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สถานการณการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ Climate change สงผล
โดยตรงตอการเกิดภาวะโลกรอน Global warming เปนภัยคุกคามที่สําคัญ
ของโลกในปจจุบัน ทําใหเกิดผลกระทบตอผูคน สิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ
ในธรรมชาติ ซึ่งเปนผลมาจากการกระทําของพวกเรา มนุษยทุกคน ไมวา
ทางตรงหรอืทางออม ทีไ่ดใชประโยชนและทําลายทรพัยากรธรรมชาตติางๆ 
มาหลายทศวรรษ โดยเฉพาะปาไม ที่เปนตนกําเนิดแหลงนํ้าและสรรพชีวิต 
ในขณะเดียวกันกย็งัมผีูคนและชุมชนท่ีเหน็ความสําคญัในการดูแลรักษาและ
ปกปองฐานทรพัยากร ดนิ นํา้ ปา เพ่ือเปนมรดกทางธรรมชาตใิหกบัคนรุนหลงั 
ดงัรปูธรรมความย่ังยนืในพืน้ทีลุ่มน้ําอิงทีช่มุชนไดรกัษาพืน้ทีป่าชุมนํา้ เพือ่เปน
แหลงอาหาร สรางกลไก ดูแลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ลุมนํ้าอิง-โขง ตอนบน ของประเทศไทย และเปนปอดของคนทั้งโลก
ในการเปนแหลงกักเก็บคารบอนท่ีสําคัญอีกพื้นท่ีหน่ึง หนังสือพื้นท่ีชุมน้ํา
ลุมน้ําอิง กับการเก็บกักคารบอนเครดิต เปนการนําเสนอรูปธรรมดาน
อนรุกัษฟนฟทูรพัยากรในลุมนํา้อิงของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะพ้ืนทีชุ่มนํา้
ในลุมนํา้องิตอนลาง ทีม่ปีาชุมนํา้ทีม่คีวามเปนอตัลกัษณทางนเิวศหนึง่เดยีว
ในประเทศไทย หนังสือเลมนี้ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อสราง
ความเขาใจใหกบัผูคนในสงัคม ซึง่ทกุคนตางตระหนกัถงึผลกระทบจากภาวะ
โลกรอนท่ีเกิดข้ึน เห็นไดวาชุมชนทองถ่ินมีบทบาทสําคัญ เปนกลไกในการ
แกไขและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากภาวะโลกรอน จากการที่ชุมชนได
รวมกนัอนรุกัษปาไมในลกัษณะปาชมุชนและพืน้ทีชุ่มนํา้ท่ีสาํคัญมามากกวา

บทนํา
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รอยป เปนเครือ่งมอืทีพ่สิจูนใหเหน็วา “ปาชุมนํา้ทีช่มุชนมกีารบริหารจดัการ
ที่ยั่งยืน” สามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพ
การเกบ็กกัคารบอนในตนไมในพืน้ทีป่าไดจาํนวนมหาศาล เพือ่จะขบัเคลือ่น
การเปนแหลงจําหนายคารบอนเครดติไดในอนาคต ซึง่คารบอนเครดติ จะเปน
เครื่องมือบรรเทาลดและทดแทนการปลอยกาซเรือนกระจกไดในอนาคต 
ซึ่งการซื้อขายมลพิษผานกลไกคารบอนเครดิต จะเปนตัวชวยใหโลกฟนตัว
จากภาวะโลกรอนในอนาคตได

สมาคมแมนํา้เพือ่ชวีติ ภาคเีครอืขายทัง้ภาครฐั ภาคประชาสงัคม และ
ชุมชนในพ้ืนที่ลุ มนํ้าอิง ไดรวมกันขับเคล่ือนเพื่อใหเกิดกลไกการจัดการ
ทรัพยากรในลุมนํา้องิโดยเฉพาะพ้ืนท่ีชุมนํา้ในลุมนํา้อิงเพ่ือใหเกดิความย่ังยนื
ในลําดับตอไป

สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต
มกราคม 2564
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1.1 ผลกระทบจากภาวะโลกร�อน

ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
(Climate Change) สงผลกระทบหลายดานตอคนทั้งโลก ไมวาจะเปน 
สภาพอากาศที่แปรปรวน ฝนไมตกตองตามฤดูกาล นํ้าทวม ดินโคลนถลม 
ภัยแลง โรคและแมลงชนิดใหม นํ้าทะเลสูงขึ้นจากนํ้าแข็งขั้วโลกละลาย 
นํา้ทะเลรกุลํา้แผนดนิและนํา้จดื เกดิสงครามแยงชงิทรัพยากร ผูคนอดอยาก 
เปนตน ประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบดังกลาวนี้เชนกัน 
โดยผลกระทบที่มีตอประเทศไทย ไดแก

1. ทําใหฤดูกาลของฝนเปล่ียนแปลงไป กระบวนการระเหยและ
การกลั่นตัวจะเร็วขึ้น อันหมายถึงฝนอาจจะตกบอยขึ้น แตนํ้าจะระเหยเร็ว
ขึ้นดวย ทําใหดินแหงเร็วกวาปกติในชวงฤดูกาลเพาะปลูก

2. ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลง เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ
อุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝนชวงระยะเวลาฤดูกาลเพาะปลูก และเกิดผลกระทบ

ทางออมอีกดวย คือ การระบาดของโรคพืชศัตรูพืช และวัชพืช

คาร�บอนเครดิตกับ
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3. สัตวนํ้าจะอพยพไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินํ้าทะเล 
แหลงการประมงที่สําคัญ ๆ จะเปลี่ยนแปลงไป

4. มนุษยจะเสียชีวิตเนื่องจากความรอนมากขึน้ ตวันาํเชือ้โรคในเขต
รอนเพิม่มากข้ึน ปญหาภาวะมลพิษทางอากาศจะรุนแรงมากข้ึน

5. เกิดภัยธรรมชาติ เชน พายุรุนแรง ฝนตกหนัก นํ้าทวม ภูเขาไฟ
ระเบิด และการเกิดคลื่นสึนามิ

6. ผลกระทบตอระบบนเิวศและความหลากหลายทางชวีภาพ ภมูภิาค
อินโด-พมา (Indo-Burma) ซึ่งรวมถึงประเทศไทย จัดอยูในบริเวณที่มีความ
เส่ียงสูง หรอืพ้ืนทีว่กิฤต (hot spot) ตอการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ เนือ่งจาก
มีความหลากหลายของทรัพยากรมาก แตไดรับการดูแลตํ่าที่สุด ซึ่งเมื่อเกิด
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สถานการณการสญูเสยีทรพัยากรชวีภาพ
จะทวคีวามรนุแรงยิง่ข้ึน อณุหภมูทิีเ่พิม่ขึน้และปรมิาณนํา้ฝนทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
มีผลใหสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รวมถึงปาไมตองมีการปรับตัวเพื่อใหอยูรอด
ในภาวะที่โลกรอนขึ้น

7. ผลกระทบดานสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม อุณหภูมิเฉล่ีย

ของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและเหตุการณตามธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดบอยครั้ง 
สงผลกระทบโดยตรงตอสขุภาพและอนามัยของคนไทย โรคระบาดท่ีสมัพนัธ
กบัการบรโิภคอาหารและนํา้ดืม่ มแีนวโนมวาจะเพิม่สงูมากขึน้ และสถานการณ
แพรระบาดของไวรัสสายพันธุใหม ไดแก ไวรัสโควิด 19 แนวโนมของผลผลิต
ทางการเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจนําไปสูภาวะขาดแคลนอาหาร 
และความอดอยาก ไมเพียงแตสงผลกระทบที่รุนแรงตอประเทศไทยในทาง
กายภาพเทานั้น หากแตยังสงผลกระทบทางออมตอความมั่นคงทางสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศชาติเชนเดียวกัน
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ภาวะโลกร�อนและผลกระทบต�อพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย
สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนข้ึนทุกปโดยเฉพาะอยางย่ิงอากาศรอน

และแหงแลง สงผลใหปญหาฝุนควันทวีความรุนแรง ในขณะเดียวกันปญหา
ไฟปาและฝุนควนั PM 2.5 สงผลใหสภาพภมูอิากาศรอนยิง่ขึน้ สงผลกระทบ
ตอเนื่องกันเปนลูกโซ ปญหาไฟปาและมลพิษจากฝุน PM 2.5 จึงมีแนวโนม
ที่จะทวีความรุนแรงมากข้ึนในอนาคต

ในอีก 70 ปขางหนา ภูมิอากาศจะรอนข้ึนเกือบท้ังภาค โดยเฉพาะ
จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย ในเชิงอุณหภูมิภาคเหนือตอนบน 
อาจจะลดลงเหลือเทากับภาคเหนือตอนลาง ระยะสั้นอาจจะมีเมฆเพ่ิมขึ้น 
แตระยะยาวพื้นที่สวนใหญจะรอนนานขึ้น 3-4 สัปดาห อุนขึ้นเกือบทั้งพื้นที่ 
หนาหนาววันทีอ่ณุหภมูกิลางคนืตํา่กวา 16 องศาจะนอยลง หนาหนาวจะส้ันลง 
3-4 สัปดาห โดยเฉพาะจังหวัดแมฮองสอน ปริมาณฝนในชวงสิบปขางหนา 
เกือบทุกจังหวัดจะมีฝนเพิ่มขึ้น 10-20 เปอรเซ็นต แตอีก 50 ปขางหนาจะมี
ความผันผวนมากขึน้ บางพืน้ทีแ่ลง แตจงัหวดันานและแมฮองสอนตอนลาง
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จะมฝีนเพิม่ขึน้ วนัทีฝ่นตกจะมแีนวโนมฝนตกหนกัขึน้ ปญหาของภาคเหนอื
ตอนบนอาจเปนนํ้าปาไหลหลาก และฝนทิ้งชวง ภัยแลง ซึ่งสงผลกระทบ
โดยตรงกับระบบนิเวศแมนํา้สายตางๆ เชน แมนํา้โขง ปง วงั ยม นาน กก องิ
และกวานพะเยา และแมนํ้าสาขาตางๆ ในแตละลุมนํ้า ซึ่งจะสงผลกระทบ
ดานสุขภาพ เพราะภาวะโลกรอนกับฝุนควันขนาดเล็ก PM 2.5 เปนเรื่อง
ที่สัมพันธกัน นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคก็จะขาดแคลน และระบบการเกษตร
ที่ตองใชนํ้าปริมาณมาก รวมทั้งโรคแมลงที่เพิ่มขึ้นและตองใชตนทุนสูง
ในการดูแลระบบนิเวศปาไม ไฟปา พื้นที่ปาตนนํ้า และความหลากหลาย
ทางชีวภาพลดลง ระบบนิเวศปาชุมนํ้า ที่ปกติตองมีนํ้าขังในชวงฤดูนํ้าหลาก 
2-3 เดือน เพื่อหลอเลี้ยงระบบนิเวศและการขยายพันธุ ปลาจะคอยๆ 
เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมในภาพใหญของภูมิภาค
มคีวามยากลําบากมากข้ึนในการดํารงชวีติ รวมทัง้นาํไปสูความขดัแยงในการ
แยงชิงทรัพยากรนํ้าในอนาคตของแตละลุมนํ้า รวมถึงขอขัดแยงและปญหา
การผันนํ้าขามลุมนํ้าดวย

1.2 คาร�บอนกับภาวะโลกร�อน

ภาวะโลกรอน เกดิจากการท่ีมนษุยไดเพิม่ปรมิาณกาซคารบอนไดออกไซด
จากการเผาไหมเช้ือเพลงิตางๆ การขนสง และการผลติในโรงงานอตุสาหกรรม 
นอกจากน้ันเรายังไดเพิ่มกาซกลุมไนตรัสออกไซด และคลอโรฟลูโรคารบอน 
(CFC) เขาไปในช้ันบรรยากาศ ดวยการตัดและทําลายปาไมจํานวนมหาศาล
เพื่อสรางสิ่งอํานวยความสะดวก และเพื่อการเกษตร จึงทําใหอุณหภูมิเฉล่ีย
ของโลกสูงขึ้น สภาพภูมิอากาศของโลกเปล่ียนแปลงไป

คารบอน หรือที่ในภาษาไทยเรียกวา “ถาน” เปนองคประกอบหลัก

ของสารอินทรียทั้งหมด รวมถึงในรางกายของมนุษยดวย คารบอนถูกขุดขึ้น
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มาจากใตดินเพื่อเปนพลังงานเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑอื่นๆ อีกมากมาย 
เชน นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา ยางมะตอย เปนตน ซึ่งใน
กระบวนการเผาไหมสารอินทรีย เชน ไม ถานหิน และปโตรเลียม เปลี่ยน
คารบอนใหเปนกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศไดอยางรวดเรว็มาก 
กาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหมในโรงงานอุตสาหกรรมและจากรถยนต
ทําใหปริมาณกาซชนิดนี้เพิ่มสูงขึ้นในบรรยากาศ ปริมาณซึ่งรักษาระดับคงท่ี
มาเปนเวลาหลายพันลานปอาจเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วภายในเวลาไมกี่ป 
และทําใหวัฏจักรคารบอนในระบบนิเวศไมสมดุลในปจจุบัน

ภาพวัฏจักรคาร�บอน
ที่มา https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/rabb-niwes-m-3-10/

watcakr-khxng-sar/watcakr-kharbxn
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คารบอนเครดิต (Carbon Credit) คือ การชดเชยการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดทีส่วนใหญเกดิจากการเผาผลาญนํา้มนัดบิในโรงงาน
อตุสาหกรรมหรอืยานยนต ของประเทศพฒันาแลวทีไ่มสามารถลดการปลอย
กาซหรือมลพิษของตนไดอีกตอไป ซึ่งตองชดเชยโดยการชวยเหลือประเทศ
ดอยพัฒนาใหลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยสนับสนุนโครงการตางๆ 
ซึ่งหลักๆ คือ โครงสรางพื้นฐานที่ชวยลดกาซเรือนกระจก ไมวาจะเปนดาน
พลงังาน ปาไม เกษตร แมแตการจัดการขยะ เม่ือลดไดจะกลายเปนคารบอน
เครดิตของตนเอง ทาํใหไมตองจายคาปรับ เชน การปลูกปาไม 2.5 ไร จะสามารถ
เก็บคารบอนเครดิตได 2 ตัน การใชพลังงานแสงอาทิตยแทนนํ้ามัน 1 หนวย
จะไดคารบอนเครดิตประมาณ 0.6 กโิลกรมั ลดภาวะโลกรอนโดยใชคารบอน
เครดิต จึงเปนมาตรการจูงใจกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหลดการปลอย
กาซเรือนกระจกและชวยเหลือประเทศท่ีกําลังพัฒนา

1.3 การกักเก็บคาร�บอนในป�าไม�

กระบวนการกักเก็บคาร�บอน
กระบวนการกักเก็บคารบอน คือ การดักจับกาซคารบอนไดออกไซด 

(CO2) โดยธรรมชาติที่เปนของเสียจากแหลงกําเนิด เชน การเผาผลาญ
พลังงานฟอสซิล จําพวก ถานหิน นํ้ามัน และกาซ ฯลฯ ที่จะกอใหเกิดภาวะ
โลกรอน คารบอนในตนไมจึงเปนการดึงคารบอนจากช้ันบรรยากาศมาเก็บ
ไวในตวัเอง เชน พชืสเีขยีวทกุชนิดดดูคารบอนไดออกไซดมาใชในกระบวนการ
หายใจแลวเปล่ียนจากคารบอนไดออกไซดมาเปนเน้ือไม โดยเน้ือไมทัว่ๆ ไป
มีคารบอนอยูประมาณ 50% ซึ่งการปลูกตนไมก็คือการดึงเอาคารบอน
มาเก็บไว ทําใหคารบอนในชั้นบรรยากาศลดลง ดวยเหตุนี้ปาก็คือที่เก็บ
คารบอนชั้นดีนี้เอง
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การหมุนเวียนของคาร�บอนในป�า
เปนกระบวนการเปล่ียนรูปของคารบอนในบรรยากาศเปล่ียนรูป

ทีส่ะสมไวในปา เชน ตนไมและพืชสเีขยีวดูดคารบอนไดออกไซดไปเก็บไวเปน
เนื้อไม และใบไม ดินในปาก็ชวยเก็บคารบอนในรูปตางๆ รากตนไมที่กําลัง
เนาเปอยผพุงั ใบและเนือ้ไมทีก่าํลงัเนาเปอยผพุงั อกีทัง้ดนิและปาไมยงัชวย
ดูดซับกาซมีเทน ซึ่งมีคุณสมบัติทําใหโลกรอนมากกวาคารบอนไดออกไซด
มากมาย สดุทายเปนผลิตภัณฑจากตนไม เชน เสาเรือน กระดาน คาน ประตู 
เฟอรนิเจอร ลวนชวยกักเก็บคารบอนไดเชนกัน อาจกลาวไดวาพืชที่มีชีวิต 
หรืออินทรียวัตถุที่ตาย ผลิตภัณฑจากไมตางๆ ลวนแลวเปนแหลงรวม

คารบอนในปานั้นเอง

การกักเก็บธาตุคาร�บอน

Carbon sinkForest floor
พืชพรรณตามพื้นป�า

Wood product
ผลิตภัณฑ�จากไม�

Soil
ดิน

Biomass
มวลชีวภาพ
ที่มีชีวิตอยู�

Woody debris
เศษไม� ปลายไม�
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แหลงรวมคารบอน 3 แหลงใหญที่สําคัญในปา คือ
1. มวลชีวภาพที่ยังมีชีวิตอยู
 • มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ไดแก ตนไม พืชชั้นลางตางๆ รวม

ไมพุม เถาวัลย
 • มวลชีวภาพใตผวิดนิ ไดแก รากตนไมขนาดตางๆ แตมกัไมรวม

รากที่มีขนาดนอยกวา 2 มิลลิเมตร
2. ในอินทรียวัตถุหรือซากพืชที่ตายแลว
 • ตนไมที่ยืนตนตาย หรือที่ลมขอนนอนไพร หรือไมตายที่ฝงดิน
 • ซากพชื ไดแก ซากพชืใบไมตางๆ ทีร่วงหลนทับถมบนผวิดนิ
3. คารบอนในดิน ไดแก คาออรแกนิคคารบอน (อินทรียวัตถุ) ในดิน 

รวมในดินอินทรีย (Organic Soil) ดวย ที่ลึกลงไปในระดับความลึกของดิน
ที่กําหนดไว เชน 30 เซนติเมตร อาจรวมรากฝอยขนาดเล็กๆ ดวย

ภาพแหล�งรวมคาร�บอน 3 แหล�งใหญ�ท่ีสําคัญในป�า
ที่มา คู�มือการสํารวจประเมินสภาพป�าและคาร�บอนอย�างง�าย. 

ศูนย�วนศาสตร�ชุมชนเพื่อคนกับป�า. กรุงเทพฯ 2556
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1.4 ป�าชุ�มน้ํากับการกักเก็บคาร�บอน

ปาชุมนํ้าเปนปาประเภทหน่ึงซึ่งยังไมมีการนิยามท่ีชัดจน มีเพียงชื่อ
ทองถิ่นเรียกปาริมนํ้า มีบทบาทสําคัญในการรักษาเสถียรภาพในธรรมชาติ
และระบบนิเวศอยางมากในทองถ่ิน บทบาทของปาและพื้นที่ชุมนํ้ามีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังนี้

 ปาทีชุ่มนํา้สามารถปรับตวัและมคีวามยดืหยุนในการลดผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 พืน้ทีชุ่มนํา้ทีส่มบรูณจะชวยดดูซมึนํา้จากสภาวะน้ําทวม เปนแหลง
เก็บนํ้าชวงฤดูนํ้าหลาก ลดความรุนแรงและหายนะจากอุทกภัย 
เปนแหลงกักเก็บนํ้าจืดใตดินที่สําคัญมากในบริเวณที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนสภาพแหงแลง

 การดูดซึมกาซคารบอนไดออกไซดจากบรรยากาศ ชวยรักษา
อณุหภมูขิองโลกใหคงที ่และการปลอยไอนํา้สูบรรยากาศและการ
เพิ่มความช้ืน เพิ่มการปกคลุมพื้นดินจากแสงแดด ซึ่งก็เปนการ
ชวยลดความรอนของโลกไดเชนกัน

 พื้นที่ชุมนํ้าครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 6 ของพื้นท่ีบนโลก 
สามารถกักเก็บคารบอนบนพื้นโลกไดมากถึง รอยละ 35

 ปาชุมนํ้าเปนแหลงกักเก็บคารบอนที่สําคัญมากที่สุดของระบบ
นิเวศบนบก สามารถกักเก็บคารบอนไดมากเปนสองเทาของชีว
มวลของปาไมบนโลก และยงัสามารถกกัเกบ็คารบอนไดเปนระยะ
เวลายาวนานกวาปาไมทั่วไป

 การลงทุนในการจัดการพืน้ท่ีชุมน้ําเพือ่ดดูซบัและกักเก็บคารบอน 
เปนการลงทนุทีน่อยทีส่ดุและคุมคากวาการลดการปลอยคารบอน

ดวยวิธีอื่นๆ ไดถึง 100 เทา
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ซึ่งผลการศึกษาชี้วาปาชุมนํ้ามีศักยภาพตอการลดภาวะโลกรอนได
มากจากจํานวนการกักเก็บคารบอนในพ้ืนที่ปาจะทําใหเกิดการดูดซึม
คารบอนจากชั้นบรรยากาศและเพิ่มปริมาณเมฆ หรือความชื้นในอากาศได 
ซึ่งบทบาทของปาชุมนํ้าลุมนํ้าอิงมีศักยภาพในการลดชวยอุณหภูมิของโลก
ไดเปนอยางดี

1.5 วิธีการสํารวจประเมินคาร�บอนในป�าชุ�มน้ํา

หลกัการประเมินคารบอนอยางงายโดยการมองบทบาทของตนไมแม
เปนตนไมใหญตนเดียว เชน ตนมะขาม ตนโพธิ์ ตนจามจุรี ในหมูบาน หรือ
ปาชุมชนวาชวยกกัเกบ็ธาตคุารบอนไดมากนอยเทาไร ซึง่จะมีวธิกีารประมาณ
การกักเก็บธาตุคารบอนอยู 2 วิธีหลักๆ ไดแก

1. วิธีวัดสตอกของคารบอนโดยตรง (Stock-based Approach) 
เปนการหาวาตนไมที่ขึ้นอยูในที่ตรงนั้นกักเก็บคารบอนไวเทาไร โดยการตัด
ตนไมที่ตองการหาปริมาณคารบอนรวบรวมทุกชิ้นสวนของตนไม ทั้งราก 
ลําตน กิ่ง และนําใบมาอบใหแหงแลวชั่งหานํ้าหนักแหง (Biomass) ปริมาณ
คารบอนจะมีคาเปนคร่ึงหนึ่งของน้ําหนักแหงทั้งหมดของตนไม

2. วธิวีดัการแลกเปล่ียนธาตคุารบอน ทีว่ดัจากตวัตนไมระหวางปา
กับบรรยากาศภายนอก ซึ่งเรียกวา Flux-based Approach

1.5.1 การคํานวณหาปริมาณคาร�บอนในต�นไม�เหนือดิน
การประเมินคารบอนในสวนเหนือดิน โดยเฉพาะคารบอนในตนไม 

สามารถคํานวณไดจากสมการ แอลโลเมตรี ที่มีอยูแลว เพียงนําขอมูลชนิด 
ขนาดความโตของตนไมและความสูงมาประกอบในการคํานวณเทานั้น เชน
เดยีวกบัการคาํนวณความหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่ตองการชดุขอมลูท่ีใกล
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เคยีง เชน ชนดิจาํนวนของพนัธุไมและขนาดของตนไม ดวยเหตนุีข้อมลูหลกั
ทีต่องการนํามาใชในการประเมินปรมิาณคารบอนและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในปาชุมนํ้า จะประกอบดวย

วิธีการคํานวณหาปริมาณการกักเก็บคารบอนมีดังนี้ 
1) นําขอมูลขนาดความเสนผาศูนยกลางตนไมใสโปรแกรมคํานวณ

นํา้หนกัแหงของตนไมทัง้ตน หรอืมวลชวีภาพรายตน (biomass) ทีพ่ฒันาขึน้
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) คํานวณหาปริมาณคารบอนท่ีเก็บกักไวในปจจุบันโดยใชปริมาณ

คารบอนตอไรคูณดวยพื้นที่สํารวจแตละโซน

การประเมิน ชนิดข�อมูล

คาร�บอน

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

1. ชนิดไม�
2. ขนาดความโตหรือขนาดเส�นผ�านศูนย�กลางเพียงอก 
 (Diameter at Breast Height; DBH)
3. ความสูง

1. ชนิดไม�
2. จํานวนของไม�แต�ละชนิด
3. ขนาด (Diameter at Breast Height; DBH) DBH
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1.5.2 การศึกษาโครงสร�างป�าและความหลากหลายทางชนิดพันธุ�
 เพื่อคํานวณหาคาร�บอน

การศึกษาโครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ และสภาพ
การทดแทนตามธรรมชาติ จะใชวิธีการวางแปลงสุมตัวอยางแบบจําแนกชั้น 
โดยแบงพื้นที่ปาออกเปน 3 โซน ในแตละแปลง เพื่อใหกระจายในพื้นที่

1) ทําแผนที่ปาเพื่อวางแผนสํารวจ ใชแผนที่ google map ที่สามารถ
เห็นพื้นที่ปาโดยรวม แมนํ้า หวย จากน้ันใหจัดทําแผนท่ีที่แสดงขอบเขต
ของปาชมุชนของหมูบาน ตอมาทําการโดยแบงพ้ืนท่ีปาออกตามประเภทปา 
สังคมพืชเดน เพื่อการวางแผนการวางแปลงสุมตัวอยางในการเก็บขอมูล 
โดยมีการแบงออกเปน 3 โซนหลักๆ

2) กําหนดจุดวางแปลงสุมตัวอยางแบบถาวรขนาด 20 × 50 เมตร 
ในทัง้ 3 โซน โดยวางแนวทีจ่ะวางแปลงจากแมนํา้ขึน้ไปยงัท่ีดอน โดยกาํหนด
ตําแหนงลงในแผนที่จํานวน 1 แปลง ในแตละโซน รวมจํานวนแปลงสํารวจ 
20 × 50 เมตร จํานวน 3 แปลง รวมพื้นที่สํารวจ 3,000 ตารางเมตร

3) วางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 × 50 เมตร ตามท่ีระบุ
ในแผนที่ เก็บขอมูลพิกัดแปลงที่มุมแปลงท้ัง 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) ติดหมายเลข (tag) ตนไมที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 
15 เซนติเมตรขึ้นไป
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5) เก็บขอมูลตนไมในแปลง 10 × 10 เมตร ชื่อทองถิ่น ชื่อสามัญ 
วดัขนาดเสนผาศนูยกลางระดับอกของตนไม บนัทึกลงในตารางบันทึกขอมูล
ภาคสนาม

6) เก็บขอมูลชนิด จํานวนของไมหนุมในแปลงสุมตัวอยางขนาด 
4 × 4 เมตร 

7) เกบ็ขอมลูชนดิ จาํนวนของลกูไมในแปลงสุมตวัอยางขนาด 1 × 1 เมตร
อุปกรณ
อุปกรณที่ใชประกอบดวย 1) เชือกวางแปลง 2) เครื่องระบุพิกัดบนผิว

โลกจากดาวเทียม (GPS) 3) เทปวัดขนาดความโตของตนไม 4) แบบฟอรม
เก็บขอมูล 5) แผนอะลูมิเนียมติดหมายเลขตนไม (tag) 6) ที่ตอกหมายเลข 
7) โปรแกรมคาํนวณหานํา้หนกัแหง และคารบอนของสมศกัดและทว ี(2553) 
8) คอมพิวเตอร 9) กลองถายรูป

การประมวลและวิเคราะหขอมูล
1) ประมวลชนิด และจําแนกช้ันความโตของตนไมจากขอมูลท่ีเก็บ

ในแตละโซน โดยจําแนกชั้นตนไมออกเปนไมที่มีความโตวัดรอบนอยกวา 
30 เซนติเมตร ความโตระหวาง 31-60 เซนติเมตร ความโตวัดรอบระหวาง 
61-90 เซนติเมตร ชั้นความโตระหวาง 91-120 เซนติเมตร และความโต
วัดรอบมากกวา 120 เซนติเมตร เพื่อใหทราบจํานวนชนิดทั้งหมด และ
การกระจายของข้ันความโตของตนไมรายชนิดและภาพรวมทุกชนิด

2) คาํนวณหาความหนาแนนรายชนดิ ตามชัน้ความโต และภาพรวม 
โดยใชสูตร จํานวนตนไมที่พบคูณดวย 1,600 และหารดวยพื้นที่สํารวจ

3) ประมวลชนิดไมหนุม ลูกไม และอัตราการทดแทนโดยการรวม
จํานวนไมหนุม และลูกไมทั้งหมดเปนรายชนิด ทําการคํานวณหาความ
หนาแนนของไมหนุมและลูกไม โดยใชสูตร จํานวนไมหนุม หรือลูกไมที่พบ 
คณูดวย 1,600 และหารดวยพื้นที่สํารวจ
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2.1 รู�จักลุ�มน้ําอิง

แมนํ้าอิงเปนแมนํ้าสาขาของแมนํ้าโขงมีตนกําเนิดมาจากดอยหลวง
ในจังหวัดพะเยา มีลําหวยสายหลัก 12 สายจากเทือกเขาดอยหลวงไหลสู
กวานพะเยา และไหลออกจากประตูนํ้ากวานสูแมนํ้าอิง ไหลยอนขึ้นทาง
ทิศเหนือลงสูแมนํ้าโขงที่บานปากอิงใต อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
รวมระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร ลุมนํา้มพีืน้ทีท่ัง้หมด 7,327.69 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดวย พื้นที่ลุมนํ้าอิงตอนบน ลุมนํ้าอิงตอนกลาง และ
ลุมนํ้าอิงตอนลาง

ลุมน้ําอิงตอนบน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 891.35 ตารางกิโลเมตร 
แหลงนํ้าที่เปนพื้นที่ชุ มนํ้าที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติ มี 2 แหง 
ไดแก กวานพะเยา และหนองเล็งทราย

ลุมน้ําอิงตอนกลาง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,188.55 ตาราง
กิโลเมตร มีลุมนํ้าสาขาที่สําคัญ 2 สาย ไดแก ลุมน้ําพุง แมนํ้าพุงเปนลํานํ้า
สาขาของแมนํ้าอิงซึ่งเปนลํานํ้าสายหลัก มีความยาวของลํานํ้าพุงประมาณ 

ป�าชุ�มนํ้าลุ�มนํ้าอิงตอนล�าง
แหล�งกักเก็บ

2
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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
แมนํา้โขงท่ีหมูบานปากอิงใต อาํเภอเชียงของ รวมความยาวต้ังแตจดุบรรจบ
แมนํ้าลาวจนถึงจุดบรรจบแมนํ้าโขง 133 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
1,701.63 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 23.22 พื้นที่ลุมนํ้าทั้งหมดที่ไหล
ลงสูแมนํ้าอิง ลักษณะสําคัญของภูมิประเทศและระบบนิเวศในลุมนํ้าอิง
ตอนลางคือ เช่ือมกับแมนํา้โขง แมนํา้อิงจะมีขนาดกวางประมาณ 15-20 เมตร 
เอกลักษณสําคัญคือมีปาชุมนํ้าขึ้นอยูตลอดริมฝงแมนํ้าอิง เปนปาชุมนํ้า
ที่ลักษณะพิเศษที่ใหญที่สุดในประเทศไทยที่ชุมชนมีการดูแลจัดการนานนับ
รอยป

2.2 รู�จักป�าฮิมอิง อัตลักษณ�นิเวศป�าชุ�มน้ําหนึ่งเดียวใน
 ประเทศไทย พื้นท่ีลุ�มน้ําอิงตอนล�าง

“ป�าชุ�มนํ้าในลุ�มนํ้าอิงตอนล�าง หรือที่คนท�องถิ่นเรียกว�า 
“ป�าฮมิ(ริม)อิง” เป�นป�าทีม่อัีตลกัษณ�พเิศษหายาก เป�นป�า
นอกนยิามของวงการป�าไม� ทีอ่าจจะมทีีเ่ดยีวในประเทศไทย”1

1 พูดโดยคุณวิชา นรังสี ประธานมูลนิธิพื้นที่ชุมนํ้า
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พืน้ทีชุ่มนํา้ลุมนํา้อิง มคีวามเปนเอกลกัษณทางนเิวศปาชุมนํา้ทีส่าํคญั 
เปนพื้นที่ชุมนํ้า (wetland) ประเภทปาที่มีนํ้าทวมขังบางฤดูกาล (seasonally-
flooded forest) โดยทวมประมาณ 3 เดือนในฤดูนํ้าหลากจากน้ําในแมนํ้าอิง
ผสมกบันํา้จากแมนํา้โขงท่ีเออขึน้มา ทาํใหปาชุมนํา้ท่ีนีม่รีะบบนิเวศเฉพาะตัว
พบไดแหงเดียวในประเทศไทย มีความหลายทางชีวภาพของพรรณพืชท่ีโต
ในบริเวณนํา้ทวมขงักระทัง่นํา้แลง พนัธุไมเดนท่ีพบจึงเปนไมทีท่นน้ําทวมได
เปนเวลานาน เชน ขอย ชุมแสง เปนตน สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า สัตวบก และ
นกนํ้านานาชนิด ปาทําหนาที่ใหบริการเชิงนิเวศ โดยแบงบทบาทเปน
สองลักษณะตามฤดูกาล คือ ชวงฤดูนํ้าหลากจะเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของ
สัตวตางๆ และเปนที่รองรับนํ้าหรือตะกอน ชวงฤดูนํ้าแลง

เปนแหลงทรัพยากรที่มีคุณคาสําหรับชุมชนในดานตางๆ เปนแหลง
ปรับสมดุลใหกับพื้นที่โดยรอบ และเปนระบบนิเวศเช่ือมตอกับแมนํ้าโขง 
ที่เปนแหลงอพยพที่สําคัญของปลาและสัตวชนิดตางๆ ในแตละชวงฤดูกาล 
แหลงกักเก็บคารบอนที่สําคัญ และเปนแหลงรองรับการปรับตัวตอการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีช่วยลดภาวะโลกรอน ปจจบุนัพบวาปาชุมนํา้
มีอยู 26 ผืนปา โดยมีพื้นที่รวมกวา 8,568 ไร ในท่ีราบน้ําทวมถึงของ
ลุมนํ้าอิงตอนลางซ่ึงมีพื้นที่ครอบคลุมกวา 22,422 ไร กระจายตัวอยูในทั้ง 
4 อําเภอในลุมนํ้าอิงตอนลาง ซึ่งทั้งหมดเปนปาที่ชาวบานรวมกันรักษาไว
เปนปาของชุมชนอยางสอดคลองกับระบบสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น

“ปาชุมนํ้าในลุมนํ้าอิงตอนลาง หรือท่ีคนทองถ่ินเรียกวา “ปาฮิม(ริม)
องิ” เปนปาท่ีมอีตัลกัษณพเิศษหายากเปน “ปานอกนิยาม” (Forestry outside 
definition) ทีอ่าจจะมีทีเ่ดยีวในประเทศไทย ปาชุมนํา้มคีวามสาํคัญอยางมาก
ตอระบบนิเวศ รวมถงึเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอมของชมุชน
ทองถิ่น คือ 1) เปนแหลงที่อยูอาศัยของปลาและสัตวนํ้า โดยเฉพาะในชวง
นํา้ทวมจะเปนทีห่ากนิ วางไข และอนบุาลตวัออนของปลาจากแมนํา้โขงและ
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แมนํ้าอิง ในชวงหนาแลงปลาประจําถ่ินก็จะอาศัยอยูตามหนองและแมนํ้า 
2) เปนที่อยูอาศัยและพักหากินของนกอพยพในชวงฤดูหนาว เนื่องจาก
มีหนองนํ้าที่อุดมสมบูรณในปา 3) เปนที่อยูอาศัยของสัตวปาหลายชนิด 
โดยจะมีลําหวยหลายสายท่ีเปนสะพานเช่ือมระหวางปาชุมนํ้ากับปาบก
บนภูเขา จึงเปนระบบนิเวศที่มีความสําคัญตอพันธุพืช สัตวนํ้า สัตวปา 
รวมทั้งนกและแมลง 4) เปนแหลงอาหารท้ังพืช ปลา และแมลง 5) แหลง
สมุนไพร 6) แหลงรายได 7) เปนแกมลิงธรรมชาติที่ชวยปองกันนํ้าทวม
และนํ้าแลง 8) เปนแหลงสันทนาการของชุมชน 9) เปนพื้นที่ทางวัฒนธรรม
และความเชื่อของชุมชน 10) เปนแหลงศึกษาและเรียนรู ทั้งคนในทองถ่ิน
และการศึกษาทางวิชาการ 11) เปนแหลงกักเก็บคารบอน

ดานพืช ปาชุมนํ้ามีพรรณพืชหลากหลายและเปนเอกลักษณ เชน 
ตนขอย ตนชุมแสง ในปาชุมนํ้าบานทุงง้ิวมีพืชอาหารและพืชสมุนไพรกวา 
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 ชนดิทีพ่บทัว่ไปในประเทศไทยเนือ่งจากการตรวจ DNA ดงักลาวใชตวัอยาง
จํานวนจํากัด

จากการสํารวจพบนก 116 ชนิด เปนนกอพยพ 65 ชนิด แบงเปน
นกอพยพในฤดูหนาว 35 ชนิด นกประจําถิ่นท่ีประชากรบางสวนมีการ
อพยพ 27 ชนิด และนกอพยพเพื่อสรางรังและวางไข 1 ชนิด นกที่สําคัญ 
เชน เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว และนกกระสาแดง
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2.3 ผลการศกึษาโครงสร�างป�าและปริมาณการเกบ็กกัคาร�บอน
 ในพ้ืนท่ีป�าชุ�มน้ํา ลุ�มน้ําองิตอนล�างจาํนวน 11 ชุมชน

1. บานบุญเรือง หมูที่ 2 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย

ปาชุมนํ้าบุญเรือง หมูที่ 2 เปนสวนหน่ึงของผืนปาชุมนํ้าในตําบล
บุญเรือง โดยมีเนื้อท่ีประมาณ 1,473 ไร จากผืนปากวา 3,706 ไรของ
ทั้งตําบล จากการศึกษาโครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ  
สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั้งปริมาณการเก็บกักคารบอนของปา
ชุมนํา้ชมุชนบานบญุเรอืง พบวามคีวามหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 
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
นยิามของปาเส่ือมโทรม นอกจากน้ีจากสภาพความอุดมสมบูรณของปาแลว
ยังเปนแหลงเก็บกักคารบอนเปนอยางดี จากการศึกษาปริมาณคารบอน
เหนือดิน (above ground carbon) ยังไมรวมคารบอนของกอไผซึ่งมีการ
กระจายในพืน้ทีอ่ยางหนาแนนโดยเฉพาะไผสสีกุ ไผปา พบวาบรเิวณปาชุมนํา้
ที่นํ้าทวมถึงซึ่งเปนสังคมพืชที่มีขอยและชุมแสงเดน มีศักยภาพเก็บกัก
คารบอนกวา 26 ตันตอไรซึ่งถือวามีศักยภาพสูงมาก ในสวนพื้นที่ปาชุมนํ้า
ที่มีปาเบญจพรรณ (ปาผสม) และไผปนจะมีศักยภาพเก็บกักคารบอน 
12-13 ตันตอไร โดยรวมพบวาปจจุบันปาชุมนํ้าชุมชนบานบุญเรืองมีการ
เก็บกักคารบอนเหนือดินรวม 172,479 ตัน และหากรวมปริมาณคารบอน
ในรากซ่ึงจะมีปริมาณคารบอนรอยละ 26 ของปริมาณคารบอนเหนือดิน 
(Cairns et al. 1997) คดิเปน 4,484 ตนัคารบอน ดงันัน้ปาชมุชนบานบญุเรือง 
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หมูที่ 2 มีเนื้อที่ 1,473 ไร มีปริมาณคารบอนของตนไมในปจจุบัน 21,731 
ตันคารบอน และถาหากพื้นที่ปาชุมนํ้าของชุมชนนี้ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพ
เปนพ้ืนท่ีอยางอื่น นอกจากการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพแลว
ยังจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดราว 79,536 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา

2. บานงามเมือง หมูที่ 11 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย

ปาชุมนํ้าบานงามเมือง มีพื้นที่รวมประมาณ 170 ไร ตั้งอยูในชวง
แมนํ้าอิงตอนลางท่ีมีลักษณะเปนพื้นที่ราบลุมขนาดใหญมีนํ้าทวมถึงชวง
นํา้หลากไดรบัอทิธพิลนํา้จากแมนํา้โขง ลาํนํา้องิชวงนีม้คีวามกวางประมาณ 
150-200 เมตร มีลักษณะของหนองน้ําและปาริมนํ้า 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 
ลักษณะหนองน้ําในบริเวณบานงามเมืองมีความสัมพันธกับแมนํ้าอิงในชวง
นํา้หลาก โดยจะมีฮองนํา้ (รองนํา้) ขนาดเลก็ไหลเช่ือมระหวางหนองกับแมนํา้องิ 
แหลงนํ้าธรรมชาติในชุมชน 17 หนองนํ้า ประกอบดวย 1. หนองขวงเจิง 
เนื้อที่ 60 ไร 2. หนองแซะ เนื้อที่ 4 ไร 3. หนองหมด เนื้อท่ี 7 ไร 4. หนอง
แมรอบ เนื้อที่ 4 ไร 5. หนองปากาว เนื้อที่ 3 ไร 6. หนองปากั๋ง เนื้อท่ี 4 ไร 
7. บวกงูเหลือม เนื้อที่ 3 ไร 8. หนองเหม็น เนื้อที่ 9 ไร 9. หนองบวกเหมือด 
10. บวกหญาหวาย เนือ้ที ่4 ไร 11. หนองปาขาว เนือ้ท่ี 6.5 ไร 12. บวกผกัไผ 
เนื้อที่ 12 ไร 13. หนองฮองแฮง เนื้อที่ 4 ไร 14. หนองปงหวาง เนื้อท่ี 5 ไร 
15. หนองแกะแงะ เนือ้ที ่6 ไร 16. หนองโบสถ เนือ้ท่ี 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
มพีชืผักปากนิได 50 ชนดิ เชน ผกัแซว ผกัเดา ผกัไขเตา ผกักูด ฯลฯ ไมใชสอย 
70 ชนิด เชน ไมหา ไมขัด ไมขอย ไมไขเตา ไมชมแสง ฯลฯ ผลไมปา 13 ชนิด 
เชน หมาเมา มะเด่ือเกลี้ยง 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 ชนดิ เชน มดแดง ตอหวัเสอื ผึง้ แมลงทบั ฯลฯ สตัวนํา้ สตัวเล้ือยคลาน 
และปลา 99 ชนิด เชน ปลาคาว ปลาเพี้ย ปลาแค ปลาตะเพียน ฯลฯ ผลการ
คํานวณปริมาณการกักเก็บคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) 
พบวาบริเวณปาชุมนํ้าที่นํ้าทวมถึงซึ่งเปนสังคมพืชท่ีมีขอย และมะเค็ดเดน 
มีศักยภาพเก็บกักคารบอนกวา 15.58 ตันตอไร
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การสาํรวจปรมิาณการเกบ็กักคารบอนของไผหนาม (ไผปา) ในพืน้ท่ี
ปาชุมนํ้าบานมวงชุม

จากการสํารวจจํานวนชนิดไผบานมวงชุม พบชนิดไผ 1 ชนิด คือ 
ไผปา เมื่อทําการนับจํานวนกลาไผในกอไผ แบงเปน กลาออนที่สามารถ
ใหหนอไดในปถัดไป กลาแกที่ไมสามารถใหหนอ และกลาตาย

ตารางแสดง ปริมาณการเกบ็กักคาร�บอนในแต�ละแปลงและทั้งผืนป�าไผ�หนาม (ไผ�ป�า)

4. บานตา หมูที่ 10 ตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ปาชุมนํา้หนองปลาโอ หมูที ่10 เปนสวนหนึง่ผนืปาชุมนํา้ในตาํบลตา 

โดยมีเนื้อที่ประมาณ 528 ไร จากการสํารวจพบวามีความหลากหลายของ
ชนิดตนไมอยางนอย 41 ชนิด (ยังไมรวมนอกแปลงสํารวจ) โดยพบวาชนิด
ไมที่พบมาก คือ 1. ขอย 2. มะเค็ด 3. เคาะ เปนไมที่ทนนํ้าทวมซึ่งเปนปา
ทีม่คีวามเปนเอกลกัษณ โดยมคีวามหนาแนนของตนไมโดยรวม 154 ตนตอไร 
สภาพการทดแทนตามธรรมชาตพิบวามีการทดแทนของไมหนุมกวา 36 ชนดิ 
ในอัตรา 1,500 ตนตอไร และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 29 ชนิด 
ในอตัรา 12,320 ตนตอไร ผลการคาํนวณปรมิาณการกกัเกบ็คารบอนเหนอืดนิ 
(above ground carbon) พบวาบริเวณปาชุมนํ้าที่นํ้าทวมถึงซึ่งเปนสังคมพืช
ที่มีขอย และมะเค็ดเดน มีศักยภาพเก็บกักคารบอนกวา 15.58 ตันตอไร

ซึ่งถือวามีศักยภาพสูงมาก โดยรวมพบวาปจจุบันปาชุมนํ้าชุมชนบานตา

โซนท่ี จํานวนกอ ปริมาณคาร�บอน
เหนือดินในแปลงสํารวจ 1,000 

ตารางเมตร

ปริมาณคาร�บอนเ
หนือดิน ต�อไร� 

(1,600 ตารางเมตร)
แปลงท่ี 1 15 141.55 ตันคาร�บอน 226.48 ตันคาร�บอน 
แปลงท่ี 2 9 100.64 ตันคาร�บอน 161.03 ตันคาร�บอน
แปลงท่ี 3 8 78.45 ตันคาร�บอน 13.29 ตันคาร�บอน

ปริมาณคาร�บอนเหนือดินในต�นไม�ป�าชุ�มน้ําบ�านม�วงชุม ทั้งหมดในพื้นท่ี 1 ไร� 171.01 ตันต�อไร�
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มีการเก็บกักคารบอนเหนือดินรวมประมาณ 8,226 ตัน หรือ 8,226,000 
กิโลกรัม

5. บานปาบงน้ําลอม หมูที่ 1 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ปานอกโตง หรือปาชุมน้ําบานปาบงนํ้าลอม หมูที่ 1 เปนสวนหนึ่ง
ผืนปาในลุมนํ้าอิงตอนลาง โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 229 ไร แบงเปน
พื้นที่ปาที่ปกคลุมดวยตนไม 120 ไร แหลงนํ้าและปาควน 109 ไร จากการ
ศึกษาโครงสรางปาพบวา มีความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 
15 ชนดิ โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย ชุมแสง และหา เปนไมที่ทน
นํ้าทวมซึ่งเปนปาที่มีความเปนเอกลักษณของปาชุมนํ้าและปาโคก โดยมี
ความหนาแนนของตนไมโดยรวม 137 ตนตอไร สภาพการทดแทนตาม
ธรรมชาติพบวามกีารทดแทนของไมหนุมกวา 7 ชนดิ ในอตัรา 572 ตนตอไร 
และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 9 ชนิด ในอัตรา 5,467 ตนตอไร 
เมือ่เปรยีบเทยีบจากผลการศกึษาสภาพปาชมุชนบานปาบงนํา้ลอมกบันยิาม
ปาเส่ือมโทรมพบวาปาชุมชนบานปาบงน้ําลอมมีความหนาแนนมากกวา
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 เปนสวนหน่ึงผืนปาในลุมนํ้าอิง
ตอนลาง โดยมเีนือ้ทีป่ระมาณ 138 ไร การสาํรวจโครงสรางปาพบวา มคีวาม

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 
ปรมิาณการกกัเกบ็คารบอนเหนอืดนิ (above ground carbon) พบวามศีกัยภาพ
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 ชนดิไมทีพ่บมากคือ ขอย 
เก็ดแดง เหมียด เปนไมที่ทนนํ้าทวมและไมในปาเต็งรังซึ่งเปนปาท่ีมีความ
เปนเอกลักษณของปาชุมนํ้าและปาโคก โดยมีความหนาแนนของตนไม
โดยรวม 117 ตนตอไร มีการทดแทนของไมหนุมกวา 20 ชนิด ในอัตรา 
92 ตนตอไร และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 19 ชนิด ในอัตรา 398 ตน
ตอไร เมือ่เปรียบเทียบจากผลการศึกษาสภาพปาชมุชนบานซาววากับนยิาม
ปาเสื่อมโทรมพบวา ปาชุมชนบานซาววามีความหนาแนนมากกวานิยาม
ดังกลาวถึง 5.8 เทา ปริมาณการกักเก็บคารบอนเหนือดิน (above ground 
carbon) พบวาบรเิวณปาชมุชนบานซาววามีสภาพพ้ืนทีเ่ปนปาโคก ทีม่สีงัคม
ปาผลดัใบ และมสีภาพเปนปาชุมนํา้ทีน่ํา้ทวมถงึซึง่เปนสงัคมพชืทีม่ขีอยและ
ชมุแสงเดน มศีกัยภาพเกบ็กกัคารบอนกวา 17.89 ตนัตอไร ซึง่ถอืวามศีกัยภาพ

สูงมาก หากมีการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปาชุมนํ้านี้เปนพื้นที่อื่นๆ 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
ทั่วไปและนิยามของปาเส่ือมโทรม 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 โดยมีเนื้อท่ีประมาณ 430 ไร 

30

พื้นที่ชุ�มน้ําลุ�มน้ําอิง กับการเก็บกักคาร�บอนเครดิต



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
ตนไมทีม่คีวามโตวัดรอบท่ีระดบัอกมากกวา 100 เซนตเิมตร พบ 17 ตนตอไร 
มากกวาเกณฑตามนิยาม 9 เทา และโดยรวมท้ัง 3 เกณฑ ก็พบวามีความ
หนาแนนมากกวาเกณฑปาเสื่อมโทรม 42 เทา ผลการคํานวณปริมาณ
การกักเก็บคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวามีศักยภาพ
เก็บกักคารบอนกวา 19.27 ตันตอไร ซึ่งถือวามีศักยภาพสูงมาก หากมีการ
เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชุมน้ํานี้เปนพ้ืนท่ีอื่นๆ จะสงผลใหเกิดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดกวา 70.65 ตันตอไรของคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

10. บานหวยสัก หมูที ่9 และ บานหวยสกั หมูที ่15 ตาํบลยางฮอม 
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

เหลานีเ้ปนไมทีท่นนํา้ทวมขงั ซึง่เปนปาทีม่คีวามเปนเอกลักษณของปาชุมนํา้ 
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มีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 58 ตนตอไร สภาพการทดแทนตาม
ธรรมชาติพบวามกีารทดแทนของไมหนุมกวา 9 ชนดิ ในอตัรา 1,385 ตนตอไร 
และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 10 ชนิด ในอัตรา 3,893 ตนตอไร 
เม่ือเปรียบเทียบจากผลการศึกษาสภาพปาชุมชนบานหวยสักกับนิยาม
ปาเสื่อมโทรม พบวาปาชุมชนบานหวยสักมีความหนาแนนสูงกวาเกณฑ
ตามนิยามของปาเส่ือมโทรม 2 เกณฑ กลาวคือ ความหนาแนนจํานวน
ลูกไมที่สูงกวา 2 เมตร พบ 1,385 ตนตอไร มากกวาเกณฑปาเสื่อมโทรม 
69 เทา และความหนาแนนของตนไมที่มีความโตวัดรอบท่ีระดับอกมากกวา 
100 เซนตเิมตร พบ 5 ตนตอไร มากกวาเกณฑตามนยิาม 2.5 เทา แตในสวน
ความหนาแนนของตนไมที่มีความโตวัดรอบที่ระดับอก 50-100 เซนติเมตร 
พบเพียง 7 ตนตอไร ซึ่งนอยกวาเกณฑตามนิยาม 0.88 เทา และโดยรวม
ทั้ง 3 เกณฑก็พบวามีความหนาแนนมากกวาเกณฑปาเสื่อมโทรม 87 เทา 
ผลการคํานวณปริมาณการกักเก็บคารบอนเหนือดิน (above ground 
carbon) พบวามีศักยภาพเก็บกักคารบอนกวา 3.42 ตันตอไร หากมีการ
เปล่ียนแปลงพื้นที่ปาชุ มนํ้านี้เปนพื้นที่อื่นๆ จะสงผลใหเกิดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดกวา 12.53 ตันตอไรของคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา

11. บานทุงงิว้ หมูที ่2 ตาํบลศรดีอนชยั อาํเภอเชียงของ จงัหวัด
เชยีงราย

ปาชุมน้ําบานทุงง้ิว หมูที ่2 มเีนือ้ทีป่ระมาณ 531 ไร 3 งาน การศึกษา
โครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทนตาม
ธรรมชาติรวมทั้งปริมาณการเก็บกักคารบอน พบวามีความหลากหลายของ
ชนิดตนไมอยางนอย 23 ชนิด ชนิดไมที่พบมากคือ ขอย ปอสา มะเดื่อปอง 
และถอน มคีวามหนาแนนของตนไมโดยรวม 89 ตนตอไร และมกีารกระจาย

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
ผลการศกึษาสภาพปาชุมนํา้บานทุงง้ิวกบันยิามปาเสือ่มโทรมพบวาปาชมุชน
บานทุงงิว้มคีวามหนาแนนของไมใหญมากกวานยิามถงึ 4 เทา ผลการคาํนวณ
ปริมาณการกักเก็บคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) ปริมาณ
การกักเก็บคารบอน รวมท้ังหมด 4 แปลง รวม 41,461 กิโลกรัม หรือ 
16,584 กิโลกรัม คิดเปน 16.5 ตันตอไร ซึ่งถือวามีศักยภาพสูงมาก
ในสวนของพื้นที่ปาชุมนํ้าที่มีปาเบญจพรรณ (ปาผสม)

2.4 คาร�บอนเครดติในต�นไม� จากป�าชุ�มน้ําในลุ�มน้ําองิตอนล�าง
สรุปผลการสํารวจปริมาณการกักเก็บคารบอนเหนือดิน ใน 13 ผืนปา 

เนื้อที่รวมจํานวน 7,136 ไร มีศักยภาพในการกักเก็บคารบอนเหนือดิน 
(above ground carbon) เฉลีย่ 16.25 ตนัตอไร จาํนวนคารบอนเหนอืดนิรวม 
116,016 ตนั คดิเปนมูลคาคารบอนเครดติจาํนวน 13,564,635.16 ลานบาท
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ตาราง สรปุผลการศึกษาสํารวจปริมาณการเกบ็กักคาร�บอนเหนอืดินและคาํนวณ
 เครดติคาร�บอน พืน้ทีป่�าชุ�มนํา้ลุ�มนํา้อิงตอนล�าง จํานวน 13 พืน้ที่

ลําดับ ป�าชุ�มน้ํา พื้นท่ี/ไร� ปริมาณคาร�บอน
เหนือดิน ต�อไร� 

(1,600 ตารางเมตร)

ปริมาณคาร�บอน
เหนือดิน

รวมท้ังหมด (ตัน)

มูลค�าเครดิต
คาร�บอน 

(บาท)
1 ป�าชุ�มน้ําชุมชนบ�านต�า 528 15.58 8,226 961,811.98
2 ป�าชุ�มน้ําบ�านทุ�งศรีเกิด 138 14.57 2011 235,086.37
3 ป�าชุ�มน้ําบ�านห�วยซ�อ 430 19.27 8,286 968,810.81
4 ป�าชุ�มน้ําบ�านห�วยสัก 273 3.42 934 109,163.53
5 ป�าชุ�มน้ําบ�านป�าข�า 85 15.24 1295 151,458.17
6 ป�าชุ�มน้ําบ�านซาววา 655 17.89 11718 1,370,062.71
7 ป�าชุ�มน้ําบ�านงามเมือง 170 18.37 3123 365,129.47
8 ป�าชุ�มน้ําบ�านป�าบง 120 12.46 1495 174,818.78
9 ป�าชุ�มน้ําบ�านทุ�งง้ิว 531 16.5 8762 1,024,394.58
10 ป�าชุ�มน้ําบ�านม�วงชุม 500 13.14 6570 768,164.40
11 ป�าบ�านบุญเรืองใต� 

หมู�ที่ 2
1,473 17.25 25,409 2,970,849.51

12 ป�าบ�านบุญเรืองเหนือ 
หมู�ที่ 1, บ�านภูแกง 
หมู�ที่ 10

1,113 15.04 16,740 1,957,184.68

13 ป�าบ�านต�นปล�อง 
หมู�ที ่5, บ�านต�นปล�องใต� 
หมู�ที่ 8

1,113 15.04 16,740 1,957,184.68

รวม 7,136 16.25 116,016 13,564,635.16

หมายเหตุ การหาคาเฉล่ียกลาง คารบอนตันตอไร : จํานวนคารบอนรวมท้ังหมด 

 หารดวยพื้นที่รวมทั้งหมด = คาเฉลี่ยคารบอนตันตอไร
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3.1 ชุมชนกับการอนรุกัษ�ฟ��นฟูและบริหารจดัการพืน้ท่ีชุ�มน้ํา
 ลุ�มน้ําอิง

ภายใตนโยบายการพัฒนาดานตางๆ ในปจจุบัน ทําใหพื้นท่ีชุมนํ้า
ลุ มนํ้าอิงตองเผชิญกับการถูกคุกคามอยางมาก เสี่ยงตอการถูกเปลี่ยน
สภาพพ้ืนที่ทําใหความสมบูรณลดลง มีแนวโนมที่ทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ 
ซึ่งเปนภัยคุกคามที่เขามากระทบตอระบบนิเวศและวิถีชีวิตของคนลุมนํ้าอิง 
ปจจบุนัพืน้ทีชุ่มนํา้ลุมนํา้องิยงัไมมกีารรับรองและคุมครองทางกฎหมายและ
ไมมสีถานะตามกฎหมายปาไมแตอยางใด มสีถานะในหนังสอืสาํคญัสาํหรับ
ที่หลวง (นสล.) ซึ่งไดรับการปกปองรักษาใหคงความสมบูรณไวโดยชาวบาน
ดวยกฎระเบียบของแตละชุมชน เกิดการรวมแรง รวมใจ ประกอบดวยชาย
หญงิจากผูนาํชมุชนและผูนาํทองถ่ินโดยรอบลุมนํา้องิ และภาคประชาสังคม
ทีเ่ขามามสีวนรวมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินรปูแบบของการจดัการ

3
การอนุรักษ�และฟ��นฟู

พื้นที่ชุ�มนํ้าลุ�มนํ้าอิง แหล�งเก็บ
สําคัญของโลก
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ปาชุมชน การจัดการเหมืองฝาย การอนุรักษปาริมน้ํา พื้นที่ชุมนํ้า การจัดทํา
เขตอนุรักษพันธุปลา (วังสงวน) และการสรางเครือขายชุมชน

เกดิการดาํเนนิงานรวมกนัของภาคสวนตางๆ ในลุมนํา้องิ ทีป่ระกอบดวย
ภาคประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย ภาครัฐ วิชาการ และภาคประชาสังคม 
เปนกระบวนการความรวมมือ ควบคูกบัการสรางกลไกกระจายอํานาจในการ
จัดการลุมนํ้ารูปแบบใหมที่สอดคลองกับระบบนิเวศของแตละลุมนํ้า เพื่อให
เกิดการมีสวนรวมในการตัดสินใจจากลางขึ้นสูบน ไดเกิดเครือขายสภา
ประชาชนลุมนํา้องิขึน้ เปนการเช่ือมชุมชนจากตนนํา้ถงึปลายน้ํา ซึง่มเีปาหมาย
ที่รวมกันในการดูแลรักษาเพื่อใหเกิดความสมดุลของการใชประโยชนที่ดิน
และฐานทรพัยากรชวีภาพในดานตางๆ ใหอยูบนพืน้ฐานการมสีวนรวมของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะชุมชนในลุมนํ้าอิง ไดเขาถึงขอมูลการพัฒนา
ลุมนํ้า และมีกลไกในการสื่อสาร ติดตามสถานการณ เกิดเปนความรวมมือ 
สรางกระบวนการการมีสวนรวมในการตัดสินใจตอการพัฒนาท่ีจะเกิดการ
เปลีย่นแปลงตอระบบนเิวศและวิถคีนลุมนํา้องิ โดยยึดหลกัการมสีวนรวมของ
ชมุชนทองถ่ินและภาคประชาสังคม ควบคูกบัการนําเปาหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 เปาหมาย นําไป
สูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ
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3.2 การขึ้นทะเบียนพื้นท่ีชุ�มน้ําลุ�มน้ําอิงเป�นแรมซาร�ไซต�

สถานการณปจจุบันพื้นท่ีปาชุมนํ้าในลุมนํ้าอิงสวนใหญมีสถานะเปน
พื้นที่สาธารณประโยชนตามกระทรวงมหาดไทยประกาศไวในป 2510 โดย
อยูในความดูแลของชุมชนในพ้ืนที่ (พื้นที่สาธารณประโยชนเปนท่ีดินท่ีทาง
ราชการไดจัดใหหรือสงวนไวเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกันตาม
สภาพแหงพ้ืนที่นั้น หรือที่ดินที่ประชาชนไดใชหรือเคยใชประโยชนรวมกัน
มากอนไมวาปจจุบันจะยังใชอยูหรือเลิกใชแลวก็ตาม) เนื่องจากมีนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการตางๆ ตองการพื้นที่สาธารณประโยชน โดยเฉพาะ
การทําเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีเปาหมายเปนพื้นที่สาธารณประโยชน 
และในอนาคตอาจมีหลายโครงการท่ีตองการพ้ืนท่ีนี้นําไปพัฒนาในรูปแบบ
ตางๆ ทําใหพื้นที่ชุมนํ้าหลายพื้นที่ที่เปนปาอันอุดมสมบูรณอาจถูกทําลาย
และถกูพฒันาไปเปนพืน้ทีท่างเศรษฐกจิอ่ืนๆ เปลีย่นการถอืครองทีด่นิซึง่จะ
สงผลกระทบกับแมนํ้าอิงและแมนํ้าโขงโดยตรง

การผลักดันใหเกิดการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ มนํ้าใหเปนพื้นที่ชุ มน้ํา
ที่มีความสําคัญระหวางประเทศ แรมซารไซต เปนการยกระดับการยอมรับ
คุณคาของพ้ืนที่ชุมนํ้าใหเกิดความรวมมือระหวางชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ทองท่ี และสวนราชการ เนื่องจากโดยสวนมากพ้ืนท่ีจะออก
เอกสารเปนหนังสอืสาํคัญสาํหรับทีห่ลวง (นสล.) ซึง่ไมเหมาะสมกับสภาพปา
ที่ตองไดรับการอนุรักษ เพราะอาจนําไปสูการเสนอโครงการตางๆ อาทิ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษ การขดุลอกแมนํา้ฯ เปาหมายการขึน้ทะเบยีน
ก็เพ่ือใหไดรับการคุมครองภายใตเง่ือนไขของอนุสัญญา นําไปสูการยับย้ัง
การสูญเสียพ้ืนที่ชุ มนํ้าและปาชุมนํ้าที่มีอัตลักษณทางนิเวศหนึ่งเดียวใน
ประเทศไทย ใหเกิดการจัดการ ดูแลรักษาและการใชประโยชนอยางชาญ
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ฉลาด จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อยังคงรักษาระบบนิเวศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ชุมนํ้าใหสมดุลและยั่งยืน

การขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ มนํ้าเปนไปตามอนุสัญญาระหวางประเทศ
ทีไ่มใชขอกฎหมาย แตหากผลักดันสาํเร็จจะชวยสรางจติสาํนกึรวมกนัในการ
ใชประโยชนทรัพยากรอยางชาญฉลาด

การข้ึนทะเบียนพื้นที่ชุมนํ้าในระดับตางๆ
• พื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับระหวางประเทศ (Ramsar Sites)
• พื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
• พื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับชาติ
• พื้นที่ชุมนํ้าระดับทองถ่ิน
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39



สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน). 2555. การดาํเนนิการ
ดานการรวบรวมขอมลูและวิเคราะหขอมลู โครงการพัฒนาระบบคลังขอมลู 
25 ลุมนํ้าและแบบจําลองน้ําทวมนํ้าแลงลุมนํ้าโขง. กรุงเทพฯ.

สมพร จนัทระ, ผศ.ดร. 2562. ความเช่ือมโยงมลพิษทางอากาศและการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ. บทความขาว องคการบริหารจัดการเรือนกระจก (องคการมหาชน). 

เผยแพรในเว็บไซต http://ghginfo.or.th วันที่ 10 มถิุนายน 2562 บทสัมภาษณ 

หวัหนาศนูยวจิยัวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.

สมศักดิ์ สุขวงศ ทวี แกวละเอียด และสุภาภรณ วรพรพรรณ. 2556. การคํานวณปริมาณ

การเก็บกักธาตุคารบอนในปาชุมชนและวนเกษตร. หนา 197-207. ในหนังสือ 

ปาชมุชนไทยเพ่ือการปฏิรปูสงัคมท่ีเปนธรรมและย่ังยนืภายใตการเปล่ียนแปลง. 
ศูนยวนศาสตรชุมชนเพื่อคนกับปา.

สมาคมแมนํา้เพือ่ชีวติ และคณะ. 2559. รายงานผลการศกึษาโครงสรางปาชุมนํา้ในบาน
ทุงศรเีกดิ บานงามเมือง บานปาบงนํา้ลอม บานบญุเรอืง บานทุงงิว้ บานหวยสกั 
บานปาขา บานมวงชุม บานเกษตรสมบูรณ (หวยซอ) บานซาววา บานตา 
จังหวัดเชียงราย.

สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต. 2558. วังสงวน : การจัดการเขตอนุรักษพันธุปลาโดยชุมชน
ทองถิ่นเพ่ือฟนฟูระบบนิเวศลุมนํ้าและวิถีชีวิตชุมชนลุมนํ้าอิง. เชียงใหม : 

วนิดาการพิมพ.

สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต. 2563. รายงานการสํารวจเบื้องตนถึงสถานภาพปาชุมนํ้าใน
ลุมนํ้าอิงตอนลาง.

TCIJ. 2560. ไทยข้ึนอันดับ 9 ประเทศท่ีมีความเส่ียง เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ. 

19 พฤศจิกายน. 2560. ที่มา https://www.tcijthai.com/news/2017/19/
scoop/7523.
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