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เวท ี“ลดโลกรอ้น ตอ้งทําอยา่งเป็นธรรม” 
 วนัท ี3-4 ตลุาคม 2552 

ณ โรงเรยีนวดัเบญจมพติร กรงุเทพ 
จดัโดย คณะทาํงานเพอืโลกเย็นทเีป็นธรรม (TCJ)  

รว่มกบัเครอืขา่ยองคก์รประชาชนไทย 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

วนัท ี3 ตลุาคม 2552 
 
ทาํไมตอ้งพดูเรอืงความเป็นธรรมในเวทโีลกรอ้น ? 
โดย จกัรชย โฉมทองด ีดาํเนนิรายการั  
 

• สถานการณ์โลกรอ้น ในประเด็นการเมอืงและความเป็นธรรม 
          โดย ลารร์ ีลอหแ์มน (Larry Lohmann) , องคก์ร  Corner House  
 

สถานการณ์โลกรอ้นทเีกยีวขอ้งกับประเด็นการเมอืงและความเป็นธรรม ขอเรมิดว้ยเรอืงง่ายๆ 
จากปัญหาโลกรอ้นว่าเกดิจากอะไร อันทจีรงิแลว้ภาพๆ เดยีวคงพอทจีะอธบิายถงึปัญหาหลักๆ ของ
โลกรอ้นได ้นันก็คอืจรงิๆ แลว้ ปัญหาเกดิจากถา่นหนิ นํามัน และกา๊ซธรรมชาต ิคอืวา่กระบวนการทเีร
ขุดเจาะถ่านหนิ เจาะนํามันขนึมานัน สารคารบ์อนไดออกไซดท์เีกดิจากการเผาก็ขนึไปอยูบ่นอากาศ
โดยธรรมชาตอิากาศ ทะเล ตน้ไมห้รอืพชืตา่งๆ จรงิๆ แลว้ กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดนั์น หมนุเวยีนกัน
ไปมาระหวา่งทังสามระบบ การเผาถา่นหนิ การเผานํามัน ทําใหเ้กดิคารบ์อนไดออกไซดข์นึไปสอูากาศ่
บางทกี็เขา้ไปอยูใ่นตน้ไม ้ตน้ไมด้ดูซบคารบ์อนไดออกไซด ์เมอืเผาตน้ไมก้็ปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซด์ั
ออกไปสอูากาศ จากอากาศก็เขา้สทูะเล เรามองไมเ่ห็นแตว่า่จะมสีารคารบ์อนไดออกไซดเ์ขา้สทูะเล ่ ่ ่
โดยจะถ่ายเทระหว่างทะเลกับอากาศโดยตลอด เพราะฉะนันคารบ์อนทเีราขดุขนึมาจากขา้งล่างก็จะ
เขา้สรูะบบนวีนเวยีนกนัอยูต่ลอดเวลา่  
 

ปัญหาโลกรอ้นนันเกดิจากการมคีารบ์อนไดออกไซดม์ากเกนิไปในระบบขา้งบนทหีมนุเวยีนกนั
อยู่โดยเฉพาะในอากาศ พออากาศมคีารบ์อนไดออกไซดม์ากขนึๆ ก็ทําใหโ้ลกรอ้น นีคอืปัญหา บาง
คนบอกว่าไม่น่าจะเป็นปัญหา ก็ปลูกตน้ไมเ้พิมแลว้จะดูดซบคาร์บอนไดออกไซด์ไดจ้ากนั ั
ค า ร์บอนไดออกไซด์ในอากาศก็จะลดลง  สวนในทะเลก็มีความสามารถในการดูดซบ่ ั
คารบ์อนไดออกไซดเ์หมอืนกัน มคีนบอกว่าแลว้สารคารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศจะถูกดูดซบอยู่ในั
ทะเลไดด้ว้ย ซงก็จรงิ แตว่า่โดยทัวไประบบทหีมนุเวยีนกันอยูใ่นอากาึ ศขา้งบนนัน ไมส่ามารถทจีะรับ
คารบ์อนไดออกไซดไ์ดท้ังหมดจากการเผาถ่านหนิและนํามัน เพราะวา่อากาศขา้งลา่งนีมสีารคารบ์อ
เยอะมากถา้เทยีบกับระบบขา้งบน และแนวโนม้จะมกีารเพมิคารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศเรอืยๆ ซงึ
จะทําใหปั้ญหาโลกรอ้นมมีากเรอืยๆ  
 

จรงิๆ แลว้ถา่นหนิและนํามันจํานวนมากทยีังไมข่ดุขนึมา ถา้เทยีบกบักบัความสามารถของระบ
อากาศและระบบทะเล ไมส่ามารถรองรับกา๊ซนีไดห้มด ปัญหาก็คอืวา่พอเราขดุถา่นหนิกบันํามันแลว้มั
จะสะสมเรอืยๆ ในระบบขา้งบน ทําใหเ้กดิปัญหาโลกรอ้น นีเป็นปัญหาหลักของโลกรอ้น สรปุปัญหาได ้
วา่มคีารบ์อนมากมายมหาศาลอยูใ่ตด้นิ ในรปูของถา่นหนิหรอืนํามัน หากเราขดุขนึมาหมดจะทําใหโ้ล
รอ้นขนาดมนุษย ์สตว ์พชื สงมชีวติตา่งๆ อยูไ่มไ่ด ้พดูงา่ยๆ ก็คอืเราไมส่ามารถทจีะขดุถา่นหนิไดห้มด ั ิ ี
เราจะตอ้งเก็บเอาใวใ้ตด้นิ นีเป็นขอ้สรปุของนักวทิยาศาสตรท์ังหลาย ทจีรงิเป็นขอ้สรปุทงีา่ยๆ แตบ่าง
ทคีนก็ไมอ่ยากจะยอมรับ เพราะอยากจะขดุถา่นหนิเอานํามันมาใช ้ 
 

อาจใชภาพง่ายๆ อธบิายประเด็นนี สดําคอืถ่านหนิและเป็นนํามัน ้ ี (ภาพประกอบการบรรยาย) 
ถา้มกีารขดุขนึไปเรอืยๆ ไปสอูากาศ่  สะสมใวใ้นอากาศมากขนึๆ ทําใหโ้ลกรอ้น จรงิๆ แลว้มันสะสมใน
ทะเลดว้ย ทําใหท้ะเลเป็นกรด สงผลรา้ยตอ่ประการัง ตอ่ชาวประมง ซงถา้สรุปไดอ้ยา่งนีทางออกทมีี่ ึ
อยูม่ทีางเดยีวก็คอื เราจะตอ้งหยดุการขดุนํามัน หยดุการขดุถา่นหนิขนึมา คงไมม่ทีางออกทางอนื ถา่
หนิหรอืนํามันทอียูใ่ตด้นิก็ตอ้งอยูใ่ตด้นิตอ่ไป ซงขอ้สรปุนยีากสาหรับผูึ ํ นํ้าสงคมอตุสาหกรรมทจีะยอมรัั
ความจรงิทางหลักวทิยาศาสตร ์
 

สาหรับขอ้สงเกตประเด็นความเป็นธรรม มขีอ้สงเกต ํ ั ั 2 ขอ้ ขอ้แรก เราไมส่ามารถทจีะขดุถา่น
หนิและนํามันอกีตอ่ไป ขอ้สรปุนีตรงกบัความตอ้งการของชาวบา้นในหลายๆ พนืททีตีอ่ตา้นการขดุถา่
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หนิและนํามัน เชน ชาวบ่ า้นทสีหรัฐฯ ทตีอ่ตา้นการขดุถา่นหนิในพนืทขีองพวกเขา หรอืชาวพนืเมอืงที
เอกวาดอร์ไม่ตอ้งการใหบ้รษัิทนํามันเขา้ไปในพืนทีของพวกเขาเพราะวา่ไปทําลายป่า ทําลายชวติี
ทําลายสขุภาพและทกุอยา่งของพวกเขา จงึมขีอ้เสนอวา่เก็บนํามันเอาใวใ้ตด้นิดกีวา่  
 

ขอ้ทสีอง  ตอ้งตังคําถามวา่แลว้ใครละเป็นคนทเีอาสารคารบ์อนขนึมาเผา ไมใ่ชทกุคนทตีอ้ง่
ใชนํามันถา่นหนิเยอะ ๆ แตเ่ป็นเพยีงเฉพาะบางกลุม่เทา่นันทจีะใชเชอเพลงิฟอสซล ขอ้สรปุก็คนกลุ่้ ้ ื ิ
นันคอื ผูท้จีะตอ้งรับผดิชอบจากการเป็นผูท้ขีุดและใชเชอเพลงินัน นีเป็นแผนทโีลกแสดง้ ื ถงึการใช ้
เชอเพลงิฟอสซสของชาวโลก สหรัฐื ิ ฯ เป็นเด็กตัวอว้นหน่อย เพราะว่าใชเชอเพลงิฟอสซลเยอะมาก ้ ื ิ
ถา้เทยีบกับประเทศต่างๆ เชน ประเทศแอฟรกิาซงใชเชอเพลงินอ้ยมาก ประเทศญปีุ่ นก็เป็นเด็กอว้น่ ึ ้ ื
อกีคนหนึง เพราะว่าใชเชอเพลงิฟอสซลซงมากกว่าทวีปอเมรกิาใตท้ั้ ื ิ ึ งหมด และถา้ดูเป็นประเทศ 
ประเทศอนิเดยีก็ดตูัวอว้นหน่อยเหมอืนกัน แตเ่นืองจากประเทศอนิเดยีมปีระชากรมากถงึ 1,000 ลา้น
คน ถา้เปรียบเทียบอัตราสวนจํานวนประชากรเป็นคนทีอนิเดียก็ใชเชอเพลงิฟอสซลไม่มากเลย ่ ้ ื ิ
เพราะฉะนันจรงิๆ แลว้ความไม่เท่าเทยีมกันในโลกในการใชเช้ อืเพลงิตอ่คนก็ยงิแย่กวา่นีอกี แลว้ใคร
จะรับผดิชอบเรอืงน ี 
 

มาถงึประเด็นทวีา่ บางทกีารแกป้ัญหายงิมปีัญหาหรอืสรา้งปัญหามากกวา่ตวัปัญหา
เสยีเอง เพราะวา่การแกป้ัญหาทบีางรฐับาลใชยงิสรา้งปัญหาเพมิ บางทก็ีทําใหเ้กดิปัญหาที้
ยงิแยก่วา่ปญัหาโลกรอ้น กระแสหลกัในการแกป้ญัหาโลกรอ้นของรฐับาลทงัหลาย มกัไมพู่ด
ถงึปัญหาของเชอเพลงิฟอสซล ไม่พูดถงึปัญหาของถา่นหนิ แตพ่ยายามจะหาวธิกีารทจีะื ิ
สรา้งทางเลอืกดว้ยการตลาดใหม่ คําถามคอื จะแกป้ัญหา หรอืว่าจะหาผลประโยชนจ์าก
สถานการณว์กิฤตกนัแน ่ 
 

ผมอยากจะเล่าคร่าวๆ ถึงประวัติความเป็นมาของวิธีการแกปั้ญหากระแสหลักของโลก 
ความคดิการแกปั้ญหาโลกรอ้นโดยใชมาตรการตลาดเขา้มาใชโดยนักธรุกจิและนัก้ ้ เศรษฐศาสตรจ์าก
เมอืงชคาโก ิ สหรัฐอเมรกิา บนฐานคดิทวีา่เมอืเกดิปัญหาโลกรอ้น เขามคีวามคดิวา่จะแกปั้ญหาไดโ้ดย
ใชวธิกีารคา้คารบ์อน เป็นประเด็นทน่ีาสงเก้ ั ตว่าบรษัิทใหญ่ๆ มักจะชอบทางออกนี เพราะเขารูส้กว่าึ
เป็นวกิฤต แต่ว่าเป็นวกิฤตทจีะไดก้ําไรดว้ยถา้สรา้งตลาด จนถงึปัจจุบันเป็นทน่ีาสงเกตว่าวธิคีดิทจีะั
แกปั้ญหาโลกรอ้นดว้ยการคา้หรอืการซอืขายคารบ์อนไดเ้ขา้ไปอยู่ในพธิสีารเกยีวโตดว้ย และเขา้ไป
อยูใ่นความคดิของรัฐบาลยโุรปทจีะแกปั้ญหาโลกรอ้นดว้ยมาตรการตลาด  
 

คนหนงึทเีกยีวขอ้งดว้ยวธิกีารแกโ้ลกรอ้นทกีลา่วถงึคอื นายเค็น นวิคามบ ์เขาไดล้าออกจาก
หัวหนา้แผนกการคา้คาร์บอนของธนาคารโลกแลว้ และยา้ยไปอยู่ธนาคารเอกชนคือ “Climate 
Change Capital” (ทนุการเปลยีนแปลงภมูอิากาศ) หลังจากนัน ไปเป็นหัวหนา้แผนกการคา้คารบ์อน
ของธนาคารเพอืการลงทนุชอื “Goldman Sachs” และสรา้งบรษัิทของตัวเองขายคารบ์อน “C-Quest 
Capital” ทปีระเทศญปีุ่ น และไดก้ําไรจากการคา้น ี 
 

กล่าวง่ายๆ ก็คอืว่า ตลาดนีเตบิโตขนึๆ และมโีอกาสทนัีกธุรกจิจะเขา้ไปหาผลประโยชน์จาก
การขยายตัวของตลาดคารบ์อนซงขยายตัวขนึเรอืยๆ ทุกปี เพมิขนึประมาณ ึ 2 เท่าในปีนี นับพันลา้น
ดอลลา่ร ์ซงทําใหนั้กธรุกจิทังหลาย ธนาคารทังหลายตา่งตนืเตน้กนัใหญ ่เมอืปีทแีลว้ผมไดเ้ขา้ไปฟังึ
การประชมุทเีกยีวขอ้งกับการไดก้ําไรจากการคา้คารบ์อน ซงนัึ กธุรกจิทเีกยีวขอ้งมากทสีดุกับตลาดน ี
มักจะเป็นธนาคารเอกชน หรอืว่าผูท้ซีอขายสนคา้ทัวไปของวอลสตรที พวกนีจะเป็นคนทสีนใจมากื ิ
ทสีดุ นเีป็นตัวอยา่งของบรษัิทตา่งๆ ทเีกยีวขอ้ง  
 

สดุทา้ย อยากจะเลา่รายละเอยีดนดิหน่อยวา่ตลาดคารบ์อนทเีขา้ไปอยูใ่นพธิสีารเกยีวโต และ
นโยบายของรัฐบาลยุโรปนันมกีลไกอะไรบา้ง กลไกหนงึคอืทเีรยีกว่า Offset, CDM, CER (ทํา
คําอธบิายเพมิเตมิ) เป็นทน่ีาสงเกตว่าตลาดนีมันเต็มไปดว้ยคําศพทเ์ทคนคิทเีขา้ใจยาก แต่ความคดิั ั
ตลาดของเขาคอื สมมตุวิา่เรามปัีญหาโลกรอ้น ทางออกคอืเราจะตอ้งลดการผลติมลภาวะ เราตอ้งลด
การปล่อยคารบ์อนไดออกไซด ์แต่ว่าพวกทสีรา้งตลาด ทังนักธุรกจิและรัฐบาลหลายรัฐบาล เขามี
ความคดิว่ายาก ไม่น่าจะตอ้งทําอย่างนี เพราะยากเกนิไป แพงเกนิไป น่าจะมีทางออกอืน น่าจะ
ยดืหยุ่นได ้เลยมขีอ้เสนอว่าเราจะปล่อยใหบ้รษัิททังหลายยังปล่อยคารบ์อนไดออกไซดไ์ดอ้กีต่อไป
เรอืยๆ แตว่า่เขาจะตอ้งทําอะไรทเีป็นคลา้ยๆ กับคา่ตอบแทน ก็คอืวา่จะตอ้งสรา้งโครงการต่างๆ ทจีะ
ดดูซบคารบ์อนไดออกไซด ์หรอืไมก่็เป็นอะไรทจีะตอบแทนปัญหามลภาวะ ตัวอยา่งง่ายทสีดุคอื การั
ปลูกป่าแทนทีจะลดการปล่อยมลภาวะนัน สรุปคือ ขุดถ่านหนิขุดนํามันเผาเรือยๆ ไมม่ปัีญหาครับ
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เพราะวา่จะปลกูตน้ไม ้ใหต้น้ไมนั้นดดูซบทังหมด สบายมากไมม่ปัีญหา บรษัิทก็สบาย เราก็สบาย โลกั
ก็ไมร่อ้น นคีอืความคดิของเขา  
 

ปัญหาง่ายๆ คอืปลูกป่าบนทดีนิของใคร จะตอ้งเอาทดีนิของใครกันแน่มาปลกูป่า นีเป็นขอ้ที
หนึง ขอ้ทีสองคอืว่า ความสามารถของป่าไม่สามารถดูดซบคาร์บอนทังหมดของอุตสาหกรรม เราั
จะตอ้งปลกูป่าไมใ่ชแคท่ัวโลก แตจ่ะปลกูอกีสองโลก สามโลก ถงึจะดดูซบได ้เพราะฉะนัน ก็มปัีญหา่ ั
หลายอย่างกับความคดินี สรุปง่ายๆ คอืว่าเราจะสรา้งอตุสาหกรรมทไีหนก็ได ้จะเป็นแม่เมาะอกี 2-3 
แหง่ก็ได ้สรา้งไปทัวโลกก็ได ้เพราะวา่จะมกีารปลกูป่า หรอืการสรา้งอนืๆ ทจีะแกปั้ญหานีได ้เหลา่นี
เป็นความคดิของตลาดคารบ์อน  
 

ผมอยากจะอา้งคําพูดของคนทเีกยีวขอ้ง ซงึเป็น ส.ส  สหรัฐ เขาสนับสนุนใหม้กีารใชถา่นหนิ้
ตอ่ไป เขาพูดชดเจนเมอืสองเดอืนทแีลว้วา่ ั “offset  คอืความคดิทดีมีาก เพราะโรงงานผลติไฟฟ้าจะ
ไดใ้ชถ่านหนิ เชอเพลงิฟอส้ ื ซลไดต้่อไปเรอืยๆ ไม่ตอ้งลดมลภาวะิ เอง แลว้ยังปล่อยไดต้่อไปเรอืยๆ 
สามารถเผาถา่นหนิไดเ้รอืยๆ”  นเีป็นคําพดูของเขา ซงนักกจิกรรมของสหรัฐึ ฯ และผูท้ไีดรั้บผลกระทบ
จากมลภาวะ มลพษิของโรงงานทังหลายก็ไม่เห็นดว้ย เพราะพวกเขาจะตอ้งสกูับโรงงานเหล่านีไม่้
สนสดุ เขาบอกวา่ิ  “เรามทีางเลอืก เราจะลงทนุเพอืสรา้งอนาคตทไีมต่อ้งใชถา่นหนิ้  การปลอ่ยใหเ้ผา
ถา่นหนิไปเรอืยๆ เป็นระบบการคา้มลพษิทไีมเ่ป็นธรรม”  

 

• มติหิญงิชายในวกิฤตโิลกรอ้น 
            โดย ท ีโซเอ็นโตโร (Tea Soentoro), NGO Forum on ADB  
 

ในการแกไ้ขปัญหาทคํีานงึถงึบทบาทของผูห้ญงิ ขอ้รณรงคส์าคัญคอืปัญหาโลกรอ้นจะไม่มีํ
ทางทีจะมีความเป็นธรรมได ้ถา้ไม่มีการใหค้วามสาคัญกับความเป็นธรรมในระหว่างหญงิชาย คือํ
จะตอ้งพูดถงึความเป็นธรรมในเรอืงของหญงิชายวา่ประเด็นสาคัญอยู่ตรงไหน โดยเฉพาะทเีกยีวขอ้งํ
กบัการเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศหรอืโลกรอ้น  

เวลาเราแกไ้ขปัญหาภัยพบิัต ิไม่ว่าภัยพบิัตทิเีกดิจากธรรมชาตหิรอืทเีกดิจากนํามอืมนุษย ์เร
มักเขา้ใจวา่ประเด็นบทบาทหญงิชายมันเป็นปัญหาเดยีวกนัและมวีธิกีารแกไ้ขปัญหาเหมอืนๆ กนั เวลา
เกดิภัยภบิัต ินักการเมอืง ผูต้ัดสนใจ ทังในระดับชาตแิละในระดับโลกมักไมย่อมรับหรอืไมรู่ ้ไม่เขา้ใจิ
ว่าผลกระทบทเีกดิจากภัยพบิัตนัินมคีวามแตกต่างกันระหว่างผลกระทบต่อผูห้ญงิและผลกระทบต่อ
ผูช้าย แมแ้ตน่ายโคฟี อานาน อดตีเลขาธกิารองคก์ารสหประชาชาต ิยังเคยไดก้ลา่วเมอืสองสปดาห์ั
หลังการเกดิสนามเิมือไม่กปีีก่อนทีกรุงจาร์กาตาร์  ว่าผลกระทบจากสนามนัินไม่ไดม้ีผลกระทบทีึ ึ
แตกตา่งกนัระหวา่งผูไ้ดรั้บผลกระทบทเีป็นหญงิหรอืชาย  

ไม่เพยีงแตเ่รอืงนีแสดงใหเ้ห็นว่านักนโยบายหรอืผูนํ้าในระดับโลกจะมดืบอดต่อมติชิายหญงิ 
รวมถงึความมืดบอดนียังคงดํารงอยู่ในระดับประเทศ ชุมชน หรือสงคมย่อยๆ ดว้ยซา เพยีงแคห่นึั ํ
สปดาห์หลังสนามทิีใชเป็นตัวอย่างเห็นชดว่าภาระในการแบกรับตกอยู่กับผูห้ญงิเป็นสองเท่า มีั ึ ้ ั
เหตุการณ์ล่วงละเมดิทางเพศ ผูห้ญงิถูกกดีกันออกไปจากตัดสนใจ เราไดไ้ปทปีากสีถานแิ ละเห็นว่า
ปัญหาเชงโครงสรา้งสาหรับผูห้ญงิไม่สามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณะ ถูกกดีกันออกไปในยามทีมีิ ํ
ปัญหาและแมใ้นยามปกตกิ็เกดิขนึอย่างเห็นไดช้ด คือภัยพบิัตทิีเกดิขนึนันไม่ไดเ้กดิจากธรรมชาติั
เท่านัน แต่ยังมภีัยพบิัตทิเีกดิจากนํามอืมนุษย ์และภัยพบิตันิีบางครังก็มาจากรัฐบาลเอง จากการทํ
โครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยงิทสีนับสนุนโดยองคก์ารเงนิระหว่างประเทศ เชน ธนาคารพัฒนา่
เอเชย หรอืเอดบี ีี  

จรงิๆ แลว้ ไม่ใชแค่เรอืงบทบาทหญงิชายเท่านัน แต่เป็นเรอืงของความเขา้ใจวัฒนธรรมเชง่ ิ
สงคมทีมีต่อความคดิเหนือผูห้ญงิ หรือแั มแ้ต่ความคดิของผูห้ญงิเอง รวมถงึอํานาจของการทีจะ
ควบคุมร่างกายตัวเอง คือชายนันมีอํานาจเหนือผูห้ญงิทังทางดา้นความคดิและร่างกาย ภัยพบิัตทิี
เกดิขนึในเรอืงโลกรอ้น มันเกดิขนึในบรบิทของสงคมทดํีารงอยูแ่ลว้ ซงมคีวามไมเ่ทา่เทยีมกนัทางมติิั ึ
ของหญงิชายอยูแ่ลว้ ยกตัวอยา่งเชน ในหลายกรณีในครอบครัวทพี่อแม่ยากจน ไมม่กีําลังทจีะสงลูก่ ่
ไปเรยีนไดเ้ท่าเทยีมกัน ในหลายสงคมก็มักทจีะเลอืกสนับสนุนลกูชายใหไ้ดรั้บการศกษาทดีมีากกว่าั ึ
ลกูสาว โดยเฉพาะอยา่งยงิความไมเ่ทา่เทยีมในเรอืงอํานาจการตัดสนใจ การเขา้ไปอยูใ่นกระบวนการิ
ตัดสนิใจทังในระดับครัวเรอืนและในระดับชมุชนเอง เวลามโีครงการหรอืมกีารเปลยีนแปลงอะไรเกดิขนึ 
ผูห้ญงิก็มักจะถกูกนัออกไป 
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เนอืงจากสงคมอยา่งทเีรยีนไปแลว้ บทบาทหญงิชายนันมคีวามแตกตา่งอยูแ่ตเ่ดมิ ผลกระทบั
จากโลกรอ้นจงึแตกตา่งกนั จดุสาคัญก็คอืวา่ บทบาทของหญงินันมักํ จะถกูจัดใหอ้ยูเ่พยีงแคเ่ฉพาะใน
ครัวเรอืน แต่การตัดสนใจเรอืงของโลกรอ้นต่างๆ ไม่ไดเ้กดิขนึในระดับครัวเรอืน แต่เกดิขนึในระดับิ
ชมุชนหรือในระดับชาต ิเมอืผูห้ญงิไม่ไดม้บีทบาทเขา้ไปตัดสนใจตรงนัน การสะทอ้นถงึปัญหาของิ
ผูห้ญงิจงึยังไม่เกดิขนึ อย่างทเีรียนก็คอื เมอืไม่ไดอ้ยู่ในจุดทมีสีวนร่วมในการตัดสนใจ ดังนันความ่ ิ
ตอ้งการ ความจําเป็น ปัญหา หรอืแมแ้ตแ่นวทางการแกไ้ขปัญหาทมีาจากผูห้ญงินันก็ไมม่ชีองทางใน่
การนําเสนอ แมแ้ตใ่น UNFCCC เอง  

ตัวอยา่งผลกระทบโลกรอ้นทไีดเ้กดิขนึแลว้ และทไีดม้กีารศกษาพบวา่อัตราการเสยึ ี ชวติของี
ผูห้ญงินันเพมิขนึมากกวา่ผูช้าย เพราะวา่สทธไิมเ่ทา่เทยีมในการเขา้ถงึการรักษาพยาบาล นอกจากนัน ิ
โดยภาระของผูห้ญงิทเีพมิขนึคอืการดูแลผูท้เีจ็บป่วยก็มักจะเป็นผูห้ญงิทอียู่ในครัวเรอืนเชนเดยีวกัน ่
สาหรับครัวเรอืนนัน สถติคิรัวเรอืนในครัวเรอืนเดีํ ยวทมีผีูนํ้าคนเดยีวแทนทจีะมทีังหญงิและชาย ก็จะมี
สดสวนครัวเรอืนทนํีาโดยหญงิมากกวา่นําโดยชาย และแน่นอนวา่ ครัวเรอืนเดยีวแบบนันโดยมากเป็นั ่
ครัวเรอืนทยีากจน และศกยภาพทจีะหาเงนิในการสรา้งรายไดก้็นอ้ย ั  

แน่นอนว่าการเกดิปัญหาโลกรอ้น ปัญหาภัยพบิัต ิผลผลติทางการเกษตรนอ้ยลง ครัวเรือน
เหล่านีจะตอ้งแบบรับภาระและไดรั้บผลกระทบมากกว่า และตอ้งไม่ลมืว่าเราอยู่ภายใตร้ะบบเปิดเสร ี
บรกิารสาธารณะ บรกิารดา้นสขุภาพก็ถูกแปรรูปเป็นของเอกชน ซงเมอืแปรรูปไปแลว้ค่าใชจ่ายก็มักึ ้
สูงขึน ครัวเรือนเหล่านีผูห้ญิงมีโอกาสหารายไดน้อ้ยกว่า เพราะฉะนันโอกาสการเขา้ถึงการ
รักษาพยาบาล บริการสาธารณะภายใตก้ารแปรรูปทีเป็นของเอกชนนันก็ประสบปัญหามากขึน 
เชนเดยีวกัน เมอืผูห้ญงิมอํีานาจทางเศรษฐกจินอ้ยกวา่ ภายใตปั้ญหาโลกรอ้นมกีารคาดการณ์ว่าการ่
ผลติอาหารจะมปัีญหา เกดิภัยพบิตั ิผลติอาหารไดน้อ้ยลง  

เมอือาหารในตลาดมนีอ้ยลงก็จะผลักใหร้าคาอาหารสงูขนึ เมอืราคาอาหารสงูขนึ ผูท้มีรีายได ้
นอ้ยก็คอืผูห้ญงิก็ไมส่ามารถทจีะเขา้ถงึอาหารทจีะดํารงชพไดอ้ยา่งเทา่เทยีมเหมอืนกบัชาย และเมอืมีี
การเกดิความขัดแยง้จากการททีรัพยากรหดหาย ก็จะมกีารแยง่ชงอาหาร นํา ทดีนิทํิ ากนิตา่งๆ เหลา่นี
ทําใหพ้บวา่ในบรบิทความขดัแยง้ตา่งๆ เหลา่น ีผูห้ญงิมักจะเป็นผูท้สีญูเสย และมอีตัราการเพมิขนึของี
การล่วงละเมดิของความรุนแรงทกี่อกับหญงิเชนเดยีวกัน เมอืมคีวามขด้แยง้ เมอืไม่สามารถเขา้ถงึ่
ทรัพยากรได ้ผูห้ญงิจํานวนมากโดยเฉพาะผูห้ญงิอายุนอ้ยถูกผลักดันใหอ้อกไปหางานหารายไดใ้น
พนืทอีนื ซงไมม่รีะบบในการรับประกนัความปลอดภัยหรอืดแูลในดา้นตา่งๆ เราเห็นปัญหาจากการยา้ยึ
ถนิเชนนี แคมทอ์พยพ ผูล้ภีัย ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาตหิรืออะไรก็แลว้แต่ สถานะของผูห้ญงิก็จะมี่
ปัญหาในการทจีะไดรั้บการรับรองและการชวยเหลอื ่  
 
 

• หนนีเิวศน:์ ความไมเ่ป็นธรรมในมติกิารเงนิรอืงโลกรอ้น 
               โดย ลดิ ีแนคพลิ (Lidy Nacpil), องคก์ร Jubilee South/APMDD 
 

อยากจะอธบิายถงึเรอืงหนีนเิวศน์ว่าคอือะไร เพราะว่าสวนหนงึของหนีนเิวศน์นีก็รวมถงึหนีที่
เกดิจากการกอ่โลกรอ้นดว้ย เรารณรงคใ์นเรอืงนีเพราะเชอในสทธขิองประชาชน ื ิ  สทธทิีิ จะกลา่วถงึม ี
2 สทธสิาคัญทเีกยีวขอ้งกบัิ ํ เรอืงหนนีเิวศนค์อื  1) เราเชอวา่ประชาชนทังโลกมสีทธอิยา่งเทา่เทยีมกนัื ิ
ทจีะเขา้ถงึทรัพยากรของโลกเพอืจะดํารงชวติอยูไ่ด ้ี  และทรัพยากรนอีาจเป็นทรัพยากรทอียูใ่นประเทศ
ของเราเอง หรอืทรัพยากรทเีป็นทรัพยากรรว่มกนัของโลกทไีมส่ามารถใชเขตแดนของประเทศมาแบง่้
ได ้ 2) สทธติามอธปิไตยของประชาชนในประเทศทจีะปกป้องดแูลรักษา และใชทรัพยากรนันๆ ิ ้  

ปัญหาของโลกรอ้นทเีกดิขนึคอื การทําลายสทธแิละละเมดิสทธทิังสองทไีดก้ล่ิ ิ าวมา ไมใ่ชแค ่่
10 ปี 50 ปีทผีา่นมา แตว่า่หลายศตวรรษมาแลว้ทสีทธนิถีกูละเมดิมากวา่ ิ 100 ปีทผีา่นมา ไดม้กีลุม่คน
ทีไปชวงชงทรัพยากรจากมุมโลกต่างๆ มาใช และใชอย่างเผาผลาญสนเปลือง โดยเฉพาะจาก่ ิ ้ ้ ิ
ประชาชนในโลกใต ้(ประเทศกําลังพัฒนา) เรารูด้วี่าการชวงชงทรัพยา่ ิ กรต่างๆ เหล่านีเกดิมาจาก
ประวัตศิาสตรข์องการล่าอาณานคิม และไดเ้ปลยีนจากอาณานคิมมาเป็นเสรนียิมใหม่ในปัจจุบัน ซงึ
ระบบเสรีนิยมใหม่นันยืนอยู่บนพืนฐานการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ การใชทรัพยากร การผลติ ้
นําไปสกูารกระตุน้การบรโิภคทลีน้เกนิ ่  

บางคนบอกวา่บรโิภคนยิมเป็นสาเหตุของโลกรอ้น ใชเป็นสาเหตุของปัญหา แตไ่ม่ใชสาเหตุ่ ่
รากฐานทแีทจ้รงิทกีอ่ใหเ้กดิโลกรอ้น คนถกูผลักใหบ้รโิภคมากขนึเพอืการทํากําไร แตปั่ญหาคอืมกีาร
ผลติทีมากเกนิไป มีการใชทรัพยากรทีมากเกนิ มีสนคา้อยู่มากเกนิ โดยทีคนไม่มีกําลังซอเพียง้ ิ ื
พอทีจะเขา้ไปซอสนค ้ื ิ านันดว้ยซา โดยเฉพาะอย่างยงิํ เหล่าบรรษัทขา้มชาต ิและสถาบันการเงนิ
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ระหวา่งประเทศ อยา่งธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟ คอืตัวการสาคัญในผลักดันใหเ้ปิดประเทศเพอืการเขา้ํ
มาชวงชงทรัพยากรในประเทศของเรา ่ ิ  

เพราะฉะนัน กลุม่รณรงคเ์พอืการปลดหนโีลกใต ้จงึมองปัญหานีแลว้สรปุไดว้า่ สงเหลา่นัน คอืิ
การสะสมหนีนิเวศน์ทีก่อโดยคนรวย ทีก่อโดยบรรษัทขา้มชาต  ิทีก่อโดยสถาบันการเงนิระหว่าง
ประเทศ ทเีป็นหนกีบัคนจน คอืเขาเป็นหนเีรา ไมใ่ชเราเป็นหนเีขาในมมุของหนีนเิวศน ์แตปั่จจบุันกลับ่
ตะละปัด เพราะวา่เขามาบังคับใหเ้ราจ่ายหนีเป็นเงนิใหเ้ขา ทังๆ ทเีขาตดิหนีเราดว้ยซา แตถ่า้เทยีบกัํ
ดีๆ  หนีการเงนิทพีวกเราเป็นหนีกับองคก์รตา่งๆ เหลา่นีนอ้ยมาก ถา้เทยีบกับหนีนเิวศน์ทเีขากอ่สะสม
มาหลายศตวรรษ และสวนสาคัญของการก่อหนีนิเวศน์นีมาจากการใชทรัพยากรต่างๆ ก็คอืการก่อ่ ํ ้
ปัญหาโลกรอ้น เพราะเป็นการเอาทรัพยากรต่างๆ มาเผาหรือผ่านกระบวนการผลติททํีาใหโ้ลกรอ้น
ตามทไีดก้ลา่วมาแลว้  

สาหรับหนีทเีกดิจากการกอ่โลกรอ้น ซงเป็นสวนหนงึของหนีนเิวศน์ โลกเรามศีกยภาพจํากัดํ ึ ่ ั
ในการดูดซบคารบ์อน ถา้เราคดิในมุมทวี่ามนุษยแ์ต่ละคนมสีทธเิท่าเทยีมต่อความสามาั ิ รถในการดูด
ซบคารบ์อน ก็คอืสทธเิทา่เทยีมตอ่ศกยภาพของโลกนี ถา้แตล่ะคนทอียูใ่นหอ้งนีมสีทธเิสมอกัน สงทีั ิ ั ิ ิ
เกดิขนึในปัจจุบันก็คอืคนทอียูใ่นหอ้งนีบางคนใชสทธเิกนิกวา่ทตีัวเองไดรั้บ และไปเอาสทธขิองคนที้ ิ ิ
เหลอืในหอ้งมาใชดว้ย นันคอืสงทเีกดิขนึอยา่งน ้้ ิ อยทสีดุก็คอืในรอบ 100 ปีทผีา่นมา  

เราไม่ไดพู้ดแค่ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากมายมหาศาลมาจากประเทศรํารวย แตเ่ร
หมายถงึวา่ การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกนันไดข้โมยเอาสทธทิพีงึมขีองเราไปใชดว้ย และสทธทิถีกูเอาิ ้ ิ
ไปนัน ก็คอืการกอ่หนีในการทําใหโ้ลกรอ้นนันเอง และผลกระทบทเีกดิจากการใชพลังงานอย่างลน้้
เกนินัน เราไมไ่ดเ้สยแคส่ทธใินการใชของเรา แตเ่ราไดรั้บผลกระทบเชงลบจากการใชสทธทิมีากเกนิี ิ ้ ิ ้ ิ
ของคนทรํีารวยดว้ยซา และนันก็คอืนยิามสนๆ ของสงทเีรยีกวา่ ํ ั ิ “หนโีลกรอ้น” 

ในประเด็นนีทโียงกับการประชมุของสหประชาชาต ิโดยเฉพาะประเด็นการเงนิทกีําลังเจรจา
กัน   ณ ขณะนี กลุ่มรณรงค์และรัฐบาลบางประเทศมีขอ้เสนอว่า ก่อนอืนตอ้งคืนสทธิในการใชิ ้
ทรัพยากรตา่งๆ เสยกอ่น หมายความวา่ประเทศทพัีฒนาแลว้จะตอ้งลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนลงอยา่งี
มากในเวลาอนัรวดเร็ว นเีป็นทังหนา้ทแีละความรับผดิชอบของผูก้อ่ปัญหา  

สวนการลดการปล่อยก๊าซนัน ถอืว่าเป็นสวนหนึงในการใชหนีทกี่อกับพวกเรามา เรามาทีนี่ ่ ้
ไม่ใชเพือขอความชวยเหลอื แต่เรามาเพือทวงหนี อันเป็นสทธอิันชอบธรรมของเรา การใชหนีก็คอื ่ ่ ิ ้
การลดการปล่อยอย่างรวดเร็วฉับพลัน และขอ้ทสีอง...จะตอ้งใชม้าตรการทางการเงนิเพอืชวยเหลอื่
ผูค้นในประเทศกําลังพัฒนา และโดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาทจํีาเป็นในประเทศของพวกเรา ที
ไมไ่ดพ้งึพงิการใชพลังงานทมีากเกนิ โดยทเีศรษฐกจิของเรายังตอ้งเจรญิเตบิโต ประเทศของเรายัง้
ตอ้งพัฒนา แตเ่ราไมค่วรจะพัฒนาหรอืเตบิโตในแบบทพีวกเขาทํากันมา เราจําเป็นททํีาใหก้ารพัฒนา
หรือการเจรญิเตบิโตนันยนือยู่บนฐานของความเป็นธรรมและเท่าเทยีม และโดยเฉพาะอย่างยงิการ
พัฒนาทไีม่ไดก้่อปัญหาสงแวดลอ้ม เชน ปัญหาโลกรอ้น และประเทศพัฒนาแลว้หรือประเทศโลกิ ่
เหนอื บรรษัทขา้มชาตติอ้งมคีวามรับผดิชอบทจีะชดใช เพร้ าะวา่เขาไดทํ้าลายสทธแิละโอกาสอันพงึมีิ
พงึไดข้องเรา ในการเจรจาขณะนี ประเทศโลกเหนือกําลังบอกวา่ภาระความรับผดิชอบตอ่โลกรอ้นนัน
ตอ้งทํารว่มกนั เขาบอกวา่ประเทศโลกใตจํ้าเป็นตอ้งจา่ยเงนิดว้ยสาหรับการแกปั้ญหาโลกรอ้นและการํ
ปรับตัวจากปัญหาทเีกดิจากโลกรอ้น เห็นความไมธ่รรมในจุดนีไหม คอืเขาเป็นผูก้อ่ปัญหาและเขายัง
ขโมยเอาสทธใินสวนของเราไป และยังมาบอกวา่เราจะตอ้งรว่มจา่ยเพอืการแกไ้ขปัญหานันิ ่  

เพราะฉะนันสงสาคัญคอืไมเ่พยีงแตก่ารแกไ้ขปัญหาโลกรอ้นอยา่งเดยีว แตค่วรทจีะระบวุา่ใคริ ํ
คอืผูก้อ่ปัญหา ใครคอืผูรั้บผดิชอบ และจะมสีวน่ รว่มหาทางออกในการแกปั้ญหานันอยา่งไร หนา้ทขีอง
เราก็คือ การรักษาสทธใินการพัฒนาในประเทศอย่างของเราโดยทีไม่ไปทําลายสงแวดลอ้ม ผูก้่อิ ิ
ปัญหาจะตอ้งถอืเป็นความรับผดิชอบอย่างเต็มทใีนการแกไ้ขปัญหานัน หวังว่าในไม่กวีันต่อจากนีไป 
เราจะเรยีกรอ้งการชดเชยการใชคนื้ หนทีผีูท้ไีดก้อ่ปัญหานัน  
 
ความไมเ่ป็นธรรมของการลดโลกรอ้นภาคพลงังานและอสุาหกรรมไทย 
โดย เพ็ญโฉม แซตงั ดาํเนนิรายการ่  
 

• โรงไฟฟ้าถา่นหนิ 
โดย ศกดา วงษล์ ้ั อม อําเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลําปาง 

ผมเป็นตัวแทนเครอืขา่ยสทธผิูป่้วยแมเ่มาะในสมัชชาคนจน ิ สาหรับํ วันน ีผมในนามตัวแทน 
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กลุม่ผูป่้วยแมเ่มาะจะขอเลา่เรอืงผลกระทบและทมีาทไีปของปัญหาทชีาวบา้นไดรั้บจากการนําถา่นหนิ
มาผลติกระแสไฟฟ้า หรอืจากโรงไฟฟ้าถา่นหนิทอํีาเภอแมเ่มาะ จังหวัดลําปาง  

ผลกระทบจากมลพษิอากาศในพนืทแีมเ่มาะเรมิเกดิขนึรุนแรงตังแตปี่ พ.ศ. 2535 หมูบ่า้นสบ
ป้าด ต.สบป้าด อ.แมเ่มาะ ครังนันทําใหช้าวบา้นป่วยกวา่ 900 คน โดยเฉพาะชวงปี พ่ .ศ. 2538-2541 
ชวงนันจะไดรั้บผลกระทบมากทสีดุ เวลาฝนตกลงมาจะมฝีนกรด ตน้ไม ้ใบไมจ้ะเหลอืง พวกสตวเ์ลยี่ ั ’
เชน วัวและควายลม้ตาย ชวงนันก็ไม่มกีารดแูลหรอืการแกไ้ขเยยีวยา ชาวบา้นทเีจ็บป่่ ่ วยไมไ่ดรั้บการ
ดแูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ หากม ีก็นอ้ยมาก สวนใหญช่าวบา้นตอ้งชวยเหลอืตัวเอง ่ ่  

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2544  ดร. วรวทิย ์ เจรญิเลศิ ท่านไดช้วยเหลอืและรวบรวมเงนิไดป้ระมาณ่
หา้พันกว่าบาทชวยสงตัวแทนผูป่้วย ่ ่ 3 คนมาพบอาจารยส์มบุญ สคําดอกแคี  ทีสานักงานของสภาํ
เครือข่ายกลุ่มผูป่้วยจากการทํางานและสงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย เพือพาตัวไปตรวจรักษาทีิ
โรงพยาบาล เมอืผลการตรวจรักษาออกมา หมอทตีรวจบอกว่า ชาวบา้นเป็นโรคเกยีวกับการไดรั้บ
สารพษิจากถา่นหนิทใีชผลติกระแสไฟฟ้า้  

 ในปีถัดมาคอื ปี พ.ศ. 2545 ทางอาจารยส์มบญุและอาจารย ์ดร. วรวทิย ์ทา่นไดพ้าคณุหมอ
อรพรรณและนักกฎหมายคนหนงึมาทแีมเ่มาะเพอืใหค้วามรูแ้กช่าวบา้นทศีนูยร์าชการฯ อาจารยไ์ดใ้ห ้
ความรูแ้กช่าวบา้น แนะนําชาวบา้นว่า จะตอ้งสรา้งความเขม้แข็งขนึมาดว้ยการรวมตัวกันต่อส ู นีเป็น้
จุดเรมิตน้ทีทําใหช้าวบา้นสามารถรวมตัวกันและยืนฟ้องต่อศาลปกครองทีเชยงใหม่ ศาลปกครองี
ไดต้ัตสนคดไีปแลว้บางคด ีแตก่ารฟ้องคดแีบง่ออกเป็น ิ 2-3 กลุม่ ผลการตัดสนคดขีองศาลปรากฏวา่ม ีิ
กลุม่หนงึทตีัดสนแลว้แตช่าวบา้นไมไ่ดรั้บการชดเชยจากโรงไฟฟ้า อกีกลุม่หนงึไดรั้บการชดเชย การิ
ตอ่สทูเีกดิขนึยังมบีางกลุ่้ มไมไ่ดรั้บความเป็นธรรมสวนความเป็นธรรมทไีดรั้บก็นอ้ยมาก ่  

ก่อนหนา้นี การไฟฟ้าฯ คือผูท้รีูปั้ญหาดีแต่ก็ไม่ไดช้วยเหลืออะไรชาวบา้นเลย โดยเฉพาะ่
ชาวบา้นทีไดรั้บผลกระทบแท ้ๆ  จํานวนมากไม่ไดรั้บความชวยเหลือ แต่ทางโรงไฟฟ้าไดใ้หข้อ้มูล่
ขา่วสารออกไปว่า ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืแกช่าวบา้นไปแลว้ สถานการณ์ทเีกดิขนึทําใหช้าวบา้นไม่มี
ปากเสยง พูดออกไปก็ไม่มใีครฟัง เราจะพูดยังไง เสยงของเราก็ไม่มคีวามหมาย ชาวบา้นไม่รูจ้ะพงึี ี
ใคร แตเ่มอืมทีางสภาเครอืขา่ยฯ ของสมัชชาคนจนเขา้มาชวยเหลอื มาเป็นทปีรกึษาใหช้าวบา้น พวก่
เราก็มกีําลังใจและมแีรงขนึมาตอ่สบูา้ง้  

ปัจจบุันโรงไฟฟ้าถา่นหนิทอํีาเภอแมเ่มาะมอียู ่ 13 โรง และมขีา่ววา่จะกอ่สรา้งเพมิขนึอกี แต่
วา่ชาวบา้นร่วมกันคัดคา้น โครงการกอ่สรา้งก็เลยยังชะลออยู ่ ขณะนีชาวบา้นสวนมากเจ็บป่วยจรงิๆ  ่
ชาวบา้นกลุ่มทรีวมตัวกันโดยการสนับสนุนชวยเหลอืขอ่ งสภาเครือข่ายกลุ่มผูป่้วยฯ  และไดรั้บการ
ตรวจสขุภาพ มกีารรับรองจากแพทยว์า่ ป่วยเพราะมลพษิทเีกดิจากโรงไฟฟ้า ชาวบา้นกลุม่นีจงึไดรั้บ
การชดเชย สวนชาวบา้นทีไม่ไดร้วมตัวกันเป็นกลุ่ม ไม่มีการตรวจสุขภาพและไม่มีหมอรับรองว่า่
เจ็บป่วยเพราะมลพษิ ก็จะไมไ่ดรั้บความชว่ยเหลอือะไร นอกจากนียังชาวบา้นอกีมากทเีขาไมม่คีวามรู ้
หรือว่าอาจจะโดนกีดกัน เชนมีผูห้ลักผูใ้หญ่บางคนบอกชาวบา้นว่า ไม่ตอ้งไปตรวจสุขภาพก็ได ้่
ชาวบา้นทเีชอก็ไมไ่ดรั้บการตรวจ ื  

ทแีม่เมาะในชวงหลายปีทผี่านมา มีชาวบา้นจํานวนมากลม้ตายโดยไม่รูส้าเหตุ เวลาไปหา่
หมอทโีรงพยาบาล หมอก็วนิจิฉัยวา่เป็นโรคนันโรคนี อาการป่วยหลักๆ ก็คอื เหนือยง่าย แน่นหนา้อก 
หายใจฝืด มอีาการไอ มไีขด้ว้ยเป็นบางครัง  
 
ขอ้มลูประกอบ:  

รัฐบาลไทยไดจั้ดตัง “องคก์ารพลังงานไฟฟ้าลกิไนท”์ ขนึมาในปี พ.ศ. 2497 เพอืดแูลการทํา
เหมอืงถา่นหนิลกิไนทท์อํีาเภอแมเ่มาะ จังหวัดลําปาง ตอ่มาในปีพ.ศ.  2511 รัฐบาลจงึตราพระราชบญัญัติ
จัดตัง “การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย” โดยรวมเอากจิการการลกิไนท ์การไฟฟ้ายันฮ และการไฟฟ้าี
ตะวนัออกเฉียงเหนอื มาเป็นหน่วยงานเดยีวกนัเมอืวนัท ี1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ทําใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทยเป็นเจา้ของเหมืองแม่เมาะแต่เพียงผูเ้ดียวตังแต่นันเป็นตน้มา ซงขนาดของเหมืองึ
ครอบคลมุพนืท ี150 ตร.กม. จนกระทงัปี พ.ศ. 2521  กฟผ. จงึเปิดโรงไฟฟ้าหน่วยท ี1 และ 2 ขนึเป็นครัง
แรก จากนันก็ขยายกําลังการผลติขนึเรอืยๆ จนปัจจุบันมหีน่วยผลติไฟฟ้า 13 หน่วย กําลังผลติรวมเต็มท ี
2,625 เมกกะวตัต ์

การทําเหมอืงลกิไนททํ์าใหปั้ญหามลพษิอากาศรุนแรง โดยเฉพาะเกดิฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจาย โดย
รอบตวัเหมอืง สรา้งความเดอืดรอ้นทงัตอ่สขุภาพอนามยัและทรัพยส์นของชาวบา้นอยา่งมาก  นอกจากนยีังิ
ก่อปัญหาเสยงดังและการสนทะเทือี ั นจากการระเบดิหนิและเครืองจักรตลอดเวลา จงึมีบา้นเรือนของ
ชาวบา้นโดยรอบหลายหลงัคาเรอืนทเีกดิรอยรา้ยรนุแรงเพราะแรงระเบดิ 
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ขณะทีการผลติกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิก่อใหเ้กดิมลสารหลักคือ ก๊าซซลเฟอร์ไดั
ออกไซด ์และก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน รวมถงึกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์ฝุ่ นละออง มลสารเหลา่นมีผีล
ต่อสขุภาพคอื ทําใหร้่างกายเกดิอาการระคายเคอืงในบรเิวณทสีมผัสมลสาร เชน แสบคอ จมูก ตา และั ่
ผวิหนัง เป็นตน้  สวนฝุ่ นละอองขนาดเล็กก็สามารถสะสมในปอด ทําใหโ้รคปอดไดใ้นระยะยาว อันตราย่
เหลา่นมีกัจะมากบัมาสารหรอืโลหะหนักทปีนมากบัฝุ่ นละอองชนดิละเอยีด 

นอกจากนีก๊าซซลเฟอรไ์ดออกไซดแ์ละก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนเป็นตน้ตอของฝนกรดหรอืั
นําฝนและหมอกทมีฤีทธเิป็นกรด ซงจะทําใหพ้ชืผลทางการเกษตรเสยหาย เชน ทําใหใ้บรว่ง ให ้ผลผลติึ ี ่
นอ้ยหรอืตายกอ่นกําหนด ป่าไมแ้ละนําทมีคีวามเป็นกรดสงูจะเป็นอนัตรายตอ่พวกสตวนํ์าดว้ยั  

 ปัจจัยทสีนับสนุนหรอืเออืใหพ้นืทแีมเ่มาะกลายเป็นแหลง่มลพษิอากาศทรีนุแรงคอื 1) การใชถา่น้
หนิลกิไนทจ์ากเหมอืงแมเ่มาะ ซงมกํีามะถันเป็นองคป์ระกอบในปรมิาณสงูเป็นเชอเพลงิ ึ ื 2) สภาพอากาศ
ปิด ทําใหม้ลสารทเีกดิขนึไมส่ามารถกระจายตวัออกไปหรอืไมส่ามารถถา่ยเทไดด้ ี 3) กฟผ. ไมม่รีะบบและ
เทคโนโลยทีมีปีระสทธภิาพสงูเพยีงพอในการกําจัดมลพษิทเีกดิขนึิ  

 ปัญหามลพษิอากาศจากโรงไฟฟ้าถา่นหนิและการทําเหมอืงถา่นหนิ ทําใหช้าวบา้นแมเ่มาะจํานวน
มากป่วยเป็นโรคทางเดนิหายใจ โดยเฉพาะเด็กเล็ก เมอืกลางปี พ.ศ. 2544  มชีาวบา้น 3 คนจากหมูบ่า้น
หัวฝาย ตําบลบา้นดงไดร้ับการวนิิจฉัยทางการแพทยว์่า ป่วยดว้ยโรคฝุ่ นหนิในปอดอันเนืองมาจากการ
สะสมตัวของฝุ่ นละอองและกา๊ซซลเฟอรไ์ดออกไซดใ์นปอด ทําใหช้าวบา้นทัง ั 3 คนตัดสนใจยนืฟ้องเรยีกิ
คา่เสยหายทางสขุภาพจาก กฟผี . คนละ 102 ลา้นบาท การเรยีกคา่เสยหายี จํานวนสงูเป็นเพราะนอกจาก
สขุภาพรา่งกายจะทรดุโทรมจากมลพษิแลว้ ภาวะเชนนยีังทําใหช้าวบา้นเกดิความวติกกงัวลมอีาการเครยีด่
ตลอดเวลา ซงอาจลุกลามเป็นปัญหาสขุภาพจติได ้และสงผลต่อประสทธภิาพและความสามารถในการึ ่ ิ
ประกอบอาชพและในการดําเนนิชวติี ี  

 นอกจากสุขภาพทยํีาแยล่งแลว้ ทรัพยส์น พชืผักทชีาวบา้นปลกูไวก้็ไดร้ับความเสยหาย รวมทัิ ี
สตวเ์ลยีงตา่ง ๆ ก็มอีาการป่วยคลา้ยคน เชน ไอและจาม ขณะเดยีวกนัก็มปัีญหาเรอืงการขาดแคลนนําดมืั ่ -
นําใชดว้ยเนอืงจากแหลง่นําธรรมชาตปินเปือน้  

 ผลกระทบทังหมดทเีกดิขนึ ทําใหช้าวบา้นไมส่ามารถทนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มอนัเลวรา้ยตอ่ไปได ้
ดงันันในปี พ.ศ. 2539 ชาวบา้นจาก 4 ตําบล 16 หมูบ่า้น ในอําเภอแมเ่มาะจงึตอ่สเูพอืขอโยกยา้ยออกจาก้
พนืทนี ีการตอ่สใูชเวลานานจนกระทังทางจังหวัดลําปางและ กฟผ้ ้ . มมีตใิหย้า้ย 3 หมูบ่า้นออกไปกอ่นคอื 
บา้นหวัฝาย บา้นหว้ยเป็ด และบา้นหางฮงุ พรอ้มกบัมกีารตงัคณะกรรมการพจิารณาเรอืงนถีงึ 2 คณะ  

 ในชวงนัน่  กฟผ. จงึมกีารวางแผนการแกไ้ขเป็น 2 ระยะคอื ระยะสนั : จะเนน้การเฝ้าระวังตรวจวัด
คณุภาพอากาศอยา่งมปีระสทธภิาพ หากก๊าซระบายออกเกนิมาตรฐานจะลดการผลติและใชนํามนัดเีซลเป็ิ ้
เชอเพลงิแทนลิื กไนท ์และระยะยาวคอื ตดิตงัเครอืงดกัจับกา๊ซซลเฟอรไ์ดออกไซด ์โดยไดทํ้าการตดิตังในั
หน่วยท ี4 – 13 เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ แตย่ังพบวา่เครอืงขดัขอ้งอยูบ่อ่ยๆ ทําใหก้า๊ซรัวออกมาภายนอกสรา้ง
ความเสยหายแกช่าวบา้นเชนในปี ี ่ 2541 สงผลใหช้าวบา้นมอีาการเจ็บป่วยกวา่ ่ 800 คน 

  

• โรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์
โดย สนต ิโชคชยชานาญกจิ กลุม่ศกษาพลงังานทางเลอืกเพอือนาคตั ั ํ ึ  

อุตสาหกรรมนิวเคลยีรอ์ยู่ในภาวะตกตํามาตลอดชวง ่ 20 ปีทผี่านมาหลังจากเกดิเหตุการณ์
เชอรโ์นบลิทปีระเทศรัสเซย แต่ขณะนีกําลังมคีวามพยายามทจีะฟืนฟพูลังงานนวิเคลยีรข์นึมาใหม่ี ใน
ขณะนี โดยการอา้งเหตุผลเรืองปัญหาโลกรอ้น ในสวนของประเทศไทยก็เป็นครังแรกที่ มกีารบรรจุ
พลังงานนวิเคลยีรเ์ขา้สแูผนแมบ่ท่ ดา้นพลังงานของประเทศ ซงหมายความวา่รัฐบาลไดต้ัดสนใจเชงึ ิ ิ
นโยบายแลว้ทจีะนําพลังงานนวิเคลยีรเ์ขา้มาใช ้ 

โดยภาพรวมของแผนพัฒนากําลังการผลติไฟฟ้า 2007 (PDP 2007) นับจากนีไปจนถงึปี 
2564 จะมกีารกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าใหมเ่พมิขนึ ซงสวนใหญจ่ะเป็นกา๊ซธรรมชาต ิถา่นหนิ และนวิเคลยีร ์ึ ่
รวมกําลังการผลติกว่า 22,000 เมกะวัตต์ นีคือพลังงานทีก่อใหเ้กดิปัญหาโลกรอ้น สวนพลังงาน่
หมุนเวยีน (แสงอาทติย ์พลังงานนําขนาดเล็ก ลม ชวมวล ฯลฯี ) นัน ขอ้มูลจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระบวุา่ ประเทศไทยมศีกยภาพรวมกนัถงึ ั 56,000 เมกะวัตต ์ แตใ่นแผนฯ 
กลับมกีารพัฒนาเพมิขนึไมถ่งึ 2,000 เมกะวัตตใ์นระยะ 15 ปี แตถ่า่นหนิ กา๊ซธรรมชาต ิและพลังงาน
นวิเคลยีรเ์พมิขนึกวา่ 22,000 เมกะวัตต ์คําถามคอื เราจําเป็นตอ้งสรา้งโรงไฟฟ้ามากขนาดนันหรอืไม ่ 

 ยอ้นกลับไปดูเมือ 10 ปีทีผ่านมาปี 2541-2551 การใชไฟฟ้าของเราเพมิขนึเรือยๆ จนถงึ ้
22,000 เมกะวัตตเ์มอืปี 2551 ซงตามความจําเป็นในดา้นความมันคงพลังงาน เราจะตอ้งมกีําลังผลติึ
ไฟฟ้ามากกวา่ทใีชอยูจ่รงิประมาณ ้ 15 เปอรเ์ซนต ์แตป่รากฏว่าเรามโีรงไฟฟ้าอยู่ในระบบมากกวา่นัน็
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มากในชวง ่ 10 ปีทผีา่นมา เชนในปี ่ 2551 เรามโีรงไฟฟ้าทเีกนิจากความจําเป็นประมาณ 3,939 เมกะ
วัตต ์หรอืมากกวา่ 2 เทา่ของความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุของภาคใตท้ังภาค โรงไฟฟ้าทสีรา้งเกนิความ
จําเป็นเหล่านี คดิเป็นตน้ทุนกว่า 100,000 ลา้นบาททถีูกผลักภาระเขา้มาในค่าไฟฟ้า และถา้เราเดนิ
ตามแผน PDP 2007 ตอ่ไป ในอกี 14 ปีขา้งหนา้ คอืในปี 2564 เราจะมโีรงไฟฟ้าทเีกนิจากทมีสีารองํ
15 เปอรเ์ซนตเ์กดิขนึอกีประมาณ ็ 7,581 เมกะวัตตเ์ป็นอยา่งนอ้ย และพลังงานนวิเคลยีรก์็อยูใ่นจํานวน
นันดว้ย 

 ในดา้นการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก สาหรับประเทศไทยมาจากภาคพลังงาน ํ 56.1 เปอรเ์ซนต ์็
ซงในจํานวนนีมาจากพลังงานไฟฟ้า ึ 41 เปอรเ์ซนต ์สวนอกี ็ ่ 15 เปอรเ์ซนตม์าจากภาคการขนสง็ ่  ถาม
ว่าก๊าซเรอืนกระจก 41 เปอรเ์ซนตน์ีมาจากประชาชนทัวไปหรื็ อไม่ คําตอบคอืไม่ใช เพราะการใช่ ้
พลังงานไฟฟ้านัน 70 เปอรเ์ซนตม์าจากภาคอตุสาหกรรมและธรุกจิ สวนประชาชนทังประเทศซงใช็ ่ ึ ้
ไฟฟ้าในภาคครัวเรอืนนันรวมแลว้คดิเป็น 21 เปอรเ์ซนตเ์ทา่นัน ็  

หรอืกลา่วไดว้า่  ภาคอตุสาหกรรมกบัภาคธรุกจิซงเป็นคนสวนนอ้ยนันใชไฟฟ้ามากึ ่ ้  แตค่นสวน่
ใหญข่องประเทศใชไฟฟ้าเป็นสวนนอ้ยเทา่นัน และเป็นการใชเพอืความจําเป็นพนืฐานในชวติ ไมไ่ดใ้ช้ ่ ้ ี ้
ในการประกอบธรุกจิเพอืหากําไร แตค่นสวนใหญเ่หลา่นีตอ้งกลายเป็นผูเ้สยสละทรัพยากรทอ้งถนิและ่ ี
วถิชีวติทดีใีหแ้กโ่ครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ๆ  เสมอ ตัวอยา่ี งทไีมเ่ป็นธรรม เชน การใชไฟฟ้าของ่ ้
กรงุเทพฯ ตัวเลขในปี 2549 กรงุเทพฯ ใชพลังงานไฟฟ้ารวมถงึ ้ 32.5 เปอรเ์ซนตข์องทังประเทศ หรอื็
ถา้คดิเป็นความตอ้งการพลังไฟฟ้า กรงุเทพตอ้งการกําลังผลติไฟฟ้าคดิเป็น 39 เปอรเ์ซนตข์องความ็
ตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุของทังประเทศ (ตัวเลขปี 2551) แต่เวลาจะสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ ไปสรา้งทไีหน 
ขณะนีโรงไฟฟ้านวิเคลยีรก์ําลังสารวจอยู ่ํ 14 พนืท ีอยูท่ภีาคใต ้12 จุด โดยทภีาคใตค้อืภาคสวนทใีช่ ้
ไฟฟ้านอ้ยทสีดุของประเทศ 
 

การใชพลงังานไฟฟ้า้   
(ปี 2549) 

ความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุ  
(ปี 2551) 

 

ลา้นหน่วย รอ้ยละ เมกะวตัต ์ รอ้ยละ 

กรงุเทพฯ 41,483 32.5 8,816 39 

ภาคกลาง 55,193 43.2 7,985 35 

ภาคเหนอื 9,802 7.7 2,368 10 

ภาคอสีาน 11,045 8.6 2,578 11 

ภาคใต ้ 10,288 8.0 1,880 8 
 
 

เปรยีบเทยีบปรมิาณการใชไฟฟ้าปี ้ 2549 

จงัหวดั  (ลา้นหนว่ย) หา้งสรรพสนคา้ในกรงุเทพฯิ  (ลา้นหนว่ย) 
แมฮ่องสอน่  65 
อํานาจเจรญิ 110 
มกุดาหาร 128 
หนองบวัลําภ ู 148 
น่าน 175 
ยโสธร 188 
อทุัยธาน ี 193 
พะเยา 211 
มกุดาหาร 219 
สตลู 230 
สมทุรสงคราม 237 
เลย 246 
แพร ่ 254 
พัทลงุ 258 
นราธวิาส 278 
ระนอง 278 
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สยามพารากอน 
+ 

เซนทรลั เวลิด ์็  
+ 

มาบญุครอง 
 

ทมีา :  1)  การไฟฟ้านครหลวง ปี 2549  
   2) รายงานการใชไฟฟ้า ปี ้ 2549 กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 



 
พลังงานนวิเคลยีรก์บัโลกรอ้น 
 
ขณะนีมปีระเด็นว่าพลังงานนวิเคลยีรก์ําลังจะเป็นพระเอกในการแกโ้ลกรอ้น ขอ้เท็จจรงิก็คอื

พลังงานนวิเคลยีรไ์มใ่ชพลังงานหมนุเวยีน แหลง่ยเูรเนียมทมีคีณุภาพทเีอามาใชไดส้าหรับโรงไฟฟ้า่ ้ ํ
นวิเคลยีรท์มีอียูแ่ลว้ 439 โรง ขณะนใีชไปไดป้ระมาณ ้ 50 ปีก็จะหมด ดังนัน ยเูรเนียมจะมรีาคาแพงขนึ
เรอืยๆ และถา้เราเพมิการใชโรงไฟฟ้านวิเคลยีรม์ากขนึกว่้ าทใีชอยู ่ยเูรเนยีมก็จะยงิแพงขนึและหมดเร็ว้
ขนึไปอกี นอกจากนีพลังงานนิวเคลยีรก์็ไม่ไดป้ลอดคารบ์อน เพราะก่อนทจีะนําแร่ยูเรเนียมมาผลติ
ไฟฟ้าได ้ก็ตอ้งเรมิตังแต่การทําเหมอืงแร่ยูเรเนียม การผลติแท่งเชอเพลงิ ฯลฯ ซงตอ้งใชพลังงานื ึ ้
จากฟอสซลจํานวนมาก แลว้แท่ิ งเชอเพลิงใชแลว้ก็ตอ้งมีการดูแลจัดการต่อไปอีกเป็นพันๆ ปี ื ้
กระบวนการเหล่านีมกีารปล่อยคารบ์อนมากมาย และสงทสีาคัญคอื พลังงานนิวเคลียรม์อีันตรายทีิ ํ
พลังงานอยา่งอนืไมม่ ีนันคอื กมัมันตภาพรังส ี 

 

 
 

 ภาพรวมของการปล่อยคารบ์อนทัวโลกมาจากภาคพลังงานไมถ่งึ 24 เปอรเ์ซนต ์ในจํานวนนี็
มาจากไฟฟ้าไม่ถงึ 24 เปอร์เซนต์ และไฟฟ้าทีใชทัวโลกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์็ ้ เพียงแค่ 15 
เปอรเ์ซนตข์องไฟฟ้า็ ทังหมด เมอืพจิารณาเรอืงการเพมิพลังงานนวิเคลยีรเ์พอืใหม้ผีลตอ่การลดภาวะ
โลกรอ้น จะตอ้งทําอย่างไร  จากรายงาน IPCC เมอืปี 2551 ระบุว่าหากตอ้งการบรรเทาผลกระทบ
จรงิๆ ทัวโลกตอ้งลดการปลอ่ยคารบ์อนลงใหไ้ดถ้งึ 80 เปอรเ์ซนตภ์ายในปี ็ 2050 หรอืภายในชวง่  40 
ปีขา้งหนา้ และประเทศพัฒนาแลว้จะตอ้งลดคารบ์อนใหไ้ดถ้งึ 40 เปอรเ์ซนตภ์ายใน ็ 10 ปีขา้งหนา้ ถา้
ใชโจทย์นีเป็้ นตัวตังแลว้เพมิพลังงานนิวเคลียร์มากขนึ จากรายงาน “Energy Technologies 
Perspective 2008” ขององคก์ารพลังงานระหวา่งประเทศ (International Energy Agency หรอื 
IEA) ระบวุา่หากในระยะ 40 ปีนับจากนี ทัวโลกเพมิการใชพลังงานนวิเคลยีรข์นึเป็น ้ 4 เทา่ของการใช ้
ในปัจจุบัน จะชวยลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนทัวโลกไดแ้ค่ ่ 4 เปอรเ์ซนตจ์ากเป้าหมายทคีวรจะลดให ้็
ได ้80 เปอรเ์ซนต ์ซงเห็นไดว้า่แทบจะไมม่ผีลอะไรตอ่็ ึ การชวยกูว้กิฤตกิารข์อง่ ปัญหาโลกรอ้นเลย  
 

การเพมิพลังงานนวิเคลยีรข์นึอกี 4 เทา่ หมายความวา่ทัวโลกจะตอ้งสรา้งเตาปฏกิรณ์ 1,400 
โรงภายใน 40 ปี เฉลยีแลว้เดอืนหนงึตอ้งสรา้ง 2 โรง ใชเงนิประมาณ ้ 10 ลา้นลา้นเหรยีญสหรัฐฯ เงนิ
จํานวนนีถา้นําไปลงทุนในดา้นอืนเพือเป้าหมายในการลดโลกรอ้น ลดการปล่อยก๊าซ จะชวยลด่
คารบ์อนไดม้ากกว่าการลงทุนสรา้งโรงไฟฟ้านวิเคลยีรเ์ป็นอย่างมาก ทสีาคัญคอื ํ การหลกีหนีปัญหา
โลกรอ้นดว้ยการมุ่งสูพลังงานนิวเคลยีรย์ังเป็นการหนีเสอปะจระเข ้เพราะการมโีรงไฟฟ้านิวเคลยีร์่ ื
เพมิขนึ 1,400 โรง หมายถงึโลกจะมกีากนวิเคลยีรเ์ฉพาะจากแทง่เชอเพลงิใชแลว้ ื ้ 35,000 ตันตอ่ปี มี
พลโูตเนียมรวมอยูใ่นนัน 350 ตันตอ่ปี  ซงสามารถนําไปผลิึ ตเป็นระเบดินวิเคลยีรไ์ดถ้งึปีละ 35,000 
ลกู กากนวิเคลยีรป์รมิาณมหาศาลตอ่ปีนีจะกอ่ภาระในเรอืงการจัดการดแูลใหป้ลอดภัยตอ่ไปอกีนาน 
และเพมิความเสยงในเรืองการก่อการรา้ยหรืออุบัตเิหตุทางนิวเคลียร์อีกมากมาย ดังนัน พลังงานี
นวิเคลยีรจ์งึไมใ่ชทางออกของภาวะโลกร ้่ อน 
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เรามักจะถูกขู่ใหว้ติกว่าหากไม่กอ่สรา้งโรงไฟฟ้าเพมิขนึ เดยีวไฟจะตก ไฟจะดับทังประเทศ 
แตใ่นความเป็นจรงิปัญหาความมันคงดา้นพลังงานไฟฟ้าของเราไมไ่ดม้าจากการมโีรงไฟฟ้าไมพ่อ ดัง
จะเห็นไดจ้ากปรมิาณกําลังผลติสารองทลีน้ระบบในชวง ํ ่ 10 ปีทผี่านมา แต่ในหลายครังก็ยังเกดิ
สถานการณ์ไฟตกไฟดับนันเกดิขนึเพราะปัญหาในเรอืงประสทธภิาพในการบรหิารระบบไฟฟ้าทมีอียู ่ิ
รวมทังปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสงคมของระบบไฟฟ้าของเรา จากการทีประชาชนทังประเทศั
โดยเฉพาะคนสวนใหญ่ซงเป็นคนชนบทใชไฟฟ้าจริงๆ ไม่ถงึ ่ ึ ้ 20 เปอร์เซนต์ แต่คนสวน็ ่ นอ้ยใน
ภาคอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิคอื ผูบ้รโิภคไฟฟ้ากวา่ 70 เปอรเ์ซนตถ์กูใชโดยคนสวนนอ้ย และตอ้งมี็ ้ ่
การสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ๆ  เพอืตอบสนองการใชทเีพมิขนึอย่างไม่จํากัดของภาคอตุสาหกรรมและภาค้
ธุรกจิ โดยทโีรงไฟฟ้าใหม่มักจะถูกกําหนดใหส้รา้งในพืนทชีนบททปีระชาชนมวีถิชีวติพงึพาอยู่กับี
ทรัพยากรธรรมชาตทิจีะถกูทําลายจากการสรา้งโรงงไฟฟ้า  

 ปัจจบุนั เราจะเห็นวา่ ชมุชนไดล้กุขนึมาคัดคา้นโครงการโรงไฟฟ้ามากขนึ แมก้ระทังโครงการ
พลังงานหมุนเวยีน ซงในหลายพนืทกีําลังเผชญกับโครงการพลังงานชวมวลขนาดไม่เกนิ ึ ิ ี 9.9 เมกะ
วัตต ์คอืไม่ถงึ 10 เมกะวัตตเ์พอืทจีะไดไ้มต่อ้งจัดทํารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสงแวดลอ้มิ (อไีอเอ) 
ปัจจุบันโครงการเหล่านีเกดิขนึมากมาย โดยมแีรงจูงใจทางดา้นผลกําไรเป็นสาคัญ เพราะนอกจากํ
รัฐบาลจะมนีโยบายสงเสรมิดว้ยเงนิสวนเพมิคา่ไฟฟ้าแลว้ ในประเด็นเรอืงโลกรอ้นยังมโีครงก่ ่ ารซดเีอ็มี
ซงโครงการเหลา่นีอาจจะไดเ้งนิอกีตอ่หนงึจากการขายคารบ์อนเครดติ โครงการจํานวนมากจงึไมไ่ด ้ึ
คดิเรืองสงแวดลอ้ม แต่คดิถงึเรืองกําไรเพียงอย่างเดียว  คําถามคือ การทีชุมชนลุกขนึมาคัดคา้นิ
โครงการเหลา่นีผดิไหม ผมคดิวา่ไมผ่ดิ ถา้เราคดิในแงท่วีา่โครงการเหลา่นีแมจ้ะผลติพลังงานสะอาด 
แตก่็ยังคงผลติขนึเพอืป้อนใหก้บัการใชพลังงานอยา่งฟุ่ มเฟือย เป็นการบรโิภคอยา่งเผาผลาญโลกอยู่้
นันเอง  

 
สดุทา้ย การแกปั้ญหาภาวะโลกรอ้นจากภาคพลังงานคงไมไ่ดอ้ยูท่วีา่ เราจะมทีางเลอืกในการ

จัดหาพลังงานเพมิขนึในอนาคตอย่างไร แต่อยู่ทวี่าเราจะบรโิภคพลังงานใหม้ปีระสทธภิาพเพมิขนึ ิ
และเกดิความเป็นธรรมทางสงคมในระบบไฟฟ้ามากขนึไดอ้ยา่งไร ั  
 

• โรงไฟฟ้าชวมวล และวพิากษก์ลไกการพฒันาทสีะอาด ี (CDM)  
โดย วนนั เพมิพบิลูย ์มลูนธิบิรูณะนเิวศและคณะทาํงานเพอืโลกเย็นทเีป็นธรรม 

 
การพูดเรอืงผลกระทบจากโรงฟ้าฟ้าจากชวมวลี ในทนีีจะตอ้งเชอมโยงื ใหเ้ห็นความสาพันธท์ีํ

เกยีวขอ้งกันประมาณ 3-4 ประเด็น ตัวอย่างทชีดเจนในนีคอืั  เรอืงของกระบวนการพัฒนาและการใช ้
พลังงานทมีผีลกระทบต่อสงแวดลอ้มและสงผลต่อโลกรอ้น รวมไปถงึทศิทางในเชงอุตสาหกรรมทีิ ่ ิ
กําลังจะเกดิขนึโดยเฉพาะอตุสาหกรรมเหล็ก ความเชอมโยงระหว่างระดับทอ้งถนิและระดับประเทศื
เรืองเหล่านีมีความเชอมโยงกันอย่างมากกับสงทีกําลังเกดิขนึื ิ หรือกําลังมีการประชุมกันอยู่ทีตกึ
สหประชาชาตอิยู ่ณ ขณะนี ก็คอืบรรดาผูแ้ทนของแต่ละประเทศทมีาประชมุกันทตีกึยเูอ็นกําลังมกีาร
เจรจากันเพือหาหนทางหรอืวธิกีารในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่างเชน ่ ประเทศญปีุ่ น
ตอนนีไม่ไดทํ้าซดีเอ็ม ี (CDM) หรือกลไกการพัฒนาทีสะอาด แต่ญีปุ่ นอยากจะทําอย่างอืน 
เนอืงจากวา่ญปีุ่ นไมส่ามารถลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทบีา้นของตัวเองได ้จงึคดิวธิลีดแบบอนืหรอื
หาทางออ้มทจีะลดการปล่อยก๊าซทบีา้นตัวเองดว้ยการยา้ยฐานใหม้กีารปล่อยก๊าซฯ ทปีระเทศไทย
แทน อันนีเป็นแบบหนึงของการหาทางแกปั้ญหาในการลดการปล่อยก๊าซฯ ทางออ้มของประเทศ
อตุสาหกรรมอยา่งญปีุ่ น เพอืทําใหเ้ห็นวา่ญปีุ่ นไมไ่ดป้ลอ่ยเพมิ (อ.อาภาเสรมิขอ้มลูวา่ ตามขอ้กําหนด
ในพธิสีารเกยีวโต ระบวุา่ญปีุ่ นจะตอ้งลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนลงถงึ 10 เปอรเ์ซนต์็ จากทเีคยปลอ่ย  
แตว่่าลําพังอตุสาหกรรมเหล็กในญปีุ่ นก็ปล่อยกา๊ซคารบ์อนฯ สงูถงึ 200 ลา้นกว่าตัน ในชวง ่ 2-3 ปีที
ผา่นมา อตุสาหกรรมเหล็กลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไปไดแ้ค ่2.7 เปอรเ์ซนต ์เหลอือกีเยอะเลยทยีัง็
ลดไมไ่ด)้  
 

ภายใตก้รอบทเีรียกว่าซดเีอ็มี ทีมกีารพูดไวใ้นพธิสีารเกยีวโต รายละเอยีดเหล่านันกําลังจะ
หมดอายลุงภายในปีพ.ศ. 2555  ดังนันบรรดาประเทศภาคสีมาชกของอนุสญญาฯ เกยีวกับโลกรอ้นทีิ ั
กําลังประชุมและเจรจาตกลงกันอยู่ทีตกึยูเอ็นในขณะนี พวกเขากําลังพูดกันถงึว่าหลังจากปี พ.ศ. 
2555 ไปแลว้ แตล่ะประเทศจะเอาอยา่งไรกนัตอ่ไป สมมตุวิา่เขายังคงสนับสนุนใหม้อีตุสาหกรรมใหม่
อยู่เรอืย ๆ และยังสนับสนุนใหใ้ชเชอเพลงิฟอสซล้ ื ิ หรอืเชอเพลงิจากพวกื ซากดกึดําบรรพ ์อย่างนํามัน
ถา่นหนิ และกา๊ซธรรมชาต ิเหมอืนเดมิ ไมม่กีารเปลยีนแปลงอะไร เราก็จะคาดการณ์ไดเ้ลยวา่ พวกนี
หมายถงึประเทศอตุสาหกรรมจะตอ้งคดิหาวธิทีจีะมาปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปรมิาณสงูทปีระเทศไทย
หรือประเทศกําลังพัฒนาอนืๆ นีคอืประเด็นหนึง  ความเชอมโยงทเีกดิจากการเจรจาทผี่านมา และื
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ในทางปฎบิัตสิงทีเกดิขนึคือ ซดีเอ็มหรือกลไกพัฒนาทีสะอาดไดถู้กแปลความหมายไปเป็นสงทีิ ี ิ
เรยีกวา่คารบ์อนเครดติ  
 

ในแง่หลักการแลว้ ซดเีอ็มหรอืคารบ์อนเครดติี ทพีวกเขาคดิขนึมาถูกมองว่ามขีนึมาเพือชวย่
แกปั้ญหาโลกรอ้น แต่ก็มีคําถามตามมาว่าแลว้ซดีเอ็มี เกดิขนึไดอ้ย่างไร ความคดิเรืองซดีเอ็มเกดิี
ขนึมาจากคนสวนนอ้ยของโลก่  ซงมไีมก่ปีระเทศคอืึ ประมาณ 20 ประเทศ ทเีป็นประเทศอตุสาหกรรมที
ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดห์รือก๊าซเรือนกระจกของโลกมากถงึ 80 เปอรเ์ซนต ์ขณะทคีนสวน็ ่
ใหญ่ของโลกทีอยู่ในประเทศกําลังพัฒนาปล่อยก๊าซพวกนีจํานวนนอ้ย จรงิอยู่ว่าประเทศสวนนอ้ย่
เหล่านันก็ควรจะตอ้งลดการปล่อยก๊าซลงดว้ยเหมือนกัน  ปัญหาคือพวกประเทศทีปล่อยมากและ
ปลอ่ยก๊าซเหลา่นีมานาน ถา้หากเขาไมส่ามารถลดการปลอ่ยในบา้นตัวเองได ้เขาก็คดิว่าตอ้งหาทาง
ไปลดในประเทศอนื  คอืใหป้ระเทศอนืมาชวยเขา่ ลดการปลอ่ยกา๊ซแทน ดว้ยผา่นวธิกีารหรอืโครงการ
ทเีรยีกวา่เป็นโครงการสะอาดภายใตก้ลไกทเีรยีกวา่ซดเีอ็ม ี   

 
หลักการในภาพรวมของเวทกีารเจรจาเกยีวกับเรอืงซดเีอ็มี ทเีขาเจรจากันอยู่ทยีูเอ็น มอียู่ 2 

ขอ้  หลักการทหีนงึคอื เมอืมกีารลดการปลอ่ยแลว้ ปรมิาณการลดการปลอ่ยทไีดจ้ะเป็นของประเทศที
ปล่อยสูง ใหเ้สมือนกับว่าเขาไดล้ดการปล่อยในบา้นตัวเองแลว้ หลักการทีสองคือ การใหค้วาม
ชวย่ เหลอืใหป้ระเทศเจา้ภาพทรัีบโครงการซดเีอ็มี ไปพัฒนา เชน สมมตวิ่าเป็นประเทศไทย ไดก้า้ว่
ไปสกูารพัฒนาทยีังยนื ่ หลักการนีฟังดแูลว้ก็ด ีแตห่ากเรามองยอ้นไปยังสงิทคีณุลารร์ไีดค้ยุใหฟั้งกอ่น
หนา้น ีเราจะเห็นวา่ หลักการนฟัีงดดูอียา่งเดยีว แตค่วามจรงิผลทเีกดิขนึจะไมไ่ดด้อียา่งทเีขาวา่ไว ้เรา
ก็ตอ้งคดิเองดว้ยว่า การพัฒนาทยีังยนืของแต่ละประเทศหมายถงึอะไรกันแน่ แต่โดยสรุปคร่าวๆ นีก็
คอืหลักการของซดเีอ็ม ี  
 

ยังมขีอ้กําหนดอกีว่า โครงการทจีะไดเ้ป็นโครงการซดเีอ็ม ี ตอ้งเป็นไปตามหลักขอ้ทหีนงึว่า 
โครงการนันตอ้งลดการปล่อยก๊าซฯ เพราะฉะนันโครงการไหนจะเป็นโครงการซดเีอ็มไดต้อ้งไม่ใชี ่
โครงการทีลงทุนกันตามปกตทิัวไป  ดังนันภาคธุรกจิมักอา้งกันว่าเขาทําโครงการซดีเอ็มี ก็เพราะ
ตอ้งการชวยเหลอืโลกรอ้น จรงิๆ ไมต่อ้งพูด่ แบบนันหรอกเพราะยังไง ๆ ซดเีอ็มี ก็เป็นกลไกทถีกูสรา้ง
ขนึเพอือา้งอยูแ่ลว้วา่จะชวยแกโ้ลกรอ้น่   ซดเีอ็มี จงึไมใ่ชโครงการตามปกตแิละไมเ่่ ป็นโครงการทเีกดิ
ตามครรลองปกต ิ ความจรงิแลว้โครงการทจีะเป็นซดเีอ็มไดจ้ะตอ้งเป็นโี ครงการทพีเิศษหากตอ้งการ
อา้งว่าจะชวยลดปัญหาโลกรอ้นอย่างจรงิใจ่  ความพเิศษทวี่านีก็ควรจะเป็นสงทมีากไปกว่าการลงทุนิ
โครงการทัวไป ๆ  เชน ่ ตังใจลงทุนดา้นเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพอืหาทางชวยลดการปล่อยกา๊ซจรงิ่  การ
ลงทนุเต็มทไีปลงไปเพอืทําใหเ้ทคโนโลยใีหม ่ๆ และใชไ้ดจ้รงิเกดิขนึได ้ 
 

เรามาจับตาดวูา่หลายๆ โครงการในพนืทตีา่ง ๆ ทอีา้งวา่เป็นโครงการซดเีอ็มมลีักษณะพเิศษนีี
ไหม เชน โครงการชวมวลในพนืทบีางแหง่่ ี ไมจั่ดอยู่ในประเภทโครงการซดเีอ็ม ี แต่บางโครงการเป็น
โครงการซดีเอ็มและสรา้งผลกระทบกับชาวบา้นดว้ยี  แบบนีแลว้ผูท้ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการ
ซดเีอ็มก็ตอ้งี มสีทธทิจีะลกุขนึมาพดูิ มาวจิารณ์วา่เขาไมเ่ห็นหดว้ยกบัโครงการเหลา่นีเพราะวา่เขาไดรั้บ
ผลกระทบ  ในขณะเดียวกันโครงการชวมวลี บางแห่งก็ไม่เป็นโครงการซดีเอ็มี ก็สรา้งผลกระทบ
เหมอืนกนั และถา้หากไมม่คีวามพเิศษอะไรทจีะมาชวยแก ้่ ปัญหาโลกรอ้น อยา่เชนไมม่กีารลงทนุดา้น่
เทคโนโลยทีดีจีรงิ ๆ หรอืทปีระเทศไทยไมส่ามารถลงทนุเองได ้ถามวา่โรงไฟฟ้าชวมวลนันจะเกดิขนึี
อกีหรอืไม ่ก็ยังจะเกดิขนึอยูด่ ีเนืองจากวา่นายทนุจากประเทศพัฒนาแลว้มเีงนิลงทนุ เขาอยากลงทนุ
ทําโครงการ เขาก็ทํา ปัญหาคอืความพเิศษทคีวรจะมหีรอืทคีวรจะเป็นประโยชน์ต่อสงคมต่อชมุชน ั
กลับถูกละเลยไปแลว้ และไม่มใีครกล่าวถงึความพเิศษทวี่านีเลย  การมโีครงการประเภทซดเีอ็มนันี
แมว้า่เราจะเห็นดว้ยหรอืไมเ่ห็นดว้ยกับการเอาแนวคดิเรอืงซดเีอ็มมาแกปั้ญหาโลกรอ้น แตอ่ย่างนอ้ยี
หากมโีครงการทํานองนกี็ควรจะสรา้งประโยชนแ์กส่งคมไทยบา้ง เชน ทําใหส้งคมไทยมเีทคโนโลยดีีๆ  ั ่ ั
ทเีหมาะสมมาใชพัฒนาสงต่าง ๆ  ต่อไป แต่ขอ้เท็จจรงิอันนีกลับก็หายไป กลายเป็นว่านักลงทุนก็้ ิ
เดนิหนา้ลงทุนไปโดยอา้งว่าตอ้งการชวยลดปัญหาโลกรอ้น ่ ถา้มองในแง่ประโยชน์ว่าจะมปีระโยชน์
อะไรเกดิขนึกับสงคมไทยหรอืกับชาวบา้นบา้ง กลับไม่มหีรอืทแีย่กว่านันคอืมแีต่สรา้งปัญหาเพมิให ้ั
ชมุชน เมอืความพเิศษทจีะเป็นประโยชน์ใหมแ่กส่งคมแกช่มุชน โครงการพลังงานจากพวกชวมวลั ี จงึ
ถือเป็นการดําเนินการตามปกต  ิไม่มีสวนชวยแกปั้ญหาโลกรอ้นอะไร่ ่  แต่ขณะเดียวกัน การลงทุน
โครงการเหล่านีและอา้งว่าชวยแกปั้ญหาโลกรอ้นจะยงิทําใหป้ระเทศเรา่ สญูเสยีมากกว่า ก็คอืทําให ้
เขาซงก็คอืประเทศพัฒนาแลว้หรือประเทศอุตสาหกรรมมาอา้งไดว้่าเขาได ้ึ ชวย่ ประเทศไทยลงทุน
โครงการพลังงานหมนุเวยีน เทา่กบัวา่เขาไดป้ฏบิตัติามขอ้ตกลงเรอืงการลดการปลอ่ยกา๊ซฯ แลว้ สรปุ
ก็คอืวา่ ความคดิอันนีหรอืการใชกลไกซดเีอ็มมาชวยเรอืงนีก็เกดิขนึจากความจรงิทวีา่ ประเทศพัฒนา้ ี ่
แลว้ไมย่อมลดการผลติในบา้นของเขาหรอืแทนทเีขาจะไปลดการปลอ่ยกา๊ซในประเทศของเขาเองซงึ
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เป็นหลักการทตีรงไปตรงมาแตเ่พราะเขาลดในบา้นเขาเองไมไ่ดห้รอืยังไมอ่ยากลดในบา้นเขา เขาจงึ
เปลียนมาทําโครงการจําพวกซดีเอ็มใี นประเทศเราแทน เพราะว่าราคาถูกกว่ากันเยอะ การลงทุน
เทคโนโลยใีนการลดการปลอ่ยกา๊ซในบา้นของเขาเองมันแพงกวา่มาก  ดังนันจงึรูส้กไดว้า่ ึ รัฐบาลเรา
รับโครงการซดเีอ็มมาี ลงทนุโดยทไีมม่คีวามคดิเลย 
 

ดังนันซดเีอ็มทีี เกดิขนึในบา้นเราจงึไมม่คีวามพเิศษ พูดงา่ย ๆ คอื จะมโีครงการซดเีอ็มหรอืไม่ี
มกี็ตาม โครงการดา้นพลังงานหมนุเวยีนบางอยา่งในประเทศไทยก็เกดิขนึตามปกตอิยูแ่ลว้ การมคํีาวา่
โครงการซดเีอ็มกลับเป็นประโยชนต์อ่ประเทศอตุสาหกรรม อยา่งเชน ญปีุ่ น อเมรกิาหรอืยโุรปมากวก่ี ่ า
เพราะเขาเอาไปอา้งวา่ไดช้วยประเทศไทยใหม้กีารพัฒนาทยีังยนืแลว้และเป็นการลดการปลอ่ยกา๊ซใน่
บา้นเขาอกีดว้ย  

 
เพราะฉะนันคําถามคอืเราจําเป็นทจีะรับโครงการซดเีอ็มหรอืไม่ เราไม่มคีวามจําเป็นทจีะใชี ้

โครงการซดีเอ็มเลย ภาคบ่ายจะมีการนําเสนอถงึแผนพลังงานทางเลือกซี งึจะเห็นว่าศกยภาพเราั
สามารถผลติไฟฟ้าไดเ้พมิมากขนึ เพราะฉะนันเรายังไมไ่ดก้ลา่วถงึเทคโนโลยทีมีอียู ่สามารถทําใหเ้รา
ดําเนนิการใชพลังงานสะอาดไดอ้ยูแ่ลว้ ซดเีอ็มจงึไมไ่ดม้ปีระโยชนต์อ่ประเทศไทย อกีประเด็นหนงึที้ ี
ชดเจนนอกเหนือจากทกีล่าวมาแลว้ คอืสมมุตวิ่าเราั ทําโครงการซดเีอ็ม เราลองคดิดูว่าใครคอืผูไ้ด ้ี
ประโยชน์ ประเทศพัฒนาแลว้ไดก้ารลดไปเป็นของตัวเอง และนําไปอา้งในเวทโีลกวา่ลดโลกรอ้นได ้
แลว้ กลุม่ทไีดเ้ม็ดเงนิอกีกลุม่หนงึคอืภาคอตุสาหกรรมธุรกจิเอกชนทดํีาเนนิโครงการซดเีอ็ม คําถามี
คอืชาวบา้นรอบๆ โครงการไดอ้ะไร นอกจากไดรั้บผลกระทบ 
 

บางโครงการซดเีอ็มอา้งว่าเมอืมโีครงการซดเีอ็มแลว้นําไมเ่สย สมมตุโิครงการทนํีานําเสยี ี ี ี
ผลติเป็นกา๊ซชวภาพและนําไปผลติกระแสไฟฟ้า คําถามคอืเขาบอกวา่ขอ้ดขีองการทําซดเีอ็มคอืการี ี
ไม่ปล่อยนําเสย เพราะนําเสยมมีลูคา่มากเพราะเขาน ําเอานําเสยไปผลติี ี ี เป็นเชอเพลงิ ค ําถามตอ่มาื
แลว้ปกตปิล่อยนําเสยหรอืไม ่ถา้ใชก็แปลวา่แคเ่พยีงกฎหมายไทยก็ยังไมทํ่าตามเลย แลว้จะไปพึี ่
ซดเีอ็มไดอ้ย่างไร ถา้เขาบอกว่ากฎหมายไทยก็ทําตามอยู่ก็ไม่เป็นไร กฎหมายไทยไม่ไดก้อ่ใหเ้กดิี
ผลกระทบตอ่สงแวดลอ้มอยูแ่ลว้ แตก่ลับกลายเป็นวา่การทําโิ ครงการซดเีอ็มภายใตก้ารซอขายเหลา่นีี ื
ไปชวยใหป้ระเทศพัฒนาแลว้ไม่ตอ้งลดในประเทศของตัวเอง นีพูดถงึในแง่ความเป็นธรรมดว้ยกับใน่
แงข่องผลประโยชนท์เีกดิขนึ และในเรอืงการบดิเบอืนกฏระเบยีบทเีกดิขนึภายใตก้ารเจรจาทเีกดิขนึใน
เรอืงซดเีอ็มี  
 

สดุทา้ยในเรืองความเป็นธรรม ซดเีอ็มเกดิขนึมาเพือชวยใหป้ระเทศทพัีฒนาแลว้ไม่ตอ้งทําี ่
การลดการปลอ่ยกา๊ซในประเทศตัวเองอย่างจรงิจังนัก เพราะวา่มาลดในประเทศอนืได ้ซดเีอ็มทําให ้ี
เกดิการถา่ยโอนสงทเีป็นภาระความรับผดิชอบทปีระเทศพัฒนาแลว้หรอืประเทศสวนนอ้ยของโลก ทีิ ่
เป็นผูก้อ่ใหเ้กดิปัญหาโลกรอ้นขนึ ณ ขณะนีซดเีอ็มไมไ่ดเ้ป็นสงทกีอ่ใหเ้กดิการพัฒนาทยีังยนืภายใต ้ี ิ
กรอบของแต่ละประเทศเลยเนืองจากว่าปัญหาต่างๆ ทมีอียู่แลว้ไม่ไดถู้กแกไ้ขดว้ยเรอืงของซดเีอ็ม ี
ปัญหาโลกรอ้นไม่ไดถู้กแกไ้ขโดยการทําโครงการซดีเอ็มมากๆ ี  นันคือปัญหาโลกรอ้นไม่ใชเรือง่
ซดเีอ็มเลย ไมใ่ชเรอืงหลักของการเจรจาแกปั้ญหาโลกรอ้น ขอ้เสนอทผี่านมาของทางภาคประชาชนี ่
เราคดิวา่ควรจะมกีารยตุโิครงการซดเีอ็ม เพราะวา่ประเด็นก็คอืประชาชนไมไ่ดรั้บประโยชนใ์ดๆ และในี
ประเด็นความเป็นธรรมททํีาใหป้ระเทศพัฒนาแลว้ไมรั่บผดิชอบตอ่ปัญหาเกดิขนึ 

 
 

• โรงไฟฟ้าเขอืน 
           โดยสมปอง เวยีงจนัทร ์เขอืนปากมลู สมชัชาคนจน 
 

นับตังแต่เขอืนปากมูลสรา้งขนึในปี 2532 ความเสยหายหรือผลกระทบต่อชมุชนรมินํามลูี
ไดแ้ก ่กระทบตอ่วธิชีวติและการดํารงชวติตามลุม่นําี ี  การทํามาหากนิตามลุม่นํา ผลกระทบทอียูอ่าศั
และททํีากนิ และผลกระทบดา้นจติใจ เพราะกอ่นหนา้ทจีะมกีารสรา้งเขอืนไมเ่คยมกีารแตกแยก แตก
ความสามัคคสีกครัง ตังแตบ่รรพบรุุษในจนกระทังในปี ั 2532 มกีารระเบดิแกง่ ทําใหจ้ติใจคนเรมิหดหู่
เหมอืนกบัสงคราม เพราะวา่ไดรั้บผลกระทบจากโครงการเขอืน  
 

ดฉัินไดเ้ดนิขบวนหลายครัง ไมว่า่จะเป็นการประทว้งธนาคารโลก ซงเป็นแหลง่เงนิกูข้องเขอืน ึ
และหลายๆ ท ีเพราะว่าตอนแรกบอกว่าการสรา้งเขอืนปากมูลไม่ทําขนาดใหญ่จะทําเป็นฝายเล็กๆ
ชาวบา้นบอกว่าจะเล็กหรอืใหญ่ ถา้ขวางทางเดนิของปลาหรอืว่าขวางแม่นําก็จะทําใหเ้กดิการสญูเสี
วถิชีวติของชมุชนรวมแี ลว้กวา่หลายพันครอบครัว พอสรา้งเสร็จก็เป็นจรงิตังแตเ่รมิตน้ แตก่ลับมคีนอกี 
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กลุ่มหนึงบอกว่าดีนะทีจังหวัดเราจะไดเ้ขอืน นีคือผลทีตามมาระหว่างทีมีการปิดเขือนเมือปี 2537 
ชดเจนเลยวา่อาชพหาปลาหายไปทันท ีไมว่า่จะเป็นวถิชีวติของคนทอียูอ่าศยรมินํามลู ั ี ี ั หรอืวา่ทกุอยา่
ในรมินํามลู กฟผ.ไมเ่คยคดิคา่เสยหายจากการสรา้งเขอืน ไมม่กีารจ่ายคา่ชดเชย และไมค่ดิวา่จะจ่ายี
ดว้ย พวกเราจงึตอ้งชมุนุมหลายรอบหลายครังจนไดก้อ่เกดิเป็นกลุม่สมัชชาคนจนมาจนถงึทกุวันน ี  
 

จนกระทังมกีารไดรั้บการยอมรับจากรัฐบาลสวนหนงึ แต่เป็นการจ่่ ายเงนิชดเชยแบบเฉพาะ
หนา้ ไม่ใชการจ่ายแบบทใีหพ้ีนอ้งอยู่อย่างถาวรได ้แต่แลว้ขอ้เสนอของเราทเีรยีกรอ้งกับรัฐบาลไม่่
ตรงกับทรัีฐบาลตอบสนองได ้เราก็เลยมกีารเรยีกรอ้งตลอดมาว่าท ีกฟผ. จ่ายไม่ตรงกับขอ้เรยีกรอ้ง
ของชาวบา้น ทางเราบอกว่าใหเ้ปิดเขอืนเพือปล่อยใหป้ลาขนึมาจากแม่นําโขงได ้ครังแรกชาวบา้
คัดคา้นวา่ไมใ่หส้รา้ง แตว่า่ กฟผ. ไมฟั่ง กฟผ.บอกวา่สรา้งเขอืนแลว้จะด ีจะทําใหพ้นีอ้งมชีวติทดีขีนึี
อะไรทํานองนี คนกลุ่มหนงึก็อยากไดก้็เลยกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ตังแต่เรมิตน้มาจนถงึทุกวันนี ยังมี
ความขดัแยง้ระหวา่งกลุม่ตลอดเวลา ทางชาวบา้นเราเสนอใหไ้ปเปิดเขอืน กฟผ. ก็นําคนไปทักทว้งให ้
ปิดเขอืนเหมอืนเดมิ ทําใหเ้กดิปัญหาถงึสขุภาพจติใจ ในชมุชนมคีวามแตกแยกกันมากทําใหม้ปัีญหา
เกดิขนึ มโีจร มหีลายๆอยา่ง ทเีกดิขนึในชมุชนแหง่นัน ทําใหต้อ้งมาขายแรงงานมากขนึ จนกระทังทกุ
วันนพีนีอ้งก็มคีวามเหนอืยลา้ทจีะตอ่สกูบัรัฐ รัฐไมเ่คยแกไ้ขปัญหาตรงจดุ ้  
 

เดยีวนียงิมปัีญหาอกี เห็นบอกวา่จะสรา้งเขอืนตรงแมนํ่าโขง ยงิจะทําใหแ้ยข่นึไปเป็น 2 รอบ
เลย รอบแรกตายจากการกันแม่นํามลู แมนํ่ามลูก็มปัีญหาสาหัสมากมา 20 ปีแลว้ ทตีอ่สมูาบอกวา่ถา้้
สรา้งเขอืนจะมปัีญหาผลกระทบตามมามากมาย รัฐบาลไมเ่คยสนใจ ไมว่า่จะมงีานวจัิยหลายชนทชีชดิ ี ั
ว่าพลังงานของเมอืงไทยมมีากมายจนกระทังเหลอืใช คอืประมาณการพลังงาน จนกระทังมงีานวจัิย้
ของรัฐสภาล่าสดุของอนุกรรมการ ระบุว่าสรา้งเขอืนปากมูลผลติไฟฟ้าไดตํ้ามาก เทา่กบัไฟฟ้าทใีชใ้
หา้งโลตัสหา้งเดียว ซงไม่เป็นไปตามเป้าหมายก่อนสรา้งเขือนทีตังไวแ้ต่แรกคือ ึ 136 เมกะวัตต์
ปัจจุบันนีผลติไฟฟ้าได ้36 เมกะวัตต ์ไมไ่ดห้นงึในสามของทเีป้าหมายของโครงการทตีังไวเ้ลย แตก่็
ยังไม่มีการยกเลกิการใชเขือนปากมูลผลติไฟฟ้า จนกระทังทุกวั้ นนีพีนอ้งก็ยังตอ้งต่อสูกันต่อไป ้
เพราะว่าเขอืนยังมผีลกระทบทําใหพ้นีอ้งเดอืดรอ้น อกีทังยังจะมกีารสรา้งเขอืนแม่นําโขงกันอกี ยงิจ
ทําใหต้ายซาซาก ซาแลว้ซาอกีนีคอืผลทตีามมา อยากจะใหพ้ีนอ้งรูว้า่ทางเลอืกลดโลกรอ้น ถา้จํ ํ ํ
สรา้งเขอืนเพมิเตมิอกียงิจะเป็นการฆา่พนีอ้งทางออ้มเพมิขนึอกี  
 

สถานการณ์ปัจจุบัน ชาวบา้นยังรอคอยการแกไ้ขปัญหาอยู่ คอืใหเ้ปิดเขอืนและชดเชย 15 ปี 
ทชีาวบา้นจะตอ้งไดรั้บการชดเชยทดีนิครอบครัวละ15 ไร่ ซงเป็นขอ้เสนอของชาวบา้น สวนขอ้เสนอึ ่
เรอืงการเปิดเขอืน 4 เดอืน เป็นเรอืงยาก เพราะมกีารตังคณะกรรมการจัดการนํา โดยไมไ่ดม้องเรอืงปลา
แต่ตอ้งการจัดการเรอืงนํา การผลติไฟตามความตอ้งการสงูสดุอยูใ่นชวงเดอืนพฤษภาคม่ -กรกฎาคม 
และต่อรองใหไ้ปเปิดเดอืนสงหาคม เพราะว่าปรมิาณนํามลูมมีากตอ้งปลอ่ยนําทงิ ทาใหค้ณะกรรมกิ ํ
ตอ้งการปลอ่ยในชวงนัน แตว่า่ช่ าวบา้นก็สู ้
 

อยากสรุปว่า ทําไมเราปล่อยใหค้นกลุ่มเล็กนิดเดียวทําใหช้นบรรยากาศเกดิอันตรายต่อั
สขุภาพ ถา้ตราบใดทปีระชาชนไมเ่กดิความสามัคค ีไมม่กีารผลักดันใหก้ลุม่นายทนุตา่งๆ ออกไปนอก
ประเทศถา้ทําแบบนี ใหไ้ปทําทปีระเทศเขา เราไม่ใชเป็นผูทํ้าลาย เราไมใ่ชคนรา้ย พว่ ่ กเราหลายคน
จากหลายประเทศตอ้งชวยผลักดันว่าถา้จะมาทํานโยบายอย่างนีใหปิ้ดโรงงานไปเลย ถา้จะลดพนีอ้ง่
เราก็ชวยกนัลดไดอ้ยูแ่ลว้ ่  
 

ผูดํ้าเนนิรายการ พลังงานทไีดจ้ากเขอืนถงึแมไ้ม่ใชพลังงานทมีาจากเชอเพลงิ่ ื พวกถ่านหนิ นํามัน
หรอืว่า ก๊าซทขีุดมาจากใตด้นิ แต่เขอืนมผีลต่อการกอ่ปัญหาโลกรอ้นทางออ้ม โดยเฉพาะการสรา้ง
เขอืนขนาดใหญม่กีารตัดไมทํ้าลายป่าสงูมาก และอา่งเก็บนําขนาดใหญท่เีกดิจากการสรา้งเขอืนก็มกีา
ปลอ่ยกา๊ซมเีทน ซงเป็นหนงึในกา๊ซททํีาใหโ้ลกรอ้นดว้ย ึ  
 

• โรงงานอตุสาหกรรมเหล็กตน้นํา และแผนพฒันาภาคใต ้ 
โดย สพุจน ์สงเสยง กลุม่อนรุกัษแ์มร่ําพงึ อําเภอบางสะพาน ประจวบครีขีนัธ ์่ ี  

ความจรงิวันนีผมจะตอ้งนําเสนอเกยีวกับเรอืงอตุสาหกรรมเหล็กตน้นําและแผนพัฒนาภาคใต
ดว้ย แต่เนืองจากเรามเีวลานอ้ย และหลายท่านก็ไดพู้ดถงึปัญหาและผลกระทบตา่ง ๆ ทคีลา้ย ๆ กัน
ไปแลว้ เชน คุณสนติพูดก็่ ั ไดเ้สนอถงึเรืองและปัญหาเกียวกับความตอ้งการใชพลังงาน การใช้ ้
ทรัพยากรธรรมชาตไิปแลว้ ผมจะขอพดูถงึเพยีงสน ๆ ครัั บ 
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จรงิๆ แลว้ปัญหาทเีราพูดถงึกันนันมาจากนายทนุททํีามาหากนิแตห่ากนิเกนิตัวมากเกนิไปจน
สรา้งปัญหาและผลกระทบหลายอยา่ง อยา่งขณะนีหากสงเกตดทูภีาคใต ้ั  ตังแตภ่าคตะวันตกยาวลงไป
จนภาคใต ้หรอืจากเพชรบรุลีงไปถงึประจวบครีขีันธ ์พนืทชีวงนีถกูเลอืกใหเ้ป็นพนืทสีาหรับการพัฒนา่ ํ
อตุสาหกรรมเพราะทําเลตดิทะเล พนืทแีบบนีมักถกูเลอืกใหเ้ป็นเขตอตุสาหกรรมขนาดใหญ ่ทําไมถงึ
ตอ้งอยู่ตดินํา เพราะการพัฒนาแบบนีตอ้งสรา้งทา่เรอืสาหรับการขนสงสนคา้เขา้ํ ่ ิ -ออกประเทศ การ
พัฒนาลักษณะนีไม่ใชการพัฒนาเพือคนในประเทศ แต่เป็นการพัฒนาเพือคนต่างประเทศมากกว่า  ่
และการพัฒนาแบบนีมีการใชพลังงานมาก มีการใชทรัพยากรมาก แต่ปัญหาทีเกดิขนึจากการใช้ ้ ้
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาตมิาตกอยู่กับเรา นีเป็นสาเหตุหลัก อย่างขณะนีก็มกีารสารวจพืนทีํ
สาหรับก่อสรา้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภาคใตห้ลายจุด  เชนบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดํ ่
ประจวบครีีขันธ ์  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  และนครศรีธรรมราช สวนเหตุผลทีจะมกีารสรา้งโรงไฟฟ้า่
นวิเคลยีรก์็เพราะเป็นการสรา้งแหลง่พลังงานสาหรัํ บรองรับอตุสาหกรรมขนาดใหญท่ตีอ้งการใหเ้กดิขนึ
ทนัีน   

สาหรับมมุมองในการแกปั้ญหาโลกรอ้น เรารูอ้ยู่แลว้ว่าพวกนีเป็นตัวการกอ่ใหเ้กดิปัญหาโลกํ
รอ้น  เมอืปี พ.ศ. 2550 ตัวแทนของประเทศไทยคอื คุณอภรัิกษ์ ซงเป็นผูว้่าราชการกรุงเทพฯ ไปึ
ประชมุทนีวิยอรก์เรอืงปัญหาโลกรอ้น ในเวทคีรังนันมกีารสรปุกันวา่ ตัวการททํีาใหโ้ลกรอ้นอันดับหนงึ
คอืโรงไฟฟ้าทใีชพลังงานเชอเพลงิฟอสซล ซงก็คือถ่านหนิ อันดับทสีองคอือุตสาหกรรมทําเหล็ก้ ื ิ ึ
เพราะฉะนันวันนีนีเองอุตสาหกรรมเหล็กจึงถูกผลักดันมาทีบา้นเรา โดยเฉพาะทีประจวบฯ ซงมีึ
โครงการทตีอ้งการเขา้มาลงทนุทนีหีลายโครงการดว้ย ทชีมุพรก็เชนกนั ่  

ความจรงิแลว้ เหล็กมคีวามจําเป็นตอ่เราหรอืไม ่การผลติเหล็กทอีาจจะเกดิขนึในประเทศไทย 
เป็นการเอามาแปรรปู พอแปรรปูเสร็จแลว้ก็สงออกไปนอกประเทศ ทสีงออกราวรอ้ยละ ่ ่ 50 ถอืเป็นการ
พัฒนาเพอืประเทศอนืไมใ่ชประเทศเรา ผมมองวา่นีเป็นปัญหาอยา่งหนงึทมีาจากการทํามาหากนิทมีัน่
เกนิตัว คอืว่าประเทศของเขาก็ทํา ประเทศของเราก็ทํา แลว้ต่างก็มกีารสงออกสวนกันไปมาระหว่าง่
ทางดว้ยซา ํ  

ตอ่ไปเป็นปัญหาสดุทา้ยและเป็นปัญหาสาคัญทผีมไปเจอมา เรอืงนีน่าจะเกดิขนึตังแตปี่ พํ .ศ. 
2551 ก็อยากจะฝากใหทุ้กท่านชวยตามเรอืงนีดว้ย คอืสหภาพยุโรปหรอือยีูมกีารออกมาตรการและ่
การวางแผนเขม้งวดมากในเรอืงการลดปัญหาโลกรอ้น ยกตัวอยา่งเชน รัฐบาลของกลุม่ยโุรปเรมิออก่
ขอ้บังคับวา่ หา้มไมใ่หม้กีารนําเขา้พชืพลังงาน ปาลม์ และขา้วโพดทผีลติในพนืททีเีป็นเขตชมุนําแล่
ป่าดบิฝน เพราะการผลติในพืนทเีหล่านีหมายถงึว่าเราไปบุกรุกป่าเหล่านีแลว้ไปสรา้งไร่พวกนี กลุ่ม
ยโุรปเห็นวา่ควรหา้มไมใ่หม้กีารนําเขา้สนคา้ทมีาจากพนืทแีบบนเีด็ดขาด ิ  

ทนีีเรามาสงเกตภาคใตข้องเรา พนืททีังหมดเป็นนําสายสายสนๆ ทเีกดิขึั ั นระหวา่งสนเขตแดั
พม่าทอดไปฝังตะวันออก พนืทสีวนใหญ่ ซงเป็นปากแม่นําทังสนขณะนีมกีารจับจองเอาพนืทเีหลา่นี่ ึ ิ
สาหรับการพัฒนาเพราะวา่จะมรี่องนําลกึทเีกดิขนึตามธรรมชาตเิยอะ ผมเห็นวา่รอ่งนําตามธรรมชาตแิํ
นีก็เป็นพืนทชีมุนําทังสน เป็นป่าชายเลนทั่ ิ งหมด เพราะฉะนันตรงนีอยากจะฝากถามไปยังอยีดูว้ยวา่
ในขณะทปีลกูปาลม์ในพนืทชีมุนําแลว้เคา้ไมนํ่าเขา้แลว้ ถา้สรา้งโรงงานหรอืพวกโรงถลงุเหล็กในพนืที่
ชมุนําแลว้ ยโุรปจะซอสนคา้ทผีลติจากพนืทพีวกนีหรอืไม ่ขอ้สาคัญคอื กลไกของรัฐในบา้นของเราเอ่ ื ิ ํ
นันแหละทมีสีวนททํีาใหภ้าคทนุเหลา่นแีข็งแรงและไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหป้ระชาชนโดยรวม่  

ตัวอย่างเชนทีบา้นของผมทีจังหวัดประจวบฯ เมือวันที ่ 21 (กันยายน 2552) ผูว้่าราชการ
จังหวัดประจวบฯ ซงจะเกษียณในวันท ีึ 30 (กนัยายน 2552) คอืเมอืสนเดอืนนีเอง แตช่วงเวลาทเีหลอืิ ่
ไมก่วีัน ทา่นไดไ้ปลงนามในหนังสอคัดคา้นการประกาศพนืทชีมุนําทบีางสะพานของประจวบฯ ในขณื ่
ทกีระทรวงทรัพยฯ์ ไดม้ปีระกาศมากอ่นวา่ พนืทชีมุนําตา่ง ๆ เป็นพนืททีมีคีวามสาคัญระดับชาต ิแตก่ลั่ ํ
จะมกีารสนับสนุนใหส้รา้งโรงถลุงจะลงบนพนืทชีมุนําทปีระจวบฯ แตผู่่ ว้า่ฯ ประจวบฯ กลับคัดคา้นกา
ประกาศเขตพนืทชีมุนําใหท้นีี นคีอืตัวอยา่งงา่ยๆ ในการแกปั้ญหาโลกรอ้นทตีอนนพีดูกนัเยอะ แตค่วา่
จรงิใจและกลไกทังหมดยังไมม่ใีครทําเลย  เพราะทชีาวบา้นเราทําเป็นเพยีงขอ้เสนอขนัตน้ ในคามจรงิ
ภาพรวมของประเทศเป็นอย่างนีทุกพนืท ีถา้เป็นไปไดเ้ราก็ไม่ไดต้อ้งการอะไรแลว้ ไม่ว่าจะเป็นเรอืง
พลังงานหรอืเรอืงอะไร แต่ทมีาสรา้งลว้นเป็นการสรา้งปัญหาโดยรวมทังนัน ปัญหาโลกรอ้นยังสรา้ง
ปัญหาผลกระทบตอ่สขุภาพทังหมดเลย  

ในขณะเดยีวกันเราพยายามทจีะผลักดันและพยายามคัดคา้นโครงการพัฒนาเหลา่นี แตค่วาม
จรงิเราน่าจะเอาตัวอยา่งๆ ทชีาวยโุรปทํา ทําใหเ้ขาขายสนคา้ไมไ่ด ้หมายความวา่ทําไมเราไมค่ดิแบบิ
นีว่าประเทศไหนทสีรา้งมลภาวะเกนิไปอย่างญปีุ่ น สมมุตวิ่าเขาสรา้งเกนิอยู่ 6 เปอรเ์ซนต ์เกนิดว้ย็
สาเหตุอะไร เท่าทศีกษามาคอือุตสาหกรรมเหล็ก สรา้งปัญหาเป็นลําดับต ้ึ นๆ ของภาวะเรือนกระจก 
สมมตุวิา่เขาสรา้งมาเกนิ 6 เปอรเ์ซนต ์สาเหตมาจากอตุสาหกรรมเหล็ก ประเทศตา่งๆ ก็รณรงคอ์ยา่ไป็



 
15 

 

                                                

ซอเหล็กทปีระเทศนใีหไ้ดส้นคา้ตามจํานวนเปอรเ์ซนตท์เีคา้สรา้งเกนิ จะไดไ้มผ่ลติออกมา อันนีผมขอื ิ ็
ฝากไว ้

ทา้ยนี อยากใหเ้ราชวยกันคดินะว่า ถา้ทําให ้่ เขาขายไม่ได ้เขาก็คงไม่ผลติ แลว้การขยาย
โรงงานการขยายอตุสาหกรรมก็คงไมทํ่า ถา้ไมส่รา้งโรงงานก็จะไมต่อ้งใชไฟ ไมต่อ้งใชนํา ไมต่อ้งใช้ ้
เขอืน ไม่ตอ้งมที่าเรือ ไม่ตอ้งใชพืนท ีนีคือประเด็นตน้ทาง สาเหตุทเีขายังขายของไดอ้ยู่ ยังสรา้ง้
ความรํารวยใหต้ัวเองไดอ้ยู ่ไมห่ยดุโครงการไมม่ทีางหยดุ เพราะนันคอื การลดโลกรอ้นอยา่งทบีอก คื
ปัญหา คอืเขาทําผดิอยู่แลว้ แต่แนวความคดิอย่างเรอืงซดเีอ็ม ี (กลไกการพัฒนาทสีะอาด ซงขณะนีึ
เป็นกลไกทางตลาดอยา่งหนงึ) นีเป็นการเฉไฉเป็นการไมแ่กไ้ขในสงทตีัวเองผดิ แตพ่ยายามจะสรา้งี
ปัญหาอนืเพมิขนึมา 

(เพ็ญโฉม แซตัง ่ ผูดํ้าเนนิรายการ:  การสงเสรมิอตุสาหกรรมเหล็กทคีุณสพุจน์พูดถงึ บาง่
ท่านอาจจะรูเ้รืองนีบา้งแลว้ แต่ขอใหข้อ้มูลเพมิเตมิเกยีวกับเรืองนีว่า เมือสองหรือสามปีทีผ่านมา 
ประเทศไทยมกีารผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กโดยจัดทําเป็นแผนแม่บทว่าดว้ยการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็ก ซงตามแผนนีจะเนน้การสงเสรมิการลงทุนอุตสาหกรรมเหล็กตน้นํา โรงงานผลิึ ่
เหล็กตน้นําเป็นกลุม่อตุสาหกรรมทใีชพลังงานสงูมาก การสรา้งโรงงานอตุสาหกรรมประเภทนีจะตอ้งม้
การสรา้งโรงไฟฟ้าควบคู่กันไปเพราะตอ้งใชพลังงานสงู เป็นที้ ทราบกันทัวไปว่าโรงไฟฟ้าถ่านหนิกับ
เหล็กเป็นอุตสาหกรรมสองกลุ่มสาคัญทีก่อปัญหาโลกรอ้น ปัญหาคือขณะนีรัฐบาลของเรากําลังมีํ
นโยบายสงเสรมิอตุสาหกรรมประเภทนีใหเ้ป็นหนงึในอตุสาหกรรมหลักของประเทศ อยา่งบรษัิทสหวริิ่
ยากําลังมโีครงการสรา้งนคิมอตุสาหกรรมเหล็กตน้นําขนาดใหญม่าก และวางแผนทจีะขยายการลงทุ
ยาวตดิตอ่กนัไปถงึ 15 ปี) 

ตามแผนเดมิของสหวริยิา ในเบอืงตน้การพัฒนาชดุแรกเป็นการขยายการลงทนุภายใน 5 ปี มี
มลูคา่การลงทนุประมาณ 500,000 ลา้น แตส่าหรับภาพรวมของทังหมด มกีารวางไวว้า่ ตังแตต่น้ทางํ
คือ 15 ปีกว่า ทางบรษัิทสหวริยิาพยายามจะผลักดันการลงทุนระยะทีแรกใหไ้ดต้ังแต่ปี 2549 แต่
ปรากฏวา่ชาวบา้นเขม้แข็งก็เลยตอ้งยดืเยอืมาถงึปี 2552 ซงขณะนีการลงทนุก็ยังไมม่อีะไรคบืหนา้ึ  ยัง
สรา้งโรงงานไมไ่ด ้คอืในพนืทบีางสะพานเดมิมโีรงงานอตุสาหกรรมเหล็กขันกลางอยูแ่ลว้ทังหมด 12 
บรษัิท แตเ่ป็นของผูผ้ลติรายใหญ ่3 โรง แตว่า่นโยบายทจีะตอ้งลงทนุตอ่ไปนีอตุสาหกรรมเหล็กตน้นํ
ซงเหล็กตน้นํามกีระบวนการผลติและมลพษิคอ่นขา้งสงูมาก ทผีา่นมาประเทศไทยยังไมเ่คยมโีรงงาึ
เหล็กตน้นํามากอ่นแตอ่ยูแ่ผนทีบรษัิทสหวริยิาตอ้งการกอ่สรา้ง ชาวบา้นบางสะพานกบัพีนอ้งชา
ประจวบอกีหลายพนืทกีาํลังชวยกนัคัดคา้นอยู ่่  
 

• โครงการลงทนุอตุสาหกรรมเหล็กขนัตน้กบัการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ
ไทย 
โดย ดร. อาภา หวงัเกยีรต ิสาขาวชิาวศิวกรรมสงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัรงัสติ ิ  

 
ในปี พ.ศ. 2548 พบวา่ 72 เปอรเ์ซนตข์องปรมิาณ็ การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของโลก ปลอ่ย

ออกมาจาก 20 ประเทศในโลกทา่นัน ซงสวนใหญเ่ป็นประเทศทพัีฒนาแลว้ไดแ้ก ่จนี สหรัฐอเมรกิา ึ ่
รัสเซย บราซล ญปีุ่ น เยอรมน ีแคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลยี เป็นตน้ี ิ 1  การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของ
ประเทศทพัีฒนาแลว้เหล่านีจะสงูกว่าประเทศไทยมาก ตัวเลขทใีชเ้ป็นทางการอยู่ขณะนีของปรมิาณ
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 ระบวุา่ภาคพลังงานปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
56.1 เปอรเ์ซนต ์สวนภาคอตุสาหกรรมนันปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกนอ้ยมากเพยีง ็ ่ 5.4 เปอรเ์ซนตเ์ทา่นัน ็
(รปูท ี1) 2 ซงตัวเลขการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกขอึ งภาคอตุสาหกรรมทนีอ้ยมากนีเป็นตัวเลขทลีวงตา 
เพราะถา้พจิารณาดูปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก(ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด)์ ของภาคพลังงาน 
(รูปท ี2)3 จะมสีดสวนของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพลังงานจากภาคอุตสาหกรรมมากั ่ ้
ทสีดุถงึ 43 เปอรเ์ซนต ์็  

 

 
1 Emission estimates from International Energy Agency. op. cit: data extracted May 5. 2008 
2 ทมีาขอ้มลู:  http://www.eppo.go.th/encon/report/ENCONFundSeminar/Seminar%2050-ENCON%20P-5-CDM-
1-ONEP.pdf 
อา้งจาก ชนชม สงา่ราศ กรเีซนื ี , กลุม่พลงัไท, การนําเสนอในงานสมมนาเรอืง ั “โลกรอ้น..สขุภาพรอ้น” 11 กมุภาพันธ ์2551 
3 ทมีาขอ้มลู: รายงานพลงังานของประเทศไทยปี 2549, รายงานไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2549  อา้งจาก ชนชม สงา่ราศ ื ี
กรเีซน, กลุม่พลังไท, การนําเสนอในงานสมมนาเรอืง ั “โลกรอ้น..สขุภาพรอ้น” 11 กมุภาพันธ ์2551 



รปูท ี1 : ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของไทยปี  2546 

 

 

      อา้งจาก: ชนชม สงา่ราศ กรเีซนื ี , กลุม่พลงัไท, นําเสนอในงานสมมนาเรอืง ั “โลกรอ้น..สขุภาพรอ้น” 11 กมุภาพันธ ์2551 
 
 

รปูท ี2 : ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์จากการใชพลงังานปี ้ 2549    
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อา้งจาก : ชนชม สงา่ราศ กรเีซนื ี , กลุม่พลงัไท, นําเสนอในงานสมมนาเรอืง ั “โลกรอ้น..สขุภาพรอ้น” 11 กมุภาพันธ ์2551 
 

จากรายงานพลังงานของประเทศไทย ปี 2551 ของกรมพัฒนาพลังงาน (พพ.) การจําแนก
พลังงานขันสุดทา้ยตามสาขาเศรษฐกจิ แสดงใหเ้ห็นว่าภาคอุตสาหกรรมมีการใชพ้ลังงาน 37 
เปอรเ์ซนตข์องประเทศ ็ (24,537,000 ตันเทยีบเทา่นํามันดบิ) รูปท ี3 แสดงสดสวนการใชพลังงานั ่ ้
ภาคอตุสาหกรรม ซงมกีารใชพลังงานไฟฟ้า ึ ้ 21.3 เปอรเ์ซนต ์็ (5,221,000  ตันเทยีบเทา่นํามันดบิ) 
แต่การคํานวณปรมิาณก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม การใชพลังงานไฟฟ้าเ้ พืออุตสาหกรรมนี
กลับไปรวมอยู่ในภาคพลังงาน ทําใหต้ัวเลขปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของภาคอุตสาหกรรม
นอ้ยกวา่ความเป็นจรงิ  
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รปูท ี3 : สดสวนการใชพลงังานของภาคอตุสาหกรรม ปี ั ่ ้ 2551 
 

พลังงานใหม่
และหมุนเวยีน
, 6254, 25%

ไฟฟ้า, 
5221, 21% ก๊าซธรรมชาติ

, 2535, 10%

นํามันสาํเรจ็รปู
, 2601, 11%

ถ่านหนิ, 
7926, 33%

 

หนวย่ : พนัตนัเทียบเทานาํมนัดิบ่  

          ทมีา: รายงานพลงังานของประเทศไทย ปี 2551 
 

 
ภาคอตุสาหกรรมปลอ่ยกา๊ชเรอืนกระจก ประมาณ 21 เปอรเ์ซนตข์องโลก โดยทอีตุสาหกรรม็

เหล็กมสีดสวนการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ั ่ 15% เปอรเ์ซนตข์องภาคอตุสาหกรรม นับเป็นหนงึในสาม็
ของอตุสาหกรรมกลุม่ใหญท่ปีลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของโลก (รปูท4ี)   

 
รปูท ี4 : สดสวนการปลอ่ยกาซเรอืนกระจกของภาคอตุสาั ่ หกรรมของโลก 

 

 

อตุสาหกรรม 21 % 

ภาคสวนอืน ๆ่  79 % 

เคมี&  
ปโตรเคมี ิ   

23% 

ซีเมนต ์  
18 % 

เหลก็และเหลก็กล้า 
15 % 

 
หากมาพจิารณาดจูากรปูท ี5 อตุสาหกรรมเหล็กทปีลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 15 เปอรเ์ซนต ์อยูใ่น็

ประเทศใดบา้ง คอื อยู่ทปีระเทศจนี สหภาพยุโรป และญปีุ่ น ซงประเทศเหล่านีกําลังขยับขยายการึ
ลงทนุมาทปีระเทศไทยทังนัน เนืองจากอตุสาหกรรมเหล็กมคีวามตอ้งการใชพลังงานสงูมาก การเผา้
ไหมเ้ชอเพลิงในอุตสาหกรรมเหล็กจึงมีสดสวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ื ั ่ ( เฉพาะก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด)์ มากถงึประมาณ 70 เปอร์เซนต ์หากพจิารณาเฉพาะสดสวนการปล่อยก๊าซ็ ั ่
คารบ์อนไดออกไซดข์องโลก ภาคอตุสาหกรรมมสีดสวนการปลอ่ยเกอืบ ั ่ 30 เปอรเ์ซนต ์ อุ็ ตสาหกรรม
เหล็กมสีดสวนการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ประมาณ ั ่ 4 เปอรเ์ซนตข์องภาคอุตสาหกรรม ซง็ ึ
อตุสาหกรรมเหล็กในประเทศจนี สหภาพยโุรป และญปีุ่ น มสีดสวนการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ั ่
สงูทสีดุ  
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การจัดประเภทของอตุสาหกรรม4 ทมีคีวามตอ้งการใชพลังงานจํานวนมาก พบว่้ า อันดับหนงึ 

คอื อตุสาหกรรมการผลติปิโตรเลยีมและถา่นหนิ สวนอตุสาหกรรมเหล็กเป็นลําดับทสีอง อตุสาหกรรม่
ทใีชพลังงานมากลดหลันกันไปมอียู่ ้ 4-5 อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีอุตสาหกรรม
อาหาร อตุสาหกรรมการผลติเยอืกระดาษ อตุสาหกรรมเคมปีระเภทสารอนิทรยี ์อตุสาหกรรมพลาสตกิ
และเรซน  การศกษาปรมิาณใชพลังงานในอตุสาหกรรมผลติเหล็กอดักอ้นในจนีิ ึ ้ 5  
 
 

รปูท ี5 : การปลอ่ยกาซเรอืนกระจกของอตุสาหกรรมเหล็กโลก 
 

 

เหลก็และ
เหลก็กล้า 15% 

เผาไหม้
เชือเพลงิ  

70 % 

ไฟฟ้า ความร้อน 
 

30 % 

 
ตารางท ี1 แสดงพลังงานสุทธทิใีชในแต่ละกระบวนการผลติของเหล็กกลา้หนึงตันของ้

อตุสาหกรรมเหล็กในประเทศจนี  ซงึในการผลติเหล็กกลา้ 1 ตัน กระบวนการผลติเหล็กอัดใชพลังงาน ้
1,900-2,000 ลา้นจูน กระบวนการผลติโค็กใชพลังงาน้  4,100-4,300 ลา้นจูน  เตาถลุง (Blast 
Furnas) ใชพลังงาน้  13,300-14,200 ลา้นจลู เตากําจัดคารบ์อน (BOF) ใชพลังงาน้  700-800 ลา้น
จลู  จากกระบวนการผลติเหล็กกลา้ทังหมดเพยีง 4 กระบวนการ ประมาณการใชพลังงานของการผลติ้
เหล็กกลา้ 1 ตัน 20,000-21,300 ลา้นจลู   
 
ตารางท ี1  พลังงานสทุธติอ่การผลติเหล็กกลา้หนงึตัน กรณีศกษาประเทศจนีึ  

หน่วย: จกิกะจลูตอ่ตัน (GJ/t)* 
 พลังงานสทุธติอ่ตันการผลติ 
 เหล็กอดักอ้น 

(Sintering) 
โค็ก 
(Coke) 

เตาถลงุ
(Balst 
Furnace) 

เตากําจัด
คารบ์อน 
(BOF) 

เตาไฟฟ้า 
(EAF) 

การรดี 
(Rolling) 

2545 2.0 4.3 13.3 0.8 6.7 3 
2546 1.9 4.1 14.2 0.7 6.2 2.9 
2547 1.9 4.2 13.7 0.8 6.2 2.7 

ทมีา: Lindroos.,(2009) อา้งจาก IEA 2007 หมายเหต:ุ * GJ = พันลา้นจลู 
 

                                                 
4 US Census 2006 Annual Survey of Manufactures,  
5 Price et al.,(2001),  
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จากการศกึษาปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกระหว่างปี 2543-2549 ของอตุสาหกรรม
เหล็กในประเทศไทย6  โดยคาดการณ์จากปรมิาณผลผลติของเหล็กทมีอียู่ในประเทศไทย แสดงผล
ไวใ้นตารางท ี2 ซงในปัจจบุันอตุสาหกรรมผลติเหล็กของประเทศไทยเป็นอตุสาหกรรมขันกลางและึ
ขันปลายทใีชเตาไฟฟ้า ้ (Electric Arce Furnace) ทังสน จนถงึปัจจุบันิ ประเทศไทยไทยยังไม่มี
อุตสาหกรรมเหล็กขันตน้ (โรงถลุงเหล็ก) ตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นตัวเลขจาก
อตุสาหกรรมเหล็กขันกลางกับขันปลายทใีชเตาไฟฟ้าหน่วยเป็นตัน จะเห็นวา่ตังแต่ปี ้ 2543 - 2549 
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมเหล็กเพมิขนึเรือยๆ และอุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศไทยมสีดสวนการถอืหุน้จากต่างประเทศ ั ่ 75 เปอรเ์ซนต ์ ดังนันประเทศผูถ้อืหุน้จงึตอ้งเป็น็
ผูรั้บผดิชอบการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในประเทศไทยดว้ย  

 
 
ตารางท ี2 ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติเหล็กประเทศไทย ปี 2543-2549 
 

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก(Mg) 

กระบวนการผลติเหล็ก การใชพลงังานในกระบวนการผลติเหล็ก้  ปี 

NOx NMVOC CO SO2 CO2 CH4 NOx N2O CO 

CO2 
เทยีบเทา่ 

ทงัหมด 
(ตนั) 

ผลผลติ 

เหล็ก 
(ตนั) 

ตนั CO2

ตอ่ 

ตนั
ผลติภณัฑ์

2543 226 169 5.66 254 2,615,153 22.02 1637 183 372 2,672,362 5,660,120 0.47 

2544 225 169 5.63 253 2,359,503 19.17 1484 185 364 2,417,269 5,633,734 0.43 

2546 329 247 8.24 370 3,267,940 26.52 2043 249 502 3,345,803 8,238,374 0.41 

2547 371 278 9.29 417 3,816,695 30.86 2309 257 549 3,897,117 9,287,628 0.42 

2548 370 277 9.25 416 3,116,550 31.76 2303 224 541 3,186,916 9,254,782 0.34 

2549 352 264 8.82 396 4,128,119 30.97 2238 214 525 4,195,384 8,817,909 0.48 

 
ทมีา:  ชยันต ์ตนัตวิัสดาการม สรนิทรเทพ เตา้ประยรู และวโลทร แกน่สนตสิขุมงคลิ ั  (2552), การพัฒนาวธิกีารประเมนิความ
รับผดิชอบรว่มในการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากอตุสาหกรรมระหวา่งประเทศทพัีฒนาแลว้และประเทศกําลงัพัฒนา 

 
สาหรับโครงการโรงลุงเหล็กอําเภอบางสะพาน จังหวัดประํ จวบคีรีขันธ์ เป็นเรืองยากทีจะ

คํานวณและประมาณการณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะไม่มีขอ้มูลละเอียด
สาหรับใชในการคํานวณ เพราะวา่บา้นเราไมค่อ่ยใหร้ายละเอยีดวา่โครงการถลงุเหล็กทบีางสะพานเป็นํ ้
อย่างไร เชน วัตถุดบิมีการใชแร่เหล็ก ถ่านหนิ หนิปูน และการ่ ้ นําเอาโค๊กไปทําเป็นเหล็กกอ้น ที
เรยีกว่าเตาถลุงแบบเป่าลม (Balst Furnace) และนําไปเผาไล่คารบ์อนทําเหล็กกลา้ในเตาทมีชีอื
เฉพาะเหมอืนกนัวา่ บโีอเอฟ (Basic Oxygen Furnace) กําลังการผลติระยะแรก 5 ลา้นตัน แตถ่า้เต็ม
กําลังการผลติตามแผนคอื 30 ลา้นตันต่อปี ตัวเลขนีดฉัินพยายามหาวธิทีา้ยสดุ หาวธิงี่ายทสีดุ ตาม
ขอ้มูลของ ไอพซีซ ี ี (IPCC) 7 การประมาณการณ์นีคดิเฉพาะขันตอนทผีลติเหล็กอัดกอ้น 7,510,000 
ตัน  การผลติโค็ก 2,420,000 ตัน และการผลติเหล็กกลา้ในเตาเป่าลมและเตาไลค่ารบ์อน (BF-BOF)  
5,000,000 ตันทา่นัน สรุปวา่โครงการโรงถลงุเหล็กบางสะพานผลติเหล็ก 5 ลา้นตันตอ่ปี จะปล่อย
คารบ์อนไดออกไซดป์ระมาณ 10 ลา้นตันต่อปี หรือ 2 เท่าของการผลติเหล็ก การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกนียังไม่รวมปรมิาณการปล่อยจากโรงไฟฟ้าทีจะเกดิขนึในโครงการถลุงเหล็กบางสะพานอกี  
118 เมกะวัตต ์และยังไมไ่ดค้ดิคํานวณจากกระบวนการผลติปนูขาว และยังไมร่วมโครงการอนื ๆ ทจีะ
เกดิขนึภายใตโ้ครงการโรงถลงุเหล็ก 

                                                 
6 ชยันต ์ตันตวิัสดาการม สรนิทรเิ ทพ เตา้ประยรู และวโลทร แกน่สนตสิขุมงคลั  (2552), การพัฒนาวธิกีารประเมนิความ
รับผดิชอบรว่มในการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากอตุสาหกรรมระหวา่งประเทศทพัีฒนาแลว้และประเทศกําลงัพัฒนา 
 
7 IPCC Guideline for National Greenhouse Gases Inventory, Table 4.1 Default CO2 Emission Factors for Coke 
Production and Iron & Steel Production ; Emission Factor :Sinter Production = 0,20  tonne CO2 per tonne 
sinter produced; Coke Oven 0.56 tonne CO2 per tonne coke produced; BOF 1.46 tonne CO2 per tonne stell 
produced; 
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ถา้เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดต์อ่ตันของอตุสาหกรรมเหล็กขัน

กลางกบัขันปลายในประเทศไทย ประมาณ 0.48 8 จะเห็นวา่อตุสาหกรรมเหล็กขันตน้ จะมสีดสวนั ่ การ
ปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต์า่งกันเยอะมาก บรษัิททกีําลังจะเขา้มาลงทนุโครงการโรงถลุงเหล็ก
บา้นเราม ี3 บรษัิทใหญ ่คอื บรษัิท อะซเรลิเมทัล ี (Arcelor Mittal) มกีําลังการผลติอันดับหนงึของ
โลกประมาณ 103 ลา้นตันตอ่ปี บรษัิท นปิปอนสตลี (Nippon Steel) อตุสาหกรรมใหญท่สีดุของญปีุ่ น 
และอันดับสองของโลก มกีําลังการผลติ 36 ลา้นตันต่อปี และบรษัิท เบราวสตลี (Baosteel) เป็น
อตุสาหกรรมเหล็กใหญท่สีดุของประเทศจนี โดยรัฐบาลร่วมหุน้อยูด๋ว้ย มกีําลังการผลติ ผลติ 35 ลา้น
ตันตอ่ปี บรษัิท เจเอฟอ ี(JFE) อตุสาหกรรมเหล็กอนัดับสองของญปีุ่ นมกีําลังการผลติ 33 ลา้นตันตอ่ปี  

 
ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องประเทศญปีุ่ น ชดเจนว่าก๊าซเรือนกระจกมาั

จากอตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้มากทสีดุคอื 38 เปอรแ์ซนต ์พลังงานแค ่็ 8 เปอรเ์ซนต์็  สาหรับํ
ประเทศไทย หากวา่มอีตุสาหกรรมเหล็กขันตน้เกดิขนึเต็มแผนตามทมีโีครงการจะลงทนุกนัอยู ่บรษัิท 
นิปปอนสตีล โครงการมีกําลังการผลติอยู่ที 5-10 ลา้นตัน  บรษัิท เจเอฟอ ีประมาณ 6-7 ลา้นตัน  
บรษัิท เบราวสตลี 4.5 ลา้นตันตอ่ปี บรษัิท อะซเรลิเมทัล ยังไมร่ะบ ุบรษัิท สหวริยิา ประเทศไทย  ี 30 
ลา้นตันต่อปี โครงการถลุงเหล็กทแีม่นําคทุรีะยอง อกีประมาณ 750,000  ตัน ประมาณการณ์คร่าวๆ 
หากวา่มกีารผลติถลงุเหล็กขนัตน้ 50 ลา้น ซงนับเป็นกําลังการผลติซงมโหฬารมากใหญม่าก จะทําให ้ึ ึ
ประเทศเป็นแหล่งผลติเหล็กขันตน้ในอันดับแรก ๆ ของโลก หากว่าคดิง่ายๆ 50 ลา้นตัน คูณดว้ย 2 
เท่า ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมเหล็กขันตน้ ก็จะเป็น 100 ลา้นตัน มโหฬาร ตอนนีปี 2546 
เฉพาะ กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดท์ปีลอ่ยอยู ่ตัวเลขในประเทศไทยใชอยูแ่ค ่้ 345 ลา้นตัน ถา้อกี 12 ปี
ขา้งหนา้มโีครงการโรงถลงุเหล็กเต็มแผนก ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของอตุสาหกรรมเหล็ก
เป็น 1 ใน 3 ของปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทย  
 

 
อภปิรายแลกเปลยีน 
 
ชยณรงค ์วงศศศธร กลุม่รกัทอ้งถนิบอ่นอกั ์ ิ  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 
เรอืงโลกรอ้นนไีมใ่ชมผีลกระทบตอ่ทรัพยากรอยา่งเดยีว ในอนาคตมนุษยเ์องก็จะไมม่อีาหาร เพราะวา่่
วันนีคนททํีาใหโ้ลกรอ้นไมใ่ชพวกเรา แตเ่ป็น่ คนสวนนอ้ยททํีาใหโ้ลกรอ้นอยา่งมหันต ์และเห็นไดช้ด่ ั
ทุกวันนีในหนา้รอ้นถา้ไม่คลุมสบปะรดก็จะโดนแดดเผา วันนีนักลงทุนคนสวนนอ้ยไม่เคยเคารพสทธิั ่ ิ
ของพวกเราคนยากคนจนไม่ว่าจะประเทศไทยหรอืประเทศไหน คนสวนนอ้ยกําลังละเมดิสทธคินจน่ ิ
อย่างเต็มเปียม อย่างลา้งผลาญ อย่างบา้คลัง ผมอยากจะพูดอย่างนีโลกรอ้นทําใหใ้จรอ้น อํานาจรัฐ
กลไกของรัฐซงมไีวเ้พือสนับสนุนคนสวนนอ้ยใหทํ้าลายโลก ไม่เคารพสทธคินสวนใหญ่ โดยเฉพาะึ ่ ิ ่
ประเทศไทยเห็นไดช้ดจากแผนพัฒนา กรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทีระยองชดเจนว่า ั ั 76 
โครงการทีศาลสงระงับ แต่คนทีเดือดรอ้ั นและเตน้มากทีสุดคือผูบ้รหิารประเทศ เพราะว่าตอ้งสงั
อทุธรณ์ภายใน 2 วัน 
 
เห็นไดว้า่คนสวนนอ้ยคนทมีอํีานาจและมเีงนิไมเ่คยมองเห็นการละเมดิสทธขิองประชาชน แถมยังแก ้่ ิ
ตา่งใหก้ับนายทนุหรอืคนสวนนอ้ย ถงึเวลาแลว้ทพีวกเราคนยากจนตอ้งรวมตัวกนัหยดุยัง และสามัคคี่
กันรักกันใหม้ากทสีุดเพือใหโ้ลกนันอยู่ได ้เพราะเป็นวธิเีดยีวทพีวกเราตอ้งทําใหไ้ด ้วันนีไม่ตอ้งมา
บอกว่าปลูกตน้ไมเ้พือใหโ้ลกเย็นลงนันไม่ถูกตอ้ง คุณตอ้งหยุดอย่างเดียว วันนีผมอยากจะบอกว่า
ประชาชนอย่างพวกเราตอ้งเป็นผูก้่อการรา้ยดว้ยซาเพือใหโ้ลกเย็นลง อยากจะทําํ แบบนันเลยใ
ความเห็นของผม เพราะคนสวนนอ้ยเทา่นันทําลาย แตว่ันนีคนสวนใหญไ่มส่ามัคคกีนั ไมรั่กกนัจรงิ ไม่่ ่
ลกุขนึมาปกป้อง ไมล่กุขนึมาใชสทธขิองประชาชนผูย้ากจนจรงิๆ มคีนสวนนดิเดยีวจรงิๆ ทลีกุขนึมา้ ิ ่  
 
นางลดิ บญุประกอบ เครอืขา่ยมาจากป่าดงขมุคาํ อ.ตระการพชืผล จ.อบุลราชธาน ี

เรืองโลกรอ้นทุกคนมีปัญหาความเดือดรอ้นหมดไม่ว่าจะเป็นใคร โลกรอ้นชุมชนก็เดือดรอ้น ดฉัิน
ทํางานฟืนฟพัูฒนาป่าชมุชนมานานกวา่ 20 ปี แตก่็เกดิผลแคป่ระมาณ 50 เปอรเ์ซนต ์เพราะนโยบาย็
ภาคประชาชนคนยากคนจนพูดอะไรไปก็ไม่มอีะไรเกดิขนึ เวลาไปพูดกับชมุชนเขาบอกว่าเราจบแค ่ 

 
8 ชยันต ์ตนัตวิัสดาการม สรนิทรเทพ เตา้ประยรู และวโลทร แกน่สนตสิขุมงคลิ ั  (2552), การพัฒนาวธิกีารประเมนิความ
รับผดิชอบรว่มในการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากอตุสาหกรรมระหวา่งประเทศทพัีฒนาแลว้และประเทศกําลงัพัฒนา 
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ป.4 จะไปเชอทําไม แตว่า่คนจบ ปื .4 มาทํางานเคลอืนไหวรณรงคเ์พอืฟืนฟพัูฒนาป่าชมุชน เพอืใหพ้ี
นอ้งรักษาสทธป่ิาชมุชนของตัวเอง นโยบายหน่วยงานภาครัฐสงเสรมิการปลูกพชืเศรษฐกจิเชงเดยีวิ ่ ิ
เป็นนโยบายททํีาลายป่า พอมกีารพูดวา่ตอ้งชวยเหลอืพลังงานเพราะว่่ าพลังงานหมดไปตอ้งใชอยา่ง้
ไฟประหยัด แตว่า่โรงงานอตุสาหกรรมทพีูดไปไมม่กีารประหยัด หรอืวา่หา้งรา้น บรษัิทใหญ่ๆ  ไมม่กีาร
หยุดใชไฟ ทางบา้นนอกคํามาก็ปิดไฟประหยัดพลังงาน ถา้จะลดโลกรอ้นโรงงานอตุสาหกรรมใหญ่ๆ้
จะตอ้งมกีารลดการใชพลังงาน้  
 
การจะลดการใชพลังงานใหน้อ้ย้ ลงหา้มไปบุกรุกป่าชุมชน อย่าไปบอกว่าปลูกมันสาปะหลังเพือํ
ชวยเหลอืทดแทนพลังงาน ปลูกพืชเชงเดยีวพอพีนอ้งบุกป่าเขา้ไปปลูกมันสาปะหลัง ราคาก็ลดลง่ ิ ํ
แมแ้ต่ ส.จ.จังหวัดบอกว่าใหป้ลูกมันสาปะหลัง แต่พอปลูกไปแลว้ราคาก็ลดลงทันทีจากกโิลละ ํ 2 
บาทลดลงเหลอืกโิลละ 50 สตางค ์6 สลงึ นีคือทพีีนอ้งหลงกลอุบาย หลงนโยบายของหน่วยงาน
ภาครัฐ จะไมใ่หเ้กดิโลกรอ้นไดอ้ยา่งไร แลว้จะเอาตัวรอดไดอ้ย่างไร ตอ้งทําอย่างไรจงึจะลดลง พี
นอ้งทมีานังอยูน่ีเป็นตัวแทนของประชาชนทังหมด เพอืจะชวยกันแกไ้ขปัญหาของระบบนี เพอืจะชวย่ ่
ลดโลกรอ้น เพือฟืนฟูโลกขนึมา โบราณบอกว่าใหอ้ยู่อย่างพอเพียงอย่างทีในหลวงพูดเศรษฐกจิ
พอเพยีงเป็นอย่างไร สมัยกอ่นพ่อแม่มนีาปลูกขา้วมปีลาในนา ในนํามอีาหาร ในป่ามอีาหารเก็บมากนิ
มาขาย มาแลกเปลียนกันได ้ผลไมใ้นป่าก็ม ีแต่ทุกวันนีถา้ไม่ซอก็ไม่มีกนิ และเจ็บป่วยจากการใชื ้
สารเคม ีนคีอืสงทเีกดิขนึกบัสงคมชนบทของเราิ ั   
 

ลดโลกรอ้นใหเ้ป็นธรรม..ทางเลอืก 
 

• ทางเลอืกจากการพฒันาอตุสาหกรรม 
โดย ศยามล ไกรยรูวงศ โครงการเสรมิสรา้งจติสานกึนเิวศวทิยา์ ํ  

 
เรามาดูกันว่าทางภาคประชาชนจะตอ้งคดิในเรอืงทางเลอืกอย่างไร ทังในมติทิางเศรษฐกจิ 

สงคม สงแวั ิ ดลอ้ม และสขุภาพวา่เราควรจะเดนิไปอยา่งไร รวมถงึในดา้นวสิยทัศน์จังหวัดของภาคใต ้ั
ยกตัวอยา่งนครศรธีรรรมราชเป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่การเรยีนรูเ้ป็นเมอืงเกษตรและแหลง่ทอ่งเทยีวที
น่าอยู่มุ่งสูการเป็นสงคมทีพัฒนายังยืน หรือภูเก็ตทีเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการเรียน่ ั รูแ้ละการ
ทอ่งเทยีวระดับโลกมคีณุภาพชวติทดีแีละมเีอกลักษณ์วัฒนธรรมการพัฒนาทยีังยนื โดยกลุม่หอการคา้ี
ธุรกจิการท่องเทียวเขา้มามีบทบาททีสาคัญอกีสวนหนึงดว้ย ทังหมดนีกล่าวถงึคอืสงทีเรียกว่าการํ ่ ิ
พัฒนาทียังยืน ซงเป็นการสะทอ้นถงึความตอ้งการของคนทอ้งถิึ น เพราะฉะนัน จงึมีคําถามว่าถา้
เชนนัน ทําไมทอ้งถนิจะตอ้งพัฒนาตามทรัีฐบาลบอก แลว้ทอ้งถนิเราจะพัฒนาไดอ้ยา่งไร ่  
 

ในดา้นลักษณะเด่นของระบบนเิวศน์ทางภาคใตม้คีวามสาคัญอยา่งยงิ ถา้ภาคใตม้นํีาเขา้การํ
พัฒนาอตุสาหกรรมจะพบปัญหาเรอืงสงแวดลอ้มและสงคมอยา่งรุนแรง เิ ั พราะภาคใตม้รีะบบนเิวศน์ที
เรยีกว่าสามเหลยีมปากแมนํ่า  มแีมนํ่าสายสนๆ เป็นป่าเขตรอ้นชนทมีคีวามหลากหลายทางชวภาพสั ื ี
มาก ตังแตป่่าบนเขาจนถงึพนืทชีมุนําชายฝังทะเลและชายหาด การพัฒนาเขอืนหรอืโครงการตา่งๆ จ่
มผีลกระทบตังแตต่น้นําจนถงึทะเลอยา่งแน่นอนเราจะเห็นไดว้า่ระบบนเิวศนอ์ยา่งเชนทะเลสาบสงขล่
หรอืลุ่มนําปากพนัง พอสรา้งเขอืนและมกีารทําทา่เรอืนําลกึชาวประมงจะมปัีญหา เหลา่นเีป็นภูมปัิญ
ของคนใตแ้ละบทเรยีนจากการจัดการทรัพยากร  
 

ในดา้นความยากจนของภาคใต ้จะเห็นวา่เกษตรกรทเีป็นเจา้ของทดีนิมเีสนความยากจนเ้ พยีง
แค่ 3.21 เปอร์เซนต ์แต่คนทียากจนทีสุดคือคนทีอยู่ในโรงงานหรือผูผ้ลติในกระบวนการผลติคือ ็
14.91 เปอรเ์ซนต ์นีคอืตัวเลขของสภาพัฒนาเศรษฐกจิและสงคมแหง่ชาต ิจะเห็นไดว้า่จรงิๆ แลว้คน็ ั
ใตไ้ม่ยากจน ถา้คนใตม้ทีดีนิและทําการเกษตรได ้เพราะฉะนันเราตอ้งมกีารพัฒนาจากฐานการผลติ
ของเขา เพราะวา่ถา้ปลอ่ยใหม้กีารสรา้งอตุสาหกรรม ความยากจนจะตามมาทันท ีเนืองจากจะไมเ่กดิ
การกระจายรายได ้ 

 
โจทยข์องคนใตค้อื การมคี่าใชจ่ายเรอืงอาหารสงูสดุ เพราะระบบการผลติของภาคใตย้ังเป็น้

ระบบแบบเชงเดยีว คอืปลกูยางพารากับปาลม์นํามัน ซงเคริ ึ อืขา่ยเกษตรกรรมทางเลอืกมขีอ้มลูชดเจั
ว่าการทําสวนผสมหรือสวนสมรมทีมีการปลูกหลายอย่าง มีมูลค่าทางเศรษฐกจิการพัฒนาอย่าง
มหาศาล อ.เดชรัต สขุกําเนดิ ไดคํ้านวณในทางเศรษฐศาสตรว์า่ภาคใตส้ามารถเพมิมลูคา่ของผลผลติ
การเกษตรได ้25 เปอรเ์ซนต ์เพมิรายไดใ้หภ้าคใตไ้ดถ้งึ ็ 78,000 ลา้นบาท หากลดตน้ทนุการเกษตร
ลงไดร้อ้ยละ 10 ก็จะเพมิรายไดส้ทุธไิดไ้มน่อ้ยกวา่ 15,000 ลา้นบาท  
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หากเพมิรายไดจ้ากการท่องเทยีวใหไ้ดร้อ้ยละ 25 จะเพมิรายไดข้นึ 35,000 ลา้นบาท การ

เพมิการลงทนุในทรัพยากรมนุษยใ์หก้บัประชาชนรอ้ยละ 25 ก็จะชวยเพมิรายไดใ้นภา่ คใตไ้ด ้13,500 
ลา้นบาท การลงทุนเพือการพึงตนเองทางดา้นพลังงานรอ้ยละ 25 จะเกดิการลงทุนไม่นอ้ยกว่า 
20,000 ลา้นบาท หมายความวา่เราจะตอ้งวางแผนการลงทนุในทกุดา้น ถา้เราไมเ่อาแบบอตุสาหกรรม
นําเขา้โดยดจูากขอ้มลูภายในจังหวัดนันจะทําไดอ้ยา่งไร ในปี 2550 ภาคใตม้คีนยากจนประมาณ 5.88 
เปอร์เซนต์ ซงถือว่าเป็นจํานวนนอ้ยเมือเมือเปรียบเทียบกับภาคอืน ตรงนีสามารถเพมิรายไดจ้าก็ ึ
ขอ้เดน่ของภาคใตท้มีคีวามหลากหลายทางชวภาพสงู เพราะฉะนันฐานการผลติอาหารและยามคีวามี
เป็นไปไดส้งูมาก  
 

ในดา้นโครงสรา้งเศรษฐกจิทางภาคใตซ้งการเกษตรมาอัึ นดับหนงึ ประมงเป็นอันดับสอง โดย
ในภาคใตม้กีารผลติการประมงเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ ถา้เราคํานวณตัวเลขของชาวประมงพนืบา้น
ซงเป็นกลุ่มทจีะถูกผลกระทบจากอุตสาหกรรมหนักมากทสีดุ สามารถทําการประมงไดเ้ฉลยี ึ 2,000 
บาทตอ่วัน ผูใ้หญแ่ดงจากปะทวิบอกวา่กลางวันชาวบา้นยังไดรห์มกึไดเ้ลย รายไดเ้ป็นหมนื และพนืที
ตังแต่ประจวบ ปะทวิลงไปทางใตเ้ป็นพืนทีอุตสาหกรรมเป็นรายทาง คนกลุ่มนีจะเป็นกลุ่มทีไดรั้บ
ผลกระทบมากทสีดุ ซงรายไดจ้ะหายไปทันท ีรายไดจ้ากการท่องเทยีวซงมนัีกท่องเทยีวเขา้มาปีละ ึ ึ
11 ลา้นคน เราจะพัฒนาการทอ่งเทยีวอย่างไรทจีะไมใ่หม้กีารทําลาย ขอ้มูลเศรษฐกจิและสวัสดกิาร
ชมุชนภาคใตม้กีลุม่ออมทรัพยถ์งึ 309 กลุม่ เงนิสจจะสะสมกวา่ ั 1,000 ลา้นบาท แลว้เราจะไมส่ามารถ
พัฒนาเศรษฐกจิไดอ้ยา่งไร กลุม่ออมทรัพยบ์างกลุม่สามารถทจีะซอทดีนิใหก้ับคนจนไดเ้กดิขนึแลว้ทีื
สงขลาทเีรยีกว่ากองทุนธนาคารทดีนิ และกลุม่สหกรณ์บางกลุม่อยา่งทสีามรอ้ยยอดสหกรณ์สามารถ
วางแผนการใชทดีนิ การจําแนกทดีนิ หลังจากเผชญปัญหาความขดัแยง้กบัอทุยาน้ ิ  
 

จากงานวจัิยของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย ํ (สกว.) รายไดใ้นระดับชมุชนและระดับ
กลุม่ทนีครศรธีรรมราชประมาณ 90,000 บาทตอ่ครอบครัวตอ่ปี หรอื 79 เปอรเ์ซนตเ์ป็นรายไดจ้ากภาค็
เกษตร ผลติภัณฑโ์อท็อปคนมสุลมิ 3 จังหวัดภาคใต ้ผลติเครอืงแตง่กายของคนมสุลมิและผา้คลมุผม
ทีเรียกว่ากาปิเยาะไดร้ายไดส้งออกถึง ่ 275 ลา้นบาทต่อปี ตัวเลขเหล่านีไม่มีอยู่ในตัวเลขของ
สภาพัฒนฯ์ นีคอืตัวเลขจากการวจัิยของสกว. เพราะฉะนันเราจงึตอ้งเอาขอ้มลูเหลา่นีมาบอกกบัสงคมั
ว่าภาคใตพั้ฒนาเศรษฐกจิได ้อย่างกลว้ยเล็บมือนางของจังหวัดชมุพร เรามาคํานวณเองไดเ้งนิถงึ 
85,000 บาทต่อครอบครัวต่อปี นีเป็นระดับกลุ่ม พอสมภาษณ์ในพนืทแีลว้ชาวบา้นสามารถอยู่ไดเ้ลย ั
ซงนเีป็นึ ปัจจัยสาคัญทเีราจะเสนอวา่ตอ้งพัฒนาไปในทศิทางน ีํ  
 

เรามาดใูนดา้นพลังงานหมนุเวยีนบา้ง เพราะภาคใตเ้ป็นแหลง่พลังงานหมนุเวยีนทสีาคัญ และํ
ประเทศไทยยังตอ้งการพลังงานหมุนเวียนเขา้ไปในระบบ ซงจรงิๆ แหล่งพลังงานหมุนเวียนของึ
ประเทศมมีากถงึ14,300 เมกะวัตต ์แต่ในแผนพัฒนาพลังงานมแีค่ 1,700 เมกะวัตต ์ภาคใตส้ามารถ
ทําไดท้ังหมดโดยพลังงานชวภาพ ซงใชวัสดุจากการเกษตร เชน ไมย้างพารา ก๊าชชวภาพ ขยะมูลี ึ ้ ่ ี
ฝอย และชาวบา้นก็ทํากันแลว้ กังหันลมก็ทํามาแลว้เพียงแต่ว่ายังไม่มกีารถูกยกระดับใหเ้ป็นกระแส
หลักของชาตวิ่าจะพัฒนาอย่างไร สภาพัฒน์ไดส้ารวจความเห็นของคนใตโ้ดยการสุมตัวอย่าง ผลํ ่
ออกมาว่าการพัฒนาพืนทภีาคใตฝั้งอันดามันและฝังอ่าวไทย การท่องเทยีวรับรู(้อะไร)มากทสีดุ 60 
เปอรเ์ซนต ์แต่ทรัีบรูน้อ้ยทสีดุคอืการพัฒนาดา้นอตุสาหกรรมแค่ ็ 30 เปอรเ์ซนต ์สวนใหญ่คนใตจ้ะมี็ ่
ขอ้เสนอวา่ใหพั้ฒนาจากฐานการผลติของตัวเอง 
 

ขอ้เสนอทีสาคัญทีเรียกว่าทังคนใตแ้ละขบวนการประชาชนคือตอ้งหยุดโครงการพัฒนาํ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมท่องเทยีวครบวงจร ซงทภีูเก็ตกําลังเผชญกับปัญหาเรืองึ ิ
อุตสาหกรรมท่องเทยีวทไีม่มกีารวางแผนทดี ีทําใหเ้กดิปัญหาต่างๆ เชน ปัญหาขยะ่  หนทางแกไ้ข
ปัญหานีหนทางเดยีวคอืการทคีนใตจ้ะเป็นผูก้ําหนดแผนพัฒนาของตัวเอง ซงในรูปแบบขบวนการจะึ
เป็นอย่างไร กรรมการร่วมจะเป็นอย่างไร คงตอ้งมกีารปรกึษาหารือและศกษากันว่าภาคใตจ้ะเสนอึ
รัฐบาลอย่างไร การเสนอใหห้ยุดโครงการนีเสนอแน่นอน แต่ว่าในการเขา้ไปมสีวนในก่ ารกําหนดทศิ
ทางการพัฒนานันจะใชรปูแบบอยา่งไร ขณะนีคนใตห้ลายๆ พนืทกีําลังจัดทําขอ้มลูของตัวเองอยา่งที้
ประจวบไดจั้ดทําขอ้มลูของกลุม่และเสนอขอ้มลูแผนพัฒนาทพีวกเขาตอ้งการ ซงเป็นขบวนการทคีนึ
ใตก้ําลังจัดทําขอ้เสนอ และคดิว่าอยากใหพ้นีอ้งภาคอนืจัดทําขอ้เสนอการพัฒนาของตนเองเชนกัน ่
รวมถงึวา่จะแกปั้ญหาโลกรอ้น และหยดุโครงการทจีะสรา้งปัญหากบัประชาชนอยา่งไร 
 
 

• พลงังานทางเลอืกระดบัชุมชน 
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โดย เสมอืน จาทอง จงัหวดัสรุนิทร ์
 

อันทจีรงิแลว้พลังงานเป็นสงททีุกคนตอ้งใชตังแต่เกดิจนถงึตาย ใครก็ปฎเิสธไม่ิ ้ ไดว้่าไม่ใช ้
พลังงาน เพราะฉะนันผมคดิว่าทุกท่านตอ้งใชพลังงาน ผมอยู่ทหีมู่บา้นชมุแสง อ้ . สงพระ จ.สรุนิทร ์
ผมทํางานดา้นพลังงานทางเลอืกในชมุชนของผม คนในชมุชนหันมาใชทรัพยากรทมีอียูใ่นชมุชนเป็น้
พลังงาน เรมิแรกผมทํางานรักษาป่า การทชีมุชนของผมเนน้หนักในเรอืงป่า เพราะวา่ป่าใหห้ลายอยา่ง 
ทังพลังงาน สมนุไพร ทอียูอ่าศย และอาหารซงเราไดบ้รโิภคอยูท่กุวัน ตัวอยา่งทนํีามาแสดงในวันนีก็ั ึ
เป็นอาหารทีมาจากป่าของบา้นชุมแสง สงเหล่านีแสดงใหเ้ห็นว่าชุมชนเราสามารถพึงตนเองได ้ิ
เพราะว่าเราคดิว่าเราทํางานเพือชมุชนของเรา เราพงึป่า เราใชทรัพยากรธรรม้ ชาตใิหเ้กดิประโยชน์
อยา่งยงิ  

 
การทเีรารักษาป่าก็เพราะเห็นความสาคัญของป่า เราไดทํ้านําสมควันไมซ้งเป็นประโยชนต์่ํ ้ ึ

ชมุชน ผมคดิวา่ชาวบา้นในพนืทอีนืสามารถทําได ้สามารถเก็บเอาเศษไม ้กงิไมม้าเผาถา่นทํานําสมควั้
ไมใ้ชในดา้นการเกษตรไดอ้ย่างด ีแมแ้ต่ดับกลนิใน้ หอ้งนํา กลนิเหม็นของนําตา่งๆ ได ้หรอืใชกบัสต้ ั
เลยีงทมีเีห็บไม่ว่าจะเป็นหมู วัว ควาย ก็จะสขุภาพดขีนึ นับว่าเป็นผลพลอยไดจ้ากการจัดการป่าอกี
ดา้นหนงึ  

 
แลว้อกีดา้นหนงึเราทําในเรอืงบอ่กา๊ซ สมนุไพร บอ่กา๊ซทบีา้นชมุแสงเราทําโอง่นําขาย 1,000  

ลติร เตมิมูลสัตวใ์สเขา้ไป เราไดท้ัง ่ 3 อย่างเลย อย่างท ี1 ก๊าซทมีาจากมูลสตวเ์ลยีง ก๊าซมเีทนจะั
ออกมาจากโอ่งทเีราใสมูลสตว ์เราตักมูลสตวใ์สวันละ ่ ั ั ่ 2 - 3 ถัง หลังจากนันประมาณ 7 วัน ก๊าซจะ
ออกมาสามารถนําไปใชในครัวเรอืนไดโ้ดยไมต่อ้งพงึพา ปตท้ . ผมสามารถพงึพาตัวเองได ้อยา่งท ี2 
มลูสตวท์เีราตักเขา้ไปหลังจากเกดิการยอ่ยสลายแลว้ เราสามารถนําไปใสพชืผักป้องกนัการเกดิวัชพชืั ่
ไดอ้กีทางหนงึ อยา่งท ี3 นําหมักทเีราไดจ้ากการหมักมลูสตว ์สามารถเอาไปรดเป็นปุ๋ ยใหพ้ชืผัก ั  

 
เพราะฉะนันผมคดิวา่เรามแีตไ่ดท้ังนัน พลังงานหมนุเวยีนตัวนี ถา้เราจัดการใหถ้กูตอ้งก็จะเกดิ

ประโยชนต์อ่ชมุชน เพราะฉะนัน ในระดับชมุชนสามารถทจีะจัดการเรอืงทรัพยากรของตนเองได ้นับวา่
เป็นเรอืงทดีมีาก สามารถลดโลกรอ้นได ้เพราะฉะนัน ผมคดิว่าสงเหล่านีชมุชนผมทําได ้เราสามารถิ
จัดการทรัพยากรใหยุ้ตธิรรมและสมดุลกับโลกใบนีได ้เราทําแบบนีเป็นการพงึตนเอง หรอืทเีรยีกว่า 
เศรษฐกจิพอเพยีง เราทําในสงทใีนหลวงคดิ เราเดนิตามรอยเศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งจรงิจัง และทําไปิ
เรอืยๆ ชกชวนเพอืนบา้นทํา รวมกลุ่มกันทํา ใครทําไม่เป็นก็ชวยกัน งบประมาณก็ใชไมม่ากผมใชทุนั ่ ้ ้
สามพันกวา่บาท ถา้ซอถังกา๊ื ซแพงกวา่นัน ถา่นทผีมเอามาแสดงเป็นถา่นทมีคีณุภาพสงู  
 

 
วนัท ี4 ตลุาคม 2552 
 
REDD9 เหยยีบซาคนรกัษาดนิป่าไทยํ ...ผลพวงความไมเ่ป็นธรรมจากกลไกลดโลก
รอ้น  
โดย ศยามล ไกรยรูวงศ ผูด้าํเนนิรายการ์  
 
บญุ แซจุง่่  สมาชกเครอืขา่ยปฎริปูทดีนิแหง่ประเทศไทย จากเครอืขา่ยองิ คก์รชุมชนรกั
เทอืกเขาบรรทดั 
 

เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัดก่อตังขนึในปี 2543 จากการรวมตัวของแต่ละ
องคก์รชมุชนทมีกีารต่อสมูากอ่นแลว้ สาหรับปัญหาทเีกดิขนึกับชมุชนเทอืกเขาบรรทัดก็คอื เรอืงคดี้ ํ
การซอนทับระหว่างอุทยานเขาปู่้ -เขาย่า  และเขตรักษาพันธุส์ตวป่์าเทอืกเขาบรรทัด กับทดีนิทํากนิั
ของชุมชน ซงเป็นปัญหาทีเรือรังมายาวนาน การประกาศเขตอุทยานทีมีขนึในปี ึ 2525 และการ
ประกาศเขตรักษาพันธุส์ตวป่์าั ในปี 2518 นัน ชมุชนรอบเทอืกเขาบรรทัดทังในเขตจังหวัด ตรัง พัทลงุ 
นครศรธีรรมราช  จนถงึสงขลา และสตลู ไมม่ใีครทราบมากอ่นเลยวา่จะมกีารประกาศพนืทเีขตอนุรักษ์ 
และเจา้หนา้ทเีองก็ไม่ไดม้กีารลงสารวจพนืทจีรงิ การขดีแนวเขตทํากันในหอ้งแอร ์ทําใหเ้กดิปัญหาํ
ทับซอนพืนทีชุมชนเป็นจํานวนมาก บางหมู่บา้นเกอืบทังตําบลตกอยู่ในเขตอุทยาน ผมเชอว่าทัว้ ื

                                                 
9  REDD ยอ่มาจาก Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries 
หมายถงึ การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการทําลายป่าและจากความเสอมโทรมของป่าในประเทศกําลงัพัฒนาื  
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ประเทศไทยมปัีญหาทํานองนีจํานวนมาก ไม่ว่าทางภาคเหนือ ภาคอสีาน ลว้นตกอยู่ในชะตากรรม
เดยีวกนั  

 
จากเดมิทผีา่นมานันกรณีนเีจา้หนา้ทป่ีาไมทํ้าการดําเนนิการฟ้องรอ้งทางคดอีาญาเทา่นัน  แต่

ในระยะหลังชวงประมาณปี ่ 2547  นอกจากจะมกีารฟ้องรอ้งคดอีาญาแลว้ยังมกีลไกในการฟ้องคดแีพ่ง
เพมิเขา้มาดว้ย ยกตัวอยา่งกรณีของนางกําจายก็เป็นอกีกรณีหนงึ จากจํานวนหลายๆ กรณีทนีอกจาก
จะมกีารฟ้องรองคดอีาญาแลว้ยังมกีารฟ้องคดแีพ่งเพมิเขา้มาดว้ย โดยมกีารคํานวณคดิค่าเสยหายี
เกยีวกบัสงแวดลอ้ม ไมว่า่จะเป็นเรอืงการทําใหส้ญูเสยธาตอุาหารในดนิ หรอืการสญูเสยระบบดดูซบิ ี ี ั -
ระบายนํา หรอืกรณีอนืๆ รวมถงึเรอืงการทําใหอ้ณุหภมูสิงูขนึดว้ย โดยยังไมม่ตีัวชวัดทชีดเจนและเป็ี ั
ธรรมออกมาเป็นเพียงวิธีการคิดจากนักวิชาการฝังหนึงเท่านัน  แต่ปัจจุบันในการพิจารณาคดี
กระบวนการยตุธิรรมก็เชอตามนักวชิาการของกรมอทุยาน คอื ดรื .พงษ์ศกด ิวทิวัั สชตุกิลุ ผูย้อมรับว่า
เป็นผูค้ดิคน้วธิกีารรังแกประชาชนในเวทกีารประชมุทสีภาทปีรกึษาจัดขนึ  

 
ชาวบา้นเทอืกเขาบรรทัดถกูฟ้องคดทีางแพ่งและมผีลบังคับคดแีลว้ 9 ราย มลูคา่รวมประมาณ 

19 ลา้นบาท บวกดอกเบียรอ้ยละ 7.5 ต่อปี มีแต่จะเพมิขนึเรือยๆ ทังนี เครือข่ายชุมชนเทือกเขา
บรรทัดทไีดรั้บผลกระทบและไม่ไดรั้บความเป็นธรรมไดย้นืขอ้เสนอต่อรัฐบาล เพือใหรั้ฐบาลยกเลกิ
บังคับคดีทางแพ่ง ซงเป็นสทธขิองรัฐทีจะเรียกหรือไม่เรียกค่าเสยหายก็ได ้ถา้รัฐบาลไม่ตอ้งการึ ิ ี
หรอืไมม่นีโยบาย ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งใชอํานาจศาลมาบงัคับคด ี้  

 
วันท ี19 กนัยายน พ.ศ. 2550 จังหวัดพัทลงุไดส้งหนังสอถงึอธบิดกีรมอทุยานฯ วา่จังหวัดมี่ ื

มตเิห็นชอบใหย้ตุกิารบังคับคด ีและทางกรมอทุยานมหีนังสอแจง้กับทางผูว้า่ราชการจังหวัดพัทลงุวา่ ื
จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ทางจังหวัดพัทลงุจงึสงจดหมายยนืยันเมอืวัน่ ท ี31 
ม.ค. 2551 วา่ทางจังหวัดไดทํ้าการไตส่วนแลว้ ดังนันเพอืบรรเทาความเดอืดรอ้นของราษฎร จังหวัด
จงึเห็นสมควรขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในการขอยุตกิารบังคับคด ีหลังจากนันก็เงียบ
หายไป จนกระทังมาในยคุนายอภสิทธ ิยังไมท่ราบวา่ผลอนาคตจะเป็นอยา่งไร ิ  

 
 ในเบอืงตน้ จากปัญหาทเีกดิขนึ ทางเรามคีวามเห็นวา่ไมเ่ห็นดว้ยกบัเรด (REDD) แมว้า่จะยัง

ไม่มโีครงการเรดเกดิขนึในเมอืงไทย แต่เพียงแค่กฎหมายเกยีวกับป่าไมใ้นปัจจุบันของไทยก็ทําให ้
ชาวบา้นเดอืดรอ้นแลว้ นอกจากนีเจา้หนา้ทรัีฐยังคดิวธิกีารคดิคํานวนคา่เสยหายทางสงแวี ิ ดลอ้ม และ
การทําใหอ้ณุหภมูสิงูขนึมาฟ้องรอ้งประชาชน พวกเราจงึเป็นหว่งวา่ ถา้นําโครงการเรดเขา้มาจะกระทบ
ต่อสทธขิองชมุชนทัวประเทศ ไม่ว่ิ าภาคเหนือ ภาคอสีาน เนืองจากว่าป่าบา้นเราเป็นป่าเขตรอ้นทมีี
ความอุดมสมบูรณ์ดว้ยความหลากหลายของพรรณพืชและพันธุกรรมทีเป็นฐานอาหารของมนุษย ์
หมายความวา่ มนุษยเ์ป็นสวนหนงึของนเิวศน์ของเขตป่า เพราะฉะนันถา้หากวา่นําโครงการเรดเขา้มา ่
อาจจะนําไปสูความขัดแยง้และการแย่งชงทัพยากร และเกดิความไม่เป็นธรรมในสงคม จากการที่ ิ ั
ประชาชนสวนใหญถ่กูกดีกนัการเขา้ถงึทรัพยากร และรัฐเองก็อาจจะใชโครงการนี่ ้ เป็นเครอืงมอืในการ
แย่งชงิทรัพยากรจากประชาชน ขณะเดียวกันโครงการเรดในทัศนะของพวกเราเห็นว่า ไม่สามารถ
แกปั้ญหาโลกรอ้นได ้
 
พรพนา กว๊ยเจรญิ มลูนธิฟืินฟชูวติและธรรมชาต ิและคณะทาํงานเพอืโลกเย็นทเีป็นธรรมี  
 

REDD (เรด) Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation หรอื การ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการทําลายป่าและความเสอมโทรมของป่าื  โดย REDD มาจาก 
Reducing การลดการปล่อย E-Emission ก๊าซเรือนกระจก Deforestation การทําลายป่า D-
Degradation การทําใหป่้าเสอมโทรม ื  
  

REDD เป็นหนงึในกลไกของกลุม่ประเทศพัฒนาแลว้ นําเสนอแนวทางใหมข่องการลดการ
ปลอ่ยคารบ์อน แนวคดิของ REDD ก็คอืวา่ดว้ยการใชกลไกตลาดเขา้มาเกยีวขอ้งโดยจา่ยคา่ตอบแทน้
ใหก้ับประเทศกําลังพัฒนาทสีมัครใจเขา้ร่วมและสงเสรมิใหเ้กดิกจิกรรมทป้ีองกันการสูญเสยป่าไม ้่ ี
หรอืความเสอมโทรมของป่าไม ้ โดยในแตล่ะประเทศจื ะทําการสรา้งเครอืงมอืตรวจวัดและตดิตามการ
ปล่อยก๊าซภายในประเทศของตน และทําการประเมนิในชวงเวลาต่างๆจากนันทําการคํานวณปรมิาณ่
ของก๊าซ  เพอืนําไปเปรยีบเทยีบปรมิาณก๊าซทลีดลง จะไดส้วนต่างปรมิาณก๊าซทลีดลง มาแปรเป็น่
ปรมิาณผลตอบแทนในรปูของคารบ์อนเครดติ ซงเครดตินีจึ ะสามารถซอขายไดใ้นตลาดคารบ์อนและมีื
การจา่ยคา่ตอบแทนเป็นเงนิ  
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ล่าสดุพัฒนาเป็น REDD+ (เรดพลัส) โดยทเีพมิเตมิเขา้มาคอื“บทบาทของการอนุรักษ์ และ
การจัดการแหลง่เก็บกกัคารบ์อน”  
 

จากปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทังหมดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคป่าไม ้คดิ
เป็นรอ้ยละ 18 ของการปล่อย แต่หากเมือมาดูปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสว่ นของ
ภาคอุตสาหกรรมและพลังงานนันกลับถูกแยกออกจากกันเป็นสวนย่อยเพือลดเปอร์เซนต์ลงใหดู้่ ็
เหมอืนมใิชตน้เหตุของภาวะโลกรอ้น่  ทังทรีวมๆ กันแลว้คอืกจิกรรมในภาคอุสาหกรรม โดยแบ่งเป็น
สวนย่อยๆ คอื่  ภาคพลังงานรอ้ยละ 24 ภาคขนสงรอ้ยละ ่ 14 และภาคอุตสาหกรรมรอ้ยละ 14 ก็คอื 
พยายามทําใหเ้ห็นว่าใหเ้มอืเปรียบเทยีบกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและการทําลายป่าแลว้นันการ
ทําลายป่าปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกมากกวา่ภาคอตุสาหกรรม เป็นการบดิเบอืนตัวเลขของการปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจก หากแทท้จีรงิแลว้ผลรวมการปลอ่ยกา๊ซจากภาคพลังงาน ขนสง และอตุสาหกรรมแลว้ ก็่
คอืครงึหนงึของการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกออกสชูนบรรยากาศ ่ ั  
 

กลไกสรา้งกจิกรรมการรักษาป่าดว้ยการจา่ยคา่ตอบแทนเงนิ คอืการขายคารบ์อน ซงมคํีาเรยีกึ
อยู ่2 คํา คอื คารบ์อนเครดติ (carbon credit) และคารบ์อนออฟเซต (carbon offset) สาหรับการลดํ
ในภาคป่าไม ้ถอืว่าเป็นคารบ์อนออฟเซต คอืการชดเชยคารบ์อนทปีล่อยจากแหล่งหนงึดว้ยกจิกรรม
หรอืมาตรการบางอยา่ง กลไก REDD ก็คอืการทปีระเทศกําลังพัฒนารักษาป่าหรอืเพมิพนืทป่ีาสาหรับํ
เป็นแหลง่กกัเก็บคารบ์อน คารบ์อนทไีดส้ามารถไปขายเป็นคารบ์อนออฟเซตได ้นันก็คอื การเพมิ (+) 
เขา้ไปใน REDD หรอืการเพมิแหลง่เก็บกักคารบ์อน หมายถงึวา่ถา้มกีารปลกูป่าสามารถขายคารบ์อน
ออฟเซตได ้ 
 

สาหรับํ ความคบืหนา้เกยีวกบัโครงการ REDD คอื ขณะนีประเทศภาคสีมาชกของอนุสญญาวา่ิ ั
ดว้ยการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศโลกแห่งสหประชาชาตฯิ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change หรอื UNFCCC) ไดม้กีารตังโปรแกรมของเรดขนึมาเมอืปี 2551 
ภายใตค้วามร่วมมอืกับหน่วยงานระหว่างประเทศทเีกยีวขอ้ง ไดแ้ก่ องคก์ารอาหารและการเกษตร 
(FAO) องคก์ารพัฒนาสงแวดลอ้มสหิ ประชาชาต ิและกองทนุสนเชอผูใ้หท้นุ นอกจากนันกลไกภายใต ้ิ ื
UNFCCC แลว้ ยังมกีลไกภายใตธ้นาคารโลก ซงไดต้ังกอ่นทสีหประชาชาตหิรอืยเูอ็นจะตังดว้ยซา คอืึ ํ
ในปี 2550 ธนาคารโลกไดจั้ดตังกองทุนหุน้สวนคารบ์อนป่าไม ้โดยมวีัตถุประสงคค์อื ตอ้งการเร่งให ้่
REDD เกดิขนึ โดยขันแรกประเทศกําลังพัฒนาทตีอ้งการรับทนุจากกองทนุนี ตอ้งเสนอโครงการที
เรยีกวา่ บนัทกึแผนเตรยีมความพรอ้ม หรอื R-PIN  
 

R-PIN (REDD Readiness Plan Idea Note) คอือะไร  

R-PIN ก็คอื การจัดทําแผนยทุธศาสตรส์าหรับประเทศกําลังพัฒนาทตีอ้งการรับการสนับสนุนํ
ทุนจากกองทุนนีเพอืเขา้ร่วมโครงการ  REDD เพอืทําแผนระดับชาต ิและโครงการนําร่อง ในสวน่
ยทุธศาสตรนั์นจะรายละเอยีดและเป็นตัวกําหนดวา่ อะไรทําได ้อะไรทําไมไ่ดใ้นพนืทป่ีาไม ้ โดย R-
PIN ของไทยเกดิขนึแลว้ โดยกรมอทุยานแหง่ชาตสิตวป่์าและพันธุพ์ชื และกรมป่าไม ้เป็นผูเ้สนอั  R-
PIN ต่อธนาคารโลกเมือปี 2551 และธนาคารโลกใหก้ารรับรองเมือเดือนมีนาคม 2552 ระยะเวลา
ดําเนินการปี 2552 – 2555 งบประมาณ 467 ลา้นบาท เพือดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ และดําเนนิการในพนืทนํีารอ่งทอีทุยานแหง่ชาตไิทรโยค จังหวัดกาญจนบรุแีละราชบรุ ีโดยจะ
ใชงบ ้ 357 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 76 ของงบประมาณทังหมดในพนืทนํีารอ่ง 
  

การเตรยีมความพรอ้มโครงการ REDD ภายใตก้ลไกธนาคารโลกนัน ประกอบดว้ย 5 ขันตอน
โดย R-PIN เป็นขนัตอนแรกใน 5 ขนัตอนทังหมดและขันตอนท ี2  คอื R-PLAN คอืพัฒนาไปเป็นแผน
ปฎบิตักิาร รวมถงึการไดรั้บความชวยเหลอืดา้นการเงนิและขนัตอนอนืๆตอ่ไป ่  
 

สรุปก็คอื กระบวนเตรยีมความพรอ้มสาหรับ ํ REDD ไดเ้กดิขนึแลว้ แมว้า่จะยังไมม่ขีอ้ตกลง
จากการประชมุ UNFCCC ก็ตาม นอกจากนียังพบว่าไดม้กีารเพมิขนึของกจิกรรมต่างๆ เกยีวกับการ
เตรยีมพรอ้มของ REDD เกดิขนึทัวโลก ตัวอย่างเชน ประเทศนอร์่ เวยใ์หเ้งนิสนับสนุน 600 ลา้น
เหรยีญกบักจิกรรมเรมิตน้ของ REDD ประเทศออสเตรเลยีใหใ้หเ้งนิสนับสนุน ปาปัวนวิกนิี อังกฤษและ
นอรเวยใ์หเ้งนิสนับสนุนโครงการ REDD ในลุม่นําคองโก เป็นตน้ ปัจจบุนัธนาคารโลกรับรอง R-PIN 
ไปแลว้ 37 ประเทศ ซงรวมทังขึ องประเทศไทย และประเทศในลุม่นําโขง ลาว กมัพชูา เวยีดนาม  
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ในสวนของชนเผ่าพนืเมอืงในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศทัวโลกนันมองวา่ ่ REDD คอื 
ลัทธเิมอืงขนึ กลไกคารบ์อนภาคป่าไม ้จากการยอมใหป้ระเทศทางเหนือ ทเีป็นประเทศอตุสาหกรรม
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระทําไดต้อ่ไป ดว้ยการขายคารบ์อนเครดติ หรอื คารบ์อนออฟเซต และ REDD จะ
นําไปสกูารละเมดิสทธขิองชาวบา้นทใีชพนืทป่ีา และป่าถูกใชเป็นแหล่งกักเก็บคารบ์อน ชาวบา้นจะ่ ิ ้ ้
เขา้ไปตัดไมป่้า ไมฟื้น หาอยูห่ากนิเหมอืนเดมิไมไ่ด ้ 
 

อกีประเด็นหนงึคอื REDD+ หากไมม่คีวามชดเจนในคํานยิามของป่าและรั ายละเอยีดตา่งๆ
แลว้จะนําไปสกูารขยายตัวของการปลกูไมเ้ชงเดยีวขนาดใหญม่ากขนึๆ ซงการขยายตัวของการปลูก่ ิ ึ
ไมน้ี จะนําไปสูการแย่งชงทีดินการบุกรุกพืนทีป่า เพือปลูกป่าเชงเดียวสาหรับขายคาร์บอน ซง่ ิ ิ ํ ึ
นอกจากจะไม่ใชการแกไ้ขปัญหาทตีรงจุดแลว้ยังเป็นการเพมิปัญหา่ ในมติอินืๆ อกีดว้ย โดยอาจจะ
เปรยีบเทยีบไดก้บักรณีโครงการซดเีอ็ม ททํีาใหเ้กดิการขยายตัวของโรงไฟฟ้าขนาดชวมวลขนาดเล็ก ี ี
จนมปีระเด็นหว่งใยหาโครงการ REDD+ จะเป็นไปตามนยิามขา้งตน้หรอืไมห่รอืวา่จะเป็นเพยีงกลไก
ลวงตาดังนยิาม 
 

Reaping profit from  การเก็บเกยีวผลประโยชน ์จาก 
Evictions, land grabs  การไลร่อืและการแยง่ชงทดีนิิ  
Deforestation and การทําลายป่า และ 
Destruction of biodiversity การทําลายความหลากหลายทางชวภาพี  
+ คอื การปลกูไมอ้ตุสาหกรรม ไมจ้เีอ็มโอ และพนืทอีนุรักษ์ 

 
เมือกลับมาถามว่า สทธเิหนือป่าไมแ้ละทีดิิ นป่าไมใ้นประเทศไทยนัน ใครคือผูม้ีสทธติามิ

กฎหมาย และใครเป็นผูม้ีสทธทิีแทจ้รงิในการรับประโยชน์ หากมองป่าิ ไมแ้ละทีดนินันอยู่ในเขต
อทุยานก็เป็นสทธขิองกรมอทุยาน ิ  ดังนันหาก REDD เกดิในไทย พนืทเีป้าหมายจะมุ่งไปทเีขตป่า
มากกว่านอกเขตป่า และผูไ้ดรั้บประโยชน์ก็เพียงกลุ่มเดยีวเท่านัน และยังไม่นับรวมเขา้กับกรณีของ 
“คนอยูก่บัป่า” ทยีังเป็นปัญหาทยีังไมไ่ดรั้บการแกไ้ขตอ่ไป  

ดังทคีนพนืทชีาวเอกวาดอรค์นหนงึกลา่ววา่ 

 “พวกเราไมย่อมรับการเจรจาทเีกยีวกบัป่าไมข้องเราอยา่งเชน่ โครงการเรด เพราะวา่พวกเขา
พยายามทจีะยดึเอาเสรภีาพในการจัดการทัพยากรของพวกเรา และเนืองจากพวกเขาไมไ่ดแ้กปั้ญหา
ภมูอิากาศอยา่งแทจ้รงิในทางตรงกนัขา้มพวกเขากลับยงิทําใหเ้ลวรา้ยลง”  
 

พฤ โอ่โดเชา ตวัแทนจากสหพนัธุเ์กษตรกรภาคเหนอื, ชนเผ่าพนืเมอืงในประเทศไทย, 
เครอืขา่ยเกษตกรภาคเหนอื, และสมชัชาคนจน 
 

ผมเป็นชนเผ่าทางภาคเหนือจากเผ่าปากะญอ แต่ว่าเขา้ร่วมกลุ่มกับเกษตรภาคเหนือ และ
สมัชชาคนจน พนีอ้งอนืๆ ทยีังไมไ่ดรั้บผลกระทบ ก็ยังไมไ่ดม้ารว่มชมุนุมกนัเทา่ไหรต่อนนีคนเรยีกรอ้ง
รุ่นเก่าๆ ก็เสยไปหลายคนแลว้ เดมิทีทดีนิในป่าเชอมโยงกับวถิชีวติของชมุชน มคีวามเชี ื ี อื มีความ
ผกูพัน  มวีัฒนธรรม ซงในหมูบ่า้นมพีธิกีรรม มจีติวญิญาณ เรยีนรูเ้รอืงธรรมชาตใินการเขา้ถงึธรรมะ ในึ
ป่าเชอวา่เป็นทหีากนิแลว้ก็เลยีงคนทังโลกได ้เลยีงหมูบ่า้นผมได ้เลยีงชนเผา่ได ้เลยีงคนเหนือ คนใต ้ื
ได ้

 
เรามคีวามมันคงดา้นการเป็นแหลง่อาหารของโลก มทีุง่นา ไรข่า้ว มวีัฒนธรรมและวธิปีฏบิัตทิี

ดงีามตา่งๆ เชน ชาวบา้นมพีธิเีอานําเขา้นา เราตอ้งขออนุญาตเพอืเอานําเขา้มาใชในนา เพราะวา่จะต ้่ ้
แยกนําออกจากลําหว้ยมาใชในนา แลว้ก็ตอ้งปลอ่ยคนืลําหว้ย หา้มใชทําอยา่งอนื เพราะวา่ผดิผเีป็้ ้
การเคารพธรรมชาตอิยา่งหนงึ แตว่า่ชนเผา่อยา่งเราถกูกลา่วหาอยูเ่สมอวา่เป็นคนทําลายป่า ตังแตผ่ม
เด็กๆ ผมเขา้ป่ากบัพอ่ตอนนผีมเรมิหงอกแลว้ครับ ปัญหายังไมไ่ดรั้บการแกไ้ขพนีอ้งทเีจอปัญหาใหม่ๆ  
อยา่เพงิใจรอ้น  

 
ชาวเขาถกูกลา่วหาวา่ทําลายป่า บกุรุกทดีนิ ทําไร่เลอืนลอย ทําใหเ้กดิหมอกควัน ชาวบา้นที

อยู่บนตน้นําคอืคนบา้นผมทังนัน คนภาคเหนอืทังนัน สาเหตทํุาใหนํ้าทว่มก็โทษชาวเขา นําแลง้ก็
ชาวเขา นายกอบต. หรอืนายกเทศมนตรเีวลาอา้งชาวเขางา่ยครับ เขาไมต่อ้งไปแกปั้ญหา โทษคนไม่
มปีากไมม่เีสยงมันก็ง่ายหน่อย  แต่ว่าแค่นียังไม่พอ เพราะยังมผีลกระทบใี หม่อกีทเีรยีกวา่ โลกรอ้นๆ 
จรงิหรอืไม ่การทําลายป่าทําใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น ทําลายป่าทําใหเ้กดิการกัดเซาะหนา้ดนิ ทําลายป่า
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ทําใหนํ้าป่าไหลหลากนําทว่ม แหง้แลง้ ดนิถลม่ อทุกภัย ภาคอสีานไมม่ชีาวเขาป่าก็หมดได ้กรงุเทพไ
มชีาวเขาป่าก็หมดได ้ 

 
เวลารัฐมนตรเีขา้ไปท ีก็บอกว่าจะเขา้ไปแจกของใหช้าวบา้น มนัีกข่าวมาถ่ายภาพว่า ทําไม

ภาคเหนอืมกีารทําลายป่า เขามแีนวคดิกนัอยา่งน ีดังนันถา้ตามกฎหมายป่าไม ้ไมว่า่เราอยูก่อ่นหรอือยู่
หลัง เวลาขนึศาล ศาลตัดสน คณุก็ผดิทกุขอ้กลา่วหานันอยูด่นีะครับ ถา้เขายังสรา้งเงอืนไขเพอืใหเ้ราิ
ทําตามเงอืนไขทเีขาไดว้างไว ้อย่างเชนโครงการเรด ่ (REDD) รัฐบาลไทยอาจจะไปทําขอ้ตกลงกับ
ประเทศอตุสาหกรรมเพอืเอาป่าชมุชนไปขายคารบ์อนเครดติ เพราะรัฐบาลประกาศเขตป่าอนุรักษ์ทับ
ป่าชมุชนไปแลว้ ในเชงกฎหมายรัฐจะทําอะไรก็ได ้ชาวบา้นเราไมม่สีทธ ิเมอืเราไมม่สีทธ ิรัฐจะเอาป่าิ ิ ิ
กบับา้นผมไปทําอะไรก็ได ้ออกเงอืนไขอะไรมาบงัคับใชกบัเราก็ได ้้  

 
หากรัฐบาลไปทําขอ้ตกลงในโครงการเรด (REDD) เราจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งอืนไขทรัีฐไดทํ้าใว ้

เชน เขาหา้มทําไรห่มนุเวยีนเราก็ทําไมไ่ด ้สดุทา้ยไมใ่ชแคว่า่เราจะสญูเสยความเป็นชมุชน วัฒนธรรม ่ ่ ี
ใหก้ับกรมอทุยานฯ กระทรวงทรัพยากรฯ และรัฐบาลเทา่นัน แต่เรายังจะสญูเสยทุกสงทุกอยา่งทเีป็นี ิ
ของชาตดิว้ย เขาขายดนิ นํา ป่า โฉนดทดีนิไปอยูธ่นาคารหมดแลว้ เขายังขายอากาศอกี  
 
ขอ้เสนอ 

1.  ไม่เห็นดว้ยกับเรด (REDD) ทจีะนําป่าของชมุชนไปขายในตลาดคารบ์อน และไม่ควรใช ้
กลไกการตลาดเพยีงมาตรการเดยีวในการรักษาป่า เพราะประเทศใดกอ่ก็ใหแ้กท้ปีระเทศนัน  

2. ประเทศอุตสาหกรรมจะตอ้งหยุดสรา้งโครงการทีก่อใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นและจะตอ้งชดใช ้
ค่าเสยหายทีก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อโลกโดยไม่ตอ้งมเีงือนไข และใหค้วามชวยเหลอืทางี ่
การเงนิอยา่งไมม่เีงอืนไขเพราะวา่ไดป้ลอ่ยมารอ้ยสองรอ้ยปีแลว้ 

3. รัฐบาลตอ้งยอมรับสทธชิมุชนในการจัดการทรัพยากร และรัฐตอ้งมกีลไกใหป้ระชาชนมสีวนิ ่
ร่วมในการตัดสนใจ และรัฐบาลตอ้งใหก้ารยอมรับอย่างถกูกฎหมาย เพราะว่ากฎหมายทมีอียู่ิ
ไม่ใหส้ทธสิวนร่วม หน่วยงานรัฐจะฟังหรือไม่ฟังเราก็ได ้ดังนันเราตอ้งมีกฎหมาิ ่ ยออกมา
ยอมรับป่าชมุชนและกลไกการมสีวนรว่มของชมุชน ่  

 

สะอาด กลุชาต ิป่าชุมชนหนองเยาะ บา้นหนองเยาะ อําเภอ สงขะ จงัหวดัสรุนิทร ์ั  
 

ในอดตี ป่าของผมเป็นป่าทสีมบรูณ์ เป็นทหีาอยูห่ากนิของชาวบา้น  แตเ่มอื อ.อ.ป. (องคก์าร
อุตสาหกรรมป่าไม)้ เขา้ไปปลูกยูคาไดเ้กดิผลกระทบขนึ พวกชาวบา้นรวมตัวกันคัดคา้น ต่อสู และ้
เรยีกรอ้งเอาป่าชมุชนคนืจาก อ.อ.ป. ชาวบา้นร่วมกันเรยีกรอ้งตังแตปี่ 2531 ประสบผลสาเร็จเมอืปี ํ
2539 จากการเขา้รว่มการเคลอืนไหวรว่มกบัสมัชชาคนจน  ทชีาวบา้นเรยีกรอ้งเอาป่าชมุชนคนืมาตอน
นัน ไมไ่ดค้ดิเรอืงโลกรอ้น เรอืง REDD อะไรหรอกครับ แตเ่พราะคดิวา่พ่อแมเ่ราหาอยูห่ากนิกบัป่าเป็น
ฐานชวติและวัฒนธรรม พวกเราคดิเรอืงการดแูลรักษาป่า  เพอืจะพงึตนเอง เพราะวา่ในป่าทเีราอยูม่ามีี
ปัจจัยสครบทังหมด มอีาหาร พลังงาน ทอียูอ่าศย ยารักษาโรค  ชาวบา้นคดิอยา่งนี ไมไ่ดค้ดิวา่จะี ั เอา
ป่ามาใชประโยชนอ์ะไร เพยีงแตว่า่เราไดพ้งึตนเอง มคีวามมันคงทางดา้นอาหาร ทอียูอ่าศยดว้ย  ้ ั  

 
ทนีีพอมาพูดเรอืง REDD ทวีา่มันจะมากระทบชาวบา้น ผมวา่เรอืง REDD เป็นกลอบุาย กล

ลวง ทจีะมายดึครองทรัพยากร ถา้พวกเราตอ้งไม่เป็นเหยอืหรอืว่าไปหลงกล ถา้เรารูจั้กทจีะป้องกัน
ตัวเอง ประเทศอตุสาหกรรมถา้มคีวามหวังดวีา่จะลดโลกรอ้น แตว่า่ตัวเองลดไมไ่ด ้ยังไงก็ลดไมไ่ด ้จะ
ใหเ้งินก็เอามา พวกเราก็ดูแลป่าอยู่แลว้ มายืนเงือนไขอย่างนีไม่ได  ้ถา้เอาเงินมาแลว้ มาออก
กฎระเบยีบวา่ใชประโยชนไ์มไ่ด ้ทําอะไรก็ไมไ่ด ้แลว้เราจะเอาทําไม้  เพราะวา่เสยอธปิไตยของเรา เราี
ไมม่สีทธทิจีะไปใชประโยชนจ์ากป่า แลว้เราจะเอาทําไม  ิ ้  

เรอืง REDD เกดิขนึจากปัญหาสภาวะโลกรอ้น ทปีระเทศตะวันตกเป็นผูก้อ่ แตม่าผลักภาระให ้
คนจนเป็นผูจ้า่ย ผมวา่เป็นกลอบุาย ดแูลว้ไมม่ทีางทจีะลดโลกรอ้นได ้ ดแูผนพัฒนาของรัฐบาลก็มแีต่
จะทําใหโ้ลกรอ้นขนึ ผมเองก็ไมรู่จ้ะคดิหาวธิจัีดการอยา่งไร ไมรู่จ้ะหาวธิไีหน ผมวา่ปลอ่ยใหโ้ลกรอ้น
ใหไ้ฟไหมต้ายกันหมดจะไดจ้บ ยอมเสยสละ คุม้นะครับ พวกนีเลวรา้ย จะเอาไม่ใหเ้หลอื ป่าเล็ก ป่าี
นอ้ยก็จะเอา ต่อไปพวกเราปลูกยางพาราคงตอ้งจะไดข้ายคารบ์อน  เรอืงพลังงานทางเลอืกทพีูดกัน 
รัฐบาลก็ไม่เคยสนับสนุน เพราะว่ารัฐบาลทุกประเทศมีแต่ทุนอยู่ขา้งหลัง แลว้เราจะไปลม้อย่างไร 
โครงการแตล่ะโครงก็มแีตใ่หญ่ๆ  ทังนัน ผมเลยอยากจะสรปุวา่ พวกเราน่าจะเป็นอยา่งตน้ไมน้ะ ปรับตัว
ไดก้นิคารบ์อนซะเอง จะไดอ้ายยุนืเหมอืนตน้ไมเ้ป็นรอ้ยๆ ปี  
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อบุล อยูห่วา้ เครอืขา่ยเกษตรกรรมทางเลอืกภาคอสีาน  
 

REDD-Plus น่าจะรวมถงึพชืเชงเดยีวขนาดใหญ่ทังหลาย อย่างเชน ยูคาลปิตัส ยางพารา ิ ่
ปาลม์นํามัน ซงจะเกดิความพยายามในการคดิคํานวณวา่จะดดูซบคารบ์อนไดเ้ทา่ไหร ่เพอืหาทางขายึ ั
รวมทังอาจรวมไปถงึการปลกูไมใ้ชห้น ี ซงถามวา่ถา้อยูใ่นทดีนิเราทําไดห้รอืไม ่ก็อาจจะมวีธิรีวมตน้ไม ้ึ
ทมีอียู่ในทดีนิสวนตัวแลว้มารวมๆ กัน เพราะว่ามกีลไกตลาดทซีอขายกันในตลาดเสรอียู่  ตัวอย่างที่ ื
อนิแปงกําลังเจรจากบับรษัิทของชคาโกอยูใ่นเวลานี ทราบวา่ยังไมทํ่าสญญากัน คําถามทชีาวบา้นในิ ั
พนืทกีังวลคอืวา่ ถา้ขายคารบ์อนเครดติแลว้ ยังจะตัดไมซ้อมยุง้ขา้วไดไ้หม ถา้บันไดบา้นพังจะตัดไม ้่
มาซอมไดไ้หม ยังไมม่ใีครตอบได ้เพราะเป็นเรอืงใหม ่ยังอยูร่ะหวา่งการพัฒนาขอ้ตกลง ไมใ่ชวา่เขา่ ่
จะเอาดาวเทยีมจอ้งตน้ไมเ้ราไวห้รอื  
 

ทศิทางเรมิจะไปทางนัน   พรรคการเมอืงบางพรรคเรมิพูดไวใ้นนโยบาย เรอืงทจีะหารายได ้
จากการขายคาร์บอนเครดิตในพืนทีการเกษตร   เชน  พรรคภูมิใจไทย  ่ (คุณเนวิน)  ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดจํ์าเป็นในวงจรชวติพืชในระดับสมดุล พืชใชก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละดูดี ้
สารอาหารจากดนิขนึมาโดยมแีสงอาทติยเ์ป็นพลังงาน สรปุคอืพชือาจเป็นสงมชีวติชนดิเดยีวในโลกทีิ ี
เอาพลังงานจากแสงอาทติย ์กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์และแร่ธาตุจากสารละลายในดนิมาแปลงเป็น
พลังงานในรปูใหม ่คอืเนือไม ้เพราะตน้ไมจ้ะสะสมคารบ์อนในรปูของเนือไม ้ตน้ไมจ้ะคอ่ยๆ ใหญข่นึๆ 
อยูไ่ดเ้ป็นรอ้ยๆ ปี พอใบมันรว่งลงหรอืตายไป ก็สะสมเป็นคารบ์อนอยูใ่นดนิ เพราะฉะนันฟอสซลตา่งๆ ิ
ก็มาจากซากพืชซากสตวท์สีะสมอยู่ในดนิหลายรอ้ยลา้นปี  และแปรรูปเป็นพลังงานอยู่ในดนิในรูปั
นํามันดบิ ฟอสซล สงทกีําลังอธบิายก็คอื คารบ์อนไดออกไซดใ์นระดับสมดลุของสงมชีวตินันไมไ่ดก้่ิ ิ ิ ี
ความเสยหาย  ี  
 

แต่ว่าคารบ์อนสรา้งความเสยหาย เป็นคารบ์อนไดออกไซดท์มีาจากภาคอุตสาหกรรมทเีกนิี
สมดุลของธรรมชาต ิไม่สามารถทจีะบําบัดหรอืกําจัดได ้จงึกอ่เกดิปัญหา ทังนี ถามว่าการเกษตรกอ่
ปัญหาโลกรอ้นไดห้รอืไม ่มรีะบบการเกษตรทกีอ่ปัญหาโลกรอ้นได ้เชน การเลยีงวัวเนือขนาดใหญ ่ใ่ น
ออสเตรเลยี อเมรกิา และยโุรป ฝูงหนงึหลายหมนืถงึแสนตัว การเกษตรในระบบนันมันเป็นการเกษตร
ทีสรา้งปัญหาโลกรอ้นจรงิๆ เพราะการผลติทังระบบ ตังแต่อาหารของวัว ตอ้งใชปุ๋ ยเคมี และใช้ ้
พลังงานมหาศาล  แต่ว่าการเลียงวัวในบา้นเรา เลียงอยู่บนภูเขา อยู่ในป่า เป็นสวน่ หนึงของระบบ
นเิวศนธ์รรมชาต ิ 
 

เมล็ดพืชบางอย่างไม่ค่อยงอกในธรรมชาต ิเชน เมล็ดมะหาดจะไม่งอกเอง แต่ถา้วัวกนิลูก่
มะหาดแลว้ถ่ายออกมา เมล็ดมะหาดทผี่านนํายอ่ยในกระเพาะวัวจะงอกไดด้ ีเพราะฉะนันระบบเกษ
ตรแบบดังเดมิของทเีรยีกวา่ traditional farm นันจะชวยลดปัญหา่ โลกรอ้น ชวยดดูซบคารบ์อน เพราะ่ ั
เป็นระบบทดํีาเนนิไปในระดับสมดลุ  
 

เรมิมกีารวจัิยในประเทศไทยเกยีวกับการเกดิก๊าซมเีทนในนาขา้ว โดยการนําอนิทรยีวัตถุใส่
กระถางใสนํา และตังเครืองวัดกา๊ซมเีทนไว ้จากนันนําไปคํานวณในผนืนา สงทผีมวติกกงัวลก็คอืวา่ ่ ิ
การเมอืงในปัญหาโลกรอ้นอาจจะมทีนุจากประเทศรํารวยประเทศอตุสาหกรรมมาใหท้นุเพอืทําการวจัิ
ในบา้นเราแลว้เอาเรอืงเล็กๆ มาเถยีงกนัแตไ่มพู่ดถงึเรอืงโรงไฟฟ้าถา่นหนิในอังกฤษ  ในอติาล ีในจนี 
ไมไ่ปทักทว้งเคา้เรอืงหนีนเิวศน์ทเีพอืนจากจบูลีพีูดเมอืวาน เคา้เป็นหนีเราเขาทําลายสภาพนเิวศนม์า
นานแลว้ 10 ปีทแีลว้ประเทศเยอรมันประชากร 2 คนมรีถยนต ์1 คัน อันนีสดสวนการทําลายมันตา่งกนัั ่
มากกบัการปลอ่ยคารบ์อนขนึไป ทนีผีมมขีอ้เสนอจากประเด็นเกษตรผมมขีอ้เสนอวา่  
 

ขอ้เสนอแรกๆ ก็คือว่าจะตอ้งพัฒนากลไกการตดิตามเฝ้าระวังคือเมือวานก็มีผูเ้สนอว่าทํา
อยา่งไรขอ้มลูจะถงึพนีอ้งๆ มภีมูปัิญญาของพนีอ้งอยู ่ ปีนีเดอืนสามฟ้ามันรอ้งทางนันปีหนา้ทํานายวา่
ฝนจะตกทางน ีสงเกตจากรบูงึ สงเกตจุากการออกดอกของตน้ไม ้พนีอ้งมภีมูปัิญญาในการดพูยากรณ์ั ั
สภาพอากาศแต่จําเป็นจะตอ้งผสานกับเทคโนโลยีใหม่ กรมอุตุนิยมวทิยาทีเก็บสถติปิรมิาณฝนตก 
หรอืสถติอิณุหภมูจํิาเป็นจะตอ้งพัฒนายกระดับขดีความสามารถขององคก์รชาวนา องคก์รเกษตรกรที
จะทําหนา้ทใีนเรอืงพวกนีหรอืตดิตามเฝ้าระวังการเปลยีนแปลงของสภาพอากาศทจีะกอ่ผลกระทบกับ
พวกเคา้ แลว้ตอ้งสนับสนุนการเตรยีมตัวเพอืการปรับตัวสงทพีนี ้ิ องในพนืททํีาอยูก่็คอืการเตรยีมเมล็ด
พันธ์  สะสมเมล็ดพันธ์  ทนแลง้ ทนนําทว่ม ทนโรคแมลงจะตอ้งมใีหห้มด มใีหเ้ยอะเขา้ไว  ้ควา
หลากหลายคอืความมันคง อันนีเป็นเรอืงของทจีะตอ้งเตรยีมตัว  พนีอ้งสงเกตออกวา่ผลไมบ้างั อยา่ง
ดก ผลไมบ้างอยา่งไมใ่หผ้ลผลติ  
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เพราะฉะนัน ปรากฎการณ์เกดิขนึแลว้ในพนืท ีตอ้งใหค้วามสาคัญกบัภมูปัิญญาของชมุชน ในํ

เวทกีารประชมุทสีหประชาชาต ิพูดถงึการเอาถา่นมาดดูซบคารบ์อนใวใ้นดนิซงจรงิๆแลว้มันสอดคลอ้งั ึ
กับภูมปัิญญาของพีนอ้งชนเผ่าททํีาไร่หมุนเวยีน  คอืถ่านสามารถปรับปรุงดนิไดด้ว้ยมันเป็นโปรแต
สเซยมี  ขณะเดยีวกันมันก็ดูดซบคารบ์อนใวใ้นดนิดว้ย  พนีอ้งทําอยูแ่ลว้พนีอ้งทางอสีานเวลาจะปลูกั
พชืตระกลูแตง ก็จะเผาไร่นดิหน่อยแลว้เอาปุ๋ ยคอกไปพรวนแลว้ปลกู จะชวยดดูคารบ์อนและมโีปรแต่
สเซยมอยูด่ว้ยี  ซงึตรงกับภมูปัิญญาของชนเผ่าทางเหนือ ทเีผาไร่แลว้ก็จะปลกูพชืตระกลูแตงไวข้อบ
ไร่ซงไดผ้ลดมีาก ึ เหล่านีตอ้งทําความเขา้ใจกับภูมปัิญญาของชุมชนในการแกปั้ญหาโลกรอ้นซงมีึ
ประสทธภิาพอยูแ่ลว้ิ  

   
สดุทา้ยก็คอืว่าจะตอ้งสนับสนุนการพงึตนเองดา้นพลังงานในระดับชมุชน เพราะว่าพอวกิฤต

พลังงานเกดิขนึ นโยบายของภาครัฐก็มองไปทีภาคการเกษตรว่าเป็นความหวังในการแกปั้ญหา
พลังงาน โดยการสงเสรมิการปลกูพชืเชงเดยีว ่ ิ เชน ่ มันสาปะหลังํ  เพอืผลติเอทานอล ปาลม์นํามัน เกดิ
การขยายพนืทปีลกูไปอสีานเกอืบแสนไร ่ เฉพาะหนองคายจังหวัดเดยีวประมาณ 3 หมนืไร ่บรษัิทสขุ
สมบรูณ์ฟารม์จากชลบรุไีปตังจดุรับซอทนัีนื  แลว้บรรทกุไปทชีลบรุ ี  

 
การคดิการแกปั้ญหาพลังงานแบบรวมศูนย ์นอกจากผลประโยชน์จะไม่ไดเ้กดิขนึกับชมุชน

แลว้ ยังจะนําไปสกูารเกดิปัญหาความมันคงทางอาหาร่  เพราะจะไปแยง่ชงพนืทแียง่ชงทรัพยากร  อันิ ิ
นีจะนํามาซงปัญหาใหม่ึ  เพราะฉะนันไม่ควรคดิการแกปั้ญหาพลังงานแบบรวมศูนย ์ตังอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่มองเกษตรกรเป็นแค่บรวิารการผลติ ควรจะสนับสนุนการพงึตนเองอย่างเขม้แข็ง ในดา้น
พลังงานระดับชมุชน  
 

เราไมเ่อาเรด และไมต่อ้งการขายคารบ์อนเครดติในเขตป่า ถา้ขายคารบ์อนเครดติในเขตป่ายงิ
เพมิความรอ้นแรงของโลกรอ้นขนึ  เพราะว่าทําใหป้ระเทศอตุสาหกรรมทซีอคารบ์อนไปจากประเทศื
เรามคีวามชอบธรรมทจีะทําลายโลกมากขนึ ถา้หากว่าเรามเีป้าหมายห่วงใยโลกอย่างชดเจนเราตอ้งั
ไม่ขายคาร์บอนเครดติในเขตป่า เพราะเราไม่สนับสนุนใหค้นทําลายโลก ถา้เราขายก็แสดงว่าเรา
ยอมรับการทําลายโลกของคนทซีอืเขาจะมคีวามชอบธรรม  

 
การจัดการทดีนิ การกระจายการถอืครองทดีนิ การกระจายอํานาจ การจัดการฐานทรัพยากรที

เป็นฐานชวติของมนุษย ์ นีเป็นเรอืงสาคัญทผีมคดิว่าถอืเป็นทางออกของพวกเราเราตอ้งการสทธใินี ํ ิ
การจัดการ เพือการมีชวติอยู่และเพือการสรา้งความสมดุลี  และคงไวซ้งความหลากหลายของพืชึ
อาหารของมนุษย ์ 
 

การอภปิรายแลกเปลยีน 

อยากถามคณุแลรร์วี่า แนวคดิในการซอขายคารบ์อนเครดติในภาคป่าไมน้ีมมีากนอ้ยแค่ไหนื
ในตลาดโลก  ทคีุณแลรบีอกไวว้่าคอื ตลาดคารบ์อนม ี2 ตลาดคอื ตลาดภาคบังคับ และตลาดภาค
สมัครใจ ตลาดภาคบังคับจะใชกับประเทศทีถู้ กบังคับใหล้ด คอืประเทศทพัีฒนาแลว้ ซงมกีารขายึ
คารบ์อนเครดติจากภาคป่าไมน้อ้ยมาก เพราะว่าโครงการปลูกป่าทเีขา้เงอืนไขซดเีอ็มมคีวามยุ่งยากี
มาก ทัวโลกเกดิขนึในจนีประเทศแห่งเดยีว แต่ในตลาดภาคสมัครใจจะเป็นการซอขายทไีม่สามารถื
เอาคาร์บอนไปใชชดเชยการลดได  ้การซอขายจงึมักมี้ ื ลักษณะสรา้งภาพพจน์มากกว่า ถา้เรดมัน
ออกมาทกีารประชมุทโีคเปนฮาเกนจะกระตุน้ใหต้ลาดซอขายคารบ์อนจากภาคป่าไมใ้หญ่ขนึ  แลว้ื
สวนป่าก็จะขยายตัวขนึ แตว่า่คณุแลรยีังไมไ่ดต้อบวา่คํานวณคารบ์อนสวนปาลม์หรอืยคูาลปิตัสไดไ้หม
ในเชงวทิยาศาสตร ์สาหรับพชืเชงเดยีว ิ ํ ิ  
 

แลรร์ ีลอหแ์มน จากองคก์ร Corner House  
 

การคํานวณวา่การปลกูป่าจะรักษาคารบ์อนไดม้ากนอ้ยแคไ่หน ในทางวทิยาศาสตรจ์รงิๆ แลว้
ยังทําไมไ่ด ้สมมตุวิ่านักวทิยาศาสตรค์ดิวา่ตน้ไมต้น้นีจะรักษาคารบ์อนไดแ้คไ่หน เขาจะตอ้งคดิวา่ใน
ตัวตน้ไมเ้องมีคาร์บอนมากนอ้ยแค่ไหน  แต่แค่นีไม่พอจะตอ้งมีการประเมนิดนิดว้ย ถา้มีดนิอุดม
สมบูรณ์ป่าธรรมชาตกิ็จะมีคาร์บอนมากอยู่ในดนิ แต่พอมีการปลูกไมยู้คาทําใหด้นิเสย ความอุดมี
สมบรูณ์ของดนิแยล่งก็จะทําใหค้ารบ์อนไดออกไซดล์ดลงดว้ย เพราะฉะนันนักวทิยาศาสตรก์็จะดเูรอืง
นีดว้ย ถา้ดนิเสยคาร์บอนก็จะลดลง  แต่นีี ยังไม่พอถา้มีการปลูกป่ายูคาทําใหด้นิเสย กระทบกับี
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ชาวบา้นดว้ย ชาวบา้นถกูไลใ่หอ้อกจากพนืท ีซงจะมผีลตอ่การรักษาคารบ์อนดว้ย สมมตุวิา่ชาวบา้นไม่ึ
สามารถทําการเกษตรแบบดังเดมิได ้ความรูท้างการเกษตรแบบดังเดมิเป็นการเก็บรักษาคารบ์อนทดีี
มาก แกปั้ญหาโลกรอ้นได ้ ถา้ชาวบา้นถกูไลอ่อกจากพนืทอีาจจะตอ้งเขา้เมอืงเพอืหาเงนิ ความรูท้าง
การเกษตรแบบดังเดมิอาจจะสญูเสยไป ลูกหลานจะสญูเสยความรูท้างดา้นนี จงึมผีลกระทบต่อโลกี ี
รอ้นดว้ย นักวทิยาศาสตรต์อ้งเอาเรอืงนีมาคดิคํานวณดว้ย ในการคํานวณทางวทิยาศาสตรเ์ราจะคดิ
อย่างไร จะดูอนาคตทยีาวนานจะทําอย่างไร แลว้ผลกระทบต่อลกูหลานชาวบา้นจะเป็นอย่างไร มาก 
นอ้ยแคไ่หน คอืเป็นไปไมไ่ดว้า่ไมม่นัีกวทิยาศาสตรท์ไีหนๆ ทําได ้ เพราะฉะนันในสหประชาชาตเิวลา
ทคีดิคารบ์อนเครดติในการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดว์า่จะซอขายอยา่งไร ตอ้งคดิตัวเลขดว้ยซงก็พบื ึ
ปัญหานีแลว้ มีคนตังคําถามว่าจะคดิตัวเลขอย่างไร เพราะวา้ถา้เรามีระบบซอขายคาร์บอนเครดติ ื
จะตอ้งคดิตัวเลขดว้ยวา่จะซอเทา่ไหร ่ขายเทา่ไหร ่แตใ่นเชงวชิาการเราทําไมไ่ด ้ นีเป็นสาเหตหุนงึทีื ิ
ทําใหต้ลาดซอขายคารบ์อนเครดติจากป่าแนวโนม้มปัีญหามาก  แตว่า่คนทผีลักดันเรดื ไมส่นใจเรอืงน ี
 

วเิศษ สจุนิพรหัม จากเครอืขา่ยป่าชุมชนภาคเหนอื 
 

ผมสนับสนุนใหช้มุชนทําคารบ์อนชมุชนขนึเอง ผมสนใจใหช้มุชนจัดการพลังงานเพอืการยัง
ชพไม่ใชพลังงานเพอืการพานชิย ์ดังนันผมเลยศกษาการใชหลักการใชฟืนของพนีอ้งในเขตป่า  การี ่ ึ ้ ้
ใชฟืนในป่าการคํานวณคาร์้ บอนของชาวบา้นทําไดค้อืใชวธิคํีานวณว่าตน้ไมท้ีเอามาทําฟืนมีนําหนั้
เท่าไหร่เอาไปชงแลว้เอาไปเผาพอไดถ้่านออกมาก็เอาถ่านไปชงก็จะไดนํ้าหนักคารบ์อนเพราะวา่เตั ั
แบบอบถา่นจะเป็นเตาแบบทรัีกษาเนือไมท้เีป็นถา่นไดม้ากทสีดุ ตรงนันคอืคารบ์อนทชีาวบา้นคํานวณ
ได ้ พนีอ้งถา้จะสเูรอืงเรดตอ้งมคีวามรูข้องเรา เราไมส่นใจหรอกวา่เคา้จะคํานวณอยา่งไร  นักวชิาการ้
ป่าไมคํ้านวณไดแ้ต่เราจะใชวธิกีารของชาวบา้นกอ่น ในการคํานวณอาจจะไม่สมบรูณ์รอ้ยเปอรเ์ซนต์้ ็
แต่ว่าอย่างนอ้ยทสีดุชาวบา้นมเีครดติ มคีวามน่าเชอถอืในฐานะทตีัวเองเป็นผูรั้กษาื ทรัพยากร ดนิ นํา
ป่า แลว้สามารถเอามาสอสารกบัสงคมได ้ื ั  
 

ชยณรงค ์วงศศศธร ั ์ ิ จากกลุม่รกัษท์อ้งถนิบอ่นอก จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 

ท่านวทิยากรชาวเขา แมท้่านจะพูดตลกๆ แต่เรอืงทที่านพูดทุกขส์าหัส ยอมรับว่าท่านทุกข์
มากกวา่ผมแตพ่ยายามพูดใหต้ลก ยอมรับวา่เขาทกุขม์าเป็นรอ้ยปีแลว้ตังแตรุ่่นพ่อจนมาถงึรุ่นเขา จน
หัวหงอกแลว้ พวกเราพีนอ้งไม่ว่าจะเป็นเรืองเรด ซดเีอ็ม และเรืองกระบวนการศาลยุตธิรรม ผมว่าี
เกยีวขอ้งกันขอ้ตกลงทเีขาจะทําเรด ซดเีอ็ม เรอืงพวกนีชาวบา้นอยา่งพวกเราไมส่ามารถทจีะเขา้ไปรู ้ี
เลย ทบีอกวา่เป็นป่าของรัฐๆ ก็เป็นป่าของพวกเรานันเอง รัฐบาลเอาเงนิจากภาษีของเราไปดแูลเขต
ป่า ดังนันของรัฐก็คอืของเราของพนีอ้งทกุคน ผมอยากจะชใหพ้นีอ้งเห็นวา่วันนีทพีวกเรามา ผมรูว้า่พีี
นอ้งมใีจสแูตย่ังตดิบว่งกฎของรัฐ  อํานาจของรัฐ ทมีันโยงกันในเรอืงสทธชิมุชน กระบวนการยตุิ้ ิ ธรรม
มักถูกเอามาจัดการกับชาวบา้นทุกวถิทีาง แมพ้ีนอ้งทสีเูรอืงอุตสาหกรรมในภาคใตก้็ถูกกระบวนการ้
ยตุธิรรมอยา่งนเีหมอืนกนั เชนทพีวกผมคัดคา้นโรงไฟฟ้ายนืหนังสอทกุขบวนการแบบพนีอ้งหนองแซง่ ื
ก็ไมม่ใีครดแูล มกีารปิดถนนก็เอากฎหมายมาจัดการเรา กระบวนการยตุธิรรมเอาตํารวจมาจัดการเรา  
 
จรงิๆ จะเป็นเรด การซอขายซดเีอ็ม ผมวา่เราตอ้งยนืยันใหช้ดื ี ั  ผมอยากจะเรยีกรอ้งเลยวา่อตุสาหกรรม
เราก็ไมเ่อา อตุสาหกรรมทเีกดิขนึภาคใตห้รอืทไีหนก็แลว้แตม่ันเป็นสงทถี่ายโอนมาใวบ้า้นเรา เรารับิ
ไม่ไดเ้ราไม่เอา เรอืงซดเีอ็ม  การซอขายซดีี ื ี เอ็ม การซอขายอะไรก็แลว้แต่ เราก็ไม่รับเรดทเีราได ้ื
ขอ้มูลล่าสุดจากเวทีนียงิไม่ตอ้งรับ เราไม่เอา เราไม่ใชผูก้ระทําผดิ เราเป็นผูท้ีรักษาดูแลแม่นํา ดนิ่
ภเูขา เรารักษา คนททํีาลายคอื อตุสาหกรรม นายทนุ คณุตอ้งรับผดิชอบ คุณอย่าผลักภาระมาใหเ้รา 
รัฐบาลไมม่สีทิธทิจีะรับ เราไมเ่อา  
 

นางลดิ บญุประกอบ ป่าชุมชนดงขมุคาํ อ.ตระการพชืผล จ.อบุลราชธาน ี
 

ทปีระชมุกนัมาตังแตเ่มอืวานเรอืงโลกรอ้นแนวคดิของแมก่็คอื ดนิ นํา ป่า และธรรมชาตเิป็นขอ
ทุกคน คนก็เป็นทรัพยากรโลกอีกสวนหนึง เคยดูสไลด์ว่าตอ้งมีการซอนํา ซอนํากนิจ่ ื ื ากหน่วยง
ภาคเอกชน คําวา่โลกรอ้นๆ ไมใ่ชรอ้นแดด แตเ่ป็นนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ กรณีปัญหาโครงการ่
ใหญ่ๆ  เชน เขอืน อตุสาหกรรม โรงงานตา่งๆ เพอืการสงออก หน่วยงานภาครัฐชแนวทางใหเ้ราตกนรก่ ่ ี
ทังนัน ตกนรกทังเป็นคนยากคนจนอยูใ่นกรอบของเขา ทํายังไงเราจะไดท้ะลุ เราจะทํายังไงไม่วา่ยุค
ไหนสมัยไหนมา โคน่เขาลงมาตอ่เนืองก็เหมอืนเดมิ ถา้รัฐบาลเป็นคนดมีวีสิยทัศน์จะแกปั้ญหาใหค้นั
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ยากคนจนจรงิๆ เหมอืนทพีดูวา่ประชาชนตอ้งมากอ่น จะตอ้งฟังเสยงประชาชนกอ่น จะทําอะไรจะสรา้งี
เขอืนสรา้งอตุสาหกรรมก็ตอ้งขออนุญาต ะ 
 
นายนอ้ย  วลิยัฤทธ ิเครอืขา่ยทรพัยากรภาคเหนอื 
 

พีนอ้งเราทีไดม้าเป็นเครือข่ายทีไดรั้บผลกระทบจากหน่วยงานรัฐบาล สวนตัวผมคดิว่าถา้่
รัฐบาลไม่มกีฎหมายบังคับในการไปเลอืกตัง คนอย่างเราไม่ไปแน่นอน เพราะว่าเลอืกตังเขา้ไปแลว้
เขาบอกวา่ไปทําหนา้ทแีทนเราทําอะไรแทนเรา ทําอะไรใหก้บัพนีอ้ง หนงึละไมม่ใีครไปเลอืกตัง สอง
ถา้จะถามวา่สงเหลา่นีทมีันเกดิปัญหากับพวกเราก็คอื เรอืงทรัพยากร ดนิ นํา ป่า แลว้มาบอกวา่กรมป่ิ
ไมเ้ป็นเจา้ของป่า ถา้ถามวา่ความเป็นจรงิคําวา่เจา้ของป่าเขาทําอะไรใหป่้า ป่าทอีดุมสมบรูณ์มกีแีห่ง 
โดยเฉพาะพนืทภีาคเหนือถูกอุทยานทําลายไปเกอืบหมดทุกอุทยานแลว้ เชน สรา้งเขอืนในอทุยาน ่
เอาโรงโมห่นิไปลงในอทุยาน เหมอืงแร่ทองคําก็ยังจะไปอยูใ่นอทุยาน กรมป่าไมเ้ขาทําอะไรใหก้บัป่า 
สมควรจะมกีรมป่าไมไ้หม ถา้เป็นผมบอกวา่มันไมน่่าจะม ีถา้ยกป่าใหช้าวบา้น ผมวา่ป่าจะอยูช่วดนิฟ้าั  
 

ทอม  โกลทดูส เครอื์ ขา่ยสงแวดลอ้มชนพนืเมอืง สหรฐัอเมรกิา ิ (Tom Goldtooth, Indigenous 
Environmental Network)  
 

ชนเผ่าของผมผ่านประสบการณ์การตอ่สกูับพวกล่าอาณานคิมมาอยา่งนอ้ย ้ 400 ปี ผมดใีจที
จําภาษาพูดของตัวเองได ้เนืองจากถูกกดขมีานาน ผมอยากเล่าเรอืงเรดอย่างสนๆ คนทจีะลงทุนในั
การรักษาป่าในประเทศไทยมาจากประเทศอตุสาหกรรม ซงเป็นประเทศทปีล่อยคารบ์อนไดออกไซด ์ึ
ผมอยากจะชใหเ้ห็นว่าจรงิๆ แลว้ ประเทศอตุสาหกรรมเหล่านีเองทกีดขพีวกเรา ทําใหต้อ้งเผชญกับี ิ
การทําลายทดีนิ ทําลายนํา อตุสาหกรรมตา่งๆ ทใีชเชอเพลงิฟอสซลในประเทศของผม เขาจะขยา้ ื ิ
กจิการไปเรอืยๆ มกีารขดุถ่านหนิมาก ขดุเจาะนํามันมากในบา้นของทอมทําใหช้วติของชาวบา้นแยล่ง ี
แตว่า่ก็เป็นเรอืงตลกทอีตุสาหกรรมนชีอบอา้งวา่ตัวเองเป็นผูทํ้าบญุ เพราะอะไร เพราะเขาลงทนุในการ
รักษาป่าในประเทศอนืๆ อยา่งเชนประเทศไทย  เขาวา่หนีทเีขากําลังจะปลอ่ยมลภาวะ และทพีวกชน่
เผ่า พวกชาวบา้นทัวไปทจีะตอ้งเจอกับโรคต่างๆ จากมลภาวะ จะตอ้งเจอกับปัญหาทขีาดนํา หรอืว่
ทีดนิถูกยดึไป ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรากําลังทําบุญ เรากําลังลงทุนในการรักษาป่าในประเทศอืนๆ
เพราะฉะนันเรากําลังแกปั้ญหา แลว้เราก็จะขุดถ่านหนิไปไดเ้รือยๆ และก็จะเจาะนํามันไปไดเ้รือยๆ    
จรงิๆ แลว้ทกุคนทมีาเกยีวขอ้งกับการคา้คารบ์อน การซอขายคารบ์อนเครดติหรอืวา่เรดก็คอืผูท้กีําลังื
ทําลายชาวบา้น ทําลายชนเผา่  ชวติชนเผา่ ในประเทศของผมมชีาวพนืเมอืงคนหนงึในรัฐโอกี าโฮมา
ทบีอกวา่จรงิๆ แลว้การซอขายคารบ์อนเครดติ ซอขายเรดก็เทา่กบัการยงิพวกเราใหต้าย ื ื  
 
 
การกระหนําชาวนายนัชาวเลไทย..ผลพวงความไม่เป็นธรรมจากกลไกการปรบัตวั
โลกรอ้น 
 
โดย วนนั เพมิพบิลูย ์ผูด้าํเนนิรายการ 

 
หัวขอ้นีเป็นเรอืงของการปรับตัวกับภาวะโลกรอ้น ซงยังึ ไม่ไดพู้ดถงึกันเทา่ไหร่ เรอืงของการ

ปรับตัวนัน หมายถงึว่าในขณะนีโลกรอ้นขนึ แมว้่าวันนี วนิาทีนี อุณหภูมจิะลดลงทันที แต่เราก็อยู่
ภายใตโ้ลกทรีอ้นขนึ การเปลยีนแปลงทเีกดิขนึกับภูมอิากาศจะสงผลกระทบต่อการดําเนนิชวติของ่ ี
พวกเรา เพราะฉะนันเราตอ้งมกีารปรับตัวเพอืใหอ้ยู่ไดภ้ายใตโ้ลกทรีอ้นขนึ ฉะนันลองมาแลกเปลยีน
ประสบการณ์ดูว่า การเปลียนแปลงทีเกดิขนึกับอากาศกระทบถงึชวติ และการดําเนินกจิกรรมทางี
เศรษฐกจิของพวกเราอย่างไรบา้ง และพวกรามกีารปรับตัว จัดการกับการเปลยีนแปลงอย่างไร เพยีง
พอทจีะรับมอืกบัโลกรอ้นในอนาคตหรอืไม ่ 
 
ทองสา จวนสาง เกษตรกรจากจงัหวดัยโสธร 

ฝนแลง้ ฝนทงิชวงนาน จากปลายเดอืนมถิุนาถงึตน้เดอืนกันยายนฝนก็ยังไม่ตก พอถงึเดอืน่
สงหาตอ้งพากนัดํานาผง เพราะรอฝนไมไ่หว เดอืนมนีาคมฝนตกนอ้ยหรอืไมต่ก ชาวนาตอ้งเปลยีนไปิ
ปลกูมันสาปะหลังแทน  แตฝ่นกลับตกในฤดเูก็บํ เกยีวทําใหข้า้วในนาลม้ทําใหผ้ลผลติเสยหาย ตน้ขา้วี
กําลังเตบิโต ขา้วทปีลกูโดยใชปุ๋ ยเคมตีน้จะเหลอืงตาย สวนขา้วอนิทรยีจ์ะทนความรอ้นไดด้กีวา่ และมี้ ่
ความแข็งแรงมากกว่า  ผลจากการเปลียนแปลงของสภาพอากาศบางครอบครัวผลผลติขา้วไม่
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เพยีงพอ ขา้วไมม่ขีาย บางครอบครัวไมไ่ดผ้ลผลติเลย ขา้วไมพ่อกนิ เมอืไมม่รีายไดจ้ากการขายขา้ว
พอ่บา้นก็ตอ้งไปทํางานนอกบา้น แมบ่า้นตอ้งรับผดิชอบทํางานทังหมด ทํางานมากขนึ หนีสนก็เพมิขนึิ
มาก 
 
 อากาศก็รอ้นมากขนึ ชวงตังแตส่บโมงเชาถงึเทยีงอากาศจะรอ้นจัด พวกเราหาวธิป้ีองกันรอ้น ่ ิ ้
ดว้ยการปลกูตน้ไมใ้หห้ลากหลายในนาขา้ว ร่วมกนักบัปลกูไมก้นิได ้ไมใ้ชสอย ไมย้นืตน้ สวนในเรอืง้ ่
ผลผลติการเกษตรทไีดรั้บผลกระทบจากฝนทงิชวง ฝนแลง้ ปีทผี่านมาเกษตรกรมกีารจัดระบบนําในน่
ขา้วให ้เพือกระจายนําไปในพืนทีนาขา้วทีแลง้ เราสรา้งกงัหัน ตดิตังเครืองสบูนํา และปลกูพชืหล
ชนดิเพอืกนิใหไ้ดต้ลอดทังปี  
 
 ในกลุ่มเกษตรกรอนิทรีย์ยโสธรไม่ถงึรอ้ยคนเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในตําบลปากเรือ มีการ
จัดระบบนํา แหลง่นําในนา ปลกูพชืผักในนาขา้ว มกีนิตลอดปี และเหลอืขายใหเ้พอืนบา้น ถอืวา่พอกิ
พอขาย ตลอดปี ในฤดแูลง้เราจะใชระบบนําจากกงัหันลม นํ้ าบาดาล และบอ่ ปีทผีา่นมาผลผลติขา้วแ
จะไมพ่อกนิ เพราะวา่ฝนแลง้ แตว่า่พวกเราปลกูพชืหลากหลาย มกีารปลกูพชืผักสวนครัว เลยีงปลาใน
นาขา้ว เลียงไก่ เลียงกบ ทําการเกษตรแบบผสมผสาน  นาขา้วอนิทรียท์ีมีการจัดระบบนําผลเฉลี
ลดลง 16 เปอร์เซนต์็  แต่พืนทีนาเกษตรอนิทรีย์ทีไม่มีการจัดการระบบนํา ผลผลติลดลง 40 
เปอรเ์ซนต์็   
การปรับตัวของเกษตรกรทมีกีารจัดการระบบนํายังไมเ่พยีงพอ อยากใหรั้ฐบาลสนับสนุนเกษตรกรในกา
ปรับตัวจากการเปลยีนแปลงสภาวะโลกรอ้น เชน การสนับสนุนขอ้มูลพยากรณ์อากาศทแีม่นยําเพือ่
ชวยใหเ้กษตรกรสามารถวางแผนการผ่ ลติไดอ้ยา่งเหมาะสม และสงเสรมิการจัดตังกองทนุเกษตรกรใน่
เรอืงแหล่งนํา พลังงาน ในระยะยาว ใหเ้กษตรกรมสีวนรว่มในการรับมอืผลกระทบกบัสภาพอากาศที่
แปรปรวน   
 
เรวด ีประเสรฐิเจรญิสขุ  มลูนธิเิพอืการพฒันาทยีงัยนื 
 
 หัวขอ้ทีเรากําลังพูดคุยกัน คือเรืองการปรับตัวของเรา สงทีเราจะตอ้งพูดคุยและทําความิ
เขา้ใจกันก่อน การตีความคําว่าปรับตัว ขณะนีดูเหมือนกับว่าเราถูกบอกว่าตอ้งปรับตัว แต่การทีจะ
นําไปสกูารลดอณุหภมู ิลดผลกระทบกับพวกเราทอียูใ่นหอ้งนี และลดผลกระทบกบัประชาชนทอียูบ่น่
โลกนี เราไม่สามารถทจีะพูดวา่ ภาคการประมงหรอืภาคการเกษตรจะตอ้งปรับตัว เพราะวา่ถา้หากว่า
เราเห็นว่าเรอืงการปรับตัวเป็นภารกจิ ก็เป็นเรอืงททีุกๆ คนบนโลกนีจะตอ้งใหค้วามสาคัญ ตระหนัก ํ
และพยายามทจีะปฎบิตักิารรว่มกนัในสองทศิทาง คอื 
 
ทศิทางแรก การไม่นําไปสูการเพมิปัญหาภาวะโลกรอ้นจากทีเป็นอยู่ปัจจุบั่ น ซงจากทศิทางการึ
ขยายตัวทางอุตสาหกรรม  การเพมิผลผลติ  การซอื-ขายเพือหวังกําไรจากการคา้ระหว่างประเทศ 
หรอืทเีรยีกว่า โลกาภวิัฒน์ เป็นสาเหตหุลักของการเพมิความรอ้น ปัญหาของการเปลยีนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ เพราะฉะนัน ทกุๆ คนตอ้งตระหนักวา่ แน่นอนในฐานะทเีราเป็นผูห้นงึทไีดรั้บผลกระทบ และ
เป็นผูห้นึงทีจะตอ้งศกษาและสรา้งหลักประกันสาหรับความยังยืน เรามีสวนรับผดิชอบต่อชุมชนึ ํ ่
อย่างไร และความรับผดิชอบของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศทมีบีทบาทและอํานาจ ในการกําหนด
นโยบายว่าจะทําใหภ้าคประชาชนปรับตัวอย่างมีประสทธภิาพอย่างไร  ิ และการปรับตัวก็จําเป็นที
จะตอ้งนําไปสูการพจิารณาขอ้ตกลงต่างๆ ไม่ใชเฉพาะขอ้ตกลงของยูเอ็นเอฟซซซ ่ ่ ี ี ี (UNFCCC) แต่
จะตอ้งเกยีวขอ้งกับการกําหนดทศิทางการพัฒนา ซงปัจจุบันยังคงมุ่งเนน้การทจีะนําเอาถา่นหนิ หรอืึ
ทรัพยากรตา่งๆ มาใชสงเสรมิการผลติ และพวกเรากลายเป็นผู ้้ ่ ถกูกระทํา ถกูบอกวา่จะตอ้งปรับตัว 
 
ทศิทางทสีอง การสรา้งความรับรู ้ความเขา้ใจ และตระหนักของคนในสงคมเกยีวกับเรืองโลกรอ้น ั
และความจําเป็นในการปรับตัว ประการแรก การใหข้อ้มลูผูบ้รโิภควา่ตอ้งปรับตัวในการใชชวติอยา่งไร ้ ี
ซงถอืเป็นพืนฐานเบอืงตน้ของการปรับตัว แต่ึ ไม่ใชว่าเป็นการปรับตัวแบบแฟชน ่ ั ประการทสีอง การ
สนับสนุนระบบและวถิีการผลติของระบบเกษตรกรรมยังยืน หรือเกษตรทางเลือก ในประเทศไทย
เกษตรกรจํานวนมากอยากลดตน้ทุนการผลติ  และไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นเรอืงเป็น
ราว แตปั่จจบุนัยังไมม่ ีในหลายพนืทเีกษตรกรยังมปัีญหาหลักประกนัในการถอืครองทดีนิ เพราะฉะนัน 
กลไกรัฐจะตอ้งหนุนเสรมิระบบการผลติทมีตีน้ทุนตํา ซงเป็นระบบทนํีาไปสกูารสรา้งตน้ทนุทางอาหาึ ่
ทไีม่กอ่ใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น และเป็นหลักประกันว่าพืนทจีะไม่เสอมโทรมลง ระบบการผลติเหล่านีื
กลับไมไ่ดรั้บการหนุนเสรมิอยา่งเป็นเรอืงเป็นราว และสรา้งหลักประกันใหช้าวบา้นไดเ้ขา้ถงึปัจจัยการ
ผลิต ทีดิน ปุ๋ ย ยา ทีเป็นระบบยังยืน ไม่ใชระบบกระแสหลัก สงเหล่านัน คือขอ้เสนอของภาค่ ิ
ประชาชน  
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 สาหรับในสวนของประมงพนืบา้น หากเปรยีบเทยีบกบัเครอืงมอืขนาดใหญท่ใีชเรอืขนาดใหญ่ํ ่ ้
ใชนํามันมาก ขณะทีประมงพืนบา้นใชนํามันนอ้ยกวา่ แต่วา่ประมงพนืบา้นปรับตัวไมไ่ด  ้เพราะก้ ้
ขยายตัวของอตุสาหกรรมประมง และกฎหมายทไีมไ่ดเ้ออืตอ่การปรับตัวของชาวประมงขนาดเล็ก ใน
ขณะเดียวกันในดา้นป่าไม  ้รัฐก็ไม่รับรองสทธชิุมชน เพือใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปสูการดูิ ่ แลรักษา
ทรัพยากรเพราะฉะนัน ในประเด็นของการปรับตัวประชาชนจะกระทําเพยีงลําพังไม่ได ้ถา้กลไกต่างๆ 
ไม่เออือํานวย เหล่านีเป็นประเด็นสาคัญทปีระชาชนจะตอ้งสรา้งเงอืนไขใหไ้ดรั้บการสนับสนุนอย่างํ
เป็นธรรม 
 
 อีกสองประเด็นทีจะนําเสนอ หนึง เรืองทีประเทศทีพัฒนาแลว้ควรจะใหค้วามชวยเหลือ่
ประเทศทกีําลังพัฒนา เพอืรับมอืกบัการเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ และนําไปสกูารสรา้งความยังยนื ่
แตต่ราบใดถา้หากวา่การเจรจาขอ้ตกลง ดว้ยการทยีังตังเงอืนไขกับประเทศทกีําลังพัฒนาทจีะนําเอา
เครดติจากการรักษาป่า เสมอืนกับเป็นการใหเ้งนิชวยเหลอื่  เพือทจีะไดม้คีวามชอบธรรมทจีะปล่อย
หรอืว่าสรา้งโรงงานอตุสาหกรรมเพมิมากขนึ เพราะฉะนัน ขอ้เรยีกรอ้งภาคประชาชนในเรอืงของการ
ชวยเหลอืดา้นกองทุน คอืว่าเมอืปัญหาของการเกดิโลกรอ้น หรอืการแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ ่
เป็นผลมาจากประเทศอุตสาหกรรม  การชวยเหลือจงึเ่ ป็นภาระหนา้ทีความรับผดิชอบของประเทศ
เหล่านันอยู่แลว้ โดยไม่ตอ้งมาสรา้งเงอืนไขใดๆ เพราะป่าไมท้อียู่ในประเทศไทย ถงึแมไ้ม่มกีารซอื
ขายก็มสีวนทจีะลดโลกรอ้น  ประเทศตา่งๆ ถา้มกีารอนุรักษ์ฟืนฟผูนืป่าใหข้ยายพนืทมีากขนึ ก็นําไปสู่ ่
การลดปัญหาโลกรอ้น โดยไม่มคีวามจําเป็นใดๆ ทกีารชวยเหลอืดา้นเงนิทนุจะไปผูกพันทจีะเป็นการ่
ใหเ้ครดติกบัประเทศทใีหก้ารอดุหนุน  
 
 สอง เรืองเทคโนโลยี ปัจจุบันมีการพูดถงึเรืองการทําเทคโนโลยีทางเลือก เพือทีจะให ้
ชาวบา้นมพีลังงานทางเลอืกทไีม่มกีารเพมิคารบ์อนในอากาศ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยทีมีอียู่แลว้ เชน ่
การจัดการพลังงานขนาดเล็กในชมุชนกลับไมไ่ดรั้บการสนับสนุนเป็นนโยบายหลัก  
 
 การแปรปรวนของสภาพอากาศ ภัยพบิัตทิเีกดิขนึในระดับทรีุนแรง และความถทีมีากขนึ ซงึ
ตรงนีทําใหก้ับชาวบา้นอยู่ในความเสยงมากขนึ เพราะฉะนัน ระบบของการบรหิาร การจัดี การภัยพบิัติ
โดยมสีวนร่วมของชมุชนทปีระชาชนเป็นฐาน เชน ระบบการเตอืนภัยทปีระชาชนสามารถควบคุมและ่ ่
จัดการได,้ การเพมิความสามารถของชมุชน และการสรา้งหลักประกันใหช้มุชนไดม้สีวนร่วมในการ่
จัดการภัยพบิัต ิถอืว่าเป็นประเด็นสาคัญในการปรับตัวหรอืว่าการลดความเสยงจากํ ี ความเสยหาย ซงี ึ
ถอืเป็นหลักประกันของการไม่เพมิภาระความไม่มันคงในการดํารงอยู่ของชาวบา้น หรอืมนุษยชาตใิน
อนาคตขา้งหนา้  
 
 
การอภปิรายแลกเปลยีน 
 
ปิยะ เทศแยม้ จากอําเภอกยุบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

 ประมงพืนบา้นไดรั้บผลกระทบแน่นอนในเรอืงภาวะโลกรอ้น นําทะเลเพมิมากขนึ ฝนตกหนั
มากขนึ เวลาฝนตกแหล่งนําเสยตามนคิมอตุสาหกรรมตา่งๆ ทไีหลลงคลองก็ไหลลงสูทะเล ทําใหี ่
พนืทชีายฝังนําเป็นกรดมากขนึ  ปลาหนอีอกไปอยูท่ะเลลกึ ทําใหป้ระมงพนืบา้นตอ้งออกไปหาปลาไก
ขนึ เหลา่นคีอืความเดอืดรอ้นของประมงพนืบา้น 
 
 ปัญหาสตวนํ์าลั ดลง เกดิจากการทหีน่วยงานของรัฐ ปลอ่ยใหเ้กดิสรา้งอาชพทไีมเ่ป็นธรรมต่ี
ประมงพนืบา้น นันคอืการใชอวนปลากะตักเครอืงมอืทําลายลา้ง เรอืตักหอยในเขตนําตนื ทําลายหนา้ดิ้
มหาศาล เหล่านีคอืความไม่ชอบธรรมของหน่วยงานภาครัฐทนีงิดดูาย ชาวประมงตอ้งสกูันเองโดยมี้
หน่วยงานของรัฐอยู่ตรงกลาง นีคอืความไม่ชอบธรรมทเีกดิจากความเห็นแก่ตัวของนักลงทุน สรา้ง
ภาวะโลกรอ้นไมรู่จั้กจบสน แลว้สรา้งความชอบธรรมใหก้ับตัวเองโดยการซอขายคารบ์อนเครดติ ผูท้ีิ ื
ปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดทํ์าใหเ้กดิภาวะเรอืนกระจกตอ้งยตุยิตุดิว้ยตัวเอง  อยากใหนํ้าความรูต้รงนี
ไปบอกกับพนีอ้งของเราว่าภาวะโลกรอ้นไมใ่ชเรอืงไกลตัว การแกไ้ขปัญหาภาวะโลกรอ้นทเีป็นธรรม่
เป็นการรักษาวถิชีวติของเราทจีะทําใหเ้ราอยูร่อด ี  
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ผูแ้ทนกลุม่เยาวชน 14 จงัหวดัภาคใต ้

 เรอืงการประมง  บรเิวณเกาะลบิัง อําเภอกนัตัง จังหวัดตรัง มเีรอืนํามัน เรอืขนสนคา้จํานวนมากิ
เพราะเป็นท่าเรอืสงออกแรกของประเทศไทย และกําลังจะเป็นจุดศูนยก์ลางของท่าเรอืนําลกึของกา่
สงออกทมีาจากนครศรธีรรมราช พังงา โดยผลทจีะตามมาคอืโรงงานปิโตรเคม ี แถวอําเภอบางนรา่
จังหวัดสตลูจะเป็นทา่เรอืนําลกึ  อยากถามวา่เป็นการลดภาวะโลกรอ้นหรอืทําใหโ้ลกรอ้นขนึ ประชาช
ตอ้งมากอ่น หรอืวา่ประชาชนตอ้งตายกอ่น  
 
นางสาวบญุว ี  ทวธีนารกัษ ์ชนเผา่จากจงัหวดัเชยงราย  ี  

 สงทพีวกเราทําเป็นการอกีหนงึในแนวทางการแกไ้ขปัญหาและหาทางออกทเีป็นสากลไมใ่ชิ ่
ปัญหาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึงของประเทศไทย แต่ว่าเป็นปัญหาของทุกภาคสวนไม่ว่าภาคเหนือ  ่
ภาคกลาง ภาคอสีาน ภาคใต ้แตน่่าเสยดายทเีราไมม่สีอในการนําเสนอไมว่า่จะเป็นหนังสอพมิพ ์วทิย ุี ื ื
ทีวี หน่วยงานทีเกียวขอ้งทังภาครัฐ  เอกชนทีทําใหเ้กิดผลกระทบต่อพวกเราไม่รับทราบว่ามี
ผลกระทบอะไรบา้งทเีกดิขนึกบัพวกเรา ถา้เรามสีอนําเสนอทีื มากกวา่นีปัญหาของเราก็จะถกูเสนอมาก
ขนึ คนสวนใหญใ่นประเทศไทยก็จะรับรูม้ากขนึ ปัญหาทเีกดิขนึไมไ่ดม้องแคป่ระเทศไทย เพราะถา้พูด่
ถงึโลกรอ้นจะไดรั้บผลกระทบกนัทกุคนไมว่า่จะเป็นคนจน คนรวย จะไดรั้บผลกระทบโดยทัวหนา้กนัไม่
มกีารละเวน้ ดังนันควรทจีะมภีาครัฐ และสอมวลชนมารว่มงานมากขนึื  
 
สรุตัน ์ พดุแค  จากเครอืขา่ยชนเผา่ 

 ผมไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยงิทมีากลา่วหาชาวบา้น คนยากจน เพราะวา่พฤตกิรรมการดํารงชวติของี
เราไม่ไดบ้ง่บอกถงึการททํีาใหโ้ลกรอ้น  ผมเห็นดว้ยกับการพัฒนาขอ้มูลของชาวบา้นในแตล่ะชมุชน 
พัฒนาองคค์วามรูใ้หด้ขีนึและทําใหเ้ป็นลายลักษณ์อักษร  เพือป้องกันการถูกกล่าวหาเพมิขนึจากที
ผ่านมา  อกีอย่างหนงึเรอืงภาวะโลกรอ้นทเีกดิขนึไม่มเีหตุผลทจีะใหพ้ีนอ้งมาปรับเปลยีนพฤตกิรรม
เพราะวถิชีวติเราตอ้งปรับตามธรรมชาตอิยู่แลว้ โรงงานอุตสาหกรรมต่างหากทตีอ้งปรับ ตอ้งลดการี
ผลติ  ลดขนาดโรงงาน  ลดการบรโิภคลง  
 
ลําพอง ขนัทะลวินั องคก์ร CIDSE สปป.ลาว 

 ในลาวนันยากทจีะมเีวทลีักษณะแบบนี ทมีพีีนอ้งหลายภาคสวนมาแลกเปลยีนขอ้มูลกัน ใน่
ลาวสวนมากนักลงทนุทเีขา้ไปจะเป็นนักลงทนุจากตา่งประเทศ  เกอืบครงึหนงึจากประเทศไทย ทลีาว่
มขีอ้จํากัดหลายดา้น การพูดทนีีและทลีาวจะตา่งกันไมส่ามารถเปิดเผยไดม้ากเหมอืนแบบนี อยากจะ
ฝากใหพ้วกท่านต่อสเูพือพวกเราดว้ย เพราะว่านักลงทุนทไีปจากไทยเกนิครงึหนงึ ไม่ว่าจะเป็นการ้
ปลูกออ้ย  ปลูกยาง และพืชเชงเดียวอืนๆ ในแขวงจําปาศกดภิาคใตข้องลาวเป็นเขตอุดมสมบูิ ั รณ์ 
อาชพหลักของชาวบา้น คอืการปลูกกาแฟ แต่ว่าพืนทปีลูกกาแฟของชาวบา้นถูกสมปทานใหก้ับนักี ั
ลงทนุตา่งประเทศ แตช่าวบา้นก็พดูอะไรไมไ่ด ้พวกเราพยายามจัดเครอืขา่ยองคก์รททํีางานลักษณะนี
เพอืทจีะไดม้กีารแลกเปลยีนขอ้มลูกนั พวกเราชาวลาวจะพยายามทําใหด้ทีสีดุ  
 
วนนั เพมิพบิลูย ์ผูด้าํเนนิรายการ  

 เรืองการปรับตัวเป็นหนึงเรืองทมีีความเชอมโยงกันระหว่างการลดและการปล่อยก๊าซเรือนื
กระจก หมายความวา่ ประเด็นโลกรอ้นทสีาคัญมสีองเรอืง คอื หนงึตอ้งลดการปลอ่ย สองโลกรอ้นขนึํ
ตอ้งปรับตัว ซงความรุนแรงในดา้นผลกระทบ และความเสึ ียงจากโลกรอ้นในอนาคต ขนึอยู่กับ
ความสามารถในการปรับตัวของเราทมีอียู่ในขณะนี ซงความสามารถในการปรับตัวของเราก็ยังขนึอยู่ึ
กับนโยบายต่างๆ ทนีอกจากจะตอ้งเออืกับการเพมิการปรับตัวแลว้ และตอ้งไม่นํามาซงการบันทอนึ
ความสามารถในการทจีะปรับตัวดว้ย หลายๆ ทา่นไดเ้สนอวา่ ความสามารถในการปรับตัวขนึอยูก่บัการ
เขา้ถงึระบบการจัดการทรัพยากรในพืนท ีเหล่านีลว้นทําใหเ้ราเพมิความสามารถ และศกยภาพทจีะั
รับมือกับสงทีจะเกดิขนึในอนาคต  แต่สงทีเรารับมือไม่ไหวตอ้งไดรั้บการชวยเหลือ และความิ ิ ่
ชวยเหลอืทจีะเกดิขนึตอ้งไมม่เี่ งอืนไข ไมว่า่จะเป็นเรอืงการเงนิหรอืเทคโนโลย ี 
 
สภุาพร พรรณราย ตวัแทนประมงพนืบา้นภาคใต ้

 จากการสงเกตของชมุชนในพืนท ีจะเห็นว่าระหว่างนําเค็มทจีะเขา้มาในทะเลสาป ั 3 ปี จะ
เกดิขนึหนึงครัง  แต่เมือเดือนกรกฎาคมทีผ่านมา ปลาในทะเลตายเกลือนกลาด เราไม่รูว้่าสาเหตุ
เกดิขนึเพราะอะไร ชาวประมงอยา่งพวกเราลงทะเลอยูท่กุวัน ซงสามารถรูไ้ดเ้ลยวา่นําในทะเลเมอืกอ่นึ
รอ้นอยูแ่คผ่วินํา แตเ่ดยีวนรีอ้นลกึลงไปในทะเล 30 - 50 เซนตเิมตร นีคอืสงทพีนีอ้งชาวประมงสมผัสิ ั
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และสงเกตเห็นไดช้ด  คลนืลมอยู่ในสภาวะเปลยีนแปลงง่าั ั ย และฝนไม่ตกตามฤดูกาล สวนใหญ่ชวง่ ่
เดอืนพฤศจกิาฝนจะตกหนักทางภาคใต ้แตช่วงนบีา้นเราฝนยังแลง้อยู ่ ่  

ชาวประมงจะออกทะเลสามารถรับรูจ้ากการเห็นคลนืลม เห็นฝนตังเคา้วา่จะตกหรอืไมต่ก พวก
เรารูเ้พราะวา่เราอยูช่ายทะเลสมผัสสภาพความเป็นจรงิมาโดยตลอด ซงทําใหก้ารประกั ึ อบอาชพเลยีงี
ปลาของชาวประมงททํีาควบคู่กับการประมงบางสวนตอ้งเอากระชงออกไปนอกฝังเพราะนําชายฝังนํ่ ั
เรมิจะรอ้น และเกดิตะไคร่นําสเขยีวจํานวนมากในทะเล พนีอ้งทปีระกอบอาชพประมงโดยใชอวนลอยี ี ้
ตะไครนํ่าจะตดิทอีวนเป็นผลใหไ้มม่ปีลามาตดิ วธิกีารทเีราปรับตัวคอืการใชภมูปัิญญา ถา้ตดิตะไครม่า้
ใหเ้อาเครอืงมอืไปฝังโคลนไว ้1- 2 วัน แลว้ค่อยเอามาตดิใหมจ่ะดขีนึ แต่ว่าการแกะเครอืงมอืทุกวัน
ตอ้งใชเวลามาก บางคนมอีวนยสีบกวา่ผนืทําวันสองวันไม่เสร็จ  วันหนงึทําไดแ้ค่สองสามผนืก็ไม่ได ้้ ิ
ทําการประมงทําใหข้าดรายได ้ 

จรงิๆ แลว้ในสภาพพืนทใีนหมู่บา้นเหมาะทําการประมงและพีนอ้งบางสวนก็ทําสวนยางบา้ง  ่
ซงก็สามารถสงเกตไดว้า่ ึ ั 3 ปีทแีลว้ เคยไดนํ้ายางประมาณ 40 ลติรลดลงเหลอื 25 ลติรตอ่ราย แต่พี
นอ้งก็บน่ตลอดวา่ไมรู่เ้พราะอะไรนํายางถงึไดน้อ้ยลง และสงเกตเห็นวา่อากาศรอ้นขนึ เมอืกอ่น ั 9 โมง
เชาอากาศไม่รอ้น แต่เดยีวนี ้ 9 โมงเชาอากาศรอ้นเหมอืนตอนเทยีง การออกเรอืทําประมงสวนใหญ่้ ่
ผูช้ายจะไมค่อ่ยชอบใสเสอ แตเ่ดยีวนถีา้ออกไปทะเลตอ้งมหีมวกมเีสอแขนยาว เพราะอากาศรอ้นมาก ่ ื ื  

ในทะเลสาบสงขลาตอ้งการทะเลสามนํา แตส่องปีทผีา่นมาเป็นนําจดืตลอด ซงสตวน์ึ ั ําจะมนี
และไม่หลากหลาย ตังแต่เดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม นําทะเลจากอา่วไทยจะเขา้มาในทะเลสาบสงขล
ตอนใน พอนําจดืผสมกบันําทะเลทาใหเ้กดินํากรอ่ยเป็นผลใหส้ตวนํ์ามคีวามหลากหลายมากขนึเชนํ ั ่
ยจัีง ปลากระบอกกลับเขา้มาแลว้ ถา้ตัวใหญร่าคา 200-300 บาท และจะมชีกุชมุมาก พนีอ้งในชมุชนมี
เศรษฐกจิด ีแต่ถา้สภาพเหตุการณ์ยังเป็นอยู่อย่างนี สตวนํ์าจะลดลง เราจะมาเนน้ทําเขตอนุรักษ์ขอั
ชมุชนเป็นเขตหนา้บา้น  หา้มทําประมง และใหพ้นีอ้งไดป้ระกอบอาชพในการลอยอวน ชวงนีเป็นชวงี ่ ่
กุง้กลุาดําชาวบา้นจะรูว้่านําเค็มอยา่งนีเหมาะกบักุง้อะไร ทผีา่นมาถา้นําจดืเราก็จะปลอ่ยกุง้กา้มกรามไป
ถา้นําเค็มใหป้ลอ่ยกุง้กลุาดํา หลังจากปลอ่ยกุง้กลุาดําแลว้ประมาณ 2 เดอืนครงึพนีอ้งก็สามารถจับได ้
ตอนนกี็ประมาณ 25-30 ตัวตอ่กโิล ทําใหร้ายไดข้องพนีอ้งดขีนึ ในชวงนมีกีารซอเครอืงมอืเพมิมากขนึ ่ ื
เมอืกอ่นจะใชเครื้ องมอืแค ่10-15 ผนื แตเ่ดยีวนีตอ้งใชประมาณ ้ 30 ผนืถงึจะพอในการออกทําประมง
เพอืใหคุ้ม้กบัคา่นํามันได ้ 

 การทําเขตอนุรักษ์ก็จะทําทีหมู่บา้นของตัวเองก่อน เรมิทําได ้2-3 ปี เพือเป็นเขตนําร่อง 
เมอืไดผ้ลเราก็บอกพนืทใีกลเ้คยีง ใหพ้นืทรีอบทะเลสาบทําเขตอนุรักษ์ดว้ย และกําลังเสนอ อ.บ.ต.
ใหส้รา้งโรงเพาะฟัก เพราะเรารูแ้ลว้วา่ในเขตอนุรักษ์จะมสีตวนํ์าเพมิมากขนึอยา่งเห็นไดช้ด แตใ่นขณั ั
นเีราทําแคช่มุชนเดยีวก็ไมส่ามารถจัดการไดท้ัวทะเลได ้ถา้ในทะเลสาปมนํีาจดือยา่งเดยีว ตอ้งเนน้กา
ทําเขตอนุรักษ์และสรา้งจติสานกึใหพ้นีอ้ํ งททํีาประมงดว้ยกันใหรู้ว้่า กุง้ตัวขนาดไหนจะจับไดแ้ลว้กุง้
ตัวเล็กถา้ตดิมาก็ใหป้ลอ่ย เพอืความยังยนืของทรัพยากร ความมันคงทางดา้นอาหาร ถา้เราไมม่อีาหาร
ก็ไมส่ามารถดํารงชวติอยูไ่ด ้ี  
 

เวทสีาธารณะ “ลดโลกรอ้นใหเ้ป็นธรรม..ทาํไดจ้รงิ ?” 
 
สรุรีตัน ์แตชู้ตระกลู กลุม่อนรุกัษท์บัสะแก จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

ความคาดหวังวา่เวทกีารเจรจายูเอ็น (COP) จะแกปั้ญหาโลกรอ้นได ้โดยสวนตัวแลว้ไมไ่ด ้่
คาดหวัง เพราะปัญหาโลกรอ้นไมม่พีรหมแดน ประเทศไทยเองเป็นแหลง่อาหาร เพราะฉะนันผลผลติ
ทลีดลงจงึหมายถงึจะทําใหค้วามเป็นอยูท่ดีขีองประชาชนแยล่งดว้ย เราจะหวังใหค้ณะเจรจาไปเจรจา
แลว้จะสรา้งความเป็นธรรมใหก้ับโลกนี ดฉัินคดิว่าในเวทนีีคงหวังไม่ได ้เราควรหวังจากตัวของเรา
มากกว่า วันนีคนทลีดโลกรอ้นเป็นใคร ก็คอืชาวบา้นทคีา้นทุกโครงการทสีรา้งโลกรอ้น นีคอืการลด
ตังแตต่น้ทาง วสิยทัศนข์องโลกเป็นแคว่าั ทกรรม สวนวสิยทัศนก์ารพัฒนาของประเทศไทย ถงึแมไ้ทย่ ั
ไม่ถูกบังคับใหม้ีพันธะกรณีก็ตาม แต่ทศิทางทีจะนําไปสูการตกอยู่ในกับดักคาร์บอน เพราะการที่
ประเทศญปีุ่ นไม่สามารถลดในประเทศของตัวเองไดนั้นเอง อย่าลมืวา่ญปีุ่ นมาสารวจโครงการพัฒนาํ
อตุสาหกรรมภาคใต ้(Southern Seaboard Development program) ของไทยตังแตปี่ 2528 แลว้ 
เพือเป็นทรีองรับอุตสาหกรรมเหล็กตน้นําของญปีุ่ น หมายความวา่ญปีุ่ นมนีโยบายการลดคารบ์อนใ
ประเทศโดยการยา้ยฐานการผลติ ในขณะทปีระเทศไทยก็สงเจา้หนา้ทสีานักงานสงเสรมิการลงทนุไป่ ํ ่
ตอ้นรับบรษัิทจากญปีุ่ น เชน่ บรษัิท นปิปอนสตลี (Nippon Steel) บรษัิทเจเอฟอ ี(JFE) ใหเ้ขา้มาใน
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ไทย รวมถงึการสารวจพืนทภีาคตะวันออกดว้ย ซงเป็นพืนทเีสยงทังหมดต่อการรองรับอตุสาหกรรมํ ึ ี
เหลา่น ี 
 

วันนีประเทศไทยตอ้งมองแยกสวนระหว่างการเจรจาโลกรอ้นกับทศิทางพัฒนาประเทศออก่
จากกันดว้ยซํา เราเห็นวา่เรอืงนีจะตอ้งมองใหร้อบดา้น เชน การใชพลังงานของประเทศไทย กระทรว่ ้
พลังงานสรา้งภาพรณรงคใ์หแ้ผนพัฒนาพลังงานหรอืพดีพีขีองไทย (Power Development Plan-
PDP) มสีดสวนการใชพลังงานทดแทนสงูขนึมากใน ั ่ ้ 15 ปี แตจ่รงิๆ แลว้ถา้เรามาดคูวามสามารถใน
การใชพลังงา้ นหมุนเวยีนในไทยนันสงูกว่านันมาก ถา้ดูภาพรวมแผนพดีพีขีองไทย ความตอ้งการใช ้
ไฟฟ้าสวนใหญ่ประมาณ ่ 70-80 เปอรเ์ซนตไ์ปสนับสนุนทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรมทสีภาพัฒนา็
เศรษฐกจิและสงคมแหง่ชาตวิางแผนไว ้ซงไมไ่ดส้รา้งความยังยนื ความสมบรูณ์ใหก้บัระบบนเิวศน ์ั ึ  

เพราะฉะนันผลกระทบทเีกดิขนึ ธนาคารพัฒนาเอเชยี(ADB) มผีลศกษาชดเจนว่า ประเทศึ ั
ไทยเป็นประเทศทีพึงพาทรัพยากร  ประชากรทําการผลติทีพึงพาภูมอิากาศเป็น สวนใหญ่ ภาค่
การเกษตรจงึเป็นภาคทจีะไดรั้บผลกระทบสงูและเกษตรกรจะกลายเป็นคนยากจนในทสีดุ เพราะฉะนัน
วันนีชาวบา้นทคีัดคา้นโครงการต่างๆ นันคอืพวกเขาไม่ตอ้งการกลายเป็นคนยากจนทังนัน พวกเรา
ตอ้งการรักษาสขุภาพของเราและมสีขุภาพทดี ีพวกเราตอ้งการใหห้ลุดพน้จากเสนขดีความยากจน ้
เพราะฉะนันโครงการทีรัฐนําแผนพัฒนาลงมาในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใตห้รือภาค
ตะวันออก เราคดิว่าเป็นการนําประเทศไปสูกับดัก ซงไม่ใชแค่เรืองคาร์บอนเท่านัน ประเทศไทยดู่ ึ ่
เหมอืนเป็นมดตัวเล็กๆ ทไีมม่อํีานาจตอ่รองอะไรเลย จงึอยากบอกวา่ไมต่อ้งไปหวังเงนิจากประเทศอนื  
 

ประชาชนไทย 1 ใน 6 ทอียู่ในภาคเหนือทพีงึพาป่า แต่วันนีเราบอกว่าใหช้าวบา้นเลกิพงึพา
ป่า เพราะจะเอาไปขายคารบ์อนนําเงนิเขา้สปูระเทศ  แลว้ประชาชนจะกนิอะไร  ความยากจนทเีกดิ่
ขนึมาจากวสิยทัศนข์องรัฐบาลเอง การปรับตัวคอืการไปรองรับขยะประเทศทพัีฒนาแลว้ทยีา้ยฐานการั
ผลติเขา้มาในประเทศ  เราคดิวา่ประชาชนทนัีงอยูท่นีีรูเ้ทา่ทัน ตอ้งไดย้นิเสยงของพวกเรา รัี ฐบาลเลกิ
โง่ไดแ้ลว้ ยกตัวอย่างทีจังหวัดประจวบครีีขันธ ์ คัดคา้นโครงการสกปรกอย่างนีเป็น 10 ปี แต่วันนี
รัฐบาลปรับแผนใหม่ ยา้ยโรงไฟฟ้าถ่านหนิออกจากบา้นกดูบ่อนอก ทังๆ ทพีวกเราเห็นว่าโรงไฟฟ้า
ถา่นหนิไม่จําเป็นต่อแผนการผลติกําลังไฟฟ้าเลย ทังยังจะปล่อยคารบ์อนจํานวนมาก กรณีโรงไฟฟ้า
ถา่นหนิอําเภอทับสะแกจะปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซด ์876,000 ลา้นตัน ตลอดอายโุครงการ 25 ปี แต่
กระทรวงพลังงานกลับแถลงวา่ วันนีลดโลกรอ้นดว้ยการเพมิพลังงานหมุนเวยีน รัฐมนตรนํีากังหันลม
ไปตดิตังทจัีงหวัดนครราชสมา ี 2 ตัว ทําไมไมเ่อาถา่นหนิไปบา้นตัวเองบา้ง  
 

วันนีเราคดิวา่เรามสีทธใินฐานะทเีป็นคนทเีกดิในพนืท ี เราขอเลอืกทศิทางการพัฒนาดว้ยตัวิ
ของเราเอง เราสรา้งความเป็นธรรมดว้ยตัวของเราเอง  วันนีอยา่หวังวา่รัฐบาลไทยจะเห็นชวติของเรามีี
ค่า เพราะว่าทมีาบตาพุดเป็นบทเรยีนอย่างชดเจนมากว่าอุตสาหกรรมทดํีาเั นินการอยู่ในปัจจุบัน รัฐ
คํานึงถงึผลประโยชน์ของทุนมากกว่า วันนีนักวชิาการมากมายคดิว่ามาบตาพุดเป็นตัวอย่างของ
ประเทศไทยดว้ยซาทีมงีานวชิาการทีชชดเจนวา่มลพษิทางอากาศมสีงูมาก จนกระทังประชาชนํ ี ั
โรงเรยีน โรงพยาบาล อยูไ่มไ่ดต้อ้งยา้ยหน ีกองขยะพษิก็อยูท่มีาบตาพดุ บอ่นําตนืของประชาชนในเข
เทศบาลทมีาบตาพุด ปนเปือนไปดว้ยโลหะหนัก 200 กว่าบ่อ เทศบาลสงปิด แต่ชาวบา้นปิดไม่ได ้ั
เพราะไม่มีเงนิทีจะไปซอนํามาใช เมือศาลปกครองมคํีาสงคุม้ครองไมใ่หม้กีารลงทนุเพมิ เพราะยัื ้ ั
แกปั้ญหาไมไ่ด ้รัฐบาลขออทุธรณ์เพราะกลัวนักลงทนุเสยผลประโยชน ์ี  
 

เมือวานนีผูใ้หญ่แดงบอกประชาชนตอ้งมาก่อน แต่วันนีจะเห็นไดว้่ารัฐบาลเลือกแลว้ว่า
คุม้ครองผลประโยชนข์องทนุอตุสาหกรรมมากกวา่คํานงึถงึชวติคน  ดังนันการสรา้งความเป็นธรรมของี
ประชาชนคอืคัดคา้นทกุโครงการทมีผีลกระทบกบัชวติของทา่น เพราะไมม่ใีครมาี ดแูลชวติของทา่นให ้ี
รับความเป็นธรรมไดเ้ทา่ตัวทา่นเอง  ดังนันดฉัินคดิวา่เราทกุคนมคีวามชอบธรรมทจีะดแูลชวติของเรา ี
บนพืนฐานสทธทิเีราเกดิมาในแผ่นดนินี การเรยีกรอ้งความเป็นธรรมในครังนีเราไม่ไดร้อ้งขอ แต่เราิ
ตอ้งบอกรัฐบาลซงเป็นตัวแทนของเราว่า กลับมาดูแลชึ วีติของประชาชนในบา้นของเรา ใหพ้ืนที
ประเทศไทยใหม้คีณุภาพชวติทดี ีซงไมใ่ชเรมิตน้จากการยอมรับแผนพัฒนาอตุสาหกรรม ทจีะเป็นถังี ึ ่
ขยะรองรับมลพิษจากทุกสวนทีรัฐบาลกําลังไปรับมาจากประเทศทีพัฒนาแลว้หรือประเทศ่
อตุสาหกรรม วันนเีราบอกไดเ้ลยวา่แสงสวา่งทปีลายอโุมงคจ์ะจดุขนึมาอกีครังหนงึ จากการรวมตัวของ
ประชาชนทขีนึมาดแูลบา้นของตัวเอง ความเป็นธรรมถงึจะเกดิขนึ  
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จกัรชย โฉมทองดีั  คณะทาํงานเพอืโลกเย็นทเีป็นธรรม 
ในเรอืงการเงนิ ผมคดิว่าอย่าใหเ้รอืงนีมาเป็นตัวถ่วงหรอืตัวเสยเวลาในการแกไ้ขปัญหาอนืๆ ี

เนอืงจากวา่ ตราบใดทเีงนิยังอยูใ่นกระเป๋าของเขา ถงึแมก้ระทังวา่เราสรา้งความยอมรับในเรอืงของหนี
เชงประวัตศิาสตร ์หรอืหนนีเิวศน ์ซงเป็นหนทีเีกดิจากการแยง่ชงทรัพยากรมากอ่นนันแลว้ สดุทา้ยแลว้ิ ึ ิ
โอกาสการนําไปสเูรอืงการเงนิอยา่งจรงิจังนันคงจะลําบาก เขา้ใจวา่มลูคา่เ่ งนิทไีดม้กีารวางแผนไวจ้าก
การศกษา ประมาณ ึ 100,000-200,000 ลา้นดอลลาหส์หรัฐตอ่ปี ปรากฏวา่สหภาพยโุรปเสนอตัวเลข
ออกมาแค่ 4,000 ลา้นดอลลาร์เท่านัน  แลว้ทีเหลือจะเอามาจากไหน  ประเทศเหล่านันก็ชมาทีี
ประเทศกําลังพัฒนาวา่จะตอ้งจา่ยดว้ย  
 

นอกจากนัน ถา้เราตังเป้าเรืองเงนิเป็นสาคัญ เงนิอาจจะไม่ไดม้าจากภาครัฐ แต่อาจมาจากํ
ภาคเอกชน ในเบอืงตน้อาจจะดถีา้เงนิมาจากภาคเอกชน แต่ภาคเอกชนเงนิไม่ไดใ้หเ้ปล่า แต่จะมา
พรอ้มกลไก  การคา้ทมีุง่การสรา้งกําไร แลว้เงนิจากตรงนันคอ่ยกลับมาอกีทอดหนงึ  เนือหาทปีระชมุ
กันในเวทคีรังนีไม่วา่จะเรอืงเรด (REDD) ในภาคป่าไม ้โครงการซดเีอ็ม ี (CDM) หรอืแมแ้ตพ่นืทใีน
ภาคการเกษตร ก็คอืกลไกการคา้ดังกล่าวนันเอง ดังนัน การนํามูลค่าเงนิเป็นตัวตังจงึไม่ใชหนทางที่
เหมาะทสีดุ ทําใหท้า้ยทสีดุแลว้เราควรจะตอ้งยนืยันสทธใินความรับผดิชอบทแีตกตา่ง ิ  
 

เมือวันที 18 กันยายน 2552 ในพิธีเปิดการประชุมเจรจาปัญหาโลกรอ้นทีกรุงเทพ นายก
อภสิทธ ิเวชชาชวะ และรัฐมนตรสีวุทิย ์คุณกติต ิกล่าววาจาเหมอืนผูนํ้าประเทศอนืๆ เชน ถงึยุคสมัยิ ี ่
แลว้ทเีราไมส่ามารถรอคอยไดอ้กีตอ่ไป ถอืเป็นความรับผดิชอบรว่มกนัของพวกเราทกุคนทมีตีอ่คนใน
อนาคต ตอ้งมคีวามพยายามอยา่งแรงกลา้ทเีราจะรักษาโลกเอาใว ้เพราะเราไมส่ามารถทจีะเสยเวลาี
ไดอ้กีแลว้ ตา่งๆ เหลา่นฟัีงดเูหมอืนจะเป็นนมิติรหมายทดี ีแต ่5 -6 วันของการประชมุผา่นไปเทา่ทฟัีง
ดแูลว้ สรปุไดง้า่ยๆ วา่โกหกทังหมด 
 

การทใีชคําพูดอยา่งนี จะขออธบิ้ ายความก็คอืวา่ ในทปีระชมุยเูอ็นเทา่ทฟัีงจากตรงนี ไมม่ใีคร
ตอ้งการแกไ้ขปัญหาโลกรอ้น ไมใ่ครหรอืรัฐบาลใด ตอ้งการแกไ้ข มแีตค่นตอ้งการใหค้นอนืแกปั้ญหา
โลกรอ้น โลกไมส่ามารถอยูร่อดไดด้ว้ยวธินี ีอารยธรรมมนุษยอ์าจจะสนสดุดว้ยนํามอืของเราเอง เชน นัิ ่
คดิฝ่ายซายเ้ คยพดูใวว้า่ ทนุนยิมกําลังถักทอเชอกผกูคอตัวเอง ประเทศไทยกําลังพัฒนาเพอืแขวนคอื
ตัวเองหรือไม่ นีเป็นโจทย์ทีไม่เคยคดิ และไม่เคยถามอย่างจริงจัง ทีสาคัญไม่เคยเปิดเป็นเวทีํ
สาธารณะใหค้นมาแลกเปลยีนกนัเหมอืนเวทนี ี  
 

ผลกระทบเรอืงโลกรอ้นมักจะเขา้ใจวา่มผีลทังโลก เพราะฉะนันจงึสรุปโดยอัตโนมัตวิา่ทกุคน
ในโลกไม่ว่า จนหรอืรวย ไม่ว่าขาวหรอืดํา ไดรั้บผลกระทบเหมอืนกัน ไม่จรงิ ผมบอกตรงนีไดเ้ลยว่า
คนจน จะไดรั้บผลกระทบมากกว่าคนรวย ผูห้ญงิจะไดรั้บผลกระทบโลกรอ้นมากกว่าผูช้าย คนทอียู่
ชายขอบ จะไดรั้บผลกระทบโลกรอ้นมากกวา่ศนูยก์ลางอํานาจ และไมต่อ้งรอจนอณุหภมูโิลกเพมิขนึ
ถงึ 2 องศา เรอืงนเีกดิขนึจรงิแลว้ และไมใ่ชเกดิจากผลกระทบโลกรอ้นเทา่นัน แตเ่กดิโดยสรา้งวธิกีาร่
ขนึเพอือา้งวา่จะแกไ้ขปัญหาโลกรอ้น  ผมเห็นดว้ยวา่ประเด็นความเป็นธรรมนันมหีลายระดับ ความเป็น
ธรรมทเีราเห็นอยา่งนอ้ยตอนนีม ี2 ระดับ คอืความเป็นธรรมในระดับสากลทปีระเทศทพัีฒนาเศรษฐกจิ
มา 100-200 ปี สรา้งความมังคังทางวัตถุ กอ่กรรมกับโลกนีมาจะตอ้งรับผดิชอบ นีเป็นจุดยนืร่วมกัน
ของประชาชน เห็นดว้ยกับทางคณะเจรจาของรัฐบาลไทย ซงมคีวามเห็นไปในทศิทางเดยีวกัน แตส่งึ ิ
ทจีะตอ้งกล่าวถงึ คอือย่าทําใหค้วามเป็นธรรมในระดับสากล มาพรางตาความเป็นธรรมทมีอียู่จรงิใน
ประเทศไทย  
 

สงทีเป็นคําถามคือ แมว้่าภาคประชาชนจะมีความเห็นร่วมกันกับทางผูแ้ทนเจรจาในหลายิ
ประการ แต่ว่าบางประการเชอว่าประชาชนมคีวามห่วงใย ขอ้เรยีกรอ้งทสีาคัญคอื การเจรจาเรืื ํ องเรด 
หรอืการลดการปลอ่ยกา๊ซจากการตัดไมทํ้าลายป่า การดแูลรักษาป่า  ภาคประชาชน โดยเฉพาะคนที
อยูก่บัป่าอยา่งชนเผา่ เรยีกรอ้งชดเจนวา่ ตอ้งยอมรับและเคารพสทธชิมุชนเหนือผนืดนิ และทรัพยากรั ิ
ในป่า รวมถงึสทธทิจีะสามารถตัดสนใจตอ่โครงการ หรอืการดําเนนิการของภาครัฐ ภาิ ิ ยใตรั้ฐธรรมนูญ
ไทย หลักการอย่างนีไม่ทราบว่ารัฐบาลไทยมีจุดยืนอย่างไรในการเจรจา จุดยืนไหนจะเป็นจุดยืน
สดุทา้ยทยีอมรับไมไ่ด ้หากไมม่เีงอืนไขเหลา่นใีนการเจรจา 
 

สวนอกีหนงึเรอืงคอืในภาคเกษตรทนํีาเสนอมา ว่าภาคเกษตรน่าจะมบีทบาทในการทจีะเป็น่
กลไก อาจจะไม่ต่างกับกรณีป่าไมใ้นเรืองของการแกไ้ขปัญหาโลกรอ้น อาจจะเป็นการเปิดประเด็น
ใหม่ๆ และนําไปสูการใชภาคเกษตรในลักษณะของคาร์บอนออฟเซต หรือคาร์บอนเครดติ ตรงนี่ ้ ็
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รัฐบาลไทยมทีา่ทอียา่งไร โดยเฉพาะอยา่งยงิ มกีารแยกแยะอตุสาหกรรมกบัเกษตรกรรายยอ่ยหรอืไม ่
อยา่งไร เพราะการใชภา้ ษาวา่ความมันคงทางอาหาร สะทอ้นถงึการผลติอาหารระหวา่งรายยอ่ยกบัราย
ใหญ่ อาจจะตอ้งกล่าวถงึอธปิไตยทางอาหาร อธปิไตยของประชาชนทีจะสามารถดํารงชวติตามี
วถิทีางทเีกษตรกรรายยอ่ยจะมอํีานาจตัดสนใจวา่จะดํารงชวติอยูต่อ่ไปอยา่งไร ผมเขา้ใจวา่รัฐบาลควริ ี
คํานงึถงึ 
 

ทสีาคัญทีํ สุดคอื ไม่มีใครในทนีีใวใ้จกลไกตลาด ไม่มีใครเห็นดว้ยกับสงทีเรียกว่าคาร์บอนิ
ออฟเซต และมองวา่สงเหล่านีสรา้งประโยชน์อย่างเดยีว คอืสรา้งกําไรใหก้ับกลุ่มทุน และยังเป็นการ็ ิ
เสยเวลากับการไปแกไ้ขปัญหาโลกรอ้นอยา่งจรงิจัง ทมีสีาเหตสุาคัญจากความไม่เป็นธรรมเรอืี ํ งโลก
รอ้น เพราะผูก้่อปัญหาไม่ยอมแกปั้ญหา แต่กลับโยนโยนภาระไปใหก้ับคนอนื โดยใชเงนิเป็นกลไก้
สงผา่น อกีทังเงนินันจะไปอยูท่ไีหนอยา่งไร หรอืแมแ้ตล่งมาในพนืทหีรอืไม ่ยังเป็นปัญหาอยา่งยงิ ่  
 

สดุทา้ยเรอืงการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก จากภาคพลังงานและอตุสาหกรรม และตอ้งไมล่มืว่า
พลังงานหลายสวนสงตรงเขา้ภาคอุตสาหกรรมจึงแยกจากกันไม่ได  ้ถา้ไม่มีโรงงานเหล็กก็ไม่มี่ ่
โรงไฟฟ้า บางครังหา้งๆ เดยีวใชพลังงานมากกวา่เขอืนหนงึเขอืน  เพราะฉะนัน ประเด็นก็คอืวา่ ณ จุด้
หนงึ ถา้  จนี อนิเดยี ถูกดงึเขา้ไป และอาเซยนเป็นลําดับตอ่ไป  แี มว้า่จะบอกวา่โลกจะอยู่รอดไดไ้ม่
สามารถขนึอยู่ทีประเทศพัฒนาแลว้อย่างเดยีวเท่านัน แน่นอนว่าความรับผดิชอบตอ้งอยู่ในระดับที
ต่างกัน ซงในทสีุดคงจะมาถงึประเทศไทยแน่ๆ ไม่ชาก็เร็ว ภายใตแ้ผนพัฒนาพลังงาน แผนพัฒนาึ ้
อตุสาหกรรม  ทมีอียู ่ถามวา่ภายในกลไกหน่วยงานภาครัฐเคยคดิอยา่งไรหรอืไม ่ทจีะวางแผนการลด
การปลอ่ยกา๊ซอยา่งจรงิจัง เพอืรองรับพันธะกรณีการปลอ่ยกา๊ซทจีะเกดิขนึในอนาคต 
 
อาร ีวฒันา ทุมมาเกดิ สานกังานประสานการจดัการการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศํ  
สาํนกังานนโยบายและแผนสงแวดลอ้มิ  

โจทยข์องการเสวนา คอื เรอืงโลกรอ้นมคีวามเป็นธรรมจรงิหรอืไม ่เป็นไปอยา่งทคีาดหรอืไม ่
หรอืว่ายังไมเ่กดิขนึ แลว้เพราะอะไร อยากฉายภาพใหท้่านเห็นกอ่นวา่ ทําไมตอ้งมคีวามร่วมมอืระยะ
ยาวภายใตอ้นุสญญาว่าดว้ยการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ ทุกท่านคงรูจั้กพธิกีารสารเกยีวโตและั
อนุสญญาว่าดว้ยการเปลยีนแปั ลงสภาพภูมอิากาศ อนุสญญาั ฯ นีเป็นความร่วมมอืระหว่างประเทศที
พัฒนาแลว้กับประเทศกําลังพัฒนา ในการลดกา๊ซเรอืนกระจก เพราะว่ากา๊ซเรอืนกระจกทําใหเ้กดิผล
กระทบหลายอย่าง เชน ทรัพยากรนํา ภาคการเกษตร ป่าไม ้ระบบนเิวศน ์และความหลากหลายทา่
ชวภาพ ี  
 

สาหรับอนุสญญานีเป็นเํ ั รอืงของความสมัครใจ ถา้ไมทํ่าก็ไมม่กีารลงโทษ เพราะฉะนัน ในเมอื
วถิชีวติทใีชแอร ์ใชไฟฟ้า รถยนต ์และอนืๆี ้ ้  ทเีป็นสาเหตขุองกา๊ซเรอืนกระจก การจะใหห้ยดุ หรอืวา่ให ้
ลดลงจงึเป็นเรอืงทไีมย่อมรับกนั  แมแ้ตป่ระเทศไทยยังเพมิสงูขนึเรอืยๆ เชนกนั แตห่ากยังไมม่ี่ การลด 
ผลกระทบจะเกดิขนึ เชน การเกดิภัยพบิัตติา่งๆ ซงปกตเิกดิขนึอยูแ่ลว้ในธรรมชาต ิเชน การเกดิมรสมุ่ ึ ่
ต่างๆ ปีหนงึ 2 ครัง พอมกีารเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ ทําใหเ้กดิรุนแรงขนึ และมคีวามถมีากขนึ 
จงึเกดิพธิกีารสารเกยีวโตขนึมาว่า เพอืใหม้ผีลบังคับว่าประเทศทพัีฒนาแลว้ตอ้งลดก๊าซเรอืนกระจก 
ถา้ไมล่ดจะมบีทลงโทษ  
 

แต่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐ ประเทศทปีล่อยก๊าซลําดับหนงึของโลกคอื 25 เปอรเ์ซนต ์็
ไม่ยอมรับผดิชอบไม่ยอมรับและไม่ลงนามในพธิสีารเกยีวโต การเจรจาจงึไม่บังเกดิผล เมอืสองปีที
ผ่านมามกีารประชมุทบีาหล ีจงึมขีอ้สรุปว่า ตอ้งมกีารเจรจาภายใตอ้นุสญญา ซงสหรัฐฯปฎเิสธไม่ได ้ั ึ
เพราะวา่ลงนามเป็นภาคใีนอนุสญญาฯั  แลว้ ถงึแมว้า่ไมไ่ดเ้ป็นภาคใีนพธีกีารสารเกยีวโตก็ตาม ดังนัน 
ในภาคกีารเจรจาจงึเจรจากนัในเรอืงความรว่มมอืระยะยาว ซงประกอบดว้ย ึ  
 

วสิยทัศนร์่วมั ,  การตังเป้าหมายการลดกา๊ซเรอืนกระจก ซงจะตอ้งลดกนัทังสองกลุม่ คอืกลุม่ึ
ประเทศทพัีฒนาแลว้และกลุม่ประเทศทกีําลังพัฒนา,  การปรับตัว เนืองจากทกุคนไดรั้บผลกระทบใน
เรอืงภาวะโลกรอ้นเหมอืนกนั ไมว่า่จะเป็นประเทศทพัีฒนาแลว้หรอืประเทศกําลังพัฒนา แตป่ระเทศที
พัฒนาแลว้มคีวามสามารถในการปรับตัวมากกว่า เนืองจากมทีรัพยากร เทคโนโลย ีเงนิ นักวชิาการ 
เพราะฉะนันเวลาไดรั้บผลกระทบจึงปรับตัวไดง้่ายและเร็ว แต่ประเทศทีกําลังพัฒนาเวลาไดรั้บ
ผลกระทบแลว้ ไม่มเีงนิ ไม่เทคโนโลย ีนักวชิาการต่างๆ ไม่พรอ้ม ทําใหก้ารปรับตัวยากกว่า สงทจีะิ
เกดิปัญหาขนึกับผูค้นทีอยู่ในพืนทีคือจะไดรั้บผลกระทบทีรุนแรง,  ขาดแคลนเงนิและเทคโนโลย ี
ดังนันภายใตอ้นุสญญาฯ ซงมขีอ้บังคับใหป้ระเทศทพัีฒนาแลว้ตอ้งใหค้วามตอ้งชวยเหลอืประเทศทีั ึ ่
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กําลังพัฒนาไมว่า่จะเป็นเรอืงของเงนิ หรอื เทคโนโลย,ี  การพัฒนาศกยภาพหรอืขดีความสามั ารถทจีะ
ปรับตัวได ้หรอื ศกยภาพในการลดกา๊ซเรอืนกระจก ั  
 

เหลา่นีคอืประเด็นหลักๆ ภายใตค้วามรว่มมอืระยะยาว สาหรับความคบืหนา้ในการเจรจา ํ 6 วัน 
ทผี่านมาอะไรบา้ง ถา้ถามว่าความกา้วหนา้มมีากแคไ่หน ความกา้วหนา้มไีมม่ากเลย เพราะวา่เหมอืน
คนทอียู่สองขัว สองขา้ง ขา้งหนงึเป็นประเทศทพัีฒนาแลว้ ขา้งหนงึเป็นประเทศทกีําลังพัฒนา แลว้
ทกุคนมจีดุยนืของตัวเอง อยา่งประเทศทกีําลังพัฒนาเรยีกรอ้งวา่ ประเทศทพัีฒนาแลว้ตอ้งรับผดิชอบ
ในสงททํีา เพราะฉะนันประเทศพัฒนาแลว้ตอ้งสนับสนุนทางการเงนิ เทคโนโลย ีและการพัฒนาขดีิ
ความสามารถในการปรับตัว ในการลดกา๊ซเรอืนกระจก แตใ่นขณะเดยีวกนัประเทศทพัีฒนาแลว้ไมย่อม
ทจีะจา่ยหรอืไมย่อมทจีะรับผดิชอบ เมอืตา่งฝ่ายตา่งมมุมองจงึไมเ่กดิความกา้วหนา้  
 

วสิยทัศน์ร่วมั  เราจะมองประเด็นกันอย่างไรใน 3 เรอืง คอื เรอืงของวสิยทัศน์ร่วมควรจะเป็นั
เรอืงง่ายๆ สนั ๆ ใหค้นทัวไปเขา้ใจไดง้่าย ซงก็เห็นชอบร่วมกันว่าวสิยทัศน์ร่วมจะทําเป็นภาษาง่ายๆ ึ ั
สวนอกี ่ 2 เรอืง ทยีังเป็นเรอืงทไีมม่คีวามกา้วหนา้ซงยังโตเ้ถยีงกนัอยู ่คอืเรอืงการตังเป้าหมายในการึ
ลดก๊าซเรอืนกระจก โดยตังเป้าหมายไวส้องชวงคอื ระยะสน ปี ่ ั 2020 กับระยะยาวปี  2050 ว่าเราจะ
ตังเป้าหมายของโลกในการลดก๊าซเรอืนกระจกอย่างไร เดมิในการลดก๊าซเรอืนกระจกประเทศกําลัง
พัฒนาไมต่อ้งมพัีนธะกรณี เพราะถอืวา่เป็นผูท้ไีดรั้บผลกระทบ แตใ่นการเจรจากับประเทศพัฒนาแลว้
พยายามทจีะดงึใหป้ระเทศกําลังพัฒนารว่มรับผดิชอบดว้ย  
 

พธิีสารเกียวโตมีผลบังคับสาหรับประเทศทีพัฒนาแลว้ตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกํ
ในชวงปีแรก คอืปี ่ 2008-2012 จะตอ้งลดการปลอ่ยใหไ้ด ้5 เปอรเ์ซนต ์จากปีฐานในปี ็ 1990 ในขณะ
นีบางประเทศบรรลุเป้าหมายแลว้ แต่ประเทศสวนมากยังไม่บรรลุ แต่ว่าภายใตอ้นุสญญาฯ การ่ ั
ตังเป้าหมายไมว่า่ระยะสนหรอืระยะยาว ประเทศพัฒนาแลว้ทพียายามทจีะดงึประเทศกําลังพัฒนาเขา้ั
ไปรับผดิชอบดว้ย โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาทมีกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสงู เชน จนี อนิเดยี ่
บราซล แอฟรกิาใต ้ซงโดยทศิทางแลว้ หากว่าในภูมภิาคเอเชย จีน อนิเดีย ถูกดงึเขา้ไปร่วมดว้ย ิ ึ ี
เป้าหมายต่อไปน่าจะเป็นกลุ่มอาเซยน เพราะในกลุ่มอาเซยนอย่าง อนิโดนีเซย มาเลเซย ฟิลปิปินล ์ี ี ี ี
และไทย  โดยไทยเป็นลําดับท ี4 ของอาเซยนทปีลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสงู เพราะฉะนันจงึมแีนวโนม้วา่ ี
ไทยอาจจะตอ้งถกูดงึไปรว่มดว้ย  
 

เพราะฉะนันในการเจรจา ประเทศไทยจะตอ้งตังเป้าเหมอืนกันว่า เราจะไม่ยอมรับพันธะกรณี 
เพราะเราไมไ่ดเ้ป็นตน้เหตแุละคนทปีลอ่ยกอ่น เราเป็นคนทไีดรั้บผลกระทบ เพราะฉะนันจงึไมใ่ชสงที่ ิ
จะมาบังคับเราใหม้พัีนธะกรณี นีคอืประเด็นของวสิยทัศน์ร่วม แต่ก็ยังหาตัวเลขไม่ได ้เพราะขอบเขตั
กวา้งมากคือประมาณ 25 - 40 เปอร์เซนต์ เพราะฉะนัน ในมุมของประเทศทีกําลังพัฒนาก็จะ็
ตังเป้าหมายใหป้ระเทศทพัีฒนาแลว้ลดใหไ้ดส้งูๆ คอื 40 เปอรเ์ซนต ์ในขณะเดยีวกนัประเทศทพัีฒนา็
แลว้ ก็จะตังเป้าหมายใหตํ้าๆ กลับกลายเป็นวา่ ฝังหนงึพยายามจะใหตํ้าเพราะความรับผดิชอบของตัวเ
จะนอ้ย  
 

การปรับตัว ในประเทศหมู่เกาะซงเผชญภัยพบิัตติ่างๆ พนืทหีายไปครงึเกาะจากการกัดเซาะึ ิ
ชายฝังทะเล เรียกรอ้งใหป้ระเทศทีพัฒนาแลว้รับผดิชอบและชวยเหลือในทันทีทันใด คือตอ้งทํา่
เดยีวนี ไมต่อ้งเจรจาแลว้ เพราะในขณะทเีจรจากันหมูเ่กาะก็จมไปเรอืยๆ เพราะฉะนัน ประเทศพัฒนา
แลว้ตอ้งรับผดิชอบในเรอืงการเงนิ เทคโนโลย ีและการพัฒนาศกยภาพในการปรับตัว ซงก็ยังมกีารั ึ
เจรจากันอยู ่ดเูหมอืนวา่เรอืงนีจะมคีวามกา้วหนา้มากกวา่เรอืงอนืๆ เพราะวา่เห็นผลกระทบไดช้ด และั
ไมส่ามารถทจีะหลกีเลยีงการปฎเิสธใดๆ ได ้นอกจากนัน ยังมกีารพูดถงึเรอืงการจัดตังหน่วยงานหลัก
เพือดูแลในเรืองการปรับตัวในแต่ละประเทศ จากนันจัดตังศูนย์เพือการปรับตัวในภูมิภาค เพือ
แลกเปลยีน ประสบการณ์ในเรอืงของการเรยีนรูต้า่งๆ 
 

การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ความกา้วหนา้ของการเจรจามอียู ่2 ประเด็น คอืการลดกา๊ซ
เรอืนกระจกของประเทศพัฒนาแลว้ และการลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศกําลังพัฒนา สาหรับการํ
ลดก๊าซเรอีนกระจกของประเทศทกีําลังพัฒนาแลว้ สงทจีะตอ้งปฎบิัตคิอื ิ 1. เป็นผูนํ้าในการลดก๊าซ
เรอืนกระจก เพราะเป็นความรับผดิชอบทางประวัตศิาสตร ์โดยการลดกา๊ซเรอืนกระจกตอ้งสามารถวัด
ได ้ตรวจสอบได ้และมรีายงานผล  สวนการลดก๊าซเรอืนกระจกในประเทศกําลังพัฒนา ปัญหาภาวะ่
โลกรอ้นเป็นปัญหาของโลก ประเทศกําลังพัฒนาจะไดรั้บความเดอืดรอ้นดว้ย เพราะฉะนัน ถา้เราจะลด
กา๊ซเรอืนกระจก เราจะลดบนศกยภาพทมีอียู ่ดว้ยความสมัครใจของเราเอง ั  
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เพราะฉะนัน ในสวนของภาครัฐ กระทรวงพลั่ งงาน กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงคมนาคม 
ซงเกยีวขอ้งกับภาคพลังงานซงเป็นภาคทปีล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากทสีดุ ถา้เป็นสงทเีราตอ้งทําอยู่ึ ึ ิ
แลว้ เชน การใชพลังงานทดแทน การใชพลังงานอยา่งมปีระสทธภิาพ หรอืใชระบบขนสงมวลชนตา่งๆ ่ ้ ้ ิ ้ ่
ในภาคอตุสาหกรรมปรับเปลยีนมาใชเท้ คโนโลยสีะอาดและเป็นมติรกับสงแวดลอ้ม สงทเีรยีกรอ้งอยู่ิ ิ
ในระหว่างการเจรจาก็คอื ถา้เราทําอยู่แลว้ๆ และเราจะทําใหม้ันมากขนึกว่าเดมิ สงทมีากขนึกว่าเดมิิ
หรอืสงทเีพมิเตมิเหลา่นจีะตอ้งใหส้งทเีป็นแรงจงูใจกบัเรา ไมว่า่จะเป็นแรงจงูใจใดๆ ก็ตาม แมแ้ตส่งิ ิ ิ ที
กําลังพูดถงึในเรอืงคารบ์อนเครดติ ซงอยู่ในระหว่างการเจรจา แต่ว่าเราจะตอ้งมองอย่างรอบคอบว่า ึ
คารบ์อนเครดตินีจะตอ้งไม่มผีลกระทบกับเราในทางลบ แต่เป็นผลกระทบทางบวกไม่ว่าในเรอืงการ
พัฒนายังยนื สรปุจุดยนืของภาครัฐ คอื ตอ้งไมม่พัีนธะกรณี ไมบ่ังคับใหล้ด และลดดว้ยความสมัครใจ 
และไมล่ดบนความเดอืดรอ้นของทกุฝ่าย ไมว่า่จะเป็นเอกชน องคก์รประชาชน หรอืภาครัฐ  
 

การเงนิ และเทคโนโลย ี เรอืงนีนับวา่มคีวามกา้วหนา้นอ้ยมาก ประเทศพัฒนาแลว้ตังเงอืนไข
มากมายเชน ประเทศพัฒนาแลว้อา้งว่าความรับผดิชอบในอดตีนับแต่ปี่ 1990 ซงไม่ถูกึ ตอ้ง เพราะ
การปฎวิัตอิตุสาหกรรมเรมิขนึเมอืปี 1850 ยอ้นหลังไป 140 ปี ซงเรมิมกีารใชถา่นหนิ นํามัน เพราะฉะนัึ ้
ความรับผดิชอบในอดตีตอ้งเรมิตน้นับตังแตเ่ป็นปี 1850 ซงเป็นประเด็นทมีกีารโตเ้ถยีงกันกับสหภาพึ
ยุโรป (EU) ในขณะเดยีวกัน ประเทศเม็กซโกไดข้อ้เสนิ อในรูปกองทุนทเีรียกว่า กองทุนสเขยีว ี
กองทุนนีจะเป็นเงินบรจิาคของประเทศทีพัฒนาแลว้และประเทศทีกําลังพัฒนาดว้ยเชนกัน โดย่
ประเทศพัฒนาแลว้จะตอ้งบรจิาคมากกวา่ประเทศกําลังพัฒนา ขอ้เสนอนีมกีารถกเถยีง โตแ้ยง้กนัมาก 
กองทุนนีตังขนึเพอืการลดก๊าชเรอืนกระจกและการปรับตัว ประเทศไทยมสีทธทิจีะขอเงนิกองทุน แต่ิ
ถา้ไมบ่รจิาค การขอเงนิคงเป็นไปยาก เหมอืนอฐัยายซอขนมยาย เรอืงการเงนิจงึคอ่นขา้งยาก  ื  
 

สวนเรอืงเทคโนโลย ีประเทศกําลังพัฒนาเรยีกรอ้งใหม้กีารมาถ่ายทอดเทคโนโลยจีรงิๆ ใน่
อดตีทผี่านมาเป็นการขายเทคโนโลยใีหเ้ราทังสนิ เพราะวา่เทคโนโลยถีอืลขิสทธโิดยภาคเอกชน ไม่ิ
สามารถนํามาถา่ยทอดได ้เพราะฉะนันตอ้งแกไ้ขในเรอืงของสทธบิัตร สดุทา้ยคอืเรอืง การพัฒนาขดีิ
ความสามารถ อาจจะมแีนวโนม้ทดี ีเพราะวา่ประเทศพัฒนาแลว้เห็นดว้ยทจีะใหป้ระเทศกําลังพัฒนามี
การพัฒนาขดีความสามารถการปรับตัว และการลดกา๊ซเรอืนกระจก  
 

ดร. ชโลธร แกน่สนตสิขุมงคล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ั  
 

ผมมองวา่ม ี2 ประเด็นสาคัญทเีราจะตอ้งเขา้ใจเกยีวกบัเรอืงปัญหาโลกรอ้นก็คอืํ  

1.วกิฤตกิารณ์สงแวดลอ้มจากการเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ หรอืเรยีกงา่ยๆ วา่สภาวะโลกรอ้น คอืิ
การทมีสีภาพภมูอิากาศทจีะเกดิความรุนแรงและเกดิขนึอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง โดยสาธารณะชน
ทัวไปรับรู ้เพราะฉะนัน สงทฟัีงกันมาโลกรอ้นจะแย่หรอืจะสงผลกระทบอย่างเลวรา้ย ถา้ไปดูขอ้มูลิ ่
ทางวทิยาศาสตรจ์รงิๆ ผลกระทบจะเลวรา้ยมากกวา่ทเีรารับรูก้นัมาก 
 
2. ปัญหาโลกรอ้นเป็นปัญหาระดับโลก ไมว่่าใครจะเป็นคนปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขนึไปในอากาศ ไม่
ว่าประเทศจนี ไทย อเมรกิา ยุโรป สดุทา้ยผลกระทบทเีกดิขนึสาหรับคนๆ หนงึทอียู่ในประเทศไทย ํ
หรอืคนๆ หนงึทอียู่ในอเมรกิา ผลกระทบในเชงสงแวดลอ้มทเีกดิขนึในคนแต่ละคน ไม่ว่าใครเป็นคนิ ิ
ปล่อยมากปล่อยนอ้ย  สุดทา้ยผลกระทบก็เหมอืนกัน ปัญหาทเีกดิขนึกับสภาวะโลกรอ้นเป็นปัญหา
ระดับโลก และการแกปั้ญหาภาวะโลกรอ้นจงึจําเป็นทจีะตอ้งเป็นการแกปั้ญหาระดับโลก ประเทศบาง
กลุม่ประเทศไมส่ามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตัวเอง เราไมส่ามารถปกป้องประเทศไทยใหดํ้าเนนิกจิกรรม 
เพอืจะทปีลอ่ยใหป้ระเทศอนืดําเนนิชวติแบบเดมิๆ ตอ่ไป การแกปั้ญหาตอ้งปฎบิตัริว่มกนั ี  
 

อนันเีป็นขอ้เท็จจรงิทางวทิยาศาสตร ์การจัดการปัญหาทผีา่นมาจําเป็นตอ้งดําเนนิการในระดับ
โลก ซงถูกบังคับโดยสภาวะสงคม การเมอืงทเีป็นอยู่ การเจรจาตอ้งเป็นระดับรัฐ ในการเป็นตัวแทนึ ั
เจรจา ทําใหเ้กดิอนุสญญาฯ และพธิกีารสารเกยีวโตตามมา ประเด็นก็คอื ผลกระทบใหญ่มาก และั
ตอ้งการแกปั้ญหาระดับโลก ขอ้มูลทางวทิยาศาสตรช์ชดว่าการแกปั้ญหาดกีว่าการไม่แกปั้ญหามาก ี ั
เพราะฉะนันทุกๆ ในโลกควรจะเห็นว่าเราตอ้งแกปั้ญหา เราตอ้งลดก๊าซเรอืนกระจกหมดทังโลก แต่
ปัญหาใหญค่อืวา่ แลว้ใครจะเป็นคนลด ใครจะตอ้งลดมาก ใครจะตอ้งลดนอ้ย หรอืใครจะเป็นผูนํ้าใน
การลด และอกีฝ่ายหนงึไมม่คีวามจําเป็น สามารถทจีะดําเนนิชวติไปตามปกตไิด ้ี  
 

ในความเห็นของผมอาจจะไมต่รงกบัหลายๆ ทา่นก็คอื ผมมองวา่เนอืงจากปัญหาใหญม่าก เรา
แตล่ะคนชวยกนัลดจะคุม้คา่มา่ กกวา่ ประเด็นคอืปัญหาใหญม่ากแคไ่หน อธบิายไดว้า่ ปัญหาใหญม่าก
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จนปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของโลกอยูท่ปีระมาณ 48,000 ลา้นตันตอ่ปี  แลว้ก็เพมิขนึเรอืยๆ 
ทกุๆ ปีๆ ละ1-2 เปอรเ์ซนต ์คอืปรมิาณการปล่อยขยายเพมิขนึเรอืยๆ ถา้เราจะลดปัญหาของโลกรอ้น็
ใหอ้ยู่ในสภาวะทีใหอุ้ณหภูมเิพมิขนึไม่เกนิ 2 องศา ปรมิาณการปล่อยตอ้งเรมิลดภายใน 5-10 ปี
ขา้งหนา้ อัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 10 เปอรเ์ซนต ์ ในความเป็นจรงิก๊าซเรือนกระจกเรา็
จะตอ้งลดมากกว่าทเีราสามารถปลอ่ยได ้ปัจจุบันถา้คดิต่อหัวประชากรเราจะปลอ่ยไดป้ระมาณ 5 ตัน
กว่าๆ ต่อคน  แต่ตัวเลขการปล่อยทีควรจะเป็นอยู่ทีประมาณ 2 ตันกว่าๆ ต่อคน สวนประเทศไทย่
ตัวเลขการปลอ่ยอยูตํ่ากวา่คา่เฉลยีโลกนดิหนงึคอืประมาณ 4 ตันกว่าๆ เพราะฉะนันทเีราปลอ่ยอยูถ่อื
วา่สงูกว่าค่าทคีวรจะเป็นอย่างมาก ตัวเลขการปล่อยทคีวรจะเป็นท ี2 ตันกว่าๆ ไม่ใชตัวเลขสดุทา้ยๆ ่
ตอ้งลงไปตํากวา่นีอกีมาก  เพราะฉะนัน สงทบีง่บอกไดค้อื การปลอ่ยอยูใ่นระดับทมีากเกนิกวา่โลกจิ
รองรับได ้เพราะฉะนันสงทเีราทําอยู่ปัจจุบันนันเกนิกว่าความเหมาะสม ฉะนันเราจะตอ้งลด วถิกีาริ
ดําเนนิชวติของเราๆ ตอ้งปรับเปลยีน ตอ้งลดก๊าซเรืี อนกระจกใหม้ากกว่านี  สมมตุคินอนืปลอ่ย 2 ตัน 
เราจะตอ้งปลอ่ยนอ้ยกวา่เพอืทจีะมชีวติทดีกีวา่น ีปัญหาใหญม่ากจนกระทัง มรีายงานทางวทิยาศาสตร์ี
บอกวา่ ณ ระดับ 2 องศาจะทําใหป้ระการังทมีชีวติในโลกตายได ้ ป่าฝนเขตรอ้นจะสญูเสยไปประมาณ ี ี
50 เปอรเ์ซนต ์ปัญหาอยูท่ี็ วา่การเจรจาเราจะใหใ้ครรับภาระมาก นอ้ยกวา่กัน ทา่ทขีองไทยในแง่หนงึ
ตอ้งยนืยันวา่ประเทศทพัีฒนาแลว้กอ่ปัญหามากกวา่เรา จงึควรทจีะลดปัญหากอ่น  
 

ปัจจุบันเราจะไม่รับพันธะกรณีใดๆ จากประเทศทพัีฒนาแลว้ แต่ไม่ใชว่าเราไม่ทําอะไรเลย ่
การดําเนนิการแกปั้ญหาลดภาวะกา๊ซเรอืนกระจกจะคุม้คา่กวา่การทเีราไมทํ่าอะไรเลย ผลกระทบทจีะ
เกดิกบัลกูหลาน ในอนาคตนันรนุแรงและมผีลตอ่การดําเนนิชวติมากกวา่ความสะดวกสบายทเีราไดรั้บี
จากการใชพลังงาน ถงึแมเ้ราจะไมรั่บพันธะกรณีแตใ่นแง่ของความรับผดิชอบตอ่ชวติลกูหลานมคีวาม้ ี
จําเป็นทจีะดําเนนิการเพอืลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  
 

การอภปิรายแลกเปลยีน 
 
อาร ีวฒันา ทมุมาเกดิ  
 

ในเรอืงความรับผดิชอบ แบง่ออกได ้2 ระดับ คอื การเจรจาในเวทโีลก แตไ่ม่วา่ใครจะปลอ่ย 
ก็ตามผลกระทบก็เกดิขนึทัวโลก ในเวทโีลก และเวทรีะดับประเทศก็ตอ้งมารว่มกนั  ซงสามารถแบง่ได ้ึ
เป็น 2 ค่าย คอืระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมกับกลุ่มประชาชน ภาคอุตสาหกรรมเหมอืนประเทศพัฒนา
แลว้ สวนประชาชนเหมอืนกับประเทศกําลังพัฒนา เราจะจัดการปัญหานีอย่างไร เพราะไม่ว่าใครจะ่
ปล่อย แต่ทุกคนไดรั้บผลกระทบเชนกัน ภาครัฐมหีลายกระทรวงทเีกยีวขอ้ง คอื กระทรวงพลังงาน ่
กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงเหล่านีตอ้งมปีฎบิัตกิารทชีดเจนในการแกปั้ญหา ั
เชน โครงการหรอืการดําเนนิงานเพอืใหม้กีารใชพลังงานอยา่งมปีระสทธภิาพ การใชพลังงานทดแทน ่ ้ ิ ้
เชน ไฟฟ้าชวมวล กระทรวงพลังงานตอ้งสงเสรมินโยบายเหลา่นีไปสชูมุชน ใหช้มุชนมบีทบาทรว่มใน่ ี ่ ่
การแกปั้ญหา  
 

ในขณะเดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรมตอ้งร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สงแวดลอ้ม ในการแกไ้ขปัญหาทสีงผลกระทบต่อชาวบา้น เชน กรณีปัญหามาบตาพุด จะตอ้งเร่งมอืิ ่ ่
แกไ้ขและมีมาตรการทีชดเจนทีจะดําเนินการ สวนสงทีกระทรวงคมนาคมควรตอ้งทําคือ พยายามั ่ ิ
สง่เสรมิการใชระบบขนสงมวลชน และจัดการระบบใหด้ใีหเ้ราเขา้ถงึระบบขนสงทดีขีนึ สงตา่งๆ เหลา่นี้ ่ ่ ิ
ภาครัฐตอ้งทํา แลว้จะตอ้งมคีวามชดเจนในการทําอย่างต่อเนือง ปัญหาของประเทศเรามาจากภาคั
การเมอืง เมอืการเมอืงเปลยีน นโยบายก็เปลยีน ขา้ราชการก็มปัีญหาในการรองรับ ในสวนของประเทศ่
ไทยเห็นดว้ยวา่ การแกปั้ญหาในประเทศเราตอ้งเป็นคนแก ้เราตอ้งยนือยูบ่นขาของเรา มคีวามรว่มมอื
กับทางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในขณะนีเรามองว่าภาคประชาชนเป็นกระบอกเสยงใหเ้รา ี
ว่าใหเ้ราทําอะไร เพราะฉะนันการทมีาร่วมในเวทนีี ดฉัินถอืว่าเป็นสงทดีีิ ทภีาครัฐจะไดรั้บขอ้มูล รับ
เสยงสะทอ้นกลับไปแลว้รูว้่าจรงิๆ แลว้การดําเนินงานของภาครัฐตรงหรือสวนทางกันกับทีพีนอ้งี
ตอ้งการหรอืไม ่  
 
นนัทยิา ตงัวสิทุธจิติร ผูด้าํเนนิรายการ 

เรากําลังพูดถงึเรอืงความเป็นธรรมใน 2 ระดับ ระดับแรกคอืประเทศอตุสาหกรรมกับประเทศ
กําลังพัฒนา อีกระดับหนึงคือในประเทศของเราเอง ทีมีทังภาคอุตสาหกรรม ภาคพลังงาน ภาค
ผูบ้รโิภคในเมอืง และภาคเกษตรกรรมในชนบท ซงจรงิๆ แลว้ เรอืงของการบรโิภคอาจจะไมเ่ทา่คนในึ
เมอืง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ก็ย่อมไม่เท่ากันแน่นอน เพราะฉะนัน ในเรืองค่าเฉลีย ดู
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เหมอืนจะมปัีญหาเรอืงความไมเ่ป็นธรรม เป็นไปไดห้รอืไม่ทจีะมกีารเก็บภาษีคนรวยในประเทศกําลัง
พัฒนาโดยทยีังไมไ่ปยุง่กบัคนจน 
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ดร.ชโลทร แกน่สนตสิขุมงคล คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ั  

ในแง่ของความเป็นธรรมนัน แบง่เป็น 2 สวน คอื การเจรจาในเวทโีลก ในแง่นั่ นเป็นความไม่
เท่าเทยีมกันระหวา่งประเทศ และภายในประเทศไทย เราควรสงเสรมิใหเ้กดิการพัฒนาอย่างยังยนืที่
สอดคลอ้งกับธรรมชาต ิ สวนระดับนานาชาตกิารเจรจาปัญหาร่วมกันนันมคีวามจําเป็น เพราะเราไม่่
สามารถแกปั้ญหาเองได ้และประเทศพัฒนาแลว้ฝ่ายเดียวไม่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกไดม้าก
พอทจีะใหโ้ลกรอดพน้การเปลียนแปลงทอีันตรายได ้ถา้ประเทศพัฒนาแลว้ลดก๊าซเรือนกระจกลง
เหลอืศูนยภ์ายในปี 2025 ระดับการปล่อยตอ้งตํากวา่ศนูย ์ถงึจะรอดพน้จากอนัตรายได ้ เพราะฉะนั
ประเทศพัฒนาแลว้ทําฝ่ายเดียวไม่ได ้ประเทศกําลังพัฒนาตอ้งชวย ทําใหเ้กดิการสรา้่ งแรงจูงใจ
บางอย่างทีจะใหป้ระเทศกําลังพัฒนาร่วมดว้ย เพราะฉะนันแนวโนม้อาจจะตอ้งมีการใหเ้งนิ  หรือ  
เทคโนโลยกีบัประเทศกําลังพัฒนา 
 

อาร ีวฒันา ทมุมาเกดิ 

 ในภาคเกษตรกรรม ขณะนีเรมิมกีารเปิดประเด็นการลดกา๊ซเรอืนกระจกในภาคเกษตร ซงเป็นึ
เรอืงสาคัญ ทังเกษตรอตุสาํ หกรรมและเกษตรชาวบา้น เราจะตอ้งปกป้องผลประโยชนท์ังสองสวน แต่่
เกษตรชาวบา้นเวลามีปัญหาก็ปรับตัวไดย้ากกว่า ภาครัฐเราใหค้วามสาคัญกับเกษตรชาวบา้น จะํ
ตดิตามเรอืงการเกษตรอย่างใกลช้ด และจะรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรอยา่งเต็มทใีนเวทเีจรจา ิ
เราคดิวา่จะตอ้งทํางานรว่มกบักระทรวงเกษตร พลังงาน และอตุสาหกรรม  
 
 ประเทศทพัีฒนาแลว้ตอ้งการยา้ยฐานการผลติมาประเทศกําลังพัฒนา เชน ญปีุ่ นกําลังเขา้มา่
ตังโรงเหล็กในประเทศไทย ในเรอืงการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ถา้อตุสาหกรรมตา่งๆ เชน อตุสาหกรรม่
เหล็กกลา้ อตุสาหกรรมซเมนต ์ถา้มาอยูใ่นประเทศเี รา แลว้เป็นอตุสาหกรรมทปีลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
มาก ประเทศไทยก็จะตอ้งแบกรับตัวเลขของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหล่านัน  สวนผลผลิต่
เหล็กกลา้ หรอืผลติซเมนตท์ไีดถ้กูสงกลับไปขายทญีปีุ่ น โดยญปีุ่ นไมต่อ้งรับผดิชอบกา๊ซเรอืนกระจกี ่
ทเีกดิขนึในกระบวนการผลติ เพราะฉะนัน ปัจจุบันจงึพจิารณาเฉพาะกระบวนการผลติไม่พอ แต่ตอ้ง
ครอบคลุมไปถงึประเทศผูบ้รโิภคดว้ย ความรับผดิชอบจงึไม่ใชอยู่ในประเทศผูผ้ลติเท่านัน แต่ตอ้ง่
รวมถงึผูใ้ชรายสดุทา้ยดว้ย  ซงเรากําลังศกษาว่าสามารถเป็นไปไดห้รอืไม่ ถา้ไดป้ระเทศไทยจะนํา้ ึ ึ
ขอ้เสนอเหลา่นใีนเวทโีลก  
 
นนัทยิา ตงัวสิทุธจิติร ผูด้าํเนนิรายการ 

 เรอืงนีหลายหน่วยงานเขา้มารับผดิชอบ แต่ดูเหมอืนกับว่าจุดยนืต่างกัน เชน คณะกรรมการ่
สงเสรมิการลงทุน ่ (บโีอไอ) ชกชวนประเทศจีนใหม้าลงทุนในอุตสาหกรรมหนักทีปล่อยก๊าซเรือนั
กระจกทจีนีจะไมทํ่าแลว้ และคา่แรงงานก็สงูขนึ เพราะฉะนัน ทําอยา่งไรหน่วยงานภาครัฐถงึจะมจีดุยนื
เดยีวกนั 
 
ดร.ชโลทร แกน่สนตสิขุมงคลั  

 ภาครัฐเองมหีลายหน่วยงาน แตล่ะหน่วยงานมงีานทรัีบผดิชอบ เพราะฉะนันแตล่ะหน่วยงานจะ
มจีดุเนน้ทตีา่งกนั หนา้ทสีวนหนงึของกระทรวงทรัพยากรฯ คอืพยายามอธบิายกับหน่วยงานรัฐดว้ยกั่ น
เองว่า วสิยทัศน์ในกระแสเดมิทเีป็นอยูอ่าจจะเกดิปัญหาในอนาคต จากขอ้จํากัดเรอืงของสภาวะโลกั
รอ้น อย่างไรก็ตามตอ้งใชเวลาในการปรับเปลียน และเป็นหนา้ทขีองพวกเราทีตอ้งชวยกันอธบิาย  ้ ่
จะตอ้งพยายามผลักดันดว้ย อย่างเรอืงของเรดนีชดเจน ในวธิคีดิของกรมป่าไมก้็มีั วธิคีดิวา่ป่ายังเป็น
ป่าของรัฐ ไมใ่ชป่าของชมุชนทจีะเขา้ไปจัดการ จงึเป็นหนา้ทขีองเราทจีะอธบิายใหห้น่วยงานรัฐเขา้ใจ ่  
 
อาร ีวฒันา ทมุมาเกดิ 

 ในภาครัฐนันประกอบดว้ยหลายกระทรวง และแต่ละกระทรวงก็อยากสรา้งผลงานของตัวเอง 
เชน บโีอไอ ตอ้งการใหต้า่งชาตเิขา้มาลงทุ่ นในภาคอตุสหกรรม ถา้อตุสาหกรรมเตบิโตถอืเป็นผลงาน 
แต่ในกระแสสภาวะโลกรอ้น อุตสาหกรรมทีเขา้มาลงทุนแลว้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เพราะฉะนันกระทรวงอตุสาหกรรมตอ้งหันกลับมาพจิารณาจะสงเสรมิการผลติอตุสาหกรรมอยา่งเดยีว่
ไม่ได ้แต่ตอ้งสงเสรมิอตุสาหกรรมทสีะอาด  อตุ่ สาหกรรมทปีล่อยก๊าซเรอืนกระจกสงูตอ้งไมย่นิยอม
ใหเ้ขา้มาลงทนุในประเทศ และตอ้งพจิารณาไปถงึวา่ผูบ้รโิภคตอ้งรับผดิชอบดว้ย เพราะฉะนันถงึเวลา
แลว้ทตีอ้งปรับใหค้วามคดิเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน แกปั้ญหาร่วมกันในเรอืงสภาวะโลกรอ้น ขณะนี
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ประเทศไทยไดจั้ดตังคณะกรรมการแห่งชาตขินึมาดูแลเรืองโลกรอ้น ทุกสมัยทีผ่านมานายกฯ จะ
แตง่ตังใหร้องนายกฯมาด ูแตรั่ฐบาลปัจจบุนันายกฯ ลงมาดแูลเอง  
 
ชยณรงค ์วงศศศธร กลุม่รกัทอ้งถนิบอ่นอกั ์ ิ  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

 ดูเหมอืนว่ากระทรวงทรัพยากรฯ จะยอมรับว่าถา้เกดิการยา้ยฐานการผลติอุตสาหกรรมทมีา
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ผูบ้รโิภคตอ้งรับผดิชอบในเรอืงภาวะโลกรอ้นดว้ย แต่เคยคดิถงึพวกเราทอียู่
รอบๆ โรงเหล็ก โรงไฟฟ้าบา้งหรอืไม่ แต่ถา้วทิยากรจากกระทรวงทรัพยากรฯ มอํีานาจอยู่กระทรวง
อุตสาหกรรม วันนีอาจจะไม่ไดม้า หรืออย่างวทิยากรทเีป็นนักวชิาการ เวลาคดิทจีะพัฒนาประเทศ 
หรอืรับประกนัวา่นายกฯ คนนดี ีลงมาดแูลทกุอยา่ง แตส่งทนีายกฯ สอออกไปเมอื ิ ื 3 วันทแีลว้ ผมบอก
ไดเ้ลยวา่ฐานเสยงนายกลดลงไปเลย ในแงค่วามรับผดิชอบตอ่ประชาชน การทบีอกวา่มาบตาพุดตอ้งี
อุทธรณ์ แสดงถงึการไรจ้ติสานึก ไรค้วามรับผดิชอบต่อชวติของคนมาบตาํ ี พุด ในฐานะทีผมเป็น
ประชาชน ขอบอกว่าวันนีทศิทางของประเทศลดโลกรอ้นตอ้งทําดว้ยทศิทางทีเป็นธรรม แต่วันนีที
รัฐบาลเขา้ไปเจรจา ไมไ่ดเ้จรจาเพอืความเป็นธรรม แตเ่จรจาวา่จะเอาเงนิเป็นตัวตังมากกวา่  
 
สไุลดะ โตะ๊หล ีจากพนืทโีครงการแยกกา๊ซ ทอ่สงกา๊ซไทย่ -มาเลเซย ี อ.จะนะ จ.สงขลา  

 พวกเราเห็นว่าการลดโลกรอ้นตอ้งเป็นธรรม สงิทเีกดิขนึกับพนืทอํีาเภอจะนะคดิวา่ทําใหโ้ลก
รอ้นหรือไม่ โรงแยกก๊าซ ท่อสงก๊าซ และโรงไฟฟ้าจะนะ จะเกดิขนึอกี ่ 2-3 โรง โรงงานเหล่านีคือ
จดุเรมิตน้ปัญหาโลกรอ้น การแกปั้ญหาโลกรอ้นจงึตอ้งแกต้รงจดุเรมิตน้ ไมใ่ชวา่แกปั้ญหาทปีลายเหต ุ่
ตอ้งแกปั้ญหาทตีน้เหต ุถา้หากจะไมใ่หโ้ลกรอ้นก็ตอ้งหยดุพัฒนาอตุสาหกรรมทจีะขนึมาเป็นพันๆ โรง 
ถา้หากไมห่ยดุการพัฒนาอตุสาหกรรม ไมห่ยดุการพัฒนาททํีาใหส้งแวดลอ้มไมว่า่จะเป็นมนุษย ์สตว ์ิ ั
พืชผลทุกอย่างถูกทําลายจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ หรือว่าการรัฐบาลร่วมกับนายทุนต่างชาต ิ
นายทนุขา้มชาตแิลว้มาทําลายประชาชน นีเรยีกวา่ทําใหโ้ลกรอ้นหรอืไม ่ อยากจะฝากบอกไปถงึการ
เจรจาระดับโลก วา่ประเทศไทยกําลังจะพังพนิาศแลว้ เราจะมาแกปั้ญหากันไดอ้ยา่งไร  ถา้นักลงทุน
ตา่งชาตริ่วมมอืกบัรัฐบาลเอาผลประโยชนเ์ขา้กระเป๋าตัวเองและฆา่ประชาชน นีเป็นสงไดรั้บกบัตัวเองิ
ทอํีาเภอจะนะทไีม่ไดรั้บความเป็นธรรม ชาวบา้นพยายามทจีะปกป้องทรัพยากรธรรมชาต ิแตก่ลับถูก
ทุบต ีทํารา้ย นีเป็นสงททํีาใหโ้ลกรอ้น ตอ้งลดการพัฒนาททํีาลายทรัพยากรธรรมชาตทิมีาจากทุนิ
ตา่งชาต ิ
 
อดุม เจรญินยิมไพร เครอืขา่ยชนเผา่ 

 ในสวนของประเทศไทยคดิวา่การเสนอในเรอืงสทธมินุษยชนของชนเผ่าพนืเมอืงนันนอ้ยมาก่ ิ
ในเวทรีะดับโลก ชนเผ่าพนืเมอืงทอีาศยอยูใ่นป่าจะไดรั้บผลกระทบมากหากเรดเกดิขนึ เราจะเห็นว่าั
กลไกการเจรจาทผี่านมา ไมว่า่อนุสญญาใดๆ ประชาชนแทบจะไมไ่ดรั้บรูข้่ั าวสารเลยวา่กลุม่เจรจาคดิ
อย่างไร กําลังจะเสนออะไร รัฐไม่ไดรั้บรูข้อ้มูลทันท ีเสนอใหพ้จิารณาใหม้ตีัวแทนภาคประชาชนเขา้
ไปในคณะเจรจาอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายจะไดห้รือไม่ ซงจะทําใหภ้าคประชาชนไดรั้บรูข้อ้มูลึ
ขา่วสาร  
 
อาร ีวฒันา ทมุมาเกดิ 

 จรงิๆ ในองคป์ระกอบคณะผูแ้ทนไทยมอีงคก์รจากภาคประชาชน คอืบัณฑูร เศรษฐศโรตม ์ิ
และสถาบันธรรมรัตน์ฯ ในองคป์ระกอบคณะผูแ้ทนไทยมทีังภาครัฐ ภาคเอกชน และองกก์รประชาชน 
และกอ่นการเจรจาทกุครัง เราก็จะมกีารแลกเปลยีนความคดิเห็นไมว่า่จะเป็นภาครัฐ นักวชิาการ แมแ้ต่
องกก์รประชาชน เชน การประชมุทศีู่ นยป์ระชมุแหง่ชาตสิรกิติต ิเมอืวันท ีิ 14 กนัยายน 2552 รวมทัง
เรอืงเรด ในขณะเดยีวกนัในเวทเีจรจาก็จะมตีัวแทนภาคประชาชนไปดว้ย  
 
 สาหรับอตุสาหกรรมตา่งประเทศสามารถพจิารณาได ้ํ 2 ระดับ ถา้อตุสาหกรรมต่างประเทศจะ
มาลงทุนในประเทศไทย สงทีประเทศไทยและกระทรวงอุตสาิ หกรรมจะตอ้งพิจารณาก็คือ 
อุตสาหกรรมต่างๆ ทจีะมาลงทุนในประเทศไทยจะตอ้งไม่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบในทางลบ ไม่ว่าดา้น
สงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ วิถีชวิตของประชาชน หลักการนีประเทศไทยทีจะตังขึนเพือป้องกัน ิ ี
อุตสาหกรรมทีจะเขา้มาตอ้งไม่สรา้งปัญหาใหก้ับพวกเรา  เหล่านีคือสงทีเราผลักดันใหก้ระทรวงิ
อตุสาหกรรมดําเนนิการ 
 
 แต่ในกรณีทีอุตสหกรรมเหล่านีเขา้มาลงทุนแลว้ กรอบอีกชนหนึงทีจะป้องกันคือ ถา้ั
อตุสาหกรรมเหล่านันปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสงู ซงจะอยู่ในบัญชการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของไทย ึ ี
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เราจะไมพ่จิารณาเฉพาะการผลติในประเทศเทา่นัน แตจ่ะพจิารณาไปถงึผูบ้รโิภควา่ใครเป็นผูนํ้าไปใช ้
เพราะฉะนันตอ้งไปคดิคา่การปลอ่ยกา๊ซทปีระเทศนันๆ  
 
พดุ บญุเต็ม จากเขอืนราษไีศล 

 ผมมขีอ้เสนอแนะถงึจุดออ่น จุดแข็ง เบอืงตน้ จะเห็นว่าชาวบา้นถูกรัฐบาลใชกลไกอํานาจรัฐ้
มาบังคับ ผูท้กีุมอํานาจรัฐคอืกลุ่มคนทแีฝงตัวไปเป็นนักการเมอืง  คนเหล่านีออกระเบยีบกฎหมาย
ควบคุมกับชาวบา้น สงหนงึทผีมสนับสนุนคอืเราตอ้งแกไ้ขปัญหาของเราเองแลว้ สทธทิดีนิของพวกิ ิ
เราเป็นสทธคิรอบครองมรดกตกทอดทมีมีาตังแตก่อ่นการออกกฎหมาย ดังนันผมขอเสนอวา่ สงหนงึทีิ ิ
เราจะตอ้งพงึตัวเราเอง คอืการผนวกกันจากหลายเครอืขา่ยร่วมกันทัง เอ็นจโีอ ราชการ ชาวบา้น ได ้
หรอืไม ่เรารวมปัญหาแตล่ะพนืทกีดดันใหเ้กดิการเจรจา มเิชนนันปัญหาจะไมไ่ดรั้บการแกไ้ข่  
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