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สังคมคารบอนต่ำที่เทาเทียม: เปาหมายและยุทธศาสตรสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต

องคกรรวมจัด: คณะทำงานโลกเย็นที่เปนธรรม (TCJ) รวมกับ เครือขายประชาชนเพื่อความเปนธรรมดานสภาพภูมิอากาศ

ฟลิปปนส (PMCJ) และ ประชาสังคมอินโดนีเซียดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CSF-CJI)

วันจันทรที่ 18 พฤศจิกายน 2556  เวลา 9.00 – 16.00 น.

สถานที่: หองศรีตรัง, โรงแรมตรัง, กรุงเทพมหานคร  

ติดตอ: ฝายคำ หาญณรงค 081-‐565-‐4086

 คณะทำงานโลกเย็นที่เปนธรรม (TCJ) รวมกับเครือขายประชาสังคมที่ทำงานดานความเปนธรรมทางสถาพถูมิ

อากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตขอเชิญทานเขารวมการสัมมนา “สังคมคารบอนต่ำที่เทาเทียม: เปาหมายและ

ยุทธศาสตรสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต” หรือ “Equitable and Low-Carbon Society: Aspiration and 

Strategies for Southeast Asia” งานสัมมนานี้มีเปาหมายเพื่อใหประชาสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแม

โขง ไดรวมกันประเมินสถานการณและวิเคราะหแนวทางรูปธรรมเพื่อสรางสังคมคารบอนต่ำที่เทาเทียมและยั่งยืนโดยไม

กระทบตอเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ในแนวทางที่สอดคลองกับหลักการ “system change not 

climate change” หรือ “การเปล่ียนระบบ (เชน วิธีคิด วีถีการผลิต วิถีการบริโภค) อยารอใหสภาพภูมิอากาศเปล่ียน” 

 ความสูญเสียที่เกิดจากมหันตภัยไตฝุนไหหยานและโยลันดาที่เกิดขึ้นกับประเทศฟลิปปนส กำลังเตือนเราถึงผลกระ

ทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางสุดขั้ว (extreme weather events) ที่จะเกิดบอยขึ้นอันเปนผลกระทบตอ

เนื่องจากภาวะโลกรอน  และในขณะเดียวกัน  ชวงสัปดาหนี้เปนชวงที่รัฐบาลตางๆ กำลังเจรจาในการประชุมภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คร้ังที ่19 (UNFCCC COP19) ที่กรุงวอรซอร ประเทศโปแลนด เพื่อหา

หนทางที่มนุษยจะชวยกันยุดภาวะโลกรอนและปรับตัวใหเขากับสภาวะที่เกิดขึ้น  ทั้งนี ้ เม่ือปลายเดือนกันยายน  2556 คณะ

กรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ซึ่งประกอบดวยนักวิทยาศาสตรจากทั่วโลก สง

สัญญาณเตือนอยางชัดเจนวา “ภาวะโลกรอนกำลังเกิดขึ้นในอัตราที่ไมเคยเกิดมากอน  และมนุษยเปนสาเหตุหลักของภัย

พิบัตินี ้ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากกิจกรรมที่มีการเผาไหมเชื่อเพลิงฟอสซิลของมนุษย” และถายังปลอยกาซเรือนกระจกในอัตรา

ที่ดำเนินอยูนี้ ภายใน 30 ปที่ขางหนาอุณหภูมิเฉล่ียของโลกจะเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส

กำหนดการ

09.00 – 09.30 H นำเสนอเปดงาน: 

H H วิกฤตโลกรอนจากวิทยาศาสตรสูความเปนจริงและนโยบาย – หากไมแกตอนนี้จะรอถึงเม่ือไหร?

a a โดย อลัน โกโรปตัน, อาจารยอาวุโส, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางทะเล, มหาวิทยาลัย

a a เกษตรแหงบอกอร ประเทศอินโดนีเซีย

9.30 – 10.00H พัก



10.00 – 12.00 H ชวงที่ 1: ประเด็นที่มีนัยยะสำคัญ เกี่ยวกับความเปนธรรมดานสภาพภูมิอากาศ (climate 

H H justice) และแนวทางการพัฒนาที่เปนอุปสรรคตอการสรางสังคมคารบอนต่ำที่เทาเทียม

นำเสนอ (ทานละ 15 นาที)

•	
 หายนะภัยจากโลกรอนในประเทศฟลิปปนส - ผลกระทบจากมหาไตฝุนโยลันดา/ไหเย่ียน

โดย ฟารา เซวิญญา, Alyansa Tigil Mina (เครือขายหยุดเหมืองแร ฟลิปปนส)

•	
 ประชาชนฟองรองหนวยงานรัฐทำโลกรอน – กรณีศึกษาจังหวัดซามารินดา, แขวงกะลิมันตัน

ตะวันออก 

โดย คาฮาร อัล บาฮฺรี, Gerakan Samarinda Menggugat (เครือขายประชาชนซามารินดาเพื่อการฟอง

รอง)

•	
 การปอนความตองการอันไมส้ินสุดของภาคอุตสาหกรรมและพลังงานไทย

โดย ดร. อาภา หวังเกียรติ, วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต

•	
 ผลกระทบจากรูปแบบการพัฒนาของกัมพูชาตอวิถีชีวิตและส่ิงแวดลอม

โดย ตัวแทนจากภาคประชาสังคมกัมพูชา

•	
 ผลกระทบจากการพัฒนาและโลกรอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 

โดย รามอนันต วังเคียรักพัม (Ramananda Wangkheirakpam), และ วิเจย ธารัม (Vijay Taram), 

Northeast Peoples' Alliance (พันธมิตรประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สนทนาวงเปด: (45 นาที)

ผูดำเนินรายการ: ฮารล่ี ฮารล่ี, ประชาสังคมอินโดนีเซียดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CSF-CJI)

12.00 – 13.30 a พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.00 H ชวงที่ 2: วิเคราะหแนวทางรูปธรรมเพื่อนำไปสูความเปนธรรมดานเศรฐกิจและการสราง

H H สังคมคารบอนต่ำที่เทาเทียมสำหรับภูมิภาคเอเลียตะวันออกเฉียงใต 

• การเมืองเบ้ืองหลังเสียงตอบรับของนานาชาติตอวิกฤตโลกรอน – เหตุใดยังตกลงกันไมได

เสียที? 

โดย ปาโบล โซลอน, โฟกัสออนเดอะโกลบอลเซาท

• นโยบายโลกรอนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ กับเสียงสะทอนและการตอบโตของภาคประชาชน

อินโดนีเซีย

โดย มิดะ ซารากีห, ประชาสังคมอินโดนีเซียดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CSF-CJI)

• ถานหินและพลังงานสกปรกในฟลิปปนส 

โดย โรวิก โอบานิล, Freedom from Debt Coalition

• คิดใหมระบบพลังงานไทย - ถึงเวลาเริ่มการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม

โดย สันติ โชคชัยชำนาญกิจ, กลุมจับตาพลังงาน

• ปกปองสามเหลี่ยมปากแมน้ำโขง

โดย นวย ธิ คานฮฺ (Nguy Thi Khanh), กรีนไอดี เวียดนาม

• ทางเลือกการพัฒนาคารบอนต่ำในอินเดีย

D. Raghunandan, Delhi Science Forum/All India Peoples Science Network (สภาวิทยาศาสตร

เดลลี และ เครือขายวิทยาศาสตรประชาชนอินเดีย) 

สนทนาวงเปด: (60 นาที)

ผูดำเนินรายการ: คณะทำงานโลกเย็นที่เปนธรรม (TCJ)


