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เอกสารสรุป REDD 
 

พรพนา ก๊วยเจริญ 
มูลนิธิฟื้นฟชูีวิตและธรรมชาติ 

 1 ธันวาคม 2552 
 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายปา่และความเสื่อมโทรมของป่า ท่ีเรียกว่า “REDD” 
นั้น เป็นกลไกใหม่ท่ีก าลังมีการเจรจาในการประชุม UNFCCC และจะกลายมาเป็นส่วนหนึง่ในข้อตกลง
หลังปี 2555 ซึ่งจะบรรลุผลส าเร็จในการประชุมท่ีกรุงโคเปนเฮเกน  
 
REDD คืออะไร 
REDD (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation) หรือ การลดการปล่อย
คาร์บอนจากการท าลายปา่และความเสื่อมโทรมของป่า REDD เป็นกลไกท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อจูงใจส าหรบั
การเปลี่ยนแปลงวิธีหรือแนวทางการใช้ทรัพยากรป่าไม้ เช่น REDD เสนอแนวทางใหม่ของการลดการ
ปล่อยคาร์บอน ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกิจกรรมท่ีป้องกันการสูญเสียป่าไม้ หรือความเสื่อม
โทรมของป่าไม้ ในประเทศก าลังพัฒนา โดยในแตล่ะประเทศจะท าการตรวจวัดและตดิตามการปล่อย
ก๊าซภายในประเทศของตน หลังจากนั้นตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด จะท าการค านวณปรมิาณของก๊าซ
อีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบ และได้ผลตอบแทนในรูปของคาร์บอนเครดิตท่ีคิดตามปริมาณก๊าซท่ีลดลง ซึ่ง
เครดิตนี้จะสามารถซื้อขายไดใ้นตลาดคาร์บอน 
 
จุดเร่ิมต้น REDD 
REDD ปรากฏครั้งแรกในปี 2548 ในการประชุม UNFCCC หรือ COP 11 (2548) และมคีวามชัดเจน
มากขึ้นในการประชุม UNFCCC หรือ COP 13 (2550) ท่ีบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ประเทศภาคี
สมาชิกเห็นชอบร่วมกันให้มีการสนบัสนุนการด าเนินงานในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การตัดไม้ท าลายป่า (deforestation) และความเสื่อมโทรมของป่า (forest degradation)  
 
ท้ังนี้ ในการเจรจายังมีการเพิ่มเติมเข้าไปใน REDD เรื่อง “การเพิ่มแหล่งเก็บกักคาร์บอนในประเทศ
ก าลังพัฒนา” ซึ่งก็คือส่วนเพิม่เติม “+” เข้าไปใน REDD กลายเป็น REDD+ ซึ่งหมายถึง การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการท าลายปา่ และความเสื่อมโทรมของป่า ในขณะเดียวกันก็เพิ่มกิจกรรม
ในการลด (เก็บกัก) การปล่อยคาร์บอนเข้าไปด้วย และล่าสุดจากเวทีประชุมเจรจาที่บาร์เซโลนาร์ ประเทศ
สเปน เมื่อวันที ่2-6 พ.ย. 2552 ได้เพิ่ม “การบริการทางระบบนิเวศ” (Ecosystem Services) หรือ REDD ++ 

(Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus Enhancement of Carbon Stocks 
Plus Ecosystem Services)   
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ต่อมาในปี 2551 สหประชาชาติได้จัดตั้ง UN-REDD programme ขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
สหประชาชาติ (UN), องค์การอาหารและเกษตร (Food and Agriculture Organization - FAO), UN 
Development Programme (UNDP), UN Environment Programme (UNEP) รวมท้ังกองทุนสินเชื่อ
ผู้ให้ทุนต่างๆ  
 
อย่างไรก็ดี กลไกสนับสนุนการเตรียม “ความพร้อม” ส าหรับ REDD ท่ีส าคัญ มิใช่มีเพียงกลไกท่ี
เกิดขึ้นภายใต้ UNFCCC เท่านั้น แต่กลไกท่ีจัดตั้งขึ้นภายใต้ธนาคารโลกยังกลายเป็นกลไกนอก
สหประชาชาติท่ีมีบทบาทส าคัญยิ่ง ต่อประเทศก าลังพัฒนาที่ต้องการรับเอากลไก REDD มาใช้ใน
ประเทศของตน  
 

กองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ (Forest Carbon Partnership Facility – FCPF) ของธนาคารโลก1 
ในเดือนธันวาคม 2550 ธนาคารโลกได้เปิดตัว “กองทนุหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้” (Forest Carbon 
Partnership Facility - FCPF) เพื่อให้ท าหน้าท่ีเป็น “ตัวเร่ง” ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน
และภาคสาธารณะในเรื่อง REDD และเพื่อเป็นการสนบัสนุนโครงการน าร่อง และการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระดบัชาติในเรื่อง REDD ท้ังนี้ ประเทศต่างๆ จะต้องส่งบันทึกแผนเตรียมความพร้อมใน
เรื่อง REDD (REDD Readiness Plan Idea Note – R-PINs) 2 ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงกองทุนได้  
 

                                                           
1 Kate Dooley, Tom Griffiths, Helen Leake, Saskia Ozinga. “Cutting Corners” Warld Bank’s 
forest and carbon fund fails forests and peoples, November 2008. 
2 ขั้นตอนของ FCPF ระยะที่ 1 การเตรียม R-PINs หรือบันทึกแนวความคิดของ REDD (ไม่มีทุน) ขัน้ตอนน้ีเป็น
การให้ข้อมูลภาพรวมเกีย่วกับการใช้ที่ดิน สาเหตุของการท าลายปา่ การปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สถาบันที่จะด าเนินการโครงการ REDD และรวบรวมความต้องการของประเทศส าหรับความชว่ยเหลือในการ
เตรียมโครงการ REDD ระยะที่ 2 การเตรียมการส าหรับ R-Plan (เงินช่วยเหลือใหเ้ปล่า 200,000 เหรียญ) แผน
เตรียมความพร้อมเป็นข้อมูลท่ีจะก าหนดขั้นตอนและความต้องการอย่างต่ าส าหรับประเทศให้ไปถงึ “ความ
พร้อม” นั่นก็คือ การสร้างและขยายจาก R-PINs โดยขั้นตอนน้ีจะต้องมกีารปรึกษาหารือและแผน และการ
วิเคราะห์แบบเรง่ดว่นของการใชท้ี่ดิน นโยบายป่าไม้ และการประเมินธรรมาภิบาล ที่ส าคัญต้องมกีารจดัตั้ง
คณะท างานระดับชาติในเรื่อง REDD...ระยะที่ 3 การด าเนินการของ R-Plan ในการจดัท า R-Package (เงิน
ช่วยเหลือระหว่าง 1 ถึง 3 ล้านเหรียญ) ต้องมีรายละเอียดของแผน คือ ยุทธศาสตร์ระดับชาติ, ระบบการติดตาม
ผลระดับชาติ และเส้นอา้งองิระดบัชาติส าหรับอัตราการท าลายป่า ระยะที่ 4 การเตรียมการและการรับรอง

โครงการลดการปล่อย (Emission Reduction Programs – ERPs) ระยะที่ 5 การเจรจาและการอนุมัติจะต้อง

เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มส่ีวนร่วมใน REDD (เช่น รัฐบาลระดับชาติ) กับธนาคารโลก (Emission 
Reduction Programs Agreements – ERPAs)  
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ในปี 2552 (30 มิถุนายน) โครงการ R-PIN ท่ีได้รับการคัดเลือกโดย FCPF ท้ังหมด 37 โครงการ (14 
ในแอฟริกา, 15 ในลาตินอเมริกาและแครบิเบียน, และ 8 ในเอเชียและแปซิฟิก) โดยม ี 3 โครงการ 
(Guyana, อินโดนีเซีย และปานามา) ท่ีได้รับอนุมัติระยะ R-Plans แล้ว เงินกองทุน FCPF ได้รับการ
สนับสนุนจากประเทศผู้ให้ทุน 10 ประเทศ ในปีแรกของ FCPF (2552) กองทุนเพิ่มจ านวนประเทศ 
REDD เป็นเท่าตัวจากเป้าหมาย 20 ประเทศ และเพิ่มระดับเป้าหมายส าหรับกองทุนจาก 100 ล้าน
เหรียญสหรัฐเป็น 185 ล้านเหรียญสหรัฐ ส าหรับ REDD 37 ประเทศ นอกจากนั้น ยังมีกองทุน
คาร์บอนท่ีเพิ่มขึ้นมาอีก 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (European Commission, นอร์เวย์, The Nature 
Conservancy, สหราชอาณาจกัร) ต่อไปข้างหน้ากองทุนนี้ตั้งเป้าหมายท่ี 200 ล้านเหรียญสหรัฐ  
 
ผู้มีส่วนสนับสนุนกองทุน  FCPF (30 มิถุนายน 2552) (ล้านเหรียญ) 
    2552 2553 2554 2555 รวม 

ออสเตรเลีย    9.5       9.5 
ฟินแลนด ์    9.0    9.0 
AFD (ฝรั่งเศส)    4.6    0.4   5.0 
ญี่ปุ่น     5.0    5.0              10.0  
เนเธอร์แลนด ์    5.1    5.1   5.1  5.1       20.3 
นอร์เวย์     0.5        15.0 10.0  30.0 
สเปน     7.0    7.0 
สวิสเซอร์แลนด ์    8.2    8.2 
สหราชอาณาจักร      5.7   5.7 
สหรัฐอเมริกา    0.5        4.5   5.0 
รวม    53.8       35.7     15.1      5.1      109.7 

ท่ีมา: Forest Carbon Partnership Facility, FY2009 Annual Report, World Bank  
 
ท้ังนี้ กองทุนดังกล่าว ได้เกิดขึ้นท่ามกลางการโต้แย้งทางสาธารณะระหว่างประเทศ ในแง่ความ
ล้มเหลวของธนาคารในการปรกึษาหารือท่ีเพียงพอกับชนพื้นเมืองและรัฐบาลของประเทศซีกโลกใต้ 
ธนาคารโลกจึงเห็นชอบให้เงินทุน 1 ล้านเหรียญ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่กับป่า  
 
เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆ ของธนาคารโลก โดยเฉพาะโครงการลงทุนด้านป่าไม้ FCPF นั้นดูเล็ก
นิดเดียว อย่างไรก็ตาม การด าเนินการของกองทุนมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะมีการปฎิบัติใน
ฐานะตัวช่วยส าหรับการท าใหเ้กิดยุทธศาสตร์ REDD ระดบัชาติ ให้สามารถก าหนดรูปรา่งของภาคป่า
ไมใ้นระดบัชาติ การอนุรักษ ์ และนโยบายการใช้ท่ีดินในประเทศท่ีมีป่าไม้ ยุทธศาสตร์นี้จะก าหนดวา่
อะไรสามารถและไม่สามารถท าได้ในพื้นที่ป่าในอนาคต และมีผลส าคัญต่อชีวิตและการด ารงชีพของชน
พื้นเมืองและประชาชนที่พึ่งพาอาศัยป่า 
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โดยรวมๆ ดูเหมือนว่า REDD จะเป็นท่ียอมรับไปแลว้ จากการเพิ่มขึ้นของจ านวนกิจกรรมท่ีแสดงให้
เห็นถึงการเกิดขึ้นและการเพิม่ระดับของทุนที่น ามาสนับสนนุการเสริมสรา้งศักยภาพหรือ “เตรียม
ความพร้อม” ส าหรับ REDD นอกจากรัฐบาลเหล่านัน้จะให้เงินสนับสนนุกับกิจกรรมเริ่มตน้ของ REDD 
ผ่านกองทุน FCPF แลว้ยังให้การสนับสนุนทุนโดยตรงกับประเทศก าลังพัฒนาในการสนบัสนุน REDD 
เช่น รัฐบาลนอร์เวยส์นับสนนุทุนโดยตรงกับบราซลิ และออสเตรเลียให้การสนับสนุนปาปัวนิวกินีและ
อินโดนีเซีย เปน็ต้น  
 
แม้ว่าในขณะนี้ การข้อตกลงด้านต่างๆ เก่ียวกับ REDD ยังต้องเจรจาเพื่อให้ได้ข้อยุติในการประชุม 
COP 15 ท่ีเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และกลไก REDD จะน ามาใช้ได้หลังปี 2555 หรือ
ภายหลังจากพิธีสารเกียวโตหมดอายุลง แต่ดูเสมือนว่าในทางปฎิบัติ REDD ได้เริ่มปฎิบตัิการแล้ว ท้ัง
จากกลไกสนับสนุนของธนาคารโลก และกองทุนจากประเทศพัฒนาแล้ว โดยมุ่งหวงัท่ีจะใช้กลไก 
REDD มาเป็นตัวชว่ยในการลดการปล่อยก๊าซของตน ในรูปของการซื้อขายคาร์บอน 
 
REDD กับประเทศไทย  
ส าหรับประเทศไทย ธนาคารโลกให้การรับรอง R-PIN ของประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2552 โดยมี
หน่วยงานรับผิดชอบคือ กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพนัธุ์พืช และกรมป่าไม้ สาระส าคัญใน R-PIN ของ
ไทย ประกอบด้วยแผนงานใหญ่ 2 ระดับ คือ 1. แผนงานระดบัชาติ และ 2. พื้นท่ีน าร่อง ระเบียง
เชื่อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Tenasserim Biodiversity Corridor) จังหวัดกาญจนบุร ี และ
ราชบุร ี ระยะเวลาด าเนนิการระหว่างปี 2552-2555 ท้ังสองแผนนี้เสนองบประมาณด าเนินการ 13.7 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 467,160,000 บาท (คิดทีอ่ัตรา 34 บาท/ดอลลาร์) ท้ังนี้ เป็นงบท่ีจะใชใ้นพื้นท่ี
น าร่อง 357,000,000 บาท หรือ 76% ของมูลค่าโครงการ 
 
พื้นท่ีเป้าหมาย P-PIN ของไทย คือ พื้นท่ีในเขตป่าอนุรักษ์ จากตัวเลขลา่สุดของกรมอุทยานฯ (2550) 
มีเนื้อท่ี 1.9 ล้านไร่ ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 140,000 ครัวเรือน จ านวน 555,000 คน   
 
แม้ว่า การด าเนินการเตรียมความพร้อม ยังมิได้ชี้ชัดว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจน าป่าไม้ไทยเข้าสู่กลไก 
REDD (แปรรูปเปน็สินค้าคาร์บอน) ก็ตาม แต่ทว่า ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าท่าทีของรัฐบาลไทย โดยกรม
อุทยาน สัตว์ป่าและพันธุพ์ชืมีความชัดเจนว่า เตรียมพร้อมส าหรับการรบัเอากลไก REDD มา
ด าเนินการ ด้วยความคาดหวังถึงเม็ดเงินก้อนใหญ่ท่ีจะได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารโลก และเม็ด
เงินจากการขายคาร์บอนในภาคป่าไม้  
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