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มุมมองของเรา 
 

 
 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : เสริมสร้างการต่อต้านข้ามพรมแดน 
 

จดหมายขา่วระดบัภมูิภาคฉบบันีเ้ป็นฉบบัท่ีสามของขบวนการป่าฝนโลกในช่วง 10 เดือน ฉบบัแรก (WRM Bulletin 

224) เจาะดวูา่อะไรเป็นปัจจยัขบัเคลือ่นการแยง่ยดึท่ีดินในลุม่นํา้คองโกในอฟัริกา ฉบบัท่ีสอง (ฉบบัท่ี 226) 

รายงานเร่ืองราวของประชาชนท่ีต้านทานอดีตของการเป็นอาณานิคม 

ท่ียงัคงยืนยงผา่นการการครอบงําและความรุนแรงทัว่ภมูิภาคอเมริกากลาง  

สว่นฉบบันีเ้น้นท่ีภมูิภาคท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 

ในการจดัทําจดหมายขา่วฉบบันี ้

ขบวนการป่าฝนโลกต้องการจะดงึความสนใจไปท่ีการตอ่สู้ต้านทานในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการทําลายป่า  

เป้าประสงค์มิใช่เพียงเพ่ือฉายให้เห็นสถานการณ์และการตอ่สู้ของชมุชนเทา่นัน้ 

แตเ่พ่ือสนบัสนนุกระบวนการสร้างเครือขา่ยและสร้างขบวนการท่ีคอ่นข้างท้าทายพวกเรา กลุม่องค์กรของชมุชน 

กลุม่นกัเคลือ่นไหว และขบวนการสงัคมในประเทศตา่งๆ ภายในภมูิภาคและข้ามภมูิภาค 

 

การจดัทําจดหมายขา่วระดบัภมูภิาคท่ีผา่นมาเป็นการเรียนรู้อยา่งดีสาํหรับเรา ตวัอยา่งเช่น 

เราได้สงัเกตเห็นวา่เส้นแบง่พรมแดนทางภมูศิาสตร์ท่ีกําหนดเขตของรัฐชาติตา่งๆ ในภมูิภาคท่ีเรากลา่วถงึ 

มกัจะแบง่แยกและทําให้การตอ่สู้ของชมุชนต้องโดดเดี่ยว ทัง้ๆ 

ท่ีเป็นการตอ่สู้เพ่ือปกป้องวิถีการทํามาหากินและปกป้องป่าเหมือนกนั  ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก็เช่นเดียวกนั 

ดินแดนท่ีปัจจบุนัระบวุา่เป็นประเทศกมัพชูา อินโดนีเซยี ติมอร์เลสเต ลาว มาเลเซีย บรูไน พมา่ (เมยีนมา) ฟิลปิปินส์ 

สงิคโปร์ ไทย และเวียดนาม ถือวา่รวมอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แตป่าปัวนิวกินี มณฑลยนูนาน 

หรือรัฐมณีปรุะในอินเดีย ไมไ่ด้นํามารวมอยูใ่นภมูิภาคนี ้ 

การแยกดินแดนดงักลา่วออกไปจากภมูิภาคท่ีเรียกวา่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เป็นวิถีทางการเมืองมากกวา่เป็นการอ้างอิงภมูศิาสตร์  ความหมายปัจจบุนัของช่ือภมูิภาคนี ้
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มีแหลง่ท่ีมาจากกระบวนการแบง่พืน้ท่ีครอบครองระหวา่งกนัของรัฐเจ้าอาณานิคม ท่ีเกิดขึน้ไมน่านมานีเ้อง  

การยดึครองดงักลา่วยงัคงดาํเนินมาจนถึงปัจจบุนั แม้จะหอ่หุ้มด้วยช่ือระเบียบวาระท่ีตา่งไป และมีกลุม่สถาบนัตา่งๆ 

จํานวนมากเข้ามาเก่ียวข้องในการดําเนินการด้วย 

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 

เพ่ือนร่วมงานและมติรสหายจากประเทศสว่นใหญ่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้มาชมุนมุกนัในกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย/สยาม เพ่ือแลกเปลีย่นเร่ืองราวและความรู้สกึนกึคดิจากสถานการณ์ท้องถ่ินท่ีแตกตา่งกนัไป  

การพดูคยุเน้นประเดน็ท่ีมีความหว่งใยร่วมกนัวา่ “กําลงัเกิดอะไรขึน้กบัป่าของเรา”  

เมื่ออภิปรายเปรียบเทียบและสานเร่ืองราวท่ีเป็นความทรงจําจากท่ีตา่งๆ เข้าด้วยกนั ก็พบวา่คาํตอบคือ 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นภมูิภาคแหง่ “ป่าท่ีสญูหายไป”  

การรับรู้ถึงสภาพการณ์ดงักลา่วแตกตา่งอยา่งเห็นได้ชดัจากภาพลกัษณ์ของภมูิภาคแหง่ “การเติบโตและการพฒันา” 

ท่ีชนชัน้นําทางการเมืองและผู้ กําหนดนโยบายของสถาบนัระหวา่งประเทศตา่งๆ ได้นําเสนอตอ่ชาวโลก  

 

ผลจากการสงัเคราะห์วิกฤตการณ์ท่ีผู้ เข้าร่วมได้นําเสนอ แสดงเห็นทัง้ความคล้ายคลงึกนั 

และความแตกตา่งกนัของสถานการณ์ท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ  สว่นท่ีเหมือนกนัอยา่งหนึง่ก็คือ 

ประสบการณ์เก่ียวกบักรอบนโยบายท่ีเรียกกนัวา่ “การเติบโตสเีขยีว (green growth)” มเีหมือนกนัทกุประเทศ  

มนัเป็นเร่ืองของการนําทฤษฎีเก่าท่ีเน้นสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการสกดัทรัพยากรมาใช้ แตค่ราวนีต้ิดฉลาก 

“สเีขียว” เข้าไปด้วย  กระบวนการทําลายธรรมชาตท่ีิกลบเกลือ่นด้วยวาทะของความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมนี ้

มีผู้ เลน่เก่ียวข้องหลายกลุม่ทัง้เกา่และใหม ่ซึง่สว่นใหญ่ไมไ่ด้อยูใ่นท้องถ่ิน  ในขณะท่ีสง่เสริมวาทะกรรมวา่ด้วย 

“การเติบโตสเีขียว” รัฐบาลในภมูภิาคนีก็้เร่ิมพึง่พิงการสกดัทรัพยากรธรรมชาตมิากขึน้เร่ือยๆ 

เพ่ือท่ีจะอยูร่อดทางการเมืองตอ่ไปได้  ขณะเดียวกนั 

ประชาชนในท้องถ่ินก็ยงัคงถกูกลา่วโทษวา่เป็นผู้ ทําลายสิง่แวดล้อมตอ่ไป 

และการท่ีประชาชนพึง่พาผืนป่าในการดาํรงชีวิตระดบัพืน้ฐานมาหลายรุ่นบรรพบรุุษ 

ก็ถกูกลา่วอ้างวา่เป็นสาเหตท่ีุทําให้พวกเขายากจน  

การใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนเหลา่นีกํ้าลงัเพ่ิมขึน้  

ในขณะเดียวกนัชมุชนก็เร่ิมมีบทบาทในการตอ่ต้านและผลกัดนัเพ่ิมขึน้ 

เพ่ือท่ีจะเปิดโปงและโต้กลบัยทุธศาสตร์กลา่วโทษดงักลา่ว 

 

ข้อคิดท่ีสะดดุใจมากท่ีสดุจากการแลกเปลีย่นท่ีกรุงเทพฯ ก็คือ ชะตากรรมของป่าตลอดยคุสมยัของ “ความก้าวหน้า” 

ท่ีมีแตค่วามผนัผวนและบอ่นทําลาย เป็นสิง่ท่ีผกูโยงเร่ืองราวจากอนภุมูิภาคท่ีตัง้อยูบ่นแผน่ดินใหญ่  

ซึง่รวมถึงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดยีและลุม่นํา้โขง เข้ากบัอนภุมูิภาคท่ีเป็นหมูเ่กาะของมาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์  ตวัการในภาครัฐและภาคเอกชนท่ีรับผิดชอบดาํเนินการบอ่นทําลาย 

ซึง่เป็นบคุลกิลกัษณะของ “การพฒันา” ท่ีผา่นมาในภมูิภาคนี ้

ต้องคอยประดิษฐ์เร่ืองราวมากลบเกลือ่นการทําลายดงักลา่ว วา่เป็น “ความก้าวหน้า” 
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และป้ายสใีห้การทําการเกษตรนิเวศท่ีชาญฉลาด กบัความผกูพนัทางสงัคมของชมุชนท่ีพึง่พิงป่า วา่ล้าหลงั ย้อนยคุ 

และไมเ่ป็นมรรคเป็นผลทางการผลติ  ความเป็นจริงนัน้หา่งไกลยิง่นกัจากข้อกลา่วหาเหลา่นี ้

 

ผลจากการกดดนัอยา่งตอ่เน่ือง ทําให้ความเป็นเอกภาพทางสงัคมและนิเวศวิทยาภายใน และระหวา่งชมุชน 

เร่ิมจะแตกสลายลงในบางพืน้ท่ี ในขณะท่ีความหลากหลายของรูปแบบ สถาบนั 

และกลไกของความสมานฉนัท์ของมนษุย์ด้วยกนั ถกูใช้เป็นอาวธุในการแบง่แยกเพ่ือปกครอง  

สดุท้ายท่ีสาํคญัไมน้่อยกวา่กนัคอื ฆาตกรรมและการปล้นสะดมถกูปิดบงัอําพรางด้วยการแปลงโฉมและช่ือเสยีใหม ่

ตวัอยา่งเช่น ในฟิลปิปินส์ วิสามญัฆาตกรรมกลบักลายเป็น 

“มาตรการเข้มงวดในการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย” (1)  ในกมัพชูา 

การสบืสวนคดกีารยงิเหีย้มโหดท่ีดําเนินไปอยา่งเช่ืองช้า 

ถกูอ้างวา่เป็นเพราะครอบครัวของผู้ เสยีหายไมไ่ด้ยื่นคาํร้องเป็นทางการตอ่ตํารวจ (2)  ในอินโดนีเซยี 

การสนบัสนนุเงินทนุสาํหรับการขยายพืน้ท่ีปลกูปาล์มนํา้มนั ใช้คําหลกัตา่งๆ มาอธิบายวา่เป็น 

“การสร้างหลกัประกนัสทิธิในท่ีดนิของชมุชนท้องถ่ิน โดยการปฏิสมัพนัธ์กบัภาคการทําไร่สวนขนาดใหญ่” หรือ 

“สนบัสนนุความพยายามท่ีจะปกป้องมลูคา่ท่ีสงูทางการอนรัุกษ์ / ป่าท่ีเก็บกกัคาร์บอนจํานวนมาก 

ในเขตสมัปทานปลกูปาล์มนํา้มนั” (3) 

 

วิธีหนึง่ท่ีจะทําให้เร่ืองราวของการทําลายป่าและผลลพัธ์ท่ีชมุชนต้องแบกรับ 

รวมทัง้การตอ่ต้านของชมุชนในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตกอยูใ่นความเงียบและไมป่รากฏให้เห็น 

คือการท่ีผู้กระทําการเปรียบเทียบความเสยีหายท่ีเกิดขึน้วา่ น่ีแหละคือสิง่ท่ีเรียกวา่ “แผนการพฒันา” ตวัอยา่งเช่น 

แผนปฏิบตัิการป่าไม้เขตร้อน  ปี พ.ศ. 2529 ของธนาคารโลก เรียกการทําลายป่าเสยีใหมว่า่เป็น 

“การพฒันาอตุสาหกรรมบนฐานของป่าไม้” 

โดยเพ่ิมการใช้การขยายพืน้ท่ีอนรัุกษ์เป็นเคร่ืองมือในการจํากดัการทําลาย  อีกสามทศวรรษตอ่มา 

การชมุนมุท่ีกรุงเทพฯ ตัง้ข้อสงัเกตวา่ ถงึแม้แผนปฏิบตัิการดงักลา่วจะพกัไว้ไปนานแล้ว 

แตแ่นวคดิของมนัในการจบัคูเ่ข้าด้วยกนัระหวา่งการปกป้องป่ากบัการทําลายป่า 

ยงัคงดาํรงอยูใ่นปัจจบุนัภายใต้ช่ือใหม่ๆ  อนัได้แก่ นโยบาย โครงการ หรือกรอบความคดิวา่ด้วย “การเติบโตสเีขยีว” 

“สถานการณ์ท่ีมีแตไ่ด้กบัได้ (win-win)” สาํหรับ “สิง่แวดล้อมกบัการพฒันา” หรือ เพ่ือ 

“การอนรัุกษ์และการลดความยากจน” หรือ เครดติคาร์บอน หรือ “การชดเชย” คาร์บอน พร้อมไปกบัการยอมรับสทิธิ 

หรือเรียกวา่ “ระเบียงความหลากหลายทางชีวภาพ” หรือ “การชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพ” เพ่ือ 

“การทําเหมืองท่ีมีผลกระทบทางบวกตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ” เป็นต้น ไมว่า่จะตัง้ช่ือใหมเ่ป็นอะไรก็ตาม 

ผลท่ีเกิดตามมาแกช่มุชนผู้พึง่พิงป่า 

ก็จะยงัคงเหมือนกบัท่ีเกิดขึน้จากแผนปฏิบตัิการป่าไม้เขตร้อนของธนาคารโลกนัน่เอง ซึง่ได้แก่ 

การจํากดัสทิธิของชมุชนในการใช้ท่ีดินตามแบบแผนท่ีปฏิบตัิมาแตด่ัง้เดิม 

หรือแม้แตก่ารสญูเสยีท่ีดินให้แกก่ารแยง่ยดึท่ีดินแบบใหมท่ี่เน้นการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิ
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ขณะท่ีการรุกคืบทําลายป่าไมใ่ยดีกบัขอบเขตใด การพบปะกนัด้วยใจท่ีกรุงเทพฯ แสดงให้เห็นวา่ 

การลงแรงต้านทานและกําลงัใจท่ีได้คืนมาบ้าง เป็นพลงัท่ีจะยดึโยงชมุชนและประชาชนเข้าด้วยกนัข้ามพรมแดน 

ทัง้ภายในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และทัว่โลก  

การออกจดหมายขา่วเป็นวิธีหนึง่ท่ีจะสนบัสนนุและเผยแพร่สารนี ้ เพ่ือเป็นการสนบัสนนุกระบวนการดงักลา่ว 

จดหมายขา่วฉบบันี ้ซึง่มีเนือ้หาครอบคลมุภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดยี ไทย เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

และกมัพชูา รวมทัง้ภาพรวมของภมูิภาค จะมกีารแปลเป็นภาษาท่ีใช้ในภมูิภาคบางภาษา 

 

เราหวงัวา่ผู้อา่นจะพงึพอใจกบัจดหมายขา่วฉบบันี ้

 

(1) ประธานาธิบดีดแูตร์เตของฟิลปิปินส์เทียบได้กบัฮิตเลอร์ ในการทําสงครามตอ่ต้านยาเสพติด  สาํนกัขา่วเอเอฟพี 

30 กนัยายน 2559 และ https://www.youtube.com/watch?v=Mu5W5CJAPH4 

(2) ตํารวจกลา่วโทษครอบครัววา่ทําให้การสบืสวนเดก็ท่ีหายไปชะงกังนั หนงัสอืพิมพ์กมัพชูารายวนั 2 กนัยายน 2558 

https://www.cambodiadaily.com/news/police-blame-family-for-stalled-probe-into-lost-boy-93151/  

(3) แนวร่วมสภาพภมูิอากาศและการใช้ท่ีดิน ความริเร่ิมในอินโดนีเซีย รายการเงินทนุให้เปลา่และสญัญาวา่จ้าง 

http://www.climateandlandusealliance.org/wp-content/uploads/2017/01/Indonesia-Grants-List_2017-

Q1.pdf 

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : เช่ือมโยงประชาชนที่ต้านทาน 

การลงทุนรายใหญ่และความริเร่ิมด้านการอนุรักษ์ 
 

 
 

โครงการลงทนุขนาดใหญ่และความริเร่ิมด้านการอนุรักษ์สภาพภูมิอากาศ 

ทาํลายป่าและดนิแดนของประชาชน 
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การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งรวดเร็วของภมูิภาคเอเชีย มีราคาสงูยิ่งตอ่ชมุชนท้องถ่ิน 

ตอ่สิง่แวดล้อมและเศรษฐกิจของพวกเขาทัว่ทัง้ภมูิภาค  ‘การพฒันา’ ท่ีวา่นี ้

มีบคุลกิลกัษณะเป็นการลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ ท่ีในท่ีสดุแล้วเป็นการควบคมุและแสวงประโยชน์จากท่ีดิน 

ป่าไม้ นํา้ ธรรมชาติ แร่ธาต ุและแรงงาน  รัฐบาลตา่งๆ ในเอเชีย 

กําลงัเสาะหาเงินลงทนุจากภาคเอกชนในทกุภาคสว่นของเศรษฐกิจ ตัง้แตพ่ลงังาน นํา้มนั แร่ธาต ุ

การเกษตรและการแปรรูปอาหาร จนถึงการศกึษา สาธารณสขุ การทอ่งเท่ียว หตัถอตุสาหกรรม ยา การขนสง่ 

และโครงสร้างพืน้ฐานในเมือง  แหลง่เงินทนุมีอยูห่ลากหลาย 

โดยทัว่ไปจะได้รับการเอือ้อํานวยผา่นข้อตกลงด้านความชว่ยเหลอืและด้านเศรษฐกิจ ท่ีจดัทําขึน้แบบทวิภาคี พหภุาค ี

และระดบัภมูิภาค และมกัจะรองรับด้วยเงินทนุท่ีไหลเวียนอยูใ่นระดบัโลก ซึง่ยากตอ่การตรวจสอบ (1) 

 

ท่ีดิน ป่า และนํา้ กําลงัถกูยดึไปใช้ประโยชน์หลายด้าน ได้แก่ การเกษตรเชิงอตุสาหกรรม การปลกูต้นไม้ 

การผลติไฟฟ้าพลงันํา้ อตุสาหกรรมสกดั การทอ่งเท่ียว โครงสร้างพืน้ฐาน การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจ และเพียงเพ่ือการทํากําไรจากการก่อสร้างตลาดใหม่ๆ   ภายในเวลาไมก่ี่เดือน 

ภมูิทศัน์และระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพถกูแปลงเปลีย่นไปเป็นสวนยาง สวนปาล์มนํา้มนั 

หรือไร่มนัสาํปะหลงั เป็นเมืองยอ่ยท่ีมีรัว้ล้อมรอบ หรืออา่งเก็บนํา้เหนือเขื่อน  ทา่มกลางสิง่เหลา่นีค้อื 

ผืนป่าหรือพืน้ท่ีชุ่มนํา้ท่ีอาจจะกําหนดให้เป็นเขตอนรัุกษ์ท่ีใช้ผลติรายได้ “สเีขยีว”  

ประชาชนในท้องถ่ินยากท่ีจะได้ประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงเช่นวา่นี ้และจากตลาดท่ีเปิดใหม ่ 

สว่นใหญ่พวกเขาจะสญูสิน้วถีิการดํารงชีวติ บ้านเรือน วฒันธรรม 

อตัลกัษณ์และความสามารถท่ีจะเข้าถึงอาหารท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ  พวกเขาจะถกูขบัไลอ่อกจากท่ีดิน 

ถกูโยกย้ายถ่ินฐาน และถกูผลกัดนัไปเป็นแรงงานคา่แรงตํา่ท่ีรายได้ไมแ่นน่อน (1) 

 

ในปัจจบุนั การกระจกุตวัของท่ีดนิในมือคนสว่นน้อยมีอตัราสงูขึน้อยา่งไมเ่คยมีมาก่อน 

โดยเฉพาะในประเทศท่ีเจ้าของท่ีดินรายใหญ่มกัมีความสมัพนัธ์กบันกัการเมือง อยา่งเช่น ฟิลปิปินส์ กมัพชูา 

สปป.ลาว มาเลเซีย ปากีสถาน อินเดีย และอินโดนีเซีย  ในชว่ง 10 ถึง15 ปีท่ีผา่นมา รัฐบาลตา่งๆ 

ในเอเชียได้แก้กฎหมายกนัเป็นแพ เพ่ือยกเลกิการคุ้มกนัสทิธิท่ีเกษตรกรรายยอ่ย ชาวประมงพืน้บ้าน ชนพืน้เมือง 

และผู้ ท่ีอยูอ่าศยัในป่าเคยได้รับมาแตด่ัง้เดิม 

ทําให้พวกเขาตกอยูใ่นภาวะสุม่เสีย่งท่ีจะถกูยดึครองท่ีดินโดยรัฐและบรรษัทธุรกิจ 

เพ่ือนําไปทําการเกษตรเชิงอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมสกดั หรือกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน และ ‘ระเบียงเศรษฐกิจ’ (2)  

การเปลีย่นแปลงกฎหมายเหลา่นีแ้ตกตา่งไปตามแตล่ะประเทศ แตล้่วนเป็นไปเพ่ืออํานวยความสะดวกให้บริษัทตา่งๆ 

สามารถเข้าถึงท่ีดินขนาดใหญ่ท่ีชมุชนท้องถ่ินใช้ประโยชน์อยู ่เพ่ือท่ีจะสกดัทรัพยากรไม้ แร่ธาต ุนํา้ 

และความมัง่คัง่ตามธรรมชาติอ่ืนๆ ได้ง่ายขึน้ โดยไมม่ีข้อจํากดัด้านกฎระเบียบมากนกั 

 

ผู้วางนโยบายมกัจะถกแถลงวา่ รัฐมีความจําเป็นท่ีจะต้องเวนคืนท่ีดินมาเป็นของรัฐ 

เพ่ือให้เกิดการพฒันาและให้เศรษฐกิจเติบโต  อินโดนีเซีย และอินเดีย 

กําลงัออกกฎหมายอนญุาตให้รัฐเวนคืนท่ีดินสาํหรับดําเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยให้เหตผุลวา่ 
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เพ่ือบรรลเุป้าหมายการพฒันาชาติและประโยชน์ของสว่นรวม  ในประเทศไทย 

แผนแมบ่ทแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้ฯ เป็นความพยายามลา่สดุ 

หลงัจากมีความพยายามตอ่เน่ืองมาเป็นเวลานานท่ีจะขยายการปลกูไม้เชิงเดีย่วในแปลงขนาดใหญ่ๆ   

แผนแมบ่ทฉบบันีป้ระกาศออกมาในเดือนมิถนุายน 2557 โดยกองอํานวยการรักษาความมัน่คงในราชอาณาจกัร 

(กอ.รมน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ในแผนนี ้

มีการอนญุาตให้สมัปทานแก่บริษัทเอกชนทําการปลกูไม้ในพืน้ท่ีป่า ซึง่เทา่กบัวา่ 

การทํามาหากินและการดํารงชีวติของชมุชนท่ีอาศยัป่าจะสุม่เสีย่งตอ่การถกูขบัไลใ่ห้ไปอยูท่ี่อ่ืน (3)  

สว่นรัฐบาลกมัพชูาได้แปลงเปลีย่นท่ีดินสาธารณะให้เป็นท่ีดินเอกชนของรัฐ และกลา่วอ้างวา่ป่าชมุชนท่ีมีอยูถื่อเป็น 

“ป่าเสือ่มโทรม” ท่ีพร้อมจะจดัสรรเป็นท่ีดินสมัปทานทางเศรษฐกิจระยะยาวให้แก่บรรษัทธุรกิจ 

 

การปลกูไม้เชิงเดี่ยวในแปลงขนาดใหญ่จะยิ่งขยายตวัเพ่ิมมากยิ่งขึน้ ด้วยมกีองทนุใหม่ๆ  

ออกมาสง่เสริมการลงทนุของเอกชนในการดําเนินธุรกิจท่ีเรียกวา่ การเกษตรแบบ ‘ไร้การทําลายป่า’ (zero-

deforestation)  ลา่สดุมีการประกาศเร่ืองนีใ้นเวทีเศรษฐกิจโลก เมื่อเดือนมกราคม 2560  

กองทนุเหลา่นีม้ีเงินทนุเกือบ 400 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ ท่ีรัฐบาลนอร์เวย์เสนอให้ 

ร่วมสมทบทนุโดยบรรษัทระดบัโลกตา่งๆ เชน่ คาร์ฟร์ู มาร์คส์แอนด์สเปนเซอร์ มาร์ส เมโทร เนสเล ่เทสโก 

และยนิูลเีวอร์   องค์กรท่ีสญัญาจะสนบัสนนุเงินทนุดงักลา่วอ้างวา่ 

กองทนุนีจ้ะกระตุ้นให้เกิดการลงทนุขนานใหญ่โดยภาคเอกชน 

ในการใช้ท่ีดินเชิงพาณิชย์ในทางท่ีจะปกป้องและฟืน้ฟปู่าไม้และป่าพรุไปพร้อมกนัด้วย (4) 

 

อยา่งไรก็ตาม เมื่อดจูากประสบการณ์ของโครงการท่ีคล้ายคลงึกนั ท่ีได้ดําเนินการไปในประเทศตา่งๆ เช่น เวียดนาม 

อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ เมียนมา และกมัพชูา จะเห็นได้วา่เงินทนุเหลา่นีรั้งแตจ่ะกระตุ้นการทําการเกษตรพนัธสญัญา 

ท่ีผกูมดัเกษตรกรรายยอ่ยให้ใช้ท่ีดินของตนเพ่ือขยายการเพาะปลกูเป็นแปลงใหญ่  โครงการเกษตรลกัษณะนี ้

มีแนวโน้มท่ีจะผลกัภาระความเสีย่งทัง้หมดให้แก่เกษตรกรรายยอ่ย 

ในขณะท่ีบรรษัทเอกชนจะมีอํานาจควบคมุการใช้ท่ีดินของชาวไร่ชาวนาในทางปฏิบตัิ  นอกจากนัน้ 

ยงัจะเอือ้ให้อตุสาหกรรมอาหารระดบัโลกสามารถอําพรางอํานาจควบคมุท่ีดินเพ่ือการเกษตรภายใต้โครงการ 

‘ความรับผิดชอบตอ่สงัคม’  

บอ่ยครัง้รัฐบาลจะสร้างสนิเช่ือพิเศษสาํหรับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมการเกษตรพนัธสญัญาเหลา่นี ้

โดยอํานวยความสะดวกในการกู้ยืมเงินเพ่ือซือ้เมลด็พนัธุ์ ปุ๋ ย ฯลฯ  

ซึง่เทา่กบัเป็นการอดุหนนุความริเร่ิมของบรรษัทท่ีต้องการจะแก้หน้า 

จากการถกูวิพากษ์วจิารณ์วา่ขาดความพยายามท่ีจะแก้ไขผลกระทบทางลบจากการเกษตรเชิงอตุสาหกรรม 

ท่ีมีตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  หลกัฐานท่ีรวบรวมได้จากพืน้ท่ีแสดงให้เห็นวา่ 

การลงทนุของภาคเอกชนดงักลา่วมีผลน้อยมากในการหยดุยัง้การทําลายป่า หรือลดการใช้ปุ๋ ยไนโตรเจน 

ซึง่เป็นแหลง่ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท่ีใหญ่ท่ีสดุในภาคการเพาะปลกูพืชผล ตวัอยา่งเช่น 

ในหลายโครงการท่ีพบในเวียดนามตอนกลาง เกษตรกรได้รับคาํแนะนําและได้รับปุ๋ ยไนโตรเจนจากบริษัทยารา 
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(Yara) ของนอร์เวย์ ซึง่เป็นบริษัทหนึง่ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัวิสยัทศัน์ใหมส่าํหรับการเกษตรในเวทีเศรษฐกิจโลก 

ท่ีกลา่วถงึข้างต้น และเป็นบริษัทนําของแนวร่วมเพ่ือการเกษตรท่ีชาญฉลาดด้านสภาพภมูิอากาศ (5) 

 

ในเวลาเดียวกนั การเกษตรแบบดัง้เดิมท่ีชาวไร่ชาวนาและเกษตรรายยอ่ยทํามา ก็กําลงัเผชิญความท้าทายมากมาย 

ตวัอยา่งเช่น ในสปป.ลาว การทําเกษตรแบบหมนุเวียนถกูมองวา่เป็นสาเหตขุองการทําลายป่า  ในช่วงทศวรรษ 2530 

รัฐบาลลาวเร่ิมดาํเนินโครงการจดัสรรท่ีดินและป่าท่ีประกาศห้ามไมใ่ห้ทําการเพาะปลกูแบบหมนุเวียน 

และสง่เสริมวิธีการจดัการท่ีดินตามประเภทท่ีดินท่ีแตกตา่งกนั  รายงานการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ 

ผลลพัธ์ของโครงการเป็นไปในทางตรงกนัข้ามกบัความคาดหวงั คอืเกิดความไมม่ัน่คงในท่ีดิน ความยากจน 

และการย้ายถ่ินเพราะความขาดแคลนเพ่ิมมากขึน้ และการทําลายป่าก็มิได้ถกูหยดุยัง้ 

เน่ืองจากชมุชนท้องถ่ินไมใ่ช่ต้นตอของการทําลายป่า (6)  มาไมน่านนี ้รัฐบาลลาวได้ออกกฎระเบียบวา่ด้วย 

‘ระเบียงอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ’ ในระดบัจงัหวดั 

เพ่ือวางรากฐานทางกฎหมายสาํหรับการจดัการสิง่ท่ีเรียกวา่ ‘ระเบียงความหลากหลายทางชีวภาพ’ ด้วยเงินทนุ 12.8 

ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ ท่ีได้รับจากธนาคารพฒันาเอเชีย (เอดีบี)  โครงการของเอดีบีนีมุ้ง่นําร่อง 

‘การจดัการป่าอยา่งยัง่ยืน’ และเตรียมการให้ประเทศตา่งๆ 

สมคัรขอรับเงินทนุภายใต้โครงการลดการปลอ่ยก๊าซจากการทําลายป่าและการเสือ่มโทรมของป่า (เรดด์)  

การวางแผนการใช้ท่ีดินได้ดาํเนินไปใน 67 หมูบ้่าน รวมท่ีดินป่า 350,000 เฮกตาร์ 

ท่ีชมุชนถกูห้ามไมใ่ห้ใช้ทําไร่หมนุเวียน (7) 

 

ข้อตกลงการค้าและการลงทนุเสรี มีบทบาทสาํคญัในการกําหนดกรอบกฎหมายและนโยบาย 

ท่ีอํานวยความสะดวกให้แก่การยดึท่ีดินและนํา้ เพ่ือการลงทนุขนาดใหญ่ การทําลายป่า 

และความเสือ่มโทรมของระบบนิเวศ  ผลกระทบมีทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

ด้วยการสง่เสริมการผลติสนิค้าโภคภณัฑ์เพ่ือการสง่ออก ท่ีมีลกัษณะเฉพาะและเป็นการผลติแบบครบวงจร 

สง่ผลทางอ้อมให้เกิดการขยายการปลกูพืชเชิงเดี่ยวในแปลงขนาดใหญ่ และการทําเหมืองแร่  

สว่นผลกระทบทางตรงคือ การท่ีรัฐมีพนัธกรณีท่ีจะต้องขจดัอปุสรรคท่ีกีดขวางการลงทนุของตา่งชาติออกไป (8)  

ตวัอยา่งเช่น ในเดือนมกราคม 2559 สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซยีน) 

ได้เปิดตวัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) 

ท่ีมุง่หมายจะรวมตลาดของสมาชิกประเทศเข้าด้วยกนัเป็นตลาดเดียวกนั 

และรวมฐานการผลติเป็นฐานเดยีวกนัในระดบัภมูิภาค เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัในระบบเศรษฐกิจโลก 

(9)  เพ่ือท่ีจะอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

รัฐบาลสมาชิกอาเซยีนได้ลงนามในข้อตกลงหลายฉบบัท่ีชว่ยให้นกัลงทนุรายใหญ่สามารถเข้าถึงท่ีดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ วตัถดุิบและแรงงานได้ง่ายขึน้ 

และจดัให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่สทิธิของนกัลงทนุท่ีจะดาํเนินธุรกิจเพ่ือทํากําไร  

การคุ้มครองดงักลา่วไมไ่ด้ครอบคลมุประชากรในท้องถ่ินผู้ ท่ีสญูเสยีท่ีดิน ป่าไม้ แหลง่นํา้ 

และวิถีการดํารงชีวิตให้แก่การกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน และโครงการลงทนุอ่ืนๆ ท่ีชปู้ายวา่เป็นการพฒันา 
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ในภมูิภาคแมโ่ขง โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคแมโ่ขง (จีเอ็มเอส) ท่ีนําโดยเอดบีี 

มุง่หมายท่ีจะแปลงเปลีย่นทนุมนษุย์และทนุธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งมัง่คัง่ในภมูิภาคแมโ่ขง 

ให้เป็นเขตการค้าและการลงทนุเสรีของนกัลงทนุ 

ผา่นโครงการลงทนุท่ีหลากหลายและทะเยอทะยานด้านการคมนาคมขนสง่ (ทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ 

และทางนํา้) พลงังาน การขยายเมือง โทรคมนาคม การทอ่งเท่ียว การค้า และการเกษตร  

ศนูย์กลางของกรอบยทุธศาสตร์จีเอ็มเอสคือ การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ 

ซึง่เป็นหยอ่มของการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานอยา่งเข้มข้น  บางหยอ่มจะมีการพฒันา 

‘ระเบียงอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ’ ควบคูก่นั เช่น ในลาว กมัพชูา และเวียดนาม  

ระเบียงอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเหลา่นีค้รอบคลมุพืน้ท่ีป่าและท่ีดินท่ีไมใ่ช่ป่า เป็นจํานวนรวม 2 

ล้านเฮกตาร์ และถกูกําหนดให้เป็นองค์ประกอบ ‘สเีขยีว’ ของการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน  

ยทุธศาสตร์ด้านการเกษตรของจีเอ็มเอส 

เน้นท่ีการหลอมรวมเกษตรกรระดบัยงัชีพเข้าเป็นสว่นหนึง่ของหว่งโซอ่ปุทานระดบัภมูิภาค/โลก 

ซึง่ควบคมุโดยบรรษัทธุรกิจการเกษตร 

และเบนทิศทางการผลติในภาคเกษตรจากการผลติเพ่ือยงัชีพไปเป็นการผลติป้อนตลาดในระดบัภมูิภาคและระดบัโล

ก 

 

ถึงแม้สาํนวนโวหารท่ีใช้ จะเป็นเร่ืองของการลดความยากจนและการพฒันาท่ียัง่ยืน 

แตท่วา่รูปแบบการพฒันาท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุโดยรัฐบาล แหลง่ทนุ และสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศนี ้

กําลงัมีลกัษณะเป็นการสกดัทรัพยากรยิง่ขึน้ทกุที และจะสร้างความเหลือ่มลํา้และความอยตุิธรรมเพ่ิมขึน้ทกุขณะ  

การพฒันารูปแบบนี ้เป็นการริบเอาองค์ประกอบของธรรมชาติ 

เอาศกัยภาพของมนษุย์และวตัถดุิบไปให้บรรษัททําการค้ากําไร พร้อมกบัทําลายระบบนิเวศ 

ทําลายชมุชนและความเป็นไปได้ท่ีจะมีชีวิตท่ีดกีวา่  

ความรุนแรงท่ีกระทําตอ่ประชาชนและธรรมชาตเิป็นสว่นหนึง่และสว่นหลกัของรูปแบบนี ้ 

จึงไมน่า่แปลกใจท่ีทัว่ทวีปเอเชีย ประชากรในท้องถ่ินกําลงัตอ่ต้านการพฒันาดงักลา่ว  

พวกเขาต้องเผชิญกบัภยัเสีย่งมหาศาลด้านการเมอืงและความมัน่คง ในปฏิบตัิการปกป้องท่ีดิน นํา้ ป่า 

และระบบนิเวศ จากเงือ้มมือของทนุท่ีเป็นตวัหํา้ และตวักระพือลทัธิสกดัทรัพยากร 

 

ชาลมาลี กุตตาล  ผู้ อํานวยการโครงการศกึษาและปฏิบตัิการงานพฒันา (โฟกสั)  

คาร์ทินี ซามอน  องค์กรเกรน (GRAIN) 

 

(1) Shalmali Guttal  บทนํา : การนิยามการอภิบาลใหม ่การท้าทายระบบตลาด ในรายงานช่ือ 

การเก็บทีดิ่นไวเ้ป็นของทอ้งถ่ิน : การเรียกคืนการอภิบาลจากระบบตลาด ตลุาคม 2557  

http://focusweb.org/landstruggles 
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(2) GRAIN การปฏิรูปเกษตรกรรมท่ีถอยหลงัในเอเชีย : กฎหมายกําลงัยดึท่ีดินไปจากมือประชาชน  เมษายน 2558 
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ป่าไม้ที่ดนิในประเทศไทย: ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน 

 

การเมืองเร่ืองของป่าไม้ของไทยได้ผา่นชว่งเวลาของการจดัการป่าไม้ในรูปแบบตา่งๆ มาหลายยคุหลายสมยั 

ตัง้แตบ่ริษัทบริติชเร่ิมทําการตดัไม้สกัในป่าในศตวรรษท่ี 19 ตามด้วยกลุม่นกัค้าไม้อ่ืนๆ 

ท่ีเข้ามาครองธุรกิจนีใ้นศตวรรษท่ี 20  ในขณะเดียวกนั 
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รัฐบาลก็พยายามจะป้องกนัมิให้ท่ีป่าตกอยูใ่นครอบครองของขบวนการการเมืองท่ีเป็นปฏิปักษ์ตอ่รัฐ 

โดยการดาํเนินมาตรการสง่เสริมการขยายพืน้ท่ีทําการเกษตรเชิงพานิชย์ การสร้างเขื่อนผลติไฟฟ้าพลงันํา้ 

รวมทัง้การทําไม้ในป่า  จนเมื่อป่าไม้ทัง้ประเทศหดหายไปแทบจะสิน้ 

จึงออกประกาศห้ามตดัไม้อยา่งเป็นทางการในปี 2532 

 

ในยคุถดัมา รัฐบาลหนัมาเน้น “การอนรัุกษ์ป่าไม้” และ “การปลกูป่า” เพ่ิมขึน้  แตท่วา่ป่าไม้ยงัคงเสือ่มโทรมลง 

และความขดัแย้งท่ีรัฐบาลมีอยูก่บัชมุชนท้องถ่ินท่ีอาศยัอยูใ่นเขตป่า ก็มิได้ลดน้อยถอยลง 

แตก่ลบัยืดเยือ้และโยงใยไปยงัปัญหาท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั และปัญหาการขาดแคลนท่ีดินทําการเกษตรของประชาชน  

 

ต้นตอของความขดัแย้งสว่นหนึง่คือ 

การท่ีกรมป่าไม้ของรัฐยืนหยดัท่ีจะใช้อํานาจควบคมุผืนดินกว้างใหญ่ไพศาลทัว่ราชอาณาจกัร 

ทัง้ท่ียงัมีป่าปกคลมุและไมม่ีป่าเหลอืแล้ว  ชมุชนกวา่ 11,000 แหง่ทัว่ประเทศ ได้ตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นท่ีดินสาธารณะ 

ซึง่ตามกฎหมายเป็นท่ีดินของรัฐ รวมแล้วเทา่กบัร้อยละ 57 ของพืน้ท่ีประเทศ  นอกจากนี ้

แม้วา่กรมท่ีดินจะได้ออกเอกสารสทิธ์ิประเภทตา่งๆ ให้แก่บคุคลในการครอบครองท่ีดินไปทัง้หมด 20 ล้านเฮกตาร์ 

จากท่ีดินของประเทศรวมทัง้หมด 51 ล้านเฮกตาร์ 

ซึง่ท่ีดินท่ีได้รับเอกสารสทิธ์ิไปแล้วนีส้ว่นหนึง่ก็เป็นท่ีป่าของรัฐรวมอยูด้่วย แตป่รากฎวา่ร้อยละ 90 

ของเอกสารสทิธ์ิเหลา่นีต้กอยูใ่นมือของประชากรเพียงร้อยละ 10 ของประเทศเทา่นัน้  อยา่งน้อยร้อยละ 38 

ของท่ีดินท่ีเอกชนถือครองเหลา่นีถ้กูทิง้ให้รกร้างวา่งเปลา่ จํานวนท่ีแท้จริงอาจมากกวา่นีอี้ก  ในสถานการณ์เช่นนี ้

ความขดัแย้งเป็นสิง่ท่ีหลกีเลีย่งไมไ่ด้  นอกจากครอบครัวเกษตรกร 1.5 

ล้านครอบครัวจะต้องเชา่ท่ีดินเพ่ือทําการเกษตรแล้ว แตก่วา่ 800,000 ครอบครัวไมม่ีท่ีดินเป็นของตนเองเลย 

 

ในเวลาเดียวกนั พระราชบญัญตัสิวนป่า พ.ศ. 2535 

ได้ให้ความชอบธรรมแกก่ารยดึท่ีดินของรัฐเป็นจํานวนมากท่ีชมุชนใช้ประโยชน์ทําการเกษตรอยู ่

เพ่ือท่ีจะทําการปลกูไม้โตเร็วในแปลงขนาดใหญ่ๆ  และในปัจจบุนั รัฐก็หาเหตผุลใหมม่าถกแถลงอีก 

เพ่ือท่ีจะขบัไลป่ระชาชนออกจากท่ีดินท่ีตามกฎหมายระบวุา่เป็นพืน้ท่ีป่า 

คือการกลา่วโทษวา่ชาวบ้านกําลงัทําให้โลกร้อนจากการมาตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นพืน้ท่ีป่า  

บทความนีอ้ธิบายถึงความขดัแย้งในสองจงัหวดัทางภาคเหนือของประเทศไทย คือ เพชรบรูณ์และชยัภมูิ 

ซึง่เป็นสถานการณ์ท่ีมาตรการอนรัุกษ์ของทางการได้รุกเข้าไปในพืน้ท่ีของชมุชน 

 

เพชรบูรณ์ 

หมูบ้่านห้วยระหงส์ อําเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ มีประชากรกวา่ 1,200 คน ได้มาตัง้ถ่ินฐานท่ีน่ีตัง้แตปี่ พ.ศ. 

2514  ชาวบ้านสว่นใหญ่ในหมูบ้่านนี ้

ถกูขบัออกมาจากถ่ินฐานเดมิท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีป่าของรัฐท่ีรัฐบาลประกาศจดัตัง้เป็นอทุยานแหง่ชาตินํา้หนาวในปี 2514  

หมูบ้่านห้วยกลทาท่ีอยูไ่กล้กนันัน้ มีประชากรน้อยกวา่มาก มาตัง้ถ่ินฐานเมื่อ พ.ศ. 2506  
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เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2542 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าภผูาแดง ซึง่มีเนือ้ท่ี 

ครอบคลมุพืน้ท่ีท่ีดินทํากิน ท่ีอยูอ่าศยั และพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีประชาชนใช้สอยมาแตเ่ดมิ 

ทําให้ประชาชนในพืน้ท่ีกลายสถานภาพเป็นผู้บกุรุกเขตป่าสงวนของรัฐในทนัที  

ปฏิบตัิการโยกย้ายชาวบ้านออกจากพืน้ท่ี ทําให้ประชาชนในหมูบ้่านห้วยหวาย 24 หลงัคาเรือน 

ซึง่มีพืน้ท่ีตดิกบัหมูบ้่านห้วยระหงส์และห้วยกลทา 

ต้องย้ายออกจากท่ีอยูอ่าศยัและท่ีดินทํากินโดยไมม่ีมาตรการและพืน้ท่ีรองรับ 

และปราศจากการเยียวยาใดจากรัฐบาล  ทัง้ท่ีเจ้าหน้าท่ีอทุยานแจ้งวา่ถ้ายอมออกไปจะได้รับคา่ชดเชย  

คําสญัญาดงักลา่วไมม่ีผลทางกฎหมายเน่ืองจากชาวบ้านไมม่ีโฉนดท่ีดิน 

และเป็นการลวงให้ชาวบ้านหลงเช่ือและย้ายออกแตโ่ดยด ี

 

หมูบ้่านห้วยกลทาตกอยูใ่นภาวะถกูคกุคามตลอดมา  ในปี 2548 ชาวบ้านจํานวน 13 คน 

(ในจํานวนนีม้ีเด็กเยาวชนท่ีไปรับจ้างช่วยพอ่แม ่2 คน คนพิการ 1 คน) 

ไปรับจ้างหกัข้าวโพดในแปลงท่ีดนิทํากินของเพ่ือนบ้าน  หวัหน้าเขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าภผูาแดง 

ได้แจ้งความดาํเนินคดีอาญากบัชาวบ้านกลุม่นีใ้นข้อหาบกุรุกแผ้วถางป่าในเขตอนรัุกษ์  ศาลชัน้ต้นพิพากษายกฟ้อง 

โดยให้เหตผุลวา่สถานภาพของพืน้ท่ีเพาะปลกูขนาดเลก็ (9 ไร่) ดงักลา่วไมม่คีวามชดัเจน  

แตศ่าลอทุธรณ์พิพากษากลบั ให้รับโทษจําคกุเป็นเวลา 6 เดือน รอลงอาญา 2 ปี  เมื่อชาวบ้านยื่นฎีกา 

ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอทุธรณ์ 

 

นอกจากนี ้ชาวบ้านยงัถกูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยกรมอทุยานแหง่ชาต ิฟ้องคดตีอ่ศาลแพง่ 

เน่ืองจากกระทําการอนัเป็นสาเหตทํุาให้โลกร้อน  พรบ. สิง่แวดล้อมปี 2535 ระบวุา่ 

หากใครก่อให้เกิดมลภาวะต้องเป็นผู้จ่าย ซึง่ตามปกตเิป็นมาตรการท่ีใช้กํากบัโรงงานอตุสาหกรรม 

แตห่นว่ยงานของรัฐได้นําเอาหลกัการนีม้าเป็นเคร่ืองมือใช้ปรามประชาชน 

ท่ีทางการถือวา่อยูใ่นขา่ยเป็นผู้บกุรุกพืน้ท่ีป่าและทําให้ป่าไม้เสยีหาย 

โดยให้นกัวิชาการคิดค้นสตูรสาํหรับประเมินคา่เสยีหายท่ีจะดําเนินการเรียกเก็บ  ตามสตูรนี ้

ชาวบ้านต้องเสยีคา่ปรับเป็นเงิน 150,000 บาท/ไร่ เพ่ือเป็นคา่ทําให้อณุหภมูิสงูขึน้ ทําให้ธาตอุาหารในดินสญูหาย 

ทําให้เกิดการชะล้างหน้าดิน ดินไมก่กัเก็บนํา้ เป็นต้น ซึง่รวมแล้วอาจเป็นเงินถึง 4 แสนกวา่บาท  ลา่สดุในวนัท่ี 28 

ธนัวาคม 2559 ศาลพิพากษาให้จําเลยชดใช้คา่เสยีหายไร่ละ 20,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 

นบัตัง้แตว่นัท่ีถกูดําเนินคด ีนัน่คือตัง้แตปี่ 2548 จนถึงปัจจบุนั  

 

สาํหรับประชาชนแล้ว พวกเขายงัคงยืนหยดัตอ่สู้กบัความอยตุิธรรม 

ในการใช้ข้อกฎหมายมาเพ่ิมความเดอืดร้อนของชาวบ้านท่ีมีอยูแ่ล้วให้มากยิง่ขึน้  นอกจากจะยื่นอทุธรณ์ตอ่ศาลแล้ว 

ยงัได้มกีารรวมตวักนัเสนอทางออกท่ีสร้างสรรค์ตอ่รัฐบาล ให้ดาํเนินการจดัการท่ีดินใหมใ่นรูปแบบ “โฉนดชมุชน” 

เพ่ือท่ีจะยตุิและแก้ไขปัญหาโดยสนัติในระยะยาว  

การให้ชมุชนเป็นเจ้าของท่ีดินร่วมกนัจะช่วยลดความเสีย่งท่ีท่ีดินจะถกูขาย หรือถกูบงัคบัเปลีย่นมอื 

ดงัเช่นท่ีอาจเกิดกบัท่ีดินของปัจเจกบคุคล  ข้อเสนอนีไ้ด้วางโครงร่างกระบวนการจดัวางกฎระเบียบ 
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และจดัตัง้คณะกรรมการดแูลการใช้ท่ีดินของชมุชนเอง  นอกจากนี ้

รายได้จากการใช้ท่ีดินของสมาชิกชมุชนจะนํามาจดัตัง้ “กองทนุท่ีดิน” ไว้สนบัสนนุสมาชิกเมื่อมคีวามจําเป็น  

 

ชัยภมิู 

กรณีพิพาทสวนป่าคอนสารเร่ิมต้นขึน้เมื่อปี 2521 เมื่อกรมป่าไม้อนญุาตให้องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) 

ทําการปลกูไม้ยคูาลปิตสัในพืน้ท่ีท่ีซ้อนทบักบัท่ีดินทํากินของชาวบ้าน   

 

ออป. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2490 

หลงัจากสมัปทานตดัไม้ของบริษัททําไม้ตา่งประเทศหมดอายลุง  ภารกิจในประวตัศิาสตร์ขององค์การนีค้ือการทําไม้ 

และปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีระบวุา่ต้องปลกูสวนป่าทดแทนคืนให้ในพืน้ท่ีท่ีตดัไม้ไปแล้ว  

 

ภารกิจนีป้ระสบปัญหาในจงัหวดัชยัภมูิ เพราะวา่ในชว่งทศวรรษ 2510 พืน้ท่ีป่าบนเขาท่ีตดัไม้แล้วนัน้ 

อยูใ่นเขตท่ีมัน่ของพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศไทย  ออป. จึงหลกีเลีย่งเขตภเูขา 

และเลอืกท่ีจะเข้ามาปลกูสร้างสวนป่าในพืน้ท่ีตํ่าลงมาแทน รวมถงึในเขตป่าสงวนแหง่ชาติภซูาํผกัหนาม 

ท่ีรัฐบาลจดัตัง้ขึน้ในปี 2516  สว่นหนึง่ของป่าสงวนนีต้อ่มาได้ประกาศเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าในปี 2543  

 

ออป. ดําเนินการปลกูสวนป่ายคูาลปิตสันบัตัง้แตปี่ 2521 โดยเดมิมีแผนการปลกูในเนือ้ท่ีทัง้สิน้ 20,000 ไร่ 

แตท้่ายท่ีสดุ ปลกูได้จริงเพียง 4,401 ไร่ เน่ืองจากถกูชาวบ้านท่ีอยูอ่าศยัและทํากินในพืน้ท่ีมาก่อนคดัค้าน  

อยา่งไรก็ตาม ในชว่งแรกจนถงึ ปี 2529 เจ้าหน้าท่ีได้ดาํเนินการทกุรูปแบบท่ีจะผลกัดนัชาวบ้านออกจากพืน้ท่ี 

โดยใช้ทัง้มาตรการทางกฎหมายและอิทธิพลในท้องถ่ิน แตช่าวบ้านยงัคงยืนยนัจะอยูอ่าศยัตอ่ไป  

อีกยทุธศาสตร์หนึง่ท่ีใช้ คือการจดัตัง้ “หมูบ้่านป่าไม้” 

โดยสญัญาวา่จะมีการจดัสรรท่ีอยูอ่าศยัให้กบัชาวบ้านท่ีประสงค์เข้าร่วมโครงการรายละ 1 ไร่ และท่ีทํากินรายละ 5 

ไร่  แตท่วา่ในกลุม่ราษฎรท่ีเคยถือครองทําประโยชน์ในพืน้ท่ีพิพาท ทัง้สิน้ 102 ครัวเรือน 

ผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการหมูบ้่านป่าไม้เพียง 40 ครัวเรือนเทา่นัน้  

 

ในปี 2547 ผู้ได้รับความเดือดร้อน 277 ครอบครัว ได้รวมตวักนัเป็นเครือขา่ยองค์กรชาวบ้านอนรัุกษ์ 

และชมุนมุเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลกิการปลกูสวนป่ายคูาลปิตสั เพ่ือนําท่ีดินมาจดัสรรให้ราษฎรแทน  

โดยเสนอให้ออกเอกสารสทิธ์ิสาํหรับชมุชน และให้สทิธิชมุชนในการจดัการป่าชมุชนเอง  

ข้อเสนอรวมถงึการจดัสรรท่ีดินให้แตล่ะครัวเรือนเป็นท่ีอยูอ่าศยัและท่ีทํากิน 

และจดัท่ีดินแปลงรวมของชมุชนสาํหรับทําการเกษตรและใช้ประโยชน์ร่วมกนัด้วย  

แตท่วา่การตอ่สู้ก็ยงัไมบ่รรลคุวามสาํเร็จ เพราะยงัไมม่กีารตอบสนองจากรัฐบาลจนถึงบดันี ้

 

ในปี 2552 ชาวบ้านได้เข้าไปยดึคืนท่ีดิน ซึง่เป็นแปลงปลกูยคูาลปิตสัปี 2547 ของ ออป. รวม 96 ไร่ 

และร่วมกนัจดัแบง่พืน้ท่ีออกเป็นสีป่ระเภทในรูปแบบโฉนดชมุชน ได้แก่ ท่ีอยูอ่าศยัและท่ีทํากิน ท่ีแปลงรวม 

พืน้ท่ีป่าชมุชน และพืน้ท่ีสาธารณะตา่งๆ เช่น ถนน  ทาง ออป. โต้กลบัด้วยการฟ้องคดีแพง่ขบัไลช่าวบ้านจํานวน 31 
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ราย ออกจากพืน้ท่ีดงักลา่ว  ศาลชัน้ต้นพิพากษาให้จําเลยและบริวารออกจากพืน้ท่ี  

แตช่าวบ้านก็ยงัคงปักหลกัสู้ตอ่ไปในพืน้ท่ีเดมิ 

 

เมื่อคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ยดึอํานาจและขึน้เป็นรัฐบาลในปี 2557  รัฐบาลชดุนีม้ีนโยบายท่ีเรียกวา่ 

“นโยบายทวงคืนผืนป่า” ซึง่มีจดุมุง่หมายเพ่ิมพืน้ท่ีป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีประเทศ  

จงัหวดัชยัภมูฉิวยโอกาสนีอ้อกคาํสัง่ทางปกครอง ให้ชาวบ้านบอ่แก้วออกจากพืน้ท่ีพร้อมรือ้อาสนิภายใน 30 วนั  

ประชาชนจึงไปยื่นหนงัสอืถึงหนว่ยงานทหาร จงัหวดัและกระทรวง โดยยืนยนัวา่ ในคาํสัง่คสช.ท่ี 66/2557 ข้อท่ี 2.1 

การดาํเนินการดงักลา่วต้องไมก่ระทบกบัชาวบ้านผู้ยากจน  เหตกุารณ์จึงยืดเยือ้ 

และชาวบ้านยงัคงอยูใ่นพืน้ท่ีตอ่ไปในระหวา่งนี ้ 

 

เมื่อวนัท่ี 16 เมษายน 2559  เดน่ คําแหล ่แกนนําการเรียกร้องสทิธิในท่ีดนิกรณีสวนป่าคอนสาร 

หายตวัไปขณะท่ีไปเก็บหาอาหารในป่าใกล้บ้านท่ีเขาใช้มาตลอดชีวิต  ไมม่ีผู้ใดพบเห็นเขาอีกแตน่ัน้มา  

เดน่เคยประกาศไว้ในท่ีชมุนมุประท้วงวา่ “พวกเราพ่ีน้องท่ีทกุข์ยาก ไมอ่ยากถกูดาํเนินคดีอีก 

และไมอ่ยากกลายเป็นผู้ไร้ท่ีอยูอ่าศยั เป็นคนตกขอบของแผน่ดิน...”   แม้วา่จะพบหลกัฐานการเผา และเศษกระดกู 

ในพืน้ท่ีรอยตอ่ระหวา่งป่าท่ีชาวบ้านใช้สอยกบัเขตป่าอนรัุกษ์ของรัฐ แตก่ารสบืสวนข้อเท็จจริงในเร่ืองการหายตวัไปนี ้

ก็ยงัไมม่ีความคืบหน้า  

 

สู่อนาคต 

ภายใต้รัฐบาลชดุปัจจบุนั ประชาชนมีเหตผุลท่ีจะพร่ันพรึงยิ่งขึน้วา่ 

ท่ีดินและป่าไม้ท่ีพวกเขาพึง่พิงมาตลอดอาจจะถกูยดึไป เพ่ือนําไปแจกจา่ยให้แก่บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุม่อ่ืนๆ 

ท่ีพร้อมจะแบง่ปันผลกําไรกบัฝ่ายทหาร 

 

อยา่งไรก็ตาม เครือขา่ยภาคประชาสงัคม 

ท่ีรวมถงึชมุชนทัว่ประเทศท่ีกําลงัเผชิญปัญหาท่ีคล้ายคลงึกบัชาวบ้านในจงัหวดัเพชรบรูณ์และชยัภมู ิ

ก็ประสบความคืบหน้าอยูบ้่างในการรณรงค์ร่วมกนัเพ่ือผลกัดนัให้เกิดกฎหมาย 4 ฉบบั ซึง่ได้แก่ พรบ.โฉนดชมุชน 

(สทิธิชมุชน)  พรบ.กองทนุธนาคารท่ีดิน  พรบ.กองทนุยตุิธรรม และ พรบ. ภาษีอตัราก้าวหน้า 

ท่ีจะเรียกเก็บภาษีจากเจ้าของท่ีดนิท่ีปลอ่ยทิง้ร้างและไมใ่ช้ทําประโยชน์ ในอตัราท่ีสงูกวา่ภาษีท่ีดินทัว่ไป  

 

กฎหมายทัง้ 4 ฉบบันี ้หากผา่นออกมาได้ จะเป็นเคร่ืองมือช่วยแก้ไขปัญหากรณีพิพาทเร่ืองท่ีดิน 

และลดความเหลือ่มลํา้ในการถือครองท่ีดินในประเทศไทย  ในการรณรงค์ท่ีผา่นมา 

ข้อเสนอเหลา่นีส้ว่นใหญ่ได้รับการขานรับด้วยดีจากหนว่ยงานของรัฐ  

มีเพียงพรบ.โฉนดชมุชนเทา่นัน้ท่ีรัฐบาลไมส่ง่เสริม และเลอืกท่ีจะใช้แนวทางของคณะกรรมการ 

นโยบายท่ีดินแหง่ชาต ินัน่คือการบริหารจดัการท่ีดินในรูปของสหกรณ์  แนวทางนีม้ีข้อจํากดัอนัสาํคญัคือ 

ไมส่ามารถนําไปใช้กบัพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ เช่นอทุยานแหง่ชาติ หรือเขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่า ได้ 

 

อรนุช ผลภญิโญ  lumnampasak5748(at)gmail.com 
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เครือขา่ยปฏิรูปท่ีดินภาคอีสาน ประเทศไทย 

 

แหลง่ข้อมลูเพ่ิมเติม : 

(1) มลูนิธิสถาบนัท่ีดินแหง่ประเทศไทย 

(2) ศนุย์ข้อมลูและขา่วสบืสวนเพ่ือสทิธิพลเมือง  

(3) ประชาไท : http://prachatai.com/journal/2013/05/46764 

 
 

เมียนมา : นโยบายใหม่ที่ส่งเสริมสิทธิของชนพืน้เมืองกาํลังถูกคุกคาม 
 

2 ปีท่ีผา่นมา เป็นช่วงท่ีมีการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัในเมียนมา (พมา่)  ท่ีสาํคญัท่ีสดุคือ 

การท่ีพรรคสนันิบาตแหง่ชาตเิพ่ือประชาธิปไตย (เอ็นแอลด)ี (1) ได้ชยัชนะในการเลอืกตัง้เดอืนพฤศจิกายน 2558  

ท่ีสาํคญัพอกนั แตไ่มไ่ด้มีการรายงานขา่วออกไปนอกประเทศ คือ 

การมีนโยบายแหง่ชาติวา่ด้วยการใช้ท่ีดินฉบบัใหมอ่อกมาในเดือนมกราคม 2559  

นโยบายนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของชดุความริเร่ิมด้านนโยบายชดุสดุท้าย 

ท่ีรัฐบาลประกาศออกมาก่อนท่ีจะถ่ายโอนอํานาจบริหารประเทศให้แก่รัฐบาลพรรคเอ็นแอลดีในเดอืนเมษายน 2559  

นโยบายแหง่ชาตวิา่ด้วยการใช้ท่ีดินนี ้เป็นผลลพัธ์จากกระบวนการปรึกษาหารือและทบทวนท่ีใช้เวลาถึง 1 ปี 

ซึง่ไมเ่คยปรากฎมาก่อน  สว่นใหญ่ดําเนินการโดยกระทรวงสิง่แวดล้อม การอนรัุกษ์และป่าไม้ 

ภายใต้อปุถมัภ์ของคณะกรรมการจากหลายกระทรวง ท่ีแตง่ตัง้โดยรองประธานาธิบดี  

กระบวนการการพฒันานโยบายนีม้ีบนัทกึไว้วา่ ประกอบด้วยการทําประชาพิจารณ์รวมทัง้สิน้ 91 ครัง้ ซึง่รวมถงึ 17 

ครัง้ท่ีฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้จดั และอยา่งน้อย 74 ครัง้ท่ีองค์กรภาคประชาสงัคมเป็นผู้ นําจดัในพืน้ท่ีท่ีครอบคลมุ 40 เมือง 

และการประชมุปฏิบตักิารระดบัชาติอีก 4 ครัง้ (2)  

นโยบายนีท่ี้มวีิสยัทศัน์ท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการร่างกฎหมายท่ีดนิแหง่ชาติ 

และในการปฏิรูปกฎหมายเก่าโบราณท่ีมีอยู ่ เช่น กฎหมายการครอบครองท่ีดนิ พ.ศ. 2417 

และกฎหมายหลกัท่ีอํานวยความสะดวกในการจดัสรรท่ีดินตามประเพณีให้แก่กลุม่ชาติพนัธุ์ตา่งๆ อนัได้แก่ 

กฎหมายวา่ด้วยการจดัการท่ีดินวา่งเปลา่ ท่ีดินท่ีพกัการเพาะปลกูชัว่คราว และท่ีดินบริสทุธ์ิ พ.ศ. 2555  

 

เอกสารท่ีเป็นผลลพัธ์จากกระบวนการนี ้สว่นใหญ่เป็นการประนีประนอม มีเนือ้หาแบง่เป็น 13 สว่น 

ท่ีประกอบด้วยเค้าโครงนโยบายสาํหรับแตล่ะหวัเร่ือง คือ เร่ืองทัว่ไป เช่น การอภิบาล การวางแผนการใช้ท่ีดิน 
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จนถึงเร่ืองเน้นเฉพาะถงึการให้สมัปทานท่ีดินท่ีรัฐเป็นเจ้าของ ขัน้ตอนวิธีท่ีเก่ียวกบัการได้มาซึง่ท่ีดนิ 

การชดเชยในการย้ายถ่ินไปท่ีใหม ่การเก็บภาษี การตดิตามและประเมินผล รวมทัง้เร่ืองท่ีสาํคญัคือ 

สทิธิในการใช้ท่ีดินของกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆ และความเสมอภาคของสทิธิชายและหญิง  

นกัเคลือ่นไหวบางกลุม่วิพากษ์วจิารณ์วา่ 

นโยบายนีก้้าวหน้าไมพ่อท่ีจะหยดุยัง้การให้สมัปทานท่ีดินและการลงทนุท่ีเก่ียวกบัท่ีดินตา่งๆ  อยา่งไรก็ตาม 

นโยบายนีค้วรได้รับความสนใจในแง่ท่ีนําเสนอการปฏิรูปครัง้สาํคญัด้านการอภิบาลท่ีดิน 

ท่ีพยายามกํากบัดแูลและเสนอแนะทางแก้ไขปัญหาความขดัแย้งท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั รวมถึง การแยง่ยดึท่ีดิน 

การถกูแปลกแยกจากท่ีดินโดยสมัปทาน 

และการทําสญัญาเชา่โดยรัฐบาลบนท่ีดินตามประเพณีของกลุม่ชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ  ท่ีจริงแล้วพดูได้วา่ 

นโยบายนีเ้ป็นการปรับเปลีย่นท่ีมนียัสาํคญัจากกรอบการอภิบาลท่ีดนิแบบสัง่การจากเบือ้งบนท่ีดาํเนินอยูใ่นอดีต  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การยอมรับสทิธิถือครองตามประเพณีอยา่งแข็งขนั หากตราเป็นกฎหมายออกมา 

ก็จะทําให้เมียนมาแตกตา่งไปจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีรัฐบาลมีลกัษณะอํานาจนิยมมากกวา่ เช่น เวียดนาม กมัพชูา 

และลาว 

 

ท่ีนา่สนใจคือ นโยบายนีม้ีหลกัการพืน้ฐานดงันี ้

“เพ่ือท่ีจะให้การยอมรับทางกฎหมายและคุ้มครองสทิธิในการถือครองท่ีดินของประชาชน 

ดงัท่ีชมุชนท้องถ่ินยอมรับกนัอยู ่โดยใสใ่จกบักลุม่ท่ีเปราะบาง เชน่ เกษตรกรรายยอ่ย คนยากจน กลุม่ชาติพนัธ์ุ 

และผู้หญิง”  ท่ีควรสงัเกตมากท่ีสดุคือ 

นโยบายแหง่ชาติฉบบันีม้ีนยัสาํคญัในฐานะท่ีเป็นครัง้แรกท่ีมุง่หมายรับรองและคุ้มครองสทิธิตามประเพณี 

รวมทัง้สทิธิของชมุชนในการถือครองท่ีดินร่วมกนั  สว่นท่ี 8 

ของนโยบายท่ีเก่ียวกบัสทิธิในการใช้ประโยชน์จากท่ีดินสาํหรับกลุม่ชาติพนัธ์ุ เป็นสว่นท่ีสาํคญัท่ีสดุ 

ท่ีอทิุศให้แกก่ารรับรองและคุ้มครองการถือครองท่ีดินตามประเพณีของกลุม่ชาติพนัธุ์ในเมียนมา  มาตรา 64 ระบวุา่ 

“ระบบการถือครองใช้ประโยชน์ท่ีดินตามประเพณี จะได้รับการรับรองในกฎหมายแหง่ชาติวา่ด้วยท่ีดิน 

เพ่ือท่ีจะสร้างหลกัประกนัด้านความตระหนกัรู้ 

การปฏิบตัิตามและการนําไปใช้ซึง่วิถีปฏิบตัใินการใช้ท่ีดินของกลุม่ชาติพนัธุ์ตา่งๆ  

การยอมรับอยา่งเป็นทางการในสทิธิการใช้ท่ีดินตามประเพณี การคุ้มครองสทิธิดงักลา่ว 

และการนํากลไกท่ีเป็นกลางในการระงบัข้อพิพาทท่ีมีอยูพ่ร้อมใช้ไปปฏิบตัิ” 

 

บทท่ีวา่ด้วยสทิธิในท่ีดินของกลุม่ชาติพนัธ์ุขยายความตอ่ไปในลกัษณะนี ้รวมเป็น 11 มาตรา 

โดยระบกุารยอมรับวิธีปฏิบตัติามประเพณีในการจดัการท่ีดิน การคุ้มครองท่ีดินของกลุม่ชาติพนัธุ์ 

จากการจดัสรรสมัปทานท่ีดิน การยอมรับและคุ้มครองระบบการเพาะปลกูแบบหมนุเวียน 

การตระหนกัถึงความจําเป็นท่ีกลุม่ชาติพนัธุ์ต้องมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเก่ียวกบัท่ีดินของเขา 

การตระหนกัถึงความสาํคญัของขัน้ตอนวิธีการในการระงบัข้อพิพาทตามประเพณี 

และวางหลกัการพืน้ฐานในการแก้ไขความขดัแย้งด้านท่ีดินและปัญหาการพลดัถ่ินท่ีมีมาในประวตัศิาสตร์   
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หากตราเป็นกฎหมาย การเปลีย่นแปลงข้างต้นจะเป็นการหนัเหทิศทางครัง้ประวตัิศาสตร์ 

จากระบบอภิบาลท่ีดินดัง้เดิมแบบบนลงลา่งท่ีดาํเนินมาจนถึงปัจจบุนัในเมียนมา  

 

ท่ีสาํคญัคือ สว่นท่ี 9 ของนโยบายแหง่ชาตินีบ้รรจบุทหนึง่ท่ีมุง่เน้นโดยเฉพาะท่ีสทิธิท่ีเทา่เทียมกนัระหวา่งหญิงชาย 

ซึง่เป็นผลมาจากการวิง่เต้นรณรงค์โดยกลุม่ประชาสงัคมท้องถ่ิน ท่ีทํางานด้านเพศภาวะ 

และได้ผา่นการอภิปรายโต้เถียงอยา่งเข้มข้นกวา่ท่ีจะได้ข้อสรุป  

ผู้หญิงเมียนมามีสถานะท่ีเสยีเปรียบอยา่งมีนยัสาํคญั 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในด้านเก่ียวกบัท่ีดินซึง่ถือวา่เป็นเร่ืองของผู้ชาย 

และมกัเป็นเร่ืองปกติท่ีผู้หญิงมกัจะไมม่ีช่ืออยูใ่นเอกสารการจดทะเบียนท่ีดิน (3)  สว่นท่ี 9 

ของนโยบายแหง่ชาตินีม้ีอยูเ่พียง 2 มาตรา  แตม่าตรา 75 ระบชุดัเจนถงึสทิธิถือครองท่ีดิน 8 ประเภท 

ท่ีควรจะมอบให้ผู้หญิง ซึง่รวมถงึสทิธิท่ีจะเป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในฐานะปัจเจกบคุคล หรือในฐานะเจ้าของร่วม 

สทิธิในท่ีดินเมื่อสามีเสยีชีวติ หรือเมื่อมกีารแบง่อสงัหาริมทรัพย์ในกรณีหยา่ร้าง 

และสทิธิท่ีจะเข้าร่วมเป็นตวัแทนของชมุชนในการตดัสนิใจท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีดิน 

 

นโยบายแหง่ชาต ิพ.ศ. 2559 นี ้ดเูหมือนจะเป็นการเปลีย่นทิศทางของประเทศอยา่งมีนยัสาํคญั 

ไปสูร่ะบบการอภิบาลท่ีดินท่ีเป็นประชาธิปไตยและมีสว่นร่วมมากขึน้ 

และท่ีเคารพสทิธิของชมุชนชาตพินัธ์ุและชมุชนชนบท 

ผู้ ท่ีได้ร้องเรียนเร่ืองการแยง่ยดึท่ีดินท่ีสนบัสนนุโดยรัฐมาเป็นเวลานาน  อยา่งไรก็ตาม ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

เพียง 10 เดอืนหลงัจากท่ีรัฐบาลประกาศนโยบายนีอ้อกมา 

คณะกรรมาธิการของรัฐสภาแหง่ชาตคิณะหนึง่ซึง่ไมเ่ป็นท่ีรู้จกัแตท่รงอิทธิพลยิ่ง ช่ือวา่ 

คณะกรรมาธิการพิเศษเพือ่การวิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายและประเด็นพิเศษ 

(ตอ่จากนีจ้ะเรียกวา่คณะกรรมาธิการพิเศษ) ได้ยื่นบนัทกึตอ่รัฐสภา  ในบนัทกึนี ้มีการอ้างถึงมาตรา 37 

ในรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2551 ซึง่ร่างโดยฝายทหาร ท่ีประกาศวา่รัฐเป็นเจ้าของเดิมของทรัพยากรธรรมชาติทัง้หมด 

ทัง้เหนือและใต้พืน้ดิน และระบวุา่นโยบายแหง่ชาตวิา่ด้วยการใช้ท่ีดินฉบบัใหม ่มีข้อเท็จจริง 6 ประการท่ีไมเ่หมาะสม 

และไมส่อดคล้องเก่ียวข้อง สมควรจะตดัออกไป และเสนอข้อความ 6 รายการท่ี “ควรจะต้องเพ่ิมเติมเข้าไป” 

 

ด้วยลกัษณะการทํางานท่ีลีล้บัของคณะกรรมาธิการพิเศษชดุนี ้(4) บนัทกึนีจ้งึไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะทัง้ๆ 

ท่ีเป็นการนําเสนอตอ่รัฐสภาแหง่ชาติ  

ชมุชนท่ีรณรงค์เร่ืองการปฏิรูปท่ีดนิในวงกว้างได้ทราบเร่ืองก็ตอ่เมือ่มีการกลา่วถึงบนัทกึนีอ้ยา่งสัน้ๆ 

ในหนงัสอืพิมพ์ภาษาองักฤษเมียนมารไทมส์ หลายสปัดาห์ตอ่มา 

ซึง่ทําให้องค์กรแหลง่ทนุตา่งพยายามตรวจสอบข้อมลู  เอกสารนีล้งนามโดย อ ูชเว มานน์ 

ประธานคณะกรรมาธิการพิเศษ ซึง่เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองในรัฐบาล  เขาเคยเป็นนายพลในกองทพั 

และเป็นประธานของพรรคสหสามคัคีและการพฒันา (ยเูอสดีพี) ท่ีเป็นพรรครัฐบาลก่อนหน้านี ้

และเคยเป็นประธานของสภาลา่งในรัฐสภาแหง่ชาตใินสมยันัน้ด้วย  อ ูชเว มานน์ 

และครอบครัวของเขามีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเก่ียวข้องอยูท่ัว่ประเทศ รวมทัง้การลงทนุในธุรกิจการเกษตร (5)  
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ท่ีสาํคญัคือ เป็นท่ีรู้กนัทัว่ไปวา่เขาเป็นพนัธมติรใกล้ชิดกบัผู้ นําพรรคเอ็นแอลดี และท่ีปรึกษาแหง่รัฐ ดอว์ ออง ซาน ซจีู 

ซึง่จะเห็นได้จากรายงานขา่วในหน้าหนงัสอืพิมพ์วา่ อ ูชเว มานน์ ถกูขบัออกจากพรรคยเูอสดีพี 

เพราะใกล้ชิดกบัผู้ นําพรรคเอ็นแอลดีมากเกินไป  ขณะท่ีเขาสญูท่ีนัง่ในสภาไปแล้ว เพราะแพ้เลอืกตัง้ อ ูชเว มานน์ 

ได้รับการแตง่ตัง้โดยท่ีปรึกษาแหง่รัฐเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการพิเศษชดุนี ้

เสมือนกบัเป็นรางวลัตอบแทนท่ีได้ให้การสนบัสนนุเธอในความพยายามท่ีจะปฏิรูปรัฐธรรมนญูในรัฐสภาชดุท่ีแล้ว (6) 

 

เมื่อพิจารณา 6 รายการท่ีเสนอวา่เป็น “ข้อเท็จจริงท่ีไมเ่หมาะสมและไมส่อดคล้องท่ีสมควรตดัออกไป” 

รายการแรกและรายการสดุท้ายดจูะเป็นเร่ืองท่ีมกีารโต้แย้งกนัน้อยท่ีสดุ 

คือเร่ืองการจดัตัง้หนว่ยงานบริหารจดัการข้อมลูท่ีดิน และการตดัการอ้างอิงถึงการทบทวนเอกสารนโยบายทกุ 5 ปี  

รายการแรกคือ มาตรา 18 ในเอกสารนโยบายแหง่ชาติท่ีเสนอแนะให้มีหนว่ยงานท่ี “อทิุศ” 

ให้แก่การบริหารจดัการข้อมลูท่ีดนิทัว่ประเทศ  

คณะกรรมาธิการพิเศษดเูหมือนจะไมไ่ด้ตระหนกัวา่หนว่ยงานดงักลา่วนัน้มีอยูแ่ล้ว ในรูปของโครงการ 

“เมียนมาหนึง่แผนท่ี” ท่ีมุง่รวบรวมข้อมลูพืน้ท่ีท่ีดินจากทกุกระทรวงมาประกอบกนัเป็นฐานข้อมลูเดยีว (7)  

สว่นรายการสดุท้าย คณะกรรมาธิการพิเศษอ้างวา่การทบทวนนโยบายเป็นระยะๆ 

จะทําให้ต้องทบทวนกฎหมายเป็นระยะๆ ด้วย ซึง่จะไมส่ามารถดาํเนินการได้ในทางปฏิบตัิ 

โดยไมไ่ด้ให้เหตผุลวา่ทําไมจงึมีความเห็นเช่นนัน้ ในเมื่อนโยบายเก่ียวกบัท่ีดินมีความสาํคญัมาก 

และสถานการณ์ในเมียนมาก็เปลีย่นแปลงไปอยา่งตอ่เน่ือง 

ก็นา่จะเป็นเหตผุลเพียงพอให้ทําการทบทวนทัง้นโยบายและกฎหมายทกุ 5 ปี 

 

รายการท่ี 2 ท่ีคณะกรรมาธิการพิเศษเสนอให้ตดัออกคือ 

การจดัตัง้ศาลพิเศษและกระบวนการอนญุาโตตลุาการท่ีมีลกัษณะไตรภาคี 

สาํหรับแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเก่ียวกบัท่ีดิน  ระบบการร้องเรียนท่ีเป็นอิสระเช่นท่ีระบไุว้ในมาตรา 42 

ของนโยบายแหง่ชาตินี ้

มีท่ีมาจากการท่ีกรอบทางกฎหมายในปัจจบุนัได้รับการพิสจูน์แล้ววา่ไมพ่อเพียงท่ีจะหาข้อยตุิให้แก่กรณีพิพาทท่ีเกิด

ขึน้จํานวนมาก เพราะยงัไมม่ีการยอมรับสถานภาพท่ีดินท่ีเป็นสมบตัิสว่นรวมของชมุชน 

การเป็นเจ้าของท่ีดินตามประเพณี หรือการเพาะปลกูแบบหมนุเวยีน  และในความเป็นจริงกฎหมายปี 2555 ท่ีมีอยู ่

อนญุาตให้รัฐให้สมัปทานท่ีดินดัง้เดมิของชมุชนและท่ีดินท่ีพกัการเพาะปลกูชัว่คราวแก่นกัลงทนุเอกชนได้  

การเสนอตดัคณะอนญุาโตตลุาการท่ีเป็นอิสระ (ซึง่ยงัมิได้จดัตัง้) ออกไป 

เทา่กบัวา่คณะกรรมาธิการพิเศษชดุนีกํ้าลงัสง่สญัญาณท่ีชดัเจนวา่ต้องการให้ดํารงสภาพเดิมของการครอบงําการจดั

การท่ีดินโดยรัฐ 

 

รายการท่ี 3 ท่ีคณะกรรมาธิการพิเศษเสนอให้ตดัออก ดจูะเป็นเร่ืองท่ีนา่กงัวลมากท่ีสดุ คือ การตดัสว่นท่ี 8 

ออกไปทัง้หมด  ดงัท่ีได้อธิบายแล้ว สว่นท่ี 8 เป็นบทหลกัของนโยบายแหง่ชาติฉบบันี ้

ท่ีให้แนวทางท่ีชดัเจนในการสร้างหลกัประกนัสทิธิถือครองท่ีมัน่คงสาํหรับระบบการเป็นเจ้าของท่ีไมเ่ป็นทางการ 

และการถือครองร่วมกนัโดยชมุชนตามธรรมเนียมดัง้เดิม 
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รวมทัง้ระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนัของชมุชน  

เหลา่นีเ้ป็นระบบท่ีชมุชนชาติพนัธุ์ใช้อยูปั่จจบุนัในการอภิบาลท่ีดนิในเมยีนมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตภเูขา  

ท่ีนา่ประหลาดใจอยา่งยิ่งคือการท่ีคณะกรรมาธิการพิเศษให้เหตผุลวา่ 

ท่ีสมควรตดัออกก็เพราะวา่กฎหมายท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั (โดยเฉพาะกฎหมายท่ีดินและรายได้ 

กฎหมายเมืองและหมูบ้่าน กฎหมายการจดัการท่ีดินวา่งเปลา่ ท่ีดินพกัการเพาะปลกูชัว่คราว และท่ีดินบริสทุธ์ิ 

กฎหมายท่ีดินทําฟาร์ม และกฎหมายป่าไม้) ให้ความเคารพตอ่สทิธิตามประเพณีอยูแ่ล้ว และกระทรวงตา่งๆ 

ก็ได้ดําเนินการจดัการไปตามนัน้  ความเป็นจริงก็คือ คาํวา่ “ตามประเพณี” “ธรรมเนียมดัง้เดิม” ไมไ่ด้ปรากฏท่ีใดเลย 

แม้แตใ่นกฎหมายป่าไม้ (2535) กฎหมายท่ีดินทําฟาร์ม (2555) หรือกฎหมายการจดัการท่ีดินวา่งเปลา่ฯ (2555)  

นอกจากนัน้ กลุม่ชาติพนัธ์ุหลายกลุม่ได้วิพากษ์กฎหมายการจดัการท่ีดินวา่งเปลา่ฯ 

วา่เป็นวิธีการหลกัอยา่งหนึง่ท่ีรัฐใช้ 

ในการอํานวยความสะดวกให้แกก่ารถา่ยโอนท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาตดิัง้เดิมของชมุชนชาติพนัธุ์ 

ไปให้แก่นกัลงทนุเอกชนเพ่ือจดัทําโครงการพฒันาตา่งๆ 

ซึง่เป็นต้นตอท่ีสาํคญัของความขดัแย้งระหวา่งรัฐบาลสหภาพเมียนมากบักลุม่ชาติพนัธุ์ตา่งๆ  นอกจากนี ้บทท่ี 8 

ยงัเป็นสว่นเดยีวของเอกสารนโยบายท่ีเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายท่ีดินใหมท่ี่รับรองสทิธิถือครองตามประเพณี 

และให้เคร่ืองมือวิธีการท่ีจะจดทะเบียนการถือครองท่ีดินในปัจจบุนัอยา่งเป็นทางการ  การตดัสว่นท่ี 8 

ออกไปจะบัน่ทอนระบบการถือครองท่ีดินตามธรรมเนียมดัง้เดิมของประชาชนชาติพนัธ์ุ 

เน่ืองจากไมไ่ด้พิจารณาถึงวิถีการดํารงชีวิตและระบบการอภิบาลท่ีดินของพวกเขาประกอบด้วย 

 

การให้การยอมรับและคุ้มครองการเพาะปลกูแบบหมนุเวียน 

ก็เป็นอีกเป้าหนึง่ท่ีคณะกรรมาธิการพิเศษต้องการขจดัออกไปด้วย 

โดยอ้างวา่ระบบการเกษตรแบบดัง้เดิมท่ีปฏิบตัิกนัของกลุม่ชาติพนัธุ์ในท่ีสงู “ทําให้สิง่แวดล้อมธรรมชาติเสือ่มโทรม”  

คณะกรรมาธิการเสนอให้นํา “วิธีปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีก้าวหน้ามาใช้แทน เช่น ฟาร์มท่ีสงู ฟาร์มขัน้บนัได 

และวนเกษตร”  การเรียกร้องให้ตดัการอ้างอิงถงึการคุ้มครองระบบวนเกษตรแบบดัง้เดิม 

แสดงให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจในความซบัซ้อนของระบบการจดัการท่ีดินในชนบทของประเทศ  

การเสนอตดัเร่ืองนีด้เูหมือนจะบง่นยัวา่ ต้องการยืนนโยบายขจดัการเพาะปลกูหมนุเวียนท่ีมีอยูเ่ดมิ 

ซึง่เป็นนโยบายท่ีล้มเหลวทัง้ในเมียนมาและท่ีอ่ืนทัว่ภมูิภาค  วิถีการทํามาหากินของชนชาติพนัธุ์ตา่งๆ 

โดยเฉพาะท่ีอาศยัอยูบ่นท่ีสงูของเมียนมา ปัจจบุนัมีความเปราะบางอยา่งมาก 

เน่ืองจากสถานการณ์ไมม่ัน่คงอยา่งมากทางด้านสทิธิในท่ีดินทํากินในเขตนัน้ 

และจากการท่ีระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาตขิองพวกเขาไมไ่ด้รับการยอมรับและคุ้มครองทางกฎหมาย  บทท่ี 

8 ของนโยบายแหง่ชาตฉิบบัใหม ่เป็นการกําหนดทิศทางโดยรวมสาํหรับการพฒันากรอบการอภิบาลท่ีดินในอนาคต 

ในบริบทของชนชาติพนัธุ์ท่ีอาศยัอยูบ่นท่ีสงูโดยเฉพาะ และสทิธิของผู้ ถือครองท่ีดินตามประเพณีทัว่ไปด้วย  

การเรียกร้องให้ตดัเร่ืองการคุ้มครองและการยอมรับระบบการเพาะปลกูหมนุเวยีน 

และเร่ืองสทิธิในท่ีดินของชนชาตพินัธุ์ออกไป 

ยอ่มจะถกูมองวา่เป็นการทรยศครัง้สาํคญัตอ่กระบวนการหารือแบบมีสว่นร่วมท่ีกินเวลาถงึ 1 ปี  นอกจากนี ้

นกัสงัเกตการณ์เมยีนมาท่ีให้สมัภาษณ์แก่นกัวจิยัระดบัสนามของขบวนการป่าฝนโลก ยงัตัง้ข้อสงัเกตวา่ 
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การกระทําครัง้นีเ้สีย่งอยา่งมากท่ีจะก่อความเสยีหายตอ่ความไว้วางใจของตวัแทนองค์กรประชาสงัคมชาติพนัธุ์ 

และกลุม่ชาติพนัธุ์ติดอาวธุ ท่ีกําลงัทํางานร่วมกบัรัฐบาลเมียนมาเพ่ือเจรจาการหยดุยิงทัว่ประเทศ 

และหาข้อตกลงสนัติภาพสาํหรับความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้เป็นระยะๆ ในช่วง 5-6 ทศวรรษท่ีผา่นมา  ทัง้นีเ้พราะ 

ในการรณรงค์หาเสยีงเลอืกตัง้ พรรคเอ็นแอลดีได้ประกาศตอ่ประชาชนถึงเจตนาท่ีจะ 

“แก้ไขปัญหากบักลุม่ชาติพนัธุ์ผา่นการสนทนาท่ีอยูบ่นฐานของการเคารพซึง่กนัและกนั” (8) 

 

หากการตดัเร่ืองสทิธิในท่ีดินของชาติพนัธ์ุ และการอ้างถงึการคุ้มครองและยอมรับการเพาะปลกูแบบหมนุเวียน 

ยงัดเูลวร้ายไมพ่อ เร่ืองตอ่ไปท่ีคณะกรรมาธิการพิเศษเรียกร้องคอื 

ให้ตดัการอ้างอิงถึงสทิธิท่ีเทา่เทียมกนัระหวา่งหญิงชายทางด้านการถือครองท่ีดินออกไป รวมถึงในสว่นท่ี 8 (ก) 

ของหลกัการพืน้ฐานท่ีกลา่วถึงข้างต้น และสว่นท่ี 9 เร่ือง “สทิธิท่ีเทา่เทียมกนัของหญิงและชาย”  

ตามตรรกะท่ีแปลกประหลาดของคณะกรรมาธิการนัน้ การเรียกร้องให้ตดัมาตรการดงักลา่วออกไป 

อยูบ่นฐานของความเกรงกลวัวา่จะก่อผลกระทบตอ่เอกภาพของชาติพนัธ์ุ  

น่ีคงจะมาจากความเช่ือวา่กลุม่ชาติพนัธุ์นัน้ 

ต้องการจะดาํรงการเลอืกปฏิบตัติอ่ผู้หญิงในเร่ืองของความเป็นเจ้าของท่ีดิน แตก็่ไมม่กีารอ้างหลกัฐานใดประกอบ  

ถ้อยคาํท่ีกลา่วดเูหมือนจะเป็นความคิดเห็นสว่นตวัของสมาชิกคณะกรรมาธิการพิเศษมากกวา่ ซึง่ทัง้หมดเป็นผู้ชาย 

แทนท่ีจะอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ์ใดๆ  ในความเป็นจริง ดงัท่ีทัว่โลกมีการเฉลมิฉลองวนัสตรีสากล 8 มีนาคม 

สถานการณ์ปัจจบุนัของผู้หญิงเก่ียวกบัสทิธิในท่ีดิน รวมทัง้ในเมียนมา 

แสดงให้เห็นวา่ยงัมีความจําเป็นอยา่งมากท่ีจะต้องสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัสทิธิของผู้หญิงในการอภิบาลท่ีดิน 

ในหนว่ยงานตา่งๆ ของรัฐ ทัง้ในเมียนมาและท่ีอ่ืนด้วย  

 

หลงัจากคําแถลงเร่ืองการตดัข้อความท่ีกลา่วมาข้างต้นออก 

คณะกรรมาธิการพิเศษได้เสนอรายการท่ีควรจะเพ่ิมเตมิเข้าไปในนโยบายปัจจบุนั 6 รายการ  

บางรายการเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการทําหน้าท่ีของหนว่ยงานของรัฐตา่งๆ แตท่วา่โดยรวมแล้ว 

จะเห็นได้วา่แนวคิดเบือ้งหลงัรายการเพ่ิมเตมิท่ีเสนอก็คือ การดาํรงผลประโยชน์ของธุรกิจ 

และดํารงความสามารถของรัฐ ท่ีจะยดึคืนท่ีดินทัง้หมดได้เมื่อจําเป็น  

คําถกแถลงของคณะกรรมาธิการสามารถสรุปได้ด้วยเหตผุลท่ีปรากฏในข้อท่ี 6 ของบนัทกึ “สาํหรับรัฐ 

ซึง่เป็นเจ้าของเดิมของทรัพยากรท่ีดินทัง้หมด 

หากจําเป็นก็มีสทิธิเตม็ท่ีท่ีจะได้มาและจดัการซึง่ท่ีดินเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซึง่ควรจะบรรจเุร่ืองนีไ้ว้ในนโยบาย  

การเปลีย่นแปลงการใช้ท่ีดินจากท่ีดินทําฟาร์มไปเป็นอยา่งอ่ืน และการผกูขาดท่ีดิน ทําให้ราคาท่ีดนิสงูขึน้อยา่งมาก 

และผลท่ีตามมาคือนกัลงทนุภายในประเทศและตา่งชาติต้องเผชิญกบัความท้าทาย  ดงันัน้ สหภาพ หรือรัฐ 

หรือรัฐบาลระดบัภมูิภาคจําเป็นต้องเข้าครอบครองท่ีดิน โดยการจ่ายเงินชดเชยตามมลูคา่คงท่ี 

เพ่ือท่ีจะนําท่ีดินไปใช้ให้เกิดประสทิธิผลงอกเงย” 

 

ปัจจบุนัยงัไมอ่าจรู้ได้วา่ การท้าทายของคณะกรรมาธิการพิเศษตอ่ความปรารถนาของประชาชนสว่นใหญ่ 

ในเร่ืองของการปฏิรูปท่ีดิน ซึง่ได้อรรถาธิบายไว้ในกระบวนการหารือท่ีกินเวลาหนึง่ปี จะลงเอยอยา่งไร  
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บนัทกึของคณะกรรมาธิการพิเศษนีด้เูหมือนจะเดนิทางไปอยา่งช้าๆ ผา่นระบบและกลไกของรัฐบาล  

คําถามท่ีเกิดมีก็คือ หากรัฐบาลพยายามท่ีจะดําเนินการฝ่ายเดียวตามมาตรการท่ีเสนอ 

จะเกิดผลกระทบอยา่งไรตอ่ความไว้วางใจและไมตรีจิตท่ีมีรายงานวา่ได้พฒันาขึน้ 

ระหวา่งรัฐบาลกบัพลเมืองภาคประชาสงัคมและกลุม่ชนชาติพนัธุ์ ท่ีได้เข้าร่วมการปรึกษาหารือมาโดยตลอด  

นอกจากนี ้

การท่ีรัฐบาลดําเนินมาตรการฝ่ายเดียวจะถกูมองวา่เป็นการสบประมาทความพยายามริเร่ิมกระบวนการหารือกบัประ

ชาชนทัว่ประเทศ ในการวางนโยบายและตรากฎหมาย หรือไม ่ หากมองจากภายนอก 

การโจมตีนโยบายแหง่ชาตวิา่ด้วยการใช้ท่ีดินดจูะเป็นสวนหนึง่ของการตอ่สู้ในวงกว้างท่ีดาํเนินอยู ่

ระหวา่งผู้คนท่ีปรารถนาแรงกล้าให้มีการปฏิรูปเกษตรกรรม และให้มีท่ีดินทํากิน ฝ่ายหนึง่ 

กบัอีกฝ่ายท่ีเห็นแตผ่ลประโยชน์ทางธุรกิจของพวกพ้องเป็นหลกั และต้องการจะดาํรงสภาพการณ์เดิมไว้ 

 

แตก่ระนัน้ สิง่ท่ีนา่กงัวลท่ีสดุในกรณีนีค้ือ การท่ีคณะบคุคลท่ีสว่นใหญ่ไมไ่ด้มาจากการเลอืกตัง้ 

แตท่รงอิทธิพลอยา่งลีล้บั ดเูหมือนจะกําลงัใช้อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเหนือวาระการปฏิรูปท่ีดินในเมียนมา  

รัฐบาลเมยีนมาจะยอมให้สถาบนัท่ีลีล้บันีม้าล้มล้างความปรารถนาของประชาชนเชียวหรือ 

 

บทความน้ีรวบรวมจัดทําโดยสํานักเลขาธิการขบวนการป่าฝนโลก จากข้อมูลทีไ่ดม้าจากนกัวิจยัในสนาม 

และจากแหล่งอา้งอิงขา้งล่างนี ้

 

(1) เอ็นแอลดี (NLD) เป็นช่ือยอ่ของพรรคสนันิบาตแหง่ชาติเพ่ือประชาธิปไตย พรรคนีก้่อตัง้ในปี พ.ศ. 2531 (1998)  

ปัจจบุนัทําหน้าท่ีเป็นพรรครัฐบาลบริหารประเทศเมยีนมา (พมา่) โดยมี ออง ซาน ซูจี 

ดํารงตําแหนง่ประธานของพรรค และท่ีปรึกษาแหง่รัฐของเมียนมา (State Counsellor of Myanmar) 

(2) Forbes, E. (2017) การเข้าร่วมของภาคประชาสงัคมในการจดัทํานโยบายท่ีดิน : 

ประสบการณ์ท่ีเป็นนวตักรรมของการหารือก่อนหน้ากบัสาธารณะวา่ด้วยนโยบายแหง่ชาติด้านการใช้ท่ีดิน  

โครงการการอภิบาลท่ีดินในภมูิภาคแมโ่ขง เวยีงจนัทน์ และยา่งกุ้ง 

(3) Namati (2016) มิติทางเพศภาวะของสทิธิในท่ีดินในเมยีนมา : หลกัฐานจากการทําคดขีองผู้ชว่ยทนาย 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-appointed-

to-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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ป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 

เขตท่ีเรียกกนัวา่ “ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย” หรือบางครัง้ก็เพียงแค ่“ตะวนัออกเฉียงเหนือ” 

เช่ือมตอ่กบัแผน่ดินใหญ่ของอินเดียด้วยช่องทางท่ีกว้างเพียง 20 กิโลเมตร  เขตนีล้้อมรอบด้วยประเทศเพ่ือนบ้าน คือ 

เนปาล ภฏูาน จีน เมียนมา และบงักลาเทศ มีชมุชนชาติพนัธุ์และชนพืน้เมืองอาศยัอยูถ่ึง 200 ชมุชน  

สว่นใหญ่ของชมุชนเหลา่นีม้ีพืน้ฐานวฒันธรรม อาหาร เคร่ืองแตง่กาย เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีคล้ายคลงึกนั 

แตม่ีพฒันาการทางกฎหมายและสถาบนัตา่งๆ ท่ีเป็นของแตล่ะชมุชน 

 

แม้จะมกีารพฒันาเป็นเมืองมากขึน้ทกุขณะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเมืองหลวงของแตล่ะรัฐ 

แตว่ิถีชีวติของชมุชนท่ีขึน้อยูก่บัธรรมชาตก็ิยงัคงดําเนินตอ่ไป  ภเูขา ป่า และแมนํ่า้ เป็นตวักําหนดวถีิชีวติของพวกเขา  

รัฐและบรรษัทก็ยงัคงผลกัดนัวาระ ‘การพฒันา’ ของตนควบคูก่นัไปด้วย และยิง่ออกแรงมากขึน้ 

เมื่อกระแสทนุโลกและอตุสาหกรรมสกดัธรรมชาติทัง้หลายกําลงัรุกเข้าไปในดินแดนท่ีหา่งไกลยิง่ขึน้ทกุขณะ  

ในบริบทของการขบัเคลือ่นวาระการพฒันาให้ก้าวหน้าไปนี ้

ความหมายของป่าและการใช้ประโยชน์จากป่ากําลงัจะถกูจํากดัความเสยีใหม ่

 

พืน้ท่ีป่าในทางสถิตมิีมากกวา่ร้อยละ 70-80 ของพืน้ท่ีของรัฐตา่งๆ ในเขตนี ้ 

ตะวนัออกเฉียงเหนือจงึเป็นภาคหนึง่ในจํานวนน้อยมากท่ียงัมีความหลากหลายทางนิเวศท่ีอดุมสมบรูณ์หลงเหลอือยู่

ในโลกนี ้ ในป่าเหลา่นีม้ีชมุชนท่ี “เป็นเจ้าของ” และ “ควบคมุ” พืน้ท่ีอยู ่ รัฐไมม่ีอํานาจโดยตรงในผืนท่ีป่าของชมุชน 

ยกเว้นในเขตป่าสงวนและเขตคุ้มครอง  ตวัอยา่งเช่น รัฐมานิปร์ู (มณีปรุะ) มีป่าปกคลมุร้อยละ 77 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

ในจํานวนนีม้เีพียงร้อยละ 7 ท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุของรัฐบาลท้องถ่ิน  อยา่งไรก็ตาม ในรัฐอสัสมั 

พืน้ท่ีป่าขนาดใหญ่ๆ ได้ถกูทําลายไปเมื่อเจ้าอาณานิคมชาวบริติชทําการปลกูไร่ชาขนาดใหญ่  

ปัจจบุนันีไ้ร่ชาขนาดใหญ่ปกคลมุพืน้ท่ี 312,210 เฮกตาร์ในรัฐอสัสมั 

ซึง่มช่ืีอเสยีงวา่เป็นแหลง่ปลกูชาท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 

 

การปลกูพืชเศรษฐกิจในแปลงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะยางพารา ถึงแม้จะไมใ่ช่เร่ืองใหม ่

แตไ่ด้รุกคืบหน้าเข้าไปในท่ีป่าตลอดเวลา  ไร่ชาและกาแฟกําลงัขยายเข้าไปในป่าบนภเูขา  ในรัฐตริปรุะ 
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การทําลายป่าได้เร่ิมขึน้แล้วเพ่ือเปิดพืน้ท่ีเพ่ิมอีก 100,000 เฮกตาร์ สาํหรับยางพารา  

ตริปรุะเป็นรัฐท่ีผลติยางพารามากท่ีสดุอนัดบัสองของอินเดยีอยูแ่ล้ว  

การขยายสวนยางกําลงัเกิดขึน้ในเขตป่าของชนเผา่โดยองค์กรปกครองท้องถ่ิน  

และในรัฐอรุณาจลัและนาคาแลนด์ด้วย 

 

การทําไร่อตุสาหกรรมอีกประเภทหนึง่ท่ีกําลงัขยายตวั คือสวนปาล์มนํา้มนัในรัฐมิโซรัม  

รัฐบาลของรัฐนีมุ้ง่หมายท่ีจะเพ่ิมพืน้ท่ีปลกูปาล์มนํา้มนัเป็น 150,000 เฮกตาร์ 

 

ในรัฐเมฆาลยั ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและการทําลายป่าเพ่ือทําเหมืองถ่านหินและหินปนู 

ได้มีการบนัทกึไว้อยา่งละเอียด และศาลสงูสดุได้ประกาศห้ามทําเหมืองถา่นหินไปแล้ว (1)  

การรุกคืบของไร่สวนพาณิชย์ขนาดใหญ่ และเหมืองขนาดใหญ่ เข้าไปในพืน้ท่ีป่าท่ีควบคมุโดยชมุชน 

แสดงให้เห็นลกัษณะและแรงกดดนัตอ่สงัคมหมูบ้่านท่ีกําลงัเปลีย่นไป 

 

กฎหมายและสถาบันต่างๆ ท่ีกํากบัอภิบาลป่าไม้ในเขตนีจ้ะแตกตา่งกนัไป  

กฎหมายและสถาบนัตามประเพณีของแตล่ะชาติพนัธุ์ แม้จะไมเ่หมือนกนั แตก็่ล้วนมีชมุชนเป็นศนูย์กลาง  โดยทัว่ไป 

หวัหน้าหรือสภาของหมูบ้่านและ/หรือของเผา่ 

จะทําหน้าท่ีจดัสรรท่ีป่าให้แตล่ะครอบครัวสาํหรับทําการเพาะปลกูหมนุเวียน  

ถ้าแปลงใดถกูทิง้ร้างก็จะกลบัคืนไปเป็นของชมุชน  การขายท่ีดินจะกระทํามิได้ 

และไมม่ีการสง่ตอ่ท่ีดินเป็นมรดกแก่ทายาทหรือให้แก่ปัจเจกบคุคลใด  อยา่งไรก็ตาม 

การขายและสง่มอบท่ีดินให้ปัจเจกบคุคลกําลงัมมีากขึน้ในทางปฏิบตัิ 

อนัเป็นผลจากแรงกดดนัทัง้ภายในและภายนอกชมุชน  ทกุวนันี ้

ผู้ นําเผา่ชนพืน้เมืองมีการแจกท่ีดนิ/ป่าผา่นสิง่ท่ีเรียกวา่ “ใบรับรองการไมค่ดัค้าน (No objection certificate)” 

ให้แก่บริษัทธุรกิจท่ีมเีอกสารแสดงวา่ได้ผา่นเกณฑ์ด้านสิง่แวดล้อมและมาตรการปกป้องตา่งๆ แล้ว  ในกรณีอ่ืน 

สภาหมูบ้่านมีการยบัยัง้ใบอนญุาตทําเหมือง ซึง่เป็นหลกัฐานท่ีชว่ยให้ใจชืน้ขึน้วา่ยงัมีการขอความยินยอมจากชมุชน 

และบางครัง้ชมุชนก็ยงัสามารถกําหนดอนาคตตนเองได้อยู ่

 

กฎหมายของอินเดีย วา่ด้วยชนเผา่ท่ีกําหนดและผู้อยูอ่าศยัในป่าอ่ืนๆ (การรับรองสทิธิในท่ีป่า) ปี พ.ศ 2549 (2006) 

เป็นนโยบายระดบัชาติท่ีก้าวหน้า เป็นความพยายามท่ีจะทดแทนความอยตุธิรรมในอดีต 

ท่ีได้กระทําตอ่ชนเผา่และกลุม่ผู้ ท่ีอยูอ่าศยัในป่า  บางครัง้เรียกวา่ กฎหมายสทิธิในผืนป่าหรือสทิธิชนเผา่ 

กฎหมายชนเผา่ และกฎหมายท่ีดินชนเผา่ (ดจูดหมายขา่วขบวนการป่าฝนโลก ฉบบัท่ี 205)  

กฎหมายฉบบันีเ้ป็นฉบบัแรกท่ียอมรับและมอบสทิธิในผืนป่าและในการครอบครองป่าให้แก่ชนเผา่ท่ีกําหนดท่ีอาศยัอ

ยูใ่นป่า และผู้อยูอ่าศยัในป่ามาแตด่ัง้เดิมเป็นเวลาหลายชัว่คน แตไ่มส่ามารถบนัทกึหลกัฐานไว้ได้  

ยกเว้นรัฐอสัสมัและตริปรุะ อีก 6 รัฐในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดยียงัไมไ่ด้ดําเนินการตามกฎหมายนี ้

โดยให้เหตผุลวา่ชมุชนเป็นเจ้าของผืนป่าอยูแ่ล้ว 

และเกรงวา่กฎหมายจากภายนอกรัฐอาจจะมาหกัล้างอํานาจของสภาของชมุชน 
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ปัจจัยที่สามารถจะกระทบป่าไม้ในภมิูภาคอย่างลึกลํา้ต่อไปในอนาคต รวมถึงการขยายพืน้ท่ีทําเหมือง 

สร้างเขื่อน ถนน และทางรถไฟ การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน การขยายการทําไร่พาณิชย์ขนาดใหญ่ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

การทําเหมืองถ่านหินเป็นประเดน็วิกฤตในรัฐอสัสมัและเมฆาลยั  

คณะอนญุาโตตลุาการสเีขียวภายใต้ศาลสงูสดุในระดบัชาติ ได้ออกประกาศห้ามทําเหมืองถา่นหินในตอนนี ้

เน่ืองจากได้ก่อผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่สิง่แวดล้อม (1)  

ปัญหานํา้มนัร่ัวไหลในพืน้ท่ีปฏิบตัิการของบรรษัทนํา้มนัและก๊าซธรรมชาติ ในเขตโวคาของรัฐนาคาแลนด์ 

ได้ทําลายป่าไม้และฟาร์มเกษตรไปจํานวนมหาศาล (2)  

องค์กรในท้องถ่ินได้นําเร่ืองฟ้องศาลเรียกร้องคา่เสยีหายและให้มีการฟืน้ฟสูภาพ  

ขณะนีย้งัมกีารเสนอโครงการขดุนํา้มนัในรัฐมิโซรัม มณีปรุะและอรุณาจลัอยูด้่วย 

ซึง่โครงการทัง้หมดนีจ้ะสง่ผลให้ป่าถกูทําลายเพ่ือนําท่ีดินไปใช้ประโยชน์อยา่งอ่ืน  

 

นอกจากนี ้รัฐบาลยงัมีแผนจะก่อสร้างเขื่อนกวา่ 150 แหง่ สว่นใหญ่จะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่  

เฉพาะในรัฐอรุณาจลัเพียงรัฐเดียว รัฐบาลได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงท่ีจะสร้างเขื่อน 127 แหง่ ในแมนํ่า้ 42 สาย 

กบับริษัทก่อสร้าง 59 บริษัท  เป้าหมายคือ การผลติไฟฟ้า 42,591 เมกะวตัต์  

การสร้างเขื่อนทัง้หมดนีจ้ะทําให้นํา้ทว่มป่าไม้ท่ีแนน่ทบึและอดุมสมบรูณ์เป็นจํานวนมากในรัฐมณีปรุะ  

เขื่อนท่ีสร้างความขดัแย้งช่ือ ติปายมคุห์ ไฮ แดม ได้ถกู “ยกเลกิ” ไป หากสร้างขึน้มนัจะทําให้นํา้ทว่มพืน้ท่ีป่าถึง 

22,777 เฮกตาร์ และทําลายการดํารงชีวติของผู้คนนบัไมถ้่วนท่ีเช่ือมโยงกบัป่า  

การสง่เสยีงคดัค้านในท้องถ่ินผนวกกบัในระดบัชาติและนานาชาติ ยงัผลให้เขือ่นถกูหยดุยัง้ได้ 

ซึง่เป็นกรณีท่ีหาได้ยาก 

 

รัฐบาลอินเดยีให้ความสาํคญัแก่ ไฮเวย์ ทางรถไฟ และโครงสร้างพืน้ฐานอ่ืน เป็นอนัดบัต้น ในแผนการ ‘เปิดลอ็ค’ 

ภาคนี ้ ทัง้นีไ้ด้แก่ การ ‘เปิดลอ็ค’ วฒันธรรมและ ‘ความงาม’ ของภมูิทศัน์ ให้แก่การทอ่งเท่ียว  ‘เปิดลอ็ค’ 

ป่าไม้ให้แกก่ารสกดัไม้ บริการกกัเก็บคาร์บอน สมนุไพร ฯลฯ  ‘เปิดลอ็ค’ ท่ีดินให้แก่การสกดัแร่ธาต ุ

และเส้นทางเช่ือมโยงอินเดียกบัภมูิภาคอาเซยีน ท่ีมีอิทธิลทางภมูศิาสตร์และทางเศรษฐกิจ  

โครงสร้างพืน้ฐานสองโครงการใหญ่คือ ไฮเวย์ ทรานส์ เอเชีย และ ทางรถไฟทรานส์ เอเชีย 

กําลงัดาํเนินการก่อสร้างอยูใ่นปัจจบุนั  

อินเดียมแีผนจะสร้างโครงขา่ยนํา้มนัและก๊าซเช่ือมตอ่เอเซียใต้กบัเอเซีตะวนัออกเฉียงใต้ 

สว่นโครงขา่ยไฟฟ้านัน้ได้เร่ิมดําเนินการไปแล้ว  

โครงการทัง้หมดนีจ้ะมีนยัยะโดยตรงตอ่ประชาชนท่ีอาศยัป่าในการดํารงชีวิต และอนาคตของป่าในภาคนี ้

  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศกับป่าไม้ 

mailto:wrm@wrm.org.uy


World Rainforest Movement 
 

26 
WRM ฉบับท่ี 229 - กุมภาพันธ์ / มีนาคม 2560 / wrm@wrm.org.uy | http:// wrm.org.uy 

 

ในขณะท่ีชมุชนท่ีพึง่พาป่าใช้ชีวติในทางท่ีปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกปริมาณตํา่ ดงัท่ีเห็นได้ทัว่ไปในตะวนัออกเฉียงเหนือ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศก็กําลงัสง่ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตและการทํามาหากินของพวกเขาอยูแ่ล้ว  

ผลกระทบเหลา่นีย้ิ่งจะรุนแรงขึน้จากการดาํเนินกิจกรรมสองประเภทเก่ียวกบัป่าไม้ 

ทัง้ท่ีจริงแล้วออกแบบมาเพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน  กิจกรรมแรกคอืการฟืน้ฟสูภาพป่าท่ี “เสือ่มโทรม” หรือ “ปกป้อง” 

ป่าท่ีมีอยูใ่ห้เป็นแหลง่กกัเก็บคาร์บอน  กิจกรรมประเภทท่ีสองนีค้อื แปลงการผลติชีวมวลเชิงอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 

เพ่ือทําเชือ้เพลงิการเกษตร หรือผลติพลงังาน  แปลงขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึน้เพ่ือการนี ้

โดยปกติเป็นการปลกูพืชเชิงเดี่ยวในพืน้ท่ีขนาดใหญ่ มีบรรษัทเป็นเจ้าของและผู้ควบคมุ ซึง่ไมน่า่จะเรียกได้วา่เป็นป่า 

ไมว่า่จะพยายามสร้างจินตนาการใดมาอ้างอิงก็ตาม 

 

สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการเก็บคาร์บอนในป่าเหลา่นี ้คือธนาคารโลก  การศกึษาภมูิหลงัเร่ือง 

‘การจดัหาเงินทนุสาํหรับคาร์บอนและภาคป่าไม้ในตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดยี’ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา 

‘ความเช่ือมโยงระหวา่งทรัพยากรธรรมชาติ นํา้ และสิง่แวดล้อม 

เพ่ือการพฒันาและการเติบโตในตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย’ ของธนาคารโลก (3) 

แสดงการสนบัสนนุอยา่งชดัเจน 

และกรุยทางให้แกก่ารแปลงเปลีย่นท่ีดินการเกษตรและป่าไม้ไปเป็นโครงการป่าคาร์บอนท่ีจะ “ทํากําไรได้” ดีกวา่  

รายงานภมูิหลงัอีกฉบบัหนึง่ของการศกึษาดงักลา่ว ช่ือวา่ 

‘การทบทวนภาคป่าไม้ของอินเดยีทางตะวนัออกเฉียงเหนือ’ ชีไ้ปถึงโครงการกกัเก็บคาร์บอนในเขตนี ้ 

ในเมื่อธนาคารโลกมีความตัง้ใจอยา่งชดัเจนท่ีจะเข้าแทรกแซงภาคป่าไม้ในตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดยี 

ก็เป็นไปได้อยา่งมากวา่โครงการเก่ียวกบัการทํามาหากินของธนาคารโลกในภาคนีจ้ะมเีนือ้หาสาระเก่ียวกบัคาร์บอนเ

ป็นหลกั  ถ้าธนาคารมีแผนจะทําโครงการนีก้บัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทัง้หมด 

และถ้าแหลง่กกัเก็บคาร์บอนเป็นสว่นหนึง่ของโครงการในแตล่ะเขต 

ภมูิทศัน์และชมุชนทัง้มวลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ยอ่มจะได้รับผลกระทบทางลบจากทางออกท่ีจอมปลอมสาํหรับวกิฤตสภาพภมูิอากาศนี ้

 

องค์การป่าชมุชนระหวา่งประเทศ (ซีเอฟไอ) ซึง่มีท่ีตัง้อยูใ่นสหรัฐอเมริกา เร่ิมทําโครงการเรดด์+ มาวพลงั 

เป็นโครงการนําร่องโครงการแรกในภาคนีใ้นปี 2554 (4)  โครงการนีต้ัง้อยูท่ี่ภเูขาคาซีตะวนัออกในเขตมาวพลงั 

รัฐเมฆาลยั บางทีจะเรียกวา่ “โครงการเรดด์+ ชมุชนเขาคาซ’ี ครอบคลมุพืน้ท่ี 15,271 เฮกตาร์ ซึง่รวมป่าทบึประมาณ 

9,270 เฮกตาร์ และป่าโปร่ง 5,947 เฮกตาร์ในปี 2553  เขตป่านีร้วมพืน้ท่ีป่าศกัดิ์สทิธ์ิโบราณอยูด้่วย  

องค์กรซเีอฟไอระบวุา่ มีเอ็นจีโอท้องถ่ินและองค์กรท้องถ่ินอ่ืนๆ เป็นองค์กรร่วมจดัทําโครงการ ได้แก่ สมาคมเบธานี 

สภาเขตอิสระเขาคาซี แพลเนตแอ็กชัน่ และมลูนิธิวอเตอร์ลขูองสหราชอาณาจกัร  สว่นองค์กรท้องถ่ิน กาซินจกุ 

กีฮิมาอาร์เลยีง วาห์อเูมียม และสมาคมสวสัดิการมาวพลงั มช่ืีอเป็นผู้ เสนอโครงการร่วมกบัซเีอฟไอ  

มลูนิธิวอเตอร์ลสูนบัสนนุเงินทนุ 100,000 ปอนด์ให้แก่โครงการสาํหรับปี 2554-55  ตามเอกสารโครงการ 

สทิธิในคาร์บอนจากป่าท่ีรวมอยูใ่นโครงการเป็นขององค์กร กาซินจกุ กีฮิมาอาร์เลยีง วาห์อเูมียม 

และสมาคมสวสัดิการมาวพลงั  โครงการนีไ้ด้รับการรับรองภายใต้มาตรฐานของแพลน วีโว (เอดินเบรอะ 

สหราชอาณาจกัร) ในเดือนมีนาคม 2556  พอถงึเดือนมิถนุายน 2556 
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ก็มีการออกใบรับรองเครดิตคาร์บอนสาํหรับการชดเชยการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก โดยขึน้ทะเบียนมาร์กิต 

ซึง่เป็นฐานข้อมลูของภาคเอกชนท่ีติดตามการออกใบรับรองเครดติของเรดด์+  

เอกสารโครงการระบวุา่โครงการกําลงัจะเข้าสูร่ะยะท่ี 2 ของการดาํเนินงานในปี 2560 

 

ในขณะท่ีเอกสารออนไลน์มีข้อมลูทัง้หมดท่ีอ้างถงึข้างต้นบรรจอุยู ่แตป่ระชาชนบนผืนดินผู้ ท่ีเป็น ‘เจ้าของ’ 

ตวัจริงของพืน้ท่ีป่า ยงัไมรู้่เลยวา่เรดด์+ คืออะไร  ชาวบ้านหลายคนเคยเพาะปลกูพืชผลบนเขา 

แตเ่มื่อโครงการเรดด์+ นีเ้ร่ิมขึน้ ก็ต้องไปหาท่ีอ่ืนปลกูแทน  โครงการนีม้ีประโยชน์น้อยมากสาํหรับชาวบ้าน 

 

โครงการเรดด์+ ใหมอี่กโครงการหนึง่ ครอบคลมุพืน้ท่ี 44,391 เฮกตาร์ ตัง้อยูท่ี่เขตไอซาวล์และมามิต ในรัฐมิโซรัม  

โครงการนีด้าํเนินการโดยสภาการวิจยัและการศกึษาป่าไม้แหง่อินเดีย (ไอซีเอฟอาร์อี) 

ร่วมกบัศนูย์ระหวา่งประเทศเพ่ือการพฒันาภเูขาแบบผสมผสาน (ไอซีไอเอ็มโอดี) ของเนปาล 

และองค์การความร่วมมือระหวา่งประเทศแหง่เยอรมนี (จีไอแซด) (5)  เช่นเดียวกบัโครงการมาวพลงั 

ชาวบ้านและผู้ดาํรงตาํแหนง่ในสภาหมูบ้่านได้รับข้อมลูน้อยมากหรือไมไ่ด้เลยเก่ียวกบัโครงการ วา่ทําอยา่งไร 

และมนียัยะอะไร  ในเอกสารโครงการเรดด์+ เหลา่นี ้จะให้ภาพวา่เป็นหนทางออกจากการทําไร่หมนุเวียน 

และกิจกรรมการชดเชยการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์จะสามารถสนองความจําเป็นด้านเงินทองของหมูบ้่านตา่ง

ๆ  ในสองหมูบ้่านท่ีผู้ เขยีนได้ไปเยี่ยม 

ป่าท่ีมีอยูไ่ด้รับการอนรัุกษ์มาเป็นเวลาหลายปีภายใต้การริเร่ิมของหมูบ้่านก่อนหน้าท่ีโครงการเรดด์+ จะเข้ามา  

โครงการกกัเก็บคาร์บอนทําให้ป่าเหลา่นีก้ลายเป็นเงินเป็นทอง และ ‘ถกูยดึไป’ จากชาวบ้าน 

ผู้ ท่ีได้ทํางานมาอยา่งหนกัในการอาสาปกป้องป่าก่อนหน้านีเ้ป็นเวลานาน  

น่ีเป็นยคุสมยัใหมข่องการสญูเสยีอํานาจควบคมุของชมุชนเหนือป่าให้แก่องค์กรจากภายนอก 

 

กิจกรรมประเภทท่ีสองท่ีได้รับการสง่เสริมในนามของการปกป้องสภาพภมูิอากาศ 

ท่ีมีผลกระทบตอ่ป่าไม้และวถีิการดํารงชีวิตของประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 

การปลกูพืชนํา้มนัในแปลงขนาดใหญ่ สว่นใหญ่คือต้นสบูด่ํา (จะโทรฟา)  

คณะกรรมาธิการวางแผนของรัฐบาลอินเดียได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตา่งๆ 

ขึน้มาสง่เสริมการปลกูพืชนํา้มนัเพ่ือทําเชือ้เพลงิ ได้ลงทนุในการพฒันาผลติภณัฑ์ การศกึษาวจิยัทางวิศวกรรม 

การแก้ไขกฎหมายให้ผอ่นปรนมากขึน้ การกําหนดรายละเอียดของการทําไร่สวนขนาดใหญ่ การตลาด ฯลฯ  

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษัทร่วมทนุ ด1ี-วิลเลยีมสนั เมกอร์ เป็นผู้สง่เสริมหลกัในการปลกูสบูด่ํา  บริษัท ดี1 

ออยส์ เทรดดิง จํากดั ของสหราชอาณาจกัร เป็นบริษัทแรกๆ ท่ีเข้ามาซือ้ท่ีดินเพ่ือทําการผลติพืชนํา้มนั 

และบริษัทวิลเลยีมสนั เมกอร์ เป็นกลุม่บริษัททําไร่ชาท่ีใหญ่ท่ีสดุในอินเดยี  บริษัทมีแผนขยายกิจการใหญ่ 

ไมใ่ช่เฉพาะการปลกูสบูด่ําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเทา่นัน้ แตใ่นประเทศตา่งๆ ทัว่ทวีปเอเชียและอฟัริกา  

บริษัทได้ประกาศแผนการปลกูสบูด่ําถงึ 100,000 เฮกตาร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

เกษตรกรและชาวไร่หมนุเวียน (ชาวบ้านท่ีทําการเพาะปลกูแบบหมนุเวยีน) 

ถกูลอ่ให้เข้าร่วมด้วยการหยิบยื่นเงินกู้และสญัญารับประกนัการซือ้ผลติผล เช่นเดียวกบัท่ีอ่ืนๆ 

การทดลองปลกูสบูด่าํดเูหมือนจะล้มเหลว  อยา่งไรก็ตาม ภาระต้นทนุตกอยูก่บัชาวบ้าน 
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ท่ีต้องแบกรับคา่ใช้จา่ยในขณะท่ีไมม่ีนํา้มนัสบูด่าํจะขาย และท่ีดนิก็มีแตต้่นสบูด่าํท่ีไมใ่ห้ผลผลติท่ีต้องการ  

ท่ีนา่พิศวงท่ีสดุคือ ทําไมชาวบ้านท่ีมีสว่นสร้างปัญหาโลกร้อนน้อยท่ีสดุ 

กลบัต้องถกูเรียกร้องให้มีบทบาทหลกัในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทัง้ท่ีตวัเองปลอ่ยอยูเ่พียงน้อยนิด  

มีขา่ววา่การขยายการปลกูพืชนํา้มนัจะเปิดตวัขึน้ใหมอ่ยา่งแขง็ขนัอีกครัง้หนึง่ ถ้าแผนการเหลา่นีเ้ป็นจริงขึน้มาเมือ่ไร 

ก็จะเป็นขา่วร้ายสาํหรับป่าและสาํหรับการผลติอาหารเพ่ือยงัชีพของคนในท้องถ่ิน 

 

ราม วังเครัคปาม  wangkheilakpa(at)gmail.com 

ผู้ อํานวยการบริหารขององค์กรมมุมองของชนพืน้เมือง (Indigenous Perspectives) อิมพาล มณีปรุะ 

 

(1) บทความหนึง่เก่ียวกบัการตดัสนิของศาลสงู ห้ามการทําเหมืองถ่านหินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดยี 

สามารถหาอา่นได้ท่ี 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-in-

nagaland/ 

(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’  

สามารถอา่นได้ท่ี http://www.redd-monitor.org/wp-content/uploads/2011/11/03_Mausam_Sept-2011.pdf 

บทสรุปและข้อคิดเห็นโดย REDD-Monitor อา่นได้ท่ี http://www.redd-monitor.org/2011/11/29/indias-first-redd-

project-in-the-east-khasi-hills-when-you-say-that-i-need-permission-to-cut-my-own-tree-i-have-lost-my-

right-to-my-land/ 

(5) การคดัเลอืกรัฐมิโซรัม เป็นหนึง่ในท่ีตัง้โครงการเรดด์+ ดท่ีู http://www.mizoramtourism.org/mizoram-

news/mizoram-selected-among-others-for-redd-project และความริเร่ิมของ ICFRE ในการทําโครงการเรดด์+  

ซึง่ 10 สไลด์สดุท้ายอ้างถงึโครงการในมิโซรัม ดท่ีู http://www.ignfa.gov.in/photogallery/documents/REDD-

plus%20Cell/Modules%20for%20forest%20&%20Climate%20Change2016/Presentations/Resource%20P

ersons/TPSingh_IGNFA18Oct2016.pdf 
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อินโดนีเซีย : การเสนอร่างกฎหมายจะกลายเป็น 

การรือ้ฟ้ืนอาํนาจควบคุมของบรรษัทเหนือความหลากหลายทางการเกษตร 
 

ในปี พ.ศ. 2555 ศาลรัฐธรรมนญูของสาธารณรัฐอินโดนีเซียตดัสนิให้มาตราหลกัๆ 

ของกฎหมายวา่ด้วยการเพาะปลกูพืช ปี พ.ศ. 2535 (1992) เป็นโมฆะ  

มาตราเหลา่นีไ้ด้ห้ามมใิห้เกษตรกรทําการคดัเลอืกพนัธ์ุและผสมพนัธ์ุพืช 

ทัง้ท่ีเป็นวถีิปฏิบตัิแตด่ัง้เดิมท่ีได้สร้างสรรค์ความหลากหลายทางการเกษตรท่ีมีอยูม่หาศาลทกุวนันี ้ (1)  บดันี ้

กฎหมายท่ีเสนอใหม ่วา่ด้วยการอนรัุกษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ และวา่ด้วยปาล์มนํา้มนั 

กําลงัคกุคามท่ีจะรือ้ฟืน้อํานาจควบคมุความหลากหลายของพืชเกษตร 

ท่ีศาลรัฐธรรมนญูได้เคยตดัสนิวา่ผิดรัฐธรรมนญูเมื่อปี 2555  

ร่างกฎหมายสองฉบบัท่ีเสนอรวมกนัแล้วมีผลกว้างไกลยิง่กวา่เดิม เพราะจะจํากดัการเข้าถงึ การใช้ 

และการผสมพนัธุ์พืชท่ีอยูใ่ต้การคุ้มครองของกฎหมาย หรือพนัธ์ุพืชท่ีบริษัทได้จดทะเบียนสทิธิบตัรไว้ 

 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2523-2543 รัฐบาลอินโดนีเซียผลกัดนัอยา่งแขง็ขนัให้ปรับวิธีการทําเกษตร “ให้ทนัสมยั” 

ซึง่มกีารใช้ปุ๋ ยเคมี การใช้เมลด็พนัธ์ุผสม ยาฆา่แมลง รถแทร็กเตอร์และเคร่ืองจกัรกลหนกัอ่ืนๆ เป็นสญัลกัษณ์  

สว่นหนึง่ของกระบวนการ ‘ทําให้ทนัสมยั’ นี ้คือการออกกฎหมายเลขท่ี 12 ในปี 2535 

มากํากบัระบบการเพาะปลกูพืช  

กฎหมายท่ีผา่นออกมาโดยไมม่กีารหารือกบัชมุชนหรือสมาคมของชาวไร่ชาวนาก่อนหน้า 

แม้วา่จะมีผลกระทบอยา่งมากตอ่วิถีชีวิตของพวกเขา เพราะจะห้ามไมใ่ห้พวกเขาผสมพนัธุ์พืชท่ีปลกู 

หรือพืชสมนุไพรรักษาโรค ท่ีได้ออกสทิธิบตัรให้แก่บรรษัทไปแล้ว ทัง้ๆ 

ท่ีการคดัเลอืกเมลด็พนัธ์ุและการผสมพนัธ์ุพืชเป็นสว่นหนึง่ของระบบการทําไร่ทํานามาแตด่ัง้เดิม 

และยงัเป็นต้นตอของอารยธรรมด้วย 

 

พอถึงปลายปี พ.ศ. 2554 เกษตรกรจํานวนมากท่ียงัคงทําการผสมพนัธ์ุพืชอาหาร 

ถกูฟ้องดําเนินคดโีดยบรรษัทและถกูศาลตดัสนิวา่มคีวามผิด โดยบรรษัทอ้างวา่เป็นผู้ทรงสทิธิบตัรสาํหรับพืชเหลา่นัน้ 
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(2)  คําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนญูเลขท่ี 99 ปี พ.ศ. 2555 ยกเลกิหลายมาตราในกฎหมายปี พ.ศ. 2535 

ท่ีให้อํานาจผกูขาดพืชและเมลด็พนัธุ์ท่ีใช้ในการเกษตรแก่บรรษัท 

ชาวนาชาวไร่จงึได้รับอนญุาตให้ทําการคดัเลอืกเมลด็พนัธุ์และผสมพนัธุ์พืชได้เองอีกครัง้หนึง่ 

โดยมิต้องเสีย่งตอ่การถกูฟ้องร้อง 

 

ทวา่ในปี พ.ศ. 2559 มีการนําเสนอร่างกฎหมายใหมส่องฉบบัในอินโดนีเซีย  

ฉบบัหนึง่วา่ด้วยการอนรัุกษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ อีกฉบบัหนึง่วา่ด้วยปาล์มนํา้มนั  

ร่างกฎหมายวา่ด้วยการอนรัุกษ์และความหลากหลายทางชีวภาพนัน้ 

รือ้ฟืน้การผกูขาดของบรรษัทกลบัคืนมาใหมส่าํหรับการผสมพนัธ์ุพืช 

ซึง่คล้ายคลงึกบัมาตราท่ีปรากฏในกฎหมายเลขท่ี 12 ปี พ.ศ. 2535 และท่ีได้ถกูยกเลกิไปแล้ว  นอกจากนี ้

ร่างกฎหมายนีย้งัห้ามมใิห้ชมุชนเข้าถึง ใช้ หรือผสมพนัธ์ุสายพนัธ์ุพืชท่ีกําหนดไว้เป็นรายการพืชอนรัุกษ์ในภาคผนวก 

หรือท่ีจดทะเบียนสทิธิบตัรไว้โดยบริษัทผลติยา หรือบริษัทปาล์มนํา้มนั  ภายใต้ อาดดั (กฎหมายตามประเพณี) 

ชมุชนได้รับอนญุาตให้ใช้พนัธ์ุพืชบางชนิดท่ีอยูใ่นรายการคุ้มครอง ท่ีเคยใช้มาแตด่ัง้เดิม เช่น สมนุไพรท่ีใช้รักษาโรค 

หากได้มกีารจดทะเบียนสายพนัธุ์ดงักลา่วเป็น “ทรัพยากร” พนัธุกรรมเพ่ือการใช้ตามธรรมเนียมดัง้เดมิ 

กบัหนว่ยงานรัฐผู้มีอํานาจ  

 

การจํากดัควบคมุท่ีนําเสนอในร่างกฎหมายใหม ่เป็นเสมือนสองด้านของเหรียญเดียวกนั 

คือไมว่า่จะพลกิเอาด้านใดขึน้ ร่างกฎหมายก็จะทําให้กฎหมายตามประเพณีของชมุชนเสยีเปรียบทัง้นัน้  

ถ้าชมุชนใช้พนัธุ์พืชโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากรัฐบาล ก็จะเผชิญกบัการดาํเนินคดีทางอาญา 

ถ้าชมุชนร้องขอใบอนญุาต 

ก็จะเผชิญความเสีย่งสงูท่ีสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาดัง้เดิมเหนือคณุสมบตัิในการรักษาโรคของพืชใด 

อาจจะถกูบริษัทผลติยาขโมยไปก่อนท่ีภมูิปัญญาของชมุชนจะได้รับการยอมรับวา่เป็นไปตามเง่ือนไขข้อกําหนดท่ีระบุ

ไว้ในร่างกฎหมาย  บรรษัทตา่งๆ ล้วนกําลงัเสาะหาข้อมลูเช่นนีเ้ก่ียวกบัสมนุไพรท่ีใช้รักษาโรคมาแตด่ัง้เดิม 

ซึง่ชมุชนจะต้องระบใุสล่งไปในคาํขออนมุตัใิช้ท่ีเสนอตอ่หนว่ยงานของรัฐ  

ชมุชนอาจจะได้รับอนญุาตให้ใช้ได้ในชัน้แรก แตบ่ริษัทธุรกิจก็จะขอจดสทิธิบตัรพืชดงักลา่ว  

และการใช้และการผสมพนัธุ์พืชดงักลา่วตอ่ไปก็จะถกูห้ามด้วยร่างกฎหมายฉบบันี ้ ดงันัน้ 

ร่างกฎหมายการอนรัุกษ์และความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นภยัคกุคามใหญ่หลวงตอ่ชมุชน 

ในการใช้และผสมพนัธุ์พืชท่ีชมุชนใช้มาแตเ่ดิมเพ่ือเป็นอาหารและยารักษาโรค 

 

ในประวตัศิาสตร์ของอินโดนีเซีย 

เคยปรากฏกรณีท่ีความรู้ของชาวบ้านเก่ียวกบัสมนุไพรรักษาโรคถกูแยง่ยดึไปโดยบริษัทผลติยามาแล้ว  

ความรู้นัน้ได้ถกูนําไปใช้แสวงประโยชน์ทางการค้า และจดทะเบียนสทิธิบตัรโดยอตุสาหกรรมยา 

โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้และผู้ เป็นเจ้าของความรู้แตด่ัง้เดมิ  

พืชสมนุไพรรักษาโรคหลายชนิดได้ถกูนําไปใช้ในการทําการวจิยัเชิงลกึทางวิชาการ  

การทําวิจยัและการนําผลไปขยายเชิงพาณิชย์เช่นนี ้ก็ถือเป็นการขโมยทรัพย์สนิทางปัญญาด้วยเชน่กนั 
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เพราะการคดัเลอืกสมนุไพรเพ่ือเจาะจงใช้รักษาโรคบางโรคโดยเฉพาะ 

รวมทัง้สว่นผสมและวิธีปฏิบตัิในการเตรียมและนําไปใช้ 

ล้วนเป็นผลจากการทําวจิยัอยา่งตอ่เน่ืองโดยสมาชิกของชมุชนและได้สง่ตอ่สบืทอดกนัมาหลายชัว่คน  

ความรู้นีไ้มไ่ด้รับการตระหนกัและยอมรับวา่เป็นการทําวิจยัเชิงลกึ 

เพราะไมไ่ด้เป็นไปตามระเบียบวธีิวิจยัทางวิทยาการปัจจบุนั 

 

เป้าประสงค์ของการเสนอร่างกฎหมายวา่ด้วยปาล์มนํา้มนั 

คือการท่ีจะระบนิุยามของปาล์มนํา้มนัวา่เป็นชนิดพนัธ์ุท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติในอินโดนีเซีย  

แตท่วา่การทําเช่นนีบ้ดบงัความจริงท่ีวา่ ชนิดพนัธุ์ของปาล์มนํา้มนั ซึง่มีถ่ินกําเนิดในอฟัริกาตะวนัตก 

และอฟัริกากลาง ท่ีซึง่ได้มีการปลกูปาล์มนํา้มนัพนัธุ์ดัง้เดิมและนําไปใช้ในผลติภณัฑ์หลากหลาย 

ได้นําเข้ามาปลกูในอินโดนีเซียโดยอตุสาหกรรมนํา้มนัปาล์ม (3)  

เมื่อได้รับการพิจารณาวา่เป็นพืชท่ีเกิดโดยธรรมชาตใินอินโดนีเซยี 

บริษัทท่ีปลกูปาล์มนํา้มนัในสวนขนาดใหญ่สามารถจะขอจดทะเบียนสทิธิบตัรพืชได้  จากนัน้ตามมาตรา 15 

ของร่างกฎหมายวา่ด้วยการอนรัุกษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทก็จะจํากดัการใช้ปาล์มนํา้มนัของชมุชน 

ให้ทําได้เฉพาะการใช้ผลปาล์ม ซึง่บริษัทสนใจท่ีจะรับซือ้ แตก่ารนําสว่นอ่ืนของต้นปาล์มไปใช้อาจจะถกูห้ามก็ได้ 

เพราะหากมกีารประกาศวา่ปาล์มนํา้มนัเป็นชนิดพนัธ์ุพืชท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติในอินโดนีเซยี 

ก็จะต้องตกอยูภ่ายใต้กฎหมายการอนรัุกษ์และความหลากหลายทางชีวภาพด้วย 

การประกาศวา่ปาล์มนํา้มนัเป็นพืชท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตใินอินโดนีเซยี จึงเทา่กบัเป็นการแยง่ยดึท่ีดินครัง้ท่ีสอง 

สาํหรับเกษตรกรท่ีปลกูปาล์มนํา้มนัในท่ีของตนและสาํหรับชมุชนท่ีอาศยัอยูร่อบๆ สวนปาล์มของบรรษัท 

เพราะบรรษัทอาจจะห้ามไมใ่ห้ชมุชนใช้สว่นอ่ืนของปาล์มนํา้มนั ยกเว้นผลปาล์มท่ีตนต้องการจะซือ้  ดงันัน้ 

หากร่างกฎหมายทัง้สองผา่นการอนมุตัิออกมา ก็จะทําให้ยากขึน้ท่ีเกษตรกรจะเรียกคืนท่ีดินของตน 

 

เมื่อพิจารณาร่างกฎหมายทัง้สองไปพร้อมกนั ก็จะเห็นได้ชดัวา่ 

เจตนารมณ์ของรัฐบาลนัน้ไมใ่ช่เพ่ือท่ีจะแก้ปัญหาเร่งดว่นบางประการท่ีชมุชนท้องถ่ินเผชิญอยู ่

แตเ่พ่ือท่ีจะเพ่ิมอํานาจควบคมุให้แก่บรรษัทเหนือความหลากหลายทางชีวภาพและเหนือท่ีดินท่ีกอ่ประโยชน์ให้แก่บร

รษัท  การเปลีย่นแปลงกฎหมายเหลา่นี ้ต้องมองวา่เป็นสว่นหนึง่ของยทุธศาสตร์ของบรรษัท 

โดยมีการวางแผนและการจดัการอยา่งดี เพ่ือท่ีจะขยายอํานาจควบคมุของบรรษัท ไมใ่ชเ่พียงเหนือท่ีดินของชมุชน 

แตร่วมถึงการท่ีชมุชนจะใช้ประโยชน์จาก ‘ความหลากหลายทางชีวภาพ’ ด้วย  

การเสนอร่างกฎหมายทัง้สองพร้อมกนั 

ยอ่มเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการสร้างความชอบธรรมให้แก่การริบแหลง่ดํารงชีวติของประชาชน  

การอนมุตักิฎหมายทัง้สอง เทา่กบัเป็นการให้การคุ้มครองทางกฎหมายให้แก่อาชญากรรมของบรรษัท 

ในการขโมยภมูิปัญญาดัง้เดิมเก่ียวกบัการใช้พืชท่ีเป็นมรดกตกทอดมาหลายชัว่คน  

ศาลรัฐธรรมนญูของอินโดนีเซียได้ตดัสนิไปแล้ววา่การผกูขาดของบรรษัทดงักลา่วเป็นการขดัตอ่รัฐธรรมนญู  

แตก่ระนัน้ รัฐบาลยงัคงเดินหน้าตามวาระของบรรษัท 
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โดยการเสนอร่างกฎหมายท่ีมุง่จะรือ้ฟืน้อํานาจผกูขาดของบรรษัทดงักลา่ว เหนือความหลากหลายทางการเกษตร 

เมลด็พนัธุ์ ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพนัธ์ุพืช ท่ีศาลรัฐธรรมนญูได้พิพากษาวา่ผิดรัฐธรรมนญู 

 

ภมูิปัญญาดัง้เดมิหรือของชมุชนท่ีระบไุว้ใน อาดดั 

และความหลากหลายอนัมหาศาลของพนัธ์ุพืชท่ีชมุชนดัง้เดิมและชาวไร่ชาวนาใช้อยูท่กุวนันี ้

เป็นตวับง่ชีถ้งึกระบวนการปรับตวัระหวา่งธรรมชาติ ความหลากหลายของพืช และชมุชน  

ความหลากหลายทางการเกษตรนี ้รวมทัง้ชมุชนท่ีผลติมนัขึน้มา ล้วนต้องพึง่พาการเข้าถงึและการใช้ท่ีดินอยา่งเสรี 

ซึง่ท่ีดินเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพืชท่ีชมุชนใช้  

การเข้าถงึและการใช้ท่ีดินและพืชโดยชมุชนน่ีแหละท่ีกําลงัจะถกูคกุคามโดยร่างกฎหมายวา่ด้วยการอนรัุกษ์และควา

มหลากหลายทางชีวภาพ และวา่ด้วยปาล์มนํา้มนั 

 

อาชญากรรมของบรรษัทไมอ่าจจะเข้าใจเพียงวา่เป็นการกระทําผิดทางอาญา ในการริบ ลกัขโมย 

หรือเอาทรัพย์สนิของรัฐไปครอบครองเทา่นัน้  จริงแล้วมีมากกวา่นัน้ 

การท่ีบรรษัทมีอํานาจควบคมุผา่นการคุ้มครองสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 

และกฎหมายท่ีให้อํานาจผกูขาดเหนือพืชและเมลด็พนัธ์ุตอ่บรรษัท เป็นการริบท่ีดินของชมุชน 

รวมทัง้ริบความรู้ของพวกเขาเก่ียวกบัการใช้ท่ีดินเหลา่นัน้  

อาชญากรรมดงักลา่วผลกัดนัให้เกิดกระบวนการเปลีย่นแปลงในระดบัรากฐานในชมุชน 

จากการเป็นเจ้าของกลายเป็นผู้บริโภค 

คือผู้ ท่ีบริโภคพืชและเมลด็พนัธุ์ท่ีถกูแปลงเปลีย่นไปเป็นสนิค้าท่ีบรรษัทได้รับสทิธิบตัรเป็นเจ้าของ  

ร่างกฎหมายท่ีเสนอขึน้ทัง้สองฉบบัเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการนี ้

ท่ีทําให้การขโมยความรู้ของชมุชนและการใช้ประโยชน์จาก ‘ความหลากหลายทางชีวภาพ’ ของชมุชน 

กลายเป็นสิง่ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

 

เซนซี สุฮาด ี

องค์กรวาลฮี (WALHI) หวัหน้าแผนกวิจยัรณรงค์และกฎหมายสิง่แวดล้อม  

 

(1) คําตดัสนิเลขท่ี 99/PP-X/2012 ของศาลรัฐธรรมนญู ท่ีให้มาตรา 5, 6, 9, 12 และ 60 ของกฎหมายเลขท่ี 12 ปี 

1992 วา่ด้วยการเพาะปลกูพืช เป็นโมฆะ 

(2) ดเูพ่ิมเตมิ เร่ืองเกษตรกรอินโดนีเซยีถกูดําเนินคดเีพราะผสมพนัธุ์เมลด็พืชของตนเอง ท่ี http://www.alt.no-

patents-on-seeds.org/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=42 

(3) สาํหรับความหลากหลายของการใช้พนัธ์ุปาล์มนํา้มนัดัง้เดิมในอฟัริกาตะวนัตกและอฟัริกากลาง ดไูด้จาก ‘อฟัริกา 

: อีกด้านหนึง่ของปาล์มนํา้มนั ประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน และความหลากหลายทางชีวภาพอนัมหาศาล โดย GRAIN 

ท่ี https://www.grain.org/article/entries/5035-a-long-history-and-vast-biodiversity  และภาพยนตร์ 

‘ผู้หญิงอฟัริกนัตะวนัตกปกป้องปาล์มนํา้มนัดัง้เดิม’ ท่ี http://www.farmlandgrab.org/post/view/26141-video-

west-african-women-defend-traditional-palm-oil 
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การต่อสู้กับคาํสาปของสัมปทานในกัมพูชา 
 

กลุม่เพียปิเม็กซ์ (Pheapimex) เป็นท่ีรู้จกักนัดใีนกมัพชูาและในตา่งประเทศ 

ในด้านการทําข้อตกลงในการลงทนุขนาดใหญ่ ท่ีอนญุาตให้บรรษัทสามารถเข้าถงึป่าไม้ ท่ีดิน 

และนํา้ได้อยา่งไมจํ่ากดั และในด้านตวัเจ้าของ ซึง่ได้รับฉายาวา่เป็น “คูค่รองอํานาจ” 

เพราะอิทธิพลทางการเมืองและการเงินท่ีเขาทัง้สองมี  บทความข้างลา่งนี ้

ซึง่ตีพิมพ์ครัง้แรกในจดหมายขา่วขบวนการป่าฝนโลก ในปี พ.ศ. 2556 บรรยายเร่ือง 

สมัปทานท่ีดินทางเศรษฐกิจของกลุม่เพียพิเม็กซ์ท่ีกว้างขวางในจงัหวดัโปร์สตั (โพธิสตัว์ในภาษาไทย) และกมัปงชนงั  

สมัปทานท่ีดินนีม้ีช่ือเสยีงโดง่ดงัจากขนาดอนัมหาศาลของมนั จากการทําลายระบบนิเวศ 

และความขดัแย้งกบัชมุชนท้องถ่ินเก่ียวกบัท่ีดินทําการเกษตร เลีย้งสตัว์ ท่ีป่า และแหลง่นํา้ 

 

ในปี พ.ศ. 2559 หลงัจากตอ่สู้มานาน 16 ปี 

ชมุชนท่ีได้รับผลกระทบในจงัหวดักมัปงชนงัก็ได้ชยัชนะจากการตอ่สู้กบักลุม่เพียปิเม็กซ์  บริษัทตกลงท่ีจะสง่คืนท่ีดิน 

170,000 เฮกตาร์ ในเขตสมัปทานให้แก่ผู้ อ้างสทิธิท่ีชอบธรรม  ชาวบ้านในท้องถ่ินเลา่ให้ฟังวา่ 

บริษัทนีป้ระสบวิกฤตมานานจากการท่ีราคามนัสาํปะหลงัตกตํ่า การลกุฮือของคนงานในไร่ 

และจากความตงึเครียดท่ีเพ่ิมขึน้ระหวา่งลกูจ้างของบริษัทกบัชมุชนท่ีได้รับผลกระทบ  

คนงานในไร่ไมไ่ด้รับคา่จ้างอยา่งสมํ่าเสมอ จงึเร่ิมทําการบอ่นทําลายบริษัทโดยการขโมยชิน้สว่นเคร่ืองจกัร  

สว่นใหญ่แล้ว ผู้วา่การจงัหวดัเองนัน้สนบัสนนุการอ้างสทิธิเหนือท่ีดินและป่าของชมุชนท่ีได้รับผลกระทบ 

 

เพียปิเม็กซ์ยงัไมไ่ด้ถอนตวัจากจงัหวดัโพธิสตัว์ ถึงแม้วา่การดําเนินกิจการท่ีนัน่ก็ดเูหมือนจะลดลงอยา่งมาก 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนๆ  ตอนนีม้ีพืน้ท่ีปลกูอยูเ่พียง 5 จดุ และมีคนงานเพียง 20-30 คน 

โดยไมม่ีใครดแูลมนัสาํปะหลงัท่ีปลกูไว้  ในปี พ.ศ. 2559 คนงานเร่ิมเรียกร้องคา่จ้างย้อนหลงัจากบริษัท 

และรายงานไมน่านมานีบ้ง่ชีว้า่การบอ่นทําลายกิจการของบริษัทดเูหมือนจะได้เร่ิมขึน้ท่ีนัน่แล้วเชน่กนั  

สมัปทานท่ีดินทางเศรษฐกิจในโพธิสตัว์มีพืน้ท่ี 130,000 เฮกตาร์  จากจํานวนนี ้30,000 เฮกตาร์ 

ได้มีการแผ้วถางไปแล้ว  

ยงัไมท่ราบชดัวา่บริษัทจะดาํรงพืน้ท่ีสมัปทานไว้ทัง้หมดตลอดระยะเวลาท่ีได้รับอนมุตัิหรือไม ่

หรือวา่จะสง่มอบคืนท่ีดินท่ีมีปัญหาขดัแย้งให้แก่ชมุชนเหมือนท่ีได้ตกลงท่ีจะทําในจงัหวดักมัปงชนงั 
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สถานการณ์ด้านท่ีดินสมัปทานของเพียปิเม็กซ์ในจงัหวดักมัปงชนงั เป็นชยัชนะอยา่งชดัเจนสาํหรับชมุชนท้องถ่ิน 

และในจงัหวดัโพธิสตัว์ก็อาจเป็นเช่นนีด้้วย  อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทและเจ้าของยงัหา่งไกลจากความพา่ยแพ้ในประเทศนี ้เพียปิเม็กซ์มีธุรกิจร่วมทนุในจงัหวดัมณฑลคีรี กบับริษัท 

วซูิชาน แอลเอส (Wuzhishan LS) บริษัททําไร่ขนาดใหญ่จากประเทศจีน และกลุม่พฒันาการลงทนุระหวา่งประเทศ 

(ซีไอไอดีจี) ซึง่เป็นบริษัททําเหมืองจากจีน (2)  เจ้าของเพียปิเมก็ซ์ยงัเป็นเจ้าของบริษัทชกูาก ุ(Shukaku Inc.) 

ซึง่เป็นบริษัทท่ีทําการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์บนทะเลสาบบงึกกั (ในพนมเปญ) 

และเก่ียวข้องอยา่งมีนยัสาํคญักบัสมัปทานเหมืองแร่ท่ีบริษัทอาเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ได้รับ ในจงัหวดัมณฑลคีรี (3)  

นอกจากนัน้ ยงัสมัพนัธ์กบับริษัท ซีโนไฮโดร (กมัพชูา) ยไูนเต็ด จํากดั 

ซึง่เป็นบริษัทท่ีเข้ารับครองสญัญาสาํหรับโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ในหบุเขาอาเร็ง ในเทือกเขากระวาน 

ซึง่ปัจจบุนัได้ถกูยกเลกิไปแล้ว  สมัปทานเหมอืงของซีไอไอดีจี รวมถึงท่ีดินดัง้เดิมของชนพืน้เมือง พนอง 

ซึง่ได้แสดงความกงัวลถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกบัป่าศกัดิ์สทิธ์ิและสสุานของพวกเขา  ชาว พนอง 

ซึง่มีประชากรประมาณคร่ึงหนึง่ของประชากรจงัหวดั ได้เผชิญกบัความรุนแรงในเขตสมัปทานของบริษัท วซูิชาน 

แอลเอส มาแล้ว เมื่อท่ีดินดัง้เดิมของพวกเขาถกูทําให้เสือ่มเสยีจากกิจการของบริษัท  

ด้วยความสนบัสนนุของเครือขา่ยนกัเคลือ่นไหวเร่ืองสทิธิของชมุชนท่ีกําลงัขยายใหญ่ขึน้ทกุขณะ 

พวกเขากําลงัเตรียมการท่ีจะหยดุยัง้การดาํเนินงานของบริษัท 

ก่อนท่ีดินแดนบรรพบรุุษของพวกเขาจะถกูรังควานหรือละเมิดไปมากกวา่นี ้

 

ในปี พ.ศ. 2560 คําสาปของสมัปทานท่ีดินในกมัพชูายงัคงดําเนินอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง 

แตป่ระชาชนก็ยงัคงตอ่สู้อยา่งตอ่เน่ืองเช่นกนั  เช่นเดียวกบัหนอ่ออ่นท่ีผดุขึน้เร่ือยเป็นกอไผ ่

ท่ีชาวบ้านคนหนึง่ท่ีกรังสเกียในจงัหวดักมัปงชนงั 

กลา่วเปรียบเทียบการตอ่สู้ของชมุชนเพ่ือตอ่ต้านสมัปทานของบริษัทเพียปิเม็กซ์ไว้ 

ในบทความท่ีได้ตีพิมพ์ในจดหมายขา่วขบวนการป่าฝนโลก ปี 2556 ซึง่นํามาตีพิมพ์ใหมข้่างลา่งนี ้

การตอ่สู้ของชมุชนเพ่ือลบล้างคําสาปนี ้เรียกคืนท่ีดิน ป่าไม้ และนํา้ และฟืน้ฟรูะบบนิเวศท่ีถกูทําให้เสยีหาย 

ก็กําลงัแข็งแกร่งยิง่ขึน้เช่นกนั 

 

คาํสาปแห่งสัมปทานในกัมพูชา 

บทความทีตี่พิมพ์ครัง้แรกในจดหมายข่าวขบวนการป่าฝนโลก ฉบบัที ่193 กนัยายน 2556 

 

“บริษัทสญัญาวา่จะเพ่ิมพืน้ท่ีป่า แตก่ลบัปลกูมนัสาํปะหลงั มนัสาํปะหลงัมนัไมใ่ช่ต้นไม้” ชาวบ้านจากอนัซาร์ 

จมับอร์ จงัหวดัโพธิสตัว์ กมัพชูา 

 

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ชาวบ้านในหมูบ้่านกวา่ 111 แหง่ 

ได้ลกุขึน้ตอ่ต้านการแจกสมัปทานท่ีดินขนาดมหาศาลท่ีครอบคลมุพืน้ท่ี 315,028 เฮกตาร์ 

ทัว่จงัหวดัโพธิสตัว์และกมัปงชนงัในกมัพชูา  ข้อตกลงสมัปทานท่ีดนิเหลา่นี ้อนญุาตให้กลุม่เพียปิเมก็ซ์ 
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บริษัทของกมัพชูาท่ีทรงอิทธิพล สามารถยดึครองท่ีไร่ท่ีนา ป่าไม้ และท่ีดินสาธารณะ 

เพ่ือปลกูต้นอะเคเซียและมนัสาํปะหลงัในแปลงขนาดใหญ่  เจ้าของบริษัทนีค้ือ เจือง โสเพียบ และสามี เลา เมง คิน 

วฒุิสมาชิกจากพรรคประชาชนกมัพชูา (ซีพีพี) ซึง่เป็นพรรครัฐบาล  กลุม่เพียปิเมก็ซ์นี ้

หลายคนเช่ือวา่แทบไมม่ใีครแตะต้องได้ เพราะเจ้าของมีสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบันายกรัฐมนตรี ฮนุ เซน ของกมัพชูา 

และบริษัทได้บริจาคเงินจํานวนมากให้แก่พรรคซีพีพี  

 

ถึงแม้กฎหมายปัจจบุนัจะจํากดัขนาดของท่ีดินสมัปทานไมใ่ห้เกิน 10,000 เฮกตาร์ แตเ่พียปิเม็กซ์ได้รับสมัปทานในปี 

พ.ศ. 2530 ก่อนหน้าท่ีกฎหมายจะออกมากํากบัการให้สมัปทานท่ีดินทางเศรษฐกิจ  

แผนการเร่ิมแรกของบริษัทคือการปลกูต้นยคูาลปิตสัเป็นแปลงขนาดใหญ่ และจดัตัง้โรงงานผลติเยือ่กระดาษ 

โดยเข้าหุ้นกบักลุม่ความร่วมมือในการทําฟาร์มจากประเทศจีนและจดัหาเงินลงทนุจากธนาคารเพ่ือการสง่ออกและ

นําเข้าของจีน  นอกจากนีบ้ริษัทยงัเป็นหุ้นสว่นของบริษัททําไร่สวนขนาดใหญ่ของจีนช่ือ วซูิชาน  

เมื่อกฎหมายกํากบัการให้สมัปทานท่ีดินทางเศรษฐกิจออกมา เพียปิเม็กซ์ก็ร่วมมือกบับริษัทคนกลางและบริษัทอ่ืนๆ 

ท่ีตา่งมาขอสมัปทานท่ีดินภายในจํานวนท่ีกําหนดโดยกฎหมาย 

แตแ่ท้จริงเป็นสว่นหนึง่ของกิจการอนัมหาศาลของเพียปิเมก็ซ์ 

 

พอถึงปี พ.ศ. 2545 บริษัทก็เร่ิมแผ้วถางป่าและท่ีดินการเกษตร สร้างถนน ขดุคลอง และเตรียมเรือนเพาะชํา 

ในเขตคอมมนูอนัซาร์จมับอร์ อําเภอกระกอร์ จงัหวดัโพธิสตัว์  

ชาวบ้านประท้วงโดยการปิดถนนและยื่นคําร้องตอ่คณะรัฐมนตรีในกรุงพนมเปญ 

แม้วา่รัฐบาลแหง่ชาติจะไมไ่ด้ตอบสนองคําร้องในทางท่ีเกิดประโยชน์อยา่งใด 

แตก่ารประท้วงในท้องท่ีก็สามารถหยดุยัง้การดําเนินงานในอนัซาร์จมับอร์ได้ชัว่คราว  อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทยงัคงอ้างสทิธิท่ีจะล้อมรัว้และถางท่ีตอ่ไปในเขตอ่ืน  พอถึงปี 2551 เรือนเพาะชําในอนัซาร์จมับอร์ 

ก็เร่ิมดาํเนินงานอยา่งเตม็ท่ี และบริษัทก็เร่ิมขบัไลช่าวบ้านออกจากท่ีดินของพวกเขาในเขตอ่ืนของพืน้ท่ีสมัปทาน 

ปิดกัน้ไมใ่ห้ชาวบ้านเข้าถงึป่า ปลกูมนัสาํปะหลงัและต้นอะเคเซีย และสร้างคา่ยพกัของคนงาน 

 

จากนัน้มา กิจการทําไร่สวนขนาดใหญ่ของบริษัทก็ได้ขยายออกไปอยา่งรวดเร็วยิง่ขึน้  มีการนําเคร่ืองจกัรกลหนกั 

เช่น รถดนัดิน และรถแมคโคร เข้ามาใช้ในท่ีดินทัว่เขตสมัปทาน  การขยายกิจการทําเป็นระยะๆ 

แตช่มุชนท่ีได้รับผลกระทบไมม่ีข้อมลูลว่งหน้าถึงแผนงานของบริษัท และมกัจะต้องเผชิญกบัปัญหาอยา่งไมค่าดคดิ  

บริษัทใช้วิธีการหลากหลายเพ่ือให้ได้รับ “ความร่วมมือ” ตัง้แตก่ารให้สนิบน การหลอกลอ่ และการคกุคาม 

ความรุนแรงและการจําขงั ในปี 2553 เพียปิเม็กซ์จดัพิธีการ “มอบของขวญั” ในอนัซาร์ จมับอร์ 

โดยชาวบ้านได้รับแจกข้าวสาร บะหมี่สาํเร็จรูป และผ้ากระมาห์ (ผ้าพนัคอแบบพืน้บ้าน) 

เป็นสญัลกัษณ์ของความตัง้ใจดขีองบริษัท  

เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลในชว่งนัน้ตา่งสรรเสริญความพยายามของบริษัทท่ีจะสร้างความเจริญให้แกท้่องถ่ิน 

และสัง่สอนให้ชมุชนให้ความร่วมมือในฐานะท่ีได้รับความอนเุคราะห์จากบริษัทไปแล้ว 
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เจ้าหน้าท่ีของอําเภอและของคอมมนูได้บอกชมุชนท่ีได้รับผลกระทบวา่ 

ไมม่ีทางท่ีจะท้าทายและหยดุยัง้บริษัทเพียปิเม็กซ์ได้ และชาวบ้านควรจะยอมรับสิง่ท่ีบริษัทยินดีจะหยิบยื่นให้  

บริษัทมีหนว่ยรักษาความปลอดภยัของตนเอง 

รวมทัง้ใช้บริการเจ้าหน้าท่ีตํารวจติดอาวธุของคอมมนูและของกองทหาร ในการ “ปกป้อง” ทรัพย์สนิของบริษัท 

เมื่อเผชิญกบัการประท้วงของชาวบ้าน  แม้แตต่ํารวจท้องถ่ินก็เน้นยํา้กบัชมุชนวา่ 

หน้าท่ีของตนท่ีได้รับคาํสัง่มาคือการปกป้องบริษัท ไมใ่ช่ปกป้องชมุชน 

 

การสร้างความยากไร้ให้แก่ประชาชน 

“ก่อนจะมกีารทําไร่สวนแปลงใหญ่ ท่ีดินและป่าไม้เพียง 100 เฮกตาร์ ก็สามารถเลีย้งผู้คนได้หลายร้อยครอบครัว 

แตบ่ดันี ้ท่ีดินเป็นพนัๆ เฮกตาร์ ถกูยกให้บริษัทเดียว และ [การจดัแบบนี]้ 

ไมส่ามารถเลีย้งผู้คนได้แม้แตค่รอบครัวเดียว” ชาวบ้านจากปสาจ ลตัต์ จงัหวดัโพธิสตัว์ กมัพชูา 

 

คําให้การของชมุชนท่ีได้รับผลกระทบ แสดงให้เห็นวา่สมัปทานท่ีดนิของบริษัทเพียปิเมก็ซ์ 

ได้ปล้นเอามรดกและความมัง่คัง่ตามธรรมชาติของประชาชนไป 

ทําให้ชมุชนภายในและรายรอบเขตสมัปทานประสบความยากไร้ 

และปิดกัน้ทางเลอืกในการทํามาหากินของคนรุ่นตอ่ไป  สมัปทานท่ีดินท่ีเพียปิเม็กซ์ได้รับนัน้ 

ครอบคลมุทัง้ท่ีดินทําการเกษตร ทุง่เลีย้งสตัว์ พืน้ท่ีชุ่มนํา้ และป่าทบึ ป่าโปร่ง ทะเลสาบ และเขตต้นนํา้ลาํธาร 

ซึง่ทัง้หมดนีป้ระกอบเป็นระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางธรรมชาติท่ีประชาชนพึง่พาอยู ่

และดแูลรักษาเพ่ือความอยูร่อดและอยูด่ีมาตลอด  ในบางพืน้ท่ี 

แปลงขนาดใหญ่ได้ปิดกัน้เส้นทางท่ีชาวบ้านใช้ไปป่าและไปทุง่เลีย้งสตัว์  เมื่อต้องสญูเสยีทุง่เลีย้งสตัว์ 

ครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบก็ต้องขายววัและควายท่ีเลีย้งอยู ่ซึง่เป็นรูปแบบดัง้เดมิของความมัง่คัง่ในชนบทกมัพชูา 

 

การถางป่าในเขตสมัปทานกําลงัทําลายความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของท้องถ่ิน 

ซึง่รวมถึงป่าปฐมภมูิ แหลง่นํา้ ปลา และสตัว์ป่าท่ีมคีา่ยิ่ง ต้นไม้ท่ีมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจ (เช่น ต้นคยงุเบง เนียงนน 

เชอกร็อม คนอง และพเจก) กําลงัสญูสิน้ไป ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่าสญูหาย และพืน้ท่ีต้นนํา้หดตวัลงมาก 

บริษัทได้ถมบอ่ ปิดกัน้ทางนํา้ และเบ่ียงเส้นทางนํา้ไปสูเ่รือนเพาะชําและแปลงเพาะปลกูด้วยการขดุคลอง 

ทําให้ลาํห้วยบางแหง่แห้งเหือดไปเลย  ชาวบ้านกงัวลวา่จะเป็นอนัตรายตอ่การทําประมงในท้องถ่ิน 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในทะเลสาบตนเลซาบ  เพราะลาํห้วยนําอาหารมาเลีย้งปลาในตนเลซาบ 

และปลาหลายชนิดวา่ยทวนนํา้ขึน้ไปในลาํห้วยเพ่ือวางไข ่หากลาํห้วยถกูปิดกัน้ 

คณุภาพและสขุภาวะโดยรวมของการประมงนํา้จืดยอ่มเสือ่มถอยลง การทําการเกษตรก็ยากขึน้ด้วย 

ตัง้แตบ่ริษัทเข้ามาครอบงําการเข้าถงึแหลง่นํา้ ชาวบ้านไมส่ามารถปลกูผกัและพืชเศรษฐกิจในสวนได้  

เมื่อป่าท่ีปกคลมุอยูส่ญูสิน้ไป นํา้ฝนท่ีตกบนดินจะไหลลงท่ีตํ่าอยา่งรวดเร็วขึน้ หน้าดินจะถกูกดัเซาะได้ง่ายขึน้ 

และห้วยท่ียงัเหลอือยูก็่กําลงัตืน้เขินขึน้ทกุปี  
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ป่าทบึและป่าโปร่งเป็น “ตู้ เก็บ” อาหารและยาท่ีสาํคญัของชมุชน และยงัเป็นแหลง่ท่ีมาของไม้ฟืน ไม้สร้างบ้าน 

และผลติภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่ไม้อ่ืนๆ เชน่ เห็ด หนอ่ไม้และหนอ่หวาย นํา้ผึง้ เชือก ยางไม้ รากไม้ สมนุไพรและผลไม้ป่า  

นอกจากนี ้ป่าไม้ยงัมคีณุคา่ทางวฒันธรรมและทางศาสนาสาํหรับชมุชน บริษัทได้ถางป่าศกัดิ์สทิธ์ิ ป่าวิญญาณ 

ท่ีเป็นแหลง่ทําพิธีกรรมดัง้เดมิของชมุชนเพ่ือสนัติสขุ การเก็บเก่ียวได้ผลดี ความเจริญรุ่งเรืองและสขุภาพท่ีดี  

พืน้ท่ีป่าท่ีระบวุา่เป็นป่าชมุชนกวา่ 6,000 เฮกตาร์ ได้สญูไปแล้วในคอมมนูอนัซาร์จมับอร์ และกบาลตราจ 

(จงัหวดัโพธิสตัว์)  ชาวบ้านกบาลตราจประเมนิวา่ เฉพาะรายได้จากผลติภณัฑ์จากป่าท่ีไมใ่ชไ่ม้ท่ีสญูเสยีไป 

ก็กวา่หนึง่ล้านเรียล (245 ดอลลา่ร์สหรัฐ หรือ 8,000 กวา่บาท) ตอ่คนแล้ว 

 

ขณะท่ีครอบครัวขยายใหญ่ขึน้ คนรุ่นใหมท่ี่เติบโตขึน้มาจําเป็นต้องมีพืน้ท่ีทํากิน แตต่อนนีห้าไมไ่ด้แล้ว  

ความริเร่ิมในการออกโฉนดการถือครองท่ีดินของหมูบ้่านภายในและรอบเขตสมัปทาน ท่ีเปิดตวัโดยนายกรัฐมนตรี 

ฮนุ เซน ในปี 2555 (เรียกวา่คาํสัง่ 01บีบี) กําหนดเพดานไว้ 5 เฮกตาร์สาํหรับท่ีนาและท่ีสวนตามลาํดบั 

สาํหรับผู้ใหญ่แตล่ะคน 

แม้ในความเป็นจริงจะได้น้อยกวา่นัน้มากในหมูบ้่านสว่นใหญ่ท่ีได้รับผลกระทบจากสมัปทานของเพียปิเม็กซ์  

แตเ่กณฑ์ 5 เฮกตาร์นี ้ก็ยงัมิได้คาํนงึถงึความจําเป็นในอนาคตของเดก็ๆ ในวนันี ้

ท่ีจะกลายเป็นผู้ใหญ่ในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า 

 

ด้วยความสิน้หวงั ชาวบ้านหลายคนไปหางานทําในไร่สวนของบริษัท ซึง่ก็ต้องเผชิญกบัคา่แรงท่ีตํา่ คือ 600,000 

เรียล หรือ 147 ดอลลา่ร์สหรัฐ (5,000 บาท) ตอ่ 30 วนัทํางาน ทัง้ยงัไมไ่ด้รับอยา่งสมํา่เสมอ 

และสภาพการทํางานก็ยํ่าแย ่ หลายครอบครัวต้องเอาชีวติให้รอดด้วยคา่แรงของสมาชิกเพียงคนเดียว 

ซึง่ไมอ่าจจะเลีย้งดไูด้ทัง้ครอบครัวท่ีเคยได้อาศยัทํากินและหารายได้จากท่ีนา ท่ีสวน ป่าไม้ และลาํห้วย  

ผลท่ีตามก็คือ การเป็นหนีเ้ป็นสนิเพ่ิมพนูขึน้ การโยกย้ายถ่ินมเีพ่ิมขึน้ 

และครอบครัวก็แตกสลายเมื่อสมาชิกแยกย้ายกนัไปหางานทําในเมอืงตา่งๆ 

หรือในประเทศไทยท่ีเป็นประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

การต่อสู้ต้องดาํเนินต่อไป 

ตัง้แตไ่ด้รับรู้ถงึสมัปทานท่ีดินของบริษัท ประชาชนในชมุชนท่ีได้รับผลกระทบได้พยายามท่ีจะปกป้องท่ีดิน ป่าไม้ 

วิถีการดํารงชีวิตและชีวิตของตนด้วยหลายวิธีการ  พวกเขาได้ไปประท้วงท่ีสาํนกังานคอมมนูท่ีอําเภอ 

และท่ีสาํนกังานจงัหวดั ปิดถนนไฮเวย์ 5 เพ่ือปลกุสร้างการสนบัสนนุของสาธารณะ 

หยดุการทํางานของเคร่ืองจกัรไมใ่ห้ถางท่ีปาและท่ีทํากิน และจดัพิธีสวดมนต์เพ่ือความยตุิธรรมในหมูบ้่าน 

ท่ีเจดย์ีตา่งๆ และหน้าสาํนกังานจงัหวดั  พวกเขาได้ทําพิธีบวชต้นไม้ในป่าศกัดิ์สทิธ์ิ ท่ีหนึง่บวชได้ถงึ 1,000 ต้น 

แตบ่ริษัทก็ยงัคงตดัไม้ไป 

 

การระดมพลงัและจดัตัง้ประชาชนใน 8 อําเภอท่ีมีพืน้ท่ีสมัปทาน 

เป็นความท้าทายใหญ่หลวงสาํหรับชาวบ้านท่ีต้องทํามาหาเลีย้งครอบครัวไปพร้อมกนั  เขตสมัปทานนีใ้หญ่ไพศาล 

ไมใ่ชใ่หญ่แตข่นาดพืน้ท่ีเทา่นัน้ แตข่นาดเงินทนุและอํานาจทางการเมืองด้วย  ผู้คนท่ีทําการประท้วงถกูตราหน้าวา่ 
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“พวกก่อหวอด” และถกูจบักมุไปด้วยข้อหาจอมปลอม ถกูขงัคกุ และถกูปรับเป็นเงินจํานวนมาก  

ในขณะท่ีหลายคนเหน่ือยล้าและสิน้หวงั คนอ่ืนๆ ยงัมีความหวงัวา่จะเกิดการเปลีย่นแปลงในระยะยาว  

การเลอืกตัง้ระดบัชาติท่ีเพ่ิงจะผา่นไป แสดงให้เห็นวา่พรรคซีพีพีได้รับการสนบัสนนุโดยรวมลดน้อยลง 

และนา่จะเป็นไปได้วา่ฐานเสยีงของพรรคกําลงัออ่นแอลงในขณะท่ีความขดัแย้งเร่ืองท่ีดินและป่ากําลงัขึน้ถงึจดุสงูสดุ  

ดงัคาํกลา่วของชาวบ้านจากกรังสเกีย (จงัหวดักมัปงชนงั) ท่ีวา่ “เราเป็นเสมือนกอไผท่ี่เร่ิมต้นด้วยหนอ่เดียว 

เราต้องรอจนกวา่หนอ่ออ่นจะเกิดขึน้มากกวา่นี ้และกอไผจ่ะใหญ่กวา่นี”้ 

 

ชาลมาลี กุตตาล 

ผู้ อํานวยการโครงการศกึษาและปฏิบตัิการงานพฒันา (โฟกสั) 

 

(1) รายช่ือนกัธุรกิจรายใหญ่ของกมัพชูา 10 อนัดบัแรก ดท่ีู http://investvine.com/cambodias-top-10-tycoons/ 

(2) นกัทําเหมืองบกุรุกท่ีดนิบรรพบรุุษ   

http://www.rfa.org/english/news/cambodia/bauxite-06222011171620.html 

(3) สายสมัพนัธ์ของเพียปิเมก็ซ์ ‘นา่เป็นหว่ง’  

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 : กลุ่มชนพืน้เมืองจากทั่วโลก 

ออกปฏญิญาต่อต้านเข่ือน 
 

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 ชนพืน้เมืองในรฐัซาราวคั ประเทศมาเลเซีย ไดเ้ฉลิมฉลองชยัชนะครัง้ใหญ่ 

เมื่อรฐับาลประกาศพกัโครงการสร้างเขื่อนบารมัชัว่คราว และต่อมาในปี 2559 ก็ยกเลิกโครงการไป (4)  

การต่อตา้นเขื่อนนีไ้ดส้ร้างแรงบนัดาลใจใหผู้ค้น และเป็นแก่นเร่ืองของการนําเสนอ 

“กําลงัเกิดอะไรข้ึนกบัป่าของเราในมาเลเซีย” ในการชมุนมุทีก่รุงเทพฯ เดือนพฤศจิกายน 2559 

ทีไ่ดก้ล่าวถึงในบทบรรณาธิการของจดหมายข่าวฉบบันี ้ เราจึงตีพิมพ์บทความนีใ้หม่ 

ซ่ึงเล่าถึงการประชมุของนกัเคลือ่นไหวต่อตา้นเขื่อน ทีม่าพบปะกนับนฝ่ังแม่น้ําบารมัในเดือนตลุาคม  2558 

เพียงไม่กี่เดือนก่อนหนา้ทีร่ฐับาลจะประกาศพกัโครงการเขื่อนบารมั 
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บทความนีตี้พิมพ์ครัง้แรกในจดหมายข่าวขบวนการป่าฝนโลก ฉบบัที ่220 ธนัวาคม 2558 

 

ชนพืน้เมืองผู้ตอ่ต้านเขื่อนจากทัว่โลกมารวมตวักนัเมื่อวนัท่ี 23 ตลุาคม 2558 บนฝ่ังแมนํ่า้บารัม 

ในรัฐซาราวคัของประเทศมาเลเซยี ซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะบอร์เนียว 

เพ่ือท่ีจะแสดงความสมานฉนัท์กบัประชาชนท่ีกําลงัตอ่สู้กบัการกอ่สร้างเขื่อนบารัม  ในวนันัน้ จดุปิดกัน้ 2 

แหง่ท่ีต้านเขื่อนบารัม มีการฉลองครบรอบ 2 ปีของปฏิบตัิการ  เขือ่นนีห้ากสร้างขึน้จะทําให้พืน้ท่ีป่า 400 

ตารางกิโลเมตรจมอยูใ่ต้นํา้ และชนพืน้เมืองถึง 20,000 คนจะต้องพลดัพรากจากถ่ินฐาน 

ขณะท่ีไฟฟ้าท่ีจะผลติก็ไมม่คีวามจําเป็นเลย  เพราะวา่ซาราวคัมไีฟฟ้าเกินใช้อยูแ่ล้ว  

การจดัตัง้จดุปิดกัน้ดงักลา่วทําให้งานก่อสร้างเขื่อนรวมทัง้ถนนทางเข้า ถกูหยดุยัง้ไปโดยสิน้เชิงในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 

ชนพืน้เมืองจากอินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ กมัพชูา บราซิล สหรัฐอเมริกา ฮอนดรัูส และจากทัว่ประเทศมาเลเซีย 

ได้มาชมุนมุกนัในซาราวคัเพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณ์ เสริมสร้างสายสมัพนัธ์ระหวา่งชมุชนพืน้เมืองด้วยกนั 

และออกคําแถลงร่วมกนัเก่ียวกบัเขื่อน  การชมุนมุเป็นเวลาหนึง่สปัดาห์นีม้ช่ืีอวา่ 

การประชมุสดุยอดของชนพืน้เมอืงโลกวา่ด้วยสิง่แวดล้อมและแมนํ่า้ (ไวเซอร์) 

และมีเครือขา่ยรากหญ้าของซาราวคัช่ือ เซฟ ริเวอร์ส (1) เป็นเจ้าภาพ 

 

บารัมเพื่อทุกคน และทุกคนเพื่อบารัม 

ผู้ เข้าร่วมการประชมุไวเซอร์ ได้ไปเยี่ยมสถานท่ีสาํคญัๆ สาํหรับขบวนการตอ่ต้านเขื่อนบารัม เช่น จดุปิดกัน้ 

และจดุท่ีเสนอสร้างเขื่อน  ปีเตอร์ กลัลงั ประธานของเครือขา่ยเซฟ ริเวอร์ส และเจ้าภาพของไวเซอร์ อธิบายวา่ 

“เราจากเซฟ ริเวอร์ส 

ต้องการให้ผู้ เข้าร่วมได้รับประสบการณ์เก่ียวกบัวฒันธรรมของเราและได้เห็นความงามของแมนํ่า้บารัมของเราด้วยตา

ของตนเอง เพ่ือท่ีจะเข้าใจได้ดีขึน้วา่ เดิมพนัคืออะไร และทําไมเราจึงต้องตอ่สู้” 

 

ณ จดุท่ีเสนอสร้างเขื่อน ซึง่ต้องเดินทางไปทางเรือ ปีเตอร์ กลัลงั เลา่ให้ฟังวา่ “ในปี 2555 บริษัทไฟฟ้าผู้สร้างเขื่อนช่ือ 

ซาราวคั เอ็นเนอร์จี จดัพิธีสวดมนต์ตามประเพณีพืน้เมืองขึน้ ณ จดุท่ีตัง้เขื่อน เพ่ือเป็นสริิมงคลในการก่อสร้างเขื่อน  

ทนัใดนัน้ ชมุชนพืน้เมืองก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยการทําการประท้วงบนเรือท่ีนัน่ 

ตอ่ต้านการใช้ประเพณีสวดมนต์ของพวกเขาไปในทางท่ีผิด  

นัน่เป็นห้วงเวลาท่ีสาํคญัสาํหรับการระดมพลงัตอ่ต้านเขื่อน”  

 

เร่ืองราวของการปกป้องแมนํ่า้บารัม เป็นสญัลกัษณ์ของชะตากรรมของชนพืน้เมืองจํานวนมาก ท่ีถกูคกุคามโดยเขื่อน  

แบร์ตา คาเซเรส ผู้ได้รับรางวลัสิง่แวดล้อมโกลด์แมน (2)  จากฮอนดรัูส 

รู้สกึได้ถึงความคล้ายคลงึกนัของภยัคกุคามท่ีชมุชนตา่งๆ ต้องเผชิญ 

และตอกยํา้ถึงความสาํคญัของการประชมุไวเซอร์วา่ 

“การประชมุสดุยอดโลกวา่ด้วยชนพืน้เมืองและแมนํ่า้นีม้คีณุคา่เป็นพิเศษ 

เพราะปฏิบตัิการของการประชมุช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่การต้านทานครัง้ประวตัิศาสตร์ของประชาชนของเรา 
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และทําให้ความก้าวร้าวและความขดัแย้งสาหสั ท่ีสร้างขึน้โดยการแปรรูปแมนํ่า้เป็นของธุรกิจเอกชน 

และการสร้างเขื่อนภายในชมุชนและภมูิภาคตา่งๆ ของคนพืน้เมือง เป็นท่ีรู้เห็นได้ชดั” 

 

ปฏิญญาไวเซอร์บารัม 2558 

มีการจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการขึน้ท่ีหมูบ้่านตนัจงุ เตปาลติ ซึง่เป็นหนึง่ใน 26 หมูบ้่านท่ีจะถกูนํา้ทว่มเพราะเขื่อนบารัม  

ผู้ เข้าร่วมอภิปรายถงึแรงจงูใจท่ีทําให้ต้องตอ่ต้านเขื่อน ความท้าทายตา่งๆ ท่ีการรณรงค์ของพวกเขาเผชิญอยู ่

รวมทัง้ยทุธศาสตร์ท่ีประสบผลสําเร็จในการระดมพลงัประชาชน 

และในการรุกคืบไปข้างหน้าในการตอ่สู้ของแตล่ะกลุม่ 

 

เจมส์ นยรัูง อดตีผู้ใหญ่บ้านของตนัจงุเตปาลติ และเจ้าภาพของคณะผู้แทนระหวา่งประเทศ 

มีความเช่ือมัน่วา่ประชาชนบารัมได้รับพละกําลงัเพ่ิมขึน้จากการประชมุสดุยอดครัง้นี ้เพ่ือจะตอ่สู้ตอ่ไป  

“การมาอยูร่วมกนัโดยท่ีผู้แทนทัง้หมดได้มาแบง่ปัน 

และอภิปรายกนัถงึยทุธศาสตร์ท่ีหลากหลายในการเผชิญกบัความท้าทายวา่ 

ทําอยา่งไรจึงจะหยดุเขื่อนท่ีไมจํ่าเป็นทัง้หมดในโลก ทําให้ข้าพเจ้าเช่ือมัน่เพียงพอวา่ 

ประสบการณ์ดงักลา่วจะเป็นพืน้ฐานสาํหรับเรา ชาวบารัม 

และสาํหรับยทุธศาสตร์ของเราในการตอ่ต้านและหยดุเขื่อนบารัม 

 

การอภิปรายขมวดลงด้วยการรับรอง “ปฏิญญาไวเซอร์บารัม 2558 วา่ด้วยเขื่อนและสทิธิชนพืน้เมอืง” (3)  

ปฏิญญานีแ้สดงความตระหนกัถงึความทกุข์ทรมานและการทําลายล้างท่ีแพร่กระจาย อนัเน่ืองมาจากการสร้างเขื่อน  

รัฐบาล บริษัทธุรกิจ และนกัลงทนุ ได้รับการเรียกร้องไมใ่ห้ดําเนินการโครงการท่ียงัไมไ่ด้รับความยนิยอมอยา่งอิสระ 

ก่อนหน้าและโดยมข้ีอมลูครบถ้วน จากชมุชนท่ีได้รับผลกระทบ 

ให้รัฐบาลให้สตัยาบนัและบงัคบัใช้ปฏิญญาสหประชาชาตวิา่ด้วยสทิธิของชนพืน้เมือง (ยเูอ็นดริพ) 

รวมทัง้อนสุญัญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบบัท่ี 169 

และให้ดําเนินการผลติพลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็เป็นทางเลอืกสาํหรับชนบท  

ปฏิญญานีย้งัเรียกร้องให้มกีารชดเชยแก่ชมุชนท่ีได้ประสบทกุข์ยากจากเขื่อน 

รวมทัง้ให้ทําการศกึษาเก่ียวกบัการทบุเขื่อนท่ีมีอยูทิ่ง้ไป 

 

ผู้ เข้าร่วมเน้นวา่ ไมค่วรนําเสนอวา่เขื่อนเป็นทางเลอืกท่ีเป็นกลางตอ่สภาพภมูิอากาศอีกตอ่ไป 

“เราขอเรียกร้องอยา่งแขง็ขนัให้ท่ีประชมุสดุยอดวา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศครัง้ตอ่ไป ท่ีกรุงปารีส 

รับฟังและเคารพความเห็นของชนพืน้เมืองและข้อเสนอทางเลอืกในการบรรเทาการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศท่ีชมุชน

นําเสนอ” แบร์ตา คาเซเรส ผู้ ท่ีกําลงัตอ่สู้กบัเขื่อนอากวา ซาร์ดาในฮอนดรัูส 

กลา่วในการแถลงขา่วตอ่สือ่มวลชนในเมืองมีรี 

 

การต่อสู้และความหวัง 

mailto:wrm@wrm.org.uy


World Rainforest Movement 
 

41 
WRM ฉบับท่ี 229 - กุมภาพันธ์ / มีนาคม 2560 / wrm@wrm.org.uy | http:// wrm.org.uy 

 

ผู้ เข้าร่วมทกุคนตา่งมีความทกุข์ร่วมกนั อนัเกิดจากการสญูเสยีวฒันธรรมและมรดกของชนชาติ 

รวมทัง้การสญูเสยีสิง่แวดล้อมธรรมชาติท่ีชมุชนของพวกเขาเป็นสว่นหนึง่ จากการถกูกีดกนัจากการตดัสนิใจใดๆ 

และมิหนําซํา้ยงัถกูดําเนินคดเีหมอืนอาชญากร และตกอยูใ่ต้อํานาจของกําลงัทหาร 

 

แตท่วา่เร่ืองราวของความสาํเร็จก็มีอยูด้่วย กนุดี เดมิ และดินิธ เยนิ จากกมัพชูา 

เลา่ถงึการตอ่สู้ ท่ีมาถึงจดุท่ีเขื่อนอาเร็งถกูพกัโครงการเมื่อต้นปีนี ้หลงัจากมีการรณรงค์อยา่งเข้มข้นด้วยการปิดกัน้ 

การรณรงค์ขี่จกัรยาน และอ่ืนๆ  แซมมี และจอห์น ลคุ เกนซอว์ แหง่เผา่ยร็ูอค ในมลรัฐแคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

อธิบายวา่ ขณะท่ีเขื่อน 4 เขื่อน บนแมนํ่า้คลามธั ยงัคงยืนอยู ่และยงัคงคกุคามปลาแซลมอน 

ซึง่เป็นฐานในการดํารงชีวิตของชนเผา่ยร็ูอค แตรั่ฐบาลสหรัฐฯ ได้เร่ิมปลดระวางเขื่อนในท่ีอ่ืนๆ แล้ว  

ผลท่ีตามมาคือระบบนิเวศกําลงัฟืน้ตวัอยา่งรวดเร็วจนนา่แปลกใจ 

 

ประชาชนในบารัมเองก็กําลงัมคีวามหวงัเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ วา่เขื่อนจะถกูหยดุยัง้ได้  ก่อนอ่ืนเลยก็เพราะวา่ 

การตอ่ต้านได้ขยายตวัใหญ่ขึน้ และการจดัตัง้จดุปิดกัน้ใช้ได้ผลดีในการทําให้โครงการเดินหน้าไมไ่ด้  

ในเดือนมิถนุายน ปีเตอร์ กลัลงั และแดเนียล แคมเมน ศาสตราจารย์จากมหาวทิยาลยัแหง่คาลฟิอร์เนียท่ีเบอร์คลย์ี  

ได้พบกบัผู้วา่การรัฐ อาเดนนั ซาเต็ม เพ่ือพดูคยุถึงแหลง่พลงังานทางเลอืกแทนการสร้างเขือ่น  ในเดือนกนัยายน 

ผู้วา่การรัฐซาราวคัก็ประกาศพกัโครงการก่อสร้างเขื่อนบารัมชัว่คราว 

 

อยา่งไรก็ตาม เร่ืองราวของดาเนียลา ดา ซิลวา เก่ียวกบัเขื่อนเบโล มอนเต ในเขตป่าอเมซอนของบราซิล 

เตือนให้เราสาํนกึวา่ ความสาํเร็จนัน้เป็นสิง่เปราะบาง  เธอเลา่ถึงการท่ีเขื่อนท่ีเสนอสร้างก่อนหน้าเขื่อนเบโล มอนเต  

ช่ือเขื่อนคาราเรา ได้พา่ยแพ้ตอ่การประท้วงท่ีแพร่กระจายในปลายทศวรรษ 2520  

แตก่ลบัถกูรือ้ฟืน้ขึน้มาและเปลีย่นช่ือใหมห่ลงัจากนัน้  แม้วา่ศาลจะตดัสนิในทางตรงข้ามหลายครัง้ 

ก็ไมส่ามารถจะหยดุยัง้โครงการได้  นา่เศร้าท่ีโครงการสร้างเขื่อนท่ีผู้คนคิดวา่ตายจากไปแล้ว 

บอ่ยครัง้สามารถถกูชบุชีวติขึน้มาอีกโดยรัฐบาลท่ีไร้ซึง่จินตนาการ 

 

อันนา เอเบอร์ล ี

กองทนุบรูโน มนัเซอร์  www.bmf.ch/en 

 

(1) SAVE Rivers จดัตัง้ขึน้เมื่อสีปี่มาแล้ว เป็นเครือขา่ยของชมุชนท่ีตอ่สู้กบัโครงการเขื่อน 12 

แหง่ท่ีรัฐซาราวคัเสนอสร้าง เขื่อนบารัมเป็นเขื่อนท่ีมีการโต้แย้งมากท่ีสดุในจํานวนนี ้

(2) รางวลั Goldman Environmental Prize มอบเพ่ือเป็นเกียรติแก่นกัสิง่แวดล้อมระดบัรากหญ้า 

และยกยอ่งความพยายามของพวกเขาในการปกป้องสิง่แวดล้อมธรรมชาติ ซึง่มกัจะเสีย่งอนัตรายอยา่งมาก 

เพียงไมก่ี่เดือนหลงัจากได้กลา่วปราศรัยในการชมุนมุบนฝ่ังแมนํ่า้บารัมเก่ียวกบัการตอ่สู้ของชมุชนชาวเลนคา 

เพ่ือตอ่ต้านการสร้างเขื่อนอากวา ซาร์คา ในฮอนดรัูส แบร์ตา คาเซเรส (Berta Cáceres) ก็ถกูฆา่ตายในบ้านของเธอ  

อา่นเพ่ิมเติมท่ี Berta Cáceres was killed inside her own home.   
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(3) อา่นปฏิญญานีไ้ด้ท่ี  http://www.stop-corruption-

dams.org/resources/WISER_Baram_2015_Declaration_Signed.pdf 

(4) ปาฏิหาริย์เขื่อนบารัม : แผนการสร้างเขื่อนถกูล้มเลกิ  ขา่วกองทนุบรูโน มนัเซอร์ ท่ี  http://bmf.ch/en/news/the-

baram-miracle-dam-plans-officially-scrapped 

 

 

 

ปฏิบัตกิารภาคประชาชน 
 

ฮอนดูรัส : 

ประเทศที่มีอนัตรายต่อชวีิตที่สุดในโลกสาํหรับนักเคลื่อนไหวด้านสิ่ง

แวดล้อม   

ประชาชนกวา่ 120 คน ถกูฆา่ตายในฮอนดรัูสตัง้แตปี่ 2552 ถงึปัจจบุนั 

เน่ืองจากพวกเขาลกุขึน้ตอ่ต้านบริษัทธุรกิจท่ีแยง่ยดึท่ีดินและทําลายป่า  

รายงานเดอืนมกราคม 2560 ท่ีตพิีมพ์โดยองค์กรโกลเบิล วิตเนส 

สดดุีผู้ พิทกัษ์สทิธิมนษุยชน แบร์ตา คาเซเรส ผู้ถกูฆาตกรรมเมื่อวนัท่ี 2 

มีนาคม 2559 

โดยชายถืออาวธุกลุม่หนึง่ท่ีบกุเข้าไปในบ้านของเธอกลางดกึและฆา่เธอ  แบร์ตา คาเซเรส 

ได้ระดมพลงัประชาชนตอ่ต้านการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลงันํา้ อากวา ซาร์คา 

บนดินแดนของชมุชนของเธอในเขตอินติบคูา ทางภาคตะวนัตกของฮอนดรัูส 

ซึง่จะคกุคามแหลง่นํา้ท่ีศกัดิ์สทิธ์ิและสาํคญัยิง่สาํหรับชนพืน้เมืองชาวเลนคา อา่นรายงานนีไ้ด้ท่ี 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-deadliest-country-world-

environmental-activism/ 

 

เฟรนช์ เกียนา : 

รัฐบาลฝร่ังเศสกาํลังส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองทองคาํในเ

ฟรนช์เกียนาอย่าง เงยีบๆ   

หากโครงการมองตาน ดอร์ นีเ้ดนิหน้าไปได้ตามกําหนดเร่ิมงานในปี 2561 

ก็จะเป็นเหมืองทองคาํท่ีใหญ่ท่ีสดุในดินแดนของฝร่ังเศส  

ไมเ่พียงแตจ่ะสร้างผลกระทบรุนแรงตอ่มนษุย์และสิง่แวดล้อมเทา่นัน้ 

แตม่นัจะเปิดทางให้แก่การหลัง่ไหลของบรรษัททําเหมืองนานาชาติเข้ามาในเฟ

รนช์เกียนา 

และจะขยายการทําเหมืองท่ีมุง่สนองตลาดเคร่ืองประดบัหรูหราโดยเฉพาะ  

ความต้องการทองคาํของอตุสาหกรรมมีเพียงร้อยละ 8 ของปริมาณทองคําท่ีสกดัได้ในปัจจบุนัเทา่นัน้  

ภาคอตุสาหกรรมรีไซเคิลเป็นตวัจดัหาทองคาํป้อนตลาดมากกวา่ถึงสามเทา่ในปี 2558 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตอ่สู้กบัเหมืองทองคาํในเฟรนช์เกียนา (เป็นภาษาฝร่ังเศส) โปรดด ู
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https://sites.google.com/site/maiourinature/or-de-question-cp22fev 

 

ร่วมสนบัสนนุแนวร่วมออร์ เดอ เกสซิยง ของเอ็นจีโอท้องถ่ินและระดบัชาติ 

ท่ีกําลงัเรียกร้องให้รัฐบาลฝร่ังเศสยกเลกิโครงการทําเหมืองมหมึานีโ้ดยทนัที ลงนามในคาํร้องท่ี 

https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1084/no-to-industrial-gold-mining-in-the-forests-of-french-

guiana#letter 

 

อินเดีย : 

การสืบข่าวของสาํนักข่าวบีบีซเีผยจาํนวนเหยื่อจากนโยบายยงิให้ตาย

ในเขตอนุรักษ์เสือโคร่ง 

ทัว่โลก กลุม่ชนพืน้เมืองกําลงัเผชิญกบัการถกูจบักมุ การคกุคาม การทรมาน 

และความตาย ในนามของการอนรัุกษ์ธรรมชาติ  

อทุยานแหง่ชาติคาซิรังกาในอินเดีย 

เป็นเพียงตวัอยา่งหนึง่ของแนวโน้มท่ีไร้มนษุยธรรมดงักลา่ว ประชาชน 50 

คนถกูวิสามญัฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัของอทุยาน 

ผู้ ท่ีปฏิบตัิตามนโยบาย “ยิงให้ตาย” ของอทุยานในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  ชนเผา่ต้องเผชิญกบัการถกูยงิ ถกูทบุตี 

ถกูทรมาน และถกูฆา่ด้วยนํา้มือของเจ้าหน้าท่ีอทุยานท่ีมอีาวธุครบมือ  เมื่อปีท่ีแล้ว เด็กอาย ุ7 ขวบ 

ถกูยามรักษาการณ์ยงิ และกลายเป็นผู้ พิการตลอดชีวติ  ความรุนแรงนีก้ระทําไปในนามของการอนรัุกษ์  

องค์กรอนรัุกษ์สากลขนาดใหญ่ เช่น กองทนุสตัว์ป่าโลกสากล (ดบัเบิลยดูบัเบิลยเูอฟ) สมาคมอนรัุกษ์สตัว์ป่า 

องค์กรเดอะ เนเจอร์ คอนเซอร์วนัซี และคอนเซอร์เวชนั อินเตอร์ แนชนันลั เป็นต้น 

ได้เพิกเฉยตอ่คาํเรียกร้องให้ประณามการกระทําดงักลา่ว 

 

การยงิในอุทยานแห่งชาติคาซรัิงกาไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกดิขึน้โดดๆ ภาพยนตร์ เดอะไทเกอร์ เกมโชว์ เสนอ  

รัฐบาลอินเดยีได้ประกาศแผนการขยายนโยบายนีใ้นเขตอนรัุกษ์เสอืโคร่งทัว่ประเทศ ภาพยนตร์ เดอะไทเกอร์ เกมโชว์ 

โดยนกัเคลือ่นไหวชาวอินเดีย สมุติรา โกช แสดงให้เห็นวา่สถานการณ์ในอทุยานแหง่ชาติคาซิรังกามิได้เกิดขึน้โดดๆ 

และนโยบายนีไ้ด้ดาํเนินการแล้วในเขตอนรัุกษ์เสอืโคร่งบซูา ในรัฐเบงกอลตะวนัตก 

ภาพยนตร์เร่ืองนีส้บืสาวหลายเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ซํา้ๆ เก่ียวกบัการแสวงประโยชน์ ความโหดร้าย และความอยตุิธรรม 

ฆาตกรรมอนัชัว่ร้ายท่ีได้กระทํา 

ตอ่ชนเผา่โดยเจ้าหน้าท่ีรักษาป่า ในนามของการอนรัุกษ์สตัว์ป่า  ภาพยนตร์ (ภาษาองักฤษ) นี ้สามารถดไูด้ท่ี 

https://vimeo.com/124188855 

 

เข้าร่วมกบัปฏิบตัิการขององค์กรเซอร์ไววลั อินเตอร์แนชนันลั 

เรียกร้องให้หนว่ยงานผู้มีอํานาจในรัฐบาลของอินเดียยตุินโยบายยงิทนัทีท่ีเห็น ภายในเขตคุ้มครอง ท่ี 

http://www.survivalinternational.org/emails/shoot-on-sight  ข้อมลูเพ่ิมเติม (ภาษาองักฤษ) มอียูท่ี่ 

http://www.conservation-watch.org/2017/03/10/indias-kaziranga-national-park-and-the-streisand-effect/ 
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มาเลเซีย: หยุดเรียกแปลงทาํไร่สวนขนาดใหญ่ว่าป่า 

เอฟเอโอได้รับการบอกกล่าว  เมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เอ็นจีโอของมาเลเซีย ได้แก่ สมาคมผู้บริโภคแหง่ปีนงั (แคป)  

และสหบดั อะลมั มาเลเซีย (แซม) 

เข้าร่วมการรณรงค์ทัว่โลกเพ่ือทําการประท้วงนิยามคาํวา่ป่า 

ขององค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ (เอฟเอโอ)  

องค์กรประมาณ 200 กลุม่ ได้ยื่นข้อเรียกร้องตอ่เอฟเอโออีกครัง้หนึง่ 

ให้แก้ไขคาํนิยามของป่าท่ีทําให้เกิดความเข้าใจผิดและทําให้มีการขยาย

การปลกูไม้เชิงเดี่ยวในแปลงขนาดใหญ่เชิงอตุสาหกรรม  หนงัสอืท่ียื่น 

เรียกร้องให้เอฟเอโอหยดุการยอมรับวา่ไร่สวนแปลงใหญ่คือป่า ซึง่ปรากฏอยูใ่นนิยามของคําวา่ป่าไม้ 

เน่ืองจากการทําเช่นนีเ้ปิดโอกาสให้อตุสาหกรรมไร่สวนสามารถอําพรางผลกระทบทางนิเวศและทางสงัคมท่ีเลวร้าย 

ท่ีเกิดขึน้จากการปลกูไม้เชิงเดีย่วในพืน้ท่ีขนาดใหญ่ 

โดยใช้ภาพลกัษณ์ของการปลกูป่าบงัหน้าเพ่ือสร้างการรับรู้เชิงบวกของสาธารณะ  

http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/03/21/stop-recognising-plantations-as-forests-

un-body-told/  

 

หนงัสอืท่ีสง่ไปท่ีเอฟเอโอ สามารถดไูด้ท่ีน่ี  นอกจากนีย้งัมีฉบบัภาษาสเปน ฝร่ังเศส และปอร์ตเุกสด้วย  

สาํหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเรียกร้องตอ่เอฟเอโอท่ีดําเนินมาเป็นเวลานาน 

ให้เปลีย่นแปลงคํานิยามของป่าท่ีทําให้เข้าใจผิด ดท่ีู http://wrm.org.uy/all-campaigns/international-day-of-the-

forests-march-21st-2017/ 

 

อินโดนีเซีย : 

การประท้วงบนเกาะชวาเพื่อต่อต้านการทาํลายป่าโดยอุตสาหกร

รมซีเมนต์ที่กาํลงัขยายตวั ในอินโดนีเซีย 

การตอ่ต้านโรงงานผลติซเีมนต์ของบริษัท เซเมน อินโดนีเซีย 

ซึง่จะทําลายผืนป่าหินปนูเก็นเดง็บนท่ีสงูของเกาะชวา 

กําลงัขยายตวักว้างขวาง  ปัตมิ ผู้หญิงชาวบ้านจากหมูบ้่านหนึง่ใน 

ตมับาโครโม ได้เดินทางไปท่ีเมืองหลวงจาการ์ตา 

เพ่ือร่วมการชมุนมุประท้วงการทําลายป่าเพ่ือผลติซเีมนต์ 

เธอเสยีชีวิตเมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม อาจจะเป็นด้วยโรคหวัใจ 

หลงัจากนัง่ประท้วงหน้าทําเนียบประธานาธิบดีเป็นเวลาหลายวนั  นกัเคลือ่นไหวจํานวนมากขึน้ในจาการ์ตา 

และในเมืองใหญ่อ่ืนๆ ของประเทศ ได้ทําการเข้าเฝือกเท้าของตนด้วยซเีมนต์ 

และนัง่ประท้วงแบบเดยีวกนัเพ่ือแสดงสมานฉนัท์กบัปัตมแิละประชาชนชาวเก็นเดง็ 

ทวา่ผู้ประท้วงกําลงัขอความสมานฉนัท์จากชมุชนนานาชาตใิห้สนบัสนนุการตอ่สู้ครัง้นี ้
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โดยเฉพาะเมื่อมคีวามเป็นไปได้วา่ประธานาธิบดีจะสัง่การให้โครงการผลติซีเมนต์เดินหน้าตอ่ไปในต้นเดือนเมษายน 

2560  โครงการนีถื้อกําเนิดขึน้ในบริบทของการแยง่ยดึท่ีดินและนํา้ 

เพ่ือสกดัพลงังานและวตัถดุิบครัง้มโหฬารอยา่งไมเ่คยมมีากอ่นในภมูิภาคนี ้ผา่นการจดัตัง้ “ระเบียง” 

สาํหรับการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่ระเบียงนีต้ดัลกึเข้าไปในพืน้ท่ีป่าท่ีเหลอือยูใ่นภมูิภาค สาํหรับข้อมลูเพ่ิมเติม 

ดบูทความสัน้ภาษาองักฤษของเฮนโดร ซงัโคโย ท่ีเขยีนถึงการตายของปัตม ิท่ี http://wrm.org.uy/other-relevant-

information/the-poetic-and-haunting-death-of-patmi-of-mt-kendeng-java-indonesia/ 

 

 

ขอแนะนํา 

 
รายงานการประชุม : กาํลังเกดิอะไรขึน้กับป่าของเรา?  ระหวา่งวนัท่ี 

21-25 พฤศจิกายน 2559 ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่สู้เพ่ือปกป้องดินแดน ป่า 

และวิถีการดํารงชีวิตของชมุชนผู้อาศยัอยูใ่นป่า ประมาณ 50 คน 

ได้มาชมุนมุกนัในประเทศไทย 

เพ่ือท่ีจะเดินทางไปเยี่ยมดงูานในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเท

ศ ตามด้วยการประชมุกนั 3 วนั ท่ีกรุงเทพฯ  

นอกจากผู้แทนจากประเทศไทยแล้ว 

ผู้ เข้าร่วมคนอ่ืนเดินทางมาจากเมยีนมา กมัพชูา เวยีดนาม ฟิลปิปินส์ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินเดีย  จดุมุง่หมายของการชมุนมุครัง้นี ้เน้นท่ีคําถามหลกัวา่ 

“กําลงัเกิดอะไรขึน้กบัป่าของเรา” 

รวมถงึการสง่เสริมการแลกเปลีย่นและสนทนาเก่ียวกบัภยัคกุคามและความท้าทายทัง้เกา่และใหม ่

ท่ีชมุชนเผชิญอยูใ่นแตล่ะประเทศ แม้จะมคีวามหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรมในหมูผู่้ เข้าร่วม 

พวกเขาก็ได้ตระหนกัวา่ ทกุคนมคีา่นิยมและความกงัวลหว่งใยเหมือนกนัมากมาย เช่น 

ในเร่ืองความสาํคญัของป่าไม้ตอ่วิถีการดํารงชีวิตของตน 

และภยัคกุคามและความท้าทายท่ีต้องเผชิญในการปกปักรักษาดนิแดนและป่าไม้จากการถกูแยง่ยดึท่ีดินและการทํา

ลายป่า  รายงานและลงิค์สูก่ารนําเสนอในท่ีประชมุ (ภาษาองักฤษ) สามารถอา่นได้ท่ี 

 http://focusweb.org/content/what-happening-our-forests-conference-report-and-presentations  

 

วิดีโอโดยกลุ่ม เซฟอาวร์ริเวอร์ส เซฟอาวร์ไลฟ์ 

เกี่ยวกับภยัคุกคามจากการทาํเหมืองทองคาํต่อแม่นํา้ตะนินทาร์ยใี

นเมียนมา “นํา้คือชีวิต ถ้าเราไมป่กป้องแมนํ่า้ตนินทาร์ยี 

ชีวิตและวิถีการทํามาหากินของชาวบ้านในท้องถ่ินท่ีพึง่พาแมนํ่า้จะถกูทํา

ลาย” ชาวบ้านในลุม่แมนํ่า้ตนินทาร์ยีกลา่วในบทนําของวิดีโอ  

เขาอธิบายวา่ 

“เราต้องป้องกนัการทําลายแมนํ่า้เพ่ือประโยชน์ของคนรุ่นตอ่ไปในอนาคต  
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เรามาชมุนมุท่ีน่ีเพ่ือแสดงความไมเ่ห็นด้วยกบัการทําเหมืองทองในแมนํ่า้ตนินทาร์ยี” 

 

วิดีโอนี ้ได้บนัทกึพิธีการสวดมนต์ร่วมกนัระหวา่งชาวคริสต์และชาวพทุธ 

ท่ีจดัขึน้โดยประชาชนจากลุม่นํา้ตนินทาร์ยีในเมยีนมา  ชาวบ้านกวา่ 200 คน เป็นตวัแทนจาก 60 หมูบ้่าน 

เดินทางโดยเรือมาร่วมพิธีการสวดมนต์ ระยะทางท่ีมาไกลท่ีสดุคือ 160 กิโลเมตรจากใต้นํา้  

กลุม่ได้ตรวจสอบกิจกรรมทําเหมอืงขดุ และขอดเูอกสารท่ีพิสจูน์วา่บริษัท ชเว ตนุ ปอก 

ได้รับอนญุาตโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีจะดําเนินการทําเหมืองทองคําในแมนํ่า้สายนี ้ 

ชาวบ้านไมไ่ด้รับคาํตอบท่ีนา่พอใจจากคนงานท่ีอยูห่น้างาน 

และเรียกร้องให้หวัหน้าของบริษัทมาร่วมประชมุสาธารณะกบัชาวบ้าน  การประชมุได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 

2560  วิดีโอบนัทกึการประชมุนีส้ามารถดไูด้ท่ี 

 https://www.youtube.com/watch?v=mPolcAAXtqo และ  https://www.youtube.com/watch?v=3sQ6lFITN9c  

วิดีโอ Save Our Rivers, Save Our Life เป็นภาษาองักฤษ ดไูด้ท่ี 

https://www.youtube.com/watch?v=pxDA_P73ZDM  สาํหรับภาษาพมา่ ดท่ีู 

https://www.youtube.com/watch?v=YR2mD__jTU4 

 

รายงาน : การเกษตรนิเวศ ทาํไปทาํไมและอย่างไร?!  

การอบรมเชิงปฏิบตักิาร ณ โรงเรียนเกษตรนิเวศเฮปา (HEPA) 

รายงานนีอ้ธิบายวา่ ระบบการทําการเกษตร หรือทําฟาร์ม 

มีรากฐานจากวฒันธรรม กฎประเพณี 

และประสบการณ์เฉพาะถ่ินของชาวไร่ชาวนา 

ท่ีสง่ตอ่สบืทอดกนัมาหลายชัว่คน  

ซึง่แตกตา่งจากการทําการเกษตรเชิงอตุสาหกรรม 

ท่ีหลายบทความในจดหมายขา่วนีไ้ด้เปิดโปงวา่เป็นการแยง่ยดึท่ีดนิ 

และเป็นภยัคกุคามป่าและผู้อยูอ่าศยัในป่าในภมูิภาคแมโ่ขง (และไกลกวา่นัน้)  รายงาน (ภาษาองักฤษ) 

สามารถดไูด้ท่ี http://cendiglobal.org/upload/medias/why-and-how-ecological-farming.pdf 

 

รายงาน : การปลูกหายนะ ธุรกิจตดิอนัดบัฟอร์จูน 500 

หันไปทาํฟาร์ม  บรรษัทธุรกิจการเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลก 

กําลงัวางแผนงานการเข้าเป็นหุ้นสว่นกบัภาครัฐ 

เพ่ือควบคมุอาหารและการเกษตรในซีกโลกใต้  แผนงานนีเ้รียกวา่ “ปลูก 

(Grow)” และเป็นสว่นหนึง่ของ “วิสยัทศัน์ใหมส่าํหรับการเกษตร”  

น่ีเป็นความริเร่ิมของเวทีเศรษฐกิจโลก (WEF) ท่ีเปิดตวัขึน้ในปี 2552 

นําโดยบริษัทท่ีเป็น “หุ้นสว่น” ของเวทีเศรษฐกิจโลก 31 

บริษัทท่ีทําธุรกิจด้านอาหาร  ร้อยละ 90 

ของบริษัทเหลา่นีม้ีฐานท่ีตัง้อยูใ่นสหรัฐอเมริกาและยโุรป  ไมม่ีบริษัทใดมาจากจีน บราซิล ญ่ีปุ่ น เกาหล ีไทย 

หรืออฟัริกาใต้  แตก่ระนัน้ “วิสยัทศัน์ใหมส่าํหรับการเกษตร” นี ้มจีดุเน้นทัง้หมดอยูท่ี่ทวีปละตินอเมริกา อฟัริกา 
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และเอเชีย ซึง่เป็นตลาดท่ีกําลงัเติบโตสาํหรับอตุสาหกรรมอาหารระดบัโลก  

จดุเน้นหลกัของวิสยัทศัน์นีอ้ยูท่ี่การทําการเกษตรพนัธสญัญา (Contract farming) 

ท่ีเช่ือมโยงเกษตรรายยอ่ยเข้ากบับรรษัทข้ามชาติ (โดยเน้นการทําไร่สวนแปลงใหญ่น้อยลง)  

รายงานฉบบัภาษาองักฤษนี ้ตีพิมพ์โดยองค์กรเกรน (GRAIN) และหาอา่นได้ท่ี 

https://www.grain.org/article/entries/5622-grow-ing-disaster-the-fortune-500-goes-farming      

 ฉบบัภาษาสเปนและฝร่ังเศสกําลงัจะตามมาในไมช้่านี ้ 

 

บทสัมภาษณ์ : 

“นํา้มันปาล์มที่ยั่งยนืจากการผลิตปาล์มนํา้มันเชิงอุตสาหกรรมไม่มีอ

ยู่จริง”  องค์กรสวิสอินโฟ (SwissInfo) ได้สนทนากบัคาร์ทินี ซามอน 

จากเกรน 

เก่ียวกบัผลกระทบของการผลติปาล์มนํา้มนัเชิงอตุสาหกรรมท่ีมีตอ่ชมุชน 

และบทบาทของธนาคารสวิสในการจดัหาเงินทนุสนบัสนนุการแยง่ยดึท่ีดิน 

และการขยายแปลงปลกูปาล์มนํา้มนัในอินโดนีเซีย  บทสมัภาษณ์ 

(ภาษาฝร่ังเศส) ดไูด้ท่ี http://www.swissinfo.ch/fre/accaparement-des-

terres_-il-n-existe-pas-de-production-d-huile-de-palme-industrielle-durable-/43009936 

 

รายงาน : ลงนามส่งมอบอธิปไตย : 

ข้อตกลงการลงทุนคุกคามการกาํกับดูแลอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย่า

งไรในฟิลิปปินส์   ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา 

ฟิลปิปินส์ได้ลงเดิมพนัไปอยา่งหนกัในอตุสาหกรรมทําเหมือง  

เหมืองแร่ขนาดใหญ่ 47 แหง่ ท่ีดาํเนินกิจการอยู ่

แสดงหลกัฐานให้เห็นเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ 

ถึงต้นทนุคา่ใช้จา่ยทางสงัคมและสิง่แวดล้อมท่ีจะต้องจา่ย  

รายงานสรุปนีถ้กแถลงวา่ 

ความสามารถของประเทศท่ีจะกํากบัดแูลหรือสัง่ปิดอตุสาหกรรมเหมืองท่ีก่อมลภาวะ 

จะถกูจํากดัลงอยา่งมากด้วยข้อตกลงด้านการลงทนุหลากหลายฉบบัท่ีฟิลปิปินส์ได้ลงนามไป 

เพราะข้อตกลงเหลา่นีม้ีข้อบทท่ีปกป้องนกัลงทนุตา่งชาติอยา่งครอบคลมุเกินเลยความจําเป็น  

กฎเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีมดัมือมดัแขนของรัฐจะยิง่แนน่หนาขึน้อีก 

หากรัฐบาลเดินหน้าลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีระหวา่งฟิลปิปินส์กบัสหภาพยโุรป 

และความเป็นหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจรอบด้านระดบัภมูิภาค (อาร์เซพ)  รายงานฉบบันี ้(ภาษาองักฤษ) 

สามารถอา่นได้ท่ี http://focusweb.org/content/signing-away-sovereignty-how-investment-agreements-

threaten-regulation-mining-industry 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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สมคัรเป็นสมาชิกรับจดหมายขา่วขบวนการป่าฝนโลก (WRM Bulletin) ได้ท่ี 

http://wrm.us9.list-manage1.com/subscribe?u=f91b651f7fecdf835b57dc11d&id=ca171adcc2  

จดหมายข่าวน้ีมีเป้าประสงค์ทีจ่ะสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการต่อสู้ของชนพ้ืนเมืองและชุมชนด้ังเดิม 

เหนือผืนป่าและดินแดนของพวกเขา  การเป็นสมาชกิไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

จดหมายข่าวรายเดอืนของขบวนการป่าฝนโลก 

จดหมายขา่วนีม้ีฉบบัภาษาฝร่ังเศส สเปน และปอร์ตเุกสด้วย 

บรรณาธิการใหญ่ : วินฟริดสั โอเวอร์เบค  (Winfridus Overbeek) 

บรรณาธิการผู้จดัการ : โจอนันา คาเบลโย (Joanna Cabello) 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : เอลซิาเบธ ดิอาซ (Elizabeth Díaz), ยทุทา คิล (Jutta Kill), ฟลาวิโอ ปาโซส (Flavio Pazos), 

เทเรซา เปเรซ (Teresa Perez)  

 

สาํนักเลขาธิการระหว่างประเทศ ขบวนการป่าฝนโลก : 

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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