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ขอเสนอตอการเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาคประชาสังคมไทย 

 ความรับผิดชอบตอประวัติศาสตรและความเปนธรรม 

 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดข้ึนจากการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเพิ่มสูงข้ึน
อยางรวดเร็วนับต้ังแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา ตามแรงขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเนน
ก า รล ง ทุนด า นอุ ตส าหกร รมและ โค ร งสร า ง พ้ื น ฐ านขน าด ใหญ  แบบแผน เ ศ รษฐ กิ จนี้ ต อ ง
มีการใชพลังงานอยางเขมขน โดยเฉพาะพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีมาจากซากดึกดําบรรพ ไมวาจะเปนถาน
หินหรือน้ํามัน การเผาไหมเช้ือเพลิงฟอสซิลเปนตนเหตุสําคัญท่ีปลอยกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกาซคารบอนไดออกไซด การปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณสูงจากอดีตกําลังกอใหเกิดผลกระทบ
อยางรุนแรงในขณะนี้   

ประเทศท่ีมีการปลอยกาซเหลาน้ีสูงมาต้ังแตอดีตคือ ประเทศพัฒนาแลวหรือท่ีเรียกวากลุมประเทศ
อุตสาหกรรม เปนสําคัญ  เม่ือพิจารณาในแงนี้และผลท่ีเกิดข้ึน กลุมผูท่ีปลอยกาซปริมาณมากก็ควรตองเปน
ผูรับผิดชอบหลักตอผลการกระทําของตน ขณะเดียวกันก็จะตองรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในเวลาน้ีดวย เนื่องจากประเทศเหลาน้ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ลวงหนาเปนเวลานาน และไดท้ิงผลพวงของความเสียหายท่ีกําลังปะทุตัวออกมาในเวลาน้ี   

ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีกําลังเปนภัยคุกคามตอชีวิตและส่ิงแวดลอมท่ีเรงดวนท่ีสุดของ
โลกจึงเปนเรื่องความเปนธรรมและสิทธิในการพัฒนา  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อมองในมิติท่ีวาแตละประเทศตอง
มีสิทธิในการพัฒนาไมแตกตางกัน  ประเทศกําลังพัฒนาจึงยังคงตองมีสิทธิในการพัฒนาประเทศของตนเพ่ือ
ความอยูรอดทางเศรษฐกิจและเพื่อการแกปญหาความยากจนท่ีเรื้อรังและยังคงเปนปญหาใหญของอีกหลาย
ประเทศ  

เรื่องความเปนธรรมยังเก่ียวของไปถึงประเด็น “หน้ีจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate  Debts) 
อีกดวย หน้ีที่วาน้ีเปนทั้ง ‘หน้ีดานการลดการปลอยกาซ’ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้น ประเทศพัฒนาแลวคือ ผูที่ตอง
ชดใชหน้ีที่วาน้ีโดยเรงดําเนินการลดการปลอยกาซเพ่ือใหประเทศกําลังพัฒนาปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางสอดคลอง
ตามสิทธิในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่พ่ึงมีเพ่ือทําใหประเทศสามารถอยูรอดไดอยางเหมาะสม  นอกจากน้ียัง
เปน ‘หน้ีดานการปรับตัว’  หรืออีกนัยหน่ึงคือ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการปลอยกาซ
เรือนกระจกเปนเวลายาวนานและในปริมาณสูงของประเทศพัฒนาแลวต้ังแตในอดีต   

ปญหานี้กําลังเปนภัยธรรมชาติคุกคามและสงผลตอความอยูรอดของประเทศกําลังพัฒนา ดังน้ันประเทศพัฒนา
แลวจึงตองชดใชหน้ีดังกลาวน้ีผานการชวยเหลือทางการเงินและทางเทคโนโลยี เพ่ือชวยใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถ
ปรับตัวรับมือกับผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้นได 

 การยึดกรอบการเจรจาตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
(UNFCCC)    

การเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีดําเนินอยูและท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในกรุงโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552  นี้ จะตองอยูภายใตกรอบขอตกลงท่ีนานาประเทศไดตกลงและ
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ยอมรับกันไปแลว นั่นคืออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) และจะตองไมพยายามบิดเบือนเนื้อหาใน
อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ ท้ังยังตองยืนยันถึงการดําเนินการตามเน้ือหาในอนุสัญญาฯ ดวย  โดยเฉพาะมาตราที่ 2  ท่ีวา
ดวยวัตถุประสงคเพื่อรักษาระดับความเขมขนของกาซเรือนกระจกใหอยูในระดับท่ีปลอดภัย และการดําเนินการ
ลดตองไมคุกคามตอการผลิตอาหาร)  มาตราที่ 3 ท่ีกลาวถึงหลักการเรื่องความเสมอภาค ความรับผิดชอบ
รวมกันในระดับท่ีแตกตางกันและตามระดับความสามารถ  การแลกเปลี่ยนขอมูล  และการใหความชวยเหลือผู
ท่ีมีความเส่ียงจากผลกระทบของภาวะโลกรอน  มาตราที่ 4 ท่ีกลาวถึงพันธะกรณีตาง ๆ   มาตรา 4.3 กับมาตรา 
4.4  ท่ีวาประเทศพัฒนาแลวจะตองใหความชวยเหลือดานการเงินและเทคโนโลยีเพื่อชวยประเทศกําลังพัฒนา
ดําเนินการปรับตัว และการดําเนินการลดการปลอย   และมาตรา 4.7  ท่ีระบุวาความสามารถในการดําเนินการ
ตามอนุสัญญาฯ ของประเทศกําลังพัฒนาข้ึนอยูกับความสามารถในการดําเนินการตามพันธะกรณีของประเทศ
พัฒนาแลวในดานการเงินและเทคโนโลยี เหลานี้เปนตน  

 การยอมรับความรูทางวิทยาศาสตรลาสุดในการเจรจา 

การเจรจาของผูแทนรัฐบาลตาง  ๆ จะตองอยูบนพ้ืนฐานของความรูทางวิทยาศาสตรลาสุดท่ีมีการ
ยอมรับอยางแพรหลาย โดยเฉพาะคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) และจากการศึกษาวิจัยท่ีไดรับการยอมรับ ท้ังน้ีขอมูลทาง
วิทยาศาสตรไดแสดงใหเห็นถึงระดับอันตรายของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกสูงเกินกวา 1.5 - 2 องศาเซลเซียสจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ท้ังโลกก็มีความจําเปนเรงดวนท่ี
จะตองมีการปรับตัวใหสามารถรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีกําลังเกิดข้ึนใน
ขณะน้ี และจะตองดําเนินการลดการปลอยกาซอยางเรงดวน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีมีอันตรายมากข้ึน 

 การสนับสนุนสังคมท่ีนาอยูและยั่งยืน 

แมประเทศไทยยังไมมีพันธะกรณีท่ีจะตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโตก็ตาม แต
ภาคประชาสังคมและชุมชนอีกมากมายเห็นวา ประเทศไทยเองก็จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาตัวเองไปสู
สังคมท่ีนาอยูและยั่งยืน มีการปลอยคารบอนตํ่า (Low Carbon Society) หรืออีกนัยหนึ่งคือ การเปนสังคมท่ีมีการ
พัฒนาท่ียั่งยืนท้ังตอเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและส่ิงแวดลอม การไมมีพันธะกรณีในเรื่องการลดการปลอยกาซ
เปนผลพวงจากการเจรจาระหวางประเทศ จึงไมควรใชเปนขออางในการพัฒนาประเทศและปลอยให
ภายในประเทศมีการดําเนินกิจกรรมท่ีคงการปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณสูงตอไป  มีกรณีศึกษา
ภายในประเทศหลายกรณีท่ีแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยดํารงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีไมไดสงเสริมการ
พัฒนาตัวเองไปสูสังคมท่ีนาอยูและยั่งยืน จะเห็นไดวามีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพลังงาน
จํานวนมาก รวมไปถึงการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีและจะทําใหมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเขมขน 
(Carbon Intensive) ตอไป เชน การใชถานหินและนํ้ามันในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็ก การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี และอื่น ๆ  ท่ีลวนเปนปจจัยเรงการปลอยกาซคารบอน 
และกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอชุมชนและส่ิงแวดลอมท้ังในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ  
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การแกปญหาโลกรอนไมสามารถแยกขาดจากแบบแผนการพัฒนาได ดังน้ันการกาวไปสูสังคมท่ีมี
ความยั่งยืนในมิติตาง ๆ นี้ จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศครั้งสําคัญ ทิศทางการ
พัฒนาตอไปของไทยควรตองใหความสําคัญกับชุมชนในทองถิ่นและการรักษาส่ิงแวดลอมในระยะยาวเพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน อันรวมถึงการลดการปลอยคารบอนหรือการปลอยคารบอนตํ่า1 จะตองไดรับการ
พิจารณาในระดับนโยบายและใหมีการดําเนินการจริงภายใตกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังตอเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว ขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมและสิทธิของ
ชุมชนในการเขาถึงทรัพยากรดวย  

ปจจุบันมีภาคสวนตาง ๆ และหลายชุมชนท่ัวประเทศท่ีหันมาสงเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
และพลังงานทางเลือกรูปแบบตางๆ  นอกจากน้ีประชาชนยังไดจัดทําขอเสนอแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ
ฉบับทางเลือก (Alternative Power Development Plan) เพื่อเสนอใหรัฐบาลใหความสําคัญกับการริเริ่มพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนอยางจริงจัง และยังมีชุมชนจํานวนมากท่ีเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรท่ี
พึ่งพิงสารเคมีมาเปนระบบเกษตรอินทรียท่ีมีความยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน ทางเลือกเหลาน้ีคือ 
ทางออกท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดและศักยภาพของประเทศในระดับหนึ่งท่ีจะลดการปลอยกาซเรือน
กระจก และพัฒนาตัวเองไปสูการเปนสังคมท่ีมีการปลอยคารบอนตํ่า และเปนสังคมท่ีมีความยั่งยืนในระยะยาว   

ประการสําคัญคือ การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและการเคารพและยอมรับในสิทธิของชุมชน
ในการเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ คือแนวทางสําคัญท่ีสามารถสรางความเขมแข็งแกชุมชนระดับตาง ๆ ซึ่งจะทําให
พวกเขามีความสามารถรับมือและปรับตัวตอผลกระทบจากภายนอก รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศไดในระดับหนึ่งดวย อยางไรก็ตาม การดําเนินการโดยภาคสวนในสังคมระดับยอยจะตองไดรับ
การตอบสนองและสนับสนุนจากภาคนโยบายของประเทศอยางจริงจังเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติในวงกวาง การ
เจรจาระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะตองใหความสําคัญและเรงสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินการลดการปลอยและความสามารถในการปรับตัวของท้ังประเทศดวย  

ขอคิดเห็นและขอเสนอตอประเด็นในการเจรจา 

จริงอยูวา ประเทศไทยไมไดอยูในกลุมประเทศท่ีมีพันธะกรณีตองลดการปลอยกาซ อยางไรก็ดีผลสรุป
ของการเจรจาประเด็นสําคัญภายใตกรอบของอนุสัญญาฯ ท่ีจะเกิดข้ึนในอีกไมกี่เดือนขางหนาจะสงผลตอ
ประเทศไทยในเรื่องสําคัญ ๆ และเก่ียวของกับประเด็นปญหาท่ีภาคประชาชน โดยเฉพาะชุมชนในหลายพื้นท่ี
กําลังเคลื่อนไหวและตอสูเพ่ือใหมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย เชน กรณีปาชุมชน สิทธิและการใช
ประโยชนท่ีดิน การตอตานเกษตรอุตสาหกรรม การคัดคานแผนพัฒนาพลังงานของประเทศท่ีคงเนนการใช
เช้ือเพลิงฟอสซิล รวมถึงการสงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชพลังงานเขมขน เชน อุตสาหกรรมเหล็ก เปนตน  

ดังน้ัน ภาคประชาสังคมไทยจึงใหความสําคัญและมีขอคิดเห็นและขอเสนอตอประเด็นการเจรจาเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ดังตอไปน้ี 

 
1 หมายถึงการพัฒนาที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกคิดคํานวณเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด ไมวาจะเปนการปลอยกาซเรือน
กระจกชนิดใด 
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การลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

ในประเด็นการเจรจาเรื่องการลดการปลอยกาซตามอนุสัญญาจะมีผลกระทบตอภาคเกษตร การจัดการ
ปาไม การใชประโยชนท่ีดิน และการจัดการดานพลังงานของประเทศไทยในแงมุมหลากหลายและจะมี
ผลกระทบในระดับตาง ๆ ภาคประชาสังคมไทยจึงมีความเห็นและขอเสนอตอการเจรจาในประเด็นการลดการ
ปลอยกาซ ดังน้ี คือ 

ความเห็นและขอเสนอตอการลดการปลอยกาซโดยรวม คือ  

 กรณีประเทศพัฒนาแลว: 
o ประเทศพัฒนาแลวตองดําเนินการลดการปลอยภายในประเทศตนเองเทาน้ัน และดําเนินการลด

การปลอยทันที และมีเปาหมายของปริมาณการลดและระยะเวลาท่ีชัดเจน 
o ไมสนับสนุนการใชกลไกตลาด และ Carbon Offset เปนทางออก  เนื่องจากการใชกลไกตลาดไม

กอใหเกิดการลดการปลอย ณ จุดปลอยท่ีเปนตัวการและสาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ปจจุบัน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชัดเจนและรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ 
โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดกับประเทศกําลังพัฒนา   ดังน้ันประเทศพัฒนาแลวจะตองเรง  

 กรณีประเทศกําลังพัฒนา:  
o การลดการปลอยของประเทศกําลังพัฒนาเสนอให เปนไปตามความสมัครใจ  และตาม

ความสามารถในการดําเนินการ  ซึ่งจะข้ึนอยูกับการเงินและเทคโนโลยีท่ีไดรับจากประเทศพัฒนา
แลว การชวยทางการเงินและเทคโนโลยีควรตองมีเปาหมายเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนไมใช
เพียงการใหความสําคัญอยูการลดการปลอย (หรือปริมาณการลดท่ีลดได) เทาน้ัน   

o การลดการปลอยในประเทศกําลังพัฒนาจะตองไมถูกรวมหรือนําไปเปนเครื่องมือหรือผลลัพธใน
การลดของประเทศพัฒนาแลว 

ความเห็นและขอเสนอตอการลดการปลอยกาซที่มีความเกี่ยวของกับเร่ืองปาไม  เกษตร และพลังงาน   

1)   การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปาและความเส่ือมโทรมของปา 
      (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation : REDD) 

การเจรจาเพื่อแกไขปญหาโลกรอนท่ีเสนอใหใชกลไกการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลาย
ปาและความเส่ือมโทรมของปาในประเทศกําลังพัฒนา หรือ REDD ซึ่งเก่ียวของกับภาคปาไมนั้น นํามาซ่ึงความ
วิตกกังวลครั้งใหมของชุมชนท่ีอาศัยอยูในปา ชาวบานหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทยไดรวมกันเคลื่อนไหวเรียกรอง
ใหรัฐบาลรับรองสิทธิชุมชนมายาวนานถึง 2 ทศวรรษ เพื่อใหชุมชนมีอํานาจในการจัดการปาไมอยางยั่งยืน และ
แมวาในท่ีสุดประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติปาชุมชนแลวก็ตาม ทวาเน้ือหาในพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ก็บิดเบือนไปจากเจตนารมยของประชาชนท่ีตอสูเพื่อใหมีกฎหมายฉบับนี้ นั่นก็คือ ชุมชนยังคงไมไดรับสิทธิ
ในการอยูกับปา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตปาอนุรักษยังคงถูกกีดกัดและจํากัดสิทธิอยู
เชนเดิม 
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กฎหมายของประเทศไทยใหการรับรองสิทธิเพียง 2 แบบเทาน้ัน คือ สิทธิของรัฐและสิทธิของเอกชน 
สําหรับสิทธิสวนรวมหรือสิทธิชุมชนน้ันคงไมไดรับการยอมรับในระบบกฎหมายไทยแตอยางใด กฎหมายและ
นโยบายดานปาไมของประเทศไทยปจจุบันยังคงขัดแยงกับสิทธิชุมชน หากยังไมมีการรับรองสิทธิชุมชนในการ
จัดการและฟนฟูปาอยางยั่งยืนตามกฎหมาย กอนการนํากลไก REDD มาใชนั้น อาจจะนําไปสูการละเมิดสิทธิ
ประชาชนท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกับกลุมชนเผาบนพ้ืนท่ีสูงท่ีอาศัยอยูในเขตปาอนุรักษ และดํารงชีพดวย
การทําไรหมุนเวียน  เนื่องจากวาทัศนคติของเจาหนาท่ีรัฐไทยมักมองชาวบานหรือคนชนเผาบนพื้นท่ีสูงวาเปน
สาเหตุสําคัญของการทําลายปาและการลดลงของพ้ืนท่ีปา ขณะเดียวกันก็ไมมีความเช่ือวา ชุมชนจะสามารถ
รักษาและจัดการปาอยางยั่งยืนได ท้ังท่ีมีขอมูลเชิงประจักษจํานวนมากท่ีพิสูจนชัดวา ผืนปาหลายแหงท่ียังคง
ดํารงอยูไดเพราะมีชุมชนรวมกันปกปองดูแล 

ดังน้ัน ภาคประชาชนยืนยันจุดยืนตอการแกไขปญหาโลกรอนและกลไก REDD บนหลักการรวมกัน 2 
ประการ  

ความเปนธรรม 

การตองยืนยันหลักความเปนธรรมเพราะเปนท่ีทราบกันดีวา การดําเนินการใด ๆ ภายใตระบบทุนนิยม
และกลไกตลาดน้ันถูกควบคุมดวยกลุมคนจํานวนนอย ในขณะท่ีชาวบานไมสามารถเขาไปกําหนดหรือควบคุม
อะไรได การตีคาทรัพยากรปาไมใหเปนสินคาจึงเทากับเปนการแปรระบบสิทธิจากสิทธิสวนรวมของชุมชนไป
เปนสิทธิของปจเจกเอกชน ดังน้ัน ภาคประชาชนจึงไมเห็นดวยอยางยิ่งในการแปรทรัพยากรปาไม ซึ่งเปนฐาน
ยังชีพของคนยากจนไปเปนสินคา ในทางกลับกันการจัดการทรัพยากรปาไมไมวาโดยกลไกใดควรตองคํานึงถึง
ระบบคุณคาทางจิตใจ การแบงปน และความพอเพียง เพื่อเก็บรักษาปาไมไวสําหรับคนรุนลูกหลานในอนาคต 

ภาคประชาชนขอยืนยันหลักการท่ีวา “ผูกอปญหาตองเปนผูรับผิดชอบ” เมื่อประเทศพัฒนาแลวเปนผู
กอใหเกิดปญหาโลกรอน ประเทศเหลาน้ันก็ตองรับผิดชอบ  ดังน้ัน REDD นอกจากมิใชวิธีการแกปญหาท่ี
ตนเหตุแลว ยังเปนวิถีทางท่ีไมใหความเปนธรรม ไมมีความเสมอภาค และไมกอใหเกิดความย่ังยืนในการจัดการ
ปาไมอีกดวย   

สิทธิ   

ทรัพยากรปาไมมีความสําคัญอยางยิ่งตอชุมชนทองถิ่น ปาไมเพียงแตเปนแหลงผลิตอาหารของชุมชน
เทาน้ัน แตยังเปนฐานการยังชีพของพวกเขาดวย  การมีวิถีชีวิตพ่ึงพิงอยูกับปาถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของ
ประชาชนทองถิ่นและชนพ้ืนเมือง จึงไมสมควรนําไปเปนสาเหตุของปญหาโลกรอน ในทางกลับกันประชาชน
กลุมตางๆ จะตองไดรับการปกปองวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยเฉพาะชนเผาและคนพ้ืนเมืองตาง ๆ  ตามท่ีมีการ
รับรองสิทธิของพวกเขาไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิของชนพื้นเมืองของสหประชาชาติ  ท้ังน้ี รัฐบาลตอง
สงเสริม“สิทธิชุมชน” ท่ีหมายถึงสิทธิรวมกันในทรัพยากรดิน น้ํา ปา  มิใชการผูกขาดเฉพาะสิทธิของรัฐและ
เอกชน และโดยกลไกของรัฐและกลไกทางการตลาดเทาน้ัน 

ภาคประชาสังคมไทยมีความเห็นและขอเรียกรองสําคัญภายใต REDD ดังน้ี 
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1. ไมเห็นดวยการนําปาไม โดยเฉพาะอยางยิ่งปาท่ีมีชุมชนจัดการและดูแลอยูกอนแลวเขาไปอยูในกลไก
ตลาด  

2. รัฐจะตองใหการยอมรับ และแกไขปญหาความขัดแยงเรื่องสิทธิในท่ีดินและปาไมของประชาชนท่ี
อาศัยอยูในพื้นท่ีปาอนุรักษใหชัดเจนกอน  

3. ประชาชนคนยากจนมิไดเปนสาเหตุของการทําลายปา และมิไดเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาโลกรอน 
ดังน้ันจึงไมใชผูท่ีตองรับผิดในการลดการปลอยกาซ 

การลดการปลอยในภาคเกษตร 

นอกจากการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมและพลังงานท่ีเปนตัวการหลักของโลกรอนแลว การเกษตรก็
เปนอีกภาคหน่ึงท่ีมีการปลอยกาซเรือนกระจกสูง ซึ่งโดยมากมาจากการปลอยของกิจกรรมการเลี้ยงสัตว การ
ปลูกขาว  การเผาหญาและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการใชท่ีดินประกอบการเกษตร  เปนตน  ภาคเกษตร
เปนฐานเศรษฐกิจใหญของประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ ดวยเหตุนี้ทําใหมีผลไปถึงการเจรจาเรื่องโลกรอน
ภายใตอนุสัญญาฯ   โดยประเทศพัฒนาแลวจํานวนหน่ึงพยายามผลักดันใหมีกฎกติกาใหมเมื่อพันธกรณี
ระยะแรกของพิธีสารเกียวโตส้ินสุดลงในป พ.ศ. 2555 เพื่อกําหนดใหประเทศกําลังพัฒนาตองมีความรับผิดชอบ
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงหรือจํากัดการปลอย โดยมุงไปท่ีการเจรจาใหมีการลดการปลอยในราย
สาขา (sectoral approach) เชน การปลอยกาซมีเทนในนาขาว 

 อยางไรก็ดี แมวาภาคเกษตรมีการปลอยกาซเรือนกระจกสูง แตภาคเกษตรก็มีบทบาทที่สําคัญประการ
หนึ่ง ซึ่งแตกตางจากภาคการผลิตอื่นๆ คือ การทําหนาท่ีดูดซับกาซเรือนกระจก หรือเรียกวาเปน “อางกักเก็บ
คารบอน” (Carbon Sink) โดยเกือบรอยละ 90 ของการกักเก็บในภาคเกษตรจะเปนการดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซดในดินในรูปของสารอินทรียใตผิวดินและบนดิน (เชน ในกรณีวนเกษตร)  

 ภาคประชาชนมีความเห็นวา ภาคเกษตรมีการปลอยกาซในปริมาณสูงมากก็จริง  แตขณะเดียวกันภาคเกษตรก็
ชวยในการดูดซับกาซเรือนกระจกดังที่กลาวมาขางตน ประการสําคัญอีกประการหน่ึงคือ การปลอยกาซเรือนกระจกของ
ภาคเกษตรสัมพันธอยางยิ่งกับการผลิตอาหารเพ่ือประชากรในแตละประเทศ ซึ่งเปนกิจกรรมพ้ืนฐานของสังคมมนุษยที่
ตองมีเพ่ือความอยูรอดของมนุษยชาติและเก่ียวของกับความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลกท้ังมวล จึงมีความ
แตกตางไปจากการปลอยกาซเรือนกระจกของภาคพลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งการดําเนินกิจกรรมจํานวนมากของทั้ง
สองภาคน้ีเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือสรางความสะดวกสบายและความหรูหราฟุมเฟอย  ในขณะเดียวกันทั้งภาคพลังงานและ
อุตสาหกรรมยังมีแนวทางและเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับแลววาสามารถลดการปลอยไดมากโดยท่ียังสามารถดํารง
ความสะดวกสบายพ้ืนฐานอยูได  

ขอเสนอตอกรณีการลดการปลอยกาซของภาคเกษตร  

1. การเจรจาภายใตกรอบอนุสัญญาฯ ตองใหความสําคัญกับการลดการปลอยกาซของภาคพลังงานและ
อุตสาหกรรมเปนลําดับแรก 

2. การสนับสนุนใหมีการลดการปลอยกาซในภาคเกษตรของประเทศกําลังพัฒนาภายใตความสามารถ
และแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศเหลาน้ี โดยสงเสริมใหมีนโยบายและกลไกภายในประเทศ
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ท่ีใหคุณคากับระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  โดยใชท้ังมาตรการทางการเงินและ
มาตรการท่ีไมใชการเงินควบคูกันไป 

3. การสนับสนุนและพัฒนาความสามารถของภาคเกษตรในประเทศกําลังพัฒนา เชน การปรับปรุงดิน
เพื่อประโยชนในการกักเก็บคารบอนโดยการคํานึงถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน   

4. การคุมครองเกษตรกรรายยอย  และใหหลักประกันสิทธิของชุมชนในการเขาถึงและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิในคารบอนท่ีสามารถดูดซับไวไดในภาคเกษตร 

5. การใหความสําคัญและยกระดับองคความรูและภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่นใหมีความสําคัญ
เชนเดียวกับความรูทางวิทยาศาสตรในการเรื่องการลดการปลอยกาซและการปรับตัว 

6. กรณีท่ีจะดําเนินมาตรการลดการปลอยกาซในภาคเกษตร ตองมุงไปท่ีการลดการปลอยกาซจาก
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเปนการผลิตขนาดใหญ และมีการใชสารเคมีสังเคราะห เฉพาะอยางยิ่ง
ไนโตรเจนออกไซด และพลังงานในการผลิตเปนจํานวนมาก 

7. การมีนโยบายและการจัดการระหวางการปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน  โดยเฉพาะในระดับ
อุตสาหกรรม ใหมีความสมดุล ตองคํานึงถึงความหลากหลายของระบบนิเวศ ความมั่นคงและความ
ยั่งยืนทางอาหาร  และตองมีการศึกษาอยางรอบดานท้ังในมิติของผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และ
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ เปนตน 

8. การศึกษาถึงผลกระทบดานตาง ๆ  ในการนําการลดการปลอยกาซของภาคเกษตรเขาสูระบบตลาด  
โดยเฉพาะในประเด็นความม่ันคงทางอาหาร และการแยงชิงท่ีดิน     

การลดการปลอยกาซในภาคพลังงานและกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 

ภาคพลังงานมีการปลอยกาซเรือนกระจกสูงท่ีสุด  และกลุมประเทศพัฒนาแลวคือ ผูปลอยกาซกลุมน้ี
มากท่ีสุดเม่ือมองภาพรวมการปลอยท้ังหมดของโลกต้ังแตอดีตเปนตนมา  ดังน้ันประเทศพัฒนาแลวจะตอง
ดําเนินการลดการปลอยภายในประเทศของตนเองและตองเนนการลดการปลอยกาซในภาคพลังงานเปนสําคัญ  
ความพยายามของประเทศพัฒนาแลวท่ีจะผลักดันใหมีการใชกลไกทางการตลาดและแนวทางตาง ๆ  เชน กลไก
การพัฒนาท่ีสะอาด  (Clean Development Mechanism : CDM) แนวทางการชดเชยการลดการปลอยกาซ
คารบอนดวยวิธีการใช Carbon Offset   วิธีการสงเสริมเรื่องการดักจับและกักเก็บคารบอน ( Carbon Capture and 
Storage : CCS)  การสงเสริมพลังงานนิวเคลียรดวยเหตุผลวาปลอยกาซตํ่า การสงเสริมใหสรางเข่ือนขนาดใหญ
ผลิตไฟฟา ท้ังท่ีการสรางเข่ือนไมเพียงมีการทําลายปาแลว เข่ือนและอางเก็บน้ําขนาดใหญเปนแหลงกําเนิดของ
กาซเรือนกระจกแหลงใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งกาซมีเทนดวย  แมกระท่ังการผลักดันใหเช่ือในพลังงานจากถาน
หินสะอาด หรือเทคโนโลยีถานหินสะอาด  (Clean Coal Technology) ซึ่งเปนความพยายามนําเทคโนโลยีมาใช
ลดมลพิษจากโรงไฟฟาถานหิน โดยก็เปนท่ีทราบกันดีวา ในบรรดาเช้ือเพลิงฟอสซิลท้ังหมด ถานหินจัดเปน
เช้ือเพลิงท่ีสกปรกที่สุด นอกจากกอใหเกิดสารมลพิษจํานวนมาก เชน สารปรอทในส่ิงแวดลอมแลว ยังเปน
แหลงปลอยกาซคารบอนไดออกไซดปริมาณมหาศาลในบรรยากาศ   

ความพยายามแสวงหากลไกและแนวทางเหลาน้ีมาใชในภาคพลังงานคือความพยายามท่ีตองการ
หลีกเลี่ยงพันธะกรณีในการลดการปลอยกาซ ณ จุดท่ีปลอย หรือ ณ แหลงกําเนิดในประเทศของตนเอง 
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นอกจากนี้วิธีการดักจับและกักเก็บคารบอน การใชเทคโนโลยีถานหินสะอาด และการใชพลังงาน
นิวเคลียรมาแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลลวนตองใชตนทุนดําเนินการท่ีสูงและการดําเนินกระบวนการท้ังหมดก็มีราคา
แพงมาก ประการสําคัญคือ ความพยายามเหลาน้ีไมวาจะกระทําสําเร็จหรือไมจะไมกอใหเกิดแรงจูงใจในการลด
การปลอยภายในประเทศตนเอง ซึ่งหมายถึงการไมไดแกปญหาหรือเปนความหลอกลวงในการแกไขปญหา 

ภาคประชาสังคมมีความเห็นวา การลดความรุนแรงของผลกระทบตาง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนจากภาวะโลก
รอนหรือการแกไขปญหาอยางจริงจังในเรื่องน้ีคือ การตองพาสังคมโลกกาวไปสูการพัฒนาท่ีมีความยั่งยืนในทุก
มิติ  ดังน้ันมาตรการและการดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคตไมเพียงแตตองลดการปลอย ณ 
แหลงปลอยหรือ ณ แหลงกําเนิดเทาน้ัน สิ่งสําคัญกวาน้ันคือ มาตรการและการดําเนินการเหลาน้ีจะตองให
ความสําคัญและเช่ือมโยงกับการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ  ไมใชเนนเพียงประเด็นการลดการปลอยเปนสําคัญ
เพียงเทาน้ัน  ตัวอยางเชน แนวทางการลดการปลอยในภาคพลังงานจะตองมุงไปท่ีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
หรือพลังงานทางเลือกรูปแบบตางๆ มาแทนท่ีพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล และการจัดการใหเกิดการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประหยัดพลังงาน  เพราะเปนแนวทางท่ีนําไปสูความยั่งยืนท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

ขอเสนอเชิงมาตรการตอการลดการปลอยกาซในภาคพลังงานและการใชกลไก CDM  

1. การเรียกรองใหกลุมประเทศพัฒนาแลวปฏิบัติตามพันธะกรณีแรกของพิธีสารเกียวโตในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ณ แหลงกําเนิดในประเทศของตนเองโดยเครงครัด โดยไมอาศัยการลดโดยผาน
กลไกตลาดหรือ Carbon Offset 

2. การสนับสนุนใหเกิดระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน ท่ีมีการปลอยคารบอนตํ่า โดยมีความสอดคลอง
กับหลักการและทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังน้ีจะตองไมใชวิธีการชดเชยการปลอยคารบอนหรือสราง
ทางออกตอปญหาโลกรอนดวยแนวทางและวิธีการลวง เชน การสงเสริมพลังงานนิวเคลียร การใช
เทคโนโลยีถานหินสะอาด  การสรางเข่ือนขนาดใหญในการผลิตไฟฟา และการสงเสริมสวนเกษตร
สําหรับพืชพลังงานขนาดใหญ เนื่องจากกลไกและแนวทางเหลาน้ีตอบสนองตอการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกเพียงอยางเดียว  แตไมนําไปสูทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติตาง ๆ  

3. ไทยควรยุติการอนุมัติโครงการ CDM ใหม ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนและทบทวนการมีสวนรวมของประเทศใน
กิจกรรมหรือโครงการภายใต CDM โดยตองใหความสําคัญกับประเด็นความเปนธรรมและประโยชน
ของประเทศและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังน้ีโดยตองช้ีแจงใหสังคม
เขาใจและตระหนักถึงความเปนธรรมและประโยชนของเรื่องน้ี  การดําเนินโครงการ  CDM  ในประเทศ
ไทยท่ีเปนอยู  กลุมท่ีไดประโยชนคือ นักธุรกิจและนักลงทุนในไทย ซึ่งไดกําไรจากโครงการ สวน
ประเทศพัฒนาแลวไดเครดิตการลดไปเปนของตนเอง  แตชุนชนในไทยยังคงไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะไดรับผลกระทบเพ่ิมมากข้ึนอีก หากไมมีการทบทวนเรื่องน้ีก็ควร
ตองยุติเรื่องน้ีไปกอน 

4. การสนับสนุนใหมีความริเริ่มการเปลี่ยนผานดานพลังงาน หรือการกาวไปสูการปฏิวัติพลังงานท่ี
สงเสริมในเรื่องตอไปนี้ 
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 ใหมีการดําเนินการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด มีการบริหารจัดการและการเขาถึงดวย
ระบบการกระจายศูนย ท่ียึดหลักการประชาธิปไตยเปนพื้นฐาน 

 แยกความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากการใชพลังงานฟอสซิล 
 สรางควางความเทาเทียมในการเขาถึงและการใชทรัพยากรใหมากข้ึน 
 ลดการพ่ึงพาเช้ือเพลิงฟอสซิลและยุติการใชพลังงานนิวเคลียร 
 สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการใชพลังงานในทุกดาน เชน การออกแบบระบบการผลิต 

โครงขายการคมนาคม และโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ รวมถึงระบบพลังงานของอาคาร
บานเรือนใหเปนระบบประหยัดพลังงานมากท่ีสุด 

 สงเสริมแบบแผนการบริโภคท่ียั่งยืนดวยการสนับสนุนใหมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ทัศนคติ 
และคานิยมในเรื่องการบริโภคที่ลดการใชพลังงานลง 

 การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ในขณะนี้ ความรุนแรงของผลกระทบจากโลกรอนเพิ่มมากข้ึนและชัดเจน เชน การเกิดภัยแลง น้ําทวม 
และพายุรุนแรง เปนตน จนทุกภาคสวนรูสึกและสัมผัสได ซึ่งนับเปนผลกระทบดานลบท่ีเพิ่มข้ึนจากปญหา
ตางๆท่ีมีอยูเดิมแลว การรับมือกับผลกระทบมีลักษณะท่ีแตกตางกันตามความสามารถในการปรับตัวของแตละ
ภาคสวน ประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ไมไดเปนตัวการกอใหเกิดปญหาโลกรอนท่ีสงผลกระทบ
อยูในขณะน้ี แตกลับไดรับผลกระทบท่ีนับวันจะรุนแรงมากข้ึน และเปนปญหาท่ีซ้ําเติมเพ่ิมเติมจากปญหาอื่นๆ 
ท่ีมีอยูแลว  ชุมชนในประเทศกําลังพัฒนาแตละแหงลวนมีการปรับตัวในระดับหนึ่ง  แตการรับมือกับผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึนตอไปจะตองอาศัยท้ังการเงิน และเทคโนโลยี เพื่อใหพวกเขาสามารถปรับตัวไดดีข้ึน   

ขณะเดียวกันการดําเนินการดานการปรับตัวของแตละประเทศตองคํานึงถึงความสอดคลองกับวิถีการ
ดําเนินชีวิต  การมุงไปสูความยั่งยืนในบริบทของชุมชนน้ันๆ  และการใหความสําคัญกับการใหการศึกษา ขอมูล 
ความรูในเรื่องน้ี และประการสําคัญคือ การสรางการมีสวนรวมในการดําเนินนโยบายและกระบวนการเพื่อการ
ปรับตัวดวย  

นอกเหนือจากความชวยเหลือทางการเงิน และเทคโนโลยีแลว  ภาคประชาสังคมไทยเห็นวา 
ความสามารถในการปรับตัวของแตละชุมชนจะมีมากหรือนอยยังข้ึนอยูกับสิทธิในการเขาถึงและการมีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรตางๆ ดวย  ดังน้ัน นโยบายและมาตรการเก่ียวกับการปรับตัวท่ีจะเกิดข้ึนจะตองมีการบูร
ณาการเขากับประเด็นการพัฒนาอื่นๆ ของประเทศดวย  อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากโลกรอนบางอยางอาจ
เกิดข้ึนอยางเฉียบพลัน การรับมือและการปรับตัวภายใตบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจเปนไปไดยากและไมทัน
การณ  จึงจําเปนจะตองมีแนวทางเฉพาะกิจเพ่ือการปรับตัวแบบฉับพลันและเรงดวนดวย  

 
ขอเสนอตอกรณีการเจรจาเร่ืองการปรับตัว 

1. ภาคประชาสังคมไทยเรียกรองใหมีการจัดทํากรอบขอตกลงเรื่องการปรับตัวท่ีชัดเจนในการเจรจา
ระหวางประเทศในประเด็นนี้  เพื่อจะรับรองไดวาประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลายท่ีมีความลอแหลมตอ
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือเพิ่มเติมอยาง
เพียงพอ  และสามารถคาดการณไดในการวางแผนและดําเนินการดานการปรับตัว รวมท้ังเพ่ือลดความ
เสี่ยงและสรางความสามารถในการรับมือกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การวางแผนและดําเนินกิจกรรมเพื่อการปรับตัวจะตองอยูภายใตบริบทของวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืนระยะยาวในทุกมิติ ท่ีเปนการสงเสริมใหเกิดความเช่ือมโยงไปกับการดูแล การรักษา และการ
ปกปองระบบนิเวศ  และเปนไปตามความตองการของประเทศกําลังพัฒนาเปนหลัก โดยกระบวนการ
วางแผนตองมีลักษณะจากลางข้ึนบน (Bottom-Up Approach) ผานการมีสวนรวมของประชาชนและ
ชุมชนทองถิ่นนั้นๆ ท้ังน้ีเพราะแนวทางการปรับตัวนั้นไมมีสูตรสําเร็จ จึงตองข้ึนอยูกับความตองการ
และการประเมินความเส่ียงและความลอแหลมของแตละชุมชน แตละประเทศน้ันๆ เปนสําคัญ 

3. นโยบายและมาตรการรองรับการปรับตัวตองใหความสําคัญกับบทบาทของผูหญิงท้ังในฐานะท่ีเปน
กลุมท่ีจะไดรับความเส่ียงสูงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีบทบาทสําคัญ
ในการดําเนินการเพื่อการปรับตัวดวย  

4. การใหการสนับสนุนและดําเนินกิจกรรมเพ่ือการรับมือและปรับตัวจะตองเปนไปในลักษณะท่ีเคารพ 
ปกปอง รักษา และสงเสริมสิทธิข้ันพื้นฐานของชุมชนตามท่ีไดมีการรับรองใน UDHR, ICESCR และ 
ICCPR รวมท้ังอนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของดวย   

5. การใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการปรับตัว  จะตองรวมถึงการเสริมสรางขีด
ความสามารถและศักยภาพของชุมชนในประเทศกําลังพัฒนาในการรับรู  การทําความเขาใจ และ
ประเมินความเส่ียงหรือความลอแหลมท่ีจะเกิดข้ึนผานองคความรู การแลกเปลี่ยนขอมูล-ความรูผาน
เครือขายหรือศูนยความรูระดับภูมิภาคในเรื่องแนวทางท่ีเกี่ยวของกับการรับมือและปรับตัวตอ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  

6. กิจกรรมและแนวทางเพ่ือการดําเนินการดานการปรับตัวจะตองตระหนักถึงความสําคัญและบทบาท
ของการปกปองรักษา รวมท้ังการจัดการระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และบริการตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากระบบดังกลาว ในการเสริมสรางความสามารถพ้ืนฐานในการปรับตัวของชุมชน เชน ชุมชนเกษตร 
ชุมชนประมง ชนพ้ืนเมือง และอื่น ๆ อีกท้ังจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบขางเคียงหรือความขัดแยงกับ
มาตรการตางๆหรือแนวทางการดําเนินชีวิตของชุมชน แตกลับจะตองกอใหเกิดและนําไปสูผลกระทบ
ทางบวกเพ่ิมเติมอันจะสามารถนําไปสูการแกปญหาความยากจน การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนใหมั่นคงยิ่งข้ึน  

การเงินและเทคโนโลยี  

ประเทศพัฒนาแลวจะตองแสดงความรับผิดชอบและใหการสนับสนุนท้ังดานการเงินและเทคโนโลยี
เพื่อชวยใหประเทศกําลังพัฒนาดําเนินการท้ังเพ่ือการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการปรับตัวตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ความรับผิดชอบน้ีตองไมนํามาเก่ียวของเช่ือมโยงกับกลไกการ
ซื้อขายคารบอนเครดิตและกลไกตลาดในการสรางเม็ดเงินเพิ่มเติม ขณะเดียวกันประเทศพัฒนาแลวตองเรง
ดําเนินการใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี ประการสําคัญคือ เทคโนโลยีท่ีจะนํามาใหและสงเสริมใหมีการใชใน
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ประเทศกําลังพัฒนาตองเปนเทคโนโลยีท่ีสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีความเหมาะสม
กับสังคมน้ัน  ๆ  และชุมชนสามารถเขาถึง ควบคุม และจัดการได 
ขอเสนอตอการเจรจาในประเด็นการเงิน การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาความสามารถ 

1. การเจรจาเพื่อนํามาสูขอตกลงเรื่องการเงินและเทคโนโลยีตองยืนอยูบนหลักการสรางใหเกิดความ
สมดุลระหวางการเงินเพื่อการลดการปลอยกาซและการปรับตัว  เพราะท้ังสองเรื่องมีความสําคัญเทา
เทียมกัน  

2. ประเทศพัฒนาแลวตองเอื้อและเรงใหเกิดการพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีเรื่องการลดการปลอย
กาซและการปรับตัวใหกับประเทศกําลังพัฒนาโดยไมพึงกลไกการตลาด  

3. การยกเลิกสิทธิบัตรและการคุมครองทรัพยสินทางปญหาโดยเร็วสําหรับเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการ
ลดการปลอยกาซและการปรับตัว  รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในระหวางประเทศ
กําลังพัฒนาดวยกันดวย   

4. รัฐบาลของประเทศพัฒนาแลวจะตองใหคําม่ันสัญญาเรื่องการสนับสนุนจํานวนเงินชวยเหลือเก่ียวกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (ตามการศึกษาลาสุดเรื่องตนทุนในการปรับตัวในประเทศกําลัง
พัฒนา) โดยไมมีเงื่อนไขและไมพึ่งกลไกการตลาด (เชน ใหมีการกําหนดเปนสัดสวนรอยละเทาไหร
ของรายไดมวลรวมของประเทศพัฒนาแลวเพื่อจัดสรรเปนเงินชวยเหลือจากตางประเทศ (ODA) ใน
เรื่องน้ีแกประเทศกําลังพัฒนา เปนตน)  ท้ังน้ีเงินชวยเหลือในเรื่องน้ีตองเปนเม็ดเงินท่ีเพิ่มเติมจากเงินท่ี
ตองใหกับกรณีปญหาอื่น หรือไมใชเปนเหตุใหมีการลดเงินชวยเหลือจากตางประเทศท่ีเคยมีใหกับ
กรณีอื่น ตองมีความตอเนื่องและยั่งยืนใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถคาดการณและใชวางแผนการ
ใชได    

5. ประเทศกําลังพัฒนาตองสามารถเขาถึงความชวยเหลือทางเงินหรือกองทุนเพื่อการลดการปลอยกาซ
และการปรับตัวไดโดยตรง   

6. การบริหารจัดการการเงินเรื่องโลกรอนจะตองอยูภายใตการกํากับดูแลของประเทศภาคีสมาชิก  ภาคประชา
สังคมไทยไมสนับสนุนการเงินที่เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อยูนอกกรอบของอนุสัญญาฯ 
(เชน World Bank, ADB, JBIC)  

ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

ภาคประชาสังคมมีความเห็นและขอเสนอในประเด็นการเจรจาอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของอีก 2 ประเด็นคือ เรื่อง
วิสัยทัศนรวม (Shared Vision) และสถานภาพทางกฎหมายของขอตกลงท่ีจะเกิดข้ึนจากการเจรจา (Legal 
Outcome) ดังน้ี 

 วิสัยทัศนรวม 

มาตรการและการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะตองคํานึงถึงความเปนธรรม
และการชําระหน้ีประวัติศาสตรของประเทศพัฒนาแลวตอภาพรวมของผลกระทบที่เกิดข้ึน และระดับการปลอย
กาซเรือนกระจกจากอดีต  ความเรงดวนท้ังดานการลดการปลอยกาซและการปรับตัว ความรวมมือกันของทุก
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ประเทศในทั้งสองเรื่องน้ี  พันธะกรณีของประเทศพัฒนาแลวท่ีตองสนับสนุนดานการเงินและเทคโนโลยี 
ความสามารถในการดําเนินการลดและการปรับตัวของประเทศกําลังพัฒนา ตองระบุเปาหมายการลดรวมของ
ประเทศพัฒนาแลวและระยะเวลาท่ีชัดเจน เนนการดําเนินการลดการปลอยท่ีแหลงปลอยและตัวการท่ีสําคัญท่ีมี
การปลอยสูงมาต้ังแตอดีต โดยผานทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ รูปแบบการบริโภคที่ปรับเปลี่ยนใหมี
ความยั่งยืน การเคารพและคุมครองสิทธิของชุมชนในการเขาถึงทรัพยากร รวมท้ังเนนความจําเปนเรงดวนใน
การปรับตัวตอผลกระทบจากโลกรอนท่ีกําลังเกิดข้ึนกับประเทศกําลังพัฒนา โดยท่ีประเทศพัฒนาแลวจะตอง
ชดใชผานการเงินและเทคโนโลยีทันที และย้ําถึงพันธะกรณีของประเทศพัฒนาแลวดานการเงินและเทคโนโลยี  

สําหรับประเทศไทย เมื่อมองในบริบทของความย่ังยืนของสังคมและการมีสวนรวมในการแกปญหา
โลกรอน ประเทศไทยก็ควรจะตองมีการพิจารณาเรื่องการต้ังเปาหมายการลดการปลอยกาซแบบสมัครใจของ
ตัวเอง  และปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศเพ่ือมุงสูการมีสังคมท่ียังยืนในมิติตาง ๆ ดวย 
 

 สถานภาพทางกฎหมายของขอตกลงที่จะเกิดขึ้นจากการเจรจาที่โคเปนเฮเกน (Legal Outcome)  

ภาคประชาสังคมไทยสนับสนุนการปรับแกพิธีสารเกียวโตใหมีเปาหมายการลดท่ีเขมขนข้ึน และ
กําหนดพันธะกรณีระยะท่ีสอง 
 
(ราง) ขอคิดเห็นและขอเสนอของภาคประชาสังคมไทยตอการเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2 
ในครั้งการประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ครั้งท่ี 15 
(Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change : COP15) 
เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 

                                                            
2 จัดทําโดย คณะทํางานเพื่อโลกเย็นที่เปนธรรม รวมกับเครือขายประชาชน อันรวมถึงสมัชชาคนจน เครือขายปาชุมชน เครือขาย
ปฏิรูปที่ดิน เครือขายเกษตรทางเลือก เครือขายพลังงานและอุตสาหกรรม เครือขายประมง เครือขายผูหญิง เครือขายทรัพยากร
และปาไม เปนตน เสนอตอเวทีสัมมนาเพื่อสรางความรวมมือวาดวย “ขอเสนอไทยสูการประชุมที่โคเปนเฮเกน”, วันที่ 14 
กันยายน 2552 ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
 

  


