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มุมมองของเรา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : เสริมสร้ างการต่ อต้ านข้ ามพรมแดน
จดหมายข่าวระดับภูมิภาคฉบับนี ้เป็ นฉบับที่สามของขบวนการป่ าฝนโลกในช่วง 10 เดือน ฉบับแรก (WRM Bulletin
224) เจาะดูวา่ อะไรเป็ นปั จจัยขับเคลือ่ นการแย่งยึดที่ดินในลุม่ นํ ้าคองโกในอัฟริกา ฉบับที่สอง (ฉบับที่ 226)
รายงานเรื่ องราวของประชาชนทีต่ ้ านทานอดีตของการเป็ นอาณานิคม
ที่ยงั คงยืนยงผ่านการการครอบงําและความรุนแรงทัว่ ภูมิภาคอเมริ กากลาง
ส่วนฉบับนี ้เน้ นที่ภมู ิภาคที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในการจัดทําจดหมายข่าวฉบับนี ้
ขบวนการป่ าฝนโลกต้ องการจะดึงความสนใจไปที่การต่อสู้ต้านทานในพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจากการทําลายป่ า
เป้าประสงค์มิใช่เพียงเพือ่ ฉายให้ เห็นสถานการณ์และการต่อสู้ของชุมชนเท่านัน้
แต่เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้ างเครื อข่ายและสร้ างขบวนการทีค่ อ่ นข้ างท้ าทายพวกเรา กลุม่ องค์กรของชุมชน
กลุม่ นักเคลือ่ นไหว และขบวนการสังคมในประเทศต่างๆ ภายในภูมิภาคและข้ ามภูมิภาค
การจัดทําจดหมายข่าวระดับภูมภิ าคที่ผา่ นมาเป็ นการเรี ยนรู้อย่างดีสาํ หรับเรา ตัวอย่างเช่น
เราได้ สงั เกตเห็นว่าเส้ นแบ่งพรมแดนทางภูมศิ าสตร์ ที่กําหนดเขตของรัฐชาติตา่ งๆ ในภูมิภาคทีเ่ รากล่าวถึง
มักจะแบ่งแยกและทําให้ การต่อสู้ของชุมชนต้ องโดดเดี่ยว ทังๆ
้
ที่เป็ นการต่อสู้เพื่อปกป้องวิถีการทํามาหากินและปกป้องป่ าเหมือนกัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็เช่นเดียวกัน
ดินแดนที่ปัจจุบนั ระบุวา่ เป็ นประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ติมอร์ เลสเต ลาว มาเลเซีย บรูไน พม่า (เมียนมา) ฟิ ลปิ ปิ นส์
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ถือว่ารวมอยูใ่ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ปาปั วนิวกินี มณฑลยูนนาน
หรื อรัฐมณีปรุ ะในอินเดีย ไม่ได้ นาํ มารวมอยูใ่ นภูมิภาคนี ้
การแยกดินแดนดังกล่าวออกไปจากภูมิภาคที่เรี ยกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็ นวิถีทางการเมืองมากกว่าเป็ นการอ้ างอิงภูมศิ าสตร์ ความหมายปั จจุบนั ของชื่อภูมิภาคนี ้
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มีแหล่งที่มาจากกระบวนการแบ่งพื ้นที่ครอบครองระหว่างกันของรัฐเจ้ าอาณานิคม ที่เกิดขึ ้นไม่นานมานี ้เอง
การยึดครองดังกล่าวยังคงดําเนินมาจนถึงปั จจุบนั แม้ จะห่อหุ้มด้ วยชื่อระเบียบวาระที่ตา่ งไป และมีกลุม่ สถาบันต่างๆ
จํานวนมากเข้ ามาเกี่ยวข้ องในการดําเนินการด้ วย
ในเดือนพฤศจิกายน 2559
เพื่อนร่วมงานและมิตรสหายจากประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ มาชุมนุมกันในกรุงเทพฯ
ประเทศไทย/สยาม เพื่อแลกเปลีย่ นเรื่ องราวและความรู้สกึ นึกคิดจากสถานการณ์ท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป
การพูดคุยเน้ นประเด็นที่มีความห่วงใยร่วมกันว่า “กําลังเกิดอะไรขึ ้นกับป่ าของเรา”
เมื่ออภิปรายเปรี ยบเทียบและสานเรื่ องราวที่เป็ นความทรงจําจากที่ตา่ งๆ เข้ าด้ วยกัน ก็พบว่าคําตอบคือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นภูมิภาคแห่ง “ป่ าที่สญ
ู หายไป”
การรับรู้ถึงสภาพการณ์ดงั กล่าวแตกต่างอย่างเห็นได้ ชดั จากภาพลักษณ์ของภูมิภาคแห่ง “การเติบโตและการพัฒนา”
ที่ชนชันนํ
้ าทางการเมืองและผู้กําหนดนโยบายของสถาบันระหว่างประเทศต่างๆ ได้ นําเสนอต่อชาวโลก
ผลจากการสังเคราะห์วิกฤตการณ์ที่ผ้ เู ข้ าร่วมได้ นําเสนอ แสดงเห็นทังความคล้
้
ายคลึงกัน
และความแตกต่างกันของสถานการณ์ท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ส่วนที่เหมือนกันอย่างหนึง่ ก็คือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับกรอบนโยบายที่เรี ยกกันว่า “การเติบโตสีเขียว (green growth)” มีเหมือนกันทุกประเทศ
มันเป็ นเรื่ องของการนําทฤษฎีเก่าที่เน้ นสร้ างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการสกัดทรัพยากรมาใช้ แต่คราวนี ้ติดฉลาก
“สีเขียว” เข้ าไปด้ วย กระบวนการทําลายธรรมชาติทกี่ ลบเกลือ่ นด้ วยวาทะของความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมนี ้
มีผ้ เู ล่นเกี่ยวข้ องหลายกลุม่ ทังเก่
้ าและใหม่ ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่ได้ อยูใ่ นท้ องถิ่น ในขณะที่สง่ เสริ มวาทะกรรมว่าด้ วย
“การเติบโตสีเขียว” รัฐบาลในภูมภิ าคนี ้ก็เริ่มพึง่ พิงการสกัดทรัพยากรธรรมชาติมากขึ ้นเรื่ อยๆ
เพื่อที่จะอยูร่ อดทางการเมืองต่อไปได้ ขณะเดียวกัน
ประชาชนในท้ องถิ่นก็ยงั คงถูกกล่าวโทษว่าเป็ นผู้ทําลายสิง่ แวดล้ อมต่อไป
และการที่ประชาชนพึง่ พาผืนป่ าในการดํารงชีวิตระดับพื ้นฐานมาหลายรุ่นบรรพบุรุษ
ก็ถกู กล่าวอ้ างว่าเป็ นสาเหตุที่ทําให้ พวกเขายากจน
การใช้ ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนเหล่านี ้กําลังเพิม่ ขึ ้น
ในขณะเดียวกันชุมชนก็เริ่ มมีบทบาทในการต่อต้ านและผลักดันเพิ่มขึ ้น
เพื่อที่จะเปิ ดโปงและโต้ กลับยุทธศาสตร์ กล่าวโทษดังกล่าว
ข้ อคิดที่สะดุดใจมากที่สดุ จากการแลกเปลีย่ นที่กรุงเทพฯ ก็คือ ชะตากรรมของป่ าตลอดยุคสมัยของ “ความก้ าวหน้ า”
ที่มีแต่ความผันผวนและบ่อนทําลาย เป็ นสิง่ ที่ผกู โยงเรื่ องราวจากอนุภมู ิภาคที่ตงอยู
ั ้ บ่ นแผ่นดินใหญ่
ซึง่ รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและลุม่ นํ ้าโขง เข้ ากับอนุภมู ิภาคที่เป็ นหมูเ่ กาะของมาเลเซีย
อินโดนีเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์ ตัวการในภาครัฐและภาคเอกชนที่รับผิดชอบดําเนินการบ่อนทําลาย
ซึง่ เป็ นบุคลิกลักษณะของ “การพัฒนา” ที่ผา่ นมาในภูมิภาคนี ้
ต้ องคอยประดิษฐ์ เรื่ องราวมากลบเกลือ่ นการทําลายดังกล่าว ว่าเป็ น “ความก้ าวหน้ า”
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และป้ายสีให้ การทําการเกษตรนิเวศที่ชาญฉลาด กับความผูกพันทางสังคมของชุมชนที่พงึ่ พิงป่ า ว่าล้ าหลัง ย้ อนยุค
และไม่เป็ นมรรคเป็ นผลทางการผลิต ความเป็ นจริ งนันห่
้ างไกลยิง่ นักจากข้ อกล่าวหาเหล่านี ้
ผลจากการกดดันอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ความเป็ นเอกภาพทางสังคมและนิเวศวิทยาภายใน และระหว่างชุมชน
เริ่ มจะแตกสลายลงในบางพื ้นที่ ในขณะที่ความหลากหลายของรูปแบบ สถาบัน
และกลไกของความสมานฉันท์ของมนุษย์ด้วยกัน ถูกใช้ เป็ นอาวุธในการแบ่งแยกเพื่อปกครอง
สุดท้ ายทีส่ าํ คัญไม่น้อยกว่ากันคือ ฆาตกรรมและการปล้ นสะดมถูกปิ ดบังอําพรางด้ วยการแปลงโฉมและชื่อเสียใหม่
ตัวอย่างเช่น ในฟิ ลปิ ปิ นส์ วิสามัญฆาตกรรมกลับกลายเป็ น
“มาตรการเข้ มงวดในการรักษากฎหมายและความสงบเรี ยบร้ อย” (1) ในกัมพูชา
การสืบสวนคดีการยิงเหี ้ยมโหดทีด่ ําเนินไปอย่างเชื่องช้ า
ถูกอ้ างว่าเป็ นเพราะครอบครัวของผู้เสียหายไม่ได้ ยื่นคําร้ องเป็ นทางการต่อตํารวจ (2) ในอินโดนีเซีย
การสนับสนุนเงินทุนสําหรับการขยายพื ้นที่ปลูกปาล์มนํ ้ามัน ใช้ คําหลักต่างๆ มาอธิบายว่าเป็ น
“การสร้ างหลักประกันสิทธิในทีด่ นิ ของชุมชนท้ องถิ่น โดยการปฏิสมั พันธ์กบั ภาคการทําไร่สวนขนาดใหญ่” หรื อ
“สนับสนุนความพยายามทีจ่ ะปกป้องมูลค่าที่สงู ทางการอนุรักษ์ / ป่ าที่เก็บกักคาร์ บอนจํานวนมาก
ในเขตสัมปทานปลูกปาล์มนํ ้ามัน” (3)
วิธีหนึง่ ที่จะทําให้ เรื่ องราวของการทําลายป่ าและผลลัพธ์ที่ชมุ ชนต้ องแบกรับ
รวมทังการต่
้
อต้ านของชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตกอยูใ่ นความเงียบและไม่ปรากฏให้ เห็น
คือการที่ผ้ กู ระทําการเปรี ยบเทียบความเสียหายที่เกิดขึ ้นว่า นี่แหละคือสิง่ ที่เรี ยกว่า “แผนการพัฒนา” ตัวอย่างเช่น
แผนปฏิบตั ิการป่ าไม้ เขตร้ อน ปี พ.ศ. 2529 ของธนาคารโลก เรี ยกการทําลายป่ าเสียใหม่วา่ เป็ น
“การพัฒนาอุตสาหกรรมบนฐานของป่ าไม้ ”
โดยเพิ่มการใช้ การขยายพื ้นที่อนุรักษ์ เป็ นเครื่ องมือในการจํากัดการทําลาย อีกสามทศวรรษต่อมา
การชุมนุมที่กรุงเทพฯ ตังข้
้ อสังเกตว่า ถึงแม้ แผนปฏิบตั ิการดังกล่าวจะพักไว้ ไปนานแล้ ว
แต่แนวคิดของมันในการจับคูเ่ ข้ าด้ วยกันระหว่างการปกป้องป่ ากับการทําลายป่ า
ยังคงดํารงอยูใ่ นปั จจุบนั ภายใต้ ชื่อใหม่ๆ อันได้ แก่ นโยบาย โครงการ หรื อกรอบความคิดว่าด้ วย “การเติบโตสีเขียว”
“สถานการณ์ที่มีแต่ได้ กบั ได้ (win-win)” สําหรับ “สิง่ แวดล้ อมกับการพัฒนา” หรื อ เพื่อ
“การอนุรักษ์ และการลดความยากจน” หรื อ เครดิตคาร์ บอน หรื อ “การชดเชย” คาร์ บอน พร้ อมไปกับการยอมรับสิทธิ
หรื อเรี ยกว่า “ระเบียงความหลากหลายทางชีวภาพ” หรื อ “การชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อ
“การทําเหมืองที่มีผลกระทบทางบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพ” เป็ นต้ น ไม่วา่ จะตังชื
้ ่อใหม่เป็ นอะไรก็ตาม
ผลที่เกิดตามมาแก่ชมุ ชนผู้พงึ่ พิงป่ า
ก็จะยังคงเหมือนกับที่เกิดขึ ้นจากแผนปฏิบตั ิการป่ าไม้ เขตร้ อนของธนาคารโลกนัน่ เอง ซึง่ ได้ แก่
การจํากัดสิทธิของชุมชนในการใช้ ที่ดินตามแบบแผนที่ปฏิบตั ิมาแต่ดงเดิ
ั้ ม
หรื อแม้ แต่การสูญเสียที่ดินให้ แก่การแย่งยึดทีด่ ินแบบใหม่ท่เี น้ นการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
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ขณะที่การรุกคืบทําลายป่ าไม่ใยดีกบั ขอบเขตใด การพบปะกันด้ วยใจทีก่ รุงเทพฯ แสดงให้ เห็นว่า
การลงแรงต้ านทานและกําลังใจที่ได้ คืนมาบ้ าง เป็ นพลังทีจ่ ะยึดโยงชุมชนและประชาชนเข้ าด้ วยกันข้ ามพรมแดน
ทังภายในภู
้
มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทัว่ โลก
การออกจดหมายข่าวเป็ นวิธีหนึง่ ที่จะสนับสนุนและเผยแพร่สารนี ้ เพื่อเป็ นการสนับสนุนกระบวนการดังกล่าว
จดหมายข่าวฉบับนี ้ ซึง่ มีเนื ้อหาครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ไทย เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย
และกัมพูชา รวมทังภาพรวมของภู
้
มิภาค จะมีการแปลเป็ นภาษาที่ใช้ ในภูมิภาคบางภาษา
เราหวังว่าผู้อา่ นจะพึงพอใจกับจดหมายข่าวฉบับนี ้
(1) ประธานาธิบดีดแู ตร์ เตของฟิ ลปิ ปิ นส์เทียบได้ กบั ฮิตเลอร์ ในการทําสงครามต่อต้ านยาเสพติด สํานักข่าวเอเอฟพี
30 กันยายน 2559 และ https://www.youtube.com/watch?v=Mu5W5CJAPH4
(2) ตํารวจกล่าวโทษครอบครัวว่าทําให้ การสืบสวนเด็กที่หายไปชะงักงัน หนังสือพิมพ์กมั พูชารายวัน 2 กันยายน 2558
https://www.cambodiadaily.com/news/police-blame-family-for-stalled-probe-into-lost-boy-93151/
(3) แนวร่วมสภาพภูมิอากาศและการใช้ ที่ดิน ความริ เริ่ มในอินโดนีเซีย รายการเงินทุนให้ เปล่าและสัญญาว่าจ้ าง
http://www.climateandlandusealliance.org/wp-content/uploads/2017/01/Indonesia-Grants-List_2017Q1.pdf

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : เชื่อมโยงประชาชนที่ต้านทาน
การลงทุนรายใหญ่ และความริ เริ่มด้ านการอนุรักษ์

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และความริเริ่มด้ านการอนุรักษ์ สภาพภูมิอากาศ
ทําลายป่ าและดินแดนของประชาชน
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การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วของภูมิภาคเอเชีย มีราคาสูงยิ่งต่อชุมชนท้ องถิ่น
ต่อสิง่ แวดล้ อมและเศรษฐกิจของพวกเขาทัว่ ทังภู
้ มิภาค ‘การพัฒนา’ ที่วา่ นี ้
มีบคุ ลิกลักษณะเป็ นการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ที่ในที่สดุ แล้ วเป็ นการควบคุมและแสวงประโยชน์จากที่ดิน
ป่ าไม้ นํ ้า ธรรมชาติ แร่ธาตุ และแรงงาน รัฐบาลต่างๆ ในเอเชีย
กําลังเสาะหาเงินลงทุนจากภาคเอกชนในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ตังแต่
้ พลังงาน นํ ้ามัน แร่ธาตุ
การเกษตรและการแปรรูปอาหาร จนถึงการศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม ยา การขนส่ง
และโครงสร้ างพื ้นฐานในเมือง แหล่งเงินทุนมีอยูห่ ลากหลาย
โดยทัว่ ไปจะได้ รับการเอื ้ออํานวยผ่านข้ อตกลงด้ านความช่วยเหลือและด้ านเศรษฐกิจ ที่จดั ทําขึ ้นแบบทวิภาคี พหุภาคี
และระดับภูมิภาค และมักจะรองรับด้ วยเงินทุนที่ไหลเวียนอยูใ่ นระดับโลก ซึง่ ยากต่อการตรวจสอบ (1)
ที่ดิน ป่ า และนํ ้า กําลังถูกยึดไปใช้ ประโยชน์หลายด้ าน ได้ แก่ การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม การปลูกต้ นไม้
การผลิตไฟฟ้ าพลังนํ ้า อุตสาหกรรมสกัด การท่องเที่ยว โครงสร้ างพื ้นฐาน การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจ และเพียงเพื่อการทํากําไรจากการก่อสร้ างตลาดใหม่ๆ ภายในเวลาไม่กี่เดือน
ภูมิทศั น์และระบบนิเวศทีม่ ีความหลากหลายทางชีวภาพถูกแปลงเปลีย่ นไปเป็ นสวนยาง สวนปาล์มนํ ้ามัน
หรื อไร่มนั สําปะหลัง เป็ นเมืองย่อยที่มีรัว้ ล้ อมรอบ หรื ออ่างเก็บนํ ้าเหนือเขื่อน ท่ามกลางสิง่ เหล่านี ้คือ
ผืนป่ าหรื อพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่อาจจะกําหนดให้ เป็ นเขตอนุรักษ์ ที่ใช้ ผลิตรายได้ “สีเขียว”
ประชาชนในท้ องถิ่นยากที่จะได้ ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงเช่นว่านี ้ และจากตลาดที่เปิ ดใหม่
ส่วนใหญ่พวกเขาจะสูญสิ ้นวิถีการดํารงชีวติ บ้ านเรื อน วัฒนธรรม
อัตลักษณ์และความสามารถทีจ่ ะเข้ าถึงอาหารที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ พวกเขาจะถูกขับไล่ออกจากที่ดิน
ถูกโยกย้ ายถิ่นฐาน และถูกผลักดันไปเป็ นแรงงานค่าแรงตํา่ ที่รายได้ ไม่แน่นอน (1)
ในปั จจุบนั การกระจุกตัวของทีด่ นิ ในมือคนส่วนน้ อยมีอตั ราสูงขึ ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน
โดยเฉพาะในประเทศทีเ่ จ้ าของทีด่ ินรายใหญ่มกั มีความสัมพันธ์กบั นักการเมือง อย่างเช่น ฟิ ลปิ ปิ นส์ กัมพูชา
สปป.ลาว มาเลเซีย ปากีสถาน อินเดีย และอินโดนีเซีย ในช่วง 10 ถึง15 ปี ที่ผา่ นมา รัฐบาลต่างๆ
ในเอเชียได้ แก้ กฎหมายกันเป็ นแพ เพื่อยกเลิกการคุ้มกันสิทธิที่เกษตรกรรายย่อย ชาวประมงพื ้นบ้ าน ชนพื ้นเมือง
และผู้ที่อยูอ่ าศัยในป่ าเคยได้ รับมาแต่ดงเดิ
ั้ ม
ทําให้ พวกเขาตกอยูใ่ นภาวะสุม่ เสีย่ งที่จะถูกยึดครองที่ดินโดยรัฐและบรรษัทธุรกิจ
เพื่อนําไปทําการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสกัด หรื อก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐาน และ ‘ระเบียงเศรษฐกิจ’ (2)
การเปลีย่ นแปลงกฎหมายเหล่านี ้แตกต่างไปตามแต่ละประเทศ แต่ล้วนเป็ นไปเพื่ออํานวยความสะดวกให้ บริ ษัทต่างๆ
สามารถเข้ าถึงทีด่ ินขนาดใหญ่ทชี่ มุ ชนท้ องถิ่นใช้ ประโยชน์อยู่ เพือ่ ที่จะสกัดทรัพยากรไม้ แร่ธาตุ นํ ้า
และความมัง่ คัง่ ตามธรรมชาติอื่นๆ ได้ ง่ายขึ ้น โดยไม่มีข้อจํากัดด้ านกฎระเบียบมากนัก
ผู้วางนโยบายมักจะถกแถลงว่า รัฐมีความจําเป็ นที่จะต้ องเวนคืนทีด่ ินมาเป็ นของรัฐ
เพื่อให้ เกิดการพัฒนาและให้ เศรษฐกิจเติบโต อินโดนีเซีย และอินเดีย
กําลังออกกฎหมายอนุญาตให้ รัฐเวนคืนทีด่ ินสําหรับดําเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยให้ เหตุผลว่า
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เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาชาติและประโยชน์ของส่วนรวม ในประเทศไทย
แผนแม่บทแก้ ไขปั ญหาการทําลายทรัพยากรป่ าไม้ ฯ เป็ นความพยายามล่าสุด
หลังจากมีความพยายามต่อเนื่องมาเป็ นเวลานานทีจ่ ะขยายการปลูกไม้ เชิงเดีย่ วในแปลงขนาดใหญ่ๆ
แผนแม่บทฉบับนี ้ประกาศออกมาในเดือนมิถนุ ายน 2557 โดยกองอํานวยการรักษาความมัน่ คงในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ในแผนนี ้
มีการอนุญาตให้ สมั ปทานแก่บริษัทเอกชนทําการปลูกไม้ ในพื ้นที่ป่า ซึง่ เท่ากับว่า
การทํามาหากินและการดํารงชีวติ ของชุมชนที่อาศัยป่ าจะสุม่ เสีย่ งต่อการถูกขับไล่ให้ ไปอยูท่ ี่อื่น (3)
ส่วนรัฐบาลกัมพูชาได้ แปลงเปลีย่ นที่ดินสาธารณะให้ เป็ นที่ดินเอกชนของรัฐ และกล่าวอ้ างว่าป่ าชุมชนที่มีอยูถ่ ือเป็ น
“ป่ าเสือ่ มโทรม” ที่พร้ อมจะจัดสรรเป็ นทีด่ ินสัมปทานทางเศรษฐกิจระยะยาวให้ แก่บรรษัทธุรกิจ
การปลูกไม้ เชิงเดี่ยวในแปลงขนาดใหญ่จะยิ่งขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ ้น ด้ วยมีกองทุนใหม่ๆ
ออกมาส่งเสริ มการลงทุนของเอกชนในการดําเนินธุรกิจที่เรี ยกว่า การเกษตรแบบ ‘ไร้ การทําลายป่ า’ (zerodeforestation) ล่าสุดมีการประกาศเรื่ องนี ้ในเวทีเศรษฐกิจโลก เมื่อเดือนมกราคม 2560
กองทุนเหล่านี ้มีเงินทุนเกือบ 400 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ ที่รัฐบาลนอร์ เวย์เสนอให้
ร่วมสมทบทุนโดยบรรษัทระดับโลกต่างๆ เช่น คาร์ ฟรู ์ มาร์ คส์แอนด์สเปนเซอร์ มาร์ ส เมโทร เนสเล่ เทสโก
และยูนิลเี วอร์ องค์กรที่สญ
ั ญาจะสนับสนุนเงินทุนดังกล่าวอ้ างว่า
กองทุนนี ้จะกระตุ้นให้ เกิดการลงทุนขนานใหญ่โดยภาคเอกชน
ในการใช้ ทดี่ ินเชิงพาณิชย์ในทางที่จะปกป้องและฟื น้ ฟูป่าไม้ และป่ าพรุไปพร้ อมกันด้ วย (4)
อย่างไรก็ตาม เมื่อดูจากประสบการณ์ของโครงการทีค่ ล้ ายคลึงกัน ที่ได้ ดําเนินการไปในประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม
อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ เมียนมา และกัมพูชา จะเห็นได้ วา่ เงินทุนเหล่านี ้รังแต่จะกระตุ้นการทําการเกษตรพันธสัญญา
ที่ผกู มัดเกษตรกรรายย่อยให้ ใช้ ทดี่ ินของตนเพื่อขยายการเพาะปลูกเป็ นแปลงใหญ่ โครงการเกษตรลักษณะนี ้
มีแนวโน้ มที่จะผลักภาระความเสีย่ งทังหมดให้
้
แก่เกษตรกรรายย่อย
ในขณะที่บรรษัทเอกชนจะมีอาํ นาจควบคุมการใช้ ที่ดินของชาวไร่ชาวนาในทางปฏิบตั ิ นอกจากนัน้
ยังจะเอื ้อให้ อตุ สาหกรรมอาหารระดับโลกสามารถอําพรางอํานาจควบคุมที่ดินเพื่อการเกษตรภายใต้ โครงการ
‘ความรับผิดชอบต่อสังคม’
บ่อยครัง้ รัฐบาลจะสร้ างสินเชื่อพิเศษสําหรับเกษตรกรที่เข้ าร่วมการเกษตรพันธสัญญาเหล่านี ้
โดยอํานวยความสะดวกในการกู้ยืมเงินเพื่อซื ้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ฯลฯ
ซึง่ เท่ากับเป็ นการอุดหนุนความริเริ่ มของบรรษัทที่ต้องการจะแก้ หน้ า
จากการถูกวิพากษ์ วจิ ารณ์วา่ ขาดความพยายามทีจ่ ะแก้ ไขผลกระทบทางลบจากการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม
ที่มีตอ่ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ หลักฐานที่รวบรวมได้ จากพื ้นที่แสดงให้ เห็นว่า
การลงทุนของภาคเอกชนดังกล่าวมีผลน้ อยมากในการหยุดยังการทํ
้
าลายป่ า หรื อลดการใช้ ป๋ ยไนโตรเจน
ุ
ซึง่ เป็ นแหล่งปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่ใหญ่ที่สดุ ในภาคการเพาะปลูกพืชผล ตัวอย่างเช่น
ในหลายโครงการที่พบในเวียดนามตอนกลาง เกษตรกรได้ รับคําแนะนําและได้ รับปุ๋ยไนโตรเจนจากบริ ษัทยารา
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(Yara) ของนอร์ เวย์ ซึง่ เป็ นบริ ษัทหนึง่ ที่อยูเ่ บื ้องหลังวิสยั ทัศน์ใหม่สาํ หรับการเกษตรในเวทีเศรษฐกิจโลก
ที่กล่าวถึงข้ างต้ น และเป็ นบริ ษัทนําของแนวร่วมเพื่อการเกษตรทีช่ าญฉลาดด้ านสภาพภูมิอากาศ (5)
ในเวลาเดียวกัน การเกษตรแบบดังเดิ
้ มที่ชาวไร่ชาวนาและเกษตรรายย่อยทํามา ก็กําลังเผชิญความท้ าทายมากมาย
ตัวอย่างเช่น ในสปป.ลาว การทําเกษตรแบบหมุนเวียนถูกมองว่าเป็ นสาเหตุของการทําลายป่ า ในช่วงทศวรรษ 2530
รัฐบาลลาวเริ่ มดําเนินโครงการจัดสรรที่ดินและป่ าที่ประกาศห้ ามไม่ให้ ทําการเพาะปลูกแบบหมุนเวียน
และส่งเสริ มวิธีการจัดการที่ดินตามประเภทที่ดินที่แตกต่างกัน รายงานการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า
ผลลัพธ์ของโครงการเป็ นไปในทางตรงกันข้ ามกับความคาดหวัง คือเกิดความไม่มนั่ คงในที่ดิน ความยากจน
และการย้ ายถิ่นเพราะความขาดแคลนเพิ่มมากขึ ้น และการทําลายป่ าก็มิได้ ถกู หยุดยัง้
เนื่องจากชุมชนท้ องถิ่นไม่ใช่ต้นตอของการทําลายป่ า (6) มาไม่นานนี ้ รัฐบาลลาวได้ ออกกฎระเบียบว่าด้ วย
‘ระเบียงอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ’ ในระดับจังหวัด
เพื่อวางรากฐานทางกฎหมายสําหรับการจัดการสิง่ ทีเ่ รี ยกว่า ‘ระเบียงความหลากหลายทางชีวภาพ’ ด้ วยเงินทุน 12.8
ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ ที่ได้ รับจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) โครงการของเอดีบีนี ้มุง่ นําร่อง
‘การจัดการป่ าอย่างยัง่ ยืน’ และเตรี ยมการให้ ประเทศต่างๆ
สมัครขอรับเงินทุนภายใต้ โครงการลดการปล่อยก๊ าซจากการทําลายป่ าและการเสือ่ มโทรมของป่ า (เรดด์)
การวางแผนการใช้ ที่ดินได้ ดาํ เนินไปใน 67 หมูบ่ ้ าน รวมที่ดินป่ า 350,000 เฮกตาร์
ที่ชมุ ชนถูกห้ ามไม่ให้ ใช้ ทาํ ไร่หมุนเวียน (7)
ข้ อตกลงการค้ าและการลงทุนเสรี มีบทบาทสําคัญในการกําหนดกรอบกฎหมายและนโยบาย
ที่อํานวยความสะดวกให้ แก่การยึดที่ดินและนํ ้า เพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ การทําลายป่ า
และความเสือ่ มโทรมของระบบนิเวศ ผลกระทบมีทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม
ด้ วยการส่งเสริ มการผลิตสินค้ าโภคภัณฑ์เพื่อการส่งออก ที่มีลกั ษณะเฉพาะและเป็ นการผลิตแบบครบวงจร
ส่งผลทางอ้ อมให้ เกิดการขยายการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในแปลงขนาดใหญ่ และการทําเหมืองแร่
ส่วนผลกระทบทางตรงคือ การที่รัฐมีพนั ธกรณีที่จะต้ องขจัดอุปสรรคที่กีดขวางการลงทุนของต่างชาติออกไป (8)
ตัวอย่างเช่น ในเดือนมกราคม 2559 สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
ได้ เปิ ดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)
ที่มงุ่ หมายจะรวมตลาดของสมาชิกประเทศเข้ าด้ วยกันเป็ นตลาดเดียวกัน
และรวมฐานการผลิตเป็ นฐานเดียวกันในระดับภูมิภาค เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลก
(9) เพื่อทีจ่ ะอํานวยความสะดวกให้ แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลสมาชิกอาเซียนได้ ลงนามในข้ อตกลงหลายฉบับที่ชว่ ยให้ นกั ลงทุนรายใหญ่สามารถเข้ าถึงทีด่ ิน
ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบและแรงงานได้ ง่ายขึ ้น
และจัดให้ ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่สทิ ธิของนักลงทุนที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อทํากําไร
การคุ้มครองดังกล่าวไม่ได้ ครอบคลุมประชากรในท้ องถิ่นผู้ที่สญ
ู เสียที่ดิน ป่ าไม้ แหล่งนํ ้า
และวิถีการดํารงชีวิตให้ แก่การก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐาน และโครงการลงทุนอื่นๆ ทีช่ ปู ้ ายว่าเป็ นการพัฒนา
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ในภูมิภาคแม่โขง โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคแม่โขง (จีเอ็มเอส) ที่นาํ โดยเอดีบี
มุง่ หมายที่จะแปลงเปลีย่ นทุนมนุษย์และทุนธรรมชาติทมี่ ีอยูอ่ ย่างมัง่ คัง่ ในภูมิภาคแม่โขง
ให้ เป็ นเขตการค้ าและการลงทุนเสรี ของนักลงทุน
ผ่านโครงการลงทุนที่หลากหลายและทะเยอทะยานด้ านการคมนาคมขนส่ง (ทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ
และทางนํ ้า) พลังงาน การขยายเมือง โทรคมนาคม การท่องเทีย่ ว การค้ า และการเกษตร
ศูนย์กลางของกรอบยุทธศาสตร์ จีเอ็มเอสคือ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ซึง่ เป็ นหย่อมของการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานอย่างเข้ มข้ น บางหย่อมจะมีการพัฒนา
‘ระเบียงอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ’ ควบคูก่ นั เช่น ในลาว กัมพูชา และเวียดนาม
ระเบียงอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี ้ครอบคลุมพื ้นที่ป่าและที่ดินที่ไม่ใช่ป่า เป็ นจํานวนรวม 2
ล้ านเฮกตาร์ และถูกกําหนดให้ เป็ นองค์ประกอบ ‘สีเขียว’ ของการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรของจีเอ็มเอส
เน้ นที่การหลอมรวมเกษตรกรระดับยังชีพเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของห่วงโซ่อปุ ทานระดับภูมิภาค/โลก
ซึง่ ควบคุมโดยบรรษัทธุรกิจการเกษตร
และเบนทิศทางการผลิตในภาคเกษตรจากการผลิตเพื่อยังชีพไปเป็ นการผลิตป้อนตลาดในระดับภูมิภาคและระดับโล
ก
ถึงแม้ สาํ นวนโวหารที่ใช้ จะเป็ นเรื่ องของการลดความยากจนและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
แต่ทว่ารูปแบบการพัฒนาที่สง่ เสริ มและสนับสนุนโดยรัฐบาล แหล่งทุน และสถาบันการเงินระหว่างประเทศนี ้
กําลังมีลกั ษณะเป็ นการสกัดทรัพยากรยิง่ ขึ ้นทุกที และจะสร้ างความเหลือ่ มลํ ้าและความอยุติธรรมเพิ่มขึ ้นทุกขณะ
การพัฒนารูปแบบนี ้ เป็ นการริ บเอาองค์ประกอบของธรรมชาติ
เอาศักยภาพของมนุษย์และวัตถุดิบไปให้ บรรษัททําการค้ ากําไร พร้ อมกับทําลายระบบนิเวศ
ทําลายชุมชนและความเป็ นไปได้ ที่จะมีชีวิตที่ดกี ว่า
ความรุนแรงที่กระทําต่อประชาชนและธรรมชาติเป็ นส่วนหนึง่ และส่วนหลักของรูปแบบนี ้
จึงไม่นา่ แปลกใจที่ทวั่ ทวีปเอเชีย ประชากรในท้ องถิ่นกําลังต่อต้ านการพัฒนาดังกล่าว
พวกเขาต้ องเผชิญกับภัยเสีย่ งมหาศาลด้ านการเมืองและความมัน่ คง ในปฏิบตั ิการปกป้องทีด่ ิน นํ ้า ป่ า
และระบบนิเวศ จากเงื ้อมมือของทุนที่เป็ นตัวหํ ้า และตัวกระพือลัทธิสกัดทรัพยากร
ชาลมาลี กุตตาล ผู้อํานวยการโครงการศึกษาและปฏิบตั ิการงานพัฒนา (โฟกัส)
คาร์ ทินี ซามอน องค์กรเกรน (GRAIN)
(1) Shalmali Guttal บทนํา : การนิยามการอภิบาลใหม่ การท้ าทายระบบตลาด ในรายงานชื่อ
การเก็บทีด่ ิ นไว้เป็ นของท้องถิ่ น : การเรี ยกคืนการอภิ บาลจากระบบตลาด ตุลาคม 2557
http://focusweb.org/landstruggles
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(2) GRAIN การปฏิรูปเกษตรกรรมที่ถอยหลังในเอเชีย : กฎหมายกําลังยึดที่ดินไปจากมือประชาชน เมษายน 2558
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ป่ าไม้ ท่ ดี นิ ในประเทศไทย: ความขัดแย้ งระหว่ างรั ฐกับประชาชน
การเมืองเรื่ องของป่ าไม้ ของไทยได้ ผา่ นช่วงเวลาของการจัดการป่ าไม้ ในรูปแบบต่างๆ มาหลายยุคหลายสมัย
ตังแต่
้ บริษัทบริ ติชเริ่ มทําการตัดไม้ สกั ในป่ าในศตวรรษที่ 19 ตามด้ วยกลุม่ นักค้ าไม้ อื่นๆ
ที่เข้ ามาครองธุรกิจนี ้ในศตวรรษที่ 20 ในขณะเดียวกัน
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รัฐบาลก็พยายามจะป้องกันมิให้ ที่ป่าตกอยูใ่ นครอบครองของขบวนการการเมืองทีเ่ ป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ รัฐ
โดยการดําเนินมาตรการส่งเสริ มการขยายพื ้นที่ทําการเกษตรเชิงพานิชย์ การสร้ างเขื่อนผลิตไฟฟ้ าพลังนํ ้า
รวมทังการทํ
้
าไม้ ในป่ า จนเมื่อป่ าไม้ ทงประเทศหดหายไปแทบจะสิ
ั้
้น
จึงออกประกาศห้ ามตัดไม้ อย่างเป็ นทางการในปี 2532
ในยุคถัดมา รัฐบาลหันมาเน้ น “การอนุรักษ์ ป่าไม้ ” และ “การปลูกป่ า” เพิ่มขึ ้น แต่ทว่าป่ าไม้ ยงั คงเสือ่ มโทรมลง
และความขัดแย้ งที่รัฐบาลมีอยูก่ บั ชุมชนท้ องถิ่นที่อาศัยอยูใ่ นเขตป่ า ก็มิได้ ลดน้ อยถอยลง
แต่กลับยืดเยื ้อและโยงใยไปยังปั ญหาที่ดินเพื่อที่อยูอ่ าศัย และปั ญหาการขาดแคลนที่ดินทําการเกษตรของประชาชน
ต้ นตอของความขัดแย้ งส่วนหนึง่ คือ
การที่กรมป่ าไม้ ของรัฐยืนหยัดที่จะใช้ อาํ นาจควบคุมผืนดินกว้ างใหญ่ไพศาลทัว่ ราชอาณาจักร
ทังที
้ ่ยงั มีป่าปกคลุมและไม่มีป่าเหลือแล้ ว ชุมชนกว่า 11,000 แห่งทัว่ ประเทศ ได้ ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยูใ่ นทีด่ ินสาธารณะ
ซึง่ ตามกฎหมายเป็ นที่ดินของรัฐ รวมแล้ วเท่ากับร้ อยละ 57 ของพื ้นที่ประเทศ นอกจากนี ้
แม้ วา่ กรมที่ดินจะได้ ออกเอกสารสิทธิ์ประเภทต่างๆ ให้ แก่บคุ คลในการครอบครองที่ดินไปทังหมด
้
20 ล้ านเฮกตาร์
จากทีด่ ินของประเทศรวมทังหมด
้
51 ล้ านเฮกตาร์
ซึง่ ที่ดินที่ได้ รับเอกสารสิทธิ์ไปแล้ วนี ้ส่วนหนึง่ ก็เป็ นที่ป่าของรัฐรวมอยูด่ ้ วย แต่ปรากฎว่าร้ อยละ 90
ของเอกสารสิทธิ์เหล่านี ้ตกอยูใ่ นมือของประชากรเพียงร้ อยละ 10 ของประเทศเท่านัน้ อย่างน้ อยร้ อยละ 38
ของที่ดินที่เอกชนถือครองเหล่านี ้ถูกทิ ้งให้ รกร้ างว่างเปล่า จํานวนที่แท้ จริ งอาจมากกว่านี ้อีก ในสถานการณ์เช่นนี ้
ความขัดแย้ งเป็ นสิง่ ที่หลีกเลีย่ งไม่ได้ นอกจากครอบครัวเกษตรกร 1.5
ล้ านครอบครัวจะต้ องเช่าที่ดินเพือ่ ทําการเกษตรแล้ ว แต่กว่า 800,000 ครอบครัวไม่มีทดี่ ินเป็ นของตนเองเลย
ในเวลาเดียวกัน พระราชบัญญัตสิ วนป่ า พ.ศ. 2535
ได้ ให้ ความชอบธรรมแก่การยึดทีด่ ินของรัฐเป็ นจํานวนมากทีช่ มุ ชนใช้ ประโยชน์ทาํ การเกษตรอยู่
เพื่อที่จะทําการปลูกไม้ โตเร็ วในแปลงขนาดใหญ่ๆ และในปั จจุบนั รัฐก็หาเหตุผลใหม่มาถกแถลงอีก
เพื่อที่จะขับไล่ประชาชนออกจากที่ดินที่ตามกฎหมายระบุวา่ เป็ นพื ้นที่ป่า
คือการกล่าวโทษว่าชาวบ้ านกําลังทําให้ โลกร้ อนจากการมาตังถิ
้ ่นฐานอยูใ่ นพื ้นที่ป่า
บทความนี ้อธิบายถึงความขัดแย้ งในสองจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย คือ เพชรบูรณ์และชัยภูมิ
ซึง่ เป็ นสถานการณ์ที่มาตรการอนุรักษ์ ของทางการได้ รุกเข้ าไปในพื ้นที่ของชุมชน
เพชรบูรณ์
หมูบ่ ้ านห้ วยระหงส์ อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรกว่า 1,200 คน ได้ มาตังถิ
้ ่นฐานที่นตี่ งแต่
ั ้ ปี พ.ศ.
2514 ชาวบ้ านส่วนใหญ่ในหมูบ่ ้ านนี ้
ถูกขับออกมาจากถิ่นฐานเดิมที่อยูใ่ นพื ้นที่ป่าของรัฐที่รัฐบาลประกาศจัดตังเป็
้ นอุทยานแห่งชาตินํ ้าหนาวในปี 2514
หมูบ่ ้ านห้ วยกลทาที่อยูไ่ กล้ กนั นัน้ มีประชากรน้ อยกว่ามาก มาตังถิ
้ ่นฐานเมื่อ พ.ศ. 2506
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เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 รัฐบาลได้ ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตังเขตรั
้ กษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูผาแดง ซึง่ มีเนื ้อที่
ครอบคลุมพื ้นที่ที่ดินทํากิน ทีอ่ ยูอ่ าศัย และพื ้นที่ป่าไม้ ที่ประชาชนใช้ สอยมาแต่เดิม
ทําให้ ประชาชนในพื ้นที่กลายสถานภาพเป็ นผู้บกุ รุกเขตป่ าสงวนของรัฐในทันที
ปฏิบตั ิการโยกย้ ายชาวบ้ านออกจากพื ้นที่ ทําให้ ประชาชนในหมูบ่ ้ านห้ วยหวาย 24 หลังคาเรื อน
ซึง่ มีพื ้นที่ตดิ กับหมูบ่ ้ านห้ วยระหงส์และห้ วยกลทา
ต้ องย้ ายออกจากที่อยูอ่ าศัยและที่ดินทํากินโดยไม่มีมาตรการและพื ้นที่รองรับ
และปราศจากการเยียวยาใดจากรัฐบาล ทังที
้ ่เจ้ าหน้ าที่อทุ ยานแจ้ งว่าถ้ ายอมออกไปจะได้ รับค่าชดเชย
คําสัญญาดังกล่าวไม่มีผลทางกฎหมายเนื่องจากชาวบ้ านไม่มีโฉนดที่ดิน
และเป็ นการลวงให้ ชาวบ้ านหลงเชื่อและย้ ายออกแต่โดยดี
หมูบ่ ้ านห้ วยกลทาตกอยูใ่ นภาวะถูกคุกคามตลอดมา ในปี 2548 ชาวบ้ านจํานวน 13 คน
(ในจํานวนนี ้มีเด็กเยาวชนที่ไปรับจ้ างช่วยพ่อแม่ 2 คน คนพิการ 1 คน)
ไปรับจ้ างหักข้ าวโพดในแปลงที่ดนิ ทํากินของเพื่อนบ้ าน หัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูผาแดง
ได้ แจ้ งความดําเนินคดีอาญากับชาวบ้ านกลุม่ นี ้ในข้ อหาบุกรุกแผ้ วถางป่ าในเขตอนุรักษ์ ศาลชันต้
้ นพิพากษายกฟ้ อง
โดยให้ เหตุผลว่าสถานภาพของพื ้นที่เพาะปลูกขนาดเล็ก (9 ไร่) ดังกล่าวไม่มคี วามชัดเจน
แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ รับโทษจําคุกเป็ นเวลา 6 เดือน รอลงอาญา 2 ปี เมื่อชาวบ้ านยื่นฎีกา
ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์
นอกจากนี ้ ชาวบ้ านยังถูกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ ฟ้ องคดีตอ่ ศาลแพ่ง
เนื่องจากกระทําการอันเป็ นสาเหตุทําให้ โลกร้ อน พรบ. สิง่ แวดล้ อมปี 2535 ระบุวา่
หากใครก่อให้ เกิดมลภาวะต้ องเป็ นผู้จ่าย ซึง่ ตามปกติเป็ นมาตรการที่ใช้ กํากับโรงงานอุตสาหกรรม
แต่หน่วยงานของรัฐได้ นาํ เอาหลักการนี ้มาเป็ นเครื่ องมือใช้ ปรามประชาชน
ที่ทางการถือว่าอยูใ่ นข่ายเป็ นผู้บกุ รุกพื ้นที่ป่าและทําให้ ป่าไม้ เสียหาย
โดยให้ นกั วิชาการคิดค้ นสูตรสําหรับประเมินค่าเสียหายที่จะดําเนินการเรี ยกเก็บ ตามสูตรนี ้
ชาวบ้ านต้ องเสียค่าปรับเป็ นเงิน 150,000 บาท/ไร่ เพื่อเป็ นค่าทําให้ อณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น ทําให้ ธาตุอาหารในดินสูญหาย
ทําให้ เกิดการชะล้ างหน้ าดิน ดินไม่กกั เก็บนํ ้า เป็ นต้ น ซึง่ รวมแล้ วอาจเป็ นเงินถึง 4 แสนกว่าบาท ล่าสุดในวันที่ 28
ธันวาคม 2559 ศาลพิพากษาให้ จําเลยชดใช้ คา่ เสียหายไร่ละ 20,000 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี
นับตังแต่
้ วนั ที่ถกู ดําเนินคดี นัน่ คือตังแต่
้ ปี 2548 จนถึงปั จจุบนั
สําหรับประชาชนแล้ ว พวกเขายังคงยืนหยัดต่อสู้กบั ความอยุติธรรม
ในการใช้ ข้อกฎหมายมาเพิ่มความเดือดร้ อนของชาวบ้ านที่มีอยูแ่ ล้ วให้ มากยิง่ ขึ ้น นอกจากจะยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลแล้ ว
ยังได้ มกี ารรวมตัวกันเสนอทางออกที่สร้ างสรรค์ตอ่ รัฐบาล ให้ ดาํ เนินการจัดการที่ดินใหม่ในรูปแบบ “โฉนดชุมชน”
เพื่อที่จะยุติและแก้ ไขปั ญหาโดยสันติในระยะยาว
การให้ ชมุ ชนเป็ นเจ้ าของที่ดินร่วมกันจะช่วยลดความเสีย่ งที่ทดี่ ินจะถูกขาย หรื อถูกบังคับเปลีย่ นมือ
ดังเช่นที่อาจเกิดกับที่ดินของปั จเจกบุคคล ข้ อเสนอนี ้ได้ วางโครงร่างกระบวนการจัดวางกฎระเบียบ
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และจัดตังคณะกรรมการดู
้
แลการใช้ ที่ดินของชุมชนเอง นอกจากนี ้
รายได้ จากการใช้ ที่ดินของสมาชิกชุมชนจะนํามาจัดตัง้ “กองทุนทีด่ ิน” ไว้ สนับสนุนสมาชิกเมื่อมีความจําเป็ น
ชัยภูมิ
กรณีพิพาทสวนป่ าคอนสารเริ่มต้ นขึ ้นเมื่อปี 2521 เมื่อกรมป่ าไม้ อนุญาตให้ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (ออป.)
ทําการปลูกไม้ ยคู าลิปตัสในพื ้นทีท่ ี่ซ้อนทับกับที่ดินทํากินของชาวบ้ าน
ออป. เป็ นรัฐวิสาหกิจภายใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ตงขึ
ั ้ ้นในปี พ.ศ. 2490
หลังจากสัมปทานตัดไม้ ของบริษัททําไม้ ตา่ งประเทศหมดอายุลง ภารกิจในประวัตศิ าสตร์ ขององค์การนี ้คือการทําไม้
และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุวา่ ต้ องปลูกสวนป่ าทดแทนคืนให้ ในพื ้นที่ที่ตดั ไม้ ไปแล้ ว
ภารกิจนี ้ประสบปั ญหาในจังหวัดชัยภูมิ เพราะว่าในช่วงทศวรรษ 2510 พื ้นที่ป่าบนเขาที่ตดั ไม้ แล้ วนัน้
อยูใ่ นเขตที่มนั่ ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ออป. จึงหลีกเลีย่ งเขตภูเขา
และเลือกที่จะเข้ ามาปลูกสร้ างสวนป่ าในพื ้นที่ตํ่าลงมาแทน รวมถึงในเขตป่ าสงวนแห่งชาติภซู าํ ผักหนาม
ที่รัฐบาลจัดตังขึ
้ ้นในปี 2516 ส่วนหนึง่ ของป่ าสงวนนี ้ต่อมาได้ ประกาศเป็ นเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าในปี 2543
ออป. ดําเนินการปลูกสวนป่ ายูคาลิปตัสนับตังแต่
้ ปี 2521 โดยเดิมมีแผนการปลูกในเนื ้อที่ทงสิ
ั ้ ้น 20,000 ไร่
แต่ท้ายที่สดุ ปลูกได้ จริ งเพียง 4,401 ไร่ เนื่องจากถูกชาวบ้ านที่อยูอ่ าศัยและทํากินในพื ้นที่มาก่อนคัดค้ าน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกจนถึง ปี 2529 เจ้ าหน้ าที่ได้ ดาํ เนินการทุกรูปแบบที่จะผลักดันชาวบ้ านออกจากพื ้นที่
โดยใช้ ทงมาตรการทางกฎหมายและอิ
ั้
ทธิพลในท้ องถิ่น แต่ชาวบ้ านยังคงยืนยันจะอยูอ่ าศัยต่อไป
อีกยุทธศาสตร์ หนึง่ ทีใ่ ช้ คือการจัดตัง้ “หมูบ่ ้ านป่ าไม้ ”
โดยสัญญาว่าจะมีการจัดสรรที่อยูอ่ าศัยให้ กบั ชาวบ้ านที่ประสงค์เข้ าร่วมโครงการรายละ 1 ไร่ และที่ทํากินรายละ 5
ไร่ แต่ทว่าในกลุม่ ราษฎรที่เคยถือครองทําประโยชน์ในพื ้นที่พิพาท ทังสิ
้ ้น 102 ครัวเรื อน
ผู้ที่เข้ าร่วมโครงการหมูบ่ ้ านป่ าไม้ เพียง 40 ครัวเรื อนเท่านัน้
ในปี 2547 ผู้ได้ รับความเดือดร้ อน 277 ครอบครัว ได้ รวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายองค์กรชาวบ้ านอนุรักษ์
และชุมนุมเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลยกเลิกการปลูกสวนป่ ายูคาลิปตัส เพือ่ นําที่ดินมาจัดสรรให้ ราษฎรแทน
โดยเสนอให้ ออกเอกสารสิทธิ์สาํ หรับชุมชน และให้ สทิ ธิชมุ ชนในการจัดการป่ าชุมชนเอง
ข้ อเสนอรวมถึงการจัดสรรที่ดินให้ แต่ละครัวเรื อนเป็ นที่อยูอ่ าศัยและที่ทํากิน
และจัดที่ดินแปลงรวมของชุมชนสําหรับทําการเกษตรและใช้ ประโยชน์ร่วมกันด้ วย
แต่ทว่าการต่อสู้ก็ยงั ไม่บรรลุความสําเร็ จ เพราะยังไม่มกี ารตอบสนองจากรัฐบาลจนถึงบัดนี ้
ในปี 2552 ชาวบ้ านได้ เข้ าไปยึดคืนที่ดิน ซึง่ เป็ นแปลงปลูกยูคาลิปตัสปี 2547 ของ ออป. รวม 96 ไร่
และร่วมกันจัดแบ่งพื ้นที่ออกเป็ นสีป่ ระเภทในรูปแบบโฉนดชุมชน ได้ แก่ ที่อยูอ่ าศัยและที่ทํากิน ที่แปลงรวม
พื ้นที่ป่าชุมชน และพื ้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น ถนน ทาง ออป. โต้ กลับด้ วยการฟ้ องคดีแพ่งขับไล่ชาวบ้ านจํานวน 31
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ราย ออกจากพื ้นที่ดงั กล่าว ศาลชันต้
้ นพิพากษาให้ จําเลยและบริ วารออกจากพื ้นที่
แต่ชาวบ้ านก็ยงั คงปั กหลักสู้ตอ่ ไปในพื ้นที่เดิม
เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดอํานาจและขึ ้นเป็ นรัฐบาลในปี 2557 รัฐบาลชุดนี ้มีนโยบายที่เรี ยกว่า
“นโยบายทวงคืนผืนป่ า” ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพิม่ พื ้นที่ป่าให้ ได้ ร้อยละ 40 ของพื ้นที่ประเทศ
จังหวัดชัยภูมฉิ วยโอกาสนี ้ออกคําสัง่ ทางปกครอง ให้ ชาวบ้ านบ่อแก้ วออกจากพื ้นที่พร้ อมรื อ้ อาสินภายใน 30 วัน
ประชาชนจึงไปยื่นหนังสือถึงหน่วยงานทหาร จังหวัดและกระทรวง โดยยืนยันว่า ในคําสัง่ คสช.ที่ 66/2557 ข้ อที่ 2.1
การดําเนินการดังกล่าวต้ องไม่กระทบกับชาวบ้ านผู้ยากจน เหตุการณ์จึงยืดเยื ้อ
และชาวบ้ านยังคงอยูใ่ นพื ้นทีต่ อ่ ไปในระหว่างนี ้
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 เด่น คําแหล่ แกนนําการเรี ยกร้ องสิทธิในที่ดนิ กรณีสวนป่ าคอนสาร
หายตัวไปขณะที่ไปเก็บหาอาหารในป่ าใกล้ บ้านที่เขาใช้ มาตลอดชีวิต ไม่มีผ้ ใู ดพบเห็นเขาอีกแต่นนมา
ั้
เด่นเคยประกาศไว้ ในที่ชมุ นุมประท้ วงว่า “พวกเราพี่น้องที่ทกุ ข์ยาก ไม่อยากถูกดําเนินคดีอีก
และไม่อยากกลายเป็ นผู้ไร้ ที่อยูอ่ าศัย เป็ นคนตกขอบของแผ่นดิน...” แม้ วา่ จะพบหลักฐานการเผา และเศษกระดูก
ในพื ้นที่รอยต่อระหว่างป่ าที่ชาวบ้ านใช้ สอยกับเขตป่ าอนุรักษ์ ของรัฐ แต่การสืบสวนข้ อเท็จจริ งในเรื่ องการหายตัวไปนี ้
ก็ยงั ไม่มีความคืบหน้ า
สู่อนาคต
ภายใต้ รัฐบาลชุดปั จจุบนั ประชาชนมีเหตุผลที่จะพรั่นพรึงยิ่งขึ ้นว่า
ที่ดินและป่ าไม้ ท่พี วกเขาพึง่ พิงมาตลอดอาจจะถูกยึดไป เพื่อนําไปแจกจ่ายให้ แก่บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุม่ อื่นๆ
ที่พร้ อมจะแบ่งปั นผลกําไรกับฝ่ ายทหาร
อย่างไรก็ตาม เครื อข่ายภาคประชาสังคม
ที่รวมถึงชุมชนทัว่ ประเทศที่กําลังเผชิญปั ญหาที่คล้ ายคลึงกับชาวบ้ านในจังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ
ก็ประสบความคืบหน้ าอยูบ่ ้ างในการรณรงค์ร่วมกันเพื่อผลักดันให้ เกิดกฎหมาย 4 ฉบับ ซึง่ ได้ แก่ พรบ.โฉนดชุมชน
(สิทธิชมุ ชน) พรบ.กองทุนธนาคารที่ดิน พรบ.กองทุนยุติธรรม และ พรบ. ภาษี อตั ราก้ าวหน้ า
ที่จะเรี ยกเก็บภาษี จากเจ้ าของทีด่ นิ ที่ปล่อยทิ ้งร้ างและไม่ใช้ ทาํ ประโยชน์ ในอัตราที่สงู กว่าภาษี ท่ีดินทัว่ ไป
กฎหมายทัง้ 4 ฉบับนี ้ หากผ่านออกมาได้ จะเป็ นเครื่ องมือช่วยแก้ ไขปั ญหากรณีพิพาทเรื่ องที่ดิน
และลดความเหลือ่ มลํ ้าในการถือครองที่ดินในประเทศไทย ในการรณรงค์ที่ผา่ นมา
ข้ อเสนอเหล่านี ้ส่วนใหญ่ได้ รับการขานรับด้ วยดีจากหน่วยงานของรัฐ
มีเพียงพรบ.โฉนดชุมชนเท่านันที
้ ร่ ัฐบาลไม่สง่ เสริ ม และเลือกที่จะใช้ แนวทางของคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ นัน่ คือการบริ หารจัดการที่ดินในรูปของสหกรณ์ แนวทางนี ้มีข้อจํากัดอันสําคัญคือ
ไม่สามารถนําไปใช้ กบั พื ้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่นอุทยานแห่งชาติ หรื อเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ได้
อรนุช ผลภิญโญ lumnampasak5748(at)gmail.com
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เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน ประเทศไทย

แหล่งข้ อมูลเพิ่มเติม :
(1) มูลนิธิสถาบันที่ดินแห่งประเทศไทย
(2) ศุนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพือ่ สิทธิพลเมือง
(3) ประชาไท : http://prachatai.com/journal/2013/05/46764

เมียนมา : นโยบายใหม่ ท่ สี ่ งเสริมสิทธิของชนพืน้ เมืองกําลังถูกคุกคาม
2 ปี ที่ผา่ นมา เป็ นช่วงที่มีการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญในเมียนมา (พม่า) ที่สาํ คัญที่สดุ คือ
การที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) (1) ได้ ชยั ชนะในการเลือกตังเดื
้ อนพฤศจิกายน 2558
ที่สาํ คัญพอกัน แต่ไม่ได้ มีการรายงานข่าวออกไปนอกประเทศ คือ
การมีนโยบายแห่งชาติวา่ ด้ วยการใช้ ที่ดินฉบับใหม่ออกมาในเดือนมกราคม 2559
นโยบายนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของชุดความริ เริ่ มด้ านนโยบายชุดสุดท้ าย
ที่รัฐบาลประกาศออกมาก่อนทีจ่ ะถ่ายโอนอํานาจบริ หารประเทศให้ แก่รัฐบาลพรรคเอ็นแอลดีในเดือนเมษายน 2559
นโยบายแห่งชาติวา่ ด้ วยการใช้ ทดี่ ินนี ้ เป็ นผลลัพธ์จากกระบวนการปรึกษาหารื อและทบทวนที่ใช้ เวลาถึง 1 ปี
ซึง่ ไม่เคยปรากฎมาก่อน ส่วนใหญ่ดําเนินการโดยกระทรวงสิง่ แวดล้ อม การอนุรักษ์ และป่ าไม้
ภายใต้ อปุ ถัมภ์ของคณะกรรมการจากหลายกระทรวง ที่แต่งตังโดยรองประธานาธิ
้
บดี
กระบวนการการพัฒนานโยบายนี ้มีบนั ทึกไว้ วา่ ประกอบด้ วยการทําประชาพิจารณ์รวมทังสิ
้ ้น 91 ครัง้ ซึง่ รวมถึง 17
ครัง้ ที่ฝ่ายรัฐบาลเป็ นผู้จดั และอย่างน้ อย 74 ครัง้ ที่องค์กรภาคประชาสังคมเป็ นผู้นาํ จัดในพื ้นที่ที่ครอบคลุม 40 เมือง
และการประชุมปฏิบตั กิ ารระดับชาติอกี 4 ครัง้ (2)
นโยบายนี ้ที่มวี ิสยั ทัศน์ที่จะใช้ เป็ นแนวทางในการร่างกฎหมายที่ดนิ แห่งชาติ
และในการปฏิรูปกฎหมายเก่าโบราณที่มีอยู่ เช่น กฎหมายการครอบครองที่ดนิ พ.ศ. 2417
และกฎหมายหลักที่อาํ นวยความสะดวกในการจัดสรรที่ดินตามประเพณีให้ แก่กลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ อันได้ แก่
กฎหมายว่าด้ วยการจัดการที่ดินว่างเปล่า ที่ดินที่พกั การเพาะปลูกชัว่ คราว และที่ดินบริ สทุ ธิ์ พ.ศ. 2555
เอกสารที่เป็ นผลลัพธ์จากกระบวนการนี ้ ส่วนใหญ่เป็ นการประนีประนอม มีเนื ้อหาแบ่งเป็ น 13 ส่วน
ที่ประกอบด้ วยเค้ าโครงนโยบายสําหรับแต่ละหัวเรื่ อง คือ เรื่ องทัว่ ไป เช่น การอภิบาล การวางแผนการใช้ ที่ดิน
WRM ฉบับที่ 229 - กุมภาพันธ์ / มีนาคม 2560 / wrm@wrm.org.uy | http:// wrm.org.uy

16

World Rainforest Movement

จนถึงเรื่ องเน้ นเฉพาะถึงการให้ สมั ปทานที่ดินที่รัฐเป็ นเจ้ าของ ขันตอนวิ
้
ธีที่เกี่ยวกับการได้ มาซึง่ ทีด่ นิ
การชดเชยในการย้ ายถิ่นไปที่ใหม่ การเก็บภาษี การติดตามและประเมินผล รวมทังเรื
้ ่ องที่สาํ คัญคือ
สิทธิในการใช้ ที่ดินของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ และความเสมอภาคของสิทธิชายและหญิง
นักเคลือ่ นไหวบางกลุม่ วิพากษ์ วจิ ารณ์วา่
นโยบายนี ้ก้ าวหน้ าไม่พอที่จะหยุดยังการให้
้
สมั ปทานที่ดินและการลงทุนที่เกี่ยวกับที่ดินต่างๆ อย่างไรก็ตาม
นโยบายนี ้ควรได้ รับความสนใจในแง่ที่นําเสนอการปฏิรูปครัง้ สําคัญด้ านการอภิบาลที่ดิน
ที่พยายามกํากับดูแลและเสนอแนะทางแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั รวมถึง การแย่งยึดที่ดิน
การถูกแปลกแยกจากที่ดินโดยสัมปทาน
และการทําสัญญาเช่าโดยรัฐบาลบนที่ดินตามประเพณีของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ ที่จริ งแล้ วพูดได้ วา่
นโยบายนี ้เป็ นการปรับเปลีย่ นที่มนี ยั สําคัญจากกรอบการอภิบาลที่ดนิ แบบสัง่ การจากเบื ้องบนทีด่ าํ เนินอยูใ่ นอดีต
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยอมรับสิทธิถือครองตามประเพณีอย่างแข็งขัน หากตราเป็ นกฎหมายออกมา
ก็จะทําให้ เมียนมาแตกต่างไปจากประเทศเพือ่ นบ้ านที่รัฐบาลมีลกั ษณะอํานาจนิยมมากกว่า เช่น เวียดนาม กัมพูชา
และลาว
ที่นา่ สนใจคือ นโยบายนี ้มีหลักการพื ้นฐานดังนี ้
“เพื่อที่จะให้ การยอมรับทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิในการถือครองที่ดินของประชาชน
ดังที่ชมุ ชนท้ องถิ่นยอมรับกันอยู่ โดยใส่ใจกับกลุม่ ทีเ่ ปราะบาง เช่น เกษตรกรรายย่อย คนยากจน กลุม่ ชาติพนั ธุ์
และผู้หญิง” ที่ควรสังเกตมากที่สดุ คือ
นโยบายแห่งชาติฉบับนี ้มีนยั สําคัญในฐานะที่เป็ นครัง้ แรกที่มงุ่ หมายรับรองและคุ้มครองสิทธิตามประเพณี
รวมทังสิ
้ ทธิของชุมชนในการถือครองที่ดินร่วมกัน ส่วนที่ 8
ของนโยบายทีเ่ กี่ยวกับสิทธิในการใช้ ประโยชน์จากทีด่ ินสําหรับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ เป็ นส่วนที่สาํ คัญที่สดุ
ที่อทุ ิศให้ แก่การรับรองและคุ้มครองการถือครองทีด่ ินตามประเพณีของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในเมียนมา มาตรา 64 ระบุวา่
“ระบบการถือครองใช้ ประโยชน์ทดี่ ินตามประเพณี จะได้ รับการรับรองในกฎหมายแห่งชาติวา่ ด้ วยทีด่ ิน
เพื่อที่จะสร้ างหลักประกันด้ านความตระหนักรู้
การปฏิบตั ิตามและการนําไปใช้ ซงึ่ วิถีปฏิบตั ใิ นการใช้ ที่ดินของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ
การยอมรับอย่างเป็ นทางการในสิทธิการใช้ ที่ดินตามประเพณี การคุ้มครองสิทธิดงั กล่าว
และการนํากลไกที่เป็ นกลางในการระงับข้ อพิพาทที่มอี ยูพ่ ร้ อมใช้ ไปปฏิบตั ิ”
บทที่วา่ ด้ วยสิทธิในทีด่ ินของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ขยายความต่อไปในลักษณะนี ้ รวมเป็ น 11 มาตรา
โดยระบุการยอมรับวิธีปฏิบตั ติ ามประเพณีในการจัดการที่ดิน การคุ้มครองทีด่ ินของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
จากการจัดสรรสัมปทานที่ดิน การยอมรับและคุ้มครองระบบการเพาะปลูกแบบหมุนเวียน
การตระหนักถึงความจําเป็ นที่กลุม่ ชาติพนั ธุ์ต้องมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับทีด่ ินของเขา
การตระหนักถึงความสําคัญของขันตอนวิ
้
ธีการในการระงับข้ อพิพาทตามประเพณี
และวางหลักการพื ้นฐานในการแก้ ไขความขัดแย้ งด้ านที่ดินและปั ญหาการพลัดถิ่นที่มีมาในประวัตศิ าสตร์
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หากตราเป็ นกฎหมาย การเปลีย่ นแปลงข้ างต้ นจะเป็ นการหันเหทิศทางครัง้ ประวัติศาสตร์
จากระบบอภิบาลที่ดินดังเดิ
้ มแบบบนลงล่างที่ดาํ เนินมาจนถึงปั จจุบนั ในเมียนมา
ที่สาํ คัญคือ ส่วนที่ 9 ของนโยบายแห่งชาตินี ้บรรจุบทหนึง่ ที่มงุ่ เน้ นโดยเฉพาะที่สทิ ธิที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย
ซึง่ เป็ นผลมาจากการวิง่ เต้ นรณรงค์โดยกลุม่ ประชาสังคมท้ องถิ่น ที่ทํางานด้ านเพศภาวะ
และได้ ผา่ นการอภิปรายโต้ เถียงอย่างเข้ มข้ นกว่าที่จะได้ ข้อสรุป
ผู้หญิงเมียนมามีสถานะทีเ่ สียเปรียบอย่างมีนยั สําคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านเกี่ยวกับที่ดินซึง่ ถือว่าเป็ นเรื่ องของผู้ชาย
และมักเป็ นเรื่ องปกติที่ผ้ หู ญิงมักจะไม่มีชื่ออยูใ่ นเอกสารการจดทะเบียนที่ดิน (3) ส่วนที่ 9
ของนโยบายแห่งชาตินี ้มีอยูเ่ พียง 2 มาตรา แต่มาตรา 75 ระบุชดั เจนถึงสิทธิถือครองที่ดิน 8 ประเภท
ที่ควรจะมอบให้ ผ้ หู ญิง ซึง่ รวมถึงสิทธิที่จะเป็ นเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ในฐานะปั จเจกบุคคล หรื อในฐานะเจ้ าของร่วม
สิทธิในที่ดินเมื่อสามีเสียชีวติ หรื อเมื่อมีการแบ่งอสังหาริ มทรัพย์ในกรณีหย่าร้ าง
และสิทธิที่จะเข้ าร่วมเป็ นตัวแทนของชุมชนในการตัดสินใจทีเ่ กี่ยวข้ องกับที่ดิน
นโยบายแห่งชาติ พ.ศ. 2559 นี ้ ดูเหมือนจะเป็ นการเปลีย่ นทิศทางของประเทศอย่างมีนยั สําคัญ
ไปสูร่ ะบบการอภิบาลที่ดินที่เป็ นประชาธิปไตยและมีสว่ นร่วมมากขึ ้น
และที่เคารพสิทธิของชุมชนชาติพนั ธุ์และชุมชนชนบท
ผู้ทไี่ ด้ ร้องเรี ยนเรื่ องการแย่งยึดทีด่ ินที่สนับสนุนโดยรัฐมาเป็ นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
เพียง 10 เดือนหลังจากที่รัฐบาลประกาศนโยบายนี ้ออกมา
คณะกรรมาธิการของรัฐสภาแห่งชาติคณะหนึง่ ซึง่ ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั แต่ทรงอิทธิพลยิ่ง ชื่อว่า
คณะกรรมาธิ การพิ เศษเพือ่ การวิ เคราะห์ประเด็นทางกฎหมายและประเด็นพิ เศษ
(ต่อจากนี ้จะเรี ยกว่าคณะกรรมาธิการพิเศษ) ได้ ยื่นบันทึกต่อรัฐสภา ในบันทึกนี ้ มีการอ้ างถึงมาตรา 37
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 ซึง่ ร่างโดยฝายทหาร ที่ประกาศว่ารัฐเป็ นเจ้ าของเดิมของทรัพยากรธรรมชาติทงหมด
ั้
ทังเหนื
้ อและใต้ พื ้นดิน และระบุวา่ นโยบายแห่งชาติวา่ ด้ วยการใช้ ที่ดินฉบับใหม่ มีข้อเท็จจริง 6 ประการที่ไม่เหมาะสม
และไม่สอดคล้ องเกี่ยวข้ อง สมควรจะตัดออกไป และเสนอข้ อความ 6 รายการที่ “ควรจะต้ องเพิม่ เติมเข้ าไป”
ด้ วยลักษณะการทํางานที่ลี ้ลับของคณะกรรมาธิการพิเศษชุดนี ้ (4) บันทึกนี ้จึงไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะทังๆ
้
ที่เป็ นการนําเสนอต่อรัฐสภาแห่งชาติ
ชุมชนที่รณรงค์เรื่ องการปฏิรูปที่ดนิ ในวงกว้ างได้ ทราบเรื่ องก็ตอ่ เมือ่ มีการกล่าวถึงบันทึกนี ้อย่างสันๆ
้
ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเมียนมารไทมส์ หลายสัปดาห์ตอ่ มา
ซึง่ ทําให้ องค์กรแหล่งทุนต่างพยายามตรวจสอบข้ อมูล เอกสารนี ้ลงนามโดย อู ชเว มานน์
ประธานคณะกรรมาธิการพิเศษ ซึง่ เป็ นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองในรัฐบาล เขาเคยเป็ นนายพลในกองทัพ
และเป็ นประธานของพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (ยูเอสดีพี) ที่เป็ นพรรครัฐบาลก่อนหน้ านี ้
และเคยเป็ นประธานของสภาล่างในรัฐสภาแห่งชาติในสมัยนันด้
้ วย อู ชเว มานน์
และครอบครัวของเขามีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้ องอยูท่ วั่ ประเทศ รวมทังการลงทุ
้
นในธุรกิจการเกษตร (5)
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ที่สาํ คัญคือ เป็ นที่ร้ ูกนั ทัว่ ไปว่าเขาเป็ นพันธมิตรใกล้ ชิดกับผู้นําพรรคเอ็นแอลดี และที่ปรึกษาแห่งรัฐ ดอว์ ออง ซาน ซูจี
ซึง่ จะเห็นได้ จากรายงานข่าวในหน้ าหนังสือพิมพ์วา่ อู ชเว มานน์ ถูกขับออกจากพรรคยูเอสดีพี
เพราะใกล้ ชิดกับผู้นําพรรคเอ็นแอลดีมากเกินไป ขณะที่เขาสูญที่นงั่ ในสภาไปแล้ ว เพราะแพ้ เลือกตัง้ อู ชเว มานน์
ได้ รับการแต่งตังโดยที
้
่ปรึกษาแห่งรัฐเป็ นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการพิเศษชุดนี ้
เสมือนกับเป็ นรางวัลตอบแทนที่ได้ ให้ การสนับสนุนเธอในความพยายามที่จะปฏิรูปรัฐธรรมนูญในรัฐสภาชุดที่แล้ ว (6)
เมื่อพิจารณา 6 รายการที่เสนอว่าเป็ น “ข้ อเท็จจริงที่ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้ องที่สมควรตัดออกไป”
รายการแรกและรายการสุดท้ ายดูจะเป็ นเรื่ องที่มกี ารโต้ แย้ งกันน้ อยที่สดุ
คือเรื่ องการจัดตังหน่
้ วยงานบริ หารจัดการข้ อมูลที่ดิน และการตัดการอ้ างอิงถึงการทบทวนเอกสารนโยบายทุก 5 ปี
รายการแรกคือ มาตรา 18 ในเอกสารนโยบายแห่งชาติทเี่ สนอแนะให้ มีหน่วยงานที่ “อุทิศ”
ให้ แก่การบริ หารจัดการข้ อมูลที่ดนิ ทัว่ ประเทศ
คณะกรรมาธิการพิเศษดูเหมือนจะไม่ได้ ตระหนักว่าหน่วยงานดังกล่าวนันมี
้ อยูแ่ ล้ ว ในรูปของโครงการ
“เมียนมาหนึง่ แผนที่” ที่มงุ่ รวบรวมข้ อมูลพื ้นที่ที่ดินจากทุกกระทรวงมาประกอบกันเป็ นฐานข้ อมูลเดียว (7)
ส่วนรายการสุดท้ าย คณะกรรมาธิการพิเศษอ้ างว่าการทบทวนนโยบายเป็ นระยะๆ
จะทําให้ ต้องทบทวนกฎหมายเป็ นระยะๆ ด้ วย ซึง่ จะไม่สามารถดําเนินการได้ ในทางปฏิบตั ิ
โดยไม่ได้ ให้ เหตุผลว่าทําไมจึงมีความเห็นเช่นนัน้ ในเมื่อนโยบายเกี่ยวกับที่ดินมีความสําคัญมาก
และสถานการณ์ในเมียนมาก็เปลีย่ นแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
ก็นา่ จะเป็ นเหตุผลเพียงพอให้ ทําการทบทวนทังนโยบายและกฎหมายทุ
้
ก 5 ปี
รายการที่ 2 ที่คณะกรรมาธิการพิเศษเสนอให้ ตดั ออกคือ
การจัดตังศาลพิ
้
เศษและกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีลกั ษณะไตรภาคี
สําหรับแก้ ไขปั ญหาข้ อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ระบบการร้ องเรี ยนทีเ่ ป็ นอิสระเช่นที่ระบุไว้ ในมาตรา 42
ของนโยบายแห่งชาตินี ้
มีที่มาจากการที่กรอบทางกฎหมายในปั จจุบนั ได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่าไม่พอเพียงที่จะหาข้ อยุติให้ แก่กรณีพิพาทที่เกิด
ขึ ้นจํานวนมาก เพราะยังไม่มีการยอมรับสถานภาพทีด่ ินที่เป็ นสมบัติสว่ นรวมของชุมชน
การเป็ นเจ้ าของที่ดินตามประเพณี หรื อการเพาะปลูกแบบหมุนเวียน และในความเป็ นจริ งกฎหมายปี 2555 ที่มีอยู่
อนุญาตให้ รัฐให้ สมั ปทานที่ดินดังเดิ
้ มของชุมชนและที่ดินที่พกั การเพาะปลูกชัว่ คราวแก่นกั ลงทุนเอกชนได้
การเสนอตัดคณะอนุญาโตตุลาการที่เป็ นอิสระ (ซึง่ ยังมิได้ จดั ตัง)้ ออกไป
เท่ากับว่าคณะกรรมาธิการพิเศษชุดนี ้กําลังส่งสัญญาณที่ชดั เจนว่าต้ องการให้ ดํารงสภาพเดิมของการครอบงําการจัด
การที่ดินโดยรัฐ
รายการที่ 3 ที่คณะกรรมาธิการพิเศษเสนอให้ ตดั ออก ดูจะเป็ นเรื่ องที่นา่ กังวลมากที่สดุ คือ การตัดส่วนที่ 8
ออกไปทังหมด
้
ดังที่ได้ อธิบายแล้ ว ส่วนที่ 8 เป็ นบทหลักของนโยบายแห่งชาติฉบับนี ้
ที่ให้ แนวทางที่ชดั เจนในการสร้ างหลักประกันสิทธิถือครองทีม่ นั่ คงสําหรับระบบการเป็ นเจ้ าของที่ไม่เป็ นทางการ
และการถือครองร่วมกันโดยชุมชนตามธรรมเนียมดังเดิ
้ ม
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รวมทังระบบการจั
้
ดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของชุมชน
เหล่านี ้เป็ นระบบที่ชมุ ชนชาติพนั ธุ์ใช้ อยูป่ ั จจุบนั ในการอภิบาลที่ดนิ ในเมียนมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตภูเขา
ที่นา่ ประหลาดใจอย่างยิ่งคือการที่คณะกรรมาธิการพิเศษให้ เหตุผลว่า
ที่สมควรตัดออกก็เพราะว่ากฎหมายทีม่ ีอยูใ่ นปั จจุบนั (โดยเฉพาะกฎหมายทีด่ ินและรายได้
กฎหมายเมืองและหมูบ่ ้ าน กฎหมายการจัดการที่ดินว่างเปล่า ทีด่ ินพักการเพาะปลูกชัว่ คราว และที่ดินบริ สทุ ธิ์
กฎหมายที่ดินทําฟาร์ ม และกฎหมายป่ าไม้ ) ให้ ความเคารพต่อสิทธิตามประเพณีอยูแ่ ล้ ว และกระทรวงต่างๆ
ก็ได้ ดําเนินการจัดการไปตามนัน้ ความเป็ นจริงก็คือ คําว่า “ตามประเพณี” “ธรรมเนียมดังเดิ
้ ม” ไม่ได้ ปรากฏที่ใดเลย
แม้ แต่ในกฎหมายป่ าไม้ (2535) กฎหมายที่ดินทําฟาร์ ม (2555) หรื อกฎหมายการจัดการทีด่ ินว่างเปล่าฯ (2555)
นอกจากนัน้ กลุม่ ชาติพนั ธุ์หลายกลุม่ ได้ วิพากษ์ กฎหมายการจัดการที่ดินว่างเปล่าฯ
ว่าเป็ นวิธีการหลักอย่างหนึง่ ที่รัฐใช้
ในการอํานวยความสะดวกให้ แก่การถ่ายโอนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติดงเดิ
ั ้ มของชุมชนชาติพนั ธุ์
ไปให้ แก่นกั ลงทุนเอกชนเพื่อจัดทําโครงการพัฒนาต่างๆ
ซึง่ เป็ นต้ นตอที่สาํ คัญของความขัดแย้ งระหว่างรัฐบาลสหภาพเมียนมากับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ นอกจากนี ้ บทที่ 8
ยังเป็ นส่วนเดียวของเอกสารนโยบายที่เรี ยกร้ องให้ มีการออกกฎหมายทีด่ ินใหม่ที่รับรองสิทธิถือครองตามประเพณี
และให้ เครื่ องมือวิธีการที่จะจดทะเบียนการถือครองที่ดินในปั จจุบนั อย่างเป็ นทางการ การตัดส่วนที่ 8
ออกไปจะบัน่ ทอนระบบการถือครองที่ดินตามธรรมเนียมดังเดิ
้ มของประชาชนชาติพนั ธุ์
เนื่องจากไม่ได้ พจิ ารณาถึงวิถีการดํารงชีวิตและระบบการอภิบาลที่ดินของพวกเขาประกอบด้ วย
การให้ การยอมรับและคุ้มครองการเพาะปลูกแบบหมุนเวียน
ก็เป็ นอีกเป้าหนึง่ ทีค่ ณะกรรมาธิการพิเศษต้ องการขจัดออกไปด้ วย
โดยอ้ างว่าระบบการเกษตรแบบดังเดิ
้ มที่ปฏิบตั ิกนั ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในที่สงู “ทําให้ สงิ่ แวดล้ อมธรรมชาติเสือ่ มโทรม”
คณะกรรมาธิการเสนอให้ นาํ “วิธีปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ก้าวหน้ ามาใช้ แทน เช่น ฟาร์ มที่สงู ฟาร์ มขันบั
้ นได
และวนเกษตร” การเรี ยกร้ องให้ ตดั การอ้ างอิงถึงการคุ้มครองระบบวนเกษตรแบบดังเดิ
้ ม
แสดงให้ เห็นถึงการขาดความเข้ าใจในความซับซ้ อนของระบบการจัดการที่ดินในชนบทของประเทศ
การเสนอตัดเรื่ องนี ้ดูเหมือนจะบ่งนัยว่า ต้ องการยืนนโยบายขจัดการเพาะปลูกหมุนเวียนที่มีอยูเ่ ดิม
ซึง่ เป็ นนโยบายที่ล้มเหลวทังในเมี
้
ยนมาและที่อื่นทัว่ ภูมิภาค วิถีการทํามาหากินของชนชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ
โดยเฉพาะที่อาศัยอยูบ่ นที่สงู ของเมียนมา ปั จจุบนั มีความเปราะบางอย่างมาก
เนื่องจากสถานการณ์ไม่มนั่ คงอย่างมากทางด้ านสิทธิในที่ดินทํากินในเขตนัน้
และจากการที่ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขาไม่ได้ รับการยอมรับและคุ้มครองทางกฎหมาย บทที่
8 ของนโยบายแห่งชาติฉบับใหม่ เป็ นการกําหนดทิศทางโดยรวมสําหรับการพัฒนากรอบการอภิบาลที่ดินในอนาคต
ในบริ บทของชนชาติพนั ธุ์ที่อาศัยอยูบ่ นที่สงู โดยเฉพาะ และสิทธิของผู้ถือครองทีด่ ินตามประเพณีทวั่ ไปด้ วย
การเรี ยกร้ องให้ ตดั เรื่ องการคุ้มครองและการยอมรับระบบการเพาะปลูกหมุนเวียน
และเรื่ องสิทธิในที่ดินของชนชาติพนั ธุ์ออกไป
ย่อมจะถูกมองว่าเป็ นการทรยศครัง้ สําคัญต่อกระบวนการหารื อแบบมีสว่ นร่วมทีก่ ินเวลาถึง 1 ปี นอกจากนี ้
นักสังเกตการณ์เมียนมาทีใ่ ห้ สมั ภาษณ์แก่นกั วิจยั ระดับสนามของขบวนการป่ าฝนโลก ยังตังข้
้ อสังเกตว่า
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การกระทําครัง้ นี ้เสีย่ งอย่างมากทีจ่ ะก่อความเสียหายต่อความไว้ วางใจของตัวแทนองค์กรประชาสังคมชาติพนั ธุ์
และกลุม่ ชาติพนั ธุ์ติดอาวุธ ที่กําลังทํางานร่วมกับรัฐบาลเมียนมาเพื่อเจรจาการหยุดยิงทัว่ ประเทศ
และหาข้ อตกลงสันติภาพสําหรับความขัดแย้ งทีเ่ กิดขึ ้นเป็ นระยะๆ ในช่วง 5-6 ทศวรรษที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้เพราะ
ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ พรรคเอ็นแอลดีได้ ประกาศต่อประชาชนถึงเจตนาที่จะ
“แก้ ไขปั ญหากับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ผา่ นการสนทนาที่อยูบ่ นฐานของการเคารพซึง่ กันและกัน” (8)
หากการตัดเรื่ องสิทธิในทีด่ ินของชาติพนั ธุ์ และการอ้ างถึงการคุ้มครองและยอมรับการเพาะปลูกแบบหมุนเวียน
ยังดูเลวร้ ายไม่พอ เรื่ องต่อไปที่คณะกรรมาธิการพิเศษเรี ยกร้ องคือ
ให้ ตดั การอ้ างอิงถึงสิทธิทเี่ ท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายทางด้ านการถือครองทีด่ ินออกไป รวมถึงในส่วนที่ 8 (ก)
ของหลักการพื ้นฐานทีก่ ล่าวถึงข้ างต้ น และส่วนที่ 9 เรื่ อง “สิทธิที่เท่าเทียมกันของหญิงและชาย”
ตามตรรกะที่แปลกประหลาดของคณะกรรมาธิการนัน้ การเรี ยกร้ องให้ ตดั มาตรการดังกล่าวออกไป
อยูบ่ นฐานของความเกรงกลัวว่าจะก่อผลกระทบต่อเอกภาพของชาติพนั ธุ์
นี่คงจะมาจากความเชื่อว่ากลุม่ ชาติพนั ธุ์นนั ้
ต้ องการจะดํารงการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผู้หญิงในเรื่ องของความเป็ นเจ้ าของที่ดิน แต่ก็ไม่มกี ารอ้ างหลักฐานใดประกอบ
ถ้ อยคําทีก่ ล่าวดูเหมือนจะเป็ นความคิดเห็นส่วนตัวของสมาชิกคณะกรรมาธิการพิเศษมากกว่า ซึง่ ทังหมดเป็
้
นผู้ชาย
แทนที่จะอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ใดๆ ในความเป็ นจริ ง ดังที่ทวั่ โลกมีการเฉลิมฉลองวันสตรี สากล 8 มีนาคม
สถานการณ์ปัจจุบนั ของผู้หญิงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน รวมทังในเมี
้
ยนมา
แสดงให้ เห็นว่ายังมีความจําเป็ นอย่างมากที่จะต้ องสร้ างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงในการอภิบาลที่ดิน
ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ทังในเมี
้
ยนมาและที่อื่นด้ วย
หลังจากคําแถลงเรื่ องการตัดข้ อความที่กล่าวมาข้ างต้ นออก
คณะกรรมาธิการพิเศษได้ เสนอรายการที่ควรจะเพิม่ เติมเข้ าไปในนโยบายปั จจุบนั 6 รายการ
บางรายการเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการทําหน้ าที่ของหน่วยงานของรัฐต่างๆ แต่ทว่าโดยรวมแล้ ว
จะเห็นได้ วา่ แนวคิดเบื ้องหลังรายการเพิม่ เติมที่เสนอก็คือ การดํารงผลประโยชน์ของธุรกิจ
และดํารงความสามารถของรัฐ ทีจ่ ะยึดคืนที่ดินทังหมดได้
้
เมื่อจําเป็ น
คําถกแถลงของคณะกรรมาธิการสามารถสรุปได้ ด้วยเหตุผลที่ปรากฏในข้ อที่ 6 ของบันทึก “สําหรับรัฐ
ซึง่ เป็ นเจ้ าของเดิมของทรัพยากรที่ดินทังหมด
้
หากจําเป็ นก็มีสทิ ธิเต็มที่ที่จะได้ มาและจัดการซึง่ ที่ดินเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึง่ ควรจะบรรจุเรื่ องนี ้ไว้ ในนโยบาย
การเปลีย่ นแปลงการใช้ ทดี่ ินจากที่ดินทําฟาร์ มไปเป็ นอย่างอื่น และการผูกขาดที่ดิน ทําให้ ราคาทีด่ นิ สูงขึ ้นอย่างมาก
และผลที่ตามมาคือนักลงทุนภายในประเทศและต่างชาติต้องเผชิญกับความท้ าทาย ดังนัน้ สหภาพ หรื อรัฐ
หรื อรัฐบาลระดับภูมิภาคจําเป็ นต้ องเข้ าครอบครองที่ดิน โดยการจ่ายเงินชดเชยตามมูลค่าคงที่
เพื่อที่จะนําทีด่ ินไปใช้ ให้ เกิดประสิทธิผลงอกเงย”
ปั จจุบนั ยังไม่อาจรู้ได้ วา่ การท้ าทายของคณะกรรมาธิการพิเศษต่อความปรารถนาของประชาชนส่วนใหญ่
ในเรื่ องของการปฏิรูปที่ดิน ซึง่ ได้ อรรถาธิบายไว้ ในกระบวนการหารื อที่กินเวลาหนึง่ ปี จะลงเอยอย่างไร
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บันทึกของคณะกรรมาธิการพิเศษนี ้ดูเหมือนจะเดินทางไปอย่างช้ าๆ ผ่านระบบและกลไกของรัฐบาล
คําถามที่เกิดมีก็คือ หากรัฐบาลพยายามที่จะดําเนินการฝ่ ายเดียวตามมาตรการที่เสนอ
จะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อความไว้ วางใจและไมตรีจิตที่มีรายงานว่าได้ พฒ
ั นาขึ ้น
ระหว่างรัฐบาลกับพลเมืองภาคประชาสังคมและกลุม่ ชนชาติพนั ธุ์ ที่ได้ เข้ าร่วมการปรึกษาหารื อมาโดยตลอด
นอกจากนี ้
การที่รัฐบาลดําเนินมาตรการฝ่ ายเดียวจะถูกมองว่าเป็ นการสบประมาทความพยายามริ เริ่ มกระบวนการหารื อกับประ
ชาชนทัว่ ประเทศ ในการวางนโยบายและตรากฎหมาย หรื อไม่ หากมองจากภายนอก
การโจมตีนโยบายแห่งชาติวา่ ด้ วยการใช้ ที่ดินดูจะเป็ นสวนหนึง่ ของการต่อสู้ในวงกว้ างที่ดาํ เนินอยู่
ระหว่างผู้คนที่ปรารถนาแรงกล้ าให้ มีการปฏิรูปเกษตรกรรม และให้ มีที่ดินทํากิน ฝ่ ายหนึง่
กับอีกฝ่ ายทีเ่ ห็นแต่ผลประโยชน์ทางธุรกิจของพวกพ้ องเป็ นหลัก และต้ องการจะดํารงสภาพการณ์เดิมไว้
แต่กระนัน้ สิง่ ที่นา่ กังวลที่สดุ ในกรณีนี ้คือ การที่คณะบุคคลที่สว่ นใหญ่ไม่ได้ มาจากการเลือกตัง้
แต่ทรงอิทธิพลอย่างลี ้ลับ ดูเหมือนจะกําลังใช้ อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญเหนือวาระการปฏิรูปที่ดินในเมียนมา
รัฐบาลเมียนมาจะยอมให้ สถาบันที่ลี ้ลับนี ้มาล้ มล้ างความปรารถนาของประชาชนเชียวหรื อ
บทความนี้รวบรวมจัดทําโดยสํานักเลขาธิการขบวนการป่ าฝนโลก จากข้อมูลทีไ่ ด้มาจากนักวิ จยั ในสนาม
และจากแหล่งอ้างอิ งข้างล่างนี ้
(1) เอ็นแอลดี (NLD) เป็ นชื่อย่อของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย พรรคนี ้ก่อตังในปี
้
พ.ศ. 2531 (1998)
ปั จจุบนั ทําหน้ าที่เป็ นพรรครัฐบาลบริ หารประเทศเมียนมา (พม่า) โดยมี ออง ซาน ซูจี
ดํารงตําแหน่งประธานของพรรค และที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมา (State Counsellor of Myanmar)
(2) Forbes, E. (2017) การเข้ าร่วมของภาคประชาสังคมในการจัดทํานโยบายที่ดิน :
ประสบการณ์ที่เป็ นนวัตกรรมของการหารื อก่อนหน้ ากับสาธารณะว่าด้ วยนโยบายแห่งชาติด้านการใช้ ที่ดิน
โครงการการอภิบาลที่ดินในภูมิภาคแม่โขง เวียงจันทน์ และย่างกุ้ง
(3) Namati (2016) มิติทางเพศภาวะของสิทธิในที่ดินในเมียนมา : หลักฐานจากการทําคดีของผู้ชว่ ยทนาย น. 5-6
(4) http://frontiermyanmar.net/en/law-reform-a-daunting-challenge
(5) http://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=14151&page=3
(6) http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/18853-thura-u-shwe-mann-appointedto-head-own-legislative-commission.html
(7) https://cdeweb4.unibe.ch/Pages/News/149/OneMap-Myanmar-New-CDE-project-launched.aspx
(8) http://www.burmalibrary.org/docs21/NLD_2015_Election_Manifesto-en.pdf
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ป่ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
เขตที่เรียกกันว่า “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย” หรื อบางครัง้ ก็เพียงแค่ “ตะวันออกเฉียงเหนือ”
เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ของอินเดียด้ วยช่องทางที่กว้ างเพียง 20 กิโลเมตร เขตนี ้ล้ อมรอบด้ วยประเทศเพื่อนบ้ าน คือ
เนปาล ภูฏาน จีน เมียนมา และบังกลาเทศ มีชมุ ชนชาติพนั ธุ์และชนพื ้นเมืองอาศัยอยูถ่ ึง 200 ชุมชน
ส่วนใหญ่ของชุมชนเหล่านี ้มีพื ้นฐานวัฒนธรรม อาหาร เครื่ องแต่งกาย เศรษฐกิจ และการเมือง ที่คล้ ายคลึงกัน
แต่มีพฒ
ั นาการทางกฎหมายและสถาบันต่างๆ ที่เป็ นของแต่ละชุมชน
แม้ จะมีการพัฒนาเป็ นเมืองมากขึ ้นทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเมืองหลวงของแต่ละรัฐ
แต่วิถีชีวติ ของชุมชนทีข่ ึ ้นอยูก่ บั ธรรมชาติก็ยงั คงดําเนินต่อไป ภูเขา ป่ า และแม่นํ ้า เป็ นตัวกําหนดวิถีชีวติ ของพวกเขา
รัฐและบรรษัทก็ยงั คงผลักดันวาระ ‘การพัฒนา’ ของตนควบคูก่ นั ไปด้ วย และยิง่ ออกแรงมากขึ ้น
เมื่อกระแสทุนโลกและอุตสาหกรรมสกัดธรรมชาติทงหลายกํ
ั้
าลังรุกเข้ าไปในดินแดนที่หา่ งไกลยิง่ ขึ ้นทุกขณะ
ในบริ บทของการขับเคลือ่ นวาระการพัฒนาให้ ก้าวหน้ าไปนี ้
ความหมายของป่ าและการใช้ ประโยชน์จากป่ ากําลังจะถูกจํากัดความเสียใหม่
พื ้นที่ป่าในทางสถิตมิ ีมากกว่าร้ อยละ 70-80 ของพื ้นที่ของรัฐต่างๆ ในเขตนี ้
ตะวันออกเฉียงเหนือจึงเป็ นภาคหนึง่ ในจํานวนน้ อยมากที่ยงั มีความหลากหลายทางนิเวศที่อดุ มสมบูรณ์หลงเหลืออยู่
ในโลกนี ้ ในป่ าเหล่านี ้มีชมุ ชนที่ “เป็ นเจ้ าของ” และ “ควบคุม” พื ้นที่อยู่ รัฐไม่มีอํานาจโดยตรงในผืนที่ป่าของชุมชน
ยกเว้ นในเขตป่ าสงวนและเขตคุ้มครอง ตัวอย่างเช่น รัฐมานิปรู ์ (มณีปรุ ะ) มีป่าปกคลุมร้ อยละ 77 ของพื ้นทีท่ งหมด
ั้
ในจํานวนนี ้มีเพียงร้ อยละ 7 ที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของรัฐบาลท้ องถิ่น อย่างไรก็ตาม ในรัฐอัสสัม
พื ้นที่ป่าขนาดใหญ่ๆ ได้ ถกู ทําลายไปเมื่อเจ้ าอาณานิคมชาวบริติชทําการปลูกไร่ชาขนาดใหญ่
ปั จจุบนั นี ้ไร่ชาขนาดใหญ่ปกคลุมพื ้นที่ 312,210 เฮกตาร์ ในรัฐอัสสัม
ซึง่ มีชื่อเสียงว่าเป็ นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
การปลูกพืชเศรษฐกิจในแปลงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะยางพารา ถึงแม้ จะไม่ใช่เรื่ องใหม่
แต่ได้ รุกคืบหน้ าเข้ าไปในที่ป่าตลอดเวลา ไร่ชาและกาแฟกําลังขยายเข้ าไปในป่ าบนภูเขา ในรัฐตริปรุ ะ
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การทําลายป่ าได้ เริ่ มขึ ้นแล้ วเพื่อเปิ ดพื ้นที่เพิม่ อีก 100,000 เฮกตาร์ สําหรับยางพารา
ตริ ปรุ ะเป็ นรัฐที่ผลิตยางพารามากที่สดุ อันดับสองของอินเดียอยูแ่ ล้ ว
การขยายสวนยางกําลังเกิดขึ ้นในเขตป่ าของชนเผ่าโดยองค์กรปกครองท้ องถิ่น
และในรัฐอรุณาจัลและนาคาแลนด์ด้วย
การทําไร่อตุ สาหกรรมอีกประเภทหนึง่ ที่กําลังขยายตัว คือสวนปาล์มนํ ้ามันในรัฐมิโซรัม
รัฐบาลของรัฐนี ้มุง่ หมายทีจ่ ะเพิม่ พื ้นที่ปลูกปาล์มนํ ้ามันเป็ น 150,000 เฮกตาร์
ในรัฐเมฆาลัย ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและการทําลายป่ าเพื่อทําเหมืองถ่านหินและหินปูน
ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างละเอียด และศาลสูงสุดได้ ประกาศห้ ามทําเหมืองถ่านหินไปแล้ ว (1)
การรุกคืบของไร่สวนพาณิชย์ขนาดใหญ่ และเหมืองขนาดใหญ่ เข้ าไปในพื ้นที่ป่าที่ควบคุมโดยชุมชน
แสดงให้ เห็นลักษณะและแรงกดดันต่อสังคมหมูบ่ ้ านทีก่ ําลังเปลีย่ นไป
กฎหมายและสถาบันต่ างๆ ทีก่ ํากับอภิบาลป่ าไม้ ในเขตนี ้จะแตกต่างกันไป
กฎหมายและสถาบันตามประเพณีของแต่ละชาติพนั ธุ์ แม้ จะไม่เหมือนกัน แต่ก็ล้วนมีชมุ ชนเป็ นศูนย์กลาง โดยทัว่ ไป
หัวหน้ าหรื อสภาของหมูบ่ ้ านและ/หรื อของเผ่า
จะทําหน้ าทีจ่ ดั สรรที่ป่าให้ แต่ละครอบครัวสําหรับทําการเพาะปลูกหมุนเวียน
ถ้ าแปลงใดถูกทิ ้งร้ างก็จะกลับคืนไปเป็ นของชุมชน การขายที่ดินจะกระทํามิได้
และไม่มีการส่งต่อที่ดินเป็ นมรดกแก่ทายาทหรื อให้ แก่ปัจเจกบุคคลใด อย่างไรก็ตาม
การขายและส่งมอบทีด่ ินให้ ปัจเจกบุคคลกําลังมีมากขึ ้นในทางปฏิบตั ิ
อันเป็ นผลจากแรงกดดันทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน ทุกวันนี ้
ผู้นําเผ่าชนพื ้นเมืองมีการแจกที่ดนิ /ป่ าผ่านสิง่ ที่เรี ยกว่า “ใบรับรองการไม่คดั ค้ าน (No objection certificate)”
ให้ แก่บริ ษัทธุรกิจที่มเี อกสารแสดงว่าได้ ผา่ นเกณฑ์ด้านสิง่ แวดล้ อมและมาตรการปกป้องต่างๆ แล้ ว ในกรณีอื่น
สภาหมูบ่ ้ านมีการยับยังใบอนุ
้
ญาตทําเหมือง ซึง่ เป็ นหลักฐานที่ชว่ ยให้ ใจชื ้นขึ ้นว่ายังมีการขอความยินยอมจากชุมชน
และบางครัง้ ชุมชนก็ยงั สามารถกําหนดอนาคตตนเองได้ อยู่
กฎหมายของอินเดีย ว่าด้ วยชนเผ่าที่กําหนดและผู้อยูอ่ าศัยในป่ าอื่นๆ (การรับรองสิทธิในที่ป่า) ปี พ.ศ 2549 (2006)
เป็ นนโยบายระดับชาติที่ก้าวหน้ า เป็ นความพยายามที่จะทดแทนความอยุตธิ รรมในอดีต
ที่ได้ กระทําต่อชนเผ่าและกลุม่ ผู้ที่อยูอ่ าศัยในป่ า บางครัง้ เรี ยกว่า กฎหมายสิทธิในผืนป่ าหรื อสิทธิชนเผ่า
กฎหมายชนเผ่า และกฎหมายทีด่ ินชนเผ่า (ดูจดหมายข่าวขบวนการป่ าฝนโลก ฉบับที่ 205)
กฎหมายฉบับนี ้เป็ นฉบับแรกที่ยอมรับและมอบสิทธิในผืนป่ าและในการครอบครองป่ าให้ แก่ชนเผ่าที่กําหนดที่อาศัยอ
ยูใ่ นป่ า และผู้อยูอ่ าศัยในป่ ามาแต่ดงเดิ
ั ้ มเป็ นเวลาหลายชัว่ คน แต่ไม่สามารถบันทึกหลักฐานไว้ ได้
ยกเว้ นรัฐอัสสัมและตริ ปรุ ะ อีก 6 รัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียยังไม่ได้ ดําเนินการตามกฎหมายนี ้
โดยให้ เหตุผลว่าชุมชนเป็ นเจ้ าของผืนป่ าอยูแ่ ล้ ว
และเกรงว่ากฎหมายจากภายนอกรัฐอาจจะมาหักล้ างอํานาจของสภาของชุมชน
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ปั จจัยที่สามารถจะกระทบป่ าไม้ ในภูมิภาคอย่ างลึกลํา้ ต่ อไปในอนาคต รวมถึงการขยายพื ้นทีท่ ําเหมือง
สร้ างเขื่อน ถนน และทางรถไฟ การก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐาน การขยายการทําไร่พาณิชย์ขนาดใหญ่
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การทําเหมืองถ่านหินเป็ นประเด็นวิกฤตในรัฐอัสสัมและเมฆาลัย
คณะอนุญาโตตุลาการสีเขียวภายใต้ ศาลสูงสุดในระดับชาติ ได้ ออกประกาศห้ ามทําเหมืองถ่านหินในตอนนี ้
เนื่องจากได้ ก่อผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิง่ แวดล้ อม (1)
ปั ญหานํ ้ามันรั่วไหลในพื ้นที่ปฏิบตั ิการของบรรษัทนํ ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ ในเขตโวคาของรัฐนาคาแลนด์
ได้ ทําลายป่ าไม้ และฟาร์ มเกษตรไปจํานวนมหาศาล (2)
องค์กรในท้ องถิ่นได้ นาํ เรื่ องฟ้ องศาลเรี ยกร้ องค่าเสียหายและให้ มีการฟื น้ ฟูสภาพ
ขณะนี ้ยังมีการเสนอโครงการขุดนํ ้ามันในรัฐมิโซรัม มณีปรุ ะและอรุณาจัลอยูด่ ้ วย
ซึง่ โครงการทังหมดนี
้
้จะส่งผลให้ ป่าถูกทําลายเพื่อนําที่ดินไปใช้ ประโยชน์อย่างอื่น
นอกจากนี ้ รัฐบาลยังมีแผนจะก่อสร้ างเขื่อนกว่า 150 แห่ง ส่วนใหญ่จะเป็ นเขื่อนขนาดใหญ่
เฉพาะในรัฐอรุณาจัลเพียงรัฐเดียว รัฐบาลได้ ลงนามในบันทึกข้ อตกลงที่จะสร้ างเขื่อน 127 แห่ง ในแม่นํ ้า 42 สาย
กับบริ ษัทก่อสร้ าง 59 บริ ษัท เป้าหมายคือ การผลิตไฟฟ้ า 42,591 เมกะวัตต์
การสร้ างเขื่อนทังหมดนี
้
้จะทําให้ นํ ้าท่วมป่ าไม้ ที่แน่นทึบและอุดมสมบูรณ์เป็ นจํานวนมากในรัฐมณีปรุ ะ
เขื่อนที่สร้ างความขัดแย้ งชื่อ ติปายมุคห์ ไฮ แดม ได้ ถกู “ยกเลิก” ไป หากสร้ างขึ ้นมันจะทําให้ นํ ้าท่วมพื ้นที่ป่าถึง
22,777 เฮกตาร์ และทําลายการดํารงชีวติ ของผู้คนนับไม่ถ้วนที่เชื่อมโยงกับป่ า
การส่งเสียงคัดค้ านในท้ องถิ่นผนวกกับในระดับชาติและนานาชาติ ยังผลให้ เขือ่ นถูกหยุดยังได้
้
ซึง่ เป็ นกรณีทหี่ าได้ ยาก
รัฐบาลอินเดียให้ ความสําคัญแก่ ไฮเวย์ ทางรถไฟ และโครงสร้ างพื ้นฐานอื่น เป็ นอันดับต้ น ในแผนการ ‘เปิ ดล็อค’
ภาคนี ้ ทังนี
้ ้ได้ แก่ การ ‘เปิ ดล็อค’ วัฒนธรรมและ ‘ความงาม’ ของภูมิทศั น์ ให้ แก่การท่องเที่ยว ‘เปิ ดล็อค’
ป่ าไม้ ให้ แก่การสกัดไม้ บริ การกักเก็บคาร์ บอน สมุนไพร ฯลฯ ‘เปิ ดล็อค’ ที่ดินให้ แก่การสกัดแร่ธาตุ
และเส้ นทางเชื่อมโยงอินเดียกับภูมิภาคอาเซียน ทีม่ ีอิทธิลทางภูมศิ าสตร์ และทางเศรษฐกิจ
โครงสร้ างพื ้นฐานสองโครงการใหญ่คือ ไฮเวย์ ทรานส์ เอเชีย และ ทางรถไฟทรานส์ เอเชีย
กําลังดําเนินการก่อสร้ างอยูใ่ นปั จจุบนั
อินเดียมีแผนจะสร้ างโครงข่ายนํ ้ามันและก๊ าซเชื่อมต่อเอเซียใต้ กบั เอเซีตะวันออกเฉียงใต้
ส่วนโครงข่ายไฟฟ้ านันได้
้ เริ่ มดําเนินการไปแล้ ว
โครงการทังหมดนี
้
้จะมีนยั ยะโดยตรงต่อประชาชนที่อาศัยป่ าในการดํารงชีวิต และอนาคตของป่ าในภาคนี ้
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศกับป่ าไม้
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ในขณะที่ชมุ ชนที่พงึ่ พาป่ าใช้ ชีวติ ในทางที่ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกปริ มาณตํา่ ดังทีเ่ ห็นได้ ทวั่ ไปในตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศก็กําลังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการทํามาหากินของพวกเขาอยูแ่ ล้ ว
ผลกระทบเหล่านี ้ยิ่งจะรุนแรงขึ ้นจากการดําเนินกิจกรรมสองประเภทเกี่ยวกับป่ าไม้
ทังที
้ ่จริ งแล้ วออกแบบมาเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้ อน กิจกรรมแรกคือการฟื น้ ฟูสภาพป่ าที่ “เสือ่ มโทรม” หรื อ “ปกป้อง”
ป่ าที่มีอยูใ่ ห้ เป็ นแหล่งกักเก็บคาร์ บอน กิจกรรมประเภทที่สองนี ้คือ แปลงการผลิตชีวมวลเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เพื่อทําเชื ้อเพลิงการเกษตร หรื อผลิตพลังงาน แปลงขนาดใหญ่ที่สร้ างขึ ้นเพื่อการนี ้
โดยปกติเป็ นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื ้นที่ขนาดใหญ่ มีบรรษัทเป็ นเจ้ าของและผู้ควบคุม ซึง่ ไม่นา่ จะเรี ยกได้ วา่ เป็ นป่ า
ไม่วา่ จะพยายามสร้ างจินตนาการใดมาอ้ างอิงก็ตาม
สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการเก็บคาร์ บอนในป่ าเหล่านี ้ คือธนาคารโลก การศึกษาภูมิหลังเรื่ อง
‘การจัดหาเงินทุนสําหรับคาร์ บอนและภาคป่ าไม้ ในตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย’ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษา
‘ความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ นํ ้า และสิง่ แวดล้ อม
เพื่อการพัฒนาและการเติบโตในตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย’ ของธนาคารโลก (3)
แสดงการสนับสนุนอย่างชัดเจน
และกรุยทางให้ แก่การแปลงเปลีย่ นที่ดินการเกษตรและป่ าไม้ ไปเป็ นโครงการป่ าคาร์ บอนทีจ่ ะ “ทํากําไรได้ ” ดีกว่า
รายงานภูมิหลังอีกฉบับหนึง่ ของการศึกษาดังกล่าว ชื่อว่า
‘การทบทวนภาคป่ าไม้ ของอินเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือ’ ชี ้ไปถึงโครงการกักเก็บคาร์ บอนในเขตนี ้
ในเมื่อธนาคารโลกมีความตังใจอย่
้
างชัดเจนที่จะเข้ าแทรกแซงภาคป่ าไม้ ในตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
ก็เป็ นไปได้ อย่างมากว่าโครงการเกี่ยวกับการทํามาหากินของธนาคารโลกในภาคนี ้จะมีเนื ้อหาสาระเกี่ยวกับคาร์ บอนเ
ป็ นหลัก ถ้ าธนาคารมีแผนจะทําโครงการนี ้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทังหมด
้
และถ้ าแหล่งกักเก็บคาร์ บอนเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการในแต่ละเขต
ภูมิทศั น์และชุมชนทังมวลในภาคตะวั
้
นออกเฉียงเหนือ
ย่อมจะได้ รับผลกระทบทางลบจากทางออกทีจ่ อมปลอมสําหรับวิกฤตสภาพภูมิอากาศนี ้
องค์การป่ าชุมชนระหว่างประเทศ (ซีเอฟไอ) ซึง่ มีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นสหรัฐอเมริ กา เริ่ มทําโครงการเรดด์+ มาวพลัง
เป็ นโครงการนําร่องโครงการแรกในภาคนี ้ในปี 2554 (4) โครงการนี ้ตังอยู
้ ท่ ี่ภเู ขาคาซีตะวันออกในเขตมาวพลัง
รัฐเมฆาลัย บางทีจะเรี ยกว่า “โครงการเรดด์+ ชุมชนเขาคาซี’ ครอบคลุมพื ้นที่ 15,271 เฮกตาร์ ซึง่ รวมป่ าทึบประมาณ
9,270 เฮกตาร์ และป่ าโปร่ง 5,947 เฮกตาร์ ในปี 2553 เขตป่ านี ้รวมพื ้นที่ป่าศักดิ์สทิ ธิ์โบราณอยูด่ ้ วย
องค์กรซีเอฟไอระบุวา่ มีเอ็นจีโอท้ องถิ่นและองค์กรท้ องถิ่นอื่นๆ เป็ นองค์กรร่วมจัดทําโครงการ ได้ แก่ สมาคมเบธานี
สภาเขตอิสระเขาคาซี แพลเนตแอ็กชัน่ และมูลนิธิวอเตอร์ ลขู องสหราชอาณาจักร ส่วนองค์กรท้ องถิ่น กาซินจุก
กีฮิมาอาร์ เลียง วาห์อเู มียม และสมาคมสวัสดิการมาวพลัง มีชื่อเป็ นผู้เสนอโครงการร่วมกับซีเอฟไอ
มูลนิธิวอเตอร์ ลสู นับสนุนเงินทุน 100,000 ปอนด์ให้ แก่โครงการสําหรับปี 2554-55 ตามเอกสารโครงการ
สิทธิในคาร์ บอนจากป่ าที่รวมอยูใ่ นโครงการเป็ นขององค์กร กาซินจุก กีฮิมาอาร์ เลียง วาห์อเู มียม
และสมาคมสวัสดิการมาวพลัง โครงการนี ้ได้ รับการรับรองภายใต้ มาตรฐานของแพลน วีโว (เอดินเบรอะ
สหราชอาณาจักร) ในเดือนมีนาคม 2556 พอถึงเดือนมิถนุ ายน 2556
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ก็มีการออกใบรับรองเครดิตคาร์ บอนสําหรับการชดเชยการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก โดยขึ ้นทะเบียนมาร์ กิต
ซึง่ เป็ นฐานข้ อมูลของภาคเอกชนที่ติดตามการออกใบรับรองเครดิตของเรดด์+
เอกสารโครงการระบุวา่ โครงการกําลังจะเข้ าสูร่ ะยะที่ 2 ของการดําเนินงานในปี 2560
ในขณะที่เอกสารออนไลน์มีข้อมูลทังหมดที
้
่อ้างถึงข้ างต้ นบรรจุอยู่ แต่ประชาชนบนผืนดินผู้ที่เป็ น ‘เจ้ าของ’
ตัวจริงของพื ้นที่ป่า ยังไม่ร้ ูเลยว่าเรดด์+ คืออะไร ชาวบ้ านหลายคนเคยเพาะปลูกพืชผลบนเขา
แต่เมื่อโครงการเรดด์+ นี ้เริ่ มขึ ้น ก็ต้องไปหาที่อื่นปลูกแทน โครงการนี ้มีประโยชน์น้อยมากสําหรับชาวบ้ าน
โครงการเรดด์+ ใหม่อกี โครงการหนึง่ ครอบคลุมพื ้นที่ 44,391 เฮกตาร์ ตังอยู
้ ท่ ี่เขตไอซาวล์และมามิต ในรัฐมิโซรัม
โครงการนี ้ดําเนินการโดยสภาการวิจยั และการศึกษาป่ าไม้ แห่งอินเดีย (ไอซีเอฟอาร์ อี)
ร่วมกับศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบผสมผสาน (ไอซีไอเอ็มโอดี) ของเนปาล
และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเยอรมนี (จีไอแซด) (5) เช่นเดียวกับโครงการมาวพลัง
ชาวบ้ านและผู้ดาํ รงตําแหน่งในสภาหมูบ่ ้ านได้ รับข้ อมูลน้ อยมากหรื อไม่ได้ เลยเกี่ยวกับโครงการ ว่าทําอย่างไร
และมีนยั ยะอะไร ในเอกสารโครงการเรดด์+ เหล่านี ้ จะให้ ภาพว่าเป็ นหนทางออกจากการทําไร่หมุนเวียน
และกิจกรรมการชดเชยการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดอ็อกไซด์จะสามารถสนองความจําเป็ นด้ านเงินทองของหมูบ่ ้ านต่าง
ๆ ในสองหมูบ่ ้ านที่ผ้ เู ขียนได้ ไปเยี่ยม
ป่ าที่มีอยูไ่ ด้ รับการอนุรักษ์ มาเป็ นเวลาหลายปี ภายใต้ การริ เริ่ มของหมูบ่ ้ านก่อนหน้ าที่โครงการเรดด์+ จะเข้ ามา
โครงการกักเก็บคาร์ บอนทําให้ ป่าเหล่านี ้กลายเป็ นเงินเป็ นทอง และ ‘ถูกยึดไป’ จากชาวบ้ าน
ผู้ที่ได้ ทํางานมาอย่างหนักในการอาสาปกป้องป่ าก่อนหน้ านี ้เป็ นเวลานาน
นี่เป็ นยุคสมัยใหม่ของการสูญเสียอํานาจควบคุมของชุมชนเหนือป่ าให้ แก่องค์กรจากภายนอก
กิจกรรมประเภทที่สองที่ได้ รับการส่งเสริ มในนามของการปกป้องสภาพภูมิอากาศ
ที่มีผลกระทบต่อป่ าไม้ และวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่
การปลูกพืชนํ ้ามันในแปลงขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่คือต้ นสบูด่ ํา (จะโทรฟา)
คณะกรรมาธิการวางแผนของรัฐบาลอินเดียได้ แต่งตังคณะกรรมการต่
้
างๆ
ขึ ้นมาส่งเสริ มการปลูกพืชนํ ้ามันเพื่อทําเชื ้อเพลิง ได้ ลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การศึกษาวิจยั ทางวิศวกรรม
การแก้ ไขกฎหมายให้ ผอ่ นปรนมากขึ ้น การกําหนดรายละเอียดของการทําไร่สวนขนาดใหญ่ การตลาด ฯลฯ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริ ษัทร่วมทุน ดี1-วิลเลียมสัน เมกอร์ เป็ นผู้สง่ เสริ มหลักในการปลูกสบูด่ ํา บริ ษัท ดี1
ออยส์ เทรดดิง จํากัด ของสหราชอาณาจักร เป็ นบริ ษัทแรกๆ ที่เข้ ามาซื ้อทีด่ ินเพื่อทําการผลิตพืชนํ ้ามัน
และบริ ษัทวิลเลียมสัน เมกอร์ เป็ นกลุม่ บริ ษัททําไร่ชาที่ใหญ่ที่สดุ ในอินเดีย บริ ษัทมีแผนขยายกิจการใหญ่
ไม่ใช่เฉพาะการปลูกสบูด่ ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านัน้ แต่ในประเทศต่างๆ ทัว่ ทวีปเอเชียและอัฟริ กา
บริ ษัทได้ ประกาศแผนการปลูกสบูด่ ําถึง 100,000 เฮกตาร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกษตรกรและชาวไร่หมุนเวียน (ชาวบ้ านที่ทําการเพาะปลูกแบบหมุนเวียน)
ถูกล่อให้ เข้ าร่วมด้ วยการหยิบยื่นเงินกู้และสัญญารับประกันการซื ้อผลิตผล เช่นเดียวกับที่อื่นๆ
การทดลองปลูกสบูด่ าํ ดูเหมือนจะล้ มเหลว อย่างไรก็ตาม ภาระต้ นทุนตกอยูก่ บั ชาวบ้ าน
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ที่ต้องแบกรับค่าใช้ จา่ ยในขณะทีไ่ ม่มีนํ ้ามันสบูด่ าํ จะขาย และที่ดนิ ก็มีแต่ต้นสบูด่ าํ ที่ไม่ให้ ผลผลิตที่ต้องการ
ที่นา่ พิศวงที่สดุ คือ ทําไมชาวบ้ านที่มีสว่ นสร้ างปั ญหาโลกร้ อนน้ อยที่สดุ
กลับต้ องถูกเรี ยกร้ องให้ มีบทบาทหลักในการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทังที
้ ต่ วั เองปล่อยอยูเ่ พียงน้ อยนิด
มีขา่ วว่าการขยายการปลูกพืชนํ ้ามันจะเปิ ดตัวขึ ้นใหม่อย่างแข็งขันอีกครัง้ หนึง่ ถ้ าแผนการเหล่านี ้เป็ นจริ งขึ ้นมาเมือ่ ไร
ก็จะเป็ นข่าวร้ ายสําหรับป่ าและสําหรับการผลิตอาหารเพื่อยังชีพของคนในท้ องถิ่น
ราม วังเครั คปาม wangkheilakpa(at)gmail.com
ผู้อํานวยการบริ หารขององค์กรมุมมองของชนพื ้นเมือง (Indigenous Perspectives) อิมพาล มณีปรุ ะ
(1) บทความหนึง่ เกี่ยวกับการตัดสินของศาลสูง ห้ ามการทําเหมืองถ่านหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
สามารถหาอ่านได้ ที่ http://www.downtoearth.org.in/news/meghalaya-suspends-rathole-coal-mining-44432
(2) http://kanglaonline.com/2011/09/pil-seeking-rs-1000-crore-compensation-filed-for-oil-spill-innagaland/
(3) World Bank study 'Natural Resources, Water and the Environment Nexus for Development and
Growth in North East India’; background study ‘Carbon Finance and Forest Sector in North East India’;
and ‘Forest Sector Review of North East India'
(4) รายงานของ Soumitra Ghosh ‘REDD+ in India, and India’s first REDD+ project: a critical examination’
สามารถอ่านได้ ท่ี http://www.redd-monitor.org/wp-content/uploads/2011/11/03_Mausam_Sept-2011.pdf
บทสรุปและข้ อคิดเห็นโดย REDD-Monitor อ่านได้ ที่ http://www.redd-monitor.org/2011/11/29/indias-first-reddproject-in-the-east-khasi-hills-when-you-say-that-i-need-permission-to-cut-my-own-tree-i-have-lost-myright-to-my-land/
(5) การคัดเลือกรัฐมิโซรัม เป็ นหนึง่ ในที่ตงโครงการเรดด์
ั้
+ ดูที่ http://www.mizoramtourism.org/mizoramnews/mizoram-selected-among-others-for-redd-project และความริ เริ่ มของ ICFRE ในการทําโครงการเรดด์+
ซึง่ 10 สไลด์สดุ ท้ ายอ้ างถึงโครงการในมิโซรัม ดูที่ http://www.ignfa.gov.in/photogallery/documents/REDDplus%20Cell/Modules%20for%20forest%20&%20Climate%20Change2016/Presentations/Resource%20P
ersons/TPSingh_IGNFA18Oct2016.pdf
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อินโดนีเซีย : การเสนอร่ างกฎหมายจะกลายเป็ น
การรื อ้ ฟื ้ นอํานาจควบคุมของบรรษัทเหนือความหลากหลายทางการเกษตร
ในปี พ.ศ. 2555 ศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอินโดนีเซียตัดสินให้ มาตราหลักๆ
ของกฎหมายว่าด้ วยการเพาะปลูกพืช ปี พ.ศ. 2535 (1992) เป็ นโมฆะ
มาตราเหล่านี ้ได้ ห้ามมิให้ เกษตรกรทําการคัดเลือกพันธุ์และผสมพันธุ์พืช
ทังที
้ ่เป็ นวิถีปฏิบตั ิแต่ดงเดิ
ั ้ มที่ได้ สร้ างสรรค์ความหลากหลายทางการเกษตรทีม่ ีอยูม่ หาศาลทุกวันนี ้ (1) บัดนี ้
กฎหมายทีเ่ สนอใหม่ ว่าด้ วยการอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพ และว่าด้ วยปาล์มนํ ้ามัน
กําลังคุกคามที่จะรื อ้ ฟื น้ อํานาจควบคุมความหลากหลายของพืชเกษตร
ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ เคยตัดสินว่าผิดรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2555
ร่างกฎหมายสองฉบับที่เสนอรวมกันแล้ วมีผลกว้ างไกลยิง่ กว่าเดิม เพราะจะจํากัดการเข้ าถึง การใช้
และการผสมพันธุ์พืชที่อยูใ่ ต้ การคุ้มครองของกฎหมาย หรื อพันธุ์พืชที่บริ ษัทได้ จดทะเบียนสิทธิบตั รไว้
ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2543 รัฐบาลอินโดนีเซียผลักดันอย่างแข็งขันให้ ปรับวิธีการทําเกษตร “ให้ ทนั สมัย”
ซึง่ มีการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
การใช้ เมล็ดพันธุ์ผสม ยาฆ่าแมลง รถแทร็ กเตอร์ และเครื่ องจักรกลหนักอื่นๆ เป็ นสัญลักษณ์
ส่วนหนึง่ ของกระบวนการ ‘ทําให้ ทนั สมัย’ นี ้ คือการออกกฎหมายเลขที่ 12 ในปี 2535
มากํากับระบบการเพาะปลูกพืช
กฎหมายทีผ่ า่ นออกมาโดยไม่มกี ารหารื อกับชุมชนหรื อสมาคมของชาวไร่ชาวนาก่อนหน้ า
แม้ วา่ จะมีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตของพวกเขา เพราะจะห้ ามไม่ให้ พวกเขาผสมพันธุ์พชื ทีป่ ลูก
หรื อพืชสมุนไพรรักษาโรค ทีไ่ ด้ ออกสิทธิบตั รให้ แก่บรรษัทไปแล้ ว ทังๆ
้
ที่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และการผสมพันธุ์พืชเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบการทําไร่ทํานามาแต่ดงเดิ
ั้ ม
และยังเป็ นต้ นตอของอารยธรรมด้ วย
พอถึงปลายปี พ.ศ. 2554 เกษตรกรจํานวนมากที่ยงั คงทําการผสมพันธุ์พืชอาหาร
ถูกฟ้ องดําเนินคดีโดยบรรษัทและถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด โดยบรรษัทอ้ างว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิบตั รสําหรับพืชเหล่านัน้
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(2) คําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเลขที่ 99 ปี พ.ศ. 2555 ยกเลิกหลายมาตราในกฎหมายปี พ.ศ. 2535
ที่ให้ อํานาจผูกขาดพืชและเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ ในการเกษตรแก่บรรษัท
ชาวนาชาวไร่จงึ ได้ รับอนุญาตให้ ทําการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และผสมพันธุ์พืชได้ เองอีกครัง้ หนึง่
โดยมิต้องเสีย่ งต่อการถูกฟ้ องร้ อง
ทว่าในปี พ.ศ. 2559 มีการนําเสนอร่างกฎหมายใหม่สองฉบับในอินโดนีเซีย
ฉบับหนึง่ ว่าด้ วยการอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพ อีกฉบับหนึง่ ว่าด้ วยปาล์มนํ ้ามัน
ร่างกฎหมายว่าด้ วยการอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพนัน้
รื อ้ ฟื น้ การผูกขาดของบรรษัทกลับคืนมาใหม่สาํ หรับการผสมพันธุ์พืช
ซึง่ คล้ ายคลึงกับมาตราที่ปรากฏในกฎหมายเลขที่ 12 ปี พ.ศ. 2535 และที่ได้ ถกู ยกเลิกไปแล้ ว นอกจากนี ้
ร่างกฎหมายนี ้ยังห้ ามมิให้ ชมุ ชนเข้ าถึง ใช้ หรื อผสมพันธุ์สายพันธุ์พืชที่กําหนดไว้ เป็ นรายการพืชอนุรักษ์ ในภาคผนวก
หรื อที่จดทะเบียนสิทธิบตั รไว้ โดยบริ ษัทผลิตยา หรื อบริ ษัทปาล์มนํ ้ามัน ภายใต้ อาดัด (กฎหมายตามประเพณี)
ชุมชนได้ รับอนุญาตให้ ใช้ พนั ธุ์พชื บางชนิดที่อยูใ่ นรายการคุ้มครอง ที่เคยใช้ มาแต่ดงเดิ
ั ้ ม เช่น สมุนไพรที่ใช้ รักษาโรค
หากได้ มกี ารจดทะเบียนสายพันธุ์ดงั กล่าวเป็ น “ทรัพยากร” พันธุกรรมเพื่อการใช้ ตามธรรมเนียมดังเดิ
้ ม
กับหน่วยงานรัฐผู้มีอาํ นาจ
การจํากัดควบคุมที่นําเสนอในร่างกฎหมายใหม่ เป็ นเสมือนสองด้ านของเหรี ยญเดียวกัน
คือไม่วา่ จะพลิกเอาด้ านใดขึ ้น ร่างกฎหมายก็จะทําให้ กฎหมายตามประเพณีของชุมชนเสียเปรี ยบทังนั
้ น้
ถ้ าชุมชนใช้ พนั ธุ์พืชโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากรัฐบาล ก็จะเผชิญกับการดําเนินคดีทางอาญา
ถ้ าชุมชนร้ องขอใบอนุญาต
ก็จะเผชิญความเสีย่ งสูงที่สทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาดังเดิ
้ มเหนือคุณสมบัติในการรักษาโรคของพืชใด
อาจจะถูกบริษัทผลิตยาขโมยไปก่อนที่ภมู ิปัญญาของชุมชนจะได้ รับการยอมรับว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อกําหนดที่ระบุ
ไว้ ในร่างกฎหมาย บรรษัทต่างๆ ล้ วนกําลังเสาะหาข้ อมูลเช่นนี ้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ รักษาโรคมาแต่ดงเดิ
ั้ ม
ซึง่ ชุมชนจะต้ องระบุใส่ลงไปในคําขออนุมตั ใิ ช้ ทเี่ สนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ชุมชนอาจจะได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ได้ ในชันแรก
้
แต่บริ ษัทธุรกิจก็จะขอจดสิทธิบตั รพืชดังกล่าว
และการใช้ และการผสมพันธุ์พืชดังกล่าวต่อไปก็จะถูกห้ ามด้ วยร่างกฎหมายฉบับนี ้ ดังนัน้
ร่างกฎหมายการอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็ นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่อชุมชน
ในการใช้ และผสมพันธุ์พชื ที่ชมุ ชนใช้ มาแต่เดิมเพื่อเป็ นอาหารและยารักษาโรค
ในประวัตศิ าสตร์ ของอินโดนีเซีย
เคยปรากฏกรณีท่คี วามรู้ของชาวบ้ านเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรคถูกแย่งยึดไปโดยบริ ษัทผลิตยามาแล้ ว
ความรู้นนได้
ั ้ ถกู นําไปใช้ แสวงประโยชน์ทางการค้ า และจดทะเบียนสิทธิบตั รโดยอุตสาหกรรมยา
โดยมิได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ และผู้เป็ นเจ้ าของความรู้แต่ดงเดิ
ั้ ม
พืชสมุนไพรรักษาโรคหลายชนิดได้ ถกู นําไปใช้ ในการทําการวิจยั เชิงลึกทางวิชาการ
การทําวิจยั และการนําผลไปขยายเชิงพาณิชย์เช่นนี ้ ก็ถือเป็ นการขโมยทรัพย์สนิ ทางปั ญญาด้ วยเช่นกัน
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เพราะการคัดเลือกสมุนไพรเพื่อเจาะจงใช้ รักษาโรคบางโรคโดยเฉพาะ
รวมทังส่
้ วนผสมและวิธีปฏิบตั ิในการเตรี ยมและนําไปใช้
ล้ วนเป็ นผลจากการทําวิจยั อย่างต่อเนื่องโดยสมาชิกของชุมชนและได้ สง่ ต่อสืบทอดกันมาหลายชัว่ คน
ความรู้นี ้ไม่ได้ รับการตระหนักและยอมรับว่าเป็ นการทําวิจยั เชิงลึก
เพราะไม่ได้ เป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาการปั จจุบนั
เป้าประสงค์ของการเสนอร่างกฎหมายว่าด้ วยปาล์มนํ ้ามัน
คือการที่จะระบุนิยามของปาล์มนํ ้ามันว่าเป็ นชนิดพันธุ์ท่มี ีอยูต่ ามธรรมชาติในอินโดนีเซีย
แต่ทว่าการทําเช่นนี ้บดบังความจริ งที่วา่ ชนิดพันธุ์ของปาล์มนํ ้ามัน ซึง่ มีถิ่นกําเนิดในอัฟริกาตะวันตก
และอัฟริ กากลาง ที่ซงึ่ ได้ มีการปลูกปาล์มนํ ้ามันพันธุ์ดงเดิ
ั ้ มและนําไปใช้ ในผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ได้ นําเข้ ามาปลูกในอินโดนีเซียโดยอุตสาหกรรมนํ ้ามันปาล์ม (3)
เมื่อได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นพืชที่เกิดโดยธรรมชาติในอินโดนีเซีย
บริ ษัทที่ปลูกปาล์มนํ ้ามันในสวนขนาดใหญ่สามารถจะขอจดทะเบียนสิทธิบตั รพืชได้ จากนันตามมาตรา
้
15
ของร่างกฎหมายว่าด้ วยการอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพ บริ ษัทก็จะจํากัดการใช้ ปาล์มนํ ้ามันของชุมชน
ให้ ทําได้ เฉพาะการใช้ ผลปาล์ม ซึง่ บริ ษัทสนใจที่จะรับซื ้อ แต่การนําส่วนอื่นของต้ นปาล์มไปใช้ อาจจะถูกห้ ามก็ได้
เพราะหากมีการประกาศว่าปาล์มนํ ้ามันเป็ นชนิดพันธุ์พชื ที่เกิดขึ ้นโดยธรรมชาติในอินโดนีเซีย
ก็จะต้ องตกอยูภ่ ายใต้ กฎหมายการอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพด้ วย
การประกาศว่าปาล์มนํ ้ามันเป็ นพืชที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติในอินโดนีเซีย จึงเท่ากับเป็ นการแย่งยึดที่ดินครัง้ ทีส่ อง
สําหรับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มนํ ้ามันในที่ของตนและสําหรับชุมชนที่อาศัยอยูร่ อบๆ สวนปาล์มของบรรษัท
เพราะบรรษัทอาจจะห้ ามไม่ให้ ชมุ ชนใช้ สว่ นอื่นของปาล์มนํ ้ามัน ยกเว้ นผลปาล์มที่ตนต้ องการจะซื ้อ ดังนัน้
หากร่างกฎหมายทังสองผ่
้
านการอนุมตั ิออกมา ก็จะทําให้ ยากขึ ้นที่เกษตรกรจะเรี ยกคืนที่ดินของตน
เมื่อพิจารณาร่างกฎหมายทังสองไปพร้
้
อมกัน ก็จะเห็นได้ ชดั ว่า
เจตนารมณ์ของรัฐบาลนันไม่
้ ใช่เพื่อที่จะแก้ ปัญหาเร่งด่วนบางประการที่ชมุ ชนท้ องถิ่นเผชิญอยู่
แต่เพื่อที่จะเพิ่มอํานาจควบคุมให้ แก่บรรษัทเหนือความหลากหลายทางชีวภาพและเหนือทีด่ ินที่กอ่ ประโยชน์ให้ แก่บร
รษัท การเปลีย่ นแปลงกฎหมายเหล่านี ้ ต้ องมองว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์ ของบรรษัท
โดยมีการวางแผนและการจัดการอย่างดี เพื่อที่จะขยายอํานาจควบคุมของบรรษัท ไม่ใช่เพียงเหนือที่ดินของชุมชน
แต่รวมถึงการที่ชมุ ชนจะใช้ ประโยชน์จาก ‘ความหลากหลายทางชีวภาพ’ ด้ วย
การเสนอร่างกฎหมายทังสองพร้
้
อมกัน
ย่อมเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการสร้ างความชอบธรรมให้ แก่การริ บแหล่งดํารงชีวติ ของประชาชน
การอนุมตั กิ ฎหมายทังสอง
้ เท่ากับเป็ นการให้ การคุ้มครองทางกฎหมายให้ แก่อาชญากรรมของบรรษัท
ในการขโมยภูมิปัญญาดังเดิ
้ มเกี่ยวกับการใช้ พืชทีเ่ ป็ นมรดกตกทอดมาหลายชัว่ คน
ศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียได้ ตดั สินไปแล้ วว่าการผูกขาดของบรรษัทดังกล่าวเป็ นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ
แต่กระนัน้ รัฐบาลยังคงเดินหน้ าตามวาระของบรรษัท

WRM ฉบับที่ 229 - กุมภาพันธ์ / มีนาคม 2560 / wrm@wrm.org.uy | http:// wrm.org.uy

31

World Rainforest Movement

โดยการเสนอร่างกฎหมายทีม่ งุ่ จะรื อ้ ฟื น้ อํานาจผูกขาดของบรรษัทดังกล่าว เหนือความหลากหลายทางการเกษตร
เมล็ดพันธุ์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พชื ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ พิพากษาว่าผิดรัฐธรรมนูญ
ภูมิปัญญาดังเดิ
้ มหรื อของชุมชนที่ระบุไว้ ใน อาดัด
และความหลากหลายอันมหาศาลของพันธุ์พืชที่ชมุ ชนดังเดิ
้ มและชาวไร่ชาวนาใช้ อยูท่ กุ วันนี ้
เป็ นตัวบ่งชี ้ถึงกระบวนการปรับตัวระหว่างธรรมชาติ ความหลากหลายของพืช และชุมชน
ความหลากหลายทางการเกษตรนี ้ รวมทังชุ
้ มชนที่ผลิตมันขึ ้นมา ล้ วนต้ องพึง่ พาการเข้ าถึงและการใช้ ที่ดินอย่างเสรี
ซึง่ ที่ดินเป็ นที่อยูอ่ าศัยของพืชที่ชมุ ชนใช้
การเข้ าถึงและการใช้ ทดี่ ินและพืชโดยชุมชนนี่แหละที่กําลังจะถูกคุกคามโดยร่างกฎหมายว่าด้ วยการอนุรักษ์ และควา
มหลากหลายทางชีวภาพ และว่าด้ วยปาล์มนํ ้ามัน
อาชญากรรมของบรรษัทไม่อาจจะเข้ าใจเพียงว่าเป็ นการกระทําผิดทางอาญา ในการริ บ ลักขโมย
หรื อเอาทรัพย์สนิ ของรัฐไปครอบครองเท่านัน้ จริ งแล้ วมีมากกว่านัน้
การที่บรรษัทมีอาํ นาจควบคุมผ่านการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
และกฎหมายทีใ่ ห้ อํานาจผูกขาดเหนือพืชและเมล็ดพันธุ์ตอ่ บรรษัท เป็ นการริ บที่ดินของชุมชน
รวมทังริ้ บความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับการใช้ ที่ดินเหล่านัน้
อาชญากรรมดังกล่าวผลักดันให้ เกิดกระบวนการเปลีย่ นแปลงในระดับรากฐานในชุมชน
จากการเป็ นเจ้ าของกลายเป็ นผู้บริ โภค
คือผู้ที่บริ โภคพืชและเมล็ดพันธุ์ทถี่ กู แปลงเปลีย่ นไปเป็ นสินค้ าที่บรรษัทได้ รับสิทธิบตั รเป็ นเจ้ าของ
ร่างกฎหมายที่เสนอขึ ้นทังสองฉบั
้
บเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการนี ้
ที่ทําให้ การขโมยความรู้ของชุมชนและการใช้ ประโยชน์จาก ‘ความหลากหลายทางชีวภาพ’ ของชุมชน
กลายเป็ นสิง่ ที่ชอบด้ วยกฎหมาย
เซนซี สุฮาดี
องค์กรวาลฮี (WALHI) หัวหน้ าแผนกวิจยั รณรงค์และกฎหมายสิง่ แวดล้ อม
(1) คําตัดสินเลขที่ 99/PP-X/2012 ของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้ มาตรา 5, 6, 9, 12 และ 60 ของกฎหมายเลขที่ 12 ปี
1992 ว่าด้ วยการเพาะปลูกพืช เป็ นโมฆะ
(2) ดูเพิ่มเติม เรื่ องเกษตรกรอินโดนีเซียถูกดําเนินคดีเพราะผสมพันธุ์เมล็ดพืชของตนเอง ที่ http://www.alt.nopatents-on-seeds.org/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=42
(3) สําหรับความหลากหลายของการใช้ พนั ธุ์ปาล์มนํ ้ามันดังเดิ
้ มในอัฟริ กาตะวันตกและอัฟริ กากลาง ดูได้ จาก ‘อัฟริ กา
: อีกด้ านหนึง่ ของปาล์มนํ ้ามัน ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน และความหลากหลายทางชีวภาพอันมหาศาล โดย GRAIN
ที่ https://www.grain.org/article/entries/5035-a-long-history-and-vast-biodiversity และภาพยนตร์
‘ผู้หญิงอัฟริ กนั ตะวันตกปกป้องปาล์มนํ ้ามันดังเดิ
้ ม’ ที่ http://www.farmlandgrab.org/post/view/26141-videowest-african-women-defend-traditional-palm-oil
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การต่ อสู้กับคําสาปของสัมปทานในกัมพูชา
กลุม่ เพียปิ เม็กซ์ (Pheapimex) เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีในกัมพูชาและในต่างประเทศ
ในด้ านการทําข้ อตกลงในการลงทุนขนาดใหญ่ ที่อนุญาตให้ บรรษัทสามารถเข้ าถึงป่ าไม้ ที่ดิน
และนํ ้าได้ อย่างไม่จํากัด และในด้ านตัวเจ้ าของ ซึง่ ได้ รับฉายาว่าเป็ น “คูค่ รองอํานาจ”
เพราะอิทธิพลทางการเมืองและการเงินทีเ่ ขาทังสองมี
้
บทความข้ างล่างนี ้
ซึง่ ตีพมิ พ์ครัง้ แรกในจดหมายข่าวขบวนการป่ าฝนโลก ในปี พ.ศ. 2556 บรรยายเรื่ อง
สัมปทานที่ดินทางเศรษฐกิจของกลุม่ เพียพิเม็กซ์ที่กว้ างขวางในจังหวัดโปร์ สตั (โพธิสตั ว์ในภาษาไทย) และกัมปงชนัง
สัมปทานที่ดินนี ้มีชื่อเสียงโด่งดังจากขนาดอันมหาศาลของมัน จากการทําลายระบบนิเวศ
และความขัดแย้ งกับชุมชนท้ องถิ่นเกี่ยวกับที่ดินทําการเกษตร เลี ้ยงสัตว์ ที่ป่า และแหล่งนํ ้า
ในปี พ.ศ. 2559 หลังจากต่อสู้มานาน 16 ปี
ชุมชนที่ได้ รับผลกระทบในจังหวัดกัมปงชนังก็ได้ ชยั ชนะจากการต่อสู้กบั กลุม่ เพียปิ เม็กซ์ บริ ษัทตกลงที่จะส่งคืนทีด่ ิน
170,000 เฮกตาร์ ในเขตสัมปทานให้ แก่ผ้ อู ้ างสิทธิที่ชอบธรรม ชาวบ้ านในท้ องถิ่นเล่าให้ ฟังว่า
บริ ษัทนี ้ประสบวิกฤตมานานจากการที่ราคามันสําปะหลังตกตํ่า การลุกฮือของคนงานในไร่
และจากความตึงเครี ยดทีเ่ พิ่มขึ ้นระหว่างลูกจ้ างของบริ ษัทกับชุมชนที่ได้ รับผลกระทบ
คนงานในไร่ไม่ได้ รับค่าจ้ างอย่างสมํ่าเสมอ จึงเริ่มทําการบ่อนทําลายบริ ษัทโดยการขโมยชิ ้นส่วนเครื่ องจักร
ส่วนใหญ่แล้ ว ผู้วา่ การจังหวัดเองนันสนั
้ บสนุนการอ้ างสิทธิเหนือทีด่ ินและป่ าของชุมชนที่ได้ รับผลกระทบ
เพียปิ เม็กซ์ยงั ไม่ได้ ถอนตัวจากจังหวัดโพธิสตั ว์ ถึงแม้ วา่ การดําเนินกิจการที่นนั่ ก็ดเู หมือนจะลดลงอย่างมาก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนๆ ตอนนี ้มีพื ้นที่ปลูกอยูเ่ พียง 5 จุด และมีคนงานเพียง 20-30 คน
โดยไม่มีใครดูแลมันสําปะหลังที่ปลูกไว้ ในปี พ.ศ. 2559 คนงานเริ่ มเรี ยกร้ องค่าจ้ างย้ อนหลังจากบริ ษัท
และรายงานไม่นานมานี ้บ่งชี ้ว่าการบ่อนทําลายกิจการของบริ ษัทดูเหมือนจะได้ เริ่ มขึ ้นที่นนั่ แล้ วเช่นกัน
สัมปทานที่ดินทางเศรษฐกิจในโพธิสตั ว์มีพื ้นที่ 130,000 เฮกตาร์ จากจํานวนนี ้ 30,000 เฮกตาร์
ได้ มีการแผ้ วถางไปแล้ ว
ยังไม่ทราบชัดว่าบริ ษัทจะดํารงพื ้นที่สมั ปทานไว้ ทงหมดตลอดระยะเวลาที
ั้
่ได้ รับอนุมตั ิหรื อไม่
หรื อว่าจะส่งมอบคืนทีด่ ินที่มีปัญหาขัดแย้ งให้ แก่ชมุ ชนเหมือนที่ได้ ตกลงที่จะทําในจังหวัดกัมปงชนัง
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สถานการณ์ด้านที่ดินสัมปทานของเพียปิ เม็กซ์ในจังหวัดกัมปงชนัง เป็ นชัยชนะอย่างชัดเจนสําหรับชุมชนท้ องถิ่น
และในจังหวัดโพธิสตั ว์ก็อาจเป็ นเช่นนี ้ด้ วย อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทและเจ้ าของยังห่างไกลจากความพ่ายแพ้ ในประเทศนี ้ เพียปิ เม็กซ์มีธุรกิจร่วมทุนในจังหวัดมณฑลคีรี กับบริ ษัท
วูซิชาน แอลเอส (Wuzhishan LS) บริ ษัททําไร่ขนาดใหญ่จากประเทศจีน และกลุม่ พัฒนาการลงทุนระหว่างประเทศ
(ซีไอไอดีจี) ซึง่ เป็ นบริ ษัททําเหมืองจากจีน (2) เจ้ าของเพียปิ เม็กซ์ยงั เป็ นเจ้ าของบริษัทชูกากุ (Shukaku Inc.)
ซึง่ เป็ นบริษัทที่ทาํ การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์บนทะเลสาบบึงกัก (ในพนมเปญ)
และเกี่ยวข้ องอย่างมีนยั สําคัญกับสัมปทานเหมืองแร่ที่บริ ษัทอาเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ได้ รับ ในจังหวัดมณฑลคีรี (3)
นอกจากนัน้ ยังสัมพันธ์กบั บริ ษัท ซีโนไฮโดร (กัมพูชา) ยูไนเต็ด จํากัด
ซึง่ เป็ นบริษัทที่เข้ ารับครองสัญญาสําหรับโครงการไฟฟ้ าพลังนํ ้าในหุบเขาอาเร็ ง ในเทือกเขากระวาน
ซึง่ ปั จจุบนั ได้ ถกู ยกเลิกไปแล้ ว สัมปทานเหมืองของซีไอไอดีจี รวมถึงที่ดินดังเดิ
้ มของชนพื ้นเมือง พนอง
ซึง่ ได้ แสดงความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดกับป่ าศักดิ์สทิ ธิ์และสุสานของพวกเขา ชาว พนอง
ซึง่ มีประชากรประมาณครึ่งหนึง่ ของประชากรจังหวัด ได้ เผชิญกับความรุนแรงในเขตสัมปทานของบริ ษัท วูซิชาน
แอลเอส มาแล้ ว เมื่อที่ดินดังเดิ
้ มของพวกเขาถูกทําให้ เสือ่ มเสียจากกิจการของบริษัท
ด้ วยความสนับสนุนของเครื อข่ายนักเคลือ่ นไหวเรื่ องสิทธิของชุมชนที่กําลังขยายใหญ่ขึ ้นทุกขณะ
พวกเขากําลังเตรี ยมการทีจ่ ะหยุดยังการดํ
้
าเนินงานของบริ ษัท
ก่อนที่ดินแดนบรรพบุรุษของพวกเขาจะถูกรังควานหรื อละเมิดไปมากกว่านี ้
ในปี พ.ศ. 2560 คําสาปของสัมปทานที่ดินในกัมพูชายังคงดําเนินอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
แต่ประชาชนก็ยงั คงต่อสู้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน เช่นเดียวกับหน่ออ่อนที่ผดุ ขึ ้นเรื่ อยเป็ นกอไผ่
ที่ชาวบ้ านคนหนึง่ ที่กรังสเกียในจังหวัดกัมปงชนัง
กล่าวเปรี ยบเทียบการต่อสู้ของชุมชนเพื่อต่อต้ านสัมปทานของบริษัทเพียปิ เม็กซ์ไว้
ในบทความที่ได้ ตีพมิ พ์ในจดหมายข่าวขบวนการป่ าฝนโลก ปี 2556 ซึง่ นํามาตีพิมพ์ใหม่ข้างล่างนี ้
การต่อสู้ของชุมชนเพื่อลบล้ างคําสาปนี ้ เรี ยกคืนทีด่ ิน ป่ าไม้ และนํ ้า และฟื น้ ฟูระบบนิเวศทีถ่ กู ทําให้ เสียหาย
ก็กําลังแข็งแกร่งยิง่ ขึ ้นเช่นกัน

คําสาปแห่ งสัมปทานในกัมพูชา

บทความทีต่ ีพิมพ์ครัง้ แรกในจดหมายข่าวขบวนการป่ าฝนโลก ฉบับที ่ 193 กันยายน 2556
“บริ ษัทสัญญาว่าจะเพิ่มพื ้นที่ป่า แต่กลับปลูกมันสําปะหลัง มันสําปะหลังมันไม่ใช่ต้นไม้ ” ชาวบ้ านจากอันซาร์
จัมบอร์ จังหวัดโพธิสตั ว์ กัมพูชา
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543 เป็ นต้ นมา ชาวบ้ านในหมูบ่ ้ านกว่า 111 แห่ง
ได้ ลกุ ขึ ้นต่อต้ านการแจกสัมปทานที่ดินขนาดมหาศาลที่ครอบคลุมพื ้นที่ 315,028 เฮกตาร์
ทัว่ จังหวัดโพธิสตั ว์และกัมปงชนังในกัมพูชา ข้ อตกลงสัมปทานที่ดนิ เหล่านี ้ อนุญาตให้ กลุม่ เพียปิ เม็กซ์
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บริ ษัทของกัมพูชาที่ทรงอิทธิพล สามารถยึดครองที่ไร่ที่นา ป่ าไม้ และที่ดินสาธารณะ
เพื่อปลูกต้ นอะเคเซียและมันสําปะหลังในแปลงขนาดใหญ่ เจ้ าของบริ ษัทนี ้คือ เจือง โสเพียบ และสามี เลา เมง คิน
วุฒิสมาชิกจากพรรคประชาชนกัมพูชา (ซีพีพ)ี ซึง่ เป็ นพรรครัฐบาล กลุม่ เพียปิ เม็กซ์นี ้
หลายคนเชื่อว่าแทบไม่มใี ครแตะต้ องได้ เพราะเจ้ าของมีสมั พันธ์ใกล้ ชิดกับนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชา
และบริ ษัทได้ บริ จาคเงินจํานวนมากให้ แก่พรรคซีพีพี
ถึงแม้ กฎหมายปั จจุบนั จะจํากัดขนาดของทีด่ ินสัมปทานไม่ให้ เกิน 10,000 เฮกตาร์ แต่เพียปิ เม็กซ์ได้ รับสัมปทานในปี
พ.ศ. 2530 ก่อนหน้ าที่กฎหมายจะออกมากํากับการให้ สมั ปทานทีด่ ินทางเศรษฐกิจ
แผนการเริ่ มแรกของบริษัทคือการปลูกต้ นยูคาลิปตัสเป็ นแปลงขนาดใหญ่ และจัดตังโรงงานผลิ
้
ตเยือ่ กระดาษ
โดยเข้ าหุ้นกับกลุม่ ความร่วมมือในการทําฟาร์ มจากประเทศจีนและจัดหาเงินลงทุนจากธนาคารเพือ่ การส่งออกและ
นําเข้ าของจีน นอกจากนี ้บริ ษัทยังเป็ นหุ้นส่วนของบริ ษัททําไร่สวนขนาดใหญ่ของจีนชื่อ วูซิชาน
เมื่อกฎหมายกํากับการให้ สมั ปทานที่ดินทางเศรษฐกิจออกมา เพียปิ เม็กซ์ก็ร่วมมือกับบริ ษัทคนกลางและบริ ษัทอื่นๆ
ทีต่ า่ งมาขอสัมปทานที่ดินภายในจํานวนทีก่ ําหนดโดยกฎหมาย
แต่แท้ จริ งเป็ นส่วนหนึง่ ของกิจการอันมหาศาลของเพียปิ เม็กซ์
พอถึงปี พ.ศ. 2545 บริ ษัทก็เริ่ มแผ้ วถางป่ าและที่ดินการเกษตร สร้ างถนน ขุดคลอง และเตรี ยมเรื อนเพาะชํา
ในเขตคอมมูนอันซาร์ จมั บอร์ อําเภอกระกอร์ จังหวัดโพธิสตั ว์
ชาวบ้ านประท้ วงโดยการปิ ดถนนและยื่นคําร้ องต่อคณะรัฐมนตรีในกรุงพนมเปญ
แม้ วา่ รัฐบาลแห่งชาติจะไม่ได้ ตอบสนองคําร้ องในทางที่เกิดประโยชน์อย่างใด
แต่การประท้ วงในท้ องที่ก็สามารถหยุดยังการดํ
้
าเนินงานในอันซาร์ จมั บอร์ ได้ ชวั่ คราว อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทยังคงอ้ างสิทธิที่จะล้ อมรัว้ และถางทีต่ อ่ ไปในเขตอื่น พอถึงปี 2551 เรื อนเพาะชําในอันซาร์ จมั บอร์
ก็เริ่ มดําเนินงานอย่างเต็มที่ และบริ ษัทก็เริ่ มขับไล่ชาวบ้ านออกจากที่ดินของพวกเขาในเขตอื่นของพื ้นที่สมั ปทาน
ปิ ดกันไม่
้ ให้ ชาวบ้ านเข้ าถึงป่ า ปลูกมันสําปะหลังและต้ นอะเคเซีย และสร้ างค่ายพักของคนงาน
จากนันมา
้ กิจการทําไร่สวนขนาดใหญ่ของบริ ษัทก็ได้ ขยายออกไปอย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ ้น มีการนําเครื่ องจักรกลหนัก
เช่น รถดันดิน และรถแมคโคร เข้ ามาใช้ ในที่ดินทัว่ เขตสัมปทาน การขยายกิจการทําเป็ นระยะๆ
แต่ชมุ ชนที่ได้ รับผลกระทบไม่มีข้อมูลล่วงหน้ าถึงแผนงานของบริ ษัท และมักจะต้ องเผชิญกับปั ญหาอย่างไม่คาดคิด
บริ ษัทใช้ วิธีการหลากหลายเพื่อให้ ได้ รับ “ความร่วมมือ” ตังแต่
้ การให้ สนิ บน การหลอกล่อ และการคุกคาม
ความรุนแรงและการจําขัง ในปี 2553 เพียปิ เม็กซ์จดั พิธีการ “มอบของขวัญ” ในอันซาร์ จัมบอร์
โดยชาวบ้ านได้ รับแจกข้ าวสาร บะหมี่สาํ เร็ จรูป และผ้ ากระมาห์ (ผ้ าพันคอแบบพื ้นบ้ าน)
เป็ นสัญลักษณ์ของความตังใจดี
้ ของบริ ษัท
เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลในช่วงนันต่
้ างสรรเสริ ญความพยายามของบริษัทที่จะสร้ างความเจริ ญให้ แก่ท้องถิ่น
และสัง่ สอนให้ ชมุ ชนให้ ความร่วมมือในฐานะที่ได้ รับความอนุเคราะห์จากบริษัทไปแล้ ว
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เจ้ าหน้ าที่ของอําเภอและของคอมมูนได้ บอกชุมชนที่ได้ รับผลกระทบว่า
ไม่มีทางทีจ่ ะท้ าทายและหยุดยังบริ
้ ษัทเพียปิ เม็กซ์ได้ และชาวบ้ านควรจะยอมรับสิง่ ที่บริ ษัทยินดีจะหยิบยื่นให้
บริ ษัทมีหน่วยรักษาความปลอดภัยของตนเอง
รวมทังใช้
้ บริ การเจ้ าหน้ าที่ตํารวจติดอาวุธของคอมมูนและของกองทหาร ในการ “ปกป้อง” ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท
เมื่อเผชิญกับการประท้ วงของชาวบ้ าน แม้ แต่ตํารวจท้ องถิ่นก็เน้ นยํ ้ากับชุมชนว่า
หน้ าที่ของตนที่ได้ รับคําสัง่ มาคือการปกป้องบริ ษัท ไม่ใช่ปกป้องชุมชน
การสร้ างความยากไร้ ให้ แก่ ประชาชน
“ก่อนจะมีการทําไร่สวนแปลงใหญ่ ที่ดินและป่ าไม้ เพียง 100 เฮกตาร์ ก็สามารถเลี ้ยงผู้คนได้ หลายร้ อยครอบครัว
แต่บดั นี ้ ที่ดินเป็ นพันๆ เฮกตาร์ ถูกยกให้ บริ ษัทเดียว และ [การจัดแบบนี ้]
ไม่สามารถเลี ้ยงผู้คนได้ แม้ แต่ครอบครัวเดียว” ชาวบ้ านจากปสาจ ลัตต์ จังหวัดโพธิสตั ว์ กัมพูชา
คําให้ การของชุมชนที่ได้ รับผลกระทบ แสดงให้ เห็นว่าสัมปทานที่ดนิ ของบริ ษัทเพียปิ เม็กซ์
ได้ ปล้ นเอามรดกและความมัง่ คัง่ ตามธรรมชาติของประชาชนไป
ทําให้ ชมุ ชนภายในและรายรอบเขตสัมปทานประสบความยากไร้
และปิ ดกันทางเลื
้
อกในการทํามาหากินของคนรุ่นต่อไป สัมปทานที่ดินที่เพียปิ เม็กซ์ได้ รับนัน้
ครอบคลุมทังที
้ ่ดินทําการเกษตร ทุง่ เลี ้ยงสัตว์ พื ้นที่ช่มุ นํ ้า และป่ าทึบ ป่ าโปร่ง ทะเลสาบ และเขตต้ นนํ ้าลําธาร
ซึง่ ทังหมดนี
้
้ประกอบเป็ นระบบโครงสร้ างพื ้นฐานทางธรรมชาติทปี่ ระชาชนพึง่ พาอยู่
และดูแลรักษาเพื่อความอยูร่ อดและอยูด่ ีมาตลอด ในบางพื ้นที่
แปลงขนาดใหญ่ได้ ปิดกันเส้
้ นทางที่ชาวบ้ านใช้ ไปป่ าและไปทุง่ เลี ้ยงสัตว์ เมื่อต้ องสูญเสียทุง่ เลี ้ยงสัตว์
ครอบครัวที่ได้ รับผลกระทบก็ต้องขายวัวและควายที่เลี ้ยงอยู่ ซึง่ เป็ นรูปแบบดังเดิ
้ มของความมัง่ คัง่ ในชนบทกัมพูชา
การถางป่ าในเขตสัมปทานกําลังทําลายความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของท้ องถิ่น
ซึง่ รวมถึงป่ าปฐมภูมิ แหล่งนํ ้า ปลา และสัตว์ป่าที่มคี า่ ยิ่ง ต้ นไม้ ทมี่ ีมลู ค่าทางเศรษฐกิจ (เช่น ต้ นคยุงเบง เนียงนน
เชอกร็ อม คนอง และพเจก) กําลังสูญสิ ้นไป ที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าสูญหาย และพื ้นที่ต้นนํ ้าหดตัวลงมาก
บริ ษัทได้ ถมบ่อ ปิ ดกันทางนํ
้
้า และเบี่ยงเส้ นทางนํ ้าไปสูเ่ รื อนเพาะชําและแปลงเพาะปลูกด้ วยการขุดคลอง
ทําให้ ลาํ ห้ วยบางแห่งแห้ งเหือดไปเลย ชาวบ้ านกังวลว่าจะเป็ นอันตรายต่อการทําประมงในท้ องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลสาบตนเลซาบ เพราะลําห้ วยนําอาหารมาเลี ้ยงปลาในตนเลซาบ
และปลาหลายชนิดว่ายทวนนํ ้าขึ ้นไปในลําห้ วยเพื่อวางไข่ หากลําห้ วยถูกปิ ดกัน้
คุณภาพและสุขภาวะโดยรวมของการประมงนํ ้าจืดย่อมเสือ่ มถอยลง การทําการเกษตรก็ยากขึ ้นด้ วย
ตังแต่
้ บริษัทเข้ ามาครอบงําการเข้ าถึงแหล่งนํ ้า ชาวบ้ านไม่สามารถปลูกผักและพืชเศรษฐกิจในสวนได้
เมื่อป่ าที่ปกคลุมอยูส่ ญ
ู สิ ้นไป นํ ้าฝนที่ตกบนดินจะไหลลงที่ตํ่าอย่างรวดเร็ วขึ ้น หน้ าดินจะถูกกัดเซาะได้ ง่ายขึ ้น
และห้ วยที่ยงั เหลืออยูก่ ็กําลังตื ้นเขินขึ ้นทุกปี
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ป่ าทึบและป่ าโปร่งเป็ น “ตู้เก็บ” อาหารและยาที่สาํ คัญของชุมชน และยังเป็ นแหล่งทีม่ าของไม้ ฟืน ไม้ สร้ างบ้ าน
และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ไม้ อื่นๆ เช่น เห็ด หน่อไม้ และหน่อหวาย นํ ้าผึ ้ง เชือก ยางไม้ รากไม้ สมุนไพรและผลไม้ ป่า
นอกจากนี ้ ป่ าไม้ ยงั มีคณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมและทางศาสนาสําหรับชุมชน บริ ษัทได้ ถางป่ าศักดิ์สทิ ธิ์ ป่ าวิญญาณ
ที่เป็ นแหล่งทําพิธีกรรมดังเดิ
้ มของชุมชนเพื่อสันติสขุ การเก็บเกี่ยวได้ ผลดี ความเจริ ญรุ่งเรื องและสุขภาพที่ดี
พื ้นที่ป่าที่ระบุวา่ เป็ นป่ าชุมชนกว่า 6,000 เฮกตาร์ ได้ สญ
ู ไปแล้ วในคอมมูนอันซาร์ จมั บอร์ และกบาลตราจ
(จังหวัดโพธิสตั ว์) ชาวบ้ านกบาลตราจประเมินว่า เฉพาะรายได้ จากผลิตภัณฑ์จากป่ าที่ไม่ใช่ไม้ ทสี่ ญ
ู เสียไป
ก็กว่าหนึง่ ล้ านเรี ยล (245 ดอลล่าร์ สหรัฐ หรื อ 8,000 กว่าบาท) ต่อคนแล้ ว
ขณะที่ครอบครัวขยายใหญ่ขึ ้น คนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ ้นมาจําเป็ นต้ องมีพื ้นที่ทํากิน แต่ตอนนี ้หาไม่ได้ แล้ ว
ความริ เริ่ มในการออกโฉนดการถือครองที่ดินของหมูบ่ ้ านภายในและรอบเขตสัมปทาน ที่เปิ ดตัวโดยนายกรัฐมนตรี
ฮุน เซน ในปี 2555 (เรี ยกว่าคําสัง่ 01บีบี) กําหนดเพดานไว้ 5 เฮกตาร์ สาํ หรับที่นาและที่สวนตามลําดับ
สําหรับผู้ใหญ่แต่ละคน
แม้ ในความเป็ นจริ งจะได้ น้อยกว่านันมากในหมู
้
บ่ ้ านส่วนใหญ่ที่ได้ รับผลกระทบจากสัมปทานของเพียปิ เม็กซ์
แต่เกณฑ์ 5 เฮกตาร์ นี ้ ก็ยงั มิได้ คาํ นึงถึงความจําเป็ นในอนาคตของเด็กๆ ในวันนี ้
ที่จะกลายเป็ นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ า
ด้ วยความสิ ้นหวัง ชาวบ้ านหลายคนไปหางานทําในไร่สวนของบริษัท ซึง่ ก็ต้องเผชิญกับค่าแรงที่ตาํ่ คือ 600,000
เรี ยล หรื อ 147 ดอลล่าร์ สหรัฐ (5,000 บาท) ต่อ 30 วันทํางาน ทังยั
้ งไม่ได้ รับอย่างสมํา่ เสมอ
และสภาพการทํางานก็ยํ่าแย่ หลายครอบครัวต้ องเอาชีวติ ให้ รอดด้ วยค่าแรงของสมาชิกเพียงคนเดียว
ซึง่ ไม่อาจจะเลี ้ยงดูได้ ทงครอบครั
ั้
วที่เคยได้ อาศัยทํากินและหารายได้ จากที่นา ที่สวน ป่ าไม้ และลําห้ วย
ผลที่ตามก็คือ การเป็ นหนี ้เป็ นสินเพิ่มพูนขึ ้น การโยกย้ ายถิ่นมีเพิ่มขึ ้น
และครอบครัวก็แตกสลายเมื่อสมาชิกแยกย้ ายกันไปหางานทําในเมืองต่างๆ
หรื อในประเทศไทยที่เป็ นประเทศเพื่อนบ้ าน
การต่ อสู้ต้องดําเนินต่ อไป
ตังแต่
้ ได้ รับรู้ถงึ สัมปทานทีด่ ินของบริ ษัท ประชาชนในชุมชนที่ได้ รับผลกระทบได้ พยายามที่จะปกป้องที่ดิน ป่ าไม้
วิถีการดํารงชีวิตและชีวิตของตนด้ วยหลายวิธีการ พวกเขาได้ ไปประท้ วงที่สาํ นักงานคอมมูนที่อาํ เภอ
และที่สาํ นักงานจังหวัด ปิ ดถนนไฮเวย์ 5 เพื่อปลุกสร้ างการสนับสนุนของสาธารณะ
หยุดการทํางานของเครื่ องจักรไม่ให้ ถางที่ปาและที่ทาํ กิน และจัดพิธีสวดมนต์เพื่อความยุติธรรมในหมูบ่ ้ าน
ที่เจดีย์ตา่ งๆ และหน้ าสํานักงานจังหวัด พวกเขาได้ ทาํ พิธีบวชต้ นไม้ ในป่ าศักดิ์สทิ ธิ์ ที่หนึง่ บวชได้ ถงึ 1,000 ต้ น
แต่บริ ษัทก็ยงั คงตัดไม้ ไป
การระดมพลังและจัดตังประชาชนใน
้
8 อําเภอที่มีพื ้นที่สมั ปทาน
เป็ นความท้ าทายใหญ่หลวงสําหรับชาวบ้ านที่ต้องทํามาหาเลี ้ยงครอบครัวไปพร้ อมกัน เขตสัมปทานนี ้ใหญ่ไพศาล
ไม่ใช่ใหญ่แต่ขนาดพื ้นที่เท่านัน้ แต่ขนาดเงินทุนและอํานาจทางการเมืองด้ วย ผู้คนที่ทําการประท้ วงถูกตราหน้ าว่า
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“พวกก่อหวอด” และถูกจับกุมไปด้ วยข้ อหาจอมปลอม ถูกขังคุก และถูกปรับเป็ นเงินจํานวนมาก
ในขณะที่หลายคนเหนื่อยล้ าและสิ ้นหวัง คนอื่นๆ ยังมีความหวังว่าจะเกิดการเปลีย่ นแปลงในระยะยาว
การเลือกตังระดั
้ บชาติที่เพิง่ จะผ่านไป แสดงให้ เห็นว่าพรรคซีพีพีได้ รับการสนับสนุนโดยรวมลดน้ อยลง
และน่าจะเป็ นไปได้ วา่ ฐานเสียงของพรรคกําลังอ่อนแอลงในขณะที่ความขัดแย้ งเรื่ องที่ดินและป่ ากําลังขึ ้นถึงจุดสูงสุด
ดังคํากล่าวของชาวบ้ านจากกรังสเกีย (จังหวัดกัมปงชนัง) ทีว่ า่ “เราเป็ นเสมือนกอไผ่ที่เริ่ มต้ นด้ วยหน่อเดียว
เราต้ องรอจนกว่าหน่ออ่อนจะเกิดขึ ้นมากกว่านี ้ และกอไผ่จะใหญ่กว่านี ้”
ชาลมาลี กุตตาล
ผู้อํานวยการโครงการศึกษาและปฏิบตั ิการงานพัฒนา (โฟกัส)
(1) รายชื่อนักธุรกิจรายใหญ่ของกัมพูชา 10 อันดับแรก ดูที่ http://investvine.com/cambodias-top-10-tycoons/
(2) นักทําเหมืองบุกรุกที่ดนิ บรรพบุรุษ
http://www.rfa.org/english/news/cambodia/bauxite-06222011171620.html
(3) สายสัมพันธ์ของเพียปิ เม็กซ์ ‘น่าเป็ นห่วง’
http://www.phnompenhpost.com/national/pheapimex-ties-cause-concern และ
https://sahrika.com/2016/12/20/villagers-wary-of-mkiri-mine-project/#more-27000

มาเลเซีย : กลุ่มชนพืน้ เมืองจากทั่วโลก
ออกปฏิญญาต่ อต้ านเขื่อน
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ชนพืน้ เมื องในรัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซี ย ได้เฉลิ มฉลองชัยชนะครัง้ ใหญ่
เมื ่อรัฐบาลประกาศพักโครงการสร้างเขื ่อนบารัมชัว่ คราว และต่อมาในปี 2559 ก็ยกเลิ กโครงการไป (4)
การต่อต้านเขื ่อนนีไ้ ด้สร้างแรงบันดาลใจให้ผคู้ น และเป็ นแก่นเรื ่องของการนําเสนอ
“กํ าลังเกิ ดอะไรขึ้นกับป่ าของเราในมาเลเซี ย” ในการชุมนุมทีก่ รุงเทพฯ เดือนพฤศจิ กายน 2559
ทีไ่ ด้กล่าวถึงในบทบรรณาธิ การของจดหมายข่าวฉบับนี ้ เราจึงตีพิมพ์บทความนีใ้ หม่
ซึ่ งเล่าถึงการประชุมของนักเคลือ่ นไหวต่อต้านเขื ่อน ทีม่ าพบปะกันบนฝั่ งแม่นํ้าบารัมในเดือนตุลาคม 2558
เพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้าทีร่ ฐั บาลจะประกาศพักโครงการเขื ่อนบารัม
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บทความนีต้ ีพิมพ์ครัง้ แรกในจดหมายข่าวขบวนการป่ าฝนโลก ฉบับที ่ 220 ธันวาคม 2558
ชนพื ้นเมืองผู้ตอ่ ต้ านเขื่อนจากทัว่ โลกมารวมตัวกันเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 บนฝั่ งแม่นํ ้าบารัม
ในรัฐซาราวัคของประเทศมาเลเซีย ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นเกาะบอร์ เนียว
เพื่อที่จะแสดงความสมานฉันท์กบั ประชาชนทีก่ ําลังต่อสู้กบั การก่อสร้ างเขื่อนบารัม ในวันนัน้ จุดปิ ดกัน้ 2
แห่งที่ต้านเขื่อนบารัม มีการฉลองครบรอบ 2 ปี ของปฏิบตั ิการ เขือ่ นนี ้หากสร้ างขึ ้นจะทําให้ พื ้นที่ป่า 400
ตารางกิโลเมตรจมอยูใ่ ต้ นํ ้า และชนพื ้นเมืองถึง 20,000 คนจะต้ องพลัดพรากจากถิ่นฐาน
ขณะที่ไฟฟ้ าที่จะผลิตก็ไม่มคี วามจําเป็ นเลย เพราะว่าซาราวัคมีไฟฟ้ าเกินใช้ อยูแ่ ล้ ว
การจัดตังจุ
้ ดปิ ดกันดั
้ งกล่าวทําให้ งานก่อสร้ างเขื่อนรวมทังถนนทางเข้
้
า ถูกหยุดยังไปโดยสิ
้
้นเชิงในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
ชนพื ้นเมืองจากอินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ กัมพูชา บราซิล สหรัฐอเมริกา ฮอนดูรัส และจากทัว่ ประเทศมาเลเซีย
ได้ มาชุมนุมกันในซาราวัคเพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์ เสริ มสร้ างสายสัมพันธ์ระหว่างชุมชนพื ้นเมืองด้ วยกัน
และออกคําแถลงร่วมกันเกี่ยวกับเขื่อน การชุมนุมเป็ นเวลาหนึง่ สัปดาห์นี ้มีชื่อว่า
การประชุมสุดยอดของชนพื ้นเมืองโลกว่าด้ วยสิง่ แวดล้ อมและแม่นํ ้า (ไวเซอร์ )
และมีเครื อข่ายรากหญ้ าของซาราวัคชื่อ เซฟ ริเวอร์ ส (1) เป็ นเจ้ าภาพ
บารัมเพื่อทุกคน และทุกคนเพื่อบารัม
ผู้เข้ าร่วมการประชุมไวเซอร์ ได้ ไปเยี่ยมสถานที่สาํ คัญๆ สําหรับขบวนการต่อต้ านเขื่อนบารัม เช่น จุดปิ ดกัน้
และจุดที่เสนอสร้ างเขื่อน ปี เตอร์ กัลลัง ประธานของเครื อข่ายเซฟ ริ เวอร์ ส และเจ้ าภาพของไวเซอร์ อธิบายว่า
“เราจากเซฟ ริ เวอร์ ส
ต้ องการให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ รับประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเราและได้ เห็นความงามของแม่นํ ้าบารัมของเราด้ วยตา
ของตนเอง เพื่อที่จะเข้ าใจได้ ดีขึ ้นว่า เดิมพันคืออะไร และทําไมเราจึงต้ องต่อสู้”
ณ จุดที่เสนอสร้ างเขื่อน ซึง่ ต้ องเดินทางไปทางเรื อ ปี เตอร์ กัลลัง เล่าให้ ฟังว่า “ในปี 2555 บริษัทไฟฟ้ าผู้สร้ างเขื่อนชื่อ
ซาราวัค เอ็นเนอร์ จี จัดพิธีสวดมนต์ตามประเพณีพื ้นเมืองขึ ้น ณ จุดที่ตงเขื
ั ้ ่อน เพื่อเป็ นสิริมงคลในการก่อสร้ างเขื่อน
ทันใดนัน้ ชุมชนพื ้นเมืองก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ ด้วยการทําการประท้ วงบนเรื อที่นนั่
ต่อต้ านการใช้ ประเพณีสวดมนต์ของพวกเขาไปในทางที่ผิด
นัน่ เป็ นห้ วงเวลาที่สาํ คัญสําหรับการระดมพลังต่อต้ านเขื่อน”
เรื่ องราวของการปกป้องแม่นํ ้าบารัม เป็ นสัญลักษณ์ของชะตากรรมของชนพื ้นเมืองจํานวนมาก ที่ถกู คุกคามโดยเขื่อน
แบร์ ตา คาเซเรส ผู้ได้ รับรางวัลสิง่ แวดล้ อมโกลด์แมน (2) จากฮอนดูรัส
รู้สกึ ได้ ถึงความคล้ ายคลึงกันของภัยคุกคามที่ชมุ ชนต่างๆ ต้ องเผชิญ
และตอกยํ ้าถึงความสําคัญของการประชุมไวเซอร์ วา่
“การประชุมสุดยอดโลกว่าด้ วยชนพื ้นเมืองและแม่นํ ้านี ้มีคณ
ุ ค่าเป็ นพิเศษ
เพราะปฏิบตั ิการของการประชุมช่วยเสริ มความแข็งแกร่งให้ แก่การต้ านทานครัง้ ประวัติศาสตร์ ของประชาชนของเรา
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และทําให้ ความก้ าวร้ าวและความขัดแย้ งสาหัส ที่สร้ างขึ ้นโดยการแปรรูปแม่นํ ้าเป็ นของธุรกิจเอกชน
และการสร้ างเขื่อนภายในชุมชนและภูมิภาคต่างๆ ของคนพื ้นเมือง เป็ นที่ร้ ูเห็นได้ ชดั ”
ปฏิญญาไวเซอร์ บารัม 2558
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการขึ ้นที่หมูบ่ ้ านตันจุง เตปาลิต ซึง่ เป็ นหนึง่ ใน 26 หมูบ่ ้ านที่จะถูกนํ ้าท่วมเพราะเขื่อนบารัม
ผู้เข้ าร่วมอภิปรายถึงแรงจูงใจที่ทาํ ให้ ต้องต่อต้ านเขื่อน ความท้ าทายต่างๆ ที่การรณรงค์ของพวกเขาเผชิญอยู่
รวมทังยุ
้ ทธศาสตร์ ท่ปี ระสบผลสําเร็ จในการระดมพลังประชาชน
และในการรุกคืบไปข้ างหน้ าในการต่อสู้ของแต่ละกลุม่
เจมส์ นยูรัง อดีตผู้ใหญ่บ้านของตันจุงเตปาลิต และเจ้ าภาพของคณะผู้แทนระหว่างประเทศ
มีความเชื่อมัน่ ว่าประชาชนบารัมได้ รับพละกําลังเพิม่ ขึ ้นจากการประชุมสุดยอดครัง้ นี ้ เพื่อจะต่อสู้ตอ่ ไป
“การมาอยูร่ วมกันโดยที่ผ้ แู ทนทังหมดได้
้
มาแบ่งปั น
และอภิปรายกันถึงยุทธศาสตร์ ทหี่ ลากหลายในการเผชิญกับความท้ าทายว่า
ทําอย่างไรจึงจะหยุดเขื่อนที่ไม่จําเป็ นทังหมดในโลก
้
ทําให้ ข้าพเจ้ าเชื่อมัน่ เพียงพอว่า
ประสบการณ์ดงั กล่าวจะเป็ นพื ้นฐานสําหรับเรา ชาวบารัม
และสําหรับยุทธศาสตร์ ของเราในการต่อต้ านและหยุดเขื่อนบารัม
การอภิปรายขมวดลงด้ วยการรับรอง “ปฏิญญาไวเซอร์ บารัม 2558 ว่าด้ วยเขื่อนและสิทธิชนพื ้นเมือง” (3)
ปฏิญญานี ้แสดงความตระหนักถึงความทุกข์ทรมานและการทําลายล้ างที่แพร่กระจาย อันเนื่องมาจากการสร้ างเขื่อน
รัฐบาล บริ ษัทธุรกิจ และนักลงทุน ได้ รับการเรี ยกร้ องไม่ให้ ดําเนินการโครงการที่ยงั ไม่ได้ รับความยินยอมอย่างอิสระ
ก่อนหน้ าและโดยมีข้อมูลครบถ้ วน จากชุมชนที่ได้ รับผลกระทบ
ให้ รัฐบาลให้ สตั ยาบันและบังคับใช้ ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยสิทธิของชนพื ้นเมือง (ยูเอ็นดริ พ)
รวมทังอนุ
้ สญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 169
และให้ ดําเนินการผลิตพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กเป็ นทางเลือกสําหรับชนบท
ปฏิญญานี ้ยังเรี ยกร้ องให้ มกี ารชดเชยแก่ชมุ ชนที่ได้ ประสบทุกข์ยากจากเขื่อน
รวมทังให้
้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับการทุบเขื่อนที่มีอยูท่ ิ ้งไป
ผู้เข้ าร่วมเน้ นว่า ไม่ควรนําเสนอว่าเขื่อนเป็ นทางเลือกที่เป็ นกลางต่อสภาพภูมิอากาศอีกต่อไป
“เราขอเรี ยกร้ องอย่างแข็งขันให้ ทปี่ ระชุมสุดยอดว่าด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศครัง้ ต่อไป ที่กรุงปารี ส
รับฟั งและเคารพความเห็นของชนพื ้นเมืองและข้ อเสนอทางเลือกในการบรรเทาการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศที่ชมุ ชน
นําเสนอ” แบร์ ตา คาเซเรส ผู้ที่กําลังต่อสู้กบั เขื่อนอากวา ซาร์ ดาในฮอนดูรัส
กล่าวในการแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชนในเมืองมีรี
การต่ อสู้และความหวัง
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ผู้เข้ าร่วมทุกคนต่างมีความทุกข์ร่วมกัน อันเกิดจากการสูญเสียวัฒนธรรมและมรดกของชนชาติ
รวมทังการสู
้
ญเสียสิง่ แวดล้ อมธรรมชาติที่ชมุ ชนของพวกเขาเป็ นส่วนหนึง่ จากการถูกกีดกันจากการตัดสินใจใดๆ
และมิหนําซํ ้ายังถูกดําเนินคดีเหมือนอาชญากร และตกอยูใ่ ต้ อาํ นาจของกําลังทหาร
แต่ทว่าเรื่ องราวของความสําเร็จก็มีอยูด่ ้ วย กุนดี เดิม และดินธิ เยิน จากกัมพูชา
เล่าถึงการต่อสู้ที่มาถึงจุดที่เขื่อนอาเร็ งถูกพักโครงการเมื่อต้ นปี นี ้ หลังจากมีการรณรงค์อย่างเข้ มข้ นด้ วยการปิ ดกัน้
การรณรงค์ขี่จกั รยาน และอื่นๆ แซมมี และจอห์น ลุค เกนซอว์ แห่งเผ่ายูร็อค ในมลรัฐแคลิฟอร์ เนีย สหรัฐอเมริ กา
อธิบายว่า ขณะที่เขื่อน 4 เขื่อน บนแม่นํ ้าคลามัธ ยังคงยืนอยู่ และยังคงคุกคามปลาแซลมอน
ซึง่ เป็ นฐานในการดํารงชีวิตของชนเผ่ายูร็อค แต่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ เริ่ มปลดระวางเขื่อนในที่อื่นๆ แล้ ว
ผลที่ตามมาคือระบบนิเวศกําลังฟื น้ ตัวอย่างรวดเร็วจนน่าแปลกใจ
ประชาชนในบารัมเองก็กําลังมีความหวังเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ว่าเขื่อนจะถูกหยุดยังได้
้ ก่อนอื่นเลยก็เพราะว่า
การต่อต้ านได้ ขยายตัวใหญ่ขึ ้น และการจัดตังจุ
้ ดปิ ดกันใช้
้ ได้ ผลดีในการทําให้ โครงการเดินหน้ าไม่ได้
ในเดือนมิถนุ ายน ปี เตอร์ กัลลัง และแดเนียล แคมเมน ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งคาลิฟอร์ เนียที่เบอร์ คลีย์
ได้ พบกับผู้วา่ การรัฐ อาเดนัน ซาเต็ม เพื่อพูดคุยถึงแหล่งพลังงานทางเลือกแทนการสร้ างเขือ่ น ในเดือนกันยายน
ผู้วา่ การรัฐซาราวัคก็ประกาศพักโครงการก่อสร้ างเขื่อนบารัมชัว่ คราว
อย่างไรก็ตาม เรื่ องราวของดาเนียลา ดา ซิลวา เกี่ยวกับเขื่อนเบโล มอนเต ในเขตป่ าอเมซอนของบราซิล
เตือนให้ เราสํานึกว่า ความสําเร็ จนันเป็
้ นสิง่ เปราะบาง เธอเล่าถึงการที่เขื่อนทีเ่ สนอสร้ างก่อนหน้ าเขื่อนเบโล มอนเต
ชื่อเขื่อนคาราเรา ได้ พา่ ยแพ้ ตอ่ การประท้ วงที่แพร่กระจายในปลายทศวรรษ 2520
แต่กลับถูกรื อ้ ฟื น้ ขึ ้นมาและเปลีย่ นชื่อใหม่หลังจากนัน้ แม้ วา่ ศาลจะตัดสินในทางตรงข้ ามหลายครัง้
ก็ไม่สามารถจะหยุดยังโครงการได้
้
น่าเศร้ าที่โครงการสร้ างเขื่อนทีผ่ ้ คู นคิดว่าตายจากไปแล้ ว
บ่อยครัง้ สามารถถูกชุบชีวติ ขึ ้นมาอีกโดยรัฐบาลที่ไร้ ซงึ่ จินตนาการ
อันนา เอเบอร์ ลี
กองทุนบรูโน มันเซอร์ www.bmf.ch/en
(1) SAVE Rivers จัดตังขึ
้ ้นเมื่อสีป่ ี มาแล้ ว เป็ นเครื อข่ายของชุมชนที่ตอ่ สู้กบั โครงการเขื่อน 12
แห่งที่รัฐซาราวัคเสนอสร้ าง เขื่อนบารัมเป็ นเขื่อนที่มีการโต้ แย้ งมากที่สดุ ในจํานวนนี ้
(2) รางวัล Goldman Environmental Prize มอบเพื่อเป็ นเกียรติแก่นกั สิง่ แวดล้ อมระดับรากหญ้ า
และยกย่องความพยายามของพวกเขาในการปกป้องสิง่ แวดล้ อมธรรมชาติ ซึง่ มักจะเสีย่ งอันตรายอย่างมาก
เพียงไม่กี่เดือนหลังจากได้ กล่าวปราศรัยในการชุมนุมบนฝั่ งแม่นํ ้าบารัมเกี่ยวกับการต่อสู้ของชุมชนชาวเลนคา
เพื่อต่อต้ านการสร้ างเขื่อนอากวา ซาร์ คา ในฮอนดูรัส แบร์ ตา คาเซเรส (Berta Cáceres) ก็ถกู ฆ่าตายในบ้ านของเธอ
อ่านเพิ่มเติมที่ Berta Cáceres was killed inside her own home.
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(3) อ่านปฏิญญานี ้ได้ ที่ http://www.stop-corruptiondams.org/resources/WISER_Baram_2015_Declaration_Signed.pdf
(4) ปาฏิหาริ ย์เขื่อนบารัม : แผนการสร้ างเขื่อนถูกล้ มเลิก ข่าวกองทุนบรูโน มันเซอร์ ที่ http://bmf.ch/en/news/thebaram-miracle-dam-plans-officially-scrapped

ปฏิบัตกิ ารภาคประชาชน
ฮอนดูรัส :
ประเทศที่มีอนั ตรายต่ อชีวิตที่สุดในโลกสําหรับนักเคลื่อนไหวด้ านสิ่ง
แวดล้ อม
ประชาชนกว่า 120 คน ถูกฆ่าตายในฮอนดูรัสตังแต่
้ ปี 2552 ถึงปั จจุบนั
เนื่องจากพวกเขาลุกขึ ้นต่อต้ านบริ ษัทธุรกิจที่แย่งยึดที่ดินและทําลายป่ า
รายงานเดือนมกราคม 2560 ที่ตพี ิมพ์โดยองค์กรโกลเบิล วิตเนส
สดุดีผ้ พู ิทกั ษ์ สทิ ธิมนุษยชน แบร์ ตา คาเซเรส ผู้ถกู ฆาตกรรมเมื่อวันที่ 2
มีนาคม 2559
โดยชายถืออาวุธกลุม่ หนึง่ ที่บกุ เข้ าไปในบ้ านของเธอกลางดึกและฆ่าเธอ แบร์ ตา คาเซเรส
ได้ ระดมพลังประชาชนต่อต้ านการสร้ างเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ ้า อากวา ซาร์ คา
บนดินแดนของชุมชนของเธอในเขตอินติบคู า ทางภาคตะวันตกของฮอนดูรัส
ซึง่ จะคุกคามแหล่งนํ ้าที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์และสําคัญยิง่ สําหรับชนพื ้นเมืองชาวเลนคา อ่านรายงานนี ้ได้ ที่
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-deadliest-country-worldenvironmental-activism/
เฟรนช์ เกียนา :
รัฐบาลฝรั่งเศสกําลังส่ งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองทองคําในเ
ฟรนช์ เกียนาอย่ าง เงียบๆ
หากโครงการมองตาน ดอร์ นี ้เดินหน้ าไปได้ ตามกําหนดเริ่ มงานในปี 2561
ก็จะเป็ นเหมืองทองคําที่ใหญ่ที่สดุ ในดินแดนของฝรั่งเศส
ไม่เพียงแต่จะสร้ างผลกระทบรุนแรงต่อมนุษย์และสิง่ แวดล้ อมเท่านัน้
แต่มนั จะเปิ ดทางให้ แก่การหลัง่ ไหลของบรรษัททําเหมืองนานาชาติเข้ ามาในเฟ
รนช์เกียนา
และจะขยายการทําเหมืองทีม่ งุ่ สนองตลาดเครื่ องประดับหรูหราโดยเฉพาะ
ความต้ องการทองคําของอุตสาหกรรมมีเพียงร้ อยละ 8 ของปริ มาณทองคําที่สกัดได้ ในปั จจุบนั เท่านัน้
ภาคอุตสาหกรรมรี ไซเคิลเป็ นตัวจัดหาทองคําป้อนตลาดมากกว่าถึงสามเท่าในปี 2558
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสู้กบั เหมืองทองคําในเฟรนช์เกียนา (เป็ นภาษาฝรั่งเศส) โปรดดู
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https://sites.google.com/site/maiourinature/or-de-question-cp22fev

ร่วมสนับสนุนแนวร่วมออร์ เดอ เกสซิยง ของเอ็นจีโอท้ องถิ่นและระดับชาติ
ที่กําลังเรียกร้ องให้ รัฐบาลฝรั่งเศสยกเลิกโครงการทําเหมืองมหึมานี ้โดยทันที ลงนามในคําร้ องที่
https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1084/no-to-industrial-gold-mining-in-the-forests-of-frenchguiana#letter
อินเดีย :
การสืบข่ าวของสํานักข่ าวบีบีซเี ผยจํานวนเหยื่อจากนโยบายยิงให้ ตาย
ในเขตอนุรักษ์ เสือโคร่ ง
ทัว่ โลก กลุม่ ชนพื ้นเมืองกําลังเผชิญกับการถูกจับกุม การคุกคาม การทรมาน
และความตาย ในนามของการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติคาซิรังกาในอินเดีย
เป็ นเพียงตัวอย่างหนึง่ ของแนวโน้ มที่ไร้ มนุษยธรรมดังกล่าว ประชาชน 50
คนถูกวิสามัญฆาตกรรมโดยเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยของอุทยาน
ผู้ที่ปฏิบตั ิตามนโยบาย “ยิงให้ ตาย” ของอุทยานในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ชนเผ่าต้ องเผชิญกับการถูกยิง ถูกทุบตี
ถูกทรมาน และถูกฆ่าด้ วยนํ ้ามือของเจ้ าหน้ าที่อทุ ยานที่มอี าวุธครบมือ เมื่อปี ที่แล้ ว เด็กอายุ 7 ขวบ
ถูกยามรักษาการณ์ยงิ และกลายเป็ นผู้พิการตลอดชีวติ ความรุนแรงนี ้กระทําไปในนามของการอนุรักษ์
องค์กรอนุรักษ์ สากลขนาดใหญ่ เช่น กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (ดับเบิลยูดบั เบิลยูเอฟ) สมาคมอนุรักษ์ สตั ว์ป่า
องค์กรเดอะ เนเจอร์ คอนเซอร์ วนั ซี และคอนเซอร์ เวชัน อินเตอร์ แนชันนัล เป็ นต้ น
ได้ เพิกเฉยต่อคําเรี ยกร้ องให้ ประณามการกระทําดังกล่าว
การยิงในอุทยานแห่ งชาติคาซิรังกาไม่ ใช่ เหตุการณ์ ท่ เี กิดขึน้ โดดๆ ภาพยนตร์ เดอะไทเกอร์ เกมโชว์ เสนอ
รัฐบาลอินเดียได้ ประกาศแผนการขยายนโยบายนี ้ในเขตอนุรักษ์ เสือโคร่งทัว่ ประเทศ ภาพยนตร์ เดอะไทเกอร์ เกมโชว์
โดยนักเคลือ่ นไหวชาวอินเดีย สุมติ รา โกช แสดงให้ เห็นว่าสถานการณ์ในอุทยานแห่งชาติคาซิรังกามิได้ เกิดขึ ้นโดดๆ
และนโยบายนี ้ได้ ดาํ เนินการแล้ วในเขตอนุรักษ์ เสือโคร่งบูซา ในรัฐเบงกอลตะวันตก
ภาพยนตร์ เรื่ องนี ้สืบสาวหลายเรื่องราวทีเ่ กิดขึ ้นซํ ้าๆ เกี่ยวกับการแสวงประโยชน์ ความโหดร้ าย และความอยุติธรรม
ฆาตกรรมอันชัว่ ร้ ายที่ได้ กระทํา
ต่อชนเผ่าโดยเจ้ าหน้ าที่รักษาป่ า ในนามของการอนุรักษ์ สตั ว์ป่า ภาพยนตร์ (ภาษาอังกฤษ) นี ้ สามารถดูได้ ที่
https://vimeo.com/124188855
เข้ าร่วมกับปฏิบตั ิการขององค์กรเซอร์ ไววัล อินเตอร์ แนชันนัล
เรี ยกร้ องให้ หน่วยงานผู้มีอํานาจในรัฐบาลของอินเดียยุตินโยบายยิงทันทีที่เห็น ภายในเขตคุ้มครอง ที่
http://www.survivalinternational.org/emails/shoot-on-sight ข้ อมูลเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ) มีอยูท่ ี่
http://www.conservation-watch.org/2017/03/10/indias-kaziranga-national-park-and-the-streisand-effect/
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มาเลเซีย: หยุดเรียกแปลงทําไร่ สวนขนาดใหญ่ ว่าป่ า
เอฟเอโอได้ รับการบอกกล่ าว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
เอ็นจีโอของมาเลเซีย ได้ แก่ สมาคมผู้บริ โภคแห่งปี นัง (แคป)
และสหบัด อะลัม มาเลเซีย (แซม)
เข้ าร่วมการรณรงค์ทวั่ โลกเพื่อทําการประท้ วงนิยามคําว่าป่ า
ขององค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ (เอฟเอโอ)
องค์กรประมาณ 200 กลุม่ ได้ ยื่นข้ อเรี ยกร้ องต่อเอฟเอโออีกครัง้ หนึง่
ให้ แก้ ไขคํานิยามของป่ าที่ทําให้ เกิดความเข้ าใจผิดและทําให้ มีการขยาย
การปลูกไม้ เชิงเดี่ยวในแปลงขนาดใหญ่เชิงอุตสาหกรรม หนังสือที่ยื่น
เรี ยกร้ องให้ เอฟเอโอหยุดการยอมรับว่าไร่สวนแปลงใหญ่คือป่ า ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นนิยามของคําว่าป่ าไม้
เนื่องจากการทําเช่นนี ้เปิ ดโอกาสให้ อตุ สาหกรรมไร่สวนสามารถอําพรางผลกระทบทางนิเวศและทางสังคมที่เลวร้ าย
ที่เกิดขึ ้นจากการปลูกไม้ เชิงเดีย่ วในพื ้นที่ขนาดใหญ่
โดยใช้ ภาพลักษณ์ของการปลูกป่ าบังหน้ าเพื่อสร้ างการรับรู้เชิงบวกของสาธารณะ
http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/03/21/stop-recognising-plantations-as-forestsun-body-told/
หนังสือที่สง่ ไปที่เอฟเอโอ สามารถดูได้ ที่นี่ นอกจากนี ้ยังมีฉบับภาษาสเปน ฝรั่งเศส และปอร์ ตเุ กสด้ วย
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรี ยกร้ องต่อเอฟเอโอที่ดําเนินมาเป็ นเวลานาน
ให้ เปลีย่ นแปลงคํานิยามของป่ าที่ทําให้ เข้ าใจผิด ดูที่ http://wrm.org.uy/all-campaigns/international-day-of-theforests-march-21st-2017/
อินโดนีเซีย :
การประท้ วงบนเกาะชวาเพื่อต่ อต้ านการทําลายป่ าโดยอุตสาหกร
รมซีเมนต์ ท่ กี าํ ลังขยายตัว ในอินโดนีเซีย
การต่อต้ านโรงงานผลิตซีเมนต์ของบริ ษัท เซเมน อินโดนีเซีย
ซึง่ จะทําลายผืนป่ าหินปูนเก็นเด็งบนที่สงู ของเกาะชวา
กําลังขยายตัวกว้ างขวาง ปั ตมิ ผู้หญิงชาวบ้ านจากหมูบ่ ้ านหนึง่ ใน
ตัมบาโครโม ได้ เดินทางไปที่เมืองหลวงจาการ์ ตา
เพื่อร่วมการชุมนุมประท้ วงการทําลายป่ าเพื่อผลิตซีเมนต์
เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 มีนาคม อาจจะเป็ นด้ วยโรคหัวใจ
หลังจากนัง่ ประท้ วงหน้ าทําเนียบประธานาธิบดีเป็ นเวลาหลายวัน นักเคลือ่ นไหวจํานวนมากขึ ้นในจาการ์ ตา
และในเมืองใหญ่อื่นๆ ของประเทศ ได้ ทําการเข้ าเฝื อกเท้ าของตนด้ วยซีเมนต์
และนัง่ ประท้ วงแบบเดียวกันเพื่อแสดงสมานฉันท์กบั ปั ตมิและประชาชนชาวเก็นเด็ง
ทว่าผู้ประท้ วงกําลังขอความสมานฉันท์จากชุมชนนานาชาติให้ สนับสนุนการต่อสู้ครัง้ นี ้
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โดยเฉพาะเมื่อมีความเป็ นไปได้ วา่ ประธานาธิบดีจะสัง่ การให้ โครงการผลิตซีเมนต์เดินหน้ าต่อไปในต้ นเดือนเมษายน
2560 โครงการนี ้ถือกําเนิดขึ ้นในบริ บทของการแย่งยึดที่ดินและนํ ้า
เพื่อสกัดพลังงานและวัตถุดิบครัง้ มโหฬารอย่างไม่เคยมีมาก่อนในภูมิภาคนี ้ ผ่านการจัดตัง้ “ระเบียง”
สําหรับการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ ระเบียงนี ้ตัดลึกเข้ าไปในพื ้นที่ป่าที่เหลืออยูใ่ นภูมิภาค สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม
ดูบทความสันภาษาอั
้
งกฤษของเฮนโดร ซังโคโย ที่เขียนถึงการตายของปั ตมิ ที่ http://wrm.org.uy/other-relevantinformation/the-poetic-and-haunting-death-of-patmi-of-mt-kendeng-java-indonesia/

ขอแนะนํา
รายงานการประชุม : กําลังเกิดอะไรขึน้ กับป่ าของเรา? ระหว่างวันที่
21-25 พฤศจิกายน 2559 ผู้ที่เกีย่ วข้ องกับการต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดน ป่ า
และวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนผู้อาศัยอยูใ่ นป่ า ประมาณ 50 คน
ได้ มาชุมนุมกันในประเทศไทย
เพื่อที่จะเดินทางไปเยี่ยมดูงานในพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเท
ศ ตามด้ วยการประชุมกัน 3 วัน ที่กรุงเทพฯ
นอกจากผู้แทนจากประเทศไทยแล้ ว
ผู้เข้ าร่วมคนอื่นเดินทางมาจากเมียนมา กัมพูชา เวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินเดีย จุดมุง่ หมายของการชุมนุมครัง้ นี ้ เน้ นที่คําถามหลักว่า
“กําลังเกิดอะไรขึ ้นกับป่ าของเรา”
รวมถึงการส่งเสริ มการแลกเปลีย่ นและสนทนาเกี่ยวกับภัยคุกคามและความท้ าทายทังเก่
้ าและใหม่
ที่ชมุ ชนเผชิญอยูใ่ นแต่ละประเทศ แม้ จะมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในหมูผ่ ้ เู ข้ าร่วม
พวกเขาก็ได้ ตระหนักว่า ทุกคนมีคา่ นิยมและความกังวลห่วงใยเหมือนกันมากมาย เช่น
ในเรื่ องความสําคัญของป่ าไม้ ตอ่ วิถีการดํารงชีวิตของตน
และภัยคุกคามและความท้ าทายที่ต้องเผชิญในการปกปั กรักษาดินแดนและป่ าไม้ จากการถูกแย่งยึดที่ดินและการทํา
ลายป่ า รายงานและลิงค์สกู่ ารนําเสนอในที่ประชุม (ภาษาอังกฤษ) สามารถอ่านได้ ที่
http://focusweb.org/content/what-happening-our-forests-conference-report-and-presentations
วิดีโอโดยกลุ่ม เซฟอาวร์ ริเวอร์ ส เซฟอาวร์ ไลฟ์
เกี่ยวกับภัยคุกคามจากการทําเหมืองทองคําต่ อแม่ นํา้ ตะนินทาร์ ยใี
นเมียนมา “นํ ้าคือชีวิต ถ้ าเราไม่ปกป้องแม่นํ ้าตนินทาร์ ยี
ชีวิตและวิถีการทํามาหากินของชาวบ้ านในท้ องถิ่นที่พงึ่ พาแม่นํ ้าจะถูกทํา
ลาย” ชาวบ้ านในลุม่ แม่นํ ้าตนินทาร์ ยีกล่าวในบทนําของวิดีโอ
เขาอธิบายว่า
“เราต้ องป้องกันการทําลายแม่นํ ้าเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นต่อไปในอนาคต
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เรามาชุมนุมที่นี่เพื่อแสดงความไม่เห็นด้ วยกับการทําเหมืองทองในแม่นํ ้าตนินทาร์ ยี”
วิดีโอนี ้ ได้ บนั ทึกพิธีการสวดมนต์ร่วมกันระหว่างชาวคริ สต์และชาวพุทธ
ที่จดั ขึ ้นโดยประชาชนจากลุม่ นํ ้าตนินทาร์ ยีในเมียนมา ชาวบ้ านกว่า 200 คน เป็ นตัวแทนจาก 60 หมูบ่ ้ าน
เดินทางโดยเรื อมาร่วมพิธีการสวดมนต์ ระยะทางที่มาไกลที่สดุ คือ 160 กิโลเมตรจากใต้ นํ ้า
กลุม่ ได้ ตรวจสอบกิจกรรมทําเหมืองขุด และขอดูเอกสารที่พิสจู น์วา่ บริ ษัท ชเว ตุน ปอก
ได้ รับอนุญาตโดยชอบด้ วยกฎหมายที่จะดําเนินการทําเหมืองทองคําในแม่นํ ้าสายนี ้
ชาวบ้ านไม่ได้ รับคําตอบที่นา่ พอใจจากคนงานที่อยูห่ น้ างาน
และเรี ยกร้ องให้ หวั หน้ าของบริษัทมาร่วมประชุมสาธารณะกับชาวบ้ าน การประชุมได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม
2560 วิดีโอบันทึกการประชุมนี ้สามารถดูได้ ที่
https://www.youtube.com/watch?v=mPolcAAXtqo และ https://www.youtube.com/watch?v=3sQ6lFITN9c
วิดีโอ Save Our Rivers, Save Our Life เป็ นภาษาอังกฤษ ดูได้ ที่
https://www.youtube.com/watch?v=pxDA_P73ZDM สําหรับภาษาพม่า ดูที่
https://www.youtube.com/watch?v=YR2mD__jTU4
รายงาน : การเกษตรนิเวศ ทําไปทําไมและอย่ างไร?!
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ณ โรงเรียนเกษตรนิเวศเฮปา (HEPA)
รายงานนี ้อธิบายว่า ระบบการทําการเกษตร หรื อทําฟาร์ ม
มีรากฐานจากวัฒนธรรม กฎประเพณี
และประสบการณ์เฉพาะถิ่นของชาวไร่ชาวนา
ที่สง่ ต่อสืบทอดกันมาหลายชัว่ คน
ซึง่ แตกต่างจากการทําการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม
ที่หลายบทความในจดหมายข่าวนี ้ได้ เปิ ดโปงว่าเป็ นการแย่งยึดที่ดนิ
และเป็ นภัยคุกคามป่ าและผู้อยูอ่ าศัยในป่ าในภูมิภาคแม่โขง (และไกลกว่านัน)
้ รายงาน (ภาษาอังกฤษ)
สามารถดูได้ ที่ http://cendiglobal.org/upload/medias/why-and-how-ecological-farming.pdf
รายงาน : การปลูกหายนะ ธุรกิจติดอันดับฟอร์ จูน 500
หันไปทําฟาร์ ม บรรษัทธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก
กําลังวางแผนงานการเข้ าเป็ นหุ้นส่วนกับภาครัฐ
เพื่อควบคุมอาหารและการเกษตรในซีกโลกใต้ แผนงานนี ้เรียกว่า “ปลูก
(Grow)” และเป็ นส่วนหนึง่ ของ “วิสยั ทัศน์ใหม่สาํ หรับการเกษตร”
นี่เป็ นความริ เริ่มของเวทีเศรษฐกิจโลก (WEF) ที่เปิ ดตัวขึ ้นในปี 2552
นําโดยบริ ษัททีเ่ ป็ น “หุ้นส่วน” ของเวทีเศรษฐกิจโลก 31
บริ ษัทที่ทําธุรกิจด้ านอาหาร ร้ อยละ 90
ของบริ ษัทเหล่านี ้มีฐานที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นสหรัฐอเมริ กาและยุโรป ไม่มีบริ ษัทใดมาจากจีน บราซิล ญี่ปนุ่ เกาหลี ไทย
หรื ออัฟริ กาใต้ แต่กระนัน้ “วิสยั ทัศน์ใหม่สาํ หรับการเกษตร” นี ้ มีจดุ เน้ นทังหมดอยู
้
ท่ ่ีทวีปละตินอเมริ กา อัฟริ กา
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และเอเชีย ซึง่ เป็ นตลาดที่กําลังเติบโตสําหรับอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก
จุดเน้ นหลักของวิสยั ทัศน์นี ้อยูท่ ี่การทําการเกษตรพันธสัญญา (Contract farming)
ที่เชื่อมโยงเกษตรรายย่อยเข้ ากับบรรษัทข้ ามชาติ (โดยเน้ นการทําไร่สวนแปลงใหญ่น้อยลง)
รายงานฉบับภาษาอังกฤษนี ้ ตีพมิ พ์โดยองค์กรเกรน (GRAIN) และหาอ่านได้ ที่
https://www.grain.org/article/entries/5622-grow-ing-disaster-the-fortune-500-goes-farming
ฉบับภาษาสเปนและฝรั่งเศสกําลังจะตามมาในไม่ช้านี ้
บทสัมภาษณ์ :
“นํา้ มันปาล์ มที่ย่ งั ยืนจากการผลิตปาล์ มนํา้ มันเชิงอุตสาหกรรมไม่ มีอ
ยู่จริง” องค์กรสวิสอินโฟ (SwissInfo) ได้ สนทนากับคาร์ ทินี ซามอน
จากเกรน
เกี่ยวกับผลกระทบของการผลิตปาล์มนํ ้ามันเชิงอุตสาหกรรมที่มีตอ่ ชุมชน
และบทบาทของธนาคารสวิสในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการแย่งยึดที่ดิน
และการขยายแปลงปลูกปาล์มนํ ้ามันในอินโดนีเซีย บทสัมภาษณ์
(ภาษาฝรั่งเศส) ดูได้ ที่ http://www.swissinfo.ch/fre/accaparement-desterres_-il-n-existe-pas-de-production-d-huile-de-palme-industrielle-durable-/43009936
รายงาน : ลงนามส่ งมอบอธิปไตย :
ข้ อตกลงการลงทุนคุกคามการกํากับดูแลอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อย่ า
งไรในฟิ ลิปปิ นส์ ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา
ฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ลงเดิมพันไปอย่างหนักในอุตสาหกรรมทําเหมือง
เหมืองแร่ขนาดใหญ่ 47 แห่ง ที่ดาํ เนินกิจการอยู่
แสดงหลักฐานให้ เห็นเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ
ถึงต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยทางสังคมและสิง่ แวดล้ อมทีจ่ ะต้ องจ่าย
รายงานสรุปนี ้ถกแถลงว่า
ความสามารถของประเทศทีจ่ ะกํากับดูแลหรื อสัง่ ปิ ดอุตสาหกรรมเหมืองที่ก่อมลภาวะ
จะถูกจํากัดลงอย่างมากด้ วยข้ อตกลงด้ านการลงทุนหลากหลายฉบับที่ฟิลปิ ปิ นส์ได้ ลงนามไป
เพราะข้ อตกลงเหล่านี ้มีข้อบทที่ปกป้องนักลงทุนต่างชาติอย่างครอบคลุมเกินเลยความจําเป็ น
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายทีม่ ดั มือมัดแขนของรัฐจะยิง่ แน่นหนาขึ ้นอีก
หากรัฐบาลเดินหน้ าลงนามในข้ อตกลงการค้ าเสรี ระหว่างฟิ ลปิ ปิ นส์กบั สหภาพยุโรป
และความเป็ นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจรอบด้ านระดับภูมิภาค (อาร์ เซพ) รายงานฉบับนี ้ (ภาษาอังกฤษ)
สามารถอ่านได้ ที่ http://focusweb.org/content/signing-away-sovereignty-how-investment-agreementsthreaten-regulation-mining-industry
_____________________________________________________________________________________________

WRM ฉบับที่ 229 - กุมภาพันธ์ / มีนาคม 2560 / wrm@wrm.org.uy | http:// wrm.org.uy

47

World Rainforest Movement

สมัครเป็ นสมาชิกรับจดหมายข่าวขบวนการป่ าฝนโลก (WRM Bulletin) ได้ ที่
http://wrm.us9.list-manage1.com/subscribe?u=f91b651f7fecdf835b57dc11d&id=ca171adcc2
จดหมายข่ าวนี้มีเป้าประสงค์ ทจี่ ะสนับสนุน และมีส่วนร่ วมในการต่ อสู้ของชนพืน้ เมืองและชุมชนดั้งเดิม
เหนือผืนป่ าและดินแดนของพวกเขา การเป็ นสมาชิกไม่ ต้องเสียค่ าใช้ จ่าย
จดหมายข่ าวรายเดือนของขบวนการป่ าฝนโลก
จดหมายข่าวนี ้มีฉบับภาษาฝรั่งเศส สเปน และปอร์ ตเุ กสด้ วย
บรรณาธิการใหญ่ : วินฟริ ดสั โอเวอร์ เบค (Winfridus Overbeek)
บรรณาธิการผู้จดั การ : โจอันนา คาเบลโย (Joanna Cabello)
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : เอลิซาเบธ ดิอาซ (Elizabeth Díaz), ยุททา คิล (Jutta Kill), ฟลาวิโอ ปาโซส (Flavio Pazos),
เทเรซา เปเรซ (Teresa Perez)
สํานักเลขาธิการระหว่ างประเทศ ขบวนการป่ าฝนโลก :
WRM International Secretariat
Avenida General María Paz 1615 office 3. CP 11400. Montevideo, Uruguay
Phone/Fax: +598 26056943
wrm@wrm.org.uy - http://www.wrm.org.uy
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