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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แนวคิดทางสิ่งแวดล้อมเรื่องหลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน 

2) ประเด็นปัญหาของมาตรา 50 (8) ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย 

ในการอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ผีลต่อคนรุน่อนาคต และ 3) แนวทางในการส่งเสรมิให้ปวงชนชาวไทยปฏิบตัิ

หน้าที่ตามมาตรา 50 (8) 

 จากการศึกษาพบว่า 1) หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคนเป็นแนวคิดที่สามารถน�ามาเป็นแนวทาง 

ในการปรบัปรงุหรอืพฒันากฎหมายได้ 2) แม้บคุคลจะไม่ร่วมมอืและไม่สนบัสนนุการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

ร่วมกันกับภาครัฐ ตามมาตรา 50 (8) ก็ไม่ได้มีสภาพบังคับทางกฎหมายโดยตรงกับบุคคลที่ไม่ท�าตามหน้าที ่

ดังกล่าว การก�าหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา 50 (8) เป็นเพียงการก�าหนดความสัมพันธ์ของบุคคลกับ

ภาครัฐซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายมหาชน และมาตรานี้มีลักษณะเป็นบทบัญญัติในเชิงกฎหมายเทคนิค  
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ท�าให้กฎเกณฑ์นี้ไม่มีเหตุผลทางศีลธรรมคอยหนุนหลัง เป็นเหตุให้บุคคลขาดความตระหนักในการปฏิบัติตาม

หน้าที่ดังกล่าว และมาตรานี้ยังสอดคล้องกับหลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มี

ข้อความที่ชัดเจนพอที่จะแสดงให้ปวงชนชาวไทยซ่ึงเป็นคนรุ่นปัจจุบันได้ตระหนักในภาระหน้าท่ีดังกล่าวต่อคน

รุ่นอนาคต ดังนั้นควรระบุให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 50 (8) ว่า “บุคคลมีหน้าที่ใน

การร่วมมือและสนบัสนนุการอนรุกัษ์และคุม้ครอง… ทรัพยากรธรรมชาต…ิ เพือ่ประโยชน์ในการตอบสนองความ

ต้องการพื้นฐานของคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต” การบัญญัติไว้เช่นนี้ ท�าให้เห็นโดยชัดแจ้งว่ามีการยอมรับ

หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคนมาบัญญัติไว้ในกฎหมาย และ 3) การจะผลักดันให้ประชาชนปฏิบัติตามหน้าที ่

ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 50 (8) ภาครัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระบบการศึกษา และการเผยแพร่

ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ค�าส�าคัญ: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ; คนรุ่นอนาคต; หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

Abstract 

 This research aims to study the followings; 1) environmental concept on intergenerational 

equity, 2) the difficulty around Section 50 (8) of the Constitution of Thailand on duties of the 

Thai people to preserve natural resources for the future generations, and 3) the suggestion on 

how Thais can implement the Section 50 (8).  

 The research indicates the followings; 1) Intergenerational equity is an applicable 

concept for this legal topic, 2) although the people are not willing to implement the Section 

50 (8), the law itself is not directly enforceable on the people. The Section is only to regulate 

the relation between the people and its state according to public law principle. Moreover, the 

Section is technical and therefore not morally supported. As the result, the people are not 

encouraged to its implementation. The Section is also related to the intergenerational equity, 

however the Section fails to clearly state the obligation of Thai people on the principle. 

Therefore, it should be clearly stated in the Constitution under Section 50 (8) as the following 

– “Persons are obligated to cooperate and to support preservation and protection of … natural 

resources … for the future generations”. This clarity of a statement shall entrench the 

intergenerational equity principle in the legislation, and 3) to encourage the implementation 

of the Section 50 (8), the state needs to work through education system on natural resources 

and nature preservation for the general public. 
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1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

   ทรพัยากรธรรมชาตมีิความส�าคญัต่อการด�ารงชวีติของมนษุย์ เน่ืองจากเป็นต้นก�าเนดิของปัจจยัสี่ 

และเป็นปัจจัยในการด�ารงชีวิตที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นขาดไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันพบว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีสภาพ

เสือ่มโทรมและร่อยหรอลงไปมาก5 ส่วนหน่ึงเนือ่งมาจากกจิกรรมการพฒันาทีไ่ม่ยัง่ยนืของมนษุย์ ด้วยความส�าคญั

ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์จึงเป็นเหตุผลที่คนรุ่นปัจจุบัน ซ่ึงก็คือคนที่ถือก�าเนิดมา 

มีสภาพบุคคลแล้ว มีหน้าที่ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือคนรุ่นอนาคตซ่ึงก็คือคนที่ยังไม่ถือก�าเนิดมา 

มสีภาพเป็นบคุคล แต่สามารถคาดหมายได้ว่าจะเกดิมาบนโลกใบนีใ้นอนาคต ทรัพยากรธรรมชาติกเ็ปรียบเสมอืน

ทรัพย์มรดกท่ีจะถูกถ่ายทอดและส่งต่อไปยังคนรุ่นอนาคตอย่างแน่นอน คนรุ่นอนาคตก็มีความชอบธรรม 

เช่นเดยีวกันกับคนรุน่เราท่ีจะได้ด�ารงชวีติภายใต้สิง่แวดล้อมทีด่แีละมทีรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์และเพยีงพอ

ต่อการตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของพวกเขา6 หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน เป็นแนวความคิด 

เกี่ยวกับการรักษาคุ้มครองและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติของคนรุ่นปัจจุบันให้คงอยู่ไปถึงคนรุ่นอนาคต  

ถอืเป็นมาตรการหนึง่ของการพฒันาอย่างยัง่ยนื7 ดงันัน้การใช้ทรพัยากรธรรมชาตขิองคนรุน่ปัจจบุนัต้องค�านงึถงึ

หน้าทีท่ีพ่งึมต่ีอคนรุน่อนาคตด้วย หน้าทีท่ี่ว่าคอืการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่การใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยืน

   แม้ว่าภาครฐัจะมหีน้าทีใ่นการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่หากปล่อยให้เป็นหน้าทีข่องภาครฐั

เพียงฝ่ายเดียวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคงจะไม่บรรลุผลส�าเร็จได้ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี ้

จะต้องถูกส่งต่อเพื่อการใช้ประโยชน์ตามความต้องการพื้นฐานของคนรุ่นอนาคตอย่างแน่นอน เพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรมต่อคนรุน่อนาคต จงึเป็นหน้าทีข่องคนรุน่ปัจจบุนัทีจ่ะต้องอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่คนรุน่อนาคต

ด้วย น�ามาซึ่งค�าถามของการศึกษานี้ว่า ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก�าหนด

หน้าท่ีของปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นคนรุ่นปัจจุบันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้หรือไม่ แล้วบทบัญญัติ 

ดังกล่าวมีประเด็นปัญหาอย่างไร และจะมีแนวทางใดบ้างที่จะเป็นการส่งเสริมให้ปวงชนชาวไทยปฏิบัติหน้าที ่

ตามมาตรา 50 (8)

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดทางสิ่งแวดล้อมเรื่องหลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน

   1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของมาตรา 50 (8) ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ซึ่งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อคนรุ่นอนาคต

   1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมให้ปวงชนชาวไทยปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 50 (8)
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 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   การศกึษานี ้มุง่ศกึษาแนวคดิเรือ่งหลกัความยตุธิรรมระหว่างรุน่คน การอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

เพือ่คนรุน่อนาคต วเิคราะห์ประเด็นปัญหาการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตขิองปวงชนชาวไทย

ตามมาตรา 50 (8) ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย เพือ่ให้ข้อเสนอแนะทีเ่หมาะสมในการพัฒนาบทบญัญัติ

กฎหมายและแนวทางในการส่งเสริมให้ปวงชนชาวไทยปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 50 (8)

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

   การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด

เรือ่งหลกัความยติุธรรมระหว่างรุน่คน และการปฏบิติัหน้าทีใ่นการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติของปวงชนชาวไทย

ตามมาตรา 50 (8) ข้อมูลที่ได้มาจากหนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และกฎหมาย โดยน�ามา

รวบรวมและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบถึงประเด็นปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของปวงชนชาวไทยตามมาตรา 50 (8) ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พร้อมทัง้หาข้อสรปุและให้ข้อเสนอแนะ

ที่เหมาะสมต่อไป

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงความส�าคญัของแนวคดิทางสิง่แวดล้อมเร่ืองหลกัความยติุธรรมระหว่างรุน่คน 

   1.5.2 ท�าให้ทราบถึงประเด็นปัญหาของมาตรา 50 (8) ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ซึ่งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อคนรุ่นอนาคต

   1.5.3 ท�าให้ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมให้ปวงชนชาวไทยปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 50 (8)

2. ผลการศึกษาวิจัย 

 จากการศึกษา หน้าท่ีของคนรุ่นปัจจุบันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคนรุ่นอนาคต ศึกษา

บทบัญญัติในหมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สามารถ

แยกประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

 2.1 ความส�าคญัของแนวคดิทางส่ิงแวดล้อมเร่ืองหลกัความยติุธรรมระหว่างรุน่คน (Intergenerational 

Equity)

   ในเอกสารเรื่องความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice) อธิบายไว้ว่า ความเป็น

ธรรมหรือความยุติธรรมระหว่างรุ่น หมายถึง ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมระหว่างคนต่างรุ่นกันในการใช้

สภาพแวดล้อมที่จะต้องไม่ใช้มากเกินไปโดยคนรุ่นใดรุ่นหนึ่ง จนถึงจุดท่ีจะไม่เหลือส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพไว้ให้

คนรุ่นอนาคตได้ใช้8 แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างนโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อม และแนวคิดเรื่อง 

Planetary Trust ของ Edith Brown-Weiss ซึ่งอิงหลักกฎหมาย Public Trust ตามหลักการนี้ยืนยันว่า มนุษย์

 8 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: พี. เพรส, 2560), 8.
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ต้องบรหิารจดัการทรพัยากรทางธรรมชาตบินโลกเพ่ือประโยชน์ของคนรุ่นอนาคตซ่ึงจะมาเป็นผู้รับประโยชน์ต่อ

ไปด้วย ดังนั้นคนรุ่นปัจจุบันจึงไม่สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรก็ได้ โดยที่ไม่ค�านึงถึงหน้าที่ที่มีต่อคนรุ่น

อนาคต9 

   กล่าวโดยสรุป หลกัความยตุธิรรมระหว่างรุ่นคน เป็นแนวความคดิเกีย่วกบัการรกัษาคุม้ครองและ

ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติของคนรุ่นปัจจุบันให้คงอยู่ไปถึงคนรุ่นอนาคต เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 

พื้นฐานในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป้าหมายส�าคัญของหลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน  

มี 3 ข้อ คือ 1) คนรุ่นปัจจุบันต้องส่งมอบโลกใบนี้ไปยังคนรุ่นอนาคตในสภาพที่ไม่เสื่อมโทรมมากไปกว่าสภาพ 

ทีค่นรุน่ปัจจุบันได้รบัมา (การอนรุกัษ์คณุภาพ) 2) คนรุน่ปัจจบุนัต้องคงไว้ซึง่ความหลากหลายของฐานทรพัยากร

เพื่อเปิดให้คนรุ่นอนาคตมีทางเลือกเหลือมากที่สุดส�าหรับแก้ปัญหาและตอบสนองคุณค่าที่ยึดถือ (การอนุรักษ์

ทางเลือก) และ 3) คนแต่ละรุ่นต้องจัดให้คนที่มีชีวิตอยู่ในรุ่นของตนมีสิทธิเข้าถึงมรดกที่ตนได้รับมาจากคนรุ่น

ก่อนอย่างยุติธรรม และต้องอนุรักษ์การเข้าถึงนั้นส�าหรับคนรุ่นอนาคต (การอนุรักษ์การเข้าถึง)10 ดังนั้นภายใต้

หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคนยืนยันว่าหน้าท่ีของคนรุ่นปัจจุบันในการร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบเพื่อความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นอนาคต หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคนจึงควรเป็นหลักการ 

พ้ืนฐานที่ส�าคัญในการน�าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย รวมถึงวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทยด้วย 

 2.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของมาตรา 50 (8) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในหน้าที่

ของปวงชนชาวไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อคนรุ่นอนาคต

   เมื่อเราเกิดมามีสภาพบุคคลย่อมมีสิทธิตามท่ีรัฐธรรมนูญก�าหนด กลับกันก็ต้องมีหน้าท่ีท่ีจะต้อง

ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนดด้วย ประชาชนในฐานะเป็นผู้อยู่ใต้การปกครอง ซึ่งรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้ไป

ซึ่งสิทธิและเสรีภาพบางอย่าง แต่รัฐธรรมนูญก็ได้ก�าหนดให้ประชาชนมีหน้าท่ีบางประการเป็นของคู่กันด้วย  

กล่าวคอื เม่ือประชาชนได้รบัประโยชน์จากภาครฐั ประชาชนกต้็องมหีน้าทีต่่อรฐับางประการด้วย11 ค�าว่า “หน้าที”่ 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง กิจท่ีจะต้องท�าด้วยความรับผิดชอบ ส่วนค�าว่า 

“ปวงชนชาวไทย” ตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญนี้ คือประชาชนหรือพลเมืองของประเทศไทย เมื่อรวมกัน

แล้วจะมีความหมายว่า ภาระและความรับผิดชอบที่รัฐธรรมนูญก�าหนดให้บุคคลซ่ึงเป็นชนชาวไทยต้องกระท�า 

ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย12 จากการศึกษามาตรา 50 (8) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 บัญญัติไว้ว่า “ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม” ซึ่งพบประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้

 9  กอบกลุ รายะนาคร, พฒันาการของหลกักฎหมายส่ิงแวดล้อมและสทิธชิมุชน (เอกสารทางวชิาการ หมายเลข 25) (เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่, 2549), 22.

 10 ทศพล ทรรศนกลุพันธ์, การเมอืงเรือ่งส่ิงแวดล้อมเมือ่สทิธขิองประชาชนปะทะแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกจิแห่งชาต:ิ กรณมีาบตาพุด, 9.

 11 มานิตย์ จุมปา, ค�าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2548), 176-177.

 12 บุญสงค์ ลาค�า, “บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง รัฐธรรมนูญ: หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2564, สืบค้นเมื่อ 

20 กุมภาพันธ์ 2564, https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/253/files/Analysis/60/11_60.pdf/
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 13 กษมา เดชรักษา และชุติพงษ์ สมทรัพย์, “หน้าที่ของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญ: สถานะและความผูกพันทางกฎหมาย,” พิฆเนศวร์

สาร 14, ฉ. 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2561): 201-209.

   1) หน้าทีที่ก่�าหนดไว้ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 50 (8) แม้บคุคลจะไม่ร่วมมอื

และไม่สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับภาครัฐ ก็ไม่ได้มีสภาพบังคับทางกฎหมายโดยตรง 

กบับคุคลทีไ่ม่ท�าตามหน้าท่ีดงักล่าว ภาครฐัจะไปฟ้องร้องบคุคลว่าไม่ท�าหน้าท่ีในการให้ความร่วมมอืและสนบัสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้ การก�าหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา 50 (8) เป็นเพียงการก�าหนด

ความสัมพันธ์ของบุคคลกับภาครัฐในเชิงโครงสร้างทางการปกครองซ่ึงเป็นไปตามหลักกฎหมายมหาชน จึงไม่มี

สภาพบังคบัทางกฎหมายโดยตรงต่อบุคคลท่ีจะต้องปฏิบัติตาม เมือ่สถานะทางกฎหมายของรัฐธรรมนญูไม่ผกูพนั

และไม่มีผลทางกฎหมายโดยตรงต่อบุคคล ผลจากการไม่ท�าหน้าที่ในมาตรานี้จึงไม่มีการฟ้องร้องบุคคลโดยตรง

ว่าไม่ปฏิบตัติามหน้าทีข่องปวงชนชาวไทยตามทีรั่ฐธรรมนญูบญัญติัไว้จึงไม่อาจเกิดขึน้ โดยในทางทฤษฎ ีสถานะ

ทางกฎหมายของบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของประชาชนจะไม่ผูกพันและมีผลโดยตรงต่อบุคคลในการบังคับ 

ให้ต้องปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด แต่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทที่มีผลให้ภาครัฐตรากฎหมายล�าดับ

รองซึง่มีผลบงัคบัโดยตรงต่อบุคคลได้ อ�านาจแห่งกฎหมายล�าดบัรองท�าให้บคุคลต้องมหีน้าท่ีปฏบิตัติามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด ไม่เช่นน้ันอาจมีความรับผิดได้ ซึ่งหมายความว่า ผลแห่งบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของประชาชน 

ทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนดแสดงผลทางอ้อมผ่านบทบญัญติัของกฎหมายล�าดับรองให้บุคคลต้องผกูพนัในทางกฎหมาย

ทีม่สีภาพบงัคบัโดยตรง13 เช่น พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 

97 ทีม่สีาระส�าคญัสรปุได้ว่า บุคคลมีหน้าทีท่ีจ่ะต้องไม่กระท�าการโดยมิชอบด้วยกฎหมายอนัเป็นการท�าลายหรือ

ท�าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นของภาครัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

หากมีการฝ่าฝืนบทบัญญตันิีไ้ด้ก�าหนดสภาพบังคบัทางกฎหมายไว้ โดยบคุคลดงักล่าวต้องรบัผดิชอบชดใช้ค่าเสยีหาย

ให้แก่ภาครัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท�าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น จากมาตรานี้ 

จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การท�าหน้าที่ของบุคคลเก่ียวกับการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตไิว้ กล่าวคอื หน้าทีท่ีจ่ะต้องไม่กระท�าการทีจ่ะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาติ

ซึ่งเป็นของภาครัฐ และก�าหนดสภาพบังคับทางกฎหมายว่าผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายจะต้องรับผิด 

ตามมาตรา 97 กล่าวคือ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ภาครัฐ ดังนั้น ผู้ท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย 

ต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของภาครัฐ จึงอาจถูกภาครัฐฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ได้โดยตรง  

การก�าหนดหน้าที่ตามมาตรา 97 มีเป้าหมายเดียวกันกับมาตรา 50 (8) คือต้องการที่จะรักษาไว ้

ซึง่ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิสมบรูณ์เพ่ือการใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยนื แต่อย่างไรก็ตาม หน้าทีต่ามมาตรา 50 (8) ใน

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยไม่ผกูพันและมผีลโดยตรงต่อบคุคลในการบงัคบัให้ต้องปฏบิติัตามทีรั่ฐธรรมนญู

ก�าหนด ดังนัน้แล้ว การท�าหน้าท่ีในการให้ความร่วมมอืและสนบัสนนุการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตร่ิวมกนักับภาค

รฐัจึงขึน้อยูกั่บสามญัส�านกึของแต่ละบุคคลในสงัคม ซึง่อาจมมีากหรอืน้อยแตกต่างกันออกไป หากบคุคลในสงัคม 

มสีามญัส�านกึในการปฏบิตัติามหน้าทีด่งักล่าวน้อย การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติคงจะบรรลุเป้าหมายได้ยาก  

ส่งผลถึงความชอบธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ของคนรุน่อนาคตทีอ่าจถูกกระทบไปด้วย
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   2) หน้าท่ีตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 50 (8) มขีึน้เน่ืองจากภาครฐัไม่อาจด�าเนนิ

งานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพียงฝ่ายเดียวได้ แต่จ�าต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน หน้าที่ของ

ปวงชนชาวไทยในหมวดนี้ เป็นบทบัญญัติที่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่พึงท�า 

ด้วยความรับผิดชอบของประชาชนทุกคน จากการศึกษาพบว่า มาตรานี้ได้ก�าหนดหน้าที่ในการร่วมมือและ

สนบัสนนุการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ 1) รองรับหลักสากลทีป่ระเทศไทยได้เข้าเป็นภาคอีงค์การระหว่าง

ประเทศในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) เปิดช่องให้แก่ประชาชนเข้ามาท�าหน้าที ่

ในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ 3) เป็นการสร้างจิตส�านึกให้แก่คนในชาติว่าควรร่วมมือกันในการ

รักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพด้วย14 เนื่องจากว่าทรัพยากรธรรมชาติ

ทุกวันนี้ตกอยู่ในสภาวะที่เสื่อมโทรมและร่อยหรอลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้น ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกัน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีการบัญญัติหน้าที่ในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามาตรา 50 (8) เป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะเจาะจงบางอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับศีลธรรม แต่เป็นเรื่องที่จะต้องก�าหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาทันที เพ่ือแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าบางอย่าง นั้นก็คือปัญหาความเสื่อมโทรมและร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งที่ก�าหนดขึ้นมานี้

ไม่ใช่เรื่องศีลธรรมแต่เป็นความจ�าเป็นตามสถานการณ์ของสังคมที่จะต้องท�า เพราะหากประชาชนไม่ช่วยกัน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับภาครัฐ ทรัพยากรธรรมชาติก็อาจจะเสื่อมโทรมและร่อยหรอลงไปเรื่อย ๆ  

ซึง่หากปล่อยให้เป็นเช่นน้ันแล้ว คนในรุน่อนาคตจะได้รบัผลกระทบจากการขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาตไิปด้วย 

ซึ่งกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนดขึ้นเช่นนี้เรียกว่า “กฎหมายเทคนิค (Technical Law)” ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เช่น  

ตามความคิดไทยแต่เดิมการตัดไม้ไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรม แต่ปัจจุบันนี้มีกฎหมายห้ามเพราะเหตุผลบางอย่าง 

ที่ต้องการรักษาป่าไม้ไว้ให้ลูกหลาน เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีไว้ใช้อย่างยาวนานและเพ่ือส่ิงแวดล้อมที่ดี  

ด้วยเหตุผลนี้ จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ออกมา กฎหมายว่าด้วยป่าไม้จึงเป็นกฎหมายเทคนิค ซึ่งกฎหมาย

เทคนิคมีลักษณะส�าคัญ 2 ประการ คือ 1) เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นทันทีเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ ซึ่งเป็น

เหตุผลทางเทคนิค และ 2) กฎเกณฑ์เหล่านั้นไม่มีเหตุผลในทางศีลธรรมคอยสนับสนุนอยู่15 เมื่อพิจารณาแล้ว 

จะพบว่ามาตรา 50 (8) มีลักษณะเป็นบทบัญญัติในเชิงกฎหมายเทคนิค เนื่องจากมาตรานี้บัญญัติขึ้นเมื่อไม่นาน

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกันในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ ให้

ทรัพยากรธรรมชาตยิงัคงความสมบรูณ์ส�าหรบัการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างยัง่ยนื และกฎเกณฑ์

น้ีไม่มีเหตผุลในทางศลีธรรมกล่าวคอื แม้ว่าบุคคลจะไม่ท�าหน้าท่ีในการให้ความร่วมมอืและไม่สนบัสนนุการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกันกับภาครัฐก็ไม่ใช่เรื่องของการกระท�าการที่ช่ัวร้าย หากไม่ท�าหน้าที่ก็เป็นเรื่องการ 

เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ ดังนั้น หากบุคคลนั้นไม่ท�าหน้าที่ดังกล่าวบุคคลนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่า 

เขาก�าลังท�าชั่วหรือท�าผิดศีลธรรมใด ๆ เม่ือกฎหมายเทคนิคไม่มีศีลธรรมคอยหนุนหลัง การฝ่าฝืนหรือ 

 14 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “ความมุ่งหมายและค�าอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560,” 1 พฤษภาคม 2562.

 15 สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 28 (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิญญูชน, 2564), 60–61.
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 16 เรื่องเดียวกัน, 61-62.

 17 ปิยะดา วชิระวงศกร, การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562), 26-27.

 18 นมินางค์ คลงักลู, “ผลการด�าเนนิงานกระบวนการเรยีนรูเ้รือ่งอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมของโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการรุ่งอรุน่ สงักัด

ส�านกังานการประถมศกึษาจังหวัดบรุรัีมย์,” (วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑิต สาขาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา สถาบนัราชภฏับรีุรัมย์, 2545), 13.

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเทคนิคจึงสามารถพบเห็นได้ทั่วไป เนื่องจากคนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เทคนคิไม่ได้รูส้กึว่าตนนัน้กระท�าชัว่หรอืท�าผดิศลีธรรมใด เพราะฉะนัน้แล้ว กฎหมายเทคนคิจึงไม่มลัีกษณะบงัคบั

ตามธรรมชาติ เมื่อเทียบกับกฎเกณฑ์เร่ืองการห้ามลักทรัพย์ การห้ามฆ่าผู้อื่นเหล่านี้ถือเป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีต้นตอ 

มาจากศีลธรรม มีลักษณะบังคับอยู่ในตัวตามธรรมชาติ ซึ่งทุกคนรู้ว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นสิ่งช่ัวร้ายจึง 

หลีกเลี่ยงที่จะไม่กระท�าการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้กฎหมายเทคนิคจึงมีจุดอ่อนในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ 

คนในสงัคม ด้วยเหตทุีว่่ามาตรา 50 (8) มลีกัษณะเป็นบทบญัญตัใินเชงิกฎหมายเทคนคิ ท�าให้การบงัคบัใช้มาตรา

นี้ยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมาตรา 50 (8) ไม่มีลักษณะบังคับตามธรรมชาติ ประกอบกับผลการ

วิเคราะห์ในข้อที่ผ่านมาซึ่งพบว่า แม้บุคคลจะไม่ร่วมมือและไม่สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน

กบัภาครัฐตามมาตรา 50 (8) กไ็ม่ได้มสีภาพบังคบัทางกฎหมายโดยตรงกบับคุคลทีไ่ม่ท�าตามหน้าท่ีดังกล่าว ท�าให้

บุคคลในสังคมขาดความตระหนักและละเลยในการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาในกรณ ี

ทีป่ระชาชนไม่ให้ความร่วมมอืในการปฏิบตัติามหน้าท่ีดังกล่าว ภาครัฐจะต้องท�าให้ประชาชนเกดิมคีวามส�านกึใน

การปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองที่ดีโดยจะต้องเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะถ้า

จติส�านกึเช่นนีม้อียูใ่นจติใจของประชาชนในสงัคมอย่างแพร่หลาย ประชาชนกจ็ะปฏิบติัหน้าทีต่ามทีร่ฐัธรรมนญู

ก�าหนดไว้16 ส่งผลให้การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติประสบผลส�าเร็จมากข้ึนนัน้เอง

   3) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 50 (8) มกีารบญัญติัถึงหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย ซึง่

คือคนในรุ ่นปัจจุบันว่าจะต้องร ่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม หมายถงึ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างชาญฉลาด โดยใช้

ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค�านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อส่ิง

แวดล้อมน้อยทีสุ่ด รวมท้ังต้องมีการกระจายการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างทัว่ถงึ17 ดังนัน้จงึมีความจ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องสงวน รกัษาไว้ซ่ึงทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ให้คงอยูต่ลอดไปนานทีส่ดุเท่าทีจ่ะนานได้ หรอืสงวนไว้เพือ่ให้เกิด

ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากท่ีสดุ ถ้าปราศจากการอนรุกัษ์ ทรพัยากรธรรมชาตกิจ็ะเกดิความเสยีหายหรอืหมดส้ิน

ไป18 พอจะตคีวามได้ว่าคนรุน่ปัจจบุนัมีหน้าทีต่ามรัฐธรรมนญูในการสงวน รักษาไว้ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติให้คง

สภาพเพือ่การใช้ประโยชน์อย่างยาวนานของมวลมนษุย์ ซ่ึงหมายความรวมถึงคนรุน่อนาคตด้วย บทบญัญติันีจึ้ง

สอดคล้องกบัหลกัความยตุธิรรมระหว่างรุ่นคน ซ่ึงมหีลักการว่ามนษุย์มหีน้าท่ีซ่ึงเป็นความรับผิดชอบในการรักษา

คุ้มครองและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและให้คงอยู่ไปเป็น

ประโยชน์ถงึคนรุน่อนาคต แม้ว่าคนรุน่ปัจจบุนัจะสามารถใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิ แต่จะใช้อย่างไร

กไ็ด้โดยไม่ค�านึงถึงความเสยีหายของทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่ะเกดิขึน้กบัคนรุน่อนาคตไม่ได้ อย่างไรกต็าม บทบญัญตัิ

ดงักล่าวไม่ได้มีข้อความท่ีชัดเจนพอท่ีจะแสดงให้ประชาชนได้ตระหนกัในภาระหน้าทีด่งักล่าวต่อคนรุน่อนาคต ขอ

ยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 1988 แก้ไขเพ่ิมเติม 2014 มาตรา 225 ท่ีระบุว่า  
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“รัฐบาลและชุมชนมีหน้าที่ที่จะป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมส�าหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต”19 

บทบัญญัติดังกล่าวระบุอ้างไปถึงคนรุ่นอนาคต อันเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญดังกล่าวให้ความส�าคัญ 

กับหน้าที่ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคนรุ่นปัจจุบันในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สิ่งแวดล้อม 

เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของคนรุ่นอนาคตที่ยังไม่ถือก�าเนิดมา โดยก�าหนดให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอย่าง 

ชดัแจ้งในรฐัธรรมนญู ดงันัน้หากเป็นทีค่าดหมายได้ว่าคนรุ่นอนาคตจ�าต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนอง

ต่อความต้องการพื้นฐานในการด�ารงชีวิตและการพัฒนาของพวกเขา ภายใต้หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน  

คนรุน่ปัจจบุนัจึงมหีน้าท่ีในการรบัผิดชอบต่อการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ประโยชน์ของคนรุน่ปัจจบุนัและ

ให้คงอยู่ไปเป็นประโยชน์ถึงคนรุ่นอนาคต อันเป็นความชอบธรรมที่คนรุ่นอนาคตควรได้รับ ดังนั้น ควรระบุ 

ให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (8) ว่า “บุคคลมีหน้าที่ในการร่วม

มือและสนับสนนุการอนรุกัษ์และคุม้ครอง… ทรพัยากรธรรมชาต…ิ เพือ่ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการ

พื้นฐานของคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต” การบัญญัติไว้เช่นนี้ท�าให้เห็นโดยชัดแจ้งว่ามีการยอมรับหลัก 

ความยุติธรรมระหว่างรุ่นคนมาบัญญัติไว้ในกฎหมาย ซึ่งหลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคนได้รับการยอมรับไว้ใน

รฐัธรรมนญูของต่างประเทศรวมถงึยงัมคีวามเหน็ของนกัวชิาการว่าหลักการนีค้วรน�ามาใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

กฎหมายด้วย เหตุท่ีต้องก�าหนดเพิ่มเติมไว้ในรัฐธรรมนูญ หมวดหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยเพื่อ 1) สร้างความ

ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อการใช้ประโยชน์ในการตอบสนองต่อความจ�าเป็นขั้นพ้ืนฐานของคนในรุ่นปัจจุบันและคนรุ่น

อนาคต 2) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมาดปรารถนาที่จะก�าหนดหน้าที่ดังกล่าวของคนรุ่นปัจจุบันที่เป็นไปเพื่อ 

คนรุ่นอนาคตในกฎหมายสูงสุดของประเทศ และ 3) ในอนาคตอาจมีการใช้บทบัญญัตินี้เป็นแม่บทในการพัฒนา

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ แม้คนรุ่นอนาคตจะยังไม่มีสภาพบุคคล แต่อย่างไร

ก็ตามเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าถึงอย่างไรคนรุ่นอนาคตก็คงต้องมีการถือก�าเนิดมามีสภาพบุคคลเพราะมนุษย์ยังคง

ด�ารงเผ่าพนัธ์ุอยูเ่รือ่ยไป ดงัน้ันแล้ว บทบัญญติัในรฐัธรรมนญูต้องก�าหนดหน้าทีใ่นการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

เพื่อคนรุ่นอนาคต ให้เป็นภารกิจที่จะต้องท�าด้วยความรับผิดชอบของคนรุ่นปัจจุบัน เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์

อันชอบธรรมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของคนรุ่นอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเหล่านั้น

สมควรได้รับด้วย

 2.3 แนวทางในการส่งเสรมิให้ปวงชนชาวไทยปฏบิติัหน้าทีต่ามมาตรา 50 (8) ทีเ่ก่ียวกับการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

   วิเศษ เพ็งวันสรรค์ และคณะ อธิบายว่า เพื่อให้การอนุรักษ์นั้นเกิดความยั่งยืน ต้องสนับสนุนการ

ศกึษาด้านการอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมทีถู่กต้องตามหลักวชิาการ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ

ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการอนุรักษ์และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง20 โดยหนึ่งในปัจจัยที่มี

 19 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล และฐิตินันท์ เต็งอ�านวย, ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (รายงานการวิจัย) (กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560), 105.

 20 ศุภวิชญ์ จิราพงษ์ และธนัสถา โรจนตระกูล, “แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบยั่งยืน,” วารสารร้อยแก่นสาร 6,  

ฉ. 10 (ตุลาคม 2564): 454.
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อิทธพิลต่อการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ป่าชมุชนของสมาชกิองค์กรอนรุกัษ์ป่าชมุชน ได้แก่ การได้รบัข้อมลูข่าวสาร

ในเรื่องการอนุรักษ์จากสื่อต่าง ๆ หนึ่งในข้อเสนอแนะในการศึกษาดังกล่าวคือ เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สมาชิก จัดอบรมสัมมนาดูงานนอกสถานที่ ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ

เพื่อเพิ่มความรู้แก่สมาชิก เช่น การจัดมุมที่อ่านหนังสือ หรือการให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายในชุมชน21 และ

กฎบัตรโลกเพื่อธรรมชาติ ค.ศ. 1982 ซึ่งรับรองโดยสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติก็ยืนยันว่า “มนุษย์ต้อง

แสวงหาความรูเ้พือ่บ�ารงุรกัษาและส่งเสรมิความสามารถในการใช้ทรัพยากรของตนเองในลักษณะทีจ่ะสงวนรักษา

พันธุ์สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต”22 จึงเห็นได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับ

ประเดน็การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จะเป็นปัจจยัทีส่ามารถกระตุ้นหรอืผลกัดนัให้คนตระหนกั

ในหน้าที่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ 

   ดังนั้น การจะผลักดันหรือส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมหรือการกระท�าที่เป็นการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิเพ่ือคุม้ครองผลประโยชน์อนัชอบธรรมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทีส่มบรูณ์

ของคนรุ่นอนาคต ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 50 (8) ภาครัฐต้องตรากฎหมายหรือก�าหนดเป็นนโยบาย

เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุการศกึษาในทกุระบบการศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ การศกึษา

ตามอัธยาศัย และการเผยแพร่ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัประเดน็ของการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้แก่

ประชาชนอย่างท่ัวถึง ซึ่งความรู้จะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการกระตุ้นหรือผลักดันเพื่อให้คนเกิดความตระหนัก

และพัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประชาชนก็จะเข้ามาท�าหน้าที ่

ในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับภาครัฐตามมาตรา 50 (8) นี้

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคนเป็นแนวคิดท่ีสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือ

พัฒนากฎหมายได้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 50 (8) แม้บุคคลจะไม่ร่วมมือและไม่สนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับรัฐ ก็ไม่ได้มีสภาพบังคับทางกฎหมายโดยตรงกับบุคคลท่ีไม่ท�าตาม

หน้าทีด่งักล่าว การก�าหนดหน้าทีข่องปวงชนชาวไทยมาตรา 50 (8) เป็นเพยีงการก�าหนดความสมัพนัธ์ของบคุคล

กบัภาครฐัซึง่เป็นไปตามหลกักฎหมายมหาชน และมาตรานีม้ลีกัษณะเป็นบทบญัญติัในเชงิกฎหมายเทคนคิ ท�าให้

กฎเกณฑ์นี้ไม่มีเหตุผลทางศีลธรรมคอยหนุนหลัง เป็นเหตุให้บุคคลขาดความตระหนักและละเลยในการปฏิบัติ

ตามหน้าที่ดังกล่าว และมาตรานี้สอดคล้องกับหลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มี

ข้อความที่ชัดเจนพอที่จะแสดงให้ปวงชนชาวไทยซ่ึงเป็นคนรุ่นปัจจุบันได้ตระหนักในภาระหน้าท่ีดังกล่าวต่อคน

รุ่นอนาคต จึงอาจท�าให้บุคคลในสังคมละเลยในการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว หากประชาชนไม่ช่วยกันอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับภาครัฐ ทรัพยากรธรรมชาติก็อาจจะเสื่อมโทรมและร่อยหรอลงไปเร่ือย ๆ  

 21 ศริิวรรณ พรเลศิววิฒัน์, “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชกิองค์กรป่าชมุชนในการอนุรักษ์ป่าชมุชน: ศึกษาเฉพาะกรณ ีบ้าน

ท่าวงัไทร ต�าบลวังหม ีอ�าเภอวงัน�า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา,” (วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาการวเิคราะห์และวางแผนทางสงัคม คณะพฒันา

สังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541), 83-88.

 22 กอบกุล รายะนาคร, พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน (เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 25), 22.



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 57

หากปล่อยให้เป็นเช่นนัน้ย่อมส่งผลไปถงึความชอบธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบรูณ์ของคนรุ่นอนาคต

ทีอ่าจถกูกระทบไปด้วย ซึง่การจะผลกัดนัให้ประชาชนปฏบิตัติามหน้าทีท่ีก่�าหนดไว้ในมาตรา 50 (8) ภาครัฐต้อง

ส่งเสรมิและสนบัสนนุการศกึษาในทกุระบบการศกึษา และการเผยแพร่ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัประเด็นของการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วย

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 เห็นควรให้เพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (8) 

ดังความว่า “บุคคลมีหน้าที่ในการร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง… ทรัพยากรธรรมชาติ…  

เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต” 

   3.2.2  เห็นควรระบุเพิ่มเติมเป็นบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรากฎหมายหรือก�าหนดเป็นนโยบายการศึกษา  

เช่นก�าหนดว่า “รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระบบการศึกษาและการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับ

ประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
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