
ขอหวงกังวลและขอเสนอของประชาชนไทย

ตอรายงานการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส 

(R-PP) ประเทศไทย, ฉบับธันวาคม 2556

ที่ประชุมครั้งที ่ 14 ของคณะกรรมการมีสวนรวม (Participants Committee) กองทุนหุนสวนปาไม
คารบอน (FCPF) ซึ่งนำโดยธนาคารโลก มีมต ิ (Resolution PC/14/2013/6) ใหประเทศไทย (โดยการดำเนิน
งานของกรมอุทยานฯ) ดำเนินการแกไขเพิ่มเติมขอเสนอในการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส หรือขอ
เสนอ R-PP ในประเด็นหลัก 5 ประเด็น ตามเอกสารแนบทาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ใหจัดกระบวนการหารือ
ประชาชนผูมีสวนไดเสียเพิ่มเติมในระดับภูมิภาคและระดับชาต ิ เพื่อนำขอมูลและความเห็นที่ไดไปปรับปรุงขอ
เสนอ R-PP 

ทั้งนี ้ เพราะการจัดรับฟงความเห็นที่ผานมายังมีปญหาหลายสวนดังที่ภาคประชาชนรวมทั้งคณะ
ทำงานโลกเย็นที่เปนธรรมไดสะทอนไปกอนหนานี้ตอ FCPF ในเดือนมีนาคม 2556 ทั้งดานกระบวนการมีสวน
รวม อาท ิ กลุมผูมีสวนไดสวนเสยีสำคญัไมไดรับเชิญเขารวมรับฟงความเห็นจำนวนมาก การใหความเห็นชอบ
อยางอิสระ กอนการตัดสนิใจ บนพื้นฐานของขอมูลทีเ่พียงพอ (Free, Prior, and Informed Consent - FPIC
Free, Prior, and Informed Consent – FPIC) ไมอาจเกิดขึ้นไดเนื่องจากมิไดมีการใหขอมูลที่เพียงพอตอการ
ตัดสินใจลวงหนา  ตลอดจนความบกพรองของเนื้อหาทีมิ่ไดสะทอนขอเทจ็จริงสำคญัในบริบทของประเทศไทย
อยางมีนัยสำคัญ เชน ขอเท็จจริงวามีชุมชนจำนวนมากอาศัยและทำกินอยูในพื้นที่ที่รัฐประกาศวาเปนปา
อนุรักษซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณกวางขวาง และนำมาสูความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางประชาชนในพื้นที่
ตางๆและเจาหนาที่รัฐในปจจุบัน 

ทางคณะทำงานโลกเย็นที่เปนธรรมเห็นวา การจัดกระบวนการรับฟงความเห็นขึ้นใหม ดังที่เรียกวา
“สุนทรียสนทนา” นี้ อาจเปนโอกาสอันดีที่จะกำหนดกติการวมกันในการเร่ิมตนดำเนินการเร่ืองเรดดอยางเหมาะ
สมและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย คณะทำงานฯ จึงเขารวมดวยความจริงใจ และสนับสนุนกระบวนการอยางเต็ม
ที่ โดยเขารวมในทุกเวที และชวยประสานการมีสวนรวมของภาคประชาชนที่เก่ียวของจากทุกภูมิภาค 

อยางไรก็ตาม การที่จะชี้วารัฐไทยไดดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ (FCPF) วางไวหรือไม
สวนสำคัญตองประเมินวาเนื้อหาในราง R-PP ไดมีการปรับปรุงเพื่อสะทอนขอเท็จจริง และขอหวงกังวลของ
ประชาชนมากนอยเพียงใด  ซึ่งการแกไขเพิ่มเติมราง R-PP ลาสดุนั้นพบวา แมทางกรมอุทยานฯ จะมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาบางสวนในรางอันเปนผลจากการรับฟงความเห็นที่จัดเพิ่มขึ้นจริง แตกลับปฎิเสธเนื้อหาที่เปน
ขอเสนอของประชาชนในประเด็นพื้นฐานที่เก่ียวเนื่องกับการแกไขความขัดแยงระหวางประชาชนและเจาหนาที่
รัฐ ซึ่งเปนเงื่อนไขทีส่ำคัญอยางยิง่ตอการสรางความไววางใจระหวางกัน อันเปนรากฐานในการทำงานรวมกัน
ตอไปหากมีการดำเนินโครงการเรดดพลัสในพื้นที่ตางๆ ประเด็นและขอเสนอเหลานั้นซึ่งประชาชนสะทอนใน
การรับฟงความคิดเห็นทุกคร้ังที่ผานมาในป 2556 ไดแก 

1. ปญหาการประกาศพื้นที่ปาอนุรักษทับซอนพื้นที่ของชุมชนที่อาศัยและหากินในปาอยูเดิมเปนปญหา
พื้นฐานของความขัดแยงระหวางประชาชนในพื้นที่และเจาหนาที่ตลอดหลายทศวรรษที่ผานมา ซึ่งภาค
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ประชาชนเสนอใหจัดทำแนวเขตระหวางพื้นที่ทำกินและที่อยูอาศัยของชาวบานกับพื้นที่เขตปาอนุรักษ
และเขตปาสงวนใหชัดเจนรวมกัน และตระหนักถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญของชุมชนเหลานั้นทั้งในทาง
กฎหมายและทางปฏิบัติโดยการเพิกถอนพื้นทีป่าอนุรักษทีม่าประกาศทบัซอนพื้นทีชุ่มชน  ทัง้นี้ ตอง
ใหประชาชนผูไดรับผลกระทบไดมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการในการแกไขปญหารวมกับ
หนวยงานภาครัฐ และการดำเนินการแกไขปญหาตองแลวเสร็จกอนรับเอากลไกเรดดพลัสมาดำเนิน
การในประเทศ 

2. ปจจุบันประเทศไทยยังใชกฎหมายปาไมลาหลังที่ประกาศใชมานานกวาหาทศวรรษแลว ซึ่งไม
สอดคลองกับวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน ซ้ำยังขัดแยงกับสิทธิของชุมชนตามที่กำหนดไวใน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจบัุน  จงึจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมีแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายปาไมที่
ชัดเจน โดยเฉพาะในเร่ืองการยอมรับสิทธิชุมชนในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติอันเปนปจจัยพื้นฐาน
ในการดำรงชีวติ รวมถึงสทิธิการเปนเจาของ การใชประโยชน และการบริหารจดัการทรัพยากรของ
ชุมชนทองถิ่น ฯลฯ ตามที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

3. การตัดสินใจที่มีนัยสำคัญตอการดำเนินการเรดดพลัส จะตองใหความสำคัญ “ลำดับแรก” กับการมีสวน
รวมในกระบวนการตัดสินใจของ “ชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมและชนเผาพื้นเมือง” ทีอ่ยูอาศยัและพึ่งพิงปาใน
ฐานะผูทีจ่ะไดรับผลกระทบโดยตรงตอการดำรงอยู  อยางไรก็ตาม ราง R-PP ฉบับลาสุดจัดกลุมคน
เหลานี้ไวเปนหนึ่งในกลุมผูมีสวนไดเสียทัง้หมด ซึ่งยังประกอบดวยกลุมอื่นๆ ตัวอยางเชน นักวิชาการ
หนวยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/เอ็นจีโอ ฯลฯ อันนำมาสูความกังวาเสยีงของเขาเหลา
นั้นในฐานะเปนเพียงหนึ่งในผูมีสวนไดเสียทัง้หมด จะกลายเปนเพียงเสยีงสวนนอยและไมถูกรับฟงใน
การตัดสินใจเร่ืองที่มีนัยสำคัญตอชีวิตและวิถีชีวิตของพวกเขา 

4. ในสวนของการใหประชาชนรวมตัดสินใจเชิงนโยบายในการรับเอากลไกเรดดพลัสมาดำเนินการใน
ประเทศ ภาคประชาชนยืนยันในหลักการที่จะตองระบุอยางชัดเจนวา ตองจัดกระบวนการหาฉนัทามติ
รวมกัน (Free, Prior, and Informed Consent – FPIC) ในทุกขัน้ตอนของการดำเนินการ รวมถึงการ
จัดทำประชาพิจารณ/รับฟงความเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสยีทกุกลุมในระดับพื้นที ่ กอนการดำเนินงาน
เรดดพลัสขั้นตอนใดๆ มิใชเฉพาะในขั้นตอนการทำโครงการตนแบบ (pilot project) เพื่อเตรียมการ
เรดดพลัสดังที่ระบุในราง R-PP ฉบับลาสุดเทานั้น 

5. ภาคประชาชนยืนยันวาการดำเนินโครงการเรดดพลัสจะตองไมนำไปสูการนำคารบอนเครดิตจากปา
เขาสูระบบตลาด และเห็นดวยกับการใชระบบกองทุนเทานั้น

ประเด็นผลกระทบตอสิทธิที่ดิน ถือเปนประเด็นที่ชุมชนในเขตปามีความวิตกกังวลมากที่สุดในทุกเวที
อันเปนผลจากปญหายืดเยื้อยาวนานในเรื่องสิทธิการใชประโยชนที่ดิน ความไมชัดเจนของแนวเขต ความขัด
แยงในเร่ืองกรรมสทิธิทีดิ่น และการจบักุมดำเนินคดีกับชุมชนในเขตปา เปนตน  ดวยเหตุนี้ ชุมชนจงึมีความ
กังวลอยางยิง่วา การดำเนินกลไกเรดดพลัสโดยมิไดแกไขปญหาพื้นฐานเหลานี้ จะสงผลกระทบตอการละเมิด
สิทธิของชุมชนในเขตปาตอไป และอาจทำใหความขัดแยงระหวางเจาหนาที่รัฐและชุมชนในพื้นที่ทวีความรุนแรง
ขึน้ นอกจากนี้ ทางกรมอุทยานฯ ชี้แจงเหตุผลในการไมยอมรับขอเสนอของประชาชนในประเด็นสทิธิทีดิ่นวา
กลไกเรดดพลัสไมอาจแกปญหาที่ดินไดเพราะการแกไขปญหาที่ดินใหกับประชาชนนั้นเปนหนาที่ของรัฐบาล
ไมใชกรมอุทยานฯ ทัง้ทีค่วามขดัแยงตางๆ ทีเ่กิดขึน้ในพื้นที ่ ลวนมีสาเหตุสำคัญมาจากกฎหมายปาไมทีไ่ม
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ยอมรับสิทธิชุมชน ภาคประชาชนจึงมีความเห็นรวมกันในทุกเวทีเสนอวาการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดด
พลัสจะตองระบุแนวทางเพื่อนำไปสูการคล่ีคลายปญหาไวใน R-PP ใหชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อสรางหลักประกันในการ
ปกปองคุมครองสิทธิที่ดินและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นและชนเผาพื้นเมืองกอนการ
ดำเนินการกลไกเรดดพลัส  

ทัง้นี้ ประเด็นสทิธิทีดิ่นเปนหนึ่งใน 5 ประเด็นหลักที่ประเทศไทยจะตองมีการปรับปรุงแกไข ตามมติ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (FCPF) ในเอกสารแนบทาย “ขอ 4 เชื่อมตอใหเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นใน
R-PP วาการทำการศึกษาวิเคราะหที่จะจัดทำในชวงการเตรียมความพรอมจะชวยแกไขปญหาเร่ืองการถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดินและเร่ืองมิติหญิงชายไดอยางไร”  

แมวา กรมอุทยานฯ จะอางวาไดมีการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับปาไม ในสวนที่เก่ียวของกับกรมอุทยา
นฯ คือ กฎหมายอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และกฎหมายสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 (แกไข
ปรับปรุง พ.ศ. 2535) รวมถึงกฎหมายภายใตการดูแลของกรมปาไมอีก 4 ฉบับ ตามนโยบายของรัฐบาลเม่ือป
2548 ในการพัฒนากฎหมายใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แต
กระบวนการปรับปรุงกฎหมายดังกลาวไมเปนที่รับรู และชุมชนดั้งเดิมและชนเผาพื้นเมืองในเขตปาไมไดมีสวน
รวม ในกระบวนการปรับปรุงแกไขกฎหมายดังกลาวแตอยางใด จึงกลาวไดวา การปรับปรุงแกไขที่กรมอุทยานฯ
อางวาไดผานการประชุมรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเรียบรอยแลวนั้น เปนการดำเนินการโดย
หนวยงานของรัฐแตเพียงฝายเดียว  

ในเรื่องการมีสวนรวมเปนอีกประเด็นสำคัญที่ชุมชนเสนอตรงกันในทุกเวทีวา ตองเปนกระบวนการมี
สวนรวมในการตัดสินใจทุกระดับตั้งแตระดับลางจนถึงระดับนโยบาย ชุมชนเห็นวาการมีสวนรวมตองมิใชเพียง
แคการเปนผูปฎิบัติตามเทานั้น  จงึเสนอใหใชกระบวนการหาฉนัทามต ิ (FPIC) ขึน้ในทุกระดับ ในทางกลับกัน
รายงาน R-PP ระบุกระบวนการการหาฉันทามติรวมกันไวเฉพาะในขั้นตอนการดำเนินการพื้นที่นำรองเทานั้น
แตไมปรากฏอยูในขั้นตอนสำคัญอยางการตัดสินใจทางนโยบายในการดำเนินการเตรียมความพรอมตอกลไก
เรดดพลัส ทั้งนี้ระบุวาการตัดสินใจรับกลไกเรดดพลัสมาดำเนินการในประเทศไทยเปนอำนาจการตัดสินใจของ
เฉพาะภาครัฐเทานั้น 

ในทุกเวทีเห็นวา การดูแลรักษาปาของประชาชนชวยบรรเทาภาวะโลกรอนได แตเมื่อใดที่คารบอน
เครดิตจากภาคปาไมเขาสูกลไกตลาดจะไมสามารถแกปญหาโลกรอนได เพราะคารบอนเครดิตดังกลาวจะชวย
ใหผูปลอยกาซเรือนกระจกรายใหญซึ่งมีกำลังซื้อมากและเปนตนเหตุของการทำใหเกิดภาวะโลกรอนยังคงปลอย
มลพิษไดตอไป ดังนั้นจึงไมเห็นดวยในการนำกลไกเรดดพลัสเขาสูระบบตลาด และเห็นดวยกับการใชระบบ
กองทุนเทานั้น ซึ่งทางกรมอุทยานฯ ไมยอมรับขอเสนอนี้ โดยชี้แจงวาการเขาสูกลไกตลาดเปนชองทางทางการ
เงินในอนาคตที่อาจเกิดขึน้ ทัง้ยงัมิไดมีการระบุแนวทางใดๆ ในชวงการเตรียมความพรอมวาจะทำใหเกิดการ
แลกเปล่ียนถกเถียงหรือศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาวเพื่อหาความเห็นรวมกันกับผูมีสวนไดเสีย 

นอกจากนั้น รายงาน R-PP ยังขาดขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาชุมชนในเขตปาอยางละเอียดเพียงพอ
ตัวอยางเชน การระบุขอมูลตัวเลขจำนวนประชากรในเขตปาที่ต่ำกวาความเปนจริง โดยระบุใน R-PP วามี
ประชากรในเขตปาอยูราว 184,710 ราย ทัง้ทีเ่คยอางอิงตัวเลขในแผนเตรียมความพรอมกลไกเรดด หรือ R-
PIN ของกรมอุทยานฯ (ธันวาคม 2552) วามีประชาชนที่อยูในพื้นที่ปาอนุรักษราว 555,000 คน ในขณะทีก่าร
ศึกษาของศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเลียแปซิฟก นำเสนอเมื่อกันยายน 2553 อางอิงขอมูล
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จากกรมอุทยานฯ วามีประชาชนอยูในเขตปาอนุรักษ 110,503 ครอบครัว คิดเปนประชากร 716,819 คน  ยิ่งไป
กวานั้น กรมอุทยานฯ ยงัหลีกเล่ียงที่จะกลาวถึงจำนวนประชาชนและเกษตรกรรายยอยทีอ่ยูอาศัยและทำกนิใน
เขตปาจำนวนมาก ซึ่งกำลังถูกฟองรองดำเนินคดีทางอาญาและทางแพงโดยหนวยงานรัฐในขอหาทำให
ทรัพยากรธรรมชาติเสยีหาย และทำใหโลกรอนขึน้ ซึ่งกรณีเหลานี้เปนกรณีทีมี่ความขดัแยงสงู และมีการรอง
เรียนจากประชาชนวาไมไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมจากรัฐ อันเปนผลโดยตรงจากปญหาพื้นฐานตางๆ ดังที่
กลาวมาแลว ดังนั้นอาจกลาวไดวาการเลือกนำเสนอขอมูลอยางไมครบถวนสะทอนวา กรมอุทยานฯ ซึ่งเปนคู
ขัดแยงโดยตรง จงใจลดนัยสำคัญของชุมชนที่อยูในเขตปาอันจะสงผลตอการวิเคราะหอยางเปนจริงถึงผลกระ
ทบที่จะเกิดกับชุมชนจากการดำเนินกลไกเรดดพลัส 

ดวยการปฎิเสธที่จะแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาสำคัญอันเปนขอเสนอที่พรอมเพรียงจากทุกเวทีรับฟงความ
เห็นดังที่กลาวมาขางตนแลวนั้น รายงาน R-PP ฉบับลาสุดจึงไมสามารถทำใหประชาชนม่ันใจไดวา ปญหาเร่ือง
สิทธิของชุมชนในเขตปาตามรัฐธรรมนูญ จะไดรับความคุมครองกอนที่ประเทศไทยจะรับเอากลไกเรดดพลัส เขา
มาดำเนินการ ดวยเหตุนี้ คณะทำงานโลกเยน็ทีเ่ปนธรรม และองคกรเครือขายภาคประชาชนดังรายนามทาย
จดหมายนี้เห็นวา ไมอาจยอมรับรายงาน   R-PP   ของประเทศไทยฉบับนี้ได  เพราะถือวา “กระบวนการ
สุนทรียสนทนาเพื่อการปรับปรุงรางฯอยางมีความหมาย” ไมเคยเกิดขึน้จริง เนื่องจากกรมอุทยานฯ ตั้งธง
ลวงหนาไวแลว และไมนำฉันทามติในรูปของขอเสนอสำคัญของประชาชนไปผนวกรวมในราง R-PP ที่สงถึง
คณะกรรมการบริหารกองทุนหุนสวนปาไมคารบอน (FCPF) แตอยางใด

31 มกราคม 2557

คณะทำงานโลกเย็นที่เปนธรรม

เครือขายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน

เครือขายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ

เครือขายผูหญิงไรสิทธิที่ดินทำกิน

เครือขายปฎิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด

สหพันธุเกษตรกรภาคเหนือ
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