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มาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
) ท่ีจัดขึ้นในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก  
ะหวางวันที่ 7-18 ธันวาคม 2552  
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(ฉบับสมบูรณ) 
ขอเสนอของภาคประชาสังคมไทยตอรัฐบาลไทย 

ในสมัยประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 15 
จัดขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 

และตอการพัฒนานโยบายระดับชาติท่ีเกี่ยวของ 
  

ความนํา 
ขอคิดเห็นและขอเสนอของภาคประชาสังคมไทยชุดนี้รวบรวมขึ้นจากความตระหนักวา วิกฤติการณ

ของภาวะโลกรอนกําลังจะสงผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ตอประชาชนในประเทศกําลังพัฒนาอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะชุมชนทองถิ่น ชนพื้นเมืองและคนยากจน ปญหาที่เกิดข้ึนเปนผลพวงที่สะสมมาแตครั้ง
อดีตจากแบบแผนการพัฒนาที่มุงเนนแตการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางวัตถุ โดยละเลยถึงความ
มั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติและความเปนธรรมทางสังคมในหลายดาน ยิ่งไปกวานั้นการเจรจาและการ
ดําเนินการเพื่อแกไขปญหานี้ตลอดชวงกวาทศวรรษที่ผานมายังไมปรากฏสัญญาณที่ดีวาจะสามารถยับยั้ง
วิกฤติการณโลกรอนได ในทางกลับกัน รัฐบาลภายใตกลุมชาติอุตสาหกรรมและกลุมธุรกิจ-อุตสาหกรรมยังคง
เพิกเฉยที่จะรวมมือกันลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางจริงจังและเรงดวนเพื่อยับยั้งหายนะภัยท่ีกําลังเกิดข้ึน 

ภาคประชาสังคมไทย นําโดยคณะทํางานเพื่อโลกเย็นที่เปนธรรม (Thai Working Group for Climate 
Justice) ซึ่งมาจากการรวมตัวขององคกรพัฒนาเอกชนหลายองคกร รวมกับเครือขายประชาชนตาง ๆ ไดแก 
สมัชชาคนจน  เครือขายทรัพยากรภาคเหนือ  เครือขายปฏิรูปท่ีดินแหงประเทศไทย  เครือขายปาชุมชน จังหวัด
สุรินทร  เครือขายปาชุมชนดงขุมคําและภูขาม  จังหวัดอุบลราชธานี   เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก  เครือขาย
ชนเผาพื้นเมืองแหงประเทศไทย  เครือขายสตรี เครือขายเยาวชนประมงพื้นบานภาคใต  สมาพันธชาวประมง
พื้นบานภาคใต และเครือขายพลังงานและอุตสาหกรรม จึงรวมกันจัดทําขอคิดเห็นและขอเสนอจากประชาชน
ไทยข้ึนมานําเสนอตอรัฐบาลไทยเพื่อประกอบการเจรจาในฐานะหนึ่งในภาคีสมาชิกของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะมีการประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งท่ี 15 (15th Conference of the Parties to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change : COP 15) ระหวางวันที่ 7-18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552  ณ กรุงโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก  

ขอคิดเห็นและขอเสนอของภาคประชาสังคมไทยจัดทําข้ึนบนหลักการสําคัญของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการรวมแกปญหาของประเทศ หลักการความเปนธรรมทางสังคม ทางสิ่งแวดลอมและทางการ
พัฒนา บนพื้นฐานของการสนับสนุนหลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและความมั่นคงปลอดภัยของสังคมมนุษย 
ขอคิดเห็นและขอเสนอชุดนี้มีการเสนออยางเปนทางการครั้งแรกตอผูแทนรัฐบาลไทยในเวทีการสัมมนาเพื่อ
สรางความรวมมือวาดวย “ขอเสนอไทยสูการประชุมท่ีโคเปนเฮเกน” ท่ีรวมจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โครงการเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nation Development Program) และ
คณะทํางานเพื่อโลกเย็นที่เปนธรรม เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ 
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ความสําคัญของการประชุมที่โคเปนเฮเกน 
การประชุมของภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งท่ี 15 

หรือ COP 15 มีข้ึนระหวางวันที่ 7 – 18  ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยรัฐบาลเดนมารกรับเปนเจาภาพและจะจัดข้ึนที่
กรุงโคเปนเฮเกน  การประชุมครั้งนี้จะเปนการเจรจาครั้งประวัติศาสตรอีกครั้งหนึ่งของโลกที่จะมีผลสําคัญตอ
การกําหนดอนาคตของโลกดานสิ่งแวดลอมและความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติจากปญหาความแปรปรวน
ของภูมิอากาศโลก และคาดวาจะมีผูมารวมประชุมมากที่สุด นับตั้งแตการประชุมวาดวยสิ่งแวดลอมโลก หรือ 
Earth Summit ท่ีเคยเกิดข้ึน ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อพ.ศ. 2535 หรือ ค.ศ. 1992 

ผูแทนของรัฐบาลแตละประเทศจะตองรวมกันตัดสินใจภายใตกรอบการเจรจาสําคัญ ๆ หลายประเด็น 
ท่ีจะตองนํามาสูขอสรุปวา แนวทางขอตกลงใหมท่ีจะนําไปสูการแกปญหาโลกรอนจะเปนอยางไร รวมไปถึงการ
กําหนดพันธกรณีเพิ่มเติมในเรื่องการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศพัฒนาแลว หรือท่ีเรียกกันวากลุม
ประเทศภาคผนวกที่ 1 ของพิธีสารเกียวโต ภายหลังจากที่พิธีสารเกียวโตจะสิ้นสุดพันธกรณีแรกในพ.ศ. 2555 
หรือ ค.ศ. 2012   

ขอคิดเห็นและขอเสนอที่ภาคประชาชนจัดทําข้ึนเนนเฉพาะกรอบการเจรจา 5  ประเด็นสําคัญ ซึ่ง
ขอสรุปที่เกิดข้ึนในปนี้จากท้ัง 5 ประเด็นจะมีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมตอประชาชนในประเทศไทย
และประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ อยางมาก นั่นคือ การเจรจาในประเด็นการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
(Mitigation) การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) การพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสรางศักยภาพ (Technology Development and Transfer and Capacity 
Building) กลไกดานการเงิน (Finance)  และวิสัยทัศนรวมท่ีจะรวมมือกันแกปญหา (Shared Vision) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแนวทางและขอสรุปของการเจรจาในประเด็นท่ีวาดวยการลดการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งจากภาค
พลังงานและภาคปาไม ซึ่งขณะนี้เวทีการเจรจาของภาคีสมาชิกกําลังใหความสําคัญกับแนวทาง “การลดการ
ปลอยกาซจากการทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปาไม” (Reducing Emissions from Deforestation and 
Degradation) หรือท่ีเรียกกันสั้น ๆ วา  REDD (หรือ REDD +)  รวมไปถึงความพยายามของรัฐบาลประเทศ
พัฒนาแลวและกลุมธุรกิจ-อุตสาหกรรมที่ตองการนํากลไกตลาดมาทดแทนความรับผิดชอบตอการลดการปลอย
กาซโดยตรงภายในประเทศพัฒนาแลว 

คณะทํางานเพื่อโลกเย็นท่ีเปนธรรมและเครือขายประชาชนตาง ๆ จึงขอเรียกรองดวยความเคารพให
รัฐบาลไทยไดโปรดพิจารณาและรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอที่ทําข้ึนในครั้งนี้ เพื่อการเจรจาในครั้งการประชุม
ภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฯ ครั้งท่ี 15 หรือ COP 15 ท่ีกําลังจะขึ้น  

1. ขอเสนอตอภาพรวมของการเจรจา COP 15 
ภาคประชาสังคมไทยมีความเห็นและขอเสนอตอการเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบน

พื้นฐานของแนวความคิดและการยึดหลักการสําคัญในการเจรจา ดังตอไปนี้ 
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1.1 การยึดหลัก “ความรับผิดชอบตอประวัติศาสตร” และ “ความเปนธรรม” เปนหลักการพื้นฐาน 
 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดข้ึนจากการปลอยกาซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงข้ึนอยาง
รวดเร็วนับตั้งแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา ตามแรงขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เนนการ
ลงทุนดานอุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ แบบแผนเศรษฐกิจนี้ตองมีการใชพลังงานอยางเขมขน 
โดยเฉพาะพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีมาจากซากดึกดําบรรพ ไมวาจะเปนถานหินหรือน้ํามัน การเผาไหม
เชื้อเพลิงฟอสซิลเปนตนเหตุสําคัญท่ีปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณสูงสูบรรยากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกาซ
คารบอนไดออกไซด  การปลอยกาซอยางตอเนื่องจากอดีตกําลังกอใหเกิดผลกระทบอยางกวางขวาง  ประเทศที่มี
การปลอยกาซสูงมาตั้งแตอดีตคือ ประเทศพัฒนาแลวหรือกลุมประเทศอุตสาหกรรม  เมื่อพิจารณาในแงนี้กลุมผู
ท่ีปลอยกาซปริมาณมากก็ควรตองเปนผูรับผิดชอบหลักตอผลการกระทําของตน   และเนื่องจากประเทศเหลานี้มี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจลวงหนาประเทศกําลังพัฒนารวมสองศตวรรษและทิ้งผลพวงของความเสียหายท่ีกําลัง
ปะทุตัวออกมา   เมื่อมองในมิติของความเปนธรรมในการพัฒนาประเทศแลว ทุก ๆ ประเทศตองมีสิทธิในการ
พัฒนาที่เทาเทียมกัน  ประเทศกําลังพัฒนาจึงยังตองมีสิทธิในการพัฒนาประเทศของตนเพื่อความอยูรอดและ
ความทัดเทียมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการแกปญหาความยากจนที่สะสมจนเปนปญหาเรื้อรังอยูใน
หลายประเทศ ดังนั้นประเทศกําลังพัฒนาจะตองไดรับการสนับสนุนท่ีเปนจริงเพื่อใหสามารถแกไขปญหาที่
เปนอยูในแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนธรรมโดยสงผลกระทบตอภาวะโลกรอนใหนอยท่ีสุด 

อีกนัยหนึ่ง การปลอยกาซเรือนกระจกจากประเทศพัฒนาตั้งแตอดีตจนกอปญหาใหโลกรอนข้ึนคือ  การ
กอหนี้ตอระบบนิเวศของโลก หรือ ‘หนี้ตอสภาพภูมิอากาศ’ (Climate Debts)  ในมิติของความเปนธรรม ประเทศ
พัฒนาแลวจึงถึงเวลาตองชําระหนี้ดังกลาวในสองทางดวยกันคือ  การชําระหนี้ดวยการเรงดําเนินการลดการ
ปลอยกาซฯในประเทศของตน  และชําระหนี้ดวยการชวยเหลือประเทศที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณโลก
รอนใหประเทศเหลานี้สามารถรับมือและปรับตัวใหอยูรอดภายใตวิกฤติการณท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในอนาคต
จากการแปรปรวนของภูมิอากาศ  เชน การสนับสนุนเรื่องการรับมือและการปรับตัวของประเทศกําลังพัฒนาผาน
การชวยเหลือทางการเงินและเทคโนโลยี เปนตน 

1.2  การยึดกรอบการเจรจาตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    
(UNFCCC)    

การเจรจาเพื่อแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กรุงโคเปนเฮเกนจะตองอยูภายใตกรอบ
ขอตกลงท่ีนานาประเทศไดตกลงและยอมรับกันไปแลว นั่นคือ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) โดยไมพยายาม
บิดเบือนเนื้อหาในอนุสัญญาฯ   ท้ังยังตองยืนยันถึงการดําเนินการตามเนื้อหาในอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะมาตราที่ 2  
ท่ีวาดวยวัตถุประสงคเพื่อรักษาระดับความเขมขนของกาซเรือนกระจกใหอยูในระดับท่ีปลอดภัย และการ
ดําเนินการลดตองไมคุกคามตอการผลิตอาหาร,  มาตราที่ 3 ท่ีวาดวยหลักการเรื่องความเสมอภาค ความ
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รับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตางกันและตามระดับความสามารถ  การแลกเปลี่ยนขอมูล  และการใหความ
ชวยเหลือผูท่ีมีความเสี่ยงจากผลกระทบของภาวะโลกรอน,  มาตราที่ 4 ท่ีกลาวถึงพันธะกรณีตาง ๆ,   มาตรา 4.3 
กับมาตรา 4.4  ท่ีวาประเทศพัฒนาแลวจะตองใหความชวยเหลือดานการเงินและเทคโนโลยีเพื่อชวยประเทศ
กําลังพัฒนาดําเนินการปรับตัวและการดําเนินการลดการปลอย   และมาตรา 4.7  ท่ีระบุวาความสามารถในการ
ดําเนินการตามอนุสัญญาฯ ของประเทศกําลังพัฒนาขึ้นอยูกับความสามารถในการดําเนินการตามพันธะกรณีของ
ประเทศพัฒนาแลวในดานการเงินและเทคโนโลยี   

1.3  การยอมรับความรูทางวิทยาศาสตรลาสุดในการเจรจา 
การเจรจาของผูแทนรัฐบาลตาง ๆ จะตองอยูบนพื้นฐานของความรูทางวิทยาศาสตรลาสุดท่ีมีการ

ยอมรับอยางแพรหลาย โดยเฉพาะของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) และจากการศึกษาวิจัยท่ีไดรับการยอมรับ ท้ังนี้ขอมูลทาง
วิทยาศาสตรไดแสดงใหเห็นถึงระดับอันตรายของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกสูงเกินกวา 1.5 - 2 องศาเซลเซียสจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ท้ังโลกก็มีความจําเปนเรงดวนที่
จะตองมีการปรับตัวใหสามารถรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กําลังเกิดข้ึน และ
ดําเนินการลดการปลอยกาซอยางเรงดวน  

1.4   การสนับสนุนการกาวไปสู “สังคมที่นาอยูและยั่งยืน”  
แมประเทศไทยยังไมมีพันธะกรณีท่ีจะตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโตก็ตาม แต

ภาคประชาสังคมและชุมชนจํานวนมากเห็นวา ประเทศไทยตองใหความสําคัญอยางจริงจังกับการพัฒนาไปสู
สังคมที่นาอยูและมีความยั่งยืน ซึ่งมีการปลอยคารบอนต่ํา (Low Carbon Society) หรืออีกนัยหนึ่งคือ การเปน
สังคมท่ีมีการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งตอเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดลอม  การไมมีพันธะกรณีในเรื่องการลด
การปลอยกาซไมควรถูกนํามาใชเปนขออางในการพัฒนาประเทศตามแนวทางเกาและปลอยใหการดําเนิน
กิจกรรมภายในประเทศยังคงปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณสูงตอไป  มีกรณีศึกษาภายในประเทศหลายกรณีท่ี
แสดงใหเห็นวา ท่ีผานมา ประเทศไทยดํารงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพลังงานจํานวนมากที่
สวนทางกับการเปนสังคมที่นาอยูและยั่งยืน  เพราะนโยบายเหลานี้ยังคงปลอยใหมีกิจกรรมการผลิตและการ
บริโภคที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเขมขน (Carbon Intensive) เชน การใชถานหินและน้ํามันในภาค
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี และอื่น ๆ  
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเหลานี้ยังกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอชุมชนและและความขัดแยงทางสิ่งแวดลอมท้ังใน
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศอีกดวย  

ความจริงแลว การแกปญหาโลกรอนไมสามารถแยกขาดจากแบบแผนการพัฒนาได  การกาวไปสูสังคม
ท่ีมีความยั่งยืนในมิติตาง ๆ จําเปนจะตองมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศครั้งสําคัญ ทิศทางการ
พัฒนาตอไปของไทยควรตองใหความสําคัญกับชุมชนทองถิ่นและการรักษาสิ่งแวดลอม  โดยจะตองไดรับการ
พิจารณาในระดับนโยบายและใหมีการดําเนินการจริงภายใตกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งตอเศรษฐกิจ สังคม และ
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สิ่งแวดลอม ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมและสิทธิของชุมชน
ในการเขาถึงทรัพยากร  

ปจจุบันมีภาคสวนตาง ๆ และหลายชุมชนของประเทศที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแนวการพัฒนาไปสูการพัฒนา
ท่ียั่งยืน และพยายามผลักดันใหมีผลในทางนโยบายดวย เชน  การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทางเลือกระดับชุมชน  การจัดทําขอเสนอสําหรับแผนพัฒนาพลังงานของประเทศฉบับทางเลือก (Alternative 
Power Development Plan) เสนอตอรัฐบาล เพื่อใหมีการริเริ่มพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนอยาง
จริงจัง  และการเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรที่พึ่งพิงสารเคมีมาเปนระบบเกษตรอินทรียท่ีมีความยั่งยืนและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน  ทางเลือกเหลานี้คือ ทางออกที่แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดและศักยภาพของ
ประเทศที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจก และพัฒนาตัวเองไปสูการเปนสังคมที่มีการปลอยคารบอนต่ํา และ
เปนสังคมที่มีความยั่งยืนในระยะยาว   

การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน การเคารพและการยอมรับในสิทธิของชุมชนในการเขาถึง
ทรัพยากรตาง ๆ คือ แนวทางสําคัญท่ีสามารถสรางความเขมแข็งแกชุมชนระดับตาง ๆ  ซึ่งจะทําใหพวกเขามี
ความสามารถมากขึ้นในการรับมือและปรับตัวตอผลกระทบจากภายนอก รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศได  อยางไรก็ตาม การดําเนินการโดยภาคสวนในสังคมระดับยอยจะตองไดรับการ
ตอบสนองและสนับสนุนจากภาคนโยบายของประเทศอยางจริงจังเพื่อใหเกิดการปฏิบัติในวงกวาง  

2. ขอเสนอตอรายประเด็นการเจรจา 
ผลสรุปของการเจรจาที่กรุงโคเปนเฮเกนจะสงผลตอประเทศไทย และภาคประชาชน โดยเฉพาะชุมชน

ในหลายพื้นที่ ท่ีกําลังเคลื่อนไหวและตอสูเพื่อแกไขนโยบายของรัฐบางเรื่อง เชน สิทธิและการใชประโยชนจาก
ปา สิทธิและการใชประโยชนท่ีดิน การตอตานเกษตรอุตสาหกรรม การคัดคานแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ
ท่ีเนนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงการสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชพลังงานเขมขน เชน อุตสาหกรรมเหล็ก เปน
ตน  

ดังนั้น ภาคประชาสังคมไทยจึงใหความสําคัญและมีขอคิดเห็นและขอเสนอตอการเจรจาของรัฐบาล
ไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้ 

2.1  การลดการปลอยกาซเรือนกระจก  (Mitigation) 
การเจรจาเรื่องการลดการปลอยกาซฯ จะมีผลกระทบตอภาคเกษตร การจัดการปาไม การใชประโยชน

ท่ีดิน และการจัดการดานพลังงานของประเทศไทยในหลากหลายแงมุมและหลายระดับ  ภาคประชาสังคมไทยจึง
มีความเห็นและขอเสนอตอการเจรจาในประเด็นการลดการปลอยกาซ ดังนี้  

2.1.1   ขอเสนอตอการลดการปลอยกาซของประเทศพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนา  
1)  ประเทศพัฒนาแลว ตองตระหนักและดําเนินการอยางเรงดวน โดย 

• การลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายในประเทศตนเองโดยตรงและโดยทันที 
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• การลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหถึงระดับท่ีโลกจะปลอดภัยจากวิกฤตโลกรอน คือมี
อุณหภูมิโลกเฉลี่ยเพิ่มข้ึนไมเกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดยกําหนดเปาหมายระยะกลางให
สามารถลดกาซเรือนกระจกไดอยางตํ่ารอยละ 40  จากระดับการปลอยของ พ.ศ. 2533 ภายใน 
พ.ศ. 2563 และระยะยาวใหลดการปลอยไดไมนอยกวารอยละ 90  จากระดับระดับการปลอย
ของ พ.ศ. 2533 ภายในป พ.ศ. 2593 ตามผลการศึกษาทางวิทยาศาสตรของ IPCC 

• ไมสนับสนุนการใชกลไกตลาดและการชดเชยคารบอน (Carbon Offset) เปนทางออกแทนการ
ลดการปลอยกาซโดยตรงในประเทศ 

2) ประเทศกําลังพัฒนา ควรดําเนินนโยบายและมาตรการภายในประเทศ โดย  
• ยืนยันการกําหนดและดําเนินนโยบายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศแบบ

สมัครใจ  แตจะตองดําเนินการอยางเปดเผยและจริงจังตามศักยภาพของประเทศ ท้ังนี้สมควร
กําหนดนโยบายที่ชัดเจนประกอบดวย โดยข้ึนอยูกับการเงินและเทคโนโลยีท่ีไดรับจาก
ประเทศพัฒนาแลว  ความชวยเหลือทางการเงินและเทคโนโลยีซึ่งจะตองมีเปาหมายเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาสังคมที่นาอยู มีความเสมอภาคและยั่งยืน  

• กําหนดนโยบายชัดเจนที่จะไมปลอยใหการลดการปลอยกาซในประเทศกําลังพัฒนาถูกรวม
หรือนําไปเปนเครื่องมือหรือผลลัพธในการลดการปลอยกาซของประเทศพัฒนาแลว 

• ยึดหลักความเปนธรรม (Climate Justice) ในการจัดการกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพื่อไมใหคนยากจนและคนชายขอบเปนผูแบก
รับภาระอยางไมเปนธรรม และเพื่อกอใหเกิดการดําเนินการลดการปลอยในประเทศพัฒนา
แลวอยางจริงจัง 

2.1.2    ขอเสนอตอการลดการปลอยกาซในภาคปาไม  เกษตร และพลังงาน   
1)   การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปา 

       การเจรจาเพื่อแกไขปญหาโลกรอนท่ีเสนอใหใชกลไกการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลาย
ปาและความเสื่อมโทรมของปาไมในประเทศกําลังพัฒนา (Reducing Emissions from Deforestation and 
Degradation : REDD (หรือ REDD+) กอใหเกิดความกังวลแกชุมชนที่อาศัยอยูในปาและชาวบานหลายพื้นที่ใน
ประเทศไทยที่รวมกันเคลื่อนไหวเรียกรองใหรัฐบาลรับรองสิทธิชุมชนมายาวนานถึง 2 ทศวรรษ เพื่อใหชุมชนมี
อํานาจในการจัดการปาไมอยางยั่งยืน  แมวาในที่สุดรัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติปาชุมชนแลวก็ตาม ทวา
เนื้อหาในกฎหมายฉบับนี้ก็บิดเบือนไปจากเจตนารมณของประชาชนที่ตอสูเพื่อใหมีกฎหมายฉบับนี้ นั่นก็คือ 
ชุมชนยังคงไมไดรับสิทธิในการอยูกับปา และมีการจํากัดสิทธิของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตปาอนุรักษอยู
ดังเดิม 

กฎหมายของประเทศไทยใหการรับรองสิทธิเพียง 2 กลุมเทานั้น คือ สิทธิของรัฐและสิทธิของเอกชน 
สําหรับสิทธิสวนรวมหรือสิทธิชุมชนนั้นคงไมไดรับการยอมรับในระบบกฎหมายไทยแตอยางใด กฎหมายและ
นโยบายดานปาไมของไทยในปจจุบันยังคงขัดแยงกับหลักของสิทธิชุมชน หากยังไมมีการรับรองสิทธิชุมชนใน
การจัดการและฟนฟูปาอยางยั่งยืนตามกฎหมายกอนการนํากลไก REDD (หรือ REDD+) มาใช  อาจจะนําไปสู

คณะทํางานเพื่อโลกเย็นที่เปนธรรม (Thai Working Group for Climate Justice),  พฤศจิกายน 2552            หนา 
7 



การละเมิดสิทธิของประชาชนรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกับกลุมชนเผาบนพื้นที่สูงท่ีอาศัยอยูในเขตปาอนุรักษ
และดํารงชีพดวยการทําไรหมุนเวียน  เนื่องจากทัศนคติของเจาหนาท่ีรัฐไทยมักมองชาวบานหรือคนชนเผาบน
พื้นที่สูงวาเปนสาเหตุสําคัญของการทําลายปาและการลดลงของพื้นที่ปา ขณะเดียวกันก็ไมมีความเชื่อวาชุมชนจะ
สามารถรักษาและจัดการปาอยางยั่งยืนได ท้ังท่ีมีขอมูลเชิงประจักษจํานวนมากที่พิสูจนชัดวาผืนปาหลายแหงคง
ดํารงอยูไดเพราะมีชุมชนรวมกันปกปองดูแล 

ดังนั้น ภาคประชาชนขอยืนยันจุดยืนตอการแกไขปญหาโลกรอนและกลไก REDD (หรือ REDD+) บน
หลักการ 2 ประการ  

 1.1)   ความเปนธรรมภายในและระหวางประเทศ 

ภายใตระบบทุนนิยมและกลไกตลาดที่ถูกควบคุมดวยกลุมคนจํานวนนอย  ซึ่งชาวบานไมสามารถเขา
ไปกําหนดหรือควบคุมอะไรได  การตีคาทรัพยากรปาไมใหเปนสินคาคือความไมเปนธรรม  เพราะเปนการแปร
ระบบสิทธิจากสิทธิสวนรวมของชุมชนไปเปนสิทธิของปจเจกเอกชน ดังนั้นภาคประชาชนจึงไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ในการแปรทรัพยากรปาไม ซึ่งเปนฐานยังชีพของคนยากจนไปเปนสินคาโดยอางเหตุผลของการแกปญหาโลก
รอน  การจัดการทรัพยากรปาไมไมวาโดยกลไกใดตองคํานึงถึงระบบคุณคาทางจิตใจ การแบงปน และความ
พอเพียง เพื่อเก็บรักษาปาไมไวสําหรับคนรุนลูกหลานในอนาคต อีกทั้งการอยูรวมของชุมชนกับปาก็นับเปนการ
ดูแลปา และรักษาแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดอยูแลว 

ภาคประชาสังคมขอยืนยันหลักการที่วา “ผูกอปญหาตองเปนผูรับผิดชอบ” เมื่อประเทศพัฒนาแลว
รวมถึงชนชั้นนําในภูมิภาคตางๆ เปนผูกอใหเกิดปญหาโลกรอนตั้งแตครั้งประวัติศาสตร กลุมคนเหลานั้นก็ตอง
เปนผูรับผิดชอบตอปญหาเปนลําดับแรก    

ดังนั้น REDD (หรือ REDD+) นอกจากมิใชวิธีการแกปญหาที่ตนเหตุแลว ยังเปนวิถีทางท่ีไมใหความ
เปนธรรม ไมมีความเสมอภาค และไมกอใหเกิดความยั่งยืนในการจัดการปาไมอีกดวย   

1.2)   สิทธิ   
ทรัพยากรปาไมมีความสําคัญอยางยิ่งตอชุมชนทองถิ่น ปาไมไมเพียงแตเปนแหลงผลิตอาหารของ

ชุมชนเทานั้นแตยังเปนฐานการยังชีพของพวกเขาดวย  การมีวิถีชีวิตพึ่งพิงอยูกับปาถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของ
ประชาชนทองถิ่นและชนพื้นเมือง ในทางกลับกันประชาชนกลุมตางๆ จะตองไดรับการปกปองวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะชนเผาและคนพื้นเมืองตาง ๆ  ตามที่มีการรับรองสิทธิของพวกเขาไวในปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิของชนพื้นเมืองของสหประชาชาติ  ท้ังนี้รัฐบาลตองสงเสริม ‘สิทธิชุมชน’ ท่ีหมายถึงสิทธิรวมกันใน
ทรัพยากรดิน น้ํา ปา  มิใชปลอยใหการแกไขปญหาโลกรอนเดินไปในทิศทางที่นําไปสูการผูกขาดเฉพาะสิทธิ
โดยรัฐและเอกชน  

ขอเสนอตอกรณีปาไมและมาตรการ REDD (หรือ REDD+) 
1. ไมสนับสนุนการนํามาตรการการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปาและความเสื่อม

โทรมของปาไม หรือมาตรการ REDD มาใช ในพื้นที่ท่ียังมีปญหาสิทธิท่ีดินและปาไมกับชุมชน 
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และขอคัดคานการนําปาไม โดยเฉพาะอยางยิ่งปาท่ีมีชุมชนจัดการและดูแลอยูกอนแลวเขาไปอยูใน
กลไกตลาด  

2. รัฐจะตองยอมรับสิทธิของชุมชนในการอาศัยและใชประโยชนจากปา และแกไขปญหาความ
ขัดแยงเรื่องสิทธิท่ีและปาไมของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ปาอนุรักษใหชัดเจน  กอนจะมีการ
รับมาตรการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับภาคปาไมมาชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

3. REDD จะตองไมไปละเมิดสิทธิและวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น (ชุมชนในท่ีนี้ หมายรวมถึง กลุม
ชาติพันธุ และคนที่อาศัยอยูในปา) ในการใชและจัดการทรัพยากร  รวมถึงสิทธิชนเผาตามที่ระบุไว
ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิของชนพื้นเมือง  

4. ยอมรับวา ประชาชนคนยากจนมิไดเปนสาเหตุของการทําลายปาและมิไดเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิด
ปญหาโลกรอน ดังนั้น จึงไมใชผูท่ีตองรับผิดชอบในการลดการปลอยกาซ 

5. รัฐบาลจะตองจัดใหมีกระบวนการปรึกษาและหารือ จัดใหมีการรับฟงความเห็นจากประชาชนใน
รูปของประชาพิจารณในการตัดสินใจโครงการ REDD ท้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

6. การสรางความพรอมในดานความรูใหกับภาคประชาชนไทย เชน การศึกษาวิเคราะหประเมินผลดี-
ผลเสียท่ีจะเกิดกับชุมชนหากประเทศไทยรับ REDD เขามา โดยการศึกษาดังกลาวจะตองใหชุมชน
มีสวนรวมในการกําหนดกรอบการศึกษา การดําเนินการศึกษา และไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในดําเนินการศึกษา  

7. เผยแพรและการกระจายขอมูลเปนภาษาไทยเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ REDD สูชุมชนใหมาก
ท่ีสุด  

8. การสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและศักยภาพในการดูแลรักษาปาอยางยั่งยืนดวยการยอมรับ
สิทธิชุมชนที่ดูแลและรักษาปามากอนแลว  การแกไขปญหาขอขัดแยงในเรื่องสิทธิของชุมชนใน
เขตปาใหชัดเจน  การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนชุมชนในการดูแลและฟนฟูปา เปาหมายเพื่อการ
รักษาปา ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 

 
2)   การลดการปลอยกาซในภาคเกษตร 

ภาคเกษตรเปนฐานเศรษฐกิจหลักท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งของประเทศกําลังพัฒนา ขณะเดียวกันก็เปนอีก
ภาคหนึ่งท่ีมีการปลอยกาซเรือนกระจก  ประเทศพัฒนาแลวจึงพยายามผลักดันใหประเทศกําลังพัฒนาตอง
รับผิดชอบลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงหรือจํากัดการปลอยลงโดยมีความพยายามที่จะกําหนดพันธะกรณี
เพิ่มเติมสําหรับประเทศกําลังพัฒนาหลังพันธะกรณีแรกของพิธีสารเกียวโตจบลงในอีก 3 ปขางหนา  

อยางไรก็ดีภาคเกษตรเปนภาคการผลิตท่ีแตกตางจากภาคการผลิตอื่นๆ คือ  หนึ่ง. การปลอยกาซเรือน
กระจกของภาคเกษตรจํานวนหนึ่งเปนสวนหนึ่งของวงจรคารบอนตามธรรมชาติซึ่งมีความสมดุลในตัวมันเอง  
สอง. ภาคเกษตรเปนแหลงท่ีมาของความมั่นคงทางอาหารและเกี่ยวพันแนบแนนกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ประเพณีของชุมชน ท้ังยังเปนเบาะอิงหลังของคนจํานวนมากเมื่อเกิดปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ  ดังนั้นการปลอย
กาซในภาคเกษตรจึงเปนความจําเปนและสัมพันธอยางยิ่งกับเรื่องของความอยูรอดและความมั่นคงของสังคมทั้ง
มวล โดยเฉพาะอยางยิ่งความมั่นคงทางอาหารเปนการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อความอยูรอดของมนุษย   
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แตกตางจากการปลอยกาซเรือนกระจกของภาคพลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งสวนสําคัญเปนการปลอยเพื่อความ
สะดวกสบายและความหรูหราฟุมเฟอย การดําเนินกิจกรรมจํานวนมากของทั้งสองภาคนี้ก็เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ  เพื่อ
อํานวยการบริโภคดท่ีเกินความจําเปน  นอกจากนี้หากมีการปรับเปลี่ยนวิถีหรือแนวปฏิบัติในการทํากิจกรรม
การเกษตรบางอยาง เชน การหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะหเปนตน   ภาคเกษตรยังสามารถทําหนาท่ีดูดซับ
กาซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศไดอยางดี ท่ีเรียกวา ‘อางกักเก็บคารบอน’ (Carbon Sink) โดยเกือบรอยละ 90 
ของการกักเก็บในภาคเกษตรเปนการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดในดินในรูปของสารอินทรียท้ังใตผิวดิน
และบนดิน เชน กรณีวนเกษตร เปนตน  

ขอเสนอตอการลดการปลอยกาซของภาคเกษตร  
1. การปรับตัวหรือลดการปลอยกาซในภาคเกษตรจะตองอยูบนพื้นฐานของการยอมรับสิทธิ

ชุมชนและสิทธิเกษตรกร รวมถึงสิทธิการเขาถึงทรัพยากรสําคัญ เชน สิทธิในที่ดิน  เปนตน 
และตองเปดพื้นที่ใหมีสวนรวมจากเกษตรกรรายยอยอยางกวางขวาง 

2. การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตในปจจุบันไปสูระบบเกษตรกรรมยั่งยืนหรือ
เกษตรอินทรีย  ซึ่งเปนมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดลอมมากกวา ใชพลังงานนอยกวา รวมทั้ง
สามารถชวยกักเก็บคารบอนในดินไดอยางดี  โดยจัดตั้งใหมีกลไกที่มีสวนรวมจากภาค
ประชาชน เชน ในรูปของการตั้งสถาบันอิสระเกษตรกรรมยั่งยืนเปนตัวกลางในการขับเคลื่อน
ระบบนี้ เปนตน 

3. กรณีจะดําเนินมาตรการลดการปลอยกาซในภาคเกษตร ตองมุงไปที่การลดการปลอยกาซจาก
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเปนระบบการผลิตขนาดใหญ มีการใชสารเคมีสังเคราะหจํานวน
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง สารไนโตรเจนออกไซด และยังมีการใชพลังงานสูงดวย 

4. ตองมีการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงทางอาหารในปจจุบัน
และอนาคต 

5. การยอมรับและใหความสําคัญกับองคความรูและภูมิปญญาชาวบานในการแกปญหาโลกรอน 
มิใชการเชื่อและพึ่งพิงเพียงความรูทางวิชาการสมัยใหมเทานั้น เชน การใชถานปรับปรุงดิน
และกักเก็บคารบอนซึ่งบรรจุอยูในรางเจรจาฯ  เปนหลักการเดียวกันกับการทําไรหมุนเวียน 
อันเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของชาวบานที่อยูกับปานั่นเอง 

6. การฟนฟูและสงเสริมพันธุพืชพื้นเมืองที่มีความทนทานตอสภาพอากาศที่แปรปรวนดีกวาเปน
ทางเลือกในการปรับตัวของภาคเกษตร  แทนการสงเสริมพืชตัดแตงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ซึ่ง
เปนแนวทางนําไปสูการผูกขาดภาคเกษตรของบริษัทขนาดใหญ และยังเปนการทําลายความ
หลากหลายทางชีวภาพ   

7. การปองกันไมใหบรรษัทขามชาติสามารถผูกขาดสิทธิบัตรพันธุพืชพันธุสัตวและสิ่งมีชีวิต  
การผูกขาดดังกลาวจะกลายเปนอุปสรรคตอการปรับตัวและการแกปญหาโลกรอนของ
เกษตรกรรายยอย ท้ังในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนานอยท่ีสุด   

8. การควบคุมการปลูกพืชพลังงานโดยเฉพาะระดับอุตสาหกรรมพืชพลังงาน ใหมีความสมดุลกับการ
ปลูกพืชอาหาร  ตองคํานึงถึงความหลากหลายของระบบนิเวศ ความมั่นคงและความยั่งยืนทาง
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อาหาร  และมีการศึกษาอยางรอบดานทั้งในมิติของผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ  

9. การศึกษาถึงผลกระทบดานตาง ๆ  ในการนําการลดการปลอยกาซของภาคเกษตรเขาสูระบบตลาด  
โดยเฉพาะผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารและการแยงชิงท่ีดิน    

 
3)   การลดการปลอยกาซในภาคพลังงานและกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 
ภาคพลังงานและอุตสาหกรรมมีการปลอยกาซเรือนกระจกสูงท่ีสุด  นักวิทยาศาสตรคอนขางเห็น

ตรงกันวามีการปลอยสูงมากถึงรอยละ 80 การปลอยท้ังหมด  กลุมประเทศพัฒนาแลวคือผูปลอยกาซฯ มากที่สุด
เมื่อมองจากภาพรวมการปลอยท้ังหมดของโลกตั้งแตอดีตเปนตนมา  ดังนั้นประเทศพัฒนาแลวจะตองดําเนินการ
ลดการปลอยภายในประเทศของตนเองโดยเนนภาคพลังงานเปนสําคัญ  ความพยายามของประเทศพัฒนาแลวท่ี
จะผลักดันใหมีการใชกลไกทางการตลาดและเทคโนโลยีตาง ๆ เชน กลไกการพัฒนาที่สะอาด  (Clean 
Development Mechanism: CDM)  การดักจับและกักเก็บคารบอน (Carbon Capture and Storage: CCS)  การ
ชดเชยการปลอยคารบอน (Carbon Offset) การสงเสริมพลังงานนิวเคลียร การสงเสริมการสรางเขื่อนพลังน้ํา
ขนาดใหญ แมกระทั่งการผลักดันใหเชื่อในพลังงานจากถานหินสะอาด หรือเทคโนโลยีถานหินสะอาด  (Clean 
Coal Technology) คือความพยายามที่ตองการหลีกเลี่ยงพันธะกรณีในการลดการปลอยกาซ ณ จุดท่ีปลอย หรือ ณ 
แหลงกําเนิดในประเทศของตนเอง นอกจากนี้วิธีการดักจับและกักเก็บคารบอน การใชเทคโนโลยีถานหินสะอาด 
และการใชพลังงานนิวเคลียรแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลลวนตองใชตนทุนดําเนินการที่สูงและกระบวนการทั้งหมดที่
เกี่ยวของก็มีราคาแพงมาก  

ภาคประชาสังคมมีความเห็นวา การแกปญหาโลกรอนอยางจริงจังจําเปนตองนําพาสังคมโลกกาวไปสู
การพัฒนาที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ   ดังนั้น นอกจากมาตรการและการดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
จะตองลดการปลอย ณ แหลงปลอยหรือ ณ แหลงกําเนิดแลว  ยังตองใหความสําคัญและเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนในทุกมิติ  ไมใชเนนเพียงประเด็นการลดการปลอยเปนสําคัญเทานั้น  แนวทางการลดการปลอยในภาค
พลังงานจะตองมุงไปที่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือกรูปแบบตางๆ แทนที่พลังงานจาก
เช้ือเพลิงฟอสซิล และการจัดการอุปสงคใหเกิดการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ   

ขอเสนอตอการเจรจาเรื่องการลดการปลอยกาซในภาคพลังงานและกลไก CDM  
1. สนับสนุนใหเกิดระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ท่ีมีการปลอยคารบอนต่ํา (low-carbon society) 

โดยใหสอดคลองกับหลักการและทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  ท้ังนี้จะตองไมใชวิธีการชดเชยการ
ปลอยคารบอนหรือใชแนวทางและวิธีการลวง เชน การสงเสริมพลังงานนิวเคลียร การใช
เทคโนโลยีถานหินสะอาด  การสรางเขื่อนพลังน้ําขนาดใหญ  และการสงเสริมสวนเกษตรสําหรับ
พืชพลังงานขนาดใหญ เนื่องจากกลไกและแนวทางเหลานี้ตอบสนองตอการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกเพียงอยางเดียว  แตไมนําไปสูทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติตาง ๆ  

2. รัฐบาลควรยุติการอนุมัติโครงการ CDM ใหม ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนและทบทวนการมีสวนรวมของ
ประเทศในกิจกรรมหรือโครงการภายใต CDM โดยตองใหความสําคัญกับประเด็นความเปนธรรม
และประโยชนของประเทศและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยูในบริเวณพื้นท่ีโครงการ ท้ังนี้ตอง
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ช้ีแจงใหสังคมเขาใจและตระหนักถึงความเปนธรรมและประโยชนของเรื่องนี้  เนื่องจากการดําเนิน
โครงการ  CDM  ในประเทศไทยที่เปนอยูไมกอใหเกิดประโยชนเพิ่มเติมตอชุมชนและประเทศ  
อีกทั้งไมสามารถพิสูจนไดวา สามารถนําประเทศกาวไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดตามวัตถุประสงค
ของ CDM  

3. สนับสนุนความริเริ่มเพื่อการเปลี่ยนผานดานพลังงาน หรือการกาวไปสูการปฏิวัติพลังงานที่
สงเสริมในเรื่องตอไปนี้ 
• การดําเนินการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนสะอาด มีการบริหารจัดการและการเขาถึงดวยระบบ

การกระจายศูนย ท่ียึดหลักการประชาธิปไตยเปนพื้นฐาน 
• การแยกความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากการใชพลังงานฟอสซิล 
• การลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและยุติการใชพลังงานนิวเคลียร 
• การสรางความความเทาเทียมใหมากขึ้นในการเขาถึงและการใชทรัพยากร 
• การสงเสริมประสิทธิภาพในการใชพลังงานในทุกดาน เชน การออกแบบระบบการผลิต 

โครงขายการคมนาคม และโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ รวมถึงระบบพลังงานของอาคาร
บานเรือนใหเปนระบบประหยัดพลังงานมากที่สุด 

• การสงเสริมแบบแผนการบริโภคที่ยั่งยืนดวยการสนับสนุนใหมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
ทัศนคติ และคานิยมในเรื่องการบริโภคที่ลดการใชพลังงานลง 

2.2  การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) 
ความรุนแรงของผลกระทบจากโลกรอนกําลังแสดงตัวใหเห็นเพิ่มข้ึนและชัดเจนขึ้น เชน การเกิดภัยแลง 

น้ําทวม พายุรุนแรง สภาพอากาศแปรปรวน  เปนตน จนทุกภาคสวนรูสึกและสัมผัสได ซึ่งนับเปนผลกระทบดาน
ลบที่เพิ่มข้ึนจากปญหาตางๆ ท่ีมีอยูเดิมแลว ประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ไมไดเปนตัวการ
กอใหเกิดปญหาโลกรอนแตกลับไดรับผลกระทบที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น  การรับมือกับผลกระทบมีลักษณะที่
แตกตางกันตามความสามารถในการปรับตัวของแตละภาคสวน   ชุมชนในประเทศกําลังพัฒนาแตละแหงลวนมี
การปรับตัวในระดับหนึ่ง  แตการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอไปจะตองอาศัยท้ังการเงินและเทคโนโลยี 
เพื่อใหพวกเขาสามารถปรับตัวและรับมือไดดีข้ึน   

นอกเหนือจากความชวยเหลือทางการเงินและเทคโนโลยีแลว  ภาคประชาสังคมไทยเห็นวา 
ความสามารถในการปรับตัวของแตละชุมชนจะมีมากหรือนอยยังข้ึนอยูกับสิทธิในการเขาถึงและการมีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ดวย   การดําเนินการดานการปรับตัวในแตละประเทศตองคํานึงถึงความ
สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต  การมุงไปสูความยั่งยืนในบริบทของชุมชนนั้น ๆ  และใหความสําคัญกับการให
การศึกษา ขอมูล ความรูในเรื่องนี้  ดังนั้นนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการปรับตัวท่ีจะเกิดข้ึนจะตองบูรณาการ
เขากับประเด็นการพัฒนาอื่น ๆ ของประเทศ  อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากโลกรอนบางอยางอาจเกิดข้ึนอยาง
ฉับพลัน การรับมือและการปรับตัวภายใตบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจเปนไปไดยากและไมทันการณ  จึงจําเปน
จะตองมีแนวทางเฉพาะกิจเพื่อการปรับตัวแบบฉับพลันและเรงดวนดวย  
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ขอเสนอตอกรณีการเจรจาเรื่องการปรับตัว 
1. การจัดทํากรอบขอตกลงเรื่องการปรับตัวท่ีชัดเจนสําหรับการเจรจาระหวางประเทศ  เพื่อสราง

หลักประกันวาประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายที่มีความลอแหลมตอผลกระทบจะไดรับการสนับสนุน
และชวยเหลือดานการเงินเพิ่มเติมอยางเพียงพอ  และสามารถคาดการณไดในการวางแผนและการ
ดําเนินการในการปรับตัว เพื่อลดความเสี่ยงและสรางความสามารถในการรับมือกับผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การวางแผนและดําเนินกิจกรรมเพื่อการปรับตัวจะตองอยูภายใตบริบทของวัตถุประสงคเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนระยะยาวในทุกมิติ สงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงไปกับการดูแล การรักษา และการ
ปกปองระบบนิเวศเพื่อเสริมสรางความสามารถพื้นฐานในการปรับตัวของชุมชน เชน ชุมชนเกษตร 
ชุมชนประมง ชนพื้นเมือง และอื่น ๆ  และเปนไปตามความตองการของประเทศกําลังพัฒนาเปน
หลัก โดยกระบวนการวางแผนตองมีลักษณะจากลางขึ้นบน (Bottom-Up Approach) ผานการมี
สวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถิ่นนั้นๆ ท้ังนี้เพราะแนวทางการปรับตัวนั้นไมมีสูตรสําเร็จ 
จึงตองข้ึนอยูกับความตองการและการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของแตละชุมชน แต
ละประเทศนั้นๆ เปนสําคัญ 

3. การใหการสนับสนุนและดําเนินกิจกรรมเพื่อการรับมือและปรับตัวจะตองเปนไปในลักษณะที่
เคารพ ปกปอง รักษา และสงเสริมสิทธิข้ันพื้นฐานของชุมชนตามที่ไดมีการรับรองในปฏิญญา
สากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right : UDHR), กติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights: ICESCR) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง  (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) รวมท้ังอนุสัญญา
หรือขอตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของดวย   

4. นโยบายและมาตรการรองรับการปรับตัวตองใหความสําคัญกับบทบาทของผูหญิงท้ังในฐานะที่
เปนกลุมท่ีจะไดรับความเสี่ยงสูงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีบทบาท
สําคัญในการดําเนินการเพื่อการปรับตัว  

5. การเสริมสรางขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนในประเทศกําลังพัฒนาในการรับรู  การทํา
ความเขาใจและประเมินความเสี่ยงหรือความลอแหลมที่จะเกิดข้ึน ผานองคความรูและผานการ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับเครือขายหรือศูนยความรูระดับภูมิภาค เชน แนวทางที่เกี่ยวของกับการรับมือ
และปรับตัวตอผลกระทบที่จะเกิดข้ึน  

6. การดําเนินการดานการปรับตัวจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบขางเคียงหรือความขัดแยงกับ
มาตรการตางๆ หรือแนวทางการดําเนินชีวิตของชุมชน แตจะตองกอใหเกิดและนําไปสูผลกระทบ
ทางบวกเพิ่มเติม เชน ชวยแกปญหาความยากจน สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของชุมชนใหมั่นคงยิ่งข้ึน 

7. การมีสวนรวมในการเจรจาและศึกษาถึงการใหคําจํากัดความกลุมประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Most Vulnerable Countries) เพื่อกอใหเกิดความ
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โปรงใส และการบริหารจัดการกองทุนและการเงินเพื่อการปรับตัวท่ีดีในระหวางกลุมประเทศ
กําลังพัฒนาแลวดวยกัน 

8. การพิจารณาดานองคกรสถาบันในระดับทองถิ่นหรือระดับประเทศที่จะรับผิดชอบในเรื่องการ
ดําเนินการดานการปรับตัว เพื่อกอใหเกิดการดําเนินการอยางจริงจัง สงเสริมการเรียนรู และการ
แลกเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการปรับตัวภายในประเทศ 

2.3   การเงินและเทคโนโลยี  
ประเทศพัฒนาแลวจะตองแสดงความรับผิดชอบและใหการสนับสนุนทั้งดานการเงินและเทคโนโลยี

เพื่อชวยใหประเทศกําลังพัฒนาดําเนินการเพื่อการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ความรับผิดชอบนี้ตองไมนํามาเกี่ยวของเชื่อมโยงกับกลไกการซื้อขาย
คารบอนเครดิตและกลไกตลาดในการสรางเม็ดเงินเพิ่มเติม   ประการสําคัญคือ เทคโนโลยีท่ีจะนํามาใหและ
สงเสริมใหมีการใชในประเทศกําลังพัฒนาตองเปนเทคโนโลยีท่ีสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มีความเหมาะสมกับสังคมนั้น  ๆ  และชุมชนสามารถเขาถึง ควบคุม และจัดการได 

ขอเสนอตอการเจรจาประเด็นการเงิน การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาความสามารถ 
1. การเจรจาเพื่อนํามาสูขอตกลงเรื่องการเงินและเทคโนโลยีตองยืนอยูบนหลักการสรางใหเกิดความ

สมดุลระหวางการเงินเพื่อการลดการปลอยกาซและการปรับตัว  เพราะทั้งสองเรื่องมีความสําคัญ
เทาเทียมกัน  

2. ประเทศพัฒนาแลวตองเอื้อและเรงใหเกิดการพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีเรื่องการลดการ
ปลอยกาซและการปรับตัวใหกับประเทศกําลังพัฒนาโดยไมพึ่งกลไกการตลาด  

3. การยกเลิกสิทธิบัตรและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาโดยเร็วสําหรับเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับ
การลดการปลอยกาซและการปรับตัว  รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในระหวาง
ประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน   

4. รัฐบาลของประเทศพัฒนาแลวจะตองกําหนดจํานวนเงินชวยเหลือดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (ตามการศกึษาลาสุดเรื่องตนทุนในการปรับตัวในประเทศกําลังพัฒนา) โดยไมมีเงื่อนไข
และไมพึ่งกลไกการตลาด (เชน ใหมีการกําหนดเปนสัดสวนรอยละเทาไหรของรายไดมวลรวมของ
ประเทศพัฒนาแลวเพื่อจัดสรรเปนเงินชวยเหลือจากตางประเทศ แตจะตองไมถูกรวมเปนความ
ชวยเหลือภายใต ODA เปนตน)  ท้ังนี้เงินชวยเหลือในเรื่องนี้ตองเปนเม็ดเงินใหมท่ีเพิ่มเติมจากเงิน
ท่ีตองใหกับกรณีปญหาอื่นภายใต  ODA หรือไมใช เปนเหตุใหมีการลดเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศที่เคยมีใหกับกรณีอื่น ตองมีความตอเนื่องและยั่งยืนใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถ
คาดการณและใชวางแผนดําเนินงานได  

5. ประเทศกําลังพัฒนาตองสามารถเขาถึงความชวยเหลือทางเงินหรือกองทุนเพื่อการลดการปลอย
กาซและการปรับตัวไดโดยตรง โดยไมผานองคกรนายหนา (เชน ธนาคารโลก (WB) ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาเอเชีย (ADB) กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) หรือสํานักงานสิ่งแวดลอมสหประชาชาติ 
(UNEP) เปนตน 
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6. การบริหารจัดการการเงินเรื่องโลกรอนจะตองอยูภายใตการกํากับดูแลของที่ประชุมประเทศภาคี
สมาชิกอนุสัญญา (COP)  )  และดําเนินการโดยคณะกรรมการรวมท่ีมาจากประเทศพัฒนาแลวและ
ประเทศกําลังพัฒนาในสัดสวนท่ีเปนธรรม  

2.4   ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
ภาคประชาสังคมมีความเห็นและขอเสนอในประเด็นการเจรจาอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของอีก 2 ประเด็นคือ เรื่อง

วิสัยทัศนรวม (Shared Vision) และสถานภาพทางกฎหมายของขอตกลงท่ีจะเกิดข้ึนจากการเจรจา (Legal 
Outcome) ดังนี้ 

2.4.1   วิสัยทัศนรวม 
มาตรการและการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะตองคํานึงถึงความเปนธรรม

และการชําระหนี้ประวัติศาสตรของประเทศพัฒนาแลวตอภาพรวมของผลกระทบที่เกิดข้ึน และระดับการปลอย
กาซเรือนกระจกจากอดีต  ความเรงดวนท้ังดานการลดการปลอยกาซและการปรับตัว ความรวมมือกันของทุก
ประเทศในทั้งสองเรื่องนี้  พันธะกรณีของประเทศพัฒนาแลวท่ีตองสนับสนุนดานการเงินและเทคโนโลยี 
ความสามารถในการดําเนินการลดและการปรับตัวของประเทศกําลังพัฒนา ตองระบุเปาหมายการลดรวมของ
ประเทศพัฒนาแลวและระยะเวลาที่ชัดเจน  เนนการดําเนินการลดการปลอยท่ีแหลงปลอยและตัวการที่สําคัญที่มี
การปลอยสูงมาตั้งแตอดีต โดยผานทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ รูปแบบการบริโภคท่ีปรับเปลี่ยนใหมี
ความยั่งยืน การเคารพและคุมครองสิทธิของชุมชนในการเขาถึงทรัพยากร รวมท้ังเนนความจําเปนเรงดวนในการ
ปรับตัวตอผลกระทบจากโลกรอนที่กําลังเกิดข้ึนกับประเทศกําลังพัฒนา โดยที่ประเทศพัฒนาแลวจะตองชดใช
ผานการเงินและเทคโนโลยีทันที และย้ําถึงพันธะกรณีของประเทศพัฒนาแลวดานการเงินและเทคโนโลยี  

สําหรับประเทศไทย เมื่อมองในบริบทของความยั่งยืนของสังคมและการมีสวนรวมในการแกปญหา
โลกรอน ประเทศไทยก็ควรจะตองมีการพิจารณาเรื่องการต้ังเปาหมายการลดการปลอยกาซแบบสมัครใจของ
ตัวเอง  มีการดําเนินการอยางเปดเผยและจริงจัง รวมถึงการพิจารณากฏหมายรองรับ และปรับเปลี่ยนทิศทางการ
พัฒนาประเทศเพื่อมุงสูการมีสังคมที่เปนธรรมและยั่งยืนในมิติตาง ๆ ดวย 

2.4.2    สถานภาพทางกฎหมายของขอตกลงที่จะเกิดขึ้นจากการเจรจาที่โคเปนเฮเกน  
ภาคประชาสังคมไทยสนับสนุนการพัฒนาพิธีสารเกียวโตสําหรับพันธะกรณีระยะที่สอง ภายหลังจากที่
พันธะกรณีแรกจะหมดการบังคับใชภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาพิธี
สาร ดังนี้  

(1)  ใหมีการกําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกใหเขมขนยิ่งข้ึน  

       (2)  ใหมีการทบทวนกลไกความยืดหยุนเพื่อใหมีการลด ณ จุดปลอยอยางจริงจัง 
 

*********************************** 
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