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ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)

REDD มีีอิิทธิิพลต่่อนโยบายป่่าไม้้ของนานาประเทศมากว่่า 15 ปีี ด้้วยการให้้คำ�มั่่
ำ �นว่่าจะทำำ�ให้้ต้้นไม้้มีีค่่าในขณะที่่�
ยัังมีีชีีวิิตอยู่่�มากกว่่าต้้นไม้้ที่่�ถููกโค่่นทำำ�ซุุง ได้้แก่่มููลค่่าที่่�สัังคมจะได้้จากการดููดซัับก๊๊าซเรืือนกระจก ด้้วยวิิธีีที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดต้้นทุนุ
ที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุด ในอดีีต บริิษััทเอกชนที่่�ทำำ�กำ�ำ ไรมหาศาลจากการพลิิกผืืนป่่าให้้เป็็นไร่่นาเชิิงเดี่่�ยว ทุ่่�งปศุุสััตว์์ เหมืืองแร่่ เขื่่�อน หรืือ
สิ่่�งก่่อสร้้างอื่่�น ๆ ไม่่เคยให้้ความสนใจกัับ REDD มาก่่อน
REDD นั้้�นประสบความล้้มเหลวในการป้้องกัันป่่ามิิให้้ถููกทำำ�ลายอย่่างไม่่ต้้องสงสััย แต่่ถ้้าเรามองแต่่ความล้้มเหลว
ที่่�ชััดเจนของ REDD เราก็็จะไม่่เห็็นภาพรวมทั้้�งหมดของผลกระทบด้้านลบที่่�ตามมา
REDD คืือตััวย่่อของคำำ�ว่่า ‘Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation’ หรืือ
กระบวนการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า ซึ่่�งเป็็นหัวั ใจสำำ�คััญของนโยบายป่่าไม้้นานาชาติิเมื่่�อ 15
ปีีที่่�ผ่่านมา
จุุดเริ่่�มต้้นของ REDD นั้้�นคืือสมมติิฐานที่่�ให้้ค่่าตอบแทนแก่่การไม่่ตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าและหัันมาอนุุรัักษ์์ป่่าแทน ดัังนั้้�น
REDD จึึงทำำ�ให้้ต้้นไม้้มีีค่่าในขณะที่่�ยัังมีีชีีวิตอยู่
ิ ่�มากกว่่าต้้นไม้้ที่่�ถููกโค่่นทำำ�ซุุง และเป็็นวิธีิ ีลดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
ต้้นทุุนที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุด
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�สนัับสนุุน REDD นั้้�น การจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ที่่�อนุุรัักษ์์ป่่าแทนที่่�จะทำำ�ลายนั้้�นเป็็นวิธีิ ีที่่�สมบููรณ์์แบบ
ทว่่าบริิษััทเอกชนที่่�ทำำ�กำำ�ไรมหาศาลจากการพลิิกผืืนป่่าให้้เป็็นไร่่ปาล์์มหรืือถั่่�วเหลืือง ทุ่่�งปศุุสััตว์์ เหมืืองแร่่ เขื่่�อน
ถนน หรืือสิ่่�งก่่อสร้้างอื่่�น ๆ ไม่่เคยสนใจในโครงการ REDD เลยเนื่่�องจากผลกำำ�ไรที่่�ได้้จากการตััดไม้้สููงกว่่าจากการอนุุรัักษ์์
ป่่ามาก ไม่่ว่่าใครก็็ตามที่่� “สนใจประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจเหนืือสิ่่�งอื่่�นใดย่่อมจะลงทุุนในน้ำำ�มั
� นป
ั าล์์มมากกว่่า” ตามที่่�กลุ่่�ม
สนัับสนุุนระบบตลาด REDD เขีียนไว้้ในปีี 2014
กลุ่่�มอื่่�น ๆ ก็็ไม่่สนใจเช่่นกัันเพราะกิิจกรรมตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าของตนนั้้�นเป็็นการกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมาย ดัังนั้้�นจะมีีบริิษััท
ไหนที่่�จะสมััครโครงการ REDD และเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�ผิิดกฎหมายในอดีีตอย่่างแน่่นอน

นอกจากนี้้ยั� งั มีีกลุ่่�มที่่�ตัดั ไม้้ทำ�ำ ลายป่่าเพื่่ออ้
� า้ งสิิทธิิในที่่�ดินิ ผืืนนั้้น� ซึ่่ง� จะไม่่สนใจผลตอบแทนที่่�จะได้้จาก REDD เนื่่อ� งจาก
เป้้าหมายหลัักของกลุ่่�มนี้้�มิิใช่่การทำำ�กำำ�ไรในระยะสั้้�น
15 ปีีผ่่านไป แนวคิิดเรื่่�อง REDD ที่่�เคยนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
โลกและให้้คำ�มั่่
ำ �นว่่ากลไก REDD จะเป็็นแนวทางในการลดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�รวดเร็็วและถููกที่่�สุุดด้้วยการป้้องกัันการตััดไม้้
ทำำ�ลายป่่านั้้�นประสบความล้้มเหลวในการป้้องกัันการตััดไม้้ในวงกว้้าง อััตราการตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่าในบราซิิล เปรูู และคองโก
นั้้�นเพิ่่�มสููงขึ้้�นมาโดยตลอดตั้้�งแต่่มีีการนำำ�กลไก REDD มาใช้้
ความล้้มเหลวของ REDD ในการป้้องกัันการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่านี้้�ได้้รัับการบัันทึึกไว้้เป็็นเอกสาร งานวิิจััยเกี่่�ยวกัับ
ประสิิทธิิภาพของเงิินทุุนจากรััฐบาลเยอรมัันที่่�สนัับสนุุนกลไก REDD เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้�อธิิบายว่่าทำำ�ไมเรื่่�องราวความสำำ�เร็็จของ
REDD จึึงเกิิดจาก “การลดความคาดหวัังที่่�มีีต่่อโครงการ” ที่่�ทำำ�ให้้กลุ่่�มผู้้�สนัับสนุุน REDD สามารถสร้้าง “สิ่่�งที่่�ดููเหมืือน
ผลลััพธ์์เชิิงบวกในบริิบทของข้้อจำำ�กััดของกลไก”
และราคาที่่ต้� อ้ งจ่่ายในการปรัับลดความคาดหวัังนี้้ก็� คื็ อื “ความเจืือจางลงของเป้้าหมายในการหยุุดการตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่า”
อย่่างไรก็็ตาม การให้้ความสนใจแต่่เพีียงความล้้มเหลวของกลไก REDD ในการลดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าจะทำำ�ให้้เราไม่่
เห็็นภาพรวมทั้้�งหมดของผลกระทบด้้านลบที่่�ตามมา

REDD ไม่่ใช่่ความล้้มเหลวสำำ�หรัับทุุกคน
ชาวป่่า

REDD ไม่่ใช่่ความล้้มเหลวสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ใช้้กลไกนี้้�เป็็นเครื่่�องมืือสร้้างอิิทธิิพลควบคุุมที่่�ดิินที่่�เคยเป็็นของชนพื้้�นเมืืองและ
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เรื่่�องราวของการเกษตรแบบตััดและเผา การเกษตรพื้้�นบ้้านที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการตััดไม้้ และการเกษตรในแบบของชาว
บ้้านที่่�ต้้องพััฒนาให้้ทัันสมััยนั้้�นได้้รัับการยอมรัับกัันมากขึ้้�นกว่่าเมื่่�อ 15 ปีีที่่�ผ่่านมา ถึึงแม้้ว่่าจะเป็็นความเชื่่�อที่่�ผิิดและทำำ�ให้้
เกิิดการถืือครองที่่�ดิินโดยนายทุุนรายใหญ่่
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นอกจากนี้้� REDD เกืือบทุุกโครงการมุ่่�งเปลี่่�ยนวิิธีีการใช้้ทรััพยากรป่่าของชุุมชนท้้องถิ่่�น และเบี่่�ยงเบนความสนใจ
ของสาธารณชนไปจากการตััดไม้้ทำำ�บายป่่าของนายทุุน
อีีกกลไกหนึ่่�งที่่�ถือกำ
ื ำ�เนิิดจาก REDD ได้้แก่่ ‘nature-based solutions’ (NbS) ก็็ไม่่ทำำ�ให้้อุุตสาหกรรมพลัังงาน
ฟอสซิิลต้้องผิิดหวััง
REDD ได้้สร้้างข้้อแก้้ตััวให้้แก่่อุตุ สาหกรรมเพื่่�อปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกกัันได้้ต่อ่ ไป ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมหลัักที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
ธุุรกิิจและก่่อให้้เกิิดภาวะโลกร้้อน กลไก REDD, REDD+ และ NbS ในปััจจุุบัันทำำ�ให้้บริิษััทน้ำำ��มััน ถ่่านหิิน และก๊๊าซ
ธรรมชาติิสามารถอ้้างได้้ว่่ากิิจกรรมของพวกตนไม่่ได้้ทำำ�ให้้เกิิดภาวะโลกร้้อน
สิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�ก็็เพีียงแค่่จ่่ายเงิินให้้ผู้้�ที่่�อ้้างว่่าทำำ�กิิจกรรมดููดซัับคาร์์บอนในสถานที่่�ที่่�อื่่�น บริิษััทสายการบิิน เหมืืองแร่่
เกษตร และอาหาร เป็็นธุุรกิิจที่่�ใช้้กลไก REDD เป็็นกลยุุทธ์์ในการรัักษากระบวนการผลิิตที่่�ใช้้พลัังงานถ่่านหิินของตนไว้้
อย่่างไรก็็ตาม ข้้อเท็็จจริิงมัันเป็็นไปไม่่ได้้ที่่�จะชดเชยผลกระทบที่่�เกิิดจากภาวะโลกร้้อนที่่�เกิิดจากการปล่่อยคาร์์บอน
จากพื้้�นผิิวโลกที่่�อาศััยเวลานัับล้้านปีีในการฝัังตััว
ต่่อให้้สมมติิว่่ากลไก REDD สามารถทำำ�เช่่นนั้้�นได้้จริิงด้้วยการปลููกต้้นไม้้มากขึ้้�นหรืือป้้องกัันการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า
เรื่่�องนี้้�เป็็นมายาคติิที่่�อัันตราย
ด้้วยการหล่่อเลี้้�ยงมายาคติินี้้�ไว้้ กลไก REDD สามารถเบี่่�ยงเบนความสนใจของสาธารณชนไปจากการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกไปตามปกติิและจึึงกลายเป็็นตััวการของภาวะโลกร้้อนไปเสีียเอง
ประการสุุดท้้าย บริิษััทที่่�ปรึึกษา องค์์กรอนุุรัักษ์์ และ NGO ก็็ได้้รัับผลประโยชน์์จากประเทศอุุตสาหกรรมและ
โครงการที่่�สนัับสนุุนทุุนให้้แก่่ REDD ด้้วยเงิินที่่�ใช้้ซื้้�อคาร์์บอนเครดิิต นายหน้้าซื้้�อขายที่่�เชี่่�ยวชาญด้้านกลไก REDD เจ้้าของ
โครงการภาคเอกชน สถาบัันรัับรองมาตรฐาน และบริิษััทตรวจประเมิินก็็เช่่นเดีียวกัันที่่�ได้้ส่่วนแบ่่งผลกไรกัันอย่่างถ้้วนหน้้า
สำำ�หรัับบริิษััทเหล่่านี้้�แล้้ว กลไก REDD ก็็ไม่่เชิิงเป็็นความล้้มเหลวเสีียทีีเดีียว
คืือตััวย่่อของคำำ�ว่่า ‘Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation’ หรืือ
กระบวนการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า

บทที่่� 2

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

REDD อะไรที่่�ซ่่อนอยู่่�เบื้้�องหลัังคำำ�ว่่า R – E – D - D?
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ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)

ป่่าไม้้เกี่่�ยวข้้องอย่่างไรกัับการประชุุมสุุดยอดด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโลกของ
สหประชาชาติิ?
จากข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่าคาร์์บอนพบมากในถ่่านหิิน น้ำำ��มััน และก๊๊าซธรรมชาติิ เช่่นเดีียวกัับในต้้นไม้้ ทำำ�ให้้เกิิดแนวคิิด
เรื่่�องการลดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าคืือแนวทางที่่�สำำ�คััญที่่�จะแก้้ปััญหาโลกร้้อน
แต่่กลุ่่�มนัักวิิทยาศาสตร์์ที่่ใ� ห้้คำ�ปรึึ
ำ กษาแก่่สหประชาชาติิในเรื่่อ� งภาวะโลกร้้อนได้้โต้้แย้้งว่่า เพื่่�อลดความเสี่่ย� งจากโลก
ร้้อน เราควรคำำ�นึึงถึึงปริิมาณคาร์์บอนในบรรยากาศ มากกว่่าที่่�จะหาแหล่่งที่่�มา สอดคล้้องกัับบริิษัทั น้ำำ�มั
� นั และประเทศ
อุุตสาหกรรมต่่าง ๆ นิิยมใช้้ข้อ้ โต้้แย้้งนี้้เ� พื่่�อเบี่่�ยงเบนความสนใจของสาธารณชนไปจากความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่ต้� อ้ งฝัังคาร์์บอน
ไว้้ใต้้ดินิ เช่่นเดิิมแทนการปล่่อยสู่่บ� รรยากาศในรููปของคาร์์บอนไดออกไซด์์ ซึ่่ง� หมายถึึงการหยุุดกิิจกรรมขุุดเจาะน้ำำ�มั
� นั ถ่่านหิิน
และก๊๊าซธรรมชาติิ
REDD จึึงถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อต่่ออายุุกิิจกรรมเหล่่านี้้�โดยอ้้างว่่าการรัักษาป่่า (หรืือการปลููกต้้นไม้้เป็็นล้้านๆ ต้้น) จะ
สามารถแก้้ไขความเสีียหายที่่�เกิิดจากกิิจกรรมการเผาคาร์์บอนของมนุุษย์์ได้้ ซึ่่�งเป็็นการเบี่่�ยงเบนความสนใจที่่�ก่่อให้้เกิิด
อัันตราย

ทำำ�ไม REDD จึึงมีีชื่่�อเรีียกอื่่�น ๆ ที่่�ต่่างกัันไป และความแตกต่่างระหว่่างชื่่�อเหล่่านี้้�คืืออะไร?
คำำ�อธิิบายที่่ว่� า่ REDD สามารถช่่วยลดอััตราการตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่าได้้นั้้น� ถูกู เปลี่่�ยนแปลงอยู่่เ� สมอตั้้�งแต่่เกิิด REDD ขึ้้น� ในปีี
2005 การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความแตกต่่างของ REDD ที่่ไ� ด้้รับั การออกแบบจากกลุ่่�มผลประโยชน์์ต่า่ ง ๆ
เดิิมทีนั้้ี น� REDD คืือข้อ้ เสนอลดปริิมาณคาร์์บอนในบรรยากาศด้้วยการลดการตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่าโดยการให้้ค่า่ ตอบแทนแก่่
บริิษัทั เอกชนที่่�ทำ�ธุ
ำ รุ กิิจเกี่่ย� วกัับการตััดไม้้

เมื่่�อเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อ ๆ มาและ REDD ได้้เพิ่่�มกิิจกรรมสนัับสนุุนต่่าง ๆ เข้้ามาในโครงการและกลายเป็็น
กิิจกรรมหััวหอกที่่�เชื่่�อกัันในขณะนั้้�นว่่าจะสามารถระดมทุุนขนาดใหญ่่ได้้ กิิจกรรมอย่่างการปลููกต้้นไม้้ การอนุุรัักษ์์ป่่า และ
วนเกษตรแบบดั้้�งเดิิม ได้้รัับการประกาศว่่าเป็็นโครงการที่่�สามารถขอรัับทุุนสนัับสนุุนจาก REDD ได้้
ต่่อไปนี้้�เป็็นโครงการ REDD ในรููปแบบที่่�แตกต่่างกััน 5 รููปแบบ :
RED ที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี 2005 ซึ่่�งมุ่่�งเป้้าไปที่่� D=deforestation (การตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่า) มีีสมมติิฐานซึ่่�งได้้แก่่ทุุนของ RED
จะทำำ�ให้้การตััดไม้้ลดลงโดยการจ้้างให้้บริิษััทที่่�ทำำ�ธุุรกิิจตััดไม้้หยุุดกิิจกรรมของตนลง
ต่่อมาได้้มีีการเพิ่่�ม D ตััวที่่�สองได้้แก่่ degradation (การทำำ�ความเสื่่�อมโทรมให้้แก่่ป่่า) เข้้ามาในปีี 2007 เป็็น REDD
ซึ่่�งทำำ�ให้้สามารถให้้ทุุนแก่่ผู้้�ที่่�ทำำ�ให้้ป่่าเสื่่�อมโทรมแต่่ยัังมีีต้้นไม้้ยืืนต้้นอยู่่�ดัังนั้้�นจึึงยัังสามารถเรีียกได้้ว่่าเป็็นป่่าตามคำำ�จำำ�กััด
ความของสถิิติิสากล ทั้้�ง RED และ REDD สััญญาที่่�จะจ่่ายเงิินให้้แก่่ใครก็็ตามที่่�วางแผนจะทำำ�ลายป่่าแต่่ยกเลิิก จะเห็็นได้้ชััด
ว่่าระบบค่่าตอบแทนเช่่นนี้้�จะทำำ�ให้้เกิิดการแบล็็กเมล์์ “ถ้้าคุุณไม่่จ่่ายฉััน ฉัันก็็จะทำำ�ลายป่่า”
หลัังจากนั้้�นไม่่นานก็็มีีการเพิ่่�มเครื่่�องหมาย + (บวก) เข้้าไปท้้ายชื่่�อเป็็น REDD+ ที่่�สนัับสนุุนทุุนให้้แก่่บริิษััทที่่�ปลููกป่่า
หรืืออนุรัุ ักษ์์ป่่า เครื่่�องหมาย “+” คืือ ‘การเก็็บกัักคาร์์บอน’ (การปลููกป่่า), ‘การจััดการป่่าอย่่างยั่่�งยืืน’ (การตััดซุุงเชิิง
อุุตสาหกรรม) และการอนุุรัักษ์์ป่่า (พื้้�นที่่�อนุรัุ ักษ์์) ซึ่่�งสามารถสมััครขอรัับทุุนสนัับสนุุนจาก REDD ได้้ เหตุุผลเบื้้�องหลัังการ
ใส่่เครื่่�องหมายบวกเช่่นนี้้�มีคว
ี ามแตกต่่างกัันไป แต่่ส่่วนใหญ่่จะเป็็นการให้้เหตุุผลว่่าเมื่่�อต้้นไม้้เติิบโตขึ้้�น ก็็จะสามารถดููดซัับ
คาร์์บอนที่่�สููงขึ้้�นด้้วย ดัังนั้้�นการปลููกป่่าน่่าจะเป็็นผลดีีต่่อสภาพอากาศโลกและบริิษััทผลิิตไม้้ก็็จะได้้รัับเงิินพิิเศษเพื่่�อการคััด
เลืือกไม้้ที่่�จะตััดอย่่างเหมาะสมและระมััดระวัังมากขึ้้�นเพื่่�อมิิให้้เกิิดการตััดที่่�มากเกิินความจำำ�เป็็น
การเพิ่่�มเรื่่อ� งอนุุรักั ษ์์เข้้าไปในขอบเขตนิิยามของ REDD ยิ่่ง� ก่่อให้้เกิิดปััญหามากขึ้้น� เนื่่อ� งจากผู้้�ที่่ทำ� �กิ
ำ จิ กรรมอนุุรักั ษ์์ป่า่
อยู่่�ก่อนที่่
่ จ� ะเกิิดกองทุุน REDD แล้้วและต้้องการสมััครเพื่่�อขอเงิินทุนุ สนัับสนุุนจะต้้องผ่่านเกณฑ์์หนึ่ง�่ ในสองเงื่่อน
� ไขต่่อไปนี้้� :
1. กิิจกรรมบางส่่วน (เช่่น การทำำ�ไร่่เลื่่�อนลอย) เป็็นการกระทำำ�ที่่�ทำำ�ลายป่่าและจะต้้องหยุุดการทำำ�ไร่่ในลัักษณะดััง
กล่่าวเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับการสนัับสนุุนด้้านทุุน หรืือ
2. ป่่าในพื้้�นที่่�ถูกู บุุกรุุก ซึ่่�งถ้้าปราศจากซึ่่�งทุุนสนัับสนุุนจาก REDD แล้้วก็็ไม่่สามารถหยุุดยั้้�งการบุุกรุุกดัังกล่่าวได้้

การเปลี่่�ยนแปลงขั้้�นต่่อมาได้้แก่่อำำ�นาจหน้้าที่่�และขอบเขตของ REDD+ โดยให้้เหตุุผลว่่า REDD+ จะต้้องครอบคลุุม
พื้้�นที่่�ที่่�กว้้างใหญ่่กว่่าพื้้�นที่่�ของโครงการใดโครงการเดีียว ดัังนั้้�นจึึงเกิิดโครงการ REDD+ ที่่�ครอบคลุุมทั้้�งภููมิิภาค จัังหวััด
หรืือแม้้แต่่ประเทศ ที่่� REDD+ พิิจารณาว่่าจะต้้องลดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าลง มิิฉะนั้้�นกิิจกรรมตััดไม้้ก็็จะเพีียงย้้ายไปดำำ�เนิิน
การที่่�อื่่�นต่่อ
แม้้แต่่ข้อต
้ กลงปารีีสเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโลกในปีี 2016 ก็็ยัังอ้้างอิิงถึึง REDD+ รููปแบบนี้้�
เนื่่�องจากครอบคลุุมพื้้�นที่่�ป่่าต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ภายใต้้การถืือครอง และรััฐบาลของแต่่ละประเทศก็็ต้้องการเข้้าควบคุุมกิิจกรรม
การเก็็บกัักคาร์์บอนไว้้ในป่่าด้้วยกลไก REDD+ และปริิมาณคาร์์บอนที่่�โครงการ REDD+ แต่่ละโครงการเก็็บกัักได้้ก็็ได้้ถููก
นำำ�ไปรวมอยู่่�ในแผนการปลููกป่่าคาร์์บอนของประเทศ ซึ่่�งได้้รัับการสนัับสนุุนโดยกองทุุน The World Bank’s BioCarbon
Fund เกิิดเป็็นตลาดคาร์์บอนภาคสมััครใจขึ้้�น
โครงการ REDD+ ในแต่่ละภููมิิภาคก็็ยัังมีีอิิทธิิพลในพื้้�นที่่�อยู่่�ถึึงแม้้ว่่าจะรวมเข้้ากัับแผนระดัับชาติิแล้้วก็็ตาม ซึ่่�งเรื่่�อง
เช่่นนี้้�เกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่เมื่่�อไร เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างไร และจะส่่งผลอย่่างไรต่่อโครงการย่่อยอย่่างไรนั้้�นก็็ยัังไม่่มีคว
ี ามชััดเจน

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

เงื่่�อนไขดัังกล่่าวนี้้�ไม่่เพีียงแต่่ส่่งเสริิมให้้เกิิดการเข้้าใจผิิดว่่าชนพื้้�นเมืือง ชุุมชนท้อ้ งถิ่่�นคือผู้้�ที่่
ื �ทำำ�ลายป่่าเสีียเอง แต่่ยััง
ลดบทบาทการเป็็นผู้้�พิิทัักษ์์ป่่าของชนพื้้�นเมืือง ชุุมชนท้้องถิ่่�นอีีกด้้วย ซึ่่�งเป็็นการละเลยบทบาทการเป็็นผู้้�พิิทัักษ์์ป่่าของชน
พื้้�นเมืือง ชุุมชนท้้องถิ่่�นอย่่างถููกต้้องตามกฎหมายในหลายประเทศ และ REDD กล่่าวหาว่่าชนพื้้�นเมืือง ชุุมชนท้้องถิ่่�นเป็็นผู้้�
บุุกรุุกป่่าที่่�พวกเขาอาศััยอยู่่�มานานเสีียเอง
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REDD เป็็นชื่่�อที่่�ไม่่เหมาะสมกัับการประชาสััมพันธ์
ั ์เพราะยาวเกิินไป เป็็นศััพท์์เทคนิิค อธิิบายยาก และแปลเป็็น
ภาษาต่่าง ๆ ได้้ยาก
เมื่่�อเกิิดการต่่อต้้าน REDD และข้้อเสีียของ REDD เริ่่�มมองเห็็นได้้ชััดเจน องค์์กรอนุุรัักษ์์ขนาดใหญ่่องค์์กรหนึ่่�งก็็ได้้
เริ่่�มโปรโมท REDD ในชื่่�ออื่่�น ซึ่่�งได้้แก่่ Nature-Based Solutions (NbS) หรืือ Nature Climate Solutions มีีความหมาย
ว่่าการแก้้ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมโดยใช้้ธรรมชาติิ
Indigenous REDD หรืือ REDD สำำ�หรัับชนพื้้�นเมืืองเป็็นสััมปทานที่่�ได้้รัับการผลัักดัันโดยชนพื้้�นเมืืองเพื่่�อให้้กลุ่่�มผู้้�
สนัับสนุุน REDD ได้้ตระหนัักว่่าการต่่อต้้านของชนพื้้�นเมืืองต่่อการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่านี้้�เองที่่�ทำ�ำ ให้้ป่่าบางแห่่งเหลืือรอดมาได้้
จนถึึงปััจจุุบััน
REDD ประเภทนี้้�เกิิดหลัังจากที่่�มีีการเพิ่่�มงานอนุุรัักษ์์เข้้าไปในขอบเขตงานของ REDD
สิิทธิิทางกฎหมายเหนืือดิินแดนของชนพื้้�นเมืืองคืือความต้้องการหลัักของชนพื้้�นเมืืองมาโดยตลอดและทำำ�ให้้ชนพื้้�น
เมืืองเข้้าร่่วมในโครงการ Indigenous REDD ทว่่าในกรณีีส่่วนมากแล้้วความต้้องการนี้้�ยัังไม่่ได้้รัับการตอบสนอง

ใครคืือต้้นคิิดและใครเป็็นผู้้�สนัับสนุุน REDD?
จุุดเริ่่�มต้้นของ REDD เริ่่�มที่่�การประชุุมว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศของสหประชาชาติิ โครงการที่่�อ้้างว่่า
สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกด้้วยการงดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า (ยกตััวอย่่างเช่่นบริิษััทผู้้�ผลิิตน้ำ�มั
ำ� ันปาล์์มและน้ำำ��มันั
ถั่่�วเหลืืองงดการถางป่่าเพื่่�อขยายพื้้�นที่่�เพาะปลููก เป็็นต้น้ ) ถููกถอดออกจากการซื้้�อขายคาร์์บอนภายใต้้พิิธีีสารเกีียวโตในปีี
1997 นัักเจรจาต่่อรองด้้านสิ่่�งแวดล้้อมได้้ให้้เหตุุผลไว้้ว่่า
ประการแรก โครงการเหล่่านี้้�มีคว
ี ามสามารถที่่�จะผลิิตคาร์์บอนเครดิิตเป็็นจำำ�นวนมากจนท่่วมตลาดและทำำ�ให้้ราคา
ของคาร์์บอนเครดิิตตกต่ำำ��
ประการที่่ส� อง เมื่่�อเกิิดไฟป่่า โครงการเหล่่านี้้�ก็็จะสููญเสีียค่่าชดเชยการดููดซัับคาร์์บอนไป (เหตุุผลที่่�โต้้แย้้งกัันใน
ขณะนั้้�นก็็คืือการเก็็บกัักคาร์์บอนไว้้ในป่่านั้้�นขาดความยั่่�งยืืนที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับชดเชยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ถูกู ปล่่อยออกไปแล้้ว)
ประการที่่ส� าม การลดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าในพื้้�นที่่�จำำ�กััดในโครงการปลููกป่่าคาร์์บอนไม่่ได้้หมายความว่่าจะป้้องกัันมิิ
ให้้นัักตััดไม้้ย้้ายพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการไปยัังพื้้�นที่่�อื่่�น
ประการสุุดท้้าย เรายัังไม่่มีวิี ิธีีทางตรงที่่�ใช้้วััดปริิมาณคาร์์บอนที่่�เก็็บกัักไว้้ในป่่า ดัังนั้้�นตััวเลขที่่�ใช้้กัันอยู่่�ทั่่�วไปนั้้�นไม่่
แม่่นยำำ�และไม่่น่่าเชื่่�อถืือเป็็นอย่่างยิ่่�ง
องค์์กรอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมสากลอย่่าง Environmental Defense และ Nature Conservancy หรืือสถาบัันที่่�
ปรึึกษาอย่่าง World Resources Institute (WRI) ได้้ทำำ�การรณรงค์์อย่่างหนัักเพื่่�อรวมโครงการปลููกป่่าคาร์์บอนเข้้าไปใน
กลไกการซื้้�อขายคาร์์บอนเครดิิตของพิิธีีสารเกีียวโต ในปีี 2005 “Coalition for Rainforest Nations” หรืือความร่่วมมืือ
ระหว่่างประเทศในเขตป่่าฝน ซึ่่�งนำำ�โดยตััวแทนจากประเทศปาปััวนิิวกิินีีและคอสตาริิกา ได้้นำำ�เอาแนวคิิด RED ดั้้�งเดิิม (ลด
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกด้้วยการลดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า) ขึ้้�นมาเสนอต่่อที่่�ประชุุมสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศโลกใหม่่
การร่่วมมืือเช่่นนี้้�มัักถูกู นำำ�ไปสื่่�อสารต่่ออย่่างผิิด ๆ ว่่าเป็็นความร่่วมมือื ระหว่่างประเทศในเขตป่่าฝนในขณะที่่�ชื่่�อที่่�ถููก
ต้้องได้้แก่่ “ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศในเขตป่่าฝน” เป็็นชื่่�อที่่�บ่่งบอกถึึงความเป็็น NGO ดั้้�งเดิิม ซึ่่�งคิิดขึ้้�นโดยนัักศึึกษา
คณะบริิหารธุุรกิิจแห่่งมหาวิิทยาลััยโคลััมเบีียสองคน และหนึ่่�งในนั้้�นเป็็นชาวปาปััวนิิวกิินีีและเป็็นตััวแทนของประเทศใน
การประชุุมสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโลก
การสนัับสนุุนด้้านทุุนจากรััฐบาลของประเทศอุุตสาหกรรมอย่่างนอร์์เวย์์ เยอรมนีี และสหราชอาณาจัักร ทำำ�ให้้

โครงการ “Coalition for Rainforest Nations” นี้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการทำำ�ให้้ REDD ฝัังรากลึึกลงในเวทีีประชุุม
สหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโลก ณ เมืืองบาหลีี ประเทศอิินโดนีีเซีีย ในปีี 2007 ในปีีเดีียวกัันนั้้�น
เอง World Bank ได้้ริิเริ่่�มโครงการ Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) หรืือกลไกสร้้างพัันธมิติ รร่่วมโครงการ
ป่่าคาร์์บอนขึ้้�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อก่อตั้้
่ �งตลาดคาร์์บอนขึ้้�นโดยเร่่งด่่วน หลัังจากนั้้�นไม่่นานก็็ได้้ก่่อตั้้�งกองทุุน BioCarbon
Fund และ Forest Investment Program (FIP) หรืือโครงการลงทุุนในผืืนป่่าขึ้้�น
เมื่่�อประกอบกัับโครงการอย่่าง REDD Early Movers (REM) ของรััฐบาลเยอรมัันและ International Climate
and Forest Initiative (NICFI) ของรััฐบาลนอร์์เวย์์แล้้ว โครงการเหล่่านี้้�เป็็นการนำำ�ร่่องกลไก REDD+ เข้้าไปในกลุ่่�ม
ประเทศในซีีกโลกใต้้
ถึึงแม้้ว่่าในที่่�สุุดแล้้วโครงการป่่าคาร์์บอนก็็ไม่่ได้้รัับการบรรจุุเข้้าในกลไกการซื้้�อขายคาร์์บอนเครดิิตของพิิธีีสารเกีีย
วโต แต่่กลไก REDD ก็็เกิิดขึ้้�นแทนเพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือทางนโยบายป่่าสำำ�หรัับนานาชาติิ
การสนัับสนุุนจากรััฐบาลของหลาย ๆ ประเทศและกองทุุนเพื่่�อมนุษุ ยธรรม ทำำ�ให้้เกิิดอุุตสาหกรรมใหม่่นี้้�ขึ้้�น อัันรวม
ไปถึึงบริิษััทที่่�ปรึึกษา บริิษััทผลิิตคาร์์บอนเครดิิตอย่่าง Wildlife Works Carbon สถาบัันรัับรองมาตรฐานอย่่าง Climate,
Community, and Biodiversity Standards (CCBS) และตััวแทนจำำ�หน่่ายคาร์์บอนเครดิิต

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

เมื่่�อตำำ�แหน่่งงานเหล่่านี้้�ผููกติิดอยู่่�กัับโครงการ REDD ความมีีประสิิทธิิภาพและความตรงต่่อวัตถุ
ั ุประสงค์์ของ REDD
ก็็จะถูกู ลดความสำำ�คััญลงไปในสายตาของผู้้�ที่่�สนัับสนุุนโครงการ REDD ทั้้�งหลาย
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บทที่่� 3

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

REDD ยัังจ่่ายเงิินซื้้�อคาร์์บอนเครดิิต
ทั้้�ง ๆ ที่่มีี� การตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าเพิ่่�มมากขึ้้�น เป็็นไปได้้อย่่างไร?
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ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)

ในปีี 2019 กองทุุน Green Climate Fund ได้้จ่่ายเงิินจำำ�นวน 96.5 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯ แก่่รััฐบาลบราซิิลเพื่่�อจ้้าง
ให้้ลดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า เช่่นเดีียวกัับที่่�ตั้้�งแต่่ปีี 2015 เป็็นต้นม
้ า โครงการ REDD Early Movers ของรััฐบาลเยอรมัันได้้
จ่่ายเงิิน 44 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯ แก่่รััฐบาลบราซิิล ทั้้�ง ๆ ที่่�การตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าในบราซิิลยัังเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่นำำ�
โครงการ REDD มาใช้้
เรื่่�องเช่่นนี้้�มิิใช่่เรื่่�องผิิดปกติิ เนื่่�องการการจ่่ายเงิินสนัับสนุุนเป็็นไปตามนิิยาม “ความสำำ�เร็็จ” ที่่�กำำ�หนดโดย REDD
ในกรณีีของ Green Climate Fund และ REDD Early Movers นั้้�น รััฐบาลของทั้้�งสองประเทศได้้ตกลงกัันว่่าจะ
จ่่ายค่่าตอบแทนตราบใดก็็ตามที่่�อััตราการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยในอดีีต ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ในกรณีีของบราซิิลได้้นำำ�ค่่า
สููงสุุดของอััตราการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าในปีี 2004 และ 2005 มาใช้้ ดัังนั้้�นจึึงไม่่เป็็นที่่�น่่าแปลกใจที่่�อััตราการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าลด
ลงเป็็นอย่่างมากหลัังโครงการ REDD เพราะการเลืือกใช้้ค่่าเกณฑ์์มาตรฐานโดยรััฐบาลบราซิิล
นอกจากนี้้�ยัังมีีเรื่่�องของการตััดเขตแดนของชนพื้้�นเมืืองและกล่่าวหาว่่าเป็็นต้้นตอของการตััดไม้้อย่่างผิิดกฎหมาย
เมื่่�อเริ่่�มนำำ� REDD มาใช้้รััฐบาลก็็หยุุดกระทำำ�เหล่่านี้้�และหัันมาจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่ชนพื้้�นเมืืองตามหลัักการของ REDD
ผลก็็คืืออัตั ราการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าเพิ่่�มสููงขึ้้�นอีีก
ทำำ�ไมรััฐบาลบราซิิลจัังยัังรัับเงิินสนัับสนุุนสำำ�หรัับโครงการ REDD อยู่่�?
เป็็นเพราะว่่าเลืือกเอาระยะเวลาที่่�มีีอััตราการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าสููงมาอ้้างอิิง แม้้ว่่าอััตราการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าจะเพิ่่�มสููง
ขึ้้�นหลัังเข้้าโครงการ REDD ก็็ยัังถืือว่่าเป็็นความสำำ�เร็็จ ตราบใดก็็ตามที่่�ไม่่เพิ่่�มสููงไปกว่่าอััตราการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าที่่�เคย
บัันทึึกไว้้ในอดีีต
เพราะสมมติิฐานคืืออััตราการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าอาจเพิ่่�มสููงกว่่าที่่�ผ่่านมาหากปราศจากโครงการ REDD
จะเห็็นได้้ว่า่ การจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่โครงการ REDD+ ใช้้การเทีียบเกณฑ์์จากอดีีต บางโครงการถึึงกัับใช้้เกณฑ์์ที่่ไ� ม่่
สมเหตุุสมผลกว่่า ได้้แก่่การนำำ�เอาอััตราการตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่าที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงมาเทีียบกัับอััตราที่่�สมมติิขึ้้นห
� ากปราศจากโครงการ
REDD ทำำ�ให้้เจ้้าของโครงการสามารถตั้้�งค่่าสมมติิได้้สููงตามใจชอบเพื่่�อให้้โครงการของตนสามารถรัับเงิินสนัับสนุุนต่่อไปได้้

ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น REDD ยัังได้้กำำ�หนดวิิธีีคำ�นว
ำ ณค่่าตอบแทนที่่�ทำำ�ให้้อัตั ราการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าที่่�สมมติิขึ้้�นหากปราศจาก
โครงการ REDD นั้้�นสููงเกิินจริิงไปมาก โดยค่่าสมมติิยิ่่�งสููง ความแตกต่่างระหว่่าอััตราที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงและอััตราสมมติิยิ่่�งมาก
ตามมาด้้วยปริิมาณคาร์์บอนเครดิิตที่่�สามารถนำำ�ไปขายได้้ที่่�สููงขึ้้�นเป็็นเงาตามตััว

โครงการ REDD หลายโครงการใช้้หลัักการนี้้�ในการคำำ�นวณคาร์์บอนเครดิิตที่่�โครงการของตนผลิิตได้้
ตััวอย่่างหนึ่่�งได้้แก่่โครงการ REDD ที่่�บริิหารจััดการโดยองค์์กร NGO เพื่่�ออนุรัุ ักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดได้้แก่่ The
Nature Conservancy (TNC) โดย TNC อ้้างว่่าหากปราศจากโครงการ REDD แล้้ว TNC วางแผนจะตััดไม้้ในป่่าเพื่่�อนำำ�มา
ขายเป็็นซุุงในปีีต่อม
่ า คำำ�กล่่าวอ้้างนี้้�ไม่่น่่าเชื่่�อถืออย่
ื ่างยิ่่�ง เพราะอีีก 20 ปีีต่่อมา TNC ได้้ระดมทุุนเพื่่�อซื้้�อที่่�ป่่าจำำ�นวนมาก
และอ้้างว่่าเพื่่�อป้้องกัันการตััดไม้้มาขาย

REDD เป็็นเครื่่�องมืือควบคุุมที่่�ดิินของชนพื้้�นเมืือง
ความขััดแย้้งที่่�เกิิดขึ้้�นจากโครงการ REDD และผลกระทบที่่�มีีต่อชนพื้้
่
�นเมืืองนั้้�นได้้รัับการบัันทึึกไว้้เป็็นจำำ�นวนมาก
โดยความขััดแย้้งมัักเกิิดขึ้้�นบนเขตพื้้�นที่่�ทัับซ้้อน เช่่นเมื่่�อโครงการ REDD กำำ�หนดพื้้�นที่่�หนึ่่�ง ๆ เป็็นเขตหวงห้้ามโดยเพิิกเฉย
ต่่อสิิทธิิบนที่่�ทำำ�กิินและป่่าของชนพื้้�นเมืืองที่่�อาศััยอยู่่�กัันมาเป็็นเวลานานมาแล้้ว และเขตหวงห้้ามมัักห้้ามมิิให้้ผู้้�ใดบุุกรุุกเข้้า
มาเก็็บฟืืนหรืือใช้้ไฟ บางครอบครััวถููกยึึดปศุุสััตว์์เพราะสััตว์์เลี้้�ยงของตนเข้้าไปเล็็มหญ้้าในเขตหวงห้้าม
นอกจากนี้้�ยัังก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งระหว่่างคนและสััตว์์ป่่า ยกตััวอย่่างเช่่นโครงการ REDD ในเขต Kasigau ใน
ประเทศเคนยา มีีรายงานว่่า ฝููงช้้างป่่าบุุกเข้้ามาทำำ�ลายพืืชไร่่ และชาวไร่่ไม่่ได้้รัับการชดเชยจากโครงการหรืือทางอุุทยาน
แห่่งชาติิแต่่อย่่างใด
นอกจากนี้้� REDD ยัังทำำ�ให้้รััฐบาลและองค์์กร NGO เพื่่�ออนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมมีีข้้ออ้้างเพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�ไร่่พาณิิชย์์
อีีกด้้วย เพราะทำำ�ให้้ชาวไร่่ต้้องพึ่่�งพาเทคโนโลยีีและทรััพยากรจากนายทุุนรายใหญ่่ อย่่างปุ๋๋�ยเคมีี เมล็็ดพัันธุ์์�พืชื แบบพิิเศษที่่�
เพิ่่�มผลผลิิต (อ้้างว่่าเพื่่�อชาวไร่่จะได้้ใช้้พื้้�นที่่�ปลููกน้้อยลง) มากขึ้้�น

โดยวิิธีีการเช่่นนี้้� โครงการ REDD ทำำ�ให้้ชาวบ้้านค่่อย ๆ สููญเสีียภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิม สิิทธิิ และการควบคุุมที่่�ดิินทำำ�กินิ
และวิิถีีชีีวิิตของตน
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น REDD หลายโครงการยัังใช้้โดรนบิินสำำ�รวจการใช้้ที่่�ดิินและใครบ้้างที่่�ใช้้ที่่�ดิินของโครงการ ซึ่่�งในบางครั้้�ง
อาจเป็็นด้้านที่่�ดีีเช่่นตรวจหาผู้้�บุุกรุุกป่่าชุุมชนอย่่างผิิดกฎหมายเพื่่�อลัักลอบตััดไม้้ ทว่่าการใช้้โดรนเพื่่�อการควบคุุมการใช้้
ที่่�ดิินของชนพื้้�นเมืืองนั้้�นเกิิดขึ้้�นบ่่อยกว่่า โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในพื้้�นที่่�ทัับซ้้อน จะเกิิดอะไรขึ้้�นหากโดรนตรวจพบการตััดไม้้
เพื่่�อนำำ�มาซ่่อมแซมบ้้านเรืือนของชนพื้้�นเมืือง? และเจ้้าของโครงการ REDD พร้้อมที่่�ปรึึกษาจะสามารถเก็็บข้้อมููลจากเครื่่�อง
มืือทำำ�แผนที่่�ดิิจิิทััลและแบ่่งปัันข้้อมููลนี้้�แก่่ชาวบ้้านผู้้�ร่่วมโครงการหรืือไม่่? ใครเป็็นผู้้�ที่่�ควบคุุมข้้อมููลเหล่่านี้้�?
ไม่่ว่่าจะเป็็นการตั้้�งเป้้าหมายเพื่่�อเปลี่่�ยนวิิธีีการทำำ�การเกษตรหรืือการใช้้ป่่าของชนพื้้�นเมืืองก็็ตาม
แต่่เจตนาของ
REDD ในทางปฏิิบัติั ิก็็คืือการลดทอนอิิสรภาพและความมั่่�นคงอาหารของชนพื้้�นเมืืองไม่่ทางใดก็็ทางหนึ่่�ง และก่่ออิิทธิิพลให้้
แก่่เจ้้าของโครงการและที่่�ปรึึกษาเหนืือที่่�ผืืนป่่าที่่�อยู่่�ในโครงการ REDD ในการกำำ�หนดมููลค่่าทางการเงิินให้้แก่่ต้้นไม้้ในฐานะ
ที่่�เป็็นหน่่วยเก็็บกัักคาร์์บอน
REDD และ “nature-based solutions” ทำำ�ให้้เกิิดการยึึดที่่�ดิินทำำ�กิินของชาวบ้้านมาเปลี่่�ยนเป็็นฐานการผลิิต
คาร์์บอนเครดิิตเพื่่�อการจำำ�หน่่าย

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

การโปรโมทการทำำ�ไร่่พาณิิชย์์เช่่นนี้้�ทำำ�ให้้บริิษััทเอกชนขนาดใหญ่่ บริิษััทที่่�ปรึึกษา และหน่่วยงานรััฐสามารถควบคุุม
การใช้้ที่่�ดิินของชาวบ้้านและควบรวมที่่�ดิินของชาวบ้้านเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบตลาดอาหารกระแสหลััก
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REDD เป็็นสาเหตุุของภาวะโลกร้้อน
REDD ทำำ�ให้้อุุตสาหกรรมที่่�ใช้้พลัังงานถ่่านหิินสามารถดำำ�เนิินกิิจการได้้ต่่อไปด้้วยการชะลอการเปลี่่�ยนถ่่ายระบบ
พลัังงานไปสู่่�พลัังงานสะอาดให้้ช้้าลง
บริิษััทเอกชนที่่�ได้้รัับแรงกดดัันให้้ดำำ�เนิินการอะไรสัักอย่่างเพื่่�อชะลอภาวะโลกร้้อนลงได้้หัันมาสร้้างภาพลัักษณ์์ของ
ตนว่่าเป็็นผู้้�พิิทัักษ์์ป่่า บริิษััทน้ำำ��มัันอย่่าง Eni และ Shell ประกาศว่่าจะ “ปกป้้องและอนุุรัักษ์์ผืืนป่่า” (Eni) และ “แนวทาง
nature-based solutions จะทำำ�ให้้บริิษััทบรรลุุเป้้าหมาย net-zero ภายในปีี 2050” (Shell)
อย่่างไรก็็ตามในทางปฏิิบัติั ินั้้�นแตกต่่างมาก บริิษััทเหล่่านี้้�มิิได้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�ให้้คำำ�มั่่�นไว้้ว่่าจะเก็็บคาร์์บอนไว้้ใต้้ดิิน
แต่่อย่่างใด เพราะยัังขุุดเจาะน้ำำ��มััน ถ่่านหิิน และก๊๊าซฟอสซิิลออกมาใช้้ต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุหลัักของภาวะโลกร้้อน
เหตุุผลที่่�บริิษััทน้ำำ�มั
� ันที่่�ก่่อให้้เกิิดมลภาวะส่่วนใหญ่่ของโลกอย่่าง Eni และ Shell ให้้ความสนใจกัับป่่า โครงการ
REDD และ “nature-based solutions” ก็็เพราะโครงการเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถดำำ�เนิินกิิจการต่่อไปได้้
สิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�ก็็เพีียงแต่่ประกาศว่่าจะผลิิตก๊๊าซฟอสซิิลที่่� “carbon neutral” ซึ่่�งขััดกัับข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่าพลัังงาน
ฟอสซิิลไม่่สามารถเป็็น “carbon neutral” ได้้ และกลไกชดเชยการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกด้้วยคาร์์บอนเครดิิตก็็เป็็นเพีียง
การฟอกเขีียวของบริิษััทน้ำำ��มััน เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถเผาพลัังงานฟอสซิิลเพื่่�อผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจกัันได้้ต่่อไป และ
กลายเป็็นต้้นเหตุุหลัักของปััญหาโลกร้้อนเมื่่�อเทีียบกัับผลลััพธ์์เล็็ก ๆ น้้อย ๆ อย่่างการช่่วยลดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าเสีียอีีก

บทที่่� 4
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คาร์์บอนทุุกประเภทเหมืือนกัันหรืือไม่่? :
คาร์์บอนจากฟอสซิิล อำำ�นาจ และความรุุนแรง

15

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น
16

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)

สมมติิฐานที่่�สนัับสนุุนหลักั การของ REDD ได้้แก่่คาร์์บอนทุุกประเภทส่่งผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศโลกแบบเดีียวกััน
หมดเป็็นคำำ�โกหกที่่�อันต
ั ราย ในโลกนี้้มี� คี าร์์บอนสองประเภทใหญ่่ๆ ได้้แก่่ คาร์์บอนที่่�ปล่อ่ ยจากพืืชหรือื Biotic Carbon และ
คาร์์บอนที่่�ปล่อ่ ยจากการเผาน้ำำ�มั
� นั ก๊๊าซ และถ่่านหิินหรือื Fossil Carbon
สมมติิฐานดัังกล่่าวมิิได้้ระบุุให้้ชัดั เจนว่่าการเผาน้ำำ�มั
� นั ก๊๊าซ และถ่่านหิินทำ�ำ ให้้สภาพภููมิิอากาศโลกเปลี่่�ยนแปลง นอกจาก
นี้้ยั� งั ซ่่อนความรุุนแรง การทำำ�ลายล้้าง และการละเมิิดสิิทธิิที่่เ� ป็็นรากฐานของอาณาจัักรแห่่งพลัังงานฟอสซิิลไว้้ในคราวเดีียวกััน
ดัังนั้้�นเราจึึงจำำ�เป็็นต้้องทำำ�ความเข้้าใจในความแตกต่่างดัังกล่่าวให้้ชััดเจน
นัักวิิทยาศาสตร์์ยุุคเก่่าและนัักการเมืืองสนัับสนุุนแนวคิิดที่่�ว่่าคาร์์บอนทุุกประเภทส่่งผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศ
โลกในแบบเดีียวกัันหมด ไม่่ว่่าจะเป็็น Biotic Carbon หรืือ Fossil Carbon ซึ่่�งเป็็นสมมติิฐานที่่�เป็็นหลัักการพื้้�นฐานของ
ระบบตลาดคาร์์บอนเครดิิต REDD+ ‘net zero’ และ ‘nature-based solutions’

ถ้้าปราศจากซึ่่�งสมมติิฐานดัังกล่่าวแล้้ว ตลาดคาร์์บอนเครดิิตจะเกิิดขึ้้�นไม่่ได้้
เมื่่�อคาร์์บอนจากแหล่่งใด ๆ ก็็ตามสััมผััสกัับออกซิิเจนจะทำำ�ปฏิิกิิริิยาทางเคมีีเกิิดเป็็นก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ซึ่่�งถ้้า
มีีในบรรยากาศเป็็นปริมิ าณที่่�มากเกิินไปแล้้วก็็จะทำำ�ให้้สภาพภููมิิอากาศโลกเสีียสมดุุล
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นยัังเกิิดผลกระทบด้้านลบทางสัังคมได้้แก่่การใช้้ความรุุนแรง การยึึดที่่�ดิิน และการใช้้อำ�น
ำ าจในทางที่่�ผิิด
อีีกด้้วย
ทำำ�ไมผู้้�คนจำำ�นวนมากมายรวมถึึงนัักวิิทยาศาสตร์์ของ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
จึึงเชื่่�อว่่าไม่่มีคว
ี ามแตกต่่างระหว่่างผลกระทบต่่อบรรยากาศโลกจากคาร์์บอนเหนืือพื้้�นดิิน (ต้้นไม้้) และคาร์์บอนจากใต้้ดิิน
(จากการเผาเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล)?
แน่่นอนว่่าการตั้้�งสมมติิฐานว่่าคาร์์บอนทุุกประเภทส่่งผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศโลกในแบบเดีียวกัันหมดนั้้�น
เป็็นเรื่่�องที่่�ง่่าย เป็็นข้้อสรุุปที่่�ว่่าก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยจากโรงงานอุุตสาหกรรม โรงกลั่่�นน้ำำ��มััน การใช้้ที่่�ดิิน การขนส่่ง การ
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ การผลิิตพลัังงาน และอื่่�น ๆ นั้้�นส่่งผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศโลกในแบบเดีียวกััน

ดัังนั้้�นความเสีียหายของสภาพภููมิิอากาศโลกจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากแหล่่งหนึ่่�งสามารถชดเชยได้้ด้้วย
การลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกจากอีีกแหล่่งหนึ่่�ง ซึ่่�งเป็็นเหตุุผลที่่�ทำำ�ให้้นัักวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อมของ UN แปลงค่่า
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกประเภทต่่าง ๆ มาเป็็นค่่าคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าหรืือ CO2e ทั้้�งหมด และค่่าเทีียบเท่่านี้้�เป็็น
หลัักในการคำำ�นวณการชดเชยคาร์์บอน ซึ่่�งเป็็นหลัักการที่่�ผิิดเพราะคาร์์บอนจากแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ต่่างกัันจะมีีค่่าที่่�ไม่่เท่่ากััน
เราจึึงต้้องสามารถแยกแยะความแตกต่่างระหว่่างผลกระทบจากการปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์จากแหล่่งใต้้ดิินที่่�
สะสมมานัับล้้านปีีในรููปของการเผาไหม้้พลัังงานฟอสซิิลกัับผลกระทบจากวงจรคาร์์บอนหมุุนเร็็วเหนืือพื้้�นดิินอัันเกิิดจาก
การสัังเคราะห์์แสงของพืืช

ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)

เมื่่�อพลัังงานฟอสซิิลถูกู เผาไหม้้เป็็นระยะเวลานาน ๆ เข้้า คาร์์บอนที่่�เกิิดจากแหล่่งใต้้ดิินที่่�การสะสมของซากพืืชซาก
สััตว์์มานัับล้้านปีีจะถููกทำำ�ลายลง เปลี่่�ยนรููปไปเป็็นการสะสมในบรรยากาศอย่่างหนาแน่่น กลายเป็็นพาหะนำำ�พาพลัังงานได้้
เป็็นอย่่างดีี เพราะฟอสซิิลคาร์์บอนสามารถดููดซัับพลัังงานได้้ดีีกว่่าฟืืนหรืือถ่่านหิินมาก
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แล้้วเรื่่�องนี้้�มีีนััยสำำ�คััญอย่่างไร?

ในกระบวนการแปรรููปฟอสซิิลคาร์์บอนไปเป็็นน้ำำ��มัันสำำ�หรัับขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมของมนุุษย์์นั้้�น
มนุุษย์์จะต้้องใช้้
เครื่่�องจัักรขนาดใหญ่่ในการขุุดเอาคาร์์บอน (น้ำำ�มั
� ัน) ขึ้้�นมาจากแหล่่งใต้้ดิิน เมื่่�อคาร์์บอนที่่�ถูกู เก็็บกัักอยู่่�ใต้้ดิินเป็็นระยะเวลา
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คาร์์บอนที่่�ไหลเวีียนอยู่่�ในอากาศ ในน้ำำ�� และในพืืชนั้้�นเรีียกว่่า Biotic Carbon ซึ่่�งสามารถเก็็บกัักอยู่่�ในวััตถุุอย่่างพืืช
และต้้นไม้้เป็็นการชั่่�วคราวแล้้วจึึงกลัับสู่่�บรรยากาศตามธรรมชาติิเมื่่�อเกิิดไฟป่่า พายุุ หรืือฝููงแมลง
ทว่่าการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าขนาดใหญ่่โดยน้ำำ��มืือของมนุุษย์์และการบริิโภคพลัังงานฟอสซิิลเพื่่�ออุุตสาหกรรมและ
การเกษตรนั้้�นไปเร่่งกระบวนการดัังกล่่าวให้้เร็็วขึ้้�นมาก และทำำ�ให้้วงจร Biotic Carbon เสีียสมดุุลเพราะมีีปริิมาณ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�ปล่่อยสู่่�บรรยากาศมากเกิินไป
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ยาวนานถููกขุุดขึ้้�นมาเผาไหม้้เช่่นนี้้� ทำำ�ให้้คาร์์บอนแขวนลอยอยู่่�ในบรรยากาศเป็็นระยะเวลาที่่�ยาวนานมาก
ต้้นไม้้ มหาสมุุทร และพื้้�นดิินสามารถดููดซัับคาร์์บอนส่่วนเกิินนี้้�ไว้้ได้้บางส่่วน แต่่ไม่่ทั้้�งหมดหรืือเร็็วพอที่่�จะรัักษา
สมดุุลคาร์์บอนในบรรยากาศโลกไว้้ได้้ ผลก็็คือค
ื าร์์บอนปริิมาณมหาศาลที่่�แขวนลอยอยู่่�ในบรรยากาศโลก และคาร์์บอน
เหล่่านี้้�ก็็จะดููดซัับพลัังงานแสงอาทิิตย์์ไว้้ ทำำ�ให้้เกิิดภาวะโลกร้้อน

ในปััจจุุบััน
นัักวิิทยาศาสตร์์ส่วนม
่ ากยอมรัับแล้้วว่่าการเผาไหม้้พลัังงานฟอสซิิลคืือสาเหตุุหลักั ของภาวะโลกร้้อน อย่่างไรก็็ตามใน
การประชุุมกำ�หน
ำ ดนโยบายต่่าง ๆ คาร์์บอนต่่างประเภทกัันยังั ได้้รับั การพิิจารณาว่่าก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศโลก
ในแบบเดีียวกัันหมด ทำำ�ให้้ที่่ป� ระชุุมมุ่่�งเน้้นไปที่่�การหาทางเลืือกอื่่นที่่
� เ� ทีียบเท่่ากัับปริิมาณคาร์์บอนในบรรยากาศโลก แทนที่่�จะ
ใช้้วิธีิ กี ารตรง ๆ ที่่ไ� ด้้ผลที่่สุ� ดุ อัันได้้แก่่การหยุุดเผาเชื้้อ� เพลิิง
เรื่่�องนี้้�ก่่อให้้เกิิดปััญหามากกว่่าแนวทางแก้้ไข เพราะเมื่่�อทุุกภาคส่่วนลงมติิว่่าคาร์์บอนต่่างประเภทก่่อให้้เกิิดผลก
ระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศโลกในแบบเดีียวกัันหมด ทำำ�ให้้นัักวิิทยาศาสตร์์และนัักการเมืืองประเมิินความสำำ�คััญของภาค
พลัังงานที่่�มีีส่่วนทำำ�ให้้เกิิดภาวะโลกร้้อนต่ำำ��ไปเป็็นอย่่างมาก
นอกจากนี้้�ยัังทำำ�ให้้เกิิดการทำำ�ลายระบบนิิเวศ ความรุุนแรง และการใช้้อำำ�นาจในทางที่่�ผิิดเพื่่�อยึึดที่่�ดิินทำำ�กินิ ของชาว
บ้้านมาปลููกป่่าคาร์์บอนและรัักษาธุุรกิิจพลัังงานแบบเก่่าไว้้
แนวคิิดที่่�ว่่าคาร์์บอนต่่างประเภทกัันก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศโลกในแบบเดีียวกัันนี้้�ทำำ�ให้้บริิษััทน้ำำ��มััน
และอุุตสาหกรรมที่่�ใช้้พลัังงานฟอสซิิลสามารถทำำ�ธุุรกิิจของตนกัันได้้ต่อ่ ไป โดยเพิิกเฉยความยายามสามสิิบปีีของ UN ใน
การแก้้ปััญหาโลกร้้อน
นอกจากนี้้�ยัังใช้้คำำ�โฆษณาอย่่าง ‘carbon neutral’ หรืือ ‘net zero emissions’ มาบัังหน้้าเพื่่�อปกป้้องผล
ประโยชน์์ของบริิษััทอีีกด้้วย
สมมติิฐานผลกระทบเท่่าเทีียมช่่วยปกป้้องอุุตสาหกรรมพลัังงาน
ระบบทุุนนิิยมเสรีีนั้้�นต้้องพึ่่�งพาภาคพลัังงานเป็็นอย่่างสููง
ดัังนั้้�นภาวะโลกร้้อนจึึงเป็็นผลลััพธ์์ทางตรงการนำำ�พลัังงานฟอสซิิลจากแหล่่งใต้้ดิินขึ้้�นมาใช้้ สมมติิฐานที่่�ว่่าทั้้�ง Biotic
Carbon และ Fossil Carbon ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศโลกในแบบเดีียวกัันนี้้�เป็็นเรื่่�องทางการเมืืองล้้วน ๆ
เพราะทำำ�ให้้ภาคพลัังงานสามารถทำำ�กำ�ำ ไรต่่อไปบนความเสีียหายของสิ่่�งแวดล้้อมได้้
ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้นยั
� งั ทำำ�ให้้บริิษัทั พลัังงานสามารถเข้้าควบคุุมที่่ดิ� นิ และโครงสร้้างพื้้น� ฐานอื่่�น ๆ เช่่นระบบท่่อส่ง่ ถนน ท่่าเรืือ
และแม่่น้ำ��ำ ที่่ใ� ช้้ในการขุุดเจาะ ผลิิต และขนส่่งพลัังงาน และก่่อให้้เกิิดมลภาวะไปทั่่�วในพื้้�นที่่ใ� กล้้เคีียง โครงสร้้างพื้้น� ฐานเหล่่านี้้�
ยกตััวอย่่างเช่่น บริิษััทน้ำำ��มัันยัักษ์์ใหญ่่เชลล์์อ้้างว่่าได้้ชดเชยคาร์์บอนที่่�ขุุดเจาะขึ้้�นมาใช้้โดยการปลููกต้้นไม้้เป็็นจำำ�นวน
มาก ซึ่่�งคำำ�กล่่าวอ้้างนี้้�มีีจุุดผิิดอยู่่�สามประการ
ประการแรก Fossil Carbon มีีค่่าไม่่เท่่ากัับ Biotic Carbon จึึงไม่่สามารถนำำ�มาชดเชยกัันได้้
ประการที่่ส� อง ในขณะที่่�มีกี าร ‘ชดเชยคาร์์บอน’ กิิจกรรมการเผาไหม้้พลัังงานเชื้้อ� เพลิิงก็็ยังั คงดำำ�เนิินอยู่�อย่
่ า่ งต่่อเนื่่อ� ง
ประการที่่ส� าม การปลููกต้้นไม้้ในป่่านั้้�น ป่่าได้้มาอย่่างไร เป็็นการรุุกรานพื้้�นที่่�สาธารณะ ป่่าชุุมชน หรืือที่่�ดิินทำำ�กิิน
ของชาวบ้้านหรืือไม่่
ดัังนั้้น� สัังคมจึึงควรตระหนัักถึึงความผิิดพลาดของสมมติิฐานที่่�เป็็นพื้้น� ฐานของนโยบายแก้้ไขปััญหาโลกร้้อนสำ�คั
ำ ญ
ั ๆ นี้้�
และช่่วยกัันเรีียกร้้องให้้เกิิดการแก้้ไข มิิฉะนั้้น� แล้้วก็หม
็ ายความว่่าเราปล่่อยให้้ปัญ
ั หานี้้ดำ� �ำ เนิินต่่อไปโดยไม่่มีอี ะไรเปลี่่�ยนแปลง

บทที่่� 5
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ยุุติิลััทธิิอาณานิิคมคืือการยุุติิ REDD+
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ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)

ได้้แก่่

ก่่อนที่่โ� ครงการ REDD+ จะทำำ�เงิินให้้ผู้้�มีส่ี วน
่ ได้้ส่วน
่ เสีียได้้นั้้น� มัันจะต้้องแบ่่งประชากรโลกออกเป็็นสามชนชั้้�นเสีียก่่อน

ชนชั้้�นแรก ที่่�เป็็นชนชั้้�นที่่�ถูกู มองว่่ามีีหน้้าที่่�อนุุรัักษ์์ป่่า เป็็นชนชั้้�นที่่�อ้้างว่่าจ่่ายเงิินเพื่่�อสร้้างความแตกต่่างระหว่่าง
การอนุุรัักษ์์ป่่าและการปล่่อยให้้ป่่าถููกทำำ�ลาย การจ่่ายเงิินเพื่่�อแลกกัับใบอนุุญาตขุุดเจาะน้ำำ��มัันซึ่่�งเป็็นแหล่่งที่่�มาที่่�สำำ�คััญ
ของอำำ�นาจและความร่ำำ��รวยของชนชั้้�นนี้้� คนกลุ่่�มนี้้�จะต้้องลงทุุนใน REDD+ เป็็นการจ่่ายเงิินดัังกล่่าว เงิินทุุกดอลลาร์์ที่่�
ลงทุุนไปใน REDD+ หมายถึึง เงิินมากกว่่าที่่�ต้อ้ งลงทุุนไปเพื่่�อประกัันว่่าการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลจะยัังคงอยู่่�ต่่อไป
ชนชั้้�นที่่�สอง ได้้แก่่ชนชั้้นที่่
� ถู� กู มองว่่าปล่่อยให้้ป่า่ ถูกู ทำำ�ลายถ้้าไม่่มีเี งิินทุนุ จาก REDD+ มารัักษาไว้้ เพราะชนชั้้�นนี้้ข� าด
เงิินทุนที่่
ุ ใ� ช้้ในการต่่อต้า้ นการตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่า การทำำ�เหมืือง การสร้้างเขื่่อน
� และการถางป่่าเพื่่�อทำ�ำ ไร่่ หรืือเป็็นเพราะถ้้าไม่่มีี
เงิินทุนุ สนัับสนุุนจาก REDD+ ก็็ไม่่สามารถเรีียนรู้้�วิิธีกี ารที่่�ทำ�ำ ให้้ป่า่ สามารถดููดซัับคาร์์บอนที่่�ปล่อ่ ยออกมาจากกระบวนการ
เผาเชื้้อ� เพลิิงได้้ หรืืออาจเป็็นเพราะว่่าเมื่่อป
� ราศจากเงิินทุนุ จาก REDD+ แล้้ว ชนกลุ่่�มนี้้�ก็เ็ ป็็นเพีียงนัักทำำ�ลายป่่าโดยกำำ�เนิิด ที่่�
มีีชีวิี ตอยู่
ิ โ�่ ดยการถางป่่าทำำ�ไร่่ ตััดไม้้ทำ�ฟื
ำ นื เป็็นลููกจ้้างนายทุุนเจ้้าของกิิจการค้้าไม้้หรือื เหมืืองแร่่อย่า่ งไม่่รู้้�เรื่่อ� งรู้้�ราว
อย่่างไรก็็ตาม สิ่่�งสำำ�คััญได้้แก่่ข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่า การที่่�จะทำำ�ให้้โครงการ REDD+ ได้้ผลนั้้�น ชนชั้้�นที่่�สองซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�มีี
แนวโน้้มที่่�จะนิ่่�งดููดายจะต้้องมีีอยู่่�เพื่่�อทำำ�ให้้บทบาทของคนกลุ่่�มแรกที่่�เป็็นนัักปฏิิบััติิเด่่นชััดขึ้้�น มิิฉะนั้้�นเราจะไม่่สามารถโต้้
แย้้งได้้ว่่าทุุนจากโครงการ REDD+ ทำำ�ให้้ป่่าอยู่่�รอด ไม่่ใช่่ความพยายามของชุุมชนท้อ้ งถิ่่�นหรือฝนที่่
ื
�ตกมากขึ้้�น
ชนชั้้�นสุุดท้้าย ได้้แก่่ชนชั้้�นที่่�ถููกมองว่่าเป็็นกลุ่่�มที่่�ยอมรัับคำำ�กล่่าวอ้้างของกลุ่่�มแรกว่่าพวกเขาคืือกลุ่่�มที่่�ช่่วยให้้ป่่า
รอดพ้้นจากการทำำ�ลายของกลุ่่�มที่่�สอง และเป็็นกลุ่่�มที่่�สำำ�คััญต่่อการอยู่่�รอดของกลุ่่�มที่่�หนึ่่�ง

ลััทธิิทวิินิิยมเดิิม
เราจะรู้้�สึึกคุ้้�นเคยกัับความขััดแย้้งระหว่่างกลุ่่�มที่่�หนึ่่�งและกลุ่่�มที่่�สองเพราะมัันคืือผลพวงของการแบ่่งแยกชนชั้้�นโดย
ลััทธิิล่่าอาณานิิคมและการเหยีียดผิิวที่่�เกิิดขึ้้�นซ้ำ�ำ� แล้้วซ้ำ�ำ� เล่่ามานัับศตวรรษ ความแตกแยกของกลุ่่�ม ที่่�หนึ่่�งและกลุ่่�มที่่�สองก็็
เหมืือนกัับลััทธิิจัักวรรดิินิิยมที่่�แบ่่งแยกผู้้�พิิชิิตผิิวขาวผู้้�ซึ่่�ง “สร้้างประวััติิศาสตร์์” และชนผิิวสีีผู้้�ที่่� “ไม่่มีีประวััติิศาสตร์์” ที่่�มีี
ชีีวิิตเพีียงเพื่่�อหากิินไปวัันแล้้ววัันเล่่าอย่่างจืืดชืืด เช่่นเดีียวกัับความแตกต่่างดั้้�งเดิิมระหว่่างชาวยุุโรปที่่�ถืือครองทรััพย์์สิิน
อย่่าง “ออกดอกออกผล” และกลุ่่�มชาติิพันธุ์์�ที่่
ั �ไม่่เคย “พััฒนา” ที่่�ดิินของตนเองดัังนั้้�นจึึงไม่่สมควรมีีสิิทธิิเหนืือที่่�ดิินนั้้�น ตาม
ที่่�นัักคิิดอย่่างจอห์์น ล็็อคได้้เสนอไว้้ แนวคิิดเช่่นนี้้�คืือสิ่่�งที่่�ทุุนนิิยมสนัับสนุุนเมื่่�ออ้้างว่่า “ความคิิดริิเริ่่�ม” และ “ความเฉลีียว
ฉลาด” ของตนทำำ�ให้้ตนมีีสิิทธิิที่่�จะทำำ�นาบนหลัังคนที่่�เกีียจคร้้านหรืือฉลาดน้้อยกว่่า
ในความเป็็นจริิงแล้้วโครงการ REDD+ จะได้้ผลดีีมากเมื่่�อนำำ�มาใช้้กัับลััทธิิอาณานิิคม ยิ่่�งคนกลุ่่�มที่่�สองไร้้สิิทธิิไร้้เสีียง
มากเท่่าใด การทำำ�นายจำำ�นวนต้้นไม้้ที่่�ได้้รัับการอนุุรัักษ์์ไว้้โดยกองทุุน REDD+ ก็็จะง่่ายยิ่่�งขึ้้�นเท่่านั้้�น REDD+ ไม่่เพีียงแต่่ถููก
ตั้้�งขึ้้�นบนพื้้�นฐานของการเหยีียดเชื้้�อชาติิเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีีระบบคอมมิิสชั่่�นให้้กัับการพััฒนาที่่�นำำ�ไปสู่่�การเหยีียดเชื้้�อชาติิมาก
ขึ้้�นไปอีีก แต่่ทำำ�ไมสิ่่�งเหล่่านี้้�ไม่่ก่่อให้้เกิิดเรื่่�องอื้้�อฉาวตามสื่่�อต่่างๆ และโครงการ REDD+ สามารถปกปิิดลัักษณะที่่�เหยีียด
เชื้้�อชาติิเช่่นนี้้�มาได้้นานนัับปีี

การซ่่อนตััวอยู่่�เบื้้�องหลัังคำำ�ศััพท์์เฉพาะทางเทคนิิค

ในกรณีีใดๆ ก็็ตาม “ข้้อมููลพื้้�นฐาน” ของการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าในพื้้�นที่่�โครงการ REDD+ ก็็ยัังสามารถคาดการณ์์ล่่วง
หน้้าได้้โดยวิิธีีการทางสถิิติิอย่่างเช่่นโมเดลทางเศรษฐศาสตร์์ ภาพถ่่ายดาวเทีียม การวััดขนาดต้้นไม้้ หรืือ linear extrapolation จากการสุ่่�มตััวอย่่างอยู่่�เสมอ ผู้้�ตรวจวััดปริิมาณคาร์์บอนของ REDD+ มีีความตั้้�งใจอย่่างมืืออาชีีพที่่�จะตั้้�งสมมติิฐาน
ว่่าพวกเขาสามารถทำำ�นายสภาพในอนาคตของป่่าที่่�ชนชาวป่่าอาศััยอยู่่�แบบเดีียวกัับที่่�นัักเคมีีสามารถทำำ�นายผลของ
ปฏิิกิิริิยาทางเคมีีได้้
ส่่วนโครงการ REDD+ นั้้�นมีีความแตกต่่างออกไป ภายใต้้กฎของการวััดปริิมาณคาร์์บอน สิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับโครงการ
REDD+ คืือจะไม่่สามารถทำำ�นายผลโครงการโดยใช้้วิธีิ ีการทางสถิิติิจากพฤติิกรรมของที่่�ปรึึกษาหรืือการลงทุุนใน REDD+
ครั้้�งที่่�ผ่่านมา (ต่่างจากข้้อมููลพื้้�นฐานตรงที่่�โครงการ REDD+ ไม่่มีีลัักษณะร่่วมจากอดีีต ในขณะที่่�ชนชาวป่่าถููกจำำ�กััดโดย
ข้้อมููลสถิิติิ แต่่นัักลงทุุนของ REDD+ ไม่่เป็็นเช่่นนั้้�น) ผลก็็คืือเงิินทุนที่่
ุ �สนัับสนุุนโดยโครงการ REDD+ จะไม่่สามารถคำำ�นวณ
ได้้ และทำำ�ให้้ไม่่สามารถขออนุุญาตปล่่อยคาร์์บอนได้้ ที่่�ปรึึกษาของ REDD+ และบริิษััทและรััฐบาลของประเทศเจ้้าของ
โครงการคงจะไม่่พอใจเป็็นอย่่างยิ่่�งถ้้าการวััดปริิมาณคาร์์บอนคืือการทำำ�นายพฤติิกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดการคาร์์บอนใน
อนาคตให้้เป็็นเลขตััวเดีียวบนพื้้�นฐานของข้้อมููลในอดีีตที่่�ไม่่น่่าจดจำำ� อย่่างไรก็็ตามชนชาวป่่าก็็คงจะนิ่่�งเฉยในขณะที่่�บรรดา
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ความลัับดัังกล่่าวคืือ carbon accounting หรืือการวััดปริิมาณคาร์์บอน การวััดปริิมาณคาร์์บอนของโครงการ
REDD+ ก็็เหมืือนกัับกฎหมายและวรรณกรรมยุุคล่่าอาณานิิคมคลาสสิิก คืือมีีขึ้้�นเพื่่�อประกัันความไม่่เท่่าเทีียมกัันของคน
สิ่่�งที่่�แตกต่่างคืือการวััดปริิมาณคาร์์บอน REDD+ ไม่่ได้้ป่่าวประกาศความสองมาตรฐานของตนอย่่างโจ่่งแจ้้ง แต่่ซ่อนตั
่ ัวอยู่่�
หลัังงานเขีียนที่่�เต็็มไปด้้วยคำำ�ศััพท์์ทางเทคนิิคนัับพัันๆ หน้้า ซึ่่�งไม่่มีีการใช้้คำำ�ว่่า “ชนชั้้�นสอง” หรืือ “ชนชั้้�นหนึ่่�ง” ไม่่ใช้้คำำ�ว่่า
“ไร้้ค่่า” เมื่่�อกล่่าวถึึงที่่�ดิินของชนชั้้�นสอง หรืือคำำ�ว่่า “ที่่�ดิินที่่�ถููกใช้้อย่่างเต็็มไปด้้วยประสิิทธิิผล” เมื่่�อกล่่าวถึึงที่่�ดิินของชนชั้้�น
หนึ่่�ง แต่่จะใช้้คำำ�ว่่า “ข้้อมููลพื้้�นฐาน” และคำำ�ว่่า “โครงการที่่�สนัับสนุุนทุุนโดย REDD+” อัันที่่�จริิงแล้้วคำำ�ว่่า “ข้้อมููลพื้้�นฐาน”
คืือรหััสลัับของคำำ�ว่่า “ชะตากรรม” ข้้อมููลพื้้�นฐานคืือสิ่่�งใดก็็ตามที่่�เจ้้าของอาณานิิคมคิิดว่่าไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้เว้้นแต่่
ว่่าพวกเขาจะมาถึึงและทำำ�การเปลี่่�ยนแปลงเสีียเอง ซึ่่�งอาจเป็็นธรรมชาติิที่่�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงใดๆ ของชนชาวป่่า หรืือ
อาจเป็็นสิ่่�งที่่�จอห์์น ล็็อคมองอเมริิกาว่่าเป็็นอาณาเขตที่่�มีีชะตากรรมที่่�จะต้้องคงความป่่าเถื่่�อนจนกระทั่่�งชนผิิวขาวมาถึึง
หรืืออาจเป็็นการรุุกราน “พื้้นที่่
� �ที่่�ควรเสีียสละได้้” อย่่างไม่่หยุุดยั้้�งของทุุนนิิยมเพื่่�อแสวงหาทรััพยากร
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ผู้้�ตรวจวััดคาร์์บอนพยายามขู่่�พวกเขาว่่าจะเกิิดอะไรขึ้้�นกัับที่่�ดิินของพวกเขาในอนาคตถ้้าไม่่ยอมรัับโครงการ REDD+
ในหลายๆ ทางแล้้ว การวััดปริิมาณคาร์์บอนของ REDD+ เป็็นเพีียงกิิจกรรมล่่าอาณานิิคมอีีกกิิจกรรมหนึ่่�งใน
ประวััติิศาสตร์์ โดยการจััดการกัับชนเจ้้าของป่่าอย่่างไม่่เป็็นธรรม และผู้้�ตรวจวััดปริิมาณคาร์์บอนก็็จะลบสิ่่�งที่่�ไม่่น่่า
จดจำำ�ออกไปจากบัันทึึกของตนในภายหลััง REDD+ ที่่�ปราศจากลััทธิิล่่าอาณานิิคมนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�เป็็นไปไม่่ได้้พอๆ กัับ
การแสวงหาทรััพยากรธรรมชาติิโดยไม่่ใช้้วิิธีีการล่่าอาณานิิคม

ข้้อวิิพากษ์์วิิจารณ์์เรื่่�อง REDD+
ลัักษณะการเหยีียดเชื้้�อชาติิในการวััดปริิมาณคาร์์บอนของ REDD+ นั้้�นมีีความลึึกซึ้้�งเกิินกว่่าเพีียงแค่่ข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่า
ผู้้�ตรวจวััดปริิมาณคาร์์บอนมัักเป็็นชนผิิวขาว ประเด็็นที่่�แท้้จริิงนั้้�นคืือการวััดปริิมาณคาร์์บอนของ REDD+ มีีลัักษณะเป็็น
ลััทธิิอาณานิิคมไม่่ว่่าจะใช้้คนผิิวดำำ� เหลืือง หรืือแดงมาเป็็นผู้้�ตรวจวััดคาร์์บอนก็็ตาม และยิ่่�งโครงการ REDD+ ได้้ผลดีีเท่่าไร
ก็็ยิ่่�งเป็็นการแสดงให้้เห็็นว่่าเงิินทุุนของ REDD+ สร้้างความแตกต่่างได้้ จึึงเป็็นการสนัับสนุุนลััทธิิอาณานิิคมไปในตััว
เราจะเห็็นความย้้อนแย้้งในเรื่่�องนี้้�เมื่่�อโครงการ REDD+ พยายามนัับเอากลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�และชาวนาชาวไร่่ไว้้ในกลุ่่�ม
ปกป้้องป่่าแทนที่่�จะเป็็นกลุ่่�มที่่�ใช้้ทรััพยากรป่่าอย่่างขาดความรัับผิิดชอบ REDD+ ไม่่มีีทางเลืือกอื่่�นนอกจากตั้้�งสมมติิฐานว่่า
วิิถีีของชนชาวป่่าดั้้�งเดิิมนั้้�นไม่่ว่่าจะดีีอย่่างไรก็็ตามแต่่ยัังไม่่ดีีพอถ้้าขาดการสนัับสนุุนด้้านทุุนจาก REDD+ แต่่ทว่่าเงิินทุุน
ของ REDD+ ต้้องการการนัับโมเลกุุลคาร์์บอนเพื่่�อนัับจำำ�นวนสิิทธิิในการปล่่อยก๊๊าซที่่� REDD+ จะจััดสรรให้้แก่่อุุตสาหกรรม
น้ำำ��มััน ซึ่่�งหมายความว่่าวิิถีีของชนชาวป่่าที่่�มีีประโยชน์์จะต้้องถููกนำำ�มาวางแผน ตรวจวััด จััดคอนเซ็็ปใหม่่ จััดโครงสร้้างใหม่่
รัับการอนุุมัติั ิ และจ่่ายค่่าธรรมเนีียมให้้แก่่สถาบัันรัับรองของชนผิิวขาว สถาบัันซึ่่�งทำำ�สััญญากัับบริิษััทพลัังงานเพื่่�อประกััน
ว่่าการสำำ�รวจและขุุดเจาะพลัังงานที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�นั้้�นจะยัังคงดำำ�เนิินต่่อไป
จะเห็็นได้้ว่่าสิ่่�งเหล่่านี้้�คืือ “อาหารเสริิมของชนผิิวขาว” ที่่�ทำำ�ให้้เงิินทุุน REDD+ ไหลมาเทมาอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่มิิใช่่ว่่า
องค์์กรการเมืืองของกลุ่่�มชาติิพันธุ์์�
ั จะถูกู ทอดทิ้้�งเสีียเลย ภายใต้้โครงการ REDD+ นั้้�น วิิถีีชีีวิิตที่่�อาศััยอยู่่�กัับป่่าของกลุ่่�ม
ชาติิพัันธุ์์�และกลุ่่�มชาวนาชาวไร่่ยัังคงได้้รัับการยอมรัับก็็ต่่อเมื่่�อได้้รัับการสอนให้้ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการด้้วยวิิธีีการให้้สิิทธิิ
ในการปล่่อยมลพิิษในราคาถููกแก่่ชาติิมหาอำำ�นาจ
นี่่�คืือเหตุุผลว่่าทำำ�ไมเราจึึงต้้องยกเลิิก REDD+ ไม่่ใช่่เพีียงแค่่ปฏิิรููป การปฏิิรููปมีีแต่่จะแก้้ปััญหาอย่่างไม่่ถููกจุุดเช่่นเก็็บ
“ข้้อมููลพื้้�นฐานที่่�ถููกต้้องแม่่นยำำ�ขึ้้�น” หรืือออกแบบ “REDD+ สำำ�หรัับกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�” ซึ่่�งมีีแต่่จะทำำ�ให้้ลััทธิิอาณานิิคมยิ่่�งแข็็ง
แรงขึ้้�นและการรณรงค์์เพื่่�ออนุรัุ ักษ์์ป่่าอย่่างแท้้จริิงยิ่่�งอ่่อนกำำ�ลัังลง และพอถึึงเวลาที่่�ผู้้�สนัับสนุุนแนวคิิดเรื่่�อง carbon offset
มาอย่่างยาวนานพบว่่าพวกเขาไม่่สามารถปกป้้องแนวคิิดนี้้�ไว้้ได้้อีีกต่่อไป ก็็จะเป็็นเวลาเดีียวกัันที่่�ผู้้�ต่่อต้้าน REDD+ จะมีี
พลัังมากขึ้้�นที่่�จะยุุติิสถาบัันเหล่่านี้้�ไปตลอดกาล

บทที่่� 6
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เรามิิได้้สููญเสีียเพีียงแค่่ที่ดิ่� ินทำำ�กิินเท่่านั้้�น
แต่่ยัังสููญเสีียอััตลัักษณ์์ด้้วย
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ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)

บทสััมภาษณ์์สมาชิิกเครืือข่่ายสิ่่�งแวดล้้อมและชนพื้้�นเมืืองและสมาชิิกคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาของ WRM นาย Tom
Goldtooth
ในการทำำ�ความเข้้าใจความหมายของ REDD+ ที่่�มีีต่่อชาวบ้้าน ชนพื้้�นเมืือง และการต่่อสู้้�ดิ้้�นรนของคนเหล่่านี้้� เรา
จะต้้องพิิจารณาผลกระทบจากกลไกนี้้�ในประวััติิศาสตร์์ระยะยาวของชนพื้้�นเมืือง ซึ่่�งเป็็นประวััติิศาสตร์์การต่่อต้้านลััทธิิ
อาณานิิคม การเหยีียดเชื้้�อชาติิ ทุุนนิิยมเสรีี และโลกาภิิวััตน์์
จากแง่่มุุมดัังกล่่าว การต่่อต้้านกลไก REDD+ มิิได้้เกิิดขึ้้�นเพื่่�อปกป้้องชนพื้้�นเมืืองที่่�อาศััยอยู่่�ในป่่าเขตร้้อนเท่่านั้้�น แต่่
เพื่่�อความยุุติิธรรมของสัังคมโลกด้้วย เครืือข่่าย World Rainforest Movement (WRM) จึึงได้้พููดคุุยกัับ Tom Goldtooth จากเครืือข่่ายสิ่่�งแวดล้้อมและชนพื้้�นเมืือง
WRM: โปรดแนะนำำ�ตััวเองว่่าคุุณเกี่่�ยวข้้องกัับ REDD+ ได้้อย่่างไร เมื่่�อคุุณไม่่ได้้มาจากภููมิิภาคป่่าเขตร้้อนหรืือ
โครงการ REDD+
Tom: ผมได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นตััวแทนชนพื้้�นเมืืองและชาวบ้้านในปีี 1998 ในการประชุุมเกี่่�ยวกัับภาวะโลกร้้อน
ของเครืือข่่ายสิ่่�งแวดล้้อมและชนพื้้�นเมืืองที่่�ผมทำำ�งานอยู่่� ผมคิิดว่่าเป็็นเรื่่�องดีีที่่�ให้้ผู้้�คนรัับทราบว่่ารััฐบาลสหรััฐฯ รัับรองสิิทธิิ
และอธิิปไตยบางประการของชนพื้้�นเมืือง 574 เผ่่า รวมไปถึึงชนเผ่่าในรััฐอลาสก้้า
เครืือข่่ายสิ่่�งแวดล้้อมและชนพื้้�นเมืืองเป็็นองค์์กรของชุุมชนเองที่่�มิิได้้ใช้้ระบบเลืือกตั้้�งผู้้�นำำ� แต่่ใช้้วิิธีตี ามธรรเนีียมเก่่า
แก่่ของเราเอง
ในช่่วงศตวรรษ 1700- 1800 เราขััดแย้้งกัับผู้้�ตั้้�งรกรากผิิวขาวจากยุุโรปเป็็นอย่่างมาก แรกเริ่่�มเราได้้แสดงท่่าทีีเป็็น
มิิตรต่่อผู้้�อพยพเหล่่านั้้�นพอสมควรเพราะนั่่�นเป็็นธรรมชาติิของเรา แต่่ไม่่นานเราได้้รู้้�ว่่าคนเหล่่านี้้�มีีจุุดมุ่่�งหมายจะยึึดที่่�ดิิน
ของเรา และเป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่าการล่่าอาณานิิคมมีีจุุดเริ่่�มต้้นที่่�โบสถ์์คริิสต์์ เพราะนัักล่่าอาณานิิคมจะไม่่สามารถดำำ�เนิินการ
ยึึดที่่�ดิินขนาดใหญ่่ ๆ ได้้หากปราศจากการอนุุญาตจากโบสถ์์ กฎหมายระหว่่างประเทศในขณะนั้้�นเป็็นกฎหมายที่่�ชาวยุุโรป
ร่่างขึ้้�น ซึ่่�งระบุุไว้้ว่่าการยึึดที่่�ดิินทั้้�งทวีีปใหม่่โดยมิิได้้รัับอนุุญาตจากโบสถ์์นั้้�นเป็็นการกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมาย

ชนผิิวขาวประณามเราว่่าเป็็นชนป่่าเถื่่�อน และไม่่มีีจิิตวิิญญาณเช่่นมนุษย์
ุ ์ ดัังนั้้�นจึึงมีีฐานะที่่�ต่ำำ��กว่่ามนุุษย์์ การ
โฆษณาชวนเชื่่�อนี้้�เองที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการล่่าอาณานิิคมขึ้้�น การทำำ�ความเข้้าใจในเรื่่�องเหล่่านี้้� เราไม่่เพีียงแต่่จะต้้องเข้้าใจพื้้�นเพ
ของชนพื้้�นเมืืองในอเมริิกา แต่่จะต้้องเข้้าใจกระบวนการที่่�เกิิดขึ้้�นในดิินแดนอย่่างป่่าอเมซอนและป่่าเขตร้้อนอื่่�น ๆ ที่่�มีีชน
พื้้�นเมืืองอาศััยอยู่่�ด้้วยเช่่นกััน
ประวััติิศาสตร์์แห่่งการยึึดที่่�ดิินนั้้�นเกิิดมายาวนาน ประเด็็นปััญหาที่่�ดิินมัักรวมถึึงแหล่่งทรััพยากรและมุุมมองที่่�มีีต่่อ
ธรรมชาติิของมนุุษย์์ ยกตััวอย่่างเช่่น ผู้้�ตั้้�งรกรากชาวยุุโรปที่่�มาถึึงทวีีปอเมริิกาต้้องการต้้นไม้้ตามชายฝั่่�งตะวัันออกเพื่่�อสร้้าง
กองเรืือเพื่่�อการค้้าขายโดยบริิษััทขนส่่งต่่าง ๆ และคนส่่วนมากก็็ไม่่รู้้�ว่่าคนเหล่่านี้้�ได้้ตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าในยุุโรปมานัับร้้อยปีีเพื่่�อ
ใช้้ต่่อเรืือและผลิิตสิินค้้าอื่่�น ๆ ชาวสเปนมัักมุ่่�งหาแร่่ธาตุุอย่่างทองคำำ� ส่่วนชาวดััตช์์ก็็มีีแหล่่งผลประโยชน์์ของตนเอง ทั้้�งหมด
นี้้�มาจากลััทธิิอาณานิิคมทั้้�งสิ้้�น
จากข้้อเท็็จจริิงเหล่่านี้้� เครืือข่่ายของเราได้้รัับมอบหมายให้้พิิจารณาประเด็็นปััญหาโลกร้้อนตั้้�งแต่่ปีี 1998 กรุุง
บััวโนสไอเรสเป็็นการประชุุมสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศโลกครั้้�งแรกที่่�ผมเข้้าร่่วมพร้้อมกัับ
ชนพื้้�นเมืืองอีีกเพีียง 4 คน ในเวลานั้้�นผมยัังไม่่ค่่อยเข้้าใจเกี่่�ยวกัับกลไกการชดเชยคาร์์บอน แต่่เมื่่�อได้้เข้้าร่่วมประชุุมบ่่อย
ครั้้�งเข้้าและได้้รัับรู้้�เกี่่�ยวกัับกลไกการขายคาร์์บอนเพื่่�อชดเชยการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและกลไก Clean Development
Mechanism (CDM) ที่่�ทำำ�ให้้ผมสนใจมาก เพราะการทำำ�งานของเครืือข่่ายของเรานั้้�นมิิได้้จำำ�กััดอยู่่�เพีียงสหรััฐอเมริิกาหรืือ
แคนาดาเท่่านั้้�น แต่่ยัังประสานกัับกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ในซีีกโลกใต้้อีีกด้้วย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในประเด็็นเรื่่�องการอนุุรัักษ์์ความ
หลากหลายทางชีีวภาพ ที่่�เริ่่�มจากการก่่อตั้้�งเวทีีประชุุมสหประชาชาติิว่่าด้้วยการอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพหรืือ
UN Convention of Biological Diversity (CBD) ในต้้นทศวรรษ 1990 นั้้�น ประเด็็นสำำ�คััญส่่วนใหญ่่มัักเกี่่�ยวกัับสารเคมีี
พิิษ กากนิิวเคลีียร์์และการกลบฝัังให้้ที่่�ดิินของชนพื้้�นเมืือง
เมื่่�อเวลาผ่่านไป เราเริ่่�มคุ้้�นเคยกัับคำำ�ว่่าความไม่่ยุุติธิ รรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และขยายประเด็็นนี้้�ไปยัังเครืือข่่ายของ
กลุ่่�มชาติิพัันธ์์จำำ�นวน 574 เผ่่าทั่่�วโลก รวมถึึงนอกทวีีปอเมริิกาด้้วย
คำำ�ว่่าความไม่่ยุุติิธรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อมนี้้�ได้้รัับการนิิยามขึ้้�นจากกรอบดำำ�เนิินการเพื่่�อแก้้ปััญหาความไม่่ยุุติิธรรมที่่�เรา
ได้้รัับจากรััฐบาลอเมริิกันั สิ่่�งที่่�เราเห็็นว่่าระบบนิิเวศที่่�สมบููรณ์์ ชนผิิวขาวเห็็นเป็็นเพีียงแหล่่งทรััพยากรที่่�จะนำำ�ออกมาใช้้ได้้
ชนพื้้�นเมืืองที่่�เป็็นผู้้�ที่่�ใช้้ภููมิิปััญญาโบราณในการอยู่่�ร่่วมกัับธรรมชาติิสอนเราอยู่่�เสมอว่่าไม่่ควรมองว่่าธรรมชาติิคืือแหล่่ง
ทรััพยากร และไม่่ควรตีีค่่าธรรมชาติิเป็็นเงิินตราอย่่างที่่�ทุุนนิิยมของชาวตะวัันตกทำำ�
เครืือข่่ายของเราที่่�เกิิดขึ้้�นจากตััวแทนชุุมชนท้้องถิ่่�นและชนพื้้�นเมืืองยัังคงยึึดถืือแนวทางในการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�ได้้รัับ
จากบรรพชนเช่่นนี้้�มาโดยตลอดตั้้�งแต่่ยุุคโบราณกาล

ผมเคยระมััดระวัังในข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากรััฐบาลกลางของสหรััฐอเมริิกามาแล้้ว จึึงยิ่่�งระมััดระวัังในสิ่่�งที่่�การประชุุม
สหประชาชาติิซึ่่�งประกอบไปด้้วยแนวคิิดจากรััฐบาลต่่าง ๆ ธนาคารโลก องค์์กร NGOs และภาคเอกชนเสนอมานี้้�
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ตั้้�งแต่่เราเชื่่�อมโยงกัับเครืือข่่ายสิ่่�งแวดล้้อมและชนพื้้�นเมืืองจากอเมริิกาใต้้ อาฟริิกา และฟิิลลิิปปิินส์์เป็็นต้้นมา เรา
ก็็ได้้ศึึกษาประเด็็นปััญหาของพวกเขา เพราะเราต้้องการค้้นหาและแก้้ไขปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนแก่่พี่่�น้้องของเรา
ในซีีกโลกใต้้

สััญญาณเตืือนภัยั ส่่วนตัวั ของผมดัังขึ้้น� ในการประชุุมครั้้ง� นี้้เ� องที่่ผม
� ได้้รับั ทราบพิิธีสี ารเกีียวโตและการอภิิปรายต่่าง ๆ ที่่�
เกี่่ย� วกัับป่่าและความพยายามที่่�จะไม่่ให้้ป่า่ ตกไปเป็็นเครื่่�องมืือสร้้างการชดเชยคาร์์บอน และผมได้้เรีียนรู้้�ว่่า CDM เป็็นกลไก
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นี่่�คืือเหตุุผลที่่�ผมรัับคำำ�เชื้้�อเชิิญเข้้าประชุุมสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศโลกในเดอร์์บััน
ผมได้้เห็็นแผนการตั้้ง� รัับปรัับตััวต่่อปัญ
ั หาโลกร้้อนที่่ส� หประชาชาติิรวบรวมมาจากแต่่ละประเทศ และได้้เห็็นการพููดคุุยเกี่่ย� ว
กัับแผนการตั้้ง� ตลาดคาร์์บอนราวกัับว่่าตลาดคาร์์บอนจะสามารถช่่วยรัักษาโลกและผู้้�คนจากภาวะโลกร้้อนได้้ และพยายาม
พููดให้้เราเชื่่อ� ว่่ากลไกนี้้จ� ะแก้้ปัญ
ั หาโลกร้้อนได้้

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

ชดเชยคาร์์บอนที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลกที่่�กำำ�ลัังหมายตาผืืนป่่าให้้เป็็นแหล่่งดููดซัับคาร์์บอน ซึ่่�งทำำ�ให้้ผมกัังวลเป็็นอย่่างยิ่่�ง
ผมมีีพื้้�นเพจากชุุมชนชาวป่่าที่่�อยู่่�รอบ ๆ ทะเลสาบใหญ่่บนเส้้นแบ่่งเขตแดนระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและแคนาดา ผม
เกิิดมากัับป่่าและเข้้าใจความสััมพัันธ์์ระหว่่างป่่าและมนุุษย์์ ต้้นไม้้มีจิี ิตวิิญญาณ
ภููมิิปััญญาโบราณของเราสอนให้้เรารู้้�ว่่าต้้นไม้้หายใจได้้ ดัังนั้้�นผมจึึงเข้้าใจแนวคิิดของการดููดซัับคาร์์บอน แต่่ต่่อ
มาไม่่นานผมก็็ได้้เรีียนรู้้�ว่่าชนชาวป่่าในเขตซีีกโลกใต้้กำำ�ลัังตกอยู่่�ในอัันตรายจริิง ๆ จากการยึึดที่่�ดิินเพื่่�อใช้้เป็็นแหล่่งดููด
ซัับคาร์์บอนและ CDM และผมต้้องเรีียนรู้้�คำำ�ใหม่่ ๆ จากนัักวิิชาการชาวตะวัันตกอย่่าง Afforestation หรืือ Reforestation (การฟื้้�นฟููป่่า) และเพราะเหตุุใดที่่�การฟื้้�นฟููป่่าจึึงกลายมาเป็็นวิิธีีการแก้้ปััญหาโลกร้้อนของ CDM
เมื่่�อมีีการใช้้คำ�ำ เรีียกป่่าเสีียใหม่่ว่่าป่่าคาร์์บอนเครดิิตแบบตรง ๆ เราก็็เริ่่�มปรัับตััวกัับมััน แต่่แล้้วก็็มีี RED, REDD, แล้้ว
ก็็ REDD+ ตามมาอีีก
เช่่นเดีียวกัับ CDM ที่่� REDD+ นั้้�นเป็็นโครงการที่่�เสนอโดยธนาคารโลก
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ผมเริ่่�มศึึกษากลไกทางการเงิินที่่�เป็็นพื้้�นฐานของแนวทางแก้้ปััญหาแบบผิิด ๆ นี้้�และเริ่่�มหาทางช่่วยเหลืือพี่่�น้้องของ
เราทางใต้้มิิให้้ถูกู ละเมิิดสิิทธิิมนุษุ ยชนจากการถููกยึึดที่่�ป่่าด้้วยการศึึกษาที่่�มาของ CDM ซึ่่�งเป็็นต้นตอ
้ ของปััญหาต่่าง ๆ ที่่�
ตามมาเหล่่านี้้�ที่่�เกิิดจากธนาคารโลกและองค์์กรเพื่่�อการพััฒนาต่่าง ๆ ที่่�สนัับสนุุนโลกาภิิวััตน์์และทุุนนิิยมเสรีีและอยู่่�เบื้้�อง
หลัังปััญหาที่่�คล้้ายคลึึงกัันนี้้�ในซีีกโลกเหนืือ และความน่่าเกลีียดน่่าชัังทั้้�งหลายก็็เริ่่�มปรากฏออกมาให้้เห็็น
ส่่วนหนึ่่�งของเครืือข่่ายสิ่่�งแวดล้้อมและชนพื้้�นเมืืองคืือการสร้้างความร่่วมมืือกัับชนผิิวสีชี ายขอบในสหรััฐฯ และสร้้าง
เครืือข่่ายในระดัับนานาชาติิเพื่่�อต่่อสู้้�กัับระบบทุุนและโลกาภิิวัตน์
ั ์
เรื่่�องนี้้�จึึงนำำ�เราเข้้ามาสู่่�การต่่อสู้้�เพื่่�อต่่อต้้านโครงการ
REDD+ และเป็็นสััญลัักษณ์์แห่่งการต่่อต้้านของเราเนื่่�องจากการต่่อต้้านทุุนและโลกาภิิวัตน์
ั ์และการต่่อต้้านตลาดคาร์์บอน
นั้้�นถือื เป็็นเรื่่�องเดีียวกััน
ถ้้าตลาดคาร์์บอนเป็็นส่วนหนึ่
่
ง�่ ของลิิทธิิล่า่ อาณานิิคมแล้้ว
ก็็ไม่่น่า่ แปลกใจที่่ก� ารประชุุมสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการ
เปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศโลกในปีี 2007 ที่่บ� าหลีี ธนาคารโลก สหประชาชาติิ และองค์์กรเพื่่อ� การพััฒนาต่่าง ๆ หาวิิธีี
การต่่าง ๆ นานาที่่จ� ะทำำ�ให้้การชดเชยคาร์์บอนเป็็นเรื่่อ� งที่่ส� มเหตุุผล ซึ่่ง� รวมไปถึึงคำำ�นิยิ ามที่่�แปลกประหลาดของ REDD+ ที่่ผม
�
รู้้�สึึกว่่าประกอบด้้วยข้้อมููลที่่ผิ� ดิ ๆทำำ�ให้้เกิิดความสัับสนและความขััดแย้้ง
แน่่นอนว่่าองค์์กรอนุุรัักษ์์ขนาดใหญ่่อย่่าง WWF อยู่่�เบื้้�องหลัังการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว และชนพื้้�นเมืืองก็็เริ่่�มถููกกล่่าว
หาว่่าเป็็นผู้้�ร้้ายในการนี้้� แม้้ในขณะนี้้�กลุ่่�ม NGO ก็็ยัังพยายามที่่�จะหาชนพื้้�นเมืืองที่่�เป็็นมิิตรมาเป็็นแนวร่่วม แล้้วจึึงทำำ�ให้้
แตกแยกกัันเอง
ตััวอย่า่ งเช่่นนี้้เ� ห็็นได้้ทั่่ว� ไปในอเมริิกา เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และแม้้แต่่ในการประชุุมสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการ
เปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศโลกที่่บ� าหลีีนี้้เ� อง ผมไม่่แปลกใจที่่� NGO สายอนุุรักั ษ์์ที่่อยู่
� เ�่ บื้้อ� งหลัังเริ่่มต้
� นด้
้ ว้ ยความพยายาม
สร้้างบทบาทให้้ตนเองเป็็น ‘สถาบัันรับั รองโดยบุุคคลที่่ส� าม’ และแสดงจุุดยืืนว่่าจะทำำ�เงิินจากโครงการ REDD+ ซึ่่ง� พวกเขาก็็ทำ�ำ
เช่่นนั้้น� จริิง ๆ
องค์์กรอย่่าง Conservation International (CI), WWF, Environmental Defense Fund (EDF) และอื่่�น ๆ ที่่�มีี
ที่่�ทำำ�การอยู่่�ในดีีซีีนี้้�เองได้้ก่อตั้้
่ �งขึ้้�นเพื่่�อออกแบบกลไกชดเชยคาร์์บอนและรัับรองโครงการด้้วยหลัักการที่่�ผิิดๆ
WRM: คุุณกล่่าวว่่า REDD+ กลายมาเป็็นสััญลัักษณ์์แห่่งการต่่อต้้านของคุุณอย่่างกว้้างขวาง โปรดอธิิบายประเด็็นนี้้�
ให้้เราฟัังด้้วย
ผมได้้กล่่าวถึึงลััทธิิอาณานิิคม และโครงการของลััทธิิอาณานิิคมอย่า่ ง REDD+ ที่่�ก่อตั้้
่ ง� ขึ้้น� บนพื้้�นฐานของตรรกะการ
พััฒนา และใช้้โมเดลที่่�ประเทศในซีีกโลกใต้้สามารถเดิินตามรอยทุุนนิยิ มตะวัันตกเพื่่�อให้้หลุดุ พ้้นจากความยากจน แต่่สำ�หรั
ำ บั
เราที่่�เป็็นชนพื้้น� เมืืองในอเมริิกานั้้น� เรารู้้�ดีว่ี า่ REDD+ ไม่่เป็็นความจริิง และก็็เป็็นเช่่นนี้้ม� าโดยตลอดตั้้ง� แต่่สงครามโลกแล้้ว

ดัังนั้้�นผมจึึงคิิดว่่าน่่าจะเป็็นการดีีที่่�ผมเองที่่�มาจากก้้นบึ้้�งของสััตว์ร้์ ้ายตััวนี้้� (สหรััฐอเมริิกา) จะทำำ�ความเข้้าใจความเชื่่�อมโยง
ระหว่่างลััทธิิอาณานิิคมและการพััฒนา
ผลกระทบที่่�มีีต่่อชนพื้้�นเมืืองนั้้�นลึึกซึ้้�ง
REDD+ เป็็นเพีียงโครงการต่่อเนื่่�องของลััทธิิอาณานิิคม ทุุนนิิยม และการแสวงหากำำ�ไรบนความพิินาศและความ
รุุนแรง ผลกระทบจากโครงการ
REDD+ มิิได้้เกิิดขึ้้�นเพีียง 15 ปีีที่่�ผ่่านมาเพราะ REDD+ นั้้�นฝัังตััวอยู่่�ในระบบมากว่่า 500 ปีีแล้้ว จากมุุมมองของผม
ที่่�อยู่่�ในซีีกโลกเหนืือ REDD+ นำำ�มาซึ่่�งรอยแผลในประวััติิศาสตร์์ตั้้�งแต่่ยุุคการล่่าอาณานิิคมโดยชนผิิวขาวขึ้้�นมาใหม่่ ซึ่่�งเป็็น
ลััทธิิที่่�ไม่่เพีียงแต่่ยึึดที่่�ดิิน ต้้นไม้้ แหล่่งน้ำำ�� ภููเขา และทุ่่�งหญ้้าของเราเท่่านั้้�น แต่่ยัังยึึดเอาอััตลัักษณ์์ของเราไปอีีกด้้วย โดย
การนำำ�เอาคริิสต์์ศาสนาเข้้ามาแทนที่่�ขนบธรรมเนีียมดั้้�งเดิิมของเรา ยกเลิิกภาษาของเรา ข่่มขืนื และฆ่่าเด็็ก ๆ ของเราใน
โรงเรีียนกิินนอนในแคนาดา ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�ร้้ายแรงมาก
ถ้้าเราเปรีียบเทีียบ 15 ปีีที่่�ผ่่านมาของระบบโลกาภิิวัตน์
ั กั์ ับ 500 ปีีแห่่งผลกระทบที่่�มีีต่่อวิถีิ ีชีีวิติ ของชนพื้้�นเมืืองอย่่าง
เรานั้้�นก็็จะพบว่่าแทบจะไม่่มีอี ะไรที่่�แตกต่่างกััน
ผมเป็็นห่่วงว่่ากลไกตลาดคาร์์บอนและการแบ่่งผลประโยชน์์นี้้�จะทำำ�ให้้คนของเราแตกสามััคคีกัี ัน และส่่งผลกระทบ
ไปถึึงความสามััคคีีกันั ในระดัับประเทศ ภููมิิภาคและโลก พวกเราหลายคนทำำ�งานกัันมาแล้้วกว่่ายี่่�สิิบปีีด้้านการรณรงค์์สิิทธิิ
ชนพื้้�นเมืืองต่่อสหประชาชาติิ ซึ่่�งไม่่ได้้เป็็นเรื่่�องที่่�ง่่ายเลย และเมื่่�อเราได้้เห็็นแนวคิิดเกี่่�ยวกัับ REDD+ ที่่�กำำ�ลัังถููกใช้้เป็็นเครื่่�อง
มืือแบ่่งแยกและปกครอง ก็็ยิ่่�งกัังวลมากขึ้้�น
เรื่่อ� งนี้้ไ� ม่่ใช่่เรื่่อ� งที่่�ใหม่่เลย เคยมีีมาแล้้วที่่รั� ฐั บาลอเมริิกาและบริิษัทั เอกชนร่่วมมือกั
ื นั ใช้้กลยุุทธ์์นี้้แ� บ่่งแยกและปกครอง
เรา ถ้้ากลุ่่�มชนพื้้�นเมืืองถููกทำำ�ให้้แตกสามััคคีกัี นั เช่่นนี้้แ� ล้้ว การแก้้ไขปััญหาโลกร้้อนอย่า่ งเป็็นรููปธรรมและอย่่างมีีส่วนร่
่ วมก็
่ จ็ ะ
เป็็นเรื่่อ� งที่่�ทำ�ำ ไม่่ได้้ ซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� ที่่�กลุ่่�มผู้้�สนัับสนุุน REDD+ ต้้องการ
WRM: เพื่่�อตอบโต้้ข้้อวิิจารณ์์ต่่าง ๆ กลุ่่�มผู้้�สนัับสนุุน REDD+ ได้้ประดิิษฐ์์ Cancun safeguards, best practices,
certifcation standards, participatory REDD+, และอื่่�น ๆ ขึ้้�นเพื่่�อป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิมนุษุ ยชน คุุณมีีความคิิดเห็็น
อย่่างไรเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเหล่่านี้้�?

พวกเขาไม่่ได้้เล่่าข้้อเท็็จจริิงให้้ชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�ในป่่าอเมซอนฟัังว่่าเงิินค่่าจ้้างปลููกป่่ามาจากบริิษััทที่่�ปล่่อยมลภาวะ
ไม่่ได้้เล่่าให้้ฟัังว่่าในที่่�ไกลออกไปยัังมีีโรงกลั่่�นนัับพัันที่่�ปล่่อยมลภาวะและก๊๊าซเรืือนกระจกสู่่�บรรยากาศโลกที่่�นำำ�ความเจ็็บ
ป่่วยและแม้้แต่่ความตายมาสู่่�ชุุมชนที่่�รัับเงิินเหล่่านั้้�น และไม่่ได้้เล่่าให้้ฟัังว่่าผลกระทบจากความรุุนแรงและความเสีียหายต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมเหล่่านี้้�เกิิดจากโครงการ REDD+
ผมได้้พููดคุุยกัับชนพื้้�นเมืืองบางกลุ่่�มหลัังจากที่่�องค์์กรอย่่าง EDF หรืือ Conservation International (CI) จััดประชุุม
เชิิงปฏิิบััติิการ และถามพวกเขาว่่า “พวกเขาบอกคุุณรึึเปล่่าว่่าเงิินมาจากไหน?” และพวกเขาตอบว่่า “ไม่่ได้้บอกนะ ผม
เข้้าใจว่่าเงิินมาจากธนาคารโลก” ผมตอบไปว่่า “ไม่่ใช่่นะ เงิินมาจากเชฟรอน (ในกรณีีนี้้�)” พวกเขาประหลาดใจมากและ
ตอบว่่า “อะไรนะ แกซพรอมเหรอ” นี่่�คืือสิ่่�งที่่�เป็็นอยู่่� และผมยัังบอกพวกเขาอีีกว่่า “คุุณรู้้�มั้้�ยว่่ามีีชนพื้น้� เมืือง ชนผิิวดำำ� คน
ผิิวขาวที่่�ยากจน ชาวฮิิสปานิิก ที่่�มีีที่่�อยู่่�อาศััยติิดกัับโรงกลั่่�นน้ำำ��มัันในริิชมอนด์์ รััฐแคลิิฟอร์์เนีีย ที่่�กำำ�ลัังจะตายด้้วยโรคทาง
เดิินหายใจที่่�เกิิดจากก๊๊าซที่่�โรงกลั่่�นปล่่อยออกมา? และบริิษััทเหล่่านี้้�ก็็บอกกัับสาธารณชนว่่าพวกเขากำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลง
ธุุรกิิจของตนให้้เป็็น carbon neutral เขาบอกว่่ากำำ�ลัังลงทุุนในป่่าอเมซอนเพื่่�อปกป้้องผู้้�คน”
ผมต้้องอธิิบายเรื่่�องของการฟอกเขีียวนี้้�ให้้พี่่�น้้องของผมในอเมริิกาฟััง ชนพื้้�นเมืืองมัักไม่่เข้้าใจแนวคิิดนี้้�แต่่สามารถ
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ผมมองมาตรการเหล่่านี้้�ว่่าเป็็นเพีียงเครื่่�องอำำ�พรางความจริิงและทำำ�ให้้พี่่�น้อ้ งของเราเราสัับสน เพื่่�อให้้ดููเหมืือนว่่า
พวกเขาเป็็นห่่วงและรัับผิิดชอบต่่อเรื่่�องสิิทธิิมนุษุ ยชน โดยออกมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้โครงการของตนดููดีีและลบภาพ
ลัักษณ์์ของการทำำ�ลายล้้างและความรุุนแรง
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รู้้�สึึกอยู่่�ลึึกๆในใจว่่าพวกเขากำำ�ลัังถููกละเมิิดสิิทธิิและถููกหลอกให้้รัับเงิินจากโครงการ REDD+ เป็็นสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง เพราะคำำ�
อธิิบายเกี่่�ยวกัับมาตรการและกลไกต่่างๆนั้้�นพยายามให้้เกิิดการสัับสนและหลีีกเลี่่�ยงข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่าโครงการนำำ�ไปสู่่�ความ
รุุนแรงที่่�ภาคเอกชนก่่อและได้้รัับการสนัับสนุุนจากภาครััฐ แม้้แต่่คนในองค์์กรเพื่่�อการพััฒนาหลายต่่อหลายคนยัังเชื่่�อว่่า
REDD+ เป็็นโครงการที่่�ได้้ผลเพราะว่่าสัับสนและไม่่เห็็นแง่่มุุมด้้านการเหยีียดเชื้้�อชาติิของ REDD+ และโครงการชดเชย
คาร์์บอนอื่่�นๆ ผมบอกพวกเขาว่่ากลไกเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้การยึึดที่่�ดิินกลายเป็็นการกระทำำ�ที่่�ถูกู กฎหมาย และพวกเขาไม่่ต้้องการ
ให้้ผมพููดออกไป กลไกที่่�อนุุญาตให้้มีีการเผาไหม้้พลัังงานฟอสซิิลและสร้้างมลภาวะต่่อไปนั้้�นเป็็นเรื่่�องที่่�บ้้าแท้้ๆ
มหาเศรษฐีีแห่่ง Amazon.com นาย Jeff Bezos ได้้ก่่อตั้้�งกองทุุน Earth Fund ขึ้้�นและลงทุุนนัับล้้านดอลล่่าร์์
สหรััฐฯหลัังการประชุุมสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศโลกในปีี 2007 ที่่�บาหลีีเพื่่�อสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานของ WWF, Environmental Defense Fund, CI และ TNC ทว่่าเบื้้�องหลัังการสนัับสนุุนด้้านทุุนคือื การ
ผลัักดัันโครงการดููดซัับและชดเชยคาร์์บอนโดยใช้้เงิินลงทุุนถึึง 400 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯ ทำำ�ให้้เครืือข่่ายสิ่่�งแวดล้้อมและชน
พื้้�นเมืืองและองค์์กรอื่่�นๆกำำ�ลัังพยายามอย่่างหนัักเพื่่�อต่่อต้้านโครงการนี้้�
ปััจจุุบัันยัังคงมีีโครงการที่่�ละเมิิดสิิทธิิมนุษุ ยชนและยึึดที่่�ดิินทำำ�กิิน และใครล่่ะจะเป็็นผู้้�ที่่�ฟ้้องร้้องประธานาธิิบดีีของ
คองโกหรืือบราซิิล? พวกเขาต้้องการลบล้้างประวััติิศาสตร์์ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ออกไปจากประเทศของพวกเขาเพราะเกรง
กลััวสิิทธิิเหนืือผืืนดิินของพวกเราที่่�สืืบทอดกัันมาตั้้�งแต่่โบราณกาล
WRM: องค์์กรชนพื้้�นเมืืองบางองค์์กรร่่วมมือกั
ื ับ REDD+ ทำำ�ให้้เกิิดโครงการอย่่าง ‘Indigenous REDD+’ ขึ้้�น และ
โครงการรณรงค์์อย่่าง ‘No Rights, No REDD’ (ถ้้าไม่่มีสิี ิทธิิก็็ไม่่มีี REDD) เมื่่�อมองย้้อนกลัับไปแล้้ว คุุณคิิดว่่าเป็็นไปได้้ไหม
ที่่�สร้้างความประนีีประนอมระหว่่างสิิทธิิมนุุษยชนและค่่านิิยมของชนพื้้�นเมืืองกัับหลัักการของ REDD+?
นี่่�เป็็นปััญหาใหญ่่ที่่�เกิิดขึ้้�นมานานแล้้ว ผมได้้รัับคำำ�เชิิญไปร่่วมประชุุม World Social Forum ในประเทศบราซิิลในปีี
2009 เพื่่�อพบปะกัับชนพื้้�นเมืืองกลุ่่�มอื่่�นๆเพื่่�ออธิิบายเกี่่�ยวกัับประเด็็นปััญหาของการดำำ�เนิินโครงการ REDD+ ในแง่่มุุมจาก
ตััวของผมเอง เมื่่�อผมไปถึึงที่่�ประชุุม นาย Steve Schwartzmann จาก Environmental Defense Fund มองมาที่่�ผมแล้้ว
ถามขึ้้�นว่่า “ทำำ�ไมคุุณถึึงมาอยู่่�ที่่�นี่่�ล่่ะ?” เขาก่่อความขััดแย้้งกัับผมตั้้�งแต่่ NGO เริ่่�มเข้้าหาชนพื้้�นเมืือง EDF มีีทุุนมหาศาลและ
ได้้รัับการหนุุนหลัังจากผู้้�นำำ�ของเผ่่าต่่างๆในป่่าอเมซอน รวมถึึง COICA ด้้วย ดัังนั้้�น COICA จึึงเริ่่�มร่วมมื
่ ือกัับ NGO และ
สร้้างแนวคิิด ‘Indigenous REDD+’ ขึ้้�นมา
แต่่กระบวนการเช่่นนี้้�ใช้้เวลานาน ผมเคยผ่่านประสบการณ์์เช่่นนี้้�มาก่่อนในการประชุุมสหประชาชาติิว่่าด้้วยการ
เปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศโลกที่่�กรุุงเทพฯ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องสิิทธิิมนุษุ ยชนและ and REDD ตอนนั้้�นผมไม่่คิิดว่่า (และ
ตอนนี้้�ก็ยั็ ังไม่่คิิดว่่า) รััฐบาลไทยจะรัับรองสิิทธิิของชุุมชนชาวป่่าเหนืือที่่�ป่่าของพวกเขา พอๆกัับที่่�รััฐบาลบราซิิลจะไม่่รัับรอง
เช่่นเดีียวกััน แต่่เมื่่�อมองย้้อนกลัับไปแล้้ว ผมคิิดว่่าผมทำำ�พลาดเพราะว่่ากลยุุทธ์์ของการประชุุมสหประชาชาติิที่่�ประเทศไทย
คืือการหาแนวร่่วมจากชนพื้้�นเมืืองชาวไทย ตััวแทนกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�จากป่่าอเมซอน และ COICA เพื่่�อดัันวาระของ REDD+
ให้้ผ่่านมติิที่่�ประชุุม และเราก็็ต่อต้
่ ้านโดยใช้้สโลแกน ‘No Rights, No REDD’ ซึ่่�งได้้รัับความสนใจในระดัับหนึ่่�ง ในปััจจุุบันั
ยัังคงมีีคนพููดถึึงกลยุุทธ์์นี้้�อยู่่�ว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�ถููกต้้องหรืือไม่่ในขณะนั้้�น และเป็็นไปได้้ไหมที่่�รััฐบาลของประเทศต่่างๆจะรัับรอง
สิิทธิิของชนพื้้�นเมืืองเหนืือผืืนป่่าที่่�เขาอาศััยอยู่่�? ผมคิิดว่่าไม่่น่่าจะเป็็นไปได้้
ผมถามชนพื้้�นเมืืองบางคนว่่าเขาสามารถปรองดองวิิถีีชีวิี ิต ภููมิิปััญญา และจิิตวิิญญาณกัับระบบตลาดทุุนของคนผิิว
ขาวได้้อย่่างไร? แม้้ว่่าเขาจะได้้ประโยชน์์จากการดำำ�เนิินโครงการ Indigenous REDD+ แต่่พวกเขาก็็ยัังต้้องเปลี่่�ยนผืืนป่่าที่่�
พวกเขาอาศััยอยู่่�มาตั้้�งแต่่บรรพบุุรุษุ ให้้เป็็นสิินค้้า และไม่่ใช่่รััฐบาลหรืือคนภายนอกที่่�ทำ�ำ เช่่นนี้้� แต่่เป็็นเขาเองในฐานะที่่�เป็็น
ชนพื้้�นเมืือง มัันดููเป็็นการย้้อนแย้้งมากที่่�พี่่�น้้องชนพื้้�นเมืืองของเราต่่อต้้านสััมปทานน้ำำ��มัันแต่่รัับเงิินจากเชฟรอนและบริิษััท
น้ำำ��มัันอื่่�นๆผ่่านโครงการ REDD+ เราจะปรองดองสองเรื่่�องนี้้�เข้้าด้้วยกัันได้้อย่่างไร? ผมว่่ามัันไม่่ใช่่การปรองดองแต่่เป็็นการ
ละทิ้้�งวิิถีีเดิิมโดยสิ้้�นเชิิงเพื่่�อเข้้าร่่วมระบบทุุนนิิยมเสรีี
เมื่่�อผมสอบถามชาวบ้้านในพื้้�นที่่�ห่่างไกลของป่่าอเมซอนในประเด็็นดัังกล่่าว

พวกเราเข้้าใจดีีและไม่่สนใจที่่�จะร่่วม

โครงการ REDD+ และเมื่่�อเร็็วๆนี้้�พวกเขาก็็ได้้ตั้้�งคำำ�ถามต่่อเพื่่�อนชนพื้้�นเมืืองในเขตอื่่�นๆของป่่าที่่�ทำำ�ตัวั เหมืือนเป็็นนายหน้้า
ค้้าหุ้้�นโครงการ REDD+ เรื่่�องนี้้�เป็็นการเมืืองที่่�เข้้มข้น้ ในเขตอเมซอนเช่่นเดีียวกัับในอเมริิกา สำำ�หรัับเครืือข่่ายสิ่่�งแวดล้้อม
และชนพื้้�นเมืืองแล้้ว ผมยกย่่องกลไกที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการดำำ�เนิินการจริิง และสำำ�หรัับระบบตลาดซื้้�อขายคาร์์บอนเครดิิตแล้้ว เรา
จะต้้องนำำ�หลัักการ Free Prior and Informed Consent (FPIC) หรืือความเห็็นชอบจากทุุกภาคส่่วนมาใช้้ในการตััดสิินใจ
ข้้อมููลจากทุุกแง่่ทุุกมุุมของกลไก REDD+ และ ‘Nature-Based Solutions’ โดยละเอีียดเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการวิิเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางการเมืืองระหว่่างกลุ่่�มต่่างๆในอเมซอนซึ่่�งมีีความซัับซ้้อนสููง หััวหน้้าเผ่่า Ninawa HuniKui จากบราซิิลมีี
ทั้้�งวิิสััยทััศน์์และอิิทธิิพล จึึงมีีผู้้�ที่่�พยายามทำำ�ให้้กลุ่่�มของท่่านแตกแยกในประเด็็น REDD+ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งเดีียวกัับที่่�เกิิดขึ้้�น
กัับMarlon Santi หััวหน้้าเผ่่า Sarayako จากเอกวาดอร์์ การเข้้าถึึงข้้อมููลได้้นั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญมากพอๆกัับหลัักการ FPIC
ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนชาวป่่าจะต้้องเข้้าใจหลัักการ REDD+ ที่่�ซัับซ้้อนและความสััมพันธ์
ั ์ระหว่่าง REDD+ และภาค
อุุตสาหกรรมอย่่างแจ่่มแจ้้ง ซึ่่�งผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าจะไม่่เกิิดความรุุนแรงขึ้้�นกัับหมู่่�บ้้านจากความขััดแย้้งนี้้�
WRM: อะไรคืืออุปุ สรรคที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่สุ� ดุ ของชนพื้้�นเมืืองในการต่่อสู้้�กับั REDD+ ในชื่่�อใหม่่ ‘Nature-Based Solutions’?
ผมใช้้เวลาคิิดเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�มามากและพููดอยุ่่�เสมอๆว่่ามัันเป็็นวิิธีีการที่่�ใช้้ไม่่ได้้ อุุปสรรคที่่�สำำ�คััญคืือ ทำำ�อย่่างไรเรา
จึึงจะทำำ�ให้้ REDD+ และ Nature-Based Solutions แสดงตััวตนที่่�แท้้จริิงของมัันออกมาว่่าเป็็นเครื่่�องมืือใหม่่ของลััทธิิ
อาณานิิคมที่่�จะยึึดที่่�ดิินและผืืนป่่าของเราไปขายทอดตลาดโดยการตััดแบ่่งออกเป็็นชิ้้�นๆ และตั้้�งราคาเพื่่�อการค้้าและการ
เก็็งกำำ�ไร ทำำ�อย่า่ งไรเราจึึงจะให้้ผู้้�คนเข้้าใจอย่่างถูกู ต้้องถึึงความเชื่่อม
� โยงระหว่่างภาคพลัังงานถ่่านหิินกับั การนำำ�เอาทรััพยากร
ธรรมชาติิออกมาขายและการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ทำำ�อย่่างไรเราจึึงจะสามารถสร้้างแนวร่่วมต่่อต้้านธุุรกิิจพลัังงานที่่�มีีจุุด
มุ่่�งหมายเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกัันได้้?

เราได้้เห็็นการเคลื่่�อนไหวเพื่่�อที่่�จะผลัักดัันกฎหมายแก้้ปััญหาโลกร้้อนอย่่างกว้้างขวางทั่่�วโลก แม้้แต่่ใจกลางต้้นตอ
ของปััญหาอย่่างสหรััฐอเมริิกาเองก็็ได้้มีีการผลัักดัันกฎหมาย ‘Growing Climate Solutions Act’ ที่่�ให้้อำำ�นาจกระทรวง
เกษตรในการจััดตั้้�งระบบลงทะเบีียนชดเชยคาร์์บอนออนไลน์์เพื่่�อช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้ชาวนาสามารถซื้้�อคาร์์บอน
เครดิิตจากตลาดคาร์์บอน ตรงจุุดนี้้�เองที่่� REDD+ จะเข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญ ความท้้าทายของเราคืือจะทำำ�อย่่างไรจึึงจะหยุุด
ยั้้�งระบบนี้้�ได้้? โครงการนี้้�ยิ่่�งนานวัันไปก็็ยิ่่�งทวีีความซัับซ้้อนขึ้้�นเป็็น Taxes with REDD+, carbon banking, green
bonds, และอื่่�นๆอีีกมาก จนไปถึึง ‘net-zero emissions’ ที่่�เสนอโดยภาคธุุรกิิจจำำ�นวนมาก ซึ่่�งเราจะต้้องเข้้าใจความเชื่่�อม
โยงระหว่่างชื่่�อเหล่่านี้้� ภายใต้้เงาของ ‘net-zero emissions’ นั้้�นมีีการดำำ�เนิินการอยู่่�สองประการ ประการแรกคืือการซื้้�อ
คาร์์บอนเครดิิตที่่�ได้้จากการปลููกป่่าหรืือที่่�เรีียกกัันว่่า ‘Nature-Based Solutions’ ประการที่่�สองคืือสร้้างกลไกการดููดซัับ
คาร์์บอน ซึ่่�งองค์์ประกอบทั้้�งสองนั้้�นหล่่อเลี้้�ยงธุุรกิิจพลัังงานถ่่านหิินในอเมริิกา แคนาดา และยุุโรปให้้ดำำ�เนิินกิิจการต่่อไปได้้
ตามปกติิ และเราก็็จะได้้รัับสภาพแวดล้้อมที่่�เต็็มไปด้้วยท่่อส่่งน้ำำ��มันั รถบรรทุุกน้ำำ��มันั และมลภาวะกัันต่่อไปจนกว่่าเราจะ
สามารถจู่่�โจมหััวใจของระบบอัันได้้แก่่ ‘Nature-Based Solutions’ ที่่�นำำ�เอาพระแม่่ธรณีีมาตััดขายทอดตลาด

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

เครื่่�องมืือของรััฐบาลของคนผิิวขาวคืือสิิทธิิทางทรััพย์์สิิน ดัังนั้้�น ‘Nature-Based Solutions’ จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับ
การชดเชยคาร์์บอน ธุุรกิิจที่่�ก่่อมลภาวะจ่่ายเงิินเพื่่�อปลุุกป่่าเป็็นการชดเชย และท้้ายที่่�สุุดแล้้วธุุรกิิจเหล่่านี้้�ก็็จะเข้้ามาครอบ
ครองป่่าคาร์์บอนเหล่่านี้้�อยู่่�ดีี แผนการนี้้�อยู่่�เบื้้�องหลัังของแผน 30x30 ที่่�จะครอบคลุุมพื้้�นที่่� 30% ของป่่าสงวนทั้้�งหมดของ
โลกภายในปีี 2030 ดัังนั้้�นการเปลี่่�ยนชื่่�อจาก REDD+ เป็็น ‘Nature Based Solutions’ จึึงเป็็นการฟอกเขีียวอย่่างหนึ่่�ง
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10 ปีีแห่่ง REDD+ ใน Acre
และผลกระทบที่่มีีต่
� ่อชนพื้้�นเมืืองเพศหญิิง
ที่่�ทำ�ม
ำ าหากิินอยู่่�ในพื้้�นที่่คุ้้�มคร
�
องเพื่่�อการใช้้งานอย่่างยั่่�งยืืน
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ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)

หลายปีีที่่�ผ่่านมา โครงการ REDD+ ในป่่าอเมซอน รััฐ Acre ของประเทศ Brazil ถููกใช้้เป็็นต้น้ แบบในภููมิิภาคต่่างๆ
ทั่่�วโลกมาหลายต่่อหลายปีีโดยผู้้�สนัับสนุุนโครงการ REDD+ อย่่าง WWF และ World Bank แต่่ในรายงานประเมิินผล
โครงการกลัับมีีข้้อมููลผลกระทบที่่�มีีต่อ่ เพศหญิิงที่่�ใช้้ชีีวิตอยู่
ิ ่�กัับป่่าน้้อยมาก พื้้�นที่่�กว่่า 80% ของรััฐ Acre ปกคลุุมไปด้้วยป่่า
ประวััติิศาสตร์์ของการนำำ�ป่่ามาขายเพื่่�อหากำำ�ไรเริ่่�มต้นขึ้้
้ �นในปีี 1999 จากการก้้าวขึ้้�นสู่่�อำำ�นาจของพรรคแรงาน รััฐบาล
พรรคแรงงานขนานนามตััวเองว่่าเป็็น ‘government of the forest’ หรืือรััฐบาลแห่่งป่่าและอ้้างว่่าได้้ริิเริ่่�มแนวคิิดทาง
ธุุรกิิจใหม่่ในรััฐ Acre โดยการไม่่ตััดไม้้ แต่่ใช้้ระบบทุุนนิิยมสีีเขีียวมาแทนที่่�
จุุดเปลี่่�ยนของกระบวนการนี้้�เกิิดขึ้้�นในปีี 2010 เมื่่�อมีีการบัังคัับใช้้กฎหมาย SISA ที่่�ทำำ�ให้้รััฐสามารถจ่่ายค่่าบริิการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมได้้ และทำำ�ให้้โครงการ REDD+ สอดคล้้องกัับกฎหมายรััฐเป็็นโครงการแรกของโลก ในปีี 2012 รััฐบาล
เยอรมัันได้้ตกรางวััลเป็็นจำำ�นวน 16 ล้้านยููโรภายในเวลา 4 ปีีแก่่รััฐบาล Acre ที่่�ผ่่านกฎหมายฉบัับนี้้�เพื่่�อลดการตััดไม้้ทำำ�ลาย
ป่่าในระยะเวลาสิิบปีีที่่�ผ่่านมาโดยให้้ทุุนผ่่านทาง KfW และ REM ในสมััยที่่�ยัังไม่่เกิิดโครงการ REDD+
WWF ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งใน NGO ที่่�ช่ว่ ยร่่างกฎหมาย SISA เรีียกโครงการ REDD+ ของรััฐบาลแห่่งรััฐ Acre ว่่าเป็็น
“โครงการนำำ�ร่่อง” และได้้รัับการสนัับสนุุนเป็็นอย่่างดีีจาก World Bank ที่่�รัับผู้้�สัังเกตการณ์์จาก NGO และรััฐบาลจาก
ประเทศต่่างๆในซีีกโลกใต้้ให้้มาดููงานที่่� Acre ว่่าเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีของโครงการ REDD+
ต่่อไปนี้้�เป็็นบทสััมภาษณ์์นาง Letícia Yawanawa ผู้้�นำำ�ชนพื้้�นเมืืองจากรััฐ Acre และนาง Dercy Teles de Carvalho อดีีตประธาน Xapuri Rural Workers’ Union และทนายความของพื้้�นที่่�คุ้้�มครองเพื่่�อการใช้้งานอย่่างยั่่�งยืืนเกี่่�ยวกัับ
ผลกระทบของโครงการ REDD+ ที่่�มีีต่่อเพศหญิิงที่่�ใช้้ชีีวิิตอยู่่�กัับป่่าโดย WRM
WRM: คุุณประเมิินผลกระทบโครงการ REDD+ ในรััฐ Acre ที่่�มีีต่อชนพื้้
่
�นเมืืองในระยะเวลา 10 ปีีที่่�ผ่่านมาอย่่างไร?
ทั้้�งๆที่่�เป้้นโครงการที่่�อ้้างว่่าให้้ความสำำ�คััญกัับชนพื้้�นเมืืองมาโดยตลอด
Letícia: ผลการประเมิินที่่�ฉันทำ
ั ำ�ออกมาเป็็นลบมาก ฉัันเคยเป็็นสมาชิิกคณะกรรมการ SISA มา 6 ปีี เมื่่�อผู้้�ประสาน
งานของ REM/SISA มาถึึงการประชุุม COP พวกเขามัักพููดกัันว่่าชนพื้้�นเมืืองจำำ�นวนมากจะได้้ประโยชน์์จากโครงการ ฉัันจึึง

ตรวจสอบว่่าผลประโยชน์์อะไรที่่�ชนพื้้�นเมืืองจะได้้บ้้าง และจำำ�ได้้ว่่าตอนที่่�ฉัันทำำ�งานอยู่่�กัับ SITOAKORE ในพื้้�นที่่�ของชนพื้้�น
เมืืองนั้้�น ฉัันไม่่เห็็นว่่าพวกเขาจะได้้ประโยชน์์อะไรเลยจาก REDD+ นอกจากนี้้�เรายัังต้้องการให้้ที่่�ดิินของเราทั้้�งหมดใช้้
ระบบประชาธิิปไตยในการดููแล ซึ่่�งยัังไม่่เคยได้้รัับการสนัับสนุุน
สิ่่�งที่่�ฉันั เห็็นเวลาเข้้าไปในตััวเมืืองหลวงได้้แก่่อพาร์์ตเมนต์์สวยๆ ที่่�มีีเครื่่�องมืืออำ�นว
ำ ยความสะดวกครบครััน และช่่าง
เทคนิิคจากที่่�ต่่างๆที่่�มาเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์จาก SISA แต่่ฉัันไม่่เห็็นมีีชนพื้้�นเมืืองสัักคนเดีียวที่่�ทำำ�งานอยู่่�ที่่�นั่่�น คุุณจะ
อ้้างไม่่ได้้ว่่าชนพื้้�นเมืืองไม่่มีีความสามารถ มีีสตรีีพื้้�นเมืืองมากมายที่่�มีีการศึึกษาสููงพอที่่�จะทำำ�งานตรงนั้้�นได้้ แต่่เราก็็ไม่่เห็็น
ในฐานะที่่�เคยเป็็นสมาชิิกของ SISA ในอดีีต ฉัันคิิดว่่าผลลััพธ์์อะไรก็็ตามที่่�ได้้มาจากทรััพยากรของชุุมชน ก็็ควรที่่�จะ
ได้้แก่่ชาวชุุมชนบ้้าง สำำ�นัักงานของ SISA นั้้�นสวยงามมาก แต่่ไม่่มีส่ี วน
่ ไหนเลยที่่�จะอุุทิิศให้้แก่่ชนพื้้�นเมืือง ไม่่ว่่าจะชายหรืือ
หญิิง ผู้้�คนอาจคิิดว่่าฉัันก็็ดีีแต่่ตำ�หนิ
ำ ิวิิจารณ์์ เพราะมีีชาวบ้้านบางคนที่่�มาประชุุมกัับ SISA และได้้รัับเบี้้�ยเลี้้�ยงรายวััน แต่่คน
พวกนี้้�ก็็ไม่่สามารถพููดอะไรได้้มากนัักในการประชุุมและนอกห้้องประชุุม
รััฐบาลมองฉัันในแง่่ร้้ายอยู่่�เสมอ แต่่ก็็จำ�ำ ใจต้้องเรีียกพวกเราเข้้าไปมีีส่่วนร่วม
่ เพราะกฎหมายบัังคัับให้้มีีส่่วนร่่วมจาก
องค์์กรสตรีี และเป็็นเพราะเราเป็็นองค์์กรที่่�เป็็นตัวั แทนของสตรีีในสามรััฐได้้แก่่ Acre, Southern Amazônia, และ Northwestern Rondônia เมื่่�อ SISA อ้้างว่่าทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กร 20-30 องค์์กร นั่่�นเป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่เป็็นความจริิง เพราะองค์์กร
เหล่่านั้้�นส่่วนมากไม่่มีีตััวตนต่่อไปแล้้ว ในปััจจุุบััน NGO ที่่�ดููแลทรััพยากรเหล่่านี้้�เหลืือเพีียง CPI (Pro-Indigenous Commission) และ AMAIAC (Association of the Movement of Indigenous Agro-forestry Agents of Acre) เท่่านั้้�น

Letícia: ในฐานะที่่�ฉันั เป็็นผู้้�ประสานงานองค์์กรสตรีี ฉัันสามารถบอกได้้ว่่า สตรีีพื้้�นเมืืองอย่่างเราไม่่ใช่่ผึ้้�งหรืือมดที่่�มีี
ชีีวิิตอยู่่�ได้้ด้้วยการดมกลิ่่�น เราต้้องการการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นรููปธรรม ที่่�ผ่่านมาเคยมีีการประชุุมนานาชาติิในโรงแรมที่่�หรููหรา
มากในภููมิิภาคนี้้� ซึ่่�งเราไม่่ได้้รัับเชิิญเพราะพวกเขาไม่่ต้้องการให้้เราเข้้าไปพููดความจริิง แต่่ฉันก็
ั ็ไปเข้้าร่่วมในฐานะที่่�เป็็น
สมาชิิก REM/SISA และรอให้้คนอื่่�นๆพููดจบก่่อน ส่่วนคนที่่�เหลืือก็็มองมาที่่�ฉัันและดููกัังวลเพราะพวกเขารู้้�ดีีว่่าฉัันจะพููด
อะไร เมื่่�อถึึงคราวที่่�ฉัันต้้องพููด จะก็็จะพููดแต่่ความจริิง พวกเขาพููดถึึงงบประมาณเป็็นล้้านๆ ฉัันก็็ถามว่่าเงิินล้้านเหล่่านั้้�นอยู่่�
ที่่�ไหนล่่ะ? แล้้วพวกเราที่่�เป็็นผู้้�หญิิงจะมีีส่่วนร่วมด้
่ ว้ ยหรืือไม่่? ทุุกคนในที่่�ประชุุมเงีียบกัันหมด ฉัันก็็ถามต่่อไปว่่า แล้้วพวก
เราล่่ะอยู่่�ตรงไหน โครงการ REM จะทิ้้�งเราไว้้กลางป่่าเหมืือนกัับที่่�โครงการ REDD ทำำ�หรืือไม่่ มีีผู้้�หญิิงชาวเยอรมัันคนหนึ่่�ง
ชื่่�อคริิสติิน่่าได้้ฟัังแล้้วก็็เรีียกฉัันเพื่่�อไปคุุยเป็็นการส่่วนตัวั แต่่เมื่่�อฉัันไปหาเธอ เธอไม่่แม้้แต่่จะมองมาที่่�ฉััน หลัังจากนั้้�นฉัันจึึง
ลาออกจากการเป็็นสมาชิิกคณะกรรมการ
ดัังนั้้�นฉัันจึึงพููดได้้ว่่าฉัันไม่่เห็็นผลลััพธ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่สตรีีพื้้�นเมืืองแต่่อย่่างใด สตรีีบางคนที่่�ทำำ�งานกัับรััฐบาล
หรืือองค์์กรระหว่่างประเทศอย่่างจาก CPI อาจได้้ประโยชน์์จากการนี้้� แต่่ไม่่ใช่่พวกเราที่่�มาจากการเลืือกตั้้�งโดยชุุมชนที่่�ถููก
กีีดกัันมิิให้้มีส่ี ่วนร่่วมในผลประโยชน์์ใดๆ
WRM: REDD ส่่งผลกระทบอย่่างไรบ้้างต่่อชนพื้้�นเมืืองผู้้�หญิิงที่่�ทำำ�มาหากิินอยู่่�ในที่่�ดินคุ้้�มค
ิ
รองเพื่่�อการใช้้งานอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ป่่าสงวน Chico Mendes Extractive มานานกว่่า 10 ปีี ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�เกิิดโครงการ REDD+ ที่่�มุ่่�งเป้้า
เพื่่�อประโยชน์์แก่่ชาวบ้้านและสตรีีขึ้้�นมากมาย? ตััวอย่่างเช่่น ‘green grant’, ‘planted forest’ หรืือ forest management ที่่�เป็็นการตััดไม้้แบบเลืือกตััดบางต้้น
Dercy: ในปีี 2010 เมื่่�อรััฐบาล Acre รัับนโยบาย REDD+ มาปฏิิบััติิ ก็็สั่่�งให้้ปฏิิบััติติ ามเป้้าหมาย ‘zero fire’ หรืือ
ห้้ามเผาป่่าและก่่อตั้้�งกองทุุน ‘green grant’ ที่่�จ่่ายชดเชยทุุก ๆ 3 เดืือนให้้แก่่ชาวบ้้านที่่�เสีียประโยชน์์จากการปิิดป่่า ซึ่่�ง
แน่่นอนว่่าไม่่สามารถชดเชยความสููญเสีียทางวััฒนธรรมได้้เนื่่�องจากเป็็นการกีีดกัันสตรีีชาวบ้้านไม่่ให้้เข้้าไปทำำ�มาหากิินใน
ป่่าตามวิิถีีชีวิี ิตดั้้�งเดิิม

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

WRM: โครงการ REDD+ นำำ�มาซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงในองค์์กรที่่�ดีีกว่่าด้้วยการเพิ่่�มจำำ�นวนองค์์กรที่่�สามารถรัับทุุนได้้
ที่่�คุุณพููดว่่าคุุณไม่่เคยเห็็นการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวเลย และเงิินจากโครงการ REDD+ ก็็ไม่่ได้้ทำำ�ให้้เกิิดประชาธิิปไตยเหนืือ
ผืืนป่่า เรื่่�องเหล่่านี้้�มีีผลกระทบต่่อสตรีีในชุุมชนอย่่างไรบ้้าง?
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การประกาศห้้ามนี้้�เริ่่�มขึ้้�นในปีี 2010 ทำำ�ให้้ชุุมชนขาดความมั่่�นคงอาหารเพราะไม่่สามารถปลููกผัักได้้อีีกต่่อไป แต่่จะ
ต้้องซื้้�ออาหารจากรััฐ Mato Grosso แทน
กองทุุน ‘green grant’ เป็็นเงิินบริิจาคมููลค่่า 19 ดอลล่่าร์์สหรััฐฯ ต่่อเดืือนในช่่วงเริ่่�มโครงการ และไม่่ทราบว่่าได้้
เพิ่่�มขึ้้�นบ้้างหรืือไม่่ในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา จนปััจจุุบััน ICMBio นำำ�สิินค้้าต่่าง ๆเข้้ามาขายในพื้้�นที่่�ป่่าสงวนจนเกิิดผลกระทบต่่อ
วิิถีีชีวิี ิตของสตรีี
ส่่วนในด้้านโครงการ ‘planted forest’ หรืือ ‘agro-forestry system’ หรืือโครงการปลููกป่่านั้้�น ฉัันได้้พููดคุุยกัับ
สตรีีที่่�เข้้าร่่วมในโครงการและได้้รัับข้้อร้้องทุุกข์์มากมาย
เรื่่�องแรก เป็็นเรื่่�องของปริิมาณงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมาให้้แก่่ครอบครััวของพวกเธอ
เรื่่�องที่่�สอง ถึึงแม้้ว่่าพวกเธอจะได้้รัับกล้้าไม้้มาในการปลููกป่่า แต่่กลัับไม่่ได้้รัับการสนัับสนุุนด้้านอื่่�น ๆ ที่่�ต้้องใช้้ใน
การปลููก เช่่นอุุปกรณ์์ตััดสางและเชื้้�อเพลิิง เมื่่�อประธานองค์์กรที่่�มาเยี่่�ยมโครงการเป็็นครั้้�งคราวเพื่่�อตรวจสอบว่่าสิ่่�งต่่าง ๆ
เป็็นไปตามความคาดหวัังหรืือไม่่พบปััญหาเหล่่านี้้�ก็็เรีียกร้้องให้้ชุุมชนแก้้ไข ทำำ�ให้้ชุุมชนประสบความยากลำำ�บากอย่่างยิ่่�ง
อีีกประการหนึ่่�งได้้แก่่ชุุมชนจะได้้รัับกล้้าไม้้ในช่่วงนอกฤดููฝนเท่่านั้้�นเพราะคาดหวัังว่่าต้้นไม้้จะเริ่่�มเกิิดผลในช่่วงหน้้า
แล้้ว การกระทำำ�เช่่นนี้้�ทำำ�ให้้ชาวบ้้านไม่่มีีน้ำ�ที่่
ำ� �จะใช้้รดต้้นไม้้ ทำำ�ให้้ต้้นไม้้ตาย
โดยสรุุปแล้้ว โครงการเช่่นนี้้�ได้้ผลแก่่คนเพีียง 5 คนที่่�มีคว
ี ามสััมพัันธ์กั์ ับรััฐบาล หรืือพููดได้้อีีกอย่่างหนึ่่�งว่่าคนพวกนี้้�
ไม่่ต้้องทำำ�งานหนัักเลย แต่่จ้้างคนอื่่�นมาทำำ�งานแทน
เรื่่�อง ‘forest management’ นี้้�ไม่่มีคว
ี ามยั่่�งยืืน ในทางตรงข้้ามทำำ�ให้้เกิิดการตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่า
ทำำ�ไมรััฐบาลที่่�พยายามโปรโมทการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนมา 20 ปีีจึึงไม่่ดำำ�เนิินนโยบายที่่�ช่่วยสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่
ชุุมชนบ้้าง?
การจััดการเช่่นนี้้�ไม่่เหลืือทรััพยากรไว้้ให้้แก่่ชุุมชนและทำำ�ให้้สมาชิิกชุุมชนยากจนลง และชี้้�ช่่องให้้ชาวบ้้านตััดไม้้ไป
ขายโดยไม่่สนใจว่่าผ่่านการจััดการจากโครงการหรืือไม่่อีีกต่่อไป ซึ่่�งสุุดท้้ายมีีแต่่จะทำำ�ให้้สตรีีชาวบ้้านยากจนลง สุุดท้้ายก็็
ต้้องขายลููกหลานไปเป็็นโสเภณีีหรืือแรงงานค้้ายาเสพติิดในเมืือง
ข้้อเท็็จจริิงนี้้�มีีความซัับซ้้อนมากเพราะเรารู้้�ดีีว่่าสตรีีในสมััยก่่อนเลี้้�ยงลููกตามมาตรฐานทางวััฒนธรรมที่่�ว่่าด้้วยความ
เคารพและความรัับผิิดชอบ
ในปััจจุุบันั เราจะเห็็นเด็็กสาวๆอายุุ 14-15 อุ้้�มลููกในอ้้อมแขน ในขณะที่่�หลายครอบครััวชนกลุ่่�มน้้อยตกเป็็นเหยื่่�อ
ของการคุุกคามทางเพศ แต่่ผู้้�คนส่่วนใหญ่่ก็็ยัังไม่่รัับรู้้� สิ่่�งต่่าง ๆ ก็็ยัังคงเป็็นเช่่นเดิิมไม่่เปลี่่�ยนแปลง
ดัังนั้้�นการที่่�บุุคคลภายนอกเข้้ามาในพื้้�นที่่�ของเราโดยมากมัักเข้้ามาเพื่่�อทำำ�ลาย มิิใช่่สร้้างสรรค์์
ยัังมีีปััจจััยอื่่�น ๆ อีีกมากที่่�หนุุนเสริิมให้้เกิิดเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�ขึ้้�น ตััวอย่่างเช่่น การเข้้าถึึงโทรศััพท์์มืือถืือและโทรทััศน์์
จากทั่่�วทุุกมุุมในป่่าสงวน ทำำ�ให้้คนขาดการเอาใจใส่่สิ่่�งแวดล้้อมรอบตััว
อีีกตััวอย่่างหนึ่่�งได้้แก่่ศาสนาคริิสต์์นิิการอีีวานเจลิิคััลที่่�มีีส่่วนทำำ�ให้้ผู้้�คนถอยห่่างจากความเป็็นจริิงและการวางแผน
สำำ�หรัับอนาคต
WRM: หนึ่่�งในข้้อเสนอโครงการ REDD+ ได้้แก่่การสนัับสนุุนสตรีีพื้้�นเมืืองไปเป็็นผู้้�ประกอบการรายย่่อยเพื่่�อสร้้าง
ตลาดให้้แก่่งานหััตถกรรมพื้้�นบ้้าน คุุณคิิดอย่่างไรเกี่่�ยวกัับโครงการนี้้�?
Letícia: ฉัันมีีโอกาสได้้ไปเยี่่�ยมเยีียนชุุมชนพื้้�นเมืืองมาหลายที่่� ผู้้�ผลิิตงานหััตถกรรมพื้้�นบ้้านจำำ�นวน 90% เป็็นสตรีี
พื้้�นเมืือง ทำำ�ให้้เกิิดการพึ่่�งพาตนเองอยู่่�ในหมู่่�บ้้าน ทำำ�ให้้สตรีีและสตรีีหม้้ายมีีอาชีีพสามารถเลี้้�ยงดููบุุตรได้้จากการผลิิตงาน
ฝีีมืือ เจ้้าของโครงการจึึงสััญญาว่่าจะเปิิดช่่องทางสำำ�หรัับสิินค้้าของสตรีีเหล่่านี้้�เพื่่�อให้้พวกเขามีีรายได้้

แต่่คำำ�สััญญานี้้�ก็็ไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
งานหััตถกรรมพื้้�นบ้้านเป็็นสััญลัักษณ์์แห่่งค่่านิิยมของเรา และการผลิิตงานฝีีมืือดัังกล่่าวก็็ไม่่สามารถใช้้วิิธีีการในอดีีต
ได้้อีีกต่่อไป เนื่่�องจากงานทุุกชิ้้�นมีีความหมายที่่�เตืือนความจำำ�เราถึึงอดีีตที่่�เรายัังไม่่ติิดต่่อกัับโลกภายนอก
เมื่่�อเราขายงานฝีีมือื ของเราออกไป เราก็็จะจััดงานเฉลิิมฉลองขึ้้�นสำำ�หรัับสตรีีที่่�ผลิิตมัันขึ้้�นมา
ดัังนั้้น� งานฝีีมือจึึ
ื งไม่่ได้้เป็็นเพีียงแค่่สินค้
ิ า้ สำำ�หรับั เรา แต่่มีวัี ฒ
ั นธรรมและจิิตวิญ
ิ ญาณของเราอยู่่ใ� นงานที่่�เราทำำ�ออกมาด้้วย
WRM: โครงการ REDD+ ประกาศว่่าเป็็นกลไกที่่�จะช่่วยลดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า แต่่หลัังจาก 10 ปีีผ่่านไปในรััฐ Acre
อััตราการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่ากลัับเพิ่่�มสููงขึ้้�น เรื่่�องนี้้�เกิิดผลกระทบต่่อที่่�ดินิ ของชาวบ้้านและพื้้�นที่่�คุ้้�มครองเพื่่�อการใช้้งานอย่่าง
ยั่่�งยืืน (Extractive Reservations) รวมถึึงผลกระทบต่่อกลุ่่�มสตรีีอย่่างไรบ้้าง?
Dercy: สตรีีพื้้�นเมืืองเคยมีีกิิจกรรมต่่าง ๆ ทำำ�มากมาย รวมไปถึึงการผลิิตสิินค้้าจากไม้้เลื้้�อยเช่่นหวาย
ฉัันเคยไปเยี่่�ยมชุุมชนหนึ่่�งในพื้้�นที่่�ที่่�เคยเป็็นป่่าที่่�อุุดมสมบููรณ์์และเหล่่าสตรีีก็็มีีวััตถุุดิิบสำำ�หรัับผลิิตไม้้กวาดและ
ตะกร้้าสำำ�หรัับการเก็็บเกี่่�ยวข้้าวโพดในไร่่ เก็็บเสื้้�อผ้้า หรืือเก็็บไข่่ไก่่ได้้ดีีเนื่่�องจากอากาศสามารถระบายได้้ทำำ�ให้้ไข่่สด
แต่่ปััจจุุบัันเราผลิิตของเหล่่านี้้�ไม่่ได้้แล้้วเพราะต้้นหวายหายไปหมดพร้้อม ๆ กัับป่่าที่่�ถูกู ไถทำำ�ทุ่่�งปศุุสััตว์์
การตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วงปีี 2019-2021 ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการยกเลิิกพื้้�นที่่�คุ้้�มครองเพื่่�อการ
ใช้้งานอย่่างยั่่�งยืืน เพราะรััฐอ้้างว่่าพื้้�นที่่�คุ้้�มครองเพื่่�อการใช้้งานอย่่างยั่่�งยืืนไม่่สามารถตอบสนองความต้้องการบริิโภคที่่�เพิ่่�ม
สููงขึ้้�นได้้จากการพััฒนาด้้านการขนส่่งเพื่่�อรองรัับผลผลิิตจากไร่่เชิิงเดี่่�ยวเช่่นโกโก้้
ในด้้านกระบวนการต่่าง ๆ ที่่�มาพร้้อมกัับโครงการ REDD+ นี้้� ฉัันคิิดว่่าเราจะต้้องเปลี่่�ยนความคิิดของคนในชุุมชน
เสีียใหม่่ด้้วยการให้้การศึึกษาด้้านข้้อเท็็จจริิงโครงการโดยใช้้ภาษาที่่�พวกเขาสามารถเข้้าใจได้้ แทนที่่�จะปล่่อยให้้เจ้้าของ
โครงการ REDD+ สื่่�อสารกัับพวกเขาด้้วยภาษาที่่�ไม่่มีีใครสามารถเข้้าใจได้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการถกเถีียงหรืือออกความ
เห็็นต่่อต้้านใด ๆ

Letícia: เรามองโครงการเหล่่านี้้�อย่่างเศร้้า ๆ จิิตวิิญญาณของป่่าหรืือ Samaúma อัันได้้แก่่ไม้้ใหญ่่ที่่�สุุดที่่�ขึ้้�นอยู่่�
ใจกลางป่่าเป็็นสิ่่�งที่่�เรานัับถืือ ต้้นไม้้นี้้�เป็็นเพศหญิิง เนื่่�องจากเธอให้้ทั้้�งผลไม้้และร่่มเงา ถึึงตอนนี้้�สิ่่�งต่่าง ๆ เลวร้้ายถึึงขีีดสุุด
เพราะต้้นไม้้ที่่�เป็็นจิิตวิิญญาณของป่่าถููกโค่่นลง ต้้นไม้้ที่่�ต้้องอาศััยเวลา 40-50 ปีีเพื่่�อการเติิบโตถููกโค่่นลงภายในเวลาไม่่กี่่�
นาทีี เป็็นเรื่่�องที่่�น่่าเศร้้ามาก
ถ้้า Samaúma สามารถพููดได้้ เธอคงร้้องไห้้เสีียใจเมื่่�อลููกหลานของเธอถููกตััดโค่่นลง นำำ�มาซึ่่�งความแห้้งแล้้งและ
ทุุกข์์เข็็ญแก่่พวกเรา
เมื่่�อพวกเราถูกู ห้้อมล้อม
้ ไปด้้วยชนต่่างถิ่่�นที่่�เราไม่่รู้้�จััก สััตว์อ์ พยพย้้ายถิ่่�นไป แม่่น้ำำ��เหืือดแห้้งลง ฉัันมองภาพเหล่่านี้้�
ด้้วยความทุุกข์์ แต่่ฉัันก็็จะไม่่ย้้ายหนีีไปไหน ไม่่ว่่าจะมั่่�งมีีหรือื ยากจน เพราะมีีพัันธกิิจของความเป็็นชนพื้้�นเมืือง แต่่ด้้วยการ
สนัับสนุุนด้้านทุุน เราสามารถทำำ�ให้้มัันดีีขึ้้�นได้้ และทำำ�ให้้ชีีวิติ ของกลุ่่�มสตรีีพื้้�นเมืืองดีีขึ้้�นได้้

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

สำำ�หรัับกลุ่่�มสตรีีนั้้�น เราจะต้้องลงทุุนในทางการเมืือง เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้สตรีีสามารถเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการอภิิปราย
เพื่่�อให้้พวกเธอเข้้าใจในกระบวนการในฐานะที่่�เป็็นชนส่่วนใหญ่่ในบราซิิล และเมื่่�อเราเข้้าใจดีีแล้้วเราก็็จะสร้้างความแตก
ต่่างได้้
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บทที่่� 8
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ถ่่านหิินเลืือดในโคลอมเบีีย :
การขยายธุุรกิิจคาร์์บอนเครดิิตด้้วย REDD+
และความล้้มเหลวของการกำำ�หนดราคาคาร์์บอน
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ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)

ประเทศในซีีกโลกใต้้ได้้รัับการกระตุ้้�นให้้กำำ�หนดระบบราคาคาร์์บอนขึ้้�นมาเอง ซึ่่�งหมายถึึงการออกกฎหมายที่่�จะส่่ง
ผลต่่อชุุมชนท้้องถิ่่�นด้้วย เช่่นในประเทศโคลอมเบีีย แต่่บริิษััทเหมืืองถ่่านหิินอย่่าง Glencore ที่่�ก่่อมลภาวะและความขััด
แย้้งในโคลอมเบีียก็็มีีวิิธีีเลี่่�ยงภาษีีโดยการใช้้ที่่�ดิินของโครงการ REDD+ ที่่�ยึึดมาจากชาวบ้้านและชนพื้้�นเมืืองเพื่่�อให้้ธุุรกิิจ
ของตนเองเป็็น ‘carbon neutrality’ จึึงไม่่ต้้องเสีียภาษีี
เหมืืองถ่่านหิินนี้้�ตั้้�งอยู่่�ในภููมิิภาค Cesar และ La Guajira ทางตะวัันออกเฉีียงใต้้ของโคลััมเบีีย เป็็นสถานที่่�ที่่�เกิิด
ความรุุนแรงจากการยึึดที่่�ทำำ�กินม
ิ าเป็็นสิิบปีีตั้้�งแต่่ทศวรรษ 1980 โดยบริิษััทพลัังงานอเมริิกัันที่่�มีีชื่่�อเสีียงอื้้�อฉาวอย่่าง Exxon ถ่่านหิินจากเหมืืองนี้้�ถูกู คนในภููมิิภาคเรีียกว่่าถ่่านหิินเลืือดจากประวััติิศาสตร์์ความรุุนแรงที่่�เชื่่�อมโยงกัับการทำำ�เหมืือง
ชุุมชนที่่�ต่่อต้้านการทำำ�เหมืืองแร่่จะต้้องเผชิิญหน้้ากัับกองทหารและทหารรัับจ้้าง การขู่่�เอาชีีวิิตและอาชญากรรม ในขณะที่่�
ร้้อยละ 98 ของถ่่านหิินส่่งออกไปยุุโรป และไม่่ได้้นำำ�มาใช้้พััฒนาชุุมชนท้้องถิ่่�นแต่่อย่่างใด
นอกจากความขััดแย้้งดัังกล่่าวแล้้ว นโยบายตั้้�งรัับปรัับตััวต่่อปััญหาโลกร้้อนก็็ทำำ�ให้้เกิิดช่่องว่่างทางกฎหมายและ
การรัับทุุน
กลไกราคาคาร์์บอนที่่�ยอมใช้้แนวทางการชดเชยการปล่่อยคาร์์บอนแทนที่่�จะใช้้วิิธีีลดปริิมาณก๊๊าซ ณ แหล่่งผลิิต
ทำำ�ให้้บริิษััทที่่�ก่่อมลภาวะยัังสามารถดำำ�เนิินกิิจการต่่อไปได้้ เป็็นเวลาหลายปีีที่่�เราได้้เห็็นข้้อบกพร่่องในระบบที่่�ทำำ�ให้้การ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกดำำ�เนิินต่่อไปได้้โดยใช้้โครงการอนุุรัักษ์์บัังหน้้า เราไม่่ควรนำำ�กิิจกรรมการขุุดเจาะพลัังงานมาปะปน
กัับประวััติิศาสตร์์อัันซัับซ้้อนของประเด็็นด้้านการอนุุรัักษ์์และเหยีียดเชื้้�อชาติิ

ในเวลา 5 ปีีที่่�ผ่่านมา กลไกราคาคาร์์บอนนั้้�นแพร่่หลายมากในประเทศซีีกโลกใต้้
การศึึกษาวิิจััย 15 เดืือนในโคลอมเบีียทำำ�ให้้เราสามารถทำำ�ความเข้้าใจระบบราคาคาร์์บอนของโคลอมเบีียและวิิธีี
การที่่�บริิษััทเหมืืองถ่่านหิิน Glencore สามารถใช้้การซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตจากโครงการ REDD+ ที่่�อ้้างว่่าทำำ�ให้้บริิษััทเกิิด
‘carbon neutrality’ เพื่่�อการยกเว้้นภาษีีได้้
อย่่างไรโดยศึึกษาจากบริิษัทั ย่่อยของ Glencore ซึ่่ง� ได้้แก่่ Prodeco ซึ่่ง� ตั้้ง� อยู่่ท� างภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของ Cesar

ก่่อนอื่่�นเราต้้องจำำ�ไว้้เสมอว่่าเมื่่�อต้้นปีี 2021 นั้้�น Glencore กลายเป็็นเจ้้าของเหมืือง Cerrejón แต่่เพีียงผู้้�เดีียวและ
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินกิิจการเหมืืองรายใหญ่่ใน La Guajira ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อชุุมชน Wayúu

กลไกราคาคาร์์บอน
ในการประชุุมสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโลกในเดืือนกัันยายนปีี 2014 เนื่่�องจากราคา
คาร์์บอนที่่�ต่ำำ��มากในขณะนั้้�น นานาชาติิจำ�นวน
ำ
74 ประเทศ 23 รััฐอิิสระ และนัักลงทุุนและธุุรกิิจกว่่า 1,000 รายที่่�มีี
ทรััพย์์สิินรวมกัันมากกว่่า 24 ล้้านล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯ จึึงร่่วมพิิจารณากลไกราคานี้้�เป็็นวาระสำำ�คััญ โดยมองข้้ามข้้อเท็็จ
จริิงที่่�ว่่ากลไกตลาดคาร์์บอนไม่่สามารถลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกได้้จริิง
กลไกราคาคาร์์บอนใหม่่มุ่่�งเชื่่อม
� โยงระบบซื้้อ� ขายคาร์์บอนเครดิิต การเก็็บภาษีีคาร์์บอน REDD+ และกลไกราคาอื่่น� ๆ
เข้้าด้้วยกััน ในขณะเดีียวกัันก็เ็ ชื่่อม
� โยงกลไกราคาในระดัับนานาชาติิเข้้าด้้วยกัันเพื่่�อให้้ตลาดการเงิินเกิิดความยืืดหยุ่่�นสำำ�หรับั
อุุตสาหกรรมที่่�ก่อม
่ ลภาวะและรััฐบาลของประเทศอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ
ประเทศในซีีกโลกใต้้ได้้รัับการกระตุ้้�นให้้กำำ�หนดระบบราคาคาร์์บอนขึ้้�นมาเองเพื่่�อความพร้้อมในการเชื่่�อมโยงเข้้ากัับ
ระบบกลไกราคาคาร์์บอนโลก ซึ่่�งจะถูกู กำำ�หนดขึ้้�นในแผนของมาตรา 6 แห่่งข้้อตกลงปารีีส ที่่�โคลอมเบีียได้้ให้้คำำ�มั่่�นไว้้ว่่าจะ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงร้้อยละ 20 ภายในปีี 2030 และประกาศว่่าคำำ�มั่่�นนี้้�จะช่่วยขยายพื้้�นที่่�สงวน ลดการตััดไม้้
ทำำ�ลายป่่า อนุุรัักษ์์ป่่าชายเลนและที่่�ลุ่่�มน้ำำ�� และกำำ�หนดกรอบการดำำ�เนิินโครงการเพื่่�อการตั้้�งรัับปรัับตััวต่่อปััญหาโลกร้้อน
ตั้้ง� แต่่ปีี 2015 เป็็นต้นม
้ า โคลอมเบีียได้้ออกกฎหมายที่่�เกี่่ย� วกัับการกำำ�หนดราคาคาร์์บอนออกมาหลายต่่อหลายฉบัับ
กฎหมายฉบัับแรกได้้แก่่กฎหมาย 1753 (ปีี 2015) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยมาตรา 175 กำำ�หนดให้้มีคลั
ี งั ข้้อมููลกิิจกรรมการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก กฎหมายรวมทั้้�ง REDD+ จะถูกู บัังคัับใช้้โดยกระทรวงสิ่่ง� แวดล้้อมและการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
ในปีี 2016 รััฐบาลได้้ผ่่านกฎหมายปฏิิรููปภาษีีที่่�ครอบคลุุมไปถึึงการเก็็บภาษีีคาร์์บอน (กฎหมาย 1819) กฎหมายนี้้�
มีีผลให้้เก็็บภาษีีคาร์์บอนไดออกไซด์์กัับกิิจกรรมที่่�มีีการเผาไหม้้น้ำำ��มััน เคโรซีีน เชื้้�อเพลิิงเครื่่�องบิิน ACPM และน้ำำ��มัันเชื้้�อ
เพลิิง แต่่ไม่่รวมถ่่านหิิน ส่่วนก๊๊าซธรรมชาติินั้้�นถููกเรีียกเก็็บภาษีีเฉพาะในอุุตสาหกรรมกลั่่�นไฮโดรคาร์์บอน ปิิโตรเคมีี และ
LPG ที่่�ขายให้้แก่่อุุตสาหกรรมด้้วยกัันเอง
การปล่่อยก๊๊าซจากการเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิงเหล่่านี้้�มีปริ
ี ิมาณคิิดเป็็นสััดส่่วนถึึงร้้อยละ 27 ของปริิมาณที่่�ปล่่อยทั้้�งหมดทั่่�ว
ประเทศ อััตราภาษีีเดิิมที่่�ตั้้�งไว้้ได้้แก่่ 15,000 เปโซหรืือ 5.5 ดอลล่่าร์์สหรััฐฯต่่อตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าและตั้้�งเป้้า
ไว้้ว่่าจะขึ้้�นทุุกปีีจนถึึง 11 ดอลล่่าร์์สหรััฐฯต่่อตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์

รััฐบาลโคลอมเบีียออกใบอนุุญาตแก่่โครงการ REDD+ ถึึง 75 โครงการในเดืือนพฤษภาคมปีี 2021 และเพิ่่�มจำำ�นวน
ขึ้้�นเรื่่�อย ๆ โครงการ REDD+ ได้้รัับคำำ�ครหาอย่่างกว้้างขวางในเรื่่�องของการรุุกรานสิิทธิิเหนืือชีีวิิตและทรััพย์์สินิ ของชนพื้้�น
เมืือง ปั่่�นราคาที่่�ดิิน และก่่อความรุุนแรงและแตกแยก

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

ในปีี 2017 กฎหมาย 926 ครอบคลุุมมาตราที่่�เกี่่�ยวกัับ ‘carbon neutral’ ทำำ�ให้้ธุุรกิิจสามารถซื้้�อคาร์์บอนเครดิิต
ที่่�ได้้รัับการรัับรองจากบุุคคลที่่�สามแทนการจ่่ายภาษีีคาร์์บอน

องค์์กรชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนชาวป่่าประกาศว่่า REDD+ เป็็นกลไกของลััทธิิอาณานิิคมที่่เ� อื้้อ� ให้้ภาคธุุรกิิจสามารถเข้้า
ควบคุุมทรััพยากรป่่าด้้วยวิิธีกี ารตั้้ง� ราคาให้้ป่า่ นอกจากนี้้� REDD+ ก็็ไม่่ได้้ช่ว่ ยให้้อัตั ราการตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่าลดลงแต่่ประการใด
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ไม่่ใช่่เรื่่�องน่่าแปลกใจที่่�จะมีีการออกกฎหมายที่่�ทำำ�ให้้เกิิดคาร์์บอนเครดิิตตามมาหลัังจากออกกฎหมายเก็็บภาษีี
คาร์์บอน เพราะมีีตััวอย่่างอยู่่�แล้้วในประเทศเม็็กซิิโก หลายต่่อหลายโครงการในเม็็กซิิโกได้้รัับอนุุญาตให้้ขายคาร์์บอน
เครดิิตแก่่ธุุรกิิจในโคลอมเบีียได้้ ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งได้้แก่่โครงการ REDD+ นั่่�นเอง โดยเรีียกโครงการเหล่่านี้้�ว่่า ‘nested-REDD+’
(หรืือ ‘jurisdictional REDD+’ ซึ่่�งหมายถึึงหลายโครงการในพื้้�นที่่�เดีียวกััน)

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น
40

ประเทศโคลอมเบีียได้้รัับการยกย่่องว่่าเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการกำำ�หนดราคาคาร์์บอน ในปีี 2017 โคลอมเบีียซึ่่�งเป็็นส่วน
่
หนึ่่�งของประเทศพัันธมิิตรภาคแปซิิฟิิก (ประกอบไปด้้วยชิิลีี เม็็กซิิโก โคลอมเบีีย และเปรูู) ได้้ลงนามในคำำ�ประกาศ Cali
Declaration เพื่่�อสนัับสนุุนข้้อตกลงปารีีสและสร้้างความเข้้มแข็็งให้้แก่่ตลาดคาร์์บอนภาคสมััครใจในภููมิิภาคของตน
ในปีีเดีียวกัันนั้้�นเอง โคลอมเบีียเข้้าร่่วมกัับ World Bank Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) เพื่่�อ
เชื่่�อมโยงประเทศกำำ�ลัังพััฒนาและประเทศพััฒนาแล้้วเข้้าด้้วยกัันโดยใช้้กลไกราคาคาร์์บอน นอกจากนี้้�ยัังได้้เข้้าร่่วม One
Planet Summit กัับประเทศแคนาดา ชิิลีี เม็็กซิิโก คอสตาริิก้้า และรััฐต่่าง ๆ ในสหรััฐอเมริิกาจำำ�นวน 7 รััฐเพื่่�อประกาศใช้้
ระบบราคาคาร์์บอนและสร้้างแพลตฟอร์์มการซื้้�อขายคาร์์บอนเพื่่�อสร้้างตลาดคาร์์บอนสากลขึ้้�น
ถ้้าภาคเอกชนปฏิิบัติั ิตามกฎหมายการชดเชยคาร์์บอน ก็็จะสามารถอ้้างได้้ว่่าธุุรกิิจของตนเข้้าข่่าย ‘carbon neutrality’ และได้้รัับการยกเว้้นภาษีี การชดเชยคาร์์บอนนี้้�ต้้องเกิิดขึ้้�นหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2010 และเป็็นโครงการที่่�อยู่่�ใน
ประเทศโคลอมเบีียเท่่านั้้�น ดัังนั้้�นกลไกภาษีีคาร์์บอนของโคลอมเบีียนี้้�เป็็นการกระตุ้้�นให้้เกิิดโครงการ REDD+ นั่่�นเอง เรา
จะต้้องจำำ�ใส่่ใจไว้้เสมอว่่าระบบตลาดซื้้�อขายคาร์์บอนก็็คืือการปล่่อยให้้เกิิดมลภาวะและความรุุนแรงในชุุมชนใกล้้เคีียงกัับ
โครงการ
เดิิมทีีนั้้�น รายได้้ที่่�มาจากการเก็็บภาษีีถููกนำำ�ไปสมทบกองทุุน Fondo Colombia Sostenible (กองทุุนเพื่่�อความ
ยั่่�งยืืนของโคลอมเบีีย) โครงการนี้้�ริิเริ่่�มโดยรััฐบาลโคลอมเบีียและได้้รัับการสนัับสนุุนจากประเทศนอร์์เวย์์ สวีีเดน และสวิิต
เซอร์์แลนด์์ที่่�สนัับสนุุนโครงการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมรวมถึึง REDD+ ใน 277 เขตเทศบาลทั่่�วประเทศโคลอมเบีีย กองทุุนนี้้�ได้้
รัับการบริิหารจััดการโดยธนาคาร Inter-American Development Bank (IDB) โดยได้้รัับอำำ�นาจจากสััญญา Joint Declaration of Intent (DCI) ที่่�ลงนามโดยรััฐบาลโคลอมเบีีย นอร์์เวย์์ สหราชอาณาจัักร และเยอรมนีี ณ การประชุุมสุุดยอด
ว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโลกที่่�กรุุงปารีีสในปีี 2015 และในการประชุุมครั้้�งต่่อมาในปีี 2019 ณ กรุุงมาดริิด
กองทุุนนี้้�ก็็ได้้รัับการต่่ออายุุออกไปอีีก
กฎหมายว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโลกของโคลอมเบีียที่่�บัังคัับใช้้ในปีี 2018 ได้้รวมเอากลไกราคา
คาร์์บอนในประเทศไว้้ด้้วยกััน ซึ่่�งรวมถึึง Programa Nacional de Cupos Transables de Emision de GEI (PNCTE—
National Programme of Tradable Emission Quotas of Greenhouse Gases หรืือโควต้้าการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ที่่�สามารถซื้้�อขายได้้ของประเทศ) ที่่�ดำำ�เนิินการโดยรััฐบาล กฎหมายนี้้�รัับรองหน่่วยคาร์์บอนและสามารถนำำ�ไปใช้้จ่่ายแทน
การเสีียภาษีีคาร์์บอนได้้ ดัังนั้้�นจึึงเป็็นการเชื่่�อมโยงการซื้้�อขายคาร์์บอนและการเสีียภาษีีคาร์์บอนเข้้าด้้วยกััน
โคลอมเบีียกำำ�ลัังอยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาว่่าจะเชื่่�อมโยงตลาดในประเทศเข้้ากัับตลาดสากลได้้อย่่างไร แต่่เราต้้อง
ไม่่ลืืมว่่าระบบตลาดซื้้�อขายคาร์์บอนก็็คือื การปล่่อยให้้เกิิดมลภาวะและความรุุนแรงในชุุมชนใกล้้เคีียงกัับโครงการ

ชุุมชนคนผิิวดำำ�ในโคลอมเบีียได้้รัับผลกระทบจากเหมืือนถ่่านหิินและโครงการ REDD+
โครงการ REDD+ ได้้แก่่ Cocomasure และ BioREDD+ ตั้้�งอยู่่�บนชายฝั่่�งแปซิิฟิิกที่่�มีชุี ุมชนคนผิวดำ
ิ �อ
ำ าศััยอยู่่�กว่่า 5
ล้้านคนบนพื้้�นที่่� 1 แสนตารางกิิโลเมตรของป่่าเขตร้้อนชื้้�น เหมืืองถ่่านหิินของ Glencore และบริิษััทน้ำำ��มััน Chevron เป็็น
ลููกค้้าคนสำำ�คััญที่่�ซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตจากโครงการ REDD+ ทั่่�วโคลอมเบีีย
ผู้้�อำำ�นวยการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของ Glencore อธิิบายว่่าพวกเขาได้้ร่่วมเจรจาในการร่่างนโยบายภาษีีคาร์์บอนและได้้
รัับข้้อมููลจากองค์์กรอนุุรัักษ์์ (NGO) ว่่า ภาษีีคาร์์บอนเริ่่�มต้นที่่
้ �นี่่�ในปีี 2016 และเริ่่�มเก็็บในปีี 2017 นโยบายภาษีีเกิิดจากเรา
เรามีีส่่วนร่่วมในทุุกสิ่่�งอย่่างที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการร่่างนโยบาย เราให้้คำ�ปรึึ
ำ กษาในกระบวนการร่่างกฎหมาย แต่่เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับ
การเหมืืองถ่่านหิินในโคลอมเบีียนั้้�นเป็็นเรื่่�องที่่�ค่่อนข้้างใหม่่ เราต้้องใช้้เวลาพอสมควรที่่�จะทำำ�ความเข้้าใจจากการช่่วยเหลืือ
ของ Conservation International เนื่่�องจากเรามีีโครงการร่่วมกันห
ั ลายโครงการอยู่่�แล้้ว

โครงการ Cocomasure เริ่่�มต้นขึ้้
้ �นในปีี 2011 ตั้้�งอยู่่�ในเขต Choco-Darien ในเมืือง Urabá Antioqueño โครงการ
นี้้�ผลิิตคาร์์บอนเครดิิตได้้ 40,000 เครดิิตจากพื้้�นที่่�ป่่า 140 ตารางกิิโลเมตรที่่�มีีชุุมชน 20 แห่่งอาศััยอยู่่� บริิษััทย่่อยของ
Glencore ได้้แก่่ Prodeco เป็็นผู้้�รัับซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตจากโครงการนี้้�เพื่่�อชดเชยการปล่่อยก๊๊าซจากการเผาไหม้้ดีีเซลใน
การผลิิต โครงการระยะแรกเริ่่�มนี้้�เป็็นหมุุดหมายสำำ�คััญเพราะเป็็นโครงการต้้นแบบที่่�นำำ�มาสู่่�โครงการ REDD+ อีีกมากที่่�ใช้้
ระบบภาษีีคาร์์บอนของโคลอมเบีีย
อีีกภููมิิภาคหนึ่่�งของประเทศ เหมืืองถ่่านหิินของ Glencore/Prodeco ตั้้�งอยู่่�บนชายฝั่่�งตะวัันออกเฉีียงเหนืือของ
ทะเลแคริิบเบีียนและส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนคนผิิวดำำ�ที่่�นั่่�น
ชุุมชนที่่�อยู่่�ใกล้้เหมืืองถ่่านหิินเหล่่านี้้�ต้้องประสบปััญหา
ขาดแคลนน้ำำ�� มลภาวะ ความรุุนแรงจากข้้อพิิพาทเรื่่�องที่่�ดิิน และการเหยีียดเชื้้�อชาติิ และ Prodeco ยัังตั้้�งใจที่่�จะซื้้�อ
คาร์์บอนเครดิิตล่่วงหน้้าเพื่่�อเลี่่�ยงภาษีี
โครงการ BioREDD+ ได้้รัับการพััฒนาขึ้้�นโดย USAID ในปีี 2013 และขยายผลโครงการ Cocomasure ออกไปอีีก
8 ชุุมชน Fondo Acción เป็็นผู้้�รัับเหมาโครงการ BioREDD+ ของ USAID บริิษััท Prodeco และองค์์กร Conservation
International (CI) ทำำ�งานร่่วมกัันในหลายโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการซื้้�อขายบริิการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และ CI เองก็็แนะนำำ�
ให้้ Prodeco ทำำ�งานร่่วมกัับ USAID บริิษััท Prodeco ลงนามในสััญญาความร่่วมมือกั
ื ับ Fondo Acción ในการซื้้�อคาร์์บอน
เครดิิต ซึ่่�ง Fondo Acción อยู่่�ในธุุรกิิจการเงิินด้้านสิ่่�งแวดล้้อมมานานหลายปีีและเป็็น NGO ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับข้้อเสนอ
แลกหนี้้�กัับทรััพยากรธรรมชาติิในปีี 2004 ที่่�ผู้้�อำำ�นวยการของ Prodeco อธิิบายว่่า Fondo Acción ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวกลาง
ทางการสื่่�อสารระหว่่าง Prodeco และชุุมชน และยัังกล่่าวต่่อไปว่่า Fondo Acción รุ้้�ดีีว่่าจะสื่่�อสารเรื่่�องเกี่่�ยวกัับสััญญา
และการเงิินกัับเอกชน “ด้้วยภาษาของพวกเขา” :
“Conservation International ได้้ทำำ�สััญญากัับ USAID และ Fondo Acción ซึ่่�งทำำ�โครงการ REDD ในพื้้นที่่
� �
ชายฝั่่�งแปซิิฟิิกมากว่่า 5 ปีีก่่อนที่่�โคลอมเบีียจะมีีระบบภาษีีคาร์์บอน นอกจากนี้้ยั� ังมีีโครงการ USAID ขนาดใหญ่่ที่่�เป็็น
BioREDD และเป็็นต้้นแบบของโครงการ REDD อื่่�นๆ ในประเทศและภููมิิภาคแปซิิฟิิก”

“ชุุมชนได้้แจ้้งมาว่่า “เราไม่่เอาโครงการนี้้�เพราะมัันเป็็นโครงการของเหมืืองถ่่านหิินที่่�จะเอาเงิินมาซื้้�อเรา” แต่่ Fondo Acción อธิิบายว่่า “พวกเขาไม่่เหมืือนกัับบริิษััทถ่่านหิินอื่่�นๆ พวกเขามีีความรัับผิิดชอบนะ” ท้้ายที่่�สุุดเราก็็ได้้ให้้คำำ�มั่่�น
และทำำ�สััญญากัับชุุมชน แต่่เราก็็ยัังต้้องอธิิบายแก่่พวกเขาว่่าใครคืือ Prodeco และในขณะเดีียวกัันก็็ทำำ�ความรู้้�จัักพวกเขา
ให้้มากขึ้้�นด้้วย นี่่�คืือกระบวนการที่่�เรากำำ�ลัังดำำ�เนิินการอยู่่�”
ผลที่่�ตามมาได้้แก่่ Prodeco จ่่ายเงิินเป็็นจำำ�นวนเพีียงหนึ่่�งในสี่่�ถึึงหนึ่่�งในสามเพื่่�อซื้้�อเครดิิตแทนการเสีียภาษีีคาร์์บอน
ทำำ�ให้้บริิษััทลดค่่าใช้้จ่่ายไปได้้มาก นอกจากนี้้� Prodeco ยัังได้้ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีด้้านสิ่่�งแวดล้้อมคือื เป็็นบริิษััทที่่� ‘carbon
neutral’ เพื่่�อการประชาสััมพันธ์
ั ์ได้้อีีกด้้วย
ในปััจจุุบััน มีีโครงการ REDD+ กว่่า 75 โครงการที่่�ใช้้วิธีิ ีการชดเชยคาร์์บอนผ่่านโครงการภาษีีคาร์์บอนของ
โคลอมเบีีย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ในป่่าอเมซอนที่่�มีีชนพื้้�นเมืืองอย่่างน้้อย 17 เผ่่าอาศััยอยู่่� ในขณะที่่�สหประชาชาติิ นัักลงทุุน
คาร์์บอน สถาบัันเพื่่�อการอนุุรัักษ์์และพััฒนาพยายามอธิิบายถึึงหลัักการของตลาดคาร์์บอนที่่�สมบููรณ์์แบบ แต่่พวกเขาก็็มอง
ข้้ามประเด็็นสำำ�คััญไป ไม่่มีีสููตรแคลคููลััสใดที่่�จะแก้้ไขจุุดบกพร่่องนี้้�ได้้ ถึึงเวลาแล้้วที่่�เราจะต้้องหยุุดสัับสนระหว่่างการ
อนุุรัักษ์์กัับการลดการปล่่อยก๊๊าซอย่่างเป็็นรููปธรรม เราจะต้้องหยุุดขุุดเจาะ ขนส่่ง และบริิโภคพลัังงานถ่่านหิินที่่�ก่่อให้้เกิิด
ลััทธิิอาณานิิคม ไม่่มีีระบบราคาคาร์์บอนเลืือดใดที่่�สามารถเก็็บเชื้้�อเพลิิงถ่่านหิินไว้้ใต้้ดิินได้้

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

ไม่่ว่่าท่่านผู้้�อำำ�นวยการจะมีีความมั่่�นใจขนาดไหนก็็ตาม แต่่เมื่่�อ Fondo Accion ขอความร่่วมมือื ไปยัังชุุมชนเพื่่�อผลิิต
คาร์์บอนเครดิิตและขายแก่่ Prodeco ชุุมชนไม่่เห็็นด้ว้ ยและไม่่ต้้องการที่่�จะมีีความเกี่่�ยวข้้องใดๆกัับเหมืืองถ่่านหิิน อย่่างไร
ก็็ตามผู้้�แทนของ Prodeco อ้้างว่่า :
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โครงการ Katingan REDD+
ในอิินโดนีีเซีียคืือการแปลงทรััพยากรธรรมชาติิ
แรงงานท้้องถิ่่�น และการดำำ�รงเผ่่าพัันธุ์์� ให้้เป็็นทุุน
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หมู่่�บ้้าน Bapinang Hilir ตั้้�งอยู่่�ในเขตเทศบาลอำำ�เภอ Pulau Hanaut ในเขตปกครอง Kotawaringin Timur
ประเทศอิินโดนีีเซีีย ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งใน 13 เขตปกครองของจัังหวััด Central Kalimantan บนเกาะ Kalimantan หมู่่�บ้้านตั้้�งอยู่่�
บนปากแม่่น้ำำ��ที่่�บรรจบกัันของแม่่น้ำำ�� Katingan กัับแม่่น้ำำ�� Mentaya พื้้�นที่่�มีีลัักษณะเป็็นที่่�ชุ่่�มน้ำ�ำ� ดิินเป็็นชั้้�นเลนและกำำ�มะถััน
เริ่่�มมีีการตั้้�งถิ่่�นฐานของประชากรในพื้้�นที่่�นี้้�จากการอพยพหนีีการทำำ�เหมืืองถ่่านหิินใน Kalimantan ตอนใต้้เมื่่�อ 150
ปีีมาแล้้วเมื่่�อชาว Banjarese ถููกไล่่ที่่�มาตั้้�งรกรากอยู่่� ณ แม่่น้ำ�ำ� Mentaya แห่่งนี้้� ที่่�ซึ่่�งเป็็นแหล่่งผลิิตพืชผ
ื ล (มะพร้้าวและ
ยาง) ให้้แก่่ผู้้�ปกครอง
ประวััติิศาสตร์์ของ Bapinang Hilir เต็็มไปด้้วยเรื่่�องของการอพยพและความขััดแย้้งทางสิิทธิิเหนืือที่่�ดิินระหว่่างเมืือง
หลวงกัับชุุมชนท้้องถิ่่�น โดยเมืืองหลวงต้้องการที่่�จะขยายเขตอุุตสาหกรรมและกลืืนชนพื้้�นเมืืองเหล่่านี้้�เสีีย
เนื่่�องจากที่่�ชุ่่�มน้ำำ��มีีความอ่่อนไหวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สููงมาก แน่่นอนว่่าการตั้้�งโรงงานอุุตสาหกรรมในพื้้�นที่่�จะ
เป็็นการทำำ�ลายระบบนิิเวศโดยสิ้้�นเชิิง และชุุมชนชายขอบและสิ่่�งแวดล้้อมก็็จะถููกเอารััดเอาเปรีียบโดยชนฝ่่ายปกครองและ
บริิษััทเอกชน และในทศวรรษที่่�ผ่่านมา ชนพื้้�นเมืืองเหล่่านี้้�ก็็ถููกเกณฑ์์มารัับใช้้ธุุรกิิจซื้้�อขายคาร์์บอนเพิ่่�มมากขึ้้�น
ประวััติิศาสตร์์บทใหม่่ของ Bapinang Hilir แสดงให้้เห็็นถึึงการขยายตััวของเมืืองที่่�มิิได้้เพีียงแต่่กลืืนกิินชีีวิิตในระบบ
นิิเวศตามธรรมชาติิเท่่านั้้�น แต่่ยัังส่่งผลต่่อการดำำ�รงเผ่่าพัันธุ์์�ของสัังคมอีีกด้้วยมลภาวะที่่�สร้้างขึ้้�นโดยทุุนนิิยมตะวัันตกใน
สองศตวรรษที่่�ผ่่านมาทำำ�ให้้สภาพภููมิิอากาศเข้้าสู่่�ภาวะวิิกฤติิ ซึ่่�งถููกเปลี่่�ยนให้้กลายเป็็นโอกาสทางธุุรกิิจโดยชาวเมืืองหลวง
ได้้แก่่การให้้สััมปทานปลููกป่่าเพื่่�อผลิิตคาร์์บอนเครดิิตเพื่่�อการซื้้�อขายตามความสมััครใจ
แต่่โมเดลธุุรกิิจนี้้�กลายเป็็นการยกภาระความรัับผิิดชอบของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของโรงงานอุุตสาหกรรมให้้
แก่่ชาวนารายย่่อยใน Bapinang Hilir
อย่่างไรก็็ตาม คาร์์บอนเครดิิตที่่�ผลิิตได้้นั้้�นไม่่ได้้ช่่วยลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกในบรรยากาศโลก แต่่เป็็นเพีียงการ
ชดเชยการปล่่อยมลพิิษในพื้้�นที่่�หนึ่่�ง ด้้วยการปลููกป่่าเพื่่�อ “ดููดซัับมลพิิษ” ในอีีกพื้้�นที่่�หนึ่่�ง
ข้้อสรุุปเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับโมเดลธุุรกิิจก็็คืือกลไกตลาดนี้้�มิิได้้เพีียงแค่่แปลงทรััพยากรป่่าให้้เป็็นทุุนแต่่ยัังเปลี่่�ยนแปลง

โครงสร้้างของชุุมชนอีีกด้้วย เพราะการรัับรองคาร์์บอนเครดิิตบ่่งชี้้�ถึึงการแปลงการดำำ�รงเผ่่าพัันธุ์์�ให้้เป็็นทุุน ดัังนั้้�น เมื่่�อเรา
พููดถึึงโครงการสััมปทานผลิิตคาร์์บอนเครดิิตเพื่่�อขายให้้แก่่ธุุรกิิจในประเทศพััฒนาแล้้ว เราไม่่สามารถมองข้้ามความจริิงที่่�
ว่่าการดำำ�รงเผ่่าพัันธุ์์�ของสัังคมและธรรมชาติิก็็กำำ�ลัังถููกนำำ�ออกมาขายเช่่นเดีียวกััน

โครงการ Katingan REDD+
ที่่�ดิินที่่�ยัังไม่่มีีการสััมปทานหรืือกิิจกรรมการนำำ�ทรััพยากรออกมาใช้้นั้้�นถือื ว่่าเป็็นที่่�ดิินสาธารณะ อย่่างไรก็็ตาม ตั้้�งแต่่
ปีี 2016 เป็็นต้้นมา ที่่�ดิินเหล่่านี้้�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของบริิษััท PT Rimba Makmur Utama (RMU) เพื่่�อการอนุุรัักษ์์และ
ฟื้้�นฟููที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� Katingan หรืือที่่�เรีียกกัันว่่าโครงการ Katingan REDD+ โดยได้้รัับสััมปทานจากใบอนุุญาตการฟื้้�นฟููระบบ
นิิเวศและการใช้้ทรััพยากรป่่าไม้้หรืือ Ecosystem Restoration Timber Forest Product Utilization Permit (IUPHHK-RE)
บริิษััท RMU ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 2007 จากแนวคิิดที่่�จะหากำำ�ไรจากกิิจกรรมอนุุรัักษ์์ด้้วยการผลิิตคาร์์บอนเครดิิต RMU
ยื่่�นขอสััมปทานฟื้้�นฟููระบบนิิเวศ (ERC)2 ในปีี 2008 ซึ่่�งครอบคลุุมพื้้�นที่่� 2,272.60 ตารางกิิโลเมตรในเขตปกครอง Katingan และ Kotawaringin Timur อย่่างไรก็็ตาม กระทรวงป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อมของอิินโดนีีเซีียเพีียงออกสััมปทานในเขต
Katingan ในปีี 2013 และเขต Kotawaringin Timur ในปีี 2016 ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 1,498 ตารางกิิโลเมตร คิิดเป็็นพื้้�นที่่�
ทั้้�งหมด 3,056.69 ตารางกิิโลเมตร ทำำ�ให้้โครงการ Katingan REDD+ เป็็นโครงการผลิิตคาร์์บอนเครดิิตที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก
และได้้รัับการรัับรองจาก Verifed Carbon Standard (VCS) และ Climate, Community & Biodiversity Alliance
(CCBA)
ถึึงแม้้ว่่าสััมปทานของ RMU คิิดเป็็นพื้้�นที่่� 1,498 ตารางกิิโลเมตร แต่่พื้้�นที่่�ทั้้�งหมดที่่�ได้้รัับการรัับรองของ VCS และ
CCBA คิิดเป็็น 3,056.69 ตารางกิิโลเมตร ก่่อนที่่�จะนำำ�คาร์์บอนเครดิิตมาจำำ�หน่่ายนั้้�น RMU พึ่่�งพาเงิินลงทุุนจากองค์์กรและ
บริิษััทหลายแห่่ง รวมถึึงมููลนิิธิิ 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 ทั้้�งหมดนี้้�คือพั
ื ันธมิติ รของ RMU ในงานพััฒนาชุุมชน

เราอาจมองได้้ว่า่ เงิินทุนุ เหล่่านี้้เ� ป็็นช่อ่ งทางหนึ่่ง� ของ RMU ที่่จ� ะทำำ�ให้้โครงการของตนเข้้าข่่ายการรัับรองคาร์์บอนเครดิิต
การคำำ�นวณคาร์์บอนเครดิิตนั้้�นมีีหลัักการว่่า ความเสื่่�อมโทรมของป่่าไม้้เกิิดทั้้�งจากสััมปทานตััดไม้้ของเอกชนและ
จากการตััดไม้้โดยสมาชิิกชุุมชนท้้องถิ่่�น ปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�จะถููกดููดซัับโดยโครงการ REDD+ (เมื่่�อเทีียบกัับ
พื้้�นที่่�เดีียวกัันที่่�ไม่่มีีโครงการ REDD+) เท่่ากัับจำำ�นวนคาร์์บอนเครดิิตที่่�สามารถนำำ�ไปจำำ�หน่่ายได้้ โดยมีีเงื่่�อนไขว่่าจะต้้องเป็็น
ป่่าที่่�อยู่่�ในเขตสััมปทานเท่่านั้้�น ส่่วนเขต project zone ซึ่่�งบ่่อยครั้้�งทัับซ้้อนกัับที่่�ดิินทำำ�กิินของชุุมชนนั้้�นจะต้้องถููกนำำ�มาหััก
ออกจากคาร์์บอนเครดิิตที่่�สามารถจำำ�หน่่ายได้้
โดย RMU เองก็็รัับรู้้�ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งด้้านเขตแดนและการเมืืองท้้องถิ่่�นและแนะนำำ�ว่่าความขััดแย้้ง
ดัังกล่่าวสามารถบรรเทาได้้โดยการทำำ�สััญญาระหว่่างบริิษััทและชุุมชน

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

นอกจาก RMU วางแผนที่่�จะจำำ�หน่่ายคาร์์บอนเครดิิตผ่่านทาง Puter Foundation แล้้ว ยัังรัับทุุนจากองค์์กรและ
บริิษััทหลายแห่่งในการดำำ�เนิินโครงการพััฒนาชุุมชนอย่่างการทำำ�แผนที่่� Bapinang Hilir อย่่างมีีส่่วนร่่วม การฝึึกอบรม
ชาวสวนมะพร้้าว และโครงการฝึึกอบรมการทำำ�ฟาร์์มออร์์แกนิิก
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ใบรัับรอง VCS ที่่�บริิษััท RMU ได้้รัับนั้้�นมาพร้้อมกัับเงื่่�อนไขต่่าง ๆ หนึ่่�งในนั้้�นคืือ โครงการจะต้้องไม่่ก่่อผลลบต่่อ
ชุุมชนท้้องถิ่่�น และจะต้้องนำำ�ชุุมชนท้้องถิ่่�นร่วม
่ ในกระบวนการ ส่่วนใบรัับรอง CCBS มุ่่�งรัับประกัันว่่าโครงการจะช่่วย
ปรัับปรุุงสวััสดิิการของคนในพื้้�นที่่�ของโครงการ โดยเปรีียบเทีียบระหว่่างสวััสดิิการของชุุมชนถ้้าไม่่มีีโครงการ และชุุมชน
ถ้้ามีีโครงการ
ใบรัับรอง CCBS นั้้�นสามารถเพิ่่�มมููลค่่าคาร์์บอนเครดิิตได้้ประมาณ 1.6 ดอลล่่าร์์สหรััฐฯ ต่่อตัันคาร์์บอนจากราคา
ปกติิ 2.3-3.9 ดอลล่่าร์์สหรััฐฯตามมููลค่่าในปีี 2016 ใบรัับรองเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ลดความเสี่่�ยงที่่�จะมากระทบต่่อปริิมาณ
คาร์์บอนเครดิิตที่่�สามารถจำำ�หน่่ายได้้และปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดลงจากการรุุกรานที่่�ดิินของชาวบ้้าน
บริิษััท RMU มีีศัักยภาพที่่�จะสร้้างรายได้้ประมาณ 1.7 พัันล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯ ภายในระยะเวลาสััมปทาน 60 ปีีโดย
ไม่่รวมเงิินทุุนแหล่่งอื่่�น ๆ
บริิษััท RMU เริ่่�มมีีปฏิิสััมพันธ์
ั ์กัับชุุมชนผ่่านทางกองทุุน Puter Foundation ในปีี 2012 และใช้้เงิินทุุนจาก USAID
ในการทำำ�แผนที่่�ทรััพยากรในชุุมชนเพื่่�อเตรีียมพร้้อมที่่�จะร่่วมมือกั
ื ับธุุรกิิจคาร์์บอนเครดิิต
นี่่�เป็็นขั้้�นตอนแรกสำำ�หรัับบริิษััทที่่�ใช้้ความพยายามที่่�จะดึึงผู้้�ใหญ่่บ้้านมาลงนามในบัันทึึกความเข้้าใจ หลัังจากลงนาม
แล้้วหมู่่�บ้้านจะได้้รัับเงิินจำำ�นวน 7 พัันดอลล่่าร์์ฯ และอีีก 140 ดอลล่่าร์์ฯเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนเพื่่�อจััดซื้้�อเครื่่�องมืือปลููกป่่า
และผู้้�ใหญ่่บ้้านยัังอาจยื่่�นข้้อเสนอโครงการเพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจของหมู่่�บ้้านเองได้้
การพััฒนาธุุรกิิจกัับหมู่่�บ้้านเช่่นนี้้�อยู่่�บนพื้้�นฐานของโครงการเกษตรอิินทรีีย์์และงดการเผาหรืือใช้้สารเคมีี
ขั้้�นตอนแรกดัังกล่่าวนี้้�ไม่่ได้้รัับการยอมรัับจากหมู่่�บ้้านไหนเลย ทำำ�ให้้ RMU ประสบภาวะยากลำำ�บากที่่�จะดึึงหมู่่�บ้้าน
ใดมาร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลงด้้วย
การต่่อต้้านนี้้�นำำ�โดยผู้้�นำำ�กลุ่่�มชาวสวนมะพร้้าวและชาวนาที่่�มีีอิิทธิิพลในเกาะ Hanaut ทัันทีีที่่�มีีข่่าวแพร่่กระจายใน
หมู่่�บ้้านในเขตปกครอง Katingan ว่่าชาวบ้้านไม่่สามารถเข้้าไปเก็็บอาหารในป่่าได้้อีีกต่่อไปเพราะป่่าถููกกำำ�หนดเป็็นเขตหวง
ห้้ามโดยบริิษััท RMU

ดัังนั้้�น การที่่� RMU เข้้าควบคุุมที่่�สาธารณะนั้้�นทำำ�ให้้กิิจกรรมการขยายที่่�ดิินด้ว้ ยการใช้้ใบรัับรอง Certifcate of Customary Land ของ Dayak Misik Group หยุุดชะงัักไป ส่่วนชาวนาคนอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกของ Dayak Misik Group
อย่่างผู้้�ใหญ่่บ้้านและเจ้้าของสวนมะพร้้าวขนาดใหญ่่ใน Bapinang Hilir มีีแนวโน้้มที่่�จะสนัับสนุุนกลุ่่�ม Dayak Misik เพราะ
ว่่าพวกเขาคิิดว่่าบัันทึึกข้้อตกลงระหว่่างหมู่่�บ้้านกัับ RMU ก็็คืือการยกสิิทธิิในที่่�ชุุมชนของชาวบ้้านแก่่บริิษััท การต่่อต้้าน
กิิจกรรมใด ๆ ก็็ตามที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการปลููกป่่าคาร์์บอนเครดิิตเช่่นการปลููกปาล์์มน้ำำ��มัันและการเก็็บของป่่าล่่าสััตว์์ทำำ�ให้้
ชาวนาบางรายรู้้�สึึกว่่าตนเองถููกคุุกคามโดยบัังทึึกข้้อตกลง นอกจากนี้้�การที่่� RMU เข้้าควบคุุมที่่�ดิินนั้้�นทำ�ำ ให้้ที่่�ดิินทำ�กิ
ำ ินหา
ยากขึ้้�น
ในปีี 2017 เกิิดการปรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้อ้ งถิ่่�นด้ว้ ยการปรัับชาวสวนมะพร้้าวรายใหญ่่ออกและเลืือกตั้้�งคนใหม่่
เข้้ามาเพื่่�อเปิิดทางให้้แก่่การทำำ�บัันทึึกข้้อตกลง หลัังการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว เกืือบทุุกหมู่่�บ้า้ นก็็ได้้ลงนามในบัันทึึกข้้อตกลง
ความร่่วมมือกั
ื บั RMU โดยมีีเงิินทุนุ เป็็นสิ่่ง� ล่่อใจ

ธุุรกิิจคาร์์บอนเครดิิตและการแปลงชีีวิิตคนให้้เป็็นทุุน
การนำำ�เอาคาร์์บอนเครดิิตมาซื้้�อขายกัันในตลาดชดเชยนั้้�นทำำ�ให้้ความสััมพัันธ์์ระหว่่างแรงงานและผลผลิิตในชนบท
เปลี่่�ยนไปมาก ชาวนาที่่�เคยมีีอิิสระในการผลิิตในระดัับหนึ่่�งถููกเข้้าควบคุุมโดยกลไก REDD+ การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวทำำ�ให้้
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อย่่างไรก็็ตาม เงิินทุุนที่่�บริิษััทให้้แก่่หมู่่�บ้้านก็็ดึึงชาวบ้้านไม่่ให้้ไปร่่วมมืือกัับ Dayak Misik Group และมาร่่วมมืือกัับ
RMU แทน
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ชาวนาต้้องผลิิตคาร์์บอนเพื่่�อขายและนำำ�เงิินไปซื้้�อสิินค้้าที่่�ตนเองต้้องการเพื่่�อการบริิโภค

จะเห็็นได้้ว่่ากลไก REDD+ ดึึงชาวนาอิิสระเข้้าสู่่�ระบบทุุน
ชาว Bapinang Hilir และชนพื้้�นเมืืองของ Kalimantan ในอดีีตมีีวิถีิ ีทางในการแบ่่งงานเพื่่�อการเผาไร่่ก่่อนปลููกพืืช
ผลของตนเองด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดควัันและไฟไม่่ลามไปยัังจุุดที่่�ไม่่ต้อ้ งการ ชาวสวนจะใช้้แรงงานเพื่่�อคอยดููแลมิิให้้พืืช
ผลของตนติิดไฟที่่�เกิิดจากการเผาไร่่
ทว่่าการเผาไร่่นี้้�กลายเป็็นประเด็็นขััดแย้้งใน Bapinang Hilir ในปีี 2019-2020 โดยกำำ�หนดโทษแก่่ผู้้�เผาไว้้ถึึงจำำ�คุุก
25 ปีีและปรัับ 1,400 ดอลล่่าร์์ ทำำ�ให้้ชาวไร่่ต้้องหัันมาใช้้ยาฆ่่าหญ้้าแทนการเผาหรืือแอบเผา
การแอบเผานี้้�ยิ่่�งก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อการลุุกลามจนไม่่อาจควบคุุมได้้เนื่่�องจากผู้้�เผาต้้องหลบหนีีไปจากจุุดก่่อไฟ
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการถููกจัับกุุม ทำำ�ให้้ไม่่มีคนคอ
ี
ยดููแลและควบคุุมไฟ จนทำำ�ให้้ไฟลามไปยัังสวนปาล์์มน้ำำ��มันั และอาคาเซีีย
ในปีี 2015 ไฟป่่าที่่�ทำำ�ให้้ดิินแข็็ง มีีความเป็็นกรดสููง และไหม้้ลามไปยัังสวนปาล์์มนี้้�เป็็นผลมาจากวงจรของระบบทุุน
อายุุ 150 ปีี นอกจากนี้้�ยัังทำำ�ให้้เกิิดการแบ่่งชนชั้้�นอีีกด้้วย ชาวนารายย่่อยถููกไฟป่่าผลัักดัันออกไปให้้เป็็นคนชายขอบเพราะ
ดิินสููญเสีียคุุณภาพ ในขณะที่่�ชาวนารายใหญ่่ที่่�มีีอิิทธิิพลอยู่่�ในหมู่่�บ้้านสะสมที่่�ดิินได้้มากขึ้้�น
ส่่วนชาวนาชายขอบที่่�ต้้องหัันมาใช้้สารเคมีีแทนการเผานั้้�นก็็จะมีีต้้นทุุนการผลิิตที่่�สููงขึ้้�นและเผชิิญกัับปััญหาดิินและ
แหล่่งน้ำำ��เสื่่�อมโทรม
หนึ่่�งปีีต่่อมาหลัังไฟป่่าครั้้�งใหญ่่ ธุุรกิิจคาร์์บอนได้้รวมเอาพื้้�นที่่�สาธารณะที่่�ยัังไม่่มีีการใช้้ประโยชน์์เข้้าไว้้ในสััมปทาน
ฟื้้�นฟููระบบนิิเวศ ซึ่่�งไม่่เพีียงแต่่ทำำ�ให้้เกิิดการยึึดที่่�ดิินทำำ�กิินเท่่านั้้�น แต่่ยัังทำำ�ให้้ชาวบ้้านไม่่สามารถเก็็บของป่่าได้้ และทำำ�ให้้
การดำำ�รงเผ่่าพัันธุ์์�ของชนพื้้�นเมืืองถููกแปลงเป็็นทุุน
การประเมิินที่่�ดิินนอกเขตสััมปทานโดยสถาบัันรัับรองต่่าง ๆ เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการประเมิินค่่าการดำำ�รงเผ่่าพัันธุ์์�ของ
ชนพื้้�นเมืืองให้้เป็็นตััวเงิิน ซึ่่�งทำำ�ให้้ชีีวิติ ของคนชายขอบต้้องเผชิิญกัับวิิกฤติิและการเปลี่่�ยนแปลงในวิิถีีเกษตรกรรม
ไม่่เพีียงแต่่ชีวิี ิตของคนชายขอบเท่่านั้้�นที่่�ถููกนำำ�ออกมาขาย แต่่ยัังเป็็นประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิถีีชีีวิตชุ
ิ มชน
ุ
(การเผา
หญ้้า) การดำำ�รงเผ่่าพัันธุ์์�ของชนพื้้�นเมืืองในระยะยาว (การศึึกษา) และระบบชนชั้้�นในชนบท (ชาวนารายใหญ่่ถืือครองที่่�ดิิน
ส่่วนใหญ่่ และชาวนารายย่่อยถููกจำำ�กััดสิิทธิิ)
ในขณะเดีียวกัันโครงการ REDD+ Katingan ก็็ขายคาร์์บอนเครดิิตแก่่ผู้้�ก่่อมลภาวะทั้้�งหลายอย่่างเช่่นบริิษััทน้ำำ�มั
� นั
และสายการบิิน บริิษััทเหล่่านี้้�อ้้างว่่าตนเองเป็็น ‘carbon neutral’ เพราะซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตจากโครงการที่่�ก่่อให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงในชุุมชนอย่่างขนานใหญ่่ รวมถึึงระบบนิิเวศ ระบบชนชั้้�น และคนชายขอบ ที่่�กลายเป็็นแหล่่งทุุนสำำ�หรัับภาค
เอกชน
การแทรกแซงต่่างๆ ที่่�ระบุุไว้้ในรายงานรัับรองโครงการแสดงให้้เราเห็็นว่่าธุุรกิิจคาร์์บอนมิิเพีียงแค่่แปลงที่่�ดิินให้้เป็็น
ทุุนเท่่านั้้�น แต่่ยัังแปลงระบบนิิเวศและชีีวิิตของมนุุษย์์ให้้เป็็นทุุนตามไปด้้วยกััน

บทที่่� 10
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มรดกของโครงการคาร์์บอนชุุมชน Nhambita,
แห่่งโมซััมบิิค: ความโหยหาอดีีต ความหลอกลวง
และความขุ่่�นเคืือง
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ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)

บริิษััท Envirotrade สััญชาติิอัังกฤษได้้เริ่่�มโครงการ REDD+ ในปีี 2003 ในที่่�ดิินของชุุมชนบริิเวณพื้้�นที่่�กัันชนของ
อุุทยานแห่่งชาติิ Gorongosa ในโมซััมบิคตอน
ิ
เหนืือ โครงการขายคาร์์บอนเครดิิตในตลาดภาคสมััครใจ Envirotrade ได้้
จ้้างชาวบ้้านนัับร้้อยมาปลููกต้้นไม้้ ครอบครััวที่่�ได้้รัับเงิินค่่าจ้้างในระยะเวลาเพีียง 7 ปีีของโครงการแต่่มีีพัันธสััญญาที่่�จะต้้อง
ดููแลต้้นไม้้ที่่�ปลููกในระยะเวลาที่่�นานกว่่านั้้�นมาก ในปีี 2018 บริิษััทได้้ย้้ายออกไปจากพื้้�นที่่�โครงการ ทิ้้�งไว้้แต่่เพีียงคำำ�สััญญา
ที่่�ไม่่ได้้รัับการปฏิิบัติั ิตาม หนี้้�สิินแก่่ชุุมชน และครอบครััวที่่�ตกยากนัับร้้อยครััวเรืือน
ในปีี 2003 บริิษััท Envirotrade ได้้ริิเริ่่�มโครงการ REDD+ ในที่่�ดินิ ของชุุมชนบริิเวณพื้้�นที่่�กัันชนของอุุทยานแห่่งชาติิ
Gorongosa ในโมซััมบิิคตอนเหนืือ ที่่�มีีชื่่�อว่่า ‘โครงการคาร์์บอนชุุมชน Sofala’ บริิษััทอ้้างว่่าโครงการนี้้�จะช่่วยพััฒนา
ชุุมชนใน Nhambita ในการใช้้ที่่�ดิินอย่่างยั่่�งยืืนและการพััฒนาภููมิิภาค เนื่่�องจากหััวใจของโครงการนี้้�คืือการทำำ�กำำ�ไร
คาร์์บอนที่่�วนเกษตรและการอนุุรัักษ์์ป่่าดููดซัับได้้จะถููกขายในตลาดคาร์์บอนภาคเสรีี นอกจากนี้้� บริิษััท Envirotrade ยัังได้้
จ้้างสมาชิิกครอบครััวนัับร้้อยที่่�อาศััยอยู่่�ในภููมิิภาค Pungwe ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเขต Nhambita เพื่่�อมาเป็็น ‘ผู้้�ผลิิต
คาร์์บอนเครดิิต’ โดยมีีหน้้าที่่�ปลููกต้้นไม้้ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา 7 ปีี แม้้ว่่าในความเป็็นจริิงแล้้ว “ผู้้�ผลิิต” จะต้้องดููแลรัักษา
ต้้นไม้้ไปเป็็นระยะเวลาที่่�ยาวนานกว่่านั้้�นมาก
นอกเหนืือจากการทำำ�วนเกษตรแล้้ว โครงการยัังรวมไปถึึงการสร้้างโรงเลื่่�อยและโรงช่่างไม้้เพื่่�อนำ�วั
ำ ัสดุุท้้องถิ่่�นมาใช้้
อย่่างยั่่�งยืืน และสร้้างโรงเพาะชำำ�สำำ�หรัับผลิิตกล้้าไม้้ผล จุุดมุ่่�งหมายของโรงเพาะชำำ�นี้้�ได้้แก่่การสนัับสนุุนกล้้าไม้้ในการทำำ�วน
เกษตรโดยจ้้างสตรีีในชุุมชนมาทำำ�หน้้าที่่�นี้้� ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงทำำ�สััญญาจ้้างช่่างไม้้ คนเพาะกล้้าไม้้ คนงานทั่่�วไป และคนตรวจ
ป่่าเพื่่�อป้้องกัันการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า เช่่นเดีียวกัับที่่�ทำำ�สััญญาจ้้าง “ผู้้�ผลิิต”
15 ปีีต่่อมา ในปีี 2018 โครงการสิ้้�นสุุดลง ทิ้้�งไว้้แต่่เพีียงภาระหน้้าที่่�ที่่�ไม่่มีผู้้�รั
ี ับผิิดชอบและครอบครััวที่่�ตกอยู่่�ในภาวะ
ที่่�ลำำ�บาก ตามรายงานของผู้้�ผลิิตรุ่่�นเก่่าๆ บริิษััทได้้ย้้ายออกไปจากพื้้�นที่่�โดยมิิได้้แม้้แต่่จะกล่่าวคำำ�ล่ำำ��ลากัับชุุมชนหรืือชำำ�ระ
ค่่าปลููกและดููแลต้้นไม้้ที่่�ยัังคงค้้างอยู่่�

“บริิษััท Envirotrade ไม่่ได้้จากไปด้้วยดีีและติิดค้า้ งค่่าจ้้างกัับคนจำำ�นวนมาก ข้้อที่่�หนึ่่�ง บริิษััทค้้างชำำ�ระค่่าปลููก
ต้้นไม้้เป็็นเวลาสามปีีแก่่ผู้้�ผลิิต ข้้อที่่�สอง บริิษััทค้้างชำำ�ระค่่าเพาะกล้้าไม้้เป็็นเวลาสามปีี ข้้อที่่�สาม บริิษััทค้้างชำำ�ระหนี้้�แก่่คน
ตรวจป่่า ทำำ�แนวกัันไฟ เป็็นเวลาสามปีีเช่่นเดีียวกััน ข้้อที่่�สี่่� บริิษััทติิดค้า้ งคาร์์บอนเครดิิตแก่่ชุุมชนชาวป่่าเป็็นเวลาสามปีี
และข้้อสุุดท้้าย บริิษััทค้้างชำำ�ระค่่าแรงแก่่คนงาน”
เมื่่�อเราสอบถามไปยัังบริิษััท Envirotrade ถึึงข้้อเท็็จจริิงดัังกล่่าว บริิษััทแจ้้งเราว่่าธุุรกิิจต้้องปิิดตััวลงเนื่่�องจากราคา
คาร์์บอนในตลาดโลกตกต่ำำ��มากจนไม่่สามารถทำำ�ธุุรกิิจต่่อไปได้้ นอกจากนั้้�นบริิษััทยัังมองว่่าตนเองตกเป็็นเหยื่่�อของกระแส
ต่่อต้้าน REDD+ ที่่�พยายามบั่่�นทอนภาพลัักษณ์์ของบริิษััทมาโดยตลอด
คำำ�ถามต่่อมาก็็คืือโครงการนี้้�ก่อ่ ให้้เกิิดการพััฒนาในเขต Nhambita จริิงหรืือไม่่ ซึ่่�งคำำ�ตอบมีีทั้้�งใช้้และไม่่ใช่่พอๆกััน
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ผลิิตคาร์์บอนบางรายและช่่างเทคนิิคของ Envirotrade บางคนก็็เสีียดายที่่�โครงการสิ้้�นสุุดลงเพราะหมาย
ถึึงการสิ้้�นสุุดลงของรายได้้ที่่�พวกเขาเคยได้้เป็็นประจำำ�ทุุกปีีเช่่นเดีียวกััน

ผลกระทบ มรดก อนาคต และกลยุุทธ์์
ชาวชุุมชน Nhambita ก็็มีีความสงสััยอยู่่�ในใจเช่่นกัันถึึงความเป็็นไปได้้ที่่�ว่่าโครงการในลัักษณะนี้้�จะเกิิดขึ้้�นอีีกโดย
บริิษััท Envirotrade หรืือกลุ่่�มผลประโยชน์์อื่่�น ท่่ามกลางความไม่่แน่่นอนและความคาดหวัังนี้้� ผู้้�ผลิิตบางรายก็็ยัังดููแลรัักษา
ต้้นไม้้ที่่�ปลููกไว้้ทั้้�งๆที่่�ไม่่จำ�ำ เป็็น บางรายก็็ขยายที่่�ทำำ�การเกษตรออกไป เพราะเมื่่�อ Envirotrade ยัังอยู่่�ในภููมิิภาคนั้้�น การ
ขยายพื้้�นที่่�การเกษตรเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่สามารถทำำ�ได้้ เนื่่�องจาก Envirotrade ต้้องการขยายพื้้�นที่่�ปลููกป่่าให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะ
ทำำ�ได้้เพื่่�อให้้สามารถผลิิตคาร์์บอนเครดิิตได้้มากที่่�สุุด
การเข้้าเยี่่�ยมพื้้�นที่่�ชุุมชนใน Nhambita ทำำ�ให้้เราเห็็นต้น้ ไม้้ผลเป็็นจำำ�นวนมาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งมะม่่วงและ
มะม่่วงหิิมพานต์์ที่่�โครงการฯได้้ปลููกไว้้ ผู้้�ผลิิตบางรายได้้ทำำ�สััญญากัับ Envirotrade ไว้้มากกว่่าหนึ่่�งฉบัับเพื่่�อดำำ�เนิินงาน
มากกว่่าหนึ่่�งระบบ ซึ่่�งสามารถทำำ�ได้้ถ้้าชาวสวนรายนั้้�นมีีที่่�ดิินจำ�นวนม
ำ
าก
ข้้อกัังวลหนึ่่�งของผู้้�ผลิิตได้้แก่่ความที่่�พวกเขาไม่่รู้้�ว่่าจะต้้องทำำ�อย่่างไรกัับต้้นไม้้เหล่่านี้้�
เข้้าใจของพวกเขาที่่�มีีต่่อวััตถุุประสงค์์ของโครงการในเวลาที่่�มีีการทำำ�สััญญา

ทำำ�ให้้เราตั้้�งคำำ�ถามถึึงความ

“พวกเราดููแลรัักษาต้้นไม้้เอาไว้้ (…) ส่่วนในไร่่อื่่�นๆบางรายก็็เริ่่�มตัดั ไม้้กัันแล้้วด้้วยความกัังวลเพราะว่่าไม่่ได้้รัับค่่าจ้้าง
ผมถามพวกเขาว่่าทำำ�ไมถึึงตััดต้้นไม้้ พวกเขาตอบว่่าเพราะพวกเขาถููกห้้ามไม่่ให้้ตััดมาหลายปีีแต่่ไม่่ได้้รัับค่่าจ้้างตามที่่�สััญญา
ไว้้ และ ที่่�ไร่่ก็็เต็็มไปด้้วยต้้นไม้้ และพวกเขาก็็บอกว่่าจะตััดให้้หมด”
นอกเหนืือจากความไม่่ลงรอยกัันในข้้อมููลที่่�บริิษัทั เคยแจ้้งและข้้อมููลที่่�ผู้้�ผลิติ ได้้รับั คำำ�มั่่นสั
� ญ
ั ญาถึึงคุุณภาพชีีวิตที่่
ิ ดี� ขึ้้ี น�
ของชุุมชนที่่จ� ะได้้รับั จากโครงการไม่่ได้้เกิิดขึ้้น� จริิง เราพบว่่าบริิษัทั ทำำ�ให้้ชุมชนพึ่
ุ
ง�่ พาตััวเองน้้อยลงและหัันมาพึ่่ง� พาบริิษัทั มาก
ขึ้้น� ดัังนั้้น� เมื่่อ� บริิษัทั ย้้ายออกไป รายได้้ของชาวบ้้านจึึงหายไปและเกิิดความเดืือดร้้อนในการดำำ�รงชีีพ เพราะไม่่มีกี ารสร้้าง
ความมั่่�นคงทางอาหารและการพึ่่ง� พาตนเองเอาไว้้ให้้แก่่ชาวบ้้าน

ความมั่่�นคงทางอาหาร
หนึ่่ง� ในผลกระทบสำำ�คัญ
ั ที่่�เกิิดจากโครงการ REDD+ ใน Nhambita ได้้แก่่ความมั่่�นคงทางอาหารของชุุมชนอ่อน
่ แอลง
เนื่่�องจากสััญญาระหว่่างบริิษััทกัับผู้้�ผลิิตหลายร้้อยรายทำำ�ให้้ชาวบ้้านต้้องละทิ้้�งการทำำ�ไร่่นาแบบเดิิมเพื่่�อหัันมาปลููกและดููแล
ต้้นไม้้แทน
อัันที่่จ� ริิงแล้้ว นี่่เ� ป็็นสิ่่ง� ที่่�ครููชั้้นป
� ระถมที่่�โรงเรีียนแห่่งหนึ่่ง� เข้้าใจหลัังจากที่่�ได้้ศึึกษากระบวนการดำำ�เนิินงานของโครงการ

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

ผู้้�ผลิิตรายหนึ่่�งเล่่าว่่า :
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มากว่่าสิิบปีี เธอพบว่่าชุุมชน Nhambita ที่่�มีโี ครงการคาร์์บอนเครดิิตได้้แบ่่งปัันข้อมูู
้ ลแก่่ชุมชนอื่่
ุ
น� ๆที่่�เธอสอนอยู่่� ทำำ�ให้้
ชาวนาในชุุมชนเหล่่านี้้แ� บ่่งเวลาทำำ�นาบางส่่วนไปเพื่่�อทำ�วน
ำ เกษตร “และชาวนาเหล่่านี้้�ก็็เกิิดความสัับสนเพราะต้้องแบ่่งเวลา
ทำำ�กิินไปให้้กัับบริิษััทในขณะที่่�ความสำำ�คััญของการผลิิตอาหารนั้้�นถููกลดลงมาอยู่่�อัันดัับสอง ถึึงแม้้ว่่ารายได้้จากการปลููก
ต้้นไม้้จะนำำ�มาชดเชยรายได้้จากอาหารที่่�หายไปก็็ตาม แต่่ในระยะยาวแล้้วการกระทำำ�เช่่นนี้้�จะเกิิดผลเสีียต่่อชาวนาใน
ที่่�สุุด” เธอกล่่าว
หลัักฐานชี้้�ให้้เห็็นว่่าชาวนาเข้้าร่่วมโครงการเพีียงเพื่่�อให้้ได้้รัับเงิินตอบแทน ถึึงแม้้ว่่าเราจะมองข้้ามมููลค่่าของต้้นไม้้ที่่�
ให้้ทั้้�งร่่มเงา ผล และเป็็นที่่�กำำ�บัังลมพายุุไปไม่่ได้้ แต่่คุุณสมบััติิเหล่่านี้้�ก็็ไม่่ได้้รัับความสำำ�คััญจากผู้้�ผลิิตนััก ในขณะที่่�พื้้�นที่่�หนึ่่�ง
เปิิดที่่�ดิินเพื่่�อทำำ�โครงการใหม่่ อีีกพื้้�นที่่�หนึ่่�งก็็ตััดต้้นไม้้ที่่�ปลููกลง ซึ่่�งชี้้�ให้้เห็็นว่่าโครงการ REDD+ จะสิ้้�นสุุดลงด้้วยผลกระทบ
ที่่�ตรงกัันข้้ามกัับที่่�ผู้้�ออกทุุนและซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตอย่่างบริิษััท Envirotrade ต้้องการ แน่่นอนว่่าปััจจััยสำำ�คััญที่่�กำำ�หนดว่่า
โครงการจะได้้รัับการยอมรัับจากชุุมชนหรืือไม่่ก็็คือื การจ้้างงานในชุุมชนนั่่�นเอง
จะเห็็นได้้ว่่า เมื่่�อขาดการศึึกษาวิิจััยอย่่างรอบคอบแล้้ว การประเมิินความเปลี่่�ยนแปลงด้้านการผลิิตอาหารที่่�เกิิดขึ้้�น
ในเขต Nhambita นั้้�นเป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่เหมาะสม ปรากฏการณ์์ที่่�ดููเหมืือนเกิิดขึ้้�นเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการนั้้�นคือื กระบวนการกลัับสู่่�
วนเกษตร ได้้แก่่การคืืนเกษตรกรรมให้้กลัับไปเป็็นกิิจกรรมหลัักของครััวเรืือนดัังเช่่นที่่�เคยเป็็นมา

ความคิิดเห็็นที่่�มีีต่่อผลกระทบ
ตามที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วว่่า เราพบความคิิดเห็็นที่่�แตกต่่างกัันออกไปจากแต่่ละกลุ่่�มเกี่่�ยวกัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจ
จากโครงการที่่�มีีต่่อชุุมชน สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีความคิิดเห็็นที่่�เป็็นกลุ่่�ม ‘โหยหาอดีีต’ นั้้�นได้้แก่่ผู้้�ที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนบางอย่่าง
จากโครงการเช่่นอิิฐและวััสดุุทำำ�หลัังคาสำำ�หรัับปรัับปรุุงบ้้านเรืือนของตน หรืือได้้เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าอย่่างวิิทยุุหรืือแผงโซลาร์์
เซลล์์ แม้้ว่่านัักวิิจััยของเราจะสัังเกตได้้ว่่ามีีบ้้างเพีียงไม่่กี่่�หลัังที่่�ไม่่ได้้สร้้างขึ้้�นด้้วยวััสดุุท้้องถิ่่�น
ส่่วนฝ่่ายที่่�ไม่่เห็็นด้้วยนั้้�นรวมถึึงหััวหน้้าชุุมชน Nhambita ด้้วย ได้้รายงานให้้เราทราบว่่าบริิษััท Envirotrade
หลอกใช้้คนในชุุมชน หััวหน้้าชุุมชนท่่านนี้้�ปฏิิเสธที่่�จะเป็็นผู้้�ผลิิตคาร์์บอนเครดิิตให้้แก่่ Envirotrade เพราะท่่านคิิดว่่าผล
ประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับนั้้�นไม่่คุ้้�มค่่าเมื่่�อเทีียบกัับต้้นทุุนในการดููแลต้้นไม้้ให้้เติิบโตแข็็งแรง ดัังนั้้�นสััญญาจ้้างงานจึึงเป็็นสััญญา
ที่่�เอื้้�อประโยชน์์ให้้แก่่ Envirotrade เพีียงฝ่่ายเดีียว ดัังนั้้�นหััวหน้้าชุุมชนท่่านนี้้�และครอบครััวจึึงเสี่่�ยงที่่�จะดำำ�เนิินวิิถีีชีีวิิต
ด้้วยการผลิิตอาหารแบบเดิิมต่่อไป และมีีครััวเรืือนอื่่�นๆบางส่่วนก็็ปฏิิบััติิตาม
ประสบการณ์์ของผู้้�ผลิิตที่่�เป็็นสตรีีนั้้�นแตกต่่างออกไป ผู้้�ผลิิตที่่�เป็็นสตรีีรายหนึ่่�งเล่่าให้้เราฟัังว่่าได้้รัับการจ้้างโดย Envirotrade ให้้ทำำ�งานในโรงเพาะชำำ�ต้้นกล้้าตั้้�งแต่่ 6 โมงเช้้าจนถึึง 4 โมงเย็็น จนเธอต้้องทำำ�งานในไร่่ก่่อนและหลัังเวลาช่่วงนี้้�
ที่่�ยัังไม่่รวมถึึงภาระการดููแลบ้้านและลููกอีีกอย่่างหนึ่่�งด้้วย เมื่่�อเราถามถึึงงานที่่�หนัักและรายได้้ที่่�น้อ้ ย เธอตอบว่่าถึึงแม้้ราย
ได้้จะน้้อยแต่่ก็็จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการศึึกษาและอาหารของลููกๆ หลัังจากที่่�บริิษััทย้้ายออกไปเมื่่�อจบโครงการ กลุ่่�มสตรีีอย่่าง
พวกเธอได้้สููญเสีียรายได้้ส่่วนนี้้�ไปและจำำ�ต้้องกลัับไปทำำ�งานในไร่่ตามเดิิม

แล้้วคาร์์บอนเครดิิตที่่�ผลิิตได้้ล่่ะ?
ถึึงแม้้ว่่าโครงการจะได้้รัับความคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�หลากหลาย แต่่ก็็ยัังมีีข้้อสงสััยจากสมาชิิกชุุมชน Nhambita อยู่่�หลายประการ อาทิิเช่่น ‘ต้้นไม้้ที่่�พวกเขาผลููกและดููแลยัังสามารถดููดซัับคาร์์บอนต่่อไปได้้หรืือไม่่? บริิษััท Envirotrade ยัังขายคาร์์บอนเครดิิตต่่อไปหรืือไม่่หลัังจากหยุุดจ้้างงานพวกเขาแล้้ว?’
ตามที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วว่่า รููปแบบโครงการผลิิตคาร์์บอนเครดิิตใน Nhambita เป็็นการจ้้างผู้้�ผลิิตต่่อเนื่่�องเป็็นเวลา 7
ปีีหลัังจากการปลููกต้้นไม้้ บริิษััทระบุุว่่าการจ่่ายค่่าจ้้างนั้้�นจะเป็็นแบบจ่่ายล่่วงหน้้า เนื่่�องจากผู้้�ผลิิตจะต้้องดููแลรัักษาต้้นไม้้ที่่�
ปลููกไปอีีกเป็็นระยะเวลายาวนานจนอาจถึึง 100 ปีี

ในกรณีีของ REDD+ นั้้�นการที่่�จะกำำ�หนดให้้บริิษััท Envirotrade ขายคาร์์บอนเครดิิตต่่อไปหลัังจากโครงการใน
ภููมิิภาคถููกละทิ้้�งไปแล้้วนั้้�นเป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่สมเหตุุสมผล และประเด็็นปััญหานี้้�ก็็ได้้รัับการยืืนยัันจากปากผู้้�จััดการฝ่่ายคาร์์บอน
ของบริิษััท Envirotrade เองว่่าโครงการได้้สิ้้�นสุุดลงแล้้วโดยสิ้้�นเชิิง
สิ่่�งที่่�กระตุ้้�นความสงสััยที่่�กล่่าวมาคืือข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่าชาวนาชาวไร่่ได้้พบกัับทีีมงานที่่�เข้้ามาตรวจเช็็คสต็็อกป่่าไม้้ในปีี
2019 หลัังจากที่่� Envirotrade ได้้ย่่ายออกจากพื้้�นที่่�ไปแล้้ว และเกิิดคำำ�ถามขึ้้�นว่่าต้้นไม้้ที่่�ปลููกไว้้เหล่่านี้้�สมควรได้้รัับการ
ดููแลรัักษาไว้้ตามวััตถุุประสงค์์เดิิม (ดููดซัับคาร์์บอน) เมื่่�อผู้้�ผลิิตไม่่ได้้รัับค่่าจ้้างครบถ้้วนตามสััญญาหรืือไม่่

กัับดัักของการแก้้ปััญหาโลกร้้อน
Nhambita และโครงการดููดซัับคาร์์บอนอื่่�นๆแสดงให้้เห็็นถึึงความเปราะบางและขััดแย้้งกัันเองในแนวคิิด ซึ่่�งเรา
เรีียกว่่ากัับดัักของการแก้้ปััญหาโลกร้้อน ถึึงแม้้ว่่าผู้้�ที่่�สนัับสนุุนโครงการจะแย้้งว่่าวิิธีีนี้้�เป็็นการใช้้ที่่�ดิินอย่่างยั่่�งยืืน อนุุรัักษ์์
ความหลากหลายทางชีีวภาพ และพััฒนาชุุมชนท้อ้ งถิ่่�นด้ว้ ยเงิินที่่�ได้้จากการซื้้�อบริิการทางสิ่่�งแวดล้้อม แต่่โครงการก็็ล้้ม
เหลวในด้้านต่่างๆดัังต่่อไปนี้้� :
1. การอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

ข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่าโครงการได้้รัับการออกแบบโดยไม่่มีีส่่วนร่วม
่ จากผู้้�ผลิิตนั้้�นหมายความว่่า
เมื่่�อบริิษััทถอนตััวจาก
โครงการ รายได้้ของผู้้�ผลิิตจากโครงการจะหมดไปทัันทีี ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นชาวนาชาวไร่่ยัังได้้ลงทุุนไปกัับแรงงานและที่่�ดิินเพื่่�อรัับ
ผลประโยชน์์จากการปลููกป่่าแทนที่่�จะมุ่่�งทำำ�กิิจกรรมที่่�ให้้ผลประโยชน์์ในระยะยาวโดยไม่่ต้้องพึ่่�งพาบริิษััท นอกเหนืือจาก
ค่่าจ้้างที่่�ได้้รัับจากโครงการก็็มีีเพีียงต้้นไม้้ผลที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้ที่่�น้้อยมาก เพราะผลไม้้เน่่าเสีียหมดเนื่่�องจากไม่่มีีโรงงาน
แปรรููปและตลาดรองรัับ สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นใน Nhambita ในปััจจุุบัันเป็็นผลมาจากนโยบายที่่�มิิได้้ปรัับให้้เข้้ากัับบริิบทของชุุมชน
แต่่สนใจเพีียงผลประโยชน์์ของบุุคคลภายนอก
2. การดำำ�เนิินโครงการ REDD+ และตลาดคาร์์บอน
โครงการ REDD+ บรรลุุวััตถุุประสงค์์เรื่่�องป้้องกัันการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าได้้หรืือไม่่นั้้�น ไม่่มีผู้้�ี ใดทราบ แต่่หลายโครงการ
ประสบความสำำ�เร็็จในด้้านชดเชยกิิจกรรมการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในภููมิิภาคอื่่�นๆ ทว่่ามีีรายงานว่่าโครงการเหล่่านี้้�ไม่่มีี
ประสิิทธิิภาพที่่�เป็็นรููปธรรมด้้านอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม และยัังถููกต่่อต้้านจากสัังคมอีีกด้้วย เนื่่�องจากแนวคิิดขึ้้�นพื้้�นฐานของ
REDD+ ที่่�พึ่่�งพาแรงกระตุ้้�นจากตลาดสากลเพื่่�อให้้เกิิดผลประโยชน์์ที่่�เป็็นรููปธรรมจัับต้้องได้้ ตััวอย่่างเช่่น สาเหตุุหนึ่่�งของ
ความล้้มเหลวของบริิษััท Envirotrade ในโมซััมบิิคคือื ราคาคาร์์บอนในตลาดโลกที่่�ตกต่ำำ��ลงอย่่างรวดเร็็ว เมื่่�อไม่่สามารถ
ขายคาร์์บอนเครดิิตได้้ การดำำ�เนิินโครงการก็็ไม่่คุ้้�มทุุน ทำำ�ให้้เราเห็็นว่่าความอยู่่�รอดของโครงการนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับความผัันผวน
ของราคาคาร์์บอนในตลาดโลกมากเพีียงไร
ในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา ราคาคาร์์บอนเครดิิตจากโครงการ REDD+ ผัันผวนอยู่่�ระหว่่าง 5-36 ดอลล่่าร์์สหรััฐฯต่่อตััน
คาร์์บอน ความผัันผวนเช่่นนี้้�ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อความอยู่่�รอดของโครงการ REDD+ ที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับการขายคาร์์บอนเครดิิต
นอกจากความเสี่่�ยงทางการเงิินแล้้ว ปััจจััยนี้้�ยัังก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงทางสัังคมอีีกด้้วย เมื่่�อราคาคาร์์บอนที่่�ตกต่ำำ��หมายถึึง
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นอกเหนืือจากข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่าโครงการ REDD+ ได้้รัับการออกแบบจากบนลงล่่าง ผู้้�สนัับสนุุนโครงการยัังละเลย
ความคิิดเห็็น ความรู้้� ประสบการณ์์ และประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย แม้้ว่่าชาวนาชาวไร่่จะได้้รัับการบอกกล่่าวเกี่่�ยว
กัับผลกระทบของโครงการที่่�มีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและผลประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ แต่่ผู้้�ผลิิตก็็มิิได้้ล่่วงรู้้�ในจุุดประสงค์์ทางการเงิิน
ที่่�แท้้จริิงของโครงการ ตััวอย่่างเช่่น พวกเขาไม่่รู้้�ว่่าคาร์์บอนเป็็นสิินค้้าที่่�สามารถซื้้�อขายได้้ในตลาดสากล ขายให้้ใคร ขาย
เป็็นราคาเท่่าไร และนำำ�ไปใช้้ทำำ�อะไร เป็็นต้้น พููดได้้อีีกอย่่างหนึ่่�งว่่า ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับเป้้าหมายทางการเงิินที่่�แท้้จริิงของ
โครงการ ซึ่่�งได้้แก่่การขายคาร์์บอนเครดิิตในตลาดสากลนั้้�นไม่่ได้้รัับการประชาสััมพันธ์
ั ์โดยถ้้วนทั่่�ว นอกจากนี้้�ผู้้�ผลิิตยัังไม่่
ทราบว่่าคาร์์บอนเครดิิตถููกใช้้เพื่่�อชดเชยกิิจกรรมการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในภููมิิภาคอื่่�นๆของโลก
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รายได้้ของชาวบ้้านที่่�ตกต่ำำ��ลงด้้วย และสุุดท้้ายก็็นำำ�ไปสู่่�ความล้้มเหลวของโครงการอย่่างที่่�บริิษััท Envirotrade ได้้ประสบ
ในโมซััมบิิค
นอกจากนี้้�ยัังมีีความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราระหว่่างดอลล่่าร์์สหรััฐฯและสกุุลเงิินท้้องถิ่่�น
(Metical) อีีกด้้วย มููลค่่าของเงิินดอลล่่าร์์ยิ่่�งสููงขึ้้�นเท่่าใด รายได้้ของชาวบ้้านและวััตถุดิุ ิบต่่างๆก็็ยิ่่�งมากขึ้้�น ในทางตรงข้้าม
หากดอลล่่าร์์อ่่อนตััว ความเสี่่�ยงจะเกิิดขึ้้�นทัันทีี ดัังนั้้�น คุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ผลิิตจึึงขึ้้�นอยู่่�กัับราคาคาร์์บอนและอััตราแลก
เปลี่่�ยนเงิินตราระหว่่างประเทศที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลาหาความแน่่นอนมิิได้้
ดัังนั้้�น การดำำ�เนิินโครงการ REDD+ จึึงก่่อให้้เกิิดทั้้�งความเสี่่�ยงทางสัังคม เช่่นทำำ�ให้้ชุุมชนท้อ้ งถิ่่�นยากจนลง และ
ทำำ�ให้้คุุณภาพของระบบนิิเวศเสื่่�อมโทรมลงเนื่่�องจากเป็็นกลไกที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ปล่่อยมลภาวะสามารถหลีีกเลี่่�ยงข้้อบัังคัับในการลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ กล่่าวคืือกลไกตลาดที่่�โครงการ REDD+ ตั้้�งอยู่่�ทำำ�ให้้เป้้าหมายทางการเงิินสำำ�คััญกว่่าสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
3. ความเป็็นธรรมทางภููมิิอากาศ
การดำำ�เนิินโครงการ REDD+ ใน Nhambita ทำำ�ให้้เราเห็็นความไม่่เป็็นธรรมทางภููมิิอากาศ ในประวััติิศาสตร์์ที่่�ผ่่าน
มา โมซััมบิคิ เป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�ทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยมาก แต่่ต้้องกลายมาเป็็นพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินโครงการผลิิตคาร์์บอน
เครดิิตจำ�นวนม
ำ
ากที่่�มีต้ี ้นทุุนทางสัังคมที่่�สููง เพีียงเพื่่�อให้้นัักปล่่อยมลภาวะอย่่างจีีนและอเมริิกาสามารถดำำ�เนิินอุุตสาหกรรม
และปล่่อยมลภาวะต่่อไปได้้ การทำำ�เหมืืองถ่่านหิินและก๊๊าซ และการปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยวอย่่างยููคาลิิปตััส สน และยาง ก่่อให้้เกิิด
ผลกระทบอย่่างหนัักต่่อชาวนาชาวไร่่นัับพััน ในขณะที่่�บริิษััทเหล่่านี้้�ได้้กำำ�ไรจากการขายคาร์์บอน กลยุุทธ์์นี้้�ฟอกเขีียวบริิษััท
อุุตสาหกรรมให้้มีีภาพลัักษณ์์ที่่�เป็็นกลางทางคาร์์บอนหรืือ ‘carbon neutral’
โครงการที่่�เสนอแนวทางแก้้ปััญหาโลกร้้อนจากบนลงล่่างอาจดููน่่าสนใจสำำ�หรัับชาวนาที่่�ต้้องการมีีชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
อย่่างไรก็็ตาม โมเดลธุุรกิิจนี้้�ไม่่ยั่่�งยืืน ดัังเช่่นที่่�กรณีีของ Nhambita ได้้แสดงให้้เราเห็็น นอกจากผลกระทบเชิิงลบจาก
นโยบายเหล่่านี้้� โมซััมบิคยั
ิ ังได้้รัับผลกระทบจากสภาพภููมิิอากาศที่่�แปรปรวนอย่่างรุุนแรงอีีกด้้วย ซึ่่�งหมายความว่่าประเทศ
โมซััมบิิคที่่�ไม่่ได้้มีีส่่วนทำำ�ให้้เกิิดภาวะโลกร้้อนแต่่กลัับต้้องมาแบกภาระจากผลกระทบที่่�ประเทศอุุตสาหกรรมได้้ทำำ�ไว้้
เราจึึงต้้องทำำ�ความเข้้าใจแนวคิิดเรื่่�องความเป็็นธรรมทางภููมิิอากาศอย่่างลึึกซึ้้�งเพื่่�อนำำ�ไปร่่างเป็็นนโยบายและ
แนวทางแก้้ปััญหาภาวะโลกร้้อนที่่�มีีความยั่่�งยืืนและเป็็นธรรมทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และกำำ�หนดระดัับความรัับผิิดชอบ
ต่่อภาวะโลกร้้อนของแต่่ละประเทศจากปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซโดยประเทศนั้้�นๆในอดีีตที่่�ผ่่านมาเพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรม
ทางภููมิิอากาศให้้มากที่่�สุุด

บทที่่� 11

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

โครงการ PIREDD/Plateaux REDD+ ในคองโก :
ความขััดแย้้งและกลไกร้้องทุุกข์์
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ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)
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สาธารณรััฐคองโกมีีพื้้นที่่
� ค� รอบคลุุมป่่าเขตร้้อนชื้้นที่่
� ใ� หญ่่ที่่สุ� ดุ ในอาฟริิกา ดัังนั้้นจึึ
� งเป็็นที่่หม
� ายตาของผู้้�พััฒนาโครงการ
REDD+ อย่่าง World Bank และองค์์กรอนุุรักั ษ์์ทั้้ง� หลาย ที่่�อ้า้ งว่่าในช่่วง 10-15 ปีีที่่ผ่� า่ นมา ชนชาวป่่าในคองโกตััดไม้้ทำ�ำ ลาย
ป่่า และโครงการ REDD+ จะช่่วยลดการกระทำำ�ดังั กล่่าว คำำ�อ้า้ งนี้้มอ
� งข้้ามปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดการตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่าซึ่่ง�
ได้้แก่่บริิษัทั แปรรููปไม้้และเหมืืองแร่่และมุ่่�งเป้้าไปที่่�ชุมชนท้
ุ
อ้ งถิ่่นที่่
� ถู� กู กีีดกัันออกจากพื้้�นที่่ป่� า่ ตั้้ง� แต่่ต้น้ ผลก็็คือคื
ื ออั
ื ตั ราการ
ตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่าที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้น� ความขััดแย้้งระหว่่างชุุมชนและนัักพััฒนาโครงการ REDD+
รััฐบาลคองโกได้้นำำ�เอากลยุุทธ์์ REDD+ มาใช้้ในปีี 2012 เพื่่�อเปิิดช่่องทางการรัับทุุนจาก World Bank และองค์์กร
อื่่�นๆมีีการออกกฎหมายใหม่่ๆและการวางแผนลงทุุนเพื่่�อเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ REDD+
โครงการ PIREDD/Plateaux REDD+ ในจัังหวััด Mai-Ndombe ของประเทศคองโกนัับเป็็นโครงการ REDD+ ที่่�
ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก และก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งเรื่่�องที่่�ดิินกัับชุุมชนท้้องถิ่่�นมากที่่�สุุดด้้วย โครงการ PIREDD/Plateaux REDD+
นี้้�ประกอบไปด้้วยกลไกรัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์เช่่นเดีียวกัับโครงการ REDD+ อื่่�นๆส่่วนมาก แม้้ว่่ากลไกดัังกล่่าวควรบัังคัับให้้
เจ้้าของโครงการต้้องรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนที่่�ได้้รัับผลกระทบ แต่่ในความเป็็นจริิงแล้้ว กลไกนี้้�ทำำ�ให้้เจ้้าของโครงการไม่่
สามารถรัับผิิดชอบต่่อชุมชนที่่
ุ
�ได้้รัับผลกระทบได้้
ความล้้มเหลวของกลไกรัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์ทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับบทบาทของกลไกที่่�มีีต่่อการระดมทุุนและการ
ยอมรัับจากสาธารณชนที่่�เจ้้าของโครงการอ้้างว่่าได้้นำำ�เข้้ามามีีส่่วนร่่วมแล้้ว ความล้้มเหลวของกลไกรัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์ของ
โครงการ PIREDD/Plateaux REDD+ เกิิดจากการบริิหารจััดการที่่�ไร้้ประสิิทธิิภาพและไม่่สามารถแก้้ไขปััญหาของชาวบ้้าน
ได้้ซึ่่�งตรงข้้ามกัับแนวคิิดที่่�ใช้้ในการออกแบบ

โครงการThe PIREDD/Plateaux REDD+
จัังหวััด Mai-Ndombe มีีพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 1.23 แสนตารางกิิโลเมตร ซึ่่�ง 80% ของพื้้�นที่่�นี้้�เป็็นป่่าในปีี 2016 โครงการ
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) ของธนาคารโลกได้้อนุมัุ ัติิเงิินจำำ�นวน 13.1 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯเพื่่�อการก่่อ
ตั้้�งโครงการ PIREDD/Plateaux REDD+ เงิินจำ�นวนนี้้
ำ
�เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งจากกองทุุนที่่�ใหญ่่กว่่ามากที่่�รััฐบาลคองโกรัับมา
โครงการ PIREDD/Plateaux REDD+ เป็็นเฟสแรกของโครงการ Mai Ndombe REDD+ ซึ่่�งถืือเป็็นโครงการ REDD+ ที่่�
ก้้าวหน้้าที่่�สุุดในประเทศคองโก โดยโครงการเหล่่านี้้�ก่่อตั้้�งขั้้�นในเขต Mushie, Kwamouth, Bolobo และเขต Yumbi

องค์์กร WWF หรืือที่่�เรีียกกัันว่่า ‘ตััวแทนที่่�ปฏิิบััติิการในท้้องถิ่่�น’ เป็็นผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินโครงการในพื้้�นที่่� 4
พื้้�นที่่�ข้้างต้้น โดยอ้้างวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ “ลดแรงกดดัันที่่�มีีต่่อป่่า” และมุ้้�งเน้้นเรื่่�องการฟื้้�นฟููป่่าและควบคุุมไฟป่่าภาคเกษตร
กิิจกรรมเหล่่านี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการปรัับปรุุงการบริิหารภููมิิทััศน์์ป่่าหรืือ PGAPF และกำำ�หนดไว้้ว่่าชุุมชนจะได้้รัับค่่า
ตอบแทนตามผลงานการปลููกต้้นไม้้ อนุุรัักษ์์ทุ่่�งหญ้้าซาวัันน่่าห์์ และจััดหาบริิการอย่่างเช่่นการสร้้างทางเข้้าพื้้�นที่่�เกษตรหรืือ
ทำำ�ลานเก็็บซุุง ซึ่่�งค่่าตอบแทนนี้้�จะจ่่ายให้้เป็็นประจำำ�ทุุกปีีโดยโครงการ Forest Investment Program (FIP) ของ
ธนาคารโลกโดยผ่่านทางองค์์กร WWF ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็นคนกลาง
ในการติิดต่่อประสานงานกัับชุุมชนนั้้�น WWF ได้้ตั้้�งคณะกรรมการพััฒนาชุุมชนท้้องถิ่่�นหรืือ Local Development
Committees (CLDs) สำำ�หรัับทุุกหมู่่�บ้้าน โดย CLD จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตัวั แทนของชุุมชนและเป็็นสื่่�อกลางการสื่่�อสารระหว่่าง
ชุุมชนกัับเจ้้าของโครงการ รัับเรื่่�องร้้องเรีียน และจ่่ายค่่าจ้้างให้้แก่่สมาชิิกชุุมชน โครงการได้้ก่่อตั้้�ง CLD ขึ้้�นถึึง 175 คณะ
และแต่่ละชุุมชนที่่�ร่วมมื
่ ือกัับโครงการจะต้้องวางแผนการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิของตนเอง แผนดัังกล่่าวจะต้้อง
กำำ�หนดพื้้�นที่่�ที่่�จะอนุุรัักษ์์และพื้้�นที่่�ที่่�จะปลููกต้้นไม้้

ข้้อขััดแย้้งกัับชุุมชน
รััฐบาลคองโกอ้้างว่่าหนึ่่ง� ในเสาหลัักของกลยุุทธ์์ด้า้ น REDD+ ของประเทศที่่�นอกเหนืือไปจากการลดการตััดไม้้ทำ�ำ ลาย
ป่่าแล้้ว ก็็คือพั
ื ฒ
ั นาความเป็็นอยู่�อ่ าศััยของคนยากจนและกลุ่่�มเปราะบางของประเทศให้้ดีขึ้้ี น�
อย่่างไรก็็ตาม ผลการวิิจััยที่่�ทำำ�ขึ้้�นโดยเครืือข่่ายกลุ่่�มรากหญ้้าที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนโดย Congolese organisation
Action pour la Promotion et Protection des Peuples et Espèces Menacées (APEM) ร่่วมกัับ Rainforest
Foundation UK (RFUK) ให้้ผลลััพธ์์ที่่�ตรงข้้ามกัับคำำ�กล่่าวอ้้างข้้างต้้น โดยนัักวััจััยได้้สััมภาษณ์์กลุ่่�มตััวอย่่างจากชุุมชนกว่่า
20 ชุุมชนในเขตปกครอง Mushie, Bolobo และ Kwamouth ในช่่วงปีี 2018-19 และพบปััญหาและข้้อขััดแย้้งในพื้้�นที่่�ที่่�
เกิิดจากโครงการ REDD+ เป็็นจำำ�นวนมาก
นัักวิิจััยได้้สััมภาษณ์์กลุ่่�มตััวอย่่างจากชุุมชนกว่่า 20 ชุุมชนในเขตปกครอง Mushie, Bolobo และ Kwamouth ใน
ช่่วงปีี 2018-19 และพบปััญหาและข้้อขััดแย้้งในพื้้�นที่่�ที่่�เกิิดจากโครงการ REDD+ ดัังต่่อไปนี้้�
ในระหว่่างการประชุุม กลุ่่�มสตรีีได้้เล่่าถึึงวิิธีีการที่่�พวกตนบริิหารจััดการทุ่่�งซาวัันน่่าห์์ที่่�สืืบทอดกัันมาแต่่โบราณ คืือ
การไถที่่�ดิินเพื่่�อเตรีียมหว่่านเมล็็ดพัันธุ์์� ถอนหญ้้าและนำำ�ไปเผาทิ้้�ง การเผาหญ้้านี้้�ทำำ�ให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมในการ
เก็็บเห็็ด ผลไม้้ ตััวอ่อน
่ แมลง และพืืชไร่่ เมื่่�อโครงการ REDD+ ไม่่อนุุญาตให้้ทำำ�การเผา จึึงเป็็นการตััดวงจรอาหารของชาว
ชุุมชน กลุ่่�มสตรีีในชุุมชน Bosina ขาดพื้้�นที่่�เพาะปลููกในทุ่่�งซาวัันน่่าห์์อย่่างที่่�เคยทำำ�มา และที่่�ปรึึกษาของโครงการก็็ไม่่ได้้
บอกไว้้ว่่าชุุมชนควรจะใช้้ที่่�ดิินที่่�ได้้รัับการฟื้้�นฟููขึ้้�นมาใหม่่อย่่างไร ทำำ�ให้้กลุ่่�มสตรีีต้้องเดิินทางเป็็นระยะที่่�ไกลขึ้้�นเพื่่�อหาที่่�
ปลููกมัันสำำ�ปะหลััง พื้้�นที่่�เหล่่านี้้�ส่่วนมากเป็็นป่่า ดัังนั้้�นกลุ่่�มสตรีีจึึงต้้องช่่วยพวกผู้้�ชายทำำ�การถาง ทำำ�ให้้เกิิดสถานการณ์์พึ่่�งพา
อย่่างที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อนและการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าด้้วย ผลที่่�ได้้ก็็คืือผลผลิิตมัันสำำ�ปะหลัังโดยกลุ่่�มสตรีีของชุุมชนลดลงอย่่าง
มาก กลุ่่�มสตรีีชาวหมู่่�บ้้าน Maa อธิิบายให้้เราฟัังว่่าพวกเธอถููกห้้ามไม่่ให้้เข้้าไปใช้้พื้้�นที่่�ซาวัันน่่าห์์ซึ่่�งทำำ�ให้้แหล่่งอาหารโดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งเห็็ดและรายได้้ของครอบครััวลดลงอย่่างมาก โครงการ The REDD+ ทำำ�ให้้สภาพคล่่องทางการเงิินของ
ชุุมชนฝืืดเคืือง ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบเป็็นลููกโซ่่แก่่ความสามารถในการส่่งบุุตรหลานเข้้าเรีียน ในขณะเดีียวกัันก็็เกิิดความเสี่่�ยง
ต่่อความมั่่�นคงทางอาหารและโรคติิดต่่อ สถานการณ์์เดีียวกัันนี้้�เกิิดขึ้้�นในหมู่่�บ้้านอื่่�นๆใน Bompensole, Mbala II, Camp
Ferrera, Twa à Kwamouth, Lovwa, Nkô, Mbali และ Bopaka เช่่นเดีียวกััน

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

1. สตรีีไม่่สามารถดำำ�เนิินวิิถีีการเกษตรตามประเพณีีได้้อีีกต่่อไป

2. ไม่่มีีการจ่่ายค่่าจ้้างฟื้้�นฟููป่่า
กลุ่่�มสตรีีจากชุุมชน Bosina และ Komambi รายงานว่่าพวกเธอไม่่ได้้รัับค่่าจ้้างสำำ�หรัับปลููกไม้้โตเร็็วและไม้้ผลเพื่่�อ
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ฟื้้�นฟููป่่าตามสััญญาของโครงการ
3. พัันธุ์์�ไม้้ที่่�อนุุญาตให้้ใช้้เพื่่�อการฟื้้�นฟููป่่ามีีจำำ�กััด
สมาชิิกชุุมชน Maa เปิิดเผยว่่าพัันธุ์์�ไม้้โตเร็็วที่่�โครงการเลืือกใช้้อย่่างอคาเซีียหรืือยููคาลิิปตััสนั้้�นไม่่ได้้ก่่อให้้เกิิด
ประโยชน์์แก่่ชุมชน
ุ แต่่อย่่างใด ที่่�ผ่่านมากลุ่่�มสตรีีจะเก็็บฟืืนเพื่่�อนำำ�ไปทำำ�อาหาร ไม้้อย่่างอคาเซีียหรืือยููคาลิิปตััสนั้้�นจึึงไม่่มีี
ประโยชน์์
4. ไม่่มีีการจ่่ายค่่าจ้้างสำำ�หรัับงานก่่อสร้้างถนน
ถึึงแม้้ว่่าสมาชิิกชุุมชน Komambi ได้้ก่่อสร้้างถนนจนแล้้วเสร็็จ แต่่พวกเขาก็็ไม่่ได้้รัับเงิินค่่าจ้้าง ส่่วนสมาชิิกชุุมชน
Maa, camp Molart, และ Komambi ก็็พบปััญหาเดีียวกััน พวกเขาอธิิบายว่่างานก่่อสร้้างถนนได้้รัับการอนุุมััติิโดยตััวแทน
ของโครงการแต่่ไม่่มีีการจ่่ายเงิินค่่าจ้้างเมื่่�อการก่่อสร้้างสิ้้�นสุุดลง
5. การจ่่ายเงิินสำำ�หรัับค่่าบริิการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมล่่าช้้า
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เราพบว่่าเจ้้าของโครงการไม่่ได้้จ่่ายเงิินค้้าชำำ�ระค่่าบริิการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (ปกป้้องทุ่่�งซาวัันน่่าห์์จากไฟป่่า) แก่่ชุมชน
ุ
ชาว Bosina มาสองปีีแล้้ว นอกจากนี้้�ชุุมชน Masiambio, Lovwa, Komambi, Bompensole, Mbala II และ Maseke ก็็
รายงานว่่าไม้้ได้้รัับเงิินค่่าจ้้างดัับไฟป่่าเช่่นเดีียวกััน ในเดืือนมิิถุุนายนปีี 2019 ชุุมชนที่่�ประสบปััญหาอาหารขาดแคลนเพราะ
ใช้้เวลาเพาะปลููกหมดไปกัับการควบคุุมไฟป่่าตามแผนการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิของโครงการและไม่่ได้้รัับเงิิน
ค่่าจ้้างตอบแทน ตััดสิินใจประท้้วงโดยการเผาป่่าที่่�ตนเองดููแลอยู่่� ส่่วนที่่�ชุุมชน Maa ประธาน CLD ผู้้�ซึ่่�งลงนามในสััญญา
โครงการ REDD+ บอกเราว่่าเขารู้้�สึึกกัังวลในความปลอดภััยของตนในสถานการณ์์เช่่นนี้้� ส่่วนชุุมชน Masiambio, Lovwa,
Bosina, Bompensole, Komambi และ Maseke ก็็ได้้ร้้องทุุกข์์เรื่่�องความล่่าช้้าของการจ่่ายเงิินค่่าจ้้างดัับไฟเช่่นเดีียวกััน
6. สััญญาจ่่ายเงิินถููกกำำ�หนดโดย WWF แต่่เพีียงผู้้�เดีียว
ประธาน CLD ในชุุมชน Komambi อธิิบายว่่าสััญญาโครงการ REDD+ ข้้อที่่�เกี่่�ยวกัับการจ่่ายเงิินค่่าบริิการด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมนั้้�นถููกร่่างขึ้้�นโดยเจ้้าของโครงการ REDD+ แต่่เพีียงผู้้�เดีียว และประธานก็็ไม่่มีีผู้้�ช่่วยที่่�มีคว
ี ามรู้้�ด้้านกฎหมายที่่�จะ
มาพิิจารณาข้้อบัังคัับต่่างๆในสััญญาที่่�โครงการร่่างขึ้้�น สมาชิิกชุุมชน Lovwa เสริิมว่่าในสััญญาไม่่มีค่ี ่าปรัับหรืือบทลงโทษ
ใดๆในกรณีีที่่�เจ้้าของโครงการจ่่ายเงิินล่่าช้้า แต่่มีีบทลงโทษชุุมชนหากละเมิิดสััญญา เช่่นหากไม่่สามารถควบคุุมไฟป่่าได้้
สำำ�เร็็จ
7. ค่่าแรงที่่ต่ำ� ำ��มาก
สมาชิิกชุุมชนใน Komambi อุุธรณ์์ว่่าค่่าแรงที่่�ได้้รัับจากงานควบคุุมไฟป่่านั้้�นต่ำำ��มากคืือ 5 ดอลล่่าร์์สหรััฐฯต่่อ 100
ตารางกิิโลเมตรต่่อปีี ส่่วนสมาชิิกชุุมชน Maa ก็็รายงานถึึงค่่าแรงที่่�ต่ำำ��มากที่่�ได้้จากการจ้้างงานต่่างๆโดยโครงการเมื่่�อเทีียบ
กัับรายได้้ที่่�เคยได้้รัับจากการทำำ�ไร่่นาก่่อนโครงการที่่�สููงกว่่า พวกเขาจึึงยกเลิิกความร่่วมมือกั
ื ับโครงการ REDD+ แล้้ว
8. ขาดความโปร่่งใสในกระบวนการคััดเลืือกผู้้�ประสานงาน คณะกรรมการ และประธาน CLD
สมาชิิกชุุมชน Lovoa วิิพากษ์์วิิจารณ์์ถึึงความขาดความโปร่่งใสในกระบวนการคััดเลืือกผู้้�ประสานงานภายในคณะ
กรรมการพััฒนาชุุมชนท้้องถิ่่�นหรือื CLD ที่่�จััดตั้้�งโดยเจ้้าของโครงการ REDD+ project หลายชุุมชนเปิิดเผยว่่าพวกเขาไม่่ได้้
รัับโอกาสให้้คััดเลืือกประธาน CLD ของพวกเขาด้้วยตััวเอง นอกจากนี้้� CLD ยัังไม่่ส่่งรายงานทางการเงิินให้้พวกเขาได้้
พิิจารณาอีีกด้้วย ปััญหาเหล่่านี้้�ได้้รัับการรายงานไปยััง WWF แต่่ก็็ไม่่ได้้รัับการแก้้ไข
9. ทำำ�ให้้ความขััดแย้้งเหนืือที่่ดิ� ินทำำ�กิินรุุนแรงขึ้้�น
โครงการ REDD+ ทำำ�ให้้ความขััดแย้้งเหนืือที่่�ดิินทำำ�กิินระหว่่างชุุมชน Komambi กัับ Maa ที่่�มีีมายาวนานนั้้�นรุนุ แรง
ขึ้้�น โดยเจ้้าของโครงการ REDD+ ได้้นำำ�เสนอแผนที่่�ที่่�เป็็นการยกที่่�ดิินส่วนหนึ่
่
่�งของชุุมชน Komambi ให้้แก่่ชุุมชน Maa ใน
การวางแผนบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ ยกระดัับความขััดแย้้งระหว่่างชุุมชนไปสู่่�การต่่อสู้้�ในศาล

10. ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งเกี่่ย� วกัับที่่ดิ� ินใหม่่ๆ
เกิิดความขััดแย้้งเกี่่�ยวกัับที่่�ดิินที่่�มีีความอ่่อนไหวกรณีีใหม่่ๆเมื่่�อเจ้้าของโครงการได้้ทำำ�แผนที่่�ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
วางแผนบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ โดยแผนที่่�ได้้แสดงถึึงการแบ่่งเขตแดนระหว่่างหมู่่�บ้้าน Mongana กัับ Nkó ที่่�ไม่่
ถููกต้้อง ถึึงแม้้ว่่าสมาชิิกของทั้้�งสองหมู่่�บ้้าจะรู้้�ดีีว่่าแท้้ที่่�จริิงแล้้วเขตหมู่่�บ้้านของตนนั้้�นอยู่่�ตรงไหน แต่่เจ้้าหน้้าที่่�ของทั้้�งสอง
ชุุมชนก็็ถืือว่่าความรู้้�นั้้�นเป็็นความรู้้�ที่่�ผิิด สมาชิิกชุุมชน Nkó อธิิบายว่่าเหตุุการณ์์นี้้�ยิ่่�งทำำ�ให้้ชุุมชนไม่่เชื่่�อใจกัันอีีกต่่อไป ข้้อ
ร้้องทุุกข์์อีีกประการหนึ่่�งที่่�เกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งเรื่่�องที่่�ดิินที่่�รายงานโดยหััวหน้้าหมู่่�บ้้าน Masiambio ว่่าโครงการไม่่ได้้ให้้
ความเคารพในสิิทธิิเหนืือที่่�ดิินทำำ�กิินของพวกเขา เช่่นเดีียวกัันในชุุมชน Nkuru ที่่�ชาวบ้้านปฏิิเสธไม่่ยอมลงนามในบัันทึึกข้้อ
ตกลงเห็็นชอบในแผนบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิเพราะในแผนนั้้�นมีีข้้อความยกที่่�ดิินส่่วนหนึ่่�งของพวกเขาให้้แก่่
ชุุมชน Hebi
11. ขาดการแบ่่งปัันข้้อมููลและการมีีส่่วนร่่วม
สมาชิิกชุุมชน Bosina รายงานว่่าพวกเขาไม่่ได้้เข้้าไปมีีส่่วนร่วม
่ ในการจััดทำำ�แผนบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ
ส่่วนสมาชิิกชุุมชน Komambi เสริิมว่่าไม่่มีีใครมาปรึึกษาพวกเขาก่่อนขึ้้�นโครงการเลย นอกจากนี้้�พวกเขายัังไม่่พอใจที่่�
WWF มัักใช้้ชุมชนอื่่
ุ
�นอย่่าง Maa มาบัังหน้้า ทว่่าหััวหน้้าชุุมชน Maa ก็็แจ้้งว่่าเขาไม่่เคยอนุุญาตให้้ทำำ�โครงการในพื้้�นที่่�ของ
ชุุมชนเลย เพราะหลัังจากที่่�ได้้ปรึึกษากัับลููกบ้้านแล้้ว เขาตััดสิินใจเขีียนจดหมายไปหาเจ้้าของโครงการว่่าชุุมชนของพวกเขา
ไม่่ต้้องการโครงการ REDD+ ชาวบ้้านจาก Mongana กล่่าวว่่าพวกเขาไม่่รู้้�ว่่าโครงการ PIREDD/Plateaux REDD+ คืือ
อะไร และนัักวิิจััยยัังพบว่่ามีีเพีียงประชากรร้้อยละ 20 เท่่านั้้�นที่่�รัับรู้้�เกี่่�ยวกัับโครงการ REDD+
12. กลไกรัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์ที่่�ใช้้การไม่่ได้้

ในปีี 2014 เมื่่�อรััฐบาลคองโกยัังอยู่่�ในระหว่่างการเตรีียมพร้้อมสำ�หรั
ำ ับกระบวนการ REDD+ ธนาคารโลกได้้จ่่ายเงิิน
จำำ�นวน 5.2 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯให้้แก่่รััฐบาลคองโกเพื่่�อดำำ�เนิินมาตรการปกป้้อง REDD+ ซึ่่�งรวมถึึงกลไกรัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์
ด้้วย อีีกสี่่�ปีีต่่อมา รััฐบาลได้้อนุุมััติิให้้ภาคส่่วนต่่างๆสามารถลงทุุนในโครงการ REDD+ และพััฒนามาตรการและมาตรฐาน
ต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง การอนุุมััติิในครั้้�งนี้้�รวมถึึงกลไกบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องทุุกข์์เป็็นสำำ�คััญ และมาตรฐาน REDD+ แห่่งชาติิที่่�
รอการอนุุมััติิรวมถึึงหลัักการที่่�สำำ�คััญได้้แก่่กิิจกรรม REDD+ จะต้้องลดการสููญเสีียและความเสีียหายและจะต้้องมีีกลไกรัับ
เรื่่�องร้้องทุุกข์์ที่่�เป็็นธรรมเพื่่�อลดการสููญเสีียและความเสีียหายที่่�อาจมีีขึ้้�นแก่่ชุุมชนจากการดำำ�เนิินโครงการ อย่่างไรก็็ตาม
จากข้้อมููลที่่�เป็็นทางการของปีี 2020 กลไกเหล่่านี้้�ยัังอยู่่�เพีียงในขั้้�นทดลอง
อย่่างไรก็็ตาม เจ้้าของโครงการ REDD+ กลัับมองว่่ากลไกบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องทุุกข์์นี้้�ได้้รัับการจััดตั้้�งขึ้้�นแล้้วและ
ทำำ�หน้้าที่่�ของมัันได้้ดีี โครงการ Forest Investment Program (FIP) ของธนาคารโลกได้้จััดตั้้�งโมเดลกลไกบริิหารจััดการ
เรื่่�องร้้องทุุกข์์ขึ้้�นเพื่่�อเป็็นมาตรฐานสำำ�หรัับใช้้กัับโครงการ REDD+ ซึ่่�งประกอบไปด้้วย 7 ขั้้�นตอนของการรัับ ประเมิิน
สอบสวนหาสาเหตุุ และแก้้ไขเรื่่�องร้้องทุุกข์์ โครงการ PIREDD/Plateaux REDD+ อ้้างว่่าได้้จััดตั้้�งกลไกบริิหารจััดการเรื่่�อง
ร้้องทุุกข์์ให้้แก่่ชุุมชนแล้้ว
แต่่การลงสำำ�รวจพื้้�นที่่�ชุุมชนที่่�ประสานงานโดย APEM แสดงให้้เห็็นว่่าชุุมชนไม่่ทราบว่่ามีีกลไกนี้้�อยู่่� และไม่่ทราบว่่า
จะใช้้มัันอย่่างไร ผลในทางปฏิิบัติั ิก็คื็ ือ กลไกบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องทุุกข์์ไม่่สามารถรัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์จากผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากโครงการได้้ นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าองค์์การบริิหารส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์จากชาวบ้้านก็็ไม่่ได้้รัับ
ข้้อมููลและ/หรืือไม่่เต็็มใจเดิินเรื่่�องร้้องทุุกข์์ให้้แก่่ชาวบ้้านอีีกด้้วย
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โดยทางทฤษฎีีแล้้ว การจััดตั้้�งกลไกรัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์ควรเป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญในการแก้้ปััญหาข้้อขััดแย้้งและเป็็น
แหล่่งที่่�พึ่่�งสุุดท้้ายของชาวชุุมชนเมื่่�อต้้องการให้้เจ้้าของโครงการปฏิิบััติติ ามสััญญาเกี่่�ยวกัับสิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ
แต่่เมื่่�อ
กลไกรัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์ของโครงการ PIREDD/Plateaux REDD+ ไม่่สามารถใช้้การได้้จริิงแล้้ว ทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ถามขึ้้�นว่่าแท้้ที่่�
จริิงแล้้วจุุดประสงค์์ของกลไกรัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์ของโครงการคืืออะไร โครงการต้้องการให้้เป็็นเครื่่�องมืือแก้้ปััญหาข้้อขััดแย้้งมีี
อาจเกิิดมีีขึ้้�นในการดำำ�เนิินโครงการจริิงหรืือไม่่? อะไรคืือจุุดประสงค์์ที่่�แท้้จริิงของกลไกรัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์ดัังกล่่าว?
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การออกแบบกลไกบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องทุุกข์์นั้้�นไม่่ได้้เกิิดจากการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนที่่�เป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�
สำำ�คััญตั้้�งแต่่แรก ตััวอย่่างเช่่นการอำำ�นวยความสะดวกแก่่ชาวบ้้านที่่�ต้อ้ งการร้้องเรีียนเช่่นไม่่มีีแบบฟอร์์มและวิิธีีการกรอก
เป็็นภาษาท้้องถิ่่�น ไม่่มีีคำ�จำ
ำ ำ�กััดความของคำำ�ว่่าวัันหมดเขตการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน ไม่่มีข้ี ้อมููลเกี่่�ยวกัับกระบวนการที่่�โปร่่งใส
นอกจากนี้้�งานวิิจััยยัังพบว่่ามีีหมู่�บ้่ ้านจำำ�นวนเพีียง 26 หมู่่�บ้้านใน Bosina และ Nkô รัับรู้้�เกี่่�ยวกัับกลไกบริิหารจััดการเรื่่�อง
ร้้องทุุกข์์เนื่่�องจากประธาน CLD เคยมาเยี่่�ยมเยืือน
ทั้้�งหมดนี้้�บ่่งชี้้�ว่่าเจตนาที่่�แท้้จริิงของกลไกบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องทุุกข์์ไม่่ได้้มีีไว้้เพื่่�อรัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์ตั้้�งแต่่แรก แต่่
ทำำ�ให้้เกิิดความไม่่สมดุุลเชิิงอำำ�นาจและความเสีียหายแก่่ผู้้�ร้้องทุุกข์์อัันได้้แก่่ชาวบ้้าน
การออกแบบและพััฒนากลไก
บริิหารจััดการเรื่่�องร้้องทุุกข์์จึึงเป็็นอีีกตััวอย่่างหนึ่่�งของแนวทางการจััดการแบบบนลงล่่างของโครงการ REDD+
13. การทดสอบกลไกบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องทุุกข์์
ทีีม APEM ตััดสิินใจที่่�จะทดสอบกลไกบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องทุุกข์์กัับชุุมชนจำ�นวนหนึ่
ำ
่�ง โดยช่่วยชุุมชนให้้ยื่่�นเรื่่�อง
ร้้องเรีียนแก่่เจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเรื่่�องร้้องเรีียนได้้รัับการจััดเตรีียมและยื่่�นตามข้้อบัังคัับของกลไกบริิหารจััดการเรื่่�องร้้อง
ทุุกข์์ ชุุมชนเลืือกเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการรัับรองสิิทธิิในที่่�ดินทำ
ิ ำ�กิิน เรื่่�องที่่�กลุ่่�มแม่่บ้้านไม่่สามารถปลููกพืืชผลได้้เหมืือนเดิิม เรื่่�อง
พัันธุ์์�พืืชที่่�โครงการเลืือกใช้้ที่่�ไม่่ได้้ปรึึกษาชุุมชนก่่อน การทำำ�แผนที่่�แบ่่งเขตแดนหมู่่�บ้้านโดยพลการ เรื่่�องที่่�ชุุมชนไม่่ได้้มีีส่่วน
ร่่วมในการบริิหารโครงการ และเรื่่�องการที่่�ชุมชน
ุ ไม่่ได้้รัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับโครงการอย่่างเหมาะสม
ชุุมชน Komambi และ Maa เป็็นสองชุุมชนแรกที่่�ยื่่�นเรื่่�องร้้องเรีียนไปยัังเจ้้าหน้้าที่่�ในเขต Mushie ในวัันที่่� 10
พฤศจิิกายน ปีี 2019 การยื่่�นครั้้�งแรกถููกปฏิิเสธ โดยเจ้้าหน้้าที่่�ได้้อธิิบายว่่ากลไกบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องทุุกข์์ยัังอยู่่�ในขั้้�น
ทดลองไม่่สามารถใช้้งานจริิงได้้ หลัังจากที่่�มีีการยื่่�นซ้ำ�อี
ำ� ีกครั้้�งหนึ่่�ง เจ้้าหน้้าที่่�คนเดิิมอ้้างว่่าเขาไม่่ได้้รัับแนวทางปฏิิบััติิจาก
เจ้้าของโครงการว่่าจะจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนโดยวิิธีีใดและยัังไม่่ได้้รัับการร้้องทุุกข์์ใดๆเลย
หลัังจากที่่�ได้้ยื่่�นเรื่่�องซ้ำำ��ครบ 5 ครั้้�ง ในที่่�สุุดเจ้้าหน้้าที่่�รายนั้้�นก็็รัับเรื่่�องและให้้ใบยืืนยัันการรัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์แก่่ผู้้�ยื่่�น
อย่่างไรก็็ตาม ใบยืืนยัันดัังกล่่าวไม่่มีีเลขลงทะเบีียนที่่�จะเป็็นการยืืนยัันว่่าเรื่่�องร้้องเรีียนได้้รัับการลงทะเบีียนแล้้วจริิงๆ เจ้้า
หน้้าที่่�เพีียงแต่่ให้้คำำ�สััญญาเป็็นคำำ�พููดว่่าจะจััดการให้้ แน่่นอนว่่าไม่่มีีการแก้้ไขปััญหาใดๆหลัังจากนั้้�น ในที่่�สุุด ในระหว่่างการ
ลงเยี่่�ยมสำำ�นัักงานของ FIP ในเขต Kinshasa ในวัันที่่� 18 ธัันวาคม ปีี 2019 เพื่่�อตามเรื่่�องร้้องเรีียน เจ้้าหน้้าที่่� Safeguard
ของโครงการอ้้างว่่าเขาไม่่ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนใดๆเลย

บทสรุุป
กรณีีโครงการ PIREDD/Plateaux REDD+ แสดงให้้เห็็นว่่าตลอดหลายปีีที่่�ผ่่านมาที่่�เงิินจำ�นวนห
ำ
ลายล้้านดอลล่่าร์์
สหรััฐฯได้้ถููกใช้้ไปเพื่่�อเตรีียมการดำำ�เนิินโครงการ REDD+ อย่่างสอดคล้้องกัับข้้อบัังคัับจากเวทีีประชุุมสหประชาชาติิว่่า
ด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโลกเพื่่�อป้้องกัันความขััดแย้้งและการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนนั้้�นเป็็นการกระทำำ�ที่่�เปล่่า
ประโยชน์์ ปััญหาสัังคมและความขััดแย้้งในชุุมชนเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่โครงการ REDD+ เริ่่�มขึ้้�นเมื่่�อ 15 ปีีที่่�แล้้ว
นอกจากนี้้� ผลการวิิเคราะห์์โครงการ PIREDD/Plateau REDD+ ไม่่ได้้ช่่วยทำำ�ให้้การตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าลดลงเลย
นอกจากนี้้�งานวิิจััยยัังแสดงให้้เห็็นว่่าเจ้้าของโครงการ REDD+ ไม่่สนใจชุุมชนและการปกป้้องป่่า เจ้้าของโครงการ
REDD+ อย่่างธนาคารโลกและ WWF มีีความคิิดและแผนการของตััวเองที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการปกป้้องชุุมชนจากผลกระทบ
ทางสัังคม วััฒนธรรม เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสิิทธิิมนุษุ ยชน และมาตรการป้้องกัันก็็ยัังคงเป็็นเพีียงข้้อความในกระดาษ
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นยัังทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งมากขึ้้�นเมื่่�อความขััดแย้้งเดิิมยัังไม่่ได้้รัับการแก้้ไขและเจ้้าของโครงการ REDD+ จึึง
สามารถอ้้างได้้ว่่าพวกเขาใช้้มาตรฐานทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีอยู่่�เดิิมสำำ�หรัับโครงการชดเชยคาร์์บอนของตน
สุุดท้้ายแล้้วดููเหมืือนว่่ากลไกบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องทุุกข์์และมาตรการป้้องกัันปััญหาต่่างๆจะทำำ�ให้้นายทุุนสามารถ
ลงทุุนในโครงการที่่�เต็็มไปด้้วยความขััดแย้้งอย่่าง REDD+ นี้้�ได้้ต่อ่ ไป กลไกบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องทุุกข์์อย่่างปลอมๆทำำ�ให้้ดูู
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เหมืือนว่่าโครงการได้้มีีการรัับผิิดชอบแล้้วเมื่่�อเกิิดปััญหาใดๆขึ้้�น แต่่ในความเป็็นจริิงนั้้�นเจ้้าของโครงการมิิได้้ใส่่ใจที่่�จะแก้้ไข
ปััญหาอย่่างจริิงจัังเพราะความขััดแย้้งนั้้�นไม่่สามารถแก้้ไขได้้ด้้วยโครงการ REDD+ ที่่�โทษว่่าการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าเกิิดจาก
ชาวบ้้านจึึงกำำ�หนดข้้อห้้ามการใช้้ที่่�ดิินโดยชาวบ้้าน
นอกจากนี้้�พวกเขายัังละเลยข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่าชาวบ้้านเป็็นผู้้�ที่่�ใช้้และ
ปกป้้องป่่ามาตั้้�งแต่่อดีีตโดยไม่่มีีบุุคคลภายนอกมาคอยช่่วยเหลืือ
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บทที่่� 12
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Nature-based solutions ในประเทศกาบอง :
อัันตรายทั้้�งแก่่ชุุมชนและสภาพอากาศ
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ภาพ : World Rainforest Movement (WRM)

หลายเดืือนก่่อนการประชุุมสุุดยอดสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศโลก ณ กรุุงกลาสโกว
ประเทศสก็็อตแลนด์์ สื่่�อมวลชนอัังกฤษรายงานเน้้นย้ำำ��ความสำำ�คััญของป่่า โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งป่่าในกาบอง ที่่�มีีต่่อสภาพภููมิิ
อากาศโลก และสนัับสนุุนแนวคิิดที่่�ว่่ากาบองต้้องได้้รัับการสนัับสนุุนทางการเงิินเป็็นจำำ�นวนมากเพื่่�อรัักษาสภาพภููมิิอากาศ
โลกไว้้ และโครงการ Grande Mayumba ในกาบองก็็เป็็นโครงการปลููกป่่าเพื่่�อดููดซัับคาร์์บอน แม้้แต่่องค์์กร NGO ของ
อัังกฤษอย่่าง Chatham House ยัังช่่วยประชาสััมพัันธ์ถ้์ ้อยแถลงของนาย Lee White รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงป่่าไม้้
ทะเล และสภาพอากาศที่่�สนัับสนุุนแนวคิิดดัังกล่่าวผ่่านทาง podcast
ความสนใจของสื่่�ออัังกฤษที่่�มีีต่อ่ ป่่าในกาบองนั้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกโดยตรง รััฐบาลประเทศ
อุุตสาหกรรม ภาคเอกชน และองค์์กร NGO เพื่่�อการอนุุรัักษ์์ขนาดใหญ่่อ้้างว่่าป่่าสามารถชดเชยความเสีียหายของ
บรรยากาศโลกที่่�เกิิดจากการนำำ�แหล่่งคาร์์บอนใต้้ดิินอย่่างถ่่านหิินและน้ำำ��มัันออกมาใช้้ได้้ ดัังนั้้�นการอนุุรัักษ์์ป่่าที่่�เสี่่�ยงต่่อ
การถูกู ทำำ�ลายจึึงเป็็นการดููดซัับคาร์์บอนไว้้ในป่่าไม่่ให้้ปล่่อยออกสู่่�บรรยากาศโลก เหตุุผลข้้อนี้้�เป็็นที่่�นิิยมในหมู่่�บริิษััทเอกชน
มากเพราะทำำ�ให้้พวกเขาสามารถดำำ�เนิินกิิจการที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อไปได้้ตามปกติิตราบเท่่าที่่�
พวกเขาจ่่ายเงิินเพื่่�อการฟื้้�นฟููป่่าเสื่่�อมโทรมหรืือปลููกต้้นไม้้ใหม่่ในพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำ�ำ� แนวคิิดที่่�ว่่าการนำำ�คาร์์บอนใต้้ดิินออกมาใช้้
สามารถชดเชยได้้ด้้วยการดููดซัับคาร์์บอนเหนืือผิิวดิินนั้้�นเป็็นความคิิดที่่�อัันตราย และแนวคิิดดัังกล่่าวนั้้�นก็็คืือ REDD หรืือ
การแก้้ปััญหาด้้วยวิิธีธี รรมชาติิ (Nature-Based Solutions) นั่่�นเอง
ตััวอย่่างที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศกาบองแสดงให้้เราเห็็นว่่าทำำ�ไม Nature-Based Solutions จึึงทำำ�ให้้ภาวะโลกร้้อน
รุุนแรงขึ้้�นแทนที่่�จะบรรเทา เนื่่�องจาก Nature-Based Solutions ไม่่ได้้ช่่วยให้้กิิจกรรมการเผาเชื้้�อเพลิิงถ่่านหิินลดลง เช่่น
เดีียวกัับ REDD ตลอด 15 ปีีที่่�ผ่่านมาที่่� “การแก้้ปััญหา” เหล่่านี้้�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งและความรุุนแรงในชุุมชน และยัังไม่่
ได้้ช่่วยให้้ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกในบรรยากาศโลกลดลง

ข้้อตกลงนอร์์เวย์์ –กาบอง : จ่่ายเงิินเพื่่�อลดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าที่่�ไม่่ได้้ลดลงจริิง
ในข้้อตกลงที่่�ลงนามในเดืือนกัันยายน ปีี 2019 รััฐบาลนอร์์เวย์์ตกลงที่่�จะจ่่ายเงิินจำ�นวน
ำ
150 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯ
แก่่รััฐบาลกาบองหากกาบองจะสามารถบรรลุุเป้้าหมายลดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ในสััญญาได้้ หลัักการของ
สััญญาได้้แก่่การลดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าหมายถึึงคาร์์บอนได้้ออกไซด์์ที่่�ถููกดููดซัับโดยต้้นไม้้ที่่�ไม่่ถููกตััดโค่่นแทนที่่�จะปล่่อย
ออกสู่่�บรรยากาศ
ประโยชน์์ที่่�รััฐบาลนอร์์เวย์์จะได้้รัับจากสััญญานี้้�เห็็นได้้ชััดว่่าคืือการจ่่ายเงิินจำำ�นวนเพีียงเล็็กน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับผล
ประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับจากการขุุดถ่่านหิินตามแนวชายฝั่่�งของประเทศ ในขณะเดีียวกัันก็็เร่่งให้้ชาวกาบองปลููกและฟื้้�นฟููป่่า
เพื่่�อเป็็นแหล่่งดููดซัับคาร์์บอนและลดผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศ
และรััฐบาลนอร์์เวย์์ก็็จะสามารถอ้้างตนได้้ว่่าเป็็น
ประเทศที่่�ต่่อสู้้�กัับภาวะโลกร้้อน
ข้้อตกลงนี้้�ได้้รัับการยอมรัับจากรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงป่่าไม้้ ทะเล และสภาพอากาศของกาบองเช่่นกันั ประเทศ
ผลิิตน้ำำ��มันั รายใหญ่่ของโลกมีีแนวโน้้มที่่�จะใช้้แนวทางการโปรโมต Nature-Based Solutions โดยกัักเก็็บคาร์์บอนไว้้ใต้้ดิิน
ด้้วยป่่าที่่�ประเทศกาบอง เพื่่�อเบี่่�ยงเบนความสนใจของสาธารณชนไปจากการขุุดเจาะน้ำำ�มั
� ันและก๊๊าซธรรมชาติิตามแนว
ชายฝั่่�งซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดก๊๊าซเรืือนกระจกปริิมาณมหาศาล นอกจากนี้้� ข้้อตกลงนี้้�ยัังทำำ�ให้้รััฐบาลนอร์์เวย์์สามารถ
จ่่ายเงิินจำำ�นวนเพีียง 17 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯ จากที่่�ตกลงกัันไว้้ที่่� 150 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯ ในเดืือนมิถุิ ุนายนปีี 20218 แก่่
รััฐบาลกาบอง แม้้ว่่าอััตราการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าในกาบองจะเพิ่่�มสููงขึ้้�นก็็ตาม

สำำ�หรัับนาย Lee White แล้้ว ข้้อตกลงมููลค่่า 150 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯกัับรััฐบาลนอร์์เวย์์นั้้�นเป็็นเพีียงแค่่การเริ่่�มต้้น
เท่่านั้้�น ในเดืือนตุุลาคมปีี 2021 นาย White tells กล่่าวแก่่ผู้้�ฟัังในรายการ Chatham House podcast ว่่า “กาบองดููดซัับ
คาร์์บอนไดออกไซด์์คิิดเป็็นปริิมาณ 100 ล้้านตัันทุุกปีี ดัังนั้้�นเราจึึงได้้ชดเชยการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนของเราแล้้ว เรามิิได้้ตั้้�ง
เป้้าไว้้เพีียง carbon neutral เราทำำ�ได้้ดีกี ว่่านั้้�น เราดููดซัับคาร์์บอนเป็็นปริิมาณเท่่ากัับสามในสี่่�ของปริิมาณที่่�ปล่่อยโดย
ประเทศอัังกฤษทั้้�งประเทศทุุกปีี”
โดยสรุุปแล้้ว หลัักตรรกะของการชดเชยคาร์์บอนโดยภาคธุุรกิิจและการเมืืองของประเทศอุุตสาหกรรมก็็คือื พวกเขา
ไม่่ต้้องหยุุดการบริิโภคพลัังงานถ่่านหิินเพื่่�อให้้เป็็น ‘carbon neutrality’ สิ่่�งที่่�พวกเขาต้้องทำำ�เพีียงแค่่จ่่ายเงิินเพื่่�ออนุุรัักษ์์
แหล่่งดููดซัับคาร์์บอนในพื้้�นที่่�อื่่�น
เราจะเห็็นได้้ว่่า การชดเชยคาร์์บอนมิิได้้เป็็นการหยุุดการขุุดคาร์์บอนใต้้ดิินขึ้้�นมาเผาไหม้้ แต่่เป็็นการทำำ�ให้้ชุุมชนผู้้�
ซึ่่�งสููญเสีียที่่�ดิินให้้แก่่การทำำ�เหมืืองได้้รัับความเสี่่�ยงจากความรุุนแรงและมลภาวะที่่�เกิิดจากการขุุดเชื้้�อเพลิิงถ่่านหิิน ทำำ�ให้้
เกิิดความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ และสููญเสีียที่่�ดินิ เพื่่�อการเพาะปลููกให้้แก่่บริิษััทเอกชนเพื่่�อนำำ�ไปเป็็นแหล่่งผลิิตคาร์์บอนเครดิิต
โครงการ Grande Mayumba ภายใต้้ชื่่�อ ‘Nature-Based Solution’ ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อวิถีิ ีชีีวิิตของชุุมชน
ในเดืือนกัันยายน ปีี 2021 รััฐบาลกาบองยื่่�นข้อ้ เสนอที่่�ทำำ�ให้้ภาคเอกชนสามารถแสวงหากำำ�ไรจากโครงการคาร์์บอน
เครดิิตที่่�มีีหลัักการเดีียวกัับข้้อตกลงระหว่่างรััฐบาลนอร์์เวย์์และรััฐบาลกาบอง กล่่าวคืือถ้้าโครงการสามารถพิิสููจน์์ได้้ว่่าป่่า
ตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงที่่�จะถูกู ทำำ�ลายและอนุุรัักษ์์ป่่านั้้�นไว้้ โครงการก็็จะสามารถขายคาร์์บอนเครดิิตแก่่ภาคเอกชนที่่�ต้้องการ
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เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่าความผิิดปกติิที่่�กล่่าวมาแล้้วเป็็นเรื่่�องปกติิสำำ�หรัับโครงการจ่่ายเงิินซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตหรืือ REDD
ด้้วยเช่่นกััน เป็็นเรื่่�องปกติิที่่�ประเทศและธุุรกิิจต่่างๆที่่�มีีส่่วนทำำ�ให้้เกิิดภาวะโลกร้้อนมากที่่�สุุดมัักจ่่ายเงิินให้้ประเทศอื่่�นที่่�อ้้าง
ว่่าสามารถลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกในบรรยากาศโดยลดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าทั้้�งที่่�อััตราการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าในโครงการ
REDD ในความเป็็นจริิงแล้้วจะเพิ่่�มสููงขึ้้�น หรืือการจ่่ายเงิินเพื่่�ออ้้างว่่าป้้องกัันการตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่าทั้้�งที่่�ไม่่มีหลั
ี ักฐานว่่ามีีการก
ระทำำ�เช่่นนั้้�นอยู่่�จริิง ผลก็็คืือประเทศและธุุรกิิจต่่างๆที่่�มีีส่่วนทำำ�ให้้เกิิดภาวะโลกร้้อนสามารถอ้้างได้้ว่่าข้้อตกลงทางการค้้า
สิินค้้า และบริิการของพวกตนเป็็น “carbon neutral” และไม่่ก่่อให้้เกิิดก๊๊าซเรืือนกระจกหรืือ “net-zero emission”
และดำำ�เนิินการแสวงหากำำ�ไรด้้วยการบริิโภคเชื้้�อเพลิิงถ่่านหิินและตััดไม้้ทำำ�ลายป่่ากัันต่่อไปตามปกติิ
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บริิโภคพลัังงานก่่านหิินต่่อไปและอ้้างได้้ว่่าได้้อนุรัุ ักษ์์แหล่่งดููดซัับคาร์์บอนเป็็นการชดเชยแล้้ว หนึ่่�งในโครงการเช่่นนี้้�ได้้แก่่
โครงการ Grande Mayumba ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในภาคตะวัันตกเฉีียงใต้้ของจัังหวััด Nyanga
โครงการ Grande Mayumba ตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี 2011 เมื่่�อรััฐบาลกาบองและบริิษััท SFM Africa Ltd. ได้้ร่่วมกัันก่่อตั้้�ง
บริิษััท Grande Mayumba Development Company (GMDC) ขึ้้�นในลัักษณะรััฐวิิสาหกิิจโดยรััฐบาลกาบองถืือหุ้้�นร้้อย
ละ 34 และ SFM Africa Ltd. ถืือหุ้้�นที่่�เหลืือคืือร้้อยละ 66 ต่่อมา SFM Africa Ltd. ได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น African Conservation Development Group (ACDG)
เช่่นเดีียวกัับบริิษััทอื่่�นๆที่่�ก่่อตั้้�งโดยนาย Alan Bernstein ที่่�เป็็นนัักธุุรกิิจชาวอาฟริิกาใต้้ บริิษััท SFM Africa Ltd.
และ African Conservation Development Group จดทะเบีียนในประเทศที่่�ทราบกัันโดยทั่่�วไปว่่าเป็็นสวรรค์์ของนััก
เลี่่�ยงภาษีี ซึ่่�งนอกจากจะทำำ�ให้้บริิษััทสามารถเลี่่�ยงภาษีีได้้แล้้วยัังทำำ�ให้้ไม่่ต้อ้ งเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับเจ้้าของและธุุรกิิจได้้
อีีกด้้วย ในปีี 1999 นาย Bernstein จดทะเบีียนบริิษััท SFM International ของเขาในประเทศหมู่่�เกาะเบอร์์มิิวดา ส่่วน
African Conservation Development Group ที่่�ก่่อตั้้�งขึ้้�นทีีหลัังนั้้�นจดทะเบีียนในมอริิเชีียส จากข้้อมููลของเว็็บไซต์์ webportal Ojo Público บริิษััท SFM International เป็็นส่่วนหนึ่่�งของเครืือข่่ายบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการซื้้�อขายคาร์์บอน
เครดิิต การเลี่่�ยงภาษีี และโครงการฟื้้�นฟููป่่าในจัังหวััด Ucayali ประเทศเปรูู ต่่อมาในปีี 2011 ศาลตััดสิินให้้บริิษััท SFM
International เป็็นบุุคคลล้้มละลาย

เอกสารสำำ�คััญของโครงการถููกเก็็บไว้้เป็็นความลัับ
มีีเอกสารโครงการเพีียงเล็็กน้้อยที่่�เกี่่�ยวกัับบริิษััท Grande Mayumba Development หรืือโครงการ Grande Mayumba ที่่�ได้้รัับการเผยแพร่่ต่อ่ สาธารณชน มีีเพีียงเอกสารสััญญาที่่�ลงนามในวัันที่่� 20 ตุุลาคม 2011 ระหว่่างบริิษััท
Grande Mayumba Development และบริิษััท Nyanga Forestry Operations ที่่�เป็็นผู้้�รัับจ้้างปลููกป่่าเท่่านั้้�น สััญญา
ฉบัับนี้้�อ้้างอิิงไปถึึงสััญญาอีีกฉบัับหนึ่่�งที่่�ลงนามในวัันที่่� 20 เมษายน 2011 ซึ่่�งเป็็นสััญญาก่่อตั้้�งบริิษััท Grande Mayumba
Development Company อย่่างไรก็็ตามดููเหมืือนว่่าจะไม่่มีีการเปิิดเผยเรื่่�องการทำำ�สััญญานี้้�แก่่สาธารณชน
สมาชิิกชุุมชนและตััวแทนองค์์กรภาคประชาสัังคมที่่�มาร่่วมชุมนุ
ุ ุมกัันในเมืือง Mayumba ในเดืือนกัันยายนและ
พฤศจิิกายน 2021 เป็็นผู้้�ที่่�กัังวลเกี่่�ยวกัับการปกปิิดข้้อมููลต่่างๆเกี่่�ยวกัับโครงการ Grande Mayumba หััวข้้อข่่าวที่่�นำำ�เสนอ
ในวัันที่่� 5 มีีนาคม 2021 โดย African Conservation Development Group (ACDG) อ้้างว่่าโครงการ “ได้้รัับการ
ออกแบบอย่่างรอบคอบโดยทีีมที่่�ปรึึกษาชั้้�นนำ�ำ เป็็นเวลาหลายปีี” แต่่ในทางตรงกัันข้า้ ม สมาชิิกชุุมชนท้อ้ งถิ่่นที่่
� เ� ข้้าร่่วมประชุุม
แจ้้งว่่าพวกเขาไม่่พบว่่ามีีทีมที่่
ี ปรึึ
� กษาใดๆเลย นอกจากนี้้ยั� งั ไม่่เคยเห็็นแผนที่่�ของเขตสััมปทานอย่่างละเอีียด ไม่่ทราบว่่าใคร
คืือตัวั แทนของ ACDG และไม่่ทราบว่่า Grande Mayumba Development Company เป็็นรัฐั วิิสาหกิิจที่่�รัฐั บาลของกาบอง
ถืือหุ้้�นอยู่�ด้่ ว้ ย พวกเขาไม่่ทราบว่่า Nyanga Forestry Operations (NFO) หรืือบริิษัทั ที่่�เขารู้้�จักั ในนามของบริิษัทั แปรรููปไม้้ที่่�
ไว้้ใจไม่่ได้้นั้้น� เป็็นบริิษัทั ย่่อยภายใต้้การบริิหารงานของ Grande Mayumba Development Company และ NFO ก็็เป็็น
เช่่นเดีียวกัับบริิษััทแปรรููปไม้้อื่่�นทั่่�วไปที่่�มีีภาระผููกพัันในการเจรจาและจ่่ายค่่าชดเชยให้้แก่่ชาวบ้้านที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
โครงการ ตามมาตรา 251 ของกฎหมายป่่าไม้้ของกาบอง ทว่่า NFO ก็็ยังั ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามสััญญาที่่�บังั คัับโดยกฎหมาย ในขณะ
เดีียวกััน ตััวแทนชาวบ้้านก็็ได้้แต่่สงสััยว่่า NFO จ่่ายเงิินให้้แก่่บริิษัทั แม่่ซึ่ง�่ ก็็คือื Grande Mayumba Development Company ไปมากเท่่าใดในช่่วงสิิบปีีที่่ผ่� า่ นมาเพื่่�อซื้้อ� ไม้้จากสััมปทานที่่�ตั้้ง� อยู่่บ� นที่่�ดินิ ของบรรพบุุรุษุ ของตน
ในการสััมภาษณ์์ครั้้�งหนึ่่�งในปีี 2019 นาย Alan Bernstein ได้้กล่่าวถึึงแผนการก่่อสร้้างรีีสอร์์ตระดัับหรููในอุุทยาน
แห่่งชาติิ Loango ทางเหนืือของโครงการ Grande Mayumba ในการแถลงข่่าววัันที่่� 12 มกราคม 2021 ACDG ประกาศ
ว่่า “African Conservation Development Group (ACDG) กำำ�ลัังก่่อสร้้างรีีสอร์์ตในอุุทยานแห่่งชาติิ Loango ภายใต้้
สััมปทานจากกรมอุุทยานแห่่งชาติิ” นอกจากนี้้�รายงานด้้านอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวของกาบองยัังระบุุว่่า “ในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2013 ANPN ได้้ลงนามมอบสััมปทานโครงการอนุุรัักษ์์แหล่่งท่่องเที่่�ยวในรููปแบบของความร่่วมมืือระหว่่างรััฐ

และเอกชนให้้แก่่ Sustainable Forestry Management (SFM) Safari Gabon ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในเครืือของ SFM Africa
mจดทะเบีียนในเมาริิเชีียส ในสััญญาระบุุถึึงการก่่อสร้้างกลุ่่�มซาฟารีี รีีสอร์์ตระดัับหรููหราโดยเริ่่�มจากสองโครงการใน
อุุทยานแห่่งชาติิ Loanga และอุุทยานแห่่งชาติิ Pongara ที่่�คาดว่่าจะดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวกว่่า 2 พัันคนต่่อปีี”
อุุทยานแห่่งชาติิ Loanga และ Pongara ตั้้�งอยู่่�นอกเขตสััมปทานโครงการ Grande Mayumba ขนาดใหญ่่ หััวข้้อ
ข่่าวลงวัันที่่� 2 มีีนาคม 2021 ได้้เชื่่�อมโยงการก่่อสร้้างรีีสอร์์ตเข้้ากัับเงิินทุุนของรััฐบาลกาบอง และบริิษััทในเครืือได้้แก่่ Luxury Green Resorts ก็็ไม่่เคยกล่่าวถึึง ACDG หรืือโครงการ Grande Mayumba แต่่อย่่างใด ทว่่าบทสััมภาษณ์์นาย Alan
Bernstein ในปีี 2019 ระบุุถึึงรีีสอร์์ตในอุุทยานแห่่งชาติิ Loango ความสััมพันธ์
ั ์ระหว่่างโครงการ บริิษััท และรััฐบาล ที่่�
กล่่าวมาข้้างต้้นเต็็มไปด้้วยความซัับซ้้อนและคลุุมเครืืออย่่างยิ่่�ง

ประกาศตััวอย่่างยิ่่�งใหญ่่ แต่่ไม่่มีีเงิิน?
เว็็ปไซต์์ SFM Africa (ที่่�ตอนนี้้�ได้้ปิิดตััวลงแล้้ว) ได้้อธิิบายถึึงบริิษััท Grande Mayumba Development Company ว่่าเป็็นพัันธมิิตรที่่�จะ “รวบรวมและพััฒนาพื้้นที่่
� �ป่่า 6,311 ตารางกิิโลเมตรและเขตทะเล 2,609 ตารางกิิโลเมตรตาม
ความต้้องการด้้านระบบนิิเวศและเศรษฐกิิจในระยะยาว (แผนพััฒนา Grande Mayumba อย่่างยั่่�งยืืน)”
ตััวแทนชุุมชนต่่างๆในพื้้�นที่่�สััมปทาน Grande Mayumba และองค์์กรภาคประชาสัังคมที่่�มารวมตััวกัันในเดืือน
กัันยายนและพฤศจิิกายน 2021 ต้้องประหลาดใจที่่�พบว่่าโครงการ Grande Mayumba ประกอบไปด้้วยสััมปทานย่่อย 6
โครงการที่่�ครอบคุุลมถึึงร้้อยละ 3 ของที่่�ดิินของประเทศกาบองทั้้�งหมด พวกเขาไม่่รู้้�ว่่ามีีการจััดสรรที่่�ดิินที่่�ใหญ่่ขนาดนี้้�แก่่
อุุตสาหกรรมหลััก 5 อุุตสาหกรรมได้้แก่่ ป่่าไม้้ เกษตร ประมง ท่่องเที่่�ยว และโครงสร้้างพื้้�นฐาน และพื้้�นที่่�สััมปทานป่่าไม้้
ส่่วนหนึ่่�งซึ่่�งมีีขนาดใหญ่่มากจะถูกู กำำ�หนดให้้เป็็นพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์

วิิถีีชีีวิิตของประมงพื้้�นบ้้านใน Mayumba นั้้�นได้้รัับความเสี่่�ยงมาระยะหนึ่่�งแล้้วจากโครงการขยายพื้้�นที่่�อุุทยาน Mayumba ซึ่่�งเป็็นเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ�� ทำำ�ให้้พวกเขาต้้องออกจากชายฝั่่�งไปไกลขึ้้�นอีีก 10 กิิโลเมตรเพื่่�อที่่�จะจัับปลา ทำำ�ให้้
เกิิดความเสี่่�ยงต่่อชีีวิติ และทรััพย์์สิินเนื่่�องจากประมงพื้้�นบ้้านมัักใช้้เรืือขนาดเล็็กที่่�ไม่่มีีเครื่่�องยนต์์ ในขณะเดีียวกัันเรืือหา
ปลาที่่�ทัันสมััยของธุุรกิิจประมงขนาดใหญ่่ที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตจากรััฐสามารถหาปลาได้้ตลอดทั้้�งวัันและคืืนโดยไม่่ได้้รัับผลก
ระทบ ข้้อห้้ามที่่�กำ�หน
ำ ดโดยกรมประมงนี้้�ส่่งผลต่่อความมั่่�นคงทางอาหารของชุุมชนชาวประมงพื้้�นบ้้านในเมืือง Mayumba
และเมืืองอื่่�นๆ “คุุณไม่่สามารถหาซื้้�อปลาในเมืือง Mayumba ได้้แล้้ว” ชาวบ้้านเล่่นให้้เราฟัังว่่าเดิิมทีีนั้้�นเมืือง Mayumba
เป็็นแหล่่งปลาสดที่่�สำำ�คััญในภาคใต้้ของกาบอง
ไม่่ว่่าแผนของนาย Bernstein จะกลายเป็็นจริิงขึ้้�นมาได้้หรืือไม่่นั้้�น เป็็นสิ่่�งที่่�ยากทำำ�นาย เขาได้้พููดถึึงแผนการเหล่่านี้้�
มาเป็็นสิิบๆ ปีีแล้้ว แต่่มีีเพีียงการก่่อสร้้างรีีสอร์์ตหรููในอุุทยานแห่่งชาติิ Loango และโรงแปรรููปไม้้โดย NFO เท่่านั้้�นที่่�เกิิด
ขึ้้�นจริิง นอกจากมีีก็็มีีกิิจกรรมเล็็กๆน้้อยๆเกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�ที่่�เคยได้้รัับการระบุุว่่าเป็็นพื้้�นที่่�ปลููกอ้้อย
สาเหตุุหนึ่่�งของความล่่าช้้าของโครงการได้้แก่่กลุ่่�มบริิษััท African Conservation Development Group และ
SFM Africa / SFM Gabon ก่่อนหน้้านี้้� ที่่�ยัังไม่่สามารถระดมทุุนได้้ ในบทความที่่�เผยแพร่่ในเดืือนกรกฎาคม 2021 “ผู้้�
อำำ�นวยการฝ่่ายทุุนค้้างชำำ�ระ” เปิิดเผยว่่าบริิษััทคาดว่่าจะระดมทุุนจำำ�นวน 300 ดอลล่่าร์์สหรััฐฯจากการขายพัันธบัตั ร (นััก
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ในรายงานของสื่่�อนั้้�น นาย Alan Bernstein กล่่าวถึึงธุุรกิิจหลายประเภทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทของเขาและโครงการ
Grande Mayumba ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องใหม่่สำำ�หรัับชาวชุุมชนเช่่นกััน โดยธุุรกิิจหลายประเภทดัังกล่่าวมีีตั้้�งแต่่โครงการปลููกอ้้อยที่่�
สามารถผลิิตน้ำำ��ตาลได้้ 250,000 ตัันต่่อปีี โรงแปรรููปไม้้ 25 โรงใกล้้หมู่่�บ้้าน Mangali รีีสอร์์ตหรูู ท่่าเรืือที่่�ทะเลสาบ Mayumba และฟาร์์มหอยนางรมเพื่่�อการประมงพื้้�นบ้้าน เหล่่านี้้�เป็็นเรื่่�องที่่�ชาวชุุมชนไม่่ได้้รัับการแจ้้ง พวกเขาม่่ทราบว่่า
โครงการเหล่่านี้้�จะเริ่่�มต้้นขึ้้�นเมื่่�อไรและมีีผลกระทบต่่อพวกเขาอย่่างไรบ้้าง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งโครงการประมงและโครงการ
อนุุรัักษ์์ของโครงการ Grande Mayumba
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ลงทุุนให้้บริิษััทกู้้�ยืืมเงิินและรัับผลตอบแทนดอกเบี้้�ยในขณะที่่�บริิษััทนำำ�เงิินต้้นไปใช้้) ส่่วนหนึ่่�งของพัันธบัตั รเชื่่�อมโยงไปสู่่�
คาร์์บอนเครดิิตที่่�บริิษััทจะผลิิตได้้จากโครงการ Grande Mayumba ช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมาผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง SFM Africa ได้้แก่่นาย
Kevin Leo-Smith ได้้ประกาศว่่าบริิษััทของเขานั้้�นกำำ�ลัังจะปล่่อย ‘พัันธบััตรสีีเขีียว’ ให้้กู้้�เพื่่�อเริ่่�มโครงการ Grande Mayumba ซึ่่�งเราคงต้้องดููกัันต่่อไปว่่าการออกพัันธบััตรให้้กู้้�นี้้�จะสามารถระดมทุุนได้้เพีียงพอหรืือไม่่

การฟื้้�นฟููป่่าช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้จริิงหรืือไม่่?
เรื่่�องราวที่่�บริิษััทอ้้างขึ้้�นเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�จะเกิิดกัับป่่าหากไม่่มีีโครงการ Grande Mayumba ได้้แก่่ร้้อยละ 52 ของ
ปริิมาณคาร์์บอนที่่�เก็็บกัักอยู่่�ในป่่าไม้้หรืือคิิดเป็็นปริิมาณ 225 ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์จะถููกปล่่อยสู่่�บรรยากาศโดย
กิิจกรรมตััดไม้้เผาป่่าภายในเวลา 25 ปีี แต่่ถ้้ามีีโครงการอนุุรัักษ์์ป่่า Grande Mayumba ตััวเลขนี้้�จะลดลงเหลืือเพีียงร้้อย
ละ 5 หรืือคิิดเป็็นปริิมาณคาร์์บอนไดออกไซด์์ 200 ล้้านตัันที่่�ถููกกัักเก็็บไว้้ในดิิน ซึ่่�งจะหมายถึึงคาร์์บอนเครดิิตปริิมาณ 200
ล้้านตัันที่่�สามารถนำำ�ไปขายให้้บริิษััทหรืือประเทศอย่่างนอร์์เวย์์ที่่�ต้้องการดำำ�เนิินกิิจกรรมบริิโภคพลัังงานฟอสซิิลต่่อไปตาม
ปกติิและอ้้างได้้ว่่าตนเองนั้้�นแก้้ไขปััญหาโลกร้้อนแล้้ว
ปััญหาก็็คืือ ระยะเวลา 10 ปีีในช่่วงเวลาอ้้างอิิง 25 ปีีในการคำำ�นวณปริิมาณคาร์์บอนนั้้�น บริิษััท Grande Mayumba
Development Company ได้้ตััดไม้้ในเขตสััมปทานโครงการ Grande Mayumba มาโดยตลอด แต่่การคำำ�นวณใช้้
สมมติิฐานตััวเลขการตััดไม้้เผาป่่ามากกว่่าค่่าเฉลี่่�ยถึึง 2,000% และไม่่มีีคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมว่่าทำำ�ไมการคำำ�นวณจึึงใช้้
สมมติิฐานที่่�เกิินความจริิงเช่่นนี้้� นอกจากนี้้�ยัังไม่่สมเหตุุสมผลที่่�โครงการ Grande Mayumba อ้้างว่่าถ้้าปราศจากการ
อนุุรัักษ์์แล้้ว ป่่าก็็จะถููกตััดโค่่นลง รายงานการขยายพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ในกาบองระบุุว่่าพื้้�นที่่�ป่่าเหล่่านี้้�ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่เหมาะ
สมต่่อการทำำ�กิิจการแปรรููป เนื่่�องจากเป็็นภููเขาชัันเป็็นส่่วนมาก
นี่่�คืือความแตกต่่างระหว่่างโลกแห่่งความเป็็นจริิงที่่�ชาวนาและชาวประมงพื้้�นบ้้านในภููมิิภาคประสบและข้้อมููลจาก
โครงการของนาย Alan Bernstein ที่่�อ้้างว่่า “เพื่่�อปกป้้องคุุณค่่าของระบบนิิเวศ” และ “เพื่่�อยกระดัับชุุมชน” 30 แต่่จาก
ประสบการณ์์ของชุุมชนนั้้�นห่่างไกลจากคำำ�ว่่ายกระดัับ แต่่เป็็นความขััดแย้้งในชุุมชนและไร่่นาที่่�ถูกู ทำำ�ลายโดยโขลงช้้างที่่�ถููก
ขัับไล่่มาจากไร่่ปาล์์มน้ำ�มั
ำ� ันและโรงแปรรููปไม้้ โดยที่่�ไม่่ได้้รัับค่่าชดเชย นอกจากนี้้�ชุุมชนยัังเป็็นห่ว่ งเรื่่�องข้้อเสนอเรื่่�องการ
อนุุรัักษ์์ป่่าของบริิษััทอีีกด้้วย เพราะเกรงว่่าจะไม่่สามารถเข้้าไปเก็็บของป่่าได้้ตามปกติิ
ดัังนั้้�นในวัันที่่� 5 พฤศจิิกายน 2021 ชุุมชนในเขต Basse-Banio และเขตเทศบาล Mayumba ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับผลก
ระทบจากโครงการ Grande Mayumba มากที่่�สุุดจึึงประกาศ “ไม่่เอาโครงการ Grande Mayumba project” และจะ
ต่่อสู้้�เพื่่�อความอยู่่�รอดทางสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และความไม่่เท่่าเทีียมกัันทางสภาพภููมิิอากาศเพื่่�อหยุุดยั้้�งโครงการ Grande
Mayumba
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การปฏิิ เ สธภาวะโลกร้้ อน และการชดเชยคาร์์ บ อนมีี จุุ ด ประสงค์์ เ ดีี ย วกัั น ได้้ แ ก่่ เ พื่่� อ เปิิ ด โอกาสให้้ธุุ ร กิิ จ ดำำ� เนิิ น
กิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมลภาวะต่่อไปให้้นานที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ แต่่การชดเชยคาร์์บอนอาจอัันตรายกว่่าการปฏิิเสธภาวะ
โลกร้้อนเพราะดููเหมืือนว่่าแนวคิิดเรื่่�องชดเชยคาร์์บอนไม่่ปฏิิเสธเรื่่�องภาวะโลกร้้อน แต่่ช่่วยสร้้างภาพลัักษณ์์ให้้แก่่นััก
ปล่่อยมลภาวะรายใหญ่่ว่่าได้้แปรรููปเป็็นธุุรกิิจพลัังงานสะอาดแล้้ว
แนวคิิดเรื่่�องชดเชยคาร์์บอนได้้รัับความนิิยมมากถึึงแม้้ว่่าหลัังจาก 30 ปีีของการลองผิิดลองถููกเกี่่�ยวกัับการซื้้�อขาย
คาร์์บอนเครดิิตจะลงเอยด้้วยความล้้มเหลวอย่่างสิ้้�นเชิิงในด้้านแก้้ปััญหาภาวะโลกร้้อน แต่่การชดเชยคาร์์บอนก็็ประสบ
ความสำำ�เร็็จในด้้านเบี่่�ยงเบนความสนใจของมวลชนเพื่่�อเปิิดทางให้้ธุุรกิิจดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมลภาวะไปตามปกติิ
ในปััจจุุบัันกว่่า 1,500 บริิษััทอ้้างตนเป็็นบริิษััทที่่�มุ่่�งเป้้าหมาย ‘net zero’ และสองในสามของทุุกประเทศทั่่�วโลกก็็ทำำ�เช่่น
เดีียวกััน แต่่การประกาศตนเช่่นนี้้�ไม่่ได้้เป็็นอะไรมากไปกว่่า “คำำ�โกหกคำำ�โต” เมื่่�อนัักปล่่อยมลภาวะรายใหญ่่ก็็ยัังก่่อให้้
เกิิดมลภาวะต่่อไป ในขณะที่่�นำำ�เอาแนวคิิดเรื่่�องชดเชยคาร์์บอนมาสร้้างภาพลัักษณ์์เป็็นธุุรกิิจพลัังงานสะอาด
อุุตสาหกรรมการบิินเป็็นภาคส่่วนหนึ่่�งที่่�พััฒนาตลาดคาร์์บอนของตนเองขึ้้�นเรีียกว่่า Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) ภายใต้้กลไกนี้้� การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจะเพิ่่�มสููงขึ้้�นโดยไม่่มีี
ขีีดจำำ�กััดเมื่่�อธุุรกิิจการบิินทั้้�งหลายต่่างก็็อ้้างได้้ว่่าพวกเขาได้้ชดเชยคาร์์บอนแล้้วโดยการปลููกป่่าในอาฟริิกาหรืือที่่�อื่่�นๆใน
ประเทศโลกที่่�สาม
ส่่วนอุุตสาหกรรมเชื้้�อเพลิิงนั้้�นก็็กระตืือรือร้
ื ้นที่่�จะนำำ�เอา Nature Based Solutions มาใช้้ให้้สัังคมเห็็นว่่าพวกเขา
ห่่วงใยสิ่่�งแวดล้้อม ในขณะที่่�แสวงหากำำ�ไรจากการทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อมไปพร้้อมกััน ในปีี 2019 นาย Ben van Beurden
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของ Shell ได้้ออกมาประกาศว่่า “เราต้้องการให้้บราซิิลเข้้าร่่วมในกิิจกรรมลดปััญหาโลกร้้อนด้้วย
วิิธีี Natural Based Solutions กัับเรา” แนวโน้้มนี้้�นำ�ำ แนวทางการชดเชยคาร์์บอนมาสู่่�ความนิิยม ทำำ�ให้้เกิิดเป้้าหมาย ‘car-

bon neutral’ ปลอมๆ และเกิิดการลงทุุนเงิินจำ�นวน
ำ
100 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯต่่อปีีเพื่่�อการปลููกและฟื้้�นฟููป่่าในอาฟริิกา
คิิดเป็็นพื้้�นที่่� 8 หมื่่�นตารางกิิโลเมตรเพื่่�อผลิิตคาร์์บอนเครดิิต นอกจากบริิษััทพลัังงานแล้้ว ยัังมีีบริิษััทเทคโนโลยีีต่่างๆเช่่น
Microsoft, Apple, Amazon, และ Facebook เข้้าร่่วมโครงการเพื่่�อให้้บริิษััทของตนเป็็น ‘net zero’ อีีกด้้วย

Exxon รู้้�ดีี
แนวทางแก้้ปััญหาโลกร้้อนอย่่างผิิดๆนี้้�เป็็นแผนสำำ�รองของนัักปล่่อยมลภาวะรายใหญ่่ต่่อจากการปฏิิเสธภาวะโลก
ร้้อน ในปีี 2015 จากการสืืบสวนค้้นหาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง Exxon และบริิษััทน้ำำ�มั
� นั รายอื่่�นๆกัับภาวะโลกร้้อนมาเป็็น
เวลา 8 เดืือน เราจึึงได้้พบว่่าบริิษััทเหล่่านี้้�มิิเพีียงแต่่รัับรู้้�เป็็นอย่่างดีีถึึงผลกระทบ แต่่ยัังเป็็นผู้้�ที่่�ทำ�ำ การวิิจััยผลกระทบของ
การเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิงที่่�มีีต่่อภาวะโลกร้้อนเองอีีกด้้วย อย่่างเช่่น Exxon ได้้ลงทุุนไปกว่่าล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐในโครงการ Tanker เพื่่�อค้นห
้ าประสิิทธิิภาพของมหาสมุุทรในการดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์
ในปีี 1977 เป็็นต้้นมา ดร. James Black นัักวิิทยาศาสตร์์อาวุุโสของ Exxon ได้้รายงานแก่่บอร์์ดบริิหารของ Exxon
ว่่า “มีีหลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�ชััดเจนว่่ากิิจกรรมของมนุุษย์์อย่่างการเผาเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลได้้ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อ
สภาพภููมิิอากาศโลก” เขาเตืือนว่่าหากปริิมาณคาร์์บอนไดออกไซด์์ในบรรยากาศโลกเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นสองเท่่า อุุณหภููมิิที่่�ผิิวโลก
จะเพิ่่�มขึ้้�น 2-3 องศาเซลเซีียสและขอให้้ Exxon เร่่งป้้องกัันปััญหานี้้� “เรามีีเวลาประมาณ 5-10 ปีีก่่อนที่่�ปััญหานี้้�จะเข้้าสู่่�
ภาวะวิิกฤติิ”
แทนที่่�จะเร่่งแก้้ปััญหาตามคำำ�แนะนำำ� Exxon กลัับปฏิิเสธเรื่่�องภาวะโลกร้้อน และหลัังจากนั้้�นเป็็นต้้นมา Exxon ได้้
รณรงค์์อย่่างหนัักที่่�จะดิิสเครดิิตการค้้นพบทางวิิทยาศาสตร์์ดัังกล่่าวและดึึงการออกกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ล่่าช้้าลง ในปีี
1989 Exxon เข้้าเป็็นสมาชิิกความร่่วมมืือต่่อสู้้�กัับภาวะโลกร้้อนนานาชาติิ (Global Climate Coalition หรืือ GCC) และ
ลงทุุ น กว่่ า กว่่ า ล้้ า นดอลล่่ า ร์์ ส หรัั ฐ ในการล็็ อ บบี้้� ไ ม่่ ใ ห้้ มีี ก ารกำำ�หน ดขีี ด จำำ�กัั ด ปริิ ม าณการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อน กระจกโดย
อุุตสาหกรรม ซึ่่�งเป็็นการต่่อต้้านพิิธีีสารเกีียวโตโดยตรง นอกจากนี้้� Exxon ยัังออกเงิินทุนุ ให้้แก่่กลุ่่�มองค์์กรขนาดใหญ่่ที่่�
ปฏิิเสธแนวคิิดเรื่่�องภาวะโลกร้้อนอย่่างเช่่นนัักสิ่่�งแวดล้้อมฝ่่ายขวาจััด คอมมิิวนิิสต์์ ผู้้�ก่่อการร้้าย และพวกที่่�ไม่่เต็็มบาท ที่่�
เชื่่�อว่่าถ้้ารััฐบาลตกลงแก้้ไขปััญหาโลกร้้อน เศรษฐกิิจโลกก็็จะพัังพิินาศ

IPCC
นัักสิ่่�งแวดล้้อมโต้้ตอบการปฏิิเสธภาวะโลกร้้อนด้ว้ ยการเผยแพร่่รายงาน Intergovernmental Panel on Climate
Change หรืือ IPCC ให้้แพรหลายมากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ สำำ�หรัับนัักรณรงค์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมแล้้ว IPCC เป็็นหน่่วยงานเดีียว
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องภาวะโลกร้้อน
IPCC เป็็นเวทีีหนึ่่�งของสหประชาชาติิที่่�ตั้้�งขึ้้�นในปีี 1988 เพื่่�อใช้้ในการประเมิินสภาพภููมิิอากาศโลกและผลกระทบ
และให้้ข้อมูู
้ ลทางเทคนิิคแก่่รััฐบาลของประเทศต่่างๆเพื่่�อนำำ�ไปกำำ�หนดนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง IPCC ผลิิตรายงานออกมาเป็็น
จำำ�นวนมากตั้้�งแต่่ปีี 1992 เป็็นต้้นมาและเผยแพร่่รายงานจำำ�นวนมากที่่�สุุดในเดืือนสิิงหาคมปีี 2021
รายงานประเมิินของ IPCC มัักมีีลัักษณะอนุุรัักษ์์นิิยม แต่่ก็็ไม่่ได้้นำำ�เสนอข้้อมููลจากทุุกแง่่มุุม ก่่อนที่่� IPCC จะเผยแพร่่
รายงานเรื่่�อง ‘การเปลี่่�ยนแปลงในการใช้้ที่่�ดิินและที่่�ป่่า’ ในปีี 2015 รััฐบาลของหลายๆประเทศรวมถึึงสหรััฐอเมริิกา ญี่่�ปุ่่�น
แคนาดา ออสเตรเลีีย นิิวซีีแลนด์์ และนอร์์เวย์์ พยายามออกกฎเกณฑ์์ที่่�จะอนุุญาตให้้มีีการนัับคาร์์บอนเครดิิตที่่�ดููดซัับได้้

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

อุุตสาหกรรมเชื้้�อเพลิิงใช้้กลยุุทธ์์เดีียวกัับที่่�ผู้้�ผลิิตบุุหรี่่�ย่่อมต้้องปฏิิเสธว่่าการสููบบุุหรี่่�ก่่อให้้เกิิดมะเร็็งปอด และถึึงกัับ
ใช้้กลุ่่�มคนเดีียวกัันในการรณรงค์์อย่่างเช่่นนาย Frederick Seitz ประธานสถาบััน George C Marshall ซึ่่�งเป็็นที่่�ปรึึกษา
ถาวรของบริิษััทผลิิตบุุหรี่่� RJ Reynolds ที่่�ออกทุุนให้้แก่่งานวิิจััยเรื่่�อง “ปฏิิเสธการต่่อต้้านการสููบบุุหรี่่�” ต่่อมาในช่่วงปลาย
ทศวรรษที่่� 1980 สถาบัันนี้้�หัันมาต่่อต้้านแนวคิิดเรื่่�องภาวะโลกร้้อนอย่่างแข็็งขัันด้้วยทุุนจาก Exxon
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โดยป่่าและนำำ�มาหัักลบกัับปริิมาณคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�ปล่่อยสู่่�บรรยากาศ และสนใจที่่�จะซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตที่่�ประเทศใน
โลกที่่�สามผลิิตจากการป้้องกัันการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า
“มัันไม่่น่่าแปลกใจ” Lohmann ว่่า “ที่่�รายงาน IPCC เสนอข้้อมููลที่่�อเมริิกาและประเทศอุุตสาหกรรมกำำ�ลัังต้้องการ
พอดีี” แต่่การที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�นได้้ IPCC “จะต้้องละทิ้้�งมาตรฐานทางวิิชาการของตนเองเสีียก่่อน”
“เราจะพบว่่าไม่่มีีการอ้้างอิิงงานทบทวนวรรณกรรมเกี่่�ยวกัับการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า ประวััติิศาสตร์์ของโครงการพััฒนา
ป่่าไม้้ การต่่อต้้านโดยชาวบ้้าน พฤติิกรรมของนัักลงทุุน และการกว้้านซื้้�อที่่�ป่่าโดยภาคธุุรกิิจ จากนัักวิิชาการสาขาต่่างๆอยู่่�
ในรายงานเลย”
ผู้้�เขีียนรายงาน IPCC ตั้้�งสมมติิฐานว่่าคาร์์บอนที่่�ถููกเก็็บกัักอยู่่�ในดิินและต้้นไม้้เป็็นคาร์์บอนประเภทเดีียวกัับที่่�เป็็น
องค์์ประกอบของเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล แต่่จากมุุมมองที่่�เกี่่�ยวกัับสภาพภููมิิอากาศโลกและผลกระทบแล้้ว คาร์์บอนจากสอง
แหล่่งนั้้�นแตกต่่างกััน คาร์์บอนที่่�เป็็นองค์์ประกอบของเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลนั้้�นถููกฝัังอยู่่�ใต้้ดิินอย่่างปลอดภััยและไม่่ทำำ�อัันตราย
ต่่อสภาพภููมิิอากาศโลกจนกระทั่่�งมีีผู้้�ที่่�ไปขุุดมัันขึ้้�นมาเผา
ส่่วนคาร์์บอนที่่�กัักเก็็บอยู่่�ในต้้นไม้้นั้้�นเป็็นการกัักเก็็บเพีียงชั่่�วคราวและปล่่อยออกสู่่�บรรยากาศโลกเมื่่�อต้้นไม้้ตายลง
หรืือถูกู ตััดโค่่นลงหรืือเมื่่�อเกิิดไฟป่่า (ที่่�เราจะเห็็นได้้ว่่าเกิิดขึ้้�นบ่่อยและรุุนแรงขึ้้�นเนื่่�องจากภาวะโลกร้้อน) งานวิิจััยของ
Lohmann ที่่�เผยแพร่่ในวารสาร ‘Social Anthropology’ ได้้อธิิบายไว้้ว่่านัักวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อมของสหประชาชาติิ
ส่่วนมากมัักมีีความเห็็นว่่าการเผาไหม้้พลัังงานฟอสซิิลไม่่ก่่อให้้เกิิดภาวะโลกร้้อนอย่่างไร ดัังนี้้� :
“ในปีี 2014 เซอร์์จอห์์น ฮิิวจ์์ตััน หนึ่่�งในสมาชิิกผู้้�ก่่อตั้้�ง IPCC ได้้ให้้สััมภาษณ์์ว่่านัักอุุตุุนิิยมวิิทยาของสหประชาชาติิ
ถููกห้้ามมิิให้้พููดถึึงคาร์์บอนในฟอสซิิลในรายงานวิิเคราะห์์การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศโลก โดยให้้ระบุุได้้แต่่เพีียง
ว่่าคาร์์บอนสามารถเคลื่่�อนที่่�ได้้เมื่่�ออยู่่�ในรููปของคาร์์บอนไดออกไซด์์ และวิิทยาศาสตร์์คืือการติิดตามและเฝ้้าดููเหตุุการณ์์
เมื่่�ออะตอมของคาร์์บอนเกิิดการเปลี่่�ยนรููปและเคลื่่�อนย้้ายจากระบบธรณีีฟิิสิิกส์์สู่่�บรรยากาศ แต่่การวิิเคราะห์์การเคลื่่�อนที่่�
ข้้ามสถานะนั้้�นไม่่ถืือเป็็นวิิทยาศาสตร์์”
และเมื่่�อใดที่่� UNFCCC มีีการอภิิปรายเรื่่�องกลไกตลาดคาร์์บอน ประเด็็นเรื่่�องการไม่่แตะต้้องแหล่่งฟอสซิิลใต้้ดิินจึึง
ไม่่ถููกนำำ�มาพููดถึึง ดัังนั้้�นในข้้อตกลงปารีีสจึึงไม่่มีีคำ�ำ ว่่า ‘เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล’ อยู่่�เลย

นัักปล่่อยมลภาวะรายใหญ่่และการชดเชยคาร์์บอน
นัักปล่่อยมลภาวะรายใหญ่่ไม่่ได้้เป็็นผู้้�คิิดค้้นระบบการซื้้�อขายคาร์์บอน แต่่ก็็สนัับสนุุนและรณรงค์์แนวคิิด และซื้้�อ
คาร์์บอนเครดิิตจากตลาดคาร์์บอน ในปีีที่่�ผ่่านมานัักปล่่อยมลภาวะรายใหญ่่ทั้้�งหลายได้้เพิ่่�มปริิมาณการซื้้�อคาร์์บอนเครดิิต
มากขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว โครงการผลิิตคาร์์บอนเครดิิตโครงการแรกของโลกได้้แก่่โครงการวนเกษตรในประเทศกััวเตมาลา โดย
ได้้รัับทุุนจำำ�นวน 2 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯจาก Applied Energy Services (AES) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทพลัังงานของอเมริิกาตั้้�งแต่่
ปลายทศวรรษ 1980 เป็็นต้้นมา AES ได้้ลงทุุนในโครงการปลููกป่่า 3 โครงการที่่�ดำำ�เนิินการโดย CARE ในประเทศกััวเตมาลา
เพื่่�อใช้้ในการชดเชยการปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์ของโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินขนาด 181 MW ของ AES ในคอนเนคติิกััต
โครงการในกััวเตมาลาประสบความล้้มเหลวโดยสิ้้�นเชิิง นาง Hannah Wittman ซึ่่�งเป็็นศาสตราจารย์์ภาควิิชา
สัังคมศาสตร์์และมานุุษยวิิทยาแห่่งมหาวิิทยาลััย Simon Fraser ใน British Columbia ได้้ทำำ�การศึึกษาผลกระทบจากโรง
ไฟฟ้้าดัังกล่่าวที่่�มีีต่่อคุุณภาพชีีวิิตของชาวนาในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงพบว่่ามีีความขััดแย้้งทางที่่�ดิินเกิิดขึ้้�นบ่่อย และเมื่่�อชาวนาเริ่่�ม
ปลููกต้้นไม้้ในโครงการ พื้้�นที่่�ปลููกพืืชเพื่่�อเป็็นอาหารก็็มีน้ี ้อยลงทำำ�ให้้อาหารขาดแคลน กิิจกรรมอย่่างการเก็็บฟืืนกลายเป็็น
สิ่่�งผิิดกฎหมาย สิิบปีีต่อม
่ าหลัังจากเริ่่�มดำ�ำ เนิินโครงการ รายงานประเมิินผลโครงการที่่�จััดทำำ�โดย Winrock International
ระบุุว่่าโครงการปลููกต้้นไม้้เหล่่านี้้�ผลิิตคาร์์บอนเครดิิตได้้ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมายของ AES มาก และชาวนาก็็ไม่่ได้้รัับค่่าจ้้างจาก
การปลููกป่่า และไม่่ทราบด้้วยว่่าต้้นไม้้ถููกปลููกขึ้้�นเพื่่�อกัักเก็็บคาร์์บอนเพื่่�อชดเชยการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�คอนเน

คติิกััต
นอกจากนี้้� นัักปล่่อยมลภาวะรายใหญ่่มิิได้้ลงทุุนในโครงการคาร์์บอนเครดิิตเพื่่�อการฟอกเขีียวบริิษััทแต่่เพีียงอย่่าง
เดีียว ในปีี 1999 กลุ่่�มชายหญิิงจำำ�นวน 12 คนได้้ประชุุมกัันที่่�อาคารสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทเชลล์์ ซึ่่�งเป็็นการประชุุมครั้้�ง
แรกที่่�เกี่่�ยวกัับ International Emissions Trading Association หรืือ IETA ที่่�ตั้้�งขึ้้�นโดยนัักปล่่อยมลภาวะรายใหญ่่ทั้้�ง
หลายเพื่่�อการล็็อบบี้้�ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการตั้้�งกลไกตลาดคาร์์บอนอย่่างเช่่นการเสนอชื่่�อตััวแทนของตนเข้้าไปอยู่่�ในคณะผู้้�
แทนประจำำ�ประเทศในการเจรจาเรื่่�องภาวะโลกร้้อนในเวทีีสหประชาชาติิ
เวทีีการประชุุม UN Conference on Trade and Development หรืือ UNCTAD ก็็มีีส่่วนร่่วมในการจััดตั้้�ง IETA
เช่่นกััน ตั้้�งแต่่ปีี 1990 ถึึงปีี 1999 นาย Frank Joshua ซึ่่�งเคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานของ International Expert Group
on Emissions trading ของสหประชาชาติิก็็ขึ้้�นมาเป็็นผู้้�อำำ�นวยการของ IETA คนแรกหลัังการก่่อตั้้�ง
IETA คืือสมาคมการค้้าที่่�สำำ�คััญและมีีอิิทธิิพลมากที่่�สุุดในเวทีี UNFCCC สมาชิิกของ IETA รวมไปถึึงธนาคาร ผู้้�ค้้า
คาร์์บอนเครดิิต บริิษััทที่่�ปรึึกษา นัักพััฒนาโครงการ บริิษััทน้ำำ��มััน (BP, Chevron, Eni, Equinor, Shell, และ Total) บริิษััท
เหมืืองแร่่ และสถาบัันรัับรองคุุณภาพต่่างๆ เหล่่านี้้�ก่่อตั้้�ง IETA ขึ้้�นเพื่่�อ “ทำำ�ให้้แน่่ใจว่่านโยบายการแก้้ไขปััญหาโลกร้้อนจะ
ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจของนัักปล่่อยมลภาวะ” ซึ่่�งแน่่นอนว่่ารวมถึึงการล็็อบบี้้�ให้้เกิิดนโยบายที่่�เบี่่�ยงเบนความสนใจของ
มวลชนออกไปจากประเด็็นที่่�เป็็นรููปธรรมอย่่างการซื้้�อขายคาร์์บอน โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจากองค์์กรที่่�อ้้างตนว่่าทำำ�เพื่่�อ
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
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REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

ตััวอย่่างเช่่น ในปีี 2019 IETA ได้้เสนอแนวคิิดตลาดเพื่่�อแก้้ไขปััญหาภาวะโลกร้้อนในการประชุุมสหประชาชาติิว่่า
ด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงของภููมิิอากาศโลก ณ กรุุงมาดริิด ซึ่่�งเจ้้าของข้้อเสนอดัังกล่่าวได้้แก่่บริิษััทน้ำำ�มั
� ันอย่่าง Shell, Chevron, BP, และ Woodside Energy บริิษััทเหมืืองแร่่อย่่าง BHP และได้้รัับการสนัับสนุุนจากองค์์กรเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
กองทุุน Conservation International, Environmental Defense Fund, Earth Innovation Institute, และ The
Nature Conservancy
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นัักปล่่อยมลภาวะแห่่งนอร์์เวย์์และโครงการ REDD+
การสนัับสนุุนตลาดคาร์์บอนโดยองค์์กร NGOs นั้้�นมัักเกิิดขึ้้�นโดยทางอ้้อม ในวัันที่่� 27 กัันยายน 2007 นาย Lars
Løvold ซึ่่�งเป็็นผู้้�อำำ�นวยการกองทุุนเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ป่่าเขตร้้อนแห่่งนอร์์เวย์์ และนาย Lars Haltbrekken ประธานองค์์กร
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม (Friends of the Earth Norway) ร่่วมกัันเขีียนจดหมายถึึงนายกรััฐมนตรีีนอร์์เวย์์ นาย Jens Stoltenberg ในขณะนั้้�น ขอให้้ช่่วยอนุุรัักษ์์ป่่าเขตร้้อนเพื่่�อแก้้ปััญหาโลกร้้อน และขอให้้ Stoltenberg อนุุมััติิเงิินทุนจำ
ุ ำ�นวน 1 พััน
ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯเป็็นประจำำ�ทุุกปีีเป็็นเวลา 5 ปีีเพื่่�ออนุุรัักษ์์ป่่าเขตร้้อนเพื่่�อแก้้ปััญหาโลกร้้อน โดยให้้เหตุุผลว่่ารััฐบาลไม่่
ควรใช้้เงิินไปกัับการสร้้างกลไกชดเชยคาร์์บอน แต่่ควรใช้้เพื่่�อการลดการปล่่อยกาซเรืือนกระจก
ต่่อมาพวกเขาได้้เชิิญนาย Márcio Santilli จากองค์์กร NGO ของบราซิิลชื่่�อ Brazilian organisation Instituto
Socioambiental มาพบปะกัับนัักการเมืืองนอร์์เวย์์และโปรโมทแนวคิิดดัังกล่่าว ซึ่่�งเป็็นการเลืือกบุุคคลรัับเชิิญที่่�แปลก
ประหลาดเนื่่�องจากในปีี 2005 นาย Santilli เคยเขีียนบทความสนัับสนุุนการซื้้�อขายคาร์์บอนเครดิิตที่่�ได้้จากการอนุุรัักษ์์ป่่า
เขตร้้อน
ในวัันที่่� 10 ธัันวาคม 2007 รััฐบาลนอร์์เวย์์ประกาศว่่าประเทศได้้ “เตรีียมพร้้อมที่่�จะเพิ่่�มการสนัับสนุุนกิิจกรรม
รัักษาป่่าในประเทศกำำ�ลัังพััฒนาเป็็นจำ�นวน
ำ เงิิน 550 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯต่่อปีี” และนายกรััฐมนตรีี Jens Stoltenbergรััฐ
มนตรีีว่่าการกระทรวงสิ่่�งแวดล้้อม นาย Erik Solheim และรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพลัังงาน นาย Åslaug Haga ได้้ร่่วมกััน
นำำ�เสนอกลยุุทธ์์ของนอร์์เวย์์ที่่�จะป้้องกัันมิิให้้มีีการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า โดยมีีอุุตสาหกรรมน้ำำ�มั
� ันของนอร์์เวย์์อยู่่�เบื้้�องหลัังการ
สนัับสนุุนในครั้้�งนี้้�
รััฐบาลนอร์์เวย์์ถืือหุ้้�นสองในสามของบริิษััทน้ำำ�มั
� ันยัักษ์์ใหญ่่ซึ่่�งก็็คือื Equinor ตลอด 30 ปีีที่่�ผ่่านมา Equinor ขุุดหลุุม
เจาะน้ำำ�มั
� ันดิิบในเขตอาร์์คติิกเหนืือกว่่าร้้อยหลุุม และยัังไม่่มีีแผนที่่�จะหยุุดเจาะ “การผลิิตน้ำำ��มันั และก๊๊าซธรรมชาติิในตอน
เหนืือเป็็นแหล่่งพลัังงานที่่�สำำ�คััญของผู้้�บริิโภคทั่่�วโลก” เว็็บไซต์์ของบริิษััทประกาศ และหลัังจากนั้้�นเป็็นต้นม
้ า อุุตสาหกรรม
น้ำำ��มัันของนอร์์เวย์์ก็็เริ่่�มวางแผนอนุุรัักษ์์ป่่าเสื่่�อมโทรมในประเทศโลกที่่�สามเพื่่�อการฟอกเขีียว นี่่�คืือที่่�มาของ REDD
ในวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2007 นาย Stoltenberg เข้้าร่่วมประชุุม COP ณ เมืืองบาหลีี และกล่่าวถ้้อยแถลงการณ์์
ว่่าการหยุุดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่านั้้�นสามารถทำำ�ได้้อย่่างง่่ายๆและใช้้ทุุนไม่่มากเลย :
“ด้้วยการใช้้มาตรการที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อป้้องกัันการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า เราสามารถลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกใน
บรรยากาศลงได้้อย่่างรวดเร็็วและเกิิดต้้นทุุนที่่�ต่ำำ�� เทคโนโลยีีนี้้�เป็็นที่่�รู้้�จัักแพร่่หลายมานานเป็็นพันั ๆปีีแล้้ว เพราะทุุกคนรู้้�ดีี
ว่่าเราไม่่ควรตััดต้้นไม้้”
นาย Stoltenberg ประกาศอย่่างชััดแจ้้งว่่าเขาจะเสนอกลไกซื้้�อขายคาร์์บอนเพื่่�ออนุรัุ ักษ์์ป่่าเสื่่�อมโทรม :
“เราตั้้�งราคาคาร์์บอนเพื่่�อการระดมทุุน แล้้วจึึงกำำ�หนดค่่าจ้้างในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และกำำ�หนดให้้อุุตสาหกรรมที่่�
ปล่่อยมลภาวะจ่่ายค่่าเสีียหาย ดัังนั้้�นเราจึึงต้้องมีีกลไกซื้้�อขายและเก็็บภาษีีคาร์์บอนในระดัับนานาชาติิ”
นอกจากนี้้� World Bank ยัังได้้นำำ�เสนอโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�หรัับการสร้้างตลาดคาร์์บอนใน COP 13 นี้้�ด้้วย นาย
Benoît Bosquet ซึ่่�งเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิที่่� World Bank ได้้ริิเริ่่�มการพััฒนา FCPF และ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�ประสานงานของ FCPF ตั้้�งแต่่ปีี 2008-2014 “เป้้าหมายของโครงสร้้างพื้้�นฐานนี้้�คือก่
ื ่อตั้้�งตลาดคาร์์บอนที่่�
สร้้างสมดุุลให้้แก่่ทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อม” นาย Bosquet กล่่าว ต่่อมาบริิษััทน้ำำ�มั
� ัน BP Technology Ventures Inc. ได้้ลงทุุนจำำ�นวน 5 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯใน FCPF แต่่เงิินทุุนส่่วนใหญ่่ของ FCPF มัักมาจากรััฐบาลนอร์์เวย์์
เยอรมนีี และอัังกฤษ
ท้้ายที่่�สุุดแล้้วแม้้ว่่า FCPF จะได้้รัับเงิินทุุนจำำ�นวนกว่่า 1 พัันล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐฯ แต่่ก็็ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จในการ
ลดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าและก่่อให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่ายทางการบริิหารอย่่างมหาศาล

การผลัักดัันกฎหมายชดเชยคาร์์บอน
เมื่่�อเร็็วๆนี้้�ได้้มีีการอภิิปรายเรื่่�องการออกแบบ REDD อย่่างถููกต้้อง กัันอย่่างแพร่่หลาย ตััวอย่่างเช่่นบริิษััทขาย
คาร์์บอนเครดิิตของฟิินแลนด์์หรืือ Compensate ให้้เหตุุผลว่่า 91% ของโครงการที่่�ตนดููแลอยู่่�ไม่่ผ่่านการประเมิิน หรืือ
บริิษััท Sylvera ระบุุว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของโครงการ REDD ของตนนั้้�นไปไม่่ถึึงเป้้าหมาย หรืือ Bloomberg Green รายงานว่่า
โครงการป่่าคาร์์บอนของ Nature Conservancy ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จในการหยุุดการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า แต่่ข้้อมููลเหล่่านี้้�
กลัับทำำ�ให้้การชดเชยคาร์์บอนเป็็นสิ่่�งที่่�สมเหตุุผลเพราะพวกเขาแย้้งว่่าส่่วนที่่�เหลืืออีีก 9%, หรืือ 50% ของโครงการนั้้�นเกิิด
การชดเชยอย่่างแท้้จริิง Bloomberg Green อธิิบายว่่า “ในทางวิิทยาศาสตร์์แล้้ว กลไกชดเชยคาร์์บอนนั้้�นสมเหตุุผล”
เพีียงแต่่ต้้องมีีกฎหมายที่่�ดีีกว่่านี้้�
ในความเป็็นจริิงแล้้ว ไม่่มีีกฎหมายใดที่่�สามารถทำำ�ให้้กลไกชดเชยคาร์์บอน (ที่่�ไร้้ความหมายนี้้�) สามารถหยุุดยั้้�งภาวะ
โลกร้้อนได้้ ปััญหาที่่�แท้้จริิงได้้แก่่แนวคิิดเรื่่�องการชดเชยนี้้�คืือการถ่่วงเวลามิิให้้สิ่่�งที่่�ได้้ผลจริิงๆในการชะลอภาวะโลกร้้อน
ได้้แก่่การหยุุดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกนั้้�นเกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นรููปธรรม บริิษััทน้ำำ��มัันเพีียงแค่่ซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตเพื่่�อให้้บริิษััทของ
ตนเป็็น “carbon neutral” ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�ไร้้สาระ

REDD ครบรอบ 15 ปีีแห่่งกลไกที่่�เน่่าไปถึึงแก่่น

กลไกชดเชยคาร์์บอน, REDD, และ NBS เป็็นเพีียงแค่่เครื่่�องมืือของนัักปล่่อยมลภาวะทั้้�งหลายที่่�ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถ
ดำำ�เนิินกิิจกรรมปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อไปได้้ตามปกติิในขณะที่่�สร้้างภาพว่่ารัักษาสิ่่�งแวดล้้อมไปด้้วยกััน
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