ข่ าวแจก
เรื่ อง กสม. แจงข้ อเสนอจากเวทีสัมมนาจัดทาข้ อเสนอแนะต่ อนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามที่คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดตั้ง
นิ คมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิ จพิเศษ จานวน ๑๓ คาร้อง โดยคาร้ องส่ วนใหญ่ ร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับผลกระทบ
ด้านที่ดินทากินและที่อยูอ่ าศัย เช่น กรณี เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และ
เขตเศรษฐกิ จพิเศษสงขลา รวมถึงกรณี เขตเศรษฐกิ จพิเศษเชี ยงราย และเขตเศรษฐกิ จพิเศษหนองคาย เป็ นกรณี
การใช้พ้ืนที่ ป่าชุ มชนและพื้นที่ สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรในชุ มชนได้ร่วมกันดู แลรักษาไว้มาใช้จดั ตั้งนิ คม
อุ ตสาหกรรม ทั้งนี้ คาดว่าจะมี ราษฎรที่ ได้รับผลกระทบต้องอพยพโยกย้ายออกจากที่ ดินทากิ นและอยู่อาศัย
ถูกดาเนินคดีหรื อเสี่ ยงต่อถูกดาเนิ นคดีไม่ต่ากว่า ๓๐๐ ครอบครัว จากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว
คณะอนุกรรมการด้านสิ ทธิ ชุมชนและฐานทรัพยากร ในคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ตระหนัก
ถึ งความส าคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ เป้ าหมายเพื่ อการพัฒนาอย่างยัง่ ยื นและสอดคล้องกับหลักการ
สิ ทธิ มนุ ษยชน จึงได้จดั การสัมมนาเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายและการปรั บปรุ งกฎหมาย กรณี นโยบาย
เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ เมื่ อวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้ องเสวนา ชั้น ๖ ส านักงานคณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ และ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยผูเ้ ข้าร่ วม
สัมมนาประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่ มผูร้ ้ อง ๗ พื้นที่ ได้แก่ ผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการจัดตั้งนิ คมอุ ตสาหกรรม
ในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ (จังหวัดตาก จังหวัดเชี ยงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดสระแก้ว
จัง หวัดสงขลา) เขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษภาคตะวัน ออก หน่ วยงานรั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก รพัฒ นาเอกชน
สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ จานวน ๑๕๐ คน
นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติในฐานะประธานอนุ กรรมการด้านสิ ทธิ ชุมชน
และฐานทรัพยากร กล่าวว่าจากการสัมมนาดังกล่าวมีขอ้ เสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ให้ทบทวนกระบวนการจัดหาที่ดิน ไม่ควรนาที่ดินของเกษตรกร ที่ดินของรัฐ หรื อที่ดินที่สาคัญ
กับระบบนิเวศ หรื อ วัฒนธรรม ไปใช้ โดยให้เอกชนจัดซื้ อเอง
๒. ควรปรั บแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จงั หวัด โดยร่ วมกันคัดเลื อก
กิจการที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ จงั หวัด หรื อ พื้นที่
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๓. ให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ คณะรัฐมนตรี กาหนดแนวทางและมาตรการ
ในการเยียวยาผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔. ให้มีนโยบายของแต่ละจังหวัด ทบทวนและปรับปรุ ง พื้นที่เขตเศรษฐกิ จพิเศษ และ กิ จการที่อยู่ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้คนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการดาเนิ นกิจการ และ อยูร่ ่ วมกันได้กบั การพัฒนาในพื้นที่
๕. ให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แจ้งยืนยัน การใช้พ้นื ที่เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ /
เขตนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๖. ให้มีช่องทางการสื่ อสาร การมี ส่วนร่ วม บนพื้นฐานของการไว้วางใจกัน โดยปราศจากการข่ มขู่
คุกคาม
๗. ให้นายกรั ฐมนตรี สั่งการให้หน่ วยงานของรั ฐ นาหลักการธุ รกิ จกับสิ ทธิ มนุ ษยชนมาดาเนิ นการ
อันประกอบด้วย การเคารพ การคุม้ ครอง การเยียวยา ให้กบั ผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๘. ขอให้มีท่าทีการทางานระหว่างรั ฐกับชุ มชนเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จพิ เศษ เปิ ดช่ องให้จงั หวัดมี อานาจดาเนิ นการในการก าหนดมาตรการการแก้ไขปั ญหา รวมไปถึ ง
การเยียวยาอีกด้วย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการด้านสิ ทธิ ชุมชนและฐานทรัพยากรจะนาข้อเสนอที่ได้จากเวทีสัมมนาในครั้ งนี้
ไปประกอบการพิจารณาตามคาร้องเรี ยน และจัดทาข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามหน้าที่
และอานาจของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติอย่างเป็ นทางการต่อไป
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐

