
สรุปผลการประชุมภาคป่ีาไม้แห่งสหประชาชาต ิคร้ังที่ ๑๔ 
(The 14th Session of the United Nations Forum on Forests: UNFF 14)  

ระหว่างวนัที่ ๖-๑o พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาต ินครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความเป็นมาของการประชุมภาคป่ีาไม้แห่งสหประชาชาติ  

(United Nations Forum on Forests: UNFF) 
 

UNFF ได้รับการจัดตั้ ง ข้ึนภายหลังการประชุมหารือด้านนโยบายป่าไม้โดย  
The Intergovernmental Panel on Forests และ The Intergovernmental Forum on Forests  
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึง The UN Economic and Social Council (ECOSOC) เสนอให้
จัดตั้ งหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป่าไม้ (The 
International Arrangement on Forests: IAF) น ามาซ่ึงการจดัตั้ง UNFF ข้ึนเป็นหน่วยสนบัสนุนของ 
ECOSOC โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการจดัการ การอนุรักษ ์และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ให้
เกิดข้ึนแก่ป่าไมทุ้กประเภท ทั้งน้ี หนา้ท่ีหลกัของ UNFF ไดแ้ก่ การสนับสนุนการด าเนินการตาม
ขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป่าไมแ้ละส่งเสริมความเขา้ใจร่วมกนับนฐานของการจดัการป่าไมอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื (Sustainable Forest Management: SFM) การบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals-SDGs) การเตรียมการดา้นการพฒันานโยบายและการหารือระหว่างรัฐบาล 
(Government) องค์กรระหว่างประเทศ (International Organization) และกลุ่มผูแ้ทนหลัก  
(Major Group) ตลอดจนการน าเสนอประเด็นปัญหา ทั้งในระดบัพื้นท่ี ภาพรวม ความเขม้ขน้ และ
เชิงบูรณาการ การสร้างความความร่วมมือเชิงนโยบายและการประสานความร่วมมือระดบัโครงการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศในรูปแบบการติดตามตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการรายงานความกา้วหนา้ ตลอดจนการสร้างความเขม้แขง็ในขอ้ตกทางการเมือง 
เพื่อการจดัการ การอนุรักษ ์และการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื ในทุกประเภทของป่า  

 
 ๒. การประชุมภาคป่ีาไม้แห่งสหประชาชาติ คร้ังที ่๑๔ (UNFF14) 

  ๒.๑ การประชุม UNFF14 ในคร้ังน้ี เป็นเวทีส าหรับการประชุมหารือในดา้นเทคนิค
ส าหรับผูแ้ทนระดบับริหารหรือผูแ้ทนท่ีรับผิดชอบดา้นป่าไมข้องประเทศสมาชิก และองคก์รภาคี



เครือข่ายต่างๆ จ านวนขา้ประมาณ ๓oo คน เขา้ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาหารือดา้นเทคนิค
วิชาการ และแลกเปล่ียนและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดา้นป่าไมต้ามแผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี 
ขององคก์ารสหประชาชาติ ๒๕๖o-๒๕๗๓ (United Nations Strategic Plan for Forest 2017-2030-
UNSPF) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด โดยเน้นท่ีการตรวจติดตาม ประเมินผล การส่ือสาร
ระหว่างองคก์ร และการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลลพัธ์ของการด าเนินการ นอกจากน้ี ยงัไดมี้การ
หารือถึงความกา้วหน้าในการด าเนินการตามสาระส าคญัท่ีไดก้  าหนดให้เป็นเป้าหมายหลกัของ 
วนัป่าไมโ้ลก (International Day of Forests) ประจ าปี 2562 คือ “ป่าไมแ้ละการศึกษาเรียนรู้”  
(Forest and Education) ทั้งน้ี ผลการประชุมหารือ จะไดถู้กน าไปรายงานต่อท่ีประชุม High-Level 
Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ต่อไป ส าหรับการประชุม UNFF14 ถือว่า
เป็นการประชุมใหญ่ประจ าปี มีระยะเวลาการประชุมห้าวนัท าการ และก าหนดให้การประชุมท่ีลง
ทา้ยดว้ยเลขค่ีจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและการตดัสินใจโดย
ผูบ้ริหารระดับสูงของประเทศสมาชิก (High Level) ในขณะท่ีการประชุมท่ีลงทา้ยด้วยเลขคู่  
จะพิจาณาเก่ียวกบัการด าเนินการและเทคนิควชิาการต่างๆ 

ในท่ีประชุม UNFF14 น้ี ประเทศสมาชิกจะมีการกล่าวถอ้ยแถลงต่อท่ีประชุม 
โดยสมคัรใจ เพื่อรายงานความกา้วหนา้การด าเนินกิจกรรมตามแผนยทุธศาสตร์ ๑๕ ปี การรายงาน
ความกา้วหนา้ในการพฒันาตวัดชันีช้ีวดัดา้นการป่าไมข้องโลก การหารือเก่ียวกบัแนวทาง Global 
Forest Financing Facilitation Network และความร่วมมือดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป่าไม ้

๒.๒ ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมภาคีป่าไมแ้ห่งสหประชาชาติ คร้ังท่ี ๑๔ (UNFF14) มีดงัน้ี 
  ๒.๒.๑ ผูแ้ทนประเทศสมาชิก (Member States)  
  ๒.๒.๒ ตวัแทนองคก์รระหวา่งประเทศ (International Organizations)  
  ๒.๒.๓ สมาชิกองค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้ (The Collaborative 
Partnership on Forests: CPF)  
  ๒.๒.๔ ตัวแทนกลุ่มหลัก (Major Group) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี  
กลุ่มเดก็และเยาวชน กลุ่มชาติพนัธุ์ เป็นตน้ 

๒.๓ ในระหว่างการประชุมภาคีป่าไมแ้ห่งสหประชาชาติ คร้ังท่ี ๑๔ (UNFF14)  
มีการจดัเวทีอภิปรายทางด้านเทคนิควิชาการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายของป่าไมโ้ลก 
(Global Forest Goal-GFGs) และเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals-
SDGs) จ านวน ๑๑ เวทียอ่ย โดยแบ่งออกเป็น ๓ เวทีหลกั ดงัน้ี 



  ๒.๓.๑ ป่าไม้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเน้นความเช่ือมโยง
ระหว่างป่าไมก้บัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยเฉพาะ SDG13 (Climate change) และ SDG17 
(Partnership) รวมไปถึงความเช่ือมโยงกบัขอ้ตกลงปารีส (Paris Agreement) 
  ๒.๓.๒ ป่าไมก้บัการพฒันา การจา้งงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ย ัง่ยนื ซ่ึงเนน้ความเช่ือมโยงระหวา่งป่าไมก้บัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยเฉพาะ SDG8 (Decent 
work and economic growth) และ SDG17 (Partnership)  
  ๒.๓.๓ ป่าไมก้บัสันติสุขในสังคม ลดความเหล่ือมล ้ า และโอกาสทางการ
ศึกษาในทุกระดบั ซ่ึงเนน้ความเช่ือมโยงระหว่างป่าไมก้บัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยเฉพาะ 
SDG4 (Quality education), SDG10 (Reduce inequalities), SDG16 (Peace, justice, and strong 
institutions) และ SDG17 (Partnership)  
  ๒.๔ กรมป่าไม ้ในฐานะหน่วยงานกลางการประชุม UNFF สมยัท่ี ๑๔ไดด้ าเนินการ
เสนอแต่งตั้ งองค์ประกอบคณะผู ้แทนไทย ในการ เ ดินทาง เข้า ร่วมประชุมภา คี ป่าไม ้
แห่งสหประชาชาติ คร้ังท่ี ๑๔ (UNFF14) ระหว่างวนัท่ี ๖ – ๑o พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงไดรั้บความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยองคป์ระกอบคณะ
ผูแ้ทนไทยท่ีเข้าร่วมการประชุมฯ มีดังน้ี (๑) นายพงษ์บุณย ์ปองทอง รองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (๒) นายประเสริฐ สอนสถาพรกุญ ผูอ้  านวยการกองการ
ต่างประเทศ กรมอทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช (๓) นายปัญญา สุขสมกิจ นกัวิชาการป่าไม้
ปฏิบติัการ กรมอทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช (๔) นายทนุวงศ ์แสงเทียน ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นการจดัการทรัพยากรทางชายฝ่ังและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (๕) นางพูล
ศรี วนัธงไชย นกัวิชาการป่าไมช้ านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (๖) นางสาว
ดิษยอ์ร อทธิอริยสุนทร นกัวิชาการป่าไมป้ฏิบติัการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (๗) นาย
ปรีชา องค์ประเสริฐ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ กรมป่าไม้ และ (๘) นายมนตรี อินต๊ะเสน 
นกัวิชาการป่าไมป้ฏิบติัการ กรมป่าไม ้(๙) นางวิสุตรา อินทองแกว้ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ กรมป่าไม ้
 ๓. ประเด็นหลกั (Priority) ของการประชุม UNFF14 
 ๓.๑ การประชุม United Nations Forum on Forests สมยัท่ี 14 ไดมี้พิธีเปิดการ
ประชุมเม่ือวนัท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยในภาคเชา้ มีการเลือกประธานของการประชุม คือ Mr. 
Boris Greguska จากประเทศสโลวาเกีย Mr. Javad Momeni จากประเทศอิหร่านเป็นรองประธาน 



หลงัจากพิธีเปิดการประชุมแลว้ ประธานการประชุมไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการประชุมในคร้ัง
น้ี โดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 
 ๓.๑.๑ เพื่อน าผลการประชุมและหารือดา้นเทคนิคจากการประชุมในคร้ังน้ี ส่งผ่าน
ไปยงัการประชุม UNFF 15 ในคร้ังต่อไป 
 ๓.๑.๒ เพื่อน าขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากการประชุมคร้ังน้ี เขา้สู่ท่ีประชุม High-Level 
Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ต่อไป  
  ๓.๑.๓ เพื่อน าขอ้มูลจาก UN Department of Economic and Social Affairs (UN 
DESA) ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปองคก์ร น าเสนอใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 
 ๓.๑.๔ เพื่อน าขอ้เสนอแนะจากประเทศสมาชิกในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั UNSPF ส่งผา่นไปสู่การประชุม UNFF 15 ในคร้ังต่อไป 
 นอกจากน้ี ประธานของการประชุมยงัไดเ้นน้ย  ้าถึงขอ้เสนอและความเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ จากการประชุมในคร้ังน้ีท่ีมีประโยชน ์จะถูกน าไปหารือในท่ีประชุม UNFF 15 ในคร้ังต่อไป  
  ๓.๒  ท่ีประชุมไดรั้บทราบการปฏิรูปองคก์รของ UN Department of Economic and 
Social Affairs (UN DESA) ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการตอ้งการให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยเฉพาะประสิทธิภาพของบุคลากร การจดัสรรงบประมาณ และการปฏิบติัภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของ UNSPF โดยเฉพาะการจดัสรรบุคลากรท่ีเหมาะสมลงสู่
ต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งผูอ้  านวยการท่ียงัคงว่างอยู่ เป็นตน้ ทั้งน้ี การปฏิรูปองค์กรดงักล่าว จะไม่
ส่งผลกระทบต่อการท างานขององคก์รโดยภาพรวม โดยเฉพาะการท างานของ UNFF Secretariat ท่ี
อยูภ่ายใตอ้งคก์รน้ี 
  ๓.๓ ในประเด็นการด าเนินการตามกรอบ UNSPF เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายแห่งการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) นั้น ท่ีประชุมส่วนใหญ่เนน้ย  ้าถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงมือปฏิบติัอย่าง
เร่งด่วน โดยเฉพาะการสนบัสนุนเงินทุนจากประเทศพฒันาแลว้เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการฟ้ืนฟูป่าและ
เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้อย่างจริงจังในประเทศก าลังพัฒนา โดยสอดคล้องกับเป้าหมายท่ี ๔ (SDG4-
Mobilize financial resource) นอกจากน้ี หุ้นส่วนความร่วมมือดา้นการป่าไม ้ (Collaborative 
Partnership on Forests-CPF) ควรจะตอ้งเขา้มามีบทบาทส าคญัในการสนับสนุนให้เกิดการ
ขบัเคล่ือน UNSPF อยา่งจริงจงั โดยเฉพาะการสนบัสนุนผ่านกลไก REDD+ และ Bonn Challenge 
เพื่อการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไมเ้ส่ือมโทรม รวมถึงการเช่ือมโยงกบัภาคีอนุศญัญาอ่ืน ๆ เช่น อนสัญญาว่า
ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซ่ึงจะช่วยดูดซบัคาร์บอนไดม้ากถึง 2.5-3 พนัลา้น



ตนั หากสามารถเพิ่มพื้นท่ีป่าไมไ้ดเ้ป็นไปตามเป้าหมายในปี ๒๕๗๓ ทั้งน้ี การจดัตั้งเครือข่ายการ
ด าเนินการทางการเงินระดบัโลกดา้นป่าไม้ (Global Forest Financing Facilitation Network-
GFFFN) ข้ึนมา จึงเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุนทางการเงินให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้
ซ่ึงประเดน็น้ี ประเทศไทยไดแ้สดงการสนบัสนุนต่อท่ีประชุมในการท่ีจะผลกัดนัเป้าหมายดงักล่าว 
ผา่นนโยบายการป่าไมแ้ห่งชาติ ซ่ึงจะสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนดว้ย 
 ๓.๔ ประเทศสมาชิกต่างๆ ได้กล่าวถอ้ยแถลงความร่วมมือโดยสมคัรใจ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายแผนยุทธศาตร์ด้านการป่าไมข้ององค์การสหประชาชาติ (Volunteer Nations 
Contributions on United Nations Strategic Plan for Forests for 2017 – 2030-UNSPF) อนัจะ
น าไปสู่ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายแห่งการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals-
SDFs) โดยสมาชิกส่วนใหญ่ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินการตามกรอบ UNSPF ดงัเช่น การวางแผน
โครงการปลูกป่าระยะยาวเพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าไมอี้ก ๒๑,ooo เฮกแตร์ในกานา ความตั้งใจท่ีจะลดพื้นท่ี
ป่าไมเ้ส่ือมโทรมจากการท าลายป่าไมจ้าก o.๙๒ ลา้นเฮกแตร์ ให้เหลือเพียง o.๔๕ เฮกแตร์ในปี 
๒๕๗๓ ของอินโดนีเซีย การสนบัสนุนเงินทุน ๕ ลา้นดอลลาร์ไปยงั CPF ของเยอรมนี และการเพิ่ม
พื้นท่ีป่าไมอี้ก ๘% ในปี ๒๕๗๓ ซ่ึงจะท าใหค้อสตาริกามีพื้นท่ีป่าไม ้๗o% ของพื้นท่ีประเทศ เป็น
ตน้ ทั้งน้ีจะไดน้ าผลการหารือในคร้ังน้ี เขา้ร่วมหารือในการประชุม High-Level Political Forum on 
Sustainable Development (HLPF) ในล าดบัต่อไป 

๓.๕ การจดัอภิปรายทางดา้นเทคนิควิชาการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายของ
ป่าไมโ้ลก (Global Forest Goal-GFGs) และเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals-SDGs) จ านวน ๓ เวที ซ่ึงจะเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ในการด าเนินกิจกรรมตาม
กรอบ UNSPF รวมถึงปัจจยัและทรัพยากรท่ีตอ้งการและจ าเป็นต่อการด าเนินการ ดงัน้ี 
  ๓.๕.๑ ป่าไม้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเน้นความเช่ือมโยง
ระหว่างป่าไมก้บัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยเฉพาะ SDG13 (Climate change) และ SDG17 
(Partnership) รวมไปถึงความเช่ือมโยงกบัขอ้ตกลงปารีส (Paris Agreement):ซ่ึงผลจากการอภิปราย
ในเวทีน้ี ต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า การลดการสูญเสียพื้นท่ีป่าไมข้องโลก ควรด าเนินการผ่านกลไก 
REDD+ การปรับปรุงกระบวนการผลิตในภาคเกษตรกรรมท่ีช่วยลดแรงกดดนัต่อการเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การปลูกฟ้ืนฟูป่าไมเ้พิ่มเติม การพฒันาแผนการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน 
โดยเฉพาะการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑจ์ากไม ้และการศึกษาวจิยัเพื่อคน้หาพลงังานทางเลือกและ
วสัดุทดแทนไม ้โดยสามารถด าเนินการควบคู่ไปกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด  



 ส าหรับในประเด็นน้ี สามชิกหลายประเทศไดใ้หก้ารสนบัสนุนแนวความคิดในการ
ก าหนดบทบาทของภาคการป่าไมใ้นการช่วยลดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอินเดีย
รายงานว่า ได้ด าเนินการปลูกป่าไปแล้วมากกว่า ๘.๓ ล้านเฮกแตร์เพื่อช่วยลดปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากน้ี หลายประเทศยงัได้เสนอให้มีการก าหนดและบรรจุ
แผนการและมาตรการโดยใชก้ระบวนการ Mitigation และ Adaptation เพื่อใหส้ามารถช่วยลดและ
บรรเทาปัญหาน้ีไดอ้ยา่งจริงจงั 
  ๓.๕.๒ ป่าไมก้บัการพฒันา การจา้งงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ย ัง่ยนื ซ่ึงเนน้ความเช่ือมโยงระหวา่งป่าไมก้บัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยเฉพาะ SDG8 (Decent 
work and economic growth) และ SDG17 (Partnership) ซ่ึงภาคการป่าไมถื้อเป็นภาคส่วนท่ีส าคญั
ในการสร้างงานใหก้บัประชากรของโลก อีกทั้งยงัช่วยลดปัญหาความยากจน ทั้งน้ี ขอ้สรุปท่ีไดจ้าก
เวทีการอภิปรายจะเนน้ในเร่ืองของการพฒันาองคค์วามรู้ในกระบวนการผลิต การเขา้ถึงทรัพยากร
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการพฒันาห่วงโซ่อุปทานท่ีสามารถส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ในขณะเดียวกนั กส็ามารถลดปัญหาความยากจนไดอี้กนยัหน่ึง 
   ๓.๕.๓ ป่าไมก้บัสันติสุขในสังคม ลดความเหล่ือมล ้ า และโอกาสทางการ
ศึกษาในทุกระดบั ซ่ึงเนน้ความเช่ือมโยงระหว่างป่าไมก้บัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยเฉพาะ 
SDG4 (Quality education), SDG10 (Reduce inequalities), SDG16 (Peace, justice, and strong 
institutions) และ SDG17 (Partnership) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัของวนัป่าไมโ้ลก 
(International Day of Forests) ประจ าปี ๒๕๖๒ คือ “ป่าไมแ้ละการศึกษาเรียนรู้” (Forest and 
Education) ทั้งน้ี เวทีการอภิปรายไดใ้หท้ศันะว่า การเช่ือมโยงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใหเ้ขา้กบั
เป้าหมายตาม SDGs และ GFGs มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะการน าผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไม่
ว่าจะเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค กลุ่มชาติพนัธุ์ หรือชุมชนทอ้งถ่ินให้เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื รวมถึงการก าหนดสิทธิอนัชอบธรรมในการเขา้ถึงและครอบครอง
ทรัพยากรและปัจจยัการผลิตโดยการให้ความเคารพต่อสิทธิอนัชอบธรรมตามขนบและจารีต การ
ลดปัญหาความเหล่ือมล ้าและไม่เท่าเทียมกนัทางเพศสภาพ  
  การน าเสนอแนวทางปฏิบติัท่ีดี เป็นตวัอย่างท่ีสามารถสร้างภาพไดอ้ย่างแจ่ม
ชดัในประเด็นน้ี ดงัเช่นคอสตาริกาใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงินกองทุนแก่เจา้ของท่ีดินรายยอ่ยในการ
เขา้ร่วมโครงการทางดา้นป่าไม ้ในขณะท่ีฟินแลนด์ใหค้วามส าคญักบัภาคสังคมท่ีเขา้มามีบทบาท
เพิ่มข้ึนในการเรียนรู้ดา้นป่าไม ้ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกากล่าวถึงจ านวนผูค้นในเขตเมืองท่ีเดินทางไป



ศึกษาเรียนรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในพื้นท่ีป่าไมเ้พิ่มมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ี ไดรั้บ
การสนบัสนุนใหน้ าเขา้สู่กรอบการพิจารณาใน UNFF 15 ต่อไป  
 ๓.๖ บทบาทของภาคเอกชนในการสนบัสนุนการด าเนินการตามกรอบ UNSPF ได้
ถูกน ามาหารือในการประชุมคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก โดยเฉพาะภาคการลงทุนท่ีเขา้มาสนบัสนุนกิจกรรม
การเพิ่มพื้นท่ีป่าไม ้ตวัอยา่งเช่น การลงทุนในการปลูกสร้างสวนป่าของประเทศบราซิล คิดเป็นร้อย
ละ ๖.๙ ของ GDP เลยทีเดียว ในขณะท่ีไนจีเรียใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบมาตรฐานและการ
รับรองไมจ้ากเกษตรกรและนักลงทุนรายย่อย อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกหลายประเทศได้
สะทอ้นถึงปัญหาอนัเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีไม่ชดัเจน ประกอบกบัการลงทุนในภาคการป่าไม้
ตอ้งอาศยัระยะเวลาค่อนขา้งยาวนาน ท าให้ไม่เป็นท่ีดึงดูดใจส าหรับนกัลงทุน ซ่ึงขอ้เสนอแนะใน
ประเด็นเหล่าน้ีกคื็อ ควรส่งเสริมใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนเขา้มาช่วยเหลือในการขบัเคล่ือนและเป็น
องคก์รกลาง (Third party) ในการออกใบรับรองประเภทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคธุรกิจ รวมถึงการ
สนบัสนุนเทางการเงินเพื่อการพฒันาแนวทางการด าเนินงานผา่นกองทุน GFFFN ดว้ย 
   ๓.๗ มาตรการในการเผยแพร่ ส่ือสาร และประชาสัมพนัธ์ UNSPF ใหเ้ป็นท่ีรับรู้กนั
ในวงกวา้ง ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดเ้สนอใหมี้การใชถ้อ้ยค าในการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่ายและกระชบั รวมถึง
การพฒันาระบบการส่ือสารท่ีสามารถสร้างกระบวนการรับรู้ในระดบัชุมชนท่ีเรียกว่า (Participatory 
Development Communication-PDC) โดยส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม UNSPF 
ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีพฒันาอยา่งเหมาะสมส าหรับใชง้านในระดบัชุมชน แลว้ขยายตวัออกเป็น
เครือข่ายการส่ือสารในระดบัเครือข่ายชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้เคร่ืองมือในการ
ส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น ภาพศิลปะ หรือเครือข่ายส่ือสังคม (Social media) โดยเน้ือหาท่ีจะท าการ
ส่ือสารออกไปจะมีความหลากหลาย เช่น การกระตุน้เตือนให้ระลึกถึงวนัท่ีโลกปราศจากป่าไม ้ 
การปฏิบติัท่ีดี (Best practice) ท่ีด าเนินการโดยชุมชนทอ้งถ่ินและชาติพนัธุ์ เป็นตน้ ทั้งน้ี การ
น าเสนอควรจะมีเน้ือหาสั้น กระชบั และมีภาพประกอบท่ีเขา้ใจไดง่้าย นอกจากน้ี ยงัเนน้ย  ้าถึงการ
ใหค้วามส าคญัต่อการเฉลิมฉลองวนัป่าไมโ้ลก (International Day of Forests) ในวนัท่ี ๒๑ มีนาคม
ของทุกปี เป็นวนัเผยแพร่กิจกรรมหลกัทางดา้นการป่าไมข้องประเทศสมาชิก 
  ๓.๘ การตรวจติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลตามแผนยทุธศาสตร์ UNSPF 

ท่ีประชุมไดใ้ห้ความเห็นชอบตามขอ้เสนอของ FAO ในการก าหนดกรอบชุดตวัช้ีวดัหลกัในการ

ตรวจติดตามประเมินผลระดบัโลก (Global Core Set of Indicators-GCS) โดยใชต้วัช้ีวดัตามท่ี

ก าหนดไวใ้นเป้าหมายการป่าไมร้ะดบัโลก (Global Forest Goals-GFG) ไดแ้ก่ GFG 2.1 การขจดั



ความยากจนในหมู่ประชาชนท่ีตง้พึ่งพิงทรัพยากรจากป่า, GFG 2.3 การเพิ่มขีดความสามารถในการ

ยงัประโยชน์ของป่าต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม, GFG 4.1 การขบัเคล่ือนการ

สนบัสนุนดา้นการเงินต่อการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื, และ GFG 4.2 การเพิ่มขีดความสามารถใน

การเสริมสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจดัการป่าไม ้ 

ส าหรับความเห็นของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เก่ียวกับมาตรการตรวจติดตาม 

ประเมินผล และรายงานคือ ตอ้งการความช่วยเหลือจาก UNFF Secretariat ในการจดัฝึกอบรมใหแ้ก่

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละประเทศ เพื่อใหส้ามารถจดัท ารายงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมถึงมีการ

พฒันาตวัช้ีวดั (Indicator) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานอา้งอิงส าหรับการรายงาน  ฉบบัน้ี และควรมีการ

นิยามค าจ  ากดัความท่ีชดัเจนของค าวา่ “protected area” และ “degraded forest” เป็นตน้ 

 ๓.๙ ในดา้นมาตรการด าเนินการ (Mean of Implementation-MOI) UNFF Secretariat 
ไดร้ายงานว่า นบัตั้งแต่การประชุม UNFF 13 เป็นตน้มา ไดมี้การสนบัสนบัสนุนเงินจ านวน 825 
ลา้นเหรียญสหรัฐเขา้ไปยงักองทุนดา้นป่าไมโ้ดยผา่นกองทุนส่ิงแวดลอ้มโลกรอบท่ี 6 (GEF-6) ทั้งน้ี 
ในรอบ GEF-7 ท่ีจะมาถึงน้ี จะมุ่งเยน้การสนบัสนุนเงินทุนในดา้นความมัน่คงทางดา้นอาหาร การ
จดัการท่ีดินป่าไม ้การฟ้ืนฟูป่า และการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื  

 ส าหรับเงินกองทุนผา่นเครือข่ายกองทุนป่าไมโ้ลก (Global Forest Financing Facility 
Network-GFFFN) ความคืบหน้าในขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการจัดท าบันทึกความเขา้ใจ (MoU) 
ระหว่าง UNFF Secretariat กบัรัฐบาลจีนในฐานะเจา้ภาพและผูส้นบัสนุนงบประมาณในการจดัตั้ง
และด าเนินการของส านกังานเลขานุการ GFFFN ณ กรุงปักก่ิง ทั้งน้ี ขอบเขตการจดัแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบจะมีการจดัแบ่งกนัอยา่งชดัเจน โดยท่ี UNFF Secretariat ณ กรุงนิวยอร์ก จะมีอ านาจใน
การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ในขณะท่ี GFFFN Secretariat ณ กรุงปักก่ิง จะมีหนา้ท่ีด าเนินการ
เฉพาะในดา้นธุรการเท่านั้น เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในดา้นการจดัสรรเงินทุนสนบัสนุนในอนาคต 
ซ่ึงจะสามารถด าเนินการไดภ้ายในส้ินปี ๒๕๖๓ น้ี  

 ในดา้นการสนบัสนุนทางการเงินของประเทศผูบ้ริจาครายใหญ่เพื่อขบัเคล่ือนการ
ด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ UNSPF ภายใตก้ารด าเนินงานของ UNFF Secretariat ในรูปแบบ



การจดัประชุมท่ีปรึกษา ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การจดัการประชุมและฝึกอบรม 
และการจดัพิมพเ์อกสารเผยแพร่นั้น ประกอบดว้ยผูบ้ริจาคดงัน้ี  

 ปี ๒๕๖๑ ไดรั้บการบริจาคจากประเทศจีน รัสเซีย เกาหลีใต ้ฟินแลนด ์และ
สหรัฐอเมริกา เป็นจ านวนทั้งส้ิน ๖๘๕,๑๓๓ เหรียญสหรัฐ โดยประเทศจีน
ใหก้ารสนบัสนุนในรูปบบ In-kind ดว้ยการส่งเจา้หนา้ท่ีของจีนเขา้ไปท างาน
ดา้นการประสานงานกบั UNFF Secretariat 

 ปี ๒๕๖๒ ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นจ านวน 
๔o๓,ooo เหรียญสหรัฐ จากออสเตรเลีย ๕๔,ooo เหรียญสหรัฐ และจาก
เกาหลีใต ้๒o,ooo เหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีรัฐบาลเยอรมนีอยูใ่นระหว่างการ
เจรจากบั UNFF Secretariat ในการบริจาคใหท้ั้งส้ิน ๙o๙,๖๕o เหรียญสหรัฐ 

  ๓.๑o ท่ีประชุมไดล้งมติรับรองรายงานการประชุม UNFF14 รวมถึงวาระการประชุม
ส าหรับ UNFF 15 ทั้งน้ี ขอ้เสนอและขอ้แนะน าต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการประชุม UNFF14 น้ี จะถูก
น าเขา้ไปพิจารณาร่วมในการประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development 
(HLPF) ณ ส านกังานใหญ่องคก์ารสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในวนัท่ี ๙-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ต่อไป 

 ๓.๑๑ ก าหนดการประชุมในคร้ังต่อไป คือ UNFF15 จะก าหนดใหมี้การประชุมใน
ระหว่างวันท่ี ๔-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ท่ีท าการส านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ  
นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงการประชุมดงักล่าว เพื่อพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาและการตดัสินใจภายใตภ้ารกิจของ UNFF 
 

 ๔. การหารือในรูปแบบทวภิาคี (Bilateral) กบัผูแ้ทนขององคก์รต่างๆ  
 

  ในระหว่างการประชุม UNFF14 คณะผูแ้ทนไทย ได้มีโอกาสหารือในรูปแบบ 
ทวิภาคี (Bilateral) กบั Mr. Peter Gondo จาก UNFF Secretariat ในประเด็นเก่ียวกบัความร่วมมือ
ระหว่างภาคการป่าไมข้องประเทศไทยและUNFF เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้บัประเทศไทยในการ
เขา้ถึงกองทุน GFFFN เพื่อน าไปสู่การพฒันาแผนปฏิบติัการแห่งชาติ (National Action Plan) 
ภายใตก้รอบ UNSPF ต่อไป  



 
 ๕. ข้อสังเกต 
 

 ๕.๑ ผลสรุปการประชุม UNFF14 เป็นการพิจารณาผลการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติด้านป่าไม้ ในระหว่างปี ๒๕๖o-๒๕๗๓ และเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมการด าเนินการเพื่อการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน (SFM) ในระดบัโลก ซ่ึง
สาระส าคัญของการประชุมเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ดงักล่าวของประเทศสมาชิก ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานเชิงโครงสร้างองคข์อง 
UNFF Secretariat และกลไกทางการเงิน เพื่อวางรากฐานท่ีเขม้แข็งในการขบัเคล่ือนให้การ
ด าเนินการดา้นป่าไมบ้รรลุเจตนารมยท์ั้งในเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGs) 
  ๕.๒ กรมป่าไม้  ได้วิเคราะห์ความเช่ือมโยงของประเด็น ท่ีได้จากการประชุม 
UNFF13 ขา้งตน้แลว้ขอเรียนว่า UNFF เป็นเวทีหารือเชิงนโยบายเก่ียวกบัประเด็นปัญหาและแนว
ทางการด าเนินงาน SFM มีกรอบการด าเนินงานท่ีกวา้ง เนน้การด าเนินการโดยสมคัรใจ ท าใหก้าร
ขบัเคล่ือนงานเป็นไปอยา่งเช่ืองชา้และขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาดศกัยภาพดา้นเงินทุนในการ
สร้างแรงจูงใจขบัเคล่ือนและผลกัดนั จึงไดมี้การก าหนดขอ้เรียกร้องให้มีการประสานและสร้าง
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นป่าไมเ้พื่อบรรลุเป้าหมาย ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ UNSPF ซ่ึงจะตอ้งได้รับการขบัเคล่ือนทั้งองคาพยพในทุกระดับ / มิติ / ภาคส่วน 
ถึงแมว้่า UNFF Secretariat จะพยายามด าเนินการแกไ้ขโดยการจดัตั้งกองทุน GFFFN ข้ึนมา แต่ยงั
ตอ้งใช้เวลาอีกระยะหน่ึงเพื่อให้สมาชิกสามารถเขา้ใจถึงขั้นตอนและกระบวนการในการเขา้ถึง
กองทุนดงักล่าว 
  ๕.๓ การด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์UNSPF ส าหรับประเทศไทย เป็นบทบาท
และหนา้ท่ีท่ีกรมป่าไม ้มีการด าเนินการเป็นภารกิจหลกัอยูแ่ลว้ โดยในประเดน็การบูรณาการภารกิจ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้นั้น กรมป่าไม ้ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (National 
Focal Point) ในการประชุมภาคีป่าไมแ้ห่งสหประชาชาติ (The United Nations Forum on Forests: 
UNFF) จึงมีพันธกิจต่อการประชุม UNFF ดังนั้ น กรมป่าไม้จึงได้เสนอกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้มีการจดัตั้ งคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขบัเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติด้านป่าไม้ ในระหว่างปี  ๒๕๖o-๒๕๗๓ โดยมี
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นประธานคณะกรรมการ ซ่ึงได้มีค  าสั่ง 



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี ๑๔๙/๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดดงักล่าว ซ่ึงจะเป็นกลไกส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนและกระบวนการบูรณาการภารกิจ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นป่าไม ้ ท่ีมีการด าเนินงานกระจายอยูใ่นส่วนราชการและภาคส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจดา้นการป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มหลายหน่วยงานเขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ี ยงัได้
เตรียมการเพื่อเช่ือมโยงแผนงานของ UNSPF เขา้กบันโยบายการป่าไมแ้ห่งชาติในอนาคต ทั้งน้ี 
กรมป่าไมไ้ดด้ าเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวนัท่ี ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ และมีก าหนดจะจดัการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๒ ในเดือนกนัยายน ๒๕๖๒ 
น้ี เพื่อพิจารณาร่าง Voluntary report ท่ีจะน าเสนอต่อ UNFF Secretariat ในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
  ๕.๕ การประสานความร่วมมือในลกัษณะทวิภาคีกบัรัฐบาลหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ มีความส าคญัอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผลักดันให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ดงักล่าวประสบความส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดก้  าหนดไว ้
 

 ๖. ข้อเสนอเพือ่เตรียมการรองรับมาตรการในอนาคต 

 

บทสรุปในการประชุม UNFF14 มีประเดน็ท่ีกรมป่าไม ้จะตอ้งเตรียมความพร้อม ใน
ฐานะหน่วยประสานงานกลางระดบัชาติ (UNFF National Focal Point) ดงัน้ี 
  ๖.๑ การรายงาน National Voluntary Reports โดยการจดัท าระบบติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลความกา้วหนา้ในการด าเนินการตามกรอบ ท่ี UNFF Secretariat ก าหนด ควรมีการ
เตรียมการและขบัเคล่ือนในรูปแบบของคณะท างาน เพื่อให้ไดข้อ้มูลในเชิงบูรณาการและถูกตอ้ง
แม่นย  า ทั้งน้ี ก  าหนดการน าเสนอ NVR ไปยงั UNFF Secretariat จะตอ้งด าเนินการภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่ีจะถึงน้ี ดงันั้น การประชุมคณะท างานภายใตค้ณะกรรมการฯ ชุดดงักล่าว จึง
มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งด าเนินการเพื่อเตรียมการดา้นขอ้มูลต่าง ๆ  
  ๖.๒ การจัดท าแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
สหประชาชาติดา้นป่าไม ้ในระหว่างปี ๒๕๖o-๒๕๗๓ เพื่อเป็นกรอบแผนงานท่ีมีความกลมกลืน
และเป็นแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจดา้นการป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม
เป็นส่ิงจ าเป็น โดยแต่ละหน่วยงานควรจดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งและรองรับต่อกบัภารกิจของ
แต่ละหน่วยงานขา้งตน้ ทั้งน้ี แผนกลยทุธ์ดงักล่าวมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งด าเนินการใหส้อด



รับกบัยทุธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายการป่าไมแ้ห่งชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมถึงแผนพฒันาและนโยบายของชาติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ๖.๓ กรมป่าไมค้วรให้ความส าคญัต่อการเฉลิมฉลองวนัป่าไมโ้ลก (International 
Day of Forests) ในวนัท่ี ๒๑ มีนาคมของทุกปี เป็นวนัเผยแพร่กิจกรรมหลกัทางดา้นการป่าไมข้อง
ประเทศ และเชิญชวนใหห้น่วยงานท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป่าไมจ้ดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในวนั
ดงักล่าว ซ่ึงผลการด าเนินงานจะไดถู้กจดัส่งไปยงั UNFF Secretariat เพื่อท าการเผยแพร่ต่อไป 
  ๖.๔ ประเด็นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของ GFFFN เพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือน UNSPF
ขอ้สังเกตในการพิจารณาศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนดงักล่าวของภาคการป่าไม้
ไทยดงักล่าวนั้น การเตรียมความพร้อมดา้นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นการจดัการท่ีดินป่าไม ้(Forest 
Land Tenure) และธรรมาภิบาล จะเป็นประเด็นท่ี GFFFN ใหค้วามส าคญั และจะเป็นหลกัประกนั
ในการท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนเงินจากกองทุนดงักล่าว 
    

******************************************* 

ส่วนความร่วมมือดา้นการป่าไมร้ะหวา่งประเทศ 
ส านกัแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม ้

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 


