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การเพิ�มของประชากรกบัการลดลงของป่าไม ้



World Resource Institute – WRI, 2000 

ปริมาณการปดปล่อย CO2
ของมวลมนุษย์

World Resource Institute – WRI, 2000 



เพิ�มพื�นที�ป่าลดโลกร้อนเพิ�มพื�นที�ป่าลดโลกร้อน

จํานวนประชากรโลก
ก่อนคริสตวรรษที� 18  600 ลา้นคน
130 ปี ต่อมา 2,000 ลา้นคน
70 ปี ต่อมา (ปัจจุบนั) 6,800 ลา้นคน

ตน้ไมใ้หญ่ 1 ไร่ ดูดซบั co2     2-3 ตนั/ไร่/ปีตน้ไมใ้หญ่ 1 ไร่ ดูดซบั co2     2-3 ตนั/ไร่/ปี
ประชากรโลกปลดปล่อย co2 4 ตนั/ คน/ปี
ประชากร โลกควรมีตน้ไมไ้วดู้ดซบั CO2 คนละ   2 ไร่
ประชากรโลก 6,800 ลา้นคน ควรมีป่าไม ้13600 ลา้นไร่  (24000)

ประชากรของไทยปลดปล่อย co2 2.5 ตนั/ คน/ปี
ประชากร ของไทยควรมีตน้ไมไ้วดู้ดซบั CO2 คนละ  1 ไร่
ประชากร ของไทย 66 ลา้นคน ควรมีป่าไม ้66 ลา้นไร่ (180)



Carbon Sink





การปลูกป่าตามขอ้กาํหนดของ CDM

Afforestration เป็นการปลูก
ป่าในพืนที�ที�ไม่เคยเป็นป่ามาก่อนใน
ช่วงเวลา 50 ปี

Reforestation เป็นการปลูก
ป่าขึนมาใหม่ในพืนที�ที�เคยเป็นป่าแต่
ถูกทาํลายไป ทังนีตอ้งดาํเนินการ
หลงัจากวนัที� 31 ธนัวาคม 2532



Forest Definition



ความหมายของป่าเสื#อมโทรม ตามกฎหามายไทย

"ป่าเสื�อมโทรม" หมายความวา่ พืนที�ป่าในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ
ทังหมดหรือบางส่วน มีไมม้ีค่าที�มีลกัษณะสมบูรณ์เหลืออยูเ่ป็นส่วนนอ้ย 
และป่านันยากที�จะกลบัฟื นคืนไดต้ามธรรมชาติโดยมีลูกไมข้นาดความสูง
เกิน 2 เมตร ขึนไป ขึนกระจายอยูท่ ั�วพืนที�ไม่เกินไร่ละ 20 ตน้ หรือมีไม้เกิน 2 เมตร ขึนไป ขึนกระจายอยูท่ ั�วพืนที�ไม่เกินไร่ละ 20 ตน้ หรือมีไม้
ขนาดความโตวดัโดยรอบลาํตน้ตรงที�สูง 130 เซนติเมตร ตังแต่ 50 - 100 
เซนติเมตร ขึนกระจายอยูท่ ั�วพืนที�ไม่เกินไร่ละ 8 ตน้ หรือมีไมข้นาดความ
โตเกิน 100 เซนติเมตร ขึนไป ขึนกระจายอยูท่ ั�วพืนที�ไม่เกินไร่ละ 2 ตน้ 
หรือพืนที�ป่าที�มีไมเ้ขา้หลกัเกณฑท์ัง 3 ลกัษณะดงักล่าวเมื�อรวมกนัแลว้
ตอ้งมีจาํนวนไม่เกินไร่ละ 16 ตน้



ประโยชน์ของการปลูกป่าภายใต้เงืKอนไข CDM
ลดปัญหาโลกร้อน

      โดยการกกัเก็บก๊าซเรือนกระจก CO2 ไปใช้ประโยชน์ในรูปของ Biomass 
ยกระดบัคุณภาพสิKงแวดล้อม

เกิดการพฒันาอยา่งยั)งยืนในประเทศเจ้าบ้าน ตลอดจน ลดมลพิษทางสิ)งแวดล้อมในรูปของการ
เพิ)มพื 3นที)ป่าไม้
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเจ้าบ้านสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเจ้าบ้าน

ขายคาร์บอนเครดิตให้แก่กลุม่ประเทศพฒันา เพื)อนําไปใช้ในการชดเชยการปลดปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจกในพนัธะสญัญา
พฒันาเทคโนโลยี

สรรหาเทคโนโลยีที)เหมาะสมที)สดุที)จดัหาได้ในประเทศพฒันาแล้ว และเป็นเทคโนโลยีที)งา่ยตอ่
การใช้โดยท้องถิ)น รวมทั 3งเหมาะสมตอ่สภาพสิ)งแวดล้อม สงัคมและเศรษฐกิจของท้องถิ)น 



• อยูใ่นโซนที)ต้นไม้มีการเจริญเติบโต
ได้ตลอดปี

โอกาสในการปลูกป่าภายใต้โครงการ CDM ของประเทศไทย

• ยงัมีพื 3นที)สามารถดําเนินโครงการ
ปลกูป่า (CDM) จํานวนมาก ทั 3ง
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน



ประเภท ปี พื �นทีK ทีKมา

ล้านไร่ ล้านเฮกแตร์

พื �นทีKประเทศไทย 2549 320.70 51.31 กรมป่าไม้, 2551

พื �นทีKป่าธรรมชาติ 2549 99.16 15.87 กรมป่าไม้, 2551

พื �นทีKป่าธรรมชาติ 2547 104.74 16.76พื �นทีKป่าธรรมชาติ 2547 104.74 16.76

ป่าบก 2547 103.02 16.48 กรมป่าไม้, 2551

สวนป่า 2551 5.45 0.87 จงรัก, 2551

ป่าเสืKอมโทรม ? ? ? ?

ป่าชายเลน 2547 1.72 0.275 กรมป่าไม้, 2551

สวนป่ายูคาลิปตัส 2551 5.00 0.8 คณะวนศาสตร์, 2551



ตวัอยา่งการเพิ�มพนูคารบ์อนเหนอืพื�นดนิในไมบ้างชนดิ

Model ป่าเศรฐกจิ



ตวัอยา่งชนิดไมแ้ละรูปแบบการปลกู



ตวัอยา่งการกกัเกบ็ CO2 ของไมย้างพาราตวัอยา่งการกกัเกบ็ CO2 ของไมส้ักตวัอยา่งการกกัเกบ็ CO2 ของไมย้างพารา



ตวัอยา่งการกกัเกบ็ CO2 ของไมย้คูาลิปตสั



โครงการ CDM ป่าไมท้ี�ได ้CER 2554



ขอ้จาํกดัในการดาํเนินโครงการ CDM ป่าไม้
• ความซบัซอ้นของกฏหมายป่าไมแ้ละที�ดินของไทย
• การตรวจสอบของความไม่ป่า ของ Afforestation  และ  

ความเสื�อมโทรม ของ Reforestation 
• ความไม่ชดัเจนในประเดน็ต่างๆ เช่น วธิีการคิดคาํนวณปริมาณ

การกกัเกบ็คาร์บอน Methodology การกกัเกบ็คาร์บอน Methodology 
–ใช ้Methodology ที�ยอมรับแลว้
–สร้าง Methodology ใหม่

• เรื�องความโปร่งใส ขอ้มูลฐาน
• ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ





Non forest

Afforestation / Reforestation (A/R) CDM

Forest

CDM



Afforestation

Afforestation is defined in 16/CMP.1, Annex, paragraph 1(b) as 
follows:
"Afforestation" is the direct human-induced conversion of land 
that has not been forested for a period of at least 50 years to 
forested land through planting, seeding and/or the human-
induced promotion of natural seed sources (16/CMP.1, Annex, 
paragraph 1(b)). 

Therefore, afforestation is the conversion of land that has not 
contained a forest for at least 50 years to forested land.

Project Start

>= 50 yrs



Reforestation

Reforestation is the direct human-induced conversion of non-forested land 
to forested land through planting, seeding and/or the human-induced 
promotion of natural seed sources, on land that was forested but that has 
been converted to non-forested land. For the first commitment period, 
reforestation activities will be limited to reforestation occurring on those 
lands that did not contain forest on 31 December 1989 (16/CMP.1, Annex, 
paragraph 1(c)). paragraph 1(c)). 

1989 Project Start

Deforest



Forest CDM Methodology









Thank for getting rid of COThank for getting rid of CO22Thank for getting rid of COThank for getting rid of CO22


