
 

 

รวมข้อเสนอเครือข่ายประชาชน 
ต่อการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เรียบเรียงโดย คณะท ำงำนเพือ่โลกเย็นที่เป็นธรรม  
10 สิงหำคม 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม 27 สิงหำคม 2554) 
 
ข้อเสนอจำกเครือข่ำยประชำชนชุดนี้รวบรวมจำกเวทีกำรรับฟังควำมคิดเห็นประชำชนต่อกำรยกร่ำง “แผนแม่บทแห่งชำติ
เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ” โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่ง
จัดขึ้นท้ังหมด 6 เวทีระหว่ำงวันท่ี 20 มิถุนำยน – 14 กรกฎำคม 25541  ข้อเสนอชุดนี้แบ่งเป็น 3 ด้ำนตำมประเด็นท่ี
เก่ียวข้องซึ่งใช้ในกำรแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังควำมเห็น ได้แก่ (1) พลังงำนและอุตสำหกรรม (2) ป่ำไม้และท่ีดิน และ (3) 
ควำมมั่นคงทำงอำหำรท่ีเชื่อมโยงกับกำรเกษตรและประมง และส่วนสุดท้ำยเป็นข้อเสนออ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงและไม่จ ำกัดเฉพำะ
ด้ำนใดด้ำนหนึ่งในสำมด้ำนนี้   

(1) ข้อเสนอด้านพลังงานและอุตสาหกรรม  

เนื่องจำกภำคพลังงำนและอุตสำหกรรมเป็นภำคกำรผลิตท่ีปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำกท่ีสุดเมื่อเทียบกับสำขำอื่นๆ ท้ังใน
ระดับประเทศไทยและระดับโลก เพื่อเป็นกำรแก้ท่ีต้นตอของปัญหำ จึงจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับท้ังสองภำคกำรผลิตนี้
อย่ำงมำก โดยเฉพำะในแง่กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Mitigation) ในขณะเดียวกัน สำเหตุของปัญหำเชิงระบบทุก
วันนี้คือ “ระบบเศรษฐกิจและกำรพัฒนำประเทศท่ีมุ่งเน้นกำรบริโภคทรัพยำกรอย่ำงไม่มีขีดจ ำกัด และส่งเสริมกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมหนักและกำรผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งท้ังหมดนี้พึ่งพำพลังงำนจำกเชื้อเพลิงฟอสซิล” อันเป็นตัวกำรหลักของภำวะ
โลกร้อน รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชน ท้ังยังสร้ำงควำมขัดแย้งในชุมชนท้องถิ่นหลำยพื้นท่ี
ท่ัวประเทศ 

ดังนั้นเพื่อน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำอย่ำงยั่งยืนที่ต้นเหตุ แผนแม่บทแห่งชำติเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จึงควร
ต้องก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อให้เกิด “กำรเปลี่ยนผ่ำนจำกสังคมท่ีพึ่งพำพลังงำนเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่สังคมท่ีใช้พลังงำน
หมุนเวียนท่ียั่งยืน” ท้ังนี้ต้องก ำหนดโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน รวมท้ังต้องให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำนำของชุมชนที่อยู่บนฐำนของทรัพยำกรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นด้วย โดยท่ีมำตรกำรใดๆ ของรัฐส ำหรับภำคพลังงำน
และอุตสำหกรรมในกำรแก้ไขหรือรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จะต้องเป็นไปอย่ำงยั่งยืน ตั้งอยู่บนควำมเข้ำใจ
ในบริบท  วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  และไม่ก่อให้เกิดปัญหำซ้ ำซ้อน รวมถึงจะต้องเชื่อมโยงกับภำคส่วนอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  
 
ข้อเสนอด้านพลังงาน 

1. การปฏิรูประบบพลังงานของประเทศในเชิงนโยบาย โดยครอบคลุมสาระส าคัญคือ  

1.1. ต้องต้ังเป้ำหมำยในกำรเปลี่ยนจำกกำรพึ่งพำเชื้อเพลิงฟอสซิลของประเทศ ไปสู่กำรพึ่งพำพลังงำนหมุนเวียนอื่นท่ี
ยั่งยืน โดยก ำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณและกรอบระยะเวลำเพื่อบรรลุผลท่ีชัดเจนในอนำคต เพื่อลด และเพื่อเลิก ใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล ในขณะที่เพิ่มก ำลังกำรผลิตและกำรใช้พลงังำนหมุนเวียน  

1.2. กำรวำงแผนพลังงำนต้องค ำนึงถึงต้นทุนแท้จริงทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และควำมยั่งยนือย่ำงรอบด้ำน รวมทั้ง
                                                 

1 วันและสถานทีใ่นการจัดเวทีทั้ง 6 เป็นดังต่อไปนี้ (1) 20 มิถุนายน 2554 โรงแรมแกรนด์เซาร์เทิร์น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช; (2) 23 มิถุนายน 2554 
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์  จ.กรุงเทพมหานครฯ; (3) 27 มิถุนายน 2554 โรงแรมไอยราแกรนด์พาเลซ  จ.พิษณุโลก; (4) 6 กรกฎาคม 2554 โรงแรมกลา
เซียร์  จ.ขอนแก่น; (5) 11 กรกฎาคม 2554  โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน  จ.เชียงใหม่; (6) 14 กรกฎาคม 2554 กุยบุรีโฮเทลแอนด์รีสอร์ท  จ.ประจวบคีรีขันธ ์



 

 

ค ำนึงถึงกำรพึ่งพำตนเองในระยะยำว และลดกำรน ำเข้ำเชื้อเพลิงจำกต่ำงประเทศ  

1.2.1. กำรคิดผลกระทบจำกทำงเลือกกำรผลิตพลังงำนประเภทหนึ่งๆ ต้องคิดทั้งวงจรชีวิต (life-cycle) ของกำร
ผลิตพลังงำนประเภทนั้นๆ กล่ำวคือตั้งแต่กระบวนกำรหท ำเหมือง(ถ่ำนหิน/ยูเรเนี่ยม) กำรขุดเจำะ(น้ ำมัน/ก๊ำซ
ธรรมชำต)ิ กำรขนส่ง กำรผลติไฟฟ้ำ และกำรก ำจดัของเสีย 

1.2.2. ต้นทุนต่ำงๆ เหล่ำนี้ต้องถูกบรรจุเข้ำไว้ในกระบวนกำรตัดสินใจเลือกแหล่ง/ประเภทพลังงำนของประเทศ 

1.3. ต้องไม่น ำทำงเลือกท่ีไม่ยั่งยืนมำเป็นข้ออ้ำงทำงเลือกในกำรผลิตพลังงำนคำร์บอนต่ ำ 

1.3.1. ข้อเสนอนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐำนส ำคุญท่ีว่ำ “กำรปล่อยคำร์บอนต่ ำ” มิได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวส ำหรับทำงเลือก
พลังงำนท่ีจะน ำไปสูส่ังคมท่ียั่งยืน 

1.3.2. พลังงำนนิวเคลียร์ไม่ใช่ค ำตอบเพื่อแก้โลกร้อน เนื่องจำกมีผลกระทบทำงลบด้ำนอื่นๆ ในระยะยำว 

1.3.3. พลังงำนไฟฟ้ำจำกเขื่อนขนำดใหญ่ก็ไม่ใช่ทำงเลือกท่ีดี เนื่องจำกเป็นกำรท ำลำยป่ำท่ีเป็นแหล่งเก็บกัก
คำร์บอนและระบบนิเวศน์ซึ่งเป็นฐำนทรัพยำกรของชุมชน 

1.3.4. ไม่ควรสนับสนนุเทคโนโลยีกำรดักจับคำรบ์อน หรือ CCS (Carbon Capture and Storage) เพรำะเป็น
เทคโนโลยีใหม่รำคำแพงท่ียังพิสูจน์ไม่ได้ว่ำปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยำวจริง และหำกน ำมำใช้จะเป็นกำร
สร้ำงควำมชอบธรรมให้พลังงำนถ่ำนหินซึ่งนอกจำกก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจกแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษมำก  

1.3.5. พลังงำนจำกของเสีย (Waste to Energy) เช่นกำรเผำขยะ ไม่ควรถูกรวมเป็นกำรลดกำรปล่อยคำร์บอน 
เพรำะมีมิติสำรพิษและผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ รวมท้ังกำรส่งเสริมให้เผำของเสีย เป็นอุปสรรคทำง
นโยบำยที่ขัดต่อกำรส่งเสริมกำรน ำวสัดุกลับมำใชใ้หม่ (recycle) ซึ่งเป็นทำงเลือกท่ียั่งยืนกว่ำในกำรลดกำรใช้
วัตถุดิบและลดกำรปล่อยก๊ำซฯ จำกกำรดึงทรัพยำกรมำใช้ (raw material extraction) 

1.4. ศึกษำและเปดิเผยข้อมูลศักยภำพท่ีแท้จริงของพลังงำนหมุนเวียนในประเทศไทยในแต่ละพื้นท่ี เพื่อเป็นข้อมูลส ำคัญ
ประกอบกำรตัดสินใจเลือกแหล่งพลังงำน ทั้งเชิงนโยบำยและปฏบิัติ 

1.5. ให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจเลือกแหล่งพลังงำนของท้องถิ่น บนพื้นฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง 

1.5.1. ให้มีนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรพลังงำนจำกส่วนกลำงสู่ท้องถิ่น ทั้งนี้จะต้องมีมำตรกำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) รวมถึงกำรส่งเสริมสิทธิชุมชนในกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
ตัดสินใจ จดักำร และตรวจสอบ 

1.5.2. ส่งเสริมศักยภำพชุมชนในกำรวำงแผนพลังงำนระดบัท้องถิ่น และกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนให้เต็มศักยภำพ
ของแต่ละพื้นท่ี 

1.5.3. โครงกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำประเภทใดก็ตำม ต้องอธิบำยต่อชุมชนได้ว่ำเป็นกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของใคร มีกำรให้ข้อมูลผลดีและผลเสียอย่ำงรอบด้ำน เปรียบเทียบกับศักยภำพพลังงำนหมุนเวียน
ในพื้นท่ี เพื่อเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจของชุมชน 

1.6. ปฏิรูปกำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ เช่น มำตรกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินจำกรัฐ หรือระบบภำษี เพื่อให้เกิดกำร
เลิกใช้พลังงำนสกปรก เลิกใชพ้ลังงำนอย่ำงฟุ่มเฟือย และสง่เสริมให้เกิดพลังงำนท่ียั่งยืน โดยมีข้อเสนอดังนี้ 

1.6.1. รัฐต้องยกเลิกกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน (subsidy) หรือกำรยกเว้นภำษี (เช่น BOI) กับโครงกำรพลังงำนท่ี
ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและนวิเคลียร์ และโครงกำรอุตสำหกรรมท่ีปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและมลพิษมำก  

1.6.2. ในทำงกลับกัน ให้น ำเงินภำษปีระชำชนไปสนบัสนุนพลังงำนหมุนเวียนที่ยั่งยืนกว่ำ  



 

 

1.6.3. กำรตั้งรำคำค่ำไฟ จะต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของทำงเลือกแต่ละประเภทพลังงำน เพือ่ส่งเสริมให้เกิด
กำรเลือกใช้พลังงำนสะอำด และลดกำรใช้พลังงำน ทั้งนี้ต้องค ำนึงถึงหลักควำมเป็นธรรมระหว่ำงผู้มีรำยได้น้อยและ
ผู้ใช้ไฟปริมำณสูง เช่นพจิำรณำเก็บค่ำไฟด้วยอัตรำก้ำวหน้ำ ตัวอย่ำงเช่น อำคำรพำณชิย์และอำคำรส ำนักงำนท่ีใช้
ไฟปริมำณมำกควรจ่ำยค่ำไฟในอัตรำค่ำไฟสูงกว่ำ เพรำะเปน็ผู้เพิ่มควำมต้องกำรไฟปริมำณมำกให้กับระบบฯ ซึ่ง
หมำยถึงเพิ่มควำมต้องกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ด้วย 

1.7. กำรวำงนโยบำยพลังงำนท่ียั่งยืนเพื่ออนำคต จะต้องสอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับนโยบำยอื่นๆ ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ได้แก่ นโยบำยส่งเสริมกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน กำรจัดกำรระบบขนส่งมวลชน กำรวำงผัง
เมือง และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในภำคกำรผลิต ก่อสร้ำง อำคำรพำณิชย์ และขนส่ง เป็นต้น 

1.8. กลไกและสถำบันที่เก่ียวข้องกับกำรก ำหนดนโยบำยพลังงำน จะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรำศจำกกำรแทรกแซง
จำกกลุ่มธุรกิจ/ อุตสำหกรรม/ ทุนข้ำมชำติขนำดใหญ่ และค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำลและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

1.9. กำรปฏิรูประบบพลังงำนจ ำเปน็ต้องปฏิรูปกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยเฉพำะ กฎหมำยท่ีควบคุมทิศทำงกำรเลือก
แหล่งพลังงำนของประเทศ เช่น แผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ. และกฎหมำยเพื่อส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียน
ท่ีมีอยู่แล้วจ ำนวนหนึ่ง 

2. การทบทวน “แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า หรือ PDP” ของ กฟผ. ในประเด็นต่อไปน้ี 

2.1. กำรทบทวนแผน PDP ถือเป็นจุดเริ่มต้นส ำคัญในกำรปฏิรปูระบบพลังงำนของประเทศ เนื่องจำกแผน PDP เป็น
ตัวก ำหนดแนวทำงกำรเลือกใช้ประเภทเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ำของประเทศ แผน PDP ของไทยท่ีผ่ำนมำ
สะท้อนนโยบำยพลังงำนท่ีเน้นกำรจัดหำไฟฟ้ำ/สร้ำงโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่จำกเชื้อเพลิงฟอสซิล เขื่อนขนำดใหญ่ และ
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ ซึ่งนอกเหนือจำกผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ และสขุภำพของคนแล้ว ยังน ำมำซึ่ง
ควำมขัดแย้งกับประชำชนในทุกพื้นท่ี แต่ในอีกด้ำนหนึ่ง ศักยภำพแหล่งและกำรผลิตพลงังำนหมุนเวียน กำรลดปริมำณ/
เพิ่มประสิทธภิำพกำรใช้พลังงำน และจดักำรกับควำมต้องกำรของประเทศยังมีอีกมำก แต่กลับไม่ได้รับควำมส ำคัญ 
ดังนั้นภำคประชำชนมีข้อเสนอเพื่อกำรทบทวนแผน PDP ของ กฟผ. ดังนี้ 

2.2. ยกเลิกโครงกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่จำกเชื้อเพลิงถ่ำนหินและนวิเคลียร์ที่บรรจุอยู่ในแผนฯ แต่ยังไม่ได้สร้ำง 
เพื่อเปิดทำงให้สนับสนุนกำรพัฒนำทำงเลือกพลังงำนหมุนเวียนอื่นๆ ท่ียั่งยืน 

2.3. ปรับลดตัวเลขกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในอนำคตให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจท่ีแท้จริง, ก ำหนดสัดส่วน
พลังงำนส ำรองไม่สูงเกินไป, และก ำหนดระยะเวลำในกำรวำงแผน PDP ให้อยู่บนฐำนของควำมเป็นจริงและข้อมูลที่
อธิบำยได้ ไม่พยำกรณ์เกินจรงิเพื่อเพิ่มควำมชอบธรรมในกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่/นิวเคลียร ์

2.4. เปลี่ยนวธิีคิดเพิ่มโรงไฟฟ้ำเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรท่ีเพิ่มขึ้นอย่ำงเดียว สนบัสนุนกำรจัดกำรควำมต้องกำร
พลังงำน (Demand Side Management: DSM) กำรประหยัดพลังงำน และ เพิ่มประสิทธภิำพกำรใช้พลังงำน (Energy 
Efficiency: EE) อย่ำงแท้จริง โดยก ำหนดมำตรกำร เปำ้หมำยเชิงปริมำณ และกรอบเวลำในกำรด ำเนนิกำรอย่ำงชัดเจน 
เพื่อน ำมำค ำนวนลดควำมต้องกำรไฟฟ้ำในอนำคต ซึ่งจะลดควำมต้องกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ 

2.5. ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเพิ่มพลังงำนหมุนเวียน “อย่ำงก้ำวหน้ำ” (progressive targets) บนพืน้ฐำนศักยภำพแท้จริง
ของประเทศ (ดังท่ีเสนอให้มีกำรศึกษำและเปิดเผยข้อมูลต่อประชำชน) และวำงแผนปฏิบตัิกำรให้ในอนำคตพลังงำน
หมุนเวียนเป็นทำงเลือกหลักของกำรผลิตไฟฟ้ำเพิ่ม 

3.  การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน-พลังงานสะอาดให้เกิดข้ึนจริงในสังคมไทย ได้แก่ 

3.1. รูปแบบพลังงำนหมุนเวียนที่ยัง่ยืน เป็นจริงได้ และเหมำะกบัสภำพสังคมไทย คือ พลังงำนหมุนเวียนขนำดเล็กแบบ
กระจำยศูนย์ (small-scale decentralized energy) ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐำนของศักยภำพในแต่ละท้องถิ่น  



 

 

3.2. รัฐจะต้องเปิดเสรีกำรรบัซื้อพลงังำนหมุนเวียนที่สำมำรถผลิตได้ทั้งหมดตำมศักยภำพท่ีมีอยู่จริง โดยไม่จ ำกัด
เพดำน/โควต้ำกำรรับซื้ออย่ำงท่ีผ่ำนมำ  

3.3. ส ำหรับมำตรกำรส่งเสริมทำงกำรเงินเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในกำรผลิตพลังงำนหมุนเวียน ควรพจิำรณำใช้
มำตรกำร Feed-in Tariff แทนระบบ Adder ซึ่งใช้อยู่ในปจัจุบัน เนื่องจำกกระทบต่อค่ำไฟฐำนและค่ำไฟผันแปรโดยตรง 
หมำยถึงกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงด้วย 

3.4. พิจำรณำมำตรกำรสนับสนุนทำงกำรเงินและภำษีอ่ืนๆ เพื่อสง่เสริมให้เกิดนวัตกรรมพลังงำนหมุนเวียนขนำดเล็ก
ส ำหรับชุมชนในประเทศ รวมท้ังนวัตกรรมที่จะช่วยประหยดัพลังงำนในภำคส่วนต่ำงๆ เช่น ภำคขนส่ง กำรบริกำร กำร
ก่อสร้ำง 

3.5. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนขนำดเล็กระดับชมุชน เช่นระบบ Smart 
Grid 

3.6. ในกำรสนบัสนุนโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน จะต้องค ำนึงถึงประเด็นแวดล้อมควบคู่กันไป เช่น กำรส่งเสริมพลังงำน
ชีวมวล ควรใช้ของเสียและวสัดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรจริงๆ  ไม่ลักลอบน ำไม้ในป่ำมำเปน็เชื้อเพลิง มีกำรจัดสรรน้ ำอย่ำง
เหมำะสมและเป็นธรรมกับภำคเกษตร และต้องควบคุมมลพิษทำงเสียงและทำงอำกำศด้วย ในทำงเดียวกัน กำรส่งเสริม
เชื้อเพลิงชีวภำพ (เช่น biodiesel) ต้อง ค ำนึงถึงกำรจัดสรรท่ีดินและทรัพยำกรน้ ำอย่ำงเหมำะสมและมีกำรประเมินผล
กระทบส ำหรับกำรปลูกพืชน้ ำมันจำกพื้นท่ีกำรเกษตรเพื่อผลิตอำหำร  

ข้อเสนอด้านอุตสาหกรรม 

4. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษที่แหล่งก าเนิด โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรม 

4.1. มีแนวทำงลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกอย่ำงจริงจัง ณ แหล่งก ำเนิด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลดกำรปล่อยก๊ำซฯ 
จำกกำรผลิตพลังงำนและภำคอุตสำหกรรม เนื่องจำกเป็นตัวกำรท่ีปล่อยฯ มำกท่ีสุด และมีศักยภำพในกำรปรบัปรุงสูง 

4.2. ต้องควบคุมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนและกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (และมลพิษอื่นๆ) จำกภำคอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ โดยเฉพำะอุตสำหกรรมหนักท่ีใช้พลังงำนมำกและก่อมลพิษสูง เช่นนิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
กลั่นน้ ำมัน โรงถลุงเหล็ก กำรท ำเหมืองแร่ รวมถึงโรงไฟฟ้ำต่ำงๆ และภำคกำรบริกำรเชิงพำณิชย์ขนำดใหญ่ เช่น 
ห้ำงสรรพสินค้ำ และโรงแรม 

4.2.1. ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนและเปิดเผยข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก ของกิจกรรม/โครงกำร/นิติบุคคล
ขนำดใหญ่ (รำยโครงกำร) ท่ีใช้พลังงำนมำกและปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำก ดังท่ีได้กล่ำวแล้ว  

4.2.2. ตั้งเป้ำหมำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซและกำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรใช้พลังงำนของกิจกรรมเหล่ำนี้ใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

4.3. ควรพิจำรณำหำกลไกอื่นมำแทนกลไกกำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิต เช่น กลไกภำษีเพื่อกระตุ้นให้ลดกำรปล่อยก๊ำซฯ 
เนื่องจำกกลไกกำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิตไม่ใช่หนทำงน ำไปสู่กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงแท้จริง เพรำะเปน็
กำรส่งเสริมให้ผู้กระท ำผิด (ปล่อยก๊ำซและมลพิษ) ยังคงท ำผิดต่อไป และจะไม่เปน็ธรรมกับชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ต้องรับ
ผลกระทบโดยตรง  

5. ปฏิรูปกระบวนการประเมินผลกระทบ - การอนุมัติ - และการติดตามตรวจสอบการด าเนินการของโครงการที่
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษสูง 

5.1. เนื่องจำกกระบวนกำรประเมินผลกระทบ กำรอนุมัติ และกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของอุตสำหกรรม มี
ควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรควบคุมกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและมลพิษอื่นๆ จำกอุตสำหกรรม ดังนั้นจึงจ ำเปน็ต้อง



 

 

ให้มีกำรมีส่วนรว่มของภำคประชำชนในทุกขั้นตอน และมีขอ้เสนอท่ีเป็นรูปธรรมคือ 

5.1.1. ต้องก ำหนดให้โรงงำนอุตสำหกรรมและโรงไฟฟ้ำเปดิเผยข้อมูลประเมนิปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและ
มลสำรทำงอำกำศในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม (EIA) และหลังจำกเริ่มด ำเนินกำรแล้ว ต้อง
ก ำหนดให้รำยงำนค่ำกำรปล่อยก๊ำซฯ จริงของกิจกรรมนั้นๆ พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูลเหล่ำนี้ต่อประชำชน  

5.2. กำรปรับปรุงกระบวนกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กำรศึกษำผลกระทบสุขภำพ (HIA) และกำรศึกษำ
ผลกระทบเบื้องต้นของโครงกำร (IEE)  รวมถึงกลไกกำรประเมินผลกระทบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรอนุมัติโครงกำร 
ให้กระบวนกำรเหลำ่นี้มีควำมเป็นอิสระจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือเจ้ำของโครงกำร และมีควำมโปรง่ใสในขั้นตอนกำรศึกษำ 
กำรจัดท ำรำยงำน และกำรอนมุัติโครงกำร 

5.2.1. ให้หน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อมต้องเป็นตัวกลำงในกำรจดัท ำรำยงำนฯ โดยเจ้ำของ
โครงกำรยังต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย รวมทั้งรัฐควรจัดสรรงบประมำณเพื่อท ำกระบวนกำรและขั้นตอนกำรมีส่วนร่วม
ของชำวบ้ำน 

5.2.2. ประชำชนควรมีสว่นร่วมตั้งแตข่ั้นวำงกรอบกำรศึกษำ จนกระท่ังขั้นตอนกำรทบทวนรำยงำนฉบับสุดท้ำย โดย
มีตัวแทนของชุมชนจ ำนวนหนึ่งเข้ำไปร่วมในกระบวนกำร 

5.2.3. ต้องจัดเวทีรับฟ้งควำมเห็นต่อกำรสร้ำงโครงกำร พร้อมด้วยกำรส่งข้อมูล HIA/EIA ให้ชำวบ้ำนศึกษำลว่งหน้ำ
ในระยะเวลำที่เหมำะสม เช่น อย่ำงน้อย 1 เดือนก่อนกำรจัดเวทีฯ 

5.3. ปฏิรูปกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของอุตสำหกรรม (รวมถึงโรงไฟฟ้ำ) ตำม
มำตรกำรต่ำงๆ ที่ก ำหนดใน EIA/HIA  เพื่อให้มีกำรบังคับใช้ และมบีทลงโทษอย่ำงจริงจงัส ำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตำม 

5.3.1. กระบวนกำรตรวจสอบว่ำโครงกำรด ำเนินตำมข้อก ำหนดใน EIA/HIA หรือไม่ ต้องเป็นอิสระจำกบริษัทเจ้ำของ
โครงกำร  

5.3.2. หำกไม่ท ำตำมมำตรกำรท่ีระบุไว้ใน EIA จะต้องมีก ำหนดมำตรกำรลงโทษทำงกฎหมำยส ำหรับผู้ท ำ EIA (บริษัท
ท่ีปรึกษำ) และบริษัทท่ีว่ำจำ้ง และเจ้ำของโครงกำร ด้วย 

5.4. ส ำหรับผู้ท่ีได้รับผลกระทบแลว้ ต้องมีกำรจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและเยียวยำ โดยเอำเงินมำจำกผู้ท่ีก่อมลพิษ 

6. ต้องควบคุมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพื่อป้องกันโลกร้อน 

6.1. ท่ีผ่ำนมำนโยบำยของรัฐบำลมคีวำมขัดแย้งกัน ระหว่ำงกำรประกำศรักษำพื้นท่ีป่ำเพื่อป้องกันโลกร้อน ทั้งท่ีใน
ขณะเดียวกันก็อนุญำติให้มีกำรท ำเหมืองแร่ในเขตป่ำ ตัวอย่ำงเช่น กรณีโครงกำรเหมืองถ่ำนหินท่ีอ ำเภอเวียงแหง ซึ่ง
เป็นป่ำไม้เกรดเอและตน้น้ ำแม่ปิงและแม่แตง  เป็นท่ีทรำบดีว่ำกำรท ำเหมืองแร่มีผลกระทบมำก กำรเปิดหน้ำดินเพื่อ
กำรท ำเหมืองเป็นกำรท ำลำยพื้นที่ป่ำท่ีเป็นแหล่งดูดซบัคำรบ์อน ในขณะเดียวกันของเสีย/น้ ำเสียท่ีเกิดจำกกำรท ำ
เหมืองก็ท ำลำยระบบนิเวศน์ทำงธรรมชำติของป่ำ และส่งผลร้ำยแรงต่อสุขภำพคนในชุมชนรอบข้ำงและปลำยน้ ำ อีก
ท้ังกำรท ำเหมืองแร่ยังใช้พลังงำนมหำศำล และกำรท ำเหมืองถ่ำนหินก็เป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้เชื้อเพลิงท่ีเป็น
ต้นเหตุของโลกร้อน ดังนั้นกำรควบคุมและจ ำกัดกำรท ำเหมืองแร่จึงมีนัยยส ำคัญในกำรท ำแผนแม่บทเพื่อรองรับโลก
ร้อน 

6.2. ข้อเสนอหลักคือ ให้ยกเลิกสัมปทำนกำรท ำเหมืองลิกไนต์ท้ังหมดเพื่อเป็นกำรควบคุมและกำรลดกำรใช้เชื้อเพลิงถ่ำน
หิน  และให้มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำและกำรใช้พลังงำนรูปแบบอื่นท่ียั่งยืนกว่ำ 

6.3. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เก่ียวกับกำรท ำเหมือง (พรบ. เหมืองแร่ฯ) โดยให้ประชำชนมีสว่นในกระบวนกำรปรบัปรุง
กฎหมำย เพรำะท่ีผ่ำนมำ กฎหมำยเข้ำข้ำงนำยทุน 



 

 

6.3.1. เพิ่มบทลงโทษผู้ประกอบกำรที่ก่อให้เกิดผลกระทบฯ อย่ำงชัดเจน และก ำหนดควำมผิดส ำหรับวิศวกร
เหมืองแร่ เป็นต้น 

6.3.2. ต้นทุนในกำรท ำเหมือง ต้องรวมตั้นทุนสิ่งแวดล้อม/สังคม  

6.3.3. เง่ือนไขประกอบกำรพิจำรณำกำรอนุมัติโครงกำรเหมืองแร่ ต้องดูเรื่องโลกร้อนด้วย  

6.4. ส ำหรับเหมืองแร่ท่ีด ำเนินกำรอยู่ในปัจจบุัน ขอให้มีกำรเพิ่มมำตรกำร เพื่อทุเลำผลกระทบดังนี้ 

6.4.1. ระงับกำรด ำเนนิกำรชั่วครำวโครงกำรท่ีมีกำรร้องเรียนปัญหำ/ผลกระทบ และให้ควำมคุ้มครอง/ช่วยเหลือ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบก่อน 

6.4.2. ให้มีกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยเพื่อเอำผิดกับกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม และกำรท ำเหมืองแร่ใน
ข้อหำก่อให้เกิดภำวะโลกร้อน (เช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยที่เอำผิดกับชำวบำ้นท่ีตัดไม้ว่ำ เป็นผู้
ก่อให้เกิดภำวะโลกร้อน) 

 

(2) ข้อเสนอด้านป่าไมแ้ละที่ดิน  
ข้อเสนอเหล่ำนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐำนสถำนกำรณ์ปัญหำของประชำชนและชนเผ่ำพื้นเมือง ท่ีส ำคัญ คือ กำรประกำศเขตป่ำ
อนุรักษ์ทับซ้อนชุมชนและพืน้ท่ีดินท ำกินดั้งเดิม กำรขยำยตัวของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เกษตรอุตสำหกรรม กำรสัมปทำน
เหมืองแร่ และรีสอร์ทท่องเท่ียว ในพื้นท่ีเกษตรกรรมท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำงอำหำร และกำรฟ้องร้อง
ค่ำเสียหำยต่อชำวบ้ำนในข้อหำท ำให้โลกร้อน  สถำนกำรณ์เหล่ำนี้ เป็นปัญหำท่ีเชื่อมโยงกับประเด็นโลกร้อนโดยตรง เชน่ 
ท ำให้วิถีชีวิตชุมชนท้องถ่ินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว เปลี่ยนแปลงไปในทำงท่ียั่งยืนน้อยลง ปล่อย
คำร์บอนไดออกไซด์มำกขึ้น และท ำให้ชุมชนเหลำ่นั้นมีควำมสำมำรถในกำรตั้งรับปรับตวักับผลท่ีจะเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศน้อยลง 
 
ข้อเสนอทางนโยบาย 
1. กำรคุ้มครองสิทธิชุมชนและสทิธิชนเผ่ำพื้นเมือง โดยกำรปฎิรูปกฎหมำยด้ำนทรัพยำกรเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิ

ชนเผ่ำพื้นเมือง ตำมปฎิญญำสำกลสหประชำชำตวิ่ำดว้ยสิทธิชนเผ่ำพื้นเมือง กำรระงับกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องด ำเนินคดี
ทำงแพ่งต่อประชำชนในข้อหำท ำให้สิ่งแวดล้อมเสียหำยและท ำให้โลกร้อน และกำรออกพระรำชบัญญัติสิทธิชุมชน 
เพื่อให้บังเกิดผลบังคับใช้ในทำงปฎิบัติในกำรคุ้มครองสิทธิดังกล่ำว  

2. กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในเรื่องท่ีดินระหว่ำงภำครัฐกับชุมชน อันเนื่องมำจำกกำรประกำศเขตป่ำทับซ้อนป่ำชุมชน 
พื้นที่ท ำกิน และท่ีอยู่อำศัยของชุมชน ด้วยกำรจ ำแนกเขตปำ่ชุมชน พื้นท่ีท ำกิน และท่ีอยูอ่ำศัย ออกจำกเขตป่ำอนุรักษ์ให้
ชัดเจน 

3. กำรออกกฎหมำยโฉนดชุมชน ภำคประชำชนเห็นวำ่ควรใหม้ีกำรออกกฎหมำยจัดกำรท่ีดินในรูปของโฉนดชุมชน โดยให้
ชุมชนเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรร่วมกบัหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อควำมโปร่งใส และกรจำยอ ำนำจกำร
จัดกำรทรัพยำกรท่ีเคยรวมศูนย์และเพื่อแก้ไขปัญหำข้อพิพำทในท่ีดินของรัฐท่ียังไม่มีแนวทำงกำรแก้ไข อีกท้ังจัดสรร
งบประมำณส ำหรับกองทุนธนำคำรท่ีดิน ซึ่งเป็นหลักประกันในกำรคุ้มครองพื้นท่ีชุมชนให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

4. ยกเลิกนโยบำยสร้ำงโครงกำรท่ีน ำไปสู่กำรท ำลำยป่ำไม้ เชน่ กำรให้สัมปทำนเมืองแร่และโครงกำรขนำดใหญ่ในพื้นท่ี
อุทยำนแห่งชำติ และกำรให้สทิธิเช่ำที่ดินป่ำสงวนกับภำคเอกชนเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว ในพื้นท่ีป่ำพรุ  

5. กำรทบทวนนโยบำยและกฎระเบียบของส ำนักงำนปฎิรูปทีด่ินเก่ียวกับกำรจัดสรรที่ดินใหกั้บเกษตรกร โดยให้มีกำรเก็บ
ไม้ธรรมชำติไว้ ในพืน้ที่กำรจดัสรรท่ีดิน สปก. โดยให้ประชำชนในพื้นที่มีสว่นร่วมดูแลรักษำป่ำธรรมชำติท่ีเหลืออยู่ 
ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนท้องถ่ิน  



 

 

 
ข้อเสนอต่อแผนแม่บทฯ  
1. สิทธิชุมชนควรระบุอยู่ในแผนแม่บทฯ รวมถึงกำรก ำหนดกลไกสิทธิกำรมีส่วนร่วมอย่ำงชดัเจน เชน่ กำรให้ประชำชนมี

ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจกำรด ำเนินกำรโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกับแผนแม่บทฯ หรือหน่วยงำนของรัฐ 
2. ชุมชนท่ีมีควำมเข้มแข็งและมศีักยภำพในกำรรักษำทรัพยำกรได้ดี ควรได้รับกำรยอมรับและคุ้มครองสิทธิตำมกฎหมำย 

โดยกำรจัดท ำเปน็พื้นที่น ำร่อง เพื่อเป็นรูปธรรมตัวอย่ำงส ำหรับกำรเผยแพร่ประสบกำรณ์ไปยังชุมชนอื่นๆ  
3. กำรไม่น ำมำตรำกำรลดกำรปล่อยกำรเรือนกระจำกจำกกำรท ำลำยป่ำ และควำมเสื่อมโทรมของป่ำ หรือ REDD+ ในพื้นท่ี

ท่ียังมีปัญหำข้อพิพำทเรื่องสิทธิที่ดินระหว่ำงภำครัฐกับชุมชน และภำคประชำชนไม่เห็นดว้ยกับกำรน ำภำคปำ่ไม้เข้ำไป
อยู่ในกลไกตลำด โดยเฉพำะป่ำไม้ท่ีมีชุมชนจัดกำรและดแูลอยู่ก่อนแล้ว และต้องมีกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดลอ้ม
สังคม ตลอดจนกลไกกำรร้องเรียนหำกโครงกำรส่งผลกระทบต่อชุมชน 

4. กำรด ำเนินโครงกำรธนำคำรต้นไม้ โดยรัฐบำลรับรองต้นไม้ธรรมชำติในพื้นที่ปจัเจกให้มีมูลค่ำเป็นทรัพย์สิน และให้กำร
สนับสนุนค่ำดูแลรักษำร้อยละ 5 ต่อปี ท้ังนี้ ชำวบ้ำนสำมำรถน ำต้นไม้ธรรมชำติไปจ ำนองจำกธนำคำรของรัฐได้ เพื่อปลด
หนี้สินเกษตรกร รำยละไม่เกิน 1,000 ต้น  

5. กำรมีนโยบำยสนับสนุนชุมชนในกำรจัดท ำแผนรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศระดับชุมชน  เพื่อให้แผนแมบ่ทฯ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และกำรผลิตของแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ ควรมีกำรจัดตั้งกลไกร่วมกันระหว่ำงองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และประชำชนในพืน้ที่ ตลอดจนกำร กำรเสริมสรำ้งศักยภำพให้กับผู้น ำชุมชน เช่น กำรฝึกอบรม กำร
แลกเปลี่ยนดูงำน เป็นต้น   

6. แผนแม่บทฯ ควรมีมำตรำกำรควบคุมตรวจสอบโครงกำร CSR เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถน ำไปสู่กำรลดภำวะ
โลกร้อนได้จริง มำกกว่ำกำรสร้ำงภำพพจน์ทำงธุรกิจกำรค้ำด้วยกำรซื้อคำร์บอนเครดิตจำกภำคป่ำไม้ เช่น กำรซื้อขำย
คำร์บอนเครดิตในภำคสมัครใจ 

7. กำรมีมำตรกำรทำงภำษีที่ดินสนับสนุนผู้ท่ีใช้ท่ีดินท่ีลดกำรปล่อยหรือช่วยกักเก็บก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ เช่น กำรได้รับ
กำรยกเว้นภำษีท่ีดินหรือจ่ำยในอัตรำต่ ำ ในทำงกลับกัน โครงกำรใดท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกสูงต้องจ่ำยภำษีในอัตรำสูง 

8. กำรจัดให้มีกองทุนสนับสนุนปำ่ชุมชนท่ีชำวบำ้นดูแลรักษำปำ่ ท่ีครอบคลุมท้ังในและนอกเขตป่ำอนุรักษ์ กำรมีกองทุน
หรือกำรสนับสนุนงำนศึกษำของท้องถิ่น และกำรให้รำงวัลเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรสนบัสนุนชุมชนดูแลรักษำป่ำ เช่น ปำ่
หัวไร่ปลำยนำ โดยสำมำรถใชง้บประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้โดยตรง  

9. กำรจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยหรือประกันควำมเสียหำยพืชผลกำรเกษตรให้กับเกษตรกรรำยย่อย จำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ โดยกำรให้ภำคอุตสำหกรรมมีส่วนร่วมรบัผิดชอบในกำรจดัตั้งกองทุนนี้  

10. กำรจัดท ำระบบข้อมูลขำ่วสำรควำมรู้ใหม่ๆ เก่ียวกับกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพือ่เผยแพร่ให้กับชุมชน โดยเปน็
สื่อท่ีมีเนื้อหำเข้ำใจง่ำย และชมุชนสำมำรถเข้ำถึงได้ ท้ังนี้เพรำะองค์ควำมรู้ที่ชำวบ้ำนมีอยูอ่ำจไม่เพียงพอ จึงต้องกำร
ควำมรู้จำกภำยนอก เช่น ควำมรู้ด้ำนภัยพบิัติในพืน้ที่เสี่ยงภัยต่ำงๆ เพื่อช่วยให้ประชำชนมีศักยภำพในกำรตั้งรับปรบัตัว
ได้ดียิ่งขึ้น 

 

(3) ข้อเสนอด้านความมั่นคงทางอาหาร  
1. ส่งเสริมระบบเกษตรแบบยั่งยนืสู่กำรปฏบิัติจริงเพื่อกำรผลิตอำหำรท่ีดี ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.1. ก ำหนดนโยบำย กฎหมำย ยทุธศำสตร์ แผน และกลไกอย่ำงจริงจังท่ีจะส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและสร้ำง
แรงจูงใจให้เกษตรกรปรบัเปลีย่นระบบกำรผลิต 

1.2. ตั้งเป้ำหมำยในกำรขยำยพื้นท่ีหรือผลผลิตอำหำรจำกระบบเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.3. ผลักดันนโยบำย กฎหมำย ยทุธศำสตร์ และแผนส่งเสริมระบบเกษตรแบบยั่งยืนไปสู่กำรปฏิบัตจิริงในพื้นท่ีโดยชุมชน



 

 

เป็นผู้ด ำเนินกำร 
1.4. เลิกกำรสนับสนุนเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวซึ่งพึ่งพำเชื้อเพลงฟอลซิล  โดยออกกฎหมำยเก็บภำษีสำรเคมี ก ำหนดสัดสว่น

เป้ำหมำยกำรลดกำรใช้สำรเคมีในภำคกำรเกษตร จดัให้มีหน่วยวิชำกำรเฝ้ำระวังติดตำมปัญหำสำรเคมีและก ำหนด
มำตรกำรอื่นๆท่ีจ ำเป็น  

1.5. มำตรกำรแกป้ัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต้องไม่กระทบต่อเกษตรกรรำยย่อยท่ีท ำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน 
2. ให้กำรคุ้มครองพื้นท่ีเกษตรกรรม กระจำยกำรถือครองท่ีดินและสร้ำงสมดลุระหวำ่งพืชอำหำรและพืชพลังงำน 

2.1. ให้กำรคุ้มครองพื้นท่ีกำรเกษตรและพืน้ที่สีเขียว  ก ำหนดเขตอุตสำหกรรมให้ชัดเจน และท ำแนวป้องกันระหว่ำงพื้นท่ี
อุตสำหกรรม กับพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงยกเลิกโครงกำรและแผนพัฒนำอุตสำหกรรมใหม่ๆท่ีจะมำลงทุนในพื้นที่ต้น
น้ ำและพื้นท่ีเปรำะบำงท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอย่ำงมำกแล้ว 

2.2. แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในเรือ่งท่ีดินระหว่ำงภำครัฐกับชุมชนท่ีรัฐประกำศเขตป่ำทับ ซ้อนพื้นที่ท ำกิน ที่อยู่อำศัย ท่ี
สำธำรณะประโยชน์ และป่ำชมุชน โดยกำรออกกฎหมำยจัดกำรท่ีดินในรปูแบบ พรบ. โฉนดชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ำ
มำมีส่วนรว่มในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ 

2.3. ออกกฎหมำยห้ำมต่ำงชำติเข้ำมำซื้อท่ีดินและก ำหนดนโยบำยปฏิรูปที่ดินโดยก ำหนดสดัสว่นกำรถือครองท่ีดินหรือ
เก็บภำษีที่ดินในอัตรำก้ำวหนำ้ 

2.4. ก ำหนดเป้ำหมำยพื้นท่ีในกำรผลิตพืชอำหำร พืชพลังงำนและพืชอุตสำหกรรมให้ชัดเจน โดยกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง
ท ำงำนประสำนกัน 

3. อนุรักษ์และจดักำรทรัพยำกรน้ ำเพื่อกำรเกษตรอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ ำ 
3.1. ล ำดบัควำมส ำคัญกำรใช้น้ ำโดยเฉพำะน้ ำจำกโครงกำรเพื่อกำรชลประทำนต่ำงๆต้องให้ควำมส ำคัญกับภำคเกษตร

ก่อน  
3.2. ส่งเสริมกำรสร้ำงแหล่งน้ ำขนำดเล็กในชุมชนโดยชุมชนมสี่วนร่วม  
3.3. ให้ควำมเคำรพสิทธิของคนในพื้นที่ลุ่มน้ ำที่จะได้ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน้ ำ 
3.4. โครงกำรขนำดเล็ก-ขนำดใหญ่ โดยเฉพำะกำรจัดกำรน้ ำท่ีมีควำมเชื่อมโยงต่อพื้นท่ีชำยฝังงจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรศึกษำ

ท้ัง EIA ,IEE  โดยตระหนักและเชื่อมโยงกับประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
3.5. ท ำให้เกิดกำรบังคับใช้กฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่อย่ำงจริงจัง เช่น กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรควบคุมกำรปล่อย

น้ ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม  
4. สนับสนุนกำรฟื้นฟูเมล็ดพันธุ์/สัตว์พื้นบำ้น เพื่อสรำ้งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและตั้งรบัปรบัตัวกับผลกระทบจำกกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
4.1. สนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้ำนในทุกระบบนิเวศกำรผลิต ตั้งแต่ในป่ำ  กำรเพำะปลูกบนที่สูง ท่ีนำ ไร่ สวน  
4.2. ก ำหนดกฎหมำยที่ป้องกันกำรผูกขำดเมล็ดพันธ์พืน้เมืองเพื่อว่ำทุกคนจะสำมำรถเข้ำถึงและใชป้ระโยชน์ร่วมกัน 
4.3. ไม่หวังพึ่งพืชตัดแต่งพันธุกรรมเพรำะมีลักษณะของกำรผูกขำดและส่งผลกระทบต่อกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชนจ์ำก

พืชพื้นเมืองเนื่องจำกจะมีกำรปนเปื้อน 
4.4. สนับสนุนให้มีกำรรวบรวมงำนศึกษำ-วิจัยด้ำนพนัธุกรรมต่ำงๆ เช่น พันธุกรรมข้ำวของไทย เพื่อด ำรงและสร้ำงควำม

หลำกหลำยทำงพันธุ์กรรมของข้ำว รวมถึงพืชอื่นๆ 
5. อนุรักษ์และบริหำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนประมงพื้นบ้ำน 

5.1. ให้กำรคุ้มครองพื้นท่ียุทธศำสตร์ผลิตอำหำรทำงทะเลและพืน้ที่เปรำะบำงทำงระบบนิเวศชำยฝังงอย่ำงเร่งด่วน  โดย
กำรทบทวนหรือหยุดแผนหรือโครงกำรพัฒนำที่ก่อให้เกิดควำมเปรำะบำงต่อชีวิตควำมเปน็อยู่ของชุมชนชำยฝังง และ
ระบบนิเวศน์ทำงทะเลและชำยฝังง เช่น กำรก่อสร้ำงเขื่อนหินทิ้ง เขื่อนกั้นคลื่น แก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะในพื้นที่หนึ่ง
กลับสร้ำงปัญหำกำรกัดเซำะในอีกพื้นท่ีหนึ่ง  ควบคุม จ ำกัดจ ำนวนกำรสรำ้งสะพำนปลำซึ่งส่งผลต่อปริมำณขยะใน
ทะเล  ยกเลิกกำรอนุญำตให้สร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมใกล้แนวปะกำรัง ไม่สร้ำงสิ่งปลูกสรำ้งรุกล้ ำทะเล และไม่



 

 

อนุญำตให้ท ำนำกุ้งตำมแนวปะกำรังชำยฝังง 
5.2. จัดกำรบริหำรพื้นที่ชำยฝังงและทรัพยำกรทำงทะเลในรูปแบบทรัพย์สินสำธำรณะแทนที่จะเป็นทรัพย์สินเอกชน  
5.3. ควบคุมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลของธุรกิจประมงพำณิชย์และป้องกันกำรท ำประมงผิดกฎหมำยโดย

ทบทวนแก้ไขและบังคับใช้กฎหมำยและมำตรกำรท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภำพและเกิดผลจริงในทำงปฎิบัติมำกขึ้น 
เช่น ก ำหนดรักษำเขตชำยฝังง 3000 เมตร ไม่ให้เรือประมงพำณิชย์ขนำดใหญ่และเครื่องมือท่ีมีอำนุภำพท ำลำยล้ำง
เข้ำมำ  ยกเลิกเครื่องมือประมงด้วยเครื่องจักรกลขนำดใหญ่ ในลักษณะครำด ลำก รุน ซึ่งจะท ำให้เกิดก๊ำซไขเน่ำ
แพร่กระจำยขึน้มำและแก้ไขกฎหมำยประมงให้ครอบคลุมเครื่องมือประมงท ำลำยล้ำงชนิดใหม่ๆ  

5.4. สนับสนุนหน่วยงำนรัฐในท้องถิ่นให้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนชำยฝังงในกำรท ำงำนร่วมกันเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนจำกทรัพยำกรทำงทะเลในทุกขั้นตอนตั้งแต่กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ กำรวำงแผน กำร
ด ำเนินงำน และกำรตดิตำมประเมินผล 

5.5. พัฒนำมำตรกำรใหม่ๆเพื่อควบคุมกำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์จำกท่ีดินในพืน้ที่แถบชำยฝังงนอกเหนือจำก 
Environmental Impact Assessment (EIA) 

5.6. ศึกษำเพื่อวิเครำะห์ถึงและวัดระดับของผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึ้นกับทรัพยำกรประมงของประเทศไทยจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศเป็นภำรกิจเร่งด่วน 

6. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและปรับปรุงแนวทำงกำรรับมือกับภัยพิบัติทำงธรรมชำติให้มีประสิทธิภำพ 
6.1. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน และท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ศักยภำพ เครื่องมือ และกลไกในกำรป้องกันชุมชนให้พ้นจำก

ภัยพิบัติ หรือได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด รวมทั้งสำมำรถช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นให้สำมำรถฟื้นตัวเองได้อย่ำง
รวดเรว็และมีประสิทธิภำพ 

6.2. กำรจัดกำรภัยพบิัติควรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหลำยหน่วยงำนในระดับท้องถิ่น เพื่อวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงท่ีอยู่
เบื้องหลังกำรเกิดภัยพิบัติขึ้น และเพื่อด ำเนินงำนแก้ไขปัจจยัเสี่ยงดังกล่ำว ซึ่งจะลดทั้งควำมถี่และควำมรนุแรงของภัย
พิบัติในพื้นท่ี 

6.3. ก ำหนดนโยบำยและแผนกำรช่วยเหลือท่ีเป็นระบบในระยะยำวส ำหรบัผู้ท่ีประสบภัยพิบัตท่ัิวประเทศ 
7. ส่งเสริมศักยภำพให้เกษตรกร ชำวประมงพื้นบ้ำนและชุมชนสำมำรถรับมือและปรับตัวจำกผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 

7.1. ปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญท่ีให้สิทธิชุมชนในกำรมีส่วนร่วมและจัดกำรทรัพยำกร รับรองและ
ส่งเสริมสิทธิของชุมชนท้องถิ่นในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและใชป้ระโยชน์อย่ำงยั่งยืนจำกทรัพยำกรธรรมชำติตำมท่ีบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ 

7.2. ส่งเสริมกำรวิจัยในด้ำนกำรผลติและสนบัสนุนทรัพยำกรและข้อมูลให้กับชุมชนเกษตร ประมงพื้นบ้ำนและชุมชนชำติ
พันธุ์อย่ำงเพียงพอเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศ 

7.3. กำรกระจำยอ ำนำจและทรัพยำกรให้กับท้องถิ่นในกำรจัดท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงและออกแบบแผนกำรรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีส่วนร่ว โดยมีกลไกระดบัท้องถิ่นท ำหน้ำท่ีหลัก 

7.4. จัดให้มกีองทุนสิ่งแวดล้อมภำยใต้กำรดูแลของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม มีภำรกิจส่งเสริมงำนหรือ
กิจกรรมเก่ียวกับกำรรับมือกับภำวะโลกร้อนระดบัท้องถิ่น  

7.5. จัดให้มีระบบท่ีช่วยแบ่งเบำควำมเสี่ยงจำกเกษตรกรในกำรผลิตอำหำร  รวมถึงจดัให้มีระบบประกันผลผลิตและชดเชย
ควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ  และส่งเสริมให้มีระบบข้อมูลด้ำนสภำพอำกำศและระบบเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภำพ
เพื่อเกษตรกรจะได้สำมำรถวำงแผนคำดกำรณ์ได้ดียิ่งขึ้น 

7.6. สนับสนุนกำรวจิัยและพัฒนำพันธุ์พืชพื้นเมืองเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  ส่งเสริมให้เกษตรกร
สำมำรถพึ่งพิงเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นแทนกำรพึ่งพิงเมล็ดพันธุ์จเีอ็มโอ   

7.7. ก ำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและด ำเนินกำรกับบริษัทหรือผู้ท่ีหลอกลวงหำผลประโยชน์และเอำเปรียบเกษตรกรหรือ
ประชำชนโดยอ้ำงประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม 



 

 

8. เน้นให้มีกำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนในกลุ่มเกษตรอุตสำหกรรมและเกษตรขนำดใหญ่และในภำคอุตสำหกรรมเอง  
โดยไม่ผลักภำระให้เกษตรกรรำยย่อย 
8.1. พุ่งเป้ำหมำยของกำรแก้ไขปัญหำไปที่เกษตรอุตสำหกรรมและเกษตรขนำดใหญ่ซึ่งเป็นต้นเหตุของกำรปลดปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจกมำกกว่ำเกษตรกรรำยย่อย 
8.2. ออกระเบียบระดบัท้องถิ่นเพื่อควบคุมกำรเผำเศษซำกทำงกำรเกษตรต่ำงๆ  
8.3. ออกกฎหมำยบังคับให้ภำคอุตสำหกรรมและภำคพลังงำนต้องรับภำระกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมดว้ยตนเองตำม

สัดส่วนท่ีก่อมำกหรือน้อย  โดยไม่ผลักภำระควำมรับผิดชอบให้กับภำคเกษตรหรือจ้ำงภำคเกษตรเป็นผู้ท ำแทน 
9. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของชำวบำ้น ชุมชนและสำธำรณะ 

9.1. ท ำให้มำตรำ 66 ว่ำด้วยสิทธิชมุชนในกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรรบัรู้ข่ำวสำรและกำรปฎิรูประบบกำรศึกษำเกิดขึ้นจริง 
9.2. สนับสนุนกำรเรียนรูว้ิถีชีวิตและภูมิปัญญำของชุมชนดั้งเดิมและคนพื้นเมือง  และส่งเสริม สนับสนุนองค์กรชำวบ้ำน

ท ำงำนศึกษำวิจัย พัฒนำควำมรู้ของตนเอง  ให้มีกำรศึกษำวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับผลกระทบจำกสภำวะโลกร้อนโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมก ำหนดโจทย์วิจัยและรบัทรำบข้อมูล เชน่ ปัญหำควำมเป็นกรดของน้ ำทะเล 

9.3. ให้มีกำรศึกษำวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับผลกระทบจำกสภำวะโลกร้อนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมก ำหนดโจทย์วิจัยและ
รับทรำบข้อมูล เช่น ปัญหำควำมเป็นกรดของน้ ำทะเล 

9.4. ให้กำรศึกษำเยำวชนรู้จักกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ ในทุกระดับกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรเรียนรู้ เขำ้ใจ
กระบวนกำรเชื่อมโยงของปัญหำต่ำงๆ ในสังคมและปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และก ำหนดให้กำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรปรับตัวเป็นหลักสูตรกำรศึกษำในระบบ 

9.5. สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรโดยตรงท่ีชัดเจนกับประชำชนถึงสถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศท่ีก ำลังเกิดขึ้น ข้อดขี้อด้อย ควำมคิดเห็นของแต่ละฝ่ำย ข้อควรพึงระวัง ฯลฯ เพือ่ให้เท่ำทันและไม่ตกเป็น
เหยื่อของผู้ต้องกำรแสวงหำก ำไร  รวมถึงก ำหนดแผนรณรงค์และให้ข้อมูลประชำชนในพืน้ที่ต่ำงๆอย่ำงแท้จริงและ
สม่ ำเสมอ  

10. สนับสนุนกำรมีสว่นร่วมจำกภำคส่วนต่ำงๆในทุกระดบั 
10.1. ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนแม่บทของชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร 
10.2. สนับสนุนหน่วยงำนรัฐในท้องถิ่นให้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
10.3. จัดตั้งกองทุนโดยน ำเงินจำกภำคอุตสำหกรรมหรือสำรเคมีกำรเกษตรมำสนบัสนุนชุมชนท่ีมีบทบำทอนุรักษ์และ

สร้ำงพื้นที่สีเขียวและชุมชนท่ีท ำเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
10.4. ส่งเสริมให้ประชำชนอยู่ร่วมกับธรรมชำติอย่ำงสอดคล้องและรับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ให้มำกขึ้น 

 

(4) ข้อเสนออื่นๆ 
1. ให้มีกำรก ำหนดทิศทำงและแนวทำงท่ีชัดเจนในกำรส่งเสริมกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน ท้ังในมิติของกำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน และใช้ตัวชีว้ัดท่ีบอกถึงกำรพัฒนำของประเทศท่ีนอกเหนือไปจำก GDP ซึ่งแสดงถึง
เฉพำะกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยรวม เช่น ใช้ตัวชี้วดักำรกระจำยรำยได้ของประชำชน และกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรธรรมชำติ เปน็ต้น 

2. แผนแม่บทโลกร้อนฯ ต้องเชื่อมโยง/บูรณำกำร กับเรื่องผังเมือง กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและวิถีชีวิตชุมชน ให้มี
กำรปรับปรุงและกำรจ้ดท ำผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรรับมือวิกฤตกำรณ์จำกโลกร้อน เพื่อเตรียมพร้อมกำรจัดกำรกับภัย
พิบัติ เช่น พื้นท่ีเสี่ยงต่อภัยพบิัติ ต้องมีกำรจัดกำรพิเศษอย่ำงไร  

3. ให้มีกำรเชื่อมโยงกับแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำงๆ ได้แก่ แผนกำรจัดกำรป่ำ (เพื่อแก้ปัญหำควำมขัดแย้งเรื่องกำรใช้
ประโยชนแ์ละกำรมสี่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรปำ่)  แผนกำรจัดกำรน้ ำ (เพื่อป้องกันปัญหำกำรแย่งชิงน้ ำระหว่ำง
ภำคเกษตรและอุตสำหกรรม)  ท้ังนี้กำรบูรณำกำรดังกล่ำว รฐัจะต้องยอมรับสิทธิชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกร และมี



 

 

กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจและงบประมำณให้ท้องถิ่นด้วย  
4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรเรียนรู ้ กำรคิดวิเครำะห์ และกำรจดักำรกับสภำพปัญหำต่ำงๆของพื้นท่ี รวมถึง

เรื่องโลกร้อนด้วย รวมทั้งต้องสนับสนุนส่งเสริมกำร “วิจัย” วถิีชีวิตเดิม / องค์ควำมรู้ของชุมชนท่ียั่งยืนอยู่แล้ว ให้ชุมชน
ได้เรียนรู้เอง และด ำรงรักษำเอำไว้ต่อไป 


