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ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

ผู้ศึกษาวิจัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผศ. ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ)  

สาระส าคัญของการศึกษาวิจัย 

การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติที่ดีในภูมิภาคอ่ืน น าไปสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้ของหลักการของสิทธิชุมชน   
ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
โดยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา และได้มาซึ่งแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนที่ เชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนกลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มที่มิใช่ผู้แทนภาครัฐ        
โดย  จะน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสิทธิของบุคคลและชุมชนในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และใช้สนับสนุนการท างานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการตรวจสอบ      
เรื่องร้องเรียนและการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 ผลการศึกษาวิจัยสรุป 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่ 1 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนในมิติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย (1) สิทธิชุมชนในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติ
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ ในมิติกฎหมายระหว่างประเทศ พบว่า “สิทธิชุมชน” มิได้มี        
การนิยาม หรือรับรองคุ้มครองอย่างชัดแจ้งในตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี แต่พบว่า        
มีการรับรองสิทธิชุมชนของกลุ่มชนเฉพาะบางกลุ่มชนที่มีลักษณะเป็นชุมชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม ในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วย
สิทธิของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม ซึ่งเป็นตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมิได้ผูกพันเป็นภาคี นอกจากนี้ 
สิทธิชุมชน ยังไม่พบโดยตรงในตราสารระหว่างระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 4 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญา (สต็อกโฮล์ม)      
แห่งการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ค.ศ. 1972 ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ค.ศ. 1992 
ปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์กว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2002 และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 
แต่พบเพียงค าว่า “ชุมชน” “ชุมชนท้องถิ่น” และ “ชุมชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม” เพราะตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
เหล่านี้มีเจตนามุ่งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้รัฐภาคีต่าง ๆ ส่งเสริมบทบาทชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน
พ้ืนเมืองดั้งเดิมให้เป็นกลไกของรัฐในการท าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนมากกว่ามุ่งเน้น
การคุ้มครองสิทธิของชุมชน อย่างไรก็ตาม พบว่า การรับรองสิทธิชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม สามารถน ามาปรับใช้กับสิทธิชุมชนได้  
ซึ่งประกอบด้วย (1) สิทธิที่จะธ ารงรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ด้านจิตวิญญาณกับที่ดิน เขตแดน น้ า 
และชายฝั่งทะเล และทรัพยากรอ่ืน ๆ (2) สิทธิในที่ดินและดินแดน ทรัพยากร ซึ่งได้ครอบครองเป็นเจ้าของ  ตามประเพณี
หรือเคยใช้หรือได้รับมาก่อน (3) สิทธิได้รับการชดเชยโดยเท่าเทียมและเป็นธรรมส าหรับที่ดิน เขตแดนและทรัพยากรที่เป็น
เจ้าของ หรือเคยครอบครอง ใช้ประโยชน์ตามประเพณีอยู่ก่อนแล้ว แต่ถูกยึด ถูกเอาไป ถูกครอบครอง ถูกใช้ หรือถูกท าให้
เสียหาย โดยปราศจากการยินยอมที่ได้มีการบอกกล่าวล่วงหน้า (4) สิทธิในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องสภาพแวดล้อม
และศักยภาพในการผลิตในที่ดินหรือเขตแดนและทรัพยากรของตน และ (5) สิทธิในการตัดสินใจและพัฒนาล าดับ
ความส าคัญและยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาหรือการใช้ที่ดิน ดินแดน และทรัพยากรอ่ืนๆ ของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม ส าหรับ
มิติกฎหมายภายใน นั้น มีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เช่น เช่น มาตรา 43 วรรค 1 มาตรา 56 วรรค 1 มาตรา 57 
วรรค 1 (2) มาตรา 65 วรรค 1 มาตรา 72 วรรค 1 (1) มาตรา 250 วรรค 1 และมาตรา 257 วรรค 1 (1) โดยได้น า
แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการส าคัญตามตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้  ในขณะที่
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ได้นิยามค าว่า 
“สิทธิมนุษยชน” ในเชิงขยาย โดยให้หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลและ
ชุมชนที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองในรัฐธรรมนูญ หรือได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย
เป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น การขยายความนิยามของค าว่า “สิทธิมนุษยชน” โดยพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ให้รวมถึง “สิทธิในรัฐธรรมนูญ” ท าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจในการตรวจสอบกรณีละเมิด 
“สิทธิชุมชน” ด้วย และ (2) การออกแบบแนวคิดทางกฎหมายส าหรับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนกับ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องมีการสร้างระบบกฎหมายที่มีลักษณะเป็น “พหุลักษณะทางกฎหมาย” 
กล่าวคือ 1) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง “ส านักความคิดทางกฎหมาย” ที่แตกต่างกันสองขั้วในระบบกฎหมาย
เดียวกัน คือ ส านักความคิดที่มีฐานคิดเชิงอ านาจรัฐนิยม ได้แก่ “ส านักความคิดกฎหมายบ้านเมือง”  กับ ส านักความคิด   
ที่มีฐานคิดเชิงชุมชนนิยม ได้แก่ “ส านักความคิดมานุษยวิทยาทางกฎหมาย” และ “ส านักความคิดสังคมวิทยาทางกฎหมาย” 
ซึ่งระบบกฎหมายไทยที่ผ่านมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของส านักความคิดกฎหมายบ้านเมืองมาโดยตลอด กฎหมายจึงให้อ านาจ 
แก่หน่วยงานของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยไม่ได้เปิดพ้ืนที่ให้มีการรับรอง “สิทธิของ
ชุมชน” 2) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างระบบจัดการทรัพย์สินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันหลายระบบ 
ในระบบกฎหมายเดียวกัน คือ ระบบจัดการโดยรัฐ ระบบจัดการโดยเอกชน และระบบจัดการโดยชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความเชื่อมโยงระหว่าง “ระบบจัดการโดยรัฐ” กับ “ระบบจัดการโดยชุมชน” โดยสร้างกฎหมายรองรับรูปแบบใหม่            
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งน าสองระบบมาผสมผสานกันที่เรียกว่า “การจัดการร่วม” โดยเป็นการจัดการร่วม        
ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เรียกว่า “การจัดการที่มีชุมชนเป็นฐาน” ซึ่งเป็นการจัดการร่วมที่ชุมชนมีบทบาทหลักในขณะที่รัฐมี
บทบาทเพียงให้การการสนับสนุนส่งเสริม  และส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ผลการศึกษาวิจัยในส่วนแรกที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านสิทธิชุมชนในมิติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าไปเป็นกรอบแนวคิดและประเด็นส าคัญในการจัดท าแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิ
ชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านนิติศาสตร์ ด้านการบริหารภาครัฐ ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้แก่ กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ กรรมการ             
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และกลุ่มผู้แทนที่มิใช่ภาครัฐ ซึ่งได้แก่ บริษัทหรือสถาบันที่จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
ภาคประชาสังคมจากหลากหลายพ้ืนที่ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาวิจัย โดยสาระส าคัญของแนวปฏิบัติ
ในการรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบไปด้วย (1) แนวทางการ
ใช้สิทธิของบุคคลและชุมชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 43 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 (2) การด าเนินการตามหน้าที่ของรัฐเพื่อประกันสิทธิของบุคคลและชุมชน ตลอดจนการติดตามและเร่งให้รัฐ
ด าเนินการ ตามมาตรา 51 มาตรา 57 และมาตรา 58 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งต้องมี    
การตรากฎหมายล าดับรอง หรือปรับปรุงกฎหมายเดิมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และ(3) บทบาทของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการสนับสนุน/ส่งเสริมสิทธิของบุคคลและชุมชน ทั้งบทบาททางด้านนิติบัญญัติ 
บทบาทด้านการคุ้มครองสิทธิชุมชนในทางปฏิบัติ และบทบาทด้านการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิชุมชนแก่สังคม 
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ผลการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เพื่อการแก้ไขปัญหา            
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ เรื่อง “การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี”         
(ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณปี พ.ศ. 2560) 

ผู้ศึกษาวิจัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผศ. ชิดชนก ราฮิมมูลา และคณะ) 

สาระส าคัญของการศึกษาวิจัย 

การท าประมงพ้ืนบ้านในอ่าวปัตตานีซึ่งชุมชนชาวประมงได้อาศัยทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรธรรมชาติ   
ในทะเลเพ่ือการด ารงชีพด้วยการประกอบอาชีพการท าประมง โดยชุมชนชาวประมงมีพ้ืนฐานความเชื่อตามหลักค าสอนทาง
ศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นระบบคุณค่าที่เน้นให้ชุมชนใช้ทรัพยากรในทะเลของพระผู้เป็นเจ้าร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเท่าเทียมกัน 
โดยจะต้องเคารพต่อผู้ปกป้องทะเล และเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติของท้องทะเล ท าให้อ่าวปัตตานีในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล แต่ปัจจุบันพบว่า ระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนที่รอบอ่าว
ปัตตานีถูกท าลายจนเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วจนอยู่ในสภาวะวิกฤตเนื่องจากผลของการใช้ประโยชน์จากอ่าวปัตตานี       
อย่างไร้ทิศทางในระยะสิบปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการพัฒนาร่องน้ าและท่าเรือปัตตานีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรม การบุกรุกพ้ืนที่บนฝั่งแม่น้ าและบริเวณปากอ่าวของภาคเอกชน การท าประมงโดยใช้เครื่องมือท าประมงที่มี 
การท าลายล้างสูง เช่น อวนตาถี่ อวนลาก อวนรุน เป็นต้น ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของชุมชนประมงพ้ืนบ้านในบริเวณอ่าว
ปัตตานีสูญเสียแหล่งอาหารเพ่ือการยังชีพ และน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งท า
ให้ชุมชนประมงพ้ืนบ้านอ่าวปัตตานีมีการรวมกลุ่มเพ่ือเคลื่อนไหวการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือด้ านสิทธิมนุษยชนกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพ่ือท าการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน อาทิ ตัวแทนชาวประมงพ้ืนบ้าน    
กลุ่มอาชีพ และกลุ่มเคลื่อนไหวที่เป็นประมงพ้ืนบ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะน าไปสู่การเสริมขีดความสามารถ
ด้านองค์ความรู้ด้านสิทธิชุมชนให้กับชุมชน การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนโดยมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมถึงการพัฒนาไปสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้ชุมชนชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าวปัตตานีได้เข้าถึงสิทธิชุมชน 

ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า สิทธิชุมชนเป็นเรื่องที่เป็นไปตามบริบทของชุมชนหรือสังคมแต่ละถิ่นที่มีมาแต่เดิม 
ชาวประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่อ่าวปัตตานีมีความเข้าใจความหมายของสิทธิชุมชนในเชิงซ้อนที่มีลักษณะเป็นองค์รวมโดยมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการประกอบอาชีพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยต้องพ่ึงพาทรัพยากรในอ่าวปัตตานีซึ่งเป็น 
แหล่งท ามาหากินมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ชุมชนมีหน้าที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาตามหลักค าสอนทางศาสนา 
ในขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐเข้าใจความหมายของสิทธิชุมชนในลักษณะที่แยกส่วนตามลักษณะการบังคับใช้ 
กฎหมายตามอ านาจหน้าที่ นโยบายและระเบียบ ซึ่งความเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชนที่แตกต่างกันนั้น น าไปสู่เงื่อนไขที่ส่งเสริม
การเคลื่อนไหวให้เกิดการรวมตัวของชุมชน ได้แก่ กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน ชาวบ้านและกลุ่มคนที่มีความตระหนักถึงสิทธิ
ชุมชนและการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่โดยชุมชน โดยมีกลุ่มอาชีพ และหน่วยงานภายนอกสนับสนุน และเงื่อนไขที่เป็น
อุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวในการเข้าถึงสิทธิชุมชนอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง 
เพราะความรับผิดชอบในเชิงพ้ืนที่ที่ทับซ้อนกันของหน่วยงานของรัฐ สาเหตุการกระท าผิดที่ยังขาดความชัดเจนที่ท าให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐเสี่ยงต่อการใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือการไม่เคารพกฎหมายของกลุ่มชาวบ้าน รวมถึงการสื่อสารระหว่าง
ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอุปสรรคดังกล่าวทั้งหมดน ามาซึ่งความสับสนในการสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานของรัฐจนอาจบานปลายไปสู่ความเข้าใจผิดในเจตนาของผู้กระท าแต่ละฝ่ายและกลายเป็นความขัดแย้งในที่สุด 
ดังนั้น แนวทางการแก้ไขการเข้าถึงสิทธิชุมชนของชุมชนชาวประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่อ่าวปัตตานีจึงควรให้กลุ่มคนในชุมชนดั้งเดิมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่รอบอ่าวปัตตานี  
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research - PAR) ระหว่าง
สถาบันการศึกษากับชุมชนประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่อ่าวปัตตานี และหน่วยงานต่างๆ  ของรัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปและประมวล
เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการแก้ไขปัญหาด้านการเข้าถึงสิทธิชุมชนในอ่าวปัตตานีเพื่ออ านวยการเข้าถึงสิทธิชุมชน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมของประชาชนในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีในระยะยาว ได้แก ่ 

1. การจัดสรรพื้นที่อ่าวปัตตานีเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เช่น การแบ่งเขต
การใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมให้กับผู้ใช้ทรัพยากร โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายโดยมีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานประสานหลัก (focal point) ผ่านคณะกรรมการประมงจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน เพ่ืออ านวยการให้ร่วมกลุ่มเพ่ือขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตามพระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) มาตรา 25 (2) โดยเสนอแนวทางด าเนินการ
กล่าวคือ สถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนชาวประมงรอบอ่าวปัตตานีและเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันศึกษาระบบนิเวศรอบอ่าวปัตตานี   
เพ่ือน าไปก าหนดเขตการใช้พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ เขตอนุบาล เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแต่ละประเภท และก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะขอใช้พ้ืนที่โดยค านึงถึงหลักการไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและการไม่กระทบต่อสิทธิชุมชนพ้ืนที่รอบอ่าวปัตตานี  

 2. การใหค้วามรู้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆของรัฐที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมายและสิทธิชุมชน และ
การเสริมสร้างจิตส านึกเพื่อทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกันด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติรอบอ่าวปัตตานี เช่น 
สนับสนุนสถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนาเป็นศูนย์กลางในถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิชุมชน
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปลูกฝังจิตส านึกให้ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐในพ้ืนที่ร่วมมือซึ่งกันและกัน                      
ในการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติรอบอ่าวปัตตานี โดยน าไปสู่เป้าหมายที่จะบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ  

3. การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น สนับสนุนการท างาน
ร่วมกันระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยแต่งตั้งสมาชิกองค์กรประมงท้องถิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) เพ่ือช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้า
ระวังการท าประมงที่ผิดกฎหมาย หรือการรุกล้ าพ้ืนที่อ่าวเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ค านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

4. การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในเชิงรุก เช่น บังคับใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 และ  
พระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) อย่างจริงจัง โดยเจ้าหน้าทีร่ัฐในพ้ืนที่จะต้องบังคับใช้กฎหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายในสังคมและชุมชนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย  

5. การเสริมสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม เช่น สร้างทัศนคติของเจ้าหน้าที่                
ในกระบวนการยุติธรรมให้ตะหนักถึง การใช้กฎหมายในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างชาวประมงพ้ืนบ้านและผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับประเด็นการท าประมง การใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่รอบอ่าวปัตตานีที่มีผลกระทบหรือท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควรยึดถือประโยชน์ของพ้ืนที่และสิทธิชุมชนเป็นหลักส าคัญ  

6. การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เช่น สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่ม ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถจับ
สัตว์ทะเลได้ เพ่ือสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ร่วมกันหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจะได้จัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านวิชาชีพอ่ืน  ๆเช่น การถักอวน การเลี้ยงแพะ ไก่ หรือ ปูทะเล เป็นต้น  

7. การสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยค านึงถึงสิทธิชุมชน เช่น หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควร
ต้องจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับฟังชุมชนเพ่ือส ารวจความต้องการและผลกระทบอย่างรอบด้านในกรณี
ที่จะด าเนินโครงการในพ้ืนที ่เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างแท้จริง  
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การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) กับการด าเนิน 
เขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา ข้อพิพาทกรณีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย
ของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ (ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  งบประมาณปี พ.ศ. 2560) 

ผู้ศึกษาวิจัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล และคณะ)  

สาระส าคัญของการศึกษาวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีไร่หมุนเวียนของคนกะเหรี่ยง เป็นปรากฏการณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน/ชาติพันธุ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทัศนคติของสังคม นโยบายของรัฐ รวมถึง
กระแสด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นปัญหากรณีพิพาทเรื่องที่ดินและความขัดแย้งระหว่างชุมชน
และเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งสะท้อนมายาคติด้านลบที่มีต่อการท าไร่หมุนเวียน ปัญหาดังกล่าวได้กระจายอยู่ในพ้ืนที่ที่ยังคงมีระบบ
ไร่หมุนเวียนโดยเฉพาะเขตภาคเหนือ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือเป็นเครื่องมือระดับนโยบายที่คาดว่าจะ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่การด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิในวิถีไร่หมุนเวียนยังคงประสบปัญหาประเด็นข้อกฎหมาย 
ประกอบกับกระบวนการแก้ไขปัญหายังขาดข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น อาทิ จ านวนชุมชนชาวกะเหรี่ยง ขอบเขตพ้ืนที่การท าไร่
หมุนเวียน ท าให้ไม่สามารถพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในเชิงนโยบายได้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือท าการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและส ารวจข้อมูลจ านวนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) ขอบเขต
พ้ืนที่และรูปแบบการท า และสถานภาพไร่หมุนเวียนในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
ตาก และล าปาง รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
สถานภาพพ้ืนที่ชุมชนตามกฎหมาย และนโยบายหรือกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรมในระบบไร่หมุนเวียน 
ในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยผลการศึกษาที่ได้ไปจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและ/หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย            
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับเป็นมาตรการในการคุ้มครองฟ้ืนฟูระบบการท าไร่หมุนเวียน ตลอดจนสนับสนุนการผลักดัน
กลไกการขับเคลื่อนเพ่ือคุ้มครองสิทธิและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องไร่หมุนเวียนของชนพ้ืนเมืองเผ่าปกาเกอญออย่างสันติวิธี 

ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า เนื่องจากนโยบายรัฐที่ยังไม่เปลี่ยนทิศทาง และกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม           
และขัดแย้งกับวิถีชีวิตยังเป็นเงื่อนไขใหญ่และเป็นข้อจ ากัดด้านการท ามาหากินและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ส่งผลให้เกิด   
การเปลี่ยนแปลงต่อภายในชุมชนกะเหรี่ยงและกลายเป็นปัญหาที่เกิดกระทบต่อวิถีการผลิตอาหารที่ไม่สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรได้เช่นในอดีต ข้อจ ากัดที่เกิดจากขนาดพ้ืนที่ท ามาหากิน สิทธิการใช้ประโยชน์จากป่าเพ่ือยังชีพและขนาดของ
พ้ืนที่ป่าที่จ ากัดลงเมื่อเทียบกับอดีต ประกอบกับความต้องการในการใช้ทรัพยากรในรูปแบบดั้งเดิมของคนในพ้ืนที่ที่มี  
มากขึ้น โดยพบว่า ชุมชนกะเหรี่ยงจะได้รับผลกระทบแรงกดดัน การกีดกันรอบด้านทั้งนโยบายและกฎหมายระเบียบ 
รวมถึงยังมีกระแสสังคมที่ยังไม่ยอมรับวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของคนกะเหรี่ยงหรือปาเกอญอ ตัวอย่างเช่น กรณีชุมชน
บ้านแม่อมกิ ชุมชนห้วยหินลาด ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนบ้านแม่ขี้มูก ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนกะเหรี่ยงที่ผ่านเหตุการณ์  
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนอันเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขต่างๆ เช่น นโยบายการสัมปทานป่าไม้ การประกาศเขตป่าตามกฎหมาย     
ทับซ้อนพ้ืนที่ชุมชน การด าเนินนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนกะเหรี่ยงตั้งแต่อดีตจนถึง    ยุค
ปัจจุบันในมิติการใช้พ้ืนที่ของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยงอีกด้วยโดยการลดรอบ
หมุนเวียนและลดพ้ืนที่แปลงไร่หมุนเวียน เพ่ือท าให้ระบบไร่หมุนเวียนยังคงด าเนินต่อไปเท่าที่จะเป็นไปได้ตามเงื่อนไขของ
พ้ืนที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินที่มีระยะการพักฟ้ืนของดินที่ไม่เพียงพอน าไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร 
ท าให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตดั้งเดิมไปสู่แบบอ่ืนด้วยการท าการเกษตรเชิงเดี่ยว (แปลงไร่ข้าวโพด) ซึ่งอาจท าให้
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเสียสมดุล และยังส่งผลกระทบต่อการเผชิญกับปัญหาการเสื่อมสภาพของดิน 
และพบสารเคมีตกค้างซึ่งน าไปสู่การปนเปื้อนในล าห้วย การเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืชท้องถิ่นที่เคยปลูกในไร่หมุนเวียนที่หลายชนิด
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อาจสูญหายไปได้ รวมถึงเกิดผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ที่เคยท าควบคู่ไปกันในพ้ืนที่บริเวณแปลงไร่หมุนเวียน ในทางกลับกัน   
มีกรณีท่ีชุมชนที่ได้พยายามกลับมาฟ้ืนฟูระบบไร่หมุนเวียนและปรับตัวในรูปแบบใหม่เพ่ือการใช้ประโยชน์และจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของตนเอง โดยลดการท าการเกษตรเชิงเดี่ยวซึ่งจะส่งผลต่อระบบนิเวศและความมั่นคงของอาหาร
ในระยะยาว ด้วยพัฒนากลไกการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตัวเอง และสร้างการยอมรับในระดับสาธารณะเพ่ือเป็น 
กลยุทธ์ในการต่อรองระดับนโยบาย การแสดงออกที่ชัดเจนของชุมชนเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  
มาเพ่ิมความชอบธรรมให้กับชุมชนในการอยู่อาศัยในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน 

ข้อเสนอแนะจากงานศึกษาวิจัย  

1. รัฐควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดิน มีแนวปฏิบัติที่มุ่งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
โดยพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และสนับสนุนสิทธิ
ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดตามกติการะหว่างประเทศ          
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights: ICESCR)  

2. รัฐควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกรณีที่จะมีการด าเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินและทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเป็น 
การประกันสิทธิของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการหรือโครงการใด ๆ      
ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

3. รัฐบาลควรมีแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมพิเศษ ได้แก่ การประกาศเขตอนุรักษ์วัฒนธรรมพิเศษ หรือ      
เขตนิเวศวัฒนธรรมเกษตรพ้ืนบ้าน โดยอนุญาตให้พ้ืนที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนสามารถมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับประเพณีและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม และหาแนวทางรับรองสิทธิชุมชนในเขตอนุรักษ์วัฒนธรรมพิเศษนั้น ทั้งนี้ ชุมชนดังกล่าวจะได้มีส่วนร่วม
ในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับรัฐ เพ่ือบรรลุการพัฒนา     
อย่างยั่งยืนและส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

4. รัฐบาลควรพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
ชุมชนแต่ละชุมชนก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การบริหารจัดการ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับรัฐ โดยส่งเสริมในมิติด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เช่น การด าเนินการจัดตั้งกองทุนเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูไร่หมุนเวียน การด าเนินการพัฒนา
พันธุกรรมข้าวและพืชอาหารท้องถิ่น รวมถึงพืชยาสมุนไพร เป็นต้น 

5. รัฐบาลควรหาแนวทางพัฒนาการท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่สูงที่เน้นการส่งเสริมมิติด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไป
กับการดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยสนับสนับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านศึกษาวิจัย ได้แก่ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันการศึกษาต่างๆ ท าการศึกษาวิจัยในเชิงพ้ืนที่
ร่วมกับชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล และพัฒนาแนวคิดร่วมกันในการแนวทางการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับที่ดินและการดูแลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม  

6. รัฐบาลควรสนับสนุนการสร้างความเข้าใจในประเด็นการด าเนินชีวิตของประชาชนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรม
ที่หลากหลายให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชนได้ตะหนักถึงวิถีการด าเนินชีวิตในบริบทของ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป  
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ผลการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ นโยบาย หรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ  
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ (ภายใต้แผนงานบูรณาการวจิัยและนวตักรรม งบประมาณปี พ.ศ. 2561) 

ผู้ศึกษาวิจัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผศ. ดร. ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ และคณะ) 

สาระส าคัญของการศึกษาวิจัย  

การที่ประชากรสูงอายุในประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมขึ้นท าให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ      
ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว และสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม      
ที่เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของผู้สูงอายุ ซึ่งมีความต้องการแตกต่างจากวัยอ่ืน ๆ  น าไปสู่การเลือกปฏิบัติ
เนื่องจากเหตุแห่งอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติทางตรงหรือทางอ้อมได้ โดยหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว ผู้สูงอายุทุกคนต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเหตุแห่งอายุภายใต้กรอบการปกป้องคุ้มครองสิทธิของ
ผู้สูงอายุของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือ
รวบรวมข้อเท็จจริง สถานการณ์ นโยบาย มาตรการกฎหมายของประเทศไทยวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ    
เพราะเหตุแห่งอายุ เทียบกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจนมาตรฐานระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและหาช่องว่างในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุที่มีอยู่ โดยจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้สนับสนุน    
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุเพ่ือใช้ในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุส าหรับหน่วยงานต่าง ๆของรัฐที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับประเทศไทย           
ที่น าไปใช้ประกอบการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ (Convention on the Rights of Older Persons)  

ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า การสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในประเทศไทยขับเคลื่อนภายใต้
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ของต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน มีการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุ 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ (1) การมีงานท า 
(employment) โดยการขยายอายุเกษียณหรือยกเลิกอายุเกษียณ (2)การสร้างความมั่นคงทางสังคม (social security) โดย
เงินบ านาญจากการประกันสังคม และ (3) การให้สวัสดิการสังคม (social welfare) โดยมีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก      
ที่ชัดเจน เช่น เส้นขีดความยากจน (poverty threshold)  หรือเส้นขีดรายได้ขั้นต่ า (minimum income threshold)       
ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุในสังคมไทยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงประเด็นการเลือกปฏิบัติ    
ด้วยเหตุแห่งอายุ ผู้สูงอายุถูกเลือกปฏิบัติจากทั้งบุคคลภายในครอบครัวที่ตนต้องอาศัยพ่ึงพา และบุคคลภายนอกครอบครัว
เนื่องจากผู้ให้บริการขาดความเข้าใจในการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุภายใต้สิทธิประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
ผู้สูงอายุประสบกับปัญหาการเข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ  ได้แก่ (1) ด้านสิทธิประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเข้าถึง
บริการทางการเงินจากภาครัฐ การบริการด้านการเดินทางขนส่ง การบริการด้านการศึกษา การบริการการจัดหางานท า เป็นต้น   
(2) ด้านสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การบริการด้านประชาสงเคราะห์       
(3) ด้านสิทธิประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งร้อยละกว่า 60 ของผู้สูงอายุไม่เคยเข้าใช้ประโยชน์ด้านนี้ ส าหรับอุปสรรค  
ในการเข้าใช้บริการด้านต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยรัฐ ของผู้สูงอายุเกิดจาก กระบวนการ/ขั้นตอนการเข้าใช้บริการที่ยุ่งยาก 
ผู้สูงอายุขาดความมั่นใจในการเข้าใช้บริการ และการเดินทางที่ไม่สะดวก ส่วนอุปสรรคในการเข้าใช้บริการด้านต่าง  ๆ          
ที่ด าเนินการโดยเอกชนของผู้สูงอายุ คือ ค่าใช้จ่ายที่สูง การรับรู้สิทธิของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รับรู้สิทธิในการได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ได้แก่ สิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาล
ของรัฐ การสงเคราะห์ค่าจัดการศพ และการคุ้มครองด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เบี้ยยังชีพรายเดือน การช่วยเหลือ       
ค่าโดยสารสาธารณะ แต่ไม่รับรู้ถึงสิทธิในการคุ้มครองด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุภายใต้
กฎหมาย นโยบาย มาตรการต่างๆของประเทศไทย เป็นการให้สิทธิแก่ผู้สูงอายุในลักษณะสิทธิเชิงบวก (positive rights) คือ 
มีกรอบกฎหมายที่ให้อ านาจหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดหาสวัสดิการและการประกันสังคมแก่ผู้สูงอายุตามสิทธิ   
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ที่รับรองไว้ ปัญหาหรือช่องว่างการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น กฎหมายคุ้มครอง
สิทธิของผู้สูงอายุว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานซึ่งไม่ครอบคลุมแรงงานที่อยู่นอกระบบ ระบบความมั่นคงทางสังคม
ของผู้สูงอายุ ได้แก่ ระบบประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพ และระบบสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมกับผู้สูงอายุทุกคน 
หลักเกณฑ์ด้านรายได้เพ่ือรับสวัสดิการสังคม ได้แก่ เส้นขีดความยากจน หรือเส้นขีดรายได้ขั้นต่ า เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกผู้รับสวัสดิการของรัฐ การขาดหน่วยปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ นโยบายและกฎหมายที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ  
ทัศนคติต่อผู้สูงอายุที่ถูกมองว่าเป็นภาระ เป็นต้น เมื่อน ามาประมวลสามารถสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเพ่ือการคุ้มครองเพ่ือ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุในการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ประเด็น     
การแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสังคม (2) การแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านสุขภาพ
และคุณภาพชีวิต และ (3) การแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือรับรองการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ (Convention on the Rights of Older 
Persons) ของประเทศไทยในอนาคต 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในประเทศไทยได้มาซึ่งประเด็นในการท าข้อเสนอแนะให้
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของรัฐ น าไปด าเนินการดังต่อไปนี้  

1. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านเศรษฐกจิและสังคม หนว่ยงานต่าง ๆ
ของรัฐ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงสาธารณสุข ควรด าเนนิการดังต่อไปนี้  

ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะทางนโยบาย ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 
บูรณาการงานประกันสังคมและงาน
ประกันสุขภาพ โดย  

 ตราระ เบี ยบ เพื่ อก าหนด
หลักเกณฑ์ที่จะใช้ตราระเบียบภายใต้
พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 เพื่อรับรอง
การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุในการจ้าง
งาน และการสร้างความมั่นคงทางสังคม 

 ตรากฎหมายเกี่ยวกับการจ้าง
แร ง ง านผู้ สู ง อ ายุ โ ดย เ ฉพาะและ
กฎหมายการต่อต้านการเลือกปฏิบัติใน
การจ้างแรงงาน  

 ตรากฎหมายเกี่ยวกับความ
มั่นคงทางสังคม (Social Security 
Act) ที่คลอบคลุมการประกันสังคม 
การประกันสุขภาพ 

  
 
 

ร่วมมือกันในการจัดท านโยบาย ได้แก่ 
 นโยบายการจ้ า งแรงงาน

ผู้สูงอายุที่ชัดเจน เช่นระบบการจ้าง
งานใหม่ของผู้สูงอายุ การปรับระบบ
การจ้างงานที่เอื้อต่อการท างานของ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 นโยบายการประกันความ
มั่นคงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ 

 นโยบายด้ านสิ่ งแวดล้อม     
ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีอยู่อาศัย 

 นโยบายการกระจายอ านาจ
หน้าที่ ในการส่ ง เสริมการจ้ างงาน  
ความมั่นคงทางสังคม และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ 

 
 

 

 จัดท ารายงานผลงานประจ าปี
แ ต่ ล ะ ห น่ ว ย ง า น เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น
สถานการณ์ การจ้ า งแร งงานและ     
การประกันสังคม หรือสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ 

 ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่จะบรรลุเป้าหมาย 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ผู้สูงอายุ เช่น พัฒนาหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้ยาก หรือ  ผู้มีรายได้ต่ ากว่า
เส้นขีดความยากจน 
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ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะทางนโยบาย ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 
 ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย ห รื อ

ระเบียบการวางผังเมืองที่เป็นมิตรต่อ
ผู้สูงอายุในระดับเมือง หรือท้องถิ่น 

 นโยบายการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนโดยเฉพาะในภาคเอกชนใน
ลักษณะของการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่
ผู้สูงอายุโดยไม่แสวงหาก าไร  

 นโยบายที่ ก าหนดเส้นขีด
รายได้ขั้นต่ า เพื่อเป็นเกณฑ์ก าหนด
อัตราเบี้ยประกันสังคมและการให้
ส วั ส ดิ ก า ร สั ง คมแก่ ผู้ สู ง อ ายุ แล ะ
ครอบครัว 

 นโยบายประชาสัมพันธ์การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุและ
คุ้มครองการเลือกปฏิบัติใน  การจ้าง
งาน 

 นโยบายในการติดตามผล
โครงการและการด าเนินงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงาน
ให้สาธารณะได้ทราบถึงการด าเนินงาน 

 จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ที่ เ น้ น       
ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ ห น้ า ที่ ใ น          
การส่งเสริมการจ้างงาน ความมั่นคง
ทางสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ เช่น โครงการ  
ชุบชีวิตชุมชน เมืองหรือนคร ที่ เน้น   
การสร้างงานในชุมชนให้กับผู้สูงอายุ 
โครงสร้างขนส่งมวลชนที่เน้นถึงการใช้
งานของผู้ สู งอายุ โดยให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานปฏิบัติ หน่วยงาน
กลางท าหน้าท่ีเป็นผู้ก ากับดูแล 
 

2. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านสุขภาพและคณุภาพชีวิต 
หน่วยงานต่างๆของรัฐ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ     
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะทางนโยบาย ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 
 ตราระ เบี ยบ เพื่ อก าหนด

หลักเกณฑ์ที่จะใช้ตราระเบียบภายใต้
พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 เพื่อรับรอง
การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุในการรับ
บริการทางการแพทย์และสาธารณ 

 ตรากฎหมายเพื่อวางระบบ
การดูแลระยะยาว รวมถึงการออก
ระเบียบเพื่อก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
และกลไกการก ากับดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว  

 ตรากฎหมายเพื่อส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมกับชุมชน และครอบครัวในการดูแล
ผู้สูงอายุ  

 การปฏิรูประบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าเพื่ออ านวยการเข้าถึง
และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสิทธิ
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง
และชุมชนชนบท 

 การจัดท าฐานข้อมูลสุขภาพ
รายบุคคลและวางระบบความเช่ือมโยง
ของข้อมูลเพือ่การดูแลรักษาผู้สูงอายุให้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 การขับเคลื่อนระบบการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถดูแล
ตนเองได้โดยมีหน่วยงานรัฐในพื้นที่ให้
การสนับสนุน 

 ป รั บ ป รุ ง ห น่ ว ย บ ริ ก า ร
สาธารณสุขให้มีรูปแบบเชิงรุกมากขึ้น
และทั่ ว ถึ ง ขึ้ น  ทั้ ง ในมิ ติ ก า รดู แ ล     
การฟื้นฟู และการรับรู้เรื่องสิทธิของ
ผู้สูงอาย ุ

 ปรับปรุงการให้บริการด้าน
สุขภาพกับผู้สูงอายุ โดยจัดท าหลักสูตร
การเรียนการสอนหรือ  การฝึกอบรม
ให้กับบุคคลากรหน่วยให้บริการ 

 ส่ง เสริม ให้ครอบครั วดูแล
ผู้ สู ง อ า ยุ เ อ ง โ ด ย ห น่ ว ย บ ริ ก า ร
สาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และช่วย
พั ฒ น า ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ห้ กั บ
ครอบครัวผู้สูงอายุ โดยจัดท าหลักสูตร
ท าฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุให้กับ
สมาชิกในครอบครัว  

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในการคุ้ มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม หน่วยงานต่างๆของรัฐ ได้แก่  กระทรวงยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ควรด าเนินการดังต่อไปนี้  
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ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะทางนโยบาย ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 
 ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย

คุ้ มครองผู้ ก ระท าความรุนแร งใน
ครอบครัวให้มีเจตนารมณ์ที่คุ้มครอง
สิทธิของผู้สูงอายุ รวมถึงกระบวนการ
พิ จ า รณาคดี ใน ช้ั นต่ า งๆ  ในกรณี        
ที่ผู้สูงอายุเป็นผู้เสียหาย  

 ตรากฎหมายเพื่อก ากับดูแล
และตรวจสอบผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้สูงอาย ุ
 

 ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามาบริการให้ความ
ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้สูงอายุจากการ
ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว 

 การวางระบบการให้บริการ
ของหน่วยงานต่างๆของรัฐ แก่ผู้สงูอายุ
ในการรับการคุม้ครองสิทธิใน
กระบวนการยตุิธรรมให้มีความ
เชื่อมโยงกันในรูปแบบการติดต่อแบบ
เบ็ดเสร็จ หรือ  one stop service  

 การพัฒนาระบบกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกให้เหมาะสมและ
เข้าถึงกลุ่มผูสู้งอายุมากยิ่งข้ึน  

 

 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
หรือการสื่อสารให้ผู้สูงอายุเข้าใจและ
รับทราบสิทธิของตนอย่างทั่วถึง รวมถึง
เพิ่มช่องทางที่สะดวกให้กับผู้สูงอายุใน
การรับค าปรึ กษาโดย เฉพาะเรื่ อ ง
กฎหมายจากหน่วยงานของรัฐ 

 ปรับปรุงหน่วยงานรัฐในการ
ให้บริการผู้สูงอายุ รวมถึงส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุและเจา้หน้าท่ีรัฐมีทัศนคติที่ดี
ต่อกัน 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อรับรองการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ (Convention on the 
Rights of Older Persons) ของประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ (1) การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยเพ่ิมสิทธิในการพ่ึงพาตนเอง การมีส่วนร่วม การอุปการะเลี้ยงดู การบรรลุความต้องการและความมีศักดิ์ศรี  
(2) การขยายบทบาทหน้าที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและกองทุนผู้สูงอายุให้ครอบคลุมสิทธิของผู้สูงอายุตามหลักการ
ขององค์การสหประชาชาติที่ก าหนดสิทธิของผู้สูงอายุ (3) การจัดระบบความมั่นคงทางสังคม (Social Security System) ด้าน
ผู้สูงอายุของประเทศให้เป็นรูปแบบสากลที่ประกอบด้วย ระบบบ านาญประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพ และระบบ
สวัสดิการสังคมให้มีความมั่นคงและไม่มีการเลือกปฏิบัติ  (4) การจัดระบบสวัสดิการสังคมที่มีหลักเกณฑ์ให้ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ (5) การจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุทั้งระยะยาวและระยะ
สุดท้ายเพ่ือรับรองความมีศักดิ์ศรีของสิทธิของผู้สูงอายุหลักการขององค์การสหประชาชาติที่ก าหนดสิทธิของผู้สูงอายุ (6)   
การให้องค์กรของรัฐหรือหน่วยงานปฏิบัติจัดช่องทางในผู้สูงอายุได้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมได้สะดวก (7) การส่งเสริม     
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการผู้สูงอายุในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร และ (8) การประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ  


