


คำ�นำ�

	 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มากขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นด้านสุขภาพ	 แหล่งอาหารและการดำารงชีวิต	 ชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้และ
ธรรมชาติต่างก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน	

	 แนวทางการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประชาคมโลกใช้อยู่มีสองแนวทาง
หลักๆ	ด้วยกัน	คือ	การลดก๊าซเรือนกระจก	(Mitigation)	และการปรับตัว	(Adaptation)	โดยในระยะแรก
จะให้ความสำาคัญกับการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นหลัก	 โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วต้องลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของตนเองในอยู่ในเกณฑ์ที่ได้ตกลงกันไว้ในพิธีสารเกียวโต	 ต่อมาเริ่มให้ความสำาคัญกับ
แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้นแต่ความพยายามดังกล่าวก็ยังไม่เพียง
พอที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษยชาติได้	

	 ในปี	 2554	 เริ่มมีข้อเสนอที่จะให้ความสำาคัญกับการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้มากขึ้น
เพราะการทำาลายป่าปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์	 ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำาคัญตัวหนึ่งขึ้นสู่ชั้น
บรรยากาศถึง	17-20	เปอร์เซ็นต์	

การลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้จึงได้รับความสนใจตั้งแต่นั้นมา	และได้พัฒนาต่อมาจนกลายเป็นโค
รงการเรดด์พลัส	หรือ	การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าใน
ประเทศกำาลังพัฒนา	 และรวมเอาเรื่องการจัดการป่าอย่างยั่งยืน	 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการเพิ่ม
พื้นที่การกักเก็บคาร์บอนเข้าไปด้วย	โดยมีการจัดทำาโครงการนำาร่องในประเทศต่างๆ	หลายประเทศ	รวม
ทั้งประเทศไทยด้วย

	 ชนเผ่าพื้นเมืองมีข้อกังวลหลายอย่างเกี่ยวกับการดำาเนินงานของโครงการเรดด์พลัส	 เพราะเกรง
ว่าถ้าโครงการดังกล่าวออกแบบมาโดยขาดการมีส่วนร่วมและการยอมรับเอารูปแบบและองค์ความรู้ของ
ชนเผ่าพื้นเมืองในเรื่องการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรเข้าไปในการดำาเนินงานของโครงการก็
จะเกิดปัญหาและผลกระทบต่อชุมชน	 เหมือนกับการประกาศเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทับที่ของชุมชนเหมือน
ที่ผ่านมา	 มีการอพยพชุมชนออกจากป่า	 และ/หรือมีการจำากัดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็น
แหล่งอาหารและการดำารงชีพของชุมชน	

	 ในเดือนธันวาคม	 ๒๕๕๓	 หลังจากที่มีการเจรจามาแล้วหลายปี	 ข้อตกลงเกี่ยวกับเรดด์พลัสใน
ที่สุดก็ผ่านความความเห็นชอบของประเทศภาคีสมาชิกในการประชุมครั้งที่	๑๖	ของอนุสัญญาว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เมืองแคนคูน	 ประเทศแม็กซิโก	 เวทีดังกล่าวผู้แทนของชนเผ่าพื้นเมืองเอง
ก็ต้องทำางานอย่างหนักเพื่อให้ม่ันใจว่าประเด็นเก่ียวกับเรื่องสิทธิและข้อกังวลของพวกเขาได้รับการบรรจุ
เข้าไปในข้อตกลงนี้ด้วย	 ซึ่งพวกเขาก็ทำาได้สำาเร็จ	 แม้ว่าการอ้างอิงถึงชนเผ่าพื้นเมืองและสิทธิของเขาใน
ข้อตกลงดังกล่าวไม่มีข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนหรือหนักแน่นเหมือนที่พวกเขาต้องการก็ตาม	แต่อย่าง
น้อยก็มีการบรรจุเอาเรื่องสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนี้เข้าไป	

	 ถ้าคุณเคยอ่านและศึกษาคู่มือสำาหรับชุมชนชุดแรก	และ/หรือคู่มือการฝึกอบรมเกี่ยวกับ	
“เรดด์คืออะไร”?	 /	 “เราจะทำาอะไรกับเรดด์”	 ไปแล้วคุณคงจะมีความคุ้นเคยกับข้อตกลงเกี่ยวกับเรดด์
พลัสดังกล่าว	 และคุณจะจำาได้ว่า	 ย่อหน้าที่สำาคัญอันหนึ่งของข้อตกลงแคนคูน	 คือ	 ย่อหน้าที่	 ๗๒	 ซึ่งได้
ระบุไว้ว่าประเทศภาคีสมาชิก	 (หมายถึงรัฐบาล)	 ต้องแน่ใจว่า	 “	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วน
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ร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ	 อาทิ	 ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น	 เมื่อมีการพัฒนาและปฏิบัติ
การตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ	หรือ	แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับเรดด์พลัส”	นอกจากนี้ในย่อหน้าที่	๒	ของ
ภาคผนวกที่	๑	ของข้อตกลงแคนคูนได้พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบด้านสังคมและสิ่ง
แวดล้อม	 (Safeguards)	 ที่รัฐบาลต้องสนับสนุนและส่งเสริมเมื่อดำาเนินงานโครงการเรดด์พลัส	 นอกจาก
นี้ในการดำาเนินงานโครงการเรดด์พลัสในระยะที่หนึ่ง	 หรือ	 การเตรียมความพร้อม	 การจัดทำาแผนยุทธ
ศาสตร์เรดด์พลัสแห่งชาติให้คำานึงถึงประเด็นการถือครองที่ดินตามจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองด้วย	
ดังน้ันจะเห็นได้ว่าในเชิงหลักการแล้วการดำาเนินงานโครงการเรดด์พลัสต้องให้ชนเผ่าพ้ืนเมืองเข้าไปมี
ส่วนร่วมและหลอมรวมเอาองค์ความรู้และการถือครองท่ีดินตามจารีตประเพณีของพวกเขาเข้าไปในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย	 ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดที่ปรากฎอยู่ในเอกสาร	 สามารถแปลงและนำาไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่ได้	 ทางมูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม	 ร่วมกับองค์กรภาคี	 เช่น	 คณะ
ทำางานระหว่างประเทศว่าด้วยกิจการชนเผ่าพื้นเมือง	 (IWGIA),	 POINT	 และ	 ECDF	 จึงได้ร่วมกันจัดทำา
คู่มือฝึกอบรมนี้ขึ้นมาใช้สำาหรับเรียนรู้และทำาความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นนี้	

	 ในการฝึกอบรมให้ใช้ควบคู่กับคู่มือการฝึกอบรมเล่มอื่นๆ	 ที่ได้จัดทำาไปก่อนหน้านี้แล้ว	 เช่น	
เรดด์พลัสบนฐานของชุมชน	 และการทำาเอฟปิคในโครงการเรดด์พลัส	 เพราะจะทำาให้เข้าใจเนื้อหาในราย
ละเอียดได้มากขึ้น

										คณะผู้จัดทำาขอขอบคุณ	CISU	ที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำาและจัดพิมพ์เอกสารฝึกอบรมนี้
และหากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหรือผู้สนใจทั่วไปมีข้อเสนอแนะที่ต้องการให้มีการปรับปรุงเนื้อหาและ
กระบวนการฝึกอบรมในคู่มือนี้ให้ดียิ่งขึ้น	ทางคณะผู้จัดทำาก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นครับ

คณะผู้จัดทำา
กุมภาพันธ์	2562	
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บทที่ 1 :  ที่ดินและการจัดการทรพัยากรของชนเผ่าพ้ืนเมือง

วัตถุประสงค์              

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบการจัดการท่ีดินตามจารีตประเพณีและรูป

แบบอื่น	รวมทั้งข้อท้าทายที่ชุมชนเผชิญอยู่	

ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ
หลังจากจบการฝึกอบรมชุดนี้	ผู้เข้าร่วมสามารถที่จะ

•	 อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการถือครองที่ดินตามจารีตประเพณีในชุมชนของตนเองได้

•	 อธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครอง	การจัดการ	และใช้ประโยชน์ที่ดินตามจารีตประเพณี	

	 และรูปแบบอื่นในชุมชนของตนเองได้

ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้ฝึกอบรม
•	 ให้อ่านและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา	แนวคิดและรูปแบบการใช้ที่ดินตามจารีตประเพณีของ 

	 ชนเผ่าพื้นเมือง	ที่อยู่ในชุดการฝึกอบรมที่	1	

•	 เตรียมสื่อและอุปกรณ์การสำาหรับการฝึกอบรมให้พร้อม	ให้สอดคล้องกับเนื้อหาการฝึกอบรม 

	 แต่ละชุด	

•	 จัดโต๊ะและเก้าอี้ให้อยู่ในรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้	และเป็นกันเอง	

•	 ก่อนการฝึกอบรม	ให้ชี้แจงและแนะนำาภาพรวมของคู่มือการฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วม

•	 ถ้าผู้เข้าร่วมเข้าร่วมเป็นกลุ่มใหม่ให้ทำากิจกรรมแนะนำาตัว	และระดมความคาดหวังโดยใช้เกมส์	 

	 หรือรูปแบบกิจกรรมอื่น	ๆ	ที่เหมาะสม	

ชุดฝึกอบรมที่ 1.1  แนวคิดและรูปแบบของก�รถือครองที่ดินต�มจ�รีตประเพณี

ระยะเวล�

1.30	ชั่วโมง

เนื้อห�และคำ�ถ�มหลัก

ข้อมูลประกอบ ชุดก�รฝึกอบรมที่ 1.1  
แนวคิดและรูปแบบก�รถือครองที่ดินต�มจ�รีตประเพณี

								ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน	
มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย	และมีอัตลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไป	กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาค
ต่างๆ	เช่น	ทางภาคใต้มีกลุ่มมอแกน	มอแกลน	อูลักราโว้ย	ส่วนใหญ่ทำาอาชีพประมง	นอกจากนี้	ก็มีชาว
มานิ	ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประชากรเหลืออยู่ไม่มากนักและยังดำารงชีพด้วยการหาของป่าและล่าสัตว์อยู่ทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่ม	ญักุร	โส้	กูย	แสก	เป็นต้น	ทางภาคเหนือก็มีอยู่หลายกลุ่มทั้งกลุ่มอาศัย
อยู่บนพื้นที่สูงและพื้นราบ	เช่น	กะเหรี่ยง	ลัวะ	ม้ง	เมี่ยน	ลีซู	ลาหู่	อาข่า	ถิ่น	ขมุ	มลาบรี	ฯลฯ	

	 ชนเผ่าพื้นเมืองเหล่านี้มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	การจัดการ
น้ำาการจัดการดิน	และป่าไม้	รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศเฉพาะถิ่นเป็นอย่างดี	เพราะวิถีชีวิต
ของเขาต้องพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างใกล้ชิดทั้งทรัพยากรป่าไม้และทางทะเล	

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบ
และการถือครองที่ดินตามจารีต
ประเพณีและความสำาคัญต่อ
ชุมชน

ลักษณะทั่วไปของที่ดินตาม
จารีตประเพณีของชนเผ่าพื้น
เมือง

วิธีก�ร

1.	ให้เริ่มจากการตั้งคำาถาม
ดังต่อไปนี้	หรือเขียนลงบน
กระดาษการ์ด	

		•ที่ดินตามจารีตประเพณีใน
ความเข้าใจของท่านคืออะไร?
	•ที่ดินตามจารีตประเพณีมี
ความสำาคัญต่อชุมชนอย่างไร
บ้าง?

2.	ให้เขียนคำาตอบที่ได้จากผู้เข้า
ร่วมลงบนกระดาษแผ่นใหญ่	

3.	ผู้ฝึกอบรมให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการ
และการถือครองที่ดินตามจารีต
ประเพณี	

4.	อื้อให้มีการพูดคุยและสรุป
ประเด็นจากการพูดคุยของผู้
เข้าร่วม

วัสดุอุปกรณ์/สื่อ

กระดาษการ์ด

ปากกาเคมีหลากสี	

สไลด์นำาเสนอเกี่ยว
กับแนวคิดของการ
จัดการและการถือ
ครองที่ดินตามจารีต
ประเพณี
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ก�รถือครองที่ดิน 
	 ทางองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(FAO)	อธิบายว่า	การถือครองที่ดิน	
คือ	ความสัมพันธ์ของกลุ่มคน	(ไม่ว่าจะเป็นไปตามกฎหมายหรือตามจารีตประเพณี)	ทั้งที่เป็นปัจเจก
หรือกลุ่ม	ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน	(ที่ดินหมายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ	ด้วยเช่น	น้ำา	ต้นไม้)	การถือ
ครองที่ดินเป็นสถาบัน		คือ	สังคมจะเป็นผู้ออกกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคน		กฎเกณฑ์ของการ
ถือครองที่ดินจะเป็นตัวกำาหนดว่าสิทธิในที่ดินนั้นจะมีการจัดสรรอย่างไรในสังคม		เช่น	การกำาหนดสิทธิ
ในการใช้ประโยชน์	ควบคุมและการถ่ายโอนที่ดิน	รวมทั้งความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องด้วย	สรุป	ระบบการ
ถือครองที่ดิน	คือ	ระบบที่ใช้กำาหนดว่าใครสามารถที่จะใช้ประโยชน์ทรัพยากรอะไรได้บ้าง	เป็นระยะเวลา
นานเท่าไหร่	และภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้าง	(http://www.fao.org/docrep/005/y4307e/y4307e05.
htm)	

การถือครองที่ดินพอจะแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	คือ
								1)	การถือครองที่ดินแบบส่วนตัว	(Private)	ทั้งสิทธิปัจเจก	ครอบครัว	กลุ่มคน	ฯลฯ	เป็นสิทธิ	
	 เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
								2)	การถือครองที่ดินแบบส่วนรวม		(Communal)	เป็นสิทธิร่วม	เช่น	พื้นที่เลี้ยงสัตว์	พื้นที่ป่า	
	 ใช้สอย	ฯลฯ
								3)	การถือครองที่ดินแบบสาธารณะ	(Open-access)	สิทธิไม่ได้กำาหนดให้ใครเป็นการเฉพาะ	ทุก 
	 คนสามารถเข้าถึงได้
								4)	การถือครองที่ดินโดยรัฐ	(State)	ให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งของรัฐดูแล	เช่น	กรมอุทยานฯ		
	 ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นต้น	

	 ระบบการถือครองที่ดินตามจารีตประเพณี	คือ	ระบบที่ชุมชนใช้กำาหนดสิทธิในที่ดินและ
ทรัพยากรโดยใช้หลัก	“สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน”	และ/หรือ	สิทธิความเป็นเจ้าของเป็นสำาคัญ	ซึ่ง
ไม่ใช่สิทธิเบ็ดเสร็จเด็ดขาด	ซึ่งมีสองรูปแบบ	คือ	สิทธิแบบปัจเจกหรือส่วนตัวและสิทธิแบบส่วนรวม	เช่น	
ที่นา	ที่บ้าน	ที่สวน	ที่ไร่	พื้นที่เลี้ยงสัตว์	พื้นที่ป่าใช้สอย	เป็นต้น	
 
ลักษณะทั่วไปของการถือครองที่ดินตามจารีตประเพณี	ประกอบไปด้วย
	 1)	ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเอง	ไม่ใช่หน่วยงานจากภายนอก
	 2)	เป็นการใช้และถือครองที่ดินทั้งแบบปัจเจกและกลุ่ม
	 3)	เป็นการใช้และจัดการทรัพยากรร่วมกัน	เช่น	พื้นที่ป่า	พื้นที่เลี้ยงสัตว์	พื้นที่แหล่งน้ำา	ฯลฯ
	 4)	มีการปรับปรุงระบบกฎเกณฑ์สม่ำาเสมอ	เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินและทรัพยากรอย่าง
เ	 			เต็มที่

ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทย
	 ตามระบบกฎหมายไทยกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินในประเทศไทยแบ่งเป็น	2	ประเภทหลัก	ได้แก่	
กรรมสิทธิ์ของรัฐ	และกรรมสิทธิ์ของเอกชน	เอกชนที่มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายเหนือที่ดินผืนใดก็ตามจะมี
สิทธิเบ็ดเสร็จเด็ดขาด	(Exclusive	right)	ในการกระทำาการใด	ๆ	เหนือที่ดินและทรัพยากรต่าง	ๆ	ในที่ดิน
ผืนนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้	การไม่ใช้	การจำาหน่ายถ่ายโอน	ฯลฯ		เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการยึดถือเอา
สิทธิตามการครอบครองทำาประโยชน์	(Occupancy)	มายึดถือเอาสิทธิการเป็นเจ้าของ	(Ownership)	

ซึ่งเป็นแนวคิดที่รับมาจากประเทศทุนนิยมตะวันตก	ปัจจุบันสิทธิชุมชน	(Community	Rights)	เริ่มมีการ
พูดถึงมากขึ้น	โดยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี	2540,	2550	รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วย	
แต่ยังไม่มีกฎหมายลูกออกมารองรับ	



คู่มือก�รฝึกอบรม ก�รสร้�งคว�มมั่นคงในที่ดิน    6 คู่มือก�รฝึกอบรม ก�รสร้�งคว�มมั่นคงในที่ดิน    7

ชุดฝึกอบรมที่ 1.2  ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินต�มจ�รีตประเพณีี

ระยะเวล�

1	ชั่วโมง

เนื้อห�และคำ�ถ�มหลัก

ประเภทของการใช้ประโยชน์
ที่ดินในชุมชนมีอะไรบ้าง?

วิธีก�ร

1.	ผู้ฝึกอบรมให้ข้อมูลผู้เข้าร่วม
และอภิปราย

2.	วาดแผนที่ทำามือ	หรือใช้
แผนที่ที่มีอยู่สำาหรับอธิบายการ
ถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามจารีตประเพณี

3.	จัดทำาปฏิทินวัฒนธรรมและ
การผลิตในรอบปี

วัสดุอุปกรณ์/สื่อ

สไลด์	 ตัวอย่างแผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน	

ก ร ะด าษปรุ๊ ฟ แ ล ะ
ปากกาเคมี

ตัวอย่างปฏิทินชุมชน

ภ า พ แ ผ น ที่ ชุ ม ช น
ตัวอย่าง

ข้อมูลประกอบ ชุดก�รฝึกอบรมที่ 1.2  
ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินต�มจ�รีตประเพณี

	 จากสรุปรายงานสัมมนา	(ปี	2534	หนังสือวารสารชีวิตบนดอย	ฉ.6)	เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยมีดังนี้	

ลักษณะโครงสร้างหมู่บ้านและแบบแผนการดำาเนินชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองโดยทั่วไปจะมีการใช้ประโยชน์
คล้ายๆ	กันดังนี้	
	 ก.		หมู่บ้าน
	 ข.		ป่าไม้ชุมชน
	 ค.		นา
	 ง.		ไร่
	 จ.		ป่าแนวกันไฟ
	 ฉ.		ป่าอนุรักษ์	(ป่าหากิน)	ป่าต้นน้ำา

	 โครงสร้างนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่บางอย่างจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะวิถีการ
ดำาเนินชีวิตของแต่ละเผ่าโดยเฉพาะการทำานาดำาบางเผ่าจะมีทักษะและความชำานาญมากกว่า
โครงสร้างดังกล่าวนี้จะสอดคล้องและสัมพันธ์กับวิถีการดำาเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าพื้นเมือง
ทุกขั้นตอนกล่าวคือ
					-	เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเจริญเติบโตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา
					-	เป็นแหล่งสั่งสมประสบการณ์ในการดำาเนินชีวิตการเรียนรู้ธรรมชาติซึ่งจะได้รับการฝึกฝนจากใน 
							หมู่บ้านตั้งแต่เด็ก
					-	เป็นที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็นในการดำารงชีพเช่นหาฟืนตัดไม้สร้างบ้านฯลฯ
					-	เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ของหมู่บ้าน

					-	เป็นแหล่งทำามาหากินเช่นทำานาทำาไร่ตลอดจนการเก็บหาของป่าและล่าสัตว์ต่างๆ
					-	เป็นแหล่งการสืบทอดกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับวิถีการดำาเนินชีวิตความเชื่อตลอดจนพิธีกรรมต่างๆ
ที่จะปรากฏออกมาในรูปของตำานานคำาพังเพยบทลำานำาบทสวดต่างๆไปสู่ชนรุ่นหลังสืบไป

ก�รอนุรักษ์ป่�ไม้และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่�
	 แนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าของแต่ละเผ่านั้นเกี่ยวข้องกับความเชื่อ
พิธีกรรมและกระบวนการผลิตอย่างแน่นแฟ้น

	 1.	ความเชื่อและพิธีกรรมระบบความเชื่อและพิธีกรรมนี้เกิดจากประสบการณ์ชีวิตของ	 	
	 บรรพบุรุษที่สั่งสมกันมานานแล้ววิวัฒนาการมาเป็นกฎเกณฑ์จารีตประเพณีซึ่งเอื้ออำานวยต่อ 
	 การดำาเนินชีวิตในสังคมและเอื้อต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งสัมพันธ์กับความถูกต้องและหลักศีล 
	 ธรรมระหว่างคนกับคนคนกับสัตว์และคนกับป่าไม้ความเชื่อและพิธีกรรมนี้จะเป็นกฎจารีตที่ใช้	
	 ควบคุมบังคับรักษาให้ป่าไม้และสัตว์ป่ามีความสมดุลตามธรรมชาติซึ่งทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติ	
	 ตามถ้าใครฝ่าฝืนหรือละเมิดก็จะมีบทลงโทษตามประเพณีหรือมีอันเป็นไปป่าไม้ที่อนุรักษ์ไว้เช่น	
	 ป่าช้าป่าต้นน้ำาป่าบริเวณที่ตั้งของศาลเจ้าหรือประตูหมู่บ้านฯลฯ
	 	 ความเชื่อและพิธีกรรมนี้จะเป็นกฎจารีตที่ใช้ควบคุมบังคับรักษาให้ป่าไม้และสัตว์ป่า	
	 มีความสมดุลตามธรรมชาติซึ่งทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตามถ้าใครฝ่าฝืนหรือละเมิดก็จะมีบท	
	 ลงโทษตามประเพณีหรือมีอันเป็นไปป่าไม้ที่อนุรักษ์ไว้เช่นป่าช้าป่าต้นน้ำาป่าบริเวณที่ตั้งของศาล 
	 เจ้าหรือประตูหมู่บ้านฯลฯ

	 2.	กระบวนการผลิตของแต่ละเผ่านั้นจะมีลักษณะคล้ายกันคือมีการทำาไร่ข้าวหมุนเวียน	ลักษณะ 
	 การทำาไร่ข้าวหมุนเวียนนี้จะต้องมีที่ดินหลายแปลง	ใช้หมุนเวียนกันไป	โดยแปลงหนึ่งจะใช้เวลา 
	 ทำากินประมาณหนึ่งหรือสองปีแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ		5-6		ปี	ก็กลับมาทำากินใหม่ช่วงระยะ 
	 เวลาที่ทิ้งไว้นี้สภาพป่า	ดินก็จะปรับตัวเองให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถที่จะทำาการเพาะปลูกได ้
	 อีกต่อไป	วิธีการแบบนี้ชุมชนบนพื้นที่สูง	และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้ยึดถือปฏิบัติกันมานานแล้ว		
	 เป็นวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ให้เกิดความสมดุลโดยวิธีแบบธรรมชาติ
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แผนที่ชุมชนบ้�นละอูบ แสดงตัวอย่�งก�รใช้ประโยชน์ที่ดินต�มจ�รีต 	 ชาวลเวือะที่บ้านละอูบยังมีการทำาไร่หมุนเวียน	ในลักษณะแปลงรวมของชุมชนอยู่	มีรอบในการ
หมุนเวียนประมาณ	9	-11	ปี	มีพื้นที่ทำาไร่หมุนเวียนทั้งหมด	20	แปลง	ซึ่งบางปีจะใช้พื้นที่หลายแปลงทำา
ไร่พร้อมกันเนื่องจากมีพื้นที่น้อย	ไร่แต่ละแปลงจะเรียกชื่อตามลำาห้วยและสันเขาดังนี้

ปีที่ ไร่หมุนเวียน หม�ยเหตุ

1 โกลงเญือง	–โฆละโรจ ใช้ในปี	2558	(ม่าเนอึมเอีฮ)

2 อาวมมัง	และ	ชตะมวย ใช้ในปี	2557	(เบระ)

3 อาวมฆิน ใช้ในปี	2556	(เบรอึม)

4 โกลงโลก ใช้ในปี	2555	(เบรอึม)

5 โกลงงะ-โมชู-	มอกฆรัมกล่าวง ใช้ในปี	2554	(เบรอึม)

6 โกลงลอย ใช้ในปี	2553	(เบรอึม)

7 ไมจลอง	และ	โกลงโคะ	+	เตะนะ ใช้ในปี	2552	(เบรอึม)

8 โกลงมอยจ-มอกฆรัมกเซฮ ใช้ในปี	2551	(เบรอึม)

9 เตะลโอ	 ใช้ในปี	2550	(เบรอึม)

10 เตะลโอกเซฮ	และ	โกลงเฆียก ใช้ในปี	2549	(เบรอึม)

11 โกลงฆรุก	และ	โกลงเซียง ใช้ในปี	2548	(เบรอึม)
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2
บทที่ 2 : สาเหตุของการสูญเสียที่ดินและทรพัยากรป่าไม้ในชุมชน

วัตถุประสงค์              

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงสาเหตุของการสูญเสียที่ดินและทรัพยากรป่าไม้		

ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ
หลังจากจบการฝึกอบรมชุดนี้	ผู้เข้าร่วมสามารถที่จะ

•	 อธิบายได้ว่าทำาไม	ที่ดินในชุมชนจึงสูญเสียไป	และทำาไมป่าไม้จึงถูกทำาลาย

•	 ระบุและอธิบายได้ว่ามีกฎหมายและนโยบายอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อที่ดินในชุมชนจัดทำา 

	 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามจารีตประเพณีในชุมชนของตนเองได้

ชุดก�รฝึกอบรมที่ 2.1  ส�เหตุของก�รสูญเสียที่ดินและทรัพย�กรป่�ไม้ในชุมชน

ระยะเวล�

1	ชั่วโมง

เนื้อห�และคำ�ถ�มหลัก

อะไรคือปัจจัยสำาคัญของการ
สญูเสยีทีด่นิและป่าไม้ในชมุชน?	
ยกตัวอย่างเช่น	การลงทุนใน
ที่ดิน,	การยึดที่ดิน,	การทำาไม้,	
การขยายพื้นที่อนุรักษ์,	การ
สร้างเขื่อน,	การทำาเหมืองแร่,	
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน,	
ฯลฯ

อะไรคือประเด็นท้าทาย	เกี่ยว
กับสิทธิที่ดินและป่าไม้?	

วิธีก�ร

1.ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ทำาลายป่าและการทำาให้ป่า
เสื่อมโทรม	จากเอกสาร	
R	–	PP	

2.	นำาเสนอแผนที่การตั้งถิ่นฐาน
ของชนเผ่าพื้นเมืองและพื้นที่ป่า
ไม้ในประเทศไทย

3.	แบ่งกลุ่มย่อย	อภิปรายเกี่ยว
กับปัญหาและประเด็นผลกระ
ทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเอง

4.	นำาเสนอผลกลุ่มย่อยและ					 
				สรุป

วัสดุอุปกรณ์/สื่อ

แผนที่,	

ส ไ ลด์ ข้ อ ส รุ ป เรื่ อ ง
การทำ าลายป่ าและ
ป่ า เ สื่ อม โทรมจาก
เอกสาร	R-PP,	

แผนที่ทำามือจากช่วง
แรก
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ข้อมูลประกอบ ชุดก�รฝึกอบรมที่ 2.1 
นิย�มก�รทำ�ล�ยป่�และก�รทำ�ให้ป่�เสื่อมโทรม

ก�รทำ�ล�ยป่� 	คือการเปลี่ยนแปลงที่ดินอันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์จากพื้นที่ที่เป็นป่าไปเป็น
พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า	(UNFCCC,	2006)

ป่�เสื่อมโทรมคือ	พื้นที่ป่าในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วน	มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์
เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย	และป่าไม้ยากที่จะกลับฟื้นคืนได้ตามธรรมชาติ	โดยมีลูกไม้ขนาดความสูงเกิน	2	
เมตรขึ้นไปขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ	20	ต้น	หรือมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลำาต้นที่สูง	130	
เซนติเมตรตั้งแต่	50-100	เซนติเมตร	ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ	8	ต้น	หรือมีไม้ขนาดความโต
เกิน	100	เซนติเมตรขึ้นไป	ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ	2	ต้น	หรือพื้นที่ป่าที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง	
3	ลักษณะดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำานวนไม่เกินไร่ละ	16	ต้น	(ระเบียบกรมป่าไม้	มาตรา	20	ออก
ตาม	พ.ร.บ	ป่าสงวนแห่งชาติ	2007)

ตัวแปรในก�รก�รนิย�มพื้นที่ป่� เสื่อมโทรม

ส�เหตุของก�รทำ�ล�ยป่�และป่�เสื่อมโทรมในประเทศไทย
จากเอกสาร	R-PP	ของกรมอุทยานฯ	ระบุถึงสาเหตุของการทำาลายป่าและป่าเสื่อมโทรมในประเทศไทยดังนี้

ตัวแปร UNFCCC 2001 CBD 2001 FAO 2006 ไทย

ขนาด	(ไร่) 0.3125	–	6.25 3.125 3.125 1

ความสูง	(เมตร) 2.5 5 5 3

เรือนยอดปกคลุม	(%) 10-30 10 10 30

ก�
รท

ำ�ใ
ห้พ

ื้นท
ี่ป่�

ลด
ลง

 

1.	 การบุกรุกแผ้วถางป่า	(การ
เปลี่ยนพื้นที่ป่าธรรมชาติ
ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
เชิงเดี่ยวแบบเชิงพานิชย์	
และการลงทุนอื่นๆเกี่ยวกับ
พืชอาหาร	และพืชพลังงาน	
สวนป่า	และรีสอร์ท)	

1.	 แนวเขตป่าและเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ชัดเจน
2.	 สังคมขาดความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ป่าไม้
3.	 ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

4.	 ความยากจนนำาไปสู่การใช้พื้นที่ป่าเพื่อการดำารงชีพ	
5.	 ความขัดแย้งระหว่างการอนุรักษ์กับการดำาเนินการ

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	เช่น	(ก)	รัฐบาลและบริษัท
เอกชนส่งเสริมการปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน
โดยการประกันราคาผลผลิตที่อาจเป็นส่ิงจูงใจให้มี
การบุกรุกแผ้วถางป่าเพิ่มขึ้น	(ข)	การส่งเสริมการท่อง
เที่ยวในเขตป่าธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติโดยไม่มี
การควบคุมผลกระทบและควบคุมขีดความสามารถ
ในการรองรับของพื้นที่	

4.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.	 การเพิ่มจำานวนประชากร	

1.	 การลักลอบตัดไม้	 1.	 การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งพอ	
2.	 ไม้บางชนิดมีราคาสูง	เป็นสิ่งจูงใจในการลักลอบตัดไม้	
3.	 สังคมขาดความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ป่าไม้	
4.	 การเพิ่มจำานวนประชากร	
5.	 ความยากจนนำาไปสู่การใช้พื้นที่ป่าเพื่อการดำารงชีพ	

3.	การทำาเหมืองแร่ 1.	 แนวเขตป่าและเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ชัดเจน

1.	 สังคมขาดความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ป่าไม้	

2.	 ความต้องการของป่าเพื่อการค้า

2.	ไฟป่าที่ขาดการควบคุม
ก�

รเ
สื่อ

มโ
ทร

มข
อง

ป่�

สถิติพื้นที่ป่�ไม้ในประเทศไทย
• ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด		321	ล้านไร่	

• ในปี	พ.ศ.	2504	มีพื้นที่ป่าไม้ปกคลุมประเทศ	จำานวน	171	ล้านไร่	คิดเป็นร้อยละ	53	

• ต่อมาในปี	พ.ศ.	2557	พื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือเพียง	102	ล้านไร่	หรือร้อยละ	31	

• รัฐมีนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด	40	เปอร์เซ็นต์	คือ	128	ล้านไร่	แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์	

(อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	80	ล้านไร่	ป่าสงวนแห่งชาติ	48	ล้านไร่

• ต้องหาพื้นที่เพิ่มอีก	26	ล้านไร่	ถึงจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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บทที่ 3 : ชนเผ่าพ้ืนเมือง
     และปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง

วัตถุประสงค์              

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง	

และสามารถนำาเอาเนื้อหาและหลักการไปใช้สำาหรับการสร้างการยอมรับและเคารพสิทธิของชนเผ่าพื้น

เมือง

ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ
หลังจากจบการฝึกอบรมชุดนี้	ผู้เข้าร่วมสามารถที่จะ

• อธิบายได้ว่าชนเผ่าพื้นเมืองคือใคร

• นิยามลักษณะพื้นฐานของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของสหประชาชาติ

• อธิบายข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองได้

3
ชุดก�รฝึกอบรมที่ 3.1  ชนเผ่�พื้นเมืองคือใคร?

ระยะเวล�

1	ชั่วโมง

เนื้อห�และคำ�ถ�มหลัก

ชนเผ่าพื้นเมืองโลก	และชนเผ่า
พื้นเมืองในเอเชีย

คำานิยามบางประการของชน
เผ่าพื้นเมือง

ชนเผ่าพื้นเมืองและ
สหประชาชาติ

วิธีก�ร

1.	 ฉายวีดีโอภาพรวมเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง	
จากนั้นอภิปรายกลุ่มเล็ก	
นำาเสนอผลการอภิปราย	

2.	 ผู้ฝึกอบรมให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับนิยามชน
เผ่าพื้นเมืองและการ
เข้าไปปฏิสัมพันธ์กับ
สหประชาชาติ

วัสดุอุปกรณ์/สื่อ

แผนที่,	

ส ไ ลด์ ข้ อ ส รุ ป เรื่ อ ง
การทำ าลายป่ าและ
ป่ า เ สื่ อม โทรมจาก
เอกสาร	R-PP,	

แผนที่ทำามือจากช่วง
แรก
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ข้อมูลประกอบ ชุดก�รฝึกอบรมหัวข้อที่ 3.1  
แนะนำ�ชนเผ่�พื้นเมือง
• ชนเผ่าพื้นเมืองมีประชากรประมาณ	350	ล้านคน	อาศัยอยู่ใน	70	ประเทศทั่วโลก

• ประชากรชนเผ่าพื้นเมือง	2	ใน	3	อาศัยอยู่ในทวีปเอเซีย	

• มีภาษาพูดประมาณ	4500	ภาษาจากทั้งหมด	6500	ภาษา

• ชนพื้นเมืองได้รับผลกระทบจากการล่าอาณานิคม	การถูกกดขี่และบังคับ	ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	

ถูกเลือกปฏิบัติ	ถูกกีดกันและผลักให้เป็นคนชายขอบ

• ชนเผ่าพื้นเมืองหลายแห่งได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อธำารงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง

ชนเผ่�พื้นเมืองคือใคร

• ยังไม่มีคำานิยามที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์	(เป็นประเด็นซับซ้อน	ยากและ

ละเอียดอ่อน)

• ยอมรับการนิยามตนเอง	(Self	Identification)

• นิยามที่นิยมอ้างถึง	คือ	คำานิยามของผู้จัดทำารายงานพิเศษของสหประชาชาติ	นายโฮเซ่	

มาร์ติเนส	โกโบ	(Jose	Martinez	Cobo)

1.	 มีความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ก่อนถูกบุกรุก	ปกครองโดยอาณานิคม	(ครอบ

ครองที่ดินตามประเพณี,	มีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในที่ดินดัง

กล่าว,	มีวัฒนธรรมเฉพาะ,	ภาษาของตนเอง	ฯลฯ)

2.	 มองว่ากลุ่มตนเองมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ	ในสังคม

3.	 ปัจจุบันไม่ได้เป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคม	

4.	 มีความประสงค์ที่จะอนุรักษ์พื้นที่เขตแดน		พัฒนาและถ่ายทอดอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ให้กับชนรุ่นหลัง	ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม	สังคมและระบบกฎหมายของ

ตนเอง

โดยทั่วไปคำ� “ชนเผ่�พื้นเมือง” หม�ยถึง

• ผู้ที่อยู่อาศัยในดินแดนก่อนที่จะถูกปกครองโดยอาณานิคม
• สืบทอดจากประชากรพื้นถิ่น
• กลุ่มที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แตกต่างจากสังคมใหญ่ในประเทศ
• เป็นกลุ่มที่เปราะบาง
• นิยามตนเองว่าเป็นชนพื้นเมือง
• ชนเผ่าพื้นเมืองแตกต่างจาก	“ชนกลุ่มน้อย”

ชนเผ่�พื้นเมืองและสหประช�ช�ติ (ยูเอ็น)

กลไกขององค์ก�รสหประช�ช�ติที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่�พื้นเมืองที่สำ�คัญ ๆ

สมัชช�ใหญ่สหประช�ช�ติ

เวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนเผ่าฯ

คณะมนตรี
ความมั่นคง

คณะมนตรี
เศรษฐกิจและ

สังคม

คณะมนตรีภาะ
ทรัสตี

คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชน

สำานักงาน
เลขาธิการ

ICJ

ผู้จัดทำาราย
งานพิเศษ

EMRIP
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ชุดก�รฝึกอบรมที่ 3.2  ปฏิญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยสิทธิชนเผ่�พื้นเมือง

ระยะเวล�

1	ชั่วโมง

เนื้อห�และคำ�ถ�มหลัก

ปฏิญญาฯ	คืออะไร	

ในปฏิญญาฯ	มีเนื้อหาสำาคัญ
อะไรบ้าง
• สิทธิในการกำาหนดตนเอง
• สิทธิในที่ดิน	เขตแดน	และ

ทรัพยากร
• สิทธิในเอฟปิค
• สิทธิในวัฒนธรรมและ

มรดกทางวัฒนธรรม

วิธีก�ร

1.	 ผู้ฝึกอบรมให้ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับ	UNDRIP	และ
ฉายวีดีโอ	FPIC	และ	สื่อที่
เกี่ยวข้อง

2.	 อภิปรายกลุ่มใหญ่และสรุป

วัสดุอุปกรณ์/สื่อ

โปสเตอร์แนะนำา	
UNDRIP

วีดีโอเอฟปิค	

หนังสือ	UNDRIP	

ข้อมูลประกอบ ชุดก�รฝึกอบรมหัวข้อที่ 3.2 
ปฏิญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยสิทธิชนเผ่�พื้นเมือง (UNDRIP) คือ
• ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ยอมรับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง	และ	ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของชนเผ่า

พื้นเมือง	(การละเมิดสิทธิ,	การถูกเลือกปฏิบัติ	ฯลฯ)

• เครื่องมือที่รวบรวมเอาสิทธิต่างๆ	ของชนเผ่าพื้นเมืองที่ครบถ้วนมากที่สุด

• มาตรฐานขั้นต่ำาในการอยู่รอด	ความมีศักดิ์ศรี	และการอยู่ดีกินดีของชนเผ่าพื้นเมือง

ทำ�ไมต้องมีปฏิญญ�ฯ ?
• พื่อแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของชนเผ่าพื้นเมือง	เช่น	การถูกละเมิดสิทธิ	การถูกเลือกปฏิบัติ	การสูญเสีย

อัตลักษณ์และวัฒนธรรม	ฯลฯ						(ย่อหน้าที่	5)

• เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองกับประเทศภาคีสมาชิกที่รับรองปฏิญญาฯ	และหน่วย

งานต่างๆ	ในการสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ชนเผ่าพื้นเมือง	(ย่อหน้าที่	6,	7,	17,	18,	19,	20)

• พัฒน�ก�รและคว�มเป็นม�
• ปี		2466	(1923),	นายเดสกาเฮท์	(Deskaheh)	เผ่าคายูกา	(Cayuga)	เป็นผู้แทนของชนเผ่าจาก

แคนาดา		ได้เดินทางไปเจนีวาเพื่อไปพูดในสันนิบาตแห่งชาติเกี่ยวกับสิทธิของชนเผ่าที่อยู่ภายใต้

กฎหมาย	ที่ดินและความเชื่อของตนเอง	แต่ไม่ประสบผลสำาเร็จ

• เป็นผู้นำาคนแรกที่นำาเอาประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองเข้าไปสู่เวทีระดับนานาชาติ

• 2492	–	มีการพูดคุยในเวทียูเอ็นครั้งแรกเกี่ยวกับข้อเสนอของประเทศโบลิเวีย	ให้มีการจัดตั้งคณะ

อนุกรรมาธิการศึกษาสถานการณ์ของชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกา

• 2515	–	มีการศึกษาปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อประชากรชนเผ่าพื้นเมือง	โดย	นายมาร์ติเนส	โกโบ

• มีการนิยามเกี่ยวกับคำา	“ชนเผ่าพื้นเมือง”	

• 2525	(1982)	–	มีการจัดตั้งคณะทำางานว่าด้วยประชากรชนเผ่าพื้นเมือง	(Working	Group	on	

Indigenous	Populations)

• อยู่ภายใต้อนุกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

• มีหน้าที่ทบทวนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

ของชนเผ่าพื้นเมือง	และพัฒนามาตรฐานด้านสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในระดับสากล

ผลง�นคณะทำ�ง�นว่�ด้วยประช�กรชนเผ่�พื้นเมือง (WGIP)
• มีกิจกรรมที่สำาคัญๆ	หลายอย่าง	รวมทั้งการยกร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

• 2536	–	ประกาศปีสากลของชนเผ่าพื้นเมืองโลก

• 2537-2547	–	ประกาศเป็นปีทศวรรษสากลของชนเผ่าพื้นเมืองระยะที่	1

• 2548-2558	–	ประกาศปีทศวรรษสากลของชนเผ่าพื้นเมืองระยะที่	2

• ศึกษาสภาพปัญหาเฉพาะด้าน	เช่น	ที่ดิน	ทรัพยากร	วัฒนธรรม

• จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ	รวมทั้งชนเผ่าพื้นเมืองทุกๆ	ปี

• WGIP	หมดวาระลงในปี	2550

กลไกอื่นๆ ของสหประช�ช�ติที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่�พื้นเมืองที่สำ�คัญๆ เช่น 
• 2543	–	จัดตั้งเวทีถาวรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง

• 2544-	ตั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของชนเผ่าพื้นเมือง

• EMRIP	หรือกลไกผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง	ถูกตั้งขึ้นมาเมื่อ	14	ธันวาคม	2550	มี

สมาชิก	5	คน	มีหน้าที่ให้คำาแนะนำาต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษย

ชนของชนเผ่าพื้นเมือง	(บนฐานการศึกษาและวิจัย)
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ส�ระสำ�คัญของปฏิญญ�ฯ
ก�รกำ�หนดตนเอง     
• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการกำาหนดตนเอง	อันหมายถึงพวกเขามีอิสระที่จะกำาหนดระบบทางการ

เมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมและการพัฒนาร่วมกัน

• พวกเขามีสิทธิที่จะรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางการเมือง	กฎหมาย	เศรษฐกิจ	

สังคมและวัฒนธรรมของตนเอง	พวกเขายังมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในวิถีแห่งรัฐที่เขาร่วมอยู่

• พวกเขามีสิทธิในการกำาหนดอัตลักษณ์ของตนเองและผู้ที่เป็นสมาชิกของพวกตน	พวกเขายังมีสิทธิ

ในการเลือกโครงสร้างและผู้นำาของสถาบันตนเอง	ตามขั้นตอน	ขนบธรรมเนียมและประเพณีของตน		

ม.3,	4,	5

สิทธิในที่ดิน เขตแดน และทรัพย�กร
• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในที่ดิน	เขตแดน	และทรัพยากร	ซึ่งครอบครองโดยประเพณี	รัฐจำาเป็นต้อง

ให้การรับรองและคุ้มครองทางกฎหมายต่อที่ดิน	เขตแดน	และทรัพยากรเหล่านี้	และเคารพต่อ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองในการเป็นเจ้าของระบบการถือครองที่ดิน	

• พวกเขามีสิทธิที่จะรักษาความสัมพันธ์ทางจิตวิ¬¬ญญาณกับที่ดิน	เขตแดน	และทรัพยากรอื่นๆ	ของ

ตนและเสริมให้แข็งแกร่งมากขึ้น	และส่งมอบความสัมพันธ์ทางจิตวิ¬¬ญญาณนี้ให้กับคนรุ่นอนาคต

ต่อไป	

• รัฐจำาเป็นต้องจัดตั้งและดำาเนินการร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง	โดยมีกระบวนการที่เปิดและ

โปร่งใสในการรับรองและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน	เขตแดน	และทรัพยากรของชนเผ่าพื้น

เมือง		ม.	25,	26,27

ก�รให้ฉันท�นุมัติที่ได้รับก�รบอกกล่�วล่วงหน้�และเป็นอิสระ (FPIC)
ชนเผ่�พื้นเมืองมีสิทธิที่จะให้ฉันท�นุมัติฯ ในเรื่องต่อไปนี้

• การกระทำาใด	ๆ	ที่ส่งผลให้พวกเขาถูกเคลื่อนย้ายโดยการบังคับ	หรือโดยการอพยพ	ให้ออกจากที่ดิน

หรือเขตแดนของตน	

• การเปลี่ยนแปลงใดๆในกฎหมายที่มีอยู่หรือการร่างกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ใหม่	ๆ	

โดยรัฐบาลที่อาจมีผลกระทบต่อพวกเขา	

• โครงการที่มีผลต่อที่ดินและเขตแดนของพวกเขาด้วยวิธีใดก็ตาม	โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนา	การใช้หรือนำาออกทรัพยากรแร่	น้ำา	หรือ	ทรัพยากรอื่นๆจากที่ดินของพวกเขา	(ม.	10,	

19,	32)

• เอฟพิค	(FPIC)	หมายถึงการตัดสินใจของชนเผ่าพื้นเมืองว่าจะให้โครงการนั้นดำาเนินการต่อไปได้หรือ

ไม่ได้	หรือ	เป็นการสร้างเงื่อนไขสำาหรับการดำาเนินงานโครงการบนพื้นฐานของกระบวนการตัดสินใจ

ร่วมกันในชุมชน

สิทธิในก�รพัฒน�
• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะธำารงรักษาและพัฒนาระบบและสถาบันทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม

ของตน	และในการแสวงหาและมีวิถีทางของตนเองในวิถีชิวิตและการพัฒนา	รวมทั้งเสรีภาพในการ

ดำาเนินกิจกรรมตามประเพณีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น	ๆ	บรรดาผู้ซึ่งวิถีชีวิตได้ถูกพรากออกไป	

จักต้องได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	

• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะตัดสินใจในการจัดลำาดับและวางยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนเอง	นี่รวม

ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเรื่องสุขภาพ	ที่อยู่อาศัยและแผนงานทางเศรษฐกิจและสังคม	ซึ่งเมื่อ

เป็นไปได้	พวกเขาจะบริหารโดยผ่านสถาบันของตนเอง	

• รัฐจำาเป็นต้องมีมาตรการพิเศษในการปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชนเผ่าพื้นเมือง	

และแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจเป็นพิเศษในสิทธิและความต้องการพิเศษของชนเผ่าพื้นเมืองที่เป็นผู้

อาวุโส	สตรี	เยาวชน	เด็ก	และผู้ไร้ความสามารถ	รัฐจำาเป็นต้องคุ้มครองเด็กชนเผ่าพื้นเมืองจากการ

ถูกใช้เพื่อผลได้ทางเศรษฐกิจ	และจากประเภทใด	ๆ	ของการใช้แรงงานเด็ก	(ม.	20,	21,	23)

วัฒนธรรมและมรดกท�งวัฒนธรรม
• ชนเผ่าพื้นเมืองและบุคคลมีสิทธิที่จะธำารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตน	และไม่อาจถูกบังคับ

ให้เปลี่ยนแปลงหรือละทิ้งวัฒนธรรมของตน	รัฐจักต้องกระทำาการเพื่อให้แน่ใจว่าชนเผ่าพื้นเมืองจะ

ไม่ถูกบีบบังคับให้เปลี่ยนแปลงหรือสู¬เสียวัฒนธรรมของตน	

• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการแสดง	ปฏิบัติ	พัฒนาและสั่งสอนความเชื่อและจิตวิญญ¬¬าณ	จารีตและ

ประเพณีของตน	รวมทั้งการใช้และการควบคุมวัตถุตามประเพณีและการส่งคืนร่างกายมนุษย์		รัฐจัก

ต้องแสวงหาแนวทางในการเข้าถึง	และ/หรือการส่งกลับคืนวัตถุตามประเพณีรวมทั้งร่างกายมนุษย์ที่

พวกเขาครอบครองโดยผ่านกลไกที่พัฒนาร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง	

• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะธำารงรักษา	ควบคุม	คุ้มครองและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม	ภูมิปัญญา

ตามประเพณี	และการแสดงออกทางวัฒนธรรมตามประเพณีของตน	รวมทั้งวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	

และวัฒนธรรมของตน	รัฐจำาเป็นต้องกระทำาเพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิเหล่านี้	(ม.11,	12,	13)
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ก�รศึกษ�
• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะสร้างและควบคุมระบบการศึกษาและสถาบันโดยใช้ภาษาและวิธีการของ

ตนเอง	พวกเขายังมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาจากรัฐในทุกระดับและทุกประเภท	รัฐพึงทำาให้แน่ใจว่า

บุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองสามารถได้รับการศึกษาในวัฒนธรรมและภาษาของตนเองในที่ที่สามารถ

ทำาได้	

• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ประเพณี	

ประวัติศาสตร์และความมุ่งหวังของตน	สิ่งเหล่านี้ควรจะมีการสะท้อนอยู่ในการศึกษาและในข้อ

สนเทศสาธารณะอย่างเหมาะสม	รัฐจำาเป็นต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับอคติและ

ขจัดการเลือกปฏิบัติ	และส่งเสริมความอดกลั้น	ความเข้าใจ	และความสัมพันธ์อันดีในหมู่ชนเผ่าพื้น

เมืองและส่วนอื่น	ๆ	ของสังคม	(ม.14,	15,16)

สุขภ�พอน�มัย
• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการใช้และธำารงรักษาการแพทย์พื้นบ้านของตน	รวมทั้งการมีสุขภาพทาง

ร่างกายและจิตใจที่ดี	รัฐจักต้องให้แน่ใจว่าเมื่อไรก็ตามที่ชนเผ่าพื้นเมืองได้รับผลจากวัตถุที่มีพิษหรือ

มีอันตราย	จะต้องมีแผนงานที่เหมาะสมที่จะช่วยปรับปรุงและซ่อมแซมสุขภาพของชนเผ่าพื้นเมือง	

และแผนงานเหล่านี้จะต้องถูกออกแบบโดยชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับผลนั้น	(ม.	24)

ก�รนำ�ปฏิญญ�ฯ ไปสู่ก�รปฏิบัติ
ม�ตร� ๓๘ 

“รัฐโดยการปรึกษาหารือและความร่วมมือกับชนเผ่าพื้นเมือง	ควรมีมาตรการที่เหมาะสม	รวมทั้ง

มาตรการทางนิติบัญญัติ	เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของปฏิญญานี้”

ม�ตร� ๔๑

	“	องค์กรและทบวงการชำานัญพิเศษของสหประชาชาติและองค์กรระหว่างรัฐบาลอื่นๆ	ควรมีส่วนทำาให้

บทบัญญัติในปฏิญญานี้มีการปฏิบัติการอย่างเต็มที่โดยระดมความร่วมมือ...	ความร่วมมือด้านการเงิน

และการช่วยเหลือทางวิชาการ…”

ม�ตร� ๔๒ 

“	สหประชาชาติ	หน่วยงาน	รวมไปถึงเวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง	และทบวงการชำานัญพิเศษ

แห่งสหประชาชาติ	รวมทั้งองค์กรในระดับประเทศและรัฐภาคีต่างๆ	ต้องส่งเสริมการเคารพและการ

ประยุกต์ใช้ข้อบัญญัติของปฏิญญาฉบับนี้	รวมทั้งการติดตามความมีประสิทธิภาพของปฏิญญาฉบับนี้”

ก�รดำ�เนินง�นในประเทศไทย
• รัฐไทยยังไม่ยอมรับว่ามี	“ชนเผ่าพื้นเมือง”	ในประเทศไทย	

• รัฐยังไม่มีแผนงานเฉพาะสำาหรับ	“ชนเผ่าพื้นเมือง”

• ทางสำานักกิจการชาติพันธุ์	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์

• สนับสนุน	“มหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง”	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๐	ปัจจุบันยุติไปแล้ว

• ทาง	“เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย”	(คชท.)	ผลักดันให้มีการจัดตั้ง	“สภาชนเผ่าพื้น

เมืองแห่งประเทศไทย”	

ประเด็นท้�ท�ย?
• การยอมรับความเป็นตัวตนของ	“ชนเผ่าพื้นเมือง”

• การนำาเอาเนื้อหาของปฏิญญาฯ	ไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ	

• ชนเผ่าพื้นเมืองทำากันเอง

• หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน

• หน่วยงานอื่นๆ	จากภายนอกสนับสนุน
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4
บทที่ 4 : เรดด์พลัส และเรดด์พลัสบนฐานของชุมชน

วัตถุประสงค์              

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการดำาเนินงานของเรดด์พลัสและเรดด์พลัสบนฐาน

ของชุมชน	และสามารถนำาเอาไปปรับใช้ในชุมชนของตนเองได้	

ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ
หลังจากจบการฝึกอบรมชุดนี้	ผู้เข้าร่วมสามารถที่จะ

• เข้าใจบทบาทของป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• อธิบายได้ว่าเรดด์พลัสหมายถึงอะไร	และมีการดำาเนินงานอย่างไร

• อธิบายได้ว่ารัฐบาลไทยดำาเนินงานโครงการรเดด์พลัสอะไรบ้าง

• อธิบายได้ว่าชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการจัดการป่าไม้ในบริบทของเรดด์พลัสอย่างไร

• อธิบายได้ว่าเรดด์พลัสบนฐานของชุมชนคืออะไร	

• อธิบายเกี่ยวกับกลไกการปกป้องผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแลดล้อมได้	

ชุดก�รฝึกอบรมที่ 4.1  เรดด์พลัส และเรดด์พลัสบนฐ�นของชุมชนคืออะไร?

ระยะเวล�

1	ชั่วโมง

เนื้อห�และคำ�ถ�มหลัก

บทบาทของป่าไม้ในการลดก๊าซ
เรือนกระจก

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด
เรดด์พลัสและเรดด์พลัสบนฐาน
ของชุมชน

วิธีก�ร

1.	 ระดมความคิดเห็นจากผู้เข้า
ร่วมประชุมเกี่ยวกับบทบาท
และหน้าที่ของป่าไม้ในการ
ลดก๊าซเรือนกระจก	โดย
เขียนลงในกระดาษการ์ด		
จากนั้นผู้ฝึกอบรมรวบรวม
และจัดกลุ่มเนื้อหา	พร้อม
กับอภิปราย	จากนั้นให้ผู้ฝึก
อบรมให้ข้อมูลเพิ่มเติม	โดย
ใช้	วีดีโอ,	และโปสเตอร์๋

วัสดุอุปกรณ์/สื่อ

วีดีโอ,	และโปสเตอร์
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ข้อมูลประกอบ ชุดก�รฝึกอบรมหัวข้อที่ 4.1 

	 ป่าไม้มีบทบาทสำาคัญในการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	นอกจากนี้ป่าไม้ยัง

มีบทบาทในการดำาเนินชีวิตของเราในหลายๆ	ด้าน	การทำาลายป่า	จะก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเพิ่มมากขึ้น	ดังนั้นพวกเราต้องชะลอการตัดไม้ทำาลายป่า	การทำาให้ป่าเสื่อมโทรม	และรักษาระบบ

นิเวศน์ป่าไม้ไว้ให้ดี

	 กิจกรรมดังกล่าวได้นำาไปสู่แนวคิดการลดก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าไม้และการทำาให้

ป่าเสื่อมโทรม	ซึ่งหมายถึง	ความพยายามในการหยุดยั้งไม่ให้มีการตัดไม้ทำาลายป่า	หรือการทำาให้ป่า

เสื่อมโทรม	เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่จะถูกปล่อยขึ้นไปในอากาศ	นี่เป็นวิธีการ

อธิบายที่ง่ายที่สุดเกี่ยวกับเรดด์ว่า	เรดด์คืออะไร

	 แนวคิดการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาคต่างๆ	ทั้ง

รัฐบาล	องค์กรระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ	และได้พัฒนาเป็นแนวคิดที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น	

นั่นคือ	ประเทศที่พัฒนาแล้วจะจ่ายเงินให้กับประเทศกำาลังพัฒนาเพื่อจัดทำานโยบายและโครงการสำาหรับ

การหยุดยั้งการทำาลายป่าและการทำาให้ป่าเสื่อมโทรม	แนวคิดดังกล่าวเรียกว่า	“การลดก๊าซเรือนกระจก

จากการทำาลายป่า	และการทำาให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศกำาลังพัฒนา	หรือ	เรดด์”	ต่อมาได้มีการเพิ่ม

กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้	,	การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	และการเพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอนในป่าไม้เรดด์	

จึงกลายมาเป็นเรดด์พลัส

เรดด์พลัสบนฐ�นของชุมชน คือ โครงก�รที่ชุมชนส�ม�รถเข้�ไปมีส่วนร่วมและจัดก�รได้ 

• ได้รับฉันทานุมัติ	(FPIC)	จากชุมชนก่อน	ถ้าหากว่าโครงการนั้นไม่ได้ริเริ่มโดยชุมชนเอง

• เน้นการสร้างความมั่นคงเกี่ยวกับสิทธิที่ดินและทรัพยากรของชุมชน	

• มั่นใจว่าชุมชนมีสิทธิในการบริหารจัดการป่าด้วยตนเอง	หรือ	อย่างน้อยต้องมีส่วนร่วมในการตัดสิน

ใจเกี่ยวกับการจัดการและการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนอย่างเต็มที่

• ต่อยอดและเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นบ้านและการปฏิบัติของชนเผ่าพื้นเมือง

• เคารพสิทธิของชุมชนในการดำาเนินวิถีชีวิตและระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามประเพณี	

• มั่นใจว่ามีการอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติ

• มั่นใจว่ามีการแบ่งปันผลประโยชน์จากโครงการเรดด์พลัสภายในชุมชนอย่างเท่าเทียม

• มั่นใจว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และอย่างแข็งขันในกิจกรรมทุกอย่าง

ชุดก�รฝึกอบรมที่ 4.2  “เรดด์พลัสดำ�เนินง�นอย่�งไร   ผลประโยชน์ที่ได้รับจ�ก
เรดด์พลัสมีอะไรบ้�ง  และข้อกังวลของชนเผ่�พื้นเมืองต่อโครงก�รเรดด์พลัส

ระยะเวล�

1	ชั่วโมง

เนื้อห�และคำ�ถ�มหลัก

กรอบการดำาเนินงานของโครง
การเรดด์พลัส
(โครงการนำาร่องเรดด์พลัส
(กองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้,	
ยูเอ็นเรดด์,	ฯลฯ)

ผลประโยชน์ที่เป็นคาร์บอน
และไม่ใช่คาร์บอน

ประเด็นข้อกังวลและข้อท้าทาย
ของชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง

วิธีก�ร

1.	 ผู้ฝึกอบรมนำาเสนอแนวคิด
แล้วความเป็นมาของเรดด์
พลัส	และเรดด์พลัสบนฐาน
ของชุมชน

2.	 นำาเสนอโครงการนำาร่อง
เรดด์พลัส	(กองทุนหุ้นส่วน
คาร์บอนป่าไม้)	และแนวทาง
การดำาเนินเรดด์พลัสบนฐาน
ของชุมชน

3.	 จับคู่แลกเปลี่ยนความคิด
เห็นเกี่ยวกับข้อกังวลและข้อ
ท้าทาย	ของโครงการเรดด์
พลัสต่อชุมชน	แล้วให้เขียน
ลงในกระดาษการ์ด	และ
อภิปราย

วัสดุอุปกรณ์/สื่อ

ดูวีดีโอ

โปสเตอร์		

และแผ่นพับแนะนำา
กองทุนฯ	และข้อมูล
จากกรมอุทยาน

กระดาษการ์ด		
(ดึงจากหนังสือเรดด์
พลัส)	
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ข้อมูลประกอบชุดก�รฝึกอบรมหัวข้อที่ 4.2   
เรดด์พลัสดำ�เนินง�นอย่�งไร?

	 จากเวทีการประชุมของประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ครั้งที่	16	ที่เมืองแคนคูน	ประเทศแม็กซิโก	ปี	2553	ได้มีมติและข้อตกลงร่วมกันว่า	การดำาเนินงานของ

โครงการเรดด์พลัสนั้นมีลักษณะที่สำาคัญๆ	ดังต่อไปนี้

• เป็นความสมัครใจของประเทศที่ประสงค์จะทำาโครงการขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมกิจกรรม	5	เรื่อง	

คือ	การลดการทำาลายป่า	การลด

• การทำาให้ป่าเสื่อมโทรม	การอนุรักษ์ป่าไม้	การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	และการเพิ่มพื้นที่กักเก็บ

คาร์บอนสต็อค	

• มีการดำาเนินงานแบ่งออกเป็น	3	ช่วง	คือ	

	 ช่วงที่	1	เป็นการเตรียมความพร้อม	(Readiness	phase)

	 ช่วงที่	2	เป็นการปฏิบัติการ	(Implementation	phase)

	 ช่วงที่	3	เป็นช่วงการตรวจสอบและจ่ายเงินตามผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น	

	 (Result-based	payment	phase)

• มีมาตรการและกลไกการป้องกันผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	(Safeguards)	ในการ

ดำาเนินโครงการ

• ให้ชุมชนท้องถิ่นและชนเผ่าพื้นเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

ขณะนี้ก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รในประเทศส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงที่ 1 นั่นคือ อยู่ในขั้นก�รเตรียม

คว�มพร้อม ซึ่งมีกิจกรรมที่ดังต่อไป

1. ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์และแผนช�ติ ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

	 1.1)	การถือครองที่ดิน	(อาจรวมถึงการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้องด้วย)

	 1.2)	สาเหตุของการทำาลายป่าและการทำาให้ป่าเสื่อมโทรม

	 1.3)	การบริหารและการจัดการป่าไม้	(Forest	governance)	

	 1.4)	การมีส่วนร่วมของผู้หญิงและชาย

	 1.5)	การป้องกันผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	(ในย่อหน้าที่	๒	ของภาคผนวกที่	๑		

	 						ของข้อตกลงแคนคูน)	

	 1.6)	การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพของชุมชนท้องถิ่นและชนเผ่าพื้นเมือง

2.   ก�รจัดทำ�เส้นฐ�นอ้�งอิงก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�รทำ�ล�ยป่�ระดับประเทศ 

     หรือระดับภ�ค

3.			จัดทำาระบบการสำารวจและติดตามงานที่ดีและโปร่งใส	(การวัด	การรายงานและการตรวจสอบ)

						ในระดับชาติ	หรือระดับภาค

4.			การนำาเอาประเด็น	safeguards	เข้าไปในการดำาเนินกิจกรรมของเรดด์พลัสทุกขั้นตอนในช่วงที่สอง	

					นั้นจะเน้นการปฏิบัติตามมาตรการ	นโยบาย	ยุทธศาสตร์และแผนงานชาติ	นอกจากนี้ก็มีการพัฒนา			

					ศักยภาพเพิ่มเติม	และถ่ายทอดเทคโนโลยี	รวมทั้งการจัดทำาโครงการนำาร่องที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของ	 

					กิจกรรม

 

ผลประโยชน์จ�กเรดด์พลัส 
ผลประโยชน์จ�กเรดด์พลัสมีทั้งผลประโยชน์ที่เป็นค�ร์บอนและไม่ใช่ค�ร์บอน

	 ผลประโยชน์ที่เป็นคาร์บอนได้แก่จำานวนปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บไว้ในต้นไม้	ที่ชุมชนได้ดูแล

และรักษาไว้	ซึ่งจะมีสูตรในการคำานวณว่าก่อนทำาโครงการเรดด์พลัสพื้นที่ป่าของชุมชนนั้นๆ	มีจำานวน

คาร์บอนเท่าไหร่	ซึ่งมีหน่วยเป็นกิ๊กกะตัน	และเมื่อทำาโครงการเรดด์พลัสไปแล้ว	จำานวนคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น

มีจำานวนเท่าไหร่	จำานวนคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นมานี้จะนำาไปซื้อขายในตลาดคาร์บอน	ซึ่งขณะนี้มีราคาอยู่ที่	5	

เหรียญต่อ	1	กิ๊กกะตันคาร์บอน	ราคานี้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดคาร์บอน

	 ส่วนผลประโยชน์ที่ไม่ใช่คาร์บอนนั้นจะเป็นการตอบแทนชุมชนในรูปแบบอื่นๆ	ที่ไม่ใช่เป็นตัวเงิน	

เช่น	การรับรองสิทธิของชุมชนในการดูแลและใช้ประโยชน์ทรัพยากร	การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้น

ฐาน	เป็นต้น

ประเด็นข้อกังวลและข้อท้�ท�ยของชุมชนชนเผ่�พื้นเมือง
	 ชุมชนและชนเผ่าพื้นเมืองหลายล้านคนต้องพึ่งพาอาศัยป่าสำาหรับการดำารงชีวิต	รวมทั้งการ

ธำารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของตนเอง	การดำาเนินงานของโครงการเรดด์พลัสที่ให้

ความสำาคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนอย่างเดียว	ย่อมส่งผลกระทบ

ต่อชุมชนแน่นอน	ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบและวิธีการดำาเนินงานของโครงการ	ถ้าออกแบบมาไม่ดี	โค

รงการเรดด์พลัสที่เข้ามาอาจเป็นการซ้ำาเติมปัญหาที่มีอยู่แล้วให้มีความหนักหน่วงยิ่งขึ้น	เช่น	มีการสร้าง

กฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากป่าใหม่	โดยเพิ่มกฎเกณฑ์และมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการใช้

ประโยชน์จากป่ามากขึ้น	เช่น	การทำาไร่	การล่าสัตว์	การเก็บหาอาหารหรือยารักษาโรค	การตัดฟืน	การ

เลี้ยงสัตว์	หรือการใช้ทรัพยากรอื่นๆ	
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	 นอกจากนี้อาจมีการอพยพโยกย้ายคนออกจากป่าซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างมาก	ในทาง

กลับกัน	ถ้าโครงการเรดด์พลัสมีการจัดทำาโครงการในลักษณะที่มีความเป็นหุ้นส่วนอย่างแท้จริง	โดยมีเป้า

หมายร่วมกันในการอนุรักษ์ป่าไม้และมีการยอมรับสิทธิของชุมชนและชนเผ่าพื้นเมืองแล้ว	ก็อาจจะนำาไป

สู่ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และส่ง

เสริมให้ชุมชนและชนเผ่าพื้นเมืองสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการทรัพยากรของเขาได้อย่างยั่งยืนและ

เป็นธรรม

ชุดก�รฝึกอบรมที่  4.3 
สถ�นะและกระบวนก�รดำ�เนินง�นเรดด์พลัสในประเทศไทย

ระยะเวล�

1	ชั่วโมง

เนื้อห�และคำ�ถ�มหลัก

รัฐบาลไทยดำาเนินงานโครงการ
รเดด์พลัสไปถึงไหนแล้ว	มีอะไร
บ้าง

องค์กรชนเผ่าพื้นเมืองและ
องค์กรภาคประชาสังคมได้
ดำาเนินงานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อ
งกับเรดด์พลัส

วิธีก�ร

1.	 ผู้ฝึกอบรมนำาเสนอข้อมูล
การดำาเนินงานเรดด์พลัสของ
กรมอุทยานให้ผู้เข้าร่วม

2.	 ผู้ฝึกอบรมนำาเสนอข้อมูลการ
มีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม	และชนเผ่าพื้นเมือง
ในการดำาเนินงานโครงการ
เรดด์พลัส	

วัสดุอุปกรณ์/สื่อ

เว็บไซต์กรมอุทยา
นฯ	

โครงสร้างและ
กลไกของศูนย์ประ
สานงานเรดด์พลัส	
ภาคประชาชน

ข้อมูลประกอบชุดก�รฝึกอบรมหัวข้อที่ 4.3
ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รเรดด์พลัสในประเทศไทย

	 รัฐบาลไทยดำาเนินการโครงการเรดด์พลัสโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหุ้นส่วน

คาร์บอนป่าไม้	(FCPF)	โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

• ปี	2552	กรมอุทยานแห่งชาติฯได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ให้	

ลงนามเป็นสมาชิกกองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้	(FCPF)

• จัดส่งกรอบแนวคิดจัดทำาแผนการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส	(Readiness	Plan	Idea	

Note	:	R-PIN)เพื่อรับการสนับสนุนงบจากกองทุน	FCPF	200,000	เหรียญสหรัฐในจัดทำาข้อเสนอ

เตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส

• ปี	2553	ไทยได้รับสนับสนุนงบฯจาก	FCPF	จานวน	200,000	เหรียญสหรัฐเพื่อจัดทำาข้อเสนอ

โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส	(Readiness	Preparation	Proposal	:	R-PP)

• ปี	2554	กรมอุทยานฯ	จัดจ้างคณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และที่ปรึกษาจากต่าง

ประเทศมาเป็นที่ปรึกษาจัดทำาเอกสาร	R-PP

• 24	ธันวาคม	2555	กระทรวงทรัพย์ฯ	ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์

พลัส	(R-PP)ให้คณะกรรมการกองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้	(FCPF)	พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ

ในการดำาเนินการ	(งบประมาณที่ขอ	21.714	ล้านเหรียญสหรัฐ)

• ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทบทวนและให้ข้อคิดเห็น

• 18	มีนาคม	2556	คณะกรรมการกองทุน	FCPF	สมัยการประชุมที่	14	(PC	14)	ได้เห็นชอบ
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สนับสนุนงบประมาณจานวน	3.6	ล้านเหรียญสหรัฐให้ไทย	โดยมีเงื่อนไขให้ไทยไปจัดประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

• ไทยส่งข้อเสนอโครงการฯ	R-PP	ฉบับแก้ไขลงวันที่15	พฤศจิกายน	2556	ให้กองทุน	FCPF	พิจารณา

อีกครั้ง

• 28	เมษายน2557	ธนาคารโลกในฐานะผู้จัดการกองทุน	FCPF	แจ้งเห็นชอบข้อเสนอโครงการเตรียม

ความพร้อม

• 15พ.ย.2556	ธนาคารโลกประเมินความเป็นไปได้และความเสี่ยงในการดำาเนินโครงการฯ	ของไทย	

(ผลการประเมินประเทศไทยฯ	อยู่ในระดับกลาง)

• 2558	ธนาคารโลกร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ	ดำาเนินการปรับแผนกิจกรรมให้สอดรับกับจำานวน

เงินที่ได้รับการสนับสนุน	3.6	ล้านเหรียญสหรัฐ	และจัดทำาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

• ธนาคารโลกและกรมอุทยานแห่งชาติฯ	จัดเตรียมเอกสารประกอบการลงนามรับทุนและจัดส่งให้

สำานักบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง	เพื่อดำาเนินการลงนามในการรับทุน

• ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกดำาเนินการจัดทาข้อกำาหนดการจ้าง	:

	 -	การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงยุทธศาสตร์	(SESA)

	 -	ยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศ

	 -	ระดับอ้างอิง/ระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้	ระบบตรวจติดตามทรัพยากรป่าไม้

• 3	พฤษภาคม	2559	ครม.มีมติ	เห็นชอบในการรับทุน	FCPF	และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง	ลง

นามในการรับทุนฯ

• 17	มิ.ย.2559	กระทรวงการคลังลงนามรับทุนจาก	FCPF	(	เลขที่TF0A0984)	โดยกรมอุทยานแห่ง

ชาติฯ	เป็นหน่วยดำาเนินการ

• แต่งตั้ง	คณะกรรมการกำากับโครงการฯ	และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

• เปิดบัญชีโครงการฯและเบิกเงินงวดแรก	300,000เหรียญสหรัฐ

• ธนาคารโลก	เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อกำาหนดการจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน	เจ้าหน้าที่พัสดุ	

และเจ้าหน้าที่เทคนิควิชาการ

• ร่างข้อกำาหนดการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำาระดับอ้างอิง/ยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศและการ

ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงยุทธศาสตร์	(	National	REDD+	strategy	and	

SESA)

• ร่างข้อกำาหนดการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำายุทธศาสตร์การสื่อสารด้านเรดด์พลัส	(	National	REDD+	

Communication)

• ร่างข้อกำาหนดการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระดับอ้างอิง/ระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้	และระบบ

ติดตาม	ตรวจวัด	รายงานและทวนสอบ	(Forest	Reference	Level/Forest	Reference	Emission	

Level	:	FRL/FREL	;	Measurable	Reporting	and	Verification	:	MRV)

• ร่างข้อกำาหนดการจ้างเจ้าหน้าที่ดำาเนินการ	และเอกสารอื่นๆ

• กำาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อการจัดหา	ชุดเครื่องประมวลผล	สาหรับสำานักงานและศูนย์ข้อ

มูลเรดด์พลัส	:	รถยนต์	:	กล้องถ่ายภาพ	:	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	:	เครื่องวัดพิกัดด้วยสัญญาณ

ดาวเทียม

• มกราคม	2560	ขออนุมัติกรมบัญชีกลางในการใช้แนวทางการเงินการเงินของธนาคารโลก	การเปิด

บัญชี	แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก	(อนุมัติ	14	กันยายน	2560)	สาหรับการจัดซื้อจัด

จ้างเป็นไปตาม	พ.ร.บ.	จัดซื้อจัดจ้าง	พ.ศ.	2560	ข้อ	7	(4)	รับอนุมัติกันยายน	2560

• คณะกรรมการ	ITC	ของกระทรวงฯ	เห็นชอบคุณลักษณะและการจัดซื้อเครื่องประมวลผล	อุปกรณ์	

โปรแกรมต่างๆ

• จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้ากลางปี	(Mid-Term	Review)	ปี	2562

• โครงการเตรียมความพร้อมสิ้นสุดวันที่	30	พฤศจิกายน	2562

    (ข้อมูลจาก ผอ. รัตนา ลักขณาวรกุล)
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บทบ�ทองค์กรภ�คประช�สังคมและชนเผ่�พื้นเมือง
	 องค์กรภาคประชาสังคมและชนเผ่าพื้นเมืองได้ติดตามประเด็นเรดด์พลัสมาตั้งแต่ต้น	โดยเข้าไป

มีส่วนร่วมในการออกแบบและนำาเสนอเกี่ยวกับการดำาเนินงานโครงการเรดด์พลัส	ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร	

R-PP	คือ

ศูนย์ประส�นง�นเรดด์พลัสภ�คประช�ชน
	 ในช่วงของการปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำาเอกสารข้อเสนอในการเตรียมความพร้อม

ต่อกลไกเรดด์พลัส	(R-PP)	นั้น	ภาคประชาสังคม	รวมทั้งเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองและผู้แทนชุมชนได้

เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเรดด์พลัสภาคประชาชนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกลไกอิสระในการประสาน

งานกับหน่วยงานต่างๆ	ที่ทำางานเกี่ยวกับเรดด์พลัส	และประสานงานให้ข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชน	

ขอบเขตหน้�ที่ของศูนย์ประส�นง�นเรดด์พลัสภ�คประช�ชน
1.	 คัดเลือกผู้แทนโดยผ่านกลไกการสรรหาผู้แทนโดยกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่ติดตามเรื่องนี้ด้วย

กันเอง	(Self	selection)	เพื่อเข้าไปอยู่ในคณะทำางานวิชาการชุดต่างๆ	ที่ทางคณะทำางานเรดด์พลัส

เฉพาะกิจ	(REDD+	Taskforce)	ตั้งขึ้น	เช่น

	 					 -	คณะทำางานจัดทำาเส้นฐานอ้างอิง	(FREL)

	 	 -	คณะทำางาน	SESA/ESMF

	 	 -	คณะทำางานพัฒนายุทธศาสตร์เรดด์พลัส

	 	 -	ฯลฯ		

2.	 ให้ข้อมูล	ความรู้และพัฒนาศักยภาพเรื่อง	REDD+	ให้กับองค์กรภาคประชาสังคมที่สนใจในเรื่องนี้	

รวมทั้งชุมชน	(ชนเผ่าพื้นเมือง)	ในพื้นที่นำาร่องและพื้นที่ที่สนใจ

3.	 ประสานงานและเผยแพร่ข้อมูล	REDD+	ที่ทันสมัยให้กับองค์กรภาคี	เครือข่าย	และชุมชน	

4.	 จัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายและวิชาการ	และทำากิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นโลกร้อนและ

เรดด์พลัสร่วมกัน

5.	 ให้ข้อเสนอแนะต่อการออกแบบและการดำาเนินงานโครงการเรดด์พลัสในระดับนโยบาย	(คณะ

ทำางานเฉพาะกิจเรดด์พลัส)	และระดับพื้นที่	(พื้นที่นำาร่อง)		โดยฉพาะประเด็นการมีส่วนร่วมของชน

เผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น	และการจัดทำากลไกการปกป้องผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

6.	 ส่งเสริมการจัดทำาโครงการ	REDD+	ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของชุมชน

7.	 รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน

โครงการเรดด์พลัสเพื่อเสนอต่อคณะทำางานเฉพาะกิจเรดด์พลัสและคณะทำางานวิชาการชุดต่างๆ

8.	 ประสานงานกับตัวแทนสำานักงานเลขา	(FMT)	ของกองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้	ที่ดูแลการดำาเนิน

งานโครงการเตรียมความพร้อมในประเทศไทย

กลไกก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ประส�นง�นเรดด์พลัสภ�คประช�ชน
1.	 มีอยู่	2	ระดับ	คือ	กลไกระดับชาติและกลไกระดับภูมิภาค/ท้องถิ่นระดับชาติ	จะประสานตรงกับ	

REDD+	TF	(ปัจจุบันมีผู้แทนจากภาคประชาสังคมและชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ในโครงสร้าง	REDD+	TF	

ส่วนหนึ่งแล้วได้แก่	RECOFTC,	SDF,	มูลนิธิรักษ์ไทย,	IMPECT,	IPF)	และคณะทำางานวิชาการชุด

ต่างๆ	ผู้แทนศูนย์ประสานงานเรดด์พลัสภาคประชาชนในระดับชาติมีองค์ประกอบดังนี้

	 -	ผู้แทนจาก	4	ภูมิภาค	

	 -	นักวิชาการ												

	 -	นักกฎหมาย	

	 -	องค์กรพัฒนาเอกชน	

	 -	สื่อมวลชน	
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2.	 ระดับภูมิภาค	จะประสานตรงกับ	ศบอ.	ในภาคต่างๆ	และพื้นที่นำาร่องเรดด์พลัสด้วย	โดยแต่ละภาค

จะมีตัวแทนที่คัดเลือกกันเอง	ได้แก่	ภาคเหนือ	ภาคตะวันตก	ภาคอีสานและภาคใต้			

      

ประเด็นที่ต้องห�รือเพิ่มเติม
	 1)	ทรัพยากรและงบประมาณที่ต้องใช้สำาหรับการดำาเนินงาน

	 2)	แผนงาน

	 3)	ลิสรายชื่อองค์กรและเครือข่ายที่ติดตามเรื่องเรดด์พลัสจากภาคต่างๆ	

	 4)	กระบวนการสรรหาผู้แทนแบบ	Self	selection

	 5)	กลไกการประสานงานภายในที่สะดวก	รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ชุดก�รฝึกอบรมที่  4.4
ทำ�ไมเรดด์พลัสบนฐ�นของชุมชนมีคว�มสำ�คัญต่อก�รสร้�งคว�มมั่นคงด้�นสิทธิ
ที่ดินและทรัพย�กรของชุมชน

ระยะเวล�

1	ชั่วโมง

เนื้อห�และคำ�ถ�มหลัก

ความสำาคัญของเรดด์พลัสบน
ฐานของชุมชนกับการสร้าง
ความมั่นคงด้านสิทธิที่ดินและ
ทรัพยากรของชุมชน

ข้อมูลประกอบ ชุดก�รฝึกอบรมที่ 4.4   

	 โครงการเรดด์พลัสเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนและต้องใช้องค์ความรู้	ทักษะและการเงิน
มากสำาหรับชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองประเด็นที่ท้าทาย	คือ	การพัฒนาวิธีการและรูปแบบของภาคีหุ้นส่วนที่
สามารถทำาให้โครงการเรดด์พลัสนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของชุมชนเองเพื่อเน้นถึงการควบคุม
และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในโครงการเรดด์พลัส	เราจึงเรียกโครงการที่ใช้วิธีการดังกล่าวว่า	
“โครงการเรดด์พลัสบนฐานของชุมชน”ประการแรก	โครงการเรดด์พลัสบนฐานของชุมชนต้องมีการ
วางแผน	ออกแบบและปฏิบัติในแนวทางที่มีความสอดคล้องกับการป้องกันผลกระทบทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม	(Safeguards)	ตามข้อตกลงในอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(UNFC-
CC)	ที่เกี่ยวข้องกับเรดด์พลัสรวมทั้งข้อบัญญัติของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือ
ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศหรือแต่ละท้องถิ่น	ข้อกังวลด้านอื่นๆ	รวมทั้งสิทธิตามกฎหมายควรได้
รับการพิจารณาด้วย	ดังนั้นโครงการเรดด์พลัสบนฐานของชุมชนควร:

• ได้รับฉันทานุมัติที่ได้รับการบอกแจ้ง	เข้าใจล่วงหน้าและเป็นอิสระ	(FPIC)	จากชุมชนก่อน	ถ้าหากว่า
โครงการนั้นไม่ได้ริเริ่มโดยชุมชนเอง

• เน้นการสร้างความมั่นคงในสิทธิที่ดินและทรัพยากรของชุมชน
• มั่นใจว่าชุมชนมีสิทธิในการบริหารจัดการป่าด้วยตนเอง	หรือ	อย่างน้อยต้องมีส่วนร่วมในการตัดสิน

ใจเกี่ยวกับการจัดการและการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนอย่างเต็มที่ต่อยอดและเสริมสร้างองค์ความรู้
พื้นบ้านและการปฏิบัติของชนเผ่าพื้นเมือง

• เคารพสิทธิของชุมชนในการดำาเนินวิถีชีวิตและระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามประเพณี
• มั่นใจว่ามีการอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติ
• มั่นใจว่ามีการแบ่งปันผลประโยชน์จากโครงการเรดด์พลัสภายในชุมชนอย่างเท่าเทียม
• มั่นใจว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และอย่างแข็งขันในกิจกรรมทุกอย่าง

วิธีก�ร

1.	 แบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
และนำาเสนอเกี่ยวกับความ
สำาคัญของเรดด์พลัสบนฐาน
ของชุมชน

2.	 ผู้ฝึกอบรมให้ข้อมูลเพิ่มเติม
และสรุป

วัสดุอุปกรณ์/สื่อ

กระดาษปรุ๊ฟ	
ปากกาเคมี
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สถ�นที่จัดทำ�โครงก�รเรดด์พลัส: โครงการเรดด์พลัสถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการป่าไม้โดยชุมชน	
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน	และเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม
และวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง	ซึ่งชุมชนเป็นส่วหนึ่งของระบบดังกล่าว

  

	 หลังจากที่มีข้อตกลงในเวทีการประชุมประเทศภาคีสมาชิกครั้งที่	16	ของอนุสัญญาว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ที่เมืองแคนคูน	ประเทศแม็กซิโกแล้ว	เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเรดด์พลัส
นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของคาร์บอนเพียงอย่างเดียว	เรดด์พลัสควรให้ผลประโยชน์ในด้านอื่นๆ	ด้วย	เช่น	การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	และต้องคำานึงถึงความต้องการในการดำารงอยู่อย่างยั่งยืนและการ
พึ่งพาป่าไม้ของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นด้วย	

	 ในเรดด์พลัสบนฐานของชุมชนนั้น	“ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น”	นี้ถือว่ามีความสำาคัญมากกว่า
คาร์บอน	เราสามารถกล่าวได้ว่าลำาดับความสำาคัญนั้นมันกลับกัน	สิ่งแรกที่ต้องมาก่อน	คือ	สิทธิและความ
อยู่ดีกินดีของชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง	ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงต้องมีการอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	อันดับสอง	เป็นการป้องกันการปลดปล่อยคาร์บอนและส่งเสริมการดูดซับคาร์บอนโดยป่าไม้	
ในเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่า	คาร์บอนไม่เกี่ยวข้องด้วย	เพราะถ้ามิฉะนั้นเราคงไม่พูดถึงว่าเป็น	เรดด์พลัส
บนฐานของชุมชน

	 เมื่อพูดถึง	“การสลับลำาดับความสำาคัญ”	มันเป็นการเน้นย้ำาว่า	โครงการเรดด์พลัสบนฐานของ
ชุมชนนั้น	สิทธิและการอยู่ดีกินดีของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองนั้น	คือ	กรอบพื้นฐานที่ไม่ต้องมีการเจรจา
ต่อรองในการดำาเนินงานโครงการเรดด์พลัสระบบสังคมและวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติบนฐานของชุมชนการจัดการป่าไม้บนฐานของชุมชนเรดด์พลัสบนฐานของชุมชน

	 การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการเสริมสร้างศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนนั้น	เป็น
ประเด็นข้อกังวลที่สำาคัญ	แต่เป้าหมายของเรดด์พลัสบนฐานของชุมชนนั้น	ต้องการบรรลุถึงสถานการณ์
ที่เรียกว่าทุกฝ่ายชนะและได้ผลประโยชน์ร่วมกัน	(Win-win	situation)	ทั้งชุมชน	ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสภาพภูมิอากาศ

5
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บทที่ 5 : 
กลไกการปกป้องผลกระทบทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
ในการดำาเนินเรดด์พลัส

วัตถุประสงค์              

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและกลไกการปกป้องผลกระทบทางด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม	และสามารถนำาเอาไปใช้ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองได้	

ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ
หลังจากจบการฝึกอบรมชุดนี้	ผู้เข้าร่วมสามารถที่จะ

• อธิบายเกี่ยวกับสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในการดำาเนินงานเรดด์พลัส	(UNDRIP	&	REDD+)

• อธิบายได้ว่าเอฟปิคเกี่ยวข้องกับเรดด์พลัสอย่างไร

• มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกปกป้องผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในประเทศ

• มีความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการจัดทำากลไกการปกป้องผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่

อยู่ภายใต้โครงการหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้	

ชุดก�รฝึกอบรมที่ 5.1  กลไกก�รปกป้องผลกระทบท�งด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวล�

1	ชั่วโมง

เนื้อห�และคำ�ถ�มหลัก

เรดด์พลัสเซฟการ์ดคืออะไร?	

เซฟการ์ดภายใต้อนุสัญญาว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	กองทุนหุ้นส่วน
คาร์บอนป่าไม้	และยูเอ็นเรดด์

ความสำาคัญของเอฟปิคในเรดด์
พลัส

วิธีก�ร

1.	 ใช้โปสเตอร์ติดฝาผนัง	แล้ว
ใช้กระบวนการนำาเสนอทีละ
เรื่อง

2.	 ถาม	–	ตอบ	

3.	 ผู้ฝึกอบรมให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับเซฟการ์ดทั้ง
ในประเทศและสากล	(ใช้
บัตรคำา	หรือสไลด์ตามความ
เหมาะสม)	

4.	 ผู้ฝึกอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสำาคัญของ	FPIC	ใน
การดำาเนินงานโครงการเรดด์
พลัส

วัสดุอุปกรณ์/สื่อ

อินโฟกราฟฟิค

โปสเตอร์	
กระดาษการ์ดคละสี

ข้อมูลประกอบ ชุดก�รฝึกอบรมที่ 5.1

กลไกประเมินผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อม สุขภ�พ และสังคมโดยก�รมีส่วนร่วมของ
ประช�ชน

คว�มเป็นม�
 ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โดยมีเศรษฐกิจเป็นปัจจัย
เหนี่ยวนำา	นำามาซึ่งการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม	ผลการพัฒนาบนฐานทรัพยากรธรรมชาตินำามาซึ่ง
บทเรียนอันทรงคุณค่าต่อชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นคงของมนุษย์		กิจกรรมโครงการพัฒนาต่างๆ	
ที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	คุณภาพชีวิตของมนุษย์จึงมีการกำาหนด
มาตรการที่เรียกว่า	“การจัดการสิ่งแวดล้อม”	เพื่อการวางแผนกำาหนดทิศทางการพัฒนาให้เหมาะสมต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
	 การกำาหนดมาตรการออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้เครื่องมือที่เรียกว่า	“ระบบการวิเคราะห์ผลก
ระทบสิ่งแวดล้อม”	(Environment	Impact	Assessment-EIA)	เพื่อใช้ในการตัดสินใจพัฒนาโครงการ
ต่างๆ	ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมและนำามาซึ่งความยั่งยืนของ
การพัฒนาจึงถูกนำามาใช้ในสังคมโลกรวมทั้งประเทศไทย
	 ประเทศไทยมีการกำาหนดมาตรการด้านกฎหมายที่เป็นรูปธรรมเริ่มตั้งแต่พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2518	และต่อมาได้กำาหนดไว้เป็นแม่บทในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี	2540	
จึงถึงฉบับปัจจุบัน	โดยมีเจตนารมย์เพื่อให้มีมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างพอ
เพียง	โดยพิจารณาจากพื้นฐาน	4	ประการคือ
	 (1)	 ด้านวิศวกรรม
	 (2)	 ด้านเศรษฐศาสตร์
	 (3)	 ด้านสิ่งแวดล้อม
	 (4)	 การมีส่วนร่วมของประชาชน

	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จึงเป็นการทำานายหรือพยากรณ์เหตุการณ์ของผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ	ผู้ชำานาญการ	และกระบวนการ	ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ในการดำาเนินการศึกษาและวิเคราะห์	แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดของกลไกการประเมินผลกระ
ทบสิ่งแวดล้อมนั่นคือ	กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลกระทบโดยตรงในพื้นที่

สถ�นก�รณ์ปัจจุบัน
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	ได้กำาหนดมาตรการที่เป็นแม่บทของกฎหมาย
บังคับใช้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้อย่างน้อยใน	3	หมวดสำาคัญคือ
	 หมวดที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย	กำาหนดไว้ในมาตรา	43	ว่าบุคคลและชุมชน
ย่อมมีสิทธิ	(2)	จัดการ	บำารุงรักษา	และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ	(3)	เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะ
ต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำาเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน	หรืองดเว้นการดำาเนิน
การใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน	และได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยรวดเร็ว	ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ	ซึ่งสิทธิดังก่าวรวมความถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดำาเนินการดังกล่าวด้วย		
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	 หมวดที่ว่าด้วยหน้าที่ของปวงชนชาวไทย	กำาหนดไว้ในมาตรา	50	บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้	(8)	
ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม	

	 หมวดที่ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ	กำาหนดไว้ในมาตรา	57	รัฐต้อง	(2)	อนุรักษ์	คุ้มครอง	บำารุงรักษา	
ฟื้นฟู	บริหารจัดการ	และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และความ
หลากหลายทางชีวภาพ	ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน	โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้อง
ถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำาเนินการและได้รับประโยชน์จากการดำาเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมาย
บัญญัติ	และมาตรา	58	การดำาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำาเนินการ	ถ้าการนั้นอาจ
มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ	คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สุขภาพ	อนามัย	คุณภาพชีวิต	หรือส่วนได้
เสียสำาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง	รัฐต้องดำาเนินการให้มีการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน	จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน	เพื่อนำามาประกอบการพิจาณา
ดำาเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ	(วรรคสอง)	บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล	คำา
ชี้แจง	และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดำาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง	(วรรคสาม)	ในการ
ดำาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง	รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน	ชุมชน
สิ่งแวดล้อม	และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด	และต้องดำาเนินการให้มีการเยียวยาความเดือด
ร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า

	 มาตาการที่เป็นแม่บทของกฎหมายที่กำาหนดไว้ทั้งที่เป็นสิทธิ	เสรีภาพ	และหน้าที่ของปวงชน
ชาวไทย	แต่ที่สำาคัญคือหน้าที่แห่งรัฐที่ต้องปฏิบัติในด้านสิ่งแวดล้อม	คุณภาพชีวิต	และส่วนได้เสียของ
ประชาชนและชุมชน	เพราะในส่วนท้ายของทุกมาตราของแม่บทกฎหมายระบุไว้ว่า	“ตามกฎหมาย
บัญญัติ”ซึ่งนั่นหมายความถึงการบัญญัติกฎหมายมาประกอบตามแม่บทแห่งกฎหมายจะกลายเป็น
ช่องว่างของกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้นมาได้		หากขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง

กลไกก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อตกลงหรือคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ

 

ภาพ  กลไกและประเภทของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• กฎหมายและมาตรการบังคับใช้ได้แก่		พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	
2535	และ(แก้ไขเพิ่มเติม)	กฎกระทรวง	และประกาศกระทรวง

• การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	(SEA)	คือ	กระบวนการกำาหนดทางเลือกการศึกษาผลก
ระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีหลักเกณฑ์	แบบแผน	และสร้างความเข้าใจในการประเมินผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมของนโยบาย	แผน	แผนงาน	โครงการ	และการปฏิบัติการระดับมหภาค	หรือเป็นการสร้าง
ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	รวมถึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

• การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	(IEE)	เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นถึงผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เสนอ	เพื่อให้ทราบว่าจะต้องทำา	EIA	ต่อหรือไม่

• การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)คือ	การใช้หลักวิชาการในการทำานายหรือคาดการณ์ผลก
ระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบจากการดำาเนินโครงการที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมใน
ทุกด้าน	ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ	ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	สุขภาพ	วิถีชีวิต	เพื่อหาทาง
ป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิดเลย	

• การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ	(EHIA)	คือ	กระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง	โดย	EHIA	จะขยายมิติทางสุขภาพออกไปให้กว้างขึ้นและสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัยกำาหนดสุขภาพกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	สังคม	ระบบบริการสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ	และเป็นกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำาหนดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม
และรับฟังข้อกังวลต่างๆ	จากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน

• การประเมินผลกระทบทางสังคม	(SIA)	คือ	การประเมินผลกระทบของโครงการทางสังคมที่มีปัจจัย
หลายด้านที่มีผลต่อชีวิตคนในชุมชนและสังคมนั้น	จะมีการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม	
เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	คุณภาพชีวิต	และนำาเสนอมาตรการลดผลกระทบทางสังคมประกอบการ
พิจารณาทางเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงการให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม

ก�รวิเคร�ะห์ช่องว่�งของกลไกก�รประเมินผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อม สุขภ�พ และสังคม

	 ที่ผ่านมาอำานาจในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สิทธิ
การตัดสินใจจะมีรูปแบบเป็นแบบแนวดิ่ง	(Top-down)	คือ	ภาครัฐโดยส่วนราชการมีอำานาจเด็ดขาด	
โดยประชาชนมีส่วนร่วมน้อยมากจึงเกิดความขัดแย้งตามมา	
	 ปัจจุบันถึงแม้จะมีกฎหมายแม่บทคือ	รัฐธรรมนูญกำาหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้		แต่การมีส่วนร่วมของปรนะชาชนยังเป็นแบบ	
“ข�ดคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในสิทธิและหน้�ที่ต�มแม่บทกฎหม�ยกำ�หนดรองรับไว้”	ประชาชนบางส่วน
จึงตกเป็นเครื่องมือของการชักจูงให้เข้าไปอยู่ในกลไกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดมา	
	 การขาดความรู้	ความเข้าใจในสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม	และสามารถตัดสินใจ
เพื่อการใช้สิทธิอย่างถูกต้องจึงเป็นช่องว่างสำาคัญของกลไกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	 กระบวนการใช้สิทธิของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกการประเมินผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมจึงมีความสำาคัญและเป็นไปตามกฎหมายแม่บทที่ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ตลอดจนถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนและชุมชนด้วย	

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร-์SEA

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น-IEE

ก�รประเมินผลกระทบสิ่ง

แวดล้อมEIA

ก�รประเมินผลกระทบท�งสุขภ�พ EHIA ก�รประเมินผลกระทบท�ง

สังคม SIA

กฎหม�ยและม�ตรก�รบังคับใช้

ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและชุมชน
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กระบวนก�ร FPIC 
(ก�รให้ข้อมูลรับฟังล่วงหน้�แลกเปลี่ยนอย่�งเป็นอิสระและตัดสินใจด้วยตนเอง)

 จึงเป็นเครื่องมือสำ�คัญต่อก�รลดช่องว่�งที่เกิดขึ้น

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540
	 ด้วยเจตนารมณ์ของการตราพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น	ต้องการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจำาเป็นเพื่อที่ประชาชน
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงอันเป็นการส่งเสริม
ให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นประชาชนจึงมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีข้อ
ยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหาย
ต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำาคัญของเอกชนทั้งเพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและ
จะยังผลใหป้ระชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้
อีกประการหนึ่งด้วยประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไปพร้อมกันด้วย

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	ได้กำาหนดไว้ในมาตรา	41	บุคคลและชุมชนมี
สิทธิ	(1)	ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ		ประกอบมาตรา	58	วรรคสองที่ว่า	บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล	คำาชี้แจง	
และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดำาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง	และมาตรา	59	รัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ	และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก	

	 พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารของราชการ	กำาหนดประเภทข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงตีพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษาไว้ในมาตรา	7	และกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ไว้ในมาตรา	9ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของราชการได้
กำาหนด	รวมถึงข้อมูลข่าวสารนั้นอยู่ในหมวดข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย		ประชาชนสามารถขอรับ
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ	ที่ไม่ได้กำาหนดไว้ในมาตรา	7	และมาตรา	9	ได้โดยอาจทำาเป็นหนังสือตามแบบฟอร์ม
ตัวอย่างต่อไปนี้	
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ชุดก�รฝึกอบรมที่ 5.2  กลไกก�รปกป้องผลกระทบท�งด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวล�

1	ชั่วโมง

เนื้อห�และคำ�ถ�มหลัก

กิจกรรมหลักของโครงการเรดด์
พลัส

การมีส่วนร่วมและกลไกการ
ป้องกันผลกระทบในแต่ละช่วง
กิจกรรมของโครงการเรดด์พลัส	

ข้อมูลประกอบ ชุดก�รฝึกอบรมที่ 5.2
กระบวนก�รจัดทำ�เอฟปิค
	 เซฟการ์ด	หรือกลไกการปกป้องผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกจาก	กลไกของ
อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	เอฟปิคถือเป็นกลไลที่มี
ความสำาคัญมากอันหนึ่งที่ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองต้องนำาไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง	ขั้นตอนในการทำา
เอฟปิค	อาจใช้ตามตัวอย่างในแผนภาพด้านล่างเป็นแนวในการจัดทำาก็ได้	ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เป็นหลัก

วิธีก�ร

1.	 นำาเสนอกิจกรรมโครงการ
เรดด์พลัส	

2.	 เลือกวิธีการและผู้แทนที่
เข้าไปร่วมกิจกรรมของโครง
การเรดด์พลัส

วัสดุอุปกรณ์/สื่อ

อินโฟกราฟฟิค

โปสเตอร์	

กระดาษการ์ดคละสี
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6
บทที่ 6 : 
การเสรมิสรา้งความเข้มแข็งการจัดการทรพัยากรที่ดิน
ตามจารตีประเพณี

วัตถุประสงค์              

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญของระบบการถือครอง	 และการจัดการที่ดิน

ตามจารีตประเพณีและองค์ความรู้ดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมือง

ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ
หลังจากจบการฝึกอบรมชุดนี้	ผู้เข้าร่วมสามารถที่จะ

• อธิบายได้ว่ามีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรและที่ดินตามจารีตประเพณีได้

อย่างไร?	

ชุดก�รฝึกอบรมที่ 6.1
ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รจัดก�รทรัพย�กรและที่ดินต�มจ�รีตประเพณี

ระยะเวล�

1	ชั่วโมง

เนื้อห�และคำ�ถ�มหลัก

วิธีการพัฒนาและการเสริม
สร้างความเข้มแข็งในการ
จัดการทรัพยากรและที่ดินตาม
จารีตประเพณี	เช่น	การจัด
ทำาข้อมูล,	แผนที่ชุมชน,	การ
จัดการทรัพยากรของชุมชน	
ฯลฯ

วิธีก�ร

1.	 ใช้แผนที่ทำามือจากส่วนที่	
1.2	สำาหรับการพูดคุยและ
วางแผนการจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรของชุมชน

2.	 อภิปรายสรุป	ต่อกลุ่มใหญ่

วัสดุอุปกรณ์/สื่อ

แผนที่ทำามือ	
 
กระดาษบรุ๊ป

ปากกาเคมี
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ข้อมูลประกอบ ชุดก�รฝึกอบรมที่ 6.1
แนวท�งก�รจัดก�รที่ดินของสหพันธ์เกษตรกรภ�คเหนือ (สกน.)
 
	 สกน.	เสนอแนวทางการส่งเสริมและสร้างการยอมรับสิทธิในที่ดินของชุมชนโดยแบ่งออกเป็น	9	
ขั้นตอน	หรือ	บันได	9	ขั้นดังนี้

	 ขั้นที่	1	สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันในการจัดการที่ดินโดยชุมชน
	 ขั้นที่	2	จัดทำาระบบข้อมูลที่ดินทำากิน
	 ขั้นที่	3	พัฒนากฎระเบียบและกลไกโครงสร้างคณะกรรมการ
	 ขั้นที่	4	ประชาคมของสมาชิกในชุมชนเพื่อตรวจสอบและรับรองกฎระเบียบ	ข้อมูลที่ดินและ	
	 									ทบทวนแนวคิดและแนวทางการจัดการที่ดินโดยชุมชน
	 ขั้นที่	5	พัฒนาเครื่องมือเพื่อจัดการที่ดินทั้งระบบ	(เอกสารโฉนดชุมชน	ธนาคารที่ดิน	ฯลฯ)
	 ขั้นที่	6	ความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น	
	 ขั้นที่	7	พัฒนารูปแบบการใช้ที่ดินให้มีความยั่งยืนและสมดุลและตอบสนองเศรษฐกิจครัวเรือน
	 ขั้นที่	8	ศูนย์การเรียนรู้การจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน
	 ขั้นที่	9	การผลักดันกฎหมายและนโยบาย

	 	บันไดที่	1	–	2	–	3	และ	4	นับว่าเป็นขั้นตอนที่เป็นรากฐานทางความคิด	และพื้นฐานของการ
ปฏิบัติที่ต้องดำาเนินการก่อน	และให้มีความมั่นใจว่าดำาเนินการครบถ้วนทั้งในกิจกรรม	และเรื่องราวการ
พูดคุยแลกเปลี่ยน	มติของที่ประชุมรวมทั้งการดำาเนินการปฏิบัติการร่วมกัน	ส่วนในภารกิจบันไดอื่นๆ	
นั้น	อาจขยับขับเคลื่อนควบคู่กันไปได้เลย	ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มหรือชุมชนนั้นๆ	ซึ่งควรมีการ
ดำาเนินการให้ครบถ้วนทั้ง	9	ประการ			การดำาเนินงานเน้นการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกของ
ชุมชนหรือกลุ่ม	ในการคิดวิเคราะห์	ตัดสินใจร่วมรับผิดชอบในผลประโยชน์	และข้อผิดพลาดที่อาจเกิด
ขึ้น

ที่มา	http://www.landjustice4thai.org/nine_simple_step.php	




