
มมุมองท้องถิ	นต่อ REDD+
และคารบ์อน

กบัการจดัการป่าไม้ในบริบทสงัคมไทย



ประเดน็นําเสนอ

�  สถานการณ์ป่ากบัชมุชนภายใต้นโยบายการจดัการป่าไม้ไทยในปัจจบุนั

� REDD+ คือ? พฒันาการกลไก REDD+?

�  มมุมองท้องถิ	นต่อป่าและREDD+�  มมุมองท้องถิ	นต่อป่าและREDD+

� โอกาส และศกัยภาพของชมุชนต่อการเกบ็กกัคารบ์อนภายใต้กลไก 
REDD+

� ข้อเสนอแนะต่อกลไก REDD+ และการเกบ็กกัคารบ์อน



สถานภาพสถานภาพ::พื�นที�ป่าภาพรวมพื�นที�ป่าภาพรวม

--  ขอ้มูลปี ขอ้มูลปี 25462546::  พื�นที�ป่าไม้ทั�งประเทศ พื�นที�ป่าไม้ทั�งประเทศ 
9999..57 57 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 31 31 ของพื�นที�ของพื�นที�
ประเทศประเทศ,,
--พื�นที�ป่าอนุรักษต์ามกมมีเนื�อที� พื�นที�ป่าอนุรักษต์ามกมมีเนื�อที� 8484..5757  --พื�นที�ป่าอนุรักษต์ามกมมีเนื�อที� พื�นที�ป่าอนุรักษต์ามกมมีเนื�อที� 8484..5757  
ลา้นไร่ ลา้นไร่ ((บก บก 8383  ลา้นไร่ลา้นไร่, , ชายเลน ชายเลน 11..5757  
ลา้นไร่ลา้นไร่))
--พื�นที�ป่าสงวนประมาณ พื�นที�ป่าสงวนประมาณ 1515  ลา้นลา้น
ไร่ไร่//11,,221221  ป่าป่า



ชมุชนกบัพื0นที	ป่าชมุชนกบัพื0นที	ป่า..กรมอทุยานฯกรมอทุยานฯ

--  พื0นที	อนุรกัษ์ตามกฎหมายมี พื0นที	อนุรกัษ์ตามกฎหมายมี 228 228 
แห่ง พื0นที	รวม แห่ง พื0นที	รวม 8484..57 57 ล้านไร่ล้านไร่: : อทุยานอทุยาน
แห่งชาติแห่งชาติ, , เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่า, , เขตเขต
ห้ามล่าสตัวป์่า ห้ามล่าสตัวป์่า ,,ป่าชายเลนป่าชายเลนห้ามล่าสตัวป์่า ห้ามล่าสตัวป์่า ,,ป่าชายเลนป่าชายเลน
--  การสาํรวจปี การสาํรวจปี 25442544: : มีชมุชนที	อยู่ในมีชมุชนที	อยู่ใน
เขตพื0นที	อนุรกัษ์ประมาณ เขตพื0นที	อนุรกัษ์ประมาณ 44..66  แสนแสน
ครอบครวั และซ้อนทบัในพื0นที	ครอบครวั และซ้อนทบัในพื0นที	
ประมาณ ประมาณ 88..11  ล้านไร่ล้านไร่



ชมุชนกบัพื0นที	ป่านอกพื0นที	คุ้มครอง 
โดยกรมป่าไม้ (ป่าสงวนแห่งชาติ 15 ล้านไร่)
ภาคเหนือ   2,372  หมู่บา้น พื0นที	 1,387,089 ไร่
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3,818 หมู่บา้น พื0นที	 940,771 ไร่
ภาคกลาง   952   หมู่บา้น พื0นที	 346,644 ไร่
ภาคใต้      683   หมู่บา้น พื0นที 118,420 ไร่
รวมมีพื0นที	ประมาณ 2,792,925 ไร่รวมมีพื0นที	ประมาณ 2,792,925 ไร่
 ( 18.6 % ของเนื0อที	ป่าสงวนแห่งชาติ/390ไร่ต่อชมุชน)



สถานการณ์ภาพรวม

• นโยบายการบริหารจดัการพื0นที	ป่า ยงัเน้นการเพิ	มพื0นที	คุ้มครอง และ
การแก้ปัญหาที	ดินในเขตป่าที	ยงัขาดการมีส่วนร่วม 

• หน่วยงานรฐัยอมรบัแนวคิดการมีส่วนร่วมของชมุชนและประชาชน แต่
ในทางปฏิบตัิมีการตีความและการดาํเนินการระหว่างรฐักบัภาคในทางปฏิบตัิมีการตีความและการดาํเนินการระหว่างรฐักบัภาค
ประชาชนยงัมีความแตกต่าง 

• การสนับสนุนชมุชนจดัการป่าโดยรฐัยงัจาํกดัอยู่เพียงในพื0นที	ป่าที	อยู่
นอกพื0นที	คุ้มครอง โดยอาศยัอาํนาจเจ้าหน้าที	ตามภายใต้ พรบ.ป่าสงวน
แห่งชาติ 2507



สถานการณ์ภาพรวม (ต่อ)

• การสร้างการมีส่วนร่วมในพื0นที	คุ้มครอง ดาํเนินการผา่นโครงการนํา
ร่อง เช่น JoMPAs, โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื	อการจดัการ
อทุยานแห่งชาติอย่างยั 	งยืน, แต่ยงัขาดการนําบทเรียนสู่การรองรบัทาง
นโยบายนโยบาย

• มีรปูธรรมของชมุชนที	จดัการป่าได้ตั 0งแต่หลงัปิดสมัปทานและมี
กระบวนการขบัเคลื	อนงานป่าชมุชนในทกุๆ ภมูิภาค แต่ไม่มีการ
รวบรวมฐานข้อมลูที	เป็นที	ยอมรบัจากทกุๆ ฝ่าย



นโยบายสาํคญัที	เกี	ยวข้องกบัการจดัการป่าไม้ในปัจจบุนั
� 1) ตั 0งเป้าหมายเพิ	มพื0นที	ป่าจาก 30 % (2549) เป็น 40 %ในปี 

พ.ศ. 2563 (statement ของนายกในการประชมุที	เดนมารก์)

�  2) การจดัทาํแนวเขตและแผนที	ป่าใหม่ งบ 2,200 ล้านบาท

�  3) ส่งเสริมพืชพลงังาน ยางพาราและโรงงานไฟฟ้าชีวมวล�  3) ส่งเสริมพืชพลงังาน ยางพาราและโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

�  4) ธนาคารต้นไม้

�  5)โฉนดชมุชน 

� 6) การพฒันาเศรษฐกิจบนฐานทรพัยากรชีวภาพท้องถิ	น



20% ของ GHG มาจากภาคป่าไม้ 
(IPCC,2007)

R: Reducing…การลด

E: Emission (from)…การปล่อยกา๊ซ

REDD คอื ?

E: Emission (from)…การปล่อยกา๊ซ
เรือนกระจก

D: Deforestation...การทาํลายป่า

D: (and) Degradation…ความเสื	อมโทรม
ของป่า



ประเทศปาปัวนวิกนิแีละคอ
สตรารกิา้ เสนอกลไกการลด
การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ยอมรับในหลกัการ

(เห็นชอบ) RED ใน 

COP 13
Indonisia, 2550

เสนอขยาย Concept RED เป็น 
REDD (D ตวัที1 2 = Forest 
Degratation)

ยอมรับหลกัการกลไก REDD

COP 14
Poland, 2551

Bangkok Talk เสนอREDD+ 

เพิ1มแหลง่กกัเก็บคารบ์อน                   
การฟืCนฟรูะบบนเิวศป่าไม ้                 
การบรกิารทางนเิวศ                       
การจัดการที1ยั1งยนืในพืCนที1ป่า

ยอมรับหลกัการ 
REDD+

COP 15
Denmark,2552

ขยายแนวทางปฏบิัตกิารแต่
ไมบ่รรลขุอ้ตกลง REDD+ 
ในรายละเอยีด,การ
ปฏบิัตกิาร

ยทุธศาสตร ์ทวภิาค ี, 
รวมกลุม่ (พหภุาค)ี         
เพื1อจัดทําโครงการนํา
รอ่ง

COP 16
Mexico,2553

REDD+ 
Partnership

ตั Cงกองทนุ3,500
ลา้นเหรยีญ              
ประเทศไทยเขา้
รว่มแลว้

Cophenhagen 
Accord 136 
ประเทศ ตั Cง
กองทนุ 100,000 

- UNREDD เตรยีมความพรอ้ม

- World Bank ตั Cงกองทนุคารบ์อน (FCPF)

- R-PIN , R-PLAN

พฒันาการ REDD+
Reducing Emission from Deforestation 
and forest Degradation in the Developing 
Countries

ประเทศไทย
ลงนาม R-
PIN

Earth Summit
Brasil,2535

ขอ้มลู
วทิยาศาสต
รร์ะบ ุโลก
รอ้นขึCน 0.7
องศา
เซลเซยีส

อนุสญัญาวา่ดว้ยการ
เปลี1ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ UNFCCC

COP 1
German, 2538 รา่งพธิสีาร

เกยีวโต

COP 3
Japan, 2540 รับรองพธิสีารเกยีว

โต
Share Vision 

จัดสรรพนัธะกจิ
ในการลดปรมิาณกา๊ซ

เรอืนกระจกในชั Cนบรรยากาศ
ไมใ่หเ้กนิ 450 ppm เพื1อให ้

อณุหภมูขิองโลกสงูขึCน
ไมเ่กนิ 2 องศาเซลเซยีส

ประเทศในภาคผนวก
ที1 1 ตอ้งลดก๊าซเรอืน

กระจก ภายใต ้3 
กลไก คอืJI, ET, 

CDM

ประเทศนอกภาคผนวกที1 1 
ไมม่พีันธกรณีที1ตอ้งลด

ก๊าซเรอืนกระจก
ประเทศไทยเป็นสมาชกิและ

ใหส้ตัยาบนั, 2545

สูป่ฏบิตักิาร
 CDM ภาคป่าไม ้
 (ไมม่โีครงการใน

ประเทศไทย)

COP 11
Canada,2548

IPCC ระบ ุ20% ของการ
ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกมาจาก
ภาคป่าไม ้(การทําลายป่า)

การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก
จากการทําลายป่า (RED)

ศกึษากลไก RED

(เห็นชอบ) RED ใน 
D ตัวที1 1 
Deforestation

กองทนุ 100,000 
ลา้นเหรยีญ

กลไก REDD+ เนน้ภาคป่าไม ้โดยเป็นอิสระ
จาก CDM (ซึ�งมีส่วนหนึ�งเป็นภาคป่าไม)้ แต่ทั�ง
สองกลไกอยูใ่นกรอบ UNFCCC เป็น
พนัธกรณีระหวา่งรัฐกบัรัฐ (กลไกทางการ) 
นอกจากนี�ยงัมีกลไกอื�นๆ นอกกรอบอนุสญัญาฯ 
เช่น ตลาดคาร์บอนแบบสมคัรใจ (VCM)

CDM ทํารว่มกนัได ้

AWG-LCA (REDD+)

AWG-KP



REDD ยงัอยู่บนโตะ๊เจรจา..แต่มีประเดน็ที	ชดัเจน คือ

� REDD จะเพิ	มพนูความอดุม
สมบรูณ์ของป่า

� REDD กลไกแรงจงูใจในการ
หลีกเลี	ยงการทาํลายป่าและทาํให้หลีกเลี	ยงการทาํลายป่าและทาํให้
ป่าเสื	อมโทรมและการฟื0 นฟปู่า

� REDD การเข้าร่วมจะเป็นแบบ
สมคัรใจ

� รปูแบบเป็น REDD plus



REDD…กลไกในบทบาทภาคป่าไม้กบัภาวะโลกร้อน
ภาคป่าไม้....นัยสาํคญัต่อการเปลี	ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

� ป่าเป็นทั 0งสาเหตแุละผลกระทบของการ
เปลี	ยนแปลงภมูิอากาศ ( การสญูหายของความ
หลากหลายทางชวีภาพ, วงจรชวีติพชืและสตัว์
เปลี/ยนแปลง, ไฟปา่ ฯลฯเปลี/ยนแปลง, ไฟปา่ ฯลฯ

� สองแนวทางในการรบัมือกบัความเปลี	ยนแปลง
ภมูิอากาศ

� การป้องกนัการทาํลายปา่และป่าเสื/อมโทรม

� ปา่ไมเ้พื/อการปรบัตวั (ความมั /นคงทางอาหาร, 
นํ9าและการบรกิารทางระบบนิเวศ



ความขดัแย้งบนความสบัสนบน 3 C (Climate 

change and Carbon) ในสงัคมไทย

� ความขดัแย้งกนัเรื	องพื0นที	อนุรกัษ์ทบัซ้อนที	ทาํกินของ
ชาวบา้น (ปัญหาและความขดัแย้งเดิม)

� คดีฟ้องร้องชาวบา้นข้อหาทาํให้โลกร้อน..กบัการบกุรกุทาํลาย
ครอบครองป่าของนายทุนและภาคอตุสาหกรรม (สวนผึ0ง ครอบครองป่าของนายทุนและภาคอตุสาหกรรม (สวนผึ0ง 
มาบตาพดุ)

� มีความสบัสนเรื	องกลไกภาคป่าไม้ทั 0ง CDM, VCM , REDD+ ที	
สมัพนัธก์บัการซื0อขายคารบ์อน

� REDD+ จึงอาจเป็นทั 0งโอกาสที	จะปรบัเปลี	ยนนโยบายป่าไม้ให้
ดีขึ0น และความเสี	ยงในการเติมเชื0อเพิ	มระดบัความขดัแย้ง



มมุมองท้องถิ	นต่อป่า และ REDD+..



มมุมองต่อป่าของชมุชน.. บทบาทหน้าที	 (คณุค่า) ของป่า
ที	หลากหลาย (multi-function)..beyond carbon

� รกัษาความหลากหลายของชนิดพรรณพืช-สตัวท์้องถิ	น
� เป็นถิ	นที	อยู่อาศยั (habitat) ของพืช/สตัว์
� เอื0อต่อการดาํรงชีพของมนุษย.์.ปัจจยั 4..คณุค่าการใช้ประโยชน์เพื	อ

การยงัชีพความมั 	นคงทางอาหาร และแหล่งอาชีพ รายได้ของชมุชน
ท้องถิ	นท้องถิ	น

� บริการทางนิเวศ...แหล่งต้นนํ0า ช่วยป้องกนัและบรรเทาภยัพิบตัิ..ฐาน
การปรบัตวัท่ามกลาง CC.

� มีความสาํคญัทางด้านวฒันธรรม ความเชื	อ ประเพณีท้องถิ	น...ช่วยอุ้ม
ชสูืบทอดวฒันธรรมท้องถิ	น (พื0นที	ทางวฒันธรรม)

� แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของชมุชน และคนในสงัคม
� ดดูซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(เกบ็กกัคารบ์อน)



ป่าชุมชนป่าชุมชน::ภูมทิศัน์วฒันธรรมภูมทิศัน์วฒันธรรม



พื� นที�อนุรกัษ(์ป่าผืนใหญ่)

คอรดิอโซน 
(เขตเชื�อมตอ่)

ป่าชุมชน

ป่าครอบครวั(หยอ่ม)

การจดัการภมูิทศัน์ป่าไม้ท่ามกลาง CC

พื� นที�อนุรกัษ์

วนเกษตร ป่าหวัไรป่ลายนา(หยอ่ม)
ป่าริมนํ0า



หินกา้วกระโดด (Stepping Stone)ในภูมิทศันท์า่มกลาง CC

หินขา้มกระโดด หมายถึง หย่อมที�สิ�งมีชีวิตมาแวะพัก 
ช่วยใหส้ตัวเ์ดินทางขา้มภมูิทศันไ์ดง้่ายขึ� น 

ป่าหวัไร่ปลายนา ป่าชุมชน วนเกษตร หย่อมป่าต่างๆถา้ป่าหวัไร่ปลายนา ป่าชุมชน วนเกษตร หย่อมป่าต่างๆถา้
มีจาํนวนมากพอต่อหน่วยพื� นที� ก็เป็นหินกา้วกระโดดได้
อย่างดี (จาํนวนหย่อมตน้ไม/้ตารางกิโลเมตร เรียกว่า
ความพรุนของภมูิทศัน ์หรอื Porosity)



หนา้ที�ของหยอ่มบางชนิด 

Carbon VS Biodiversity



ทางเชื�อม:(ป่าทามริมลาํนํ�า)... Bio-filter 
…Stepping stone in Landscape



ป่าหวัไร่ปลายนา..หย่อมป่า(Patch)...Micro-habitat



อุทยานแห่งชาติป่าชุมชน
ระบบนิเวศเกษตร

ภมูิทศันท์ี�มีคณุภาพ



รปูแบบของ REDD+..องคป์ระกอบของพลสั
พื�นที�ศึกษา Carbon S. Bio-C. LC. SFM. ES. Disast

er A&P

ห้วยฮ่อมใน 
จ.ลาํพูน

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√

บ้านผึ�ง
จ.สุรินทร์

√√√√ √√√√ - √√√√ - -

กองม่องทะ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√กองม่องทะ 
จ.กาญฯ

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√

เปร็ดใน
จ.ตราด

√√√√ √√√√ - √√√√ √√√√ √√√√

คลองเรือ จ.
ชุมพร

√√√√ √√√√ - √√√√ √√√√ √√√√



รปูแบบ REDD+…Poly plus ที	แตกต่าง

+ 1 การกกัเกบ็คารบ์อนเพิ	ม....ห้อยฮ่อมใน บ้านผึ0ง เปรด็ใน และคลองเรือ

+ 2 การอนุรกัษ์ความหลากลายทางชีวภาพ.....ทกุพื0นที	

+ 3 รกัษาวฒันธรรมท้องถิ	น........ห้วยฮ่อมใน กองม่องทะ

+ 4 การจดัการป่าอย่างยั 	งยืน......ห้วยฮ่อมใน ผึ0ง เปรด็ใน และคลองเรือ+ 4 การจดัการป่าอย่างยั 	งยืน......ห้วยฮ่อมใน ผึ0ง เปรด็ใน และคลองเรือ

+ 5 บริการทางนิเวศ..(นํ0า..ไฟฟ้าพลงันํ0า)..ห้วยฮ่อมใน กองม่องทะ คลองเรือ

+ 6 ป้องกนับรรเทาภยัพิบตัิในพื0นที	เสี	ยงภยั....เปรด็ใน และคลองเรือ



ผลประโยชน์ และรูปแบบ REDD+
� การแบง่ปันผลประโยชน์....ประโยชน์จะตกอยู่ที	ใคร (ต่อเนื	องจากการ

นิยามป่า) บนฐานอะไร “กรรมสิทธิx ในพื0นที	ตามกฎหมายของรฐั VS
สิทธิดั 0งเดิมและปฎิบตัิการดแูลป่ามาอย่างยาวนานของชมุชน”

� REDD+ ในสงัคมไทย...1) การกกัเกบ็คารบ์อนเพิ	ม 2)การอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ..ความมั 	นคงทางอาหาร 3) การรกัษาความหลากหลายทางชีวภาพ..ความมั 	นคงทางอาหาร 3) การรกัษา
วฒันธรรมท้องถิ	น 4)การจดัการป่าอย่างยั 	งยืน.(กรณีมีการใช้
ประโยชน์) 5)บริการทางนิเวศ 6) ป้องกนับรรเทาภยัพิบตัิ(ช่วยในการ
ปรบัตวัในภาวะโลกร้อน).....แต่ + ที � 2,3 นั�นไปคาบเกี �ยวกบั CBD 
และ +ที � 5 และ 6 นั�นไปเกี �ยวกบักลไก PES..(payment for 
Environmental Service)



โอกาส ศกัยภาพและข้อจาํกดัของชมุชน
ต่อการเกบ็กกัคารบ์อนภายใต้กลไก REDD+

�โอกาส....อยู่ที	นิยามป่าภายใต้กลไก REDD+ จะ
ครอบคลมุขนาดไหน..ป่าชมุชนฟื0 นฟใูหม่ ป่าชมุชน
ธรรมชาติ วนเกษตร ป่าครอบครวั ป่าหวัไร่ปลายนา ธรรมชาติ วนเกษตร ป่าครอบครวั ป่าหวัไร่ปลายนา 
ป่าในพื0นที	สาธารณะ

�นิยาม..ขนาดพื0นที	เลก็สดุ การปกคลุมเรอืนยอด 
ความสงูต้นไม้ องคป์ระกอบทางชนิดฯลฯ



� เชิงพื0นที	.ป่าชมุชนมากกว่า 10,000 แห่ง อยู่ภายใต้การสนับสนุนกรม
ป่าไม้ 8,000 แห่ง เนื0อที	รวมเกือบ 3 ล้านไร่ และป่าชมุชนอื	นๆ วน
เกษตร เกษตร4 ชั 0นโดยขบัเคลื	อนโดยกลไกธนาคารต้นไม้ (กว่า 
2,000 สาขา) ป่าหวัไร่ปลายนา/ป่าครอบครวั (ขาดข้อมลูภาพรวม) ป่า

ศกัยภาพ

2,000 สาขา) ป่าหวัไร่ปลายนา/ป่าครอบครวั (ขาดข้อมลูภาพรวม) ป่า
ริมนํ0า ป่าริมสองข้างทางในหมู่บา้นกว่า 7 หมื	นหมู่บา้น

� ชมุชน ตื	นตวั มีเครือข่ายมากมาย เช่น เครือข่ายป่าชมุชนที	มีทั 0งใน
ระดบัพื0นที	เลก็ ภมูิทศัน์/ภมูิภาค และระดบัประเทศ..+อปท.

� องคค์วามรู้ มีนักปราชญช์มุชนมากมายในการทาํงานฟื0 นฟจูดัการ
ป่า สถาบนัวิชาการทั 0งส่วนกลางและท้องถิ	นช่วยประเมินคารบ์อนได้



REDD+ กบัคารบ์อนในมมุของทอ้งถิ/น

� สื	อสารและยกระดบับทบาทป่าชมุชนกบัการแก้ไข
ปัญหาโลกรอ้น (ศกัยภาพในการเกบ็กกัคารบ์อน) 
เป็นสื	อให้ชุมชนเข้าใจเรื	อง Climate change กบัป่า

�ตวัชี0วดัหนึ	งในการติดตามการจดัการป่ารว่มกนั

�บทบาทป่าไม้ที	สาํคญัต่อชาวบา้นมีมากกว่าเป็น
แหล่งเกก็กกัคารบ์อน..คารบ์อนเป็นเพียงมลูค่าเพิ	ม 



ป่าผนืนี�
สําหรับเช่า

เพื�อกกัเกบ็คาร์บอน
ห้ามเข้า

ปกป้องสิทธิคนพื�นเมืองและผนืป่า

ที/มา: earthpeoples.org/blog/?cat=8 



ป่าชมุชนเปรด็ใน 12,000 ไร่: แหล่งอาหารและรายได้
(ผลผลิตและบริการที	มีอยู่เดิมที	ยงัมีความสาํคญั)

� ผลตอบแทนที�เป็นผลผลิตจากป่า (ทางตรง) ปูแสม 4.7 ลา้นบาท

    นํ� าผึ�ง 1 แสนบาท ต่อปี 

� ผลตอบแทนบริการจากป่า (ทางออ้ม) กิจกรรมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

    130,000 บาท ต่อปี    130,000 บาท ต่อปี

� รวมผลตอบแทนที�เป็นตวัเงินอยา่งนอ้ย 4.93 ลา้นบาท ต่อปี



Household income share by sources 
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Agriculture 0.00 21.36 34.88 25.38

Fish & Shrimp farming 0.00 55.97 58.98 72.33

Daily wage 17.68 2.62 0.00 0.15

Crab collection 69.43 18.95 4.95 1.50

Honey collection 1.84 0.21 0.36 0.00

Agrotourism 0.00 0.03 0.83 0.54

Other income 11.05 0.85 0.00 0.08

Landless Small Medium Large



บทบาทใหม่ที	มีกาํลงัความสาํคญั:กกัเกบ็คารบ์อน

ต่อสู้ปกป้องป่าชายเลนจากการถกูทาํลาย 
12,000 ไร่ จากสมัปทาน นากุ้ง ฟื0 นฟมูาอย่าง
ต่อเนื	องกว่า 26 ปี.. 

-ปัจจบุนัช่วยดดูซบัคารบ์อนไดออกไซต ์1,205 
ตนัต่อปี (GSEI,2553) ตนัต่อปี (GSEI,2553) 

ซื0อนากุ้งโดยเงินกองทุนป่าชมุชน 40 
ไร่เพื	อฟื0 นฟปู่าเพิ	มเติมโดยชมุชนเอง



เกษตร 4 ชั 0น คือ  การทาํการเกษตรแบบ
ผสมผสาน ให้เห็นความหลากหลายทั 0ง
ชนิด ปริมาณ อายุ เห็นความหลากหลาย
ทางชั 0นเรือนยอด เป็นแหล่งพืชอาหาร 
แหล่งพืชพลังงาน เป็นการพัฒนาพื0นที	
เกษตรให้ใกล้เคียงกบัป่า เป็นการสร้างป่า 
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

เพิ	มความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
มั 	นคงทางอาหาร พลงังานท้องถิ	น และ
เกบ็กกัคารบ์อน 

เกษตรสี	ชั 0น/วนเกษตรแปลง
นายชยัรตัน์ แว่นแก้ว เกก็กกั
คารบ์อนราว 1 ตนัต่อไร่ต่อปี



การคาํนวนปริมาณคาร์บอนในตน้ไม.้.โดยวิธีวดัสตอ๊กของ
คาร์บอนโดยตรง (stock based approach)

� หาปริมาณนํ0าหนักแห้งทั 0งต้น (มวลชีวภาพ) โดยจะมีสมการ
แตกต่างไปตามประเภทป่าของต้นไม้ทุกต้นในแปลง 20 X 50 
เมตร

� ปริมาณคารบ์อน=นํ0าหนักแห้ง คณูด้วย ค่าคงที	 0.5 (ของ IPCC� ปริมาณคารบ์อน=นํ0าหนักแห้ง คณูด้วย ค่าคงที	 0.5 (ของ IPCC
ใช้ 0.47) โดยให้หาปริมาณรายต้น (ทกุต้นในแปลง)

� รวมปริมาณคารบ์อนในแปลงสุ่มตวัอย่าง 20 X 50 เมตร (1,000 
ตรม.)

� คาํนวนปริมาณการกกัเกบ็คารบ์อนต่อไร่



วางแปลงใหญ่ 20 X 50 เมตร 
แปลงย่อย 10 X 10 ม.จาํนวน 10 แปลง



วดัความโตตน้ไมท้ี�ระดบัอก 1.30 เมตร



สมการหานํ0าหนักแห้งต้นไม้ในป่าเตง็รงั

� สมการอลัโลเมตรี(allometric equation) ป่าเตง็รงัใช้ของ โอกาว้า 
(Ogawa et al. 1965) โดยเกบ็ข้อมลุทางภาคเหนือของไทย

� นํ0าหนักแห้งลาํต้น(WS)= 0.0396 (dbh2h) 0.933

� นํ0าหนักแห้งกิ	ง (WB)  = 0.00349 (dbh2h) 1.03
� นํ0าหนักแห้งกิ	ง (WB)  = 0.00349 (dbh2h) 1.03

� นําหนักแห้งใบ (WL) =   WS / (22.5 + 0.025 WS)
� ความสงูของต้นไม้ (h) =(121.8 dbh0.638) / (38.8 + 3.14 

dbh0.638)
(dbh  คือ เส้นผา่ศนูยก์ลางเพียงอก)



โปรแกรมคาํนวนหาปริมาณคาร์บอนของต้นไม้ (ป่าเต็งรัง) 
     โปรแกรมจะคาํนวนหาค่าความสูง(เมตร) นํ�าหนักแห้ง (กโิลกรัม) ของลาํต้น กิ�ง ใบ และนํ�าหนักแห้งทั�งหมดของต้นไม้
     ปริมาณคาร์บอนของต้นไม้มีค่าเท่ากบัครึ�งหนึ�งของค่านํ�าหนักแห้งทั�งหมดของต้นไม้ โปรแกรมนี�ต้องการค่าเส้นผ่าน
     ศูนย์กลางของต้นไม้ค่าเดยีวในการคาํนวน

ใส่ค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง (เซนตเิมตร) ลงในกล่องข้อความทางขวามอื 
คลิSกปุ่ม ‘คาํนวณ’ เมื�อต้องการคาํนวน หรือกดปุ่ม เลกิ เมื�อต้องการหยุดโปรแกรม

ความสูงต้นไม้ (เมตร)

คาํนวณ ยกเลกิ

.......

ความสูงต้นไม้ (เมตร)

นํ�าหนักแห้งลาํต้น (กโิลกรัม)

นํ�าหนักแห้งกิ�ง (กโิลกรัม)

นํ�าหนักแห้งใบ (กโิลกรัม)

นํ�าหนักแห้งทั�งหมดของต้นไม้ (กโิกกรัม)

ปริมาณคาร์บอน (กโิลกรัม)

................

...............

................

................

.................

.................



โปรแกรมคาํนวนหาปริมาณคาร์บอนของต้นไม้ (ป่าเต็งรัง) 
     โปรแกรมจะคาํนวนหาค่าความสูง(เมตร) นํ�าหนักแห้ง (กโิลกรัม) ของลาํต้น กิ�ง ใบ และนํ�าหนักแห้งทั�งหมดของต้นไม้
     ปริมาณคาร์บอนของต้นไม้มีค่าเท่ากบัครึ�งหนึ�งของค่านํ�าหนักแห้งทั�งหมดของต้นไม้ โปรแกรมนี�ต้องการค่าเส้นผ่าน
     ศูนย์กลางของต้นไม้ค่าเดยีวในการคาํนวน

ใส่ค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง (เซนตเิมตร) ลงในกล่องข้อความทางขวามอื 
คลิSกปุ่ม ‘คาํนวณ’ เมื�อต้องการคาํนวน หรือกดปุ่ม เลกิ เมื�อต้องการหยุดโปรแกรม

ความสูงต้นไม้ (เมตร)

คาํนวณ ยกเลกิ

30

ความสูงต้นไม้ (เมตร)

นํ�าหนักแห้งลาํต้น (กโิลกรัม)

นํ�าหนักแห้งกิ�ง (กโิลกรัม)

นํ�าหนักแห้งใบ (กโิลกรัม)

นํ�าหนักแห้งทั�งหมดของต้นไม้ (กโิกกรัม)

ปริมาณคาร์บอน (กโิลกรัม)

16.0893

301.7884

67.3641

10.0446

379.1971

189.5985



บ้านทุ่งยาว        
ต.ศรีบวับาน       

อ.เมือง  จ.ลาํพนู

บ้านกองม่องทะ
ต.ไล่โว่ อ.สงัขละบุรี 

จ.กาญจนบุรี

บ้านปางยาง    ต.ภคูา 
อ.ปัว จ.น่าน

      พื0นที	ศึกษา  พื0นที	ศึกษา  77 แห่งแห่ง

บ้านคาํน้อย  ต.คาํแคน 
อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น

บ้านเปรด็ใน
ต.ห้วงนํ0าขาว         อ.

เมือง จ.ตราด

บ้านคลองเรอื
ต.ปากทรง อ.พะโตะ๊ 

จ.ชมุพร

บ้านเขาใหญ่ ต.พลวงทอง
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี



ปริมาณคารบ์อนในปัจจบุนัและศกัยภาพของการเกบ็กกัคารบ์อนเพิ	มในพื0นที	ปริมาณคารบ์อนในปัจจบุนัและศกัยภาพของการเกบ็กกัคารบ์อนเพิ	มในพื0นที	
ป่าชมุชนภวูดั บา้นคาํน้อย ตป่าชมุชนภวูดั บา้นคาํน้อย ต..คาํแคน อคาํแคน อ..มญัจาคีรี จมญัจาคีรี จ..ขอนแก่นขอนแก่น

ประเภท/ระดบั
ความสมบรูณ์ของ

ป่า

ปริมาณคารบ์อนในปจบุนั ศกัยภาพการเกบ็กกัคารบ์อนเพิ	ม

คารบ์อนต่อไร่             
(ตนั/ไร)่

คารบ์อนต่อพื0นที	
ทั 0งหมด              

(ตนั)

เกบ็กกัคารบ์อน
เพิ	มต่อไร่(ตนั)

เกบ็กกัคารบ์อน
เพิ	มในพื0นที	
ทั 0งหมด (ตนั)

ป่า

� ป่าเตง็รงัป่า
สมบรูณ์ (250 ไร่) 6.59 1,647.50 - -

� ป่าเต้งรงัฟื0 นฟู 

(400 ไร่) 2.92 1,168.00 3.67 1,468.00



ข้อจาํกดั และอปุสรรค
�ความขดัแย้งเดิมเรื	องที	ดินป่าไม้

�การส่งเสริม/การขยายตวัของพืชพลงังาน 
ปาลม์นํ0ามนั อ้อย มนัสาํปะหลงั

โรงงานไฟฟ้าพลงัชีวมวล..ไม้สองข้างทาง � โรงงานไฟฟ้าพลงัชีวมวล..ไม้สองข้างทาง 
ตามหวัไรป่ลายนา

�นโยบายการส่งเสริมการปลกูยางพารา..
ขึ0นเขาได้มากปาลม์นํ0ามนั



ข้อเสนอของชมุชนท้องถิ	นต่อกลไก REDD+
และการเกบ็กกัคารบ์อน

� กลไก REDD+ตอ้งไม่ละเมิดสิทธิวถิีชีวติชุมชนที�ยงัพึ�งพงิป่า..จาก
มาตรการรักษาระดบัและเพิ�มพนูการเกบ็กกัคาร์บอน...ความขดัแยง้เพิ�ม

� ชุมชนตอ้งมีสิทธิเขา้ถึงทรัพยากรป่าไมเ้พื�อการยงัชีพและรองรับการปรับตวัของ
ภาวะความเปลี�ยนแปลงภูมิอากาศและภยัพบิตัิต่างๆ

� ส่งเสริมการฟื� นฟภููมิทศันป์่าไมเ้พื�อเกบ็กกัคาร์บอนควบคู่กบัการเพิ�มพนูความ� ส่งเสริมการฟื� นฟภููมิทศันป์่าไมเ้พื�อเกบ็กกัคาร์บอนควบคู่กบัการเพิ�มพนูความ
หลากหลายทางชีวภาพและความแขง็แกร่งของระบบนิเวศ

� สร้างแรงจูงใจที�หลากหลายมิติ (สิทธิI /กองทุน/ระบบสวสัดิการ) และกลไกการ
สนบัสนุนนใหร้ักษาป่าธรรมชาติปลูกตน้ไมท้ี�หลากหลาย/วนเกษตร (ป่าชุมชน 
ธนาคารตน้ไม)้

� ไม่มีการซื�อขายคาร์บอน/ระบบตลาดไม่ไดแ้กป้ัญหาโลกร้อน มี cost สูง 
คาร์บอนเป็นตวัชี�วดัหนึ�งในการติดตามการจดัการป่าในแง่ช่วยภาวะโลกร้อน



โครงสรา้งกลไกการสนับสนุน REDD+ ในระดบัชมุชน

กองทุนระดบัชาติ

เงินสนับสนุนระหว่างประเทศ

ทุนจากความช่วยเหลอืขององค์กรต่างๆ

เงินค่าปรับจากป.ท ที�ต้องลด CO2 แต่ทาํ
ไม่ได้หรือทาํไม่ได้
UN-REDD/ CC trust/etc

งบประมาณประเทศ

ทุนบริจาคภายใน

ทุนสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนภายใน

ทุนสนับสนุนจากภาคธุรกจิและสาธารณะ

ประเมินผลและ MRV การเสริมสร้างศกัยภาพการสนับสนุนโครงการ REDD+

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

กองทุนป่าชุมชน ธนาคารชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารตน้ไม้ กองทุนฟื� นฟูป่า

 กรรมการท้องถิ�นเสนอโครงการ กระจายทุน



กองทุนดแูล

10% ของรายไดจ้าก
บา้นพกัโฮมสเตย์

เงนิที/เหลอืจาก
ค่าอาหารดงูาน (หลงั

หกัค่าใชจ้่ายแลว้)

เงนิที/เหลอืจากค่า
เชา่เรอื (หลงัหกั
ค่าใชจ้่ายแลว้)

สนบัสนุนจาก 
RECOFTC 

(70,000 บาท)

จดัสรรดอกผล ดงันี9
- เงนิสวสัดกิารคณะกรร

สนบัสนุนจาก
สารสนเทศนํ9า 
(70,000 บาท)

ค่าสมทบทุนจาก
การมาดงูาน

โครงสรา้งการบริหารจดัการ
- คณะกรรมการชุดใหญ่ 23 ท่าน
ดาํรงตําแหน่งในวาระคราวละ 3 ปี
- คณะทาํงานประกอบดว้ย 
ประธาน รองประธาน เลขานุการ 
เหรญัญกิ การเงนิ ฝา่ยตรวจสอบ 
คณะกรรมการ (ผูใ้หญ่บา้นและส.
อบต.) ประชาสมัพนัธ์

กองทุนดแูล
ป่า กลุ่มสจัจะ

ออมทรพัย์

จดัสรรดอกผล ดงันี9
- เงนิสวสัดกิารคณะกรร
การ 25%
- พฒันาบุคคลากร 10%
- งานเยาวชน 10%
- บาํรงุอปุกรณ์ดูแลปา่ 
30%
- คา่นํ9ามนัตรวจปา่ 25%

เงนิสาํรองจ่าย
เฉพาะหน้า

ป่าชายเลน
ชมุชนบา้น

เปรด็ใน

ผลผลติจากปา่

แหล่งเรยีนรู้

สิ/งแวดลอ้มดี

แผนผงักองทนุดแูลป่าชายเลนชมุชนบา้นเปรด็ใน

ผูร้บัซื9อปแูสม

ผูเ้กบ็หาปแูสม

25 สต./กก.

เงนิตน้ 20%

เงนิตน้ 80%

เงนิตน้ 100%



สรปุ..

� REDD+ เป็นทั 0งโอกาสและความเสี	ยง..สิทธิx และความขดัแย้ง
� โอกาสการเพิ	มการเกบ็กกัคารบ์อนภายใต้ REDD+ของชมุชนอยู่ที	

นิยามป่าที	จะเชื	อมโยงไปยงัสู่ขอบเขตพื0นที	 และผูไ้ด้รบัผลประโยชน์
� ชมุชนได้ทาํอนุรกัษ์ฟื0 นฟปู่าอยู่แล้ว และมองว่าป่ามีบทบาทมากกว่า

คารบ์อน..REDD poly plus…Multi-function ของป่าคารบ์อน..REDD poly plus…Multi-function ของป่า
� ป่าชมุชน ป่าครอบครวั ป่าหวัไรปลายนา วนเกษตรมีบทบาทในการกกั

เกบ็คารบ์อนเพิ	ม (ทาํมามากช่วงหลงัสมัปทาน..และยงัมีการเพิ	มได้อีก)
� ควรจดัการเชื	อมโยงเป็นภมูิทศัน์(landscape approach)เกบ็กกั

คารบ์อน เพิ	มพนูความหลากหลายทางชีวภาพ



ขอบคณุครบัขอบคณุครบั


