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ใบแถลงข่าว 
#เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม: ถึงเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และมีส่วนร่วม พร้อมกับการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานที่มีประชาชนเป็นแกนน า เพื่อยุตกิารฟอกเขียวและเลกิ

ใช้เชือ้เพลิงฟอสซิล! 

 

24 พฤศจิกายน 2565, กรุงเทพฯ - มลูนิธิมานุษยะ, Thai Climate Justice for All (TCJA), มลูนิธิภาคใต้สีเขียว, 

เครือข่ายความร่วมมือของภาคประชาสงัคมเพื่อการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย, Thai Business & 

Human Rights Network, และภาคีองค์กรชุมชนและภาคประชาสงัคมที่หลากหลาย ได้รวมตัวกันครัง้ใหม่ในนาม #เราคือ

ขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เพื่อเปิดตวั ปฏิญญาภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นสตรีนิยม 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม  ด้านพลงังาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และผืนป่า ในการแถลง

ข่าวที่โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ในปฏิญญาดงักล่าว เครือข่ายของเราได้เสนอข้อ

เรียกร้องส าคญัต่อที่ประชุมระหว่างประเทศ COP27 และ APEC2022 รัฐบาลไทย และภาคเอกชน เพื่อให้มีการรับฟังเสียง

ของพวกเราท่ามกลางภยัฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนั และการผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่เป็นสตรีนิยม 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม  

 
ความจ าเป็นที่จะต้องมี #การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ที่เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม   
ชุมชนท้องถ่ินได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายการฟอกเขียว และถูกด าเนินคดีอาญา 

ภายใต้การแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่จอมปลอมของประเทศไทย พวกเขาไม่สามารถอดทนกับการถูกผลกัให้อยู่ชาย

ขอบได้อีกต่อไป #เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นพนัธมิตรที่รวมตัวกันเพื่อการต่อสู้ที่แท้จริงของชีวิต และ

แนวทางออกที่มีชุมชนเป็นแกนน า เป็นการเปลี่ยนไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วน

ร่วม  Emilie Palamy Pradichit ผู้ ก่อตัง้และผู้อ านวยการบริหารมลูนิธิมานุษยะ อธิบายว่า: 

 
"ขบวนการเพ่ือความยุติธรรมทางสภาพภูมิอากาศท่ีทับซ้อนน้ี ประกอบด้วยผู้หญิงพ้ืนเมือง ชุมชนในป่า นัก
ปกป้องสภาพภูมิอากาศและสิง่แวดล้อม แรงงานข้ามชาติ และนักสตรีนิยม ซ่ึงได้รวมตัวกันเพ่ือต่อต้านการ
ฟอกเขียวและการใช้อิทธิพลของบรรษัทในการก าหนดกลไกเกีย่วกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ถงึเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงจากรากหญ้า เน่ืองจากการประชุม COP27 ไม่ได้น าไปสู่การหยุดใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล และการ
ทดแทนด้วยแนวทางพลังงานสะอาดและหมุนเวียน ด้วยเหตุดงักล่าว #เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่านท่ีเป็นธรรม 
จึงเป็นพ้ืนท่ีให้คนระดับรากหญ้าเป็นแกนน าในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้มีการรับฟังและพิจารณา
เสียงของพวกเขา เพ่ือให้สามารถแบ่งปันข้อกังวล แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหาสีเขียวท่ีมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง การสร้างเอกภาพ การพูดความจริงต่อผู้มีอ านาจโดยการเปล่งเสียงอย่างสามัคคีและมีพลัง จะไม่มี
การเปลี่ยนผ่านท่ีเป็นธรรม ถ้าผู้พิทักษ์โลกธรรมชาติของเราไม่อยู่ในแนวหน้าของการต่อสู้อย่างแท้จริง” 

 

https://www.manushyafoundation.org/
https://www.thaiclimatejusticeforall.com/
http://www.greensouth-th.org/app/home.php?fbclid=IwAR1ks2Fw65g9fVzunufE0ZSctRPnOuVKabZFHgsN5SiLXpkwk8Ed644a0b4
https://www.manushyafoundation.org/coalition-buildin
https://www.manushyafoundation.org/coalition-building
https://www.manushyafoundation.org/coalition-building
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ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศในระดบัต้นของโลก ที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ1 แต่รัฐบาล

ไทยไม่ด าเนินการอย่างเพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายนี ้และยงัเลือกการฟอกเขียวและให้สญัญาที่ว่างเปล่าดงัที่

กฤษฎา บุญชยั ผู้ประสานงาน TCJA ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนีอ้ธิบายไว้ว่า  

 

“รัฐบาลไทยประกาศแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40% ต่อองค์การสหประชาชาติ แต่เม่ือดูรายละเอียด
ของเป้าหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเป็นเป้าหมายท่ีไม่เพียงพอ รัฐบาลและภาคเอกชนไม่ได้ปรับเปลี่ยนมาก
เพียงพอเพ่ือบรรลุเป้าหมายใหม่น้ี ในความเป็นจริง รัฐบาลยังคงลงทุนในเหมืองถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และ
แหล่งพลังงานฟอสซิลอย่างอ่ืน” 
 
การเอาผิดทางอาญากับชนเผ่าพืน้เมืองและนกัปกป้องสิทธิที่ดิน  
แนวทางแก้ปัญหาที่บกพร่องเพื่อรับมือกับผลกระทบด้านลบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลไทย จะย่ิง

ท าให้สถานการณ์เลวร้ายลง ชนเผ่าพืน้เมืองและชุมชนที่ต้องพึ่งพาป่าก าลงัถูกด าเนินคดีอาญา ถกูคุมขัง และถูก

ขับไล่ออกจากแผ่นดิน โดยอ้างว่าเป็นโครงการทวงคืนผืนป่า2 มีการพฒันากลไกเพื่อฟอกเขียวรวมทัง้ตลาดคาร์บอน

และคาร์บอนเครดิต รวมทัง้โครงการพลงังานที่ขาดความยัง่ยืน เช่น เขื่อนไฟฟ้าพลงัน า้ ซ่ึงก าลงัท าลายสิ่งแวดล้อมและ

การด ารงชีพของชุมชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ3 

 

นิตยา ม่วงกลาง แกนน าชุมชนที่เป็นตวัแทนของชาวบ้านซบัหวาย 14 คนถูกด าเนินคดีอาญาตามการแก้ไขปัญหาสภาพ

ภูมิอากาศที่จอมปลอมของประเทศไทย เธอได้กล่าวว่า: “รัฐบาลยังคงให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกกับบทบาทของ

บรรษัทในการจัดการทรัพยากร เป็นเหตุให้มีการน าทรัพยากรออกจากชุมชน ท้ังท่ีชุมชนอยู่ในจุดท่ีจัดการ
ทรัพยากรได้ดีท่ีสุด เราต้องการให้ชุมชนท่ีอยู่ร่วมกับป่า เป็นแกนน าในการจัดการทรัพยากร เน่ืองจากเราเป็นผู้
คุ้มครองป่า เราไม่ได้ท าลายป่า จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับประชาชน ไม่ใช่บรรษัท” 

 
ไม่อาจมีการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมและความยุติธรรมของสภาพภูมิอากาศได้โดยไม่มีการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน  
สิทธิมนุษยชนต้องเป็นศูนย์กลางของปฏิบติัการเพื่อสภาพภูมิอากาศ ปฏิญญาดงักล่าวเน้นถึงความจ าเป็นที่จะต้อง

ก าหนดให้สิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์กลางของปฏิบติัการเพื่อสภาพภูมิอากาศทุกประการ ทัง้ในระดบัประเทศและระหว่าง

ประเทศ โดยต้องมีการคุ้มครองอย่างเป็นผลต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็น

ตวักระตุ้นของการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ไครียะห ์ระหมนัยะ เยาวชนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสภาพภูมิอากาศ “ลูก

สาวแห่งทะเลจะนะ” ซ่ึงเป็นที่รู้จกักันดีจากการต่อสู้เพื่อ #Saveจะนะ มาจากชุมชนในภาคใต้ซ่ึงก าลงัมีการพฒันานิคม

อุตสาหกรรมจะนะขนาดใหญ่ ซ่ึงจะท าให้เกิดมลพิษทางอากาศและท าลายสขุภาพ เธอได้กล่าวเสริมว่า  
 
“พวกเราต่อสู้เพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด เพ่ือสภาพภูมิอากาศ เพ่ือสุขภาพ และการด ารงชีพของเรา แต่ผู้ท่ีอยู่ใน
อ านาจยังคงเพิกเฉยต่อเรา และตดัสินใจเกี่ยวกับเราโดยมองไม่เห็นหัวพวกเรา ชุมชนของดิฉันถูกหลอกลวง 
ถูกด าเนินคดีอาญา และถูกคุกคาม เป็นเหตุให้พวกเราต้องออกมาประท้วง ถ้ามีการเคารพสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ
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เรา เราก็คงไม่ต้องออกมา ถ้าสิทธิท่ีจะได้หายใจอากาศท่ีสะอาดเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เราก็ไม่ควรต้องออกมา
เรียกร้อง แต่ท าไมเราจึงต้องออกมาเรียกร้อง?” 
 

คะติมะ หลีจ๊ะ ผู้หญิงพืน้เมืองเผ่าลีซู สมาชิกของเครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย เน้นถึงจุดยืนร่วมกันในการต่อสู้เพื่อ

ความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ “เป็นเร่ืองจริงท่ีชุมชนชายขอบมากสุด มักได้รับผลกระทบรุนแรงสุดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ถ้าสถานการณ์ด้านสภาพภูมิอากาศเลวร้ายลงไปอีก มันก็จะส่งผลกระทบท่ี
เลวร้ายต่อทุกคน (รวมท้ังประเทศพัฒนาแล้วด้วย) จึงเป็นเร่ืองส าคัญมากท่ีเราต้องร่วมมือกัน เพ่ือแสวงหา
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน” 
 

“เรากระตุ้นรัฐบาลไทย บริษัท และหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ ให้

เรียนรู้จากปฏิญญาภาคประชาชนฉบับนี ้ซ่ึงเราได้ระบุถึงข้อเรียกร้องส าคัญของ #เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่าน
ที่เป็นธรรม สมาชิกของเราซ่ึงเป็นคนระดับรากหญ้า นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรม ต่างเป็น
ผู้ เช่ียวชาญอย่างแท้จริงในแนวทางแก้ปัญหาที่มีแกนน าเป็นชุมชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และจัดท าแนวทางแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เป็นผล ถงึเวลาของขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม
ที่จะมีแกนน าเป็นผู้หญิง ชนเผ่าพืน้เมือง นักสตรีนิยม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ หากเราต้องการบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามความตกลงด้านสภาพภูมิอากาศกรุงปารีส” นาดา ไชยจิตต์ ที่ปรึกษาการรณรงค์ด้านสิทธิ

มนุษยชน มลูนิธิมานุษยะกล่าวสรุป  

 

เราได้เสนอปฏิญญาภาคประชาชนในระหว่างการแถลงข่าว “จะไม่มีการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม หากไม่มีพวกเรา” ซ่ึง

จดัขึน้ที่โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นาดา ไชยจิตต์ เป็นผู้ด าเนินรายการ และน าเสนอ

บริบทที่น าไปสู่การจดัตัง้ขบวนการเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม โดยมีวิทยากรประกอบด้วย  

○ กฤษฎา บุญชัย, ผู้ประสานงานของ Thai Climate Justice for All,  

○ ไครียะห์ ระหมันยะ “ลกูสาวแห่งทะเลจะนะ” เยาวชนนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและ

สิ่งแวดล้อม, #saveจะนะ 

○ นิตยา ม่วงกลาง, นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง ผู้น าชุมชนเครือข่ายสายทองรักษ์ป่า, #Save

ชาวบ้านซบัหวาย  

○ อัญชลี อิสมันย,ี ผู้น าสมาชิกภาคี #Saveบางกลอย และนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน 

○ นารี วงศาชล, นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงชนเผ่าพืน้เมืองตัวแทนกลุ่มชนเผ่าพืน้เมืองภาคใต้และ

เครือข่ายชาวเล อนัดามนั 

○ คะติมะ หลีจ๊ะ, นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงชนเผ่าพืน้เมือง ตวัแทนชนเผ่าลีซูเหนือ และเครือข่าย

สตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย (IWNT) ซ่ึงรวมถึงการต่อต้านการท าเหมืองในอมก๋อย #Saveอมก๋อย 

○ ดิเรก เหมนคร, นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ร่วมก่อตัง้ Green World Network, #Saveเทพา; 

○ ณัฐพงษ์ แก้วนวล, นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม  
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สามารถรับชมวีดิโอจากรายการนี ้ได้ท่ีน่ี 

 

 

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมของสื่อ โปรดติดต่อ:  

● (EN) Emilie Pradichit, ผู้ก่อตัง้และผู้อ านวยการบริหาร มลูนิธิมานุษยะ, 

emilie@manushyafoundation.org  

● (TH) นาดา ไชยจิตต์ ที่ปรึกษาการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน มูลนิธิมานุษยะ 

nada@manushyafoundation.org  

● (TH) Pranaiya Panthanuwong, Project Assistant, Thai Climate Justice for All, pantha.prim@gmail.com 
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