
 
เรื่องเลา: คนสรางโบสถ  

 ชุมชนแหงหนึ่งประกอบขึ้นดวยผูคนจํานวนมากมาย  

มีทั้งรวย ปานกลาง และจน  บางคนประกอบอาชีพการเกษตร  

บางคนหาปลา  บางคนทําการคา  และบางคนก็ทํา

อุตสาหกรรม  แตมีชายกลุมหนึ่งซึ่งสรางฐานะขึ้นมาจน

ร่ํารวย  มีรถยนต ตูเย็น ไมโครเวฟ และเครื่องปรับอากาศใช

อยางสะดวกสบาย  ในแตละวัน  ผูคนตางแวะเวียนไปทักทาย

ชะโงกหนาหาชายกลุมนี้ เพราะรูวากระเปาเงินหนัก  ตองการ

จะผูกมิตรสัมพันธดวย  ตางคนก็หวังวาสักวันหนึ่งจะคน

พบวาพวกเขาสรางฐานะเปนเศรษฐีภายในเวลาอันรวดเร็วได

อยางไร     
 มาวันหนึ่ง  ชาวบานคนพบความจริงวา แทที่จริงแลว 

ความร่ํารวยทางเศรษฐกิจของคนเหลานี้ไดมาจากการคา

มนุษยและยาเสพติด  ทุกคนตางลงความเห็นวา การเปดซอง

สงผลใหเกิดปญหาสังคมในชุมชน  และยังมีผลกระทบตอคน

อื่นๆนอกชุมชนดวย  ดังนั้น ในวันรุงขึ้น หลายชุมชนตางมา

ประชุมรวมกันเพื่อหาทางแกไขอยางสันติ  แลวก็มีมติรวมกัน

วา บรรดาเศรษฐีเหลานี้ควรจะตองปรับเปลี่ยนการทํามาหา

กินของตนเองเสีย  มิเชนนั้น ปญหาสังคมจะลุกลามไปกัน

ใหญ    
 แตดวยเหตุที่วา การทํามาคาขายในแนวทางนี้ของ

ชายกลุมนี้ไดทํากันมานานแลวและเห็นผลวาสรางความสุข

สบายใหพวกเขา  ดังนั้น จึงไมตองการหันไปทําอาชีพอื่น  

บรรดาเศรษฐีหนุมจึงไดตอรองวาจะขอปรับเปลี่ยนคอยเปน

คอยไป  และตกลงวาจะบริจาคเงินกอนใหญเพื่อสรางโบสถ

ใหชุมชน  อีกทั้งยังจะใหทรัพยสินและสิ่งตอบแทนกับคนที่

ทํามาหากินสุจริตในหมูบานอีกดวย  เพราะถือวาชวยสราง

ความดีเปนการชดเชยใหกับสิ่งที่พวกเขากระทํา... 
 

เรื่องจริง: การแกไขปญหาโลกรอน 

เรื่องเลาขางตนเขียนขึ้นจากการสะทอนความเขาใจ

ของพี่นองที่เขารวมการประชุมเรื่องโลกรอนชวงกลางป 2552 

ที่ผานมา บนฐานของความจริงที่วาประเทศพัฒนาแลวซึ่งเปน

ผูปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสูชั้นบรรยากาศในอดีตกําลังใช

วิธีการจายเงินซื้อคารบอนเครดิตจากประเทศกําลังพัฒนา

เพื่อใหประเทศกําลังพัฒนาทําหนาที่ลดการปลอยกาซเรือน

กระจกใหแทน  สวนประเทศพัฒนาแลวก็ยังคงปลอยกาซสู

ชั้นบรรยากาศเหมือนเดิม  ...นี่เปนอีกเรื่องของความไมธรรม

ระหวางประเทศบนโลกใบนี้  ซึ่งไดนํามาสูความไมเปนธรรม

ภายในประเทศระหวางกลุมคนตางๆดวย 
 
แตกอนที่เราจะอธิบายใหยืดยาวกวานี้  มาทําความ

เขาใจทีละขั้นทีละตอน จากจุดเริ่มตนกันกอนดีไหม 

 
หนึ่ง  โลกมันรอน  ใครเลาเปนคนทํา? 

ปญหาโลกรอนที่เกิดวันนี้มีตนเหตุที่ประเทศพัฒนา

แลวเปนสําคัญ  เพราะเมื่อหลายรอยปกอน  ขณะที่ประเทศ

อื่นๆยังคงมีวิถีชีวิตอยูกับธรรมชาติและการเกษตร  ประเทศ

เหลานี้ไดเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรม  มีการขุดเจาะน้ํามันและ

ถานหินซึ่งเปนพลังงานสกปรกแตราคาถูกมาใชอยางมากมาย  

สงผลใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสูบรรยากาศอยาง

ตอเนื่อง  ทําใหกาซเหลานี้ไปปกคลุมโลกกั้นแสงอาทิตย
ไมใหระบายออกไปนอกโลกไดเหมือนเดิม  อุณหภูมิของโลก

จึงรอนขึ้น  และสงผลกระทบตอระบบนิเวศและสภาพ

ภูมิอากาศของโลกทั้งใบโดยมีหลายประเทศยอมรับ 
 

 

หนี้นิเวศน/ หนี้สภาพภูมิอากาศ  
 แตเดิมประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากไดกูยืมเงิน

จากประเทศพัฒนาแลวและสถาบันการเงินระหวางประเทศ

ตางๆเพื่อนํามาพัฒนาประเทศภายใตเงื่อนไขการกูที่ไมเปน

ธรรม (เชน เงื่อนไขใหเปดเสรีหรือแปรรูป)  แตเมื่อปญหา

 
แผนพับ (ไมพับกไ็ด)  

สําหรับนักพฒันาและชาวบาน 

เพื่อทําความเขาใจ 
การเมืองเรื่องโลกรอน 

ที่ทําใหคนจนตองรอนผาวไปดวย 



โลกรอนปรากฎตัวใหเห็น  จึงพบวา ประเทศพัฒนาแลว

ตางหากที่เปนหนี้ประเทศกําลังพัฒนา  โดยการขูดรีด

ทรัพยากรไปตั้งแตยุคลาอาณานิคม และขูดรีดชั้นบรรยากาศ

โดยการปลอยมลพิษไปมากเกินกวาที่ธรรมชาติจะรับไหว  

หนี้ดังกลาวจึงเรียกวา “หนี้นิเวศน”  สวนผลกระทบที่เกิดกับ

ประชากรในประเทศกําลังพัฒนาจากปญหาโลกรอนที่ตน

ไมไดมีสวนกอขึ้นในอดีต เรียกวา ประเทศพัฒนาแลวติด 

“หนี้สภาพภูมิอากาศ” แกประเทศกําลังพัฒนา  กราฟขางตน

แสดงใหเห็นถึงความตางราวฟากับดินในสัดสวนการบริโภค

ระหวางกลุมประเทศร่ํารวยและยากจน 

 
สอง เมื่อเกิดปญหาและผลกระทบ  ไดมีการแกไขอยางไร 

เมื่อโลกรอนเกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจก  

วิธีการแกไขไมใหเกิดผลเสียหายมากไปกวานี้ก็คือ การลด

หรือหยุดการปลอยกาซเรือนกระจกนั่นเอง 
ประเทศตางๆไดประชุมรวมกันเพื่อแกไขปญหาโลก

รอน  และไดขอสรุปเปนอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (UNFCCC) เปนกรอบ
หลักในป 2535 มีผลบังคับใชใน 2 ปตอมา  แตอนุสัญญาฯ

ไมไดกําหนดเปาหมายและภาระความรับผิดชอบในการลด

การปลอยกาซ  ตอมาการประชุมในป 2540 จึงเกิดพิธีสาร

เกียวโตซึ่งกําหนดเปาหมายและภาระความรับผิดชอบใหกับ

กลุมประเทศพัฒนาแลวจํานวนหนึ่งที่ยอมรับพิธีสารเกียวโต 

(สหรัฐฯไมยอมรับพิธีสารเกียวโต จึงหลุดไมเขาขาย) ตองลด

การปลอยกาซลงเฉลี่ย 5% จากปริมาณกาซเดิมที่เคยปลอย

ไวในป 2533 โดยมีระยะเวลาดําเนินการระหวางป 2551-2555  

สวนหลังจากป 2555 จะตองมีการเจรจาเปาหมายและภาระ

ความรับผิดชอบกันอกีรอบซึ่งเริ่มเจรจาแลวในป 2552 และจะ

ไปสรุปที่โคเปนเฮเกน 
 

 
สาม ตกลงกนัไดอยางดิบดี  แลวผลลัพธเปนอยางไร 

อยางไรก็ตาม  ในทางปฏิบัติปรากฎวา ประเทศตางๆ

ที่เขาขายตองลดการปลอยกาซภายใตพิธีสารเกียวโตไดลด

การปลอยกาซจริงๆภายในประเทศนอยมาก  เพราะสวนใหญ

แลว  ประเทศเหลานี้จะใชกลไกตลาด ซึ่งก็คือ การซื้อ

คารบอนเครดิตจากประเทศอื่นๆเพื่อนํามาชดเชยสวนที่ตน

ปลอยกาซเรือนกระจกเกินไปหรือไมก็ขายคารบอนเครดิต

เพื่อทํากําไรจากโควตาการปลอยกาซที่ตนใชไปไมถึง  กลไก

การซื้อขายที่วามีอยูทั้งในประเทศพัฒนาแลวและในประเทศ

กําลังพัฒนา  ในประเทศพัฒนาแลวมีการสรางตลาดซื้อขาย

คารบอนขึ้นมาโดยเฉพาะ คลายๆกับตลาดซื้อขายสินคา

เกษตร หรือตลาดหุน  สวนในประเทศกําลังพัฒนา ปจจุบนั

กระทําผานกลไกการซื้อขายที่เรียกวา กลไกการพัฒนาที่

สะอาด (CDM) 

 
CDM คือ โครงการลงทุนดานตางๆที่ไดชื่อวาชวยลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก  สวนใหญเปนโครงการดานพลังงาน 

เชน โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากแกลบ โครงการผลิตกาซ

มีเทนจากมูลสัตว เปนตน โดยนักลงทุนจากประเทศพัฒนา

แลวอาจจะรวมมือกับนักลงทุนในประเทศกําลังพัฒนาเพื่อ

จัดทําโครงการนี้  แลวคิดคํานวณวาการทําโครงการนี้ชวยลด

การปลอยลงไดเทาไร โดยเทียบกับกรณีที่ไมมีโครงการนี้  ผล

ที่ไดจะเปนคารบอนเครดิตซึ่งถูกนําไปเจรจาซื้อขายกันตอไป  

โดยราคาการซื้อขายในตลาดคารบอนผานกลไก CDM ขณะนี้

อยูที่ 12-15 เหรียญสหรัฐฯตอตันคารบอน  เปรียบเทียบกับ

การที่ประเทศพัฒนาแลวลดการปลอยในบานตนเอง จะมี

ราคาสูงมากถึง 55-90 เหรียญสหรัฐฯตอตันคารบอน  พูด

งายๆคือ คลายๆกรณีบริษัทยายโรงงานมาตั้งในประเทศที่มี

คาแรงและตนทุนสิ่งแวดลอมถูกกวานั่นเอง 
 

สี่  อาว... 
ไมลดการปลอยกาซ แตซื้อขายกาซแทน   
แลวประเทศกําลังพัฒนาหละวาอยางไร 

รัฐบาลประเทศกําลังพัฒนาจํานวนไมนอยยินดีและ

อาแขนตอนรับเงินกอนใหมจากการซื้อขายคารบอนเครดิตใน

โครงการ CDM ในไทย มีการจัดตั้งองคการบริหารจัดการ

กาซเรือนกระจก (มหาชน) ขึ้นเพื่อดูแลกิจการดานนี้

โดยเฉพาะ  นอกจากนี้ เมื่อมีการนําเสนอกลไกใหมๆเพื่อ

สรางแรงจูงใจทางการเงินใหประเทศกําลังพัฒนาลดการ



ปลอยกาซบาง (เชน กลไก REDD ในภาคปาไม) ประเทศ
กําลังพัฒนาจํานวนมากก็มีแนวโนมเห็นดวย  อยางไรก็ตาม 

อยาลืมวา ประเทศกําลังพัฒนาเองก็มีผลประโยชนที่ใหญไป

กวาแคเงินจากโครงการ CDM คือ ในระดับการเจรจา  

ประเทศกําลังพัฒนาไดเรียกรองใหประเทศพัฒนาแลวตองลด

การปลอยกาซใหมากขึ้น  รวมทั้งใหเงินชวยเหลือเรื่องการ

ปรับตัวจากผลกระทบโลกรอนอันเปนหลักการความ

รับผิดชอบที่เปนที่ยอมรับกันอยูแลวภายใตกรอบอนุสัญญาฯ  

ดังนั้นจึงทําใหประเด็นซับซอนพัวพันกันพอสมควร 
 

หา  ความจริงของการเมืองบนเวทีเจรจาโลกรอน 
เปนอยางไร 

ตองเขาใจกอนวา อนุสัญญาฯระบุเปาหมายที่จะ

รักษาความสมดุลของปริมาณกาซเรือนกระจกใหอยูในระดับ

ที่ปลอดภัย และไมกระทบกระเทือนความมั่นคงทางอาหาร 

บนหลักการความรับผิดชอบรวมในระดับที่แตกตาง (คือ 

ประเทศใดเปนตนเหตุมากก็รับผิดชอบมาก)  รวมทั้งประเทศ

พัฒนาแลวจะตองใหความชวยเหลือกับประเทศกําลังพัฒนา

ในการลดและปรับตัวตอผลกระทบจากโลกรอน   
บนเวทีเจรจา  การแบงแยกระหวางประเทศพัฒนา

แลวและประเทศกําลังพัฒนาจึงคอนขางชัดเจน  ประเทศ

พัฒนาแลวพยายามอยางมากที่จะชักจูงใหประเทศกําลังพัฒนา

เขามารวมลดการปลอยกาซดวย  โดยเฉพาะในภาคการเกษตร 

ขณะเดียวกันก็ไมยอมรับเปาหมายใหมของการลดการปลอย

กาซที่มากและรวดเร็วพอ  โดยชี้นิ้วไปที่ประเทศกําลังพัฒนา

บางประเทศ เชน จีนและอินเดีย ที่เริ่มมีประวัติการปลอยกาซ

สูงในชวงไมกี่สิบปที่ผานมาอันเนื่องมาจากการพัฒนา

อุตสาหกรรม   
ขณะเดียวกัน  เมื่อมาถึงเรื่องที่ประเทศพัฒนาแลว

ตองชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการปรับตัวรับมือกับ

ผลกระทบ  ประเทศพัฒนาแลวก็ชักชาที่จะใหเงินชวยเหลือ

เพิ่มเติม  ปจจุบัน แหลงเงินสําหรับการปรับตัวนี้มาจากการ

เก็บ 2% ของเงินจากโครงการ CDM ที่ทําในประเทศ
กําลังพัฒนาเทานั้น  ซึ่งไมเพียงพอและเปนการเก็บเงินกับการ

ซื้อขายคารบอนเครดิตในประเทศกําลังพัฒนาฝายเดียว  โดย

ไมไดมีการเก็บเงินจากการซื้อขายระหวางประเทศพัฒนาแลว

ดวยกันเอง 

 

 
 

หก อยาลืมการเมืองนอกเวทีเจรจาโลกรอนดวยหละ 

ประเทศไทยในฐานะประเทศกําลังพัฒนายังไมอยูใน

ขายถูกกําหนดใหลดการปลอยกาซเรือนกระจก  อยางไรก็

ตาม  ประเทศไทยโดยรวมก็เขาไปเกี่ยวของกับปญหาโลก

รอนในฐานะผูปลอยมลพิษที่เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาโดย

มาจากภาคพลงังานเปนหลัก  ซึ่งในอนาคตเปนไปไดวาไทย

อาจถูกกําหนดใหตองลดการปลอยกาซเชนเดียวกับประเทศ

อื่นๆ  และที่ควบคูมากับปญหาโลกรอนจากภาคพลังงาน กค็ือ 

ปญหาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคมที่เกิดกับชุมชนใน

พื้นที่ที่โครงการตั้งอยู  ซึ่งนํามาสูการเรียกรองใหกระจายศูนย

อํานาจการจัดหาพลังงาน 
   
เพื่อแสดงวาภาคเอกชนและภาครัฐไดริเริ่มลดโลก

รอนโดยสมัครใจ  มีการนําเสนอเทคโนโลยีใหม เชน 

นิวเคลียร และถานหินสะอาด เปนทางออก  รวมทั้งจัดทํา

โครงการ CDM ที่เกี่ยวของ  ...แตทวาเทคโนโลยีเหลานี้ไม

ชวยแกไขปญหาโลกรอนไดจริง และยังไมอาจชวยคลี่คลาย

ปญหาความขัดแยงในระดับพื้นที่ไดเชนเดิม  (แมวาโครงการ 

CDM บางโครงการอาจใหประโยชนกับชุมชนและพื้นที่ที่
โครงการตั้งอยู  เชน การแปลงมูลสัตวเปนกาซชีวภาพสําหรับ

หุงตม  ชวยลดกลิ่นเหม็นและสรางความสัมพันธที่ดีในชุมชน  

แตก็มีบางสวนที่นําปญหามาใหเพิ่มเติม เชน ผลกระทบจาก

ฝุนละออง เปนตน)  ดังนั้น ในทางปฏิบัติเมื่อมีการนํา

มาตรการหรือนโยบายหรือโครงการเพื่อลดโลกรอนมาใชใน

ประเทศ  จึงกระทบกับความสัมพันธภายในประเทศ  คือ 

อาจจะเปนการทําใหปญหาความขัดแยงเดิมดํารงอยูตอไป

นายลด

กอนดิ ไม นายนั่น

แหละ 



หรือเพิ่มมากขึ้นก็ได  ขึ้นอยูกับบริบทที่ดํารงอยูมากอนหนานี้  

รวมถึงกระบวนการจัดการและการมีสวนรวม 
 

เจ็ด จากพลังงานสูปาไม 

ขณะที่ CDM ในภาคพลงังานยังเปนที่ถกเถียง  ก็

มีการเสนอแนวคิดเรื่องการลดการปลอยกาซในภาคปาไมโดย

จูงใจใหเกิดการลดการทําลายปาและการทําใหปาเสื่อมโทรม 

หรือที่เรียกวา REDD  
อันที่จริง REDD ถูกนําเสนอโดยประเทศกําลัง

พัฒนา  โดยมองวาการตัดไมทําลายปาเปนตนเหตุของการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกเชนกันประมาณ 20%  ดังนั้น 

คนที่รักษาปาอยูแลวควรจะไดรับผลตอบแทนหรือรางวัลทาง

การเงินเพื่อสรางแรงจูงใจใหรักษาปาตอไป  สวนคนที่ไม

รักษาปาก็นาจะสรางแรงจูงใจใหเขารักษาปามากขึ้น   
แนวทางของ REDD ก็คลายๆกับ CDM คือ 

ตนไมหรือปาที่เขาโครงการ REDD จะถูกวัดและคํานวณ

ออกมาวาเมื่อเวลาผานไป  มกีารรักษาพื้นที่ปาในสัดสวนที่

มากขึ้นหรือไม  พูดอีกอยางหนึ่ง คือ มีการทําลายปาลดลง

หรือไม  คารบอนเครดิตที่ไดจะถูกแปลงเปนเงิน (จะใหกับ

ใครนั้นเปนอีกเรื่อง) โดยอาจจะมาจากการขายเครดิตในตลาด

คารบอนหรือเปนเงินมาจากกองทุน   
ปญหาก็คือวา เมื่อนํามาปฏิบัติจริงในพื้นที่  มี

แนวโนมจะซ้ําเติมความขัดแยงที่มีมากอนหนานี้ระหวาง

ชาวบาน/ชุมชนที่อยูกับปามากอนการประกาศเปนพื้นที่
อุทยานและภาครัฐ  เนื่องจากสิทธิชาวบานบนพื้นที่ทํากินและ

สิทธิของชุมชนในการจัดการปายังไมไดรับการรับรองภายใต

กฎหมายในประเทศ    

 
แปด ภาคเกษตรกําลังจะตามมา 

 ภาคเกษตรอยูในวาระการแกไขปญหาเรื่องโลกรอน

ไปโดยปริยายแลว  แตยังไมมีการนําเสนอกลไกที่ชัดเจน

เหมือนในกรณี CDM ภาคพลังงานและ REDD ในภาค
ปาไม 
 ภาคเกษตรเปนแหลงปลอยกาซเรือนกระจกอีกแหลง  

แตอาจจะซับซอนกวาภาคอื่นตรงที่เกี่ยวพันกับความมั่นคง

ทางอาหาร  และคารบอนจํานวนหนึ่งเปนคารบอนที่มีการ

ปลอยออกมาและดูดกลับไปเองตามธรรมชาติ  อยางไรก็ตาม  

การทําเกษตรแบบเชิงเดี่ยวที่ใชสารเคมีสังเคราะหเปนสาเหตุ

สําคัญของการปลอยกาซในภาคเกษตร  ซึ่งสงผลตอปญหา

สุขภาพและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
การกักเก็บคารบอนในดินภาคเกษตรมีแนวโนมที่จะ

เปนสวนหนึ่งของมาตรการแกไขโลกรอนในอนาคต  ทั้งนี ้

ในแงบวก อาจนํามาสูการปรับปรุงดินและปรับเปลี่ยนสู

การเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น  แตขณะเดียวกัน 

ในแงลบ อาจสงผลตอการกวานซื้อที่ดินเพื่อกักเก็บคารบอน 

และกระทบกับสิทธิในที่ดินของเกษตรกรรายยอย  จึงเปนอีก

ประเด็นที่จะตองตดิตามอยางใกลชิดเชนเดียวกัน 

 
เรื่องราวมากมายแตอยาใหหลงประเด็น 

...กลับมาที่คนสรางโบสถ... 

 
ในระหวางประเทศ  หลักฐานตางๆทําใหประเทศพัฒนาแลว

ตองยอมจํานนยอมรับปญหาสิ่งแวดลอมที่ตนเองกอในอดตี  

แตก็เหมือนเศรษฐีในเรื่องเลาที่ไมตองการแกไขความผิดของ

ตน  กลับชดเชยโดยการจางใหคนอื่นทําแทนตน  
(ในราคาที่ถูกกวา)  ซึ่งกลไกที่เขาขายไวใชทําแทน เชน 

CDM, REDD และการซื้อขายคารบอนเครดิตประเภท
อื่นๆ 

 
สวนภายในประเทศเอง  

 การแกไขปญหาโลกรอนอาจหมายถึงการละเมิดสิทธิในการ

ดํารงชีวิตของชุมชน  เนื่องจากหลักความเปนธรรมและสิทธิ

ยังไมไดรับการยอมรับ  ดังนั้น ความขัดแยงระหวางรัฐ 

เอกชน และชุมชนที่เพิ่มขึ้นอาจเปนสิ่งที่กําลังจะตามมา 

 
ดังนั้น เราจึงตองพูดดังๆวา 

ลดโลกรอน ตองอยางเปนธรรม!!! 
 

อางอิงรูปภาพประกอบ 
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