สมัชชาชนเผาประจําป 2553
“ภาวะโลกรอนกับวิถีชีวิตพี่นองกลุมชาติพันธุ”
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุมชาติพันธุ (คชพ.) รวมกับ คณะกรรมการกลุมชาติ
พันธุ สังฆมณฑลนครสวรรค คณะกรรมการกลุมชาติพันธุ สังฆมณฑลเชียงใหม ศูนยสังคมพัฒนา สังฆมณฑล
ราชบุรี คณะกรรมการกลุมชาติพันธุ สังฆมณฑลอุดรธานี และศูนยสังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎรธานี จัดงาน
สมัชชาชนเผาประจําป 2553/2010 ในหัวขอ “ภาวะโลกรอนกับวิถีชีวิตพี่นองกลุมชาติพันธุ ” ระหวางวันที่ 22-24
มีนาคม 2553/2010 ณ ศูนยมิสซังคาทอลิกเชียงใหม ตําบลชางคลาน อําเภอเมื อง จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวม
ทั้งสิ้น 56 คนดวยกัน คือพี่นองลัวะ 5 คน ,ปกาเกอะญอ 22 คน ,โพลง 9 คน ,อาขา 2 คน ,ลาหู 1 คน ,ถิ่น 2 คน ,ไทย
ใหญ 1 คน ,คะฉิ่น 1 คน ,ไทยภาคตางๆ 12 คน และชาวตางประเทศ 1 คน
ในครั้งนี้พระคุณเจาฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรรั ตน ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปด
งานสมัชชา
วันที่ 23 มีนาคม 2553 ในภาคเชาเปนการบรรยายของวิทยากรคุณ ประยงค ดอกลําใย ที่ปรึกษาเครื่อขาย
เพื่อการปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย ซึ่งไดนําเสนอในประเด็นที่วา
“......ความจริงแลวปญหาเรื่องโลกรอนมีความเกี่ยวของกับการเมือง โดยเฉพาะในระดับชาติ การเมืองใน
ปญหาโลกรอน คือ การตอรองผลประโยชนระหวางประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา โดยมีความรูทาง
วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือชี้วัดความเปนธรรมใหกับประเทศที่มีทั้งทุนทรัพย และกําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมซึ่ง
เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งแนนอนที่เดียววา
สิ่งที่ปรากฎขึ้นก็คือการตอรองผลประโยชนระหวางประเทศ ยกตัวอยางผลที่เกิดขึ้นของการตอรองเชน การเกิดขึ้นของ
โครงการ Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) หรือ “การลดการปลอยกาซเรือน
กระจกจากการทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปาในประเทศกําลังพัฒนา” หรือแมแตในอดีตที่ผานมาจากการที่
ประเทศไทยของเราไดกูยืมเงินจาก World Bank (ธนาคารโลก) เพื่อนํามาแกไขปญหาเศรษฐกิจในยุคที่เศรษฐกิจ
ตกต่ํานั้นสงผลใหเกิดการเรงรัดการออกโฉนดที่ดินใหกับกลุมคนที่ไมใชคนไทย หรือการกอสรางเขื่อนที่เอื้อประโยนช
ในเชิงธุรกิจโดยปราศจากการเคารพในวิ ถีชีวิตของพี่นองที่อาศัยอยูในพื้นที่ เหลานี้เปนตน แตคนสวนใหญกลั บไม
ทราบวาเบื้องลึกแลวลวนแตมีผลประโยชนที่มาจากผลทางการเมืองทั้งสิ้น
ทายที่สุดแลวบาปเหลานี้ก็ตกไปอยูที่พี่นองกลุมชาติพันธุ ดวยขอกลาวหาที่วาชาวเขาทําลายปาเปนตนเหตุ
ใหเกิดสภาวะโลกรอน น้ําปาไหลหลาก ดินถลม อุทุกภัย เกิดการกัดเซาะหนาดิน หรือแมแตปญหาความแหงแลง ก็
ลวนแลวแตมาจากการที่ชาวเขาทําลายปา ซึ่งขอกลาวหาเหลานี้สงผลใหมีชุมชนประมาณ 2,700 ชุมชน ประชากร
ประมาณ 1 ลาน 2 แสนคน ที่อาศัยอยูและทํากินในที่ดินมากอนการประกาศเขตปา กลายเปนผูบุกรุกทําผิด
กฎหมาย ถูกบังคับใหอพยพโยกยายออกจากพื้นที่ ถูกจํากัดสิทธิการพัฒนา ถูกฟองรองดําเนินคดีและถูกจับกุมคุมขัง
ถูกปลูกปาทับที่ทํากิน
ผลที่ตามมาก็คือ ชนเผาไรที่ดินกลายเปนแรงงานรับจาง เกิด การการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจ เชน ขาวโพด
ยางพารา สงผลใหชุมชนตองลดพื้นที่ทํากินลงและปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมเพื่อการยังชีพมาเปนการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ขาดความมั่นคงทางอาหาร และเกิดการบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น

มีคดีตัวอยางที่เปนที่นาสนใจอยูสองคดี ที่กรมปาไมไดทําการจับกุมพี่นองกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอ ๒ คน
ดวยกันในขอหาบุกรุกปาสงวนฯ คนแรกคือนายดิ๊แปะโพ (ไมมีนามสกุล) อายุ 80 ป อยูบานเลขที่ 63 หมู 4 ต.แมวะ
หลวง อ.ทาสองยาง จ.ตาก อัยการฟองขอหาบุกรุกปาสงวนฯ พื้นที่ 26 ไร คิดคาเสียหายเปน 3,181,500 บาทบาท
ศาลชั้นตนตัดสินจําคุก 2 ป 6 เดือน รับสารภาพลดเหลือ 1 ป 3 เดือน ไมรอลงอาญา คนที่สอง นางนอเฮ
หมุย เวียงวิชชา อายุ 35 ป อัยการฟอง ขอหาบุกรุกเขตปาสงวนฯ พื้นที่ 13 ไร คิดคาเสียหายเปน 1,963,500
บาท ศาลชั้นตนตัดสินจําคุก 2 ป สารภาพลดเหลือ 1 ป ไมรอลงอาญา ซึ่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุ
พืช ไดคิดคํานวณคาเสียหายอันเนื่องมาจากการบุกรุกทําลายพื้นที่อุทยานไวทั้งหมด ๗ ประเด็นดวยกัน หนึ่งในนั้นคือ
คาเสียหายที่ ทําใหอากาศรอนมากขึ้น 45,453.45 บาทตอไรตอป
อีกประเด็นที่คงตองกลาวถึงก็คือ คารบอนเครดิต ประเทศพัฒนาแลวปลอยสูง ตองลดการปลอยลงใหไดตามที่
กําหนดในพิธีสารเกียวโต แตถาลดภายในประเทศตัวเองจะมีราคาสูงมาก และอาจกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ
(ราคาการลดประมาณ 50-90 เหรียญตอตันคารบอน ประเทศพัฒนาแลวจึงใหประเทศกําลังพัฒนาทําโครงการการ
ลดการปลอยกาซ (ภาคพลังงานแลวขอซื้อปริมาณการลดการปลอยที่ลดไดในราคาประมาณ 10-15 เหรียญตอตัน
คารบอน ประเทศพัฒนาแลวจึงใหประเทศกําลังพัฒนาทําโครงการการกักเก็บและดูดซับกาซ (ภาคปาไม) แลวขอซื้อ
ปริมาณที่กักเก็บและดูดซับไวไดในราคาประมาณ 2-5 เหรียญตอตันคารบอน เชน ประเทศอังกฤษตองลดการปลอย
ใหได 800 ตัน แตทําการลดไดเพียง 200 ตันในประเทศตัวเอง ยังขาดปริมาณการลดอีก 600 ตัน จึงมาตกลงและ
รวมมือกับประเทศไทยใหทําการลดการปลอย กักเก็บและดูดซับกาซ ประเทศไทยรวมมือดวย และทําการลดได 100
ตัน/ป ขายราคา 10 เหรียญตอตัน = 100x10 = 1,000 เหรียญ หรือ 35,000 บาท/ป และทําการปลูกปาดูดซับได 200
ตัน/ป = 200x5 = 1,000 เหรียญ หรือ 35,000 บาท/ป ประเทศอังกฤษ ไดคารบอนเครดิต = 100+200 = 300 ตัน ยัง
ขาดอีก 300 ตัน
ภาคบาย เปนการประชุมกลุมยอยเชิงปฏิบัติการ หัวขอ เครือขายกลุมชาติพันธุระดับสังฆมณฑล เพื่อ
แลกเปลี่ยนวิเคราะหสถานการณปญหาในพื้นที่ ในประเด็นภาวะโลกรอนและประเด็นอื่นๆ มีก ารทบทวนเรื่องการ
สรางเครือขายแนวทางการทํางานและความตองการของเครือขายรวมถึงขอเสนอแนะในการทํางานตอผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
ในทายที่สุดที่ประชุมไดมี ขอตกลงรวมกันวา “ เราเครือขายกลุมชาติพันธุใน ๕ สังฆมณฑลคือเชียงใหม
นครสวรรค อุดรธานี ราชบุรี และสุราษฎรธานี องคกรพันธกิจที่ทํางานกับกลุมชาติพันธุ พรอมกับคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อกลุมชาติพันธุภายใตสภาฯ ในโอกาสมารวมสมัชชาชนเผาครั้งที่ ๑๘ ณ ศูนยมิสซังคาทอลิก อ.เมือง
จเชียงใหม ระหวางวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ มีขอตกลงฉันทามติดังตอไปนี้
๑. เราจะสงเสริมฟนฟูวัฒนธรรมชีวิตประเพณีที่ดีงามของชาติพันธุ
๒. เราจะสนับสนุนเด็กและเยาวชนใหคนพบตัวเอง ศรัทธาในวิถีชีวิตของบรรพชน
๓. เราจะศึกษาติดตามแลกเปลี่ยนขอมูลในสถานการณตางๆ ที่มีผลกระทบตอพี่นองกลุมชาติพันธุ
เชน ภาวะโลกรอนและอื่นๆ
๔. เราจะสงเสริมความเขมแข็งและความยั่งยืนของเครือขายพี่นองกลุมชาติพันธุ
๕. เราจะประสานความรวมมือในทุกระดับดวยความเคารพในศักดิ์ศรีของคนในธรรมชาติของชุมชน
๖. เราจะเผยแพรรณรงคใหสาธารณชน และชุมชนรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ และผลักดัน
ใหเปนวาระของพระศาสนจักรคาทอลิก

