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ปฏิญญาภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม  
ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และผืนป่า 

18 พฤศจิกายน 2565 
 
พวกเราประชาชนในประเทศไทย ชุมชนท้องถิ่น ชนเผ่าพืน้เมือง รวมทัง้ผู้หญิงพืน้เมือง ชุมชนที่พึ่งพิงป่า 
เกษตรกร นกัปกป้องสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ เยาวชน ตัวแทน
ประชาชนชาวมุสลิมในประเทศไทย ผู้ มีความหลากหลายทางเพศ แรงงานข้ามชาต ิและพนักงานบริการ ต่าง
รวมตัวกันเป็น ภาคีเพื่อการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม 
 
พวกเรามาจากพืน้เพที่หลากหลาย แต่มีความกังวลอย่างลึกซึง้เก่ียวกับผลกระทบร้ายแรงของวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ 
ซ่ึงเป็นภยัคุกคามส าคญัต่อทุกชีวิตในโลก รวมทัง้สงัคมของเราในประเทศไทย ในเวลาเดียวกัน เรามีข้อสงัเกตและข้อกังวล
ต่อปฏิบติัการด้านสภาพภูมิอากาศในประเทศและระดบัสากล ที่ถูกออกแบบและด าเนินการโดยขาดการมีส่วนร่วมโดยตรง 
และไม่ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจพรากไปได้ แทนที่จะให้ค าสัญญาที่ว่างเปล่า การฟอกเขียว และการ
แก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่หลอกลวง เราเรียกร้องที่ประชุม COP27 และ APEC 2022 รัฐบาลไทย และ
หน่วยงานธุรกิจ ให้ด าเนินการให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมี
ส่วนร่วม โดยยึดเอาสิทธิมนุษยชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบเป็นศูนย์กลาง  
 
วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ 
เราได้ติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศและมีความรู้สึกหวาดกลวั สภาพอากาศที่
เลวร้ายรวมทัง้ภาวะน า้ท่วม ภยัแล้ง คลื่นความร้อน การสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความไม่มัน่คงด้านอาหาร 
ความเสี่ยงด้านสขุภาพ และปัญหาอื่น ๆ ต่างทวีความรุนแรงขึน้ในแต่ละวนั ผลกระทบเหล่านีรุ้นแรงโดยเฉพาะกับกลุ่ม
ประชากรที่มักถูกผลักให้อยู่ชายขอบ และผู้ที่ไม่มีทรัพยากรมากพอ หรือไม่มีทางเลือกในการปรับตัว ในเวลาเดียวกัน 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศในระดบัต้นของโลก ที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ โดยอยู่ใน
ล าดบัที่เก้าในแง่ความเปราะบางต่อวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศระดบัโลกi  
 
ในขณะที่วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศเลวร้ายลง เรายงัคงไม่เห็นการด าเนินงานที่สร้างสรรค์เพื่อจดัท านโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัโลก รวมทัง้จากรัฐบาลไทย ตามรายงานล่าสดุของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP) ในปี 2565 เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรัฐภาคีต่อความตกลงปารีส ยงัห่างไกล
จากการบรรลเุป้าหมายที่จะลดภาวะโลกร้อนให้อยู่ต ่ากว่า 1.5 องศาเซลเซียส ii ในที่ประชุม COP26 ปีที่ผ่านมา ตามการ
คาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ (BAU) ประเทศไทยประกาศการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (NDC) ท่ี
ปรับปรุงใหม่ โดยจะลดการปล่อยคาร์บอนลง 40% ภายในปี 2573iii บรรลคุวามเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 
และบรรลกุารปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608iv อย่างไรก็ดี เป้าหมายดงักล่าวดูเหมือนจะสงูกว่าที่เป็น
จริง ซ่ึงแทบจะไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบนัเลย แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า 
(PDP) ของประเทศไทยระหว่างปี 2561-2579 มีช่องว่างที่ส าคญัระหว่างจุดเน้นของพลงังานหมนุเวียนที่ยงัไม่เพียงพอ 
และเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนที่สงูกว่าความเป็นจริงของรัฐบาลv 
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ในเวลาเดียวกัน วิกฤตพลงังานอนัเป็นผลมาจากสงครามในยูเครน และราคาเชือ้เพลิงฟอสซิลที่สงูขึน้อย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้คนจ านวนมากอยู่ในภาวะยากจนด้านพลงังานvi ในขณะที่บริษัทเชือ้เพลิงฟอสซิลยงัคงท าก าไรมากเป็นประวติัการณ์ 
แม้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนvii อย่างไรก็ดี แม่แบบ ‘การเติบโตโดยไม่มีที่สิน้สดุในโลกที่มีทรัพยากรอย่างจ ากัด’viii มี
ทางออกแล้ว กล่าวคือพลงังานหมนุเวียนจะน าไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลงังานสีเขียว แต่เชือ้เพลิงฟอสซิลยงัคงไม่มี
ทางออกในอนาคต  
 
เราตระหนักว่า อุปสรรคส าคญัในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ แม่แบบการพฒันาระดบัประเทศและโลกที่ยงัคง
มุ่งตอบสนองผลประโยชน์ของผู้ก่อมลพิษรายใหญ่ รวมทัง้อุตสาหกรรมเชือ้เพลิงฟอสซิล อุตสาหกรรมหนัก และบรรษัท
การเกษตร จากกระบวนการที่บรรษัทสร้างอิทธิพลเหนือกลไกของรัฐ ส่งผลให้หน่วยงานธุรกิจยงัคงมีอ านาจที่ไม่เหมาะสม
ครอบง ากระบวนการตดัสินใจในระดบัประเทศและโลก เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มเติมและสร้างผลก าไรทางการเงิน
สงูสดุ พวกเขายงัคงเห็นผลก าไรส าคญัเหนือประชาชนและโลก   
 
การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่หลอกลวง 
แม้จะมีการปรับปรุงเป้าหมายการบรรเทาผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศใหม่ ภาคพลงังานของไทยยงัคงพึ่งพาอย่างมาก
กับเชือ้เพลิงฟอสซิล โดยก๊าซธรรมชาติ น า้มนั และถ่านหินคิดเป็นสดัส่วนของเชือ้เพลิง 80% ในขณะที่พลงังานหมนุเวียน
คิดเป็นสดัส่วนเพียง 21%ix ปัจจุบนัยงัคงมีแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติใหม่x ในอีกด้านหนึ่ง บรรษัท
ให้พนัธกิจที่ฉาบฉวยว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรับผิดชอบต่อระบบนิเวศที่ถูกแสวงหาประโยชน์และการ
ด ารงชีวิตที่ถูกท าลาย ก าลงัน าไปสู่การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่หลอกลวง ทุนนิยมสีเขียวที่ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล มีการใช้ประโยชน์จากกลไกตลาดคาร์บอนเพื่อส่งเสริมความยัง่ยืนแบบฉาบฉวย  
 
ค าว่า “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” และ “การแก้ปัญหาที่อาศยัธรรมชาติเป็นพืน้ฐาน'' เป็นค าศพัท์ที่บญัญัติขึน้เพื่อการ
ฟอกเขียวเท่านัน้ ซ่อนข้อเท็จจริงที่ว่า บรรษัทควรด าเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อลดกิจกรรมที่ปล่อยคาร์บอน และด าเนินการ
เพื่อบรรลเุป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอน บริษัทเหล่านีห้นัไปใช้การปลกูป่าและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อลดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้จะไม่มีความชดัเจนว่าวิธีการเหล่านีจ้ะช่วยประกันให้เกิดการลดคาร์บอนได้ โดยอาจเป็น
อนัตรายต่อระบบนิเวศ และอาจถูกใช้เพื่อสนับสนุนการปล้นสะดมทรัพยากรธรรมชาติของชนเผ่าพืน้เมือง และชุมชนอื่น ๆ 
ที่ต้องพึ่งพาอย่างใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ที่แบกรับผลกระทบร้ายแรงสดุจากการฟอกเขียวเช่นนีไ้ด้แก่ กลุ่มที่อยู่
ชายขอบมากสดุ พวกเขามกัต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบติัที่ทบัซ้อน และต้องต่อสู้ดิน้รนทุกเม่ือเช่ือวนั รวมทัง้ผู้หญิง
พืน้เมือง ในเวลาเดียวกัน บริษัทเหล่านีย้งัคงปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวนมากเช่นเดิม  
 
แทนที่จะสนับสนุนโครงการพลงังานหมนุเวียนที่มีชุมชนเป็นแกนน า ซ่ึงตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงในระดบัพืน้ที่ 
และยงัสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว รัฐบาลกลบัมุ่งสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นภยั
คุกคามอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ สขุภาพ และการด ารงชีวิตของชุมชน จงัหวดัชายแดนใต้ของไทยตกเป็น
เป้าหมายส าคญั โดยมีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อ าเภอเทพา ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะxi และโรงไฟฟ้า
ชีวมวลที่นาบอนxii 
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การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่หลอกลวงยงัคงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ในเวทีระหว่างประเทศต่อไป รวมทัง้
ระหว่างการประชุม APEC2022 และ COP27 ในรูปแบบที่เรียกว่า แม่แบบเศรษฐกิจชีวภาพ-หมนุเวียน-สีเขียว (BCG) 
แม้ว่าจะมีช่ือ ‘สีเขียว’ แต่ BCG กลบัให้อ านาจมากกว่ากับบรรษัทในการจดัท าโครงการตลาดคาร์บอน การผูกขาด
ทรัพยากรธรรมชาติรวมทัง้เมล็ดพนัธุ์ และเปิดประตูให้กับวิศวพนัธุกรรม แม่แบบเช่นนีเ้ป็นแบบแผนอีกประการหนึ่งที่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล โดยไม่รับฟังเสียงของชุมชนและแนวทางแก้ปัญหาระดบัชุมชน  
 
ความสูญเสียและความเสียหาย 
ปัญหาท้าทายของความสญูเสียและความเสียหาย และการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นสิ่งที่ถูก
มองข้ามและไม่ได้รับการแก้ไข ในประชาคมระหว่างประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย โดยเห็นได้จากการจดัให้มีเงินทุน
สนับสนุนกลไกการปล่อยคาร์บอน ในขณะที่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ รวมทัง้เด็ก ผู้หญิง ผู้สงูวยั ชนพืน้เมือง เกษตรกร
รายย่อย แรงงาน และคนยากจนทั่วโลก ยงัต้องประสบกับความเสี่ยงด้านสขุภาพ ผลกระทบด้านสงัคม-เศรษฐกิจ และ
ความสญูเสียและความเสียหายที่ร้ายแรง ที่มาพร้อมกับวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยได้ประสบกับแบบแผน
ผลกระทบด้านภูมิอากาศที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อชุมชนชนบทที่ยากจนสดุของประเทศ  
 
พวกเราที่เป็นครอบครัวและชุมชนต่างเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลก พวกเรามีส่วนร่วมการพัฒนาพืน้ฐานของเศรษฐกิจ
โลก ในฐานะ ‘ผู้พิทกัษ์ป่า’ เราเป็นผู้ปล่อยคาร์บอนน้อยสดุ และมีบทบาทส าคญัอย่างย่ิงในการคุ้มครองและฟืน้ฟูระบบ
นิเวศ จากการท ากิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากลทัธิล่าอาณานิคม ชาตินิยม ปิตาธิปไตย การเหยียดเชือ้
ชาติ การเลือกปฏิบติั การกดขี่ และระบบชนชัน้วรรณะ ส่งผลให้เราไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมในโต๊ะประชุม และถูกกีดกันออก
จากระบบธรรมาภิบาล ทัง้ในระดบัประเทศและโลก เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
เราได้ติดตามการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) แต่
รู้สึกสิน้หวงักับกลุ่มคนที่สรรเสริญกันเอง ให้ค าสญัญาที่ใหญ่โต แต่แทบไม่มีผลใจเชิงปฏิบติั การประชุม COP27 ที่อียิปต์
ในปีนี ้กลายเป็นเพียงเวทีสนับสนุนให้รัฐและบรรษัทขนาดใหญ่สามารถ ‘ฟอกเขียว’ ให้ตวัเองได้ เพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเอง ในขณะที่มีตวัแทนผู้เข้าร่วมประชุมจากอุตสาหกรรมเชือ้เพลิงฟอสซิลในที่ประชุม COPxiii จ านวนมากกว่าตวัแทน
ของ 10 ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากสดุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศxiv ชุมชนที่เก่ียวข้องยงัคงประสบปัญหาใน
การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาอย่างเป็นทางการ แม้จะมีการก่อตัง้เครือข่ายซานติเอโก้xv เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิคด้านความสญูเสียและความเสียหายในการประชุม COP ปีนี ้ซ่ึงนับเป็นก้าวย่างแรก แต่ยงัต้องมีการด าเนินงาน
ต่อไปให้มีการสนับสนุนทุนอย่างเหมาะสม และมีแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนในการด าเนินงานด้วย  
 
สถานการณ์ในประเทศไทย 
ในเวลาเดียวกัน นโยบายที่ประกาศใช้โดยรัฐบาลไทย มุ่งตอบสนองภาคเอกชนที่มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากสดุ การ
ด าเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศโดยรวมของไทยเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ยงัขาดความทะเยอทะยาน ในขณะที่
แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า (PDP)xvi ยงัคงเปิดโอกาสให้บริษัทพลงังานและอุตสาหกรรมหนัก สามารถผลิตและปล่อย
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คาร์บอนต่อไปได้โดยการใช้เชือ้เพลิงฟอสซิล ในเวลาเดียวกัน นโยบายของตลาดคาร์บอนยงัคงเปิดโอกาสให้บริษัทเหล่านี ้
ได้รับผลประโยชน์มากขึน้   
 
โดยการอ้างความมัน่คงด้านพลงังาน การลงทุนและธุรกิจข้ามชาติในภูมิภาคแม่น า้โขงและสาละวิน ได้ท าให้เกิดผล
กระทบร้ายแรงด้านนิเวศวิทยาและสิทธิมนุษยชน นักลงทุนจากไทยรวมทัง้รัฐวิสาหกิจ สนับสนุนทุนให้โครงการไฟฟ้าพลงั
น า้ขนาดใหญ่ ทัง้ในประเทศและในกัมพูชา เมียนมา และโดยเฉพาะในลาว ซ่ึงก าลงักลายเป็น ‘แบตเตอร่ีที่ไม่ยัง่ยืนแห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้’xvii รวมทัง้แผนการที่จะสร้างเขื่อนทั่วประเทศลาว โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งออกพลงังานมายงั
ประเทศไทยที่เป็นเพื่อนบ้าน แม้ว่าชุมชนคนลาวจะไม่ได้ท าสิ่งใดเพื่อสนับสนุนการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แต่พวกเขาก็ต้องแบกรับผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิต อาชีพ และสิ่งแวดล้อมxviii 
 
รัฐบาลไทยยงัคงสนับสนุนให้บริษัทเอกชนเป็นผู้น าในการเสนอนโยบาย หรือจัดท ากลไกคาร์บอนเครดิต เพื่อช่วยเหลือและ
ให้ประโยชน์แก่ตนเอง ยกตวัอย่างเช่น เม่ือวนัที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะรัฐมนตรีไทยเห็นชอบให้บริษัทเอกชนสามารถเช่า
ที่ดินในป่าสงวนได้ พฒันาการเช่นนีเ้กิดขึน้หลงัรัฐบาลได้ผลกัดนัเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพื่อขบัไล่ชนพืน้เมืองและชุมชนที่
ต้องพึ่งพาป่า ออกจากที่ดินของตนเองที่อยู่ในเขตป่าสงวนตาม ‘นโยบายทวงคืนผืนป่า’ โดยเฉพาะกรณีของชุมชน
กะเหร่ียงบ้านบางกลอยxix และชาวบ้านซบัหวายxx และในอีกหลายพืน้ที่ทัว่ประเทศ ที่ถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายป่า
สงวนของประเทศไทย พวกเขาถูกขบัไล่ออกจากที่ดินของบรรพชน และตกเป็นเป้าการข่มขู่ คุกคาม และความรุนแรงทาง
กายและใจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 
ในขณะที่คณะรัฐมนตรีก าลงัอยู่ระหว่างการจดัท าร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ร่าง
กฎหมายดงักล่าวไม่ได้ก าหนดให้มีความสนับสนุนโดยตรงต่อผู้ได้รับผลกระทบจากภยัพิบติั อันเป็นผลมาจากสภาพ
ภูมิอากาศ หรือการมีส่วนร่วมอย่างจริงจงัในธรรมาภิบาลด้านสภาพภูมิอากาศ คณะรัฐมนตรีมีแผนการเสนอร่างกฎหมาย
เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในปีหน้าxxi แม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะได้ใช้ร่างกฎหมายนีเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือฟอกเขียวให้กับ
ตนเอง รวมทัง้เร่ืองคาร์บอนเครดิตxxii 
 
เรามีความเห็นว่า นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศใช้ในระดบัโลกหรือในประเทศไทย 
ยงัมีความจ ากัดอยู่เฉพาะเพื่อผลประโยชน์แบบแคบ ๆ ของกลุ่มและองค์กร ที่มีแนวโน้มและได้รับประโยชน์จากทุนนิยมสี
เขียว โดยในกระบวนการนี ้มีการเพิกเฉยต่อองค์ความรู้ของชุมชนท้องถ่ิน และความเข้าใจที่ลึกซึง้ของพวกเขาต่อวิกฤต
ด้านสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลมุปัญหาหลากหลายวิกฤต มีการปิดปากพวกเขา และมีการตดัสินใจเก่ียวกับชีวิตของพวก
เขา โดยไม่ให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจงั  
 
อนัที่จริงแล้ว ชุมชนของเราต้องเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดบัโลกทัง้สามด้าน ปัญหามลพิษ และ
ความสญูเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ดี วิกฤตด้านประชาธิปไตยและพืน้ที่ภาคพลเมืองที่หดตวัลงใน
ประเทศไทย ท าให้เกิดปัญหาท้าทายในการต่อสู้ของเรา รัฐบาลเอาผิดทางอาญากับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้าน
สิ่งแวดล้อมที่กล้าหาญ ข่มขู่และคุกคามพวกเขาผ่านการฟ้องคดีปิดปาก (การด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกัน้การมี
ส่วนร่วมสาธารณะ: SLAPP) และไม่อ านวยความยุติธรรมในกรณีที่พวกเขาตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมร้ายแรงสดุ  
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ข้อเรียกร้องของเรา  
ในนามของ ภาคีเพื่อการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ซ่ึงเป็นพนัธมิตรหลายภาคส่วนของชุมชนระดบั
รากหญ้า ภาคประชาสงัคม, นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม, ชนเผ่าพืน้เมือง, ผู้หญิง, แรงงานข้ามชาติ, ผู้มี
ความหลากหลายทางเพศ, พนักงานบริการ, เยาวชน และตัวแทนประชาชนชาวมสุลิมในประเทศไทย เรามีข้อเรียกร้อง
ดงัต่อไปนีต่้อการประชุม COP27 และการประชุม APEC2022 รัฐบาลไทย และภาคเอกชน  
 
ข้อเรียกร้องต่อการประชุม COP27 
 

1. ประกาศให้วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศเป็นภยัฉุกเฉิน และก าหนดนโยบายให้เป็นเร่ืองเร่งด่วนสดุ ก าหนด
เป้าหมายอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้สามารถควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิโลกให้
ต ่ากว่า 1.5 องศาเซลเซียส ภายในปี 2573 ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงจากเชือ้เพลิงฟอสซิล และ
เปลี่ยนผ่านไปสู่แนวทางของพลงังานสะอาดและยัง่ยืน 

 
2. ประเทศพัฒนาแล้วและบรรษัทข้ามชาติ ต้องสนับสนุนการเยียวยาด้านสภาพภูมิอากาศโดยทนัที โดยให้ทุน 1 

แสนล้านเหรียญตามที่สญัญาเม่ือปี 2552xxiii งบประมาณนีค้วรสนับสนุนชุมชนและภาคประชาสงัคม เพื่อชดเชย
กับความสญูเสียและความเสียหายที่เกิดขึน้กับพวกเขา และเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับตวั โดยไม่ให้มีเงื่อนไข
ผูกพนักับหน่วยงานของรัฐ กลุ่มบรรษัท หรือองค์กรภาคประชาสงัคมขนาดใหญ่  

 
3. ก าหนดนโยบาย มาตรการ และกลไกสนับสนุนทุนให้กับความสญูเสียและความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นองค์

รวม โดยมีเป้าหมายเป็นผู้เสียหายและการเตรียมให้กลุ่มเสี่ยงสามารถพฒันาการปรับตวั เม่ือเกิดเหตุน า้ท่วม 
พายุ และภยัพิบติัที่เป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศอื่น ๆ เคร่ืองมือใหม่เหล่านีต้้องจดัท าขึน้ตามแนวทางที่
สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน และยึดมัน่กับหลกัการของความโปร่งใส การไม่เลือกปฏิบติั ความเท่าเทียมโดย
สาระบญัญัติ และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจงัxxiv 

 
4. ทบทวนกลไกคาร์บอนออฟเซ็ต, ความเป็นกลางทางคาร์บอน, ตลาดคาร์บอน และนโยบายคาร์บอนเครดิต 

ประกันว่ากลไกเหล่านีจ้ะไม่สนับสนุนให้เกิดการฟอกเขียวของประเทศพฒันาแล้ว และกลุ่มบรรษัท และหากมี
การด าเนินงานตามกลไกนี ้ให้มีข้อบทรับประกันว่า จะเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ รวมทัง้ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพืน้เมือง และหลกัการชีน้ าแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  

 
5. ให้น าหลกัการด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามาใช้ในการจดัท าข้อมติระดบัพหุภาคี ที่มีการรับรองในการประชุม COP 

รวมทัง้การยอมรับสิทธิในการก าหนดชะตากรรมของตนเองโดยชนเผ่าพืน้เมือง และความยินยอมที่ต้องบอกแจ้ง
ล่วงหน้าและเป็นอิสระในการตดัสินใจ การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศ ข้อบทที่เข้มแข็งเพื่อประกันให้มีการปรึกษาหารืออย่างจริงจงักับประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้องทุก
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กลุ่ม เก่ียวกับมาตรการบรรเทาผลกระทบและปรับตวัด้านสภาพภูมิอากาศ และประกันให้ใช้แนวทางสตรีนิยม
เชิงทบัซ้อน ให้มีความเท่าเทียมในเชิงสาระบญัญัติส าหรับผู้หญิงทุกกลุ่ม และสนับสนุนความเป็นผู้น าของผู้หญิง  

 
ข้อเรียกร้องต่อการประชุม APEC2022 

1. ประณามแม่แบบเศรษฐกิจชีวภาพ-หมนุเวียน-สีเขียว (BCG) ซ่ึงเน้นเฉพาะการเติบโตและผลก าไรของบรรษัท 
โดยไม่ค านึงถึงโลกธรรมชาติ ซ่ึงได้กลายเป็นเพียงยุทธวิธีเพื่อฟอกเขียวผู้ก่อมลพิษและบรรษัท ในทางตรงกัน
ข้าม ต้องมีการกระจายอ านาจการด าเนินงานตามแม่แบบเศรษฐกิจชีวภาพ-หมนุเวียน-สีเขียว และควรให้
ประชาชนและชุมชนท้องถ่ินเป็นแกนน า APEC ต้องออกแบบและด าเนินงานตามกลไกเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นผลมาจากวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ และก าหนดให้สิทธิมนุษยชน
เป็นศูนย์กลาง ในทุกปฏิบติัการด้านสภาพภูมิอากาศ รวมทัง้การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การปรับตวั และการรับมือกับความสญูเสียและความเสียหาย เพื่อให้เกิดผลในเชิงบวก แม่แบบเศรษฐกิจ
ชีวภาพ-หมนุเวียน-สีเขียวควรสนับสนุนการด ารงชีวิตของเศรษฐกิจระดบัรากหญ้า โดยท าให้พวกเขาได้รับ
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ แทนที่จะมุ่งตอบสนองผลประโยชน์ของบรรษัท และท าลายสิ่งแวดล้อมของพวกเรา  

2. ประกันว่า APEC จะเป็นพืน้ที่เปิดและมีประชาธิปไตย เพื่อให้ภาคประชาสงัคมเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น
เป้าหมาย มาเป็นแกนน าในการแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดบัประเทศและระหว่าง
ประเทศ  

 
ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย 
 

1.  ประกันว่า นโยบายและกรอบกฎหมายระดบัประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลงังาน 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ รวมทัง้ร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
เนือ้หาสอดคล้องกับพนัธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทยxxv และตัง้อยู่บนหลกัการพืน้ฐานด้าน
สิทธิมนุษยชนว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบติั และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจงั สอดคล้องตามข้อเสนอแนะต่อประเทศ
ไทยในระหว่างกระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระรอบสาม (UPR) ของประเทศไทย ในส่วนของ
ปฏิบติัการด้านสภาพภูมิอากาศxxvi โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อเสนอแนะจากฟิจิ, ไซปรัส, มลัดีฟส์ และคอสตาริกา 
ประกันการมีส่วนร่วมอย่างเป็นผลในปฏิบติัการด้านสภาพภูมิอากาศของชุมชนที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ผู้หญิง คุ้มครอง
บทบาทที่ส าคญัของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม และด าเนินการในเชิงรุกเพื่อป้องกันการฟ้องคดีปิด
ปาก โดยก าหนดเป็นกฎหมายต่อต้านการฟ้องคดีปิดปาก ก าหนดให้“กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อม” ที่ก าลงัจดัตัง้ขึน้ใหม่ มีบทบาทที่เข้มแข็ง  

 
2. ประกันให้มีการเปลี่ยนผ่านด้านพลงังานที่เป็นธรรมอย่างรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนจากเชือ้เพลิงฟอสซิลเป็น

พลงังานหมนุเวียนและพลงังานสะอาด การจัดท าระบบพลงังานที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ทบทวน
แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า และระบบการกระจายพลงังาน เพื่อประกันการเข้าถึงได้และการใช้ไฟฟ้าของ
ประชาชน ลดก าลงัผลิตส่วนเกินและลดภาระการเงินที่มีต่อประชาชน ยุติการลงทุนในโครงการเชือ้เพลิงฟอสซิล 
ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติใหม่ รวมทัง้การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่หลอกลวง ซ่ึงส่งผลกระทบด้านลบต่อ
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ประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลงัน า้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ยุติการเดินเคร่ือง
โรงไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและสิ่งแวดล้อม และงดเว้นจากการเปิดโรงไฟฟ้าใหม่ในลกัษณะนี ้
สนับสนุนโครงการพลงังานหมนุเวียนที่ชุมชนเป็นแกนน า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
แทนที่จะเป็นการตอบสนองต่อหน่วยงานธุรกิจ 

3. เปลี่ยนผ่านจากเกษตรเชิงเด่ียวที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบรรษัท ไปเป็นเกษตรเชิงนิเวศภายในปี 2573 
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย ชนเผ่าพืน้เมือง ชุมชนท้องถ่ิน และประชาชในเขตเมืองให้มีบทบาทในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก อนุรักษ์เมล็ดพนัธุ์ในท้องถ่ินและที่หลากหลาย และส่งเสริมการปรับตวั ความมัน่คงด้านอาหาร
และความหลากหลายทางชีวภาพ  

4. สอดคล้องตามข้อสงัเกตเชิงสรุปกรณีประเทศไทย ของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบติัทางเชือ้ชาติ
ในทุกรูปแบบ (CERD) ปี 2564 ประกาศใช้กฎหมายเพื่อรับรองความเป็นชนพืน้เมืองของกลุ่มที่จ าแนกตนเองว่า
เป็นชนพืน้เมือง และประกันให้พวกเขาสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ ตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชน
เผ่าพืน้เมือง ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีการเกษตรแบบดัง้เดิมของชนเผ่าพืน้เมือง รวมทัง้การท าไร่หมนุเวียน และ
รับรองและสง่เสริมบทบาทของพวกเขาในฐานะ ‘ผู้พิทกัษ์ป่า’ และ ‘ผู้พิทกัษ์ทะเล’ ประกันให้มีการขอความ
ยินยอมที่ต้องบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระในการตดัสินใจก่อนการจดัท านโยบายและมาตรการด้านกฎหมาย 
และโครงการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเก่ียวข้องกับชนเผ่าพืน้เมืองและชุมชนท้องถ่ิน  

5. ทบทวนนโยบายทวงคืนผืนป่า และประกันว่านโยบายระดบัชาติใด ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพืน้ที่ป่าโดยรวม ต้อง
เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่อาศยัอยู่ หรือด ารงชีพในพืน้ที่ดงักล่าว เคารพ คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิ
ชุมชนในการจดัการป่า ชายฝ่ังทะเล และระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน ปฏิรูปกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับป่าไม้ เพื่อ
ยอมรับสิทธิในที่ดินของชุมชน และยกเลิกข้อบทใดที่เอาผิดทางอาญากับชนเผ่าพืน้เมือง และชุมชนที่พึ่งพาป่า
และอาศยัอยู่ในพืน้ที่ป่าสงวน ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวนัที่ 5 ตุลาคม 2565 และระเบียบของกรมป่าไม้ และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ทัง้นีเ้พื่อไม่สนับสนุนกลไกคาร์บอนเครดิต / การฟอกเขียวของภาคเอกชนในการ
ท าโครงการในพืน้ที่สาธารณะและป่าชุมชน ให้ความส าคญักับการเลิกใช้เชือ้เพลิงฟอสซิลเพื่อบรรลเุป้าหมายการ
ปล่อยคาร์บอน แทนที่จะพึ่งพาโครงการปลกูป่า  

6. ยุติการฟอกเขียวโดยการทบทวนนโยบายเก่ียวกับตลาดคาร์บอน ความเป็นกลางทางคาร์บอน และคาร์บอนเครดิต 
เนื่องจากนโยบายเหล่านีมี้แต่จะสนับสนุนการฟอกเขียว โดยไม่สามารถลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้อย่างจริงจงั ควรมีการปฏิรูปนโยบายความรับผิดชอบร่วมกันในระดบัที่แตกต่าง (CBDR) เพื่อให้เกิด
ความหลากหลาย และผลกัดนัการลดอตัราการปล่อยคาร์บอนของแต่ละบริษัท หากมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก หรือเพื่อบรรเทาความสญูเสียและความเสียหาย รัฐบาลควรก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบติัเหล่านีโ้ดยไม่ผูกพนักับคาร์บอนเครดิต หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อเป้าหมายการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือปล่อยให้บรรษัทสามารถสร้างผลก าไรได้จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

7. เพิ่มความเข้มแข็งของกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ส าหรับโครงการของรัฐบาล
และภาคเอกชน รวมทัง้โครงการพฒันา อนุรักษ์ หรือโครงการบรรเทาภยัพิบติัใด ๆ หรือโครงการใด ๆ ที่อ้างว่า
แก้ปัญหาหรือเช่ือมโยงกับสภาพภูมิอากาศ ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ ประกาศใช้กฎหมายที่บงัคบัให้มี
การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน ที่มีผลผูกพนัต่อหน่วยงานธุรกิจทุกแห่ง รวมทัง้รัฐวิสาหกิจเพื่อจ าแนก ป้องกัน 
และบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึน้หรือเกิดขึน้แล้วจากโครงการของพวกเขา  
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8. จัดท าความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างพลเมืองในภูมิภาค รวมทัง้ภูมิภาคแม่น า้โขงหรืออาเซียน เพื่อการเรียนรู้
และรณรงค์ด้านนโยบายและปฏิบติัการ เพื่อรับมือและเยียวยาภยัพิบัติ และเพิ่มความสามารถในการปรับตวั  

9. จัดท าการพยากรณ์ในอนาคต การออกแบบ และแผนการโดยทนัที โดยการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและจริงจงั
ของประชากรที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและปรับตวัให้เข้ากับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะภยัน า้ท่วม ภยัแล้ง พืน้ที่ที่มกัประสบภยัพิบติั ผลกระทบต่อสขุภาพ ที่พกัอาศยั ความ
เปราะบางอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ โดยต้องมีการด าเนินงานอย่างยัง่ยืนและสอดคล้องกับพนัธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศของไทย รวมทัง้ข้อบทในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
(ICESCR)   

10. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในเขตเมืองและชนบท ที่เหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การ
วางผงัเมือง การขนส่งสาธารณะ ระบบะลงังานหมนุเวียน ระบบความมัน่คงด้านอาหาร พืน้ที่เพื่อการฟืน้คืน
ธรรมชาติ การปรับตัวด้านสภาพภูมิอากาศ การจดัการทรัพยากร การศึกษา ฯลฯ โดยให้จัดท าโครงการเหล่านีใ้น
ระบบสวสัดิการสาธารณะ โดยประชาชนได้รับความคุ้มครองและได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  

11. ลดช่องว่างของความไม่เท่าเทียม และสร้างความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ เพศสภาพ สงัคมและการเมือง เนื่องจาก
วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศไม่ได้เกิดขึน้ในสญุญากาศ แต่มีส่วนเก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองที่
ตกอยู่ใต้อิทธิพลของการผูกขาดอ านาจ ทรัพยากร เศรษฐกิจและสงัคม ก าหนดนิยามของ ‘การเปลี่ยนผ่านที่เป็น
ธรรม เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม’ ที่ยอมรับบทบาทของชุมชนระดบัรากหญ้าในการ
แสวงหาและด าเนินการตามทางออกเพื่อแก้ไขวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ และด าเนินการในลกัษณะดงักล่าว  

 
ข้อเรียกร้องต่อภาคเอกชน 
1. ภาคเอกชนต้องยุติการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และยุติการละเมิดสิ่งแวดล้อม ในทางตรงกัน

ข้าม ภาคเอกชนต้องเคารพสิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล และปรับการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับหลกัการชีน้ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน แผนปฏิบติัการระดบัชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนของไทย และต้องก าหนดกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธมินุษยชนอย่างเป็นผล รวมทัง้กลไกรับข้อ
ร้องเรียนส าหรับคนทัว่ไปที่ต้องการแสวงหาการเยียวยาจากผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินงานของ
ธุรกิจ  

2. ภาคเอกชนที่ด าเนินธุรกิจจนส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากสดุในประเทศ ต้องรับผิดชอบต่อการ
กระท าของตนโดยการลดและยุติการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในกระบวนการผลิตและกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ โดย
ให้ลดลงอย่างน้อย 50% ภายในปี 2573 และลดลง 20% ภายในปี 2593 เม่ือเทียบกับข้อมลูฐานในปี 2563 โดย
ไม่ต้องพึ่งพาตลาดคาร์บอน หรือการดูดจบัคาร์บอน เพื่อเบี่ยงเบนจากเป้าหมายนี ้และไม่ท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อสงัคมและระบบนิเวศ จดักิจกรรมระดมทุนเพื่อจดัท ากองทุนให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ฟู และการปรับตวัส าหรับ
ผู้เสียหายจากสภาพภูมิอากาศ  

 
แถลงการณ์นีไ้ม่เพียงเป็นข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนอื่น ๆ หากยงัเป็นค ามัน่ต่อปฏิบติัการของเรา เราขอ
เชิญทุกคนให้เข้ามามีส่วนร่วมในปฏิบติัการนี ้และผลกัดนัวาระนีใ้ห้เป็นเป้าหมายร่วมกัน เพื่อรับมือกับหายนะด้านสภาพ
ภูมิอากาศที่ก าลงัเกิดขึน้และไม่อาจแก้ไขได้   
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