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จุดยืนและข้อเสนอภาคประชาชนไทย 
ต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่า 

และความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศก าลังพัฒนา (REDD)
1
 

 

REDD ในสถานการณ์ปัญหาป่าไม้-ที่ดินของไทย 

 
การแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยการใช้กลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่าและ

ความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศก าลังพัฒนา หรือ REDD ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคป่าไม้น้ัน น ามาซึ่งความวิตก
กังวลครั้งใหมข่องชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่า ทั้งนี้ นับเป็นเวลายาวนานถึง 2 ทศวรรษที่ชุมชนเหล่านั้น ร่วมกัน
เคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองสิทธิชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีอ านาจในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน แม้ว่าใน
ที่สุดพระราชบัญญัติป่าชุมชนจะประกาศใช้แล้วก็ตาม แต่เนื้อหาก็บิดเบือนไปจากเจตรมย์ของประชาชน นั่นก็
คือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ยังคงถูกกีดกัดและจ ากัดสิทธิเช่นเดิม นั่นก็หมายความว่า สิทธิของ
ชุมชนยังไม่เป็นท่ียอมรับในการอยู่กับป่า  
 

กฎหมายของประเทศไทยให้การรับรองสิทธิเพียง 2 แบบเท่านั้น คือ สิทธิของรัฐ และสิทธิเอกชน 
ส าหรับสิทธิส่วนรวมหรือสิทธิชุมชนน้ัน ไม่ได้รับการยอมรับในระบบกฎหมายไทยแต่อย่างใด กฎหมายและ
นโยบายด้านป่าไม้ของประเทศไทยปัจจุบันยังคงขัดแย้งกับสิทธิชุมชน หากยังไม่มีการรับรองสิทธิชุมชนใน
การจัดการและฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนตามกฎหมาย ก่อนการน ากลไก REDD มาใช้นั้น อาจจะน าไปสู่การละเมิด
สิทธิประชาชนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มชนเผ่าบนพื้นที่สูงที่อาศัยอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ และด ารง
ชีพด้วยการท าไร่หมุนเวียน  
 

ในบริบทของสังคมไทยนั้น ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐมักมองชาวบ้านหรือคนชนเผ่าบนพื้นที่สูง ว่าเป็น
สาเหตุส าคัญของการท าลายป่าและการลดลงของพื้นที่ป่า และขาดความเชื่อม่ันว่าชุมชนจะสามารถรักษาและ
จัดการป่าอย่างยั่งยืนได้ ทัศนคตินี้เองที่เป็นอุปสรรคส าคัญของกระบวนต่อสู้เรียกร้องการรับรองสิทธิของ
ชุมชนในเขตป่า ทั้งที่มีข้อมูลและงานศึกษาจ านวนมากที่ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุของการท าลายป่าในประเทศเขต
                                                 
1
 เรียบเรียงขึ้นจาก  
1) การประชมุเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จุดยืนและข้อเสนอของภาคประชาชนต่อการแก้ปญัหาโลกร้อน” วันที่ 20-21 พฤษภาคม 
2552, กรงุเทพ จัดโดย เครือข่ายลดโลกร้อนอย่างเป็นธรรม ร่วมกับแผนงานประเทศไทย ศูนยฝ์ึกอบรมวนศาสตร์ชมุชนแหง่
ภูมิภาคเอเชยีและแปซิฟิก และคณะกรรมการประสานงานองคก์รพัฒนาเอกชน  มีผู้เข้ารว่มจากภาคประชาชน 11 เครือข่าย 
ได้แก่ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, เครือข่ายป่าชมุชน, เครือข่ายพลังงงาน, สมัชชาคนจน, เครือข่ายผู้บรโิภค, เครือข่ายผู้
ติดเชื้อ, เครือข่ายประมง, เครือข่ายผูห้ญิง, เครือข่ายชนเผ่า, เครือข่ายป่าเทือกเขาบรรทัด, เครือข่ายแรงงาน   
2) การประชมุโต๊ะกลมเรื่อง “การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่าและความเส่ือมโทรมของป่า (REDD) : 
แนวคิด สถานการณ์ และทิศทางของประเทศไทย”  จัดโดย แผนงานประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตรช์ุมชนแห่งภมูิภาค
เอเชียและแปซฟิิก เครือข่ายลดโลกร้อนอย่างเป็นธรรม สมาคมสนับสนุนป่าชุมชนไทย  โครงการพัฒนาความรู้และ
ยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหภุาคีระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อม และมูลนิธิฟื้นฟูชวีิตและธรรมชาติ  โดยผู้เข้าร่วมมาจาก
เครือข่ายป่าชมุชน 4 ภาค  
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ร้อนน้ันเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าให้ชุมชนต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปพึ่ง
ตลาดมากขึ้น และชุมชนต้องบุกเบิกขยายพื้นท่ีเข้าไปในเขตป่ามากขึ้น   
 

จุดยืนเชิงหลักการ 
 

ภาคประชาชนยืนยันจุดยืนต่อการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและกลไก REDD บนหลักการร่วมกัน 3 
ประการ ดังนี้  
 

1. ความเป็นธรรม: 

เนื่องจากฐานคิดเรื่องทุนนิยมและกลไกตลาดนั้นถูกควบคุมด้วยกลุ่มคนจ านวนน้อย ในขณะท่ีชาวบ้าน
ไม่สามารถเข้าไปก าหนดควบคุมได้ การตีค่าทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นสินค้า จึงเท่ากับเป็นการแปรเปลี่ยนระบบ
สิทธิจากสิทธิส่วนรวมของชุมชนไปเป็นสิทธิของปัจเจกเอกชน ดังนั้น ภาคประชาชนจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งใน
การใช้ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นฐานยังชีพของคนยากจนนั้นมาขายเป็นสินค้า ในทางกลับกันทรัพยากรป่าไม้
ควรท่ีต้องค านึงถึงระบบคุณค่าทางจิตใจ การแบ่งปัน และความพอเพียง เพื่อเก็บรักษาป่าไม้ไว้ไว้ส าหรับรุ่น
ลูกหลานในอนาคต 

 

ภาคประชาชนขอยืนยันหลักการที่ว่า “ผู้ก่อปัญหาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ” เมื่อประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้
ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน ประเทศเหล่านั้นก็ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น นอกจาก REDD จะมิใช่วิถีทางแก้ปัญหาที่
ต้นเหตุแล้ว ยังเป็นวิถีทางที่ไม่เสมอภาคและยั่งยืนอีกด้วย   
 

2. สิทธิ :  
การท าหน้าที่ผลิตอาหาร และการใช้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการยังชีพ ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ

ประชาชนท้องถิ่นและชนพื้นเมือง จึงต้องไม่น าไปเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน ในทางกลับกันประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ จะต้องได้รับการปกป้องวิถีชีวิต วัฒนธรรม โดยเฉพาะสิทธิของคนชนเผ่า/คนพื้นเมืองที่ได้รับการรับรอง
ไว้ในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองของสหประชาชาติ ทั้งน้ี รัฐบาลต้องส่งเสริม“สิทธิชุมชน” ที่
หมายถึงสิทธิร่วมกันท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ  มิใช่การผูกขาดเฉพาะสิทธิของรัฐและเอกชน และโดยการกลไก
ของรัฐและกลไกการตลาดเท่านั้น  
 
3. การแก้ปัญหาโลกร้อน ต้องไม่แยกขาดจากทิศทางการพัฒนา :  

ทิศทางการส่งเสริมการผลิตที่ทั้งระบบอยู่ในการควบคุมผูกขาดของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นเป้าหมายการ
แสวงหาประโยชน์สร้างผลก าไรเป็นท่ีตั้ง อาทิเช่น การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ ยังผลให้ชาวบ้านต้อง
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขาย รวมไปถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ทิศทางเหล่านี้เป็นปัญหา
หลักของการท าลายทรัพยากร ตราบใดที่ทิศทางของโลกยังคงเดินหน้าเช่นน้ีต่อไป คงไม่อาจแก้ไขปัญหาโลก
ร้อนที่ต้นตอได้ 
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ข้อเสนอเชิงมาตรการ  
1. จุดยืนร่วมกันของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ชัดเจน เช่น ปัญหาโลกร้อนต้องแก้ไขที่ต้นเหตุคือ

ประเทศพัฒนาแล้ว  พวกเราไม่เห็นด้วยกับมาตราการ REDD ที่จะน าป่าของชุมชนไปขายในตลาด
คาร์บอน และไม่ควรใช้กลไกตลาดเพียงมาตรการเดียวมาใช้เป็นมาตรการในการส่งเสริมชุมชนในการ
รักษาป่า  

2. REDD จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในการใช้และจัดการทรัพยากร  รวมถึง
สิทธิชนเผ่าตามที่ระบุไว้ในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง  

3. รัฐบาลจะต้องกระบวนการปรึกษาและหารือ และรับฟังความเห็นจากประชาชน ก่อนการรับ REDD 
มาปฎิบัติ  

4. พวกเราสนับสนุนหลักการของ REDD ในการสนับสนุนให้ชุมชนดูแลรักษาป่า ซึ่งชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมได้ฟื้นฟูและรักษาป่าอยู่ในวิถีชีวิตอยู่แล้ว ทางรัฐบาลต้องมีบทบาทในการสนับสนุนชุมชน เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการป่าอย่างยั่งยืน 

5. การนิยามความหมายของป่า ต้องมีความหมายกว้างขวางไม่เฉพาะแต่เป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอน
เท่าน้ัน แต่ต้องครอบคลุมถึงวิถีชีวิต ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ  

6. สร้างความพร้อมให้กับภาคประชาชนไทย เพราะขณะนี้ภาคประชาชนไทยยังไม่พร้อมที่จะรับ REDD 
จนกว่าจะมีการพัฒนาองค์ความรู้ในเร่ือง REDD เช่น การศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลดี-ผลเสียท่ีจะตก
กับชุมชนหากประเทศไทยรับ REDD เข้ามา การพัฒนากลไกควบคุมตรวจสอบที่เป็นอิสระ การจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนการรักษาและฟื้นฟูป่าของชุมชน อย่างละเอียดรอบด้านก่อนรับ REDD และต้องมี
การกระจายข้อมูลในเรื่อง REDD สู่ชุมชนให้มากที่สุด  

7. การยกระดับขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องป่าชุมชนเชื่อมโยงกับประเด็นโลกร้อน ในฐานะที่เป็นฐานยังชีพ
และแหล่งเก็บกักคาร์บอน รวมไปถึงการขยายเครือข่ายชนเผ่า/คนพื้นเมืองในระดับสากล เพื่อสร้าง
พลังในการขับเคลื่อนทิศทางในประเด็นเกี่ยวกับ REDD  

8. การจัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนชุมชนในการรักษาป่าส าหรับเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน เช่น ธนาคารสี
เขียว กองทุนต้นไม้ ฯลฯ  

9. กองทุนใดๆ ที่มาจากการสนับสนุนการรักษาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน ต้องมีกลไกในการก ากับดูแล
ที่เป็นอิสระ 

10. ท้ายที่สุดแล้ว หากประเทศไทยรับเอามาตรการ REDD มาด าเนินการ จะต้องด าเนินการภายใต้
เงื่อนไขดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ส าหรับการสนับสนุนชุมชนรักษาป่าส าหรับเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอน 
เครดิตคาร์บอนที่ได้จะต้องไปน าไปขายในตลาดคาร์บอน แต่ควรเก็บไว้เป็นคาร์บอนเครดิตของชุมชน 
ในรูปของธนาคารคาร์บอน  

 

 

หยุดขายชาติ ขายสิทธิ  
หยุดขายเครดิตคาร์บอน 


