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รายงานสรุป 
เวที “ลดโลกร้อน ต้องท าอย่างเป็นธรรม” 

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2552 
ณ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมพิตร 

จัดโดย คณะท างานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม (Thai Working Group for Climate Justice)  
และเครือข่ายภาคประชาชน 

 

เวที  3 ตุลาคม 2552 ภาคเช้าเร่ือง “ท าไมต้องพูดเร่ืองความเป็นธรรมในเวทีโลกร้อน” 

 

 สถานการณ์โลกร้อนในประเด็นการเมืองและความเป็นธรรม (Larry Lohmann, Corner House) 
ปัญหาโลกร้อนเกิดจากอะไร ปัญหาเกิดจากถ่านหิน น ้ามันและก๊าซธรรมชาติ (โดยเฉพาะในถ่านหิน) 

ปัญหาคือเราขุดสกัดทรัพยากรเหล่านี และเผา ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั นบรรยากาศ  บางส่วนก็จะ
ถูกดูดและกักเก็บและปล่อยในทะเลและป่าไม้เป็นวงจร  แต่เมื่อชั นบรรยากาศมีคาร์บอนมากไป  ทะเลและป่าไม้
ไม่สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนได้หมด  จึงเพิ่มคาร์บอนในชั นบรรยากาศ  เกิดปัญหาโลกร้อน   

 
ทางออกมีอยู่ทางเดียว คือ ต้องหยุดการขุดน ้ามันและถ่านหิน  ปล่อยให้มันอยู่ในใต้ดินต่อไป  ซึ่ง

ทางออกนี เป็นทางออกที่ประเทศอุตสาหกรรมไม่ยอมรับ  ข้อสรุปนี มีข้อสังเกต 2 ประการ คือ หนึ่ง ตรงกับ
ความต้องการของชาวบ้านในหลายพื นที่ทั่วโลกที่ต้องการให้เก็บน ้ามันไว้ใต้ดิน   และสอง ผู้รับผิดชอบคือคนที่
ก่อให้เกิดปัญหา ไม่ใช่คนที่รับผลกระทบ  จากแผนที่ที่แสดงการใช้เชื อเพลิงฟอสซิลทั่วโลก จะพบว่าอเมริกาใช้
เชื อเพลิงเยอะมาก  รวมถึงญี่ปุ่นซึ่งใช้เชื อเพลิงมากกว่าอเมริกาใต้ทั งทวีป  

 
วิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันยิ่งท้าให้ปัญหาโลกร้อนเลวร้ายยิ่งขึ น นั่นคือ การค้าคาร์บอน  แทนที่

จะมุ่งไปที่ปัญหาของเชื อเพลิงฟอสซิล  กลับเน้นไปที่การสร้างตลาดใหม่และหาผลประโยชน์จากสถานการณ์
วิกฤต 

 
อันที่จริง ความคิดที่จะแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยตลาด มาจากชิคาโก สหรัฐฯ  นายอัล กอร์ที่มีชื่อเสียง

ในเร่ืองโลกร้อนก็มีผลประโยชน์ในการซื อขายคาร์บอน  นายเคน นิวคามบ์ เคยเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโลก  
หลังจากนั นย้ายไปอยู่ธนาคารเอกชนซื อขายคาร์บอนและก็ย้ายไป Goldman Sachs แล้วก็ย้ายไปที่โตเกียวสร้าง
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บริษัทของตนเองในการซื อขายคาร์บอน  ขนาดตลาดของคาร์บอนใหญ่ขึ นมาก  ดังนั น นักธุรกิจจึงตื่นเต้นกัน
ใหญ่   ปัจจุบัน ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการซื อขายคาร์บอนคือธนาคารเอกชน   

 
การค้าคาร์บอนมีกลไกที่เรียกว่า ออฟเซ็ต รวมทั ง ซีดีเอ็ม  แนวคิด คือว่า ตามปกติ เมื่อเกิดปัญหาโลก

ร้อน ก็ควรจะหยุดปล่อยคาร์บอน  แต่นักธุรกิจและรัฐบาลเห็นว่าวิธีการนี มีต้นทุนสูงเกินไปและยากเกินไป  
ดังนั น จึงอนุญาตให้ปล่อยคาร์บอนได้ต่อ แต่จะต้องมีการชดเชยโดยการสร้างโครงการต่างๆ เช่น ปลูกป่า แต่ก็มี
ปัญหา คือ ป่าไม้ไม่สามารถดูดซับได้หมด  และเราจะเอาพื นที่ที่ไหนมาปลูกป่า 

 
 หนี้นิเวศน์: ความไม่เป็นธรรมในมิติการเงินการคลังเร่ืองโลกร้อน (Lidy Nacpil, Jubilee South/ 

APMDD) 
เราก้าลังรณรงค์เร่ืองหนี นิเวศน์ (ซึ่งหนึ่งในนั นรวมถึงหนี สภาพอากาศ) เพราะเราเชื่อในสิทธิของ

ประชาชน  สิทธิที่กล่าวถึงได้แก่  
หนึ่ง เราเชื่อว่าประชาชนทั งโลกมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะเข้าถึงทรัพยากรโลกทั งทรัพยากรที่อยู่ในแต่ละ

ประเทศและทรัพยากรร่วม 
สอง เราเชื่อสิทธิตามอธิปไตยของประเทศที่จะดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรประเทศนั นๆ   
 
แต่ปัญหาโลกร้อนได้ท้าลายสิทธิสองสิทธิข้างต้นเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา  มีกลุ่มคนช่วงชิงทรัพยากรคนอ่ืนมาใช้อย่างสิ นเปลือง  ส้าหรับคนในซีกโลกใต้ เรารู้ดีว่า
ช่วงนี เกิดขึ นในช่วงล่าอาณานิคม และก็เปลี่ยนมาสู่เสรีนิยมใหม่ในปัจจุบัน  ระบบเหล่านี อยู่บนพื นฐานการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การใช้ทรัพยากรและการบริโภคที่ล้นเกิน  บางคนบอกว่าการบริโภคนิยมเป็นปัญหา
ของโลกร้อน  จริงอยู่  แต่ไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง  เพราะสาเหตุที่คนถูกผลักดันให้บริโภคมากๆก็เพื่อการท้าก้าไร
นั่นเอง  ปัญหาคือการผลิตสินค้าที่ล้นเกินกว่าความสามารถของคนที่จะบริโภคได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรษัท
ข้ามชาติและสถาบันการเงินระหว่างประเทศเป็นตัวละครส้าคัญที่ผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ นเปลือง
ในประเทศต่างๆ   

 
ดังนั น เรามองว่ากระบวนการนี คือการที่ประเทศซีกโลกเหนือก้าลังสะสมหนี นิเวศน์  ขณะที่ปัจจุบัน

สถาบันการเงินต่างๆบอกว่าประเทศซีกโลกใต้เป็นหนี ทางการเงิน  แต่เมื่อพิจารณาจริงๆหนี ทางการเงินที่
ประเทศก้าลังพัฒนามีอยู่มีจ้านวนน้อยกว่าหนี นิเวศน์ของประเทศพัฒนาแล้วมาก   
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หนี สภาพอากาศคืออะไร  อย่างที่ทราบแล้วว่า ศักยภาพของบรรยากาศในการดูดซับคาร์บอนมีจ้ากัด  
แต่เมื่อประเทศพัฒนาแล้วใช้ชั นบรรยากาศมากเกินกว่าส่วนที่เขาควรจะใช้  และก่อให้เกิดผลกระทบด้วย  
เหล่านี คือหนี สภาพอากาศ  

 
แล้วมันเกี่ยวกับการเจรจาของสหประชาชาติอย่างไร  ก่อนอ่ืน คือ ประเทศพัฒนาแล้วต้องคืนสิทธิ

ให้กับเรา โดยการตัดลดการปล่อยคาร์บอนลงอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว  นี่เป็นทั งหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ที่ก่อปัญหา  ดังนั นเราอยู่ที่นี่ไม่ใช่มาเพื่อขอร้อง  แต่มาทวงหนี อันเป็นสิทธิชอบธรรมของเรา  นอกจากนี  
ประเทศเหล่านี จะยังต้องใช้หนี โดยให้การเงินและสิ่งที่จ้าเป็นส้าหรับการปรับตัวรับมือของคนในประเทศก้าลัง
พัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนการพัฒนาที่ลดการพึ่งพิงพลังงานอย่างเข้มข้น  เพราะเศรษฐกิจเรายังต้อง
เจริญเติบโต  แต่เราไม่ควรท้าตามแนวทางเก่าที่ประเทศเหล่านี ท้า  การเจริญเติบโตต้องยืนอยู่บนฐานความเป็น
ธรรมและเท่าเทียม  ไม่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม  

  
อย่างไรก็ตาม ขณะนี ประเทศร้่ารวยบอกว่าภาระความรับผิดชอบต้องมีการแบ่งกัน  ประเทศโลกใต้ต้อง

จ่ายเงินเพื่อการแก้ไขโลกร้อนด้วย ตรงนี คือความไม่เป็นธรรม เพราะเขาคือผู้ก่อปัญหา เอาสิทธิของเราไป  แล้ว
ตอนนี ยังมาเรียกร้องให้เราจ่ายหนี นั น  ดังนั น สิ่งส้าคัญคือ เราต้องไม่แค่แก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างเดียว แต่ต้อง
ระบุด้วยว่าคนรับผิดชอบคือใคร  หน้าที่ของเราคือ รักษาสิทธิในการพัฒนาประเทศโดยไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม  

 
 มิติหญิงชายในวิกฤตโลกร้อน (Tea Soentoro, NGO Forum on ADB) 

เวลาเราแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติไม่ว่าเกิดขึ นโดยธรรมชาติหรือจากน ้ามือมนุษย์  ผู้ก้าหนดนโยบายมัก
คิดว่าการแก้ไขก็เหมือนๆกันไม่ว่ากับชายหรือหญิง เพราะเขาคิดว่าผลกระทบที่เกิดกับชายและหญิงไม่ต่างกัน  
แม้แต่นายโคฟี อานัน เมื่อไปเยือนอินโดนีเซียหลังเกิดสึนามิก็บอกว่าผลกระทบจากสึนามิกับชายและหญิงไม่
ต่างกัน  ความไม่เข้าใจนี ปรากฏอยู่ในระดับโลก  และในระดับหมู่บ้าน   

 
ตัวอย่างที่เกิดกับสึนามิเราเห็นชัดว่าผู้หญิงต้องแบกรับภาระมากกว่าผู้ชายเป็นสองเท่า  ทั งโดนกีดกัน

จากกระบวนการตัดสินใจ  ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ฯลฯ  ในปากีสถาน  มีการกีดกันไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการ
สาธารณะและไม่ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ภัยพิบัติที่เกิดจากน ้ามือมนุษย์หลายอย่างยังเกิดมาจากการ
สนับสนุนโครงการขององค์กรการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย   
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ประเด็นจริงๆไม่ใช่แค่บทบาทหญิงชาย  แต่เป็นเรื่องของแนวความคิดวัฒนธรรมที่ให้ชายเหนือหญิงทั ง
ทางความคิดและทางร่างกาย  ภัยพิบัติโลกร้อนเกิดขึ นบนสังคมที่มีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายอยู่แล้ว 
เช่น ในยามปกติ  เมื่อพ่อแม่มีเงินไม่พอที่จะส่งลูกเรียน ก็จะส่งลูกชายเรียนมากกว่าลูกสาว และผู้หญิงเองก็ไม่ได้
ถูกรวมเข้าไปอยู่ในกระบวนการตัดสินใจ  เมื่อเกิดปัญหาโลกร้อนก็จะส่งผลซ ้าเติมความไม่เท่าเทียมนี ให้หนัก
ยิ่งขึ น เช่น ภายใต้สถานการณ์การแปรรูปบริการสาธารณะ  ท้าให้ผู้หญิงเข้าถึงได้น้อยลง 

 
การตัดสินใจของผู้หญิงมักอยู่แต่ในครัวเรือน  แต่ประเด็นโลกร้อนเป็นปัญหาที่ตัดสินใจในระดับชุมชน

หรือที่สูงกว่านั น  ดังนั นผู้หญิงจึงไม่มีช่องทางในการน้าเสนอ  แม้แต่ในการเจรจาสหประชาชาติฯ ถึงแม้ว่าจะมี
กลุ่มผู้หญิงเข้าไปร่วมเจรจาด้วย  แต่ประเด็นผู้หญิงก็ไม่ได้รับความส้าคัญ 

 
เมื่อมีการเกิดความขัดแย้งอาหาร     ผู้หญิงมักเป็นผู้ถูกกระท้า เมื่อไม่สามารถให้เข้าถึงทรัพยากร ท้าให้

ผู้หญิงต้องออกไปท้างานในพื นที่ และไม่มีหลักประกันความปลอดภัยในการออกไปท้างานต่างถิ่น เมื่อเกิดการ
ย้ายถิ่น สถานะหญิงมักไม่ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือ  

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอ 

 ความเห็น: มนุษย์ต้องหยุดคิด ใช้สมาธิ ประเทศต่างๆต้องจับมือกัน สร้างพื นที่สีเขียว ท้าเคร่ืองฟอก
อากาศใหญ่ๆก่อนที่จะปล่อยของเสียออกไปบนชั นบรรยากาศ 

Lidy: แน่นอนว่าเราควรจะมีส่วนลดปัญหาโลกร้อน  แต่ถึงแม้ประเทศก้าลังพัฒนาจะท้า  เราก็ลดการปล่อยก๊าซ
ได้น้อยมาก  แต่การรับภาระควรจะไม่เท่ากัน  การลดควรจะเกิดในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นผู้ปล่อยมากที่สุด 

 ความเห็น: อยากให้ท้า mapping ปัญหาโลกร้อน  และชาวบ้านไม่ทราบหรอกว่าปัญหาภัยพิบัติเกิดจาก
ปัญหาโลกร้อนอย่างไร 

 ค้าถาม: การชดเชยของบริษัทโดยการปลูกต้นไม้มีปัญหาตรงไหน  เพราะสมัยเด็กๆก็เรียนรู้ว่าควรปลูก
ต้นไม้  และแผนของรัฐบาลลาวก็ต้องการปลูกต้นไม้  และนับรวมเอาป่าที่บริษัทปลูกด้วย 

Larry: ในหลายพื นที่มีความกังวลว่าบริษัทข้ามชาติจะมาปลูกป่าและได้รับการสนับสนุนจากตลาดคาร์บอน  
เช่น ที่บราซิล  นักลงทุนนอร์เวย์เข้าไปยึดที่ของชาวบ้านเพื่อปลูกป่า  โดยได้รับการสนับสนุนจากแนวคิดว่าการ
ปลูกป่าจะแก้โลกร้อน  นักกิจกรรมบราซิลบอกว่าไม่ถูก  เพราะถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุ ไม่ใช่มาแย่งที่
ชาวบ้านปลูกป่า  มาแย่งทรัพยากรของคนที่ไม่ได้ก่อปัญหา   

 ค้าถาม: มองประเด็นเรื่องสิทธิการมีบุตรของผู้หญิงซึ่งเชื่อมโยงกับโลกร้อนว่าอย่างไร  เพราะปัจจุบัน
โลกมีประชากรมากเกินไป 
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Tea: สิทธิผู้หญิงเกี่ยวกับการมีบุตรเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน  ต้องมองอย่างแยกแยะโดยค้านึงสิทธิผู้หญิงเป็นเร่ือง
หลักมากกว่าบอกว่าเป็นต้นเหตุของโลกร้อน 

 
เวที  3 ตุลาคม 2552 ภาคเช้าเร่ือง “ความไม่เป็นธรรมของการลดโลกร้อนภาคพลังงานและอุตสาหกรรมไทย” 

 
 โรงไฟฟ้าถ่านหิน  โดย คุณศักดา  วงล้อ  อ าเภอแม่เมาะ ล าปาง 

ได้รับผลกระทบมากที่สุดช่วงปี 2538-2541 เวลาฝนตก  ท้าให้ใบไม้เหลือง  สัตว์วัวควายล้มตาย  แต่ไม่
มีการแก้ไขใดๆหรือถ้ามีก็น้อยมาก  ชาวบ้านต้องช่วยตนเอง  พอมาปี 2544 อาจารย์วรวิทย์รวบรวมเงินได้ 5 พัน
บาทส่งตัวแทนผู้ป่วยมา 3 คนมาตรวจที่โรงพยาบาล  ผลตรวจปรากฏว่าได้รับสารพิษจากถ่านหินที่ใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้า  มาปี 2545 อาจารย์สมบูรณ์ได้น้าวิทยากรมาให้ความรู้ชาวบ้าน จนน้ามาสู่การตัดสินของศาล
ปกครอง  ชาวบ้านบางกลุ่มได้รับการชดเชย  บางกลุ่มก็ไม่ได้รับการชดเชยจากการไฟฟ้า  

 
ขณะนี แม่เมาะมีโรงไฟฟ้า 13 โรง  ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมีทั งที่เข้ามารวมกลุ่มและได้รับการตรวจ  

บางส่วนไม่ทราบ ไม่มารวมกลุ่มก็ไม่ได้รับการตรวจ  เสียชีวิตไปโดยไม่ทราบสาเหตุ   
   

 โรงไฟฟ้าเขื่อน  โดย แม่สมปอง  เวียงจันทร์  สมัชชาคนจน   
ตั งแต่ปี 2532 ที่มีการระเบิดแก่งเพื่อสร้างเขื่อนจนถึงปัจจุบัน  การสร้างเขื่อนมีผลต่อวิถีชีวิต  พื นที่นา  

พื นที่อยู่อาศัย  และสภาพจิตใจของผู้คน  พอมาคุยกับธนาคารโลก  เขาบอกว่าเป็นเขื่อนเล็กๆ  แต่จริงๆใหญ่  ไม่
มีการคดิค่าเสียหายจากการสร้างเขื่อน  พวกเราก็เลยมาชุมนุมหลายครั งจนน้ามาสู่การจัดตั งสมัชชาคนจน  และ
รัฐบาลก็ยอมรับที่จะจ่ายชดเชยส่วนหน่ึง  แต่ก็แก้ได้ไม่ตรงจุด  ทุกวันนี พี่น้องยังต่อสู้อยู่  เรียกร้องให้เปิดเขื่อน
และขอให้ชดเชยพื นที่ 15 ไร่ต่อครอบครัว  ถ้าจะแก้โลกร้อนแล้วสร้างเขื่อนอีก จะเป็นการซ ้าเติมพี่น้อง  

 
 โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ าและแผนพัฒนาภาคใต้  โดย คุณสุพจน์ ส่งเสียง กลุ่มอนุรักษ์แม่ร าพึง 

อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 
สาเหตุของผลกระทบมาจากการพัฒนาและการท้ามาหากินที่เกินตัวของนายทุน  ภาคใต้จะถูกเลือกให้

เป็นแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมเพราะอยู่ติดทะเล  ต้องการขนส่งระหว่างประเทศ  ดังนั นจึงเป็นการพัฒนาเพื่อ
ต่างประเทศ  แต่ภาระตกอยู่กับเรา  อย่างนิวเคลียร์เองก็ถูกส้ารวจในหลายจุดของภาคใต้  ในปี 2550 ผู้ว่าอภิรักษ์
ไปประชุมเร่ืองโลกร้อน  สรุปว่าโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมเหล็กเป็นสาเหตุโลกร้อน   
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อุตสาหกรรมเหล็กเกือบ 50% ผลิตแล้วส่งออกนอก  สหภาพยุโรปห้ามการน้าเข้าพืชพลังงานที่ปลูกใน
พื นที่ชุ่มน ้า  ในภาคใต้เป็นสันน ้าสั นๆ  ส่วนใหญ่เป็นปากแม่น ้าทั งสิ นที่ถูกจองเป็นพื นที่อุตสาหกรรม  พื นที่
เหล่านี คือป่าชายเลน  ดังนั นอยากถามไปที่อียู  ขนาดพืชพลังงานในพื นที่ชุ่มน ้าไม่อนุญาตให้เอาเข้า  แล้ว
อุตสาหกรรมต่างๆที่ตั งในพื นที่ชุ่มน ้าเขาจะเอาไหม 

 
ตัวอย่างง่ายๆ คือ ผู้ว่าฯท้าหนังสือคัดค้านการประกาศเป็นพื นที่ชุ่มน ้าในบางสะพาน  เพราะจะเป็นที่ตั ง

โรงถลุงเหล็ก  จะเห็นว่าปัญหาโลกร้อนพูดกันไป แต่กลไกต่างๆไม่ท้างาน   
 
อยากฝากไว้ตอนท้ายว่าถ้าผู้ก่อมลพิษผลิตสินค้าแล้วขายไม่ได้ เขาก็ไม่ผลิต  แต่ถ้าเขายังขายของได้อยู่ 

เขาไม่หยุดโครงการหรอก  ดังนั น ต้องช่วยคิดในประเด็นเหล่านี   
 

 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  โดย คุณสันติ  โชคชัยช านาญกิจ  เครือข่ายจับตานิวเคลียร์และกลุ่มศึกษาพลังงาน
ทางเลือกเพื่ออนาคต 
พลังงานนิวเคลียร์เกือบจะตายไปแล้วตั งแต่มีการระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอนาบิวที่รัสเซียเมื่อ 20 ปี

ที่แล้ว  แต่ตอนนี นิวเคลียร์ก้าลังจะฟื้นคืนชีพเพราะเชื่อว่าจะแก้โลกร้อนได้   
 
แผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้า (PDP) 2007 ปรับปรุงครั งที่ 2 ระบุจะมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน 

และนิวเคลียร์ 20,000 กว่าเมกกะวัตต์ คือ เกือบ 80% ของพลังงานทั งหมดที่หาเพิ่ม  ส่วนพลังงานหมุนเวียนมีแค่ 
500 กว่าเมกกะวัตต์  ทั งๆที่ข้อมูลกระทรวงพลังงานก็ระบุว่าไทยมีศักยภาพพลังงานหมุนเวียนได้ถึง 50,000 
เมกกะวัตต ์    

 
ตั งแต่ปี 2541-2551 ไทยมีก้าลังส้ารองเกินมาตรฐานมาโดยตลอด คืออยู่ที่ 20-35% ขณะที่ก้าลังส้ารอง

ปกติควรจะอยู่ที่ 15% เท่านั น  ดังนั น ในปี 2564 หลังจากหักส้ารอง 15% แล้วเรายังจะมีส้ารองไฟฟ้าเกิน 7,500 
เมกกะวัตต์เป็นอย่างน้อย  ตัวเลขที่สูงขนาดนี มาจากการคาดการณ์ที่เกินความเป็นจริง   

 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยมาจากภาคพลังงานสูงสุด 56.1%  ประกอบด้วยภาคไฟฟ้า 41% อีก 

15% อยู่ในภาคขนส่ง  ผู้ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดคืออุตสาหกรรมและธุรกิจ  กรุงเทพจังหวัดเดียวใช้
โรงไฟฟ้า 39% ของทั งประเทศ  แต่เมื่อมีการส้ารวจพื นที่ตั งโรงไฟฟ้ากลับไปอยู่ที่ภาคใต้และพื นที่อ่ืนๆ   
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ข้อเท็จจริงของพลังงานนิวเคลียร์ คือ พลังงานนิวเคลียร์ไม่ใช่พลังงานหมุนเวียน  แร่ยูเรเนียมที่ใช้ใน
โรงไฟฟ้าใช้ได้อีกไม่นานก็หมด  และกระบวนการผลิตพลังงานก็ปล่อยคาร์บอนมากมาย  มีความเสี่ยงกับ
อุบัติเหตุและการปล่อยรังสี   ปัจจุบัน ทั่วโลกมีปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 400 กว่าโรง แต่ผลิตไฟฟ้าได้ 15% ของความ
ต้องการทั่วโลก  หากจะต้องท้าตามข้อเสนอคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  (IPCC) โดยการเพิ่มโรงไฟฟ้าอีก 4 เท่า  ต้องใช้เงินเกือบ 10 ล้านล้านเหรียญ  และใช้เวลาก่อสร้าง
เฉลี่ยเคร่ืองละ 10 ปี  ดังนั น จะเร่ิมลดการปล่อยก๊าซได้หลังปี 2020 ไปแล้วเท่านั น  และก็ลดก๊าซได้ไม่มาก  
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่เพื่อลดโลกร้อนจะต้องใช้เชื อเพลิง 35,000 ตันต่อปี  ก็จะมีปัญหาเร่ืองการจัดเก็บกาก
นิวเคลียร์อีก  แล้วยังเสี่ยงต่อการก่อการร้าย  นอกจากนี  ข้อมูลที่ไม่ค่อยพูดกัน คือ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก้าลังถูก
คุกคามจากปัญหาโลกร้อน   

 
 โรงไฟฟ้าชีวมวล และซีดีเอ็ม  โดย คุณวนัน  เพิ่มพิบูลย์  มูลนิธิบูรณะนิเวศและคณะท างานฯ 

ซีดีเอ็มที่เกิดขึ นในประเทศไทยไม่มีความพิเศษในด้านเทคโนโลยีหรือด้านการลดโลกร้อน  แม้ไม่มีซีดี
เอ็ม โครงการเหล่านี ก็จะเกิดอยู่แล้ว  และเราก็กลายเป็นผู้ช่วยให้ประเทศพัฒนาแล้วมีเครดิตไปลดการปล่อยก๊าซ  
บางโครงการซีดีเอ็มแอบอ้างด้วยว่าโครงการซีดีเอ็มของเขาท้าให้ไม่ปล่อยน ้าเสีย  เน่ืองจากเอาน ้าเสียมาผลิตเป็น
ไฟฟ้าใช้ต่อไป  ค้าถามก็คือว่า แล้วปกติโรงงานปล่อยน ้าเสียหรือ  หากตอบว่าใช่ แสดงว่าโรงงานเหล่านี ยังไม่
เคารพกฎหมายไทยเลย   

 
ซีดีเอ็มเกิดขึ นมาภายใต้แนวคิดที่ช่วยให้ประเทศพัฒนาแล้วไม่ต้องลดการปล่อยก๊าซอย่างจริงจังนัก  

และไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบของแต่ละประเทศ  เน่ืองจากซีดีเอ็มไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เหล่านี ได้  ข้อเสนอที่ผ่านมาของภาคประชาชน คือ ต้องการยุติซีดีเอ็ม   

 

 ก๊าซเรือนกระจกที่จะปล่อยภายใต้โครงการพัฒนาพลังงาน โดย ดร. อาภา หวังเกียรติ  วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
การใช้พลังงานจ้านวนมากโดยภาคอุตสาหกรรม  แต่เวลาคิดก๊าซเรือนกระจก  ตัวเลขแฝงอยู่ในภาค

พลังงาน  ท้าให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพการปล่อยก๊าซน้อยกว่าความเป็นจริง  อุตสาหกรรมเหล็กในโลกเป็นกลุ่ม
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 15% ของโลก  โดยอุตสาหกรรมเหล็กส่วนใหญ่อยู่ที่จีน ยุโรป ญี่ปุ่น  ก๊าซที่
ปล่อยมาจากการเผาไหม้เชื อเพลิงโดยเฉพาะใช้ถ่านหินเป็นหลัก  การศึกษาของมูลนิธิธรรมรัฐฯศึกษาการปล่อย
ก๊าซของอุตสาหกรรมเหล็กขั นกลางและปลายมีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ นเร่ือยๆ  โดยอุตสาหกรรมเหล่านี มีต่างชาติ
ถือหุ้น 75%  
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การค้านวณอย่างคร่าวๆในโครงการถลุงเหล็กที่บางสะพานซึ่งผลิตเหล็ก 5 ล้านตันต่อปี จะปล่อย

คาร์บอน 10 ล้านตันต่อปี (คิดเฉพาะขั นตอนท้าเหล็กอัดก้อนและเหล็กกล้าเท่านั น)  การปล่อยก๊าซของญ่ีปุ่น
พบว่า มาจากอุตสาหกรรมเหล็กมาที่สุด คือ 37%  
 

แผนโครงการอุตสาหกรรมเหล็กขั นต้นที่จะมาลงทุนในไทยประมาณ 50 ล้านตัน  ซึ่งเทียบได้กับก้าลัง
การผลิตของบริษัทผลิตเหล็กขนาดใหญ่  และจะปล่อยก๊าซประมาณ 100 ล้านตัน  ซึ่งคิดเป็นประมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของไทย 1 ใน 3 ทีเดียว           

   
เวที  3 ตุลาคม 2552 ภาคบ่าย “ลดโลกร้อนให้เป็นธรรม...ทางเลือก” 

 
 ทางเลือกการพัฒนาอุตสาหกรรม โดย คุณศยามล  ไกรยูรวงศ์ โครงการเสริมสร้างจิตส านึกนิเวศวิทยา 

จังหวัดตรัง 
วันที่ 1 ตุลาคม นายกฯอภิสิทธิ์พูดว่าเห็นด้วยกับแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกและบอกว่าไทยจะขาย

คาร์บอนเครดิตได้เป็นจ้านวนมาก  แสดงว่ารัฐบาลไทยยังเห็นด้วยกับการชดเชยการปล่อยคาร์บอนให้ประเทศ
พัฒนาแล้ว  ข้อมูลทางราชการมักจะมีการวิเคราะห์ไว้ดี  แต่เมื่อเสนอทางออกกลับเป็นคนละเร่ืองเช่น  สภาพัฒน์
ท้าข้อมูลไว้ว่าภาคใต้มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ แต่มีปัญหาหลายอย่าง  จึงเสนอให้ไปพัฒนาอุตสาหกรรมสู้คนอ่ืน 

 
ภาคใต้มีระบบนิเวศน์สามเหลี่ยมปากแม่น ้า คือ แม่น ้าสายสั น  เป็นเขตร้อนชื น จะมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูงมาก  ระบบนิเวศน์อย่างลุ่มน ้าปากพนัง เมื่อมีการสร้างท่าเรือน ้าลึก  ผลกระทบตกกับชาวประมง
ทันที  ในส่วนความยากจน คนใต้ที่มีที่ดินท้าการเกษตรจะไม่ยากจน  คนที่ยากจนมักจะอยู่ในโรงงาน  ค่าใช้จ่าย
สูงสุดของคนใต้คืออาหาร เพราะระบบการผลิตยังเชิงเด่ียวอยู่  เมื่อดูในทางเศรษฐกิจ  ชาวบ้านมีเศรษฐกิจที่ท้า
ให้พวกเขาสามารถอยู่ได้  และภาคใต้ก็เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ส้าคัญ  วิสัยทัศน์ของจังหวัดทางภาคใต้จะ
พูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน  แสดงถึงความต้องการของท้องถิ่น  ค้าถามคือ ท้องถิ่นจะพัฒนาด้วยตนเองได้อย่างไร
โดยที่ไม่ต้องเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลกลาง 

   
การแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องโยงกับวิสัยทัศน์การพัฒนา  การพัฒนาภาคใต้ต้อง

ให้ภาคใต้เป็นคนก้าหนด  ตอนนี หลายๆพื นที่ก้าลังท้าข้อมูลของตนเองและเสนอแผนพัฒนาที่เขาต้องการ  อยาก
ให้พี่น้องภาคอ่ืนท้าเช่นเดียวกัน  เพราะถ้าจะหยุดโลกร้อนต้องเปลี่ยนการพัฒนาประเทศ 
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 แผนพัฒนาพลังงาน โดย คุณศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 

ความส้าคัญที่ต้องมาสนใจแผนพลังงานทางเลือก เพราะ  
หนึ่ง เป็นโอกาสของโลกในฐานะทางออกที่ส้าคัญของปัญหาโลกร้อน และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ท้องถิ่นไม่ว่าจะในประเทศก้าลังพัฒนาแล้วหรือประเทศพัฒนา 
สอง  เป็นโอกาสของสังคมไทย  เน่ืองจากกระทรวงพลังงานก้าลังท้าแผน 15 ปีฉบับใหม่ 
สาม โครงการพลังงานขนาดใหญ่ก้าลังเตรียมการเต็มที่ 
สี่ ปัจจุบัน พลังงานหมุนเวียน พลังงานชุมชน มีการขยายตัวเร็วมาก  มีก้าลังการผลิตที่เพิ่มขึ น 4,600 

เมกกะวัตต์ และก้าลังจะเสนอเพิ่มอีก 3,000 กว่าเมกกะวัตต์  โดยส่วนใหญ่มาจากพลังงานฐานชีวภาพ   
 
อันที่จริง ประชาชนทั งประเทศใช้ไฟฟ้ารวมกันไม่เยอะ  ส่วนผู้ใช้ไฟมากที่จ้านวนน้อย เช่น 

ห้างสรรพสินค้า 3 ห้างใหญ่ในกรุงเทพใช้ไฟมากกว่าคนทั งจังหวัดรวมกัน  ในจังหวัดระยอง  โรงงานขนาด
ใหญ่ใช้ไฟเท่ากับบ้าน 17,000 หลังรวมกัน  การผลิตพลังงานไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลิกไนท์
และถ่านหินก่อปัญหาโลกร้อนและสารปรอท  โรงไฟฟ้าก๊าซเองก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหมือนกัน แม้ว่าจะ
น้อยกว่าถ่านหิน    ส่วนนิวเคลียร์ทั งกระบวนการก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 1 ใน 3 ของการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซ ซึ่งมากกว่าพลังงานหมุนเวียน 

 
พลังงานหมุนเวียนเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก เช่น ของเสียจากยางพาราเดิมเชื่อว่าเป็นกรด  แต่ขณะนี สามารถ

น้ามาท้าก๊าซชีวภาพส้าหรับปรุงอาหาร  หรือกังหันน ้าผลิตไฟฟ้าซึ่งมีทั งในภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน (ที่
จังหวัดเลย)  และอีกกรณีหนึ่ง คือ เตาหนึ่งได้สี่ที่จังหวัดนครนายก  เผาไม้ได้ทั งถ่าน  ได้น ้าส้มควันไม้ ได้ไอน ้า
มาใช้ในโรงเพาะเห็ด และได้สิ่งแวดล้อมที่ดี 

 
ข้อมูลก้าลังผลิตส้ารองปี 2552 เกินส้ารองไป 3000 กว่าเมกกะวัตต์  ค่าใช้จ่ายส่วนเกินนี ถูกน้าไปรวมใน

ค่าไฟฟ้า  การประเมินเทียบผลกระทบทางสุขภาพระหว่างแผนพีดีพี 2007 กับแผนพีดีพีทางเลือก  พบว่า แผนพี
ดีพีทางเลือกมีการปล่อยสารปรอท  ซัลเฟอร์น้อยลง  มีต้นทุนทางการเงินแพงกว่า 7% แต่ต้นทุนรวมของสังคม
ลดลง 7% เช่นเดียวกัน ลดภาระการน้าเข้าลง  สร้างการจ้างงานมากกว่า 

 
รัฐธรรมนูญมาตรา 67 จะเป็นมาตราที่เป็นรูปธรรมในการคุ้มครองสิทธิชาวบ้าน  
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 พลังงานทางเลือกระดับชุมชน โดย ผู้ใหญ่บ้านเสมือน ดาทอง จังหวัดสุรินทร์    
ที่เราท้า  เร่ืองแรก คือ ป่า ซึ่งให้ทั งสมุนไพร อาหารและที่อยู่อาศัย  ผลพลอยได้จากการป่าด้านหนึ่งคือ

น ้าส้มควันไม้  ซึ่งมีประโยชน์มาก  คิดว่าทุกชุมชนน่าจะท้า  ผลพลอยได้อีกอย่าง คือ แก๊สชีวภาพ  เราเอามูลสัตว์
ซึ่งปล่อยก๊าซมีเทนมาตักใส่โอ่ง  หลังจากนั น 7 วันมีแก๊สให้เราใช้สบาย  อีกประเด็นคือ มูลที่ใช้หลังจากย่อย
สลายเอาไปใช้เป็นปุ๋ย น ้าหมักที่ได้ รดผักก็ท้าให้ออกงาม  ดังนั นจะเห็นว่าถ้ามีการจัดการพลังงานและทรัพยากร
ได้อย่างถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์และลดโลกร้อนได้จริง  และเป็นการพึ่งตนเอง  ใช้งบประมาณไม่มากเลย   

 
ถ่านที่เอามาแสดงให้ดูเป็นถ่านที่มีคุณภาพสูง  ปลอดสารก่อโรคมะเร็งเพราะผ่านกระบวนการเผาไหม้

อย่างถูกต้อง   
 
ความเห็น 

 พื นที่ระยองได้รับความทุกข์มากจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมาก     
 อยากให้พี่น้องสมัครสมานสามัคคีหยุดโครงการต่างๆให้ได้เพราะเราเป็นเจ้าของทรัพยากร   
 มีข้อเสนอ 4 อย่าง คือ ให้มีกระบวนการ เคร่ืองมือที่จะน้าข้อมูลลงสู่ชุมชนได้  ระดับภูมิภาคต่างๆ

จะต้องมีกลไกการมีส่วนร่วมจริงๆ    ท้าอย่างไรให้พื นที่มีการเตรียมตัวรับมือ  ต้องเปลี่ยนให้ท้องถิ่นคิด
ใหม่   และเจ้าหน้าที่ภาครัฐควรจะมาร่วมเวทีประชาชน 

 รู้สึกหนักใจที่สื่อต่างๆออกมาในลักษณะที่ว่าโรงไฟฟ้าหนองแซงซึ่งใช้ก๊าซเอ็นจีวีไม่ส่งผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม  ในความจริงก๊าซส่งผลกระทบน้อยกว่าถ่านหินจริง  แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีผลกระทบ   

 ต้นตอของโลกร้อน คือ กลุ่มทุนอุตสาหกรรม  และตัวกลางก็คืออ้านาจรัฐ  ถ้าจะแก้โลกร้อน ต้องเอา
กลุ่มทุนและรัฐมาอยู่ใต้อ้านาจประชาชน   

 
........................................ 

 

เวที 4 ตุลาคม 2552 ภาคเช้า  
“REDD (เรดด์) เหยียบซ้ าคนรักษาดินป่าไทย...ผลพวงความไม่เป็นธรรมจากกลไกลดโลกร้อน” 
 

 คุณบุญ แซ่จุง (เครือข่ายปฏิรูปท่ีดินแห่งประเทศไทย)  
การประกาศเขตอุทยานฯตั งแต่แรกไม่ได้มีการส้ารวจ  เจ้าหน้าก้าหนดพื นที่เองในห้องแอร์  ปัญหา

เหล่านี พี่น้องในหลายพื นที่เจอ  พี่น้องเขาบรรทัดที่เจอเรียกค่าเสียหายจากคดีโลกร้อนประมาณ 20 ราย  บางราย 
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1-2 ล้านบาท  บางราย 4-5 ล้านบาท  แนวทางตอนนี คือ เราเสนอให้รัฐบาลยกเลิกการบังคับคดี  คดีนี เป็นคดีแพ่ง  
ดังนั นรัฐไม่จ้าเป็นต้องใช้อ้านาจศาลมาบังคับคดี  รัฐบาลได้ตั งคณะอนุกรรมการขึ นมาแก้ไขปัญหา  ทางจังหวัด
มีหนังสือไปเมื่อปี 2551 ขอให้กระทรวงการคลังเพิกถอนบังคับคดี 
 

เราไม่เห็นด้วยกับเรดด์  เพราะขณะที่เรายังไม่มีเรดด์  ชาวบ้านยังเดือดร้อนขนาดนี   หากมีเรดด์อีกจะ
ซ ้าเติมชาวบ้าน  ป่าบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์  มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของนิเวศน์เขตป่า  โครงการเรดด์จะน้าไปสู่
ความขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากร           
 

ถ้าเราต้องการให้สภาวะโลกร้อนดีขึ น หนึ่ง ต้องไม่เอาเรดด์  สอง ต้องไม่ขายคาร์บอนในเขตป่า  เพราะ
ท้าให้ประเทศพัฒนาแล้วมีข้ออ้างไปท้าลายโลกมากขึ น  แต่เรายินดีที่จะดูแลป่า  เครือข่ายปฏิรูปที่ดินได้เสนอ
เร่ืองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรที่เรียกว่า โฉนดชุมชน  ซึ่งอยู่บนพื นฐานของการคุ้มครองพื นที่
เกษตรกรรม  กระจายอ้านาจ รับรองแผนชุมชนในการจัดการ   
 
 สุดท้าย การเจรจาของโลกที่เอาภาคเกษตรเป็นเหยื่อเป็นเร่ืองที่ยอมรับไม่ได้     
  

 คุณพรพนา ก๊วยเจริญ (มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ/ คณะท างานฯ) 
REDD เป็นชื่อย่อมาจากภาษาอังกฤษ Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in 

Developing Countries ล่าสุดทราบว่าที่ประชุมสหประชาชาติเห็นชอบให้เป็น REDD plus คือ รวมถึงบทบาท
การอนุรักษ์และจัดการป่าอย่างยั่งยืน และการเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน (คือการปลูกป่า)  แนวคิดเรดด์มาจาก
การให้การตอบแทนคนที่รักษาป่า  เพราะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้คิดเป็นประมาณ 20%  ขณะที่
ในตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมกลับแบ่งแยกเป็นส่วนสาขาต่างๆท้าให้ดูเหมือนว่า
ภาคอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าภาคอื่น 
 

สถานะเรดด์ตอนนี   ในสหประชาชาติ  มีการตั งโปรแกรมเรดด์ขึ นมาโดยร่วมกับองค์การอาหารและ
การเกษตร (เอฟเอโอ)  โครงการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมของยูเอ็นและกองทุนสินเชื่อผู้ให้ทุน  นอกจากนี ที่
ธนาคารโลกยังมีการให้ทุนซึ่งต้องมีการจัดท้า R-Pin  ซึ่งก็คือตัวช่วยให้เกิดยุทธศาสตร์เรดด์ระดับชาติและ
โครงการน้าร่อง  ยุทธศาสตร์นี จะก้าหนดว่าอะไรท้าได้หรือไม่ได้  ในประเทศไทย กรมอุทยานและกรมป่าไม้
เป็นผู้เสนอ R-Pin ตั งแต่ธันวาคม 2551 ธนาคารโลกให้การรับรองในเดือนมีนาคม 2552 มีระยะเวลาด้าเนินการ 
2552-2555 งบประมาณ 467 ล้านบาท  ด้าเนินการในพื นที่น้าร่องคือ กาญจนบุรี  ราชบุรี  หลังจาก R-Pin จะมี
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การจัดท้า R-Plan  ดังนั น สรุปได้ว่า เรดด์เกิดขึ นแล้วแม้ว่าจะยังไม่มีการสรุปผลการประชุมที่โคเปนเฮเกน  
นอกจากสหประชาชาติและธนาคารโลกแล้ว  ยังมีประเทศพัฒนาบางประเทศได้ให้เงินประเทศก้าลังพัฒนาเพื่อ
ทดลองท้าเรดด์  ซึ่งความกังวลของชาวบ้าน คือ การน้าที่ดินชาวบ้านไปกักเก็บคาร์บอน  และน้าไปสู่การปลูกไม้
ในพื นที่ขนาดใหญ่     
 

 คุณพฤ โอ่โดเชา (เครือข่ายชนเผ่า) 
ป่าไม้เป็นที่หากินและเลี ยงคนทั งโลกได้เสมอ  ท้าให้อากาศบริสุทธิ์  ชาวบ้านจะเอาน ้าเข้านาต้องขอ

อนุญาตเอาน ้าเข้านา  แต่ชนเผ่ามักถูกกล่าวหาว่าท้าลายป่า  บุกรุกที่ดิน ท้าให้เกิดหมอกควัน  เป็นเหตุท้าให้น ้า
ท่วม  นอกจากนี ผลกระทบใหม่คือเร่ืองโลกร้อน  ว่าท้าลายป่าท้าให้เกิดโลกร้อน  แต่เวลานายทุนท้าลายป่าไม่จับ  
เจ้าหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้านบอกชาวบ้านว่าจะแจกของ  แตแ่ล้วก็จับขึ นรถพาเข้าคุกเพื่อจะได้มีผลงาน  มีหลายคน
ที่ถูกจับเพราะวิ่งหนีไม่ทัน  เจ้าหน้าที่จะบอกว่าคุณมีทางเดียวที่จะได้รับการลดโทษคือยอมรับเสีย ชาวบ้านก็
ยอมรับ  ไม่มีการสืบพยาน  แล้วชาวเขายังมีปัญหาเร่ืองภาษา  ถามอะไรก็จะพยักหน้าหมด  แต่ขณะที่รัฐจ้ากัด
สิทธิชุมชน  ในทางกลับกันรัฐปล่อยให้กลุ่มทุนแสวงหาผลประโยชน์จากชุมชนในรูปแบบความบันเทิง (เช่น ลู
ลู่ ลาล่า) ท่องเที่ยว แรงงาน เกษตรพืชเชิงเดี่ยว 
 

เมื่อวานถามคุณแลรี่  เขาบอกว่าถ้าปล่อยทรัพยากรอยู่ใต้ดิน  ยังไงก็ไม่มีปัญหาเพราะธรรมชาติจัดการ
ได้  แต่ถ้าขุดออกมาก็มีผลกระทบ  ซึ่งชาวบ้านไม่ว่าจะกี่หมู่บ้านก็ไม่สามารถขุดเอาน ้ามันขึ นมาใช้ได้หรอก  มี
แต่บริษัทใหญ่ๆที่ท้าได้ 
 

หากมีโครงการเรดด์  รัฐบาลอาจเอาพื นที่ชาวบ้านไปขายคาร์บอนเครดิต  และอาจก้าหนดเงื่อนไข
บางอย่าง เช่น ห้ามท้าไร่หมุนเวียน  สุดท้าย เราจะสูญเสียความเป็นชุมชน วัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ฯลฯ  ดังนั น จึงไม่เห็นด้วยกับเรดด์  กฎหมายรัฐต้องยอมรับสิทธิชุมชน  ประเทศอุตสาหกรรมต้อง
รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่มีเงื่อนไข       
 

สุดท้ายเราไม่ใช่คนท้าลาย  คนอ่ืนเขาท้าลายแต่โยนขี ให้เรา 
 

 สะอาด  กุลชาติ (เครือข่ายป่าชุมชน สุรินทร์) 
ป่าที่ท้าป่าชุมชนเป็นป่าสมบูรณ์  เขาให้ออป.ปลูกป่ายูคาลิปตัสแล้วเกิดผลกระทบ  เลยสามารถเอาคืน

มาได้  ที่เรารักษาป่า เราไม่ได้คิดเรื่องเรดด์  ป่าเป็นฐานชีวิตวัฒนธรรม  มีปัจจัยสี่ครบหมด อาหาร พลังงาน ที่อยู่
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อาศัย ยารักษาโรค  คิดอย่างนี จึงรักษาป่า  เร่ืองเรดด์เป็นกลอุบายของทุนนิยมสามานต์ที่จะมายึดครองทรัพยากร  
ถ้าเราไม่ตกเป็นเหยื่อก็สามารถป้องกันตนเองได้  ถ้าประเทศอุตสาหกรรมต้องการลดโลกร้อนแต่ลดไม่ได้  จะ
ให้เงินก็เอามาได้  เพราะเราดูแลป่าอยู่แล้ว  แต่ต้องไม่มีเงื่อนไข  ถ้าเอามาแล้วมีเงื่อนไข ท้าให้เราเสียอธิปไตย  
เราก็ไม่รู้จะเอาท้าไม  ดูแผนพัฒนาของรัฐบาลไม่เห็นว่าจะลดโลกร้อนได้เลย  มีแต่โครงการใหญ่  พลังงาน
ทางเลือกก็ไม่สนับสนุน  
 

 อุบล  อยู่หว้า (เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก)    
เรดด์บวก (REDD Plus) น่าจะลามมาที่พืชพลังงานต่างๆ  ซึ่งน่าจะเกิดความพยายามในการคิดค้านวณว่า

กักเก็บคาร์บอนได้เท่าไร  ค้าถามที่พี่น้องในพื นที่กังวล เช่น ถ้าขายคาร์บอนแล้ว  เกิดอยากจะซ่อมยุ้งข้าวหรือ
บันไดบ้านพังจะสามารถตัดไม้มาใช้ได้หรือไม่  พรรคการเมืองบางพรรคเร่ิมพูดถึงนโยบายที่จะขายคาร์บอน
เครดิตในพื นที่การเกษตรแล้ว   
 

เวลาเราขับรถไปตามถนน เห็นต้นฉ้าฉายื่นเข้ามาในถนน เพราะบนถนนมีคาร์บอนมากกว่า  หมายความ
ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซจ้าเป็นในวงจรชีวิตพืช  พืชอาจเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวบนโลกที่เอาาร์บอนได
ออกไซด์ ธาตุอาหารในดินและแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นคาร์บอนในเนื อไม้  พอตายก็เป็นคาร์บอนในดิน  เหล่านี 
เมื่อทับถมนานหลายร้อยล้านปีก็กลายเป็นน ้ามันซากฟอสซิล  คาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี ไม่มีผลเสียหาย  แต่ 
“คาร์บอนไดฉิบหาย” เกิดจากภาคอุตสาหกรรม 
 

ภาคเกษตรบางระบบที่น้ามาสู่ปัญหาโลกร้อนมี เช่น ในต่างประเทศ การเลี ยงวัวจ้านวนมากไม่กินหญ้า
เลย  กินข้าวโพดซึ่งใช้พลังงานมหาศาล  แต่วัวในบ้านเรา เดินในป่าโคกป่าเหล่า  เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ  
ถ้าวัวกินลูกมะหาบแล้วขี ออกมา  เม็ดมะหาบจะเติบโตได้ดี  ดังนั น เกษตรแบบดั งเดิมของเราจึงรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ   
 

ในประเทศไทย มีงานวิจัยที่ศึกษามีเทนในนาข้าว  เขาอาจจะเอาข้าวใส่กระถางตั งไว้  สิ่งที่กลัวคือ มี
กลุ่มการเมืองในประเทศอุตสาหกรรมเอาเงินมาล่อให้เราท้าการศึกษา  แล้วให้เราเถียงแต่กับเร่ืองเล็กๆ  ซึ่งเป็น
เร่ืองของคาร์บอนส้าหรับการด้ารงชีพ  ท้าให้เราละเลยหนี นิเวศน์  

 
ข้อเสนอจากประเด็นเกษตร  คือ ต้องพัฒนากลไก ยกระดับองค์กรชาวบ้านในการติดตามเฝ้าระวังการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะก่อผลกระทบ  และจะต้องเตรียมตัวเร่ืองการปรับตัว  ที่พี่น้องท้าอยู่ คือ เตรียม
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เร่ืองเมล็ดพันธุ์  ให้ความส้าคัญกับภูมิปัญญาของชุมชน เช่น พี่น้องทางอีสานปลูกพืชตระกูลแตง เขาจะเผานิด
หน่อย  ซึ่งจะช่วยดูดซับคาร์บอนและให้โพแทสเซียม  ตรงกับภูมิปัญญาของพี่น้องชนเผ่าภาคเหนือ  อันนี ต้อง
สร้างความเข้าใจภูมิปัญญาพี่น้องที่มีผลต่อการลดโลกร้อน  สุดท้าย ต้องสนับสนุนการพึ่งตนเองด้านพลังงาน  
การเพิ่มขึ นของปาล์มน ้ามันในอีสานใกล้แสนไร่แล้ว  การคิดแก้ปัญหาพลังงานแบบรวมศูนย์ ไม่ก่อให้เกิดผลดี
ต่อชุมชน  และจะส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร  ในพื นที่ขณะนี  พรรคการเมืองบางพรรคเร่ิมท้าพื นที่ท้า
นโยบาย  ท้าอย่างไรเราจะเอาประเด็นของเราไปอยู่ในนโยบายได้ 
 
ความเห็น  

 แลร่ี  การค้านวณการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้แต่ละชนิดในเชิงวิทยาศาสตร์  นอกจากจะต้องประเมิน
คาร์บอนที่กักเก็บในไม้แล้ว  ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องพิจารณา เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  หากมีการ
ปลูกป่ายูคาฯ  ความอุดมสมบูรณ์น้อยลง  ส่งผลกระทบต่อคาร์บอนในดิน  และหากชาวบ้านถูกไล่ออก
จากที่ดินของตนเองและไม่สามารถท้าการเกษตรแบบดั งเดิมได้  ก็ส่งผลกระทบต่อการกักเก็บคาร์บอน  
และไหนจะยังองค์ความรู้การท้าเกษตรที่ต้องสูญเสียไปอีก   ซึ่งผลกระทบต่อเน่ืองเหล่านี ในทางวิทยา
ศาสตรไม่สามารถค้านวณได้  นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้การขายเครดิตจากป่าจะมีปัญหามาก  แต่คนที่
ผลักดันเร่ืองเรดด์เขาไม่ค่อยสนใจประเด็นเหล่านี   

 
 วิเศษ สุจินพรัหม  สนับสนุนให้ชุมชนท้าคาร์บอนชุมชน  และสนใจให้ชุมชนจัดการพลังงาน   การ

ค้านวณคาร์บอนของชาวบ้านท้าได้  โดยชั่งน ้าหนักต้นไม้ที่เอามาท้าฟืน  หลังจากนั นเอาไม้ไปอบใน
เตาที่รักษาเนื อไม้ได้มากที่สุด  เมื่อได้ถ่านก็เอาถ่านไปชั่ง  ตรงนั นคือคาร์บอนที่ชาวบ้านค้านวณได้  พี่
น้องถ้าจะสู้เร่ืองเรดด์ต้องมีองค์ความรู้ของเรา  อาจจะไม่สมบูรณ์  แต่ชาวบ้านมีเครดิตที่สามารถน้าไป
สื่อสารกับสังคม 

 
 ทอม (ชนเผ่าพื้นเมืองในอเมริกาเหนือ)  บริษัทและนักลงทุนผู้ก่อมลพิษในซีกโลกเหนือที่จะลงทุนใน

การรักษาป่าในประเทศก้าลังพัฒนา เป็นกลุ่มคนเดียวกับที่กดขี่ท้าลายชนพื นเมืองในอเมริกาเหนือ  
บริษัทเหล่านี ขุดน ้ามันขึ นมา  ใช้ถ่านหินมากขึ น  พวกเขาขยายกิจการไปเร่ือยๆและขยายการปล่อย
คาร์บอน  ผู้คนต้องเสียชีวิตจากการปนเปื้อนสารเคมี มลภาวะทางอากาศ  เมื่อเราบอกให้เขาหยุดเสีย  
พวกเขาบอกว่าพวกเขาก้าลังลงทุนในป่าเพื่อออฟเซ็ตมลพิษที่เขาท้า  ดังนั นพี่น้องครอบครัวของเรา
ต้องการบอกโลกว่า ใครก็ตามที่เข้าร่วมในการซื อขายคาร์บอน หรือออฟเซ็ต  พวกเขาก้าลังสนับสนุน
การท้าลายชีวิตชนเผ่าพวกเราซึ่งก้าลังเผชิญกับผู้ก่อมลพิษในซีกโลกเหนือ   
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เวที 4 ตุลาคม 2552 ภาคบ่าย  
“กระหน่ าชาวนายันชาวเลไทย...ผลพวงความไม่เป็นธรรมจากกลไกการปรับตัวโลกร้อน”   
 

 ทองสา  จวนสาง (กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร)   
อากาศในพื นที่ร้อนขึ น  ชาวบ้านป้องกันความร้อนโดยการปลูกไม้ที่หลากหลาย  เลี ยงปลาในนาข้าว 

เลี ยงกบ เลี ยงไก่ ในปีที่ผ่านมา มีการจัดระบบน ้าให้เหมาะสม มีบ่อน ้า ใช้ระบบกังหัน เคร่ืองสูบน ้า   
 

ผลกระทบจากการแปรปรวนสภาพอากาศ  คือ บางครอบครัวได้ผลผลิตข้าวบ้างเพียงพอกิน  แต่ไม่พอ
ขาย  บางครอบครัวไม่ได้ผลผลิตข้าวเลย  แม่บ้านต้องรับผิดชอบมากขึ น หนี สินมากขึ น  เปรียบเทียบข้าวอินทรีย์
และข้าวเคมี  เมื่ออากาศร้อนขึ น  นาข้าวเกษตรเคมีกลับแห้งตาย แต่นาข้าวอินทรีย์แข็งแรงกว่า  และเมื่อมีการ
จัดการระบบน ้าในพื นที่นาข้าวเกษตรอินทรีย์พบว่า ในพื นที่ที่ไม่มีการจัดระบบน ้ามีผลผลิตลดลงเฉลี่ย 40% 
ขณะที่นาข้าวที่มีการจัดการระบบน ้า ผลผลิตลดลงเฉลี่ยเพียง 16%  
 

ข้อเสนอ คือ ให้สนับสนุนความรู้เร่ืองผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  สนับสนุนข้อมูลการพยากรณ์
อากาศที่แม่นย้า  สนับสนุนการท้าเกษตรอินทรีย์  จัดตั งกองทุนในการปรับตัว  สนับสนุนแนวทางที่เหมาะสม
ในการปรับตัวระยะยาว  ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหา   
 

 สุภาพร  พรรณราย  (กลุ่มประมงพื้นบ้านภาคใต้)  
การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น คือ ปลาในทะเลตาย  ตามปกติพี่น้องเราลงทะเลอยู่ทุกวัน  รู้เลยว่าน ้าทะเล

ปกติจะร้อนแค่ผิวน ้า  แต่ตอนนี มันร้อนลึกลงไป 30-40 ซม.  ชาวประมงปกติไม่ชอบใส่เสื อเพราะพะรุงพะรัง  
แต่ตอนนี ร้อนมากต้องใส่เสื อ  ฝนไม่ตกตามฤดูกาล   พี่น้องที่เลี ยงปลาควบคู่กับประมงต้องเอาปลาออกไปนอก
ชายฝั่งมากขึ นเพราะชายฝั่งเร่ิมร้อน  และก็มีปัญหาตะไคร่น ้าไปติดเคร่ืองมือ (อวนลอย) ของพี่น้องมากขึ น  ท้า
ให้ปลาไม่มาติด  ส่วนเร่ืองการปรับเปลี่ยนเราก็ใช้ภูมิปัญญา เช่น ถ้าติดตะไคร่มากก็เอาไปฝังโคลนสัก 2-3 วันก็
จะช่วยได้  เพราะถ้าต้องมาแกะทุกวันไม่ไหว ใช้เวลามาก และมีหลายอวน  สภาพพื นที่ในหมู่บ้าน  มีบางส่วนที่
ท้าสวนยางอยู่ด้วย  สังเกตได้ว่า 3 ปีที่แล้ว ได้น ้ายาง 40 ลติร  ตอนนี เหลือเพียง 25 ลิตรต่อราย ทั งๆที่ใส่ปุ๋ย  ใน
ชุมชนก็พยายามผลักดันให้ปลูกต้นไม้กัน  อย่างน้อยก็ใช้สร้างบ้านได้และให้อากาศบริสุทธิ์  และก็ท้าเขต
อนุรักษ์ในชุมชน (ปล่อยสัตว์น ้าลงไป)     
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ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสามน ้า  แต่ที่ผ่านมาเป็นน ้าจืดตลอด  พันธุ์สัตว์น้อย ไม่หลากหลาย  แต่เดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมา  มีน ้าเค็มเข้ามาจากอ่าวไทยผสมกับน ้ากร่อย  ท้าให้ปลาขี ตัง ปลากระบอกกลับมา     
 

ทางรอดของชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลา คือ ต้องสร้างจิตส้านึก รณรงค์ไม่จับกุ้งตัวเล็ก  ปลูกผัก
สวนครัว 
 

 เรวดี  ประเสริฐเจริญสุข  (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน/ คณะท างานฯ)  
เราต้องตระหนักว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ได้รับผลกระทบ  การปรับตัวเป็นความรับผิดชอบของชุมชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  และต้องน้าไปสู่การพิจารณาทบทวนข้อตกลงต่างๆและกฎหมายที่ก้าหนดทิศทางการ
พัฒนา   
 

ข้อเสนอของภาคประชาชน คือ ในขณะที่ประเทศไทยก้าลังพูดถึงการสนับสนุนการขยายการค้า  
เกษตรกรที่ต้องการปรับระบบการผลิตกลับไม่ได้รับการหนุนเสริม  ส่วนประมงพื นบ้านก็ถูกรุกราน เคร่ืองมือที่
จ้าเป็นส้าหรับการปรับตัวก็ไม่ได้รับการสนับสนุน เช่นเดียวกับชุมชนที่อยู่ในป่า  ดังนั น การปรับตัวไม่ได้
เกิดขึ นลอยๆ  แต่ต้องมีกฎหมายและบริบทที่เกื อกูล  และความช่วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล้วจะต้องไม่มี
เงื่อนไข  เทคโนโลยีชาวบ้านควรจะต้องได้รับการสนับสนุน 
 
ความเห็น 

 หน่วยงานภาครัฐละเลยต่อหน้าที่  ไม่ดูแลควบคุมการท้าประมงพาณิชย์  ไม่ให้ความรู้พี่น้องที่ถูกต้อง 
ท้าให้พี่น้องต้องทะเลาะกันเอง 

 ประชาชนต้องมาก่อน และต้องควบคุมผู้ก้าหนดนโยบาย แต่ละส่วนต้องร่วมมือกัน ถ้าต่างคนต่างสู้ก็ไม่
ชนะ   

 การท้าลายป่าอาจจะมีส่วนก่อให้เกิดโลกร้อน  แต่เชื่อว่านายทุนอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุหลัก เช่น 
บริษัทปตท.  ถ้าเราจะแก้โลกร้อน  รัฐบาลต้องหยุดสร้างโรงไฟฟ้าที่จะนะ  ฝากบอกรัฐบาลด้วยว่าถ้าจะ
แก้ปัญหาโลกร้อนอย่าเพิ่งสร้างโรงไฟฟ้า  ถ้าสร้างแล้วเกิดผลกระทบขึ นมา  ชาวบ้านจะไม่รับผิดชอบ 

 อยากเสนอให้จัดเวทีครั งหน้าที่หน้าตึกยูเอ็น  ให้ผู้ก้าหนดนโยบายได้ยิน จะนอนข้างถนนก็ได้ ไม่ต้อง
นอนโรงแรม  อยากให้ผู้จัดผลักดันให้รัฐบาลได้ยินความคิดความเห็นของชาวบ้าน 
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 การปรับตัวกับสภาพอากาศบางทีเราก้าหนดไม่ได้  เพราะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการสนับสนุนจาก
ภายนอก  เคยมีปัญหาว่าจังหวัดกระบี่อนาคตจะไม่มีน ้าจืดใช้  เราน้าประเด็นนี ไปคุยกับชาวบ้าน  แต่
ชาวบ้านบอกว่าปัจจุบันก็เจอแล้วเนื่องจากรัฐบาลเอาน ้าไปให้โรงแรมใช้   

 ชาวบ้านทางเหนือเปลี่ยนการผลิตมาปลูกพืชเมืองหนาวตั งแต่ปี 2526 แต่ตอนหลัง เจ้าหน้าที่ป่าไม้มา
ท้าลายรื อถอนตัดไม้ของชาวบ้านหมด  อย่างนี ใครท้าให้เกิดโลกร้อนกันแน่ 

 ที่เมืองตรัง  กลุ่มเยาวชนขอความช่วยเหลือไปที่เจ้าหน้าที่อุทยาน  เขาปฏิเสธ  บอกว่าเขามีกลุ่มของเขา
อยู่แล้ว  นอกจากนี  เจ้าหน้าที่ยังขัดขวางไม่ให้ชาวบ้านจัดการทรัพยากรเอง   

 ปัญหาที่ชาวบ้านประสบอยู่มีเหมือนกันในทุกภาค  แต่น่าเสียดายที่ไม่มีสื่อน้าเสนอข้อมูลออกไป  
ภาครัฐและสื่อมวลชนน่าจะให้ความสนใจมากกว่านี   อย่างเร่ืองหมีแพนด้า สื่อน้าเสนอทุกวันเลย  แต่
ปัญหาของเราไม่มีใครมาฟังเลย  ครั งหน้าหากจัดงานเช่นนี อีก อยากให้เชิญคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่กรณี
มาฟังด้วย 

 ข้อมูลของชาวบ้านควรจะพัฒนาให้เป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษรมากขึ น   
 อยากให้มีเวทีภาคประชาสังคมกับสหประชาชาติ และอีกเวที คือ เวทีระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐ  
 ที่ลาว  เกือบคร่ึงหนึ่งของนักลงทุนที่ไปลงทุนมาจากไทย  ไม่ว่าจะเป็นปลูกอ้อย ยาง หรือพืชเชิงเด่ียว 

ในเขตจ้าปาสักซึ่งติดอุบลราชธานี  พื นดินอุดมสมบูรณ์มากเน่ืองจากเป็นพื นดินภูเขาไฟมาก่อน  นัก
ลงทุนที่เข้าไปก็ไปปลูกทับพื นที่สวนกาแฟของชาวบ้าน  แต่ชาวบ้านในลาวไม่สามารถพูดอย่างเปิดเผย
ได้อย่างพี่น้องในไทย  ขอให้พี่น้องในไทยสู้เพื่อพี่น้องในลาวด้วย      

   
เวที 4 ตุลาคม 2552 ภาคบ่าย  เวทีสาธารณะ “ลดโลกร้อนให้เป็นธรรม...ท าได้จริง?” 
 

 คุณอารีวัฒนา  ทุมมาเกิด  หัวหน้าคณะเจรจาไทย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
หลายท่านคงรู้จักอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต

แล้ว  อนุสัญญาฯต้องอาศัยความสมัครใจในการลด  จึงเกิดพิธีสารเกียวโตขึ นมาเพื่อมีผลบังคับประเทศพัฒนา
แล้วและบทลงโทษ  แต่สหรัฐฯซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25% ไม่ยอมเข้าร่วม  ดังนั นเมื่อ 2 ปีที่แล้วในบาหลี จึง
ตกลงกันว่าจะต้องมีการเจรจาเร่ืองความร่วมมือระยะยาว  ซึ่งตรงนี สหรัฐฯไม่สามารถปฏิเสธได้  เพราะเขาเป็น
ภาคีอนุสัญญาฯ 
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เร่ืองความร่วมมือระยะยาวมีอยู่ 5 เร่ือง คือ  
หนึ่ง วิสัยทัศน์ร่วม   
สอง การปรับตัว  ซึ่งประเทศพัฒนาแล้วมีความสามารถในการปรับตัวมากกว่าประเทศก้าลังพัฒนา  ดังนั นเขาจึง
ปรับตัวได้ง่ายและเร็วกว่าเรา  แต่ประเทศเล็กๆอย่างเรา หากเกิดผลกระทบ ก็ไม่มีทั งเงินและนักวิชาการเพียงพอ  
คนในพื นที่ก็จะได้รับผลกระทบที่รุนแรง 
สาม การลดก๊าซเรือนกระจกทั งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก้าลังพัฒนา 
สี่ การเงิน  
ห้า  ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาของการเจรจาภายใต้หัวข้อความร่วมมือระยะยาว  ความก้าวหน้ามีไม่มาก  
เพราะเหมือนคนที่อยู่สองขั วสองข้าง ข้างหนึ่งคือประเทศพัฒนาแล้ว อีกข้างคือประเทศก้าลังพัฒนา  ฝ่ายเราก็
เรียกร้องให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาท้า  แต่ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งต้องจ่ายสิ่งเหล่านี กลับไม่ยอมปฏิบัติตาม     
 

ในส่วนของวิสัยทัศน์ร่วม  ตอนนี ก็มีการมองว่าน่าจะท้าให้เป็นเรื่องที่ง่ายและเข้าใจได้ส้าหรับคนทั่วไป  
เร่ืองการตั งเป้าหมายลดก๊าซไม่มีความก้าวหน้า  ไทยเราพยายามตั งเป้าหมายตัวเลขให้สูงๆ  เรามองประเด็นนี ว่า
พันธะกรณีต้องเป็นของประเทศพัฒนาแล้ว  แต่ในการเจรจาเขาพยายามที่จะดึงประเทศก้าลังพัฒนาที่มีการ
ปล่อยก๊าซสูงเข้ามาร่วมรับภาระ     
 

เร่ืองการปรับตัว มองแล้วน่าจะเป็นตัวที่มีความก้าวหน้าได้เนื่องจากเห็นผลกระทบชัดและไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงปฏิเสธได้  เขาจะจัดให้มีหน่วยงานหลักดูแลเร่ืองการปรับตัว และตั งศูนย์ในภูมิภาคเพื่อการปรับตัว 
 

ในเร่ืองการลดก๊าซเรือนกระจก  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หนึ่ง การลดก๊าซเรือนกระจกโดยประเทศ
พัฒนาแล้ว และการลดก๊าซโดยประเทศก้าลังพัฒนา  ในส่วนของประเทศพัฒนาแล้ว  เขาต้องลดก่อนเรา และ
ต้องตรวจสอบได้  ส่วนในประเทศก้าลังพัฒนา เรามองว่าปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาของโลกและเป็นปัญหาของ
เราด้วย  ดังนั น ถ้าเราลดก็จะลดด้วยความสมัครใจภายใต้ศักยภาพที่มี เช่น การใช้พลังงานทดแทน ปรับเปลี่ยนสู่
เทคโนโลยีที่สะอาด 
 

เร่ืองการเงินมีความก้าวหน้าน้อยมาก  ประเทศพัฒนาแล้วเหมือนเศรษฐีขี เหนียว  จะให้เงินทีก็ต้องมี
เงื่อนไขมากมาย  เช่น เมื่อวานมีการเจรจาเร่ืองการเงิน  เราบอกให้เขาต้องรับผิดชอบในอดีต เขาบอกว่าในอดีต
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คือปี 1990 แต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเร่ิมปี 1850 ขณะเดียวกันประเทศเม็กซิโกเสนอกองทุนสีเขียวให้มีแหล่ง
เงินจากเงินบริจาคของทั งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก้าลังพัฒนา  ซึ่งเราไม่ยอมรับ  เพราะมันไม่ใช่หน้าที่
ของเราที่จะต้องรับผิดชอบทางการเงิน  และแนวโน้มคือคนที่มีสิทธิใช้คือคนที่ลงขัน  เหมือนอัฐยายซื อขนมยาย   
 

เร่ืองเทคโนโลยี เราก็เรียกร้องว่าต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพราะที่ผ่านมาเราต้องซื อจากประเทศ
พัฒนาแล้วทั งสิ น  แต่ปัญหาของเทคโนโลยีคือสิทธิบัตร  ดังนั นต้องแก้ไขปัญหาสิทธิบัตร 
 

สุดท้าย คือ การพัฒนาขีดความสามารถ อาจจะมีแนวโน้มที่ดี  ซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นด้วยกับการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศก้าลังพัฒนา 
 

ต่อค้าถามที่ว่าลดโลกร้อนเป็นธรรมได้หรือไม่  ค้าตอบคือริบหร่ี  เพราะคนท้าปัญหาปฏิเสธความ
รับผิดชอบ  แล้วก็พูดคนละมุมมอง  ดังนั น ในอาทิตย์หน้าเราจะพยายามเร่งให้เกิดผลเจรจาอย่างที่ประเทศก้าลัง
พัฒนาต้องการให้ได้มากที่สุด 
 

 คุณนันทิยา  ตั้งวิสุทธิจิต ผู้ด าเนินรายการ 
ภาคประชาชนฟังแล้วเหนื่อยไหม  เพราะประเทศพัฒนาแล้วยังปกป้องอุตสาหกรรมของเขาอยู่  เราพูด

เร่ืองความเป็นธรรมนี่  มองว่ายังห่างไกลไหม 
 

 คุณสุรีรัตน์  แต้ชูตระกูล  ตัวแทนเครือข่ายประชาชน   
สิ่งที่อาจารย์อารีวัฒนาพูดมา  หากเรายังหวังพึ่งยูเอ็น  มันก็เหมือนดับแสงไฟที่ปลายอุโมงค์แล้ว  แต่

ประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว  ดิฉันคิดว่าเราไม่หวังคณะเจรจาที่จะสร้างความเป็นธรรม  แต่เราหวังตัวเราเอง
มากกว่า เราลดโลกร้อนโดยการค้านทุกโครงการที่ท้าให้โลกร้อน  ญ่ีปุ่นบอกว่าเขาลดโลกร้อนไม่ได้  แต่อย่าลืม
ว่าไจก้ามาดูไทยตั งนานแล้วเพื่อหาพื นที่รองรับอุตสาหกรรม  ดังนั นเขามีวิธีการแล้ว  คือ ย้ายฐานการผลิตมา
ภาคใต้ของไทย  คิดว่าไทยมองแยกส่วนระหว่างการเจรจากับปัญหาในประเทศ  แม้แต่การเจรจาเร่ืองการใช้
พลังงาน  กระทรวงพลังงานก็สร้างภาพว่าให้แผนพีดีพีของไทยมีสัดส่วนพลังงานทดแทนสูงขึ น  ทั งๆที่จริงแล้ว
พลังงานทดแทนของไทยมีศักยภาพมากกว่านั นอีกมาก  เอดีบีเองมีผลการศึกษาชัดเจนว่า ไทยพึ่งพาทรัพยากร 
ประชาชนพึ่งพาการผลิตที่ค้านึงถึงภูมิอากาศ จะได้รับผลกระทบและยากจนลง ดังนั น ชาวบ้านที่คัดค้าน
โครงการต่างๆต่างพยายามหนีความยากจนทั งนั น   
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คิดว่าการที่ไทยพยายามพัฒนาแผนเซาว์เทิร์นซีบอร์ด  เหมือนก้าลังเดินสู่กับดัก  ดังนั น รัฐบาลก้าลัง
ปรับตัวสู่การรองรับขยะอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษ  อย่างโรงไฟฟ้าทับสะแกปล่อยคาร์บอนจ้านวนมาก  แต่
รัฐมนตรีเอากังหันลมติดที่นครศรีธรรมราชสองตัว  แต่ไม่ยอมเอาถ่านหินไว้บ้านตนเอง   
 

มาบตพุตเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลคุ้มครองผลประโยชน์ทุนอุตสาหกรรมมากกว่าการรักษา
ชีวิตคน  ดังนั นการสร้างความเป็นธรรม คือ ต้องคัดค้านทุกโครงการ  เพราะไม่มีใครจะมาดูแลชีวิตเรานอกจาก
ตัวเราเอง  ถึงตอนนั น แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จึงจะถูกจุดขึ นมาอีกครั งหนึ่ง   
 

 คุณนันทิยา  ตั้งวิสุทธิจิต ผู้ด าเนินรายการ 
คุณสุรีรัตน์ประกาศแล้วว่ากระบวนการสหประชาชาติแก้ปัญหาไม่ได้  อาจารย์เห็นว่าอย่างไร   

 
อาจารย์ชโลทร  แก่นสันติสุขมงคล  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มองว่ามี 2 ประเด็นส้าคัญที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน   อันแรก คือ ปัญหาโลกร้อนมีความ

รุนแรงและเกิดขึ นอย่างรวดเร็วมากกว่าที่สาธารณชนทั่วไปรับรู้ สอง คือ ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาระดับโลก  
ไม่ว่าใครจะปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศ  สุดท้าย ผลกระทบที่เกิดขึ นกับคนๆหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะได้รับ
ผลกระทบ  ท้าให้กระบวนการแก้ปัญหาจึงต้องเป็นกระบวนการระดับโลก  จึงเกิดกระบวนการเจรจาขึ น  และ
ค้าถามคือใครจะต้องลดมากน้อยเท่าไร  ถ้าเราต้องการให้อยู่ภายใน 2 องศา  ภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะต้องลด  
ซึ่งขัดกับความคาดหวังที่ต้องการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 6-7% ต่อปี  ปัจจุบัน ถ้าคิดต่อหัวประชากร เรา
จะปล่อยก๊าซประมาณ 5 ตันต่อคน  แต่ถ้าจะให้อยู่ภายใน 2 องศา  ต้องปล่อยได้เพียง 2 ตันกว่าๆต่อคน  ประเทศ
ไทยเองปล่อยก๊าซประมาณ 4 ตันต่อคน  การด้าเนินวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในระดับที่เกินกว่า
ความสามารถที่โลกจะรับได้  ดังนั นวิถีชีวิตของคนไทยจ้าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน  และการแก้ไขปัญหามี
ต้นทุนที่ถูกกว่าการปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ นแล้วค่อยแก้เยอะมาก  ในระดับ 2 องศา เป็นไปได้ที่ป่าสนเขตร้อน
อาจจะหายไป 50% และปะการังทั งโลกจะตายไป  ดังนั นในระดับโลก เราก็ต้องช่วยกัน ปัญหาอยู่ที่การเจรจาว่า
จะให้ใครรับผิดชอบ  ในฐานะประเทศก้าลังพัฒนา เราต้องยืนยันว่าประเทศพัฒนาแล้วต้องรับผิดชอบลด แต่ใน
อีกแง่หนึ่ง ประเทศก้าลังพัฒนาก็มีความจ้าเป็นจะต้องลดการปล่อยก๊าซ   
 
ค าถามแทรก 

ที่บอกว่าไทยปล่อยต่อหัวเยอะ  มีข้อมูลหรือไม่ว่ามาจากไหน  เพราะชาวบ้านไม่ได้ปล่อยเยอะขนาดนั น 
ที่ปล่อยเยอะมาจากภาคอุตสาหกรรม  วันนี  ประเทศไทยกล้าไหมที่จะเป็นผู้น้าประกาศยกเลิกอุตสาหกรรม   
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 คุณอารีวัฒนา  ทุมมาเกิด  (หัวหน้าคณะเจรจาไทย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม) 
ในระดับโลก ต้องแก้ระดับโลก  กลับมาในระดับประเทศ  ในไทย ก็จะมี 2 ฝั่ง คือ อุตสาหกรรม ซึ่ง

เหมือนประเทศพัฒนาแล้ว และ เราๆท่านๆที่คัดค้านอุตสาหกรรม  ซึ่งก็เหมือนประเทศก้าลังพัฒนา  สิ่งที่รัฐบาล
จะต้องท้า  จริงๆแล้วเรามีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม  กระทรวงเหล่านี ต้องมี
ความจริงใจและชัดเจนในการแก้ปัญหา  เช่น กระทรวงพลังงานจะต้องจัดการให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและพลังงานทดแทน  และกระทรวงพลังงานจะต้องเป็นผู้น้าสู่ท้องถิ่น  ในส่วนกระทรวง
อุตสาหกรรม ก็ต้องร่วมมือกัน กระทรวงคมนาคมก็เช่นกัน  ต้องเลิกตัดถนนเสียที  ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน  
เห็นด้วยกับคุณสุรีรัตน์ที่ว่าเราเองต้องแก้ไขปัญหาภายใน  และเราต้องร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ   
 

 คุณนันทิยา  ตั้งวิสุทธิจิต ผู้ด าเนินรายการ 
ดูเหมือนเราจะพูดถึงความเป็นธรรมใน 2 ระดับ คือ ในระหว่างประเทศ คือ ประเทศพัฒนากับประเทศ

ก้าลังพัฒนา  อีกระดับคือในประเทศ  คือ ระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตร  คนเมืองกับคนชนบท  การพูดถึง
ทางออกภายใต้พิธีสารเกียวโต  มีการพูดเร่ืองการเก็บภาษีคนรวยในประเทศพัฒนาแล้วหรือไม่   
 

 ดร. ชโลทร  แก่นสันติสุขมงคล  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สิ่งที่คุณอารีวัฒนาและคุณนันทิยาพูดมีสองส่วน คือ ความไม่เป็นธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งอันนี ต้อง

ด้าเนินการต่อไป  ส่วนในระดับประเทศ เราต้องเปลี่ยนนโยบาย  และระดับการลดที่ปลอดภัย คือ ภายในปี 2025 
ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องลดการปล่อยก๊าซลงต่้ากว่า 0 ดังนั น ประเทศพัฒนาแล้วท้าเองไม่ได้  จะต้องให้
ประเทศก้าลังพัฒนาร่วมท้าด้วย  แนวโน้มจะเป็นไปว่าจะมีการถ่ายเททรัพยากรจากประเทศพัฒนาแล้วมาสู่
ประเทศก้าลังพัฒนา   
 

 คุณนันทิยา  ตั้งวิสุทธิจิต ผู้ด าเนินรายการ 
ประเด็นเงินและเทคโนโลยีเป็นประเด็นที่เรียกร้องกันมา 15 ปี ปัจจุบันยังไม่เห็นเม็ดเงินเลย เทคโนโลยี

ก็ยังต้องซื ออยู่  อยากถามคุณจักรชัยในฐานะนักกิจกรรม  มีความหวังกับเงินลงทุนและเทคโนโลยีจากประเทศ
พัฒนาแล้วอย่างไร 
 

 คุณจักรชัย  โฉมทองดี  ตัวแทนคณะท างานฯ 
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ต่อค้าถามเร่ืองการเงิน คิดว่าอย่าปล่อยให้ประเด็นนี มาเป็นตัวถ่วงหรือเสียเวลา  เพราะตราบใดที่เงินยัง
อยู่ในกระเป๋าเขา  แม้เราจะสร้างการยอมรับเร่ืองหนี นิเวศน์แล้วก็ตาม  โอกาสน้าสู่การถ่ายโอนเม็ดเงินอย่าง
จริงจังน่าจะล้าบาก  เท่าที่มีการศึกษาเอาไว้  เม็ดเงินประมาณ 1-2 แสนล้าน  ประเทศอียูบอกว่าให้การสนับสนุน
แค่ 4 พันล้าน  ที่เหลือมาจากไหน  ก็จะชี มาที่ประเทศก้าลังพัฒนา  และเงินก็อาจจะมาจากภาคเอกชน ซึ่งเงินมัก
ไม่มาเปล่า แต่จะมากับการท้าก้าไร  ที่เราคุยกันสองวันมานี เร่ืองเรดด์ ซีดีเอ็มต่างๆ จะเป็นตัวเปิดช่อง ดังนั น ไม่
ควรเอาเม็ดเงินเป็นตัวตั ง  แต่เราก็ต้องยืนยันสิทธิความรับผิดชอบที่แตกต่าง 
 

เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมาในพิธีเปิดการประชุมที่ยูเอ็น  ได้ฟังนายกอภิสิทธิ์  เราได้ยินถ้อยค้าสวย
หรู  แต่ 5-6 วันผ่านไป  ผมสรุปได้ว่าโกหกทั งเพ  ในที่ประชุมยูเอ็น ไม่มีใครต้องการแก้ไขปัญหาโลกร้อน  มีแต่
คนที่ต้องการให้คนอ่ืนแก้ไขปัญหาโลกร้อน  ประเทศไทยก้าลังอ้างสิทธิการพัฒนา  แต่โจทย์ที่ไม่เคยคิดและไม่
เคยถามอย่างจริงจัง คือ เราอ้างสิทธิเพื่อแขวนคอตัวเองหรือเปล่า  มักมีความเข้าใจว่าโลกร้อนมีผลทั งโลก ดังนั น
จึงสรุปว่าทุกคนได้รับผลกระทบ  ไม่จริง เพราะคนจนได้รับผลกระทบมากกว่าคนรวย  หญิงได้รับผลกระทบ
มากกว่าชาย และคนชายขอบได้รับผลกระทบมากกว่าคนที่อยู่ศูนย์กลางอ้านาจ   
 

เห็นด้วยที่ว่าความเป็นธรรมมี 2 ระดับ ในระดับระหว่างประเทศ ซึ่งเราเห็นด้วยกับรัฐบาล  แต่อย่าท้าให้
ความเป็นธรรมในระดับสากลมาพรางตา  ต้องดูว่าทุนก้าลังท้ากับคนชายขอบอย่างไร  อันนี เป็นประเด็นที่ต้อง
ท้าโดยที่ไม่ต้องรอใคร   
 

ข้อเรียกร้องส้าคัญของเรา คือ เรดด์  ชนเผ่าและคนอยู่กับป่ามีข้อเรียกร้องชัดเจน คือ สิทธิที่จะอยู่กับป่า 
หลักการอย่างนี ไม่ทราบรัฐบาลไทยมีจุดยืนในการเจรจาอย่างไร  จุดใดจะเป็นจุดสุดท้ายที่จะยอมรับไม่ได้อีก
แล้ว  อีกข้อ คือในส่วนของภาคเกษตร  ที่น้าเสนอว่าภาคเกษตรควรจะมีบทบาทที่จะเป็นกลไกไม่ต่างจากภาคป่า
ไม้  หรือน้าไปสู่การน้าภาคเกษตรสู่การซื อขายคาร์บอน  ภาครัฐมีท่าทีอย่างไร  และมีการแยกแยะระหว่าง
เกษตรรายใหญ่และรายย่อยหรือไม่   
 

สุดท้าย  ถ้าแนวโน้มการลดการปล่อยก๊าซจะมาถึงไทย  เรามีแผนการอย่างไรในการจัดการกับภาค
พลังงาน 
  

 คุณนันทิยา  ตั้งวิสุทธิจิต ผู้ด าเนินรายการ 
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ประเด็นที่คุณจักรชัยพูดถึงคงจะตรงใจพี่น้อง  แต่เข้าใจว่าการเจรจามีการจัดวางวาระไว้หมดแล้ว  
ดังนั น ประเด็นเหล่านี จะสามารถเข้าไปอยู่ในวาระโคเปนเฮเกนได้หรือไม่ 
 

 คุณอารีวัฒนา  ทุมมาเกิด  (หัวหน้าคณะเจรจาไทย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
ในระดับเวทีโลก  ประเทศลาตินอเมริกาพยายามผลักดันให้เรดด์เกิด  เขามองว่าจะสร้างแรงจูงใจ  

หลักการดี  แต่ในทางปฏิบัติจะต้องมีมาตรการอย่างรอบคอบที่จะไม่สร้างผลกระทบกับคนที่อยู่ในป่า  ดังนั นใน
การเจรจาเขาก็บอกว่าจะต้องให้ความส้าคัญกับคนที่อยู่ในป่า  กลับมามองในไทย  สมมตุิในเวทีโลก เขาดันให้
เรดด์เกิดขึ นได้แล้ว  กลไกเหล่านี เป็นความสมัครใจ  หมายความว่าถ้าเรดด์เกิด แต่ไทยไม่ร่วมก็สามารถท้าได้  
ก้าลังนึกถึงนิทานทางตะวันตกที่จะมีกล่องความชั่วร้าย  ถ้าเปิดกล่อง  ความชั่วร้ายก็จะออกมา  แต่กรณีเรดด์ใน
เมื่อมันเป็นหลักการที่ดี  เราควรจะเปิดกล่องให้มันออกมาไหม  อันนี เป็นค้าถามกลับไปยังท่าน 
 

มาถึงเร่ืองเกษตร  เกษตรชาวบ้านเป็นเรื่องส้าคัญ  เกษตรอุตสาหกรรมเขายังอยู่ได้  ถ้าถามในเร่ือง
ภาครัฐ  เราให้ความส้าคัญกับเกษตรชาวบ้าน และสัญญาว่าจะตามเร่ืองเกษตรอย่างใกล้ชิดและรักษา
ผลประโยชน์  เราพยายามดึงกระทรวงการเกษตร ทั ง ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและส้านักงานพัฒนาที่ดิน 
ฯลฯ ให้มาเข้าร่วม  และจะท้างานอย่างใกล้ชิด   
 

อีกประเด็น คือ เร่ืองพลังงานกับอุตสาหกรรม  มันมีการลดการปล่อยก๊าซรายสาขา  เรามองว่า
อุตสาหกรรมสกปรกจากประเทศพัฒนาแล้วย้ายฐานการผลิตมาประเทศก้าลังพัฒนา  ถ้าอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
เหล็กกล้า ซีเมนต์ หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก มาตั งในไทย เราก็จะเป็นผู้รับตัวเลขการ
ปล่อยก๊าซทั งๆที่สินค้าเหล่านี จะถูกส่งต่อไปยังประเทศอื่น  ดังนั น การรับผิดชอบจะต้องมองไปยังผู้ใช้สินค้า
รายสุดท้าย ไม่ใช่มองแต่การผลิต  ตอนนี อาจารย์ชโลทรก้าลังศึกษา  ถ้าใช้ได้ เราจะน้าเสนอในที่ประชุม 
 

 คุณนันทิยา  ตั้งวิสุทธิจิต ผู้ด าเนินรายการ 
ได้ยินว่าทางบีโอไอชวนเมืองจีนให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมสกปรกที่เขาไม่ท้าแล้วในไทย  ท้าอย่างไร

หน่วยงานภาครัฐจึงจะมีจุดยืนเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน    
 

 ดร. ชโลทร  แก่นสันติสุขมงคล  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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แต่ละหน่วยงานในภาครัฐมีสิ่งที่เขาสนใจต่างกัน  ดังนั น เป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรที่จะต้องท้า
ให้หน่วยงานต่างๆเข้าใจว่าวิถีคิดวิธีพัฒนาแบบเดิมจะมีปัญหา  แต่กระทรวงทรัพฯอธิบายอย่างเดียวไม่พอ  
เพราะแต่ละหน่วยงานเขาถือว่าเขามีความช้านาญ เขารู้ว่าอะไรดี  ดังนั น นักวิชาการ ภาคประชาชนจะต้อง
พยายามสร้างกระแสให้ความเห็นเปลี่ยน  แต่ต้องใช้เวลา  และมองเขาด้วยความเห็นใจว่ายังติดอยู่กับกระแสวิธี
คิดแบบเดิม  อย่างเร่ืองของเรดด์ชัดเจน  ในวิธีคิดของกรมอุทยาน  ป่าก็ยังเป็นของภาครัฐ ไม่ใช่ป่าที่สิทธิชุมชน
เข้าไปจัดการ 
 

 คุณอารีวัฒนา  ทุมมาเกิด  (หัวหน้าคณะเจรจาไทย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
เห็นด้วยกับอาจารย์ชโลทร  ในภาครัฐ  มีหลายกระทรวง แต่ละกระทรวงต้องการสร้างผลงาน  อย่างบี

โอไอ  การที่มีต่างชาติมาลงทุนมากๆ ภาคอุตสาหกรรมเจริญ คือผลงานของเขา  แต่ในกระแสภาวะโลกร้อน มัน
มีเร่ืองอุตสาหกรรมที่สร้างความสกปรก  ดังนั น กระทรวงอุตสาหกรรมต้องกลับมามองว่าอุตสาหกรรมที่จะ
ส่งเสริมต้องเป็นอุตสาหกรรมสะอาด  และไม่ควรยินยอมอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซสูงมาตั งฐานในประเทศ  
และต้องดูเร่ืองผู้บริโภคด้วย   
 

ประเทศไทย แต่ละกระทรวงเก่ง แต่มารวมกันพัง  แม้แต่คนละกรมที่อยู่ในกระทรวงเดียวกันก็มี
วัฒนธรรมการท้างานองค์กรที่ต่างกัน  ขณะนี เรามีคณะกรรมการแห่งชาติดูเร่ืองสภาพภูมิอากาศ  ปกตินายกจะ
ให้รองนายกมาดู  แต่เที่ยวนี นายกลงมาดูเอง  ดังนั น ในเมื่อผู้น้าประเทศให้ความส้าคัญและลงมาว่าราชการเอง  
กระทรวงต่างๆคงจะต้องยอมรับนโยบายตรงนั น   
 
ค าถาม 

 กังวลหากมีการคิดต้นทุนกับผู้บริโภค  ผู้บริโภคอย่างชาวบ้านก็จะได้รับผลกระทบ  นายกบอกว่าจะ
อุทธรณ์กรณีมาบตพุต แสดงว่าไม่มีความเข้าใจ  วันนี ทิศทางลดโลกร้อน  มองแล้วรัฐบาลเจรจาไม่ได้
ด้วยความเป็นธรรม  แต่เจรจาเพื่อเงินมากกว่า  คนรวยในประเทศนี  ผมมองว่าต้องเสียสละบ้าง 

 
 กรณีโรงไฟฟ้าที่จะนะ  อย่างนี ท้าให้โลกร้อนหรือเปล่า  ที่จะนะไม่ได้รับความเป็นธรรม  ชาวบ้าน

พยายามที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  แต่โดนคุกคาม  ถ้าจะแก้โลกร้อนต้องลดการพัฒนาที่ท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ   
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 ในส่วนของรัฐบาลไทย  พูดเร่ืองสิทธิชนเผ่าน้อยเกินไปหรือแทบจะไม่พูดเลย  ในอนุสัญญาฯที่ผ่านมา  
ในรัฐจะมีจุดประสานงาน  ของโลกร้อนก็คือ ส้านักงานแผนและนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ในการเจรจาที่ว่ามีองค์ประกอบต่างๆ  แต่ภาคประชาชนแทบจะเข้าไม่ถึงการเจรจาและ
การสื่อสาร  อยากให้อาจารย์พิจารณาว่าในส่วนของจุดประสานงานของภาคประชาชนเป็นส่วนหนึ่ง
ด้วยได้หรือไม่  และไปร่วมในองค์คณะเจรจาของรัฐบาลไทย  ถ้าเป็นไปได้ ช่องว่างจะน้อยลง   

 
 คุณนันทิยา  ตั้งวิสุทธิจิต ผู้ด าเนินรายการ 

ถามในแง่หลักการ  เป็นไปได้หรือไม่ เพราะเข้าใจว่าในหลายประเทศ ก็มีความพยายามผลักดันให้ประชาชนเข้า
ไปมีส่วน 
 

 คุณอารีวัฒนา  ทุมมาเกิด  (หัวหน้าคณะเจรจาไทย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
หนึ่งในองค์ประกอบผู้แทนไทยมีภาคประชาชนไทย  อย่างคนที่อยู่ในองค์คณะเรา คือ คุณบัณฑูร และก็

มีภาคเอกชน  สอง ก่อนการเจรจา เราก็มีการปรึกษาหารือ สาม ขออนุญาตเคลียร์เร่ืองผู้บริโภค  ที่เรามอง คือ
มองผู้บริโภคต่างประเทศ หนึ่ง ภาคอุตสาหกรรมถ้าจะมาลงทุนในไทย  เราจะต้องมีกรอบที่ชัดเจนว่า
อุตสาหกรรมเหล่านี ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ 
 
ค าถาม 

 เป็นไปได้หรือไม่ที่ภาครัฐกับประชาชนจะร่วมมือกันแก้ปัญหาคดีที่บีบบังคับเรียกค่าเสียหายที่ชาวบ้าน
โค่นสวนยาง   

 
 คุณอารีวัฒนา  ทุมมาเกิด  (หัวหน้าคณะเจรจาไทย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม) 
ได้ไปเช็ค  คือ ประเด็นเกิดจากการตัดไม้ท้าลายป่า  และก็ยงัไม่เคยคิดค่าเสียหายออกมา  พอดีว่ามีเร่ือง

โลกร้อน  อัยการก็เลยปรึกษากับนักวิชาการกรมป่าไม้  พอออกมาก็เป็นเร่ืองฮือฮา  แต่วิธีการนี ก็ยังไม่เป็นที่
ยอมรับ  ตรงนี ทางกระทรวงฯเร่งด้าเนินการเร่ืองนี และจะหารือกับอัยการและศาลว่าไม่ใช่ประเด็นที่จะมาคิด
ค่าเสียหายได้ง่ายๆ  และกระทรวงก็ยังไม่มีนโยบาย 
 
ความเห็น 
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 พี่น้องโดนกลไกโลกร้อนเล่นงาน  คนที่กุมอ้านาจรัฐก็คือกลุ่มทุนที่แฝงตัวไปเป็นนักการเมือง คน
เหล่านี ก็จะออกกฎหมายมาควบคุมเรา  ดังนั นเห็นด้วยที่เราจะต้องก้าหนดชะตาชีวิตเราเอง   ข้อเสนอคือ  
พี่น้องทั งราชการ นักวิชาการและชาวบ้าน สามารถผนึกก้าลังกันได้หรือเปล่า   

 

 คุณนันทิยา  ตั้งวิสุทธิจิต ผู้ด าเนินรายการ 
ถึงแม้เราจะไม่สนการเจรจาระดับโลก  แต่ปลายปีนี จะมีการตกลงพันธะกรณีรอบสองของพิธีสารเกียว

โต  อยากให้อาจารย์ชโลทรเล่าให้ฟัง   
 

 ดร. ชโลทร  แก่นสันติสุขมงคล  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คิดว่าจะเป็นการประลองก้าลังระหว่างอเมริกากับสี่ประเทศก้าลังพัฒนา  ดังนั นข้อตกลงจึงอยู่ที่ว่าผล

การประลองก้าลังจะเป็นอย่างไร  ที่แน่ๆ คือ เขาต้องดึงอเมริกามาร่วมให้ได้  ส่วนอเมริกาเขาก็ว่าเขาจะไม่เข้าแน่ 
ถ้าจีนและประเทศก้าลังพัฒนาอีกสามประเทศไม่เข้าร่วม 
 

 คุณอารีวัฒนา  ทุมมาเกิด  (หัวหน้าคณะเจรจาไทย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
สิ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วต้องการ คือ ต้องการยกเลิกพิธีสารเกียวโต และดึงประเทศก้าลังพัฒนาให้มามี

ภาระผูกพันด้วย และผ่อนปรนความเข้มงวดของพิธีสารเกียวโต  นี่คือสิ่งที่เราระวัง  ไทยมีท่าทีชัดเจนว่าเรา
ต้องการให้มีพิธีสารเกียวโตต่อไป   

 
ค าประกาศเจตนารมย์จากเวทีประชาชนไทย  3-4 ตุลาคม 2552 ลดโลกร้อนต้องท าอย่างเป็นธรรม 
พวกเราตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย เครือข่ายชนเผ่าพื นเมืองแห่ง

ประเทศไทย  สมาพันธ์ประมงพื นบ้านแห่งประเทศไทย เครือข่ายด้านพลังงาน (คัดค้านโรงไฟฟ้า และ
อุตสาหกรรมหนัก) เครือข่ายพลังงานทางเลือก เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก  สมัชชาคนจน เครือข่ายผู้หญิง 
และเครือข่ายเยาวชนประมงพื นบ้านภาคใต้ มารวมตัวกันแลกเปลี่ยนปัญหาความเห็น และมุมมองต่อการแก้ไข
ปัญหาโลกร้อนเป็นเวลา 2 วัน   

เราขอยืนยันว่าเราต่างหากที่เป็นผู้รักษาผืนแผ่นดิน ผืนป่า แผ่นน ้า และชายฝั่ง มิใช่ผู้ท้าลาย  และ เรา
มองเห็นอย่างชัดเจนดังนี   
 
มีความไม่เป็นธรรมอยู่มากมาย  
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 ไม่เป็นธรรมที่ภาคอุตสาหกรรม ภาคพลังงาน ทั งบริษัท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ ปตท. เชฟรอน 
บริษัทเปโตรเคมี  และอีกหลายบริษัท  ปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างภาวะโลกร้อน  กลับไม่ต้องรับผลจากการ
กระท้าของตนเอง   

ไม่เป็นธรรมที่บริษัท หน่วยงานเหล่านี ไม่ถูกลงโทษ หากยังได้รับการส่งเสริมอุดหนุนจากภาครัฐอย่าง
ไม่หยุดยั ง ดังตัวอย่าง แผนพัฒนาพลังงาน ที่จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนับสิบโรง  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกไม่
ต่้ากว่า 4 โรง  

ไม่เป็นธรรมที่บทเรียนผลกระทบการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นที่เห็นเด่นชัด เช่น มาบตาพุด แต่รัฐก็ยัง
ไม่ทบทวน คงเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เหมือนจะท้าให้ประเทศไทยเป็นถังขยะมลพิษให้กับประเทศ
อุตสาหกรรม  

ไม่เป็นธรรมที่ชุมชนท้องถิ่น ชนเผ่าพื นเมืองที่อาศัย หาอยู่หากินกับป่ามาช้านาน ดูแลจัดการป่าตามภูมิ
ปัญญาสืบทอดกันมา  กลับกลายเป็นอาชญากร ถูกกล่าวหาท้าลายป่า ท้าให้โลกร้อนขึ น ถูกปรับเรียกค่าเสียหาย 
บางครอบครัวนับล้านล้านบาท 

ไม่เป็นธรรมที่ชุมชนประมงผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ก่อนใคร ๆ ไม่ได้รับการรับฟัง รับรองสิทธิใน
การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง  หน้าซ ้ายังเดินหน้าโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมชายฝั่งภาคใต้ซ ้าเติมปัญหา
ผลกระทบจากโลกร้อนที่เกิดขึ นแล้ว  

ไม่เป็นธรรมที่ภาคเกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตอาหารอันหลากหลาย และมีคุณภาพ ภายใต้ระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง  และอาจจะถูกแย่งชิงที่ดินจากการที่จะเอาดิน ไปเก็บกัก
คาร์บอน  

ไม่เป็นธรรมที่เกษตรอุตสาหกรรมจะลอยนวลไม่ต้องรับผิดชอบกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   
ไม่เป็นธรรมที่ชุมชนได้พยายามคิดค้นพัฒนาพลังงานทางเลือก แต่ไม่รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง ทั งใน

ระดับปฏิบัติ และระดับนโยบาย  
 

ความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้รัฐบาลไทยต้อง 
1. สร้างความเป็นธรรมในการพัฒนา  โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดทิศทางการพัฒนา

ประเทศ และมีสิทธิอ้านาจในการติดตามตรวจสอบกระบวนการด้าเนินงาน 
2. ทบทวนทิศทางการพัฒนา  มุ่งหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และลดการใช้เชื อเพลิงฟอสซิล โดยการปรับ

แผนพัฒนาพลังงาน (PDP) และให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
3. หยุด REDD  และให้การรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ อย่างเป็นจริง และให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการ REDD  
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4. ให้การรับรองสิทธิและให้การสนับสนุนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนโดยชุมชนประมงชายฝั่ง 
5. หยุดโครงการพัฒนาพลังงาน และโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมชายฝั่งต่าง ๆ    
6. หยุดท้าลายขีดความสามารถในการตั งรับปรับตัวต่อภาวะโลกร้อนของชุมชนโดยการท้าโครงการพัฒนาที่

จะท้าลายวิถีชีวิตของชุมชน และด้าเนินการอย่างเป็นจริงในการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน รวมถึง
สนับสนุนวิถีทางที่ชุมชนด้าเนินอยู่ 

7. ส่งเสริมสนับสนุนระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน การเพาะปลูกแบบผสมผสาน  ซึ่ง เป็นระบบการผลิตที่
สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ และสามารถช่วยในการดูดซับคาร์บอนอยู่แล้ว ถือเป็นระบบเกษตรช่วย
โลก  

8.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการพลังงานในระดับชุมชนอย่างจริงจัง และยกระดับขยายผลให้เป็นนโยบาย
และปฏิบัติการระดับประเทศ  

 
แถลงร่วมกัน ณ ห้องประชุม รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 

คณะท้างานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม 
และ 

เครือข่ายองค์กรประชาชนไทย 
4 ตุลาคม 2552 
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