ประมวลสรุปข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปี 2559
จาก เวที กสม. พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (28-30 มีนาคม 2559)
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) ได้ จั ด เวที กสม. พบประชาชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อ (1) เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ กสม. และสานักงาน กสม. รวมทั้งเป็นการแนะนา กสม. ชุดปัจจุบันต่อ
เครือข่ายในพื้นที่ (2) รับฟังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สะท้อนจากประชาชน และเครือข่ายในพื้นที่โดยตรง
เพื่อนาข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีสาธารณะไปใช้ประกอบการจัดทารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศ ตลอดจนหารือแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และ (3) ประสานความ
ร่ ว มมื อในการส่ งเสริ มและคุ้ มครองสิ ท ธิมนุ ษยชนกับเครือ ข่ายต่ างๆ พร้ อมทั้ง การจัดตั้ งศูนย์ ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน และกลไกในการทางานร่วมกันระหว่าง กสม. เครือข่ายภาคประชาสังคม และ
เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปี 2559 ซึ่งสรุปและรวบรวมจากความ
คิดเห็น ของผู้เข้าร่ว มเวที กสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 300 คน ได้สะท้อนและมุ่งหวังให้ กสม.
และกลไกสิทธิมนุษยชนต่างๆ แก้ไขปัญหาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น จาแนกเป็น ๖ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน : สืบเนื่องจากการออกกฎหมาย ประกาศ คาสั่ง และ
นโยบายการพัฒนาต่างๆ ของรัฐ อาทิ คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๔/๒๕๕๗ และ ๖๖/๒๕๕๗
แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ การประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และการประกาศเขต
พื้น ที่ป่าสงวน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานต้องประสบกับปัญหาสิทธิในที่ดินทากิน การถูกบังคับ/
ไล่รื้อที่อยู่อาศัย และที่ทากิน และการเป็นผู้บุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งกระทาความผิดทางกฎหมาย (Criminalization)
ประเด็นทรัพยากรน้า การสร้างเขื่อน และการท้าประมง : สืบเนื่องจากบทเรียนของโครงการ “โขงชี-มูล” ซึ่งดาเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ และไม่สามารถบริหารจัดการน้าได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด โดยมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการจั ดสรรน้ าไปสู่ พื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
สืบเนื่องจากโครงการฯ อาทิ การเปลี่ยนแปลงระดับน้าที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ การกระจายตัวของดินเค็ม
และการเสียสมดุลของระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม เป็นต้น
ประเด็นเรื่องพลังงานและเหมืองแร่ : สถานการณ์โดยส่วนใหญ่เป็นการดาเนินโครงการพัฒนา
พลังงาน และการทาเหมืองแร่โดยไม่มีกระบวนการปรึกษาหารือ การจัดทารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ทางสังคม และทางสุขภาพ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ จึงทาให้เกิดการคัดค้าน
มิให้มีการดาเนินการทั้งในส่วนของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน การทาเหมืองแร่โปแตช และโครงการขุดเจาะ
ปิโตรเลียม ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มลพิษ
และสารเคมีซง่ึ ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมและผังเมือง : จากกรณี
ทีร่ ัฐกาหนดให้พื้นที่จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร และนครพนม เป็น เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้มี
การจัดหาที่ดินเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทาให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องประสบปัญหาสิทธิในที่ดินทา
กิน เนื่องจากการเวนคืนและบังคับให้ออกจากพื้นที่ ประกอบกับการสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้า
สนามบิน คลังสินค้า และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทาให้ชาวบ้านวิตกกังวล
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ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษจะส่งผลกระทบทั้งในด้านที่ทากิน สิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ และวิถีการดาเนิน
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ประเด็นสิทธิพลเมือง/สิทธิทางการเมือง/สิทธิตามกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก ผู้หญิง แรงงาน กรณี
การค้ามนุษย์) : จากนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมือง
ใหญ่ การเปลี่ยนจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองย่อมส่งผลกระทบต่อ การบริหารจัดการและความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคม จึงทาให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และภัยต่างๆ อาทิ เด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานสัญชาติไทย และแรงงานข้ามชาติ ต้องเผชิญ กับ
ภัยต่างๆ เช่น ยาเสพติด ความรุนแรงหรือการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์ ตลอดจนการ
เข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน และปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
ประเด็นสิทธิเกษตรกร : ด้วยบริบททางสังคมที่กาลังมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงไป จาก
สังคมเกษตรกรรมสู ่สัง คมอุต สาหกรรม ทาให้เ ครือ ข่า ยเกษตรกรกัง วลในเรื่อ งของการไม่มีก ลไกทาง
กฎหมายในการรั บ รองและคุ้มครองสิ ทธิข องเกษตรกรอย่างชั ดเจน และกังวลว่า อาชีพเกษตรกรรมจะ
สูญหายไป เนื่องจากคนรุ่นหลังล้วนเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังกังวลเกี่ยวกับ
ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ปัญหาการถูกผูกขาด
ปัจจัยการผลิตและการตลาดโดยนายทุน รวมถึงปัญหาสารเคมีที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้ ในเวที กสม. พบประชาชน คณะ กสม. และบุคลากรสานักงาน กสม. ยังได้ศึกษา
เรียนรู้รูปธรรมของชุมชนกับวิถีการจัดการตนเอง การดูแลฐานทรัพยากร ตลอดจนการส่งเสริมและคุ้ มครอง
สิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง กสม. เห็นความสาคัญในการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เนื่องจาก
ณ ปัจจุบัน (พฤศจิกายน ๒๕๕8 เป็นต้นมา) กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการจัดการ
ทรัพยากรในหลายพื้น ที่ จึงเห็น ความจาเป็น และความสาคัญ ที่ชุม ชนแต่ล ะพื้น ที่ส ามารถใช้ก ารจัดการ
หรือ สร้า งข้อ ตกลงร่ว มกัน ในพื้น ที่ เพื่อ แก้ไ ขปัญ หา สร้า งความปรองดองในการอยู่ร่ว มกัน และการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระยะยาว โดยการสร้างหาความร่ว มมือจากฝ่ายต่างๆ ผ่านกลไก
การมีส่ว นร่ว มทั้ง จากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ซึ่งจะทาให้เกิดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่ยั่งยืนกว่าการจัดการเป็นรายกรณี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าว จะให้คาแนะนาต่อรัฐบาลในการ
ออกกฎกระทรวง หรือเป็นพระราชบัญญัติรับรองและคุ้มครองชุมชนที่มีความพร้อมในการจัดการทรัพยากร
ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ได้รับรอง
สิ ทธิชุมชนไว้ตามมาตรา ๖๖ และ ๖๗ รวมถึงในแผนสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ ง ชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖1) ซึ่งหน่วยงานต่างๆ จะต้องรับหลักการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมไปปฏิบัติ ในฐานะที่ กสม.
ได้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของคณะกรรมการประสานความร่วมมื อด้ านส่ งเสริมและคุ้ มครองสิ ทธิ เสรี ภ าพ และสิ ท ธิ
มนุษยชนของประชาชน เห็นสมควรให้หน่วยงานต่างๆ ดาเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนา
รูปแบบการจัดการทรัพยากรร่วมกันของพื้นที่กรณีศึกษาเหล่านี้ เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศซึง่ จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยงั่ ยืนอย่างแท้จริง
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