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มมุมองของท้องถิ
นต่อ REDD 
 และคารบ์อนกบัการจดัการป่าไม้ในบริบทสงัคมไทย1 

แผนงานประเทศไทย, RECOFTC 
 
จากการรายงานของ IPCC (2007) ระบุว่าการทําลายป่าไม้นั *นมสีดัส่วนในการ

ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกกว่ารอ้ยละ 20 และในขณะเดยีวกนันั *นป่าไมย้งัมบีทบาทช่วยดูดซบั
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากบรรยากาศกลบัมาสู่พื*นที8ปา่ได ้นอกจากนี*ยงัมบีทบาทอย่างมากใน
เรื8องการปรบัตวัโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ8นยงัมคีวามจาํเป็นการพึ8งพงิทรพัยากรป่าไมใ้นวถิชีวิติ 
การดํารงชีพ และระบบการผลิต ดังนั *นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ามกลางภาวะความ
เปลี8ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศจงึเป็นประเด็นสําคญั แนวคิดเรื8องการลดการทําลายป่ามี
ความชดัเจนมากขึ*นในการประชุมสมชัชารฐัภาคอีนุสญัญาฯ ครั *งที8 13 ณ เมอืงบาหล ีประเทศ
อินโดนีเซีย พ.ศ. 2550 โดยกําหนดให้เป็นกลไกเพิ8มเติมและเป็นอิสระที8เรียกว่า REDD 
(Reducing from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries) หรอื การ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการทําลายป่าและความเสื8อมโทรมของป่าในประเทศกําลงั
พฒันา และต่อมาในประเทศไทยเกดิการถกเถยีงประเดน็เรื8อง REDD อย่างกวา้งขวาง เพราะ
อาจเป็นทั *งโอกาส และประเดน็จุดฉนวนปญัหา ทั *งนี*มขีอ้กงัวลต่างๆ เช่น มาตรการเกี8ยวขอ้ง
อาจส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติ และสทิธกิารเขา้ถงึทรพัยากรของชุมชนทอ้งถิ8นและอาจนําไปสู่การ
เพิ8มระดบัความขดัแยง้ในประเดน็ที8ดนิป่าไมซ้ึ8งเป็นปญัหาเดมิในสงัคมไทย  หรอือาจจะเป็น
โอกาส และทางเลอืกในการยกระดบัประสทิธภิาพในจดัการป่าไม ้รวมทั *งโอกาสในการปรบัปรุง 
หรอืพฒันานโยบายการจดัการปา่ไมข้องประเทศ 

 
แผนงานประเทศไทย ศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตรชุ์มชนแห่งภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ได้รบั

การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ 
ทําการศกึษาวจิยัในหวัขอ้ แนวคดิและรปูแบบของ REDD ที8เหมาะสมในการจดัการทรพัยากร
ป่าไม้อย่างยั 8งยนืและเป็นธรรมในบรบิทสงัคมไทยโดยมวีตัถุประสงศ์เพื8อศึกษานิยามป่าและ
รปูแบบต่างๆ ของการจดัการป่าสําหรบัเป็นแนวทางการดําเนินงานตามกลไก REDD โดยหวงั
ว่าผลการศกึษานี*จะเป็นสื8อใหเ้กดิการแลกเปลี8ยนในแง่มุมต่างๆ เกี8ยวกบัเรื8อง REDD ระหว่าง
ผูเ้กี8ยวขอ้งในสงัคมไทยให้กว้างขวางยิ8งขึ*น นําไปสู่การเรยีนรูข้องสงัคมสาธารณะ กระตุ้นการ
พฒันาโจทยว์จิยัใหม่ๆ  รวมทั *งแสวงหาแนวทางและนโยบายที8เหมาะสมในการจดัการทรพัยากร

                                                 
1

 ส่วนหนี�งของโครงการวจิยั การศกึษาวจิยัเรื �องแนวคดิและรปูแบบของ REDD ที �เหมาะสมในการจดัการทรพัยากรปา่ไมอ้ยา่ง
ยั �งยนืและเป็นธรรมในบรบิทสงัคมไทย สนับสนุนของสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ฝา่ยสวสัดภิาพสาธารณะ เอกสารยงั
ไมส่มบบรูณ์ไมส่ามารถนําไปอา้งองิได ้
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ป่าไม้เพื8อตอบสนองทั *งการพฒันาคุณภาพชวีติควบคู่กบัแก้ไขปญัหาความเปลี8ยนแปลงของ
สภาพภมูอิากาศต่อไป 

 
 การศกึษาวจิยัครั *งนี*ใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพอย่างมสี่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิ8นซึ8งเป็นผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีโดยเฉพาะชุมชนทอ้งถิ8น ซึ8งไดค้ดัเลอืกพื*นที8ศกึษา 5 ชุมชนเป็นพื*นที8ศกึษา โดยใช้
วธิกีารเครื8องมอืทั *งการคน้ควา้ ทบทวนเอกสารที8เกี8ยวขอ้ง การจดัประชุมระดมสมอง การสํารวจ
โครงสรา้งปา่ และเครื8องมอืดา้นวนศาสาตรชุ์มชนต่างๆ โดยมผีลการศกึษาเบื*องตน้ดงันี* 
 

นิยามป่าที8ควรใชภ้ายใต้กลไก REDD+ เพื8อใหค้รอบคลุมระบบนิเวศป่าธรรมชาต ิและ
สรา้งแรงจูงในการเพิ8มพื*นที8ป่าที8มโีครงสรา้งและบทบาทหน้าที8เหมอืนป่าธรรมชาติ ภายใต้ 2 
หลกัการคอื ขดีจํากดัล่าง (lower limit) ของโครงสรา้งป่า และบทบาทที8หลากหลาย (multi-
function) เพื8อใหเ้ป็นประโยชน์มากที8สุดต่อการจดัการป่าไมร้ะดบัทอ้งถิ8นและระดบัชาต ิโดยได้
นิยามป่าคอื“พื*นที8ที8ปกคลุมดว้ยต้นไมท้อ้งถิ8นหลากหลายชนิดที8มคีวามสูงตั *งแต่ 2 เมตรขึ*นไป 
โดยมกีารปกคลุมเรอืนยอดไม่ตํ8ากว่ารอ้ยละ 10  มเีนื*อที8ตั *งแต่ 0.31 ไร่ (0.05 เฮคแตร)์ ขึ*นไป 
ทั *งนี*ในพื*นที8ตอ้งประกอบดว้ยพรรณพชืและพนัธุส์ตัวท์อ้งถิ8นที8หลากหลายสมัพนัธก์นัเป็นระบบ
นิเวศที8ให้ผลผลติและบรกิารอย่างต่อเนื8องที8เกื*อหนุนต่อความเป็นอยู่ วถิชีวีติของมนุษย ์และ
วฒันธรรมทอ้งถิ8น” ซึ8งหากนํานิยามป่านี*ไปใชภ้ายใต้กลไกของ REDD Plus จะครอบคลุมป่า
ธรรมชาตทิี8มใีนประเทศไทยทุกประเภทและครอบคลุมตั *งแต่ป่าผนืเลก็ๆ เป็นหย่อมป่า (patch) 
ที8หลงเหลอือยู่ในพื*นที8เกษตร รวมทั *งวนเกษตรที8มรีูปแบบโครงสร้างคล้ายป่าธรรมชาต ิทั *งที8
เป็นพื*นที8ปจัเจกคอื ปา่ครอบครวั ปา่สาธารณประโยชน์ของชุมชน รวมทั *งพื*นที8ป่าสงวนแห่งชาติ
ซึ8งบางส่วนถูกจดัตั *งและขึ*นทะเบยีนเป็นป่าชุมชนเนื*อที8รวม 2.9 ลา้นไร่ครอบคลุมผนืป่าอนุรกัษ์
ทั *ง 228 แห่ง เนื*อที8รวมกว่า 84.57 ลา้นไร ่ 

 
ปจัจบุนัการจดัการปา่ของประเทศไทยในภาพรวมนั *นหากพจิารณาบนฐานกรรมสทิธิ kใน

พื*นที8ป่าตามกฎหมายนั *นสามารถแบ่งออกเป็น การจดัการป่าโดยภาครฐัเนื8องจากพื*นที8ป่าเป็น
ของรฐัตามกฎหมายโดยมหีน่วยงาน บรหิารจดัการ 3 หน่วยงานหลกั คอื กรมอุทานแห่งชาต ิ
สตัวป์่าและพนัธุพ์ชื กรมป่าไม ้กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั 8ง ปจัจุบนัประเทศไทยมเีนื*อที8
ป่าปกคลุม 99 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31 ของพื*นที8ประเทศ โดยพื*นที8ป่าส่วนใหญ่เป็นพื*นที8
อนุรกัษ์ตามกฎหมายกว่า 84.57 ลา้นไร ่นอกจากนี*ยงัมพีื*นที8ปา่ที8อยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบของ
หน่วยงานอื8นๆ เช่น กรมธนารกัษ์ที8ดูแลที8ราชพสัดุ พื*นที8ของกองทพั ในส่วนพื*นที8ป่าส่วนที8 2 
เป็นพื*นที8ปจัเจกพื*นที8ป่าที8เป็นลกัษณะป่าที8เป็นของปจัเจกทั *งป่าธรรมชาตทิี8เหลอืในพื*นที8ทํากนิ
ที8มเีอกสารสทิธิ k เช่น ป่าหวัไร่ปลายนา เป็นป่าครอบครวัในรูปแบบหนึ8ง นอกจากป่าธรรมชาติ
แลว้พื*นที8เกษตรกรรมให้มโีครงสรา้งและหน้าที8คลา้ยคลงึกบัป่าธรรมชาต ิซึ8งเป็นระบบนิเวศป่า
ไมท้ี8มนุษยส์รา้งขึ*นเช่น ระบบวนเกษตร เกษตรสี8ชั *น ซึ8ง REDD Plus กเ็ป็นโอกาสหนึ8งที8จะเป็น
แรงจงูใจในการเพิ8มพื*นที8ปา่ภายใตนิ้ยามขา้งตน้นอกพื*นที8ปา่ธรรมชาต ิ
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รูปแบบการจดัการป่าไมใ้นท้องถิ8นจากการศึกษาทั *ง 5 กรณีศกึษาพบว่ามรีูปแบบ ใน
การจดัการปา่อยา่งน้อย 4 รปูแบบ กล่าวคอื รปูแบบที8 1 ชุมชนที8เป็นชุมชนทอ้งถิ8นดั *งเดมิมกีาร
จดัการดิน นํ*า ป่ามายาวนานบนฐานกลไกวัฒนธรรม รูปแบบที8 2 ชุมชนต่อสู้เพื8อปกป้อง
ทรพัยากรจากการคุกคามจากภายนอกและร่วมกนัฟื*นฟู รูปแบบที8 3 การจดัการป่าของชุมชน
ไดย้กระดบัจากฐานวฒันธรรม (รปูแบบที8 1) ผสมผสานกบัความรูจ้ากภายนอกเมื8อประมาณ 20 
ปีที8ผ่านมาจากกระแสป่าชุมชน รูปแบบที8 4 รูปแบบการจดัการพื*นทคีุ้มครองอย่างมสี่วนร่วม 
โดยพบว่าชุมชนมีแรงจูงใจในการจัดการป่า 4 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ แรงจูงใจด้าน
ปจัจยัพื*นฐานการดาํรงชพีและความเป็นอยู่ ซึ8งสมัพนัธก์บัความมั 8นคงของชวีติ การทํามาหากนิ
ของชาวบา้น รูปแบบที8สองคอื แรงจูงใจด้านด้านวฒันธรรม สงัคม เช่น ป่าเป็นพื*นที8วฒันธรรม 
พื*นที8ประกอบประเพณีมคีวามสําคญัและคุณค่าต่อจติใจ รปูแบบที8สามคอื เรื8องสทิธชุิมชน โดย
ตอ้งการไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมภายนอกว่าชุมชนมสีทิธิ kในการจดัการทรพัยากร และรปูแบบ
สุดท้ายคือ แรงจูงใจด้านสิ8งแวดล้อม เช่น การป้องกัน บรรเทาภยัพบิตัิธรรมชาติและความ
เปลี8ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

จากการศกึษาพบขอ้คดิเหน็ในเชงิหลกัการของชุมชนและผูท้ ี8เกี8ยวขอ้งต่อ REDD+ ใน
ประเทศไทย 1) การไม่ละเมดิสทิธ ิวถิชีวีติของชุมชนท้องถิ8น และต้องยอมรบัใหก้ารคุม้ครอง
สทิธขิองชุมชนท้องถิ8นในการเขา้ถงึและใช้ทรพัยากรทั *งผลผลติ และบรกิารเพื8อการดํารงชวีติ
โดยเฉพาะคนยากจนในชนบทที8ยงัจาํเป็นต้องพึ8งพงิทรพัยากรป่าไม ้ 2) ต้องใหค้วามสําคญักบั
การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของพรรณพชืและสตัวน์อกจากมองบทบาทป่าว่าช่วย
เกบ็กกัคารบ์อน การสะสมคารบ์อนเป็นเพยีงมลูค่าเพิ8ม 3) ต้องใหค้วามสําคญัคุณค่าดา้นบรกิาร
ทางนิเวศ ทั *งการเป็นแหล่งต้นนํ*า การป้องกนัและบรรเทาภยัพบิตัต่ิางๆ ที8จะรุนแรงมากขึ*นใน
อนาคต 4) ควรสรา้งแรงจงูใจที8หลากหลายทั *งมติเิศรษฐศาสตร ์ความเป็นอยู่ สวสัดกิาร ฯลฯ ใน
การป้องกนัการทําลายป่าจากการขยายของพชืเชงิเดี8ยว โดยเฉพาะในพื*นที8อนุรกัษ์ 5) ส่งเสรมิ
การฟื*นฟูระบบภูมทิศัน์ป่าไม ้(Forest Landscape Restoration) การเกบ็กกัคารบ์อนควบคู่กบั
การเพิ8มพูนความหลากหลายทางชวีภาพ 6) ไม่สร้างและเพิ8มเติมระดบัความรุนแรงความ
ขดัแยง้ที8มอียู่ในปจัจุบนัเรื8องที8ดนิป่าไมใ้นเขตพื*นที8อนุรกัษ์ระหว่างชุมชนกบัภาครฐั และต้องมี
การจดัการปญัหาความขดัแยง้เรื8องสทิธใินที8ดนิป่าไมท้ี8มอียู่เดมิก่อน 7) สนับสนุนชุมชนในการ
จดัการปา่อยา่งแขง็ขนัทั *งการจดัตั *งกองทุนสนบัสนุนชุมชนในการดแูลและฟื*นฟูปา่ 

 
โดยรปูแบบ REDD เหมาะสมนั *นต้องครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัรปูแบบการจดัการป่า

ในทอ้งถิ8นนั *นทั *งจากการประชุม เสวนา และการศกึษาในพื*นที8ศกึษาสรุปไดว้่ารปูแบบ REDD ที8
ควรจะเป็นคอื REDD + ซึ8งมอีงคป์ระกอบของพลสั (+) อย่างน้อย 5 องคป์ระกอบ หรอือาจ
เรยีกว่า REDD+ 5 โดยมอีงคป์ระกอบของพลสัคอื การกกัเกบ็คารบ์อนเพิ8ม  การอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพ รกัษาขนบธรรมเนียม วฒันธรรมทอ้งถิ8น การจดัการป่าอย่างยั 8งยนื และ
การอนุรักษ์เพื8อบริการทางนิเวศ โดยองค์ประกอบพลัสที8มีความสอดคล้องกับสากล 3 
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องค์ประกอบคอื การกกัเกบ็คารบ์อนเพิ8ม การอนุรกัษ์เพื8อบรกิารทางนิเวศ และ การจดัการป่า
อย่างยั 8งยนื ส่วนองค์ประกอบของพลสัที8แตกต่างออกไปนั *นคอื การอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ และการรกัษาขนมธรรมเนียม ประเพณีที8มคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัการทรพัยากร
ซึ8งมกีารคาบเกี8ยวกบัเนื*อหาของอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ แต่ชุมชนให้
เหตุผลว่าให้ปรากฎในองคป์ระกอบของ REDD+ เพื8อสรา้งหลกัประกนัความหลากหลายทาง
ชวีภาพและทางวฒันธรรมทอ้งถิ8นนอกจากการใหค้วามสําคญักบัมติคิารบ์อน นอกจากนี*ในส่วน
ของอนุรกัษ์เพื8อบริการทางนิเวศนั *นก็มีความคาบเกี8ยวกับหลักการและกลไกของการจ่าย
ค่าตอบแทนทางบรกิารทางนิเวศ (payment for environment service : PES) ซึ8งสามารถนํา
กลไกดงักล่าวมาผสมผสานในการออกแบบการสรา้งแรงจงูใจและสนับสนุนร่วมกบัระบบกองทุน
ไดต่้อไป  

 
กลไกการสนับสนุนบนหลักการของ REDD+ โดยเฉพาะหลักการการแบ่งปนั

ผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม ประเดน็ที8ควรพจิารณาสําคญัๆ ดงันี* ทั *งเรื8องใชส้ทิธชุิมชนเป็นฐาน
ในการจดัการป่าซึ8งชุมชนและผูดู้แลฟื*นฟูจดัการป่าต้องเป็นเจา้ของและผูถ้อืสทิธใินการแบ่งปนั
ผลประโยชน์ ทั *งคารบ์อนและผลประโยชน์อื8นๆ กลไกการสนับสนุนภายใต้  REDD+ ควรมุ่งเป้า
ที8คนยากจนที8พึ8งพาและดูแลฟื*นฟูรกัษาป่าเพื8อพฒันาความเป็นอยู่ให้ดีขึ*น ภายใต้เกณฑ์ที8
เหมาะสมและสามารถปฏบิตัไิด ้เแต่อย่างไรก็ตามพบว่าประเดน็การถอืครองที8ดนิ และสทิธใิน
การใชป้ระโยชน์ของชุมชนยงัไม่ถูกรบัรอง เป็นอุปสรรคสําคญัในการเขา้ร่วมของชุมชนทอ้งถิ8น
และกลุ่มชาติพนัธุ์  ดงันั *น โฉนดชุมชน อาจเป็นรูปธรรมหนึ8งของกลไกสนับสนุนในการรอง
รบัรองสิทธิชุมชนของผู้ดูแลจัดการและผู้ใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงผลประโยชน์ ในส่วน
โครงสรา้งและกลไกทั *งในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิ8น ทั *งนี*มแีนวทางสนับสนุนสองแนวทาง คอื 
(1) สนับสนุนและตอบแทน ชุมชนที8มกีารฟื*นฟูและมกีารจดัการป่าอย่างต่อเนื8อง และ (2) 
สนับสนุนชุมชนในพื*นที8ป่าเสื8อมโทรมในการฟื*นฟูป่าเพื8อการพฒันาความเป็นอยู่ของชุมชน 
กลไกและการสนับสนุนไม่ควรอยู่บนฐานของระบบตลาดหรอืการซื*อขายคาร์บอนเป็นหลกั  
เพราะคาร์บอนเป็นเพียงมูลค่าเพิ8มจากการดูแลและจดัการป่า ควรมีการจดัการในรูปแบบ
กองทุนในระดบัชาติ และมคีณะกรรมการที8มาจากภาคส่วนต่างๆ รูปแบบการกระจายทุน
(สนับสนุน)ให้กบัชุมชนหรอืองค์กรตามความสมคัรใจและศกัยภาพ เพื8อสรา้งโครงการนําร่อง 
และหารปูแบบที8เหมาะสมต่อไป  

 
……………………………………………………………………………………………. 

 


