ประมวลสรุปข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปี 2559
จาก เวที กสม. พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (28-30 มีนาคม 2559)
และเวที กสม. พบประชาชนภาคเหนือ (25-27 พฤษภาคม 2559)
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) ได้ จั ด เวที กสม. พบประชาชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อ (1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
กสม. และส านั ก งาน กสม. รวมทั้ ง เป็ น การแนะน า กสม. ชุ ด ปั จ จุ บั น ต่ อ เครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ (2) รั บ ฟั ง
สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ส ะท้ อ นจากประชาชน และเครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ โ ดยตรง เพื่ อ น าข้ อ มู ล และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จ ากเวที ส าธารณะไปใช้ประกอบการจัดทารายงานประเมินสถานการณ์สิ ทธิมนุษยชน
ในประเทศ ตลอดจนหารือแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และ (3) ประสานความร่วมมือ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้งการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน และกลไกในการทางานร่วมกันระหว่าง กสม. เครือข่ายภาคประชาสังคม และเครือข่าย
สถาบันการศึกษา
ทั้ง นี ้ ในส่ว นของข้อมูล สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปี 2559 ซึ่ง สรุป และรวบรวมจาก
ความคิด เห็น ของผู ้เ ข้า ร่ว มเวที กสม. ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ านวน 300 คน และภาคเหนื อ
จานวน 450 คนได้สะท้อนและมุ่งหวังให้ กสม. และกลไกสิทธิมนุษยชนต่างๆ แก้ไขปัญหาสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้น จาแนกตามภาค ดังนี้
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) แบ่งเป็น ๖ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน : สืบเนื่องจากการออกกฎหมาย ประกาศ คาสั่ง และ
นโยบายการพัฒนาต่างๆ ของรัฐ อาทิ คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๔/๒๕๕๗ และ ๖๖/๒๕๕๗
แผนแม่บ ทการพิท ัก ษ์ท รัพ ยากรป่า ไม้ข องชาติ การประกาศพื้น ที่อ ุท ยานแห่ง ชาติ และการประกาศ
เขตพื ้น ที ่ป ่า สงวน ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ภ าคอี ส านต้ อ งประสบกั บ ปั ญ หาสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ท ากิ น การ
ถู ก บั ง คั บ /ไล่ รื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย และที่ ท ากิ น และการเป็ น ผู้ บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า ซึ่ ง กระท าความผิ ด ทางกฎหมาย
(Criminalization)
ประเด็นทรัพยากรน้า การสร้างเขื่อน และการท้าประมง : สืบเนื่องจากบทเรียนของโครงการ
“โขง-ชี-มูล” ซึ่งดาเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ และไม่สามารถบริหารจัดการน้าได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดสรรน้าไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
สืบเนื่องจากโครงการฯ อาทิ การเปลี่ยนแปลงระดับน้าที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ การกระจายตัวของดินเค็ม
และการเสียสมดุลของระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม เป็นต้น
ประเด็นเรื่องพลังงานและเหมืองแร่ : สถานการณ์โดยส่วนใหญ่เป็นการดาเนินโครงการพัฒนา
พลังงาน และการทาเหมืองแร่โดยไม่มีกระบวนการปรึกษาหารือ การจัดทารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ทางสังคม และทางสุขภาพ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ จึงทาให้เกิดการคัดค้าน
มิให้มีการดาเนินการทั้งในส่วนของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน การทาเหมืองแร่โปแตช และโครงการขุดเจาะ
ปิโตรเลียม ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มลพิษ
และสารเคมีซง่ึ ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมและผังเมือง : จากกรณี
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ทีร่ ัฐกาหนดให้พื้นที่จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร และนครพนม เป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้มี
การจัดหาที่ดินเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทาให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องประสบปัญหาสิทธิในที่ดินทา
กิน เนื่องจากการเวนคืนและบังคับให้ออกจากพื้นที่ ประกอบกับการสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้า
สนามบิน คลังสินค้า และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทาให้ชาวบ้านวิตกกังวล
ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษจะส่งผลกระทบทั้งในด้านที่ทากิน สิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ และวิถีการดาเนิน
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ประเด็นสิทธิพลเมือง/สิทธิทางการเมือง/สิทธิตามกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก ผู้หญิง แรงงาน กรณี
การค้ามนุษย์) : จากนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ ที่อาจส่งผลให้เกิด การขยายตัว ของ
เมือ งใหญ่ การเปลี่ ย นจากสั ง คมชนบทเป็ น สั ง คมเมื อ งย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห ารจั ด การและ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคม จึงทาให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และภัยต่างๆ อาทิ เด็ก ผู้ห ญิง ผู้สูง อายุ ผู้พิก าร แรงงานสัญ ชาติไ ทย และแรงงานข้า มชาติ
ต้องเผชิญ กับภัยต่างๆ เช่น ยาเสพติด ความรุนแรงหรือการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์
ตลอดจนการเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน และปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
ประเด็นสิทธิเกษตรกร : ด้วยบริบททางสังคมที่กาลังมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงไป
จากสังคมเกษตรกรรมสู ่ส ัง คมอุต สาหกรรม ทาให้เ ครือ ข่า ยเกษตรกรกัง วลในเรื่อ งของการไม่มีก ลไก
ทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรอย่างชัดเจน และกังวลว่าอาชีพเกษตรกรรมจะ
สูญหายไป เนื่องจากคนรุ่นหลังล้ วนเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังกังวลเกี่ยวกับ
ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ปัญหาการถูกผูกขาด
ปัจจัยการผลิตและการตลาดโดยนายทุน รวมถึงปัญหาสารเคมีที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนภาคเหนือ แบ่งเป็น 7 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นสิทธิพลเมือง : การต่อสู้ระหว่างชาวบ้าน (นักพิทักษ์สิทธิมนุษยชน) และนายทุน
ในประเด็นต่างๆ ส่งผลให้เกิดการคุกคาม ข่มขู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การรบกวนการอยู่อาศัย การทาร้ายร่างกาย
และการถูกฟ้องร้องดาเนิ นคดี ต่า งๆ เป็น ต้น ซึ่ง ล้ว นส่ง ผลกระทบต่อ สิ ทธิในการดารงชี วิตและการปกป้อง
สิ ทธิ ของชุ มชน ในขณะที ่ก ลไกส่ง เสริม และคุ ้ม ครองสิท ธิม นุษ ยชนที ่ม ีอ ยู ่ อาทิ กองทุน ยุต ิธ รรม
สภาทนายความ ศาลปกครอง และ กสม. ก็ย ัง มีข ้อ จ ากัด ทั ้ง เรื ่อ งความสามารถในการปฏิบ ัต ิง าน
ความครอบคลุมพื้นที่และ การเข้าถึงกลไก และมีประสิทธิภาพ
ประเด็นสิทธิเด็กและการศึกษา : พบว่า มีปัญหาที่หลากหลายและต้องการได้รับการแก้ไข
อย่างเหมาะสม ทั้งการตั้งท้องก่อนวัยอันควร (คุณแม่วัยใส) ยาเสพติด อบายมุข ความรุนแรงในครอบครัว ภาวะ
ที่เด็กซึ่งเคยกระทาความผิดจะกลับไปใช้ชีวิตในสังคม การมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็ก สื่อที่ไม่เหมาะสมกับ
เด็ก ความอ่อนไหวของสภาวะของเด็กไร้สั ญชาติ เด็กข้ามชาติ และเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ ในส่วน
สถานการณ์ ด้ านการศึ กษา พบว่ า มี ปั ญหาการขาดโรงเรี ยนที่ มี คุ ณภาพในชุ มชน การขาดงบประมาณใน
การจัดการศึกษาของชุมชน การออกกลางคัน และความเหลื่อมล้าของคุณภาพการศึกษาระหว่างในเมืองกับชนบท
เป็นต้น
ประเด็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : สถานการณ์แรงงานทั้งที่เป็นแรงงานไทย
และแรงงานข้ามชาติ มี ปั ญหาที่แตกต่างกัน โดยในส่ วนของแรงงานไทย พบว่า ในกรณีที่ นายจ้างปิดกิจการ
ก็จะละเลย หรือปฏิเสธสิทธิของลูกจ้างรวมถึงการเยียวยาต่างๆ การไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านกฎหมายแรงงาน
การไม่พิจารณาการขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่า และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมีงานทาของ
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คนพิการตามพระราชบั ญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 อย่างจริงจัง ในส่ว นของ
แรงงานข้ามชาติ พบว่า ยังมีปัญหาความปลอดภัย ในสถานที่ทางาน ปัญ หาเรื่อ งการขาดล่ามในสถานที่
ราชการ และปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของนายจ้าง นอกจากนั้น ยังมีการจากัดสิทธิอันเนื่องจาก
การถือบั ตรสี ชมพู (ทร.๓๔) แทนการใช้หนังสื อเดินทาง (อาทิ การจ ากัดสิ ทธิในการเดิ นทางออกนอกพื้น ที่
ซึ่งกาหนด และการอนุญาตให้มีใ บอนุญ าตขับขี่รถยนต์แ ละรถจักรยานยนต์) นอกจากนี้ในกลุ่มแรงงานที่
ทางานที่บ้าน เช่น การทาเกษตร ประมง และผู้รับงานมาทาที่บ้าน ซึ่งยังต้องการการมีสิทธิและสวัสดิการสังคม
ในกองทุนประกันสังคมเช่นเดียวกับแรงงานอื่นๆ ทั้งนี้ในส่วนของผู้สูงอายุมีข้อเสนอว่า นโยบายของรัฐใน
การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับคนชรานั้น ยังมีความไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
นกจากนั้นยังมีประเด็นการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง การแย่งงานระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติ และการได้รับเงินชดเชย
จากการเวียนคืนที่ดินที่ไม่เป็นธรรมและเหมาะสม เป็นต้น
ประเด็นสิทธิชุมชน : พบว่ามีประเด็นในส่วนของทรั พยากรที่ดินและป่าไม้คล้ายกับที่พบใน
ภาคอีสาน คื อได้ รั บผลกระทบจากการออกกฎหมาย ประกาศ คาสั่ ง ตลอดจนแผนพัฒ นาต่ างๆ ของรั ฐ
ที่กระทบต่อสิทธิในที่ดินทากิน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้า
ทั้งผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตชุมชน และยังมีในส่วนของผู้ที่ ยังไม่ได้รับค่าชดเชย จากกรณี
การสร้างอ่างเก็บน้าในบางพื้นที่
ประเด็น ของกลุ่มสถานะบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่า พืนเมือ ง : เป็น ประเด็น ที่มี
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนค่อนข้างเด่นชัด เนื่องจากว่าพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
และกลุ่ ม ชาติพ ัน ธุ ์ไ ด้ป ระสบกับ ปัญ หาในมิต ิต ่า งๆ ดัง นี ้ ปัญ หาในการพิส ูจ น์ส ัญ ชาติ ปัญ หาสิท ธิ
ในการศึก ษาของเด็ก ไร้ สั ญชาติ ปั ญหาสิ ทธิ ในการเดิ นทางออกนอกพื้ นที่ ของผู้ ไร้ สั ญชาติ ปั ญหาสิ ทธิ ใน
การทางานของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน สิทธิในการขอรับบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐ การขาดการปกป้อง
คุม้ ครองสิทธิจากรัฐ และปัญหาในเรื่องของการยอมรับการมีตัวตนของชนเผ่าพื้นเมือง
ประเด็นสิ ทธิ ของกลุ่ มผู้ หญิง และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ : พบว่า ในส่ วนของ
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลทายทางเพศต้องเผชิญกับ (1) ปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีผลกระทบ ทั้งการขาดความรู้
และความเข้าใจของสังคมในเรื่องเพศสภาวะ (Gender) เพศวิถี (Sexuality) การแสดงออก (Express) และ
อัตลักษณ์ทางเพศ (Sexual Identities) ซึ่งมีความหลากหลาย (2) ปัญหาเชิงโครงสร้างทางกฎหมาย เนื่องจาก
กฎหมายปัจจุบันให้การคุ้มครองกับบุคคลในพื้นฐานเพศสภาพ (Sex) ส่งผลให้การคุ้มครองยังไม่ครอบคลุม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และ (3) ปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคม ในเชิงคุณค่าที่มองผู้ชายเป็นใหญ่
หรือปิ ตาธิปไตย (Patriarchy) นาไปสู่พฤติกรรมที่สร้างความไม่เป็นธรรมและการเลื อกปฏิบัติ ทางเพศ ทั้งใน
การทางานและการดาเนินชีวิตประจาวัน นอกจากนั้นยังมี การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการคุกคามทางเพศ
ในพื้นทีซ่ ึ่งมีการจากัด หรือควบคุม (เช่น ทัณฑสถานและเรือนจา) จนได้รับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในส่วนของ
กลุ่มผู้หญิง พบว่า มีปัญหาความรุน แรงโดยเฉพาะกับ กลุ่มผู้ห ญิง ในชนบทซึ่ง เสี่ยงต่อ การถูกล่ว งละเมิด
ทางเพศและความรุนแรงอันเกิดจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี เช่น ประเพณีการฉุดผู้หญิงเพื่อแต่งงาน
ของชนเผ่าม้ง นอกจากนี้ ยังมีปั ญหาการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงาน
บริการทางเพศที่มักถูกนาภาพไปนาเสนอข่าวโดยบุคคลนั้นๆ มิได้ให้ความความยินยอมแต่อย่างใด
ประเด็น สิท ธิด้า นกระบวนการยุติธ รรม : พบประเด็น ปัญ หาสิท ธิแ รงงานที่ไ ม่ไ ด้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย การไม่ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกาหนด ในเรื่องของค่าแรง สวัสดิการ และเวลา
ในการทางาน ปัญหาจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ ที่เปลี่ยนแปลงผู้รับสานวนสอบสวน
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ในกรณีที่มีคาสั่งไม่ฟ้องและคาสั่งนั้นไม่ใช่คาสั่งของอัยการสูงสุด ซึ่งเดิมเป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ในการพิ จารณาส านวน แต่ เปลี่ ยนเป็ นอ านาจของเจ้ าหน้าที่ ต ารวจที่เป็ นผู้ บั งคั บบั ญชาพนั กงานสอบสวน
โดยปัญหานี้มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ปัญหาข้อพิพาทที่ดินระหว่างชาวบ้านที่อยู่ อาศัยในพื้นที่มาก่อน
กับนายทุนที่มีเอกสารใบไต่สวนว่าที่ดินนั้นมิใช่ของชาวบ้าน ปัญหาสิทธิในการมีทนายความ และปัญหาสิทธิของ
ผู้ต้องขัง
นอกจากนี้ ในเวที กสม. พบประชาชน คณะ กสม. และบุคลากรสานักงาน กสม. ยังได้ศึกษา
เรียนรู้รูปธรรมของชุมชนกับวิถีการจัดการตนเอง การดูแลฐานทรัพยากร ตลอดจนการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ
 ในพื้ น ที่ ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ ดอยอิน ทนนท์ จั ง หวั ด
เชี ย งใหม่ เป็ น พื้ น ที่ ต้ น แบบที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการจั ด การทรั พ ยากรร่ ว มกั น ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
และประชาชนในพื้น ที่ โดย “ข้อ บัญ ญัติท้อ งถิ่น ”ซึ่ง กสม. สามารถนารูป แบบการจัดการทรัพยากร
ในแนวทางสิทธิมนุษยชน (Human Rights-based Approach) มาขยายผลประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงการนารูปแบบการจัดการทรัพยากรของดอยอินทนนท์ ไปใช้ประกอบการ
จัดทาข้อเสนอแนะของ กสม. เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน (พฤศจิกายน ๒๕๕8 เป็นต้นมา) กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรในหลายพื้น ที่ (อาทิ การสร้างคลัง ก๊า ซในพื้นที่ชุ่ม น้า จังหวัด
สมุท รสงคราม) จึง เห็น ความจาเป็น และความสาคัญ ที่ช ุม ชนแต่ล ะพื้น ที่ส ามารถใช้ก ารจัด การ หรือ
สร้างข้อ ตกลงร่ว มกัน ในพื้น ที่ เพื่อแก้ไ ขปัญ หา สร้า งความปรองดองในการอยู่ร่ว มกัน และการส่ง เสริม
และคุ้ม ครองสิท ธิม นุษ ยชนในระยะยาว โดยการสร้า งหาความร่ว มมือ จากฝ่า ยต่า งๆ ผ่า นกลไกการ
มีส่ว นร่ว มทั้ง จากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ซึ่งจะทาให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ที่ ยั่ ง ยื น กว่ า การจั ด การเป็ น รายกรณี และ กสม. อาจจั ด ท าเป็ น ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ รั ฐ บาลใน
การออกเป็นกฎกระทรวงหรือเป็นพระราชบัญญัติที่จะรับรองและคุ้มครองชุมชนที่มีความพร้อมในการจัดการ
ทรัพยากร ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐
ที่ได้รับรองสิทธิชุมชนไว้ตามมาตรา ๖๖ และ ๖๗ รวมถึงในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗
– ๒๕๖1) ซึ่ง หน่ ว ยงานต่า งๆ จะต้องรั บ หลั กการจั ดการทรัพยากรอย่า งมีส่ ว นร่ว ม ไปปฏิบั ติ ในฐานะที่
กสม. ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของคณะกรรมการประสานความร่วมมือด้านส่ งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิ เสรีภ าพ และ
สิทธิมนุษยชนของประชาชน เห็นสมควรให้หน่วยงานต่างๆ ดาเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
นารูปแบบการจัดการทรัพยากรร่วมกันของพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
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