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เรดด์พลสั (REDD+): การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการท าลายป่าและท าให้ป่าเส่ือมโทรม

• การเจรจาภายใต้อนสุญัญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ (COP)

• REDD+ ประเทศไทย



แนวคดิความเป็นมาของเรดดพ์ลสั

• ป่าไม้เขตร้อนเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนส าคัญ 
• ในแต่ละปีสามารถดูดซับคาร์บอนได้ถงึ 2.6 ล้านตัน
• การท าลายป่าและการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดนิ
ก่อให้เกดิการปล่อยคาร์บอน 1.6 ล้านตัน

• พืน้ที่ป่าไม้ถูกท าลายปีละ 81 ล้านไร่ ในช่วงปี 2533-
2548

• การลดในภาคป่าไม้ใช้ต้นทุนถูกกว่าการลดในภาค
พลังงาน





เรดดพ์ลสัตอ้งมสีว่นตา่ง

ระดบัการปล่อยอ้างอิง: การปล่อยกา๊ซคารบ์อนจากการท าลายป่ากรณีไม่มี 
REDD





ขอ้ตกลงเรดดพ์ลสั ใน COP 17 ปี 2554

REDD 
(ก) การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่า
(ข) การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการท าให้ป่าเสื่อมโทรม

+ (ส่วนเพิ่ม) 
(ค) การอนรัุกษ์ป่าไม้เพ่ือเป็นแหลง่เก็บกกัคาร์บอน
(ง) การจดัการป่าอย่างยัง่ยืน
(จ) การเพ่ิมป่าไม้เพื่อเป็นแหลง่เก็บกกัคาร์บอน 



ขอ้ตกลงเรดดท่ี์วอร์ซอ

• ยงัไมมี่มติเก่ียวกบัด้านการเงิน
• แตล่ะประเทศสามารถนิยามความหมาย “ป่าไม้” 
ของตนเอง

• Safeguard เป็นประเด็นท่ีไม่มีการพดูคยุอย่าง
จริงจงั



กรอบขอ้ตกลงวอร์ซอ 7 ประการ

1) การระบุถงึสาเหตุที่น าไปสู่การท าลายป่าและท าให้
ป่าเส่ือมโทรม 

2) มูลค่าตอบแทนที่วัดผลได้ (results-based 
finance) 

3) รูปแบบและกระบวนการในการจัดท าแนวทางใน
การตรวจวัด รายงาน และตรวจสอบ 
(Measuring, Reporting and Verifying: MRV) 

4) กระบวนการส าหรับระบบการตดิตามการ
เปล่ียนแปลงทรัพยากรป่าไม้ 



COP 19 วอร์ซอร์ โปแลนด:์ กรอบขอ้ตกลง 
REDD+ 7 ประการ

5) การสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการปรับตวัใน
ภาคป่าไม้ในประเทศก าลงัพฒันาและการจดัตัง้สถาบนั 

6) แนวทางและขัน้ตอนการประเมินผลทางเทคนิคเส้นฐาน
อ้างอิงป่าไม้ 

7) การจดัท ารายงานการปกป้องผลกระทบทางสงัคมและ
สิง่แวดล้อม (Safeguard) 



มุมมองจากองคก์รดา้นชนพ้ืนเมือง

IPCCA Tebtebba

-เน้นคณุคา่สิ่งแวดล้อมและป่า
ไม้เป็นตวัเงิน เพ่ือเก็บคาร์บอน
-Safeguard จะไมป่กป้อง
สิ่งแวดล้อมและชมุชน
-ยงัไมมี่ความคืบหน้าด้าน
ผลประโยชน์ที่ไมเ่ก่ียวกบั
คาร์บอน

-ข้อตกลงทางการเงิน “มลู
คา่ตอบแทนที่วดัผลได้” แสดงวา่
จะมีการสนบัสนนุการเงินและ
เทคโนโลยี 
-การระบสุาเหตกุารท าลายป่า 
ท าให้ชดัเจนวา่ วิถีชีวิตชน
พืน้เมือง ไม่ใช่สาเหตกุารท าลาย
ป่า เช่น ไร่หมนุเวียน



มุมมองจากองคก์รดา้นชนพ้ืนเมือง

IPCCA Tebtebba

-ปัญหารากฐานของ REDD+ 
เป็นการออกแบบมาเพ่ือให้
ปลอ่ยมลพิษตอ่ไปในที่อื่นๆ 
ดงันัน้สาเหตแุละการแย่งชิง
ที่ดินจะไมถ่กูน ามาใสไ่ว้ใน 
REDD+





REDD+ ประเทศไทย







โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไมโ้ดย
สร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม

1. กิจกรรมน าร่อง เพื่อพฒันาชมุชนในพืน้ท่ีคุ้มครองในการจดัการ
ทรัพยากรป่าไม้อยา่งยัง่ยืน และเพิ่มพืน้ท่ีป่าไม้ในการกกัเก็บคาร์บอน
ด้วยกลไกเรดด์พลสั (ชมุชนในและนอกพืน้ท่ีอนรัุกษ์ และใกล้เคียง 
20 ชมุชน)

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพฒันาเทคนิค
การด าเนินกิจกรรากลไกเรดด์พลสั

3. กิจกรรมส ารวจ ศกึษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
และการกกัเก็บคาร์บอนในพืน้ท่ีป่า



เป้าหมายพื้นท่ีน าร่อง
• ภาคเหนือ อทุยานแหง่ชาตดิอยอินทนนท์ ได้แก่ 1) บ้านเมืองอาง ต.
บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่2) บ้านแม่แอบ ต.บ้านหลวง อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม ่3) บ้านแม่มะลอ ต.แม่นาจร อ.แมแ่จ่ม จ.
เชียงใหม่

• ภาคอีสาน อทุยานแห่งชาตผิาแต้ม ได้แก่ บ้านนาหว้า ต.ส าโรง อ.โพธ์ิ
ไทร จ.อบุลราชธานี

• ภาคใต้ อทุยานแห่งชาติเขาหลวง ได้แก่ บ้านในปริก ต.ท่าดี อ.ลานสกา 
จ.นครศรีธรรมราช

• ภาคตะวันตก เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าอุ้มผาง ได้แก่ บ้านหมอ่งกัว๊ะ/มอ
ทะ/แกวอทะ ต.แม่จนั อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

• ภาคตะวันออก เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าสอยดาว ยงัไมร่ะบหุมูบ้่าน



Safeguard ?

• กลไกการป้องกนัผลกระทบด้านสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม (safeguard) ปรากฏอยู่ใน
ข้อตกลงแคนคนู การประชมุภาคีประเทศสมาชิก
ครัง้ท่ี 16 (COP 16) ท่ีเมืองแคนคนู ประ
เทศแม๊กซโิก



FPIC ?

• FPIC ปรากฏอยูใ่นปฎิญญาสหประชาชาติวา่ด้วย
สิทธิชนเผา่พืน้เมือง (UNDRIP) ซึง่เป็นกลไกและ
กระบวนการท่ีใช้เพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัประเดน็ท่ี
มีผลกระทบตอ่ชนเผ่าพืน้เมือง เป็นการใช้สิทธิใน
ท่ีดิน เขตแดนและทรัพยากรของชมุชน รวมถึงสิทธิ
ในการก าหนดวิถีชีวิตและวฒันธรรมของตนเอง 



สรุป

• R-PP ประเทศไทย (ปรับปรุงลา่สดุ 15 พฤศจิกายน 
2556) จะไมแ่ก้ไขสทิธิท่ีดินของชมุชนในเขตป่า ได้แก่ 
ปัญหาการซ้อนทบัพืน้ท่ีป่ากบัชมุชน, กฎหมายป่าไม้ท่ีไม่
สอดคล้องกบัวิถีชีวิตชมุชน, การมีสว่นร่วมของชมุชนใน
เขตป่าในการตดัสนิใจ, และสดุท้ายต้องการขายคาร์บอน





SAY NO! TO FOREST FRAUD
ปฎเิสธ ! ต่อการต้มตุ๋นป่าไม้

ภาพโดย Van Waarden



Just Say NO!! to REDD

Tom Goldtooth, Indigenous Environmental Network 
(IEN) at the UNFCCC, COP 15.


