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โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกป่าชาย

เลนเพื่อเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

ในจังหวัดจันทบุรี

ดร.ด ารงค์ ศรีพระราม

คณบดีคระวนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

21 พฤษภาคม 2552

วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

(CDM A/R Project) จากการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ลุม่น้ าเวฬุ จังหวัด
จันทบุรี

 เพื่อเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรอืนกระจก และสามารถใช้เปน็คาร์บอน

เครดิตในตลาดคาร์บอนตามมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภายใต้พธิีสารเกยีวโตตอ่ไป

เป้าหมาย
เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาที่จะน าไปสู่โครงการน าร่องส าหรับพัฒนา

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ของประเทศไทย
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ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อศึกษาเฉพาะความ

เป็นไปได้ของพื้นที่ปลูกป่าชายเลนลุ่มแม่น้ าเวฬุ โดยการใช้เครื่องมือใน

การประเมินความเหมาะสมตามมาตรฐานของกลไกการพัฒนาที่

สะอาด 

ใช้ตัดสินความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ส าหรับโครงการปลูกป่า

ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อสร้างคาร์บอนเครดิตต่อไปใน

อนาคต โดยมีจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าของโครงการ  

การตรวจสอบเบื้องต้นนี้จะช่วยลดต้นทุนและเวลาในการประเมิน

โครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อเจ้าของโครงการและผู้พัฒนา

โครงการ

พื้นที่ศึกษา

 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากน้้า

เวฬุ (Welu National Reserve Forest) 
 มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตท้องที่

ต้าบลเกวียนหัก ต้าบลวันยาว 

ต้าบลบ่อ ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง 

และต้าบลหนองชิ่ม อ้าเภอแหลม

สิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

พื้นที่ทั้งสิ้น 191 ตารางกิโลเมตร 

หรือคิดเป็น 118,750 ไร่ หรือ 

19,000 เฮคแตร์
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เครื่องมือที่ใช้ส าหรับตรวจสอบ
การประเมินโครงการในการศึกษาคร้ังนี้ ด าเนินการตามวิธีการ

มาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก UNFCCC โดยการใช้เคร่ืองมือ
มาตรฐานดังต่อไปนี้คือ

A/R Methodology Tool 2: Combined Tool to Identify the Baseline 
Scenario and Demonatrate Additionality (version 01)

A/R Methodology Tool 10: Procedures to Demonstrate the Eligibility of 
Lands for Afforestation and Reforestation CDM Project Activity 
(version 01)

A/R Methodology Tool 13: Tool for the Identification of Degraded or 
Degrading Lands for Consideration in implementing CDM A/R Project 
Activities (version 01)

การประเมินศักยภาพของพื้นที่ตามวิธีการมาตรฐานที่

ได้รับการรับรองจาก UNFCCC โดยพิจารณาหัวข้อดังนี้

1. ความเหมาะสมของพื้นที่โครงการในการด าเนนิการปลูก

ป่า ด้วย A/R Methodology Tool 10
2. การด าเนินการเพิ่มเตมิจาก ปกต ิ(additional) ด้วย A/R 

Methodology Tool 2
3. ความเสื่อมโทรมของพืน้ที่ ด้วย A/R Methodology Tool 13

(โดยการตรวจสอบใช้วิธีการตรวจสอบจากเอกสาร 

หลักฐาน    ภาพถ่าย และ    การส ารวจภาคสนาม )

วิธีการศึกษา
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1. การตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่
    เป็นการตรวจสอบจากเอกสารถึงสถานภาพของทรพัยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม 

และสังคมในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่  การก้าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการคาร์บอนป่าไม้  ตลอดจนการใหห้ลักประกนัว่าพื้นทีด่ังกล่าวจะ

ปลอดภัยตลอดระยะเวลาของโครงการ ดังนี้

1.1 ข้อมูลของเจ้าของโครงการ (จังหวัดจันทบุรี)

1.2 ที่ตั้งและสถานะทางกฎหมายของพืน้ที่โครงการ 

1.3 ข้อมูลทรพัยากรในพืน้ที่โครงการ 

1.4 สภาพทางสังคมในพื้นที่โครงการ 

1.5 สภาพสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่โครงการ 

1.6 ศักยภาพในการการวางแผนและจัดการของจงัหวัดจันทบุรี 

2. การตรวจสอบถึงการด าเนินการเพิ่มเติมจากปกติ 
(ADDITIONALITY)

 ขั้นตอนที่ 0 การกลั่นกรองเบื้องต้นจากวันเริ่มต้นโครงการ

 ขั้นตอนที่ 1 การระบุรปูแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินทางเลือกในพื้นที่

โครงการ

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหอ์ปุสรรค (Barrier Analysis)

 ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะหก์ารลงทุน (Investment 
Analysis)

 ขั้นตอนที่ 4: การวิเคราะหว์ิธีปฏบิัติทั่วไป (Common Practice 
Analysis)
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3. การประเมินความเสื่อมโทรมของพื้นที่ 
(ขั้นตอนที่ 1)

ปัจจัยขับเคล่ือนให้เกดิความเสื่อม
โทรมจากธรรมชาติและมนุษย์ยังคง
ด ารงอยู่ และ/หรือ ไม่มีการจดัการ
ที่ดินท่ีดีเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลง

แก้ไขความเสื่อมโทรมน้ัน

ใช่

พ้ืนที่เสื่อมโทรมมานานกว่า 10 ปี 
หรือไม่ ?

ใช่

ไม่

ไม่

ก าหนดพ้ืนที่
โครงการ

พื้นท่ีได้รับการจ าแนกว่า “เสื่อมโทรม” 
ภายใต้ระบบการจ าแนกที่ดินที่ตรวจ
พิสูจน์ได้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
ประเทศ หรือนานาชาติ หรือมาจาก
กระบวนการศึกษาที่มีการตรวจสอบ การ
ประเมินทางสังคม ภาพถ่ายดาวเทียม 
และ/หรือ หลักฐานภาพถ่าย 

จัดหาหลักฐานเพื่อประเมิน
ความเสื่อมโทรมของพื้นท่ี

ข้ันตอน - การ
วิเคราะห์อุปสรรคที่
ท า ใ ห้ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รู ป แ บ บ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ท่ีดิน
และ
ข้ันตอน - การก าจัด
รูปแบบการใช้ที่ดินที่
มีอุปสรรค

ไม่

ใช่

ที่ดินเป็นพ้ืนที่เสื่อมโทรม และ/หรือ ก าลังเสื่อมโทรม

การเลือกตัวชี้วัดที่แสดงความเสือ่มโทรมของพ้ืนที่ ซึ่งอาจ
ท าได้ด้วยการประเมินด้วยสายตาถึงสถานะและสภาพของ

ตัวชี้วัด หรือ การประเมินทางสังคม (PRA)

การเสื่อมโทรมด้านกายภาพ
ต้องตรงกับตัวชี้วดัอย่างน้อย 1 
อย่าง ได้แก่
• ดินมีการอัดตัวแน่น
• การโผล่ของราก 
• การชะล้างพังทลายของดิน

การเสื่อมโทรมด้านชีวภาพ
ต้องตรงกับตัวชี้วดัอย่างน้อย 1 
อย่าง ได้แก่
• การลดลงของพืชคลุมดิน
• การลดลงของดินช้ันบนหรือเศษ
ซากพืช

การเสื่อมโทรมด้านเคมี
ต้องตรงกับตัวชี้วดัอย่างน้อย 1 
อย่าง ได้แก่
• การขาดแคลนธาตุอาหารในดิน
• ดินเค็ม
• ดินเป็นพิษหรือมีการปนของ
โลหะหนักหนัก

การประเมินการเสื่อมโทรมของพื้นที่โดยการเปรียบเทียบกับเอกสาร

ของพื้นที่เสื่อมโทรมอื่นๆ (ขั้นตอนที ่2)

ที่ดินเป็นพ้ืนที่เสื่อมโทรม และ/หรือ ก าลังเสื่อมโทรม
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การส ารวจพื้นท่ีศึกษา

ผลการศึกษา

1. การตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่โครงการ พบว่า
    1.1 ??????? เป็นเจ้าของพื้นที่ตามกฎหมาย 

มีสิทธิตามกฎหมายในการเสนอขอโครงการ 

เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในพื้นที่โครงการ 

ต้นไม้และคาร์บอน

ครอบคลุมพื้นที่ 118,750 ไร่ หรือ 19,000   เฮคแตร์

 มีต้าแหน่งพิกัดที่ชัดเจน โดยมีหลักฐานจากภาพถ่าย

ดาวเทียม
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ผลการศึกษา (ต่อ)

1.2 จุดอ่อนของพื้นทีโ่ครงการซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขกอ่นการจัดท า
เอกสารโครงการ 

GAP-001 ขาดเอกสารหลักฐานการศกึษาทางสังคมของชมุชนที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่ป่าชายเลนลุ่มน้้าเวฬุ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

GAP-002 เจ้าของโครงการจะต้องมีเอกสารเพื่อแสดงให้เห็นว่าการ

ด้าเนินกิจกรรมของราษฎรในพื้นที่โครงการในปัจจุบันไม่ใช่การด้าเนนิการ

ที่ผิดกฎหมาย

GAP-003 ขาดเอกสารหลักฐานการศกึษาด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพในอดตี มีเพียงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบัน

GAP-004 ขาดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกนัการบุกรุกพื้นที่

ป่าชายเลนของราษฎรในพื้นที่โครงการ 

ผลการศึกษา (ต่อ)

2. ตรวจสอบการด าเนนิการเพิ่มเติมจากปกติ (additional) ตามกรอบของกลไกการ
พัฒนาท่ีสะอาด พบว่า

พื้นที่โครงการมีการด าเนินกิจกรรมมากกว่า 1 ประเภท

• การท้าบ่อเลี้ยงกุ้ง 

• บ่อเลี้ยงปลา 

กิจกรรมที่ด าเนนิการอยู่ในปัจจุบันมีความแตกต่างกับกิจกรรมการปลกูปา่

ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาดอย่างชัดเจน ดังนั้น 

 โครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดทีเ่สนอขอจึงไม่ใช่การด าเนนิงาน

ตามปกติ (not business as usual) และ

 ไม่ใช่รปูแบบการใชป้ระโยชนท์ี่ดินเส้นฐาน (baseline scenario) 

 จากการวิเคราะร์ด้านการลงทุนถ้าไม่มโีครงการ CDM ก็ยังไม่มีการปลกูป่า

 โครงการนี้จึงมีการเพิ่มเติมจากการด าเนนิการตามปกติ (additional)
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ผลการศึกษา (ต่อ)

3. การประเมินความเสื่อมโทรมของพื้นที่เป็น “degraded” หรือ 
“degrading” ตามกรอบของกลไกการพัฒนาที่สะอาด พบว่า 

มีหลักฐานจากภาพถ่ายดาวเทียม และการยืนยันของราษฎรในพื้นที่ 

การยืนยันของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถึงจ้านวน

ประชากรที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนลุ่มน้้าเวฬุ ที่มากกวา่ 10,000
คน ในระยะเวลายาวนาน

มีรูปแบบการจัดการพื้นที่ที่หลีกเลี่ยงการมีต้นไม้ขึ้นในพื้นที่

ดังนั้น จึงมีหลักฐานที่ชัดเจนที่แสดงว่าปัจจัยขับเคลื่อนและแรง

กดดันที่ท้าให้ที่ดินเกิด “ความเสื่อมโทรม”  ยังคงด้ารงอยู่  และ/
หรือ ไม่มีการจัดการที่ดินที่ดีเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขความ

เสื่อมโทรมนั้น 

จุดอ่อนของพื้นที่ทีต่อ้งมีการจัดหาเอกสารหลกัฐาน

GAP-001 ขาดเอกสารหลกัฐานการศกึษาทางสังคมของชุมชนที่

อาศยัอยู่ในพื้นทีป่่าชายเลนลุ่มน้ าเวฬุ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

GAP-002 เจ้าของโครงการจะต้องมีเอกสารเพื่อแสดงให้เหน็ว่าการ

ด าเนินกิจกรรมของราษฎรในพื้นที่โครงการในปัจจุบันไม่ใช่การด าเนินการ

ที่ผิดกฎหมาย

GAP-003 ขาดเอกสารหลกัฐานการศกึษาด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพในอดีต มีเพยีงข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบัน

GAP-004 ขาดมาตรการท่ีมปีระสิทธิภาพในการป้องกนัการบกุรุก

พื้นที่ป่าชายเลนของราษฎรในพื้นที่โครงการ 
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สรุปผลการศึกษา

จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกป่าชายเลนลุ่ม

น้้าเวฬุ จังหวัดจันทบุรีในเบื้องต้น แสดงให้เห็นว่าพื้นที่

โครงการมีคุณสมบัติเปน็ไปตามกรอบที่ก้าหนดของ

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด ภายใต้พิธีสารเกียวโต จึง

สามารถด้าเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการจัดท้าเอกสาร

ข้อเสนอโครงการการปลูกป่าตามกลไกการพัฒนาท่ี

สะอาด

ข้อเสนอแนะ

จังหวัดจันทบุรี ควรร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ

ด้าเนินการพัฒนาแผนปฏิบตัิการส้าหรับพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

ระบุผู้ด้าเนินโครงการ วิธกีาร และเวลาท่ีจะจัดท้าเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project 

Design Document, PDD) รวมถึงแหล่งเงนิทุนที่จะด้าเนนิการดังกล่าว

1) ควรมีคณะที่ปรกึษาอยู่ในกรรมการด้าเนนิงาน เพื่อให้ค้าปรกึษาด้าน

เทคนิคและเป็นผู้น้าในการจัดทา้ข้อเสนอโครงการ

2) เจ้าของโครงการจะต้องแสดงตา้แหน่งที่ชัดเจนของพื้นที่ด้าเนนิโครงการที่

จะท้าการปลูกป่า โดยก้าหนดลงในแผนที่และแสดงต้าแหน่งพกิัด
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3) ปัจจัยทางด้านสังคมจัดเป็นปัจจัยวิกฤตในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ปัจัยทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนทีอ่าศยัอยู่ในพื้นที่เมือ่เริ่มด าเนิน

โครงการ  โอกาสของ “การรั่วไหล” (leakage) ที่จะเกิดเนื่องจากการด าเนิน
โครงการ ควรให้องค์กรอิสระที่ท างานเกี่ยวข้องกับชุมชนป่าไม้เข้ามาร่วมในการ

วางแผนพัฒนาโครงการ

4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควรด าเนินการศึกษาการประเมนิ

สถานภาพทางสังคมของพื้นที่โครงการอย่างเตม็รูปแบบ หรือให้ค ารับรองต่อ

การศึกษาที่มีอยู่ เพื่อให้ผูพ้ฒันาโครงการสามารถใช้เปน็เอกสารหลักฐานในการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการ


