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รายงานสรุปการประชุม 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคป่าไม้ครั้งที่ 2  

: ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดการทีด่ินป่าไม้กับความเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  
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รายงานสรุป 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคป่าไม้ครั้งที่ 2 

: ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดการที่ดินป่าไม้กับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

๑.กล่าวต้อนรับ และชี้แจงความเป็นมาของโครงการโครงการพลเมืองตื่นรู้กอบกู้วิกฤติโลกร้อน กับภาคป่าไม้ 
โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)  
  
 ที่มาของการจัดเวทีครั้งนี้มาจากองค์กรพัฒนาเอกชนหลากหลายองค์กร ทั้งฐานทรัพยากรเชื่อมโยงมิติ
ชุมชนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)  ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า 
(RECOFTC)  มูลนิธิเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ที่สนใจปรับตัวในภาคเกษตร รวมไปถึงกลุ่มศึกษาพลังงานที่เป็นโจทย์ใหญ่ 
และมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDF)  ติดตามปัญหาท างานกับชุมชนประมงพ้ืนบ้าน ประมงชายฝั่งและกลุ่ม
ผู้หญิง ความสนใจหรือสิ่งที่เป็นโจทย์ร่วมกันในเรื่องนี้ คือ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่ผ่านมาเป็นการ
ก าหนดโจทย์อยู่ในวงแคบๆ ที่มีผู้เชี่ยวชาญ นักเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงการตลาดคาร์บอน แต่ไม่เชื่อมโยงกับภาค
ประชาชนท าให้มิติความสัมพันธ์กับชุมชนหายไป ทั้งที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ทั้งป่าไม้ การเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
ฉะนั้นโลกร้อนควรเชื่อมโยงมิตินิเวศวัฒนธรรม การผลิต การใช้ทรัพยากร การด ารงชีวิตของชุมชน สิ่งแวดล้อม จึง
มีมิติความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าเกิดเป็นประเด็นร่วมกัน  
 โลกร้อน เป็นค าอธิบายใหม่ ฟ้าฝนตกไม่ตรงฤดูกาล โรคและแมลงมากข้ึน  ไฟป่า ฝุ่นควันและอ่ืนๆตามมา 
แต่เดิมเป็นเรื่องการจัดการ ความสมดุลความหลากหลายทางชีวภาพ แต่สามารถเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลกได้ ทั้งสองส่วนจึงจ าเป็นต้องแลกเปลี่ยนร่วมกัน เสริมอธิบายหรือเพ่ิมเติม ทั้งเกษตรเชิงเดี่ยว 
ระบบนิเวศและการด าเนินการอ่ืนๆ มิติความไม่ยั่งยืน มีปัญหาโลกร้อน อุตสาหกรรม การจัดการป่าและอ่ืนๆ
ตามมา ในขณะที่ชุมชนจัดการมาอย่างต่อเนื่องทั้งประมงพ้ืนบ้าน ป่าชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน มีค าอธิบายที่ตอบ
โจทย์ วิกฤติโลกร้อนได้ด้วย   
 เกิดการรวมตัวกัน ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมารณรงค์เชิงวิชาการ นโยบาย รับฟังความคิดเห็น ท าให้มิติฐานล่าง
ต่างๆ ปรากฏให้เห็นเป็นค าตอบไม่แต่เฉพาะชุมชนแต่เป็นค าตอบของสังคม  สร้างอ านาจชุมชน มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น  
 โลกร้อน โจทย์ใหญ่ คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร  การดูดซับคาร์บอนป่าไม้เป็นเรื่อง
ส าคัญและคาดหวังไว้มาก และประเด็นที่สอง โลกร้อนสร้างผลกระทบอย่างมากทั้งนิเวศ โครงการขนาดใหญ่ ที่
จะต้องปรับตัว แต่โลกร้อนท าให้มิติซับซ้อนมากขึ้น  

- โลกเราและประเทศไทย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถดูดซับธรรมชาติโดยการฟื้นฟูป่า ปลูกป่า ฟื้นฟู
ระบบนิเวศ  ข้อถกเถียงป่าไม้แบกรับภาคอ่ืนๆ ได้หมด ที่ปล่อยคาร์บอนไว้จ านวนมาก ทั้งป่าบก ป่าชายเลน ป่าพรุ
จึงตั้งค าถาม Zero bunning  หรือทบทวนใหม่ จริงๆ การแก้ไขปัญหาโลกร้อนต้องลดการปลดปล่อยในภาค
พลังงานฟอสซิล หรือไม่ท าให้พลังงานเป็นเรื่องก าไรหรือผูกขาด ไม่เช่นนั้นภาคป่าไม้ต้องถูกคาดหวังเกินไป   

- การชดเชยคาร์บอนหรือคาร์บอนออฟเซ็ต (carbon offset) หนึ่งในประเด็นที่หลายคนจับตาตามกรอบ
อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  COP 26  ทั้งการชดเชย การลงทุนจากภาคอ่ืนเข้ามา การ
สนับสนุนชุมชน การท าเกษตรกรรมนิเวศอ่ืนๆ หรือภาคเกษตรไปลงทุนยังพ้ืนที่อ่ืนๆ  จึงท าให้เริ่มมีภาคประชา
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สังคมตั้งค าถามถึงความไม่เป็นธรรม หรือกระบวนการเรียกว่า การฟอกเขียว  ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ทีข่ยายตัวต่อไป
ได้โดยใช้วิธีนี้ชดเชย  

- คาร์บอนเครดิตเป็นภาษาที่ใช้ทั่วไป เมื่อพูดถึงทางออกหลายฝ่ายพูดถึงคาร์บอนเครดิต การใช้วิธีค้าขาย 
ท าให้เป็นสินค้าชนิดหนึ่ง สุดท้ายเครื่องมือทางการตลาด การลดการปล่อยคาร์บอนใช้ได้จริงหรือไม่ เช่น ประเทศ
อินเดีย อยู่ในอาณานิคมอังกฤษ แก้ไขปัญหางูเห่า โดยการจับงูมาขายแต่ไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหา จึงคิดเรื่องการ
สร้างฟาร์มงูขึ้นมาเพ่ือขายงูให้รัฐและเกิดขึ้นอย่างมากมายในอินเดีย ท้ายสุดรัฐไม่รับซื้อ กลายเป็นงูที่มีจ านวนมาก
กว่าเดิมและต้องน ากลับไปปล่อยในพ้ืนที่ป่า นั่นคือการกระตุ้นความอยากแต่ผู้บริโภคไม่รับการบริโภค  
เช่นเดียวกับคาร์บอนปัจจุบันลงทุนกับชุมชน ปลูกป่าแล้วจะได้งบประมาณไปบางส่วน แต่กิจกรรมการลงทุนทั่ว
โลกยังปล่อยคาร์บอนมหาศาล กระทบต่อนิเวศ ชุมชน ป่าต่อไป และท้ายสุดเมื่อลงทุนร่วมภาคเอกชน ค าถามคือ 
สิทธิในการใช้ประโยชน์จากป่าเท่าเดิมหรือไม่เพราะปรากฎการณ์หลายพ้ืนที่ ชาวบ้านถูกไล่ออกจากป่า เพ่ือ
ต้องการเอาท่ีดินมาปลูกป่า หรือการฟื้นฟูป่าให้โตเร็วเพ่ือขายคาร์บอน  

 
วันนี้ มีความปรารถนาร่วมกันที่จะลดโลกร้อน ควรก าหนดยุทธศาสตร์ภาคป่าไม้ ลดโลกร้อนได้อย่างไร  

ภาคอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซลดลง ผลกระทบกับการจัดการป่า การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้อย่างไรเพ่ือยังคงสิทธิชุมชนในระบบนิเวศที่เป็นธรรมและยั่งยืน  ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความ
มั่นคงทางด้านอาหาร มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น  

 
 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอการจัดการที่ดิน ป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการแรกน าเสนอชุดข้อมูล ความท้าทาย และร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้กับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประการที่สองรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
การจัดการทรัพยากรป่าไม้กับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะมีการน าเสนอชุดข้อมูล และร่างนโยบาย
ที่ดินป่าไม้ แล้วก็มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดจากร่างข้อเสนอทางนโยบาย  ทั้งนี้ก่อนจะแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจะขอหัวข้อน าเสนอข้อมูล  3  หัวข้อหลักดังนี้  
 

1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศป่าไม้และชุมชน  
2) นโยบายบายที่ดินป่าไม้กับความสัมพันธ์กับภาคป่าไม้  
3) ร่างข้อเสนอการจัดการที่ดินป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่าไม้และชุมชน  

 
 
 
๒. สถานการณ์ ข้อท้าทาย และร่างข้อเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการที่ดินป่าไม้กับความเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  โดยนายระวี ถาวร ผู้ประสานงานพัฒนาศักยภาพและวิจัย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า 
(RECOFTC)  
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 ๒.๑ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อป่าไม้และชุมชน 
ปัจจุบันพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้น 1.2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม

ราว 120 ปีที่ผ่านมา โดยพบว่าเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมาหรือปี พ.ศ. 2518 มีการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ สังเกตจากกราฟที่มีความชันมากขึ้นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน หลายภาคส่วนมีความพยายาม
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียส ทั้งนีม้ีพยายามที่ร่วมกันของ 

 
รูปที่ 1-๒ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ปริมาณและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  
 
ประชาคมโลกท าในกรณีที่ดีที่สุดคือ ไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าจะลดความ

เสี่ยงจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในส่วนของประเทศไทยปัจจุบันมีการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อย 0.9 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยทั้งหมดโดยมีการปลดปล่อยภาค
พลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรรมและของเสียกว่าร้อยละ ๙๐ และภาคป่าไม้นั้นถูกรวมเข้าไปอยู่กับภาคการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยมีการปลดปล่อยเพียงร้อยละ 2.8 เท่านั้น จะเห็นว่าข้อมูลในประเทศไทย
ไม่ได้แยกภาคป่าไม้ออกมาโดยเฉพาะทั้งๆที่ภาคป่าไม้เป็นภาคเดียวที่มีการดูดซับ แม้ว่าประเทศไทยจะมีสัดส่วน
ปล่อยที่น้อยแต่หากพิจารณาอันดับพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่  20 ของโลก ทั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือ
ประเทศมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในอันดับ 9 ของโลก  
 
 สถานการณ์โดยรวมของประเทศไทยนั้นพบว่าอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2508-2549 
ทั้งอุณหภูมิสูงสุด (+0.57 องศาเซลเซียส)  อุณหภูมิเฉลี่ย (+0.81องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ าสุด (+0.89 
องศาเซลเซียส) (อ านาจ,2552) จ านวนวันที่อุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส และจ านวนคืนที่อุณหภูมิสูงกว่า 
25 องศาเซลเซียส เพิ่มข้ึน 21 วันในรอบปี อากาศร้อนเร็วมากขึ้นและยาวนานขึ้น พฤติกรรมฝนเปลี่ยน ฝนจะตก
หนักขึ้น แต่ปริมาณเท่าเดิมตกแรงเหมือนเทน้ า แล้วก็หายไป ฝนทิ้งช่วงอากาศอบอ้าวมากขึ้น (ธนวัฒน์, 2549) 
 

ส าหรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย จากการศึกษาของสภาที่ปรึกษาฯ  มี
ผลกระทบหลักอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้  
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1) การเกิดโรคระบาดจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
2) ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งลดลงเนื่องจากระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิน้ า

ทะเลเปลี่ยนส่งผลต่อการวางไข่ของปลา การเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ า ปะการังฟอกขาว 
3) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เช่น ผลผลิตข้าวลดลง ไฟป่าถี่

และรุนแรงมากขึ้น เกิดการกระจายตัวเคลื่อนย้ายของพืชสัตว์ไปในพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
4) เกิดภัยพิบัติน้ าท่วม แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง และพายุโซนร้อน 
5) การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตพลังงานแพงขึ้น 

 
ปัจจุบันชุมชนที่พ่ึงพิงป่าโดยตรง 17,260 ชุมชน โดยจ าแนกเป็นชุมชนในพ้ืนที่คุ้มครอง(อุทยานแห่งชาติ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) 4,232 ชุมชน นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 13,028 ชุมชน และปัจจุบันพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของ
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 1.09 องศาเซลเซียส ฝนสะสมเพ่ิม รูปแบบเปลี่ยน (ตกหนัก แช่ แต่ทิ้งช่วง) โดยมีผลกระทบ
ต่อป่าต่อชุมชนหลักๆ ดังนี้ 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้ พบว่าป่าไม้ไม่ผลัดใบได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขาจะสูญเสีย
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์  ผลผลิตของป่าบางชนิดลดลงจากภาวะความแห้งแล้ง
ยาวนาน มีเกิดไฟป่าที่จะมีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน ปริมาณน้ าท่าจากป่าในช่วงฤดูแล้งน้อยลง  

ผลกระทบต่อชุมชนที่พ่ึงพิงป่า พบว่ามีผลกระทบต่อแหล่งอาหารโดยพบว่าผลผลิตของป่าบางชนิดมีการ
ลดลงในปีที่มีความแห้งแล้งที่ยาวนาน ส่งผลต่ออาหารและรายได้ของชุมชนที่พ่ึงพิงเก็บหาของป่า นอกจากนี้
บริการของระบบนิเวศจากป่า เช่น น้ าเพ่ือการเกษตรก็ลดลงจากที่ปริมาณน้ าท่าที่ลดลงในช่วงฤดูแล้ง และ
นอกจากนี้ชุมชนยังเผชิญความเสี่ยงกับภัยพิบัติธรรมชาติมากขึ้น ทั้งไฟป่าที่รุนแรงมากขึ้น ดินโคลนถล่มบริเวณที่
ลาดชั้น และน้ าท่วมหลากในราบลุ่มน้ า สร้างความเสียต่อพืชผลทางการเกษตร ชีวิตทรัพย์สิน 

 
๒.๒ สถานการณ์นโยบายที่ดิน  ป่าไม้ในปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ระบุให้ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าร้อยละ 40 แบ่งออกเป็น ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 ป่า

เศรษฐกิจร้อยละ  25 และมีกฎหมายใหม่ๆ ออกมาในปี พ.ศ. 2562 หลายฉบับ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ที่ดินป่าไม้ที่เชื่อมโยงกับชุมชน ทั้งการจัดการที่ดินท ากินในเขตป่า ส ารวจการถือครอง ท าแผนการบริหารจัดการใน
พ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ถือครอง ที่ส าคัญที่สัมพันธ์กับชุมชนได้ พ.ร.บ. อุทยานฯ 2562 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(ท่ีท ากินที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่เก็บหาทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้) พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 (แผนการจัดการ 
แบ่งโซน การใช้ประโยชน์พ้ืนที่และทรัพยากร) พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ปลดล๊อคไม้หวงห้ามในพ้ืนที่
เอกสารสิทธิ์ และประกาศรัฐมนตรี ปลดล็อคในพ้ืนที่ สปก.  

มีเป้าหมายให้มีพ้ืนที่ป่าร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2580 (ตามร่างแผนแม่บทการพัฒนาการป่าไม้)  
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 รูปที่ ๓   เนื้อท่ีป่าไม้ในปัจจุบันของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทป่า ป่าอนุรักษ ์ ป่าเศรษฐกจิ 

เป้าหมาย 

(129 ล้านไร่)  

81 ล้านไร่ (25%) 48 ล้านไร่ (15%) 

ปัจจุบัน 

(12 ล้านไร่)  

73  ล้านไร่ ( 22.6%) 29 ล้านไร่ (9%) (ป่าชุมชน  6.29 
ล้านไร่ และป่าอื่น)  

จะบรรลุเป้าหมาย + 7.75 ล้านไร่ 
(2.4%) 

+ 19 ล้านไร่   

(6%) 

เพ่ิม 8.4% หรือ 26.8 ล้านไร่ ถึงจะบรรลุเป้าร้อยละ 40     
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 โดยเป้าหมายที่จะต้องการบรรลุเป้าหมายพ้ืนที่ร้อยละ ๔๐ นั้นต้องเพ่ิมพ้ืนที่ป่าอีกร้อยละ 8.4 หรือ  
26.8 ล้านไร่ โดยเพ่ิมป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์อีกร้อยละ  2.4 คิดเป็น 7.75 ล้านไร่  และเพ่ิมพ้ืนที่ป่านอกเขตป่า
อนุรักษ์ท้ังป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจต้องเพ่ิมอีกร้อยละ 6  รวมพ้ืนที่  19 ล้านไร่ โดยมีก าหนดให้ได้
พ้ืนที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2580  

ในส่วนป่าชุมชนที่ข้ึนทะเบียนกับกรมป่าไม้ปี พ.ศ. 2563 ป่าชุมชน 11,327 แห่ง เนื้อที่รวม 6.29 ล้าน
ไร่ และก าหนดเป้าหมายในปี พ.ศ.  2566 ให้ได้ 15,000 แห่ง มีเนื้อทีร่วม 10 ล้านไร่  ยังมีป่าชุมชนในพื้นอื่นๆ 
อีกท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียน เช่น พ้ืนที่ นสล. ฯลฯ  

ในส่วนพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้งอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้การส ารวจการถือครองที่ดินในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษภ์ายใต้กฎหมายใหม่ปี พ.ศ. 2562 โยพบว่าในพ้ืนที่อนุรักษ์ 226 แห่ง มีจ านวนหมู่บ้าน  4,192 หมู่บ้าน 
รวมพ้ืนที่ดินท ากิน  4,295,501.24 ไร่  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร ู
รูปที่ ๔ ผลการส ารวจการถือครองที่ดินในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง 
 
๒.๓ นโยบายกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เดิมพิธีสารเกียวโตภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) แบ่งกลุ่มประเทศ

ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ต้องการลดและกลุ่มที่ไม่ต้องการลด  แต่ปัจจุบันประชาคมโลกได้ใช้ข้อตกลงปารีส ซึ่งไม่ได้
แบ่งกลุ่มประเทศออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ให้ทุกประเทศนั้นให้ค าม่ันสัญญาว่าจะท าการลดการปลดปล่อยตามศักยภาพ
ความสามารถของตนโดยต้องมีการจัดท ารายงานต่อส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ ส าหรับประเทศไดใ้ห้สัตยาบัน
ข้อตกลงปารีสและต้องจัดส่งรายงานการปล่อยและลดทุก 5 ปี ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของตนเอง หรือ NDC 
(National Determined Contribution)  โดยประเทศไทยตั้งเป้าหมายลดขั้นต่ า 20% ขั้นสูง 25 % ภายในปี 
พ.ศ. 2573 (มติ ครม.เห็นชอบปี พ.ศ. 2558) โดยในปี พ.ศ. 2560 ท า Roadmap ปี พ.ศ. 2561 ท าแผนงาน
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การลดรายสาขา 10 ปี (แผนระหว่างปี พ.ศ. 2564-2573) ทั้งนี้มีข้อสังเกตคือไม่มีภาคป่าไม้ใน NDC มีแต่ภาค
พลังงานขนส่ง อุตสาหกรรมหรือของเสีย   

นอกจากนี้ประเทศไทยมีร่าง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีประเด็นที่สัมพันธ์กับชุมชน 
ชุมชนมีสิทธิ 3 ประการ  (มาตรา 7)  1) ได้รับแจ้งข้อมูลความเสี่ยงและผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจากรัฐเพ่ือให้ชุมชนใช้ในการเตรียมความพร้อม  2)ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในการแก้ไขการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ   3) ได้รับการส่งเสริมการด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีกองทุน
สิ่งแวดล้อมสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ ลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว พัฒนาศักยภาพ(มาตรา 46) 

 

๒.๔ นโยบายที่สัมพันธ์ระหว่างการจัดการที่ดินป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:ความ
เคลื่อนไหวหลัง COP 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
รูปที่ ๕ นายกรัฐมนตรีแถลงการณใ์นที่ประชุม COP ๒๖ 
 
ความเคลื่อนไหวหลังการประชุม COP 26 มีการเคลื่อนไหวในเรื่องการจัดการที่ดินป่าไม้โดยมี ปฏิญญา

กลาสโกว์ ที่ เป็นประกาศผู้น า (Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use) หยุดยั้งการ
สูญเสียป่าไม้และความเสื่อมโทรมของที่ดินภายในปี ค.ศ. 2030 เปลี่ยนผ่านสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ในเวทีดังกล่าวนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ประกาศเรื่องที่ส าคัญ 3 เรื่องได้แก่  
1) ประเทศไทยสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) หรืออีก 28 ปี ข้างหน้า 
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2) ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) หรืออีก 43 ปีข้างหน้า 
3) ปรับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจาก (NDC)จาก 20%  เป็น 40 %  เพ่ือเข้าสู่

เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์เร็วขึ้น 
 เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ให้ความส าคัญภาคป่าไม้หรือที่ดินในแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(NDC) แต่ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรม  คมนาคม  พลังงานและของเสีย ในขณะที่ต่างประเทศให้ความส าคัญกับ
เรื่องนี้ หากประเทศไทยด าเนินการข้อเสนอคือ ควรจะให้ความส าคัญไปกับภาคพลังงานที่จะแก้ไขปัญหาป่าไม้ 
ทีดิ่นควบคู่กันไป (ข้อสังเกตภาคป่าไม้และการใช้ท่ีดินไม่อยู่ใน NDCของไทย VS กับค าประกาศผู้น าในปริญญา
กลาสโกว์ ที่จะหยุดย้ังการสูญเสียป่าและความเสื่อมโทรมของท่ีดิน) 

 
ความคาดหวังต่อภาคป่าไม้ 
จากสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์  (CO2)มีสัดส่วน

ร้อยละ 75 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมด 7 ตัว (4 กลุ่มก๊าซ) ทั้งนี้แหล่งที่มาของการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซต์มาจากเผาไหม้พลังงานฟอลซิลทั้งน้ ามัน ถ่านหิน ในส่วนของภาคป่าไม้นั้นไม่มีการปลดปล่อย
แม้ว่าจะมีการปล่อยเช่น เกิดไฟป่า แต่ก็มีการดูดคาร์บอนไดออกไซต์มาเพ่ือใช้ในกระบวนสร้างความเติบโตของ
ต้นไม้เมื่อค านวณสุทธิก็จะพบว่าการปลดปล่อยติดลบ หรือมีการดูดกลับมากกว่าปลดปล่อยนั้นเอง และจากกลไก
ธรรมชาติที่ต้นไม้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในการเจริญเติบโตจึงมีคาดหวังต่อภาคป่าไม้ต่อการสร้าง
ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) 

 

          
รูปที่ ๖ CO2 มีสัดส่วนร้อยละ ๗๕ และกลไกการดูดกลับ CO๒ ของต้นไม ้
 
 แต่อย่างไรก็ตามหากภาคส่วนอ่ืนไม่พยายาม หรือมีมุ่งมั่นตั้งใจในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

และมาใช้ตัวเลขของภาคป่าไม้ในการชดเชย (carbon offset) ผ่านการซื้อขายคาร์บอนแบบตลาดเสรีการเข้าสู่
ความเป็นกลางของคาร์บอนก็เป็นเรื่องยาก เกิดความไม่เป็นธรรมได้เพราะการลดปลดการปล่อยในกระบวนการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆ หรือการดักจับคาร์บอนซึ่งอาจมีต้นทุนสูง ภาคเอกชน
บางส่วนก็ไม่อยากมีต้นทุนเพ่ิม จึงมีความต้องการซื้อเครดิตแทนซึ่งง่ายกว่า เพ่ือท าให้กระบวนการผลิตของตนเอง
ยังคงด าเนินการได ้สร้างก าไรเท่าเดิมหรือมากข้ึน 
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จากรายงานพบว่าภาคป่าไม้ในรูปที่ ๗ พบว่า มีส่วนติดลบการปล่อย ส่วนภาคพลังงาน (สีน้ าตาล เหลือง) 
ปล่อยขึ้นเล็กน้อย มีนัยน าไปสู่การสร้างความเป็นกลาง แต่เกิดไม่ได้หากเส้นด้านบนไม่พยายามลด เพ่ือไปเพ่ิมสี
เขียว ดังนั้นจะท าอย่างไรที่จะร่วมกันสะท้อนข้อกังวลนี้สู่นโยบาย 

 

 
รูปที่ ๗ สัดส่วนการปลดปล่อยของแต่ละภาคส่วนกับความเป็นกลางทางคาร์บอน 
 
สิ่งที่อยากเห็น ความเป็นกลางของคาร์บอน ที่จะต้องสมดุลกันนโยบาย ภาคป่าไม้มีบทบาทมากขึ้น 

หลังจากการประชุม COP ๒๖ มีความเคลื่อนไหวภาคป่าไม้มากขึ้น ภาครัฐไดใ้ห้ความส าคัญในการปลูกป่า ฟื้นฟูป่า 
โดยให้การสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมร่วมกับกรมป่าไม้ กรมทะเลชายฝั่งสนับสนุนการปลูก
ป่าในพ้ืนที่ของรัฐ ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในการปลูก คาร์บอนเครดิตอาจจะไปชดเชยของตนเอง เช่น ป่าสงวน
แห่งชาติ เอกชนลงทุนปลูกไม้ เอกชนได้ร้อยละ 90 รัฐได้ร้อยละ 10  ในปี  พ.ศ. 2580 มีการฟ้ืนฟูป่าให้ได้มาก
ถึง 120 ล้านไร่ ป่าธรรมชาติ 11 ล้านไร่ ทั้งป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน ป่าชายเลน รวมไปถึงพ้ืนที่ สปก. คทช.  
สวนป่าของ ออป. ในปี พ.ศ.  2580 จะมีศักยภาพดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์กลับรวม  120 ล้านตันคาร์บอนได
ออกไซต์ โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายในแต่ละประเภทป่าดังรูปที่ ๘ 
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 รูปที่ ๘ พ้ืนทีเ่ป้าหมายในการสนับสนุนการปลูกป่าเพ่ือดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์ 120 ล้านตัน 

 
ข้อสังเกตให้ช่วยคิด /// ความเป็นกลางทางคาร์บอน หักลบแล้วส่วนที่ปล่อยภาคพลังงาน คมนาคม ของ

เสีย หากเอกชนที่ปล่อยไม่พยายามลดของตนเองก่อนมาใช้ภาคป่าไม้ในภาพรวมของประเทศไม่เกิดความเป็นกลาง
ที่ตั้งไว้ เมื่อพูดถึงความเป็นกลาง จะต้องให้ความมั่นสัญญาลดให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะมาใช้ภาคป่าไม้ ชดเชยผ่าน
กลไกตลาดเสรี มีการซื้อขายคาร์บอนซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อการลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของโลก และอาจจะเกิด
โครงการปลูกป่าเพ่ือเก็บกักคาร์บอนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลต่อพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ต่อวิถีความเป็นอยู่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประเด็นนี้ของภาคประชาสังคม
ระหว่างการประชุม COP 26 ที่ผ่านมา  

 
 ๒.๔ ปัญหาความท้าทาย   

1) มีการจัดการที่ดิน ป่าไม้ ยังไม่เชื่อมโยงกัน ท าให้การจัดการป่าอย่างมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ มีการ
แยกกันระหว่างพ้ืนที่ป่าชุมชน  ป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่เกษตร การท างานระหว่างหน่วยงานไม่เชื่อมโยงหรือบูรณาการกัน  
รวมไปถึงนโยบายการจัดการที่มาจากบนลงล่างส่วนกลาง - จังหวัด – อ าเภอ และต าบล  
 2) ความพยายามรักษาป่า แต่มีนโยบายโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ลงไปในพ้ืนที่ เช่น โครงการพัฒนา
แหล่งน้ า ทั้งในพ้ืนที่ป่าและนอกเขตป่า  ทั้งนี้นโยบายการของรัฐยังย้อนแย้งกับเป้าหมายการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าของ
ประเทศ และกลไก REDD+ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีความผลักดันสร้างเขื่อน
ในเขตป่าจ านวนมาก 
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 3)  ความม่ันคงในที่ดินท ากินของชุมชนในเขตป่าในพื้นที่คุ้มครอง หลังจากการส ารวจการถือครองที่ดินท า
กินเสร็จแล้วกว่า 4,232 ชุมชน เนื้อที่รวม 4.43 ล้านไร่  รวมทั้งที่ดิน คทช.นอกพ้ืนที่อนุรักษ์ กระบวนการล่าช้า
ส่งผลต่อกระบวนการเปลี่ยนระบบการผลิตสู่วนเกษตร เกษตรผสมผสานที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศผืนป่า 

4) การรับรองสิทธิในต้นไม้ในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ พ้ืนที่ สปก. ยังไม่ครบทั้งกระบวนการ ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก  รวมทั้งกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์จากบริการทางนิเวศจากป่า  

5) กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวสู่ระบบที่มีความยั่งยืน หลากหลายนั้นนอกจาก
แรงจูงใจทางนโยบายแล้วการจัดการภาวะหนี้สิน และการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่านยังเป็นเรื่องที่ยังท้าทาย ยังขาด
กลไกการสนับสนุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน 

6) กลไกการชดเชยคาร์บอนระหว่างภาคป่าไม้กับภาคอ่ืนผ่านระบบซื้อขาย อาจน าไปสู่ความไม่เป็นธรรม 
และภาพรวมการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

7) ยังขาดการน าเครื่องมือการขอฉันทานุมัติ หรือ F-PIC มาใช้ในโครงการที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน
รวมทั้งโครงการปลูกป่า 
 
๒.๕ ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้ที่ดินและจัดการป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ข้อเสนอเชิงหลักการ  
1) ชุมชนมีสิทธิในการเข้าถึง และจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้เพ่ือการปรับตัวอย่างเป็นธรรม(การรับรอง

สถานภาพที่ดินยังเป็นไปอย่างล่าช้า)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลจัดการป่า  (Mitigation) และเป็นฐานในการ
ปรับตัวของชุมชนที่พ่ึงพิงป่า โดยชุมชนที่มีความเปราะบาง 

2) การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือหนุนเสริมให้สร้างกลไกการจัดการร่วม
ในระดับพ้ืนที่ผ่านคณะท างานปฏิรูปการกระจายอ านาจ เช่น การถ่ายโอนภารกิจไฟป่า  แนวทางนโยบาย คทช. ที่
จะกระจายไปสู่ทุกๆพ้ืนที่  

3) การฟ้ืนฟูและจัดการเชิงภูมิทัศน์ป่าไม้ (Forest landscape restoration and management)  ให้
เกิดการเชื่อมโยงทั้งพ้ืนที่ป่า ที่ท ากิน ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ าเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศโดยรวม 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข (mitigation) ...ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
1) จัดท าขอบเขตและเครื่องหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ ที่ท าดินให้เกิดความชัดเจนเพ่ือใช้ในการป้องกันดูแล

ป่าร่วมกันทั้งในพ้ืนที่คุ้มครอง 4.29 ล้านไร่ 4 ,300 ชุมชุมชน  รวมทั้งพ้ืนที่ คทช. ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 12 
ล้านไร่ซึ่งยังมีการจัดสรรที่ดินได้น้อยมาก  

2) การจัดการไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมในระดับภูมิทัศเชื่อมโยงทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน พ้ืนที่เกษตรกรรม 
โดยใช้กลไกระดับจังหวัดได้แก่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆ  เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่าย ทสม. โดยมีการสนับสนุน
จากหลายภาคส่วนทั้ง อปท. ซึ่งมีการกระจายอ านาจเรื่องไฟป่าแล้ว ทั้งนี้ปรับเปลี่ยนจากนโนบายห้ามเผามาเป็น
การจัดการเชื้อเพลิง (จากเวทีโต๊ะกลมไฟป่า) 
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3) สนับสนุนเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังการบุกรุกพ้ืนที่ป่าร่วมกันทั้งในพ้ืนที่คุ้มครอง (คณะกรรมการร่วม
ติดตามทั้งระดับชุมชนและระดับพ้ืนที่) รวมทั้งเครือข่ายป่าชุมชนแต่พ้ืนที่ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น CF 
Portal โดยร่วมมือกับ อปท. เช่นที่อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  

4) ต้องศึกษาผลกระทบการซื้อขายคาร์บอนภาคป่าไม้กับภาคส่วนอ่ืนอย่างรอบคอบ ละเอียด แม้ว่าจะ
เป็นภาคสมัครใจภายในประเทศก็ตาม เพราะเป็นเรื่องระดับชาติเกี่ยวข้องกับความเป็นกลางทางคาร์บอน และNet 
Zero emission ของประเทศไทย ร่าง พรบ. CC  และเก่ียวพันธ์กับ UNFCCC 

5) สร้างกติกา ข้อตกลง เงื่อนไขหากต้องมีการซื้อขายเพ่ือชดเชยภาคอ่ืนกับภาคป่าไม้ เช่น ต้องท าการลด
ของตนเองให้ได้ 90-95 % ก่อน เพราะจะมีผลต่อกับความเป็นกลางคาร์บอน (Carbon neutrality) และ Net 
Zero Emission 

6)) การให้มีการรับรองต้นไม้และการใช้ประโยชน์จากไม้ที่ชุมชนปลูกในพ้ืนที่ท ากินนอกจากการปลดล๊อค
ในพ้ืนที่ เอกสารสิทธิ์ สปก. โดยเฉพาะในพ้ืนที่ คทช เพื่อสร้างแรงจูงใจ 

 
ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการที่ดินไม้ด้านปรับตัว (ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภาพภูมิอากาศของ

ภาคป่าไม้ 
1) รัฐต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยง

และผลกระทบ ให้กับชุมชน และหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการวางแผนการจัดการที่ดินป่าไม้ 
2) พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับผืนป่า (Eco-friendly) เชื่อมโยงกับกลไกการสนับสนุน

ต่างๆ ทั้ง PES โดยทั้งในพ้ืนที่คุ้มครอง 4.29 ล้านไร่ 4,300 ชุมชุมชน  
3) ยกระดับการจัดการป่าชุมชนให้มีผลผลิตหลากหลายเพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหาร เสริมสร้างรายได้ 

เพ่ิมพูนบริการทางนิเวศ เช่น น้ าจากป่าเพ่ือสนับสนุนระบบการผลิตทั้งการเกษตร การปศุสัตว์ เชื่อมโยงกับการ
พัฒนากองทุนป่าชุมชนและสวัสดิการคนดูแลป่า   

4) ป่าในพ้ืนที่ท ากิน สร้างป่านอกเขตป่า forest on farm/ tree on farm (ป่าเศรษฐกิจ ป่าครอบครัว 
วนเกษตร) โอกาสเพ่ิมพ้ืนที่ป่า 26 ล้านไร่ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เน้นพ้ืนที่ที่จะเชื่อมต่อป่า 
(corridor) โดยเน้นพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ สปก. และพ้ืนที่ คทช. ลุ่มน้ า 3 ,4, 5 ซึ่งมีพ้ืนที่กว่า 3.7 ล้าน ให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความม่ันคงทางอาหาร  

5)จัดการแหล่งน้ าขนาดเล็กแทนการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ เพ่ือลดผลกระทบต่อผืนป่าโดยเฉพาะใน
ผืนป่าอนุรักษ์ ควรเก็บผืนป่าไว้ท าหน้าที่เก็บกักคาร์บอน ส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งน้ าโดยชุมชนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตในที่ดินท ากินของตนเอง  

6) พัฒนากลไกการสนับสนุนเพ่ือการปรับตัว ทั้งในรูปแบบกองทุนและรูปแบบอ่ืนๆที่ไม่ใช่ตัวเงิน ช่วงการ
เปลี่ยนผ่านพืชเดี่ยวไปสู่พืชหลากหลาย ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืนที่เป็นปรับตัว
บนระบบนิเวศเป็นฐานสร้างผลผลิตและบริการทางนิเวศอ่ืนๆ ที่น าไปสู่ความม่ันคงทางด้านอาหาร และส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดี 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการที่ดินป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กลไกการสนับสนุน
ชุมชนในการจัดการที่ดินป่าไม้และการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต การพัฒนาศักยภาพ ความเป็นธรรม อ่ืนๆ 
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1. สนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีดูแลป่า ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่ามีระบบการผลิตที่เป็น
มิตรกับผืนป่า เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน ใช้พลังผู้บริโภคในการขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าไม้
ไทยร่วมกัน 

2) ให้น ามาตรการป้องกันผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Safeguard) และ ขอฉันทานุมัติจาก
ชุมชน (F-PIC) มาก ากับโครงการต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในประเทศไทย รวมทั้งโครงการปลูกป่าด้วย 

3) พัฒนาศักยภาพชุมชนที่มีความเสี่ยง กลุ่มเปราะบางจากผลกระทบจาก CC ในการวางแผนการจัดการ
ที่ดิน ป่าไม้เพ่ือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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๓. ความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้ที่ดินและจัดการป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
กลุ่มที่ 1 ด้านการป้องกันแก้ไข (mitigation) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ 

 
ร่างข้อเสนอ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบ 

1. ระดับหลักการ 
1. 1 ชุมชนมีสิทธิในการเข้าถึง และจัดการ
ทรัพยากรที่ดินป่าไม้เพื่อการปรับตัวอย่างเป็น
ธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลจัดการ
ป่า  (Mitigation) และเป็นฐานในการปรับตัวของ
ชุมชนที่พึ่งพิงป่า โดยชุมชนที่มีความเปราะบาง 

- เข้าถึงบริบทชุมชน เข้าถึงข้อมูล เป็นฐานในการให้ชุมชนเข้า
มาร่วมในการจัดการดูแลและป้องกัน  
- เข้าถึงและแบ่งปัน กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
- ชุมชนตระหนัก เข้าใจ รับรู้ข้อมูลร่วมกันและเข้ามามีส่วน
ร่วม  
- ให้ยกเว้น “ไม่เป็นไปตามกฎหมายบทบัญญัติ” ท้ายมาตรา
ตามพ.ร.บ.  

 
 
- กลุ่มคนหลากหลายในการใช้
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

1.2 การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ในการ จัดการ
ทรัพยากรป่าไม้เพื่อ หนุนเสริมให้สร้างกลไกการ
จัดการ ร่วมในระดับพื้นที่ผ่านคณะท างาน ปฏิรูป
การกระจายอ านาจ 

- สัดส่วนคณะกรรมการกระจายอ านาจไม่ใช่โดยต าแหน่งเป็น
หลัก ควรมีองค์กรชาวบ้าน องค์กรชุมชน สัดส่วนหญิง ชาย
เข้าไปอยู่ในกลไก  
- พ.ร.บ.กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นไม่เบ็ดเสร็จควรกระจาย
อ านาจให้สมบูรณ์มากข้ึน ทั้งหน้าที่ ภารกิจและงบประมาณ  

-  

1.3 การฟื้นฟูและจัดการเชิงภูมิทัศน์ป่าไม้ 
(Forest landscape restoration and 
management)  ให้เกิดการเชื่อมโยงท้ังพื้นที่ป่า 
ที่ท ากิน ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ าเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งให้ระบบนิเวศโดยรวม 

- ใช้พื้นที่ตัวตั้ง (ระดับท้องถิ่น) รวมกันเป็นลุ่มน้ าในระดับ
อ าเภอ จังหวัดและด าเนินการแบบบูรณาการ ใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการท างานร่วมกัน  
- ป่าชายเลน ที่จะต้องจัดท าแผนตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลาย
น้ า แต่ติดปัญหาการพัฒนาพ้ืนที่ ยังคงต้องขออนุญาตการใช้
พ้ืนที่กับส่วนงานที่เก่ียวข้อง (ปลดล๊อค)  
- คทช.พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติด าเนินการเฉพาะลุ่มน้ า 3,4,5  
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ร่างข้อเสนอ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบ 
/1 ชุมชนครอบคลุมทั้ง 1 – 5 แต่คทช. ด าเนินการเฉพาะ
ส่วน จะท าอย่างไร?  
- การพัฒนาบุคลากรของรัฐ 

2. ด้านการป้องกันแก้ไข (mitigation) 
ร่างข้อเสนอ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบ 

2.1 จัดท าขอบเขตและเครื่องหมายแนวเขตที่ ดิน
ป่าไม้ ที่ท าดินให้เกิดความชัดเจนเพื่อใช้ใน การ
ป้องกันดูแลป่าร่วมกันทั้งในพื้นที่คุ้มครอง 4.29 
ล้านไร่ 4,300 ชุมชุมชน รวมทั้งพื้นที่ คทช. ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 12 ล้านไร่ซึ่งยังมีการ
จัดสรรที่ดินได้น้อยมาก  

- การท าให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ชุมชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ปัญหา การมีส่วนร่วมชุมชนน้อย ชุมชนมีฐานข้อมูล 
แต่ไม่ยอมรับฐานข้อมูลของชุมชน  
- แนวเขตท่ีดิน  ป่าไม้ ยกระดับจัดท าฐานข้อมูลระดับต าบล
และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนนั้นๆ  
-  การแบ่งโซนการจัดการในพ้ืนที่ป่าชายเลน  

 

2.2 การจัดการไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมในระดับ ภูมิ
ทัศเชื่อมโยงท้ังป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน พื้นที่
เกษตรกรรม โดยใช้กลไกระดับจังหวัดได้แก่สภา
ลมหายใจจังหวัดต่างๆ  เครือข่ายป่าชุมชน 
เครือข่าย ทสม. โดยมีการสนับสนุนจากหลายภาค
ส่วนทั้ง อปท. ซ่ึงมีการกระจายอ านาจเรื่องไฟป่า
แล้ว ทั้งนี้ปรับเปลี่ยนจากนโนบายห้ามเผามาเป็น
การจัดการเชื้อเพลิง(จากเวทีโต๊ะกลมไฟป่า) 

-  การกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นนอกจากพ้ืนการถ่ายโอน
ภารกิจในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วควรถ่ายโอนภารกิจหรือ 
MOU ร่วมกับพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ในการจัดการไฟป่าอย่างมีส่วน
ร่วม  
- มองภูมิทัศน์การจัดการไฟป่าระดับพ้ืนที่  ไม่ใช่เอาระดับ
จังหวัดมาจัดการอย่างเดียว รวมไปถึงการเชื่อมโยงไฟป่า กับ
ประเด็นหมอกควันประเทศเพ่ือนบ้าน และหมอกควันที่
เกิดขึ้นจากในเมืองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการจะท า
อย่างไร  
-  ไฟป่าระหว่างจังหวัด ที่จะต้องมีแผน โครงสร้างการบริหาร
จัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
- การ เอาจริ ง เอาจั งของภ าครัฐ  (อีส าน )และจั ดสรร

 



17 

 

ร่างข้อเสนอ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบ 
งบประมาณประจ าปีมาด าเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี
ก่อนที่จะด าเนินการปีถัดไป  
- ความพร้อมในการการถ่ายโอนภารกิจ ความเข้าใจและการ
ด าเนินการของท้องถิ่น เช่น การเฝ้าระวัง การจัดการ  
- PM 2.5 แหล่งที่มาจากทุกแหล่งก าเนิดไม่ชัดเจน ข้อเสนอ 
การท าข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

2.3 สนับสนุนเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังการ บุกรุก
พื้นที่ป่าร่วมกันทั้งในพื้นที่คุ้มครอง 
(คณะกรรมการร่วมติดตามทั้งระดับชุมชนและ
ระดับพื้นที่) รวมทั้งเครือข่ายป่าชุมชนแต่พื้นที่ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น Nan Portal 
โดยร่วมมือกับ อปท.  
 

- การใช้ระบบข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชนในการติดตาม รวมไปถึง
กลไกในระดับท้องถิ่น  (ท้องที่  ท้ องถิ่น  องค์กรชุมชน) 
ตรวจสอบร่วมกัน  
- การใช้อ านาจท้องถิ่นในการรับรองกลไกและระบบข้อมูล 
โดยเสนอให้คณะกรรมกระจายอ านาจ  ให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น สนับสนุนให้ท้องถิ่นออกเป็นข้อบัญญัติต าบล
..  

คณะกรรรมการสิทธิฯ มีคณะกรรมการ
ระดับต าบลที่เป็นกลไกร่วมในการ
จัดการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2.4 ต้องศึกษาผลกระทบการซื้อขายคาร์บอน 
ภาคป่าไม้กับภาคส่วนอ่ืนอย่างรอบคอบ ละเอียด 
แม้ว่าจะเป็นภาคสมัครใจภายในประเทศก็ตาม 
เพราะเป็นเรื่องระดับชาติเกี่ยวข้องกับความเป็น
กลางทางคาร์บอน และNet Zero emission 
ของประเทศไทย ร่าง พรบ. CC  และเกี่ยวพันธ์กับ 
UNFCC 

- ควรด าเนินการมากกว่าการศึกษาแต่ เอาข้อเสนอของ
ชาวบ้านเพ่ิมเติมในการด าเนินการ รวมไปถึงปัญหาที่แท้จริง
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- การแยกส่วนของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
คาร์บอน น ามาเชื่อมโยงให้ชาวบ้านได้รับรู้ข้อมูลและเห็น
ข้อมูลร่วมกัน  
 

 

2.5 สร้างกติกา ข้อตกลง เงื่อนไขหากต้องมีการ 
ซื้อขาย เพื่อชดเชยภาคอ่ืนกับภาคป่าไม้ เช่น ต้อง
ท าการลดของตนเองให้ได้ 90-95 % ก่อน 

- ควรไปอยู่รวมกับข้อ 2.4  
- การปลูกไม้ที่ไม่ใช่ซื้อ -ขายคาร์บอน แต่เป็นกองทุนหนุน
เสริมการปลูก หรือการลดหย่อนภาษี   
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ร่างข้อเสนอ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบ 
เพราะจะมีผลต่อกับความเป็นกลางคาร์บอน 
(Carbon neutrality) และ Net Zero 
Emission 
2.6 การให้มีการรับรองต้นไม้และการใช้ 
ประโยชน์จากไม้ที่ชุมชนปลูกในพื้นที่ท ากิน
นอกจากการปลดล๊อคในพื้นที่ เอกสารสิทธิ์ สปก. 
โดยเฉพาะในพื้นที่ คทช เพื่อสร้างแรงจูงใจ 

- ปลดล๊อคในการจัดการทั้งระบบ รวมไปถึงการซื้อ - ขาย 
สร้างแรงจูงใจมากข้ึน  
-  
 

 

 
 
กลุ่มที่ 2 ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation) 

ร่างข้อเสนอ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบ 
1 ระดับหลักการ 
1. 1 ชุมชนมีสิทธิในการเข้าถึง และจัดการ ทรัพยากรที่ดินป่า
ไม้เพื่อการปรับตัวอย่างเป็นธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดูแลจัดการ ป่า  (Mitigation) และเป็นฐานในการปรับตัว ของ
ชุมชนที่พึ่งพิงป่า โดยชุมชนที่มีความ เปราะบาง 

1) ต้องการให้มีการระบุให้ชัดเจนว่ามี
มาตร การรับรองในทางกฎหมายสิทธิ
ชุมชน สามารถเข้าถึง และสิทธิการจัดการ 
การพ่ึงพิง ทรัพยากร ชุมชนสามารถออก
กติกา ระเบียบ ของชุมชนได้อย่างเป็น
ธรรม  
2) รัฐต้องมีงบประมาณสนับสนุนให้ชุมชน 
รวมถึงชุมชนที่เปราะบาง และมีระเบียบ ที่
เข้าถึงง่าย  ให้ชุมชนสามารถมีสิทธิในการ 
จัดการและบริหาร  แต่ข้อเสนอการเข้าถึง 
งบประมาณท าอย่างไร  …  

1) ป่าชายเลน มีกฎหมาย โดยมีการขึ้น
ทะเบียนเป็นชุมชนชายฝั่ง จากนั้น ชุมชน
สามารถออกกฎระเบียบ ม.18 แต่ใน
ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ตามกฎหมายได้ 
เนื่องจาก ไม่รู้ว่ามีกฎหมายนี้ และไม่รู้ว่าจะ
ใช้กฎหมายนี้ เป็นเครื่องมือ ได้อย่างไร  
- ม.18 ของป่าชายเลนมีเงื่อนไขหรือ
ข้อจ ากัด หรือไม่    
 
2) งบประมาณจากภาครัฐที่เป็นหลัก 
อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ กิจกรรมที่
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ร่างข้อเสนอ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบ 
3) เสนอให้มีการบูรณาการประเด็นเรื่อง 
การปรับตัว การเสมอภาคทางเพศ ให้
ความ ส าคัญของกลุ่มเปราะบาง ในทุก
ระดับ  

ชุมชนด าเนินการด้วยตนเอง  
2) กระบวนการและกลไกของภาครัฐในการ
สนับสนุนการจัดการป่าเป็นไปอย่างล่าช้า 
(ระดับจังหวัด น่าน) 
2) งบประมาณเปลี่ยนไปอยู่กับหน่วยงาน
อ่ืน ชุมชนเป็นเพียงผู้เข้าร่วมแต่ไม่ใช่่
เจ้าภาพ  
3) ชุมชนที่อยู่ระหว่างการไปขอขึ้น พรบ.
ป่าชุมชน แต่พื้นที่อยู่ระหว่างการถูก
ประกาศเป็นพ้ืนที่ห้ามล่า ใช้แนวทางการ
รับรองสิทธิโดยใช้แนวทางท่ีภาคเอกชนเข้า
มา หรือภาครัฐ เช่น น่าน sandbox มา
ช่วยรับรอง 

1.2 การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
เพื่อหนุนเสริมให้สร้างกลไกการจัดการร่วมในระดับพื้นที่ผ่าน
คณะท างานปฏิรูปการกระจายอ านาจ 

1) ต้องการให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์
อย่าง เท่าเทียม เป็นธรรม ผ่านกลไก
ท้องถิ่น  เช่นการกระจายภาษีที่ได้รับมา  
2) การกระจายอ านาจไปยังองค์กร หรือ
เครือ ข่ายชาวบ้านอื่น เนื่องจากกลไก
ท้องถิ่นอาจ จะมีข้อจ ากัด  
3) ภารกิจใดที่ไม่เกี่ยวหรือมากไปของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจะตัด
ออก  
4) ไม่จ ากัดสิทธิ พรบ.องค์กรไม่แสวงหา 
ผลก าไร หรือองค์กรท้องถิ่น  

1) กลไกความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มี
อยู่ คืนให้กับชุมชน ตอนนี้ได้ผ่านกลไก
ท้องถิ่นแค่ 5% ซึ่งถือว่าน้อย ควรจะ
มากกว่า 20-50%  ถ้าไม่มีรายได้ อย่าง
น้อยก็มีเงินจากงบแผ่นดิน แต่ถ้าอุทยาน
หรือพ้ืนที่ใด มีรายได้มาก ก็จะต้องคืนกลับสู่
ชุมชนมากด้วย  
 
1) พรบ.ป่าชุมชนและพรบ.อุทยาน ต้องมี
การออกแบบการจัดการรายละเอียด ที่ไม่
ยึดกับโครงสร้างหลัก เช่น กรมป่าไม้ มาก
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ร่างข้อเสนอ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบ 
จนเกินไป  
 
 

1.3 การฟื้นฟูและจัดการเชิงภูมิทัศน์ ป่าไม้ (Forest 
landscape restoration and management)  ให้เกิดการ
เชื่อมโยงท้ัง พื้นที่ป่า ที่ท ากิน ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ าเพื่อ สร้าง
ความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศโดยรวม 

1) เสนอการจัดการไฟป่า หมอกควัน 
ระหว่างประเทศ โดยเป็นข้อเสนอไปยัง 
ASEAN ให้มีความร่วมมือในระดับภูมิภาค  
ให้มีการจัดการและการเชื่อมโยงภูมิทัศน์
ใกล้เคียงที่อาจจะส่งผลกระทบซึ่งกันและ
กัน  
2) เสนอให้การจัดการภูมิทัศน์ต้องไม่ ลืม
ชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ ของภูมิ
ทัศน์  
3) ขอให้ค านึงถึงปัญหาเฉพาะในแต่ละ ภูมิ
ทัศน์ ให้เหมาะสมกับบริบท  เช่น บางภูมิ
ทัศน์ต้องมีทุ่งหญ้าเพ่ือเลี้ยงสัตว์  ไม่เฉพาะ
ต้นไม้ใหญ่  

 
 
 
 
 
 

3) เพราะคนในเมืองมักจะมองแยกส่วน 
มองไม่เห็นคนในชุมชน  

2 ระดับปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation) 
ร่างข้อเสนอ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบ 

2.1 รัฐต้องพัฒนาระบบฐาน ข้อมูล และสนับสนุนข้อมูลด้าน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ เสี่ยงและผลกระทบ ให้กับ 
ชุมชน และหน่วย งานระดับพ้ืนที่ ในการวางแผนการจัดการที่ ดิน
ป่าไม้ 

-ฐานข้อมูลต้องค านึงถึงองค์ความรู้ด้านภูมิ
ปัญญา การสังเกตุโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือการจัดการทรัพยากร การรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
-ฐานข้อมูลต้องมีการจ าแนกประเภท 
ให้กับกลุ่มเฉพาะ มีการแยกเพศ กลุ่มผู้ 
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ร่างข้อเสนอ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบ 
เปราะบาง เพ่ือให้ได้รับการตอบสนองที่
ตรง กับความต้องการของกลุ่ม  
-ฐานข้อมูลสามารถเป็นไปเพ่ือการตอบ
โจทย์ชีวิต  
-การสนับสนุนให้มีการเข้าถึงฐานข้อมูล ซึ่ง
ส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นข้อมูลดิจิตอล ท าให้
เกิดการเข้าถึงของชุมชน และส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดการใช้เทคโนโลยี  
 

2.2 พัฒนาและส่งเสริมระบบ การผลิตที่เป็น มิตรกับผืนป่า (Eco-
friendly) เชื่อมโยง กับกลไกการสนับสนุนต่างๆ ทั้ง PES โดย ทั้ง
ในพ้ืนที่คุ้มครอง 4.29 ล้านไร่ 4,300 ชุมชุมชน  

-การปรับตัวจากเกษตรนิเวศ เป็นเชิงท่อง 
เที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา
เชิงลึกท าอย่างไรไม่ให้เกิดการป้องกันไม่ให้
เกิดการรื้อถอนทีหลัง เช่น กรณีภูทับเบิก  
-ก า ร เส น อ ให้ ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ เป็ น
ผู้ประกอบการได้  
-ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ได้ ผ ล เสี ย  carbon 
footprint ของเกษตรนิเวศ ท่องเที่ยว มีค่า
เท่าไร  
-การมีกลไก ให้คนปลายน้ า จัดสรรงบก าไร 
ให้คนต้นน้ า เกิดการสร้างแรงจูงใจ โดยใช้
เงื่อนไขทางภาษี เป็นต้น  

 

2.3 ยกระดับการจัดการป่าชุมชน ให้มีผล ผลิตหลากหลายเพื่อ
ความมั่นคงทางด้านอาหาร เสริมสร้าง รายได้ เพิ่มพูนบริการทาง

-สนับสนุนให้ชุมชนสามารถพึงตนเองได้ 
บนฐานทรัพยากร มี ความมั่ นคงทาง
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ร่างข้อเสนอ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบ 
นิเวศ เช่น น้ าจากป่าเพ่ือสนับสนุน ระบบการ ผลิตทั้งการเกษตร 
การปศุสัตว์ เชื่อมโยงกับ การพัฒนากองทุนป่าชุมชนและ
สวัสดิการคนดูแลป่า   

อาหาร  

2.4 ป่าในพ้ืนที่ท ากิน สร้างป่า นอกเขตป่า forest on farm/ 
tree on farm (ป่าเศรษฐกิจ ป่าครอบครัว วนเกษตร) โอกาสเพิ่ม
พ้ืนที่ป่า 26 ล้านไร่ ควบคู่กับ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เน้น
พ้ืนที่ที่จะ เชื่อมต่อป่า (corridor) โดยเน้นพ้ืนที่ กรรมสิทธิ์ สปก. 
และพ้ืนที่ คทช. ลุ่มน้ า 3,4, 5 ซึ่งมีพ้ืนที่กว่า 3.7 ล้าน ให้มีความ
หลาก หลาย ทางชีวภาพ ความม่ันคงทางอาหาร  
 

  

2.5 จัดการแหล่งน้ าขนาดเล็ก แทนการ พัฒนาแหล่งน้ าขนาด
ใหญ่ เพือ่ลดผลกระทบ ต่อผืน ป่าโดยเฉพาะในผืนป่าอนุรักษ์ ควร 
เก็บผืนป่าไว้ท าหน้าที่เก็บกักคาร์บอน ส่งเสริมการบริหารจัด การ
แหล่งน้ าโดย ชุมชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  

2.6  พัฒนากลไกการสนับสนุนเพื่อการ ปรับตัว ทั้งในรูปแบบ 
กองทุน และ รูปแบบ อ่ืนๆที่ไม่ ใช่ตัวเงินเพ่ือส่งเสริมการปรับ 
เปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืนที่เป็นปรับตัวบนระบบ
นิเวศเป็นฐานสร้างผลผลิตและบริการทางนิเวศอ่ืนๆ ที่น าไปสู่ 
ความมั่นคงทางด้านอาหาร และส่งเสริม สุขภาวะที่ดี 

  

2.7  การบูรณาการองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น และความรู้
เชิงวิทยาศาสตร์  

ชนเผ่าพ้ืนเมืองมีความรู้ความเชื่อ เลือกสิ่ง
ที่ดีที่ เป็นความรู้ดั้งเดิม และความรู้แบบ
นวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถน ามาใช้ใน
การปรับตัว เสริมสร้างความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แล้ว ก็อาจจะน ามาปรับใช้ต่อ
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ร่างข้อเสนอ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบ 
ได ้ 
ปัจจุบันชุมชนต้องมีการปรับตัวในภาวะที่มี
ความท้ าทายอยู่ มากแล้ว ดั งนั้ น  การ
ปรับตัวที่ถูกมองเห็นจะถูกหยิบยกขึ้นมา 
แต่ยั งไม่ มี การปรับตั ว  พู ดถึ ง เรื่ องจิ ต
วิญญาณ  รากเหง้า วัฒนธรรมของชุมชน  
การสร้างการเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย เรื่อง
การปรับตัว การสร้างอาชีพ  

2.8 ข้อเสนอต่อภาครัฐในการร่วมปรับตัว  ภาครัฐควรต้องมีการบริหารงานอย่างมีธรร
มาภิบาล ความโปร่งใส  
ภาครัฐควรมาเป็นฝ่ายสนับสนุน ติดตาม 
ให้ค าแนะน า แก่ภาคประชาสังคมหรือ 
อปท ในการปรับตัว อาจจะท าให้ เกิด
ประสิทธิภาพกว่าหรือไม่  

การตั้งเป้าของประเทศ ถูกต้องหรือไม่ 
จริงๆ แล้วการตั้งเป้าหมายควรมาจาก
ท้องถิ่น การสร้างรากฐานให้ชุมชนมีความ
มั่นคง ที่ต้องอยู่ได้ หรือไม่  
 

  

กลุ่มที่ 3 กลไกการสนับสนุนชุมชนในการจัดการที่ดินป่าไม้และการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต การพัฒนาศักยภาพ ความเป็นธรรมทางสังคม 

ร่างข้อเสนอ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบ 
ระดับที่ 1 เชิงหลักการ 
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ร่างข้อเสนอ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบ 
1. 1 ชุมชนมีสิทธิในการเข้าถึง จัดการ ได้รับประโยชน์ และ
มีส่วนร่วมตัดสินใจในทรัพยากรที่ดินป่าไม้เพ่ือการปรับตัว
อย่างเป็นธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลจัดการ
ป่า  (Mitigation) และเป็นฐานในการปรับตัวของชุมชนที่
พ่ึงพิงป่า โดยชุมชนที่มีความเปราะบางเรื่องการด าเนินชีวิต
และการถือครองสิทธิ์ที่ดินท ากิน 

 เพ่ิมความชัดเจนเรื่องการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
/ เพิ่มมิติ adaptation ในเชิงสิทธิของชุมชน ที่ยังไม่ชัดเจน 

 ชุมชนยังมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
ผลกระทบ CC ต่อชุมชน และยังขาดการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกป่าชุมชน  

 ปลดล๊อคนโยบาย ยังไม่ เอ้ือให้ เกิดการจัดการป่า ควร
ปรับปรุงกฎหมายเอ้ือให้เกิดขยายพื้นที่ป่าได้  

 ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม
จัดการผลกระทบ CC ต่อป่าชุมชน 

 

1.2 การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและชุมชน ในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้เพ่ือหนุนเสริมให้สร้างกลไกการจัดการร่วมใน
ระดับพ้ืนที่ผ่านคณะท างานปฏิรูปการกระจายอ านาจ 
(หมายถึงใคร และควรประกอบด้วยใครบ้าง เพราะคณะกก.
แบบเดิมท างานไม่มีประสิทธิภาพ) 

 การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ต้องระบุให้ชัดว่าท้องถิ่นเป็นใคร 
ให้ครอบคลุมนอกเหนือจาก อปท.  
ท้องถิ่นไม่ได้จ ากัดเฉพาะ อปท. ครอบคลุมองค์กรท้องถิ่นที่
หลากหลาย 

 เพ่ิมเติมเรื่องสนับสนุนงบประมาณให้ท้องถิ่นในการจัดการป่า
ไม้อย่างเป็นรูปธรรม 

 เพ่ิมบทบาทของอปท. ปรับปรุงเทศบัญญัติในประเด็นเรื่อง
การจัดการทรัพยากรและพ้ืนที่อนุรักษ์ สร้างการส่วนร่วมของ
จังหวัด 

 มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามาฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศป่าไม้ 

 ท้องถิ่นยังไม่ค่อยมีข้อมูลเรืองฐานทรัพยากร ท้องถิ่นยังขาด
ศักยภาพ  

 ความหลากหลายมีหลายมิติ ทางชีวภาพ ทางสังคม (กลุ่ม
ชาติพันธุ์) การกระจายอ านาจควรต้องให้ชุมชนเข้าไปมีส่วน
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ร่วมในคณะกรรมการจัดการอุทยานฯ ให้ อปท.มีหน้าที่ที่
ชัดเจนในการจัดการทรัพยากร ใช้กลไกเดิม โดยเพ่ิม
ประสานงานกับชุมชน และมีการคานอ านาจของรัฐและ
ชุมชน มีการเชื่อมโยงรัฐกับชุมชน (กระจายงปม. และหน้าที่) 

 การกระจายอ านาจ ควรต้องลงไปถึงระดับชุมชนหมู่บ้าน
อย่างแท้จริง ให้ชุมชนมีอ านาจในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า 
และชุมชนเข้มแข็งยืนได้ด้วยตนเอง  

 อปท. ติดเงื่อนไข ต้องปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบของ
มหาดไทย เพ่ือให้สามารถท างานได้ 

1.3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์เชิงภูมิทัศน์ป่าไม้  ให้
เกิดการเชื่อมโยงทั้งพ้ืนที่ป่า ที่ท ากิน ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ า
เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศโดยรวม 

 ค าว่าภูมิทัศน์เป็นวิชาการ โดยภูมิทัศน์ควรขึ้นอยู่กับชุมชน
ท้องถิ่นในการก าหนด 

 การจัดการเชิงภูมิทัศน์ต้องขยายความให้ชัดเขนว่ามีมิติไหน
บ้าง เป้าหมายสูงสุดควรจะเป็นการใช้ที่ดิน/พ้ืนที่ให้เต็ม
ศักยภาพ ซึ่งต้องมองเรื่องแนวโน้มตลาด สร้างความเชื่อมโยง
เชิงห่วงโซ่มูลค่าให้เกิดขึ้น 

 ในความเป็นจริงหน่วยงานภาครัฐยังท างานภายในขอบเขต
หน้าที่ของตัวเอง และมีข้อจ ากัดในการใช้งบประมาณในการ
สนับสนุนเชิงภูมิทัศน์ ซึ่งพ้ืนที่เปราะบางจ านวนมากมีปัญหา
นี้ มองเรื่องสิทธิ์ของพ่ีน้องชนเผ่าและจัดการเรื่องพ้ืนที่ทับ
ซ้อนต่างๆให้ชัดเจนซึ่งเป็นปัญหาระดับโครงสร้าง หลักๆติดที่
กรอบงบประมาณของรัฐ 

 
 

 

ระดับ 2 กลไกการสนับสนุนชุมชนในการจัดการที่ดินป่าไม้และการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต การพัฒนาศักยภาพ และความเป็นธรรม 
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2.1. เชื่อมโยงภาคป่าไม้กับภาคการเกษตรและใช้พลัง
ผู้บริโภคในการขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ไทยร่วมกัน 

 สนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีดูแลป่า 
ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่ามีระบบการผลิตที่เป็นมิตร
กับผืนป่า เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตร
ผสมผสาน 

 สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนการท าเกษตรสู่
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

 บทเรียนการจัดการป่าไม้ภาคพลเมือง คือการได้มีภาคีจาก
ภาคส่วนอื่นๆมาร่วมกันผลักดันเรื่องการจัดการทรัพยากร 
หนุนเสริมแรงระหว่างกัน 

 ป่าและพ้ืนที่เกษตรมีหน้าที่ทั้งด้านการผลิตและอนุรักษ์ / 
ส่งเสริมและคุ้มครอง วนเกษตรเป็นรูปแบบที่เห็นทั้งสองมิติ
ด้านการผลิตและอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนาธรรม รวมถึง
ความมั่นคงทางอาหาร 

 ระบบนิเวศบริการของป่าไม้ควรต้องได้รับการสนับสนุน
ยกระดับสู่สินค้าที่เชื่อมโยงกับเมือง 

 ภาคป่าไม้ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ป่า
สามารถเป็นแหล่งอาหาร และเป็นแหล่งรายได้ของชุมชน 
เกิดความเชื่อมโยงป่ากับพ้ืนที่เกษตรเพ่ือความมั่นคงทางหาร 

 พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารให้เป็นพื้นที่ป่ามากข้ึน 
ติดปัญหาเรื่องป่าไม้ที่ดิน ไม่ได้รับอน ุญาตให้ท าได้เนื่องจาก
ติดกรอบเรื่องปัญหาที่ดิน ซึ่งเป็นปัญหาในพ้ืนที่สูง 

 

2.2 ให้น ามาตรการป้องกันผลกระทบทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Safeguard) และ ขอฉันทานุมัติจากชุมชน (F-
PIC) มาก ากับโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย 
รวมทั้งโครงการปลูกป่าด้วย 

  

2.3 พัฒนาศักยภาพชุมชนที่มีความเสี่ยงและประชากรกลุ่ม
เปราะบางต่อผลกระทบจาก CC ในการวางแผนการจัดการ
ที่ดิน ป่าไม้เพ่ือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  

2.4 พัฒนากลไกความร่วมมือ JMA ด้านป่าไม้ระหว่าง ตั้งกลไกของจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน ให้หน่วยงานต่างๆที่  
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ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมท่ีมีการก าหนดเป้าหมาย
และแนวทางร่วมกันในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิทัศน์ 

มีบทบาททางกฎหมายเข้ามาบูรณาการท างานร่วมกัน ซึ่งรวมถึง
งบประมาณด้วย ให้เกิดความร่วมมือในระดับภูมิทัศน์ –ให้เกิด co-
managementขึ้นได้จริง และมีการวางแผนร่วม  

2.5 ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างองค์กรที่ท างานด้าน mitigation และ adaptation  
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ประเด็นเพิ่มเติม  
 เชิงหลักการ เพ่ิมเข้ามาในเรื่องของ “สิทธิ”  

- สิทธิชุมชน ผลักดันทางนโยบายกฎหมาย  
- สิทธิการเข้าถึงข้อมูล แบ่งปันอย่างเป็นธรรม  
- การศึกษาข้อมูล เงื่อนไข ข้อตกลงอยู่ในหมวดเดียวกัน  
- ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เป็นฐานในการปรับตัว  
- การปรับตัวภาครัฐ เท่าทันกับการขับเคลื่อน  
- กลไกความร่วมมือประสานงานและสนับสนุน  

 
๕.การน าข้อเสนอสู่นโยบาย โดยคุณกฤษฏา  บุญชัย  
 กระบวนการประมวลชัดเจนมากข้ึน จะน าไปขับเคลื่อนอย่างไร  

1) คณะกรรมการสิทธิฯ จัดเวทีใหญ่  มีห้องเรื่องสิทธิชุมชนกับฐานทรัพยากรฯ มีประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลักดันร่วมกัน เพ่ือให้มีบทบาททางสังคม และส่งต่อไปที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

2) นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไม่นิ่งแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ท าระเบียบภาคป่าไม้ 
หน่วยงานภาคป่าไม้โดยตรงคือการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จัดเวทีหารือร่วมกันกรอบนโยบาย
การปฏิบัติการต่างๆ  

3) เครือข่ายที่ท างานร่วมมาเป็นภาคีร่วมกัน เนื่องจากโลกร้อนเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม ภาค
พลังงานประเทศ ทุนจะลงมาแต่ไม่ถึงหน่วยงาน ส่วนใหญ่จะลงไปยังหน่วยใหญ่ๆเป็นหลัก  

 
แนวทางการด าเนินงาน  

1) ขับเคลื่อนนโยบายฐานล่างเกษตร อุตสาหกรรม เมืองและอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน  
2) ศึกษาและจัดท าเป็นโมเดลต้นแบบ จากความรู้ ความเข้มแข็งของชุมชน  

 
 

ภาคผนวก 
 

โครงการประชุมออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคป่าไม้ครั้งที่ 2 
: ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดการที่ดินป่าไม้กับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วันที่25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น. โดยใช้โปรแกรม Zoom 
 
ความเป็นมา  
 ประเทศไทยเป็นสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ  ทั้งนี้ภาค
ป่าไม้ เป็นภาคหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อเรื่องดังกล่าวเป็นทั้งแหล่งปลดปล่อย และเก็บกักก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการ
จัดการป่าไม้มี ทั้งมิติการป้องกัน แก้ไข (mitigation) และการปรับตัว (adaptation) ปัจจุบันมีกลไกต่างๆ ในภาค
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ป่าไม้ทั้งระดับสากลใต้ อนุสัญญา กลไกแบบทวิภาคีและประเทศไทยมีแผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และแผนระดับชาติว่าด้วย การปรับตัว (NAP) มี Roadmap ภายใต้แผนดังกล่าว ซึ่งมีภาคป่าไม้อยู่เป็นส่วนหนึ่งใน
สาขาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ในส่วนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บทป่าไม้แห่งชาติได้ระบุเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญคือ การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ซึ่งต้องเพ่ิมอีก 26 ล้านไร่ นอกจากนี้จากการประชุม 
COP 26 นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ ค ามั่นสัญญาว่าประเทศจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนใน ค.ศ. 2050 
(พ.ศ. 2593) ซึ่งมีนโยบายการฟ้ืนฟูป่า ปลูกป่าโดย มีพ้ืนที่เป้าหมายทั้งป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ รวมทั้งในพ้ืนที่
เกษตรกรรม ทั้งเพ่ือให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการ ทรัพยากรป่าไม้กับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้งด้านการป้องกันแก้ไข และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ที่ตอบโจทย์ของชุมชนท้องถิ่นซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่แล้ว พร้อมกับการ ตอบโจทย์ของประเทศบนฐานความ
เป็นธรรม พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น ควบคู่กับการอนุรักษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ศูนย์วน
ศาสตร์ชุมชนเพ่ือกับป่า (RECOFTC) ได้ศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งสถานการณ์  และผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรป่าไม้และชุมชน และได้จัดเสวนาออนไลน์ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การจัดการ
ป่าไม้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: มองไกลกว่าคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ และได้ยกร่างข้อเสนอเชิง 
นโยบายการจัดการทรัพยากรป่าไม้กับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง 
ข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า (RECOFTC) ร่วม สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
(LDI) ภายใต้โครงการพลเมืองตื่นรู้กอบกู้วิกฤติโลกร้อนที่สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ขึ้น  
 
วัตถุประสงค์  
1) น าเสนอข้อท้าทายและร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการทรัพยากรป่าไม้กับความเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
2) รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการทรัพยากรป่าไม้กับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 
กลุ่มเป้าหมาย  
40 คน ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายป่าชุมชน ตัวแทนชาติพันธุ์ และภาคประชาสังคมต่างๆ ที ่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ 2 วัน เวลา วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยใช้โปรแกรมซูม (Zoom) ID: 81310166111 password: 190850 หรือสามารถสแกน QR Code 
ประชุมด้านล่างได้  
 
ก าหนดการ  
13.00. – 13.05 น.  กล่าวต้อนรับ ชี้แจงความเป็นมาของโครงการโครงการพลเมืองตื่นรู้กอบกู้วิกฤติโลกร้อน 
   กับภาคป่าไม้ โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)  
13.05 – 13.15 น.  ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ก าหนดการ และแนะน าผู้เข้าร่วมเสวนา  
13.15 – 13. 35 น.  น าเสนอสาระส าคัญ: ข้อท้าทายและร่างข้อเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการ 
   ทรัพยากรป่าไม้กับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 โดยนายระวี ถาวร  
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13.50 – 14.50 น.  แบ่งกลุ่มย่อยเพ่ิมเติมข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
   การจัดการทรัพยากรป่าไม้กับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   กลุ่มท่ี 1 ชุมชนท้องถิ่น  
   กลุ่มท่ี 2 ภาคประชาสังคม  
14.50 – 15.20 น.  กลุ่มย่อยน าเสนอกลุ่มละ 10 นาท ีและแลกเปลี่ยนวงใหญ่  
15.20 – 15.30 น.  สรุปและปิดการการประชุม  
 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
 
 
 


