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บทท่� 1 

REDD+ ไม่่ได้้เป็็นแค่่ค่วาม่ล้้ม่เหล้ว
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 REDD มีีอิิทธิิพลต่่อินัโยบายป่่าไม้ีขอิงนัานัาป่ระเทศมีากว่่า 15 ปี่ ด้ว่ยการให้้คำำามัี�นัว่่าจะทำาให้้ต้่นัไม้ีมีีค่ำาในัขณะที�
ยังมีีชีีวิ่ต่อิย่่มีากกว่่าต้่นัไม้ีที�ถู่กโค่ำนัทำาซุุง ได้แก่ม่ีลค่ำาที�สังคำมีจะได้จากการด่ดซัุบก๊าซุเรือินักระจก ด้ว่ยวิ่ธีิที�ทำาให้้เกิดต้่นัทุนั
ที�ต่ำ�าที�สุด ในัอิดีต่ บริษััทเอิกชีนัที�ทำากำาไรมีห้าศาลจากการพลิกผืืนัป่่าให้้เป็่นัไร่นัาเชิีงเดี�ยว่ ทุ่งป่ศุสัต่ว์่ เห้มืีอิงแร่ เขื�อินั ห้รือิ
สิ�งก่อิสร้างอืิ�นั ๆ ไม่ีเคำยให้้คำว่ามีสนัใจกับ REDD มีาก่อินั

  REDD นัั�นัป่ระสบคำว่ามีล้มีเห้ลว่ในัการป้่อิงกันัป่่ามิีให้้ถู่กทำาลายอิย่างไม่ีต้่อิงสงสัย แต่่ถู้าเรามีอิงแต่่คำว่ามีล้มีเห้ลว่
ที�ชัีดเจนัขอิง REDD เราก็จะไม่ีเห็้นัภาพรว่มีทั�งห้มีดขอิงผืลกระทบด้านัลบที�ต่ามีมีา

 REDD คืำอิตั่ว่ย่อิขอิงคำำาว่่า ‘Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation’ ห้รือิ
กระบว่นัการลดการป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกจากการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า ซุ่�งเป็่นัหั้ว่ใจสำาคัำญขอิงนัโยบายป่่าไม้ีนัานัาชีาติ่เมืี�อิ 15 
ปี่ที�ผ่ืานัมีา 

จุดเริ�มีต้่นัขอิง REDD นัั�นัคืำอิสมีมีติ่ฐานัที�ให้้ค่ำาต่อิบแทนัแก่การไม่ีตั่ดไม้ีทำาลายป่่าและหั้นัมีาอินุัรักษ์ัป่่าแทนั ดังนัั�นั 
REDD จ่งทำาให้้ต้่นัไม้ีมีีค่ำาในัขณะที�ยังมีีชีีวิ่ต่อิย่่มีากกว่่าต้่นัไม้ีที�ถู่กโค่ำนัทำาซุุง และเป็่นัวิ่ธีิลดก๊าซุเรือินักระจกที�ทำาให้้เกิด
ต้่นัทุนัที�ต่ำ�าที�สุด

สำาห้รับผ้่ืที�สนัับสนุันั REDD นัั�นั การจ่ายค่ำาต่อิบแทนัให้้แก่ผ้่ืที�อินุัรักษ์ัป่่าแทนัที�จะทำาลายนัั�นัเป็่นัวิ่ธีิที�สมีบ่รณ์แบบ

ทว่่าบริษััทเอิกชีนัที�ทำากำาไรมีห้าศาลจากการพลิกผืืนัป่่าให้้เป็่นัไร่ป่าล์มีห้รือิถัู�ว่เห้ลือิง ทุ่งป่ศุสัต่ว์่ เห้มืีอิงแร่ เขื�อินั 
ถูนันั ห้รือิสิ�งก่อิสร้างอืิ�นั ๆ ไม่ีเคำยสนัใจในัโคำรงการ REDD เลยเนืั�อิงจากผืลกำาไรที�ได้จากการตั่ดไม้ีส่งกว่่าจากการอินุัรักษ์ั
ป่่ามีาก ไม่ีว่่าใคำรก็ต่ามีที� “สนัใจป่ระโยชีน์ัทางเศรษัฐกิจเห้นืัอิสิ�งอืิ�นัใดย่อิมีจะลงทุนัในันัำ�ามัีนัป่าล์มีมีากกว่่า” ต่ามีที�กลุ่มี
สนัับสนุันัระบบต่ลาด REDD เขียนัไว้่ในัปี่ 2014 

กลุ่มีอืิ�นั ๆ ก็ไม่ีสนัใจเช่ีนักันัเพราะกิจกรรมีตั่ดไม้ีทำาลายป่่าขอิงต่นันัั�นัเป็่นัการกระทำาที�ผิืดกฎห้มีาย ดังนัั�นัจะมีีบริษััท
ไห้นัที�จะสมัีคำรโคำรงการ REDD และเปิ่ดเผืยข้อิม่ีลการทำาผิืดกฎห้มีายในัอิดีต่อิย่างแน่ันัอินั

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)

นัอิกจากนีั�ยังมีีกลุ่มีที�ตั่ดไม้ีทำาลายป่่าเพื�อิอ้ิางสิทธิิในัที�ดินัผืืนันัั�นั ซุ่�งจะไม่ีสนัใจผืลต่อิบแทนัที�จะได้จาก REDD เนืั�อิงจาก 
เป้่าห้มีายห้ลักขอิงกลุ่มีนีั�มิีใช่ีการทำากำาไรในัระยะสั�นั

15 ปี่ผ่ืานัไป่ แนัว่คิำดเรื�อิง REDD ที�เคำยนัำาเสนัอิต่่อิที�ป่ระชุีมีสห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่าด้ว่ยการเป่ลี�ยนัแป่ลงสภาพภ่มิีอิากาศ
โลกและให้้คำำามัี�นัว่่ากลไก REDD จะเป็่นัแนัว่ทางในัการลดก๊าซุเรือินักระจกที�รว่ดเร็ว่และถู่กที�สุดด้ว่ยการป้่อิงกันัการตั่ดไม้ี
ทำาลายป่่านัั�นัป่ระสบคำว่ามีล้มีเห้ลว่ในัการป้่อิงกันัการตั่ดไม้ีในัว่งกว้่าง อัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าในับราซิุล เป่ร่ และคำอิงโก
นัั�นัเพิ�มีส่งข่�นัมีาโดยต่ลอิดตั่�งแต่่มีีการนัำากลไก REDD มีาใช้ี

คำว่ามีล้มีเห้ลว่ขอิง REDD ในัการป้่อิงกันัการตั่ดไม้ีทำาลายป่่านีั�ได้รับการบันัท่กไว้่เป็่นัเอิกสาร งานัวิ่จัยเกี�ยว่กับ
ป่ระสิทธิิภาพขอิงเงินัทุนัจากรัฐบาลเยอิรมัีนัที�สนัับสนุันักลไก REDD เมืี�อิเร็ว่ ๆ นีั�อิธิิบายว่่าทำาไมีเรื�อิงราว่คำว่ามีสำาเร็จขอิง 
REDD จ่งเกิดจาก “การลดคำว่ามีคำาดห้วั่งที�มีีต่่อิโคำรงการ” ที�ทำาให้้กลุ่มีผ้่ืสนัับสนุันั REDD สามีารถูสร้าง “สิ�งที�ด่เห้มืีอินั
ผืลลัพธ์ิเชิีงบว่กในับริบทขอิงข้อิจำากัดขอิงกลไก” 

และราคำาที�ต้่อิงจ่ายในัการป่รับลดคำว่ามีคำาดห้วั่งนีั�ก็คืำอิ “คำว่ามีเจือิจางลงขอิงเป้่าห้มีายในัการห้ยุดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า”

อิย่างไรก็ต่ามี การให้้คำว่ามีสนัใจแต่่เพียงคำว่ามีล้มีเห้ลว่ขอิงกลไก REDD ในัการลดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าจะทำาให้้เราไม่ี
เห็้นัภาพรว่มีทั�งห้มีดขอิงผืลกระทบด้านัลบที�ต่ามีมีา

REDD ไม่่ใช่่ค่วาม่ล้้ม่เหล้วสำำาหรัับทุกค่น

REDD ไม่ีใช่ีคำว่ามีล้มีเห้ลว่สำาห้รับผ้่ืที�ใช้ีกลไกนีั�เป็่นัเคำรื�อิงมืีอิสร้างอิิทธิิพลคำว่บคุำมีที�ดินัที�เคำยเป็่นัขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงและ
ชีาว่ป่่า

เรื�อิงราว่ขอิงการเกษัต่รแบบตั่ดและเผืา การเกษัต่รพื�นับ้านัที�ทำาให้้เกิดการตั่ดไม้ี และการเกษัต่รในัแบบขอิงชีาว่
บ้านัที�ต้่อิงพัฒนัาให้้ทันัสมัียนัั�นัได้รับการยอิมีรับกันัมีากข่�นักว่่าเมืี�อิ 15 ปี่ที�ผ่ืานัมีา ถู่งแม้ีว่่าจะเป็่นัคำว่ามีเชืี�อิที�ผิืดและทำาให้้
เกิดการถืูอิคำรอิงที�ดินัโดยนัายทุนัรายให้ญ่ 
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น่ นัอิกจากนีั�  REDD เกือิบทุกโคำรงการมุ่ีงเป่ลี�ยนัวิ่ธีิการใช้ีทรัพยากรป่่าขอิงชุีมีชีนัท้อิงถิู�นั และเบี�ยงเบนัคำว่ามีสนัใจ

ขอิงสาธิารณชีนัไป่จากการตั่ดไม้ีทำาบายป่่าขอิงนัายทุนั

อีิกกลไกห้น่ั�งที�ถืูอิกำาเนิัดจาก REDD ได้แก่ ‘nature-based solutions’ (NbS) ก็ไม่ีทำาให้้อุิต่สาห้กรรมีพลังงานั
ฟอิสซิุลต้่อิงผิืดห้วั่ง

 REDD ได้สร้างข้อิแก้ตั่ว่ให้้แก่อุิต่สาห้กรรมีเพื�อิป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกกันัได้ต่่อิไป่ ซุ่�งเป็่นักิจกรรมีห้ลักที�จำาเป็่นัต่่อิ
ธุิรกิจและก่อิให้้เกิดภาว่ะโลกร้อินั กลไก REDD, REDD+ และ NbS ในัปั่จจุบันัทำาให้้บริษััทนัำ�ามัีนั ถู่านัหิ้นั และก๊าซุ
ธิรรมีชีาติ่สามีารถูอ้ิางได้ว่่ากิจกรรมีขอิงพว่กต่นัไม่ีได้ทำาให้้เกิดภาว่ะโลกร้อินั 

สิ�งที�ต้่อิงทำาก็เพียงแค่ำจ่ายเงินัให้้ผ้่ืที�อ้ิางว่่าทำากิจกรรมีด่ดซัุบคำาร์บอินัในัสถูานัที�ที�อืิ�นั บริษััทสายการบินั เห้มืีอิงแร่ 
เกษัต่ร และอิาห้าร เป็่นัธุิรกิจที�ใช้ีกลไก REDD เป็่นักลยุทธ์ิในัการรักษัากระบว่นัการผืลิต่ที�ใช้ีพลังงานัถู่านัหิ้นัขอิงต่นัไว้่

อิย่างไรก็ต่ามี ข้อิเท็จจริงมัีนัเป็่นัไป่ไม่ีได้ที�จะชีดเชียผืลกระทบที�เกิดจากภาว่ะโลกร้อินัที�เกิดจากการป่ล่อิยคำาร์บอินั
จากพื�นัผิืว่โลกที�อิาศัยเว่ลานัับล้านัปี่ในัการฝัังตั่ว่ 

ต่่อิให้้สมีมีติ่ว่่ากลไก REDD สามีารถูทำาเช่ีนันัั�นัได้จริงด้ว่ยการป่ล่กต้่นัไม้ีมีากข่�นัห้รือิป้่อิงกันัการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า 
เรื�อิงนีั�เป็่นัมีายาคำติ่ที�อัินัต่ราย 

ด้ว่ยการห้ล่อิเลี�ยงมีายาคำติ่นีั�ไว้่ กลไก REDD สามีารถูเบี�ยงเบนัคำว่ามีสนัใจขอิงสาธิารณชีนัไป่จากการป่ล่อิยก๊าซุ
เรือินักระจกไป่ต่ามีป่กติ่และจ่งกลายเป็่นัตั่ว่การขอิงภาว่ะโลกร้อินัไป่เสียเอิง

ป่ระการสุดท้าย บริษััทที�ป่ร่กษัา อิงค์ำกรอินุัรักษ์ั และ NGO ก็ได้รับผืลป่ระโยชีน์ัจากป่ระเทศอุิต่สาห้กรรมีและ
โคำรงการที�สนัับสนุันัทุนัให้้แก่ REDD ด้ว่ยเงินัที�ใช้ีซืุ�อิคำาร์บอินัเคำรดิต่ นัายห้น้ัาซืุ�อิขายที�เชีี�ยว่ชีาญด้านักลไก REDD เจ้าขอิง
โคำรงการภาคำเอิกชีนั สถูาบันัรับรอิงมีาต่รฐานั และบริษััทต่รว่จป่ระเมิีนัก็เช่ีนัเดียว่กันัที�ได้ส่ว่นัแบ่งผืลกไรกันัอิย่างถู้ว่นัห้น้ัา 

สำำ�หรัับบริัษััทเหล่่�น้ี้�แล้่ว กล่ไก REDD ก็ไม่่เชิิงเป็็นี้คว�ม่ล้่ม่เหล่วเส้ำยท้เด้ียว

คืำอิตั่ว่ย่อิขอิงคำำาว่่า ‘Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation’ ห้รือิ
กระบว่นัการลดการป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกจากการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า
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บทท่� 2 

REDD อะไรัท่�ซ่่อนอยู่่่เบ้�องหลั้งค่ำาว่า R – E – D - D?
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ป่็าไม้่เก่�ยู่วข้้องอยู่่างไรักับการัป็รัะชุ่ม่สุำด้ยู่อด้ด้้านการัเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งสำภาพภ่มิ่อากาศโล้กข้อง
สำหป็รัะช่าช่าติิ?

จากข้อิเท็จจริงที�ว่่าคำาร์บอินัพบมีากในัถู่านัหิ้นั นัำ�ามัีนั และก๊าซุธิรรมีชีาติ่ เช่ีนัเดียว่กับในัต้่นัไม้ี ทำาให้้เกิดแนัว่คิำด
เรื�อิงการลดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าคืำอิแนัว่ทางที�สำาคัำญที�จะแก้ปั่ญห้าโลกร้อินั 

แต่่กลุ่มีนัักวิ่ทยาศาสต่ร์ที�ให้้คำำาป่ร่กษัาแก่สห้ป่ระชีาชีาติ่ในัเรื�อิงภาว่ะโลกร้อินัได้โต้่แย้งว่่า เพื�อิลดคำว่ามีเสี�ยงจากโลก
ร้อินั เราคำว่รคำำาน่ังถู่งป่ริมีาณคำาร์บอินัในับรรยากาศ มีากกว่่าที�จะห้าแห้ล่งที�มีา  สอิดคำล้อิงกับบริษััทนัำ�ามัีนัและป่ระเทศ
อุิต่สาห้กรรมีต่่าง ๆ นิัยมีใช้ีข้อิโต้่แย้งนีั�เพื�อิเบี�ยงเบนัคำว่ามีสนัใจขอิงสาธิารณชีนัไป่จากคำว่ามีจำาเป็่นัเร่งด่ว่นัที�ต้่อิงฝัังคำาร์บอินั
ไว้่ใต้่ดินัเช่ีนัเดิมีแทนัการป่ล่อิยส่่บรรยากาศในัร่ป่ขอิงคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์ ซุ่�งห้มีายถู่งการห้ยุดกิจกรรมีขุดเจาะนัำ�ามัีนั ถู่านัหิ้นั 
และก๊าซุธิรรมีชีาติ่

 REDD จ่งถู่กนัำามีาใช้ีเพื�อิต่่อิอิายุกิจกรรมีเห้ล่านีั�โดยอ้ิางว่่าการรักษัาป่่า (ห้รือิการป่ล่กต้่นัไม้ีเป็่นัล้านัๆ ต้่นั) จะ
สามีารถูแก้ไขคำว่ามีเสียห้ายที�เกิดจากกิจกรรมีการเผืาคำาร์บอินัขอิงมีนุัษัย์ได้ ซุ่�งเป็่นัการเบี�ยงเบนัคำว่ามีสนัใจที�ก่อิให้้เกิด
อัินัต่ราย

ทำาไม่ REDD จึึงม่่ช้่�อเร่ัยู่กอ้�น ๆ ท่�ต่ิางกันไป็ แล้ะค่วาม่แติกต่ิางรัะหว่างช้่�อเหล่้าน่�ค้่ออะไรั?

คำำาอิธิิบายที�ว่่า REDD สามีารถูช่ีว่ยลดอัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าได้นัั�นัถู่กเป่ลี�ยนัแป่ลงอิย่่เสมีอิตั่�งแต่่เกิด REDD ข่�นัในัปี่ 
2005 การเป่ลี�ยนัแป่ลงดังกล่าว่สะท้อินัให้้เห็้นัถู่งคำว่ามีแต่กต่่างขอิง REDD ที�ได้รับการอิอิกแบบจากกลุ่มีผืลป่ระโยชีน์ัต่่าง ๆ 

เดิมีทีนัั�นั REDD คืำอิข้อิเสนัอิลดป่ริมีาณคำาร์บอินัในับรรยากาศด้ว่ยการลดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าโดยการให้้ค่ำาต่อิบแทนัแก่
บริษััทเอิกชีนัที�ทำาธุิรกิจเกี�ยว่กับการตั่ดไม้ี 

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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เมืี�อิเกิดการเป่ลี�ยนัแป่ลงต่่อิ ๆ มีาและ REDD ได้เพิ�มีกิจกรรมีสนัับสนุันัต่่าง ๆ เข้ามีาในัโคำรงการและกลายเป็่นั
กิจกรรมีหั้ว่ห้อิกที�เชืี�อิกันัในัขณะนัั�นัว่่าจะสามีารถูระดมีทุนัขนัาดให้ญ่ได้ กิจกรรมีอิย่างการป่ล่กต้่นัไม้ี การอินุัรักษ์ัป่่า และ
ว่นัเกษัต่รแบบดั�งเดิมี ได้รับการป่ระกาศว่่าเป็่นัโคำรงการที�สามีารถูขอิรับทุนัสนัับสนุันัจาก REDD ได้ 

ต่ิอไป็น่�เป็็นโค่รังการั REDD ในร่ัป็แบบท่�แติกต่ิางกัน 5 ร่ัป็แบบ :

RED ที�เกิดข่�นัในัปี่ 2005 ซุ่�งมุ่ีงเป้่าไป่ที� D=deforestation (การตั่ดไม้ีทำาลายป่่า) มีีสมีมีติ่ฐานัซุ่�งได้แก่ทุนัขอิง RED 
จะทำาให้้การตั่ดไม้ีลดลงโดยการจ้างให้้บริษััทที�ทำาธุิรกิจตั่ดไม้ีห้ยุดกิจกรรมีขอิงต่นัลง  

ต่่อิมีาได้มีีการเพิ�มี D ตั่ว่ที�สอิงได้แก่ degradation (การทำาคำว่ามีเสื�อิมีโทรมีให้้แก่ป่่า) เข้ามีาในัปี่ 2007 เป็่นั REDD 
ซุ่�งทำาให้้สามีารถูให้้ทุนัแก่ผ้่ืที�ทำาให้้ป่่าเสื�อิมีโทรมีแต่่ยังมีีต้่นัไม้ียืนัต้่นัอิย่่ดังนัั�นัจ่งยังสามีารถูเรียกได้ว่่าเป็่นัป่่าต่ามีคำำาจำากัด
คำว่ามีขอิงสถิูติ่สากล ทั�ง RED และ REDD สัญญาที�จะจ่ายเงินัให้้แก่ใคำรก็ต่ามีที�ว่างแผืนัจะทำาลายป่่าแต่่ยกเลิก จะเห็้นัได้ชัีด
ว่่าระบบค่ำาต่อิบแทนัเช่ีนันีั�จะทำาให้้เกิดการแบล็กเมีล์ “ถู้าคุำณไม่ีจ่ายฉัันั ฉัันัก็จะทำาลายป่่า”

ห้ลังจากนัั�นัไม่ีนัานัก็มีีการเพิ�มีเคำรื�อิงห้มีาย + (บว่ก) เข้าไป่ท้ายชืี�อิเป็่นั REDD+ ที�สนัับสนุันัทุนัให้้แก่บริษััทที�ป่ล่กป่่า
ห้รือิอินุัรักษ์ัป่่า เคำรื�อิงห้มีาย “+” คืำอิ ‘การเก็บกักคำาร์บอินั’ (การป่ล่กป่่า), ‘การจัดการป่่าอิย่างยั�งยืนั’ (การตั่ดซุุงเชิีง
อุิต่สาห้กรรมี) และการอินุัรักษ์ัป่่า (พื�นัที�อินุัรักษ์ั) ซุ่�งสามีารถูสมัีคำรขอิรับทุนัสนัับสนุันัจาก REDD ได้ เห้ตุ่ผืลเบื�อิงห้ลังการ
ใส่เคำรื�อิงห้มีายบว่กเช่ีนันีั�มีีคำว่ามีแต่กต่่างกันัไป่ แต่่ส่ว่นัให้ญ่จะเป็่นัการให้้เห้ตุ่ผืลว่่าเมืี�อิต้่นัไม้ีเติ่บโต่ข่�นั ก็จะสามีารถูด่ดซัุบ
คำาร์บอินัที�ส่งข่�นัด้ว่ย ดังนัั�นัการป่ล่กป่่าน่ัาจะเป็่นัผืลดีต่่อิสภาพอิากาศโลกและบริษััทผืลิต่ไม้ีก็จะได้รับเงินัพิเศษัเพื�อิการคัำด
เลือิกไม้ีที�จะตั่ดอิย่างเห้มีาะสมีและระมัีดระวั่งมีากข่�นัเพื�อิมิีให้้เกิดการตั่ดที�มีากเกินัคำว่ามีจำาเป็่นั

การเพิ�มีเรื�อิงอินุัรักษ์ัเข้าไป่ในัขอิบเขต่นิัยามีขอิง REDD ยิ�งก่อิให้้เกิดปั่ญห้ามีากข่�นั เนืั�อิงจากผ้่ืที�ทำากิจกรรมีอินุัรักษ์ัป่่า
อิย่่ก่อินัที�จะเกิดกอิงทุนั REDD แล้ว่และต้่อิงการสมัีคำรเพื�อิขอิเงินัทุนัสนัับสนุันัจะต้่อิงผ่ืานัเกณฑ์์ห้น่ั�งในัสอิงเงื�อินัไขต่่อิไป่นีั� : 

1. กิจึกรัรัม่บางส่ำวน (เช่ีนั การทำาไร่เลื�อินัลอิย) เป็่นัการกระทำาที�ทำาลายป่่าและจะต้่อิงห้ยุดการทำาไร่ในัลักษัณะดัง
กล่าว่เพื�อิแลกเป่ลี�ยนักับการสนัับสนุันัด้านัทุนั ห้รือิ 

2. ป่็าในพ้�นท่�ถู่กบุกรุัก ซุ่�งถู้าป่ราศจากซุ่�งทุนัสนัับสนุันัจาก REDD แล้ว่ก็ไม่ีสามีารถูห้ยุดยั�งการบุกรุกดังกล่าว่ได้ 

เงื�อินัไขดังกล่าว่นีั�ไม่ีเพียงแต่่ส่งเสริมีให้้เกิดการเข้าใจผิืดว่่าชีนัพื�นัเมืีอิง ชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัคืำอิผ้่ืที�ทำาลายป่่าเสียเอิง แต่่ยัง
ลดบทบาทการเป็่นัผ้่ืพิทักษ์ัป่่าขอิงชีนัพื�นัเมืีอิง ชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัอีิกด้ว่ย ซุ่�งเป็่นัการละเลยบทบาทการเป็่นัผ้่ืพิทักษ์ัป่่าขอิงชีนั
พื�นัเมืีอิง ชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัอิย่างถู่กต้่อิงต่ามีกฎห้มีายในัห้ลายป่ระเทศ และ REDD กล่าว่ห้าว่่าชีนัพื�นัเมืีอิง ชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัเป็่นัผ้่ื
บุกรุกป่่าที�พว่กเขาอิาศัยอิย่่มีานัานัเสียเอิง

การเป่ลี�ยนัแป่ลงขั�นัต่่อิมีาได้แก่อิำานัาจห้น้ัาที�และขอิบเขต่ขอิง REDD+ โดยให้้เห้ตุ่ผืลว่่า REDD+ จะต้่อิงคำรอิบคำลุมี
พื�นัที�ที�กว้่างให้ญ่กว่่าพื�นัที�ขอิงโคำรงการใดโคำรงการเดียว่ ดังนัั�นัจ่งเกิดโคำรงการ REDD+ ที�คำรอิบคำลุมีทั�งภ่มิีภาคำ จังห้วั่ด 
ห้รือิแม้ีแต่่ป่ระเทศ ที� REDD+ พิจารณาว่่าจะต้่อิงลดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าลง มิีฉัะนัั�นักิจกรรมีตั่ดไม้ีก็จะเพียงย้ายไป่ดำาเนิันั
การที�อืิ�นัต่่อิ 

แม้ีแต่่ข้อิต่กลงป่ารีสเกี�ยว่กับการเป่ลี�ยนัแป่ลงสภาพภ่มิีอิากาศโลกในัปี่ 2016 ก็ยังอ้ิางอิิงถู่ง REDD+ ร่ป่แบบนีั� 
เนืั�อิงจากคำรอิบคำลุมีพื�นัที�ป่่าต่่าง ๆ ที�อิย่่ภายใต้่การถืูอิคำรอิง และรัฐบาลขอิงแต่่ละป่ระเทศก็ต้่อิงการเข้าคำว่บคุำมีกิจกรรมี
การเก็บกักคำาร์บอินัไว้่ในัป่่าด้ว่ยกลไก REDD+ และป่ริมีาณคำาร์บอินัที�โคำรงการ REDD+ แต่่ละโคำรงการเก็บกักได้ก็ได้ถู่ก
นัำาไป่รว่มีอิย่่ในัแผืนัการป่ล่กป่่าคำาร์บอินัขอิงป่ระเทศ ซุ่�งได้รับการสนัับสนุันัโดยกอิงทุนั The World Bank’s BioCarbon 
Fund เกิดเป็่นัต่ลาดคำาร์บอินัภาคำสมัีคำรใจข่�นั

โคำรงการ REDD+ ในัแต่่ละภ่มิีภาคำก็ยังมีีอิิทธิิพลในัพื�นัที�อิย่่ถู่งแม้ีว่่าจะรว่มีเข้ากับแผืนัระดับชีาติ่แล้ว่ก็ต่ามี ซุ่�งเรื�อิง
เช่ีนันีั�เกิดข่�นัตั่�งแต่่เมืี�อิไร เกิดข่�นัได้อิย่างไร และจะส่งผืลอิย่างไรต่่อิโคำรงการย่อิยอิย่างไรนัั�นัก็ยังไม่ีมีีคำว่ามีชัีดเจนั
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ภาษัาต่่าง ๆ ได้ยาก 

เมืี�อิเกิดการต่่อิต้่านั REDD และข้อิเสียขอิง REDD เริ�มีมีอิงเห็้นัได้ชัีดเจนั อิงค์ำกรอินุัรักษ์ัขนัาดให้ญ่อิงค์ำกรห้น่ั�งก็ได้
เริ�มีโป่รโมีท REDD ในัชืี�อิอืิ�นั ซุ่�งได้แก่ Nature-Based Solutions (NbS) ห้รือิ Nature Climate Solutions มีีคำว่ามีห้มีาย
ว่่าการแก้ปั่ญห้าสิ�งแว่ดล้อิมีโดยใช้ีธิรรมีชีาติ่

Indigenous REDD ห้รือิ REDD สำาห้รับชีนัพื�นัเมืีอิงเป็่นัสัมีป่ทานัที�ได้รับการผืลักดันัโดยชีนัพื�นัเมืีอิงเพื�อิให้้กลุ่มีผ้่ื
สนัับสนุันั REDD ได้ต่ระห้นัักว่่าการต่่อิต้่านัขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงต่่อิการตั่ดไม้ีทำาลายป่่านีั�เอิงที�ทำาให้้ป่่าบางแห่้งเห้ลือิรอิดมีาได้
จนัถู่งปั่จจุบันั

 REDD ป่ระเภทนีั�เกิดห้ลังจากที�มีีการเพิ�มีงานัอินุัรักษ์ัเข้าไป่ในัขอิบเขต่งานัขอิง REDD 

สิทธิิทางกฎห้มีายเห้นืัอิดินัแดนัขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงคืำอิคำว่ามีต้่อิงการห้ลักขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงมีาโดยต่ลอิดและทำาให้้ชีนัพื�นั
เมืีอิงเข้าร่ว่มีในัโคำรงการ Indigenous REDD ทว่่าในักรณีส่ว่นัมีากแล้ว่คำว่ามีต้่อิงการนีั�ยังไม่ีได้รับการต่อิบสนัอิง

ใค่รัค้่อต้ินคิ่ด้แล้ะใค่รัเป็็นผู้่้สำนับสำนุน REDD?

จุดเริ�มีต้่นัขอิง REDD เริ�มีที�การป่ระชุีมีว่่าด้ว่ยการเป่ลี�ยนัแป่ลงสภาพภ่มิีอิากาศขอิงสห้ป่ระชีาชีาติ่ โคำรงการที�อ้ิางว่่า
สามีารถูลดการป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกด้ว่ยการงดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า (ยกตั่ว่อิย่างเช่ีนับริษััทผ้่ืผืลิต่นัำ�ามัีนัป่าล์มีและนัำ�ามัีนั
ถัู�ว่เห้ลือิงงดการถูางป่่าเพื�อิขยายพื�นัที�เพาะป่ล่ก เป็่นัต้่นั) ถู่กถูอิดอิอิกจากการซืุ�อิขายคำาร์บอินัภายใต้่พิธีิสารเกียว่โต่ในัปี่ 
1997 นัักเจรจาต่่อิรอิงด้านัสิ�งแว่ดล้อิมีได้ให้้เห้ตุ่ผืลไว้่ว่่า

ป็รัะการัแรัก โคำรงการเห้ล่านีั�มีีคำว่ามีสามีารถูที�จะผืลิต่คำาร์บอินัเคำรดิต่เป็่นัจำานัว่นัมีากจนัท่ว่มีต่ลาดและทำาให้้ราคำา
ขอิงคำาร์บอินัเคำรดิต่ต่กต่ำ�า 

ป็รัะการัท่�สำอง เมืี�อิเกิดไฟป่่า โคำรงการเห้ล่านีั�ก็จะส่ญเสียค่ำาชีดเชียการด่ดซัุบคำาร์บอินัไป่ (เห้ตุ่ผืลที�โต้่แย้งกันัในั
ขณะนัั�นัก็คืำอิการเก็บกักคำาร์บอินัไว้่ในัป่่านัั�นัขาดคำว่ามียั�งยืนัที�จำาเป็่นัสำาห้รับชีดเชียก๊าซุเรือินักระจกที�ถู่กป่ล่อิยอิอิกไป่แล้ว่)

ป็รัะการัท่�สำาม่ การลดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าในัพื�นัที�จำากัดในัโคำรงการป่ล่กป่่าคำาร์บอินัไม่ีได้ห้มีายคำว่ามีว่่าจะป้่อิงกันัมิี
ให้้นัักตั่ดไม้ีย้ายพื�นัที�ดำาเนิันัการไป่ยังพื�นัที�อืิ�นั 

ป็รัะการัสุำด้ท้ายู่ เรายังไม่ีมีีวิ่ธีิทางต่รงที�ใช้ีวั่ดป่ริมีาณคำาร์บอินัที�เก็บกักไว้่ในัป่่า ดังนัั�นัตั่ว่เลขที�ใช้ีกันัอิย่่ทั�ว่ไป่นัั�นัไม่ี
แม่ีนัยำาและไม่ีน่ัาเชืี�อิถืูอิเป็่นัอิย่างยิ�ง

อิงค์ำกรอินุัรักษ์ัสิ�งแว่ดล้อิมีสากลอิย่าง Environmental Defense และ Nature Conservancy ห้รือิสถูาบันัที�
ป่ร่กษัาอิย่าง World Resources Institute (WRI) ได้ทำาการรณรงค์ำอิย่างห้นัักเพื�อิรว่มีโคำรงการป่ล่กป่่าคำาร์บอินัเข้าไป่ในั
กลไกการซืุ�อิขายคำาร์บอินัเคำรดิต่ขอิงพิธีิสารเกียว่โต่ ในัปี่ 2005 “Coalition for Rainforest Nations” ห้รือิคำว่ามีร่ว่มีมืีอิ
ระห้ว่่างป่ระเทศในัเขต่ป่่าฝันั ซุ่�งนัำาโดยตั่ว่แทนัจากป่ระเทศป่าปั่ว่นิัว่กินีัและคำอิสต่าริกา ได้นัำาเอิาแนัว่คิำด RED ดั�งเดิมี (ลด
ป่ริมีาณก๊าซุเรือินักระจกด้ว่ยการลดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า) ข่�นัมีาเสนัอิต่่อิที�ป่ระชุีมีสห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่าด้ว่ยการเป่ลี�ยนัแป่ลง
สภาพภ่มิีอิากาศโลกให้ม่ี 

การร่ว่มีมืีอิเช่ีนันีั�มัีกถู่กนัำาไป่สื�อิสารต่่อิอิย่างผิืด ๆ  ว่่าเป็่นัคำว่ามีร่ว่มีมืีอิระห้ว่่างป่ระเทศในัเขต่ป่่าฝันัในัขณะที�ชืี�อิที�ถู่ก
ต้่อิงได้แก่ “คำว่ามีร่ว่มีมืีอิระห้ว่่างป่ระเทศในัเขต่ป่่าฝันั” เป็่นัชืี�อิที�บ่งบอิกถู่งคำว่ามีเป็่นั NGO ดั�งเดิมี ซุ่�งคิำดข่�นัโดยนัักศ่กษัา
คำณะบริห้ารธุิรกิจแห่้งมีห้าวิ่ทยาลัยโคำลัมีเบียสอิงคำนั และห้น่ั�งในันัั�นัเป็่นัชีาว่ป่าปั่ว่นิัว่กินีัและเป็่นัตั่ว่แทนัขอิงป่ระเทศในั
การป่ระชุีมีสห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่าด้ว่ยการเป่ลี�ยนัแป่ลงสภาพภ่มิีอิากาศโลก

การสนัับสนุันัด้านัทุนัจากรัฐบาลขอิงป่ระเทศอุิต่สาห้กรรมีอิย่างนัอิร์เว่ย์ เยอิรมีนีั และสห้ราชีอิาณาจักร ทำาให้้
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โคำรงการ “Coalition for Rainforest Nations” นีั�มีีบทบาทสำาคัำญในัการทำาให้้ REDD ฝัังรากล่กลงในัเว่ทีป่ระชุีมี
สห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่าด้ว่ยการเป่ลี�ยนัแป่ลงสภาพภ่มิีอิากาศโลก ณ เมืีอิงบาห้ลี ป่ระเทศอิินัโดนีัเซีุย ในัปี่ 2007 ในัปี่เดียว่กันันัั�นั
เอิง World Bank ได้ริเริ�มีโคำรงการ Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) ห้รือิกลไกสร้างพันัธิมิีต่รร่ว่มีโคำรงการ
ป่่าคำาร์บอินัข่�นัโดยมีีวั่ต่ถุูป่ระสงค์ำเพื�อิก่อิตั่�งต่ลาดคำาร์บอินัข่�นัโดยเร่งด่ว่นั ห้ลังจากนัั�นัไม่ีนัานัก็ได้ก่อิตั่�งกอิงทุนั BioCarbon 
Fund และ Forest Investment Program (FIP) ห้รือิโคำรงการลงทุนัในัผืืนัป่่าข่�นั 

เมืี�อิป่ระกอิบกับโคำรงการอิย่าง REDD Early Movers (REM) ขอิงรัฐบาลเยอิรมัีนัและ International Climate 
and Forest Initiative (NICFI) ขอิงรัฐบาลนัอิร์เว่ย์แล้ว่ โคำรงการเห้ล่านีั�เป็่นัการนัำาร่อิงกลไก REDD+ เข้าไป่ในักลุ่มี
ป่ระเทศในัซีุกโลกใต้่

ถู่งแม้ีว่่าในัที�สุดแล้ว่โคำรงการป่่าคำาร์บอินัก็ไม่ีได้รับการบรรจุเข้าในักลไกการซืุ�อิขายคำาร์บอินัเคำรดิต่ขอิงพิธีิสารเกีย
ว่โต่ แต่่กลไก REDD ก็เกิดข่�นัแทนัเพื�อิเป็่นัเคำรื�อิงมืีอิทางนัโยบายป่่าสำาห้รับนัานัาชีาติ่ 

การสนัับสนุันัจากรัฐบาลขอิงห้ลาย ๆ ป่ระเทศและกอิงทุนัเพื�อิมีนุัษัยธิรรมี ทำาให้้เกิดอุิต่สาห้กรรมีให้ม่ีนีั�ข่�นั อัินัรว่มี
ไป่ถู่งบริษััทที�ป่ร่กษัา บริษััทผืลิต่คำาร์บอินัเคำรดิต่อิย่าง Wildlife Works Carbon สถูาบันัรับรอิงมีาต่รฐานัอิย่าง Climate, 
Community, and Biodiversity Standards (CCBS) และตั่ว่แทนัจำาห้น่ัายคำาร์บอินัเคำรดิต่ 

เมืี�อิต่ำาแห้น่ังงานัเห้ล่านีั�ผ่ืกติ่ดอิย่่กับโคำรงการ REDD คำว่ามีมีีป่ระสิทธิิภาพและคำว่ามีต่รงต่่อิวั่ต่ถุูป่ระสงค์ำขอิง REDD 
ก็จะถู่กลดคำว่ามีสำาคัำญลงไป่ในัสายต่าขอิงผ้่ืที�สนัับสนุันัโคำรงการ REDD ทั�งห้ลาย
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บทท่� 3 

REDD ยัู่งจ่ึายู่เงินซ้่�อค่าร์ับอนเค่รัดิ้ติ

ทั�ง ๆ ท่�ม่่การัตัิด้ไม้่ทำาล้ายู่ป่็าเพิ�ม่ม่ากขึ้�น เป็็นไป็ได้้อยู่่างไรั?
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ในัปี่ 2019 กอิงทุนั Green Climate Fund ได้จ่ายเงินัจำานัว่นั 96.5 ล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯ แก่รัฐบาลบราซิุลเพื�อิจ้าง
ให้้ลดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า เช่ีนัเดียว่กับที�ตั่�งแต่่ปี่ 2015 เป็่นัต้่นัมีา โคำรงการ REDD Early Movers ขอิงรัฐบาลเยอิรมัีนัได้
จ่ายเงินั 44 ล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯ แก่รัฐบาลบราซิุล ทั�ง ๆ ที�การตั่ดไม้ีทำาลายป่่าในับราซิุลยังเกิดข่�นัอิย่างต่่อิเนืั�อิงตั่�งแต่่นัำา
โคำรงการ REDD มีาใช้ี

 เรื�อิงเช่ีนันีั�มิีใช่ีเรื�อิงผิืดป่กติ่ เนืั�อิงการการจ่ายเงินัสนัับสนุันัเป็่นัไป่ต่ามีนิัยามี “คำว่ามีสำาเร็จ” ที�กำาห้นัดโดย REDD 

ในักรณีขอิง Green Climate Fund และ REDD Early Movers นัั�นั รัฐบาลขอิงทั�งสอิงป่ระเทศได้ต่กลงกันัว่่าจะ
จ่ายค่ำาต่อิบแทนัต่ราบใดก็ต่ามีที�อัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าต่ำ�ากว่่าค่ำาเฉัลี�ยในัอิดีต่ ยิ�งไป่กว่่านัั�นั ในักรณีขอิงบราซิุลได้นัำาค่ำา
ส่งสุดขอิงอัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าในัปี่ 2004 และ 2005 มีาใช้ี ดังนัั�นัจ่งไม่ีเป็่นัที�น่ัาแป่ลกใจที�อัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าลด
ลงเป็่นัอิย่างมีากห้ลังโคำรงการ REDD เพราะการเลือิกใช้ีค่ำาเกณฑ์์มีาต่รฐานัโดยรัฐบาลบราซิุล 

นัอิกจากนีั�ยังมีีเรื�อิงขอิงการตั่ดเขต่แดนัขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงและกล่าว่ห้าว่่าเป็่นัต้่นัต่อิขอิงการตั่ดไม้ีอิย่างผิืดกฎห้มีาย 
เมืี�อิเริ�มีนัำา REDD มีาใช้ีรัฐบาลก็ห้ยุดกระทำาเห้ล่านีั�และหั้นัมีาจ่ายค่ำาต่อิบแทนัให้้แก่ชีนัพื�นัเมืีอิงต่ามีห้ลักการขอิง REDD 
ผืลก็คืำอิอัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าเพิ�มีส่งข่�นัอีิก

ทำาไมีรัฐบาลบราซิุลจังยังรับเงินัสนัับสนุันัสำาห้รับโคำรงการ REDD อิย่่? 

เป็่นัเพราะว่่าเลือิกเอิาระยะเว่ลาที�มีีอัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าส่งมีาอ้ิางอิิง  แม้ีว่่าอัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าจะเพิ�มีส่ง
ข่�นัห้ลังเข้าโคำรงการ REDD ก็ยังถืูอิว่่าเป็่นัคำว่ามีสำาเร็จ ต่ราบใดก็ต่ามีที�ไม่ีเพิ�มีส่งไป่กว่่าอัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าที�เคำย
บันัท่กไว้่ในัอิดีต่ 

เพราะสมีมีติ่ฐานัคืำอิอัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าอิาจเพิ�มีส่งกว่่าที�ผ่ืานัมีาห้ากป่ราศจากโคำรงการ REDD

จะเห็้นัได้ว่่าการจ่ายค่ำาต่อิบแทนัแก่โคำรงการ REDD+ ใช้ีการเทียบเกณฑ์์จากอิดีต่ บางโคำรงการถู่งกับใช้ีเกณฑ์์ที�ไม่ี  
สมีเห้ตุ่สมีผืลกว่่า ได้แก่การนัำาเอิาอัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าที�เกิดข่�นัจริงมีาเทียบกับอัิต่ราที�สมีมีติ่ข่�นัห้ากป่ราศจากโคำรงการ 
REDD ทำาให้้เจ้าขอิงโคำรงการสามีารถูตั่�งค่ำาสมีมีติ่ได้ส่งต่ามีใจชีอิบเพื�อิให้้โคำรงการขอิงต่นัสามีารถูรับเงินัสนัับสนุันัต่่อิไป่ได้

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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ยิ�งไป่กว่่านัั�นั REDD ยังได้กำาห้นัดวิ่ธีิคำำานัว่ณค่ำาต่อิบแทนัที�ทำาให้้อัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าที�สมีมีติ่ข่�นัห้ากป่ราศจาก
โคำรงการ REDD นัั�นัส่งเกินัจริงไป่มีาก โดยค่ำาสมีมีติ่ยิ�งส่ง คำว่ามีแต่กต่่างระห้ว่่าอัิต่ราที�เกิดข่�นัจริงและอัิต่ราสมีมีติ่ยิ�งมีาก 
ต่ามีมีาด้ว่ยป่ริมีาณคำาร์บอินัเคำรดิต่ที�สามีารถูนัำาไป่ขายได้ที�ส่งข่�นัเป็่นัเงาต่ามีตั่ว่

 โค่รังการั REDD หล้ายู่โค่รังการัใช้่หลั้กการัน่�ในการัค่ำานวณค่าร์ับอนเค่รัดิ้ติท่�โค่รังการัข้องตินผู้ลิ้ติได้้

ตั่ว่อิย่างห้น่ั�งได้แก่โคำรงการ REDD ที�บริห้ารจัดการโดยอิงค์ำกร NGO เพื�อิอินุัรักษ์ัสิ�งแว่ดล้อิมีที�ให้ญ่ที�สุดได้แก่ The 
Nature Conservancy (TNC) โดย TNC อ้ิางว่่าห้ากป่ราศจากโคำรงการ REDD แล้ว่ TNC ว่างแผืนัจะตั่ดไม้ีในัป่่าเพื�อินัำามีา
ขายเป็่นัซุุงในัปี่ต่่อิมีา คำำากล่าว่อ้ิางนีั�ไม่ีน่ัาเชืี�อิถืูอิอิย่างยิ�ง เพราะอีิก 20 ปี่ต่่อิมีา TNC ได้ระดมีทุนัเพื�อิซืุ�อิที�ป่่าจำานัว่นัมีาก
และอ้ิางว่่าเพื�อิป้่อิงกันัการตั่ดไม้ีมีาขาย

 REDD เป็็นเค่ร้ั�องม้่อค่วบคุ่ม่ท่�ดิ้นข้องช่นพ้�นเม้่อง

คำว่ามีขัดแย้งที�เกิดข่�นัจากโคำรงการ REDD และผืลกระทบที�มีีต่่อิชีนัพื�นัเมืีอิงนัั�นัได้รับการบันัท่กไว้่เป็่นัจำานัว่นัมีาก 
โดยคำว่ามีขัดแย้งมัีกเกิดข่�นับนัเขต่พื�นัที�ทับซุ้อินั เช่ีนัเมืี�อิโคำรงการ REDD กำาห้นัดพื�นัที�ห้น่ั�ง ๆ เป็่นัเขต่ห้ว่งห้้ามีโดยเพิกเฉัย
ต่่อิสิทธิิบนัที�ทำากินัและป่่าขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงที�อิาศัยอิย่่กันัมีาเป็่นัเว่ลานัานัมีาแล้ว่ และเขต่ห้ว่งห้้ามีมัีกห้้ามีมิีให้้ผ้่ืใดบุกรุกเข้า
มีาเก็บฟืนัห้รือิใช้ีไฟ บางคำรอิบคำรัว่ถู่กย่ดป่ศุสัต่ว์่เพราะสัต่ว์่เลี�ยงขอิงต่นัเข้าไป่เล็มีห้ญ้าในัเขต่ห้ว่งห้้ามี

 นัอิกจากนีั�ยังก่อิให้้เกิดคำว่ามีขัดแย้งระห้ว่่างคำนัและสัต่ว์่ป่่า ยกตั่ว่อิย่างเช่ีนัโคำรงการ REDD ในัเขต่ Kasigau ในั
ป่ระเทศเคำนัยา มีีรายงานัว่่า ฝ่ังช้ีางป่่าบุกเข้ามีาทำาลายพืชีไร่ และชีาว่ไร่ไม่ีได้รับการชีดเชียจากโคำรงการห้รือิทางอุิทยานั
แห่้งชีาติ่แต่่อิย่างใด

นัอิกจากนีั� REDD ยังทำาให้้รัฐบาลและอิงค์ำกร NGO เพื�อิอินุัรักษ์ัสิ�งแว่ดล้อิมีมีีข้อิอ้ิางเพื�อิสนัับสนุันัการทำาไร่พาณิชีย์
อีิกด้ว่ย เพราะทำาให้้ชีาว่ไร่ต้่อิงพ่�งพาเทคำโนัโลยีและทรัพยากรจากนัายทุนัรายให้ญ่ อิย่างปุ่�ยเคำมีี เมีล็ดพันัธ์ุิพืชีแบบพิเศษัที�
เพิ�มีผืลผืลิต่ (อ้ิางว่่าเพื�อิชีาว่ไร่จะได้ใช้ีพื�นัที�ป่ล่กน้ัอิยลง) มีากข่�นั 

การโป่รโมีทการทำาไร่พาณิชีย์เช่ีนันีั�ทำาให้้บริษััทเอิกชีนัขนัาดให้ญ่ บริษััทที�ป่ร่กษัา และห้น่ัว่ยงานัรัฐสามีารถูคำว่บคุำมี
การใช้ีที�ดินัขอิงชีาว่บ้านัและคำว่บรว่มีที�ดินัขอิงชีาว่บ้านัเข้าเป็่นัส่ว่นัห้น่ั�งขอิงระบบต่ลาดอิาห้ารกระแสห้ลัก 

โดยวิ่ธีิการเช่ีนันีั� โคำรงการ REDD ทำาให้้ชีาว่บ้านัค่ำอิย ๆ ส่ญเสียภ่มิีปั่ญญาดั�งเดิมี สิทธิิ และการคำว่บคุำมีที�ดินัทำากินั
และวิ่ถีูชีีวิ่ต่ขอิงต่นั

ยิ�งไป่กว่่านัั�นั REDD ห้ลายโคำรงการยังใช้ีโดรนับินัสำารว่จการใช้ีที�ดินัและใคำรบ้างที�ใช้ีที�ดินัขอิงโคำรงการ ซุ่�งในับางคำรั�ง
อิาจเป็่นัด้านัที�ดีเช่ีนัต่รว่จห้าผ้่ืบุกรุกป่่าชุีมีชีนัอิย่างผิืดกฎห้มีายเพื�อิลักลอิบตั่ดไม้ี ทว่่าการใช้ีโดรนัเพื�อิการคำว่บคุำมีการใช้ี
ที�ดินัขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงนัั�นัเกิดข่�นับ่อิยกว่่า โดยเฉัพาะอิย่างยิ�งในัพื�นัที�ทับซุ้อินั จะเกิดอิะไรข่�นัห้ากโดรนัต่รว่จพบการตั่ดไม้ี
เพื�อินัำามีาซุ่อิมีแซุมีบ้านัเรือินัขอิงชีนัพื�นัเมืีอิง? และเจ้าขอิงโคำรงการ REDD พร้อิมีที�ป่ร่กษัาจะสามีารถูเก็บข้อิม่ีลจากเคำรื�อิง
มืีอิทำาแผืนัที�ดิจิทัลและแบ่งปั่นัข้อิม่ีลนีั�แก่ชีาว่บ้านัผ้่ืร่ว่มีโคำรงการห้รือิไม่ี? ใคำรเป็่นัผ้่ืที�คำว่บคุำมีข้อิม่ีลเห้ล่านีั�?

ไม่ีว่่าจะเป็่นัการตั่�งเป้่าห้มีายเพื�อิเป่ลี�ยนัวิ่ธีิการทำาการเกษัต่รห้รือิการใช้ีป่่าขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงก็ต่ามี แต่่เจต่นัาขอิง 
REDD ในัทางป่ฏิิบัติ่ก็คืำอิการลดทอินัอิิสรภาพและคำว่ามีมัี�นัคำงอิาห้ารขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงไม่ีทางใดก็ทางห้น่ั�ง และก่อิอิิทธิิพลให้้
แก่เจ้าขอิงโคำรงการและที�ป่ร่กษัาเห้นืัอิที�ผืืนัป่่าที�อิย่่ในัโคำรงการ REDD ในัการกำาห้นัดม่ีลค่ำาทางการเงินัให้้แก่ต้่นัไม้ีในัฐานัะ
ที�เป็่นัห้น่ัว่ยเก็บกักคำาร์บอินั

 REDD และ “nature-based solutions” ทำาให้้เกิดการยด่ที�ดินัทำากินัขอิงชีาว่บ้านัมีาเป่ลี�ยนัเป็่นัฐานัการผืลิต่
คำาร์บอินัเคำรดิต่เพื�อิการจำาห้น่ัาย
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REDD ทำาให้้อิุต่สาห้กรรมีที�ใชี้พลังงานัถู่านัห้ินัสามีารถูดำาเนัินักิจการได้ต่่อิไป่ด้ว่ยการชีะลอิการเป่ลี�ยนัถู่ายระบบ
พลังงานัไป่ส่่พลังงานัสะอิาดให้้ชี้าลง 

บริษััทเอิกชีนัที�ได้รับแรงกดดันัให้้ดำาเนัินัการอิะไรสักอิย่างเพื�อิชีะลอิภาว่ะโลกร้อินัลงได้หั้นัมีาสร้างภาพลักษัณ์ขอิง
ต่นัว่่าเป็่นัผ้่ืพิทักษ์ัป่่า บริษััทนัำ�ามัีนัอิย่าง Eni และ Shell ป่ระกาศว่่าจะ “ป่กป้่อิงและอินุัรักษ์ัผืืนัป่่า” (Eni) และ “แนัว่ทาง 
nature-based solutions จะทำาให้้บริษััทบรรลุเป้่าห้มีาย net-zero ภายในัปี่ 2050” (Shell) 

อิย่างไรก็ต่ามีในัทางป่ฏิิบัติ่นัั�นัแต่กต่่างมีาก บริษััทเห้ล่านีั�มิีได้บรรลุเป้่าห้มีายที�ให้้คำำามัี�นัไว้่ว่่าจะเก็บคำาร์บอินัไว้่ใต้่ดินั
แต่่อิย่างใด เพราะยังขุดเจาะนัำ�ามัีนั ถู่านัหิ้นั และก๊าซุฟอิสซิุลอิอิกมีาใช้ีต่่อิเนืั�อิง ซุ่�งเป็่นัสาเห้ตุ่ห้ลักขอิงภาว่ะโลกร้อินั

เห้ตุ่ผืลที�บริษััทนัำ�ามัีนัที�ก่อิให้้เกิดมีลภาว่ะส่ว่นัให้ญ่ขอิงโลกอิย่าง Eni และ Shell ให้้คำว่ามีสนัใจกับป่่า โคำรงการ 
REDD และ “nature-based solutions” ก็เพราะโคำรงการเห้ล่านีั�ทำาให้้บริษััทสามีารถูดำาเนิันักิจการต่่อิไป่ได้ 

สิ�งที�ต้่อิงทำาก็เพียงแต่่ป่ระกาศว่่าจะผืลิต่ก๊าซุฟอิสซิุลที� “carbon neutral” ซุ่�งขัดกับข้อิเท็จจริงที�ว่่าพลังงานั
ฟอิสซิุลไม่ีสามีารถูเป็่นั “carbon neutral” ได้ และกลไกชีดเชียการป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกด้ว่ยคำาร์บอินัเคำรดิต่ก็เป็่นัเพียง
การฟอิกเขียว่ขอิงบริษััทนัำ�ามัีนั เพื�อิให้้บริษััทสามีารถูเผืาพลังงานัฟอิสซิุลเพื�อิผืลป่ระโยชีน์ัทางเศรษัฐกิจกันัได้ต่่อิไป่ และ
กลายเป็่นัต้่นัเห้ตุ่ห้ลักขอิงปั่ญห้าโลกร้อินัเมืี�อิเทียบกับผืลลัพธ์ิเล็ก ๆ น้ัอิย ๆ อิย่างการช่ีว่ยลดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าเสียอีิก
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บทท่� 4

ค่าร์ับอนทุกป็รัะเภทเหม้่อนกันหร้ัอไม่่? :  
ค่าร์ับอนจึากฟอสำซิ่ล้ อำานาจึ แล้ะค่วาม่รุันแรัง
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สมีมีติ่ฐานัที�สนัับสนุันัห้ลักการขอิง REDD ได้แก่คำาร์บอินัทุกป่ระเภทส่งผืลกระทบต่่อิสภาพภ่มิีอิากาศโลกแบบเดียว่กันั 
ห้มีดเป็่นัคำำาโกห้กที�อัินัต่ราย ในัโลกนีั�มีีคำาร์บอินัสอิงป่ระเภทให้ญ่ๆ ได้แก่ คำาร์บอินัที�ป่ล่อิยจากพืชีห้รือิ Biotic Carbon และ
คำาร์บอินัที�ป่ล่อิยจากการเผืานัำ�ามัีนั ก๊าซุ และถู่านัหิ้นัห้รือิ Fossil Carbon 

สมีมีติ่ฐานัดังกล่าว่มิีได้ระบุให้้ชัีดเจนัว่่าการเผืานัำ�ามัีนั ก๊าซุ และถู่านัหิ้นัทำาให้้สภาพภ่มิีอิากาศโลกเป่ลี�ยนัแป่ลง นัอิกจาก
นีั�ยังซุ่อินัคำว่ามีรุนัแรง การทำาลายล้าง และการละเมิีดสิทธิิที�เป็่นัรากฐานัขอิงอิาณาจักรแห่้งพลังงานัฟอิสซิุลไว้่ในัคำราว่เดียว่กันั 

ดังนัั�นัเราจ่งจำาเป็่นัต้่อิงทำาคำว่ามีเข้าใจในัคำว่ามีแต่กต่่างดังกล่าว่ให้้ชัีดเจนั

นัักวิ่ทยาศาสต่ร์ยุคำเก่าและนัักการเมืีอิงสนัับสนุันัแนัว่คิำดที�ว่่าคำาร์บอินัทุกป่ระเภทส่งผืลกระทบต่่อิสภาพภ่มิีอิากาศ
โลกในัแบบเดียว่กันัห้มีด ไม่ีว่่าจะเป็่นั Biotic Carbon ห้รือิ Fossil Carbon ซุ่�งเป็่นัสมีมีติ่ฐานัที�เป็่นัห้ลักการพื�นัฐานัขอิง
ระบบต่ลาดคำาร์บอินัเคำรดิต่ REDD+ ‘net zero’ และ ‘nature-based solutions’ 

ถู้าป็รัาศจึากซึ่�งสำม่ม่ติิฐานดั้งกล่้าวแล้้ว ติล้าด้ค่าร์ับอนเค่รัดิ้ติจึะเกิด้ขึ้�นไม่่ได้้

เมืี�อิคำาร์บอินัจากแห้ล่งใด ๆ ก็ต่ามีสัมีผัืสกับอิอิกซิุเจนัจะทำาป่ฏิิกิริยาทางเคำมีีเกิดเป็่นัก๊าซุคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์ ซุ่�งถู้า
มีีในับรรยากาศเป็่นัป่ริมีาณที�มีากเกินัไป่แล้ว่ก็จะทำาให้้สภาพภ่มิีอิากาศโลกเสียสมีดุล 

ยิ�งไป่กว่่านัั�นัยังเกิดผืลกระทบด้านัลบทางสังคำมีได้แก่การใช้ีคำว่ามีรุนัแรง การย่ดที�ดินั และการใช้ีอิำานัาจในัทางที�ผิืด
อีิกด้ว่ย

ทำาไมีผ้่ืคำนัจำานัว่นัมีากมีายรว่มีถู่งนัักวิ่ทยาศาสต่ร์ขอิง Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
จ่งเชืี�อิว่่าไม่ีมีีคำว่ามีแต่กต่่างระห้ว่่างผืลกระทบต่่อิบรรยากาศโลกจากคำาร์บอินัเห้นืัอิพื�นัดินั (ต้่นัไม้ี) และคำาร์บอินัจากใต้่ดินั 
(จากการเผืาเชืี�อิเพลิงฟอิสซิุล)?

แน่ันัอินัว่่าการตั่�งสมีมีต่ิฐานัว่่าคำาร์บอินัทุกป่ระเภทส่งผืลกระทบต่่อิสภาพภ่มีิอิากาศโลกในัแบบเดียว่กันัห้มีดนัั�นั
เป็่นัเรื�อิงที�ง่าย เป็่นัข้อิสรุป่ที�ว่่าก๊าซุเรือินักระจกที�ป่ล่อิยจากโรงงานัอุิต่สาห้กรรมี โรงกลั�นันัำ�ามัีนั การใช้ีที�ดินั การขนัส่ง การ
ผืลิต่ป่่นัซีุเมีนัต์่ การผืลิต่พลังงานั และอืิ�นั ๆ นัั�นัส่งผืลกระทบต่่อิสภาพภ่มิีอิากาศโลกในัแบบเดียว่กันั 

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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ดังนัั�นัคำว่ามีเสียห้ายขอิงสภาพภ่มิีอิากาศโลกจากการป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกจากแห้ล่งห้น่ั�งสามีารถูชีดเชียได้ด้ว่ย
การลดป่ริมีาณก๊าซุเรือินักระจกจากอีิกแห้ล่งห้น่ั�ง ซุ่�งเป็่นัเห้ตุ่ผืลที�ทำาให้้นัักวิ่ทยาศาสต่ร์สิ�งแว่ดล้อิมีขอิง UN แป่ลงค่ำา
ป่ริมีาณก๊าซุเรือินักระจกป่ระเภทต่่าง ๆ มีาเป็่นัค่ำาคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์เทียบเท่าห้รือิ CO2e ทั�งห้มีด และค่ำาเทียบเท่านีั�เป็่นั
ห้ลักในัการคำำานัว่ณการชีดเชียคำาร์บอินั ซุ่�งเป็่นัห้ลักการที�ผิืดเพราะคำาร์บอินัจากแห้ล่งกำาเนิัดที�ต่่างกันัจะมีีค่ำาที�ไม่ีเท่ากันั

เราจ่งต้่อิงสามีารถูแยกแยะคำว่ามีแต่กต่่างระห้ว่่างผืลกระทบจากการป่ล่อิยคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์จากแห้ล่งใต้่ดินัที�
สะสมีมีานัับล้านัปี่ในัร่ป่ขอิงการเผืาไห้ม้ีพลังงานัฟอิสซิุลกับผืลกระทบจากว่งจรคำาร์บอินัห้มุีนัเร็ว่เห้นืัอิพื�นัดินัอัินัเกิดจาก
การสังเคำราะห์้แสงขอิงพืชี

แล้้วเร้ั�องน่�ม่่นัยู่สำำาคั่ญอยู่่างไรั?

คำาร์บอินัที�ไห้ลเวี่ยนัอิย่่ในัอิากาศ ในันัำ�า และในัพืชีนัั�นัเรียกว่่า Biotic Carbon ซุ่�งสามีารถูเก็บกักอิย่่ในัวั่ต่ถุูอิย่างพืชี
และต้่นัไม้ีเป็่นัการชัี�ว่คำราว่แล้ว่จ่งกลับส่่บรรยากาศต่ามีธิรรมีชีาติ่เมืี�อิเกิดไฟป่่า พายุ ห้รือิฝ่ังแมีลง 

ทว่่าการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าขนัาดให้ญ่โดยนัำ�ามืีอิขอิงมีนุัษัย์และการบริโภคำพลังงานัฟอิสซิุลเพื�อิอุิต่สาห้กรรมีและ
การเกษัต่รนัั�นัไป่เร่งกระบว่นัการดังกล่าว่ให้้เร็ว่ข่�นัมีาก และทำาให้้ว่งจร Biotic Carbon เสียสมีดุลเพราะมีีป่ริมีาณ
คำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์ที�ป่ล่อิยส่่บรรยากาศมีากเกินัไป่

เมืี�อิพลังงานัฟอิสซิุลถู่กเผืาไห้ม้ีเป็่นัระยะเว่ลานัานั ๆ เข้า คำาร์บอินัที�เกิดจากแห้ล่งใต้่ดินัที�การสะสมีขอิงซุากพืชีซุาก
สัต่ว์่มีานัับล้านัปี่จะถู่กทำาลายลง เป่ลี�ยนัร่ป่ไป่เป็่นัการสะสมีในับรรยากาศอิย่างห้นัาแน่ันั กลายเป็่นัพาห้ะนัำาพาพลังงานัได้
เป็่นัอิย่างดี เพราะฟอิสซิุลคำาร์บอินัสามีารถูด่ดซัุบพลังงานัได้ดีกว่่าฟืนัห้รือิถู่านัหิ้นัมีาก

ในักระบว่นัการแป่รร่ป่ฟอิสซิุลคำาร์บอินัไป่เป็่นันัำ�ามัีนัสำาห้รับขับเคำลื�อินักิจกรรมีขอิงมีนุัษัย์นัั�นั มีนุัษัย์จะต้่อิงใช้ี
เคำรื�อิงจักรขนัาดให้ญ่ในัการขุดเอิาคำาร์บอินั (นัำ�ามัีนั) ข่�นัมีาจากแห้ล่งใต้่ดินั เมืี�อิคำาร์บอินัที�ถู่กเก็บกักอิย่่ใต้่ดินัเป็่นัระยะเว่ลา

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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น่ ยาว่นัานัถู่กขุดข่�นัมีาเผืาไห้ม้ีเช่ีนันีั� ทำาให้้คำาร์บอินัแขว่นัลอิยอิย่่ในับรรยากาศเป็่นัระยะเว่ลาที�ยาว่นัานัมีาก

ต้่นัไม้ี มีห้าสมุีทร และพื�นัดินัสามีารถูด่ดซัุบคำาร์บอินัส่ว่นัเกินันีั�ไว้่ได้บางส่ว่นั แต่่ไม่ีทั�งห้มีดห้รือิเร็ว่พอิที�จะรักษัา
สมีดุลคำาร์บอินัในับรรยากาศโลกไว้่ได้ ผืลก็คืำอิคำาร์บอินัป่ริมีาณมีห้าศาลที�แขว่นัลอิยอิย่่ในับรรยากาศโลก และคำาร์บอินั
เห้ล่านีั�ก็จะด่ดซัุบพลังงานัแสงอิาทิต่ย์ไว้่ ทำาให้้เกิดภาว่ะโลกร้อินั

ในปั็จึจุึบัน 

นัักวิ่ทยาศาสต่ร์ส่ว่นัมีากยอิมีรับแล้ว่ว่่าการเผืาไห้ม้ีพลังงานัฟอิสซิุลคืำอิสาเห้ตุ่ห้ลักขอิงภาว่ะโลกร้อินั อิย่างไรก็ต่ามีในั
การป่ระชุีมีกำาห้นัดนัโยบายต่่าง ๆ คำาร์บอินัต่่างป่ระเภทกันัยังได้รับการพิจารณาว่่าก่อิให้้เกิดผืลกระทบต่่อิสภาพภ่มิีอิากาศโลก
ในัแบบเดียว่กันัห้มีด ทำาให้้ที�ป่ระชุีมีมุ่ีงเน้ันัไป่ที�การห้าทางเลือิกอืิ�นัที�เทียบเท่ากับป่ริมีาณคำาร์บอินัในับรรยากาศโลก แทนัที�จะ
ใช้ีวิ่ธีิการต่รง ๆ ที�ได้ผืลที�สุดอัินัได้แก่การห้ยุดเผืาเชืี�อิเพลิง

 เรื�อิงนัี�ก่อิให้้เกิดป่ัญห้ามีากกว่่าแนัว่ทางแก้ไข เพราะเมีื�อิทุกภาคำส่ว่นัลงมีต่ิว่่าคำาร์บอินัต่่างป่ระเภทก่อิให้้เกิดผืลก
ระทบต่่อิสภาพภ่มีิอิากาศโลกในัแบบเดียว่กันัห้มีด ทำาให้้นัักว่ิทยาศาสต่ร์และนัักการเมีือิงป่ระเมีินัคำว่ามีสำาคำัญขอิงภาคำ
พลังงานัที�มีีส่ว่นัทำาให้้เกิดภาว่ะโลกร้อินัต่ำ�าไป่เป่็นัอิย่างมีาก

 นัอิกจากนีั�ยังทำาให้้เกิดการทำาลายระบบนิัเว่ศ คำว่ามีรุนัแรง และการใช้ีอิำานัาจในัทางที�ผิืดเพื�อิย่ดที�ดินัทำากินัขอิงชีาว่
บ้านัมีาป่ล่กป่่าคำาร์บอินัและรักษัาธุิรกิจพลังงานัแบบเก่าไว้่

แนัว่คิำดที�ว่่าคำาร์บอินัต่่างป่ระเภทกันัก่อิให้้เกิดผืลกระทบต่่อิสภาพภ่มิีอิากาศโลกในัแบบเดียว่กันันีั�ทำาให้้บริษััทนัำ�ามัีนั
และอุิต่สาห้กรรมีที�ใช้ีพลังงานัฟอิสซิุลสามีารถูทำาธุิรกิจขอิงต่นักันัได้ต่่อิไป่ โดยเพิกเฉัยคำว่ามียายามีสามีสิบปี่ขอิง UN ในั
การแก้ปั่ญห้าโลกร้อินั 

นัอิกจากนีั�ยังใช้ีคำำาโฆษัณาอิย่าง ‘carbon neutral’ ห้รือิ ‘net zero emissions’ มีาบังห้น้ัาเพื�อิป่กป้่อิงผืล
ป่ระโยชีน์ัขอิงบริษััทอีิกด้ว่ย

สมีมีติ่ฐานัผืลกระทบเท่าเทียมีช่ีว่ยป่กป้่อิงอุิต่สาห้กรรมีพลังงานั

ระบบทุนันิัยมีเสรีนัั�นัต้่อิงพ่�งพาภาคำพลังงานัเป็่นัอิย่างส่ง 

ดังนัั�นัภาว่ะโลกร้อินัจ่งเป็่นัผืลลัพธ์ิทางต่รงการนัำาพลังงานัฟอิสซิุลจากแห้ล่งใต้่ดินัข่�นัมีาใช้ี สมีมีติ่ฐานัที�ว่่าทั�ง Biotic 
Carbon และ Fossil Carbon ก่อิให้้เกิดผืลกระทบต่่อิสภาพภ่มิีอิากาศโลกในัแบบเดียว่กันันีั�เป็่นัเรื�อิงทางการเมืีอิงล้ว่นั ๆ  
เพราะทำาให้้ภาคำพลังงานัสามีารถูทำากำาไรต่่อิไป่บนัคำว่ามีเสียห้ายขอิงสิ�งแว่ดล้อิมีได้ 

ยิ�งไป่กว่่านัั�นัยังทำาให้้บริษััทพลังงานัสามีารถูเข้าคำว่บคุำมีที�ดินัและโคำรงสร้างพื�นัฐานัอืิ�นั ๆ เช่ีนัระบบท่อิส่ง ถูนันั ท่าเรือิ 
และแม่ีนัำ�า ที�ใช้ีในัการขุดเจาะ ผืลิต่ และขนัส่งพลังงานั และก่อิให้้เกิดมีลภาว่ะไป่ทั�ว่ในัพื�นัที�ใกล้เคีำยง โคำรงสร้างพื�นัฐานัเห้ล่านีั�

ยกตั่ว่อิย่างเช่ีนั บริษััทนัำ�ามัีนัยักษ์ัให้ญ่เชีลล์อ้ิางว่่าได้ชีดเชียคำาร์บอินัที�ขุดเจาะข่�นัมีาใช้ีโดยการป่ล่กต้่นัไม้ีเป็่นัจำานัว่นั
มีาก ซุ่�งคำำากล่าว่อ้ิางนีั�มีีจุดผิืดอิย่่สามีป่ระการ

 ป็รัะการัแรัก Fossil Carbon มีีค่ำาไม่ีเท่ากับ Biotic Carbon จ่งไม่ีสามีารถูนัำามีาชีดเชียกันัได้ 

ป็รัะการัท่�สำอง ในัขณะที�มีีการ ‘ชีดเชียคำาร์บอินั’ กิจกรรมีการเผืาไห้ม้ีพลังงานัเชืี�อิเพลิงก็ยังคำงดำาเนิันัอิย่่อิย่างต่่อิเนืั�อิง 

ป็รัะการัท่�สำาม่ การป่ล่กต้่นัไม้ีในัป่่านัั�นั ป่่าได้มีาอิย่างไร เป็่นัการรุกรานัพื�นัที�สาธิารณะ ป่่าชุีมีชีนั ห้รือิที�ดินัทำากินั
ขอิงชีาว่บ้านัห้รือิไม่ี

ดังนัั�นั สังคำมีจ่งคำว่รต่ระห้นัักถู่งคำว่ามีผิืดพลาดขอิงสมีมีติ่ฐานัที�เป็่นัพื�นัฐานัขอิงนัโยบายแก้ไขปั่ญห้าโลกร้อินัสำาคัำญ ๆ นีั� 
และช่ีว่ยกันัเรียกร้อิงให้้เกิดการแก้ไข มิีฉัะนัั�นัแล้ว่ก็ห้มีายคำว่ามีว่่าเราป่ล่อิยให้้ปั่ญห้านีั�ดำาเนิันัต่่อิไป่โดยไม่ีมีีอิะไรเป่ลี�ยนัแป่ลง
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บทท่� 5

ยุู่ติิลั้ทธิิอาณานิค่ม่ค้่อการัยุู่ติิ REDD+
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ก่อินัที�โคำรงการ REDD+ จะทำาเงินัให้้ผ้่ืมีีส่ว่นัได้ส่ว่นัเสียได้นัั�นั มัีนัจะต้่อิงแบ่งป่ระชีากรโลกอิอิกเป็่นัสามีชีนัชัี�นัเสียก่อินั 
ได้แก่

ช่นชั่�นแรัก ที�เป็่นัชีนัชัี�นัที�ถู่กมีอิงว่่ามีีห้น้ัาที�อินุัรักษ์ัป่่า เป็่นัชีนัชัี�นัที�อ้ิางว่่าจ่ายเงินัเพื�อิสร้างคำว่ามีแต่กต่่างระห้ว่่าง
การอินุัรักษ์ัป่่าและการป่ล่อิยให้้ป่่าถู่กทำาลาย การจ่ายเงินัเพื�อิแลกกับใบอินุัญาต่ขุดเจาะนัำ�ามัีนัซุ่�งเป็่นัแห้ล่งที�มีาที�สำาคัำญ
ขอิงอิำานัาจและคำว่ามีรำ�ารว่ยขอิงชีนัชัี�นันีั� คำนักลุ่มีนีั�จะต้่อิงลงทุนัในั REDD+ เป็่นัการจ่ายเงินัดังกล่าว่ เงินัทุกดอิลลาร์ที�
ลงทุนัไป่ในั REDD+ ห้มีายถู่ง เงินัมีากกว่่าที�ต้่อิงลงทุนัไป่เพื�อิป่ระกันัว่่าการใช้ีเชืี�อิเพลิงฟอิสซิุลจะยังคำงอิย่่ต่่อิไป่

ช่นชั่�นท่�สำอง ได้แก่ชีนัชัี�นัที�ถู่กมีอิงว่่าป่ล่อิยให้้ป่่าถู่กทำาลายถู้าไม่ีมีีเงินัทุนัจาก REDD+ มีารักษัาไว้่ เพราะชีนัชัี�นันีั�ขาด
เงินัทุนัที�ใช้ีในัการต่่อิต้่านัการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า การทำาเห้มืีอิง การสร้างเขื�อินั และการถูางป่่าเพื�อิทำาไร่ ห้รือิเป็่นัเพราะถู้าไม่ีมีี
เงินัทุนัสนัับสนุันัจาก REDD+ ก็ไม่ีสามีารถูเรียนัร้่วิ่ธีิการที�ทำาให้้ป่่าสามีารถูด่ดซัุบคำาร์บอินัที�ป่ล่อิยอิอิกมีาจากกระบว่นัการ
เผืาเชืี�อิเพลิงได้ ห้รือิอิาจเป็่นัเพราะว่่าเมืี�อิป่ราศจากเงินัทุนัจาก REDD+ แล้ว่ ชีนักลุ่มีนีั�ก็เป็่นัเพียงนัักทำาลายป่่าโดยกำาเนิัด ที�
มีีชีีวิ่ต่อิย่่โดยการถูางป่่าทำาไร่ ตั่ดไม้ีทำาฟืนั เป็่นัล่กจ้างนัายทุนัเจ้าขอิงกิจการค้ำาไม้ีห้รือิเห้มืีอิงแร่อิย่างไม่ีร้่เรื�อิงร้่ราว่

อิย่างไรก็ต่ามี สิ�งสำาคัำญได้แก่ข้อิเท็จจริงที�ว่่า การที�จะทำาให้้โคำรงการ REDD+ ได้ผืลนัั�นั ชีนัชัี�นัที�สอิงซุ่�งเป็่นักลุ่มีที�มีี
แนัว่โน้ัมีที�จะนิั�งด่ดายจะต้่อิงมีีอิย่่เพื�อิทำาให้้บทบาทขอิงคำนักลุ่มีแรกที�เป็่นันัักป่ฏิิบัติ่เด่นัชัีดข่�นั มิีฉัะนัั�นัเราจะไม่ีสามีารถูโต้่
แย้งได้ว่่าทุนัจากโคำรงการ REDD+ ทำาให้้ป่่าอิย่่รอิด ไม่ีใช่ีคำว่ามีพยายามีขอิงชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัห้รือิฝันัที�ต่กมีากข่�นั

ช่นชั่�นสุำด้ท้ายู่ ได้แก่ชีนัชีั�นัที�ถู่กมีอิงว่่าเป่็นักลุ่มีที�ยอิมีรับคำำากล่าว่อิ้างขอิงกลุ่มีแรกว่่าพว่กเขาคำือิกลุ่มีที�ชี่ว่ยให้้ป่่า
รอิดพ้นัจากการทำาลายขอิงกลุ่มีที�สอิง และเป่็นักลุ่มีที�สำาคำัญต่่อิการอิย่่รอิดขอิงกลุ่มีที�ห้นั่�ง

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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ลั้ทธิิทวินิยู่ม่เดิ้ม่

เราจะร้่ส่กคุ้ำนัเคำยกับคำว่ามีขัดแย้งระห้ว่่างกลุ่มีที�ห้น่ั�งและกลุ่มีที�สอิงเพราะมัีนัคืำอิผืลพว่งขอิงการแบ่งแยกชีนัชัี�นัโดย
ลัทธิิล่าอิาณานิัคำมีและการเห้ยียดผิืว่ที�เกิดข่�นัซุำ�าแล้ว่ซุำ�าเล่ามีานัับศต่ว่รรษั คำว่ามีแต่กแยกขอิงกลุ่มี ที�ห้น่ั�งและกลุ่มีที�สอิงก็
เห้มืีอินักับลัทธิิจักว่รรดินิัยมีที�แบ่งแยกผ้่ืพิชิีต่ผิืว่ขาว่ผ้่ืซุ่�ง “สำร้ั�งป็รัะวัติิศ�สำติร์ั” และชีนัผิืว่สีผ้่ืที� “ไม่่ม้่ป็รัะวัติิศ�สำติร์ั” ที�มีี
ชีีวิ่ต่เพียงเพื�อิห้ากินัไป่วั่นัแล้ว่วั่นัเล่าอิย่างจืดชืีด เช่ีนัเดียว่กับคำว่ามีแต่กต่่างดั�งเดิมีระห้ว่่างชีาว่ยุโรป่ที�ถืูอิคำรอิงทรัพย์สินั
อิย่าง “ออกดีอกออกผล่” และกลุ่มีชีาติ่พันัธ์ุิที�ไม่ีเคำย “พััฒนี้�” ที�ดินัขอิงต่นัเอิงดังนัั�นัจ่งไม่ีสมีคำว่รมีีสิทธิิเห้นืัอิที�ดินันัั�นั ต่ามี
ที�นัักคิำดอิย่างจอิห์้นั ล็อิคำได้เสนัอิไว้่ แนัว่คิำดเช่ีนันีั�คืำอิสิ�งที�ทุนันิัยมีสนัับสนุันัเมืี�อิอ้ิางว่่า “คว�ม่คิดีริัเริั�ม่” แล่ะ “คว�ม่เฉล้่ยว
ฉล่�ดี” ขอิงต่นัทำาให้้ต่นัมีีสิทธิิที�จะทำานัาบนัห้ลังคำนัที�เกียจคำร้านัห้รือิฉัลาดน้ัอิยกว่่า

ในัคำว่ามีเป็่นัจริงแล้ว่โคำรงการ REDD+ จะได้ผืลดีมีากเมืี�อินัำามีาใช้ีกับลัทธิิอิาณานิัคำมี ยิ�งคำนักลุ่มีที�สอิงไร้สิทธิิไร้เสียง
มีากเท่าใด การทำานัายจำานัว่นัต้่นัไม้ีที�ได้รับการอินุัรักษ์ัไว้่โดยกอิงทุนั REDD+ ก็จะง่ายยิ�งข่�นัเท่านัั�นั REDD+ ไม่ีเพียงแต่่ถู่ก
ตั่�งข่�นับนัพื�นัฐานัขอิงการเห้ยียดเชืี�อิชีาติ่เท่านัั�นั แต่่ยังมีีระบบคำอิมีมิีสชัี�นัให้้กับการพัฒนัาที�นัำาไป่ส่่การเห้ยียดเชืี�อิชีาติ่มีาก
ข่�นัไป่อีิก แต่่ทำาไมีสิ�งเห้ล่านีั�ไม่ีก่อิให้้เกิดเรื�อิงอืิ�อิฉัาว่ต่ามีสื�อิต่่างๆ และโคำรงการ REDD+ สามีารถูป่กปิ่ดลักษัณะที�เห้ยียด
เชืี�อิชีาติ่เช่ีนันีั�มีาได้นัานันัับปี่

การัซ่่อนตัิวอยู่่่เบ้�องหลั้งค่ำาศัพท์เฉพาะทางเทค่นิค่

คำว่ามีลับดังกล่าว่คืำอิ carbon accounting ห้รือิการวั่ดป่ริมีาณคำาร์บอินั การวั่ดป่ริมีาณคำาร์บอินัขอิงโคำรงการ 
REDD+ ก็เห้มืีอินักับกฎห้มีายและว่รรณกรรมียุคำล่าอิาณานิัคำมีคำลาสสิก คืำอิมีีข่�นัเพื�อิป่ระกันัคำว่ามีไม่ีเท่าเทียมีกันัขอิงคำนั 
สิ�งที�แต่กต่่างคืำอิการวั่ดป่ริมีาณคำาร์บอินั REDD+ ไม่ีได้ป่่าว่ป่ระกาศคำว่ามีสอิงมีาต่รฐานัขอิงต่นัอิย่างโจ่งแจ้ง แต่่ซุ่อินัตั่ว่อิย่่
ห้ลังงานัเขียนัที�เต็่มีไป่ด้ว่ยคำำาศัพท์ทางเทคำนิัคำนัับพันัๆ ห้น้ัา ซุ่�งไม่ีมีีการใช้ีคำำาว่่า “ชินี้ชัิ�นี้สำอง” ห้รือิ “ชินี้ชัิ�นี้หน่ี้�ง” ไม่ีใช้ีคำำาว่่า 
“ไร้ัค่�” เมืี�อิกล่าว่ถู่งที�ดินัขอิงชีนัชัี�นัสอิง ห้รือิคำำาว่่า “ที�ดินัที�ถู่กใช้ีอิย่างเต็่มีไป่ด้ว่ยป่ระสิทธิิผืล” เมืี�อิกล่าว่ถู่งที�ดินัขอิงชีนัชัี�นั
ห้น่ั�ง แต่่จะใช้ีคำำาว่่า “ข้้อมู่ล่พ้ั�นี้ฐ�นี้” และคำำาว่่า “โครังก�รัท้�สำนัี้บสำนุี้นี้ทุนี้โดีย REDD+” อัินัที�จริงแล้ว่คำำาว่่า “ข้้อมู่ล่พ้ั�นี้ฐ�นี้” 
คืำอิรหั้สลับขอิงคำำาว่่า “ชิะติ�กรัรัม่” ข้อิม่ีลพื�นัฐานัคืำอิสิ�งใดก็ต่ามีที�เจ้าขอิงอิาณานิัคำมีคิำดว่่าไม่ีสามีารถูเป่ลี�ยนัแป่ลงได้เว้่นัแต่่
ว่่าพว่กเขาจะมีาถู่งและทำาการเป่ลี�ยนัแป่ลงเสียเอิง ซุ่�งอิาจเป็่นัธิรรมีชีาติ่ที�ไม่ีมีีการเป่ลี�ยนัแป่ลงใดๆ ขอิงชีนัชีาว่ป่่า ห้รือิ
อิาจเป็่นัสิ�งที�จอิห์้นั ล็อิคำมีอิงอิเมีริกาว่่าเป็่นัอิาณาเขต่ที�มีีชีะต่ากรรมีที�จะต้่อิงคำงคำว่ามีป่่าเถืู�อินัจนักระทั�งชีนัผิืว่ขาว่มีาถู่ง 
ห้รือิอิาจเป็่นัการรุกรานั “พ้ั�นี้ท้�ท้�ควรัเส้ำยสำล่ะได้ี” อิย่างไม่ีห้ยุดยั�งขอิงทุนันิัยมีเพื�อิแสว่งห้าทรัพยากร

ในักรณีใดๆ ก็ต่ามี “ข้้อมู่ล่พ้ั�นี้ฐ�นี้” ขอิงการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าในัพื�นัที�โคำรงการ REDD+ ก็ยังสามีารถูคำาดการณ์ล่ว่ง
ห้น้ัาได้โดยวิ่ธีิการทางสถิูติ่อิย่างเช่ีนัโมีเดลทางเศรษัฐศาสต่ร์ ภาพถู่ายดาว่เทียมี การวั่ดขนัาดต้่นัไม้ี ห้รือิ linear extrapo-
lation จากการสุ่มีตั่ว่อิย่างอิย่่เสมีอิ ผ้่ืต่รว่จวั่ดป่ริมีาณคำาร์บอินัขอิง REDD+ มีีคำว่ามีตั่�งใจอิย่างมืีอิอิาชีีพที�จะตั่�งสมีมีติ่ฐานั
ว่่าพว่กเขาสามีารถูทำานัายสภาพในัอินัาคำต่ขอิงป่่าที�ชีนัชีาว่ป่่าอิาศัยอิย่่แบบเดียว่กับที�นัักเคำมีีสามีารถูทำานัายผืลขอิง
ป่ฏิิกิริยาทางเคำมีีได้

ส่ว่นัโคำรงการ REDD+ นัั�นัมีีคำว่ามีแต่กต่่างอิอิกไป่ ภายใต้่กฎขอิงการวั่ดป่ริมีาณคำาร์บอินั สิ�งที�จะเกิดข่�นักับโคำรงการ 
REDD+ คืำอิจะไม่ีสามีารถูทำานัายผืลโคำรงการโดยใช้ีวิ่ธีิการทางสถิูติ่จากพฤติ่กรรมีขอิงที�ป่ร่กษัาห้รือิการลงทุนัในั REDD+ 
คำรั�งที�ผ่ืานัมีา (ต่่างจากข้อิม่ีลพื�นัฐานัต่รงที�โคำรงการ REDD+ ไม่ีมีีลักษัณะร่ว่มีจากอิดีต่ ในัขณะที�ชีนัชีาว่ป่่าถู่กจำากัดโดย
ข้อิม่ีลสถิูติ่ แต่่นัักลงทุนัขอิง REDD+ ไม่ีเป็่นัเช่ีนันัั�นั) ผืลก็คืำอิเงินัทุนัที�สนัับสนุันัโดยโคำรงการ REDD+ จะไม่ีสามีารถูคำำานัว่ณ
ได้ และทำาให้้ไม่ีสามีารถูขอิอินุัญาต่ป่ล่อิยคำาร์บอินัได้ ที�ป่ร่กษัาขอิง REDD+ และบริษััทและรัฐบาลขอิงป่ระเทศเจ้าขอิง
โคำรงการคำงจะไม่ีพอิใจเป็่นัอิย่างยิ�งถู้าการวั่ดป่ริมีาณคำาร์บอินัคืำอิการทำานัายพฤติ่กรรมีที�เกี�ยว่กับการจัดการคำาร์บอินัในั
อินัาคำต่ให้้เป็่นัเลขตั่ว่เดียว่บนัพื�นัฐานัขอิงข้อิม่ีลในัอิดีต่ที�ไม่ีน่ัาจดจำา อิย่างไรก็ต่ามีชีนัชีาว่ป่่าก็คำงจะนิั�งเฉัยในัขณะที�บรรดา
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น่ ผ้่ืต่รว่จวั่ดคำาร์บอินัพยายามีข่่พว่กเขาว่่าจะเกิดอิะไรข่�นักับที�ดินัขอิงพว่กเขาในัอินัาคำต่ถู้าไม่ียอิมีรับโคำรงการ REDD+

ในัห้ลายๆ ทางแล้ว่ การว่ัดป่ริมีาณคำาร์บอินัขอิง REDD+ เป่็นัเพียงกิจกรรมีล่าอิาณานัิคำมีอิีกกิจกรรมีห้นั่�งในั
ป่ระว่ัต่ิศาสต่ร์ โดยการจัดการกับชีนัเจ้าขอิงป่่าอิย่างไมี่เป่็นัธิรรมี และผื่้ต่รว่จว่ัดป่ริมีาณคำาร์บอินัก็จะลบสิ�งที�ไมี่นั่า
จดจำาอิอิกไป่จากบันัท่กขอิงต่นัในัภายห้ลัง REDD+ ที�ป่ราศจากลัทธิิล่าอิาณานัิคำมีนัั�นัเป่็นัสิ�งที�เป่็นัไป่ไมี่ได้พอิๆ  กับ
การแสว่งห้าทรัพยากรธิรรมีชีาต่ิโดยไมี่ใชี้ว่ิธิีการล่าอิาณานัิคำมี

ข้้อวิพากษ์์วิจึารัณ์เร้ั�อง REDD+

ลักษัณะการเห้ยียดเชืี�อิชีาติ่ในัการวั่ดป่ริมีาณคำาร์บอินัขอิง REDD+ นัั�นัมีีคำว่ามีล่กซุ่�งเกินักว่่าเพียงแค่ำข้อิเท็จจริงที�ว่่า
ผ้่ืต่รว่จวั่ดป่ริมีาณคำาร์บอินัมัีกเป็่นัชีนัผิืว่ขาว่ ป่ระเด็นัที�แท้จริงนัั�นัคืำอิการวั่ดป่ริมีาณคำาร์บอินัขอิง REDD+ มีีลักษัณะเป็่นั
ลัทธิิอิาณานิัคำมีไม่ีว่่าจะใช้ีคำนัผิืว่ดำา เห้ลือิง ห้รือิแดงมีาเป็่นัผ้่ืต่รว่จวั่ดคำาร์บอินัก็ต่ามี และยิ�งโคำรงการ REDD+ ได้ผืลดีเท่าไร 
ก็ยิ�งเป็่นัการแสดงให้้เห็้นัว่่าเงินัทุนัขอิง REDD+ สร้างคำว่ามีแต่กต่่างได้ จ่งเป็่นัการสนัับสนุันัลัทธิิอิาณานิัคำมีไป่ในัตั่ว่

เราจะเห็้นัคำว่ามีย้อินัแย้งในัเรื�อิงนีั�เมืี�อิโคำรงการ REDD+ พยายามีนัับเอิากลุ่มีชีาติ่พันัธ์ุิและชีาว่นัาชีาว่ไร่ไว้่ในักลุ่มี
ป่กป้่อิงป่่าแทนัที�จะเป็่นักลุ่มีที�ใช้ีทรัพยากรป่่าอิย่างขาดคำว่ามีรับผิืดชีอิบ REDD+ ไม่ีมีีทางเลือิกอืิ�นันัอิกจากตั่�งสมีมีติ่ฐานัว่่า
วิ่ถีูขอิงชีนัชีาว่ป่่าดั�งเดิมีนัั�นัไม่ีว่่าจะดีอิย่างไรก็ต่ามีแต่่ยังไม่ีดีพอิถู้าขาดการสนัับสนุันัด้านัทุนัจาก REDD+ แต่่ทว่่าเงินัทุนั
ขอิง REDD+ ต้่อิงการการนัับโมีเลกุลคำาร์บอินัเพื�อินัับจำานัว่นัสิทธิิในัการป่ล่อิยก๊าซุที� REDD+ จะจัดสรรให้้แก่อุิต่สาห้กรรมี
นัำ�ามัีนั ซุ่�งห้มีายคำว่ามีว่่าวิ่ถีูขอิงชีนัชีาว่ป่่าที�มีีป่ระโยชีน์ัจะต้่อิงถู่กนัำามีาว่างแผืนั ต่รว่จวั่ด จัดคำอินัเซ็ุป่ให้ม่ี จัดโคำรงสร้างให้ม่ี 
รับการอินุัมัีติ่ และจ่ายค่ำาธิรรมีเนีัยมีให้้แก่สถูาบันัรับรอิงขอิงชีนัผิืว่ขาว่ สถูาบันัซุ่�งทำาสัญญากับบริษััทพลังงานัเพื�อิป่ระกันั
ว่่าการสำารว่จและขุดเจาะพลังงานัที�ก่อิให้้เกิดคำว่ามีเสี�ยงต่่อิกลุ่มีชีาติ่พันัธ์ุินัั�นัจะยังคำงดำาเนิันัต่่อิไป่

จะเห็้นัได้ว่่าสิ�งเห้ล่านีั�คืำอิ “อ�ห�รัเสำริัม่ข้องชินี้ผิวข้�ว” ที�ทำาให้้เงินัทุนั REDD+ ไห้ลมีาเทมีาอิย่างต่่อิเนืั�อิง แต่่มิีใช่ีว่่า
อิงค์ำกรการเมืีอิงขอิงกลุ่มีชีาติ่พันัธ์ุิจะถู่กทอิดทิ�งเสียเลย ภายใต้่โคำรงการ REDD+ นัั�นั วิ่ถีูชีีวิ่ต่ที�อิาศัยอิย่่กับป่่าขอิงกลุ่มี
ชีาติ่พันัธ์ุิและกลุ่มีชีาว่นัาชีาว่ไร่ยังคำงได้รับการยอิมีรับก็ต่่อิเมืี�อิได้รับการสอินัให้้ดำาเนิันัการบริห้ารจัดการด้ว่ยวิ่ธีิการให้้สิทธิิ
ในัการป่ล่อิยมีลพิษัในัราคำาถู่กแก่ชีาติ่มีห้าอิำานัาจ

นีั�คืำอิเห้ตุ่ผืลว่่าทำาไมีเราจ่งต้่อิงยกเลิก REDD+ ไม่ีใช่ีเพียงแค่ำป่ฏิิร่ป่ การป่ฏิิร่ป่มีีแต่่จะแก้ปั่ญห้าอิย่างไม่ีถู่กจุดเช่ีนัเก็บ 
“ข้้อมู่ล่พ้ั�นี้ฐ�นี้ท้�ถููกต้ิองแม่่นี้ยำ�ข่้�นี้” หร้ัอออกแบบ “REDD+ สำำ�หรัับกลุ่่ม่ชิ�ติิพัันี้ธ์ุุ์” ซุ่�งมีีแต่่จะทำาให้้ลัทธิิอิาณานิัคำมียิ�งแข็ง
แรงข่�นัและการรณรงค์ำเพื�อิอินุัรักษ์ัป่่าอิย่างแท้จริงยิ�งอ่ิอินักำาลังลง และพอิถู่งเว่ลาที�ผ้่ืสนัับสนุันัแนัว่คิำดเรื�อิง carbon offset 
มีาอิย่างยาว่นัานัพบว่่าพว่กเขาไม่ีสามีารถูป่กป้่อิงแนัว่คิำดนีั�ไว้่ได้อีิกต่่อิไป่ ก็จะเป็่นัเว่ลาเดียว่กันัที�ผ้่ืต่่อิต้่านั REDD+ จะมีี
พลังมีากข่�นัที�จะยุติ่สถูาบันัเห้ล่านีั�ไป่ต่ลอิดกาล
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บทท่� 6

เรัามิ่ได้้ส่ำญเส่ำยู่เพ่ยู่งแค่่ท่�ดิ้นทำากินเท่านั�น  
แต่ิยัู่งส่ำญเส่ำยู่อัติลั้กษ์ณ์ด้้วยู่
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บทสัมีภาษัณ์สมีาชิีกเคำรือิข่ายสิ�งแว่ดล้อิมีและชีนัพื�นัเมืีอิงและสมีาชิีกคำณะกรรมีการที�ป่ร่กษัาขอิง WRM นัาย Tom 
Goldtooth

ในัการทำาคำว่ามีเข้าใจคำว่ามีห้มีายขอิง REDD+ ที�มีีต่่อิชีาว่บ้านั ชีนัพื�นัเมีือิง และการต่่อิส่้ดิ�นัรนัขอิงคำนัเห้ล่านัี� เรา
จะต่้อิงพิจารณาผืลกระทบจากกลไกนัี�ในัป่ระว่ัต่ิศาสต่ร์ระยะยาว่ขอิงชีนัพื�นัเมีือิง ซุ่�งเป่็นัป่ระว่ัต่ิศาสต่ร์การต่่อิต่้านัลัทธิิ
อิาณานัิคำมี การเห้ยียดเชีื�อิชีาต่ิ ทุนันัิยมีเสรี และโลกาภิว่ัต่นั์ 

จากแง่มุีมีดังกล่าว่ การต่่อิต้่านักลไก REDD+ มิีได้เกิดข่�นัเพื�อิป่กป้่อิงชีนัพื�นัเมืีอิงที�อิาศัยอิย่่ในัป่่าเขต่ร้อินัเท่านัั�นั แต่่
เพื�อิคำว่ามียุติ่ธิรรมีขอิงสังคำมีโลกด้ว่ย เคำรือิข่าย World Rainforest Movement (WRM) จ่งได้พ่ดคุำยกับ Tom Gold-
tooth จากเคำรือิข่ายสิ�งแว่ดล้อิมีและชีนัพื�นัเมืีอิง

 WRM: โป่รดแนัะนัำาตั่ว่เอิงว่่าคุำณเกี�ยว่ข้อิงกับ REDD+ ได้อิย่างไร เมืี�อิคุำณไม่ีได้มีาจากภ่มิีภาคำป่่าเขต่ร้อินัห้รือิ
โคำรงการ REDD+

Tom: ผืมีได้รับมีอิบห้มีายให้้เป็่นัตั่ว่แทนัชีนัพื�นัเมืีอิงและชีาว่บ้านัในัปี่ 1998 ในัการป่ระชุีมีเกี�ยว่กับภาว่ะโลกร้อินั
ขอิงเคำรือิข่ายสิ�งแว่ดล้อิมีและชีนัพื�นัเมืีอิงที�ผืมีทำางานัอิย่่ ผืมีคิำดว่่าเป็่นัเรื�อิงดีที�ให้้ผ้่ืคำนัรับทราบว่่ารัฐบาลสห้รัฐฯ รับรอิงสิทธิิ
และอิธิิป่ไต่ยบางป่ระการขอิงชีนัพื�นัเมืีอิง 574 เผ่ืา รว่มีไป่ถู่งชีนัเผ่ืาในัรัฐอิลาสก้า 

เคำรือิข่ายสิ�งแว่ดล้อิมีและชีนัพื�นัเมืีอิงเป็่นัอิงค์ำกรขอิงชุีมีชีนัเอิงที�มิีได้ใช้ีระบบเลือิกตั่�งผ้่ืนัำา แต่่ใช้ีวิ่ธีิต่ามีธิรรเนีัยมีเก่า
แก่ขอิงเราเอิง

ในัช่ีว่งศต่ว่รรษั 1700- 1800 เราขัดแย้งกับผ้่ืตั่�งรกรากผิืว่ขาว่จากยุโรป่เป็่นัอิย่างมีาก แรกเริ�มีเราได้แสดงท่าทีเป็่นั
มิีต่รต่่อิผ้่ือิพยพเห้ล่านัั�นัพอิสมีคำว่รเพราะนัั�นัเป็่นัธิรรมีชีาติ่ขอิงเรา แต่่ไม่ีนัานัเราได้ร้่ว่่าคำนัเห้ล่านีั�มีีจุดมุ่ีงห้มีายจะยด่ที�ดินั
ขอิงเรา และเป็่นัที�ทราบกันัดีว่่าการล่าอิาณานิัคำมีมีีจุดเริ�มีต้่นัที�โบสถ์ูคำริสต์่ เพราะนัักล่าอิาณานิัคำมีจะไม่ีสามีารถูดำาเนิันัการ
ย่ดที�ดินัขนัาดให้ญ่ ๆ ได้ห้ากป่ราศจากการอินุัญาต่จากโบสถ์ู กฎห้มีายระห้ว่่างป่ระเทศในัขณะนัั�นัเป็่นักฎห้มีายที�ชีาว่ยุโรป่
ร่างข่�นั ซุ่�งระบุไว้่ว่่าการยด่ที�ดินัทั�งทวี่ป่ให้ม่ีโดยมิีได้รับอินุัญาต่จากโบสถ์ูนัั�นัเป็่นัการกระทำาที�ผิืดกฎห้มีาย

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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ชีนัผิืว่ขาว่ป่ระณามีเราว่่าเป็่นัชีนัป่่าเถืู�อินั และไม่ีมีีจิต่วิ่ญญาณเช่ีนัมีนุัษัย์ ดังนัั�นัจ่งมีีฐานัะที�ต่ำ�ากว่่ามีนุัษัย์ การ
โฆษัณาชีว่นัเชืี�อินีั�เอิงที�ทำาให้้เกิดการล่าอิาณานิัคำมีข่�นั การทำาคำว่ามีเข้าใจในัเรื�อิงเห้ล่านีั� เราไม่ีเพียงแต่่จะต้่อิงเข้าใจพื�นัเพ
ขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงในัอิเมีริกา แต่่จะต้่อิงเข้าใจกระบว่นัการที�เกิดข่�นัในัดินัแดนัอิย่างป่่าอิเมีซุอินัและป่่าเขต่ร้อินัอืิ�นั ๆ ที�มีีชีนั
พื�นัเมืีอิงอิาศัยอิย่่ด้ว่ยเช่ีนักันั

ป่ระวั่ติ่ศาสต่ร์แห่้งการยด่ที�ดินันัั�นัเกิดมีายาว่นัานั ป่ระเด็นัปั่ญห้าที�ดินัมัีกรว่มีถู่งแห้ล่งทรัพยากรและมุีมีมีอิงที�มีีต่่อิ
ธิรรมีชีาติ่ขอิงมีนุัษัย์ ยกตั่ว่อิย่างเช่ีนั ผ้่ืตั่�งรกรากชีาว่ยุโรป่ที�มีาถู่งทวี่ป่อิเมีริกาต้่อิงการต้่นัไม้ีต่ามีชีายฝัั�งต่ะวั่นัอิอิกเพื�อิสร้าง
กอิงเรือิเพื�อิการค้ำาขายโดยบริษััทขนัส่งต่่าง ๆ และคำนัส่ว่นัมีากก็ไม่ีร้่ว่่าคำนัเห้ล่านีั�ได้ตั่ดไม้ีทำาลายป่่าในัยุโรป่มีานัับร้อิยปี่เพื�อิ
ใช้ีต่่อิเรือิและผืลิต่สินัค้ำาอืิ�นั ๆ ชีาว่สเป่นัมัีกมุ่ีงห้าแร่ธิาตุ่อิย่างทอิงคำำา ส่ว่นัชีาว่ดัต่ช์ีก็มีีแห้ล่งผืลป่ระโยชีน์ัขอิงต่นัเอิง ทั�งห้มีด
นีั�มีาจากลัทธิิอิาณานิัคำมีทั�งสิ�นั

จากข้อิเท็จจริงเห้ล่านีั� เคำรือิข่ายขอิงเราได้รับมีอิบห้มีายให้้พิจารณาป่ระเด็นัปั่ญห้าโลกร้อินัตั่�งแต่่ปี่ 1998 กรุง
บัว่โนัสไอิเรสเป็่นัการป่ระชุีมีสห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่าด้ว่ยการเป่ลี�ยนัแป่ลงขอิงสภาพภ่มิีอิากาศโลกคำรั�งแรกที�ผืมีเข้าร่ว่มีพร้อิมีกับ
ชีนัพื�นัเมืีอิงอีิกเพียง 4 คำนั ในัเว่ลานัั�นัผืมียังไม่ีค่ำอิยเข้าใจเกี�ยว่กับกลไกการชีดเชียคำาร์บอินั แต่่เมืี�อิได้เข้าร่ว่มีป่ระชุีมีบ่อิย
คำรั�งเข้าและได้รับร้่เกี�ยว่กับกลไกการขายคำาร์บอินัเพื�อิชีดเชียการป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกและกลไก Clean Development 
Mechanism (CDM) ที�ทำาให้้ผืมีสนัใจมีาก เพราะการทำางานัขอิงเคำรือิข่ายขอิงเรานัั�นัมิีได้จำากัดอิย่่เพียงสห้รัฐอิเมีริกาห้รือิ
แคำนัาดาเท่านัั�นั แต่่ยังป่ระสานักับกลุ่มีชีาติ่พันัธ์ุิในัซีุกโลกใต้่อีิกด้ว่ย โดยเฉัพาะอิย่างยิ�งในัป่ระเด็นัเรื�อิงการอินุัรักษ์ัคำว่ามี
ห้ลากห้ลายทางชีีว่ภาพ ที�เริ�มีจากการก่อิตั่�งเว่ทีป่ระชุีมีสห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่าด้ว่ยการอินุัรักษ์ัคำว่ามีห้ลากห้ลายทางชีีว่ภาพห้รือิ 
UN Convention of Biological Diversity (CBD) ในัต้่นัทศว่รรษั 1990 นัั�นั ป่ระเด็นัสำาคัำญส่ว่นัให้ญ่มัีกเกี�ยว่กับสารเคำมีี
พิษั กากนิัว่เคำลียร์และการกลบฝัังให้้ที�ดินัขอิงชีนัพื�นัเมืีอิง 

เมืี�อิเว่ลาผ่ืานัไป่ เราเริ�มีคุ้ำนัเคำยกับคำำาว่่าคำว่ามีไม่ียุติ่ธิรรมีด้านัสิ�งแว่ดล้อิมี และขยายป่ระเด็นันีั�ไป่ยังเคำรือิข่ายขอิง
กลุ่มีชีาติ่พันัธ์ิจำานัว่นั 574 เผ่ืาทั�ว่โลก รว่มีถู่งนัอิกทวี่ป่อิเมีริกาด้ว่ย

คำำาว่่าคำว่ามีไม่ียุติ่ธิรรมีด้านัสิ�งแว่ดล้อิมีนีั�ได้รับการนิัยามีข่�นัจากกรอิบดำาเนิันัการเพื�อิแก้ปั่ญห้าคำว่ามีไม่ียุติ่ธิรรมีที�เรา
ได้รับจากรัฐบาลอิเมีริกันั สิ�งที�เราเห็้นัว่่าระบบนิัเว่ศที�สมีบ่รณ์ ชีนัผิืว่ขาว่เห็้นัเป็่นัเพียงแห้ล่งทรัพยากรที�จะนัำาอิอิกมีาใช้ีได้ 
ชีนัพื�นัเมืีอิงที�เป็่นัผ้่ืที�ใช้ีภ่มิีปั่ญญาโบราณในัการอิย่่ร่ว่มีกับธิรรมีชีาติ่สอินัเราอิย่่เสมีอิว่่าไม่ีคำว่รมีอิงว่่าธิรรมีชีาต่ิคืำอิแห้ล่ง
ทรัพยากร และไม่ีคำว่รตี่ค่ำาธิรรมีชีาติ่เป็่นัเงินัต่ราอิย่างที�ทุนันิัยมีขอิงชีาว่ต่ะวั่นัต่กทำา 

เคำรือิข่ายขอิงเราที�เกิดข่�นัจากตั่ว่แทนัชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัและชีนัพื�นัเมืีอิงยังคำงย่ดถืูอิแนัว่ทางในัการดำาเนิันัชีีว่ิต่ที�ได้รับ
จากบรรพชีนัเช่ีนันีั�มีาโดยต่ลอิดตั่�งแต่่ยุคำโบราณกาล

ต่ั�งแต่่เราเชีื�อิมีโยงกับเคำรือิข่ายสิ�งแว่ดล้อิมีและชีนัพื�นัเมีือิงจากอิเมีริกาใต่้ อิาฟริกา และฟิลลิป่ป่ินัส์เป่็นัต่้นัมีา เรา
ก็ได้ศ่กษัาป่ระเด็นัป่ัญห้าขอิงพว่กเขา เพราะเราต่้อิงการคำ้นัห้าและแก้ไขป่ัญห้าการละเมีิดสิทธิิมีนัุษัยชีนัแก่พี�นั้อิงขอิงเรา
ในัซุีกโลกใต่้ 

นีั�คืำอิเห้ตุ่ผืลที�ผืมีรับคำำาเชืี�อิเชิีญเข้าป่ระชุีมีสห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่าด้ว่ยการเป่ลี�ยนัแป่ลงขอิงสภาพภ่มิีอิากาศโลกในัเดอิร์บันั 
ผืมีได้เห็้นัแผืนัการตั่�งรับป่รับตั่ว่ต่่อิปั่ญห้าโลกร้อินัที�สห้ป่ระชีาชีาติ่รว่บรว่มีมีาจากแต่่ละป่ระเทศ และได้เห็้นัการพ่ดคุำยเกี�ยว่
กับแผืนัการตั่�งต่ลาดคำาร์บอินัราว่กับว่่าต่ลาดคำาร์บอินัจะสามีารถูช่ีว่ยรักษัาโลกและผ้่ืคำนัจากภาว่ะโลกร้อินัได้ และพยายามี
พ่ดให้้เราเชืี�อิว่่ากลไกนีั�จะแก้ปั่ญห้าโลกร้อินัได้ 

ผืมีเคำยระมัีดระวั่งในัข้อิม่ีลที�ได้รับจากรัฐบาลกลางขอิงสห้รัฐอิเมีริกามีาแล้ว่ จ่งยิ�งระมัีดระวั่งในัสิ�งที�การป่ระชุีมี
สห้ป่ระชีาชีาติ่ซุ่�งป่ระกอิบไป่ด้ว่ยแนัว่คิำดจากรัฐบาลต่่าง ๆ ธินัาคำารโลก อิงค์ำกร NGOs และภาคำเอิกชีนัเสนัอิมีานีั� 

สัญญาณเตื่อินัภัยส่ว่นัตั่ว่ขอิงผืมีดังข่�นั ในัการป่ระชุีมีคำรั�งนีั�เอิงที�ผืมีได้รับทราบพิธีิสารเกียว่โต่และการอิภิป่รายต่่าง ๆ ที�
เกี�ยว่กับป่่าและคำว่ามีพยายามีที�จะไม่ีให้้ป่่าต่กไป่เป็่นัเคำรื�อิงมืีอิสร้างการชีดเชียคำาร์บอินั และผืมีได้เรียนัร้่ว่่า CDM เป็่นักลไก
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น่ ชีดเชียคำาร์บอินัที�ให้ญ่ที�สุดในัโลกที�กำาลังห้มีายต่าผืืนัป่่าให้้เป็่นัแห้ล่งด่ดซัุบคำาร์บอินั ซุ่�งทำาให้้ผืมีกังว่ลเป็่นัอิย่างยิ�ง

ผืมีมีีพื�นัเพจากชุีมีชีนัชีาว่ป่่าที�อิย่่รอิบ ๆ ทะเลสาบให้ญ่บนัเส้นัแบ่งเขต่แดนัระห้ว่่างสห้รัฐอิเมีริกาและแคำนัาดา ผืมี
เกิดมีากับป่่าและเข้าใจคำว่ามีสัมีพันัธ์ิระห้ว่่างป่่าและมีนุัษัย์ ต้่นัไม้ีมีีจิต่วิ่ญญาณ 

ภ่มีิป่ัญญาโบราณขอิงเราสอินัให้้เราร่้ว่่าต่้นัไมี้ห้ายใจได้ ดังนัั�นัผืมีจ่งเข้าใจแนัว่คำิดขอิงการด่ดซุับคำาร์บอินั แต่่ต่่อิ
มีาไมี่นัานัผืมีก็ได้เรียนัร่้ว่่าชีนัชีาว่ป่่าในัเขต่ซุีกโลกใต่้กำาลังต่กอิย่่ในัอิันัต่รายจริง ๆ จากการย่ดที�ดินัเพื�อิใชี้เป่็นัแห้ล่งด่ด
ซุับคำาร์บอินัและ CDM และผืมีต่้อิงเรียนัร่้คำำาให้มี่ ๆ จากนัักว่ิชีาการชีาว่ต่ะว่ันัต่กอิย่าง Afforestation ห้รือิ Refor-
estation (การฟื�นัฟ่ป่่า) และเพราะเห้ตุ่ใดที�การฟื�นัฟ่ป่่าจ่งกลายมีาเป่็นัว่ิธิีการแก้ป่ัญห้าโลกร้อินัขอิง CDM 

เมืี�อิมีีการใช้ีคำำาเรียกป่่าเสียให้ม่ีว่่าป่่าคำาร์บอินัเคำรดิต่แบบต่รง ๆ  เราก็เริ�มีป่รับตั่ว่กับมัีนั แต่่แล้ว่ก็มีี RED, REDD, แล้ว่
ก็ REDD+ ต่ามีมีาอีิก

เช่ีนัเดียว่กับ CDM ที� REDD+ นัั�นัเป็่นัโคำรงการที�เสนัอิโดยธินัาคำารโลก

 ผืมีเริ�มีศ่กษัากลไกทางการเงินัที�เป็่นัพื�นัฐานัขอิงแนัว่ทางแก้ปั่ญห้าแบบผิืด ๆ นีั�และเริ�มีห้าทางช่ีว่ยเห้ลือิพี�น้ัอิงขอิง
เราทางใต้่มิีให้้ถู่กละเมิีดสิทธิิมีนุัษัยชีนัจากการถู่กย่ดที�ป่่าด้ว่ยการศ่กษัาที�มีาขอิง CDM ซุ่�งเป็่นัต้่นัต่อิขอิงปั่ญห้าต่่าง ๆ ที�
ต่ามีมีาเห้ล่านีั�ที�เกิดจากธินัาคำารโลกและอิงค์ำกรเพื�อิการพัฒนัาต่่าง ๆ ที�สนัับสนุันัโลกาภิวั่ต่น์ัและทุนันิัยมีเสรีและอิย่่เบื�อิง
ห้ลังปั่ญห้าที�คำล้ายคำล่งกันันีั�ในัซีุกโลกเห้นืัอิ และคำว่ามีน่ัาเกลียดน่ัาชัีงทั�งห้ลายก็เริ�มีป่รากฏิอิอิกมีาให้้เห็้นั

ส่ว่นัห้น่ั�งขอิงเคำรือิข่ายสิ�งแว่ดล้อิมีและชีนัพื�นัเมืีอิงคืำอิการสร้างคำว่ามีร่ว่มีมืีอิกับชีนัผิืว่สีชีายขอิบในัสห้รัฐฯ และสร้าง
เคำรือิข่ายในัระดับนัานัาชีาติ่เพื�อิต่่อิส้่กับระบบทุนัและโลกาภิวั่ต่น์ั เรื�อิงนีั�จ่งนัำาเราเข้ามีาส่่การต่่อิส้่เพื�อิต่่อิต้่านัโคำรงการ 
REDD+ และเป็่นัสัญลักษัณ์แห่้งการต่่อิต้่านัขอิงเราเนืั�อิงจากการต่่อิต้่านัทุนัและโลกาภิวั่ต่น์ัและการต่่อิต้่านัต่ลาดคำาร์บอินั
นัั�นัถืูอิเป็่นัเรื�อิงเดียว่กันั 

ถู้าต่ลาดคำาร์บอินัเป็่นัส่ว่นัห้น่ั�งขอิงลิทธิิล่าอิาณานิัคำมีแล้ว่ ก็ไม่ีน่ัาแป่ลกใจที�การป่ระชุีมีสห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่าด้ว่ยการ
เป่ลี�ยนัแป่ลงขอิงสภาพภ่มิีอิากาศโลกในัปี่ 2007 ที�บาห้ลี ธินัาคำารโลก สห้ป่ระชีาชีาติ่ และอิงค์ำกรเพื�อิการพัฒนัาต่่าง ๆ ห้าวิ่ธีิ
การต่่าง ๆ นัานัาที�จะทำาให้้การชีดเชียคำาร์บอินัเป็่นัเรื�อิงที�สมีเห้ตุ่ผืล ซุ่�งรว่มีไป่ถู่งคำำานิัยามีที�แป่ลกป่ระห้ลาดขอิง REDD+ ที�ผืมี
ร้่ส่กว่่าป่ระกอิบด้ว่ยข้อิม่ีลที�ผิืด ๆทำาให้้เกิดคำว่ามีสับสนัและคำว่ามีขัดแย้ง

แน่ันัอินัว่่าอิงค์ำกรอินุัรักษ์ัขนัาดให้ญ่อิย่าง WWF อิย่่เบื�อิงห้ลังการดำาเนิันัการดังกล่าว่ และชีนัพื�นัเมืีอิงก็เริ�มีถู่กกล่าว่
ห้าว่่าเป็่นัผ้่ืร้ายในัการนีั� แม้ีในัขณะนีั�กลุ่มี NGO ก็ยังพยายามีที�จะห้าชีนัพื�นัเมืีอิงที�เป็่นัมิีต่รมีาเป็่นัแนัว่ร่ว่มี แล้ว่จ่งทำาให้้
แต่กแยกกันัเอิง

ตั่ว่อิย่างเช่ีนันีั�เห็้นัได้ทั�ว่ไป่ในัอิเมีริกา เอิเชีียต่ะวั่นัอิอิกเฉีัยงใต้่ และแม้ีแต่่ในัการป่ระชุีมีสห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่าด้ว่ยการ
เป่ลี�ยนัแป่ลงขอิงสภาพภ่มิีอิากาศโลกที�บาห้ลีนีั�เอิง ผืมีไม่ีแป่ลกใจที� NGO สายอินุัรักษ์ัที�อิย่่เบื�อิงห้ลังเริ�มีต้่นัด้ว่ยคำว่ามีพยายามี
สร้างบทบาทให้้ต่นัเอิงเป็่นั ‘สถูาบันัรับรอิงโดยบุคำคำลที�สามี’ และแสดงจุดยืนัว่่าจะทำาเงินัจากโคำรงการ REDD+ ซุ่�งพว่กเขาก็ทำา
เช่ีนันัั�นัจริง ๆ  

อิงค์ำกรอิย่าง Conservation International (CI), WWF, Environmental Defense Fund (EDF) และอืิ�นั ๆ ที�มีี
ที�ทำาการอิย่่ในัดีซีุนีั�เอิงได้ก่อิตั่�งข่�นัเพื�อิอิอิกแบบกลไกชีดเชียคำาร์บอินัและรับรอิงโคำรงการด้ว่ยห้ลักการที�ผิืดๆ

WRM: คุำณกล่าว่ว่่า REDD+ กลายมีาเป็่นัสัญลักษัณ์แห่้งการต่่อิต้่านัขอิงคุำณอิย่างกว้่างขว่าง โป่รดอิธิิบายป่ระเด็นันีั�
ให้้เราฟังด้ว่ย

ผืมีได้กล่าว่ถู่งลัทธิิอิาณานิัคำมี และโคำรงการขอิงลัทธิิอิาณานิัคำมีอิย่าง REDD+ ที�ก่อิตั่�งข่�นับนัพื�นัฐานัขอิงต่รรกะการ
พัฒนัา และใช้ีโมีเดลที�ป่ระเทศในัซีุกโลกใต้่สามีารถูเดินัต่ามีรอิยทุนันิัยมีต่ะวั่นัต่กเพื�อิให้้ห้ลุดพ้นัจากคำว่ามียากจนั แต่่สำาห้รับ
เราที�เป็่นัชีนัพื�นัเมืีอิงในัอิเมีริกานัั�นัเราร้่ดีว่่า REDD+ ไม่ีเป็่นัคำว่ามีจริง และก็เป็่นัเช่ีนันีั�มีาโดยต่ลอิดตั่�งแต่่สงคำรามีโลกแล้ว่   
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ดังนัั�นัผืมีจ่งคิำดว่่าน่ัาจะเป็่นัการดีที�ผืมีเอิงที�มีาจากก้นับ่�งขอิงสัต่ว์่ร้ายตั่ว่นีั� (สห้รัฐอิเมีริกา) จะทำาคำว่ามีเข้าใจคำว่ามีเชืี�อิมีโยง
ระห้ว่่างลัทธิิอิาณานิัคำมีและการพัฒนัา

ผืลกระทบที�มีีต่่อิชีนัพื�นัเมืีอิงนัั�นัล่กซุ่�ง

 REDD+ เป็่นัเพียงโคำรงการต่่อิเนืั�อิงขอิงลัทธิิอิาณานิัคำมี ทุนันิัยมี และการแสว่งห้ากำาไรบนัคำว่ามีพินัาศและคำว่ามี
รุนัแรง ผืลกระทบจากโคำรงการ

 REDD+ มิีได้เกิดข่�นัเพียง 15 ปี่ที�ผ่ืานัมีาเพราะ REDD+ นัั�นัฝัังตั่ว่อิย่่ในัระบบมีากว่่า 500 ปี่แล้ว่ จากมุีมีมีอิงขอิงผืมี
ที�อิย่่ในัซีุกโลกเห้นืัอิ REDD+ นัำามีาซุ่�งรอิยแผืลในัป่ระวั่ติ่ศาสต่ร์ตั่�งแต่่ยุคำการล่าอิาณานิัคำมีโดยชีนัผิืว่ขาว่ข่�นัมีาให้ม่ี ซุ่�งเป็่นั
ลัทธิิที�ไม่ีเพียงแต่่ย่ดที�ดินั ต้่นัไม้ี แห้ล่งนัำ�า ภ่เขา และทุ่งห้ญ้าขอิงเราเท่านัั�นั แต่่ยังย่ดเอิาอัิต่ลักษัณ์ขอิงเราไป่อีิกด้ว่ย โดย
การนัำาเอิาคำริสต์่ศาสนัาเข้ามีาแทนัที�ขนับธิรรมีเนีัยมีดั�งเดิมีขอิงเรา ยกเลิกภาษัาขอิงเรา ข่มีขืนัและฆ่าเด็ก ๆ ขอิงเราในั
โรงเรียนักินันัอินัในัแคำนัาดา ซุ่�งเป็่นัเรื�อิงที�ร้ายแรงมีาก 

ถู้าเราเป่รียบเทียบ 15 ปี่ที�ผ่ืานัมีาขอิงระบบโลกาภิวั่ต่น์ักับ 500 ปี่แห่้งผืลกระทบที�มีีต่่อิวิ่ถีูชีีวิ่ต่ขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงอิย่าง
เรานัั�นัก็จะพบว่่าแทบจะไม่ีมีีอิะไรที�แต่กต่่างกันั

ผืมีเป็่นัห่้ว่งว่่ากลไกต่ลาดคำาร์บอินัและการแบ่งผืลป่ระโยชีน์ันีั�จะทำาให้้คำนัขอิงเราแต่กสามัีคำคีำกันั และส่งผืลกระทบ
ไป่ถู่งคำว่ามีสามัีคำคีำกันัในัระดับป่ระเทศ ภ่มิีภาคำและโลก พว่กเราห้ลายคำนัทำางานักันัมีาแล้ว่กว่่ายี�สิบปี่ด้านัการรณรงค์ำสิทธิิ
ชีนัพื�นัเมืีอิงต่่อิสห้ป่ระชีาชีาติ่ ซุ่�งไม่ีได้เป็่นัเรื�อิงที�ง่ายเลย และเมืี�อิเราได้เห็้นัแนัว่คิำดเกี�ยว่กับ REDD+ ที�กำาลังถู่กใช้ีเป็่นัเคำรื�อิง
มืีอิแบ่งแยกและป่กคำรอิง ก็ยิ�งกังว่ลมีากข่�นั

เรื�อิงนีั�ไม่ีใช่ีเรื�อิงที�ให้ม่ีเลย เคำยมีีมีาแล้ว่ที�รัฐบาลอิเมีริกาและบริษััทเอิกชีนัร่ว่มีมืีอิกันัใช้ีกลยุทธ์ินีั�แบ่งแยกและป่กคำรอิง
เรา ถู้ากลุ่มีชีนัพื�นัเมืีอิงถู่กทำาให้้แต่กสามัีคำคีำกันัเช่ีนันีั�แล้ว่ การแก้ไขปั่ญห้าโลกร้อินัอิย่างเป็่นัร่ป่ธิรรมีและอิย่างมีีส่ว่นัร่ว่มีก็จะ
เป็่นัเรื�อิงที�ทำาไม่ีได้ ซุ่�งเป็่นัสิ�งที�กลุ่มีผ้่ืสนัับสนุันั REDD+ ต้่อิงการ

WRM: เพื�อิต่อิบโต้่ข้อิวิ่จารณ์ต่่าง ๆ กลุ่มีผ้่ืสนัับสนุันั REDD+ ได้ป่ระดิษัฐ์ Cancun safeguards, best practices, 
certifcation standards, participatory REDD+, และอืิ�นั ๆ ข่�นัเพื�อิป้่อิงกันัการละเมิีดสิทธิิมีนุัษัยชีนั คุำณมีีคำว่ามีคิำดเห็้นั
อิย่างไรเกี�ยว่กับเรื�อิงเห้ล่านีั�?

ผืมีมีอิงมีาต่รการเห้ล่านีั�ว่่าเป็่นัเพียงเคำรื�อิงอิำาพรางคำว่ามีจริงและทำาให้้พี�น้ัอิงขอิงเราเราสับสนั เพื�อิให้้ด่เห้มืีอินัว่่า
พว่กเขาเป็่นัห่้ว่งและรับผิืดชีอิบต่่อิเรื�อิงสิทธิิมีนุัษัยชีนั โดยอิอิกมีาต่รการต่่าง ๆ เพื�อิให้้โคำรงการขอิงต่นัด่ดีและลบภาพ
ลักษัณ์ขอิงการทำาลายล้างและคำว่ามีรุนัแรง 

พว่กเขาไม่ีได้เล่าข้อิเท็จจริงให้้ชุีมีชีนัที�อิาศัยอิย่่ในัป่่าอิเมีซุอินัฟังว่่าเงินัค่ำาจ้างป่ล่กป่่ามีาจากบริษััทที�ป่ล่อิยมีลภาว่ะ 
ไม่ีได้เล่าให้้ฟังว่่าในัที�ไกลอิอิกไป่ยังมีีโรงกลั�นันัับพันัที�ป่ล่อิยมีลภาว่ะและก๊าซุเรือินักระจกส่่บรรยากาศโลกที�นัำาคำว่ามีเจ็บ
ป่่ว่ยและแม้ีแต่่คำว่ามีต่ายมีาส่่ชุีมีชีนัที�รับเงินัเห้ล่านัั�นั และไม่ีได้เล่าให้้ฟังว่่าผืลกระทบจากคำว่ามีรุนัแรงและคำว่ามีเสียห้ายต่่อิ
สิ�งแว่ดล้อิมีเห้ล่านีั�เกิดจากโคำรงการ REDD+

ผืมีได้พ่ดคุำยกับชีนัพื�นัเมืีอิงบางกลุ่มีห้ลังจากที�อิงค์ำกรอิย่าง EDF ห้รือิ Conservation International (CI) จัดป่ระชุีมี
เชิีงป่ฏิิบัติ่การ และถูามีพว่กเขาว่่า “พัวกเข้�บอกคุณร่ัเป็ล่่�ว่�เงินี้ม่�จ�กไหนี้?” และพว่กเขาต่อิบว่่า “ไม่่ได้ีบอกนี้ะ ผม่
เข้้�ใจว่�เงินี้ม่�จ�กธุ์นี้�ค�รัโล่ก” ผืมีต่อิบไป่ว่่า “ไม่่ใช่ินี้ะ เงินี้ม่�จ�กเชิฟรัอนี้ (ในี้กรัณ้น้ี้�)” พว่กเขาป่ระห้ลาดใจมีากและ
ต่อิบว่่า “อะไรันี้ะ แกซพัรัอม่เหรัอ” นีั�คืำอิสิ�งที�เป็่นัอิย่่ และผืมียังบอิกพว่กเขาอีิกว่่า “คุณรู้ัมั่�ยว่�ม้่ชินี้พ้ั�นี้เม้่อง ชินี้ผิวดีำ� คนี้
ผิวข้�วท้�ย�กจนี้ ชิ�วฮิิสำป็�นิี้ก ท้�ม้่ท้�อยู่อ�ศัยติิดีกับโรังกลั่�นี้นี้ำ��มั่นี้ในี้ริัชิม่อนี้ด์ี รััฐแคลิ่ฟอร์ัเน้ี้ย ท้�กำ�ลั่งจะติ�ยด้ีวยโรัคท�ง
เดิีนี้ห�ยใจท้�เกิดีจ�กก๊�ซท้�โรังกลั่�นี้ป็ล่่อยออกม่�? แล่ะบริัษััทเหล่่�น้ี้�ก็บอกกับสำ�ธุ์�รัณชินี้ว่�พัวกเข้�กำ�ลั่งเป็ล้่�ยนี้แป็ล่ง
ธุุ์รักิจข้องตินี้ให้เป็็นี้ carbon neutral เข้�บอกว่�กำ�ลั่งล่งทุนี้ในี้ป่็�อเม่ซอนี้เพ้ั�อป็กป้็องผู้คนี้”

ผืมีต้่อิงอิธิิบายเรื�อิงขอิงการฟอิกเขียว่นีั�ให้้พี�น้ัอิงขอิงผืมีในัอิเมีริกาฟัง ชีนัพื�นัเมืีอิงมัีกไม่ีเข้าใจแนัว่คิำดนีั�แต่่สามีารถู
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น่ ร้่ส่กอิย่่ล่กๆในัใจว่่าพว่กเขากำาลังถู่กละเมิีดสิทธิิและถู่กห้ลอิกให้้รับเงินัจากโคำรงการ REDD+ เป็่นัสิ�งที�ถู่กต้่อิง เพราะคำำา

อิธิิบายเกี�ยว่กับมีาต่รการและกลไกต่่างๆนัั�นัพยายามีให้้เกิดการสับสนัและห้ลีกเลี�ยงข้อิเท็จจริงที�ว่่าโคำรงการนัำาไป่ส่่คำว่ามี
รุนัแรงที�ภาคำเอิกชีนัก่อิและได้รับการสนัับสนุันัจากภาคำรัฐ แม้ีแต่่คำนัในัอิงค์ำกรเพื�อิการพัฒนัาห้ลายต่่อิห้ลายคำนัยังเชืี�อิว่่า 
REDD+ เป็่นัโคำรงการที�ได้ผืลเพราะว่่าสับสนัและไม่ีเห็้นัแง่มุีมีด้านัการเห้ยียดเชืี�อิชีาติ่ขอิง REDD+ และโคำรงการชีดเชีย
คำาร์บอินัอืิ�นัๆ ผืมีบอิกพว่กเขาว่่ากลไกเห้ล่านีั�ทำาให้้การย่ดที�ดินักลายเป็่นัการกระทำาที�ถู่กกฎห้มีาย และพว่กเขาไม่ีต้่อิงการ
ให้้ผืมีพ่ดอิอิกไป่ กลไกที�อินุัญาต่ให้้มีีการเผืาไห้ม้ีพลังงานัฟอิสซิุลและสร้างมีลภาว่ะต่่อิไป่นัั�นัเป็่นัเรื�อิงที�บ้าแท้ๆ

มีห้าเศรษัฐีแห่้ง Amazon.com นัาย Jeff Bezos ได้ก่อิตั่�งกอิงทุนั Earth Fund ข่�นัและลงทุนันัับล้านัดอิลล่าร์
สห้รัฐฯห้ลังการป่ระชุีมีสห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่าด้ว่ยการเป่ลี�ยนัแป่ลงขอิงสภาพภ่มิีอิากาศโลกในัปี่ 2007 ที�บาห้ลีเพื�อิสนัับสนุันั
การดำาเนิันังานัขอิง WWF, Environmental Defense Fund, CI และ TNC ทว่่าเบื�อิงห้ลังการสนัับสนุันัด้านัทุนัคืำอิการ
ผืลักดันัโคำรงการด่ดซัุบและชีดเชียคำาร์บอินัโดยใช้ีเงินัลงทุนัถู่ง 400 ล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯ ทำาให้้เคำรือิข่ายสิ�งแว่ดล้อิมีและชีนั
พื�นัเมืีอิงและอิงค์ำกรอืิ�นัๆกำาลังพยายามีอิย่างห้นัักเพื�อิต่่อิต้่านัโคำรงการนีั�

ปั่จจุบันัยังคำงมีีโคำรงการที�ละเมิีดสิทธิิมีนุัษัยชีนัและยด่ที�ดินัทำากินั และใคำรล่ะจะเป็่นัผ้่ืที�ฟ้อิงร้อิงป่ระธิานัาธิิบดีขอิง
คำอิงโกห้รือิบราซิุล? พว่กเขาต้่อิงการลบล้างป่ระวั่ติ่ศาสต่ร์ขอิงกลุ่มีชีาติ่พันัธ์ุิอิอิกไป่จากป่ระเทศขอิงพว่กเขาเพราะเกรง
กลัว่สิทธิิเห้นืัอิผืืนัดินัขอิงพว่กเราที�สืบทอิดกันัมีาตั่�งแต่่โบราณกาล

WRM: อิงค์ำกรชีนัพื�นัเมืีอิงบางอิงค์ำกรร่ว่มีมืีอิกับ REDD+ ทำาให้้เกิดโคำรงการอิย่าง ‘Indigenous REDD+’ ข่�นั และ
โคำรงการรณรงค์ำอิย่าง ‘No Rights, No REDD’ (ถู้าไม่ีมีีสิทธิิก็ไม่ีมีี REDD) เมืี�อิมีอิงย้อินักลับไป่แล้ว่ คุำณคิำดว่่าเป็่นัไป่ได้ไห้มี
ที�สร้างคำว่ามีป่ระนีัป่ระนัอิมีระห้ว่่างสิทธิิมีนุัษัยชีนัและค่ำานิัยมีขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงกับห้ลักการขอิง REDD+?

นีั�เป็่นัปั่ญห้าให้ญ่ที�เกิดข่�นัมีานัานัแล้ว่ ผืมีได้รับคำำาเชิีญไป่ร่ว่มีป่ระชุีมี World Social Forum ในัป่ระเทศบราซิุลในัปี่ 
2009 เพื�อิพบป่ะกับชีนัพื�นัเมืีอิงกลุ่มีอืิ�นัๆเพื�อิอิธิิบายเกี�ยว่กับป่ระเด็นัปั่ญห้าขอิงการดำาเนิันัโคำรงการ REDD+ ในัแง่มุีมีจาก
ตั่ว่ขอิงผืมีเอิง เมืี�อิผืมีไป่ถู่งที�ป่ระชุีมี นัาย Steve Schwartzmann จาก Environmental Defense Fund มีอิงมีาที�ผืมีแล้ว่
ถูามีข่�นัว่่า “ทำ�ไม่คุณถู่งม่�อยู่ท้�น้ี้�ล่่ะ?” เขาก่อิคำว่ามีขัดแย้งกับผืมีตั่�งแต่่ NGO เริ�มีเข้าห้าชีนัพื�นัเมืีอิง EDF มีีทุนัมีห้าศาลและ
ได้รับการห้นุันัห้ลังจากผ้่ืนัำาขอิงเผ่ืาต่่างๆในัป่่าอิเมีซุอินั รว่มีถู่ง COICA ด้ว่ย ดังนัั�นั COICA จ่งเริ�มีร่ว่มีมืีอิกับ NGO และ
สร้างแนัว่คิำด ‘Indigenous REDD+’ ข่�นัมีา

แต่่กระบว่นัการเช่ีนันีั�ใช้ีเว่ลานัานั ผืมีเคำยผ่ืานัป่ระสบการณ์เช่ีนันีั�มีาก่อินัในัการป่ระชุีมีสห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่าด้ว่ยการ
เป่ลี�ยนัแป่ลงขอิงสภาพภ่มิีอิากาศโลกที�กรุงเทพฯ เกี�ยว่กับเรื�อิงสิทธิิมีนุัษัยชีนัและ and REDD ต่อินันัั�นัผืมีไม่ีคิำดว่่า (และ
ต่อินันีั�ก็ยังไม่ีคิำดว่่า) รัฐบาลไทยจะรับรอิงสิทธิิขอิงชุีมีชีนัชีาว่ป่่าเห้นืัอิที�ป่่าขอิงพว่กเขา พอิๆกับที�รัฐบาลบราซิุลจะไม่ีรับรอิง
เช่ีนัเดียว่กันั แต่่เมืี�อิมีอิงย้อินักลับไป่แล้ว่ ผืมีคิำดว่่าผืมีทำาพลาดเพราะว่่ากลยุทธ์ิขอิงการป่ระชุีมีสห้ป่ระชีาชีาติ่ที�ป่ระเทศไทย
คืำอิการห้าแนัว่ร่ว่มีจากชีนัพื�นัเมืีอิงชีาว่ไทย ตั่ว่แทนักลุ่มีชีาติ่พันัธ์ุิจากป่่าอิเมีซุอินั และ COICA เพื�อิดันัว่าระขอิง REDD+ 
ให้้ผ่ืานัมีติ่ที�ป่ระชุีมี และเราก็ต่่อิต้่านัโดยใช้ีสโลแกนั ‘No Rights, No REDD’ ซุ่�งได้รับคำว่ามีสนัใจในัระดับห้น่ั�ง ในัปั่จจุบันั
ยังคำงมีีคำนัพ่ดถู่งกลยุทธ์ินีั�อิย่่ว่่าเป็่นัสิ�งที�ถู่กต้่อิงห้รือิไม่ีในัขณะนัั�นั และเป็่นัไป่ได้ไห้มีที�รัฐบาลขอิงป่ระเทศต่่างๆจะรับรอิง
สิทธิิขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงเห้นืัอิผืืนัป่่าที�เขาอิาศัยอิย่่? ผืมีคิำดว่่าไม่ีน่ัาจะเป็่นัไป่ได้

ผืมีถูามีชีนัพื�นัเมืีอิงบางคำนัว่่าเขาสามีารถูป่รอิงดอิงวิ่ถีูชีีวิ่ต่ ภ่มิีปั่ญญา และจิต่วิ่ญญาณกับระบบต่ลาดทุนัขอิงคำนัผิืว่
ขาว่ได้อิย่างไร? แม้ีว่่าเขาจะได้ป่ระโยชีน์ัจากการดำาเนิันัโคำรงการ Indigenous REDD+ แต่่พว่กเขาก็ยังต้่อิงเป่ลี�ยนัผืืนัป่่าที�
พว่กเขาอิาศัยอิย่่มีาตั่�งแต่่บรรพบุรุษัให้้เป็่นัสินัค้ำา และไม่ีใช่ีรัฐบาลห้รือิคำนัภายนัอิกที�ทำาเช่ีนันีั� แต่่เป็่นัเขาเอิงในัฐานัะที�เป็่นั
ชีนัพื�นัเมืีอิง มัีนัด่เป็่นัการย้อินัแย้งมีากที�พี�น้ัอิงชีนัพื�นัเมืีอิงขอิงเราต่่อิต้่านัสัมีป่ทานันัำ�ามัีนัแต่่รับเงินัจากเชีฟรอินัและบริษััท
นัำ�ามัีนัอืิ�นัๆผ่ืานัโคำรงการ REDD+ เราจะป่รอิงดอิงสอิงเรื�อิงนีั�เข้าด้ว่ยกันัได้อิย่างไร? ผืมีว่่ามัีนัไม่ีใช่ีการป่รอิงดอิงแต่่เป็่นัการ
ละทิ�งวิ่ถีูเดิมีโดยสิ�นัเชิีงเพื�อิเข้าร่ว่มีระบบทุนันิัยมีเสรี

เมืี�อิผืมีสอิบถูามีชีาว่บ้านัในัพื�นัที�ห่้างไกลขอิงป่่าอิเมีซุอินัในัป่ระเด็นัดังกล่าว่ พว่กเราเข้าใจดีและไม่ีสนัใจที�จะร่ว่มี
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โคำรงการ REDD+ และเมืี�อิเร็ว่ๆนีั�พว่กเขาก็ได้ตั่�งคำำาถูามีต่่อิเพื�อินัชีนัพื�นัเมืีอิงในัเขต่อืิ�นัๆขอิงป่่าที�ทำาตั่ว่เห้มืีอินัเป็่นันัายห้น้ัา
ค้ำาหุ้้นัโคำรงการ REDD+ เรื�อิงนีั�เป็่นัการเมืีอิงที�เข้มีข้นัในัเขต่อิเมีซุอินัเช่ีนัเดียว่กับในัอิเมีริกา สำาห้รับเคำรือิข่ายสิ�งแว่ดล้อิมี
และชีนัพื�นัเมืีอิงแล้ว่ ผืมียกย่อิงกลไกที�ทำาให้้เกิดการดำาเนิันัการจริง และสำาห้รับระบบต่ลาดซืุ�อิขายคำาร์บอินัเคำรดิต่แล้ว่ เรา
จะต้่อิงนัำาห้ลักการ Free Prior and Informed Consent (FPIC) ห้รือิคำว่ามีเห็้นัชีอิบจากทุกภาคำส่ว่นัมีาใช้ีในัการตั่ดสินัใจ 
ข้อิม่ีลจากทุกแง่ทุกมุีมีขอิงกลไก REDD+ และ ‘Nature-Based Solutions’ โดยละเอีิยดเป็่นัสิ�งสำาคัำญในัการวิ่เคำราะห์้
คำว่ามีสัมีพันัธ์ิทางการเมืีอิงระห้ว่่างกลุ่มีต่่างๆในัอิเมีซุอินัซุ่�งมีีคำว่ามีซัุบซุ้อินัส่ง หั้ว่ห้น้ัาเผ่ืา Ninawa HuniKui จากบราซิุลมีี
ทั�งวิ่สัยทัศน์ัและอิิทธิิพล จ่งมีีผ้่ืที�พยายามีทำาให้้กลุ่มีขอิงท่านัแต่กแยกในัป่ระเด็นั REDD+ ซุ่�งเป็่นัสิ�งเดียว่กับที�เกิดข่�นั
กับMarlon Santi หั้ว่ห้น้ัาเผ่ืา Sarayako จากเอิกว่าดอิร์ การเข้าถู่งข้อิม่ีลได้นัั�นัเป็่นัสิ�งที�สำาคัำญมีากพอิๆกับห้ลักการ FPIC 
ชีนัพื�นัเมืีอิงและชุีมีชีนัชีาว่ป่่าจะต้่อิงเข้าใจห้ลักการ REDD+ ที�ซัุบซุ้อินัและคำว่ามีสัมีพันัธ์ิระห้ว่่าง REDD+ และภาคำ
อุิต่สาห้กรรมีอิย่างแจ่มีแจ้ง ซุ่�งผืมีห้วั่งเป็่นัอิย่างยิ�งว่่าจะไม่ีเกิดคำว่ามีรุนัแรงข่�นักับห้ม่่ีบ้านัจากคำว่ามีขัดแย้งนีั�

WRM: อิะไรคืำอิอุิป่สรรคำที�สำาคัำญที�สุดขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงในัการต่่อิส้่กับ REDD+ ในัชืี�อิให้ม่ี ‘Nature-Based Solutions’?

ผืมีใชี้เว่ลาคำิดเกี�ยว่กับเรื�อิงนัี�มีามีากและพ่ดอิยุ่เสมีอิๆว่่ามีันัเป่็นัว่ิธิีการที�ใชี้ไมี่ได้ อิุป่สรรคำที�สำาคำัญคำือิ ทำาอิย่างไรเรา
จ่งจะทำาให้้ REDD+ และ Nature-Based Solutions แสดงต่ัว่ต่นัที�แท้จริงขอิงมีันัอิอิกมีาว่่าเป่็นัเคำรื�อิงมีือิให้มี่ขอิงลัทธิิ
อิาณานัิคำมีที�จะย่ดที�ดินัและผืืนัป่่าขอิงเราไป่ขายทอิดต่ลาดโดยการต่ัดแบ่งอิอิกเป่็นัชีิ�นัๆ และต่ั�งราคำาเพื�อิการคำ้าและการ
เก็งกำาไร ทำาอิย่างไรเราจ่งจะให้้ผ้่ืคำนัเข้าใจอิย่างถู่กต้่อิงถู่งคำว่ามีเชืี�อิมีโยงระห้ว่่างภาคำพลังงานัถู่านัหิ้นักับการนัำาเอิาทรัพยากร 
ธิรรมีชีาต่ิอิอิกมีาขายและการละเมีิดสิทธิิมีนัุษัยชีนั ทำาอิย่างไรเราจ่งจะสามีารถูสร้างแนัว่ร่ว่มีต่่อิต่้านัธิุรกิจพลังงานัที�มีีจุด
มีุ่งห้มีายเป่็นัอิันัห้นั่�งอิันัเดียว่กันัได้?

เคำรื�อิงมืีอิขอิงรัฐบาลขอิงคำนัผิืว่ขาว่คืำอิสิทธิิทางทรัพย์สินั ดังนัั�นั ‘Nature-Based Solutions’ จ่งเป็่นัเรื�อิงที�เกี�ยว่กับ
การชีดเชียคำาร์บอินั ธุิรกิจที�ก่อิมีลภาว่ะจ่ายเงินัเพื�อิป่ลุกป่่าเป็่นัการชีดเชีย และท้ายที�สุดแล้ว่ธุิรกิจเห้ล่านีั�ก็จะเข้ามีาคำรอิบ
คำรอิงป่่าคำาร์บอินัเห้ล่านีั�อิย่่ดี แผืนัการนีั�อิย่่เบื�อิงห้ลังขอิงแผืนั 30x30 ที�จะคำรอิบคำลุมีพื�นัที� 30% ขอิงป่่าสงว่นัทั�งห้มีดขอิง
โลกภายในัปี่ 2030 ดังนัั�นัการเป่ลี�ยนัชืี�อิจาก REDD+ เป็่นั ‘Nature Based Solutions’ จ่งเป็่นัการฟอิกเขียว่อิย่างห้น่ั�ง

เราได้เห็้นัการเคำลื�อินัไห้ว่เพื�อิที�จะผืลักดันักฎห้มีายแก้ปั่ญห้าโลกร้อินัอิย่างกว้่างขว่างทั�ว่โลก แม้ีแต่่ใจกลางต้่นัต่อิ
ขอิงปั่ญห้าอิย่างสห้รัฐอิเมีริกาเอิงก็ได้มีีการผืลักดันักฎห้มีาย ‘Growing Climate Solutions Act’ ที�ให้้อิำานัาจกระทรว่ง
เกษัต่รในัการจัดตั่�งระบบลงทะเบียนัชีดเชียคำาร์บอินัอิอินัไลนั์เพื�อิช่ีว่ยอิำานัว่ยคำว่ามีสะดว่กให้้ชีาว่นัาสามีารถูซืุ�อิคำาร์บอินั
เคำรดิต่จากต่ลาดคำาร์บอินั ต่รงจุดนีั�เอิงที� REDD+ จะเข้ามีามีีบทบาทสำาคัำญ คำว่ามีท้าทายขอิงเราคืำอิจะทำาอิย่างไรจ่งจะห้ยุด
ยั�งระบบนีั�ได้? โคำรงการนีั�ยิ�งนัานัวั่นัไป่ก็ยิ�งทวี่คำว่ามีซัุบซุ้อินัข่�นัเป็่นั Taxes with REDD+, carbon banking, green 
bonds, และอืิ�นัๆอีิกมีาก จนัไป่ถู่ง ‘net-zero emissions’ ที�เสนัอิโดยภาคำธุิรกิจจำานัว่นัมีาก ซุ่�งเราจะต้่อิงเข้าใจคำว่ามีเชืี�อิมี
โยงระห้ว่่างชืี�อิเห้ล่านีั� ภายใต้่เงาขอิง ‘net-zero emissions’ นัั�นัมีีการดำาเนิันัการอิย่่สอิงป่ระการ ป่ระการแรกคืำอิการซืุ�อิ
คำาร์บอินัเคำรดิต่ที�ได้จากการป่ล่กป่่าห้รือิที�เรียกกันัว่่า ‘Nature-Based Solutions’ ป่ระการที�สอิงคืำอิสร้างกลไกการด่ดซัุบ
คำาร์บอินั ซุ่�งอิงค์ำป่ระกอิบทั�งสอิงนัั�นัห้ล่อิเลี�ยงธุิรกิจพลังงานัถู่านัหิ้นัในัอิเมีริกา แคำนัาดา และยุโรป่ให้้ดำาเนิันักิจการต่่อิไป่ได้
ต่ามีป่กติ่ และเราก็จะได้รับสภาพแว่ดล้อิมีที�เต็่มีไป่ด้ว่ยท่อิส่งนัำ�ามัีนั รถูบรรทุกนัำ�ามัีนั และมีลภาว่ะกันัต่่อิไป่จนักว่่าเราจะ
สามีารถูจ่่โจมีหั้ว่ใจขอิงระบบอัินัได้แก่ ‘Nature-Based Solutions’ ที�นัำาเอิาพระแม่ีธิรณีมีาตั่ดขายทอิดต่ลาด
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บทท่� 7

10 ปี็แห่ง REDD+ ใน Acre  
แล้ะผู้ล้กรัะทบท่�ม่่ต่ิอช่นพ้�นเม้่องเพศหญิง 

ท่�ทำาม่าหากินอยู่่่ในพ้�นท่�คุ้่ม่ค่รัองเพ้�อการัใช้่งานอยู่่างยัู่�งยู้่น
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ห้ลายปี่ที�ผ่ืานัมีา โคำรงการ REDD+ ในัป่่าอิเมีซุอินั รัฐ Acre ขอิงป่ระเทศ Brazil ถู่กใช้ีเป็่นัต้่นัแบบในัภ่มิีภาคำต่่างๆ
ทั�ว่โลกมีาห้ลายต่่อิห้ลายปี่โดยผ้่ืสนัับสนุันัโคำรงการ REDD+ อิย่าง WWF และ World Bank แต่่ในัรายงานัป่ระเมิีนัผืล
โคำรงการกลับมีีข้อิม่ีลผืลกระทบที�มีีต่่อิเพศห้ญิงที�ใช้ีชีีวิ่ต่อิย่่กับป่่าน้ัอิยมีาก พื�นัที�กว่่า 80% ขอิงรัฐ Acre ป่กคำลุมีไป่ด้ว่ยป่่า 
ป่ระวั่ติ่ศาสต่ร์ขอิงการนัำาป่่ามีาขายเพื�อิห้ากำาไรเริ�มีต้่นัข่�นัในัปี่ 1999 จากการก้าว่ข่�นัส่่อิำานัาจขอิงพรรคำแรงานั รัฐบาล
พรรคำแรงงานัขนัานันัามีตั่ว่เอิงว่่าเป็่นั ‘government of the forest’ ห้รือิรัฐบาลแห่้งป่่าและอ้ิางว่่าได้ริเริ�มีแนัว่คิำดทาง
ธุิรกิจให้ม่ีในัรัฐ Acre โดยการไม่ีตั่ดไม้ี แต่่ใช้ีระบบทุนันิัยมีสีเขียว่มีาแทนัที�

จุดเป่ลี�ยนัขอิงกระบว่นัการนีั�เกิดข่�นัในัปี่ 2010 เมืี�อิมีีการบังคัำบใช้ีกฎห้มีาย SISA ที�ทำาให้้รัฐสามีารถูจ่ายค่ำาบริการ
ด้านัสิ�งแว่ดล้อิมีได้ และทำาให้้โคำรงการ REDD+ สอิดคำล้อิงกับกฎห้มีายรัฐเป็่นัโคำรงการแรกขอิงโลก ในัปี่ 2012 รัฐบาล
เยอิรมัีนัได้ต่กรางวั่ลเป็่นัจำานัว่นั 16 ล้านัยโ่รภายในัเว่ลา 4 ปี่แก่รัฐบาล Acre ที�ผ่ืานักฎห้มีายฉับับนีั�เพื�อิลดการตั่ดไม้ีทำาลาย
ป่่าในัระยะเว่ลาสิบปี่ที�ผ่ืานัมีาโดยให้้ทุนัผ่ืานัทาง KfW และ REM ในัสมัียที�ยังไม่ีเกิดโคำรงการ REDD+

WWF ซุ่�งเป็่นัห้น่ั�งในั NGO ที�ช่ีว่ยร่างกฎห้มีาย SISA เรียกโคำรงการ REDD+ ขอิงรัฐบาลแห่้งรัฐ Acre ว่่าเป็่นั 
“โครังก�รันี้ำ�ร่ัอง” และได้รับการสนัับสนุันัเป็่นัอิย่างดีจาก World Bank ที�รับผ้่ืสังเกต่การณ์จาก NGO และรัฐบาลจาก
ป่ระเทศต่่างๆในัซีุกโลกใต้่ให้้มีาด่งานัที� Acre ว่่าเป็่นัตั่ว่อิย่างที�ดีขอิงโคำรงการ REDD+

ต่่อิไป่นีั�เป็่นับทสัมีภาษัณ์นัาง Letícia Yawanawa ผ้่ืนัำาชีนัพื�นัเมืีอิงจากรัฐ Acre และนัาง Dercy Teles de Carval-
ho อิดีต่ป่ระธิานั Xapuri Rural Workers’ Union และทนัายคำว่ามีขอิงพื�นัที�คุ้ำมีคำรอิงเพื�อิการใช้ีงานัอิย่างยั�งยืนัเกี�ยว่กับ
ผืลกระทบขอิงโคำรงการ REDD+ ที�มีีต่่อิเพศห้ญิงที�ใช้ีชีีวิ่ต่อิย่่กับป่่าโดย WRM

WRM: คุำณป่ระเมิีนัผืลกระทบโคำรงการ REDD+ ในัรัฐ Acre ที�มีีต่่อิชีนัพื�นัเมืีอิงในัระยะเว่ลา 10 ปี่ที�ผ่ืานัมีาอิย่างไร? 
ทั�งๆที�เป้่นัโคำรงการที�อ้ิางว่่าให้้คำว่ามีสำาคัำญกับชีนัพื�นัเมืีอิงมีาโดยต่ลอิด

Letícia: ผืลการป่ระเมิีนัที�ฉัันัทำาอิอิกมีาเป็่นัลบมีาก ฉัันัเคำยเป็่นัสมีาชิีกคำณะกรรมีการ SISA มีา 6 ปี่ เมืี�อิผ้่ืป่ระสานั
งานัขอิง REM/SISA มีาถู่งการป่ระชุีมี COP พว่กเขามัีกพ่ดกันัว่่าชีนัพื�นัเมืีอิงจำานัว่นัมีากจะได้ป่ระโยชีน์ัจากโคำรงการ ฉัันัจ่ง

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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ต่รว่จสอิบว่่าผืลป่ระโยชีน์ัอิะไรที�ชีนัพื�นัเมืีอิงจะได้บ้าง และจำาได้ว่่าต่อินัที�ฉัันัทำางานัอิย่่กับ SITOAKORE ในัพื�นัที�ขอิงชีนัพื�นั
เมืีอิงนัั�นั ฉัันัไม่ีเห็้นัว่่าพว่กเขาจะได้ป่ระโยชีน์ัอิะไรเลยจาก REDD+ นัอิกจากนีั�เรายังต้่อิงการให้้ที�ดินัขอิงเราทั�งห้มีดใช้ี
ระบบป่ระชีาธิิป่ไต่ยในัการด่แล ซุ่�งยังไม่ีเคำยได้รับการสนัับสนุันั

สิ�งที�ฉัันัเห็้นัเว่ลาเข้าไป่ในัตั่ว่เมืีอิงห้ลว่งได้แก่อิพาร์ต่เมีนัต์่สว่ยๆ ที�มีีเคำรื�อิงมืีอิอิำานัว่ยคำว่ามีสะดว่กคำรบคำรันั และช่ีาง
เทคำนิัคำจากที�ต่่างๆที�มีาเพื�อิแสว่งห้าผืลป่ระโยชีน์ัจาก SISA แต่่ฉัันัไม่ีเห็้นัมีีชีนัพื�นัเมืีอิงสักคำนัเดียว่ที�ทำางานัอิย่่ที�นัั�นั คุำณจะ
อ้ิางไม่ีได้ว่่าชีนัพื�นัเมืีอิงไม่ีมีีคำว่ามีสามีารถู มีีสต่รีพื�นัเมืีอิงมีากมีายที�มีีการศ่กษัาส่งพอิที�จะทำางานัต่รงนัั�นัได้ แต่่เราก็ไม่ีเห็้นั

ในัฐานัะที�เคำยเป็่นัสมีาชิีกขอิง SISA ในัอิดีต่ ฉัันัคิำดว่่าผืลลัพธ์ิอิะไรก็ต่ามีที�ได้มีาจากทรัพยากรขอิงชุีมีชีนั ก็คำว่รที�จะ
ได้แก่ชีาว่ชุีมีชีนับ้าง สำานัักงานัขอิง SISA นัั�นัสว่ยงามีมีาก แต่่ไม่ีมีีส่ว่นัไห้นัเลยที�จะอุิทิศให้้แก่ชีนัพื�นัเมืีอิง ไม่ีว่่าจะชีายห้รือิ
ห้ญิง ผ้่ืคำนัอิาจคิำดว่่าฉัันัก็ดีแต่่ต่ำาห้นิัวิ่จารณ์ เพราะมีีชีาว่บ้านับางคำนัที�มีาป่ระชุีมีกับ SISA และได้รับเบี�ยเลี�ยงรายวั่นั แต่่คำนั
พว่กนีั�ก็ไม่ีสามีารถูพ่ดอิะไรได้มีากนัักในัการป่ระชุีมีและนัอิกห้้อิงป่ระชุีมี

รัฐบาลมีอิงฉัันัในัแง่ร้ายอิย่่เสมีอิ แต่่ก็จำาใจต้่อิงเรียกพว่กเราเข้าไป่มีีส่ว่นัร่ว่มีเพราะกฎห้มีายบังคัำบให้้มีีส่ว่นัร่ว่มีจาก
อิงค์ำกรสต่รี และเป็่นัเพราะเราเป็่นัอิงค์ำกรที�เป็่นัตั่ว่แทนัขอิงสต่รีในัสามีรัฐได้แก่ Acre, Southern Amazônia, และ North-
western Rondônia เมืี�อิ SISA อ้ิางว่่าทำางานัร่ว่มีกับอิงค์ำกร 20-30 อิงค์ำกร นัั�นัเป็่นัเรื�อิงที�ไม่ีเป็่นัคำว่ามีจริง เพราะอิงค์ำกร
เห้ล่านัั�นัส่ว่นัมีากไม่ีมีีตั่ว่ต่นัต่่อิไป่แล้ว่ ในัปั่จจุบันั NGO ที�ด่แลทรัพยากรเห้ล่านีั�เห้ลือิเพียง CPI (Pro-Indigenous Com-
mission) และ AMAIAC (Association of the Movement of Indigenous Agro-forestry Agents of Acre) เท่านัั�นั

WRM: โคำรงการ REDD+ นัำามีาซุ่�งการเป่ลี�ยนัแป่ลงในัอิงค์ำกรที�ดีกว่่าด้ว่ยการเพิ�มีจำานัว่นัอิงค์ำกรที�สามีารถูรับทุนัได้ 
ที�คุำณพ่ดว่่าคุำณไม่ีเคำยเห็้นัการเป่ลี�ยนัแป่ลงดังกล่าว่เลย และเงินัจากโคำรงการ REDD+ ก็ไม่ีได้ทำาให้้เกิดป่ระชีาธิิป่ไต่ยเห้นืัอิ
ผืืนัป่่า เรื�อิงเห้ล่านีั�มีีผืลกระทบต่่อิสต่รีในัชุีมีชีนัอิย่างไรบ้าง?

Letícia: ในัฐานัะที�ฉัันัเป็่นัผ้่ืป่ระสานังานัอิงค์ำกรสต่รี ฉัันัสามีารถูบอิกได้ว่่า สต่รีพื�นัเมืีอิงอิย่างเราไม่ีใช่ีผ่ื�งห้รือิมีดที�มีี
ชีีวิ่ต่อิย่่ได้ด้ว่ยการดมีกลิ�นั เราต้่อิงการการดำาเนิันัการที�เป็่นัร่ป่ธิรรมี ที�ผ่ืานัมีาเคำยมีีการป่ระชุีมีนัานัาชีาติ่ในัโรงแรมีที�ห้ร่ห้รา
มีากในัภ่มิีภาคำนีั� ซุ่�งเราไม่ีได้รับเชิีญเพราะพว่กเขาไม่ีต้่อิงการให้้เราเข้าไป่พ่ดคำว่ามีจริง แต่่ฉัันัก็ไป่เข้าร่ว่มีในัฐานัะที�เป็่นั
สมีาชิีก REM/SISA และรอิให้้คำนัอืิ�นัๆพ่ดจบก่อินั ส่ว่นัคำนัที�เห้ลือิก็มีอิงมีาที�ฉัันัและด่กังว่ลเพราะพว่กเขาร้่ดีว่่าฉัันัจะพ่ด
อิะไร เมืี�อิถู่งคำราว่ที�ฉัันัต้่อิงพ่ด จะก็จะพ่ดแต่่คำว่ามีจริง พว่กเขาพ่ดถู่งงบป่ระมีาณเป็่นัล้านัๆ ฉัันัก็ถูามีว่่าเงินัล้านัเห้ล่านัั�นัอิย่่
ที�ไห้นัล่ะ? แล้ว่พว่กเราที�เป็่นัผ้่ืห้ญิงจะมีีส่ว่นัร่ว่มีด้ว่ยห้รือิไม่ี? ทุกคำนัในัที�ป่ระชุีมีเงียบกันัห้มีด ฉัันัก็ถูามีต่่อิไป่ว่่า แล้ว่พว่ก
เราล่ะอิย่่ต่รงไห้นั โคำรงการ REM จะทิ�งเราไว้่กลางป่่าเห้มืีอินักับที�โคำรงการ REDD ทำาห้รือิไม่ี มีีผ้่ืห้ญิงชีาว่เยอิรมัีนัคำนัห้น่ั�ง
ชืี�อิคำริสติ่น่ัาได้ฟังแล้ว่ก็เรียกฉัันัเพื�อิไป่คุำยเป็่นัการส่ว่นัตั่ว่ แต่่เมืี�อิฉัันัไป่ห้าเธิอิ เธิอิไม่ีแม้ีแต่่จะมีอิงมีาที�ฉัันั ห้ลังจากนัั�นัฉัันัจ่ง
ลาอิอิกจากการเป็่นัสมีาชิีกคำณะกรรมีการ

 ดังนัั�นัฉัันัจ่งพ่ดได้ว่่าฉัันัไม่ีเห็้นัผืลลัพธ์ิที�เป็่นัป่ระโยชีน์ัแก่สต่รีพื�นัเมืีอิงแต่่อิย่างใด สต่รีบางคำนัที�ทำางานักับรัฐบาล
ห้รือิอิงค์ำกรระห้ว่่างป่ระเทศอิย่างจาก CPI อิาจได้ป่ระโยชีน์ัจากการนีั� แต่่ไม่ีใช่ีพว่กเราที�มีาจากการเลือิกตั่�งโดยชุีมีชีนัที�ถู่ก
กีดกันัมิีให้้มีีส่ว่นัร่ว่มีในัผืลป่ระโยชีน์ัใดๆ

WRM: REDD ส่งผืลกระทบอิย่างไรบ้างต่่อิชีนัพื�นัเมืีอิงผ้่ืห้ญิงที�ทำามีาห้ากินัอิย่่ในัที�ดินัคุ้ำมีคำรอิงเพื�อิการใช้ีงานัอิย่าง
ยั�งยืนัที�ตั่�งอิย่่ในัพื�นัที�ป่่าสงว่นั Chico Mendes Extractive มีานัานักว่่า 10 ปี่ ซุ่�งเป็่นัช่ีว่งที�เกิดโคำรงการ REDD+ ที�มุ่ีงเป้่า
เพื�อิป่ระโยชีน์ัแก่ชีาว่บ้านัและสต่รีข่�นัมีากมีาย?  ตั่ว่อิย่างเช่ีนั ‘green grant’, ‘planted forest’ ห้รือิ forest manage-
ment ที�เป็่นัการตั่ดไม้ีแบบเลือิกตั่ดบางต้่นั

Dercy: ในัปี่ 2010 เมืี�อิรัฐบาล Acre รับนัโยบาย REDD+ มีาป่ฏิิบัติ่ ก็สั�งให้้ป่ฏิิบัติ่ต่ามีเป้่าห้มีาย ‘zero fire’ ห้รือิ
ห้้ามีเผืาป่่าและก่อิตั่�งกอิงทุนั ‘green grant’ ที�จ่ายชีดเชียทุก ๆ 3 เดือินัให้้แก่ชีาว่บ้านัที�เสียป่ระโยชีน์ัจากการปิ่ดป่่า ซุ่�ง
แน่ันัอินัว่่าไม่ีสามีารถูชีดเชียคำว่ามีส่ญเสียทางวั่ฒนัธิรรมีได้เนืั�อิงจากเป็่นัการกีดกันัสต่รีชีาว่บ้านัไม่ีให้้เข้าไป่ทำามีาห้ากินัในั
ป่่าต่ามีวิ่ถีูชีีวิ่ต่ดั�งเดิมี 
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แก่
น่ การป่ระกาศห้้ามีนีั�เริ�มีข่�นัในัปี่ 2010 ทำาให้้ชุีมีชีนัขาดคำว่ามีมัี�นัคำงอิาห้ารเพราะไม่ีสามีารถูป่ล่กผัืกได้อีิกต่่อิไป่ แต่่จะ

ต้่อิงซืุ�อิอิาห้ารจากรัฐ Mato Grosso แทนั 

กอิงทุนั ‘green grant’ เป็่นัเงินับริจาคำม่ีลค่ำา 19 ดอิลล่าร์สห้รัฐฯ ต่่อิเดือินัในัช่ีว่งเริ�มีโคำรงการ และไม่ีทราบว่่าได้
เพิ�มีข่�นับ้างห้รือิไม่ีในัช่ีว่งเว่ลาที�ผ่ืานัมีา จนัปั่จจุบันั ICMBio นัำาสินัค้ำาต่่าง ๆเข้ามีาขายในัพื�นัที�ป่่าสงว่นัจนัเกิดผืลกระทบต่่อิ
วิ่ถีูชีีวิ่ต่ขอิงสต่รี

ส่ว่นัในัด้านัโคำรงการ ‘planted forest’ ห้รือิ ‘agro-forestry system’ ห้รือิโคำรงการป่ล่กป่่านัั�นั ฉัันัได้พ่ดคุำยกับ
สต่รีที�เข้าร่ว่มีในัโคำรงการและได้รับข้อิร้อิงทุกข์มีากมีาย

เร้ั�องแรัก เป็่นัเรื�อิงขอิงป่ริมีาณงานัที�เพิ�มีข่�นัมีาให้้แก่คำรอิบคำรัว่ขอิงพว่กเธิอิ

เร้ั�องท่�สำอง ถู่งแม้ีว่่าพว่กเธิอิจะได้รับกล้าไม้ีมีาในัการป่ล่กป่่า แต่่กลับไม่ีได้รับการสนัับสนุันัด้านัอืิ�นั ๆ ที�ต้่อิงใช้ีในั
การป่ล่ก เช่ีนัอุิป่กรณ์ตั่ดสางและเชืี�อิเพลิง เมืี�อิป่ระธิานัอิงค์ำกรที�มีาเยี�ยมีโคำรงการเป็่นัคำรั�งคำราว่เพื�อิต่รว่จสอิบว่่าสิ�งต่่าง ๆ 
เป็่นัไป่ต่ามีคำว่ามีคำาดห้วั่งห้รือิไม่ีพบปั่ญห้าเห้ล่านีั�ก็เรียกร้อิงให้้ชุีมีชีนัแก้ไข ทำาให้้ชุีมีชีนัป่ระสบคำว่ามียากลำาบากอิย่างยิ�ง 

อีิกป่ระการห้น่ั�งได้แก่ชุีมีชีนัจะได้รับกล้าไม้ีในัช่ีว่งนัอิกฤด่ฝันัเท่านัั�นัเพราะคำาดห้วั่งว่่าต้่นัไม้ีจะเริ�มีเกิดผืลในัช่ีว่งห้น้ัา
แล้ว่ การกระทำาเช่ีนันีั�ทำาให้้ชีาว่บ้านัไม่ีมีีนัำ�าที�จะใช้ีรดต้่นัไม้ี ทำาให้้ต้่นัไม้ีต่าย 

โดยสรุป่แล้ว่ โคำรงการเช่ีนันีั�ได้ผืลแก่คำนัเพียง 5 คำนัที�มีีคำว่ามีสัมีพันัธ์ิกับรัฐบาล ห้รือิพ่ดได้อีิกอิย่างห้น่ั�งว่่าคำนัพว่กนีั�
ไม่ีต้่อิงทำางานัห้นัักเลย แต่่จ้างคำนัอืิ�นัมีาทำางานัแทนั

เรื�อิง ‘forest management’ นีั�ไม่ีมีีคำว่ามียั�งยืนั ในัทางต่รงข้ามีทำาให้้เกิดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า 

ทำาไมีรัฐบาลที�พยายามีโป่รโมีทการพัฒนัาอิย่างยั�งยืนัมีา 20 ปี่จ่งไม่ีดำาเนิันันัโยบายที�ช่ีว่ยสร้างคำว่ามียั�งยืนัให้้แก่
ชุีมีชีนับ้าง? 

การจัดการเช่ีนันีั�ไม่ีเห้ลือิทรัพยากรไว้่ให้้แก่ชุีมีชีนัและทำาให้้สมีาชิีกชุีมีชีนัยากจนัลง และชีี�ช่ีอิงให้้ชีาว่บ้านัตั่ดไม้ีไป่
ขายโดยไม่ีสนัใจว่่าผ่ืานัการจัดการจากโคำรงการห้รือิไม่ีอีิกต่่อิไป่ ซุ่�งสุดท้ายมีีแต่่จะทำาให้้สต่รีชีาว่บ้านัยากจนัลง สุดท้ายก็
ต้่อิงขายล่กห้ลานัไป่เป็่นัโสเภณีห้รือิแรงงานัค้ำายาเสพติ่ดในัเมืีอิง 

ข้อิเท็จจริงนีั�มีีคำว่ามีซัุบซุ้อินัมีากเพราะเราร้่ดีว่่าสต่รีในัสมัียก่อินัเลี�ยงล่กต่ามีมีาต่รฐานัทางว่ัฒนัธิรรมีที�ว่่าด้ว่ยคำว่ามี
เคำารพและคำว่ามีรับผิืดชีอิบ 

ในัปั่จจุบันัเราจะเห็้นัเด็กสาว่ๆอิายุ 14-15 อุ้ิมีล่กในัอ้ิอิมีแขนั ในัขณะที�ห้ลายคำรอิบคำรัว่ชีนักลุ่มีน้ัอิยต่กเป็่นัเห้ยื�อิ
ขอิงการคุำกคำามีทางเพศ แต่่ผ้่ืคำนัส่ว่นัให้ญ่ก็ยังไม่ีรับร้่ สิ�งต่่าง ๆ ก็ยังคำงเป็่นัเช่ีนัเดิมีไม่ีเป่ลี�ยนัแป่ลง 

ดังนัั�นัการที�บุคำคำลภายนัอิกเข้ามีาในัพื�นัที�ขอิงเราโดยมีากมัีกเข้ามีาเพื�อิทำาลาย มิีใช่ีสร้างสรรค์ำ

ยังมีีปั่จจัยอืิ�นั ๆ อีิกมีากที�ห้นุันัเสริมีให้้เกิดเห้ตุ่การณ์เห้ล่านีั�ข่�นั ตั่ว่อิย่างเช่ีนั การเข้าถู่งโทรศัพท์มืีอิถืูอิและโทรทัศน์ั
จากทั�ว่ทุกมุีมีในัป่่าสงว่นั ทำาให้้คำนัขาดการเอิาใจใส่สิ�งแว่ดล้อิมีรอิบตั่ว่ 

อีิกตั่ว่อิย่างห้น่ั�งได้แก่ศาสนัาคำริสต์่นิัการอีิว่านัเจลิคัำลที�มีีส่ว่นัทำาให้้ผ้่ืคำนัถูอิยห่้างจากคำว่ามีเป็่นัจริงและการว่างแผืนั
สำาห้รับอินัาคำต่

WRM: ห้น่ั�งในัข้อิเสนัอิโคำรงการ REDD+ ได้แก่การสนัับสนุันัสต่รีพื�นัเมืีอิงไป่เป็่นัผ้่ืป่ระกอิบการรายย่อิยเพื�อิสร้าง
ต่ลาดให้้แก่งานัหั้ต่ถูกรรมีพื�นับ้านั คุำณคิำดอิย่างไรเกี�ยว่กับโคำรงการนีั�?

Letícia: ฉัันัมีีโอิกาสได้ไป่เยี�ยมีเยียนัชุีมีชีนัพื�นัเมืีอิงมีาห้ลายที� ผ้่ืผืลิต่งานัหั้ต่ถูกรรมีพื�นับ้านัจำานัว่นั 90% เป็่นัสต่รี
พื�นัเมืีอิง ทำาให้้เกิดการพ่�งพาต่นัเอิงอิย่่ในัห้ม่่ีบ้านั ทำาให้้สต่รีและสต่รีห้ม้ีายมีีอิาชีีพสามีารถูเลี�ยงด่บุต่รได้จากการผืลิต่งานั
ฝีัมืีอิ เจ้าขอิงโคำรงการจ่งสัญญาว่่าจะเปิ่ดช่ีอิงทางสำาห้รับสินัค้ำาขอิงสต่รีเห้ล่านีั�เพื�อิให้้พว่กเขามีีรายได้
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แต่ิค่ำาสัำญญาน่�ก็ไม่่เกิด้ขึ้�นจึริัง

งานัหั้ต่ถูกรรมีพื�นับ้านัเป็่นัสัญลักษัณ์แห่้งค่ำานิัยมีขอิงเรา และการผืลิต่งานัฝีัมืีอิดังกล่าว่ก็ไม่ีสามีารถูใช้ีวิ่ธีิการในัอิดีต่
ได้อีิกต่่อิไป่ เนืั�อิงจากงานัทุกชิี�นัมีีคำว่ามีห้มีายที�เตื่อินัคำว่ามีจำาเราถู่งอิดีต่ที�เรายังไม่ีติ่ดต่่อิกับโลกภายนัอิก 

เมืี�อิเราขายงานัฝีัมืีอิขอิงเราอิอิกไป่ เราก็จะจัดงานัเฉัลิมีฉัลอิงข่�นัสำาห้รับสต่รีที�ผืลิต่มัีนัข่�นัมีา 

ดังนัั�นังานัฝีัมืีอิจ่งไม่ีได้เป็่นัเพียงแค่ำสินัค้ำาสำาห้รับเรา แต่่มีีวั่ฒนัธิรรมีและจิต่วิ่ญญาณขอิงเราอิย่่ในังานัที�เราทำาอิอิกมีาด้ว่ย

WRM: โคำรงการ REDD+ ป่ระกาศว่่าเป็่นักลไกที�จะช่ีว่ยลดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า แต่่ห้ลังจาก 10 ปี่ผ่ืานัไป่ในัรัฐ Acre 
อัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่ากลับเพิ�มีส่งข่�นั เรื�อิงนีั�เกิดผืลกระทบต่่อิที�ดินัขอิงชีาว่บ้านัและพื�นัที�คุ้ำมีคำรอิงเพื�อิการใช้ีงานัอิย่าง
ยั�งยืนั (Extractive Reservations) รว่มีถู่งผืลกระทบต่่อิกลุ่มีสต่รีอิย่างไรบ้าง?

Dercy: สต่รีพื�นัเมืีอิงเคำยมีีกิจกรรมีต่่าง ๆ ทำามีากมีาย รว่มีไป่ถู่งการผืลิต่สินัค้ำาจากไม้ีเลื�อิยเช่ีนัห้ว่าย 

ฉัันัเคำยไป่เยี�ยมีชุีมีชีนัห้น่ั�งในัพื�นัที�ที�เคำยเป็่นัป่่าที�อุิดมีสมีบ่รณ์และเห้ล่าสต่รีก็มีีวั่ต่ถุูดิบสำาห้รับผืลิต่ไม้ีกว่าดและ
ต่ะกร้าสำาห้รับการเก็บเกี�ยว่ข้าว่โพดในัไร่ เก็บเสื�อิผ้ืา ห้รือิเก็บไข่ไก่ได้ดีเนืั�อิงจากอิากาศสามีารถูระบายได้ทำาให้้ไข่สด

แต่่ปั่จจุบันัเราผืลิต่ขอิงเห้ล่านีั�ไม่ีได้แล้ว่เพราะต้่นัห้ว่ายห้ายไป่ห้มีดพร้อิมี ๆ กับป่่าที�ถู่กไถูทำาทุ่งป่ศุสัต่ว์่ 

การตั่ดไม้ีทำาลายป่่าเกิดข่�นัอิย่างต่่อิเนืั�อิงในัช่ีว่งปี่ 2019-2021 ซุ่�งเป็่นัส่ว่นัห้น่ั�งขอิงการยกเลิกพื�นัที�คุ้ำมีคำรอิงเพื�อิการ
ใช้ีงานัอิย่างยั�งยืนั เพราะรัฐอ้ิางว่่าพื�นัที�คุ้ำมีคำรอิงเพื�อิการใช้ีงานัอิย่างยั�งยืนัไม่ีสามีารถูต่อิบสนัอิงคำว่ามีต้่อิงการบริโภคำที�เพิ�มี
ส่งข่�นัได้จากการพัฒนัาด้านัการขนัส่งเพื�อิรอิงรับผืลผืลิต่จากไร่เชิีงเดี�ยว่เช่ีนัโกโก้

ในัด้านักระบว่นัการต่่าง ๆ ที�มีาพร้อิมีกับโคำรงการ REDD+ นีั� ฉัันัคิำดว่่าเราจะต้่อิงเป่ลี�ยนัคำว่ามีคิำดขอิงคำนัในัชุีมีชีนั
เสียให้ม่ีด้ว่ยการให้้การศ่กษัาด้านัข้อิเท็จจริงโคำรงการโดยใช้ีภาษัาที�พว่กเขาสามีารถูเข้าใจได้ แทนัที�จะป่ล่อิยให้้เจ้าขอิง
โคำรงการ REDD+ สื�อิสารกับพว่กเขาด้ว่ยภาษัาที�ไม่ีมีีใคำรสามีารถูเข้าใจได้เพื�อิป้่อิงกันัไม่ีให้้เกิดการถูกเถีูยงห้รือิอิอิกคำว่ามี
เห็้นัต่่อิต้่านัใด ๆ  

สำาห้รับกลุ่มีสต่รีนัั�นั เราจะต้่อิงลงทุนัในัทางการเมืีอิง เพื�อิเปิ่ดโอิกาสให้้สต่รีสามีารถูเข้าไป่มีีส่ว่นัร่ว่มีในัการอิภิป่ราย 
เพื�อิให้้พว่กเธิอิเข้าใจในักระบว่นัการในัฐานัะที�เป็่นัชีนัส่ว่นัให้ญ่ในับราซิุล และเมืี�อิเราเข้าใจดีแล้ว่เราก็จะสร้างคำว่ามีแต่ก
ต่่างได้

Letícia: เรามีอิงโคำรงการเห้ล่านีั�อิย่างเศร้า ๆ จิต่วิ่ญญาณขอิงป่่าห้รือิ Samaúma อัินัได้แก่ไม้ีให้ญ่ที�สุดที�ข่�นัอิย่่
ใจกลางป่่าเป็่นัสิ�งที�เรานัับถืูอิ ต้่นัไม้ีนีั�เป็่นัเพศห้ญิง เนืั�อิงจากเธิอิให้้ทั�งผืลไม้ีและร่มีเงา ถู่งต่อินันีั�สิ�งต่่าง ๆ เลว่ร้ายถู่งขีดสุด
เพราะต้่นัไม้ีที�เป็่นัจิต่วิ่ญญาณขอิงป่่าถู่กโค่ำนัลง ต้่นัไม้ีที�ต้่อิงอิาศัยเว่ลา 40-50 ปี่เพื�อิการเติ่บโต่ถู่กโค่ำนัลงภายในัเว่ลาไม่ีกี�
นัาที เป็่นัเรื�อิงที�น่ัาเศร้ามีาก

ถู้า Samaúma สามีารถูพ่ดได้ เธิอิคำงร้อิงไห้้เสียใจเมืี�อิล่กห้ลานัขอิงเธิอิถู่กตั่ดโค่ำนัลง นัำามีาซุ่�งคำว่ามีแห้้งแล้งและ
ทุกข์เข็ญแก่พว่กเรา

เมืี�อิพว่กเราถู่กห้้อิมีล้อิมีไป่ด้ว่ยชีนัต่่างถิู�นัที�เราไม่ีร้่จัก สัต่ว์่อิพยพย้ายถิู�นัไป่ แม่ีนัำ�าเหื้อิดแห้้งลง ฉัันัมีอิงภาพเห้ล่านีั�
ด้ว่ยคำว่ามีทุกข์ แต่่ฉัันัก็จะไม่ีย้ายห้นีัไป่ไห้นั ไม่ีว่่าจะมัี�งมีีห้รือิยากจนั เพราะมีีพันัธิกิจขอิงคำว่ามีเป็่นัชีนัพื�นัเมืีอิง แต่่ด้ว่ยการ
สนัับสนุันัด้านัทุนั เราสามีารถูทำาให้้มัีนัดีข่�นัได้ และทำาให้้ชีีวิ่ต่ขอิงกลุ่มีสต่รีพื�นัเมืีอิงดีข่�นัได้
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บทท่� 8

ถู่านหินเล้้อด้ในโค่ล้อม่เบ่ยู่ :  
การัข้ยู่ายู่ธุิรักิจึค่าร์ับอนเค่รัดิ้ติด้้วยู่ REDD+  

แล้ะค่วาม่ล้้ม่เหล้วข้องการักำาหนด้รัาค่าค่าร์ับอน
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ป่ระเทศในัซีุกโลกใต้่ได้รับการกระตุ้่นัให้้กำาห้นัดระบบราคำาคำาร์บอินัข่�นัมีาเอิง ซุ่�งห้มีายถู่งการอิอิกกฎห้มีายที�จะส่ง
ผืลต่่อิชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัด้ว่ย เช่ีนัในัป่ระเทศโคำลอิมีเบีย แต่่บริษััทเห้มืีอิงถู่านัหิ้นัอิย่าง Glencore ที�ก่อิมีลภาว่ะและคำว่ามีขัด
แย้งในัโคำลอิมีเบียก็มีีวิ่ธีิเลี�ยงภาษีัโดยการใช้ีที�ดินัขอิงโคำรงการ REDD+ ที�ย่ดมีาจากชีาว่บ้านัและชีนัพื�นัเมืีอิงเพื�อิให้้ธุิรกิจ
ขอิงต่นัเอิงเป็่นั ‘carbon neutrality’ จ่งไม่ีต้่อิงเสียภาษีั

เห้มืีอิงถู่านัหิ้นันีั�ตั่�งอิย่่ในัภ่มิีภาคำ Cesar และ La Guajira ทางต่ะวั่นัอิอิกเฉีัยงใต้่ขอิงโคำลัมีเบีย เป็่นัสถูานัที�ที�เกิด
คำว่ามีรุนัแรงจากการยด่ที�ทำากินัมีาเป็่นัสิบปี่ตั่�งแต่่ทศว่รรษั 1980 โดยบริษััทพลังงานัอิเมีริกันัที�มีีชืี�อิเสียงอืิ�อิฉัาว่อิย่าง Exx-
on ถู่านัหิ้นัจากเห้มืีอิงนีั�ถู่กคำนัในัภ่มิีภาคำเรียกว่่าถู่านัหิ้นัเลือิดจากป่ระวั่ติ่ศาสต่ร์คำว่ามีรุนัแรงที�เชืี�อิมีโยงกับการทำาเห้มืีอิง 
ชุีมีชีนัที�ต่่อิต้่านัการทำาเห้มืีอิงแร่จะต้่อิงเผืชิีญห้น้ัากับกอิงทห้ารและทห้ารรับจ้าง การข่่เอิาชีีวิ่ต่และอิาชีญากรรมี ในัขณะที�
ร้อิยละ 98 ขอิงถู่านัหิ้นัส่งอิอิกไป่ยุโรป่ และไม่ีได้นัำามีาใช้ีพัฒนัาชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัแต่่อิย่างใด

นัอิกจากคำว่ามีขัดแย้งดังกล่าว่แล้ว่ นัโยบายต่ั�งรับป่รับต่ัว่ต่่อิป่ัญห้าโลกร้อินัก็ทำาให้้เกิดชี่อิงว่่างทางกฎห้มีายและ
การรับทุนั 

กลไกราคำาคำาร์บอินัที�ยอิมีใชี้แนัว่ทางการชีดเชียการป่ล่อิยคำาร์บอินัแทนัที�จะใชี้ว่ิธิีลดป่ริมีาณก๊าซุ ณ แห้ล่งผืลิต่ 
ทำาให้้บริษััทที�ก่อิมีลภาว่ะยังสามีารถูดำาเนัินักิจการต่่อิไป่ได้ เป่็นัเว่ลาห้ลายป่ีที�เราได้เห้็นัข้อิบกพร่อิงในัระบบที�ทำาให้้การ
ป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกดำาเนัินัต่่อิไป่ได้โดยใชี้โคำรงการอินัุรักษั์บังห้นั้า เราไมี่คำว่รนัำากิจกรรมีการขุดเจาะพลังงานัมีาป่ะป่นั
กับป่ระว่ัต่ิศาสต่ร์อิันัซุับซุ้อินัขอิงป่ระเด็นัด้านัการอินัุรักษั์และเห้ยียดเชีื�อิชีาต่ิ 

ในเวล้า 5 ปี็ท่�ผู่้านม่า กล้ไกรัาค่าค่าร์ับอนนั�นแพร่ัหล้ายู่ม่ากในป็รัะเทศซ่่กโล้กใต้ิ

การศ่กษัาวิ่จัย 15 เดือินัในัโคำลอิมีเบียทำาให้้เราสามีารถูทำาคำว่ามีเข้าใจระบบราคำาคำาร์บอินัขอิงโคำลอิมีเบียและวิ่ธีิ
การที�บริษััทเห้มืีอิงถู่านัหิ้นั Glencore สามีารถูใช้ีการซืุ�อิคำาร์บอินัเคำรดิต่จากโคำรงการ REDD+ ที�อ้ิางว่่าทำาให้้บริษััทเกิด 
‘carbon neutrality’ เพื�อิการยกเว้่นัภาษีัได้

อิย่างไรโดยศ่กษัาจากบริษััทย่อิยขอิง Glencore ซุ่�งได้แก่ Prodeco ซุ่�งตั่�งอิย่่ทางภาคำต่ะวั่นัอิอิกเฉีัยงเห้นืัอิขอิง Cesar 

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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ก่อินัอืิ�นัเราต้่อิงจำาไว้่เสมีอิว่่าเมืี�อิต้่นัปี่ 2021 นัั�นั Glencore กลายเป็่นัเจ้าขอิงเห้มืีอิง Cerrejón แต่่เพียงผ้่ืเดียว่และ
เป็่นัผ้่ืดำาเนิันักิจการเห้มืีอิงรายให้ญ่ในั La Guajira ทำาให้้เกิดผืลกระทบอิย่างรุนัแรงต่่อิชุีมีชีนั Wayúu

กล้ไกรัาค่าค่าร์ับอน

ในัการป่ระชุีมีสห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่าด้ว่ยการเป่ลี�ยนัแป่ลงสภาพภ่มิีอิากาศโลกในัเดือินักันัยายนัปี่ 2014 เนืั�อิงจากราคำา
คำาร์บอินัที�ต่ำ�ามีากในัขณะนัั�นั นัานัาชีาติ่จำานัว่นั 74 ป่ระเทศ 23 รัฐอิิสระ และนัักลงทุนัและธุิรกิจกว่่า 1,000 รายที�มีี
ทรัพย์สินัรว่มีกันัมีากกว่่า 24 ล้านัล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯ จ่งร่ว่มีพิจารณากลไกราคำานีั�เป็่นัว่าระสำาคัำญ โดยมีอิงข้ามีข้อิเท็จ
จริงที�ว่่ากลไกต่ลาดคำาร์บอินัไม่ีสามีารถูลดป่ริมีาณก๊าซุเรือินักระจกได้จริง

กลไกราคำาคำาร์บอินัให้ม่ีมุ่ีงเชืี�อิมีโยงระบบซืุ�อิขายคำาร์บอินัเคำรดิต่ การเก็บภาษีัคำาร์บอินั REDD+ และกลไกราคำาอืิ�นั ๆ 
เข้าด้ว่ยกันั ในัขณะเดียว่กันัก็เชืี�อิมีโยงกลไกราคำาในัระดับนัานัาชีาติ่เข้าด้ว่ยกันัเพื�อิให้้ต่ลาดการเงินัเกิดคำว่ามียืดห้ยุ่นัสำาห้รับ
อุิต่สาห้กรรมีที�ก่อิมีลภาว่ะและรัฐบาลขอิงป่ระเทศอุิต่สาห้กรรมีต่่าง ๆ 

ป่ระเทศในัซีุกโลกใต้่ได้รับการกระตุ้่นัให้้กำาห้นัดระบบราคำาคำาร์บอินัข่�นัมีาเอิงเพื�อิคำว่ามีพร้อิมีในัการเชืี�อิมีโยงเข้ากับ
ระบบกลไกราคำาคำาร์บอินัโลก ซุ่�งจะถู่กกำาห้นัดข่�นัในัแผืนัขอิงมีาต่รา 6 แห่้งข้อิต่กลงป่ารีส ที�โคำลอิมีเบียได้ให้้คำำามัี�นัไว้่ว่่าจะ
ลดการป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกลงร้อิยละ 20 ภายในัปี่ 2030 และป่ระกาศว่่าคำำามัี�นันีั�จะช่ีว่ยขยายพื�นัที�สงว่นั ลดการตั่ดไม้ี
ทำาลายป่่า อินุัรักษ์ัป่่าชีายเลนัและที�ลุ่มีนัำ�า และกำาห้นัดกรอิบการดำาเนิันัโคำรงการเพื�อิการตั่�งรับป่รับตั่ว่ต่่อิปั่ญห้าโลกร้อินั

ตั่�งแต่่ปี่ 2015 เป็่นัต้่นัมีา โคำลอิมีเบียได้อิอิกกฎห้มีายที�เกี�ยว่กับการกำาห้นัดราคำาคำาร์บอินัอิอิกมีาห้ลายต่่อิห้ลายฉับับ
กฎห้มีายฉับับแรกได้แก่กฎห้มีาย 1753 (ปี่ 2015) ซุ่�งป่ระกอิบด้ว่ยมีาต่รา 175 กำาห้นัดให้้มีีคำลังข้อิม่ีลกิจกรรมีการป่ล่อิยก๊าซุ
เรือินักระจก กฎห้มีายรว่มีทั�ง REDD+ จะถู่กบังคัำบใช้ีโดยกระทรว่งสิ�งแว่ดล้อิมีและการพัฒนัาอิย่างยั�งยืนั 

ในัปี่ 2016 รัฐบาลได้ผ่ืานักฎห้มีายป่ฏิิร่ป่ภาษีัที�คำรอิบคำลุมีไป่ถู่งการเก็บภาษีัคำาร์บอินั (กฎห้มีาย 1819) กฎห้มีายนีั�
มีีผืลให้้เก็บภาษีัคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์กับกิจกรรมีที�มีีการเผืาไห้ม้ีนัำ�ามัีนั เคำโรซีุนั เชืี�อิเพลิงเคำรื�อิงบินั ACPM และนัำ�ามัีนัเชืี�อิ
เพลิง แต่่ไม่ีรว่มีถู่านัหิ้นั ส่ว่นัก๊าซุธิรรมีชีาติ่นัั�นัถู่กเรียกเก็บภาษีัเฉัพาะในัอุิต่สาห้กรรมีกลั�นัไฮโดรคำาร์บอินั ปิ่โต่รเคำมีี และ 
LPG ที�ขายให้้แก่อุิต่สาห้กรรมีด้ว่ยกันัเอิง 

การป่ล่อิยก๊าซุจากการเผืาไห้ม้ีเชืี�อิเพลิงเห้ล่านีั�มีีป่ริมีาณคิำดเป็่นัสัดส่ว่นัถู่งร้อิยละ 27 ขอิงป่ริมีาณที�ป่ล่อิยทั�งห้มีดทั�ว่
ป่ระเทศ อัิต่ราภาษีัเดิมีที�ตั่�งไว้่ได้แก่ 15,000 เป่โซุห้รือิ 5.5 ดอิลล่าร์สห้รัฐฯต่่อิตั่นัคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์เทียบเท่าและตั่�งเป้่า
ไว้่ว่่าจะข่�นัทุกปี่จนัถู่ง 11 ดอิลล่าร์สห้รัฐฯต่่อิตั่นัคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์

ในัปี่ 2017 กฎห้มีาย 926 คำรอิบคำลุมีมีาต่ราที�เกี�ยว่กับ ‘carbon neutral’ ทำาให้้ธุิรกิจสามีารถูซืุ�อิคำาร์บอินัเคำรดิต่
ที�ได้รับการรับรอิงจากบุคำคำลที�สามีแทนัการจ่ายภาษีัคำาร์บอินั 

ไม่ีใช่ีเรื�อิงน่ัาแป่ลกใจที�จะมีีการอิอิกกฎห้มีายที�ทำาให้้เกิดคำาร์บอินัเคำรดิต่ต่ามีมีาห้ลังจากอิอิกกฎห้มีายเก็บภาษีั
คำาร์บอินั เพราะมีีตั่ว่อิย่างอิย่่แล้ว่ในัป่ระเทศเม็ีกซิุโก ห้ลายต่่อิห้ลายโคำรงการในัเม็ีกซิุโกได้รับอินุัญาต่ให้้ขายคำาร์บอินั
เคำรดิต่แก่ธุิรกิจในัโคำลอิมีเบียได้ ซุ่�งส่ว่นัห้น่ั�งได้แก่โคำรงการ REDD+ นัั�นัเอิง โดยเรียกโคำรงการเห้ล่านีั�ว่่า ‘nested-REDD+’ 
(ห้รือิ ‘jurisdictional REDD+’ ซุ่�งห้มีายถู่งห้ลายโคำรงการในัพื�นัที�เดียว่กันั) 

รัฐบาลโคำลอิมีเบียอิอิกใบอินุัญาต่แก่โคำรงการ REDD+ ถู่ง 75 โคำรงการในัเดือินัพฤษัภาคำมีปี่ 2021 และเพิ�มีจำานัว่นั
ข่�นัเรื�อิย ๆ โคำรงการ REDD+ ได้รับคำำาคำรห้าอิย่างกว้่างขว่างในัเรื�อิงขอิงการรุกรานัสิทธิิเห้นืัอิชีีวิ่ต่และทรัพย์สินัขอิงชีนัพื�นั
เมืีอิง ปั่�นัราคำาที�ดินั และก่อิคำว่ามีรุนัแรงและแต่กแยก 

อิงค์ำกรชีนัพื�นัเมืีอิงและชุีมีชีนัชีาว่ป่่าป่ระกาศว่่า REDD+ เป็่นักลไกขอิงลัทธิิอิาณานิัคำมีที�เอืิ�อิให้้ภาคำธุิรกิจสามีารถูเข้า
คำว่บคุำมีทรัพยากรป่่าด้ว่ยวิ่ธีิการตั่�งราคำาให้้ป่่า นัอิกจากนีั� REDD+ ก็ไม่ีได้ช่ีว่ยให้้อัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าลดลงแต่่ป่ระการใด
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แก่
น่ ป่ระเทศโคำลอิมีเบียได้รับการยกย่อิงว่่าเป็่นัผ้่ืนัำาด้านัการกำาห้นัดราคำาคำาร์บอินั ในัปี่ 2017 โคำลอิมีเบียซุ่�งเป็่นัส่ว่นั

ห้น่ั�งขอิงป่ระเทศพันัธิมิีต่รภาคำแป่ซิุฟิก (ป่ระกอิบไป่ด้ว่ยชิีลี เม็ีกซิุโก โคำลอิมีเบีย และเป่ร่) ได้ลงนัามีในัคำำาป่ระกาศ Cali 
Declaration เพื�อิสนัับสนุันัข้อิต่กลงป่ารีสและสร้างคำว่ามีเข้มีแข็งให้้แก่ต่ลาดคำาร์บอินัภาคำสมัีคำรใจในัภ่มิีภาคำขอิงต่นั 

ในัปี่เดียว่กันันัั�นัเอิง โคำลอิมีเบียเข้าร่ว่มีกับ World Bank Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) เพื�อิ
เชืี�อิมีโยงป่ระเทศกำาลังพัฒนัาและป่ระเทศพัฒนัาแล้ว่เข้าด้ว่ยกันัโดยใช้ีกลไกราคำาคำาร์บอินั นัอิกจากนีั�ยังได้เข้าร่ว่มี One 
Planet Summit กับป่ระเทศแคำนัาดา ชิีลี เม็ีกซิุโก คำอิสต่าริก้า และรัฐต่่าง ๆ ในัสห้รัฐอิเมีริกาจำานัว่นั 7 รัฐเพื�อิป่ระกาศใช้ี
ระบบราคำาคำาร์บอินัและสร้างแพลต่ฟอิร์มีการซืุ�อิขายคำาร์บอินัเพื�อิสร้างต่ลาดคำาร์บอินัสากลข่�นั

ถู้าภาคำเอิกชีนัป่ฏิิบัติ่ต่ามีกฎห้มีายการชีดเชียคำาร์บอินั ก็จะสามีารถูอ้ิางได้ว่่าธุิรกิจขอิงต่นัเข้าข่าย ‘carbon neu-
trality’ และได้รับการยกเว้่นัภาษีั การชีดเชียคำาร์บอินันีั�ต้่อิงเกิดข่�นัห้ลังวั่นัที� 1 มีกราคำมี 2010 และเป็่นัโคำรงการที�อิย่่ในั
ป่ระเทศโคำลอิมีเบียเท่านัั�นั ดังนัั�นักลไกภาษีัคำาร์บอินัขอิงโคำลอิมีเบียนีั�เป็่นัการกระตุ้่นัให้้เกิดโคำรงการ REDD+ นัั�นัเอิง เรา
จะต้่อิงจำาใส่ใจไว้่เสมีอิว่่าระบบต่ลาดซืุ�อิขายคำาร์บอินัก็คืำอิการป่ล่อิยให้้เกิดมีลภาว่ะและคำว่ามีรุนัแรงในัชุีมีชีนัใกล้เคีำยงกับ
โคำรงการ

เดิมีทีนัั�นั รายได้ที�มีาจากการเก็บภาษีัถู่กนัำาไป่สมีทบกอิงทุนั Fondo Colombia Sostenible (กอิงทุนัเพื�อิคำว่ามี
ยั�งยืนัขอิงโคำลอิมีเบีย) โคำรงการนีั�ริเริ�มีโดยรัฐบาลโคำลอิมีเบียและได้รับการสนัับสนุันัจากป่ระเทศนัอิร์เว่ย์ สวี่เดนั และสวิ่ต่
เซุอิร์แลนัด์ที�สนัับสนุันัโคำรงการอินุัรักษ์ัสิ�งแว่ดล้อิมีรว่มีถู่ง REDD+ ในั 277 เขต่เทศบาลทั�ว่ป่ระเทศโคำลอิมีเบีย กอิงทุนันีั�ได้
รับการบริห้ารจัดการโดยธินัาคำาร Inter-American Development Bank (IDB) โดยได้รับอิำานัาจจากสัญญา Joint Dec-
laration of Intent (DCI) ที�ลงนัามีโดยรัฐบาลโคำลอิมีเบีย นัอิร์เว่ย์ สห้ราชีอิาณาจักร และเยอิรมีนีั ณ การป่ระชุีมีสุดยอิด
ว่่าด้ว่ยการเป่ลี�ยนัแป่ลงสภาพภ่มิีอิากาศโลกที�กรุงป่ารีสในัปี่ 2015 และในัการป่ระชุีมีคำรั�งต่่อิมีาในัปี่ 2019 ณ กรุงมีาดริด 
กอิงทุนันีั�ก็ได้รับการต่่อิอิายุอิอิกไป่อีิก

กฎห้มีายว่่าด้ว่ยการเป่ลี�ยนัแป่ลงสภาพภ่มิีอิากาศโลกขอิงโคำลอิมีเบียที�บังคัำบใช้ีในัปี่ 2018 ได้รว่มีเอิากลไกราคำา
คำาร์บอินัในัป่ระเทศไว้่ด้ว่ยกันั ซุ่�งรว่มีถู่ง Programa Nacional de Cupos Transables de Emision de GEI (PNCTE—
National Programme of Tradable Emission Quotas of Greenhouse Gases ห้รือิโคำว่ต้่าการป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจก
ที�สามีารถูซืุ�อิขายได้ขอิงป่ระเทศ) ที�ดำาเนิันัการโดยรัฐบาล กฎห้มีายนีั�รับรอิงห้น่ัว่ยคำาร์บอินัและสามีารถูนัำาไป่ใช้ีจ่ายแทนั
การเสียภาษีัคำาร์บอินัได้ ดังนัั�นัจ่งเป็่นัการเชืี�อิมีโยงการซืุ�อิขายคำาร์บอินัและการเสียภาษีัคำาร์บอินัเข้าด้ว่ยกันั

โคำลอิมีเบียกำาลังอิย่่ในัระห้ว่่างการพิจารณาว่่าจะเชืี�อิมีโยงต่ลาดในัป่ระเทศเข้ากับต่ลาดสากลได้อิย่างไร แต่่เราต้่อิง
ไม่ีลืมีว่่าระบบต่ลาดซืุ�อิขายคำาร์บอินัก็คืำอิการป่ล่อิยให้้เกิดมีลภาว่ะและคำว่ามีรุนัแรงในัชุีมีชีนัใกล้เคีำยงกับโคำรงการ

 ชุ่ม่ช่นค่นผิู้วด้ำาในโค่ล้อม่เบ่ยู่ได้้รัับผู้ล้กรัะทบจึากเหม้่อนถู่านหินแล้ะโค่รังการั REDD+

โคำรงการ REDD+ ได้แก่ Cocomasure และ BioREDD+ ตั่�งอิย่่บนัชีายฝัั�งแป่ซิุฟิกที�มีีชุีมีชีนัคำนัผิืว่ดำาอิาศัยอิย่่กว่่า 5 
ล้านัคำนับนัพื�นัที� 1 แสนัต่ารางกิโลเมีต่รขอิงป่่าเขต่ร้อินัชืี�นั เห้มืีอิงถู่านัหิ้นัขอิง Glencore และบริษััทนัำ�ามัีนั Chevron เป็่นั
ล่กค้ำาคำนัสำาคัำญที�ซืุ�อิคำาร์บอินัเคำรดิต่จากโคำรงการ REDD+ ทั�ว่โคำลอิมีเบีย

ผ้่ือิำานัว่ยการด้านัสิ�งแว่ดล้อิมีขอิง Glencore อิธิิบายว่่าพว่กเขาได้ร่ว่มีเจรจาในัการร่างนัโยบายภาษีัคำาร์บอินัและได้
รับข้อิม่ีลจากอิงค์ำกรอินุัรักษ์ั (NGO) ว่่า ภาษีัคำาร์บอินัเริ�มีต้่นัที�นีั�ในัปี่ 2016 และเริ�มีเก็บในัปี่ 2017 นัโยบายภาษีัเกิดจากเรา 
เรามีีส่ว่นัร่ว่มีในัทุกสิ�งอิย่างที�เกี�ยว่ข้อิงกับการร่างนัโยบาย เราให้้คำำาป่ร่กษัาในักระบว่นัการร่างกฎห้มีาย แต่่เรื�อิงที�เกี�ยว่กับ
การเห้มืีอิงถู่านัหิ้นัในัโคำลอิมีเบียนัั�นัเป็่นัเรื�อิงที�ค่ำอินัข้างให้ม่ี เราต้่อิงใช้ีเว่ลาพอิสมีคำว่รที�จะทำาคำว่ามีเข้าใจจากการช่ีว่ยเห้ลือิ
ขอิง Conservation International เนืั�อิงจากเรามีีโคำรงการร่ว่มีกันัห้ลายโคำรงการอิย่่แล้ว่
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โคำรงการ Cocomasure เริ�มีต้่นัข่�นัในัปี่ 2011 ตั่�งอิย่่ในัเขต่ Choco-Darien ในัเมืีอิง Urabá Antioqueño โคำรงการ
นีั�ผืลิต่คำาร์บอินัเคำรดิต่ได้ 40,000 เคำรดิต่จากพื�นัที�ป่่า 140 ต่ารางกิโลเมีต่รที�มีีชุีมีชีนั 20 แห่้งอิาศัยอิย่่ บริษััทย่อิยขอิง 
Glencore ได้แก่ Prodeco เป็่นัผ้่ืรับซืุ�อิคำาร์บอินัเคำรดิต่จากโคำรงการนีั�เพื�อิชีดเชียการป่ล่อิยก๊าซุจากการเผืาไห้ม้ีดีเซุลในั
การผืลิต่ โคำรงการระยะแรกเริ�มีนีั�เป็่นัห้มุีดห้มีายสำาคัำญเพราะเป็่นัโคำรงการต้่นัแบบที�นัำามีาส่่โคำรงการ REDD+ อีิกมีากที�ใช้ี
ระบบภาษีัคำาร์บอินัขอิงโคำลอิมีเบีย

อิีกภ่มีิภาคำห้นั่�งขอิงป่ระเทศ เห้มีือิงถู่านัห้ินัขอิง Glencore/Prodeco ต่ั�งอิย่่บนัชีายฝัั�งต่ะว่ันัอิอิกเฉัียงเห้นัือิขอิง
ทะเลแคำริบเบียนัและส่งผืลกระทบต่่อิชีุมีชีนัคำนัผืิว่ดำาที�นัั�นั ชีุมีชีนัที�อิย่่ใกล้เห้มีือิงถู่านัห้ินัเห้ล่านัี�ต่้อิงป่ระสบป่ัญห้า
ขาดแคำลนันัำ�า มีลภาว่ะ คำว่ามีรุนัแรงจากข้อิพิพาทเรื�อิงที�ดินั และการเห้ยียดเชีื�อิชีาต่ิ และ Prodeco ยังต่ั�งใจที�จะซุื�อิ
คำาร์บอินัเคำรดิต่ล่ว่งห้นั้าเพื�อิเลี�ยงภาษัี

โคำรงการ BioREDD+ ได้รับการพัฒนัาข่�นัโดย USAID ในัปี่ 2013 และขยายผืลโคำรงการ Cocomasure อิอิกไป่อีิก 
8 ชุีมีชีนั Fondo Acción เป็่นัผ้่ืรับเห้มีาโคำรงการ BioREDD+ ขอิง USAID บริษััท  Prodeco และอิงค์ำกร Conservation 
International (CI) ทำางานัร่ว่มีกันัในัห้ลายโคำรงการที�เกี�ยว่ข้อิงกับการซืุ�อิขายบริการด้านัสิ�งแว่ดล้อิมี และ CI เอิงก็แนัะนัำา
ให้้ Prodeco ทำางานัร่ว่มีกับ USAID บริษััท Prodeco ลงนัามีในัสัญญาคำว่ามีร่ว่มีมืีอิกับ Fondo Acción ในัการซืุ�อิคำาร์บอินั
เคำรดิต่ ซุ่�ง Fondo Acción อิย่่ในัธุิรกิจการเงินัด้านัสิ�งแว่ดล้อิมีมีานัานัห้ลายปี่และเป็่นั NGO ที�มีีส่ว่นัเกี�ยว่ข้อิงกับข้อิเสนัอิ
แลกห้นีั�กับทรัพยากรธิรรมีชีาติ่ในัปี่ 2004 ที�ผ้่ือิำานัว่ยการขอิง Prodeco อิธิิบายว่่า Fondo Acción ทำาห้น้ัาที�เป็่นัตั่ว่กลาง
ทางการสื�อิสารระห้ว่่าง Prodeco และชุีมีชีนั และยังกล่าว่ต่่อิไป่ว่่า Fondo Acción รุ้ดีว่่าจะสื�อิสารเรื�อิงเกี�ยว่กับสัญญา
และการเงินักับเอิกชีนั “ด้ีวยภ�ษั�ข้องพัวกเข้�” :

“Conservation International ได้ีทำ�สัำญญ�กับ USAID แล่ะ Fondo Acción ซ่�งทำ�โครังก�รั REDD ในี้พ้ั�นี้ท้�
ชิ�ยฝ่ั่�งแป็ซิฟิกม่�กว่� 5 ปี็ก่อนี้ท้�โคล่อม่เบ้ยจะม้่รัะบบภ�ษ้ัค�ร์ับอนี้ นี้อกจ�กน้ี้�ยังม้่โครังก�รั USAID ข้นี้�ดีใหญ่ท้�เป็็นี้ 
BioREDD แล่ะเป็็นี้ต้ินี้แบบข้องโครังก�รั REDD อ้�นี้ๆ ในี้ป็รัะเทศแล่ะภูมิ่ภ�คแป็ซิฟิก”

ไม่ีว่่าท่านัผ้่ือิำานัว่ยการจะมีีคำว่ามีมัี�นัใจขนัาดไห้นัก็ต่ามี แต่่เมืี�อิ Fondo Accion ขอิคำว่ามีร่ว่มีมืีอิไป่ยังชุีมีชีนัเพื�อิผืลิต่
คำาร์บอินัเคำรดิต่และขายแก่ Prodeco ชุีมีชีนัไม่ีเห็้นัด้ว่ยและไม่ีต้่อิงการที�จะมีีคำว่ามีเกี�ยว่ข้อิงใดๆกับเห้มืีอิงถู่านัหิ้นั อิย่างไร
ก็ต่ามีผ้่ืแทนัขอิง Prodeco อ้ิางว่่า :

“ชุิม่ชินี้ได้ีแจ้งม่�ว่� “เรั�ไม่่เอ�โครังก�รัน้ี้�เพัรั�ะมั่นี้เป็็นี้โครังก�รัข้องเหม้่องถู่�นี้หินี้ท้�จะเอ�เงินี้ม่�ซ้�อเรั�” แต่ิ Fon-
do Acción อธิุ์บ�ยว่� “พัวกเข้�ไม่่เหม้่อนี้กับบริัษััทถู่�นี้หินี้อ้�นี้ๆ พัวกเข้�ม้่คว�ม่รัับผิดีชิอบนี้ะ” ท้�ยท้�สุำดีเรั�ก็ได้ีให้คำ�มั่�นี้
แล่ะทำ�สัำญญ�กับชุิม่ชินี้ แต่ิเรั�ก็ยังต้ิองอธิุ์บ�ยแก่พัวกเข้�ว่�ใครัค้อ Prodeco แล่ะในี้ข้ณะเด้ียวกันี้ก็ทำ�คว�ม่รู้ัจักพัวกเข้�
ให้ม่�กข่้�นี้ด้ีวย น้ี้�ค้อกรัะบวนี้ก�รัท้�เรั�กำ�ลั่งดีำ�เนิี้นี้ก�รัอยู”่

ผืลที�ต่ามีมีาได้แก่ Prodeco จ่ายเงินัเป็่นัจำานัว่นัเพียงห้น่ั�งในัสี�ถู่งห้น่ั�งในัสามีเพื�อิซืุ�อิเคำรดิต่แทนัการเสียภาษีัคำาร์บอินั 
ทำาให้้บริษััทลดค่ำาใช้ีจ่ายไป่ได้มีาก นัอิกจากนีั� Prodeco ยังได้ภาพลักษัณ์ที�ดีด้านัสิ�งแว่ดล้อิมีคืำอิเป็่นับริษััทที� ‘carbon 
neutral’ เพื�อิการป่ระชีาสัมีพันัธ์ิได้อีิกด้ว่ย

ในัปั่จจุบันั มีีโคำรงการ REDD+ กว่่า 75 โคำรงการที�ใช้ีวิ่ธีิการชีดเชียคำาร์บอินัผ่ืานัโคำรงการภาษีัคำาร์บอินัขอิง
โคำลอิมีเบีย ซุ่�งส่ว่นัให้ญ่ตั่�งอิย่่ในัป่่าอิเมีซุอินัที�มีีชีนัพื�นัเมืีอิงอิย่างน้ัอิย 17 เผ่ืาอิาศัยอิย่่ ในัขณะที�สห้ป่ระชีาชีาติ่ นัักลงทุนั
คำาร์บอินั สถูาบันัเพื�อิการอินุัรักษ์ัและพัฒนัาพยายามีอิธิิบายถู่งห้ลักการขอิงต่ลาดคำาร์บอินัที�สมีบ่รณ์แบบ แต่่พว่กเขาก็มีอิง
ข้ามีป่ระเด็นัสำาคัำญไป่ ไม่ีมีีส่ต่รแคำลค่ำลัสใดที�จะแก้ไขจุดบกพร่อิงนีั�ได้  ถู่งเว่ลาแล้ว่ที�เราจะต้่อิงห้ยุดสับสนัระห้ว่่างการ
อินุัรักษ์ักับการลดการป่ล่อิยก๊าซุอิย่างเป็่นัร่ป่ธิรรมี เราจะต้่อิงห้ยุดขุดเจาะ ขนัส่ง และบริโภคำพลังงานัถู่านัหิ้นัที�ก่อิให้้เกิด
ลัทธิิอิาณานิัคำมี ไม่ีมีีระบบราคำาคำาร์บอินัเลือิดใดที�สามีารถูเก็บเชืี�อิเพลิงถู่านัหิ้นัไว้่ใต้่ดินัได้
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บทท่� 9

โค่รังการั Katingan REDD+  
ในอินโด้น่เซ่่ยู่ค้่อการัแป็ล้งทรััพยู่ากรัธิรัรัม่ช่าติิ  

แรังงานท้องถิู�น แล้ะการัด้ำารังเผู่้าพันธ์ุิ ให้เป็็นทุน
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ห้ม่่ีบ้านั Bapinang Hilir ตั่�งอิย่่ในัเขต่เทศบาลอิำาเภอิ Pulau Hanaut ในัเขต่ป่กคำรอิง Kotawaringin Timur 
ป่ระเทศอิินัโดนีัเซีุย ซุ่�งเป็่นัห้น่ั�งในั 13 เขต่ป่กคำรอิงขอิงจังห้วั่ด Central Kalimantan บนัเกาะ Kalimantan ห้ม่่ีบ้านัตั่�งอิย่่
บนัป่ากแม่ีนัำ�าที�บรรจบกันัขอิงแม่ีนัำ�า Katingan กับแม่ีนัำ�า Mentaya พื�นัที�มีีลักษัณะเป็่นัที�ชุ่ีมีนัำ�า ดินัเป็่นัชัี�นัเลนัและกำามีะถัูนั 

เริ�มีมีีการตั่�งถิู�นัฐานัขอิงป่ระชีากรในัพื�นัที�นีั�จากการอิพยพห้นีัการทำาเห้มืีอิงถู่านัหิ้นัในั Kalimantan ต่อินัใต้่เมืี�อิ 150 
ปี่มีาแล้ว่เมืี�อิชีาว่ Banjarese ถู่กไล่ที�มีาตั่�งรกรากอิย่่ ณ แม่ีนัำ�า Mentaya แห่้งนีั� ที�ซุ่�งเป็่นัแห้ล่งผืลิต่พืชีผืล (มีะพร้าว่และ
ยาง) ให้้แก่ผ้่ืป่กคำรอิง

ป่ระวั่ติ่ศาสต่ร์ขอิง Bapinang Hilir เต็่มีไป่ด้ว่ยเรื�อิงขอิงการอิพยพและคำว่ามีขัดแย้งทางสิทธิิเห้นืัอิที�ดินัระห้ว่่างเมืีอิง
ห้ลว่งกับชุีมีชีนัท้อิงถิู�นั โดยเมืีอิงห้ลว่งต้่อิงการที�จะขยายเขต่อุิต่สาห้กรรมีและกลืนัชีนัพื�นัเมืีอิงเห้ล่านีั�เสีย

 เนืั�อิงจากที�ชุ่ีมีนัำ�ามีีคำว่ามีอ่ิอินัไห้ว่ต่่อิการเป่ลี�ยนัแป่ลงที�ส่งมีาก แน่ันัอินัว่่าการตั่�งโรงงานัอุิต่สาห้กรรมีในัพื�นัที�จะ
เป็่นัการทำาลายระบบนิัเว่ศโดยสิ�นัเชิีง และชุีมีชีนัชีายขอิบและสิ�งแว่ดล้อิมีก็จะถู่กเอิารัดเอิาเป่รียบโดยชีนัฝ่ัายป่กคำรอิงและ
บริษััทเอิกชีนั และในัทศว่รรษัที�ผ่ืานัมีา ชีนัพื�นัเมืีอิงเห้ล่านีั�ก็ถู่กเกณฑ์์มีารับใช้ีธุิรกิจซืุ�อิขายคำาร์บอินัเพิ�มีมีากข่�นั

ป่ระวั่ติ่ศาสต่ร์บทให้ม่ีขอิง Bapinang Hilir แสดงให้้เห็้นัถู่งการขยายตั่ว่ขอิงเมืีอิงที�มิีได้เพียงแต่่กลืนักินัชีีวิ่ต่ในัระบบ
นิัเว่ศต่ามีธิรรมีชีาติ่เท่านัั�นั แต่่ยังส่งผืลต่่อิการดำารงเผ่ืาพันัธ์ุิขอิงสังคำมีอีิกด้ว่ยมีลภาว่ะที�สร้างข่�นัโดยทุนันิัยมีต่ะวั่นัต่กในั
สอิงศต่ว่รรษัที�ผ่ืานัมีาทำาให้้สภาพภ่มิีอิากาศเข้าส่่ภาว่ะวิ่กฤติ่ ซุ่�งถู่กเป่ลี�ยนัให้้กลายเป็่นัโอิกาสทางธุิรกิจโดยชีาว่เมืีอิงห้ลว่ง 
ได้แก่การให้้สัมีป่ทานัป่ล่กป่่าเพื�อิผืลิต่คำาร์บอินัเคำรดิต่เพื�อิการซืุ�อิขายต่ามีคำว่ามีสมัีคำรใจ 

แต่่โมีเดลธุิรกิจนีั�กลายเป็่นัการยกภาระคำว่ามีรับผิืดชีอิบขอิงการป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกขอิงโรงงานัอุิต่สาห้กรรมีให้้
แก่ชีาว่นัารายย่อิยในั Bapinang Hilir 

อิย่างไรก็ต่ามี คำาร์บอินัเคำรดิต่ที�ผืลิต่ได้นัั�นัไม่ีได้ช่ีว่ยลดป่ริมีาณก๊าซุเรือินักระจกในับรรยากาศโลก แต่่เป็่นัเพียงการ
ชีดเชียการป่ล่อิยมีลพิษัในัพื�นัที�ห้น่ั�ง ด้ว่ยการป่ล่กป่่าเพื�อิ “ดูีดีซับม่ล่พิัษั” ในัอีิกพื�นัที�ห้น่ั�ง

ข้อิสรุป่เบื�อิงต้่นัเกี�ยว่กับโมีเดลธุิรกิจก็คืำอิกลไกต่ลาดนีั�มิีได้เพียงแค่ำแป่ลงทรัพยากรป่่าให้้เป็่นัทุนัแต่่ยังเป่ลี�ยนัแป่ลง

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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โคำรงสร้างขอิงชุีมีชีนัอีิกด้ว่ย เพราะการรับรอิงคำาร์บอินัเคำรดิต่บ่งชีี�ถู่งการแป่ลงการดำารงเผ่ืาพันัธ์ุิให้้เป็่นัทุนั ดังนัั�นั เมืี�อิเรา
พ่ดถู่งโคำรงการสัมีป่ทานัผืลิต่คำาร์บอินัเคำรดิต่เพื�อิขายให้้แก่ธุิรกิจในัป่ระเทศพัฒนัาแล้ว่ เราไม่ีสามีารถูมีอิงข้ามีคำว่ามีจริงที�
ว่่าการดำารงเผ่ืาพันัธ์ุิขอิงสังคำมีและธิรรมีชีาติ่ก็กำาลังถู่กนัำาอิอิกมีาขายเช่ีนัเดียว่กันั

โค่รังการั Katingan REDD+

ที�ดินัที�ยังไม่ีมีีการสัมีป่ทานัห้รือิกิจกรรมีการนัำาทรัพยากรอิอิกมีาใช้ีนัั�นัถืูอิว่่าเป็่นัที�ดินัสาธิารณะ อิย่างไรก็ต่ามี ตั่�งแต่่
ปี่ 2016 เป็่นัต้่นัมีา ที�ดินัเห้ล่านีั�อิย่่ภายใต้่การคำว่บคุำมีขอิงบริษััท PT Rimba Makmur Utama (RMU) เพื�อิการอินุัรักษ์ัและ
ฟื�นัฟ่ที�ชุ่ีมีนัำ�า Katingan ห้รือิที�เรียกกันัว่่าโคำรงการ Katingan REDD+ โดยได้รับสัมีป่ทานัจากใบอินุัญาต่การฟื�นัฟ่ระบบ
นิัเว่ศและการใช้ีทรัพยากรป่่าไม้ีห้รือิ Ecosystem Restoration Timber Forest Product Utilization Permit (IUPH-
HK-RE) 

บริษััท RMU ก่อิตั่�งข่�นัในัปี่ 2007 จากแนัว่คิำดที�จะห้ากำาไรจากกิจกรรมีอินุัรักษ์ัด้ว่ยการผืลิต่คำาร์บอินัเคำรดิต่ RMU 
ยื�นัขอิสัมีป่ทานัฟื�นัฟ่ระบบนิัเว่ศ (ERC)2 ในัปี่ 2008 ซุ่�งคำรอิบคำลุมีพื�นัที� 2,272.60 ต่ารางกิโลเมีต่รในัเขต่ป่กคำรอิง Katin-
gan และ Kotawaringin Timur อิย่างไรก็ต่ามี กระทรว่งป่่าไม้ีและสิ�งแว่ดล้อิมีขอิงอิินัโดนีัเซีุยเพียงอิอิกสัมีป่ทานัในัเขต่ 
Katingan ในัปี่ 2013 และเขต่ Kotawaringin Timur ในัปี่ 2016 คำรอิบคำลุมีพื�นัที� 1,498 ต่ารางกิโลเมีต่ร คิำดเป็่นัพื�นัที�
ทั�งห้มีด 3,056.69 ต่ารางกิโลเมีต่ร ทำาให้้โคำรงการ Katingan REDD+ เป็่นัโคำรงการผืลิต่คำาร์บอินัเคำรดิต่ที�ให้ญ่ที�สุดในัโลก
และได้รับการรับรอิงจาก Verifed Carbon Standard (VCS) และ Climate, Community & Biodiversity Alliance 
(CCBA)

ถู่งแม้ีว่่าสัมีป่ทานัขอิง RMU คิำดเป็่นัพื�นัที� 1,498 ต่ารางกิโลเมีต่ร แต่่พื�นัที�ทั�งห้มีดที�ได้รับการรับรอิงขอิง VCS และ 
CCBA คิำดเป็่นั 3,056.69 ต่ารางกิโลเมีต่ร ก่อินัที�จะนัำาคำาร์บอินัเคำรดิต่มีาจำาห้น่ัายนัั�นั RMU พ่�งพาเงินัลงทุนัจากอิงค์ำกรและ
บริษััทห้ลายแห่้ง รว่มีถู่งม่ีลนิัธิิ David and Lucile Packard Foundation, USAID Indonesia Forest and Climate 
Support, the Global Environmental Facility, the Clinton Foundation, Norway’s development bank NORAD 
และ Puter Foundation ทั�งห้มีดนีั�คืำอิพันัธิมิีต่รขอิง RMU ในังานัพัฒนัาชุีมีชีนั

นัอิกจาก RMU ว่างแผืนัที�จะจำาห้น่ัายคำาร์บอินัเคำรดิต่ผ่ืานัทาง Puter Foundation แล้ว่ ยังรับทุนัจากอิงค์ำกรและ
บริษััทห้ลายแห่้งในัการดำาเนิันัโคำรงการพัฒนัาชุีมีชีนัอิย่างการทำาแผืนัที� Bapinang Hilir อิย่างมีีส่ว่นัร่ว่มี การฝึักอิบรมี
ชีาว่สว่นัมีะพร้าว่ และโคำรงการฝึักอิบรมีการทำาฟาร์มีอิอิร์แกนิัก 

เราอิาจมีอิงได้ว่่าเงินัทุนัเห้ล่านีั�เป็่นัช่ีอิงทางห้น่ั�งขอิง RMU ที�จะทำาให้้โคำรงการขอิงต่นัเข้าข่ายการรับรอิงคำาร์บอินัเคำรดิต่

การคำำานัว่ณคำาร์บอินัเคำรดิต่นัั�นัมีีห้ลักการว่่า คำว่ามีเสื�อิมีโทรมีขอิงป่่าไม้ีเกิดทั�งจากสัมีป่ทานัตั่ดไม้ีขอิงเอิกชีนัและ
จากการตั่ดไม้ีโดยสมีาชิีกชุีมีชีนัท้อิงถิู�นั ป่ริมีาณก๊าซุคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์ที�จะถู่กด่ดซัุบโดยโคำรงการ REDD+ (เมืี�อิเทียบกับ
พื�นัที�เดียว่กันัที�ไม่ีมีีโคำรงการ REDD+) เท่ากับจำานัว่นัคำาร์บอินัเคำรดิต่ที�สามีารถูนัำาไป่จำาห้น่ัายได้ โดยมีีเงื�อินัไขว่่าจะต้่อิงเป็่นั
ป่่าที�อิย่่ในัเขต่สัมีป่ทานัเท่านัั�นั ส่ว่นัเขต่ project zone ซุ่�งบ่อิยคำรั�งทับซุ้อินักับที�ดินัทำากินัขอิงชุีมีชีนันัั�นัจะต้่อิงถู่กนัำามีาหั้ก
อิอิกจากคำาร์บอินัเคำรดิต่ที�สามีารถูจำาห้น่ัายได้ 

โดย RMU เอิงก็รับร้่คำว่ามีเสี�ยงที�เกี�ยว่กับคำว่ามีขัดแย้งด้านัเขต่แดนัและการเมืีอิงท้อิงถิู�นัและแนัะนัำาว่่าคำว่ามีขัดแย้ง
ดังกล่าว่สามีารถูบรรเทาได้โดยการทำาสัญญาระห้ว่่างบริษััทและชุีมีชีนั
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ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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ใบรับรอิง VCS ที�บริษััท RMU ได้รับนัั�นัมีาพร้อิมีกับเงื�อินัไขต่่าง ๆ ห้น่ั�งในันัั�นัคืำอิ โคำรงการจะต้่อิงไม่ีก่อิผืลลบต่่อิ
ชุีมีชีนัท้อิงถิู�นั และจะต้่อิงนัำาชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัร่ว่มีในักระบว่นัการ  ส่ว่นัใบรับรอิง CCBS มุ่ีงรับป่ระกันัว่่าโคำรงการจะช่ีว่ย
ป่รับป่รุงสวั่สดิการขอิงคำนัในัพื�นัที�ขอิงโคำรงการ  โดยเป่รียบเทียบระห้ว่่างสวั่สดิการขอิงชุีมีชีนัถู้าไม่ีมีีโคำรงการ และชุีมีชีนั
ถู้ามีีโคำรงการ 

ใบรับรอิง CCBS นัั�นัสามีารถูเพิ�มีม่ีลค่ำาคำาร์บอินัเคำรดิต่ได้ป่ระมีาณ 1.6 ดอิลล่าร์สห้รัฐฯ ต่่อิตั่นัคำาร์บอินัจากราคำา
ป่กติ่ 2.3-3.9 ดอิลล่าร์สห้รัฐฯต่ามีม่ีลค่ำาในัปี่ 2016 ใบรับรอิงเป็่นัปั่จจัยสำาคัำญที�ลดคำว่ามีเสี�ยงที�จะมีากระทบต่่อิป่ริมีาณ
คำาร์บอินัเคำรดิต่ที�สามีารถูจำาห้น่ัายได้และป่ริมีาณการป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกที�ลดลงจากการรุกรานัที�ดินัขอิงชีาว่บ้านั 

บริษััท RMU มีีศักยภาพที�จะสร้างรายได้ป่ระมีาณ 1.7 พันัล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯ ภายในัระยะเว่ลาสัมีป่ทานั 60 ปี่โดย
ไม่ีรว่มีเงินัทุนัแห้ล่งอืิ�นั ๆ 

บริษััท RMU เริ�มีมีีป่ฏิิสัมีพันัธ์ิกับชุีมีชีนัผ่ืานัทางกอิงทุนั Puter Foundation ในัปี่ 2012 และใช้ีเงินัทุนัจาก USAID 
ในัการทำาแผืนัที�ทรัพยากรในัชุีมีชีนัเพื�อิเต่รียมีพร้อิมีที�จะร่ว่มีมืีอิกับธุิรกิจคำาร์บอินัเคำรดิต่ 

นีั�เป็่นัขั�นัต่อินัแรกสำาห้รับบริษััทที�ใช้ีคำว่ามีพยายามีที�จะด่งผ้่ืให้ญ่บ้านัมีาลงนัามีในับันัท่กคำว่ามีเข้าใจ ห้ลังจากลงนัามี
แล้ว่ห้ม่่ีบ้านัจะได้รับเงินัจำานัว่นั 7 พันัดอิลล่าร์ฯ และอีิก 140 ดอิลล่าร์ฯเป็่นัป่ระจำาทุกเดือินัเพื�อิจัดซืุ�อิเคำรื�อิงมืีอิป่ล่กป่่า 
และผ้่ืให้ญ่บ้านัยังอิาจยื�นัข้อิเสนัอิโคำรงการเพื�อิพัฒนัาเศรษัฐกิจขอิงห้ม่่ีบ้านัเอิงได้ 

การพัฒนัาธุิรกิจกับห้ม่่ีบ้านัเช่ีนันีั�อิย่่บนัพื�นัฐานัขอิงโคำรงการเกษัต่รอิินัทรีย์และงดการเผืาห้รือิใช้ีสารเคำมีี

ขั�นัต่อินัแรกดังกล่าว่นีั�ไม่ีได้รับการยอิมีรับจากห้ม่่ีบ้านัไห้นัเลย ทำาให้้ RMU ป่ระสบภาว่ะยากลำาบากที�จะด่งห้ม่่ีบ้านั
ใดมีาร่ว่มีลงนัามีบันัท่กข้อิต่กลงด้ว่ย 

การต่่อิต้่านันีั�นัำาโดยผ้่ืนัำากลุ่มีชีาว่สว่นัมีะพร้าว่และชีาว่นัาที�มีีอิิทธิิพลในัเกาะ Hanaut ทันัทีที�มีีข่าว่แพร่กระจายในั
ห้ม่่ีบ้านัในัเขต่ป่กคำรอิง Katingan ว่่าชีาว่บ้านัไม่ีสามีารถูเข้าไป่เก็บอิาห้ารในัป่่าได้อีิกต่่อิไป่เพราะป่่าถู่กกำาห้นัดเป็่นัเขต่ห้ว่ง
ห้้ามีโดยบริษััท RMU 

อิย่างไรก็ต่ามี เงินัทุนัที�บริษััทให้้แก่ห้ม่่ีบ้านัก็ด่งชีาว่บ้านัไม่ีให้้ไป่ร่ว่มีมืีอิกับ Dayak Misik Group และมีาร่ว่มีมืีอิกับ 
RMU แทนั

ดังนัั�นั การที� RMU เข้าคำว่บคุำมีที�สาธิารณะนัั�นัทำาให้้กิจกรรมีการขยายที�ดินัด้ว่ยการใช้ีใบรับรอิง Certifcate of Cus-
tomary Land ขอิง Dayak Misik Group ห้ยุดชีะงักไป่ ส่ว่นัชีาว่นัาคำนัอืิ�นั ๆ ที�ไม่ีได้เป็่นัสมีาชิีกขอิง Dayak Misik Group 
อิย่างผ้่ืให้ญ่บ้านัและเจ้าขอิงสว่นัมีะพร้าว่ขนัาดให้ญ่ในั Bapinang Hilir มีีแนัว่โน้ัมีที�จะสนัับสนุันักลุ่มี Dayak Misik เพราะ
ว่่าพว่กเขาคิำดว่่าบันัท่กข้อิต่กลงระห้ว่่างห้ม่่ีบ้านักับ RMU ก็คืำอิการยกสิทธิิในัที�ชุีมีชีนัขอิงชีาว่บ้านัแก่บริษััท การต่่อิต้่านั
กิจกรรมีใด ๆ ก็ต่ามีที�เป็่นัอุิป่สรรคำต่่อิการป่ล่กป่่าคำาร์บอินัเคำรดิต่เช่ีนัการป่ล่กป่าล์มีนัำ�ามัีนัและการเก็บขอิงป่่าล่าสัต่ว์่ทำาให้้
ชีาว่นัาบางรายร้่ส่กว่่าต่นัเอิงถู่กคุำกคำามีโดยบังท่กข้อิต่กลง นัอิกจากนีั�การที� RMU เข้าคำว่บคุำมีที�ดินันัั�นัทำาให้้ที�ดินัทำากินัห้า
ยากข่�นั

ในัปี่ 2017 เกิดการป่รับอิงค์ำกรป่กคำรอิงส่ว่นัท้อิงถิู�นัด้ว่ยการป่รับชีาว่สว่นัมีะพร้าว่รายให้ญ่อิอิกและเลือิกตั่�งคำนัให้ม่ี
เข้ามีาเพื�อิเปิ่ดทางให้้แก่การทำาบันัท่กข้อิต่กลง ห้ลังการเป่ลี�ยนัแป่ลงดังกล่าว่ เกือิบทุกห้ม่่ีบ้านัก็ได้ลงนัามีในับันัท่กข้อิต่กลง
คำว่ามีร่ว่มีมืีอิกับ RMU โดยมีีเงินัทุนัเป็่นัสิ�งล่อิใจ

ธุิรักิจึค่าร์ับอนเค่รัดิ้ติแล้ะการัแป็ล้งช่่วิติค่นให้เป็็นทุน

การนัำาเอิาคำาร์บอินัเคำรดิต่มีาซืุ�อิขายกันัในัต่ลาดชีดเชียนัั�นัทำาให้้คำว่ามีสัมีพันัธ์ิระห้ว่่างแรงงานัและผืลผืลิต่ในัชีนับท
เป่ลี�ยนัไป่มีาก ชีาว่นัาที�เคำยมีีอิิสระในัการผืลิต่ในัระดับห้น่ั�งถู่กเข้าคำว่บคุำมีโดยกลไก REDD+ การเป่ลี�ยนัแป่ลงดังกล่าว่ทำาให้้
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น่ ชีาว่นัาต้่อิงผืลิต่คำาร์บอินัเพื�อิขายและนัำาเงินัไป่ซืุ�อิสินัค้ำาที�ต่นัเอิงต้่อิงการเพื�อิการบริโภคำ 

จึะเห็นได้้ว่ากล้ไก REDD+ ดึ้งช่าวนาอิสำรัะเข้้าส่่ำรัะบบทุน

ชีาว่ Bapinang Hilir และชีนัพื�นัเมืีอิงขอิง Kalimantan ในัอิดีต่มีีวิ่ถีูทางในัการแบ่งงานัเพื�อิการเผืาไร่ก่อินัป่ล่กพืชี
ผืลขอิงต่นัเอิงด้ว่ยวิ่ธีิการที�ไม่ีก่อิให้้เกิดคำวั่นัและไฟไม่ีลามีไป่ยังจุดที�ไม่ีต้่อิงการ ชีาว่สว่นัจะใช้ีแรงงานัเพื�อิคำอิยด่แลมิีให้้พืชี
ผืลขอิงต่นัติ่ดไฟที�เกิดจากการเผืาไร่ 

ทว่่าการเผืาไร่นีั�กลายเป็่นัป่ระเด็นัขัดแย้งในั Bapinang Hilir ในัปี่ 2019-2020 โดยกำาห้นัดโทษัแก่ผ้่ืเผืาไว้่ถู่งจำาคุำก 
25 ปี่และป่รับ 1,400 ดอิลล่าร์ ทำาให้้ชีาว่ไร่ต้่อิงหั้นัมีาใช้ียาฆ่าห้ญ้าแทนัการเผืาห้รือิแอิบเผืา 

การแอิบเผืานีั�ยิ�งก่อิให้้เกิดคำว่ามีเสี�ยงต่่อิการลุกลามีจนัไม่ีอิาจคำว่บคำุมีได้เนืั�อิงจากผ้่ืเผืาต้่อิงห้ลบห้นัีไป่จากจุดก่อิไฟ
เพื�อิห้ลีกเลี�ยงการถู่กจับกุมี ทำาให้้ไม่ีมีีคำนัคำอิยด่แลและคำว่บคุำมีไฟ จนัทำาให้้ไฟลามีไป่ยังสว่นัป่าล์มีนัำ�ามัีนัและอิาคำาเซีุย

ในัปี่ 2015 ไฟป่่าที�ทำาให้้ดินัแข็ง มีีคำว่ามีเป็่นักรดส่ง และไห้ม้ีลามีไป่ยังสว่นัป่าล์มีนีั�เป็่นัผืลมีาจากว่งจรขอิงระบบทุนั
อิายุ 150 ปี่ นัอิกจากนีั�ยังทำาให้้เกิดการแบ่งชีนัชัี�นัอีิกด้ว่ย ชีาว่นัารายย่อิยถู่กไฟป่่าผืลักดันัอิอิกไป่ให้้เป็่นัคำนัชีายขอิบเพราะ
ดินัส่ญเสียคุำณภาพ ในัขณะที�ชีาว่นัารายให้ญ่ที�มีีอิิทธิิพลอิย่่ในัห้ม่่ีบ้านัสะสมีที�ดินัได้มีากข่�นั 

ส่ว่นัชีาว่นัาชีายขอิบที�ต้่อิงหั้นัมีาใช้ีสารเคำมีีแทนัการเผืานัั�นัก็จะมีีต้่นัทุนัการผืลิต่ที�ส่งข่�นัและเผืชิีญกับปั่ญห้าดินัและ
แห้ล่งนัำ�าเสื�อิมีโทรมี 

ห้น่ั�งปี่ต่่อิมีาห้ลังไฟป่่าคำรั�งให้ญ่ ธุิรกิจคำาร์บอินัได้รว่มีเอิาพื�นัที�สาธิารณะที�ยังไม่ีมีีการใช้ีป่ระโยชีน์ัเข้าไว้่ในัสัมีป่ทานั
ฟื�นัฟ่ระบบนิัเว่ศ ซุ่�งไม่ีเพียงแต่่ทำาให้้เกิดการย่ดที�ดินัทำากินัเท่านัั�นั แต่่ยังทำาให้้ชีาว่บ้านัไม่ีสามีารถูเก็บขอิงป่่าได้ และทำาให้้
การดำารงเผ่ืาพันัธ์ุิขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงถู่กแป่ลงเป็่นัทุนั

การป่ระเมิีนัที�ดินันัอิกเขต่สัมีป่ทานัโดยสถูาบันัรับรอิงต่่าง ๆ เป็่นัจุดเริ�มีต้่นัขอิงการป่ระเมิีนัค่ำาการดำารงเผ่ืาพันัธ์ุิขอิง
ชีนัพื�นัเมืีอิงให้้เป็่นัตั่ว่เงินั ซุ่�งทำาให้้ชีีวิ่ต่ขอิงคำนัชีายขอิบต้่อิงเผืชิีญกับวิ่กฤติ่และการเป่ลี�ยนัแป่ลงในัวิ่ถีูเกษัต่รกรรมี 

ไม่ีเพียงแต่่ชีีวิ่ต่ขอิงคำนัชีายขอิบเท่านัั�นัที�ถู่กนัำาอิอิกมีาขาย แต่่ยังเป็่นัป่ระเด็นัที�เกี�ยว่ข้อิงกับวิ่ถีูชีีวิ่ต่ชุีมีชีนั (การเผืา
ห้ญ้า) การดำารงเผ่ืาพันัธ์ุิขอิงชีนัพื�นัเมืีอิงในัระยะยาว่ (การศ่กษัา) และระบบชีนัชัี�นัในัชีนับท (ชีาว่นัารายให้ญ่ถืูอิคำรอิงที�ดินั
ส่ว่นัให้ญ่ และชีาว่นัารายย่อิยถู่กจำากัดสิทธิิ)

ในัขณะเดียว่กันัโคำรงการ REDD+ Katingan ก็ขายคำาร์บอินัเคำรดิต่แก่ผ้่ืก่อิมีลภาว่ะทั�งห้ลายอิย่างเช่ีนับริษััทนัำ�ามัีนั
และสายการบินั บริษััทเห้ล่านีั�อ้ิางว่่าต่นัเอิงเป็่นั ‘carbon neutral’ เพราะซืุ�อิคำาร์บอินัเคำรดิต่จากโคำรงการที�ก่อิให้้เกิดการ
เป่ลี�ยนัแป่ลงในัชุีมีชีนัอิย่างขนัานัให้ญ่ รว่มีถู่งระบบนิัเว่ศ ระบบชีนัชัี�นั และคำนัชีายขอิบ ที�กลายเป็่นัแห้ล่งทุนัสำาห้รับภาคำ
เอิกชีนั 

การแทรกแซุงต่่างๆ ที�ระบุไว้่ในัรายงานัรับรอิงโคำรงการแสดงให้้เราเห็้นัว่่าธุิรกิจคำาร์บอินัมิีเพียงแค่ำแป่ลงที�ดินัให้้เป็่นั
ทุนัเท่านัั�นั แต่่ยังแป่ลงระบบนิัเว่ศและชีีวิ่ต่ขอิงมีนุัษัย์ให้้เป็่นัทุนัต่ามีไป่ด้ว่ยกันั
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บทท่� 10

ม่รัด้กข้องโค่รังการัค่าร์ับอนชุ่ม่ช่น Nhambita,  
แห่งโม่ซั่ม่บิค่: ค่วาม่โหยู่หาอด่้ติ ค่วาม่หล้อกล้วง  

แล้ะค่วาม่ขุ่้นเค้่อง
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บริษััท Envirotrade สัญชีาติ่อัิงกฤษัได้เริ�มีโคำรงการ REDD+ ในัปี่ 2003 ในัที�ดินัขอิงชุีมีชีนับริเว่ณพื�นัที�กันัชีนัขอิง
อุิทยานัแห่้งชีาติ่ Gorongosa ในัโมีซัุมีบิคำต่อินัเห้นืัอิ โคำรงการขายคำาร์บอินัเคำรดิต่ในัต่ลาดภาคำสมัีคำรใจ Envirotrade ได้
จ้างชีาว่บ้านันัับร้อิยมีาป่ล่กต้่นัไม้ี คำรอิบคำรัว่ที�ได้รับเงินัค่ำาจ้างในัระยะเว่ลาเพียง 7 ปี่ขอิงโคำรงการแต่่มีีพันัธิสัญญาที�จะต้่อิง
ด่แลต้่นัไม้ีที�ป่ล่กในัระยะเว่ลาที�นัานักว่่านัั�นัมีาก ในัปี่ 2018 บริษััทได้ย้ายอิอิกไป่จากพื�นัที�โคำรงการ ทิ�งไว้่แต่่เพียงคำำาสัญญา
ที�ไม่ีได้รับการป่ฏิิบัติ่ต่ามี ห้นีั�สินัแก่ชุีมีชีนั และคำรอิบคำรัว่ที�ต่กยากนัับร้อิยคำรัว่เรือินั

ในัปี่ 2003 บริษััท Envirotrade ได้ริเริ�มีโคำรงการ REDD+ ในัที�ดินัขอิงชุีมีชีนับริเว่ณพื�นัที�กันัชีนัขอิงอุิทยานัแห่้งชีาติ่ 
Gorongosa ในัโมีซัุมีบิคำต่อินัเห้นืัอิ ที�มีีชืี�อิว่่า ‘โครังก�รัค�ร์ับอนี้ชุิม่ชินี้ Sofala’ บริษััทอ้ิางว่่าโคำรงการนีั�จะช่ีว่ยพัฒนัา
ชุีมีชีนัในั Nhambita ในัการใช้ีที�ดินัอิย่างยั�งยืนัและการพัฒนัาภ่มิีภาคำ เนืั�อิงจากหั้ว่ใจขอิงโคำรงการนีั�คืำอิการทำากำาไร 
คำาร์บอินัที�ว่นัเกษัต่รและการอินุัรักษ์ัป่่าด่ดซัุบได้จะถู่กขายในัต่ลาดคำาร์บอินัภาคำเสรี นัอิกจากนีั� บริษััท  Envirotrade ยังได้
จ้างสมีาชิีกคำรอิบคำรัว่นัับร้อิยที�อิาศัยอิย่่ในัภ่มิีภาคำ Pungwe ซุ่�งเป็่นัส่ว่นัห้น่ั�งขอิงเขต่ Nhambita เพื�อิมีาเป็่นั ‘ผู้ผลิ่ติ
ค�ร์ับอนี้เครัดิีติ’ โดยมีีห้น้ัาที�ป่ล่กต้่นัไม้ีต่ามีที�ระบุไว้่ในัสัญญา 7 ปี่ แม้ีว่่าในัคำว่ามีเป็่นัจริงแล้ว่ “ผู้ผลิ่ติ” จะต้่อิงด่แลรักษัา
ต้่นัไม้ีไป่เป็่นัระยะเว่ลาที�ยาว่นัานักว่่านัั�นัมีาก

นัอิกเห้นืัอิจากการทำาว่นัเกษัต่รแล้ว่ โคำรงการยังรว่มีไป่ถู่งการสร้างโรงเลื�อิยและโรงช่ีางไม้ีเพื�อินัำาวั่สดุท้อิงถิู�นัมีาใช้ี
อิย่างยั�งยืนั และสร้างโรงเพาะชีำาสำาห้รับผืลิต่กล้าไม้ีผืล จุดมุ่ีงห้มีายขอิงโรงเพาะชีำานีั�ได้แก่การสนัับสนุันักล้าไม้ีในัการทำาว่นั
เกษัต่รโดยจ้างสต่รีในัชุีมีชีนัมีาทำาห้น้ัาที�นีั� ดังนัั�นั บริษััทจ่งทำาสัญญาจ้างช่ีางไม้ี คำนัเพาะกล้าไม้ี คำนังานัทั�ว่ไป่ และคำนัต่รว่จ
ป่่าเพื�อิป้่อิงกันัการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า เช่ีนัเดียว่กับที�ทำาสัญญาจ้าง “ผู้ผลิ่ติ”

15 ปี่ต่่อิมีา ในัปี่ 2018 โคำรงการสิ�นัสุดลง ทิ�งไว้่แต่่เพียงภาระห้น้ัาที�ที�ไม่ีมีีผ้่ืรับผิืดชีอิบและคำรอิบคำรัว่ที�ต่กอิย่่ในัภาว่ะ
ที�ลำาบาก ต่ามีรายงานัขอิงผ้่ืผืลิต่รุ่นัเก่าๆ บริษััทได้ย้ายอิอิกไป่จากพื�นัที�โดยมิีได้แม้ีแต่่จะกล่าว่คำำาลำ�าลากับชุีมีชีนัห้รือิชีำาระ
ค่ำาป่ล่กและด่แลต้่นัไม้ีที�ยังคำงค้ำางอิย่่

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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“บริัษััท Envirotrade ไม่่ได้ีจ�กไป็ด้ีวยด้ีแล่ะติิดีค้�งค่�จ้�งกับคนี้จำ�นี้วนี้ม่�ก ข้้อท้�หน่ี้�ง บริัษััทค้�งชิำ�รัะค่�ป็ลู่ก
ต้ินี้ไม้่เป็็นี้เวล่�สำ�ม่ปี็แก่ผู้ผลิ่ติ ข้้อท้�สำอง บริัษััทค้�งชิำ�รัะค่�เพั�ะกล้่�ไม้่เป็็นี้เวล่�สำ�ม่ปี็ ข้้อท้�สำ�ม่ บริัษััทค้�งชิำ�รัะหน้ี้�แก่คนี้
ติรัวจป่็� ทำ�แนี้วกันี้ไฟ เป็็นี้เวล่�สำ�ม่ปี็เช่ินี้เด้ียวกันี้ ข้้อท้�ส้ำ� บริัษััทติิดีค้�งค�ร์ับอนี้เครัดิีติแก่ชุิม่ชินี้ชิ�วป่็�เป็็นี้เวล่�สำ�ม่ปี็ 
แล่ะข้้อสุำดีท้�ย บริัษััทค้�งชิำ�รัะค่�แรังแก่คนี้ง�นี้”

เมืี�อิเราสอิบถูามีไป่ยังบริษััท Envirotrade ถู่งข้อิเท็จจริงดังกล่าว่ บริษััทแจ้งเราว่่าธุิรกิจต้่อิงปิ่ดตั่ว่ลงเนืั�อิงจากราคำา
คำาร์บอินัในัต่ลาดโลกต่กต่ำ�ามีากจนัไม่ีสามีารถูทำาธุิรกิจต่่อิไป่ได้ นัอิกจากนัั�นับริษััทยังมีอิงว่่าต่นัเอิงต่กเป็่นัเห้ยื�อิขอิงกระแส
ต่่อิต้่านั REDD+ ที�พยายามีบั�นัทอินัภาพลักษัณ์ขอิงบริษััทมีาโดยต่ลอิด

คำำาถูามีต่่อิมีาก็คืำอิโคำรงการนีั�ก่อิให้้เกิดการพัฒนัาในัเขต่ Nhambita จริงห้รือิไม่ี ซุ่�งคำำาต่อิบมีีทั�งใช้ีและไม่ีใช่ีพอิๆกันั 
อิย่างไรก็ต่ามี ผ้่ืผืลิต่คำาร์บอินับางรายและช่ีางเทคำนิัคำขอิง Envirotrade บางคำนัก็เสียดายที�โคำรงการสิ�นัสุดลงเพราะห้มีาย
ถู่งการสิ�นัสุดลงขอิงรายได้ที�พว่กเขาเคำยได้เป็่นัป่ระจำาทุกปี่เช่ีนัเดียว่กันั

ผู้ล้กรัะทบ ม่รัด้ก อนาค่ติ แล้ะกล้ยุู่ทธ์ิ

ชีาว่ชุีมีชีนั Nhambita ก็มีีคำว่ามีสงสัยอิย่่ในัใจเช่ีนักันัถู่งคำว่ามีเป็่นัไป่ได้ที�ว่่าโคำรงการในัลักษัณะนีั�จะเกิดข่�นัอีิกโดย
บริษััท Envirotrade ห้รือิกลุ่มีผืลป่ระโยชีน์ัอืิ�นั ท่ามีกลางคำว่ามีไม่ีแน่ันัอินัและคำว่ามีคำาดห้วั่งนีั� ผ้่ืผืลิต่บางรายก็ยังด่แลรักษัา
ต้่นัไม้ีที�ป่ล่กไว้่ทั�งๆที�ไม่ีจำาเป็่นั บางรายก็ขยายที�ทำาการเกษัต่รอิอิกไป่ เพราะเมืี�อิ Envirotrade ยังอิย่่ในัภ่มิีภาคำนัั�นั การ
ขยายพื�นัที�การเกษัต่รเป็่นัสิ�งที�ไม่ีสามีารถูทำาได้ เนืั�อิงจาก Envirotrade ต้่อิงการขยายพื�นัที�ป่ล่กป่่าให้้มีากที�สุดเท่าที�จะ
ทำาได้เพื�อิให้้สามีารถูผืลิต่คำาร์บอินัเคำรดิต่ได้มีากที�สุด

การเข้าเยี�ยมีพื�นัที�ชุีมีชีนัในั Nhambita ทำาให้้เราเห็้นัต้่นัไม้ีผืลเป็่นัจำานัว่นัมีาก โดยเฉัพาะอิย่างยิ�งมีะม่ีว่งและ
มีะม่ีว่งหิ้มีพานัต์่ที�โคำรงการฯได้ป่ล่กไว้่ ผ้่ืผืลิต่บางรายได้ทำาสัญญากับ Envirotrade ไว้่มีากกว่่าห้น่ั�งฉับับเพื�อิดำาเนิันังานั
มีากกว่่าห้น่ั�งระบบ ซุ่�งสามีารถูทำาได้ถู้าชีาว่สว่นัรายนัั�นัมีีที�ดินัจำานัว่นัมีาก

ข้อิกังว่ลห้น่ั�งขอิงผ้่ืผืลิต่ได้แก่คำว่ามีที�พว่กเขาไม่ีร้่ว่่าจะต้่อิงทำาอิย่างไรกับต้่นัไม้ีเห้ล่านีั� ทำาให้้เราตั่�งคำำาถูามีถู่งคำว่ามี
เข้าใจขอิงพว่กเขาที�มีีต่่อิวั่ต่ถุูป่ระสงค์ำขอิงโคำรงการในัเว่ลาที�มีีการทำาสัญญา

ผู้่้ผู้ลิ้ติรัายู่หนึ�งเล่้าว่า :

“พัวกเรั�ดูีแล่รัักษั�ต้ินี้ไม้่เอ�ไว้ (…) ส่ำวนี้ในี้ไร่ัอ้�นี้ๆบ�งรั�ยก็เริั�ม่ตัิดีไม้่กันี้แล้่วด้ีวยคว�ม่กังวล่เพัรั�ะว่�ไม่่ได้ีรัับค่�จ้�ง 
ผม่ถู�ม่พัวกเข้�ว่�ทำ�ไม่ถู่งตัิดีต้ินี้ไม้่ พัวกเข้�ติอบว่�เพัรั�ะพัวกเข้�ถููกห้�ม่ไม่่ให้ตัิดีม่�หล่�ยปี็แต่ิไม่่ได้ีรัับค่�จ้�งติ�ม่ท้�สัำญญ�
ไว้ แล่ะ ท้�ไร่ัก็เต็ิม่ไป็ด้ีวยต้ินี้ไม้่ แล่ะพัวกเข้�ก็บอกว่�จะตัิดีให้หม่ดี”

นัอิกเห้นืัอิจากคำว่ามีไม่ีลงรอิยกันัในัข้อิม่ีลที�บริษััทเคำยแจ้งและข้อิม่ีลที�ผ้่ืผืลิต่ได้รับ คำำามัี�นัสัญญาถู่งคุำณภาพชีีวิ่ต่ที�ดีข่�นั
ขอิงชุีมีชีนัที�จะได้รับจากโคำรงการไม่ีได้เกิดข่�นัจริง เราพบว่่าบริษััททำาให้้ชุีมีชีนัพ่�งพาตั่ว่เอิงน้ัอิยลงและหั้นัมีาพ่�งพาบริษััทมีาก
ข่�นั ดังนัั�นัเมืี�อิบริษััทย้ายอิอิกไป่ รายได้ขอิงชีาว่บ้านัจ่งห้ายไป่และเกิดคำว่ามีเดือิดร้อินัในัการดำารงชีีพ เพราะไม่ีมีีการสร้าง
คำว่ามีมัี�นัคำงทางอิาห้ารและการพ่�งพาต่นัเอิงเอิาไว้่ให้้แก่ชีาว่บ้านั

ค่วาม่มั่�นค่งทางอาหารั

ห้น่ั�งในัผืลกระทบสำาคัำญที�เกิดจากโคำรงการ REDD+ ในั Nhambita ได้แก่คำว่ามีมัี�นัคำงทางอิาห้ารขอิงชุีมีชีนัอ่ิอินัแอิลง 
เนืั�อิงจากสัญญาระห้ว่่างบริษััทกับผ้่ืผืลิต่ห้ลายร้อิยรายทำาให้้ชีาว่บ้านัต้่อิงละทิ�งการทำาไร่นัาแบบเดิมีเพื�อิหั้นัมีาป่ล่กและด่แล
ต้่นัไม้ีแทนั

อัินัที�จริงแล้ว่ นีั�เป็่นัสิ�งที�คำร่ชัี�นัป่ระถูมีที�โรงเรียนัแห่้งห้น่ั�งเข้าใจห้ลังจากที�ได้ศ่กษัากระบว่นัการดำาเนิันังานัขอิงโคำรงการ
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น่ มีากว่่าสิบปี่ เธิอิพบว่่าชุีมีชีนั Nhambita ที�มีีโคำรงการคำาร์บอินัเคำรดิต่ได้แบ่งปั่นัข้อิม่ีลแก่ชุีมีชีนัอืิ�นัๆที�เธิอิสอินัอิย่่ ทำาให้้

ชีาว่นัาในัชุีมีชีนัเห้ล่านีั�แบ่งเว่ลาทำานัาบางส่ว่นัไป่เพื�อิทำาว่นัเกษัต่ร “แล่ะชิ�วนี้�เหล่่�น้ี้�ก็เกิดีคว�ม่สัำบสำนี้เพัรั�ะต้ิองแบ่งเวล่�
ทำ�กินี้ไป็ให้กับบรัิษััทในี้ข้ณะท้�คว�ม่สำำ�คัญข้องก�รัผล่ิติอ�ห�รันี้ั�นี้ถููกล่ดีล่งม่�อยู่อันี้ดีับสำอง ถู่งแม่้ว่�รั�ยไดี้จ�กก�รัป็ลู่ก
ติ้นี้ไม่้จะนี้ำ�ม่�ชิดีเชิยรั�ยไดี้จ�กอ�ห�รัท้�ห�ยไป็ก็ติ�ม่ แติ่ในี้รัะยะย�วแล่้วก�รักรัะทำ�เชิ่นี้นี้้�จะเกิดีผล่เสำ้ยติ่อชิ�วนี้�ในี้
ท้�สำุดี” เธิอิกล่าว่

ห้ลักฐานัชีี�ให้้เห็้นัว่่าชีาว่นัาเข้าร่ว่มีโคำรงการเพียงเพื�อิให้้ได้รับเงินัต่อิบแทนั ถู่งแม้ีว่่าเราจะมีอิงข้ามีม่ีลค่ำาขอิงต้่นัไม้ีที�
ให้้ทั�งร่มีเงา ผืล และเป็่นัที�กำาบังลมีพายุไป่ไม่ีได้ แต่่คุำณสมีบัติ่เห้ล่านีั�ก็ไม่ีได้รับคำว่ามีสำาคัำญจากผ้่ืผืลิต่นััก ในัขณะที�พื�นัที�ห้น่ั�ง
เปิ่ดที�ดินัเพื�อิทำาโคำรงการให้ม่ี อีิกพื�นัที�ห้น่ั�งก็ตั่ดต้่นัไม้ีที�ป่ล่กลง ซุ่�งชีี�ให้้เห็้นัว่่าโคำรงการ REDD+ จะสิ�นัสุดลงด้ว่ยผืลกระทบ
ที�ต่รงกันัข้ามีกับที�ผ้่ือิอิกทุนัและซืุ�อิคำาร์บอินัเคำรดิต่อิย่างบริษััท Envirotrade ต้่อิงการ แน่ันัอินัว่่าปั่จจัยสำาคัำญที�กำาห้นัดว่่า
โคำรงการจะได้รับการยอิมีรับจากชุีมีชีนัห้รือิไม่ีก็คืำอิการจ้างงานัในัชุีมีชีนันัั�นัเอิง

จะเห็้นัได้ว่่า เมืี�อิขาดการศ่กษัาวิ่จัยอิย่างรอิบคำอิบแล้ว่ การป่ระเมิีนัคำว่ามีเป่ลี�ยนัแป่ลงด้านัการผืลิต่อิาห้ารที�เกิดข่�นั
ในัเขต่ Nhambita นัั�นัเป็่นัเรื�อิงที�ไม่ีเห้มีาะสมี ป่รากฏิการณ์ที�ด่เห้มืีอินัเกิดข่�นัเมืี�อิสิ�นัสุดโคำรงการนัั�นัคืำอิกระบว่นัการกลับส่่
ว่นัเกษัต่ร ได้แก่การคืำนัเกษัต่รกรรมีให้้กลับไป่เป็่นักิจกรรมีห้ลักขอิงคำรัว่เรือินัดังเช่ีนัที�เคำยเป็่นัมีา

ค่วาม่คิ่ด้เห็นท่�ม่่ต่ิอผู้ล้กรัะทบ

ต่ามีที�ได้กล่าว่มีาแล้ว่ว่่า เราพบคำว่ามีคำิดเห้็นัที�แต่กต่่างกันัอิอิกไป่จากแต่่ละกลุ่มีเกี�ยว่กับผืลกระทบทางเศรษัฐกิจ
จากโคำรงการที�มีีต่่อิชีุมีชีนั สำาห้รับผื่้ที�มีีคำว่ามีคำิดเห้็นัที�เป่็นักลุ่มี ‘โห้ยห้าอิดีต่’ นัั�นัได้แก่ผื่้ที�ได้รับการสนัับสนัุนับางอิย่าง
จากโคำรงการเชี่นัอิิฐและว่ัสดุทำาห้ลังคำาสำาห้รับป่รับป่รุงบ้านัเรือินัขอิงต่นั ห้รือิได้เคำรื�อิงใชี้ไฟฟ้าอิย่างว่ิทยุห้รือิแผืงโซุลาร์
เซุลล์ แมี้ว่่านัักว่ิจัยขอิงเราจะสังเกต่ได้ว่่ามีีบ้างเพียงไมี่กี�ห้ลังที�ไมี่ได้สร้างข่�นัด้ว่ยว่ัสดุท้อิงถูิ�นั

ส่ว่นัฝั่ายที�ไมี่เห้็นัด้ว่ยนัั�นัรว่มีถู่งห้ัว่ห้นั้าชีุมีชีนั Nhambita ด้ว่ย ได้รายงานัให้้เราทราบว่่าบริษััท Envirotrade 
ห้ลอิกใชี้คำนัในัชีุมีชีนั ห้ัว่ห้นั้าชีุมีชีนัท่านันัี�ป่ฏิิเสธิที�จะเป่็นัผื่้ผืลิต่คำาร์บอินัเคำรดิต่ให้้แก่ Envirotrade เพราะท่านัคำิดว่่าผืล
ป่ระโยชีนั์ที�จะได้รับนัั�นัไมี่คำุ้มีคำ่าเมีื�อิเทียบกับต่้นัทุนัในัการด่แลต่้นัไมี้ให้้เต่ิบโต่แข็งแรง ดังนัั�นัสัญญาจ้างงานัจ่งเป่็นัสัญญา
ที�เอิื�อิป่ระโยชีนั์ให้้แก่ Envirotrade เพียงฝั่ายเดียว่ ดังนัั�นัห้ัว่ห้นั้าชีุมีชีนัท่านันัี�และคำรอิบคำรัว่จ่งเสี�ยงที�จะดำาเนัินัว่ิถูีชีีว่ิต่
ด้ว่ยการผืลิต่อิาห้ารแบบเดิมีต่่อิไป่ และมีีคำรัว่เรือินัอิื�นัๆบางส่ว่นัก็ป่ฏิิบัต่ิต่ามี

ป่ระสบการณ์ขอิงผ้่ืผืลิต่ที�เป็่นัสต่รีนัั�นัแต่กต่่างอิอิกไป่ ผ้่ืผืลิต่ที�เป็่นัสต่รีรายห้น่ั�งเล่าให้้เราฟังว่่าได้รับการจ้างโดย En-
virotrade ให้้ทำางานัในัโรงเพาะชีำาต้่นักล้าตั่�งแต่่ 6 โมีงเช้ีาจนัถู่ง 4 โมีงเย็นั จนัเธิอิต้่อิงทำางานัในัไร่ก่อินัและห้ลังเว่ลาช่ีว่งนีั� 
ที�ยังไม่ีรว่มีถู่งภาระการด่แลบ้านัและล่กอีิกอิย่างห้น่ั�งด้ว่ย เมืี�อิเราถูามีถู่งงานัที�ห้นัักและรายได้ที�น้ัอิย เธิอิต่อิบว่่าถู่งแม้ีราย
ได้จะน้ัอิยแต่่ก็จำาเป็่นัสำาห้รับการศ่กษัาและอิาห้ารขอิงล่กๆ ห้ลังจากที�บริษััทย้ายอิอิกไป่เมืี�อิจบโคำรงการ กลุ่มีสต่รีอิย่าง
พว่กเธิอิได้ส่ญเสียรายได้ส่ว่นันีั�ไป่และจำาต้่อิงกลับไป่ทำางานัในัไร่ต่ามีเดิมี

แล้้วค่าร์ับอนเค่รัดิ้ติท่�ผู้ลิ้ติได้้ล่้ะ?

ถู่งแม้ีว่่าโคำรงการจะได้รับคำว่ามีคิำดเห็้นัจากผ้่ืมีีส่ว่นัได้เสียที�ห้ลากห้ลาย แต่่ก็ยังมีีข้อิสงสัยจากสมีาชิีกชุีมีชีนั Nham-
bita อิย่่ห้ลายป่ระการ อิาทิเช่ีนั ‘ต้่นัไม้ีที�พว่กเขาผืล่กและด่แลยังสามีารถูด่ดซัุบคำาร์บอินัต่่อิไป่ได้ห้รือิไม่ี? บริษััท Enviro-
trade ยังขายคำาร์บอินัเคำรดิต่ต่่อิไป่ห้รือิไม่ีห้ลังจากห้ยุดจ้างงานัพว่กเขาแล้ว่?’

ต่ามีที�ได้กล่าว่มีาแล้ว่ว่่า ร่ป่แบบโคำรงการผืลิต่คำาร์บอินัเคำรดิต่ในั Nhambita เป็่นัการจ้างผ้่ืผืลิต่ต่่อิเนืั�อิงเป็่นัเว่ลา 7 
ปี่ห้ลังจากการป่ล่กต้่นัไม้ี บริษััทระบุว่่าการจ่ายค่ำาจ้างนัั�นัจะเป็่นัแบบจ่ายล่ว่งห้น้ัา เนืั�อิงจากผ้่ืผืลิต่จะต้่อิงด่แลรักษัาต้่นัไม้ีที�
ป่ล่กไป่อีิกเป็่นัระยะเว่ลายาว่นัานัจนัอิาจถู่ง 100 ปี่



53

RE
DD

 ค
รบ

รอ
บ
 1

5 
ปี
แห่

งก
ลไ

กที่
�เน่

าไ
ปี
ถึง

แก่
น่ 

ในักรณีขอิง REDD+ นัั�นัการที�จะกำาห้นัดให้้บริษััท Envirotrade ขายคำาร์บอินัเคำรดิต่ต่่อิไป่ห้ลังจากโคำรงการในั
ภ่มิีภาคำถู่กละทิ�งไป่แล้ว่นัั�นัเป็่นัเรื�อิงที�ไม่ีสมีเห้ตุ่สมีผืล และป่ระเด็นัปั่ญห้านีั�ก็ได้รับการยืนัยันัจากป่ากผ้่ืจัดการฝ่ัายคำาร์บอินั
ขอิงบริษััท Envirotrade เอิงว่่าโคำรงการได้สิ�นัสุดลงแล้ว่โดยสิ�นัเชิีง

สิ�งที�กระตุ้่นัคำว่ามีสงสัยที�กล่าว่มีาคืำอิข้อิเท็จจริงที�ว่่าชีาว่นัาชีาว่ไร่ได้พบกับทีมีงานัที�เข้ามีาต่รว่จเช็ีคำสต็่อิกป่่าไม้ีในัปี่ 
2019 ห้ลังจากที� Envirotrade ได้ย่ายอิอิกจากพื�นัที�ไป่แล้ว่ และเกิดคำำาถูามีข่�นัว่่าต้่นัไม้ีที�ป่ล่กไว้่เห้ล่านีั�สมีคำว่รได้รับการ
ด่แลรักษัาไว้่ต่ามีวั่ต่ถุูป่ระสงค์ำเดิมี (ด่ดซัุบคำาร์บอินั) เมืี�อิผ้่ืผืลิต่ไม่ีได้รับค่ำาจ้างคำรบถู้ว่นัต่ามีสัญญาห้รือิไม่ี

กับดั้กข้องการัแก้ปั็ญหาโล้กร้ัอน

Nhambita และโคำรงการด่ดซัุบคำาร์บอินัอืิ�นัๆแสดงให้้เห็้นัถู่งคำว่ามีเป่ราะบางและขัดแย้งกันัเอิงในัแนัว่คิำด ซุ่�งเรา
เรียกว่่ากับดักขอิงการแก้ปั่ญห้าโลกร้อินั ถู่งแม้ีว่่าผ้่ืที�สนัับสนุันัโคำรงการจะแย้งว่่าวิ่ธีินีั�เป็่นัการใช้ีที�ดินัอิย่างยั�งยืนั อินุัรักษ์ั
คำว่ามีห้ลากห้ลายทางชีีว่ภาพ และพัฒนัาชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัด้ว่ยเงินัที�ได้จากการซืุ�อิบริการทางสิ�งแว่ดล้อิมี แต่่โคำรงการก็ล้มี
เห้ลว่ในัด้านัต่่างๆดังต่่อิไป่นีั� :

1. การัอนุรัักษ์์สิำ�งแวด้ล้้อม่

นัอิกเห้นืัอิจากข้อิเท็จจริงที�ว่่าโคำรงการ REDD+ ได้รับการอิอิกแบบจากบนัลงล่าง ผ้่ืสนัับสนุันัโคำรงการยังละเลย
คำว่ามีคิำดเห็้นั คำว่ามีร้่ ป่ระสบการณ์ และป่ระโยชีน์ัขอิงผ้่ืมีีส่ว่นัได้ส่ว่นัเสีย แม้ีว่่าชีาว่นัาชีาว่ไร่จะได้รับการบอิกกล่าว่เกี�ยว่
กับผืลกระทบขอิงโคำรงการที�มีีต่่อิสิ�งแว่ดล้อิมีและผืลป่ระโยชีน์ัที�จะได้รับ แต่่ผ้่ืผืลิต่ก็มิีได้ล่ว่งร้่ในัจุดป่ระสงค์ำทางการเงินั
ที�แท้จริงขอิงโคำรงการ ตั่ว่อิย่างเช่ีนั พว่กเขาไม่ีร้่ว่่าคำาร์บอินัเป็่นัสินัค้ำาที�สามีารถูซืุ�อิขายได้ในัต่ลาดสากล ขายให้้ใคำร ขาย
เป็่นัราคำาเท่าไร และนัำาไป่ใช้ีทำาอิะไร เป็่นัต้่นั พ่ดได้อีิกอิย่างห้น่ั�งว่่า ข้อิม่ีลที�เกี�ยว่กับเป้่าห้มีายทางการเงินัที�แท้จริงขอิง
โคำรงการ ซุ่�งได้แก่การขายคำาร์บอินัเคำรดิต่ในัต่ลาดสากลนัั�นัไม่ีได้รับการป่ระชีาสัมีพันัธ์ิโดยถู้ว่นัทั�ว่ นัอิกจากนีั�ผ้่ืผืลิต่ยังไม่ี
ทราบว่่าคำาร์บอินัเคำรดิต่ถู่กใช้ีเพื�อิชีดเชียกิจกรรมีการป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกในัภ่มิีภาคำอืิ�นัๆขอิงโลก

ข้อิเท็จจริงที�ว่่าโคำรงการได้รับการอิอิกแบบโดยไม่ีมีีส่ว่นัร่ว่มีจากผ้่ืผืลิต่นัั�นัห้มีายคำว่ามีว่่า เมืี�อิบริษััทถูอินัตั่ว่จาก
โคำรงการ รายได้ขอิงผ้่ืผืลิต่จากโคำรงการจะห้มีดไป่ทันัที ยิ�งไป่กว่่านัั�นัชีาว่นัาชีาว่ไร่ยังได้ลงทุนัไป่กับแรงงานัและที�ดินัเพื�อิรับ
ผืลป่ระโยชีน์ัจากการป่ล่กป่่าแทนัที�จะมุ่ีงทำากิจกรรมีที�ให้้ผืลป่ระโยชีน์ัในัระยะยาว่โดยไม่ีต้่อิงพ่�งพาบริษััท นัอิกเห้นืัอิจาก
ค่ำาจ้างที�ได้รับจากโคำรงการก็มีีเพียงต้่นัไม้ีผืลที�ก่อิให้้เกิดรายได้ที�น้ัอิยมีาก เพราะผืลไม้ีเน่ัาเสียห้มีดเนืั�อิงจากไม่ีมีีโรงงานั
แป่รร่ป่และต่ลาดรอิงรับ สิ�งที�เกิดข่�นัในั Nhambita ในัปั่จจุบันัเป็่นัผืลมีาจากนัโยบายที�มิีได้ป่รับให้้เข้ากับบริบทขอิงชุีมีชีนั
แต่่สนัใจเพียงผืลป่ระโยชีน์ัขอิงบุคำคำลภายนัอิก

2. การัด้ำาเนินโค่รังการั REDD+ แล้ะติล้าด้ค่าร์ับอน

โคำรงการ REDD+ บรรลุวั่ต่ถุูป่ระสงค์ำเรื�อิงป้่อิงกันัการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าได้ห้รือิไม่ีนัั�นั ไม่ีมีีผ้่ืใดทราบ แต่่ห้ลายโคำรงการ
ป่ระสบคำว่ามีสำาเร็จในัด้านัชีดเชียกิจกรรมีการป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกในัภ่มิีภาคำอืิ�นัๆ ทว่่ามีีรายงานัว่่าโคำรงการเห้ล่านีั�ไม่ีมีี
ป่ระสิทธิิภาพที�เป็่นัร่ป่ธิรรมีด้านัอินุัรักษ์ัสิ�งแว่ดล้อิมี และยังถู่กต่่อิต้่านัจากสังคำมีอีิกด้ว่ย เนืั�อิงจากแนัว่คิำดข่�นัพื�นัฐานัขอิง 
REDD+ ที�พ่�งพาแรงกระตุ้่นัจากต่ลาดสากลเพื�อิให้้เกิดผืลป่ระโยชีน์ัที�เป็่นัร่ป่ธิรรมีจับต้่อิงได้ ตั่ว่อิย่างเช่ีนั สาเห้ตุ่ห้น่ั�งขอิง
คำว่ามีล้มีเห้ลว่ขอิงบริษััท Envirotrade ในัโมีซัุมีบิคำคืำอิราคำาคำาร์บอินัในัต่ลาดโลกที�ต่กต่ำ�าลงอิย่างรว่ดเร็ว่ เมืี�อิไม่ีสามีารถู
ขายคำาร์บอินัเคำรดิต่ได้ การดำาเนิันัโคำรงการก็ไม่ีคุ้ำมีทุนั ทำาให้้เราเห็้นัว่่าคำว่ามีอิย่่รอิดขอิงโคำรงการนัั�นัข่�นัอิย่่กับคำว่ามีผัืนัผืว่นั
ขอิงราคำาคำาร์บอินัในัต่ลาดโลกมีากเพียงไร

ในัช่ีว่ง 5 ปี่ที�ผ่ืานัมีา ราคำาคำาร์บอินัเคำรดิต่จากโคำรงการ REDD+ ผัืนัผืว่นัอิย่่ระห้ว่่าง 5-36 ดอิลล่าร์สห้รัฐฯต่่อิตั่นั
คำาร์บอินั คำว่ามีผัืนัผืว่นัเช่ีนันีั�ก่อิให้้เกิดคำว่ามีเสี�ยงต่่อิคำว่ามีอิย่่รอิดขอิงโคำรงการ REDD+ ที�ข่�นัอิย่่กับการขายคำาร์บอินัเคำรดิต่ 
นัอิกจากคำว่ามีเสี�ยงทางการเงินัแล้ว่ ปั่จจัยนีั�ยังก่อิให้้เกิดคำว่ามีเสี�ยงทางสังคำมีอีิกด้ว่ย เมืี�อิราคำาคำาร์บอินัที�ต่กต่ำ�าห้มีายถู่ง
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น่ รายได้ขอิงชีาว่บ้านัที�ต่กต่ำ�าลงด้ว่ย และสุดท้ายก็นัำาไป่ส่่คำว่ามีล้มีเห้ลว่ขอิงโคำรงการอิย่างที�บริษััท Envirotrade ได้ป่ระสบ

ในัโมีซัุมีบิคำ นัอิกจากนีั�ยังมีีคำว่ามีเสี�ยงที�เกิดจากอัิต่ราแลกเป่ลี�ยนัเงินัต่ราระห้ว่่างดอิลล่าร์สห้รัฐฯและสกุลเงินัท้อิงถิู�นั 
(Metical) อีิกด้ว่ย ม่ีลค่ำาขอิงเงินัดอิลล่าร์ยิ�งส่งข่�นัเท่าใด รายได้ขอิงชีาว่บ้านัและวั่ต่ถุูดิบต่่างๆก็ยิ�งมีากข่�นั ในัทางต่รงข้ามี 
ห้ากดอิลล่าร์อ่ิอินัตั่ว่ คำว่ามีเสี�ยงจะเกิดข่�นัทันัที ดังนัั�นั คุำณภาพชีีวิ่ต่ขอิงผ้่ืผืลิต่จ่งข่�นัอิย่่กับราคำาคำาร์บอินัและอัิต่ราแลก
เป่ลี�ยนัเงินัต่ราระห้ว่่างป่ระเทศที�มีีการเป่ลี�ยนัแป่ลงอิย่่ต่ลอิดเว่ลาห้าคำว่ามีแน่ันัอินัมิีได้

ดังนัั�นั การดำาเนิันัโคำรงการ REDD+ จ่งก่อิให้้เกิดทั�งคำว่ามีเสี�ยงทางสังคำมี เช่ีนัทำาให้้ชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัยากจนัลง และ
ทำาให้้คุำณภาพขอิงระบบนัิเว่ศเสื�อิมีโทรมีลงเนืั�อิงจากเป่็นักลไกที�ทำาให้้ผ้่ืป่ล่อิยมีลภาว่ะสามีารถูห้ลีกเลี�ยงข้อิบังคัำบในัการลด
การป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกได้ กล่าว่คืำอิกลไกต่ลาดที�โคำรงการ REDD+ ตั่�งอิย่่ทำาให้้เป้่าห้มีายทางการเงินัสำาคัำญกว่่าสังคำมี
และสิ�งแว่ดล้อิมี

3. ค่วาม่เป็็นธิรัรัม่ทางภ่มิ่อากาศ

การดำาเนิันัโคำรงการ REDD+ ในั Nhambita ทำาให้้เราเห็้นัคำว่ามีไม่ีเป็่นัธิรรมีทางภ่มิีอิากาศ ในัป่ระวั่ติ่ศาสต่ร์ที�ผ่ืานั
มีา โมีซัุมีบิคำเป็่นัห้น่ั�งในัป่ระเทศที�ทำาลายสิ�งแว่ดล้อิมีน้ัอิยมีาก แต่่ต้่อิงกลายมีาเป็่นัพื�นัที�ดำาเนิันัโคำรงการผืลิต่คำาร์บอินั
เคำรดิต่จำานัว่นัมีากที�มีีต้่นัทุนัทางสังคำมีที�ส่ง เพียงเพื�อิให้้นัักป่ล่อิยมีลภาว่ะอิย่างจีนัและอิเมีริกาสามีารถูดำาเนิันัอุิต่สาห้กรรมี
และป่ล่อิยมีลภาว่ะต่่อิไป่ได้ การทำาเห้มืีอิงถู่านัหิ้นัและก๊าซุ และการป่ล่กพืชีเชิีงเดี�ยว่อิย่างย่คำาลิป่ตั่ส สนั และยาง ก่อิให้้เกิด
ผืลกระทบอิย่างห้นัักต่่อิชีาว่นัาชีาว่ไร่นัับพันั ในัขณะที�บริษััทเห้ล่านีั�ได้กำาไรจากการขายคำาร์บอินั กลยุทธ์ินีั�ฟอิกเขียว่บริษััท
อุิต่สาห้กรรมีให้้มีีภาพลักษัณ์ที�เป็่นักลางทางคำาร์บอินัห้รือิ ‘carbon neutral’

โคำรงการที�เสนัอิแนัว่ทางแก้ปั่ญห้าโลกร้อินัจากบนัลงล่างอิาจด่น่ัาสนัใจสำาห้รับชีาว่นัาที�ต้่อิงการมีีชีีวิ่ต่ที�ดีข่�นั 
อิย่างไรก็ต่ามี โมีเดลธุิรกิจนีั�ไม่ียั�งยืนั ดังเช่ีนัที�กรณีขอิง Nhambita ได้แสดงให้้เราเห็้นั นัอิกจากผืลกระทบเชิีงลบจาก
นัโยบายเห้ล่านีั� โมีซัุมีบิคำยังได้รับผืลกระทบจากสภาพภ่มิีอิากาศที�แป่รป่รว่นัอิย่างรุนัแรงอีิกด้ว่ย ซุ่�งห้มีายคำว่ามีว่่าป่ระเทศ
โมีซัุมีบิคำที�ไม่ีได้มีีส่ว่นัทำาให้้เกิดภาว่ะโลกร้อินัแต่่กลับต้่อิงมีาแบกภาระจากผืลกระทบที�ป่ระเทศอุิต่สาห้กรรมีได้ทำาไว้่

เราจ่งต้่อิงทำาคำว่ามีเข้าใจแนัว่คำิดเรื�อิงคำว่ามีเป่็นัธิรรมีทางภ่มีิอิากาศอิย่างล่กซุ่�งเพื�อินัำาไป่ร่างเป็่นันัโยบายและ
แนัว่ทางแก้ปั่ญห้าภาว่ะโลกร้อินัที�มีีคำว่ามียั�งยืนัและเป็่นัธิรรมีทางสังคำมีและสิ�งแว่ดล้อิมี และกำาห้นัดระดับคำว่ามีรับผิืดชีอิบ
ต่่อิภาว่ะโลกร้อินัขอิงแต่่ละป่ระเทศจากป่ริมีาณการป่ล่อิยก๊าซุโดยป่ระเทศนัั�นัๆในัอิดีต่ที�ผ่ืานัมีาเพื�อิให้้เกิดคำว่ามีเป็่นัธิรรมี
ทางภ่มิีอิากาศให้้มีากที�สุด



55

RE
DD

 ค
รบ

รอ
บ
 1

5 
ปี
แห่

งก
ลไ

กที่
�เน่

าไ
ปี
ถึง

แก่
น่ 

บทท่� 11

โค่รังการั PIREDD/Plateaux REDD+ ในค่องโก :  
ค่วาม่ขั้ด้แยู้่งแล้ะกล้ไกร้ัองทุกข์้
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สาธิารณรัฐคำอิงโกมีีพื�นัที�คำรอิบคำลุมีป่่าเขต่ร้อินัชืี�นัที�ให้ญ่ที�สุดในัอิาฟริกา ดังนัั�นัจ่งเป็่นัที�ห้มีายต่าขอิงผ้่ืพัฒนัาโคำรงการ 
REDD+ อิย่าง World Bank และอิงค์ำกรอินุัรักษ์ัทั�งห้ลาย ที�อ้ิางว่่าในัช่ีว่ง 10-15 ปี่ที�ผ่ืานัมีา ชีนัชีาว่ป่่าในัคำอิงโกตั่ดไม้ีทำาลาย
ป่่า และโคำรงการ REDD+ จะช่ีว่ยลดการกระทำาดังกล่าว่ คำำาอ้ิางนีั�มีอิงข้ามีปั่จจัยสำาคัำญที�ก่อิให้้เกิดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าซุ่�ง
ได้แก่บริษััทแป่รร่ป่ไม้ีและเห้มืีอิงแร่และมุ่ีงเป้่าไป่ที�ชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัที�ถู่กกีดกันัอิอิกจากพื�นัที�ป่่าตั่�งแต่่ต้่นั ผืลก็คืำอิคืำอิอัิต่ราการ
ตั่ดไม้ีทำาลายป่่าที�เพิ�มีส่งข่�นั คำว่ามีขัดแย้งระห้ว่่างชุีมีชีนัและนัักพัฒนัาโคำรงการ REDD+ 

รัฐบาลคำอิงโกได้นัำาเอิากลยุทธ์ิ REDD+ มีาใช้ีในัปี่ 2012 เพื�อิเปิ่ดช่ีอิงทางการรับทุนัจาก World Bank และอิงค์ำกร
อืิ�นัๆมีีการอิอิกกฎห้มีายให้ม่ีๆและการว่างแผืนัลงทุนัเพื�อิเต่รียมีพร้อิมีสำาห้รับการดำาเนิันักลยุทธ์ิ REDD+

โคำรงการ PIREDD/Plateaux REDD+ ในัจังห้วั่ด Mai-Ndombe ขอิงป่ระเทศคำอิงโกนัับเป็่นัโคำรงการ REDD+ ที�
ให้ญ่ที�สุดในัโลก และก่อิให้้เกิดคำว่ามีขัดแย้งเรื�อิงที�ดินักับชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัมีากที�สุดด้ว่ย โคำรงการ PIREDD/Plateaux REDD+ 
นีั�ป่ระกอิบไป่ด้ว่ยกลไกรับเรื�อิงร้อิงทุกข์เช่ีนัเดียว่กับโคำรงการ REDD+ อืิ�นัๆส่ว่นัมีาก แม้ีว่่ากลไกดังกล่าว่คำว่รบังคัำบให้้
เจ้าขอิงโคำรงการต้่อิงรับผิืดชีอิบต่่อิชุีมีชีนัที�ได้รับผืลกระทบ แต่่ในัคำว่ามีเป็่นัจริงแล้ว่ กลไกนีั�ทำาให้้เจ้าขอิงโคำรงการไม่ี
สามีารถูรับผิืดชีอิบต่่อิชุีมีชีนัที�ได้รับผืลกระทบได้

คำว่ามีล้มีเห้ลว่ขอิงกลไกรับเรื�อิงร้อิงทุกข์ทำาให้้เกิดคำำาถูามีเกี�ยว่กับบทบาทขอิงกลไกที�มีีต่่อิการระดมีทุนัและการ
ยอิมีรับจากสาธิารณชีนัที�เจ้าขอิงโคำรงการอ้ิางว่่าได้นัำาเข้ามีามีีส่ว่นัร่ว่มีแล้ว่ คำว่ามีล้มีเห้ลว่ขอิงกลไกรับเรื�อิงร้อิงทุกข์ขอิง
โคำรงการ PIREDD/Plateaux REDD+ เกิดจากการบริห้ารจัดการที�ไร้ป่ระสิทธิิภาพและไม่ีสามีารถูแก้ไขปั่ญห้าขอิงชีาว่บ้านั
ได้ซุ่�งต่รงข้ามีกับแนัว่คิำดที�ใช้ีในัการอิอิกแบบ

โค่รังการัThe PIREDD/Plateaux REDD+

จังห้วั่ด Mai-Ndombe มีีพื�นัที�ทั�งห้มีด 1.23 แสนัต่ารางกิโลเมีต่ร ซุ่�ง 80% ขอิงพื�นัที�นีั�เป็่นัป่่าในัปี่ 2016 โคำรงการ 
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) ขอิงธินัาคำารโลกได้อินุัมัีติ่เงินัจำานัว่นั 13.1 ล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯเพื�อิการก่อิ
ตั่�งโคำรงการ PIREDD/Plateaux REDD+ เงินัจำานัว่นันีั�เป็่นัเพียงส่ว่นัห้น่ั�งจากกอิงทุนัที�ให้ญ่กว่่ามีากที�รัฐบาลคำอิงโกรับมีา 
โคำรงการ PIREDD/Plateaux REDD+ เป็่นัเฟสแรกขอิงโคำรงการ Mai Ndombe REDD+ ซุ่�งถืูอิเป็่นัโคำรงการ REDD+ ที�
ก้าว่ห้น้ัาที�สุดในัป่ระเทศคำอิงโก โดยโคำรงการเห้ล่านีั�ก่อิตั่�งขั�นัในัเขต่ Mushie, Kwamouth, Bolobo และเขต่ Yumbi

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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อิงค์ำกร WWF ห้รือิที�เรียกกันัว่่า ‘ตัิวแทนี้ท้�ป็ฏิิบัติิก�รัในี้ท้องถิู�นี้’ เป็่นัผ้่ืที�รับผิืดชีอิบในัการดำาเนิันัโคำรงการในัพื�นัที� 4 
พื�นัที�ข้างต้่นั โดยอ้ิางวั่ต่ถุูป่ระสงค์ำเพื�อิ “ล่ดีแรังกดีดัีนี้ท้�ม้่ต่ิอป่็�” และมุ้ีงเน้ันัเรื�อิงการฟื�นัฟ่ป่่าและคำว่บคุำมีไฟป่่าภาคำเกษัต่ร 
กิจกรรมีเห้ล่านีั�เป็่นัส่ว่นัห้น่ั�งขอิงโคำรงการป่รับป่รุงการบริห้ารภ่มิีทัศน์ัป่่าห้รือิ PGAPF และกำาห้นัดไว้่ว่่าชุีมีชีนัจะได้รับค่ำา
ต่อิบแทนัต่ามีผืลงานัการป่ล่กต้่นัไม้ี อินุัรักษ์ัทุ่งห้ญ้าซุาวั่นัน่ัาห์้ และจัดห้าบริการอิย่างเช่ีนัการสร้างทางเข้าพื�นัที�เกษัต่รห้รือิ
ทำาลานัเก็บซุุง ซุ่�งค่ำาต่อิบแทนันีั�จะจ่ายให้้เป็่นัป่ระจำาทุกปี่โดยโคำรงการ Forest Investment Program (FIP) ขอิง
ธินัาคำารโลกโดยผ่ืานัทางอิงค์ำกร WWF ซุ่�งทำาห้น้ัาที�เป็่นัคำนักลาง

ในัการติ่ดต่่อิป่ระสานังานักับชุีมีชีนันัั�นั WWF ได้ตั่�งคำณะกรรมีการพัฒนัาชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัห้รือิ Local Development 
Committees (CLDs) สำาห้รับทุกห้ม่่ีบ้านั โดย CLD จะทำาห้น้ัาที�เป็่นัตั่ว่แทนัขอิงชุีมีชีนัและเป็่นัสื�อิกลางการสื�อิสารระห้ว่่าง
ชุีมีชีนักับเจ้าขอิงโคำรงการ รับเรื�อิงร้อิงเรียนั และจ่ายค่ำาจ้างให้้แก่สมีาชิีกชุีมีชีนั โคำรงการได้ก่อิตั่�ง CLD ข่�นัถู่ง 175 คำณะ 
และแต่่ละชุีมีชีนัที�ร่ว่มีมืีอิกับโคำรงการจะต้่อิงว่างแผืนัการบริห้ารจัดการทรัพยากรธิรรมีชีาติ่ขอิงต่นัเอิง แผืนัดังกล่าว่จะต้่อิง
กำาห้นัดพื�นัที�ที�จะอินุัรักษ์ัและพื�นัที�ที�จะป่ล่กต้่นัไม้ี

ข้้อขั้ด้แยู้่งกับชุ่ม่ช่น

รัฐบาลคำอิงโกอ้ิางว่่าห้น่ั�งในัเสาห้ลักขอิงกลยุทธ์ิด้านั REDD+ ขอิงป่ระเทศที�นัอิกเห้นืัอิไป่จากการลดการตั่ดไม้ีทำาลาย
ป่่าแล้ว่ ก็คืำอิพัฒนัาคำว่ามีเป็่นัอิย่่อิาศัยขอิงคำนัยากจนัและกลุ่มีเป่ราะบางขอิงป่ระเทศให้้ดีข่�นั

อิย่างไรก็ต่ามี ผืลการวิ่จัยที�ทำาข่�นัโดยเคำรือิข่ายกลุ่มีรากห้ญ้าที�ได้รับการสนัับสนุันัโดย Congolese organisation 
Action pour la Promotion et Protection des Peuples et Espèces Menacées (APEM) ร่ว่มีกับ Rainforest 
Foundation UK (RFUK) ให้้ผืลลัพธ์ิที�ต่รงข้ามีกับคำำากล่าว่อ้ิางข้างต้่นั โดยนัักวั่จัยได้สัมีภาษัณ์กลุ่มีตั่ว่อิย่างจากชุีมีชีนักว่่า 
20 ชุีมีชีนัในัเขต่ป่กคำรอิง Mushie, Bolobo และ Kwamouth ในัช่ีว่งปี่ 2018-19 และพบปั่ญห้าและข้อิขัดแย้งในัพื�นัที�ที�
เกิดจากโคำรงการ REDD+ เป็่นัจำานัว่นัมีาก

นัักวิ่จัยได้สัมีภาษัณ์กลุ่มีตั่ว่อิย่างจากชุีมีชีนักว่่า 20 ชุีมีชีนัในัเขต่ป่กคำรอิง Mushie, Bolobo และ Kwamouth ในั
ช่ีว่งปี่ 2018-19 และพบปั่ญห้าและข้อิขัดแย้งในัพื�นัที�ที�เกิดจากโคำรงการ REDD+ ดังต่่อิไป่นีั�

1. สำติร่ัไม่่สำาม่ารัถูด้ำาเนินวิถู่การัเกษ์ติรัติาม่ป็รัะเพณ่ได้้อ่กต่ิอไป็

ในัระห้ว่่างการป่ระชุีมี กลุ่มีสต่รีได้เล่าถู่งวิ่ธีิการที�พว่กต่นับริห้ารจัดการทุ่งซุาวั่นัน่ัาห์้ที�สืบทอิดกันัมีาแต่่โบราณ คืำอิ
การไถูที�ดินัเพื�อิเต่รียมีห้ว่่านัเมีล็ดพันัธ์ุิ ถูอินัห้ญ้าและนัำาไป่เผืาทิ�ง การเผืาห้ญ้านีั�ทำาให้้เกิดสภาพแว่ดล้อิมีที�เห้มีาะสมีในัการ
เก็บเห็้ด ผืลไม้ี ตั่ว่อ่ิอินัแมีลง และพืชีไร่ เมืี�อิโคำรงการ REDD+ ไม่ีอินุัญาต่ให้้ทำาการเผืา จ่งเป็่นัการตั่ดว่งจรอิาห้ารขอิงชีาว่
ชุีมีชีนั กลุ่มีสต่รีในัชุีมีชีนั Bosina ขาดพื�นัที�เพาะป่ล่กในัทุ่งซุาวั่นัน่ัาห์้อิย่างที�เคำยทำามีา และที�ป่ร่กษัาขอิงโคำรงการก็ไม่ีได้
บอิกไว้่ว่่าชุีมีชีนัคำว่รจะใช้ีที�ดินัที�ได้รับการฟื�นัฟ่ข่�นัมีาให้ม่ีอิย่างไร ทำาให้้กลุ่มีสต่รีต้่อิงเดินัทางเป็่นัระยะที�ไกลข่�นัเพื�อิห้าที�
ป่ล่กมัีนัสำาป่ะห้ลัง พื�นัที�เห้ล่านีั�ส่ว่นัมีากเป็่นัป่่า ดังนัั�นักลุ่มีสต่รีจ่งต้่อิงช่ีว่ยพว่กผ้่ืชีายทำาการถูาง ทำาให้้เกิดสถูานัการณ์พ่�งพา
อิย่างที�ไม่ีเคำยมีีมีาก่อินัและการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าด้ว่ย ผืลที�ได้ก็คืำอิผืลผืลิต่มัีนัสำาป่ะห้ลังโดยกลุ่มีสต่รีขอิงชุีมีชีนัลดลงอิย่าง
มีาก กลุ่มีสต่รีชีาว่ห้ม่่ีบ้านั Maa อิธิิบายให้้เราฟังว่่าพว่กเธิอิถู่กห้้ามีไม่ีให้้เข้าไป่ใช้ีพื�นัที�ซุาวั่นัน่ัาห์้ซุ่�งทำาให้้แห้ล่งอิาห้ารโดย
เฉัพาะอิย่างยิ�งเห็้ดและรายได้ขอิงคำรอิบคำรัว่ลดลงอิย่างมีาก โคำรงการ The REDD+ ทำาให้้สภาพคำล่อิงทางการเงินัขอิง
ชุีมีชีนัฝืัดเคืำอิง ทำาให้้เกิดผืลกระทบเป็่นัล่กโซุ่แก่คำว่ามีสามีารถูในัการส่งบุต่รห้ลานัเข้าเรียนั ในัขณะเดียว่กันัก็เกิดคำว่ามีเสี�ยง
ต่่อิคำว่ามีมัี�นัคำงทางอิาห้ารและโรคำติ่ดต่่อิ สถูานัการณ์เดียว่กันันีั�เกิดข่�นัในัห้ม่่ีบ้านัอืิ�นัๆในั Bompensole, Mbala II, Camp 
Ferrera, Twa à Kwamouth, Lovwa, Nkô, Mbali และ Bopaka เช่ีนัเดียว่กันั

2. ไม่่ม่่การัจ่ึายู่ค่่าจ้ึางฟ้�นฟ่ป่็า

กลุ่มีสต่รีจากชุีมีชีนั Bosina และ Komambi รายงานัว่่าพว่กเธิอิไม่ีได้รับค่ำาจ้างสำาห้รับป่ล่กไม้ีโต่เร็ว่และไม้ีผืลเพื�อิ
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3. พันธ์ุิไม้่ท่�อนุญาติให้ใช้่เพ้�อการัฟ้�นฟ่ป่็าม่่จึำากัด้

สมีาชิีกชุีมีชีนั Maa เปิ่ดเผืยว่่าพันัธ์ุิไม้ีโต่เร็ว่ที�โคำรงการเลือิกใช้ีอิย่างอิคำาเซีุยห้รือิย่คำาลิป่ตั่สนัั�นัไม่ีได้ก่อิให้้เกิด
ป่ระโยชีน์ัแก่ชุีมีชีนัแต่่อิย่างใด ที�ผ่ืานัมีากลุ่มีสต่รีจะเก็บฟืนัเพื�อินัำาไป่ทำาอิาห้าร ไม้ีอิย่างอิคำาเซีุยห้รือิย่คำาลิป่ตั่สนัั�นัจ่งไม่ีมีี
ป่ระโยชีน์ั

4. ไม่่ม่่การัจ่ึายู่ค่่าจ้ึางสำำาหรัับงานก่อสำร้ัางถูนน

ถู่งแม้ีว่่าสมีาชิีกชุีมีชีนั Komambi ได้ก่อิสร้างถูนันัจนัแล้ว่เสร็จ แต่่พว่กเขาก็ไม่ีได้รับเงินัค่ำาจ้าง ส่ว่นัสมีาชิีกชุีมีชีนั 
Maa, camp Molart, และ Komambi ก็พบปั่ญห้าเดียว่กันั พว่กเขาอิธิิบายว่่างานัก่อิสร้างถูนันัได้รับการอินุัมัีติ่โดยตั่ว่แทนั
ขอิงโคำรงการแต่่ไม่ีมีีการจ่ายเงินัค่ำาจ้างเมืี�อิการก่อิสร้างสิ�นัสุดลง

5. การัจ่ึายู่เงินสำำาหรัับค่่าบริัการัด้้านสิำ�งแวด้ล้้อม่ล่้าช้่า

เราพบว่่าเจ้าขอิงโคำรงการไม่ีได้จ่ายเงินัค้ำาชีำาระค่ำาบริการด้านัสิ�งแว่ดล้อิมี (ป่กป้่อิงทุ่งซุาวั่นัน่ัาห์้จากไฟป่่า) แก่ชุีมีชีนั
ชีาว่ Bosina มีาสอิงปี่แล้ว่ นัอิกจากนีั�ชุีมีชีนั Masiambio, Lovwa, Komambi, Bompensole, Mbala II และ Maseke ก็
รายงานัว่่าไม้ีได้รับเงินัค่ำาจ้างดับไฟป่่าเช่ีนัเดียว่กันั ในัเดือินัมิีถุูนัายนัปี่ 2019 ชุีมีชีนัที�ป่ระสบปั่ญห้าอิาห้ารขาดแคำลนัเพราะ
ใช้ีเว่ลาเพาะป่ล่กห้มีดไป่กับการคำว่บคำุมีไฟป่่าต่ามีแผืนัการบริห้ารจัดการทรัพยากรธิรรมีชีาต่ิขอิงโคำรงการและไมี่ได้รับเงินั
ค่ำาจ้างต่อิบแทนั ตั่ดสินัใจป่ระท้ว่งโดยการเผืาป่่าที�ต่นัเอิงด่แลอิย่่ ส่ว่นัที�ชุีมีชีนั Maa ป่ระธิานั CLD ผ้่ืซุ่�งลงนัามีในัสัญญา
โคำรงการ REDD+ บอิกเราว่่าเขาร้่ส่กกังว่ลในัคำว่ามีป่ลอิดภัยขอิงต่นัในัสถูานัการณ์เช่ีนันีั� ส่ว่นัชุีมีชีนั Masiambio, Lovwa, 
Bosina, Bompensole, Komambi และ Maseke ก็ได้ร้อิงทุกข์เรื�อิงคำว่ามีล่าช้ีาขอิงการจ่ายเงินัค่ำาจ้างดับไฟเช่ีนัเดียว่กันั

6. สัำญญาจ่ึายู่เงินถู่กกำาหนด้โด้ยู่ WWF แต่ิเพ่ยู่งผู้่้เด่้ยู่ว

ป่ระธิานั CLD ในัชุีมีชีนั Komambi อิธิิบายว่่าสัญญาโคำรงการ REDD+ ข้อิที�เกี�ยว่กับการจ่ายเงินัค่ำาบริการด้านัสิ�ง
แว่ดล้อิมีนัั�นัถู่กร่างข่�นัโดยเจ้าขอิงโคำรงการ REDD+ แต่่เพียงผ้่ืเดียว่ และป่ระธิานัก็ไม่ีมีีผ้่ืช่ีว่ยที�มีีคำว่ามีร้่ด้านักฎห้มีายที�จะ
มีาพิจารณาข้อิบังคัำบต่่างๆในัสัญญาที�โคำรงการร่างข่�นั สมีาชิีกชุีมีชีนั Lovwa เสริมีว่่าในัสัญญาไม่ีมีีค่ำาป่รับห้รือิบทลงโทษั
ใดๆในักรณีที�เจ้าขอิงโคำรงการจ่ายเงินัล่าช้ีา แต่่มีีบทลงโทษัชุีมีชีนัห้ากละเมิีดสัญญา เช่ีนัห้ากไม่ีสามีารถูคำว่บคุำมีไฟป่่าได้
สำาเร็จ

7. ค่่าแรังท่�ติำ�าม่าก

สมีาชิีกชุีมีชีนัในั Komambi อุิธิรณ์ว่่าค่ำาแรงที�ได้รับจากงานัคำว่บคุำมีไฟป่่านัั�นัต่ำ�ามีากคืำอิ 5 ดอิลล่าร์สห้รัฐฯต่่อิ 100 
ต่ารางกิโลเมีต่รต่่อิปี่ ส่ว่นัสมีาชิีกชุีมีชีนั Maa ก็รายงานัถู่งค่ำาแรงที�ต่ำ�ามีากที�ได้จากการจ้างงานัต่่างๆโดยโคำรงการเมืี�อิเทียบ
กับรายได้ที�เคำยได้รับจากการทำาไร่นัาก่อินัโคำรงการที�ส่งกว่่า พว่กเขาจ่งยกเลิกคำว่ามีร่ว่มีมืีอิกับโคำรงการ REDD+ แล้ว่

8. ข้าด้ค่วาม่โป็ร่ังใสำในกรัะบวนการัคั่ด้เล้้อกผู้่้ป็รัะสำานงาน ค่ณะกรัรัม่การั แล้ะป็รัะธิาน CLD

สมีาชิีกชุีมีชีนั Lovoa วิ่พากษ์ัวิ่จารณ์ถู่งคำว่ามีขาดคำว่ามีโป่ร่งใสในักระบว่นัการคัำดเลือิกผ้่ืป่ระสานังานัภายในัคำณะ
กรรมีการพัฒนัาชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัห้รือิ CLD ที�จัดตั่�งโดยเจ้าขอิงโคำรงการ REDD+ project ห้ลายชุีมีชีนัเปิ่ดเผืยว่่าพว่กเขาไม่ีได้
รับโอิกาสให้้คัำดเลือิกป่ระธิานั CLD ขอิงพว่กเขาด้ว่ยตั่ว่เอิง นัอิกจากนีั� CLD ยังไม่ีส่งรายงานัทางการเงินัให้้พว่กเขาได้
พิจารณาอีิกด้ว่ย ปั่ญห้าเห้ล่านีั�ได้รับการรายงานัไป่ยัง WWF แต่่ก็ไม่ีได้รับการแก้ไข

9. ทำาให้ค่วาม่ขั้ด้แยู้่งเหน้อท่�ดิ้นทำากินรุันแรังขึ้�น

โคำรงการ REDD+ ทำาให้้คำว่ามีขัดแย้งเห้นืัอิที�ดินัทำากินัระห้ว่่างชุีมีชีนั Komambi กับ Maa ที�มีีมีายาว่นัานันัั�นัรุนัแรง
ข่�นั โดยเจ้าขอิงโคำรงการ REDD+ ได้นัำาเสนัอิแผืนัที�ที�เป็่นัการยกที�ดินัส่ว่นัห้น่ั�งขอิงชุีมีชีนั Komambi ให้้แก่ชุีมีชีนั Maa ในั
การว่างแผืนับริห้ารจัดการทรัพยากรธิรรมีชีาติ่ ยกระดับคำว่ามีขัดแย้งระห้ว่่างชุีมีชีนัไป่ส่่การต่่อิส้่ในัศาล
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10. ทำาให้เกิด้ค่วาม่ขั้ด้แยู้่งเก่�ยู่วกับท่�ดิ้นใหม่่ๆ

เกิดคำว่ามีขัดแย้งเกี�ยว่กับที�ดินัที�มีีคำว่ามีอ่ิอินัไห้ว่กรณีให้ม่ีๆเมืี�อิเจ้าขอิงโคำรงการได้ทำาแผืนัที�ที�เป็่นัส่ว่นัห้น่ั�งในัการ
ว่างแผืนับริห้ารจัดการทรัพยากรธิรรมีชีาติ่ โดยแผืนัที�ได้แสดงถู่งการแบ่งเขต่แดนัระห้ว่่างห้ม่่ีบ้านั Mongana กับ Nkó ที�ไม่ี
ถู่กต้่อิง ถู่งแม้ีว่่าสมีาชิีกขอิงทั�งสอิงห้ม่่ีบ้าจะร้่ดีว่่าแท้ที�จริงแล้ว่เขต่ห้ม่่ีบ้านัขอิงต่นันัั�นัอิย่่ต่รงไห้นั แต่่เจ้าห้น้ัาที�ขอิงทั�งสอิง
ชุีมีชีนัก็ถืูอิว่่าคำว่ามีร้่นัั�นัเป็่นัคำว่ามีร้่ที�ผิืด สมีาชิีกชุีมีชีนั Nkó อิธิิบายว่่าเห้ตุ่การณ์นีั�ยิ�งทำาให้้ชุีมีชีนัไม่ีเชืี�อิใจกันัอีิกต่่อิไป่ ข้อิ
ร้อิงทุกข์อีิกป่ระการห้น่ั�งที�เกี�ยว่กับคำว่ามีขัดแย้งเรื�อิงที�ดินัที�รายงานัโดยหั้ว่ห้น้ัาห้ม่่ีบ้านั Masiambio ว่่าโคำรงการไม่ีได้ให้้
คำว่ามีเคำารพในัสิทธิิเห้นืัอิที�ดินัทำากินัขอิงพว่กเขา เช่ีนัเดียว่กันัในัชุีมีชีนั Nkuru ที�ชีาว่บ้านัป่ฏิิเสธิไม่ียอิมีลงนัามีในับันัท่กข้อิ
ต่กลงเห็้นัชีอิบในัแผืนับริห้ารจัดการทรัพยากรธิรรมีชีาต่ิเพราะในัแผืนันัั�นัมีีข้อิคำว่ามียกที�ดินัส่ว่นัห้น่ั�งขอิงพว่กเขาให้้แก่
ชุีมีชีนั Hebi

11. ข้าด้การัแบ่งปั็นข้้อม่่ล้แล้ะการัม่่ส่ำวนร่ัวม่

สมีาชิีกชุีมีชีนั Bosina รายงานัว่่าพว่กเขาไม่ีได้เข้าไป่มีีส่ว่นัร่ว่มีในัการจัดทำาแผืนับริห้ารจัดการทรัพยากรธิรรมีชีาติ่ 
ส่ว่นัสมีาชิีกชุีมีชีนั Komambi เสริมีว่่าไม่ีมีีใคำรมีาป่ร่กษัาพว่กเขาก่อินัข่�นัโคำรงการเลย นัอิกจากนีั�พว่กเขายังไม่ีพอิใจที� 
WWF มัีกใช้ีชุีมีชีนัอืิ�นัอิย่าง Maa มีาบังห้น้ัา ทว่่าหั้ว่ห้น้ัาชุีมีชีนั Maa ก็แจ้งว่่าเขาไม่ีเคำยอินุัญาต่ให้้ทำาโคำรงการในัพื�นัที�ขอิง
ชุีมีชีนัเลย เพราะห้ลังจากที�ได้ป่ร่กษัากับล่กบ้านัแล้ว่ เขาตั่ดสินัใจเขียนัจดห้มีายไป่ห้าเจ้าขอิงโคำรงการว่่าชุีมีชีนัขอิงพว่กเขา
ไม่ีต้่อิงการโคำรงการ REDD+ ชีาว่บ้านัจาก Mongana กล่าว่ว่่าพว่กเขาไม่ีร้่ว่่าโคำรงการ PIREDD/Plateaux REDD+ คืำอิ
อิะไร และนัักวิ่จัยยังพบว่่ามีีเพียงป่ระชีากรร้อิยละ 20 เท่านัั�นัที�รับร้่เกี�ยว่กับโคำรงการ REDD+

12. กล้ไกรัับเร้ั�องร้ัองทุกข์้ท่�ใช้่การัไม่่ได้้

โดยทางทฤษัฎีแล้ว่ การจัดตั่�งกลไกรับเรื�อิงร้อิงทุกข์คำว่รเป็่นัเคำรื�อิงมืีอิที�สำาคัำญในัการแก้ปั่ญห้าข้อิขัดแย้งและเป็่นั
แห้ล่งที�พ่�งสุดท้ายขอิงชีาว่ชุีมีชีนัเมืี�อิต้่อิงการให้้เจ้าขอิงโคำรงการป่ฏิิบัติ่ต่ามีสัญญาเกี�ยว่กับสิทธิิป่ระโยชีน์ัต่่างๆ แต่่เมืี�อิ
กลไกรับเรื�อิงร้อิงทุกข์ขอิงโคำรงการ PIREDD/Plateaux REDD+ ไม่ีสามีารถูใช้ีการได้จริงแล้ว่ ทำาให้้เกิดคำำาถูามีข่�นัว่่าแท้ที�
จริงแล้ว่จุดป่ระสงค์ำขอิงกลไกรับเรื�อิงร้อิงทุกข์ขอิงโคำรงการคืำอิอิะไร โคำรงการต้่อิงการให้้เป็่นัเคำรื�อิงมืีอิแก้ปั่ญห้าข้อิขัดแย้งมีี
อิาจเกิดมีีข่�นัในัการดำาเนิันัโคำรงการจริงห้รือิไม่ี? อิะไรคืำอิจุดป่ระสงค์ำที�แท้จริงขอิงกลไกรับเรื�อิงร้อิงทุกข์ดังกล่าว่?

ในัปี่ 2014 เมืี�อิรัฐบาลคำอิงโกยังอิย่่ในัระห้ว่่างการเต่รียมีพร้อิมีสำาห้รับกระบว่นัการ REDD+ ธินัาคำารโลกได้จ่ายเงินั
จำานัว่นั 5.2 ล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯให้้แก่รัฐบาลคำอิงโกเพื�อิดำาเนิันัมีาต่รการป่กป้่อิง REDD+ ซุ่�งรว่มีถู่งกลไกรับเรื�อิงร้อิงทุกข์
ด้ว่ย อีิกสี�ปี่ต่่อิมีา รัฐบาลได้อินุัมัีติ่ให้้ภาคำส่ว่นัต่่างๆสามีารถูลงทุนัในัโคำรงการ REDD+ และพัฒนัามีาต่รการและมีาต่รฐานั
ต่่างๆที�เกี�ยว่ข้อิง การอินุัมัีติ่ในัคำรั�งนีั�รว่มีถู่งกลไกบริห้ารจัดการเรื�อิงร้อิงทุกข์เป็่นัสำาคัำญ และมีาต่รฐานั REDD+ แห่้งชีาติ่ที�
รอิการอินุัมัีติ่รว่มีถู่งห้ลักการที�สำาคัำญได้แก่กิจกรรมี REDD+ จะต้่อิงลดการส่ญเสียและคำว่ามีเสียห้ายและจะต้่อิงมีีกลไกรับ
เรื�อิงร้อิงทุกข์ที�เป็่นัธิรรมีเพื�อิลดการส่ญเสียและคำว่ามีเสียห้ายที�อิาจมีีข่�นัแก่ชุีมีชีนัจากการดำาเนิันัโคำรงการ อิย่างไรก็ต่ามี 
จากข้อิม่ีลที�เป็่นัทางการขอิงปี่ 2020 กลไกเห้ล่านีั�ยังอิย่่เพียงในัขั�นัทดลอิง

อิย่างไรก็ต่ามี เจ้าขอิงโคำรงการ REDD+ กลับมีอิงว่่ากลไกบริห้ารจัดการเรื�อิงร้อิงทุกข์นีั�ได้รับการจัดตั่�งข่�นัแล้ว่และ
ทำาห้น้ัาที�ขอิงมัีนัได้ดี โคำรงการ Forest Investment Program (FIP) ขอิงธินัาคำารโลกได้จัดตั่�งโมีเดลกลไกบริห้ารจัดการ
เรื�อิงร้อิงทุกข์ข่�นัเพื�อิเป็่นัมีาต่รฐานัสำาห้รับใช้ีกับโคำรงการ REDD+ ซุ่�งป่ระกอิบไป่ด้ว่ย 7 ขั�นัต่อินัขอิงการรับ ป่ระเมิีนั 
สอิบสว่นัห้าสาเห้ตุ่ และแก้ไขเรื�อิงร้อิงทุกข์ โคำรงการ PIREDD/Plateaux REDD+ อ้ิางว่่าได้จัดตั่�งกลไกบริห้ารจัดการเรื�อิง
ร้อิงทุกข์ให้้แก่ชุีมีชีนัแล้ว่

แต่่การลงสำารว่จพื�นัที�ชุีมีชีนัที�ป่ระสานังานัโดย APEM แสดงให้้เห็้นัว่่าชุีมีชีนัไม่ีทราบว่่ามีีกลไกนีั�อิย่่ และไม่ีทราบว่่า
จะใช้ีมัีนัอิย่างไร ผืลในัทางป่ฏิิบัติ่ก็คืำอิ กลไกบริห้ารจัดการเรื�อิงร้อิงทุกข์ไม่ีสามีารถูรับเรื�อิงร้อิงทุกข์จากผ้่ืที�ได้รับผืลกระทบ
จากโคำรงการได้ นัอิกจากนีั�ยังพบว่่าอิงค์ำการบริห้ารส่ว่นัท้อิงถิู�นัที�ได้รับมีอิบห้มีายให้้รับเรื�อิงร้อิงทุกข์จากชีาว่บ้านัก็ไม่ีได้รับ
ข้อิม่ีลและ/ห้รือิไม่ีเต็่มีใจเดินัเรื�อิงร้อิงทุกข์ให้้แก่ชีาว่บ้านัอีิกด้ว่ย
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น่ การอิอิกแบบกลไกบริห้ารจัดการเรื�อิงร้อิงทุกข์นัั�นัไม่ีได้เกิดจากการมีีส่ว่นัร่ว่มีขอิงชีุมีชีนัที�เป็่นัผ้่ืมีีส่ว่นัได้ส่ว่นัเสียที�

สำาคัำญตั่�งแต่่แรก ตั่ว่อิย่างเช่ีนัการอิำานัว่ยคำว่ามีสะดว่กแก่ชีาว่บ้านัที�ต้่อิงการร้อิงเรียนัเช่ีนัไม่ีมีีแบบฟอิร์มีและวิ่ธีิการกรอิก
เป็่นัภาษัาท้อิงถิู�นั ไม่ีมีีคำำาจำากัดคำว่ามีขอิงคำำาว่่าวั่นัห้มีดเขต่การรับเรื�อิงร้อิงเรียนั ไม่ีมีีข้อิม่ีลเกี�ยว่กับกระบว่นัการที�โป่ร่งใส 
นัอิกจากนีั�งานัวิ่จัยยังพบว่่ามีีห้ม่่ีบ้านัจำานัว่นัเพียง 26 ห้ม่่ีบ้านัในั Bosina และ Nkô รับร้่เกี�ยว่กับกลไกบริห้ารจัดการเรื�อิง
ร้อิงทุกข์เนืั�อิงจากป่ระธิานั CLD เคำยมีาเยี�ยมีเยือินั

ทั�งห้มีดนัี�บ่งชีี�ว่่าเจต่นัาที�แท้จริงขอิงกลไกบริห้ารจัดการเรื�อิงร้อิงทุกข์ไมี่ได้มีีไว่้เพื�อิรับเรื�อิงร้อิงทุกข์ต่ั�งแต่่แรก แต่่
ทำาให้้เกิดคำว่ามีไมี่สมีดุลเชีิงอิำานัาจและคำว่ามีเสียห้ายแก่ผื่้ร้อิงทุกข์อิันัได้แก่ชีาว่บ้านั การอิอิกแบบและพัฒนัากลไก
บริห้ารจัดการเรื�อิงร้อิงทุกข์จ่งเป่็นัอิีกต่ัว่อิย่างห้นั่�งขอิงแนัว่ทางการจัดการแบบบนัลงล่างขอิงโคำรงการ REDD+

13. การัทด้สำอบกล้ไกบริัหารัจัึด้การัเร้ั�องร้ัองทุกข์้

ทีมี APEM ตั่ดสินัใจที�จะทดสอิบกลไกบริห้ารจัดการเรื�อิงร้อิงทุกข์กับชุีมีชีนัจำานัว่นัห้น่ั�ง โดยช่ีว่ยชุีมีชีนัให้้ยื�นัเรื�อิง
ร้อิงเรียนัแก่เจ้าห้น้ัาที�เพื�อิให้้แน่ัใจว่่าเรื�อิงร้อิงเรียนัได้รับการจัดเต่รียมีและยื�นัต่ามีข้อิบังคัำบขอิงกลไกบริห้ารจัดการเรื�อิงร้อิง
ทุกข์ ชุีมีชีนัเลือิกเรื�อิงที�เกี�ยว่กับการรับรอิงสิทธิิในัที�ดินัทำากินั เรื�อิงที�กลุ่มีแม่ีบ้านัไม่ีสามีารถูป่ล่กพืชีผืลได้เห้มืีอินัเดิมี เรื�อิง
พันัธ์ุิพืชีที�โคำรงการเลือิกใช้ีที�ไม่ีได้ป่ร่กษัาชุีมีชีนัก่อินั การทำาแผืนัที�แบ่งเขต่แดนัห้ม่่ีบ้านัโดยพลการ เรื�อิงที�ชุีมีชีนัไม่ีได้มีีส่ว่นั
ร่ว่มีในัการบริห้ารโคำรงการ และเรื�อิงการที�ชุีมีชีนัไม่ีได้รับข้อิม่ีลเกี�ยว่กับโคำรงการอิย่างเห้มีาะสมี

ชุีมีชีนั Komambi และ Maa เป็่นัสอิงชุีมีชีนัแรกที�ยื�นัเรื�อิงร้อิงเรียนัไป่ยังเจ้าห้น้ัาที�ในัเขต่ Mushie ในัวั่นัที� 10 
พฤศจิกายนั ปี่ 2019 การยื�นัคำรั�งแรกถู่กป่ฏิิเสธิ โดยเจ้าห้น้ัาที�ได้อิธิิบายว่่ากลไกบริห้ารจัดการเรื�อิงร้อิงทุกข์ยังอิย่่ในัขั�นั
ทดลอิงไม่ีสามีารถูใช้ีงานัจริงได้ ห้ลังจากที�มีีการยื�นัซุำ�าอีิกคำรั�งห้น่ั�ง เจ้าห้น้ัาที�คำนัเดิมีอ้ิางว่่าเขาไม่ีได้รับแนัว่ทางป่ฏิิบัติ่จาก
เจ้าขอิงโคำรงการว่่าจะจัดการเรื�อิงร้อิงเรียนัโดยวิ่ธีิใดและยังไม่ีได้รับการร้อิงทุกข์ใดๆเลย

ห้ลังจากที�ได้ยื�นัเรื�อิงซุำ�าคำรบ 5 คำรั�ง ในัที�สุดเจ้าห้น้ัาที�รายนัั�นัก็รับเรื�อิงและให้้ใบยืนัยันัการรับเรื�อิงร้อิงทุกข์แก่ผ้่ืยื�นั 
อิย่างไรก็ต่ามี ใบยืนัยันัดังกล่าว่ไม่ีมีีเลขลงทะเบียนัที�จะเป็่นัการยืนัยันัว่่าเรื�อิงร้อิงเรียนัได้รับการลงทะเบียนัแล้ว่จริงๆ เจ้า
ห้น้ัาที�เพียงแต่่ให้้คำำาสัญญาเป็่นัคำำาพ่ดว่่าจะจัดการให้้ แน่ันัอินัว่่าไม่ีมีีการแก้ไขปั่ญห้าใดๆห้ลังจากนัั�นั ในัที�สุด ในัระห้ว่่างการ
ลงเยี�ยมีสำานัักงานัขอิง FIP ในัเขต่ Kinshasa ในัวั่นัที� 18 ธัินัว่าคำมี ปี่ 2019 เพื�อิต่ามีเรื�อิงร้อิงเรียนั เจ้าห้น้ัาที� Safeguard 
ขอิงโคำรงการอ้ิางว่่าเขาไม่ีได้รับเรื�อิงร้อิงเรียนัใดๆเลย

บทสำรุัป็

กรณีโคำรงการ PIREDD/Plateaux REDD+ แสดงให้้เห็้นัว่่าต่ลอิดห้ลายปี่ที�ผ่ืานัมีาที�เงินัจำานัว่นัห้ลายล้านัดอิลล่าร์
สห้รัฐฯได้ถู่กใช้ีไป่เพื�อิเต่รียมีการดำาเนิันัโคำรงการ REDD+ อิย่างสอิดคำล้อิงกับข้อิบังคัำบจากเว่ทีป่ระชุีมีสห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่า
ด้ว่ยการเป่ลี�ยนัแป่ลงสภาพภ่มิีอิากาศโลกเพื�อิป้่อิงกันัคำว่ามีขัดแย้งและการละเมิีดสิทธิิมีนุัษัยชีนันัั�นัเป็่นัการกระทำาที�เป่ล่า
ป่ระโยชีน์ั ปั่ญห้าสังคำมีและคำว่ามีขัดแย้งในัชุีมีชีนัเกิดข่�นัอิย่างต่่อิเนืั�อิงตั่�งแต่่โคำรงการ REDD+ เริ�มีข่�นัเมืี�อิ 15 ปี่ที�แล้ว่ 
นัอิกจากนีั� ผืลการวิ่เคำราะห์้โคำรงการ PIREDD/Plateau REDD+ ไม่ีได้ช่ีว่ยทำาให้้การตั่ดไม้ีทำาลายป่่าลดลงเลย

นัอิกจากนีั�งานัวิ่จัยยังแสดงให้้เห็้นัว่่าเจ้าขอิงโคำรงการ REDD+ ไม่ีสนัใจชุีมีชีนัและการป่กป้่อิงป่่า เจ้าขอิงโคำรงการ 
REDD+ อิย่างธินัาคำารโลกและ WWF มีีคำว่ามีคิำดและแผืนัการขอิงตั่ว่เอิงที�ไม่ีเกี�ยว่ข้อิงกับการป่กป้่อิงชุีมีชีนัจากผืลกระทบ
ทางสังคำมี วั่ฒนัธิรรมี เศรษัฐกิจ สิ�งแว่ดล้อิมี และสิทธิิมีนุัษัยชีนั และมีาต่รการป้่อิงกันัก็ยังคำงเป็่นัเพียงข้อิคำว่ามีในักระดาษั 
ยิ�งไป่กว่่านัั�นัยังทำาให้้เกิดคำว่ามีขัดแย้งมีากข่�นัเมืี�อิคำว่ามีขัดแย้งเดิมียังไม่ีได้รับการแก้ไขและเจ้าขอิงโคำรงการ REDD+ จ่ง
สามีารถูอ้ิางได้ว่่าพว่กเขาใช้ีมีาต่รฐานัทางสังคำมีและสิ�งแว่ดล้อิมีที�มีีอิย่่เดิมีสำาห้รับโคำรงการชีดเชียคำาร์บอินัขอิงต่นั

สุดท้ายแล้ว่ด่เห้มืีอินัว่่ากลไกบริห้ารจัดการเรื�อิงร้อิงทุกข์และมีาต่รการป่้อิงกันัปั่ญห้าต่่างๆจะทำาให้้นัายทุนัสามีารถู
ลงทุนัในัโคำรงการที�เต็่มีไป่ด้ว่ยคำว่ามีขัดแย้งอิย่าง REDD+ นีั�ได้ต่่อิไป่ กลไกบริห้ารจัดการเรื�อิงร้อิงทุกข์อิย่างป่ลอิมีๆทำาให้้ด่
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เห้มืีอินัว่่าโคำรงการได้มีีการรับผิืดชีอิบแล้ว่เมืี�อิเกิดปั่ญห้าใดๆข่�นั แต่่ในัคำว่ามีเป็่นัจริงนัั�นัเจ้าขอิงโคำรงการมิีได้ใส่ใจที�จะแก้ไข
ปั่ญห้าอิย่างจริงจังเพราะคำว่ามีขัดแย้งนัั�นัไม่ีสามีารถูแก้ไขได้ด้ว่ยโคำรงการ REDD+ ที�โทษัว่่าการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าเกิดจาก
ชีาว่บ้านัจ่งกำาห้นัดข้อิห้้ามีการใช้ีที�ดินัโดยชีาว่บ้านั นัอิกจากนีั�พว่กเขายังละเลยข้อิเท็จจริงที�ว่่าชีาว่บ้านัเป็่นัผ้่ืที�ใช้ีและ
ป่กป้่อิงป่่ามีาตั่�งแต่่อิดีต่โดยไม่ีมีีบุคำคำลภายนัอิกมีาคำอิยช่ีว่ยเห้ลือิ
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บทท่� 12

Nature-based solutions ในป็รัะเทศกาบอง :  
อันติรัายู่ทั�งแก่ชุ่ม่ช่นแล้ะสำภาพอากาศ
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ห้ลายเดือินัก่อินัการป่ระชุีมีสุดยอิดสห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่าด้ว่ยการเป่ลี�ยนัแป่ลงขอิงสภาพภ่มิีอิากาศโลก ณ กรุงกลาสโกว่ 
ป่ระเทศสก็อิต่แลนัด์ สื�อิมีว่ลชีนัอัิงกฤษัรายงานัเน้ันัยำ�าคำว่ามีสำาคัำญขอิงป่่า โดยเฉัพาะอิย่างยิ�งป่่าในักาบอิง ที�มีีต่่อิสภาพภ่มิี
อิากาศโลก และสนัับสนุันัแนัว่คิำดที�ว่่ากาบอิงต้่อิงได้รับการสนัับสนุันัทางการเงินัเป็่นัจำานัว่นัมีากเพื�อิรักษัาสภาพภ่มิีอิากาศ
โลกไว้่ และโคำรงการ Grande Mayumba ในักาบอิงก็เป็่นัโคำรงการป่ล่กป่่าเพื�อิด่ดซัุบคำาร์บอินั แม้ีแต่่อิงค์ำกร NGO ขอิง
อัิงกฤษัอิย่าง Chatham House ยังช่ีว่ยป่ระชีาสัมีพันัธ์ิถู้อิยแถูลงขอิงนัาย Lee White รัฐมีนัต่รีว่่าการกระทรว่งป่่าไม้ี 
ทะเล และสภาพอิากาศที�สนัับสนุันัแนัว่คิำดดังกล่าว่ผ่ืานัทาง podcast

คำว่ามีสนัใจขอิงสื�อิอัิงกฤษัที�มีีต่่อิป่่าในักาบอิงนัั�นัเกี�ยว่ข้อิงกับการป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกโดยต่รง รัฐบาลป่ระเทศ
อุิต่สาห้กรรมี ภาคำเอิกชีนั และอิงค์ำกร NGO เพื�อิการอินุัรักษ์ัขนัาดให้ญ่อ้ิางว่่าป่่าสามีารถูชีดเชียคำว่ามีเสียห้ายขอิง
บรรยากาศโลกที�เกิดจากการนัำาแห้ล่งคำาร์บอินัใต้่ดินัอิย่างถู่านัหิ้นัและนัำ�ามัีนัอิอิกมีาใช้ีได้ ดังนัั�นัการอินุัรักษ์ัป่่าที�เสี�ยงต่่อิ
การถู่กทำาลายจ่งเป็่นัการด่ดซัุบคำาร์บอินัไว้่ในัป่่าไม่ีให้้ป่ล่อิยอิอิกส่่บรรยากาศโลก เห้ตุ่ผืลข้อินีั�เป็่นัที�นิัยมีในัห้ม่่ีบริษััทเอิกชีนั
มีากเพราะทำาให้้พว่กเขาสามีารถูดำาเนิันักิจการที�ทำาให้้เกิดการป่ล่อิยก๊าซุคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์ต่่อิไป่ได้ต่ามีป่กติ่ต่ราบเท่าที�
พว่กเขาจ่ายเงินัเพื�อิการฟื�นัฟ่ป่่าเสื�อิมีโทรมีห้รือิป่ล่กต้่นัไม้ีให้ม่ีในัพื�นัที�ชุ่ีมีนัำ�า แนัว่คิำดที�ว่่าการนัำาคำาร์บอินัใต้่ดินัอิอิกมีาใช้ี
สามีารถูชีดเชียได้ด้ว่ยการด่ดซัุบคำาร์บอินัเห้นืัอิผิืว่ดินันัั�นัเป็่นัคำว่ามีคิำดที�อัินัต่ราย และแนัว่คิำดดังกล่าว่นัั�นัก็คืำอิ REDD ห้รือิ
การแก้ปั่ญห้าด้ว่ยวิ่ธีิธิรรมีชีาติ่ (Nature-Based Solutions) นัั�นัเอิง

ตั่ว่อิย่างที�เกิดข่�นัในัป่ระเทศกาบอิงแสดงให้้เราเห็้นัว่่าทำาไมี Nature-Based Solutions จ่งทำาให้้ภาว่ะโลกร้อินั
รุนัแรงข่�นัแทนัที�จะบรรเทา เนืั�อิงจาก Nature-Based Solutions ไม่ีได้ช่ีว่ยให้้กิจกรรมีการเผืาเชืี�อิเพลิงถู่านัหิ้นัลดลง เช่ีนั
เดียว่กับ REDD ต่ลอิด 15 ปี่ที�ผ่ืานัมีาที� “ก�รัแก้ป่็ญห�” เห้ล่านีั�ทำาให้้เกิดคำว่ามีขัดแย้งและคำว่ามีรุนัแรงในัชุีมีชีนั และยังไม่ี
ได้ช่ีว่ยให้้ป่ริมีาณก๊าซุเรือินักระจกในับรรยากาศโลกลดลง

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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ข้้อติกล้งนอร์ัเวย์ู่ –กาบอง : จ่ึายู่เงินเพ้�อล้ด้การัตัิด้ไม้่ทำาล้ายู่ป่็าท่�ไม่่ได้้ล้ด้ล้งจึริัง

ในัข้อิต่กลงที�ลงนัามีในัเดือินักันัยายนั ปี่ 2019 รัฐบาลนัอิร์เว่ย์ต่กลงที�จะจ่ายเงินัจำานัว่นั 150 ล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯ
แก่รัฐบาลกาบอิงห้ากกาบอิงจะสามีารถูบรรลุเป้่าห้มีายลดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าต่ามีที�ได้ระบุไว้่ในัสัญญาได้ ห้ลักการขอิง
สัญญาได้แก่การลดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าห้มีายถู่งคำาร์บอินัได้อิอิกไซุด์ที�ถู่กด่ดซัุบโดยต้่นัไม้ีที�ไม่ีถู่กตั่ดโค่ำนัแทนัที�จะป่ล่อิย
อิอิกส่่บรรยากาศ

ป่ระโยชีน์ัที�รัฐบาลนัอิร์เว่ย์จะได้รับจากสัญญานีั�เห็้นัได้ชัีดว่่าคืำอิการจ่ายเงินัจำานัว่นัเพียงเล็กน้ัอิยเมืี�อิเทียบกับผืล
ป่ระโยชีน์ัที�จะได้รับจากการขุดถู่านัหิ้นัต่ามีแนัว่ชีายฝัั�งขอิงป่ระเทศ ในัขณะเดียว่กันัก็เร่งให้้ชีาว่กาบอิงป่ล่กและฟื�นัฟ่ป่่า
เพื�อิเป็่นัแห้ล่งด่ดซัุบคำาร์บอินัและลดผืลกระทบต่่อิสภาพภ่มิีอิากาศ และรัฐบาลนัอิร์เว่ย์ก็จะสามีารถูอ้ิางต่นัได้ว่่าเป็่นั
ป่ระเทศที�ต่่อิส้่กับภาว่ะโลกร้อินั

ข้อิต่กลงนีั�ได้รับการยอิมีรับจากรัฐมีนัต่รีว่่าการกระทรว่งป่่าไม้ี ทะเล และสภาพอิากาศขอิงกาบอิงเช่ีนักันั ป่ระเทศ
ผืลิต่นัำ�ามัีนัรายให้ญ่ขอิงโลกมีีแนัว่โน้ัมีที�จะใช้ีแนัว่ทางการโป่รโมีต่ Nature-Based Solutions โดยกักเก็บคำาร์บอินัไว้่ใต้่ดินั
ด้ว่ยป่่าที�ป่ระเทศกาบอิง เพื�อิเบี�ยงเบนัคำว่ามีสนัใจขอิงสาธิารณชีนัไป่จากการขุดเจาะนัำ�ามัีนัและก๊าซุธิรรมีชีาติ่ต่ามีแนัว่
ชีายฝัั�งซุ่�งเป็่นักิจกรรมีที�ก่อิให้้เกิดก๊าซุเรือินักระจกป่ริมีาณมีห้าศาล นัอิกจากนีั� ข้อิต่กลงนีั�ยังทำาให้้รัฐบาลนัอิร์เว่ย์สามีารถู
จ่ายเงินัจำานัว่นัเพียง 17 ล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯ จากที�ต่กลงกันัไว้่ที� 150 ล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯ ในัเดือินัมิีถุูนัายนัปี่ 20218 แก่
รัฐบาลกาบอิง แม้ีว่่าอัิต่ราการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าในักาบอิงจะเพิ�มีส่งข่�นัก็ต่ามี

เป็่นัที�น่ัาสังเกต่ว่่าคำว่ามีผิืดป่กติ่ที�กล่าว่มีาแล้ว่เป็่นัเรื�อิงป่กติ่สำาห้รับโคำรงการจ่ายเงินัซืุ�อิคำาร์บอินัเคำรดิต่ห้รือิ REDD 
ด้ว่ยเช่ีนักันั เป็่นัเรื�อิงป่กติ่ที�ป่ระเทศและธุิรกิจต่่างๆที�มีีส่ว่นัทำาให้้เกิดภาว่ะโลกร้อินัมีากที�สุดมัีกจ่ายเงินัให้้ป่ระเทศอืิ�นัที�อ้ิาง
ว่่าสามีารถูลดป่ริมีาณก๊าซุเรือินักระจกในับรรยากาศโดยลดการต่ัดไม้ีทำาลายป่่าทั�งที�อัิต่ราการต่ัดไม้ีทำาลายป่่าในัโคำรงการ 
REDD ในัคำว่ามีเป็่นัจริงแล้ว่จะเพิ�มีส่งข่�นั ห้รือิการจ่ายเงินัเพื�อิอ้ิางว่่าป้่อิงกันัการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าทั�งที�ไม่ีมีีห้ลักฐานัว่่ามีีการก
ระทำาเช่ีนันัั�นัอิย่่จริง ผืลก็คืำอิป่ระเทศและธุิรกิจต่่างๆที�มีีส่ว่นัทำาให้้เกิดภาว่ะโลกร้อินัสามีารถูอ้ิางได้ว่่าข้อิต่กลงทางการค้ำา 
สินัค้ำา และบริการขอิงพว่กต่นัเป็่นั “carbon neutral” และไม่ีก่อิให้้เกิดก๊าซุเรือินักระจกห้รือิ “net-zero emission” 
และดำาเนิันัการแสว่งห้ากำาไรด้ว่ยการบริโภคำเชืี�อิเพลิงถู่านัหิ้นัและตั่ดไม้ีทำาลายป่่ากันัต่่อิไป่ต่ามีป่กติ่

สำาห้รับนัาย Lee White แล้ว่ ข้อิต่กลงม่ีลค่ำา 150 ล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯกับรัฐบาลนัอิร์เว่ย์นัั�นัเป็่นัเพียงแค่ำการเริ�มีต้่นั
เท่านัั�นั ในัเดือินัตุ่ลาคำมีปี่ 2021 นัาย White tells กล่าว่แก่ผ้่ืฟังในัรายการ Chatham House podcast ว่่า “ก�บองดูีดีซับ
ค�ร์ับอนี้ไดีออกไซด์ีคิดีเป็็นี้ป็ริัม่�ณ 100 ล้่�นี้ตัินี้ทุกปี็ ดัีงนัี้�นี้เรั�จ่งได้ีชิดีเชิยก�รัป็ล่่อยก๊�ซค�ร์ับอนี้ข้องเรั�แล้่ว เรั�มิ่ได้ีตัิ�ง
เป้็�ไว้เพ้ัยง carbon neutral เรั�ทำ�ได้ีด้ีกว่�นัี้�นี้ เรั�ดูีดีซับค�ร์ับอนี้เป็็นี้ป็ริัม่�ณเท่�กับสำ�ม่ในี้ส้ำ�ข้องป็ริัม่�ณท้�ป็ล่่อยโดีย
ป็รัะเทศอังกฤษัทั�งป็รัะเทศทุกปี็”

โดยสรุป่แล้ว่ ห้ลักต่รรกะขอิงการชีดเชียคำาร์บอินัโดยภาคำธุิรกิจและการเมืีอิงขอิงป่ระเทศอุิต่สาห้กรรมีก็คืำอิพว่กเขา
ไม่ีต้่อิงห้ยุดการบริโภคำพลังงานัถู่านัหิ้นัเพื�อิให้้เป็่นั ‘carbon neutrality’ สิ�งที�พว่กเขาต้่อิงทำาเพียงแค่ำจ่ายเงินัเพื�อิอินุัรักษ์ั
แห้ล่งด่ดซัุบคำาร์บอินัในัพื�นัที�อืิ�นั

เราจะเห็้นัได้ว่่า การชีดเชียคำาร์บอินัมิีได้เป็่นัการห้ยุดการขุดคำาร์บอินัใต้่ดินัข่�นัมีาเผืาไห้ม้ี แต่่เป็่นัการทำาให้้ชุีมีชีนัผ้่ื
ซุ่�งส่ญเสียที�ดินัให้้แก่การทำาเห้มืีอิงได้รับคำว่ามีเสี�ยงจากคำว่ามีรุนัแรงและมีลภาว่ะที�เกิดจากการขุดเชืี�อิเพลิงถู่านัหิ้นั ทำาให้้
เกิดคำว่ามีเสี�ยงต่่อิสุขภาพ และส่ญเสียที�ดินัเพื�อิการเพาะป่ล่กให้้แก่บริษััทเอิกชีนัเพื�อินัำาไป่เป็่นัแห้ล่งผืลิต่คำาร์บอินัเคำรดิต่

โคำรงการ Grande Mayumba ภายใต้่ชืี�อิ ‘Nature-Based Solution’ ก่อิให้้เกิดคำว่ามีเสี�ยงต่่อิวิ่ถีูชีีวิ่ต่ขอิงชุีมีชีนั

ในัเดือินักันัยายนั ปี่ 2021 รัฐบาลกาบอิงยื�นัข้อิเสนัอิที�ทำาให้้ภาคำเอิกชีนัสามีารถูแสว่งห้ากำาไรจากโคำรงการคำาร์บอินั
เคำรดิต่ที�มีีห้ลักการเดียว่กับข้อิต่กลงระห้ว่่างรัฐบาลนัอิร์เว่ย์และรัฐบาลกาบอิง กล่าว่คืำอิถู้าโคำรงการสามีารถูพิส่จน์ัได้ว่่าป่่า
ต่กอิย่่ในัคำว่ามีเสี�ยงที�จะถู่กทำาลายและอินุัรักษ์ัป่่านัั�นัไว้่ โคำรงการก็จะสามีารถูขายคำาร์บอินัเคำรดิต่แก่ภาคำเอิกชีนัที�ต้่อิงการ
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แก่
น่ บริโภคำพลังงานัก่านัหิ้นัต่่อิไป่และอ้ิางได้ว่่าได้อินุัรักษ์ัแห้ล่งด่ดซัุบคำาร์บอินัเป็่นัการชีดเชียแล้ว่ ห้น่ั�งในัโคำรงการเช่ีนันีั�ได้แก่

โคำรงการ Grande Mayumba ที�ตั่�งอิย่่ในัภาคำต่ะวั่นัต่กเฉีัยงใต้่ขอิงจังห้วั่ด Nyanga

โคำรงการ Grande Mayumba ตั่�งข่�นัเมืี�อิปี่ 2011 เมืี�อิรัฐบาลกาบอิงและบริษััท SFM Africa Ltd. ได้ร่ว่มีกันัก่อิตั่�ง
บริษััท Grande Mayumba Development Company (GMDC) ข่�นัในัลักษัณะรัฐวิ่สาห้กิจโดยรัฐบาลกาบอิงถืูอิหุ้้นัร้อิย
ละ 34 และ SFM Africa Ltd. ถืูอิหุ้้นัที�เห้ลือิคืำอิร้อิยละ 66 ต่่อิมีา SFM Africa Ltd. ได้เป่ลี�ยนัชืี�อิเป็่นั African Conserva-
tion Development Group (ACDG)

เช่ีนัเดียว่กับบริษััทอืิ�นัๆที�ก่อิตั่�งโดยนัาย Alan Bernstein ที�เป็่นันัักธุิรกิจชีาว่อิาฟริกาใต้่ บริษััท SFM Africa Ltd. 
และ African Conservation Development Group จดทะเบียนัในัป่ระเทศที�ทราบกันัโดยทั�ว่ไป่ว่่าเป็่นัสว่รรค์ำขอิงนััก
เลี�ยงภาษีั ซุ่�งนัอิกจากจะทำาให้้บริษััทสามีารถูเลี�ยงภาษีัได้แล้ว่ยังทำาให้้ไม่ีต้่อิงเปิ่ดเผืยข้อิม่ีลที�เกี�ยว่กับเจ้าขอิงและธุิรกิจได้
อีิกด้ว่ย ในัปี่ 1999 นัาย Bernstein จดทะเบียนับริษััท SFM International ขอิงเขาในัป่ระเทศห้ม่่ีเกาะเบอิร์มิีว่ดา ส่ว่นั 
African Conservation Development Group ที�ก่อิตั่�งข่�นัทีห้ลังนัั�นัจดทะเบียนัในัมีอิริเชีียส จากข้อิม่ีลขอิงเว็่บไซุต์่ web-
portal Ojo Público บริษััท SFM International เป็่นัส่ว่นัห้น่ั�งขอิงเคำรือิข่ายบริษััทที�เกี�ยว่ข้อิงกับการซืุ�อิขายคำาร์บอินั
เคำรดิต่ การเลี�ยงภาษีั และโคำรงการฟื�นัฟ่ป่่าในัจังห้วั่ด Ucayali ป่ระเทศเป่ร่ ต่่อิมีาในัปี่ 2011 ศาลตั่ดสินัให้้บริษััท SFM 
International เป็่นับุคำคำลล้มีละลาย

เอกสำารัสำำาคั่ญข้องโค่รังการัถู่กเก็บไว้เป็็นค่วาม่ลั้บ

มีีเอิกสารโคำรงการเพียงเล็กน้ัอิยที�เกี�ยว่กับบริษััท Grande Mayumba Development ห้รือิโคำรงการ Grande Ma-
yumba ที�ได้รับการเผืยแพร่ต่่อิสาธิารณชีนั มีีเพียงเอิกสารสัญญาที�ลงนัามีในัวั่นัที� 20 ตุ่ลาคำมี 2011 ระห้ว่่างบริษััท 
Grande Mayumba Development และบริษััท Nyanga Forestry Operations ที�เป็่นัผ้่ืรับจ้างป่ล่กป่่าเท่านัั�นั สัญญา
ฉับับนีั�อ้ิางอิิงไป่ถู่งสัญญาอีิกฉับับห้น่ั�งที�ลงนัามีในัวั่นัที� 20 เมีษัายนั 2011 ซุ่�งเป็่นัสัญญาก่อิตั่�งบริษััท Grande Mayumba 
Development Company อิย่างไรก็ต่ามีด่เห้มืีอินัว่่าจะไม่ีมีีการเปิ่ดเผืยเรื�อิงการทำาสัญญานีั�แก่สาธิารณชีนั

สมีาชิีกชุีมีชีนัและตั่ว่แทนัอิงค์ำกรภาคำป่ระชีาสังคำมีที�มีาร่ว่มีชุีมีนุัมีกันัในัเมืีอิง Mayumba ในัเดือินักันัยายนัและ
พฤศจิกายนั 2021 เป็่นัผ้่ืที�กังว่ลเกี�ยว่กับการป่กปิ่ดข้อิม่ีลต่่างๆเกี�ยว่กับโคำรงการ Grande Mayumba หั้ว่ข้อิข่าว่ที�นัำาเสนัอิ
ในัวั่นัที� 5 มีีนัาคำมี 2021 โดย African Conservation Development Group (ACDG) อ้ิางว่่าโคำรงการ “ได้ีรัับก�รั
ออกแบบอย่�งรัอบคอบโดียท้ม่ท้�ป็ร่ักษั�ชัิ�นี้นี้ำ�เป็็นี้เวล่�หล่�ยปี็” แต่่ในัทางต่รงกันัข้ามี สมีาชิีกชุีมีชีนัท้อิงถิู�นัที�เข้าร่ว่มีป่ระชุีมี
แจ้งว่่าพว่กเขาไม่ีพบว่่ามีีทีมีที�ป่ร่กษัาใดๆเลย นัอิกจากนีั�ยังไม่ีเคำยเห็้นัแผืนัที�ขอิงเขต่สัมีป่ทานัอิย่างละเอีิยด ไม่ีทราบว่่าใคำร
คืำอิตั่ว่แทนัขอิง ACDG และไม่ีทราบว่่า Grande Mayumba Development Company เป็่นัรัฐวิ่สาห้กิจที�รัฐบาลขอิงกาบอิง
ถืูอิหุ้้นัอิย่่ด้ว่ย พว่กเขาไม่ีทราบว่่า Nyanga Forestry Operations (NFO) ห้รือิบริษััทที�เขาร้่จักในันัามีขอิงบริษััทแป่รร่ป่ไม้ีที�
ไว้่ใจไม่ีได้นัั�นัเป็่นับริษััทย่อิยภายใต้่การบริห้ารงานัขอิง Grande Mayumba Development Company และ NFO  ก็เป็่นั
เช่ีนัเดียว่กับบริษััทแป่รร่ป่ไม้ีอืิ�นัทั�ว่ไป่ที�มีีภาระผ่ืกพันัในัการเจรจาและจ่ายค่ำาชีดเชียให้้แก่ชีาว่บ้านัที�ได้รับผืลกระทบจาก
โคำรงการ ต่ามีมีาต่รา 251 ขอิงกฎห้มีายป่่าไม้ีขอิงกาบอิง ทว่่า NFO ก็ยังไม่ีป่ฏิิบัติ่ต่ามีสัญญาที�บังคัำบโดยกฎห้มีาย ในัขณะ
เดียว่กันั ตั่ว่แทนัชีาว่บ้านัก็ได้แต่่สงสัยว่่า NFO จ่ายเงินัให้้แก่บริษััทแม่ีซุ่�งก็คืำอิ Grande Mayumba Development Com-
pany ไป่มีากเท่าใดในัช่ีว่งสิบปี่ที�ผ่ืานัมีาเพื�อิซืุ�อิไม้ีจากสัมีป่ทานัที�ตั่�งอิย่่บนัที�ดินัขอิงบรรพบุรุษัขอิงต่นั

ในัการสัมีภาษัณ์คำรั�งห้น่ั�งในัปี่ 2019 นัาย Alan Bernstein ได้กล่าว่ถู่งแผืนัการก่อิสร้างรีสอิร์ต่ระดับห้ร่ในัอุิทยานั
แห่้งชีาติ่ Loango ทางเห้นืัอิขอิงโคำรงการ Grande Mayumba ในัการแถูลงข่าว่วั่นัที� 12 มีกราคำมี 2021 ACDG ป่ระกาศ
ว่่า “African Conservation Development Group (ACDG) กำ�ลั่งก่อสำร้ั�งร้ัสำอร์ัติในี้อุทย�นี้แห่งชิ�ติิ Loango ภ�ยใต้ิ
สัำม่ป็ท�นี้จ�กกรัม่อุทย�นี้แห่งชิ�ติิ” นัอิกจากนีั�รายงานัด้านัอุิต่สาห้กรรมีการท่อิงเที�ยว่ขอิงกาบอิงยังระบุว่่า “ในี้เด้ีอนี้
กุม่ภ�พัันี้ธ์ุ์ 2013 ANPN ได้ีล่งนี้�ม่ม่อบสัำม่ป็ท�นี้โครังก�รัอนุี้รัักษ์ัแหล่่งท่องเท้�ยวในี้รูัป็แบบข้องคว�ม่ร่ัวม่ม้่อรัะหว่�งรััฐ
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แล่ะเอกชินี้ให้แก่ Sustainable Forestry Management (SFM) Safari Gabon ซ่�งเป็็นี้บริัษััทในี้เคร้ัอข้อง SFM Africa 
mจดีทะเบ้ยนี้ในี้เม่�ริัเช้ิยสำ ในี้สัำญญ�รัะบุถู่งก�รัก่อสำร้ั�งกลุ่่ม่ซ�ฟ�ร้ั ร้ัสำอร์ัติรัะดัีบหรูัหรั�โดียเริั�ม่จ�กสำองโครังก�รัในี้
อุทย�นี้แห่งชิ�ติิ Loanga แล่ะอุทย�นี้แห่งชิ�ติิ Pongara ท้�ค�ดีว่�จะด่ีงดูีดีนัี้กท่องเท้�ยวกว่� 2 พัันี้คนี้ต่ิอปี็”

อุิทยานัแห่้งชีาติ่ Loanga และ Pongara ตั่�งอิย่่นัอิกเขต่สัมีป่ทานัโคำรงการ Grande Mayumba ขนัาดให้ญ่ หั้ว่ข้อิ
ข่าว่ลงวั่นัที� 2 มีีนัาคำมี 2021 ได้เชืี�อิมีโยงการก่อิสร้างรีสอิร์ต่เข้ากับเงินัทุนัขอิงรัฐบาลกาบอิง และบริษััทในัเคำรือิได้แก่ Lux-
ury Green Resorts ก็ไม่ีเคำยกล่าว่ถู่ง ACDG ห้รือิโคำรงการ Grande Mayumba แต่่อิย่างใด ทว่่าบทสัมีภาษัณ์นัาย Alan 
Bernstein ในัปี่ 2019 ระบุถู่งรีสอิร์ต่ในัอุิทยานัแห่้งชีาติ่ Loango คำว่ามีสัมีพันัธ์ิระห้ว่่างโคำรงการ บริษััท และรัฐบาล ที�
กล่าว่มีาข้างต้่นัเต็่มีไป่ด้ว่ยคำว่ามีซัุบซุ้อินัและคำลุมีเคำรือิอิย่างยิ�ง

ป็รัะกาศตัิวอยู่่างยิู่�งใหญ่ แต่ิไม่่ม่่เงิน?

เว็่ป่ไซุต์่ SFM Africa (ที�ต่อินันีั�ได้ปิ่ดตั่ว่ลงแล้ว่) ได้อิธิิบายถู่งบริษััท Grande Mayumba Development Compa-
ny ว่่าเป็่นัพันัธิมิีต่รที�จะ “รัวบรัวม่แล่ะพััฒนี้�พ้ั�นี้ท้�ป่็� 6,311 ติ�รั�งกิโล่เม่ติรัแล่ะเข้ติทะเล่ 2,609 ติ�รั�งกิโล่เม่ติรัติ�ม่
คว�ม่ต้ิองก�รัด้ี�นี้รัะบบนิี้เวศแล่ะเศรัษัฐกิจในี้รัะยะย�ว (แผนี้พััฒนี้� Grande Mayumba อย่�งยั�งย้นี้)”

ตั่ว่แทนัชุีมีชีนัต่่างๆในัพื�นัที�สัมีป่ทานั Grande Mayumba และอิงค์ำกรภาคำป่ระชีาสังคำมีที�มีารว่มีตั่ว่กันัในัเดือินั
กันัยายนัและพฤศจิกายนั 2021 ต้่อิงป่ระห้ลาดใจที�พบว่่าโคำรงการ Grande Mayumba ป่ระกอิบไป่ด้ว่ยสัมีป่ทานัย่อิย 6 
โคำรงการที�คำรอิบคุำลมีถู่งร้อิยละ 3 ขอิงที�ดินัขอิงป่ระเทศกาบอิงทั�งห้มีด พว่กเขาไม่ีร้่ว่่ามีีการจัดสรรที�ดินัที�ให้ญ่ขนัาดนีั�แก่
อุิต่สาห้กรรมีห้ลัก 5 อุิต่สาห้กรรมีได้แก่ ป่่าไม้ี เกษัต่ร ป่ระมีง ท่อิงเที�ยว่ และโคำรงสร้างพื�นัฐานั และพื�นัที�สัมีป่ทานัป่่าไม้ี
ส่ว่นัห้น่ั�งซุ่�งมีีขนัาดให้ญ่มีากจะถู่กกำาห้นัดให้้เป็่นัพื�นัที�อินุัรักษ์ั

ในัรายงานัขอิงสื�อินัั�นั นัาย Alan Bernstein กล่าว่ถู่งธุิรกิจห้ลายป่ระเภทที�เกี�ยว่ข้อิงกับบริษััทขอิงเขาและโคำรงการ 
Grande Mayumba ซุ่�งเป็่นัเรื�อิงให้ม่ีสำาห้รับชีาว่ชุีมีชีนัเช่ีนักันั โดยธุิรกิจห้ลายป่ระเภทดังกล่าว่มีีตั่�งแต่่โคำรงการป่ล่กอ้ิอิยที�
สามีารถูผืลิต่นัำ�าต่าลได้ 250,000 ตั่นัต่่อิปี่ โรงแป่รร่ป่ไม้ี 25 โรงใกล้ห้ม่่ีบ้านั Mangali รีสอิร์ต่ห้ร่ ท่าเรือิที�ทะเลสาบ Ma-
yumba และฟาร์มีห้อิยนัางรมีเพื�อิการป่ระมีงพื�นับ้านั เห้ล่านีั�เป็่นัเรื�อิงที�ชีาว่ชุีมีชีนัไม่ีได้รับการแจ้ง พว่กเขาม่ีทราบว่่า
โคำรงการเห้ล่านีั�จะเริ�มีต้่นัข่�นัเมืี�อิไรและมีีผืลกระทบต่่อิพว่กเขาอิย่างไรบ้าง โดยเฉัพาะอิย่างยิ�งโคำรงการป่ระมีงและโคำรงการ
อินุัรักษ์ัขอิงโคำรงการ Grande Mayumba

วิ่ถีูชีีวิ่ต่ขอิงป่ระมีงพื�นับ้านัในั Mayumba นัั�นัได้รับคำว่ามีเสี�ยงมีาระยะห้น่ั�งแล้ว่จากโคำรงการขยายพื�นัที�อุิทยานั Ma-
yumba ซุ่�งเป็่นัเขต่รักษัาพันัธ์ุิสัต่ว์่นัำ�า ทำาให้้พว่กเขาต้่อิงอิอิกจากชีายฝัั�งไป่ไกลข่�นัอีิก 10 กิโลเมีต่รเพื�อิที�จะจับป่ลา ทำาให้้
เกิดคำว่ามีเสี�ยงต่่อิชีีวิ่ต่และทรัพย์สินัเนืั�อิงจากป่ระมีงพื�นับ้านัมัีกใช้ีเรือิขนัาดเล็กที�ไม่ีมีีเคำรื�อิงยนัต์่ ในัขณะเดียว่กันัเรือิห้า
ป่ลาที�ทันัสมัียขอิงธุิรกิจป่ระมีงขนัาดให้ญ่ที�ได้รับใบอินุัญาต่จากรัฐสามีารถูห้าป่ลาได้ต่ลอิดทั�งวั่นัและคืำนัโดยไม่ีได้รับผืลก
ระทบ ข้อิห้้ามีที�กำาห้นัดโดยกรมีป่ระมีงนีั�ส่งผืลต่่อิคำว่ามีมัี�นัคำงทางอิาห้ารขอิงชุีมีชีนัชีาว่ป่ระมีงพื�นับ้านัในัเมืีอิง Mayumba 
และเมืีอิงอืิ�นัๆ “คุณไม่่สำ�ม่�รัถูห�ซ้�อป็ล่�ในี้เม้่อง Mayumba ได้ีแล้่ว” ชีาว่บ้านัเล่นัให้้เราฟังว่่าเดิมีทีนัั�นัเมืีอิง Mayumba 
เป็่นัแห้ล่งป่ลาสดที�สำาคัำญในัภาคำใต้่ขอิงกาบอิง

ไม่ีว่่าแผืนัขอิงนัาย Bernstein จะกลายเป็่นัจริงข่�นัมีาได้ห้รือิไม่ีนัั�นั เป็่นัสิ�งที�ยากทำานัาย เขาได้พ่ดถู่งแผืนัการเห้ล่านีั�
มีาเป็่นัสิบๆ ปี่แล้ว่ แต่่มีีเพียงการก่อิสร้างรีสอิร์ต่ห้ร่ในัอุิทยานัแห่้งชีาติ่ Loango และโรงแป่รร่ป่ไม้ีโดย NFO เท่านัั�นัที�เกิด
ข่�นัจริง นัอิกจากมีีก็มีีกิจกรรมีเล็กๆน้ัอิยๆเกิดข่�นัในัพื�นัที�ที�เคำยได้รับการระบุว่่าเป็่นัพื�นัที�ป่ล่กอ้ิอิย

สาเห้ตุ่ห้น่ั�งขอิงคำว่ามีล่าช้ีาขอิงโคำรงการได้แก่กลุ่มีบริษััท African Conservation Development Group และ 
SFM Africa / SFM Gabon ก่อินัห้น้ัานีั� ที�ยังไม่ีสามีารถูระดมีทุนัได้ ในับทคำว่ามีที�เผืยแพร่ในัเดือินักรกฎาคำมี 2021 “ผู้
อำ�นี้วยก�รัฝ่ั่�ยทุนี้ค้�งชิำ�รัะ” เปิ่ดเผืยว่่าบริษััทคำาดว่่าจะระดมีทุนัจำานัว่นั 300 ดอิลล่าร์สห้รัฐฯจากการขายพันัธิบัต่ร (นััก
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น่ ลงทุนัให้้บริษััทก้่ยืมีเงินัและรับผืลต่อิบแทนัดอิกเบี�ยในัขณะที�บริษััทนัำาเงินัต้่นัไป่ใช้ี) ส่ว่นัห้น่ั�งขอิงพันัธิบัต่รเชืี�อิมีโยงไป่ส่่

คำาร์บอินัเคำรดิต่ที�บริษััทจะผืลิต่ได้จากโคำรงการ Grande Mayumba ช่ีว่ง 10 ปี่ที�ผ่ืานัมีาผ้่ืร่ว่มีก่อิตั่�ง SFM Africa ได้แก่นัาย 
Kevin Leo-Smith ได้ป่ระกาศว่่าบริษััทขอิงเขานัั�นักำาลังจะป่ล่อิย ‘พันัธิบัต่รสีเขียว่’ ให้้ก้่เพื�อิเริ�มีโคำรงการ Grande Ma-
yumba ซุ่�งเราคำงต้่อิงด่กันัต่่อิไป่ว่่าการอิอิกพันัธิบัต่รให้้ก้่นีั�จะสามีารถูระดมีทุนัได้เพียงพอิห้รือิไม่ี

การัฟ้�นฟ่ป่็าช่่วยู่ล้ด้การัป็ล่้อยู่ก๊าซ่เร้ัอนกรัะจึกได้้จึริังหร้ัอไม่่?

เรื�อิงราว่ที�บริษััทอ้ิางข่�นัเกี�ยว่กับสิ�งที�จะเกิดกับป่่าห้ากไม่ีมีีโคำรงการ Grande Mayumba ได้แก่ร้อิยละ 52 ขอิง
ป่ริมีาณคำาร์บอินัที�เก็บกักอิย่่ในัป่่าไม้ีห้รือิคิำดเป็่นัป่ริมีาณ 225 ล้านัตั่นัคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์จะถู่กป่ล่อิยส่่บรรยากาศโดย
กิจกรรมีตั่ดไม้ีเผืาป่่าภายในัเว่ลา 25 ปี่ แต่่ถู้ามีีโคำรงการอินุัรักษ์ัป่่า Grande Mayumba ตั่ว่เลขนีั�จะลดลงเห้ลือิเพียงร้อิย
ละ 5 ห้รือิคิำดเป็่นัป่ริมีาณคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์ 200 ล้านัตั่นัที�ถู่กกักเก็บไว้่ในัดินั ซุ่�งจะห้มีายถู่งคำาร์บอินัเคำรดิต่ป่ริมีาณ 200 
ล้านัตั่นัที�สามีารถูนัำาไป่ขายให้้บริษััทห้รือิป่ระเทศอิย่างนัอิร์เว่ย์ที�ต้่อิงการดำาเนิันักิจกรรมีบริโภคำพลังงานัฟอิสซิุลต่่อิไป่ต่ามี
ป่กติ่และอ้ิางได้ว่่าต่นัเอิงนัั�นัแก้ไขปั่ญห้าโลกร้อินัแล้ว่

ปั่ญห้าก็คืำอิ ระยะเว่ลา 10 ปี่ในัช่ีว่งเว่ลาอ้ิางอิิง 25 ปี่ในัการคำำานัว่ณป่ริมีาณคำาร์บอินันัั�นั บริษััท Grande Mayumba 
Development Company ได้ตั่ดไม้ีในัเขต่สัมีป่ทานัโคำรงการ Grande Mayumba มีาโดยต่ลอิด แต่่การคำำานัว่ณใช้ี
สมีมีติ่ฐานัตั่ว่เลขการตั่ดไม้ีเผืาป่่ามีากกว่่าค่ำาเฉัลี�ยถู่ง 2,000% และไม่ีมีีคำำาอิธิิบายเพิ�มีเติ่มีว่่าทำาไมีการคำำานัว่ณจ่งใช้ี
สมีมีติ่ฐานัที�เกินัคำว่ามีจริงเช่ีนันีั� นัอิกจากนีั�ยังไม่ีสมีเห้ตุ่สมีผืลที�โคำรงการ Grande Mayumba อ้ิางว่่าถู้าป่ราศจากการ
อินุัรักษ์ัแล้ว่ ป่่าก็จะถู่กตั่ดโค่ำนัลง รายงานัการขยายพื�นัที�อินุัรักษ์ัในักาบอิงระบุว่่าพื�นัที�ป่่าเห้ล่านีั�ตั่�งอิย่่บนัพื�นัที�ที�ไม่ีเห้มีาะ
สมีต่่อิการทำากิจการแป่รร่ป่ เนืั�อิงจากเป็่นัภ่เขาชัีนัเป็่นัส่ว่นัมีาก

นีั�คืำอิคำว่ามีแต่กต่่างระห้ว่่างโลกแห่้งคำว่ามีเป็่นัจริงที�ชีาว่นัาและชีาว่ป่ระมีงพื�นับ้านัในัภ่มิีภาคำป่ระสบและข้อิม่ีลจาก
โคำรงการขอิงนัาย Alan Bernstein ที�อ้ิางว่่า “เพ้ั�อป็กป้็องคุณค่�ข้องรัะบบนิี้เวศ” และ “เพ้ั�อยกรัะดัีบชุิม่ชินี้” 30 แต่่จาก
ป่ระสบการณ์ขอิงชุีมีชีนันัั�นัห่้างไกลจากคำำาว่่ายกระดับ แต่่เป็่นัคำว่ามีขัดแย้งในัชุีมีชีนัและไร่นัาที�ถู่กทำาลายโดยโขลงช้ีางที�ถู่ก
ขับไล่มีาจากไร่ป่าล์มีนัำ�ามัีนัและโรงแป่รร่ป่ไม้ี โดยที�ไม่ีได้รับค่ำาชีดเชีย นัอิกจากนีั�ชุีมีชีนัยังเป็่นัห่้ว่งเรื�อิงข้อิเสนัอิเรื�อิงการ
อินุัรักษ์ัป่่าขอิงบริษััทอีิกด้ว่ย เพราะเกรงว่่าจะไม่ีสามีารถูเข้าไป่เก็บขอิงป่่าได้ต่ามีป่กติ่

ดังนัั�นัในัวั่นัที� 5 พฤศจิกายนั 2021 ชุีมีชีนัในัเขต่ Basse-Banio และเขต่เทศบาล Mayumba ที�คำาดว่่าจะได้รับผืลก
ระทบจากโคำรงการ Grande Mayumba มีากที�สุดจ่งป่ระกาศ “ไม่่เอ�โครังก�รั Grande Mayumba project” และจะ
ต่่อิส้่เพื�อิคำว่ามีอิย่่รอิดทางสังคำมี สิ�งแว่ดล้อิมี และคำว่ามีไม่ีเท่าเทียมีกันัทางสภาพภ่มิีอิากาศเพื�อิห้ยุดยั�งโคำรงการ Grande 
Mayumba
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บทท่� 13

นักป็ล่้อยู่ม่ล้ภาวะรัายู่ใหญ่  
การัช่ด้เช่ยู่ค่าร์ับอน แล้ะ REDD+
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การป่ฏิิเสธิภาว่ะโลกร้อินัและการชีดเชียคำาร์บอินัมีีจุดป่ระสงคำ์เดียว่กันัได้แก่เพื�อิเป่ิดโอิกาสให้้ธิุรกิจดำาเนัินั
กิจกรรมีที�ก่อิให้้เกิดมีลภาว่ะต่่อิไป่ให้้นัานัที�สุดเท่าที�จะทำาได้ แต่่การชีดเชียคำาร์บอินัอิาจอิันัต่รายกว่่าการป่ฏิิเสธิภาว่ะ
โลกร้อินัเพราะด่เห้มีือินัว่่าแนัว่คำิดเรื�อิงชีดเชียคำาร์บอินัไมี่ป่ฏิิเสธิเรื�อิงภาว่ะโลกร้อินั แต่่ชี่ว่ยสร้างภาพลักษัณ์ให้้แก่นััก
ป่ล่อิยมีลภาว่ะรายให้ญ่ว่่าได้แป่รร่ป่เป่็นัธิุรกิจพลังงานัสะอิาดแล้ว่

แนัว่คำิดเรื�อิงชีดเชียคำาร์บอินัได้รับคำว่ามีนัิยมีมีากถู่งแมี้ว่่าห้ลังจาก 30 ป่ีขอิงการลอิงผืิดลอิงถู่กเกี�ยว่กับการซุื�อิขาย
คำาร์บอินัเคำรดิต่จะลงเอิยด้ว่ยคำว่ามีล้มีเห้ลว่อิย่างสิ�นัเชีิงในัด้านัแก้ป่ัญห้าภาว่ะโลกร้อินั แต่่การชีดเชียคำาร์บอินัก็ป่ระสบ
คำว่ามีสำาเร็จในัด้านัเบี�ยงเบนัคำว่ามีสนัใจขอิงมีว่ลชีนัเพื�อิเป่ิดทางให้้ธิุรกิจดำาเนัินักิจกรรมีที�ก่อิให้้เกิดมีลภาว่ะไป่ต่ามีป่กต่ิ 
ในัป่ัจจุบันักว่่า 1,500 บริษััทอิ้างต่นัเป่็นับริษััทที�มีุ่งเป่้าห้มีาย ‘net zero’ และสอิงในัสามีขอิงทุกป่ระเทศทั�ว่โลกก็ทำาเชี่นั
เดียว่กันั แต่่การป่ระกาศต่นัเชี่นันัี�ไมี่ได้เป่็นัอิะไรมีากไป่กว่่า “คำ�โกหกคำ�โติ” เมีื�อินัักป่ล่อิยมีลภาว่ะรายให้ญ่ก็ยังก่อิให้้
เกิดมีลภาว่ะต่่อิไป่ ในัขณะที�นัำาเอิาแนัว่คำิดเรื�อิงชีดเชียคำาร์บอินัมีาสร้างภาพลักษัณ์เป่็นัธิุรกิจพลังงานัสะอิาด

อุิต่สาห้กรรมีการบินัเป็่นัภาคำส่ว่นัห้น่ั�งที�พัฒนัาต่ลาดคำาร์บอินัขอิงต่นัเอิงข่�นัเรียกว่่า Carbon Offsetting and Re-
duction Scheme for International Aviation (CORSIA) ภายใต้่กลไกนีั� การป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกจะเพิ�มีส่งข่�นัโดยไม่ีมีี
ขีดจำากัดเมืี�อิธุิรกิจการบินัทั�งห้ลายต่่างก็อ้ิางได้ว่่าพว่กเขาได้ชีดเชียคำาร์บอินัแล้ว่โดยการป่ล่กป่่าในัอิาฟริกาห้รือิที�อืิ�นัๆในั
ป่ระเทศโลกที�สามี

ส่ว่นัอุิต่สาห้กรรมีเชืี�อิเพลิงนัั�นัก็กระตื่อิรือิร้นัที�จะนัำาเอิา Nature Based Solutions มีาใช้ีให้้สังคำมีเห็้นัว่่าพว่กเขา
ห่้ว่งใยสิ�งแว่ดล้อิมี ในัขณะที�แสว่งห้ากำาไรจากการทำาลายสิ�งแว่ดล้อิมีไป่พร้อิมีกันั ในัปี่ 2019 นัาย Ben van Beurden 
ป่ระธิานัเจ้าห้น้ัาที�บริห้ารขอิง Shell ได้อิอิกมีาป่ระกาศว่่า “เราต้่อิงการให้้บราซิุลเข้าร่ว่มีในักิจกรรมีลดปั่ญห้าโลกร้อินัด้ว่ย
วิ่ธีิ Natural Based Solutions กับเรา” แนัว่โน้ัมีนีั�นัำาแนัว่ทางการชีดเชียคำาร์บอินัมีาส่่คำว่ามีนิัยมี ทำาให้้เกิดเป้่าห้มีาย ‘car-
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bon neutral’ ป่ลอิมีๆ และเกิดการลงทุนัเงินัจำานัว่นั 100 ล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯต่่อิปี่เพื�อิการป่ล่กและฟื�นัฟ่ป่่าในัอิาฟริกา
คิำดเป็่นัพื�นัที� 8 ห้มืี�นัต่ารางกิโลเมีต่รเพื�อิผืลิต่คำาร์บอินัเคำรดิต่ นัอิกจากบริษััทพลังงานัแล้ว่ ยังมีีบริษััทเทคำโนัโลยีต่่างๆเช่ีนั 
Microsoft, Apple, Amazon, และ Facebook เข้าร่ว่มีโคำรงการเพื�อิให้้บริษััทขอิงต่นัเป็่นั ‘net zero’ อีิกด้ว่ย

Exxon ร้่ัด่้

แนัว่ทางแก้ปั่ญห้าโลกร้อินัอิย่างผิืดๆนีั�เป็่นัแผืนัสำารอิงขอิงนัักป่ล่อิยมีลภาว่ะรายให้ญ่ต่่อิจากการป่ฏิิเสธิภาว่ะโลก
ร้อินั ในัปี่ 2015 จากการสืบสว่นัค้ำนัห้าคำว่ามีสัมีพันัธ์ิระห้ว่่าง Exxon และบริษััทนัำ�ามัีนัรายอืิ�นัๆกับภาว่ะโลกร้อินัมีาเป็่นั
เว่ลา 8 เดือินั เราจ่งได้พบว่่าบริษััทเห้ล่านีั�มิีเพียงแต่่รับร้่เป็่นัอิย่างดีถู่งผืลกระทบ แต่่ยังเป็่นัผ้่ืที�ทำาการวิ่จัยผืลกระทบขอิง
การเผืาไห้ม้ีเชืี�อิเพลิงที�มีีต่่อิภาว่ะโลกร้อินัเอิงอีิกด้ว่ย อิย่างเช่ีนั Exxon ได้ลงทุนัไป่กว่่าล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐในัโคำรงการ Tank-
er เพื�อิค้ำนัห้าป่ระสิทธิิภาพขอิงมีห้าสมุีทรในัการด่ดซัุบคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์

ในัปี่ 1977 เป็่นัต้่นัมีา ดร. James Black นัักวิ่ทยาศาสต่ร์อิาวุ่โสขอิง Exxon ได้รายงานัแก่บอิร์ดบริห้ารขอิง Exxon 
ว่่า “มีีห้ลักฐานัทางวิ่ทยาศาสต่ร์ที�ชัีดเจนัว่่ากิจกรรมีขอิงมีนุัษัย์อิย่างการเผืาเชืี�อิเพลิงฟอิสซิุลได้ก่อิให้้เกิดผืลกระทบต่่อิ
สภาพภ่มิีอิากาศโลก” เขาเตื่อินัว่่าห้ากป่ริมีาณคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์ในับรรยากาศโลกเพิ�มีข่�นัเป็่นัสอิงเท่า อุิณห้ภ่มิีที�ผิืว่โลก
จะเพิ�มีข่�นั 2-3 อิงศาเซุลเซีุยสและขอิให้้ Exxon เร่งป้่อิงกันัปั่ญห้านีั� “เรามีีเว่ลาป่ระมีาณ 5-10 ปี่ก่อินัที�ปั่ญห้านีั�จะเข้าส่่
ภาว่ะวิ่กฤติ่”

แทนัที�จะเร่งแก้ปั่ญห้าต่ามีคำำาแนัะนัำา Exxon กลับป่ฏิิเสธิเรื�อิงภาว่ะโลกร้อินั และห้ลังจากนัั�นัเป็่นัต้่นัมีา Exxon ได้
รณรงค์ำอิย่างห้นัักที�จะดิสเคำรดิต่การค้ำนัพบทางวิ่ทยาศาสต่ร์ดังกล่าว่และด่งการอิอิกกฎห้มีายที�เกี�ยว่ข้อิงให้้ล่าช้ีาลง ในัปี่ 
1989 Exxon เข้าเป็่นัสมีาชิีกคำว่ามีร่ว่มีมืีอิต่่อิส้่กับภาว่ะโลกร้อินันัานัาชีาติ่ (Global Climate Coalition ห้รือิ GCC) และ
ลงทุนักว่่ากว่่าล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐในัการล็อิบบี�ไม่ีให้้มีีการกำาห้นัดขีดจำากัดป่ริมีาณการป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกโดย
อุิต่สาห้กรรมี ซุ่�งเป็่นัการต่่อิต้่านัพิธีิสารเกียว่โต่โดยต่รง นัอิกจากนีั� Exxon ยังอิอิกเงินัทุนัให้้แก่กลุ่มีอิงค์ำกรขนัาดให้ญ่ที�
ป่ฏิิเสธิแนัว่คิำดเรื�อิงภาว่ะโลกร้อินัอิย่างเช่ีนันัักสิ�งแว่ดล้อิมีฝ่ัายขว่าจัด คำอิมีมิีว่นิัสต์่ ผ้่ืก่อิการร้าย และพว่กที�ไม่ีเต็่มีบาท ที�
เชืี�อิว่่าถู้ารัฐบาลต่กลงแก้ไขปั่ญห้าโลกร้อินั เศรษัฐกิจโลกก็จะพังพินัาศ

อุิต่สาห้กรรมีเชืี�อิเพลิงใช้ีกลยุทธ์ิเดียว่กับที�ผ้่ืผืลิต่บุห้รี�ย่อิมีต้่อิงป่ฏิิเสธิว่่าการส่บบุห้รี�ก่อิให้้เกิดมีะเร็งป่อิด และถู่งกับ
ใช้ีกลุ่มีคำนัเดียว่กันัในัการรณรงค์ำอิย่างเช่ีนันัาย Frederick Seitz ป่ระธิานัสถูาบันั George C Marshall ซุ่�งเป็่นัที�ป่ร่กษัา
ถูาว่รขอิงบริษััทผืลิต่บุห้รี� RJ Reynolds ที�อิอิกทุนัให้้แก่งานัวิ่จัยเรื�อิง “ป่ฏิิเสธิการต่่อิต้่านัการส่บบุห้รี�” ต่่อิมีาในัช่ีว่งป่ลาย
ทศว่รรษัที� 1980 สถูาบันันีั�หั้นัมีาต่่อิต้่านัแนัว่คิำดเรื�อิงภาว่ะโลกร้อินัอิย่างแข็งขันัด้ว่ยทุนัจาก Exxon

IPCC

นัักสิ�งแว่ดล้อิมีโต้่ต่อิบการป่ฏิิเสธิภาว่ะโลกร้อินัด้ว่ยการเผืยแพร่รายงานั Intergovernmental Panel on Climate 
Change ห้รือิ IPCC ให้้แพรห้ลายมีากที�สุดเท่าที�จะทำาได้ สำาห้รับนัักรณรงค์ำด้านัสิ�งแว่ดล้อิมีแล้ว่ IPCC เป็่นัห้น่ัว่ยงานัเดียว่
ที�เกี�ยว่ข้อิงกับเรื�อิงภาว่ะโลกร้อินั

  IPCC เป็่นัเว่ทีห้น่ั�งขอิงสห้ป่ระชีาชีาติ่ที�ตั่�งข่�นัในัปี่ 1988 เพื�อิใช้ีในัการป่ระเมิีนัสภาพภ่มิีอิากาศโลกและผืลกระทบ 
และให้้ข้อิม่ีลทางเทคำนิัคำแก่รัฐบาลขอิงป่ระเทศต่่างๆเพื�อินัำาไป่กำาห้นัดนัโยบายที�เกี�ยว่ข้อิง IPCC ผืลิต่รายงานัอิอิกมีาเป็่นั
จำานัว่นัมีากตั่�งแต่่ปี่ 1992 เป็่นัต้่นัมีาและเผืยแพร่รายงานัจำานัว่นัมีากที�สุดในัเดือินัสิงห้าคำมีปี่ 2021

รายงานัป่ระเมิีนัขอิง IPCC มัีกมีีลักษัณะอินุัรักษ์ันิัยมี แต่่ก็ไม่ีได้นัำาเสนัอิข้อิม่ีลจากทุกแง่มุีมี ก่อินัที� IPCC จะเผืยแพร่
รายงานัเรื�อิง ‘การเป่ลี�ยนัแป่ลงในัการใช้ีที�ดินัและที�ป่่า’ ในัปี่ 2015 รัฐบาลขอิงห้ลายๆป่ระเทศรว่มีถู่งสห้รัฐอิเมีริกา ญี�ปุ่่นั 
แคำนัาดา อิอิสเต่รเลีย นิัว่ซีุแลนัด์ และนัอิร์เว่ย์ พยายามีอิอิกกฎเกณฑ์์ที�จะอินุัญาต่ให้้มีีการนัับคำาร์บอินัเคำรดิต่ที�ด่ดซัุบได้
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น่ โดยป่่าและนัำามีาหั้กลบกับป่ริมีาณคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์ที�ป่ล่อิยส่่บรรยากาศ และสนัใจที�จะซืุ�อิคำาร์บอินัเคำรดิต่ที�ป่ระเทศในั

โลกที�สามีผืลิต่จากการป้่อิงกันัการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า

“มัีนัไม่ีน่ัาแป่ลกใจ” Lohmann ว่่า “ที�รายงานั IPCC เสนัอิข้อิม่ีลที�อิเมีริกาและป่ระเทศอุิต่สาห้กรรมีกำาลังต้่อิงการ
พอิดี” แต่่การที�จะทำาเช่ีนันัั�นัได้ IPCC “จะต้่อิงละทิ�งมีาต่รฐานัทางวิ่ชีาการขอิงต่นัเอิงเสียก่อินั”

“เราจะพบว่่าไม่ีมีีการอ้ิางอิิงงานัทบทว่นัว่รรณกรรมีเกี�ยว่กับการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า ป่ระวั่ติ่ศาสต่ร์ขอิงโคำรงการพัฒนัา
ป่่าไม้ี การต่่อิต้่านัโดยชีาว่บ้านั พฤติ่กรรมีขอิงนัักลงทุนั และการกว้่านัซืุ�อิที�ป่่าโดยภาคำธุิรกิจ จากนัักวิ่ชีาการสาขาต่่างๆอิย่่
ในัรายงานัเลย”

ผ้่ืเขียนัรายงานั IPCC ตั่�งสมีมีติ่ฐานัว่่าคำาร์บอินัที�ถู่กเก็บกักอิย่่ในัดินัและต้่นัไม้ีเป็่นัคำาร์บอินัป่ระเภทเดียว่กับที�เป็่นั
อิงค์ำป่ระกอิบขอิงเชืี�อิเพลิงฟอิสซิุล แต่่จากมุีมีมีอิงที�เกี�ยว่กับสภาพภ่มิีอิากาศโลกและผืลกระทบแล้ว่ คำาร์บอินัจากสอิง
แห้ล่งนัั�นัแต่กต่่างกันั คำาร์บอินัที�เป็่นัอิงค์ำป่ระกอิบขอิงเชืี�อิเพลิงฟอิสซิุลนัั�นัถู่กฝัังอิย่่ใต้่ดินัอิย่างป่ลอิดภัยและไม่ีทำาอัินัต่ราย
ต่่อิสภาพภ่มิีอิากาศโลกจนักระทั�งมีีผ้่ืที�ไป่ขุดมัีนัข่�นัมีาเผืา

ส่ว่นัคำาร์บอินัที�กักเก็บอิย่่ในัต้่นัไม้ีนัั�นัเป็่นัการกักเก็บเพียงชัี�ว่คำราว่และป่ล่อิยอิอิกส่่บรรยากาศโลกเมืี�อิต้่นัไม้ีต่ายลง
ห้รือิถู่กตั่ดโค่ำนัลงห้รือิเมืี�อิเกิดไฟป่่า (ที�เราจะเห็้นัได้ว่่าเกิดข่�นับ่อิยและรุนัแรงข่�นัเนืั�อิงจากภาว่ะโลกร้อินั) งานัวิ่จัยขอิง 
Lohmann ที�เผืยแพร่ในัว่ารสาร ‘Social Anthropology’ ได้อิธิิบายไว้่ว่่านัักวิ่ทยาศาสต่ร์สิ�งแว่ดล้อิมีขอิงสห้ป่ระชีาชีาติ่
ส่ว่นัมีากมัีกมีีคำว่ามีเห็้นัว่่าการเผืาไห้ม้ีพลังงานัฟอิสซิุลไม่ีก่อิให้้เกิดภาว่ะโลกร้อินัอิย่างไร ดังนีั� :

“ในัปี่ 2014 เซุอิร์จอิห์้นั ฮิว่จ์ตั่นั ห้น่ั�งในัสมีาชิีกผ้่ืก่อิตั่�ง IPCC ได้ให้้สัมีภาษัณ์ว่่านัักอุิตุ่นิัยมีวิ่ทยาขอิงสห้ป่ระชีาชีาติ่
ถู่กห้้ามีมิีให้้พ่ดถู่งคำาร์บอินัในัฟอิสซิุลในัรายงานัวิ่เคำราะห์้การเป่ลี�ยนัแป่ลงขอิงสภาพภ่มิีอิากาศโลก โดยให้้ระบุได้แต่่เพียง
ว่่าคำาร์บอินัสามีารถูเคำลื�อินัที�ได้เมืี�อิอิย่่ในัร่ป่ขอิงคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์ และวิ่ทยาศาสต่ร์คืำอิการติ่ดต่ามีและเฝ้ัาด่เห้ตุ่การณ์
เมืี�อิอิะต่อิมีขอิงคำาร์บอินัเกิดการเป่ลี�ยนัร่ป่และเคำลื�อินัย้ายจากระบบธิรณีฟิสิกส์ส่่บรรยากาศ แต่่การวิ่เคำราะห์้การเคำลื�อินัที�
ข้ามีสถูานัะนัั�นัไม่ีถืูอิเป็่นัวิ่ทยาศาสต่ร์”

และเมืี�อิใดที� UNFCCC มีีการอิภิป่รายเรื�อิงกลไกต่ลาดคำาร์บอินั ป่ระเด็นัเรื�อิงการไม่ีแต่ะต้่อิงแห้ล่งฟอิสซิุลใต้่ดินัจ่ง
ไม่ีถู่กนัำามีาพ่ดถู่ง ดังนัั�นัในัข้อิต่กลงป่ารีสจ่งไม่ีมีีคำำาว่่า ‘เชืี�อิเพลิงฟอิสซิุล’ อิย่่เลย

นักป็ล่้อยู่ม่ล้ภาวะรัายู่ใหญ่แล้ะการัช่ด้เช่ยู่ค่าร์ับอน

นัักป่ล่อิยมีลภาว่ะรายให้ญ่ไม่ีได้เป็่นัผ้่ืคิำดค้ำนัระบบการซืุ�อิขายคำาร์บอินั แต่่ก็สนัับสนุันัและรณรงค์ำแนัว่คิำด และซืุ�อิ
คำาร์บอินัเคำรดิต่จากต่ลาดคำาร์บอินั ในัปี่ที�ผ่ืานัมีานัักป่ล่อิยมีลภาว่ะรายให้ญ่ทั�งห้ลายได้เพิ�มีป่ริมีาณการซืุ�อิคำาร์บอินัเคำรดิต่
มีากข่�นัอิย่างรว่ดเร็ว่ โคำรงการผืลิต่คำาร์บอินัเคำรดิต่โคำรงการแรกขอิงโลกได้แก่โคำรงการว่นัเกษัต่รในัป่ระเทศกัว่เต่มีาลา โดย
ได้รับทุนัจำานัว่นั 2 ล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯจาก Applied Energy Services (AES) ซุ่�งเป็่นับริษััทพลังงานัขอิงอิเมีริกาตั่�งแต่่
ป่ลายทศว่รรษั 1980 เป็่นัต้่นัมีา AES ได้ลงทุนัในัโคำรงการป่ล่กป่่า 3 โคำรงการที�ดำาเนิันัการโดย CARE ในัป่ระเทศกัว่เต่มีาลา
เพื�อิใช้ีในัการชีดเชียการป่ล่อิยคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์ขอิงโรงไฟฟ้าถู่านัหิ้นัขนัาด 181 MW ขอิง AES ในัคำอินัเนัคำติ่กัต่

โคำรงการในักัว่เต่มีาลาป่ระสบคำว่ามีล้มีเห้ลว่โดยสิ�นัเชิีง นัาง Hannah Wittman ซุ่�งเป็่นัศาสต่ราจารย์ภาคำวิ่ชีา
สังคำมีศาสต่ร์และมีานุัษัยวิ่ทยาแห่้งมีห้าวิ่ทยาลัย Simon Fraser ในั British Columbia ได้ทำาการศ่กษัาผืลกระทบจากโรง
ไฟฟ้าดังกล่าว่ที�มีีต่่อิคุำณภาพชีีวิ่ต่ขอิงชีาว่นัาในัพื�นัที�ใกล้เคีำยงพบว่่ามีีคำว่ามีขัดแย้งทางที�ดินัเกิดข่�นับ่อิย และเมืี�อิชีาว่นัาเริ�มี
ป่ล่กต้่นัไม้ีในัโคำรงการ พื�นัที�ป่ล่กพืชีเพื�อิเป็่นัอิาห้ารก็มีีน้ัอิยลงทำาให้้อิาห้ารขาดแคำลนั กิจกรรมีอิย่างการเก็บฟืนักลายเป็่นั
สิ�งผิืดกฎห้มีาย สิบปี่ต่่อิมีาห้ลังจากเริ�มีดำาเนิันัโคำรงการ รายงานัป่ระเมิีนัผืลโคำรงการที�จัดทำาโดย Winrock International 
ระบุว่่าโคำรงการป่ล่กต้่นัไม้ีเห้ล่านีั�ผืลิต่คำาร์บอินัเคำรดิต่ได้ต่ำ�ากว่่าเป้่าห้มีายขอิง AES มีาก และชีาว่นัาก็ไม่ีได้รับค่ำาจ้างจาก
การป่ล่กป่่า และไม่ีทราบด้ว่ยว่่าต้่นัไม้ีถู่กป่ล่กข่�นัเพื�อิกักเก็บคำาร์บอินัเพื�อิชีดเชียการป่ล่อิยก๊าซุคำาร์บอินัไดอิอิกไซุด์ที�คำอินัเนั
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คำติ่กัต่

นัอิกจากนีั� นัักป่ล่อิยมีลภาว่ะรายให้ญ่มิีได้ลงทุนัในัโคำรงการคำาร์บอินัเคำรดิต่เพื�อิการฟอิกเขียว่บริษััทแต่่เพียงอิย่าง
เดียว่ ในัปี่ 1999 กลุ่มีชีายห้ญิงจำานัว่นั 12 คำนัได้ป่ระชุีมีกันัที�อิาคำารสำานัักงานัให้ญ่ขอิงบริษััทเชีลล์ ซุ่�งเป็่นัการป่ระชุีมีคำรั�ง
แรกที�เกี�ยว่กับ International Emissions Trading Association ห้รือิ IETA ที�ตั่�งข่�นัโดยนัักป่ล่อิยมีลภาว่ะรายให้ญ่ทั�ง
ห้ลายเพื�อิการล็อิบบี�ที�เป็่นัป่ระโยชีน์ัต่่อิการตั่�งกลไกต่ลาดคำาร์บอินัอิย่างเช่ีนัการเสนัอิชืี�อิตั่ว่แทนัขอิงต่นัเข้าไป่อิย่่ในัคำณะผ้่ื
แทนัป่ระจำาป่ระเทศในัการเจรจาเรื�อิงภาว่ะโลกร้อินัในัเว่ทีสห้ป่ระชีาชีาติ่

เว่ทีการป่ระชุีมี UN Conference on Trade and Development ห้รือิ UNCTAD ก็มีีส่ว่นัร่ว่มีในัการจัดตั่�ง IETA 
เช่ีนักันั ตั่�งแต่่ปี่ 1990 ถู่งปี่ 1999 นัาย Frank Joshua ซุ่�งเคำยดำารงต่ำาแห้น่ังป่ระธิานัขอิง International Expert Group 
on Emissions trading ขอิงสห้ป่ระชีาชีาติ่ก็ข่�นัมีาเป็่นัผ้่ือิำานัว่ยการขอิง IETA คำนัแรกห้ลังการก่อิตั่�ง

IETA คืำอิสมีาคำมีการค้ำาที�สำาคัำญและมีีอิิทธิิพลมีากที�สุดในัเว่ที UNFCCC สมีาชิีกขอิง IETA รว่มีไป่ถู่งธินัาคำาร ผ้่ืค้ำา
คำาร์บอินัเคำรดิต่ บริษััทที�ป่ร่กษัา นัักพัฒนัาโคำรงการ บริษััทนัำ�ามัีนั (BP, Chevron, Eni, Equinor, Shell, และ Total) บริษััท
เห้มืีอิงแร่ และสถูาบันัรับรอิงคุำณภาพต่่างๆ เห้ล่านีั�ก่อิตั่�ง IETA ข่�นัเพื�อิ “ทำาให้้แน่ัใจว่่านัโยบายการแก้ไขปั่ญห้าโลกร้อินัจะ
ไม่ีส่งผืลกระทบต่่อิธุิรกิจขอิงนัักป่ล่อิยมีลภาว่ะ” ซุ่�งแน่ันัอินัว่่ารว่มีถู่งการล็อิบบี�ให้้เกิดนัโยบายที�เบี�ยงเบนัคำว่ามีสนัใจขอิง
มีว่ลชีนัอิอิกไป่จากป่ระเด็นัที�เป็่นัร่ป่ธิรรมีอิย่างการซืุ�อิขายคำาร์บอินั โดยได้รับการสนัับสนุันัจากอิงค์ำกรที�อ้ิางต่นัว่่าทำาเพื�อิ
อินุัรักษ์ัสิ�งแว่ดล้อิมี

ตั่ว่อิย่างเช่ีนั ในัปี่ 2019 IETA ได้เสนัอิแนัว่คิำดต่ลาดเพื�อิแก้ไขปั่ญห้าภาว่ะโลกร้อินัในัการป่ระชุีมีสห้ป่ระชีาชีาติ่ว่่า
ด้ว่ยการเป่ลี�ยนัแป่ลงขอิงภ่มิีอิากาศโลก ณ กรุงมีาดริด ซุ่�งเจ้าขอิงข้อิเสนัอิดังกล่าว่ได้แก่บริษััทนัำ�ามัีนัอิย่าง Shell, Chev-
ron, BP, และ Woodside Energy บริษััทเห้มืีอิงแร่อิย่าง BHP และได้รับการสนัับสนุันัจากอิงค์ำกรเพื�อิสิ�งแว่ดล้อิมีอิย่าง
กอิงทุนั Conservation International, Environmental Defense Fund, Earth Innovation Institute, และ The 
Nature Conservancy

Image by Ethan Cornell, courtsey of CLARA
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การสนัับสนุันัต่ลาดคำาร์บอินัโดยอิงค์ำกร NGOs นัั�นัมัีกเกิดข่�นัโดยทางอ้ิอิมี ในัวั่นัที� 27 กันัยายนั 2007 นัาย Lars 
Løvold ซุ่�งเป็่นัผ้่ือิำานัว่ยการกอิงทุนัเพื�อิการอินุัรักษ์ัป่่าเขต่ร้อินัแห่้งนัอิร์เว่ย์ และนัาย Lars Haltbrekken ป่ระธิานัอิงค์ำกร
เพื�อิสิ�งแว่ดล้อิมี (Friends of the Earth Norway) ร่ว่มีกันัเขียนัจดห้มีายถู่งนัายกรัฐมีนัต่รีนัอิร์เว่ย์ นัาย Jens Stolten-
berg ในัขณะนัั�นั ขอิให้้ช่ีว่ยอินุัรักษ์ัป่่าเขต่ร้อินัเพื�อิแก้ปั่ญห้าโลกร้อินั และขอิให้้ Stoltenberg อินุัมัีติ่เงินัทุนัจำานัว่นั 1 พันั
ล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯเป็่นัป่ระจำาทุกปี่เป็่นัเว่ลา 5 ปี่เพื�อิอินุัรักษ์ัป่่าเขต่ร้อินัเพื�อิแก้ปั่ญห้าโลกร้อินั โดยให้้เห้ตุ่ผืลว่่ารัฐบาลไม่ี
คำว่รใช้ีเงินัไป่กับการสร้างกลไกชีดเชียคำาร์บอินั แต่่คำว่รใช้ีเพื�อิการลดการป่ล่อิยกาซุเรือินักระจก

ต่่อิมีาพว่กเขาได้เชิีญนัาย Márcio Santilli จากอิงค์ำกร NGO ขอิงบราซิุลชืี�อิ Brazilian organisation Instituto 
Socioambiental มีาพบป่ะกับนัักการเมืีอิงนัอิร์เว่ย์และโป่รโมีทแนัว่คิำดดังกล่าว่ ซุ่�งเป็่นัการเลือิกบุคำคำลรับเชิีญที�แป่ลก
ป่ระห้ลาดเนืั�อิงจากในัปี่ 2005 นัาย Santilli เคำยเขียนับทคำว่ามีสนัับสนุันัการซืุ�อิขายคำาร์บอินัเคำรดิต่ที�ได้จากการอินุัรักษ์ัป่่า
เขต่ร้อินั

ในัวั่นัที� 10 ธัินัว่าคำมี 2007 รัฐบาลนัอิร์เว่ย์ป่ระกาศว่่าป่ระเทศได้ “เต่รียมีพร้อิมีที�จะเพิ�มีการสนัับสนุันักิจกรรมี
รักษัาป่่าในัป่ระเทศกำาลังพัฒนัาเป็่นัจำานัว่นัเงินั 550 ล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯต่่อิปี่” และนัายกรัฐมีนัต่รี Jens Stoltenbergรัฐ
มีนัต่รีว่่าการกระทรว่งสิ�งแว่ดล้อิมี นัาย Erik Solheim และรัฐมีนัต่รีว่่าการกระทรว่งพลังงานั นัาย Åslaug Haga ได้ร่ว่มีกันั
นัำาเสนัอิกลยุทธ์ิขอิงนัอิร์เว่ย์ที�จะป้่อิงกันัมิีให้้มีีการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า โดยมีีอุิต่สาห้กรรมีนัำ�ามัีนัขอิงนัอิร์เว่ย์อิย่่เบื�อิงห้ลังการ
สนัับสนุันัในัคำรั�งนีั�

รัฐบาลนัอิร์เว่ย์ถืูอิหุ้้นัสอิงในัสามีขอิงบริษััทนัำ�ามัีนัยักษ์ัให้ญ่ซุ่�งก็คืำอิ Equinor ต่ลอิด 30 ปี่ที�ผ่ืานัมีา Equinor ขุดห้ลุมี
เจาะนัำ�ามัีนัดิบในัเขต่อิาร์คำติ่กเห้นืัอิกว่่าร้อิยห้ลุมี และยังไม่ีมีีแผืนัที�จะห้ยุดเจาะ “การผืลิต่นัำ�ามัีนัและก๊าซุธิรรมีชีาติ่ในัต่อินั
เห้นืัอิเป็่นัแห้ล่งพลังงานัที�สำาคัำญขอิงผ้่ืบริโภคำทั�ว่โลก” เว็่บไซุต์่ขอิงบริษััทป่ระกาศ และห้ลังจากนัั�นัเป็่นัต้่นัมีา อุิต่สาห้กรรมี
นัำ�ามัีนัขอิงนัอิร์เว่ย์ก็เริ�มีว่างแผืนัอินุัรักษ์ัป่่าเสื�อิมีโทรมีในัป่ระเทศโลกที�สามีเพื�อิการฟอิกเขียว่ นีั�คืำอิที�มีาขอิง REDD

ในัวั่นัที� 13 ธัินัว่าคำมี 2007 นัาย Stoltenberg เข้าร่ว่มีป่ระชุีมี COP ณ เมืีอิงบาห้ลี และกล่าว่ถู้อิยแถูลงการณ์
ว่่าการห้ยุดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่านัั�นัสามีารถูทำาได้อิย่างง่ายๆและใช้ีทุนัไม่ีมีากเลย :

“ด้ว่ยการใช้ีมีาต่รการที�มีีป่ระสิทธิิภาพเพื�อิป้่อิงกันัการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า เราสามีารถูลดป่ริมีาณก๊าซุเรือินักระจกในั
บรรยากาศลงได้อิย่างรว่ดเร็ว่และเกิดต้่นัทุนัที�ต่ำ�า เทคำโนัโลยีนีั�เป็่นัที�ร้่จักแพร่ห้ลายมีานัานัเป็่นัพันัๆปี่แล้ว่ เพราะทุกคำนัร้่ดี
ว่่าเราไม่ีคำว่รตั่ดต้่นัไม้ี”

นัาย Stoltenberg ป่ระกาศอิย่างชัีดแจ้งว่่าเขาจะเสนัอิกลไกซืุ�อิขายคำาร์บอินัเพื�อิอินุัรักษ์ัป่่าเสื�อิมีโทรมี :

“เราตั่�งราคำาคำาร์บอินัเพื�อิการระดมีทุนั แล้ว่จ่งกำาห้นัดค่ำาจ้างในัการรักษัาสิ�งแว่ดล้อิมี และกำาห้นัดให้้อุิต่สาห้กรรมีที�
ป่ล่อิยมีลภาว่ะจ่ายค่ำาเสียห้าย ดังนัั�นัเราจ่งต้่อิงมีีกลไกซืุ�อิขายและเก็บภาษีัคำาร์บอินัในัระดับนัานัาชีาติ่”

นัอิกจากนีั� World Bank ยังได้นัำาเสนัอิโคำรงสร้างพื�นัฐานัสำาห้รับการสร้างต่ลาดคำาร์บอินัในั COP 13 นีั�ด้ว่ย นัาย 
Benoît Bosquet ซุ่�งเป็่นัผ้่ืเชีี�ยว่ชีาญด้านัการจัดการทรัพยากรธิรรมีชีาติ่ที� World Bank ได้ริเริ�มีการพัฒนัา FCPF และ
ดำารงต่ำาแห้น่ังผ้่ืป่ระสานังานัขอิง FCPF ตั่�งแต่่ปี่ 2008-2014 “เป้่าห้มีายขอิงโคำรงสร้างพื�นัฐานันีั�คืำอิก่อิตั่�งต่ลาดคำาร์บอินัที�
สร้างสมีดุลให้้แก่ทั�งทางด้านัเศรษัฐกิจและสิ�งแว่ดล้อิมี” นัาย Bosquet กล่าว่ ต่่อิมีาบริษััทนัำ�ามัีนั BP Technology Ven-
tures Inc. ได้ลงทุนัจำานัว่นั 5 ล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯในั FCPF แต่่เงินัทุนัส่ว่นัให้ญ่ขอิง FCPF มัีกมีาจากรัฐบาลนัอิร์เว่ย์ 
เยอิรมีนีั และอัิงกฤษั

ท้ายที�สุดแล้ว่แม้ีว่่า FCPF จะได้รับเงินัทุนัจำานัว่นักว่่า 1 พันัล้านัดอิลล่าร์สห้รัฐฯ แต่่ก็ไม่ีป่ระสบคำว่ามีสำาเร็จในัการ
ลดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่าและก่อิให้้เกิดค่ำาใช้ีจ่ายทางการบริห้ารอิย่างมีห้าศาล
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การัผู้ลั้กดั้นกฎหม่ายู่ช่ด้เช่ยู่ค่าร์ับอน

เมืี�อิเร็ว่ๆนีั�ได้มีีการอิภิป่รายเรื�อิงการอิอิกแบบ REDD อิย่างถู่กต้่อิง กันัอิย่างแพร่ห้ลาย ตั่ว่อิย่างเช่ีนับริษััทขาย
คำาร์บอินัเคำรดิต่ขอิงฟินัแลนัด์ห้รือิ Compensate ให้้เห้ตุ่ผืลว่่า 91% ขอิงโคำรงการที�ต่นัด่แลอิย่่ไม่ีผ่ืานัการป่ระเมิีนั ห้รือิ
บริษััท Sylvera ระบุว่่าคำร่�งห้น่ั�งขอิงโคำรงการ REDD ขอิงต่นันัั�นัไป่ไม่ีถู่งเป้่าห้มีาย ห้รือิ Bloomberg Green รายงานัว่่า
โคำรงการป่่าคำาร์บอินัขอิง Nature Conservancy ไม่ีป่ระสบคำว่ามีสำาเร็จในัการห้ยุดการตั่ดไม้ีทำาลายป่่า แต่่ข้อิม่ีลเห้ล่านีั�
กลับทำาให้้การชีดเชียคำาร์บอินัเป็่นัสิ�งที�สมีเห้ตุ่ผืลเพราะพว่กเขาแย้งว่่าส่ว่นัที�เห้ลือิอีิก 9%, ห้รือิ 50% ขอิงโคำรงการนัั�นัเกิด
การชีดเชียอิย่างแท้จริง Bloomberg Green อิธิิบายว่่า “ในัทางวิ่ทยาศาสต่ร์แล้ว่ กลไกชีดเชียคำาร์บอินันัั�นัสมีเห้ตุ่ผืล” 
เพียงแต่่ต้่อิงมีีกฎห้มีายที�ดีกว่่านีั�

ในัคำว่ามีเป็่นัจริงแล้ว่ ไม่ีมีีกฎห้มีายใดที�สามีารถูทำาให้้กลไกชีดเชียคำาร์บอินั (ที�ไร้คำว่ามีห้มีายนีั�) สามีารถูห้ยุดยั�งภาว่ะ
โลกร้อินัได้ ปั่ญห้าที�แท้จริงได้แก่แนัว่คิำดเรื�อิงการชีดเชียนีั�คืำอิการถู่ว่งเว่ลามิีให้้สิ�งที�ได้ผืลจริงๆในัการชีะลอิภาว่ะโลกร้อินั
ได้แก่การห้ยุดป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกนัั�นัเกิดข่�นัอิย่างเป็่นัร่ป่ธิรรมี บริษััทนัำ�ามัีนัเพียงแค่ำซืุ�อิคำาร์บอินัเคำรดิต่เพื�อิให้้บริษััทขอิง
ต่นัเป็่นั “carbon neutral” ซุ่�งเป็่นัเรื�อิงที�ไร้สาระ

กลไกชีดเชียคำาร์บอินั, REDD, และ NBS เป็่นัเพียงแค่ำเคำรื�อิงมืีอิขอิงนัักป่ล่อิยมีลภาว่ะทั�งห้ลายที�ทำาให้้บริษััทสามีารถู
ดำาเนิันักิจกรรมีป่ล่อิยก๊าซุเรือินักระจกต่่อิไป่ได้ต่ามีป่กติ่ในัขณะที�สร้างภาพว่่ารักษัาสิ�งแว่ดล้อิมีไป่ด้ว่ยกันั






