ขอเสนอในการเตรียมความพรอมตอกลไก
เรดดพลัส (R-PP)
สําหรับ : ประเทศไทย
วันที่ปรับปรุง/แกไข : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เวอรชั่น 6 รางการดําเนินงาน
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กองทุนหุนสวนคารบอนปาไม (FCPF)
แผนงานความรวมมือสหประชาชาติดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการ
ทําลายปาและความเสือ่ มโทรมของปาไมในประเทศกําลังพัฒนา (UN-REDD)

หมายเหตุ: ธนาคารโลกและ UN-REDD ไมรับรองความถูกตองของขอมูลในขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไก
เรดดพลัส ซึ่งเสนอโดยประเทศที่เขารวมและไมมีสวนรับผิดชอบตอผลจากการนําไปใช ขอบเขต สี ชื่อ และขอมูลตางๆ
ที่ปรากฏในแผนที่ใดๆ ในขอเสนอนี้ไมมีนัยยะตอธนาคารโลกในการตัดสินใจที่เกีย่ วกับสถานะทางกฎหมายหรือ
การยอมรับดานขอบเขต
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สารบัญ
ความหมายอักษรยอ
ขอมูลทั่วไป
บทสรุปผูบ ริหาร
องคประกอบที่ 1: องคกรและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1a. การจัดการเตรียมความพรอมในระดับประเทศ
1b. การเผยแพรขอมูลขาวสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสีย
1c. กระบวนการมีสวนรวม และการรับฟงความคิดเห็นจากผูมสี วนเกี่ยวของ
องคประกอบที่ 2: การจัดเตรียมยุทธศาสตรเรดดพลัส
2a. การประเมินการใชที่ดนิ ปจจัยการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน กฎหมายปาไม นโยบายและ
ธรรมาภิบาล
2b. ทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส
2c. กรอบการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติ
2d. ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมระหวางการเตรียมความพรอมและการดําเนินการ
เรดดพลัส
องคประกอบที่ 3: การพัฒนาระดับการปลอยอางอิง
องคประกอบที่ 4: การออกแบบระบบการตรวจติดตามปาไมระดับชาติและขอมูลขาวสาร
การปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
4a. ระบบการตรวจติดตามปาไมระดับชาติ
4b. การออกแบบระบบขอมูลขาวสารสําหรับประโยชนเอนกประสงค ผลกระทบอืน่ ๆ
ธรรมาภิบาล และการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
องคประกอบที่ 5: กําหนดการและงบประมาณ
องคประกอบที่ 6: การออกแบบกรอบการตรวจติดตามและการประเมินผล
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1a:
การจัดการเตรียมความพรอมในระดับประเทศ
ภาคผนวก 1a-1: การปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากทั่วโลก
ภาคผนวก 1a-2: กิจกรรมดานปาไมในประเทศไทยที่มีศกั ยภาพในการใหขอมูลแกกิจกรรม
เรดดพลัส
ภาคผนวก 1a-3: องคประกอบและหนาที่ของศูนยประสานงานเรดดพลัวภาคประชาชาชน
ภาคผนวก 1a-4: รายชื่อองคกรที่เกี่ยวของกับเรดดพลัส และกิจกรรมขององคกรในประเทศไทย
ภาคผนวก 1b:
การเผยแพรขอมูลขาวสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ภาคผนวก 1b-1: แบบฝกหัดการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนสําหรับการจัดเวที
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการสุนทรียสนทนาในระยะแรกในประเทศไทย
ภาคผนวก 1b-2: องคกรพัฒนาเอกชนที่มีกิจกรรมเรดดพลัสในประเทศไทย
ภาคผนวก 1b-3: ความเห็นของคณะทํางานเพื่อโลกเย็นที่เปนธรรม
ภาคผนวก 1b-4(1)-(7): ความเห็นของชุมชนทองถิน่ ที่พึ่งพิงปาที่มีตอรางขอเสนอโครงการการ
เตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส
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ภาคผนวก 1b-5: การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยธนาคารโลก/LEAF
ภาคผนวก 1b-6: สรุปขอกังวล แนวปฏิบัติที่ดี และสิ่งที่คาดหวัง จากการสุนทรียสนทนาและการ
ปรึกษาของผูมีสวนไดสวนเสียระดับทองถิ่นเรื่องเรดดพลัส
ภาคผนวก 1b-7: ผลสรุปขอกังวล ขอเสนอแนะจากการประชุมระดับภูมิภาค
ภาคผนวก 1b-8: สรุปประเด็นขอคิดเห็นสวนใหญจากการประชุมสุนทรียสนทนาระดับภูมิภาค
(กลาง เหนือ ใต อีสาน) ตอรางขอเสนอโครงการเตรียมความพรอมตอกลไล
เรดดพลัส (R-PP) ของประเทศไทย
ภาคผนวก 1b-9: สรุปการประชุมสุนทรียสนทนาระดับชาติ เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอราง
ขอเสนอโครงการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP) สําหรับ
ประเทศไทย
ภาคผนวก 1b-10(1)-(6): บทวิเคราะหขอเสนอในการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP)
ภาคผนวก 1b-11: บทวิเคราะหเอกสารฉบับวันที่ 19 สิงหาคม 2556
ภาคผนวก 1b-12: ประเด็นนําเสนอของเวทีเตรียมความพรอมภาคประชาชน
ภาคผนวก 2a:
การประเมินการใชที่ดนิ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิ กฎหมายปาไม
นโยบายและธรรมาภิบาล
ภาคผนวก 2a-1: พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
ภาคผนวก 2a-2: มติครม. 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
ภาคผนวก 2d:
การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
ภาคผนวก 2d-1: รายการขอมูลเบื้องตนของปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับเรดดพลัส
ภาคผนวก 4b
การปองกันผลกระทบเชิงสังคมและสิ่งแวดลอม
ขอตัดสินใจแคนคูน,นโยบายขอปกปองของธนาคารโลก
ภาคผนวก 5:
กําหนดการและงบประมาณ
ภาคผนวก 5-1: เอดีบี: เอกสารแนวคิดเรตา 7987
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ความหมายอักษรยอ
AD
ADB
AGB
ALRO
ASFN
BACC
BAU
BB
BEDO
BGB
BSIS
CBCM
CBD
CC
CCCO
CCMP
CCNS
CCTS
CDM
CERD
CODI
COP
CSO
DBH
DEQP
DDG
DG
DIO
DLA
DMC
DMCR
DNA
DNP
DOAE

ขอมูลกิจกรรม
ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย
มวลชีวภาพเหนือดิน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
เครือขายวนศาสตรชุมชนแหงอาเซียน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
การดําเนินงานตามปกติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
มวลชีวภาพในดิน
ระบบการสํารวจและขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
การตรวจติดตามคารบอนโดยชุมชน
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผูประสานงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนแมบทการแปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ
คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดานการประสานทาทีไทยในการ
เจรจา
คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดานวิชาการ
กลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
องคกรภาคประชาสังคม
เสนผานศูนยกลางระดับอก
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
รองอธิบดี
อธิบดี
กรมองคการระหวางประเทศ
กรมการปกครองสวนทองถิ่น
กลองถายภาพแผนที่ดิจิตอล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
หนวยงานกลางในการรับรองโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาดของประเทศไทยตามพิธี
สารเกียวโต
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
กรมสงเสริมการเกษตร
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DOL
DOPA
DPIM
DWR
EF
EGAT
EIA
ESMF
ESMP
FAO
FCPF
FIO
FLEGT
FPIC
FSMP
GDP
GHG
GISTDA
GNP
GOT
GPP
GRP
GSEI
HCV
IC
IMPECT
IPCC
IPFEE
ITTO
KMUTT
KP
KUFF
LEAF
LDD
LIDAR
LULUCF
MOAC
MOC
MOD
MOF

กรมที่ดิน
กรมการปกครอง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กรมทรัพยากรน้ํา
สัมประสิทธิ์การปลดปลอย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม
กรอบการจัดการทางสังคมและสิ่งแวดลอม
แผนการจัดการดานสังคมและสิง่ แวดลอม
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
กองทุนหุนสวนคารบอนปาไม
องคการอุตสาหกรรมปาไม
การบังคับใชกฎหมายปาไม,ธรรมาภิบาล และการคา
การอิสะ การหารือ แจงลวงหนา และฉันทามติ
แผนแมบทปาไม
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
กาซเรือนกระจก
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ผลผลิตมวลรวมในประเทศ
รัฐบาลไทย
ผลผลิตมวลรวมระดับจังหวัด
ผลผลิตมวลรวมระดับภูมิภาค
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
พื้นที่อนุรักษคุณคาสูง
ศูนยขอมูล
สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
มูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิง่ แวดลอม
องคการไมเขตรอนนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พิธีสารเกียวโต
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แผนงานลดการปลอยกาซเรือนกระจกในปาไมเอเชีย
กรมพัฒนาที่ดนิ
ไลดาร (Light Detection and Ranging)
การใชที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน และการปาไม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
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MOFA
MOI
MONRE
MOV
MRV
NCCC
NEB
NEQA
NESDB
NESDP
NFI
NFMS
NGO
NLAC
NRCT
NPDD
NSCCM
NTFP
OAE
ONEP
OP
ORRAF
PAC
PCD
PES
PPP
PS
PTT
QA
PSP
RECOFTC
REDD+
REL
RFD
RID
R-PP
RTSD
SC

กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงพาณิชย
ระบบการตรวจติดตาม การรายงาน และการทวนสอบ
คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การสํารวจปาไมแหงชาติ
ระบบการตรวจติดตามปาไมแหงชาติ
องคการพัฒนาเอกชน
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ
ยุทธศาสตรแหงชาติวา ดวยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของปา
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายดําเนินการ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุมครอง
กรมควบคุมมลพิษ
การจายคาบริการทางนิเวศ
นโยบาย แผน และกําหนดการ
ปลัดกระทรวง
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
การประกันคุณภาพ
แปลงตัวอยางถาวร
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชมแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปาใน
ประเทศกําลังพัฒนา และบทบาทดานการอนุรักษ การจัดการปาไมอยางยั่งยืน และการ
เพิ่มการกักเก็บคารบอนในพื้นทีป่ าในประเทศกําลังพัฒนา
ระดับการปลอยอางอิง
กรมปาไม
กรมชลประทาน
การจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส
กรมแผนที่ทหารบก
คณะกรรมการอํานวยการ
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SEIA
SESA
SIS
TAO
TBCA
TEI
TF
TFS
TFSMP
TGO
THAIFORM
THEOS
TOR
TRF
TSP
TWG
UNDRIP
UNFCCC
WSC
WWF

การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
การประเมินสิ่งแวดลอมและสังคมเชิงกลยุทธ
ระบบขาวสารการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
องคการบริหารสวนตําบล
พื้นที่อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพขามพรมแดน
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
คณะทํางานเฉพาะกิจ
เลขานุการคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส
แผนแมบทการปาไมประเทศไทย
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
ระบบการตรวจติดตามทรัพยากรปาไมของประเทศไทย
ดาวเทียมธีออส (Thailand Earth Observation System)
ขอกําหนดการจาง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
แปลงตัวอยางชั่วคราว
คณะทํางานดานวิชาการ
ปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิชนเผาพื้นเมือง
อนุสัญญาสหประชาติวา ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจําแนกชัน้ ลุมน้ํา
กองทุนสัตวปา โลก (ประเทศไทย)
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ขอมูลทั่วไป
หนวยงาน
ชื่อ
หนวยงาน
ตําแหนง
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต

นายนิพนธ โชติบาล
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดี
61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(66 2) 561 0777 ตอ 1910
(66 2) 579 9504
www.dnp.go.th

บุคคลติดตอ
ชื่อ
หนวยงาน
ตําแหนง
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมลล

ผูอํานวยการสํานักวิจัยการอนุรกั ษปาไมและพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(66 2) 561 0777 ตอ 1400, 1401
(66 2) 579 9576
rongnnn@.hotmail.com

ชื่อ
หนวยงาน

ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอมปาไม
สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(66 2) 561 0777 ตอ 1430, 1431
(66 2) 940 7471
envdnp@gmail.com,ratlakana@gmail.com

ที่อยู
โทรศัพธ
โทรสาร
อีเมลล
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คณะทํางานพัฒนาขอเสนอการเตรียมความพรอม (R-PP)
ชื่อ-นามสกุล
หนวยงาน
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
นางเตือนใจ นุชดํารงค
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
นางสาวสุจิตรา จางตระกูล
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
นางสาวรัตนา ลักขณาวรกุล
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
นางสิริรัตน จันทรมหเสถียร
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
นางกันตินนั ท ผิวสะอาด
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
นางสาวภาณุมาศ ลาดปาละ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
นายสงคราม ธรรมมิญช
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางลดาวัลย พวงจิตร
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาพิศ ดิลกสัมพันธ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายขวัญชัย ดวงสถาพร
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายวีรภาส คุณรัตนสิริ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวนิตยา เมี้ยนมิตร
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายชัยวัฒน มั่นเจริญ
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน)
Mr. A. Yenemurwon Omule
ที่ปรึกษาตางประเทศ
Mr. Alastair Fraser
ที่ปรึกษาอิสระการจัดทํา R-PP
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สรุปขอมูล R-PP
วันที่จัดทํา R-PP (วันเริ่มตน ถึง วันยื่นขอเสนอ) :
ระยะเวลาที่คาดวาจะมีการดําเนินการ R-PP :

มีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555
2558 – 2561

งบประมาณรวม :
แหลงเงินที่คาดวาจะไดรับ :

21,714,000 เหรียญสหรัฐ
FCPF: 3,600,000 เหรียญสหรัฐ
รัฐบาลไทย: 411,000 เหรียญสหรัฐ
หนวยงานอื่นๆ : 17,703,000 เหรียญสหรัฐ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) การพัฒนายุทธศาสตรเรดดพลัสแหงชาติและ
กรอบการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติ
2) รูปแบบระดับการปลอยอางอิงของเรดดพลัส
สําหรับประเทศไทย
3) รูปแบบระบบการตรวจติดตามสําหรับ
เรดดพลัส
4) การเสริมสรางศักยภาพ

ผูมีอํานาจลงนามในขอเสนอ :
ผลที่คาดวาจะไดรับจากกระบวนการดําเนินงาน
ตาม R-PP :
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไมของประเทศไทยสะทอนถึงความหลากหลายของสภาพภูมิประเทศ
เขตนิเวศเกษตร และวัฒนธรรม ซึ่งเปนผลใหปรากฏภาพอันซับซอนของการเกษตรและปาไม ทรัพยากรปาไม
ของประเทศไทยอยูภายใตวิกฤตภัยคุกคาม เชนเดียวกันกับสถานการณของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค พื้นที่ปาไม
ของประเทศไทยลดลงจาก 53.3% ของพื้นที่ประเทศในปพ.ศ. 2504 เหลือ 25.3% ในป พ.ศ. 2541 ในระยะ
เริ่ ม ต น การประเมิ น พื้ นที่ ป า ไมดํ า เนิ น การโดยการแปลภาพถ ายดาวเที ย ม Landsat-MSS มาตราส ว น
1:250,000 และเปลี่ยนมาใชภาพมาตราสวน 1:50,000 ในปพ.ศ. 2543 จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรา
สวนและวิธีการคํานวณ ฐานของพื้นที่ปาไมจึงไดถูกกําหนดไวที่ 33.1%ของพื้นที่ประเทศ การเพิ่มจํานวน
ประชากร ความตองการผลิตภัณฑไมและที่ดิน เปนปจจัยขับเคลื่อนใหเกิดการบุกรุกทําลายปาและการเสื่อม
โทรมของปา ที่จะมีผลกระทบตอการดํารงชีพของประชาชนผูพึ่งพิงปาไมและความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทย ประเทศไทยมีเจตจํานงในการดําเนินกิจกรรมเรดดพลัส โดยการลดการทําลายปาและการเสื่อม
โทรมของปา การอนุรักษทรัพยากรปาไมที่มีอยู และเสริมสรางปริมาณคารบอนกักเก็บภาคปาไม ควบคูไปกับ
ขอพิจารณาดานการดํารงชีพ (อาชีพ) ของประชาชน
รัฐบาลไทยตระหนักถึงความจําเปนของแนวทางพหุภาคีในการดําเนินกิจกรรมเรดดพลัส จึงไดจัดใหมี
องคกรที่มีโครงสรางการจัดการที่มีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการใชที่ดินและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ที่เกี่ยวของและสนใจในกิจกรรมเรดดพลัส กรอบขององคกรและการดําเนินการเรดดพลัสจะจัดทํารูปแบบและ
การดําเนินการสําหรับการจัดการดานองคกร การเงิน กฎระเบียบ และการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการดําเนินการ
เรดดพลัสที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทยที่สอดคลองกับแนวทางระดับนานาชาติสําหรับการดําเนินการ
เรดดพลัสในอนาคต การจัดองคกรนี้ประกอบดวยกลไกดานองคกร 2 ระดับ คือ ในระดับชาติ มีการแตงตั้ง
คณะทํางานเฉพาะกิจเรดดพลัสแหงชาติ ทําหนาที่อํานวยการ ประสานงานและเปนแกนในกิจกรรมเรดดพลัส
โดยมีการจัดตั้งสํานักงานเรดดพลัส ในระยะแรกของการเตรียมความพรอม ในระดับรองลงมาจะมีการจัดตั้ง
สํานัก งานเรดดพ ลัสในภูมิภ าค เพื่อประสานงานและอํานวยการในกิจ กรรมนําร อง ดํ าเนิ นการเสริม สรา ง
ศักยภาพและการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับชุมชนทองถิ่น องคกรพัฒนา
เอกชนทองถิ่นและชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาไม ผูมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและใหบริการ
ดานการสงเสริม จะเขารวมเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการเรดดพลัสในระดับทองถิ่น
หลักการของการดําเนินการ 2 ระดับก็เพื่อใหเรดดพลัสมีหลักประกันของความนาเชื่อถือ และเพื่อให
เกิดการตัดสินใจที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เนื่องจากการดําเนินการของเรดดพลัสเปน
ความพยายามในลักษณะหพุภาคสวน ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลาย และประกอบดวยการ
ดําเนินการในระดับประเทศและระดับรองลงมา ประเทศไทยจะใชเครื่องมือ 3 อยางในการดําเนินการเรดดพลัส
คือ กรอบดานองคกร กรอบมาตรการดานการเงิน และกรอบดานระเบียบขอบังคับ ซึ่งจะทําใหประเทศไทย
สามารถปฎิบัติการและดําเนินการตามทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัสเพื่อใหมีการเปลี่ยนที่ดินปาไมไปเปนที่ดิน
เพื่อวั ตถุป ระสงคอื่น นอยที่สุด อัน นําไปสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และใชป ฎิบัติการเพื่อเพิ่มพู น
ศักยภาพการกักเก็บคารบอนตามยุทธศาสตรเรดดพลัสแหงชาติ
ประเด็นหลักของการดําเนินการกิจกรรมเรดดพลัสที่จะตองกําหนดในระยะการเตรียมความพรอม คือ
1) การจัดองคกรในการวางแผน การดําเนินการและการตรวจติดตาม 2) กลไกดานการเงินสําหรับกิจกรรมและ
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การดําเนินการเรดดพลัส 3) การจัดการดานการแบงปนผลประโยชน 4) ความเปนเจาของคารบอนที่จะตอง
แสดงตอผูไดประโยชนหลัก 3 ฝายสําหรับความพยายามในการดําเนินการยุทธศาสตรเรดดพลัส 5) การจด
ทะเบียนคารบอนเพื่อตอบสนองระบบการติดตามคารบอนของประเทศ 6) การเสริมสรางศักยภาพเพื่อปรับปรุง
ความรูพื้นฐานทางเทคนิคและความชํานาญ และ 7) กรอบดานระเบียบขอบังคับ เพื่อเปนหลักประกันความ
ชั ด เจนในประเด็ น หลั ก ของการดํ า เนิ น การเรดด พ ลั ส นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด ตั้ ง เวที ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่
ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาไม ในกระบวนการ
เรดดพลัสทั้งหมด ในชวงการเตรียมความพรอม จะมีการปรับปรุงแกไขการจัดการดานองคกรและดานการ
ดําเนินการเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความพรอมในการขับเคลื่อนตอไป
กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสําหรับการกําหนดรูปแบบของขอเสนอการเตรียมความ
พรอมเริ่มตนดวยการประชุมระดับประเทศและระดับภาคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูล มีการจัดเวที
แบบสุนทรียสนทนากับผูมีสวนไดสวนเสีย มีผูเขารวมกิจกรรมดังกลาวทั้งสิ้น 1,692 คน จากผูมีสวนไดสวนเสีย
180 กลุม โดยมีการประชุมเชิงปฎิบัติการระดับประเทศ 2 ครั้ง และระดับภาค 6 ครั้ง ประกอบดวยผูแทนจาก
หน ว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การใช ที่ ดิ น บุ ค ลากรของหน ว ยงานทหาร การต า งประเทศ สื่ อมวลชน
มหาวิทยาลัย องคการระหวางประเทศ และภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการดานสุนทรียสนทนาใน
4 ภาค (กลางและตะวันตก เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) ถึง 2 ครั้ง กับกลุมเปาหมายที่เปนชุมชน
ทองถิ่นที่พึ่งพิงปาไม กลุมสตรีและเยาวชน และองคกรภาคประชาสังคม ผลจากการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสุนทรียสนทนา รวมทั้งผลการประเมินในระยะเริ่มตนไดถูกนําไปใชในการกําหนดรูปแบบของ
ขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส ซึ่งเอกสารนี้ประกอบไปดวยแผนการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการมีสวนรวมที่จะดําเนินการในระยะเตรียมความพรอมระหวางป พ.ศ. 2558–2561
ผลการวิเคราะหเบื้องตน ชี้ใหเห็นวาสาเหตุของการบุกรุกทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปามีความ
สลับซับซอน แตก็ไมแตกตางกันในเขตนิเวศเกษตรตางๆ ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาการบุกรุกทําลายปามี
สาเหตุหลักคือ จากนโยบายการพัฒนาของรัฐ ไดแก นโยบายการใหสัมปทานปาไม เหมืองแร เขื่อน และการ
พัฒนาเชิงโครงสราง ทําใหเกิดการทําลายปาและทรัพยากรชีวภาพนําไปสูการสรางถนนหนทางและการตั้งถิ่น
ฐานในป า นอกจากนี้ นโยบายการส ง เสริ ม การปลูกพื ชเศรษฐกิ จเชิ ง เดี่ ย ว ซึ่ ง ทํา ใหเกิ ด การขยายพื้น ที่ ทํ า
การเกษตรที่เชื่อมโยงกับทุนขนาดใหญ อัตราการทําลายปาดังกลาว ประมาณ 100,000 เฮกแตรตอป ในชวง
ระหวา งป พ.ศ. 2543-2549 สํ าหรั บการเสื่อมโทรมของป าเป นสถานการณ ที่ที่ดิ นยั งคงมีป าไม แตค วาม
หนาแนนและคุณภาพของปาไมลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการลักลอบทําไมและการเก็บหาของปาเพื่อการคา
อยางผิดกฏหมาย รวมถึงไฟปาที่ขาดการควบคุม ปจจัยโดยออมของการบุกรุกทําลายปาและการเสื่อมโทรม
ของปานั้น รวมไปถึงแนวเขตปาไมและการใชที่ดินที่ไมชัดเจน การเพิ่มจํานวนประชากร และความเหลื่อมล้ํา
ทางสถานภาพทางการเงินและโอกาสในการหาเลี้ยงชีพ ทั้งหลายเหลานี้ลวนสงผลตอการใชประโยชนปาไม
เพื่อการดํารงชีพ เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการวิเคราะหมักมีไมเพียงพอ ขอมูล
ขาวสารและการวิเคราะหเปนสิ่งที่มีความสําคัญในการพิจารณากําหนดทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส จึงตอง
มีการวิเคราะหเพิ่มเติมในการดําเนินการในระยะการเตรียมความพรอมเพื่อใหสามารถพิจารณาระบุสาเหตุของ
การบุกรุกทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปาไดดีขึ้นและครอบคลุมเขตนิเวศตางๆ ใหมีรายละเอียดมากขึ้น
ทางเลือกยุทธศาสตรที่แสดงถึงสาเหตุของการบุกรุกทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปานั้นจะตองมี
การวินิจฉัยโดยผานการวิเคราะหนโยบายที่มีในปจจุบัน กรอบดานกฏหมายและแผน รวมทั้งผลจากการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอทางเลือกยุทธศาสตรประกอบดวย การมีแนวเขตปาและการแบงเขตการ
จัดการที่ชัดเจน การปรับปรุงและการสอดประสานของนโยบายปาไมและนโยบายที่เกี่ยวของ การบังคับใช
กฏหมายอยางมีประสิทธิภาพ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรปาไม การพัฒนาอาชีพทางเลือก
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การพัฒนาการรับรองปาไมและมาตรฐานการดําเนินการ การกําหนดใหโครงการพัฒนาทําการประเมินผล
กระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม การปรับปรุงสมรรถนะการตรวจและควบคุมไฟปา ทางเลือกยุทธศาสตร
เรดดพลัสเหลานี้จะถูกประเมินตลอดระยะของการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส ซึ่งจะมีการศึกษาที่
สําคัญและหลากหลาย คือ การวิเคราะหความเสี่ยง (ประเภทของความเสี่ยงและนัยที่มีตอกิจกรรมหลักของ
ยุ ท ธศาสตร เ รดด พ ลั ส ) และการประเมิ น ความเป น ไปได (ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และองค ก ร)
การประเมินกรอบการบริหารจัดการปาไมจะมีขึ้นในชวงของระยะการเตรียมความพรอม
กิจกรรมเรดดพลัสมีศักยภาพการขับเคลื่อนผลประโยชนรวมดานสังคมและสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม
ผูเขารวมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสุทรียสนทนาจํานวนหลายคนชี้ใหเห็นความเสี่ยงที่สําคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอชุมชนที่พึ่งพิงปาไม ประเด็นยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและสังคมที่จะตองไดรับการ
พิจารณาในระยะการเตรียมความพรอมเรดดพลัส อันรวมไปถึงบริการดานความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศระดับจุลภาค การบริการและคุณภาพของน้ํา คุณภาพของดิน ความมั่นคง
ในอาหาร การแทนที่ของคน สัตว และพืช ปญหาทางวัฒนธรรมและสังคมอันเนื่องจากการยายถิ่นฐาน ความ
เป น เจ า ของที่ ดิ น การถื อ ครองที่ ดิ น การเข า ถึ ง ที่ ดิ น การผลิ ต พลั ง งาน ความเท า เที ย มทางเพศ และ
ผลประโยชนอื่นๆ ในการปรับปรุงการศึกษาและสุขภาพของประชาชน ในขณะที่มุงไปยังการพัฒนาภายใตการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
การประเมินสิ่งแวดลอมและสังคมเชิงกลยุทธ (SESA) จะมีการดําเนินการในชวงของการเตรียมความ
พรอมตอกลไกเรดดพลัส ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย รายละเอียดของสถานการณดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมในภาคปาไมของประเทศไทย การวิเคราะหผลกระทบจากสถานการณ (ภาพทัศน) ทางเลือก
ยุทธศาสตรเรดดพลัส การวิเคราะหผลกระทบของแนวทางตางๆ ของเรดดพลัส และการพัฒนาแผนการ
จัดการสิ่งแวดลอมและสังคม (ESMP) งานในระยะการเตรียมความพรอมประกอบดวย 1) ขอบเขตของการ
ประเมินและการวิเคราะหเสนฐาน 2) มาตรการบรรเทาผลกระทบและการปรับปรุงประสิทธิภาพ ผลจากการ
วิเคราะห SESA จะถูกนําไปใชเสนอแนะมาตรการในการบรรเทาผลกระทบดานลบและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของผลกระทบดานบวกในทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส การปรับปรุงแกไขระเบียบขอบังคับรวมทั้งการจัดการ
องคกร ขอกําหนด/สถานภาพของการดําเนินโครงการเรดดพลัสและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
3) กรอบในการตรวจติดตาม SESA จะแนะนําระบบการตรวจติดตาม รูปแบบการรายงานและตัวชี้วัดสําหรับ
การตรวจติดตามผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการยุทธศาสตรเรดดพลัส 4) การรายงาน
ผลและขอสรุปจาก SESA จะถูกรวบรวมเปนรางรายงานที่จะมีการเผยแพรอยางเปดเผยแกผูมีสวนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของ นอกจากนี้ ระบบขาวสารการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จะตองไดรับการออกแบบ
และทดสอบ ซึ่งจะดําเนินการไดตามงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน
การพัฒนากรอบการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอม (ESMF) เปนผลผลิตจากกระบวนการ SESA โดยมี
ความมุงหมายเพื่อสรางความเชื่อมั่นวานโยบายเรดดพลัส/แบบแผนเรดดพลัส จะไมเปนอันตรายแตจะสรางสิ่ง
ที่ดีในดานของสังคมและสิ่งแวดลอม การบูรณาการขอพิจารณาดานสังคมและสิ่งแวดลอมจะดําเนินการโดยใช
เครื่องมือของ ESMF ที่จะใชนํากระบวนการรวบรวมขอปกปองสําหรับการระบุผลกระทบดานลบ เครื่องมือนี้
จะใหแนวทางในการระบุประเด็นสําคัญดานสังคมและสิ่งแวดลอม การเตรียมการเยียวยา (หากจําเปน) แผนซึ่ง
แสดงถึงประเด็นเหลานี้ และการดําเนินการตรวจติดตาม
ความจํ า เป น ของเส น ฐานการปล อยอ า งอิ ง ระดั บ การปล อยอ า งอิ ง แสดงให ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
ระดับชาติเห็นถึงการวัดระดับการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปาไมและการใชที่ดิน และ
การวัดขนาดของภารกิจในการลดการปลอย นอกจากนี้ยังเปนมาตรการวัดความสําคัญทางเลือกยุทธศาสตร
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ตางๆ แกแหลงทุนสนับสนุนกิจกรรมเรดดพลัส และการกําหนดเสนฐานสําหรับการวัดและการจดหลักฐาน
ผลการประเมินปริมาณคารบอนปาไมของประเทศไทยในปพ.ศ. 2532, 2537 และ 2549 ชี้ใหเห็นวาในชวงป
2537-2549 มี ก ารสู ญ เสี ย ปริ ม าณคาร บ อนของป า ธรรมชาติ เ ฉลี่ ย 33 ล า นตั น ต อ ป โดยส ว นหนึ่ ง ลดลง
อันเนื่องจากการดูดซับไปโดยสวนปาประมาณ 17 ลานตัน จากฐานคาเฉลี่ยความหนาแนนของคารบอนในปา
ธรรมชาติ อนุมานไดวามีการสูญเสียคารบอนจากการบุกรุกทําลายปาธรรมชาติประมาณปละ 180,000 เฮกแตร
คิดเปนปริมาณคารบอนประมาณ 16 ลานตัน สวนปริมาณคารบอนอีกประมาณ 17 ลานตันเปนผลมาจากการ
เสื่อมโทรมของปา อยางไรก็ตามตัวเลขเหลานี้จะตองไดรับการทวนสอบโดยการวิเคราะหอยางละเอียดโดยมี
การประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานตางๆ ที่มีขอมูลที่เกี่ยวของ การวิเคราะหดังกลาวจะดําเนินการในระยะ
2 ปแรกของการดําเนินการเตรียมความพรอม เพื่อพัฒนาระดับการปลอยอางอิงของประเทศ
ในประเทศไทยแตละภาคสวนไดมีการจัดทําระบบในการตรวจติดตามตัวชี้วัดของแตละภาคสวนและ
มีเปาหมายที่จะสรางระบบการตรวจติดตามเรดดพลัสระดับชาติ ซึ่งจะบูรณาการขอมูลภาคปาไมจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ สําหรับขอมูลปาไมไดมีระบบการขอมูลปาไมระดับชาติที่จะบูรณาการเขากับระบบการสํารวจ
ติดตามทรัพยากรปาไม สําหรับการบูรณาการกับขอมูลในภาคสวนอื่นๆ จะมีการจัดการหารือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน และใชเปนขอมูลในการจัดทําระบบการติดตามผลประโยชนรวม
ของกิจกรรมเรดดพลัสเพิ่มเติมเปนองคประกอบที่สองของระบบการติดตามเรดดพลัสระดับชาติ
การตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดมีการดําเนินการโดยหลายหนวยงาน อยางไรก็ตาม
หนวยงานตางๆ เหลานี้มีเทคนิคการประเมินพื้นที่ปาไม ระบบการจําแนก และความละเอียดของภาพถายที่
แตกตางกัน เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) ใชการแปลภาพถายดาวเทียม Landsat-5
ดวยระบบอัตโนมัติ และดวยสายตา ในขณะที่กรมแผนที่ทหารใชการแปลภาพถายทางอากาศที่ถายทําดวยกลอง
แผนที่ ดิ จิ ตั ล ประเทศไทยยั งไม มี ข อมู ลการตรวจติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงปริ มาณคาร บอนกั กเก็ บในระดั บ
ประเทศ แมจะมีขอมูลปริมาตรไมจากระบบ THAIFORM ที่สามารถนําไปคํานวณปริมาณคารบอนไดโดยใช
สมการอะโลเมตรีที่มีอยูหรือสัมประสิทธิ์การแปลงคาอื่นๆ ขอมูลปริมาตรไมที่มีอยูตางมีขอจํากัดมากมาย เชน
ความไมสอดคลองของขอมูลทั่วประเทศ กรอบของขอมูลที่หลากหลาย ขาดขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมบางชนิด
ขาดเครื่องมือที่มีความแมนยําในการคํานวณปริมาณคารบอนในไมยืนตน ขาดกลไกในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขา วสาร การสร า งเครื อข า ย และขาดระบบข อมู ลข า วสารป า ไม ระดั บ ชาติ หนว ยงานภายใต กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางมีฐานขอมูลและระบบของตนเอง องคการไมเขตรอนนานาชาติ (ITTO)
อยูในระหวางการเตรียมการเพื่อใหการสนับสนุนกรมปาไมเพื่อดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งแกระบบ
ขอมูลขาวสารปาไมระดับชาติที่มีอยู
การประเมิน ทรั พยากรป าไม ในปจจุ บันดํ าเนิ นการโดยกรมอุ ทยานแหงชาติ สัต วปา และพัน ธุพื ช
ซึ่งเปนหนวยงานที่มีนักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานการสํารวจและบุคลากรมากที่สุด ภายในกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช มีโครงสรางพื้นฐานดานระบบการสํารวจและการตรวจติดตามที่สามารถสรางเสริมความ
เขมแข็งและบูรณาการเพื่อดําเนินการใหเปนระบบขอมูลขาวสารปาไมระดับชาติ (การตรวจวัดและการวิเคราะห
ขอมูลจากแปลงตัวอยางถาวร) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของการตรวจติดตามเรดดพลัส คณะทํางานเฉพาะกิจ
ดานเรดดพลัสมีบทบาทในการประสานงานในการดําเนินการดังกลาว การฝกอบรมเปนกิจกรรมที่สําคัญในการ
เสริมสรางศักยภาพแกเจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหนวยงานอื่นที่รวมงาน ในชวง
ระยะการเตรียมความพรอม จะมีการสรางความรวมมือในการตรวจติดตามเรดดพลัสระดับภูมิภาคเนื่องจาก
สาเหตุของการบุกรุกทําลายปาบางสาเหตุ (เชนการลักลอบตัดไม) มีลักษณะเปนกิจกรรมขามเขตแดน และยัง
เปนการชวยในประเด็นของการมีการจัดการที่ดีในพื้นที่หนึ่งแตในขณะที่พื้นที่แหงอื่นหรือในบริเวณอื่นมีการ
ทําลายหรือการสูญเสียหรือการยายที่ของการปลอยกาซเรือนกระจกจากการลักลอบตัดไม การดําเนินการศึกษา
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นี้เพื่อ 1) ทดสอบศักยภาพขอบเขตของการตรวจติดตามในลักษณะพหุภาคี 2) สรางกลไกเชื่อมตอระบบขอมูล
ขาวสารปาไมแหงชาติกับระบบการตรวจติดตามระดับชุมชนและระดับโครงการ 3) กําหนดรายละเอียดของ
แนวทาง (ระบบ แบบ วิธีการ ตัวแปร) สําหรับการตรวจติดตามคารบอนระดับชุมชน 4) ระบุความจําเปนใน
การเสริมสรางศักยภาพเพื่อสนับสนุนการตรวจติดตามระดับชุมชน
ประเทศไทยยังขาดมาตรฐานการทวนสอบสําหรับเรดดพลัส ดังนั้น ในชวงของการดําเนินการเตรียม
ความพรอม จึงมีขอเสนอใหมีการพัฒนามาตรฐานระดับชาติและแนวทางการทวนสอบอยางเปนอิสระและ
โปรงใส ประกอบดวยการกําหนดองคกรที่ทําหนาที่ทวนสอบ กระบวนการทวนสอบ การรายงานผลการทวนสอบ
และการปรับแกรายงานของการลดการปลอยคารบอนจากการบุกรุกทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปา
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการพัฒนาเอกชนจะไดรับการฝกอบรมดานการทวนสอบตามมาตรการ
เสริมสรางศักยภาพ
มีการเสนอกระบวนการสําหรับการพัฒนาองคประกอบใหแกระบบการตรวจติดตาม การรายงาน และ
การทวนสอบเรดด พ ลั ส ระดั บ ชาติ เ พื่ อ ตรวจติ ด ตามประโยชน ต า งๆ จากการดํ า เนิ น กลไกเรดด พ ลั ส
ที่นอกเหนือจากการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
ดิน และ น้ํา ผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม และประสิทธิภาพของการอารักขาและการบริหารจัดการตาม
แผนที่วางไว ขณะนี้องคกรจํานวนมากกําลังตรวจติดตามตัวชี้วัดสวนใหญที่กําหนดไวเพื่อประเมินผลประโยชน
ร ว มจากการดํ า เนิ น กลไกเรดด พ ลั ส ที่ น อกเหนื อ จากการเปลี่ ย นแปลงคาร บ อนเก็ บ กั ก และการปล อ ย
คารบอนไดออกไซด ไดแก ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงความเปนอยูในครัวเรือนและชุมชน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การบริหารจัดการดินและน้ํา สิทธิในการใชประโยชนที่ดินและความเปนเจาของ ซึ่งจะบรรจุไวในระบบ
การตรวจติดตามอันมีขอบเขตกวางขวางที่มีอยูแลวในหนวยงานตางๆ และจะมีการทดสอบในพื้นที่นาํ รอง ซึ่งจะ
ทําใหสามารถระบุชองวางที่มีอยูในขีดความสามารถดานการตรวจติดตามได
เปนที่ค าดหมายวาในชวงการเตรีย มความพรอมต อกลไกเรดดพ ลัส (พ.ศ. 2557-2560) นั้ น จะมี
กิจกรรมตางๆ เกิดขึ้นมากมาย และเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียหลายภาคสวน ความกาวหนาของกิจกรรม
เหลานี้จะตองไดรับการตรวจติดตามอยางใกลชิด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวากิจกรรมตางๆ สําเร็จลุลวงไปตาม
กําหนดและตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไวตามกรอบการตรวจติดตาม เพื่อใหผูจัดการโปรแกรมตรวจสอบความกาวหนาได
ผลลัพธของหลายกิจกรรมอยูบนพื้นฐานของสมมติฐานที่จะตองมีการตรวจสอบ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับการดําเนินการ รายงานความกาวหนาและรายงานรายคาบจากสวนสําคัญของการตรวจติดตามจะตอง
นําเสนอภายในกําหนดเวลาของกรอบการดําเนินการ
สํานักงานเรดดพลัสจะพัฒนาแผนการทํางานอยางละเอียดและปรับปรุงกําหนดการดําเนินงานและ
ตัวชี้วัดในชวง 6 เดือนแรกของระยะดําเนินการเตรียมความพรอม รวมทั้งการพัฒนาผังภูมิเพื่อแสดงกําหนดการ
และความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมทั้งหมด สํานักงานเรดดพลัสจะดําเนินการใหเกิดความเชื่อมั่นวาการจัดทํา
และการสงรายงานและเอกสารตามความตองการของการตรวจติดตามจะเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว
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องคประกอบที่ 1: องคกรและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1a. การจัดการเตรียมความพรอมในระดับประเทศ
มาตรฐาน 1a เนื้อหา R-PP ที่ตองการในองคประกอบนี้:
การจัดการเตรียมความพรอมในระดับประเทศ:
การออกแบบและการดําเนินงานการจัดการดานการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสในดานตางๆ รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ภาคสวน นอกเหนือจากหนวยงานดานปาไม ความรับผิดชอบของภาคสวนอื่นๆ ในการวางแผนและดําเนินการเรดดพลัส กิจกรรม
การเสริมสรางศักยภาพที่รวมอยูในแผนงานของแตละองคประกอบที่มีผูเชี่ยวชาญภายนอกรวมอยูในกระบวนการพัฒนาขอเสนอ
โครงการ

กรอบการดําเนินงานระดับชาติเกี่ยวกับการเติบโตอยางยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
พื้น ฐานเศรษฐกิจ ของประเทศไทยขึ้ นอยูกับทรัพ ยากรธรรมชาติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คม
1
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ ในขณะเดียวกันก็ยังคงมุงเนนการพัฒนาโดยใหประชาชนเปนศูนยกลาง ตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2539-2544) แตอยางไรก็ตาม ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดระบุไวอยาง
ชัดเจนเกี่ยวกับความสําคัญตอการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ไดระบุถึงการพัฒนาของ
ประเทศไทยโดย
0

• การสรางภูมิคุมกันในทุกมิติ ซึ่งไดแก สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ
• การกระจายอํ า นาจให ชุ ม ชนท องถิ่ น โดยวิ ธี การสร า งเครื อข า ยเพื่ อ เกื้ อ หนุ น กั น ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
• การอนุรั กษ ฟนฟู และใชป ระโยชน สิ่งแวดล อมและทรัพ ยากรธรรมชาติอยางยั่งยื น เพื่อความ
พอเพียงและลดความยากจน
• การสงวน รักษา ทรั พยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีว ภาพ ควบคูกับ การปกปอง
คุณภาพของสิ่งแวดลอม เพื่อเปนหลักประกันในการพัฒนาประเทศและความเปนอยูของประชาชน
ทั้งในปจจุบันและอนาคต และ
• การสรางกลไกเพื่อปกปองผลประโยชนของประเทศอยางเปนธรรมและยั่งยืน
เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) รัฐบาลจึงไดประกาศยุทธศาสตร
ของประเทศเรียกวา “โมเดลการเติบโตแบบใหม” ที่จะบูรณาการไวในยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศโดยรวม
เพื่อเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณ คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติโมเดลนี้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555
(ไดมีการจัดกรอบการจัดสรรงบประมาณใหแลวสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2557) ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในป
1

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงชีพของประชาชนในทุกระดับใหดําเนิน
ไปในทางสายกลาง เพื่อใหสามารถดํารงอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืน การดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถปรับตาม
โครงสรางของสังคมและวัฒนธรรมในแตละชุมชน ภายใตผลิตผลที่มี อันกอใหเกิดความสมดุลของการผลิตและการบริโภค โดยชุมชนมี
ศักยภาพที่จะจัดการทรัพยากรของตนเอง ภายใตแนวคิดนี้ ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศจะถูกใชอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน
15

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557 เปนตนไป โดยมีการบูรณาการยุทธศาสตรและนโยบาย ทีส่ รุปวาจะตองกลาวถึงสี่เสาหลักสําหรับ
การเติบโตและการพัฒนา โดยหนึ่งในเสาหลักของยุทธศาสตรคือโมเดลการเติบโตแบบสีเขียว ประกอบดวย
หาเรื่องสําคัญ ไดแก
• การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
• การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
• นโยบายการเงินเพื่อสิ่งแวดลอม
• การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
• การบรรเทาและการปรับตัวดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปนที่ยอมรับวาสิ่งแวดลอมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอยางยั่งยืน ในป พ.ศ. 2518 จึงไดกําหนดให
มีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 ขึ้น และภายใตกฎหมายดังกลาว
ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีรัฐมนตรีกระทรวง
ตางๆ เปนกรรมการ มีหนาที่ในการดูแลรักษา กําหนดนโยบายและมาตรการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ ในป พ.ศ. 2545 ไดมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ขึ้น
รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและปกปองคุมครองพรอมทั้งฟนฟูสิ่งแวดลอม
จากนั้นเปนตนมา ไดมีการตราพระราชบัญญัติ ออกกฎหมาย และระเบียบ อีกหลายฉบับ เพื่อสนับสนุนการ
แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ (องคประกอบที่ 2a) นอกจากนั้น รัฐบาลไทยยังได
แตงตั้งคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน
ประธาน มีอธิบดีกรมตางๆ ที่เกี่ยวของเปนกรรมการ มีหนาที่ในการวางนโยบายการจัดที่ดินและควบคุมการจัด
ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินและมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งควบคุมการใชประโยชนและการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินในประเทศ
ภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่ ง เป น
พระราชบัญญัติดานสิ่งแวดลอมที่ใชในปจจุบัน ประเทศไทยไดจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมมาแลว
จํานวน 3 ฉบับ (พ.ศ. 2542-2549, 2550-2554 และ 2555-2559) โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสว น
วั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนฯ ดั ง กล า ว คื อ เพื่ อ จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อมอย า งยั่ ง ยื น โดยมี
ยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ดังนี้ 1) การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 2) การ
อนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู แ หล ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งยั่ ง ยื น 3) ส ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลที่ ดี ใ นการใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4) การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับ 5) การ
สรางภูมิคุมกันตอความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการภัยพิบัติ 6) การพัฒนาคน
และสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
ตามโมเดลการเติบโตแบบใหมนั้น ทส. มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการสองเสาหลักของยุทธศาสตร นั่น
คือ การบรรเทาและการปรับตัวดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ดังนั้น แผนงานกลไกเรดดพลัสแหงชาติที่รัฐบาลวางแผนที่จะดําเนินการนั้นจะมี
สวนชวยเหลืออยางสําคัญในการบรรเทาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ตลอดจนมีสวนชวยใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
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โปรแกรมทางดานปาชุมชน ทรัพยากรปาไมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยในชนบทซึ่งมีสวน
สําคัญในการกําหนดกิจกรรมทางดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และการเมือง ในปจจุบันมี
ประชาชนจํานวน 184,710 รายที่อาศัยอยูในและรอบพื้นที่อนุรักษ (อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาและ
เขตหามลาสัตวปา) และมีการดํารงชีพที่พึ่งพิงทรัพยากรปาไมอยูราว 1.2 - 2.0 ลานคน และมีประชาชนอีกถึง
20-25 ลานคน ที่อาศัยอยูใกลปาสงวนแหงชาติและพึ่งพิงทรัพยากรปาไมเพื่อประโยชนใชสอยและสรางรายได
(โกมล, ติดตอสวนตัว; Wichawutipong, 2005) กรมปาไมเองก็เห็นความสําคัญของปาชุมชนและกําหนดเปน
ยุทธศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนมายาวนานกวา 40 ป (FAO, 1978; Pragtong, 1991) ใน
ปพ.ศ. 2534 กรมปาไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับปาชุมชน ซึ่งในปจจุบันรูจักกันดีใน
ชื่อของสํานักจัดการปาชุมชน ทําหนาที่ในการวางแผน และสงเสริมปาชุมชน ตลอดจนประสานความรวมมือ
ระหวางภาคสวนตางๆ ทั้งชุมชนทองถิ่น องคกรภาคชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคมตางๆ ใน
การจัดการปาไม นอกจากนี้ แผนแมบทเพื่อพัฒนาการปาไม พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหการจัดการปาชุมชนเปน
ยุทธศาสตรที่สําคัญดวยเชนกัน (TFSMP, 1993) ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มีปาชุมชน
มากกวา 10,000 หมูบาน และในจํานวนดังกลาวมีการจดทะเบียนอยางเปนทางการกับกรมปาไมแลว 8,500
ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ถึง 500,000 เฮกแตร และยังมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นภายใตกรมปาไมเพื่อบริหารจัดการ
ปาชุมชนโดยมีการตรวจติดตามและประเมินผลดวยความเขมแข็งมาอยางยาวนาน หนวยงานนี้จะมีบทบาท
สําคัญในชวงระยะเวลาของการดําเนินกลไกเรดดพลัส และจะชวยในเรื่องของกระบวนการการตรวจติดตาม
ผลประโยชนรวมสําหรับกลไกเรดดพลัส (ดูองคประกอบที่ 4b) ทั้งนี้ องคกรปาชุมชนมีการสรางเครือขายปา
ชุมชนทั้งในแตละภูมิภาคและในระดับประเทศ ซึ่งรวมถึงกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูงดวย ซึ่งเครือขายเหลานี้
นับวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญในการเขารวมในกลไกเรดดพลัสในระดับชาติ
ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา ในประเทศไทยมีกลุมชาติพันธุ อยูประมาณ 57 กลุม ทั้งนี้มีกลุมชาติพันธุที่
อยูบนพื้นที่สูงอยูประมาณ 10 กลุม ไดแก อาขา กะเหรี่ยง ลีซู อิ้วเมี่ยน ลัวะ ลาฮู มง ขะมุ มาลาบลี (มละ)
และถิ่น ซึ่งพบมากอยูประมาณ 20 จังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ โดยกลุมชาติพันธุ
เหลานี้มีความแตกตางทั้งทางวัฒนธรรม ภาษา ประเพณีปฏิบัติ การแตงกาย และความเชื่อ จากขอมูลของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในป พ.ศ. 2545 พบวามีกลุมชาติพันธุประมาณ 923,257 คน และไดรับการ
ยอมรับวาเปนพลเมืองไทยที่มีสิทธิพื้นฐานและไดรับการคุมครองตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้
รัฐบาลใหความสําคัญตอกลุมชาติพันธุในประเทศไทย โดยไดมอบหมายใหสํานักกิจการชาติพันธุ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหดูแลและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
กับกลุมชาติพันธุโดยเฉพาะ ดังนั้น ในขอเสนอในการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสฉบับนี้จึงใชคําวา
ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา ซึ่งหมายความรวมถึง กลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง ผูที่อาศัยอยูในปา ผูที่พึ่งพาปา
ชุมชนประมงพื้นบาน ชาวเล และชุมชนทองถิ่น ประเทศไทย โดยมีการยอมรับและถือวาเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่สําคัญในการมีสวนรวมตอกิจกรรมเรดดพลัส รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไมใชคําวา “ชนเผาพื้นเมือง”
โดยใชคําวาชุมชน หรือชุมชนดั้งเดิม อยางไรก็ตาม รัฐบาลยอมรับถึงการมีอยูของกลุมชนเหลานี้ตามที่ไดอธิบาย
ไวขางตน ซึ่งรวมถึงชุมชนประมงพื้นบาน (ชาวเล) ในชวงระยะเวลาการเตรียมความพรอมของกลไกเรดดพลัสนี้
นโยบายการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (safeguards) ของธนาคารโลก และขอตกลงแคนคูนจะ
ถูกนํามาใชเพื่อเปนการตอบสนองตอผลลัพธของกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมและสังคมเชิงกลยุทธ (SESA)
นอกจากนั้น ควรใหการรับรองและเคารพตอสิทธิของกลุมดังกลาวตามความเหมาะสมตามกติกาและอนุสัญญา
วาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ที่สอดคลองกับนโยบายและกฎหมายภายในประเทศ
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กรอบการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรดดพลัสระดับประเทศ
ประเทศไทยได เข า ร ว มในกลไกเพื่ อ การอนุ รั กษ สิ่ ง แวดล อมและสิ ท ธิ ม นุ ษ ย ใ นระดั บ นานาชาติ ที่
หลากหลาย เชน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ CBD), อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ และเพื่อเปนการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสงวน
รักษาความสมบูรณของสิ่งแวดลอม ประเทศไทยไดเขาไปมีสวนรวมในเวทีดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลก โดยรัฐบาลไทยไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2537 และลงนามในพิธีสารเกียวโตเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งตอมาในป พ.ศ.
2547 ประเทศไทยไดแตงตั้งใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําหนาที่เปนหนวยงานประสานงานกลางดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ และป พ.ศ. 2550 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดถูกจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อบริหารจัดการโครงการที่จะนําไปสูการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ภายใตกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (CDM) ในปเดียวกันคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ ไดถูกจัดตั้งขึ้น
โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และปลัดกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ มีหนาที่ในการกําหนด
นโยบายดา นการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศของประเทศ จะเห็น ไดว า ประเทศไทยเห็ น ความสํ า คัญ ต อ
แนวนโยบายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ การดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และกลไกการลดกาซเรือนกระจกจากการทําลายปาและการทําใหปาเสื่อมโทรมดังกลาวยังมี
ความตอเนื่อง สามารถประสานการดําเนินการกับการปฏิบัติการตามอนุสัญญาที่เกี่ยวของ เชน อนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพ เปนตน
ในป พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (พ.ศ. 2551-2555) เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกําหนด
แนวทางในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งองคประกอบหลักของยุทธศาสตร
การดําเนินงาน คือ 1) การสรางความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดความลอแหลมตอผลกระทบจาก
สภาพภูมิอากาศ 2) การสนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มแหลงดูดกาซบนพื้นฐานของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 3) การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางความเขาใจที่มากขึ้นตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 4) การสรางความตระหนักรูและการมีสวนรวมในการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5) การเพิ่ม ศักยภาพของบุค ลากรและหน วยงานที่เกี่ย วข องในการดํา เนิ นการด านการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และ 6) สนับสนุนความรวมมือกับนานาชาติในการบรรลุเปาหมายทางการบรรเทาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยื น ความเชื่อมโยงของนโยบายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย แสดงไวในกลองที่ 1
นอกจากนั้น ยังมีรางแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (พ.ศ.
2556-2593) เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาระยะยาวสําหรับทุกภาคสวนในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางเสนอคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ เพื่อ
พิจารณา เปาหมายสูงสุดของแผนแมบทฯ ดังกลาว คือ การลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเปนสังคม
คารบอนต่ําภายใน 40 ปขางหนา (พ.ศ. 2593) เครื่องมือและสวนประกอบสําคัญของความสําเร็จ คือ แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง กลไกทางการเงินที่เหมาะสม การวิจัยและพัฒนา ความมั่นคงดานการเกษตรและอาหาร
ภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การศึกษา ความรวมมือกับนานาประเทศ และการปองกันรักษา
ระบบนิเวศและปาไม การเขามามีสวนรวมของประชาชนในการบรรเทาผลกระทบเตรียมพรอมเพื่อปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะในกลุมของเยาวชนและสตรี
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โดยที่แผนแมบทฯ เนนเรื่องการปลูกปาที่มีประสิทธิภาพ ใน 10 ปขางหนา โดยใชกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชน ดังนั้น หลายๆ นโยบายของรัฐบาลที่ประกาศตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554
จึงสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนแมบทฯ ดังกลาว ยกตัวอยางเชน การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและ
กลุมสตรี การใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินอยางเทาเทียม การสรางจิตสํานึกในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม และการสนับ สนุ น การดํ าเนิน งานตามพั นธกรณีร ะหว างประเทศซึ่ง จะช วยให การจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ ในปจจุบัน รัฐบาลไทยไดจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เพื่อสงเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน โดยกองทุนดังกลาวจะเปน แหลงทุนที่สําคัญในการ
ใหโอกาสแกสตรีที่ตองการเขาถึงการศึกษา การจางงาน และการบริการดานสุขภาพ เพื่อยกระดับความเปนอยู
ของสตรีใหสูงขึ้น กองทุนดังกลาวมีงบประมาณรองรับถึงจังหวัดละ 100 ลานบาท สําหรับสตรีในทุกระดับ ไมวา
จะรวยหรือจน อยูในเมืองหรือในชนบท
ในป พ.ศ. 2550 ประเทศไทยไดแต งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ
แหงชาติขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน
รองประธาน คณะกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของ (การคลัง การตางประเทศ เกษตร
และสหกรณ คมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุข
และอุตสาหกรรม) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5-9 ทาน (เชน กฎหมาย เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พลังงาน) คณะกรรมการฯ ดังกลาวมีหนาที่กําหนดและควบคุมดูแลนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
สําคัญดานการลดกาซเรือนกระจก การปรับตัวเขากับผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการวิจัยและการพัฒนา และใหคําแนะนําเรื่องทาทีของประเทศเมื่อตองรวมแสดงความคิดเห็น
ตอเวทีการประชุมของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเวทีการประชุม
ระหวางประเทศ2 โดยจะมีการจัดตั้งสํานักงานความรวมมือดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นภายใต
สํา นักนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อมเพื่อทํ าหน าที่ เลขานุ การของคณะกรรมการฯ
ดังกลาว ภายใตคณะกรรมการฯ ดังกลาวประกอบดวยคณะอนุกรรมการ 2 คณะ รับผิดชอบดานวิชาการ
การเจรจา และการประสานงาน ไดแก คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานวิชาการ และ
คณะอนุ ก รรมการการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศด า นการประสานท า ที ไ ทยในการเจรจา โดย
คณะอนุกรรมการการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด านวิชาการ มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนประธาน และมีสมาชิกคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อ
สนับสนุนดานวิชาการใหแกคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติสําหรับการกําหนด
นโยบายที่เกี่ ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศคณะอนุกรรมการฯ ชุด นี้ทําหนาที่เปนหน วยงาน
ประสานนโยบายสําหรับกลไกเรดดพลัสในชวงของกระบวนการเตรียมความพรอม สําหรับคณะอนุกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการประสานทาทีไทยในการเจรจา มีอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
และเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานรวม โดยมีสมาชิก
คณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อใหคําแนะนําเรื่องทาทีของประเทศในการ
แสดงความคิ ด เห็ น ต อ การจั ด ทํ า เอกสารบทความระหว า งประเทศและเวที ก ารประชุ ม ระหว า งประเทศ
นอกจากนี้ ภายใตคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติไดมีการจัดตั้งผูประสานงาน
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวยหนวยงานระดับกระทรวง 19 หนวยงาน (ทุกกระทรวง)
2

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ในการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในป พ.ศ. 2550 (มีการปรับปรุงในป พ.ศ. 2552)
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และหนวยงานที่มิใชกระทรวง 11 หนวยงาน (ภาพที่ 1a-1) โดยถือวาคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติเปนองคกรระดับชาติดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายระดับชาติทั้งหมด
ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ชุดนี้และมอบหมายใหองคกรที่เกี่ยวของนําไปดําเนินการ โดยองคกรที่
เกี่ยวของดังกลาวสามารถเสนอนโยบายที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการฯ ชุดนี้อนุมัติได ซึ่งโครงสรางดานการจัดทํา
นโยบายนี้จะชวยสนับสนุนการดําเนินงานการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสไดอยางมีประสิทธิภาพ
การศึกษาของ สถาบันทรัพยากรโลก (WORLD RESOURCES INSTITUTE:) ไดรายงานการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกโดยรวมจากภาคอุตสาหกรรม ภาคพลังงาน ภาคการเกษตร การใชประโยชนที่ดินและปาไม
และของเสียฯ ป 1990-2010 จากทั่วโลก ซึ่งมีทั้งหมด 187 ประเทศดังแสดงในภาคผนวกตาราง 1a-1 พบวา
ประเทศที่มีอัตราการปลดปลอยมากที่สุด 10 อันดับ ไดแก 1จีน.10,081.53 ลานตันคารบอน หรือ 21.64%
เทียบกับการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งโลก 2. สหรัฐอเมริกา 6,775.45 ลานตันคารบอน (14.5435%
เทียบกับการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งโลก) 3. EU (27) 4,823.38 ลานตันคารบอน (10.3534%เทียบกับ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งโลก) 4. EU (15) 3,970.69 ลานตันคารบอน (8.5231%เทียบกับการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งโลก) 5. รัสเซีย2,317.30 ลานตันคารบอน (4.9741%เทียบกับการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกทั้งโลก) 6. อินเดีย 2,304.39 ลานตันคารบอน (4.9464% เทียบกับการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกทั้งโลก) 7. บราซิล 2,136.21 ลานตันคารบอน (4.5854%เทียบกับการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้ง
โลก) 8. ญี่ปุน 1,297.78 ลา นตันคาร บอน (2.7857%เทียบกับการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งโลก) 9.
อินโดนี เซี ย 1,170.02 ลา นตั นคาร บอน (2.5114% เทีย บกับ การปลดปลอยก าซเรือนกระจกทั้งโลก) 10.
เยอรมนี 926.67 ลานตันคารบอน (1.9891%เทียบกับการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งโลก) โดยประเทศไทย
มีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกอยูในอันดับที่ 26 ของโลก ซึ่งมีการปลดปลอยที่ (0.8145 % เทียบกับการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งโลก) และประเทศที่มีการดูดกลับกาซเรือนกระจก มี 2 ประเทศ คือ ประเทศ
นีอูเอ (Niue) และประเทศภูฏาณ (World Resources institute, 2010)
ทั้งนี้ ประเทศกําลังพัฒนาที่อยูในเอเชียที่มีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใกลเคียงกับประเทศไทยคือ
มาเลเซีย และปากีสถาน ซึ่งอยูในลําดับที่ 29 และ 30 มีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่ 0.72% และ 0.71%
ตามลําดับเมื่อเทียบกับการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของทั้งโลก
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2553) ไดจัดทํา
รายงานการปลดปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกของประเทศไทยให กั บ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทํารายงานแหงชาติ ฉบับที่ 2 เพื่อเสนออนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) โดยรายงานวา มีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกรวมของ
ประเทศไทยป 2543 มีคาเทากับ 229.08 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยมีทั้งการปลดปลอยและดูด
กลับกาซเรือนกระจก ซึ่งภาคพลังงานเปนภาคที่ปลดปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดกลาวคือ ปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก 69.6% เมื่อเทียบกับระดับประเทศ รองลงมาคือภาคเกษตร 22.6% ในขณะที่การปลดปลอยจาก
กระบวนการอุตสาหกรรมมีสัดสวนเปน 7.2% สวนการกําจัดของเสียมีการปลดปลอยนอยที่สุดคือ 4.1% เมื่อ
เทียบกับการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและปาไมถือวาเปนสวนที่ชวยดูดกลับกาซเรือนกระจกไว -3.4%
แมวาภาคปาไมสามารถเปนแหลงชวยดูดซับกาซเรือนกระจก แตรัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคอื่นโดยเฉพาะภาคพลังงาน และสงเสริมใหเพิ่มศักยภาพการดูดซับกาซเรือน
กระจกภาคปาไม โดยกระบวนการมีสวนรวม
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ขอมูลดังกลาวยังไมสะทอนสถานภาพการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่ง
จะตองรอผลการรายงาน แหงชาติฉบับที่ 3 เพื่อเสนอตอกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา ดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)
กลองที่ 1 ความเชื่อมโยงของนโยบายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 11 พ.ศ.2555-2559

- การพัฒนาคนและสังคมไทยสูส่ ังคมคุณภาพ โดยการสร้างความเป�นธรรมในสังคม และพัฒนาคนสู่ส ังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ โดยสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั�นคงของอาหารและ
พลังงาน และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั�งยืน รวมทั�งสร้างความเชื�อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื�อความมั�นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืน

แผนจัดการคุณภาพสิ�งแวดล้อม
พ.ศ. 2555-2559

- รักษาฐานทรัพยากรและความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศ
- บริหารจัดการแหล่งทรัพยากรต่างๆ
อย่างบูรณาการ
- ป�องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
- รักษาและฟ��นฟูคุณภาพสิ�งแวดล้อม
- เสริมสร้างศักยภาพสถาบันและ
บุคลากรด้านการเปลี�ยนแปลง
สภาพภุมิอากาศ
- กําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ตามกลไกการพัฒนาที�ส ะอาด

ยุทธศาสตร์แก้ไขป�ญหาด้านพลังงาน

- ลดการใช้พลังงานโดยรวม
- เพิ�มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
- เพิ�มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคส่วน
ต่างๆ
- สนับสนุนการดําเนินงานตามกลไกการพัฒนา
ที�ส ะอาด

ยุทธศาสตร์การจัดการป�องกันและแก้ไขป�ญหา
การกัดเซาะชายฝ��ง (ทส)

- สร้างฐานข้อมูล การจัดการพื�นที�ชายฝ��ง
- บูรณาการบทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
- กําหนดแนวทางและมาตรการดําเนินงานระดับพื�นที�
- เผยแพร่องค์ความรู้

แผนบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร
(กษ)

- สร้างองค์ความรู้ดา้ นผลกระทบและการปรับตัว
ภาคการเกษตร
- พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์อนามัยสิ�งแวดล้อม
แห่งชาติ
พ.ศ. 2551-2554

- แผนด้านคุณภาพอากาศ
- แผนด้านแหล่งน�ําที�ถูกสุขลักษณะ
- แผนด้านขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย
- แผนด้านสารพิษและสารอันตราย
- แผนด้านการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การทําลายชั�นโอโซนใน
ชั�นบรรยากาศ และการเปลี�ยนแปลง
ของระบบนิเวศ
- แผนด้านการเตรียมความพร้อมและ
ความช่วยเหลือฉุกเฉืน

ยุทธศาสตร์แห่งชาติวา่ ด้วย
การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555

ยุทธศาสตร์ 1: สร้างความสามารถในการปรับตัวเพื�อรับมือและลดความ
ล่อแหลมต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ 2: สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ�มแหล่งดูด
ซับก๊าซบนพื�นฐานของการพัฒนาที�ยังยืน
ยุทธศาสตร์ 3: สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื�อสร้างความเข้าใจที�ชัดเจนต่อ
การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ 4: สร้างความตระหนักรู้และการมีสว่ นร่วมในการแก้ไขป�ญหาการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ 5: เพิ�มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในการ
ดําเนินการด้านการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ 6: พัฒนาการดําเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์เพือ� รับมือกับภาวะโลกร้อนและการเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงานที� 1 การพัฒนาแบบจําลองของการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนงานที� 2 การคาดการณ์ผ ลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
แผนงานที� 3 มาตรการเพื�อบรรเทาและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติ
(นายกรัฐมนตรีเปนประธาน)

คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศดานวิชาการ
(ปลัดกระทรวง ทส เปนประธาน.)
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ผูประสานงาน
ดานการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(30 หนวยงาน)

คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศดานการประสานทาทีไทยในการ
เจรจา

คณะทํางานเฉพาะกิจดาน
เรดดพลัส (อธิบดี อส.)

ภาพที่ 1a-1: ผังแสดงองคกรของคณะกรรมการดานนโยบายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในประเทศไทย

การจัดตั้งองคกรดานเรดดพลัสในประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2553 รัฐบาลไทยไดตัดสินใจเขารวมเปนหุนสวนการดําเนินงานเรดดพลัส และตอมาในป
พ.ศ. 2554 ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส เปนคณะทํางานแบบบูรณาการระหวางกระทรวง
ปจจุบันคณะทํางานเฉพาะกิจดานกลไกเรดดพลัสในประเทศไทยมีอธิบดีกรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช เปน
ประธาน และมีผูแทนจากหนวยงานหลักที่มีสว นเกี่ยวของหรือสนับสนุนใหเกิดปจจัยขับเคลื่อนสําหรับทําลายปา
และความเสื่อมโทรมของปา คณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานวิชาการ (ภาพที่ 1a-1)
ในป พ.ศ. 2556 ไดมี การเสนอปรับปรุงองคป ระกอบคณะทํางานเพื่อเสริมความแข็งแกรงใหแ ก
คณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสเพื่อการเตรียมความพรอมดานกลไกเรดดพลัสในประเทศไทย โดยการปรับ
องคประกอบของสมาชิกคณะทํางานและเพิ่มผูมีสวนไดสวนเสียจากหนวยงานทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐ เชน
องคกรภาคประชาสังคม ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาไม องคกรภาคเอกชน สถาบันวิชาการและสถาบันวิจัย ผูแทน
แตละทานไดรับการเสนอชื่อโดยสถาบันที่เกี่ยวของ ผานกระบวนการคัดสรรของตนเอง องคประกอบของ
คณะทํ า งานเฉพาะกิ จ ด า นกลไกเรดด พ ลั ส ขณะนี้ ยั ง อยู ใ นระหว า งการปรั บ ปรุ ง และยั ง ไม เ ป น ป จ จุ บั น
รายละเอี ย ดได สรุ ป ไว ในตารางที่ 1a-1 ซึ่ งในเรื่ ององค ป ระกอบของคณะทํ างานนี้ จะมี การวิเ คราะห
ในรายละเอียดของผูมีสวนไดสวนเสีย สัดสวนหรือจํานวนของแตละภาคสวน และองคประกอบในชวงการ
เตรียมความพรอมของโครงการฯ ตามที่ไดระบุไวในองคประกอบที่ 1c และในการดําเนินการเสนอผูแทนฯ
ใหแตละกลุมของผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ เชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และ
ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาไม เปนตนพิจารณาและจัดทํากระบวนการคัดสรรผูแทนในคณะทํางานฯกันเอง
ในตารางที่ 1a-2 ได นํ า เสนอการเปรี ย บเที ยบองค ป ระกอบของคณะทํ า งานเฉพาะกิ จ ด า นเรดด พลั ส
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ระหวางปจจุบัน กับระยะการเตรียมความพรอม และระยะการดําเนินงานเรดดพลัสที่ไดกําหนดเปนรางใน
เบื้องตน ความตองการแนวทางแบบบูรณาการเพื่อดําเนินการกลไกเรดดพลัสมีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากรัฐบาล
รับทราบวาสาเหตุของการทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปานั้นมักจะมาจากภายนอกสาขาการปาไม ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินกลไกเรดดพลัส เปนไปในลักษณะของการมีสวนรวม จึงตองการขอตกลง/โครงสรางการ
จัดการองคกรที่สะทอนใหเห็นวาสาขาองคกรที่เกี่ยวของในการใชประโยชนที่ดินไดเขามามีสวนรวม รวมถึงผูมี
สวนไดสวนเสียอื่นๆ ที่มีผลประโยชนและความเสี่ยงในการดําเนินกิจกรรมเรดดพลัส
ตารางที่ 1a-1: องคประกอบของคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส (ที่อยูในชวงแกไขและปรับปรุงอยูและยัง
ไมเปนปจจุบนั )
องคกร
รายชื่อผูมีสวนไดสวนเสีย
ภาครัฐ

สถาบันวิชาการ
ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม

ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาไม

องคกรระหวางประเทศ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (DNP)
กรมปาไม (RFD)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (DMCR)
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ONEP)
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (TGO)
สํานักงบประมาณ (BB)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (NESDB)
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (GISTDA)
องคการอุตสาหกรรมปาไม (FIO)
กรมสงเสริมการเกษตร (DOAE)
กรมที่ดิน (DOL)
กรมพัฒนาทีด่ ิน (LDD)
กรมการปกครอง (DOPA)
กรมธนารักษ (TTD)
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ALRO)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะวนศาสตร (KUFF)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KMUTT)
สวนกิตติกรุป
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม (GSEI)
มูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดลอม (IPFEE)
มูลนิธิรักษไทย
มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (TEI)
เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ
เครือขายปาชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครือขายปาชุมชนภาคใต
เครือขายปาชุมชนภาคกลางและตะวันตก
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก ศูนยวนศาสตรชุมชนเพื่อคนกับปา

หมายเหตุ : องคประกอบของคณะทํางานในแตละกลุมผูมีสวนไดเสียอยูระหวางการปรับปรุงโดยจะใหมีผูแทนในแตละ
กลุมผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม ทั้งนี้ในสวนของชุมชนทองถิ่นพึ่งพิงปาจะมีผูแทนจากเครือขายปาชุมชนรวมถึงกลุม
ชาติพันธุบนพื้นที่สูง
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หนาที่หลักของคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสไดแก (i) จัดทําแนวทางสําหรับกิจกรรมความพรอม
ตอกลไกเรดดพลัส (ii) จัดทําแผนปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตรกลไกเรดดพลัส (iii) แตงตั้งคณะทํางาน
ดานวิชาการสําหรับการเตรียมความพรอมกลไกเรดดพลัสตามที่กําหนดไว (iv) ทบทวนแผน/โครงการ/ขอเสนอ
ที่เกี่ยวของกับกลไกเรดดพลัส (v) ใหการสนับสนุนดานวิชาการแกคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศดานวิชาการ (vi) ประสานงานกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของเพื่อใหขอมูลที่จําเปนสําหรับกิจกรรม
กลไกเรดดพลัส (vii) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาที่สนับสนุนกิจกรรมกลไกเรดดพลัส และ (viii)
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลไกเรดดพลัสตามที่ไดรับมอบหมายโดยคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดานวิชาการ
ในชว งระยะเวลาของการจั ดทํ า ขอเสนอการเตรี ย มความพร อมต อกลไกเรดดพ ลัส นี้ กรมอุ ทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดจัดตั้งคณะกรรมการกํากับการศึกษา ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่กรมอุทยานฯ
และผูมีสวนไดสวนเสียหลักเพื่อควบคุมดูแลการจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส โดย
รวมมือกับที่ปรึกษาระดับชาติ/ระดับระหวางประเทศ และคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส และในระหวาง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ ตุลาคม พ.ศ. 2555 ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการกํากับการศึกษาและ
คณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส ไปจํานวนสองครั้งเพื่อหารือถึงความกาวหนาของการจัดทําเอกสาร รับฟง
ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นและขอขอมูลดานวิชาการจากผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ นอกจากนั้นยังไดจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการผูมีสวนไดสวนเสียระดับชาติ 2 ครั้ง การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภาค 6 ครั้ง และสุนทรีย
สนทนาระดับชุมชนทองถิ่น 4 ครั้ง (ดูองคประกอบที่ 1b) เพื่อเปนการสรางความตระหนัก รับฟงขอเสนอแนะ
และขอขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของในองคประกอบตางๆ ของการจัดทําขอเสนอการเตรียมความ
พรอมตอกลไกเรดดพลัส และนํามาปรับปรุงแกไขใหขอเสนอโครงการเตรียมความพรอมมีความเหมาะสมมาก
ขึ้น ในชวงตนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 กรมอุทยานฯ ไดนํารางขอเสนอโครงการดังกลาว ที่ไดรับการปรับปรุง
แกไขลงไวในเว็บไซตของกรมฯเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมจากสาธารณชน เอกสารฉบับรางที่ไดรับการแกไขครั้ง
สุดทาย ไดนําเสนอใหที่ประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสพิจารณา และนําเสนอใหปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดาน
วิชาการซึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ พิจารณาและให
ความเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ ผูแทนจากภาคประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น และกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง
จะอยูรวมเปนคณะทํางานดวย อยางไรก็ตามชวงการหารือสุนทรียสนทนาระดับชาติรอบที่ 2 ภาคประชาสังคม
บางกลุมและชุมชนพึง่ พิงปาบางชุมชนไดเสนอใหมีสัดสวนคณะทํางานเฉพาะกิจเรดดพลัส โดยมีสัดสวนภาครัฐ :
ภาคประชาชน 50:50 ทั้ งนี้ จะตองมี การหารื อสัด สว นที่ เหมาะสมที่สุ ดต อการปฏิบั ติง านของคณะทํ างาน
ดังกลาวในชวงเริ่มตนของการเตรียมความพรอมกิจกรรมเรดดพลัสใหชัดเจน
ในชวงระยะเวลาของการเตรียมความพรอมนี้ คณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส จะมีอํานาจในการ
จัดตั้งคณะทํางานดานวิชาการและหนวยงานเพื่อดําเนินการ ไดจํานวนหนึ่ง เชน สํานักงานกลไกดานเรดดพลัส
และศูนยขอมูลกลไกดานเรดดพลัส ซึ่งจะชวยเหลือในการพัฒนายุทธศาสตรเรดดพลัสแหงชาติ คณะทํางาน
เฉพาะกิจดานเรดดพลัสจะรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดาน
วิชาการและจัดทําขอเสนอแนะดานนโยบายและการควบคุมกํากับดูแลใหคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดานวิชาการรับรองตอไป (ภาพที่ 1a-2) และเพื่อใหเกิดการประสานงานแบบบูรณาการสําหรับ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับกลไกเรดดพลัสภายในประเทศไทยมีความเขมแข็ง คณะทํางานแตละคนของคณะทํางาน
เฉพาะกิจดานเรดดพ ลัสจะรั บผิดชอบทั้งการใหขอมูลที่เกี่ยวของแกการพัฒนานโยบายเรดดพลัสและการ
ประกันวาหนวยงานที่เกี่ยวของจะมีสวนรวมในการตัดสินใจและรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกลไกเรดดพลัส
อยางครบถวน และใหการสนับสนุนที่จําเปนแกสํานักงานกลไกเรดดพลัส
24

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คณะทํางานดานวิชาการจะมีผูเชี่ยวชาญแบบสหวิชาการและจะสนับสนุนการพัฒนาองคประกอบ
ตางๆ ของขอเสนอโครงการการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส โดยคณะทํางานดานวิชาการจะรายงาน
ตอคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสและทํางานอยางสอดคลองกับเลขานุการคณะทํางานเฉพาะกิจดาน
เรดดพลัส ซึ่งจะประสานงานกับหนวยปฏิบัติงานภายในคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสและคณะทํางาน
ดานวิชาการ เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของการจัดองคกรสําหรับกลไกเรดดพลัส จึงจะมีการจัดตั้งคณะทํางานดาน
วิชาการตางๆ (องคประกอบของคณะทํางานเหลานี้จะประกอบดวยผูแทนที่มีความเชี่ยวชาญจากชุมชนทองถิ่น
ที่พึ่งพิงปาไม และกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง องคการภาคประชาสังคม ภาครัฐบาล และภาคเอกชน ฯลฯ)
รายละเอียดขอกําหนดการจัดตั้งของแตละคณะจะจัดทําขึ้นในระยะการเตรียมความพรอมตามแนวทางตอไปนี้
• คณะทํางานดานนโยบายและแผนการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งรับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
วิ เ คราะห ก ารใช ที่ ดิ น การหมายแนวเขต นโยบายและการวางแผน การนํ า เสนอเขตการใช
ประโยชนที่ดินปาไมที่เหมาะสม ปจจุบันคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีอํานาจหนาที่ดําเนินการตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิ น อย า งนอยที่ สุด คณะทํ า งานชุ ด นี้จ ะประกอบด ว ยผูแ ทนจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม กรม
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
สถาบันวิชาการ องคกรภาคประชาสังคม ผูแทนหรือเครือขายชุมชนทองถิ่นรวมถึงกลุมชาติพันธุที่
อยูบนพื้นที่สูง ภาคเอกชนและผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับการจัดที่ดิน คณะทํางานเฉพาะกิจดาน
เรดดพลัสจะกํากับดูแลใหคณะทํางานดานนโยบายและแผนการใชประโยชนที่ดินทําใหเกิดความ
มั่ น ใจในการประสานงานแบบบู ร ณาการขององค ก รที่ เกี่ ย วข อ งกั บ นโยบายและแผนการใช
ประโยชนที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวของ
• คณะทํ า งานด า นยุ ท ธศาสตร เ รดด พ ลั ส จะต อ งรั บ ผิ ด ชอบประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธรรมภิ บ าล
นโยบายปาไม กฎและระเบียบ การเชื่อมโยงกับหนวยงานภาครัฐตางๆ และการจัดทํายุทธศาสตร
ดานเรดดพลัสในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค คณะทํางานชุดนี้ตองประสานงานและรวบรวม
ขอมูลสําหรับการพัฒนานโยบายกลไกเรดดพลัสจากผูแทนตางๆ ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ
ดานเรดดพลัสเพื่อจัดทํายุทธศาสตรกลไกเรดดพลัสระดับประเทศและระดับภูมิภาค และจัดทําราง
ระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมกลไกเรดดพลัสในประเทศไทย อยางนอยที่สุดคณะทํางานชุดนี้
จะประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม
กรมที่ ดิ น กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง กรมส ง เสริ ม การปกครองท องถิ่ น ภาคเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิชาการ องคกรภาคประชาสังคม เครือขายชุมชนทองถิ่นรวมถึงกลุม
ชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง เครือขายผูหญิงและเยาวชน ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาลภาค
ปาไม และนักเศรษฐศาสตรดานสังคมและนิเวศ
•

คณะทํางานดานการวิเคราะหองคกรดานเรดดพลัส จะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับกรอบการดําเนินงาน
และการจัดองคกรดานเรดดพลัสที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานดานเรดดพลัส โดยจะมีการปรับ
โครงสร างองค กรตามสถานการณ ของประเทศเพื่อใหทํ าหนาที่ หลักที่จํ าเป นสํ าหรั บระยะการ
ดําเนินงานไดอยางสัมฤทธิ์ผล การยอมรับขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียที่เขารวมในกระบวนการ
ปรึกษาหารือเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอการประกันวาโครงสรางองคกรจะไมกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง
อยา งนอยที่สุ ดคณะทํา งานชุด นี้จะประกอบดว ยผูแ ทนจากกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดลอม กรมอุ ทยานแหง ชาติ สัต วปา และพันธุ พืช กรมป าไม กรมที่ดิ น กรมสง เสริ มการ
ปกครองทองถิ่น สถาบันวิชาการ องคกรภาคประชาสังคม เครือขายชุมชนทองถิ่นรวมถึงกลุมชาติ
พันธุที่อยูบนพื้นที่สูง และเครือขายผูหญิงและเยาวชน

คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ

ผูประสานงานดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (30 หนวยงาน)
ผูตัดสินใจเชิงนโยบาย
ดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดานการประสาน
ทาทีไทยในการเจรจา

คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดานวิชาการ
(สปลัดกระทรวง ท)
คณะทํางานดานวิชาการ (TWGs)

นโยบายและแผนการใช
ประโยชนที่ดิน
ยุทศาสตรของเรดดพลัส
การวิเคราะหโครงสราง
องคกร

ผูตัดสินใจเชิง
นโยบาย REDD+

ศูนยประสานงานเรดดพลัส
ภาคประชาชน

คณะทํางานเฉพาะกิจ
ดานเรดดพลัส
(อธิบดี อส.)

การพัฒนาระบบ REL
และ MRV
กลไกการเงินและการ
แบงปนผลประโยชน
• คณ
การประเมินสิ่งแวดล
• อม
และสังคม และการจัดทํา
•
มาตรการปกปอง
•
•
การประสานงานกับผูม ี
สวนไดสวนเสีย
•

ศูนยขอมูลและเผยแพรการดําเนินงาน
เรดดพลัส
สํานักงานเลขานุการ
คณะทํางานเฉพาะกิจดาน
เรดดพลัส

สํานักงานเรดดพลัส
หนวยงานประสานเรดดพลัส ระดับ
ภูมิภาค
(สบอ.1-16,อส.)

ภาพที่ 1a-2 : การจัดองคกรสําหรับกิจกรรมเรดดพลัสในระยะเตรียมความพรอม

26

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
•

•

•

•

คณะทํางานดานการพัฒนาเสนฐานอางอิง (REL) และระบบติดตาม รายงาน และทวนสอบ (MRV)
จะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูลพื้นที่ปาไมของประเทศ การสํารวจทรัพยากรปาไม การจัดการ
ขอมู ล และการติ ด ตาม รายงาน และทวนสอบ คณะทํ า งานชุ ด นี้ จะประสานงานด า นจั ด การ
ทรัพยากรและพื้นที่ปาไมอยางยั่งยืน และการประเมินคาการกักเก็บคารบอนตลอดจนการจัดทํา
ระดับอางอิง/ระดับการปลอยกาซอางอิง และการออกแบบระบบการติดตาม การรายงาน และการ
ทวนสอบ คณะทํางานชุดนี้ตองพัฒนาแนวทาง หลักเกณฑ และคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ ที่
จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามระดับการปลอยกาซอางอิงและระบบการติดตาม การรายงาน และ
การทวนสอบ อยางนอยที่สุดคณะทํางานชุดนี้จะประกอบดวยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พั น ธุ พื ช กรมป า ไม กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง กรมพั ฒ นาที่ ดิ น สํ า นั ก งานพั ฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องคการบริหารกาซเรือนกระจก กรมแผนที่ทหารบก สถาบัน
วิชาการ องคกรภาคประชาสังคม เครือขายชุมชนทองถิ่นรวมถึงกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง และ
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับระบบภูมิสารสนเทศและการตรวจติดตาม
คณะทํางานดานกลไกทางการเงินและการแบงปนผลประโยชน ซึ่งครอบคลุมประเด็นกลไกทางเงิน
และการเตรียมการในระยะเตรียมความพรอมดานเรดดพลัส ตลอดจนพัฒนาและดําเนินการระบบ
แบงปนผลประโยชน คณะทํางานชุดนี้จะประเมินกรอบกฎหมายที่เกีย่ วของที่มีอยูสําหรับกลไกทาง
การเงินและระบบการแบงปนผลประโยชน และกรอบกฎหมายที่บังคับใชไดหรือรางกฎหมายฉบับ
ใหม โดยจะมีการพัฒนาและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเหลานี้เพิ่มเติมกับผูมีสวนได
ส ว นเสี ย ต า งๆ ในช ว งระยะการจั ด เตรี ย มความพร อ ม อย า งน อ ยที่ สุ ด คณะทํ า งานชุ ด นี้ จ ะ
ประกอบดวย กระทรวงการคลัง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพั นธุพื ช กรมป าไม กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝ ง องคการบริหารกา ซเรื อนกระจก
สถาบันวิชาการ องคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชนเครือขายชุมชนทองถิ่นรวมถึงกลุมชาติพันธุ
บนพื้นที่สูงที่อยูบนพื้นที่สูง และเครือขายผูหญิงและเยาวชน
คณะทํางานดานการประเมินสิ่งแวดลอมและสังคมเชิงกลยุทธ (SESA) และการจัดทํามาตรการการ
ปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (safeguards) จะไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อประกันวาจะมี
การพิจารณาดานสังคมและสิ่งแวดลอมในระยะของการเตรียมความพรอมเรดดพลัส เนื่องจากเปน
ที่ตระหนักวาเรดดพลัสของประเทศไทยอาจจะเกิดความเสี่ยงตอการดํารงชีพ ความมั่นคงในการถือ
ครองที่ดิน ธรรมาภิบาลภาคปาไม วัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมิน
สิ่งแวดลอมและสังคมเชิงกลยุทธจะเปนเครื่องมือหลักที่ใชเพื่อระบุ ลด และบรรเทา ความเสี่ยง
เหล า นี้ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ เกี่ ย วข อ งจะเข า มามี ส ว นร ว มตลอดขั้ น ตอนการจั ด ทํ า เรื่ องต า งๆ
คณะทํางานดานการประเมินสิ่งแวดลอมและสังคมเชิงกลยุทธและการจัดทํามาตรการ การปกปอง
ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จะตองมีการบูรณาการการวิเคราะหดานเพศที่เปนสตรีจะมี
บทบาทสํ า คั ญ ในการบริ หารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ อย า งน อยที่ สุ ด คณะทํ า งานชุ ด นี้ จ ะ
ประกอบดวยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง สถาบันวิชาการ องคกรภาคประชาสังคม เครือขายชุมชนทองถิ่นรวมถึงกลุมชาติพันธุที่อยู
บนพื้นที่สูง ผูแทนจากกลุมสตรีและเยาวชนจากชุมชนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับ
สังคมและสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของประชาชน และนโยบาย
คณะทํางานดานการรับฟงความคิดเห็น การมีสวนรวม และกลไกการรับเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับ
การเขามามีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมชาติพันธุตางๆ และชุมชน
ทองถิ่นที่พึ่งพิงปา ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญในการประกันเรื่องการเขาถึงบริการทางสังคม การมีสวน
รวม และการดําเนินการเตรียมความพรอมของกลไกเรดดพลัสตามแนวทางที่มีความยั่งยืนดาน
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สังคมและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะทํางานชุดนี้จะประกอบดวย
ผูแทนที่มีความเชี่ยวชาญจาก ชุมชนทองถิ่น กลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง องคกรภาคประชา
สังคม เครือขายผูหญิงและเยาวชน สถาบันวิชาการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการ
ระดับประเทศ เพื่อเสริมสรางกระบวนการในการเขามามีสว นรวมของผู มีสวนไดส วนเสียและ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประเมินกลไกที่มีอยูในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับทองถิ่น
การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมเปนประเด็นที่เกี่ยวของกัน ดังนั้น ในชวงเวลาของการ
จัดเตรียมความพรอม คณะทํางานชุดนี้จะสนับสนุนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวน
ร ว มในองค ป ระกอบต า งๆ ของการจั ด ทํ า ข อเสนอการเตรี ย มความพร อ มต อกลไกเรดด พ ลั ส
ตลอดจนสนับสนุนการสรางขีดความสามารถเพื่อประกันวาในชวงของกระบวนการจัดเตรียมความ
พรอมนั้นไดมีกลาวถึงบริการทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ จะเปนสวนสําคัญในการสราง และ/
หรื อ การกํ า หนด กลไกการรั บ เรื่ องราวร องทุ กข แ ละกลไกการดํ า เนิ น การกั บ ข อคิ ด เห็ น ซึ่ ง มี
ความสํ า คั ญ ต อ การแก ไ ขความขั ด แย ง ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได ใ นช ว งการจั ด เตรี ย มความพร อ ม
(ดูองคประกอบที่ 1c)
•

ในการสงผูแทนของแตละกลุมของผูมีสวนไดเสียเพื่อเขาเปนคณะทํางานแตละคณะจะตองมีการ
ดําเนินการคัดเลือกโดยอิสระจากกลุมของตนเอง

สวนกระบวนการขั้นตอนเตรียมความพรอมจะมีการใหความรูแกชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปารวมถึงกลุม
ชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมสตรีและเยาวชน โดยใหชุมชนเสนอผูแทน และเยาวชนของ
ชุมชนเขารวมในการแสดงความคิดเห็น ออกแบบ ติดตาม และดําเนินงานเพื่อรวมเปนคณะทํางานในกิจกรรมที่
เหมาะสมตามความถนัด ซึ่งเปนการสรางโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเชิงเทคนิควิชาการและการ
ปองกันผลกระทบเชิงสังคมและสิ่งแวดลอม อบรมเยาวชนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรดดพลัส สราง
เครือขายเพื่อขยายผลความรูเกี่ยวกับเรดดพลัสโดยกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนทั้ง 4 ภูมิภาค
ในระยะการดําเนินการและประสานในการเตรียมความพรอมสํานักงานเลขานุการคณะทํางาน
เฉพาะกิจดานเรดดพลัส จะเปนหนวยประสานการดําเนินการระดับประเทศ ตั้งอยูที่กรมอุทยานแหงชาติ
สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช มี ห น า ที่ ใ นการประสานงาน อํ า นวยการ และส ง เสริ ม กิ จ กรรมเรดด พ ลั ส โดยมี
ผูอํานวยการสํานักงานฯ เปนหัวหนาสํานักงาน เจาหนาที่ปฏิบัติงานจะเปนผูแทนจากกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และองคการอุตสาหกรรมปาไม และมีการ
จัดหาเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําเพิ่มเติม สํานักงานเลขานุการคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสควรทํา
หนาที่เลขานุการของคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสเพื่อใหเกิดความคลองตัวระหวางคณะทํางานเฉพาะกิจ
ดานเรดดพลัส และสํานักงานเลขานุการฯ
สํานักงานเรดดพลัส เปนสํานักงานถาวรที่ตั้งขึ้นที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อเปน
หนวยงานปฏิบัติการในระดับชาติ โดยมีผูอํานวยการสํานักวิจัยการอนุรักษปาไม และพันธุพืช เปนหัวหนา
สํานั กงาน ขา ราชการที่ป ฏิบั ติงานจะเป นผู แทนจากกรมอุ ทยานแหงชาติ สัต วป า และพันธุ พืช กรมป าไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และองคการอุตสาหกรรมปาไม และมีการจัดหาเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจํา
เพิ่ม เติม สํ านัก งานเรดดพ ลัส จะต องทํ าหนาที่ เปน หนว ยประสานงานระหว างคณะทํางานเฉพาะกิจ ดา น
เรดดพลัส และคณะทํางานวิชาการดานตางๆ หนาที่รับผิดชอบหลักของสํานักงานเรดดพลัส คือ
(1) บริหารจัดการการดําเนินกิจกรรมเตรียมความพรอมเรดดพลัส
(2) วางแผนและดําเนินงานเกีย่ วกับยุทธศาสตรดานเรดดพลัสแหงชาติ
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(3) ประสานงาน และการเขารวมการสนทนาและการเจรจาดานเรดดพลัสในเวทีนานาชาติ และ
จัดหาขอมูลตางๆ เพื่อสนับสนุนผูแทนประเทศไทย
(4) เสริมสรางศักยภาพโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เพื่อเตรียมความพรอมดาน
เรดดพลัส
(5) จัด เตรีย มรายงานดา นวิ ช าการ และรายงานความกา วหนา เสนอคณะทํา งานเฉพาะกิ จ ด า น
เรดดพลัส และคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานวิชาการ อีกทั้งปฏิบัติงาน
รวมกับคณะทํางานดานวิชาการชุดตางๆ เพื่อจัดเตรียมแผนการดําเนินงาน กฎ และระเบียบ
ที่ จ ะเสนอต อ คณะทํ า งานเฉพาะกิ จ ด า นเรดด พ ลั ส เพื่ อ ขออนุ มั ติ ค ณะอนุ ก รรมการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานวิชาการ
ศูนยขอมูลเรดดพลัส จะตองตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียบคารบอนที่ไดจากกิจกรรมเรดดพลัส
โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ ขั้นตอนการดําเนินงาน หรือระเบียบขอบังคับ และการขึ้นทะเบียน มีผูอํานวยการ
สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษเปนหัวหนาศูนยขอมูลเรดดพลัส รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะหและสํารวจ
ทรั พยากรป าไม โดยมี ผูแ ทนจากหน วยงานที่ เกี่ย วข องกับ การจัด เก็ บข อมู ล ที่เกี่ย วข องกับ ป าไม อาทิเช น
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง องคการอุตสาหกรรม
ปาไม กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) องคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) และกรมแผนที่ทหารรวมปฏิบัติงานในศูนยขอมูลดังกลาว
ศูนยประสานงานเรดดพลัสภาคประชาชน เปนศูนยที่ภาคประชาสังคมและชุมชนในพื้นที่และกลุม
ชาติพันธุเสนอใหมีการจัดตั้งเพื่อเปนศูนยประสานงานในการดําเนินการในระดับพื้นที่และเปนประสานงานกับ
คณะทํางานเฉพาะกิจเรดดพลัส โดยทางภาคประชาชนไดมีการนําเสนอหนาที่รับผิดชอบของศูนยประสานงานนี้
ในเบื้องตนไวตามรายละเอียดในภาคผนวก b-2 ซึ่งในระยะการเตรียมความพรอมจะมีการหารือ รับฟงความ
คิ ด เห็ น และวิ เคราะห ใ นเรื่ องรู ป แบบ บทบาท และรายละเอี ย ดของศู น ย ดั ง กล า วที่ เหมาะสมในระหว า ง
ผูเกี่ยวของภาคประชาชนและภาคสวนตางๆ ตอไป
นอกจากองคกรในระดับประเทศแลว กลไกเรดดพลัสจะมีการดําเนินงานตามกระบวนการกระจาย
อํานาจของประเทศไทย หนวยประสานงานระดับทองถิ่นจะจัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ประสานงานและสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมนํารองในระดับภูมิภาค/ระดับทองถิ่น อีกทั้งเสริมสรางศักยภาพและจัดการประชุมเพื่อรับฟง
ความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชนท องถิ่ น ในระยะการเตรี ย มความพร อม สํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ที่ 1-16 ของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชจะทําหนาที่เปนหนวยประสานงานในระดับภูมิภาค/ระดับทองถิ่น
องคการพัฒนาเอกชน ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา และกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง จะมีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมและกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเปนการดําเนินงานเรดดพลัสในระดับทองถิ่น
อยางไรก็ตาม ในระยะการดําเนินงานกลไกเรดดพลัสของประเทศไทย คาดการณวากิจกรรมเรดดพลัส
จะไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากแหลงตางๆ (โครงการ และกลไกการตลาดแบบสมัครใจ) จะมีการดําเนิน
กิจกรรมมากมายทั่วทั้งประเทศ (กิจกรรมนํารอง การเสริมสรางศักยภาพ การรับฟงความคิดเห็นในระดับตางๆ)
และเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียหลายภาคสวน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูสนับสนุนเงินทุน และองคการพัฒนา
เอกชน) คณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในการใช
ประโยชน ที่ดิ น และการเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชนที่ ดิ น เข า มามี ส ว นร วม มี ส ถาบัน วิ ช าการที่ เกี่ ย วข อง
ภาคเอกชน องคกรภาคประชาสังคม และเครือขายชุมชนทองถิ่น ไดเขามามีสวนรวมดวย ทั้งนี้เพื่อประกันถึง
การประสานงานระหวา งภาคส ว นต า งๆ กั บ ผูมี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ เกี่ย วข อง และเพื่อเสริ มสร า งการพั ฒ นา
ทางเลือกที่เปนยุทธศาสตรดานเรดดพลัสซึ่งสนับสนุนคนยากจนไวดวย
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อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินยุทธศาสตรเรดดพลัสแหงชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมี
การทบทวนการจัดองคกรหลักในการดําเนินกิจกรรมเรดดพลัส และจะตองมีการหารือในระหวางผูมีสวนไดสวน
เสียหลัก ในระยะแรกของการเผยแพรขอมูลและการจัดเวทีสนทนา (ดูองคประกอบ 1b) ในการหารือนี้ จะ
รวมถึงกลไกที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงในการประสานระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดในระหวางการ
ดํา เนิ น การกิ จ กรรมเรดด พ ลั สเต็ ม รู ป แบบที่ ขยายกว า งและมีการดํ า เนิ น การไปได ทั่ ว ประเทศ เนื่ องจากมี
ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียที่จะใหคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสขึ้นตรงกับคณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธาน ดัง
แสดงในผังแสดงองคกร (ภาพที่ 1a-3) และเปรียบเทียบการจัดองคกรระหวางระยะการเตรียมความพรอม และ
ระยะดําเนินงานกลไกเรดดพลัสในตารางที่ 1a-2
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ตารางที่ 1a-2: เปรียบเทียบองคประกอบของคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส ระหวางปจจุบัน ระยะการ
เตรียมความพรอม และระยะการดําเนินงานเรดดพลัส
องคประกอบในปจจุบัน

ระยะการเตรียมความพรอม

ระยะการดําเนินงานเรดดพลัส

ประธาน
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
รองประธาน
รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช

ประธาน
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
รองประธาน
รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช

กรรมการ
ผูแทนจาก กรมปาไม, กรม
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง, สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, องคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน), ศูนย
ฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหง
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก,
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน), สํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวน
ยาง, บริษัทไมอัดไทย จํากัด,
กรมสงเสริมการเกษตร, กรม
ที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน, และ
กรมการปกครองสวนทองถิ่น

กรรมการ
ภาครัฐ
กรมปาไม, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, องคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน), สํานักงบประมาณ, คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องคการมหาชน), องคการอุตสาหกรรมปาไม,
กรมสงเสริมการเกษตร, กรมที่ดิน, กรมพัฒนา
ที่ดิน, กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,
สถาบันการศึกษา
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
องคกรและภาคประชาชน
กลุมสวนกิตติ, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, สถาบัน
ธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม,
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, มูลนิธิและเครือขาย
ธนาคารตนไมภาคประชาชน, มูลนิธิชนเผา
พื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดลอม, มูลนิธิ
รักษไทย, มูลนิธิการพัฒนาที่ยั่งยืน, สมาคม
ศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทย
ภูเขาในประเทศไทย, เครือขายปาชุมชนระดับ
ภาค (เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต กลาง
และตะวันตก
เลขานุการ
เลขานุการ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการ
คณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส

เลขานุการ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
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ประธาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
รองประธานรวม
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช
อธิบดีกรมปาไม
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรรมการ
ภาครัฐ
ผูแทนจาก กรมปาไม, กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง, สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน), สํานักงบประมาณ,
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน), องคการอุตสาหกรรมปาไม, กรม
สงเสริมการเกษตร, กรมที่ดิน, กรมพัฒนา
ที่ดิน, กรมการปกครอง, สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,
สถาบันการศึกษา,
องคกรและภาคประชาชน
ภาคเอกชน, องคกรภาคประชาสังคม,
เครือขายปาชุมชน เครือขายกลุม ชาติพันธุ
ที่อยูบนพื้นที่สูง และเครือขายสตรีและ
เยาวชน (ใหแตละกลุมหรือเครือขาย
คัดเลือกผูแทนเขารวมตามจํานวนที่
จะตองมีการหารือกันในระยะของการ
เตรียมความพรอม)
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องคประกอบในปจจุบัน
• เปนคณะทํางานเฉพาะกิจ
ภายใตคณะอนุกรรมการ
การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดานวิชาการ
• ไมมสี ํานักงานประจํา ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับ
ทองถิ่น

ระยะการเตรียมความพรอม

• เปนคณะทํางานเฉพาะกิจภายใต
คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดานวิชาการ
• สามารถแตงตั้งคณะทํางาน ที่มีความจําเปน
ตอการเตรียมการเรดดพลัส
• จัดตั้งสํานักงานประจําสําหรับคณะทํางาน
• จัดตั้งสํานักงานเรดดพลัส
• จัดตั้งศูนยขอมูลแหงชาติดานเรดดพลัส
• แตงตั้งสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปน
หนวยประสานงานระดับทองถิ่น

ระยะการดําเนินงานเรดดพลัส

• เปนคณะอนุกรรมการภายใต
คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติ
• สามารถแตงตั้งคณะทํางาน ที่มีความ
จําเปนตอการเตรียมการและการ
ดําเนินงานเรดดพลัส ของประเทศ
• บริหารจัดการสํานักงานเรดดพลัส และ
ศูนยขอมูล
• แตงตั้งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนหนวย
ประสานงานระดับทองถิ่น
• แตงตั้งคณะกรรมการการปรึกษาหารือ
REDD+ ระดับจังหวัดหรือคณะทํางาน
เฉพาะกิจ เรดดพลัสระดับจังหวัด
• แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับ
ชุมชน

แม ว า จะมี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข องกั บ เรดด พ ลั ส ในประเทศไทยมาแล ว 2-3 กิ จ กรรม
(ภาคผนวกที่ 1a-2) อยางไรก็ตามในแผนแมบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติไดวางเปาหมายไววา
กลไกเรดดพลัสจะเปนกลไกที่มีศักยภาพสําหรับประเทศในการสนับสนุนการอนุรักษปาและการเพิ่มคารบอน
สต็อกในภาคปาไม ซึ่งเปนยุทธศาสตรหนึ่งของการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (mitigation) สําหรับการเสริม
ศักยภาพของเรดดพลัสจะรวมทั้งการพัฒนาเสนฐานการปลอยอางอิง (REL) การสํารวจทรัพยากรปาไม
การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงการใช ที่ ดิ น การตรวจวั ด คาร บ อนสต็ อ กโดยชุ ม ชน และการเผยแพร ข อ มู ล
ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไดมีการเสนอไวในแผนแมบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ และมีตัวอยางของ
กิจกรรมที่ดีที่สามารถปรับมาใชในชวงเริ่มของการดําเนินกิจกรรมเรดดพลัส (ภาคผนวก 1b-3)
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คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติ

คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดานวิชาการ
(ปลัดกระทรวง ทส.)

คณะทํางานดานวิชาการ (TWGs)
องคกรเรดดพลัส

ผูตัดสินใจเชิงนโยบาย
ดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ผูประสานงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(30 หนวยงาน)

คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดานการประสานทาที
ไทยในการเจรจา

ผูตัดสินใจ
เชิงนโยบาย

คณะทํางานเฉพาะกิจดาน
เรดดพลัส
(ปลัดกระทรวง ทส.)

ศูนยประสานงาน
เรดดพลัสภาค
ประชาชน

การพัฒนาระบบ REL และ MRV
กลไกการเงินและการแบงปน
ผลประโยชน
การประเมินสิ่งแวดลอมและสังคม
และการจัดทํามาตรการปกปอง
การหารือ การมีสวนรวม และกลไก
ขององคกร

ศูนยขอมูลเผยแพรการ
ดําเนินงานเรดดพลัส
สํานักงานเลขานุการ
คณะทํางานเฉพาะกิจดาน
เรดดพลัส

สํานักงานเรดดพลัส
หนวยงานประสาน
เรดดพลัส ระดับภูมิภาค
(77 จังหวัด)

ภาพที่ 1a-3 : การจัดองคกรสําหรับการดําเนินกิจกรรมเรดดพลัส

หนวยงาน/องคกรอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปาไม

หน ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วของกั บ การจั ด การทรั พ ยากรปา ไม ที่ มี อยู ใ นป จ จุ บัน สามารถช ว ยให
การจัดการและการดําเนินงานเรดดพลัสประสบความสําเร็จ ถึงแมหนวยงานเหลานั้นจะปฏิบัติงานนอกกรอบ
การดําเนินงานเรดดพลัสก็ตาม แตงานที่ปฏิบัติก็สามารถสนับสนุนการจัดการดานเรดดพลัสในปจจุบันและ
อนาคตได ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสื่อสารกันระหวางคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสกับ
หนวยงานเหลานี้ ผานกระบวนการตางๆ เชน การจัดประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหแนวทางการ
ดําเนินงานตางๆ ไดรับการพัฒนา
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กรมปาไม จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2439 เพื่อจัดการดูแลการใชประโยชนจากพื้นที่ปาไมของประเทศ
จากการจัดตั้งกรมปาไมขึ้นมาทําใหความเปนเจาของและการควบคุมพื้นที่ปาทั้งหมดของประเทศถูกโอนจาก
ผูครองนครมาเปนรัฐบาล ในป พ.ศ. 2545 ไดมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กรมปาไมจึงไดถูกแยก
ออกเปน กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และอยู
ภายใตการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมปาไมในปจจุบันจึงรับผิดชอบเฉพาะพื้นที่
ปาที่อยูนอกเขตพื้นที่อนุรักษ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รับผิดชอบดูแลพื้นที่ปาอนุรักษ และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รับผิดชอบจัดการ ดูแลทรัพยากรพืช และสัตวที่อยูชายฝงทะเล รวมทั้งการ
อนุรักษและฟนฟูปาชายเลนที่อยูนอกเขตพื้นที่อนุรักษดวย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2545 โดยมีความรับผิดชอบในดาน
ตางๆ ดังนี้ การปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ คือ น้ํา มหาสมุทร แรธาตุ และปาไม ตลอดจน
รับผิดชอบในการฟนฟูสภาพแวดลอม กรมฯ ที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและการบริหาร
จัดการปาไม คือ
1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดทําแผนและนโยบายดาน
เสริมสราง การอนุรกั ษ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) กรมส ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อม ทํ า การวิ จั ย ฝ ก อบรม สร า งจิ ต สํ า นึ ก พั ฒ นา เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3) กรมควบคุ มมลพิ ษ ควบคุม กํา กับ ดูแ ล จั ดการ ประสานงาน ติ ด ตามและประเมิ น ผล ฟ น ฟู
ปกปองคุมครอง และอนุรักษ คุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงเกษตรและสหกรณมีบทบาทสําคัญในการประสานงานระหวางภาคการเกษตร ภาคปาไม
และการพัฒนาชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของไดแก
1) กรมพัฒนาที่ดนิ รับผิดชอบการวางแผนการใชที่ดนิ รวมทั้งการใชประโยชนพื้นทีป่ าไม
2) กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหพึ่งตนเองได
รวมทั้งสงเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพ และเกษตรกรสามารถดําเนินอาชีพได
อยางยั่งยืน
3) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนหนวยงานรวบรวมขอมูลทางสถิติเพื่อวิจัยทางเศรษฐศาสตร
เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร และขอมูลทางดานปาไม
4) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง รับผิดชอบการพัฒนาสวนยางพารา
5) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับผิดชอบการจัดสรรพื้นที่ปาเสื่อมโทรมใหแกราษฎร
เพื่อทําการเกษตร
6) องคการตลาดเพื่อเกษตรกร เกี่ยวของกับการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑที่ไดจากปา
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กระทรวง/องคกร อื่น
(1) กระทรวงมหาดไทย มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการบริ หารจั ด การทรั พ ยากรป า ไม ใ นระดั บ ท องถิ่ น
เนื่องจากการปฏิบัติงานประจําของเจาหนาทีส่ ํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
จะอยูภายใตการดูแลของผูวาราชการจังหวัด ซึ่งอยูภายใตกรมการปกครอง และหนวยงานอื่นๆ
ในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมที่ดิน รับผิดชอบในเรื่องที่ดินและจัดทําแผนที่ และยังมี
กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระทํ า ความผิ ดเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ชวยในการปองกันรักษาปา และควบคุมการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับ
ปาไม
(2) กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย รับผิดชอบในการสงเสริมอุตสาหกรรมปาไม และ
การคาทั้งภายในและตางประเทศ
(3) คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุก
ระยะ 5 ป โดยจัดทํานโยบายเพื่อดําเนินการตามแผนและติดตามความกาวหนาของโปรแกรม
การพัฒนาปาไมเพื่อใหเปนไปตามแผนที่กําหนด

การจัดหนวยงาน/องคกรสําหรับการดําเนินงานเรดดพลัส
คณะทํางานดานวิชาการที่แตงตั้งในระยะการเตรียมความพรอม บางคณะจะตองดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องในระยะการดําเนินงานเรดดพลัส ไดแก คณะทํางานพัฒนา REL และ MRV คณะทํางานกลไกทาง
การเงินและการแบงปนผลประโยชน คณะทํางานดานการประเมินสิ่งแวดลอมและสังคมเชิงกลยุทธ (SESA)
และการจัดทํามาตรการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (safeguards) และคณะทํางานประสานงาน
กับผู มีสว นได สวนเสีย ในขณะเดีย วกัน จะมีการจัด ตั้งคณะทํ างานเฉพาะเรื่องเพิ่ มเติ ม ไดแก คณะทํา งาน
การบริหารจัดการเรดดพลัส รับผิดชอบประเด็นดานการบริหารจัดการ โครงสรางของภาครัฐ การดําเนินงาน
เชิงกลยุทธ การเสริมสรางศักยภาพ และการเชื่อมโยงกับหนวยงานภาครัฐอื่นๆ
ในการประสานงานระหว า งหน ว ยงานที่ อ ยู ต า งกระทรวงในระดั บ ปฏิ บั ติ ค ณะทํ า งานเฉพาะกิ จ
ดานเรดดพลัสจะมีการประสานงานและขอรวมมือจากกระทรวงตางๆโดยใหสงผูแทนเขารวมเปนคณะทํางาน
เฉพาะกิ จ เรดด พ ลั ส รวมถึ ง คณะทํ า งานย อ ยต า งๆ ส ว นในระดั บ นโยบายผู แ ทนแต ล ะกระทรวงเป น
คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานวิชาการอยูแลวโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนประธาน นอกจากนี้ยังเปนผูแทนในระดับคณะกรรมการนโยบายการปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรดดพลัสจะนําเสนอโดย
คณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสผานคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานวิชาการ และ
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ ซึ่งเปนระดับนโยบายที่จะ
พิจารณาการปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับเรดดพลัสแบบสหสาขาและเชิงบูรณาการ นอกจากนี้ในอนาคตอาจจะมี
การดําเนินการโดยการจัดทําขอตกลง ระหวางกรม กอง และกระทรวงที่เกี่ยวกับการดําเนินเรดดพลัสเปนราย
ประเด็นที่สําคัญ ที่เห็นความสําคัญรวมกันในการแกไขปญหารวมกันตลอดจนการสรางโอกาส สรางอาชีพ
ทางเลือกใหชุมชนที่พึ่งพิงปารวมถึงกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูงตามความเหมาะสมและจําเปน
และที่สําคัญหนวยงานประสานงานระดับทองถิ่นจะตองมีการขยายกรอบการดําเนินงานจากสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ ไปสูการบริหารจัดการในระดับจังหวัด ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับกรมการปกครอง และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนแตงตั้ง
คณะกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อใหคําแนะนําและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมเรดดพลัสในพื้นที่ตอไป
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เกณฑและตัวชี้วัดเพื่อติดตามความกาวหนาที่ดําเนินการไปแลวในชวงระยะการเตรียมความพรอม
จะมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง การประเมิ นความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การในการเตรี ย มความพร อมกลไก
เรดดพลัสในลักษณะที่สอดคลองกับมาตรฐาน เกณฑ และตัวชี้วัด ของกองทุนหุนสวนคารบอนปาไม สําหรับ
กรอบการประเมินแบบ R-Package ที่ปจจุบันไดมีการพัฒนาขึ้นและจะมีการนําเสนอใหคณะกรรมการของ
ประเทศสมาชิก (Participant Committee: PC 14) ใหความเห็นและรับรองนั้น เนื่องจากเปนการเริ่มตนครั้ง
แรก ประเทศไทยจะพิจารณาเรื่องการนําตัวชี้วัดจาก R-Package เขาไปในทุกองคประกอบของการจัดทํา
ขอเสนอการเตรี ย มความพรอมต อกลไกเรดด พ ลัส เพื่ อจะใช เปน เกณฑเปรี ยบเที ย บสํ า หรั บการติ ดตามทั้ ง
กระบวนการและความกาวหนาที่ดําเนินการในชวงการเตรียมความพรอม จึงเปนที่เขาใจวา กระบวนการ
ประเมินคาดังกลาวจะเปนแบบบูรณาการและจะดําเนินการแบบการมีสวนรวม ดังนั้น จึงมีความพยายามจัดตั้ง
และบูรณาการเขากับโครงสรางและแผนงานทีไ่ ดมีการดําเนินการขึ้นสําหรับเรดดพลัส เชน คณะทํางานดานการ
ประเมินสิ่งแวดลอมและสังคมเชิงกลยุทธ การรับฟงความคิดเห็น การมีสวนรวม และการรับเรื่องราวรองทุกข
หรือใชโปรแกรมการติดตามและประเมินผลในระดับประเทศที่มีอยูแลวในการดําเนินการ
เกณฑเพื่อใชพิจารณาในการคัดเลือกรายการในการตรวจสอบในชวงการดําเนินการโดยมีการปรับใช
ตามความเหมาะสม ไดแก
1. ความนาเชื่อถือและความโปรงใส: ตรวจสอบเพื่อดูวาองคกรและการเตรียมการดานการจัดการ
กลไกเรดดพลัสที่ไดมีการดําเนินการ มีการดําเนินการแบบเปดเผย นาเชื่อถือ และมีความโปรงใส
อยางไร?
2. อํานาจหนาที่และงบประมาณในการดําเนินการ: แสดงใหเห็นไดอยางไรวาองคกรของกลไก
เรดดพลัส มีการดําเนินการโดยไดรับการสนับสนุนการดําเนินการในดานงบประมาณที่เพียงพอ
เปนไปตามความคาดหมายและอยางยั่งยืน?
3. การประสานงานกับกรอบนโยบายระดับชาติหรือระดับสาขา: มีความแนใจอยางไรวา การจัด
องคกรและการเตรียมการดานการจัดการกลไกเรดดพลัสในชวงการเตรียมความพรอมมีความ
สอดคลอง มีการประสาน และมีการบูรณาการกับกรอบนโยบายระดับชาติหรือระดับสาขา?
4. ขีดความสามารถในการกํากับดูแลดานวิชาการ: การจัดองคกรและการเตรียมการดานการจัดการ
กลไกเรดดพลัสระดับชาติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะชี้นําและกํากับดูแลกิจกรรมการ
เตรียมความพรอมแบบบูรณาการไดอยางไร รวมถึงการกํากับดูแลอยางสม่ําเสมอในการเตรียมการ
ดานวิชาการ?
5. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุน: องคกรและการเตรียมความพรอมแสดงใหเห็นถึง
การบริหารจัดการดานการเงินอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และโปรงใส ไดอยางไร?
6. กลไกการดําเนินการตามขอคิดเห็นและการแกไขเรื่องรองทุกข: มีหลักฐานอะไรบางที่แสดงวา
กลไกดังกลาวดําเนินการอยางโปรงใสและเปนธรรม มีอํานาจหนาที่กําหนดไวอยางชัดเจน และมี
ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่เพียงพอหรือไม?
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ตารางที่ 1a-3: สรุปกิจกรรมและงบประมาณในการจัดการเตรียมความพรอมในระดับประเทศ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

การพัฒนาหลักสูตรและการ
ฝกอบรม
การประชุมคณะทํางานดาน
การวิเคราะหองคกร
สนับสนุนการ
เตรียมความพรอม การประชุมแลกเปลี่ยน
ตอกลไกเรดดพลัส ความคิดเห็น
การสนับสนุนทางวิชาการ
การเสริมสรางศักยภาพ
การรวมการประชุมนานาชาติ
การบริหารจัดการของ
สํานักงานกลาง
การจัดตั้งสํานักงาน
การบริหารจัดการของ
เรดดพลัส
สํานักงานภูมิภาค
การเสริมสรางศักยภาพ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และ
การจัดการฐานขอมูล
การจัดตั้งศูนย
งบการดําเนินการ เชน การ
ขอมูลเรดดพลัส
จางผูเชี่ยวชาญดาน
สารสนเทศ
รวม
รัฐบาล
FCPF

กิจกรรมหลัก
สนับสนุนการ
เตรียมความพรอม
ตอกลไกเรดดพลัส
การจัดตั้งสํานักงาน
เรดดพลัส
การจัดตั้งศูนย
ขอมูลเรดดพลัส
รวม

งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
2557 2558 2559 2560
รวม
11

11

6

0

28

22

22

22

17

83

22
11
22
22

22
11
22
28

11
11
22
28

11
11
22
28

66
44
88
106

55

55

55

55

220

110
33

110
44

137
55

137
55

494
187

17

5

5

5

32

10
335
29

10
340
29

5
357
31

0
341
31

25
1,373
120

306

311

326

310

1,253

งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรมยอย
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
รวม
การสนับสนุนทางวิชาการ
65
65
65
65
260
การเสริมสรางศักยภาพ
20
30
30
30
110
ยานพาหนะและอุปกรณ
การเสริมสรางศักยภาพ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และ
การจัดการฐานขอมูล
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450
130

0
130

0
130

0
130

450
520

60
725

0
225

0
225

0
225
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1b. การเผยแพรขอมูลขาวสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสีย
มาตรฐาน 1b เนื้อหาขององคประกอบนี้จะตองระบุใหครอบคลุม เรื่อง
การเผยแพรขอ มูลขาวสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ขอเสนอโครงการจะตองแสดงหลักฐานของรัฐบาลในการจําแนกผูมีสวนไดสวนเสียในกลไกเรดดพลัส โดยเริ่มจากการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่นาเชื่อถือในระดับประเทศ และการรณรงคสรางจิตสํานึกใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ วัตถุประสงคหลักคือ
การสรางเวทีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องหลักการของกลไกเรดดพลัส และกระบวนการพัฒนาขอเสนอโครงการเตรียมความพรอม

หมายเหตุ องคประกอบนี้ประกอบดวยขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสีย และกระบวนการมีสวนรวมและการรับฟงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาขอเสนอโครงการ ยุทธศาสตรในการเผยแพรขอมูลขาวสารจะอยูในองคประกอบที่ 1c

คํานํา
ประเทศไทยมีกรอบการดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบที่สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายฉบับแรกที่ใหอํานาจแกชุมชนในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้
ยุทธศาสตรในการจัดการทรัพยากรปาไมในประเทศไทยไดมีการปรับปรุงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา
46 เกี่ยวของกับนโยบายการกระจายอํานาจ ซึ่งรัฐธรรมนูญใหสิทธิแกชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษและ
ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการ
จัดการ บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล และยั่งยืน ตามที่กฎหมายบัญญัติ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 ไดวางแนวทางในการเลือกตั้งผูแทนชุมชนเพื่อเปนสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบล และเสริมสราง
ความเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบลดวยเงินรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดตางๆ
องคการบริหารสวนตําบลจะถูกกระตุนและใหความชวยเหลือในการพัฒนาแผนและกิจกรรมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรปาไมของชุมชน หมูบานและปาชุมชน
เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงมี
นโยบายในการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ไดแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุมครอง (Protected Area Committee: PAC) ประกอบดวยผูแทนจาก
ภาคสวนตางๆ ทั้งชุมชน ภาคประชาสังคม กรมอุทยานแหงชาติฯ และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ในการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการวางแผน การดําเนินงานและ
การติดตามผลการจัดการพื้นที่คุมครอง นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการหมูบานขึ้นทั่วประเทศ โดยมีหนาที่ในการใหคําแนะนําแก
ผูใหญบาน และบูรณาการแผนพัฒนาหมูบานซึ่งรวบรวมจากกลุมตางๆ ในหมูบาน รวมทั้ง กลุมสตรี และ
เยาวชนดวย เปนแผนการพัฒนาหมูบานในภาพรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการหมูบานยังเปนชองทางในการ
กระจายขาวสารไปสูชุมชนในหมูบานอีกดวย
รัฐบาลไทยไดใ หความสํ าคัญ ตอบทบาทของผู มีส วนไดสว นเสี ยในการเตรียมความพรอมตอกลไก
เรดดพลัสอยางมีสวนรวม โดยจะใชกฎหมายและระเบียบดังกลาวขางตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการเข า ร ว มดํ า เนิ น งาน การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และการใช โ ครงสร า งและเวที ที่ มี อยู ใ นการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรดดพลัส เปนที่ทราบดีแลววากลไกเรดดพลัสเปนกลไกที่ สนับสนุน
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แรงจูงใจใหแกชุมชนที่พึ่งพิงปา ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน การสรางอาชีพทางเลือก
ใหแกชุมชน การแบงปนผลประโยชนจากรายไดที่ไดจากการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางเทาเทียม
แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยก็ตระหนักดีวาอาจจะเกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิตของชุมชน ความมั่นคงของ
การครอบครองที่ดิน การบริหารจัดการปา วัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และอื่นๆ อีกมาก ดังนั้น
หากตองการใหการดําเนินงานเรดดพลัสประสบผลสําเร็จในระยะยาว จะตองหาวิธีการลดผลกระทบที่เกิดจาก
ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนจะตองเขามารวมในกระบวนการวางแผน
และดําเนินงาน นอกจากนี้ การเผยแพรขอมูลขาวสารจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน และ
ตอบสนองความตองการและสภาพความเปนจริงของชุมชนทองถิ่น และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
กลไกเรดดพลัส ไดถูกนําเขามาในประเทศไทยภายหลังการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) สมัยที่ 13 เมื่อป พ.ศ. 2550 จากนั้นเปนตนมา หนวยงาน
ภาครัฐหลายหนวยงาน สถาบันการศึกษา องคการพัฒนาเอกชน และมูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและ
สิ่งแวดลอม ไดใหความรูและจัดการอบรมที่เกี่ยวของกับกลไกเรดดพลัส หลายครั้ง โดยเนนกลุมเปาหมายที่เปน
ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียภาคอื่นๆ เพื่อสรางจิตสํานึกและความเขาใจเกี่ยวกับกลไก
เรดดพลัส โดยมีรายละเอียดดังนี้
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดจัดพิมพหนังสือเกี่ยวกับ REDD+ 2 เลม ในปพ.ศ.
2552 และ พ.ศ. 2554 คือ “การเจรจาและแกไขปญหาโลกรอนของไทยและในเวทีโลก” และ
“การพัฒนาระดับการปลอยกาซเรือนกระจกอางอิง ตามกลไกเรดดสําหรับประเทศไทย”
• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย ไดจัดสัมมนา
ระยะเวลา 1 วัน เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง “กาวไปขางหนา กับเรดดพลัส” โดยเชิญผูมี
สวนเกี่ยวของทุกภาคสวนเขารวมประชุม มีจุดมุงหมายในการเสริมสรางจิตสํานึก และความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเรดดพลัส ตลอดจนเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของไดหารือในประเด็นตางๆ รวมกัน
• กรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมกับเครือขายวนศาสตรชุมชนแหง
อาเซียน (ASEAN Social Forestry Network: ASFN) และศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชมแหง
ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ก (RECOFTC)
จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ร ะยะเวลา 3 วั น เรื่ อ ง
“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับกลไกเรดดพลัส” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 และเรื่อง
“กระบวนการสรางการหารือและแจงลวงหนาเพื่อปกปองสิทธิชุมชน ภายใตโครงการเรดดพลัส”
เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม 2555 มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อสร า งจิ ต สํ า นึ ก และความเข า ใจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
สถานการณของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหลักการของเรดดพลัส ใหแกเจาหนาที่
ของรั ฐ อั น ได แ ก กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช กรมป า ไม และกรมทรั พ ยากร
ทางทะเลและชายฝง เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูชุมชนทองถิ่น
• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดจัดการอบรม ระยะเวลา 1 วัน จํานวน 3 ครั้ง ใหแก
เจาหนาที่ทั่วประเทศ ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางจิตสํานึกและความเขาใจในหลักการของเรดดพลัส ในการสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน
มีจํานวนผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 200 คนตอครั้ง นอกจากนี้ ในปพ.ศ. 2555 ยังมีการ
ฝกอบรมเพื่อสรางความตระหนักเรื่องเรดดพลัสแกชุมชนจํานวน 19 หมูบาน โดยมีผูเขารวมการ
ฝกอบรมรวม 950 คน ในป พ.ศ. 2556 จัดอบรมใน 19 หมูบาน โดยจะมีผูเขารวมการฝกอบรม
อีก 950 คน และจะมีการดําเนินการตอเนื่องในเรื่องนี้ตอไปในทุกปเพื่อใหครอบคลุมมากที่สุด
• การสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับเรดดพลัสใหแกชุมชนทองถิ่น สวนมากจะจัดโดยองคการพัฒนาเอกชน
ตางๆ เชน RECOFTC และมูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดลอม เปนตน
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• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดประชุมเพื่อใหความรูและขอมูลเกี่ยวกับเรดดพลัสที่
เปนปจจุบันแกผูมีสวนเกี่ยวของ ทุกครั้งภายหลังจากการเขารวมประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) ตั้งแตป พ.ศ. 2552
• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดจัดทําแผนแมบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(พ.ศ. 2551-2555) เพื่ อ เป น แนวทางในการจั ด การทรั พ ยากรป า ไม แ ละการอนุ รั ก ษ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพและสนับสนุนการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดจัดทําคูมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
กลไกเรดดพลัสเปนภาษาไทยใหพนักงานเจาหนาที่ และจัดทําเอกสารเผยแพรความรูในรูปแบบ
ตางๆ เชน โปสเตอร แฟมขอมูล

กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ผานมา
ในระยะการจัดทําขอเสนอโครงการฯ ประเทศไทยไดจัดกระบวนการสรางจิตสํานึก เผยแพรขอมูล
ขาวสารภาพรวมในเรื่องเรดดพลัส และหารือในประเด็นที่ออนไหวของเรดดพลัส การจัดทําขอเสนอโครงการ
ของประเทศไทย ไดมีการนําการมีสวนรวม แผนการสื่อสารขอมูลขาวสาร และกลไกการจัดการขอขัดแยงมา
เปนประเด็นหารือ โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็นดังนี้
กระบวนการเสริมสรางกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมในการจัดทําขอเสนอการเตรียม
ความพรอมตอกลไกเรดดพลัส
กอนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนในระดับประเทศและการจัดเสวนา
ในระดั บภาคกับ ชุมชนท องถิ่น (ดูข างล าง) นั้น คณะกรรมการกํา กับ การศึกษารว มกั บที่ป รึกษาระดับ ชาติ
ไดจัดทํารางแผนกลยุทธ โดยมีจุดมุงหมายที่จะระบุวามีใครบางที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียของกลไกเรดดพลัส
โดยอาศัยการสืบคนหาผูมีสวนไดสวนเสีย (ดูขางลาง) จากนั้นกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดสง
หนังสือเชิญผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของทั้งระดับประเทศและระดับภาค รวมทั้งองคการพัฒนาเอกชน กลุม
ชุมชนทองถิ่น และกลุมชาติพันธุตางๆ เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาวที่จัดขึ้นและไดมีการแปล
เอกสารการจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสเปนภาษาไทยและแจงเวียนใหทราบกอน
การประชุม
การวิเคราะหและกําหนดผูมีสว นไดสวนเสีย
การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย: กอนดําเนินกระบวนการเผยแพรขอมูลขาวสาร ไดมีการดําเนินการ
วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (รายละเอียดในตารางภาคผนวกที่ 1b-1) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาผูมีสวนได
สวนเสียหลัก ที่เกี่ยวของกับสาเหตุของการทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปาทั้งโดยตรงและโดยออม และ
ผูมีสว นไดส วนเสียที่มี ความสนใจหรือตองการมี สวนร วมในกลไกเรดดพลัส โดยมีการกําหนดว าผูมีส วนได
สวนเสียคือบุคคลหรือกลุมที่ไดรับผลกระทบไมวาดานลบหรือดานบวกจากการดําเนินการตามที่เสนอไว รวมถึง
ภาคประชาชนและภาคเอกชน (ภาคผนวกที่ 1b-2) ตลอดจนภาคประชาสังคมและชุมชนทองถิ่นที่พึงพิงปา
เห็นไดวาผูมีสวนไดสวนเสียจะมีความสนใจและมีอํานาจหนาที่ตอการดําเนินงานเรดดพลัสในหลายระดับ ไดมี
การออกแบบกระบวนการการแลกเปลี่ยนขอมูลข าวสารและการเสวนาเพื่อใหมั่น ใจไดว าไดเชิญ ตัวแทนที่
เหมาะสมจากทุกภาคสวนเขารวมกิจกรรม (ตารางที่ 1b-1) ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมที่กําหนดไวไดรับเชิญเขา
รวมกระบวนการรับฟงความเห็นระดับประเทศ ระดับภาค และระดับทองถิ่น ผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับเชิญจะ
ทําการคัดเลือกผูแทนกันเอง
ตารางที่ 1b-1: สรุปการจัดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเรดดพลัสในภาพรวมของประเทศ
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กลุม
หนวยงานภาครัฐระดับประเทศ

ภาคประชาสังคม

ผูมีสวนไดสวนเสีย
ระดับกระทรวง:
เกษตรและสหกรณ กลาโหม พลังงาน การตางประเทศ การคลัง
อุตสาหกรรม มหาดไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
คมนาคม
ระดับกรม:
สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพชื กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง องคการอุตสาหกรรม
ปาไม กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมที่ดิน กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม กรมองคการระหวางประเทศ กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กรมปาไม สถาบันวิจัยกรม
แผนที่ทหารบก องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน)
ระดับภาค/จังหวัด:
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม (ที่ 1-13) ศูนยอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง (ที่ 1-16) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ (ที่ 1-16)
สํานักงานสงเสริมการเกษตรจังหวัด (ที่ 1-77) สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมจังหวัด (ที่ 1-77) การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงาน
พัฒนาที่ดินจังหวัด (ที่ 1-77) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด (77 จังหวัด)
มูลนิธินิเวศตืน่ ตัวแหงประเทศไทย
มูลนิธิฟน ฟูนิเวศ
มูลนิธิอนุรักษผนื ปาตะวันตก
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
มูลนิธิและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชน
มูลนิธิโลกสีเขียว
องคการไฮเฟอร (ประเทศไทย)
มูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิง่ แวดลอม
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
ผูสื่อขาว
มูลนิธิกระตายในดวงจันทร
มูลนิธิรักษไทย
มูลนิธิสบื นาคะเสถียร
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กลุม

ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา

ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม

สถาบันการศึกษา

ผูมีสวนไดสวนเสีย
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
สมาคมผูสื่อขาวสิ่งแวดลอมไทย
มูลนิธิชยั พัฒนา
เครือขายอนุรักษชาง
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ
เครือขายชุมชนในระดับภูมิภาค
ฯลฯ
เครือขายปาชุมชนภาคกลางและภาคตะวันตก
เครือขายอนุรักษธรรมชาติเทือกเขาตะนาวศรี
เครือขายกลุมชาติพันธุ
ศูนยฟนฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกระเหรี่ยง
เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ
เครือขายปาชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครือขายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสว นรวม
เครือขายปาชุมชนภาคใต
เครือขายทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยั่งยืน
ธุรกิจเหมือง (หิน ปูน ถานหิน ซีเมนต สังกะสี ฯลฯ)
อุตสาหกรรม (เฟอรนิเจอรและการผลิตไม เยื่อและกระดาษ ยางพารา
น้ําตาล ขาวโพด เกลือ นากุง ปาลมน้าํ มัน ฯลฯ)
ฯลฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุรนารี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ฯลฯ
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การจัดเวทีสนทนา และการเผยแพรขอมูลที่ไดดําเนินการ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื ไดจัดชุดการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
เกี่ยวของหลายภาคสวน โดยจัดการประชุมในระดับชาติจาํ นวน 2 ครั้ง และระดับภูมิภาคจํานวน 6 ครัง้
มีวัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบเกี่ยวกับเรื่องกลไกเรดดพลัส และการจัดทําขอเสนอ
โครงการฯ ของประเทศไทย โดยกรมอุทยานฯ ไดเรียนเชิญผูม ีสวนไดสวนเสียทุกรายที่มชี ื่ออยูในบัญชีรายชื่อที่
ไดจากการวิเคราะหผูมสี วนไดสว นเสียเขารวมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวของ
ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาจํานวนหนึ่งแสดงการสนับสนุนเชิงบวกตอการจัดทําขอเสนอการเตรียมความ
พรอมตอกลไกเรดดพลัส ซึ่งสามารถชวยเหลือดานการจัดการปาไมในชุมชนทองถิน่ ที่พึ่งพิงปาไดอยางยัง่ ยืน
เขายังขอใหมีการสนับสนุนงบประมาณและใหมีดําเนินการจริงในพื้นที่ ไมใชเพียงการจัดประชุมและการสัมมนา
ทางวิชาการแตอยางเดียว ความเห็นที่เปนลายลักษณอักษรของชุมชนดังกลาว แสดงไวในภาคผนวกที่ 1b-4(1)-(7)
นอกจากนี้ ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดรวมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อใหไดแนวคิดรวมกัน
เกี่ยวกับกลไกเรดดพลัส
และเพื่อใหชุมชนทองถิ่นทีพ่ ึ่งพิงปาไดเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะและ
ขอคิดเห็นดังกลาว กรมอุทยานฯ ไดจัดเวทีสุนทรียสนทนา (dialogue) ระดับภาค 4 ครั้ง (ภาคเหนือที่เชียงใหม
ภาคกลาง/ตะวันตก ที่กาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุดรธานี และภาคใตที่กระบี่) ใหแกชุมชนทองถิ่น
ที่พึ่งพิงปาโดยเฉพาะ
พรอมทั้งมีการหารือกับกลุมเปาหมายในการประชุมเชิงปฏิบัติการของแตละภาค
รายละเอียดของการจัดประชุมดังแสดงในตารางที่ 1b-2 การจัดกระบวนการสุนทรียสนทนาไดมีดําเนินการ
ตั้งแตพฤษภาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยการจัดสุนทรียสนทนาครั้งสุดทายไดจัดขึ้นในภาคใต (กระบี)่
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ขอมูลที่ไดจากสุนทรียสนทนาไดใชในการจัดทําองคประกอบตางๆ ของการจัดทํา
ขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกลเรดดพลัส หลังจากไดมีการจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมตอ
กลไกลเรดดพลัสฉบับสุดทายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แลว ก็ไดมีการแปลเอกสารดังกลาวเปนภาษาไทย
และแจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความเห็น
และยังมีการนําเสนอเอกสารดังกลาวไวในเว็บไซตของ
กรมอุทยานฯ เพื่อใหสาธารณชนแสดงความเห็นดวย
นอกจากนี้ ธนาคารโลกและองคการเพื่อพัฒนาการระหวางประเทศของสหรัฐ แผนงานลดการปลอย
กาซเรือนกระจกในปาไมเอเชีย (USAID-LEAF) จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระยะเวลาสองวันในวันที่ 7-8
มีนาคม พ.ศ. 2556 (ดูบันทึกแนวคิดในภาคผนวก 1b-5) โดยการประชุมฯ ครั้งนี้มีกลุมเปาหมายเปนองคกร
ภาคประชาสังคม ชุมชนทองถิน่ และกลุมชาติพันธุต างๆ (ทัง้ องคกรภาคประชาสังคมในกรุงเทพฯ และในภาค
ตางๆ) ซึ่งในอดีตอาจจะไมมีโอกาสเขารวมการประชุมหารือและประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งกอน ๆ ไดมีโอกาส
ไดรับทราบเกี่ยวกับเรื่องกลไกเรดดพลัส
และรายละเอียดของขอเสนอโครงการเตรียมความพรอมตอกลไก
เรดดพลัส
และในการประชุมนี้มีเปาหมายที่จะรับฟงขอคิดเห็นในเรื่องเรดดพลัสที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
ขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส โดยคาดหวังวา องคกรภาคประชาสังคม เชน คณะทํางาน
เพื่อโลกเย็นที่เปนธรรม เครือขายเกษตรกรภาคเหนือ และเครือขายการปฏิรูปที่ดิน ฯลฯ จะไดรับเชิญเขารวม
การประชุมดวย
หลังจากที่ประเทศไทยไดนําเสนอราง R-PP แกที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหุนสวนคารบอนปาไม
(PC14) ที่กรุงวอชิงตัน เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบ แตใหประเทศไทยมาหารือ
สุนทรียสนทนากับภาคประชาสังคมและชุมชนทองถิ่นและกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูงระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติอีกครั้ง เพื่อรวบรวมขอคิดเห็นและขอกังวลที่อาจจะยังไมครอบคลุมอีกครั้ง ซึ่งในการจัดประชุมหารือ
ดังกลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลประเทศสวิตเซอรแลนดโดยผานทางศูนยฝกอบรมวนศาสตร
ชุมชมแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ทั้งนี้ ขอสรุปในการจัดประชุมในระดับภูมิภาคและระดับชาติไดแสดงความคิดเห็น
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ผูเขารวมประชุมกลุมเปาหมายไดนําเสนอในตารางที่ 1b-3,1b-4 ผลสรุปขอกังวล ขอเสนอแนะจากการประชุม
ระดับภูมิภาคไดแสดงในเอกสารภาคผนวก 1b-7 สรุปขอคิดเห็นสวนใหญจากการประชุมระดับภูมิภาคไดแสดง
ในเอกสารภาคผนวก 1b-8 และสรุปผลการประชุมระดับชาติไดแสดงในเอกสารภาคผนวก 1b-9 นอกจากนี้
ภาคประชาสังคม ชุมชน กลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง และมูลนิธิและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชนได
นําเสนอบทวิเคราะหตอราง R-PP ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ 2556 และฉบับวันที่ 19 สิงหาคม ตอการเตรียม
ความพรอมตอกลไกเรดดพลัสดังเอกสารแนบ 1b-10, ,1b-11และ 1b-12

ตาราง 1b-2: สรุปการเผยแพรประชาสัมพันธและการประชุมรับฟงความคิดเห็น
การประชุม

กลุมเปาหมาย

การประชุม หนวยงานภาครัฐที่สงั กัด
ระดับชาติ สวนกลาง ภาคเอกชน
2 ครั้ง
องคการพัฒนาเอกชน
นักวิจัย และ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ
กับการใชที่ดิน
การประชุม หนวยงานภาครัฐในระดับ
ระดับ
จังหวัด ภาคเอกชน องคการ
ภูมิภาค
พัฒนาเอกชน และชุมชน
การประชุม หนวยงานภาครัฐในระดับ
ระดับ
จังหวัด ภาคเอกชน องคการ
ภูมิภาค
พัฒนาเอกชน และชุมชน
การประชุม หนวยงานภาครัฐในระดับ
ระดับ
จังหวัด ภาคเอกชน องคการ
ภูมิภาค
พัฒนาเอกชน และชุมชน
การประชุม ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา
สุนทรีย
กลุม สตรี และกลุมเยาวชน
สนทนา
ระดับ
ภูมิภาค
รวม

วัน/เดือน/ป
1 พฤษภาคม พ.ศ.
2555 และ 19
ตุลาคม พ.ศ. 2555

2 พฤษภาคม พ.ศ.
2555 และ 19
ตุลาคม พ.ศ. 2555
4 พฤษภาคม พ.ศ.
2555 และ 17
ตุลาคม พ.ศ. 2555
11 พฤษภาคม
พ.ศ. 2555 และ
15ตุลาคม พ.ศ.
2555
11, 12 และ 16
ตุลาคม พ.ศ. 2555
และ 24 มกราคม
พ.ศ. 2556

จํานวน
ผูเขา
ประชุม
411

จํานวนผูมี
สวนไดสวน
เสีย

50

กรุงเทพ
มหานคร

186

42

ภาคตะวันออก
ตะวันตกและภาคใต

184

56

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

213

50

ภาคเหนือ

258

65

1,252

263

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันตกและ
ภาคใต

ภูมิภาค

ตาราง 1b-3 การจัดเวทีการประชุมสุนทรียสนทนาระดับภูมภิ าค
การประชุม

กลุมเปาหมาย
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การประชุม
สุนทรียสนทนา
ระดับภูมิภาค

ชุมชนทองถิ่ น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และ
เอกชน จากเครื อ ข า ยกระเหรี่ ย งเพื่ อ วั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดลอม เครือขายอนุรักษชาง เครือขายปาชุมชนรอยตอ
5 จังหวัด เครือขายธนาคารตนไม ชุมชนกระเหรี่ยงภาค
ตะวั น ตก เครื อ ข า ยชนเผ า พื้ น เมื อ งภาคตะวั น ตก
เครื อ ข า ยอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ เ ทื อ กเขาตะนาวศรี ภ าค
ตะวันตก คณะทํางานโลกเย็นที่เปนธรรม มูลนิธิอนุรักษ
ปาตะวันตก

15-16
กรกฎาคม
2556

75

ภาคกลาง
จ.กาญจนบุรี

การประชุม
สุนทรียสนทนา
ระดับภูมิภาค

ชุมชนทองถิ่น ภาคประชาสังคม ในภาคกลาง ซึ่งมาจาก
สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทย
ภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) เครือขายกะเหรี่ยงเพื่อ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เครือขายชนเผา เครือขาย
ปฏิรูปที่ดิน เครือขายปาชุมชน เครือขายอนุรักษลุมน้ํา
เครื อ ข า ยธนาคารต น ไม เครื อ ข า ชาวบ า นเชี ย งดาว
คณะกรรมการประสานงานองค ก รพั ฒ นาเอกชน
ภาคเหนื อ มู ล นิ ธิ ช นเผ า พื้ น เมื อ งเพื่ อ การศึ ก ษาและ
สิ่ ง แวดล อ ม มู ล นิ ธิ ภู มิ ป ญ ญาชนเผ า พื้ น เมื อ ง (IKAP)
มูลนิธิภูมิปญญาชาติพันธุ(WISE) มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDF) มูลนิธิรักษไทย (RTF)มูลนิธิพัฒนาชุมชน
และเขตภู เ ขา (พชภ )เครื อ ข า ยงานวิ จั ย การปรั บ ตั ว
พึ่ ง ตนเองบนฐานทรั พ ยากรท อ งถิ่ น เครื อ ข า ยการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเพื่ อชุมชน สภาคริตจัก ร
แห ง ประเทศไทย (TCC)สภาชาติ พั น ธ แ ละชนเผ า
พื้นเมือง คณะทํางานโลกเย็นที่เปนธรรม LEAF สมาคม
การศึกษาวัฒนธรรมไทยใหญ

17-18
กรกฎาคม
2556

80

ภาคเหนือ
จ.เชียงใหม

การประชุม
สุนทรียสนทนา
ระดับภูมิภาค

ชุมชนทองถิ่ น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และ
เอกชน จากเครือขายประชาชนผูไดรับผลกระทบจาก
การประกาศเขตอุ ทยานแห งชาติ ใต ร มเย็น เครื อข า ย
ปฏิ รู ป ที่ ดิ นเทื อ กเขาบรรทั ด เครื อ ขา ยธนาคารต น ไม
มูลนิธิปา-ทะเลเพื่อชีวิต 3 คน องคการความรวมมือเพื่อ
การฟ นฟูทรั พยากรธรรมชาติ อั นดามัน (ARR) ชุมชน
เทือกเขาบูโด คณะทํางานโลกเย็นที่เปนธรรม

25-26
กรกฎาคม
2556

58

ภาคใต
จ .สุราษฎร
ธานี

การประชุม
สุนทรียสนทนา
ระดับภูมิภาค

ชุมชนทองถิ่ น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และ
เอกชน คณะทํางานโลกเย็นที่เปนธรรม

29-30
กรกฎาคม
2556

59

ภาคอีสาน
จ.ขอนแกน

ตาราง 1b-4: การจัดเวทีการประชุมสุนทรียสนทนาระดับชาติ
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การประชุม

กลุมเปาหมาย

วัน/เดือน/ป

สุนทรียสนทนา
ระดับชาติ

1. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, สํานักงบประมาณ,
ศูนยฝกวนศาสตรชุมชนเพื่อคนกับปา, มูลนิธิรักษไทย, มูลนิธิสืบ
นาคะเสถีย ร , เครื อขา ยธนาคารตน ไม , เครื อข า ยอนุ รักษ ชา ง,
เครื อ ข า ยปฏิ รู ป ที่ ดิ น , เครื อ ข า ยอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ เ ทื อ กเขา
ตระนาวศรี, ชุมชนกระเหรี่ยงภาคตะวันตก, ธนาคารโลก, มูลนิธิ
ป า ทะเล-เพื่ อ ชี วิ ต , มู ล นิ ธิ เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น , สมาคมม ง ,
เครือขายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน, เครือขายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ,
เครื อข ายปฏิรู ปที่ ดินเทือกเขาบรรทัด, สหพัน ธเกษตรภาคใต ,
คณะทํ า งานโลกเย็ น ที่ เป น ธรรม, เครื อข า ยชนเผ า , เครื อข า ย
งานวิจัยการปรับตัวพึ่งตนเองบนฐานทรัพยากรทองถิ่น บานหัว
ทุ ง ต.เชี ย งดาว อ.เชี ย งดาว จ.เชี ย งใหม , เครื อ ข า ยผู ไ ร สิ ท ธิ
จั ง หวั ด สกลนคร, เครื อข า ยชนเผ า พื้ น เมื องภาคตะวั น ตก,
เครือขายประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการประกาศอุทยาน
แหงชาติใตรมเย็น, เครือขายปาชุมชน, สหพันธเกษตรภาคเหนือ,
ปาเรียงดง หมู 6 เรืองปาง, มูลนิธิเลยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน,
เครือขายผูไรสิทธิจังหวัดสกลนคร, เครือขายชนเผาพื้นเมืองภาค
ตะวันตก, เครือขายประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการประกาศ
อุ ท ยานแห ง ชาติ ใ ต ร ม เย็ น , บริ ษั ท ปตท., สหพั น ธ เ กษตร

5 กันยายน
2556

ภาคเหนื อ ,เครื อข า ยกะเหรี่ ย งประเทศไทย ( ชนเผ า พื้ น เมื อง)
ปาเรียงดง หมู 6 เรืองปาง, มูลนิธิเลยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นหลักที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหวางการประชุม
• สาเหตุของการทําลายปาและทําใหปา เสื่อมโทรมในประเทศ
• การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการตัดไมทําลายปา และการทําใหปาเสื่อมโทรม
• บทบาทและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอกลไกเรดดพลัส
• การเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสของประเทศไทย
• ความเกี่ยวของของเรดดพลัสกับสังคมและสิ่งแวดลอม
• ชุมชนทองถิ่นจะเขามามีบทบาทในกลไกเรดดพลัสไดอยางไร

ผลกระทบของเรดดพลัสที่มตี อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และแนวทางการลดผลกระทบ
• การครอบครองที่ดิน และสิทธิในการใชที่ดนิ
46

จํานวน
ผูเขารวม
ประชุม
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ความเปนเจาของคารบอนและตนไม
การจัดสรรผลประโยชนอยางเทาเทียม
ธรรมาภิบาลภาคปาไม
กรอบการจัดตั้งองคกร นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับเรดดพลัส
คาเสียโอกาสในการใชที่ดิน
ความสนใจของชุมชนที่พึ่งพิงปา
ระบบติดตามการเปลีย่ นแปลงของพื้นที่ปา และการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปาที่มี
อยูและที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต
• การมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมในการวางแผนและดําเนินงานเรดดพลัส

•
•
•
•
•
•
•

ขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการหารือไดใชในการจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องสาเหตุของการทําลายปาและการทําใหปาเสื่อมโทรม (องคประกอบที่ 2a) ยุทธศาสตร
ของกลไกเรดดพลัสที่เสนอไว (องคประกอบที่ 2b) การแบงปนผลประโยชนและกรรมสิทธิ์ (องคประกอบที่ 2c)
การปรึกษาเพื่อการประเมินสิ่งแวดลอมและสังคมเชิงกลยุทธ (องคประกอบที่ 2d) ระดับอางอิง (องคประกอบที่ 3)
และระบบการตรวจติ ด ตาม (องค ป ระกอบที่ 4) กระบวนการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และการแบ ง ป น ข อ มู ล
สารสนเทศจะดําเนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพในชวงระยะการเตรียมความพรอม
สรุปประเด็นหลักที่เกี่ยวของ ขอกังวล และเสนอแนะ ที่ไดจากการประชุมระดับชาติและภูมิภาครวมกับผูมี
สวนไดเสียที่เกี่ยวของ รวมทั้งเวทีสุนทรียสนทนาระดับภูมิภาคและระดับชาติทั้ง 2 รอบ รวมกับองคกรภาค
ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาและกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูงมีดังตอไปนี้
ขอกังวล
• ขอกังวลของชุมชน หากมีการดําเนินงานเรดดพลัส ไดแก ความมั่นคงทางดานอาหารของชุมชน
เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมไมสามารถขยายได อาจเกิดความขัดแยงภายในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการใชที่ดิน เชน
การขยายพื้นที่ เกษตรกรรมกับการอนุรัก ษพื้นที่ ปา การลดลงของรายได ที่เกิด จากผลผลิตทางการเกษตร
มีความเสี่ยงที่นักการเมืองจะใชประเด็นเรดดพลัสมาเปนเครื่องมือในการตอรองเรื่องที่ดิน ความกลัววาจะตอง
ยายออกจากพื้น ที่เดิม และความเสี่ ยงตอโอกาสที่ สัต วป าจะเขา ทํา ลายผลผลิ ตทางการเกษตรของชุ มชน
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความหลากหลายทางชีวภาพ
• การนําความรูภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนมาใชในกระบวนการตัดสินใจของเรดดพลัส โดยจะตอง
มั่นใจวาการดําเนินงานเรดดพลัสจะไมกอใหเกิดความขัดแยงกับวิถีการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
ทองถิ่น
• ประเด็นเรื่องสิทธิในที่ดิน และแนวเขต เปนขอกังวลในทุกเวทีสนทนา
• ประเด็นดานธรรมาภิบาลภาคปาไมไดมีการนําเสนอในประเด็นของการคอรัปชั่น และการบังคับใช
กฎหมายที่ไมมีประสิทธิภาพ
• ในเวทีสุนทรียสนทนาของชุมชนทองถิ่น ไดยกประเด็นเรื่องสิทธิในที่ดิน และสิทธิในการใชประโยชน
ที่ดิน ซึ่งควรมีการกําหนดใหชัดเจน
• ควรสรางความมั่นใจในกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวนอยางแทจริง
• คณะทํางานราง R-PP ขาดมิติทางดานสังคมและมนุษย เนนแตมิติทางวิทยาศาสตร
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• หากเรดดพลัสยังอยูบนการมีสวนรวมของประชาชนตองมีการทํารวมกันในพื้นที่ของประชาชน
ซึ่งงบประมาณการสรางพื้นที่นํารองตองมีน้ําหนักมากและตองอยูในระดับตนๆ กิจกรรมที่เปนสิ่งจูงใจยังคงขาด
งบประมาณในจุดนี้
• หลังจากที่เสนอ ครม. แลว โครงการ REDD+ จะมีขั้นตอน-กลไก ในการบริหารงานเปนอยางไร
คนในทองถิ่นจะมีสวนรวมมากนอยแคไหน ผลประโยชนที่แทจริงจะเกิดกับชุมชนมากนอยแคไหน
• การที่ REDD+ จะประสบความสําเร็จไดตองแกไขปญหาเดิมที่มีอยูใหไดเสียกอน ซึ่งนั่นคือตองมีการ
รับรองสิทธิชุมชน การปฏิรูปกฎหมายปาไม การกําหนดขอบเขตที่ดินที่แนนอน
ขอเสนอแนะ
• ชุมชนทองถิ่นมีทัศนคติเชิงบวกโดยคิดวาการดําเนินงานเรดดพลัส จะสงผลดีกับ สุขภาพของชุมชน
ชุมชนมีทางเลือกทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น พื้นที่ปาที่เพิ่มขึ้นทําใหเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และเกิดความ
เขมแข็งของเครือขายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
• ความเปนไปไดที่จะดําเนินการโครงการนํารองในชวงระยะเวลาเตรียมความพรอมของประเทศ ซึ่งจะ
ชวยใหชุมชนไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานดังกลาว โดยเรียนรูและขยายผลจากโครงการที่ประสบ
ผลสําเร็จในการอนุรักษปาโดยมีกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนเชน โครงการJOMPA และไดมีการนําเสนอ
โครงการตนแบบเพื่อเขารวมดังนี้โครงการปรับตัวพึ่งตนเองบริหารทรัพยากรบานหัวทุง อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม โครงการคนอยูปายัง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร
• การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานเรดดพลัส โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคประชาสังคม
และชุมชนทองถิ่น บทบาทของภาคประชาสังคมในขบวนการตัดสินใจในระดับตางๆ รวมถึงคณะทํางานเฉพาะ
กิจดานเรดดพลัส รูปแบบการทํางานแบบ “จากลางสูบน” ที่เปนรูปธรรม และการสงผานขอมูลจากระดับ
ชุมชนไปยังคณะทํางาน/คณะกรรมการที่มีอํานาจ
• การสรางกลไกการแบงปนผลประโยชนที่โปรงใสและเปนธรรม ชุมชนทองถิ่นเสนอวาผลประโยชน
อื่นที่จะไดรับจากการดําเนินงานเรดดพลัส ในเรื่องของการอนุรักษปาไม การจายคาบริการทางระบบนิเวศและ
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพควรจะตองมีการดําเนินการและควรเปนสวนหนึ่งของแผนการพัฒนา
หมูบานดวย
• ควรใหมีการเสริมสรางศักยภาพ และเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเรดดพลัส มีเนื้อหาของรางขอเสนอที่อานเขาใจงาย และมีสื่อแบบหลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง
เปดโอกาสใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนทุกกลุม ทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด ชุมชนทองถิ่น องคการ
พัฒนาเอกชน และอื่นๆ รับทราบขอมูล และเสนอขอคิดเห็นขอเสนอแนะ ผานทาง Social media เชน เว็บเพจ
เฟซบุค อยางเปนรูปธรรม
• มูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดลอมขอใหใชกระบวนการแจงลวงหนาและการหารือ
(FPIC) เปนแนวทางการดําเนินงานเรดดพลัส
• ตองการใหเพิ่มเครือขายธนาคารตนไมและมูลนิธิธนาคารตนไมภาคประชาชน ในองคประกอบของ
คณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสและองคกรสําหรับกิจกรรมเรดดพลัสในระยะเตรียมความพรอม
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• บางเรื่องที่ตองแกปญหาระดับประเทศแตชุมชนหรือโครงการเรดดพลัส เปนรูปแบบหรือตัวแบบการ
แกปญหาความขัดแยงระหวางภาครัฐกับประชาชน รวมทั้งนําเสนอแนวทางการแกปญหาที่ดีทางดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอมไปยังรัฐบาลหรือนําเสนอเปนนโยบายของรัฐบาลตอไป โครงการเรดดพลัสก็ไมสามารถ
จัดการได แตชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นนําเสนอตัวแบบไปสูนโยบายของรัฐบาลวาแนวทางแกปญหาที่ดี
ควรจะเปนอยางไร และนําเสนอไปยังรัฐบาล
• เรดดพลัสควรใหสตรีและเยาวชนเขามามีบทบาทในการจัดตั้งเครือขาย โดยเฉพาะเยาวชนสามารถ
ใหเปนตัวกลางในการถายทอดขอมูลและสื่อสารกับทองถิ่น
• ควรผลักดันเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษทรัพยากรปาไม เขาไปใน
หลักสูตรการศึกษาของประเทศ
• รัฐบาลควรใหความสําคัญตอการประสานงานในระดับประเทศ และการจัดตั้งองคกรที่เหมาะสมโดย
มีองคกรอิสระเขามามีบทบาทในการประเมิน
• ควรจะมีการหารือเกี่ยวกับคํานิยามของปา และความเปนเจาของภายใตกลไกเรดดพลัส
• ควรทบทวบและวิเคราะห นิยาม คําวา “สาเหตุการทําลายปา” ควรระบุสาเหตุหลักในการทําลายปา
เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน นโยบายหรือแผนเศรษฐกิจ สาเหตุการทําใหปาเสื่อมโทรม แนวทางในการ
แกปญหาลักลอบตัดไมเถื่อน รวมทั้งชี้แจงในเรื่องผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมตอคนในชุมชน
อางอิงกฏหมาย พรบ.ปาไม ระบุและบรรจุรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิของชนเผาพื้นเมือง ตามมาตรา 66, 67 และ
มีการเปรียบเทียบการจัดการปาไมจากชุมชนดั่งเดิม กับวิธีการดําเนินงานตามกลไกเรดดพลัส
• การนิยามคําใหมๆ ใน R-PP ตองนํามาหารือกันใหม ผานการรับรองจากภาคสวนตางๆ ปาชุมชน ชน
เผา ไรเลื่อนลอย หรือ ไรหมุนเวียน ใครผูกระทํา
• ยึดตาม รัฐธรรมนูญของประเทศไทย ตามมาตรา 66, 67 และ CBD ขอ 8J และ10C
• การจั ดตั้ งศู นย ขอมูล เรดด พลั ส ที่เปน อิส ระจากหน วยงานรั ฐ และการจัด ตั้ง ศูน ยเรดดพ ลัส ภาค
ประชาชน
• สนับสนุนกลไกเรดดพลัสเปนแบบกองทุนในขณะนี้ยังไมเห็นดวยกับกลไกตลาด เนื่องจากตองการให
ประเทศพัฒนาแลวลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศตนเองกอน
• ควรมีการจัดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลัก/รอง
• ใหรัฐออกเอกสารแสดงสิทธิทํากินใหกับคนในทองถิ่น เพราะหากมีสิทธิในที่ดินทํากินชาวบานก็
ชวยกันอนุรักษ สามารถปลูกตนไมในที่ของตนเองได โดยไมตองกลัวความผิด
• การดําเนินกลไก REDD+ ตองเปนไปตามบริบทของสังคม
• ตัวชี้วัดทีน่ ําเสนอ ควรใหสอดรับบริบทของทองถิ่น เชน ระบบวนเกษตรบนที่สูงกับพื้นราบมีความ
แตกตางกัน
• ยอมรับและใหความสําคัญชุมชนทองถิ่นและชนเผาพื้นเมือง ที่พึ่งพิงปาและอาศัยอยูในเขตปาในการ
ดูแลรักษาปาไม รัฐควรมีมาตรการสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นและชนเผาพื้นเมืองมีความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน โดยในสวนของหนวยงานรัฐทําหนาที่หนุนเสริมและเรียนรูรวมกัน
• ทั้งนี้พื้นที่นํารองที่จะเกิดขึ้นนั้นควรมีการกระจายอยางทั่วถึง เพื่อไมใหเกิดการกระจายซ้ํา เพราะมี
ผลตอความนาเชื่อถือของโครงการ
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• ตัวแทนสมาคมมงภูทับเบิกเพชรบูรณ กลาววา มีความอุนใจที่ทางรัฐไดนําเอาเรดดพลัสเขามา
ดําเนินการ เพราะวาทําใหชาวบานไดมีโอกาสมาพูดคุยแบบนี้มากยิ่งขึ้น และไดกลาวถึงประเด็น ความมั่นคงใน
ที่อยูอาศัยความแนใจในที่อยูอาศัย มองวากุญแจสําคัญอยูที่หนา 80 วรรคที่กลาววา “รัฐบาลตระหนักถึงปญหา
ความขัดแยงการใชที่ดิน ดังนั้นในป พ.ศ. 2555 จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดิน
เชิงระบบซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน” มองวาซึ่งหากเกิดขึ้นจริงทุกอยางก็จะดําเนินการไปไดดีความ
กังวลก็จะถูกตัดออกไป รวมถึ งการรับรองสิทธิของชุมชน เพื่อเรดดพลัสเกิดผล เพราะคิดวาทางกรมอุทยานยัง
ไมมีสิทธิอํานาจมากพอ
• R-PP นี้ ควรระบุดรรชนีตัวชี้วัดวา REDD+ จะกาวสูความสําเร็จ นอกจากนี้ควรจะระบุวา REDD+
ควรจะเปนอยางไร มีประโยชนอยางไร
• คณะกรรมการ ควรมีตั้งแตระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับองคกรที่มีการยึดโยงกัน คือการยกระดับ
คณะกรรมการจากระดับลางขึ้นไปสูระดับบน ในลักษณะ คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเกษตรกร ตาม พรบ.
สภาเกษตรกร
• การนิยามปาตองใหครอบคลุม เพื่อไมใหเกิดการเสียโอกาสของประชาชน เชน “ปา คือปาทั่วไป
และพื้นที่ตนไม ที่มีสภาพคลายปา”
• REDD+ ตองสรางโอกาสใหนําพื้นที่ทุกประเภท ใหเขารวมโครงการได ซึ่งไดแก พื้นที่ปา ของ
หนวยงานตางๆ พื้นที่ปาชุมชน พื้นที่ทํากินของประชาชน ที่มีการปลูกหรือดูแล ที่มีการปลูกหรือดูแลรักษา
ตนไมมีสภาพคลายกับปา เนื่องจากเปนสัดสวนพื้นที่สวนใหญของประเทศ
• ควรสรางน้ําหนักการจัดการงบประมาณ ดานการนํารองใหเปนงบสวนใหญ เพราะเปนการสราง
กระบวนการมีสวนรวมไมเปนเวทีสรางความเขาใจ ที่ดีที่สุด
• การสรางพื้นที่นํารองในพื้นที่ตองใหครอบคลุมบริบทในพื้นที่ทุกประเภท ทุกกลุม และสรางพื้นที่นํา
รองใหมากที่สุด และกระจายใหทั่วประเทศและการนํารอง เสมือนการคุมครองการดําเนินการ แกปญหาที่ดิน
ทํากินของประชาชน ทั้งนี้จะตองมีการหางบประมาณมาสนับสนุนดําเนินการเพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณ
เตรียมความพรอมมีงบประมาณจํากัด
ขอกังวล ความคาดหวัง และการปฏิบัติที่ดีในพื้นที่ซึ่งจะเปนตัวอยางที่เปนประโยชนที่สามารถนํามาใชในการ
ดําเนินงานเรดดพลัสไดสรุปไวในภาคผนวกที่ 1b-6
วิธีการและเครื่องมือที่ใชในชวงการแบงปนขอมูลและสุนทรียสนทนาในระยะแรกของกลไกเรดดพลัสและ
การจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ
• การสัมภาษณ
• การประชุมแบบเนนกลุมเปาหมายกับชุมชนทองถิ่นและกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง
• การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
• การประชุมของกรมอุทยานฯ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
การกําหนดยุทธศาสตรทางดานขอมูลขาวสารและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสําหรับกลไกเรดดพลัส
แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการเตรียมความ
พรอมตอกลไกเรดดพลัส ประกอบกับความซับซอนของกลไกเรดดพลัสและการมีสวนเกี่ยวของกับหลายภาคสวน
จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสําหรับการดําเนินงานเรดดพลัส
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ในระดับชาติ และมีความจําเปนในการกําหนดรูปแบบการสื่อสารและสื่อที่มีความหลากหลายและเขาถึงผูมี
สวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ในระยะดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูล
ข า วสารได อ ย า งเหมาะสมตามเวลาและวั ฒ นธรรม ทั้ ง นี้ มิ ไ ด เ ป น เพี ย งการส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มในการ
ดําเนิน งานเทา นั้น แตยั งเปน การสรา งความเชื่ อมั่ นว าทั ศนคติ ของผูมี สว นไดส วนเสี ยเหลา นั้น จะรวมอยูใน
กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานในระดับประเทศ กิจกรรมที่ตองดําเนินการมีดังนี้
• การปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัย
• กลไกเพื่อใหขอมูลถึงผูมีสวนไดสวนเสียกอนการปรึกษาหารือ และมีการรายงานใหทราบภายหลัง
การหารือเพื่อใหสามารถตรวจสอบได
• การสรางความเชื่อมั่นวาประเด็นและขอกังวลตางๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียไดถูกนําไปใชในการ
ปฏิบัติ
• การสงเสริมเครือขายเยาวชนเพื่อการจัดการองคความรูเกี่ยวกับเรดดพลัส
ระบบการตอบสนองจะเปนรูปแบบของฐานขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียที่มีการออกแบบระบบเปนแบบที่
เปนมิตรแกผูใช และการเก็บรักษาขอมูลจะเขาถึงไดสะดวก ระบบฐานขอมูล ดังกลาวจะสามารถบันทึกและ
จําแนกขอเสนอแนะไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะนํามาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเปนขอมูลที่ใช
ประโยชนได
รูปแบบของการสื่อสารและการใหขอมูลที่จะมีการพัฒนา
ตัวอยางรูปแบบเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อใหกับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ เชน
• เว็บไซตของเรดดพลัส, เฟสบุก
• สิ่งพิมพ เชน แผนพับและคูมือเปนภาษาทองถิ่น
• แถลงการณ ขาวแจก
• วัสดุโสตทัศน ในระดับทองถิ่น
• วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนแพรภาพในหมูบานและจังหวัด
• การประชุมเชิงปฏิบัติการทางดานวิชาการ
• หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
• การฝกอบรมผูดําเนินรายการของชุมชน
• การประชุมเชิงปฏิบัติระดับอําเภอ จังหวัด และประเทศ
• หลักสูตรฝกอบรม
• การใชละครพื้นบาน
• การใชรูปแบบการกระจายขอมูลขาวสารตามวิถีชุมชน
• ระบบการสื่อสารและสารสนเทศที่เหมาะสมในระดับชาติและระดับทองถิ่น
ตารางที่ 1b-5 เปนการสรุปกิจกรรมและงบประมาณในการดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร และการสื่อสารในชวง
ระยะแรกของการเตรียมความพรอม
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ตารางที่ 1b-5: สรุปกิจกรรมและงบประมาณในการดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร และการจัดเวทีสุนทรียสนทนา
ใหแกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลัก
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
2558 2559 2560 2561
รวม
การจัดทําแผนการเผยแพรขอมูลและการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
15
15
0
0
30
จัดสื่อภาษาทองถิ่น
10
15
15
15
55
จัดหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
10
10
10
0
30
พัฒนาและจัดการเว็บไซต
11
0
0
0
11
จัดทําเอกสารสิ่งพิมพ
5
5
11
5
26
การเผยแพรขอมูลในระดับภูมิภาคอาเซียน
0
0
10
10
20
การประชุมหรือเวทีสุนทรียสนทนาการระดับชาติ
15
15
15
10
55
การประชุมหรือเวทีสุนทรียสนทนาระดับจังหวัดและชุมชน
30
30
30
20
110
การเสริมสรางศักยภาพในการสือ่ ขอมูลขาวสารและอื่นๆ
35
35
20
20
110
เครือขายเยาวชน (4 ภูมิภาค)
0
7
7
7
21
รวม
131 132 118
87
468
รัฐบาล
11
11
12
7
41
FCPF
120 121 106
80
427
งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
รวม
การจัดสื่อภาษาทองถิ่น
54
0
0
0
54
หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
90
0
0
0
90
พัฒนาและจัดการเว็บไซต
16
0
0
0
16
การจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ
45
45
50
45
180
การเผยแพรขอมูลในระดับภูมิภาคอาเซียน
50
50
50
50
200
การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลลัพธของการดําเนินกิจกรรมนํารอง
0
18
20
18
54
การประชุมเชิงปฎิบัติการระดับชาติ
18
18
20
18
72
การประชุมเชิงปฎิบัติการระดับจังหวัดและชุมชน
221 221 246 221
884
การเสริมสรางศักยภาพ
15
15
20
15
60
ความชวยเหลือดานวิชาการ
18
18
20
18
72
เครือขายเยาวชน (4 ภูมิภาค)
20
20
20
20
80
รวม
547 405 405 405
1,762
กิจกรรม
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1c. กระบวนการมีสวนรวม และการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ
มาตรฐาน 1C เนื้อหาขององคประกอบนี้จะตองระบุใหครอบคลุม เรื่อง
กระบวนการมีสวนรวม และการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกีย่ วของ
ความเปนเจาของ ความโปรงใส และการเผยแพรขอมูลขาวสารของการจัดทําขอเสนอโครงการ โดยหนวยงาน
ของรัฐและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน โดยเนื้อหาที่จะตองระบุ คือ 1) การสรางกระบวนการมีสวนรวมและ
การรับฟงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการ 2) การสรางความเปนเจาของทั้งแกหนวยงานภาครัฐและ
ชุมชน 3) แผนการดําเนินงานการสรางกระบวนการมีสวนรวม และการรับฟงความคิดเห็นในชวงระยะเวลา
เตรียมความพรอม 4) กระบวนการนําขอคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพรอมของ
ประเทศ และ 5) กลไกในการรับฟงขอรองทุกขโดยผานกระบวนการมีสวนรวม และการรับฟงความคิดเห็น
ตลอดจนการแกปญหา

ความเปนมา

การดําเนินงานในระยะการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสของประเทศ จะตองมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนอยางกวางขวาง ใหครอบคลุมทุกองคประกอบของขอเสนอโครงการ
โดยวิ ธี ก ารแผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร การจั ด เวที สุ น ทรี ย สนทนา และการรณรงค ใ นรู ป แบบเคลื่ อ นที่ ทั้ ง นี้
กลุมเปาหมายจะครอบคลุมทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวน
รวมในระยะการเตรียมความพรอมของประเทศ การใชกระบวนการมีสวนรวมจะทําใหเกิดความโปรงใสในการ
ตัดสินใจ โดยการกระจายอํานาจสูผูมีสวนเกี่ยวของ และใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล

กระบวนการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็น

การเขารวมกิจกรรมของผูมีสวนไดสวนเสีย: วัตถุประสงคของกระบวนการมีสวนรวมและการรับฟง
ความคิดเห็น คือ
• สรางจิตสํานึกเรื่องกลไกเรดดพลัสใหผูมีสวนไดสว นเสียที่เขารวมกระบวนการกลไกเรดดพลัส การ
สรางจิตสํานึกเปนเรื่องสําคัญทีจ่ ะตองดําเนินการกอนทําการตัดสินใจเรื่องสําคัญใดๆ เครือขายสตรี
และเยาวชนเปนเปาหมายหนึ่งของการสรางจิตสํานึก โดยไดมกี ารเสนองบประมาณสําหรับจัดตั้ง
เครือขายเยาวชนไวในองคประกอบที่ 1b
• สรางกระบวนการรับฟงความคิดเห็นใหครอบคลุมทั้งประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรดดพลัส
กับผูมีสวนไดสว นเสียทุกภาคสว นทั้งในภาครัฐ บาล ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และชุมชน
ทองถิ่นที่พึ่งพิงปา รวมทั้งเครือขายกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง
• สรางชองทางทีช่ ุมชนทองถิ่นทีพ่ ึ่งพิงปารวมถึงเครือขายกลุมชาติพันธุท ี่อยูบนพืน้ ทีส่ ูงและ
ภาคเอกชนซึ่งไดรับผลกระทบสามารถเขาถึงขอมูลและเขามามีสวนรวมในการออกแบบและการ
ดําเนินกิจกรรมเรดดพลัสได
• ปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเรดดพลัส โดยใหแสดง
ความคิดเห็นและรับฟงประสบการณขององคกรภาคประชาสังคม ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา รวมถึง
เครือขายกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง ภาคเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
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• สนับสนุนการพัฒนาเครือขายควบคุมดูแลครอบคลุมทุกภาคสวนที่มีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทดี่ ิน และสามารถเขาถึงการบริการทางสังคมได มีความโปรงใส และ
ตรวจวัดได
• ผลักดันสูผ ลลัพธที่เทาเทียมกันของนโยบายและกิจกรรมเรดดพลัส และเพิ่มโอกาสใหชุมชนทองถิ่น
ที่พึ่งพิงปาไดรับประโยชนจากรายไดของการดําเนินการเรดดพลัสตลอดจนการปรับปรุงธรรมาภิบาล
ภาคปาไม
ในชวงเริ่มตนของการเผยแพรขอมูลขาวสาร จะตองกําหนดโครงสรางและกลไกของกระบวนการมีสวนรวม
ใหชัดเจน เพื่อจะใชในการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา
การจัดเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็น และการเผยแพรขอมูลขาวสาร จะชวยใหทุกภาคสวนไดรับทราบถึง
การเตรียมความพรอมในการดําเนินงานเรดดพลัสของประเทศ อีกทั้ง จะตองมีการหารือในประเด็นอื่นๆ ที่มี
ความสําคัญเกี่ยวของกับการดําเนินงาน เชน สิทธิในที่ดิน สิทธิทํากินหรือใชประโยชน บทบาทของภาคเอกชน
การจัดองคกรรองรับการดําเนินงาน การเสริมสรางศักยภาพที่ตองการ การจัดระบบการจัดสรรผลประโยชน
เปนตน นอกจากนี้ ประเด็นที่เกี่ยวกับสตรีและเยาวชน ถือวาเปนประเด็นที่จะตองมีการวิเคราะห เนื่องจาก
ทั้งสตรีและเยาวชน มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เชนเดียวกัน
เปาหมายของแผนการสรางกระบวนการมีสวนรวม และการรับฟงความคิดเห็น
• สรางจิตสํานึกที่เกี่ยวของกับเรดดพลัส
• สรางกระบวนการตัดสินใจรวมกัน
• สรางการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
• การบูรณาการวัตถุประสงคของการดําเนินงานกับมาตรการปองกันผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคเฉพาะ
•

จัดทําชองทางที่ผูรับผลประโยชนสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศและมีสวนรวมในการออกแบบและ
ดําเนินกิจกรรมของกลไกเรดดพลัส

•

สรางจิตสํานึกสําหรับการสรางกระแสขามสาขาเรื่องกิจกรรมและกระบวนการตรวจติดตามที่
สามารถมีสวนชวยในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอันเนื่องมาจากการตัดไมทําลายปา
และการทําใหปา เสื่อมโทรม
ปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการตัดสินใจ
สงเสริมการพัฒนากรอบการควบคุมดูแลที่มีการบริการทางสังคมและมีความโปรงใส
สงเสริมผลลัพธที่เทาเทียมกันของนโยบายกลไกเรดดพลัส
เพิ่มโอกาสที่ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาไดรับประโยชนจากรายไดที่มาจากกลไกเรดดพลัส
กําหนดนิยามของตัวชี้วัดสําหรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเรดดพลัส
หารือเรื่องความขัดแยงของผูใชประโยชนที่ดินที่อาจจะเกิดขึ้นไดและที่มีอยู บทเรียนเรื่องการ
จัดการความขัดแยงและใหขอเสนอแนะกรอบงานสําหรับมติและกระบวนการจัดการที่รวมเขากัน
ไดและที่มีความโปรงใส
ใชการแจงลวงหนาการหารือและฉันทามติ (FPIC) ในการเขารวมดําเนินการในพื้นที่นํารองของ
เรดดพลัส โดยจะเปนการใหขอมูลขาวสารแกชุมชนและกลุมชาติพันธุ ในพื้นที่ลวงหนา โดยจะให
เวลาในการรวมหารือและตัดสินใจในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงกรณีมีการดําเนินการใน

•
•
•
•
•
•

•
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การจัดทําโครงการนํารองในระดับชุมชนจะตองนําลักษณะของฉันทามติมาใชเพื่อจะไดทราบวา
ชุมชนมีความตองการใหเปนพื้นที่นํารองหรือไมและควรจะตองมีการดําเนินการอยางไร อนึ่ง
กระบวนการดังกลาว จะตองมีการใหการศึกษา และเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการอยางคอยเปน
คอยไป

กลุมเปาหมายที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียรายสําคัญสําหรับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็น
ในระยะการดําเนินงานเตรียมความพรอม จะมีการดําเนินการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียตามที่ระบุ
ใน องคประกอบที่ 1b เพื่อใหไดผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของครบถวนในระยะการดําเนินงานเรดดพลัส ซึ่งกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย
• กระทรวง/ทบวง/กรม หรือหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการใชที่ดิน
• หนวยงานเอกชน โดยเฉพาะผูผลิตผลิตภัณฑไม พลังงาน เหมือง และทีป
่ รึกษา
• องคการพัฒนาเอกชน/มูลนิธิ โดยเฉพาะที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ
• ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา และกลุมชาติพันธุที่อยูบ
 นพืน้ ที่สงู
• กลุมสตรีและเยาวชน
• หนวยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา
• หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย
• กลุมผูดอยโอกาส

ประเด็นหลักสําหรับการรับฟงความคิดเห็น
ขอมูลพื้นฐานของเรดดพลัส ผลกระทบ และความเสี่ยง
จากทางเลือกของยุทธศาสตรเรดดพลัสของประเทศ ไดมีการหารือในประเด็นที่สงผลกระทบตอการใช
ที่ดิน การแบงปนผลประโยชน และในเรื่องที่เกี่ยวของกับปาไม หัวขอที่จะเปนประเด็นในการหารือเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ไดแก
• สถานการณปาไมของประเทศ
• นโยบายในอดีตและปจจุบนั ที่กอ ใหเกิดการสูญเสียพื้นที่ปา ไม และการเสื่อมโทรมของปา
• สาเหตุหลักของการสูญเสียพื้นทีป่ าไม และการเสื่อมโทรมของปา
• การเสนอทางเลือกยุทธศาสตร
• ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่จะเกิดจากการดําเนินงานเรดดพลัส และ
วิธีการลดความเสี่ยง
• การครอบครองที่ดิน และสิทธิในการใชประโยชนที่ดนิ
• การกระจายรายไดอยางเทาเทียม
• ธรรมาภิบาลภาคปาไม
• การสรางชองทางการรองทุกขทมี่ ีประสิทธิภาพ และกลไกในการแกไขปญหา
• กรอบการจัดตั้งองคกร นโยบาย และระเบียบ เพื่อรองรับการดําเนินงานเรดดพลัส
• คาเสียโอกาสในการใชที่ดิน
• ความสนใจของชุมชนที่พึ่งพิงปา
• ระบบการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปา และการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการ
ทําลายปา ที่มีอยูและที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต
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• การมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมในการวางแผนและดําเนินงานเรดดพลัส
• โครงการและกิจกรรมเรดดพลัส ที่มีศักยภาพในการดําเนินงาน
• ระบบติดตาม รายงาน และทวนสอบ (MRV) และเสนฐานอางอิง (RELs)
การสรางความมั่นใจในกระบวนการมีสวนรวม
ความสําคัญของการเขามามีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการของกลไกเรดดพลัสนั้น
จะตองถูกคํานึงถึง และเปนที่ยอมรับ โดยจะตองมีการประกันหรือการสรางความมั่นใจถึงการเขามามีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนทองถิ่นที่พึงพิงปาและกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง
ควรจะตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งในชวงระยะการเตรียมความพรอมการมีสวนรวมและ
การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียหลักไดมีการดําเนินการในลักษณะของสุนทรียสนทนา และไดมี
การกําหนดแผนสําหรับการรับฟงความคิดเห็น การมีสวนรวม และการเสริมสรางความรู ขึ้นในชวงของการ
จัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา จะมีการจัดใหมีการเขามา
มีสวนรวมอยางแทจริง ในการดําเนินการจะมีการจัดตั้งคณะทํางานดานรับฟงความคิดเห็น การมีสวนรวม และ
การรั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข ขึ้ น เป น ส ว นหนึ่ ง ของการจั ด องค ก รของกลไกเรดด พ ลั ส (ดู องค ป ระกอบที่ 1a)
คณะทํางานชุดนี้จะประสานงานกับหนวยงานระดับประเทศที่รับผิดชอบในการเปนผูนํากระบวนการของกลไก
เรดดพลัส เพื่อใหมีความมั่นใจถึงการมีสวนรวมในทุกระยะกับผูมีสวนไดสวนเสียหลักและเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเขามามีสวนรวมของบุคคลเหลานั้น ทั้งในขั้นของการจัดทําและการดําเนินการตามขอเสนอการ
เตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส ซึ่งรวมถึงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับยุทธศาสตรเรดดพลัสระดับชาติ ระดับ
การอางอิง การตรวจติดตามคารบอนและผลประโยชนรวมจากกลไกเรดดพลัส การออกแบบกลไกการแบงปน
ผลประโยชนและระบบการรับเรื่องราวรองทุกขที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนที่คาดหวังวาการมีผูมีสวนไดสวนเสีย
ตางๆ เขามารวมดวยนั้น จะสงผลใหไดโครงสรางองคกรที่ยั่งยืนซึ่งจะเปนการประกันการมีสวนรวมอยางเปน
รูปธรรม ในการตัดสินใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรและกิจกรรมของกลไกเรดดพลัสหลังจากระยะของการเตรียมความ
พรอม โดยจะมีการจัดทําแผนของการจัดทําโครงสรางการมีสวนรวมที่มีอยูเชนเดียวกันเพื่อเสริมสรางใหแก
กระบวนการของการเขามามีสวนรวม เปนที่ยอมรับวาการมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมนั้นจะตองเปนการ
รวมกันเพื่อการสรางสรรคกับองคกรภาคประชาสังคมและชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปารวมถึงกลุมชาติพันธุที่อยูบน
พื้นที่สูงตามที่อธิบายไวขางลางนี้
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ตารางที่ 1c-1 กิจกรรมและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนในแตละกิจกรรม เพื่อสรางความ
มั่นใจตอกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสตารางที่ 1c-1: การมี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อรับรองการมีสวนรวม
หนวยงานภาครัฐ
กิจกรรม
การสรางเสนฐานอางอิง (การสํารวจปริมาณ
คารบอน และขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม)
การสรางระบบการตรวจติดตาม รายงาน
และทวนสอบ (MRV)
การสรางระบบปกปองผลกระทบที่จะเกิด
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม (safeguards)
การออกแบบเรื่องการแบงปนผลประโยชน
การจัดการเรื่องการถือครองที่ดิน
ธรรมาภิบาลภาคปาไม
การสรางกลไกเพื่อรองรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข

X

X

X

ชุมชนทองถิ่น
รวมถึงกลุมชาติ
พันธุที่อยูบน
พื้นที่สูง
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

ระดับ ระดับ
ชาติ ทองถิ่น

ภาค
ประชา
สังคม

ภาค
เอกชน
X

X
X

ขั้นตอนการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นและกระบวนการมีสวนรวม
จากประสบการณในการเผยแพรขอมูลขาวสารและการจัดเวทีรับฟงขอคิดเห็นในระหวางการจัดทํา
ขอเสนอโครงการ ทําใหเห็นวากระบวนการมีสวนรวมมีความสําคัญ ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกภาคสวนจะตองไดรับขอมูลขาวสาร และเขาใจในกลไกเรดดพลัส การเสริมสรางศักยภาพในเรื่องดังกลาวแก
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ภาคสวนที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน องคกรภาคประชาสังคม และชุมชนทองถิ่นรวมถึงที่อยูบนพื้นที่สูง จะสงผลตอความสําเร็จของการ
ดําเนินงานเรดดพลัส กระบวนการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นจะตองดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป
จะตองมีเวลาเพียงพอที่จะพัฒนาขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับเรดดพลัสใหมีความถูกตองเพื่อที่จะเผยแพร
สูกลุมเปาหมายตอไป โดยคณะทํางานดานการรับฟงความคิดเห็น การมีสวนรวม และการรับเรื่องราวรองทุกข
ภายใตสํานักงานกลไกเรดดพลัส จะรับผิดชอบกิจกรรมตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: การสรางจิตสํานึก และการเสริมสรางศักยภาพ
บทบาทของภาคประชาสังคม และชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา: ในระยะนี้ จะใหความสําคัญตอการสราง
จิตสํานึก และการเสริมสรางศักยภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเรดดพลัส โดยใหครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียในทุก
ภาคสวน และทุกระดับที่จะเกี่ยวของกับการดําเนินงานเรดดพลัส ในระยะเริ่มตนของการเตรียมความพรอม
จะตองใหความสําคัญกับการสรางจิตสํานึกและเสริมสรางศักยภาพ กอนที่จะมีการตัดสินใจใดๆ และเพื่อให
ไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดสวนเสียในระดับทองถิ่น กระบวนการรับฟงความคิดเห็นจะตองไดรับการ
สนับสนุนจากภาคประชาชน และเครือขายชุมชน ในการสรางเวทีของภาคประชาสังคม ในการเสริมสราง
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ศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรู การสรางความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการมีสวนรวมในระดับ
ทองถิ่น กับ กระบวนการวางแผนและการตัด สินใจในระดับ ประเทศ ซึ่งเวที หรือเครือข ายดังกลา วจะตอง
เชื่ อ มโยงกั บ คณะทํ า งานเฉพาะกิ จ ด า นเรดด พ ลั ส โดยจะต อ งมี ก ารกระจายอํ า นาจในการตั ด สิ น ใจและ
การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางศักยภาพในระดับทองถิ่นที่เกี่ยวกับความพรอมเรดดพลัส ในชวงของ
การเตรียมความพรอม รัฐบาลจะเปนหุนสวนกับเวทีดังกลาวเพื่อสนับสนุนและดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
บางประการ ซึ่งเปนเปาหมายของชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปารวมถึงกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง
การสรางชองทางการรองทุกขที่มีประสิทธิภาพ และกลไกการแกไขปญหาสําหรับเรดดพลัส: ความ
เสี่ยงทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ในการดําเนินงานเรดดพลัส อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงไดหากไมไดรับ
การจัดการที่ดี ดังนั้น จึงเปนเรื่องสําคัญที่ประเทศไทยจะตองสรางชองทางการรองทุกขที่มีประสิทธิภาพ และ
กลไกการแกไขปญหาเพื่อรองรับและจัดการกับขอขัดแยงที่จะเกิดขึ้นในระยะการเตรียมความพรอมของประเทศ
โดยจะตองตระหนักวากลไกการรองทุกขและการแกไขปญหาที่ดีนั้น จะตองตอบสนองตอความเดือดรอนของ
ประชาชน สามารถชวยจําแนกปญหาไดอยางทันทวงที โดยจะตองมีความนาเชื่อถือ ไววางใจ และรับผิดชอบตอ
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ในระยะการดําเนินงาน จะตองมีการประเมินวาชองทางตางๆ ที่มีอยูแลวทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับชาติ สามารถที่จะเปนชองทางรับเรื่องราวรองทุกขไดอยางโปรงใส เปนธรรม และเทา
เทียมหรือไม และกลไกในการแกไขปญหาจะตองเปนประเด็นที่จะตองยกขึ้นมาหารือภายใตกลไกเรดดพลัส
ซึ่งกรอบการดําเนินงานเกี่ยวกับความขัดแยง หรือการรองทุกข จะตองมีการกําหนดโครงสราง ที่สามารถ
ดําเนินงานได และมีธรรมาภิบาล ซึ่งอาจจะใชชองทางการรองทุกขที่ชุมชนทองถิ่นมีอยูแลวก็ได รายละเอียด
การจัดสรางกลไกดังกลาวจะตองมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอไป
ระบบการตอบสนองต อการรับ ฟงความคิดเห็นจะตองอยู ในรู ปแบบของฐานขอมูลของผู มีสว นได
สวนเสีย โดยเปนรูปแบบ/ระบบที่ใชไดงาย และออกแบบใหสามารถเขาถึงขอมูลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็น
ได โดยระบบดังกลาวจะตองมีประสิทธิภาพในการเก็บบันทึก และสามารถจัดแยกขอคิดเห็นตางๆ เพื่อใหอยูใน
รูปของขอมูลที่นําไปใชประโยชนไดงาย
ขั้นตอนที่ 2: กิจกรรมนํารองและการทดสอบ
ประเทศไทยเสนอที่ จ ะดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมนํ า ร อ งในระยะการเตรี ย มความพร อ ม ถึ ง แม ใ นช ว ง
การเตรี ยมความพรอมเงิ นสนับสนุ นที่จะได จากกองทุน FCPF จะใชเฉพาะการวางแผนดานยุท ธศาสตร
การเสริมสรางศักยภาพ และการเตรียมขอมูลเชิงวิชาการเทานั้น อยางไรก็ตาม การเตรียมการในการคัดเลือก
พื้นที่นํารองจะไดมีการพิจารณาจากบทเรียนตางๆ ที่ผานมา ในการดําเนินโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม
โดยมีชุมชนเปนฐาน ยกตัวอยางเชน โครงการจัดทําแนวเชื่อมตอเพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (BCI)
โครงการ การจัดการลุมน้ําและปาไมโดยใชชุมชนเปนฐานอยางบูรณาการเพื่อการบริการระบบนิเวศ (CBFCM)
และโครงการจัดการพื้นที่คุมครองอยางมีสวนรวม (JoMPA) เปนตน
การคัดเลือกพื้นที่และกิจกรรมนํารอง จะตองครอบคลุมในทุกภูมิภาคที่มีลักษณะทางภูมิประเทศ
ที่ตางกัน และลักษณะขนบธรรมเนียบประเพณีตางๆ จากการที่ประเทศไทยแบงออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต วิธีดําเนินการที่ประสบความสําเร็จในภาคหนึ่งอาจจะไมมี
ความเหมาะสมกับภาคอื่นๆ พื้นที่นํารองจะตองสามารถกอใหเกิดความเขาใจในกลไกเรดดพลัสเปนอยางดี
สําหรับกิจกรรมนํารองนั้นจะตองนําบทเรียนที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมนํารองมาใชในการพัฒนายุทธศาสตร
เรดดพลัสของประเทศ ตอไป กลไกในการตรวจติดตามที่ออกแบบขึ้นสามารถนําไปทดลองใชในพื้นที่นํารองได
ดังนั้น กอนที่จะมีการคัดเลือกพื้นที่นํารอง จึงมีความจําเปนที่จะตองใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
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เรดดพลัสทั้งหมดแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวจะเปนกิจกรรมหลักที่ดําเนินการ
อยางตอเนื่องในระยะการเตรียมความพรอมของประเทศ เปนเวลาอยางนอย 3 ป
ขั้นตอนที่ 3 : พรอมเขาสูกลไกเรดดพลัส
ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการรับฟงความคิดเห็น คือ การประเมินผลที่ไดจากกิจกรรมนํารองกอน
การเขาสูกลไกเรดดพลัสอยางเต็มรูปแบบ โดยจะใชการดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเชิงลึกจากผูมี
สวนเกี่ยวของทุกภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา สําหรับ
การประเมินผล
รายละเอียดของแผนงานสําหรับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมจะจัดทําขึ้นในชวง
ระยะการเตรียมความพรอม อยางไรก็ตาม สามารถสรุปแผนการดําเนินการไดตามที่แสดงไวใน ภาพที่ 1c-1
และสรุปกิจกรรมและงบประมาณแสดงไวในตารางที่ 1c-2
ขั�นตอนที� 1
การสร้างจิตสํานึกและการ
เสริมสร้างศักยภาพ

ป�ที� 1

ขั�นตอนที� 2
กิจกรรมนําร่องและการ
ทดสอบ

ป�ที� 2-4

การรับฟ�งความคิดเห็น
และฝ�กอบรม เรื�อง
เรดด์พลัส

การจั ดฝ� กอบรม
หลักสู ตรต่างๆ

ป�ที� 4

การคัดเลือกพื�นที�และ
กิจกรรมนําร่อง
การจัดทําเส้นฐาน
อ้างอิง และระบบ
การตรวจติดตาม
รายงาน และทวน
สอบ

การทดสอบ
ยุทธศาสตร์
เรดด์พลั ส

การรั บฟ�งความ
คิดเห็น เฉพาะกลุ่ม

ขั�นตอนที� 3
พร้อมเข้าสู่กลไกเรดด์พลัส

การตัดสินใจเข้าร่วม
กลไกเรดด์พลัส
การรั บฟ�งความ
คิดเห็นเชิงลึก

การแบ่ง ป�น
ผลประโยชน์

ภาพที่ 1c-1: แผนการดําเนินการในการรับฟงความคิดเห็น และกระบวนการมีสวนรวม ในระยะการเตรียม
ความพรอมในการดําเนินการเรดดพลัส
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เกณฑเพื่อใชพิจารณาในการคัดเลือกรายการในการตรวจสอบในชวงการดําเนินการซึ่งสามารถปรับปรุงได
ตามความเหมาะสม ไดแก
1. การเขามามีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย: ตรวจสอบเพื่อดูวา มีการแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวม
ที่สมบูรณ ที่มปี ระสิทธิภาพ และที่กําลังดําเนินการอยู ของผูมีสว นไดสวนเสียหลัก ไดอยางไร?
2. กระบวนการรับฟงความคิดเห็น: ตรวจสอบเพื่อดูวามีหลักฐานอะไรบางที่แสดงวากระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นระดับชาติและระดับทองถิ่นมีความชัดเจน มีความครอบคลุมกวางขวาง มีความ
โปรงใส และอํานวยความสะดวกการเขาถึงขอมูลสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม
ไดอยางถูกเวลาและกาลเทศะ?
3. การแบงปนขอมูลสารสนเทศและความสามารถในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ:
• ตรวจสอบเพื่อดูวา การจัดองคกรและการบริหารจัดการของกลไกเรดดพลัสแสดงใหเห็นถึง
การแบงปนและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ (เกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดในการเตรียมความ
พรอม ซึ่งรวมถึงการพัฒนายุทธศาสตรของกลไกเรดดพลัส ระดับการอางอิง และระบบการ
ตรวจติดตาม) อยางโปรงใส แบบสอดคลองตองกัน และแบบกวางขวาง ไดอยางไร?
• มีหลักฐานอะไรบางที่แสดงวาสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดและผูมีสว นไดสวนเสียไดรบ
ั
ขอมูลสารสนเทศดังกลาว?
4. การดําเนินการตามผลลัพธของการรับฟงความคิดเห็น: มีการเผยแพรและการคํานึงถึง
ผลลัพธของการรับฟงความคิดเห็นในการบริหารจัดการ การพัฒนายุทธศาสตร และในกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระดับการอางอิงและระบบการตรวจติดตามอยางไร?
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ตารางที่ 1c-2: สรุปกิจกรรมและงบประมาณในการดําเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระบวนการมี
สวนรวม
กิจกรรม
จัดทําแผนการดําเนินงานการสรางกระบวนการมีสวน
รวมและการรับฟงความคิดเห็นในชวงระยะเวลา
เตรียมความพรอม
การรับฟงความคิดเห็นและการสรางจิตสํานึกระดับ
ภูมิภาค
การรับฟงความคิดเห็นและการสรางจิตสํานึกระดับ
ทองถิ่น
คณะทํางานประสานงานกับผูมสี วนไดสวนเสีย
พัฒนากรอบในการรองทุกขและชองทางการแกปญหา
การจัดการกลไกการรองทุกขในทุกระดับ
รวม
รัฐบาล
FCPF

งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
2558
2559
2560
2561
รวม
10

15

0

0

25

10

20

20

10

60

30
10
35
10
105
11
94

30
10
35
35
145
15
130

30
10
30
35
125
12
113

30
10
30
35
115
11
104

120
40
130
115
490
49
441

งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
การรับฟงความคิดเห็นระดับภูมิภาค
108
108
108
108
การรับฟงความคิดเห็นระดับทองถิ่น
20
20
20
20
ฝกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามมูลคาผลประโยชน
รวมที่ไดรับจากการดําเนินงาน
90
90
90
90
การจัดเวทีประชาสังคมเรดดพลัส
18
18
18
18
การสรางระบบปองกันผลกระทบที่จะเกิดตอสังคม
และสิ่งแวดลอม
45
45
45
45
โครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับ REDD+
20
20
20
20
พัฒนากรอบในการรองทุกขและชองทางการแกปญหา
25
20
0
0
การจัดการกลไกการรองทุกขในทุกระดับ
13
30
30
39
การเผยแพรขอมูลการรองทุกข
20
40
40
70
รวม
359
391
371
410
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องคประกอบที่ 2: การเตรียมยุทธศาสตรเรดดพลัส
2a. การประเมินการใชที่ดิน สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน กฎหมายปาไม นโยบาย
และธรรมาภิบาล

มาตรฐาน 2a เนื้อหาขององคประกอบนี้จะตองระบุใหครอบคลุม เรื่อง:
การประเมินการใชทดี่ ิน สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใชทดี่ ิน กฎหมายปาไม นโยบาย และธรรมาภิบาล:
การวิเคราะหในประเด็นตางๆ ไดแก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินหลัก ปจจัยทีก่ อใหเกิดการทําลายปาและการทําใหปา
เสื่อมโทรมในทุกภาคสวนที่เกีย่ วของกับการดําเนินการเรดดพลัส การยอมรับในสิทธิการถือครองที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ความสําเร็จและความลมเหลวในการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการในการลดการทําลาย
ปาและการทําใหปา เสื่อมโทรม ระบุชองวาง ความทาทาย และโอกาสในการใชกลไกเรดดพลัส เพื่อนําไปสูการพัฒนายุทธศาสตร
เรดดพลัส

คํานํา
องคประกอบยอยสวนนี้เปนการประเมินการใชที่ดิน สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน กฎหมาย
ปาไม นโยบายและธรรมาภิบาลในประเทศไทย การประเมินนี้จะชวยในการวิเคราะห 1) สาเหตุหลักของการ
ทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการปาไมอยางยั่งยืน การอนุรักษและ
การเพิ่มพูนปริมาณคารบอนกักเก็บ 2) ขอจํากัดในการใชที่ดิน กฎหมายปาไม โครงสรางทางนโยบายและธรร
มาภิบาล เปนสวนสําคัญที่นําไปสูสาเหตุของการทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปา
ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย มีอาณาเขตติดกับพมา ลาว กัมพูชา
และมาเลเซี ย มีพื้ นที่ ทั้ งหมด 51.3 ล านเฮกแตร มีพื้ น ที่ป าประมาณ 15.8 ล านเฮกแตร ในป พ.ศ. 2550
ประกอบดวยปาไมประเภทหลัก 2 ประเภท คือ ปาไมผลัดใบและปาผลัดใบ โดยแยกเปนชนิดตางๆ ดังแสดงใน
ภาพที่ 2a-1 (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2550)
Forest Types
in Thailand
ประเภทป
าไมในประเทศไทย
0.23%
0.46%
0.46%
0.69%
2.31%
2.55%
3.01%
3.24%

1.39%

37.73%

5.56%

6.71%

7.64%
10.88%

17.13%

ภาพที่ 2a-1: ชนิดปาไมในประเทศไทย
แหล ง ที่ ม า :กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั นธุ พื ช (2550)
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ปาดิบชืEvergreen
้น
Tropical
Forest
ดิบเขา Forest
HillปาEvergreen
DryปาEvergreen
ดิบแลง Forest
Mixed
Deciduous Forest
ปาเบญจพรรณ
เต็งรัง
DryปาDipterocarp
Forest
ปาForest
สน
Pine
สวนป
าสัก
Teak
Plantation
Pine
Plantation
สวนป
าสน
Bamboo
ปาไผ forest
Mangrove
ปาชายเลนForest
Disturbed
Forest
ปาถูกรบกวน
Secondary
ปารุน Forest
สวนปายูคPlantation
าลิปตัส
Eucalyptus
ปาพรุ
Fresh
Water Swamp Forest
ทุงหญา (Savannah)
Grassland

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

พื้นที่ปาไม
พื้นที่ปาไมในประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่องดังรายละเอียดในองคประกอบที่ 3 การทําลายปาในชวง
ทศวรรษที่ผานมาเปนผลมาจากหลายสาเหตุ เชน การเขาสูเศรษฐกิจฐานการตลาด การปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน (ถนน ไฟฟา สื่อสารคมนาคม ฯลฯ) การปรับปรุงวิธีการจัดการปาไม อยางไรก็ตามปจจัยตางๆ เหลานี้
มีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางมาก ปจจุบันประชาชนใชแกสในการหุงตมแทนการใชฟนและถาน และ
กอสรางบานเรือนดวยปูนซีเมนตเนื่องจากมีราคาถูกกวาไม การจัดการปาไมไดมีการปรับปรุงใหดีขึ้น เนื่องจาก
นโยบายของรัฐบาลและแรงกดดันจากภาคประชาสังคม นับตั้งแตมีการยกเลิกสัมปทานปาไมในป พ.ศ. 2532
นโยบายของรัฐบาลจะเนนการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน นโยบายดังกลาวไดให
การยอมรั บ และการสนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มของประชาชนและการลงทุ น ของภาคเอกชน อย า งไรก็ ต าม
การจัดการปาไมจะไมมีทางประสบความสําเร็จไดเลย หากไมมีเสียงเรียกรองจากสาธารณะใหมีมาตรการ
อนุรักษที่เขมแข็ง
กรอบดานกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทยรับรองสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งปาไม ตามที่ระบุไวในมาตราหลักตอไปนี้
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษ
หรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติและมีสวนรวมใน
การจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษา และการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษาและการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม
การดํา เนิน โครงการหรือ กิ จกรรมที่ อาจกอให เกิ ด ผลกระทบต อชุม ชนอย า งรุ น แรงทั้ง ทางด า น
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการ
เอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว
สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่นหรือ
องคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา 290 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1)
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่
(2)
การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่
เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
(3)
การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
(4)
การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
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รัฐบาลไทยไดตรากฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและการอนุรักษพื้นที่ปาไม รวมไปถึงน้ําและความ
หลากหลายทางชีวภาพหลายฉบับ ในปจจุบัน มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับดานการปาไมโดยตรงอยู
6 ฉบับ
และกฎหมายที่เกี่ยวของอีก 3 ฉบับ คือ
1) พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 เปนกฎหมายที่บัญญัติในเรื่องการทําไม การเก็บหา
ผลผลิ ต ของป า ที่ ไ ม ใ ช ไ ม การนํ า ไม เ คลื่ อ นที่ ของป า และไม รวมถึ ง การแผ ว ถางป า โดย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ถือเปนประมวลกฎหมายดานปาไมฉบับแรก
2) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 เพื่อคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เชน
พันธุไมและของปา สัตวปา ตลอดจนทิวทัศนปาและภูเขา ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม มิใหถูก
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกรัฐและประชาชน
สืบไป โดยประกาศพื้นที่ปาหรือปาสงวนแหงชาติเปนอุทยานแหงชาติ
3) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เปนกฎหมายในการประกาศปาสงวนแหงชาติ
การควบคุมและการบํารุงรักษาปาสงวนแหงชาติ และการใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
4) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงวน
และคุมครองสัตวปา และถิ่นอาศัยของสัตวปา
5) พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปลูกสรางสวนปา
ทําใหผูที่จะทําการปลูกสรางสวนปามีความมั่นใจในสิทธิและประโยชนที่จะไดรับจากการปลูก
สรางสวนปา เชน การยกเวนคาภาคหลวง
6) พระราชบั ญญั ติเ ลื่อ ยโซย นต พ.ศ. 2545 เพื่อควบคุ มการมีเลื่อยยนต ไว ในครอบครองและ
การนําเขามาในประเทศซึ่งจะเปนการเพิ่มมาตรการในการปองกันและปราบปรามการบุกรุกการ
ตัดไมทําลายปาตามนโยบายของรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็ไมเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพที่
ตองใชเลื่อยโซยนตโดยสุจริต
7) พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 กําหนดใหคุมครองชนิดพันธุพืช
ประจําถิ่น
8) พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 ควบคุมการคุมครองและการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพของพันธุพืช
9) พระราชบั ญ ญั ติ สง เสริ ม และรั กษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อมแห ง ชาติ พ.ศ. 2535 ดั ง แสดงใน
ภาคผนวก 2a-1 ควบคุม การปองกั น คุณ ภาพสิ่ ง แวดล อม การประเมิ น ผลกระทบสิ่ง แวดล อม
การกําหนดเขตการปองกันสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพิษ และแผนสิ่งแวดลอม
โดยที่กฎหมายเกี่ยวกับการปาไมแตละฉบับมีเจตนารมณ และการบังคับใชแตกตางกัน ประกอบกับได
มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ออกใชบังคับ รัฐบาลขณะนั้นในป 2548 จึงมีนโยบาย
ในการพัฒนากฏหมายของสวนราชการ โดยการแกไขปรับปรุงกฏหมายใหอยูภายใตกรอบแนวทาง ดังนี้
1. อนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา
66 มาตรา 67 และมาตรา 290
2. ใหเปนไปตามบทกําหนดของพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
3. ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
4. ใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล
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กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งรับผิดชอบกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504 และพ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
ทั้ง 2 ฉบับดังกลาว ตามแผนพัฒนากฎหมาย ประจําป 2548 และป 2551 ดวยการยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ
ภายใตกรอบแนวทางในการพัฒนากฎหมายดังกลาวขางตน และไดผานการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในระหวางการทบทวนและแกไขเพิ่มเติมใหเปนรางที่สมบูรณ
กรมปาไม ซึ่งรับผิดชอบพระราชบัญญัติจํานวน 4 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ปาไม พุทธศักราช 2484 พ.ร.บ.
ปาสงวน พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ.สวนปา พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. เลื่อยโซยนต พ.ศ. 2548 ไดเสนอขอแกไข
ปรับปรุง ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการและกรอบแนวทางขางตนตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนตน
มาจนถึงปจจุบัน โดยรางกฎหมายดังกลาวอยูในขั้นการดําเนินการเสนอเพื่อออกเปนกฎหมาย
กรอบงานการควบคุมที่สนับสนุนกลไกเรดดพลัสประกอบดวยกฎหมายที่มีอยูซึ่งใชจัดการเรื่องปาไม
ตามที่กลาวไวขางตน และยังมีกฎหมายและระเบียบที่สําคัญอีกจํานวนหนึ่งที่ครอบคลุมภาคสวนอื่นๆ เชน ที่ดิน
น้ํา และเหมืองแร ที่จะมีอิทธิพลตอความมีประสิทธิภาพของกลไกในการดําเนินการเรดดพลัส ในการสราง
ผลประโยชนรวม ตามที่ไดแสดงไวในองคประกอบที่ 2 จําเปนตองมีการกําหนดระเบียบใหมๆ เปนการเฉพาะ
เพื่อสนับสนุนเรดดพลัส
กรอบงานการควบคุมที่ครอบคลุมการจัดการ การอนุรักษ และการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ํา
มีความซับซอนอยางยิ่ง เนื่องจากมีกฎหมายและระเบียบมากกวา 30 ฉบับ ที่บริหารจัดการโดยกระทรวงตางๆ
8 กระทรวง (ONWRC, 2003) ซึ่งทั้งหมดเปนตัวแทนอยูในคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ปรับปรุงการประสานงาน โดยจะเห็นไดจากมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติน้ําฉบับใหม ที่ดําเนินการมาตั้งแต
พ.ศ. 2535 โดยมีการคาดหวังวารางพระราชบัญญัติน้ําดังกลาวอาจจะบัญญัติเรื่องผูใชน้ําตองจายเงินใหแกผู
จัดหาน้ําใหในรูปแบบของการจายคาตอบแทนของระบบนิเวศ (PES) แมวาผูใชน้ําบางรายไดทําการจายเงิน
ดังกลาวใหแกการจัดการลุมน้ําแลวก็ตาม แตจะตองมีระบบการแบงสันปนสวนน้ํา เพื่อประกันวาผูใชน้ําทุกราย
ไดรับสวนแบงที่เปนธรรมจากน้ําที่มีใหใชไดในฤดูกาลตางๆ แมวาจะมีรายงานวาเกษตรกรจํานวนมากสูบน้ํามา
ใชมากกวาที่ไดรับอนุญาตอยางเปนทางการเพื่อปลูกขาวปละสองครั้ง
กรอบงานการควบคุมที่ครอบคลุมสิทธิการถือครองที่ดินมีความซับซอนเชนเดียวกับเรื่องน้ํา ประมวล
กฎหมายที่ดิน (พ.ศ. 2487) นิยามความหมายของที่ดินสาธารณะและที่ดินเอกชน และบัญญัติใหบุคคลตองขอ
หนั งสื อที่ ระบุสิ ทธิ ใ นกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิ น โดยการสืบ ทอดมรดก อยา งไรก็ ต าม ตั้ งแตมี การประกาศใช ประมวล
กฎหมายที่ดินดังกลาว ก็มีระเบียบอื่นๆ อีกจํานวนมากที่นิยามที่ดินปาไมในพื้นที่คุมครองและปาสงวนประเภท
ต า งๆ ว า เป น “ที่ ดิ น สาธารณะ” แม ว า ตามข อเท็ จ จริ ง แล ว มี การครอบครองที่ ดิ น ดั ง กล า วเป น สั ด ส ว นที่ มี
นัยสําคัญ ผลที่ตามมาของสถานการณนี้นําไปสูความไมแนนอนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการใชประโยชนที่ดินของ
เกษตรกรในพื้นที่ปา ซึ่งกลับกลายเปน “การบุกรุก”พื้นที่ ในเรื่องนี้สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมี
อํานาจในการจัดสรรที่ดินใหแกเกษตรกรที่ไรที่ทํากิน
ในสวนของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเหมืองแรตองทําการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของธรรมาภิบาล คือ ตองมีการประเมินและการอนุมัติการประเมินผล
กระทบดานสิ่งแวดลอม และการติดตามผลเพื่อใหแนใจวามีการปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรา 66 และ 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยอมรับสิทธิของชุมชนตอ
“การมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การสงวนรักษา และการใชประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ อยางสมดุลและยั่งยืน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้นชุมชน
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จํานวนมากไมสามารถที่จะใชประโยชนของการปกปองคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้ได เนื่องจากไมมีกฎหมายที่
เกี่ยวของกับปาไมฉบับใดขางตนควบคุมดูแลโดยตรงตอการใชประโยชน การไดประโยชน การจัดการ ฯลฯ
ทรัพยากรปาไมโดยชุมชน ในทางตรงกันขาม บทบัญญัติบางบทในกฎหมายเหลานี้กลับทําใหสถานการณอาศัย
อยูในที่ดินตามจารีตประเพณีของชุมชนกลายเปนการกระทําความผิด นอกจากนั้น มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17
มกราคม พ.ศ. 2532 หามทําไมทั่วประเทศ มตินี้เพิกถอนใบอนุญาตทําไมในปาธรรมชาติและหามทําไมทุก
รูปแบบ
นอกเหนื อ จากกฎหมายเหล า นี้ ก็ ยั ง มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การป า ไม แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอยางเชน
1) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2529 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 และวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.
2538 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเรื่องการจําแนกชั้นลุมน้ํา และเกณฑการใชประโยชนที่ดินในแตละชั้น
ลุมน้ํา ครอบคลุม 25 ลุมน้ําหลักในประเทศ วัตถุประสงคหลักของการจําแนกชั้นลุมน้ําคือ เพื่อ
เพิ่มความมีประสิทธิภาพในการใชประโยชนที่ดินและลดความขัดแยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสียที่
ตองการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ํา โดยไมอนุญาตใหมีการตั้งถิ่นฐานในลุมน้ําชั้น 1A และ 1B
2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2518 ใหใชประโยชนปา “เสื่อมโทรม” ไดอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย และวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2530 แกไขเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2532
นิยามวา ปาเสื่อมโทรมเปนปาที่มีสภาพเสื่อมโทรมซึ่งไมสามารถฟนฟูสภาพไดตามธรรมชาติ มี
ตนไมขนาดเสนรอบวง > 50-100 ซม. ที่ระดับความสูงเพียงอกนอยกวา 50 ตนตอเฮกแตร หรือ
ขนาดเสนรอบวง > 100 ซม. ที่ระดับความสูงเพียงอก นอยกวา 13 ตนตอเฮกแตร ยกเวนในลุม
น้ําชั้น 1a, 1b และ 2 ซึ่งไมใหมีการจําแนกเปนปาเสื่อมโทรม อยางไรก็ตามการกําหนดดังกลาว
ทําใหเปดชองวางใหมีการบุกรุกทําลายโดยมีนายทุนหนุนหลังใหกลายเปนปาเสื่อมโทรมมากขึ้น
3) มติคณะรัฐมนตรี ในป พ.ศ.2534 และเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2535 เรื่องการจําแนกเขตการ
ใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2535 เรื่อง ผลการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติเพิ่มเติม โดยแบงออกเปน 3 เขต คือ เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) เขต
พื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) และ เขตพื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร (Zone A)
4) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เรื่อง การแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม และ
วันที่ 24 เมษายน 2550 ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใชเวลา 2 ป ใหแลว
เสร็จ โดยกําหนดมาตรการและแนวทางแกไขปญหาไวดังนี้
a) ไมมีการออกเอกสารสิทธิ์สําหรับพื้นที่เกษตรกรรมในเขตพื้นที่อนุรักษ
b) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชรับผิดชอบในการสํารวจและขึ้นทะเบียนผูที่อาศัย
อยูในเขตพื้นที่อนุรักษใหชัดเจน ถึงวันที่อาศัยอยู ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน ตองไมมี
การขยายขอบเขตการครอบครองที่ดิน กรณีตรวจสอบพิสูจนแลวปรากฏวาเปนการอยูอาศัย
ภายหลังการประกาศเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ตองดําเนินการดังนี้
- จัดสรรที่ดินใหใหมนอกเขตอนุรักษ โดยการชดเชยในเบื้องตนเพื่อใหเกิดทางเลือกในการ
เพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน
- หากไมสามารถจัดสรรพื้นที่ใหใหม หามไมใหมีการขยายพื้นที่ครอบครอง และหาแนวทาง
สนับสนุนการดํารงชีพที่มีอยู
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c) สําหรับเขตพื้นที่สูง หนวยงานภาครัฐที่ดําเนินการพัฒนาพื้นที่สูง จะตองใหความสําคัญในการ
อนุรักษพื้นที่อยางเขมงวด และการดําเนินกิจกรรมใดๆ ตองกอใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด
5) มติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2518 รับทราบถึงความเปน ไปไดของการใช
ประโยชนที่ดินแบบอื่นๆ ในพื้นที่ปาสงวน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2518 อนุมัติแผนการจัดที่ดิน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2527 เพิกถอนสถานภาพปาจากที่ดิน
ปาสงวนที่ถูกครอบครองแลว วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2538 จัดที่ดินปาเสื่อมโทรมใหมระหวาง
เขตการจัดการ และวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2538 ใหหลักเกณฑเพื่อยอมรับชุมชนที่อาศัยและใช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ํา 1A
6) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ริเริ่ม “แผนใหมของโครงการหมูบานปาไม”
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทําใหการบุกรุกปาลดลงโดยการจัดทําขอปฏิบัติแบบรวมมือกันจัดการเพื่อ
ปกปองคุมครอง อนุรักษ และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยรวมมือกับชุมชนที่อาศัยอยู
ในพื้นที่โครงการ มตินี้ถือวาเปนดานบวกในการรับทราบถึงความเปนไปไดของการอยูรวมกัน
ระหวางคนกับปา กรมอุทยาน แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง รับผิดชอบการดําเนินงานตามมตินี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง “แนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง”
(ดา นการจั ดการทรั พ ยากร) คณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบตามแนวทางที่กระทรวงวัฒ นธรรมเสนอโดยเห็น ชอบ
หลักการแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และมอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของนํา
แนวนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงมาดําเนินการ รายละเอียดของมติดังกลาวปรากฏ
ในภาคผนวก 2a-2
แมวาจะมีกฎหมายที่เกี่ยวของที่มีการใชไดอยูจํานวนหนึ่งแตยังมีชองวางและขอจํากัดบางประการใน
การนําไปสูทางปฏิบัติในพื้นที่ จึงควรมีการวิเคราะหเชิงลึกในเรื่องดังกลาว เพื่อนําไปสูแนวทางปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ดานการออกแบบโครงการของกลไกเรดดพลัสควรจะมีการดําเนินการดวยความรอบคอบ
โดยผานการรับฟงความคิดเห็นของคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสและคณะทํางานดานนโยบายและ
วิชาการชุดตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ

องคกรที่เกี่ยวของ
องคกรภาครัฐ
เมื่อมีการสถาปนากรมปาไมขึ้นในป พ.ศ. 2439 อันเปนการถายโอนอํานาจการบริหารจัดการปาไม
จากผูครองนครมาสูรัฐบาลกลาง จนกระทั่งมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 จึงมีการแบงสวนกรมปาไมออกเปน 3 กรม คือ กรมปาไม รับผิดชอบพื้นที่ปาไมนอกเขตปาอนุรักษ
(ปาสงวนแหงชาติ) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช รับผิดชอบพื้นที่ปาอนุรักษ และกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง รับผิดชอบทรัพยากรทางทะเลและชายฝงรวมพื้นที่ปาชายเลน นอกเขตปาอนุรักษ
รัฐวิสาหกิจ
องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนรั ฐวิสาหกิจภาคปาไมของประเทศไทย มีภารกิจในการดําเนินการ
ดานปลูกสรางสวนปา สวนปาไมสัก โรงเลื่อย รวมทั้งการพัฒนาหมูบานปาไม
องคกรภาคประชาสังคม
ในประเทศไทยมี องค ก ารพั ฒ นาเอกชนมากมายหลายองค กรทั้ ง องค กรไทยและต า งประเทศที่ มี
กิจกรรมเกี่ยวกับภาคปาไม นอกเหนือจากองคการที่มีกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม การพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ
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สถาบันอุดมศึกษา
มีสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศหลายสถาบันที่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการจัดการปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ ในมิติตางๆ ตามความเชี่ยวชาญของแตละ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงเดียวในประเทศไทยที่มีการจัดการศึกษาวิชาการ
ปาไมเต็มรูปแบบ โดยมีโปรแกรมการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี โท เอกในสาขาป าไมและวิชาที่เกี่ยวของกั บ
การปาไม หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป มี 3 โปรแกรมปริญญา คือ วนศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม
เทคโนโลยี เยื่ อ และกระดาษ สาขาวนศาสตร แ บ ง เป น หลายสาขาย อ ย ได แ ก การจั ด การทรั พ ยากรป า ไม
วิศวกรรมปาไม วนวัฒนวิทยา อนุรักษวิทยา วนศาสตรชุมชน และวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม
บริษัท และองคการที่เกี่ยวของกับปาไมภาคเอกชน
องคการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมที่มีปาไมเปนฐานนั้น สวนใหญจะเปนบริษัทเอกชนที่ดําเนินการ
เกี่ยวของกับสวนปาและอุตสาหกรรมการใชไม เชน เฟอรนิเจอร โรงเลื่อย ไมอัด การผลิตเยื่อและกระดาษ
ผลิตภัณฑไมยางพารา ธุรกิจไม และสวนปาเชิงพาณิชย ผูประกอบการเหลานี้สวนใหญเปนสมาชิกของสมาคม
การคา ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนสมาชิกและมีสถิติเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ กําลังผลิต ปริมาณผลผลิต ตลอดจน
การประเมินสถานภาพและปญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั้นๆ

สาเหตุหลักของการทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปา
ตามขอเสนอโครงการนี้ การทําลายปา (deforestation) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินโดยการ
บุกรุกตัดตนไมและแผวถางปาเพื่อนําที่ดินไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น ซึ่งสวนใหญเปนการนําที่ดินไปใชเพื่อ
การเกษตรเชิ ง เดี่ ย วในระบบเชิ ง พานิ ช ย และการใช ป ระโยชน อ ย า งอื่ น การเสื่ อ มโทรมของป า (forest
degradation) หมายถึงสถานการณที่ที่ดินยังคงความเปนปา แตความหนาแนนและคุณภาพของปาเสื่อมถอยลง
การเสื่อมโทรมของปาเปนผลมาจากการลักลอบตัดไม และไฟปาที่ขาดการควบคุม ประมาณการของพื้นที่ปาที่
สูญเสียไปเนื่องจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแสดงไวขางลางนี้ แตไมมีขอมูลที่จะประเมินอัตราการทําลายปา
จากสาเหตุอื่นๆ ในอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งตลอดชวงป พ.ศ. 2543-2553 อยางไรก็ตาม มีการเสนอกิจกรรมนี้
ไวในระยะการเตรียมความพรอมเพื่อทําการวิเคราะหสาเหตุของการทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปาใหมี
ความทันสมัยและสะทอนจากสภาพความเปนจริง (ตารางที่ 2a-3)
สาเหตุโดยตรงของการทําลายปา
การบุกรุกแผวถางปา
สาเหตุของการสูญเสียพื้นที่ปาไมมาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ ไดแก นโยบายการใหสัมปทาน
ปาไม เหมืองแร และการพัฒนาเชิงโครงสรางทําใหเกิดการทําลายปาและทรัพยากรชีวภาพนําไปสูการสรางถนน
หนทางและการตั้งถิ่นฐานในปา นอกจากนี้นโยบายการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวซึ่งทําใหเกิดการ
ขยายพื้นที่ทําการเกษตรที่เชื่อมโยงกับทุนขนาดใหญ ขอมูลจากการสํารวจเศรษฐกิจการเกษตรบงชี้วาพื้นที่ดินที่
ใชเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 45,000 เฮกแตรระหวางป พ.ศ. 2548 ถึง 2553 ตามรายงานของ
กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช ปรากฏว า ที่ ดิ น ป า ไม ถู ก แผ ว ถางเพื่ อ นํ า ไปใช ป ระโยชน เ พื่ อ
วัตถุประสงคอื่นที่นอกเหนือจากการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งที่พักเพื่อการทองเที่ยว เปนเนื้อที่ประมาณตั้งแต
7,386 เฮกแตรในป พ.ศ. 2547 และลดลงเปน 2,841 เฮกแตรในป พ.ศ. 2550 (ภาพที่ 2a-2) ทั้งนี้ ในการ
วิเคราะหเชิงลึกที่สะทอนความเปนจริงในระดับพื้นที่ จะตองมีการดําเนินการในชวงเตรียมความพรอม
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ภาพที่ 2a-2: พื้นที่ปาไมที่ถูกแผวถางเพื่อสรางที่พักนักทองเที่ยว
แหลงที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื (2547,2548,2553)
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการทําเหมืองแร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน อางเก็บน้ําเพื่อการเกษตร แนวกอสรางสายไฟฟา เปน
สิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาประเทศไทย ในบรรดาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานนัน้ อางเก็บน้าํ เพื่อการ
ชลประทานและแนวกอสรางสายไฟฟาเปนกิจกรรมที่ทําใหเกิดการสูญเสียพื้นทีป่ าไมมากทีส่ ุด ในป พ.ศ. 2554
มีการสูญเสียพื้นทีป่ าไมเพื่อการชลประทานจํานวน 13,972 เฮกแตร เพื่อจัดทําแนวกอสรางสายไฟฟา จํานวน
10,306 เฮกแตร การทําเหมืองแรประมาณ 5,843 เฮกแตร (กรมปาไม 2554; พนาโยชน และ สังสุวรรณ
1994) บันทึกวาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการชลประทานเกี่ยวของกับการลดลงของพื้นที่ปาไม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การศึกษาจํานวนมากในอดีตและในชวงกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ชี้ใหเห็นวาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเหมืองแรเปนสาเหตุหลักของการทําลายปา
สาเหตุโดยตรงของปาเสื่อมโทรม
การลักลอบทําไมและเก็บหาของปา
การลักลอบทําไมเปนทั้งการลักลอบตัดไมซึ่งสวนใหญมักทํากันเปนขบวนการขนาดใหญของผูมีอิทธิพล
และการลักลอบตัดไมเพื่อใชในครัวเรือนชนบท การลักลอบตัดไมและการคาไมเปนกิจกรรมที่มีรายไดดีอัน
เนื่องมาจากอุปสงคการใชไมมีสูง ไมบางชนิดมีราคาสูงมาก เชน ไมพะยูงมีราคาถึง 5,000 เหรียญสหรัฐตอ
ลูกบาศกเมตร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดรายงานถึงมูลคาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของไมพะยูง
ที่ตรวจยึดไว ในระหวาง ป พ.ศ. 2552 – 2555 (ภาพที่ 2a-3)
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ภาพที่ 2a-3: มูลคาของไมพะยูงที่ตรวจยึดระหวางป พ.ศ. 2552 ถึง 2555 (ถึงเดือนสิงหาคม)
แหลงที่มา: เจาหนาที่กรมปาไม (สัมภาษณสวนตัว, 2555)
เปนการยากที่จะประเมินระดับของการลักลอบทํา (ตัด) ไม แตก็นับเปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสีย
ทรัพยากรปาไมของประเทศไทย และมีแนวโนมวายังคงดําเนินตอไป ไมที่ตรวจยึดมีปริมาณตั้งแต 8,937 ถึง
22,620 ลูกบาศกเมตร ในป พ.ศ. 2549 ดังแสดงไวในภาพที่ 2a-4 (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
2547, 2548, 2553)
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ภาพที่ 2a-4: ปริมาตรไมทอนที่ตรวจยึดไดระหวางป พ.ศ. 2544-2549
แหลงที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2547, 2548, 2553)
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การลักลอบเก็บหาของปามักเปนกิจกรรมเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและขายเปนรายไดเสริม กรณี
ลักลอบเก็บหาของปาที่รายงานมักมีจํานวนนอย จากรายงานของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ปรากฏวามีกรณีลักลอบเก็บหาของปาเพียง 5-8 ครั้งตอปในชวงป พ.ศ. 2544-2553 ซึ่งเปนตัวเลขที่อยูในเกณฑต่ํา
ไฟปาที่ขาดการควบคุม
ไฟป าเป นสาเหตุสํ าคัญ ของการเสื่ อมโทรมของป า ไฟป าที่เกิด ขึ้นในประเทศไทยมักเปน ไฟผิ วดิ น
ซึ่งทําลายลูกไมและกลาไม ตนไม และของปาบางชนิด ไฟปามักเกิดขึ้นจากบริเวณที่เก็บหาของปา เชน เห็ด
หญาออนเพื่อการเลี้ยงสัตว และการลาสัตว พื้นที่ปาที่ที่ถูกเผามีอาณาเขตกวางขวาง (ภาพที่ 2a-5)
มีการใชวิธีการคํานวณพื้นที่ปาไม 2 วิธีที่แสดงไวในภาพที่ 2a-5 คือการใช GIS และการแปลภาพถาย
ดาวเทียม Land sat (ป พ.ศ. 2542-2545) หลังจากป พ.ศ. 2545 เจาหนาที่ในภาคสนามจะเปนผูใหขอมูล
ซึ่งเปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือมากขึ้น พื้นที่ถูกไฟปาเฉลี่ย 16,024 เฮกแตรตอป (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
±3,208 เฮกแตรตอป)

ภาพที่ 2a-5: พื้นที่ปาไมที่ถูกไฟปาที่ขาดการควบคุมเผาไหม พื้นที่เสียหายจากไฟปาประเมินโดยใชภาพถาย
ทางอากาศ (พ.ศ. 2535-2541) GIS และภาพถายดาวเทียม (2542-2545) และขอมูลจาก
เจาหนาที่ปาไมจากสถานีควบคุมไฟปา (พ.ศ. 2545)
แหลงที่มา: กรมปาไม (2553, 2554)
อัตราการสูญเสียพื้นที่ปาไมจากสาเหตุหลัก
ตามรายงานข อ มู ล สถิ ติ ก รมป า ไม การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป า ไม ใ นระหว า งป พ.ศ. 2543-2549
มีประมาณ 1.146 ลานเฮกแตร หรือมีคาเฉลี่ยประมาณ 191,000 เฮกแตรตอป โดยมีสาเหตุที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายสาเหตุ แตเปนการยากที่จะจําแนกรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อันเนื่องมาจากแต
ละสาเหตุ อยางไรก็ตามขอมูลในป พ.ศ. 2554 แสดงใหเห็นวา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกอใหเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป ระมาณ 24,280 เฮกแตร ในขณะที่ การทํ า เหมื องแร กอให เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่
ประมาณ 5,843 เฮกแตร
สาเหตุโดยออม
สาเหตุโดยออมของการทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปาที่แสดงไวในตารางที่ 2a-1 นั้น มีความ
ซับซอนเปนอยางยิ่งและตองมีการวิเคราะหเพิ่มเติม สาเหตุเหลานี้ครอบคลุมถึงการทําลายปา (การบุกรุก การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการเหมืองแร) และการเสื่อมโทรมของปา (การลักลอบทําไมและไฟปาที่ไมไดมี
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การควบคุม) ซึ่งหลายประเด็นไดถูกนําเสนอไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) และอยูในกระบวนการของการติดตามผล ดวย
ตารางที่ 2a-1: สาเหตุหลักของการทําลายปาและปาเสื่อมโทรม
ตัวชี้วัดเรดดพลัส

สาเหตุโดยตรง

สาเหตุโดยออม

การทําใหพื้นที่ปา
ลดลง

1. การบุกรุกแผวถางปา
(การเปลี่ยนพืน้ ทีป่ า
ธรรมชาติไปเปนพืน้ ที่
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว
แบบเชิงพานิชย และ
การลงทุนอื่นๆ
เกี่ยวกับพืชอาหาร
และพืชพลังงาน สวน
ปา และรีสอรท)

1. แนวเขตปาและเขตการใชประโยชนที่ดนิ ที่ไมชัดเจน
2. สังคมขาดความรูและความตระหนักเกี่ยวกับการ
อนุรักษปาไม
3. ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. ความยากจนนําไปสูการใชพนื้ ที่ปา เพื่อการดํารงชีพ
5. ความขัดแยงระหวางการอนุรักษกับการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา เชน (ก) รัฐบาลและ
บริษัทเอกชนสงเสริมการปลูกพืชอาหารและพืช
พลังงานโดยการประกันราคาผลผลิตที่อาจเปนสิ่งจูงใจ
ใหมีการบุกรุกแผวถางปาเพิ่มขึ้น (ข) การสงเสริมการ
ทองเที่ยวในเขตปาธรรมชาติของอุทยานแหงชาติโดยไม
มีการควบคุมผลกระทบและควบคุมขีดความสามารถใน
การรองรับของพื้นที่
• การเพิ่มจํานวนประชากร

การเสื่อมโทรม
ของปา

2.การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน
3. การทําเหมืองแร
4. การลักลอบตัดไม

5. ไฟปาที่ขาดการ
ควบคุม

• แนวเขตปาและเขตการใชประโยชนที่ดนิ ทีไ่ มชัดเจน
1. การบังคับใชกฎหมายไมเขมแข็งพอ
2. ไมบางชนิดมีราคาสูง เปนสิ่งจูงใจในการลักลอบตัดไม
3. สังคมขาดความรูและความตระหนักเกี่ยวกับการ
อนุรักษปาไม
4. การเพิ่มจํานวนประชากร
5. ความยากจนนําไปสูการใชพนื้ ที่ปา เพื่อการดํารงชีพ
1. สังคมขาดความรูและความตระหนักเกี่ยวกับการ
อนุรักษปาไม
2. ความตองการของปาเพื่อการคา

ในชวงป พ.ศ. 2543 นั้น สาเหตุของการสูญเสียทรัพยากรปาไมเปนผลมาจากนโยบายของรัฐบาลและ
บริบทด านกฎหมาย กอปรกับป จจัยที่ เชื่อมโยงอยางใกลชิด ดานสั งคมและเศรษฐกิ จ เช น การเพิ่ม จํานวน
ประชากร การกระจายรายไดที่ไมเทาเทียมกันอันนําไปสูค วามยากจนในชนบท ขอจํากัดของทางเลือกอาชีพของ
คนในชนบท ความตองการพื้นที่เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแบบเชิงพานิชยลวนเปนผลพวงของปจจัยดานการเพิ่ม
จํานวนประชากร ที่จะตองบูรณาการในนโยบายและยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรสรางแรงกดดันสูทรัพยากรปาไม สถิติการเพิ่มจํานวนประชากรอยาง
เปนทางการไมไดสะทอนภาพความกดดันที่มีตอปาไมเนื่องจากสถิติดังกลาวไมไดรวมสวนของประชากรที่ไมได
ขึ้นทะเบียน (ประชากรแฝง) เชน ประชากรตกสํารวจ ผูอพยพ ผูลักลอบเขาเมือง ประชากรแฝงเหลานี้สรางแรง
กดดันตอปาไมมากกวาจากการใชทรัพยากรปาไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนทั่วประเทศ ผล
ของการเพิ่มจํานวนประชากรทั้งขึ้นทะเบียนและไมขึ้นทะเบียนและการตั้งถิ่นฐานนําไปสูการเกิดชุมชนเมือง
แทนพื้นที่ปาไมอยางถาวร
ผลการศึ ก ษาการบุ ก รุก ทํ า ลายป าในหลายจัง หวั ดของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อชี้ใ ห เห็ น ว าความ
หนาแนนของประชากร ราคาไม ความความเลื่อมล้ําทางดานโอกาสและอาชีพในแงของผลิตภัณฑมวลรวม
(GDP) ของจังหวัด ความหนาแนนของถนน ผลผลิตขาว และระยะทางจากตลาดเปนปจจัยสําคัญในการบุกรุก
ทําลายปา (Panayotou and Sungsuwan 1989) การศึกษาในลักษณะเดียวกันในพื้นที่เดียวกันพบวาความ
ยากจน (GDP จังหวัดตอหัวประชากร) การเพิ่มจํานวนประชากร ราคาจริงของมันสําปะหลัง เปนสาเหตุหลัก
(Tongpan et al. 1990) ยังมีผลการศึกษาอื่นที่แสดงวาความตองการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ที่ชวยอธิบายถึง
การเปลี่ยนปาไมเปนที่ดินเกษตร) มีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาของพืชหลักและจํานวนของประชากรภาค
เกษตร และมี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง ลบกั บ ผลผลิ ต ภาคเกษตรและระดั บ การเข า สู ค วามเป น อุ ต สาหกรรม
(Panayotou and Parasuk 1990)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2536) ไดพัฒนาแบบจําลองเพื่อพยากรณการสูญเสียพื้นที่ปาไมโดยใช
ตัวแปรตางๆ ซึ่งมีขอสรุปดังนี้
• ความหนาแนนประชากรเปนสาเหตุโดยออมสําคัญที่สุดตอการบุกรุกทําลายปา ความหนาแนน
ประชากรจะเปนปจจัยขับเคลื่อนความตองการที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและไมกอสราง
• ราคาไมเปนปจจัยสําคัญอันดับ 2 ที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา
• ผลิตผลทางการเกษตรเปนปจจัยสําคัญอันดับ 3 ที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม
แมวาจะไมมีขอสรุปสําหรับทุกภูมิภาค แตการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอาจสงผลตอการลดลง
ของพื้นที่ปาเนื่องจากความตองการที่ดินเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากการเกษตรยังชีพ
กับการเกษตรเชิงพาณิชย ปรากฏวาการเกษตรเชิงพาณิชยมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ปาไมมากกวา
ผลการศึกษาเหลานี้แสดงถึงสามปจจัยรวมที่สงผลใหมีการบุกรุกทําลายปา คือ นโยบายของรัฐ ความ
สนใจเชิงพาณิชยของภาคเอกชน และการเพิ่มจํานวนประชากร (ภาพที่ 2a-6) อยางไรก็ตาม ผลกระทบจาก
ปจจัยเหลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 20 ปที่ผานมา จึงควรมีการศึกษาในประเด็นเหลานี้เพิ่มเติมเพื่อ
ทบทวนสาเหตุของการลดลงของพื้นที่ปาเชิงลึกในระดับพื้นที่ที่สามารถสะทอนสถานภาพความเปนจริงใหมาก
ที่สุด
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นโยบายรัฐบาย

นโยบายปาไม
นโยบายที่ดิน

นโยบายดาน
ความมั่นคง

การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

นโยบาย
การเกษตร
เชิงพาณิชย

นโยบายการ
พัฒนาชนบท

พาณิชยกรรม
ภาคเอกชน
การเก็บกําไรจากที่ดิน
การสรางสนามกอลฟ
สถานที่พักผอนหยอนใจ

สวนปาเชิงพาณิชย

การเกษตรเพื่อการ
สงออก

การเพิ่มจํานวนประชากร

การขยายตัวของชุมชน
และการตั้งถิ่นฐานใหม

การดํารงชีพของครัวเรือน
การตัดไมเพื่อหารายได

การบุกรุกตัดไมทําลายปา
ภาพที่ 2a-6: สามปจจัยรวมที่สงผลตออัตราการทําลายปา
แหลงที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2536)
Amano et al. (1996) ไดศึกษาประวัติการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมในประเทศไทยพบวามี
ความสัมพันธกับตัวแปรเกี่ยวกับการใชที่ดิน และพบวากิจกรรมการเกษตร เพื่อเพาะปลูกมันสําปะหลัง ฝาย
ขาวฟาง และถั่วเหลือง มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการใชที่ดินปาไม การเพิ่มจํานวนประชากรไมมี
ความสั ม พั น ธ โ ดยตรงกั บ การเปลี่ ย นแปลงการใช ที่ ดิ น ป า ไม วิ ธี ก ารในการศึ ก ษานี้ ส ามารถนํ า ไปใช เ พื่ อ
ทํา การศึก ษาและวิ เคราะห เพิ่ม เติ ม ได แต อยา งไรก็ต าม ตัว แปรดา นการใช ป ระโยชน ที่ ดิน ส ว นใหญ มี การ
เปลี่ยนแปลงและจําเปนที่จะตองมีการปรับใหทันสมัยในชวงระยะการเตรียมความพรอม
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ถึงจะขาดการสรุปอยางชัดเจนวาสาเหตุ (ปจจัย) โดยออมใดเปนสาเหตุที่สําคัญที่สุดตอการสูญเสีย
พื้นที่ปาและการเสื่อมโทรมของปา แตก็เชื่อไดวา
• สาเหตุตางๆ มีความสัมพันธตอกันอยางมากและมีความซับซอนยิ่ง และเปนการยากที่จะเขาใจ
ธรรมชาติของการบุกรุกทําลายปาจนกวาจะเห็นภาพที่เปนจริงของภาคปาไม ความแตกตางของ
แตละปจจัยไมอาจแยกปฏิบัติจากกันได และเปนมิติของความเปนจริงมากกวาแนวความคิด เพื่อ
ประโยชนของคนสวนใหญของสังคม ซึ่งตรงขามกับความสนใจเชิงเศรษฐกิจของคนร่ํารวย
• นโยบายและกฎหมายในอดีตไมสอดคลองกับความเปนจริงดานสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน
และไมมีประสิทธิภาพ
• การศึกษาในอดีตที่ยกมาแสดงขางตนเพื่อทํานายพื้นที่ปาไมโดยอาศัยตัวแปรดานสังคม-เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอมนั้นลาสมัยไปแลว ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดภารกิจไวในระยะการเตรียมพรอม
เพื่ อ ให มี ก ารศึ ก ษาและวิ เคราะห ส าเหตุ ข องการทํ า ลายป า ที่ เ ป น ป จ จุ บั น โดยอาจจะอาศั ย
การศึกษาในอดีตมาเปนฐาน ตลอดจนวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางการเกษตร การเหมืองแร และ
การปาไม
ตารางที่ 2a-1 แสดงขอสรุปสาเหตุโดยตรงและสาเหตุโดยออมของการบุกรุกทําลายปาและการเสื่อม
โทรมของปาในประเทศไทย ซึ่งเปนรายละเอียดที่ไดจากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวน
เสีย และการตรวจเอกสารและการรวบรวมขอมูลที่มีอยู

การวิเคราะหความพยายามในอดีตในการปองกันการทําลายปาและการทําใหปาเสื่อมโทรม
รัฐบาล
ประเทศไทยมีความพยายามในการนํานโยบายตางๆ ของรัฐบาลมาใชในการปองกันการทําลายปาและ
การทําใหปาเสื่อมโทรม อันไดแก มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายปาไมแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.
2528 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-11 และแผนแมบทปาไม พ.ศ. 2536 (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 2536) ในแผนแมบทปาไมไดเนนการปฏิรูปนโยบาย กฎระเบียบ และองคกร การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการปาไม การอนุรักษปาไม และการใชประโยชนทรัพยากรปาไมที่เหลือแบบเอนกประสงค
รวมทั้งการยกเลิกสัมปทานปาไม นอกจากนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม พ.ศ. 2536 ซึ่งได
มีการจําแนกพื้นที่ปาไมออกเปน 3 กลุม ไดแก เขตพื้นที่ปาอนุรักษ (โซน C) เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ (โซน E) และ
เขตพื้นที่เกษตรกรรม (โซน A) ก็เปนการแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการหยุดการทําลายปาและการทําให
ปาเสื่อมโทรมในพื้นที่อนุรักษคุณคาสูง (HCV) (โซน C) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541
ในการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไมก็เปนความพยายามในการหยุดการขยายพื้นที่เกษตรกรรมเขาไปในเขต
พื้นที่อนุรักษ เชนกัน
นโยบายรัฐบาลในป พ.ศ. 2532 ทําใหการทําไมจากสัมปทานปาไมทั่วประเทศหยุดลง ซึ่งเปนความ
พยายามในการปองกันรักษาปา และการฟนฟูปาไมเพื่อปรับปรุงปาที่เสื่อมโทรมลง รวมถึงการอนุรักษดิน น้ํา
และความหลากหลายทางชีวภาพ การหยุดการทําลายปาชวยลดอัตราการทําลายปาใหชาลง แตไมไดทําใหการ
ทําลายปาหยุดลง
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รัฐบาลยังรับทราบวาการปฏิบัติตามประเพณีและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการปาไมเปนวิธีการที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาการทําลายปาและปาเสื่อมโทรม
นโยบายที่เกี่ยวของกับการทําลายปาไดมุงเนนแนวทางในการรักษาพื้นที่ปาไมดวยการฟนฟูพื้นที่ปา
เสื่อมโทรมและนําพรรณไมตางๆ เขามาปลูกเสริมบริเวณแนวเขตพื้นที่ปาไม อยางไรก็ตาม แนวคิดนี้ไมประสบ
ความสําเร็จในการหยุดการทําลายปา เนื่องจากนโยบายเหลานี้ยังไมไดใหความสําคัญตอปญหาความยากจน
ซึ่งเป นปญ หารากหญ าของการทําลายปา อยา งเพี ยงพอ และผลกระทบที่มี ตอพื้น ที่ปา ไมจ ากนโยบายดา น
การเกษตรและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งไมไดมีการคํานึงถึงทรัพยากรปาไม กอใหเกิดความขัดแยงเชิง
นโยบาย และทําใหความพยายามในการลดการทําลายปาขาดประสิทธิภาพ (ITTO 2006)
ในเรื่องการถือครองและสิทธิการใชประโยชนปาไมและของปานั้น ปาธรรมชาติในพื้นที่คุมครองหรือ
ปาสงวนแหงชาติทุกแหงมีรัฐเปนเจาของและบริหารจัดการโดยสามหนวยงาน คือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช กรมปาไม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในพื้นที่คุมครองชุมชนทองถิ่นไมมีสิทธิในการ
ใชประโยชนตามกฎหมาย (แมวาไดรับอนุญาตใหเก็บของปาพื้นฐานบางประการไดโดยไมเสียคาใชจาย เชน ฟน
และของปาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน) รัฐโดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนผูควบคุมดูแลและ
ตัดสินใจทุกเรื่องเกี่ยวกับการใชและการจัดการพื้นที่คุมครอง สวนในปาสงวนแหงชาติ มีรายงานวาชุมชน
ทองถิ่นมีสิทธิใชประโยชนทรัพยากรปาไมได (แตไมใชที่ดินปาไม) กรมปาไมพยายามที่จะควบคุมปาไม และให
ชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการปกปองคุมครองและลาดตระเวนทรัพยากร ชาวบานไดรับอนุญาตใหเก็บ
ไมแหงและไมตายซากเพื่อใชสอยในครัวเรือนเปนฟนและไมกอสรางไดโดยไมตองเสียคาใชจาย แตหามทําการ
ลมตนไมที่ยังมีชีวิตอยูในปา ในพื้นที่สวนปา การลมไมหวงหาม เชนไมสัก เพื่อใชสอยในครัวเรือนหรือกิจกรรม
การพัฒนาหมูบานอาจจะไดรับอนุญาตแตตองขออนุญาตจากกรมปาไม ชาวบานยังไดรับอนุญาตใหเก็บของปา
เพื่อบริโภคในครัวเรือนไดโดยไมเสียคาใชจาย
ในชวงที่ผานมา กรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชไดมีความพยายามในการ
ฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรมซึ่งไมประสบความสําเร็จนัก เนื่องจากมีขอจํากัดมากมายในอันที่จะดําเนินการกับผูบุก
รุกปาอยางผิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม มีโครงการที่มีการดําเนินการในอดีตและสามารถใชเปนแนวทางและ
ประสบการณในการดําเนินการตอไปได ดังนี้
• โครงการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (BCI) ระยะนํารองระหวางป พ.ศ. 2549-2552
ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ใหดําเนินกิจกรรมในพื้นที่กลุมปาตะวันตก
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการปรับปรุงการดํารงชีพของชุมชนที่อาศัยอยูในปาหรืออยูใกลพื้นที่ปา
อนุรักษที่สําคัญเพื่อลดแรงกดดันจากการบุกรุกพื้นที่ปาและเพื่อสรางศักยภาพของชุมชนในการ
ปองกันรักษาปา ซึ่งมีทั้งบทเรียนที่ดี และบทเรียนที่ตองนําไปแกไขเนื่องจากชุมชนพึ่งพิงปาบาง
ชุมชนไดใหขอมูลวาการดําเนินการบางสวนนํามาซึ่งทําใหชุมชนเกิดความขัดแยงเมื่อมีการนําเงิน
ไปชวยเหลือแกชุมชน
• โครงการอนุรักษปาไมโดยใชชุมชนเปนฐาน
• การวิเคราะหการจายคาบริการของระบบนิเวศ (PES) ในภาคเหนือที่ดําเนินการโดยโครงการ
LEAF
• การประเมินปริมาณคารบอนกักเก็บใน 35 ชุมชนโดยสํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม
• โครงการJOMPA ที่สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการชวยบริหารจัดการพื้นที่
คุมครอง
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ในระดับนโยบาย การไมสอดประสานของนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและนโยบาย
สงเสริมการขยายตัวดานการเกษตร เหมืองแร โครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว เปนปจจัยกระตุนใหมีการบุก
รุกทําลายปาอยางผิดกฎหมาย นอกจากนี้ภาคธุรกิจนายทุนที่เก็งกําไรจากที่ดินยังชักจูงชาวบานเขาไปบุกรุก
แผวถางปาเพื่อถือครองที่ดินและซื้อขายกันตอไป ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-6
การสงออกสินคาเกษตรถูกใหความสําคัญเปนลําดับตน เกษตรกรไดรับการสนับสนุนใหขยายพื้นที่เพาะปลูก
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7-8 รัฐบาลตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยไมมี
การวางแผนเพื่อความยั่งยืนที่เหมาะสม ขาดขอพิจารณาดานสิ่งแวดลอม และขาดการมีสวนรวมของประชาชน
ในทองถิ่น ในขณะที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และ 10 มีเปาหมายสงเสริมสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เชนเดียวกันกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีเปาหมายในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพโดยกําหนดใหมีพื้นที่ปาไมนอยกวา 40% ของพื้นที่ประเทศ โดยมีพื้นที่ปา
อนุรักษไมนอยกวา 19%
ภาคอุตสาหกรรมและเอกชน
ภาคธุรกิจเอกชนหลายแหงมีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางบริการของระบบนิเวศปาไม
และการปรับปรุงการดํารงชีพ (อาชีพ) ของชุมชน ในลักษณะของโปรแกรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
ตัวอยางการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจและการริเริ่มโครงการเหลานี้อาจสรางขึ้นเพื่อนําไปสูการพัฒนาความ
รวมมือของภาคเอกชนในกิจกรรมเรดดพลัส
• การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เขารวมโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มี
การปลูกตนไมไปแลวประมาณ 53 ลานตนบนพื้นที่กวา 61,500 เฮกแตรในพื้นที่ปาสงวนเสื่อม
โทรมใน 49 จังหวัด กฟผ. เขารวมรณรงคสรางจิตสํานึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษปาไมอยาง
ยั่งยืน (http://community.egat.co.th/new)
• บริษัท โคคา-โคลา จํากัด ดําเนินกิจกรรมโปรแกรมหุนสวนชุมชนตนน้ํา (CWP) เพื่อใหการ
สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษตนน้ํา การศึกษาและการสรางจิตสํานึก
• บริษัทผลิตกระแสไฟฟา EGCO ดําเนินกิจกรรมโครงการ “ปาตนน้ํา – แหลงพลังงานเพื่อชีวิต”
ในป พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถเพื่อการอนุรักษปาตนน้ําและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา
พลังงานทางเลือก
• บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินกิจกรรม “ปลูกปาดวยใจและปลูกหัวใจคนรักปา” เพื่อ
สนับสนุนการปลูกปา 160,000 เฮกแตร ในพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรม บริษัทยังดําเนินโครงการ
“หมูบาน ปตท. พัฒนา” ที่มีกิจกรรมฝกอบรมตางๆ เช น “เยาวชน ปตท. อนุ รักษปาไม ”
“อาสาสมัครสัตวปา” “ประชาอาสาปองกันไฟปา” นอกจากนี้ ปตท. ไดดําเนินกิจกรรม “รางวัล
ลูกโลกสีเขียว” จัดสราง “ศูนยสิรินาถราชินี” เพื่อการศึกษาปาชายเลน และริเริ่มโครงการ “84
ตํ า บลบนวิ ถี พ อเพี ย ง” เพื่ อเฉลิ ม พระเกี ย รติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว ฯ
(http://www.pttpl.com/en/social-activities-environmentreforestation.aspx#)
องคกรภาคประชาสังคม
โครงการชดเชยคารบอนชุมชนอินแปง จังหวัดสกลนคร เนื่องจากปารอบชุมชนที่เคยอุดมสมบูรณ
ถูกเปลี่ยนไปเปนพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังและหมอน อันเปนปญหาวิกฤตที่นําไปสูการฟนฟูปาเสื่อมโทรมรอบ
หมู บ า น กิ จ กรรมนี้ ไ ด รั บ ความสนใจจากหน ว ยงานภาครั ฐ และสถาบั น การศึ ก ษาจนมี ก ารใช “กองทุ น
สิ่งแวดลอม” ขยายการริเริ่มของชุมชนอินแปงไปยังหมูบานอื่นๆ จนเกิดการกอตัวเปน “เครือขายชุมชนอิน
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แปง” ครอบคลุมเกือบ 1,000 หมูบานใน 80 ตําบลของ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปจจุบัน
ชุมชนอินแปงกลายเปน “มหาวิทยาลัยชีวิตอินแปง” – สถาบันการเรียนรูสําหรับทุกคน โครงการพัฒนาตนแบบ
การชดเชยคารบอนของผูประกอบการวนเกษตรรายยอย สําหรับตลาดการเงินคารบอนซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
Carbon2Markets Program ที่ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยแหงรัฐมิชิแกน (MSU) ที่เปนโปรแกรมสรางตนแบบและ
ระบบสนับสนุนการตรวจติดตาม การรายงานและการทวนสอบ (MRV) ของเรดดพลัสและโครงการดูดซับ
คารบอนที่เนนการปลูกปาและวนเกษตร (http://www.carbon2markets.org) ที่มีโครงการนํารองในหลาย
ประเทศ เช น ประเทศไทย กั ม พู ช า ลาว เวี ย ดนาม กั ว เตมาลา สํ า หรั บ ประเทศไทยมี ก ารริ เ ริ่ ม
Carbon2Markets ในป พ.ศ. 2550 ภายใตความรวมมือไตรภาคีระหวางเครือขายชุมชนอินแปง สภาวิจัย
แหงชาติ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาและทดสอบการวัดการดูดซับคารบอนและเทคโนโลยีที่ใชใน
การตรวจติดตาม พื้นที่เปาหมายของโครงการ คือ สวนสักของเครือขายชุมชนอินแปง ในระยะแรกของการ
ดําเนินงาน (ป พ.ศ. 2550-2553) มีสวนสักที่จดทะเบียนเบื้องตนเปนเนื้อที่ 289.79 เฮกแตร ของเกษตรกรราย
ยอย 94 ราย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เครือขายชุมชนอินแปงขายคารบอน 75,000 ตันเทียบเทา
คารบอนไดออกไซดในราคาตันละ 4.25 ดอลลารสหรัฐ ทําใหโครงการมีรายไดทั้งหมด 37,000 ดอลลารสหรัฐ
ในเวลา 2 ป (ป พ.ศ. 2553-2554) เกษตรกรผูรวมโครงการมีรายไดจากสวนแบงตั้งแต 21.47 ถึง 1,151.90
ดอลลารสหรัฐตอครอบครัว และจะมีเกษตรกรจํานวน 4,340 คนไดรับผลประโยชนจากการดูดซับคารบอนจาก
โครงการเปนเวลา 15 ป
ธนาคารตนไม ริเริ่มโดยสภาผูนําชุมชนแหงชาติภายใตโครงการปลูกตนไมใชหนี้ ภาคประชาชน
จังหวัดชุมพร เห็นขอจํากัดของโครงการปลูกตนไมใชหนี้ จึงเสนอเปลี่ยนชื่อเปน โครงการธนาคารตนไม ในป
2549 เปนองคกรภาคประชาชนที่สงเสริมใหประชาชนปลูกและดูแลรักษาตนไมประเภทใชเนื้อไมไดในที่ดินทํา
กินของตนเอง แลวเสนอใหรัฐรับรองมูลคาตนไมที่มีชีวิตใหเปนทรัพย ในลักษณะอสังหาริมทรัพยเชิงซอนของ
ที่ดิน และนําทรัพยไปใชกับรัฐประหนึ่งหลักทรัพย ธนาคารตนไมภาคประชาชนไดเชิญชวนประชาชนใหปลูก
ตนไมตามแนวพระราชดําริ ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ขอมูลในป 2552 มีธนาคารตนไม จํานวน 1,015
สาขา มีสมาชิก 100,350 รายใน 53 จังหวัด ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ไดขึ้นทะเบียนตนไมยืนตนไปแลว
อยางนอย 3 ลาน 8 แสนตน ใน 13 จังหวัด ทุกภาคของประเทศ (ปาคือยารักษาโลก; รายการสถานีสีเขียว:
TPBS) ผลการวิจัยของ RECOFTC ที่ชุมชนบานคลองเรือในจังหวัดชุมพร แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของระบบ
วนเกษตรภายใต แ นวทางธนาคารต น ไม สามารถสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การเรดด พ ลั ส ในประเทศไทย
(Sunthornwong and Thaworn 2011) ปจจุบันองคกรธนาคารตนไมภาคประชาชน มีคณะกรรมการ
ระดับชาติ 2 ชุดและไดตั้งมูลนิธิและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชน เมื่อป 2555 ตั้งสํานักงานอยู เลขที่
28 หมูที่ 2 ตําบลบานเกาะ อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนธนาคารตนไม ของ ธกส. มีสมาชิก
ที่เปนลูกคา 7,600 ราย ที่จดทะเบียนฝากตนไม 0.9 ลานตน กับ ธกส.

ธรรมาภิบาลภาคปาไมในกลไกเรดดพลัส
เปนที่ทราบกันอยางกวางขวางวากลไกเรดดพลัสจะไดดําเนินการไดอยางมีความยั่งยืนมากขึ้นดวย
ระบบธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และมีความนาเชื่อถือ ซึ่งจะมีสวนชวยใหเกิดผล ผลกระทบ
และผลลัพธ ที่เปนบวก สําหรับประเทศไทยนั้น ประเด็นธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของกับกลไกเรดดพลัสซึ่งจะมีการ
ทบทวนในชวงระยะการเตรียมความพรอมนั้นอยางนอยที่สุดคือ การถือครองที่ดินปาไมและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ปาไม ซึ่งจะมองที่ประเด็นของสิทธิตามจารีตประเพณี การเขาถึงสิทธิและการถือครองที่ดินของผูใชประโยชน
โดยทั่วไป (ใครเปนเจาของที่ดินปาไม? ลักษณะของกรรมสิทธิ์คืออะไร – ตามกฎหมายหรือตามจารีตประเพณี
เปนของบุคคลหรือของชุมชน? การเรียกรองตามจารีตประเพณีเปนที่ยอมรับตามกฎหมายเพียงใด? สิทธินั้น
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รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรปาไมและการใชประโยชนทรัพยากรปาไมทางการคาหรือไม? กลไกเรดดพลัสมีความ
นัยอยางไรสําหรับการจัดการเรื่องการถือครองที่ดิน?) บทบาทขององคกรระดับทองถิ่นในธรรมาภิบาลภาคปาไม
ใหมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่นในกระบวนการตัดสินใจ กลไกการแบงปน
ผลประโยชนที่มีความเทาเทียม มีความโปรงใส การมีบทบาทของสมาคมปาไมที่มีชุมชนเปนฐานในการจัดการ
และการกําหนดนโยบายปาไมและนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรในปา (ดูองคประกอบที่ 2c เรื่อง การจัดการ/การ
บริหาร องคกร เพื่อการถือครองที่ดิน การแบงปนผลประโยชน กลไกการรับเรื่องราวรองทุกข และการมีสวน
รวม) เปนที่ทราบกันดีวา ปจจุบันยังมีความขัดแยงในเรื่องที่ดิน เนื่องจากบางคนหรือบางชุมชนทองถิ่นเขา
ครอบครองที่ดินที่มีการประกาศเปนพื้นที่ปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติ หรือมีการบุกรุกปาอนุรักษและ
ปาสงวนเพื่อทําการเกษตร สถานการณดังกลาว ยังเปนปญหาที่มีความซับซอน และจากขอมูลการสํารวจ
ประชากรในพื้นที่ปาอนุรักษ พบวา ในพื้นที่ปาอนุรักษมีราษฎรอาศัยทํากินอยูทั้งกอนและหลังการประกาศพื้นที่
ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว จึงไดมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 กําหนดมาตรการ
ในการแกไขปญหา ซึ่งในการดําเนินการตามมติดคณะรัฐมนตรีดังกลาวไดมีการรายงานสรุปขอมูลไว ณ วันที่ 15
กรกฎาคม 2556 รายละเอี ย ดดั ง แสดงในตารางที่ 2a-2 (ส ว นจั ด การที่ ดิ น และชุ ม ชนในพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ
สํา นั กฟ น ฟูแ ละพั ฒ นาพื้ น ที่ อนุรัก ษ กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พืช , 2556) นอกจากนี้ ต าม
พระราชบัญญัติปาไม และพระราชบัญญัติ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 หมวด 6
ความรับผิดทางแพง มาตรา 97 (ภาคผนวก2a) มีคดีความเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ ป พ.ศ.2554
จํานวน 1,571 คดี เปนคดีทําไม/ของปา จํานวน 1,543 คดี ปพ.ศ.2555 มีคดีบุกรุกพื้นที่อนุรักษ จํานวน
2,965 คดีทําไม/ของปา 2,642 มีมูลคาความเสียหาย (พื้นที่) 2,052,235,668 บาทปพ.ศ 2556 (พฤษภาคม)
มีคดีบุกรุกพื้นอนุรักษ จํานวน 910 คดี ทําไม/ของปา 1,466 คดีมีมูลคาความเสียหาย (พื้นที่) 664,620,460
บาท (กรมอุทยานแหงชาติฯ, 2556) ซึ่งที่ผานมาทุกคนที่กระทําการบุกรุกพื้นที่ปาหรือการลักลอบตัดไมไมวาจะ
เปน นักธุรกิจ แพทย อดีตนักการเมือง และเกษตรกร จะถูกเจาหนาที่ดําเนินการจับกุมหากพบวาไดมีการ
กระทําความผิดจริงและมีหลักฐานในการกระทําผิด ซึ่งการกระทําผิดดังกลาวเปนตามพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของ การกําหนดโทษขึ้นกับรูปแบบและลักษณะการกระทําผิด ซึ่งอาจจะเปนการจําคุก การ
ชดเชยและการบําเพ็ญประโยชนอยางอื่นทดแทน เชน การปลูกตนไมในในพื้นที่ที่ถูกทําลายไป อยางไรก็ตาม ถา
ยังมีการกระทําผิดอีกตองถูกจําคุก หากผูที่ถูกดําเนินคดีเห็นวาไมเกิดความเปนธรรมก็สามารถเสนอเรื่องให
กรรมาธิการแกปญหาที่ดินรัฐ และกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวุฒิสภาพิจารณาเพื่อแกไข
ปญหาได ถึงแมวาในพื้นที่อนุรักษ (อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา) และปาสงวนแหงชาติ มี

ชุมชนอาศัยอยู แตตามกฎหมายนั้น ปาชุมชนสามารถดําเนินการไดเฉพาะในพื้นที่ปาสงวน โดยอาศัย
มาตรา 19 ของ พ.ร.บ. ปาสงวน 2507 และเปนการดําเนินการรวมกันระหวางชุมชนกับเจาหนาที่ปาไม
สวนในพื้นที่อนุรักษนั้นเจตนารมณของกฎหมายระบุไวเพื่อสงวนเปนแหลงตนน้ําลําธาร การอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม และทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ จึงไม
สามารถกําหนดใหมีปาชุมชนในพื้นที่อนุรักษได

79

ตารรางที่ 2a-2 สรุปขอมูลพื้นทีไ่ ดทําการสํารวจการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นทีป่ าอนุรักษและผลการดําเนินกาiตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541
ลําดับ

ชื่อปาอนุรักษ

ผลการสํารวจการถือครองที่ดิน

ผลการรังวัดแปลงที่ดิน

ผลการตรวจสอบพิสูจนการครอบครองฯ

ราย*

แปลง

ไร

งาน

วา

ราย*

แปลง

ไร

งาน

วา

ราย*

แปลง

ไร

งาน

วา

80

1

อุทยานแหงชาติ

125,759

155,176

1,528

0

4

102,615

122,425

1,130,857

3

0

111,422

142,981

971,245

1

66

2

เขตรักษาพันธุสัตวปา

51,290

58,348

607,278

2

41

33,918

42,298

386,100

3

74

30,689

58,358

351,851

2

45

3

เขตหามลาสัตวปา

7,661

9,012

90,106

0

74

5,226

6,236

55,103

3

65

8,485

10,542

78,787

2

76

4

วนอุทยาน (4 แหง)

-

-

-

-

-

86

94

669

3

28

-

-

-

-

-

184,710

222,536

2,225,540

3

19

141,845

171,053

1,752,732

2

62

150,656

207,080

1,371,489

0

91

รวม

*หมายเหตุ

ขอมูลพิสูจนการครอบครองฯ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

1. ราย หมายถึง จํานวนรายบุคคลที่อางยึดถือครองในพื้นทีป่ า (ซึ่งอาจจะมีครอบครัวหรือไมก็ไดเนื่องจากไมไดมีขอมูลระบุไว)
2. ขอมูลดังกลาวขางตนรวบรวมไดจนถึงปจจุบนั อยางไรก็ตามขอมูลดังกลาวอาจจะมีการปรับปรุงถามีขอมูลเพิ่มเติมขึ้น
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รั ฐ บาลตระหนั ก ถึ ง ป ญ หาความขั ด แย ง การใช ที่ ดิ น ดั ง นั้ น ในป พ.ศ. 2555 จึ ง มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยเนน การ
แกไขปญหาความขัดแยงเรื่องที่ดิน ระบบการแบงโซนการใชที่ดิน โดยไดดําเนินการทั่วประเทศ ในชวงเตรียม
ความพรอมเรดดพลัส คณะทํางานดานวิชาการเกี่ยวกับนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน จะจัดใหมีกระบวนการ
หารือแบบมีสวนรวมจากระดับลางสูบน เพื่อพิจารณา เสนอความเห็น ขอเสนอแนะในการจัดทํายุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการในการแกไขปญหาและจัดการความขัดแยงการใชที่ดินและการถือครองที่ดินในพื้นที่ปา
ผลลัพธจากการประชุมจะนําเสนอคณะทํางานเฉพาะกิจเรดดพลัสและ คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดานวิชาการ และคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปา ชุมชนพึ่งพิงปาทุกกลม สามารถใหขอคิดเห็นและขอมูลในการ
แกปญหาความขัดแยงการใชประโยชนทดี่ ิน แกคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบดังกลาวได
โดยผานคณะทํางานในระดับพื้นที่ ดังแสดงไว ดังภาพที่ 2a-7
ปญหาในการใชประโยชนที่ดินและขอเสนอในการแกไขปญหา จะมีการนําไปใชในกระบวนการ SESA
(2d) เพื่อการวิเคราะหผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม ที่สัมพันธกบั ความขัดแยงและการครอบครองที่ดิน
หรือใชเพื่อการจัดกรอบขององคกร การกําหนดขอบังคับ และอื่นๆ ซึ่งจะเปนการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
นอกจากนั้นกรอบการติดตาม (องคประกอบที่ 4b) จะตองมีการพัฒนาเพื่อการติดตามผลกระทบดังกลาวดวย

ภาพที่ 2a-7 แนวโนมและโอกาสความเชื่อมโยงการสื่อสารและประสานงานของคณะทํางานนโยบายและ
แผนการใชประโยชนที่ดินที่อยูภายใตคณะกรรมการเฉพาะกิจเรดดพลัสกับคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการ
ที่ดินเชิงระบบและโอกาสที่ชุมชนพึ่งพิงปารวมถึงกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง สามารถใหขอคิดเห็นและขอมูลใน
การแกปญหาความขัดแยงการใชประโยชนที่ดิน แกคณะกรรมการดังกลาว
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ประเทศไทยไดชื่อวามีนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ สําหรับสาขาการปาไมและสาขาอื่นๆ ที่ให
ความสําคัญตอสังคมและสิ่งแวดลอมจํานวนมาก อยางไรก็ตาม รัฐบาลก็ยังตองประสบกับปญหาในการบังคับใช
นโยบาย และกฎระเบียบตางๆ กรอบการประเมินธรรมาภิบาลภาคปาไมสําหรับการดําเนินการเรดดพลัสยังไมมี
การจัดทํา โดยมีเสนอวาควรดําเนินการในชวงการเตรียมความพรอมเรดดพลัสโดยใชเครื่องมือตางๆ ที่มีอยูใน
ปจจุบัน เชน World Bank (2009) ไดกลาวถึงหลักการและตัวชี้วัดในธรรมาภิบาลภาคปาไมที่ดี รวมถึงการ
กลาวถึงภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คือ การเกษตร ที่ดิน น้ํา การเหมืองแร พลังงานและการทองเที่ยว ซึ่งจะมี
การดํา เนิน การในเรื่ องกฎหมายและระเบี ยบ การวิ นิจ ฉั ยถึ ง การดํ าเนิ นการที่ ไ ม เพี ย งพอ และการวินิ จ ฉั ย
มาตรการที่จะแกไขประเด็นปญหาตางๆ และปรับปรุงธรรมาภิบาล กระบวนการนี้ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ
ดังนี้ 1) วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับระบบธรรมาภิบาลที่มีอยู และปรับปรุงโครงสราง
ภายใตกรอบการดําเนินงานนี้ ซึ่งจะมองที่ประเด็นตามที่วินิจฉัยไวขางตน 2) จัดทําระบบธรรมาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และครอบคลุมกวางขวาง ใหมีใชในชวงการดําเนินกลไกเรดดพลัส โดยอาศัยผล
การวิเคราะหที่ได 3) คัดเลือกตัวชี้วัดที่สอดคลองกับผูมีสวนไดสวนเสียโดยกระบวนการมีสวนรวม การประเมิน
นี้จะตองคํานึงถึงหลักสําคัญของธรรมาภิบาล ไดแก ความโปรงใส ความนาเชื่อถือ สามารถอธิบายได และการมี
สวนรวม ประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ในคารบอนและการถือครองที่ดิน การแบงปนผลประโยชน ความสามารถของ
องคกรดานปาไม และการจัดการความขัดแยง คุณภาพของการบริหารงานปาไม การรวมกฎระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของกับปาไม ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาค และการสรางแรงจูงใจ ตลอดจนแนวทางใน
การลดการทําลายปาและทําใหปาเสื่อมโทรมและการปลอยคารบอนที่มีความสัมพันธกัน การประเมินยังรวมถึง
การตรวจเอกสารที่เกี่ยวของกับบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงขอมูล
สารสนเทศจากโครงการที่เนนในประเด็นเหลานี้ตามความเหมาะสม ตัวอยางเชน การดําเนินการที่ประสบ
ความสําเร็จของจอมปา (การรวมกันบริหารจัดการพื้นที่คุมครอง) บทเรียนโดยรวมจากการริเริ่มที่จะสนับสนุน
ธรรมาภิบาลที่ดี ไมวาในเรื่องของการกําหนดนโยบาย การจัดตั้งองคกรที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการประเด็นดาน
ธรรมาภิบาล ประเด็นดานการมีสวนรวมและกรรมสิทธิ์ ฯลฯ จะจัดทําเปนเอกสารเพื่อชวยในการทําใหมี
ธรรมาภิบาลที่ดีสําหรับกลไกเรดดพลัส
การประเมินธรรมาภิบาลควรจะรวมถึงภาคสวนอื่นๆ เชน การทําเหมือง การกอสรางสาธารณูปโภค
และการทองเที่ยว ซึ่งมีผลโดยตรงหรือโดยออมตอการทําลายปาและการทําใหปาเสื่อมโทรม จึงมีความจําเปน
อย างยิ่ง ที่จ ะตองวิ เคราะหน โยบายตา งๆ และธรรมาภิ บาลที่ เกี่ ย วข องกับ ภาคสว นเหลา นี้เพื่อ 1) กํ าหนด
แรงจูงใจ มาตรการ และการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเรดดพลัส และ 2) ตรวจสอบความเปนไปไดที่ภาคสวนเหลานี้
จะปรับนโยบายและการดําเนินงานที่สะทอนและบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรดดพลัสกําหนดวัตถุประสงคใน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปา กฎหมายและระเบียบจํานวนมากที่อางอิงไวในแตละสาขา
ที่กล าวไวนั้น มีตัว อยา งจํา นวนมากในเรื่องของการทับซ อนและความขัดแยงกั นในการบังคั บใช กฎหมายที่
เกี่ยวของกับภาคสวนที่ตางกัน จึงจําเปนที่จะตองวินิจฉัยเรื่องที่มีความขัดแยงกันซึ่งมีผลกระทบโดยตรง หรือ
โดยออมตอความเสี่ยงของการทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปา และจําเปนที่จะตองดําเนินขั้นตอนเพื่อ
แกไขปญหาระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของดังกลาว
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เกณฑที่จะใชพิจารณาในการคัดเลือกรายการในการตรวจสอบในชวงการดําเนินการซึ่งสามารถปรับปรุงได
ตามความเหมาะสม ไดแก
1) การประเมินและการวิเคราะห
่ ําในชวงระยะการจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอม
- ตรวจสอบเพื่อดูวา บทสรุปของงานทีท
ตอกลไกเรดดพลัสและชวงระยะการดําเนินกลไกดังกลาวสําหรับองคประกอบนี้ นําเสนอการ
วิเคราะหที่สมบูรณ ครอบคลุมกวางขวาง และมีความถูกตอง (ในขอบเขตที่เปนไปได) ของเรื่อง
แนวโนมการใชประโยชนที่ดนิ ทีผ่ านมาเมื่อเร็วๆ นี้ และการประเมินการถือครองที่ดินที่
เกี่ยวของ สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายปาไม นโยบายปาไม และธรรมาภิบาล หรือไม?
2) การจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุโดยตรงและสาเหตุโดยออม
- ตรวจสอบเพื่อดูวา การวิเคราะหที่เคยจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุหลักโดยตรงและโดย
ออมในการทําลายปาและทําใหปาเสื่อมโทรม ไดถูกใชในโปรแกรมและนโยบายในยุทธศาสตร
ของกลไกเรดดพลัสอยางไร?
3) การเชื่อมโยงระหวางสาเหตุกับกิจกรรมในกลไกเรดดพลัส
- ตรวจสอบเพื่อดูวา มีหลักฐานอะไรบางที่แสดงวามีการวินิจฉัยถึงการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ
ระหวางสาเหตุหลักกับกิจกรรมในกลไกเรดดพลัส?
4) แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการเรื่องสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ การถือครองที่ดิน และธรรมาภิบาล
- แผนปฏิบัติการในการจัดทําความกาวหนาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อจัดการ
ประเด็นที่เกี่ยวของดานการถือครองที่ดิน สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ และธรรมาภิบาลใน
ภูมิภาคที่มีความสําคัญเกี่ยวกับโปรแกรมเฉพาะของกลไกเรดดพลัส กําหนดขัน้ ตอนตอไปและ
วินิจฉัยทรัพยากรที่ตองการไวหรือไม?
5) การบังคับใชกฎหมายปาไมและนโยบาย
- การประเมินดังกลาววินจิ ฉัยการบังคับใชกฎหมายปาไมและนโยบายในระยะยาวไวหรือไม?
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ตารางที่ 2a-3 เปนการสรุปกิจกรรมและงบประมาณสําหรับการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ดิน ปจจัย
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน นโยบายปาไม และธรรมาภิบาล ในระยะการเตรียมความพรอม
ตารางที่ 2a-3: กิจกรรมและงบประมาณสําหรับการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ดิน ปจจัยที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน นโยบายปาไม และธรรมาภิบาล
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
2557 2558 2559 2560
รวม

กิจกรรม
ปรับปรุงการวิเคราะหปจจัยและสาเหตุของการ
ทําลายปา
การประชุมคณะทํางานดานวิชาการที่เกี่ยวกับ
นโยบายและการวางแผนการใชที่ดิน
การประเมินและจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
การทําลายปาที่กอใหเกิดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกระดับภูมิภาค
การประเมินธรรมาภิบาลภาคปาไม

17

11

0

0

28

19

22

22

22

85

10

10

0

0

20

10

10

0

0

20

56

53

22

22

153

รัฐบาล

7

7

0

0

14

FCPF

49

46

22

22

139

รวม

งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
รวม
ปรับปรุงการวิเคราะหปจจัยและสาเหตุของการ
0
0
250
ทําลายปา
100
150
การวิเคราะหทางเลือกยุทธศาสตรเชิงเศรษฐกิจ
100
100
0
0
200
การประเมินและจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
การทําลายปาที่กอใหเกิดการปลดปลอยกาซเรือน
20
0
0
กระจกระดับภูมิภาค
0
20
การประเมินธรรมาภิบาลภาคปาไม
50
0
0
0
50
270

รวม
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0
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2b. ทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส
มาตรฐาน 2b เนื้อหาขององคประกอบนี้จะตองระบุใหครอบคลุม เรื่อง ทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส
ขอเสนอนี้ตองประกอบดวยการวางแนวขอเสนอยุทธศาสตรเรดดพลัสจากปจจัยขับเคลื่อนที่ทําใหเกิดการทําลายปาและการทําให
ปาเสื่อมโทรมจากยุทธศาสตรระดับประเทศและระดับภาคสวนตางๆ ที่มีอยู และขอสรุปยุทธศาสตรเรดดพลัสที่เกิดขึ้นใหม เพื่อ
ประเมินทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส สรุปขอเสนอของประเทศที่จะจัดการปญหาการทําลายปาและการทําใหปา เสื่อมโทรม แผน
ในการประเมินคาใชจาย และผลประโยชนที่เกิดจากยุทธศาสตรเรดดพลัส อันไดแก ผลประโยชนในดานการทําใหมีความเปนอยูที่
ดีขึ้น การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และองคกร ความเสี่ยงต อ
ผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ความไมสอดคลองกับยุทธศาสตรในภาคสวนอื่นๆ เชน การเกษตร การคมนาคม และ
ภาคสวนอื่นๆ ในทรรศนะของเรดดพลัส และสุดทายควรนําไปสูการกําหนดรายละเอียดของยุทธศาสตรเรดดพลัสในแตละชวงเวลา

คํานํา
องคประกอบยอยนี้บรรจุขอเสนอยุทธศาสตรเบื้องตนในการลดการบุกรุกทําลายปาและการเสื่อมโทรม
ของปา การเพิ่มพูนและการอนุรักษปริมาณการกักเก็บคารบอน ตลอดจนสาเหตุหลักของการบุกรุกทําลายปา
และการเสื่อมโทรมของปาที่ไดนําเสนอไวในองคประกอบที่ 2a อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับวาการกําหนด
ทางเลือกยุทธศาสตรที่ดีที่สุดสําหรับเรดดพลัสนั้นไมสามารถหาขอสรุปได ดังนั้นในระหวางการดําเนินการตาม
ขอเสนอการเตรียมความพรอม กระบวนการของการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะตองดําเนินการ
ตอไปอยางตอเนื่องเพื่อระบุทางเลือกที่ดีที่สุด โดยใชกระบวนการกลั่นกรองและทดสอบทางเลือกยุทธศาสตร

ขอเสนอทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส
ทางเลือกยุทธศาสตรที่ไดถูกพิจารณากําหนดจากการวิเคราะหนโยบาย กรอบดานกฎหมายและแผนที่
มีอยู ตลอดจนผลจากการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย รายละเอียดตางๆ เหลานี้
จะถูกประเมินเพื่อเลือกทางเลือกยุทธศาสตรหลัก บนพื้นฐานของความสําคัญและความเปนไปไดในการลดการ
บุกรุกทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปา ทางเลือกยุทธศาสตรและกิจกรรมที่นําเสนอไวในตาราง 2b-1 ได
พิจารณามาจากสาเหตุทั้งทางตรงและทางออมของการบุกรุกทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปา ทางเลือก
ยุทธศาสตรที่ 1.1 ถึง 1.5 ในตารางที่ 2b-1 ไดกําหนดไวเพื่อแกไขปญหาของการบุกรุกทําลายปา โดยเฉพาะ
การบุกรุกที่มีสาเหตุมาจากการพัฒนาการทองเที่ยวจากการสรางที่พักนักทองเที่ยวและการสรางบานหลังที่สอง
ยุทธศาสตรทางเลือกเหลานี้สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (2555-2559)
(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2555) ที่กําหนดใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
ทั้งนี้ในการพิจารณาทางเลือกยุทธศาสตรควรกําหนดทางเลือกที่สามารถลดปญหาการตัดไมทําลายปา
และการทําใหปาเสื่อมโทรมที่สะทอนปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาไดอยางแทจริงและสรางโอกาสทางใหม
ที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการปลูกปาโดยสมัครใจในที่ดินของประชาชนที่ถูกตองตามกฎหมาย

การประเมินทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส
ณ ขั้นตอนนี้ การประมาณคาใชจายและผลประโยชนที่เปนไปไดสําหรับการจัดทํายุทธศาสตรของ
กลไกเรดดพลัสยังไมมีความแนนอน เนื่องจากยังไมมีการจัดเตรียมรายละเอียดเพื่อนํามาทดสอบการดําเนินการ
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และการประเมินความเปนไปไดในการลดลงของการปลอยคารบอนไดออกไซดในพื้นที่ นํารอง เพื่อใหการ
ประเมินปริมาณผลประโยชนที่เปนไปไดจากการปลอยกาซที่ลดลงเนื่องจากการดําเนินการ จึงไดมีการกําหนด
สมมติฐานขึ้นจํานวนหนึ่งเพื่อทําการทดสอบในชวงระยะการเตรียมความพรอมนี้โดยในชวงของกระบวนการ
ดังกลาว จะมีการรับฟงความเห็นจากชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาผานคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสและ
คณะทํางานวิชาการดานตางๆ ที่เกี่ ยวของ และจะมีการรับฟงความเห็ นจากผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
รวมทั้งชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา กอนที่จะมีการคัดเลือกพื้นที่นํารองสําหรับการทดสอบ
งบประมาณทั้งหมดในการดําเนินการโดยตรงในพื้นที่นํารองที่เสนอไวมีจุดมุงหมายเพื่อลดการปลอย
กาซเรือนกระจก เชน การจัดทําแนวเขตและการหมายแนวเขตปาไม การจัดการแบงเขตการใชประโยชนปาไม
ทางเลือกของการดํารงชีพ และการปรับปรุงการเฝาระวัง เปนเงินประมาณ 5.5 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมถึง
คาใชจายของการวางแผนเบื้องตน การรับฟงความเห็นและการตรวจติดตามผลลัพธ งบประมาณที่เสนอไว
สําหรับการนํารองในการจัดทําแนวเขตและการหมายแนวเขตแบบมีสวนรวมเปนเงิน 560,000 เหรียญสหรัฐ
และกิจกรรมนี้คาดวาจะทําการสํารวจพื้นที่ปาไมและหมายแนวเขตในพื้นที่ดวยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
ไดประมาณ 350,000 เฮกแตร งบประมาณอื่นๆ ในการนํารองการพัฒนาความเปนอยูใหแกชุมชนที่พึ่งพิงปา
การแบงเขตการใชประโยชนและการวางแผนเพื่อการทองเที่ยว การเหมืองแร และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
นั้นคาดวาจะดําเนินการในพื้นที่นํารองที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 150,000 เฮกแตร ขอมูลการสํารวจ
สภาพปาไมใหขอเสนอแนะวาปริมาณคารบอนกักเก็บเฉลี่ยในปาทุกประเภทในปจจุบันอยูที่ประมาณ 87 ตัน
คารบอนตอเฮกแตร ซึ่งทําใหมีปริมาณคารบอนกักเก็บทั้งหมดในพื้นที่ปาที่ดําเนินการนํารองโดยกลไกเรดดพลัส
ประมาณ 44 ลานตัน
สันนิษฐานวาปริมาณคารบอนกักเก็บนี้ลดลงประมาณปละ 1% เนื่องจากการทําลายปาและปาเสื่อมโทรม
คิดเปนการสูญเสียคารบอนปละ 0.4 ลานตัน ซึ่งคิดเปนปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดประมาณ 0.9 ลานตัน
ตอป มีการสันนิษฐานวาการจัดทําแนวเขตปาไมจะทําใหระดับการปลอยกาซในปจจุบันลดลง 5% และ
สันนิษฐานวา การปรับปรุงการคุมครองและการจัดการปาอันเปนผลมาจากการปรับปรุงความเปนอยูของชุมชน
ทองถิ่นและการแบงเขตการใชประโยชนที่ดินปาไมเพื่อการใชประโยชนอื่นๆ ทางเศรษฐกิจจะทําใหการปลอย
กาซลดลง 10% ดังนั้น ตามการสันนิษฐานนี้การปลอยกาซจะลดลงทั้งหมดประมาณ 100,000 ตันตอป หรือ
1 ลานตันตลอดชวงระยะเวลา 10 ป หลังจากที่ไดมีการดําเนินการ ซึ่งแสดงใหเห็นวาตนทุนในการลดการปลอย
กาซเทากับ 5.6 เหรียญสหรัฐตอตัน ซึ่งใกลเคียงกับมูลคาของตลาดคารบอนไดออกไซดในปจจุบัน กรณีนี้ยังไม
คํานึงถึงผลประโยชนรวมที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยูกับแตละพื้นที่และสามารถนํามาคิดไดเมื่อทําการคัดเลือก
พื้นที่สําหรับกิจกรรมนํารอง และยังไมรวมถึงการดูดซับกาซที่อาจจะบรรลุผลไดโดยการฟนฟูสภาพปาไมภายใน
พื้นที่นํารองซึ่งจะมีปริมาณนอยในปแรกๆ
ทางเลือกยุทธศาสตรเหลานี้จะมีการประเมินโดยละเอียดอีกครั้งโดยคณะทํางานดานยุทธศาสตรกลไก
เรดดพลัส (ดูองคประกอบที่ 1a) ในชวงการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส ซึ่งในกระบวนการประเมิน
ทางเลือกยุทธศาสตรนี้จะเนนกระบวนการมีสวนรวมในประเด็น
• การหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียเรดดพลัสทุกภาคสวนเรื่องการนิยามปา เพื่อใหครอบคลุมมิติตางๆ
• การประเมิ น คา ใช จา ยและผลประโยชน: การกํ า หนดขอบเขตยุท ธศาสตร เรดด พ ลั สจะต อง
คํ า นึ ง ถึ ง ค า ใช จ า ยและประโยชน ที่ ไ ด อั น ได แ ก ปริ ม าณคาร บ อน ผลประโยชน ร ว ม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และความเปนอยูในทองถิ่น ขอบเขตอํานาจของกฎหมาย คาเสียโอกาส
คาใชจายในการลงทุน การดําเนินการธุรกรรม และการลดหยอน และประเด็นในการจัดการ
ทรัพยากร เปนตน
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• ระบุศักยภาพในการรวมงานหรือความขัดแยงของยุทธศาสตรที่เสนอ
• ระบุความเชื่อมโยงของปจจัยการทําลายปาและประเด็นธรรมาภิบาล
• พิจารณาแนวทางการลดความขัดแยงหรือเปลี่ยนแปลงทางเลือกเพื่อชดเชยองคกร และผูมีสวนได
สวนเสียที่ไดรับผลกระทบ
•

จัดทํารายละเอียดผลของนโยบายของภาคสวนที่เกี่ยวของนอกสาขาปาไม

รัฐบาลรับทราบถึงความตองการแนวทางแบบบูรณาการในการดําเนินกลไกเรดดพลัส ดังไดแสดงไวใน
องคประกอบที่ 1a และรัฐบาลยังมีโครงสรางขององคกร/การจัดการ ที่ใชงานได ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเขามามี
สวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของในการใชประโยชนที่ดนิ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความสนใจและมีความเสี่ยง
จากกลไกเรดดพลัส
การศึกษาในประเด็นตอไปนี้จะเสนอในระยะการเตรียมความพรอม
1) การวิเคราะหความเสี่ยง: กรอบการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีการรวบรวมประเด็นหลักของความเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินการตามยุทธศาสตรเรดดพลัส
2) การประเมินความเปนไปได (ดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง และองคกร): ความเปนไปไดในระดับ
ภูมิภาคของทางเลือกยุทธศาสตรจากการวิเคราะหความเสี่ยง และโอกาสของทางเลือกที่เสนอ
ตารางที่ 2b-2 แสดงกิจกรรมและงบประมาณในการพัฒนาทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัสในชวงระยะการ
เตรียมความพรอม โปรดทราบวามีการกลาวถึงนโยบายที่อยูนอกสาขาปาไมผานคณะทํางานเฉพาะกิจดาน
เรดดพลัส ซึ่งประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน (ตัวอยางเชน ดูรายการที่ 1.2.3 และ 1.5 ในตารางที่
2b-1)
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ตัวชี้วัด
สาเหตุโดยตรง
ทางเลือกยุทธศาสตร
กิจกรรม
เรดดพลัส
การบุกรุก 1.
การบุกรุกแผวถางปา (การ 1.1 กําหนดรายละเอียดและแนวเขตปาที่ชัดเจน 1.1.1 นํารองการหมายแนวเขตปาโดย
ทําลายปา เปลีย่ นพืน้ ที่ปา ธรรมชาติไปเปนพื้นที่
โดยการมีสวนรวม
การมีสวนรวมใน 5 ภาค
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแบบเชิงพานิชย
และการลงทุนการใชประโยชนอื่นๆ 1.2 ปรับปรุงแกไขและบูรณาการนโยบายปาไม 1.2.1 การประชุมรวมของคณะ ทํางาน
และนโยบายทีเ่ กี่ยวของ และสอดประสาน
ดานวิชาการในคณะทํางาน
เกี่ยวกับ พืชอาหาร พืชพลังงาน สวน
กับภาคสวนของนโยบายการพัฒนา เชน
เฉพาะกิจดานเรดดพลัส
ปา และรีสอรท)
นโยบายการเกษตรและพลังงาน
1.2.2 คณะทํางานเฉพาะกิจฯ มีการ
ประชุมอยางสม่ําเสมอ
1.2.3 คณะทํางานเฉพาะกิจฯแสวงหา
ขอตกลงความรวมมือเกี่ยวกับ
นโยบายและการวางแผนกับภาค
สวนตางๆ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
การลดลงของการเปลี่ยน
ที่ดินปาไมไปใชเพื่อ
วัตถุประสงคอื่นแสดง
โดยสัดสวนของพื้นที่ปา
ไมกับพื้นที่ทั้งหมด
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1.3 การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ปา ไมในสนาม 1.3.1 การพัฒนาหลักสูตรและการ
เจาหนาที่ผูรักษากฎหมาย เพื่อสรางความ
ฝกอบรม
เขมแข็งในการบังคับใชกฎหมายและการ
ประสานงาน

ตัวชี้วัด
เรดดพลัส
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ทางเลือกยุทธศาสตร

กิจกรรม

1.4 เสริมสรางความรูและความตระหนักดานการ
อนุรักษปาไม

1.4.1 พัฒนาการสรางแรงจูงใจในการ
อนุรักษปาไม เชน การใหรางวัล
จากกองทุนที่ตั้งไว สําหรับการ
ปฏิบัติที่ดีดา นปาไม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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1.5 หนวยงานที่เกี่ยวของพัฒนาระบบการแบงเขต 1.5.1 การประชุมรวมของคณะทํางาน
ดานวิชาการในคณะทํางานชุด
ที่ดินปาไมที่เหมาะสมที่กนั พื้นทีป่ าไมที่มี
ตางๆ
คุณคาดานการอนุรักษสูงออกจากพื้นทีป่ าไม
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
1.5.2 โครงการนํารองในพื้นที่ปา สงวน
1 แหง
1.5.3 วิเคราะหความเสี่ยงของการ
รั่วไหลของผลประโยชนจากกาซ
เรือนกระจกในทองถิ่นและการ
ประเมินความเปนไปได
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1.6 พัฒนาการดํารงชีพทางเลือกแกประชาชนที่
พึ่งพิงปาไมเพื่อสรางรายไดเสริม (ทางเลือกนี้
เปนไปไดเพราะมีการปฏิบตั ิจนประสบ
ความสําเร็จแลวที่ระดับโครงการในประเทศ
ไทย ตัวอยางคือปาตัวอยางที่ อําเภองาว
จังหวัดลําปาง ในภาคเหนือของประเทศไทย
ซึ่งประชาชนในทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
การขายของปาที่เพิ่มมูลคา เชน ไผ)

1.6.1 ตรวจเอกสารงานวิจัยที่มอี ยู
1.6.2 โครงการนํารองในพื้นที่ปา สงวน
1 แหง และปาอนุรักษ 1 แหง

1.7 พัฒนาการรับรองปาไมและมาตรฐานการ
ดําเนินการ

1.7.1 กรมปาไมดําเนินการตาม
โครงการ ITTO Project 470/07
Rev. 1 (F) (โครงการสองป เรื่อง
“การพัฒนาและดําเนินการเรื่อง
เกณฑและตัวชี้วัดในการจัดการ
สวนปาและปาชุมชนอยาง
ยั่งยืน” เพิ่งเริ่มตนในป พ.ศ.
2555 ผลผลิตของโครงการ
ดังกลาวจะสนับสนุนทางเลือก
ยุทธศาสตรนี้ และขณะนี้กรมปา
ไมไดจัดตัง้ สํานักรับรองผลผลิต
ปาไมขนึ้ ในกรมแลวเชนกัน)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย

กิจกรรม

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทางเลือกยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด
เรดดพลัส

สาเหตุโดยตรง

ทางเลือกยุทธศาสตร
1.8 สงเสริมการปลูกตนไมทองถิ่นอยางหลากหลาย
ชนิดเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม

กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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1.8.1 พัฒนาสิ่งจูงใจในการปลูกตนไม 1.8.1.1 เกิดการใชพื้นที่อยางรู
เพื่อความมั่นคงทางอาหารและ คุณคาไดประโยชนสงู สุดและ
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ลดการขยายพืน้ ที่เกษตรเขา
ไปในปา
1.8.1.2 เกิดความหลากหลาย
และสมดุลทางนิเวศในพื้นที่
เกษตร มีความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงาน ซึ่งเปนพื้นที่
สวนใหญของประเทศ
1.8.1.3 ลดการบุกรุกทําลาย
ปาเพิ่ม
1.8.1.4 เพิ่มปริมาณพื้นที่
ตนไมในพืน้ ที่เกษตรใหคลาย
กับปา
1.8.1.5 มีตนไมเปนแหลงดูด
ซับกาซเรือนกระจกและเพิ่ม
มูลคาความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจแกชุมชน
1.8.1.6 เกิดการมีสวนรวม
อยางเขมขนระหวางการ
เตรียมความพรอมเรดดพลัส
กับเจาของพื้นที่ตน ไม

ตัวชี้วัด
เรดดพลัส

สาเหตุโดยตรง
2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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3. การทําเหมือง

ทางเลือกยุทธศาสตร

กิจกรรม

2.1 ทบทวนการประเมินผลกระทบทางสังคมและ 2.1.1 สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอมจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
(EIA และ SIA)
สิ่งแวดลอม เสนอ EIA และ SIA
ตอคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ตอพื้นที่ที่มีคุณคาดาน
การอนุรักษสูงและพืน้ ที่
ปาอื่นทีล่ ดลง
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2.2 หลีกเลี่ยงการใชพื้นทีท่ ี่มีคณ
ุ คาทางดานการ 2.2.1 จัดทําความรวมมือระหวางกรม
ปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
อนุรักษสูงสําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ปา และพันธุพชื และกระทรวงที่
เกี่ยวของในการดําเนินการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 ทบทวนการประเมินผลกระทบทางสังคมและ 3.1.1 กิจกรรม 2.1.1
ผลกระทบจากการทํา
สิ่งแวดลอมจากโครงการเหมืองแร (EIA และ
เหมืองแรตอพื้นที่ที่มี
SIA)
คุณคาดานการอนุรักษ
สูงและพืน้ ทีป่ าอื่นที่
3.2 กันพื้นทีท่ ี่มีคุณคาดานการอนุรักษสูงออกจาก 3.2.1 สรางความรวมมือระหวางกรมปา ลดลง
พื้นที่สัมปทานเหมืองใหมากที่สุดเทาที่จะมาก
ไม กรมอุทยานฯ และกรม
ได
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองเพื่อการแบงเขตที่ดินใน
พื้นที่สัมปทานเหมือง

ตัวชี้วัด
เรดดพลัส

สาเหตุโดยตรง

การเสื่อมโทรม 4.การลักลอบตัดไม
ของปา

ทางเลือกยุทธศาสตร

กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

3.3 สรางความเขมแข็งของกฎระเบียบในการ
3.3.1 ระบุใหบริษัทเหมืองแรนํารอง
ฟนฟูพื้นที่เหมือง เพื่อใหมีการกักเก็บคารบอน
การกันออกและการฟนฟูพื้นทีท่ ี่
สูงสุด
มีคุณคาดานการอนุรักษสูงและ
พื้นที่ปา อื่นๆ
4.1 ปรับปรุงการตรวจตราทางอากาศ

4.1.1 หารือดานเทคโนโลยีและความ
ลดการลักลอบตัดไม
เปนไปไดกบั หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ

93

4.1.2 ทดสอบเทคโนโลยีที่ใช
4.2 ทําการศึกษาในรายละเอียดของอุตสาหกรรมไม 4.2.1 ดําเนินการศึกษาและการติดตาม
อุปสงคและอุปทานไม และพัฒนาการ
ผลกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
คาดการณการสรางผลผลิตไมจากปาและสวน
และการเหมืองแรและกรมปาไม
ยางพาราในอนาคต
ดานอุปทานของไมวัตถุดิบใน
อนาคต
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4.2.2 ใหภาคอุตสาหกรรมไมเอกชนรวม
ในการทบทวนอุปสงคของไมใน
อนาคต

ตัวชี้วัด
เรดดพลัส

สาเหตุโดยตรง

ทางเลือกยุทธศาสตร
4.3 พัฒนาการรับรองปาไมและกรอบมาตรฐานใน
การดําเนินงาน

กิจกรรม
4.3.1 ตามกิจกรรม 1.7.1

4.4 สงเสริมการปลูกตนไมอยางหลากหลายชนิด
4.4.1 พัฒนาสิ่งจูงใจในการปลูกเพื่อ
เพื่อความมั่นคงทางอาหารและสงเสริมคุณภาพ ความมัน่ คงทางอาหารและสงเสริม
สิ่งแวดลอม
คุณภาพสิง่ แวดลอม
4.5 สงเสริมการปลูกพืชของปานอกพื้นที่ปาไม และ 4.5.1 พัฒนาสิ่งจูงใจในการปลูกพืชของ
พัฒนาตลาดสําหรับของปา
ปา
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4.6 ใหมีการพัฒนานโยบายปาไมและนโยบายที่
เกี่ยวของกับปาไมใหทันสมัย สอดรับกัน
ระหวางนโยบายของแตละภาคสวน
4.7 การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ปาไมในสนาม
เจาหนาที่ผูรักษากฎหมาย เพื่อสรางความ
เขมแข็งในการบังคับใชกฎหมายและการ
ประสานงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

4.4.1.1 มีทรัพยากรปา
ไมเพื่อสนองการใช
ประโยชนอยางเพียงพอ
ลดการใชไมในพื้นทีป่ า

4.6.1 ตามกิจกรรม 1.2.1 1.2.2 และ
1.2.3

4.7.1 ตามกิจกรรม 1.3.1

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
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ตัวชี้วัด
เรดดพลัส

สาเหตุโดยตรง

5. ไฟปาที่ขาดการควบคุม

ทางเลือกยุทธศาสตร

กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

4.9 พัฒนาการดํารงชีพทางเลือกแกประชาชนที่
พึ่งพิงปาไมเพื่อสรางรายไดเสริม

4.9.1 ตามกิจกรรม 1.6.1 และ 1.6.2

5.1 ปรับปรุงศักยภาพการตรวจและควบคุมไฟปา

5.1.1 เสริมสรางศักยภาพการตรวจไฟปา การลดลงของการเกิดไฟ
5.1.2 สรางความเขมแข็งใหแก
ปาที่ขาดการควบคุม
กระบวนการควบคุมไฟปา

5.2 การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ปาไมในสนาม
เจาหนาที่ผูรักษากฎหมาย เพื่อสรางความ
เขมแข็งในการบังคับใชกฎหมายและการ
ประสานงานกับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ

5.2.1 พัฒนาสิ่งจูงใจแกชุมชนในการ
ปองกันไฟปา

5.3 สงเสริมการใหความรูและความตระหนักดาน
การอนุรักษปาไมแกสาธารณะ

5.3.1 รวมมือกับกรมวิชาการเกษตรใน
การสรางความตระหนักในการ
ปองกันไฟปาอันเปนผลจาก
กิจกรรมการเกษตร
5.3.2 ตามองคประกอบที่ 1c
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
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4.8.1 ตามองคประกอบ 1C
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4.8 สงเสริมการใหความรูและความตระหนักดาน
การอนุรักษปาไมแกสาธารณะ
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เกณฑเพื่อใชพิจารณาในการคัดเลือกรายการในการตรวจสอบในชวงการดําเนินการซึ่งสามารถปรับปรุงไดตาม
ความเหมาะสม ไดแก
การนําเสนอและจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกยุทธศาสตรของกลไกเรดดพลัส
1. ตรวจสอบเพื่อดูวา ไดมีการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกยุทธศาสตรของกลไกเรดดพลัส
โดยอาศัยการประเมินอยางกวางขวางของสาเหตุโดยตรงและโดยออม (หรือไดรับแจงจากปจจัย
อื่นๆ ตามความเหมาะสม) และผานกระบวนการที่มีความโปรงใสแบบมีสวนรวม หรือไม?
การประเมินความเปนไปได
2. ตรวจสอบเพื่อดูวา ไดมีการประเมินทางเลือกยุทธศาสตรของกลไกเรดดพลัสเพื่อความเปนไปได
ทางสังคมและสิ่งแวดลอม ความเสี่ยง โอกาส และวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน หรือไม?
ความสอดคลองกับนโยบายอื่น
3. ตรวจสอบเพื่อดูว า มี การวิ นิจฉัย ความไมส อดคล องระหวา งทางเลือกยุทธศาสตรของกลไก
เรดดพลัสที่มีลําดับความสําคัญกับนโยบายหรือโปรแกรมตางๆ ในภาคสวนอื่นๆ หรือไม?
การบูรณาการกับยุทธศาสตรและนโยบายที่เกี่ยวของ
4. ตรวจสอบเพื่ อ ดู ว า กระบวนการตามที่ ต กลงกั น ไว มี พ ร อ มที่ จ ะใช เ พื่ อ แก ป ญ หาความไม
สอดคลองและการบูรณาการทางเลือกยุทธศาสตรกลไกเรดดพลัสเขากับนโยบายการพัฒนาที่
เกี่ยวของ หรือไม?
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ตารางที่ 2b-2: กิจกรรมและงบประมาณในการกําหนดทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส
กิจกรรม
วิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตรเรดดพลัสที่สะทอน
การแกปญหาและสรางทางเลือกใหม
การวิเคราะหทางเลือกยุทธศาสตร
การวิเคราะหโอกาส ความเสี่ยงและการประเมิน
ความเปนไปไดในการดําเนินกิจกรรมเรดดพลัส
การศึกษาความตองการของทองถิ่น และการคาไม
แปรรูปและไมทอน
สํารวจแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ดีของชุมชนและ
ศึกษาวิจัยในการจัดการทรัพยากรอยางสมดุลและ
ยั่งยืนโดยชุมชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับยุทธศาสตร
เรดดพลัส
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมใน
การดําเนินการตามยุทธศาสตรในระดับประเทศ/
จังหวัด/อําเภอ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสีย
การพิจารณาเกี่ยวกับศักยภาพพื้นที่นาํ รอง
ฝกอบรมอาชีพทางเลือกใหแกชุมชน
รวม
รัฐบาล
FCPF

งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
2558 2559 2560 2561 รวม
11

11

11

11

44

11

17

0

0

28

10

10

0

0

20

11

11

0

0

22

10

11

10

10

41

30
11
32
11
11
148
15
133

25

22

11
22
11
17
146
14
132

11
22
0
9
85
8
77

77
11
11
0
0
43
4
39

44
90
22
37
422
41
381

งบประมาณจากหนวยงานอืน่ ๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
รวม
การประชุมเชิงปฏิบัติการดานยุทธศาสตรเรดดพลัส
18
18
18
18
72
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เตรียมความพรอมในระดับประเทศ/จังหวัด/อําเภอ
180 180
180
180
720
การศึกษาความตองการของทองถิ่นและการคาไม/
ทอนซุง
150
15
0
0
165
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสีย
45
45
0
0
90
การพัฒนาหลักสูตรและการฝกอบรม
28
28
18
18
92
การจัดทําขอบเขตที่ดินแบบมีสว นรวมนํารอง
250 250
0
0
500
การรับรองทางปาไมและมาตรฐานการดําเนินการ
105
90
0
0
195
การนํารองในเขตการทองเที่ยวและอาชีพทางเลือก
800 800
800
800 3,200
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ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กิจกรรม

งบประมาณจากหนวยงานอืน่ ๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
รวม

ในเขตปาสงวน
การประเมินและการจัดหาเทคโนโลยีในการเฝาระวัง
100
20
20
การสนทนาและแลกเปลี่ยนขอมูลสาเหตุการทําลาย
ปาและทางเลือกยุทธศาสตรในภูมิภาคอาเซียน
50
50
0
การเสริมสรางศักยภาพในการบังคับใชกฎหมาย
45
45
0
การทิ้งเศษชีวมวล
100 100
0
รวม
1,871 1,641 1,036

98

0

140

0
0
0
1,016

100
90
200
5,564
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2c. กรอบการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติ
มาตรฐาน 2c เนื้อหาของ R-PP ในองคประกอบนี้ครอบคลุม:
กรอบการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัต:ิ
อธิบายถึงกิจกรรม (และขอกําหนดโครงการในภาคผนวก หากมี) และแผนงานที่กลาวถึงการจัดการองคกร ระบุปจจัยหลักที่
เกี่ยวของกับการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติ นําเสนอแผนงานที่จะนําไปสูการประเมินเต็มรูปแบบ และเขาสู Readiness Package
ประเด็นหลักประกอบดวย การประเมินความเปนเจาของที่ดินและสิทธิ์ในคารบอน สําหรับกลยุทธเรดดพลัส ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ธรรมาภิบาลภาคปาไม การจัดการองคกรที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมเรดดพลัส

คํานํา
กรอบการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติ (REDD+ implementation framework) เปนการกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานเรดดพลัสโดยการจัดเตรียมโครงสรางองคกร กลไกทางดานการเงิน กฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติ และการเตรียมการธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และสอดคลองกับกรอบ
การดําเนินงานในระดับนานาชาติ ตามหลักการพื้นฐานของการดําเนินงานดานเรดดพลัสตองมีความโปรงใส
ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการตัดสิน การปฏิบัติ และการตรวจติดตาม จึงจําเปนจะตองมีการ
จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อชวยสนับสนุน อันไดแก การจัดเตรียมองคกร กลไกทางดานการเงิน กฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติ และความพรอมทางดานวิชาการเพื่อใหประเทศไทยสามารถดําเนินงานตามยุทธศาสตรเพื่อลด
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมเปนการใชประโยชนอื่น ๆ ลดการทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปา และให
เกิดความเชื่อมั่นวาปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปาจะ
มีการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบตามแนวทางในระดับนานาชาติและสอดคลองกับลําดับความสําคัญตาม
กรอบการพัฒนาประเทศที่มีอยู
การนําเรดดพลัสไปสูการปฏิบัติเปนการดําเนินงานที่มีสวนเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียหลาย
ภาคสวน ทั้งในระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาค ประเทศไทยอาศัยกลไกหลัก 3 ประการในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานเรดดพลัส ไดแก โครงสรางองคกร มาตรการทางดานการเงิน และกรอบทางดานระเบียบ
ปฏิบัติ รวมถึงการจัดการขอมูลตาง ๆ จะไดใชเปนฐานการกําหนดกรอบการดําเนินงาน ซึ่งแตละเครื่องมือ
จําเปนที่ตองมีการออกแบบใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ที่จะตองดําเนินการเพื่อใหการปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ
กิจกรรมสําคัญที่ตองดําเนินงานในระยะการเตรียมความพรอม ไดแก การจัดการโครงสรางองคกร การจัดการ
ทางดานการเงิน ระบบการแบงปนผลประโยชน สิทธิและความเปนเจาของคารบอน การจดทะเบียนคารบอน
และการจัดการขอมูลและองคความรู ซึ่งกระบวนการเหลานี้จะไดมีการดําเนินการในระยะการเตรียมความพรอม
ผานกระบวนการฟงความคิดเห็นและหารือจากผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
a) การจัดเตรียมโครงสรางองคกรในการวางแผน การดําเนินกิ จกรรม และการติดตามผลการ
ดําเนิน การเรดดพลั ส อันไดแก รัฐบาล หรือองคกรที่ไดรับ มอบหมายในการเขารวมดําเนิ น
ธุรกรรมในประเทศหรือนานาชาติ ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปาและ
ความเสื่อมโทรมของปา
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b) การเตรี ย มความพร อมทางด า นการเงิ น สํ า หรั บ กิ จ กรรมและการดํ า เนิ น ธุ รกรรมเรดด พ ลั ส
ตัวอยางเชน งบประมาณรวมจากแหลงตางๆ อันไดแก องคกร/หนวยงานหุนสวนความรวมมือ
ประเภทของการชวยเหลือ และจํานวนเงินที่ชวยในการดําเนินการเรดดพลัส
c) การออกแบบระบบการแบงปนผลประโยชน อันไดแก เงินกองทุนเรดดพลัสนานาชาติ ที่จะตอง
แบง ปน สูทองถิ่ นและผู มีสว นไดสว นเสียต างๆ อยา งทั่ว ถึง บนพื้น ฐานของความยุติธ รรม มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใส การกําหนดสัดสวนรายได โครงสรางการจายเงิน และ
กลไกการแกปญหาความขัดแยง
d) ระบบการติดตามคารบอนหรือการขึ้นทะเบียนกิจกรรมเรดดพลัส และธุรกรรม อันไดแก การ
พัฒนาเกณฑสําหรับการพัฒนาขอเสนอโครงการ มาตรฐานระเบียบการที่เหมาะสม การขึ้น
ทะเบียนคารบอนระดับชาติ และการบูรณาการองคกร
e) การเสริมสรางศักยภาพเพื่อปรับปรุงความรูและความชํานาญเฉพาะดาน อันไดแก การจัดการ
การเงิน การทําบั ญชี การอํานวยความสะดวก การวางแผน การตรวจติดตาม และการ
ประเมิน
f) กรอบการดําเนินงานดานระเบียบเชน การแปลตีความ การใชกฎระเบียบที่มีอยู และการพัฒนา
ระเบียบเฉพาะเรื่องเรดดพลัส เปนตน
สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ ทําอยางไร หนวยงาน/องคกรที่จัดตั้งขึ้นจะสามารถประสานงานกับทุก
ภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมได ทําอยางไร จะมีการแบงปนผลประโยชนทเี่ ปนธรรม และทําอยางไร
ที่จะตอบสนองตอความสนใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งหมดนี้ลวนเปนโอกาส ความทาทาย และความสําเร็จ
ของการดําเนินงานเรดดพลัสในประเทศไทย กระบวนการที่จะชวยในการตัดสินใจจะตอง มีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล และมีความโปรงใส การสรางความรูความเขาใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความเขาใจตรงกัน
เกี่ยวกับการดําเนินงานเรดดพลัสในประเทศไทยเปนสิ่งจําเปนที่จะตองดําเนินการกอนการตัดสินใจ
ภาคประชาสังคมและชุมชนพึ่งพิงปาสวนใหญมีความตองการที่จะไมนํากลไกเรดดพลัสสูกลไกตลาด
แต เสนอว า ควรใช ระบบกองทุ น ในสถานภาพความเป น จริ งแล วการเตรี ย มความพร อมและดํ าเนิ นการ
เรดดพลัสของประเทศกําลังพัฒนาซึ่งรวมถึงประเทศไทยนั้น จะตองไดรับความชวยเหลือในการเตรียมความ
พรอมและการปฏิบัติในการเสริมศักยภาพในเรื่องดังกลาวผานการทดสอบจากโครงการนํารองนั้นจะตองมา
จากแหลงเงินสนั บสนุนจากตางประเทศในรูปแบบกองทุน สวนในการดําเนินการเพื่ อมุงสูสัมฤทธิ์ผลใน
อนาคตในระดับประเทศ อาจจะตองใชเวลาอยางนอย 10 ป จึงจะดําเนินการได ซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณใน
อนาคต และจะตองมีการวิเคราะหเชิงลึกอยางเหมาะสมวากลไกทางการเงินที่เหมาะสมของผลสัมฤทธิ์จาก
การดํา เนิน กิ จ กรรมเรดด พ ลั สในอนาคตระดับ ประเทศจะเป น ในรู ปแบบใดที่ เหมาะสมตอการสนับ สนุ น
การพั ฒ นาและส ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ ป า ไม อย า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับโลก โดยจะตองมีกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะชุมชนพึ่งพิงปา
และกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมดังกลาวใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
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กรอบเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานที่ดูแลพื้นที่ปาไมของประเทศไทย โดยมี
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบพื้นที่ปาไมแตละประเภทตามที่แสดงในองคประกอบที่ 1a ไดแก (1) กรมปาไม
ดูแลพื้นที่ปาสงวนนอกเขตปาอนุรักษ (2) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดูแลพื้นที่ปาอนุรักษ
(3) กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง ดู แ ลพื้ น ที่ ป า ชายเลนนอกเขตพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ และ (4) องค การ
อุตสาหกรรมปาไมดูแลอุตสาหกรรมไมและการปลูกสรางสวนปา
การเตรียมพรอมของกลไกเรดดพลัสตองมีกรอบระเบียบปฏิบัติที่มีการประกันวา ความโปรงใส
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทางเลือกเรดดพลัส โดยปกติแลว
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทางเลือกเรดดพลัสเพื่อจัดการกับสาเหตุของการทําลาย
ปาและปาเสื่อมโทรมนั้นมีอยูแลวในกฎหมายและนโยบายปาไม ซึ่งอยูภายใตการบังคับใชของหนวยงานที่
เกี่ยวของตามที่กลาวไวขางตน นอกจากนั้น การสนับสนุนทางกฎหมายตอสิทธิของประชาชนในทองถิ่นเพื่อใช
ประโยชนและจัดการทรัพยากรปาไมก็ไดมีการคํานึงถึงและระบุในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมีขอกําหนดของการควบคุมและบํารุงรักษาปาสงวน
แหงชาติ อยางไรก็ตาม มีประเด็นสําคัญใหมๆ ที่อาจจะตองการใหรัฐบาลออกระเบียบของเรดดพลัสเปนการ
พิเศษในชวงระยะการเตรียมความพรอม
เนื่องจากจะมีการจายเงินตามกลไกเรดดพลัส จึงจําเปนตองมีระเบียบปฏิบัติที่ปองกันความเสี่ยงที่
โครงการจะไมสามารถบรรลุผลของการลดการปลอยกาซไดในระดับที่คาดหวังไวและผลประโยชนตามที่
คาดหวังไว ซึ่งความลมเหลวดังกลาวจะนําไปสูความขัดแยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ องคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดพัฒนาระบบทางเลือกในการลดกาซเรือนกระจกไวใน
ภาคสวนอื่นๆ และกฎระเบียบปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่บังคับใชในการทําธุรกรรมของกลไกเรดดพลัสและ
กรอบสถาบันจะตองมีการศึกษาตอไป ซึ่งจะทําใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของเรดดพลัส 6
ซึ่งรวมถึง คําศัพทภาษาไทยที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรดดพลัส การมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนสําหรับการ
อนุมัติกิจกรรมทั้งปวงของเรดดพลัสตามยุทธศาตรเรดดพลัสแหงชาติ ประเภทของกิจกรรมที่จะไดรับอนุญาต
สิทธิความเปนเจาของคารบอน หลักการสําหรับระบบการแบงปนผลประโยชน และการจัดการทางการเงิน
และกลไกการเผยแพร
นอกจากนั้น จําเปนตองกลาวถึงประเด็นเฉพาะ ไดแก พัฒนากิจกรรมเรดดพลัสอยางไรและองคกร
กลุม บุคคล ใด ที่มีสิทธิ์เขารวมในกิจกรรมเรดดพลัสที่มีแหลงเงินทุนมาจากทั้งในประเทศและตางประเทศ
และมีการเขารวมในประเภทของแหลงเงินที่เหมาะสม การจัดองคกรที่ถูกตองตามกฎหมายที่กําหนดไวใน
องค ป ระกอบที่ 1 ตลอดจนบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบระหว า งหน ว ยราชการกั บ ผู มี ส วนได ส ว นเสี ย ที่
เกี่ยวของอื่นๆ เปนสิ่งจําเปนสําหรับการเตรียมความพรอมและการดําเนินการดานเรดดพลัส ซึ่งจะเปนการทํา
ใหเกิดความกลมกลืนของผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลายได การจัดทํากรอบระเบียบปฏิบัติของเรดดพลัส
จํา เป นต องวิเคราะหก ฎหมายที่ มีอยูที่ สามารถดํา เนิ นทางเลื อกยุท ธศาสตร เรดด พลั สได และ/หรื อ ออก
กฎหมายเฉพาะและกฎกระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อประกันความชัดเจนของกิจกรรมเรดดพลัสที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
จําเปนตองมีกระบวนการที่กอใหเกิดความมั่นใจวามีเวลาเพียงพอสําหรับรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนได
สวนเสียได
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การจัดโครงสรางองคกร
จากขอเสนอในการจัดสรางองคกรตามองคประกอบที่ 1a จําเปนตองมีการปรับโครงสรางขององคกร
ที่มีอยูเดิมและจัดตั้งองคกรขึ้นมาใหมทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการดําเนินงานเรดดพลัสใน
ระยะการเตรียมความพรอมและระยะดําเนินการเต็มรูปแบบ โดยในระยะการเตรียมความพรอม จะดําเนิน
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดประเภทกิจกรรมซึ่งเกี่ยวของกับกลไกเรดดพลัสที่ชุมชนตองการ
เพื่อประกันวามีการจัดโครงสรางแบบกระจายอํานาจและมีการพิจารณาและยอมรับวาชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิง
ปา ซึ่งไดแกกลุมชาติพันธุตางๆ ผูที่อาศัยอยูในปา ผูที่พึ่งพิงปา และชุมชนทองถิ่น ในประเทศไทย เปนผูมีสวน
ไดสวนเสียหลักตามที่กลาวไวในองคประกอบที่ 1a ดังนั้น ขั้นตอนสําคัญตอไปนี้จะมีความสําคัญสําหรับการ
จัดองคกร
• การจัดตั้งคณะทํางานดานวิชาการดานตางๆ ที่จาํ เปนสําหรับการดําเนินงานเรดดพลัส ซึ่งอยู
ภายใตการดูแลของคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส โดยจะมีการจัดทํารายละเอียดของขอ
กําหนดการตั้งคณะทํางานที่ระบุบทบาทของคณะทํางานแตละชุดไว โดยใหครอบคลุมผูมีสวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของทุกกลุมในสัดสวนที่เหมาะสม
• การจัดตั้งสํานักงานเลขานุการของคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสซึ่งเปนเสมือนสํานักงาน
ของรัฐเพื่อการดําเนินการในระดับชาติ
• การจัดตั้งสํานักงานเรดดพลัส
• การจัดตั้งศูนยขอมูลการดําเนินงานเรดดพลัส เพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินการในดานระบบ
การลงทะเบียนคารบอน
• การกําหนดบทบาทหนาที่ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1-16 เพื่อเปนศูนยในการดําเนินงาน
เรดดพลัสในระดับภูมิภาคและเปนหนวยปฏิบัติระดับทองถิ่น
นอกจากนี้ ควรมีการปรับโครงสรางองคกรเพิ่มเติมเพื่อใหการดําเนินงานในระยะการดําเนินงานเต็ม
รูปแบบมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ดังนี้
• การปรับโครงสรางและองคประกอบของคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสใหอยูภายใต
คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามที่ไดเสนอดังภาพที่ 1a-3 ในองคประกอบ
ที่ 1a
• การจัดตั้งคณะทํางานดานวิชาการดานตางๆ เพิ่มเติมที่จาํ เปนตอการดําเนินกลไกเรดดพลัส
เพื่อใหคําแนะนําดานวิชาการและดานการบริหารจัดการทีจ่ ําเปนสําหรับการดําเนินกลไก
เรดดพลัสแกคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส
• เพิ่มบทบาทและหนาที่ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อ
ดําเนินงานเรดดพลัสในระดับจังหวัดเพื่อประสานงานและรวมปฎิบัติงานกับชุมชนทองถิ่นซึ่ง
รวมถึงกลุมชาติพนั ธุที่อยูบนพื้นที่สูง

การเตรียมความพรอมทางดานการเงิน
การกําหนดกลไกทางดานการเงินยังอยูในระหวางการเจรจาในเวทีระดับนานาชาติ กลไกทางดาน
การเงินทั้งในรูปแบบกองทุนลักษณะตางๆ และกลไกการตลาด ตางก็ไดรับความสนใจในระยะการเตรียม
ความพรอมของการดําเนินงานเรดดพลัส ประเทศไทยมีเปาหมายที่จะมีการทดลองดําเนินการตามกลไก
การเงินทั้งสองรูปแบบ โดยในระยะการเตรียมความพรอมนี้ มีแหลงทุนตางๆ ทั้งในระดับพหุภาคี และทวิภาคี
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เชน กองทุนหุนสวนคารบอนปาไม (Forest Carbon Partnership Facility, FCPF) และโปรแกรมเรดดพลัส
ของสหประชาชาติ (UN-REDD Programme) รวมถึงทวิภาคีที่จะเปนแหลงสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการ
หลักการสําคัญในการเตรียมความพรอมทางดานการเงินในระยะการเตรียมความพรอม คือ การ
แสวงหาแหลงทุนภายในประเทศ การสรางกลไกภายในประเทศในการบริหารจัดการเงินทุนที่ไดรับ ดังนั้น
การเตรียมความพรอมดานการเงินควรมีการกําหนดกรอบการปฏิบัติเพื่อรองรับแหลงทุนที่มีความหลากหลาย
และสรางความมั่นใจวาการบริหารเงินทุนเหลานั้นตองกระจายไปสูผูรับผลประโยชนอยางทั่วถึงในทุกระดับ
ในที่นี้จึงเสนอใหมีการจัดตองกองทุนเรดดพลัสแหงชาติ (National REDD+ Fund) เพื่อเปน
เครื่องมือในการบริหารการเงินและกําหนดกลไกการแบงปนผลประโยชน (ภาพที่ 2c-1) โดยมีคณะทํางาน
เฉพาะกิจดานเรดดพลัส (REDD+ Task Force) ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารเงินกองทุน และมี
สํานักงานเลขานุการของคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส (Office of the REDD+ Task Force
Secretariat) เปนผูบริหารเงินทุนตามแนวทางที่กําหนด ไปพรอมกับการจัดตั้งองคกรตามที่ไดอธิบายไวใน
องคประกอบที่ 1a (ภาพที่ 2a-2) ไปสูหนวยงานที่ดํ าเนิน งานเรดดพลัส ในระดับทองถิ่น และสูผูรั บ
ผลประโยชนในระดับชุมชน ตามลําดับ (ภาพที่ 2c-1)
นอกจากนี้เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ ความโปรงใส มีความรับผิดชอบ และเปนที่ยอมรับกันอยาง
แพรหลาย การจัดเตรียมความพรอมของกองทุนเรดดพลัสแหงชาติจําเปนตองมีการวิเคราะหและศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมเพิ่มเติมในชวงแรกของระยะการเตรียมความพรอม โดยคณะทํางานดานวิชาการดานกลไก
การเงินและการแบงปนผลประโยชน (ภาพที่ 1a-2) และจําเปนตองมีการปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางทั่วถึงกอนการตัดสินใจ
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ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ

คณะทํางานเฉพาะกิจ
ดานเรดดพลัส
กํากับดูและ
ใหคําปรึกษา
บริหารจัดการ
กองทุน

เสนอแนะ
ดําเนินงานตาม
แผนและรายงาน

สํานักงานเลขานุการ
คณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส

ระดับภูมิภาค
หนวยงานประสานเรดดพลัส
ระดับภูมิภาค

ผูรับผลประโยชน

ระดับทองถิ่น

ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา/กลุมชาติพันธุ

ภาพที่ 2c-1: การเตรียมความพรอมทางดานการเงินสําหรับการดําเนินงานดานเรดดพลัส
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การแบงปนผลประโยชน
กลไกการแบงปนผลประโยชนเปนประเด็นที่มีการกลาวถึงในการปรึกษาหารือ เพื่อกําหนดการ
แบงปนผลประโยชนภายในประเทศใหทั่วถึงแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือเงินทุน
จากแหลงทุนนานาชาติตองมีระบบการแบงปนผลประโยชนไปสูผูมีสวนไดสวนเสียที่มีสิทธิ์อยางเทาเทียมและ
เปนธรรม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และโปรงใส ระบบการแบงปนผลประโยชนจึงมีความซับซอนหากมีผู
มีสวนไดสวนเสียจํานวนมาก และผลประโยชนจากการลดการปลอยกาซเรือนกระจกมีคาสูง ดังนั้น รูปแบบ
การจายคาตอบแทนแกการใหบริการทางนิเวศวิทยา (payment for ecosystem services, PES) ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับชุมชนทองถิ่น นาจะเปนวิธีที่มีประโยชนในการนํามาใชสําหรับการแบงปน
ผลประโยชนในการดําเนินงานเรดดพลัส
นอกจากนี้ โครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ ซึ่งดําเนินการมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2553 โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ก็นับเปนอีกตัวอยางหนึ่งของโครงการสราง
แรงจูงใจเพื่อการอนุรักษปาไม ที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนที่พึ่งพิงปาในการอนุรักษพื้นที่ตนน้ํา (DNP
2012) เชนเดียวกับโครงการจัดทําแนวเชื่อมตอเพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสนับสนุนโดย
ธนาคารพั ฒ นาแห ง เอเชี ย และกลุ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขง (Greater Mekong Subregion
Biodiversity Conservation Corridors Initiative: GMS BCI) โดยมีผืนปาตะวันตกเปนพื้นที่นํารองของ
ประเทศไทย ไดจัดตั้งกองทุนชุมชนขึ้นในพื้นที่เปาหมายจํานวน 20 ชุมชน เพื่อบรรเทาความยากจน สงเสริม
การใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนี้การสรางรูปแบบและกลไกการ
บริหารกองทุนในการอนุรักษความหลายหลายทางชีวภาพของผืนปาตะวันตก โดยใหโอกาสแกชุมชนที่ยากจน
สามารถเขาถึงกองทุนได นับเปนความสําเร็จในระดับหนึ่ง (ADB 2008; RECOFTC 2009; 2010) อยางไรก็
ตามในการปฏิบัติของโครงการพบวามีปญหาความขัดแยงในชุมชน ซึ่งจะนํามาเปนกรณีศึกษาเพื่อความ
เหมาะสมในลําดับตอไป
ลาสุด โครงการ Lowering Emission in Asia Forest (LEAF) โดยการสนับสนุนจาก USAID ได
วิเคราะหนโยบายและระเบียบขอกฎหมายที่มีอยู ที่เกี่ยวของกับการจายคาบริการระบบนิเวศ ในภาคเหนือ
ของประเทศไทย และจําแนกประเด็นตางๆ ที่ทาทายสําหรับการดําเนินงาน ไดแก ความไมชัดเจนของสิทธิบน
ที่ดินในที่ดินของรัฐ ความไมชัดเจนของสิทธิในเรื่องการบริการระบบนิเวศและการจายคาตอบแทน ขอจํากัด
ของกฎหมาย ไมมีระเบียบและองคกรรองรับ (Tulyasuwan 2012) การวิเคราะหการดําเนินงานที่เกี่ยวกับ
PES พบวาการจัดการปาไมโดยชุมชนเปนฐาน และโปรแกรมการอนุรักษปาโดยมีแรงจูงใจอืน่ ๆ สามารถนํามา
เปนบทเรียน และประยุกตใชกับกลไกทางการเงินของเรดดพลัส ในระยะการเตรียมความพรอมของประเทศ
ได และกิจกรรมนํารองที่แนะนํา คือ การจัดการที่ดินที่มีผลตอการใหบริการระบบนิเวศ สิทธิในเรื่องการ
บริ การระบบนิ เวศ และการจา ยคา ตอบแทนให แก ชุ ม ชน การแบ ง ป นผลประโยชน อย า งง า ยๆ หลายวิ ธี
สามารถนํามาทดสอบเปนกิจกรรมนํารองในระยะการเตรียมความพรอม
สุดทาย จะมีการออกแบบและกําหนดระบบการแบงปนผลประโยชนที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอยู
บนพื้นฐานของประสบการณที่ไดรับ ซึ่งจะนําไปสูการขยายการดําเนินงานเรดดพลัสในระยะการดําเนินงาน
เต็มรูปแบบในระดับประเทศ ซึ่งจะสงผลใหชุมชนที่จะดําเนินงานเรดดพลัสสามารถไดรับประโยชนจากการ
สนับสนุนทางวิชาการและการเงินเพื่อการทดลองปฏิบัติที่จําเปน ในระยะการเตรียมความพรอม ชุมชน
จะตองมีการหารือการจัดตั้งกลุม และกลไกที่จะชดเชยการพัฒนา นอกจากนั้น จะมีการพิจารณาในเรื่องที่
เกี่ยวของกับรูปแบบที่เหมาะสมของผลประโยชน ยกตัวอยางเชน การจายคาตอบแทนโดยตรง การจายใน
รูปแบบอื่นๆ การจัดการขอขัดแยง การลดความเสี่ยง และคาเสียโอกาสในการใชที่ดินเพื่อทําประโยชนอื่น
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จะมีการประเมินกรอบการดําเนินงานที่เกี่ยวของที่มีอยูในปจจุบันถึงชองทางที่เปนไปได และขอจํากัด เพื่อจะ
สรางเครื่องมือทางดานกฎหมายและระเบียบสนับสนุนดําเนินงาน PES ใหประสบผลสําเร็จ กระบวนการ
เหลานี้ จะตองมีการประชุมหารือและรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของโดยคณะทํางาน
ด า นวิ ช าการด า นกลไกทางการเงิ น และการแบ ง ป น ผลประโยชน รายละเอี ย ดในองค ป ระกอบที่ 1a
(ภาพที่ 1a-3) นอกจากนี้จะมีการหาแนวทางสรางสิ่งจูงใจ ใหเปนรูปแบบ และการมีสวนรวมที่ชัดเจน เชนการ
ใหคาตอบแทน ในการจัดทําขอมูล และการดูแลรักษาตนไม

กรรมสิทธิ์ในคารบอน
สิทธิของการลดการปลอยคารบอนจะถูกเชื่อมโยงเขากับประเด็น “ใครเปนเจาของปาและจัดการปา”
ในกรณีสิทธิคารบอนในพื้นที่ปาของประเทศ รัฐบาลจะไดรับคาตอบแทนโดยกลไกการแบงปน แตโดยหลักแลว
ชุมชนทองถิ่นหรือราษฎรจะตองไดรับคาตอบแทนถาดูแลรักษาพื้นที่ปาไม ดังนั้น กฎเกณฑเกี่ยวกับเรดดพลัส
จะตองคํานึงถึงความไมมั่นคงในการครอบครองทรัพยากร และใหมีการสรางสิทธิเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมให
ชัดเจน เพื่อใหสอดคลองกับภาระในการจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรปาไมของชุมชน กรอบระเบียบที่
เกี่ยวกับความเปนเจาของที่ดินหรือเจาของปามีความสําคัญยิ่งตอการใหสิทธิในการไดรับผลประโยชนและ
ความรับผิดชอบภายใตกลไกเรดดพลัส การจะไดรับผลประโยชนไมเพียงแตพิจารณาในเรื่องการครอบครอง
หรื อการเป น เจ าของคาร บอนเทา นั้น แต จะตองพิ จ ารณาถึง เรื่ องการมีส วนร วมของผู มีส ว นไดส วนเสี ย ที่
เกี่ยวของกับผลสําเร็จของเรดดพลัสดวย ซึ่งจะตองมีการพิจารณาเกณฑตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่มีผูมี
สวนไดสวนเสียหลายภาคสวนเขามารวมในการบริหารงานพื้นที่ เชนในกรณีพื้นที่ปาอนุรักษ
ในภาพรวมของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมตา งๆ คือ กรม
อุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช กรมป า ไม กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง และองค ก าร
อุตสาหกรรมปาไม จะรับผิดชอบดูแลพื้นที่ปาสวนใหญที่เปนของรัฐ ในระดับทองถิ่น ผูวาราชการจังหวัดจะ
เปนผูกํากับดูแลหนวยงานรับผิดชอบดูแลในระดับทองถิ่นของกรมตางๆ ขางตน กรณีสิทธิการเปนเจาของ
คารบอนในระดับประเทศ รัฐบาลจะไดรับคาตอบแทนและกระจายโดยกลไกการแบงปนผลประโยชนผาน
กองทุนเรดดพลัส และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในการจัดตั้งองคกร (ภาพที่ 2c-1) แตอยางไรก็ตาม การ
พึ่งพิงทรัพยากรปาไมของกลุมคนยากจน กลุมชนเผาชุมชนทองถิ่นและผูพึ่งพิงปาที่อาศัยในและรอบพื้นที่ปา
อนุรักษเปนปญหาที่มีความซับซอนจะตองมีการยกประเด็นดังกลาวมาหารือ ในพื้นที่ปาที่มีการครอบครอง
อาศัยมาเปนระยะเวลานานโดยคนที่อาศัยอยูกับปา และชุมชนทองถิ่นและผูพึ่งพิงปาจะตองมีการจัดการเรื่อง
สิทธิและการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดวาผูที่จะไดรับผลประโยชนจากการดําเนินยุทธศาสตร
เรดดพลัสจะมี 3 กลุมคือ 1) หนวยงานภาครัฐในระดับประเทศ และระดับทองถิ่น 2) ชุมชนทองถิ่นและผู
พึ่งพิงปา 3) ภาคเอกชน และองคการพัฒนาเอกชน และเพื่อแกไขปญหาขอขัดแยงและเรงการจัดทําแนวเขต
ปาโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น หนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของจะตองจัดทําโครงการจัดทําแนวเขตปา
และใช ก ระบวนการมี ส ว นร ว มของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น มาเป น กลไกในการ
ดําเนินงาน ซึ่งกระบวนการที่วางไว กิจกรรม การวิเคราะหขอมูล การออกแบบกลไกการจัดสรรรายได และ
โครงสร า งของการจ า ยค า ตอบแทน จะทํ า ให ก ารพั ฒ นาระบบการแบ ง ป น ผลประโยชน ส ามารถนํ า ไป
ประยุกตใชไดในระดับกิจกรรมนํารอง ประสบการณที่ไดรับและความตองการตามมาตรฐานระดับสากลจะ
ถูกนํามาปรับใหเหมาะสมในชวงทายของระยะการเตรียมความพรอม
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การจดทะเบียนคารบอน
ประสบการณการจดทะเบียนคารบอนภาคพลังงานที่พัฒนาโดยองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก (องคการมหาชน) (TGO) จะสามารถนํามาพัฒนาการจดทะเบียนคารบอนของเรดดพลัส ซึ่งการจด
ทะเบี ย นคาร บ อนระดั บ ประเทศและการรายงานการลดลงของการปล อยคาร บ อนจากการดํ า เนิ น งาน
เรดดพลัสจะทําใหสามารถจายคาตอบแทนใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่รวมดําเนินงานและลดความซ้ําซอนของ
ขอมูล องคประกอบที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนคารบอนในการบริหารจัดการคารบอนเครดิตและบรรลุ
เปาหมายในภาพรวม คือ (1) ขั้นตอนการดําเนินงาน หรือขอบังคับสําหรับการคํานวณและการรายงานการ
ปลอยและการลดกาซเรือนกระจก รวมถึงการสรางระดับการปลอยอางอิง (REL) ระบบการตรวจติดตาม การ
รายงาน และทวนสอบ (MRV) ของประเทศ และระบบการทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ และ (2) การ
ขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ การรวบรวมข อมู ล อย า งเป น ทางการของคาร บ อนเครดิ ต ที่ ไ ด จ ากการดํ า เนิ น โครงการ
เรดดพลัส
กรอบการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติในประเทศไทย จะนําประสบการณจากการดําเนินกิจกรรม และ
โครงการนํารอง มาประยุกตเพื่อใชประกอบการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติในระดับประเทศ การจดทะเบียน
คาร บ อนจะช ว ยให โ ครงการที่ ดํ า เนิ น งานเรดด พ ลั ส ในระดั บ พื้ น ที่ ส ามารถจั ด ทํ า บั ญ ชี ค าร บ อนจากการ
ดําเนินงานและใช มาตรฐานเดียวกัน กับระดั บประเทศได ดั งนั้ น ประเทศไทยจึง จะต องจัดตั้ งศู นยขอมู ล
เรดดพลัส (REDD+ Information Center) อยูภายใตสํานักงานเลขานุการคณะทํางานเฉพาะกิจดาน
เรดดพลัส ดังที่กลาวไปแลวขางตน (ภาพที่ 1a-3 และองคประกอบที่ 1a) บทบาทและหนาที่ของศูนยขอมูล
เรดดพลัสแหงชาติจะตองครอบคลุมทั้งองคประกอบที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนคารบอน และจะตองชวย
ใหการดําเนินงานเรดดพลัสในระดับทองถิ่นสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานและนโยบายในระดับชาติ
และนานาชาติ การจัดตั้งคณะทํางานดานวิชาการเพื่อพัฒนา REL และ MRV จะตองดําเนินการคูขนานไปกับ
การจัดตั้งศูนยขอมูลเรดดพลัสเพื่ อที่จะตรวจสอบและทบทวนการออกแบบระบบติดตามพื้นที่ปาไมของ
ประเทศ (THAIFORM) ที่เสนอไวใหสามารถสนับสนุนระบบการจัดทําบัญชีคารบอนแหงชาติ (องคประกอบที่
3) ในการดําเนินเงินเรดดพลัสไดอยางเปนธรรม โปรงใส และเปนอิสระ คณะทํางานพัฒนา REL และ MRV
จะตองมีการพิจารณาประเด็นตางๆ อยางเหมาะสม ดังนี้
1. การสรางเสนฐานอางอิง (REL) ระดับชาติ และระดับทองถิ่น ที่ชัดเจนสําหรับระบบการจัดทํา
บัญชีคารบอนของประเทศ
2. การใหคําจํากัดความของการเก็บรวบรวมขอมูล มาตรฐานการคํานวณ และการวิเคราะหขอมูล
ในระบบการจัดทําบัญชีคารบอน
3. เปรียบเทียบวิธีการและขอมูลการสํารวจกาซเรือนกระจกที่มีอยูเพื่อวิเคราะหหาขอมูลที่ยังขาด
เพื่อการวิจัยในขั้นตอไป
4. การพัฒนาระบบการตรวจติดตาม การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) ที่เปนอิสระและมีการ
ทวนสอบที่โปรงใส และมีการกําหนดหนวยงานหรือองคกรในการทวนสอบ
5. ตรวจสอบและปองกันการเกิดชองโหวของระบบ MRV เพื่อใหการจัดสรรผลประโยชนและความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระดับประเทศเปนไปอยางเทาเทียม
6. จดทะเบียนโครงการที่ดําเนินงานเรดดพลัส ซึ่งจะตองประกอบไปดวยขอมูลพื้นฐานที่จําเปน
เชน ขอบเขตพื้นที่ดําเนินโครงการ ผูมีสวนรวม เสนฐานอางอิง แหลงขอมูล วิธีการวิเคราะห
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ขอมูล ระดับที่ต่ําสุดของความถูกตองและแมนยํา วิธีการสราง REL และการคาดการณชองโหว
ที่อาจเกิดขึ้น
7. พัฒนาแนวทางการเขาถึงและการทบทวนขอเสนอโครงการเรดดพลัส
รายละเอียดการจัดทํา REL และการพัฒนาระบบ MRV ปรากฏในองคประกอบที่ 3 และ 4
ตามลําดับ
ในระยะการเตรี ยมความพร อม การจัด การข อมูล และองคความรูจ ะชวยใหผูมี สวนไดสวนเสีย ที่
เกี่ยวของและสาธารณชนเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับเรดดพลัส ซึ่งจะชวยเพิ่มเติมความรูผานทุนความรูและ
ข อมู ล ที่ มี ก ารสั ง เคราะห แ ล ว เพื่ อสนั บ สนุ น กระบวนการตั ด สิ น ใจและการติ ด ตามที่ โ ปร ง ใส ศู น ย ขอมู ล
เรดดพลัสตองมีกลไกการแลกเปลี่ยนขอมูล มีการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยการกลั่นกรอง และการประมวล
เขาดวยกัน อีกทั้ง จะตองจัดการขอมูลที่มีอยูเดิมที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนกิจกรรมเรดดพลัสและการทํา
ธุรกรรม

การเสริมสรางศักยภาพ
การเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยและการสรางความเขมแข็งใหแกหนวยงาน/องคกรของ
ภาครัฐในระดับตางๆ และผูมีสวนไดสวนเสียภาคอื่น รวมทั้งชุมชน จะมีการดําเนินงานอยางคอยเปนคอยไป
โปรแกรมการดําเนินงานเรดดพลัส จะตองครอบคลุมวิธีการเสริมสรางศักยภาพและการฝกอบรมรูปแบบตางๆ
ที่จะเขาถึงขอมูล การถายทอดองคความรูและภูมิปญญา และการแบงปนประสบการณที่จะตอบสนองตอ
ความตองการของทุกภาคสวนและรายบุคคล โดยจะมีการชวยเหลือทางดานวิชาการและการเสริมสราง
ศักยภาพทั้งในระดับประเทศ และระดับทองถิ่น ดังนี้
ระดับประเทศ
• ชุดกระบวนการสรางจิตสํานึกที่ตอเนื่อง เพื่อสรางความเขารูความเขาใจเบื้องตนและความสนใจ
ที่มีตอกลไกเรดดพลัส สําหรับหนวยงานภาครัฐ และองคกรอื่นๆ
• ชุดกระบวนการสรางจิตสํานึก การรับฟงความคิดเห็น และการมีสวนรวมที่ตอเนื่อง สําหรับผูมี
สวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูจัดหาและผูใชประโยชนเพื่อจายหรือรับเงินคาบริการดาน
สิ่งแวดลอม
• การจัดทําขอมูลเชิงวิชาการของประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับเรดดพลัส ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อเปนการใหขอมูลลวงหนากอนการตัดสินใจ (กลไกทางการเงินและการแบงปนผลประโยชน
การจัดทํา REL และการจดทะเบียนคารบอน)
• ชุดกระบวนการสรางจิตสํานึกที่ตอเนื่อง เพื่อสรางความรูความเขาใจเบื้องตนและความสนใจที่มี
ตอกลไกเรดดพลัส เพื่อชวยใหการประสานงานกับผูสนับสนุนงบประมาณเปนไปไดงายขึ้น
• เพิ่มประเด็นความรูเกี่ยวกับเรดดพลัสเขาไปในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
• พัฒนาสื่อและแนวทางการประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักในทุกระดับ
ระดับทองถิ่น
• พัฒนาชุดกระบวนการสรางจิตสํานึกที่ตอเนื่อง เพื่อสรางความเขารูความเขาใจเบื้องตนและ
ความสนใจที่มีตอกลไกเรดดพลัส สําหรับชุมชน
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• ชุดการเสริมสรางศักยภาพและการชวยเหลือทางวิชาการ สําหรับชุมชน เพื่อใหการดําเนินงาน
เรดดพลัสระดับทองถิ่นมีประสิทธิภาพ (เชน ระบบ MRV ในระดับชุมชน)
หัวขอของการเสริมสรางศักยภาพที่เกี่ยวของกับเรดดพลัสเปนสิ่งจําเปนที่จะตองกําหนดเพื่อใหการ
ออกแบบหลักสูตรตางๆ เปนไปอยางถูกตอง กิจกรรมและวิธีการที่เกี่ยวของกับหลายองคประกอบจะตอง
ดํ า เนิ น การในระยะการเตรี ย มความพร อมเพื่ อ จะกํ า หนดกรอบการดํ า เนิ น งานเรดด พ ลั ส และจะต อ ง
ดําเนินงานไปพรอมๆ กัน รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณดังแสดงในตารางที่ 2c-1
เกณฑเพื่อใชพิจารณาในการคัดเลือกรายการในการตรวจสอบในชวงการดําเนินการซึ่งสามารถปรับปรุงไดตาม
ความเหมาะสม ไดแก
1) การรับรองกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
- ตรวจสอบเพื่อดูวา ไดมีการรับรองกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติ ที่จาํ เปนเกี่ยวกับ
โปรแกรมและโครงการของกลไกเรดดพลัส หรือไม?
2) กรอบงานที่มีความโปรงใสและเปนธรรม
- ตรวจสอบเพื่อดูวา มีหลักฐานอะไรบางที่แสดงใหเห็นวาไดมีการใชกรอบการดําเนินงานอยาง
โปรงใสและเปนธรรม และนิยามศัพทตางๆ เชน กระบวนการการมีสวนรวมในโปรแกรม
สิทธิในคารบอน การแบงปน/การกระจาย ผลประโยชน กลไกทางการเงิน/โครงสรางทางการ
เงิน และรูปแบบการสนับสนุนทางการเงิน ของกลไกเรดดพลัส ขั้นตอนการอนุมัติของ
ทางการ ระบบการตรวจติดตาม และกลไกการรับเรื่องราวรองทุกข?
3) ระบบหรือการจดทะเบียนขอมูลสารสนเทศของกลไกเรดดพลัสระดับชาติ
-

มีการใชระบบหรือการจดทะเบียนขอมูลสารสนเทศของกลไกเรดดพลัสระดับชาติที่อางอิง
ภูมิศาสตร หรือไม ที่ครอบคลุมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของทั้งปวง (เชน ขอมูลสารสนเทศ
ดานที่ตงั้ กรรมสิทธิ์ การทําบัญชีคารบอนและสภาพคลองทางการเงินสําหรับโปรแกรมและ
โครงการเรดดพลัสระดับภาคและระดับชาติ) และกิจกรรมดังกลาวประกันการเขาถึงขอมูล
สารสนเทศของกลไกเรดดพลัสหรือไม?
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ตารางที่ 2c-1: กิจกรรมและงบประมาณในการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
2558 2559 2560 2561 รวม
กรอบเกี่ยวกับ
จัดทํามาตรฐานสําหรับ
ระเบียบปฏิบัติ
โครงการเรดดพลัส
28
28
0
0
56
การใชประโยชนที่ดิน จัดตั้งคณะทํางานดาน
วิชาการเกี่ยวกับนโยบาย
และการวางแผนการใชที่ดิน
ปาไม
19
22
22
22
85
การนํารองจัดทําขอบเขต
17
17
34
ที่ดินแบบมีสวนรวม
0
0
การจัดการดาน
การวิเคราะหกลไกกองทุนที่
การเงิน
มีอยู
11
0
0
0
11
จัดทํากลไกของกองทุน
เรดดพลัส
11
11
0
0
22
ระบบการแบงปน
วิเคราะหและจัดทําเอกสาร
ผลประโยชน
เกี่ยวกับการเตรียมการ
แบงปนผลประโยชน
0
0
11
11
22
วิเคราะหทางเลือกของการ
แบงปนผลประโยชนใน
อนาคต
0
0
17
17
34
กลไกดานการเงินและการ
แบงปนผลประโยชน
0
0
17
11
28
การจัดการความรู
จัดตั้ง clearing house
และขอมูลขาวสาร เรดดพลัส
10
20
11
0
41
การเสริมสราง
การสรางจิตสํานึกในกลุมผูมี
ศักยภาพการ
สวนไดสวนเสีย
11
6
6
5
28
ดําเนินงาน
การศึกษาวิเคราะหความ
เปนไปไดเกี่ยวกับทางเลือก
ของอาชีพของชุมชน
17
11
0
0
28
รวม
รัฐบาล
FCPF

107
10
97

110

98
9
89

101
11
90

83
8
75

389
38
351
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กิจกรรมหลัก
กรอบเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติ
การจัดการดาน
การเงิน
การจัดการความรู
และขอมูลขาวสาร
การเสริมสราง
ศักยภาพ
รวม

งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย : พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรมรอง
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 รวม
จัดทํามาตรฐานสําหรับ
โครงการเรดดพลัส
25
25
0
0
50
จัดทํากลไกของกองทุน
เรดดพลัส
0
13
0
0
13
จัดตั้ง clearing house
เรดดพลัส
30
30
20
30
110
การสรางจิตสํานึกในกลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย
21
21
21
21
84
การสงเสริมอาชีพทางเลือก
21
21
21
21
84
97
110
62
72 341
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2d. ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมระหวางการเตรียมความพรอม
และการดําเนินการเรดดพลัส
มาตรฐาน 2d เนื้อหา R-PP ที่องคประกอบนี้ตองการ:
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมระหวางการเตรียมความพรอมและการดําเนินการเรดดพลัส:
ขอเสนอประกอบดวย รายการงานตรวจสอบวิเคราะหสถานะการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ SESA นอกจากนี้ยังบอกรายละเอียดในประเด็นขอปกปองที่เกี่ยวของกับความพยายามของประเทศ
ในการเตรียมความพรอม สําหรับประเทศในกลุม FCPF เปนการนําเสนอแผนงานที่งายในการดําเนินการตามกระบวนการ SESA
พรอมมีการอางอิงไปยังสวนประกอบอืน่ ๆ ของ R-PP ตามความเหมาะสมและรวมถึงการเตรียม ESMF

บทนํา
กิจกรรมที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปา และ
นําไปสูการอนุรักษปาไม การจัดการปาไมอยางยั่งยืน และการรักษาการกักเก็บคารบอนในปาไม (REDD+)
กิจกรรมเหลานี้มีศักยภาพเปนอยางยิ่งในการใหผลประโยชนรวมระหวางสังคมและสิ่งแวดลอม แตในระหวาง
การประชุมรับฟงความคิดเห็นยังคงมีอีกหลายคนที่เนนใหเห็นวาอาจเปนความเสี่ยงที่รายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะตอชุมชนที่พึ่งพิงปา ดังนั้นยุทธศาสตรทางสังคมและสิ่งแวดลอมจะตองมีการพิจารณาความเสี่ยง
เหลานั้นในขั้นตอนของการเตรียมความพรอม ประเด็นที่ตองพิจารณาประกอบดวย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใหบริการเชิงนิเวศ ภูมิอากาศเฉพาะพื้นที่ บริการน้ําและคุณภาพน้ํา คุณภาพของดิน ความ
มั่นคงทางอาหาร การแทนที่ของคนและสัตวในพื้นที่ วัฒนธรรมและความขัดแยงในสังคมที่เปนผลมาจากการ
อพยพยา ยถิ่น ความเป นเจาของที่ดิน สิทธิที่ดิ น การเขาถึง ที่ดิน การจัดหาพลังงาน และความเทาเทีย ม
ระหวางชายหญิง และผลประโยชนอื่นที่จะปรับปรุงการศึกษาและสุขภาพของประชาชน ขณะที่ยังคงมีการ
พัฒนาภายใตการปลอยกาซจากการเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินที่ต่ําลง ซึ่งปจจัยอันเปนสาเหตุของการ
ทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปาไมไดกลาวถึงในองคประกอบที่ 2a และยุทธศาสตรเรดดพลัสไดกลาวถึง
ในองคประกอบที่ 2b สําหรับสวนนี้จะเนนความสําคัญไปที่การใชยุทธศาสตรการประเมินทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหแนใจวาเรดดพลัสจะกอใหเกิดผลดีสําหรับประชาชน และความรุนแรงของผลกระทบที่เกิด
จากการเลือกใชยุทธศาสตรจะลดลง

เหตุผลของการประเมินทางสังคมและสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
การประเมินทางสังคมและสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (SESA) เปนเรื่องของการวิเคราะหและแนว
ทางการมีสวนรวม ซึ่งมีเปาหมายที่จะผสมผสานขอพิจารณาทางสังคมและสิ่งแวดลอมเขาไปในนโยบาย แผน
และโครงการ (PPPs) และเปนการประเมินการเชื่อมโยงกันระหวางขอพิจารณาทางเศรษฐกิจและสถาบัน
เปาหมายขององคประกอบนี้จึงเปนการใชกระบวนการ SESA เพื่อที่จะประเมินผลกระทบของยุทธศาสตร
เรดดพลัสและเพื่อจําแนกกรอบการปฏิบัติงานในสวนขององคประกอบที่ 2b และ 2c หรือจะระบุในหลักสูตร
ของการเตรียมงาน ซึ่งใจความของเรดดพลัสเริ่มจากการเตรียมความพรอมในการดําเนินการเรดดพลัส โดย
การดําเนินการจะตองใชคําวา "ไมทําอันตราย" แทน "การทําดี" นอกเหนือจากนโยบายการปกปองผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของธนาคารโลกซึ่งไดออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยง จํากัด และบรรเทาอันตรายตอคน
และสิ่ งแวดลอม และมุงมั่ นที่จะบรรลุผลประโยชนแ ทน ประเทศไทยมีกรอบของกฎหมายที่ไ ดใหไ วเป น
แนวทางสําหรับการทํา EIA/SESA สําหรับโครงการตางๆ
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กฎหมายหลัก ที่กลาวถึงการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมคือรัฐธรรมนูญของประเทศ
ไทย มาตรา 67 ที่ ได บัญ ญัติ ถึงสิ ทธิ ของสุ ขภาพและการดํ ารงชีพ อยู ในสิ่งแวดลอมที่ ดี และหน าที่ ในการ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอม
บัญญัติใหเจาของโครงการมีหนาที่ศึกษา EIA ในกรณีที่มีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สําหรับกฎหมายไทยอื่นๆ ที่บัญญัติเกี่ยวกับการประเมินผล
กระทบตอสิง่ แวดลอม ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมของเรดดพลัส
ยุทธศาสตรเรดดพลัสที่เสนอในองคประกอบที่ 2b มีเปาหมายที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจก
การลดความยากจน และรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการจัดการปาไมที่ยั่งยืนและเปนธรรม เมื่อ
การกักเก็บคารบอนในปาไมเพิ่มขึ้น การดําเนินการตามทางเลือกยุทธศาสตรเหลานั้นจะตองเริ่มโดยชุมชน
ทองถิ่น กลุมสตรีและเด็ก เทาที่จะสามารถเปนไปได อยางไรก็ตามแมจะคาดหวังวาจะมีแตผลบวกจากการที่
ตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปดตัวโครงการเรดดพลัสก็สามารถมีผลกระทบดานลบตอ
สิ่งแวดลอม และชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาไดดวยเชนเดียวกัน ตัวอยางไดแสดงในองคประกอบที่ 1b, 2a และ
2b ซึ่งจะชวยใหมีความเขาใจชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
โครงการเรดดพลัสตอชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาและองคการพัฒนาเอกชน อยางไรก็ตามผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดลอมสามารถสรุปได ดังนี้
• ภาวะจํายอมของชุมชนทองถิ่นและชุมชนบนพื้นที่สูงที่อาศัยอยูในพื้นที่ปาเกี่ยวกับสิทธิของตน
ภายใตกลไกเรดดพลัส ที่อาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิม และในกรณีที่เลวรายอาจ
นําไปสูการตั้งถิ่นฐานใหมของคนที่อาศัยอยูในปาไม
• กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หลายชุมชนและเจาของที่ดินที่อาศัยอยูในปา วิถีชีวิตของเขาทั้งดานเศรษฐกิจ
และสังคมไมมีการรับรองทางกฎหมาย ความเสี่ยงของการละเมิดสิทธิในที่ดินและสิทธิของผูใช
จากกลไกเรดดพลัส
• มีการเสนอประเด็นการออกโฉนดที่ดินและการหมายแนวเขตไวเปนขอกังวลเกี่ยวกับความขัดแยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในชุมชน เนื่องจากการใชประโยชนที่ดนิ เชน การขยายพื้นที่เกษตรกับการ
อนุรักษปาไม รายไดจากการเกษตรลดลง ความเสี่ยงของนักการเมืองที่ใชกลไกเรดดพลัสเปน
เครื่องมือสําหรับการเจรจาเรื่องที่ดิน
• ความกลัวเรื่องการตองออกจากที่ดินของตนเองไปตั้งถิ่นฐานใหมเนื่องจากกลไกเรดดพลัส
• ความเสี่ยงที่ความหลากหลายทางชีวภาพอาจจะนําไปสูการเพิ่มประชากรสัตวปา และทําใหเกิด
ความเสียหายแกพืชผลทางการเกษตร
• ความขัดแยงที่รุนแรงระหวางเจาหนาที่และชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะความขัดแยงที่เกิดจากการ
ใชทรัพยากรและการจัดการที่ดิน
• การบริหารและการจัดการที่เปนการกระจายอํานาจไปสูชุมชนทองถิ่น หนวยงานที่ดําเนินงาน
เรดดพลัสอาจละเลยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ ความไมสมดุลของสัดสวนผูมสี วน
ไดสวนเสียในโครงการเรดดพลัส
• ความเสี่ยงทีไ่ มใชภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจของกลไกเรดดพลัส
ตองการความแนใจวาการดําเนินกลไกเรดดพลัสจะไมทําใหเกิดความขัดแยงกับการใชชีวิตตาม
ประเพณีและการปฏิบัติตามวัฒนธรรม
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• ความไมยุติธรรมในการเขาถึงทรัพยากร โดยบางกลุมอาจมีสิทธิ์ในการเขาถึงกองทุน เงินกู และ
ทรัพยากรในการพัฒนาแตในขณะที่คนอื่นๆ ถูกละเลย
• การบุกรุกปาที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากบางชุมชนไดรับอนุญาตใหอยูในพื้นที่ปาไมได
• การเตรียมการของสถาบัน/หนวยงานที่ไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบายที่อาจจะสงผลกระทบ
ทางลบตอสวัสดิภาพของคนยากจนในการที่จะไดรับประโยชนจากโครงการเรดดพลัส
• การขาดธรรมาภิบาลที่ดีในการจัดการปาไม ในเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบและการบังคับ
ใชกฎหมายปาไมอยางไมเหมาะสม
• ความสําคัญของการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ไมเพียงแตในแงการกักเก็บคารบอน
แตยังเปนพื้นฐานของความมั่นคงทางอาหารและยาสําหรับชุมชนทองถิ่น ผานการฟนฟูภูมิทัศน
ปาไม
• ความสําคัญของการบริการของระบบนิเวศในดานการเปนแหลงตนน้ํา การปองกันและบรรเทา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
• การพัฒนาและกิจกรรม จะตองอยูบนพื้นฐานของการจัดการปาอยางยั่งยืน ประกอบไปดวย
การอนุ รั ก ษ ระบบนิ เ วศและความหลากหลายทางชี ว ภาพ การพั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต และสั ง คมที่
เหมาะสม การอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นของประเทศ
ดังนั้น SESA จะดําเนินการประเมินผลกระทบดานบวกและดานลบที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรเรดดพลัส SESA จะดําเนินการโดยกระบวนการมีสวนรวม เริ่มจากชุมชนทองถิ่น
คนยากจนที่พึ่งพิงปา ชุมชนที่อยูชายขอบปา สตรีและเด็ก และกลุมผูใชประโยชนอื่นๆ
หนวยงานที่มีบทบาทใน SESA และ ESMF
เนื่องจากความหลากหลายของสาขาธรรมชาติของเรดดพลัสและธรรมชาติที่แตกตางกันของสาเหตุ
การทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปาในประเทศไทย กระบวนการ SESA ตองเปนกระบวนการที่หา
หนทางที่จะนํามาซึ่งมุมมองที่หลากหลายของกระทรวงและผูใชทรัพยากรที่ดินเกี่ยวกับผลกระทบดานลบและ
ผลกระทบดานบวกของเรดดพลัส กระบวนการใหการปรึกษาระหวาง SESA และ การพัฒนา ESMF ควรจะ
เริ่มจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในสวนกลางและระดับจังหวัด ดังนี้
• หนวยงานรัฐ เชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี กระทรวง
คมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
• องคการมหาชน เชน TGO, GISTDA
• ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ที่ พึ่ ง พิ ง ป า ไม เช น เครื อข า ยป า ชุ ม ชน เครื อ ข า ยชนเผ า พื้ น เมื อง เครื อ ข า ย
ทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยั่งยืน เครือขายจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม
และกลุมผูใชประโยชนปาในพื้นที่ชนบท
• ภาคธุรกิจ เชน เหมืองแร ทั้งเหมืองหิน หินปูน ถานหิน และดีบุก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑไมและ
เฟอรนิเจอร เยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมเกลือ ฟารมเลี้ยงกุง ยางพารา
• องคกรพัฒนาเอกชน
• องคกรทางการศึกษาและวิชาการ
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การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสําหรับ SESA
แผนรายละเอียดของการใหการปรึกษาระหวาง SESA จะถูกพัฒนาและดําเนินการศึกษาโดยใช
กรอบของ FCPF และศึกษาเพิ่มเติมจากตัวอยางของหนวยงานอื่น ๆ เชน มาตรฐานทางสังคมและสิ่งแวดลอม
ของ UN-REDD และ CCBA หลักการ ตัวชี้วัดและเครื่องมือสําหรับเรดดพลัสที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
กระบวนการ ผลผลิตหลักที่ไดจากกระบวนการ SESA คือการพัฒนากรอบยุทธศาสตรการจัดการทางสังคม
และสิ่งแวดลอม (ESMF) ในการดําเนินการเรดดพลัส

ขอพิจารณาทางสังคมและสิ่งแวดลอม
FCPF จะเปนแหลงทุนหลักสําหรับการดําเนินการของ R-PP และจะตองมีการพิจารณาใชนโยบาย
ขอปกปองของธนาคารโลก ในการดําเนินการโดยเฉพาะในประเด็น: (1) นโยบายดําเนินการ (OP) 4.01 การ
ประเมินทางสิ่งแวดลอม (2) OP 4.04 ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ (3) OP 4.10 ชนพื้นเมือง (ชุมชนที่พึ่งพิงปาไม
ในกรณีของประเทศไทย) (4) OP 4.11 ทรัพยากรวัฒนธรรมทางกายภาพและวัฒนธรรม (5) OP 4.12 การตั้ง
ถิ่นฐานใหมโดยไมสมัครใจ และ (6) OP 4.36 ดานปาไม SESA จะยืนยันตามวัตถุประสงคหลักของเรดดพลัส
นั่นคือ (1) ควบคุมกิจกรรมภาคปาไมและสงเสริมการตอสูกับการทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปาไม
และ (2) การปองกันและสงเสริมสิทธิและโอกาสของชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาและกลุมชนเผา
การประเมิ นผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม (SESA) จะไดรับ การดํ าเนิน การในชว งการ
ดําเนินการ R-PP ซึ่งจะรวมการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย อธิบายสถานการณทางสังคมและสิ่งแวดลอมใน
ภาคปาไมของประเทศไทย

งานที่คาดวาจะดําเนินการในชวงระยะการเตรียมความพรอม
งานที่คาดวาจะดําเนินการในระหวางระยะการดําเนินการ จะประกอบไปดวย กรอบการประเมิน
และการวิเคราะหเสนฐาน
SESA จะระบุสาเหตุหลักที่มีอิทธิพลตอปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหจะพิจารณาถึง
การพัฒนาที่ผานมาและสถานการณปจจุบัน และผลที่ไดจะตองอธิบายแนวโนมในอนาคตของปญหาหลักทาง
สังคมและสิ่งแวดลอมถาเรดดพลัสไมมีการดําเนินการ SESA ตองระบุระเบียบที่มีอยู ชองวางของหนวยงาน
และความสามารถของบุคคลากรในการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากการดําเนินการเตรียมความ
พรอมเรดดพลัส สําหรับประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ คือ 1) ศักยภาพของหนวยงานในการอํานวยความ
สะดวกที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโครงการเรดดพลัสกับประเด็นปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอม และ 2)
ประสิทธิภาพของกลไกในการผสมผสานสถานการณทางสังคมและสิ่งแวดลอมในงานภาคปาไม การประเมินที่
ตอเนื่องนี้จะรวมกับการใหการปรึกษาของผูมีสวนไดสวนเสีย
เปาหมายแรกเริ่มของ SESA คือการระบุประเด็นสําคัญทางสังคมและสิ่งแวดลอมและเชื่อมโยง
ระหวางแผนยุทธศาสตรเรดดพลัส และนโยบาย ในการศึกษาขั้นตนผนวกกับการรับฟงความคิดเห็น SESA
จะระบุประเด็น ปญหาหลักทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับแผนยุท ธศาสตรเรดด พลัส วิเคราะห
นโยบายและกรอบยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับเรดดพลัส การตรวจเอกสารปญหาหลักทางสังคมและสิ่งแวดลอม
จะทําใหสามารถเชื่อมโยงกับการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและกิจกรรมที่แนะนําโดยแผนยุทธศาสตร
เรดดพลัส ซึ่งแผนนี้จะตองมีการวิเคราะหเพิ่มเติมสําหรับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งดานบวกและ
ดานลบในแตละปจจัย ยุทธศาสตรเรดดพลัสและกิจกรรมจะถูกจัดลําดับความสําคัญในรูปของผลกระทบหรือ
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ เชน จังหวัด อําเภอ ตําบล เปนตน สําหรับผลและสรุปผลจะไดรับการตรวจสอบจาก
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การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสีย รายการขอมูลพื้นฐานของปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับเรดดพลัสไดแสดงอยูในตารางภาคผนวกที่ 2d-1

มาตรการในการบรรเทาผลกระทบและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ผลจากการวิ เ คราะห SESA จะใช เ ป น คํ า แนะนํ า ในการลดผลกระทบเชิ ง ลบและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของผลกระทบเชิงบวกในยุทธศาสตรเรดดพลัส ขอเสนอแนะจะประกอบไปดวย 1) การแกไข
ตัวเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส 2) การแกไขกฎระเบียบพรอมกับการจัดการสถาบัน เชน แกไขนโยบายและ
แผนกลยุทธเพื่อใหแนใจวาการดําเนินการโครงการเรดดพลัสจะมีประสิทธิภาพ 3) สรางเงื่อนไขการใชบริการ
และเงื่อนไขของการดําเนินการโครงการเรดดพลัส และ 4) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

กรอบการตรวจติดตาม
SESA จะแนะนําระบบการตรวจติดตาม รู ปแบบการรายงาน และตัวชี้วัด สําหรั บการติดตาม
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรเรดดพลัส

การรายงาน
ผลและสรุปผลการศึกษาจาก SESA จะนํามาสรุปในรูปของรางรายงาน และรางรายงานนั้นจะ
จัดพิมพเผยแพรสูผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ

การพัฒนากรอบการจัดการทางสังคมและสิ่งแวดลอม
ESMF คือผลผลิตที่ไดจากกระบวนการ SESA โดย ESMF มีเปาหมายเพื่อใหแนใจวานโยบายและ
กิจกรรมเรดดพลัสจะไมเปนอันตรายตอสังคมและสิ่งแวดลอม การผสมผสานขอพิจารณาทางสังคมและ
สิ่งแวดล อมควรใชเครื่ องมือตามกรอบการจัด การทางสังคมและสิ่ง แวดลอม ซึ่งเครื่องมือนี้จะใช เพื่อเป น
แนวทางในกระบวนการกําหนดมาตรการปองกันผลกระทบดานลบ เครื่องมือนี้จะใหคําแนะนําเพื่อระบุปญหา
ทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่สําคัญในชวงตนของการเตรียมความพรอม การใหตามความจําเปน การเยียวยา
วางแผนเพื่อแกไขปญหาเหลานั้นและการติดตามผล
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ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ
ในการทํางานนี้จะตองใชทีมงานที่เปนสหวิชาการ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา
โดยผูเชี่ยวชาญที่นําเสนออาจจะรวมหรือมีนอกเหนือไปจากที่ระบุนี้ก็ได ประกอบดวย
1. ผูเชี่ยวชาญดานการใชที่ดิน
2. นักนิเวศปาไมและผูเชี่ยวชาญดานการจัดการปาไม
3. นักกฎหมายดานสิทธิมนุษยชน
4. ผูเชี่ยวชาญดานสังคมและสิ่งแวดลอม
5. นักวิเคราะหนโยบาย
6. ผูเชี่ยวชาญดานการมีสวนรวม โดยมีประสบการณในการทํางานในกระบวนการใหการปรึกษา
และการมีสวนรวมกับชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปามาเปนเวลานาน
ทั้งนี้กลไกในการประเมินผลกระทบควรตองเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่น ภาคประชาสังคม มีสวน
รวมในการจัดทําแผนปองกันผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และออกแบบกระบวนการในการดําเนินการ
เรดดพลัสเพื่อใหเกิดความเขาใจตอวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ที่อยูอาศัยและทํามาหากินในพื้นที่ปากอนการ
ดําเนินโครงการเรดดพลัสจึงควรตองจัดใหมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการอยางมีสวนรวมทั้งหนวยงานของรัฐ
ภาคประชาชน ชุมชนทองถิ่น และสถาบันการศึกษาที่ทุกฝายยอมรับ โดยเขาศึกษาวิจัยในชุมชนทองถิ่น
ดั้งเดิมที่มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรอยางสมดุลยั่งยืน ซึ่งกระจายอยูในทุกภูมิภาค สวนกลไกในการ
ประเมินผลกระทบควรใหมีองคกรอิสระเขามาทําหนาที่ประเมิน
เกณฑเพื่อใชพิจารณาในการคัดเลือกรายการในการตรวจสอบในชวงการดําเนินการซึ่งสามารถปรับปรุงไดตาม
ความเหมาะสม ไดแก
1.

การดําเนินการดานการประสานงาน SESA และการบูรณาการ: ตรวจสอบเพื่อดูวา การจัด
องคกรที่จําเปนสําหรับการประสานงานในการบูรณาการขอพิจารณาดานสิ่งแวดลอมและสังคม
ไวในกระบวนการเรดดพลัส มีใหใชหรือไม?

2.

การวิเคราะหประเด็นดานการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม: มีหลักฐานอะไรบางที่
แสดงวา มีการวินิจฉัย/วิเคราะห ประเด็นดานการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่
ใชได ผานการศึกษาหรือการหาสาเหตุที่เกี่ยวของ?

3.

การออกแบบยุทธศาสตรเรดดพลัสดานผลกระทบ: ผลของ SESA และการวินิจฉัยผลกระทบ
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ) ใชสําหรับการจัดลําดับความสําคัญและการ
ออกแบบทางเลือกยุทธศาสตรของกลไกเรดดพลัสอยางไร?

กรอบการจัดการสิ่งแวดลอมและสังคม: มีหลักฐานอะไรบางที่แสดงวา มีกรอบการจัดการทาง
สังคมและสิ่งแวดลอม (ESMF) อยู และมีการใช ESMF จัดการความเสี่ยงทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในระยะดําเนินยุทธศาสตร
ของกลไกเรดดพลัส?
งบประมาณสําหรับกิจกรรมหลักในการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมระหวางการ
เตรียมความพรอมเรดดพลัสแสดงในตารางที่ 2d-1
4.
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ตารางที่ 2d-1: กิจกรรมและงบประมาณในการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมระหวางการ
เตรียมความพรอมเรดดพลัส
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

การวิเคราะหผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดลอมสําหรับการเลือก
ยุทธศาสตร
การวิเคราะหเสนฐานของผูมสี วนได
การทําความเขาใจ เสีย และสาเหตุของการทําลายปา
และความเสื่อมโทรมของปา
ผลกระทบทาง
การประเมินผลกระทบทางสังคม
สังคมและ
และสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
การจัดทํากรอบการตรวจติดตาม
การสรุปและจัดทํารายงาน SESA
คณะทํางานดานวิชาการเกี่ยวกับ
SESA และ safeguard
แนวทางการปองกันผลกระทบที่จะ
ระบบ/มาตรการอง เกิดตอสังคมและสิ่งแวดลอม
การออกแบบระบบขอมูลขาวสาร
กันผลกระทบตอ
safeguard
สังคมและ
สิ่งแวดลอม
การทดสอบระบบขอมูลขาวสาร

รวม
รัฐบาล

safeguard

FCPF
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งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
2558 2559 2560 2561 รวม
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11

0

0

22

5

5

0

0

10

17
0
0

17
11
44

0
11
44

0
0
44

34
22
132

11

11

11

11

44

0

17

10

10

37

0

17

11

0

28

0
44
4
40

0
133
13
120

0
87
7
80

22
22
87 351
7
31
80 320
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กิจกรรมหลัก

การทําความ
เขาใจผลกระทบ
ทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม

การยกระดับการ
ตระหนักรู
การประชุมกลุม
รวม

งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรมยอย
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 รวม
การวิเคราะหเสนฐานของผูมสี วนได
เสีย และสาเหตุของการทําลายปา
และความเสื่อมโทรมของปา
25
20
0
0
45
การประเมินผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดลอม
25
20
0
0
45
การจัดทํากรอบการตรวจติดตาม
20
0
0
0
20
การจัดทําบทสรุป SESA
50
0
0
0
50
SEIA สําหรับพื้นทีน่ ํารอง
50
50
0
0 100
คณะทํางานดานวิชาการเกี่ยวกับ
SESA และ safeguards
25
25
25
25 100
การเตรียมการและการจัดพิมพ
เอกสาร
28
28
28
28 112
การแบงปนขอมูลขาวสาร
28
28
10
10
76
ประชุมเพื่อสังเคราะหประสบการณ
ที่เกี่ยวของ
28
28
10
10
76
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ
ของพื้นที่นํารอง
8
8
0
0
16
287 207
73
73 640
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องคประกอบที่ 3 การพัฒนาระดับการปลอยอางอิงปาไมระดับชาติ และ/หรือ ระดับอางอิงปาไม
มาตรฐาน 3: เนื้อหา R-PP ที่ตองการในองคประกอบนี้:
ระดับการปลอยอางอิงปาไมและ/หรือระดับอางอิงปาไม
นําเสนอแผนงานการพัฒนาระดับอางอิงของการทําลายปา การเสื่อมโทรมของปา (หากตองการ) การอนุรักษ การจัดการปาไม
อยางยั่งยืน และการเพิ่มพูนของปริมาณคารบอนกักเก็บ รวมทั้งแนวคิดที่เกี่ยวกับกระบวนการในการกําหนดแนวทางและวิธีการที่
ใช (เชน การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมและการปลอยกาซเรือนกระจกจากฐานของแนวโนมในอดีต และ/หรือการคาดการณอนาคต
จากขอมูลแนวโนมในอดีต การผสมผสานของการสํารวจและการแปลภาพ และ/หรือ GIS หรือการสรางตัวแบบ) ความตองการ
ขอมูลหลัก ศักยภาพในปจจุบันและศักยภาพที่ตองการ การประเมินความเชื่อมโยงกับองคประกอบที่ 2a (การประเมินสาเหตุการ
บุกรุกทําลายปา) องคประกอบที่ 2b (กิจกรรมยุทธศาสตรเรดดพลัส และองคประกอบที่ 4 (แบบของระบบการตรวจติดตาม)
FCPF และ UN-REDD ตระหนักดีกวาการตัดสินใจดานนโยบายในระดับนานาชาติ จะเปนประเด็นสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอ
องคประกอบนี้ ดังนั้น แนวทางแบบลําดับขั้น (stepwise) จึงนาจะมีประโยชน องคประกอบนี้ควรเสนอกิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในชวงแรก

คํานํา
การเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมเปนสวนหนึ่งที่นําไปสูการเกิดมหาภัยพิบัติในภาคใตของประเทศ
ไทยในปลายปพ.ศ. 2531 ทําใหรัฐบาลยกเลิกสัมปทานการทําไมในปาธรรมชาติทั้งหมดเมื่อเดือนมกราคม
พ.ศ. 2532 นับแตนั้นมาก็ไดมีการปรับปรุงแกไขนโยบายปาไมแหงชาติเพื่อสนับสนุนการคุมครองปาไม ในป
พ.ศ. 2551 มี พื้น ที่ไ ดรับการจํา แนกเป นพื้ นที่ ปา ไม รวม 17,158,565 เฮกแตร . หรื อ 33.44% ของพื้น ที่
ประเทศ อยางไรก็ตาม แมจะมีการยกเลิกการทําไม การบุกรุกทําลายปาก็ยังคงมีตอไป โดยมีอัตราการบุกรุก
ทําลายปาเพิ่มจาก 0.73% ตอป ในชวงป พ.ศ. 2534–2542 เปน 1.07% ตอป ในชวงป พ.ศ. 2543–2548
ในป พ.ศ. 2543 การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคปาไมประมาณ 13 ลานตันคารบอนไดออกไซด หรือ
ประมาณ 15% ของการปลอยทั้งประเทศ
ในการขานรับพัฒนาการดังกลาวขางตน ประเทศไทยไดเรงการสนับสนุนการคุมครองพื้นที่ตนน้ําบน
ที่สูง การสรางเครือขายชุมชนลุมน้ํา และเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการปองกันรักษาปา เชนเดียวกันกับปา
ชายเลนตามแนวชายฝงทะเล อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังตามหลังประเทศเพื่อนบานในเรื่องของเรดดพลัส
ประเทศไทยมีศักยภาพที่เขมแข็งในดานการสํารวจระยะไกล (remote sensing) ภูมิสารสนเทศ
(GIS) การตรวจติดตามปาไม มีดาวเทียมเปนของตนเอง (THEOS – Thailand Earth Observation
System) และทําหนาที่เสมือนศูนยแบงปนขอมูลในภูมิภาค ศูนยขอมูลภูมิภาคในสํานักงาน GISTDA เปน
แหลงของภาพถายดาวเทียมและขอมูล

คําจํากัดความของพื้นที่ปาไม
ประเทศไทยไดใชคํานิยาม “ปาไม” ตามนิยามของ FAO วาเปนพื้นที่ที่มีตนไมปกคลุมขนาดมากกวา
0.5 เฮกแตร (3.125 ไร) ประกอบด วยตนไมที่มีค วามสูงเฉลี่ยเกิน 5 เมตร และมีพื้นที่เรื อนยอดปกคลุ ม
มากกวา 10% ในการสํารวจปาไม และการแปลความหมายจากภาพถายดาวเทียม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดใหคําจํากัดความของพื้นที่ปาไมครอบคลุมปาไมทุกชนิด
(forest type) เชน ปาดงดิบ ปาสนเขา ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาชายเลน ปาพรุ ปาชายหาด ฯลฯ ในเขต
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ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และพื้นที่ที่มีแผนการดําเนินงานดานปาไม คํานิยาม
ปาไมจะตองมีการทบทวนอีกครั้งในกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสีย และนิยามที่
ปรับใหมจะถูกนํามาใชในกระบวนการวิเคราะห REL

ขอมูลสาเหตุของการบุกรุกทําลายปาและ/หรือการเสื่อมโทรมของปา
ในระหวางการจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอม ไดมีการประชุมกลุมเปาหมาย (focal group) ที่
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานหลักของประเทศไทยที่ดําเนินการเกี่ยวกับการวัดและการตรวจติดตามพื้นที่
ปาและความหนาแนนของปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทําหนาที่ประเมินพื้นที่ปาในเขต
อนุรักษ กรมปาไมดําเนินการประเมินพื้นที่ปาในเขตปาสงวน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทําหนาที่
ตรวจติดตามพื้นที่ปาชายเลน
สถานการณอางอิง หมายถึงระดับปกติของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซตที่คาดวาจะเกิดจาก
การบุกรุกทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปา โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและขอบังคับในการลดการ
ปล อ ยนั้ น เส น ฐานการปล อยอ า งอิ ง จะถู กใช ใ นการวั ด การลดการปล อยในอนาคตที่ เ ป น ผลมาจากการ
ดําเนินการเรดดพลัส ซึ่งในปจจุบันจะเนนการพัฒนาเสนฐานการปลอยอางอิงในระดับประเทศ แตในระยะ
การเตรียมความพรอมนั้นมีความจําเปนตองพัฒนาระดับการปลอยอางอิงในระดับพื้นที่
การคํานวณระดับการปลอยในปจจุบันสามารถดําเนินได 4 วิธี คือ 1) การใชแนวโนมการบุกรุก
ทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปาในอดีตจากการแปลภาพถายดาวเทียมและการสํารวจทรัพยากรปาไมเพื่อ
คาดการณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมและความหนาแนน
ของปา วิธีการนี้มีการใชขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในภาคสวนตางๆ เพื่อชี้ใหเห็นความสําคัญของ
สาเหตุการบุรุกทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปา 2) การพยากรณการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมจากปจจัย
ทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีอิทธิพลตอการบุกรุกทําลายปา ซึ่งวิธีนี้จะใหผลแตกตางกันเล็กนอยดวยเหตุผลที่วา
การเปลี่ยนสภาพที่ดินปาไมในปจจุบันมีอัตราลดต่ําลง 3) การใชแนวโนมในอดีตในลักษณะของความสัมพันธ
ระหวางความหนาแนนประชากรกับขนาดพื้นที่ปา เพื่อคํานวณพื้นที่ปาที่นาจะเปนในปจจุบันและอนาคต ซึ่ง
ในกรณีของประเทศไทยและประเทศอื่นอีกหลายประเทศ ความหนาแนนประชากรเปนตัวชี้วัดที่ดีสําหรับ
การบูรณาการผลกระทบของปจจัยดานเศรษฐกิจสังคมที่เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 4) การ
ใชคาประเมินรายคาบของปริมาณคารบอนกักเก็บในการประเมินการเปลี่ยนแปลงในอดีตและคาดการณภาพ
อนาคตที่นาจะเปน

การประเมินพื้นที่ปาและปริมาณไมในปา
ประเทศไทยมีประวัติอันยาวนานในการประเมินพื้นที่ปามาตั้งแตป พ.ศ. 2504 กรมแผนที่ทหาร
กระทรวงกลาโหมไดดําเนินการสํารวจครั้งแรกโดยใชภาพถายทางอากาศแพนโครเมติกมาตราสวน 1:25,000
และรายงานวา มีพื้นที่ ปาทั้ งสิ้น 27.36 ล านเฮคแตร หรือ 53.3% ของพื้น ที่ประเทศ ตอมา ไดมีการนํ า
ภาพถายดาวเทียม Landsat มาใช และไดมีการจัดตั้งโปรแกรมภาพถายดาวเทียมแหงชาติขึ้นในป พ.ศ. 2514
(Klankamsorn 1992) ในชวงตนป พ.ศ. 2516 หลายหนวยงานภาครัฐเริ่มใชภาพถายดาวเทียม Landsat-1
ในกิ จ กรรมต า งๆ รวมทั้ ง งานป า ไม ใ นสนาม ซึ่ ง ได รั บ การพิ สู จ น ว า เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการสํ า รวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ กรมปาไมไดจัดตั้งฝายภาพถายดาวเทียมและการทําแผนที่ และเริ่มใชภาพถายดาวเทียม
Landsat ในการประเมินพื้นที่ปาธรรมชาติ รายงานการประเมินพื้นที่ปาไมครั้งแรกที่ตีพิมพในป พ.ศ. 2516
ปรากฏจากการแปลภาพถายดาวเทียม Landsat-MSS มาตราสวน 1:250,000 วาประเทศไทยมีพื้นที่ปาไม
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ลดลงเหลือ 22.172 ลานเฮคแตร หรือ 43.33% ของพื้นที่ประเทศ ในชวงระหวางป พ.ศ. 2516-2543 ไดมี
การประเมินพื้นที่ปาไมทุกๆ 3-5 ป ซึ่งผลการประเมินแสดงแนวโนมการลดลงของพื้นที่ปาไมอยางตอเนื่อง
ในป พ.ศ. 2543 กรมปา ไม ไ ดทํ าการประเมิน การใช ที่ดิ น ปา ไม จ ากการแปลภาพถ ายดาวเที ย ม
Landsat-TM มาตราสวน 1:50,000 โดยจําแนกพื้นที่ตามชนิดปาและการใชที่ดินประเภทหลักแทนที่จะ
จํ า แนกเป น พื้ น ที่ ป า ไม แ ละพื้ น ที่ ที่ ไ ม ใ ช ป า ไม นอกจากนี้ ยั ง มี การบรรจุ ขอมู ล การใช ที่ ดิ น ป า ไม เข า อยู ใ น
ฐานขอมูล GIS ดวย ขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นวาในป พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไม 17.211 ลานเฮค
แตร หรือ 33.14% ของพื้นที่ประเทศ คาประเมินนี้สูงกวาพื้นที่ปาไมในป พ.ศ. 2542 ที่ไดจากการแปลภาพที่
มีความละเอียดต่ํากวา การประเมินพื้นที่ปาไมโดยการแปลภาพถายมาตราสวนใหญ (1:50,000) และการใช
GIS ในการคํานวณพื้นที่การใชที่ดินปาไมจะมีความนาเชื่อถือและแมนยํากวาจากภาพถายที่มีมาตราสวนเล็ก
กวา (1:250,000) (Ongsomwang 2003) ในป พ.ศ. 2547 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชทําการ
ประเมินพื้นที่การใชที่ดินปาไมโดยการแปลภาพถายดาวเทียม Landsat-TM มาตราสวน 1:50,000 ปรากฏวา
มีพื้นที่ปาไม 16.759 ลานเฮคแตร หรือ 32.66% ของพื้นที่ประเทศ ในป พ.ศ. 2548 สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม และ กรม
ทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝง ทํ าการประเมิน พื้น ที่ปา ไม อยา งรวดเร็ว พบวา ประเทศไทยมีพื้น ที่ป าไม
16.578 ลานเฮคแตร หรือ 32.31% ของพื้นที่ประเทศ (ภาพที่ 3-1)
Forest area (ha)

ภาพที่ 3-1: การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม (เฮคแตร) ในชวงป พ.ศ. 2516-2543
แหลงที่มา : ขอมูลเบื้องตนจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และปรับเสนสมการโดยผูศึกษา
จนถึงปจจุบัน ประเทศไทยยังคงใชการแปลภาพถายดาวเทียมในการประเมินพื้นที่ปาและใช GIS ใน
การวัดพื้นที่ของปาชนิดตางๆ ภายหลังจากที่มีการปลอยดาวเทียม THEOS คาดวาการประมวลภาพดิจิตอล
สําหรับการประเมินพื้นที่ปาไมและการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจะถูกนํามาประยุกตใชเนื่องจากประหยัด
กว า และมี ค วามแม น ยํ า มากกว า แต เ จ า หน า ที่ ต อ งมี ค วามชํ า นาญด า นการประมวลภาพดิ จิ ต อล
(Ongsomwang and Rattasuwan, 2009)
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อนุมานวาขอมูลป พ.ศ. 2504 ที่ไดมาจากการแปลภาพถายทางอากาศมาตราสวนใหญ และขอมูลป
พ.ศ. 2543 และปตอๆ มาไดมาจากการแปลภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูงมีความถูกตอง ขอมูลระหวาง
ชวงเวลาดังกลาวที่ไดจากการแปลภาพรายละเอียดต่ําไดรับการปรับแกเสนแนวโนมใหมีความสม่ําเสมอ ก็
สามารถใชคาดการณชวง 5 ปตอไปใหเปนสถานการณอางอิงหนึ่งได สถานะเชนนี้ใชคาดการณการลดลงของ
พื้นที่ปาประมาณ 180,000 เฮคแตรตอป ในป พ.ศ. 2549 และลดลงอยางชาๆ ประมาณ 160,000 เฮคแตร
ตอปในป พ.ศ. 2563 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับคาประเมิน 191,000 เฮคแตรที่อางอิงถึงในองคประกอบที่ 2a
ในชวงระยะเวลาที่สั้นกวา

การศึกษาทางดานเศรษฐมิติ
ในป พ.ศ. 2539 Amano et al.(1996) ไดรายงานผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรดาน
เศรษฐศาสตรมหภาคกับอัตราการบุกรุกทําลายปาระหวางชวงเวลา 8 ป 2 ชวง ซึ่งพบวาชวงเวลาทั้ง 2 ชวง
นั้น พื้นที่ปาที่ถูกทําลายในแตละปสามารถอธิบายโดยตัวแปรจํานวนจํากัด (8 ตัวแปรในชวงแรก และ 11 ตัว
แปรในชวงที่ 2) สําหรับในชวงที่ 2 (ป พ.ศ. 2526-2534) 9 ตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงภายในภาคสวน/ภาค
สวนยอย ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และ 2 ตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองและขาว
ฟาง ซึ่งพื้นที่ปลูกพืชทั้ง 2 ชนิดมีการขยายตัวในชวงนั้น ภาคสวนยอย (sub-sector) ที่มีอิทธิพลตอการ
ทําลายปาคือการเกษตร พืช ปศุสัตว และประมง และอีก 4 ภาคสวน (sector) คือ เหมืองแร ไฟฟา น้ํา และ
การคมนาคมและสื่อสาร และการเงิน ภาค GPP ใชป พ.ศ. 2515 เปนปฐาน การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการใน 73
จังหวัดโดยแยกเปน 6 กลุมจังหวัดตามความสําคัญของชั้นการใชที่ดิน 4 ชั้น รายงานสรุปวาแมวาพื้นที่ปลูกถั่ว
เหลืองและขาวฟางไมไดขยายเขาไปในพื้นที่ปาไมโดยตรง แตก็เปนการเขาไปแทนที่พื้นที่ปลูกพืชเกษตรชนิด
อื่นๆ ซึ่งไดรุกเขาไปในพื้นที่ปาไม รายงานจากการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นแสดงใหเห็นวากระบวนการ
เหลานี้ยังคงเกิดขึ้น โดยตัวอยางที่เห็นไดชัดคือการที่ยางพาราเขาไปแทนที่พื้นที่ปลูกออย ซึ่งนาจะเปนไปใน
ลักษณะเดียวกันในกรณีของพืชเพื่อพลังงาน
เพื่อที่จะทดสอบความเกี่ยวของของวิธีการ คาสัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปรจะถูกประยุกตใชกับ
คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงรายป ในภาคสวน/ภาคสวนยอย ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และพื้นที่
ปลูกพืชในชวงป พ.ศ. 2549-2552 ปรับแกราคาคงที่ของป พ.ศ. 2515 ผลการศึกษาแสดงวามีการทําลายปา
ประมาณ 45,250 เฮคแตรตอป ซึ่งใกลเคียงอยางมากกับการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายปของพื้นที่ทําการเกษตรตาม
รายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและอางอิงไวในองคประกอบที่ 2a สวนที่ทําใหมีการทําลายปา
ในขณะที่ภาคสวนยอยปศุสัตวที่มีคาสัมประสิทธิ์เปนลบมีผลใหเกิดการลดการทําลายปาเพียงเล็กนอยเนื่องมี
คา GDP ที่ลดลง สํ าหรับ ภาคสวนอื่นคือการเกษตร เหมืองแร และการคมนาคมและการสื่อสาร มีค า
สัมประสิทธิ์เปนบวกซึ่งแสดงวาการเติบโตของภาคสวนเหลานี้ไมมีผลกระทบตอการทําลายปา

แนวโนมประชากร
ผลการคํานวณพื้นที่ปาไมและความหนาแนนประชากรของแตละปในชวงป พ.ศ. 2504-2549 แสดง
ความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางตัวแปรทั้งสองเชนเดียวกันกับที่ปรากฏในหลายประเทศ ดังแสดงไวในภาพที่
3-2
ในการใชการคาดกาณความหนาแนนประชากรเพื่อประเมินพื้นที่ปาไมในอนาคต ปรากฏวาพื้นที่ปา
ไมยังคงลดลงในอัตรา 82,000 เฮคแตรตอป จนถึงป พ.ศ. 2563
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ภาพที่ 3-2: ความสัมพันธระหวางพื้นที่ปาไม (%) กับความหนาแนนประชากรในชวงป พ.ศ. 2504-2549
ที่มา: ขอมูลประชากรจากสํานักงานสถิติแหงชาติ และขอมูลพื้นที่ปาไมจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

การประเมินปริมาณคารบอนกักเก็บ
ไดมีการศึกษาการประเมินปริมาณคารบอนกักเก็บในปาธรรมชาติและสวนปาทําใหสามารถประเมิน
ปริมาณคารบอนกักเก็บในรอบ 17 ป (ระหวางป พ.ศ. 2532-2549) ขอมูลในป พ.ศ. 2532 ใชการจําแนก
พื้นที่ปาไมตามชนิดปา โดยใชความหนาแนนของคารบอนในป พ.ศ. 2539 ในการประเมิน สําหรับขอมูลในป
พ.ศ. 2549 ใชขอมูลจากการสําราจปาไมของ ITTO ซึ่งมีรายละเอียดในองคประกอบที่ 4a โดยใชคาความ
หนาแนนของคารบอนจากสัดสวนปริมาตรลําตนตอมวลชีวภาพเหนือพื้นดินตามคาสัมประสิทธิ์ของ IPCC คา
อัตรากําลังผลิตตอพื้นที่ของปาแตละชนิดลดลงในชวงระหวางป พ.ศ. 2539 และ 2549 ซึ่งเปนการยืนยันวา
ปาไมมีความเสื่อมโทรมลง ดังแสดงสรุปผลการศึกษาไวในตารางที่ 3-1 ซึ่งปรากฏวาปริมาณคารบอนกักเก็บ
ลดลง 12 ลานตันตอปในชวงป พ.ศ. 2532-2537 หลังจากนั้นจนถึงป พ.ศ. 2549 มีอัตราการลดลง 15 ลาน
ตันตอป ขณะที่มีปริมาณการดูดซับคารบอนในสวนปาประมาณ 17 ลานตันตอป เมื่อแปลงคาการลดลงของ
คารบอนเปนกาซคารบอนไดออกไซด จะเปนปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซดปละ 54 ลานตัน
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ตารางที่ 3-1 ปริมาณคารบอนกักเก็บเหนือพื้นดิน
คารบอนกักเก็บเหนือพื้นดิน (‘000 ตัน)
ปาธรรมชาติ
สวนปา

พ.ศ. 2532
1,821,505

พ.ศ. 2537
1,682,186
77,972

พ.ศ. 2549
1,287,854
292,694

รวม
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

1,821,505

1,760,158
-61,347

1,580,549
-179,610

-12,269

-14,967

การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยตอป

สรุปการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมและคารบอนกักเก็บถึงป พ.ศ. 2563
ผลจากการประเมินพื้นที่ปาไมทั้ง 3 วิธีชี้ใหเห็นการลดลงของพื้นที่ปาภายใตสถานการณปกติ แตก็
ยังคงมีความแตกตางระหวางคาที่ประเมิน ซึ่งมีพิสัยจาก 45,000 เฮคแตรตอปที่ไดจากตัวแบบเศรษฐมิติ
เปรียบเทียบกับ 82,000 เฮคแตรตอปจากแนวโนมความหนาแนนประชากร ไปจนถึง 180,000 เฮคแตรตอป
ที่ประเมินจากแนวโนมการลดลงของพื้นที่ปา ไมในอดีต แมสวนปาจะชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไป แต
การลดลงของคารบอนจากปาธรรมชาติก็ยังมีคามากกวาปริมาณคารบอนสะสมที่ไดจากการเจริญเติบโตของ
ตนไม และเมื่อถึงเวลาที่ตองตัดฟนไมออกจากสวนปาในอนาคต การกักเก็บคารบอนสวนนี้ก็จะหมดไป ในการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ประชุมมีความคิดเห็นสนับสนุนวาปาไมมีความเสื่อมโทรมลง
คาประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนกักเก็บในปาธรรมชาติในตารางที่ 3-1 มีคาเทากับการ
สูญเสียประมาณ 33 ลานตันคารบอนตอป ซึ่งสวนหนึ่งก็จะถูกดูดซับไปโดยสวนปา ปาจะมีปริมาณคารบอน
เฉลี่ย 87 ตันตอเฮกแตร ซึ่งหมายความวาปริมาณการสูญเสียคารบอนจะเทากับการสูญเสียพื้นที่ปาปละ
378,000 เฮคแตร หากอนุมานวาคาประมาณการทําลายปาในอดีตเปนตัวแทนคาพิสัยที่แทจริง คาเฉลี่ยของ
การสูญเสียจะประมาณ 180,000 เฮคแตรตอป แสดงวาดุลของการสูญเสียคารบอนจะเปนสวนที่มาจากการ
เสื่อมโทรมของปา ซึ่งก็สอดคลองกับผลการสํารวจทรัพยากรปาไมที่สรุปวามีการลดลงของปริมาณไมในปาทุก
ชนิด การสูญเสียปริมาณคารบอนกักเก็บจากการทําลายปาจะมีคาประมาณ 16 ลานตัน จึงมีปริมาณ 17
ลานตันที่เกิดจากการเสื่อมโทรมของปาไม พื้นที่ปาไมประมาณ 15 ลานเฮคแตร คิดเปนการสูญเสียประมาณ
1.1 ตันตอเฮกแตร ซึ่งยังมากกวาอัตราการดูดซับจากการเจริญเติบโตของตนไมและพืชพรรณ

ภาพทัศนการปลอยอางอิง
เป น ที่ แ น ชั ด จากการวิ เ คราะห ข า งต น แล ว ว า ภาคป า ไม เ ป น ส ว นสํ า คั ญ ในการปล อ ยก า ซ
คาร บ อนไดออกไซด แ ละจะได รับ ประโยชน ม หาศาลจากมาตรการลดการปล อยก า ซเรื อนกระจก และ
ดําเนินการใหมีการอนุรักษบนพื้นฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืน ความไมเสถียรของขอมูลและการขาดขอมูล
ด า นพื้ น ที่ ป า และปริ ม าณไม ในป า หมายถึ ง ว า การพั ฒ นาการปล อยอ า งอิ ง จะไม มี ท างเป น ไปได เลยหาก
ปราศจากการเรงทํางานเพิ่มเพื่อหาขอมูลขาวสารที่มีอยูและการตรวจวัดซ้ําพื้นที่และแปลงตัวอยาง กิจกรรม
เหลานี้จะตองดําเนินการตั้งแตระยะเริ่มตนของการเตรียมความพรอม เพื่อที่ประเทศไทยจะไดมีความพรอม
สําหรับการสรางเสนฐานเครดิตเรดดพลัสภายในป พ.ศ. 2558
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ในการประเมินระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของประเทศ ขอมูลและวิธีการตางๆ จะถูก
นํามาใชตามกรอบ 3 Tiers ที่เสนอแนะโดย IPCC ซึ่งจากขอเสนอแนะที่ไดรับในการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเฉพาะกลุมนั้น มีความเห็นวาการกําหนดระดับการปลอยอางอิงควรใชภาพถายดาวเทียม Landsat-5
TM ที่มีความละเอียด 30 เมตร เปนขอมูลอางอิง (ตารางที่ 3-2) ในขณะที่ภาพจากดาวเทียม THEOS จะถูก
ใชเพื่อจําแนกพื้นที่ปาและพื้นที่ที่ไมใชปา ขอมูลจากภาพถายความละเอียดสูง เชนภาพถายทางอากาศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมแผนที่ทหาร ที่มีคุณภาพขอมูลสูง จะถูกใชสําหรับขอมูลระดับ Tier 2
และ Tier 3 การแปลภาพดวยสายตาเปนเทคนิคการจําแนกที่นํามาใชเพื่อใหการคํานวณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดในปามีความแมนยํามากขึ้น แผนกิจกรรมในการพัฒนา REL ระดับประเทศ จะใช
ความถูกตองระดับ Tier 1 ควบคูกับ Tier 2 ในชวงเวลา 2 ป แรกของการเตรียมความพรอม โดยมีเปา
หมายถึงระดับ Tier 3 ภายในเวลา 6 ป (ตารางที่ 3-2)
การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
ตามที่ไดอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไวในองคประกอบที่ 4a ประเทศไทยไดจัดทําระบบการตรวจ
ติดตามทรัพยากรปาไมแหงชาติไวเปนเสนฐานในชวงป พ.ศ. 2543-2549 ดวยการสนับสนุนขององคการไม
เขตรอนระหวางประเทศ (ITTO) ผลจากการตรวจสอบในครั้งนี้ไดขอมูลทั้งดานพื้นที่และดานการเจริญเติบโต
สะสมเปนครั้งแรก การวัดซ้ําที่วางแผนวาจะดําเนินการในป พ.ศ. 2557-2558 จะทําใหสามารถเปรียบเทียบ
กับขอมูลเสนฐานปจจุบันได ซึ่งจะใหขอมูลของแนวโนมและการปลอยกาซในปจจุบันไดถูกตองแมนยํามากขึ้น
ปจจุบันระบบดังกลาวมีขอจํากัดเล็กนอยสําหรับการประเมินคารบอนตามที่ไดอธิบายไวในองคประกอบที่ 4
แตขอจํากัดเหลานี้จะไดรับการแกไขปรับปรุงซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบการตรวจติดตาม การ
รายงาน และการทวนสอบ
ในองคประกอบที่ 4b มีการทบทวนวิธีการที่มีอยูสําหรับการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศดานการ
พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ น้ํา และสังคม-เศรษฐกิจ และจะจัดทําเสนฐานสําหรับการตรวจติดตาม
ผลประโยชนรวม นอกจากนั้น จะเชื่อมโยงการวิเคราะหนี้เขากับองคประกอบที่ 2a ซึ่งจะมีการทํางาน
เชิงวิเคราะหดานสาเหตุตางๆ ตามความเหมาะสม
การศึกษาเพิ่มเติม
มีการอธิบายวิธีการสําหรับการเก็บขอมูลเศรษฐมิติในปจจุบันไวในองคประกอบที่ 4b ทําใหไดขอมูล
สารสนเทศที่สมบูรณโดยจะใชในการติดตามผลและปรับผลการศึกษาที่ไดอธิบายไวขางตนใหทันสมัยตอไป
ซึ่งจะทําใหสามารถพัฒนาโมเดลตางๆ ทําใหไดภาพทัศนที่แสดงเสนทางการพัฒนาที่เปนไปไดสําหรับภาคสวน
อื่นๆ ที่จะตองมีการประเมินและใชเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตอไป
การพัฒนาระดับการปลอยกาซอางอิง
ระดับการปลอยกาซอางอิงจะอาศัยขอมูลเสนฐานที่เก็บรวบรวมและวิเคราะหไวสําหรับระบบการ
ตรวจติดตามสภาพปาไมแหงชาติตามที่อธิบายไวในองคประกอบ 4a ดวยการทํานายปริมาณการปลอยกาซที่
ไดจากการเปรียบเทียบกับระบบการสํารวจแบบ THAIFORM ที่ดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2543 และ 2549
ที่อางอิงไวขางตน องคประกอบที่ 4a อธิบายเรื่องการจัดองคกรสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล การแบงปน
ขอมูล และการจัดขอมูล
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โครงการลดการปลอยก าซโดยอาศัยชุม ชนปจจุ บันกําลั งดําเนิน การอย างมีความกาวหนาตามที่
อธิบายไวในองคประกอบที่ 2a ซึ่งไดมีการพัฒนาระดับการปลอยกาซอางอิงโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศจาก
ขอมูลการจัดการปาไมสําหรับปาที่จัดการโดยชุมชนที่มีสวนรวม และในทํานองเดียวกัน โครงการนํารองเพื่อ
ตรวจสอบความเป น ไปได ข องการลดการปล อยก า ซที่ เ กี่ ย วข องกั บ ทางเลื อ กยุ ท ธศาสตร ห ลั กของกลไก
เรดดพลัสที่วินิจฉัยไวก็ตองการระดับการปลอยกาซอางอิงในระดับทองถิ่นที่จะพัฒนาใหเปนสวนหนึ่งของแต
ละโครงการนํารอง โดยจะมีการคํานึงถึงระดับการปลอยกาซอางอิงระดับยอยเหลานี้เมื่อไดระดับการปลอย
กาซอางอิงและความเปนไปไดระดับประเทศมาแลว ซึ่งการรั่วไหลภายในประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นไดนั้นจะ
ไดรับการตรวจสอบโดยการวินิจฉัยวาสาเหตุของการปลอยกาซจะเปลี่ยนไปเกิดที่ไหน
แผนสําหรับกระบวนการพัฒนาระดับการปลอยกาซอางอิงแสดงไวในภาพที่ 3-3 โดยกิจกรรมและ
งบประมาณแสดงไวในตารางที่ 3-3
การพัฒนาระดับการปลอยอางอิงระดับชาติ
ปรับระดับการปลอยอางอิงตามแผนพัฒนา
ประเมินระดับการปลอยอางอิงจาก
ขอมูลในอดีต

การเสริมสรางศักยภาพ

การฝกอบรม
ดาน GIS

การฝกอบรม
ดานการสํารวจ
และการ
ตรวจวัด
ทรัพยากรปาไม

การประเมินการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ปาไมในอดีต

คํานิยาม
ของปา

ชวงเวลาการ
ปลอยอางอิง

การประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
คารบอนในอดีต
ตรวจเอกสารขอมูลการกักเก็บ
คารบอน, วิเคราะห และทวนสอบ

ภาพที่ 3-3 กระบวนการพัฒนาระดับการปลอยกาซอางอิงระดับชาติในระยะการเตรียมความพรอม
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ตารางที่ 3-2: วิธีการที่ใชในการพัฒนาเสนฐานการปลอยอางอิง
รายละเอียด
IPCC Tier 1
IPCC Tier 2
ขอมูลจากภาพถาย Landsat – 5 TM
- ภาพถายทางอากาศ
ระยะไกลที่ใชในการ (ความละเอียด 30 ม.) (กษ)
จําแนกที่ดนิ และ
Frame camera
มาตราสวน 1: 25,000
พื้นที่ปา ในอดีต
(ขอมูลอางอิง)
ป 2545
- Landsat – 5 TM
(ความละเอียด 30 ม)
ขอมูลจากภาพถาย THEOS
THEOS
ระยะไกลที่มีแผนใน
การจําแนกการใช
ที่ดินและพื้นทีป่ าไม

เทคนิคการจําแนก

การจําแนกโดยเทคนิค การแปลภาพดวยสายตา
อัตโนมัติ
ผลการจําแนก
พื้นที่ปา และพื้นทีท่ ี่
- พื้นที่ปา และพืน้ ที่ทไี่ มใช
ปา
ไมใชปา
- พื้นที่การใชที่ดินนอก
เขตปา
ปอางอิงที่ใชในการ LS5: 2006
LS5: 2006
คํานวณขอมูลอางอิง
AP: 2002
ขอมูลคารบอนกัก
เก็บ
การประเมินระดับ
การปลอยกาซอางอิง
ระดับยอย
ระยะเวลาในการ
2 ป
พัฒนา REL

IPCC Tier 3
- ภาพถายทางอากาศ
(กษ.)
- Frame camera
- มาตราสวน 1: 25,000
ป 2545
ภาพถายทางอากาศ (กรม
แผนที่ทหาร)
-กลองดิจิตอล
-ระยะแปลงตัวอยางใน
สนาม
- 25 ซม.
- ป พ.ศ. 2554
การแปลภาพดวยสายตา
- ชั้นความหนาแนนในแต
ละชนิดปา
- พื้นที่การใชที่ดนิ นอกเขต
ปา
กระทรวงเกษตรฯ: 2545
กรมแผนที่ทหาร: 2554

การตรวจวัดใหมแบบ
THAIFORM ให AGB
นํารองภายใน 4 ป

สมการอัลโลเมตริกและ
การศึกษา BGB
นํารองภายใน 6 ป

ประมาณ 4 ป

ประมาณ 6 ป
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เกณฑเพื่อใชพิจารณาในการคัดเลือกรายการในการตรวจสอบในชวงการดําเนินการซึ่งสามารถปรับปรุงไดตาม
ความเหมาะสม ไดแก
1) วิธีสเตป-ไวส ทีช่ ัดเจน
-

ระดับการปลอยกาซอางอิงหรือระดับอางอิงดานปาไมระดับชาติหรือระดับยอยที่นําเสนอเปน
สวนหนึ่งของ R-Package ที่ใชวิธีการที่จัดทําเปนเอกสารไวอยางชัดเจนโดยอาศัยแนวทาง
สเตป-ไวส มีความเหมาะสม ใชหรือไม?

-

มีการจัดหาแผนสําหรับขั้นตอนและขอมูลที่ตองการใหหรือไม และมีการสาธิตถึง
ความสัมพันธระหวางระดับอางอิงระดับชาติกับระดับยอยหรือไม ถาเกี่ยวของ/ถาเหมาะสม?

2) ขอมูลในอดีต และการปรับใหเขากับสถานการณของประเทศ
-

การจัดทําระดับการปลอยกาซอางอิง/ระดับอางอิง คํานึงถึงขอมูลในอดีตอยางไร และถามี
การปรับใหเขากับสถานการณของประเทศ อะไรคือเหตุผลและขอมูลสนับสนุนที่แสดงใหเห็น
วาการปรับคาที่เสนอไวนนั้ นาเชือ่ ถือและชี้แจงได?

-

มีการจัดหาขอมูลและเอกสารทีเ่ หมาะสมใหแบบโปรงใสเพื่อทําการแกไขไดหรือไม หรือมีการ
สลับกันตรวจสอบระดับการปลอยกาซอางอิง/ระดับอางอิง ไดอยางอิสระหรือไม?

3) ความสอดคลองกับขอแนะนําและแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ/คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
-

ขอมูลสารสนเทศทีโ่ ปรงใส สมบูรณ และถูกตอง มีความสอดคลองกับขอแนะนําของ
อนุสัญญาสหประชาชาติวา ดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและคําแนะนําและแนวทาง
ลาสุดของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จัดไวให
ซึ่งอนุญาตใหทําการประเมินทางวิชาการในเรื่องของชุดขอมูล แนวทาง วิธีการ แบบจําลอง
ถาใชได และขอสันนิษฐานที่ใชในการจัดทําระดับอางอิง หรือไม?
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ตารางที่ 3-3:

กิจกรรมและงบประมาณในกระบวนการพัฒนาระดับการปลอยอางอิง
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
2558 2559 2560 2561 รวม
ทบทวนและวิเคราะหขอมูลที่มอี ยู
11
11
0
0
22
คณะทํางานวิชาการดานระดับการปลอยกาซอางอิง และ
การตรวจติดตาม การรายงาน และการทวนสอบ
22
22
22
0
66
พัฒนาแบบจําลองสําหรับประเมินการปลอยภายใตภาพ
ทัศนตางๆ
11
11
11
0
33
รวม
44
44
33
0
121
รัฐบาล
4
4
3
0
11
FCPF

40

40

30

0

110

งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที 4 รวม
ทบทวนและวิเคราะหขอมูลขาวสารที่มีอยู
50
40
0
0
90
จัดหาภาพถายดาวเทียม
100
40
0
0
140
การปรับแกแปลงตัวอยางพืชพรรณ
30
0
0
0
30
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขอมูล GIS ระดับชาติ
85
0
0
0
85
พัฒนาแบบจําลองสําหรับการประเมินการปลอยภายใต
สถานการณตา งๆ
45
45
0
0
90
บูรณาการระดับการปลอยอางอิงจากระดับประเทศและ
ระดับต่ํากวาประเทศ
180 180 180
0
540
เตรียมพื้นที่นํารองสําหรับระดับการปลอยอางอิง
90
90
0
0
180
รวม
580 395 180
0 1,155
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องคประกอบที่ 4: การออกแบบระบบการตรวจติดตามปาไมระดับชาติ
และขอมูลขาวสารการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
4a. ระบบการตรวจติดตามปาไมระดับชาติ
มาตรฐาน 4a เนื้อหาขององคประกอบนี้จะตองระบุใหครอบคลุม เรื่อง:
ระบบการตรวจติดตามปาไมระดับชาติ
ขอเสนอโครงการและแผนงานสําหรับการออกแบบในระยะเริ่มตน เปนลําดับขัน้ ของระบบการตรวจติดตามแบบบูรณาการของการ
ตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบของการเปลี่ยนแปลงการทําลายปาไม และ/หรือ การเสื่อมโทรมของปา และกิจกรรมการ
เพิ่มพูนปา การออกแบบระบบตองประกอบดวยความคิดเริ่มแรกตอการเพิ่มศักยภาพของประเทศ (ไมวาจะเปนระบบการบูรณาการ
หรือกิจกรรมการประสานงาน) ในการตรวจติดตามการลดการปลอย การเพิ่มพูนคารบอนกักเก็บ และการประเมินผลกระทบของ
ยุทธศาสตรเรดดพลัสในภาคปาไม
ขอเสนอโครงการจะตองอธิบายถึงขอมูลหลักที่ตองการ ความตองการดานศักยภาพ ความโปรงใสของระบบการตรวจติดตาม และ
ขอมูลที่ตองจัดการ ความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีการที่ใช และวิธีการที่จะกอใหเกิดการมีสวนรวมในการตรวจติดตามสําหรับชุมชน
ชนเผา และผูพึ่งพิงปา และแนวทางในการนําผลที่ไดไปปรับปรุงการการดําเนินงาน และเสนอแนวคิดที่จะทําใหระบบการตรวจ
ติดตามสมบูรณ เต็มศักยภาพ
(FCPF และ UN-REDD ตระหนักถึงขอตกลงในระดับนานาชาติที่อาจสงผลตอองคประกอบนี้ ดังนั้น จึงควรนําเสนอเปนชวงระยะ
และระบุกิจกรรมที่ตองดําเนินการในระยะเริ่มแรก)

คํานํา
องค ป ระกอบนี้ จ ะมี ก ารพั ฒ นาข อ เสนอเพื่ อ ออกแบบระบบการตรวจติ ด ตามทรั พ ยากรป า ไม
ระดับชาติสําหรับประเทศไทย ซึ่งจะเปนหนึ่งในองคประกอบของระบบการตรวจติดตามระดับชาติของกลไก
เรดดพลัส มีวัตถุประสงคเพื่อการสํารวจทรัพยากรปาไมและการตรวจติดตามการปลดปลอย (emission) และ
การเคลื่อนยาย (removals) กาซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการหลีกเลี่ยงการทําลายปาไมและการเสื่อม
โทรมของปาไม การรักษาปริมาณคารบอนของปาไม ตลอดจนการอนุรักษและการจัดการปาไมอยางยั่งยืน
ระบบการตรวจติดตามทรัพยากรปาไมระดับชาติจะใหขอมูลเกี่ยวกับคาของปริมาณการปลดปลอยและการ
ลดลงของกาซเรือนกระจกจากปาซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับ “ระดับการปลอยอางอิง” (REL)

เกณฑการออกแบบและกระบวนการ
การออกแบบระบบการตรวจติ ด ตามทรั พ ยากรป า ไม ร ะดั บ ประเทศอยู บ นพื้ น ฐานของเกณฑ
ดังตอไปนี้
1) การใชภาพถายทางอากาศ (หรือภาพถายดาวเทียม) ในทําแผนที่ปาไม การเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดิน และแปลงตัวอยางถาวรในการคํานวณปริมาณคารบอนกักเก็บ และการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณคารบอน
2) เปาหมายของความแมนยําจะอยูในระดับผสมระหวาง Tier 2 และ Tier 3 ของ IPCC
3) การใชขอมูลที่มีอยูและขอมูลจากการศึกษาดานนิเวศวิทยาจากแหลงตางๆ
4) จัดทําขอแสดงความแมนยําในสวนของขอมูลที่นําเสนอ เชน คาปริมาณคารบอนกักเก็บ

131

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

5) จัดทํารายงานการตรวจติดตามที่งายตอการใชและการแปลผล
6) สรางกลไกและสิ่งจูงใจในการแบงปนขอมูลภายในประเทศ
กระบวนการที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาสําหรับการกําหนดระดับการปลอยอางอิง (องคประกอบที่ 3)
จะถู ก นํ า ไปใช ใ นการทํ า แผนที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงป า ไม / การใช ที่ ดิ น ในแต ล ะช ว งเวลา จะมี ก ารแต ง ตั้ ง
“คณะทํางานดานวิชาการในการพัฒนาระบบการตรวจติดตามปาไมระดับประเทศ” ภายใต “คณะทํางาน
เฉพาะกิจเรดดพลัสแหงชาติ” (รายละเอียดเพิ่มเติมในองคประกอบที่ 2c) คณะทํางานดานวิชาการจะเปน
แกนในการออกแบบและการดําเนินการดานการประเมินคารบอนกักเก็บ โดยดําเนินงานรวมกับมหาวิทยาลัย
เพื่อทําการวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี คณะกรรมการของกลุมจะประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ มีความเปนอิสระ และมีอํานาจหนาที่พอเพียงแกการดําเนินงาน

วิธีการตรวจติดตามในปจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงประเภทปาไมและการใชที่ดิน
หนวยงานหลายแหงมีวิธีการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมและการใชที่ดิน เชน กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม สํ านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) และกรมแผนที่ทหาร อยางไรก็ตามหนวยงานเหลานี้
ใชเทคนิคการประเมินพื้นที่ปาไม ระบบการจําแนก และภาพถายที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใชการแปลภาพ Landsat-5 ทั้งโดยระบบอัตโนมัติและดวยสายตา ในขณะที่
กรมแผนที่ทหารใชการแปลภาพถายทางอากาศที่ถายทําดวยกลองทําแผนที่ดิจิตอล ซึ่งทําใหมีความแตกตาง
กันอยูบางในการวิเคราะหการทําลายปาเพื่อจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส สาเหตุ
ของความไมสอดคลองในปตางๆ ไดแก ความแตกตางของประเภทภาพถายทางอากาศ ความละเอียดของภาพ
และวิธีการในการคํานวณพื้นที่ปาไม โดยจะมีการวิเคราะหเพิ่มเติมเรื่องความไมสอดคลองของระดับการ
ทําลายปาในอดีตในระยะการเตรียมความพรอม (ดูองคประกอบที่ 3 งบประมาณ ตารางที่ 3-3 รายการ
“การตรวจพิจารณาและการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่มีอยู”)
ปริมาณคารบอนกักเก็บ
ในประเทศไทยยังไมมีการประเมินปริมาณคารบอนกักเก็บสําหรับกิจกรรมเรดดพลัส ถึงแมจะมี
ขอมูลเกี่ยวกับปริมาตร/ชีวมวลซึ่งสามารถแปลงไปเปนคาคารบอน อยางไรก็ตาม ขอมูลปริมาตร/ชีวมวล
เหลานี้มีขอจํากัดตางๆ คือ
1) ขอมูลที่มีอยูนั้นไมสมบูรณและไมเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
2) ขอมูลมีมากมายหลายประเภทรวมทั้งขอมูลจากการวิจัยดานนิเวศวิทยาและขอมูลจากการ
สํารวจปาไม ขอมูลดานนิเวศวิทยาจะเนนตัวแปรทางนิเวศวิทยา เชน โครงสรางของปา มวล
ชีวภาพ ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งขนาดของแปลงตัวอยางคอนขางเล็ก ขอมูล
จากการสํารวจแจงนับเนนเฉพาะไมยืนตนและปริมาตรของหมูไม ความละเอียดของขอมูล
คอนขางต่ํา แตมีจํานวนแปลงตัวอยางคอนขางมาก
3) มีความหลากหลายของแหลงขอมูล เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แตละหนวยงานตางมีวัตถุประสงค วิธีการ มาตรฐาน
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และขนาดของตัวอยาง เปนของตนเอง (ตารางที่ 4-1) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช รับผิดชอบปาอนุรักษ (อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ฯลฯ) กรมปาไมรับผิดชอบปา
สงวนแหงชาติ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รับผิดชอบปาชายเลนและปาชายฝง
อื่นๆ นอกพื้นที่อนุรักษ
4) ขาดขอมูลของทรัพยากรปาไมบางประเภท เชน ตนไมนอกเขตปาไม
5) ขาดขอมูลแผนที่พื้นที่ที่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะแปลงขอมูลดานนิเวศวิทยาไปสูระดับภูมิภาค
หรือระดับประเทศ
6) ขาดเครื่องมือที่มีความแมนยําในการประเมินปริมาณคารบอนในไมยืนตนในปาธรรมชาติ การ
พัฒนาเครื่องมือเหลานี้มีความจําเปนตองสุมตัวอยางตัดตนไมจํานวนหนึ่ง ซึ่งขัดกับขอกฎหมาย
ในปจจุบัน
7) ไมมีกลไกในการแบงปนขอมูลขาวสาร เครือขาย และการเขาถึงขอมูลขาวสาร หรือมีอยางไม
เปนทางการ
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ตารางที่ 4-1:

เครือขายแปลงตัวอยางถาวรและแปลงตัวอยางชั่วคราวของหนวยงานตางๆ ในประเทศไทย

ประเภทของแปลง
ตัวอยาง
กรมอุทยาน THAIFORM (ระบบ
แหงชาติ สัตว การตรวจติดตาม
ปาและพันธุ ทรัพยากรปาไมของ
พืช
ประเทศไทย): การ
สํารวจแปลงตัวอยาง
ถาวร
หนวยงาน

การสํารวจจากแปลง
ตัวอยางถาวร

การสํารวจจากแปลง
ตัวอยางถาวร

กรมปาไม

กรม
ทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง

การครอบคลุม

ขอมูลที่รวบรวม

หมายเหตุ

ระดับประเทศ: พื้นที่ปาไม
และพื้นที่ที่ไมใชปาไม (20
x 20 กม. กริด)
วัตถุประสงค: การตรวจ
ติดตามที่ดินและพืชพันธุ
และการสํารวจปาไม
ระดับประเทศ
พื้นที่ปาไม (พื้นที่คุมครอง
และพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ) : 10 x 10 กม.
กริด
วัตถุประสงค: การสํารวจ
ปาไมระดับประเทศ
ปาอนุรักษ: 5 x 5 กม.
กริด
วัตถุประสงค: การสํารวจ
และการตรวจติดตามปา
อนุรักษ

ตนไม ลูกไม กลาไม
ดิน ประเภทการใช
ที่ดิน การรบกวน
ถิ่นที่ตั้ง ถิ่นที่อาศัย
ของสัตวปา

มีศักยภาพสําหรับระบบ
การตรวจติดตามปาไม
ระดับประเทศเหมาะ
สําหรับการตรวจสอบ
ภาคสนามของขอมูลจาก
ภาพสัมผัสระยะไกล

การสํารวจจากแปลง การสํารวจปาชุมชนและ
ตัวอยางชั่วคราว การ การวิจยั
วิจัยในแปลงตัวอยาง
ถาวรในพื้นที่ปาชุมชน
ที่เลือก และ
ดําเนินการโดย
บุคลากรของรัฐเปน
สวนใหญ
การวิจัยแปลงตัวอยาง การวิจยั ปาชายเลน
ถาวร

ตนไม ลูกไม กลาไม มีศักยภาพสําหรับการ
ประเภทการใชที่ดิน ระบบตรวจติดตามปาไม
การรบกวนถิ่นที่ตั้ง ระดับประเทศ เหมาะ
สําหรับการตรวจสอบ
ภาคสนามของขอมูลจาก
ภาพสัมผัสระยะไกล
ตนไม ลูกไม กลาไม มีศักยภาพใชเปนระบบ
ประเภทการใชที่ดิน ตรวจติดตามปาไม
การรบกวนถิ่นที่ตั้ง ระดับประเทศ แตจํากัด
เฉพาะพื้นที่อนุรักษ
เหมาะสําหรับการ
ตรวจสอบภาคสนามของ
ขอมูลจากภาพสัมผัส
ระยะไกล
คารบอนในตนไม
เหมาะสําหรับการ
ตรวจสอบภาคสนามของ
ขอมูลจากภาพสัมผัส
ระยะไกล

พลวัตของชนิดพันธุ
และโครงสรางของ
ปา

เหมาะสําหรับการ
ตรวจสอบภาคสนามของ
ขอมูลจากภาพสัมผัส
ระยะไกล

THAIFORM ที่ดําเนินการโดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนแหลงขอมูลที่สําคัญ
ที่สุดสําหรับการตามตรวจสอบปริมาณคารบอนกักเก็บของเรดดพลัสระดับประเทศ THAIFORM เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพดานคาใชจายที่สุดในการที่จะนําไปใชสําหรับเรดดพลัส
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ระบบการตรวจติดตามทรัพยากรปาไมของประเทศไทย (THAIFORM)

ดวยการสนับสนุนจากองคการไมเขตรอนระหวางประเทศ (ITTO) ประเทศไทยไดจัดทําระบบการ
ตรวจติดตามทรั พยากรปาไมระดับประเทศในป พ.ศ. 2543-2549 ระบบนี้ประกอบดวยการสุมตัวอยา ง
ภาคพื้นดิน เพื่อประเมินคาสถิ ติทรัพยากรปาไมเหนือพื้นดิน ไดแก ต นไม กลา ไม ไมหนุม ไผ หวาย และ
เศษซากไมขนาดใหญ ตลอดจนชั้นการใชประโยชนที่ดิน การบุกรุกพื้นที่ และคุณลักษณะของดิน โดยมีความ
มุ ง หมายที่ จ ะนํ า เสนอข อ มู ล ทรั พ ยากรป า ไม ต ามชั้ น การใช ที่ ดิ น และลั ก ษณะอื่ น ๆ ที่ มี นั ย ทางสถิ ติ ใ น
ระดับประเทศ การวางแปลงตัวอยางภาคพื้นดินจะใชการวางแปลงตัวอยางเปนระบบเปนจุดของกริด 20 x 20 กม.
ครอบคลุมพื้นที่ดินทั่วประเทศ ไมวาจะตกลงบนพื้นที่ที่มีพืชพรรณหรือไม และรวมทั้งพื้นที่แหลงน้ําดวย กลุม
ของแปลงตัวอยางประกอบดวยแปลงตัวอยางถาวร 1 แปลง และแปลงตัวอยางชั่วคราว 4 แปลงที่ถูกสรางขึ้น
สําหรับทุกๆ จุดตัด 1,129 กริด ซึ่งปรากฎวามีแปลงตัวอยางถาวร 432 แปลงในพื้นที่ปาไมและ 697 แปลงใน
พื้นที่ที่ไมใชปาไม แปลงตัวอยางถาวรมีวัตถุประสงคเพื่อการตรวจติดตาม และแปลงตัวอยางชั่วคราวเพื่อการ
สํารวจทรัพยากรปาไม แปลงตัวอยางถาวรมีหมุดโลหะบนพื้นดิน ณ จุดศูนยกลางของแปลงและมีการทํา
เครื่องหมายและบันทึกลักษณะของตนไมอางอิงภายในและนอกแปลงตัวอยาง แปลงตัวอยางถาวรถูกตรวจวัด
และบั นทึ กข อมู ลอย างละเอี ยดประกอบด วยความหนาแน นของกล าไม และลู กไม ขนาด (มิ ติ ) ของต นไม
ความยาวของไผและหวาย ไมเลื้อย ซากไม ชั้นของปาไม ชั้นของการใชที่ดิน การรบกวนถิ่นที่ตั้ง (ปาไม)
และดิน
กริดแปลงตัวอยางจะเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ปาไม (10 x 10 กม. ประมาณ 1,600 แปลง) และพื้นที่
อนุรักษ (5 x 5 กม.) โดยมีแผนที่จะเพิ่มจํานวนแปลงตัวอยาง (5 x 5 กม.) ในพื้นที่ปาไมทั้งหมดในอนาคต
(จํานวนแปลงตัวอยางประมาณ 7,000 แปลง) เพื่อใหสามารถมีการรายงานไดในระดับจังหวัด คาใชจายใน
การวัดขอมูลซ้ําในแปลงถาวร (5 x 5 กม. กริด) ประมาณ 150 ลานบาท จํานวนแปลงสํารวจจะมีการเพิ่มขึ้น
เปน 2.5 x 2.5 กริด ในพื้นที่อนุรักษ โดยเนนพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (hot spot) ขอมูลพื้นฐานจากกลุมแปลง
ตัวอยางจะถูกประมวลเปนขอมูลสถิติของแปลงและวิเคราะหเพื่อประมาณคาทั้งหมดของประเทศและคาตาม
ชั้นตางๆ เชน ชนิดของปาไม ประเภทของการใชที่ดิน เขตลุมน้ํา กลุมปา และภูมิภาค ตารางที่ 4-2 แสดง
ตัวอยางขอมูลตามชนิดของปาไม (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2550) ขอมูลพื้นที่ปาไม 17.15
ลานเฮคแตรที่รายงานในองคประกอบที่ 3 โดยใชภาพถายดาวเทียมมีคาต่ํากวาขอมูลในภาคสนาม แตอยูใน
พิสั ยที่ ยอมรั บได เนื่องจากการสํ า รวจภาคสนามมี จํา นวนแปลงตั วอย างที่ค รอบคลุม พื้ นที่ ปา ไม มากกว า
ภาพถายดาวเทียม รายงานการสํารวจทรัพยากรปาไม พ.ศ. 2549-2550 อยูในระหวางการดําเนินการ
ขอมูลในตารางที่ 4-2 เปนขอมูลจากภาคสนามซึ่งรวมพื้นที่สวนปาและพื้นที่ที่อาจไมไดจําแนกเปน
ปาไมในภาพถายดาวเทียม จึงมีความแตกตางจากขอมูลที่รายงานในองคประกอบที่ 3 ในลักษณะเดียวกัน จะ
มีการจัดทํารายงานมาตรฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะตางๆ ในทุก 5 ป แปลงตัวอยางถาวรใน
พื้นที่ปาไมประมาณ 80% ไดรับการตรวจวัดซ้ําแลว แตยังไมไดมีการตรวจวัดซ้ําแปลงตัวอยางนอกพื้นที่ปาไม
คาใชจายในการตรวจวัดซ้ําจะอยูประมาณแปลงละ 24,000 บาท (800 เหรียญสหรัฐ) ซึ่งเปนคาใชจายในการ
ตรวจวัดโดยตรง 15,000 บาท (500 เหรียญสหรัฐ) และคาจาง 9,000 บาท (300 เหรียญสหรัฐ) การตรวจวัด
แปลงตัวอยางในสนามดําเนินการโดยเจาหนาที่ปาไมในพื้นที่ที่ผานการประกันคุณภาพและฝกอบรมโดย
เจาหนาที่จากสวนกลาง ปจจุบันยังไมมีรายงานการตรวจติดตามดังกลาว
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ตารางที่ 4-2: พื้นที่ปาไม จํานวนแปลงตัวอยางถาวร ปริมาตรของตนไม และ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามชนิดปาจาก THAIFORM 20 x 20 กม. กริด
พื้นที่
(เฮคแตร)
ปาดิบชืน้
7,408,127
ปาดิบเขา
3,363,199
ปาดิบแลง
2,136,086
ปาเบญจพรรณ
1,499,805
ปาเต็งรัง
1,318,010
ปาสนเขา
1,090,767
สวนสัก
636,281
สวนสนเขา
590,832
ปาไผ
499,935
ปาชายเลน
454,486
ปาเสื่อมโทรม
272,692
ปาทุติยภูมิ (ปาชัน้ สอง)
136,346
สวนปายูคาลิปตัส
90,897
ปาพรุนา้ํ จืด
90,897
ทุงหญา
45,449
รวม
19,633,808
ชนิดปา

จํานวนแปลง
ตัวอยาง
33
24
47
163
74
3
11
2
10
6
29
13
14
1
2
432

ปริมาตร
(ลบ.ม./เฮคแตร)
217.7
144.5
123.8
88.2
83.8
71.6
61.7
39.8
38.7*
35.6
29.0
23.6
19.9
9.1
6.2

ดัชนีความหลาก
หลายทางชีวภาพ
2.827
2.427
2.417
2.210
1.991
1.952
0.435
1.178
1.737
1.078
1.307
1.365
0.435
0.000
1.102

*ตัวเลขแสดงปริมาตรของตนไมในปาชนิดนี้ ปาชนิดนีโ้ ดยปกติจะรวมอยูในปาเบญจพรรณ
แหลงที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2550)
อยางไรก็ตาม THAIFORM มีขอจํากัดดวยปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้
1) ยังไมมีการดําเนินการกับแปลงตัวอยางในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใตเนื่องมาจากปญหาความมั่นคง
ในพื้นที่
2) สมการปริมาตรตนไมที่มีอยูอันจะนําไปสูการคํานวณปริมาณคารบอนกักเก็บอาจจะยังไมมีความ
แมนยําเพียงพอในการนําไปใชในระดับประเทศ สมการปริมาตรที่มีอยูมักเปนสมการปริมาตร
ทองถิ่น (มีเฉพาะขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตนเปนตัวแปรอิสระ) ที่พัฒนาขึ้นมาโดยกรมปา
ไมโดยการวัดขนาดเสนผาศูนยกลางสวนบนของไมยืนตนดวย Spiegel Relascope ซึ่งตอมา
สมการเหลานี้ก็ไดรับการพัฒนาโดยใชขอมูลตนไมตัวอยางจํานวนนอยและจากพื้นที่เดียวคือปา
สาธิตแมงาว จังหวัดลําปาง
3) การวิเคราะหขอมูลไมสมบูรณและถูกจํากัดอยูเฉพาะตัวแปรของตนไม คือ ปริมาตร
4) ความไมแนนอนในการเขาถึงขอมูลและศักยภาพในการจัดการฐานขอมูลระดับประเทศที่มีอยู
มีการใชสมการอะโลเมตรีและสหสัมพันธอื่นๆ ที่มีอยูในการคํานวณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของ
ตนไมตามชนิดปาและชนิดไมที่คอนขางจํากัด ตัวอยางของสมการอะโลเมตรีเหลานี้ คือ สมการสําหรับปาดิบแลง
(Tsutsumi et al., 1983) ปาเต็งรัง (Ogawa et al., 1965) ปาไมผลัดใบ (Ogawa et al., 1965) ปาชายเลน
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(Tamai et al., 1986 และ Komiyama et al., 2005) สัมประสิทธิ์ความหนาแนนของไมที่มีอยูสําหรับไม
หลายชนิดถูกใชในการแปลงคาปริมาตรเปนมวลชีวภาพซึ่งมวลชีวภาพของตนไมจะถูกแปลงไปเปนคารบอน
โดยการคูณคามวลชีวภาพดวย 0.47 หรือ 0.50 ณ ปจจุบันยังไมปรากฏวามีสัมประสิทธิ์มวลชีวภาพ
(Biomass Expansion Factor) ที่ใชในการคํานวณมวลชีวภาพของกิ่งและใบจากมวลชีวภาพของลําตน และ
สัดสวนของลําตน/ราก ที่ใชคํานวณมวลชีวภาพของรากจากมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน คาสัดสวนของลําตน/
รากประมาณ 20-25% เปนคาอนุมานที่ใชกันโดยทั่วไป
คาปริมาณคารบอนในดินมีอยูเฉพาะพื้นที่วิจัยในจํานวนจํากัด สวนใหญเปนพื้นที่สวนปา ตัวอยาง
ดินจะถูกเก็บจากแปลงยอยของแปลงตัวอยางถาวรของระบบ THAIFORM เพื่อการวิเคราะหคารบอน แตยัง
ไมมีการวิเคราะหคารบอนในหองปฏิบัติการ ในชวงการเตรียมความพรอมของโครงการฯ จะมีการจัดเก็บ
ตัวอยางดิน พรอมกับการตรวจติดตามปริมาณคารบอนบนพื้นดินในแปลงตัวอยางเดียวกัน
ระบบขอมูลสารสนเทศปาไมระดับประเทศ (NFIS)
ประเทศไทยยังไมมีระบบขอมูลขาวสารปาไม
หลายหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางมีระบบฐานขอมูลของตนเอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
ยุทธศาสตรการปรับปรุงฐานขอมูลปาไมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการขอมูลจาก 3 กรมที่เกี่ยวของในการ
สรางฐานขอมูลเพื่อใชในหนวยงานภาครัฐและชุมชนทองถิ่น แตละหนวยงานจะตองมีการสรางความเขมแข็ง
และพัฒนาฐานขอมูลของตนเอง เพื่อใหสอดคลองตามความตองการของกระทรวงฯ ภายใตกรอบการ
ดําเนินการเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน อยางไรก็ตาม ยังไมมีความชัดเจนวาการดําเนินการดังกลาว
ประสบความสําเร็จหรือไม อยางไร
ITTO (2006) ไดเสนอแนะใหมีการทบทวนระบบสถิติการปาไมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการจําแนกขอมูลที่
ชัดเจนและชองวางที่ยังมีอยู ซึ่งโครงการดังกลาวอยูในระหวางการดําเนินการ โดยการสนับสนุนของ ITTO
เพื่อสรางความเขมแข็งของระบบขอมูลขาวสารปาไม ITTO Pre-Project PPD 139/07 Rev. 1(M) เปน
โครงการศึกษาความเปนไปได ประกอบดวย
1. การวิเคราะหสถานภาพของระบบขอมูลขาวสารที่มีอยู
2. การสํารวจความตองการขอมูลขาวสาร (ผูใชและการใช NFIS การวางแผน การตรวจติดตาม
และการประเมินผล การรายงาน ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับสถาบัน) ชองวาง
ของขอมูลขาวสารที่มีอยูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
3. พัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ NFIS
แผนปฏิบัติการ NFIS จะถูกนําเสนอขอการสนับสนุนจาก ITTO เพื่อดําเนินงานตามแผนตอไป
ซึ่งโครงการ Pre-project นี้ยังคงดําเนินการอยูและคาดวาจะสิ้นสุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ระบบขอมูล
ขาวสารสําหรับ ระบบการตรวจติดตามปาไม ระดับประเทศของเรดดพลัสสามารถเชื่อมโยงกับระบบของ
โครงการ ITTO ได แทนที่จะพัฒนาระบบใหมขึ้นมาทั้งหมด
ระบบการตรวจติดตามของกลไกเรดดพลัสที่เสนอไว
ระบบการตรวจติดตามของกลไกเรดดพลัสจะประกอบดวยสององคประกอบที่บูรณาการเขาดวยกัน
องคประกอบหนึ่งเรื่องปาไมและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมและคุณภาพปาไมที่เกี่ยวของกับการปลอย
กาซเรือนกระจก และอีกองคประกอบหนึ่งเปนเรื่องของผลประโยชนรวมอื่นๆ โดยไดอธิบายรายละเอียดของ
องคประกอบหลังไวในองคประกอบที่ 4b และการเชื่อมโยงระหวางสองระบบไดแสดงไวในภาพที่ 4a-1 และ
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จะรวมถึงการพัฒนาระบบขาวสารการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (SIS) ระดับประเทศ ที่
สอดคลองกับขอตกลงแคนคูนที่เปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญของการตรวจติดตาม

ระบบการตรวจติดตามปาไมระดับประเทศ
การตรวจติดตามสัมประสิทธิ์การปลดปลอยและขอมูลกิจกรรม (Activity Data)
ระบบการตรวจติดตามปาไมระดับประเทศประกอบดวยการจําแนกและการทําแผนที่จากภาพถาย
ดาวเทียมในการกําหนดขอมูลกิจกรรม - ตําแหนงและพื้นที่ตามชนิดปาและประเภทการใชที่ดิน ตลอดจนการ
วางแปลงตัวอยางภาคพื้นดินเพื่อประเมินปจจัยการปลอยกาซ - ปริมาณคารบอนกักเก็บตามชนิดปาและ
ประเภทการใชที่ดินเชนกัน (ภาพที่ 4-1 และ ตารางที่ 4-3) การทําแผนที่จะใหคําตอบเกี่ยวกับ “ตําแหนง
ของคารบอนกักเก็บ” และมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปตามระยะเวลาอยางไร ในขณะที่ขอมูลจากการตรวจวัด
แปลงตัวอยางภาคพื้นดินจะใหคําตอบเกี่ยวกับ “ปริมาณของคารบอนกักเก็บ” และมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ไปตามระยะเวลาอยางไร คณะทํางานดานวิชาการในการพัฒนาระบบตรวจติดตามปาไมจะพิจารณาแบบการ
ตรวจติดตาม มาตรฐานคําจํากัดความของการเก็บรวบรวมขอมูลและการตรวจวัดของ THAIFORM กอนที่จะ
นําไปสูการปฏิบัติ
ตารางที่ 4-3: แบบของระบบการตรวจติดตามปาไมระดับประเทศ
องคประกอบการตรวจติดตาม
วิธีการ
ขอมูลกิจกรรม
1. ในระยะสั้น ดําเนินการจําแนกและทําแผนที่โดยใชขอมูลการสํารวจระยะไกลคือ
(การเปลีย่ นแปลง พื้นที่ปาไม
ภาพถายดาวเทียมTHEOS (Tier 2) และในระยะกลางใชภาพถายทางอากาศของ
และการใชที่ดินตามประเภทของ
กรมแผนที่ทหารโดยการใชกลองทําแผนที่ดิจิตอล (DMC) Tier 3 รายละเอียด
ปาไมและการใชที่ดิน และตัว
เพิ่มเติมในองคประกอบที่ 3
ขับเคลื่อนคารบอนหลัก) อางอิง 2. การจําแนกขั้นแรกเปนการจําแนกพื้นที่ตามชั้นการใชที่ดินการจําแนกขั้นที่สองเปน
ในองคประกอบที่ 3
การจําแนกพื้นที่ปาตามชั้นความหนาแนนของเรือนยอด (Tiers 1-3)
3. ในระยะสั้นมีการดําเนินการจําแนกและทําแผนที่ทุกๆ 2-3 ป และอาจพิจารณา
ดําเนินการในชวงเวลาที่ยาวกวา
สัมประสิทธิ์การปลดปลอย(การ 1. การสุมตัวอยางภาคพื้นดิน โดยการสํารวจปาไมอยางตอเนื่อง (Tier 3) การใช THAIFORM
เปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนกัก
และกริดพื้นที่ปา (forest area grids) ของแปลงตัวอยางถาวรสําหรับการตรวจวัดซ้ําเพื่อ
เก็บตามประเภทปาไมและการ
การคํานวณการเปลี่ยนแปลงคารบอนของปาไม เชน 20 x 20 กม. กริด ในพื้นที่นอกเขต
ใชที่ดิน)
ปาไม และ 10 x 10 กม. กริด ในพื้นที่ปาไม
2. ขอมูลที่รวบรวมประกอบดวย ขอมูลตนไม ไมรุน กลาไม ไผ หวาย ความหนาแนน
การปกคลุมเรือนยอด ชั้นการใชที่ดิน การรบกวนถิ่นที่ตั้ง ดิน
3. ตรวจวัดแปลงตัวอยางทุกๆ 3-5 ป ชวงเวลาที่นอยกวา 3 ปอาจสั้นเกินไปที่จะแสดงความ
เปลี่ยนแปลงที่แทจริงและเปนการสิ้นเปลืองอีกดวย ชวงเวลาที่เกิน 5 ป ก็อาจยาวเกินไป
ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและอาจมีปญหาในการการคนหาตําแหนงของแปลง
ตัวอยาง ลักษณะบางประการ เชน ดิน อาจมีการตรวจวัดซ้ําในชวงเวลาที่ยาวกวาได เชน
10 ป
4. การประเมินคารบอนโดยวิธีออมจําเปนตองแปลงคาตัวแปรที่ไดจากการตรวจวัดไปเปนคา
มวลชีวภาพโดยการใชสมการและตัวคูณรวมแปลงคามวลชีวภาพ และตัวคูณรวม 0.5 เพื่อ
ประเมินปริมาณคารบอนกักเก็บ (Tier 2) จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาสมการ
คารบอนตนไมและความสัมพันธอื่นๆสําหรับปาชนิดหลักของประเทศ (Tier 3)
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การจําแนกและการทําแผนที่สามารถดําเนินการไดโดยใชภาพถายดาวเทียม THEOS ซึ่งมีความ
ละเอียด 15 เมตร (4 multi-spectral) และ 2 เมตร (panchromatic) การจําแนกทําไดโดยการแปลภาพ
ดวยสายตาเปนพื้นที่ปาไมและพื้นที่ที่ไมใชปาไม การเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลภาพดําเนินการโดยการ
แปลภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารที่ถายภาพดวยกลองทําแผนที่ดิจิตอล เพื่อจําแนกใหละเอียดขึ้น
ถึงชั้นความหนาแนนของคารบอน การจําแนกดังกลาวควรมีการดําเนินการทุกๆ 2-3 ป (ดูรายละเอียดใน
องคประกอบที่ 3)
ระบบการตรวจติดตามปาไมระดับประเทศ
วัตถุประสงคเพื่อตรวจติดตามการปลอยและการ
เคลื่อนยายกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมเรดดพลัส
และผลประโยชนเอนกประสงค

คณะทํางานตรวจติดตามปาไมแหงชาติ
)ประสานกับองคประกอบที่ (3

ระบบขอมูลสําหรับผลประโยชนเอนกประสงค,
ผลกระทบอื่น, ธรรมาภิบาล
2 ประสานกับองคประกอบที่) d)

ระบบการตรวจติดตามปาไม
ขอมูลกิจกรรม
ประสาน)กับองคประกอบที่ (3

สัมประสิทธิ์การปลดปลอย
RID

การตรวจติดตามพื้นทีป่ าไม
การจําแนกแบบ -wall to wall
และทําแผนที่ดวยภาพถาย
ดาวเทียม THEOS และภาพถาย
ทางอากาศ (Tier2) ทุก ป 2

พื้นที่ปาไมแบงเปนปาแตละประเภท
(เฮกแตร)

การวัดซ้ําทางภาพถาย/แปลงตัวอยางภาคพื้นดิน

DWR

RFD

BSIS

แบบการตรวจติดตามปริมาณคารบอนกัก
เก็บระดับประเทศ
ป 5-3 การตรวจวัดแปลงตัวอยางทุกๆารคารบอนตนไมสมกสัมประสิทธิ์มวลชีวภาพราก/สัดสวนตนสมการแอลโลเมตรี และสัมประสิทธิ์ความหนาแนนสัมพัทธปริมาณคารบอนกักเก็บตามชนิดปา
(ตันของคารบอนไดออกไซดตอเฮกแตร)
ระบบขอมูลขาวสารการตรวจติดตามปาไม
ระดับประเทศ เชื่อมโยงกับระบบการสํารวจปาไม)
(การลงทะเบียนคารบอน/ระดับชาติ

การรายงานและทวนสอบ จัดทําแนวทาง
ปฏิบัติระดับประเทศ
(อะไร อยางไร และเมื่อไร)

ภาพที่ 4a-1: -ขอเสนอองคประกอบในระบบการตรวจติดตามปาไมแหงชาติ
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BEDO

NRDD

DNP

OAE

NSO

การเปลี่ยนตัวชี้วัดการติดตาม

การตรวจติดตามระดับชุมชนการตรวจติดตามระดับพาหุ ประเทศ
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THAIFORM ไดรับการออกแบบครั้งแรกเพื่อใหขอมูลดานการสํารวจทรัพยากรปาไมระดับประเทศ
(NFI) อยางไรก็ตาม ยังใชประเมินคารบอนกักเก็บซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของระบบการติดตามทรัพยากรปา
ไมแหงชาติของกลไกเรดดพลัสอีกดวย เนื่องจากระบบการตรวจติดตามในปจจุบันมีอยูกระจัดกระจายใน
หลากหลายหนวยงาน การจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสนี้จึงเสนอแนะอยางจริงจัง
ให THAIFORM จัดทําเสนฐานระดับประเทศสําหรับการพัฒนาระบบการตรวจติดตามทรัพยากรปาไม
แหงชาติสําหรับการดําเนินการและการตรวจติดตามของกลไกเรดดพลัส การวางแปลงตัวอยางภาคพื้นดินใช
แบบของ THAIFORM เปนฐาน ซึ่งรวมเอาการตรวจวัดแปลงตัวอยางถาวรที่อยูบนกริด 10 x 10 กม.
(ประมาณ 1,600 แปลง) ในพื้นที่ปาไม และกริด 20 x 20 กม. (ประมาณ 800 แปลง) ในพื้นที่อื่นทั่ว
ประเทศ แปลงตัวอยางถาวรเหลานี้จะถูกตรวจวัดซ้ําทุกๆ 5-3 ป โดยใชงบประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ
24,000 บาท/แปลง (800 เหรียญสหรัฐ/แปลง) สําหรับพื้นที่ปาไมและพื้นที่อื่นๆ ขอมูลระดับชั้นพื้นที่ปาใน
แปลงตัวอยางภาคพื้นดินจาก THAFORM จะใชตรวจสอบความถูกตองทางภาคพื้นดินในเรื่องของการจําแนก
ชั้นและการจัดทําแผนที่ดวยภาพถายดาวเทียม
ในชวงระยะการเตรียมความพรอมนี้จะทําการพัฒนา THAIFORM ซึ่งเปนชุดเครื่องมือและคูมือการ
ฝกอบรมแบบงายๆ ใหแกประชาชนในทองถิ่นและเจาหนาที่ปาไมในภูมิภาค
กาซเรือนกระจกที่จะตองตรวจติดตามสวนใหญคือกาซคารบอนไดออกไซด แหลงคารบอนที่ตรวจ
ติดตามในลําดับตนคือคารบอนสวนที่อยูเหนือพื้นดิน ลําดับที่ตามมาคือ เศษซากพืช (litter) บนพื้นปา สวน
ที่อยูใตพื้นดิน (ราก) สวนที่อยูในดิน และสวนที่เปนเศษไม แตละแหลงคารบอนนี้จะไดรับการตรวจติดตาม
ภายใต Tier 2 ของ คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามที่ตกลงกันไว
โดยกลุมเปาหมายดานการตรวจติดตามคารบอนกักเก็บ ขอมูลเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์การปลดปลอย (ปริมาณ
คาร บ อนกั ก เก็ บ และปริ ม าณการเปลี่ ย นแปลงต อหน ว ยเนื้ อที่ ) และข อมู ล กิ จ กรรม (พื้ น ที่ ป า ไม แ ละการ
เปลี่ยนแปลง) จะถูกรวบรวมและคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกสําหรับเรดดพลัส (หนวยเปนตันเทียบเทา
คารบอนไดออกไซด) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานแหงชาติที่เสนอตอ UNFCCC ภายใตวิธีการของ IPCC
ปริมาณการปลดปลอยและการเคลื่อนยายกาซเรือนกระจกจะเปนผลลัพธของขอมูลกิจกรรมกับสัมประสิทธิ์
การปลดปลอย (AD x EF) ระบบการตรวจติดตามปาไมระดับประเทศนี้ สามารถนําไปใชกับการรายงาน
ปริมาณไมในปาในการสํารวจทรัพยากรปาไมได การออกแบบ THAIFORM ครั้งแรกนั้นเพื่อใหขอมูล
สารสนเทศครอบคลุมทั่วประเทศตามที่กลาวไวขางตน ดังนั้น THAIFORM จะสนองวัตถุประสงคของการ
ตรวจติดตามของกลไกเรดดพลัสและการสํารวจปาไมแหงชาติ พรอมกันสองประการ (ปจจัยการปลอยกาซ)
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ตัวชี้วัดการตรวจติดตามเรดดพลัส

ตัวชี้วัดการตรวจติดตามเรดดพลัสเบื้องตนนําแสดงไวในตารางที่ 4-4 พรอมทั้งเครื่องมือและกิจกรรม
การตรวจติดตามโดยยอ
ตารางที่ 4-4:

ตัวชี้วัดการตรวจติดตามเรดดพลัส

เครื่องมือและกิจกรรมการตรวจติดตาม
ตัวชี้วัด
การสุมตัวอยาง
เรดดพลัส
การสํารวจระยะไกล
ภาคพื้นดิน
อื่นๆ
(THAIFORM)
การทําลายปาไม แผนที่พื้นที่ปาถูก
ประเมินปริมาณ
ทําลายและการ
คารบอนกักเก็บ
เปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินในชวงเวลา
การเสื่อมโทรม เปนการยากที่จะ
ประเมินปริมาณ
ความจําเปน
ของปาไม
ตรวจสอบโดยใชภาพ คารบอนกักเก็บและ ในการวิจัย
สัมผัสระยะไกล กรม รายละเอียดการใช ตอเนื่องเพื่อ
อุทยานแหงชาติ สัตว ที่ดิน
การทําแผน
ปา และพันธุพืช กําลัง
ที่การเสื่อม
ดําเนินการวิจยั เพื่อ
โทรมของปา
จําแนกปาเสื่อมโทรม
โดยใชภาพถาย
Landsat และเทคนิค
การสรางแบบจําลอง
การเพิ่มพูน
แผนที่พื้นที่ปาไม
ประเมินปริมาณ
ปริมาณคารบอน (สวนปา) ที่เพิ่มขึ้น
คารบอนกักเก็บ
กักเก็บ
และพื้นที่ปาธรรมชาติ
ที่ไดรับการฟนฟู
การอนุรักษปา แผนที่พื้นที่ปาอนุรักษ ประเมินปริมาณ
พื้นที่ปา
ไม
คารบอนกักเก็บ
อนุรักษ
การจัดการปาไม แผนที่พื้นที่ปา
อยางยั่งยืน
ธรรมชาติและสวนปา

ประเมินปริมาณ
คารบอนกักเก็บ
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ปริมาตรไม
จากสวนปา
ที่ไดรับการ
รับรอง

ตัวชี้วัดการตรวจติดตาม
การเปลีย่ นแปลงปริมาณ
คารบอนกักเก็บสุทธิ
การเปลีย่ นแปลงปริมาณ
คารบอนกักเก็บสุทธิ

การเปลีย่ นแปลงทางบวก
ของปริมาณคารบอนกัก
เก็บสุทธิ
การเพิ่มหรือไมมีการเปลี่ยน
แปลงพื้นที่และปริมาณ
คารบอนกักเก็บสุทธิ
ปริมาณคารบอนกักเก็บ
สุทธิคงที่ในชวงเวลา
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การตรวจติดตามปจจัยขับเคลือ่ นการทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปา
ตารางที่ 4-5 แสดงตัวชี้วัดการตรวจติดตามปจจัยขับเคลื่อนโดยตรงตอการทําลายปาและการเสื่อม
โทรมของปา รวมทั้งเครื่องมือและกิจกรรมการตรวจติดตามโดยยอ ปจจัยขับเคลื่อนเหลานี้ไดแสดงไวใน
องคประกอบที่ 2a
ตารางที่ 4-5: การตรวจติดตามปจจัยขับเคลื่อนการทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปา
ขอมูลที่ตองการ เครื่องมือและกิจกรรมการตรวจติดตาม
ปจจัยขับเคลื่อนโดยตรง

การสํารวจระยะไกล

การสุมตัวอยางภาคพื้นดิน
(THAIFORM)

การเปลีย่ นปาธรรมชาติไปเปนที่ดนิ แผนที่พื้นที่ปาและการเปลี่ยนใน
เพื่อการเกษตรขนาดใหญและการ ชวงเวลาเพื่อประเมินการ
ใชที่ดินประเภทอื่น
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน (ผืนปา
(blocks) ที่ถูกแผวถาง)

ประเมินปริมาณคารบอนกักเก็บ

โครงสรางพื้นฐาน

แผนที่พื้นที่ปาและการเปลี่ยนแปลง
ในชวงเวลาเพื่อประเมินพื้นที่ที่เปน
ถนนและสายสงไฟฟาแรงสูง

ประเมินปริมาณคารบอนกักเก็บ

เหมืองแร

แผนที่พื้นที่ปาไมและการ
เปลี่ยนแปลงในชวงเวลา

ประเมินปริมาณคารบอนกักเก็บ

การลักลอบตัดฟนไม

การตรวจเฝาระวังทางอากาศ (ดู
องคประกอบที่ 2b)

ตรวจสอบการรบกวนถิ่นที่ตั้ง (ถนน
และพื้นที่ขนาดเล็กที่มีการตัดไม) ที่
ปรากฎในแปลงตัวอยางถาวร

ไฟปาที่ไมมีการควบคุม

แผนที่ปาที่ถูกไฟไหม

ประเมินปริมาณคารบอนกักเก็บ
ตรวจสอบการรบกวนถิ่นที่ตั้งใน
แปลงตัวอยางถาวร

ขอเสนอเสนทางสูเปาหมายสําหรับระบบการตรวจติดตามปาไมระดับประเทศ
การพัฒนา NFMS ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
1. การจัดตั้งคณะทํางานดานวิชาการพัฒนาเสนฐานอางอิงและ MRV จะมีการพัฒนา NFMS เพื่อ
พิจารณาแบบการตรวจติดตาม THAIFORM มาตรฐานคําจํากัดความและการตรวจวัดในการ
เก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล คณะทํางานควรทําหนาที่ตรวจสอบและปรับความ
สอดคลองของขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูเพื่อวินิจฉัยชองวาง และพื้นที่ที่ตองดําเนินการวิจัย
คณะทํางานควรประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูล
เรดดพลัส เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง องคการอุตสาหกรรมปาไม และ GISTDA คณะทํางานวิชาการดานระดับการปลอย
กาซอางอิง และ ดานการตรวจติดตาม การรายงาน และการทวนสอบ ตองขอความเห็นเรื่อง
การทบทวน THAIFORM จากผูมีสวนไดสวนเสียนอกภาครัฐบาล
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2. การนํ า ร อ งทดสอบการตรวจวั ด ซ้ํ า แปลงตั ว อย า ง และการปรั บ แก ใ ห เ ข า กั บ THAIFORM
(รวมทั้งการทดสอบการเสื่อมโทรมของปา) และการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหและจัดทําเอกสาร
เกี่ ยวกับ ประสบการณ และบทเรี ยนจากการดํ าเนิน งาน ตองเชิ ญผู มีส วนได ส วนเสี ยนอก
ภาครัฐบาลใหเขารวมในการนํารองทดสอบและการปรึกษาหารือ โดยใหพิจารณาขอเสนอของ
บุคคลเหลานั้นกอนการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการ THAIFORM
3. การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการตรวจวัดซ้ําแปลงตัวอยางถาวรใน THAIFORM รวมไป
ถึงการสรางศักยภาพของเจาหนาที่ (ระดับทองถิ่น และการฝกอบรมการวิเคราะหขอมูลสําหรับ
เจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สวนกลางและสวนภูมิภาค)
4. การพัฒนาสมการคารบอนตนไมเพื่อใชในการคํานวณคารบอนในไมยืนตน กิจกรรมนี้ควรมี
การเชื่อมโยงกับ ITTO Project REDD-SPD 039/11 ที่ดําเนินการโดยคณะวนศาสตร
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและทดสอบวิธีการสรางสมการคารบอนในไมยืนตน และ
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมการสําหรับกลุมชนิดไมหลักในประเทศไทย
5. การพัฒนาสมการปริมาตรของตนไมเพื่อสนับสนุนการรายงานปริมาตรไมในปาจากการสํารวจ
ทรัพยากรปาไมระดับประเทศ
1. การพัฒ นาความสั มพั น ธอื่น ๆ เพื่อสนับ สนุน วิ ธีการในการประเมิ น ลักษณะต างๆ เช น
Biomass Expansion Factor สัดสวนตน/ราก และคารบอนในดิน คณะทํางานดาน
วิชาการจะตองจัดลําดับความสําคัญโดยเนนเขตนิเวศและชนิดพันธุ
2. การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารการตรวจติดตามปาไมระดับประเทศของเรดดพลัสสําหรับ
การเก็บรักษา การจัดการและการแลกเปลี่ยนขอมูล ระบบขอมูลขาวสารนี้ควรเชื่อมโยงกับ
โครงการ ITTO Pre-Project PPD 139/07 Rev. 1(M) ซึ่งสรางความเขมแข็งใหกับระบบ
ขอมูลขาวสารปาไมของประเทศ
ศักยภาพในปจจุบันและอนาคตของระบบตรวจติดตาม
ประเทศไทยมีประวัติอันยาวนานของการสํารวจปาไมตั้งแต ป พ.ศ. 2490 และการตรวจติดตามปาไม
ตั้งแตป พ.ศ. 2543 หลายหนวยงานภาครัฐมีขอมูลขาวสารและวิธีการในการรายงานการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณคารบอนกักเก็บ งานเกี่ยวกับการประเมินทรัพยากรปาไมสวนใหญดําเนินการโดยกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งเปนหนวยงานที่เปนแหลงรวมของผูเชี่ยวชาญและบุคลากรดานการสํารวจ
ทรัพยากรปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีโครงสรางพื้นฐานของระบบการสํารวจและการ
ตรวจติดตามที่สามารถสราง เสริมความเขมแข็งและบูรณาการเพื่อดําเดินการตามระบบตรวจติดตามปาไม
ระดับประเทศ (การตรวจวัดซ้ําและการวิเคราะหขอมูลแปลงตัวอยางถาวร) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของ
การตรวจติดตามเรดดพลัส นอกจากนี้ยังมีศักยภาพที่จะรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ คือ
• คณะวนศาสตร - การวิจัยและการวิเคราะหดานชีวมิติ การสํารวจและการตรวจติดตาม
• GISTDA - ขอมูลภาพถายดาวเทียม THEOS ครอบคลุมทั่วประเทศ
• กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง – ขอมูลปาชายเลนและปาชายฝงอื่นๆ
• กรมแผนที่ทหาร - ภาพถายทางอากาศ
• กรมปาไม – ขอมูลปาชุมชนและงานวิจัยดานการประเมินคารบอนและชีวมวล
• องคการอุตสาหกรรมปาไม – ขอมูลสวนปา
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•
•

ภาคเอกชน - ขอมูลปาเอกชน
องคการพัฒนาเอกชน - รวมขอมูลที่ไดมีการริเริ่มโดยองคการพัฒนาเอกชน เชน การใช LIDAR
ในระบบการตรวจติดตามของ WWF

การดํ า เนิ น การเหล า นี้ ตองได รับความรว มมื อจากคณะทํา งานเฉพาะกิ จ ดา นเรดด พ ลั ส
รายละเอียดในองคประกอบที่ 1

ตาม

การสรางศักยภาพระดับประเทศในรูปแบบของการฝกอบรมยังเปนสิ่งจําเปนสําหรับบุคลากรของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหนวยงานรวม ในหัวขอตอไปนี้
1. ขอมูลกิจกรรม (activity data): ความรูดานการสํารวจระยะไกลและขอมูลสารสนเทศ รวมทั้ง
โปรแกรมสําเร็จรูปมีอยูแลวในระดับปานกลาง
2. การประเมินคาสัมประสิทธิ์การปลอย (emission factor): ความรูในการจัดทําแปลงสํารวจปา
ไมมีอยูแลวในระดับปานกลาง ความรูที่ยังขาดเปนเรื่องของคุณภาพของขอมูล วิธีการสุม
ตัวอยางที่มีความถูกตองทางสถิติ การวิเคราะหทางสถิติ การจําลองแบบ และการรายงานผล
การฝ ก อบรมจะดํ า เนิ น การในระดั บ ท องถิ่ น โดยมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวของจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหนวยงานรวม
ประมาณ 20-30 คน
อุปกรณเครื่องมือที่ตองใช คือ โนตบุกคอมพิวเตอรเพื่อลงขอมูลและประมวลผลขอมูล เครื่องมือใน
สนาม เชน จีพีเอส เพื่อตรวจสอบตําแหนงของแปลงตัวอยางถาวร ซอฟทแวรคือ SQL เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดการขอมูล แทน Microsoft Access และ Excel ที่ใชอยูเดิม เงินทุนและแหลงทุนยังไมแนนอน
ภาพรวมของความแมนยําของขอมูล (IPCC Tiers) สําหรับการประเมินขอมูลกิจกรรมและสัมประสิทธิ์การ
ปลอยกาซนั้นได เสนอไวในตารางที่ 4-6 การดําเนินการใช THAIFORM ควรแบงเปน 2 ระยะ ระยะแรกเปน
ระยะเตรียมความพรอม โดยเนนในระดับประเทศ 20 x 20 กม. ในพื้นที่ปา และ 10 x 10 กม. นอกพื้นที่ปา
สวนในระยะที่สอง ควรมีการขยายจํานวนแปลงตัวอยางเปน 5 x 5 กม.
ตารางที่ 4-6: ภาพรวมแนวคิดในการพัฒนาแผนดําเนินงานการตรวจติดตาม
กรอบเวลาการ
ตรวจติดตาม

การสํารวจปาไมระดับ
ประเทศ (THAIFORM)

ขอมูลความหนาแนนของ
คารบอน

ปจจุบัน
3-5 ป

IPCC Tier 2
IPCC Tier 3

IPCC Tier 1
IPCC Tier 2

> 5 ป

IPCC Tier 3

IPCC Tier 3
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แหลงสะสมคารบอน
เหนือดิน และเศษไม
เหนือดิน เศษซากพืช เศษไม และ
ใตดิน
เหนือดิน เศษซากพืช เศษไม
ใตดิน และดิน
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การตรวจติดตามระดับพหุประเทศ
ขอบเขตของความรวมมือระดับภูมิภาคครอบคลุมไปถึงการตรวจติดตามเรดดพลัสเนื่องจากปจจัย
ขับเคลื่อนการทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปา (เชน การลักลอบตัดไม) มีลักษณะเปนกิจกรรมขาม
พรมแดน (trans-boundary) ไดมีความพยายามรวมกันในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตัวอยางเชน ประเทศ
ไทยไดรับการสนับสนุนจาก ITTO เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในกลุมปาอนุรักษสามเหลี่ยม
มรกตที่ ตั้ ง อยู บ ริ เวณพรมแดนระหว า งประเทศไทย กั ม พู ช า และลาว ในกรอบของพื้ น ที่ อนุ รั กษ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพขามพรมแดน (TBCA) ความรวมมือพหุภาคีในลักษณะนี้นาจะนําไปสูกิจกรรมรวมของ
เรดดพลัส จึงเสนอใหทําการศึกษาในชวงระยะการเตรียมความพรอมซึ่งจะมุงไปที่ขอบเขตของศักยภาพของ
การตรวจติดตามระดับพหุภาคี (ประเทศ) ความตองการที่สอดคลองกัน และความเปนไปไดในการจัดการดาน
การดําเนินกิจกรรม
การศึกษาที่เสนอไวจะทบทวนความพยายามที่มีอยู โดยเฉพาะเครือขายความรูระดับภูมิภาคอาเซียน
ดานการปาไมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ARKN-FCC) ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกและจะแบงปน
ประสบการณและบทเรียนทีไ่ ดรบั จากประเทศสมาชิกอื่นๆ
การตรวจติดตามระดับต่ํากวาประเทศ
ตองทําการตรวจติดตามที่ระดับต่ํากวาประเทศดวยเชนเดียวกัน (เชน ระดับจังหวัดหรือระดับภาค
ซึ่งประเทศไทยมี 4 ภาคและ 77 จังหวัด) โดยไดเสนอใหทําการศึกษาในชวงระยะการเตรียมความพรอม เพื่อ
1. ประดิษฐกลไกเพื่อบูรณาการระบบการติดตามระดับต่ํากวาประเทศไวในระบบการติดตามปาไม
แหงชาติ
2. กําหนดแนวทางที่จําเปน (ระบบ แบบ วิธีการ และตัวแปร) สําหรับการตรวจติดตามคารบอนที่
ระดับต่ํากวาประเทศ
3. ระบุการสรางศักยภาพ/การฝกอบรม ที่จําเปนสําหรับการสนับสนุนการตรวจติดตามระดับต่ํา
กวาประเทศ
4. กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบสําหรับการติดตาม
5. การตรวจติดตามระดับต่ํากวาประเทศ ใหรวมในระบบการตรวจติดตามปาไมแหงชาติ โดยเปน
ทั้งการติดตามระดับชุมชนและระดับประเทศ
การศึกษานี้จะดําเนินการดวยแนวทางการมีสวนรวม และจะใชขอไดเปรียบของความตองการระดับ
ภูมิภาค ภูมิปญญาและประเพณีทองถิ่น และการริเริ่มที่มีอยู

การตรวจติดตามระดับชุมชน
ประเทศไทยไดมีประสบการณบางแลวจากการมีสวนรวมของชุมชนในตรวจติดตามคารบอนของ
เรดดพลัส ผลการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรอบที่ 1 ในการจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมตอ
กลไกเรดดพลัสสําหรับประเทศไทย ชี้ใหเห็นวาการตรวจติดตามระดับชุมชนไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นทั่ว
ประเทศ ผูเขารวมการประชุมแสดงความตองการดานตางๆ คือ
• วิธีการจําแนกพื้นที่เปาหมายและกิจกรรมสําหรับการตรวจติดตามระดับชุมชน
• เนนการมีสวนรวมของชุมชน เชน การตรวจวัดขอมูลโดยชุมชนเอง
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•
•
•

ใช เครื่องมื อการตรวจติ ดตามที่ง าย ตองการการฝ กอบรมเพี ยงเล็ กน อยชุ มชนก็ สามารถ
ดําเนินการตรวจติดตามดวยตนเองได
ใหความสําคัญตอประเพณี วัฒนธรรม และสังคมทองถิ่น
พื้นที่ตรวจติดตามเรดดพลัสตองมีแนวเขตที่ชัดเจน
มีความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบของชุมชนในการตรวจติดตามและการรายงาน
ตองผนวกการตรวจติดตามคารบอนในสวนของของปา (NTFPs) เชน ไมไผ

ทั้งนี้ ไดมีการเสนอใหทําการศึกษาเกี่ยวกับ
1. สรางกลไกเพื่อบูรณาการระบบตรวจติดตามระดับชุมชนและโครงการไวในระบบตรวจติดตาม
ปาไมระดับชาติ
2. กําหนดแนวทางที่จําเปน (ระบบ แบบ วิธีการ และตัวแปร) สําหรับการตรวจติดตามคารบอน
ในระดับชุมชน
3. วิเคราะหความตองการในการสราง/การฝกอบรม ดานศักยภาพเพื่อสนับสนุนการตรวจติดตาม
ระดับชุมชน
การศึกษานี้จะดําเนินการโดยวิธีการแบบมีสวนรวมและตองพิจารณาถึงความตองการ และวิธีการที่
เสนอโดยผูเขารวมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวย โดยการศึกษาควรใชขอไดเปรียบและประโยชน
ของภูมิปญญาและประเพณีทองถิ่น ตลอดจนการริเริ่มที่มีอยูแลว
ความตองการในการสราง/การฝกอบรม ดานศักยภาพ
ความตองการในการสราง /การฝกอบรม ดานศักยภาพระดับประเทศไดอธิบายไปแลว (ขางตน)
ความตองการเหลานี้จะไดรับการปรับใหเหมาะสมโดยคณะทํางานวิชาการดานระดับการปลอยกาซอางอิง/
ดานการตรวจติดตาม การรายงาน และการทวนสอบ ในชวงระยะเวลาการเตรียมความพรอม โดยจะมีการ
จัดทํารายละเอียดของความตองการและหลักสูตรการฝกอบรมในชวงระยะเวลาการเตรียมความพรอมใหแก
การตรวจติดตามระดับอนุภูมิภาคและชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสียจะเขามาเกี่ยวของในกระบวนการนี้ดวยวิธีการ
แบบการมีสวนรวมที่โปรงใส การพัฒนา การฝกอบรม และขอมูลสารสนเทศและขอมูลอื่นๆ สามารถเขาถึงได
และแบงปนกันไดระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศในชวงระยะการเตรียมความ
พรอม ขอมูลทรัพยากรปาไมสวนใหญมีอยูแลวในเว็บไซต และโครงการขอมูลสารสนเทศของกรมปาไมที่
องคการไมเขตรอนสนับสนุน (ตามที่อธิบายไวขางตน) ก็เสนอโครงการเพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศปาไม
ระดับประเทศเชนเดียวกัน เพื่อชวยใหเขาถึงและแบงปนขอมูลสารสนเทศปาไมไดเร็วขึ้น

การรายงาน
การรายงานในระบบตรวจติดตามปาไมระดับประเทศควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ปาไม การเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนกักเก็บ การทวนสอบ และการประเมินความไมแนนอน
รายงานจะตองมีสวนที่เปนตารางสถิติตางๆ และสวนที่เปนการบรรยาย นอกจากนั้น การรายงานนี้จะตอง
เชื่อมโยงกับระบบขอมูลขาวสารปาไมระดับประเทศที่ไดวางแผนไว อยางไรก็ตาม การรายงานนั้นจะตองมี
การกําหนดสวนประกอบของรายงาน คือ สารบาญ ความรับผิดชอบ เสนทางการติดตอสื่อสาร ระยะเวลา
(ความถี่) ของการรายงาน มาตรฐานคุณภาพและการควบคุม กระบวนการในการใหความเห็นชอบ
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ผูเชี่ยวชาญดานการรายงานจะเปนผูออกแบบรูปแบบของรายงานและผลผลิต (outputs) ที่จะบูรณาการเขา
กับระบบขอมูลขาวสารปาไมระดับประเทศ

การทวนสอบ
ประเทศไทยยังขาดมาตรฐานการทวนสอบสําหรับเรดดพลัส จึงสมควรเสนอใหมีการพัฒนา
มาตรฐานและแนวทางระดับประเทศเพื่อการทวนสอบอยางมีอิสระและโปรงใส ประเทศไทยจะตองตัดสินใจ
วาการทวนสอบจะดําเนินการโดยผูใด กระบวนการทวนสอบจะเปนเชนไร จะมีการรายงานผลการทวนสอบ
อยางไร และจะทําการปรับแกรายงานการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปาและการเสื่อมโทรมของ
ปาอยางไร การกําหนดมาตรการการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรพัฒนา
เอกชนตามความตองการของการทวนสอบ การทวนสอบที่มีประสิทธิภาพจะตองเปนกระบวนการที่เปนอิสระ
ภายใตแนวทางของ UNFCCC อยางไรก็ตามยังมีความจําเปนที่จะตองมีการเสริมสรางศักยภาพ
เกณฑเพื่อใชพิจารณาในการคัดเลือกรายการในการตรวจสอบในชวงการดําเนินการซึ่งสามารถปรับปรุงไดตาม
ความเหมาะสม ไดแก
1) การจัดทําเอกสารของวิธีการสเตป-ไวส
- ระบบที่ มี อ ยู ห รื อ ระบบที่ เ สนอไว นั้ น ตรวจติ ด ตามกิ จ กรรมเฉพาะของกลไกเรดด พ ลั ส ที่
จัดลําดับความสําคัญไวในยุทธศาสตรกลไกเรดดพลัสของประเทศ ไดอยางไร?
- มีเหตุผลหรือหลักฐานการวิเคราะหที่ชัดเจนสนับสนุนการคัดเลือกวิธีการที่ใชหรือที่เสนอไว
หรื อ ไม (ความละเอี ย ด การครอบคลุ ม ความถู ก ต อ ง ความเกี่ ย วข อ งของแหล ง กั ก เก็ บ
คารบอนและกาซ ของระบบ) และมีการปรับปรุง ตลอดเวลาหรือไม? มีการวินิจฉัยถึงแหลงที่
มีศักยภาพในการทําใหเกิดความไมแนนอน หรือไม?
- ระบบวินิจฉัยและเขาถึงการเปลีย่ นแหลงปลอยกาซ (การรั่วไหล) ไดอยางไร และผลทีไ่ ด
ขั้นตนคืออะไร (ถามี)?
2) การสาธิตการดําเนินการขั้นตน
- ทําการออกแบบสเตป-ไวส อยางไร ถามีการสาธิตการดําเนินงานขั้นตนและการดําเนินงานที่
เหมาะสมของระบบการติดตามปาไม?
- ผูมีสวนไดสวนเสียหลักเขารวม/แสดงความคิดเห็น ไดอยางไร ในการพัฒนา และ/หรือ การ
ดําเนินการระบบขัน้ ตน รวมทัง้ การเก็บรวบรวมขอมูลและการทวนสอบที่มีศักยภาพของผลที่
ได?
3) การจัดองคกรและศักยภาพขององคกร
- มีการกําหนดอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติหนาเกี่ยวกับการตรวจติดตามปาไมไวอยางชัดเจน
หรือไม (เชน การประมวลผลขอมูลดาวเทียม การสํารวจปาไม การแบงปนขอมูล)?
- มีหลักฐานอะไรบางที่แสดงวา การแบงปนขอมูลปาไมและขอมูลการปลอยกาซใหสาธารณชน
นั้นมีความโปรงใส และอยางนอยที่สุดมีอยูในขั้นตอนของการปฏิบัติงานขั้นตน?
- มี ก ารวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ความต อ งการทรั พ ยากรที่ เ กี่ ย วข อ งไว ห รื อ ไม (เช น ขี ด
ความสามารถที่กําหนดไว การฝกอบรม ฮารดแวร/ซอฟทแวร และงบประมาณ)?
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4b. การออกแบบระบบขอมูลขาวสารสําหรับประโยชนอเนกประสงค ผลกระทบอื่นๆ
ธรรมาภิบาล และการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน 4b เนื้อหา R-PP ในองคประกอบนี้ครอบคลุม:
การออกแบบระบบขอมูลขาวสารสําหรับประโยชนเอนกประสงค ผลกระทบอื่นๆ ธรรมาภิบาล และการปกปองผลกระทบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม
ขอเสนอโครงการและแผนงานสําหรับการออกแบบในระยะเริ่มตน ประกอบดวย ความคิดเริ่มแรกตอการเพิ่มศักยภาพ (ไมวาจะ
เปนระบบการบูรณาการหรือกิจกรรมการประสานงาน) สําหรับระบบการตรวจติดตามแบบบูรณาการที่ไดรวมประโยชน
เอนกประสงค ผลกระทบ และการบริหารจัดการ ประโยชนเอนกประสงคอาจรวมถึง การเสริมสรางอาชีพในชนบท การอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ/หรือ ปจจัยสําคัญสําหรับการบริหารจัดการที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินการเรดดพลัสใน

คํานํา

องคประกอบยอยสวนนี้เปนการนําเสนอกระบวนการสําหรับการพัฒนาองคประกอบของระบบการ
ตรวจติดตาม การรายงาน และการทวนสอบ ของกลไกเรดดพลัส ที่อางอิงไวในองคประกอบที่ 4a สําหรับการ
ตรวจติดตามผลประโยชนจากการดําเนินกลไกเรดพลัสที่นอกเหนือจากการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ
ซึ่งรวมถึงการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน และน้ํา และผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม และ
ความมีประสิทธิภาพของการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล ตามแผนที่วางไว
เคาโครงเบื้องตนของระบบการติดตามแบบบูรณาการที่เสนอไวนั้นแสดงอยูในภาพที่ 4-1 ในองคประกอบที่ 4a
การดําเนินการที่มีอยูสําหรับการตรวจติดตามผลประโยชนรวม
ประโยชน เ อนกประสงค เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะทํ า ให มั่ น ใจได ว า บุ ค คลที่ เหมาะสมจะเป น ผู ไ ด รั บ
แรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อริเริ่มดําเนินการกลไกเรดดพลัส ผลประโยชนดานสังคม-เศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึง การมี
ชีวิตความเปนอยูที่หลากหลาย ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น การจางงาน รายไดที่เพิ่มขึ้น ความมั่นคงทางอาหาร และ
การลดความยากจน เปนแรงจูงใจสําคัญที่เปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม กลไกเรดดพลัสยังสามารถชวยทําใหมี
ความมั่นใจในเรื่องผลประโยชนตางๆ เชน กรรมสิทธิ์ในทรัพยากรที่ดินและบริการ การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ การปรับปรุงธรรมาภิบาลในภาคปาไม การประสานงานขามสาขาเพื่อแกไขผลของการปลอยกาซ
จากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ปจจุบันหลายหนวยงานไดมีการติดตามตัวชี้วัดซึ่งสวนใหญเปนตัวชี้วัดที่เกี่ยวเนื่องกับการเขาถึง
ผลประโยชนรวมจากการดําเนินกลไกเรดดพลัสที่ไมใชประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงคารบอนกักเก็บและการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดสําหรับการเปลี่ยนแปลงความเปนอยูของครอบครัวและชุมชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน น้ํา สิทธิในการใขประโยชที่ดินและกรรมสิทธิ์และการบริหารจัดการ
สํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO) ทําการสํารวจสังคม-เศรษฐกิจครัวเรือนทั้งประเทศเปนระยะๆ โดย
ประเมินรายไดครัวเรือนจากแหลงตางๆ และประเมินรายจายเปนประเภทใหญๆ ไว รายงานการสํารวจสอง
ฉบับที่ตีพิมพลาสุดคือในป พ.ศ. 2544 และ 2550 โดยจะทําการสํารวจอีกครั้งในป พ.ศ. 2556 และจะไดเสน
ฐานสําหรับการประเมินการเปลี่ยนแปลงรายไดและรายจายครัวเรือน และความเปนอยูที่เปนผลมาจากการ
ดําเนินกลไกเรดดพลัสดวย

148

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตัวแปรดานสังคม-เศรษฐกิจ ที่พิจารณานั้นเกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดินและการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดิน โดยปกติแลวตัวแปรดานสังคม-เศรษฐกิจ ไดแก ความหนาแนน/การเติบโต ของจํานวน
ประชากร ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) ผลิตภัณฑมวลรวมภูมิภาค (GRP) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
(GPP) อัตราการขยายตัวของเมือง โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาชนบท และการขยายตัวของการเกษตร
สถิติประจําปเรื่องพื้นที่ปลูกและผลผลิตพืชเกษตรในประเทศไทยไดมาจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (http://www.oae.go.th) สถิติ GNP, GRP และ GPP ดูไดจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (http://www.nesdb.go.th) ซึ่งนําเสนอในรูปเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด เปนตัวเงิน ปริมาณสินคา และบริการ รวมในแตละป
ขอมูลสังคม-เศรษฐกิจ อื่นๆ มีอยูที่ฐานขอมูลการพัฒนาชนบทแหงชาติ (NRDD) ของกรมพัฒนา
ชุมชน (www.cdd.go.th) ฐานขอมูลนี้มีขอมูลซึ่งสํารวจไวที่ระดับหมูบานทุกสองป มีตัวชี้วัดดานสังคม-เศรษฐกิจ
มากกวา 100 ตัวชี้วัด โดยตัวแปรจากฐานขอมูลการพัฒนาชนบทแหงชาติมีดังนี้
• โครงสรางพื้นฐาน (ถนน น้ําดื่ม น้ําเพื่อการเกษตร ไฟฟา การถือครองที่ดิน และการสื่อสาร)
• อาชีพ (การจางงาน การจางงานในองคกร ผลผลิตขาว ผลผลิตจากฟารม ผลผลิตพืชเกษตรอื่นๆ
อุตสาหกรรมครัวเรือน และผลประโยชนจากพื้นที่ทองเที่ยว)
• สุขภาพและสุขอนามัย (ความปลอดภัย ณ ที่ทํางาน การควบคุมโรค กีฬา การปลอดยาเสพติด)
• ความรูและการศึกษา (ระดับการศึกษาของประชากร อัตราของผูที่ไดรับการศึกษา และโอกาส
ทางการศึกษา)
• ศักยภาพของชุมชน (การเรียนรูจากชุมชน ความปลอดภัยของสังคม การมีสวนรวมของชนบท
ความสามัคคีของชุมชน และการเขาถึงแหลงทุน)
• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คุณภาพดิน การใชประโยชนที่ดิน การฟนฟูสภาพปา และ
การจัดการสิ่งแวดลอม)
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดพัฒนาระบบการสํารวจและขอมูล
สารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ (BSIS) ขึ้นในป พ.ศ. 2549 (Marod, 2010) และตั้งแตนั้นมาไดทํา
การสํารวจในภาคตางๆ ของประเทศเปนระยะๆ โดยทําการแบงระบบนิเวศของประเทศออกเปน 7 ระบบ
ไดแก ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศแหลงน้ําจืด ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศแหงแลงและ
กึ่งแหงแลง ระบบนิเวศทะเลและชายฝง และระบบนิเวศเกาะ และในฐานขอมูลดังกลาวยังมีขอมูลชนิดพันธุ
ที่ถูกคุกคามมีอันตรายของไทย (Thai red data) และชนิดพันธุเฉพาะถิ่น ระบบดังกลาวถูกออกแบบเพื่อ
แบงปนขอมูลสูสาธารณะ สําหรับผูใชที่สามารถเขาถึงไดตางกัน 3 ระดับ ในระบบนิเวศปาไมนั้น เปนที่ทราบ
วามี 17 ผืนปาตามสภาพระบบนิเวศเดนๆ และมีการสุมตัวอยางเพื่อตรวจติดตามจํานวนความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ สภาพการรบกวนพื้นที่ จํานวนชนิดพันธุในบัญชีชนิดพันธุที่ถูกคุกคามมีอันตราย จํานวนชนิด
พันธุเฉพาะถิ่น สถานภาพตามการจําแนกชั้นของ IUCN ความสําคัญของระดับพื้นที่ และศักยภาพของการใช
ประโยชนในอนาคต ขอมูลลาสุดแสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีพืชประมาณ 20,400 ชนิด สัตวมีกระดูกสันหลัง
9,182 ชนิด และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 81,000 ชนิด โดยพืช 3,310 ชนิด และสัตว 893 ชนิด เปนชนิดพันธุ
ที่ถูกคุกคาม (Marod, 2010) และยังมีการคนพบชนิดพันธุใหมอยางตอเนื่อง
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสนับสนุนใหระดับชุมชนตรวจติดตามความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยกรมปาไมไดใหคูมือการตรวจติดตามความหลากหลายทางชีวภาพและของปาแกชุมชน สํานัก
ปาชุมชนของกรมปาไมตรวจติดตามแผนการจัดการชุมชนและเก็บขอมูลการปริมาณไมและของปาที่มีอยู
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ตรวจติดตามปริมาณที่มีอยูของชนิดพันธุที่สําคัญ
จํานวนมากที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
สวนแหล งน้ําจืด กรมควบคุมมลพิษ ในกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และกรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพน้ํ า และการไหลของน้ํ า ใน 49 แม น้ํ า
ด ว ยสถานี ต รวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า จํ า นวน 366 สถานี โดยมี ก ารตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า 3-4 ครั้ ง ต อ ป
(Sukhappanaphan, 2012)
อุท ยานแหง ชาติ แ ละเขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต วป า ให โ อกาสเพื่ อพัฒ นาการท องเที่ ย วเชิ ง นิ เวศโดยการ
คุมครองความหลากหลายทางชีว ภาพ ซึ่งมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การปรับปรุง ดานการจัดการของ
อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา อาจจะดึงดูดใหเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวหรือเพิ่มความตั้งใจของ
นักทองเที่ยวที่จะจายเงินสําหรับการเขาถึง ซึ่งขึ้นอยูกับศักยภาพของพื้นที่ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ไดบันทึกสถิติจํานวนนักทองเที่ยวของทุกอุทยานในแตละปไว ซึ่งการกระทําอยางตอเนื่องนี้จะทําให
สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักทองเที่ยวของอุทยานที่มีการดําเนินกลไกเรดดพลัสได โดย
สามารถเปรียบเทียบไดทั้งกับแนวโนมในอดีตและกับอุทยานที่ไมมีการดําเนินกลไกเรดดพลัส
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานหลักๆ ที่มีผลกระทบตอการทําลายปา คือ ถนนและสายสงพลังงาน
ไฟฟา โครงสรางพื้นฐานเหลานี้อยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในกระทรวง
คมนาคม และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตามลําดับ หนวยงานเหลานี้บันทึกสถิติการเปลี่ยนแปลง
ประจําปของความยาวถนนทั้งหมดและความยาวสายสงทั้งหมดของประเทศ ถาถนนสายใหมหรือสายสงเสน
ใหมตองผานปาอนุรักษหรือปาสงวน หนวยงานที่เกี่ยวของตองขออนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมกอน และตองบันทึกสถิติพื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบ
เหมื องแร ก็ เช น เดี ย วกั น กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื องแร ในกระทรวงอุ ต สาหกรรม
ตองประกันวา สัมปทานเหมืองแรมีการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและไดรับอนุมัติจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมาภิบาล และผลกระทบดานอื่น
กรอบกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับภาคการปาไมและภาคสวนอื่นๆ ที่มีอยู ซึ่งมีพื้นฐานสําหรับการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับกลไกเรดดพลัสนั้นอธิบายไวในองคประกอบที่ 2a ความรับผิดชอบในการดําเนินการ
และการตรวจติดตามกฎหมายและระเบียบเหลานี้กระจัดกระจายอยูในหลายกระทรวง กรม และหนวย
ราชการ ซึ่งทําใหมีความซ้ําซอนและความขัดแยงเกิดขึ้นไดระหวางหนวยงานที่ตางกัน
การบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการลักลอบทําไมและการบุกรุกที่ดินปาไม เปนความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่ปาไมระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับพื้นที่ คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหมีการ
เจรจาขอตกลงแบบสมัครใจกับสหภาพยุโรป เพื่อดําเนินโครงการการบังคับใชกฎหมาย ธรรมาภิบาล และ
การคา (FLEGT) ที่จะสรางความเข็มแขงใหแกขีดความสามารถในการบังคับใชความเขมงวดในการทําไม และ
ประกันวาอุตสาหกรรมแปรรูปไมหาไมมาจากแหลงที่ไดรับการรับรองเทานั้น
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ประเด็นธรรมาภิบาล สําคัญที่มีผลกระทบตอกลไกเรดดพลัส คือ การดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการถือ
ครองที่ดินและสิทธิในการใชประโยชนที่ดิน (ดูองคประกอบที่ 2) มีความขัดแยงกันระหวางสถานภาพของ
กฎหมายเรื่องที่ดินปาไมกับการครอบครองที่ดินโดยชุมชนที่พึ่งพิงปา โดยบางชุมชนครอบครองที่ดินกอนการ
ประกาศพื้นที่เปนปาสงวนของรัฐ ในขณะที่บางชุมชนไดขยายการใชประโยชนที่ดินเขาไปในปาคุมครองและ
ปาสงวนเมื่อไมนานนี้เอง หนวยงานดานปาไม (กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง) รับผิดชอบในการปกปองคุมครองพื้นที่ปาที่กําหนดไว ในขณะที่สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับผิดชอบการตั้งถิ่นฐานของเกษตรกรไรที่ทํากินและสงเสริมการพัฒนาของ
เกษตรกรเหลานั้น
จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งสําหรับการดําเนินกลไกเรดดพลัสใหประสบความสําเร็จ เพื่อประกันการมี
บทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนขององคกร โดยเฉพาะระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องปาไมกับ
หนวยงานรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาชุมชน การเกษตร และสิทธิในที่ดิน ถาจําเปนจึงตองมีการตรวจสอบและ
สรางความเขมแขงในเรื่องของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหวางองคกรที่เกี่ยวของทุกภาคสวนกับ
ศักยภาพขององคกรเพื่อดําเนินการขอตัดสินใจ และความโปรงใสของระบบสําหรับการจัดการงบประมาณ
และการไหลเวียนทางการเงินจําเปนตองมีการปรับปรุง
เรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งของธรรมาภิบาล ซึ่งเปนที่ยอมรับของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ
การมี ส วนร ว มอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทุ กภาคส ว น โดยต องเป น การมี ส ว นร ว มแบบ
ครอบคลุมกวางขวางและแทจริง โดยเฉพาะการประกันวามีที่วางใหแกกลุมที่มีความเสี่ยงและที่อยูชายขอบ
ไดเขาถึงขอมูลสารสนเทศอยางโปรงใสและการใหขอมูลสารสนเทศในเวลาที่เหมาะสมเปนเรื่องสําคัญที่จะ
ประกันการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ โดยเรื่องความตองการศักยภาพที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกระบวนการ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่ครอบคลุมทุกสาขาอยางแทจริงนั้นไดรับการบันทึกไว
ประโยชนเอนกประสงคที่จะตองมีอยูในระบบการตรวจติดตาม
ประโยชนทางตรงที่สําคัญ ที่นอกเหนือจากการลดการปลอยกาซจากการอนุรักษ การจัดการ และ
การฟนฟูปาไม คือ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลดนอยลง การปรับปรุงการบริหารจัดการน้ํา
ประจําฤดูกาล และการปรับปรุงคุณภาพน้ํา โดยการรักษาสภาพพื้นที่ปาไมและการลดความเสี่ยงของการ
พังทลายของดิน ประโยชนทางออมมากมายมหาศาลจะไดจากการปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยเฉพาะที่
เกี่ ยวข องกับ การถือครองที่ดิ นและการปรับ ปรุง ความเปน อยูใ ห แก ชุม ชนในชนบท โดยทั่ ว ไปการพัฒ นา
โครงสรางพื้นฐานมีประโยชนทางเศรษฐกิจมากมาย แตตองคํานึงถึงตนทุนสิ่งแวดลอมจากผลประโยชนที่
ลดลงจากการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน และน้ํา ที่อาจจะเปนผลมาจากการรบกวนปาตางๆ
และแผนการพัฒนาที่มีการปรับปรุงเพื่อประกันวาจะไดผลประโยชนเหลานี้มากที่สุด ถาเปนไปได
การบริหารงานการตรวจติดตาม
การปรับปรุงการบริหารจัดการจะมีสวนในเรื่องผลประโยชนโดยรวมจากการดําเนินกลไกเรดดพลัส
โดยเฉพาะที่ผานการแกไขประเด็นเรื่องการถือครองที่ดิน ซึ่งจะชวยแกปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในคารบอน และ
เปนฐานสําหรับรวมกันปรับปรุงความเปนอยูของชุมชนชนบท ซึ่งจะสนับสนุนจุดหมายกวางๆ ของกลไก
เรดดพลัส โครงการนํารองที่จะดําเนินการแบบมีสวนรวมในการกําหนดแนวเขตและหมายแนวเขตนอกปา
อนุรักษและปาสงวนที่คัดเลือกไว จะตองทําทั้งรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานเรื่องแนวเขตและ
รายงานการติดตามผลประจําป เรื่องความมีประสิทธิภาพของแนวเขตใหม
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การบริหารงานการตรวจติดตามจะกําหนดใหทุกกรมที่อางอิงไวขางตนใหความรวมมือในการแบงปน
ขอมูลสารสนเทศของความสําเร็จที่เกี่ยวของ
การตรวจติดตามเรื่องการปฏิบัติตามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนการพัฒนาอื่นๆ ยัง
มีชองวางอยู ซึ่งจําเปนที่จะตองมีมาตรการใหจัดทํารายงานประจําปเรื่องการตรวจติดตามการปฏิบัติตามการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่ไดรับอนุมัติแลว การตรวจติดตามนี้จะนํารองในการคัดเลือกพื้นที่เปน
ตัวแทนและเปนการเพิ่มเติมตอการรายงานโดยสวนราชการที่เกี่ยวของ โดยจะมีการระบุผูรับผลประโยชนที่
เปนผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่นและขอใหสงรายงานการปฏิบัติตามโดยอิสระ
ระบบสําหรับการพัฒนาระบบการตรวจติดตามผลประโยชนรวม
การประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงานที่เกี่ยวของตามที่ระบุไวขางตนพรอมดวยผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
กับการตรวจติดตามผลประโยชนรวมที่ไดรับเชิญตามที่ระบุไวขางตนจะจัดตอนตนระยะการเตรียมความ
พรอม การประชุมครั้งนี้จะมีจุดมุงหมายเพื่อบันทึกรายละเอียดตัวแปรที่ถูกตองที่แตละหนวยงานจะทําการวัด
พรอมดวยคุณสมบัติที่สําคัญทางสถิติ ไดแก ความถี่และความหนาแนนของการสุมตัวอยางและสถานที่สําหรับ
การสุมตัวอยางแบบเจาะจงในพื้นที่ เชน การไหลของน้ํา เปนตน โดยจะมีการระบุตัวชี้วัดที่จะใชสําหรับการ
ตรวจติดตามผลประโยชนตางๆ และชองวางที่อาจจะมีอยูในการตรวจติดตามของปจจุบันที่ใชแนวทางที่จัดทํา
ขึ้นโดยอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และจะมีการรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศเรื่องรูปแบบการบันทึกขอมูลพรอมดวยปริมาณขอมูล ซึ่งแตละตัวชี้วัดที่กําหนดไวไดสราง
ขึ้น จากจํานวนของหนวยงานที่จะตองเขารวมและขอบเขตและความซับซอนของการตรวจติดตาม ในปจจุบัน
อาจจะตองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมากกวาหนึ่งครั้ง แตมีจุดหมายที่จะใหขั้นตอนแรกเสร็จภายใน 6 เดือน ผล
ที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจะตีพิมพเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมจากผูมีสวนไดสวนเสีย
เมื่อไดรวบรวมขอมูลสารสนเทศเรื่องตัวแปรที่ไดรับการตรวจติดตาม และปริมาณ คุณภาพ และ
รูปแบบของขอมูลแลว คณะทํางานวิชาการดานระดับการปลอยกาซอางอิงและคณะทํางานวิชาการดานการ
ตรวจติดตาม การรายงาน และการทวนสอบ จะตรวจสอบและใหขอเสนอแนะถึงวิธีการที่จะบูรณาการขอมูล
ไวในระบบขอมูลสารสนเทศที่เขากันไดกับระบบการตรวจติดตามปาไมแหงชาติ (NFMS) ซึ่งมีความพรอมและ
งายตอการเขาถึงไดตามวัตถุประสงคของการตรวจติดตาม และจะทําการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศกลไก
เรดดพลัสที่สอดคลองกับกระบวนการกระจายอํานาจไวในทุกจังหวัดและในศูนยระดับภูมิภาคในประเทศไทย
ศูนยเหลานี้จะเก็บรวบรวมขอมูลการตรวจติดตามที่จะปอนเขาสูศูนยขอมูลสารสนเทศ/การตรวจติดตาม กลไก
เรดดพลัส ซึ่งคาดวาขั้นตอนนี้จะเสร็จสิ้นตอนขั้นตอนตนๆ ของระยะการเตรียมความพรอม
จากนั้นจะตามดวยการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของที่ตองตรวจติดตามเรื่องการ
ดําเนินการตามที่กลาวไวขางตน และความรับผิดชอบและขั้นตอนที่ไดตกลงกันไวสําหรับการแบงปนขอมูล
โดยในเวลาเดียวกันนั้นจะทําการตรวจสอบเพื่อเลือกพื้นที่สําหรับการศึกษานํารองภายใตองคประกอบที่ 2b
และตามที่ไดมีการวินิจฉัยและตกลงกันไวกับผูม ีสวนไดสวนเสียที่มีสวนรวม ก็จะมีการหารือถึงขอตกลงสําหรับ
ผูมีส วนได สว นเสี ยที่ เกี่ ยวของที่จ ะมี สว นในการตรวจติด ตาม ซึ่ง คาดวา จะใช เวลาประมาณหนึ่ งป ในการ
วิเคราะหและกําหนดพื้นที่นํารองและรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียที่มีสวนรวม และคาดหวังไว
เชนเดียวกันวาระบบการตรวจติดตามผลประโยชนรวมจะมีความพรอมที่จะใชในพื้นที่นํารองได การตรวจ
ติดตามผลประโยชนรวมจะเปนสวนหนึ่งของระบบการตรวจติดตามที่จัดทําขึ้น และจะใชในพื้นที่นํารองที่
คัดเลือกไวตามที่แสดงไวในภาพที่ 4-1 ขององคประกอบที่ 4a และหลังจากระยะเวลาที่เหมาะสม จะทําการ
ประเมินผลการตรวจติดตามจากพื้นที่นํารอง และปรับปรุงและอนุมัติระบบการตรวจติดตามผลประโยชนรวม
ระดับประเทศตอไป
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บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียในระบบการตรวจติดตาม
ในชวงของขั้นตอนการออกแบบของแตละกิจกรรมนํารองจําเปนตองกําหนดรายละเอียดบทบาทของ
ชุมชนทองถิ่น องคการพัฒนาเอกชน สวนราชการหรือองคกรตางๆ และภาคเอกชน โดยยินดีที่จะตอนรับการ
มีสวนรวมแบบสมัครใจ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียมีศักยภาพ ฮารดแวร และซอฟทแวร พรอมที่
จะใหการสนับสนุน
ขอบเขตการตรวจติดตามคารบอนกักเก็บโดยชุมชนอางอิงไวในองคประกอบที่ 4a และจะมีการ
ทดลองขยายการทดลองใหรวมถึงการตรวจติดตามความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพน้ําโดยชุมชน ใน
ประเทศฟลิปปนสมีการพัฒนาการตรวจติดตามการไหลของกระแสน้ําและคุณภาพน้ําดวยตนทุนที่ต่ําโดย
ชุมชนอยางประสบความสําเร็จ (Deutsch et al., 1998) สวนในประเทศออสเตรเลียมีการพัฒนาการตรวจ
ติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ (NPA, 2001) และจะนํารองในประเทศไทยดวยวิธีการที่คลายกันโดย
อาศัยตัวอยางการดําเนินการของตางประเทศ ซึ่งปจจุบันมีการดําเนินการบางกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชนใน
การตรวจติดตามคารบอนและความหลากหลายทางชีวภาพตามกลไกเรดดพลัสในประเทศไทย ตามที่ได
อธิบายไวในองคประกอบที่ 4a การรับฟงความคิดเห็นรอบแรกบงชี้วา ความสนใจในการตรวจติดตามของ
ระดับชุมชนในประเทศกําลังเพิ่มขึ้น และผูเขารวมประชุมแสดงใหเห็นถึงความตองการการสนับสนุนดวย
วิธีการตางๆ ตามที่ระบุไวในองคประกอบที่ 4a ซึ่งเสนอใหทําการศึกษาเพื่อจัดทํากลไกในการบูรณาการระบบ
การตรวจติดตามระดับชุมชนและตามประเภทโครงการไวในระบบการตรวจติดตามของกลไกเรดดพลัส
จะมีการขอความรวมมือและการมีสวนรวมจากสวนราชการที่อางอิงไวขางตนที่มีอํานาจหนาที่ตรวจ
ติดตามตัวแปรดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ และจะมีการตกลงกันเรื่องบทบาทและหนาที่ของสวน
ราชการเหลานั้น
บางบริษัทในภาคเอกชนมีการริเริ่มไปแลว ตามที่อธิบายไวในองคประกอบที่ 2a (หนา 46) และจะมี
การจัดรับฟงความคิดเห็นกับบริษัทเหลานั้นเกี่ยวกับการจัดการและประสบการณในปจจุบันของพวกเขาใน
การตรวจติดตามการปฏิบัติงานของการริเริ่มเหลานั้น โดยจะจัดรับฟงความคิดเห็นกับบริษัทในภาคเอกชนให
มากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อประเมินความสนใจของพวกเขาในการสนับสนุนการตรวจติดตามผลประโยชนรวม
ทรัพยากรและศักยภาพที่พวกเขามีความตั้งใจและสามารถที่จะสนับสนุนได
ระบบการตรวจติดตามและตัวชี้วัด
วัตถุประสงคโดยรวม คือ เพื่อใหมีระบบการตรวจติดตามที่เปนเอกภาพครอบคลุมการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบของปาไมและการเปลี่ยนแปลงคารบอนกักเก็บ ตลอดจนผลประโยชนรวมและผลกระทบดาน
สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหแนใจวามีการปฏิบัติตามในเรื่องการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยจะมีการจัดทําระบบการตรวจติดตามกลไกเรดดพลัสและระบบตรวจติดตามผลประโยชนรวมเพื่อใหบรรจุ
ไวในระบบการตรวจติดตามปาไมแหงชาติ ตามที่อธิบายไวในองคประกอบที่ 4a โดยระบบตรวจติดตาม
ผลประโยชนรวมจะมีระบบการสํารวจและขอมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ (BSIS) ที่อางอิงไว
ขางตน ตลอดจนขอมูลสังคม-เศรษฐกิจของ NRDD และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยูดวย ซึ่งตองการขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงดานความเปนอยูและผลประโยชนรวมอื่นๆ ที่เปนผลมาจากการดําเนินกลไก
เรดดพลัส ที่จะมีการเก็บรวบรวมโดยสวนราชการอื่น ชุมชนทองถิ่น และภาคเอกชน โดยสํานักงานกลไก
เรดดพลัสจะตรวจสอบขอมูลสารสนเทศที่สงมา เพื่อใหแนใจถึงความสอดคลองระหวางแหลงขอมูลทั้งหลาย
และถาปรากฏวาขอมูลมีความผิดปกติก็จะขอใหทําการประเมินใหม และผลที่ไดรับไดความถูกตองแลวจะ
นําเสนอไวในเว็บไซตของระบบการตรวจติดตามปาไมแหงชาติทันที เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงและ
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การแบ ง ปน ข อมูล ทั้ งระดับ ชาติแ ละระดั บนานาชาติ โดยในช ว งระยะการเตรี ยมการจะมี การจั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการระหวางผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการวินิจฉัยตัวชี้วัดที่มีศักยภาพที่จะใชสําหรับการตรวจ
ติดตามผลประโยชนรวม โดยจะมีการพิจารณาถึงตัวชี้วัดที่ระบุไวสําหรับการประเมินตนเองของ R-Package
ตัวชี้วัดที่มีศักยภาพเบื้องตนซึ่งอาจจะใชพิจารณาในการวินิจฉัยเพื่อใชและประเมินผลประโยชนรวมแบบ
เอนกประสงคของกลไกเรดดพลัส
เรื่องที่ตองตรวจติดตาม
นโยบายและการบริหาร
จัดการ

ประเภทของตัวชี้วัด
การพัฒนานโยบาย ระเบียบ และขั้นตอน ที่เกี่ยวของ สําหรับกลไกเรดดพลัส
ขอมูลสารสนเทศในโดเมนสาธารณะ
การเคลื่อนยายกิจกรรมภายในและขามเขตแดนที่สามารถมีผลตอกลไกเรดดพลัส
จํานวนความขัดแยงในเรื่องการใชประโยชนทรัพยากร

การจัดหมวดหมูแผนการ
พัฒนา

พื้นที่ปาไมภายใตการจัดการอยางยั่งยืนและการปฏิบตั ิการเกษตรอยางยั่งยืนที่มีขนาด
ใหญ ซึ่งไดรับการรับรอง
พื้นที่และจํานวนของประชาชนที่เขารวมในระบบการเกษตร การอนุรักษ และวนเกษตร
พื้นที่ปลูกตนไมและชนิดพันธุ
การบังคับใชการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและแผนการจัดการ (คาปรับ
ขอปฏิบัติที่ดี)
กลไกเรดดพลัสในแผนพัฒนาระดับอําเภอ

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น – ที่สูญเสียไป หรือ ที่เพิ่มขึ้น
พื้นที่เสื่อมโทรมที่ไดรับการฟนฟู รวมทั้งพืชปาชายเลน
วินิจฉัยชนิดพันธุ (พืชและสัตว) สําคัญ ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ
ชนิดตางๆ และเขาถึงการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่คุมครองที่จัดตั้งขึ้น และการบุกรุกพื้นที่คุมครองที่มีอยู

ความยากจน

ความมั่นคงทางอาหาร
การจางงาน: การสรางงานหรือการสูญเสียงาน เนื่องจากกลไกเรดดพลัส
รายได: เพิ่มขึ้นหรือลดลง
การประกอบการ: ความหลากหลายและการยายถิ่น
เทคโนโลยีที่มีใหใชไดและความสามารถในการเขาถึง
การเขาถึงการศึกษาและสาธารณสุข
ความเทาเทียมทางเพศ

สิ่งแวดลอม

จํานวนและพื้นที่เกิดไฟไหมตอป

สังคม

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ ทางวัฒนธรรม และตามบรรทัดฐาน
ความขัดแยง
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เพศและการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเนื่องจากผลของกลไกเรดดพลัส
องคกรระดับทองถิ่นและการตัดสินใจ
จิตสํานึกภาคเอกชน

การรับรอง
ความรับผิดชอบสังคมของบริษัททีเ่ ชื่อมโยงกับกลไกเรดดพลัส

การดําเนินการหลักตามกลไกเรดดพลัสที่ตองพิจารณา ไดแก
การจัดเตรียมแหลงรวบรวมขอมูลสารสนเทศปาไมแหงชาติ
• ประเมินมวลชีวภาพและคารบอนกักเก็บเพื่อจัดทําระดับอางอิง/ระดับการปลอยกาซอางอิง โดยจะ
จัดทําแผนที่แสดงรายละเอียดพื้นที่ปาไมและการใชประโยชนที่ดินในทุกพื้นที่ ซึ่งไดวินิจฉัยไวสําหรับ
ระดับ ต่ํ ากว าประเทศ (เส น ทางเชื่ อมระดั บ ภูมิ ป ระเทศ) ให เป นแผนที่ อางอิ งของรู ป แบบขอมู ล
สารสนเทศทรัพยากรปาไมแหงชาติ และจะจัดทําแผนที่อางอิงสําหรับทุกจังหวัดหลังจากการพัฒนา
แนวทางดานวิชาการ
• วิ เคราะห รูป แบบการเก็ บ และการรวบรวมข อมู ล ที่ มี อยู และจั ด ทํ า กลไกสํ า หรั บ การเสริ ม ให การ
ประมวลผลและการแบงปนขอมูลสารสนเทศมีความสมบูรณ
• จัดทํารูปแบบสําหรับการทําใหขอมูลสารสนเทศและความรับผิดชอบมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา
• จัดทําระบบฐานขอมูลซึ่งทําหนาที่เปนขอมูลสารสนเทศทรัพยากรปาไมแหงชาติ
• รูปแบบซึ่งตองใชสําหรับระบบการจัดทําบัญชีแหงชาติ รูปแบบนี้จะเปนฐานประจําที่ของระบบการ
ตรวจติดตาม การรายงาน และการทวนสอบ
การพัฒนาวิธีการสําหรับการออกแบบแผนที่พื้นทีป่ าไมจากภาพถายดาวเทียมและสําหรับการสํารวจ
ภาคพื้นดินเพื่อตรวจหาการทําลายปาและปาเสื่อมโทรม (DD) (องคประกอบที่ 2a)
• ออกแบบวิธีการสํารวจและการฝกอบรม
• จัดทํากลไกระดับต่ํากวาประเทศ (เสนทางเชื่อมระดับภูมิประเทศใน 20 อําเภอ ซึ่งจะขึ้นอยูกับการ
เก็บขอมูลที่มีรายละเอียด) และระดับประเทศ
การพัฒนาวิธีการและการจัดทําระบบสําหรับการเขาถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลประโยชนรวมของกลไก
เรดดพลัส
• ปรับปรุงตัวชี้วัดใหมีความเหมาะสมและจัดทํากลไกการเขาถึงการปฏิบัตงิ านของกลไกเรดดพลัสที่เกี่ยวของ
• จัดทําเสนฐาน
• มีกระบวนการตรวจติดตามแบบมีสวนรวม และฝกอบรมผูใชประโยชนที่ดิน

ความตองการขีดความสามารถในการตรวจติดตามและขีดความสามารถในอนาคต
กับสวนราชการตางๆ ที่ระบุไวขางตน จะทําการหารือและเจรจารวมกัน เพื่ อประเมินสิ่งอํานวย
ความสะดวกและขี ด ความสามารถที่ มี อ ยู สํ า หรั บ การตรวจติ ด ตามผลประโยชน ร ว มในช ว งการดํ า เนิ น
แปลงสาธิตนํารอง ในชวงปแรกของระยะการเตรียมความพรอมนั้น จําเปนที่จะตองเจรจาเรื่องบทบาทและ
ความรั บผิ ด ชอบของสว นราชการและองคกรระดั บประเทศที่ เกี่ ย วข อง สํ าหรับ การคั ดเลื อกตั วชี้ วั ดและ
การออกแบบและการดําเนินการในเรื่องของการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ ทั้งตัวชี้วัดและ
การปฏิบัติตามการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยจะทําการประเมินความตองการสําหรับ
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การสร า งขี ด ความสามารถ การฝ ก อบรม และฮาร ด แวร แ ละซอฟท แ วร เพิ่ ม เติ ม และจั ด ทํ า แผนสํ า หรั บ
การดําเนินหนาที่ตามที่วินิจฉัยไว
การตรวจติดตามระดับต่ํากวาประเทศ
จะทําการตรวจติดตามผลประโยชนรวมที่ระดับต่ํากวาประเทศตามที่กําหนดไว (เชน ระดับจังหวัด
หรือระดับภาค ซึ่งประเทศไทยมี 6 ภาค และ 77 จังหวัด) ใหเปนสวนหนึ่งของระบบการติดตามปาไมแหงชาติ
และในชวงระยะการเตรียมความพรอมจะใสการบูรณาการการตรวจติดตามผลประโยชนรวมไวในการศึกษาที่
เสนอไวในองคประกอบที่ 4a
การปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ขอตัดสินใจแคนคูนสนับสนุนใหทุกภาคสวนหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความกดดันของ
มนุ ษ ย ที่ มี ต อ ป า ไม อัน ส ง ผลให เ กิ ด การปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก รวมทั้ ง การดํ า เนิ น การเพื่ อ แก ไ ขสาเหตุ
การทํ าลายป า ข อตกลงดั ง กล างยั งยื นยั นว า ควรดํ าเนิน กิจ กรรมกลไกเรดด พ ลัส ตามภาคผนวก ของข อ
ตัดสินใจแคนคูน (ภาคผนวก 4) ซึ่งใหแนวทางและการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามวิธีการ
ทางนโยบายและแรงจู ง ใจด า นบวกต อ ประเด็ น เกี่ ย วกั บ กลไกเรดด พ ลั ส ไว นอกจากนั้ น ประเทศไทย
(ดูองคประกอบที่ 2a และ 2d) มีกฎหมาย นโยบายสิ่งแวดลอม ขั้นตอน (การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม)
และมาตรการ จํานวนหนึ่งที่ใชเพื่อบรรเทาและปกปองผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
แผนงาน/โครงการตางๆ ชุดนโยบายและขั้นตอนเหลานี้ที่จะมีนโยบายการปกปองผลกระทบตอสังคมและ
สิ่ ง แวดล อมของธนาคารโลกรวมอยู ด ว ยนั้ น จะใช เ ป น เครื่ อ งมื อในการปกป อ งผลกระทบต อสั ง คมและ
สิ่งแวดลอมในชวงระยะการเตรียมความพรอม
เพื่อตรวจติดตามกลไกเรดดพลัสซึ่งกิจกรรมในประเทศไทยมีความสอดคลองกับขอตกลงแคนคูน
และมีการปฏิบัติในเรื่องของการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมชุมชนตอชุมชนดอยโอกาสและ
ลอแหลมมีความเสี่ยงนั้น จะมีการออกแบบระบบขาวสารการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิง่ แวดลอม (SIS)
โดยจะริเริ่มระบบดังกลาวเพื่อทดสอบในพื้นที่นํารองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสนับสนุนทาง
การเงิ น ที่ ไ ด รับ ในช วงระยะการเตรี ย มความพร อม โดยการออกแบบนั้ น จะอาศั ยวิ ธี การแบบมี ส ว นร ว ม
กิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ไดกลาวไวในองคประกอบที่ 2d
ตารางที่ 4-7 แสดงกิจกรรมและงบประมาณในการออกแบบระบบสําหรับการบูรณาการการตรวจ
ติดตามผลประโยชนรวมไวในระบบการตรวจติดตามกลไกเรดดพลัสแหงชาติ
เกณฑเพื่อใชพิจารณาในการคัดเลือกรายการในการตรวจสอบในชวงการดําเนินการซึ่งสามารถปรับปรุงไดตาม
ความเหมาะสม ไดแก
1) วินิจฉัยดานตางๆ ทีไ่ มใชคารบอน
- ตรวจสอบเพื่อดูวา มีการวินิจฉัยดานทีไ่ มใชคารบอนที่จัดลําดับความสําคัญไวในการดําเนิน
กลไกเรดดพลัส ไวอยางไร?
2) การตรวจติดตาม การรายงาน และการแบงปนขอมูลสารสนเทศ
- ตรวจสอบเพื่อดูวา มีหลักฐานอะไรบางที่แสดงวามีการนําเสนอระบบที่มีความโปรงใสสําหรับ
การแบงปนเปนระยะในเรื่องของขอมูลดานที่ไมใชคารบอน/การปกปองผลกระทบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมในเรื่องที่ไมใชคารบอน ที่มีความสอดคลองกัน และอยางนอยที่สุดอยูใน
ขั้นตอนการดําเนินงานตอนแรกๆ หรือไม?
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มีขอมู ล สารสนเทศต อไปนี้ ไ ว ใ ห ใ ชไ ด อย า งไรบ า ง ตั ว แปรหลั กด า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
เกี่ ย วกั บ ผลกระทบต อความเป น อยู ใ นชนบท การอนุ รั กษ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ
การใหบริการของระบบนิเวศ ปจจัยหลักดานบริหารจัดการที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนิน
กลไกเรดดพลัส และการดําเนินการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใหความ
สนใจในบทบัญญัติเฉพาะที่อยูในกรอบการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอม (ESMF)
3) การจัดองคกรและขีดความสามารถ
- มีการกําหนดอํานาจหนาที่เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องที่ไมใชคารบอน/การปกปองผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในเรื่องที่ไมใชคารบอนไวอยางชัดเจนหรือไม?
- มีการวินิจฉัยและประเมินความตองการทรัพยากรที่เกี่ยวของ (เชน ขีดความสามารถ
การฝกอบรม ฮารดแวร/ซอฟทแวร และงบประมาณ) ไวหรือไม?
-

ตารางที่ 4-7: กิจกรรมและงบประมาณในการออกแบบระบบสําหรับการตรวจติดตาม
กิจกรรม
การจัดตั้งคณะทํางานดานวิชาการ NFIS
การฝกอบรมและการสรางเสริมศักยภาพใน MRV
การศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจติดตาม MRV
การพัฒนาแนวทางสําหรับการตรวจวัดคารบอนโดย
ใชชุมชนเปนฐาน
การออกแบบรูปแบบการรายงานระดับชาติ
การศึกษาและออกแบบมาตรฐานการทวนสอบ
ระดับชาติ
Total
Government
FCPF
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2558
2559 2560 2561 รวม
10
15
15
5
45
0
10
10
0
20
0
0

10
10

10
10

0
0

20
20

0
10
1
9

0
45
4
41

10
55
5
50

10
15
2
13

20
125
12
113
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กิจกรรม

งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
ปที 1
ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 รวม

การทดสอบรูปแบบ THAIFORM นํารอง
การจัดเตรียมและแผนการปฏิบตั ิสําหรับการวัดซ้าํ
ในแปลงถาวร
การจัดซื้ออุปกรณครื่องมือ
การพัฒนาสมการอะโลเมตรี สัมประสิทธิ์การแปล
ผัน (conversion factors) และการวิเคราะหดิน
การจัดตั้งคณะทํางานดานวิชาการ NFIS
การฝกอบรมและการสรางเสริมศักยภาพใน MRV
ขอบเขตการศึกษาระบบการตรวจติดตามสําหรับ
ภูมิภาคอาเซียน
การพัฒนาแนวทางสําหรับการตรวจวัดคารบอนใน
ระดับชุมชน
การตรวจติดตามผลประโยชนทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม
การออกแบบระบบการตรวจติดตามสําหรับ
โครงการนํารอง
Total
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180

180

0

0

360

960
500

600
200

0
0

0
0

1,560
700

100
220
100

100
20
120

0
50
100

0
0
0

200
290
320

10

10

0

0

20

40

0

0

0

40

500

200

200

200

1,100

50
2,660

50
1,480

50
400

50
250

200
4,790
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องคประกอบที่ 5: กําหนดการและงบประมาณ
มาตรฐาน 5 เนื้อหา R-PP ที่ตองการในองคประกอบนี้:
ความตองการดานขอมูลขาวสารและทรัพยากร
จัดทําขอเสนอกิจกรรมเต็มรูปแบบเพื่อนําไปสูการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส และระบุความตองการดานการเสริมสราง
ศักยภาพและเงินสนับสนุนเพื่อใหกิจกรรมตางๆ ประสบความสําเร็จ ระบุงบประมาณและกําหนดการที่ตองการไดรับการสนับสนุน
ในรูปเงินทุนและดานวิชาการที่ตองการจาก FCPF หรือ UN-REDD หรือแหลงทุนอื่นๆ (เชน ความชวยเหลือแบบทวิภาคี) ขอมูลที่
เสนอสะทอนถึงลําดับความสําคัญในขอเสนอ และเพียงพอตอการใชจายในการดําเนินการตามที่ระบุในขอเสนอ พรอมระบุถึง
ชองวางในเรื่องเงินสนับสนุน

องคประกอบที่ 1a: กิจกรรมและงบประมาณการจัดการเตรียมความพรอมในระดับประเทศ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมยอย
2558 2559 2560 2561
รวม
การพัฒนาหลักสูตรและการ
ฝกอบรม
11
11
6
0
28
การประชุมคณะทํางานดานการ
วิเคราะหองคกร
22
22
22
17
83
สนับสนุนการ
เตรียมความพรอม การประชุมแลกเปลี่ยนความ
22
22
11
11
66
ตอกลไกเรดดพลัส คิดเห็น
การสนับสนุนทางวิชาการ
11
11
11
11
44
การเสริมสรางศักยภาพ
22
22
22
22
88
การรวมการประชุมนานาชาติ
22
28
28
28
106
การบริหารจัดการของสํานักงาน
กลาง
55
55
55
55
220
การจัดตั้งสํานักงาน
การบริหารจัดการของสํานักงาน
เรดดพลัส
ภูมิภาค
110
110
137
137
494
การเสริมสรางศักยภาพ
33
44
55
55
187
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และการ
จัดการฐานขอมูล
17
5
5
5
32
การจัดตั้งศูนย
ขอมูลเรดดพลัส
งบการดําเนินการ เชน การจาง
ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ
10
10
5
0
25
รวม
335
340
357
341
1,373
รัฐบาล
29
29
31
31
120
FCPF

306

159

311

326

310
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กิจกรรมหลัก
สนับสนุนการ
เตรียมความพรอม
ตอกลไกเรดดพลัส
การจัดตั้งสํานักงาน
เรดดพลัส
การจัดตั้งศูนย
ขอมูลเรดดพลัส
รวม

งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรมยอย
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
รวม
การสนับสนุนทางวิชาการ
65
65
65
65
260
การเสริมสรางศักยภาพ
20
30
30
30
110
ยานพาหนะและอุปกรณ
การเสริมสรางศักยภาพ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และ
การจัดการฐานขอมูล

450
130

0
130

0
130

0
130

450
520

60
725

0
225

0
225

0
225

60
1,400

ตารางที่ 1b-5: สรุปกิจกรรมและงบประมาณในการดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร และการจัดเวที
สุนทรียสนทนาใหแกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลัก
กิจกรรม
การจัดทําแผนการเผยแพรขอมูลและการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
จัดสื่อภาษาทองถิ่น
จัดหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
พัฒนาและจัดการเว็บไซต
จัดทําเอกสารสิ่งพิมพ
การเผยแพรขอมูลในระดับภูมิภาคอาเซียน
การประชุมหรือเวทีสุนทรียสนทนาการระดับชาติ
การประชุมหรือเวทีสุนทรียสนทนาระดับจังหวัดและ
ชุมชน
การเสริมสรางศักยภาพในการสือ่ ขอมูลขาวสารและ
อื่นๆ
เครือขายเยาวชน (4 ภูมิภาค)
รวม
รัฐบาล
FCPF
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งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
รวม
2558 2559 2560 2561
15
10
10
11
5
0
15

15
15
10
0
5
0
15

0
15
10
0
11
10
15

0
15
0
0
5
10
10

30
55
30
11
26
20
55

30

30

30

20

110

35
0
131
11
120

35
7
132
11
121

20
7
118
12
106

20
7
87
7
80

110
21
468
41
427
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งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 รวม
การจัดสื่อภาษาทองถิน่
54
0
0
0
54
หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
90
0
0
0
90
พัฒนาและจัดการเว็บไซต
16
0
0
0
16
การจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ
45
45
50
45
180
การเผยแพรขอมูลในระดับภูมิภาคอาเซียน
50
50
50
50
200
การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลลัพธของการดําเนินกิจกรรมนํารอง
0
18
20
18
54
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ
18
18
20
18
72
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและชุมชน
221 221 246 221
884
การเสริมสรางศักยภาพ
15
15
20
15
60
ความชวยเหลือดานวิชาการ
18
18
20
18
72
เครือขายเยาวชน (4 ภูมิภาค)
20
20
20
20
80
รวม
547 405 405 405 1,762
องคประกอบที่ 1c: กิจกรรมและงบประมาณของกระบวนการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็น
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
2558 2559 2560 2561 รวม

จัดทําแผนการดําเนินงานการสรางกระบวนการมีสวนรวมและการรับฟง
ความคิดเห็นในชวงระยะเวลาเตรียมความพรอม
การรับฟงความคิดเห็นและการสรางจิตสํานึกระดับภูมิภาค
การรับฟงความคิดเห็นและการสรางจิตสํานึกระดับทองถิ่น
คณะทํางานประสานงานกับผูมสี วนไดสวนเสีย
พัฒนากรอบในการรองทุกขและชองทางการแกปญหา
การจัดการกลไกการรองทุกขในทุกระดับ
รวม
รัฐบาล
FCPF
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10
10
30
10
35
10
105
11
94

15
20
30
10
35
35
145
15
130

0
20
30
10
30
35
125
12
113

0
10
30
10
30
35
115
11
104

25
60
120
40
130
115
490
49
441
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งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
รวม
การรับฟงความคิดเห็นระดับภูมิภาค
108
108
108
108
432
การรับฟงความคิดเห็นระดับทองถิ่น
20
20
20
20
80
ฝกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามมูลคา
ผลประโยชนรวมที่ไดรับจากการดําเนินงาน
90
90
90
90
360
การจัดเวทีประชาสังคมเรดดพลัส
18
18
18
18
72
การสรางระบบปองกันผลกระทบที่จะเกิดตอสังคม
และสิ่งแวดลอม
45
45
45
45
180
โครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับ REDD+
20
20
20
20
80
พัฒนากรอบในการรองทุกขและชองทางการ
แกปญหา
25
20
0
0
45
การจัดการกลไกการรองทุกขในทุกระดับ
13
30
30
39
112
การเผยแพรขอมูลการรองทุกข
20
40
40
70
170
รวม
359
391
371
410 1,531
ตารางที่ 2a-3: กิจกรรมและงบประมาณสําหรับการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ดิน ปจจัยที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน นโยบายปาไม และธรรมาภิบาล
กิจกรรม
ปรับปรุงการวิเคราะหปจจัยและสาเหตุของการ
ทําลายปา
การประชุมคณะทํางานดานวิชาการที่เกี่ยวกับ
นโยบายและการวางแผนการใชที่ดิน
การประเมินและจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
การทําลายปาที่กอใหเกิดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกระดับภูมิภาค
การประเมินธรรมาภิบาลภาคปาไม

งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
2558 2559 2560 2561
รวม
17

11

0

0

28

19

22

22

22

85

10

10

0

0

20

10

10

0

0

20

56

53

22

22

153

รัฐบาล

7

7

0

0

14

FCPF

49

46

22

22

139

รวม
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งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
รวม
ปรับปรุงการวิเคราะหปจจัยและสาเหตุของการ
ทําลายปา
100
150
0
0
250
การวิเคราะหทางเลือกยุทธศาสตรเชิงเศรษฐกิจ
100
100
0
0
200
การประเมินและจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
การทําลายปาที่กอใหเกิดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกระดับภูมิภาค
20
0
0
0
20
การประเมินธรรมาภิบาลภาคปาไม
50
0
0
0
50
รวม

270

163

250

0

0

520
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ตารางที่ 2b-1: กิจกรรมและงบประมาณในการกําหนดทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
2558 2559 2560 2561 รวม
วิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตรเรดดพลัสที่สะทอน
การแกปญหาและสรางทางเลือกใหม
11
11
11
11
44
การวิเคราะหทางเลือกยุทธศาสตร
11
17
0
0
28
การวิเคราะหโอกาส ความเสี่ยง และการประเมิน
ความเปนไปไดในการดําเนินกิจกรรมเรดดพลัส
10
10
0
0
20
การศึกษาความตองการของทองถิ่น
11
11
0
0
22
สํารวจแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ดีของชุมชนและ
ศึกษาวิจัยในการจัดการทรัพยากรอยางสมดุลและ
ยั่งยืนโดยชุมชน
10
11
10
10
41
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับยุทธศาสตร
เรดดพลัส
30 25
22
77
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมใน
การดําเนินการตามยุทธศาสตรในระดับประเทศ/
จังหวัด/อําเภอ
11 11
11
11
44
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสีย
32
22
22
11
90
การพิจารณาเกี่ยวกับศักยภาพพื้นที่นาํ รอง
11
11
0
0
22
การฝกอบรมอาชีพทางเลือกใหแกชุมชน
11
17
9
0
37
รวม
148
146
85
43 422
รัฐบาล
15
14
8
4
41
133
132
77
39 381
FCPF
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งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
รวม
การประชุมเชิงปฏิบัติการดานยุทธศาสตร
เรดดพลัส
18
18
18
18
72
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เตรียมความพรอมในระดับประเทศ/จังหวัด/
อําเภอ
180
180
180
180
720
การศึกษาความตองการของทองถิ่นและการคาไม/
ทอนซุง
150
15
0
0
165
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสีย
45
45
0
0
90
การพัฒนาหลักสูตรและการฝกอบรม
28
28
18
18
92
การจัดทําขอบเขตที่ดินแบบมีสว นรวมนํารอง
250
250
0
0
500
การรับรองทางปาไมและมาตรฐานการดําเนินการ
105
90
0
0
195
การนํารองในเขตการทองเที่ยวและอาชีพทางเลือกใน
เขตปาสงวน
800
800
800
800 3,200
การประเมินและการจัดหาเทคโนโลยีในการเฝา
ระวัง
100
20
20
0
140
การสนทนาและแลกเปลี่ยนขอมูลทางเลือก
ยุทธศาสตรในภูมิภาคอาเซียน
50
50
0
0
100
การเสริมสรางศักยภาพในการบังคับใชกฎหมาย
45
45
0
0
90
การทิ้งเศษชีวมวล
100
100
0
0
200
รวม
1,871 1,641 1,036 1,016 5,564
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องคประกอบที่ 2c: กิจกรรมและงบประมาณในการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
2558 2559 2560 2561 รวม
กรอบเกี่ยวกับ
จัดทํามาตรฐานสําหรับโครงการ
ระเบียบปฏิบัติ
เรดดพลัส
28
28
0
0
56
การใชประโยชนที่ดิน จัดตั้งคณะทํางานดานวิชาการ
เกี่ยวกับนโยบายและการวาง
แผนการใชที่ดนิ ปาไม
19
22
22
22
85
การนํารองจัดทําขอบเขตที่ดินแบบ
มีสวนรวม
0
0
17
17
34
การจัดการดาน
การวิเคราะหกลไกกองทุนที่มีอยู
11
0
0
0
11
การเงิน
จัดทํากลไกของกองทุนเรดดพลัส
11
11
0
0
22
ระบบการแบงปน
วิเคราะหและจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ
ผลประโยชน
การเตรียมการแบงปนผลประโยชน
0
0
11
11
22
วิเคราะหทางเลือกของการแบงปน
ผลประโยชนในอนาคต
0
0
17
17
34
กลไกดานการเงินและการแบงปน
ผลประโยชน
0
0
17
11
28
การจัดการความรู
จัดตั้ง clearing house เรดดพลัส
และขอมูลขาวสาร
10
20
11
0
41
การเสริมสราง
การสรางจิตสํานึกในกลุมผูมีสวนได
ศักยภาพการ
สวนเสีย
11
6
6
5
28
ดําเนินงาน
การศึกษาวิเคราะหความเปนไปได
เกี่ยวกับทางเลือกของอาชีพของ
ชุมชน
17
11
0
0
28
รวม
รัฐบาล
FCPF

107
10
97

166

98
9
89

101
11
90

83
8
75

389
38
351
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กิจกรรมหลัก
กรอบเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติ
การจัดการดาน
การเงิน
การจัดการความรู
และขอมูลขาวสาร
การเสริมสราง
ศักยภาพ
รวม

งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรมรอง
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 รวม
จัดทํามาตรฐานสําหรับโครงการเรดดพลัส
25
25
0
0
50
จัดทํากลไกของกองทุนเรดดพลัส
0
13
0
0
13
จัดตั้ง clearing house เรดดพลัส
30
30
20
30 110
การสรางจิตสํานึกในกลุมผูมีสวนไดสว นเสีย
21
21
21
21
84
การจัดขอมูลขาวสารใหคณะทํางานเฉพาะ
กิจและผูมีสวนไดสวนเสีย
21
21
21
21
84
97 110
62
72 341

ตารางที่ 2d: สรุปกิจกรรมและงบประมาณในการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

การวิเคราะหผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดลอมสําหรับการเลือกยุทธศาสตร
การวิเคราะหเสนฐานของผูมสี วนไดเสีย และ
สาเหตุของการทําลายปาและความเสื่อมโทรม
การทําความเขาใจ ของปา
ผลกระทบทาง
การประเมินผลกระทบทางสังคมและ
สังคมและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
การจัดทํากรอบการตรวจติดตาม
การสรุปและจัดทํารายงาน SESA
คณะทํางานดานวิชาการเกี่ยวกับ SESA และ
safeguard
ระบบ/มาตรการ แนวทางการปองกันผลกระทบที่จะเกิดตอ
องกันผลกระทบ สังคมและสิง่ แวดลอม
การออกแบบระบบขอมูลขาวสาร safeguard
ตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
การทดสอบระบบขอมูลขาวสาร safeguard
รวม
รัฐบาล
FCPF
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2558 2559 2560 2561 รวม
11

11

0

0

22

5

5

0

0

10

17
0
0

17
11
44

0
11
44

0
0
44

34
22
132

11

11

11

11

44

0

17

10

10

37

0
0
44
4
40

17
0
133
13
120

11
0
87
7
80

0
28
22
22
87 351
7
31
80 320
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กิจกรรมหลัก

การทําความ
เขาใจผลกระทบ
ทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม

การยกระดับการ
ตระหนักรู
การประชุมกลุม
รวม

งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรมยอย
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
รวม
การวิเคราะหเสนฐานของผูมสี วนได
เสีย และสาเหตุของการทําลายปา
และความเสื่อมโทรมของปา
25
20
0
0
45
การประเมินผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดลอม
25
20
0
0
45
การจัดทํากรอบการตรวจติดตาม
20
0
0
0
20
การจัดทําบทสรุป SESA
50
0
0
0
50
SEIA สําหรับพื้นทีน่ ํารอง
50
50
0
0
100
คณะทํางานดานวิชาการเกี่ยวกับ
SESA และ safeguards
25
25
25
25
100
การเตรียมการและการจัดพิมพ
เอกสาร
28
28
28
28
112
การแบงปนขอมูลขาวสาร
28
28
10
10
76
ประชุมเพื่อสังเคราะหประสบการณ
ที่เกี่ยวของ
28
28
10
10
76
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ
ของพื้นที่นํารอง
8
8
0
0
16
287 207
73
73
640
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องคประกอบที่ 3: กิจกรรมและงบประมาณสําหรับการพัฒนาระดับการปลอยอางอิง
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
2558 2559 2560 2561 รวม
ทบทวนและวิเคราะหขอมูลที่มอี ยู
11
11
0
0
22
คณะทํางานวิชาการดานระดับการปลอยกาซอางอิง และ
การตรวจติดตาม การรายงาน และการทวนสอบ
22
22
22
0
66
พัฒนาแบบจําลองสําหรับประเมินการปลอยภายใตภาพ
ทัศนตางๆ
11
11
11
0
33
รวม
44
44
33
0
121
รัฐบาล
4
4
3
0
11
FCPF

40

40

30

0

110

งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที 4 รวม
ทบทวนและวิเคราะหขอมูลขาวสารที่มีอยู
50
40
0
0
90
จัดหาภาพถายดาวเทียม
100
40
0
0
140
การปรับแกแปลงตัวอยางสังคมพืช
30
0
0
0
30
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขอมูล GIS ระดับชาติ
85
0
0
0
85
พัฒนาแบบจําลองสําหรับการประเมินการปลอยภายใต
สถานการณตา งๆ
45
45
0
0
90
บูรณาการระดับการปลอยอางอิงระดับประเทศและภาค
180 180 180
0
540
เตรียมพื้นที่นํารองสําหรับระดับการปลอยอางอิง
90
90
0
0
180
รวม
580 395 180
0 1,155
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องคประกอบที่ 4: กิจกรรมและงบประมาณในกิจกรรมการตรวจติดตาม
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
2558 2559 2560 2561 รวม
การจัดตั้งคณะทํางานดานวิชาการ NFIS
10
15
15
5
45
การฝกอบรมและการสรางเสริมศักยภาพใน MRV
0
10
10
0
20
การศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจติดตาม MRV
การพัฒนาแนวทางสําหรับการตรวจวัดคารบอนโดยใช
0
10
10
0
20
ชุมชนเปนฐาน
การออกแบบรูปแบบการรายงานระดับชาติ
0
10
10
0
20
การศึกษาและออกแบบมาตรฐานการทวนสอบระดับชาติ
0
0
10
10
20
Total
10
45
55
15 125
Government
1
4
5
2
12
FCPF
9
41
50
13 113
งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
ปที 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 รวม
การทดสอบรูปแบบ THAIFORM นํารอง
180
180
0
0
360
การจัดเตรียมและแผนการปฏิบตั ิสําหรับการวัดซ้าํ
ในแปลงถาวร
960
600
0
0 1,560
การจัดซื้ออุปกรณครื่องมือ
500
200
0
0
700
การพัฒนาสมการอะโลเมตรี สัมประสิทธิ์การแปลง
ผัน (conversion factors) และการวิเคราะหดิน
100
100
0
0
200
การจัดตั้งคณะทํางานดานวิชาการ NFIS
220
20
50
0
290
การฝกอบรมและการสรางเสริมศักยภาพใน MRV
100
120 100
0
320
ขอบเขตการศึกษาระบบการตรวจติดตามสําหรับ
ภูมิภาคอาเซียน
10
10
0
0
20
การพัฒนาแนวทางสําหรับการตรวจวัดคารบอนใน
ระดับชุมชน
40
0
0
0
40
การตรวจติดตามผลประโยชนทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม
500
200 200
200 1,100
การออกแบบระบบการตรวจติดตามสําหรับ
โครงการนํารอง
50
50
50
50
200
รวม
2,660 1,480 400 250 4,790

170

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

องคประกอบที่ 6: กิจกรรมและงบประมาณสําหรับการตรวจติดตามและ
การประเมินผลการดําเนินงาน
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
2558 2559 2560 2561 รวม
การจัดเตรียมรายงานการตรวจติดตามและการ
เผยแพรขอมูล
6
11
11
11
39
การประชุมรายงานความกาวหนากับผูมีสวนไดสวน
เสีย
0
11
11
11
33
รวม
6
22
22
22
72
รัฐบาล
1
2
2
2
7
FCPF
5
20
20
20
65
สรุปกิจกรรมและงบประมาณทั้งหมด
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญ)
องคประกอบ
2558 2559 2560 2561
องคประกอบที่ 1 ทั้งหมด (1a + 1b +1c)
571
617
600
543
องคประกอบที่ 2 ทั้งหมด (2a + 2b +2c + 2d)
355
430
295
235
องคประกอบที่ 3 ทั้งหมด
44
44
33
0
องคประกอบที่ 4 ทั้งหมด (4a + 4b)
10
45
55
15
องคประกอบที่ 6 ทั้งหมด
6
22
22
22
รวม
986 1,158 1,005
815
รัฐบาล
93
108
91
72
FCPF
893 1,050 914
743
งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญ)
องคประกอบ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
รวมองคประกอบที่ 1 (1a + 1b +1c)
1,631 1,021 1,001 1,040
รวมองคประกอบที่ 2 (2a + 2b +2c + 2d)
2,525 2,208 1,171 1,161
รวมองคประกอบที่ 3
580
395
180
0
รวมองคประกอบที่ 4 (4a + 4b)
2,660 1,480
400
250
รวมองคประกอบที่ 6
0
0
0
0
รวม
7,396 5,104 2,752 2,451
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รวม
2331
1,256
121
125
72
3964
364
3,600
รวม
4,693
7,065
1,155
4,790
0
17,703
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ผูใหการสนับสนุนดานเงินทุน
งบประมาณสนับสนุนที่จะไดรับภายใตขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสจากแหลง
ทุนอื่นๆ โดยประมาณ มีรายละเอียดดังนี้
จาก ITTO
220,000 เหรียญสหรัฐ
จากโครงการ WWF Treemaps
220,000 เหรียญสหรัฐ
จากโครงการ LEAF-USAID (ในสวนของประเทศไทย)
225,000 เหรียญสหรัฐ
3
จาก ADB
300,000 เหรียญสหรัฐ
รวม
965,000 เหรียญสหรัฐ
ประเทศไทยยังคงตองหาแหลงสนับสนุนจากแหลงอื่น เชน UN-REDD, USAID, ITTO, WWF, GIZ,
ADB และ JIA เปนงบประมาณเพิ่มเติมทั้งหมด 14,043,000 เหรียญสหรัฐ
______________________
3

ดูบันทึกแนวคิดในภาคผนวกที่ 5-1
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องคประกอบที่ 6: การออกแบบกรอบการตรวจติดตามและการประเมินผล
มาตรฐาน 6: เนื้อหา R-PP ที่ตองการในองคประกอบนี้:
การออกแบบกรอบการตรวจติดตามและการประเมินผล
ขอเสนอตองอธิบ ายถึ งตัว ชี้วัดที่จ ะใช ในแผนการตรวจติดตามการดําเนินการในกระบวนการเตรีย มความพรอมและกิจกรรม
เรดดพลัส และการระบุถึงความไมพรอมในการดําเนินงานในเรื่องของเวลาและคุณภาพ ขอเสนอตองแสดงถึงกรอบการดําเนินงาน
ที่ชวยใหมีการจัดการดานการเงินและทรัพยากรตางๆ ที่โปรงใส และเปนไปตามกําหนดการของกิจกรรม

กิจกรรมการเตรียมการเรดดพลัสที่บรรยายมาแลวขางตนมีเจตจํานงใหประเทศไทยมีความพรอม
ในชวงสี่ปขางหนา ในอันที่จะเขาถึงแหลงทุนเรดดพลัสของโลก ทั้งจากโครงการภาคบังคับและตลาดสมัครใจ
ในรูปแบบที่จะพัฒนาขึ้นมา นับเปนสิ่งสําคัญสําหรับประเทศไทยที่จะเขารวมการเจรจาระดับนานาชาติอยาง
เต็มรูปแบบ ซึ่งเปนเรื่องจําเปนและกระบวนการเตรียมการยังตองการประสบการณจากการดําเนินการ
ในกิจกรรมเรดดพลัสตางๆ ที่สะทอนนโยบายแหงชาติและกิจกรรมในอนาคต ตลอดจนทาทีของรัฐบาลในการ
เจรจาในระดับนานาชาติ
กิจกรรมเรดดพลัสในระยะการเตรียมความพรอม จะมีความยุงยากซับซอนอยางยิ่งในการจัดการ
เนื่ อ งจากมี ค วามหลากหลายของกิ จ กรรมและมี ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง จึ ง จํ า เป น ต อ งอาศั ย
การดําเนินการที่เปนนวัตกรรม และการสนับสนุนจากแหลงทุนที่หลากหลาย ควรมีการจัดตั้งสํานักงานเรดดพลัส
ที่มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ซึ่งจะเปนองคประกอบที่สําคัญ สําหรับการดําเนินการ พรอมทั้งมีวิธีการที่ดี
ในการตรวจติดตามและประเมินผล เพื่อรับประกันความมีประสิทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงคทั้งมวล
วัตถุประสงคของกรอบการตรวจติดตามและการประเมินผล คือ การจัดใหสํานักงานเรดดพลัสมี
วิธีการจัดการระยะเตรียมความพรอมที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อสรางความมั่นใจ
ในการประสานงานกับบรรดาผูใ หทุนสนับสนุน บงชี้ชองวางของกิจกรรมที่จําเปนในการดําเนินการยุทธศาสตร
เรดดพลัส ตลอดจนการประเมินและสังเคราะหผลผลิตจากกิจกรรมตางๆ
ยุทธศาสตรเรดดพลัสจะไดรับการพัฒนารายละเอียดในระยะการเตรียมความพรอมจากผลของ
การศึกษานํารองที่จะนําไปสูการปฏิบัติ และการตรวจติดตามและการประเมินผลอยางสม่ําเสมอนับเปนสิ่งสําคัญ
เชนกัน ตารางที่ 6-1 แสดงรายละเอียดของการออกแบบกรอบการตรวจติดตาม
กิจกรรมนํารองหลายกิจกรรมและการสรางศักยภาพจะดําเนินการโดยโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
จากผูใหทุน สํานักงานเรดดพลัสจะตองดําเนินการลงทะเบียนกิจกรรมทั้งหมดอยางละเอียด อันเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการตรวจติดตามทั้งหมด
งานแรกของสํานักงานเรดดพลัสคือการจัดทําแผนงาน 4 ป ของระยะเตรียมความพรอม รวมทั้ง
กิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากผูใหทุนและโครงการที่ดําเนินการโดยองคการพัฒนาเอกชนและภาคเอกชน
ที่มุงสูตลาดสมัครใจ แผนงานนี้จะตองมีการประเมิน มีการพัฒนา ตามศักยภาพที่มีอยูในการดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดไวดานลาง
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสียเปนสิ่งจําเปนในอันที่จะยืนยันกับจังหวัด
และตําบลที่มีกิจกรรมลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่ถูกจัดเปนกิจกรรมนํารอง และการเจรจาเหลานี้
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จะทําใหไดรายละเอียดของกําหนดการดําเนินงาน สํานักงานเรดดพลัสจะเปนหนวยงานที่ดําเนินการตรวจ
ติดตามและการประเมินผลตามกรอบเวลาในตารางที่ 6-1
ตารางที่ 6-1: การตรวจติดตามการดําเนินงานโดยสํานักงานเรดดพลัส ซึ่งไดรับการสนับสนุนและการให
ขอมูลจากหนวยงานประสานเรดดพลัสระดับจังหวัด 77 จังหวัด (ตามภาพที่ 1a-3)
องค
ผลผลิต
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
ประกอบ
การดําเนินงาน
1a
1. มีศูนยขอมูล
•จัดตั้งศูนยขอมูล •สํานักงานเรดด
เรดดพลัสใน
เรดดพลัส และ.
เรดดพลัสและ
พลัสระดับชาติ
การเตรียม
สํานักงาน
สํานักงานเรดด •หนวยงาน
ความพรอม
เรดดพลัสระดับชาติ พลัสระดับชาติ
ประสานเรดด
เปนไปอยางมี
และระดับจังหวัด
และระดับจังหวัด พลัสระดับ
ประสิทธิภาพ
พรอมบุคลากร
พรอมบุคลากร
ภูมิภาค
ประสิทธิผล
อุปกรณเครื่องมือ
อุปกรณเครื่องมือ •ศูนยขอมูล
และโปรงใส
และทุนสนับสนุน เรดดพลัส
2. แนวทางการ
การดําเนิน
เตรียมความพรอม
•แตงตั้ง
และการพัฒนา
ศักยภาพผูเกี่ยวของ คณะทํางานดาน
วิชาการ
•การพัฒนาและ
แลกเปลี่ยน
ความรูเรดดพลัส
ผลลัพธ

ทุกภาคสวนทัง้
ระดับประเทศ
และภูมิภาค
ไดรับขอมูล
ขาวสารและ
ไดรับการเพิ่ม
ศักยภาพใน
การดําเนินงาน
ดานเรดดพลัส

1b

•จัดทําแผนการ
เผยแพรขอมูล
และการเพิ่ม
ศักยภาพของทุก
ภาคสวน
• การประชุม
คณะทํางานดาน
วิชาการ
• การประชุม
หารือเชิง
ปฏิบัติการ
• การเผยแพร
ขอมูลและการ
ประชาสัมพันธ
• การเสริมสราง
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•รายงานการ
ประชุม
ประจําป
นําเสนอ
คณะทํางาน
เฉพาะกิจดาน
เรดดพลัส
•จํานวน/
ประเภทของสื่อ
เพื่อการ
ประชาสัมพันธ
•จํานวน/รอยละ
ของผูเขารับ
การเพิ่ม
ศักยภาพ

กรอบเวลา
พ.ศ. 2558
ประชุม
ทบทวนทุก
4 เดือน

พ.ศ. 25582561
ประชุม
ทบทวนป
ละ 2 ครั้ง
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ผลลัพธ

ทุกภาคสวน
ไดรับรูและมี
ความเขาใจใน
การดําเนิน
กิจกรรม
เรดดพลัส

องค
ประกอบ

1c

2b

2c

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

ศักยภาพ
• การเขารวมการ
ประชุมระดับ
นานาชาติ
1. ตัวแทนทุกภาค •มีการประชุม
•รายงานการ
สวนไดเขารวม
แลกเปลี่ยนความ ประชุม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและหรือ
แลกเปลีย่ น
คิดเห็นและรวมใน
เวทีประชาสังคม ความคิดเห็น
กระบวนการจัดทํา
ของผูมีสวนได
แนวทางและ
สวนเสียเกี่ยวกับ
มาตรการในการ
กิจกรรม
ดําเนินกิจกรรม
เรดดพลัส
เรดพลัส
•หารือแนวทางใน
2. แนวทางการ
การพัฒนากรอบ
พัฒนากรอบการรอง ในการรองทุกข
ทุกข
ในทุกระดับ
ยุทธศาสตรเรดด
•การพัฒนาและ •เอกสารตีพิมพ
พลัสระดับชาติที่ผา น ตีพิมพ
ยุทธศาสตร
กระบวนการรับฟง
ยุทธศาสตรเรดด เรดดพลัส
ความคิดเห็น
พลัสระดับชาติที่ ระดับชาติ
ผานกระบวนการ
รับฟงความ
คิดเห็น
แนวทางการจัดการ •การออกแบบ
•กลไกดาน
ดานการเงินและการ และพัฒนากลไก การเงินและ
แบงปนผลประโยชน ดานการเงินและ ระบบการ
ระบบการแบงปน แบงปน
ผลประโยชนโดย ผลประโยชน
การวิจัยและการ
ปรึกษาหารือ
มาตรฐานหรือ/และ •กําหนดมาตรฐาน •มาตรฐานใน
มาตรการในการ
สําหรับการ
การดําเนิน
พัฒนากิจกรรม
ดําเนินกิจกรรม
กิจกรรม
เรดดพลัส
เรดดพลัส
เรดดพลัส
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ผลลัพธ

องค
ผลผลิต
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
กรอบเวลา
ประกอบ
2d
มีแนวทาง/มาตรการ • การศึกษาและ • รายงานการ
2558ปกปองผลกระทบ
2560
ประเมินทาง
ประเมินผล
ตอสังคมและ
สังคมและ
กระทบทาง
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
สังคมและ
ระดับ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร
• มีระบบขอมูล
• ออกแบบระบบ
ขาวสาร
ขอมูลขาวสาร
Safeguards
safeguard
3
ระดับการปลอย
• พัฒนาระดับการ • เอกสารตีพิมพ พ.ศ. 2558อางอิง
2560
ปลอยอางอิง
ระดับการ
ระดับชาติและ
ปลอยอางอิง ประชุม
ระดับจังหวัด
ระดับชาติและ ทบทวนป
• บูรณาการขอมูล ระดับจังหวัด ละ 2 ครัง้
ปาไม
4a

1. ระบบการตรวจ • ทบทวนการ
ติดตาม การรายงาน เปลี่ยนแปลงการ
และการทวนสอบ
ใชท่ดี ิน
การลดการปลอย
• ทบทวนแผนที่
กาซเรือนกระจกใน
ปาไม
พื้นที่
• จัดทําการ
ประเมินปริมาณ
คารบอนกักเก็บ
ภาคปาไม
ระดับชาติ
• พัฒนาระบบการ
ติดตามไฟปา
แหงชาติ
• การฝกอบรม
ดานการตรวจ
ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง
ปริมาณคารบอน
กักเก็บแกชุมชน
• การเขารวมการ
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• รายงานการ
ปลอยกาซ
เรือนกระจก
ภาคปาไม
ระดับประเทศ
• เผยแพรแผนที่
ปาไมตาม
ขอมูลลาสุดที่มี
• รายงาน
ปริมาณ
คารบอนกัก
เก็บระดับชาติ
• รายงานการ
เปลี่ยนแปลง
ปริมาณ
คารบอนกัก
เก็บของชุมชน
• แนวทางการ
สํารวจ
ทรัพยากร

พ.ศ. 25582560
ประชุม
ทบทวนป
ละ 2 ครั้ง
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ผลลัพธ

องค
ประกอบ

4b

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

กรอบเวลา

ตรวจติดตาม
ปาไมแหงชาติ
คารบอนกักเก็บ
ของชุมชน
• ระบบการสํารวจ
และจัดทํา
ฐานขอมูล
ทรัพยากรปาไม
แหงชาติ
ระบบการตรวจ
• รับฟงความ
• รายงานการ
ติดตามผลประโยชน
คิดเห็นจาก
ประชุมเชิง
รวม
หนวยงานที่เก็บ
ปฏิบัติการ
รวบรวมขอมูลที่
ระหวาง
เกี่ยวของใน
หนวยงาน
ปจจุบนั และ
วินิจฉัยชองวาง
• รับฟงความ
• รายงานการ
คิดเห็นและ
ประชุมเชิง
แบงปนขอมูล
ปฏิบัติการ
ดาน
เรื่องการเก็บ
ผลประโยชน
รวบรวม
รวมระหวาง
ขอมูลและ
หนวยงาน และ
การแบงปน
เก็บรวบรวม
ขอมูล
ขอมูลที่จําเปน
เพิ่มเติม
• จัดทําระบบการ • รายงาน
เปรียบเทียบ
แหงชาติเรื่อง
ขอมูลดาน
ผลประโยชน
ผลประโยชนรวม รวมภายใต
และบูรณาการ
กลไก
เขากับระบบการ เรดดพลัส
ติดตามปาไม
แหงชาติ

ความสําเร็จของผลลัพธจากทุกองคประกอบที่กลาวขางตน ขึ้นอยูกับจํานวนสมมติฐานและความ
เสี่ยงดังรายละเอียดในตารางที่ 6-2 โดยมีกิจกรรมและงบประมาณดังรายละเอียดในตารางที่ 6-3
ตารางที่ 6-2: สมมุติฐานและความเสี่ยงที่เกี่ยวของในแตละองคประกอบ
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องคประกอบ
สมมุติฐานและความเสี่ยง
1a
สมมุติฐาน
• คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติกําหนดกรอบ
ภาระหนาทีส่ ําหรับทิศทางและการอํานวยการกิจกรรมของเรดดพลัส
• มีการจัดตั้งสํานักงานเรดดพลัสและแตงตั้งคณะทํางานระดับชาติและระดับจังหวัด
• ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการกองทุนเรดดพลัสบรรลุขอตกลงและมีการจัดตั้ง
• มีบุคลากรประจําในสํานักงานเรดดพลัส
• คณะทํางานเฉพาะกิจเรดดพลัสมีการประชุมทุกสามเดือน
• บุคลากรภาครัฐและตัวแทนผูมสี วนไดสวนเสียรวมกันจัดการฝกอบรม
• รัฐบาลสนับสนุนบุคลากรและพืน้ ที่อยางเพียงพอ
ความเสี่ยง
• ความลาชาในการโอนเงิน
• บุคลากรที่มีคุณภาพไมเพียงพอ
• จัดหาอุปกรณการดําเนินงานลาชา
• การจัดตั้งสํานักงานลาชา
2b

สมมุติฐาน
• ไดรับการสนับสนุนจากผูมสี วนไดสวนเสีย
• รัฐบาลสนับสนุนขอเสนอเชิงยุทธศาสตร
• ผูมีสวนไดสวนเสียตกลงในการเจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเพื่อลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก
• กรมชลประทาน บริษทั ทําเหมืองและอื่นๆ เห็นชอบในกลยุทธการประเมินผลกระทบ
ทางสังคมและสิง่ แวดลอมที่เขมงวด และดําเนินการตามผลการตรวจติดตาม
• ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนเห็นชอบตอการจัดการแบงปนผลประโยชนที่เทาเทียม
ความเสี่ยง
• ผูมีสวนไดสวนเสียไมเห็นชอบในขอเสนอเชิงยุทธศาสตรที่สาํ คัญบางประการ
• นักการเมืองระดับชาติและระดับทองถิ่นเขามาแทรกแซงกระบวนการวางแผนการใช
ที่ดิน

2c

สมมุติฐาน
• มีความเห็นเปนเอกฉันทเกี่ยวกับการจัดการแบงปนผลประโยชนที่เทาเทียมกัน
•
ความเสี่ยง
• ไมสามารถแกไขความคิดเห็นที่ไมตรงกันเกี่ยวกับการจัดการแบงปนผลประโยชน

องคประกอบ
สมมุติฐานและความเสีย่ ง
2d
สมมุติฐาน
• ชุมชนที่ไดรบั การคัดเลือกมีความเขาใจเปนอยางดีและเห็นชอบในการดําเนินการตาม
มาตรการตางๆ ที่จะนําไปสูการปฏิบัติ
• ผูมีสวนไดสวนเสียตกลงในการเจรจาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิ เพื่อลดการปลอย
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3

4

กาซเรือนกระจก
• มีการทดลองอุปกรณเฝาระวังและประสบผลสําเร็จ
ความเสี่ยง
• นักการเมืองระดับชาติและระดับทองถิ่นเขามาแทรกแซงกระบวนการวางแผนการใช
ที่ดิน
• ระบบความปลอดภัยในการอนุญาตการเฝาระวังลมเหลว
สมมุติฐาน
• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื กรมปาไม และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง สามารถรวบรวมขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับการตัดฟนไมในพื้นที่ที่คัดเลือก
• หนวยงานตางๆ สามารถตกลงในเรื่องขอมูลทรัพยากรปาไม และวิธีการกําหนดเสน
ฐานการปลอยอางอิง
ความเสี่ยง
• การแบงปนขอมูลของหนวยงานภาครัฐลมเหลว
สมมุติฐาน
• มีการรายงานขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน (การเกษตร การสรางเขื่อน
การทําเหมือง ฯลฯ) ที่ถูกตองในแตละชวงเวลา
• ขอมูลจากดาวเทียมและแหลงอื่นๆ มีความถูกตองและเพียงพอ
• มีเทคนิคและแนวทางทีช่ ัดเจนในการประเมินการกักเก็บคารบอน และมาตรการใน
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปาไม
ความเสี่ยง
• อุปสรรคในการไดมาของขอมูลที่จําเปน
• ความยาก/เปนไปไมได ในการตรวจติดตามการรั่วไหล
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ตารางที่ 6-3: กิจกรรมและงบประมาณในการตรวจติดตามและการประเมินผล
องคประกอบที่ 6: กิจกรรมและงบประมาณสําหรับการตรวจติดตามและ
การประเมินผลการดําเนินงาน
งบประมาณ (หนวย: พันเหรียญสหรัฐ)
กิจกรรม
2558 2559 2560 2561 รวม
การจัดเตรียมรายงานการตรวจติดตามและการเผยแพร
ขอมูล
6
11
11
11
39
การประชุมรายงานความกาวหนากับผูมีสวนไดสวนเสีย
0
11
11
11
33
Total
6
22
22
22
72
Government
1
2
2
2
7
FCPF
5
20
20
20
65
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1a: การจัดการเตรียมความพรอมในระดับประเทศ
ภาคผนวก 1a-1: การปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากทั่วโลก

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ประเทศ
จีน
สหรัฐ
สหภาพยุโรป (27)
สหภาพยุโรป (15)
สหพันธรัฐรัสเซีย
อินเดีย
บราซิล
ญี่ปุนapan
อินโดนีเซีย
เยอรมัน
ออสเตรเลีย
อิหราน
แคนานาดา
เม็กซิโก
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
สหราชอาณาจักร
แอฟริกาใต
ซาอุดีอาระเบีย
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ไนจีเรีย
อารเจนตินา
สเปน
เวเนซูเอลา
ยูเครน
ไทย
โปแลนด
ตุรกี
มาเลเซีย
ปากีสถาน
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ปริมาตร(MtCO2e)
10,081.53
6,775.45
4,823.38
3,970.69
2,317.30
2,304.39
2,136.21
1,297.78
1,170.02
926.67
736.6
727
726.63
706.46
679.36
626.22
559.65
542.1
531.82
497.18
490.17
450.46
393.16
387.11
382.91
379.44
366.86
353.97
337.29
333.35

%
21.64
14.5435
10.3534
8.5231
4.9741
4.9464
4.5854
2.7857
2.5114
1.9891
1.5811
1.5605
1.5597
1.5164
1.4582
1.3442
1.2013
1.1636
1.1416
1.0672
1.0522
0.9669
0.8439
0.8309
0.8219
0.8145
0.7875
0.7598
0.724
0.7155
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ลําดับ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
อียิปต
เนเธอรแลนด
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
แองโกลา
คาซัคสถาน
สิงคโปร
เมียนมาร
อิรัค
อุซเบกิสถาน
เวียดนาม
โคลอมเบีย
คาเมรูน
คูเวต
ซูดาน
แอลจีเรีย
แทนซาเนีย
เบลเยี่ยม
เปรู
โบลิเวีย
ลิเบีย
เอกวาดอร
เอธิโอเปย
ฟลิปปนส
บังคลาเทศ
ปารากวัย
โรมาเนีย
กรีซ
สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลี
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ซีเรีย
แซมเบีย
เติรกเมนิสถาน
ชิลี
โอมาน
อิสราเอล
186

ปริมาตร(MtCO2e)
316.27
287.2
285.84
256.27
254.16
246.28
234.48
222.59
221.68
220.05
218.75
215.44
198.97
196.5
172.7
170.94
161.45
157.15
149.03
147.8
142.72
138.92
131.99
131.45
130.77
117.48
116.96
115.59
115.58
106.11
103.55
99.04
97.58
96.4
92.07
90.41
89.48

%
0.6789
0.6165
0.6136
0.5501
0.5456
0.5286
0.5033
0.4778
0.4758
0.4723
0.4695
0.4624
0.4271
0.4218
0.3707
0.3669
0.3466
0.3373
0.3199
0.3173
0.3063
0.2982
0.2833
0.2822
0.2807
0.2522
0.2511
0.2481
0.2481
0.2278
0.2223
0.2126
0.2095
0.2069
0.1976
0.1941
0.1921
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ลําดับ
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

ประเทศ
เบลารุส
ออสเตรีย
นิวซีแลนด
โปรตุเกส
มาดากัสการ
กาตาร
สวีเดน
ฟนแลนด
ฮังการี
อาเซอรไบจาน
บอตสวานา
ไอรแลนด
โมซัมบิก
กานา
ซิมบับเว
เดนมารค
โกตดิวัวร
ตรินิแดดและโตเบโก
ชาด
เซอรเบีย
ปาปวนิวกินี
เคนยา
บัลแกเรีย
กัวเตมาลา
สวิตเซอรแลนด
กัมพูชา
ฮอนดูรัส
นิการากัว
นอรเวย
สโลวาเกีย
คิวบา
โมร็อกโก
ลาว
ศรีลังกา
มอนเตเนโกร
มองโกเลีย

ปริมาตร(MtCO2e)
86.76
82.42
81.76
79.61
75.49
74.69
73.99
69.43
67.19
64.21
61.23
60.69
59.5
58.71
57.53
57.44
57.29
54.35
53.85
52.98
52.66
51.97
51.56
50.9
50.19
47.5
47.15
46.19
44.8
43.69
43.59
42.74
40.87
40.86
39.89
39.43

187

%
0.1862
0.1769
0.1755
0.1709
0.162
0.1603
0.1588
0.149
0.1442
0.1378
0.1314
0.1303
0.1277
0.126
0.1235
0.1233
0.123
0.1167
0.1156
0.1137
0.113
0.1116
0.1107
0.1093
0.1077
0.102
0.1012
0.0991
0.0962
0.0938
0.0936
0.0917
0.0877
0.0877
0.0856
0.0846
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ลําดับ
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

ประเทศ
ยูกันดา
บุรุนดี
เนปาล
บารเรน
มาลี
กินี
บูรกินาฟาโซ
สาธารณรัฐโดมินิกัน
เยเมน
บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา
ปานามา
เบนิน
เซเนกัล
อีเควทอเรียลกินี
จอรแดน
ตูนิเซีย
โครเอเชีย
อัฟกานิสถาน
เอสโตเนีย
นามิเบีย
มาลาวี
เลบานอน
บรูไน
สาธารณรัฐคองโก
ลิทัวเนีย
ไนเจอร
สโลเวเนีย
เบลีซBelize
โตโก
ไลบีเรีย
อุรุกวัย
จอรเจีย
อารเมเนีย
เอลซัลวาดอร
ลักเซมเบิรก
จาไมกา
เซียรราลีโอน

ปริมาตร(MtCO2e)
39.15
37.69
36.71
34.81
32.47
32.37
31.82
30.39
28.95
28.63
28.25
27.85
27.19
25.9
25.67
25.66
25.09
24.94
24.16
23.62
22.66
22.65
22.59
21.79
20.85
20.79
18.7
17.65
16.61
16.48
15.25
14.79
14.17
13.71
13.49
13.15
11.42
188

%
0.084
0.0809
0.0788
0.0747
0.0697
0.0695
0.0683
0.0652
0.0621
0.0615
0.0606
0.0598
0.0584
0.0556
0.0551
0.0551
0.0539
0.0535
0.0519
0.0507
0.0486
0.0486
0.0485
0.0468
0.0448
0.0446
0.0401
0.0379
0.0357
0.0354
0.0327
0.0317
0.0304
0.0294
0.029
0.0282
0.0245
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ลําดับ
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

ประเทศ
ทาจิกิสถาน
มาซิโดเนีย
ไซปรัส
มอลโดวา
เมาริทาเนีย
ลัตเวีย
มอลตา
ไฮติ
คอสตาริกา
เคิรกจิสถาน
แกมเบีย
อัลบาเนีย
ซูรินาเม
เอริเทรีย
กาบอง
มอริเชียส
ไอซแลนด
กินี-บิสเซา
บาฮามาส
กายอานา
เลโซโท
หมูเกาะโซโลมอน
สวาซิแลนด
เกรเนดา
จิบูตี
ฟจิ
รวันดา
แอนติกัวและบารบิวดา
เซนตลูเซีย
มัลดีฟ
เซเชลล
เคปเวิรด
วานูอาตู
ปาเลา
คอโมโรส

ปริมาตร(MtCO2e)
10.46
10.34
9.86
9.75
9.62
8.71
8.55
7.9
7.47
7.27
6.97
6.9
6.82
6.65
6.56
6.46
4.22
4.01
3.88
3.87
2.7
2.24
2.13
1.93
1.73
1.58
1.47
1.15
1.12
1.11
0.95
0.7
0.62
0.58
0.44
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%
0.0225
0.0222
0.0212
0.0209
0.0206
0.0187
0.0184
0.017
0.016
0.0156
0.015
0.0148
0.0146
0.0143
0.0141
0.0139
0.0091
0.0086
0.0083
0.0083
0.0058
0.0048
0.0046
0.0041
0.0037
0.0034
0.0032
0.0025
0.0024
0.0024
0.002
0.0015
0.0013
0.0012
0.0009
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ลําดับ
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
รวม

ประเทศ
ซามัว
ตองกา
เซนตคิตสและเนวิส
เซาตูเมและปรินซิป
โดมินิกัน
นาอูรู
เซนตวินเซนตและเกรนาดีนส
คิริบาส
หมูเกาะคุก
นีอูเอ
ภูฏาน
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ปริมาตร(MtCO2e)
0.4
0.4
0.38
0.21
0.2
0.19
0.16
0.11
0.02
-0.01
-2.81

46,587.44

%
0.0009
0.0009
0.0008
0.0005
0.0004
0.0004
0.0003
0.0002
0.000043
-0.000012
-0.006
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ภาคผนวก 1a-2 กิจกรรมดานปาไมในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการใหขอมูลแกกิจกรรมเรดดพลัส
โครงการ
โครงการจัดทํา
แนวเชื่อมตอ
เพื่ออนุรักษความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในกลุม
ประเทศ
อนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง

หนวยงานปฏิบัติ
กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา
และพันธุพชื
โดยไดรับ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
ธนาคารพัฒนา
แหงเอเชีย

รายละเอียด
โครงการจัดทําแนวเชื่อมตอเพื่ออนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพไดดําเนินการระหวาง
พ.ศ. 2549-2552 ในพื้นที่แนวเชื่อมตอเทือกเขา
ตะนาวศรี อยูระหวางกลุมปาตะวันตกและกลุม
ปาแกงกระจาน โดยไดคัดเลือกชุมชน 20
หมูบานในจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี
กิจกรรมนํารองประกอบดวย 5 กิจกรรมหลัก คือ
(1) การลดความยากจน (2) การวางแผนการใช
ที่ดินและการจัดการที่ดนิ (3) การฟนฟูระบบ
นิเวศ (4) การเสริมสรางศักยภาพ และ (5) การ
จัดการทางการเงินอยางยั่งยืน
การพัฒนากลไก คณะ
โครงการศึกษาลุมน้าํ แมลาว ตําบลเวียงปาเปา
การจาย
เศรษฐศาสตร
จังหวัดเชียงราย ตอนเหนือของประเทศไทย
คาบริการ
มหาวิทยาลัย
การศึกษาแสดงใหเห็นวา การอนุรักษลุมน้าํ
การปกปองลุมน้าํ เกษตรศาสตร
มีโอกาสสรางรายไดจากการบริการในอัตรา 36
และปรับปรุงการ โดยการสนับสนุน เหรียญ/ครอบครัว/ป จากการชดเชยรอยละ 20
ดํารงชีวิตของ
ของ
ในปจจุบนั รอยละ 95 ของผูอยูปลายน้ําไดรับ
ชุมชน:
Winrock
ประโยชนและยินดีที่จะจายคาชดเชยใหแกชุมชน
การศึกษานํารอง International ตนน้าํ เพื่อใหตนเองมีน้ําที่มีคุณภาพและมีความ
บริเวณลุมน้ําที่สูง
สม่ําเสมอตลอดไป
ที่วิกฤตใน
ประเทศไทย
กรณีศึกษาการ มหาวิทยาลัย
ลุมน้ําแมแตง ครอบคลุมพื้นที่ 13,000 เฮคแตร
จายคาบริการ
เกษตรศาสตร
ตั้งอยูที่จังหวัดแพร ตอนเหนือของประเทศไทย
สิ่งแวดลอมใน
หมูบานที่อยูตน น้าํ ปลูกขาวโพด การบริการดาน
และประเทศ
เอเซียตะวันออก ฝรั่งเศส
นิเวศในพื้นทีน่ ี้เปนการควบคุมการกรอนของดิน
เฉียงใต (ไทยและ
และการเคลื่อนยายตะกอน
ลาว)
(http://www.thecommonsjournal.org/ind
ex.php/ijc/article/view/131/62)
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2549-2552

2549-2551
ไมมีการ
ดําเนินการ
จาย
คาบริการใน
พื้นที่ศึกษา

ไมมีการ
ดําเนินการ
จาย
คาบริการใน
พื้นที่ศึกษา
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โครงการ
โครงการ
คารบอนเครดิต
ภาคปาไมสาํ หรับ
เกษตรกรใน
ระบบวนเกษตร
รายยอย

หนวยงานปฏิบัติ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
และ Michigan
State
University

โครงการปลูกปา
ชายเลน
ในจังหวัดจันทบุรี
โครงการปลูกปา
ขนาดเล็ก

JICA และ
องคการบริหาร
จัดการกาซเรือน
กระจก โดย
ความรวมมือกับ
กรมปาไม กรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
และจังหวัด
จันทบุรี
TGO และกรม
ปาไม โดยการ
สนับสนุนของ
FAO
กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา
และพันธุพชื โดย
การสนับสนุน
ของ USAID ผาน
WINROCK
International

การพัฒนา
แบบจําลองพื้นที่
เรดดในประเทศ
ไทย
การลดการปลอย
กาซเรือนกระจก
จากภาคปาไมใน
เอเซีย

รายละเอียด
พื้นที่โครงการอยูที่จังหวัดสกลนครทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีการ
ตรวจวัดและการตรวจติดตามการดูดซับคารบอน
และการฝกอบรมการวัดและการตรวจติดตามใน
ระดับชุมชน ในระยะแรก (พ.ศ. 2550-2553)
โครงการเนนสวนปาสักในเครือขายชุมชนอินแปง
การประเมินการดูดซับคารบอนรายปสาํ หรับ
ไมสัก เทากับ 10.62 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา/เฮคแตร/ปรวมเทากับ 75,000 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ทีส่ ามารถซื้อขาย
ไดในป พ.ศ. 2554 มีระยะเวลา 15 ป
โครงการมีเปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
สรางความเขมแข็งแกองคกรในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก พื้นที่ศึกษาเปนปาชายเลน
ปากแมนา้ํ เวฬุ จังหวัดจันทบุรี เปนพื้นทีป่ า
สงวนตัง้ แตป พ.ศ. 2505 แตปาชายเลนถูกบุกรุก
ทําลายและเปลี่ยนพื้นที่เปนนากุงในชวงป พ.ศ.
2523-2533 การจัดทําเสนฐานและวิธีการตรวจ
ติดตามของโครงการปลูกปา CDM ขนาดเล็ก
กรมปาไม และกรมทรัพยากรทางทะเลได
ดําเนินการปลูกปาชายเลนตามชายฝง บางแลว
การประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพ 11 แหง สําหรับ
การดําเนินโครงการคารบอนภาคปาไม การ
ประเมินพื้นที่เปนการประเมินตามแนวทางของ
โครงการ CDM ในการวิเคราะหสวนเพิ่ม
โครงการมีวัตถุประสงคในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกจากการทําลายปาและการทําใหปา
เสื่อมโทรมในภูมิภาคอาเซียน ไดแก ไทย กัมพูชา
ลาว เวียดนาม ปาปวนิวกินี และมาเลเซีย
สําหรับประเทศไทย พืน้ ที่ศึกษาอยูที่แหลง
ชีวมณฑลทั้ง 4 แหง
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ชวงเวลา
การซื้อ
คารบอน
ในชวง
แรกเริ่มเดือน
กุมภาพันธ
พ.ศ.2554
เปนเวลา 2 ป

2554

2553

2555 และยัง
อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ภาคผนวก 1a-3:
องคประกอบและหนาที่ของศูนยประสานงานเรดดพลัสภาคประชาชน
ศูนยประสานงานเรดดพลัสภาคประชาชน เปนองคกรที่ประกอบไปดวยผูแทนจากภาค
ประชาชนและภาคประชาสังคมที่คัดเลือกกันเอง มีหนาที่
1) รวบรวมขอมูลขาวสาร สถานการณที่เกี่ยวของกับเรดดพลัสในระดับลาง และเผยแพร
ใหสมาชิกในเครือขาย
2) ประสานงานและใหขอเสนอแนะกับคณะทํางานเฉพาะกิจเรดดพลัสและคณะทํางาน
วิชาการรวมทั้งหนวยงานตางๆ ที่ตั้งขึ้นสําหรับการดําเนินงานเรดดพลัสในชวงการเตรียมความพรอม
3) รวมปฎิบัติการ ติดตามและตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานเรดดพลัสทุกขั้นตอน
4) สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพใหกับแกนนําชาวบานและชุมชน
5) รั บ เรื่ องราวร องทุ ก ข กรณี ช าวบ า นถู กละเมิ ด สิ ท ธิ อั น เนื่ องมาจากการดํ า เนิ น งาน
โครงการเรดดพลัส
6) มีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
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ภาคผนวก 1a-4
รายชื่อองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับเรดดพลัส และกิจกรรมในประเทศไทยที่มีความสัมพันธ
องคกร
กิจกรรม
หนวยงานของรัฐ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ
สิ่งแวดลอม
คณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส
หนวยงานที่รับผิดชอบสําหรับการดําเนินงานของกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสาร
เกียวโตในประเทศไทย รับผิดชอบในเรื่องปาไมของภาครัฐทั้งหมด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
การวางแผนและทําแผนที่การใชประโยชนที่ดนิ ของประเทศ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ รับผิดชอบในการปองกันพืน้ ที่อนุรักษทั้งหมด
พันธุพืช
ผูประสานงานโครงการเรดดพลัส
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
รับผิดชอบในพื้นทีป่ าชายเลนนอกเขตพื้นที่ปาอนุรักษทั้งหมด
ชายฝง
สํารวจทรัพยากรปาชายเลน
กรมปาไม
รับผิดชอบพืน้ ทีป่ าสงวนแหงชาติ และพื้นที่ปา ไม
สํารวจทรัพยากรปาไม
ปาชุมชน
องคการอุตสาหกรรมปาไม
รับผิดชอบสวนปาในภาครัฐ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ ดูแลทุกกิจกรรมเกี่ยวกับปาไมและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
สิ่งแวดลอมจังหวัด
สํานักงานจัดการทรัพยากรปาไม การจัดการทรัพยากรปาไมระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด
ระดับภูมิภาค
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
การบริหารพื้นที่อนุรักษประดับภูมภิ าคและระดับจังหวัด
สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด
สํานักงานนโยบายและแผน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
จัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกระดับชาติ
สิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
การปองกันและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคการบริหารจัดการกาซเรือน การดําเนินงานในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศและ
กระจก (องคการมหาชน)
หนวยงานรับผิดชอบสําหรับโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหสอดคลองกับ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ภาคปาไม
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ จัดทําภาพถายจากดาวเทียม
และภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ กองทุนวิจัยเพื่อพัฒนา REL
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องคกร
วิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
องคกรระหวางประเทศ
ธนาคารโลก
องคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี)
องคการดานไมเขตรอนระหวาง
ประเทศ (องคกร ITTO)
องคกรนานาชาติ Winrock
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
(RECOFTC)
องคการที่ไมใชภาครัฐ
มูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อ
การศึกษาและสิง่ แวดลอม (IPF)
มูลนิธิโลกสีเขียว
สื่อมวลชนสังคมไทยสิ่งแวดลอม

กิจกรรม
ใหคําปรึกษาทางวิชาการ
สนับสนุนความรวมมือเรื่องคารบอนในปา – การจัดทําขอเสนอใน
การเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสสําหรับประเทศไทย
สนับสนุนโครงการความรวมมือทางดานวิชาการ – พัฒนาโครงการ
พื้นที่นาํ รองของประเทศไทย และความมัน่ คงทางอาหาร
พัฒนาศักยภาพทางดานเรดดพลัส
ระบบขอมูลการตรวจติดตามปาไมระดับชาติ
พัฒนาศักยภาพของ REL และ MRV
ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของโครงการเรดดพลัส

ยุทธศาสตรเรดดพลัสสําหรับชุมชนทองถิ่นและผูพงึ่ พิงปา
ปลูกสรางจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพ
กระจายขาวสาร
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ภาคผนวก 1b: การเผยแพรขอมูลขาวสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูมีสวนไดสวนเสีย
ภาคผนวก 1b-1: แบบฝกหัดการกําหนดผูมีสว นไดสวนเสียทุกภาคสวนสําหรับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนขอมู

ขาวสารและการสนทนาในประเทศไทย

ประเทศไทยอยูในกระบวนการจัดทําเอกสารขอเสนอการเตรียมความพรอม เพื่อชวยลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดจากการบุกรุกทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปา การจัดทําขอเสนอดังกลาวมีขอ
กํา หนดให ป ระเทศไทยบรรจุ แนวทางในการดํ าเนิ นงานเพื่อจั ดทํ า ปริ ม าณคาร บ อนตามสถานการณของ
ประเทศ เกี่ยวกับการบุกรุกทําลายปา การเสื่อมโทรมของปา และกิจกรรมเรดดพลัสอื่นๆ พรอมทั้งแสดง
สถานการณ โดยทําการวิเคราะหรวมกับการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับองคประกอบ
หลักของความพรอมเรดดพลัส เปนที่เขาใจวาเรดดพลัสมีศักยภาพในการสงผลประโยชนไปยังชุมชนที่พึ่งพิง
ปาไม รวมทั้งการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน การจัดหาอาชีพทางเลือก การแบงปน
ผลประโยชนอยางเทาเทียมกันของรายไดจากการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ฯลฯ อยางไรก็ตาม
หากยังไมมีการดําเนินการที่เหมาะสม ก็ยังมีการนําเสนอความเสี่ยง ความมั่นคงในอาชีพ การถือครองที่ดิน
ธรรมาภิบาลภาคปาไม วัฒนธรรมประเพณี ความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ สําหรับโปรแกรมเรดดพลัส
ระยะยาว ความเสี่ยงเหลานี้จะตองถูกระบุ ลด และบรรเทา และผูมีสวนไดสวนเสียจะตองมีสวนรวมตั้งแต
ระยะการจัดทําขอเสนอไปจนถึงระยะดําเนินการ
เพื่อใหมั่นใจไดวา การจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบได
การดํ า เนิ น การเรดด พ ลั ส ต องการการเผยแพร แ ลกเปลี่ ย นข อมู ล ข า วสารอย า งกว า งขวาง และด ว ยการ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ เกี่ ย วข อง รวมทั้ ง หน ว ยงานภาครั ฐ ภาคประชาสั ง คม
ภาคเอกชน และชุ ม ชนท อ งถิ่ น ที่ พึ่ ง พิ ง ป า การเผยแพร แ ลกเปลี่ ย นข อมู ล จะต องดํ า เนิ น การในลั ก ษณะ
การสนทนาสองทาง เพื่อทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย
• มีความเขาใจวาเรดดพลัสหมายถึงอะไร
• แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุโดยออมของการบุกรุกทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปา
และผลกระทบดานสิง่ แวดลอมและสังคม
• แลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมที่ผานมาเพื่อชะลอการทําลายปา
และการจัดการปาไมในพื้นที่อนื่ และประเด็นการบริหารจัดการ
• เขาใจแผนของรัฐบาลเพื่อที่จะเริ่มการพัฒนาองคประกอบของขอเสนอการเตรียมความพรอม
• เขาใจบทบาทของตนเองและจะยังคงรวมสนับสนุนงานของรัฐบาลในการพัฒนาขอเสนอการ
เตรียมความพรอมและการดําเนินการศึกษาในระยะเริ่มแรก
• กําหนดโครงสรางการมีสวนรวมอยางเหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับทองถิ่นที่จะทําใหมี
สวนรวมอยางตอเนื่องในกระบวนการเรดดพลัส
• กําหนดกลไกการอุทธรณรองทุกขที่เหมาะสมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นเพื่อใหผูมีสวนได
สวนเสียโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่พึ่งพิงปาไมไดแสวงหาการแกปญหา
การเผยแพร แ ละแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารในระยะต น และการดํ า เนิ น การสุ น ทรี ย สนทนา
(dialogue) ที่มีความหมายตอผูเกี่ยวของอยางกวางขวาง ไมเพียงแตจะสรางความมั่นใจวาเรดดพลัสจะไดรับ
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ความสนใจและการยอมรับ แตยังสรางความไวเนื้อเชื่อใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนการสนับสนุน
ศักยภาพในการเขารวมกิจกรรมเรดดพลัสอยางมีความหมายและมีประสิทธิภาพ การจัดทําขอมูลรายละเอียด
ตําแหนงที่ตั้งของผูมีสวนไดสวนเสียจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดวาผูใดคือผูมีสวนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของ ขอมูลรายละเอียดของผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ ไดแก เขตนิเวศเกษตรและภาค/เขตที่ตั้ง การใช
ประโยชนและวัตถุประสงคของการใชประโยชนจากปา การเปลี่ยนแปลงของปาไมจากประสบการณในทศวรรษ
ที่ผานมา สาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และใครเปนผูทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
การดําเนินการดังกลาวขางตนจะชวยใหสามารถระบุกลุมเปาหมายของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อทําการ
เผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระยะตนของกระบวนการ
จัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอม
คําจํากัดความของผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูมีสวนไดสวนเสียหมายถึงปจเจกบุคคลหรือกลุมที่ไดรับผลกระทบไมวาจะเปนผลกระทบดานบวก
หรือลบ หรือผูที่ทําใหเกิดผลกระทบจากการดําเนินการ ซึ่งบุคคลเหลานี้มีความสนใจหรือมีสวนในโครงการ
และรวมไปถึงกลุมตางๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น และผูที่อาศัยอยูในปาที่มี
ความสนใจในโครงการ การกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียเปนขั้นตอนสําคัญในการหลีกเลี่ยงปญหาในระยะยาว
ตารางขางลางแสดงรายละเอียดของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภาค
ภาคเหนือ

ผูมีสวนไดสวนเสีย
ประชาชนที่พึ่งพิงปาไม กลุมชาติพันธุ
ที่อยูบนพืน้ ที่สูง
(กะเหรี่ยง มง อาขา ลีซู ลั๊วะ
ฯลฯ) ชุมชนเครือขายปาไม
ผูเลี้ยงสัตว เหมืองถานหิน
เหมืองทอง

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ประชาชนที่พึ่งพิงปาไม กลุมชาติ
พันธุที่อยูบนพื้นที่สูง ชุมชน
เครือขายปาไม ชุมชนทองถิน่
เกษตรกร
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ประเภทของระบบนิเวศ – ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปา
สนเขา ป า เต็ ง รั ง ป า ผสมผลั ด ใบ (ป า เบญจพรรณ)
สวนปา ไมสักเปนไมชนิดหลักในปาผสมผลัดใบ
ภาคเหนือเปนเขตพื้นที่ภูเขาและมีพื้นที่ปาไมมากที่สุด
ของประเทศ ปาไมถูกบุกรุกทําลายดวยสาเหตุหลาย
ประการ เชน การเกษตร การตัดไมเกินกําลังของปา
ไฟปา การเลี้ยงสัตว การทําไมฟน การทองเที่ยว
และ ความเหลื่อมล้ําและดานโอกาสและอาชีพ มีการ
ใชประโยชนที่ดินทางการเกษตรที่ไมยั่งยืนในพื้นที่สูง
ปญหาการเคลื่อนยายแรงงานขามพรมแดน ความ
ขัดแยงเรื่องการใชที่ดิน และการสงเสริมการเกษตร
เชิงพาณิชย
ประเภทของระบบนิเวศ – ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปา
ผสมผลัดใบ ปาบุง ปาทาม สวนปา ปาแคระบนดิน
เค็ม สวนยางพารา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ประมาณหนึง่ ในสาม
ของพื้นที่ปะเทศ ประกอบดวยที่ราบสูงโคราชที่โอบ
ดวยแมน้ําโขงทางดานเหนือและตะวันออก เนื่องจาก
เปนภาคที่มปี ริมาณน้าํ ฝนนอยกวาและไมแนนอน กับ
ทั้งดินที่มีความอุดมสมบูรณตา่ํ กวาภาคอื่น จึงเปนภาค
ที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัวประชากรต่ําสุดของประเทศ มี
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ภาค

ผูมีสวนไดสวนเสีย

ภาคใต

ประชาชนที่พึ่งพิงปาไม ชุมชน
เครือขายปาไม ชุมชนทองถิน่
เกษตรกร ผูทําเหมืองแร
เกษตรกรนากุง กลุมชาติพนั ธุ

ภาคกลาง
และภาค
ตะวันออก

ประชาชนที่พึ่งพิงปาไม ชุมชน
เครือขายปาไม ชุมชนทองถิน่
เกษตรกร เกษตรกรนากุง
คนเผาถาน เกษตรกรสวนปา
ผูทําเหมืองแรอุตสาหกรรม กลุม
ชาติพนั ธุที่อยูบนพื้นที่สูง
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อัตราการบุกรุกทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปา
สูงเนื่อง และดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา การ
เคลื่อนยายแรงงานขามพรมแดนเปนเรื่องปกติของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทของระบบนิเวศ – ปาชายเลน ปาดิบชืน้
สวนยางพารา พื้นที่เกษตร ปาพรุ และสวนผลไม
คาบสมุทรภาคใตมีปริมาณน้ําฝนสูงสุดของประเทศ
เปนพื้นที่หลักของการปลูกยางพารา และมีแหลงแร
ดีบุกมหาศาล สถานการณการตัดไมทําลายปาก็ไมตาง
จากภาคอื่น ในชวงไมกปี่ ท ี่ผา นมา ภาคใตไดรับความ
เดือดรอนแสนสาหัสจากอุทกภัยที่เชื่อกันวาทวีความ
รุนแรงจากการตัดไมทาํ ลายปาและการพังทลายของ
ดิน การเกษตรกรรมเปนเศรษฐกิจหลักของภาคใตที่มี
การผลิตเชิงพาณิชยและพืชอาหาร เชน ยางพารา
ปาลมน้ํามัน กาแฟ ไมผล ฯลฯ การขยายพื้นที่
เกษตรกรรมเชิงพาณิชยนําไปสูค วามเสื่อมโทรมของ
พื้นที่ และการเปลี่ยนปาชายเลนเปนนากุงเปนไปอยาง
กวางขวาง
ประเภทของระบบนิเวศ – ปาชายเลน ปาดิบชืน้
ปาดิบแลง ปาผสมผลัดใบ สวนยางพารา ปาพรุ
สวนผลไม
ภาคกลางไดรับการขนานนามวาเปน “อูขาวอูน้ํา”
ของประเทศไทย เปนหนึ่งในพืน้ ที่ที่อุดมสมบูรณที่สุด
ของโลกเพื่อการปลูกขาวและผลไม ชายฝงทะเลภาค
ตะวันออกเปนหนึ่งในจุดหมายปลายทางชายทะเลที่
สมบูรณและดึงดูดนักทองเที่ยวมากที่สุดการสูญเสีย
พื้นที่ปา ไมอยางมหาศาลมีสาเหตุมาจากการพัฒนา
โครงสรางพืน้ ฐาน การตั้งชุมชนเมือง และการเกษตร
เชิงพาณิชย (พืชอาหาร)
มีการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมหลายแหงในภาคนี้
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ภาคผนวก 1b-2: องคการพัฒนาเอกชนที่มีกิจกรรมเรดดพลัสในประเทศไทย
องคกร
กิจกรรมเรดดพลัส
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหง
องคกรนานาชาติทํางานดานปาชุมชน เนนการฝกอบรมและการ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (RECOFTC) สรางเสริมศักยภาพเกี่ยวกับเรดดพลัส
กองทุนสัตวปา โลกประเทศไทย (WWF) องคกรนานาชาติทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษระบบนิเวศ เนนการ
ฝกอบรมและการสรางเสริมศักยภาพ
มูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและ ดําเนินกิจกรรมสรางเสริมศักยภาพของชุมชนทองถิ่นและผูพึ่งพิง
สิ่งแวดลอม (IPF)
ปาและสงเสริมการมีสวนรวมอยางเต็มรูปแบบและมี
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนทองถิ่นและผูพึ่งพิงปา
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ
กิจกรรมดานการฟนฟูปา ไมและการสรางจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอม
สถาบันวิจัยการพัฒนาประเทศไทย
กิจกรรมดานการวิจัยนโยบายสาธารณะ การวิเคราะหทางเทคนิค
(TDRI)
(ดานเศรษฐศาสตรเปนสวนใหญ) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว
มูลนิธิรักษไทย
พัฒนามาจาก CARE International มีกิจกรรมดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เครือขายปาชุมชน
เครือขายกิจกรรมปาชุมชนที่กระจายอยูทั่วประเทศ
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ภาคผนวก 1b-3: ความเห็นของคณะทํางานเพื่อโลกเย็นที่เปนธรรม
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ภาคผนวก 1b-4(1): ความเห็นของชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาที่มตี อรางขอเสนอโครงการการเตรียมความ
พรอมตอกลไกเรดดพลัส
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ภาคผนวก 1b-4(4): ความเห็นของชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาที่มตี อรางขอเสนอโครงการการเตรียมความ
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ภาคผนวก 1b-4(5): ความเห็นของชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาที่มตี อรางขอเสนอโครงการการเตรียมความ
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ภาคผนวก 1b-4(6): ความเห็นของชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาที่มตี อรางขอเสนอโครงการการเตรียมความ
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ภาคผนวก 1b-4(7): ความเห็นของชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาที่มตี อรางขอเสนอโครงการการเตรียมความ
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ภาคผนวก 1b-5: การประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ธนาคารโลก/แผนงานลดการปลอยกาซเรือนกระจกในปาไม
เอเชีย ใหทุนสนับสนุน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ธนาคารโลก/แผนงานลดการปลอยกาซเรือนกระจกในปาไมเอเชีย ให
ทุนสนับสนุน: การตรวจพิจารณารางขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสของประเทศ
ไทย โดยองคกรภาคประชาสังคม/ ชุมชนทองถิ่น/ กลุมสตรี/ กลุมชาติพันธุตางๆ
วันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2556
ความเปนมา
กองทุนหุนสวนคารบอนปาไม (FCPE) กําลังชวยประเทศกําลังการพัฒนา (36 ประเทศ) ในภูมิภาค
เขตรอนและเขตกึ่งรอน สรางขีดความสามารถเพื่อลดการปลอยกาซจากการทําลายปาและปาเสื่อมโทรม
การอนุรักษคารบอนกักเก็บในปาไม การจัดการปาไมอยางยั่งยืน และการเสริมสรางการกักเก็บคารบอนในปาไม
(กลไกเรดดพลัส) ตลอดจนเพื่อสรางระบบแรงจูงใจสําหรับกลไกเรดดพลัสในอนาคต (ขอมูลเพิ่มเติมของ
กองทุนหุนสวนคารบอนปาไมสามารถดูไดที่ www.forestcarbonpartnership.org)
กองทุนการเตรียมความพรอม (Readiness Fund) สนับสนุนเงินแบบใหเปลาแกประเทศสมาชิก
กลไกเรดดพลัส (แตละประเทศเปนจํานวนมากถึง 3.8 ลานเหรียญสหรัฐ) เพื่อการจัดเตรียมความพรอม
สําหรับกิจกรรมตอไปนี:้
i.

การจัดเตรียมยุทธศาสตรกลไกเรดดพลัสแหงชาติ

ii.

การจัดทําระดับอางอิงสําหรับการปลอยกาซจากปาไมและพื้นทีป่ าไม

iii.

การออกแบบระบบการตรวจติดตามกลไกเรดดพลัสแหงชาติ

iv.

การดําเนินการจัดการกลไกเรดดพลัสระดับประเทศ

v.

การบูรณาการเรื่องการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมไวในกลไกเรดดพลัส

vi.

การทําใหมั่นใจวาในการตัดสินใจสําหรับกลไกเรดดพลัสนัน้ มีการรับฟงความคิดเห็นและการมี
สวนรวมอยางกวางขวางของผูมสี วนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิง่ ชนพื้นเมืองและผู
ที่อาศัยอยูในปาไมซึ่งพึ่งพิงปาไม

รัฐบาลไทยเปนหนึ่งในภาคีของกองทุนหุนสวนคารบอนปาไม และขณะนี้กําลังจัดทํารางขอเสนอการ
เตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส โดยมีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนหนวยงาน
ประสานงานกลางสําหรับกลไกเรดดพลัสในประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะสงและนําเสนอขอเสนอการเตรียม
ความพรอมตอกลไกเรดดพลัสของประเทศใหคณะกรรมการการมีสวนรวม (ประกอบดวยผูใหทุนสนับสนุน
และประเทศที่รวมกลไกเรดดพลัส) ของกองทุนหุนสวนคารบอนปาไม ทําการอนุมัติในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2556 โดยกอนที่ดําเนินการดังกลาวนั้น ธนาคารโลก ดวยความรวมมือ/ดวยความเปนหุนสวน กับองคการเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐ (USAID) ที่ใหเงินชวยเหลือแผนงานลดการปลอยกาซเรือนกระจกในปา
ไมเอเชีย (LEAF) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 1 ½ วัน ที่มีเปาหมายใหเฉพาะผูแทนจากองคกร
ภาคประชาสังคม (CSOs) และกลุมชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา กลุมชาติพันธุตางๆ และกลุมสตรีและเยาวชน
เขารวมประชุม เพื่อใหผูแทนเหลานั้นสามารถตรวจพิจารณารางขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไก
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เรดดพลัส และใหขอมูลทางวิชาการในองคประกอบที่เกี่ยวของของการจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอม
ตอกลไกเรดดพลัส ได
แผนงานลดการปลอยกาซเรือนกระจกในปาไมเอเชีย (LEAF) เปนแผนงานระยะเวลา 5 ป ที่ใหทุน
โดยองคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐ (USAID) โดยดึงรัฐบาลของภูมิภาค ผูทรงคุณวุฒิดาน
การปาไมและการบรรเทาสภาพอากาศ และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการสรางขีดความสามารถที่เนน
เรื่องกลไกเรดดพลัส ใหมารวมกันดําเนินงาน เปาหมายของแผนงานดังกลาวคือ เพื่อทําใหขีดความสามารถ
ของประเทศเปาหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความเขมแข็ง ประสบความสําเร็จในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคสวนการปาไม-การใชประโยชนที่ดินไดอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน และให
ประเทศเหลานี้ไดรับผลประโยชนจากการลดการปลอยกาซระหวางประเทศที่เกิดขึ้นจากกรอบงานกลไก
เรดดพลัสดานการทําลายปาและปาเสื่อมโทรม
หลักการและเหตุผลของการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เปนที่ทราบกันในปจจุบนั วากลไกเรดดพลัสมีศักยภาพที่จะใหผลประโยชนที่สําคัญแกชุมชนทองถิ่นที่
พึ่งพิงปา ไดแก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน การมีทางเลือกของการดํารงชีพ และการ
แบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมกันจากรายไดที่เกิดจากการลดการปลอยกาซ อยางไรก็ตาม เปนที่ทราบ
เชนเดียวกันวากลไกเรดดพลัสอาจจะมีศักยภาพในการทําใหเกิดความเสี่ยงตอความเปนอยู ความมั่นคงตอการ
ถือครองที่ดิน ธรรมาภิบาลดานปาไม วัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ความเทาเทียมทางเพศ ฯลฯ
ดังนั้น การที่จะทําใหแผนงานตามกลไกเรดดพลัสประสบความสําเร็จในระยะยาวไดนนั้ ตองทําการวินิจฉัย ลด
และบรรเทา ความเสี่ยงเหลานี้ ซึ่งการที่จะทําใหเรื่องเหลานี้ประสบความสําเร็จไดนั้น ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา
และกลุมชาติพันธุตางๆ จําเปนตองเขามารวมในการจัดทําและดําเนินกระบวนการเตรียมความพรอมของ
กลไกเรดดพลัส ซึ่งกลุมเหลานี้ตองเขามามีสวนรวมอยางกระตือรือรนในเรื่องของ i) การจัดเตรียม/การจัดการ
องคกรแบบครอบคลุมกวางขวางและมีความโปรงใสสําหรับกลไกเรดดพลัส ii) การวิเคราะหตัวการและสาเหตุ
ของการทําลายปาและปาเสื่อมโทรม iii) การออกแบบยุทธศาสตรทางเลือกดานความเทาเทียมทางเพศของ
กลไกเรดด พลัส ที่สนั บสนุนคนจน กลไกการแบ งปน ผลประโยชน และกลไกการรั บเรื่องราวรองทุกข iv)
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม และ V) การตรวจพิจารณาผลกระทบดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่สัมพันธกับกลไกเรดดพลัส ตลอดจนการจัดทําระบบการตรวจติดตามที่ดีไวพรอมใชงาน ฯลฯ
ดวยความตระหนักถึงเปาหมายเหลานี้ ธนาคารโลกดวยความเปนหุนสวนกับองคการเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศของสหรัฐ (USAID) ที่ใหทุนแกแผนงานลดการปลอยกาซเรือนกระจกในปาไมเอเชีย (LEAF)
จะเปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 1 ½ วัน เพื่อใหโอกาสองคกรภาคประชาสังคม (CSOs)
และกลุมชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา/ กลุมชาติพันธุตางๆ ไดเขารวมในกระบวนการตามกลไกเรดดพลัสi เพื่อ
ตรวจพิจารณารางขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส และใหขอมูลดานวิชาการในองคประกอบ
ต า งๆ ของเอกสารดั ง กล า ว การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ การครั้ ง นี้ เ ป น การประชุ ม เพิ่ ม เติ ม ต อการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการระดับภาคตางๆ ที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการไปแลว โดยมีเปาหมาย
อยูที่กลุมผูมีสวนไดสวนเสียนี้เปนการเฉพาะ วัตถุประสงคทั่วไปของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ
เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความคุนเคยกับกลไกเรดดพลัส เพื่อใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
นําเสนอรางขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส และเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย
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วัตถุประสงคเฉพาะของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ เพื่อใหผูเขารวมประชุมสามารถตรวจพิจารณา
และใหขอเสนอแนะในเรื่องตอไปนี้
•
•
•
•
•
•

การออกแบบกรอบการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมที่มปี ระสิทธิภาพ
การจัดการองคกรตามที่เสนอไว
ตัวการและสาเหตุของการทําลายปาและปาเสื่อมโทรม
ยุทธศาสตรทางเลือกของกลไกเรดดพลัส
ผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ความครอบคลุมของผลประโยชนรวม และ/หรือ การปกปองผลกระทบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
เชน สิทธิของชนพืน้ เมืองและสตรีในระบบการตรวจติดตาม การรายงาน และการทวนสอบ

นอกจากนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะใหผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสอภิปรายวา ควรจะมี
การจัดตั้งเวทีขององคกรภาคประชาสังคม (CSO) ขึ้นในประเทศไทยหรือไม
วิธีการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เปนการประชุมแบบการมีสวนรวมอยางยิ่ง โดยมีการนําเสนอ 2
รายการ ไดแก สรุปภาพรวมของกองทุนหุนสวนคารบอนปาไม (FCPF) และกลไกเรดดพลัส ตามดวยการ
นําเสนอเรื่องการจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสของประเทศไทย จากนั้นที่ประชุม
ทั้งหมดจะเนนเรื่องกิจกรรมกลุมปฏิสัมพันธ – โดยจะแบงกลุมผูรวมประชุมตามองคประกอบของขอเสนอการ
เตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส และดําเนินการใหแตละกลุมไดอภิปราย พิจารณาทบทวน และให
ความเห็น/ขอมูล
ผลผลิต:
ขอมูลที่ไดรับจะใสรวมไวโดยตรงในองคประกอบที่เกี่ยวของของขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไก
เรดดพลัส
สถานที่: สํานักงานธนาคารโลก
ชั้น 30 อาคารสยามทาวเวอร เลขที่ 989 ถนนพระราม 1
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท: (66) 2 686 8358
วันที่: 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2556
ผูจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ:
แผนงานลดการปลอยกาซเรือนกระจกในปาไมเอเชีย (LEAF): ลุค Pritchard-1.pritchard@climatefocus.com
ธนาคารโลก: แฮดดี้ เจ. ซีย hsey@worldbank.org
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ภาคผนวก 1b-6: สรุปขอกังวล แนวปฏิบัติที่ดี และสิ่งที่คาดหวัง ของชุมชนที่พึ่งพิงปาจากการสุนทรียสนทนา
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย
ขอกังวลจากเรดดพลัส
• ทรัพยากรที่สมบูรณขึ้นอาจทําใหเกิดเปน
แหลงพักพิงของสัตวที่เปนพาหะนําโรค
เชน ยุง และปาที่สมบูรณทําใหมีสัตวปา
เพิ่มขึ้น และสัตวปาเหลานั้นอาจออกมา
ทําลายพืชผลทางเกษตรของชุมชน
โดยรอบพื้นที่ปา
• เกิดความขัดแยงขึ้นในชุมชนจากการแยง
ชิงทรัพยากร (ที่ดิน น้ํา ปาไม) เนื่องจาก
มีคนสูญเสียผลประโยชน และการไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ชุมชนตั้งขึ้น เชน
นายทุนหรือชาวบานที่ไมสามารถขยาย
พื้นที่ทํากินได
• พื้นที่ทํากินลดลงไมสามารถจัดสรรให
ลูกหลานได อาจสงผลใหรายไดจากการ
ทําการเกษตรลดลง เกษตรกรเปนหนี้ใน
ที่สุด
• วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไปจากเดิม
โดยอาจเกิดการละทิ้งวิถีการเกษตรที่เปน
องคความรูแบบดั้งเดิมที่ชุมชนปฏิบัติกัน
มาชานานและมองวาเปนการเกษตรเชิง
อนุรักษ เชน การทําไรหมุนเวียน
นอกจากนั้น อาจเกิดการละเมิดสิทธิของ
ชุมชนที่มีตอการใชประโยชนทรัพยากร
เชน การใชสมุนไพร
• สกัดกั้นการขยายตัวของเมืองและชุมชน
กอใหเกิดปญหาสลัม และสิ่งแวดลอม
แออัด อาชญากรรม อันเปนผลเนื่องจาก
การยายถิ่นฐาน และการอพยพของ
แรงงาน
• รัฐตองจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นในการ
ดําเนินกิจกรรม

แนวปฏิบัติที่ดีของประเทศไทย
• ผูมีสวนไดเสียในการจัดการทรัพยากร
ปาไมในทองถิ่น โดยเฉพาะกลุม
เครือขายปาชุมชน กลุมชาติพันธุ กลุม
ผูใชประโยชน กลุมเด็กและเยาวชน
รวมถึงกลุมผูหญิง ตางก็มีสวนรวมใน
การจัดการปาชุมชนในพื้นที่ตนเอง
อยางเสมอภาคและเทาเทียม พรอมมี
การยอมรับซึ่งกันและกัน
• ชุมชนมีการปลูกปาเพิ่มเติมหรือฟนฟู
พื้นที่ที่เสื่อมโทรมโดยวิถีธรรมชาติและ
ภูมิปญญาทองถิ่น เชน การบวชปา
จัดทําปาชุมชน ปาดอนปูตา พรอม
สํารวจติดตามการดําเนินการ
• ชุมชนไดมีการสงเสริมอาชีพ ปรับปรุง
วิถีการผลิตทางการเกษตรเนน
การเกษตรเชิงอนุรักษในพื้นที่ การเพิ่ม
ผลผลิตตอหนวยพื้นที่ การสราง
มูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตและการใชวิถี
พอเพียงในการดําเนินชีวิต ผาน
กระบวนการเรียนรูดวยการลงมือทํา
ดวยตนเอง หรืองานวิจัยทองถิ่น
• ในประเทศมีการจัดตั้งเครือขายปา
ชุมชน อันเปนเครือขายที่เขมแข็ง โดย
ปจจุบันมีปาชุมชนที่อยูในเครือขาย
กวา 8,000 แหงทั่วประเทศ
• ชุมชนที่ดูแลจัดการทรัพยากรปาไมใน
รูปแบบ "ปาชุมชน" และรูปแบบ "ปา
อนุรักษ" ไดมีการสรางกฎ กติกา ของ
ชุมชน และจัดทําขอตกลงรวมกัน
ระหวางรัฐกับชุมชน โดยขอตกลงนั้น
ไดมีนํามาปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
เชน ขอบัญญัติตําบลแมทา ที่เปน
ความรวมมือระหวางชุมชนแมทากับ
องคการบริหารสวนตําบลแมทา
• ชุมชนที่ดูแลจัดการปาไมไดมีการจัดตั้ง
ศูนยถายทอดองคความรูในระดับพื้นที่
เกี่ยวกับการอนุรักษและ
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สิ่งที่คาดหวังจากเรดดพลัส
• ทรัพยากรปาไมมีความอุดม
สมบูรณและมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง
เปนเกราะปองกันภัยธรรมชาติ
ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงชุมชน
สามารถใชประโยชนไดอยาง
เพียงพอทั้งดิน น้ํา ปาไม และ
ทรัพยากรอื่นในปาไม โดยใช
เปนแหลงอาหาร สมุนไพร ไม
เชื้อเพลิง ปุยอินทรีย แหลง
ทองเที่ยว และแหลงใหความรู
รวมถึงผลทางออมที่ทําใหคน
ในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น
• เกิดอาชีพทางเลือกใหกับคน
ในชุมชน ชุมชนมีรายได
เพิ่มขึ้นและตอเนื่อง
• ชุมชนมีความมั่นใจในการใช
ที่ดินและสามารถจัดการ
ตัวเองไดอยางเปนระบบทั้ง
ดานการใชที่ดิน น้ํา ปาไม
และการทําการเกษตร ทําให
ลดความขัดแยงในการใช
ทรัพยากรรวมกันของชุมชน
• การไดรับการสนับสนุนดาน
การเงินในการดูแลปาไมของ
ชุมชนจะเปนการแบงเบา
ภาระจากภาครัฐในการดูแล
ปา และเกิดความสัมพันธที่ดี
ระหวางชาวบานและ
เจาหนาที่
• เพิ่มโอกาสในการเรียนรูและ
สรางองคความรูใหมในการ
จัดการทรัพยากรปาไม สวน
องคความรูของทองถิ่นไดรับ
การคุมครองและนํามาใช
ประโยชน
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ขอกังวลจากเรดดพลัส
• ในขณะที่ระหวางการ
ดําเนินการอาจทําใหรายไดของ
ประเทศจากพืชเกษตรลดลง
สงผลตอเงินที่จะใชในการพัฒนา
ประเทศและกองทุนตางๆ ที่มีการ
จัดสรรจากภาครัฐอาจจะหายไป
• เปนการผลักภาระความ
รับผิดชอบในการดูแลทรัพยากร
ปาไมใหกับชุมชน ทําใหคนที่เขา
รวมตองขาดงาน ขาดรายได
จากการประชุมเนื่องจาก
กิจกรรมที่มเี พิ่มขึ้น
• ภาครัฐสูญเสียอํานาจในการ
จัดการทรัพยากรปาไม ทําให
เจาหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ
สงผลใหการดําเนินงานโครงการ
ไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
• คําจัดความของคําวา "ปาไม" ที่
ยังไมทราบวาคือพื้นที่ใดบางอาจ
ทําใหชุมชนสูญเสียโอกาสในการ
เขาถึงทรัพยากรที่โครงการ
สนับสนุน

แนวปฏิบัติที่ดีของประเทศไทย
การใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยาง
ยั่งยืน มีการจัดเวทีการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในแตละพื้นที่และติดตาม
สถานการณในแตละพื้นที่ เชน ปา
ชุมชนบานสามขา เครือขายลุม น้ําจาง
• การบรรจุเนื้อหาเกีย่ วกับการอนุรกั ษ
ทรัพยากรปาไม การจัดการทรัพยากร
อยางยั่งยืน และวิถีชีวิตของชุมชน
ทองถิ่น ไวในหลักสูตรทองถิ่นของ
โรงเรียนตางๆในพื้นที่
• ชุมชนมีความตื่นตัวในประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เห็น
ไดจากมีการอบรมเกี่ยวกับการประเมิน
ปริมาณการกักเก็บคารบอนในปา
ชุมชนดวยตัวชุมชนเอง สนับสนุนโดย
นักวิชาการอิสระ
• ชุมชนไดมีการใชความรูทางวิชาการใน
การจัดการไฟปาในพื้นที่ปาชุมชน เพื่อ
รักษาปาเต็งรังอันเปนแหลงอาหารและ
แหลงรายไดของคนในชุมชน
• ภาครัฐ เชน กรมอุทยานแหงชาติสัตว
ปาและพันธุพืช กรมปาไม ไดมี
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการปาไมผานการ
สนับสนุนงบประมาณใหกับชุมชนใน
การจัดการปาไม และมอบรางวัลใหกับ
ชุมชนทีป่ ระสบความสําเร็จในการดูแล
จัดการปาไม นอกจากนั้นภาคธุรกิจ
เชน ปตท. มีโครงการลูกโลกสีเขียว
บริษัทปูนซิเมนต จํากัด มีโครงการ
สนับสนุนชุมชนในการสรางฝายขนาด
เล็กในพื้นที่ปาชุมชน เชนเดียวกัน ทั้งนี้
เพื่อสรางแรงจูงใจใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการปาไม

212

สิ่งที่คาดหวังจากเรดดพลัส
• ชวยใหชุมชนมีความตระหนัก
ในคุณคาของทรัพยากรปาไม
• รัฐประหยัดงบประมาณในการ
ดูแลทรัพยากรปาไม สวน
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
งบประมาณโดยตรงในการ
จัดการปาไมอันเปนการตอ
ยอดกิจกรรมที่ชุมชน
ดําเนินการอยู
• การดําเนินงานเปนการ
กระจายอํานาจสูชุมชน
ทองถิ่นอยางแทจริง โดยการ
ดําเนินการใดๆ ชุมชนตองมี
สวนรวมในการตัดสินใจตั้งแต
เริ่มตน
• เสริมสรางศักยภาพของ
เจาหนาที่ ชุมชน องคกร
พัฒนาเอกชน และผูเกี่ยวของ
กับการจัดการปาไมอยางมี
สวนรวม
• เกิดเครือขายการจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่เขมแข็ง อัน
เนื่องมาจากการสนับสนุนของ
โครงการ

ภาคผนวก 1b-7 สรุปประเด็นจากการประชุมสุนทรียสนทนาระดับภูมิภาค (ภาคกลาง เหนือ ใต อีสาน) เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอราง
ขอเสนอโครงการเตรียมความพรอมตอกลไลเรดดพลัส (R-PP) ของประเทศไทย
หนา ลําดับ

1
2

213

1
2
3
4

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

องคประกอบที่ 1 : องคกรและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1a การจัดการเตรียมความพรอมในระดับประเทศ
การจัดเตรียมความพรอม
ขอกังวล
ยังขาดงบประมาณในระยะการเตรียมความพรอม
เจาหนาทีป่ าไมไมสามารถดําเนินการไดใชไหม จึงตองอาศัยกลไกเรดดพลัส
ขอเสนอแนะ
ควรสรางความชัดเจนในระยะเตรียมความพรอม
เรดดพลัสตองมาจากฐานคิดหลายดาน ไมควรมองแตมิติคารบอน
ควรมีความชัดเจนวาใครเปนผูมอี ํานาจในการตัดสินใจสําหรับกลไกเรดดพลัส
การดําเนินการตามกลไกเรดดพลัสไมจาํ เปนตองทําตามนโยบายหรือกระบวนการของประเทศที่เปนผูป ลดปลอยคารบอนมาก(ประเทศที่ทาํ ใหโลกรอน) หรือ
ระบบทุนนิยม
ศึกษาขอดีขอเสียของเรดดพลัส และชี้ใหชัดเจนวาขอดีจะมีหลักเกณฑใดมาวัด
ควรเสริมศักยภาพใหกับเจาหนาที่รัฐและคนในทองถิ่น
นําผลจากขอเสนอที่กาญจนบุรมี าใสไวในเอกสาร R-PP
นําผลจากเวทีของคณะทํางานโลกเย็นฯ มาวิเคราะหใสไวดวย
การจัดตั้งองคกรเรดดพลัสในประเทศไทย
ขอเสนอแนะ
การเพิ่มองคกรอิสระที่มีองคประกอบมาจากภาคประชาชน และภาคประชาสังคม (คณะทํางานเรดดพลัสภาคประชาชน) ในโครงสรางองคกรสําหรับกิจกรรม

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
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ขอกังวล/ขอเสนอแนะ
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13
14

ร่ างข้อเสนอโครงการหรับประเทศไทย

25,31
31
40
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ขอกังวล/ขอเสนอแนะ
เรดดพลัส เพื่อทําหนาทีต่ รวจสอบติดตาม เชน การรับเรื่องรองเรียน, การใหความเห็นตอการดําเนินการของคณะทํางานดานเรดดพลัส และการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจทางนโยบาย เชน การกําหนดทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส, การออกแบบการดําเนินการ โดยในสวนของภาคประชาชนใหเปนการเสนอผูแทน
ที่มาจากเครือขาย/กลุมผูมีสว นไดสวนเสียสําคัญ และผูแทนภาคประชาสังคม ทั้งนี้ กระบวนการเสนอชื่อผูแทนและการกําหนดสัดสวนใหเปนฉันทามติรวมกัน
การดําเนินการเรดดพลัสควรเปนหนวยงานที่มีความเปนกลาง โดยไมควรอยูภายใตการดําเนินงาน หรือรับผิดชอบโดยกรมอุทยานแหงชาติ พันธุพชื และพันธุ
สัตว เพียงหนวยงานเดียวหนวยงานหนึง่ แตควรมีหนวยงานอื่นเขามาดําเนินงานรวมดวย เนื่องจากกรมอุทยานฯ เปนหนวยงานที่มีขอขัดแยงเรื่องสิทธิกับ
ชุมชนในเขตปา
ใหเพิ่มเครือขายมูลนิธิธนาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชน ในองคประกอบของคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสและองคกรสําหรับ
กิจกรรมเรดดพลัสในระยะเตรียมความพรอม
การเพิ่มเครือขายชนเผาพื้นเมืองและมูลนิธิมูลนิธิธนาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชนเปนกรรมการในคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส
ระดับภาค และระดับจังหวัด และใหใชคําวา “ชาติพนั ธุและชนเผาพื้นเมือง” แทนคําวา “ชาวเขา”
การเพิ่มสัดสวนภาคประชาชนในคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส ใหมีสัดสวนเทาเทียมกับคณะกรรมการที่มาจากภาครัฐ
องคกรเรดดพลัส ควรแยกเปนองคกรอิสระ ที่ยึดหลักกระจายอํานาจ มีศูนยประสานงานเรดดพลัสในระดับประชาชน มีหนวยงานกลาง มีศูนยขอมูลเรดดพลัส
ตองมีคณะกรรมการ/คณะทํางาน จากภาคประชาชนครึ่งนึง เพื่อใหเกิดความสมดุลและเหมาะสม
การจัดตั้งศูนยขอมูลเรดดพลัส ที่เปนอิสระจากหนวยงานรัฐ และการจัดตั้งศูนยเรดดพลัสภาคประชาชน
การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการในระดับพืน้ ที่รวม เชนเดียวกับการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยาน
ใหโครงสรางเรดดพลัสประกอบดวยภาคสวนประชาชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการใหเปนเอกเทศ (ไมเปนเสนประ) เพื่อกํากับตรวจสอบดูแลการทํางาน
ในสวนคณะกรรมการเรดดพลัสเฉพาะกิจ ควรใสชนเผาพื้นเมืองใหเทาเทียมกับหนวยงานภาครัฐ
ใหมีเครือขายชนเผาพืน้ เมืองทั้ง 4 ภาครวมเขาไปในโครงสรางเรดดพลัสดวย
คณะกรรมการ/คณะทํางานเรดดพลัส ตองมีสัดสวนที่เหมาะสม เชน ผูแทนภาคประชาชน ชุมชนในทองถิน่ สัดสวนหญิงชายและเยาวชน ตัวแทนจากกรมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการในระดับพืน้ ที่รวม เชนเดียวกับการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยาน
ใหมีตัวแทนชนเผาอยูในคณะทํางานระดับทองที่ดว ย

หนา ลําดับ
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17,70

1
2

การจัดโครงสรางเชิงสถาบันควรเปนธรรมและโปรงใส
การจัดตั้งคณะกรรมการเรดดพลัสควรใหภาคประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง
กลไกโครงสรางใหมีสัดสวนเครือขายภาคชุมชนเทาเทียมกัน
ใสผูที่เกี่ยวของทุกสวนระบุถึงผูห ญิง เยาวชน ฯลฯ ใหมีความหลากหลายขององคประกอบทุกสวน
เรดดพลัสจะจัดตัง้ คณะทํางานเพื่อวิเคราะหปญหาที่ดินทัง้ ประเทศ
คณะกรรมการเรดดพลัสควรมีหลายระดับทั้งในระดับชาติ และทองถิ่น แตทํางานเชื่อมโยงกันเปนระบบ เพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
กรอบการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรดดพลัสระดับประเทศ
ขอเสนอแนะ
ใหระบุในเนื้อหาของ R-PP วา การแกไขปญหาโลกรอนตองชี้ใหเห็นวาการปลอยกาซเรือนกระจกมาจากภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก การลดการปลอยกาซเรือน
กระจกจึงควรมุงไปทีส่ าเหตุหลัก สวนภาคปาไมชวยแกปญหาไดเพียงบางสวนเทานัน้
การไมนําเอากลไกเรดดพลัสเขาสูกลไกตลาด แตเสนอวาควรใชระบบกองทุน
ชุมชนทองถิ่น/ชนพื้นเมือง/สิทธิชุมชน
ขอกังวล
การใชกระบวนการฉันทานุมัติ หรือ FPIC ยังไมชัดเจน
หลักการสากลเรื่อง FPIC (การตัดสินใจอยางอิสระ ขอมูลรอบดาน มีเวลาเพียงพอ ผลตัดสินใจสะทอนอยูในแนวนโยบายหรือการดําเนินการของรัฐ) ตอง
ยอมรับอยางชัดเจนในทุกขั้นตอนการดําเนินการ
ชุมชนทองถิ่นจะมีสวนไดสวนเสียอยางไรบางจากเรดดพลัส และแนวทางการดูแลรักษาปาแบบตางๆ
ชุมชนทองถิ่น/ชนพื้นเมือง/สิทธิชุมชน
ขอเสนอแนะ
ชุมชนควรมีสิทธิในการตัดสินใจในการเขารวมหรือไมเขารวมในโครงการเรดดพลัส และยังคงมีสิทธิในการเก็บหาของปาเพื่อการดํารงชีพไดตามเดิม
ควรยอมรับ สิทธิชุมชน ไมใชคําวา รับทราบ สิทธิชุมชน - รัฐบาลมีเพียง “รับทราบ”ไมไดยอมรับ คําถามคือจะมีการรับรองไดอยางไร ตองเปนคําวา
“ยอมรับ” (น.17 และ 70)

ร่ างข้อเสนอโครงการหรับประเทศไทย
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ขอกังวล/ขอเสนอแนะ

หนา ลําดับ
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4

ในสวนผูมีสวนไดเสียใหเพิ่มเติมชนเผาพื้นเมืองเขาไปดวย
รูปแบบการตัดสินใจใหใชกระบวนการฉันทามติในทุกระดับ
ใหบังคับใช คําวา “ชนเผาพืน้ เมือง” ในราง R-PP
นิยามชนเผาพื้นเมืองใหกําหนดไวในสวนของผูม ีสวนไดเสีย
ใหสภาความมั่นคงยอมรับความเปนชนเผา
เรดดพลัสตองระบุใหชัดเจนถึงสิทธิ และเคารพสิทธิชุมชนที่ดาํ เนินชีวิตตามวิถีดงั้ เดิม รวมทั้งแนวทางที่จะใหชุมชนยังอยูกับปาได รวมทั้งเขตพื้นที่เดิมดวย à
ภายใตเรดดพลัส วิถีดั้งเดิมจะตองปกปองไวหากไมสงผลกระทบหรือนําไปสูการทําลายปา
เรดดพลัสกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการที่เคารพสิทธิชุมชนอยางชัดเจนตาม รธน. มาตรา 66-67 และเคารพสิทธิมนุษยชนตามขอตกลงระหวางประเทศ
รวมทั้ง UNDRIP
ควรใชคําที่สงเสริมการปรับทัศนคติเกี่ยวกับชนเผาในดานบวกและตรงกับความจริง
การสนับสนุนสงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูที่อยูใ นเขตติดตอกับปา
1b การเผยแพรขอมูลขาวสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดเสีย
ขอกังวล
เครือขายประชาชนผูไ ดรับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานฯ แสดงความกังวลวาเรดดพลัสจะทําใหปญหาที่มีอยูเดิมแยลงไปอีก
ขอเสนอแนะ
เอกสารเนื้อหาของรางขอเสนออานเขาใจยาก ควรใชภาษาที่เขาใจงาย
การสื่อสารเพื่อใหขอมูลเรื่องกลไกเรดดพลัสควรมีการเพิ่มชองทางในการสื่อสารใหมีความหลากหลาย และเปนที่รับรูในวงกวาง สามารถเขาถึงไดงาย และเปด
ชองทางใหประชาชนไดสื่อสารกลับที่เปนรูปธรรม กระบวนการในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกลไกเรดดพลัสจะตองมีการใหขอมูลรอบดาน ทั้งประโยชนและ
ผลกระทบที่มีความชัดเจน
ประชาชนยังไมรบั รู/รับทราบ ไมเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินงานของกลไกเรดดพลัส รัฐตองขจัดความกังวลใจของคนในชุมชนตอการใชประโยชน
ปาไม
เพิ่มเครือขายชนเผาพื้นเมืองเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ในตางราง 1 b-1 น.40 และรายชื่อชาติพนั ธุ/ชนเผาพื้นเมืองในภาคผนวก 1 b น.180
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5 เรดดพลัส สามารถสนับสนุนชุมชนในการจัดการทรัพยากรฯ ไดอยางยั่งยืน แตทั้งนีท้ ั้งนัน้ ชุมชมตองตอบคําถามไดวา ชุมชนตองการอะไร ขาดอะไร ระดม
ความความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ โดยเจาหนาที่รัฐตองเปนหนวยประสานงานพรอมทั้งบูรณาการ เรดดพลัส จะเขามาสนับสนุนการดําเนินงานและงบประมาณ
ในชุมชน โดยครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนไดนําเสนอและควรมีชองทางในการเขาถึงเรดดพลัส
6 ขอมูลขาวสาร เอกสารเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส ไมทั่วถึง
7 ตองเขาถึงขอมูลทุกดาน มีความหลากหลาย ทุกชนเผา
8 ตองประเมินความเปนจริง ตามสถานการณ
9
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15

ควรเปดโอกาสใหทุกหนวยงาน ทุกภาครับทราบ แสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ทาง Social Media เชน เฟซบุค เวปเพจ
ชุมชนสามารถเขาถึง รับทราบและเขาใจในกระบวนการจัดสรรที่ดิน
เอกสารประกอบการประชุมควรสงลวงหนาอยางนอย 3 วันกอนเริ่มประชุม
ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากระยะเตรียมความพรอมและการจัดทําโครงการนํารอง โดยใชกระบวนการฉันทามติรวมกัน เชน กรณีของสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ โดยใหคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคสวนจัดทําเนื้อหารวมกัน และสงไปใหผูมีสวนเกี่ยวของอื่นแสดงความคิดเห็น กอนจัดเวทีรวมอีกครั้ง
เพื่อหาฉันทามติ
การสื่อสารเพิ่มหลากหลายชองทาง แจงแหลงขอมูลและสื่อสารความคืบหนากับชุมชน สรางความเขาใจ และเปดชองทางการติดตอสื่อสารใหชุมชนแจง
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของตองชี้แจงขอมูลแกประชาชนอยางรอบดานทั้งผลดีผลเสีย โดยเฉพาะชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูในพื้นทีท่ ับซอนกับพื้นที่อนุรักษ
จัดใหมีการรับฟงขอคิดเห็นในทุกระดับ และประกันวาชุมชนเหลานีส้ ามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดทั่วถึง
บางเรื่องที่ตองแกปญหาระดับประเทศแตชุมชนหรือโครงการเรดดพลัส เปนรูปแบบหรือตัวแบบการแกปญหาความขัดแยงระหวางภาครัฐกับประชาชน
รวมทั้งนําเสนอแนวทางการแกปญหาที่ดีทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมไปยังรัฐบาลหรือนําเสนอเปนนโยบายของรัฐบาลตอไป โครงการเรดดพลัสก็
ไมสามารถจัดการได แตชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นนําเสนอตัวแบบไปสูนโยบายของรัฐบาลวาแนวทางแกปญหาที่ดีควรจะเปนอยางไร และนําเสนอไปยัง
รัฐบาล
โครงการไมมีดีหมดหรือเสียหมด ตองวิเคราะหพิจารณาดานดีและเสีย
การปลูกปาตองใหความเปนธรรมกับตนไมทุกตน ไมวาตนไหนก็สามารถดูดซับกาซคารบอนไดเชนกัน ดังนัน้ พื้นที่เกษตรที่มีความหลากหลาย และสามารถ
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5

ประเมินมูลคาเปนทรัพยทางเศรษฐกิจได ก็นาจะนํามาคํานวณดวย
เปาหมายแทจริงของโครงการเรดดพลัสคืออะไร
เรดดพลัสตองสอดแทรกมิติดานความเปนธรรมเขาไปดวย
เรดดพลัสตองอยูบนฐานการคิดแบบองครวม เปดใจยอมรับการทํางานของกันและกัน และรับฟงรากเหงาของปญหา
กระบวนการเปดโอกาสใหทุกฝายไดนาํ เสนอ พูดคุย แจงความคิดเห็นตน
กอนการดําเนินโครงการ ตองจัดใหมีการศึกษาวิจัยอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และไดรับการยอมรับจากทุกฝายเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนทีท่ ํามาหากินใน
พื้นที่ทบั ซอนกับเขตอนุรักษ
ประเด็นความขัดแยงใหบนั ทึกเปนเจตนารมณวาฝายตางๆ จะพยายามหาทางออกแกไขรวมกัน โดยยกตัวอยางความสําเร็จในพื้นทีน่ ํารองทีผ่ านการพูดคุย
เจรจารวมกันมา เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวทางปฏิบัติ ใชงบประมาณจํากัดแตสรางพื้นที่นํารองหลากหลายทั่วประเทศ
หนวยงานภาครัฐควรแจงเรื่องการประชุมสุนทรียสนทนาแกผปู ฏิบัติงานดวย
กอนดําเนินงานกลไกเรดดพลัสในพื้นที่ใหทําประชาพิจารณรวมกับชาวบานทุกคน ไมเพียงแตผนู ําทองถิ่นเทานัน้
1c กระบวนการมีสวนรวม และการรับฟงความคิดเห็นจากผูม ีสวนเกี่ยวของ
ขอกังวล
การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการประชุมครั้งนี้ สามารถรับขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินการเรดดพลัสไดอยางไร
เรดดพลัส เนนการสงเสริมและแกไขปญหาสําหรับหนวยงานหรือชุมชนที่มีการดําเนินการจัดการเกี่ยวกับปาไมพื้นทีท่ ี่ไมดี สวนหนวยงานหรือชุมชนพื้นทีท่ ี่ดอี ยู
แลว เชน มูลนิธิธนาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชน เรดดพลัส ยังคงสนับสนุนหนวยงานที่ดีอยางนี้ ตอไปหรือไม
ตัวอยางของชุมชนการจัดการปาชุมชนในภาคเหนือ สาเหตุการทําลายปาคืออะไร และชุมชนแกไขไดอยางไร
การมีสวนรวมภายใตโครงการเรดดพลัสเกรงวาจะไมทั่วถึง และอาจสงผลหรือไมสงผลกระทบตอคนเปนจํานวนมากตามแผนงานแลวอาจมีผูเขาไปมีสวนรวม
เพียงไมกี่คน และกรมอุทยานฯ อาจนําไปอางความชอบธรรมเพื่อดําเนินโครงการ หลายทานไมทราบวาเรดดพลัสคืออะไร และคนที่ไมรูวาเรดดพลัสคืออะไร
จะสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางไร ตรงนี้ในระยะเตรียมความพรอมจึงจําเปนตองสรางความเขาใจและใหการศึกษา โดยใชขอมูลที่เปนจริงทัง้ เรื่องการคา
ขายคารบอนดวย
การเลือกพื้นที่นํารองไมไดใชกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง
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6 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนสําหรับกลไกเรดดพลัส จะมีประสิทธิภาพอยางไร เนื่องจากยังปญหาความขัดแยงเรื่องทีดินปาไม ยังไมไดรับการแกไข
7 ความคิดเห็นจากการมีสวนรวมของชุมชน จะไปบรรจุอยูที่ไหน สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางไร
8 กระบวนการรับฟงความคิดเห็นมีความสําคัญนําไปสูกระบวนการมีสวนรวม
ขอเสนอแนะ
1 การดําเนินการเรดดพลัสจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากประชาชนที่จะไดรับผลกระทบ หรือมีสวนไดสวนเสียโดยตรง โดยเฉพาะชุมชนทองถิน่ ดั้งเดิม
ชนเผา ที่อยูอาศัยอยูในปา และพึ่งพิงปา เปนลําดับตน
2 การใหประชาชนรวมตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยจัดใหมีกระบวนการในการหาฉันทามติรวมกัน (Free, Prior, and Informed Consent – FPIC) ในทุกระดับ
และทุกขั้นตอน (ภาคเหนือ กลาง ใต อีสาน) รวมถึงการจัดทําประชาพิจารณ/รับฟงความเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมในระดับพื้นที่ กอนการดําเนินงาน
เรดดพลัส
3 ชุมชนที่สนใจ สามารถแจงความจํานงค หนวยงานรัฐสามารถใหการสนับสนุนไดอยางทั่วถึง
4 การมีสวนรวมอยางแทจริง ทุกขั้นตอน ทุกระบบ ทุกกิจกรรม 1. การวางแผนการดําเนินงาน 2. กิจกรรม ขอปฏิบัติตางๆตามแผนฯ 3. สัดสวนของเจาหนาที่
ภาครัฐ ภาคประชาชน องคกรประชาชน 4. มีสวนรวมในการเบิกจายงบประมาณที่โปรงใส ถูกตอง เหมาะสม 5. รับรู การรายงาน ติดตาม และประเมินผล
ของกิจกรรม
5 การมีสวนรวมทุกดาน ตองคํานึงความคิดเห็นของภาคประชาชน ทั้งหญิงชาย ตองเขามามีสวนรวมอยางแทจริง
6 ตองเปดโอกาสใหทุกภาคสวน มีการปรับแกอยางตอเนื่อง เพื่อใหรางเปนแผนฉบับสมบูรณ
7 งบประมาณจากกลไกเรดดพลัส ที่ดําเนินการในพื้นที่นาํ รอง/พืน้ ที่ชุมชน ตองไมมีขอผูกมัดทางกฎหมาย
8 เวทีกระบวนการรับฟงความเห็นเดิมไมไดเชิญใหผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงอยางเครือขายตนเขามารวมเลย กระบวนการมีสวนรวมจําเปนตองทําใหละเอียด
และทั่วถึงกวานี้ โดยรับฟงปญหาอยางจริงจังและจริงใจ เพื่อรวมกันหาทางออกจากปญหา
9 ผูมีสวนไดสวนเสียตองมีองคประกอบเยอะและครอบคลุมกวานี้ โดยเขามามีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินการเชน สื่อมวลชน ฯลฯ ทําใหกระบวนการมี
สวนรวมกวางขวาง
10 กลไกการบริหารจัดการเรดดพลัสควรตองมี 3 รูปแบบ 1) หนวยงานของรัฐตามเอกสาร 2) รูปแบบประชารัฐที่ดําเนินการวมกันระหวางรัฐและประชาชน 3)
กลไกที่ทุกภาคสวนตองไดเขามามีสวนรวม เปนกลไกการมีสวนรวมภาคประชาสังคม เพราะกลไกที่ปรากฎอยูนี้เปนโครงสรางรัฐแบบเดิมๆ ไมสามารถดําเนิน
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เรดดพลัสใหสําเร็จได
เห็นดวยกับโครงการหากเปดโอกาสใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมมากขึ้น โดยเฉพาะเขามาเปนคณะกรรมการรวมตัดสินใจ
กระบวนการมีสวนรวมตองครอบคลุมทุกกลุมอยางแทจริงในพืน้ ที่ปา ทุกรูปแบบ
กระบวนการมีสวนรวมตองครอบคลุมเรื่องการแจกแจงทางงบประมาณดวย โดยชี้แจงใหชัดเจนถึงการใชงบประมาณ และแหลงที่มาของเงินทุน
โครงการเตรียมความพรอมสรางความรวมมือจากหลายภาคสวนในอนาคต บทเรียนตางๆ จากโครงการที่ผานมา ขอจํากัด ขอเสนอแนะตองนํามาวิเคราะห
ดวย
การรวมทํางานกับกรมอื่น เชน ทช. การสรางกลไกตัวอยางของการทํางานรวมกับหลายภาคี
เรดดพลัสออกแบบในเชิงระบบนิเวศของพื้นที่เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางแทจริง
เรดดพลัสตองใหเยาวชนไดเขามามีสวนรวมและจัดตัง้ เปนเครือขาย มีการฝกอบรมเยาวชนใหเปนตัวกลางในการถายทอดขอมูลและสื่อสารกับทองถิ่น
มุมมองตอปญหาที่แตกตางกันนําไปสูค วามขัดแยงและทางตัน จึงอยากใหมีกระบวนการสรางพืน้ ที่นาํ รองรวมกัน หาจุดรวมระหวางกัน
จัดทําพืน้ ที่ศึกษานํารอง โดยคุมครองสิทธิในที่ดินของชุมชน สรางแนวเขตการถือครองที่ดินใหเปนรูปธรรม ในระหวางการดําเนินโครงการนํารอง จะตองระงับ
การดําเนินคดี โดยการมีสวนรวมจัดทําโครงการระหวางภาครัฐกับประชาชนโดยใชชองทางตามกฏหมาย เชน โครงการทดทองทางวิชาการระหวางรับกับ
ประชาชน โดยใชพื้นทีน่ ํารองทีห่ ลากหลาย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ควรเนนงบประมาณโครงการนํารองที่ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง
เรดดพลัสเปนเรื่องที่ครอบคลุมหลายกระทรวง ซึ่งตองใหหนวยงานเหลานี้เขามาเกี่ยวของตั้งแตตนดวย รวมทั้งรวมกําหนดยุทธศาสตร เชน กระทรวงพัฒนา
สังคมฯ กระทรวงวัฒนธรรม การสงเสริมการกระจายอํานาจทองถิ่น
ควรเพิ่มชองทาง กลไกใหภาคประชาชนมีสว นรวมในการตัดสินใจทางนโยบาย
ควรมีสวนรวมทั้งผูหญิงและเยาวชน
ควรเปดโอกาสใหภาครัฐและชุมชนทํางานรวมกันมากขึ้นภายใตเงื่อนไขเชิงนโยบาย
ไมควรนํา โครงการหมูบานปาไม ขององคการอุตสาหกรรมปาไม มาเปนรูปแบบในขอเสนอโครงการเรดดพลัส
ควรมีการศึกษา วิเคราะหปญหา การเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางสังคม รวมถึงงานวิจัยของชุมชนทองถิ่น ประกอบไวในขอเสนอโครงการฯ
ควรจัดทําใหเรดดพลัสเปนวาระระดับชาติมากกวาโครงการนํารอง
การสรางชองทางการรองทุกขทมี่ ีประสิทธิภาพและการแกไขปญหาสําหรับเรดดพลัส
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47
48

ขอกังวล/ขอเสนอแนะ
ควรสรางความมัน่ ใจในกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวนอยางแทจริง
ควรนําบทเรียนการจัดการปาชุมชนโดยประชาชน มาปฏิบัติในการนํารอง
ควรวิเคราะหปญหา ความลมเหลวของการทํางานของภาครัฐทีผ่ านมา มาเปนบทเรียนของเรดดพลัส
การดําเนินงานในพื้นที่ ควรใหพื้นที่ไดรบั ประโยชนอยางแทจริง ไมใชเพียงแตเปนการทดลอง
ควรจัดทําแนวเขตใหชัดเจนระหวางพื้นที่คุมครองและพืน้ ที่ของชุมชน
ควรมีความชัดเจนดานการมีสวนรวมของชุมชนโดยเฉพาะชาวบานในพื้นที่ ซึ่งควรมีการกําหนดสัดสวนผูเขารวมจากทองถิ่นใหแนนอน
การตัดสินใจใดๆ ตองใหความสําคัญกับกระบวนการ FPIC (การใหขอมูล รับฟงลวงหนา แลกเปลี่ยนอยางเปนอิสระ และตัดสินใจดวยตนเอง)
ควรใหภาคประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง
ควรสรางแรงจูงใหแกชาวบานในการปลูกปา พรอมทั้งเพิ่มบทบาทของเจาหนาในการบังคับใชกฎหมายใหรัดกุมยิ่งขึ้น
ควรเสนอใหมูลนิธิธนาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชนเปนสวนหนึ่งของโครงการเรดดพลัส
ประชาชนตองมีสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรปาไม
ไมสนับสนุนการปลูกไมเชิงเดี่ยว
ประชาชนควรมีสวนรวมในการตัดสินเชิงนโยบาย
เรดดพลัส ควรเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา เรื่อง อุตสาหกรรมสวนปา
ควรใหความสําคัญของคนที่อยูกับปา
เรดดพลัสควรสนับสนุนประชาชนเพื่อการเรียกรองสิทธิโดยชอบธรรม
เรดดพลัสตองคํานึงถึงปญหาที่แทจริงของชุมชนเหลานี้ และนําเสนอแนวทางแกไขอยางชัดเจนและเรงดวน กอนที่จะนําโครงการเขามาดําเนินการ
เรดดพลัสควรคํานึงถึงรูปแบบการจัดการปา การรักษาปา โดยชุมชน โดยมีการกําหนดสัดสวนการปลูกปาในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเอกชน
หากเรดดพลัสเปนเพียงการทดลองวิจัย ควรใชพื้นที่อุทยานแหงชาติที่เสื่อมโทรมและพืน้ ที่ของมูลนิธิธนาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชน
เปนพื้นทีท่ ดลองแลวขยายผลตอไป
ควรใหชาวบานมีสิทธิ์ในพื้นที่ทอี่ าศัยเดิม โดยไมขัดตอกฎหมาย
การปลูกปาเพิ่มในพื้นทีท่ ี่ไมมีเอกสารสิทธิ์ ตองสรางหลักความมั่นคงในสิทธิการดําเนินชีวติ ของชาวบาน
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หนา ลําดับ
ขอกังวล/ขอเสนอแนะ
49 ควรใหดําเนินการตามอิสระของแตละองคกร สิ่งที่เหมือนกันก็นาํ มาใชได โดยไมกําหนดไวลว งหนา
50 กระบวนการในการขับเคลื่อนตองเทาทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ควรมีนโยบายหรือโครงการควบคูหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและถอด
บทเรียนเดิมขององคกรตางๆ ทีม่ ีอยูแลว
51 ควรจัดทําเอกสารขอเสนอโครงการฯ ใหม โดยใหชุมชนเขารวมมีสวนรวมในระยะเริ่มตน
องคประกอบที่ 2 : การจัดเตรียมยุทธศาสตรเรดดพลัส
2a การประเมินการใชที่ดิน ปจจัยการเปลี่ยนแปลงการใชทดี่ ิน กฎหมายปาไม นโยบายและธรรมาภิบาลขอกังวล
1 ชาวบานมักจะเปนผูถูกกลาวหาและดําเนินการโดยกระบวนการทางกฎหมาย จึงตองมีการตอสูเพื่อสิทธิของตนเอง ทําอยางไรใหสิทธิชุมชนมีอํานาจในการ
ดูแลทรัพยากรไดจริงตามรัฐธรรมนูญ ตรงนี้เปนปญหาเชิงนโยบายทีต่ องแกไข
2 ผลกระทบกับผูมีสวนไดเสีย หากสามารถทําไรหมุนเวียนแลวโดนจับ จําเปนที่ R-PP ตองกําหนดใหชัดเจน รวมทั้งกําหนดขอตกลงเรื่องการทําไรหมุนเวียนให
ชัดเจนและการใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืน (ใหถือวาไรหมุนเวียนไมเปนการทําลายปาและสามารถใชตนไมไดหากทําอยางยัง่ ยืน)
3 การใชชุมชนในพืน้ ที่ปา อนุรักษมาทําโครงการเรดดพลัสจะซอนทับกับปญหาการละเมิดสิทธิชุมชนในทีด่ ินทํากิน และการสรางภาพวาหนวยงานภาครัฐ เชน
ทส. สามารถจัดการปาไดเอง โดยชุมชนเปนแคแรงงานรับจางของอุตสาหกรรมปาไมเทานัน้ ทั้งที่แทจริงแลวชุมชนมีศักยภาพที่จะดําเนินการเรื่องนี้ไดเอง
4 วาระซอนเรนที่เห็นไดชัดคือ พืน้ ที่ปา ที่สมบูรณคือพื้นที่ที่มชี ุมชนอาศัยดูแลอยู สวนในภาคใต พื้นที่อุตสาหกรรมปาไมไดแปลงสภาพปาเปนสวนยางพารา
ชุมชนที่อยูในเขตปาทีด่ ํารงวิถีชวี ิตสอดคลองกับสภาพพื้นที่แตอยูในพื้นที่อนุรักษกลับเปนผูกระทําผิดตามกฎหมายอุทยานและปาสงวน การดําเนินการภายใต
บริบทเดิมอาจสรางปญหายิ่งขึ้น
5 เรดดพลัสจะสงผลใหอุทยานฯ ประกาศเขตปาสงวนและอุทยานฯ ทับพื้นทีช่ ุมชนที่อยูในเขตปาเพิ่มขึ้นหรือไม
6 การพิสูจนสทิ ธิ์ใชเกณฑใดมาพิสจู น ปญหาการไมมีสวนรวมในการประกาศอุทยานฯ ไมไดรับรูวา พื้นที่ตนเองกลายเปนพื้นที่อุทยานฯ ไปแลว การพิสูจนสิทธิ์
จะตองทําอยางไร โครงการเรดดพลัสจะชวยแกปญหาที่ดินปาไมไดอยางไร หรือจะนํามาซึง่ ปญหาใหมๆ
7 การแกไขปญหาที่ดินไมไดอยูในอํานาจหนาที่ของกรมอุทยานฯ ฝายเดียว แตเปนปญหาระดับประเทศและเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ซึ่งตามหลักการที่
รัฐบาลแจงไว จะมีการวาจางบริษัทเอกชนไปตรวจสอบพืน้ ที่รวมกับชาวบานและทําแนวกันเขต ตรงนี้ทางประชาชนตองคอยติดตามดวย
8 เรดดพลัสจะตองประกันวาปญหาเรื่องที่ดินทํากินของประชาชนตองไดรับการแกไขกอน ไมใชใหมาทดสอบนํารองกันกอน
9 การจัดการและเพิกถอนพื้นที่ทบั ซอน ซึ่งแมวาจะมีมติครม. 30 มิถุนายน 2541 มาแกไข แตก็ยังไมมีการดําเนินการ ซึ่งหากเรดดพลัสเขามาอาจทําใหปญหา
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รุนแรงยิ่งขึ้น
ขอกังวลอยากใหบรรจุและสะทอนปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับที่ดินในพืน้ ที่อยางแทจริงดวย
ขอกังวลเรื่องพื้นที่เปาหมายโครงการเรดดพลัส ในสวนของขอกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในแถบเทือกเขาบรรทัด ซึ่งขณะนี้มีการจัดการในลักษณะโฉนด
ชุมชนซอนทับธรรมนูญชุมชนในการจัดการพื้นที่ ดูแลอนุรักษน้ํา และการเกษตรหลายหลาย แตเจาหนาที่อุทยานฯ ดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัดโดยไมใหความสนใจกับการดําเนินการเดิมของชุมชน
โครงการที่กําหนดใน R-PP อาจมีการออกระเบียบขึ้นมารองรับ
การดําเนินโครงการเรดดพลัสภายใตกฎหมายปาไม 5 ฉบับปจจุบันมีนัยวาทางอุทยานฯ จะขับไลชาวบานและชุมชนออกจากพื้นที่ดินทํากินเดิมของตน จึงไม
ไวใจวาจะมาแกไขปญหา แตมาทําใหปญหาหนักขึ้น โดยเฉพาะนิยามปาที่กาํ หนดไวในกฎหมายเหลานี้
แนวทางในการจัดการพืน้ ที่คุมครองอยางมีสวนรวม นอยไป/ยังไมชัดเจน
นโยบายสงเสริมการปลูกปาภาคเอกชน เพราะทําใหเกิดการถางปาธรรมชาติเพื่อปลูกสวนปา
ขอเสนอแนะ
ปรับแกบทวิเคราะหสาเหตุในการสูญเสียพื้นที่ปา ไม ซึ่งระบุวา เกิดจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปา เปนพื้นที่เกษตรกรรม เปนสาเหตุหลัก (น.62) โดยใหปรับ
เนื้อหาเปนวา สาเหตุในการสูญเสียพื้นทีป่ าไม มาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ ไดแก (1) นโยบายการใหสัมปทานปาไม เหมืองแร ที่ทําใหเกิดทําลายปาและ
ทรัพยากรชีวภาพ นําไปสูการสรางถนนหนทาง และการตั้งถิน่ ฐานในปา (2) นโยบายการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดีย่ ว ซึ่งทําใหเกิดการขยายพื้นทีท่ ํา
การเกษตรที่เชื่อมโยงกับทุนขนาดใหญ (3) การปราบปรามผูมอี ุดมการณความคิดทางการเมืองที่แตกตางกัน หรือการปราบปรามคอมมิวนิสตทาํ ใหมีการตัด
ถนนเขาไปในปาทั่วทุกภาค และนําไปสูการตั้งถิ่นฐานในปา (4) นโยบายสงเสริมการปลูกปาภาคเอกชน ทําใหเกิดการถางปาธรรมชาติเพื่อปลูกสวนปา และ
(5) การจัดสรรที่ดินในปาเสื่อมโทรมโดยมีเงื่อนไขที่ทาํ ใหปาเสื่อมโทรมกอน จึงจะไดเปนเจาของที่ดิน
เนื้อหาของ R-PP ตองแสดงใหเห็นถึงสถานการณปญหาการประกาศเขตอุทยานทับซอนที่ดนิ ทํากินและชุมชน ปญหาความขัดแยงในสิทธิทดี่ ินระหวาง
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับชุมชนที่อาศัยอยูในปามากอนการประกาศเขตพื้นที่ปา อนุรักษ ทั้งเรื่องการขับไลชุมชนออกจากพื้นที่ปา การดําเนินคดีกบั ชาวบาน
การมีแนวทางในการแกไข ปรับปรุงกฎหมายปาไม ใหสอดคลองสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน และมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 โดยใหเปนไปตามคําแถลงนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในหมวดวาดวยเรื่องทีด่ ินและทรัพยากร ขอ 4.1, 4.4
วาจะแกไขปาไมทั้ง 5 ฉบับใหสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และรัฐบาลตองยุติการดําเนินคดีโลกรอนตามนโยบายที่แถลงตอรัฐสภา
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4 การมีแนวทางในการแกไข ปรับปรุงกฎหมายปาไม ใหสอดคลองสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน และมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 โดยใหเปนไปตามคําแถลงนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในหมวดวาดวยเรื่องทีด่ ินและทรัพยากร ขอ 4.1, 4.4
วาจะแกไขปาไมทั้ง 5 ฉบับใหสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และรัฐบาลตองยุติการดําเนินคดีโลกรอนตามนโยบายที่แถลงตอรัฐสภา
5 การทําไรหมุนเวียน เปนการจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืน ไมใชการทําลายปา หรือทําใหปาเสื่อมโทรม เนื่องจากปาสามารถฟนฟูสภาพได
ดังนั้นสิทธิของชุมชนในการทําไรหมุนเวียนตองไดรับการคุมครอง และนิยามความหมายใหชัดเจนวาแตกตางจากการทําไรเลื่อนลอยอยางไร
6 รัฐตองยอมรับ การจัดการปาไมนั้นเปนของชุมชนเปนอันดับแรก โดยมีการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ
7 เรดดพลัส ตองดําเนินการในความสําคัญตอชุมชนที่มีการจัดการปาไมทดี่ ี เปนอันดับแรก
8 มีสิทธิในการทําการเกษตร คือ ไรหมุนเวียน เชน แปลงไรหมุนเวียน 1, 2 และ 3
9 ตัดคําวา จํานวนครัวเรือนที่ทําไรเลือ่ นลอย เปนสาเหตุหลักในการทําลายปา
10 เรดดพลัส ควรใชหลักนิติธรรม ความยุติธรรมและความสม่ําเสมอ ตอประชาชน
11 อยากให R-PP เปนกิจกรรมที่มาจากประชาชนอยางแทจริง เปนลายลักษณอักษร
12 ตองมีการรับรอง เคารพสิทธิชนเผาและคนพื้นเมือง มีการปฏิบัติการจัดการ การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนดั้งเดิม
13 ตองนําหลักการ FPIC เขามาใชในกลไกเรดดพลัส เปนฐานขอมูลในการตัดสินใจ โดยความรวมมือของชุมชน
14 เรดดพลัสแสดงนัยสําคัญวาชุมชนเปนผูกอปญหาโลกรอน เรดดพลัสจําเปนตองคํานึงถึงชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมและชนเผาชนกลุมนอยที่อาศัยอยูในพื้นทีป่ าตางๆ
การวิเคราะหปญหาปาถูกทําลายและเสื่อมโทรมตองตรงกับความเปนจริง
15 ในแผนงานตองชัดเจนเรื่องการยอมรับสิทธิชุมชนตามกฎหมายหลัก (รัฐธรรมนูญ) ของประเทศในเรื่องการใชประโยชนจากปา การรวมกลุมเพื่อรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น
16 การรองรับสิทธิชุมชนในพืน้ ที่ทาํ มาหากินใหชาวบานมีความมั่นใจมั่นคงวาจะสามารถดําเนินชีวติ ตอไปไดอยางเปนปกติ การรับรองสิทธิก็ยืดหยุนไดตามความ
เหมาะสม แตตองสามารถสรางหลักประกันได
17 ตองพิสูจนสทิ ธิวาชุมชนไดอยูอาศัยมากอนการประกาศจัดตัง้ อุทยานฯ หรือไม หากกอน ก็ตองยอมรับสิทธินนั้ แตหากชุมชนยายเขามาทีหลัง ก็ตองหา
มาตรการเยียวยา เรื่องเรดดพลัสก็ไมจําเปนวาจะตองเพิ่มพื้นทีป่ าเสมอไป ขึ้นอยูกับวาภายใตบริบทของประเทศไทยกิจกรรมใดจะเหมาะสม ชาวบานตองเขา
มามีสวนรวม และนําไปสูความหลากหลายทางชีวภาพดวย
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ขอกังวล/ขอเสนอแนะ
ยอมรับสิทธิชุมชนพืน้ เมืองที่อยูมากอนการประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ และอุทยานแหงชาติ
ใหเผยแพรการใชชีวิต ประเพณีชนเผาพื้นเมือง
สนับสนุนการเพิ่มพื้นทีป่ าในพื้นที่เกษตรกรรม (พื้นที่กรรมสิทธิ์) (ในพื้นทีป่ าสงวน ชุมชนสามารถเขาไปใชประโยชนไดตามกฎหมาย)
ควรมีความชัดเจนที่จะไมทําใหชาวบานเปนผูผิดกฎหมาย เชน แนวทางของการขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่มรดกโลก
สงเสริมกลไกหรือเครื่องมือที่ทําใหชุมชนมีการจัดการปาและอนุรักษปาโดยชุมชน
เรดดพลัสควรเปนโอกาสในการแกปญหาใหแกชาวบานที่อยูในพื้นที่ทบั ซอน โดยผลักดันใหยอมรับสิทธิชาวบานในการปลูกตนไม
ตองแกไขปญหาสิทธิชุมชนในเขตปา
ใหมีการรับรองสิทธิชุมชนตามมาตรา 66 ของ รธน 2550
ควรสงเสริมชุมชนที่มีการรักษาปาดั้งเดิม
ควรปกปองวิถีชีวิตของชุมชน เชน การหายาสมุนไพร อาหารตางๆ
ไมควรอพยพชุมชนออกจากพื้นที่ทํากิน
การนิยามคําใหมๆ ใน R-PP ตองนํามาหารือกันใหม ผานการรับรองจากภาคสวนตางๆ ปาชุมชน ชนเผา ไรเลื่อนลอย หรือ ไรหมุนเวียน ใครผูกระทํา
ควรทบทวบและวิเคราะห นิยาม คําวา “สาเหตุการทําลายปา” ควรระบุสาเหตุหลักในการทําลายปา เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน นโยบายหรือแผนการ
ประกันราคาขาวโพด สาเหตุการทําใหปาเสื่อมโทรม หรือการทําสัมปทานปา แนวทางในการแกปญหาลักลอบตัดไมเถื่อน รวมทั้งชี้แจงในเรื่องผลกระทบ
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมตอคนในชุมชน อางอิงกฏหมาย พรบ.ปาไม ระบุและบรรจุรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิของชนเผาพืน้ เมือง ตามมาตรา 66, 67 และ
มีการเปรียบเทียบการจัดการปาไมจากชุมชนดัง่ เดิม กับวิธีการดําเนินงานตามกลไกเรดดพลัส
ใหพิจารณาคําวา บุกรุกทําลายปา: มาจากชุมชน/ชนเผา ในเขตปา ทําใหเกิดความหมายในแงลบ
ใหพิจารณาคําวา บุกเบิกหรือการสรางปา: จากหนวยงานรัฐทําใหเกิดความหมายในแงบวก)
เรดดพลัสกําหนดนิยามปาใหครอบคลุมพื้นทีส่ วนบุคคลทีช่ าวบานถือครองเปนพื้นที่เกษตรกรรม หรือใหรวมพื้นที่ที่ประชาชนปลูกตนไมในพืน้ ที่เกษตรกรรม
ซึ่งเปนพื้นที่ขนาดกวา 200 ลานไร
มุมมองคําวาปา ไมกา วขามนิยามปาที่เปนสวนรวมหรือปาของรัฐ ไมครอบคลุมปาที่อยูในพื้นที่เอกชน ควรตองนิยามปาใหมรวมพื้นที่เกษตรที่ไมใชเกษตร
เชิงเดี่ยวดวย
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35 ควรจัดทํากรณีศึกษาของการปลูกตนไมทไี่ มไดอยูในพื้นทีป่ าตามนิยามของรัฐ
36 นิยามการทําลายปา สาเหตุที่ทาํ ใหปาเสื่อมโทรมเกิดจากการลักลอบตัดไมและเก็บหาของปา
37 นิยามปา “ปาที่มีอยูในปจจุบนั ของกรมอุทยานฯ และกรมปาไม ปาชุมชน พื้นที่เกษตรที่เปนปาโดยการปลูกขึ้นมาหรือพัฒนาขึ้นมาใหเปนปาตามรูปแบบมูลนิธิ
ธนาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชน และปาที่ขึ้นเองธรรมชาติ” พื้นที่ประกอบดวยพื้นทีป่ าของกรมอุทยาน ปาชุมชน พื้นที่เกษตร และ
พื้นที่ที่อยูอาศัยใกลลุมน้ํา
38 นิยามปา ของเรดดพลัว ควรแกปญหาความขัดแยงเรื่องที่ดินปาไม
39 นิยามปา ควรกําหนดดานความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุพืช
40 นิยามปาเชิงเดี่ยว ตองชัดเจน
41 ประเด็นรวม คือ การวิเคราะหสาเหตุปาเสื่อมโทรม และสาเหตุที่ปายังเหลืออยู
42 สาเหตุการทําลายปา นอกจากภาคเกษตรกรรม ควรรวมถึงการสรางโครงสรางพื้นฐาน การขยายตัวของอุตสาหกรรม
43 สาเหตุการทําลายปา ไมควรใหเกษตรกรเปนผูบุกรุกปา
44 ควรวิเคราะหสาเหตุของการทําลายปาใหม
45 ควรมีการกระจายถือครองที่ดินอยางเปนธรรม เชน ออกระเบียบสํานักนายกฯ การจัดที่ดนิ ชุมชน นํารองในพื้นที่อําเภอแมแจม-อมกอย (พื้นที่ 2 ตําบล คือ
บานปางหินฝน และบานปางทับ) ตองมีการจัดการทีช่ ัดเจน จัดระเบียบแนวเขต โดยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในภาคประชาชน และจังหวัด
46 ควรเรงออกเอกสารสิทธิ์ใหชัดเจน เพื่อปองกันการบุกรุกพื้นทีป่ า จัดทําแนวเขตทีช่ ัดเจน
47 สํารวจชุมชน ที่ดินทํากิน โดยเฉพาะแนวเขตปา เพื่อใหปญหาเกิดขอยุติ
48 ควรแกปญหาแนวเขตการจัดการที่ดินปาไมใหชัดเจน สําหรับชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยูในเขตปาอนุรักษ/ปาสงวนแหงชาติ ที่มีขอจํากัดสิทธิและขอบังคับ
ทางกฏหมายปาไม
49 ตองรองรับและกําหนดขอบเขตการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมในภาคเกษตรครัวเรือน
50 เสนอวาเรื่องปากับทีด่ ินมีความเกี่ยวของกัน โดยจะตองแกปญหาที่ดินที่กรมอุทยานฯ ประกาศทับไวกอน
51 จัดการและแกไขปญหาคดีโลกรอน
52 ชาวบานมีความเดือดรอนเฉพาะหนา เชน ยางพาราที่ตนปลูกไว 30 ปไมสามารถโคนหรือกรีดยางได
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หนา ลําดับ
ขอกังวล/ขอเสนอแนะ
53 เรดดพลัสไมจาํ เปนตองครอบคลุมแคเรื่องปาไม แตตองรวมผูที่มีเอกสารสิทธิ์สวนบุคคลและปลูกตนไมดวย คนเหลานี้ก็ตองไดรับคาตอบแทน
54 เรดดพลัสตองปรับใหเกิดมาตรการใหมๆ โดยนําบทวิเคราะหทมี่ ีอยูมาบรรจุไว การจัดการพื้นที่ปาไมวาจะเปนปาครัวเรือนหรือปาอนุรักษตองชัดเจน เพราะ
ชาวบานใชปา แบบอนุรักษ สิทธิที่ดินและอํานาจในการจัดการเปนของใคร ใครเปนคนดูแลจัดการสิทธิในคารบอน ใครเปนผูรกั ษาปา ผลประโยชนอยูที่ใคร
55 การจัดการการใชประโยชนที่ดนิ ตองชัดเจน
56 การกันแนวเขตที่ชาวบานไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริง ไมเพียงแตผูนาํ ทองถิ่น
57 ปาในเรดดพลัสควรครอบคลุมปาชายเลนดวย ซึ่งมีการจัดการเปนเครือขายอยูแลว
58 เรดดพลัสตองเปนเครื่องมือที่จะนําไปสูการจัดการรวมในพื้นที่หลากหลาย ไมจํากัดวาตองเปนพืน้ ที่ของอุทยาน ไมจําเปนตองมุง เนนผลสําเร็จของโครงการนํา
รองเทานั้น
59 ยังไมระบุวาจะจัดการแกไขปญหาเดิมๆ ความขัดแยงที่ดินปาไมอยางไรบาง
60 สํารวจแนวเขตปาสงวนและอุทยานใหชัดเจน และเพิกถอนพื้นที่ทับซอนที่อยูอาศัยและที่ทาํ กินออก
61 ใหมีการปรับบทวิเคราะหของการสูญเสียพื้นที่ปา ไมจากการที่ประชาชนเปนผูเขาไปเปลีย่ นพืน้ ที่ปาเปนพื้นที่เกษตร โดยปรับเปนสาเหตุหลักในการสูญเสียปา
คือการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจ และการขยายตัวของเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพืชเชิงเดี่ยว
62 สํารวจและหมายแนวเขตพื้นที่ทอี่ ยูอาศัยในเขตปาสงวน และอุทยานใหชัดเจน
63 จัดทําแนวเขตใหชัดเจนเปนรูปธรรม
64 ควรแบงเขตการใชประโยชนทดี่ นิ ระหวางพืน้ ที่คุมครองและพืน้ ที่ของชุมชน
65 ควรแกไขปญหาความขัดแยงเรื่องที่ดิน ปาไม ใหชัดเจน
66 การจัดการทรัพยากรตองใหความสําคัญกับความขัดแยง
67 ตองมีการจัดทําแนวเขตการใชประโยชนที่ดิน
68 มูลนิธิธนาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชนควรเปนรูปหนึ่งของเรดพลัส
69 ควรแกไขปญหาแนวเขตที่ดินปาไม ใหชาวบานมีสทิ ธิในที่ดนิ ทํากิน
70 ควรจัดทําแนวเขตใหชัดเจนระหวางพื้นที่คุมครองและพืน้ ที่ของชุมชน
71 ภาคประชาชนเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหสถานการณกฏหมายปาไม 5 ฉบับ และมติ ครม. สามารถนําปรับเปลี่ยน ตามแนวทางของ องคประกอบที่ 1

หนา ลําดับ
72
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84
85
86

องคกรและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตองแกไขนโยบาย/กฏหมายปาไมและขอปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบ คลี่คลายปญหาการขัดแยงที่ดินปาไม
ตองปรับปรุง ปรับแก กฎหมายใหสอดคลองในระดับประเทศ
การผลักดันกฏหมายทั้ง 4 ฉบับ ตามสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร โดยการเสนอรายชื่อจํานวน 1 ลานรายชื่อ คือ 3.1พรบ. โฉนดชุมชน 3.2 พรบ.
ธนาคารทีด่ ิน 3.3 พรบ. ภาษีทดี่ ิน 3.4 พรบ. กองทุนยุติธรรม
R-PP ตองนําเสนอขอมูลคดีตางๆ ในดานปาไม มีแนวทางในการแกไขระหวางกฏหมายปาไมกับชุมชน เจาหนาที่รัฐตองใหความชวยเหลือหรือประนีประนอม
กับชุมชน
ยึดตาม รัฐธรรมนูญของประเทศไทย ตามมาตรา 66, 67 และยึดหลัก cbd มาตรา 8j 10c
ปรับปรุงหรือบูรณาการ พรบ.เกีย่ วกับกฏหมายปาไม ไดหรือไม ใหเขากับวิถีชีวิตของคนในชุมชนดั่งเดิม ปราศจากเงื่อนไขและขอขัดแยง เปนการจัดการ
ทรัพยากรฯ ของคนในชุมชน
ระบุหาชองทางกฎหมายเพื่อแกไขปญหาและจัดทําพื้นทีน่ ํารองรวมกัน เชน ในพืน้ ที่อุทยานฯ
เรดดพลัสตองตั้งความคาดหวังที่จะนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนากฎหมาย การเคารพสิทธิชุมชน การสรางพืน้ ที่ใหกับการมีสวนรวมดวย
ยุติการดําเนินคดีโลกรอนและคุกคามชุมชนดั้งเดิมในการดําเนินจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน ตองแกไขกฎและระเบียบปาไมตางๆ ที่ขัดแยงกับสิทธิชุมชนตามร
ธน. อยางเรงดวน โดยเฉพาะการแกไขกฎหมาย 5 ฉบับ
(หนา 58) เรื่องกรอบดานกฎหมาย ใหเขียนตัวบทรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 ใหครบถวน
กระบวนการปรับปรุงนโยบายกฎหมายที่ดินปาไมในชวงเตรียมการไมชัดเจน
ขอเสนอแนะ แกไขปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับปาไมที่ดนิ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนและสามารถคาดหวังได รวมทั้งสราง
บรรยากาศสุนทรียสนทนาและความรวมมือ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและคน โดยเฉพาะแกคนสวนใหญที่เปนผูเดือดรอน (พัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับบริบท
และความตองการตามวิถีชีวิต แตอาจสามารถทําไดโดยการออกระเบียบกอนกระบวนการแกไขกฎหมายซึ่งยาวนานกวา)
สนับสนุนสงเสริมกฎหมายภาคประชาชนที่สอดคลองกับความตองการ เชน พรบ.มูลนิธิธนาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชน
ปฏิรูปกฎหมายและยอมรับสิทธิชุมชนพื้นเมืองที่อยูมากอนการประกาศปาสงวนและอุทยาน
กฎหมายบุคคลซึ่งอยูรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นยอมมีสทิ ธิ์อนุรักษพื้นฟูจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
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ขอกังวล/ขอเสนอแนะ
กลไกเรดดพลัสสามารถสรางความชอบธรรมตามกฎหมายแกชมุ ชนที่อยูในปา และลดความขัดแยงไดเชนเดียวกัน
ใหปฏิบัติตามมติครม. 3 สิงหาคม เกี่ยวกับการทําไรหมุนเวียน
ปฏิบัติตามมติครม. 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คุมครองวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงในเรื่องไรหมุนเวียน
ควรมีกฎหมายบังคับโครงการเรดดพลัสเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิชุมชนในอนาคตขางหนาและหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติในพื้นที่ (มาตรการปองกันทางสังคม
และความหลากหลายทางชีวภาพ)
ภาครัฐควรผลักดัน พรบ. ชุมชน เพื่อประโยชนตอการดูแลรักษาปาชุมชนโดยชุมชน
ภาครัฐควรทําใหนโยบายและกฎหมายเปนเอกภาพ
นโยบายและกฎหมายที่ดินปาไมตองมีการแกไขเพื่อลดความขัดแยง
เรดดพลัสโดยหลักการคือการใชแรงจูงใจทางเศรษฐกิจมากระตุน ใหคนปฏิบัติตาม
การใหสัมปทาน ไมวา จะเปนสัมปทานปาไมและเหมืองแร โดยไมเพียงแตทําลายทรัพยากรปา แตทําลายความหลากหลายทางชีวภาพดวย
การปราบผูที่มีความคิดทางการเมืองตาง หรือการปราบปรามคอมมิวนิสต นําไปสูการตัดถนนผานปาทั่วทุกภาค
หากมุงเนนแคในพื้นที่ปา อนุรักษ อาจมีวาระซอนเรนเรื่องทรัพยากรชีวภาพ
ไมเห็นดวยกับ นโยบายการอพยพหรือยายชุมชน ออกจากพื้นที่ปา
เรดดพลัสตองกําหนดมาตรการเยียวยาเมื่อตองผลักดันชุมชนออกจากที่ดิน ตองทําใหชัดเจนวาจะเกิดอะไรขึ้นบาง
ชุมชนที่อยูติดปาไมไดสรางปญหาโลกรอน แตเปนผูไ ดรับผลกระทบจากโลกรอนโดยตรงแกเกษตรกร ซึ่งขอมูลและทางออกเรื่องนี้ยังไมไดกลาวถึงในโครงการ
เลย ดังนั้น เรดดพลัสตองศึกษาเรื่องมาตรการรองรับปรับตัวดวย
นโยบายการขยายพื้นที่เกษตร หรือการขยายภาคเกษตรแบบขยายพื้นที่ เชน การสงเสริมปลูกขาวโพด
2b ทางเลือกยุทธศาสตรเรดดฺพลัสขอกังวล
ขอปฏิบัติของการจัดการปาชุมชนเขาบรรจุสูแผนการปฏิบัติใน R-PP ไดหรือไม
มีกระบวนการอยางไร ในกระบวนการปาชุมชน เขาบรรจุใน R-PP
การกําหนดยุทธศาสตรยังไมชัดเจน สวนรวมอยางไร รวมไปถึงการยอมรับของประชาชน
ใครเปนผูกําหนดทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส (หนา 79 ตาราง 2b)
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1

ขอเสนอแนะ
การนํารูปแบบการดําเนินการของมูลนิธิธนาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชน เปนกิจกรรมหนึ่งในการดําเนินการเรดดพลัส
การนิยามปาใหมีความชัดเจน กอนดําเนินการเตรียมความพรอม ใหครอบคลุมรูปแบบมูลนิธธิ นาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชน
การมีแนวทางในการจัดทําแนวเขตพื้นที่ใหชัดเจน วาพื้นที่ใดเปนพื้นทีท่ ํากินและที่อยูอาศัยของชาวบาน พื้นที่ใดเปนเขตปาอนุรักษ และปาสงวน เพื่อแกไข
ปญหาการประกาศพื้นทีป่ าอนุรกั ษทับซอนที่ทาํ กิน ที่อยูอาศัยของชุมชนที่อยูในปา โดยการเพิกถอนพื้นที่ปา อนุรักษที่ทบั ซอนกับที่ทํากินและที่อยูอาศัยของ
ชุมชน หรือใหประชาชนผูไดรบั ผลกระทบไดมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการในการแกไขปญหารวมกับหนวยงานภาครัฐ และการดําเนินการแกไข
ปญหาตองแลวเสร็จกอนรับเอากลไกเรดดพลัสมาดําเนินการในประเทศ
ปาชุมชนที่ประชาชนมีการจัดการดูแลรักษาปาอยางยัง่ ยืน ตองไดรับการสนับสนุนและผลประโยชนจากกลไกเรดดพลัส
ผลประโยชนจากกลไกเรดดพลัส ดังกลาวใหหมายรวมถึงผลประโยชนในรูปของสิทธิที่ดนิ
การนิยามปาทีไ่ มใชไมเชิงเดี่ยว แตเปนปาที่มีความหลากหลายของพรรณไม โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนิยามปา
องคประกอบขอที่ 2 ยุทธศาสตรของ R-PP เปนแนวทางการดําเนินกิจกรรมเรดดพลัสที่สําคัญที่สุด เปนตัวการผลักดันใหชุมชนเกิดความตองการเพื่อนําเสนอ
แนวทางการดําเนินงานของ R-PP ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติ
คณะทํางานราง R-PP ขาดมิติทางดานสังคมและมนุษย เนนแตมิติทางวิทยาศาสตร
การออกแบบโครงสรางยุทธศาสตร มีความเสมอภาพ ใหความสําคัญกับกระบวนการจัดการผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม
สาเหตุการทําลายปา ควรเพิ่ม การสัมปทานปาไม
ยุทธศาสตรหรือกรอบแนวทางปฏิบัติงานตองตอบสนองตอปญหาของชุมชน โดยเอาชุมชนเปนที่ตั้งและเคารพสิทธิชุมชน
สามารถตอยอดในโครงการที่ดี เชน โครงการ JOMPA สําหรับกลไกเรดดพลัส โครงการคนอยูปายังพะโตะ และโครงการการปรับตัวพึ่งตนเองบนฐาน
ทรัพยากรบานหัวทุง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
2c กรอบการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติ
ขอกังวล
ขอหวงใยเรื่องการเขาสูระบบตลาดคารบอน เพราะเรดดพลัสไมสะทอนวิธีการแกปญหาอยางแทจริง การแกปญหาโลกรอนตองแกที่ตนตอของปญหา ซึ่งก็คือ
ภาคขนสงและอุตสาหกรรม

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย

8
9
10
11
12

ขอกังวล/ขอเสนอแนะ

หนา ลําดับ
ขอกังวล/ขอเสนอแนะ
2 ความโปรงใสในการคํานวณมวลคารบอนตองชัดเจน เชน ตัวแบบของมูลนิธิธนาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชน
3 การประเมินผลการกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม สามารถการันตี ไมมีการบรรจุอยูในรางแผน R-PP ตองมีกรอบหรือประเมินผลการกระทบฯ
มาตราการในการปกปอง ตองมีหลักการการปกปองสิทธิ สามารถใหชุมชนรับรูและเขาใจ เชน ผลกระทบทางเศรษฐกิจของชุมชนในการเก็บหาของปา เปนตน
4 R-PP ดําเนินการในพื้นทีช่ ุมชนในเขตปาอนุรักษ/ปาสงวนแหงชาติฯ ไดหรือไม
5 ยังไมมีการจัดทํามาตรการปกปองคุมครองทางสังคมและสิ่งแวดลอม
2c กรอบการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติ
1
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3
4
5
6
7

ขอเสนอแนะ
การรับรองสิทธิของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ชนเผาพื้นเมือง ที่อาศัยอยูในปาซึ่งมีวิถชี ีวิตในการดูแลรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยชุมชน
เหลานี้ตองสามารถอยูอาศัยในพื้นที่ปา และใชประโยชนจากทรัพยากรตอไปได หากมีการดําเนินการเรดดพลัสในพื้นที่ ตองไมมีการอพยพชุมชนเหลานี้ออก
จากปา
การยอมรับและใหความสําคัญชุมชนทองถิ่นและชนเผาพื้นเมือง ที่พึ่งพิงปาและอาศัยอยูในเขตปาในการดูแลรักษาปาไม รัฐควรมีมาตรการสงเสริมใหชุมชน
ทองถิ่นและชนเผาพื้นเมืองมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน โดยในสวนของหนวยงานรัฐทําหนาที่หนุนเสริมและเรียนรูรวมกัน
ในสวนของชนเผากะเหรี่ยงนัน้ ใหยึดปฎิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง
มีแผนการดําเนินทีช่ ดั เจน ไมใชปลูกจิตสํานึก แตตองเพิ่มขีดความสามารถใหมีศักยภาพ
ชุมชนที่มีความสามารถในการจัดการ/สงเสริมการจัดการปา รัฐตองสนับสนุน
ควรอธิบาย นิยาม คําวา ชนเผาพื้นเมือง และ ไรหมุนเวียน ในแผนการดําเนินงานของเรดดพลัส
การดําเนินโครงการเรดดพลัสตองกําหนดเงื่อนไขอนุญาตใหชุมชนในพืน้ ที่เขตปาอนุรักษสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีทองถิน่ ดั้งเดิม และเคารพการจัดทํา
แผนการจัดการทรัพยากรระดับทองถิ่น
หากเห็นประโยชนจากเรดดพลัส ควรปฏิเสธเงินสนับสนุนจากธนาคารโลก เพราะไมมีใครทราบวาระซอนเรน ไมวาจะเปนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
และการนําปาเขาสูตลาดคารบอน ทุนขามชาติทจี่ ะมาจัดการปา ในเรื่องนี้ใหใชเงินงบประมาณประเทศเอง
เรดดพลัสตองกําหนดเงื่อนไขหรือมาตรการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมอยางชัดเจน และไมนําเรดดพลัสเขาสูต ลาดคารบอน
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หนา ลําดับ
ขอกังวล/ขอเสนอแนะ
10 การเก็บกักคารบอนในชิ้นสวนไมที่แปรรูปแลวไมไดบรรจุอยูในเรดดพลัส แตสามารถสรางรายไดเสริมได
11 การดําเนินโครงการตองนํามิติสทิ ธิชุมชนมาปฏิบัติอยางแทจริง และปรากฎอยูในเอกสาร R-PP และใหความสําคัญกับชุมชนทีพ่ ึ่งพิงปาอาศัยปา เปนกลไก
สําคัญในการรักษาปา
12 ไมสนับสนุนเรดดพลัสเขาสูกลไกตลาด
13 ใหประเด็นเรดดพลัสใชเปนกลไกกองทุนไมใชการชดเชย ไมเขากลไกตลาด เพราะเปนสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศจะกําหนด กลไกตลาดไมแนนอนและไม
สามารถคาดการณในระยะยาว มีความผันผวนทางดานราคาสูง และ กลไกการชดเชยอาจไมเกิดประโยชนในการลดโลกรอนอยางแทจริง
14 ใหปรับประยุกตแนวทางปฏิบัตแิ ละประสบการณของมูลนิธิธนาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชนเขาสูการดําเนินงานเรื่องเรดดพลัส
โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการความขัดแยงเรื่องที่ดิน ซึ่งอาจตองใชเวลา
15 ใหปลูกปาในรูปแบบของมูลนิธิธนาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชน โดยใหประชาชนแตละหมูบานดูแลตนไมและรวมปลูกปาริมน้าํ ซึ่ง
โครงการเรดดพลัสอาจสนับสนุนกลาไมหรือพันธุไมตามความเหมาะสม
16 การปรับใชตัวแบบของมูลนิธิธนาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชนที่ดาํ เนินการโดยชุมชนในเขตพื้นที่อุทยาน โดยเริ่มสรางกติกาในชุมชน
17 หลักประกันในการออกแบบการติดตามประเมินผล มีตัวชีวัดทีอ่ างอิง ถูกตอง ตรวจสอบได ไมสงผลกระทบตอชุมชน และวิถีชวี ิตของคนในชุมชน
18 กลไกเรดดพลัส ตองลดผลกระทบดานสังคมและสิง่ แวดลอมตอประชาชน โดยมีการออกแบบ
19 ตองมีกรอบ มาตราการการปองกัน ผลกระทบตอชุมชน
20 ตองสรุปความกังวล จากภาคตางๆ (ดานลบ) นําไปพัฒนาออกแบบเปนมาตราการแนะนํา Safe grads) ขอปกปอง ผลกระทบดานตางๆ
21 ควรมีมาตรการ กฏระเบียบขอบังคับ ไมใหเกิดผลกระทบจากการดําเนินงานของเรดดพลัส
22 คํานึงถึงผลกระทบ อางอิงจากผูเ ชี่ยวชาญ
23 ตองวิเคราะหผลดีผลเสีย ตอชุมชน ผลกระทบเปนเชนไรบาง
24 ใหความสําคัญกับ SESA
2d. ผลกระทบทางสังคมและสิง่ แวดลอมระหวางการเตรียมความพรอมและการดําเนินการเรดดพลัส
ขอเสนอแนะ
1 กลไกในการประเมินผลกระทบ ใน R-PP ตองเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่น ภาคประชาสังคม มีสว นรวมในการจัดทําแผนปองกันผลกระทบตอสังคมและ

หนา ลําดับ
2
3
1
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4

สิ่งแวดลอม และออกแบบกระบวนการในการดําเนินการเรดดพลัส
เพื่อใหเกิดความเขาใจตอวิถีชีวิตของชุมชนทองถิน่ ที่อยูอาศัยและทํามาหากินในพื้นทีป่ ากอนการดําเนินโครงการเรดดพลัส จึงควรตองจัดใหมีการศึกษาวิจัย
ทางวิชาการอยางมีสวนรวม ทั้งหนวยงานของรัฐ ภาคประชาชน ชุมชนทองถิ่น และสถาบันการศึกษาที่ทุกฝายยอมรับ โดยเขาศึกษาวิจัยในชุมชนทองถิ่น
ดั้งเดิมที่มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรอยางสมดุลยั่งยืน ซึ่งกระจายอยูในทุกภูมิภาค
กลไกในการประเมินผลกระทบ ใน R-PP ตองระบุวา ใหมีองคกรอิสระเขามาทําหนาที่ประเมิน
องคประกอบที่ 3 : การพัฒนาระดับการปลอยอางอิง
ขอเสนอแนะ
การจัดทําเสนฐานอางอิงผูกขาดความรูและอํานาจทีน่ ักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ
องคประกอบที่ 4 : การออกแบบระบบการตรวจติดตามปาไมระดับชาติและขอมูลขาวสารการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
4a ระบบการตรวจติดตามปาระดับชาติ
ขอเสนอแนะ
การติดตามตรวจสอบมุง เฉพาะคารบอนเทานั้น ทําใหการตรวจติดตามเรื่องปาไมระดับชาติมีแตตัวชี้วัดดานคารบอน
ผูมีสิทธิครอบครองคารบอนและการแบงผลประโยชนทางคารบอน
4b การออกแบบระบบขอมูลขาวสารสําหรับประโยชนอเนกประสงค ผลกระทบอื่นๆ ธรรมาภิบาล และการปกปองผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและสังคม
ขอกังวล
สิทธิและผลประโยชนของชุมชนคอนขางเขาถึงยาก ผลประโยชนตางๆยังคงเขาถึงนักการเมือง ขาราชการ และผูนาํ ทองถิ่น นายทุนตางๆ
ความโปรงใสในการจัดการคารบอนจะดําเนินการอยางไรไมใหมีการทุจริตคอรรัปชั่น ผลประโยชนจะตกอยูที่ชุมชนหรือหนวยงานภาครัฐกันแน
ขอกังวลโครงการไดรับเงินสนับสนุนจากธนาคารโลก ซึ่งไมทราบวามีวาระซอนเรนหรือไม โดยเฉพาะการสนับสนุนการสรางเขือ่ นขนาดใหญอันกอใหเกิดการ
ทําลายปามากมาย และหากดูจากจํานวนเงินที่จะไดจากธนาคารโลก งบประมาณนี้ประเทศไทยสามารถหามาดําเนินการเองได
สวนเรดดพลัสจะแกปญหาโลกรอนไดหรือไม ในระดับประเทศไทยประเทศเดียวคงไมสงผลเทาไร แตหากหลายประเทศรวมกันทําก็จะสงผลแกปญ
 หาได
ประโยชนที่ดีคือเรื่องการจัดทําฐานขอมูลใหชัดเจน สวนเรื่องกลไกคาขายคารบอนไดกําหนดเปนเงื่อนไขวาประเทศทีพ่ ัฒนาแลวจะมาซื้อคารบอนเครดิตไดก็
ตอเมื่อตนไดดําเนินการลดคารบอนเองแลวดวย
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1
2
3

ขอกังวล/ขอเสนอแนะ

หนา ลําดับ
5
6
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7
8
9
10

ขอกังวล/ขอเสนอแนะ
การจัดสรรประโยชนที่อยูในรูปตัวเงินจะเกิดขึ้นหรือไม เมื่อไหร อยางไร
R-PP ยังไมระบุถึงการประเมินผลกระทบตอชุมชน
ราคาคารบอนเปนธรรมหรือไม
ผูมีสิทธิครอบครองคารบอนและการแบงผลประโยชนทางคารบอน
กลไกเรดดพลัสในระยะยาวไมชดั เจนวาเงินทุนจะมาจากแหลงใด และอยูภายใตเงื่อนไขอะไรบาง
ขอเสนอแนะ
การดําเนินการเรดดพลัส จะตองมีมาตรการในการปกปองสิทธิชุมชน ชนเผาพืน้ เมือง รวมทั้งกลุมชาติพันธุทไี่ รสัญชาติ ที่อาศัยอยูในพื้นที่ปา ไมใหชุมชนไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการเรดดพลัส และจะไมมีการบังคับใชกฎหมายอพยพชุมชนออกจากพื้นที่ปา รวมถึงมาตรการในการปกปองความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยตองระบุรายละเอียดของมาตรการปกปองในเนื้อหาของ R-PP
ชุมชนควรเปนผูออกแบบ รูปแบบการใหผลประโยชนที่เหมาะสมกับพื้นที่และรูปแบบของปา
การจัดอบรมและกิจกรรมการดูแลปาทีช่ าวบานเขารวม ควรมีการจัดสรรคาตอบแทน เพื่อเปนแรงจูงใจใหชาวบานมารวมกิจกรรม
การพัฒนาระบบฐานขอมูลปาไมทองถิ่นที่สามารถเชื่อมโยงสูระดับชาติ ตองเนนธรรมภิบาลปาไม และความโปรงใส
ควรจัดทํานโยบายที่สง เสริมใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยคํานึงถึงสิทธิชุมชนและเจาของตนไมในการจัดการผลผลิตไมโดยชาวบานเปนเจาของเนื้อไม
และคารบอน
ควรมีความชัดเจนเรื่องกองทุนและกลไกตลาดคารบอน
องคประกอบที่ 4: การออกแบบระบบการตรวจติดตามปาไมระดับชาติ และขอมูลขาวสารการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
4b การออกแบบระบบขอมูลขาวสารสําหรับประโยชนอเนกประสงค ผลกระทบอื่นๆ ธรรมาภิบาล และการปกปองผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและสังคม
ขอเสนอแนะ
เรดดพลัสตองไมสนับสนุนใหประเทศพัฒนาแลวใชกลไกตลาดมาอางในการปลอยคารบอนอีก
คุณคาของปาไมใชคารบอนอยางเดียว แตยังคุณคาอื่นดวย เชน อาหาร แหลงน้ํา ระบบนิเวศ
การปองกันตอผลกระทบ (ระบบ Safe grads) ที่เหมาะสมและถูกตอง และมาจากภาคประชาชนโดยการมีสวนรวมมากที่สุด
เรดดพลัส เปนแนวทางในการซือ้ ขายคารบอนเครดิตของคนในชุมชน ทําใหชุมชนเกิดการแกงแยง ซึ่งเปนระบบทุนนิยม และผลตอบแทน ที่ยังคงดําเนินการ

หนา ลําดับ
11
1

ขอกังวล/ขอเสนอแนะ

อยูในประเทศไทย
เรดดพลัสตองเปลี่ยนเปนระบบกองทุนชุมชน ในการจัดการทรัพยากรเสียเอง
องคประกอบที่ 6: การออกแบกรอบการตรวจติดตามและการประเมินผล
ขอเสนอแนะ
ตัดตัวชี้วัดทีว่ าดวยการลดจํานวนครัวเรือนที่ทําไรเลื่อนลอยออกไปจาก R-PP เพราะจะกระทบกับวิถีชีวิตการทําไรหมุนเวียนของกลุมชาติพันธุบนที่สูง ซึ่งเปน
ระบบการผลิตที่มีความยั่งยืน ไมทําลายปา
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ภาคผนวกที่ 1b-8
สรุปประเด็นขอคิดเห็นสวนใหญจากการประชุมสุนทรียสนทนาระดับภูมิภาค(กลาง เหนือ ใต อีสาน)
ตอรางขอเสนอโครงการเตรียมความพรอมตอกลไลเรดดพลัส (R-PP) ของประเทศไทย
ในสวนนี้เปนการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสุนทรียสนทนาระดับภูมิภาค(กลาง เหนือ ใต อีสาน)
ที่มีขอเสนอแนะตรงกันทั้ง 4 ภาค มีดังตอไปนี้
องคประกอบที่ 1 : องคกรและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1a การจัดการเตรียมความพรอมในระดับประเทศ
การจัดตั้งองคกรเรดดพลัสในประเทศไทย
1) การเพิ่ ม องค กรอิ สระที่มี องค ป ระกอบมาจากภาคประชาชน และภาคประชาสั งคม (คณะทํ างาน
เรดดพลัสภาคประชาชน) ในโครงสรางองคกรสําหรับกิจกรรมเรดดพลัส เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบติดตาม เชน
การรับเรื่องรองเรียน, การใหความเห็นตอการดําเนินการของคณะทํางานดานเรดดพลัส และการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจทางนโยบาย เชน การกําหนดทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส, การออกแบบการดําเนินการ โดยใน
สวนของภาคประชาชนใหเปนการเสนอผูแทนที่มาจากเครือขาย/กลุมผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ และผูแทนภาค
ประชาสังคม ทั้งนี้ กระบวนการเสนอชื่อผูแทนและการกําหนดสัดสวนใหเปนฉันทามติรวมกัน
กรอบการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรดดพลัสระดับประเทศ
2) ใหระบุในเนื้อหาของ R-PP วา การแกไขปญหาโลกรอนตองชี้ใหเห็นวาการปลอยกาซเรือนกระจกมา
จากภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจึงควรมุงไปทีส่ าเหตุหลัก สวนภาคปาไมชวย
แกปญหาไดเพียงบางสวนเทานัน้
3) การไมนําเอากลไกเรดดพลัสเขาสูกลไกตลาด แตเสนอวาควรใชระบบกองทุน
1c กระบวนการมีสวนรวม และการรับฟงความคิดเห็นจากผูม ีสวนเกี่ยวของ
4) การดําเนินการเรดดพลัสจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากประชาชนที่จะไดรบั ผลกระทบ หรือมี
สวนไดสวนเสียโดยตรง โดยเฉพาะชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ชนเผา ที่อยูอาศัยอยูในปา และพึ่งพิงปา เปนลําดับตน
องคประกอบที่ 2 : การจัดเตรียมยุทธศาสตรเรดดพลัส
2a การประเมินการใชที่ดิน ปจจัยการเปลี่ยนแปลงการใชทดี่ ิน กฎหมายปาไม นโยบายและธรรมาภิบาล
5) ปรับแกบทวิเคราะหสาเหตุในการสูญเสียพื้นที่ปาไม ซึ่งระบุวา เกิดจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปาเปน
พื้นที่เกษตรกรรม เปนสาเหตุหลัก (น.62) โดยใหปรับเนื้อหาเปนวา สาเหตุในการสูญเสียพื้นที่ปาไม มาจาก
นโยบายการพั ฒนาของรัฐ ได แก (1) นโยบายการให สัม ปทานป าไม เหมื องแร ที่ทํ าใหเกิด ทําลายปา และ
ทรัพยากรชีวภาพ นําไปสูการสรางถนนหนทาง และการตั้งถิ่นฐานในปา (2) นโยบายการสงเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ซึ่งทําใหเกิดการขยายพื้นที่ทําการเกษตรที่เชื่อมโยงกับทุนขนาดใหญ (3) การปราบปรามผูมี
อุดมการณความคิดทางการเมืองที่แตกตางกัน หรือการปราบปรามคอมมิวนิสตทําใหมีการตัดถนนเขาไปในปา
ทั่วทุกภาค และนําไปสูการตั้งถิ่นฐานในปา (4) นโยบายสงเสริมการปลูกปาภาคเอกชน ทําใหเกิดการถางปา
ธรรมชาติเพื่อปลูกสวนปา และ (5) การจัดสรรที่ดินในปาเสื่อมโทรมโดยมีเงื่อนไขที่ทําใหปาเสื่อมโทรมกอน จึง
จะไดเปนเจาของที่ดิน
6) เนื้อหาของ R-PP ตองแสดงใหเห็นถึงสถานการณปญหาการประกาศเขตอุทยานทับซอนที่ดินทํากิน
และชุมชน ปญหาความขัดแยงในสิทธิที่ดินระหวางหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับชุมชนที่อาศัยอยูในปามากอน
การประกาศเขตพื้นที่ปาอนุรักษ ทั้งเรื่องการขับไลชุมชนออกจากพื้นที่ปา การดําเนินคดีกับชาวบาน
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7) การมีแนวทางในการแกไข ปรับปรุงกฎหมายปาไม ใหสอดคลองสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตของ
ประชาชน และมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 โดยใหเปนไปตามคําแถลง
นโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในหมวดวาดวยเรื่องที่ดินและทรัพยากร ขอ 4.1, 4.4 วาจะแกไข
ปาไมทั้ง 5 ฉบับใหสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และรัฐบาลตองยุติการดําเนินคดีโลกรอนตามนโยบายที่
แถลงตอรัฐสภา
2b ทางเลือกยุทธศาสตรเรดดฺพลัส
8) การนํารูปแบบการดําเนินการของมูลนิธิธนาคารตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชน เปน
กิจกรรมหนึ่งในการดําเนินการเรดดพลัส
9) การนิยามปาใหมีความชัดเจน กอนดําเนินการเตรียมความพรอม ใหครอบคลุมรูปแบบมูลนิธิธนาคาร
ตนไมและเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชน
10) การมีแนวทางในการจัด ทําแนวเขตพื้นที่ใหชั ดเจน วา พื้นที่ใดเป นพื้นที่ทํากิ นและที่อยู อาศัยของ
ชาวบาน พื้นที่ใดเปนเขตปาอนุรักษ และปาสงวน เพื่อแกไขปญหาการประกาศพื้นที่ปาอนุรักษทับซอนที่ทํากิน
ที่อยูอาศัยของชุมชนที่อยูในปา โดยการเพิกถอนพื้นที่ปาอนุรักษที่ทับซอนกับที่ทํากินและที่อยูอาศัยของชุมชน
หรื อให ป ระชาชนผู ไ ด รับ ผลกระทบได มี ส ว นร ว มในการออกแบบกระบวนการในการแก ไ ขป ญ หาร ว มกั บ
หนวยงานภาครัฐ และการดําเนินการแกไขปญหาตองแลวเสร็จกอนรับเอากลไกเรดดพลัสมาดําเนินการใน
ประเทศ
2c กรอบการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติ
11) การรับรองสิทธิของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ชนเผาพื้นเมือง ทีอ่ าศัยอยูในปาซึ่งมีวิถชี ีวิตในการดูแลรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยชุมชนเหลานี้ตอ งสามารถอยูอาศัยในพื้นที่ปา และใชประโยชน
จากทรัพยากรตอไปได หากมีการดําเนินการเรดดพลัสในพืน้ ที่ ตองไมมีการอพยพชุมชนเหลานีอ้ อกจากปา
12) การยอมรับและใหความสําคัญชุมชนทองถิ่นและชนเผาพืน้ เมือง ที่พึ่งพิงปาและอาศัยอยูในเขตปาใน
การดูแลรักษาปาไม รัฐควรมีมาตรการสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นและชนเผาพืน้ เมืองมีความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมอยางยัง่ ยืน โดยในสวนของหนวยงานรัฐทําหนาที่หนุนเสริมและเรียนรูรวมกัน
4b การออกแบบระบบขอมูลขาวสารสําหรับประโยชนอเนกประสงค ผลกระทบอื่นๆ ธรรมาภิบาล และการ
ปกปองผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
13) การดําเนินการเรดดพลัส จะตองมีมาตรการในการปกปองสิทธิชุมชน ชนเผาพื้นเมือง รวมทั้งกลุมชาติ
พันธุที่ไรสัญชาติ ที่อาศัยอยูในพืน้ ที่ปา ไมใหชุมชนไดรับผลกระทบจากการดําเนินการเรดดพลัส และจะไมมีการ
บังคับใชกฎหมายอพยพชุมชนออกจากพื้นที่ปา รวมถึงมาตรการในการปกปองความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยตองระบุรายละเอียดของมาตรการปกปองในเนื้อหาของ R-PP
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ภาคผนวกที่ 1b-9
สรุปการประชุมสุนทรียสนทนาระดับชาติ เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการเตรียม
ความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP) สําหรับประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556
ณ หองบอลรูม โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพฯ

จากการประชุมสุนทรียสนทนาระดับประเทศ เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการเตรียมความ
พรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP) สําหรับประเทศไทย ในการประชุมมีผูเขารวมประชุมทัง้ หมด 167 คน
(ตามเอกสารที่แนบทาย)ทัง้ นี้ผเู ขารวมประชุมไดเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการปรับแกราง R-PP มี
ดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะตอการปรับแก R-PP
1. ควรใหคนทองถิ่นอยูในการบริหารทุกภาคสวน
2. หนา 17
- หาคํามาแทนคําวา “ผีตองเหลือง”
- คําวา “ชาวเขา” ใหใชคําวา “กลุมชาติพนั ธุบนพืน้ ที่สูง”
- “...พบวามีชาวเขาอยูถึง 923,257 คน...”ใหเอาคําวา “อยูถึง” ออก เพราะแสดงถึงความมาก
- ตัดคําวา “พวกเขา” ออก
3. หนา 19 - 20 เพิ่มเติม สถานการณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศไทยเทานัน้ ทีป่ ระชุม
อยากใหมีการนําเอาสถานการณโลกมานําเสนอ เชน การจัดลําดับการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของแตละ
ประเทศ ประเทศไทยอยูในอันดับทีเ่ ทาไหร เพื่อใหรูวาทั่วทั้งโลกควรมีความรับผิดชอบรวมกัน
- ควรระบุสภาพความเปนจริง ณ ปจจุบนั วาในขณะนีป้ ระเทศไทยมีผูที่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ ทํากินกี่
ราย มีพื้นทีป่ าที่เปนของรัฐเทาไหร มีพื้นที่ที่ซอนทับกับกันของปากับพืน้ ทีช่ ุมชนเทาไหร
- คดีฟองรอง/คดีทางแพงที่เกี่ยวกับโลกรอน ตองระบุวา มีคดีฟอ งรองกันกี่คดี มีจํานวนผูถูกฟองรองกี่
ราย และจํานวนเม็ดเงินที่ทางรัฐฟองรองเทาไหร
4. หนา26 และ 33 ประเด็นการจัดองคกร การมีสวนรวมของประชาชนควรระบุสัดสวนคณะกรรมการแต
ละสวนใหชัดเจน ซึ่งจากที่ประชุมไดเสนอวา สัดสวนที่เหมาะสมควรเปน 50:50 และเปลี่ยนเปน “ศูนยขอมูล
การเผยแพร REDD+”
5. หนา 23 ขาดเนื้อหาสวนของ “ผูมีสวนไดเสีย” ใหนําเนื้อหาหนา 43 มาใสเพิ่มเติม
6. หนา 26 ตองการใหศูนยประสานงานดาน REED+ เปนองคกรอิสระ ที่ทัดเทียมกับ คณะการทํางาน
เฉพาะกิจดาน REDD+
7. หนา 56 คํานิยาม FPIC ควรระบุคํานิยามที่ถูกตอง
8. หนา 67 เพิ่มมติ ครม. 3 สิงหาคม 2553 ในเนื้อหาดวย
9. หนา 80 ในขอความ “...เปนที่ทราบกันดีวา ยังมีความขัดแยงในเรื่องที่ดิน เนื่องจากบางคนหรือบาง
ชุมชนทองถิ่นเขาครอบครองที่ดินที่มีการประกาศเปนพืน้ ที่ปา อนุรักษและปาสงวนแหงชาติ...” ประโยคนี้
เหมือนวาคนในทองถิ่นเขาไปอยูอาศัยหลังการประกาศเปนปาอนุรักษ ซึ่งแทที่จริงแลวมีเพียงบางสวนเทานัน้
จึงควรเพิ่มเติมรายละเอียดที่ชี้ใหเห็นวามีคนในทองถิ่นที่อยูกอนละหลังการประกาศเขตปาอนุรักษ
10. ประเด็นสาเหตุการทําลายปา ควรเพิ่มสาเหตุของการทําลายปาที่วา “ความร่ํารวย” ก็เปนสาเหตุหนึ่ง
ของการทําลายปาเชนเดียวกับความยากจน และในประเด็นของ คนจน-คนรวย ทั้งนี้ควรชี้ใหเห็นถึง ปญหาการ
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กระจุกตัวของรายได การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการถือครองที่ดินที่ไมเทาเทียมกัน ทั้งนี้ควรเพิ่ม “การ
สรางเขื่อน” ก็เปนสาเหตุการทําลายปาเชนกัน
11. เนื้อหาโครงการนํารอง 20 ชุมชน ควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพราะในความเปนจริงแลว
บางพืน้ ที่โครงการนี้ทาํ ใหเกิดความแตกแยกในชุมชน
12. หนา 111 ยังมีคําวา “ชนกลุมนอย”
13. หนา174 ใหใชคําวา “ไรหมุนเวียน” แทน “ไรเลื่อนลอย
14. หนา 188 คําจํากัดความผูที่มีสว นไดสวนเสีย หากดูในบริบทภูมินิเวศนยังคงมีปญหา
15. หนา 244 ไดระบุวา “ชนเผากะเหรี่ยง” มีการทําไรหมุนเวียน ใหปรับเปลี่ยน เพราะนอกจากชาว
กะเหรีย่ งแลวยังมีอีกหลายเผาทีท่ ําเชนกัน เชน ลั๊วะ หรือใหใชคําวากลุมชาติพนั ธุบ นพืน้ ที่สงู
16. หนา 263 ควรจะตัดออกหรือถาอยากใหมีอยู ควรใสรายละเอียดขอมูลการติดตอใหชัดเจน
17. ควรมีศูนยการประชาสัมพันธ การดําเนินงานเกี่ยวกับ REDD+
18. ในประเด็น 1 a ใหระบุไวใน R-PP วา
- รัฐยังไมยอมรับใหมีปาชุมชนในพื้นที่อนุรักษ
- จํานวนปาชุมชนในพื้นทีป่ าอนุรักษ ปาสงวน ตามมติ ครม.
- ควรยอมรับวามีปาชุมชนในเขตปาอนุรักษ
- กรมอุทยานมีการดําเนินการตามมติ 3 สิงหาคม หรือไมอยางไร
19. ควรนิยามปาไมใหครอบคลุมทุกมิติตางๆ ทางวัฒนธรรม รวมถึงจิตวิญญาณ ประเพณี ซึ่งในปจจุบันยัง
ขาดมิติวิธีชีวิต และตองรับรองสิทธิชุมชนอีกดวย เพิ่มคําวา ชาติพันธุและชนเผาพืน้ เมือง และประเด็น วน
เกษตรกับไรหมุนเวียน ซึ่งในปจจุบันยอมรับแตคําวา วนเกษตร
20. ควรทําแนวเขตปากับชุมชนใหชัดเจน และควรทํารวมกับคนในทองถิ่นดวย
21. ขอถกเถียงเรื่องที่มาของแหลงเงินทุนในการดําเนินงาน REDD+ จะมาจาก
- การนํา REDD+ เขาสูกลไกการตลาด ทีน่ ําไปสูการชดเชย
- การจัดตั้งกองทุน
- ขอใหกําหนดวา REDD+ จะไมเขาสูกลไกการตลาด ซึ่งขอสรุปนี้ไดมาจากการรับฟงความคิดเห็นใน
ทุกๆ เวทีที่ผานมา ทั้งนี้มีขอถกเถียงกันในที่ประชุมนี้วาแหลงเงินทุนทั้ง 2 ก็มีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน
ดังนั้นจึงควรจัดเวที เพื่อหารือถึงประเด็นดังกลาว และชี้ใหเห็นถึงผลดีผลเสีย เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ
ตอไป
22. การดําเนินกลไก REDD+ ตองเปนไปตามบริบทของสังคม และทําอยางไรเรดดพลัสจึงจะมีประโยชน
การสรางพื้นที่พูดคุยใน 4 ป ขางหนาจะเปนประโยชนอยางยิ่ง ทั้งยังเกิดการกระจายการพิสูจนซ้ําของพื้นที่
โครงการนํารอง
23. ตัวแทนจากเทือกเขาตระนาวศรีกลาววา ควรมีศูนยการประชาสัมพันธเผยแพร การดําเนินงาน
เกี่ยวกับ REDD+
24. ภาคผนวก ควรจะทําเปนภาพรวมของภาคประชาชน ไมควรแยกเปนภาคๆ เพราะความคิดเห็นของ
ภาคประชาชนมักจะเปนไปในทิศทางเดียวกันอยูแลว
25. ใหรัฐออกเอกสารสิทธิทํากินใหกับคนในทองถิ่น เพราะหากมีสทิ ธิในที่ดินทํากินชาวบานก็ชวยกัน
อนุรักษ สามารถปลูกตนไมในทีข่ องตนเองได โดยไมตองกลัวความผิด
26. การดําเนินกลไก REDD+ ตองเปนไปตามบริบทของสังคม
27. ตัวชี้วัดทีน่ ําเสนอ ควรใหลอไปตามบริบทของทองถิ่น เชน ระบบวนเกษตรบนที่สูงกับพื้นราบมีความ
แตกตางกัน
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28. R-PP นี้ ควรระบุดรรชนีตัวชี้วดั วา REDD+ จะกาวสูความสําเร็จ นอกจากนี้ควรจะระบุวา REDD+
ควรจะเปนอยางไร มีประโยชนอยางไร
29. ประเด็นขอถกเถียงเรื่องที่มาของแหลงเงินทุนในการดําเนินงาน REDD+ จะมาจาก
- การนํา REDD+ เขาสูกลไกการตลาด ทีน่ ําไปสูการชดเชย
- การจัดตั้งกองทุน
ขอใหกําหนดวา REDD+ จะไมเขาสูกลไกการตลาด ซึ่งขอสรุปนี้ไดมาจากการรับฟงความคิดเห็นในทุกๆ เวทีที่
ผานมา ทั้งนี้มีขอถกเถียงกันในที่ประชุมนี้วาแหลงเงินทุนทั้ง 2 ยอมมีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงควร
จัดเวทีเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวและชี้ใหเห็นถึงผลดีผลเสีย เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจตอไป
30. มูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดลอม กลาววาคณะทํางานไดเปดกวางใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมมากขึ้น และไดกลาวถึงประเด็นเพศภาวะ สิทธิของหญิงและชายที่จะมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ
ซึ่งตองมีสัดสวนที่เทาเทียมกัน ทั้งนี้ควรคํานึงถึงเยาวชน และไดเสนอวา FPIC ยังคงมีความจําเปนตอโครงการ
เรดดพลัส และไดยกตัวอยางเหตุการณที่ชาวบานถูกจับเนื่องจากการแบงแนวเขตในปจจุบันยังไมมีความชัดเจน
31. จากขอสรุปความคิดเห็นที่ตรงกันทั้งสี่ภาคควรตองนําไปใสใน R-PP ดังเชน ในสวนของกรองการ
ดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในสวนของกระบวนการมีสวนรวมขอ 1C ในประเด็น การ
จัดเตรียมยุทธศาสตรเรดดพลัสขอที่ 1 2 3 4 ขอ 2b ทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัสขอเสนอแนะที่ 1 2 6 ขอ
2C กรอบการนําเรดดพลัสไปสูการปฏิบัติ ขอเสนอแนะขอที่ 1 2 และองคประกอบที่ 4 ขอเสนอแนะที่ 1
ประเด็นที่สอง เรดดพลัสเกี่ยวกับปาไม สถานการณที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นทั้งสาม
นี้ซึ่งทั้งหมดนี้ตางเกี่ยวของกับเรดดพลัส ทั้งนี้มีขอเสนอวา ควรมีการแกกฎหมายปาไมที่รองรับสิทธิชุมชน แนว
เขตปาไมตองชัดเจนและการกระจายการถือครองที่ดิน ทั้งหมดนี้ควรจะเกิดกอนการดําเนินการเรดดพลัส
32. ตั วแทนสมาคมม ง ภูทั บ เบิ กเพชรบูร ณ กล าวว า มีค วามอุ นใจที่ ท างรั ฐ ไดนํ า เอาเรดด พ ลัส เข า มา
ดําเนินการ เพราะวาทําใหชาวบานไดมีโอกาสมาพูดคุยแบบนี้มากยิ่งขึ้น และไดกลาวถึงประเด็น ความมั่นคงใน
ที่อยูอาศัยความแนใจในที่อยูอาศัย มองวากุญแจสําคัญอยูที่หนา 80 วรรคที่กลาววา “รัฐบาลตระหนักถึงปญหา
ความขัดแยงการใชที่ดิน ดังนั้นในป พ.ศ. 2555 จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดิน
เชิงระบบซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน” มองวาซึ่งหากเกิดขึ้นจริงทุกอยางก็จะดําเนินการไปไดดีความ
กังวลก็จะถูกตัดออกไป รวมถึงการรับรองสิทธิของชุมชน เพื่อเรดดพลัสเกิดผล เพราะคิดวาทางกรมอุทยานยัง
ไมมีสิทธิอํานาจมากพอ
33. การที่ REDD+ จะประสบความสําเร็จไดตองแกไขปญหาเดิมทีม่ ีอยูใหไดเสียกอน ซึ่งนั่นคือ ตองมีการ
รับรองสิทธิชุมชน การปฏิรูปกฎหมายปาไม การกําหนดขอบเขตที่ดินที่แนนอน
34. หากเรดดพลัสยังอยูบนการมีสวนรวมของประชาชนตองมีการทํารวมกันในพื้นที่ของประชาชน ซึ่ง
งบประมาณการสรางพื้นที่นาํ รองตองมีน้ําหนักมากและตองอยูในระดับตนๆ กิจกรรมที่เปนสิง่ จูงใจยังคงขาด
งบประมาณในจุดนี้
35. หลังจากที่เสนอ ครม. แลว โครงการ REDD+ จะมีขั้นตอน-กลไก ในการบริหารงานเปนอยางไร คนใน
ทองถิ่นจะมีสวนรวมมากนอยแคไหน ผลประโยชนที่แทจริงจะเกิดกับชุมชนมากนอยแคไหน
36. การที่ REDD+ จะประสบความสําเร็จไดตองแกไขปญหาเดิมทีม่ ีอยูใหไดเสียกอน ซึ่งนั่นคือ ตองมีการ
รับรองสิทธิชุมชน การปฏิรูปกฎหมายปาไม การกําหนดขอบเขตที่ดินที่แนนอน
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กรอบองคกร
37. ควรมีคณะกรรมการที่มีสัดสวนภาคประชาสังคม ผูมีสวนไดเสีย กับภาคราชการ ในสัดสวนที่เทากัน
38. คณะกรรมการ ควรมีตั้งแตระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับองคกรที่มีการยึดโยงกัน คือการยกระดับ
คณะกรรมการจากระดับลางขึ้นไปสูระดับบน ในลักษณะ คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเกษตรกร ตาม พรบ.
สภาเกษตรกร
แนวทางการนิยาม
39. ตองใหครอบคลุม เพื่อไมใหเกิดการเสียโอกาสของประชาชน เชน “ปา คือปาทั่วไป และพื้นที่ตน ไม ที่
มีสภาพคลายปา”
กรอบพื้นที่
40. REDD+ ตองสรางโอกาสใหนําพืน้ ที่ทุกประเภท ใหเขารวมโครงการได ซึ่งไดแก พืน้ ที่ปา ของ
หนวยงานตางๆ พื้นทีป่ าชุมชน พื้นที่ทาํ กินของประชาชน ที่มีการปลูกหรือดูแล ที่มีการปลูกหรือดูแลรักษา
ตนไมมีสภาพคลายกับปา เนื่องจากเปนสัดสวนพื้นทีส่ วนใหญของประเทศ
กรอบการเตรียมการ
41. การสรางพื้นที่นาํ รองในพื้นทีต่ องใหครอบคลุมบริบทในพื้นที่ทุกประเภท ทุกกลุม และสรางพืน้ ที่นํา
รองใหมากที่สุด และกระจายใหทั่วประเทศและการนํารอง เสมือนการคุมครองการดําเนินการ แกปญหาที่ดิน
ทํากินของประชาชน
42. ควรสรางน้าํ หนักการจัดการงบประมาณ ดานการนํารองใหเปนงบสวนใหญ เพราะเปนการสราง
กระบวนการมีสวนรวมไมเปนเวทีสรางความเขาใจ ที่ดีที่สุด
43. ควรสรางสิ่งจูงใจ ใหเปนรูปแบบ และการมีสว นรวมทีช่ ัดเจน เชนการใหคาตอบแทน ในการจัดทํา
ขอมูล และการดูแลรักษาตนไม
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ภาคผนวก 1b-10 (1) บทวิเคราะหขอเสนอในการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP)
รางฉบับวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ปรับปรุง/แกไข 24 กุมภาพันธ 2556
คณะทํางานโลกเย็นที่เปนธรรม

บทสรุปยอ
ประการที่ 1 กลไกเรดดพลัสจะไมบรรเทาปญหาโลกรอน หากเขาสูกลไกตลาด
ในประเทศไทย ภาคพลังงานมีสัดสวนปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดถึงรอยละ 70 การใชกลไก
เรดดพลัสไปชดเชยโดยกลไกตลาด ขณะที่ภาคสวนที่เปนสาเหตุหลักยังคงปลอยกาซเรือนกระจกไดตอไปไดนั้น
จะไมนําไปสูการชวยบรรเทาปญหาโลกรอน การลดการปลอยตองมุงเปาไปที่ภาคพลังงานกอน จากนั้นจึงคอย
มาพิจารณาสัดสวนการลดในภาคปาไม ที่สําคัญ การไมสามารถคาดการณราคาคารบอนในตลาดคารบอนได
ลวงหนา ทําใหกลไกเรดดพลัสเสี่ยงตอภาวะไมคุมทุน
ขอเสนอ ตองไมนํากลไกเรดดพลัสเขาสูระบบตลาดคารบอน โดยการใชระบบกองทุนในการ
ดําเนินการเทานัน้
ประการที่ 2 การรับรองและเคารพสิทธิมนุษยชนของชุมชนทองถิ่น และชนเผาพื้นเมืองไมเปนจริง
ปจจุบนั คาดวานาจะมีประชาชนราว 1 ลานคนที่อาศัยและทํากินอยูในเขตปาอนุรักษของรัฐ ซึ่งมี
สถานภาพผิดตามกฎหมายปาไม ทําใหคนกลุมนีไ้ มเคยไดรับการรับรองหรือเคารพสิทธิใดๆ ขณะที่ขอเสนอของ
R-PP นั้นใชคาํ “ควร” และ “ตามความเหมาะสม” ตอการรับรองสิทธิดังกลาว นัน่ ก็หมายความวา รัฐจะรับรอง
หรือไมก็ได ดังนั้น รัฐจึงเพียง “รับทราบ” วาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญามีศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรปาไม
ขอเสนอ การรับรองสิทธิชุมชนทองถิ่นและชนเผา ไดแก
1) การปรับปรุงแกไขกฎหมายปาไมใหสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญในรับรองสิทธิชุมชน และ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงหาแนวทางการจัดการความขัดแยงเฉพาะหนา (เชน การคลี่คลายคดีความ
ระหวางชาวบานกับกรมอุทยานฯ และกรมปาไม)
2) การปรับปรุงระเบียบหรือแนวทางการประกาศเขตปาอนุรักษใหชุมชนทองถิ่นและชนเผามีสวน
รวมในการกําหนดแนวเขต
3) การรับรองสิทธิชุมชนที่วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ไมทําลายปา เชน ระบบการทําไรหมุนเวียนดั้งเดิมของ
ชุมชนชาวกระเหรี่ยง ซึ่งปรากฎอยูในมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553
โดยในขอ 1) และ 2) อาจเริ่มจากการมีเวทีวิชาการ และระดมความเห็น เพื่อจัดทําเปนขอเสนอในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินการ
ประการที่ 3 กระบวนมีสวนรวมมีปญหาหลายประการ ทั้งในระยะการจัดทําขอเสนอ R-PP ระยะเตรียม
ความพรอมตอกลไกเรดดพลัส และการตัดสินใจนํากลไกเรดดพลัสมาดําเนินการทั่วประเทศ
ที่ผานมาการรับฟงความเห็นไมครอบคลุมประชาชนในปาอนุรักษ และกระบวนการมีสวนรวมในระยะ
เตรียมความพรอม จํากัดเฉพาะกลุมผูที่เห็นดวยและเขารวมกับกลไกเรดดพลัสเทานั้น และไมมีกลไกการมีสวน
รวมการตัดสินใจทางนโยบาย ในการนํากลไกเรดดพลัสมาดําเนินการทั่วประเทศ
ขอเสนอ จัดใหกลไกการมีสวนรวมที่ใหอํานาจกับประชาชนในการตัดสินใจทางนโยบาย ในการนํา
กลไกเรดดพลัสมาดําเนินการในประเทศไทย และการตัดสินใจวาจะเขารวมในกิจกรรมนํารองกลไกเรดดพลัส
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ประการที่ 4 การวิเคราะหกรอบดานกฏหมายและนโยบายขาดขอเท็จจริงจํานวนมาก
นโยบายการจัดการปาอนุรักษที่ผานมามุงเนนการใชแนวทางอพยพและจํากัดสิทธิประชาชนในเขต
ปา และการประกาศอุทยานแหงชาติทับชุมชนและที่ทํากินจํานวนมาก เพราะดําเนินการโดยรัฐฝายเดียว ขาด
การมีสวนรวมของประชาชนในเขตปา รวมถึงกฎหมายปาไมที่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใหการรับรองสิทธิ
ชุมชน และการดําเนินนโยบายทีจ่ ํากัดสิทธิและอพยพของชุมชนออกจากปา เชน มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน
2541
ขอเสนอ การวิเคราะหประเมินการใชประโยชนที่ดิน สิทธิชุมชนในเขตปาที่สะทอนขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นของประเทศไทย เชน การวิเคราะหกรอบกฎหมายและนโยบายปาไมในประเด็นสิทธิชุมชน การรวบรวม
งานศึกษาที่ครบถวนรอบดานที่เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหชุมชนจํานวนมากอยูในเขตปา
ประการที่ 5 ชุมชนในเขตปากลายเปนสาเหตุการทําลายปา และทําใหปาเสื่อมโทรม ขอเสนอยุทธศาสตร
ทางเลือ กเรดดพ ลัส จึงมุ งไปที่ก ารลดกิจ กรรมของชุ มชนในพื้ นที่ป า ในการทํ าเกษตรกรรมและการใช
ประโยชนจากปา
ในขอเสนอ R-PP ระบุสาเหตุ สําคัญของการทําลายปาวา เป นการบุกรุกแผวถาง ซึ่งเปนการ
ครอบครองที่ดินโดยไมไดรับอนุญาต และ/หรือ การครอบครองที่ดินปาไมแบบผิดกฎหมาย และการลักลอบตัด
ไมและเก็บหาของปาเปนสาเหตุทําใหปาเสื่อมโทรม ทําใหชุมชนทองถิ่นและชนเผาพื้นเมืองดั้งเดิม หรือชุมชนที่
ใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืนถูกเหมารวมไปดวย รายงานยังระบุอีกวา การลดกิจกรรมดังกลาวจะใชกฎหมาย
และนโยบายที่มีอยูมาบังคับใช
ขอเสนอ การมีกระบวนการจําแนกแยกแยะชุมชนดั้งเดิมที่อยูมากอนการประกาศปาอนุรักษตาม
กฎหมาย และชุมชนที่มีวิถีชีวิตยั่งยืนไมทําลายระบบนิเวศน เพื่อไมใหเกิดการเหมารวมวาชุมชนทั้งหมดที่อยูใน
เขตปาเปนสาเหตุสําคัญของการทําลายปา และทําใหปาเสื่อมโทรม
ประการที่ 6 การนําเอาโครงการที่ยังมีคําถามในแงความลมเหลวในการแบงปนผลประโยชน อยางโครงการ
หมูบานปาไมมาเปนตนแบบ อาจจะนําไปสูความลมเหลวในที่สุด
โครงการหมูบานปาไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งเปนโครงการหนึ่งที่ไดชื่อวาประสบความ
ลมเหลว ชาวบานเปนเพียงลูกจางสวนปาในพื้นที่ที่เคยเปนที่ดินทํากินของตนเองเทานั้น
ข อเสนอ ก อนนํ า เอาโครงการต า งๆ มาเป น ต น แบบ เช น โครงการหมู บ า นป า ไม ขององค การ
อุตสาหกรรมปาไม หรือโครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษของกรมอุทยาน
ฯ ฯลฯ จําเปนตองมีการศึกษาประเมินผลการดําเนินโครงการ โดยการรับฟงความเห็นและมีสวนรวมจาก
ประชาชนในพื้นที่ดําเนินการของโครงการดังกลาวเสียกอน
ประการที่ 7 ชัดเจนวารัฐบาลจะไดรับผลประโยชนจากกลไกเรดดพลัสมากที่สุด จากกลไกการแบงปนที่วา
รัฐซึ่งเปนเจาของปาและจัดการปาจึงเปนผูที่มีสิทธิในคารบอนในพื้นที่ปา
การแบงปนใหชุมชนจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อชุมชนยอมปฎิบัติตามเงื่อนไข คือ ลดกิจกรรมการใชที่ดิน
และการใชประโยชนจากปาไม ซึ่งจะสงผลกระทบทั้งตอผลผลิต รายได และความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งยังมี
คําถามวาผลประโยชนจากกลไกเรดดพลัสคุมคาเพียงพอหรือไม และชุมชนจะไดรับผลประโยชนนั้นตอเนื่อง
ระยะยาวถึงรุนลูกหลานหรือไม และอนาคตจะเปนอยางไร หากไมมีที่ดินทํากิน
ขอเสนอ ตองมีการศึกษาประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเสียกอน ไดแก
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1) การศึกษาในพื้นที่นํารอง เพื่อศึกษาถึงมูลคารายไดจากการผลิต และความมั่นคงทางอาหาร ที่
ชุมชนไดรับจากการใชประโยชนที่ดินและการพึ่งพิงทรัพยากรปาไม เพื่อชุมชนและหนวยงานรัฐจะไดมีขอมูล
เพียงพอวา การดําเนินกลไกเรดดพลัสจะสงผลกระทบอยางไร และผลประโยชนจากกลไกเรดดพลัสมีความ
คุมคาหรือไม
2) การศึกษาจากงานศึกษาวิจัย ขอมูล และเอกสารที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากปา และ
ผลผลิตจากการใชประโยชนที่ดินของชุมชนในเขตปา ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก
ประการที่ 8 แนวโนมการนําสวนปาเชิงเดี่ยวเขามาในกลไกเรดดพลัส ในรูปของความรวมมือกับภาคเอกชน
และสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม อาจนําไปสูการปลูกปาทับที่ดินทํากินของประชาชน
สวนปาเชิงเดี่ยวถูกระบุไวในสวนเพิ่มเติมของกลไกเรดดพลัส คือ การเพิ่มพูนปริมาณคารบอนเก็บ
กัก และการจัดการปาอยางยั่งยืน ที่ผานมามักเกิดปญหาการปลูกปาทับที่ดินของประชาชน เชน สวนปาที่อยูใน
ความดูแลขององคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งมีปญหาขอขัดแยงเรื่องที่ดินอยูในหลายพื้นที่
ขอเสนอ การไมนําสวนไมเชิงเดี่ยวเขามาอยูในกลไกเรดดพลัส
ประการที่ 9 การที่ยังไมมีการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไมใชคารบอน เชน ตัวชี้วัดในเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความยั่งยืนในการจัดการปาไมที่ดําเนินการโดยชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร ทําใหมีขอมูลไม
เพียงในการประเมินติดตามตรวจสอบกลไกเรดดพลัส
ขอเสนอ การพัฒนาตัวชี้วัดในเรื่องการจัดการปาที่พิสูจนไดวามีความยั่งยืน เชน การกํากับการใช
ประโยชนไมใหเกินสมดุลยของระบบนิเวศน (ไมใชหามใช) การทําระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอยางเชนระบบการ
ทําไรหมุนเวียนแบบดั้งเดิม ทั้งจะเปนแรงจูงใจใหชุมชนรักษาระบบเกษตรนี้เอาไว ไมเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจ
เชิงเดี่ยวที่ใชสารเคมี
ประการที่ 10 รายงานขอเสนอ R-PP ยังไมมีการศึกษาประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และการจัดทํา
มาตรการปกปองคุมครองสังคมและสิ่งแวดลอม มาตรการดานการปกปองคุมครองสังคมและสิ่งแวดลอม มี
ความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะตองจัดทําขึ้นตั้งแตตน มิใชไปดําเนินการภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นใจวา
สิทธิชุมชนทองถิ่น ชนเผาพื้นเมืองจะไดรับการปกปองจริง
ขอเสนอ
1) การดําเนินการศึกษาประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และการจัดทํามาตรการปกปองสังคม
และสิ่งแวดลอมกลไกเรดดพลัส กอนการเริ่มดําเนินการเตรียมความพรอมเรดดพลัส เพื่อใหประชาชนไดมีขอมูล
ประกอบการตัดสินใจวาจะเขารวมกิจกรรมกับกลไกเรดดพลัสหรือไม
2) คณะทํางานดานการประเมินสิ่งแวดลอมและสังคมเชิงกลยุทธ และการจัดทํามาตรการปกปอง
ควรแยกเปนอิสระ และจัดกระบวนการรับฟงความเห็นเพื่อจัดทํากรอบการประเมิน ในขอบเขตการประเมินทั้ง
ประเทศ
ความเปนมาโดยยอ
กรมอุทยานฯ ไดเริ่มดําเนินการในการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส ภายใตกองทุนหุนสวน
คารบอนปาไมของธนาคารโลกในป 2552 จากนั้นปลายป 2553 (สิงหาคม) ธนาคารโลกอนุมัติงบประมาณ
200,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6 ลานบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาทตอดอลลาร)เพื่อมาจัดทําขอเสนอใน
การเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP) และขอเสนอฯ (R-PP) ดังกลาว ไดรับอนุมัติจากธนาคารโลก
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เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ดวยงบประมาณชวยเหลือจากกองทุนหุนสวนคารบอนปาไมของธนาคารโลกจํานวน
3.6 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 108 ลานบาท) จากงบประมาณรวม 21,714,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ
650 ลานบาท) โดยมีระยะดําเนินการ 4 ป คือ ป 2557-2560
อย า งไรก็ ดี แม ว า กรมอุท ยานฯ จะจั ด การประชุ ม รั บ ฟ ง ความเห็ น จากผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ใน 4
ภูมิภาคและในกรุงเทพฯ ในระยะการจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ (R-PP) แตกระบวนการมีสวนรวม
ดังกลาวยังมีปญหาขอบกพรองหลายประการ โดยเฉพาะในประเด็นหลักการสําคัญในการมีสวนรวม เชน การ
ขาดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียสําคัญอยางประชาชนในเขตปาอนุรักษ, การไมมีขอมูลที่เพียงพอและรอบ
ดานของผูมีสวนไดสวนเสีย การประชุมที่รวบรัดและไมมีเวลาเพียงพอตอการแสดงความคิดเห็น เปนตน รวมถึง
ความบกพรองในเนื้อหาสาระสําคัญ
ดังนั้น คณะทํางานโลกเย็นฯ และกลุมภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (เอกสารแนบทาย 1
และ 2) ไดสงขอคิดเห็นตรงไปยังคณะกรรมการบริหารกองทุนหุนสวนปาไมคารบอน ธนาคารโลก สงผลให
คณะกรรมการฯ มีมติใหกรมอุทยานฯ ดําเนินการเพิ่มเติมปรับปรุงแกไขรายงานขอเสนอฯ (R-PP) ตามเงื่อนไข
5 ประการ ซึ่งในทายที่สุดนํามาสูกระบวนการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมสี่ครั้งในระดับภูมิภาคชวง
เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ เพื่อนําผลไปปรับปรุงตัวเอกสารและนํากลับมาเสนอประชาชนอีกครัง้ ในเวทีระดับชาติ
ที่กรุงเทพมหานครในเดือนสิงหาคม 2556 ซึ่งจะตองติดตามดูตอไปวากระบวนการในครั้งนี้จะสามารถแกไข
ปญหาในอดีตโดยการเปดกวางโปรงใสเพื่อจะนําไปสูการแกไขเนื้อหาอยางมีนัยสําคัญตามความคาดหวังของผูมี
สวนไดสวนเสียหรือไม
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บทวิเคราะห
องคประกอบที่ 1: องคกรและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1 a. การจัดการเตรียมความพรอมในระดับประเทศ
ความเห็น 1 กลไกเรดดพลัสจะไมบรรเทาปญหาโลกรอน หากเขาสูกลไกตลาด
รายงานขอเสนอ ๖ กลาวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที) 11 (พ.ศ.2555- 2559)
ที่ประกาศใชยุทธศาสตรของประเทศที่เรียกวา “โมเดลการเติบโตแบบใหม” หนึ่งในนั้น คือการบรรเทาและการ
ปรับตัวดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และระบุวา แผนงานกลไกเรดดพลัสแหงชาติที่รัฐบาลวางแผนที่
จะดําเนินการนั้นจะมีสวนชวยเหลืออยางสําคัญในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (น.16)
เปนที่ชัดเจนว าการปลอยก าซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุของโลกรอน เกิดจากการปลอยในภาค
พลังงานมากที่สุดคือรอยละ 70 (การจัดทํารายงานแหงชาติฉบับที่ 2 เพื่อเสนอตอ UNFCCC) หมายความวา
การบรรเทาโลกรอนในประเทศไทยที่ตรงจุดตองลดที่ภาคพลังงาน ในขณะที่ภาคปาไมซึ่งเปนภาคที่มีศักยภาพ
เปนแหลงกักเก็บคารบอนนั้น จะไมชวยบรรเทาปญหาโลกรอนไดเลย หากคารบอนจากการกักเก็บถูกนําไปขาย
ในตลาดคารบอน เพื่อชดเชยการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคสวนที่เปนสาเหตุหลักใหยังคงปลอยไดตอไป
ความเห็น 2 การรับรองและเคารพตามหลักการสิทธิมนุษยชนของชุมชนทองถิ่นและชนเผาพื้นเมืองในเขต
ปาอนุรักษไมอาจเกิดขึ้นไดจริง
รายงานข อเสนอฯ (R-PP) ระบุวา ในปจจุบัน มีประชาชนที่อาศั ยอยูในและรอบพื้ นที่อนุรักษ
(อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา) และมีการดํารงชีพที่พึ่งพิงทรัพยากรปาไมอยูราว 1.2 – 2 ลานคน
และมีประชาชนอีกถึง 20-25 ลานคน ที่อาศัยอยูใกลปาสงวนแหงชาติ และพึ่งพิงทรัพยากรปาไมเพื่อประโยชน
ใชสอยและสรางรายได และกรมปาไมใหความสําคัญกับปาชุมชนโดยการกําหนดเปนยุทธศาสตรของกรม, การ
จดทะเบียนปาชุมชนในพื้นที่ปาสงวน และระบุวาชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาที่เปนกลุมชาติพันธุวา พวกเขาเปนผูมี
สวนไดเสียสําคัญในการมีสวนรวมตอกิจกรรมเรดดพลัส และควรใหการรับรองและเคารพตอสิทธิของกลุมคน
ท อ งถิ่ น ตามความเหมาะสมตามกติ ก าและอนุ สั ญ ญาว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว า งประเทศ ทั้ ง นี้ ขึ้ น กั บ
สถานการณของประเทศ (น.17)
ขณะนี้ยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนวาในเขตปาอนุรักษมีชุมชนและประชาชนอาศัยอยูจํานวนเทาใด ขอมูล
ที่อางอิงในรายงานแผนการเตรียมความพรอมเรดดของกรมอุทยาน ฯ ระบุวาเฉพาะในเขตปาอนุรักษมีชุมชน
ประมาณ 5 แสนครัวเรือนหรือประมาณ 1.5 ลานคน (R-PIN ประเทศไทย, 2551) คนเหลานี้สวนหนึ่งเปนกลุม
ชาติพันธุ พวกเขาไมไดรับการรับรองและความเคารพในสิทธิตามกติกาและอนุสัญญาสากลดังที่ในรายงาน
ขอเสนอฯ ขอความขางตนเปนเพียงขอเสนอวา “ควร” โดยตามมาดวยตามความเหมาะสม และขึ้นอยูกับ
สถานการณแตละประเทศ หมายความวาจะรับรองหรือไมก็ไดขึ้นกับกฎหมายที่มีอยู จึงพบเห็นการจํากัดสิทธิ
และการจับกุมดําเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพงกับชุมชนในเขตปาในหลายพื้นที่
ความเห็น 3 การกลาวอางวาองคกรพัฒนาเอกชนที่เขารวมในคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสนั้นมาจา
กระบวนการคัดสรรของตนเองนั้นไมถูกตอง
จากข อ ความที่ ว า “ในส ว นขององค กรการพั ฒ นาเอกชน ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ที่ พึ่ ง พิ ง ป า ไม องค ก ร
ภาคเอกชน สถาบันวิชาการและสถาบันวิจัย ผูแทนแตละทานไดรับการเสนอชื่อโดยสถาบันที่เกี่ยวของ ผาน
กระบวนการคัดสรรของตนเอง” (น.21) ที่วาไมถูกตองนั้น เพราะวาที่ผานมาองคกรพัฒนาเอกชนที่เขาไปรวมใน
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คณะทํางานฯ เปนการตัดสินใจขององคกรเอง มิไดมีกระบวนการคัดสรรเพื่อเขารวมเปนคณะทํางานจากกลุม
องคกรพัฒนาเอกชนแตอยางใด
ความเห็น 4 คณะทํางานดานการประเมินสิ่งแวดลอมและสังคมเชิงกลยุทธ และการจัดทํามาตรการปกปอง
ควรแยกเปนอิสระ และทําการประเมินในขอบเขตทั้งประเทศ
รายงานฯ ระบุวา จะมีการจัดตั้งคณะทํางานฯ ชุดนี้ขึ้น เนื่องจากเรดดพลัสอาจจะเกิดความเสี่ยงตอ
การดํารงชีพ ความมั่นคงในการถือครองที่ดิน ธรรมาภิบาลดานปาไม วัฒนธรรม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยคณะทํางานจะอยูภายใตคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส (น.25-26)
เพื่ อให ก ารประเมิ น ดํ า เนิ น ไปอย า งรอบด า นและโปร ง ใส คณะทํ า งานชุ ด นี้ จึ ง ต องไม อยู ภ ายใต
โครงสรางของคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส ซึ่งมีองคประกอบสวนใหญมาจากภาครัฐ โดยเฉพาะกรม
อุทยานฯ ซึ่งอาจทําใหการประเมินเกิดความลําเอียงได คณะทํางานชุดนี้จึงควรแยกการทํางานเปนอิสระ
ภายใตคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานวิชาการ โดยองคประกอบของคณะทํางานควรมาจาก
ภาคสวนที่หลากหลาย เชน หนวยงานรัฐ นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน องคประชาสังคม และองคกร
ประชาชน โดยเปนการเสนอชื่อจากผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนผูที่อาจจะไดรับผลกระทบ
ความเห็นที่ 5 กลไกเรดดพลัสมิไดมีการบรรจุอยูในแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ลาสุด
การอางอิงวากลไกเรดดพลัสเปนเปาหมายของแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(น.30) เนื้อหาลาสุดของแผนแมบทฯ ฉบับลาสุดนั้น มิไดมีการบรรจุกลไกเรดดพลัสไวในตัวแผนดําเนินการ
ปรากฏอยูเพียงในสวนของการพรรณนาสวนตน นั้นหมายถึงไมไดมีการระบุลงไปวาจะมีการดําเนินการในเรื่องนี้
ในรูปธรรมแตอยางใด รายงานขอเสนอ R-PP ควรกลับไปแกไขตามแผนแมบทฯ รางลาสุด
1b. การเผยแพรขอมูลขาวสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ความเห็น 6 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญตกหลน และการกําหนดประเด็นแลกเปลี่ยนความเห็นที่
ไมเปดกวางเพียงพอและประเด็นไมครบถวน
6.1 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียไมครอบคลุมและบิดเบือน จากขอความที่วา “กลุมผูมีสวนได
สวนเสียไดรับเชิญทุกกลุมเขารวมกระบวนการรับฟงความเห็นระดับประเทศ ระดับภาค และระดับทองถิ่น และ
ผูมีสวนไดสวนเสียไดมาจากกระบวนการคัดเลือกผูแทนกันเอง และกระบวนการรับประกันไดวามีผูแทนมาจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม” (น.39) พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญคือประชาชนที่อยูในเขตปาอนุรักษตกหลน
และไมไดรับเชิญเขารวมกระบวนการที่ผานมา และมิไดมีกระบวนการคัดเลือกผูแทนกันเองเกิดขึ้นแตอยางใด
6.2 การกําหนดคําถามและประเด็นแลกเปลี่ยนที่ไมเปดกวางเพียงพอ ดวยการกําหนดกรอบการ
พูดคุยที่จํากัดประเด็น เพื่อใชอางอิงวาไดจัดใหมีกระบวนการมีสวนรวมแลว การไมเขารวมของคณะทํางานโลก
เย็นที่เปนธรรมก็เนื่องมาจากเหตุผลดังกลาว
6.3 การประชุมมีเวลาไมเพียงพอในการแลกเปลี่ยนความเห็น และยังสรุปความเห็นไปในทางโนม
เอียงที่สนับสนุนกลไกเรดดพลัส จากการกลาวถึง “ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปาจํานวนหนึ่งสนับสนุนเชิงบวกตอการ
จัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมเรดดพลัส” (น.41) จากความคิดเห็นที่แนบทายในภาคผนวกของผูที่รวม
การประชุม เห็นดวยกับการสนับสนุนการรักษาปาไมเฉพาะในกลไกเรดดพลัส แตอาจรวมถึงการสนับสนุนอื่นๆ
ที่อาจมิใชเรดดพลัสก็ได การประชุมดังกลาวยังมีเวลาใหแสดงความคิดเห็นนอยมาก เชน การใหเวลาเพียง 10
นาทีเทานั้น
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6.4 การแลกเปลี่ยนในประเด็นสิทธิที่ดินและการใชประโยชนไมไดแตะไปถึงรากเหงาของปญหา
เชน ปญหาดานสิทธิชุมชนที่พึ่งพิงปา นโยบายและกฎหมายที่ไมยอมรับสิทธิชุมชนที่อยูมากอนการประกาศ
พื้นที่ปาอนุรักษ รวมถึงปญหาดานคดีความของประชาชนในเขตปา
1c. กระบวนการมีสวนรวม และการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ
ความเห็น 7 กระบวนการมีสวนรวมในการรับฟงความเห็นมีปญหาหลายประการ
7.1 กระบวนการรับฟงความเห็น ไมครอบคลุมผูมีสวนไดเสียสําคัญ เชน ชุมชนที่ถูกประกาศปา
อนุรักษทับที่ตั้งชุมชนและที่ทํากินจํานวนมากไมไดรับรูและมีสวนรวม
7.2 กระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความเห็นในระยะเตรียมความพรอม จํากัดเฉพาะกลุมผูที่เห็น
ดวยและเขารวมกับกลไกเรดดพลัสเทานั้น หมายความวา หากชุมชนในเขตปาไมเห็นดวยกับกลไกเรดดพลัสก็จะ
ไมไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการที่จะจัดขึ้นในระยะเตรียมความพรอม ทั้งนี้เพราะกระบวนการมีสวนรวม
ถูกออกแบบมาใชกับผูที่เขารวมการเตรียมความพรอมเรดดพลัสเทานั้น กระบวนการมีสวนรวมในลักษณะนี้อาจ
นําไปสูความขัดแยงและแตกแยกในชุมชนที่มีความเห็นตางกัน และกลุมที่ไมเห็นดวยจะถูกกีดกันการมีสวนรวม
ในการมีสวนรวม
7.3 การมีสวนรวมที่แทจริงไมอาจเกิดขึ้นได ภายใตกระบวนของกลไกเรดดพลัส จากเหตุผลที่กลาว
มาขางตน คณะทํางานดานรับฟงความเห็น การมีสวนรวมฯ ที่จัดตั้งขึ้นไมอาจเปนกลไกที่ทําใหเกิดการมีสวน
รวมในการตัดสินใจได
องคประกอบที่ 2: การจัดเตรียมยุทธศาสตรเรดดพลัส
2a. การประเมินการใชทดี่ ิน สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน กฎหมายปาไม นโยบายและการ
บริหารจัดการ
ความเห็น 8 การวิเคราะหกรอบดานกฏหมายและนโยบายขาดขอเท็จจริงจํานวนมาก (น.58-61)
8.1 นโยบายการจัดการปาอนุรักษที่ผานมามุงเนนการอพยพและจํากัดสิทธิประชาชนในเขตปา
โดยเฉพาะในประเด็นสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรปาไม และการใชที่ดิน เครือขาย
ประชาชนไดเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองใหมีกฎหมายปาชุมชนนานนับ 20 ป แตไดรับการขัดขวางและไมยอมรับ
จากกรมปาไม (ในขณะนั้น) ใหมีปาชุมชนในเขตปาอนุรักษ ยิ่งไปกวานั้น ยังมีนโยบายอพยพชุมชนออกจากปา
โดยเฉพาะการดําเนินการกับชุมชนชนเผาในภาคเหนือออกจากอุทยานฯ และพื้นที่ที่ชั้น 1 (มติคณะรัฐมนตรี
การจัดชั้นคุณภาพลุมน้ําและการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไม และมติคณะรัฐมนตรี 31
มิ ถุ น ายน 2541) แม ว า จะมี น โยบายผ อ นผั น แต ชุ ม ชนเหล า นั้ น ต องเผชิ ญ กั บ แรงกดดั น จากเจ า หน า ที่ รั ฐ
นอกจากนั้น ที่ผานมานโยบายการเรงขยายพื้นที่ปาอนุรักษทําใหชุมชนจํานวนมากถูกประกาศทับอยางไมรูตัว
เพราะการประกาศปาอนุรักษดําเนินการโดยรัฐฝายเดียว
8.2 กฎหมายป า ไม ไ ม ย อมรั บ สิ ท ธิ ของประชาชนในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง ขั ด กั บ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ในรายงานขอเสนออางอิงวาประเทศไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (มาตรา 66, 67) และกฎหมายการอนุรักษปาไม แตรายงานขาด
ขอเท็จจริงที่วากฎหมายปาไมดังกลาวไมมีมาตราใดที่ยอมรับสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน ตรงกันขาม
กฎหมายดังกลาวเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการดําเนินคดีกับประชาชนในเขตปา
แมวาประเด็นนี้จะมีกลาวนี้ไว ในหนา 60 วาการที่ “ไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับปาไมฉบับใดควบคุมดูแล
โดยตรงตอการใชประโยชน การไดประโยชน การจัดการ ฯลฯ ทรัพยากรปาไมโดยชุมชน ในทางตรงกันขาม
บทบัญ ญัติบ างบทในกฎหมายเหลา นี้กลับ ทําใหสถานการณอาศัย อยูในที่ดิน ตามจารี ตประเพณี ของชุมชน
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กลายเปนการกระทําความผิด” แตขอเท็จจริงที่พบคือ ทั้งกรมอุทยานฯ และกรมปาไมไมเคยมีการดําเนินการ
ใดๆ ที่จะปฎิรูปกฎหมายปาไมใหสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
8.3 ปญหาสิทธิที่ดินในเขตปาเกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการประกาศเขตปาสงวนและปาอนุรักษ
ที่ขาดการมีสวนรวมของประชาชน เชน กระบวนการสํารวจจัดทําแนวเขตรวมกันระหวางเจาหนาที่รัฐและ
ประชาชน เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการประกาศเขตปาซอนทับพื้นที่ชุมชน
8.4 การลมเลิกมติคณะรัฐมนตรีการแกปญหาที่ดินในเขตปาที่มาจากการเคลื่อนไหวเรียกรองของ
ประชาชน ดวยมติคณะรัฐมนตรีที่จํากัดสิทธิและอพยพชุมชนจากปาอนุรักษ ไดแก การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
29 เมษายน 2540 ซึ่งเปนผลจากขอตกลงระหวางรัฐบาลและสมัชชาคนจน และหันมาใชมติคณะรัฐมนตรี 30
มิถุนายน 2541 แทน ผลที่เกิดขึ้นคือการนําไปสูปญหาในเรื่องสิทธิที่ดินในเขตปาอนุรักษหลายแหงทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เพราะกระบวนกําหนดใชวิธีการพิสูจนสิทธิที่ไมเปนธรรมยากแกการพิสูจนในฝงของประชาชน ทําใหมี
ชุมชนนอยมากที่ผานกระบวนการพิสูจนสิทธิดังกลาว
8.5 นโยบายแผนการบริ หารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า 3.5 แสนล า น เป น ข อท า ทายใหม ต อกลไก
เรดดพลัส เพราะรัฐบาลใหอํานาจทางการเมืองเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ควรจะเปน ที่เริ่มจากการศึกษา
ประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงความคุมทุนและประสิทธิภาพกอน เปลี่ยนมาเปนเปด
ประมูลหาผูรับเหมา และอนุมัติกอสรางกอน แลวจึงทําการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนขั้นตอน
สุดทาย ทั้งนี้ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 3.5 แสนลาน วางแผนกอสรางเขื่อนจํานวนมากทั่วประเทศ
และจะนําไปสูการสูญเสียพื้นที่ปาที่สําคัญ เชน เขื่อนแมวง เขื่อนแมแจม เขื่อนแกงเสือเตน ซึ่งรวมถึงพื้นที่ชุมน้ํา
ที่สําคัญในลุมน้ําตางๆ อีกหลายแหง
ความเห็นที่ 9 ชุมชนในเขตปากลายเปนสาเหตุการทําลายปา และทําใหปาเสื่อมโทรม
ในรายงานขอเสนอใหความหมายวา การทําลายปา หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินโดยการ
บุกรุกตัดตนไมและแผวถางปา เพื่อนําที่ดินไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น ซึ่งสวนใหญเปนการนําที่ดินไปใชเพื่อ
การเกษตร และการใชประโยชนอยางอื่น” และ การเสื่อมโทรมของปา หมายถึง “สถานการณที่ที่ดินยังคงความ
เปนปา แตความหนาแนนและคุณภาพของปาเสื่อมถอยลง”
รายงานขอเสนอฯ ระบุสาเหตุโดยตรงของการทําลายปาวา “เกิดจากการบุกรุกแผวถางปา ซึ่งเปน
การครอบครองที่ดินปาไมโดยไมไดรับอนุญาต และ/หรือ การครอบครองที่ดินปาไมแบบผิดกฎหมาย ซึ่งสวน
ใหญเปนการเปลี่ยนพื้นที่ปาธรรมชาติไปเปนพื้นที่เกษตรกรรมและการใชประโยชนอยางอื่น และการเปลี่ยน
พื้นที่ปาไมเปนพื้นที่เกษตรกรรมถือวาเปนสาเหตุหลักของการทําลายปาในประเทศไทย” โดยการอางอิงตัวเลข
จากการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรวามีพื้นที่ดินที่ใชเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 45,000
เฮกตาร (280,000 ไรตอป) ในระหวางป 2548-2553 (น.62) ตัวเลขนี้ถูกยกมากลาวอางเสมือนวาเปนพื้นที่
เกษตรที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ปา ทั้งๆ ที่ การอางอิงไมชัดเจนวาการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรดังกลาวเกิดขึ้นในพื้นที่ใด
ในขณะที่สาเหตุที่ทําใหปาเสื่อมโทรมเกิดจากการใชไมและเก็บหาของปาเพื่อการบริโภคและขายเปนรายได
เสริม
แมวา โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเหมืองแรจะถูกระบุไวในรายงานวาเปนสาเหตุสวน
หนึ่ง แตยังมีคําถามในทางปฎิบัติวากลไกเรดดพลัสจะสามารถปองกันปาไมใหถูกทําลายจากกิจกรรมดังกลาวได
อยางไร
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ความเห็นที่ 10 การอางอิงงานศึกษาการบุกรุกทําลายปาเพียงบางชิ้น (น.67, 69)
เอกสารงานศึกษาหลายชิ้นไมไดมีการศึกษารวบรวมไว เชน วิวัฒนาการการบุกเบิกที่ดินทํากินใน
เขตปา หรือปจจัยที่เปนแรงขับจากการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรยากจนนอกพื้นที่ปา ผลักดันใหคนกลุมนี้ตอง
เขาไปทํากินในเขตปา เปนตน การศึกษาเพื่อทําความเขาใจปจจัยที่เปนแรงขับใหประชาชนตองอาศัยและทํากิน
ในเขตปามีความสําคัญ ที่ชวยใหเกิดการบูรณาการแกปญหาสิทธิที่ดินในทางนโยบาย และทําใหเกิดความเปน
ธรรมกับชุมชนในเขตปา ซึ่งในรายงานไดเสนอวาควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทบทวนสาเหตุของการลดลงของ
พื้นที่ปาที่เปนปจจุบัน ดังนั้น เพื่อมิใหงานศึกษามีความลําเอียง ผูที่ทําศึกษาควรมาจากหลายสาขาวิชา และมี
กระบวนการแลกเปลี่ยนใหความเห็นตอรายงานการศึกษา โดยประชาชนในเขตปา ภาคประชาสังคม และ
องคกรพัฒนาเอกชน
ความเห็น 11 รัฐบาลเพียง “รับทราบ” วาการปฎิบัติตามประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการปาไมเปนวิธีการที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาการทําลายปาและปา
เสื่อมโทรม แตชุมชนทองถิ่นไมมีสิทธิในการใชประโยชนตามกฎหมาย (น.70)
เมื่อกฎหมายไมยอมรับสิทธิชุมชนเชนนี้แลว การมีสวนรวมจึงเปนเพียงการรับรองใหการเตรียม
ความพรอมตอกลไกเรดดพลัสดําเนินไปไดเทานั้น
ความเห็น 12 การพัฒนาความรวมมือกับภาคเอกชนในกิจกรรมเรดดพลัส ในโครงการปลูกปาตางๆ ซึ่งเปน
การปลูกไมเชิงเดี่ยว จะเปนสวนหนึ่งของกลไกเรดดพลัสใชหรือไม (น.71)
ความเห็น 13 การยกตัวอยางโครงการชดเชยคารบอนชุมชนอินแปง จังหวัดสกลนคร ไมใชตัวอยางที่ดี
เพราะโครงการยังไมเขาไปสูกลไกตลาด แตเปนการชวยเหลือดวยเงินทุนสนับสนุน (น.72)
ความเห็น 14 ธรรมาภิบาลดานปาไมควรจะดําเนินการโดยภาพรวมมิใชภายใตกลไกเรดดพลัสเทานั้น
จัดทํากรอบธรรมาภิบาลภาคปาไมยังไมมีการดําเนินการ โดยเสนอใหมีการดําเนินการในชวงการ
เตรียมความพรอมเรดดพลัส ดังนั้น เพื่อสรางความมั่นใจในการมีสวนรวม จําเปนตองมีการจัดทํากรอบ ธรร
มาภิบาลดานปาไมที่มีผลในทางปฎิบัติกับชุมชนในพื้นที่ปาทั่วประเทศ ในประเด็นการถือครองที่ดินปาไมและ
กรรมสิทธิ์ที่ดินปาไม วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ไมทําลายปา (เชน การฟนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกระเหรี่ยง ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553) รวมถึงการจัดการความขัดแยง เชน การคลี่คลายคดีความระหวางชาวบานกับ
กรมอุทยานฯ และกรมปาไม เปนตน
2b. ทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส
ความเห็น 15 ขอเสนอทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัสคือ การลดกิจกรรมการใชที่ดินทําการเกษตร กิจกรรม
การเขาไปใชโยชนจากปา
จากบทวิเคราะหที่ระบุวาสาเหตุสําคัญของการทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปามาจากการใช
ที่ดินทําการเกษตรในเขตปา ทําใหตีความเปนอื่นไปไมไดหมายถึงชุมชนที่ทํากินอยูในเขตปานั่นเอง ทางเลือก
ยุทธศาสตรนี้จะมีการประเมินละเอียดอีกครั้งโดยคณะทํางานดานยุทธศาสตรกลไกเรดดพลัส ในชวงเตรียม
ความพรอม
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ความเห็น 16 การไมสามารถคาดการณราคาคารบอนในตลาดคารบอนลวงหนาได กลไกเรดดพลัสเสี่ยงตอ
ภาวะไมคุมทุน หากเขาสูกลไกตลาดในอนาคต
ในรายงานขอเสนอฯ สันนิษฐานวาการปลอยกาซคารบอนจะลดลงประมาณ 100,000 ตันตอป
จากการดําเนินการ (ลดกิจกรรมการทําเกษตร การใชปา การแบงเขตการใชประโยชน) ในพื้นที่นํารอง 2.2
ลานไร โดยมีตนทุนในการลดการปลอยอยูที่ 5.6 เหรียญสหรัฐตอตัน (ประมาณ 168 บาทตอตัน คิดที่อัตรา
แลกเปลี่ยน 30 บาทตอเหรียญฯ) โดยระบุวา มูลคาตนทุนนี้มีคาใกลเคียงกับมูลคาตลาดคารบอนในปจจุบัน
(น.77) หมายความวา หากราคาคารบอนในอนาคตต่ํากวา 5.6 เหรียญสหรัฐ ราคาขายก็จะต่ํากวาตนทุน
หรือขาดทุนนั่นเอง กลไกที่ฝากความหวังที่ตลาดคารบอนอยางกลไกเรดดพลัส จึงไมนาจะใชแนวทางที่
ยั่งยืนทั้งในการรักษาปา วิถีชีวิตชุมชน และการแกไขปญหาโลกรอน
2c. กรอบการนําเรดดพลัสสูการปฎิบัติ
ความเห็น 17 การนําเรดดพลัสสูการปฎิบัติคือ การจัดการกับสาเหตุของการทําลายปาเสื่อมโทรม โดยการ
ใชกฎหมายและนโยบายปาไมที่มีอยูมาบังคับใช
จากขอความที่วา “โดยปกติแลว ระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทางเลือก
เรดด พลั สเพื่ อจั ดการกั บสาเหตุ ของการทํ า ลายป าเสื่ อมโทรมนั้ นมี อยู แล ว ในกฎหมายและนโยบายป าไม ”
นอกจากนั้น ขอความที่วา “พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
เปนกฎหมายที่สนับสนุนสิทธิของประชาชนในทองถิ่นเพื่อใชประโยชนและจัดการทรัพยากรปาไม” นั้นนาจะ
แยงกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ความเห็น 18 การจัดปรับโครงสรางองคกรไมไดเปดชองใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางนโยบาย
เพราะรัฐไดตัดสินใจแลววาจะรับกลไกเรดดพลัสมาดําเนินการทั่วประเทศ
จากขอความในหนา 91 ที่วา “จําเปนตองมีการปรับโครงสรางขององคกรที่มีอยูเดิมและจัดตั้ง
องคกรขึ้นมาใหมทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการดําเนินงานเรดดพลัสในระยะการเตรียมความ
พรอมและระยะดําเนินการเต็มรูปแบบ” และในหนา 95 “สุดทาย จะมีการออกแบบและกําหนดระบบการ
แบงปนผลประโยชนที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณที่ไดรับ ซึ่งจะนําไปสูการขยาย
การดําเนินงานเรดดพลัสในระยะการดําเนินงานเต็มรูปแบบในระดับประเทศ”
ความเห็น 19 การนําเอาโครงการที่ยังมีคําถามในแงความลมเหลวในการแบงปนผลประโยชน อยางโครงการ
หมูบานปาไมมาเปนตนแบบ อาจจะนําไปสูความลมเหลวในที่สุด (น.94)
รายงานอ างถึงประสบการณ ของโครงการหมูบ านปาไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งเป น
โครงการหนึ่งที่ไดชื่อวาประสบความลมเหลว ชาวบานในพื้นที่สวนปาตามโครงการดังกลาวมีฐานะเปนเพียง
ลูกจางสวนปาในพื้นที่ที่เคยเปนที่ดินทํากินของตนเอง การจัดสรรที่ดินก็ไมเกิดขึ้นจริง
ความเห็น 20 ชัดเจนวารัฐบาลจะไดรับผลประโยชนจากกลไกเรดดพลัสมากที่สุด จากกลไกการแบงปนที่วา รัฐ
ซึ่งเปนเจาของปาและจัดการปาจึงเปนผูที่มีสิทธิในคารบอนในพื้นที่ปา (น.95) การแบงปนใหชุมชนจะเกิดขึ้นก็
ตอเมื่อชุมชนยอมปฎิบัติตามเงื่อนไข คือ ลดกิจกรรมการใชที่ดินและการใชประโยชนจากปาไม
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2d. ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมระหวางการเตรียมความพรอมและการดําเนินการเรดดพลัส
ความเห็น 21 การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมของเรดดพลัส ตองนําใชมาประกอบการ
ตัดสินใจกอนการดําเนินโครงการ หากผลกระทบสูง ไมคุมคา ก็ไมควรรับกลไกนี้
ผลกระทบที่มีการหยิบยกขึ้นมา เชน การจํายอมตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิม การโยกยายอพยพ
การสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดิน ความขัดแยงระหวางเจาหนาที่และชุมชนทองถิ่นที่เกิดจากการใชทรัพยากรและการ
จัดการที่ดิน (น.102)
องคประกอบที่ 3: การพัฒนาระดับการปลอยอางอิง
ความเห็น 22 การจัดทําเสนฐานอางอิงผูกขาดความรูและอํานาจอยูที่นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ ยากที่จะ
ชาวบานและภาคประชาชนจะมีสวนรวมได
ดังจะเห็นวาการอางอิงงานศึกษาและตัวเลขตางๆ มีความยุงยาก ซับซอน ยากที่จะเขาใจ และ
ตรวจสอบ ไดยาก ตัวอยางเชน ขอมูลตัวเลขการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมและคารบอน (น. 114) ที่อางอิงผล
จากการประเมินพื้นที่ปาไมที่ไดจากวิธีการศึกษาแตกตางกัน 3 วิธี ซึ่งมีตัวเลขการลดลงของปาที่แตกตางกัน
อยางมาก คือ 45,000 เฮกแตรตอป (281,250 ไร), 82,000 เฮกแตรตอป (512,500 ไร) และ 180,000 เฮก
แตรตอป (1,125,000 ไร) แตเมื่อใชการคํานวณจากปริมาณคารบอนที่สูญเสียจากพื้นที่ปาที่ลดลง (ระหวางป
2532, 2537 และ 2549) ไดตัวเลขการสูญเสียปาอยูที่ 378,000 เฮกแตรตอป (2,362,500 ไร) เหลานี้ เปนตน
การเลือกใชตัวเลขเหลานี้จึงผูกขาดอยูกับนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญเทานั้น
องคประกอบที่ 4 การออกแบบระบบการตรวจติดตามปาไมระดับชาติ และขอมูลขาวสารการปกปอง ปาไม
4a. ระบบการตรวจติดตามปาไมระดับชาติ
ความเห็น 23 ตัวชี้วัดการตรวจติดตามเรดดพลัส ที่ใชปริมาณคารบอนเปนตัวชี้วัดเพียงอยางเดียว จึงรวม
เอาสวนปาไมเชิงเดี่ยวเขามาไวเรดดพลัส ซึ่งอาจนําไปสูปญหาการแยงชิงที่ดินที่รุนแรงขึ้น
โดยสวนปาเชิงเดี่ยวถูกระบุไวในสวนเพิ่มเติมของกลไกเรดดพลัส คือ การเพิ่มพูนปริมาณคารบอน เก็บกัก
และการจัดการปาอยางยั่งยืน (น.130) ทั้งนี้ นโยบายสงเสริมการปลูกปาที่ผานมาของประเทศไทยลวนเกิด
ปญหาการนําที่ดินของประชาชนมาปลูกปา เชน สวนปาที่อยูในความดูแลขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ซึ่งมีปญหาขอขัดแยงเรื่องที่ดินอยูในหลายพื้นที่
4b. การออกแบบระบบขอมูลขาวสารสําหรับประโยชนอเนกประสงค ผลกระทบอื่นๆ การบริหารจัดการ
และการปกปองปาไม
ความเห็น 24 ตัวชี้วัดเรื่องการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน และน้ํา และผลกระทบดานสังคม
และสิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล ถูกใหความสําคัญนอยกวาปริมาณคารบอน จึงยังไมมีรายละเอียดเขียน
ไวในรายงาน (น.137 – 138)
การพัฒนาตัวชี้วัดที่ไมใชคารบอนมีความสําคัญอยางยิ่ง แตกลับยังไมมีการศึกษาและเขียนไวใน
รายงาน เชน ตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่สําคัญมาก เพราะหากการดําเนินการเรดดพลัสจะ
กระทบตอความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนและชุมชนอยางยิ่ง ทั้งนี้ ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนไมไดมี
แคการมีอาหารบริโภคเพียงพอเทานั้น แตไดเกี่ยวพันในประเด็นดานสิทธิ และการเขาถึงฐานทรัพยากรอาหาร
ของชุมชน รวมทั้งมิติของความมีเสถียรภาพและความยั่งยืนของระบบอาหาร เชน ความหลากหลายของพืช
อาหารที่พบกวา 100 ชนิดในระบบไรหมุนเวียนจะหายไป หากดําเนินกลไกเรดดพลัส
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ความเห็น 25 ประเด็นธรรมาภิบาลไมควรเลือกปฎิบัติ โดยนํามาใชกับกลไกเรดดพลัสเทานั้น แตเปนหลักที่
ตองนํามาใชในการบริหารจัดการปาไมโดยรวม
ตามที่ขอเสนอระบุวา “การบริหารจัดการสําคัญที่มีผลกระทบตอกลไกเรดดพลัส คือ การดําเนิน
นโยบายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและสิทธิในการใชประโยชนที่ดิน (ดูองคประกอบ 2a) มีความขัดแยงกัน
ระหวางสถานภาพของกฎหมายเรื่องที่ดินปาไมกับการครอบครองที่ดินโดยชุมชนที่พึ่งพิงปา โดยบางชุมชน
ครอบครองที่ดินกอนการประกาศพื้นที่ปาสงวนของรัฐ ในขณะที่บางชุมชนไดขยายการใชประโยชนที่ดินเขาไป
ในปาคุมครองและปาสงวนของรัฐ ในขณะที่บางชุมชนไดขยายการใชประโยชนที่ดินเขาไปในปาคุมครองและปา
สงวนเมื่อไมนานมานี้เอง” (น.140)
ขอความขางตนนี้ ไมไดอรรถาธิบายถึงหลักธรรมาภิบาลที่ขาดหายไปในการดําเนินนโยบายในการ
บริหารจัดการปาไมที่ผานมา เชน การไมมีสวนรวมของชุมชนในการประกาศเขตปาของรัฐ หรือการไมรับรูเลย
วาที่ตั้งชุมชนและที่ดินทํากินไดถูกประกาศเปนปาอนุรักษไปแลว เปนตน
ความเห็น 26 รายงานขอเสนอ R-PP ยังไมมีการจัดทํามาตรการปกปองคุมครองสังคมและสิ่งแวดลอม
เปนที่นาผิดหวังอยางยิ่งวาคณะกรรมการกองทุนคารบอนปาไม ธนาคารโลก อนุมัติรายงานขอเสนอ
R-PP ของประเทศไทยไดอยางไร ทั้งๆ ที่ยังไมมีมาตรการปกปองคุมครองสังคมและสิ่งแวดลอมปรากฎอยูใน
รายงานฉบับนี้ จึงหมายความวา ในขณะนี้ ยังไมมีมาตรการเพื่อปกปองสิทธิ หรือบรรเทาผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดลอมแตอยางใด ทั้งนี้ ในรายงานระบุวา มาตรการปกปองคุมครองจะทําขึ้นภายหลังในพื้นที่นํารอง
แตก็ขึ้นอยูกับการสนับสนุนทางการเงินที่ไดรับในชวงระยะการเตรียมความพรอม
ดังนั้น จึงกลาวไดวา ในขณะนี้จึงยังไมมีมาตรการที่จะมาปกปองคุมครองสิทธิของชุมชนทองถิ่น ซึ่ง
มีความสําคัญอยางยิ่งตอชุมชนทองถิ่นและชนเผาพื้นเมือง ซึ่งจะไดรับผลกระทบจากกลไกเรดดพลัส
องคประกอบที่ 6 การออกแบบกรอบการตรวจติดตามและการประเมินผล
ความเห็น 27 รัฐไดตัดสินใจรับเอากลไกเรดดพลัสแลว เมื่อเริ่มดําเนินการการเตรียมความพรอมกลไก
เรดดพลัส (R-PP)
ดังขอความที่ปรากฏในหนา 162 ที่วา “กิจกรรมการเตรียมการเรดดพลัสที่บรรยายมาแลวขางตน มี
เจตจํานงใหประเทศไทยมีความพรอมในชวงสี่ปขางหนา ในอันที่จะเขาถึงแหลงทุนเรดดพลัสของโลก ทั้งจาก
โครงการภาคบังคับและตลาดสมัครใจในรูปแบบที่จะพัฒนาขึ้นมา” หมายความวา กระบวนการมีสวนรวมที่อาง
ขึ้นมาก็เพื่อใหขั้นตอนการเตรียมความพรอมนี้มีความชอบธรรมเทานั้น เพราะรัฐบาลไดตัดสินใจไปแลววาจะรับ
กลไกนี้มาใชในประเทศไทย รวมถึงการเขาสูกลไกตลาด ทั้งนี้ สังเกตไดจากโครงสรางการจัดองคกรเรดดพลัสมี
ขึ้นเพื่อรองรับกลไกเรดดพลัส โดยไมมีชองทางหรือกระบวนการที่ใหชุมชนทองถิ่นที่อยูในปา ชนเผาพื้นเมือง
และภาคประชาสังคม ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจวาเห็นดวยหรือไมที่จะรับเอากลไกนี้มาใชกับประเทศไทย
ความเห็น 28 ตัวชี้วัดการลดการกิจกรรมทําไรเลื่อนลอย อาจนําไปสูการละเมิดสิทธิของชนเผาพื้นเมือง
(ชนเผากระเหรี่ยง) ที่ทําระบบไรหมุนเวียน
ในหนา 165 ที่ระบุวา “กิจกรรมหลัก คือ ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพาปาในพื้นที่ที่คัดเลือกยอมรับระบบ
วนเกษตรทีย่ ั่งยืนแทนการทําไรเลื่อนลอยในปาปฐมภูมิ” และมีการกําหนดตัวชี้วัด คือ รายงานจํานวนครัวเรือน
ที่เลิกการทําไรเลื่อนลอยและหลีกเลี่ยงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด การกําหนดตัวชี้วัดนี้แปลความหมาย
ไดวา หมายรวมถึงระบบการทําไรหมุนเวียนแบบดั้งเดิม ซึ่งในปจจุบันนี้ยังไมเปนที่ยอมรับจากหนวยงานรัฐ
(กรมอุทยานฯ) วาเปนระบบที่ยั่งยืนไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศปาไมและสิ่งแวดลอม
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สรุปสงทาย
เปนที่ชัดเจนวา ขอเสนอ R-PP ฉบับนี้ ไดชี้ชัดวา การใชที่ดินและการใชประโยชนปาไมของชุมชนที่
ตั้งอยูในเขตปาตามกฎหมายของรัฐ คือ สาเหตุสําคัญของการทําลายปา และทําใหปาเสื่อมโทรม ชุมชนตอง
ยินยอมปฎิบัติตามเงื่อนไขคือ ลดหรืองดกิจกรรมดังกลาวเสียกอน จึงจะไดรับผลประโยชนตอบแทน โดยยังมี
คําถามอีกมากมายทั้งผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนในเขตปา การขาดหายไปของมาตรการที่จะมาปกปองสิทธิ
ของชุมชนกอนการเขาสูกระบวนการเตรียมความพรอม รวมถึงคําถามในการแกปญหาโลกรอนที่จะไมเกิดขึ้น
จริง หากนํากลไกเรดดพลัสเขาสูตลาด ทายที่สุด การมีสวนรวมที่รายงานฉบับนี้เขียนเอาไวเกือบทุกหนาอาจ
เปนเพียงแคตัวหนังสือที่ไมมีความหมายในทางปฎิบัติแตอยางใด เพราะรัฐไทยไดตัดสินใจไปแลววาพรอมจะรับ
และนํากลไกเรดดพลัสมาใชทั่วประเทศ
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ภาคผนวก 1b-10 (2) สรุปขอเสนอการประชุมสุนทรียสนทนาระดับภูมิภาค เพื่อรับฟง(ภาคกลาง)สําหรับ
ประเทศไทย (R-PP)ขอคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เครือขายชนเผาพื้นเมือง
ลําดับ ประเด็น/ขอกังวล ขอเสนอ
หลักการสําคัญ
กลไก “ตลาดคารบอน”หรือการคาขายคารบอนเครดิต ไมไดชวยแกไขปญหาภาวะโลกรอน ไ ม
เห็นดวยถาเรดดพลัสจะใชแนวทางดังกลาวในการดําเนินงาน เพราะไมเชื่อวา
จะชวยแกไขปญหาโลกรอนได นอกจากนี้ยังเปนการผลักภาระของประเทศอุ
ตหาสกรรมใหกับประเทศกําลังพัฒนา
การละเมิดหรือจํากัดสิทธิของชุมชนในการดํารงชีวิตตามวิถีจารีตประเพณีที่ยั่งยืนและสอดคลอง
กับระบบนิเวศน
โครงการที่เขามาตองมั่นใจวาจะไมมีกิจกรรมหรือการดําเนินใดๆ
ที่อาจมีการละเมิดสิทธิของชุมชนและชนเผาพื้นเมือง
1. คํานิยามที่ใชในเอกสาร R-PP ที่เกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง (ชนเผาพื้นเมือง) ไมชัดเจนและ
เกิดความสับสนกลาวคือ ในเอกสาร R-PP ใชคําวา “ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา”แทนกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
หลายกลุมมาก ทําใหเกิดความสับสนและไมชัดเจน ถึงแมจะพยายามอธิบายไวในหนา 17 แลวก็ตาม ใหใชคําวา
“ชนเผาพื้นเมือง” แทนกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในปา ควบคูกับคําวา “ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา” ทั้งนี้เนื่องจาก
- กลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูงมีอัตลักษณและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ การใชคําวา “ชุมชน
ทองถิ่นที่พึ่งพิงปา” ไมไดสะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณดังกลาว และควรใชคําที่พวกเขาเรียกตัวเองใหถูกตองดวย
เชน อาขา กะเหรี่ยง (โผลว/ปกาเกอะญอ) ลีซอ ลาหู มงเมี่ยน ลัวะ ขมุ ถิ่นและ มลาบรี เปนตน
- สอดคลองกับคําที่ใชในขอตกลงแคนคูน (Cancun agreement) คือใชคําวา “ชนเผาพื้นเมืองและ
ชุมชนทองถิ่น” (Indigenous Peoples and Local communities)
- นอกจากนี้การใชคํา “ชนเผาพื้นเมือง” ยังสอดคลองกับปฎิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิชนเผา
พื้นเมืองที่ประเทศไทยใหการรับรองแลว รวมทั้งหลักการ “การนิยามตนเอง” ที่อนุสัญญาหลายฉบับใหการ
รับรอง เชน อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 169 เปนตน
2. กระบวนการมีสวนรวมของ “ชนพื้นเมือง”
- การพัฒนาศักยภาพของชนเผาพื้นเมือง
- ชาวบานและชุมชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางและกลไกของเรดดพลัส
- ชุมชนตองมีความรู ความเขาใจกอนที่จะตัดสินใจเขารวมในกิจกรรม/โครงการเรดดพลัส
- มีงบประมาณเพียงพอสําหรับการพัฒนาศักยภาพใหกับแกนนําชุมชน เชน การฝกอบรมใหความรู
เรื่องโลกรอนรวมทั้งมาตรการการแกไขปญหาในรูปแบบตางๆการทําแผนที่ชุมชน การเก็บขอมูลชุมชน ฯลฯ
- การจัดตั้งองคกรในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรดดพลัส (การจัดตั้งสํานักงานเรดดพลัส,คณะทํางาน
วิชาการ,กองทุน ฯลฯ)
- เป น การรวมศู น ย อํา นาจการจั ด การและการดํ า เนิ น งานไว ที่ ก รมอุ ท ยานฯซึ่ ง เป น ป ญ หาและ
อุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชน
- ใหมีการจัดตั้งกลไกในการดําเนินที่เปนกลางและอิสระ (สํานักงานเรดดพลัส และกลไกตางๆที่จะมี
การจัดตั้งขึ้นภายใตโครงการเรดดพลัส)เพื่อใหชุมชนสามารถเขาถึงและมีสวนรวมไดอยางเต็มที่
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ตัดสินใจได

- โครงการการดํ าเนินงาน ตองมี ตัวแทนชุ มชนและชนเผาพื้ นเมืองไปอยูในโครงการที่มีอํานาจ
- การตัดสินใจใหใชรูปแบบของการใหฉันทามติ ไมใชการโหวต

3. การวิเคราะหสาเหตุของการทําลายปาการทําใหปาเสื่อมโทรม
- มองวาชาวบานเปนตัวปญหาหลักโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาเปนพื้นที่เกษตร
- ยังมีอคติเกี่ยวกับรูปแบบการทําการเกษตรตามประเพณีบนพื้นที่สูง เชน การทําไรหมุนเวียนวา
เปนสาเหตุของการทําลายปาและตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําการเกษตรดังกลาวไปเปน การทําเกษตร
รูปแบบอื่นๆ เชน วนเกษตร ฯลฯ ปญหาจริงๆ แลวเกิดจากนโยบายของรัฐเองไมวาจะเปนการสงเสริมการ
เติบโตทางดานเศรษฐกิจ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) และนโยบายอื่นๆ เชน การสงเสริมการ
ปลูกพืชพลังงาน , นโยบายการประกันราคาพืชผล ฯลฯฯลฯนอกจากนี้การเพิกเฉยตอสิทธิของชุมชนที่อาศัยใน
ปามาดั้งเดิมและการรวมศูนยอํานาจในการจัดการทรัพยากรเขาสูสวนกลางทําใหเกิดปญหาความไมชัดเจนใน
เรื่องขอบเขตการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูปญหาความขัดแยง
ระหวางรัฐและชุมชนมากขึ้น
ให ย อมรั บ และอธิ บ ายรู ป แบบการทํ า เกษตรบนพื้ น ที่ สู ง ในรู ป แบบไร หมุ น เวี ย นว า เป น ระบบ
การเกษตรที่ยั่งยืนและเปนมิตรกับระบบนิเวศน
เห็นดวยกับการวิเคราะหตามแนวทางของคณะโลกเย็นที่เปนธรรมใหมีกระบวนการจําแนกแยกแยะ
ชุมชนดั้งเดิมที่อยูมากอนการประกาศปาอนุรักษตามกฎหมาย และชุมชนที่มีวิถีชีวิตยั่งยืนไมทําลายระบบ
นิเวศน เพื่อไมใหเกิดการเหมารวมวาชุมชนทั้งหมดที่อยูในเขตปาเปนสาเหตุสําคัญของการทําลายปาและทําให
ปาเสื่อมโทรม
4. ทางเลือกยุทธศาสตร เสนอใหใชรูปแบบของโครงการจัดการพื้นที่คุมครองอยางมีสวนรวมเปนแนวทาง
หลักในการดําเนินงาน เชน ตามแนวคิดและตามแนวทางของ JoMPA มาใช โดยมีการพัฒนาและยกระดับใหดี
ขึ้น โดนเฉพาะการยอมรับสิทธิในการถือครองที่ดินแบบองครวม (สิทธิหนาหมู) รวมทั้งรูปแบบอื่นๆดวย เชน
รูปแบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนที่บานหินลาดใน และหมูบานในทุงใหญนเรศวร เปนตน
5. การเคารพสิทธิ์ของชนเผาพื้นเมือง (สิทธิในที่ดิน และสิทธิในการใชและการจัดการทรัพยากร)
- รัฐยังใชแนวนโยบายและกฎหมายปาไมเดิมเปนแนวทางในการดําเนินงานโครงการเรดดพลัส ซึ่ง
พิสูจนใหเห็นแลววาแนวทางดังกลาวไมสามารถใชแกไขปญหาได นอกจากนี้ยังเปนการสรางปญหาความขัดแยง
ระหวางรัฐและชุมชนมากขึ้น ดังจะเห็นไดจาก คดีความตางๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษที่มีชุมชนดั้งเดิมอาศัยอยู
- แกไขนโยบายและกฎหมายที่จํากัดสิทธิของชุมชนในการเขาถึงและการจัดการทรัพยากรปาไม
- ยอมรับสิทธิของชนเผาพื้นเมืองตามปฎิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิชนเผาพื้นเมือง
- ยอมรับ ราง พรบ.สิทธิชุมชนวาดวยการจัดการที่ดินและทรัพยากรปาไมฉบับ.....
- ดําเนินงานตาม มติ ครม. การฟนฟูชีวิตชาวกะเหรี่ยง (3 สิงหาคม 2553)
6. การแบงปนผลประโยชน
- ทุกโครงการที่มีตัวเงินมาเกี่ยวของ ทําใหชุมชนมีความแตกแยก พี่ขัดแยงนองเปนตน เพราะใน
พื้นที่ไมมีศักยภาพพอที่จะจัดการได
- เกรงวาผลประโยชนสวนใหญจะตกที่อุทยานมากกวาชุมชน (การเสริมสรางองคกร)เสนอใหมีการ
ออกแบบรูปแบบของผลประโยชนและกลไกการจัดการที่หลากหลาย (ไมจําเปนตองเปนตัวเงินอยางเดียว)
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- การรับรองสิทธิชมุชน สิทธิที่ทํากิน รับรองไรหมุนเวียน (สิทธิในที่ดิน และทรัพยากร รัฐตอง
รับรองและคุมครองทางกฎหมายในที่ดิน และทรัพยากรเหลานี้ดวยความเคารพตอขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชนเผาพื้นเมืองในระบบการถือครองที่ดิน )
- แกไขหรือ ยกเลิกกฎหมาย/พรบ./นโยบาย ที่เปนอุปสรรคตอการดํารงวิถีชีวิตและการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชน
7. กลไกการปกปองผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
- ยังไมชัดเจน เสนอใหใชเอฟปค (การใชฉันทามติ / ฉันทานุมัติของชุมชนที่เปนอิสระ)แนวทางใน
การปกปองผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูกับกลไกการปกปองที่มีอยูแลว โดยเขียนไวใหชัดเจน
ในเอกสาร R-PP
นอกจากนี้ใหมีการทบทวนกลไกในระดับประเทศวามีอะไรบางและสามารถรับมือกับปญหาได
หรือไม ถาไมไดใหมีการจัดตั้งกลไกใหมมารองรับ
เห็นดวยกับขอเสนอของกลุมโลกเย็นฯ
โลกเย็นเสนอวา (ขอที่ 10)
1 ) การดําเนินการศึกษาประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและจัดทํามาตรการเริ่มดําเนินการเตรียมความ
พรอมเรดดพลัส กอนการเริ่มดําเนินการเตรียมความพรอมเรดดพลัส เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจวาจะเขารวมกิจกรรมกับกลไกเรดดพลัสหรือไม
2 ) คณะทํางานดานการประเมินสิ่งแวดลอมและสังคมเชิงกลยุทธและการจัดทํามาตรการปกปองความแยกเปน
อิสระ และจัดกระบวนการรับฟงความเห็นเพื่อจัดทําการประเมินในขอบเขตการประเมินทั้งประเทศ
มีกลไกการติดตามที่เปนอิสระในกิจกรรมและการดําเนินงานของโครงการเรดดพลัส
8. พื้นที่นํารองเรดดพลัสที่ดําเนินการโดยชุมชนเปนประเด็นที่ทาทาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับศักยภาพ การจัดการ
รวมทั้งการยอมรับสิทธิของชุมชน เสนอใหมีพื้นที่นํารองเรดดพลัสที่บริหารจัดการโดยชุมชนเอง โดยใชหลัก
จารีตประเพณีและหลักของสิทธิชุมชนเปนพื้นฐานในการดําเนินงานเพื่อพิสูจนศักยภาพของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนและการชวยลดภาวะโลกรอน
หมายเหตุ ใหดูขอเสนอ จากภาคประชาสังคมในวันที่ 5 มีนาคม 2556 ประกอบดวย เพราะมีบางประเด็นที่
ไมไดดึงมาไวที่นี่
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ภาคผนวก 1b-10 (3) การประชุมสุนทรียสนทนาระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) เพื่อรับฟงขอคิดเห็นตอราง
ขอเสนอโครงการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP) สําหรับประเทศไทย ในวันที่ 16 กรกฎาคม
2556
แนวทางและขอเสนอความคิดเห็นตอราง RPP สวนที่เกี่ยวของกับธนาคารตนไม
คณะกรรมการบริหารธนาคารตนไม
ความหมายของ REDD และ REDD+
เรดด (REDD) เปนคํายอมาจากคําวา “Reducing Emission from Deforestation and forest
Degradation in Development countries” หรือ “การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปา
และความเสื่อมโทรมของปาในประเทศกําลังพัฒนา” เรดดเปนกลไกใหมที่พัฒนาขึ้นมาใชในประเทศกําลัง
พัฒนา อันเปนพื้นที่ตั้งของปาเขตรอน เรดดเกิดขึ้นบนแนวคิดที่วา ประเทศกําลังพัฒนาที่สามารถลดการทําลาย
ปาหรือการทําใหปาเสื่อมโทรมลง ควรไดรับผลตอบแทนหรือคาชดเชยทางการเงินจากประเทศพัฒนาแลว
เรดดพลัส (REDD+) ตอมามีการเพิ่มเติมแนวคิดเรื่องการเพิ่มแหลงเก็บกักคารบอนในประเทศกําลัง
พัฒนาเปนสวนเพิ่มเติม “+” เขาไปในเรดด กลายเปนเรดดพลัส (REDD+) ในการประชุมเจรจาที่กรุงเทพฯ
(Bangkok Climate Change Talk) เมื่อเดือนตุลาคม 2552 และตอมาในการประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 16 (COP 16) ที่เมืองแคนคูน ประเทศเมกซิโก
สวนเพิ่มเติมไดขยายความครอบคลุมใน 3 เรื่อง คือ การอนุรักษปาเพื่อเปนแหลงเก็บกักคารบอน, การจัดการ
ปาอยางยั่งยืน และการเพิ่มปาไมเพื่อเปนแหลงเก็บกักคารบอน
เรดดพลัสพลัส (REDD++) ในการพัฒนาแนวคิดของเรดดพลัสที่ผานมา มีการเสนอแนวคิด “การ
บริการทางระบบนิเวศ” (Ecosystem Services) เพิ่มเติมเขามาในเรดดพลัส ซึ่งเปนขอเสนอในเวทีประชุม
เจรจาที่บารเซโลนาร ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 2-6 พ.ย. 2552 กลายเปนเรดดพลัสพลัส
ปจจุบัน แนวคิดเรดดพลัส (+ เดียว) เปนที่ยอมรับและใชทั้งในการประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 17 (COP 17) ที่เมืองแคนคูน ประเทศเมกซิโกใน
ป 2553 และการประชุมภาคีสมาชิกฯ ครั้งที่ 18 (COP 18) ที่เมืองเดอรเบิรน ประเทศแอฟริกาใต ในป 2554
(ที่มา : พรพนา กวยเจริญ, เรดดพลัส กลไกรอน ในโลกรอน)
ความหมายของธนาคารตนไม
ธนาคารตนไม คือ ธนาคารตนไมเปนองคกรภาคประชาชน รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสงเสริมให
ประชาชน ปลูกและดูแลรักษาตนไม ใหหลากหลายใน พื้นที่เกษตร ที่เปนที่ดินทํากิน ของตนเอง แลวจัดทํา
ทะเบียนขอมูลตนไมประเภทไมปาที่ใชเนื้อไมได กับธนาคารตนไมสาขาตลอดจนการประเมินมูลคาตนไมใน
ขณะที่มีชีวิตใหมีมูลคาเปนทรัพยเชิงซอนในที่ดิน ดวยกระบวนการใชพลังกลุม เรียกรอง ผลักดันใหรัฐรับรอง
แลวนํามูลคาตนไมไปใชกับรัฐและธนาคารของรัฐ มีสถานะทางกฎหมายเปนมูลนิธิธนาคารตนไม เมื่อป 2555
ขอเสนอของธนาคารตนไม ตอ REDD +
1. นิยามปา : ปาในปจจุบัน ปาชุมชน พื้นที่เกษตรที่เปนปาและถูกพัฒนามาโดยชอบและยังไมชอบ
ธนาคารตนไมมีความเห็นวาพื้นที่ทํากินเกษตร เคยเปนพื้นที่ปา ที่ควรและตองอยูในเงื่อนไขของ REDD+ หรือ
โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่ยังไมไดรับรองการใชประโยชนโดยชอบจากรัฐ
2. การเขาสูกระบวนการ REDD+ โดยการใชพื้นที่เปนตัวตั้ง แบงเปน 3 พื้นที่
ดวยตรรกะเพิ่มพื้นที่ดูดซับและเก็บกัก หรือลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด ที่ควรจะกอประโยชนทั้งทาง
นิเวศและทางสังคม กลาวคือ
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1) พื้นที่ปา ไม 31% 99.51 ลานไร (15.52 ลานแฮกตาร) ; ผูไดรับประโยชนคือ กรมปาไม ,กรม
อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
2) พื้นที่ปา ชุมชน 1% 3.21 ลานไร (0.5136 ลานแฮกตาร) ; ผูไ ดรับประโยชนคือ ชุมชน
ผูรับผิดชอบปาชุมชน
3) พื้นที่เกษตร 60% 192.6 ลานไร (30.816 ลานแฮกตาร); ผูไดรับประโยชน คือเกษตรกรทั่ว
ประเทศ
4) พื้นที่ที่อยูอาศัย พืน้ ที่นา้ํ โครงสรางพื้นฐาน 8 % 26.68 ลานไร (4.11 ลานแฮกตาร) *ไมนับ
เขารวม
พลวัตการจัดการพื้นที่เกษตรที่มีลักษณะ/สภาพสูความใกลเคียงกับปาเปนภาระการที่ตองสงเสริม
ภายใต REDD+ ธนาคารตนไมเสนอสัดสวนพื้นที่ควรไดรับการสงเสริมเขาสูกระบวน REDD+
ธนาคารตนไมเสนอใหตั้งองคกร REDD+ ในเชิงพื้นที่ไดแก 1)พื้นที่ปา 2) พื้นที่ชุมชน 3) พื้นที่เกษตรที่ตองทํา
ใหหลากหลาย และ 4) พื้นที่ทับซอน ระหวาง 3 พื้นที่
3 .ความเชื่อ
3.1 ความสุขของคนไทย ในกาลอดีตประเทศไทยเคยมีตนไมจํานวนมาก ประเทศจึงมั่นคง มั่งคั่ง
อยู ดีมี สุข ป จ จุบั น ตน ไมแ ละปา ไม ล ดลงเหลื อนอย ทํา ให ป ระเทศวิ กฤติ ขาดแคลนและประสบกับ ปญ หา
มากมายรุมเรา อนาคตหากสามารถทําใหตนไมเพิ่มมากขึ้น ปาไมมากขึ้น ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จะกลับมา
และทําใหประชาชนคนไทยอยูดีมีสุข ไดอีกครั้ง
3.2 การเปลี่ยนของพื้นทีเกษตรกับปา
ธนาคารตนไมมีความเชื่อวาพื้นที่เกษตรปจจุบัน เดิมเคยเปนปาไดถูกเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เกษตร
จากนั้นเมื่อเหตุการณและเวลามีความเหมาะสมจึงไดเปลี่ยนสภาพจากปาเปนพื้นที่เกษตร ตามกฎหมาย เชน
กรณีแรก ใบเหยียบย่ํา > สค.1 > โฉนดตราจอง > นส.3 > โฉนด (นส.4 ) และเชื่อวาทุกพื้นที่ควร ใหมีหนาที่
ในการดูดซับกักเก็บคารบอน หรือลดการปลอยกาชคารบอนไดออกไซด เนื่องจากการผันผวนในการลดหรือเพิ่ม
คารบอนในพื้นเกษตรไดมากกวาพื้นที่ปาไม REDD+ จึงสมควรไดรับการผนวกพื้นที่เกษตรที่ไดเปลี่ยนมาจาก
พื้นที่ปาไม เขามาอยูในโครงการ เพื่อควบคุมการผันผวนเพิ่มลดคารบอนใหอยูในกรอบ
3.3 ผลการจัดการปาโดยรัฐ ประชาชน ทามกลางความตองการจะใหมีตนไมและปาไมเพิ่มขึ้นใน
ผืนแผนดิน เพราะเชื่อวาจะเกิดประโยชนตอประเทศและประชาชน แตภาครัฐไมสามารดําเนินการใหปริมาณ
ตนไมและผืนปาเพิ่มขึ้นได แนวคิดธนาคารตนไม เชื่อวารัฐมีจุดออนในการสงเสริมคือ
ก. รัฐไมมีแรงจูงใจใหประชาชนในประเทศปลูกตนไม ธนาคารตนไมจึงสรางแรงจูงใจโดยการ
รับรองตนไมที่มีชีวิตของประชาชน ใหมีมูลคาและเปนทรัพยสินได
ข. ประชาชนไมรูสึกถึงความเปนเจาของตนไม และพื้นที่ปาไม ธนาคารตนไมจึงทําการสงเสริมให
ประชาชนปลูกตนไมในที่ดินทํากินของตนเอง ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ
ขอเสนอวิธีการและพื้นที่ของ กรมอุทยานแหงชาติฯ เปนการย่ําที่เดิมซึ่งปจจุบัน เสมือนการแบงเคก
REDD+ จากกองทุน แตอนาคตก็จะถูกบังคับใหรัฐจายใหกรมอุทยานฯ ซึ่งรัฐเห็นชอบ เพราะอยางไรก็ตองจาย
อยูแลว และเปลี่ยนชื่อเรียกการจายจากงบปกติ เปนกองทุน REDD+ ประเทศไทย แตประโยชนจะไมกอเกิด
ตอการพัฒนาในการจัดการปาสวนของประชาชน คงเปนภาระของราชการตอไป และคงเปนปญหาอยูตอไป
3.4 ปญหาพหุลักษณะ
ธนาคารตนไมเสนอเหตุการณทําลายปา เกิดจากพหุลักษณะ และหลายเหตุ ปจจัยโดยสะทอนจาก
การจัดการเศรษฐกิจ มิใช เปนทาสทุ นนิยม สรางความเสียเปรี ยบไดเปรียบ ซึ่ง ทําลายนิเวศ โครงสรางพหุ
ลักษณะสาเหตุ (การที่รัฐไมปกปองทรัพยสวนตน) และเสนอภาพอนาคตในความยั่งยืนของปาแบบทวิภาค ที่

259

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ปลายเหตุทางสังคม ตรงกันขามโดยสิ้นเชิง และมีตัวแบบ (Model) สังคมในอนาคต และการตองการสภาพ
สังคม ทุนนิยมเกื้อกูลตอการเปนไปเชนนั้น เพราะเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจถือวาเปนการพัฒนาประเทศ จึง
พบเห็นวาเกษตรรายยอย ถูกรุกรานโดยการถูกกวานซื้อที่ดินอันเปนพื้นที่เกษตร ไปสะสมเพื่อความมั่งคั่ง ของ
ระบบทุนนิยม
เกษตรรายยอยที่มีความถนัดดานการเกษตร ตามวิถีวัฒนธรรม จึงหันไปบุกรุกพื้นที่ปาไม เพื่อทํา
การเกษตร สูการผลิตทางการเกษตรตอไป ตราบจนเกษตรรายยอยหมดไปโดยการเปลี่ยนจากสภาพสังคม
ชนบท สังคมเกษตรเปนสังคมแรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตร ทั้งหมดเปนของระบบทุน เปนเกษตรฟารม
ใหญ พัฒนาเทคโนโลยี และใชเครื่องจักร ในการทําการเกษตร ใหผลผลิตสูงสุด และหยุดยั้งการการบุกรุก
ทําลายปา ซึ่งเปนปลายทางหนึ่งของทวิลักษณะ
การลดลงของพื้นที่ปาไมเปนปญหาแบบ พหุลักษณะ กลาวคือมีความเกี่ยวพันกับการขยายตัวของ
ประชากร ความยากจน ความเปนชนบท และเกษตรรายยอย การรุกรานของพื้นที่เกษตร เคมีเชิงเดี่ยว สภาพ
สังคมกาวสู/ทุนนิยม ตลอดจนความรู จิตสํานึก โดยเห็นวาในอดีตประเทศไทยมีตนไมประชาชนเปนสุข เมื่อมี
ตนไมนอยประชาชนเปนทุกข เงื่อนไขความสุขของชาติคือปริมาณตนไมที่กระจายโดยทั่วไป ไมเพียงแตพื้นที่ปา
อนุรักษ หรือพื้นที่หวงหามของรัฐ
เมื่อสังคมเขาสูกระแสทุนนิยม ผูเขามาแสวงหาความมั่งคั่งดวยการสะสมกําไร ไวเปนทรัพยสวนเกิน
นั่นคือความมั่งคั่ง เปนจุดเริ่มตนของการขาดทุน เสียเปรียบ การเอาเปรียบทําใหผูออนแอตองหันไปเอาเปรียบ
สิ่งที่ออนแอกวาคือ ธรรมชาติ กลาวคือ เมื่อมีความตองการมากขึ้นของประชาชน และปาธรรมชาติไมสามารถ
ตอบสนองใหเพียงพอ ซึ่งทําการแผวถางทําลายเพื่อสรางพื้นที่เกษตร ที่ไดผลผลิตมากกวา และตอบสนองตอ
รายได ธนาคารตนไมเสนอใหใชวิธี คารบอนเปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
4. กลไกที่สอดคลองกับวิถีชีวิตการเกษตร การอนุรักษ การเคลื่อนไหว ผลผลิตของปริมาณคารบอน
ที่มีขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง ขอตกลงในกรอบ
การเจรจาประชุมหาขอสรุปรวมควรนําความจริงมาพูดคุยกันกอน ประเด็นขอกฎหมายควรนํามา
พิจารณาทีหลัง จะทําใหการพูดคุยเปนไปในลักษณะสุนทรียสนทนา
ขอเสนอตอ REDD+ ของธนาคารตนไม และขององคกรภาคประชาชนอื่นๆ ควรจะใหเปนอยาง
เสรีภาพ ตามนักคิด และความเขาใจของแตละองคกร สิ่งที่เหมือน คลายกัน สามารถรวบรวมได แตสิ่งที่ตางกัน
ควรจะคงไวเปนชองทางและขอเสนอกรอบใหมตอ REDD+ ที่ไมถูกกําหนดไวลวงหนา
ธนาคารตนไมเห็นวาการใชประโยชนที่ดนิ อยางยั่งยืนบนฐานการมีตนไม (เปนของประชาชน) จะทําใหเปาหมาย
การเพิ่ ม พื้ นที่ ป า การคงไว ซึ่ งป า อนุรัก ษ และการคงไว ซึ่ง สภาพสั งคมชนบทและเกษตรรายยอย และวิ ถี
วัฒนธรรมการอยูกับธรรมชาติของทุกชาติพันธุ
5. เปาหมาย
5.1 ประโยชนราชการ คงสภาพปาธรรมชาติไว
5.2 ประโยชนประชาชน ใชพื้นที่เกษตรพัฒนาใหมีลักษณะนิเวศที่หลากหลาย
ธนาคารตนไมจึงตองการแกปญหาอยางยั่งยืนทั้งนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม โดยใชตนไม และนิเวศน
ของตนไมสรางเปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร ชวยธํารงสังคมใหยั่งยืน กลาวคือ เปนการสงเสริมใหประชาชน
ทั้งพื้นที่เกษตรรายยอย และเจาของที่เกษตรทั้งหลายใหปลูกและดูแลรักษาตนไมอยางหลากหลายในพื้นที่
เกษตรของตนเอง แลวสรางมูลคา (โดยรับรอง) ตนไมที่มีชีวิตใหเปนทรัพยลักษณะอสังหาริมทรัพย เชิงซอนใน
ที่ ดิ น ซึ่ ง เที ย บเคี ย งได จ ากทรั พ ย เ ชิ ง ซ อ นตาม พ.ร.บ. อาคารชุ ด (คอนโดมิ เ นี ย ม) ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ทาง
เศรษฐศาสตร ในการอยูรวมกันทางสังคม ทําใหสมาชิกในสังคมใชความเทาเทียมเสมอภาคในการสะสมทรัพย
เพื่อความมั่งคั่งโดยการสะสมคารบอนไวในตนไม เมื่อเกิดการสะสมคารบอน ในพื้นที่เกษตรดวยจํานวน ปริมาณ
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ตนไม ที่มีความหลากหลาย จะเปนการฟนคืนระบบนิเวศ ใหสมดุล และการรักษาสภาพสังคม เกษตรรายยอย
สังคมชนบท ไวไดอยางยั่งยืน
เมื่อถึงเวลาที่ตนไมเติบโตพอที่จะจัดการผลผลิต ก็สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องโดยการไม
กระทบตอการเปลี่ยนแปลง ผันผวนของปริมาณคารบอนที่กําหนดไวในกรอบการผันผวน เพิ่มลด
โดยสรุปพื้นที่เกษตรปจจุบันในประเทศไทย คือพื้นที่ ที่ไมใชปาไม ที่คงสภาพปา ณ วันนี้ หมายถึง พื้นที่ทั้ง
ประเทศที่เป นปา ถูกทํ าลาย กลายเปน พื้นที่ เกษตรราว 60 % คื อ 192.6 ลา นไร จะถูกพั ฒนาใหล ดการ
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซด โดยยั่งยืน
วิธีนี้เปนหลักประกันความมั่นคงอยางยั่งยืนใหพื้นที่ปาไม อยางสําคัญ เพราะสิ่งที่ประชาชนตองการ
คือเนื้อไม และอื่นๆ จากพื้นที่ปาไม สามารถมีไดในพื้นที่เกษตรที่ถูกพัฒนาใหมีตนไม ซึ่งอาจเรียกวา พื้นที่ปา 3
อยาง ประโยชน 4 อยาง(ตามแนวพระราชดําริ) หรืออื่นๆ
5.3 ประโยชนตน ประโยชนทาน
6. องคกร
6.1 ควรเปนองคการมหาชน
6.2 มีคณะกรรมการทุกภาคสวนอยางเสมอภาคดานสัดสวนและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริหารธนาคารตนไม 11 มี.ค. 56
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ภาคผนวก 1b-10 (4) ขอเสนอของภาคประชาสังคมจากการประชุมเครือขายปาชุมชนและภาคประชา
สังคมที่สรางขึ้นโดน Green Mekong (RECOFTC)และ LEAF เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 และไดถูก
นําเสนอในเวทีตอขอเสนอโครงการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส
ตามที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดจัดทําขอเสนอในการเตรียมความพรอมตอกลไก
เรดด พลั ส (R-PP) สํา หรั บประเทศไทย เพื่อเสนอต อกองทุน หุน ส วนคารบ อนป าไม (Forest Carbon
Partnership Facility – FCPF) ของธนาคารโลก โดยมีกําหนดการนําเสนอเขาสูการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารFCPF (Participant Committee – PC) ครั้งที่ 14 ในวันที่ 19-22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ กรุงวอชิงตัน
ดี ซี เนื่องจากกระบวนการจัดทําขอเสนอในการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP) รวมทั้งการ
ดําเนินงานของโครงการเรดดพลัสที่จะมีการดําเนินการในระยะตอไปยังมีประเด็นคําถามที่เปนขอกังวลของภาค
ประชาสังคมและชนเผาพื้นเมือง โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมและเนื้อหาของการจัดทํา
R-PP ทางกลุมภาคประชาสังคมและชนเผาพื้นเมืองที่สนใจและติดตามเรื่องนี้มาอยางใกลชิดจึงไดมีการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันเพื่อพิจารณาและจัดทําขอเสนอตอราง R-PPที่ทางกรมอุทยานไดปรับปรุงและจัดสงไป
ใหกับทางคณะกรรมการ PC เพื่อพิจารณาแลว
พวกเรา (องคกรภาคประชาสังคมและชนเผาพื้นเมืองตามรายชื่อแนบทาย) ขอแสดงเจตจํานงวา
พวกเราตองการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําและแกไขเนื้อหาของ R-PP เพื่อใหมีความถูกตอง และนําไปสู
การสรางความเสมอภาคและเกิดธรรมาภิบาลในการอนุรักษและรักษาปาไม เพื่อเปนแหลงอาหาร ที่อยูอาศัย
และการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นและชนเผาพื้นเมือง รวมทั้งชวยลดผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ทั้ ง นี้ เ ป น ไปตามสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานซึ่ ง ได รั บ การรั บ รองไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และสิทธิของชนเผาพื้นเมืองตามปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิชนเผา
พื้นเมือง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - UNDRIP) นโยบาย
ปกปองชนเผาพื้นเมืองของธนาคารโลก และขอตกลงแคนคูน ซึ่งกรมอุทยานฯ เองก็ไดระบุถึงสิทธิเหลานี้อยูใน
R-PP
แตเนื่องจากในภาคสวนขององคกรภาคประชาสังคม ประชาชน ตลอดจนผูที่มีสวนรับผลกระทบ
โดยตรงยังขาดการมีสวนรวมอยางทั่วถึงและเพียงพอในการจัดทําราง R-PP และเมื่อพิจารณาในตัวเนื้อหาของ
R-PP แลวพบวายังมีการวิเคราะหปญหาที่ไมครอบคลุม เชน ละเลยการพูดถึงปญหาการรวมศูนยอํานาจและ
การเพิกเฉยตอสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางและกอใหเกิดขอพิพาทระหวางรัฐ
และชุมชนมาโดยตลอด นอกจากนี้ R-PP ยังไดกําหนดยุทธศาสตร กิจกรรมตางๆ และการบริหารจัดการใน
รูปแบบที่อิงกับโครงสรางตามอํานาจหนาที่ของกรมอุทยานฯ เปนดานหลัก ทําใหขาดการบูรณาการและการมี
สวนรวมอยางแทจริงของประชาชน โดยเฉพาะชนเผาและผูท ี่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการตาม R-PP
ถึงแมวาเอกสารหลัก R-PP จะไดจัดสงใหกับคณะกรรมการ FCPF ไปแลวก็ตาม ภาคประชาสังคมที่
เหลืออยูก็ยังมีความประสงคที่จะเสนอขอเสนอที่ไดจากการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
พ.ศ. 2556 ณ กรุงเทพฯ รายละเอียดดังรายงานสรุปการประชุมที่แนบมาดวย เพื่อใหคณะกรรมการ PC กรม
อุทยานฯ และทุกสวนที่เกี่ยวของไดพิจารณาในขอเสนอดังตอไปนี้
ขอ 1. องคกรภาคประชาสังคมขอยืนยันวามีสิทธิที่จะเขามีสวนรวมในกระบวนการทุกขั้นตอนตามที่
มีกําหนดในกฎหมายและพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ รัฐโดยกรมอุทยานฯ มีหนาที่ตองจัดใหประชาชน
ทุกภาคสวนเขาถึงกระบวนการดังกลาวโดยปราศจากเงื่อนไข

262

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขอ 2. เนื้อหาขอมูลใน R-PP ตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมใหสอดคลองกับสภาพความเปน
จริง เปนที่ยอมรับไดของทุกฝาย รวมถึงสามารถสะทอนใหเห็นถึงเจตนารมณในการแกไขปญหาภายใตกิจกรรม
เรดดพลัส
ขอ 3. ตองนําหลักการใหฉันทานุมัติตามกระบวนการ FPIC (Free, prior and informed
consent) ที่มีอยูใน UNDRIP รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาไวใน R-PP
ขอ 4. การจัดองคกรดานเรดดพลัสในประเทศไทยตามองคประกอบที่ 1. ตองมีความชัดเจนในเรื่อง
ดังตอไปนี้
4.1 สัดสวนของกรรมการดานตางๆ คณะกรรมการเฉพาะกิจดานกลไกเรดดพลัสทั้งในระยะเตรียม
ความพรอม และระยะการดําเนินงานเรดดพลัส ตารางที่ 1a-1 และ 1a-2 ตองมีกรรมการที่มาจากภาคประชา
สังคมที่หลากหลายดังนี้
4.1.1 ผูหญิง และเยาวชน
4.1.2 ประชาชนในพื้นที่ดําเนินกิจกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งมีชนเผาอยูตองมีตัวแทนของชน
เผานั้นดวย
4.1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ดําเนินกิจกรรม
4.1.4 องคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานอยูในพื้นที่ดําเนินกิจกรรม
4.2 การตัดสินใจใดๆ ขององคกรตามองคประกอบที่ 1. ใหใชหลักฉันทามติในการตัดสินใจ
4.3 ควรจัดตั้งองคกรดานเรดดพลัสเปนองคกรมหาชน ไมควรจัดตามโครงสรางของกรมอุทยานฯ
4.4 สํานักงานเลขานุการคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส และสํานักงานเรดดพลัส ควรแยก
เด็ดขาดจากกรมอุทยานฯ และขึ้นตรงตอคณะกรรมการเฉพาะกิจดานเรดดพลัส
4.5 ควรยึดหลักการกระจายอํานาจสูทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทมากขึ้นตามลําดับ
4.6 ใหมีศูนยประสานงานดานเรดดพลัสภาคประชาชน อยูในโครงสรางองคกรสําหรับกิจกรรม
เรดดพลัสในระยะเตรียมความพรอมและองคกรสําหรับดําเนินกิจกรรมเรดดพลัส แทนหนวยการดําเนินงาน
ระดับทองถิ่น ของชุมชนที่พึ่งพิงปา/กลุมชาติพันธุ ตามภาพที่ 1a-2 และชุมชนที่พึ่งพิงปา/กลุมชาติพันธุ ตาม
ภาพที่ 1a-3 และอยูในระดับเดียวกับศูนยขอมูลการดําเนินงานเรดดพลัส สํานักงานเรดดพลัส และหนว ย
ประสานเรดดพลัสระดับภูมิภาค
ขอ 5. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามองคประกอบที่ 1. ตองนําเสนอขอมูลทุกดานแกประชาชน
ในพื้นที่กอนจะมีการพิจารณาใดๆ ดวยวิธีการที่งายตอการเขาถึงของประชาชนในพื้นที่ การจํากัดขอมูลขาวสาร
จะกระทําไมได แหลงขอมูลและประเภทของขอมูลตองเปนอิสระ ประชาชนมีสิทธิเลือกรับขอมูลขาวสาร และมี
สิทธิในขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การรับฟงและการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตองเปนอิสระ เปนไปตามกระบวนการ FPIC ผูเขารวมตองหลากหลาย มีผูแทนชุมชนที่อยูในขาย
เกี่ยวของกับกิจกรรมเรดดพลัส และอยางนอยตองมีผูแทนที่เปนสตรี เยาวชน ชนเผา ผูนําทางศาสนา ผูนําทาง
ธรรมชาติ การจดรับขอมูลตองเคารพขอคิดเห็นที่เห็นแตกตางและมีการจดบันทึกอยางเทาเทียมกัน
ขอ 6. การดําเนินการเพื่อขอรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน ควรมีหนวยงาน
อิสระ เปนกลางรวมดําเนินการดวยทุกครั้ง
ขอ 7. การประเมินสถานการณและสาเหตุของปญหา ที่เฉพาะเจาะจงลงไปที่การใชที่ดิน สาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน กฎหมายปาไม นโยบายและการบริหารจัดการ เปนการประเมินที่มีลักษณะชี้นําทํา
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ใหไมเกิดทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัสที่เหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของประเทศไทย ภาคประชาชน
โดยเฉพาะชนเผาเกิดความหวาดระแวงวาจะถูกคุกคามและเสียสิทธิตางๆ ที่เคยมีอยูตามกฎหมายและกฎจารีต
จึงสมควรมีการประเมินใหมโดยประเมินสถานการณและสาเหตุของปญหาในทุกดานที่เกี่ยวของ เพื่อลดความ
ขัดแยงและปองกันการละเมิดสิทธิของประชาชนที่มีสิทธิในดานการอนุรักษและใชสอยทรัพยากรจากปาไมตาม
วิถีชีวิต ทั้งนี้หากหลีกเลี่ยงไมไดตองมีมาตรการที่เขมแข็งในการเยียวยาและชดเชยแกผูที่ไดรับผลกระทบ แตจะ
นําเอามาตรการนี้ไปเปนขออางในการดําเนินการเรดดพลัสโดยไมไดรับความยินยอมจากผูมีสิทธิไมได บรรดา
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใหสิทธิ ปกปองคุมครอง และสงเสริมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนเผา ตอง
ถูกนํามาประเมินดวย
ขอ 8. ภาคประชาชน โดยเฉพาะผูหญิง และชนเผา ตองมีสวนรวมอยางแทจริงตามหลักการมีสวน
รวมตัดสินใจทุกกระบวนการ ในการจัดโครงสรางองคกร กองทุนเดดพลัส การแบงปนผลประโยชน การติดตาม
ตรวจสอบ และกิจกรรมอื่นอันเกิดจากการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติ ตามองคประกอบที่ 2c และองคประกอบที่ 4
ขอ 9. ควรมีการจัดกิจกรรมเฉพาะใหแกสตรี และจัดตั้งกองทุนเรดดพลัสสตรีในทุกระดับ
ขอ 10. ควรมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเรดดพลัสที่เปนอิสระ
ขอ 11. ควรมีกลไกและมาตรการที่ชัดเจนในการคุมครองสิทธิของประชาชนในพื้นที่ การชวยเหลือ
เยียวยา และชดเชยแกผูไดรับผลกระทบจากเรดดพลัส
ขอ 12. ควรมีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพองคกรชุมชนในพื้นที่เรดดพลัส
ขอ 13. การประเมิผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม ควรใหความสําคัญกับกระบวนการ FPIC
ใน UNDRIP ควบคูไปกับนโยบายปกปองของธนาคารโลก และตองมีผูเชี่ยวชาญดานบทบาทหญิงชายอยูดวย
ขอ 14. การกําหนดคําขึ้นใชใหม ในเรดดพลัส ควรปรึกษาหารือกับทุกฝายเพื่อหาขอตกลงรวมกัน
เชน คําวา “ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา” เพื่อหลีกเลี่ยงการสรางทรรศนะไมพึงประสงคที่ไมตั้งใจออกไปสูสังคม ฯลฯ
ขอ 15. การนิยามคําสําคัญในเรดดพลัส ควรนิยามในความหมายที่ยอมรับของทุกฝาย เชน คําวา
“ปา” ไมควรยึดเอานิยามตามกฎหมายปาไมโดยไมใหความสําคัญกับนิยามจากแหลงอื่น ฯลฯ
ขอ 16. ตองมีหลักประกันวาการออกแบบระบบการตรวจติดตามปาไมระดับชาติและขอมูลขาวสาร
การปกปองปาไม ในองคประกอบที่ 4 และการออกแบบกรอบการติดตามและการประเมินผล องคประกอบที่ 6
ตลอดจนกิจกรรมอื่นในเรดดพลัส จะไมเปนเหตุใหมีการอพยพชุมชนออกจากพื้นที่ หรือทําใหชุมชนในทองที่
ตองออกจากพื้นที่โดยไมยินยอมสมัครใจ การกําหนดตัวชี้วัด สมมติฐานและความเสี่ยง ตองไมเปนการจํากัด
สิทธิ หรือลดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและระบบการทํามาหากินปกติของชนเผาที่มีแตอดีต เชน ตารางที่
6-1 การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ว า “รายงานจํ า นวนครั ว เรื อ นที่ ทํ า ไร เ ลื่ อ นลอยและหลี ก เลี่ ย งการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซด” “รายงานยืนยันจํานวนชุมชนที่เกี่ยวของซึ่งไดรับเอาระบบทางเลือกไปใช” รายงาน
ประจําปการประเมินการเปลี่ยนแปลงรายไดและความมั่นคงทางอาหาร” “รายงานการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
คารบอนกักเก็บของชุมชน” “ชุมชนที่พึ่งพิงปาไมยอมเปลี่ยนแปลงวิธีการทําการเกษตร” ฯลฯ ไมควรมี
ขอ 17. รัฐตองยอมรับความเปนเจาของปาชุมชนของชุมชนที่ไดดําเนินการอยูแลว และเคารพการ
ถือครองที่ดินและการใชทรัพยากรปาไมเพื่อการยังชีพตามระบบจารีตประเพณี มีการปรับปรุงกฎหมายที่
ขัดแยงกันระหวางชุมชนและอุทยานฯ หรือกฎหมายที่อุปสรรคตอการปลูกตนไม รวมทั้งใชมาตรการจูงใจให
ประชาชนในพื้นที่ปลูกตนไมมากขึ้น เชน การใหรางวัล หรือตั้งเปนกองทุนสนับสนุน ฯลฯ
ขอเสนอเหลานี้ไมเปนการลบลางขอเสนอของภาคประชาชนอื่นๆ (ถามี) ทั้งนี้เพื่อใหเรดดพลัส
เปนไปตามหลักการมีสวนรวม FPIC เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีธรรมาภิบาล เสมอภาค บทบาทหญิง
ชาย และเปนธรรม
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เสนอ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556
โดย
เครือขายปาชุมชนรอบปาตะวันออก
มูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดลอม
สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
เครือขายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
สมาคมมง
มูลนิธิภูมิปญญาชนเผาพื้นเมือง
มูลนิธิภูมิปญญาชาติพันธุ
มูลนิธิกระตายในดวงจันทร
สมาคมหยาดฝน
ธนาคารตนไม
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ภาคผนวก 1b-10(5) ขอกังวลและขอเสนอจากการประชุมสุนทรียสนทนาระดับภูมิภาค (ภาคใต) เพื่อรับ
ฟงขอคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP) สําหรับประเทศไทย ใน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
ตอโครงการเตรียมความพรอมกลไกเรดดพลัส (R-PP) สําหรับประเทศไทย
เครือขายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เครือขายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปม.) เปนเครือขายองคกรชุมชนที่รวมตัวเพื่อสรางแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน โดยยึดหลักสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
องคกรชุมชนที่เปนสมาชิกเกือบทั้งหมดเปนชุมชนดั้งเดิมที่อยูอาศัยและทํามาหากินในพื้นที่ทับซอนกับเขตปา
อนุรักษซึ่งจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง หากมีการดําเนินโครงการกลไกเรดดพลัสในประเทศไทย เบื้องตน
เครือขายฯ จึงมีขอกังวลและขอเสนอแนะตอโครงการในเวทีรับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการเตรียม
ความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP) สําหรับประเทศไทย (เวทีระดับภาคใต) ดังนี้
ขอกังวล ขอเสนอ
1. เครือขายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดเห็นวากลไกเรดดพลัส ไมใชทางออกในการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอน เนื่องจากไมไดไปจํากัดการปลอยกาซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่
นําไปสูปญหาโลกรอน การใชกลไกเรดดพลัส ซึ่งมุงไปที่การจัดการดานปาไม เปนการแกไขปญหาไมตรงจุด
และจะทําใหภาคอุตสาหกรรมยังคงปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางตอเนื่องและอาจปลอยไดเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
กลไกเรดดพลัสนี้เขาซื้อขายในตลาดคารบอน 1.เรดดพลัสตองกําหนดเงื่อนไขหรือมาตรการสําคัญในสวนของ
การควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมไวอยางชัดเจน โดยมีเงื่อนไขในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกและตองไมนํากลไกเรดดพลัสเขาสูระบบตลาดคารบอน
2. เครือขายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดเห็นวา การดําเนินโครงการเรดดพลัสในประเทศไทยอาจจะ
กอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมที่อยูอาศัยและทํามาหากินใน
พื้นที่ทับซอนกับเขตปาอนุรักษ เชน การจํากัดพื้นที่อยูอาศัยหรือที่ดินทํากิน การออกขอกําหนดหรือขอเสนอใน
การจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรซึ่งไมสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน เชน การหามโคนยางพาราเพื่อปลูก
ใหม ตลอดถึงอาจมีการอพยพยายชุมชนดั้งเดิมออกจากเขตปา
2. เรดด พ ลั ส ต องระบุ อย า งชั ด เจนถึ ง
แนวทางในการดําเนินโครงการที่เคารพตอสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 และ 67 กับทั้งตองเคารพสิทธิ
มนุษยชนและชนพื้นเมืองตามที่กําหนดในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติกา และอนุสัญญาระหวาง
ประเทศ
3. เครือขายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด เห็นวา การดําเนินโครงการเรดดพลัสในพื้นที่ที่ถูกกําหนด
เปนเขตปาอนุรักษ อาจกอใหเกิดการขมขู คุกคาม และจับกุม ดําเนินคดีกับชุมชนทองถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะใน
ปจจุบันซึ่งกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายจาก
ประชาชน (คดีโลกรอน) ดวยหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงดานสภาพอากาศ (โลกรอน) ซึ่งไม
สอดคลองกับขอเท็จจริงและไมเปนธรรมตอเกษตรกรในชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ซึ่งหากมีการดําเนินโครงการ
เรดดพลัสโดยที่ยังไมมีการแกไขปญหาดานคดีความอาจทําใหเกิดความขัดแยงและมีการฟองรองดําเนินคดีตอ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 3. การดําเนินโครงการเรดดพลัสตองกําหนดเงื่อนไขอนุญาตใหชุมชนทองถิ่นที่อยูใน
พื้นที่ทับซอนกับเขตปาอนุรักษสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตตามวิถีปกติได เชน ชุมชนทองถิ่นในภาคใต
ตองสามารถโคนยางพาราที่หมดอายุการกรีดเพื่อปลูกใหมได เปนตน ทั้งเรดดพลัสตองเคารพตอกติกาและ
แผนการจัดการทรัพยากรขององคกรชุมชน
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4. เครือข ายปฏิ รูปที่ ดิ นเทือกเขาบรรทั ด เห็ น วา การดํ า เนิ นโครงการเรดดพ ลั สในประเทศไทย
รัฐบาลยังไมไดจัดใหมีกระบวนการสรางการมีสวนรวมกับประชาชนอยางเพียงพอทั้งในแงของการใหขอมูลที่ยัง
ไมรอบดานและในสวนของการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นที่ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนทองถิ่น
ที่อยูในพื้นที่ทับซอนกับเขตปาอนุรักษซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง พบวาประชาชนยังมีความเขาใจเกี่ยวกับ
โครงการเรดดพลัสนอยมาก นอกจากนี้มีขอสังเกตวาคณะทํางานชุดตางๆ ของกลไกเรดดพลัสประกอบดวย
หนวยงานของรัฐเปนสวนใหญ มีหนวยงานภาคเอกชนเพียงบางสวน และไมไดกระจายไปยังองคกรชุมชนหรือ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบโดยตรง4. รัฐบาลตองยุติการดําเนินคดีโลกรอนและยุติการคุกคามดําเนินคดีกับ
ชุมชนดั้งเดิมที่มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรอยางสมดุลและยั่งยืน ตามนโยบายที่แถลงตอรัฐสภาและตอง
ดําเนินการแกไขกฎหมาย กฎ และระเบียบ ดานปาไมตางๆ ที่ไมสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงและขัดแยงกับ
บทบัญญัติวาสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จโดยเรงดวน กอนการดําเนินการโครงการเรดดพลัสในพื้นที่
ปาอนุรักษ โดยเฉพาะการแกไขกฎหมายปาไม 5 ฉบับ
5. กอนการดําเนินโครงการเรดดพลัสรัฐบาลตองจัดใหมีกระบวนการศึกษาวิจัยทางวิชาการอยางมี
สวนรวมทั้งหนวยงานของรัฐ ภาคประชาชน ชุมชนทองถิ่น และสถาบันการศึกษาที่ทุกฝายยอมรับ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจรวมกันระหวางภาครัฐและชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนที่อยูอาศัยและทํามาหากินในพื้นที่ทับ
ซอนกับเขตปาอนุรักษ โดยเขาศึกษาวิจัยในชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมที่มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรอยางสมดุล
และยั่งยืนซึ่งกระจายอยูในทุกภูมิภาค
5. รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของตองจัดใหมีการชี้แจงขอมูล
ตอประชาชนอยางเพียงพอและรอบดานทั้งผลดี ผลเสียและผลกระทบของการดําเนินโครงการเรดดพลัสใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะกรณีชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูในพื้นที่ทับซอนกับเขตปาอนุรักษซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยตรง เครือขายฯ เสนอใหมีการจัดเวทีใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นในระดับตําบล/เทศบาล และระดับ
จังหวัดที่ชุมชนนั้นๆ ตั้งอยู ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนเหลานั้นสวนใหญจะอยูในพื้นที่หางไกลไมสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดอยางสะดวก
ขอกังวลและขอเสนอแนะเหลานี้เปนความคิดเห็นรวมกันของสมาชิกเครือขายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด
(คปบ.) เสนอตอเวทีรับฟงความคิดเห็นรางขอเสนอโครงการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP)
สําหรับประเทศไทย (เวทีภาคใต) วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2556 โดยประสงคใหขอกังวลและขอเสนอ
เหลานี้ถูกบรรจุไวในรายงานขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP) ตอไป
เครือขายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.)
26 กรกฎาคม 2556
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ภาคผนวก 1b-10 (6) แนวทาง และขอเสนอความคิดเห็นตอราง RPP จากการประชุมสุนทรียสนทนา
ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อรับฟงขอคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการเตรียมความพรอม
ตอกลไกเรดดพลัส (R-PP) สําหรับประเทศไทย ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
เครือขายธนาคารตนไม
1. ภาคพลังงานมีสัดสวนปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดถึงรอยละ 70 การใชกลไกเรดดพลัสไป
ชดเชยโดยกลไกตลาด ขณะที่ภาคสวนที่เปนสาเหตุหลักยังคงปลอยกาซเรือนกระจก จะไมนําไปสูการชวย
บรรเทาปญหาโลกรอน การลดการปลอยตองมุงเปาไปที่ภาคพลังงานกอน จากนั้นจึงคอยมาพิจารณาสัดสวน
การลดในภาคปาไม สิ่งสําคัญ หากกลไกเรดดพลัส สามารถบูรณาการจากภาคสวนที่ปลดปลอย มาสงเสริม
ภาคการเกษตรและการปาไม ที่ทําหนาที่ดูดกลับ จากภาคสวนอุตสาหกรรม พลังงาน ประเทศไทยตองกลา
ตัดสินใจทําสิ่งที่ถูกตองกอนมิใชรอวาถาผูอื่นไมทําฉันจะไมทํา ประเทศไทยนาจะแบกศักยภาพในการเปน
ผูพัฒนาประเทศดวยการสรางตนไมในพื้นที่เกษตรแลวเสนอเปนตัวแบบที่มีสวนรวม
2. นโยบายการจัดการปาอนุรักษที่ผานมามุงเนนการใชแนวทางอพยพและจํากัดสิทธิประชาชนใน
เขตปา และการประกาศอุทยานแหงชาติทับชุมชนและที่ทํากินจํานวนมาก เพราะดําเนินการโดยรัฐฝายเดียว
ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในเขตปา อุทยานควรตองจัดการชุมชนที่อยูติดปาใหเกิดกระบวนการจัดการ
ปาอยางยั่งยืน โดยใหปรับปรุงพื้นที่เกษตรใหใชประโยชนประหนึ่งปา (ทําใหเปนปา และใชเอง) ไมตองรุกปาที่
สมบูรณ
3. รัฐบาลจะไดรับผลประโยชนจากกลไกเรดดพลัสมากที่สุด จากกลไกการแบงปนที่วา รัฐซึ่งเปน
เจาของปาและจัดการปาจึงเปนผูที่มีสิทธิในคารบอนในพื้นที่ปา การแบงปนใหชุมชนจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อชุมชน
ยอมปฎิบัติตามเงื่อนไข คือ ลดกิจกรรมการใชที่ดินและการใชประโยชนจากปาไม ซึ่งจะสงผลกระทบทั้งตอ
ผลผลิต รายได และความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งยังมีคําถามวาผลประโยชนจากกลไกเรดดพลัสแบงปนมีความ
คุมคาเพียงพอหรือไม และชุมชนจะไดรับผลประโยชนนั้นตอเนื่องระยะยาวถึงรุนลูกหลานหรือไม และอนาคต
จะเปนอยางไร หากไมมีที่ดินทํากิน ธนาคารตนไมจะเปนกลไก ไปแกปญหาตรงจุด
4. แนวโนมการนําสวนปาเชิงเดี่ยวเขามาในกลไกเรดดพลัส ในรูปของความรวมมือกับภาคเอกชน
และสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม อาจนําไปสูการปลูกปาทับที่ดินทํากินของประชาชน การทําสวนปา
แบบไมคุมทุนขององคกรอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) ใชพื้นที่เปนพื้นที่เกษตรในอดีต หากประชาชนดําเนินการ
เองจะดีกวาคือคุมคาไมขาดทุน เชนการทําสวนยางพารา เมื่อ ออป. ทําได ทําไมประชาชนจะทําไมได)
5. หากคารบอนจากการกักเก็บถูกนําไปขายในตลาดคารบอน แปลวา การปลูกตนไมแลวสามารถ
นําไปขายคารบอนได ก็จําเปนควรจะแยกภาคปาไมกับภาคการปลูกตนไมออกจากกัน เพื่อชดเชยการปลอย
กาซเรือนกระจกจากภาคสวนที่เปนสาเหตุหลักใหยังคงปลอยไดตอไป จะตองทําสองอยางพรอมกัน เริ่มทําแต
อยูที่วาใครทํากอน
6. ปาอนุรักษมีชุมชนและประชาชาอาศัยอยูจํานวนเทาใด ขอมูลที่อางอิงในรายงานแผนการเตรียม
ความพรอมเรดดของกรมอุทยาน ฯ ระบุวาเฉพาะในเขตปาอนุรักษมีชุมชนประมาณ 5 แสนครัวเรือนหรือ
ประมาณ 1.5 ลานคน คนเหลานี้สวนหนึ่งเปนกลุมชาติพันธุ พวกเขาไมไดรับการรับรองและความเคารพใน
สิทธิตามกติกาและอนุสัญญาสากลดังที่ในรายงานขอเสนอฯ ประชาชนที่อยูในที่ปาสงวนแหงชาติ นอกปา
อนุรักษ ที่ยังไมไดสิทธิ์อีกเทาใด คงตองจัดการตัวเลขพื้นที่ใหชัด เชนปาตามกฎหมายปาไม ก็มิใชปา
7. องคประกอบ และโครงสราง สวนใหญมาจากภาครัฐ โดยเฉพาะกรมอุทยานฯ ซึ่งอาจทําใหการ
ประเมิ น เกิ ด ความลํ า เอี ย งได คณะทํ า งานชุ ด นี้ จึ ง ควรแยกการทํ า งานเป น อิ ส ระ ภายใต ค ณะกรรมการ
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เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศด า นวิ ช าการ ควรจะมี ข อ เสนอที มี ห ลั ก ประกั น ความยั่ ง ยื น ของนิ เ วศจาก
ประวัติศาสตร เชน กองกําลัง อํานาจ และเงิน ทําไดแคใหน อยางไร
8. เมื่อกฎหมายไมยอมรับสิทธิชุมชน การมีสวนรวมจึงเปนเพียงการรับรองใหการเตรียมความ
พรอมตอกลไกเรดดพลัสดําเนินไปไดเทานัน้ ตองหาเครื่องมือรับรองระหวางสิทธิ์ กับกฎหมาย เชน ไวใชเปนขอ
ตอรองวาถาไมมีตนไม ไมตองรับรองสิทธิ์ ฯลฯ
9. มีความขัดแยงกันระหวางสถานภาพของกฎหมายเรื่องที่ดินปาไมกับการครอบครองที่ดินโดย
ชุมชนที่พึ่งพิงปา โดยบางชุมชนครอบครองที่ดินกอนการประกาศพื้นที่ปาสงวนของรัฐ ในขณะที่บางชุมชนได
ขยายการใชประโยชนที่ดินเขาไปในปาคุมครองและปาสงวนของรัฐ ในขณะที่บางชุมชนไดขยายการใชประโยชน
ที่ดินเขาไปในปาคุมครองและปาสงวน การที่ปาถูกทําลาย เปนพื้นที่เกษตรมีควรเปนความผิด แตผูทําอยาง
เดียวตองโทษผูดูแลดวย จึงตองคนหาทางเขารวมกันที่ไมใชวิธีเดิมที่แกไมได
10. ขอเสนอเชิงทางออกคือนําเอา 2 ฝายมาบูรณาการกัน เชน มีมาตรการ เพิ่มตนไมขึ้นในประเทศ
ที่ปาเดิมหยิบปญหาสวนนอย เปนสวนใหญ จนขาดการคิดถึงประเด็นพื้นที่ใหญของประเทศ ซึ่งเปนพื้นที่
เกษตร ก็สามารถดูดซับคารบอนไดออกไซด และเก็บกักคารบอน ไดเชนกัน
11. เครื่องมือหลัก กลไก คือตนไมถูกเสนอมาเปนสิ่งสําคัญทั้งที่เปนจุดเริ่มตน กลาง และปลายทาง
ของทุกสิง่ ทั้งสิทธิ์ วิถี นิเวศ สังคม ความสัมพันธ ระหวางนิเวศ วิถี สิทธิ์ กฎหมาย ตองใชตนไมเปนเครื่องมือ
และมีกลไกทางเศรษฐศาสตรเปนแรงจูงใจ และอยูบนความจริง ที่สุดของโลกปจจุบัน
12. ปญหาเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว กําลังเปนกระแสรุกรานทั้งระบบนิเวศน และสังคมสูการสูญเสียที่ดิน
ของเกษตรรายยอยหากใชกลไก REDD+ ใหตัวที่สุดคือ การทดลองจะสรางตัวแบบ (Model) การพื้นที่สวน
ใหญไปทําเรื่อง REDD+ วาดวยการผสานนิเวศ สิทธิชุมชน ที่ดิน ตนไม และการแกปญหาการรุกรานของเกษตร
เชิ งเดี่ ยว โดยการสร างแรงจู งใจ เพิ่ มโดยการให รั ฐจ ายค าตอบแทนแก ต นไม คาร บอน และคาร บอนซิ งค
(Carbon Sink)
13. ขอเสนอตอ REDD+ ของธนาคารตนไม และขององคกรภาคประชาชนอื่นๆ ควรจะใหเปน
อยางเสรีภาพ ตามนักคิด และความเขาใจของแตละองคกร สิ่งที่เหมือน คลายกัน สามารถรวบรวมได แตสิ่งที่
ตางกันควรจะคงไวเปนชองทางและขอเสนอกรอบใหมตอ REDD+ ที่ไมถูกกําหนดไวลวงหนา
14. ธนาคารตนไมมีความเชื่อวาพื้นที่เกษตรปจจุบัน เดิมเคยเปนปาไดถูกเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่
เกษตร จากนั้ น เมื่อเหตุ การณ และเวลามี ค วามเหมาะสมจึง ได เปลี่ ย นสภาพจากป า เป น พื้ นที่ เกษตร ตาม
กฎหมาย เชน กรณีแรก ใบเหยียบย่ํา > สค.1 > โฉนดตราจอง > นส.3 > โฉนด (นส.4 ) และเชื่อวาทุกพื้นที่
ควร ใหมีหนาที่ในการดูดซับกักเก็บคารบอน หรือลดการปลอยกาชคารบอนไดออกไซด เนื่องจากการผันผวนใน
การลดหรือเพิ่มคารบอนในพื้นเกษตรไดมากกวาพื้นที่ปาไม REDD+ จึงสมควรไดรับการผนวกพื้นที่เกษตรที่ได
เปลี่ยนมาจากพื้นที่ปาไม เขามาอยูในโครงการ เพื่อควบคุมการผันผวนเพิ่มลดคารบอนใหอยูในกรอบ

269

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขอคิดเห็นและขอเสนอ
ตอกระบวนการและเนื้อหาของโครงการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP) ประเทศไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 .
1. การมีสวนรวมที่ผานมามีปญหา
(1) กระบวนการมีสวนรวมไมไดเปนไปตามมาตรฐานของหลักประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
รายงานขอเสนอ (R-PP) ระบุ วา ขั้น ตอนการดํ าเนินการรับฟ งความคิด เห็ นและกระบวนการมีส วนรว ม
“ความสําคัญของการเขามามีสวนรวมของผูมีสวนไดเสวนเสียในกระบวนการของกลไกเรดดพลัสนั้นจะตองถูก
คํา นึง ถึ ง และเป น ที่ย อมรั บ โดยจะต องมี การประกัน หรื อการสร างความมั่น ใจถึ งการเข ามามี ส วนร วมใน
กระบวนการตัดสินใจซึ่งในชวงระยะการเตรียมความพรอมการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน
ไดเสียหลักไดมีการดําเนินการในลักษณะของสุนทรียสนทนา และไดมีการกําหนดแผนสําหรับการรับฟงความ
คิดเห็น การมีสวนรวม และการเสริมสรางความรูขึ้นในชวงของการจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมตอ
กลไกเรดด พ ลั ส และเพื่ อให เกิ ด ความมั่ น ใจว า จะมี การจั ด ให มี การเข า มามี ส ว นร ว มอย า งแท จ ริ ง ในการ
ดําเนินการจะมีการจัดตั้งคณะทํางานดานรับฟงความคิดเห็น การมีสวนรวม และการรับเรื่องราวรองทุกข ขึ้นเปน
สวนหนึ่งของการจัดองคกรของกลไกเรดดพลัส” (น.52)
2. การที่จะใหความเห็นชอบอยางอิสระได ผูใหความเห็นตองไดรับขอมูลรอบดาน
รายงานขอเสนอฯ (R-PP) กลาวถึง กลุมเปาหมายที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียรายสําคัญสําหรับการมีสวนรวมและ
การรับฟงความคิดเห็น โดยระบุวา “ในระยะการดําเนินงานเตรียมความพรอม จะมีการดําเนินการวิเคราะหผูมี
สวนไดสวนเสียตามที่ระบุใน องคประกอบที่ 1b เพื่อใหไดผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของครบถวนในระยะการ
ดําเนินงานเรดดพลัส ซึ่งกลุมผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย
• กระทรวง/ทบวง/กรม หรือหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการใชที่ดิน
• หนวยงานเอกชน โดยเฉพาะผูผลิตผลิตภัณฑไม พลังงาน เหมือง และที่ปรึกษา
• องคการพัฒนาเอกชน/มูลนิธิ โดยเฉพาะที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ
• ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา และกลุมชาติพันธ
• กลุมสตรีและเยาวชน
• หนวยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา
• หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย
• กลุมผูดอยโอกาส
(น. 50)
3. เนื้อหาบกพรองในสาระสําคัญ
1) ความชัดเจนของกฎหมายในการประกาศเขตพื้นที่อนุรักษ เพื่อลดประเด็นขอพิพาทระหวางรัฐ
และประชาชน
รายงานขอเสนอฯ (R-PP) ระบุวา “มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เรื่อง การ
แกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม และวันที่ 24 เมษายน 2540 ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใช
เวลา 2 ป ใหแลวเสร็จ โดยกําหนดมาตรการและแนวทางแกไขปญหาไวดังนี้
a) ไมมีการออกเอกสารสิทธิ์สําหรับพื้นที่เกษตรกรรมในเขตพื้นที่อนุรักษ
b) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รับผิดชอบในการสํารวจและขึ้นทะเบียนผูที่อาศัยอยู
ในเขตพื้นที่อนุรักษใหชัดเจน ถึงวันที่อาศัยอยู ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน ตองไมมีการขยายขอบเขตการ
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ครอบครองที่ดิน กรณีตรวจสอบพิสูจนแลวปรากฎวาเปนการอยูอาศัยภายหลังการประกาศเปนพื้นที่อุทยาน
แหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตองดําเนินการดังนี้
จัดสรรที่ดินใหใหมนอกเขตอนุรักษ โดยการชดเชยในเบื้องตนเพื่อใหเกิดทางเลือกในการเพิ่มรายได
ใหกับครัวเรือน หากไมสามารถจัดสรรพื้นที่ใหใหม หามไมใหมีการขยายพื้นที่ครอบครอง และหาแนวทาง
สนับสนุนการดํารงชีพที่มีอยู
c) สําหรับเขตพื้นที่สูง หนวยงานภาครัฐที่ดําเนินการพัฒนาพื้นที่สูง จะตองใหความสําคัญในการ
อนุรักษพื้นที่อยางเขมงวด และการดําเนินกิจกรรมใดๆ ตองกอใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด” (น. 60-61)
2) ควรเสนอทางเลือก/โครงการอื่นเพิ่ม ที่สนับสนุนใหเกิดการดูแลรักษาปา
3) สิทธิชุมชนที่ปรากฏในราง R-PP เปนเพียงการนําเอาเรื่องวิถีชุมชนมาเปนสวนสรางความชอบ
ธรรมใหกับเรดดพลัสเทานั้น
รายงานขอเสนอฯ (R-PP) กลาวถึงการดําเนินการที่มีอยูสําหรับการตรวจติดตามผลประโยชนรวม
โดยระบุถึง “ ประโยชนอเนกประสงคเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะทําใหมั่นใจไดวาบุคคลที่เหมาะสมจะเปนผูไดรับ
แรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อริเริ่มดําเนินการกลไกเรดดพลัส ผลประโยชนดานสังคม-เศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึง การมีชีวิต
ความเปนอยูที่หลากหลาย ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น การจางงาน รายไดที่เพิ่มขึ้น ความมั่นคงทางอาหาร และการลด
ความยากจน เปนแรงจูงใจสําคัฐที่เปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม กลไกเรดดพลัสสามารถชวยทําใหมีความมั่นใจใน
เรื่องผลประโยชนตางๆ เชน กรรมสิทธิ์ในทรัพยากรที่ดินและบริการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การปรับปรุง
การบริหารจัดการในสาขาปาไม การประสานงานขามสาขาเพื่อแกไขผลของการปลอยกาซจากการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดิน
ปจจุบันหลายหนวยงานไดมีการติดตามตัวชี้วัดซึ่งสวนใหญเปนตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการเขาถึง
ผลประโยชนรวมจากการดําเนินกลไกเรดดพลัสที่ไมใชประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงคารบอนกักเก็บและการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดสําหรับการเปลี่ยนแปลงความเปนอยูของครอบครัวและชุมชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน น้ํา สิ ทธิในการใช ประโยชนที่ดิ นและกรรมสิ ทธิ์และการบริหารจัดการ”
(น. 137)
4) รางขอเสนอในการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส (R-PP) ควรใหภาพผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากโครงการไดแก ผลกระทบที่เกิดกับคนในพื้นที่ปา และผลในดานการแกไขปญหาโลกรอน
รายงานขอเสนอฯ (R-PP) กลาวถึง หนวยงานที่มีบทบาทใน SESA และ ESMF โดยระบุวา “
เนื่องจากความหลากหลายของสาขาธรรมชาติของเรดดพลัสและธรรมชาติที่แตกตางกันของสาเหตุการทําลาย
ปาและความเสื่อมโทรมของปาในประเทศไทย กระบวนการ SESA ตองเปนกระบวนการที่หาหนทางที่จะนํามา
ซึ่งมุมมองที่หลากหลายของกระทรวงและผูใชทรัพยากรที่ดินเกี่ยวกับผลกระทบดานลบและผลกระทบดานบวก
ของเรดดพลัส” (น. 103)
ขอเรียกรอง
1. สรางกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง
2. จัดทําประชาพิจารณระดับชาติ จัดกระบวนการที่โปรงใส เปนธรรม
3. เพิ่มกระบวนการเตรียมความพรอมระดับภูมิภาค
4. ปรับโครงสรางเนื้องหาของตัวราง R-PP โดยระบุสถานการณดานปาไม ประเด็นสิทธิประชาชนในเขตปา วาง
แนวทางคลี่ คลายปญ หาของการดํา เนิ นโครงการเรดด พลั ส วิเคราะหโ ครงการแก ไขปญ หาดา นสิ ทธิ ที่เป น
รูปธรรม และวิเคราะหจุดออนจุดแข็งในการแกไขปญหาโลกรอน
5. ปรับแกขอมูลที่ไมเปนจริงในรางๆ ออก
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ภาคผนวก 1b-11 บทวิเคราะหเอกสารฉบับวันที่ 19 สิงหาคม 2556
รางรายงานการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส(R-PP)ฉบับที่ 19 สิงหาคม 2556
พรพนา กวยเจริญ
คณะทํางานโลกเย็นเปนธรรม
30 สิงหาคม 2556
ขอเสนอใน องคประกอบที่ 1: องคกรและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1a. การจัดการเตรียมความพรอมระดับประเทศ
1. การเพิ่มองคกรอิสระที่มีองคประกอบมาจากภาคประชาชน และภาคประชาสังคม (คณะทํางาน
เรดดพลัสภาคประชาชน) ในโครงสรางองคกรสําหรับเรดดพลัส เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบติดตาม เชน การรับเรื่อง
รองเรียน, การใหความเห็นตอการดําเนินการของคณะทํางานดานเรดดพลัส และการมีสวนรวมในการตัดสินใจทาง
นโยบาย เชน การกําหนดทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส, การออกแบบการดําเนินการ (ภาคเหนือ กลาง ใต
อีสาน)
2. การดําเนินการเรดดพลัสควรเปนหนวยงานที่มีความเปนกลาง โดยไมอยูภายใตการดําเนินการหรือ
รับผิดชอบโดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพียงหนวยงานเดียว เนื่องจากเปนหนวยงานที่มีขอ
ขัดแยงเรื่องสิทธิชุมชนในเขตปา (ภาคเหนือ ใต อีสาน ตะวันตก)
3. การจัดตั้งศูนยขอมูลเรดดพลัส ที่เปนอิสระจากหนวยงานรัฐ และการจัดตั้งศูนยเรดดพลัสภาค
ประชาชน (ภาคเหนือ)
4. การจัดตั้งคณะทํางานที่ปรึกษาโครงการในระดับพืน้ ที่รวม เชนเดียวกับการจัดตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาอุทยาน (ภาคใต)
5. การเพิ่มเครือขายชนเผาพืน้ เมืองและมูลนิธธิ นาคารตนไมเปนกรรมการในคณะทํางานเฉพาะกิจ
ดานเรดดพลัส ระดับภาค ระดับจังหวัด และใหใชคําวา “ชาติพันธุและชนเผาพื้นเมือง” แทนคําวา “ชาวเขา”
(ภาคกลาง เหนือ)
6. การปรับโครงสรางองคประกอบใหคณะทํางานที่มาจากภาคประชาชน ใหมีสัดสวนเทาเทียมกัน
คณะทํางานที่มาจากภาครัฐ (ภาคกลาง เหนือ)
7. ใหระบุในเนื้อหาของ R-PP วา การแกปญหาโลกรอนตองชี้ใหเห็นการปลอยกาซเรือนกระจกมา
จากภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจึงควรมุงไปทีส่ าเหตุหลัก สวนภาคปาไมชวย
แกปญหาไดเพียงบางสวนเทานัน้ (ภาคเหนือ กลาง ใต อีสาน)
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การปรับปรุงรางในองคประกอบที่ 1a การเตรียมความพรอมในระดับประเทศ
กรอบการดําเนินงานระดับชาติเกี่ยวกับการเติบโตอยางยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โปรแกรมทางดานปาชุมชน (น.16)
• เพิ่ม ปจจุบันมีประชากรจํานวน 184,710 รายที่อาศัยอยูในและรอบพื้นที่อนุรักษ (อุทยานแหงชาติ เขต
รักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลา)
ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา (น.17)
• ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา ตัดขอความ โดยปกติเรียกเขาวา “ชาวเขา” หรือ “คนดอย” แตยังมีคําวา
“ชาวเขา” เหลืออยู
• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไมใชคําวา “ชนเผาพื้นเมือง” โดยใชคําวาชุมชน หรือชุมชนดั้งเดิม
อยางไรก็ตาม รัฐบาลยอมรับถึงการปกปองผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (safeguards) ของธนาคารโลก
และขอตกลงแคนคูนจะถูกนํามาใชเพื่อเปนการตอบสนองตอผลลัพธกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมและสังคม
เชิงกลยุทธ (SESA) นอกจากนั้น ควรใหการรับรองและเคารพตอสิทธิของกลุมดังกลาวตามความเหมาะสมตาม
กติกาและอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ที่สอดคลองกับนโยบายและกฎหมายภายในประเทศ
กรอบการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรดดพลัสระดับประเทศ
(เพิ่มเติม น.20)
• ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2553) ไดจัดทํารายงาน
การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยใหกับสํานักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อจัดทํารายงานแหงชาติ ฉบับที่ 2 เพื่อเสนอ UNFCCC โดยรายงานวา มีการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมของประเทศไทยป 2543 มีคาเทากับ 229.08 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยมีการปลอยและดูด
กลับกาซเรือนกระจก ซึ่งภาคพลังงานเปนภาคที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดกลาวคือ ปลอยกาซเรือนกระจก
69.6% เมื่อเทียบกับระดับประเทศ รองลงมาคือภาคเกษตร 22.6% ในขณะที่การปลอยกาซจากกระบวนการ
อุตสาหกรรมมีสัดสวนเปน 7.2% สวนการกําจัดของเสียมีการปลดปลอยนอยที่สุดคือ 4.1% เมื่อเปรียบเทียบกับ
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและปาไมถือวาเปนสวนที่ชวยดูดกลับกาซเรือนกระจกไว -3.4%แมวาภาค
ปาไมสามารถเปนแหลงชวยดูดซับกาซเรือนกระจก แตรัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก จากภาคอื่นโดยเฉพาะภาคพลังงาน และสงเสริมใหเพิ่มศักยภาพการดูดซับกาซเรือนกระจกภาคปาไม โดย
กระบวนการมีสวนรวม
การจัดตั้งองคการดานเรดดพลัสในประเทศไทย
• การวิเคราะหรายละเอียดของผูมีสวนไดเสีย จะดําเนินการในชวงเตรียมความพรอมของโครงการฯ ซึ่ง
รวมทั้งสัดสวนที่เหมาะสมตลอดจนการวินิจฉัยและกระบวนการคัดสรรกันเองของผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับ
ภาคปาไม และการใชประโยชนที่ดิน เชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนทองถิ่นพึ่งพิง
ปาไม เปนตน
องคประกอบคณะทํางาน ไดแก หนวยงานรัฐ, ชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปา, กลุมชาติพันธุ, องคกรภาคประชา
สังคม, เครือขายผูหญิงและเยาวชน, สถาบันวิชาการ, ผูทรงคุณวุฒิ, ภาคเอกชน
• คณะทํางานดานนโยบายและแผนการใชประโยชนที่ดิน รับผิดชอบ การวิเคราะหการใชที่ดิน การหมาย
แนวเขต นโยบายและการวางแผน การนําเสนอเขตการใชประโยชนที่ดินปาไมที่เหมาะสม
• คณะทํางานดานยุทธศาสตรเรดดพลัส รับผิดชอบ การบริหารงานนโยบายปาไม กฎและระเบียบการ
จัดทํายุทธศาสตรเรดดพลัสในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
• คณะทํางานดานการวิเคราะหองคกรดานเรดดพลัส รับผิดชอบกรอบการดําเนินงานและจัดองคกร
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• คณะทํางานดานพัฒนาเสนฐานอางอิง และระบบติดตาม รายงาน และทวนสอบ รับผิดชอบขอมูลพื้นที่
ปาไม สํารวจปา และประสานงานดานจัดการทรัพยากรและพื้นที่ปาไมอยางยั่งยืน และประเมินคาการกักเก็บ
คารบอน
• คณะทํ า งานด านกลไกทางการเงิ น และแบ งป น ผลประโยชน รั บ ผิ ด ชอบ ด า นกลไกการเงิ น และการ
เตรียมการ พัฒนาและดําเนินระบบแบงปนผลประโยชน
• คณะทํางานดานการประเมินสิ่งแวดลอมและสังคมเชิงกลยุทธ และจัดทํามาตรการปกปอง
• คณะทํางานดานการรับฟงความคิดเห็น การมีสวนรวม และกลไกการรับเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับการมีสวน
รวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (เพิ่ม อปก.องคการปกครองสวนทองถิ่น)
• ในการสงผูแทนของแตละกลุมของผูมีสวนไดเสียเพื่อเขาไปเปนคณะทํางาน แตละคณะจะตองมีการ
ดําเนินการคัดเลือกโดยอิสระจากกลุมของตนเอง
การจัดตั้งองคกรเรดดพลัสฯ เพิ่มเติม น.28
• สวนกระบวนการขั้นตอนเตรียมความพรอมจะมีการใหความรูแกชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพิงปารวมถึงกลุมชาติ
พันธุโดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมสตรีและเยาวชน โดยใหชุมชนเสนอผูแทน และเยาวชนของชุมชนเขารวมในการ
แสดงความคิดเห็น ออกแบบ ติดตาม และดําเนินการเพื่อรวมเปนคณะทํางานในกิจกรรมที่เหมาะสมตามความถนัด
ซึ่งเปนการสรางโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเชิงเทคนิควิชาการและการปองกับผลกระทบเชิงสังคมและ
สิ่ ง แวดล อ ม อบรมเยาวชนให มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ เรดด พ ลั ส สร า งเครื อ ข า ยเพื่ อ ขยายผลความรู
เกี่ยวกับเรดดพลัสโดยกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนทั้ง 4 ภูมิภาค
เพิ่มองคประกอบภาคเอกชนเขามาในคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส (น.29)
• คณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในการใช
ประโยชน ที่ ดิ น และการเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เข า มามี ส ว นร ว ม มี ส ถาบั น วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ ง
ภาคเอกชน องคกรภาคประชาสังคม และเครือขายชุมชนทองถิ่น ไดเขามามีสวนรวมดวย ทั้งนี้เพื่อประกันถึงการ
ประสานงานระหวางภาคสวนตางๆ กับผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ และเพื่อเสริมสรางการพัฒนาทางเลือกที่เปน
ยุทธศาสตรดานเรดดพลัสซึ่งสนับสนุนคนยากจนไวดวย
เพิ่ ม องค ป ระกอบในกรรมการคณะทํ า งานเฉพาะกิ จ เรดด พลั ส ระยะเตรี ยมความพร อม และระยะ
ดําเนินการ ตาราง 1a-2 (น.31)

ระยะเตรียมความพรอม

...กลุม สวนกิ ตติ, มูล นิธิ สืบ นาคะเสถี ยร,
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดลอม
, สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, มูลนิธิและเครือขาย
ธนาคารตนไมภาคประชาชน, มูลนิธิชนเผาพื้นเมือง
เพื่อการศึกษาและสิ่งแวดลอม, มูลนิธิรักษไทย,
มูลนิ ธิเพื่อการพัฒ นาที่ยั่ งยื น, สมาคมศู นย รวม
การศึ ก ษาและวั ฒ นธรรมของชาวไทยภู เ ขาใน
ประเทศไทย, เครื อข า ยป า ชุ ม ชนระดั บ ภาคม,
เครือขายกลุมชาติพันธุ
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สถาบันการศึกษา, ภาคเอกชน, องคกรภาค
ประชาสังคม, เครือขายปาชุมชน, เครือขายกลุมชาติ
พันธุ และเครือขายสตรีและเยาวชน (ใหแตละกลุม
หรือเครื อข ายคั ดเลื อกผูแทนเขาร วมตามจํานวนที่
ต อ งมี ก ารหารื อ กั น ในระยะของการเตรี ย มความ
พรอม)
• แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชุมชน
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สรุป
• ขอมูลขอเท็จจริงของประชาชนในเขตปายังไมเพียงพอ และมีคําถามเชน ตัวเลขประชากรที่อยูในเขต
ปาอนุรักษนาจะต่ํากวาที่เปนจริง และสถิติตัวเลขการดําเนินคดีในเขตปา
• โครงสรางองคกรเรดดพลัส ปรับปรุงเพิ่มเติมองคประกอบธนาคารตนไม, เครือขายชนเผา, กลุมสตรี,
เยาวชน เขาไปเปนองคประกอบ แตไมมีการเพิ่มกลไกองคกรอิสระ ตามขอเสนอ
• ปรับแกกลไกการดําเนินงานระดับทองถิ่นของชุมชนที่พึ่งพิงปา/กลุมชาติพันธุ เปน ศูนยประสานงาน
ดานเรดดพลัสภาคประชาชน
ขอเสนอใน 1b. การเผยแพรขอมูลขาวสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสีย
1. การสื่ อ สารเพื่ อ ให ข อ มู ล เรื่ อ งกลไกเรดด พ ลั ส ควรมี ก ารเพิ่ ม ช อ งทางในการสื่ อ สารให มี ค วาม
หลากหลาย และเปนที่ รับรู ในวงกวา ง สามารถเขา ถึง ไดง าย และเป ดช องทางใหป ระชาชนได สื่อสารกลั บ
กระบวนการในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกลไกเรดดพลัสจะตองมีการใหขอมูลรอบดาน ทั้งประโยชนและ
ผลกระทบ (ภาคเหนือ ใต)
2. เพิ่มเครือขายชนเผาพื้นเมืองเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ในตาราง 1b-1 น.40 และรายชื่อชาติพันธุ/ชน
เผาพื้นเมืองในภาคผนวก 1b น.180 (ภาคกลาง)
1b การเผยแพรขอมูลและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวยเสีย
• หลังจากที่ประเทศไทยไดนําเสนอราง R-PP แกที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหุนสวนคารบอนปาไม
(PC14) ที่กรุงวอชิงตัน เมื่อเดือนมีนา 2556 ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบแตใหประเทศไทยมาหารือสุนทรีย
สนทนากับภาคประชาสังคมและชุมชนทองถิ่นและกลุมชาติพันธุระดับภูมิภาคอีกครั้ง เพื่อรวบรวมขอคิดเห็น
และขอกังวลที่ยังอาจไมครอบคลุมอีกครั้ง ทั้งนี้ขอสรุปในการจัดประชุม และผลสรุปการประชุมไดนําเสนอใน
ตาราง 1b-3} 1b-4 และเอกสารภาคผนวก 1b-7 นอกจากนี้ภาคประชาสังคม ชุมชน กลุมชาติพันธุ และมูลนิธิ
และเครือขายธนาคารตนไมภาคประชาชนไดนําเสนอบทวิเคราะหตอราง R-PP ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ 2556
และการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสดังเอกสารแนบ 1b-8
ปรั บ เนื้ อ หาใน สรุ ป ประเด็ น หลั ก ที่ เ กี่ ย วข อ ง ข อกั ง วล และเสนอแนะ ที่ ไ ด จ ากการประชุ ม
ระดับชาติและภูมิภาครวมกับผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ 2 รอบ (น.49-51)
ขอกังวล
• ขอกั งวลของชุม ชน หากมีก ารดําเนิน งานเรดดพ ลัส ได แก ความมั่ นคงทางดา นอาหารของชุ มชน
เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมไมสามารถขยายได อาจเกิดความขัดแยงภายในชุมชน เกี่ยวกับเรื่องการใชที่ดิน เชน
การขยายพื้นที่เกษตรกรรมกับการอนุรักษพื้นที่ปา การลดลงของรายไดที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตร มีความ
เสี่ยงที่นักการเมืองจะใชประเด็นเรดดพลัสมาเปนเครื่องมือในการตอรองเรื่องที่ดิน ความกลัววาจะตองยายออก
จากจากพื้นที่เดิม และความเสี่ยงตอโอกาสที่สัตวปาจะเขาทําลายผลผลิตทางเกษตรของชุมชนเนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของความหลากหลายทางชีวภาพ
• การนําความรูภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนมาใชในกระบวนการตัดสินใจของเรดดพลัส โดยจะตองมั่นใจ
วาการดําเนินงานเรดดพลัสจะไมกอใหเกิดความขัดแยงกับวิถีการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
• ประเด็นเรื่องสิทธิในที่ดิน และแนวเขต เปนขอกังวลในทุกเวทีสนทนา
• ประเด็นดานธรรมาภิบาลภาคปาไมไดมีการนําเสนอในประเด็นของการคอรัปชั่น และการบังคับใช
กฎหมายที่ไมมีประสิทธิภาพ
• ในเวทีสุนทรียสนทนาของชุมชนทองถิ่นไดยกประเด็นเรื่องสิทธิในที่ดินและสิทธิในการใชประโยชน
ที่ดิน ซึ่งควรมีการกําหนดใหชัดเจน
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• ควรสรางความมั่นใจในกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวนอยางแทจริง
• คณะทํางานราง R-PP ขาดมิติทางดานสังคมและมนุษย เนนแตมิติทางวิทยาศาสตร
ขอเสนอแนะ
• โนมเอียงในการเลือกใสขอเสนอดานที่สนับสนุน
• ขอเสนอในประเด็นสิทธิที่ดินตกหลน เชน การเสนอใหทําแนวเขตปาใหชัดเจนวา พื้นที่ใดเปนที่อยู
อาศัย ที่ทํากิน หรือการปรับโครงสรางองคกรเรดดพลัส เปนตน
• ผูปรับรางใสความเห็นของตัวเองใสแทน
ตัวอยางที่ผูปรับรางนําความเห็นมาใสในขอเสนอแนะ (น.50)
• บางเรื่องที่ตองแกปญหาระดับประเทศ แตชุมชนหรือโครงการเรดดพลัสเปนรูปแบบหรือตัวแบบการ
แกปญหาความขัดแยงระหวางภาครัฐกับประชาชน รวมทั้งนําเสนอแนวทางการแกปญหาที่ดีทางดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอมไปยังรัฐบาล หรือนําเสนอเปนนโยบายของรัฐบาลตอไป โครงการเรดดพลัสไมสามารถ
จัดการได แตชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นนําเสนอตัวแบบไปสูนโยบายของรัฐบาลวาแนวทางแกปญหาที่ดี
ควรจะเปนอยางไร และนําเสนอไปยังรัฐบาล
สรุป

• กรมอุทยานฯ มีแ ผนที่ จะทําสื่ อสารเผยแพรหลายแบบ แต คงเปนด านที่ สนั บสนุ นการดํา เนิน การ
เรดดพลัส
• กลไกการสื่อสารสองทางไมชัดเจน หากผูที่ไมเขารวมตามโครงสรางที่จัดทําขึ้นวา จะใชชองทางไหน
อยางไร
ขอเสนอใน 1c. กระบวนการมีสวนรวม และการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ
1.การใหประชาชนรวมตัดสินใจเชิงนโยบายในการรับเอากลไกเรดดพลัสมาดําเนินการในประเทศ โดย
จัดใหมีกระบวนการในการหาฉันทามติรวมกัน (Free , Prior , and Informed Consent - FPIC) ในทุก
ขั้นตอน (ภาคเหนือ กลาง ใต อีสาน) รวมถึงการจัดทําประชาพิจารณ/รับฟงความเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุมในระดับพื้นที่ กอนการดําเนินงานเรดดพลัส (ภาคกลาง ใต)
2.การดําเนินการเรดดพลัสจะตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากประชาชนที่จะไดรับผลกระทบ
จากกลไกเรดดพลัสโดยเฉพาะชุมชนทองถิ่ นดั้งเดิ ม ชนเผาที่อยุอาศัย อยูในป าและพึ่ งพิงปา เปนลํ าดับต น
(ภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต)
กระบวนการมีสวนรวมในการรับฟงความเห็น
• ใส ชื่ อ เครื อ ข า ยกลุ ม ชาติ พั น ธุ แก ไ ของค ก รพั ฒ นาเอกชน เป น ภาคประชาสั ง คม เพิ่ ม เข า ไปใน
วัตถุประสงค ในหัวขอ กระบวนการมีสวนรวมในการรับฟงความเห็น ในหนา 54,55ในหัวขอการสรางความ
มั่นใจในการมีสวนรวม 57 ในตารางหนา 58 ในหัวขอขั้นตอนการดําเนินการรับฟงความเห็นและการมีสวนรวม
หนา58 , 59 แคนี้แหละ
สรุป

• การจัดกระบวนการใหมีหาฉันทามติรวมกัน (FPIC) ปรากฏอยูเฉพาะในขั้นตอนการในพื้นที่นํารองเทานั้น
• การมีสวนรวมถูกตีความแคระดับการเขาไปรวมในกรอบกิจกรรมที่กําหนดไว คือ การสรางเสนฐาน
อางอิง, การสรางระบบติดตาม, การสรางระบบปกปองผลกระทบ, การออกแบบแบงปนผลประโยชน, การ
จัดการเรื่องการถือครองที่ดิน, ธรรมาภิบาลปาไมที่ดี และการสรางกลไกเพื่อรองรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
• ขณะที่ความหมายการมีสวนรวมตามขอเสนอคือ การมีสวนรวมตัดสินใจทางนโยบาย
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ขอเสนอใน องคประกอบที่ 2 การจัดเตรียมยุทธศาสตรเรดดพลัส
2a การประเมินการใชที่ดิน ฯ กฎหมายปาไม นโยบายและธรรมาภิบาล
1. ปรับแกบทวิเคราะหสาเหตุในการสูญเสียพื้นที่ปาไม ซึ่งระบุวา เกิดจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปาเปน
พื้นที่เกษตรกรรม เปนสาเหตุหลัก ( น.62) โดยใหปรับเนื้อหาเปนวา สาเหตุในการสูญเสียพื้นที่ปาไม มาจาก
นโยบายพัฒนาของรัฐ ไดแก
(1) นโยบายการใหสัมปทานปาไม เหมืองแร ที่ทําใหเกิดทําลายปาและทรัพยากรชีวภาพ นําไปสูการ
สรางถนนหนทาง และการตั้งถิ่นฐานในปา
(2) นโยบายการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ซึ่งทําใหเกิดการขยายพื้นที่การเกษตร
(3) การปราบปรามผูมีอุดมการณความคิดทางการเมืองที่แตกตางกัน หรือการปราบปรามคอมมิวนิสต
ทําใหมีการตัดถนนเขาไปในปาทั่วทุกภาค และนําไปสูการตั้งถิ่นฐานในปา
(4) นโยบายสงเสริมการปลูกปาเอกชน ทําใหเกิดการถางปาธรรมชาติเพื่อปลูกสวนปา
(5) การจัดสรรที่ดินในปาเสื่อมโทรมโดยมีเงื่อนไขทําใหปาเสื่อมโทรมกอน จึงจะไดเปนเจาของที่ดิน
( ภาคเหนือ กลาง ใต อีสาน )
2. การทําไรหมุนเวียน เปนการจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่นยืน ไมใชการทําลายปา
หรือทําใหปาเสื่อมโทรม เนื่องจากปาสามารถฟนฟูสภาพได ดังนั้นสิทธิของชุมชนในการทําไรหมุนเวียนตอง
ไดรับการคุมครอง และนิยามความหมายใหชัดเจนวาแตกตางจากทําไรเลื่อนลอยอยางไร ( ภาคเหนือ กลาง )
3. เนื้อหาของ R-PP ตองแสดงใหเห็นถึงสถานการณปญหาการประกาศเขตุอุทยานทับซอนที่ดินทํากิน
และชุมชน ปญหาความขัดแยงในสิทธิที่ดิน ระหวางหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับชุมชนที่อาศัยอยูในปามากอน
การประกาศเขตพื้นที่ปาอนุรักษ ทั้งเรื่องการขับไลชุมชนออกจากพื้นที่ปา การดําเนินคดีกับชาวบาน (ภาคเหนือ
กลาง ใต อีสาน)
กรอบกฎหมาย เพิ่มเติม ( น.64-65)
• เพิ่มถอยความใหเต็มตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ในมาตรา 66 สิทธิชุมชนในการอนุรักษ
ฟนฟูจารีตประเพณีและภูมิปญญา มาตรา 67 สิทธิชุมชนในการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และมาตรา 290 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่
กฎหมายบัญญัติ
• เพิ่ม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
• แมวา มีกฎหมายที่เกี่ยวของที่มีการใชไดอยูจํานวนหนึ่งแตยังมีชอ งวางและขอจํากัดบางประการในการ
นําไปสูทางปฏิบัติในพื้นที่ ดังนั้น ดานการออกแบบโครงการของกลไกเรดดพลัสควรจะดําเนินการดวยความ
รอบคอบโดยผานการรับฟงความคิดเห็นของคณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัสและคณะทํางานดานนโยบาย
และวิชาการชุดตางๆที่มีสวนเกี่ยวของ
ปรับแกสาเหตุการทําลายปา ( น.69-70 )
• สาเหตุของการสูญเสียพื้นที่ปาไมมาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ ไดแก นโยบายการใหสัมปทานปา
ไม เหมืองแรเขื่อน และการพัฒนาเชิงโครงสรางทําใหเกิดการทําลายปาและทรัพยากรชีวภาพนําไปสูการสราง
ถนนหนทางและการตั้งถิ่นฐานในปา นอกจากนี้นโยบายการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวซึ่งทําใหเกิด
การขยายพื้นที่ทําการเกษตรที่เชื่อมโยงกับทุนขนาดใหญ
• ทั้งนี้ในการวิเคราะหเชิงลึกที่สะทอนความเปนจริงในระดับพื้นที่ จะตองมีการดําเนินการในชวงเตรียม
ความพรอม
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ธรรมาภิบาลภาคปาไมในกลไกเรดดพลัส เพิ่มเติม ( น.80-81 )
• เป น ที่ ท ราบกั น ดี ว า ยั ง มี ค วามขั ด แย ง ในเรื่ อ งที่ ดิ น เนื่ อ งจากบางคนหรื อ บางชุ ม ชนท อ งถิ่ น เข า
ครอบครองที่ดินที่มีการประกาศเปนพื้นที่ปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติ หรือมีการบุกรุกปาอนุรักษและปา
สงวนเพื่อทําการเกษตร สถานการณดังกลาว ยังเปนปญหาที่มีความซับซอน ตามพระราชบัญญัติปาไม และ
พระราชบัญ ญัติส งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 หมวด 6 ความรับ ผิดทางแพ ง
มาตรา 97 ( ภาคผนวก 2a) ซึ่งที่ผานมาทุกคนที่กระทําการบุกรุกพื้นที่ปาหรือการลักลอบตัดไมไมวาจะเปน
นักธุรกิจ แพทย อดีตนักการเมือง และเกษตรกร จะถูกเจาหนาที่ดําเนินการจับกุมหากพบวาไดมีการกระทํา
ความผิดจริงและมีหลักฐานในการกระทําผิด ซึ่งเปนกระทําผิดดังกลาวเปนตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของการกําหนดโทษขึ้นกับรูปแบบและลักษณะการกระทําผิด ซึ่งอาจจะเปนการจําคุก การชดเชยและการ
ดําเนินการอาจจะมีการบําเพ็ญประโยชนอยางอื่นทดแทน เชน การปลุกตนไมในพื้นที่ที่ถูกทําลายไป อยางไรก็
ตาม ถายังมีการกระทําผิดอีกตองถูกจําคุก อยางไรก็ตามหากผูที่ถูกดําเนินคดีเห็นวาไมเกิดความเปนธรรมก็
สามารถเสนอเรื่องใหกรรมาธิการแกปญหาที่ดินรัฐ และกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวุฒิสภา
พิจารณาเพื่อแกไขปญหาได
• รั ฐ บาลตระหนั ก ถึ ง ป ญ หาความขั ด แย ง การใช ที่ ดิ น ดั ง นั้ น ในป พ.ศ. 2555 จึ ง มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานโดยเนนการแกไข
ปญหาความขัดแยงเรื่องที่ดิน ระบบการแบงโซนการใชที่ดิน โดยไดดําเนินการทั่วประเทศ
• ในชวงเตรียมความพรอมเรดดพลัส คณะทํางานดานวิชาการเกี่ยวกับนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน
จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาหรือกระบวนการมีสวนรวมจากระดับลางสูระดับบน ซึ่งจะเปน
การรวมกันหารือ แสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะ แผนปฏิบัติการและยุทธศาสตรการแกไขปญหาและ
จัดการความขัดแยงการใชที่ดิน
• นอกจากนั้นตองมีการวิเคราะหเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน ซึ่งประกอบดวยกระบวนการหารือและ
แสดงความคิดเห็น เพื่อกําหนด และหาแนวทางแกไขปญหาการครอบครองที่ดิน ผลลัพธจากการประชุมจะ
นําเสนอคณะกรรมการเฉพาะกิจเรดดพลัส คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคณะกรรมการ
บูรณาการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบเพื่อพิจารณาและนําไปใชในกระบวนการ SESA (2d) เพื่อการวิเคราะห
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม ที่สัมพันธกับความขัดแยงและการครอบครองที่ดิน หรือใชเพื่อการจัด
กรอบขององคกรที่ถูกตองขอบังคับและอื่นๆ ซึ่งจะเปนการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นอกจากนั้นกรอบการ
ติดตาม (องคประกอบที่ 4b) จะตองมีการพัฒนาเพื่อติดตามผลกระทบ
สรุป
• ปรับแกสาเหตุของการทําลายปาตามขอเสนอ
• ไรหมุนเวียน ไมมีการเพิ่มเติมขอมูลเรื่องนี้
• ยังไมสามารถแสดงถึงสถานการณปญหาการประกาศเขตปาอนุรักษทับซอนที่ดินทํากินและชุมชน
ปญหาความขัดแยงในสิทธิที่ดินไดที่สะทอนขอเท็จจริงไดเพียงพอ (ไปวิเคราะหเชิงลึกในชวงเตรียมความพรอม)
• ผูปรับรางเห็นวาปญหาเขตอนุรักษทับซอนชุมชน ไมเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมในเรดดพลัส
โดยเห็นวาเปนหนาที่โดยตรงของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ ที่รัฐบาลตั้งขึ้น
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ขอเสนอในขอ 2 b. ทางเลือกยุทธศาสตรในเรดดพลัส
1. การไมนําเอากลไกเรดดพลัสเขาสูกลไกตลาด แตเสนอวาควรใชระบบกองทุน (ภาคเหนือ กลาง ใต
อีสาน )
2. การนํ า รู ปแบบการดํ า เนิน การของธนาคารต นไม เปน กิ จ กรรมหนึ่ งในการดํ า เนิ นการเรดด พ ลั ส
(ภาคเหนือ กลาง ใต อีสาน )
3. การนิยามปาใหความชัดเจน กอนดําเนินการเตรียมความพรอม ใหครอบคลุมรูปแบบธนาคารตนไม
(ภาคเหนือ กลาง ใต อีสาน ) และปาชุมชนที่ประชาชนมีการจัดการดูแลรักาปาอยางยั่งยืน ตองไดรับการ
สนับสนุนและผลประโยชนจากกลไกเรดดพลัส (ภาคเหนือ ใต) ทั้งนี้ ผลประโยชนดังกลาวใหหมายรวมถึง
ผลประโยชนในรูปของสิทธิที่ดิน (ภาคใต ) และการนิยามปาที่ไมใชไมเชิงเดี่ยว แตเปนปาที่มีความหลากหลาย
ของพรรณไม โดยชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนิยามปา ( ภาคอีสาน)
เพิ่มเติมในขอเสนอทางเลือกในยุทธศาสตรเรดดพลัส (น.84,86,89)
• ทั้งนี้ในการพิจารณาทางเลือกยุทธศาสตรควรหาทางเลือกเพื่อลดปญหาการตัดไมทําลายปาและการทํา
ใหปาเสื่อมโทรมที่สะทอนปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาไดอยางแทจริงและสรางโอกาสทางเลือกใหมที่
เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการปลูกปาโดยสมัครใจในที่ดินของประชาชนที่ถูกตองตามกฎหมาย
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ตัวชี้วัด

สาเหตุโดยตรง

ทางเลือก
ยุทธศาสตร
การรบุก 1.การบุกรุกแผวถาง 1.8 สงเสริมการ
รุกทําลาย ปา (การเปลี่ยนพืน้ ที่ ปลูกตนไม
ปาา
ปาธรรมชาติไปเปน ทองถิ่นอยาง
พื้นที่เกษตรกรรม
หลากหลายชนิด
เชิงเดี่ยวแบบเชิง
เพื่อความมั่นคง
พาณิชยและการ
ทางอาหารและ
ลงทุนการใช
สงเสริมคุณภาพ
ประโยชนอื่นๆ
สิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับ พืชอาหาร
พืชพลังงาน สวนปา
และรีสอรท

การเสื่อม 4.การลักลอบตัดไม
โทรมของ
ปา

4.4สงเสริมการ
ปลูกตนไมอยาง
หลากหลายชนิด
เพื่อความมั่นคง
ทางอาหารและ
สงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
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กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.8.1พัฒนา
สิ่งจูงใจในการ
ปลุกตนไมเพื่อ
ความมั่นคงทาง
อาหารและ
สงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

1.8.1.1เกิดการใชพื้นที่อยางรูคณ
ุ คา
ไดประโยชนสูงสุดและลดการขยาย
พื้นที่เกษตรเขาไปในปา
1.8.1.2 เกิดความหลากหลายและ
สมดุลทางนิเวศในพืน้ ที่เกษตร มี
ความมั่นคงทางอาหารพลังงาน ซึ่ง
เปนพื้นทีส่ วนใหญของประเทศ
1.8.1.3 ลดการบุกรุกทําลายปาเพิ่ม
1.8.1.4 เพิ่มปริมาณพื้นที่ตนไมใน
พื้นที่เกษตรใหคลายกับปา
1.8.1.5 มีตนไมเปนแหลงดูดซับกาซ
เรือนกระจกและเพิ่มมูลคาความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจแกชุมชน
1.8.1.6 เกิดการมีสวนรวมอยาง
เขมขนระหวางการเตรียมความพรอม
เรดดพลัสกับเจาของพื้นทีต่ นไม
4.4.1.1 มีทรัพยากรปาไมเพื่อสนอง
การใชประโยชนอยางเพียงพอ ลด
การใชไมในพืน้ ที่ปา

4.4.1พัฒนา
สิ่งจูงใจในการ
ปลูกเพื่อความ
มั่นคงทางอาหาร
และสงเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
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ตาราง 2b.2 กิจกรรมและงบประมาณในการกําหนดทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส
งบประมาณ (หนวย:พันเหรียญสหรัฐ)

กิจกรรม

2557
11

2558
11

การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเปนไปได
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมการเตรียมความ
พรอมในระดับประเทศ/จังหวัด/อําเภอ

10
11

10
11

การพัฒนาหลักสูตรและฝกอบรมทางเลือกทางอาชีพเพื่อ
คุณภาพที่ดีขึ้น

17

17

วิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตรเรดดพลัสที่สะทอนการ
แกไขปญหาและสรางทางเลือกใหมอยางแทจริง

สรุป

2559
11

2556
11

รวม
44

11

11

20
44

17

14

65

กิจกรรมที่ปรับเพิ่ม/ปรับเปลี่ยน คือ กิจกรรมแรกและสุดทายของตาราง

• ไมมีขอความที่ระบุวาจะไมนํากลไกเรดดพลัสเขาสูกลไกตลาด
• รับรูปแบบธนาคารตนไมเปนทางเลือกยุทธศาสตร
• ยั งไม มีก ารนิ ยามปา ไม แตใ สเรื่ องความหลากหลาย และความมั่น คงทางอาหารไวใ นทางเลื อก
ยุทธศาสตร ในเรื่องความเสื่อมโทรมของปา
ขอเสนอใน 2 C กรอบการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติ
1. การมีแนวทางในการจัดทําแนวเขตพื้นที่ใหชัดเจน วาพื้นที่ใดเปนพื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัยของ
ชาวบาน พื้นที่ใดเปนเขตอนุรักษและปาสงวน เพื่อแกไขปญหาการประกาศพื้นที่ปาอนุรักษทับซอนที่ทํากิน ที่
อยูอาศัยของชุมชนที่อยูในปา โดยการเพิกถอนพื้นที่ปาอนุรักษที่ทับซอนกับที่ทํากินและที่อยูอาศัยของชุมชน
หรื อให ป ระชาชนผู ไ ด รับ ผลกระทบได มี ส ว นร ว มในการออกแบบกระบวนการในการแก ไ ขป ญ หาร ว มกั บ
หนวยงานภาครัฐ และการดําเนินการแกไขปญหาตองแลวเสร็จกอนรับเอากลไกเรดดพลัสมาดําเนินการใน
ประเทศไทย (ภาคเหนือ กลาง ใต อีสาน )
2. การมีแนวทางการแกไข ปรับปรุงกฎหมายปาไมใหสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน
และมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยใหเปนไปตามคําแถลงนโยบายของ
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในหมวดวาดวยเรื่องที่ดินและทรัพยากร ขอ 4.1 ,4.4 วาจะแกไขปาไมทั้ง 5
ฉบับใหสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และรัฐบาลตองยุติการดําเนินคดีโลกรอนตามนโยบายที่แถลงตอ
รัฐสภา (ภาคเหนือ กลาง ใต อีสาน )
3. การรับรองสิทธิของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ชนเผาพื้นเมือง ที่อาศัยอยูในปาซึ่งมีวิถีชีวิตในการดูแล
รักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยชุมชนเหลานี้ตองสามารถอยูอาศัยในพื้นที่ปาและใช
ประโยชนจากทรัพยากรตอไปได หากมีการดําเนินการเรดดพลัสในพื้นที่ ตองไมมีการอพยพชุมชนเหลานี้ออก
จากปา (ภาคเหนือ กลาง ใต อีสาน )
4. การยอมรับและใหความสําคัญชุมชนทองถิ่นและชนเผาพื้นเมือง ที่พึ่งพิงปาและอาศัยในปาวาคือ
กลไกสํ า คั ญ ในการดู แ ลรั ก ษาป า ไม รั ฐ ควรมี ม าตรการส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนท อ งถิ่ น และชนเผ า พื้ น เมื อ งมี
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนโดยในสวนของหนวยงานรัฐทําหนาที่หนุนเสริมและ
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เรียนรูรวมกัน (ภาคเหนือ กลาง ใต อีสาน ) โดยสวนของชนเผากะเหรี่ยงนั้น ใหยึดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวนโยบายการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง (ภาคเหนือ กลาง)
สรุป

• ไมมีการปรับแกใดๆ ตามขอเสนอในหัวขอนี้
นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา
(เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา)
นโยบายที่ดิน ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม อนุรั กษแ ละฟ นฟูท รัพยากรปาไมและสัต วป า
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ
สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติสงเสริมและสราง
ความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยาง
บูรณาการสรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติพัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
• ประเด็นสิทธิที่ดิน หรือการอพยพ นําไปใสเปนขอกังวล
• มีการตัดบทเรียนโครงการหมูบานปาไมของ ออป. ออกไป

ขอเสนอใน 2d. ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมระหวางการเตรียมความพรอมและการ
ดําเนินการเรดดพลัส
1. กลไกในการประเมินผลกระทบ ใน R-PP ตองเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่น ภาคประชาชนสังคม
มีสวนรวมในการจัดทําแผนปองกันผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และออกแบบกระบวนการในการ
ดําเนินการเรดดพลัส (ภาคเหนือ)
2. เพื่อใหเกิดความเขาใจตอวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นที่อยูอาศัยและทํามาหากินในพื้นที่ปากอนการ
ดําเนินโครงการแรดดพลัส จึงควรตองจัดใหมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการอยางมีสวนรวม ทั้งหนวยงานของรัฐ
ภาคประชาชน ชุมชนทองถิ่น และสถาบันการศึกษาที่ทุกฝายยอมรับ ดดยเขาศึกษาวิจัยในชุมชนทองถิ่น
ดั้งเดิมที่มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรอยางสมดุลยั่งยืน ซึ่งกระจายอยูในทุกภูมิภาค (ภาคใต)
การพัฒนากรอบการจัดการทางสังคมและสิ่งแวดลอม เพิ่มเติม (น.115)
• ทั้งนี้กลไกในการประเมินผลกระทบควรตองเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่น ภาคประชาสังคม มีสวนรวม
ในการจัดทําแผนปองกันผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และออกแบบกระบวนการในการดําเนินการ
เรดดพลัสเพื่อใหเกิดความเขาใจตอวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ที่อยูอาศัยและทํามาหากินในพื้นที่ปากอนการ
ดําเนินโครงการเรดดพลัสจึงควรตองจัดใหมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการอยางมีสวนรวมทั้งหนวยงานของรัฐ ภาค
ประชาชนชุมชนทองถิ่น และสถาบันการศึกษาที่ทุกฝายยอมรับ โดยเขาศึกษาวิจัยในชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมที่มี
แนวทางในการจัดการทรัพยากรอยางสมดุลยั่งยืน ซึ่งกระจายอยูในทุกภูมิภาค สวนกลไกในการประเมินผล
กระทบควรใหมีองคกรอิสระเขามาทําหนาที่ประเมิน
สรุป
• มีการปรับขอเสนอเขาในหัวขอนี้ ในหนา 115
• และนําเรื่องการศึกษาชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมที่มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรอยางสมดุลยั่งยืนไปไว
ในหัวขอ 1a
• ทั้งหมดอยูภายใตโครงสรางองคกรดังกลาวมาขางตน
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ขอเสนอในองคประกอบที่ 4 : การออกแบบการตรวจติดตามปาไมระดับชาติและขอมูลขาวสารการ
ปกปองปาไม 4b. การออกแบบระบบขอมูลสําหรับผลประโยชนอื่นๆผลกระทบธรรมาภิบาลและการปกปอง
สิ่งแวดลอมและสังคม 1. การดําเนินการเรดดพลัสจะตองมีมาตรการในการปกปองสิ่งแวดลอมและสังคม
1. การดําเนินการเรดดพลัสจะตองมีมาตรการในการปกปองสิทธิชุมชน ชนเผาพื้นเมือง รวมทั้งกลุม
ชาติพันธุที่ไรสัญชาติ ที่อาศัยอยูในพื้นที่ปา ไมใหชุมชนไดรับผลกระทบจากการดําเนินการเรดดพลัสและจะไมมี
การบังคับใชกฎหมายอพยพชุมชนออกจากพื้นที่ปา รวมถึงมาตรการในการปกปองความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยตองระบุรายละเอียดของมาตรการปกปองในเนื้อหา R-PP (ภาคเหนือ กลาง ใต อีสาน)
การปกปองผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม (น.154)
• เสนอใชขอตัดสินใจแคนคูน ซึ่งใหแนวทางและการปกปองผลกระทบตอสังคม และสิ่งแวดลอมตาม
วิธีการทางนโยบายและแรงจูงใจดานบวกตอประเด็นเกี่ยวกับกลไกเรดดพลัสไว
ภาคผนวก 4 ขอตัดสินใจแคนคูน
1. กิจกรรมที่ดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการปาไมระดับประเทศและอนุสัญญาและ
ขอตกลงระหวางประเทศ
2. ความโปรงใสและโครงสรางธรรมาภิบาลดานปาไมระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและอธิปไตยของประเทศ
3. เคารพภูมิปญญาและสิทธิของชุมชนพื้นเมืองทองถิ่นและสมาชิกของชุมชนทองถิ่น โดยคํานึงถึง
ขอตกลงระหวางประเทศ สถานภาพของประเทศและกฎหมายของประเทศ ทั้งนี้สมัชชา สหประชาชาติได
ยอมรับปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิของชุมชนพื้นเมืองทองถิ่น
4. การมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะชุมชนพื้นเมืองทองถิ่นและ
ชุมชนทองถิ่นในการดําเนินกิจกรรมเรดดพลัส
5. กิจกรรมที่สอดคลองกับการอนุรักษปาธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และตองมั่นใจวาการ
ดําเนินกิจกรรมเรดดพลัสจะไมเปนการทําใหเกิดความเสียหายตอปาธรรมชาติ แตจะเปนการสรางแรงจูงใจใน
การปองกันและอนุรักษปาธรรมชาติและการบริการทางระบบนิเวศตลอดจนสงเสริมผลประโยชนตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
6. กิจกรรมที่คํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ โดยอาจจะเปนไปในทิศทางที่ไม
สอดคลองกับสิ่งที่วางแผนและคาดหวังไว
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ภาคผนวก 1b-12 ประเด็นนําเสนอของเวทีเตรียมภาคประชาชน
4 กันยายน พ.ศ. 2556 จัดโดยคณะทํางานโลกเย็นที่เปนธรรม
1a: การจัดการเตรียมความพรอมในระดับประเทศ
1) ประเด็นสถานการณ(ประเด็นเหลานี้นําไปไวในขอ 2a ดวย)
คุณวิเศษ
- รัฐบาลโดยกรมอุทยานฯ และกฎหมายที่มีอยูยังไมยอมรับปาชุมชนทีอยูในเขตอนุรักษ
- ขอมูลจํานวนปาชุมชนในเขตอนุรักษตองระบุใหชัดเจนวามีจํานวนเทาใด
- ควรระบุยอมรับวามีปาชุมชนในเขตอนุรักษ
คุณวุติ
- กรมอุทยานไดดําเนินตามมติครม. 3 สิงหาคม 2533 เรื่องพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษหรือไม
อยางไร ใหระบุไวดวย
- หนา 11 สาเหตุการทําลายปากลาวถึงมาการใหสัมปทาน เหมืองแร ใหระบุโครงการสรางเขื่อน
เขาไปดวย
- หากใสวาความยากจนเปนปญหาของการทําลายปา ก็ตองใสดวยวาปญหาการจุกตัวของรายได
และความเหลื่ยมล่ําทางเศรษฐกิจก็เปนปญหาการทําลายปาเชนกัน
- หนา 17 ตัดถอยคําที่ชุมชนทองถิ่นไมเรียกตนเองออกไปเชน”ผีตองเหลือง”
- ใสใหชัดเจนวารัฐบาลไทยไมยอมรับชนเผาพื้นเมือง โดยไมตองอางรัฐธรรมนูญ หรือไมตองใสคํา
วา” ที่สอดคลองกับกฏหมายประเทศไทยละตางประเทศ”
คุณรุจิรัตน
- ระบุใหชัดเจนวาพื้นที่ของประเทศไทยเปนพื้นที่มีเอกสารสิทธิเทาไร พื้นที่ปาของรัฐ ทั้งปา
อนุรักษและปาสงวนมีจํานวนเทาไร มีพื้นที่ซอนทับที่ชุมชนไดอาศัยอยูและทํากินจํานวนเทาไร (ปาอนุรักษ
ปาสงวน เขตชุมชนทํากินในพื้นที่)
- หนา 11 ยอหนาสุดทาย สาเหตุความเสื่อมโทรมของปาไม ไมวาจะเปนเรื่องการหาของปา
ไฟปา ฯลฯ ควรเพิ่มเติม”การขาดการมีสวนรวมของชุมชน”และ”นโยบายกระจายการถือครองที่ดินที่ไมเปน
ธรรม” เปนสาเหตุดวย
- ประเด็นความขัดแยง โดยเฉพาะขอมูลฟองรองคดีในพื้นที่ตางๆซึ่งรัฐมีขอมลูอยูแลวเพราะเปน
การฟองรองโดยรัฐ และมีจํานวน.........คดีที่ยังอยูระหวางดําเนินการ
- ขอมลูการทําลายปาโดยอํานาจทุน การขยายตัวของเศรษฐกิจภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาค
บริการทองเที่ยว การเกษตรเชิงเดี่ยว (ใสอยูในเอกสารแลว)
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2) โครงสราง

- ศูนยประสานงานเรดดพลัสภาคประชาชน ใหปรับเปลี่ยนมาเปนคณะทํางานประสานงาน
เรดด พ ลัส ภาคประชาชน เพื่ อทํา หนา ที่เป นกลไกการทํา งานอิส ระ ทํ าหนา ที่ ให ค วามเห็ นข อเสนอแนะต อ
คณะทํางานเฉพาะกิจดานเรดดพลัส รวมทั้งการประสานงาน การใหขอมลูกับเครือขายภาคประชาชน
- องคประกอบที่เปนสัดสวนของผูแทนทีม่ าจากภาคประชาชน/ประชาสังคม ใหมีจํานวนครึ่งหนึ่ง
(50%)โดยเนนกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากพื้นที่เรดดพลัส(รวมทั้งผ็หญิง เยาวชน กลุมชาติพันธุ ฯลฯ)
1b: การเผยแพรขอมูลขาวสารและการเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดเสีย
- เสนอใหขอระบุถึงการใหขอมลูอยางรอบดานกับชุมชนทั้งดานที่เปนประโยชนที่ไดรับ และผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับวิธีชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน จากการดําเนินกลไลเรดดพลัส
1c: กระบวนการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ
- การจัดกระบวนการ FPIC ตองทําทุกระดับ และใน 2 ขั้นตอนสําคัญคือ ขั้นตอนนํารองและขั้นตอน
การตัดสินใจเขารวมโครงการเรดดพลัส
- โครงสรางตองปรับปรุงแกใหคณะทํางานประสานเรดดพลัสภาคประชาชนสามารถตัดสินใจทาง
นโยบายได โดยเฉพาะในขั้นตอนการตัดสินใจเขารวมกลไกเรดดพลัส
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- กอนกระบวนการมีสวนรวมตองสรางความเขาใจเรื่องเรดดพลัสกับชุมชนทองถิ่นและผูมีสวนไดเสีย
- ความคาดหวังรวมวาเรดดพลัสจะเปนเวทีพูดคุยเจรจาทําความเขาใจกับความขัดแยงที่มีอยูรวมกัน
2a: การจัดเตรียมยุทธศาสตรเรดดพลัส
- การปรับแกบทวิเคราะหสาเหตุในการสูญเสียพื้นที่ปาไมใหเพิ่มเรื่องเขื่อน และนโยบายการถือครอง
และจัดการที่ดินที่ไมเปนธรรม
- สิทธิชุมชนในการทําไรหมุนเวียนตองไดรับความคุมครองและตัดคําวา”ไรเลื่อนลอย”ออกใหหมดซึ่ง
ในปจจุบันไมมีการทําไรเลื่อนลอยอยูอีกแลว โดยอางอิงบทสรุปจากงานวิจัยทางวิชาการของอาจารยอานันท
กาญจนพันธุ และมติครม. 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 มาใสไวดวย รวมทั้งกําหนดนิยาม “วนเกษตรที่ยั่งยืน” ให
ชัดเจน
- สถานการณปญหาการประกาศเขตอุทยานทับซอนที่ดินทํากินและชุมชน ปญหาความขัดแยงในสิทธิ
ที่ดิน คดีขับไลพื้นที่ตางๆตองระบุไวอยางชัดเจน
- การกําหนดและกันแนวเขตที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการตัดสินใจรับ
กลไกเรดดพลัสมาดําเนินการ ซึ่งอาจดําเนินการพื้นที่นํารองกอน ทั้งนี้ ตองกําหนดเปาหมายใหชัดเจนวาจะ
แกไขในเรื่องนี้อยางไร ภายในชวงการเตรียมความพรอม
- กอนการตัดสินใจรับโครงการเรดดพลัสเขามาดําเนินการ จะทําไดก็ตอเมื่อมีการปฏิรูปกฎหมายปาไม
5 ฉบับแลวเทานั้น โดยการปฏิรูปกฎหมายนี้ตองเปนเงื่อนไขหนึ่งในการดําเนินงานชวงเตรียมความพรอม
2b: ทางเลือกยุทธศาสตรเรดดพลัส
- เรดดพลัสตองไมเขาสูกลไกตลาดและกลไกการชดเชยทางการตลาด
- นิยาม”ปาไม”ตองครอบคลุมทุกมิติ ไมใชแคในมิติตาม พรบ. ปาไม แตคํานึงถึงมิติทางจิตวิญญาณ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี สังคมเขาไวดวย
2c: กรอบการนําเรดดพลัสสูการปฏิบัติ
- การจัดทําแนวเขตใหชัดเจนโดยกําหนดวาพื้นที่ใดเปนที่ทํากินและที่อยูอาศัย
- การกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายปาไมใหสอดคลองกับวิธีการดํารงชีวิตของประชาชน
- การรั บ รองสิ ท ธิ ชุ ม ชนท องถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ชนเผ า พื้ น เมื องที่ อาศั ย อยู ใ นป า ในการดู แ ลรั กษา และใช
ประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืน
- การยอมรับและใหความสําคัญแกชุมชนทองถิ่นและชนเผาพื้นเมืองที่อาศัยอยูในปาวาเปนกลไก
สําคัญในการดูแลรักษาปา
- ขอเสนอแนะในหนา 49-51 ใหนําสรุปขอเสนอเพิ่มเติมในประเด็นสิทธิที่ดิน จากทั้ง 4 ภาค 1b-7
(หนา 208, 217 ฯลฯ) ที่เห็นรวมกันควรตองกําหนดไวในเอกสาร R-PP และใหตัดขอความในขอเสนอแนะหนา
50 ในประโยคที่ขึ้นตนดวย”บางเรื่องที่ตองแกไขปญหาระดับประเทศ....”เพราะไมใชขอเสนอจากผูมีสวนได
สวนเสีย
2d: การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
- (รับตามที่ปรับปรุงแกไข)
4b: การปกปองสิทธิ
- รับตามที่เสนอเกี่ยวกับขอตัดสินใจแคนคูน แตกําหนดใหเปนรูปธรรมในรายละเอียดใหชัดเจนในป
แรกของการดําเนินโครงการเรดดพลัส
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องคประกอบที่ 6 : การออกแบบกรอบการตรวจติดตามและการประเมินผล
- ไมใชดัชนีไรเลื่อนลอยมาติดตามประเมินผล
- กําหนดนิยาม “วนเกษตร”แยกจาก “วนเกษตรอยางยั่งยืน” ใหชัดเจน มอบหมายใหคุณระวี ถาวร
จาก RECOFTC ชวยรวบรวมนําเสนอ
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ภาคผนวก 2a: การประเมินการใชที่ดิน สาเหตุของการเปลีย่ นแปลงการใชที่ดิน กฎหมายปาไม
นโยบายและธรรมาภิบาล
ภาคผนวก 2a-1: พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535
หมวด 6
ความรับผิดทางแพง
มาตรา 96 แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการรั่วไหลหรือแพรกระจายของ
มลพิษอันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่น
หรือของรัฐเสียหายดวยประการใด ๆ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษนั้น มีหนาที่ตองรับผิดชอบ
ชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อการนั้น ไมวาการรั่วไหลหรือแพรกระจาย ของมลพิษนั้นจะเกิดจาก
การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม เวนแต
ในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษเชนวานั้นเกิดจาก
(1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม
(2) การกระทําตามคําสั่งของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ
(3) การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่ง
มีหนาที่รับผิดชอบ โดยตรงหรือโดยออม ในการรั่วไหลหรือการแพรกระจายของมลพิษนั้น
คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองรับผิด
ตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น
นั้นดวย
มาตรา 97 ผูใดกระทํา หรือละเวน การกระทํา ดวยประการใดโดยมิช อบด วยกฎหมายอัน เปน การ
ทําลายหรือทําใหสูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนของรัฐหรือเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
มีหนาที่ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกรัฐตามมูลคาทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย สูญหาย
หรือเสียหายไปนั้น
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ภาคผนวก 2a-2 มติครม. 3 ส.ค. 53 เรื่องแนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553
เรื่อง แนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบหลักการแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
2. มอบหนวยงานที่เกี่ยวของนําแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงไปปฏิบัติ ดังนี้
1.1 มาตรการฟนฟูระยะสั้น ดําเนินการภายใน 6-12 เดือน ประเด็น ขอเสนอแนะ หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. อัตลักษณ ชาติพันธุและวัฒนธรรม
1.1 สงเสริมและสนับสนุนชาวกะเหรี่ยงในเรื่องอัตลักษณ ชาติพันธุ (Ethnic identity) และวัฒนธรรม
กะเหรี่ยงวาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมชาติที่มีความหลากหลาย วธ. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย(พม.)
1.2 ส ง เสริ ม สั ง คมให มี ค วามเข า ใจในการอยู ร ว มกั น แบบพหุ วั ฒ นธรรม โดยให เ รี ย นรู อั ต ลั ก ษณ
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง วธ. พม.
2. การจัดการทรัพยากร
2.1 ยุติการจับกุมและใหความคุมครองกับชุมชนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่เปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมที่อยู
ในพื้ น ที่ ข อ พิ พ าทเรื่ อ งที่ ทํ า กิ น ในพื้ น ที่ ดั้ ง เดิ ม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (ทส.)
กระทรวงมหาดไทย(มท.)
2.2 จัดตั้งคณะกรรมการ หรือกลไกการทํางานเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ในการทํากิน การอยูอาศัย และ
การดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรม (Demarcation Committee/Mechanism) เพื่อจัดการขอพิพาทการใช
ประโยชน ห รื อ การถื อ ครองพื้ น ที่ ข องชุ ม ชนกลุ ม ชาติ พั น ธุ ก ะเหรี่ ย งกั บ หน ว ยงานรั ฐ ซึ่ ง มี องค ป ระกอบ
นอกเหนือจากองคประกอบของคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่เนนกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน ผูมีสวนไดเสีย นักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงานทางดานวิถีวัฒธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนนัก
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา โดยกําหนดอํานาจหนาที่มุงเนนการสงเสริมแนวทางการจัดการความขัดแยงใน
เชิงสรางสรรค (Constructive Dialogue) ทส. มท. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เครือขายกะเหรี่ยง
เพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)
2.3 สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนบนพื้นที่สูง เชน การรักษาความหลากหลายของการ
สร า งพั น ธุ พื ช การสร า งความมั่ น คงทางอาหาร การสร า งความสมดุ ลของนิ เวศผ า นกระบวนการระบบไร
หมุนเวียน ทส. มท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.)
3. สิทธิในสัญชาติ
3.1 มีมติคณะรัฐมนตรีใหชาวกะเหรี่ยงที่ไดรับบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย (บัตรประจําตัว
บุคคลบนพื้นที่สูงและบัตรสํารวจชุมชนบนพื้นที่สูงเดิม) ที่อพยพเขาตั้งแต วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528 สามารถ
ขอเปนคนตางดาวมีถิ่นอยูถาวรในประเทศไทย และไดรับใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว สวนบุตรที่เกิดใน
ประเทศไทยใหสามารถขอสัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติ มาตรา 7 ทวิได ซึ่งมีกลุมเปาหมาย ประมาณ
40,000 คน มท. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.)
3.2 เรงรัดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาการขอเปนคนตางดาวมีถิ่นที่อยูถาวรใน
ประเทศไทยและได รับ ใบสํา คัญ ประจํา ตัว คนตา งด าวรวมทั้ง บุต รที่ เกิ ดในประเทศไทยขอสัญ ชาติไ ทยตาม
กฎหมายสัญชาติ มาตรา 7 ทวิ ที่ไดยื่นเรื่องขอเปนเวลานานแลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
4. การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
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4.1 สงเสริมศูนยวัฒนธรรมชุมชน โดยเชื่อมโยงและสอดคลองกับวิถีชีวิตกับฐานคิดดั้งเดิม ใหเปนศูนย
วัฒนธรรมที่มีชีวิต วธ. โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ โดย ศูนย
บูรณาการไทยสายใยชุมชน เครือขายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
4.2 สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรม ชุมชน และการทํากิจกรรมของกลุมเครือขาย
ทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง วธ. พม.
5. การศึกษา
5.1 ใหชุมชนมีสวนในการกําหนดหลักสูตรการศึกษาที่ สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้ง
สามารถจัดการศึกษาไดดวยตนเอง และสงเสริมการจักการศึกษาโดย ทองถิ่น เชน งบประมาณ ศธ.
5.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพผู บ ริ หารการศึ กษา ครู คนในทองถิ่ น เช น กรรมการโรงเรี ยนให ส ามารถจั ด
การศึกษาดวยตนเอง โดยการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง และปรับระบบการบริหารของโรงเรียนให
เกิดความเหมาะสมกับชุมชน ศธ.
5.3 สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาที่จําเปนในการพัฒนาชุมชน
เชน ดานสาธารณสุข มท. ศธ. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
1.2 มาตรการฟนฟูระยะยาว ดําเนิเการภายใน 1-3 ป ประเด็น ขอเสนอแนะ หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. การจัดการทรัพยากร
1.1 เพิกถอนพื้นที่ที่รัฐประกาศเปนพื้นที่ปาไม อนุรักษปาสงวนซึ่งทับซอนกับที่ทํากินและที่อยูอาศัย
ของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่มีขอเท็จจริงจากการพิสูจนอยางเปนที่ประจักษแลววาไดอยูอาศัย ดําเนินชีวิตและ
ใชป ระโยชนใ นที่ ดังกลา วมาเป นเวลานาน หรือกอนที่รั ฐจะประกาศกฎหมาย หรือนโยบายทั บซอน พื้น ที่
ดังกลาว ทส.
1.2 สงเสริมและยอมรับระบบไรหมุนเวียนซึ่งเปนวิธีวัฒนธรรมของกระเหรี่ยงที่เอื้อตอการใชทรัพยากรอยาง
ยั่งยืนและวิถีชีวิตพอเพียง รวมทั้งผลักดันใหระบบไรหมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ทส. กษ. วธ.
1.3 สงเสริมเกษตรพอเพียงหรือเกษตรทางเลือกที่ไมใชเกษตรเชิงเดี่ยวหรือเกษตรเชิงอุตสาหกรรม กษ. ทส.
มท.
1.4 สงเสริมสนับสนุนและยอมรับการใชประโยชนในพื้นที่และการจัดการของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม เชน การออก
โฉนดชุมชน มท. ทส.
2. สิทธิสัญชาติ จัดสรรงบประมาณรายหัวตามหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหชาวกะเหรี่ยงที่ไดจัดทําประวัติ
และมีสิทธิอาศัยในประเทศไทยเชนเดียวกับคนไทยทั่วไป สํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนาแหงชาติ
(สปสช.)
3. การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม กําหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษสําหรับกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงโดยมีพื้นที่
นํารอง เชน
3.1 บานหวยหินลาดใน ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
3.2 ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
3.3 บานหนองมณฑา (มอวาคี) ตําบลแมวิน อําเภอแมวง จังหวัดเชียงใหม
3.4 บานเลตองคุ ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ทส. มท. พม. ศธ. วธ.
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4. การศึกษา
4.1 ปรับระบบการสอนบุคลากรครู โดยการสงเสริมใหทุนแกกลุมชาติพันธุหรือกลุมกะเหรี่ยงใหมมาก
ขึ้น เพื่อใหสามารถกลับไปทํางานยังชุมชนของตนเอง หากเปนครูกลุมกลุมชาติพันธุอื่นจะตองสามรถพูดภาษา
ของกลุมชาติพันธุนั้นๆ ได หรือพรอมที่จะเรียนรูภาษาของกลุมชาติพันธุนั้น ศธ.
4.2 รัฐจะตองผอนปรนเงื่อนไขกําหนดคุณวุฒิดานการศึกษาเพื่อประโยชนนากรสอนและถายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร และภาษาของทองถิ่นนั้น โดยเฉพาะครูที่สอนในระดับเด็กเล็กจนถึงชั้น
ประถมศึกษา ศธ. วธ.
4.3 สงเสริมนโยบาย “พหุภาษา” เพื่อใหการยอมรับและเขาใจในภาษาพูดและภาษาเขียนของกลุม
ชาติพันธุกะเหรี่ยง เพื่อสงเสริมความเขาใจในความแตกตางทางชาติพันธุ ศธ. วธ.
4.4 ปรับเปลี่ยนรูปแบบของโรงเรียนใหเกิดความเหมาะสมกับชุมชน เชน ปรับเปนโรงเรียนสาขาโดย
ไมยุบโรงเรียน ไมวาชุมชนแหงนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ และสงเสริมความสัมพันธระวหางการศึกษาทองถิ่น
ผานการรวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชน นักวิชาการ องคการอิสระ เพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการทั้ง
ทางดานวัฒนธรรม ศธ.
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงวัฒนธรรมรายงานวา
1. ปจจุบันชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ของประเทศไทย ตั้งแตจังหวัดแมฮองสอนลงมาถึงจังหวัดราชบุรีตางไดรับความ
เดือดรอนในปญหาตางๆ ที่สะสมมายาวนานเกี่ยวกับความไมเขาใจในวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยงซึ่งครอบคลุมถึงการ
จัดการทรัพยากรแบบธรรมชาติดวยการทําไรหมุนเวียน การผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การใหคุณคากับปาวิธี
คิดในเรื่องสิทธิ (ที่มิใชเปนกรรมวิทธิ) และการที่รัฐไทยยังไมเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมและภาษาของชาติ
พันธุชนกลุมนอยตางๆ (ซึ่งรวมกะเหรี่ยงดวย) ที่มีอยูในประเทศในการจัดการระบบการศึกษาของทองถิ่นตางๆ
รวมทั้งการพัฒนาประเทศในแบบทุนนิยมที่เนนการเกษตรสมัยใหมซึ่งลงทุนสูง และเนนพืชพาณิชยเชิงเดี่ยว กีด
กันทางเลือกอื่นๆ เชน การทําไรหมุนเวียน ที่ผานมากะเหรี่ยงบางสวนจําตองยอมรับวิถีชีวิตแบบใหมและหลาย
สวนยังเห็นวา อยูอยางกะเหรี่ยงมีคุณคา ตอชีวิตมากกวา
2. กระทรวงวัฒนธรรมไดดําเนินการขับเคลื่อนการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงใหยั่งยืนดวยการบูรณาการการ
ดําเนินงานรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหชุมชนและรากฐานทางวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงมีความเขมแข็ง
ทั้งในการดํารงชีวิตและการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเกิดแนวทางในการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม ดวยการ
แตง ตั้งคณะกรรมการอํ านวยการบู รณาการเพื่ อฟ นฟูวิ ถีชีวิ ตชาวกะเหรีย ง โดยมีรัฐ มนตรีว าการกระทรวง
วัฒนธรรมเปนประธานผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของเปนกรรมการ และผูอํานวยการศูนยมนุษยวิทยาสิริน
ธร (องคการมหาชน) เปนกรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการอํานวยการฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน จํานวน 2 คณะ
ประกอบดวย
3.1 คณะอนุกรรมการฝายการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง โดยมีนายชูพินิจ
เกษมณี เป น ประธานคณะอนุ ก รรมการ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู แ ทนจากภาคส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ งเป น
อนุ กรรมการและนางขวั ญ ชี วั น บั ว แดง เป น อนุ กรรมการและเลขานนุ การ โดยมรอํ า นาจหน า ที่ ร วบรวม
ขอเท็จจริงเพื่อฟนฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายฟนฟูวิถีชีวิตชาว
กะเหรี่ยงเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี และจัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
3.2 คณะอนุกรรมการฝายทรัพยากรและสิทธิเพื่อฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง โดยมีนายสุรพงษ กองจัน
ทึก เปนประธานคณะอนุกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของเปนอนุกรรมการและนาง
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มาลี สิทธิเกรียงไกร เปนอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงเพื่อสรุปปญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิของชุมชนกะเหรี่ยงในประเทศไทย จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพิ่อฟนฟูวิถีชีวิตขาว
กะเหรี่ยง เพอเสนอคณะรัฐมนตรี และจัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
3.3 คณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ ไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ปญหา และจัดทําแนวนโยบาย
และหลักการปฏิบัติในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงและไดเสนอมาตรการตางๆ ใหคณะกรรมการอํานวยการ
เสนอกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี
4. คณะกรรมการอํานวยการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ไดพิจารณาราง
แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ไดกําหนดแนวทาง
นโยบายในการสนับสนุนฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงระยะสั้นและระยะยาวในประเด็นปญหา 5 ประการ คือ อัต
ลักษณ ชาติพันธุ และวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากร สิทธิในสัญชาติ การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและ
การศึกษา ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการฯ ไดมีมติใหผายเลขานุการนําขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการฯ ไปรับปรุงและนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
5. ศูนยมานุษยสิรินธร (องคการมหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการบูรณาการ
เพื่ อฟ นฟู วิ ถีชี วิต ชาวกะเหรี่ย งได มอบหมายให นํ าร างแนวทางนโยบายและหลั กปฏิบั ติ ในการฟ น ฟูวิ ถีชี วิ ต
กะเหรี่ยงไปปรับแกรางตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยไดปรับแกไขและจัดทําเอกสารแนวนโยบาย
และหลักปฏิบัติในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงแลว และเสนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
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ภาคผนวก 2d: การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
ภาคผนวก 2d-1: รายการขอมูลเบื้องตนของปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับเรดดพลัส
ประเด็น
ปญหา
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

การลดความ
ยากจน

การศึกษา

เกษตรกรรม

รายละเอียดความเกี่ยวของ

เอกสารที่เกี่ยวของ

การดําเนินงานเรดดพลัสอาจจะมีผลตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับ
มหภาคและจุลภาค (รายไดจากการชําระเงิน
ในโครงการเรดดพลัส การปรับเปลี่ยนภาษี
ผลกระทบตอราคาอาหารและสินคาโภคภัณฑ
แรงงานและการจางงาน การใชประโยชนที่ดิน
ที่แตกตาง ผลิตภัณฑจากภาคปาไม)
ผลกระทบของโครงการ เรดดพลัสตอความ
ยากจน สามารถสันนิษฐานไดวามีผลกระทบ
(การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน โอกาสใหมใน
การดํารงชีวิตของคนยากจน ผลกระทบตอ
ราคาอาหารและสินคาโภคภัณฑกาํ ลังแรงงาน
และการจางงาน และการเสริมสรางทักษะและ
ความรูของชุมชนทองถิ่น)

หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(2555-2559)
• พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน 2541
• นโยบายรัฐบาลที่เกีย
่ วของกับ
เศรษฐกิจ

•

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(2555-2559)
• พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
2541
• พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ
พ.ศ. 2542
• นโยบายรัฐบาลที่เกีย
่ วของกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การดําเนินงานโครงการ เรดดพลัสสามารถ • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ยกระดับความตระหนักรูและสรางมาตรการ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ทางการศึกษา
(2555-2559)
• พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
• นโยบายรัฐบาลที่เกีย
่ วของกับ
การศึกษา
• การศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
การดําเนินงานโครงการ เรดดพลัสสามารถมี
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ผลกระทบตอการเกษตรกรรม (การ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
เปลี่ยนแปลงนโยบายการใชประโยชนที่ดิน การ (2555-2559)
• แผนพัฒนาการเกษตรในชวง
ปองกันการขยายตัวทางการเกษตร การ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ปรับปรุงการปฏิบัติทาการเกษตร การเปด
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ตลาดใหม เปนตน)
(พ.ศ. 2555 – 2559)

•
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•

•

กระทรวงพาณิชย
• กระทรวงแรงงาน
• กระทรวงการคลัง

กระทรวงพาณิชย
• กระทรวงแรงงาน
• กระทรวงการคลัง

•

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
• คณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
• กระทรวงพาณิชย
•

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประเด็น
ปญหา

รายละเอียดความเกี่ยวของ

เอกสารที่เกี่ยวของ

พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรม
กลุม
ผลกระทบของการดําเนินงานโครงการ
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
เปราะบาง
เรดดพลัส (เปลี่ยนการปฏิบตั ิการใชประโยชน
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ที่ดิน เกิดการซื้อขายที่ดิน เปนตน มีผลกระทบ
(พ.ศ. 2555-2559)
อยางมากตอชุมชนทองถิ่น เนื่องจากหลาย
กรณีที่คนภายนอกทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในพื้นที่)
การพัฒนา
ผลกระทบของการดําเนินงานโครงการ
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ชนบท
เรดดพลัสตอการพัฒนาชนบท จะมีความ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
เกี่ยวของกับอิทธิพลของโครงการเรดดพลัส ใน
(พ.ศ. 2555-2559)
ดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความยากจน • พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.
การใชที่ดินที่แตกตางกันมีผลกระทบตอ
2541
การเกษตร ราคาอาหารและสินคาโภคภัณฑ
• พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
แรงงานและการจางงาน เปนตน
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ
พ.ศ. 2542
• นโยบายรัฐบาล
การตั้งถิ่นฐาน การดําเนินโครงการ เรดดพลัสสามารถใหผล
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ใหม
ในการเปลีย่ นแปลงวิธีปฏิบตั ิตอการใช
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ประโยชนที่ดิน และอิทธิพลตอการซื้อขายที่ดิน (พ.ศ. 2555-2559)
และนั่นจะนําไปสูการยายถิ่นฐานของคนที่
• นโยบายรัฐบาล
อาศัยอยูในชนบทที่อยูรอบพื้นที่ปาหรืออยูใน • กฎหมายที่เกีย่ วของกับการ
พื้นที่ปาไม
จายคาชดเชย
การจัดการ
การดําเนินโครงการ เรดดพลัสมีศกั ยภาพใน
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ของเสีย
การเปลีย่ นแปลงแนวโนมในการจัดการของ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
เสียในภาคปาไมและภาคการเกษตร รวมถึง
(พ.ศ. 2555-2559)
การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยใน
• พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา
พื้นที่ชนบท
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2535
การจัด
โครงการเรดดพลัสอาจจะมีผลตอการวางแผน • นโยบายพลังงานแหงชาติ
การพลังงาน และโครงการเฉพาะในภาคพลังงาน
• แผนการพัฒนาพลังงาน
(โดยเฉพาะโรงไฟฟาพลังน้ําและการใช
ทดแทนและพลังงาน
พลังงานหมุนเวียน) มาตรการเรดดพลัสยังมี
ทางเลือก 25% ใน 10 ป
อิทธิพลตอประสิทธิภาพในการใชพลังงานภาค
(พ.ศ. 2555 - 2564)
ปาไม
• แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป
(พ.ศ. 2554-2573)
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
• พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา

หนวยงานที่เกี่ยวของ

•
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•

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
• กระทรวงพาณิชย
• กระทรวงแรงงาน
• กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
•
•

กระทรวงแรงงาน
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
•

•

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

กระทรวงพลังงาน
• กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
•

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประเด็น
ปญหา

รายละเอียดความเกี่ยวของ

เอกสารที่เกี่ยวของ

การขนสง

มาตรการเรดดพลัสสามารถรวมการวาง
แผนการขนสงโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่
ชนบท

การทองเที่ยว

โครงการเรดดพลัส อาจรวมกิจกรรมและ
มาตรการที่มีศักยภาพในการสงเสริมการ
พัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่บางพื้นที่และการ
ดําเนินการเรดดพลัส สามารถมีอทิ ธิพลตอการ
ทองเที่ยว

สุขภาพของ
มนุษย

การดําเนินโครงการ เรดดพลัสสามารถนําไปสู
การเปลีย่ นแปลงของภาวะสุขภาพของ
ประชากร (อุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับการทํางาน)
รวมทั้งสงผลกระทบตอการเขาถึงการดูแล
สุขภาพและการบริการทางการแพทย
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คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2535
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
• พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2535
• โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผน
แมบทในการพัฒนาระบบการ
ขนสงที่ยั่งยืน และลดปญหา
การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อจัดทําแผน
แมบทในการพัฒนาระบบ
ขนสงอยางยั่งยืนและลด
ปญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจากภาคคมนาคม
และขนสงสําหรับป พ.ศ.
2556-2560
• โครงการนํารองเพื่อเปน
ตนแบบของการพัฒนาระบบ
การขนสงที่ยั่งยืนและลด
ปญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
• แผนพัฒนาการทองเที่ยว ป
พ.ศ. 2555-2559
• แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการทองเที่ยว ป พ.ศ.
2555
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
• พรบ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
2550
• พระราชบัญญัตส
ิ ุขภาพจิต
พ.ศ. 2551
• ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2552
• แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-

หนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงคมนาคม
• กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
•

กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
• คณะกรรมการนโยบา
ยการทองเที่ยว
แหงชาติ
• กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
• กระทรวงสาธารณสุข
• สํานักงาน
คณะกรรมการสุภาพ
แหงชาติ
•

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประเด็น
ปญหา
สภาพ
ภูมิอากาศ
และการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

รายละเอียดความเกี่ยวของ

เอกสารที่เกี่ยวของ

การดําเนินโครงการ เรดดพลัสควรมีสวนใน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก

•

•

•

อากาศ

การดําเนินโครงการ เรดดพลัสควรทําใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงในการปฏิบัตติ อภาคปาไม
และมีอิทธิพลตอผลกระทบที่ภาคปาไมที่มตี อ
อากาศ (ตัวอยางเชน การปองกันการเผาไหม)

ที่ดินและดิน

การดําเนินโครงการ เรดดพลัสจะมีผลตอดิน การพังทลายของดิน (โดยการปรับปรุงการ
ปฏิบัติภาคปาไม การตัดไมทําลายปาที่ชาลง)
มลพิษทางดิน (มาตรการในภาคการเกษตร)
การวางแผนการใชที่ดินในระดับชาติจังหวัด
และทองถิ่น ควรจะนํามาพิจารณาในระหวาง
การจัดทําการเตรียมความพรอมโครงการ
เรดดพลัสและการดําเนินการ

น้ํา

การดําเนินโครงการ เรดดพลัสจะมีผลตอ
ปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา (ผลกระทบตอ
ระบบของน้ํา การลดมลพิษอันเปนผลมาจาก
การปฏิบัติการภาคปาไมที่ดีขึ้น เปนตน)
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2559)
พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2535
ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวย
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
2551-2555
แผนแมบทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ.
2553-2562

พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2535
• ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวย
การจัดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 25512555
• แผนแมบทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แหงชาติ พ.ศ. 2553-2562
• พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2535
• พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรม
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
• แผนพัฒนาการเกษตรในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)
• พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2535
•

หนวยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
• กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
• คณะกรรมการนโยบา
ยการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ
• องคการบริหาร
จัดการกาซเรือน
กระจก
• กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
•

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
• กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
•

•

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประเด็น
ปญหา
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
และภูมิทัศน

มรดกทาง
วัฒนธรรม

รายละเอียดความเกี่ยวของ

เอกสารที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผลกระทบของโครงการ เรดดพลัสตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ สามารถเชื่อมโยงได
กับการปรับปรุงวิถีการปฏิบตั ิตอภาคปาไม
การลดการทําลายปา การเปลีย่ นแปลงในภาค
การเกษตร มาตรการที่เฉพาะดานการอนุรักษ
การดําเนินการโครงการ เรดดพลัสมีผลตอภูมิ
ทัศนในหลายวิธี เชน การตัดไมทําลายปาชาลง
การฟนฟูปาในพื้นที่ใหม

•

พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2535
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)
• พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2538

•

โครงการเรดดพลัสควรพิจารณามรดกทาง
วัฒนธรรมและการปองกันมรดกทางวัฒนธรรม
ที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน
เรดดพลัส

•

รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
• แผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป ของ
กระทรวงวัฒนธรรม

•
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กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
• กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงวัฒนธรรม
• สํานักงาน
คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

องคประกอบที่ 4 การออกแบบระบบการตรวจติดตามปาไมระดับชาติและขอมูลขาวสาร การปกปอง
ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ภาคผนวก 4b การปองกันผลกระทบเชิงสังคมและสิ่งแวดลอม
ขอตัดสินใจแคนคูน
1. กิจกรรมที่ดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการปาไมระดับประเทศและอนุสัญญาและ
ขอตกลงระหวางประเทศ
2. ความโปรงใสและโครงสรางธรรมาภิบาลดานปาไมระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและอธิปไตยของประเทศ
3. เคารพภูมิปญญาและสิทธิของชุมชนพื้นเมืองทองถิ่นและสมาชิกของชุมชนทองถิ่น โดยคํานึงถึง
ขอตกลงระหวางประเทศ สถานภาพของประเทศและกฎหมายของประเทศ ทั้งนี้สมัชชาสหประชาชาติได
ยอมรับปฏิญญาสหประชาชาติวา ดวยสิทธิของชุมชนพื้นเมืองทองถิ่น
4. การมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะชุมชนพืน้ เมืองทองถิ่น และ
ชุมชนทองถิ่นในการดําเนินกิจกรรมเรดดพลัส
5. กิจกรรมที่สอดคลองกับการอนุรักษปาธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และตองมัน่ ใจวาการ
ดําเนินกิจกรรมเรดดพลัสจะไมเปนการทําใหเกิดความเสียหายตอปาธรรมชาติ แตจะเปนการสรางแรงจูงใจใน
การปองกันและอนุรักษปาธรรมชาติและการบริการทางระบบนิเวศ ตลอดจนสงเสริมผลประโยชนตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
6. กิจกรรมที่คํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ โดยอาจจะเปนไปในทิศทางที่ไม
สอดคลองกับสิ่งที่วางแผนและคาดหวังไว
7. กิจกรรมที่ลดผลพวงจากการดําเนินการลดการตัดไมทําลายปาที่หนึง่ แตกลับไปทําใหเกิดการตัดไม
ทําลายปาอีกที่หนึ่ง
นโยบายขอปกปองของธนาคารโลก
1. OP 4.01 การประเมินทางสิ่งแวดลอม
2. OP 4.04 ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
3. OP 4.10 ชนพื้นเมือง (ชุมชนที่พึ่งพิงปาไมในกรณีของประเทศไทย)
4. OP 4.11 ทรัพยากรวัฒนธรรมทางกายภาพ
5. OP 4.12 การตั้งถิ่นฐานใหมโดยไมสมัครใจ
6. OP 4.36 ดานปาไม
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ภาคผนวก 5: กําหนดการและงบประมาณ
ภาคผนวก 5-1 ธนาคารพัฒนาเอชีย (ADB): เอกสารเสนอแนวคิด RETA 7987

เอกสารเสนอแนวคิด RETA 7987
การสนับสนุนการเตรียมความพรอมในประเทศไทย – การพัฒนาแนวทางสําหรับและการทดสอบของ
ระบบการตรวจติดตามและการกระจายผลประโยชนโดยอาศัยชุมชม
A. คํานํา
1.
ประเทศไทยไดจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอม (R-PP) โดยคาดวาในอนาคตจะมีขอตกลงระดับ
โลกเรื่องการลดการปลอยกาซจากการทําลายปาและปาเสื่อมโทรมเกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา (REDD+) การ
จัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอม (R-PP) สําหรับประเทศไทยกําหนดรายการกิจกรรมตางๆ ที่ไดวางแผนไว
ตลอดระยะเวลา 4 ป ขางหนา รวมทั้งการจัดทํายุทธศาสตรกลไกเรดดพลัส การพัฒนาระดับการปลอยกาซ
อางอิงแหงชาติ และการวินิจฉัยการเตรียมการสําหรับการตรวจติดตาม การรายงาน และการทวนสอบ
2.
เอกสารเสนอแนวคิดฉบับนี้แสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนที่มีศักยภาพซึ่งธนาคารพัฒนาเอชีย (ADB) จะ
ใหแกการจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอม (R-PP) สําหรับประเทศไทย ผานแผนงานสิ่งแวดลอมหลักและ
การริเริ่มเสนทางเชื่อมตอเพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (CEP-BCI) อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
(GMS) โดยเนนในเรื่องของการสนับสนุนคณะทํางานวิชาการดานการจัดทํากรอบงานการตรวจติดตามแบบมี
สวนรวมและระบบการกระจายผลประโยชน ดวยการดําเนินโครงการนํารองในเทือกเขาตะนาวศรี/ ผืนปา
ตะวันตก
B. ความเปนมา
3.
CEP-BCI เปนแผนงานที่มีผูรวมกันสนับสนุนเงินทุนหลายราย เพื่อลดผลกระทบของการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางรวดเร็วโดยแผนงานความรวมมือดานเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ซึ่งเริ่มดําเนินการในป
พ.ศ. 2548 แผนงานดังกลาวไดสนับสนุนประเทศในลุมแมน้ําโขงเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่ทําไวรวมกันในเรื่องของ
“อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่ปลอดความยากจนและสมบูรณดวยระบบนิเวศ” โดยการชวยเหลือใหประเทศ
เหลานั้นสรางกระแสขอปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดีภายในภาคสวนที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจและภายในภูมิ
ประเทศตามลักษณะภูมิศาสตร CEP-BCI บริหารจัดการโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และรับผิดชอบโดย
คณะทํางานดานสิ่งแวดลอมของ (WGE) อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงสิ่งแวดลอม
ของแตละประเทศจาก 6 ประเทศ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ศูนยปฏิบัติการสิ่งแวดลอม (EOC) ในกรุงเทพฯ
ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ WGE และสนับสนุนดานการประสานงานและดานวิชาการสําหรับการ
ดําเนินแผนงานสิ่งแวดลอมหลักและการริเริ่มเสนทางเชื่อมตอเพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
(CEP-BCI)
4.
ในระยะแรกของแผนงานสิ่ ง แวดล อ มหลั ก และการริ เ ริ่ ม เส น ทางเชื่ อมต อ เพื่ อ การอนุ รั กษ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ (CEP-BCI) นั้น ไดมีการจัดตั้งพื้นที่นํารองในเทือกเขาตะนาวศรี/ ผืนปาตะวันตก ใหเปน
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สวนหนึ่งของการริเริ่มเสนทางเชื่อมตอเพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (BCI) ดวยจุดมุงหมายของ
การเก็บรักษา การฟนฟู และการเสริมสราง คารบอน กิจกรรมนํารองอํานวยความสะดวกในการจัดตั้งกลไกดาน
สถาบัน และดานการเงินแบบกระจายอํานาจ (กองทุนหมุนเวียนของหมูบานและชุมชน) สําหรับการดําเนินการ
แบบมีสวนรวมในการฟนฟูและอนุรักษปาไม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดวยการดูแลและตรวจติดตามการ
ปฏิบัติงานโดยระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และจากสวนกลาง กิจกรรมเหลานี้ซึ่งประกอบดวยการพัฒนากองทุน
หมุนเวียนใน 20 หมูบานเพื่อสรางแรงจูงใจในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน การวางแผนการ
ใชประโยชนที่ดินและการกําหนดแนวเขตเสนทางเชื่อมตอ และการฟนฟูสภาพปา ดําเนินการโดยกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.
แผนงานสิ่งแวดลอมหลักและการริเริ่มเสนทางเชื่อมตอเพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
(CEP-BCI) ใหการสนับสนุนทางวิชาการแกคณะทํางานของกลไกเรดดพลัสที่เกี่ยวของ มาตั้งแตป พ.ศ. 2554
เพื่อจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส โดยใหขอมูลที่ไดมาจากผูทรงคุณวุฒิกลไกเรดด
พลัสระหวางประเทศ และจากการจัดสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไก
เรดดพลัส
6.
แผนงานสิ่งแวดลอมหลักและการริเริ่มเสนทางเชื่อมตอเพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
(CEP-BCI) ระยะที่ 2 จะสนับสนุนกิจกรรมการเตรียมความพรอมกลไกเรดดพลัสในประเทศไทย และประเทศ
อื่นๆ ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยเนนเรื่องการพัฒนาแนวทางแบบมีสวนรวมและแนวทางที่อาศัยชุมชน
เพื่อตรวจติดตามและคุมครองแหลงคารบอนกักเก็บ โดยมีความพยายามที่กวางขวางจํานวนหนึ่งอยูในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) ที่จะพัฒนาและทดสอบพิธีการตรวจติดตามคารบอน/ ปาไม โดยชุมชน ไดแก
ความพยายามของ Winrock International, SNV Netherlands และแผนงาน UN-REDD ของเวียดนาม สวน
ความพยายามในประเทศไทย ไดแก การดึงใหชุมชนเขามารวมในการจัดการปาไมของกรมปาไม และการ
พัฒนาการตรวจติดตาม การรายงาน และการทวนสอบ กลไกเรดดพลัสของสภาวิจัยแหงชาติของประเทศไทย
ซึ่งรวมมือกับมหาวิทยาลัยมิชิแกน เปนตน เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของการพัฒนายุทธศาสตรกลไกเรดดพลัส
แหงชาติสําหรับประเทศไทย จึงจําเปนที่จะตองทบทวนบทเรียนและประสบการณตางๆ ที่รวบรวมไดจากความ
พยายามเหลานี้ และตองพัฒนาแนวทางสําหรับการตรวจติดตามผลประโยชนของกลไกเรดดพลัสโดยชุมชน
รวมทั้งตัวแปรตางๆ เชน คารบอน ปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ
C. ขอบเขตงาน/รายละเอียด ของโครงการ
7.
โครงการนี้สอดคลองกับการจัดทําขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสสําหรับประเทศ
ไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งองคประกอบที่ 2b เชน ยุทธศาสตรทางเลือกของกลไกเรดดพลัส และองคประกอบ 4a
และ 4b เชน การออกแบบระบบสําหรับการตรวจติดตามปาไมและขอมูลสารสนเทศดานการปกปองผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนตน โดยโครงการดังกลาวจะ a) พัฒนาแนวทางสําหรับการใหชุมชนตรวจติดตาม
คารบอนและผลประโยชนอื่นๆ ของกลไกเรดดพลัส และ b) ทดสอบการใชแนวทางเหลานี้ในการคัดเลือกชุมชน
ในพื้นที่การริเริ่มเสนทางเชื่อมตอเพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (BCI) ของเทือกเขาตะนาวศรี
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8.
ในระดับชาตินั้น โครงการดังกลาวจะสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตรระดับชาติของกลไกเรดดพลัส
โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ขอบเขตงานของโครงการแสดง
ไวขางลางนี้ มีการคาดหวังวาแผนงานสิ่งแวดลอมหลักและการริเริ่มเสนทางเชื่อมตอเพื่อการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ (CEP-BCI) ของธนาคารพัฒนาเอเชียจะมีบทบาทผานกิจกรรมเหลานี้เพื่อเรงใหมีการ
เคลื่อนยายความตองการของการลงทุนตามที่กลาวไวในขอเสนอการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัส

ชื่อ

กิจกรรม

a) การพั ฒ นาแนว • ทบทวนการใหชุมชนตรวจติดตามคารบอนและผลประโยชนอื่นๆ
ของกลไกเรดดพลัส ที่กําลังดําเนินการอยู
ทางการให ชุ ม ชนตรวจ
ติ ด ตามคาร บ อนและ • วินิจฉัยตัวแปรและตัวชี้วัดหลัก เพือ่ ตรวจติดตามผลประโยชนรวม
จากกลไกเรดดพลัสที่ระดับชุมชน (เชน ความหลากหลายทาง
ผลประโยชน อื่น ๆ ของ
ชีวภาพ การอนุรกั ษน้ํา การลดความยากจน)
กลไกเรดดพลัส

b) การทดสอบแนวทาง
สําหรับการใหชุมชนตรวจ
ติดตามคารบอนและ
ผลประโยชนอื่นๆ จาก
กลไกเรดดพลัส

• จัดทํารางพิธีการ/ แนวทาง เพื่อดําเนินการตรวจติดตามโดย
ประชาชน ในเรื่องผลประโยชนของกลไกเรดดพลัส รวมทั้งการ
ออกแบบกระบวนการ วิธีการและตัวแปร การสราง/ การฝกอบรม
ศักยภาพใหแกชุมชน การจัดการขอมูล (เชน การใชระบบจาก
เว็บไซต)
• สํารวจกลไกเพื่อเชื่อมโยงการตรวจติดตามปาไมระดับประเทศเขา
กับระบบการตรวจติดตามระดับชุมชนและระดับโครงการ
• วินิจฉัยหมูบาน/ ชุมชน ในพื้นที่การริเริ่มเสนทางเชื่อมตอเพื่อการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (BCI) และผูมสี วนไดสวนเสีย
(เชน องคการพัฒนาเอกชน มหาวิทยาลัย หนวยราชการทองถิ่น)
เพื่อดําเนินการตรวจติดตามโดยประชาชน
• ออกแบบ/ ดัดแปลง เครื่องมือการสํารวจ/ การเก็บขอมูล ที่มีอยู
• ฝกอบรมกลุมชุมชนในการตรวจติดตามคารบอนกักเก็บและอื่นๆ
รวมทั้งการพัฒนาแปลงตัวอยาง
• สํารวจการใชประโยชนเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการขอมูลที่
ระดับชุมชน
• จัดทํารางแนวทางการฝกอบรมเปนภาษาไทย
• ปรับแนวทางการตรวจติดตามโดยชุมชนใหทันสมัยโดยอาศัย
ประสบการณ/บทเรียน ที่ไดรับจากการฝกทดสอบ
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องคประกอบ ที่
เกี่ยวของใน R-PP
4a

4b

ร่ างข้อเสนอโครงการสําหรับประเทศไทย
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

c) การสนับสนุนการ
พัฒนายุทธศาสตรของ
กลไกเรดดพลัสแหงชาติ

• จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทางวิชาการประจําป เรื่อง การพัฒนา
ยุทธศาสตรของกลไกเรดดพลัส ใหผูมสี วนไดสวนเสียระดับทองถิ่น
และระดับชาติ

2b

D.งบประมาณและระยะเวลา
9.
งบประมาณโดยรวมของโครงการเทากับ 300,000 เหรียญ โดยจะดําเนินโครงการระหวางป พ.ศ.
2556 ถึง 2559 ระยะเวลาและงบประมาณเฉพาะกิจกรรมแสดงไวขางลาง
กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

a) การพัฒนาแนวทางสําหรับการใหชุมชนตรวจ 60,000
ติดตามคารบอนและระบบการกระจายผลประโยชน เหรียญ
จากกลไกเรดดพลัส

เริ่มในไตรมาส 2 ของป พ.ศ. 2556
ระยะเวลา 6 เดือน

b) การทดสอบแนวทางสําหรับการใหชุมชนตรวจ
ติดตามคารบอนและระบบการกระจายผลประโยชน
จากกลไกเรดดพลัส

168,000
เหรียญ

เริ่มในไตรมาส 4 ของป พ.ศ. 2556
ระยะเวลา 12 เดือน

c) การสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตรของกลไก
เรดดพลัสแหงชาติ

72, 000
เหรียญ

เริ่มในไตรมาส 2 ของป พ.ศ. 2556
ประชุมประจําประหวางป พ.ศ. 2556
ถึง 2559
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