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บทนํา
สถานการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ Climate change สงผล
โดยตรงตอการเกิดภาวะโลกรอน Global warming เปนภัยคุกคามที่สําคัญ
ของโลกในปจจุบัน ทําใหเกิดผลกระทบตอผูคน สิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ
ในธรรมชาติ ซึ่งเปนผลมาจากการกระทําของพวกเรา มนุษยทุกคน ไมวา
ทางตรงหรือทางออม ทีไ่ ดใชประโยชนและทําลายทรัพยากรธรรมชาติตา งๆ
มาหลายทศวรรษ โดยเฉพาะปาไม ที่เปนตนกําเนิดแหลงนํ้าและสรรพชีวิต
ในขณะเดียวกันก็ยงั มีผคู นและชุมชนทีเ่ ห็นความสําคัญในการดูแลรักษาและ
ปกปองฐานทรัพยากร ดิน นํา้ ปา เพือ่ เปนมรดกทางธรรมชาติใหกบั คนรุน หลัง
ดังรูปธรรมความยัง่ ยืนในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ อิงทีช่ มุ ชนไดรกั ษาพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ เพือ่ เปน
แหลงอาหาร สรางกลไก ดูแลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ลุมนํ้าอิง-โขง ตอนบน ของประเทศไทย และเปนปอดของคนทั้งโลก
ในการเปนแหลงกักเก็บคารบอนที่สําคัญอีกพื้นที่หนึ่ง หนังสือพื้นที่ชุมนํ้า
ลุมนํ้าอิง กับการเก็บกักคารบอนเครดิต เปนการนําเสนอรูปธรรมดาน
อนุรกั ษฟน ฟูทรัพยากรในลุม นํา้ อิงของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะพืน้ ทีช่ มุ นํา้
ในลุม นํา้ อิงตอนลาง ทีม่ ปี า ชุม นํา้ ทีม่ คี วามเปนอัตลักษณทางนิเวศหนึง่ เดียว
ในประเทศไทย หนังสือเลมนี้ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อสราง
ความเขาใจใหกบั ผูค นในสังคม ซึง่ ทุกคนตางตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะ
โลกรอนที่เกิดขึ้น เห็นไดวาชุมชนทองถิ่นมีบทบาทสําคัญ เปนกลไกในการ
แกไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกรอน จากการที่ชุมชนได
รวมกันอนุรกั ษปา ไมในลักษณะปาชุมชนและพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ทีส่ าํ คัญมามากกวา
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รอยป เปนเครือ่ งมือทีพ่ สิ จู นใหเห็นวา “ปาชุม นํา้ ทีช่ มุ ชนมีการบริหารจัดการ
ที่ยั่งยืน” สามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพ
การเก็บกักคารบอนในตนไมในพืน้ ทีป่ า ไดจาํ นวนมหาศาล เพือ่ จะขับเคลือ่ น
การเปนแหลงจําหนายคารบอนเครดิตไดในอนาคต ซึง่ คารบอนเครดิต จะเปน
เครื่องมือบรรเทาลดและทดแทนการปลอยกาซเรือนกระจกไดในอนาคต
ซึ่งการซื้อขายมลพิษผานกลไกคารบอนเครดิต จะเปนตัวชวยใหโลกฟนตัว
จากภาวะโลกรอนในอนาคตได
สมาคมแมนาํ้ เพือ่ ชีวติ ภาคีเครือขายทัง้ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ชุมชนในพื้นที่ลุมนํ้าอิง ไดรวมกันขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดกลไกการจัดการ
ทรัพยากรในลุม นํา้ อิงโดยเฉพาะพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ในลุม นํา้ อิงเพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืน
ในลําดับตอไป
สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต
มกราคม 2564
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คารบอนเครดิตกับ
1.1 ผลกระทบจากภาวะโลกรอน
ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
(Climate Change) สงผลกระทบหลายดานตอคนทั้งโลก ไมวาจะเปน
สภาพอากาศที่แปรปรวน ฝนไมตกตองตามฤดูกาล นํ้าทวม ดินโคลนถลม
ภัยแลง โรคและแมลงชนิดใหม นํ้าทะเลสูงขึ้นจากนํ้าแข็งขั้วโลกละลาย
นํา้ ทะเลรุกลํา้ แผนดินและนํา้ จืด เกิดสงครามแยงชิงทรัพยากร ผูค นอดอยาก
เปนตน ประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบดังกลาวนี้เชนกัน
โดยผลกระทบที่มีตอประเทศไทย ไดแก
1. ทําใหฤดูกาลของฝนเปลี่ยนแปลงไป กระบวนการระเหยและ
การกลั่นตัวจะเร็วขึ้น อันหมายถึงฝนอาจจะตกบอยขึ้น แตนํ้าจะระเหยเร็ว
ขึ้นดวย ทําใหดินแหงเร็วกวาปกติในชวงฤดูกาลเพาะปลูก
2. ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝนชวงระยะเวลาฤดูกาลเพาะปลูก และเกิดผลกระทบ
ทางออมอีกดวย คือ การระบาดของโรคพืชศัตรูพืช และวัชพืช
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3. สัตวนํ้าจะอพยพไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินํ้าทะเล
แหลงการประมงที่สําคัญ ๆ จะเปลี่ยนแปลงไป
4. มนุษยจะเสียชีวิตเนื่องจากความรอนมากขึน้ ตัวนําเชือ้ โรคในเขต
รอนเพิม่ มากขึน้ ปญหาภาวะมลพิษทางอากาศจะรุนแรงมากขึ้น
5. เกิดภัยธรรมชาติ เชน พายุรุนแรง ฝนตกหนัก นํ้าทวม ภูเขาไฟ
ระเบิด และการเกิดคลื่นสึนามิ
6. ผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมภิ าค
อินโด-พมา (Indo-Burma) ซึ่งรวมถึงประเทศไทย จัดอยูในบริเวณที่มีความ
เสีย่ งสูง หรือพืน้ ทีว่ กิ ฤต (hot spot) ตอการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ เนือ่ งจาก
มีความหลากหลายของทรัพยากรมาก แตไดรับการดูแลตํ่าที่สุด ซึ่งเมื่อเกิด
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สถานการณการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ
จะทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ อุณหภูมทิ เี่ พิม่ ขึน้ และปริมาณนํา้ ฝนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
มีผลใหสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รวมถึงปาไมตองมีการปรับตัวเพื่อใหอยูรอด
ในภาวะที่โลกรอนขึ้น
7. ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ และสั ง คม อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย
ของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและเหตุการณตามธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดบอยครั้ง
สงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพและอนามัยของคนไทย โรคระบาดทีส่ มั พันธ
กับการบริโภคอาหารและนํา้ ดืม่ มีแนวโนมวาจะเพิม่ สูงมากขึน้ และสถานการณ
แพรระบาดของไวรัสสายพันธุใหม ไดแก ไวรัสโควิด 19 แนวโนมของผลผลิต
ทางการเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจนําไปสูภาวะขาดแคลนอาหาร
และความอดอยาก ไมเพียงแตสงผลกระทบที่รุนแรงตอประเทศไทยในทาง
กายภาพเทานั้น หากแตยังสงผลกระทบทางออมตอความมั่นคงทางสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศชาติเชนเดียวกัน
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ภาวะโลกรอนและผลกระทบตอพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนขึ้นทุกปโดยเฉพาะอยางยิ่งอากาศรอน
และแหงแลง สงผลใหปญหาฝุนควันทวีความรุนแรง ในขณะเดียวกันปญหา
ไฟปาและฝุน ควัน PM 2.5 สงผลใหสภาพภูมอิ ากาศรอนยิง่ ขึน้ สงผลกระทบ
ตอเนื่องกันเปนลูกโซ ปญหาไฟปาและมลพิษจากฝุน PM 2.5 จึงมีแนวโนม
ที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต
ในอีก 70 ปขางหนา ภูมิอากาศจะรอนขึ้นเกือบทั้งภาค โดยเฉพาะ
จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย ในเชิงอุณหภูมิภาคเหนือตอนบน
อาจจะลดลงเหลือเทากับภาคเหนือตอนลาง ระยะสั้นอาจจะมีเมฆเพิ่มขึ้น
แตระยะยาวพื้นที่สวนใหญจะรอนนานขึ้น 3-4 สัปดาห อุนขึ้นเกือบทั้งพื้นที่
หนาหนาววันทีอ่ ณ
ุ หภูมกิ ลางคืนตํา่ กวา 16 องศาจะนอยลง หนาหนาวจะสัน้ ลง
3-4 สัปดาห โดยเฉพาะจังหวัดแมฮองสอน ปริมาณฝนในชวงสิบปขางหนา
เกือบทุกจังหวัดจะมีฝนเพิ่มขึ้น 10-20 เปอรเซ็นต แตอีก 50 ปขางหนาจะมี
ความผันผวนมากขึน้ บางพืน้ ทีแ่ ลง แตจงั หวัดนานและแมฮอ งสอนตอนลาง
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จะมีฝนเพิม่ ขึน้ วันทีฝ่ นตกจะมีแนวโนมฝนตกหนักขึน้ ปญหาของภาคเหนือ
ตอนบนอาจเปนนํ้าปาไหลหลาก และฝนทิ้งชวง ภัยแลง ซึ่งสงผลกระทบ
โดยตรงกับระบบนิเวศแมนาํ้ สายตางๆ เชน แมนาํ้ โขง ปง วัง ยม นาน กก อิง
และกวานพะเยา และแมนํ้าสาขาตางๆ ในแตละลุมนํ้า ซึ่งจะสงผลกระทบ
ดานสุขภาพ เพราะภาวะโลกรอนกับฝุนควันขนาดเล็ก PM 2.5 เปนเรื่อง
ที่สัมพันธกัน นํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคก็จะขาดแคลน และระบบการเกษตร
ที่ตองใชนํ้าปริมาณมาก รวมทั้งโรคแมลงที่เพิ่มขึ้นและตองใชตนทุนสูง
ในการดูแลระบบนิเวศปาไม ไฟปา พื้นที่ปาตนนํ้า และความหลากหลาย
ทางชีวภาพลดลง ระบบนิเวศปาชุมนํ้า ที่ปกติตองมีนํ้าขังในชวงฤดูนํ้าหลาก
2-3 เดือน เพื่อหลอเลี้ยงระบบนิเวศและการขยายพันธุปลาจะคอยๆ
เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมในภาพใหญของภูมิภาค
มีความยากลําบากมากขึน้ ในการดํารงชีวติ รวมทัง้ นําไปสูค วามขัดแยงในการ
แยงชิงทรัพยากรนํ้าในอนาคตของแตละลุมนํ้า รวมถึงขอขัดแยงและปญหา
การผันนํ้าขามลุมนํ้าดวย

1.2 คารบอนกับภาวะโลกรอน
ภาวะโลกรอน เกิดจากการทีม่ นุษยไดเพิม่ ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
จากการเผาไหมเชือ้ เพลิงตางๆ การขนสง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนั้นเรายังไดเพิ่มกาซกลุมไนตรัสออกไซด และคลอโรฟลูโรคารบอน
(CFC) เขาไปในชั้นบรรยากาศ ดวยการตัดและทําลายปาไมจํานวนมหาศาล
เพื่อสรางสิ่งอํานวยความสะดวก และเพื่อการเกษตร จึงทําใหอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกสูงขึ้น สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป
คารบอน หรือที่ในภาษาไทยเรียกวา “ถาน” เปนองคประกอบหลัก
ของสารอินทรียทั้งหมด รวมถึงในรางกายของมนุษยดวย คารบอนถูกขุดขึ้น
10
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มาจากใตดินเพื่อเปนพลังงานเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑอื่นๆ อีกมากมาย
เชน นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา ยางมะตอย เปนตน ซึ่งใน
กระบวนการเผาไหมสารอินทรีย เชน ไม ถานหิน และปโตรเลียม เปลี่ยน
คารบอนใหเปนกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศไดอยางรวดเร็วมาก
กาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหมในโรงงานอุตสาหกรรมและจากรถยนต
ทําใหปริมาณกาซชนิดนี้เพิ่มสูงขึ้นในบรรยากาศ ปริมาณซึ่งรักษาระดับคงที่
มาเปนเวลาหลายพันลานปอาจเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วภายในเวลาไมกี่ป
และทําใหวัฏจักรคารบอนในระบบนิเวศไมสมดุลในปจจุบัน

ภาพวัฏจักรคารบอน

ที่มา https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/rabb-niwes-m-3-10/
watcakr-khxng-sar/watcakr-kharbxn
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คาร บ อนเครดิ ต (Carbon Credit) คื อ การชดเชยการปล อ ย
กาซคารบอนไดออกไซดทสี่ ว นใหญเกิดจากการเผาผลาญนํา้ มันดิบในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือยานยนต ของประเทศพัฒนาแลวทีไ่ มสามารถลดการปลอย
กาซหรือมลพิษของตนไดอีกตอไป ซึ่งตองชดเชยโดยการชวยเหลือประเทศ
ดอยพัฒนาใหลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยสนับสนุนโครงการตางๆ
ซึ่งหลักๆ คือ โครงสรางพื้นฐานที่ชวยลดกาซเรือนกระจก ไมวาจะเปนดาน
พลังงาน ปาไม เกษตร แมแตการจัดการขยะ เมือ่ ลดไดจะกลายเปนคารบอน
เครดิตของตนเอง ทําใหไมตอ งจายคาปรับ เชน การปลูกปาไม 2.5 ไร จะสามารถ
เก็บคารบอนเครดิตได 2 ตัน การใชพลังงานแสงอาทิตยแทนนํ้ามัน 1 หนวย
จะไดคารบอนเครดิตประมาณ 0.6 กิโลกรัม ลดภาวะโลกรอนโดยใชคารบอน
เครดิต จึงเปนมาตรการจูงใจกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหลดการปลอย
กาซเรือนกระจกและชวยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนา

1.3 การกักเก็บคารบอนในปาไม
กระบวนการกักเก็บคารบอน
กระบวนการกักเก็บคารบอน คือ การดักจับกาซคารบอนไดออกไซด
(CO2) โดยธรรมชาติที่เปนของเสียจากแหลงกําเนิด เชน การเผาผลาญ
พลังงานฟอสซิล จําพวก ถานหิน นํ้ามัน และกาซ ฯลฯ ที่จะกอใหเกิดภาวะ
โลกรอน คารบอนในตนไมจึงเปนการดึงคารบอนจากชั้นบรรยากาศมาเก็บ
ไวในตัวเอง เชน พืชสีเขียวทุกชนิดดูดคารบอนไดออกไซดมาใชในกระบวนการ
หายใจแลวเปลีย่ นจากคารบอนไดออกไซดมาเปนเนือ้ ไม โดยเนือ้ ไมทวั่ ๆ ไป
มีคารบอนอยูประมาณ 50% ซึ่งการปลูกตนไมก็คือการดึงเอาคารบอน
มาเก็บไว ทําใหคารบอนในชั้นบรรยากาศลดลง ดวยเหตุนี้ปาก็คือที่เก็บ
คารบอนชั้นดีนี้เอง
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Biomass

มวลชีวภาพ
ที่มีชีวิตอยู

Woody debris

Soil

เศษไม ปลายไม

ดิน

Forest floor

พืชพรรณตามพื้นปา

Carbon sink

Wood product
ผลิตภัณฑจากไม

การกักเก็บธาตุคารบอน

การหมุนเวียนของคารบอนในปา

เปนกระบวนการเปลี่ยนรูปของคารบอนในบรรยากาศเปลี่ยนรูป
ทีส่ ะสมไวในปา เชน ตนไมและพืชสีเขียวดูดคารบอนไดออกไซดไปเก็บไวเปน
เนื้อไม และใบไม ดินในปาก็ชวยเก็บคารบอนในรูปตางๆ รากตนไมที่กําลัง
เนาเปอ ยผุพงั ใบและเนือ้ ไมทกี่ าํ ลังเนาเปอ ยผุพงั อีกทัง้ ดินและปาไมยงั ชวย
ดูดซับกาซมีเทน ซึ่งมีคุณสมบัติทําใหโลกรอนมากกวาคารบอนไดออกไซด
มากมาย สุดทายเปนผลิตภัณฑจากตนไม เชน เสาเรือน กระดาน คาน ประตู
เฟอรนิเจอร ลวนชวยกักเก็บคารบอนไดเชนกัน อาจกลาวไดวาพืชที่มีชีวิต
หรืออินทรียวัตถุที่ตาย ผลิตภัณฑจากไมตางๆ ลวนแลวเปนแหลงรวม
คารบอนในปานั้นเอง
13
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แหลงรวมคารบอน 3 แหลงใหญที่สําคัญในปา คือ
1. มวลชีวภาพที่ยังมีชีวิตอยู
• มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ไดแก ตนไม พืชชั้นลางตางๆ รวม
ไมพุม เถาวัลย
• มวลชีวภาพใตผวิ ดิน ไดแก รากตนไมขนาดตางๆ แตมกั ไมรวม
รากที่มีขนาดนอยกวา 2 มิลลิเมตร
2. ในอินทรียวัตถุหรือซากพืชที่ตายแลว
• ตนไมที่ยืนตนตาย หรือที่ลมขอนนอนไพร หรือไมตายที่ฝงดิน
• ซากพืช ไดแก ซากพืชใบไมตา งๆ ทีร่ ว งหลนทับถมบนผิวดิน
3. คารบอนในดิน ไดแก คาออรแกนิคคารบอน (อินทรียวัตถุ) ในดิน
รวมในดินอินทรีย (Organic Soil) ดวย ที่ลึกลงไปในระดับความลึกของดิน
ที่กําหนดไว เชน 30 เซนติเมตร อาจรวมรากฝอยขนาดเล็กๆ ดวย

ภาพแหลงรวมคารบอน 3 แหลงใหญที่สําคัญในปา

ที่มา คูมือการสํารวจประเมินสภาพปาและคารบอนอยางงาย.
ศูนยวนศาสตรชุมชนเพื่อคนกับปา. กรุงเทพฯ 2556
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1.4 ปาชุมนํ้ากับการกักเก็บคารบอน
ปาชุมนํ้าเปนปาประเภทหนึ่งซึ่งยังไมมีการนิยามที่ชัดจน มีเพียงชื่อ
ทองถิ่นเรียกปาริมนํ้า มีบทบาทสําคัญในการรักษาเสถียรภาพในธรรมชาติ
และระบบนิเวศอยางมากในทองถิ่น บทบาทของปาและพื้นที่ชุมนํ้ามีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังนี้
 ปาทีช
่ มุ นํา้ สามารถปรับตัวและมีความยืดหยุน ในการลดผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 พืน
้ ทีช่ มุ นํา้ ทีส่ มบูรณจะชวยดูดซึมนํา้ จากสภาวะนํา้ ทวม เปนแหลง
เก็บนํ้าชวงฤดูนํ้าหลาก ลดความรุนแรงและหายนะจากอุทกภัย
เปนแหลงกักเก็บนํ้าจืดใตดินที่สําคัญมากในบริเวณที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนสภาพแหงแลง
 การดู ด ซึ ม ก า ซคาร บ อนไดออกไซด จ ากบรรยากาศ ช ว ยรั ก ษา
อุณหภูมขิ องโลกใหคงที่ และการปลอยไอนํา้ สูบ รรยากาศและการ
เพิ่มความชื้น เพิ่มการปกคลุมพื้นดินจากแสงแดด ซึ่งก็เปนการ
ชวยลดความรอนของโลกไดเชนกัน
 พื้นที่ชุมนํ้าครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 6 ของพื้นที่บนโลก
สามารถกักเก็บคารบอนบนพื้นโลกไดมากถึง รอยละ 35
 ปาชุมนํ้าเปนแหลงกักเก็บคารบอนที่สําคัญมากที่สุดของระบบ
นิเวศบนบก สามารถกักเก็บคารบอนไดมากเปนสองเทาของชีว
มวลของปาไมบนโลก และยังสามารถกักเก็บคารบอนไดเปนระยะ
เวลายาวนานกวาปาไมทั่วไป
 การลงทุนในการจัดการพืน
้ ทีช่ มุ นํา้ เพือ่ ดูดซับและกักเก็บคารบอน
เปนการลงทุนทีน่ อ ยทีส่ ดุ และคุม คากวาการลดการปลอยคารบอน
ดวยวิธีอื่นๆ ไดถึง 100 เทา
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ซึ่งผลการศึกษาชี้วาปาชุมนํ้ามีศักยภาพตอการลดภาวะโลกรอนได
มากจากจํ า นวนการกั ก เก็ บ คาร บ อนในพื้ น ที่ ป  า จะทํ า ให เ กิ ด การดู ด ซึ ม
คารบอนจากชั้นบรรยากาศและเพิ่มปริมาณเมฆ หรือความชื้นในอากาศได
ซึ่งบทบาทของปาชุมนํ้าลุมนํ้าอิงมีศักยภาพในการลดชวยอุณหภูมิของโลก
ไดเปนอยางดี

1.5 วิธีการสํารวจประเมินคารบอนในปาชุมนํ้า
หลักการประเมินคารบอนอยางงายโดยการมองบทบาทของตนไมแม
เปนตนไมใหญตนเดียว เชน ตนมะขาม ตนโพธิ์ ตนจามจุรี ในหมูบาน หรือ
ปาชุมชนวาชวยกักเก็บธาตุคารบอนไดมากนอยเทาไร ซึง่ จะมีวธิ กี ารประมาณ
การกักเก็บธาตุคารบอนอยู 2 วิธีหลักๆ ไดแก
1. วิธีวัดสตอกของคารบอนโดยตรง (Stock-based Approach)
เปนการหาวาตนไมที่ขึ้นอยูในที่ตรงนั้นกักเก็บคารบอนไวเทาไร โดยการตัด
ตนไมที่ตองการหาปริมาณคารบอนรวบรวมทุกชิ้นสวนของตนไม ทั้งราก
ลําตน กิ่ง และนําใบมาอบใหแหงแลวชั่งหานํ้าหนักแหง (Biomass) ปริมาณ
คารบอนจะมีคาเปนครึ่งหนึ่งของนํ้าหนักแหงทั้งหมดของตนไม
2. วิธวี ดั การแลกเปลีย่ นธาตุคารบอน ทีว่ ดั จากตัวตนไมระหวางปา
กับบรรยากาศภายนอก ซึ่งเรียกวา Flux-based Approach

1.5.1 การคํานวณหาปริมาณคารบอนในตนไมเหนือดิน

การประเมินคารบอนในสวนเหนือดิน โดยเฉพาะคารบอนในตนไม
สามารถคํานวณไดจากสมการ แอลโลเมตรี ที่มีอยูแลว เพียงนําขอมูลชนิด
ขนาดความโตของตนไมและความสูงมาประกอบในการคํานวณเทานั้น เชน
เดียวกับการคํานวณความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ ตองการชุดขอมูลทีใ่ กล
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เคียง เชน ชนิดจํานวนของพันธุไ มและขนาดของตนไม ดวยเหตุนขี้ อ มูลหลัก
ทีต่ อ งการนํามาใชในการประเมินปริมาณคารบอนและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในปาชุมนํ้า จะประกอบดวย
การประเมิน

ชนิดขอมูล

คารบอน

1. ชนิดไม
2. ขนาดความโตหรือขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอก
(Diameter at Breast Height; DBH)
3. ความสูง

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

1. ชนิดไม
2. จํานวนของไมแตละชนิด
3. ขนาด (Diameter at Breast Height; DBH) DBH

วิธีการคํานวณหาปริมาณการกักเก็บคารบอนมีดังนี้
1) นําขอมูลขนาดความเสนผาศูนยกลางตนไมใสโปรแกรมคํานวณ
นํา้ หนักแหงของตนไมทงั้ ตน หรือมวลชีวภาพรายตน (biomass) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
โดยสมศักดิ์ สุขวงศ และทวี แกวละเอียด (2553) โดยใชสมการอัลโลเมตรี
ของปาเบญจพรรณของ Tsutumi et al (1983) มาเปนฐานพัฒนาโปรแกรม
คํานวณ
2) คํานวณหาปริมาณคารบอนรายตนโดยใชปริมาณนํ้าหนักชีวภาพ
รายตนคูณดวยคาคงที่ 0.47 ตามคาคงที่มาตรฐานของ IPCC แลวรวม
ปริมาณคารบอนในพื้นที่สํารวจโซน โซนละ 3,000 ตารางเมตร รวมทั้งหมด
9,000 ตารางเมตร
3) คํานวณหาปริมาณคารบอนตอไรในแตละโซน
4) คํานวณหาปริมาณคารบอนที่เก็บกักไวในปจจุบันโดยใชปริมาณ
คารบอนตอไรคูณดวยพื้นที่สํารวจแตละโซน
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1.5.2 การศึกษาโครงสรางปาและความหลากหลายทางชนิดพันธุ
เพื่อคํานวณหาคารบอน

การศึกษาโครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ และสภาพ
การทดแทนตามธรรมชาติ จะใชวิธีการวางแปลงสุมตัวอยางแบบจําแนกชั้น
โดยแบงพื้นที่ปาออกเปน 3 โซน ในแตละแปลง เพื่อใหกระจายในพื้นที่
1) ทําแผนที่ปาเพื่อวางแผนสํารวจ ใชแผนที่ google map ที่สามารถ
เห็นพื้นที่ปาโดยรวม แมนํ้า หวย จากนั้นใหจัดทําแผนที่ที่แสดงขอบเขต
ของปาชุมชนของหมูบ า น ตอมาทําการโดยแบงพืน้ ทีป่ า ออกตามประเภทปา
สังคมพืชเดน เพื่อการวางแผนการวางแปลงสุมตัวอยางในการเก็บขอมูล
โดยมีการแบงออกเปน 3 โซนหลักๆ
2) กําหนดจุดวางแปลงสุมตัวอยางแบบถาวรขนาด 20 × 50 เมตร
ในทัง้ 3 โซน โดยวางแนวทีจ่ ะวางแปลงจากแมนาํ้ ขึน้ ไปยังทีด่ อน โดยกําหนด
ตําแหนงลงในแผนที่จํานวน 1 แปลง ในแตละโซน รวมจํานวนแปลงสํารวจ
20 × 50 เมตร จํานวน 3 แปลง รวมพื้นที่สํารวจ 3,000 ตารางเมตร
3) วางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 × 50 เมตร ตามที่ระบุ
ในแผนที่ เก็บขอมูลพิกัดแปลงที่มุมแปลงทั้ง 4 มุม จากนั้นใหวางแปลงยอย
10 × 10 เมตร ในแปลงใหญจะไดแปลง 10 × 10 เมตร จํานวน 10 แปลง
เพื่อเก็บขอมูลไมใหญ (tree) ในแปลง จากนั้นใหวางแปลงยอยอีกสองขนาด
คือ 4 × 4 เมตร และ 1 × 1 เมตร เพื่อเก็บขอมูลไมหนุม (ตนไมที่มีความโต
วัดรอบนอยกวา 15 เซนติเมตร และสูงไมเกิน 2 เมตร) และลูกไม (กลาไม)
(รายละเอียดดังขางลาง)
4) ติ ด หมายเลข (tag) ต น ไม ที่ มี ข นาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางตั้ ง แต
15 เซนติเมตรขึ้นไป
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5) เก็บขอมูลตนไมในแปลง 10 × 10 เมตร ชื่อทองถิ่น ชื่อสามัญ
วัดขนาดเสนผาศูนยกลางระดับอกของตนไม บันทึกลงในตารางบันทึกขอมูล
ภาคสนาม
6) เก็บขอมูลชนิด จํานวนของไมหนุมในแปลงสุมตัวอยางขนาด
4 × 4 เมตร
7) เก็บขอมูลชนิด จํานวนของลูกไมในแปลงสุม ตัวอยางขนาด 1 × 1 เมตร
อุปกรณ
อุปกรณที่ใชประกอบดวย 1) เชือกวางแปลง 2) เครื่องระบุพิกัดบนผิว
โลกจากดาวเทียม (GPS) 3) เทปวัดขนาดความโตของตนไม 4) แบบฟอรม
เก็บขอมูล 5) แผนอะลูมิเนียมติดหมายเลขตนไม (tag) 6) ที่ตอกหมายเลข
7) โปรแกรมคํานวณหานํา้ หนักแหง และคารบอนของสมศักดและทวี (2553)
8) คอมพิวเตอร 9) กลองถายรูป
การประมวลและวิเคราะหขอมูล
1) ประมวลชนิด และจําแนกชั้นความโตของตนไมจากขอมูลที่เก็บ
ในแตละโซน โดยจําแนกชั้นตนไมออกเปนไมที่มีความโตวัดรอบนอยกวา
30 เซนติเมตร ความโตระหวาง 31-60 เซนติเมตร ความโตวัดรอบระหวาง
61-90 เซนติเมตร ชั้นความโตระหวาง 91-120 เซนติเมตร และความโต
วัดรอบมากกวา 120 เซนติเมตร เพื่อใหทราบจํานวนชนิดทั้งหมด และ
การกระจายของขั้นความโตของตนไมรายชนิดและภาพรวมทุกชนิด
2) คํานวณหาความหนาแนนรายชนิด ตามชัน้ ความโต และภาพรวม
โดยใชสูตร จํานวนตนไมที่พบคูณดวย 1,600 และหารดวยพื้นที่สํารวจ
3) ประมวลชนิดไมหนุม ลูกไม และอัตราการทดแทนโดยการรวม
จํานวนไมหนุม และลูกไมทั้งหมดเปนรายชนิด ทําการคํานวณหาความ
หนาแนนของไมหนุมและลูกไม โดยใชสูตร จํานวนไมหนุม หรือลูกไมที่พบ
คูณดวย 1,600 และหารดวยพื้นที่สํารวจ
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2

ปาชุมนํ้าลุมนํ้าอิงตอนลาง
แหลงกักเก็บ
2.1 รูจักลุมนํ้าอิง
แมนํ้าอิงเปนแมนํ้าสาขาของแมนํ้าโขงมีตนกําเนิดมาจากดอยหลวง
ในจังหวัดพะเยา มีลําหวยสายหลัก 12 สายจากเทือกเขาดอยหลวงไหลสู
กวานพะเยา และไหลออกจากประตูนํ้ากวานสูแมนํ้าอิง ไหลยอนขึ้นทาง
ทิศเหนือลงสูแมนํ้าโขงที่บานปากอิงใต อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รวมระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ลุม นํา้ มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 7,327.69 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดวย พื้นที่ลุมนํ้าอิงตอนบน ลุมนํ้าอิงตอนกลาง และ
ลุมนํ้าอิงตอนลาง
ลุมนํ้าอิงตอนบน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 891.35 ตารางกิโลเมตร
แหลงนํ้าที่เปนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติ มี 2 แหง
ไดแก กวานพะเยา และหนองเล็งทราย
ลุมนํ้าอิงตอนกลาง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,188.55 ตาราง
กิโลเมตร มีลุมนํ้าสาขาที่สําคัญ 2 สาย ไดแก ลุมนํ้าพุง แมนํ้าพุงเปนลํานํ้า
สาขาของแมนํ้าอิงซึ่งเปนลํานํ้าสายหลัก มีความยาวของลํานํ้าพุงประมาณ
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100 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,204.74 ตารางกิโลเมตร ลุมนํ้า
แมลาว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,341.42 ตารางกิโลเมตร ความยาวของ
ลํานํ้าแมลาวประมาณ 97 กิโลเมตร
ลุมนํ้าอิงตอนลาง แมนํ้าอิงตอนลางไหลผาน 4 อําเภอของจังหวัด
เชียงราย เริ่มตั้งแตอําเภอเทิง อําเภอพญาเม็งราย อําเภอขุนตาล และลงสู
แมนาํ้ โขงทีห่ มูบ า นปากอิงใต อําเภอเชียงของ รวมความยาวตัง้ แตจดุ บรรจบ
แมนํ้าลาวจนถึงจุดบรรจบแมนํ้าโขง 133 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
1,701.63 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 23.22 พื้นที่ลุมนํ้าทั้งหมดที่ไหล
ลงสูแมน้ําอิง ลักษณะสําคัญของภูมิประเทศและระบบนิเวศในลุมนํ้าอิง
ตอนลางคือ เชือ่ มกับแมนาํ้ โขง แมนาํ้ อิงจะมีขนาดกวางประมาณ 15-20 เมตร
เอกลักษณสําคัญคือมีปาชุมนํ้าขึ้นอยูตลอดริมฝงแมนํ้าอิง เปนปาชุมนํ้า
ที่ลักษณะพิเศษที่ใหญที่สุดในประเทศไทยที่ชุมชนมีการดูแลจัดการนานนับ
รอยป

2.2 รูจักปาฮิมอิง อัตลักษณนิเวศปาชุมนํ้าหนึ่งเดียวใน
ประเทศไทย พื้นที่ลุมนํ้าอิงตอนลาง
“ปาชุมนํ้าในลุมนํ้าอิงตอนลาง หรือที่คนทองถิ่นเรียกวา
“ปาฮิม(ริม)อิง” เปนปาทีม่ อี ตั ลักษณพเิ ศษหายาก เปนปา
นอกนิยามของวงการปาไม ทีอ่ าจจะมีทเี่ ดียวในประเทศไทย”1

1

พูดโดยคุณวิชา นรังสี ประธานมูลนิธิพื้นที่ชุมนํ้า
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พืน้ ทีช่ มุ นํา้ ลุม นํา้ อิง มีความเปนเอกลักษณทางนิเวศปาชุม นํา้ ทีส่ าํ คัญ
เปนพื้นที่ชุมนํ้า (wetland) ประเภทปาที่มีนํ้าทวมขังบางฤดูกาล (seasonallyflooded forest) โดยทวมประมาณ 3 เดือนในฤดูนํ้าหลากจากนํ้าในแมนํ้าอิง
ผสมกับนํา้ จากแมนาํ้ โขงทีเ่ ออขึน้ มา ทําใหปา ชุม นํา้ ทีน่ มี่ รี ะบบนิเวศเฉพาะตัว
พบไดแหงเดียวในประเทศไทย มีความหลายทางชีวภาพของพรรณพืชที่โต
ในบริเวณนํา้ ทวมขังกระทัง่ นํา้ แลง พันธุไ มเดนทีพ่ บจึงเปนไมทที่ นนํา้ ทวมได
เปนเวลานาน เชน ขอย ชุมแสง เปนตน สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า สัตวบก และ
นกนํ้านานาชนิด ปาทําหนาที่ใหบริการเชิงนิเวศ โดยแบงบทบาทเปน
สองลักษณะตามฤดูกาล คือ ชวงฤดูนํ้าหลากจะเปนถิ่นที่อยูอาศัยของ
สัตวตางๆ และเปนที่รองรับนํ้าหรือตะกอน ชวงฤดูนํ้าแลง
เปนแหลงทรัพยากรที่มีคุณคาสําหรับชุมชนในดานตางๆ เปนแหลง
ปรับสมดุลใหกับพื้นที่โดยรอบ และเปนระบบนิเวศเชื่อมตอกับแมนํ้าโขง
ที่เปนแหลงอพยพที่สําคัญของปลาและสัตวชนิดตางๆ ในแตละชวงฤดูกาล
แหลงกักเก็บคารบอนที่สําคัญ และเปนแหลงรองรับการปรับตัวตอการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีช่ ว ยลดภาวะโลกรอน ปจจุบนั พบวาปาชุม นํา้
มีอยู 26 ผืนปา โดยมีพื้นที่รวมกวา 8,568 ไร ในที่ราบนํ้าทวมถึงของ
ลุมนํ้าอิงตอนลางซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกวา 22,422 ไร กระจายตัวอยูในทั้ง
4 อําเภอในลุมนํ้าอิงตอนลาง ซึ่งทั้งหมดเปนปาที่ชาวบานรวมกันรักษาไว
เปนปาของชุมชนอยางสอดคลองกับระบบสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น
“ปาชุมนํ้าในลุมนํ้าอิงตอนลาง หรือที่คนทองถิ่นเรียกวา “ปาฮิม(ริม)
อิง” เปนปาทีม่ อี ตั ลักษณพเิ ศษหายากเปน “ปานอกนิยาม” (Forestry outside
definition) ทีอ่ าจจะมีทเี่ ดียวในประเทศไทย ปาชุม นํา้ มีความสําคัญอยางมาก
ตอระบบนิเวศ รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดลอมของชุมชน
ทองถิ่น คือ 1) เปนแหลงที่อยูอาศัยของปลาและสัตวนํ้า โดยเฉพาะในชวง
นํา้ ทวมจะเปนทีห่ ากิน วางไข และอนุบาลตัวออนของปลาจากแมนาํ้ โขงและ
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แมนํ้าอิง ในชวงหนาแลงปลาประจําถิ่นก็จะอาศัยอยูตามหนองและแมนํ้า
2) เปนที่อยูอาศัยและพักหากินของนกอพยพในชวงฤดูหนาว เนื่องจาก
มีหนองนํ้าที่อุดมสมบูรณในปา 3) เปนที่อยูอาศัยของสัตวปาหลายชนิด
โดยจะมีลําหวยหลายสายที่เปนสะพานเชื่อมระหวางปาชุมนํ้ากับปาบก
บนภูเขา จึงเปนระบบนิเวศที่มีความสําคัญตอพันธุพืช สัตวนํ้า สัตวปา
รวมทั้งนกและแมลง 4) เปนแหลงอาหารทั้งพืช ปลา และแมลง 5) แหลง
สมุนไพร 6) แหลงรายได 7) เปนแกมลิงธรรมชาติที่ชวยปองกันนํ้าทวม
และนํ้าแลง 8) เปนแหลงสันทนาการของชุมชน 9) เปนพื้นที่ทางวัฒนธรรม
และความเชื่อของชุมชน 10) เปนแหลงศึกษาและเรียนรู ทั้งคนในทองถิ่น
และการศึกษาทางวิชาการ 11) เปนแหลงกักเก็บคารบอน
ดานพืช ปาชุมนํ้ามีพรรณพืชหลากหลายและเปนเอกลักษณ เชน
ตนขอย ตนชุมแสง ในปาชุมนํ้าบานทุงงิ้วมีพืชอาหารและพืชสมุนไพรกวา
100 ชนิด ผักปาเดนที่พบในปาเชน ยอดเดา
ดานสัตวปา พบวามีสัตวปาจํานวนมาก โดยสัตวปาสําคัญ เชน
นาก งูจงอาง ลิ่นชวา จากการสํารวจเบื้องตนพบวามีแหลงที่อยูอาศัยของ
นากอยางนอย 10 จุดในลุมนํ้าอิงตอนลางซึ่งเกือบทั้งหมดจะเปนปาชุมนํ้า
จากผลการตรวจวิเคราะห DNA พบวามีนาก 2 ชนิด คือ นากใหญธรรมดา
และนากใหญขนเรียบ ทั้งนี้เปนไปไดวาในลุมนํ้าอิงตอนลางอาจจะมีนากทั้ง
3 ชนิดทีพ่ บทัว่ ไปในประเทศไทยเนือ่ งจากการตรวจ DNA ดังกลาวใชตวั อยาง
จํานวนจํากัด
จากการสํารวจพบนก 116 ชนิด เปนนกอพยพ 65 ชนิด แบงเปน
นกอพยพในฤดูหนาว 35 ชนิด นกประจําถิ่นที่ประชากรบางสวนมีการ
อพยพ 27 ชนิด และนกอพยพเพื่อสรางรังและวางไข 1 ชนิด นกที่สําคัญ
เชน เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว และนกกระสาแดง
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2.3 ผลการศึกษาโครงสรางปาและปริมาณการเก็บกักคารบอน
ในพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ ลุม นํา้ อิงตอนลางจํานวน 11 ชุมชน
1. บานบุญเรือง หมูที่ 2 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
ปาชุมนํ้าบุญเรือง หมูที่ 2 เปนสวนหนึ่งของผืนปาชุมนํ้าในตําบล
บุญเรือง โดยมีเนื้อที่ประมาณ 1,473 ไร จากผืนปากวา 3,706 ไรของ
ทั้งตําบล จากการศึกษาโครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ
สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั้งปริมาณการเก็บกักคารบอนของปา
ชุม นํา้ ชุมชนบานบุญเรือง พบวามีความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย
27 ชนิด มีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 122 ตนตอไร มีการทดแทน
ของไมหนุมกวา 23 ชนิด ในอัตรา 835 ตนตอไร และการทดแทนของ
ลูกไมอยางนอย 11 ชนิด ในอัตรา 2,204 ตนตอไร ปาชุมนํ้าบุญเรืองมีความ
สมบูรณถึง 8 เทา เมื่อเทียบกับสภาพปาเบญจพรรณสมบูรณทั่วไปและ
นิยามของปาเสือ่ มโทรม นอกจากนีจ้ ากสภาพความอุดมสมบูรณของปาแลว
ยังเปนแหลงเก็บกักคารบอนเปนอยางดี จากการศึกษาปริมาณคารบอน
เหนือดิน (above ground carbon) ยังไมรวมคารบอนของกอไผซึ่งมีการ
กระจายในพืน้ ทีอ่ ยางหนาแนนโดยเฉพาะไผสสี กุ ไผปา พบวาบริเวณปาชุม นํา้
ที่นํ้าทวมถึงซึ่งเปนสังคมพืชที่มีขอยและชุมแสงเดน มีศักยภาพเก็บกัก
คารบอนกวา 26 ตันตอไรซึ่งถือวามีศักยภาพสูงมาก ในสวนพื้นที่ปาชุมนํ้า
ที่มีปาเบญจพรรณ (ปาผสม) และไผปนจะมีศักยภาพเก็บกักคารบอน
12-13 ตันตอไร โดยรวมพบวาปจจุบันปาชุมนํ้าชุมชนบานบุญเรืองมีการ
เก็บกักคารบอนเหนือดินรวม 172,479 ตัน และหากรวมปริมาณคารบอน
ในรากซึ่งจะมีปริมาณคารบอนรอยละ 26 ของปริมาณคารบอนเหนือดิน
(Cairns et al. 1997) คิดเปน 4,484 ตันคารบอน ดังนัน้ ปาชุมชนบานบุญเรือง
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หมูที่ 2 มีเนื้อที่ 1,473 ไร มีปริมาณคารบอนของตนไมในปจจุบัน 21,731
ตันคารบอน และถาหากพื้นที่ปาชุมนํ้าของชุมชนนี้ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพ
เปนพื้นที่อยางอื่น นอกจากการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพแลว
ยังจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดราว 79,536 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
2. บานงามเมือง หมูที่ 11 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย
ปาชุมนํ้าบานงามเมือง มีพื้นที่รวมประมาณ 170 ไร ตั้งอยูในชวง
แมนํ้าอิงตอนลางที่มีลักษณะเปนพื้นที่ราบลุมขนาดใหญมีนํ้าทวมถึงชวง
นํา้ หลากไดรบั อิทธิพลนํา้ จากแมนาํ้ โขง ลํานํา้ อิงชวงนีม้ คี วามกวางประมาณ
150-200 เมตร มีลักษณะของหนองนํ้าและปาริมนํ้า จากการรวบรวมขอมูล
เบื้องตนในพื้นที่ปาชุมนํ้า พบตนไม 54 ชนิด พืชผัก 22 ชนิด เถาวัลย
17 ชนิด รวม 93 ชนิด พบสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 9 ชนิด สัตวปก 107 ชนิด
สัตวเลื้อยคลาน 17 ชนิด สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 13 ชนิด และนก 51 ชนิด
ลักษณะหนองนํ้าในบริเวณบานงามเมืองมีความสัมพันธกับแมนํ้าอิงในชวง
นํา้ หลาก โดยจะมีฮอ งนํา้ (รองนํา้ ) ขนาดเล็กไหลเชือ่ มระหวางหนองกับแมนาํ้ อิง
แหลงนํ้าธรรมชาติในชุมชน 17 หนองนํ้า ประกอบดวย 1. หนองขวงเจิง
เนื้อที่ 60 ไร 2. หนองแซะ เนื้อที่ 4 ไร 3. หนองหมด เนื้อที่ 7 ไร 4. หนอง
แมรอบ เนื้อที่ 4 ไร 5. หนองปากาว เนื้อที่ 3 ไร 6. หนองปากั๋ง เนื้อที่ 4 ไร
7. บวกงูเหลือม เนื้อที่ 3 ไร 8. หนองเหม็น เนื้อที่ 9 ไร 9. หนองบวกเหมือด
10. บวกหญาหวาย เนือ้ ที่ 4 ไร 11. หนองปาขาว เนือ้ ที่ 6.5 ไร 12. บวกผักไผ
เนื้อที่ 12 ไร 13. หนองฮองแฮง เนื้อที่ 4 ไร 14. หนองปงหวาง เนื้อที่ 5 ไร
15. หนองแกะแงะ เนือ้ ที่ 6 ไร 16. หนองโบสถ เนือ้ ที่ 4 ไร 17. หนองหญางู
เนื้อที่ 2 ไร พื้นที่ปาริมนํ้าเปนปาที่นํ้าทวมถึงในชวงนํ้าหลาก ตามความ
องคความรูของชาวบานงามเมือง แบงเปน 4 แหง คือปาขอย ปาขวงเจิง
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ปาเกากึม และปาเกาสุมแสง ผลการคํานวณปริมาณการกักเก็บคารบอน
เหนือดิน (above ground carbon) พบวาบริเวณปาชุมชนบานงามเมือง
มีศักยภาพเก็บกักคารบอนเฉลี่ยกวา 18.37 ตันตอไร ซึ่งถือวามีศักยภาพสูง
มาก
3. บานมวงชุม หมูที่ 7 ตําบลบานครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
ปาชุมนํ้าบานมวงชุม มีพื้นที่ 500 ไร จากการศึกษาโครงสรางปา
ความหลากหลายทางชนิดพันธุ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ จะใช
วิธีการวางแปลงสุมตัวอยาง 3 พื้นที่ เพื่อใหกระจายครอบคลุมพื้นที่ พบวา
มีพชื ผักปากินได 50 ชนิด เชน ผักแซว ผักเดา ผักไขเตา ผักกูด ฯลฯ ไมใชสอย
70 ชนิด เชน ไมหา ไมขัด ไมขอย ไมไขเตา ไมชมแสง ฯลฯ ผลไมปา 13 ชนิด
เชน หมาเมา มะเดื่อเกลี้ยง มะปน ลูกหวา ฯลฯ สมุนไพร 74 ชนิด เชน
หญาหนวดแมว เปาหลวง เปาเลือด หนามเล็บแมว ฯลฯ เห็ดกินได 14 ชนิด
เชน เห็ดหูหนู เห็ดขอนขาว เห็ดลม เห็ดเหงือกควาย เห็ดมัน ฯลฯ ประเภท
สัตวปา 16 ชนิด เชน อีเห็น กระรอก กระแต กระตาย ไกปา และนก
37 ชนิด เชน นกยางขาว นกยางแดง นกเปดนํ้า นกเอี้ยง นกหัวขวาน ฯลฯ
แมลง 14 ชนิด เชน มดแดง ตอหัวเสือ ผึง้ แมลงทับ ฯลฯ สัตวนาํ้ สัตวเลือ้ ยคลาน
และปลา 99 ชนิด เชน ปลาคาว ปลาเพี้ย ปลาแค ปลาตะเพียน ฯลฯ ผลการ
คํานวณปริมาณการกักเก็บคารบอนเหนือดิน (above ground carbon)
พบวาบริเวณปาชุมนํ้าที่นํ้าทวมถึงซึ่งเปนสังคมพืชที่มีขอย และมะเค็ดเดน
มีศักยภาพเก็บกักคารบอนกวา 15.58 ตันตอไร
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การสํารวจปริมาณการเก็บกักคารบอนของไผหนาม (ไผปา ) ในพืน้ ที่
ปาชุมนํ้าบานมวงชุม
จากการสํารวจจํานวนชนิดไผบานมวงชุม พบชนิดไผ 1 ชนิด คือ
ไผปา เมื่อทําการนับจํานวนกลาไผในกอไผ แบงเปน กลาออนที่สามารถ
ใหหนอไดในปถัดไป กลาแกที่ไมสามารถใหหนอ และกลาตาย
ตารางแสดง ปริมาณการเก็บกักคารบอนในแตละแปลงและทั้งผืนปาไผหนาม (ไผปา )
โซนที่

จํานวนกอ

ปริมาณคารบอน
เหนือดินในแปลงสํารวจ 1,000
ตารางเมตร

แปลงที่ 1
15
141.55 ตันคารบอน
แปลงที่ 2
9
100.64 ตันคารบอน
แปลงที่ 3
8
78.45 ตันคารบอน
ปริมาณคารบอนเหนือดินในตนไมปาชุมนํ้าบานมวงชุม ทั้งหมดในพื้นที่ 1 ไร

ปริมาณคารบอนเ
หนือดิน ตอไร
(1,600 ตารางเมตร)
226.48 ตันคารบอน
161.03 ตันคารบอน
13.29 ตันคารบอน
171.01 ตันตอไร

4. บานตา หมูที่ 10 ตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ปาชุม นํา้ หนองปลาโอ หมูท ี่ 10 เปนสวนหนึง่ ผืนปาชุม นํา้ ในตําบลตา
โดยมีเนื้อที่ประมาณ 528 ไร จากการสํารวจพบวามีความหลากหลายของ
ชนิดตนไมอยางนอย 41 ชนิด (ยังไมรวมนอกแปลงสํารวจ) โดยพบวาชนิด
ไมที่พบมาก คือ 1. ขอย 2. มะเค็ด 3. เคาะ เปนไมที่ทนนํ้าทวมซึ่งเปนปา
ทีม่ คี วามเปนเอกลักษณ โดยมีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 154 ตนตอไร
สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบวามีการทดแทนของไมหนุม กวา 36 ชนิด
ในอัตรา 1,500 ตนตอไร และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 29 ชนิด
ในอัตรา 12,320 ตนตอไร ผลการคํานวณปริมาณการกักเก็บคารบอนเหนือดิน
(above ground carbon) พบวาบริเวณปาชุมนํ้าที่นํ้าทวมถึงซึ่งเปนสังคมพืช
ที่มีขอย และมะเค็ดเดน มีศักยภาพเก็บกักคารบอนกวา 15.58 ตันตอไร
ซึ่งถือวามีศักยภาพสูงมาก โดยรวมพบวาปจจุบันปาชุมนํ้าชุมชนบานตา
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มีการเก็บกักคารบอนเหนือดินรวมประมาณ 8,226 ตัน หรือ 8,226,000
กิโลกรัม
5. บานปาบงนํ้าลอม หมูที่ 1 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
ปานอกโตง หรือปาชุมนํ้าบานปาบงนํ้าลอม หมูที่ 1 เปนสวนหนึ่ง
ผืนปาในลุมนํ้าอิงตอนลาง โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 229 ไร แบงเปน
พื้นที่ปาที่ปกคลุมดวยตนไม 120 ไร แหลงนํ้าและปาควน 109 ไร จากการ
ศึกษาโครงสรางปาพบวา มีความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย
15 ชนิด โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย ชุมแสง และหา เปนไมที่ทน
นํ้าทวมซึ่งเปนปาที่มีความเปนเอกลักษณของปาชุมนํ้าและปาโคก โดยมี
ความหนาแนนของตนไมโดยรวม 137 ตนตอไร สภาพการทดแทนตาม
ธรรมชาติพบวามีการทดแทนของไมหนุม กวา 7 ชนิด ในอัตรา 572 ตนตอไร
และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 9 ชนิด ในอัตรา 5,467 ตนตอไร
เมือ่ เปรียบเทียบจากผลการศึกษาสภาพปาชุมชนบานปาบงนํา้ ลอมกับนิยาม
ปาเสื่อมโทรมพบวาปาชุมชนบานปาบงนํ้าลอมมีความหนาแนนมากกวา
นิยามดังกลาวถึง 39 เทา ปริมาณการกักเก็บคารบอนเหนือดิน (above
ground carbon) พบวามีศักยภาพเก็บกักคารบอนกวา 12.46 ตันตอไร
ซึ่งถือวามีศักยภาพสูงมาก หากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชุมนํ้านี้เปนพื้นที่
อื่นๆ จะสงผลใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกวา 45.69 ตันตอไร
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา
6. บานทุงศรีเกิด หมูที่ 3 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย
ปาชุมนํ้าบานทุงศรีเกิด หมูที่ 3 เปนสวนหนึ่งผืนปาในลุมนํ้าอิง
ตอนลาง โดยมีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 138 ไร การสํารวจโครงสรางปาพบวา มีความ
หลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 7 ชนิด โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ
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ขอย ชุมแสง และหัด เปนไมที่ทนนํ้าทวมซึ่งเปนปาที่มีความเปนเอกลักษณ
ของปาชุมนํ้า โดยมีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 90 ตนตอไร มีการ
ทดแทนของไมหนุม 3 ชนิด ในอัตรา 83 ตนตอไร และการทดแทนของ
ลูกไมอยางนอย 5 ชนิด ในอัตรา 14,160 ตนตอไร เมื่อเปรียบเทียบจาก
ผลการศึกษาสภาพปาชุมชนบานทุงศรีเกิดกับนิยามปาเสื่อมโทรมพบวา
ปาชุมชนบานทุงศรีเกิดมีความหนาแนนมากกวานิยามดังกลาวถึง 7.6 เทา
ปริมาณการกักเก็บคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวามีศกั ยภาพ
เก็บกักคารบอนกวา 14.57 ตันตอไร ซึ่งถือวามีศักยภาพสูงมาก ซึ่งหาก
มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชุมนํ้านี้เปนพื้นที่อื่นๆ จะสงผลใหเกิดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดกวา 53.42 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร
7. บานซาววา หมูที่ 3 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
ปาซาววา หมูที่ 3 เปนสวนหนึ่งผืนปาในลุมนํ้าอิงตอนลาง มีเนื้อที่
ประมาณ 655 ไร จากการศึกษาโครงสรางปาพบวา ชนิดไมทพี่ บมากคือ ขอย
เก็ดแดง เหมียด เปนไมที่ทนนํ้าทวมและไมในปาเต็งรังซึ่งเปนปาที่มีความ
เปนเอกลักษณของปาชุมนํ้าและปาโคก โดยมีความหนาแนนของตนไม
โดยรวม 117 ตนตอไร มีการทดแทนของไมหนุมกวา 20 ชนิด ในอัตรา
92 ตนตอไร และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 19 ชนิด ในอัตรา 398 ตน
ตอไร เมือ่ เปรียบเทียบจากผลการศึกษาสภาพปาชุมชนบานซาววากับนิยาม
ปาเสื่อมโทรมพบวา ปาชุมชนบานซาววามีความหนาแนนมากกวานิยาม
ดังกลาวถึง 5.8 เทา ปริมาณการกักเก็บคารบอนเหนือดิน (above ground
carbon) พบวาบริเวณปาชุมชนบานซาววามีสภาพพืน้ ทีเ่ ปนปาโคก ทีม่ สี งั คม
ปาผลัดใบ และมีสภาพเปนปาชุม นํา้ ทีน่ าํ้ ทวมถึงซึง่ เปนสังคมพืชทีม่ ขี อ ยและ
ชุมแสงเดน มีศกั ยภาพเก็บกักคารบอนกวา 17.89 ตันตอไร ซึง่ ถือวามีศกั ยภาพ
สูงมาก หากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชุมนํ้านี้เปนพื้นที่อื่นๆ จะสงผลให
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เกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกวา 72.64 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
8. หมูบานปาขา หมูที่ 8 ตําบลปาตาล อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย
ปาชุมชนบานปาขา หมูที่ 8 ตําบลปาตาล อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย เปนสวนหนึ่งผืนปาในลุมนํ้าอิงตอนลาง โดยมีเนื้อที่ประมาณ
85 ไร จากการศึกษาโครงสรางปาพบวา มีความหลากหลายของชนิดตนไม
อยางนอย 4 ชนิด โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ สมแสง สาน และแซะ
เปนไมที่ทนนํ้าทวมขัง ซึ่งเปนปาที่มีความเปนเอกลักษณของปาชุมนํ้าและ
ปาโคก โดยมีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 262 ตนตอไร มีสภาพ
ปาสมบูรณที่มีไมขนาดใหญจํานวนมาก สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
พบวามีการทดแทนของไมหนุม 1 ชนิด ในอัตรา 460 ตนตอไร และ
การทดแทนของลูกไมอยางนอย 3 ชนิด ในอัตรา 12,560 ตนตอไร ปาชุมชน
บานปาขามีความสมบูรณดีเมื่อเทียบกับสภาพปาเบญจพรรณสมบูรณ
ทั่วไปและนิยามของปาเสื่อมโทรม ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบจากผลการศึกษา
สภาพปาชุมชนบานปาขากับนิยามปาเสื่อมโทรมพบวา ปาชุมชนบานปาขา
มีความหนาแนนมากกวานิยามดังกลาวถึง 12 เทา จากการคํานวณปริมาณ
การกักเก็บคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวามีศักยภาพ
เก็บกักคารบอนกวา 15.24 ตันตอไรซึ่งถือวามีศักยภาพสูงมาก หากมีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชุมนํ้านี้เปนพื้นที่อื่นๆ จะสงผลใหเกิดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดกวา 55.96 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
9. บานเกษตรสมบูรณ หมูที่ 19 และ บานหวยซอหมู 2 ตําบล
หวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปาชุมนํ้าบานเกษตรสมบูรณ หมูที่ 19 และบานหวยซอ หมูที่ 2
เปนสวนหนึ่งผืนปาในลุมนํ้าอิงตอนลาง โดยมีเนื้อที่ประมาณ 430 ไร
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จากการศึกษาโครงสรางความหลากหลายทางชนิด สภาพการทดแทนตาม
ธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอน พบวามีความหลากหลายของ
ชนิดตนไมอยางนอย 19 ชนิด โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ สมแสง สาน
และเหมียด เปนไมที่ทนนํ้าทวมขัง ซึ่งเปนปาที่มีความเปนเอกลักษณของ
ปาชุมนํ้าและปาโคก โดยมีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 131 ตนตอไร
สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ พบวามีความหนาแนนสูงกวาเกณฑตาม
นิยามของปาเสื่อมโทรมทั้ง 3 เกณฑ กลาวคือ ความหนาแนนจํานวนลูกไม
ที่สูงกวา 2 เมตร พบ 607 ตนตอไร มากกวาเกณฑปาเสื่อมโทรม 30 เทา
ความหนาแนนของตนไมที่มีความโตวัดรอบที่ระดับอก 50-100 เซนติเมตร
พบ 51 ตนตอไร มากกวาเกณฑตามนิยาม 6 เทา และความหนาแนนของ
ตนไมทมี่ คี วามโตวัดรอบทีร่ ะดับอกมากกวา 100 เซนติเมตร พบ 17 ตนตอไร
มากกวาเกณฑตามนิยาม 9 เทา และโดยรวมทั้ง 3 เกณฑ ก็พบวามีความ
หนาแนนมากกวาเกณฑปาเสื่อมโทรม 42 เทา ผลการคํานวณปริมาณ
การกักเก็บคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวามีศักยภาพ
เก็บกักคารบอนกวา 19.27 ตันตอไร ซึ่งถือวามีศักยภาพสูงมาก หากมีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชุมนํ้านี้เปนพื้นที่อื่นๆ จะสงผลใหเกิดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดกวา 70.65 ตันตอไรของคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
10. บานหวยสัก หมูท ี่ 9 และ บานหวยสัก หมูท ี่ 15 ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ปาชุมชนบานหวยสัก หมูที่ 9 และหมูที่ 15 เปนสวนหนึ่งผืนปา
ในลุมนํ้าอิงตอนลาง โดยมีเนื้อที่ประมาณ 273 ไร จากการศึกษาโครงสราง
ความหลากหลายทางชนิด สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณ
การเก็บกักคารบอน พบความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 7 ชนิด
ซึ่งพบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขี้มด เดื่อ โตม และหัด ตามลําดับ ตนไม
เหลานีเ้ ปนไมทที่ นนํา้ ทวมขัง ซึง่ เปนปาทีม่ คี วามเปนเอกลักษณของปาชุม นํา้
31

พื้นที่ชุมน้ําลุมน้ําอิง กับการเก็บกักคารบอนเครดิต

มีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 58 ตนตอไร สภาพการทดแทนตาม
ธรรมชาติพบวามีการทดแทนของไมหนุม กวา 9 ชนิด ในอัตรา 1,385 ตนตอไร
และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 10 ชนิด ในอัตรา 3,893 ตนตอไร
เมื่อเปรียบเทียบจากผลการศึกษาสภาพปาชุมชนบานหวยสักกับนิยาม
ปาเสื่อมโทรม พบวาปาชุมชนบานหวยสักมีความหนาแนนสูงกวาเกณฑ
ตามนิยามของปาเสื่อมโทรม 2 เกณฑ กลาวคือ ความหนาแนนจํานวน
ลูกไมที่สูงกวา 2 เมตร พบ 1,385 ตนตอไร มากกวาเกณฑปาเสื่อมโทรม
69 เทา และความหนาแนนของตนไมที่มีความโตวัดรอบที่ระดับอกมากกวา
100 เซนติเมตร พบ 5 ตนตอไร มากกวาเกณฑตามนิยาม 2.5 เทา แตในสวน
ความหนาแนนของตนไมที่มีความโตวัดรอบที่ระดับอก 50-100 เซนติเมตร
พบเพียง 7 ตนตอไร ซึ่งนอยกวาเกณฑตามนิยาม 0.88 เทา และโดยรวม
ทั้ง 3 เกณฑก็พบวามีความหนาแนนมากกวาเกณฑปาเสื่อมโทรม 87 เทา
ผลการคํ า นวณปริ ม าณการกั ก เก็ บ คาร บ อนเหนื อ ดิ น (above ground
carbon) พบวามีศักยภาพเก็บกักคารบอนกวา 3.42 ตันตอไร หากมีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชุมนํ้านี้เปนพื้นที่อื่นๆ จะสงผลใหเกิดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดกวา 12.53 ตันตอไรของคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
11. บานทุง งิว้ หมูท ี่ 2 ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
ปาชุม นํา้ บานทุง งิว้ หมูท ี่ 2 มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 531 ไร 3 งาน การศึกษา
โครงสร า งป า ความหลากหลายทางชนิ ด พั น ธุ  สภาพการทดแทนตาม
ธรรมชาติรวมทั้งปริมาณการเก็บกักคารบอน พบวามีความหลากหลายของ
ชนิดตนไมอยางนอย 23 ชนิด ชนิดไมที่พบมากคือ ขอย ปอสา มะเดื่อปอง
และถอน มีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 89 ตนตอไร และมีการกระจาย
ของตนไมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญตั้งแตนอยกวา 30 เซนติเมตร ถึงความ
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โตวัดรอบมาก 120 เซนติเมตรครบทุกชั้น สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
พบวามีการทดแทนของไมหนุมกวา 27 ชนิด ในอัตรา 3,238 ตนตอไร
การทดแทนของลูกไมอยางนอย 13 ชนิด ในอัตรา 10,340 ตนตอไร พบวา
ชนิดไมที่พบมากคือ ขอย กางปลา ปอสา และปอแตบ เมื่อเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาสภาพปาชุม นํา้ บานทุง งิว้ กับนิยามปาเสือ่ มโทรมพบวาปาชุมชน
บานทุง งิว้ มีความหนาแนนของไมใหญมากกวานิยามถึง 4 เทา ผลการคํานวณ
ปริมาณการกักเก็บคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) ปริมาณ
การกักเก็บคารบอน รวมทั้งหมด 4 แปลง รวม 41,461 กิโลกรัม หรือ
16,584 กิ โ ลกรั ม คิ ด เป น 16.5 ตั น ต อ ไร ซึ่ ง ถื อ ว า มี ศั ก ยภาพสู ง มาก
ในสวนของพื้นที่ปาชุมนํ้าที่มีปาเบญจพรรณ (ปาผสม)

2.4 คารบอนเครดิตในตนไม จากปาชุม นํา้ ในลุม นํา้ อิงตอนลาง

สรุปผลการสํารวจปริมาณการกักเก็บคารบอนเหนือดิน ใน 13 ผืนปา
เนื้อที่รวมจํานวน 7,136 ไร มีศักยภาพในการกักเก็บคารบอนเหนือดิน
(above ground carbon) เฉลีย่ 16.25 ตันตอไร จํานวนคารบอนเหนือดินรวม
116,016 ตัน คิดเปนมูลคาคารบอนเครดิตจํานวน 13,564,635.16 ลานบาท
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ตาราง สรุปผลการศึกษาสํารวจปริมาณการเก็บกักคารบอนเหนือดินและคํานวณ
เครดิตคารบอน พืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ ลุม นํา้ อิงตอนลาง จํานวน 13 พืน้ ที่
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ปาชุมนํ้า

ปาชุมนํ้าชุมชนบานตา
ปาชุมนํ้าบานทุงศรีเกิด
ปาชุมนํ้าบานหวยซอ
ปาชุมนํ้าบานหวยสัก
ปาชุมนํ้าบานปาขา
ปาชุมนํ้าบานซาววา
ปาชุมนํ้าบานงามเมือง
ปาชุมนํ้าบานปาบง
ปาชุมนํ้าบานทุงงิ้ว
ปาชุมนํ้าบานมวงชุม
ปาบานบุญเรืองใต
หมูที่ 2
12 ปาบานบุญเรืองเหนือ
หมูที่ 1, บานภูแกง
หมูที่ 10
13 ปาบานตนปลอง
หมูท ี่ 5, บานตนปลองใต
หมูที่ 8
รวม

พื้นที่/ไร

ปริมาณคารบอน
เหนือดิน ตอไร
(1,600 ตารางเมตร)

ปริมาณคารบอน
เหนือดิน
รวมทั้งหมด (ตัน)

มูลคาเครดิต
คารบอน
(บาท)

528
138
430
273
85
655
170
120
531
500
1,473

15.58
14.57
19.27
3.42
15.24
17.89
18.37
12.46
16.5
13.14
17.25

8,226
2011
8,286
934
1295
11718
3123
1495
8762
6570
25,409

961,811.98
235,086.37
968,810.81
109,163.53
151,458.17
1,370,062.71
365,129.47
174,818.78
1,024,394.58
768,164.40
2,970,849.51

1,113

15.04

16,740

1,957,184.68

1,113

15.04

16,740

1,957,184.68

7,136

16.25

116,016

13,564,635.16

หมายเหตุ การหาคาเฉลี่ยกลาง คารบอนตันตอไร : จํานวนคารบอนรวมทั้งหมด
หารดวยพื้นที่รวมทั้งหมด = คาเฉลี่ยคารบอนตันตอไร
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3

การอนุรักษและฟนฟู
พื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าอิง แหลงเก็บ
สําคัญของโลก
3.1 ชุมชนกับการอนุรกั ษฟน ฟูและบริหารจัดการพืน้ ทีช่ มุ นํา้
ลุมนํ้าอิง
ภายใตนโยบายการพัฒนาดานตางๆ ในปจจุบัน ทําใหพื้นที่ชุมนํ้า
ลุมนํ้าอิงตองเผชิญกับการถูกคุกคามอยางมาก เสี่ยงตอการถูกเปลี่ยน
สภาพพื้นที่ทําใหความสมบูรณลดลง มีแนวโนมที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งเปนภัยคุกคามที่เขามากระทบตอระบบนิเวศและวิถีชีวิตของคนลุมนํ้าอิง
ปจจุบนั พืน้ ทีช่ มุ นํา้ ลุม นํา้ อิงยังไมมกี ารรับรองและคุม ครองทางกฎหมายและ
ไมมสี ถานะตามกฎหมายปาไมแตอยางใด มีสถานะในหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง (นสล.) ซึ่งไดรับการปกปองรักษาใหคงความสมบูรณไวโดยชาวบาน
ดวยกฎระเบียบของแตละชุมชน เกิดการรวมแรง รวมใจ ประกอบดวยชาย
หญิงจากผูน าํ ชุมชนและผูน าํ ทองถิน่ โดยรอบลุม นํา้ อิง และภาคประชาสังคม
ทีเ่ ขามามีสว นรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของการจัดการ
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ปาชุมชน การจัดการเหมืองฝาย การอนุรักษปาริมนํ้า พื้นที่ชุมนํ้า การจัดทํา
เขตอนุรักษพันธุปลา (วังสงวน) และการสรางเครือขายชุมชน
เกิดการดําเนินงานรวมกันของภาคสวนตางๆ ในลุม นํา้ อิง ทีป่ ระกอบดวย
ภาคประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย ภาครัฐ วิชาการ และภาคประชาสังคม
เปนกระบวนการความรวมมือ ควบคูก บั การสรางกลไกกระจายอํานาจในการ
จัดการลุมนํ้ารูปแบบใหมที่สอดคลองกับระบบนิเวศของแตละลุมนํ้า เพื่อให
เกิดการมีสวนรวมในการตัดสินใจจากลางขึ้นสูบน ไดเกิดเครือขายสภา
ประชาชนลุม นํา้ อิงขึน้ เปนการเชือ่ มชุมชนจากตนนํา้ ถึงปลายนํา้ ซึง่ มีเปาหมาย
ที่รวมกันในการดูแลรักษาเพื่อใหเกิดความสมดุลของการใชประโยชนที่ดิน
และฐานทรัพยากรชีวภาพในดานตางๆ ใหอยูบ นพืน้ ฐานการมีสว นรวมของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะชุมชนในลุมนํ้าอิง ไดเขาถึงขอมูลการพัฒนา
ลุมนํ้า และมีกลไกในการสื่อสาร ติดตามสถานการณ เกิดเปนความรวมมือ
สรางกระบวนการการมีสวนรวมในการตัดสินใจตอการพัฒนาที่จะเกิดการ
เปลีย่ นแปลงตอระบบนิเวศและวิถคี นลุม นํา้ อิง โดยยึดหลักการมีสว นรวมของ
ชุมชนทองถิน่ และภาคประชาสังคม ควบคูก บั การนําเปาหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 เปาหมาย นําไป
สูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ

36

พื้นที่ชุมน้ําลุมน้ําอิง กับการเก็บกักคารบอนเครดิต

3.2 การขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าอิงเปนแรมซารไซต
สถานการณปจจุบันพื้นที่ปาชุมนํ้าในลุมนํ้าอิงสวนใหญมีสถานะเปน
พื้นที่สาธารณประโยชนตามกระทรวงมหาดไทยประกาศไวในป 2510 โดย
อยูในความดูแลของชุมชนในพื้นที่ (พื้นที่สาธารณประโยชนเปนที่ดินที่ทาง
ราชการไดจัดใหหรือสงวนไวเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกันตาม
สภาพแหงพื้นที่นั้น หรือที่ดินที่ประชาชนไดใชหรือเคยใชประโยชนรวมกัน
มากอนไมวาปจจุบันจะยังใชอยูหรือเลิกใชแลวก็ตาม) เนื่องจากมีนโยบาย
แผนงาน หรือโครงการตางๆ ตองการพื้นที่สาธารณประโยชน โดยเฉพาะ
การทําเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีเปาหมายเปนพื้นที่สาธารณประโยชน
และในอนาคตอาจมีหลายโครงการที่ตองการพื้นที่นี้นําไปพัฒนาในรูปแบบ
ตางๆ ทําใหพื้นที่ชุมนํ้าหลายพื้นที่ที่เปนปาอันอุดมสมบูรณอาจถูกทําลาย
และถูกพัฒนาไปเปนพืน้ ทีท่ างเศรษฐกิจอืน่ ๆ เปลีย่ นการถือครองทีด่ นิ ซึง่ จะ
สงผลกระทบกับแมนํ้าอิงและแมน้าํ โขงโดยตรง
การผลั ก ดั น ให เ กิ ด การขึ้ น ทะเบี ย นพื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า ให เ ป น พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า
ที่มีความสําคัญระหวางประเทศ แรมซารไซต เปนการยกระดับการยอมรับ
คุณคาของพื้นที่ชุมนํ้าใหเกิดความรวมมือระหวางชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทองที่ และสวนราชการ เนื่องจากโดยสวนมากพื้นที่จะออก
เอกสารเปนหนังสือสําคัญสําหรับทีห่ ลวง (นสล.) ซึง่ ไมเหมาะสมกับสภาพปา
ที่ตองไดรับการอนุรักษ เพราะอาจนําไปสูการเสนอโครงการตางๆ อาทิ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การขุดลอกแมนาํ้ ฯ เปาหมายการขึน้ ทะเบียน
ก็เพื่อใหไดรับการคุมครองภายใตเงื่อนไขของอนุสัญญา นําไปสูการยับยั้ง
การสูญเสียพื้นที่ชุมนํ้าและปาชุมนํ้าที่มีอัตลักษณทางนิเวศหนึ่งเดียวใน
ประเทศไทย ใหเกิดการจัดการ ดูแลรักษาและการใชประโยชนอยางชาญ
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ฉลาด จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อยังคงรักษาระบบนิเวศ
ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ชุมนํ้าใหสมดุลและยั่งยืน
การขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมนํ้าเปนไปตามอนุสัญญาระหวางประเทศ
ทีไ่ มใชขอ กฎหมาย แตหากผลักดันสําเร็จจะชวยสรางจิตสํานึกรวมกันในการ
ใชประโยชนทรัพยากรอยางชาญฉลาด
การขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมนํ้าในระดับตางๆ
• พื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับระหวางประเทศ (Ramsar Sites)
• พื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
• พื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับชาติ
• พื้นที่ชุมนํ้าระดับทองถิ่น
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