
บทความเร่ือง REDD 

ประเด็นร้อนเรื่องหน่ึงท่ีควรทราบในเวทีการเจรจาของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) 
ภายใต้กิจกรรมความร่วมมือระยะยาว (Long Term Cooperation Action) ท่ีบดบังความร้อนแรงของกลไกการ
พัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism) ภายใต้พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) คงหนีไม่พ้น 
REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries) 
หรืออีกนัยหน่ึงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่า และการเส่ือมโทรมของป่าในประเทศ
กําลังพัฒนา 

REDD เป็นเรื่องที่หาข้อสรุปได้ยากทั้งในเวทีชาวบ้านภายในประเทศและเวทีการเจรจาระหว่างประเทศ 
เหตุเพราะมีความเก่ียวโยงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนรอบผืนป่าที่อาศัยปัจจัยส่ีจากป่าเป็นแหล่งยังชีพ และ
เป็นเร่ืองที่ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าสูญเสียโอกาสการได้ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเต็มรูปแบบ จึง
ทําให้การต่อรองเพื่อบรรลุผลประโยชน์ของท้ังสองฝ่าย ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว หาข้อสรุปได้
ยาก เพราะกลยุทธ์ในการเจรจาทั้งสองฝ่ายจะนําประเด็นใหม่เข้ามาเช่ือมโยงกับ REDD เพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ตราบ
ใดท่ี REDD ยังไม่อาจบรรลุผลสรุปในเวทีการเจรจา  

แนวคิดและพัฒนาการ 

เรามาวิเคราะห์กันดูว่าแท้ที่จริงแล้ว REDD คืออะไรกันแน่ เดิมท่ีเป้าหมายของ REDD เม่ือประเทศ
คอสตาริกาและปาปัวนิวกินีได้เสนอ REDD เสนอเข้าสู่เวทีการเจรจาใน COP 11 ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่เมืองมอลทรี
ออล ประเทศแคนาดา เป้าหมายอยู่ที่ป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยประเทศกําลังพัฒนาถูกมองว่ามีส่วนร่วมในการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศจากการทําให้ป่าเส่ือมสภาพและการทําลายป่าเป็นปริมาณถึงร้อยละ 
๑๗ โดยประมาณของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด แต่กลับมิได้ทําอะไรกลับปล่อยให้ประเทศพัฒนาแล้ว 
(ANNEX I) ต้องรับผิดชอบภายใต้พิธีการเกียวโตเพียงฝ่ายเดียว ในช่วงแรกของพิธีสารระหว่างปีคริสตศักราช 
๒๐๐๘-๒๐๑๒ ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ ๕ จากอัตราการ
ปลดปล่อยปรกติ โดยกําหนดให้มีกลไกต่าง ๆ ในการดําเนินกิจกรรม ๔ กิจกรรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีประเทศพัฒนา
แล้วต้องร่วมมือกันเอง และมีกิจกรรมท่ีประเทศพัฒนาแล้วร่วมกับประเทศกําลังพัฒนาหน่ึงกิจกรรมคือกลไกการ
พัฒนาสะอาด (CDM) ท่ีประชุมเห็นว่าหากปล่อยให้ประเทศพัฒนาแล้วลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง
ฝ่ายเดียวย่อมยากท่ีจะบรรลุเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเทศกําลังพัฒนานําโดย
คอสตาริกาและปาปัวนิวกินี จึงได้แสดงความรับผิดชอบเสนอโครงการ REDD ซึ่งภายใต้กิจกรรม REDD น้ีหาก
ประเทศกําลังพัฒนาสามารถลดการสูญเสียพื้นท่ีป่าลงจากอัตราการสูญเสียตามปรกติได้จะได้รับเงินชดเชยจาก
ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นการชดเชยการรักษาป่าเพื่อเก็บคาร์บอนไว้ในป่าธรรมชาติ 



กลไกของ REDD หากได้ข้อสรุปจากการเจรจาจะเป็นเร่ืองท่ีได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย กล่าวคือหลักการ
ของ REDD เป็นหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทนต่อระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services - PES) บน
พื้นฐานที่ว่าเม่ือประเทศกําลังพัฒนาสูญเสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์จากผืนป่าเพื่อร่วมกับพัฒนาประเทศแล้วใน
การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเทศพัฒนาแล้วจะจ่ายค่าชดเชยในส่วนน้ีเป็นค่าตอบแทนการสูญเสีย
โอกาสน้ัน ซึ่งเป้าหมายในการจ่ายเงินชดเชยของประเทศพัฒนาแล้วอยู่ท่ีชุมชนรอบผืนป่าโดยตรงเพื่อเป็น
ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสและเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนรอบผืนป่า ซึ่งตามหลักการแล้ว REDD จึง
เป็นโครงการที่ดีในการอนุรักษ์ผืนป่าของโลกไว้ให้ทําหน้าที่ในการรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมของโลกในภาพรวม 
ดังน้ัน เมื่อใดก็ตามท่ี REDD ตกลงกันได้ในเวทีการเจรจาและการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ REDD ย่อม
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยตรง แต่ปัญหาคือจะจ่ายอย่างไรจึงจะเป็นธรรมท่ีทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ มีกลไกการ
ตรวจสอบอย่างไร และทําอย่างไรให้เงินท่ีจ่ายไปถึงประชาชนท่ีควรจะได้รับการชดเชยโดยตรง 

ผู้ที่มีส่วนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จาก REDD น้ัน ในภาพรวมรวมแล้วหาก REDD สามารถ
ดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ประโยชน์ย่อมเกิดต่อชาวโลก ประเทศพัฒนาแล้วได้ประโยชน์ในแง่ที่ได้ประเทศ
กําลังพัฒนามีส่วนช่วยในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน ในขณะที่ประชาชนรอบผืนป่าในประเทศ
กําลังพัฒนาได้รับประโยชน์จาก REDD โดยตรงแต่ต้องยอมรับการเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากป่าลงในระดับ
หน่ึง และประเทศกําลังพัฒนาเองจะสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมในระดับ
หน่ึง ภาระย่อมตกกับชุมชนในประเทศกําลังพัฒนาท่ีจะรักษาป่าไว้ และประเทศพัฒนาแล้วจะหาเงินชดเชยให้
เพียงพอต่อประเทศกําลังพัฒนาที่ร่วมโครงการอย่างไร เพราะปริมาณเงินท่ีคาดการไว้ในปัจจุบันน้ันย่อมไม่เพียงพอ
กับค่าชดเชยที่แท้จริง 

สถานภาพ 

           สถานภาพของ REDD ในปัจจุบัน จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นทําให้ REDD ยังไม่สามารถหาข้อสรุป
ได้จากเวทีการเจรจา ปัจจุบัน REDD จึงเป็นเรื่องท่ีทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนาใช้เป็นประเด็น
ในการเจรจาเพื่อประโยชน์ของตนเอง ทําให้พัฒนาการ REDD จากเดิมมีเป้าหมายท่ีป่าอนุรักษ์ได้เช่ือมโยงไปถึงป่า
ปลูก การใช้ประโยชน์ที่ดิน และเรื่องอ่ืน ๆ ทําให้ REDD มีความซับซ้อนมากเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียง
ยุทธศาสตร์ของการเจรจาต่อรอง ตราบใดที่ REDD ยังหาข้อสรุปในเวทีรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ที่เรียกกันว่า COP (Convention of the Parties) ไม่ได้ REDD จะ
ยังคงเป็นประเด็นร้อนท่ีเช่ือมโยงกับประเด็นอ่ืน ๆ ต่อไป และคาดกันว่า REDD จะบรรลุผลในการเจรจาเมื่อส้ินสุด
ช่วงแรกของการดําเนินการตามพิธีสารเกียวโตในปีคริสตศักราช ๒๐๑๒ เพราะ REDD อาจจะเป็นประเด็นท่ีใช้
ต่อรองในการยกเลิกพิธีสารเกียวโตที่ประเทศพัฒนาแล้วเห็นว่าตนเป็นฝ่ายดําเนินการเพียงกลุ่มเดียว หรือ เพื่อ
หาทางเลือกอ่ืนให้ประเทศกําลังพัฒนามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบลดการปลดปลอดก๊าซเรือนกระจกอย่างมี
เป้าหมายมิใช่เพียงภาคสมัครใจ เพราะหากดําเนินการต่อไปดังการปัจจุบันแล้วเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซ



เรือนกระจกย่อมไม่อาจบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามข้อตกลงของอนุสัญญา ดังน้ัน เม่ือใดก็ตามที่การเจรจาบรรลุผลสรุป 
REDD จะลดความซับซ้อนและความเช่ือมโยงกับเรื่องอ่ืน ๆ 

กลไกด้านการเงินสนับสนุนการเตรียมการรองรับ REDD 

ปัจจุบันแม้ว่า REDD จะยังไม่ได้เป็นกลไกหรือเง่ือนไขตามอนุสัญญาก็ตาม แต่ประเทศพัฒนาแล้วหลาย
ประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรนอร์เวย์ได้เล็งเห็นความสําคัญของ REDD จึงพยายามผลักดันช่วยเหลือให้
ประเทศกําลังพัฒนาได้พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเป็นการเตรียมการไว้รองรับ REDD ระหว่างรอผล
การเจรจา มีกลไกด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือการเตรียมความพร้อมรองรับ REDD ให้แก่ประเทศกําลังพัฒนาต่างๆ 
ดังน้ี 

 ๑. FCPF (Forest Carbon Partnership Facilities), ดําเนินการโดยธนาคารโลก เป็นโครงการ
เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมแก่ประเทศกําลังพัฒนาเพื่อให้สามารถเข้าร่วม REDD ได้ทันททีี่โครงการ 
REDD เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการช่วยเตรียมการในการจัดทํายุทธศาสตร์ การพัฒนาเส้นฐานอ้างอิง กระบวนการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน และการจัดทําพื้นที่ตัวอย่างเพื่อเป็นโครงการนําร่องในการดําเนินการ 

 ๒. UN-REDD ช่วยเหลือสนับสนุนด้านนโยบายและวิธีการท่ีเหมาะสมแก่อนุสัญญา 
 ๓. โครงการลงทุนด้านป่าไม้ (Forest Investment Program - FIP) ช่วยสนับสนุนเสริมด้าน

การเงินแประเทศกําลังพัฒนา 
 ๔. กองทุน REDD Partnership ของประเทศพัฒนาแล้วนําโดยราชอาณาจักรนอร์เวย์ ช่วยเสริม

การเตรียมการโดยตรงแก่ประเทศกําลังพัฒนาที่ประสงค์จะรับการช่วยเหลือ เพื่อการเตรียมความพร้อมด้าน REDD 
 

บทสรุป 
ในภาพรวม REDD จะเป็นกลไกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ผืนป่าในช่วงเริ่มต้นเท่าน้ัน แต่การอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ผืนป่าอย่างย่ังยืนน้ันจะต้องมาจากภายในประเทศหรือจากชุมชนเป็นหลัก ฉะน้ัน ตราบใดท่ีเราไม่
เข้าใจความจําเป็นของการมีผืนป่าเพื่อรักษาความสมดุลของสภาพส่ิงแวดล้อมมากกว่าประโยชน์ที่เราจับต้องได้
แล้วความย่ังยืนการอนุรักษ์ผืนป่าคงจะบรรลุผลได้ยากย่ิง เพราะประเทศกําลังพัฒนาส่วนมากยังไม่มีนโยบายการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ชัดเจน จากจุดน้ีเองจึงทําให้การใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าข้ึนอยู่กับเจตจํานงด้านการเมือง (Political 
Will) และปัจจัยอ่ืนมากกว่าส่ิงที่ควรจะเป็น และข้อยํ้าอีกครั้งว่าความย่ังยืนเป็นเรื่องภายในระบบนิเวศจึงไม่อาจมา
จากปัจจัยภายนอกได้ 
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