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  บทน า  

 
 จากนโยบายปุาไม้แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2528 ท่ีก าหนดให้มีพื้นท่ีปุาไม้ในอัตราร้อยละ 40 ของเนื้อท่ี
ประเทศ (129 ล้านไร่) จ าแนกเป็นปุาเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 (81 ล้านไร่) และปุาเศรษฐกิจร้อยละ 15 (48 
ล้านไร่) ท าให้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเพิ่มพื้นท่ีปุาไม้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่บรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ ต่อมารัฐบาลได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560-2579) มีประเด็นยุทศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และเมื่อมีการถ่ายทอดลงมาสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์รายสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ได้ก าหนดเพิ่มพื้นท่ีปุาเศรษฐกิจให้บรรลุเปูาหมายร้อยละ 15 ของประเทศ ใน
อีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2579) ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีเนื้อท่ีปุาไม้ประมาณ 102 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
31.58 ของเนื้อท่ีประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปุาอนุรักษ์ ท าให้ยังขาดพื้นท่ีปุาเศรษฐกิจท่ียังไม่ครบตาม
เปูาหมายอยู่อีกประมาณ 26 ล้านไร่ ประกอบกับความต้องการใช้ไม้ภายในประเทศท่ีเพิ่มสูงมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณการใช้ไม้ในภาคครัวเรือน และใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมอยู่
ประมาณ 58 ล้านตัน และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มข้ึนเป็น 156 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2579 จึงเห็นได้ว่า ปริมาณไม้ท่ี
ผลิตได้ในปัจจุบันยังคงมีข้อจ ากัดและไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ไม้ของประเทศ และมีแนวโน้มท่ีจะขาด
แคลนวัตถุดิบไม้มากยิ่งขึ้นในอนาคต   
 

การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) นับเป็น
การก าหนดกรอบการด าเนินงานเชิงนโยบายของชาติ (Strategic Framework) ท่ีมุ่งเน้นการก าหนดให้มี 
แผนยุทธศาสตร์รองรับการส่งเสริม ผลักดัน สนับสนุน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ นักพัฒนา นักส่งเสริม ให้ใช้การพัฒนาไม้เศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพหรือเศรษฐกิจเขียว (Green Economy) สร้างโอกาสในการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้  
ช่วยในการขจัดความยากจน สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้เกษตรกร เพิ่มทางเลือกในการท าเกษตรท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ  และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานขับเคล่ือนไม้เศรษฐกิจของประเทศให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเพิ่มพื้นท่ีปุาเศรษฐกิจให้บรรลุตามเปูาหมายของรัฐบาล 
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 กรอบแนวคิดการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 

1) ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติท่ีเช่ือมโยงกับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 
2) วิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพ และโอกาสในการส่งเสริมไม้ไม้เศรษฐกิจ 
3) จัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร ท่ีครอบคลุมกรอบระยะเวลา 

20 ปี (พ.ศ. 2561-2579) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และกลไกการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

นิยามและกรอบการด าเนินงาน 

ในยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) ก าหนดนิยาม
และกรอบการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร ดังนี้  

 
“ไม้เศรษฐกิจ หมายถึง ไม้ยืนต้นทุกชนิด รวมถึงไผ่ท่ีปลูก หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ และอยู่นอกเขต

ป่าอนุรักษ์ ท่ีมีการใช้ประโยชน์เนื้อไม้ และ/หรือ ผลิตผลอื่นท่ีไม่ใช่เนื้อไม้เพื่อการค้า” 
 
การก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายของยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบ

วงจรอยู่ในกรอบระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579) 
 
การก าหนดพื้นท่ีเปูาหมายส าหรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร จ านวน 26 ล้านไร่ มีการ

พิจารณาศักยภาพของพื้นท่ีและความเป็นไปได้ ดังรายละเอียดในตารางพื้นท่ีเปู าหมายส าหรับการส่งเสริม 
ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

 



 

4 

พื้นที่เป้าหมายส าหรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
 

ประเภทของพื้นที่ เนื้อที่ (ล้านไร่) 
พื้นที่เป้าหมายปลูกไม้เศรษฐกิจ 26.0 
1. พื้นที่ในเขตป่า (พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม) 8.7 
     1.1 พื้นท่ีบุกรุกปลูกยางพารา 
     1.2 พื้นท่ีบุกรุกปลูกปาล์มน้ ามัน 
     1.3 พื้นท่ีปุาสงวนเส่ือมโทรม (ลุ่มน้ าช้ัน 3 4 และ 5) 

3.1 
0.4 
5.2 

2. พื้นที่นอกเขตป่า 14.6 
     2.1 พื้นท่ีนาไม่เหมาะสม (ร้อยละ 10 ของพื้นท่ี 30 ล้านไร่) 
     2.2 พื้นที่ในความรับผิดชอบของส านักงายปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) 
(ไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นท่ี 30 ล้านไร่) 
     2.3 พื้นท่ีในความรับผิดชอบของอนุกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.)  
     2.3 พื้นท่ีดินกรรมสิทธิ์อื่นๆ 

3.0 
5.0 
1.0 
5.6 

3. พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง 2.7 
 

กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ 

กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร ด าเนินการตาม
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ปุาไม้ของชาติ และความต้องการใช้ไม้ภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์และเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาขาต่างๆ (Sectoral Plan) อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้
ยังให้ความส าคัญต่อการออกแบบแผนยุทธศาสตร์ท่ีเป็นกลไกหลักของการพัฒนางานในระบบห่วงโซ่คุณค่า 
(Values Chain) ของการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของไทย โดยแผนยุทธศาสตร์นี้ครอบคลุมประเด็นส าคัญของ
สถานการณ์ไม้เศรษฐกิจ ดังนี้ 

 
1) มีความครอบคลุมในประเด็นการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และบริหารจัดการไม้เศรษฐกิจ

แบบครบวงจร ต้ังแต่ (1) การศึกษาวิจัย พัฒนา ข้อมูลสารสนเทศ (2) การพัฒนาแผนงาน โครงการรองรับการ
ด าเนินงานท่ีเป็นท่ียอมรับ (3) การเตรียมความพร้อมพื้นท่ีเปูาหมาย (4) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ 
ผู้ลงทุน (5) การค้นหาพื้นท่ีต้นแบบการปฏิบัติจริง (6) การขยายผลการด าเนินงานให้กวางขวาง (7) การบ ารุงรักษา 
และเพิ่มผลิตภาพ (8) การเก็บเกี่ยวและการล าเลียง (9) การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (10) การเข้าถึงตลาด และ
กลุ่มผู้บริโภค  
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2) มีความเฉพาะเจาะจงในประเด็นการพัฒนา หมายรวมถึง ต้องเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหา การวางแผนพัฒนา การบริหารจัดการ และการก ากับดูแลท่ีมีความเฉพาะสอดรับกับการส่งเสริมไม้
เศรษฐกิจของไทย 

 
3) มีนัยส าคัญต่อปัญหา ศักยภาพ ความต้องการ และทุกมิติ เป็นสหสัมพันธ์กับการพัฒนาทุกมิติ 

(cross-cutting Issues) หมายรวมถึง การพัฒนายุทธศาสตร์ต้องเป็นไปในลักษณะของการช้ีน าการพัฒนาและ
ส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ การขจัดอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีผ่านมา การเช่ือมโยงการขับเคล่ือนกับยุทธศาสตร์
ชาติและการพัฒนาสาขาเศรษฐกิจและสังคม การปรับเปล่ียนมโนทัศน์ของเกษตรกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใน
การส่งเสริมการพัฒนาไม้เศรษฐกิจไทย การบูรณาการงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 
4) มีความสามารถในการบรรลุผลได้ในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency  and Effectiveness) 

โดยต้องเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีเช่ือมประสานในด้านวาระส าคัญของชาติ 
(Agenda-based) บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน (Functional-based) และความพร้อมของพื้นท่ี (Area-
based) โดยในการท าให้แผนยุทธศาสตร์มีประสิทธิผลในทางปฏิบัตินั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญ คือ (1) 
การจัดท าแผนงานและโครงการรองรับยุทธศาสตร์ (Flagship Projects) (2) การพัฒนาบทบาทขององค์การ
ขับเคล่ือนเชิงการประสานนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ  (3) การส่ือสารกับสังคมอย่างเข้าใจและสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนการท างาน (4) การบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณโดยใช้พื้นท่ีหรือปัญหาเป็นตัวต้ัง 
(Area Approach หรือ Problems-oriented) (5) การวางระบบตัวช้ีวัดการด าเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและ/
หรือเชิงคุณภาพ หรือการพัฒนากระบวนการท างาน (Work Flow) ท่ีเอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ
ไทย และ (6) การปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก เพิ่มเติม และพัฒนาข้อก าหนด ระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
5) เป็นท่ียอมรับของสังคมบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันท้ังบทบาทภารกิจของหน่วยงานในด้าน

ต่างๆ ได้แก่ (1) องค์กรท่ีท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาทางนโยบาย (Policy Advisor) (2) องค์กรท่ีท าหน้าท่ีในการ
ส่งเสริมและพัฒนา (Facilitator) (3) องค์กรท่ีท าหน้าท่ีปฏิบัติการ (Operator) (4) องค์กรท่ีท าหน้าท่ีก ากับ 
ดูแล และบริหารจัดการ (Regulator) รวมท้ังภาคประชาสังคมควรมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์
สู่เปูาหมายร่วมกัน และยังรวมถึงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมและ  
ภาคการเมืองหรือภาคนโยบายสูงสุดของประเทศ (Political Will) 

 
ท้ังนี้ การจัดท าแผนจึงมีความครอบคลุมประเด็นส าคัญของสถานการณ์ไม้เศรษฐกิจ ดังแสดงในกรอบ

แนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร และกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
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กรอบแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร  
(พ.ศ. 2561-2579) 

 

 
 

กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) 
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  ยุทธศาสตรแ์ละแผนงานการส่งเสรมิไม้เศรษฐกิจอย่างครบวงจร  
  (พ.ศ. 2561-2579) 

วิสัยทัศน์ 

 ไม้เศรษฐกิจน าประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนบนฐานการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

1) พื้นท่ีปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 26 ล้านไร่  
2) รายได้เฉล่ียของเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 420,000 บาทต่อคนต่อปี 
3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคปุาไม้ของประเทศไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท 

ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 
1.  การพฒันาและปรบัปรุงกฎหมายและ

กฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม
ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีสนับสนนุการวางแผน พฒันา ส่งเสริม 
ก ากับดูแล และตดิตามตรวจสอบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
เกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

2.  การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการส่งเสริม 
ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพรองรับการส่งเสริมไมเ้ศรษฐกจิแบบครบวงจรรวม
ไม่น้อยกว่า 26 ล้านไร่  

3.  การพฒันามาตรการทางการคลัง การเงิน 
และระบบตลาดเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการ
ปลูกไม้เศรษฐกิจ 

มาตรการทางการคลังและการเงิน ระบบการตลาด แหล่งทุน
สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ และช่องทางทางธุรกิจท่ี
สร้างแรงจูงใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

4.  การพฒันาศกัยภาพเกษตรกรและ
ผูป้ระกอบการไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

เกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจมศีักยภาพและความพร้อม
ในการวางแผนการปลูกและผลติไม้เศรษฐกิจ 

5.  การวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม
ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านไม้เศรษฐกิจแบบ 
ครบวงจร 

6.  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบรหิารงาน
เพื่อส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

ระบบ กลไก และเครื่องมือท่ีมีเอกภาพและประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการบริหารจดัการไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

7.  การพฒันาระบบการรับรองป่าไม้ ระบบมาตรฐานการรับรองปุาไม้ในระดับประเทศท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับสากล มีความพร้อมของกลไก การขึ้นทะเบียน  
การรับรอง และการตรวจประเมนิ ตลอดจนเกษตรและ
ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการรับการตรวจรับรองปุาไม้ 
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แผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม 
ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

แผนงานที่ 1.1 การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม 
ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร   

โครงการท่ี 1.1.1 การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบด้านไม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 1.1.2 การเร่งรัดการบังคับใช้ท่ีดิน ส.ป.ก. ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดเพื่อปลูกไม้เศรษฐกิจ 

แผนงานที่ 1.2 การพัฒนากฎหมายใหม่เพื่อการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
โครงการท่ี 1.2.1 การศึกษาเพื่อจัดท าพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจนอกเขตปุา 
โครงการท่ี 1.2.2 การศึกษาเพื่อจัดท าพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นทุนระยะยาว 

แผนงานที่ 1.3 การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านไม้เศรษฐกิจ
ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

โครงการท่ี 1.3.1 การพัฒนาหลักเกณฑ์ และจัดท าวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร
ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดเตรียมพื้นท่ีรองรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
แผนงานที่ 2.1 ก าหนดเขตพื้นท่ีส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจของประเทศ 

โครงการท่ี 2.1.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อก าหนดเขตพื้นท่ีส่งเสริม
ปลูกไม้เศรษฐกิจของประเทศ 

โครงการท่ี 2.1.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษไม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 2.1.3 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไม้ในเขตพื้นท่ีส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ 

แผนงานที่ 2.2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการผลิตเพื่อรองรับการปลูกไม้ในเขตพื้นท่ีส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
แบบครบวงจร 

โครงการท่ี 2.2.1 การประเมินความเหมาะสมของพื้นท่ีปลูกไม้ในเขตพื้นท่ีส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร 

โครงการท่ี 2.2.2 การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับการปลูกไม้ในเขตพื้นท่ีส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปลูก
ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

แผนงานที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกทางการคลังและการเงินเพือ่ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบ
วงจร 

โครงการท่ี 3.1.1 การศึกษาเพื่อก าหนดอัตราภาษีท่ีดินท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้ท่ีดินปลูก 
ไม้เศรษฐกิจ 

โครงการท่ี 3.1.2 การศึกษาเพื่อจัดท าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคืนค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมในการ
ปลูกไม้เศรษฐกิจหรือการให้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษี 

โครงการท่ี 3.1.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นทุนระยะยาว 
โครงการท่ี 3.1.4 ธนาคารต้นไม้ 
โครงการท่ี 3.1.5 การจัดต้ังกองทุนส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
โครงการท่ี 3.1.6 ระบบประกันภัยสวนไม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 3.1.7 สินเช่ือดอกเบ้ียต่ าเพื่อปลูกไม้เศรษฐกิจ 

แผนงานที่ 3.2 ส่งเสริมบทบาทธุรกิจภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 3.2.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกลไกท่ีดีส าหรับโครงการ PES, CSR และ SE 
โครงการท่ี 3.2.2 PES เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 3.2.3 CSR เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 3.2.4 SE เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

แผนงานที่ 3.3 พัฒนาระบบและกลไกทางการตลาดไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการการ
แข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ 

โครงการท่ี 3.3.1 การสร้างตลาดกลางซื้อขายไม้ 
โครงการท่ี 3.3.2 การจัดท าระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมท่ีใช้ไม้ 
โครงการท่ี 3.3.3 การส่งเสริมองค์กรรัฐ/เอกชน ใช้ไม้จากปุาปลูกภายในประเทศ 
โครงการท่ี 3.3.4 การส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในสวนไม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 3.3.5 การส่งเสริมตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจส าหรับการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 3.3.6 การส่งเสริมตลาดไม้เศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ 
โครงการท่ี 3.3.7 การสร้างตลาดซื้อขายไม้ล่วงหน้า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
แผนงานที่ 4.1 เสริมสร้างความร่วมมือและการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง 

โครงการท่ี 4.1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนปุา/วิสาหกิจชุมชนไม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 4.1.2 หมู่บ้านปุาไม้/หมู่บ้านวนเกษตร 
โครงการท่ี 4.1.3 การส่งเสริมความร่วมมือของเกษตรกรในการปลูกไม้เศรษฐกิจแปลงใหญ่ 
โครงการท่ี 4.1.4 การส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบมีพันธะสัญญา 

แผนงานที่ 4.2 สร้างเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจต้นแบบ 
โครงการท่ี 4.2.1 การสร้างเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจต้นแบบ 
โครงการท่ี 4.2.2 การสร้างผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจต้นแบบ 

แผนงานที่ 4.3 ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจส าหรับเกษตรกรรายย่อย 
โครงการท่ี 4.3.1 การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจส าหรับเกษตรกรรายย่อย 
โครงการท่ี 4.3.2 การติดตามและประเมินผลการปลูกไม้เศรษฐกิจของเกษตรกรรายย่อย 

แผนงานที่ 4.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านไม้เศรษฐกิจสู่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 

โครงการท่ี 4.4.1 การสร้าง Branding อาชีพ “ผู้ปลูกสวนไม้เศรษฐกิจ” 
โครงการท่ี 4.4.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจสู่เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการ 
โครงการท่ี 4.4.3 การจัดสร้างพื้นท่ีสาธิตการจัดการไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจรในแต่ละภูมิภาคของ

ประเทศ 
แผนงานที่ 4.5 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรภาคประชาสังคมและธุรกิจเพื่อการพัฒนา 

ไม้เศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วม 
โครงการท่ี 4.5.1 การเสริมสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจ  

(ระดับจังหวัด/ภูมิภาค) 
แผนงานที่ 4.6 ผลักดันไม้เศรษฐกิจสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรและผู้ประกอบการรายสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการท่ี 4.6.1 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพปุาไม้ 
โครงการท่ี 4.6.2 การส่งเสริมและบ่มเพาะธุรกิจไม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 4.6.3 การพัฒนาอาชีพท าผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากไม้เศรษฐกิจส าหรับเกษตรกร 

รายย่อย 
โครงการท่ี 4.6.4 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ไปสู่ผู้ขายสินค้าท่ีผลิตโดยผู้อื่น

ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง 
โครงการท่ี 4.6.5 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้เพื่อเป็นผู้ออกแบบและผลิต

สินค้าให้กับบริษัทผู้ขายในแบรนด์ของตัวเอง 
โครงการท่ี 4.6.6 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ด้านอุตสาหกรรมไม ้
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ 
แผนงานที่ 5.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

โครงการท่ี 5.1.1 การจัดท าแผนแม่บทวิจัยไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
โครงการท่ี 5.1.2 การวิจัยและพัฒนาพันธุไ์ม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 5.1.3 การวิจัยและพัฒนาการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 5.1.4 การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจและการตลาด 
โครงการท่ี 5.1.5 การวิจัยความเป็นไปได้ของการพัฒนาสวนยางพาราสู่ไม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 5.1.6 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยตามแผนแม่บทวิจัยไม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 5.1.7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาไม้เศรษฐกิจของหน่วยงานใน

ภูมิภาค 
แผนงานที่ 5.2 แสวงหาความมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาไม้เศรษฐกิจท้ังภายในและต่างประเทศ 

โครงการท่ี 5.2.1 การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคี (หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย -
เอกชน-วิชาการ) ในการพัฒนาและวิจัยไม้เศรษฐกิจ 

โครงการท่ี 5.2.2 การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรนานาชาติท่ีมีศักยภาพในการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
แผนงานที่ 6.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

โครงการท่ี 6.1.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 
โครงการท่ี 6.1.2 การสร้างอาชีพ “นักส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ” 
โครงการท่ี 6.1.3 การวางระบบหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงบูรณาการด้านไม้เศรษฐกิจแบบครบ

วงจรเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาปูอนสู่ตลาดแรงงาน  
แผนงานที่ 6.2 จัดรูปแบบองค์กรบริหารจัดการไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

โครงการท่ี 6.2.1 จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ 
โครงการท่ี 6.2.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังองค์กรหรือปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน

ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
แผนงานที่ 6.3  สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

โครงการท่ี 6.3.1 การจัดการความรู้ด้านไม้เศรษฐกิจเพื่อการส่งเสริมแบบครบวงจร 
โครงการท่ี 6.3.2 การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลไม้เศรษฐกิจแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service) 
โครงการท่ี 6.3.3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านไม้เศรษฐกิจให้กับสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบรับรองปุาไม ้
แผนงานที่ 7.1 พัฒนาวิธีปฏิบัติระบบมาตรฐานในการรับรองปุาไม้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล 

โครงการท่ี 7.1.1 การพัฒนาวิธีปฏิบัติตามระบบมาตรฐานการรับรองด้านปุาไม้ของประเทศไทย
เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล 

แผนงานที่ 7.2 เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพองค์กรรับรองมาตรฐานด้านปุาไม้และผู้ตรวจ
ประเมินการรับรองด้านสวนปุา 

โครงการท่ี 7.2.1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านการรับรองมาตรฐาน 
ด้านปุาไม้ 

โครงการท่ี 7.2.2 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินการรับรองด้านปุาไม้ 
แผนงานที่ 7.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อรบัการตรวจรับรองปุาไม้ 

โครงการท่ี 7.3.1 การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกร/ผู้ประกอบการเพื่อรับการตรวจรับรองด้านปุาไม้ 
โครงการท่ี 7.3.2 การฝึกอบรมเกษตรกร/ผู้ประกอบการเพื่อรับการตรวจรับรองด้านปุาไม้ 
โครงการท่ี 7.3.3 การฝึกอบรมการสร้างวิทยากรส าหรับส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อรับการตรวจ

รับรองด้านปุาไม ้
 

  กลไกการถ่ายทอดแผนสู่การปฏบิัติ 

ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และแผนงานสู่การปฏิบัติ มีปัจจัยหลักท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ (key 
success factor) ได้แก่ 

1) มีความครอบคลุม (comprehensive) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
2) มีกฎระเบียบ หรือกฎหมายรองรับ  
3) กลไกการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติท่ีเช่ือมโยงต้ังแต่ระดับนโยบาย ระดับหน่วยงาน และระดับ

พื้นท่ี  

การน าแผนยุทธศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับในระดับนโยบายและสาธารณะ 

1) การน าเสนอแผนยุทธศาสตร์สู่การให้ความเห็นชอบในระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดล้อม และคณะรัฐมนตรี  

2) การแต่งต้ังคณะกรรมการไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ ท่ีมีนายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรี  
ท่ีก ากับเรื่องส่ิงแวดล้อม เพื่อท าหน้าท่ีก ากับนโยบายและการพัฒนาไม้เศรษฐกิจอย่างครบวงจร 

3) ผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ไม้เศรษฐกิจ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ  
20 ปี และ/หรือ ผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
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การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 

1) การส่ือสารสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจรให้แก่องค์กร ภาคี
หุ้นส่วน และส่ือสารแผนงานและแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจรให้แก่ทุกภาค
ส่วนรับทราบ  

2) การประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจรสู่สาธารณะใน
ช่องทางต่างๆ ท้ังในระบบท่ัวไปและระบบออนไลน์ ตลอดจนการสร้างหลักสูตรการเรียนการ
สอนในระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา และการฝึกอบรมผู้ประกอบการในท้องถิ่นและผู้ท่ีสนใจ 

การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและการจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับ 

1) การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกดูแลรักษา การ
ใช้ประโยชน์ และการจัดการไม้เศรษฐกิจอย่างครบวงจรและยั่งยืน โดยให้เป็นหน่วยงานระดับ
กรมหรือเทียบเท่าท่ีเป็นอิสระมีคล่องตัวสูง 

2) ผลักดันและเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจในระดับชาติ 
3) มอบหมายหน่วยงาน/องค์กร/ภาคีหุ้นส่วนการพัฒนา จัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กรให้สอด

ประสานเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4) ริเริ่มโครงการส าคัญรองรับยุทธศาสตร์ (Flagship Project) เพื่อเป็นกลไกการขับเคล่ือนภารกิจ

ในระยะเริ่มต้น 

กลไกสนับสนุนการบริหารจัดการที่มุ่งประสิทธิผล 

1) แสวงหาช่องทางและกลไกด้านงบประมาณและการเงินเพื่อรองรับการด าเนินงาน เช่น “ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting 
System: SPBBS)” 

2) ประสานความร่วมมือในการบูรณาการในการท างาน 
3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/ภาครัฐ/เอกชน/สถาบันการศึกษา 

ในการสนับสนุนการท างานโดยใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ัง โดยผสมผสานแนวคิด Area -Based 
Collaborative Management 

4) สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายพันธมิตรและหุ้นส่วนการท างานและการลงทุนไม้เศรษฐกิจท้ังในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค ชาติ และนานาชาติ 

5) พัฒนาระบบการสนับสนุนครอบคลุมห่วงโซ่มูลอุปทานไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
6) สนับสนุนให้มีการสร้างระบบการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจแบบออนไลน์  
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7) สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านไม้เศรษฐกิจในทุกมิติ ท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ ส่ิงแวดล้อม  

8) สนับสนุนให้จัดการฝึกอบรมด้านการจัดการไม้เศรษฐกิจอย่างครบวงจรในหลากหลายหลักสูตร 
ท้ังด้านวิชาการปุาไม้ ด้านการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ด้านเศรษฐกิจและการตลาด ด้านมาตรฐาน
การรับรองไม้ เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ (Capacity Building) ของบุคคลและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

9) สนับสนุนให้มีการสร้างศูนย์สาธิตไม้เศรษฐกิจอย่างครบวงจร เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
10) สนับสนุนให้มีการสร้างตลาดไม้เศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและต่างประเทศอย่างมีมาตรฐาน  

การติดตาม และประเมินผล 

1) สร้างกลไกการติดตามและประเมินผลความส าเร็จหรือล้มเหลวของการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ ท้ัง
ในช่วงระหว่างด าเนินโครงการ (formative evaluation) รายปี หรือ รายคาบ เพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขกลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และในช่วงท่ีโครงการได้ส้ินสุดแล้ว (summative 
evaluation) เพื่อเป็นการสรุปผลโครงการท้ังหมด 

2) ก าหนดเงื่อนไขและตัวช้ีวัดด้านการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจรให้เป็นมาตรฐานส าหรับ
ประเทศไทย เพื่อใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผล 

3) ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล จ าเป็นอย่างยิ่งต้องเป็นหน่วยงานท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กระบวนการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ หรือ ผู้ด าเนินการต้องเป็น Third Party เท่านั้น 

การทบทวนและปรับปรุงแผนในระยะต่อไป 

1) สนับสนุนให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของคณะกรรมการไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อ
ทบทวนเชิงนโยบาย รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาข้อมูลจากผลการติดตามและประเมินผล 
ตลอดท้ัง เสนอแนะนโยบายและแนวทางการด าเนินในปีต่อไป 

2) สนับสนุนกิจกรรมการประชุมวิชาการไม้เศรษฐกิจระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ เพื่อเป็นเวที
กลางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีโอกาสได้มาพบปะแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ ์
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  คณะท างาน 

 
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก คณะวนศาสตร์    ท่ีปรึกษาโครงการ/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญด้านการรับรองปุาไม้  
การใช้ประโยชน์ไม้ 

ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์    หัวหน้าโครงการ/ผู้เช่ียวชาญด้าน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการสวนปุา วนวัฒนวิทยา  
    การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ  คณะวนศาสตร์    ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท าแผนงานและ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นโยบายและองค์กรการ

บริหารงานลุ่มน้ าและส่ิงแวดล้อม  
การติดตามและประเมินผลโครงการ  

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์  คณะวนศาสตร์    ผู้เช่ียวชาญด้านวนเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบนิเวศเกษตร วนศาสตร์ชุมชน 

ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณะวนศาสตร์    ผู้เช่ียวชาญด้านวนวัฒนวิทยา  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการไฟปุา นิเวศวิทยาไฟปุา  
        การอารักขาปุาไม้ 
ผศ.ดร. พสุธา สุนทรห้าว  คณะวนศาสตร์    ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการปุาไม้  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การส่งเสริมปุาไม้ เศรษฐศาสตร์ปุาไม้  
        การจัดการความรู้ 
รศ. ดร. มณฑล จ าเริญพฤกษ์ คณะวนศาสตร์    ผู้เช่ียวชาญด้านวนวัฒนวิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการทรัพยากรปุาไม้ วนเกษตร  
วนศาสตร์ชุมชน การปลูกปุา 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีวนเกษตร  

นางสาวนรินธร จ าวงษ์  คณะวนศาสตร์    ผู้เช่ียวชาญด้านการปลูกสร้างสวนปุา  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบริหารจัดการโครงการวิจัย 
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  Introduction  

The National Forest Policy was formulated in 1985 for the management and development of 
forests be maintained at 40% of the total geographic area, 25 and 15% for conservation and 
economic forests. Consequently, the target forest areas have been included in every 
National Economic and Social Development Plan (NESDP) for implementation but have not 
yet met the target. Thailand 20-year-national strategy (2018-2036) has been later developed 
in 2016 and transferred to the 12th NESDP and relevant sectoral strategy plan to increase the 
economic forest to 15% of the total geographic area in 2036. In addition, the domestic wood 
demands increase continuously from 58 million tonne in 2016 and targeted to be 156 
million tonne in 2036, thereby leading to insufficient wood supply for domestic uses and 
exports. The 20-year strategy and action plan for extension of integrated economic trees is 
to develop as national strategic framework to meet the requirement. The strategy focuses 
on promoting, pushing forward, support and building the participation of farmers, 
entrepreneurs, developers, and government officers for integrated economic trees based on 
green economy.   

  Conceptual Framework 

Objectives 

1) To review national policies and strategies related to economic trees extension; 
2) To analyze current status, potential and opportunities for economic trees 

extension; 
3) To develop 20-year strategy and plan for fully integrated extension of economic 

trees (2018-2036) in accordance with the national strategy and transfer the 
strategy into action. 

Definitions and Scope 

To develop the strategy for extension of integrated economic trees, relevant 
definitions and scope have been defined as follows: 
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 Economic trees refer to all tree species including bamboos planted or naturally 
regenerated outside protected areas where their wood and/or non-wood products 
are for commercial purposes. 

 Vision and goal of the Strategy and Action Plan for Extension of Integrated 
Economic Trees are defined based on 20 years period (2018-2036). 

 The target area of 26 million rai for extension of integrated economic trees is 
proposed as detailed in the table below. 
 

The potential area for extension of integrated economic trees 
 

Area Type Area (Million Rai) 
The target area for economic trees planting 26.0 
1. Area outside forest (Degraded reserved forest) 8.7 
     1.1 Encroached areas for rubber planting 
     1.2 Encroached areas for oil palm planting 
     1.3 Degraded reserved forest (Watershed areas class 3, 4 and 5) 

3.1 
0.4 
5.2 

2. พื้นที่นอกเขตป่า 14.6 
     2.1 Areas inappropriate for rice field (10% 30 million rai) 
     2.2 Areas under responsibility of Agricultural Land Reform 
Office (ALRO) (20% 30 million rai) 
     2.3 Areas under responsibility of National Land Policy Sub-
Committee 
     2.3 Areas of other land rights 

3.0 
5.0 

 
1.0 

 
5.6 

3. Areas of urban greenspace 2.7 
 

Process of the Strategy Development 

The strategy and action plan for extension of integrated economic trees (2018-2036) was 
developed in accordance with the Thailand 20-year-national strategy (2017-2036), relevant 
national forest policies and strategies and domestic wood demands. The strategy and action 
plan focuses on integrating all relevant sectoral plans and highlights the importance of 
strategy for values chain development as follows: 
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1) It covers the issues of development, promotion, support and governance of 
integrated economic trees. 

2) It is specific in particular development issues for extension of integrated economic 
trees. 

3) It is significant to problems, potentials, needs and all cross-cutting Issues. 
4) It can be achieved with efficiency and effectiveness relevant to national agenda-

based, functional-based and area-based development. 
5) It is a recognition of society on the basis of mutual responsibility of all relevant 

organizations including policy advisors, facilitators, operators, regulators and civil 
society. 
 
 

Conceptual framework of the 20-year strategy and action plan  
for extension of integrated economic trees (2018-2036) 
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Process development of the 20-year strategy and action plan  
for extension of integrated economic trees (2018-2036) 

 

 
 

  Strategy and Action Plan  
  for Extension of Integrated Economic Trees (2018-2036) 

Vision 

Economic trees leading Thailand towards sustainable, prosperous and sustainable growth on 
an environmentally friendly basis. 

Goals and Indicators 

1) Planting area of the economic trees increased 26 million rais. 
2) The average income of the farmer who planted economic trees increased to 

420,000 baht/capita/year. 
3) Gross Domestic Product (GDP) of Thailand's forestry sector, at least 2 trillion baht. 
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Strategies and Goals 

Strategy Goal 

1. Development and improvement of laws 
and regulations to enhance the extension 
of economic trees 

Laws and regulations for supporting the 
planning, development, promotion, 
supervision and monitoring to strengthen the 
capacity of farmers and entrepreneurs 

2. Preparation of potential areas for 
extension of integrated economic trees 

Potential areas not less than 26 million rais 

3. Development of fiscal, financial and 
marketing measures to provide incentives 
for farmers and entrepreneurs 

Fiscal and financial measures, marketing 
systems and funding sources for farmers and 
entrepreneurs as well as business channels 
motivating economic tree planting 

4. Developing the potential of farmers and 
entrepreneurs 

Farmers and entrepreneurs’ potential and 
readiness for planning of economic tree 
planting and production 

5. Research and development of 
technology and innovation for integrated 
economic trees 

The knowledge, technology and innovation of 
integrated economic trees 

6. Optimization of administration systems 
for extension of integrated economic trees 

Unified and effective systems, mechanisms 
and tools to support the administration of 
integrated economic trees 

7. Development of forest certification 
system 

 National forest certification system in 
accordance with the international 
standards  

 Potential farmers and entrepreneurs 
achieved forest certification 
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Action Plans and Projects 

Strategy 1 Development and improvement of laws and regulations to enhance the 
extension of economic trees 

Plan 1.1 Improvement of laws and regulations enforcement to enhance the extension of 
economic trees 

Project 1.1.1 Improvement of laws and regulations relevant to economic trees 
Project 1.1.2 Acceleration of the law enforcement of Agricultural Land Reform Office 

conditions in accordance with economic tree planting  
Plan 1.2 Development of regulations to enhance the to enhance the extension of 

economic trees 
Project 1.2.1 A study to prepare the act relevant to the extension of Trees Outside 

the Forest (TOF)  
Project 1.2.2 A study to prepare the act relevant to economic trees planting as a 

long-term capital 
Plan 1.3 Development of criteria and practices to enhance the economic trees 

competitiveness for farmers and entrepreneurs 
Project 1.3.1 Development of criteria and practices to enhance the economic trees 

competitiveness for farmers and entrepreneurs 
 
Strategy 2 Preparation of potential areas for extension of integrated economic trees 
Plan 2.1 Defining the potential areas for extension of integrated economic trees 

Project 2.1.1 Establishment of geographic information system and database system to 
define the potential areas for extension of integrated economic trees 

Project 2.1.2 Feasibility study on establishment of special economic zone for 
economic trees 

Project 2.1.3 Development of wood industrial estate in the potential areas for 
extension of integrated economic trees 

Plan 2.2 Development of supporting tools for extension of integrated economic trees 
Project 2.2.1 Site suitability assessment in potential areas for extension of 

integrated economic trees 
Project 2.2.2 Site rehabilitation and development in potential areas for extension of 

integrated economic trees 
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Strategy 3 Development of fiscal, financial and marketing measures to provide incentives 
for farmers and entrepreneurs 

Plan 3.1 Development of fiscal and financial systems and mechanism for extension of 
integrated economic trees 

Project 3.1.1 A study to determine the appropriate land taxes for economic tree 
planting areas 

Project 3.1.2 Study to establish the criteria and conditions for the return of 
expenses for the economic tree planting or granting tax deduction 

Project 3.1.3 Feasibility study of economic trees planting as a long-term capital 
Project 3.1.4 Tree banks 
Project 3.1.5 Establishment of an economic tree fund 
Project 3.1.6 Insurance system for economic tree plantations 
Project 3.1.7 Low interest loans for extension of integrated economic trees 

Plan 3.2 Enhancement the role of private sector for extension of integrated economic 
trees 

Project 3.2.1 Develop systems and mechanisms for PES, CSR and SE projects 
Project 3.2.2 PES for extension of integrated economic trees 
Project 3.2.3 CSR for extension of integrated economic trees 
Project 3.2.4 SE for extension of integrated economic trees 

Plan 3.3  Development of marketing systems and mechanisms for extension of integrated 
economic trees to increase domestic and internal competitiveness  

Project 3.3.1 Establishment of wood trading center 
Project 3.3.2 Development a database system for wood industry 
Project 3.3.3 Promoting public/private organizations using domestic wood 
Project 3.3.4 Promoting ecotourism marketing in economic tree plantation 
Project 3.3.5 Promoting the voluntary carbon market in economic tree planting 
Project 3.3.6 Promoting domestic and international timber marketing 
Project 3.3.7 Establishment of future timber markets 
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Strategy 4 Developing the potential of farmers and entrepreneurs 
Plan 4.1 Strengthen the cooperation and integration of farmers and entrepreneurs 

Project 4.1.1 Strengthening of economic plantation cooperatives/economic community 
enterprises 

Project 4.1.2 Forest village/Agroforestry villages 
Project 4.1.3 Encouraging farmers' cooperation in large agricultural land plot 
Project 4.1.4 Extension of contract farming system for economic tree planting 

Plan 4.2 Development of smart farmers and smart entrepreneurs  
Project 4.2.1 Development of smart farmers 
Project 4.2.2 Development of smart entrepreneurs 

Plan 4.3 Extension of integrated economic trees for smallholder farmers 
Project 4.3.1 Extension of integrated economic trees for smallholder farmers 
Project 4.3.2 Monitoring and evaluation of smallholder farmers 

Plan 4.4 Transfer of economic trees knowledge, technology and innovations to farmers and 
entrepreneurs 

Project 4.4.1 Create a career branding of "Economic Tree Planters" 
Project 4.4.2  Transfer of economic trees knowledge, technology and innovations to 

farmers and entrepreneurs 
Project 4.4.3 Establishment of regional demonstration areas for extension of integrated 

economic trees 
Plan 4.5 Strengthen civil society and business networking for participatory development of 

economic trees  
Project 4.5.1 Strengthening the network of farmers and entrepreneurs (Provincial/ 

regional level) 
Plan 4.6 Enhancing career development of farmers and entrepreneurs related to integrated 

economic trees 
Project 4.6.1 Development of forestry professional standards 
Project 4.6.2 Business promotion and incubation of integrated economic trees 
Project 4.6.3 Development of careers developing creative products for smallholder 

farmers 
Project 4.6.4 Development of potential of wood industries selling their own branded 

products  
Project 4.6.5 Development of potential of wood industries designing and manufacturing 

their own branded products 
Project 4.6.6 SME Entrepreneurship development in wood Industry 
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Strategy 5 Research and development of technology and innovation for integrated 
economic trees 

Plan 5.1 Research and development of technology and innovation for integrated 
economic trees 

Project 5.1.1 Development of a research master plan for integrated economic trees 
Project 5.1.2 Research and development on economic tree improvement 
Project 5.1.3 Research and development on economic tree plantation 
Project 5.1.4 Research and development of economic tree utilization and 

marketing 
Project 5.1.5 Feasibility study of rubber plantation development as economic trees 
Project 5.1.6 Encouraging and supporting research according to a research master 

plan for integrated economic trees 
Project 5.1.7 Strengthening regional organizations in research and development of 

for integrated economic trees 
Plan 5.2 Seeking domestic and international collaboration in research and development 

of integrated economic trees 
Project 5.2.1 Strengthening collaboration among the party agencies in research and 

development of integrated economic trees (funding agency – private 
sector – academia) 

Project 5.2.2 Strengthening collaboration with potential international organizations 
to support research and development of integrated economic trees 
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STRATEGY 6  Optimization of administration systems for extension of integrated economic 
trees 

Plan 6.1 Developing human resources to support extension of integrated economic trees 
Project 6.1.1 Developing human resources to support extension of integrated economic 

trees 
Project 6.1.2 Career building "economic tree extension officer" 
Project 6.1.3 Developing integrated higher education curriculum relevant extension of 

integrated economic trees 
Plan 6.2 Organize an economic tree management organization 

Project 6.2.1 Establishment of the National Economic Tree Development Board 
Project 6.2.2 Feasibility study for establishing or reorganizing the integrated economic 

tree administration organization 
Plan 6.3 Enhance knowledge and understanding of economic tree  

Project 6.3.1 Knowledge management for extension of integrated economic trees 
Project 6.3.2 Development of one stop services for extension of integrated economic 

trees 
Project 6.3.3 Proactive public relations to create knowledge and awareness of 

economic trees 
 
Strategy 7 Development of forest certification system 
Plan 7.1 Development of code of practices for national forest certification system in 

accordance with the international standards 
Project 7.1.1 Development of code of practices for national forest certification system 

in accordance with the international standards 
Plan 7.2 Preparation and capacity building for forest certified bodies and auditors 

Project 7.2.1 Preparation and capacity building for forest certified bodies 
Project 7.2.2 Preparation and capacity building for forest certified auditors 

Plan 7.3 Capacity building of farmers and entrepreneurs to be achieved forest certification 
Project 7.3.1 Curriculum development for capacity building farmers/entrepreneurs of to 

be achieved forest certification 
Project 7.3.2 Training of for capacity building farmers/entrepreneurs of to be achieved 

forest certification 
Project 7.3.3 Training for trainers for capacity building farmers/entrepreneurs of to be 

achieved forest certification 
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  Turning Strategy into Action 

Turning strategy into action requires key success factor as follows: 
1) Comprehensive and in accordance with the Thailand 20-year-national strategy 

(2017-2036) 
2) Supporting laws and regulations 
3) Mechanisms to turn strategy into action from policy, organization and area level 

Strategic implementation to be accepted at policy and public levels 

1) Endorsement of the strategy plan to be approved the ministry of the Natural 
Resources and Environment and the Cabinet respectively; 

2) Establishment of the National Economic Tree Development Board; and 
3) Enhancing the strategy plan to be part of the Thailand 20-year-national strategy 

(2017-2036) or national agenda. 

Communications and public relations of the strategic plan 

1) Communications and public relations of the 20-year strategy for fully integrated 
extension of economic trees (2017-2036) to relevant stakeholders and responsible 
organizations; and  

2) Communications and public relations of the 20-year strategy for fully integrated 
extension of economic trees (2017-2036) to publics through both conventional and 
online public relations.  

Assigning key responsible organization and development of relevant action plans 

1) Assigning key responsible organization at the department level to be high 
performance organization; 

2) Pushing forward and preparation of the establishment of the National Economic Tree 
Development Board; 

3) Assigning organization partners to develop relevant action plans; and 
4) Implementing flagship projects during the initial period of the strategic plan. 
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Supporting mechanisms for high-performance administration 

1) Seeking fiscal and financial means for strategic implementation e.g. Strategic 
Performance-Based Budgeting System: SPBBS); 

2) Coordination of integrated implantation; 
3) Enhancing community/farmer/entrepreneur/government/private/academia to support 

strategic implementation through area –based collaborative management; 
4) Development of implementing and financing partners and alliances at local, regional, 

national and international levels; 
5) Development of values-chain support system for integrated economic trees; 
6) Development online decision support system for economic tree planning; 
7) Supporting research and development of comprehensive technology and innovations 

in economic, social and environment; 
8) Supporting capacity building of all stakeholders; 
9) Supporting demonstration center for integrated economic trees; and 
10) Supporting domestically and internationally standardized marketing of integrated 

economic trees. 

Monitoring and Evaluation 

1) Developing monitoring and evaluation system both formative and summative 
evaluation; 

2) Defining strategic indicators and conditions; and 
3) Defining third party auditors for monitoring and evaluation. 
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Agroforestry and Social Forestry 
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