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------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความเป็นมาของการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ  

(United Nations Forum on Forests: UNFF) 
 

UNFF ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายหลังการประชุมหารือด้านนโยบายป่าไม้โดย The Intergovernmental 
Panel on Forests และ The Intergovernmental Forum on Forests ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ง The 
UN Economic and Social Council (ECOSOC) เสนอให้จัดตั้งหน่วยงานระหว่างประเทศเพ่ือก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานด้านการป่าไม้ (The International Arrangement on Forests: IAF) น ามาซึ่งการจัดตั้ง 
UNFF ขึ้นเป็นหน่วยสนับสนุนของ ECOSOC โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการจัดการ การอนุรักษ์ และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นแก่ป่าไม้ทุกประเภท ทั้งนี้ หน้าที่หลักของ UNFF ได้แก่ การสนับสนุนการด าเนินการ
ตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้และส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันบนฐานของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
(Sustainable Forest Management: SFM) การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals-SDGs) การเตรียมการด้านการพัฒนานโยบายและการหารือระหว่างรัฐบาล 
(Government) องค์กรระหว่างประเทศ (International Organization) และกลุ่มผู้แทนหลัก (Major Group) 
ตลอดจนการน าเสนอประเด็นปัญหา ทั้งในระดับพ้ืนที่ ภาพรวม ความเข้มข้น และเชิงบูรณาการ การสร้างความ
ความร่วมมือเชิงนโยบายและการประสานความร่วมมือระดับโครงการที่เก่ียวข้องกับป่าไม้ การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในรูปแบบการติดตามตรวจสอบ การประเมินผล และการรายงานความก้าวหน้า ตลอดจนการ
สร้างความเข้มแข็งในข้อตกทางการเมือง เพ่ือการจัดการ การอนุรักษ์ และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ในทุก
ประเภทของป่า  

 
 ๒. การประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๔ (UNFF14) 

  ๒.๑ การประชุม UNFF14 ในครั้งนี้ เป็นเวทีส าหรับการประชุมหารือในด้านเทคนิคส าหรับผู้แทน
ระดับบริหารหรือผู้แทนที่รับผิดชอบด้านป่าไม้ของประเทศสมาชิก และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ จ านวนข้า
ประมาณ ๓oo คน เข้าร่วมการประชุมเพ่ือพิจารณาหารือด้านเทคนิควิชาการ และแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการด้านป่าไม้ตามแผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี ขององค์การสหประชาชาติ ๒๕๖o-๒๕๗๓ (United 
Nations Strategic Plan for Forest 2017-2030-UNSPF) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด โดยเน้นที่การตรวจ
ติดตาม ประเมินผล การสื่อสารระหว่างองค์กร และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึงความก้าวหน้าในการด าเนินการตามสาระส าคัญที่ได้ก าหนดให้เป็นเป้าหมายหลัก
ของวันป่าไม้โลก (International Day of Forests) ประจ าปี 2562 คือ “ป่าไม้และการศึกษาเรียนรู้” (Forest 
and Education) ทั้งนี้ ผลการประชุมหารือ จะได้ถูกน าไปรายงานต่อที่ประชุม High-Level Political Forum 
on Sustainable Development (HLPF) ต่อไป ส าหรับการประชุม UNFF14 ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ประจ าปี 
มีระยะเวลาการประชุมห้าวันท าการ และก าหนดให้การประชุมที่ลงท้ายด้วยเลขคี่จะเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและการตัดสินใจโดยผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิก (High Level) ในขณะ
ทีก่ารประชุมที่ลงท้ายด้วยเลขคู่ จะพิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการและเทคนิควิชาการต่างๆ 



ในที่ประชุม UNFF14 นี้ ประเทศสมาชิกจะมีการกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมโดยสมัครใจ เพ่ือ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี การรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาตัว
ดัชนีชี้วัดด้านการป่าไม้ของโลก การหารือเกี่ยวกับแนวทาง Global Forest Financing Facilitation Network 
และความร่วมมือด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้ 

๒.๒ ผู้เข้าร่วมการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๔ (UNFF14) มีดังนี ้
  ๒.๒.๑ ผู้แทนประเทศสมาชิก (Member States)  
  ๒.๒.๒ ตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศ (International Organizations)  
  ๒.๒.๓ สมาชิกองค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้ (The Collaborative Partnership on 
Forests: CPF)  
  ๒.๒.๔ ตัวแทนกลุ่มหลัก (Major Group) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและ
เยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น 

๒.๓ ในระหว่างการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๔ (UNFF14) มีการจัดเวที
อภิปรายทางด้านเทคนิควิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของป่าไม้โลก (Global Forest Goal-GFGs) 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) จ านวน ๑๑ เวทีย่อย โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ เวทีหลัก ดังนี้ 
  ๒.๓.๑ ป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างป่าไม้กับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ SDG13 (Climate change) และ SDG17 (Partnership) รวมไปถึงความ
เชื่อมโยงกับข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) 
  ๒.๓.๒ ป่าไม้กับการพัฒนา การจ้างงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้น
ความเชื่อมโยงระหว่างป่าไม้กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ SDG8 (Decent work and economic 
growth) และ SDG17 (Partnership)  
  ๒.๓.๓ ป่าไม้กับสันติสุขในสังคม ลดความเหลื่อมล้ า และโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ 
ซึ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างป่าไม้กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ SDG4 (Quality education), 
SDG10 (Reduce inequalities), SDG16 (Peace, justice, and strong institutions) และ SDG17 
(Partnership)  
  ๒.๔ กรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานกลางการประชุม UNFF สมัยที่ ๑๔ได้ด าเนินการเสนอแต่งตั้ง
องค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๔ (UNFF14) 
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑o พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมฯ มีดังนี้ (๑) นายพงษ์บุณย์ ปองทอง รอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒) นายประเสริฐ สอนสถาพรกุญ ผู้อ านวยการกองการ
ต่างประเทศ กรมอทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (๓) นายปัญญา สุขสมกิจ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กร
มอทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (๔) นายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากร
ทางชายฝั่งและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๕) นางพูลศรี วันธงไชย นักวิชาการป่าไม้ช านาญ
การพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๖) นางสาวดิษย์อร อทธิอริยสุนทร นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๗) นายปรีชา องค์ประเสริฐ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ กรมป่าไม้ และ (๘) 
นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ (๙) นางวิสุตรา อินทองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการพิเศษ กรมป่าไม้ 
 ๓. ประเด็นหลัก (Priority) ของการประชุม UNFF14 



 ๓.๑ การประชุม United Nations Forum on Forests สมัยที่ 14 ได้มีพิธีเปิดการประชุมเมื่อ
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยในภาคเช้า มีการเลือกประธานของการประชุม คือ Mr. Boris Greguska จาก
ประเทศสโลวาเกีย Mr. Javad Momeni จากประเทศอิหร่านเป็นรองประธาน หลังจากพิธีเปิดการประชุมแล้ว 
ประธานการประชุมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 
 ๓.๑.๑ เพ่ือน าผลการประชุมและหารือด้านเทคนิคจากการประชุมในครั้งนี้ ส่งผ่านไปยังการ
ประชุม UNFF 15 ในครั้งต่อไป 
 ๓.๑.๒ เพ่ือน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประชุมครั้งนี้ เข้าสู่ที่ประชุม High-Level Political 
Forum on Sustainable Development (HLPF) ต่อไป  
  ๓.๑.๓ เพ่ือน าข้อมูลจาก UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) ใน
ด้านที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปองค์กร น าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 ๓.๑.๔ เพ่ือน าข้อเสนอแนะจากประเทศสมาชิกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ UNSPF ส่งผ่านไปสู่การประชุม UNFF 15 ในครั้งต่อไป 
 นอกจากนี้ ประธานของการประชุมยังได้เน้นย้ าถึงข้อเสนอและความเห็นในประเด็นต่าง ๆ จาก
การประชุมในครั้งนี้ที่มีประโยชน์ จะถูกน าไปหารือในที่ประชุม UNFF 15 ในครั้งต่อไป  
  ๓.๒  ที่ประชุมได้รับทราบการปฏิรูปองค์กรของ UN Department of Economic and Social 
Affairs (UN DESA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการต้องการให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะประสิทธิภาพ
ของบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ และการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
UNSPF โดยเฉพาะการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมลงสู่ต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งผู้อ านวยการที่ยังคงว่างอยู่ เป็นต้น 
ทั้งนี้ การปฏิรูปองค์กรดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานขององค์กรโดยภาพรวม โดยเฉพาะการท างาน
ของ UNFF Secretariat ที่อยู่ภายใต้องค์กรนี้ 
  ๓.๓ ในประเด็นการด าเนินการตามกรอบ UNSPF เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) นั้น ที่ประชุมส่วนใหญ่เน้นย้ าถึงความจ าเป็นที่จะต้องลงมือปฏิบัติอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการสนับสนุน
เงินทุนจากประเทศพัฒนาแล้วเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูป่าและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้อย่างจริงจังในประเทศก าลังพัฒนา 
โดยสอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๔ (SDG4-Mobilize financial resource) นอกจากนี้ หุ้นส่วนความร่วมมือด้านการ
ป่าไม้ (Collaborative Partnership on Forests-CPF) ควรจะต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้เกิด
การขับเคลื่อน UNSPF อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสนับสนุนผ่านกลไก REDD+ และ Bonn Challenge เพ่ือการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้เสื่อมโทรม รวมถึงการเชื่อมโยงกับภาคีอนุศัญญาอ่ืน ๆ เช่น อนสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งจะช่วยดูดซับคาร์บอนได้มากถึง 2.5-3 พันล้านตัน หากสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ได้
เป็นไปตามเป้าหมายในปี ๒๕๗๓ ทั้งนี้ การจัดตั้งเครือข่ายการด าเนินการทางการเงินระดับโลกด้านป่าไม้ (Global 
Forest Financing Facilitation Network-GFFFN) ขึ้นมา จึงเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนทางการเงินให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ซึ่งประเด็นนี้ ประเทศไทยได้แสดงการสนับสนุนต่อที่ประชุมในการที่จะผลักดั น
เป้าหมายดังกล่าว ผ่านนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนด้วย 
 ๓.๔ ประเทศสมาชิกต่างๆ ได้กล่าวถ้อยแถลงความร่วมมือโดยสมัครใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
แผนยุทธศาตร์ด้านการป่าไม้ขององค์การสหประชาชาติ (Volunteer Nations Contributions on United 
Nations Strategic Plan for Forests for 2017 – 2030-UNSPF) อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDFs) โดยสมาชิกส่วนใหญ่ให้การ
สนับสนุนการด าเนินการตามกรอบ UNSPF ดังเช่น การวางแผนโครงการปลูกป่าระยะยาวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้อีก 
๒๑,ooo เฮกแตร์ในกานา ความตั้งใจที่จะลดพ้ืนที่ป่าไม้เสื่อมโทรมจากการท าลายป่าไม้จาก o.๙๒ ล้านเฮกแตร์ 



ให้เหลือเพียง o.๔๕ เฮกแตร์ในปี ๒๕๗๓ ของอินโดนีเซีย การสนับสนุนเงินทุน ๕ ล้านดอลลาร์ไปยัง CPF ของ
เยอรมนี และการเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้อีก ๘% ในปี ๒๕๗๓ ซึ่งจะท าให้คอสตาริกามีพ้ืนที่ป่าไม้ ๗o% ของพ้ืนที่ประเทศ 
เป็นต้น ทั้งนี้จะได้น าผลการหารือในครั้งนี้ เข้าร่วมหารือในการประชุม High-Level Political Forum on 
Sustainable Development (HLPF) ในล าดับต่อไป 

๓.๕ การจัดอภิปรายทางด้านเทคนิควิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของป่าไม้โลก 
(Global Forest Goal-GFGs) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) 
จ านวน ๓ เวท ีซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการด าเนินกิจกรรมตามกรอบ UNSPF รวมถึงปัจจัยและ
ทรัพยากรที่ต้องการและจ าเป็นต่อการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๕.๑ ป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างป่าไม้กับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ SDG13 (Climate change) และ SDG17 (Partnership) รวมไปถึงความ
เชื่อมโยงกับข้อตกลงปารีส (Paris Agreement):ซึ่งผลจากการอภิปรายในเวทีนี้ ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การลดการ
สูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ของโลก ควรด าเนินการผ่านกลไก REDD+ การปรับปรุงกระบวนการผลิตในภาคเกษตรกรรมที่
ช่วยลดแรงกดดันต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปลูกฟ้ืนฟูป่าไม้เพ่ิมเติม การพัฒนาแผนการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ และการศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาพลังงานทางเลือก
และวัสดุทดแทนไม้ โดยสามารถด าเนินการควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  
 ส าหรับในประเด็นนี้ สามชิกหลายประเทศได้ให้การสนับสนุนแนวความคิดในการก าหนดบทบาท
ของภาคการป่าไม้ในการช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอินเดียรายงานว่า ได้ด าเนินการปลูกป่าไป
แล้วมากกว่า ๘.๓ ล้านเฮกแตร์เพื่อช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ หลายประเทศยังได้
เสนอให้มีการก าหนดและบรรจุแผนการและมาตรการโดยใช้กระบวนการ Mitigation และ Adaptation เพ่ือให้
สามารถช่วยลดและบรรเทาปัญหานี้ได้อย่างจริงจัง 
  ๓.๕.๒ ป่าไม้กับการพัฒนา การจ้างงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้น
ความเชื่อมโยงระหว่างป่าไม้กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ SDG8 (Decent work and economic 
growth) และ SDG17 (Partnership) ซึ่งภาคการป่าไม้ถือเป็นภาคส่วนที่ส าคัญในการสร้างงานให้กับประชากร
ของโลก อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาความยากจน ทั้งนี้ ข้อสรุปที่ได้จากเวทีการอภิปรายจะเน้นในเรื่องของการพัฒนา
องค์ความรู้ในกระบวนการผลิต การเข้าถึงทรัพยากรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่
สามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ก็สามารถลดปัญหาความ
ยากจนได้อีกนัยหนึ่ง 
   ๓.๕.๓ ป่าไม้กับสันติสุขในสังคม ลดความเหลื่อมล้ า และโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ 
ซึ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างป่าไม้กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ SDG4 (Quality education), 
SDG10 (Reduce inequalities), SDG16 (Peace, justice, and strong institutions) และ SDG17 
(Partnership) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของวันป่าไม้โลก (International Day of Forests) ประจ าปี 
๒๕๖๒ คือ “ป่าไม้และการศึกษาเรียนรู้” (Forest and Education) ทั้งนี้ เวทีการอภิปรายได้ให้ทัศนะว่า การ
เชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เข้ากับเป้าหมายตาม SDGs และ GFGs มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะการน าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค กลุ่มชาติพันธุ์ หรือชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดแผนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน รวมถึงการก าหนดสิทธิอันชอบธรรมในการเข้าถึงและ
ครอบครองทรัพยากรและปัจจัยการผลิตโดยการให้ความเคารพต่อสิทธิ อันชอบธรรมตามขนบและจารีต การลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ าและไม่เท่าเทียมกันทางเพศสภาพ  



  การน าเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี เป็นตัวอย่างที่สามารถสร้างภาพได้อย่างแจ่มชัดในประเด็น
นี้ ดังเช่นคอสตาริกาให้การสนับสนุนด้านเงินกองทุนแก่เจ้าของที่ดินรายย่อยในการเข้าร่วมโครงการทางด้านป่าไม้ 
ในขณะที่ฟินแลนด์ให้ความส าคัญกับภาคสังคมที่เข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการเรียนรู้ด้านป่าไม้ ในขณะที่
สหรัฐอเมริกากล่าวถึงจ านวนผู้คนในเขตเมืองที่เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งประเด็นเหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนให้น าเข้าสู่กรอบการพิจารณาใน UNFF 15 ต่อไป  
 ๓.๖ บทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบ UNSPF ได้ถูกน ามาหารือ
ในการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งแรก โดยเฉพาะภาคการลงทุนที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ 
ตัวอย่างเช่น การลงทุนในการปลูกสร้างสวนป่าของประเทศบราซิล คิดเป็นร้อยละ ๖.๙ ของ GDP เลยทีเดียว 
ในขณะที่ไนจีเรียให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบมาตรฐานและการรับรองไม้จากเกษตรกรและนักลงทุนราย
ย่อย อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกหลายประเทศได้สะท้อนถึงปัญหาอันเกิดจากนโยบายการลงทุนที่ไม่ชัดเจน 
ประกอบกับการลงทุนในภาคการป่าไม้ต้องอาศัยระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน ท าให้ไม่เป็นที่ดึงดูดใจส าหรับนัก
ลงทุน ซึ่งข้อเสนอแนะในประเด็นเหล่านี้ก็คือ ควรส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาช่วยเหลือในการขับเคลื่อน
และเป็นองค์กรกลาง (Third party) ในการออกใบรับรองประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ รวมถึงการ
สนับสนุนเทางการเงินเพื่อการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานผ่านกองทุน GFFFN ด้วย 
   ๓.๗ มาตรการในการเผยแพร่ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ UNSPF ให้เป็นที่รับรู้กันในวงกว้าง 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้มีการใช้ถ้อยค าในการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและกระชับ รวมถึงการพัฒนาระบบการสื่อสารที่
สามารถสร้างกระบวนการรับรู้ในระดับชุมชนที่เรียกว่า (Participatory Development Communication-PDC) 
โดยส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม UNSPF ผ่านช่องทางการสื่อสารที่พัฒนาอย่างเหมาะสมส าหรับใช้
งานในระดับชุมชน แล้วขยายตัวออกเป็นเครือข่ายการสื่อสารในระดับเครือข่ายชุมชนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การใช้เครื่องมือในการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น ภาพศิลปะ หรือเครือข่ายสื่อสังคม (Social media) โดยเนื้อหาที่
จะท าการสื่อสารออกไปจะมีความหลากหลาย เช่น การกระตุ้นเตือนให้ระลึกถึงวันที่โลกปราศจากป่าไม้ การปฏิบัติ
ที่ดี (Best practice) ที่ด าเนินการโดยชุมชนท้องถิ่นและชาติพันธุ์ เป็นต้น ทั้งนี้ การน าเสนอควรจะมีเนื้อหาสั้น 
กระชับ และมีภาพประกอบที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ยังเน้นย้ าถึงการให้ความส าคัญต่อการเฉลิมฉลองวันป่าไม้
โลก (International Day of Forests) ในวันที่ ๒๑ มีนาคมของทุกปี เป็นวันเผยแพร่กิจกรรมหลักทางด้านการป่า
ไม้ของประเทศสมาชิก 
  ๓.๘ การตรวจติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์ UNSPF ที่ประชุมได้
ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ FAO ในการก าหนดกรอบชุดตัวชี้วัดหลักในการตรวจติดตามประเมินผลระดับ
โลก (Global Core Set of Indicators-GCS) โดยใช้ตัวชี้วัดตามที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายการป่าไม้ระดับโลก 
(Global Forest Goals-GFG) ได้แก่ GFG 2.1 การขจัดความยากจนในหมู่ประชาชนที่ต้งพ่ึงพิงทรัพยากรจากป่า, 
GFG 2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการยังประโยชน์ของป่าต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม, GFG 4.1 
การขับเคลื่อนการสนับสนุนด้านการเงินต่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน , และ GFG 4.2 การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการป่าไม้  

ส าหรับความเห็นของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เกี่ยวกับมาตรการตรวจติดตาม ประเมินผล และ
รายงานคือ ต้องการความช่วยเหลือจาก UNFF Secretariat ในการจัดฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่
ละประเทศ เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการพัฒนาตัวชี้วัด (Indicator) เพ่ือใช้เป็น



มาตรฐานอ้างอิงส าหรับการรายงาน ฉบับนี้ และควรมีการนิยามค าจ ากัดความที่ชัดเจนของค าว่า “protected 
area” และ “degraded forest” เป็นต้น 

 ๓.๙ ในด้านมาตรการด าเนินการ (Mean of Implementation-MOI) UNFF Secretariat ได้
รายงานว่า นับตั้งแต่การประชุม UNFF 13 เป็นต้นมา ได้มีการสนับสนับสนุนเงินจ านวน 825 ล้านเหรียญสหรัฐ
เข้าไปยังกองทุนด้านป่าไม้โดยผ่านกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรอบที่ 6 (GEF-6) ทั้งนี้ ในรอบ GEF-7 ที่จะมาถึงนี้ จะมุ่ง
เย้นการสนับสนุนเงินทุนในด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร การจัดการที่ดินป่าไม้ การฟ้ืนฟูป่า และการจัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืน  

 ส าหรับเงินกองทุนผ่านเครือข่ายกองทุนป่าไม้โลก (Global Forest Financing Facility 
Network-GFFFN) ความคืบหน้าในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง UNFF 
Secretariat กับรัฐบาลจีนในฐานะเจ้าภาพและผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งและด าเนินการของส านักงาน
เลขานุการ GFFFN ณ กรุงปักกิ่ง ทั้งนี้ ขอบเขตการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบจะมีการจัดแบ่งกันอย่างชัดเจน 
โดยที่ UNFF Secretariat ณ กรุงนิวยอร์ก จะมีอ านาจในการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ในขณะที่ GFFFN 
Secretariat ณ กรุงปักกิ่ง จะมีหน้าที่ด าเนินการเฉพาะในด้านธุรการเท่านั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในด้านการ
จัดสรรเงินทุนสนับสนุนในอนาคต ซึ่งจะสามารถด าเนินการได้ภายในสิ้นปี ๒๕๖๓ นี้  

 ในด้านการสนับสนุนทางการเงินของประเทศผู้บริจาครายใหญ่เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ UNSPF ภายใต้การด าเนินงานของ UNFF Secretariat ในรูปแบบการจัดประชุมที่ปรึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดการประชุมและฝึกอบรม และการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่นั้น 
ประกอบด้วยผู้บริจาคดังนี้  

 ปี ๒๕๖๑ ได้รับการบริจาคจากประเทศจีน รัสเซีย เกาหลีใต้  ฟินแลนด์ และ
สหรัฐอเมริกา เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๖๘๕,๑๓๓ เหรียญสหรัฐ โดยประเทศจีนให้การ
สนับสนุนในรูปบบ In-kind ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ของจีนเข้าไปท างานด้านการ
ประสานงานกับ UNFF Secretariat 

 ปี ๒๕๖๒ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นจ านวน ๔o๓,ooo 
เหรียญสหรัฐ จากออสเตรเลีย ๕๔,ooo เหรียญสหรัฐ และจากเกาหลีใต้ ๒o,ooo 
เหรียญสหรัฐ ในขณะที่รัฐบาลเยอรมนีอยู่ในระหว่างการเจรจากับ UNFF Secretariat 
ในการบริจาคให้ทั้งสิ้น ๙o๙,๖๕o เหรียญสหรัฐ 

  ๓.๑o ที่ประชุมได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม UNFF14 รวมถึงวาระการประชุมส าหรับ 
UNFF 15 ทั้งนี้ ข้อเสนอและข้อแนะน าต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการประชุม UNFF14 นี้ จะถูกน าเข้าไปพิจารณาร่วมใน
การประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ณ ส านักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในวันที่ ๙-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ต่อไป 

 ๓.๑๑ ก าหนดการประชุมในครั้งต่อไป คือ UNFF15 จะก าหนดให้มีการประชุมในระหว่างวันที่ 
๔-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ท าการส านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
การประชุมดังกล่าว เพ่ือพิจารณาประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและการตัดสินใจภายใต้ภารกิจของ UNFF 
 



 ๔. การหารือในรูปแบบทวิภาคี (Bilateral) กับผู้แทนขององค์กรต่างๆ  
 
  ในระหว่างการประชุม UNFF14 คณะผู้แทนไทย ได้มีโอกาสหารือในรูปแบบทวิภาคี (Bilateral) 
กับ Mr. Peter Gondo จาก UNFF Secretariat ในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาคการป่าไม้ของ
ประเทศไทยและUNFF เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในการเข้าถึงกองทุน GFFFN เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (National Action Plan) ภายใต้กรอบ UNSPF ต่อไป  
 
 ๕. ข้อสังเกต 
 
 ๕.๑ ผลสรุปการประชุม UNFF14 เป็นการพิจารณาผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การสหประชาชาติด้านป่าไม้ ในระหว่างปี ๒๕๖o-๒๕๗๓ และเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมการด าเนินการ
เพ่ือการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (SFM) ในระดับโลก ซึ่งสาระส าคัญของการประชุมเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์
ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวของประเทศสมาชิก ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานเชิง
โครงสร้างองค์ของ UNFF Secretariat และกลไกทางการเงิน เพ่ือวางรากฐานที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนให้การ
ด าเนินการด้านป่าไม้บรรลุเจตนารมย์ทั้งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
  ๕.๒ กรมป่าไม้  ได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประเด็นที่ได้จากการประชุม UNFF13 ข้างต้นแล้ว
ขอเรียนว่า UNFF เป็นเวทหีารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน SFM มีกรอบการ
ด าเนินงานที่กว้าง เน้นการด าเนินการโดยสมัครใจ ท าให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างเชื่องช้าและขาด
ประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดศักยภาพด้านเงินทุนในการสร้างแรงจูงใจขับเคลื่อนและผลักดัน จึงได้มีการก าหนดข้อ
เรียกร้องให้มีการประสานและสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านป่าไม้เพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย ตามกรอบยุทธศาสตร์ UNSPF ซึ่งจะต้องได้รับการขับเคลื่อนทั้งองคาพยพในทุกระดับ / มิติ / ภาคส่วน 
ถึงแม้ว่า UNFF Secretariat จะพยายามด าเนินการแก้ไขโดยการจัดตั้งกองทุน GFFFN ขึ้นมา แต่ยังต้องใช้เวลา
อีกระยะหนึ่งเพ่ือให้สมาชิกสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการในการเข้าถึงกองทุนดังกล่าว 
  ๕.๓ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์UNSPF ส าหรับประเทศไทย เป็นบทบาทและหน้าที่ที่
กรมป่าไม้ มีการด าเนินการเป็นภารกิจหลักอยู่แล้ว โดยในประเด็นการบูรณาการภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ 
นั้น กรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) ในการประชุมภาคีป่าไม้
แห่งสหประชาชาติ (The United Nations Forum on Forests: UNFF) จึงมีพันธกิจต่อการประชุม UNFF ดังนั้น 
กรมป่าไม้จึงได้เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติด้านป่าไม้ ในระหว่างปี ๒๕๖o-๒๕๗๓ โดยมีปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งได้มีค าสั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญ
ที่จะขับเคลื่อนและกระบวนการบูรณาการภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านป่าไม้  ที่มีการด าเนินงาน
กระจายอยู่ในส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการป่ าไม้และสิ่งแวดล้อมหลายหน่วยงานเข้า
ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการเพื่อเชื่อมโยงแผนงานของ UNSPF เข้ากับนโยบายการป่าไม้แห่งชาติในอนาคต 
ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ
มีก าหนดจะจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ นี้ เพ่ือพิจารณาร่าง 
Voluntary report ที่จะน าเสนอต่อ UNFF Secretariat ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



  ๕.๕ การประสานความร่วมมือในลักษณะทวิภาคีกับรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศ มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผลักดันให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวประสบความส าเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 ๖. ข้อเสนอเพื่อเตรียมการรองรับมาตรการในอนาคต 
 

บทสรุปในการประชุม UNFF14 มีประเด็นที่กรมป่าไม้ จะต้องเตรียมความพร้อม ในฐานะหน่วย
ประสานงานกลางระดับชาติ (UNFF National Focal Point) ดังนี้ 
  ๖.๑ การรายงาน National Voluntary Reports โดยการจัดท าระบบติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการด าเนินการตามกรอบ ที่ UNFF Secretariat ก าหนด ควรมีการเตรียมการและ
ขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะท างาน เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงบูรณาการและถูกต้องแม่นย า ทั้งนี้ ก าหนดการน าเสนอ 
NVR ไปยัง UNFF Secretariat จะต้องด าเนินการภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ ดังนั้น การประชุม
คณะท างานภายใต้คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการเพ่ือเตรียมการด้าน
ข้อมูลต่าง ๆ  
  ๖.๒ การจัดท าแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติด้านป่าไม้ 
ในระหว่างปี ๒๕๖o-๒๕๗๓ เพ่ือเป็นกรอบแผนงานที่มีความกลมกลืนและเป็นแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจ าเป็น โดยแต่ละหน่วยงานควรจัดท าแผนกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องและรองรับต่อกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานข้างต้น ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงแผนพัฒนาและนโยบายของชาติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.๓ กรมป่าไม้ควรให้ความส าคัญต่อการเฉลิมฉลองวันป่าไม้โลก (International Day of 
Forests) ในวันที่ ๒๑ มีนาคมของทุกปี เป็นวันเผยแพร่กิจกรรมหลักทางด้านการป่าไม้ของประเทศ และเชิญชวน
ให้หน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าว ซ่ึงผลการด าเนินงานจะได้ถูก
จัดส่งไปยัง UNFF Secretariat เพ่ือท าการเผยแพร่ต่อไป 
  ๖.๔ ประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ GFFFN เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน UNSPFข้อสังเกตใน
การพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวของภาคการป่าไม้ไทยดังกล่าวนั้น การเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นการจัดการที่ดินป่าไม้ (Forest Land Tenure) และธรรมาภิบาล จะเป็น
ประเด็นที่ GFFFN ให้ความส าคัญ และจะเป็นหลักประกันในการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนดังกล่าว 
    

******************************************* 
ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 


