
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอ 

ตอกระบวนการและเน้ือหาของโครงการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP) ประเทศไทย  

 

 คณะทํางานเพื่อโลกเย็นที่เปนธรรมไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนรางขอเสนอการเตรยีม

ความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP)” เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2555 ที่จัดขึ้นโดยกองทนุหุนสวนคารบอนปาไมของ

ธนาคารโลก (FCPF) และโครงการลดกาซเรือนกระจกในปาเอเชีย (LEAF) แมวาคณะผูจัดจะระบุวัตถุประสงคการ

ประชุมในครั้งนี้วา เพื่อใหโอกาสภาคประชาสังคม ชุมชนทองถิ่นทีพ่ึ่งพงิปา และกลุมชาติพันธมีสวนรวมใน

กระบวนการเรดดพลัส ทบทวนรางขอเสนอ R-PP ของประเทศไทย แตผูเขารวมทุกคนกลับพบความจริงในชวงบาย

ของการประชมุวารางโครงการไดถูกสงไปใหกับคณะกรรมการการมีสวนรวมของกองทุนหุนสวนคารบอนปาไมของ

ธนาคารโลกเรยีบรอยแลว เนือ่งจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หนวยงานดําเนินการโครงการฯ มี

กําหนดการเขาประชุมนําเสนอโครงการฯ ในอีก 2 สัปดาหหนา (ตามเงื่อนไขที่ตองสงเอกสารโครงการใหกับคณะ

กรรมการฯ กอน 3 สัปดาห) การประชุมในครั้งนี้จงึไมอาจนําไปสูการแกไขใดๆ ในรางแผนได แมจะมีความไม

เหมาะสมและมีขอมูลท่ีผิดพลาด ทําไดเพียงแนบขอคิดเหน็และขอเสนอเขาไปในภาคผนวกของรางโครงการฯ หรอื

นําเสนอในท่ีประชุมผานผูแทนไทยคือกรมอทุยานฯ เทานัน้ นัน่เปนเหตุผลสําคัญที่คณะทํางานโลกเย็นที่เปนธรรม 

ผูแทนเครือขายปฎิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด และผูแทนเครือขายกระเหรี่ยงประเทศไทย ไมมีทางเลือกอื่นใดนอกจาก

การเดินออกจากหองประชุมในที่สุดดวยความผิดหวัง 

ทางคณะทํางานเโลกเย็นฯ จงึใครขอสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอที่ไดนําเสนอไวใน 2 ประเด็นใหญ ตอ

ผูเก่ียวของ คือ กระบวนการมีสวนรวมที่มีปญหา เนื้อหาบกพรองในสาระสําคัญ และขอเสนอท่ีเรียกรองความ

รับผิดชอบคณะกรรมการการมีสวนรวม ธนาคารโลก และผูรับผิดชอบฝายไทยดังตอไปนี้    

การมีสวนรวมที่ผานมามปีญหาอยางไร  

 กระบวนการมีสวนรวมไมไดเปนไปตามมาตรฐานของหลักการประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล ต้ังแต

เริ่มตนซึ่งดําเนนิการโดยกรมอุทยานฯ จนถงึการประชุมครั้งหลังสุด (7 มนีาคม 2556) นั้นคือขอมูลท่ีไดรับและ

ชวงเวลาที่เตรียมการมีความกระชั้นมาก อกีทั้งยังมีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญที่มิไดถูกรับเชิญเขารวมการ

ประชุมรับฟงความเห็นที่ผานมาจํานวนมาก โดยเฉพาะชุมชนในเขตปาอนุรักษ และคณะทํางานโลกเย็นฯ ทั้งที่

ทํางานในระดับชาติมาหลายปและปฏิสัมพันธกับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในหลายโอกาส 

การใหความเห็นชอบอยางอิสระ กอนการตัดสินใจ และยืนยนัใหดําเนินการได (Free, Prior, and Informed 

Consent - FPIC Free, Prior, and Informed Consent – FPIC) ซึ่งทางกลุมชนเผาพื้นเมืองยึดถืออยู ซึ่งถูกระบุถึง



และกลาวอางโดยทั้งธนาคารโลก และกรมอทุยานฯ นั้น หมายถึงการที่ไดขอมูลลวงหนาที่เพียงพอเปนเงื่อนไขที่มี

ความสําคัญที่สุด กระนั้นก็ตามในการประชุม (รวมถึงครั้งลาสุด) ขอมูลโครงการฯ ถูกสงใหผูที่ไดรับเชญิเขารวมการ

ประชุมกอนหนาเพียงไมกี่ชัว่โมง จึงเปนเรือ่งยากที่จะเตรียมการเพื่อใหความเห็นไดอยางถี่ถวน ซึ่งขัดกับหลักการนี้

อยางชัดเจน 

นอกจากนั้น การที่จะใหความเห็นชอบอยางอิสระได ผูใหความเห็นตองไดรับขอมูลท่ีมคีวามรอบดาน แต

ปรากฏวากระบวนการที่ผานมาโดยตลอด ผูที่มีความรูทางวิชาการไมไดมาจากสองมุม แตมาจากมุมผูจัดทําราง

เทานั้น การวิเคราะหที่แตกตางออกไปเพื่อที่จะไดประโยชนอยางแทจริงนั้นไมเคยม ีกระบวนการท่ีผานมาจึงมีขอมูล

ที่จํากัดและลําเอียง  

กระบวนการท่ีผานมาจึงไมอาจเรียกไดวาเปนกระบวนการมีสวนรวมที่มีความหมายแตอยางใด  ประชาชน

ไมสามารถใหความคิดเห็นที่มีประโยชนหรอืแมกระทั้งบอกไดวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับราง R-PP  ดังนั้น

คณะกรรมการฯ จําเปนตองพจิารณาบนพื้นฐานวาราง R-PP นี้ไมเคยผานกระบวนการมีสวนรวมตามมาตรฐานที่

ธนาคารโลกกลาวอางเลย  

2. เนื้อหาบกพรองในสาระสําคัญอยางไร 

ราง R-PP จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสะทอนบริบทท่ีเปนจริงของประเทศไทย แตกลับมิไดเปนเชนนั้น 

ตัวอยางที่สําคัญมากคือมีชุมชนจํานวนมากอยูในพื้นที่ที่รฐัประกาศวาเปนปาอนุรักษซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณ

กวางขวาง และนํามาสูความขัดแยงอยางใหญหลวงในปจจุบัน นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนประเทศเดียวที่มีการ

กลาวหาฟองรองประชาชนวาทําใหอากาศรอนขึ้น ที่รูจักกนัใน “คดีโลกรอน” มีความรุนแรงเกิดขึน้จริงในระดับพื้นที่ 

แตราง R-PP ของประเทศไทย กลับระบุวาเปนแคขอหวงใยโดยไมใหขอมูลแตอยางใด ซึ่งผิดจากความเปนจริง 

เพราะปญหาความขัดแยงที่รุนแรงระหวางประชาชนและหนวยงานอยางกรมอุทยานฯ คือขอเท็จจรงิที่ตองแกไข

โดยเร็วที่สุดมิใชเปนเพียงขอหวงใยที่ตองคํานึงถึง หมายถึงเปนเงื่อนไขที่จะตองคลี่คลายกอนที่เครื่องไมเครื่องมือ

ใหมๆ ระดับชาติและระดับโลกจะหย่ังและแตะไปถึงชุมชน ถาไมมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะคล่ีคลายปญหาเหลานี้ 

โครงการเชนเรดดพลัส รังแตจะกอใหเกิดความรุนแรงมากขึ้น  

ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองวิเคราะหใหไดกอนวาสถานการณที่เปนจริงเปนอยางไร ซึง่สมควรปรากฏ

อยูในราง R-PP แตกลับไมพบวาปรากฏอยูที่ไหนในราง R-PP เชน การประกาศเขตปาอนุรักษของรฐัทําใหเกิด

ความขัดแยงอยางไร เกิดความรุนแรงขึ้นเทาไร เกิดขึ้นในพื้นที่ไหนบาง คดีที่รฐัฟองรองอยูในชั้นศาลมีอยูเทาใด 

รวมถึงมูลเหตุและการพยายามแกปญหาท่ีผานมา 

ในขั้นตอนการเตรียมความพรอมนัน้ควรจะตองใหขอมูลทางเลือกและทางออกอื่นๆ ในการสนับสนุนใหเกิด

การดูแลรักษาปาวามีอะไรบาง ซึ่งอาจเปนกลไกเรดดพลัสหรืออาจไมใชก็ได ไมใชบีบประชาชนวามีทางเลือกเดียว 

อีกทั้งยังมิไดใหความสําคัญกับประเด็นสิทธิชุมชนอยางเทาเทียมในการใหชุมชนเปนผูนําในการดูแลรักษาปา ดังจะ

เห็นไดจากการท่ีราง R-PP ผนวกเอาเรื่องสิทธิชุมชนเปนเพียงสวนที่จะประยุกตเขากับเรดดเทานั้น การกลาวถึง



สิทธิชุมชนท่ีปรากฏอยูในราง R-PP จึงเปนเพียงการนําเอาเรื่องของวิถีชุมชนมาเปนสวนที่เรียกวา สรางความชอบ

ธรรมใหกับเรดดเทานั้น  

 นอกจากนั้น รางฯควรจะใหภาพผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชโครงการในลักษณะของเรดด และเปน

สิทธิอันชอบธรรมของประชาชนที่จะเขารวมโครงการหรอืประชาชนทั่วไปที่จะรับรู ซึ่งสามารถแบงผลกระทบไดเปน

สองระดับ 

ระดับท่ี 1 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนในพืน้ที่ปา ในเรื่องสิทธิในการใชและกรรมสิทธ์ิการถือครองที่ดิน และสุดทาย

นําไปสูกรรมสิทธ์ิคารบอน ซึง่ในรางฯไมไดมีแนวทางหรือขั้นตอนในการสรางความชัดเจนแตอยางใด รวมทั้งยังไมมี

การวิเคราะหวาการจะไดมาซึ่งงบประมาณผานกลไกตลาดนั้นมีขอทาทายอยางไร 

ระดับท่ี 2 ผลในดานการแกไขปญหาโลกรอน กลาวคือกลไกตลาดและสรางคารบอนเครดิตจะชวยแกไขปญหาโลก

รอนหรือไมอยางไร มีตัวเลือกอื่นอีกหรือไม แนนอนวาในดานหนึ่ง การชวยดูแลรักษาปาของประชาชนจะชวย

คล่ีคลายปญหาโลกรอนได แตอาจไมมีความหมายเมื่อคารบอนจากปาไมที่พวกเขาดูแลรักษาถูกนําไปขายใหกับ

ธุรกิจขนาดใหญเพื่อนําไปปลอยกาซเรือนกระจกตอไป ประเด็นเหลานี้ไมไดมีการนํามาวิเคราะหในกระบวนการ 

เอกสารที่ผานมาแตอยางใด ประชาชนมีสิทธิดวยประการทั้งปวงในการรับรูขอมูลเหลานี้กอนการเขาไปมีสวนรวมใน 

R-PP หรือเรดดพลัส  

ขอเรียกรอง 

 จากเหตุผลที่ยกมาเปนตัวอยางขางตนนั้น ชี้ใหเห็นถึงปญหาทั้งในแงของกระบวนการและในแงโครงสราง

เนื้อหา ในการประชุมวันที่ 7 มีนาคม 2556 คณะทํางานโลกเย็นฯ จึงเสนอใหกรมอุทยานฯ ขยายระยะเวลาการย่ืน

ราง R-PP ตอธนาคารโลกไปอีกสองเดือน เพื่อจัดกระบวนการรับฟงความเห็นที่มีความหมาย ในการนีค้ณะทํางาน

โลกเย็นฯ พรอมที่จะรวมออกแบบและเตรียมการในดานเนื้อหา และประสานงานกับเครอืขายองคกรภาคประชาชนที่

ถูกละเลยใหไดเขามาในกระบวนการมีสวนรวมที่วานี้ เพื่อปรับโครงสรางและเติมเต็มเนื้อหาที่ขาดหายไปหรือ

บกพรองในราง R-PP  

 ขอเสนอดังกลาวไดรับการปฎิเสธจากกรมอุทยานฯ รวมถึงธนาคารโลก โดยใหเหตุผลวา การประชุมของ

คณะกรรมการการมีสวนรวมเพื่อพิจารณาราง R-PP ไดกําหนดไวแลว ไมสามารถเลื่อนเวลาออกไปได  

 ภายใตสถานการณดังกลาว คณะทํางานโลกเย็นฯ จึงขอเรียกรองความรับผิดชอบจาก กรมอุทยาน และ

คณะกรรมการการมีสวนรวม, ธนาคารโลก ในฐานะผูดําเนินการใหโครงการนี้เดินหนาดังนี ้

1) เม่ือทราบและเห็นรวมกนัเมื่อการประชุมวันที่ 7 มนีาคม 2556 วากระบวนการที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

ปราศจากธรรมาภิบาล และไมสามารถเรียกวากระบวนการมีสวนรวม เนือ่งจากผูมีสวนไดสวนเสียโดย

ตรงที่สําคัญไมไดเขารวม (เชนเครือขายปฏิรูปที่ดิน และผูที่โดนกระทําจากรัฐในกรณีปาไม) ผูเขารวมไดรับ

ขอมูลดานเดียว ขอมูลท่ีไดไมมีโอกาสทําความเขาใจลวงหนา (เชน ไดรบัเอกสารหลายรอยหนาลวงหนา



เพียงไมกี่ชั่วโมง) ผูเขารวมไมมีเวลาแสดงความคิดเห็นหรือมีอยางจํากัดมาก (เชน ทัง้งานเปดโอกาสให

ผูเขารวมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพียง 10 นาที) ดังนั้นทางธนาคารโลกควรจะแจงเรื่องนี้ให

คณะกรรมการฯ รับทราบเพื่อใหมีแนวทางปฏิบัติเพื่อแกไขปญหากอนการดําเนินการในขั้นถัดไป 

2) ใหกรมอุทยานฯ จัดกระบวนการที่โปรงใส เปนธรรม ในการจัดทําประชาพิจารณระดับชาติที่มีความหมาย 

โดยใหทุกฝายมีสวนรวม รับรูขอมูลจากตางมุมในเวลาที่เพียงพอ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่เพียงพอ 

รวมถึงมีกระบวนการสรุปผลที่โปรงใสและตรวจสอบไดและนําไปสูการปรับรางฯ โดยเรว็ที่สุดกอนการเสนอ

เพื่ออนุมัติ R-PP 

3) กอนการจัดประชาพิจารณระดับชาติ จะตองสนับสนุนใหมกีระบวนการเตรียมความพรอมระดับภูมิภาค ใน

ลักษณะการรับฟงความคิดเห็นโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามขอ 2) อยางนอยที่สุดสามครั้งในสามภูมิภาค

แตกตางกัน 

4) ปรับโครงสรางเนื้อหาของตัวราง R-PP โดย  

(4.1) ระบุสถานการณดานปาไม ซึ่งใหความสําคัญกับประเด็นสิทธิประชาชนในเขตปา กรณีความขัดแยง

และรุนแรงในพื้นที่ตางๆ ที่เปนจริงและเปนปจจุบันโดยใหขอมูลท่ีชัดเจนตามที่กลาวไปกอนหนานี ้

(4.2) วางแนวทางคลี่คลายปญหาเหลานี้ใหไดกอนการดําเนินโครงการเรดดพลัส  

(4.3) มีการวิเคราะหวาโครงการมีหลักประกันที่เปนรูปธรรมอะไรท่ีจะไมกอใหเกิดปญหาดานสิทธิ รวมถึง

การสงเสริมการอยูรวมกับปาอยางยั่งยืนของชุมชน  

(4.4) มีบทวิเคราะหจุดออนจดุแข็งของเรดดในฐานะเครื่องมือหนึ่งในการแกไขปญหาโลกรอน และการดูแล

รักษาปาไมอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

5) ใหมีการปรับแกขอมูลท่ีไมเปนจริงในรางฯ ออก เชนในสวนที่เก่ียวของกบัการอางถึงองคกรตางๆ วามีสวน

รวมกับกระบวนของกรมอุทยานฯ การอางถงึแผนแมบทเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยาง

เล่ือนลอย การอางถึงโครงการของกลุมอนิแปงที่ผิดพลาด ฯลฯ ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอมูลท่ีจะไดจาก

กระบวนการมีสวนรวมที่จะเกิดขึ้นตอจากนี้ 

หากทางธนาคารโลกไมดําเนินการเพื่อใหมกีารแกไขปญหาอยางมีความหมาย และผลกัดันให

คณะกรรมการใหความเห็นชอบตอราง R-PP ของไทยโดยไมมีการปรับแกอยางมีนัยสําคัญ ธนาคารโลกก็ถือเปนผู

สมรูรวมคิดในการสนับสนุนกระบวนการที่ปราศจากธรรมาภิบาลฉอฉล และเอาเปรียบประชาชน  

อนึ่ง คณะทํางานโลกเย็นฯ ไมใชผูแทนและไมอาจอางความเปนตัวแทนของภาคประชาชนทั้งหมดได แตให

ความเห็นในฐานะผูที่ติดตามเร่ืองนี ้ดังนัน้วิธีการท่ีเหมาะสมที่สุดคือการเปดพื้นที่ใหประชาชนอยางแทจริง มิใชการ

ทําประชาสัมพันธและสรางแรงจูงใจใหกับองคกรหรือคณะบุคคลเฉพาะกลุม  

15 มีนาคม 2556  คณะทํางานโลกเย็นที่เปนธรรม (Thai Climate Justice Working Group) 

ประสานงาน จักรชัย โฉมทองดี (jacques-chai@focusweb.org) 


