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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579) ประเด็นยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ได๎กําหนดเปูาหมายการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
โดยจําแนกเป็นปุาอนุรักษ์ร๎อยละ 25 และปุาเศรษฐกิจร๎อยละ 15  และเมื่อมีการถํายทอดลงมาสูํแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) พบวํา การกําหนดการเพ่ิมพ้ืนที่เศรษฐกิจให๎บรรลุ
เปูาหมายร๎อยละ 15 ของประเทศ ยังไมํครบตามเปูาหมายอยูํอีกประมาณ 26 ล๎านไรํ กอปรกับความต๎องการใช๎ไม๎
ภายในประเทศที่เพ่ิมสูงมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง จึงเห็นได๎วําปริมาณไม๎ที่ผลิตได๎ในปัจจุบันยังคงมีข๎อจํากัดและไมํ
เพียงพอกับความต๎องการใช๎ไม๎ของประเทศ และมีแนวโน๎มที่จะขาดแคลนวัตถุดิบไม๎มากยิ่งข้ึนในอนาคต   
 
 แผนยุทธศาสตร์และแผนการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561 - 2579) นับเป็นการกําหนด
กรอบการดําเนินงานเชิงนโยบายของชาติ (Strategic Framework) ที่มุํงเน๎นการกําหนดให๎มีแผนยุทธศาสตร์ใน
ระดับชาติรองรับการสํงเสริม ผลักดัน สนับสนุน เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของเกษตรกร ผู๎ประกอบการ นักพัฒนา 
และนักสํงเสริม ให๎ใช๎การพัฒนาไม๎เศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเศรษฐกิจ
เขียว (Green Economy) เพ่ือสร๎างโอกาสให๎เกษตรกร ผู๎ประกอบการ ภาคธุรกิจ และเอกชน ได๎หันมาให๎ความ
สนใจตํอการปลูกไม๎เศรษฐกิจเพื่อสร๎างรายได๎ ชํวยในการขจัดความยากจนหรือภาวะหนี้สินของเกษตรกรในชนบท 
ยังชํวยสร๎างความมั่นคงทางอาชีพให๎เกษตรกร เพ่ิมทางเลือกในการทําการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและ
สุขภาพ  ผลิตภาพที่ได๎มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับและความต๎องการของตลาดทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ 
ชํวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน และยกฐานะของรายได๎ของประชากรในประเทศให๎หลุดพ๎นจากรายได๎
ปานกลางสูํรายได๎สูง ขณะเดียวกันผลพลอยได๎อีกประการหนึ่งของการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจในประเทศคือ ชํวยเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวหรือพ้ืนที่ปุาไม๎ในรูปแบบของปุาเศรษฐกิจหรือสวนไม๎เศรษฐกิจให๎ได๎ไมํน๎อยกวํา 26 ล๎านไรํ ใน
ระยะเวลา 20 ปี และยังเชื่อมโยงในมิติด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมในการลดภาวะโลกร๎อน (Global Warming) 
และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยใช๎บทบาทของภาคปุาไม๎ในการดูดซับก๏าซเรือน
กระจก อีกทั้งไม๎เศรษฐกิจยังเป็นรูปแบบหนึ่งของมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ํา (Soil and Water 
Conservation) ทั้งนี้ทั้งนั้นต๎องอยูํบนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการสวนปุาไม๎เศรษฐกิจอยํางมีมาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล 
 
 จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น จึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องมีการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการ
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจรเพื่อใช๎เป็นแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนไม๎เศรษฐกิจของประเทศให๎มีความ
สอดคล๎องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเพ่ิมพ้ืนที่ปุา
เศรษฐกิจให๎บรรลุตามเปูาหมายของรัฐบาล 
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 หน้า 

14. ภาคผนวก 
ภาคผนวกท่ี 1 รายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุมการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการ

สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 
2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปุาไม๎ จํากัด กรมปุาไม๎ กรุงเทพมหานคร 

ภาคผนวกท่ี 2 กําหนดการประชุมการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการ
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม  
พ.ศ. 2560 

ภาคผนวกท่ี 3 ทบทวนสถานภาพไม๎เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดย ผศ.ดร. สาพิศ 
ดิลกสัมพันธ์ หัวหน๎าคณะที่ปรึกษา 

ภาคผนวกท่ี 4 รายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุมรับฟังความคิดเห็นตํอ (รําง) ยุทธศาสตร์
และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร วันพุธ  
ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.  
ณ ห๎องประชุมจงรัก ปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี  
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

ภาคผนวกท่ี 5 กําหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นตํอ (รําง) ยุทธศาสตร์และ
แผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร วันพุธ  
ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ภาคผนวกท่ี 6 วิเคราะห์สถานการณ์  โอกาส และศักยภาพการสํงเสริมไม๎
เศรษฐกิจแบบครบวงจร และกรอบการจัดทํายุทธศาสตร์และ
แผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร  
โดย ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน๎าคณะที่ปรึกษาจัดทํา
ยุทธศาสตร์ฯ   

ภาคผนวกท่ี 7 (รําง) ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบ
วงจร และระบบและกลไกการถํายทอดแผนไปสูํการปฏิบัติ  
โดย ผศ. ดร. กิติชัย รัตนะ 
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สารบัญตาราง  

 

ตารางท่ี  หน้า 

1 บทบาทของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจ 36 
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16 

พ้ืนที่ปลูกไม๎เศรษฐกิจและพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือการปลูกไม๎เศรษฐกิจ 
สาระสําคัญและประเด็นยํอยด๎านกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และการ
ปรับรูปองค์กรขับเคลื่อนการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
สาระสําคัญและประเด็นยํอยด๎านการตลาด กลไกทางการเงิน มาตรการภาษี
และอ่ืนๆ 
สาระสําคัญและประเด็นยํอยด๎านการรับรองปุาไม๎และมาตรการสนับสนุน 
สาระสําคัญและประเด็นยํอยด๎านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการระบบ
ฐานข๎อมูล 
หนํวยงานที่เข๎ารํวมการประชุมจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎
เศรษฐกิจแบบครบวงจร วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปุาไม๎ จํากัด กรมปุาไม๎ 
สรุปประเด็นกลุํมยํอยที่ 1 กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และการปรับรูป
องค์กรขับเคลื่อนการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
สรุปประเด็นกลุํมยํอยที่ 2 กลไกทางการเงินและตลาดเพ่ือสนับสนุนการ
สํงเสริมปลูกไม๎เศรษฐกิจ 
สรุปประเด็นกลุํมยํอยที่ 3 การรับรองทางด๎านปุาไม๎ 
สรุปประเด็นกลุํมยํอยที่ 4 เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการฐานข๎อมูล 
รายชื่อหนํวยงานที่เข๎ารํวมการประชุมรับฟังความคิดเห็นตํอ (รําง) ยุทธศาสตร์
และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห๎องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวน
ศาสตร์ 72 ปีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
สถานภาพพ้ืนที่ปุาไม๎ในปัจจุบัน และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกปุาเศรษฐกิจ 
การเติบโตและผลผลิตพรรณไม๎ชนิดตํางๆ ที่มีศักยภาพสําหรับสํงเสริมการ
ปลูกไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
สรุปข๎อดีและข๎อด๎อยของการเลือกปลูกพรรณไม๎ชนิดตํางๆ เพ่ือสํงเสริมการ
ปลูกไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
แผนการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 100 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
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สารบัญภาพ 

 
ภาพที ่

  
หน้า 

1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 5 
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แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 –2579) 
กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ
แบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) 
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบ
วงจร (พ.ศ. 2561-2579) 
การประชุมจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ 
แบบครบวงจร วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 4 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปุาไม๎ จํากัด กรมปุาไม๎ 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นตํอ (รําง) ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริม
ไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 
16.00 น. ณ ห๎องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
การประชุมผู๎ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณา (รําง) ยุทธศาสตร์และแผนการ
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร พ.ศ. 2561-2579 วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ห๎องประชุมศูนย์วิจัยปุาไม๎ ชั้น 5  
ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก (Global Gross Domestic Product: GDP) 
และแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลง 
ความสัมพันธ์ระหวํางพ้ืนที่ปุาไม๎และจํานวนประชากรของประเทศไทย 
ความสัมพันธ์ระหวํางพ้ืนที่ปุาไม๎และจํานวนประชากรของประเทศไทย 
การใช๎ไม๎ในเชิงอุตสาหกรรมอยํางมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร (integrated 
wood industries) 
สถานการณ์และแนวโน๎มการผลิตและการใช๎ไม๎ของโลก (Global wood 
production and consumption) 
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สารบัญภาพ (ตํอ) 
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21 

สถานการณ์และแนวโน๎มความต๎องการไม๎เพื่อใช๎เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไม๎
ประเภทตํางๆ ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
ปริมาณการใช๎ไม๎ในอุตสาหกรรมไม๎ประเภทตํางๆ ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2559 
สถิติมูลคําการนําเข๎าและสํงออกไม๎และและผลิตภัณฑ์จากไม๎ของประเทศไทย 
สถานการณ์และแนวโน๎มความต๎องการใช๎ไม๎ของประเทศไทย 
สถานการณ์และแนวโน๎มของพ้ืนที่ปุาปลูก (ซ๎าย) และผลผลิตไม๎จากปุาปลูก 
(ขวา) ใน 61ประเทศ 
พ้ืนที่ปลูกสร๎างสวนปุาของประเทศไทยในชํวงปี พ.ศ. 2548-2556 จําแนกเป็น
รายชนิด/กลุํม (ก) รวมพ้ืนที่ปลูกยางพารา (ข) ไมํรวมพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
พ้ืนที่เขตสมรรถนะที่ดินที่จําแนกโดยปัจจัยสภาพของพื้นที่ของประเทศไทย 
จากการจําแนกเขตสมรรถนะที่ดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกพรรณไม๎สัก  
ยูคาลิปตัส กระถินเทพา กระถินณรงค์ กระถินยักษ์ ยางพารา กลุํมท่ี 1 พะยูง 
ประดูํปุา และมะคําโมง และกลุํมท่ี 2 ยางนา และตะเคียนทอง 
แผนผังบริหารและหน๎าที่รับผิดชอบของบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุน 
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1| หลักการและเหตุผล 
 
 จากนโยบายปุาไม๎ของประเทศไทยที่กําหนดให๎มีปุาในพ้ืนที่ประเทศร๎อยละ 40 ของประเทศ 
เพ่ือประโยชน์ 2 ประการ ได๎แกํ ปุาเพ่ือการอนุรักษ ์ร๎อยละ 25 และปุาเศรษฐกิจ ร๎อยละ 15 ตามนโยบาย
ปุาไม๎แหํงชาติ พ.ศ. 2528 โดยปัจจุบันพ้ืนที่อนุรักษ์เหลํานี้มีพ้ืนที่ประมาณ 72 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 
22 ของพ้ืนที่ประเทศ ซึ่งใกล๎เคียงกับเปูาหมาย ในขณะที่ปุาเศรษฐกิจที่กําหนดไว๎เพ่ือการผลิตไม๎และของ
ปุาเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจโดยตรง ที่ผํานมาหนํวยงานที่รับผิดชอบยังไมํสามารถนํามาปฏิบัติได๎
อยํางเป็นรูปธรรมให๎ได๎พ้ืนที่ตามเปูาหมายที่กําหนด ซึ่งสํวนใหญํดําเนินการโดย 2 องคาพยพที่สําคัญ 
ได๎แกํ ภาคเอกชน (รวมทั้งประชาชน) และองค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (อ.อ.ป.) พ้ืนที่เหลํานี้มีเพียง
ประมาณ 5 ล๎านไรํ เทํานั้น จะเห็นได๎วําที่ผํานมาการปฏิบัติตามแผนเพ่ือให๎ได๎ปุาเศรษฐกิจในปริมาณที่
กําหนดยังไมํเป็นรูปธรรม ถึงรัฐได๎กําหนดหนํวยงานให๎รับผิดชอบหน๎าที่ดําเนินการตามนโยบายที่กําหนด
ไว๎อยํางชัดเจน แตํแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์และปุาเศรษฐกิจยังไมํเป็น
รูปธรรม และเฉพาะเจาะจงสําหรับปุาในแตํละประเภท นอกจากนี้ระเบียบปฏิบัติทางราชการที่ไมํสามารถ
จําแนกแนวทางปฏิบัติสําหรับปุาอนุรักษ์และปุาเศรษฐกิจอยํางชัดเจนเป็นอุปสรรคตํอการดําเนินงานปลูก
สร๎างสวนปุา ทั้งท่ีดําเนินการโดยรัฐ และภาคเอกชน ที่สําคัญระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการดําเนินงาน
ทางด๎านปุาไม๎มีผลตํอการดําเนินการปลูกสร๎างสวนปุาในหลายๆ ด๎าน ตั้งแตํการปลูกจนถึงการใช๎ประโยชน์ 
เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาสํงเสริม การปลูกสร๎างสวนปุาของประเทศไทย โดยเฉพาะการสํงเสริมให๎เกิด
การปลูกสวนไม๎เศรษฐกิจ และท่ีสําคัญ ปัญหาหลายสํวนเกิดจากกลไกการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
 

ประเด็นความต๎องการใช๎ไม๎และปริมาณไม๎ที่มีอยูํในประเทศสําหรับอุตสาหกรรมไม๎ในประเทศเป็น
แรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ ประเทศไทยจําเป็นต๎องใช๎ไม๎ในธุรกิจตํางๆ ทั้งใน
ระดับครัวเรือนจนถึงระดับอุตสาหกรรม ภายหลังมีการปิดปุาสัมปทานทั่วประเทศ ในแตํละปีประเทศไทย
ต๎องนําเข๎าไม๎ทํอนและไม๎แปรรูปเป็นมูลคํามหาศาล ข๎อมูลสถิตการใช๎ไม๎ทุกชนิดที่เคยสํารวจในปี พ.ศ. 2548 
มีปริมาณ 66 ล๎านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นน้ําหนักประมาณ 40 ล๎านตัน แตํจากการวิเคราะห์ปริมาณการ
ใช๎ไม๎ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) เพิ่มข้ึนเป็นปริมาณ 87 ล๎านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นน้ําหนักประมาณ 58 
ล๎านตัน  แตํเมื่อเปรียบเทียบมูลคําการนําเข๎าและสํงออกไม๎ของอุตสาหกรรมที่ใช๎ไม๎เป็นวัตถุดิบ ในบางปี
มูลคําการนําเข๎าไม๎และผลิตภัณฑ์ไม๎ทั้งสิ้น 90,000 ล๎านบาท และสํงออกไม๎และผลิตภัณฑ์ไม๎ทั้งสิ้นถึง 
120,000 ล๎านบาท จะเห็นวํามูลคําสํงออกไม๎และผลิตภัณฑ์ไม๎ มีมากกวําการนําเข๎าไม๎และผลิตภัณฑ์ไม๎
เกือบเทําตัว แตํมีไม๎ยางพารามากกวําร๎อยละ 70 จึงทําให๎ประเทศไทยยังมีความต๎องการไม๎เพ่ือใช๎ใน
อุตสาหกรรมประเภทตํางๆ อยูํในปริมาณมาก ทั้งที่ประเทศมีศักยภาพเชิงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ในการเติบโตของต๎นไม๎ได๎เป็นอยํางดี โดยมีการใช๎หมุนเวียนในประเทศประมาณ 140,000 ล๎านบาท ซึ่ง
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ประมาณการมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจประมาณ 350,000 ล๎านบาท และจากการคาดการณ์
ความต๎องการไม๎ของประเทศจะเพ่ิมขึ้นมากจากเรื่องของพลังงานสีเขียว (green energy) และผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องทางด๎านสิ่งแวดล๎อม เชํน  eco-products หรือ green products ซึ่งล๎วนเกี่ยวข๎องกับไม๎
ทั้งสิ้น เนื่องจากความไมํมั่นคงด๎านสิ่งแวดล๎อม และไมํสามารถแขํงขันกับพืชอาหารอ่ืน ประกอบกับความ
ต๎องการในตํางประเทศก็เพ่ิมขึ้นเชํนกัน  ไม๎ที่ต๎องการมีทั้งไม๎รอบตัดฟันสั้น ปานกลาง และยาว เพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่ใช๎แตกตํางกัน ทําให๎ประเทศไทยต๎องการพื้นที่ปลูกไม๎เศรษฐกิจถึง 40 ล๎านไรํ เพ่ือรองรับทั้ง
การใช๎ในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมไม๎ รวมถึงภาคพลังงานที่ทวีความสําคัญมากขึ้น แตํจากข๎อมูลที่
ได๎รับจากกลุํมผู๎ประกอบการปลูกสวนไม๎โตเร็ว พบวํามีพ้ืนที่ปลูกในปัจจุบันเพียง 3-5 ล๎านไรํ รวมกับพ้ืนที่
ปลูกปุาเศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎อีกประมาณ 1.2 ล๎านไรํ และแนวโน๎มการปลูกสวนไม๎
เศรษฐกิจมีแนวโน๎มที่ลดลงอยํางตํอเนื่อง 

 
หากพิจารณากระบวนการสํงเสริมปลูกไม๎เศรษฐกิจเพ่ือให๎ได๎ไม๎ตามเปูาหมาย แม๎วําภาครัฐจะมี

กลไกผํานกรมปุาไม๎โดยทําหน๎าที่หลักในการขับเคลื่อนกระบวนการปลูกสวนปุาเศรษฐกิจของประเทศ โดย
มีสํานักสํงเสริมการปลูกปุากํากับดูแล มีการออกพระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ. 2535 และมีการแก๎ไข
เพ่ิมเติม ใน พ.ศ. 2558 เพ่ือหวังที่จะกระตุ๎นให๎มีการปลูกปุาเศรษฐกิจมากขึ้น แตํกลับพบวํากลไกของ
ภาครัฐยังคงยึดติดอยูํกับกรอบการควบคุม กํากับ มีกฎระเบียบมากมาย มีบทลงโทษซึ่งไมํ ใชํแนวทางที่
ต๎องการสํงเสริมปลูกปุา ไมํเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ขาดกลไกในการกระตุ๎นสํงเสริม
สร๎างแรงจูงใจอยํางจริงจัง ไมํมีการจัดตั้งกองทุนการปลูกปุาเพ่ือชดเชยรายได๎ให๎แกํเกษตรกรในระหวําง
การปลูกต๎นไม๎ที่จะขาดรายได๎ในชํวงกํอนการตัดฟันไม๎ขาย การไมํอนุญาตให๎ปลูกหรือใช๎ประโยชน์ต๎นไม๎ใน
พ้ืนที่ทํากินที่บุกรุกปุาสงวนแหํงชาติ ซึ่งในความเป็นจริงการยึดคืนพ้ืนที่เหลํานี้ทําได๎ยาก ภาครัฐจึงควร
พยายามหากลไกการสร๎างปุาแบบมีสํวนรํวมกลับมาเพ่ือให๎เกษตรกรหันมาปลูกต๎นไม๎ในพ้ืนที่บุกรุกของ
ตนเอง นอกจากการปลูกสวนปุาและสร๎างปุาในเขตพ้ืนที่ปุาตามกฎหมายปุาไม๎ มาตรการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมปุา
เศรษฐกิจโดยการปลูกต๎นไม๎นอกเขตปุาไม๎ (tree outside forest: TOF) ทั้งในที่ โฉนด นส 3  สปก. หรือ
พ้ืนที่เอกสารสิทธิ์อ่ืนๆ เป็นแนวความคิดที่จะชํวยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาได๎อีกเป็นอยํางมาก แตํกรมปุาไม๎ยังไมํมี
ยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมและจูงใจเพียงพอที่จะสํงเสริมให๎เกิดการปลูกปุาในที่ดินนอกพ้ืนที่ปุาเหลํานี้ เมื่อ
เทียบกับการสํงเสริมด๎านการเกษตร ทั้งนี้ การปลูกไม๎นอกเขตปุานี้นอกจากจะได๎ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แล๎วยังมีประโยชน์ตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมด๎วยเชํนกัน และจะทําให๎เปูาหมายการเพิ่มพ้ืนที่ปุาให๎ได๎ร๎อยละ 
40 ของภาครัฐเข๎าใกล๎ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น โดยไมํต๎องหวังรอพ่ึงแตํการยึดพ้ืนที่บุกรุกกลับมาปลูกปุา 
ซึ่งเป็นเพียงมาตรการเชิงรับ เทํานั้น 

 
นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญในการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจควรพิจารณาความสามารถในการแขํงขัน

ของไม๎เศรษฐกิจ กลไกการสํงเสริมสวนปุาไม๎เศรษฐกิจของประเทศไทยยังตามหลังพืชเกษตรอยูํมาก 
รัฐบาลมักจะมีโครงการสนับสนุนพืชเกษตร เชํน การประกันราคา การรับจํานําพืชผลการเกษตร การ
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สนับสนุนการลดต๎นทุนการผลิต การสร๎างระบบสินเชื่อด๎านเกษตรผํานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
(ธ.ก.ส.) การสํงเสริมและชํวยแสวงหาตลาดสํงออก เป็นต๎น รวมทั้งยังมีองค์กรสนับสนุนทั้งภาครัฐและ
เอกชน กรมการข๎าว การยางแหํงประเทศไทย สมาคมชาวไรํอ๎อย เป็นต๎น โดยที่ธุรกิจสวนปุาไมํอยูํใน
สถานะท่ีจะแขํงขันกับพืชเกษตรได๎เลย โดยเฉพาะการลงทุนที่ใช๎เวลาอยํางน๎อย 3-4 ปี ซึ่งเกษตรกรทั่วไป
ที่มีเงินทุนไมํมากจึงไมํกล๎าที่จะลงทุน คําใช๎จํายด๎านการตัดฟันและการขนสํงที่คํอนข๎างสูง ราคาไม๎ที่ไมํได๎
สูงมากเมื่อหารเฉลี่ยรายได๎ตํอปีที่ได๎รับก็เพียงเทํากับหรือน๎อยกวําพืชเกษตรระยะสั้นอ่ืนๆ เกษตรกร หรือ 
บริษัทปลูกปุาภาคเอกชนจึงต๎องดิ้นรนฝุาฟันอุปสรรคของการดําเนินกิจการกันเอง เชํน การรวมกลุํม
สหกรณ์สวนปุา เครือขํายพันธมิตรผู๎ปลูกปุาภาคเอกชน กลยุทธ์การสํงเสริม การแยํงชิงพ้ืนที่ปลูกกับพืช
เกษตร รวมถึงการตลาด ล๎วนดําเนินการเองโดยมีความชํวยเหลือจากภาครัฐน๎อยมากจนอาจกลําวได๎วําไมํ
มีเลยเสียด๎วยซ้ํา ปัญหาตํางๆ เหลํานี้ สะท๎อนออกมาให๎เห็นได๎จากพ้ืนที่สวนปุาเศรษฐกิจของประชาชนที่มี
แนวโน๎มลดลง อยํางตํอเนื่อง ซึ่งตรวจวัดได๎จากปริมาณไม๎ที่ตัดฟันปูอนเข๎าสูํโรงงานลดลง ไม๎ที่เข๎าสูํโรงงาน
มีขนาดเล็กลง การนําเข๎าไม๎จากตํางประเทศกระทบตํอภาคธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง เชํน อุตสาหกรรมชิ้นไม๎สับ 
และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต๎น ซึ่งมีมูลคําหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศสูง ถ๎าเป็นเชํนนี้อีกไมํ
นานประเทศไทยอาจจําเป็นต๎องนําเข๎าวัตถุดิบไม๎ยูคาลิปตัสจากตํางประเทศเพ่ือปูอนโรงงานอุตสาหกรรม
อยํางแนํนอน และอาชีพการปลูกปุาก็คงจะเลือนหายไปจากประเทศไทยในที่สุด  

 
 จากความล๎มเหลวของการขับเคลื่อนนโยบายการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ของชาติและยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข๎องไปสูํการปฏิบัติจนทําให๎พื้นที่ปุาเศรษฐกิจของประเทศไทยไมํบรรลุเปูาหมาย และความต๎องการใช๎
ไม๎ในประเทศที่มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น ภาครัฐจําเป็นอยํางยิ่งที่ควรทบทวนบทบาท หน๎าที่ และกลไกในการ
ขับเคลื่อนการสํงเสริมเสริมไม๎เศรษฐกิจที่มีอยูํ รวมถึงการยอมรับแนวทางการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจในมิติ
ใหมทํี่อาศัยการมีสํวนรํวมจากภาคสํวนตํางๆ เชํน การหาพันธมิตรกลุํมใหมํๆ ที่มีศักยภาพและพร๎อมที่จะ
เข๎ามาชํวยขับเคลื่อนให๎ปุาเศรษฐกิจของประเทศบรรลุตามเปูาหมาย เป็นต๎น รวมถึงนําเอากรอบการ
บริหารราชการแผํนดินตาม ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560-2579)  มาเป็นแนวทางในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์และแผนการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือให๎การเปูาหมายพ้ืนที่
ปุาของประเทศบรรลุผลร๎อยละ 40 ตามที่ตั้งไว๎ และเพ่ือตอบสนองความต๎องการใช๎ไม๎ในประเทศ 
ตลอดจนยกระดับรายได๎ของเกษตรกรและผู๎ประกอบการไม๎เศรษฐกิจตํอไป 
 

ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์และแผนการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร นับเป็นการกําหนดกรอบ
การดําเนินงานเชิงนโยบายของชาติ (strategic framework) ที่มุํงเน๎นการกําหนดให๎มีแผนยุทธศาสตร์ใน
ระดับชาติรองรับการสํงเสริม ผลักดัน สนับสนุน เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของเกษตรกร ผู๎ประกอบการ 
นักพัฒนา นักสํงเสริม ให๎ใช๎การพัฒนาไม๎เศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
หรือเศรษฐกิจเขียว (green economy) เพ่ือสร๎างโอกาสให๎เกษตรกร ผู๎ประกอบการ ภาคธุรกิจ เอกชน 
ได๎หันมาให๎ความสนใจตํอการปลูกไม๎เศรษฐกิจเพ่ือสร๎างรายได๎ ชํวยในการขจัดความยากจนหรือภาวะ



 
 

4 

หนี้สินของเกษตรกรในชนบท ยังชํวยสร๎างความมั่นคงทางอาชีพให๎เกษตรกร เพ่ิมทางเลือกในการทํา
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ  ผลิตภาพที่ได๎มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับและความต๎องการ
ของตลาดทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ ชํวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน ยกฐานะของรายได๎
ของประชากรในประเทศให๎หลุดพ๎นจากรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง ขณะเดียวกันผลพลอยได๎อีกประการ
หนึ่งของการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจในประเทศคือ ชํวยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวหรือพ้ืนที่ปุาไม๎ในรูปแบบของปุา
เศรษฐกิจหรือสวนไม๎เศรษฐกิจให๎ได๎ไมํน๎อยกวํา 26 ล๎านไรํ ในระยะเวลา 20 ปี และยังเชื่อมโยงในมิติด๎าน
การจัดการสิ่งแวดล๎อม การลดภาวะโลกร๎อน (global warming) และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก โดยใช๎บทบาทของภาคปุาไม๎ในการดูดซับก๏าซเรือนกระจก อีกทั้งไม๎เศรษฐกิจยังเป็น
รูปแบบหนึ่งของมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ํา (soil and water conservation) ทั้งนี้ ต๎องอยูํบน
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการสวนปุาไม๎เศรษฐกิจอยํางมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับสากล 

 

2| วัตถุประสงค์ 
 

2.1 ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมโยงกับการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ 
 2.2 วิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพ โอกาส ในการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
 2.3 จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมกรอบ
ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579) ตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย และกลไกการถํายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติ 
 

3| เป้าหมาย 
 

มียุทธศาสตร์และแผนงานสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมกรอบระยะเวลา 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2579) ตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
 
 

4| ผลที่คาดว่าจะได้รับและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง 
 

4.1 มีการนํายุทธศาสตร์และแผนงานสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) ไป
ใช๎เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายการปลูกไม๎เศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
 4.2 มีการปลูกไม๎เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 
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5| ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 5.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ (national plan) 
 

5.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นกรอบแผนงานในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูํการพัฒนาให๎คนไทยมีความสุข และตอบสนองตํอ
การบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างรายได๎ระดับสูง เป็นประเทศ
พัฒนาแล๎ว และสร๎างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แขํงขันได๎ในระบบเศรษฐกิจ โดนมียุทธศาสตร์สําคัญ 6 ด๎าน ได๎แกํ ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างกา ร
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ (ภาพท่ี 1)  

ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ล๎วนสัมพันธ์กับการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสํงเสริมการ
ปลูกไม๎เศรษฐกิจครบวงจรทั้งสิ้น รายละเอียดของแตํละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ที่มา: ปรเมธี (2559) 
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(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 (1.1) เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(1.2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง 

ขจัดคอร์รัปชัน สร๎างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(1.3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน 

ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(1.4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวําง

ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ความมั่นคงรูปแบบใหมํ 

(1.5) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกําลังปูองกันประเทศ การ
รักษาความสงบเรียบร๎อยภายในประเทศ สร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 

(1.6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม 

(1.7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํ
แนวระนาบมากขึ้น 

 

   (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (2.1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สํงเสริมการค๎า การลงทุน 

พัฒนาสูํชาติการค๎า 
(2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร๎างฐานการผลิตเข๎มแข็ง

ยั่งยืน และสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยสูํเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(2.3) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ

ผู๎ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูํสากล 
(2.4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(2.5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการขนสํง ความมั่นคง

และพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(2.6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร๎างความเป็นหุ๎นสํวน

การพัฒนากับนานาประเทศ สํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 

   (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    (3.1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 

(3.2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถึง 
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(3.3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
(3.4) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(3.5) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 

   (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (4.1) สร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
(4.2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(4.3) มีสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4.4) สร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข๎มแข็งของชุมชน 
(4.5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

   (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(5.1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(5.2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ํา เน๎น

การปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
(5.3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(5.4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม 
(5.5) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
(5.6) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือ

สิ่งแวดล๎อม 
 

   (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 (6.1) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มี
ขนาดที่เหมาะสม 

(6.2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(6.3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ 
(6.4) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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(6.5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆ ให๎ทันสมัย เป็นธรรม
และเป็นสากล 

(6.6) พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
(6.7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 

 
  5.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) 
 

หลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ตํอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  การกําหนด
เปูาหมายและตัวชี้วัดในด๎านตํางๆ ของแผนพัฒนาฯ ได๎ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็น
เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกําหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เปูาหมาย
และตัวชี้วัดต๎องสอดคล๎องกับกรอบเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม ที่องค์กรระหวําง
ประเทศกําหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การ
สหประชาชาติกําหนดขึ้น เป็นต๎น สํวนแนวทางการพัฒนา ได๎บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่
สําคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และ ไทยแลนด์ 4.0 

 
การจัดทําแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน๎นกระบวนการมีสํวนรํวม ทั้ง

จากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง 
ให๎สามารถกําหนดเปูาหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสําคัญท่ีตอบสนองความต๎องการ
และแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนได๎อยํางสอดคล๎องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปี  มี
แนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่กําหนดพ้ืนที่เปูาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปูาหมายที่
ชัดเจน เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติและกํากับให๎การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และ
เมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล๎องกับเปูาหมายรวมของประเทศ 
 
   (1) วัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
    (1.1) เพ่ือวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีระเบียบวินัย คํานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอํุน 
ตลอดจน เป็นคนเกํงท่ีมีทักษะความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต 

(1.2) เพ่ือให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความ
เป็นธรรมในการเข๎าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ 
รวมทั้งชุมชนมีความเข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได๎ 



 
 

9 

(1.3) เพ่ือให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความ
ยั่งยืน สร๎างความเข๎มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎น
มากขึ้น สร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

(1.4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ให๎สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

(1.5) เพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย 
และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

(1.6) เพ่ือให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาค โดยการพัฒนาภาค
และเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการ
ใหม ํ

(1.7) เพ่ือผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตํางๆ ทั้ง
ในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให๎ประเทศไทยมี
บทบาทนําและสร๎างสรรค์ในด๎านการค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํ วมมือตํางๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 
   (2) เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด๎วย 
 
    (2.1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎ 
เทําทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ 
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

(2.2) ความเหลื่อมล้ําทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจ
ฐานรากมีความเข๎มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม กลุํมที่มีรายได๎ต่ําสุดร๎อยละ 40 มีรายได๎เพ่ิมขึ้นอยํางน๎อย
ร๎อยละ 15 

(2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎ โครงสร๎างเศรษฐกิจ
ปรับสูํเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู๎ประกอบการรุํนใหมํและเป็นสังคมผู๎ประกอบการ ผู๎ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข๎มแข็งสามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างสรรค์คุณคํา
สินค๎าและบริการ มีระบบการผลิตและให๎บริการจากฐานรายได๎เดิมที่มีมูลคําเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนใน
การผลิตและบริการฐานความรู๎ชั้นสูงใหมํๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการ
ผลิตและการให๎บริการสูํภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 5 ตํอปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัย
และพัฒนาที่เอื้อตํอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
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(2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ 
40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และขนสํง ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปลํอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสํวนของ
ขยะมูลฝอยที่ได๎รับการจัดการอยํางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศใน
พ้ืนที่วิกฤตให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน 

(2.5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี 
สร๎างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติตํอประเทศไทย ความขัดแย๎งทางอุดมการณ์และ
ความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบ
ขนสํงสินค๎าและค๎ามนุษย์ลดลง มีความพร๎อมที่ปกปูองประชาชนจากการกํอการร๎ายและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ประเทศไทยมีสํวนรํวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวํางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสํง 
โลจิสติกส์ หํวงโซํมูลคํา เป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการ
เติบโตของมลูคํา การลงทุนและการสํงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

(2.6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ กระจายอํานาจและมีสํวนรํวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให๎บริการซึ่งภาคเอกชน
ดําเนินการแทนได๎ดีกวําลดลง เพ่ิมการใช๎ระบบดิจิทัลในการให๎บริการ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทํา โดย
สถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากงํายในการดํา เนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช๎จําย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว๎างข้ึน และดัชนีการรับรู๎การทุจริตดีขึ้น รวมถึง
มีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู๎ความสามารถและปรับตัวได๎ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

 
   (3) ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได๎แกํ 
 

 (3.1) การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใช๎ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก
มิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ  

 (3.2) การสํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม  

 (3.3) การเตรียมพร๎อมด๎านกําลังคนและการเสริมสร๎างศักยภาพของประชากรใน
ทุกชํวงวัย  

 (3.4) การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา  
 (3.5) การปรับโครงสร๎างการผลิตและการสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจในแตํละ

ชํวงของหํวงโซํมูลคํา  
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 (3.6) การปรับระบบการผลิตการเกษตรให๎สอดคล๎องกับพันธกรณีในด๎าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่  

 (3.7) การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพใน
ปัจจุบันให๎ตํอยอดไปสูํฐานการผลิตและบริการที่ใช๎เทคโนโลยีที่เข๎มข๎นและมีนวัตกรรมมากขึ้น  

 (3.8) การสํงเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหมํ  
 (3.9) การสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจบริการและการ

ทํองเที่ยวที่มีศักยภาพให๎เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต 
 (3.10) การสร๎างความเชื่อมโยงระหวํางภาคการผลิต  
 (3.11) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยํอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจ

ชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 (3.12) การสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ

คุณภาพสิ่งแวดล๎อม  
 (3.13) การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด๎านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสําคัญตํอการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 (3.14) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ

ชอบและการสร๎างธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 (3.15) การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
 (3.16) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 (3.17) การสร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศให๎เข๎มข๎นและสํงผลตํอการ

พัฒนา อยํางเต็มที ่
 (3.18) การสํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศ 
 (3.19) การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให๎

สามารถแขํงขันได ๎
 (3.20) การปฏิรูปด๎านการคลังและงบประมาณ  

 
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ได๎แกํ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจ จะมีความสัมพันธ์กับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 3 4 6 และ 8 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ประเด็นที่เกี่ยวข๎องคือ การเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให๎มีความเข๎มแข็ง เพ่ือให๎ชุมชน
พ่ึงพาตนเองและได๎รับสํวนแบํงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น แนวทางการพัฒนาสําคัญคือการ
เสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร๎างความเข๎มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน โดยการเสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมกําลังเป็นจุดอํอนสําคัญตํอการรักษาฐานการผลิตและ
การให๎บริการ รวมทั้งการดํารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกลําวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม๎ 
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ํา
ในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข๎อตกลงระหวําง
ประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข๎มข๎น ซึ่งจะสํงผลตํอแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะตํอไปจึงมุํงเน๎นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
การสร๎างความมั่นคงด๎านน้ํา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให๎มีประสิทธิภาพ การสร๎างคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี  ลดมลพิษ และลดผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการลดก๏าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย โดยมีแนวทางการพัฒนาสําคัญ ดังนี้ 

 
(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร๎างสมดุลของการอนุรักษ์และ

ใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม  
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือให๎เกิดความมั่นคง 

สมดุล และยั่งยืน  
(3) การแก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม  
(4) สํงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
(5) สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ  
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎าน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล๎อม  
(8) การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่
สําคัญตํอการพัฒนาประเทศ การพัฒนาระยะตํอไปจึงต๎องเรํงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์อยํางจริงจัง แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด๎วย  ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท 
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความโปรํงใส ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
คุ๎มคํา และปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล๎องกับ
ข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในชํวงระยะเวลาที่ผํานมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความ
ได๎เปรียบด๎านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนําเข๎าเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตํางประเทศมากกวํา
การสะสมองค์ความรู๎เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทําให๎สํวนแบํงผลประโยชน์ทางด๎านเทคโนโลยีซึ่งมี
มูลคําเพ่ิมสูงตกอยูํกับประเทศผู๎เป็นเจ๎าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียง
พอทีจ่ะขับเคลื่อนประเทศสูํสังคมนวัตกรรมได๎ แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด๎วย  

 
(1) เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูํการใช๎ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
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(2) พัฒนาผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(3) พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม ด๎านบุคลากรวิจัย 
 

5.1.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
 

นโยบายความมั่นคงแหํงชาติเป็นนโยบายระดับชาติ กําหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการ
ดําเนินการด๎านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564) โดยได๎ประเมินสภาวะแวดล๎อม
ทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง นําไปสูํการกําหนดทิศทาง
หลักในการดําเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ มีวิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพ
และเป็นปึกแผํน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ปลอดภัยจากภัย
คุกคามข๎ามพรมแดน พร๎อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน และดําเนิน
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศอยํางมีดุลยภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม คือ “เพื่อให้การ
จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความม่ันคง ความยั่งยืน และมี
ความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแส
โลกาภิวัตน์” บรรจุอยูํในนโยบายความมั่นคงแหํงชาติทั่วไปข๎อที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม มีแนวนโยบายดังนี้ 

(1) พัฒนาระบบการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางสมดุลและยั่งยืน ระหวํางการอนุรักษ์
และการพัฒนา  

(2) เสริมสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน และท๎องถิ่นในการ
บริหารจัดการ การตรวจสอบ และการเฝูาระวังการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 

(3) เสริมสร๎างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
(4) สํงเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเป็นภาคีด๎านการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
 

5.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรรายสาขา (Sectoral Plan) 
  

5.2.1 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 –2579) 
 
  การกําหนดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 –2579) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) โดยมีการกําหนดกรอบดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) 

ที่มา: สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (มปป) 
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(1) วิสัยทัศน์  

อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือเป็นรากฐานการ

พัฒนาอยํางสมดุล 

 

(2) พันธกิจ  

 
(2.1) ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด๎านการอนุรักษ์ 

คุ๎มครอง ฟ้ืนฟู และใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม 
(2.2) บูรณาการและสร๎างการมีสํวนรํวมกับภาคีทุกภาคสํวน ในการบริหาร

จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทั้งในประเทศและระหวํางประเทศ 
(2.3) เสริมสร๎างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก 

และฐานข๎อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายอยํางเป็นธรรม 
 
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/เปูาหมายและตัวชี้วัด ที่สอดคล๎องกับการกําหนด

ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  อนุรักษ์ คุ๎มครอง ฟ้ืนฟู สํงเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืน 

 
เปูาหมายที่ 2 การเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎จากพ้ืนที่เสื่อมโทรม  สร๎างปุาเศรษฐกิจ 

 พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ได๎รับการฟื้นฟู 3.17 ล๎านไรํ  

 ปุาสงวนแหํงชาติ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุา 16.25 ล๎านไรํ (ปุาเสื่อมโทรม 8.42 

ล๎านไรํ/ปุาเศรษฐกิจ 3.83 ล๎านไรํ) 

 ปุาชายเลน เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 (เพ่ิมเป็น 1.68 ล๎านไรํ)/ 

ทวงคืนพ้ืนที่ปุา 100,000 ไรํ 

 
เปูาหมายที่ 4 แก๎ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ปุาไม๎อยํางเป็นระบบ และเป็นธรรม 

 จัดที่ดินพื้นที่ปุาสงวนแหํงชาติที่เสื่อมโทรมให๎ชุมชนอยูํอาศัยอยํางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพ 

 
   เปูาหมายที่ 1 แนวทางการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลดก๏าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
 เปูาหมายที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีดความสามารถ  ในการลดก๏าซ

เรือนกระจก และการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางมีประสิทธิภาพ และการจัดการองค์กรอยํางมีธรรมาภิบาลและทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

 
เปูาหมายที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กร และพัฒนา การบริหาร

จัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 

5.2.2 ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 
   (1) วิสัยทัศน์ “บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม๎ให๎มั่นคงและยั่งยืน” 
 
   (2) พันธกิจ  
 

(2.1) ปูองกัน และรักษาพ้ืนที่ปุาไม๎ให๎คงอยูํ 
(2.2) บริหารจัดการที่ดินปุาไม๎อยํางเป็นระบบและเป็นธรรม 
(2.3) เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม๎ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม 
(2.4) บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม๎โดยการมีสํวนรํวม 
(2.5) วิจัยและพัฒนาการปุาไม๎ เพ่ือการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน 
(2.6) เสริมสร๎างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข๎อมูล

ในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช๎กฎหมายให๎มีประสิทธิภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์กรมปุาไม๎ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีการกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปูองกันรักษาพ้ืนที่ปุาทีเ่หลือให๎คงอยูํและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟื้นฟูปุาเสื่อมโทรมและปุาท่ีถูกบุกรุกอยํางมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มพ้ืนที่ปุานอกเขตพ้ืนที่ปุาไม๎ตามกฎหมาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 แก๎ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ปุาไม๎อยํางเป็นระบบและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม๎ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บูรณาการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ปรับปรุงและบูรณาการด๎านการพัฒนาองค์กรและกฎหมายให๎มี

ประสิทธิภาพ 
 

  ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) 
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์กรมปุาไม๎ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในยุทธศาสตร์ตํอไปนี้ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
  กลยุทธ์ที่ 1 ฟ้ืนฟูปุาเสื่อมโทรมอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 สํงเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ ในพ้ืนที่ที่ได๎รับอนุญาตให๎ใช๎ประโยชน์ในที่ดิน

ปุาไม๎และที่ดินของรัฐ ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมและสนับสนุนทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการฟื้นฟูปุาเสื่อมโทรม 

 สํงเสริมและสนับสนุนชุมชุนและทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม 

 ปรับทัศนคติชุมชนในเขตปุาและใกล๎เคียงให๎เข๎ามามีสํวนรํวม 

 สนับสนุนภาคเอกชนให๎มีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบตํอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ใน

รูปแบบประชารัฐ 

 อนุญาตให๎เอกชนหรือประชาชนเข๎าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมเพ่ือ

ปลูกสร๎างสวนปุาหรือดําเนินกิจกรรมการฟื้นฟูปุาไม ๎
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กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาการใช๎ประโยชน์จากพ้ืนที่ปุาที่ได๎รับการฟ้ืนฟู 

 สํงเสริมและพัฒนาสร๎างปุาสร๎างรายได๎ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูกและการส่งเสริม

ชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีเปูาประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ิมพ้ืนที่ปุาสีเขียวและปุาเศรษฐกิจนอกเขตพ้ืนที่
ปุา และ 2) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบท 

 
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมและสนับสนุนการปลูกปุาเศรษฐกิจ 

 การสํารวจและจัดทําฐานข๎อมูลการปลูกปุาเศรษฐกิจ 

 สร๎างแรงจูงใจให๎ประชาชนปลูกปุาเศรษฐกิจในที่ดินของตนเอง ด๎านการ

บริหารจัดการสวนปุา ระเบียบกฎหมาย มาตรการลดหยํอนภาษี แหลํงรับ

ซื้อไม๎ และรวมถึงนวัตกรรม 

 จัดหาและสนับสนุนแหลํงเงินทุนในการปลูกปุาเศรษฐกิจรูปแบบตําง  ๆทั้งระยะสั้น

และระยะยาว 

 สนับสนุนกล๎าไม๎คุณภาพแกํผู๎ปลูกสวนปุา โดยชนิด ปริมาณ สอดคล๎องกับ

ความต๎องการ และกลไกของตลาด 

 สํงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ ใช๎ ไม๎ เป็นวัตถุดิบในการผลิตทั้ ง

ภายในประเทศและการสํงออก 

 ถํายทอดองค์ความรู๎ทางวิชาการในการเพ่ิมผลผลิต และรายได๎แกํผู๎ปลูกปุา

เศรษฐกิจ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุํมและสร๎างเครือขํายผู๎ปลูกปุา 

 สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดการรวมกลุํมและสร๎างเครือขํายผู๎ปลูกปุาที่

เข๎มแข็ง 

 สํารวจและจัดทําฐานข๎อมูลเครือขํายผู๎ปลูกปุา 

 เชื่อมโยงเครือขํายผู๎ปลูกปุาตํางๆ และแหลํงรับซื้อไม๎ เพ่ือประโยชน์ในด๎าน

บริการจัดการสวนปุา การสํงเสริม การลงทุน ด๎านการตลาด 
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กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมและสนับสนุนการปลูกต๎นไม๎ที่มีมูลคํา เชํน ไม๎พะยูงและไม๎ในสกุลไม๎หอม
ตํางๆ  เป็นต๎น 
  กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการรับรองปุาไม๎ (forest certification) ที่ได๎มาตรฐาน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด๎านปุาไม๎ แบบบูรณาการ 

 วิจัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม๎อยํางยั่งยืน โดยการมีสํวนรํวม 

 พัฒนาและตํอยอดงานวิจัยด๎านปุาไม๎สูํเชิงพาณิชย์ 

 สนับสนุน สํงเสริมการวิจัย และสร๎างวัฒนธรรมการวิจัยแบบบูรณาการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

 
กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาและสํงเสริมปุาชุมชนอยํางมีประสิทธิภาพ 

 รัฐให๎การสนับสนุนการบริหารจัดการปุาชุมชน ในด๎านตํางๆ อยํางยั่งยืน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพปุาชุมชน ให๎เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล๎อมท้ังระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่สอดคล๎องกับทรัพยากรท๎องถิ่นและเกื้อกูลธรรมชาติ

อยํางเหมาะสม 

 สาธิตและสํงเสริมระบบวนเกษตร เกษตรธรรมชาติหรือเกษตรเชิงอนุรักษ์ 

 กําหนดมาตรการหรือแนวทางการใช๎ประโยชน์จากปุาที่เหมาะสมของ

ประชาชน 

 
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมและขยายผลการพัฒนาปุาไม๎ตามแนวพระราชดําร ิ

 สํงเสริมและขยายผลการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ตามแนวพระราชดําริ เชํน 

การปลูกปุา 3 อยําง ประโยชน์ 4 อยําง 
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 สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ที่อยูํอาศัยทํากินในพ้ืนที่ปุา ให๎

มีชีวิตความเป็นอยูํ ที่ดีขึ้น ทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม ใน

รูปแบบสร๎างปุา สร๎างรายได๎ตามแนวพระราชดํารฯิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและบูรณาการนโยบายเกี่ยวกับการปุาไม๎ให๎มีเอกภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

ในทางปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากฎหมายวําด๎วยการปุาไม๎ 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดทําแผนแมํบทเพ่ือพัฒนาการปุาไม๎ของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให๎มีประสิทธิภาพ 

 
5.2.3 แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ. 2557 

 
  คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) มอบให๎ กอ.รมน.กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมวางยุทธศาสตร์ในการพิทักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ของชาติ และจัดทําแผนแมํบทเพ่ือกําหนด
เปูาหมายที่จะต๎องดําเนินการให๎บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามห๎วงเวลาที่กําหนด โดยแผนแมํบทการพิทักษ์
ทรัพยากรปุาไม๎ฉบับนี้ แบํงออกเป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์และกําหนดกลยุทธ์ในแตํละประเด็น
ยุทธศาสตร์ รวม 17 กลยุทธ์ เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย คือ การพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่
สมบูรณ์ให้ได้พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศภายใน 10 ปี และกําหนดวัตถุประสงค์
ไว๎ ดังนี้ 
 

(1)  เพื่อหยุดยั้งการตัดไม๎ทําลายปุาและทวงคืนผืนปุาจากผู๎บุกรุกครอบครองให๎
ได๎ตามท่ีเปูาหมายกําหนดไว๎ภายใน 1 ปี 

(2)  เพ่ือให๎มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม๎อยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ยั่งยืน ภายใน 2 ปี 

(3)  เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพปุาในพ้ืนที่ปุาเปูาหมายทั่วทั้งประเทศให๎มีสภาพที่สมบูรณ์ ภายใน 2 
– 10 ปี 

โดยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํงเสริมการปลูกไม๎
เศรษฐกิจ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน” โดยมีกลยุทธ์สําคัญคือ 
“จัดระบบการปลูกไม๎เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือทดแทนความต๎องการและลดการบุกรุกตัดไม๎ทําลายปุา ” 
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ 5 ประการ ได๎แกํ 



 
 

22 

 

 สํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจ ในพ้ืนที่เอกชนหรือนอกเขตพ้ืนที่ปุาไม๎ 

รวมทั้งแก๎ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีความต๎องการ

สูง และเพ่ือลดการลักลอบตัดไม๎จากปุามาใช๎ประโยชน์ 

 จัดทําโครงการปลูกต๎นไม๎เพ่ือใช๎สอยในอนาคต เชํน โครงการปลูก

ต๎นไม๎ไว๎ให๎ลูก โดยอนุญาตให๎ปลูกต๎นไม๎ในพ้ืนที่ แปลงปลูกปุา หรือปุาเสื่อมโทรม ให๎กับเด็กทุกคนที่มีอายุ 

7 ปี ปลูกคนละ 25 ต๎น ไมํจํากัดชนิด ให๎ผู๎เป็นบิดา - มารดา หรือผู๎ปกครองเป็นผู๎ปลูก และดูแลรํวมกับ

เด็ก เมื่อเด็กอายุ 20 ปีขึ้นไป อนุญาตให๎ตัดเพ่ือนําไปใช๎ปลูกสร๎างบ๎านได๎ (นําไปใช๎ในการปลูกสร๎างบ๎าน 

24 ต๎น มอบให๎สาธารณประโยชน์ เชํน โรงเรียน วัด โรงพยาบาล 1 ต๎น) หลังจากครบกําหนดให๎สํงมอบ

พ้ืนที่คืนเพ่ือจัดทําโครงการให๎กับเด็กรุํนตํอไป โดยเริ่มต๎นจากชุมชนในพ้ืนที่ปุาและพ้ืนที่รอบปุาเป็นอันดับ

แรก ให๎อยูํ ในความควบคุมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อม โดยรํวมมือกับ

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่ 

 สํงเสริมให๎องค์กร หนํวยงาน ราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีพ้ืนที่ดูแล

รักษายังมิได๎ใช๎ประโยชน์ให๎สามารถปลูกไม๎เศรษฐกิจไว๎สําหรับใช๎สอยในหนํวย งานได๎ โดยกําหนด

หลักเกณฑ์การตัดใช๎ประโยชน์ตามความเหมาะสม 

 สํงเสริมและสร๎างแรงจูงใจให๎ประชาชนนําที่ดินของตนมาปลูกปุา

เศรษฐกิจและสามารถยึดเป็นอาชีพได๎ เชํน การสนับสนุนเงินทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาว การสํงเสริม

และสนับสนุน การใช๎กล๎าไม๎สายพันธุ์ดีแกํผู๎ปลูกปุา และการลดหยํอนภาษี 

 กําหนดชนิดไม๎และปริมาณในการสํงเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจที่

สอดคล๎องกับความต๎องการและกลไกตลาด 

 
5.2.4 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

 
การจัดทํายุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มุํงในการ

แก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือตํอการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ 
“เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” และให๎ความสําคัญกับการผลิตภาค
เกษตรที่จําเป็นต๎องพ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยปัญหาและความท๎าทายคือ การทํา
การเกษตรที่ไมํเหมาะสม เชํน การปลูกพืชซ้ําซาก การปลูกในที่ลาดชันมีการบุกรุกทําลายปุาต๎นน้ําลําธาร
สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ประกอบกับมีการเกิดภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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โลกที่มีความรุนแรงและความถ่ีสูงขึ้น จึงต้องมีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้
เกษตรกรท าการผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (Good 
Agricultural Practices: GAP) โดยกําหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
อยํางยั่งยืนที่สอดคล๎องกับ SDGs (Sustainable Development Goals) 
 
 5.3 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 
 
  5.3.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
 
  มาตรา 6 ไม๎หวงห๎ามมีสองประเภท คือ ประเภท ก. ไม๎หวงห๎ามธรรมดา ได๎แกํ ไม๎ซึ่งการ
ทําไม๎จะต๎องได๎รับอนุญาตจากพนักงานเจ๎าหน๎าที่ หรือ ได๎รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ประเภท ข. ไม๎หวงห๎ามพิเศษ ได๎แกํ ไม๎หายากหรือไม๎ที่ควรสงวนซึ่ง ไมํอนุญาตให๎ทําไม๎เว๎นแตํ รัฐมนตรีจะ
ได๎อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 
 

มาตรา 7 ไม๎สัก ไม๎ยาง ไม๎ชิงชัน ไม๎เก็ดแดง ไม๎อีเมํง ไม๎พยุงแกลบ ไม๎กระพ้ี ไม๎แดงจีน 
ไม๎ขะยุง ไม๎ซิก ไม๎กระซิก ไม๎กระซิบ ไม๎พะยูง ไม๎หมากพลูตั๊กแตน ไม๎กระพ้ีเขาควาย ไม๎เก็ดดํา ไม๎อีเฒํา 
และไม๎เก็ดแดงเขาควาย ไมํวําจะขึ้นอยูํที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม๎หวงห๎ามประเภท ก. ไม๎ชนิดอ่ืนในปุา
จะเป็นไม๎หวงห๎ามประเภทใดให๎กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตราที่ 11 ผู๎ใดทําไม๎ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทําอันตรายด๎วยประการใดๆ แกํ

ไม๎หวงห๎าม ต๎องได๎รับอนุญาตจากพนักงานเจ๎าหน๎าที่ หรือได๎รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
และต๎องปฏิบัติตามข๎อกําหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต 

 
มาตรา 47 ให๎รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดท๎องที่ใดให๎เป็นเขตควบคุมการแปรรูปไม๎โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศนั้นให๎ใช๎บังคับได๎ เมื่อพ๎นกําหนดเก๎าสิบวันนับแตํวันประกาศการ
อนุญาตนั้นให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติโดยมิชักช๎า 

 
มาตรา 53 ทวิ ให๎รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดท๎องที่เป็นเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช๎ 

หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด๎วยไม๎หวงห๎าม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ให๎รัฐมนตรีกําหนดชนิดไม๎ ขนาดหรือปริมาณของสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช๎ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด๎วย  
ไม๎หวงห๎าม ซึ่งผู๎ค๎าหรือมีไว๎ในครอบครองเพ่ือการค๎าที่จะต๎องขออนุญาตตาม มาตรา 53 ตรีหรือ มาตรา 
53 จัตวา 
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มาตรา 53 ตรี ภายในเขตควบคุม ห๎ามมิให๎ผู๎ใดค๎า หรือมีไว๎ในครอบครองเพ่ือการค๎าซึ่ง

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช๎หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด๎วยไม๎หวงห๎าม ที่มีชนิดไม๎ขนาดหรือปริมาณเกินกวําที่
รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 53 ทวิ เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากพนักงานเจ๎าหน๎าที่ 

 
มาตรา 53 จัตวา ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตท๎องที่ใดเป็นเขตควบคุม

ตามมาตรา 53 ทวิให๎ผู๎ค๎าหรือผู๎มีไว๎ในครอบครอง เพ่ือการค๎าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช๎หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดา
ที่ทําด๎วยไม๎หวงห๎าม ที่มีชนิดไม๎ขนาดหรือปริมาณเกินกวําชนิดไม๎ขนาดหรือปริมาณที่ควบคุมอยูํแล๎ว กํอน
วันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกลําวใช๎บังคับยื่นคําขอรับใบอนุญาตตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ภายในสามสิบวัน 
นับแตํวันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกลําว ที่ใช๎บังคับ เมื่อได๎ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล๎ว ให๎
บุคคลดังกลําวค๎าหรือมีไว๎ในครอบครองเพ่ือการค๎าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช๎หรือสิ่งอ่ืนใด บรรดาที่ทําด๎วย
ไม๎หวงห๎ามได๎ตํอไป จนกวําพนักงานเจ๎าหน๎าที่จะไมํอนุญาตตามคําขอ 

 
5.3.2 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 106/2557 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ [1] 
 

กําหนดไม๎หวงห๎ามฯ เพ่ิมเติมจาก 2 ชนิด เป็น 17 ชนิด ได๎แกํ ไม๎สัก ไม๎ยาง ไม๎ชิงชัง ไม๎
เก็ดแดง ไม๎อีเมํง ไม๎พยุงแกลบ ไม๎กระพ้ี ไม๎แดงจีน ไม๎ขะยุง ไม๎กระซิก ไม๎กระซิบ ไม๎พะยูง ไม๎หมากพลู
ตั๊กแตน ไม๎กระพ้ีเขาควาย ไม๎เก็ดดํา ไม๎อีเฒํา และไม๎เก็ดเขา 
 
  5.3.3 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 
 
  มาตรา 14 ในเขตปุาสงวนแหํงชาติ ห๎ามมิให๎บุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรือ
อยูํอาศัยในที่ดิน กํอสร๎าง แผ๎วถาง เผาปุา ทําไม๎ เก็บหาของปุา หรือกระทําด๎วยประการใดๆ อันเป็นการ
เสื่อมเสียแกํสภาพปุาสงวนแหํงชาติ เว๎นแตํ 

(1) ทําไม๎หรือเก็บหาของปุา ตามมาตรา 15 เข๎าทําประโยชน์หรืออยูํอาศัยตาม
มาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระทําการตามมาตรา 17 ใช๎ประโยชน์ตามมาตรา 18 หรือ
กระทําการตามมาตรา 17 หรือมาตรา 20 

(2) ทําไม๎หวงห๎ามหรือเก็บหาของปุาหวงห๎ามตามกฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ 
 

มาตรา 15 การทําไม๎หรือเก็บหาของปุาในเขตปุาสงวนแหํงชาติให๎กระทําได๎เมื่อได๎รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ๎าหน๎าที่ หรือเมื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่ได๎ประกาศอนุญาตไว๎เป็นคราวๆ ในเขตปุา
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สงวนแหํงชาติแหํงหนึ่งแหํงใดโดยเฉพาะ การอนุญาตให๎เป็นไปตามแบบระเบียบและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา 16 อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช๎ประโยชน์ในเขต

ปุาสงวนแหํงชาติมีอํานาจอนุญาตให๎บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข๎าทําประโยชน์หรืออยูํอาศัยในเขตปุาสงวน
แหํงชาติได๎ ในกรณีดังตํอไปนี้ 

(1) การเข๎าทําประโยชน์หรืออยูํอาศัยในเขตปุาสงวนแหํงชาติคราวละไมํน๎อย
กวําห๎าปีแตํไมํเกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู๎ได๎รับอนุญาตเป็นสํวนราชการหรือหนํวยงานของรัฐ จะอนุญาตโดย
ยกเว๎นคําธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสํวนตามที่เห็นสมควรก็ได๎ 

 
มาตรา 16 ทวิ ในกรณีที่ปุาสงวนแหํงชาติทั้งหมดหรือบางสํวนมีสภาพเป็นปุาไรํร๎างเกํา 

หรือทุํงหญ๎า หรือเป็นปุาที่ไมํมีไม๎มีคําขึ้นอยูํเลย หรือมีไม๎มีคําที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยูํเป็นสํวนน๎อย 
และปุานั้นยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
กําหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีให๎ถือวําปุาสงวนแหํงชาติในบริเวณดังกลําวเป็นปุาเสื่อมโทรม 

ถ๎าทางราชการมีความจําเป็นต๎องปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพปุาเสื่อมโทรม ให๎รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดเขตปุาเสื่อมโทรมท้ังหมด หรือบางสํวนเป็นเขตปรับปรุงปุาสงวนแหํงชาติ 

ในเขตปรับปรุงปุาสงวนแหํงชาติ ถ๎าบุคคลใดได๎เข๎าทําประโยชน์หรืออยูํอาศัยในเขต
ดังกลําวอยูํแล๎วจนถึงวันที่ประกาศกําหนดตามวรรคสอง 

(1) เมื่อบุคคลดังกลําวร๎องขอ และอธิบดีหรือผู๎ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นวําบุคคล
นั้นยังมีความจําเป็นเพ่ือการครองชีพ อธิบดีหรือผู๎ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเป็นหนังสือ ให๎
บุคคลดังกลําวทําประโยชน์และอยูํอาศัยตํอไปในที่ที่ได๎ทําประโยชน์หรือยูํอาศัยอยูํแล๎วนั้นได๎ แตํต๎องไมํ
เกินยี่สิบไรํตํอหนึ่งครอบครัวและมีกําหนดเวลาคราวละไมํน๎อยกวําห๎าปีแตํไมํเกินสามสิบปี ทั้งนี้ โดยได๎รับ
การยกเว๎นคําธรรมเนียมสําหรับคราวแรก คราวตํอ ๆ ไปต๎องเสียคําธรรมเนียม 

(2) บุคคลซึ่งได๎รับอนุญาตตาม (1) อาจขออนุญาตปลูกปุาหรือไม๎ยืนต๎นในที่ที่
ตนเคยทําประโยชน์หรือยูํอาศัยในเขตปรับปรุงปุาสงวนแหํงชาติเพ่ิมเติมจากที่ได๎รับอนุญาตแล๎วโดยพิสูจน์
ให๎เห็นวําตนมีความสามารถ และมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะปลูกปุาหรือไม๎ยืนต๎นตามที่ขอเพ่ิมนั้นได๎ 
อธิบดีหรือผู๎ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเป็นหนังสือให๎ปลูกปุาหรือไม๎ยืนต๎นได๎ แตํต๎องไมํเกิน
สามสิบห๎าไรํตํอหนึ่งครอบครัว และมีกําหนดเวลาคราวละไมํน๎อยกวําห๎าปี แตํไมํเกินสามสิบปีและต๎องเสีย
คําธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายกําหนดไว๎ 

บุคคลซึ่งได๎รับอนุญาตต๎องใช๎ประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด และจะให๎บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครัวเข๎าทําประโยชน์ในที่ดินดังกลําว
มิได ๎
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ในกรณีที่บุคคลซึ่งได๎รับอนุญาตละทิ้งไมํทําประโยชน์หรือไมํอยูํอาศัยในที่ดินที่
ได๎รับอนุญาตติดตํอกันเกินระยะเวลาสองปี หรือยินยอมให๎บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครัวเข๎าทํา
ประโยชน์ หรือไมํปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนด ให๎อธิบดีหรือผู๎ซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตนั้น 

 
มาตรา 17 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอํานาจอนุญาตเป็น

หนังสือแกํกระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอ่ืนใดให๎กระทําการอยํางหนึ่งอยํางใดในเขตปุาสงวนแหํงชาติได๎ 
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งยกเว๎นคําธรรมเนียม 
คําภาคหลวง และคําบํารุงปุาก็ได๎ 

 
มาตรา 20 ในกรณีปุาสงวนแหํงชาติแหํงใดมีสภาพเป็นปุาเสื่อมโทรมตามมาตรา 16 ทวิ 

ให๎อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช๎ประโยชน์ในเขตปุาสงวนแหํงชาติมีอํานาจ
อนุญาตเป็นหนังสือให๎บุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการบํารุงปุาหรือปลูกสร๎างสวนปุา หรือไม๎ยืนต๎นในเขตปุา
เสื่อมโทรมได๎ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต แตํในกรณีที่จะอนุญาตให๎เกิน 
1,000 ไรํ ต๎องได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการใช๎ประโยชน์ในเขตปุาสงวนแหํงชาติ และได๎รับ
อนุญาตจากคณะรัฐมนตรี 

 
  5.3.4 พระราชบัญญัติสวนป่า พุทธศักราช 2535 
 
  มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สวนปุา” หมายความวํา ที่ดินที่ได๎ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 5 เพ่ือทําการปลูกและ
บํารุงรักษาต๎นไม๎ตามบัญชีท๎ายพระราชบัญญัตินี้ (สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก กระพ้ีเขาควาย สาธร แดง 
ประดูํปุา ประดูํบ๎าน มะคําโมง มะคําแต๎ เคี่ยว เคี่ยมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเตียนทอง ตะเคียนหิน 
ตะเคียนตาแมว ไม๎ตระกูลยาง สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม นางพญาเสือโครํง นนทรี 
สัตบรรณ ตีเป็ดทะเล พฤกษ์ ปีป ตะแบกนา เสลา อินทนิลน้ํา ตะแบกเลือด นาคบุด ไม๎สกุลจําปี-จําปา 
แคนา กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สุพรรณิการ์ เหลืองปรีดียาธร มะหาด มะขามปูอม หว๎า จามจุรี พลับพลา 
กันเกรา กระทังใบใหญํ หลุมพอ กฤษณา ไม๎หอม เทพทาโร ฝาง ไผํทุกชนิด ไม๎สกุลมะมํวง ไม๎สกุลทุเรียน 
มะขาม) 

“ต๎นไม๎” หมายความวํา ต๎นไม๎ที่ขึ้นอยูํแล๎วหรือปลูกขึ้นเพ่ือใช๎ประโยชน์จากเนื้อไม๎และ
หมายความรวมถึงต๎นไม๎ที่ขึ้นอยูํแล๎วหรือปลูกขึ้นเพ่ือประโยชน์อยํางอ่ืนแตํอาจใช๎ประโยชน์จากเนื้อไม๎ได๎
ด๎วย 

“ผู๎ทําสวนปุา” หมายความวํา ผู๎ได๎รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินสวนปุาและ
หมายรวมถึงผู๎ยื่นคําขอรับโอนทะเบียนสวนปุาด๎วย 
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 มาตรา 4 ที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนปุาตามพระราชบัญญัตินี้ต๎องเป็นที่ดิน
ประเภทหนึ่งประเภทใด ดังตํอไปนี้ 

(1) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

(2) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองวํา ที่ดินดังกลําวอยูํในระยะเวลาที่
อาจขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได๎ เนื่องจากได๎มีการ
ครอบครองและเข๎าทํากินในที่ดินดังกลําวตามกฎหมายวําด๎วยการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือตาม
กฎหมายวําด๎วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพไว๎แล๎ว 

(3) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายวําด๎วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมที่
มีหลักฐานการอนุญาต การเชําหรือเชําซื้อ การโอน หรือการตกทอดทางมรดก 

(4) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยปุาสงวนแหํงชาติให๎บุคคลทํา
ประโยชน์และอยูํอาศัย หรือปลูกปุาหรือไม๎ยืนต๎นภายในเขตปรับปรุงปุาสงวนแหํงชาติ หรือทําการบํารุง
ปุาหรือปลูกสร๎างสวนปุาหรือไม๎ยืนต๎นในเขตปุาเสื่อมโทรม 

(5) ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ให๎ทําสวนปุา 
(6) ที่ดินที่ได๎ดําเนินการเพ่ือการปลูกปุาโดยสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานอ่ืน

ของรัฐ 
 
มาตรา 5 ผู๎มีกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครอง หรือผู๎มีสิทธิใช๎ประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา 4 

ประสงค์จะใช๎ที่ดินนั้นทําสวนปุาเพื่อการค๎า ให๎ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํอนายทะเบียน 
 

มาตรา 6 ให๎นายทะเบียนพิจารณาและแจ๎งการสั่งรับหรือไมํรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็น 
สวนปุา ให๎ผู๎ยื่นคําขอทราบภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎รับคําขอตามมาตรา 5 หรือได๎รับรายงานผลการ
ตรวจสอบตามมาตรา 7 แล๎วแตํกรณี  

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไมํรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนปุาตามวรรคหนึ่ง ให๎ผู๎ยื่นคํา
ขอมีสิทธิอุทธรณ์ตํอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ทราบคําสั่งดังกลําว คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให๎
เป็นที่สุด 

 
มาตรา 7 กํอนรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนปุาตามมาตรา 6 หากที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียน

เป็นที่ดินตามมาตรา 4 (4) หรือ 5 ให๎นายทะเบียนสั่งให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ออกไปตรวจสอบและทํา
รายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด ปริมาณ และจํานวนของไม๎ที่มีอยูํเดิมตามธรรมชาติ 
ตลอดจนรายละเอียดของที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนปุา และในกรณีที่เป็นไม๎หวงห๎ามตามกฎหมายวํา
ด๎วยปุาไม๎ หรือไม๎ที่การทําไม๎ต๎องได๎รับอนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยปุาสงวนแหํงชาติ ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่
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จดแจ๎งในรายงานดังกลําวให๎แจ๎งชัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี ทั้งนี้ ให๎รายงานผลการตรวจสอบตํอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับคําสั่ง 

 
มาตรา 10 ในการทําไม๎ที่ได๎มาจากการทําสวนปุา ผู๎ทําสวนปุาอาจตัดหรือโคํนไม๎ แปรรูป

ไม๎ ค๎าไม๎ มีไว๎ในครอบครอง และนําไม๎เคลื่อนที่ผํานดํานปุาไม๎ได๎ โดยไมํต๎องขออนุญาตตามกฎหมายวํา
ด๎วยปุาไม๎ 

 
 มาตราที่ 10/1 ผู๎ทําสวนปุาผู๎ใดประสงค์จะใช๎สถานที่ใดเพ่ือทําการแปรรูปไม๎ที่ได๎มาจาก

การทําสวนปุา ให๎ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตํอนายทะเบียน 
 
มาตรา 11 กํอนการตัดหรือโคํนไม๎ที่ได๎มาจากการทําสวนปุา ให๎ผู๎ทําสวนปุาแจ๎งเป็น

หนังสือตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่เพื่อออกหนังสือรับรองการแจ๎ง และเมื่อแจ๎งแล๎วให๎ผู๎ทําสวนปุาดําเนินการตัด
หรือโคํนไม๎ดังกลําวได๎ 

การแจ๎งและการออกหนังสือรับรองการแจ๎งตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด ในการนี้นายทะเบียนอาจกําหนดเงื่อนไขอ่ืนใดที่ผู๎ทําสวนปุาต๎องปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดหรือโคํนไม๎  
การตีตอก หรือประทับตราที่ไม๎ไว๎ด๎วยก็ได๎ 

 
มาตรา 13 ไม๎ที่จะนําเคลื่อนที่ออกจากสวนปุา ต๎องมีรอยตราตี ตอก หรือประทับ หรือแสดงการ

เป็นเจ๎าของ และในการนําเคลื่อนที่ ผู๎ทําสวนปุาต๎องมีหนังสือรับรองการแจ๎งตลอดจนบัญชีแสดงรายการไม๎กํากับไป
ด๎วยตลอดเวลาที่นําเคลื่อนที่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

 
มาตราที่ 21 บรรดาไม๎ที่ได๎มาจากการทําสวนปุา หากบุคคลใดรับโอนต๎องมีหลักฐาน

แสดงการได๎มาโดยชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 

  5.3.5 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 
 
  มาตรา 4  ห๎ามมิให๎ผู๎ใดมี ผลิต หรือนําเข๎าเลื่อยโซํยนต์ เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนเลื่อยโซํยนต์  

ห๎ามมิให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซํยนต์ให๎มีกําลังเครื่องจักรกล
เพ่ิมข้ึนจากที่ระบุไว๎ในใบอนุญาต เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซํยนต์ 

การขออนุญาตและการอนุญาตให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
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ผู๎ได๎รับใบอนุญาตให๎ผลิตเลื่อยโซํยนต์ต๎องจัดทําบัญชีและหมายเลขแสดงหนํวยการผลิต
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การออกใบอนุญาตให๎มีเลื่อยโซํยนต์ ให๎นายทะเบียนเลื่อยโซํยนต์ทําเครื่องหมายที่เลื่อย
โซํยนต์ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และระบุพื้นท่ีที่อนุญาตให๎มีหรือใช๎เลื่อยโซํยนต์ไว๎ด๎วย 

 
มาตรา 5 คุณสมบัติและลักษณะต๎องห๎ามของผู๎ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 4 ให๎เป็นไป

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ผู๎ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซํยนต์ต๎องประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต๎องใช๎เลื่อยโซํ

ยนต์และต๎องไมํเคยต๎องโทษสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ 
กฎหมายวําด๎วยปุาสงวนแหํงชาติ กฎหมายวําด๎วยอุทยานแหํงชาติ หรือกฎหมายวําด๎วยการสงวนและ
คุ๎มครองสัตว์ปุามากํอน 

ความในวรรคสองมิให๎นํามาใช๎บังคับกับนิติบุคคลในทางศาสนา และกระทรวง ทบวง 
กรม ราชการสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ 

 
มาตรา 6 ในกรณีที่ผู๎ได๎รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ให๎มีหรือใช๎เลื่อยโซํ

ยนต์ให๎แตกตํางไปจากที่ระบุไว๎ในในอนุญาตตามมาตรา 4 วรรคห๎า ให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาตดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

 (1) สําหรับการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ภายในจังหวัดเดียวกันกับที่ได๎รับใบอนุญาต 
ให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาตยื่นคําขอตํอนายทะเบียนเลื่อยโซํยนต์ผู๎ออกใบอนุญาต 

 (2) สําหรับการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ไปยังจังหวัดอ่ืน ให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ตํอนายทะเบียนเลื่อยโซํยนต์ผู๎มีอํานาจในจังหวัดนั้น 

 ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา 8  ในกรณีที่ผู๎ได๎รับใบอนุญาตให๎มีเลื่อยโซํยนต์ประสงค์จะนําหรือให๎ผู๎อ่ืนนําเลื่อย
โซํยนต์ของตนออกไปใช๎นอกพ้ืนที่ที่ได๎รับอนุญาตตามมาตรา 4 วรรคห๎า เป็นการชั่วคราว ผู๎ได๎รับ
ใบอนุญาตจะต๎องขออนุญาตโดยระบุพ้ืนที่ และระยะเวลาที่จะนําไปใช๎ตํอนายทะเบียนเลื่อยโซํยนต์และให๎
นายทะเบียนเลื่อยโซํยนต์อนุญาตหรือไมํอนุญาตภายในสิบห๎าวันทําการนับแตํวันที่ได๎รับคําขอ และถ๎านาย
ทะเบียนเลื่อยโซํยนต์มิได๎ดําเนินการพิจารณาและแจ๎งผลการพิจารณาคําขอให๎ผู๎ยื่นตําขออนุญาตทราบ
ภายในกําหนดเวลาดังกลําว ให๎ถือวํานายทะเบียนเลื่อยโซํยนต์มีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ และให๎ถือวําใบ
รับคําขอเสมือนหนึ่งเป็นหนังสืออนุญาต 
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5.3.6 พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
 

  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม” หมายความวํา การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ และการถือ
ครองในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดการที่อยูํอาศัยในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมนั้น โ ดยรัฐนํา
ที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ๎าของที่ดิน ซึ่งมิได๎ทําประโยชน์ในที่ดินนั้นด๎วยตนเอง 
หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือจัดให๎เกษตรกรผู๎ไมํมีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดิน
เล็กน๎อยไมํเพียงพอแกํการครองชีพและสถาบันเกษตรกรได๎เชําซื้อ เชําหรือเข๎าทําประโยชน์โดยรัฐให๎ความ
ชํวยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิต
และการจําหนํายให๎เกิดผลดียิ่งขึ้น 
  “เขตปฏิรูปที่ดิน” หมายความวํา เขตที่ดินที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกร 
 
  มาตรา 6 ให๎จัดตั้งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมขึ้นในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ เรียกโดยยํอวํา  
ส.ป.ก. 
 
  มาตรา 9 ให๎จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวํา กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ในกระทรวงการคลัง ประกอบด๎วยเงินและทรัพย์สินตามมาตรา 10 เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
และใช๎จํายเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 
  มาตรา 28 ภายในระยะเวลาสามปี นับตั้งแตํวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูป
ที่ดินตามมาตรา 25 ใช๎บังคับ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดจําหนํายด๎วยประการใดๆ หรือกํอให๎เกิดภาระติดพันใดๆ ซึ่ง
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เว๎นแตํได๎รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคระกรรมการหรือผู๎ซึ่งคระกรรมการมอบหมาย 
 
  มาตรา 30 บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได๎มา ให๎ ส.ป.ก. มีอํานาจจัดให๎
เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได๎ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ตาม
ขนาดการถือครองในที่ดินดังกลําวตํอไปนี้ 
   (1) จํานวนที่ดินไมํเกินห๎าสิบไรํ สําหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัว
เดียวกัน ซึ่งประกอบเกษตรกรรมอยํางอ่ืนนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญํตาม (2) 

(2) จํานวนที่ดินไมํเกินหนึ่งร๎อยไรํ สําหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัว
เดียวกันซึ่งใช๎ประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญํตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกําหนด 
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(3) จํานวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควรสําหรับสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงประเภทและลักษณะการดําเนินงานของสถาบันเกษตรนั้นๆ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ๎าเป็นการจัดให๎เกษตรกร และเป็นที่ดินที่
คณะกรรมการกําหนดมิให๎มีการโอนสิทธิ์ในที่ดินก็ให๎จัดให๎เกษตรกรเชํา ในกรณีอ่ืนให๎จัดให๎เกษตรกรเชํา
หรือเชําซื้อตามที่เกษตรกรแสดงเจตจํานง ถ๎าเป็นการจัดให๎สถาบันเกษตรกรให๎จัดให๎สถาบันเกษตรกรเชํา 
   

5.3.7 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560 
 

ผู๎ใดประสงค์จะทําไม๎หวงห๎ามในปุาหรือในที่ดินที่มิใชํปุา แล๎วแตํกรณีให๎ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตทําไม๎ตํออธิบดีกรมปุาไม๎พร๎อมด๎วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบคําขอ การยื่ นคํา
ขอรับใบอนุญาตทําไม๎ตามวรรคหนึ่ง ให๎ยื่น ณ สถานที่และวิธีการ ดังตํอไปนี้  กรุงเทพมหานคร ให๎ยื่น ณ 
กรมปุาไม๎จังหวัดอ่ืน ให๎ยื่น ณ สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎แหํงท๎องที่ที่ปุาหรือที่ดินนั้นตั้งอยูํ 

 
กรณีทําไม๎หวงห๎ามในปุา ต๎องดําเนินการดังนี้ 

(1) ตรวจสอบวําผู๎ขอรับใบอนุญาตทําไม๎มีสิทธิเข๎าใช๎พ้ืนที่ปุาโดยชอบด๎วย
กฎหมาย 

(2) ตรวจสอบและหมายแนวเขตของปุาที่ขอรับใบอนุญาตทําไม๎ในปุานั้น 
(3) ตรวจสอบและประทับตราอนุญาตที่ไม๎หวงห๎าม จัดทําบัญชีไม๎หวงห๎าม 

รวมทั้ง จัดทําแผนที่สังเขปแสดงตําแหนํงไม๎หวงห๎ามในปุานั้น 
 
กรณีทําไม๎หวงห๎ามที่ขึ้นอยูํในที่ดินที่มิใชํปุา 

(ก)  ตรวจสอบวําผู๎ขอรับใบอนุญาตทําไม๎เป็นผู๎มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในที่ดินหรือมีสิทธิเข๎าใช๎ที่ดินโดยชอบด๎วยกฎหมาย 

(ข) ตรวจสอบสถานที่ตั้งของที่ดินที่ขอรับใบอนุญาตทําไม๎ในที่ดินนั้น 
(ค) ตรวจสอบและประทับตราอนุญาตที่ไม๎หวงห๎าม จัดทําบัญชีไม๎หวงห๎าม 

รวมทั้งจัดทําแผนที่สังเขปแสดงตําแหนํงไม๎หวงห๎ามในที่ดินนั้น 
 
  5.3.8 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตใน
การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555  
 
  กําหนดให๎ไม๎เป็นสินค๎าที่ต๎องขออนุญาตในการสํงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยในที่นี้ 
“ไม๎” หมายความวํา ไม๎และไม๎แปรรูปตามกฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ แตํไมํหมายรวมถึง หวาย ไม๎ไผํ  
และไม๎รวกทุกชนิด ปาล์ม รากไม๎ เถาไม๎ ไม๎วีเนียร์ พันธุ์ไม๎ ขี้เลื่อย หรือเศษไม๎ ไมํวําจะเกาะหรือติดรวมกัน
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เป็นทํอน ก๎อน เพลเลต หรือลักษณะที่คล๎ายกันหรือไมํก็ตาม และไม๎ที่ได๎จัดทําเป็นของสําเร็จรูปซึ่งไมํ
เหมาะสมที่จะนําไปแปรรูปเป็นอยํางอ่ืนๆ 
 
  5.3.9 พระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
 
  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “กิจการของรัฐ” หมายความวํา กิจการที่มีลักษณะอยําง
ใดอยํางหนึ่ง ดังตํอไปนี้ 

(1) กิจการที่สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น หนํวยใดหนํวยหนึ่งหรือหลายหนํวยรวมกันมีอํานาจหน๎าที่ต๎องทําตามกฎหมาย 

(2) กิจการที่จะต๎องใช๎ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของสํวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหนํวยใดหนํวยหนึ่งหรือหลายหนํวย
รวมกัน 
 

5.3.10 พระราชบัญญัติ การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ต๎นยาง” หมายความวํา ต๎นยางพารา (Hevea brasiliensis) และให๎หมายความรวมถึง 

ต๎นยางชนิดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
“ไม๎ยาง” หมายความวํา ต๎นยาง หรือไม๎ยางทํอนจากต๎นยาง 
“สวนยาง” หมายความวํา ที่ดินปลูกต๎นยางเนื้อที่ไมํน๎อยกวําสองไรํ แตํละไรํมีต๎นยาง

ปลูกไมํน๎อยกวําสิบต๎น และโดยเฉลี่ยไมํน๎อยกวําไรํละยี่สิบห๎าต๎น 
“เกษตรกรชาวสวนยาง” หมายความวํา เจ๎าของ ผู๎เชําหรือผู๎ทําสวนยางและคนกรีดยาง

ซึ่งมีสิทธิได๎รับผลผลิตจากต๎นยางในสวนยางนั้น และได๎ขึ้นทะเบียนไว๎กับการยางแหํงประเทศไทยตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

“กองทุน” หมายความวํา กองทุนพัฒนายางพารา 
 

มาตรา 6 ให๎จัดตั้งการยางขึ้นเรียกวํา “การยางแหํงประเทศไทย” เรียกโดยยํอวํา 
“กยท.”และให๎ใช๎ชื่อเป็นภาษาอังกฤษวํา “Rubber Authority of Thailand” เรียกโดยยํอวํา 
“RAOT”และให๎มีตราเครื่องหมายของ “กยท.” 

 
มาตรา 8 ให๎ กยท. มีวัตถุประสงค์ดังตํอไปนี้ 
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(1) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้ง
ระบบอยํางครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนสํงเสริมและสนับสนุนให๎
ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 

(2) สํงเสริม สนับสนุน และจัดให๎มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และ
เผยแพรํข๎อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับยางพารา 

(3) สํงเสริม สนับสนุน และให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยางและผู๎ประกอบกิจการยาง ด๎านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การ
อุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือยกระดับรายได๎และ
คุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น 

(4) ดําเนินการให๎ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 
(5) ดําเนินการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปลูกแทนและการปลูกใหมํ  

  
มาตรา 36 เกษตรกรชาวสวนยางผู๎ใดมีสวนยางตั้งอยูํบนที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิครอบครองโดยชอบด๎วยกฎหมาย หากประสงค์จะขอรับการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปลูกแทน
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให๎ยื่นคําขอรับการสํงเสริมและสนับสนุนตํอ กยท. ตามแบบและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่ผู๎ขอรับการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปลูกแทนเป็นผู๎ทําสวนยางในที่ดินที่
ตนเชําหรืออาศัยบุคคลอื่น ผู๎ขอรับการสํงเสริมและสนับสนุนต๎องแสดงตํอ กยท. วําผู๎ให๎เชําหรือผู๎ให๎อาศัย
ได๎ให๎ความยินยอมในการที่ตนขอรับการสํงเสริมและสนับสนุนตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา 37 ผู๎จะได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี้

ต๎องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่มีต๎นยางอายุกวํายี่สิบห๎าปีขึ้นไป หรือต๎นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต๎น
ยางไดผ๎ลน๎อยตามหลักเกณฑ์ที่ กยท. กําหนด 

การปลูกแทน ให๎สํงเสริมและสนับสนุนโดยจํายให๎แกํเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งยางพันธุ์ดี 
พันธุ์ไม๎ยืนต๎น พันธุ์พืช ปุ๋ย เครื่องมือเครื่องใช๎ จัดบริการอยํางอ่ืนชํวยเหลือ หรือจํายเงินให๎ก็ได๎ ทั้งนี้ จะจัด
ให๎อยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลายอยํางก็ได๎ 

 
มาตรา 38 เงินกองทุนที่จัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปลูก

แทนตามมาตรา 49 (2) ในแตํละปี ให๎ใช๎เพ่ือการสํงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางที่ขอปลูก
แทนตามจํานวนดังตํอไปนี้ 

(1) จํานวนไมํเกินร๎อยละแปดสิบสําหรับสวนยางที่มีเนื้อที่ไมํเกินสามสิบไร ํ
(2) จํานวนนอกจาก (1) สําหรับสวนยางที่มีเนื้อที่เกินกวําสามสิบไรํขึ้นไป 
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  มาตรา 39 ผู๎ใดไมํมีสวนยางมากํอนแตํมีที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
โดยชอบด๎วยกฎหมายไมํน๎อยกวําสองไรํ และตั้งอยูํในพ้ืนที่ที่เหมาะสมตํอการปลูกใหมํตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด หากประสงค์จะขอรับการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปลูกใหมํ ให๎ยื่นคําขอรับการ
สํงเสริมและสนับสนุนตํอ กยท. ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 

มาตรา 40 เงินที่ผู๎ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปลูกแทนและการปลูกใหมํ
ได๎รับเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการปลูกแทนและการปลูกใหมํตามพระราชบัญญัตินี้ให๎ได๎รับยกเว๎นไมํต๎องเสีย
ภาษีอากรและคําธรรมเนียมใดๆ 

 
มาตรา 43 ให๎จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน กยท. เรียกวํา “กองทุนพัฒนายางพารา” 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนายางพารา 
การใช๎จํายเงินกองทุนให๎กระทําอยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ

เกษตรกรชาวสวนยางเป็นหลัก 
 

5.3.11 พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 
 

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เกษตรกรรม” หมายความวํา การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การจับสัตว์น้ํา การใช๎และ

บํารุงรักษาทรัพยากรจากท่ีดิน น้ํา และปุาไม๎อยํางยั่งยืน และให๎หมายความรวมถึงการสร๎างมูลคําเพ่ิม การ
แปรรูป การจําหนําย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การจับสัตว์น้ํา การใช๎
และบํารุงรักษาทรัพยากรจากท่ีดิน น้ํา และปุาไม๎อยํางยั่งยืน และการอื่นๆ 

“กองทุน” หมายความวํา กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 
มาตรา 5 ให๎จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวํา “กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร” 

ให๎กองทุนเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังตํอไปนี้ 
(1) สํงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุํมของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการแกไ๎ขปัญหาของเกษตรกร 
(2) สํงเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 
(3) พัฒนาความรู๎ในด๎านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม

เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํองค์กรเกษตรกร 
(4) พัฒนาศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหวํ าง

เกษตรกร 
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  มาตรา 6 กองทุนประกอบด๎วยเงินและทรัพย์สิน ดังตํอไปนี้ 
(1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให๎ 
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือท่ีได๎รับจากงบประมาณรายจํายประจําปี 
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่ได๎จากการบริจาค 
(4) เงินที่ได๎จากการจําหนํายทรัพย์สินของกองทุน 
(5) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน 
(6) ดอกผลหรือรายได๎จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

 
  มาตรา 30 เกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุํมหรือคณะ เพ่ือประกอบเกษตรกรรมรํวมกัน ไมํ
วําจะเป็นนิติบุคคลหรือไมํก็ตาม ถ๎าประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัตินี้ ให๎
ยื่นคําขอตํอสํานักงานหรือสํานักงานสาขาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
  เกษตรกรจะเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรในขณะเดียวกันได๎เพียงแหํงเดียว  

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎ขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและการพิจารณารับขึ้น
ทะเบียนองค์กรเกษตรกรให๎เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
  5.3.12 มติคณะรัฐมนตรี  
 

8 กันยายน 2535 กําหนดวํา “ให๎ระงับภาคเอกชนเข๎าทําประโยชน์พ้ืนที่ปุาไม๎เพ่ือปลูก
สร๎างสวนปุา” 

 
25 มกราคม 2537 กําหนดวํา “การตั้งโรงงานแปรรูปไม๎ (โรงเลื่อย) เพ่ือผลิตไม๎แปรรูป

หรือชิ้นไม๎สับจากไม๎ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ 
กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร๎าว มะขาม มะไฟบ๎าน มะปรางบ๎าน จามจุรี และไม๎ตาล” 

 
11 มกราคม 2543 กําหนดวํา “ให๎องค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (อ.อ.ป.) เป็นผู๎สํงออกไม๎

สักเพียงรายเดียว” 
 

5.4 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจ จําเป็นต๎องมีความรํวมมือกับหนํวยงานที่เก่ียวข๎องตํางๆ 
หลายหนํวยงาน ซึ่งแตํละหนํวยงานมีบทบาท ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 บทบาทของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจ 
 

หน่วยงาน บทบาท 
กรมปุาไม๎  สนับสนุน สํงเสริม และสร๎างความเข๎าใจ ประชาสัมพันธ์

เผยแพรํความรู๎ ข๎อมูล การดําเนินงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ 
แกํทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง 

 สนับสนุนกล๎าไม๎ องค์ความรู๎ ข๎อมูล วิธีการปลูกและจัดการไม๎
เศรษฐกิจแกํประชาชนผู๎สนใจ  

 สนับสนุนพื้นที่เพ่ือการปลูกสวนไม๎เศรษฐกิจ (เขตปุาสงวน
แหํงชาติ) 

 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ (regulator) ด๎านสวนไม๎เศรษฐกิจ 
รวมทั้งบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด 

 อํานวยความสะดวก ให๎บริการ ในขั้นตอนการขออนุญาตตํางๆ 
เชํน การจัดทําระบบฐานข๎อมูลที่ถูกต๎อง ทันสมัย การข้ึน
ทะเบียนสวนปุา การขออนุญาตตัดไม๎ เป็นต๎น 

 สนับสนุน สํงเสริม การพัฒนาองค์ความรู๎ นวัตกรรม รํวมกับ
หนํวยงานอื่นๆ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการสวนปุาทั้ง
เชิงนโยบาย การจัดการพ้ืนที่ การแปรรูป และการตลาดอยําง
ครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลคําไม๎เศรษฐกิจ 

 ระบบภูมิสารสนเทศไม๎เศรษฐกิจของประเทศที่ถูกต๎อง 
ทันสมัย 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ (regulator) การใช๎ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ ส.ป.ก. เพื่อการปลูกไม๎ยืนต๎นให๎เป็นไปตามเงื่อนไขการ
ใช๎ประโยชน์ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

 สนับสนุน สํงเสริมการดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การ
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ 

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎  ดําเนินการปลูก จัดการ แปรรูป จําหนําย พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากสวนไม๎เศรษฐกิจ และสํงเสริมสนับสนุนการปลูกสวนไม๎
เศรษฐกิจให๎กับชุมชนโดยรอบสวนปุา 

 สนับสนุนกล๎าไม๎ องค์ความรู๎ ข๎อมูล วิธีการปลูกและจัดการไม๎
เศรษฐกิจแกํประชาชนผู๎สนใจ  
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ตารางท่ี 1 (ตํอ) 

หน่วยงาน บทบาท 
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (ตํอ)  สร๎างเครือขํายกับภาคเอกชนและประชาชนที่อยูํรอบพ้ืนที่

รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาเป็น Forest Management Unit 
(FMU) 

 สนับสนุน สํงเสริม การพัฒนาองค์ความรู๎ นวัตกรรม รํวมกับ
หนํวยงานอื่นๆ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการสวนปุาทั้ง
เชิงนโยบาย การจัดการพ้ืนที่ การแปรรูป และการตลาดอยําง
ครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลคําไม๎เศรษฐกิจ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
(ธกส.) และสถาบันการเงินตํางๆ 

 สนับสนุนทุนเพื่อสร๎างแรงจูงใจแกํเกษตรกรหรือ
ผู๎ประกอบการที่ต๎องการปลูกไม๎เศรษฐกิจ เชํน การสนับสนุน
เงินกูด๎อกเบี้ยต่ํา ธนาคารต๎นไม๎ เป็นต๎น 

ผู๎ให๎ทุนวิจัย เชํน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) เป็นต๎น 

 สนับสนุนงบประมาณวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู๎ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีรวมทั้งการถํายทอดองค์ความรู๎ เพื่อสํงเสริมการ
ปลูกไม๎เศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์ด๎านการสํงเสริมการวิจัย
ไม๎เศรษฐกิจของประเทศ 

 พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมไม๎ที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจไม๎
เศรษฐกิจ 

สถาบันการศึกษา  พัฒนาองค์ความรู๎ นวัตกรรม รํวมกับหนํวยงานอื่นๆ เพ่ือ
พัฒนาเทคนิค วิธีการ ระบบการบริหารจัดการสวนปุาทั้งเชิง
นโยบาย การจัดการพ้ืนที่ การแปรรูป และการตลาดอยําง
ครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลคําไม๎เศรษฐกิจ 

 เป็นที่ปรึกษา แกํทุกหนํวยงานที่ต๎องการการสนับสนุนด๎าน
วิชาการ  

 สนับสนุน สํงเสริม และสร๎างความเข๎าใจ การดําเนินงานการ
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ แกํทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง 

 การจัดอบรมให๎ความรู๎ทางด๎านเทคนิค (hard skill) และ
แนวคิดการสํงเสริม (soft skill) เพ่ือสร๎าง “นักสํงเสริมปุาไม๎
มืออาชีพ” “เกษตรกรต๎นแบบด๎านการปลูกไม๎เศรษฐกิจ” และ 
“ผู๎ประกอบการธุรกิจไม๎เศรษฐกิจต๎นแบบ” 
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ตารางท่ี 1 (ตํอ) 
หน่วยงาน บทบาท 

สถาบันการศึกษา (ตํอ)  เผยแพรํองค์ความรู๎ไม๎เศรษฐกิจแกํสารธารณชนในรูปแบบ
ตํางๆ 

หนํวยงานรับรองด๎านปุาไม๎  
(รวมทั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ.) 

 สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีระบบการจัดการปุาไม๎ เพ่ือการค๎า
ทั่วโลกให๎เหมาะสมมีแนวทางครอบคลุม 3 ประการหลัก คือ 
การจัดการปุาไม๎ที่คํานึงถึงสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสม มีการใช๎
ทรัพยากรปุาไม๎ที่คงไว๎ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของปุา 
และมีความสมดุลทางระบบนิเวศน์ การจัดการปุาไม๎เพ่ือสังคม 
เป็นการชํวยเหลือชุมชนในท๎องถิ่นให๎ได๎รับผลประโยชน์จาก
ปุาไม๎ในระยะยาว และการจัดการปุาไม๎ที่ให๎ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจที่คุ๎มคํา 

 จัดทําหลักสูตรเพื่อสร๎างผู๎ตรวจสอบ (auditor) ด๎านการ
จัดการปุาไม๎ยั่งยืน  

 สนับสนุน สํงเสริม และสร๎างความเข๎าใจ ประชาสัมพันธ์
เผยแพรํความรู๎ ข๎อมูล การดําเนินงานการรับรองการจัดการ
สวนไม๎เศรษฐกิจ แกํทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง 

สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการ
ลงทุน (THAILAND BOARD OF 
INVESTMENT: BOI) 

สนับสนุน กําหนดนโยบายการลงทุนเก่ียวกับธุรกิจสวนไม๎
เศรษฐกิจภายในประเทศโดยเชิญชวนนักลงทุนให๎มีการลงทุนใน
กิจการด๎านไม๎เศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์ตํอเศรษฐกิจของประเทศ 
เชํน การลดหยํอนภาษีนําเข๎าเครื่องจักรตํางๆ มาตรการปลอด
ภาษีเพ่ือการสํงออก การลดหยํอนภาษีเงินได๎นิติบุคคลแกํนิติ
บุคคลที่ลงทุนปลูกไม๎เศรษฐกิจ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนัก
ลงทุนจากตํางประเทศ การสนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงใน
ตํางประเทศ เป็นต๎น  

สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย  สนับสนุนอุตสาหกรรมไม๎เศรษฐกิจของประเทศ ให๎เป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ 

 ให๎การสนับสนุน สํงเสริม การดําเนินงานของ TFCC ที่
ดําเนินการอยูํภายใต๎กรอบของสภาอุตสาหกรรม  
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ตารางท่ี 1 (ตํอ) 
หน่วยงาน บทบาท 

สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
(ตํอ) 

 สํงเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพรํวิชาการและ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม๎เศรษฐกิจ  

 พัฒนา สนับสนุน และเผยแพรํกลไกตรวจสอบสินค๎าจากไม๎
เศรษฐกิจ 

สมาคมผู๎ประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับ
ธุรกิจไม๎เศรษฐกิจ 

 สร๎างและประสานเครือขํายผู๎ประกอบการ เกษตรกร และ
นักวิชาการ ด๎านไม๎เศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู๎ 
เทคโนโลยี และขําวสาร เพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารด๎านไม๎
เศรษฐกิจของประเทศ 

 สนับสนุน สํงเสริม และสร๎างความเข๎าใจ การดําเนินงานการ
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ แกํทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง 

สหกรณ์สวนปุา  สนับสนุนการรวมกลุํมของเกษตรกรผู๎ปลูกไม๎เศรษฐกิจ เพื่อ
สนับสนุนองค์ความรู๎ เทคโนโลยี และการสร๎างกลไกทาง
การตลาด การเพ่ิมโอกาสในการตํอรองด๎านราคา เป็นต๎น 

 สนับสนุน สํงเสริม และสร๎างความเข๎าใจ การดําเนินงานการ
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ แกํทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง 

ภาคเอกชน  ผู๎ผลิตไม๎เศรษฐกิจ 

 สนับสนุนแรงจูงใจแกํเกษตรกรหรือผู๎ประกอบการรายยํอยที่
ต๎องการปลูกไม๎เศรษฐกิจ เชํน การสนับสนุนกล๎าไม๎ราคาถูก 
การประกันราคาไม๎เศรษฐกิจ จุดรับซื้อไม๎ การให๎ความรู๎
ทางการจัดการสวนไม๎เศรษฐกิจแกํเกษตรกร เป็นต๎น 

 สนับสนุนข๎อมูลสารสนเทศไม๎เศรษฐกิจ 

 สํงเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพรํวิชาการและ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม๎เศรษฐกิจ  

 พัฒนาองค์ความรู๎ นวัตกรรม รํวมกับหนํวยงานอื่นๆ เพ่ือ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการสวนปุาทั้งเชิงนโยบาย การ
จัดการพ้ืนที่ การแปรรูป และการตลาดอยํางครบวงจร เพ่ือเพ่ิม
มูลคําไม๎เศรษฐกิจ 

 ให๎การสนับสนุน สํงเสริมองค์กร สมาคม หนํวยงานที่
ดําเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจไม๎เศรษฐกิจ 
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ตารางท่ี 1 (ตํอ) 

หน่วยงาน บทบาท 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สนับสนุนการจัดทําข๎อมูลเกษตรกรผู๎ปลูก พื้นที่ปลูก และ

มูลคําการตลาดสวนไม๎เศรษฐกิจ 
GISTDA  สนับสนุนข๎อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ไม๎เศรษฐกิจ 
กลุํมเครือขํายปุาชุมชนตํางๆ  ดําเนินการปลูก จัดการ ใช๎ประโยชน์ สวนไม๎เศรษฐกิจเพ่ือการ

ใช๎สอยภายในชุมชน 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ 

 สนับสนุน สํงเสริม การพัฒนาตํอยอดผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลคํา
จากสวนไม๎เศรษฐกิจ 

 สนับสนุนการรวมกลุํมเกษตรกร ผู๎ประกอบการสวนไม๎
เศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสวนไม๎เศรษฐกิจ 

 
5.5 กองทุนสนับสนุนเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ 
 

5.5.1 กองทุนพัฒนายางพารา 
 

พระราชบัญญัติ การยางแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได๎ยกเลิกกองทุนสงเคราะห์สวน
ยาง และประกาศจัดตั้ง “กองทุนพัฒนายางพารา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุน
และสํงเสริมการพัฒนายางพารา โดยการใช๎จํายเงินกองทุนให๎กระทําอยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดย
คํานึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นหลัก 

 
“เงินกองทุนพัฒนายางพารา” นั้น ไมํใชํเงินภาษีแตํเป็นการเก็บคําธรรมเนียมการสํงออก

จากผู๎สํงยางพาราออกนอกประเทศ ซึ่งการจัดสรรเงินตาม พ.ร.บ.การยางแหํงประเทศไทย พ.ศ.2558 
มาตรา 49 มีการจัดสรรคําใช๎จํายดังนี้ 

 
(1) คําใช๎จํายในการบริหารงานของ กยท. ในอัตราสํวนจํานวนไมํเกินร๎อยละ 10 

ของเงินกองทุนฯ  
(2) กําหนดคําใช๎จํายในการสํงเสริม สนับสนุน และให๎ความชํวยเหลือเกษตรกร

ชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน ในจํานวนไมํเกินร๎อยละ 40 ของเงินกองทุนฯ  
(3) คําใช๎จํายในการสํงเสริม สนับสนุน และให๎ความชํวยเหลือ เกษตรกรชาวสวน

ยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู๎ประกอบกิจการยาง ให๎กู๎ยืมเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุง
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คุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูป การตลาด การดําเนินการอ่ืนๆเกี่ยวข๎องกับยางพารา และ
อุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต๎น จํานวนไมํเกินร๎อยละ 35 ของเงินกองทุนฯ 

(4) คําใช๎จํายในการสํงเสริม สนับสนุนด๎านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย การ
ค๎นคว๎าทดลองเกี่ยวกับยางพารา จํานวนไมํเกินร๎อยละ 5 ของเงินกองทุนฯ 

(5) คําใช๎จํายในการจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง ไมํเกินร๎อยละ 7 
ของเงินกองทุนฯ หากสวนยางที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด๎วยกฎหมายประสบภัยเสีย
สภาพสวนยาง จะได๎รับเงินชํวยเหลือรายละ 3,000 บาท หรือแม๎แตํกรณีเกษตรกรเสียชีวิต ทายาท
สามารถรับเงินชํวยเหลือรายละ 3,000 บาท เชํนกัน นอกจากนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติ เกษตรกรยังสามารถมากู๎
เงินสวัสดิการไปใช๎เพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อน เชํน การซํอมแซมที่อยูํอาศัย หรือขอนําไปประกอบอาชีพ
เสริมในวงเงินไมํเกินคนละ 50,000 บาท ได๎อีกด๎วย 

(6) คําใช๎จํายในการสํงเสริม สนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไมํเกินร๎อย
ละ 3 ของเงินกองทุนฯ เชํน คําดําเนินการจัดตั้งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การเชื่อมโยงเครือขําย เป็น
ต๎น เพ่ือสร๎างแรงจูงใจให๎สถาบันเกษตรกรมีการพัฒนารํวมกัน สร๎างความเข็มแข็ง ยั่งยืนในการทํากิจกรรม
ตํางๆ 
 

5.5.2 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร อยูํในความรับผิดชอบของสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ซึ่งมีหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างโอกาส เพ่ือให๎เกษตรกรเป็นเจ๎าของที่ดินทํากิน 
และเข๎าถึงปัจจัยการผลิตด๎วยการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให๎ยั่งยืน  ได๎แกํ การสํงเสริมให๎เกิด
เครือขํายความรํวมมือระหวํางองค์กรเกษตรกร ในการทําการเกษตรแบบครบวงจร เพ่ือสร๎างอํานาจใน
การตํอรองเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์สูงสุดตํอเกษตรกร สํงเสริมให๎เกษตรกรสมาชิกองค์กรเกษตรกรเป็น
เจ๎าของที่ดินทํากินและเข๎าถึงปัจจัยการผลิตในการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ เรํงรัดการเสนอแผนและ
โครงการแบบบูรณาการ โดยใช๎ภาคีความรํวมมือ พร๎อมเสนอแผนการแก๎ไขปัญหาหนี้สินด๎วยแผนและ
โครงการฟื้นฟูฯ เพื่อให๎เกิดการอนุมัติโดยเร็ว สนับสนุนให๎องค์กรเกษตรกรกู๎ยืมโดยตรงจากสถาบันการเงิน 
และกองทุนฟ้ืนฟูฯ รับภาระดอกเบี้ยสํวนตําง สํงเสริมการรํวมทุนระหวํางองค์กรเกษตรกร กับกองทุนฟ้ืนฟู
ฯ หรือเครือขํายความรํวมมือตํางๆ 

 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให๎เกิดกระบวนการแก๎ไขปัญหาหนี้สินแกํเกษตรกร โดยองค์กร

เกษตรกร  โดยจัดการหนี้ทั้งระบบทุกราย ทุกบัญชี ให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติที่
เกี่ยวข๎อง โดยรัฐบาลสนับสนุนตามมาตรา 6 และมาตรา 15 (1) แหํงพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร และเกษตรกรผํอนชําระตามสัญญากับกองทุนฟ้ืนฟูฯ องค์กรเกษตรกรเป็นศูนย์กลางใน
การรํวมแก๎ไขปัญหาหนี้แกํเกษตรกรสมาชิก และเรํงรัดการลด/ปลดหนี้ให๎กับเกษตรกรสมาชิก 
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5.6 พันธะกรณีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
  5.6.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 
  เมื่อปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยและประเทศตํางๆ ทั่วโลกรวม 189 ประเทศ รวมตัวกัน
ในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และเห็นพ๎องต๎องกันใน
การตั้งเปูาหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะดําเนินการรํวมกันให๎ได๎ภายใน
ปีพ.ศ. 2558 โดยเปูาหมายดังกลําวเรียกวํา เปูาหมายการพัฒนาแหํงสหัสวรรษ หรือ Millennium 
Development Goals (MDGs) ประกอบด๎วย 8 เปูาหมายหลัก คือ 1) ขจัดความยากจนและความ 
หิวโหย 2) ให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3) สํงเสริมความเทําเทียมกันทางเพศและ
บทบาทสตรี 4) ลดอัตราการตายของเด็ก 5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 6) ตํอสู๎กับโรคเอดส์ มาลาเรีย 
และโรคสําคัญอ่ืนๆ 7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน และ 8) สํงเสริมการเป็นหุ๎นสํวนเพ่ือการ
พัฒนาในประชาคมโลก 
 

เมื่อสิ้นสุดปีพ.ศ. 2558 เปูาหมายการพัฒนาแหํงสหัสวรรษทั้ง 8 ข๎อ กําลังจะสิ้นสุดลง 
โดยประสบความสําเร็จเป็นอยํางดีในหลายประเทศ ซึ่งเพ่ือให๎เกิดความตํอเนื่องของการพัฒนา องค์การ
สหประชาชาติจึงได๎กําหนดเปูาหมายการพัฒนาขึ้นใหมํโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ 
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม ให๎มีความเชื่อมโยงกัน  เรียกวําเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช๎เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแตํเดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด๎วย 17 
เปูาหมายคือ 
 

 เปูาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 
 เปูาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเปูาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น 

และสํงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
 เปูาหมายที่ 3 ทําให๎แนํใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต และสํงเสริมความเป็นอยูํที่ดีของทุก

คนในทุกชํวงอายุ 
 เปูาหมายที่ 4 ทําให๎แนํใจถึงการได๎รับการศึกษาที่ได๎คุณภาพอยํางเทําเทียมและทั่วถึง 

และสํงเสริมโอกาสในการเรียนรู๎ตลอดชีวิตแกํทุกคน 
 เปูาหมายที่ 5 บรรลุถึงความเทําเทียมทางเพศ และเสริมสร๎างพลังให๎แกํสตรีและ

เด็กหญิงทุกคน 
 เปูาหมายที่ 6 ทําให๎แนํใจวําเรื่องน้ําและการสุขาภิบาลได๎รับการจัดการอยํางยั่งยืน และ

มีสภาพพร๎อมใช๎สําหรับทุกคน 
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 เปูาหมายที่ 7 ทําให๎แนํใจวําทุกคนสามารถเข๎าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได๎ ตามกําลัง
ซื้อของตน 

 เปูาหมายที่ 8 สํงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให๎เป็นไปอยําง
ยั่งยืน สํงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการจ๎างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณคําสําหรับทุกคน 

 เปูาหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง สํงเสริมการปรับตัว
ให๎เป็นอุตสาหกรรมอยํางยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 

 เปูาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและระหวํางประเทศ 
 เปูาหมายที่ 11 ทําให๎เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร๎อมรับการ

เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
 เปูาหมายที่ 12 ทําให๎แนํใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 เปูาหมายที่ 13 ดําเนินการอยํางเรํงดํวนเพ่ือตํอสู๎กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 เปูาหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล

สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให๎เป็นไปอยํางยั่งยืน 
 เปูาหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และสํงเสริมการใช๎ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก 

จัดการปุาไม๎อยํางยั่งยืน ตํอสู๎กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 เปูาหมายที่ 16 สํงเสริมให๎สังคมมีความเป็นปกติสุข ไมํแบํงแยก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการ
เข๎าถึงความยุติธรรมโดยถ๎วนหน๎า และสร๎างให๎เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสํวนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับ
ในทุกระดับ 

 เปูาหมายที่ 17 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งในวิธีการปฏิบัติให๎เกิดผล และสร๎างพลังแหํงการ
เป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระดับสากลตํอการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 การดําเนินการในสํวนของประเทศไทยนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎รับมอบหมายให๎เป็นหนํวยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนรํวมกับสํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ลําสุด ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผํานมา ที่ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ได๎มีมติกําหนดให๎มี 30 เปูาประสงค์เรํงดํวนที่จะต๎อง
เรํงรัดดําเนินการในชํวง 5 ปีแรก จากเปูาหมาย 17 ประการและ 169 เปูาประสงค์ ของ SDGs ที่จะต๎อง
บรรลุเปูาหมายภายใน 15 ปี โดยระบุวํา ประเด็นเหลํานี้ล๎วนเป็น “ประเด็นเรํงดํวน” และ“มีผลกระทบสูง”  

 
การสํงเสริมการปลูกสวนไม๎เศรษฐกิจสัมพันธ์กับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกเปูาหมาย 

และจะสอดรับกับประเด็นเรํงดํวนด๎านสิ่งแวดล๎อม (planet) เปูาหมายที่ 13 เปูาประสงค์ที่ 13.1 เสริมภูมิ



 
 

44 

ต๎านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวตํออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และท่ีสําคัญที่สุดคือเปูาหมายที่ 15 เปูาประสงค์ท่ี 15.2 การจัดการปุาอยําง
ยั่งยืน 
 
  5.6.2 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๏าซเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศอยํางตํอเนื่องนั้นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให๎ความสําคัญและเห็นความจําเป็นที่จะต๎องมีการเตรียม
ความพร๎อมในการรับมือกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ด๎วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ.1988) โครงการ
สิ่งแวดล๎อมแหํงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) รํวมกับองค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) จึงได๎จัดตั้งคณะกรรมการระหวําง
รัฐบาลด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: 
IPCC) เพ่ือเป็นหนํวยงานกลางในการศึกษาให๎ข๎อมูลทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในด๎านเทคนิค เศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนสร๎างความรู๎ความเข๎าใจด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากจุดเริ่มต๎นดังกลําว 
อนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change) หรือ อนุสัญญา UNFCCC จึงได๎รับการรับรองเมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2535 (ค.ศ. 1992) และเปิดให๎รัฐภาคีลงนามในอีกหนึ่งเดือนตํอมาระหวํางการประชุม 
United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) หรือที่รู๎จักกันในนาม
ของ Earth Summit ณ นครริโอเดอจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยอนุสัญญา UNFCCC มีผล
บังคับใช๎ตั้งแตํ 21 มีนาคม 2537 (ค.ศ. 1994) ปัจจุบันมีประเทศเข๎ารํวมรวมทั้งสิ้นจํานวน 196 ประเทศ 
(ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558) ซ่ึงประเทศไทยได๎ให๎สัตยาบันเข๎ารํวมเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาเมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2537 และสํงผู๎แทนประเทศเข๎ารํวมการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาฯ (Conference of the 
Parties) หรือ COP ตลอดมา กรอบอนุสัญญา UNFCCC ในมาตรา 2 ได๎กําหนดเปูาหมายสูงสุด 
(Ultimate Objective) ของอนุสัญญาฯ ที่วํา “เพื่อรักษาความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศให้มีค่าคงที่และอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนโดยมนุษย์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ระบบภูมิอากาศโลก”  
 

โดยให๎เป็นไปตามหลักการที่ระบุในมาตรา 3 ของอนุสัญญาที่วํารัฐภาคีควรปกปูองระบบ
ภูมิอากาศเพ่ือประโยชน์ของคนรุํนปัจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติ บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม 
(equity) และเป็นไปตามความรับผิดชอบรํวมในระดับที่แตกตําง (Common but differentiated 
responsibilities: CBDR) และเป็นไปตามขีดความสามารถ (respective capabilities) โดยประเทศ
พัฒนาแล๎วควรเป็นผู๎นําในการตํอสู๎กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก, มปป) 
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5.6.3 การรับรองด้านป่าไม้ (Forest Certification) 
 

การรับรองทางปุาไม๎ (Forest Certification) ได๎มีการพัฒนาตํอจากการประชุม UNCED 
(United Nation Conference on Environment and Development) ที่เมือง Rio de Janeiro, 
ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2535 ซึ่งมีข๎อสรุปรํวมกันที่จะให๎ความสนใจ 3 ประการหลัก 
คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ (Climate 
Change) และ Combat Desertification และได๎มีการกําหนดหลักการปุาไม๎ขึ้นมา (Forest Principles) 
สําหรับเป็นหลักในการนําไปปฏิบัติทั่วโลก  

 
ตํอมามีการรวมตัวกันระหวํางตัวแทนองค์กร สิ่งแวดล๎อม นักวิชาการปุาไม๎ ผู๎ค๎าไม๎ 

องค์กรชุมชนท๎องถิ่น สมาคมปุาชุมชน และสถาบันรับประกันผลผลิตปุาไม๎ รํวมกันจัดตั้งองค์กรที่เรียกวํา 
Forest Stewardship Council หรือ FSC ขึ้นมา เพ่ือสนับสนุนการจัดการปุาไม๎ ที่คํานึงถึงสิ่งแวดล๎อม
ที่เหมาะสม รวมทั้งผลตอบแทนที่ดีตํอภาคเศรษฐกิจและสังคม (Environment, Economic and Social) 
โดยเน๎นถึงการจัดการปุาไม๎ที่ดีและมีเปูาหมายที่จะประเมินและมีการแตํงตั้งผู๎นําการรับรอง (Certifier) 
เพ่ือกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนามาตรฐานระดับชาติ (National Standard) มีแนวทางครอบคลุม 3 ประการ
หลัก คือ การจัดการปุาไม๎ที่คํานึงถึงสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสม มีการใช๎ทรัพยากรปุาไม๎ที่คงไว๎ซึ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพของปุา และมีความสมดุลทางระบบนิเวศน์ การจัดการปุาไม๎เพ่ือสังคม เป็นการ
ชํวยเหลือชุมชนในท๎องถิ่นให๎ได๎รับผลประโยชน์จากปุาไม๎ในระยะยาว และการจัดการปุาไม๎ที่ให๎
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ค๎ุมคํา  

 
5.6.4 อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations 

Convention to Combat Desertification: UNCCD) 
 
ประชากรประมาณหนึ่งพันล๎านคน ในร๎อยประเทศทั่วโลก ประสบปัญหาและผลกระทบ

จากการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและความแห๎งแล๎ง ดังนั้น ในการประชุมสุดยอดของโลก เมื่อปี  
ค.ศ. 1992 ณ เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล สหประชาชาติ จึงมีดําริให๎รําง อนุสัญญา
สหประชาชาติวําด๎วยการตํอต๎านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและความแห๎งแล๎ง ( United Nations 
Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought 
and/or Desertification, Particularly in Africa: UNCCD ) ขึ้น จนมีผลบังคับใช๎ในปี ค.ศ. 1994 ซึ่ง
ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 194 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย มีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทําหน๎าที่เป็นหนํวยประสานการดําเนินการตามอนุสัญญาฯ และได๎มีการจัดตั้งสํานักงานผู๎ประสานงาน
อนุสัญญา UNCCD แตํประชาชนสํวนใหญํของประเทศ ยังไมํคํอยตระหนักถึงปัญหาดังกลําว เนื่องจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไมํวิกฤตจนถึงขั้นทําให๎ขาดแคลนอาหารและน้ําอยํางรุนแรง  
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อนุสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตํอต๎านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และการแก๎ไข
ผลกระทบของภัยแล๎งในประเทศที่ประสบภัยแล๎ง และ / หรือ ประเทศที่มีการแปรสภาพพ้ืนที่เป็น
ทะเลทรายอยํางรุนแรง  การบรรลุวัตถุประสงค์นี้จะต๎องมีการดําเนินกลยุทธ์แบบบูรณาการในระยะยาว ที่
เน๎นการปรับปรุงผลิตภาพของที่ดินและการฟ้ืนฟู การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ําอยําง
ยั่งยืน ไปพร๎อมๆ กันในพื้นที่ท่ีได๎รับผลกระทบ โดยมีหลักการดังนี้ (กรมพัฒนาที่ดิน, มปป.) 

 ภาคีสมาชิกสมควรสร๎างความเชื่อมั่นวําการตัดสินใจในการคิดและดําเนิน

โครงการตํอต๎านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และ/หรือ การบรรเทาผลกระทบจากความแห๎งแล๎ง  

จะกระทําโดยการมีสํวนรํวมของประชาชนและชุมชนท๎องถิ่น โดยการสร๎างบรรยากาศในระดับสูง เพ่ือเอ้ือ

ให๎เกิดการปฏิบัติในระดับประเทศและระดับท๎องถิ่น 

 ภาคีควรปรับปรุงความรํวมมือและการประสานงาน ในระดับอนุภูมิภาค 

ภูมิภาค และระหวํางประเทศ ภายใต๎สํานึกของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นหุ๎นสํวนระหวําง

ประเทศ โดยเน๎นความจําเป็นด๎านทรัพยากรเงิน มนุษย์ องค์กรและวิชาการ 

 ภาคีควร พัฒนาความรํวมมือในทุกๆระดับ ทั้งภาครัฐ ชุมชน องค์กรเอกชน 

และเจ๎าของที่ดิน ภายใต๎สํานึกของความเป็นหุ๎นสํวน เพ่ือสร๎างความเข๎าใจในธรรมชาติและคุณคําของ

ทรัพยากรที่ดินและน้ําที่หายากในพ้ืนที่ที่ได๎รับผลกระทบ และดําเนินการให๎การใช๎ทรัพยากรที่ดินและน้ํา

เป็นไปอยํางยั่งยืน  

 ภาคีควรพิจารณาอยํางรอบคอบถึงความจําเป็นเฉพาะและสถานการณ์ของ

ประเทศภาคีที่กําลังพัฒนาที่ได๎รับผลกระทบ โดยเฉพาะอยํางยิ่งประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาต่ําที่สุด 

 
5.6.5 ข้อตกลงอนุสัญญาว่าด้วยความหลากลายทางชีวภาพ (Convention on 

Biological Diversity: CBD) 
 

อนุสัญญาวําด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นความตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวําง
ประเทศท่ีมีเจตนารมณ์ให๎รัฐบาลทุกประเทศเครํงครัดตํอการรักษาวินัยสิ่งแวดล๎อม ซึ่งหมายถึง แม๎มีความ
ต๎องการอยํางมากที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตํก็ต๎องไมํละเลยการอนุรักษ์ธรรมชาติด๎วย  
อนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือใช๎ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืน และ เพ่ือแบํงปันผลประโยชน์ที่ได๎จากการใช๎ทรัพยากรพันธุกรรม
อยํางเทําเทียมและยุติธรรม เนื้อหาของอนุสัญญาวําด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีลักษณะเป็นกรอบ
นโยบายที่กว๎าง ซึ่งในการดําเนินงานแตํละประเทศจะต๎องจัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนการ
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ดําเนินงานขึ้นเอง ดังนั้น อนุสัญญาฯ จึงได๎เตรียมกลไกการเงิน ซึ่งคือ กองทุนสิ่งแวดล๎อมโลกไว๎สนับสนุน
การดําเนินงานดังกลําวของประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือให๎สัมฤทธิ์ผลดังวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ 

 
อนุสัญญาฯ ได๎มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 และมีการประชุม The 

Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity; COP) เพ่ือมีการหาข๎อยุติ
ในประเด็นขัดแย๎งตํางๆ ทุกปี ประเทศไทยได๎ลงนามรับรองอนุสัญญา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2535 และได๎
ให๎สัตยาบรรณเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 และมีผลบังคับใช๎ตํอประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 
ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีอนุสัญญา ลําดับที่ 188 จาก 190 ประเทศ พันธกรณีของภาคี ไดแ๎กํ 

 
(1) เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งภาคีต๎องดําเนินการ ดังนี้ 

(1.1) ดําเนินการให๎มากที่สุดเทําที่เป็นไปได๎และเทําที่เหมาะสม เพ่ือ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติ อันได๎แกํ การจัดตั้งระบบพ้ืนที่
คุ๎มครองหรือพ้ืนที่ซึ่งต๎องการมาตรการพิเศษ เพ่ือสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและกําหนด
มาตรการเฉพาะเรื่องอีกมากกวําสิบมาตรการ 

(1.2) อนุรักษ์นอกถิ่นที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติ โดยวางมาตรการบํารุงและ
ฟ้ืนฟูชนิดพันธุ์ที่ใกล๎จะสูญพันธุ์ และนํากลับเข๎าสูํถิ่นที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติเดิมอยํางยั่งยืน 

 
(2) เพ่ือให๎มีการใช๎ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยําง

ยั่งยืน กําหนดให๎แตํละภาคี 
(2.1) ต๎องผสานการอนุรักษ์กับการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอยําง

ยั่งยืน ให๎เข๎ากับนโยบายและแผนของชาติ 
(2.2) ต๎องสนับสนุนชุมชนท๎องถิ่นในการจัดทําและปฏิบัติตามมาตรการ

แก๎ไขฟ้ืนฟูในพื้นที่เสื่อมโทรม 
(2.3) ต๎องสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานรัฐและภาคเอกชนในการ

พัฒนาวิธีการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอยํางยั่งยืน 
(3) เพ่ือแบํงปันผลประโยชน์ที่ได๎จากการใช๎ทรัพยากรพันธุกรรมอยํางยุติธรรม

และเทําเทียม อนุสัญญาฯ ได๎ระบุไว๎อยํางชัดเจนวํา “อํานาจในการพิจารณากําหนดการเข๎าถึงทรัพยากร
พันธุกรรม ขั้นอยูํกับรัฐบาลแหํงชาติ” และกําหนดให๎ภาคีต๎อง 

(3.1) พยายามสร๎างเงื่อนไข เพ่ืออํานวยแกํการเข๎าถึงทรัพยากรพันธุกรรม
หากเป็นการใช๎ประโยชน์อยํางเหมาะสมตํอสิ่งแวดล๎อม  

(3.2) วางกลไกในการตํอรองผลประโยชน์บนเงื่อนไขการตกลงรํวมกัน
ระหวํางผู๎ให๎และผู๎ขอใช๎พันธุกรรม 



 
 

48 

(3.3) ให๎ประเทศซึ่งเป็นผู๎ให๎ทรัพยากรพันธุกรรมได๎รับถํายทอดเทคโนโลยี
ซึ่งใช๎ทรัพยากรพันธุกรรมนั้นจากประเทศผู๎รับ ทั้งนี้ บนพื้นฐานแหํงความยุติธรรมและความเสมอภาค 

(4) ประเทศสมาชิกต๎องสนับสนุนทางการเงิน (สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2555) 
 

5.7 การด าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อก าหนดประเด็นและกรอบการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงาน
การพัฒนาไม้เศรษฐกิจครบวงจร  

 
ตั้งแตํต๎นปี 2560 เป็นต๎นมา คณะวนศาสตร์ รํวมกับ สมาคมไม๎โตเร็ว และ กรมปุาไม๎ ได๎เริ่ม

ดําเนินการระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดประเด็นและกรอบการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนา
ไม๎เศรษฐกิจครบวงจร โดยมีการจัดประชุมมาแล๎ว 2 ครั้ง ดังนี้ 

 
 5.7.1 การประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการก าหนดประเด็นและกรอบ การจัดท า

ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาไม้เศรษฐกิจครบวงจร ครั้งที่ 1 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู๎เข๎ารํวมทั้งหมด 90 คน  
(คณะวนศาสตร์, 2560ก) โดยมีบทสรุปวํา  

 
   (1) ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจนั้นมีความสําคัญและ
จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการเสนอให๎อยูํในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ยังมีผู๎เข๎ารํวมประชุมให๎ข๎อสังเกต
สําหรับการระบเุฉพาะไม๎เศรษฐกิจหรือพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจ  

 (2) การเสนอแนวทางในการออกแบบและวางแผนเพ่ือการจัดทํายุทธศาสตร์
โดยใช๎พื้นที่นํา หรือ เศรษฐศาสตร์ ได๎แกํ ปริมาณความต๎องการใช๎ไม๎ ตลาดเป็นโจทย์นํา  

 (3) การเสนอแนวทางในการแบํงกลุํมเพ่ือการจัดทํายุทธศาสตร์ยํอย รวมถึง
แผนกลยุทธ์ กํอนที่จะนํามาบูรณาการแผนรวม โดยมีแนวทางการกําหนดกลุํมยํอยดังนี้ 
    (3.1) พ้ืนที่ ประกอบด๎วยที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชน  

 (3.2) เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการระบบฐานข๎อมูล  
(3.3) การเงินการธนาคาร มาตรการภาษี คาร์บอนเครดิต  

พันธบัตรปุาไม๎ ธนาคารต๎นไม๎  
(3.4) การตลาด ทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ  
(3.5) วิสาหกิจชุมชนและภาคประชาชน 
(3.6) การรับรองปุาไม๎และมาตรการสนับสนุน  
(3.7) โครงสร๎างองค์กร และหนํวยงานบริการกิจการไม๎เศรษฐกิจ  
(3.8) ระเบียบ กฎหมาย วิธีการปฏิบัติ การบังคับ สภาพบังคับ  
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(3.9) สวนยางพารา 
ทั้งนี้จะได๎มีการหารือในการจัดรวมกลุํมเปูาหมาย 

   (4) การเสนอให๎มีการจัดประชุมเพ่ือระดมสมอง การเสนอทิศทางและกรอบการ
ดําเนินงานในกลุํมยํอยที่มีความสําคัญอยํางน๎อย 2 กลุํม คือ (1) กลุํมพ้ืนที่เปูาหมาย และ (2) กลุํม
กฎหมายและการบังคับ โดยให๎พิจารณาจนได๎ข๎อสรุปในด๎านตัวเลขตําง ๆ ที่มีความสําคัญ เพื่อที่จะใช๎เป็น
ตังเลขกลางในพิจารณาและการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านไม๎เศรษฐกิจตํอไป  
   (5) กรมปุาไม๎ จะพิจารณาเพ่ือกําหนดวันจัดประชุมใหญํ เพ่ือระดมสมองและรับ
ฟังความคิดเห็นในแผนงานและยุทธศาสตร์ไม๎เศรษฐกิจ ประมาณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
  5.7.2 การประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการก าหนดประเด็นและกรอบ การจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาไม้เศรษฐกิจครบวงจร ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎ ปรึกษาหารือในประเด็น
หลัก 3 ประเด็น ได๎แกํ 1) พ้ืนที่เปูาหมายปลูกไม๎เศรษฐกิจ 2) แนวทางแก๎ปัญหาและอุปสรรคในการ
สํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจ ในด๎านกฎหมาย และ 3) ตลาดและกลยุทธ์ด๎านการตลาด โดยผลสรุปจากที่
ประชุมมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ (คณะวนศาสตร์, 2560ข) 
 
   (1) พ้ืนที่เปูาหมายปลูกไม๎เศรษฐกิจ 
   จากข๎อมูลของกรมปุาไม๎ พบวํา พ้ืนที่ปลูกไม๎เศรษฐกิจในปัจจุบันมีเนื้อที่รวมกัน
ประมาณ 4.1 ล๎านไรํ แบํงเป็นพ้ืนที่สวนปุาองค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ประมาณ 1.1 ล๎านไรํ และสวนไม๎
เศรษฐกิจของเอกชน/สหกรณ์ สวนปุา/เกษตรกร ฯลฯ อีกประมาณ 3.0 ล๎านไรํ สําหรับพ้ืนที่เปูาหมาย
ปลูกไม๎เศรษฐกิจเพ่ือรองรับปริมาณความต๎องการไม๎อีก 20 ปีข๎างหน๎า ที่คาดการณ์วําจะสูงถึง 156 ล๎าน
ตันตํอปี ซึ่งประมาณการวําต๎องการพ้ืนที่ปลูกไม๎ไมํน๎อยกวํา 50 ล๎านไรํ เมื่อหักพ้ืนที่ปลูกยางพาราใน
ปัจจุบัน 19 ล๎านไรํ (ไม๎ยางพาราถือเป็นไม๎เศรษฐกิจเนื่องจากมีการใช๎ประโยชน์จากไม๎เพ่ือการค๎า) และ
พ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจในปัจจุบัน 4.1 ล๎านไรํ จ าเป็นต้องมีพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มอีกประมาณ 27 ล้านไร่  
ซึ่งพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ พื้นที่ในเขตป่าเศรษฐกิจ เนื้อที่ประมาณ 
14 ล้านไร่ และพื้นที่นอกเขตป่า เนื้อที่ประมาณ 13 ล้านไร่ 
 
   พ้ืนที่เปูาหมายในเขตปุาเศรษฐกิจ จะเป็นพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมในเขตปุาสงวน
แหํงชาติ ซึ่งกรมปุาไม๎ดูแลรับผิดชอบอยูํ ซึ่งตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม๎ 20 ปี ของกรมปุาไมํได๎
กําหนดเปูาหมายพ้ืนที่เพ่ือการฟ้ืนฟูปุาดังกลําวไว๎อยูํแล๎ว เชํน พ้ืนที่ปลูกยางพาราในเขตปุาสงวนฯ ปุา
เสื่อมสภาพลุํมน้ําชั้น 3 4 5 เป็นต๎น สําหรับพ้ืนที่เปูาหมายนอกเขตปุา จะประกอบด๎วยพ้ืนที่นาข๎าวที่ไมํ
เหมาะสมกับการปลูกข๎าว พ้ืนที่ ส.ป.ก. พ้ืนที่สํวนราชการ และพ้ืนที่ดินกรรมสิทธิ์อ่ืนๆ (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 2 พ้ืนทีป่ลูกไม๎เศรษฐกิจและพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือการปลูกไม๎เศรษฐกิจ 
 

พื้นที่ เนื้อที ่(ล้านไร่) 

1.พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
1.1 อ.อ.ป. 
1.2 เอกชน/เกษตรกรรายยํอย/ฯลฯ 

4.1 
1.1 
3.0 

2. พ้ืนที่เปูาหมายปลูกไม๎เศรษฐกิจเพิ่มเติม 
2.1 พ้ืนที่ในเขตปุา (พ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติที่เสื่อมโทรม) 
2.2 พ้ืนที่นอกเขตปุา 

2.2.1 พ้ืนที่นาไมํเหมาะสม (ร๎อยละ 10 ของพ้ืนที ่30 ล๎านไรํ) 
2.2.2 พ้ืนที่ ส.ป.ก. (ร๎อยละ 20 ของพ้ืนที่ 30 ล๎านไรํ) 
2.2.3 พ้ืนที่ดินกรรมสิทธิ์อ่ืนๆ 

27.0 
14.0 
13.0 
3.0 
6.0 
4.0 

3. พ้ืนที่ปลูกยางพารา 19 
รวมทั้งหมด (1+2+3) 50.1 

 
   (2) แนวทางแก๎ปัญหาและอุปสรรคในการสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจ ในด๎าน
กฎหมาย 
    (2.1) การใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตปุาสงวนแหํงชาติเพ่ือการปลูกไม๎
เศรษฐกิจ 

(2.1.1) ทบทวน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535 
เพ่ือให๎เอกชนขออนุญาตปลูกไม๎เศรษฐกิจในปุาสงวน
แหํงชาติได๎ 

(2.1.2) การขออนุญาตใช๎พ้ืนที่ไมํต๎องขอรับความเห็นชอบจาก 
อบต. เพียงแตํแจ๎งให๎อบต. ทราบ 

(2.1.3) ควรแยกกฎหมายออกเป็นสองสํวน คือกฎหมายที่
ควบคุมปุาอนุรักษ์ และกฎหมายสํงเสริมการปลูกปุา
ในพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ 

    (2.2) การทําไม๎ การตัดไม๎และการจําหนําย 
(2.2.1) ยกเลิกไม๎หวงห๎ามในที่ดินกรรมสิทธ์และสิทธิ

ครอบครอง 
(2.2.2)  ไม๎ที่ปลูกในพ้ืนที่ที่ได๎รับอนุญาต (ตามมาตรา 20) ไมํ

ต๎องเสียคําภาคหลวง ให๎เสียเพียงคําเชําที่ดิน 
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(2.2.3) การข้ึนทะเบียนสวนปุา ไม๎ที่ขึ้นทะเบียนต๎องไมํ
กลายเป็นไม๎หวงห๎าม 

(2.2.4)  ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 
2543 เพ่ือให๎เอกชนสามารถสํงออกไม๎ที่ปลูก เพ่ือ
จําหนํายไปยังตํางประเทศได๎ซึ่งรวมถึงไม๎หวงห๎ามด๎วย 
เนื่องจากในปัจจุบันระเบียบของกรมปุาไม๎รับรองเพียง 
อ.อ.ป. 

(2.2.5)  ลดขั้นตอนการขออนุญาตทําไม๎ – นําไม๎เคลื่อนที่ ใน
กฎหมายปุาไม๎และกฎหมายสวนปุาให๎รวดเร็วยิ่งขึน้ 
และอาจนําเทคโนโลยีมาใช๎ในขั้นตอนการขออนุญาต
ตําง ๆ 

(2.2.6)  การกําหนดรูปแบบเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากไม๎ ซึ่งเป็น
ระเบียบที่เกํามาก และไมํเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันอยํางยิ่ง เห็นควรต๎องแก๎ไข โดยเฉพาะใน
ประเด็นการกําหนดขนาด และรูปแบบของ
สิ่งประดิษฐ์ โดยขอให๎กําหนดรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์
ไปเลย ไมํต๎องกําหนดขนาดของไม๎ 

   (2.3) การแปรรูปไม๎ 
(2.3.1)  เลื่อยโซํยนต์ที่ขึน้ทะเบียนแล๎วหากมีการเคลื่อนย๎ายไป

ใช๎นอกพ้ืนที่ไมํควรต๎องขออนุญาตอีก หรืออาจยกเลิก 
พ.ร.บ. เลื่อยโซํยนต์ 

(2.3.2)  การอนุญาตให๎ตั้งโรงงานแปรรูปไม๎ตาม
พระราชบัญญัติปุาไม๎ 
ไมํควรจํากัดเฉพาะไม๎ยางพาราและไม๎อ่ืนจํานวน 13 
ชนิดเทํานั้น หรือควรยกเลิกการกําหนดชนิดไม๎ 

(2.3.3)  การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม๎ ขอให๎ลดขั้นตอนการขอให๎เร็ว
ขึ้น เพราะอาจชํวยขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนได๎ระดับหนึ่ง 

(2.3.4) โรงงานทําชิ้นไม๎สับเพ่ือใช๎เป็นพลังงานชีวมวล ไมํควรจัด
ประเภทเป็นโรงงานแปรรูปไม๎ที่ต๎องขออนุญาต 

   (2.4) มาตรการทางภาษีและมาตรการสนับสนุนปุาเศรษฐกิจ 
(2.4.1) ขอให๎นําคําใช๎จํายในการปลูกปุาของเอกชนทั้งหมดมาเป็น

คําใช๎จํายในการหักลดหยํอนภาษีรายได๎ประจําปี รวมถึงการให๎
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สิทธิประโยชน์ในกรณีเปลี่ยนผู๎ถือกรรมสิทธิ์และมีคําใช๎จําย
เพ่ิมข้ึนจากการปลูก และบํารุงรักษาอยํางตํอเนื่อง 

(2.4.2)  ควรมีมาตรการจูงใจในการปลูกต๎นไม๎ในพ้ืนที่ สปก. ให๎มากขึน้ 
(2.4.3)  ภาครัฐให๎การสนับสนุนด๎านวิชาการ และการปรับปรุงสายพันธุ์

กล๎าไม๎ที่มีคําทางเศรษฐกิจ 
(2.4.4)  ควรมีมาตรการชดเชยรายได๎ที่สูญเสียไปในชํวงแรกของการ

ปลูกปุา เชํน การจัดตั้งกองทุนปลูกปุาพันธบัตรปุาไม๎เป็นต๎น 
(2.4.5)  พ.ร.บ.รํวมทุนในการท ากิจการปลูกปุา ระหวํางรัฐและเอกชน 

ซึ่งกรมปุาไม๎ควรไปศึกษาหาวิธีเพ่ือรํวมมือกับภาคเอกชน ใน
การลงทุนปลูกปุาเศรษฐกิจให๎ได๎ตามเปูาหมาย 

   (2.5) ข๎อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
(2.5.1)  ประเด็นของกฎหมายของกรมปุาไม๎ต๎องไมํไปลิดรอนสิทธิของ

กฎหมายแพํงและพาณิชย์ 
(2.5.2)  ควรมีการวิจัยการแก๎กฎหมายตําง  ๆที่เป็นอุปสรรคตํอการปลูกปุา 
(2.5.3)  ควรเปลี่ยนกฎหมายที่ควบคุมให๎เป็นการสํงเสริมสวนปุาแทน 
(2.5.4) การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ในพ้ืนที่ปุาสงวน ยังมีขั้นตอนที่

ซับซ๎อน 
(2.5.5)  ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย สามารถยื่นขอปรับปรุงกฎหมายได๎ 

   (3) ตลาดและกลยุทธ์ด๎านการตลาด 
    (3.1) การจัดตั้งตลาดกลาง การจัดตั้งตลาดเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์ที่
เกิดขึ้นจากการสํงเสริมการปลูก การจัดตั้งตลาดกลางและตลาดขายไม๎ลํวงหน๎า การคาดการณ์ผลผลิต
ลํวงหน๎า การรักษากลไกการตลาดปูองกันระบบผูกขาด รวมการซื้อ-ขายผํานระบบออนไลน์ 
    (3.2) การรับรองปาุไม๎เศรษฐกิจ การสร๎างและใช๎มาตรฐานการปลูกปุา 
มีการจัดการรับรองอยํางเป็นระบบ 
    (3.3) การใช๎เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎เพ่ือลด
ต๎นทุน ผลิตพลังงานและใช๎อยํางคุ๎มคํา การพัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่อง เพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์ ไมํให๎มีของ
เสียจากกระบวนการผลิต (Zero-waste) 
    (3.4) การจัดเขตพ้ืนที่ปลูก การรวมกลุํมของเกษตรกร และสร๎างนิคม
อุตสาหกรรมไม๎เศรษฐกิจ จัดแบํงพ้ืนที่เขตสํงเสริม การรวมกลุํมเพื่อลดต๎นทุนภาคการขนสํง สํงเสริมจัดตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมไม๎ในเขตให๎สอดคล๎องกับพ้ืนที 
    (3.5) การสร๎างกองทุนชดเชยสิ่งแวดล๎อม สร๎างแรงจูงใจในการปลูกไม๎
เศรษฐกิจในแงํของการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ชดเชยคําเสียโอกาสในการปลูกไม๎สนับสนุนกองทุนทางด๎าน
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ภาษีสิ่งแวดล๎อม จํายคืนผลตอบแทนสําหรับการรักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อม (Payment for  
Ecosystem Services; PES) 
    (3.6) การสร๎างบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมไม๎เศรษฐกิจ สร๎างบุคลากร
เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไม๎ ให๎ความรู๎แกํผู๎เกี่ยวข๎อง สร๎างอาชีพธุรกิจทางด๎านวิชาการปุาไม๎ 
    (3.7) การพัฒนาระบบสารสนเทศครบวงจร พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ให๎สามารถเข๎าถึงได๎อยํางรวดเร็วถูกต๎อง และทันสมัย สร๎างฐานข๎อมูลเพ่ือการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการ 
    (3.8) การจัดตั้งคณะกรรมนโยบายไม๎เศรษฐกิจแหํงชาติ  จัดตั้ง
คณะกรรมการ บริหารจัดการไม๎เศรษฐกิจ ควบคุมดูแลโดยเฉพาะ เสนอให๎นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและ
มีทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม เพ่ิมความสามารถในการติดตํอประสานงาน 
    (3.9) การสร๎างฐานงานวิจัย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอยํางยั่งยืน 
การติดตามประเมินผลการทํางาน และการวิจัยเชิงนโยบาย 
    (3.10) การเพ่ิมราคาไม๎เศรษฐกิจ สร๎างแรงจูงใจในการปลูกไม๎
เศรษฐกิจด๎วยราคา ปูองกันการซื้อขายแบบผูกขาด 
    (3.11) การจัดตั้งกลุํมสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพให๎แกํองค์กร 
บริษัท เอกชนที่ทําหน๎าที่สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ การกําหนดใบอนุญาต 
 

6| กรอบแนวทาง/กิจกรรมการด าเนินงาน 
 
6.1 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข๎อมูลไม๎เศรษฐกิจที่จําเป็นตํอการวางแผนการจัดการ เชํน 

ข๎อมูลพื้นที่ปลูกไม๎เศรษฐกิจและพ้ืนที่มีศักยภาพในอนาคต ข๎อมูลความต๎องการและผลิตผลผลิตภัณฑ์จาก
สวนไม๎เศรษฐกิจ กฎระเบียบ ข๎อกฎหมาย รวมทั้งรวบรวมข๎อมูลปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบตํอการ
สํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจ จากเอกสารการประชุม สัมมนา การสัมภาษณ์ข๎อมูลเชิงลึกจากผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย 

 
6.2 วางแผน กําหนดขอบเขต ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการดําเนินงาน และระยะเวลาการดําเนินงาน

โครงการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
 
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร คํานึงถึงการ

สนองตอบตํอนโยบายในการพัฒนาประเทศและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ได๎แกํ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (2560-2579) แผนเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมระยะ 20 ปี (2560-2579) รํวมกับข๎อกําหนดและความจําเป็นตํอการ
สํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจอ่ืนๆ มุํงเน๎นไปที่การเสริมสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันโดยมอง 
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ไม๎เศรษฐกิจเป็นฐานทั้งระบบ ตั้งแตํแหลํงผลิตไปจนถึงผู๎บริโภค โดยต๎องเป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม โดยนําข๎อมูล ข๎อเท็จจริง มาประเมินถึงศักยภาพ/ความต๎องการโอกาสพัฒนาไม๎เศรษฐกิจ 
มาตรการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ รวมถึงความพร๎อมทางพ้ืนที่และเครื่องมือ/กลไก ในการบริหารจัดการ เพ่ือ
กําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจรระยะ 20 ปี ของประเทศ
ไทย (ภาพท่ี 3) 

 

 
 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 

2561-2579) 
 

6.3 จัดหมวดหมูํประเด็นปัญหา อุปสรรคที่ได๎รับ เพ่ือกําหนดกรอบประเด็นสําคัญ จากนั้นจัดการ
ประชุมหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เกษตรกร หนํวยงานภาคเอกชน หนํวยงานด๎านการเ งิน รัฐวิสาหกิจ 
หนํวยงานราชการ และนักวิชาการผู๎สนใจการปลูกปุาเศรษฐกิจ เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการ
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

 
6.4 รวบรวมข๎อมูล ประเด็น ที่ได๎จากการจัดประชุมมาทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รํวมกับข๎อมูล

ในข๎อ 1 เพ่ือยกรํางยุทธศาสตร์ไม๎เศรษฐกิจฯ และแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดถึงความเรํงดํวน กรอบ
ระยะเวลาดําเนินการและผู๎รับผิดชอบ โดยกําหนดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ที่จะต๎องบรรลุ
วัตถุประสงค์ให๎ได๎ภายใน พ.ศ. 2579 (ระยะเวลา 20 ปี เริ่มจาก พ.ศ. 2561 -2579) โดยแผนยุทธศาสตร์
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และแผนปฏิบัติงานจะถูกกําหนดขึ้นให๎ครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน๎มไม๎เศรษฐกิจในอนาคต
และเป็นแผนที่มุํงเน๎นให๎เกิดการสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจโดยอาศัยกลไกทางด๎านการเงิน กฎหมาย 
(ถ๎าจําเป็นต๎องตรากฎหมายขึ้นมาใหมํ) ระเบียบวิธีปฏิบัติฯ  

 
6.5 ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นตํอรํางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

สํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจครบวงจร โดยผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 1 ครั้ง โดยมีกลุํมเปูาหมายได๎แกํ เกษตรกร 
หนํวยงานภาคเอกชน หนํวยงานด๎านการเงิน รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานราชการ (กรมปุาไม๎ กรมสํงเสริม
การเกษตร สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร องค์การยางฯ) และ
นักวิชาการผู๎สนใจการปลูกปุาเศรษฐกิจ จํานวน ไมํน๎อยกวํา 150 คน 

 
6.6 พิจารณาทบทวนรํางยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 

2561 – พ.ศ. 2579) ตามความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากที่ประชุม และจัดประชุมรํวมกับผู๎ทรงคุณวุฒิ
ด๎านการปลูกปุาเศรษฐกิจ กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรจํานวน 5 ทําน จํานวน 1 ครั้ง เพ่ือรับฟัง
ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะตํอรํางยุทธศาสตร์ฯ และนําข๎อเสนอแนะจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องและ
ผู๎ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุงรํางแผนยุทธศาสตร์ฯ  

 
6.7 จัดทํารายงานและแผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ 
 

 กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-
2579) แสดงดังภาพที่ 4 
 

 
 
ภาพที่ 4 กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) 
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7| ผลการด าเนินงาน 
 
 7.1 การจัดหมวดหมู่ประเด็นส าคัญด้านการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 
 

จากการรวบรวมข๎อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร ระเบียบกฎเกณฑ์ และประเด็นจากการประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือในการกําหนดประเด็นและกรอบ การจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาไม๎เศรษฐกิจ
ครบวงจร ครั้งที่  1 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู๎เข๎ารํวมทั้งหมด 90 คน และ การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สามารถสรุปประเด็น
สําคัญเพ่ือนํามาหารือกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห๎อง
ประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปุาไม๎ ได๎ 4 ประเด็น ได๎แกํ   

 
(1) ด๎านกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และการปรับรูปองค์กรขับเคลื่อนการสํงเสริม

ไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร  
(2) กลไกทางการเงินและตลาดเพื่อสนับสนุนการสํงเสริมปลูกไม๎เศรษฐกิจ  
(3) การรับรองปุาไม๎และมาตรการสนับสนุน  
4) เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการระบบฐานข๎อมูล  
 
มีสาระสําคัญและประเด็นยํอยดังตารางที่ 3 ถึง 6 
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ตารางที่ 3  สาระสําคัญและประเด็นยํอยด๎านกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และการปรับรูปองค์กร
ขับเคลื่อนการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

 
กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และการปรับรูปองค์กรขับเคลื่อน 

การส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร” 
สาระส าคัญและประเด็นย่อย 
1. การใช๎ประโยชน์ท่ีดิน 

 ทบทวน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2535 เพื่อให๎เอกชนขออนุญาตปลูกไม๎เศรษฐกิจในปุาสงวนแหํงชาติได ๎

 การขออนุญาตใช๎พื้นที่ไมํต๎องขอรบัความเห็นชอบจาก อบต. เพียงแตํแจ๎งให๎อบต. ทราบ 

 แยกกฎหมายออกเป็นสองสํวน คือ กฎหมายควบคุมปุาอนุรักษ์และกฎหมายสํงเสริมการปลูกไม๎ในพื้นที่เอกสาร
สิทธ์ิ 

2. กระบวนการ 
    2.1 การทําไม๎ การตัดไม๎ และ การจําหนําย 

 ยกเลิกไม๎หวงห๎ามในท่ีดินกรรมสิทธ์และสิทธิครอบครอง 

 กําหนดใหไ๎ม๎ที่ปลูกในพ้ืนท่ีที่ได๎รบัอนุญาต (ตามมาตรา 20) ไมํต๎องเสียคําภาคหลวง ให๎เสียเพียงคําเชําท่ีดิน 

 การขึ้นทะเบียนสวนปุา: ไม๎ที่ขึ้นทะเบียนต๎องไมํกลายเป็นไม๎หวงห๎าม 

 ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่11 มกราคม พ.ศ. 2543 เพื่อให๎เอกชนสามารถสํงออกไม๎ที่ปลูก เพือ่
จําหนํายไปยังตํางประเทศได๎ ซึ่งรวมถึงไม๎หวงห๎ามด๎วย (ปัจจุบันระเบียบของกรมปุาไม๎รับรองเพียง อ.อ.ป.) 

 ลดขั้นตอนการขออนุญาตทําไม๎ – นําไม๎เคลื่อนที ่

 ปรับปรุงระเบียบรูปแบบสิ่งประดษิฐ์จากไม๎ โดยเฉพาะในประเด็นการกําหนดขนาดไม ๎
    2.2 การแปรรูปไม ๎

 เลื่อยโซํยนต์ที่ขึ้นทะเบยีนแล๎วหากมีการเคลื่อนย๎ายไปใช๎นอกพื้นที่ไมํควรต๎องขออนุญาตอีก  

 ยกเลิก พ.ร.บ. เลื่อยโซํยนต ์

 การอนุญาตใหต๎ั้งโรงงานแปรรูปไม๎ตามพระราชบญัญัติปาุไม๎ ไมํควรจํากัดเฉพาะไม๎ยางพาราและไม๎อืน่
จํานวน 13 ชนิดเทําน้ัน หรือ  ควรยกเลิกการกําหนดชนิดไม ๎

 ลดขั้นตอนการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม๎ เพราะอาจชํวยขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนไดร๎ะดับหนึ่ง 

 โรงงานทําช้ินไม๎สับเพื่อใช๎เป็นพลังงานชีวมวล ไมํควรจัดประเภทเป็นโรงงานแปรรูปไม๎ที่ต๎องขออนุญาต 
2.3 อื่น 

 ประเด็นกฎหมายของกรมปุาไม๎ตอ๎งไมํไปลิดรอนสิทธิของกฎหมายแพํงและพาณิชย์ 

 ควรมีการวิจยัการแก๎กฎหมายตําง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคตํอการปลูกปุา 

 ผู๎มีสํวนไดส๎ํวนเสีย สามารถยื่นขอปรับปรุงกฎหมายได๎ 
3. การปรับรูปองค์กร 

 การจัดตั้งคณะกรรมนโยบายไมเ๎ศรษฐกิจแหํงชาติ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการไม๎เศรษฐกิจ  

 การจัดตั้งกลุํมสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ การกําหนดใบอนุญาต 



 
 

58 

ตารางท่ี 4  สาระสําคัญและประเด็นยํอยด๎านการตลาด กลไกทางการเงิน มาตรการภาษีและอ่ืนๆ 
 

การตลาด กลไกทางการเงิน มาตรการภาษีและอื่นๆ 
สาระส าคัญและประเด็นย่อย 
1. มาตรการทางภาษ ี

 การนําคําใช๎จํายในการปลูกปุาของเอกชนทั้งหมดมาเป็นคาํใช๎จํายในการหักลดหยํอนภาษีรายได๎
ประจําปี  

 มาตรการชดเชยรายได๎ทีสู่ญเสียไปในชํวงแรกของการปลูกปาุ เชํน การจัดตัง้กองทุนปลูกปาุ   
พันธบัตรปุาไม๎ เป็นตน๎ 

 การสร๎างกองทุนชดเชยสิง่แวดลอ๎ม สร๎างแรงจูงใจในการปลูกไมเ๎ศรษฐกิจในแงํของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม ชดเชยคําเสียโอกาสในการปลูกไม๎สนับสนุนกองทนุทางด๎านภาษสีิ่งแวดล๎อม จาํยคืน
ผลตอบแทนสําหรับการรักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อม (Payment for Ecosystem Services; 
PES) 

2. ตลาดและกลยทุธ์ด๎านการตลาด 

 การจัดตั้งตลาดกลางและตลาดขายไม๎ลํวงหน๎า 

 การเพิ่มราคาไม๎เศรษฐกิจ สร๎างแรงจูงใจในการปลูกไม๎เศรษฐกจิด๎วยราคา ปูองกันการซื้อขายแบบ
ผูกขาด 

 การซื้อ-ขายผํานระบบออนไลน ์
 

 
ตารางท่ี 5  สาระสําคัญและประเด็นยํอยด๎านการรับรองปุาไม๎และมาตรการสนับสนุน 

การรับรองป่าไม้และมาตรการสนับสนุน 
สาระส าคัญและประเด็นย่อย 
1. มาตรฐาน 

 การรับรองปุาไม๎เศรษฐกิจ การสร๎างและใช๎มาตรฐานการปลูกปุา มีการจัดการรับรองอยํางเปน็ระบบ 

 การจัดทําตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลสําหรับการรับรองมาตรฐานการจัดการปาุไม๎อยํางยัง่ยืน
ของประเทศไทย (Criteria & Indicators) 

2. กระบวนการ 

 พ.ร.บ.รํวมทุนในการทํากิจการปลูกปาุ ระหวํางรัฐและเอกชน 

 มาตรการจูงใจในการปลูกต๎นไมใ๎นพื้นที่ สปก. 

 การจัดเขตพื้นที่ปลูก การรวมกลุํมของเกษตรกร และสร๎างนิคมอุตสาหกรรมไม๎เศรษฐกิจ 

 การสร๎างบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมไม๎เศรษฐกิจ สร๎างบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมไม๎ ให๎ความรู๎แกํผู๎เกี่ยวข๎อง สร๎างอาชีพธุรกิจทางดา๎นวชิาการปุาไม๎ 

 



 
 

59 

ตารางท่ี 6  สาระสําคัญและประเด็นยํอยด๎านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการระบบฐานข๎อมูล 
 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการระบบฐานข้อมูล 
สาระส าคัญ 

 การใช๎เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎เพื่อลดต๎นทุน ผลิตพลังงานและใช๎
อยํางคุ๎มคํา การพัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่อง เพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์ ไมํให๎มีของเสียจาก
กระบวนการผลิต (Zero-waste) 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศครบวงจร พัฒนาระบบสารสนเทศ ให๎สามารถเข๎าถึงได๎อยําง
รวดเร็วถูกต๎อง และทันสมัย สร๎างฐานข๎อมูลเพ่ือการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการ 

 การนําเทคโนโลยีมาใช๎ในขั้นตอนการขออนุญาตตําง ๆ 

 การสร๎างฐานงานวิจัย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอยํางยั่งยืน การติดตามประเมินผลการ
ทํางาน และการวิจัยเชิงนโยบาย 

 
 
 7.2 การประชุมจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร 
 
 หลังจากได๎ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข๎องด๎านการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแล๎ว ดําเนินการประชุมเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นของภาคสํวนตําง เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปุาไม๎ จํากัด กรมปุาไม๎ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู๎เข๎ารํวม
ทั้งหมด 139 คน (ภาคผนวกที่ 1)  จาก 37 หนํวยงาน (ตารางที่ 7) มีรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธานในพิธี การประชุมแบํงเป็น 
4 ชํวง (ภาคผนวกท่ี 2) ดังนี้ 
 
 ชํวงที่ 1  ชํวงพิธีการ  และ มอบนโยบายการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร โดย 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ประธานในพิธี 
 ชํวงที่ 2 ชี้แจง ทบทวนสถานภาพไม๎เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดย หัวหน๎าคณะที่ ปรึกษา  
(ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน๎า ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์) ดังภาคผนวกท่ี 3 
 ชํวงที่ 3 แบํงกลุํมระดมความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ทิศทาง และกรอบดําเนินงานการ 
 ชํวงที่ 4 สรุปผลการระดมความคิดเห็นของแตํละกลุํม 
 บรรยากาศการประชุมแสดงดังภาพท่ี 5 และ สรุปการประชุมแสดงดังตารางที่ 7-10 
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ตารางที่ 7 หนํวยงานที่เข๎ารํวมการประชุมจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปุาไม๎ 
จํากัด กรมปุาไม๎ 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน (คน) 

1 กรมปุาไม๎ 42 

2 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 4 

3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 2 

4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 

5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 

6 ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับปุา ( RECOFTC ) 1 

7 สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย สํานักงานการรับรองไม๎เศรษฐกิจไทย (TFCC) 3 

8 การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย 3 

9 องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 2 

10 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ 6 

11 Greenland And Good Life Co.,Ltd. 2 

12 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 1 

13 เครอืเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) 6 

14 บริษัท เอเชียไบโอแมส จํากัด (มหาชน) 2 

15 บริษัท แหลมเขา วู๎ดชิพ จํากัด 1 

16 บริษัท โกลบัล วู๏ดชิป จํากัด 1 

17 บริษัท กรีนแลนด์ แอนด์ กู๏ด ไลฟ์ จํากัด 2 

18 บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด 2 

19 บริษัท สมาชิกสํงเสริม จํากัด 1 

20 บริษัท อินด์แม็คกรุ๏ป จํากัด 2 

21 บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด 2 

22 บริษัทสวนกิตติ จํากัด 1 

23 สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต๎ 4 

24 สมาคมธนาคารไทย 1 
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ตารางท่ี 7 (ตํอ) 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน (คน) 

25 สมาคมธุรกิจไม๎โตเร็ว 1 

26 สมาคมธุรกิจไม๎ยางพาราไทย 1 

27 สมาคมศิษย์เกําวนศาสตร์ 2 

28 สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชน จํากัด 3 

29 สหกรณ์สวนปุาลพบุรี 3 

30 ผู๎ประกอบการสวนปุา/เกษตรกร 6 

31 ธนาคารต๎นไม๎ 1 

32 กลุํมไม๎ขุดล๎อมตําบลชะอม 1 

33 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 2 

34 เครือขํายภาคประชาสังคมกลุํมสิทธิชุมชนสลุยหงษ์เจริญ 4 

35 มูลนิธิธนาคารต๎นไม๎ 2 

36 สวนสามไท 1 

37 สื่อมวลชน 8 

รวม 139 
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ภาพที่ 5    การประชุมจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร วันที ่

25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปุาไม๎ จํากัด กรมปุาไม ๎
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ภาพที่ 5 (ตํอ) 
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ตารางท่ี 8 สรุปประเด็นกลุํมยํอยที่ 1 กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และการปรับรูปองค์กรขับเคลื่อน
การสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

 
พื้นที่รัฐ 

พื้นที่เอกชน 
ยังไม่มีอะไรรองรับ 

ป่าสงวนที่อนุญาตให้เอกชน/
เกษตรกรใช้ประโยชน์  
(สปก. สทก. คทช.) 

แนวทางการขับเคลื่อน 

 ยกเลิก มติ ครม.  
8 ก.ย. 2535 เพ่ือให๎
สามารถอนุญาตให๎มีการ
ปลูกต๎นไม๎ในพ้ืนที่ปุา
สงวนได ๎

 มาตรา 20 ที่เก่ียวกับการ
ขออนุญาตเป็นการเพ่ิม
โอกาส 

แนวทางการขับเคลื่อน 

 ใช๎เงื่อนไขกฎเกณฑ์
เหมือนพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ 
พ้ืนที่เป็นของรัฐ ไม๎เป็น
ของผู๎ปลูก  

 สร๎างแรงจูงใจโดยใช๎
ภาษีหรือการเก็บคําเชํา 

 ลดขั้นตอนการขอ
อนุญาต 

 พัฒนามาตรการทาง
การเงินหรือ
เศรษฐศาสตร์ เชํน  
การขายคาร์บอน 

แนวทางการขับเคลื่อน 

 ปลูกอะไร ชนิดไม๎ทุก
ชนิดคุมด๎วยกฎหมาย
แพํงและพาณิชย์  

 แก๎ มติ ครม. 11 ม.ค. 
2543 เป็นเรื่องเก่ียวกับ
การสํงออกไม๎และสร๎าง
แรงจูงใจ 

 แก๎ไขกฎหมายการข้ึน
ทะเบียนซับซ๎อน เชํน 
การข้ึนทะเบียนเพ่ือผลิต
ไม๎แปรรูป 

 เสนอ พรบ. ไม๎เศรษฐกิจ
แหํงชาติ ยกเลิกความ
เป็นไม๎หวงห๎ามในพ้ืนที่
กรรมสิทธิ์ 

 ยกเลิกมาตรา 7 พรบ. 
ปุาไม๎ 2484 

 การข้ึนทะเบียนสวนปุา
เพียง 1 ครั้ง และให๎มี
ระบบฐานข๎อมูลผู๎ปลูก
ไม๎ โดยมีองค์กรที่ดูแล
ด๎านไม๎เศรษฐกิจดูแล 

Note 
การจัดการคนที่อยูํในปุาสงวน  
นิรโทษกรรมโดยมีข๎อแม๎วําจะต๎อง
ปลูกปุาเทํานั้น 

 
   



 
 

65 

ตารางท่ี 9 สรุปประเด็นกลุํมยํอยท่ี 2 กลไกทางการเงินและตลาดเพื่อสนับสนุนการสํงเสริมปลูก 
ไม๎เศรษฐกิจ 

 
ประเด็น ศักยภาพและโอกาส จุดอ่อน/ปัญหา

อุปสรรค 
แนวทางการ
ขับเคลื่อน 

ปัจจัยเงื่อนไข
ความส าเร็จ 

มาตรการทางการคลัง 
1. ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร๎าง 

เป็นการจัดเก็บภาษีใน
อัตราที่แตกตํางกัน โดย
ที่ดินท่ีถูกใช๎เพื่อการปลูก
ปุาจะมีอัตราภาษีทีต่่ํากวํา
การใช๎ประโยชน์ท่ีดินเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น เชํน พื้นที่
รกร๎างวํางเปลํา ท่ีพัก
อาศัย โรงงาน
อุตสาหกรรม เลี้ยงสตัว์ 
เป็นต๎น  

 ปัจจุบันยังไมมํีการ
กําหนดอัตราภาษีที่ดินท่ี
ใช๎เพื่อการปลูกปุา ซึ่ง
ควรพิจารณาถึงประเด็น
ตํางๆ เชํน อัตราภาษี
ตามขนาดพื้นท่ีปลูกปุา 
เป็นต๎น 

 ศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
กําหนดอัตราภาษีที่ดิน
ที่เหมาะสมสําหรับ
การใช๎ที่ดินปลูกปุา 

 กระทรวงการคลัง
เห็นชอบ 

 กฎหมายการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินมีการ
ปรับเปลีย่น 

 2. การขอคืน
คําใช๎จํายในการ
ปลูกหรือการให๎
สิทธิในการหัก
ลดหยํอนภาษ ี

เป็นการขอคืนคําใช๎จํายใน
การปลูกต๎นไม๎ หรือการนํา
คําใช๎จํายในการปลูกมาหัก
คําใช๎จํายและหักลดหยํอน
ภาษีเป็นอีกรูปแบบการ
ดําเนินการทางภาษีท่ี
กระทําได๎  

 ปัจจุบันยังไมมํีการ
กําหนดอัตราการคืน
คําใช๎จํายในการปลูกไม ๎

 ควรมีการพิจารณา
ด๎วยวําโครงการประเภท
ใดท่ีสามารถนํามาขอคืน
คําใช๎จํายได๎ เชํน 
โครงการ CSR 

 ควรพิจารณาเกณฑ์
ในการขอคืนคําใช๎จํายใน
การปลูกปุา เชํน 
วัตถุประสงค์ในการปลูก 
วงเงินสูงสูดในการขอคืน 
เป็นต๎น 

 ศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
กําหนดอัตราขอคืน
คําใช๎จํายในการปลูก
หรือการให๎สิทธิในการ
หักลดหยํอนภาษ ี

 กระทรวงการคลัง
เห็นชอบ 
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ตารางท่ี 9 (ตํอ) 
 

ประเด็น ศักยภาพและโอกาส จุดอ่อน/ปัญหา
อุปสรรค 

แนวทางการ
ขับเคลื่อน 

ปัจจัยเงื่อนไข
ความส าเร็จ 

มาตรการทางการคลัง 
3. การใช๎เงิน
อุดหนุนโดยรัฐ 

เป็นการให๎เงินอุดหนุนเพื่อ
การดํ า เนินการปลูกปุ า
เศรษฐกิจผํานโครงการ
ของรั ฐ  โ ดยผู๎ เ ข๎ า รํ ว ม
โครงการจะได๎รับเงินเพื่อ
สนับสนุนการปลูกปุาและ
การดูแลปุาเป็นรายปี และ
จ ะ ต๎ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม
หลักเกณฑ์ของโครงการ
อยํางเครํงครัด 

 ความโปรํงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ศึกษาเงื่อนไขและ
เกณฑ์ที่เหมาะสมใน
การให๎เงินอุดหนุน 

 จัดทําเป็นโครงการ
นํารํอง 

 หนํวยงานท่ีดูแล
การใช๎เงินอุดหนุนฯ 
ต๎องมีความโปรํงใส  

 มีระบบการตดิตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีด ี

มาตรการทางการเงิน 
1. กองทุน
สํงเสริมปลูกไม๎
เศรษฐกิจ 

เป็นการจัดตั้งกองทุนโดย
การระดมทุนจากแหลํง
ตํางๆ เชํน รายได๎จากขาย
ไม๎และผลิตภัณฑ์ ไม๎ ไป
ตํางประเทศ พันธบัตรปุา
ไ ม๎   ค า ร์ บ อ น เ ค ร ดิ ต 
คํ า ต อ บ แ ท น ด๎ า น ก า ร
ให๎บริการด๎านนิเวศ (PES) 

 แหลํงเงินตํางๆ ที่จะ
ระดมเข๎ากองทุนต๎องมี
ความชัดเจน 

 ยังไมํมีกําหนดเกณฑ์
และเงื่อนไขของกองทุน
ฯ ในการปลูกไม๎
เศรษฐกิจ 

 ศึกษาเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการนําเงิน
จากแหลํงตํางๆ เพื่อ
นํามาเข๎ากองทุน
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ 

 ศึกษาและกําหนด
เกณฑ์และเง่ือนไขของ
กองทุนฯ ในการปลูก
ไม๎เศรษฐกิจ 

 การศึกษารูปแบบ
ของการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนในการปลูกปุา
เมื่อรับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ 

 นโยบายรัฐบาล
ชัดเจน 

 มีหนํวยงาน
รับผิดชอบโดยตรง 

 กฎหมาย/ระเบียบ
ตํางๆ ที่เป็นอุปสรรค
ในการปลูก การตัดไม๎ 
การขนสํงไม๎ และการ
สํงออกไม๎ มีการ
ปรับปรุงแก๎ไข 

 ผู๎มีสํวนไดส๎ํวนเสีย
ยินดีจํายเงินเข๎า
กองทุนฯ เชํน ผู๎ซื้อ
พันธบัตรปุาไม ๎ผู๎
ปลดปลํอยมลพิษ 
ผู๎ประกอบการไม/๎
เอกชนสํงออกไม๎ เป็น
ตน 
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ตารางท่ี 9 (ตํอ) 
 

ประเด็น ศักยภาพและโอกาส จุดอ่อน/ปัญหา
อุปสรรค 

แนวทางการ
ขับเคลื่อน 

ปัจจัยเงื่อนไข
ความส าเร็จ 

มาตรการทางการเงิน 
2. ธนาคาร
ต๎นไมโ๎ดย  
ธ.ก.ส. 

เป็นกลไกทางการเงินที่จะ
ให๎คนปลูกต๎นไม๎มีหลักค้ํา
ประกันที่ดินที่มีการปลูก
ต๎ น ไ ม๎  โ ด ย จ ะ มี ก า ร
ประเมินมูลคําต๎นไม๎เพื่อใช๎
เป็นหลักทรัพย์ ไปขอกู๎
เงิน/ชุมชนสามารถเข๎าถึง
ได๎งําย 

 เกณฑ์การประเมิน
มูลคําต๎นไม ๎

 เงินสนับสนุน
ธนาคารคารต๎นไม๎ยังมี
คํอนข๎างน๎อย 
 

 ศึกษาและพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน
มูลคําต๎นไม๎ทีเ่ป็น
มาตรฐานและไดร๎ับ
การยอมรับ 
 

 กระทรวงการคลัง/
ธนาคารแหํงประเทศ
ไทยมีนโยบาย
สนับสนุน 

 เพิ่มเงินสนับสนุน
ธนาคารต๎นไม๎ของ ธ.
ก.ส. เชํน ลดการนํา
เงิน ธ.ก.ส. เข๎า
กระทรวงการคลัง  
แล๎วนํามาสนับสนุน
โครงการธนาคาร
ต๎นไม ๎

3. การปลํอยกู๎
เงินดอกเบี้ยต่ํา
เพื่อการปลูกปุา 

ส ร๎ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห๎ กั บ
ผู๎สนใจปลูกไม๎เศรษฐกิจ 

เจ๎าหน๎าท่ีธนาคารยังไมํ
เข๎าใจในการประเมิน
ผลตอบแทนการปลูกปาุ 

พัฒนาระบบการ
ประเมินผลตอบแทน
การปลูกสวนปุาที่ได๎
เป็นมาตรฐานและ
ได๎รับการยอมรับ 

กระทรวงการคลัง/
ธนาคารแหํงประเทศ
ไทยมีนโยบาย
สนับสนุน (อาจให๎
ธนาคารของรัฐนํารํอง
กํอน) 

ด้านการตลาด 
1. ตลาดกลาง
ซื้อขายไม๎
ภายในประเทศ 

ตลาดกลางค๎าไม๎ จะทํา
หน๎าท่ีเป็นตลาดกลางรับ
ซื้อหรือจําหนํายไม๎ทํอน 
ไม๎ฟืน เศษไม๎ และ
ผลิตภณัฑ์ไม๎จากสวนปุา
เศรษฐกิจ โดยกระจายไป
ตามภมูิภาคตํางๆ 
ภายในประเทศ 

 กองทุนซื้อขายไม๎ที่
ดําเนินการยังมีคํอนข๎าง
น๎อย 

 ระบบและกลไกใน
การตรวจสอบแหลํงไม๎ที่
มีการซื้อขายอาจยังไมํมี
ประสิทธิภาพเทําที่ควร 

 ศึกษาและพัฒนา
ระบบและกลไกใน
การซื้อไม๎ขายตลาด
กลาง 

 สํงเสริมการจัดงาน
ตลาดไม๎ประจําป ี

 ปรับแก๎กฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง 

 มีกองทุนซื้อขายไม๎
เพียงพอ 

 มีระบบและกลไก
ในการตรวจสอบไม๎ที่
มีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 9 (ตํอ) 
 

ประเด็น ศักยภาพและโอกาส จุดอ่อน/ปัญหา
อุปสรรค 

แนวทางการ
ขับเคลื่อน 

ปัจจัยเงื่อนไข
ความส าเร็จ 

ด้านการตลาด 
2. ตลาดซื้อขาย
ไม๎ตํางประเทศ 

ตลาดตํางประเทศมีความ
ต๎องการไมส๎ูง 

 เอกชนไมํสามารถ
สํงออกไม๎สักทํอนได๎ 
ยกเว๎น อ.อ.ป. 

 ขาดภาพทาง
การตลาด ต๎องรู๎วําแตํละ
ปีมีการนําเข๎า-สํงออก
เทําไหรํ รู๎ปริมาณไม๎
นําเข๎า ไทยซื้อมา-ขาย
ไปเทําไร 

 ข๎อจํากัดด๎านการ
รับรองไมส๎วนปุา 

 พัฒนาระบบการ
รับรองไม๎ที่มมีาตรฐาน
และได๎รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาต ิ

 ศึกษาระบบตลาด
ไม๎ทั้งหมดเพื่อการ
วางแผนจัดการตลาด 

 แก๎กฎหมายให๎
เอกชนสามารถสํงออก
ไม๎สักทํอน 

 ระบบกลไกในการ
ตรวจสอบการสํงออก
ไม๎ทีม่ีประสิทธิภาพ 

 ระบบรับรองไม๎
สวนปุาที่มีมาตรฐาน
และได๎รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาต ิ

3. ตลาดซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต 

สนองตอบการลดการ
ปลดปลํอยกาซเรือน
กระจกของโลก 

 การซื้อขายคาร์บอน
เครดติยังเป็นภาคความ
สมัครใจ 
 

 ควรมีการศึกษา
วิธีการประเมินการ
ปลดปลํอยและการ
เก็บกักคาร์บอนใน
ภาคสํวนตํางๆ ให๎
ถูกต๎องและเป็นที่
ยอมรับ เชํน 
ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคปุาไม ๎ภาคเกษตร 
ฯลฯ 

 ศึกษาตลาดซื้อ
ขายคาร์บอนเครดติที่
แท๎จริง 

 รัฐบาลต๎องมี
นโยบายให๎มีการซื้อ
ขายคาร์บอนเครดติ
ภาคบังคับ 
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ตารางท่ี 9 (ตํอ) 
 

ประเด็น ศักยภาพและโอกาส จุดอ่อน/ปัญหา
อุปสรรค 

แนวทางการ
ขับเคลื่อน 

ปัจจัยเงื่อนไข
ความส าเร็จ 

มาตรการอื่นๆ 
 การสนับสนุน
การลงทุนของ 
BOI  

สนับสนุนการลงทุนในภาค
ธุรกิจสวนปุา เ ชํน การ
สนั บ สนุ น กิ จ ก า ร ผ ลิ ต
เ ช้ื อ เ พลิ ง ชี ว ภ า พจ า ก
เซลลูโลส ที่ควรจะได๎รับ
การสนับสนุนโดยได๎รับ
การยกเว๎นภาษีเป็นเวลา
ตํอเนื่อง 8 ปี  ซึ่งเป็นการ
ชํวยกระตุ๎นให๎ธุรกิจการ
ปลูกไม๎เศรษฐกิจทั้งระบบ
สามารถขับเคลื่อนไปได๎ดี
ขึ้น  

  ปรับแก๎กฎหมาย/
ระเบียบทีเ่กี่ยวข๎องกับ
การสํงเสริมการลงทุ
ภาคปุาไม ๎

การประกันภัย
ไม๎ที่ปลูก 

เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎กับ
ผู๎ปลูกไม๎เศรษฐกิจ 

 ยังขาดมาตรการ
แนวทางในการรับ
ประกันภัยไม๎ที่ปลูก 

 ไมํมีหนํวยงานใด
ดําเนินการเรื่องนี ้

ศึกษามาตรฐานแนว
ทางการรับประกันภัย
ที่ปลูก 

กฎหมายที่เกีย่วข๎อง
ต๎องได๎รับการแก๎ไข 
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ตารางท่ี 10 สรุปประเด็นกลุํมยํอยที่ 3 การรับรองทางด๎านปุาไม๎ 
 

ศักยภาพและโอกาส จุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการขับเคลื่อน ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ 

1. การรับรองปุาไม๎เศรษฐกิจ การสรา๎งมาตรฐานการปลูกปาุ มีการจดัการรับรองอยํางเป็นระบบ 
2. การจัดทําตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผลระดับชาต ิ
- ตลาดมีความต๎องการ

ไม๎ที่ได๎รับการรับรอง
มากขึ้น 

- ลูกค๎าเป็นผู๎ที่ร๎องขอให๎
ผํานการรับรอง 

- คําใช๎จําย 
- ความยุํงยาก (ระเบียบ, 

กฎหมาย) 
- เอกสารสิทธ์ิ 
- ใช๎เวลามากในการเริ่มต๎น

หรือดําเนินการ 
- ไมํรูเ๎ริ่มจากตรงไหน 

- มีการรวมกลุํม 
- คํอยเป็นคํอยไป (จาก

งํายไปยาก ชาตไิป
นานาชาติ) 

- รวม FLEGT + For.Cer 
- C&I ชาติและนานาชาต ิ
- เพิ่มแรงจูงใจด๎านราคา 
- ขาดความตํอเนื่อง 
- แนะนําการจดัการ 

สวนปุา 
- ทําให๎เป็นกิจวัตร 
- รัฐต๎องสนับสนุน 

- มาตรฐานระดับชาต ิ
- มีองค์กรให๎คําปรึกษา/
ชํวยเหลือ/สํงเสริม 

- สหกรณ์ต๎องเข๎มแข็ง 
- กระบวนการทางกฎหมาย
ต๎องปรับเปลีย่นรวดเร็ว 

- การมีสํวนรํวมของ
ภาคเอกชน 

- ติดอาวุธทางปัญญา 
- ดําเนินการเชิงรุก 

3. พ.ร.บ.รํวมทุนในการทํากจิกรรมการปลูกปุาระหวํางรัฐและเอกชน 
- ความรํวมมือของ

ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

- สนับสนุนเงินทุนในการ
ดําเนินการรํวมกัน
ระหวํางภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

- แนวทาง/โครงการ
ต๎นแบบ 

 

- การดําเนินการขาดความ
ตํอเนื่อง (เอกชนดูภาพรวม
ในระยะสั้น) 

- ภาคเอกชนเข๎ารํวมมีจํากัด 
(ภาคเอกชนขนาดกลาง 
และขนาดใหญํ) 

- ทัศนคติที่มีตํอหนํวยงาน
ของรัฐ  

- ความเสีย่ง (สัญญา, 
กฎหมาย) 

- มุมมองของภาคเอกชน 
(มุํงเน๎น CSR) เชํน ปลูกไว๎
แล๎วจะดาํเนินการตัด อาจ
ทําให๎สังคมมองวําทําลายปุา 

- การนํา พ.ร.บ. รํวมทุนมาใช๎ 
- เงื่อนไขชัดเจน และตอบ

สังคมได ๎

- ใช๎ในการลดหยํอนภาษ ี
- แปลงต๎นไม๎เป็นทุน 
- ลดขั้นตอนในการ

ดําเนินงาน (เข๎าใจงําย) 
- MOU ต๎องชัดเจน 
- ภาครัฐควรให๎ความรู๎ 

สร๎างความเข๎าใจท่ี
ถูกต๎องให๎กับประชาชน 
ที่เกี่ยวกับไม๎เศรษฐกิจ 

- การบริหารจัดการเงิน
คําภาคหลวงให๎กลับมา
เป็นกองทุน 

- รัฐควรจัดตั้งกองทุน 
 

- ความยากงํายในการ
ดําเนินการ 

- ความรํวมมือของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

- กฎระเบียบที่เอ้ือประโยชน์
ตํอการรับรอง 

- การประชาสัมพันธ์ ให๎ความรู๎ 
แกํผู๎ประกอบการ 

- กองทุนสวนยาง 
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ตารางท่ี 10 (ตํอ) 
 

ศักยภาพและโอกาส จุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการขับเคลื่อน ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ 

4. มาตรการจูงใจในการปลูกต๎อนไม๎ในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. 
- โครงการรองรับ 

(ธนาคารต๎นไม๎) 
- การจัดตั้งกองทุนจาก

เงินภาคหลวง 

- ความเชื่อถือ 
- ความไมํชัดเจนของพื้นที่

กรมปุาไม๎และกรมอุทยาน 
- ทัศนคต ิ

- ราคาสูง (ประกันราคา
ขั้นต่ํา) 

- เกณฑ์ในการกาํหนด
ราคาให๎เป็นธรรม 

- ตลาดรองรับชัดเจน 
- ได๎รับสวัสดิการจาก

ภาครัฐ 
- มาตรการยกเว๎นภาษ ี
- การเก็บ premium จาก

ไม๎และผลิตภัณฑ์จากไม ๎
- การเก็บ premium จาก

ไม๎และผลิตภัณฑ์จากไม ๎
- การเก็บ premium จาก

กองทุนน้ํามัน เชื่อมโยง
กับการกักเก็บคาร์บอน 

- การเก็บ premium จาก
ไฟฟูาพลังนํ้า (ไมํมีปาุไมํ
มีน้ํา) 

**rateในการเก็บไมํ
เทํากันข้ึนอยูํกับ rotation 

- ระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ทรัพยากร 
- บุคคล 
- นโยบายสนับสนุน 

5. การจัดเขตพื้นที่ปลูก การรวมกลุมํของเกษตรกร 
- การรวมกลุํมของ

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
- การสนับสนุนจาก

ภาครัฐ 
- การเพิ่มอํานาจในการ

ตํอรอง 
- เกิดข๎อตกลงในทิศทาง

เดียวกัน สําหรับการ
จัดการในกลุมํ  

- การลดขั้นตอนและ
ต๎นทุนการดําเนินงาน 

- การครอบครองที่ดิน 
- เงินทุน 
- การศึกษาและการเข๎าถึง 
- ขั้นตอนในการดําเนินงาน

ยุํงยากและใช๎เวลานาน 
- ประเภทของที่ดินของรัฐ 
- ขาดการชํวยเหลือจาก

ภาครัฐ 
- เวลาในการดําเนินงานท่ี

ตรงกัน (อาชีพท่ีแตกตําง
กัน) 

- ผู๎นําชุมชน 
- การประชาสัมพันธ์ 
- กฎระเบียบ 
- การดําเนินการเชิงรุก
จากภาครัฐ 

- รายได๎เสริมเพิ่มอาชีพ 
- ความสามัคคีของชุมชน 
 

- ผู๎นํา (เจ๎าภาพ) 
- งบประมาณ 
- ระเบียบทีไ่มํซับซ๎อน 
- องค์ความรู๎ของผู๎นํา 
- ระบบการจัดการที่ด ี
- ความต๎องการรํวมกันในการ
แก๎ปัญหา 

- ความเหมาะสมของพื้นที ่
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ตารางท่ี 10 (ตํอ) 
 

ศักยภาพและโอกาส จุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการขับเคลื่อน ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ 

6. การสร๎างบุคลากรและหนํวยงานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไม ๎
- มีความเป็นไปได ๎
- การดําเนินงานท่ี

สะดวกขึ้น 
- อํานวยความสะดวกตํอ

ผู๎ประกอบการ 
 

- ความรู ๎
- งบประมาณที่จํากัด 
- จํานวนบุคลากรตรวจการ
น๎อย 

- การสร๎างความเข๎าใจ 
 

- มีการจัดอบรม 
- การรวมกลุํมให๎ชาวบ๎าน 
- หนํวยงานอิสระ 

(traning) 
- กํากับโดยภาครัฐ 
- การประชาสัมพันธ์ 
- รักษามาตรฐาน 

(มาตรฐานสากล) 
- การทบทวนระบบอยําง

สม่ําเสมอ 
- ความสามารถและ

ศักยภาพของบุคลากร 
- เงินทุนในการดําเนินงาน 

(งบประมาณ) 
- แผนงานท่ีชัดเจนและมี

การขยายตัว 
- สร๎างความนําเชื่อถือ

และการยอมรับของ
องค์กร 

- วิสัยทัศน์ 
- ความรู๎และความสามารถ 
- งบประมาณ 
- ผู๎นํา (เจ๎าภาพ) 
- พันธมิตร (ความรํวมมือจาก

ภาครัฐและเอกชน) 
- การกําหนดบทบาทที่ชัดเจน 
- ความรํวมมือในระดับสากล 
(เครือขําย)  
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ตารางท่ี 11 สรุปประเด็นกลุํมยํอยที่ 4 เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการฐานข๎อมูล 
 

ศักยภาพและโอกาส จุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการขับเคลื่อน ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ 

1. การจัดการระบบฐานข๎อมลู 
- ความสะดวกในการ

เข๎าถึงระบบฐานข๎อมลู 
- มีข๎อมูลที่กระจายอยูํใน

ทุกหนํวยงาน 

- ข๎อมูลบางสํวนยังเป็น
ความลับทําให๎ประชาชนไมํ
สามารถเข๎าถึงได ๎

- การเข๎าถึงข๎อมูลด๎วย
อินเตอร์เนต็ยังไมํครอบคลุม
ประชากรบางกลุมํ 

- ขาดหนํวยงานท่ีรวบรวม
ข๎อมูลให๎มีข๎อมลูที่ตรงกัน 

 

- การวางแผนการจัดการ
ระบบฐานข๎อมลูให๎
สอดคล๎องกับสถานการ
ปัจจุบันเพื่อเป็นแนว
ทางการวางแผนใน
อนาคตอยํางครบวงจร 

- ความรํวมมือจาก
หนํวยงานตํางๆที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดทํา
ฐานข๎อมูล 

- การพัฒนาฐานข๎อมูล
อยํางตํอเนื่อง 

- มีฐานข๎อมูลที่ตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชน 

- การนําข๎อมูลไปใชํในการ
ตัดสินใจหรือการวาง
แผนการผลติ 

2. เทคโนโลยี  
       2.1 เทคโนโลยีการปลูกและการผลิต 
- ตลาดมคีวามต๎องการไม๎

เศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง 
- ชุมชนบางพื้นที่สามารถ

รวมกลุมํในการปลูก
สวนปุาได ๎

 
 

- ประชาชนขาดความเข๎าใจ
ในเรื่องการเลือกชนิดพันธุ์ท่ี
เหมาะสมกับพื้นที ่

- ปัจจัยแวดล๎อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปสํงผลให๎ชนิด
พันธุ์ท่ีมีอัตราเติบโตดี มี
อัตราการเติบโตที่ลดลง 

- การปรับปรุงพันธุ์ให๎
เหมาะสมพื้นท่ีนั้นๆ 

- มีการประเมินผลการ
ปลูกและผลผลิตอยําง
ตํอเนื่อง เชํน รถติด
laserเพื่อใช๎ประเมิน
คุณภาพและสุขภาพของ
ต๎นไม๎  

- ลดต๎นทุนการปลูก 

- ได๎ผลผลิตทีม่ีคุณภาพตรง
ตามความต๎องการของตลาด 

- การจัดการอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

- เชื่อมโยงผลผลิตที่ได๎รับตั้งแตํ
ต๎นน้ําถึงปลายน้ํา 
 

 



 
 

74 

ตารางท่ี 11 (ตํอ) 
 

ศักยภาพและโอกาส จุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการขับเคลื่อน ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ 

2. เทคโนโลยี  
       2.3 เทคโนโลยีการตลาด 
- การสื่อสารในปัจจุบัน
สามารถเข๎าถึงได๎งําย เชํน 
โทรทัศน ์อินเตอรเ์น็ต สื่อ
สิ่งพิมพ์ เป็นต๎น  

- ผลผลิตมรีาคาต่ําเนื่องจากมี
การสํงเสริมการปลูกท่ีไมไํด๎
คํานึงถึงผลในระยะยาว 

- ประชาสมัพันธ์ให๎ถึง
ระดับชุมชนเพื่อสร๎าง
ความเข๎าใจให๎ตรงกนั  

- ผลผลติที่ไดต๎รงความ
ต๎องการของผู๎บริโภคทําให๎มี
ราคาที่นําพอใจ  

2. เทคโนโลยี  
       2.4. การพัฒนาแอพพลิเคชัน โปรแกรม และสื่อออนไลน ์

เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อออนไลน์ที่มีประโยชน์ตํอประชาชน ได๎แกํ (1) RFD single window ซึ่ง เป็นสื่อออนไลน์
จากกรมปุาไม๎ รองรับการขออนุญาตตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการปลูกไม๎เพื่อสะดวกแกํผูป๎ระกอบการรายยํอย (2) ธนาคารต๎นไม๎ 
คือ แอพพลิเคชันที่สามารถรวบรวมข๎อมูลของต๎นไม๎ทุกต๎น ตั้งแตํการเติบโตจนกระทั้งประเมินราคาของไม๎ต๎นนั้นๆ ( 3) 
ห๎องเรียน E-learning เป็นต๎น  อยํางไรก็ตามควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน โปรแกรม และสื่อออนไลน์ ให๎ตรงความ
ต๎องการของประชาชน เชํน (1) โปรแกรมวางแผนการปลูก (ปลูกชนิดอะไร, จํานวนเทําไร) (2) โปรแกรมประเมินราคา 
(สามารถประเมินราคาลํวงหน๎าตามอายุไม๎ที่มากข้ึน) 

 
 7.3 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ
แบบครบวงจร วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจงรัก 
ปรีชานนท์ ช้ัน 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
 
 รวบรวมข๎อมูล ประเด็น ที่ได๎จากการจัดประชุมมาทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์  รํวมกับข๎อมูลที่
เกี่ยวข๎อง เพ่ือยกรํางยุทธศาสตร์ไม๎เศรษฐกิจฯ และแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดถึงความเรํงดํวน กรอบ
ระยะเวลาดําเนินการและผู๎รับผิดชอบ โดยกําหนดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ที่จะต๎องบรรลุ
วัตถุประสงค์ให๎ได๎ภายใน พ.ศ. 2579 (ระยะเวลา 20 ปี เริ่มจาก พ.ศ.  2561-2579) โดยแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานถูกกําหนดขึ้นให๎ครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน๎มไม๎เศรษฐกิจในอนาคตและ
เป็นแผนที่มุํงเน๎นให๎เกิดการสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจโดยอาศัยกลไกทางด๎านการเงิน กฎหมาย (ถ๎า
จําเป็นต๎องตรากฎหมายขึ้นมาใหมํ) ระเบียบวิธีปฏิบัติฯ ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นตํอ
รํางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจครบวงจร เมื่อวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห๎องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจงคล๎าย วรพงศธร รองอธิบดี 
กรมปุาไมเ๎ป็นประธาน ผู๎รํวมประชุมทั้งหมด 178 ทําน (ภาคผนวกท่ี 4) จาก 42 หนํวยงาน (ตารางท่ี 12)  



 
 

75 

ตารางที่ 12 รายชื่อหนํวยงานที่เข๎ารํวมการประชุมรับฟังความคิดเห็นตํอ (รําง) ยุทธศาสตร์และแผนงาน
การสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 
16.00 น. ณ ห๎องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปีคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน (คน) 

1 กรมปุาไม๎ (สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎และสํวนกลาง) 71 

2 กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 7 

3 กรมวิชาการเกษตร 4 

4 กรมพัฒนาที่ดิน 4 

5 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 6 

6 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 

7 สํานักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ 1 

8 การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย  6 

9 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ 5 

10 องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 2 

11 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 

12 บริษัท สยามฟอเรสทรี 2 

13 บริษัท ไทยออร์คิดส์แล็บเอสเตท จํากัด 2 

14 บริษัท คันนา จํากัด 1 

15 Greenland And Good Life Co., Ltd. 4 

16 บริษัท ธนพัฒน์ อินเตอร์ โซเชียล มีเดีย จํากัด 2 

17 กลุํมบริษัทสวนกิตติ 3 

18 ก๎องฟูาปราณีตไม๎ 1 

19 บริษัท เอคโคํ เทรนด์ อินเตอร์ จํากัด 1 

20 บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จํากัด 1 

21 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 1 

22 บมจ.มติชน 1 

23 บริษัท โกลบัล วู๏ดชิป จํากัด 1 
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ตารางท่ี 12 (ตํอ) 
 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน (คน) 

24 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) 1 

25 สหกรณ์สวนปุา 6 

26 สมาคมการค๎าชีวมวลไทย 1 

27 สมาคมธุรกิจไม๎โตเร็ว 2 

28 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1 

29 สมาคมศิษย์เกําวนศาสตร์ 4 

30 หอการค๎าไทย 2 

31 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 2 

32 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 6 

33 กลุํมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 1 

34 บริษัท สยามดีเวลลอปเม๎นต์ จํากัด 1 

35 สภาเกษตรกรแหํงชาติ 2 

36 กลุํมไม๎ขุดล๎อมตําบลชะอม 1 

37 ธนาคารต๎นไม๎ 2 

38 ผู๎ประกอบการ/เกษตรกร/ประชาชน 7 

39 บริษัทสวนปุาสวนมนตรีจํากัด 1 

40 บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด 1 

41 
สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 

42 
สํานักงานการรับรองไม๎เศรษฐกิจไทย สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศ
ไทย 1 

รวม 178 
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การประชุมแบํงเป็น 4 ชํวง (ภาคผนวกท่ี5) คือ 
  ชํวงที่ 1 ชํวงพิธีการ 
 ชํวงที่ 2 วิเคราะห์สถานการณ์  โอกาส และศักยภาพการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร และ
กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร โดย หัวหน๎าคณะที่ปรึกษา
จัดทํายุทธศาสตร์ฯ  ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน๎าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ 
(ภาคผนวกที่ 6) และ (รําง) ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร ระบบและ
กลไกการถํายทอดแผนไปสูํการปฏิบัติ โดย ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ภาคผนวกท่ี 7) 
 ชํวงที่ 3 รับฟังความคิดเห็นตํอ (รําง) ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจฯ 
 ชํวงที่ 4 สรุปประเด็น 
 จากการประชุมสามารถสรุปประเด็นแยกรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
  7.3.1 ภาพรวม (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
 

1) ยังมองเห็นไมํชัดวําเมื่อทําแผนเสร็จแล๎วประชาชนจะได๎อะไร ในปีไหน และ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ 20 ปีอยํางไร ยกตัวอยํางเชํน การขอ
งบประมาณของภูมิภาคตํางๆ  

2) ประเทศไทยมีสัดสํวนกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการบริโภคไม๎ทั้งโลก (Global 
wood consumption) เพ่ือใช๎เป็นคําในการวัดการเพ่ิมการสํงออกหรือมูลคําของไม๎เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
จากแผนฯ  

 ในสํวนของ wood supplies มีปุาของรัฐ (public forest) และ 
ปุาเอกชน (private forest) แตํไมํได๎แยกกฎหมายให๎เหมาะสมกับลักษณะปุาที่แตกตํางกันทั้งการบริหาร
จัดการและลักษณะพ้ืนที่ ควรจะมีการกําหนดพื้นทีปุ่าของรัฐที่จะเพ่ิมข้ึนเป็น KPI ด๎วย 

 ต๎องวัดการสร๎างมูลคําเพ่ิมของปุาเศรษฐกิจให๎ได๎เมื่อแปรรูปจากไม๎สูํ
ผลิตภัณฑ์ตํางๆ 

3) นิยามของปุาเศรษฐกิจกับปุาอนุรักษ์จะต๎องชัดเจน 
4) ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกไม๎เศรษฐกิจสําคัญ ได๎แกํ ไม๎สัก ไม๎ยูคาลิปตัส 

และไม๎ไผํ ซึ่งควรจะมียุทธศาสตร์เฉพาะของไม๎แตํละชนิด เพราะมีความแตกตํางกับทั้งพ้ืนที่ปลูก การใช๎
ประโยชน์ และรูปแบบการสํงเสริม รวมไปถึงการสํงเสริมงานไม๎ในท๎องถิ่นด๎วย โดยอาจจะแยกผู๎ลงทุนราย
ยํอยและรายใหญํด๎วย 

5) ควรกลําว/บรรจุ เรื่องการสํงเสริมอุตสาหกรรมไม๎เศรษฐกิจเพ่ิมเติมเพราะเป็น
ปัจจัยสําคัญตํอการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมไม๎มีฐานที่กว๎างสามารถเพ่ิมรายรับด๎านเศรษฐกิจ
ของประเทศได๎ 
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6) เนื่องจากใช๎คําวําแผนสําหรับไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร ควรให๎ความสําคัญกับ
วนเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง สวนปุา (home garden) ด๎วย เพื่อเปิดโอกาสให๎เอกชนที่มีพ้ืนที่จํากัด ซึ่งจะ
มีความหมายตํางจากรูปแบบการลงทะเบียนสวนปุาที่มีอยูํเดิม 

7) ในแผนชาติและแผนเศรษฐกิจฯ ยังขาดการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของประเทศใน
ด๎านการเติบโตของพืช ควรกลําวถึงเรื่องนี้ไปในบทนําหรือวิเคราะห์สถานการณ์ 

8) การใช๎งบประมาณของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนไม๎เศรษฐกิจ จะทําอยํางไรเพ่ือดึง
เอางบจังหวัด กลุํมจังหวัด อบจ. มาใช๎ได๎ 

9) ยุทธศาสตร์นี้ควรมุํงไปที่พ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เพ่ือขจัดปัญหาด๎านกฎหมายที่
ควบคุมไม๎ในปุา 

10) ปรับยุทธศาสตร์ให๎ลําดับตาม value chain ของไม๎เศรษฐกิจดีหรือไมํ เพ่ือให๎
ภาคสํวนตํางๆ เข๎าใจวําหนํวยงานของตนเองเก่ียวข๎องกับงานไหน  

11) ควรกลําวถึงการใช๎ประโยชน์ non timber product ไว๎ในแผนด๎วย 
12) ควรแยกยุทธศาสตร์ออกเป็นสองสํวนตามประเภทผู๎ปลูก คือ เกษตรกร และ 

ผู๎ประกอบการ ซึ่งมีพ้ืนฐานและควรมีวิธีดําเนินการที่ตํางกัน 
13) ขาดการเชื่อมโยง SDGs และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติข๎ออื่นด๎วย ได๎แกํ 

2 3 4 5 6  
14) ขาดภาพการมองในอนาคต 20 ปี วําองค์กรจะพัฒนาเป็นอยําไรใน 20 ปี 

ข๎างหน๎า 
15) ประเด็นเรื่อง climate change ยังไมํเน๎นมาก 
16) ขาดความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
17)  อยากให๎มีข๎อมูล SWOT ประกอบ ในภาพรวม 
18)  ควรวิเคราะห์ value chain จองไม๎เศรษฐกิจให๎ครอบคลุมทุกด๎าน เพราะ

ปัจจุบันจะให๎ความสําคัญกับการได๎มาซึ่ง logs เป็นหลัก ยังไมํครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจ การทําไม๎ 
อุตสาหกรรมไม๎ เยื่อ กระดาษ NTFP การค๎าไม๎อยํางไร ไม๎เฟอร์นิเจอร์ ไม๎กํอสร๎าง เป็นต๎น 

 
7.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 
 

1) การพิจารณาเรื่องการปรับปรุงและออกกฎหมายเพ่ิมเติม 
 การออก พรบ. หรือ กฎกระทรวง ควรรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและชาวบ๎าน  
 ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข๎องกับการบังคับใช๎กฎหมายด๎วย 
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 สําหรับสํวนของการเงิน การคลัง เป็นสํวนที่ต๎องปรับปรุงกฎหมาย ควรมี
สํวนรวมของ 4 ภาคสํวนหลัก ได๎แกํ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และองค์กรอิสระ เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพและให๎ข๎อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2) การตํอใบอนุญาตตําง  ๆควรมีความรวดเร็วมากกวํานี้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ตํางจังหวัด 
3) ควรเปิดโอกาสให๎ภาคเอกชนมีสํวนรํวมในการกําหนดหรือปรับปรุงกฎหมาย 
4) ข๎อกําหนดที่ควรมีการปรับปรุงหรือยกเลิก  
 ระเบียบการอนุญาตโรงงาน  
 ระเบียบควบคุมการทําไม๎เฉพาะสําหรับไม๎ปลูก  
 พรบ. เลื่อยยนต์ การขออนุญาตออกนอกพ้ืนที่  
 ไมํควรกําหนดไม๎หวงห๎ามในพ้ืนที่ของเอกชน…ไม๎สัก ยางนา พะยูง ฯล 
 การขออนุญาตให๎ทําไม๎ในแปลงปลูก 

5) เงื่อนไขการอนุญาตปลูกไม๎เศรษฐกิจในปุาสงวนแหํงชาติที่เสื่อมโทรมที่
เหมาะสมกับขนาดธุรกิจโดยคํานึงถึงต๎นทุน 

 
7.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 
 

1) ควรบรรจุเรื่องระบบวนเกษตร การปลูกไม๎เศรษฐกิจตามหัวไรํปลายนา ฯล ไว๎
ในยุทธศาสตร์นี้ด๎วย 

2) ควรตั้งเปูาหมายแยกให๎ชัดเจนระหวํางพ้ืนที่รัฐและพ้ืนที่เอกชน เพ่ือให๎เกิดการ
จัดรูปแบบการบริหารจัดการให๎สอดคล๎องกับลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

 
  7.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบตลาด 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
 

1) การยกเลิกหรือลดภาษีการสํงออกไม๎แปรรูป ไม๎บาง (veneer) ปัจจุบันร๎อยละ 
40 ซึ่งมากเกินไป 

2) การสํงออกไม๎สักในปัจจุบันสํงออกได๎เฉพาะ อ.อ.ป. ควรสนับสนุนให๎พื้นที่ที่มี
กรรมสิทธิ์สามารถสํงออกไม๎สักได๎ เปิดการสํงออกอยํางเสรี เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุํน 

3) โครงการที่  3.3.7 โครงการสํงเสริมองค์กรรัฐ/เอกชนใช๎ไม๎จากปุาปลูก
ภายในประเทศ ให๎หนํวยงานใช๎ไม๎ เชํน กฟผ. ทําสัญญาซื้อขายไม๎สับที่ปลูกภายในประเทศเข๎าโรงงาน  
ชีวมวล โดยมีหนํวยงานสํงเสริม คือ กรมปุาไม๎ สํงเสริมให๎ชุมชนปลูกปุาเป็นกรณีพิเศษ 
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4) โครงการที่ 3.3.3 โครงการจัดทําระบบฐานข๎อมูลอุตสาหกรรมที่ใช๎ไม๎ ควร
ประสานความรํวมมือกับกระทรวงพาณิชย์ กรมสํงเสริมการสํงออก และสภาอุตสาหกรรม เพ่ือประสาน
ความรํวมมือในการรวบรวมข๎อมูลที่ถูกต๎องและชัดเจน 

5) การสํงเสริม BOI ปลูกไม๎โตเร็วและอ่ืนๆ 
6) การแปลงต๎นไม๎เป็นทุน (สินทรัพย์) 
7) การประกนัภัยสวนปุา 
 

  7.3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจ 
 

1) ควรให๎ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับสังคม เพ่ือสร๎าง
แรงจูงใจในการปลูกไม๎เศรษฐกิจ และการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

2) ควรมี Pilot project หลายรปูแบบ และกระจายไปตามภูมิศาสตร์ที่แตกตําง
กันของประเทศ 

3) จะ balance ระหวํางเกษตรกรและผู๎ประกอบการอยํางไร 
4) แผนงาน 4.1 เสริมสร๎างความรํวมมือและการรวมกลุํมของเกษตรกรผู๎ปลูกไม๎

เศรษฐกิจให๎มีความเข๎มแข็ง และ 4.3 สร๎างเกษตรกรและผู๎ประกอบการไม๎เศรษฐกิจต๎นแบบ มีความซ้ําซ๎อน  
5) ควรเพ่ิมแผนงานที่ 4.5 การจัดตั้งศูนย์รวมองค์ความรู๎ทางด๎านการปลูกไม๎

เศรษฐกิจที่มาจากแหลํงตํางๆ เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการและผู๎มีสํวนได๎เสียตํางๆ สามารถเข๎าถึงงํายและ
นําไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางกว๎างขวาง 

6) แผนงานที่ 4.2 สร๎างเกษตรกรและผู๎ประกอบการไม๎เศรษฐกิจต๎นแบบ ควรให๎
มีต๎นแบบหลายรูปแบบ เชํน การปลูกเพ่ือตัดไม๎ทํอนขาย การปลูกเพ่ือทําชีวมวล การปลูกไม๎ในที่ดินที่ไมํได๎
ใช๎ประโยชน์ การปลูกปุาในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่ต๎องมีพ้ืนที่สีเขียวร๎อยละ 10 เป็นต๎น 

7) สํงเสริมผู๎ประกอบการรายใหมํให๎สามารถตั้งโรงงานแปรรูปไม๎ได๎งําย การ
ประกอบกิจการสามารถขออนุญาตได๎งํายมากกวําปัจจุบัน สํงเสริม SME ไม๎แปรรูปในชุมชน 

 
  7.3.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ 
 

1) ควรมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมํๆ อยํางตํอเนื่อง และนําเสนอตํอ
ประชาชนอยํางตํอเนื่องด๎วย 

2) ควรให๎ความสําคัญกับงานวิจัยรูปแบบการปลูกในระบบวนเกษตรและอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎ผู๎ปลูกโดยเฉพาะเกษตรกรมีรายได๎ในระหวํางรอผลผลิตจากไม๎ 
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  7.3.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 
 

1) ควรจะมีหนํวยงาน เพ่ือดูแลเรื่องการสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจโดยเฉพาะ 
2) การจัดตั้งสภาวิชาชีพ เพื่อรองรับระบบการบริหารงานเพื่อสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ 
 

  7.3.8 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบรับรองป่าไม้ 
 

1) กรมปุาไม๎อยูํระหวํางดําเนินการพัฒนาระบบรับรองปุาไม๎อยูํแล๎วในปัจจุบัน จึง
มีความเห็นวํานําจะเปลี่ยนเป็น “ยุทธศาสตร์สํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการค๎าไม๎เศรษฐกิจ” 
เพ่ือรองรับทิศทางการบูรณาการ FLEGT รวมกับกลไก REDD plus หรือ การค๎าคาร์บอนปุาไม๎ ด๎วย 

2) ควรกําหนดมาตรฐานพันธุ์ไม๎ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม๎ด๎วย 
 

บรรยากาศการประชุมแสดงดังภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 การประชุมรับฟังความคิดเห็นตํอ (รําง) ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบ

ครบวงจร วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห๎องประชุมจงรักปรีชานนท์  
ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 6 (ตํอ) 
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 7.4 การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริม 
ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร พ.ศ. 2561-2579 วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. 
ห้องประชุมศูนย์วิจัยป่าไม้ ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 พิจารณาทบทวนรํางยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561 
– 2579) ตามความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นตํอ (รําง) ยุทธศาสตร์และ
แผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร ในวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  และจัดประชุม
รํวมกับผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการปลูกปุาเศรษฐกิจ กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เพ่ือรับฟังข๎อคิดเห็น
และข๎อเสนอแนะตํอรํางยุทธศาสตร์ฯ และนําข๎อเสนอแนะจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องและผู๎ทรงคุณวุฒิ  
มาพิจารณาปรับปรุงรํางแผนยุทธศาสตร์ฯ มีผู๎เขา๎รํวมประชุมและสามารถสรุปประเด็นสําคัญดังนี้ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1) รศ. ชุบ เข็มนาค  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  
2) รศ.ดร. สงคราม ธรรมมิญช ผู๎ทรงคุณวุฒิ  
3. ผศ. ดร. บุญวงศ์ ไทยอุตสําห์ ผู๎ทรงคุณวุฒิ  
4) คุณชัยรัตน์ อรํามศรี  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  
5. ผศ. ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน๎าโครงการ 
6) ผศ. ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย นักวิจัย 
7) นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย 
8) นางสาวนรินธร จําวงษ์  นักวิจัยและประสานงานโครงการ 
9) นายนิวัติ เหลืองบริสุทธ์  ผู๎สังเกตการณ์ กรมปุาไม๎ 
10) นางสาววารินทร์ ตรีมงคล  ผู๎สังเกตการณ์ กรมปุาไม๎ 
11) นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา  ผู๎สังเกตการณ์ สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชน จํากัด 
12) นายมนตรี โยธารักษ์   ผู๎สังเกตการณ์ สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชน จํากัด 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ให้ข้อเสนอแนะผ่านอีเมลล์ 
1) รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
2) คุณจิตติวัฒน์ สีละพัฒน์  
3) ผศ. ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร 
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7.4.1 ภาพรวมยุทธศาสตร์ 
 

1) ควรกําหนดนิยามไม๎เศรษฐกิจให๎ชัดเจนในยุทธศาสตร์นี้ ให๎ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ปุาสงวนเสื่อมโทรมและพ้ืนที่นอกเขตปุา รวมถึงชนิดไม๎ ที่ควรจะครอบคลุมทั้งไม๎โตเร็ว ไม๎โตช๎า และไม๎ยางพารา 

“ไม๎เศรษฐกจิ หมายถึง ไม๎ยืนต๎นรวมถึงไผํที่ปลูกหรือขึ้นเองตามธรรมชาติและ
อยูํนอกเขตปุาอนุรักษ์ ที่มีการใช๎ประโยชน์เนื้อไม๎ และ/หรือ ผลิตผลรองเพ่ือการค๎า” 

2) ยังไมํเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ควรเพิ่มยุทธศาสตร์หรือแผนงานเพ่ิมเติม  
3) การสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจยังไมํได๎กลําวถึงระบบวนเกษตรมากนัก 
4) การมีสํวนรํวมกับภาคสํวนอ่ืนๆ จะมีแนวทางปฏิบัติและจะเชื่อมโยงอยํางไร 

ควรสะท๎อนให๎เห็นในยุทธศาสตร์ด๎วย 
5) ยุทธศาสตร์ยังไมํเห็นการขับเคลื่อนแผนไปสูํการปฏิบัติ โดยเฉพาะในสํวน

ภูมิภาค จังหวัด และชุมชน 
6) ขาดบทสรุปผู๎บริหาร ควรจัดทําเป็นภาษาไทยประมาณ 2 หน๎ากระดาษ 
7) หลักการและเหตุผลยังไมํสมบูรณ์ ควรเพิ่มข๎อมูลดังนี้ 
 ความล๎มเหลวของการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจในอดีต  

- ไมํสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ปุาได๎ตามกําหนดในทุกแผนเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 

- ประเทศไทยเคยทําแผนเกี่ยวกับไม๎เศรษฐกิจมาหลายฉบับแล๎วแตํไมํสําเร็จ 
- ปัญหาด๎านไม๎เศรษฐกิจเหมือนเดิมตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 วิสัยทัศน์ กลําวถึงการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม แตํในแผนยังไมํ
กลําวถึงสิ่งแวดล๎อม ควรเพ่ิมเรื่องสิ่งแวดล๎อมเข๎าไปในหลักการและเหตุผลด๎วย เชํน ศาสตร์พระราชา การ
บริการระบบนิเวศ ไม๎ 3 อยําง ประโยชน์ 4 อยําง  (เพราะไม๎ทุกชนิดทั้ง native species และ exotic 
species ล๎วนมีประโยชน์ตํอสิ่งแวดล๎อมเหมือนกัน) 

 ควรกลําวถึงสิ่งที่เคยทําไว๎แล๎วในอดีต และทบทวนวํามีปัญหา ข๎อดี/
ข๎อเสีย อะไรบ๎าง และอะไรที่ทําให๎การปลูกไม๎เศรษฐกิจไมํสําเร็จ และจะมีแนวทางอยํางไรให๎เกิด
ความสําเร็จจากแผนฉบับนี้  

 เพ่ิมกองทุนปฏิรูปที่ดิน ในสํวนของการตรวจเอกสาร 
8) Forest Based Community ที่มีการรวมตัวกันแบบสหกรณ์ ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผลผลิตหลักจากฐานของไม๎เศรษฐกิจ และผลผลิตรองจากการเกษตรทุกรูปแบบ 
ผลผลิตจาก ไม๎เศรษฐกิจ รวมไปถึงสมุนไพรและอาหาร รวมทั้งพลังงานจากโรงไฟฟูาขนาดเล็ก (น๎อยกวํา 
100 KW)  ที่เชื่อมโยงกันเป็น Microgrid ทุกชุมชนจะมีแหลํงเติมไฟฟูาให๎กับรถยนต์ไฟฟูา หรือเติม
แอลกอฮอล์ให๎กับรถยนต์ที่ใช๎ Fuelcell ระบบการผลิตไฟฟูาขนาดเล็กของบางรายสามารถให๎ By-
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product ออกมาเป็น Biochar ที่นํามาใช๎ปรับปรุงดิน ชํวยให๎ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และชํวยเก็บกัก 
Carbonไว๎ในดินได๎นับพันปี (กรณีตัวอยํางจากTerra Petra ในลุํมแมํน้ํา Amazon) ซึ่งภายใต๎แนวคิดนี้ถ๎า
บริหารจัดการดีๆ ประเทศไทยสามารถไปได๎ยิ่งกวํา "Low Carbon Economy" ไปจนถึง "Neutral 
Carbon Economy" หรือ "Negative Carbon Economy" ซึ่งแนวคิดนี้ยังไมํสะท๎อนในแผน 

9) มองภาพของแผนยุทธศาสตร์เป็น Matrix 3 D ที่มีหลาย Layer โดยมี
อุตสาหกรรมไม๎เศรษฐกิจครบวงจรเป็นตัว Link บาง Layer ที่ผํานมายังไมํได๎เอามา Link เชํน มหาดไทย - 
องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งจะต๎องรับผิดชอบงานทุกด๎านของรัฐบาล(และงบประมาณ) – อาจต๎องจ๎าง
คนมาบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม๎หรือปุาเศรษฐกิจ หรือ Layer ด๎านแรงงาน ที่ต๎องมีการเตรียมแรงงาน
สําหรับอุตสาหกรรมแตํละสํวน หรือ Layerด๎านการศึกษา ที่ต๎องเตรียมคนที่มีความรู๎ไว๎รองรับ
อุตสาหกรรมไม๎ฯ ทุกระดับ ฯลฯ 

10) อีกประเด็นที่ยังไมํชัดในแงํ Value creation มีการยกประเด็นการสร๎าง
มูลคําทางเศรษฐกิจปีละ 2 ล๎านล๎านบาท แตํการ create value เหลํานี้ ภาคปุาไม๎ create ฝุายเดียวไมํได๎
สิ่งที่ยังมองเห็นไมํชัด คือ การ Integration ยุทธศาสตร์ฯ นี้ กับยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ไลํไปตั้งแตํ Thailand 
4.0 ไปจนถึงยุทธศาสตร์ด๎านพลังงาน ด๎านอุตสาหกรรม ด๎านเกษตร ฯลฯ เพราะจะต๎องกระทบกันแนํนอน 

11) เสนอให๎เปิดชํองทางสร๎างความเชื่อมโยงไว๎ ด๎วยการกําหนดยุทธศาสตร์ที่ 8 
"รํวมมือและบูรณาการแผนฯ กับหนํวยงาน/องค์กรอ่ืน"  

12) แนวโน๎มการบริหารราชการแผํนดินมุํงไปสูํแนว Area approach 
management ทรัพยากรของภาครัฐทุกรูปแบบอยูํภายใต๎การบริหารจัดการของท๎องถิ่น เพราะฉะนั้น
บทบาทของ อปท. จะมีความสําคัญมากข้ึน ซ่ึงภาพเหลํานี้สะท๎อนออกมาไมํชัดในยุทธศาสตร์นี้ 
 

7.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

 

1) การเสนอกฎหมายใหมํและการแก๎ไขกฎหมายทําได๎ยาก และใช๎เวลานาน 
ในทางปฏิบัติควรจะเสนอกฎหมายที่เหมาะสมไปตามขั้นตอน แตํอาจไมํใชํประเด็นเรํงดํวน แตํ...ควร
ผลักดันให๎มีการใช๎กฎหมายเดิมที่อยูํอยํางจริงจัง หรือควรหาแนวทางในการควบคุมและบังคับใช๎ โดยทันที 
โดยเฉพาะ ข๎อกําหนดให๎มีการปลูกไม๎ยืนต๎นในพื้นที่ สปก. ร๎อยละ 20  

2) ควรมีโครงการที่กําหนดให๎ปลูกต๎นไม๎ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  
 

7.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 
 

1) จําเป็นต๎องมีการจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจหรือไมํ จะเป็น
การให๎ความสําคัญเฉพาะพ้ืนที่ที่จัดเตรียมหรือไมํ เพราะโดยความเป็นจริงสามารถปลูกต๎นไม๎ได๎ทุกที่ 
เพียงแตํต๎องเลือกชนิดให๎เหมาะสมเทํานั้น 
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2) ควรเพ่ิมแผนงานที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีภูมิสนเทศ (GPS) เพ่ือใช๎ในการ
ตรวจสอบพื้นท่ีปุาเศรษฐกิจ 

3) ควรมีการบังคับใช๎กฎหมายที่กําหนดให๎ต๎องมีการปลูกต๎นไม๎ในพ้ืนที่นิคม
สหกรณ์ นิคมสร๎างตนเอง ที่ต๎องมีการจัดสรรพื้นที่ปลูกต๎นไม๎ร๎อยละ 20 

4) ควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่หนํวยงานตํางๆ ที่เหมาะสมกับการปลูก
ไม๎เศรษฐกิจ 
 

7.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบตลาดเพื่อ
สร้างแรงจูงใจปลูกไม้เศรษฐกิจ 

 
1) ควรกลําวถึงการสํงเสริมอุตสาหกรรมตํอเนื่องเพ่ือนําไปสูํการเพิ่มมูลคําทาง

เศรษฐกิจให๎กับไม๎เศรษฐกิจ 
2) เนื้อหาของการพัฒนามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบตลาดฯ 

ครบถ๎วนแล๎ว แตํจะมีแนวทางนําไปปฏิบัติได๎อยํางไร 
3) การปลูกต๎นไม๎เป็นทุนระยะยาวสามารถปฏิบัติได๎ทันที โดยการดําเนินการ

รํวมกันระหวําง ธกส. ผู๎สนับสนุนทุน และ อ.อ.ป. หนํวยงานขึ้นทะเบียน 
 

7.4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจ
แบบครบวงจร 

 
1) ควรยกโครงการที่เป็น capacity building จากยุทธศาสตร์ ที่ 5 มาไว๎ใน

ยุทธศาสตร์ 4  
2) ควรเสนอให๎มีการจัดตั้งวิชาชีพผู๎ปลูกสวนปุา และ การสร๎างแบรนด์ ควร

ดําเนินการตาม 
 

7.4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ 
 

1) กองทุนสนับสนุนการวิจัยไม๎เศรษฐกิจ ควรจะเป็นกองทุนยํอยหรือภารกิจ
หนึ่งของกองทุนไม๎เศรษฐกิจ 
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7.4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 
 

1) ไมํควรจัดตั้งรูปแบบองค์กรบริหารใหมํ เนื่องจากปัจจุบันมีหนํวยงานรองรับ
อยูํแล๎ว และการจัดตั้งหนํวยงานใหมํทําได๎ยากและใช๎เวลานาน ควรเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของหนํวยงาน
เดิมที่มีอยูํ ถ๎าหนํวยงานใหมํจะขึ้น ควรเป็นสถาบันวิจัยด๎านไม๎เศรษฐกิจ 

2) ต๎องมีการพัฒนาคนกํอนองค์กร 
3) จะทําอยํางไรให๎การสํงเสริมจากกรมเชื่อมโยงไปสูํหนํวยงานในสํวนภูมิภาค 

เนื่องจากไมํมีหนํวยงานระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 
 

7.4.8 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบรับรองป่าไม้ 
 

1) ต๎องดําเนินการเหมือนภาคการเกษตร ให๎ครบวงจร 
 

 บรรยากาศการประชุมแสดงดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 การประชุมผู๎ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา (รําง) ยุทธศาสตร์และแผนการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบ

ครบวงจร พ.ศ. 2561-2579 วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ห๎องประชุม
ศูนย์วิจัยปุาไม๎ ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 7.5 สถานการณ์ แนวโน้ม ศกัยภาพ และโอกาส ในการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 
 

7.5.1 ความต้องการไม้ของตลาดโลก และระดับประเทศ 
 
  ปุาไม๎เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะปุาไม๎เป็นแหลํงปัจจัยสี ่ที ่ให๎
ประโยชน์ทั้งเป็นที่อยูํอาศัย อาหาร เครื่องนุํงหํม และยารักษาโรคแกํมนุษย์ สาเหตุสําคัญของการ
ลดลงของพื้นที่ปุาไม๎จึงมีแนวโน๎มสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของประชากร จากรายง านสถานการณ์ปุาไม๎
ของโลกโดย FAO (2009) ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความต๎องการไม๎ในระยะยาวของโลก ที่สําคัญ ได๎แกํ  
 

1) การเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกจากประมาณ 3.7 พันล๎านคน ในปี พ.ศ. 2513 

(ค.ศ. 1970) เป็น 7.6 พันล๎านคน ในปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 

2) การเติบโตทางด๎านเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก (Global Gross 

Domestic Product: GDP) ประมาณ 16 ล๎านล๎านเหรียญสหรัฐอเมริกา ใน

ปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) เป็น 47 ล๎านล๎านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้นถึง 100 ล๎านล๎านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ดังแสดงในภาพที่ 8  

3) การเติบโตทางด๎านเศรษฐกิจอยํางรวดเร็วของประเทศกําลังพัฒนา 

โดยเฉพาะอยํางยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

4) นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ซึ่งสํวนใหญํมี

สํวนทําให๎การผลิตไม๎จากปุาธรรมชาติลดลง 

5) นโยบายทางด๎านพลังงาน สํงเสริมการใช๎พลังงานชีวมวล รวมทั้งการใช๎ไม๎

เป็นวัตถุดิบ 

 
  ในภาพรวมจะเห็นได๎วําปัจจัยเหลํานั้นมีสํวนทําให๎ความต๎องการไม๎เพ่ิมขึ้น แตํการผลิต
ไม๎จากปุาธรรมชาติลดลง ดังนั้น ปุาเศรษฐกิจจึงเป็นแหลํงผลิตไม๎ที่สําคัญเพื่อตอบสนองความต๎องการ
ใช๎ไม๎ สําหรับประเทศไทย สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําให๎พื้นที่ปุาไม๎ลดลง ก็คือ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากร จากประมาณ 40 ล๎านคน ในปี พ.ศ. 2516 เป็น 66 ล๎านคน ในปี พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 9) ทํา
ให๎จากอดีตถึงปัจจุบันพื้นที ่ปุาลดลงเป็นจํานวนมาก ทั ้งที ่มีนโยบายและกฎหมายที ่เกี ่ยวข๎องกับ
ทรัพยากรปุาไม๎โดยตรง หรือกลําวถึงในแงํการบริหารประเทศโดยภาพรวมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล๎อม โดยประเทศไทยมีอัตราการทําลายปุาไม๎ในชํวงปี พ.ศ. 2543 -2548 เทํากับ 1,820 
ตารางกิโลเมตรตํอปี หรือคิดเป็นร๎อยละ 1.07 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งมีคําเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
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อัตราการทําลายปุาไม๎ในชํวงปี พ.ศ. 2534-2548 คิดเป็นร๎อยละ 0.73 ของพื้นที่ประเทศ สาเหตุการ
ลดลงของพื้นที่ปุาของประเทศไทย มีสาเหตุพื้นฐานมาจากความต๎องการในการพัฒนาประเทศเพื่อ
รองรับจํานวนประชากรที่เพิ่มอยํางรวดเร็ว และการเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันการสํงออกสินค๎าภาค
การเกษตรที่ถือวําเป็นจุดแข็งของประเทศ รวมถึงการใช๎ทรัพยากรอยํางไมํมีประสิทธิภาพทั้งทางตรง 
เชํน การทําไรํเลื ่อนลอยบนพื้นที ่สูง การลักลอบตัดไม๎เพื่อการค๎า การตั ้งถิ ่นฐานและการกํอสร๎าง
สาธารณูปโภคของรัฐ และภัยธรรมชาติ เป็นต๎น หรือจากสาเหตุทางอ๎อม ซึ่งถือได๎วําเ ป็นสาเหตุที่
กํอให๎เกิดการบุกรุกพื้นที่ปุามากที่สุด ได๎แกํ ความขัดแย๎งของนโยบายพัฒนาประเทศกับนโยบายด๎าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ ชํองวํางของกฎหมายที่เปิดโอกาสให๎เกิดการบุกรุกพื้นที่ปุา ปัญหาความ
ยากจน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน และที่สําคัญที่สุดคือ การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช๎
กฎหมายโดยเจ๎าหน๎าที่รัฐ (คณะวนศาสตร์, 2555) 
 

 
ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก (Global Gross Domestic Product: GDP) และแนวโน๎มการ

เปลี่ยนแปลง 
ที่มา: FAO (2009) 
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ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ระหวํางพ้ืนที่ปุาไม๎และจํานวนประชากรของประเทศไทย  

ที่มา: ข๎อมูลประชากรของประเทศไทยจากกรมการปกครอง และข๎อมูลพ้ืนที่ปุาไม๎จากสถิติการปุาไม๎  
 
  คณะวนศาสตร์ (2555) ได๎วิเคราะห์สาเหตุการทําลายปุาเชิงนโยบายซึ่งพิจารณาให๎
ความสอดคล๎องตามปัจจัยแวดล๎อม ณ ชํวงเวลานั ้น โดยสามารถจําแนกได๎เป็น 4 ยุคหลัก ได๎แกํ  
ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2484-2513) ยุคอพยพบุกเบิกจับจองที่ดินท ากิน ยุคสมัยที่ปุายังคงความอุดมสมบูรณ์ 
ผืนดินไมํมีเจ๎าของครอบครอง ชาวบ๎านจะอพยพย๎ายถิ่นเข๎ามาตั้งบ๎านเรือนจับจองที่ทํากินในเขตปุากัน
อยํางอิสระ ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2514-2530) ยุคการให้สัมปทานป่าไม้ ภาครัฐได๎ให๎สัมปทานการแปรรูปไม๎
และถํานแกํเอกชนทําให๎ต๎นไม๎ทั้งใหญํและเล็กถูกตัดโคํนลง ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2531-2540) ยุคลักลอบตัด
ไม๎ทําลายปุา หรือ ยุคปิดปุา เกิดขึ้นภายหลังการประกาศยกเลิกสัมปทานปุา ชาวบ๎านสํวนหนึ่งที่เดิม
เคยรับจ๎างนายทุนจากการได๎รับสัมปทานปุาแตํถูกเลิกจ๎างภายหลังการปิดปุา จึงต๎องยึดอาชีพลักลอบ
ตัดไม๎เพ่ือหารายได๎มาเลี้ยงดูครอบครัว ยุคที่ 4 (พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน) ยุคอนุรักษ์ฟื้นฟู ในชํวงนี้เป็นยุค
ที่กระแสการอนุรักษ์เกิดขึ้นและกระจายออกไปอยํางกว๎างขวาง เกิดการรวมกลุํมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมหลายกลุํมทั่วประเทศ โดยเฉพาะกระแสเรื่องปุาชุมชน (ภาพที่ 10)  
 
 อยํางไรก็ตาม จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปุาไม๎และความเชื่อมโยงกับนโยบายของ
ประเทศในชํวงตํางๆ จะเห็นข๎อเท็จจริงที่วํา อยํางไรเสียความต๎องการใช๎ไม๎ภายในประเทศยังคงเพ่ิมขึ้น
ตามแนวโน๎มการเพิ่มขึ้นของประชากร และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตํเมื ่อสถานการณ์
เปลี่ยนไปภายหลังการประกาศยกเลิกสัมปทานปุาในปี พ.ศ.  2530 ทําให๎ประเทศไทยต๎องมีการนําเข๎า
ไม๎จากตํางประเทศมาโดยตลอด และการใช๎ไม๎ในเชิงอุตสาหกรรมจึงมีการปรับเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรม
ไม๎อยํางมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร (integrated wood industries) โดยเน๎นการใช๎ไม๎ทุกสํวนให๎
เกิดประโยชน์สูงสุด ดังแสดงในภาพที่ 11 (คณะวนศาสตร์, 2552)  
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ยุคที่ 1 ยุคที่ 2 ยุคที่ 4 ยุคที่ 3 

พ.ร.บ. ปุาสงวน
แหํงชาติ พ.ศ. 2507 

พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2518 

ปิดปุาสัมปทาน 
พ.ศ. 2532 

ระเบียบวําด๎วยการอนุญาตให๎เข๎าทํา
ประโยชน์หรืออยํูอาศัยในปุาสงวนแหํงชาติ 
พ.ศ. 2530 

การสํงเสริมปลูกยางพารา 
พ.ศ.2546 

การมอบปุาเศรษฐกิจให๎ ส.
ป.ก. ตามมติคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2537  

 
ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์ระหวํางพ้ืนที่ปุาไม๎และจํานวนประชากรของประเทศไทย  
ที่มา: คณะวนศาสตร์ (2555) 

 
ภาพที่ 11 การใช๎ไม๎ในเชิงอุตสาหกรรมอยํางมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร (integrated wood 

industries) 
ที่มา: คณะวนศาสตร์ (2552) 
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  ภาพรวมด๎านอุตสาหกรรมไม๎ของโลก จากรายงานสถานการณ์ปุาไม๎ของโลกโดย FAO 
(2009) พบวําความต๎องการไม๎มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น โดยสถานการณ์การผลิตและการใช๎ไม๎แปรรูปของโลก
เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องจากในปี พ.ศ. 2508 จากประมาณ 1,600 ล๎านลูกบาศก์เมตร เป็นประมาณ 
3,700 ล๎านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ.  2548 และมีแนวโน๎มคาดการณ์วําจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,300  ล๎าน
ลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2573 โดยข๎อมูลการผลิตไม๎ของโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกับการใช๎ไม๎ ดัง
แสดงในภาพที่ 12 แตํเมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พบวําปริมาณความต๎องการไม๎
เพื่อใช๎เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไม๎ประเภทตํางๆ ได๎แกํ กระดาษและกระดาษลูกฟูก (paper and 
paperboard) แผํนชิ้นไม๎อัด และแผํนใยไม๎อัด (particleboard and fiberboard) ไม๎แปรรูปและไม๎
อัด (sawnwood and plywood) และอุตสาหกรรมไม๎ทํอน (industrial roundwood) รวมทั้ง
ปริมาณการสํงออกเยื่อกระดาษ มีการเพิ่มขึ้นระหวํางปี พ.ศ.  2523-2548 (ค.ศ. 1980-2005) และ
ข๎อมูลจากการคาดการณ์หลังจากปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) พบวํามีอัตราเพิ่มขึ้นมากกวําในชํวงแรก 
โดยเฉพาะอยํางยิ ่งความต๎องการไม๎เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษลูกฟูก 
(paper and paperboard) ดังแสดงในภาพที่ 13 ทั้งนี้ ข๎อมูลการใช๎ไม๎ที่นําเสนอยังไมํได๎รวมข๎อมูล
การใช๎ไม๎เพ่ือพลังงานซึ่งมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
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ภาพที่ 12 สถานการณ์และแนวโน๎มการผลิตและการใช๎ไม๎ของโลก  (Global wood production 

and consumption) 
ที่มา: ข๎อมูลจาก FAO (2009) 
 

  
ภาพที่ 13 สถานการณ์และแนวโน๎มความต๎องการไม๎เพ่ือใช๎เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไม๎ประเภท

ตํางๆ ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
ที่มา:  FAO (2009) 
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  สําหรับอุตสาหกรรมที่ใช๎ไม๎เป็นวัตถุดิบของประเทศไทยมีหํวงโซํมูลคํามหาศาล และมี
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเป็นจํานวนมาก ทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญํ โดยที่ปริมาณการ
ใช๎ไม๎ของโลกและของประเทศไทยมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง สําหรับประเทศไทยข๎อมูลสถิตการ
ใช๎ไม๎ทุกชนิดที ่เคยสํารวจในปี พ.ศ. 2548 มีปริมาณ 66 ล๎านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นน้ําหนัก
ประมาณ 40 ล๎านตัน แตํจากการวิเคราะห์ปริมาณการใช๎ไม๎ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) เพิ่มขึ้นเป็น
ปริมาณ 87 ล๎านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นน้ําหนักประมาณ 58 ล๎านตัน โดยจําแนกเป็น 8 ประเภท 
ได๎แกํ 1) อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ 7 ล๎านตัน 2) อุตสาหกรรมชิ้นไม๎สับ 6 ล๎านตัน 3) อุตสาหกรรมแผํน
ไม๎ประกอบ 6 ล๎านตัน 4) อุตสาหกรรมไม๎แปรรูป 7 ล๎านตัน 5) อุตสาหกรรมครัวเรือน (เชํน เพาะเห็ด 
และผลิตปุ๋ย เป็นต๎น) 0.5 ล๎านตัน 6) ไม๎เสาเข็ม 0.5 ล๎านตัน 7) ไม๎พลังงานสําหรับบริโภคในครัวเรือน 
15 ล๎านตัน และ 8) อุตสาหกรรมไม๎พลังงาน 16 ล๎านตัน (ภาพที่ 14) แตํเมื่อเปรียบเทียบมูลคําการ
นําเข๎าและสํงออกไม๎ของอุตสาหกรรมที่ใช๎ไม๎เป็นวัตถุดิบ พบวําในปี พ.ศ. 2559 มีมูลคําการนําเข๎าไม๎
และผลิตภัณฑ์ไม๎ทั้งสิ ้นประมาณ 44,000 ล๎านบาท และสํงออกไม๎และผลิตภัณฑ์ไม๎ทั้งสิ้นประมาณ 
96,000 ล๎านบาท แตํมีไม๎ยางพารามากกวําร๎อยละ 80 ในบางปี อยํางไรก็ตามการรายงานข๎อมูลขาด
ความครบถ๎วน บางปีขาดข๎อมูลการนําเข๎าและสํงออกเยื่อและผลิตภัณฑ์กระดาษ อยํางไรก็ตาม ในบาง
ปีที่มีข๎อมูลคํอนข๎างครบถ๎วน พบวํา มูลคําการนําเข๎าไม๎และผลิตภัณฑ์ไม๎ทั้งสิ้นถึง 90,000 ล๎านบาท 
และสํงออกไม๎และผลิตภัณฑ์ไม๎ทั้งสิ้นถึง 120 ,000 ล๎านบาท (ภาพที่ 15) จากข๎อมูลดังกลําวจะเห็นวํา
มูลคําสํงออกไม๎และผลิตภัณฑ์ไม๎ มีมากกวําการนําเข๎าไม๎และผลิตภัณฑ์ไม๎เกือบ เทําตัว อยํางไรก็ตาม 
ประมาณร๎อยละ 70 ของปริมาณการสํงออกเป็นไม๎ยางพาราจึงทําให๎ประเทศไทยยังมีความต๎องการไม๎
เพ่ือใช๎ในอุตสาหกรรมประเภทตํางๆ อยูํในปริมาณมาก  
 

 

ภาพที่ 14 ปริมาณการใช๎ไม๎ในอุตสาหกรรมไม๎ประเภทตํางๆ ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 15 สถิติมูลคําการนําเข๎าและสํงออกไม๎และและผลิตภัณฑ์จากไม๎ของประเทศไทย  

ที่มา: ข๎อมูลจากสถิติการปุาไม๎ 
 

นอกจากนี้จากการคาดการณ์ความต๎องการใช๎ไม๎ของประเทศไทยซึ่งเพิ่มขึ้นตามการ
เพิ่มขึ้นของประชากรและระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ คณะวนศาสตร์ (2552 ) คาดการณ์วําความ
ต๎องการใช๎ไม๎เพ่ือใช๎ประโยชน์ในภาคครัวเรือนและใช๎เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมในประเทศ จะเพิ่มขึ้น
เป็น 112 ล๎านลูกบาศก์เมตร (75 ล๎านตัน) ในปี พ.ศ. 2570 และ 128 ล๎านลูกบาศก์เมตร (85 ล๎าน
ตัน) ในปี พ.ศ. 2580 (ภาพที่ 16) จะเห็นได๎วําปริมาณไม๎ที่ผลิตได๎ในปัจจุบันยังคงมีข๎อจํากัดและไมํ
เพียงพอกับความต๎องการใช๎ไม๎ของประเทศ และมีแนวโน๎มที่จะขาดแคลนวัตถุดิบไม๎มากยิ่งขึ ้นใน
อนาคต ทําให๎ในอนาคตทิศทางการนําเข๎าไม๎และผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ไม๎เป็นวัตถุดิบมีแนวโน๎มสูงกวําการ
สํงออก และการค๎าไม๎และผลิตภัณฑ์จากไม๎จะยิ่งมีมูลคําเพ่ิมสูงขึ้นอีกด๎วย 
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ภาพที่ 16 สถานการณ์และแนวโน๎มความต๎องการใช๎ไม๎ของประเทศไทย 

ที่มา: คณะวนศาสตร์ (2552) 
 

7.5.2 ศักยภาพในการผลิตของประเทศไทย 
 
 1) ศักยภาพของพื้นที่ 

 
การคาดการณ์ความต๎องการใช๎ไม๎ของโลกที ่เพิ ่มขึ ้นในขณะที ่ก ารผลิตไม๎จากปุา

ธรรมชาติลดลง ชี้ให๎เห็นวําวําการปลูกสร๎างสวนปุายิ่งทวีความยิ่งขึ้นในปัจจุบันและอนาคต จากการ
สํารวจข๎อมูลพ้ืนที่ปุาปลูกของโลกโดย FAO (2010) พบวํา ในปี พ.ศ. 2553 ทั่วโลกมีพ้ืนที่ปุาปลูก 264 
ล๎านเฮกตาร์ หรือคิดเป็นร๎อยละ 6.6 ของพื้นที่ทั้งหมด ในภาพรวมภูมิภาคเอเชียมีพื้นที่ปุาปลูก 123 
ล๎านเฮกตาร์ หรือคิดเป็นร๎อยละ 20.8 ของพ้ืนที่ทั้งหมด หากการเพิ่มพื้นที่ปุาปลูกอยํางช๎าๆ เนื่องจาก
ความต๎องการเพิ่มขึ้นอยํางช๎าๆ และขาดพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม จะทําให๎มีพื้นที่ปลูกเพิ่มเป็น 300 ล๎าน
เฮกตาร์ และมีผลผลิตไม๎มากกวํา 1,500 ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอปี (scenario 1) และหากการเพิ่มพื้นที่
ปลูกเป็นไปอยํางตํอเนื่องจะทําให๎มีพื้นที ่ปลูกเพิ่มเป็น 350 ล๎านเฮกตาร์ และมีผลผลิตไม๎มากกวํา 
1,700 ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอปี (scenario 2) อยํางไรก็ตาม หากมีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่ดี และมี
องค์ความรู๎ในการเพ่ิมผลผลิตไม๎ตํอหนํวยพื้นที่จะทําให๎สามารถเพิ่มผลผลิตไม๎ถึง 2,200 ล๎านลูกบาศก์
เมตรตํอปี (scenario 2) ดังแสดงในภาพที่ 17 
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ภาพที่ 17   สถานการณ์และแนวโน๎มของพ้ืนที่ปุาปลูก (ซ๎าย) และผลผลิตไม๎จากปุาปลูก (ขวา) ใน 61    

ประเทศ  
ที่มา:  FAO (2010) 
 
  สําหรับประเทศไทย นโยบายการปุาไม๎แหํงชาติกําหนดขึ้นในปี พ.ศ. 2528 เพ่ือให๎การ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรปุาไม๎ สามารถกระทําได๎อยํางตํอเนื่องในระยะยาวและสอดคล๎องกับการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืน และเพ่ือให๎สํวนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎องได๎มีความเข๎าใจ
รํวมกันและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยกําหนดให๎มีปุาไม๎ร๎อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ จําแนกเป็นปุา
เพื ่อการอนุรักษ์ร ๎อยละ 25 และปุาเศรษฐกิจร๎อยละ 15 โดยปัจจุบันพื้นที ่อนุรักษ์เหลํานี ้มีพื ้นที่
ประมาณ 72 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 22 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งใกล๎เคียงกับเปูาหมายที่กําหนด 
ในขณะที่ปุาเศรษฐกิจที่กําหนดไว๎เพ่ือการผลิตไม๎และของปุาเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจโดยตรง ซึ่ง
สํวนใหญํดําเนินการโดยภาคเอกชน (รวมทั้งเกษตรกรรายยํอย) และองค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎  
(อ.อ.ป.) พื้นที่เหลํานี้มีไมํถึง 5 ล๎านไรํ เทํานั้น (ไมํรวมพื้นที่ปลูกยางพาราซึ่ งมีประมาณ 20 ล๎านไรํ) 
ทั้งนี้แนวโน๎มของพ้ืนที่ปลูกสร๎างสวนปุาของประเทศไทยมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากพื้นที่สวนยางพารา 
(ภาพที่ 18) แตํในปัจจุบันเปูาหมายที่จะสร๎างปุาเศรษฐกิจให๎ได๎ร๎อยละ 15 หรือ 48 ล๎านไรํ นั้นยัง
หํางไกลจากความเป็นจริง นอกจากนี้ สถานการณ์ตํางๆ ที่อาจทําให๎การเพิ่มพื้นที่ปุาเศรษฐกิจของ
ประเทศยังไมํสามารถขับเคลื่อนได๎เต็มที่ เชํน กฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องที่เครํงครัด เป็นต๎น   
 
  จากการกําหนดพื้นที่ปุาไม๎ตามนโยบายปุาไม๎ของชาติร๎อยละ 40 คิดเป็นเนื้อที่ 129 
ล๎านไรํ พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ร๎อยละ 25 คิดเป็นเนื้อที่ 81 ล๎านไรํ พ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจร๎อยละ 15 คิดเป็นเนื้อที่ 
48 ล๎านไรํ และจากการวิเคราะห์สถานภาพของพ้ืนที่ปุาในปัจจุบันพบวํามีพ้ืนที่ปุาไม๎ทั้งปุาอนุรักษ์และ
ปุาเศรษฐกิจอยูํอยูํร๎อย 31.58 ของพื้นที่ประเทศ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 102 ล๎านไรํ ซึ่งพื้นที่เกือ บ
ทั้งหมดเป็นพื้นที่ปุาอนุรักษ์ ดังนั้น พื้นที่ที่ขาดอยูํประมาณ 26 ล๎านไรํ จึงควรปลูกเป็นปุาเศรษฐกิจ 
โดยสามารถจําแนกเป็นพื้นที่ในเขตปุา (พื้นที่ปุาสงวนแหํงชาติที่เสื่อมโทรม) เนื้อที่  8.9 ล๎านไรํ และ
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พ้ืนที่นอกเขตปุาอีก 17.1 ล๎านไรํ (ตารางที่ 13) ทั้งนี้ จําเป็นต๎องมีมาตรการในการสํงเสริมการปลูกไม๎
เศรษฐกิจในพ้ืนที่แตํละสํวนที่แตกตํางกันไปตามสถานภาพของแตํละพ้ืนที่  

 

 

 
 

 

หมายเหต:ุ Es - Eucalyptus spp.  Tg – Tectona grandis  Ps – Pinus spp.  
 Ms – Mangrove species MFG – mixed fast growing species 
 MSG - mixed slow growing species 

ภาพที่ 18 พ้ืนที่ปลูกสร๎างสวนปุาของประเทศไทยในชํวงปี พ.ศ. 2548-2556 จําแนกเป็นรายชนิด/
กลุํม (ก) รวมพ้ืนที่ปลูกยางพารา (ข) ไมํรวมพ้ืนที่ปลูกยางพารา 



 
 

101 

ตาราง13 สถานภาพพ้ืนที่ปุาไม๎ในปัจจุบัน และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกปุาเศรษฐกิจ 

 

ประเภทของพื้นที่ เนื้อที่ (ล้านไร่) 

พื้นที่ป่าไม้ตามนโยบายป่าไม้ของชาติร้อยละ 40 129 

พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ร๎อยละ 25 81 

พ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจร๎อยละ 15 48 

1. พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
1.1 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ 
1.2 เอกชน/เกษตรกรรายยํอย/ที่ดินกรรมสิทธิ์อ่ืน 

4.1 
1.1 
3.0 

2. พื้นที่เป้าหมายปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มเติม (2.1+2.2+2.3) 26.0 

2.1 พื้นที่ในเขตป่า (พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม) 8.7 

2.1.1 พ้ืนที่บุกรุกปลูกยางพารา 3.1 

2.1.2 พ้ืนที่บุกรุกปลูกปาล์มน้ํามัน 0.4 

2.1.3 พ้ืนที่ปุาสงวนเสื่อมโทรม (ลุํมน้ําชั้น 3 4 และ 5) 5.2 

2.2 พื้นที่นอกเขตป่า 14.6 

2.2.1 พ้ืนที่นาไมํเหมาะสม (ร๎อยละ 10 ของพ้ืนที่ 30 ล๎านไรํ) 
2.2.2 พ้ืนที่ ส.ป.ก. (ไมํเกินร๎อยละ 20 ของพ้ืนที่ 30 ล๎านไรํ) 
2.2.3 พ้ืนที่ คทช.  
2.2.3 พ้ืนที่ดินกรรมสิทธิ์อ่ืนๆ 

3.0 
5.0 
1.0 
5.6 

2.3 พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง 2.7 

3. พื้นที่ปลูกยางพาราในปัจจุบัน 19 

รวมพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจทั้งหมด (1+2+3) 49.1 

 
2) ศักยภาพของพรรณไม้ 

 
  จากข๎อมูลปริมาณการใช๎ไม๎ตั้งแตํปี พ.ศ. 2548 เป็นต๎นมา พบวํา สํวนใหญํเป็นไม๎สัก
จากการผลิตจากองค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ และแหลํงอื่นที่ได๎รับอนุญาตจากกรมปุาไม๎ รวมถึง
ยางพารา ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และสักจากสวนปุาเอกชน หากพิจารณาจากปริมาณการนําเข๎า 
พบวํา มีไม๎สนมากที ่ส ุด รองลงมา ได๎แกํ ไม๎ยาง ไม๎สัก ไม๎กระบาก และไม๎ตะเคียน ตามลําดับ  
ซึ่งสามารถจําแนกได๎ 2 กลุํมตามการใช๎ประโยชน์ คือ กลุํมไม๎ เพ่ือการกํอสร๎าง และกลุํมไม๎เพ่ือการผลิต
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เฟอร์นิเจอร์ ในขณะมูลคําไม๎ที่สํงออกร๎อยละ 70 มาจากยางพารา ที่เหลือเป็นไม๎สัก ประดูํ เต็ง และรัง 
ตามลําดับ หากพิจารณาข๎อมูลชนิด ปริมาณ และมูลคําของไม๎ที่นําเข๎าและสํงออกของประเทศไทยใน
รูปของไม๎ทํอน ไม๎ แปรรูป สําหรับการกํอสร๎างและทําเฟอร์นิเจอร์ในชํวง 2 ทศวรรษที่ผํานมา พบวํา 
ไม๎สัก และไม๎ประดูํ เป็นสองชนิดแรกที่นําสนใจ นอกจากนี้ในปัจจุบันไม๎พะยูงเป็นไม๎มีคําพื้นเมืองที่มี
ความต ๎องการและม ูลค ําทางเศรษฐก ิจส ูง  และม ีการเต ิบโตและผลผล ิตในระด ับปานกลาง  
ก็เป็นพรรณไม๎อีกชนิดหนึ ่งที ่นําสนใจ อยํางไรก็ตาม กลุ ํมไม๎โตเร็ว เชํน ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ 
กระถินเทพา กระถินลูกผสม และกระถินยักษ์ ก็เป็นอีกกลุํม ที่มีความต๎องการสูง ทั้งเพื่ออุตสาหกรรม
เยื่อและผลิตภัณฑ์กระดาษ และเพื่อเป็นไม๎พลังงาน จากข๎อสรุปของโครงการสํงเสริมการปลูกไม๎เพื่อ
เป็นทุนระยะยาว โดยคณะวนศาสตร์ (2552) ได๎สรุปประเภทของพรรณไม๎ที่ควรสํงเสริมการปลูกเป็น 
4 กลุํม ได๎แกํ  
    

ก. กลุํมไม๎โตเร็วที่มีอายุการตัดฟันสั้น เชํน ยูคาลิปตัส และกระถินลูกผสม  

ข. กลุํมไม๎โตปานกลางที่มีอายุการตัดฟันยาว และราคาคํอนข๎างสูง เชํน ประดูํ  

ค. กลุํมไม๎โตปานกลางที่มีอายุการตัดฟันยาว และราคาสูง เชํน สัก เป็นต๎น 

ง. กลุํมไม๎โตช๎าที่มีอายุการตัดฟันยาว และราคาสูงมาก เชํน พะยูง เป็นต๎น 

 
  อยํางไรก็ตาม ในการปลูกสร๎างสวนปุาเศรษฐกิจนอกจากจะเลือกปลูกพรรณไม๎ที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช๎ประโยชน์แล๎ว การคัดเลือกชนิด สายพันธุ์ (family) สายต๎น 
(clone) หรือลักษณะทางพันธุกรรม ให๎เหมาะสมกับพื้นที่ที่ปลูก หรือ ที่เรียกวํา site matching  
เป็นประเด็นสําคัญอยํางยิ่ง จากผลการศึกษาโครงการการจัดทําแผนแมํบทการปลูกไม๎เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยคณะวนศาสตร์ (2548) ได๎กําหนดรูปแบบและวิธีการในการจําแนกเขตสมรรถนะ
ที่ดินตามความเหมาะสมสําหรับการเติบโตของไม๎เศรษฐกิจที่อาศัยปัจจัยพื้นฐานทางสิ่งแวดล๎อม
ประกอบด๎วย ดัชนีความชื้น (H-index) ที่คํานวณได๎จากปริมาณน้ําฝนกับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน และ
อุณหภูมิ และคําดัชนีสมบัติของดินที่นําเอาประเภทของเนื้อดิน (soil texture) คําปฏิกิริยาดิน  
(soil reaction: pH) การระบายน้ํา (drainage) และระดับความสมบูรณ์ของสารอาหารในดิน  
(soil fertility) มากประกอบการพิจารณา ทําให๎นํามาแจกแจงในบริเวณตํางๆ ได๎ 8 เขตสมรรถนะ
ที่ดิน (ภาพที่ 19) โดยมีลักษณะของพ้ืนที่ในแตํละเขตสมรรถนะที่ดินดังตํอไปนี้ 
 
  เขตสมรรถนะที่ 1 ความชื้นสูงมาก ดินดี (HvhSh) เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีสภาพความชื้น
เฉลี่ยตลอดปีอยูํในระดับสูง มีคุณสมบัติดินที่เหมาะสมกับการปลูกต๎นไม๎ในระดับปานกลางถึงดี มีชํวง
ฤดูแล๎งที่คํอนข๎างสั้นและไมํชัดเจน 
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  เขตสมรรถนะที่ 2 ความชื้นสูง ดินดี (HhSh) เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีสภาพความชื้นเฉลี่ย
ตลอดปีอยูํในระดับสูง มีคุณสมบัติดินที่เหมาะสมกับการปลูกต๎นไม๎ในระดับปานกลางถึงดี แตํมีชํวงฤดู
แล๎งที่ชัดเจนและนานเกิน 4 เดือน 
  เขตสมรรถนะที่ 3 ความชื้นคํอนข๎างสูง ดินดี (HrhSh) เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพ
ความชื้นเฉลี่ยตลอดปีอยูํในระดับคํอนข๎างสูง และมีคุณสมบัติดินที่เหมาะสมกับการปลูกต๎นไม๎ในระดับ
ปานกลางถึงดี 
  เขตสมรรถนะที่ 4 ความชื้นปานกลาง ดินดี (HmSh) เป็นบริเวณพื้นที่ที ่มีสภาพ
ความชื้นเฉลี่ยตลอดปีอยูํในระดับปานกลาง และมีคุณสมบัติดินที่เหมาะสมกับการปลูกต๎นไม๎ในระดับ 
ปานกลางถึงดี 
  เขตสมรรถนะที่ 5 ความชื้นคํอนข๎างต่ํา ดินดี (HrlSh) เป็นบริเวณพื้นที่ที ่มีสภาพ
ความชื้นเฉลี่ยตลอดปีคํอนข๎างต่ํา แตํมีคุณสมบัติดินที่เหมาะสมกับการปลูกต๎นไม๎ในระดับปานกลางถึง
ดี 

 เขตสมรรถนะที่ 6 ความชื้นคํอนข๎างสูง ดินไมํดี (HghSl) เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพ
ความชื้นเฉลี่ยตลอดปีในระดับปานกลางถึงสูงมากและมีคุณสมบัติดินที่เหมาะสมกับการปลูกต๎นไม๎ใน
ระดับต่ําถึงต่ํามาก 
  เขตสมรรถนะที่ 7 ความชื้นคํอนข๎างต่ํา ดินไมํดี (HglSl) เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพ
ความชื้นเฉลี่ยตลอดปีคํอนข๎างต่ํา และมีคุณสมบัติดินที่เหมาะสมกับการปลูกต๎นไม๎ในระดับที่ต่ําถึงต่ํา
มาก 
  เขตสมรรถนะที่ 8 พื้นที่สูง (Highland) เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีระดับความสูงของพื้นที่
สูงเกิน 700 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ซึ่งมีความเหมาะสมกับพรรณไม๎ที่สามารถเติบโตได๎
ภายใต๎สภาวะที่มีความชื้นสูงแตํอุณหภูมิต่ํา 
 
  จากการจําแนกเขตสมรรถนะที่ดินออกเป็นกลุํมกระจายไปในแตํละภูมิภาคข๎างต๎น 
คณะวนศาสตร์ (2554) ทําให๎สามารถสร๎างความสัมพันธ์และประเมินการเติบโตของต๎นไม๎ชนิดตํางๆ 
ได๎ ตามชนิดไม๎ที่มีศักยภาพในการสํงเสริมการปลูก ประกอบด๎วย สัก ยูคาลิปตัส กระถินเทพา กระถิน
ณรงค์ กระถินยักษ์ ยางพารา และพรรณไม๎อื่นๆ อีก 2 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่ 1 พรรณไม๎พื้นเมืองโตช๎า 
(พะยูง ประดูํปุา และมะคําโมง) และพรรณไม๎อื่นๆ และกลุํมที่ 2 พรรณไม๎พื้นเมืองโตช๎าที่ชอบสภาพ
อากาศที่มีความชื้นสูง (ยางนาและตะเคียนทอง) โดยกําหนดความเหมาะสมของเขตสมรรถนะที่ดินกับ
ชนิดไม๎ไว๎ 4 ระดับ คือ พื้นที่เหมาะสมมาก (H) เหมาะสมปานกลาง (M) เหมาะสมน๎อย (L) และไมํมี
ความเหมาะสม (N) ดังแสดงในภาพที่ 20 
 
  ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร๎อน ทําให๎มีข๎อได๎เปรียบในด๎านการเติบโตและผลผลิต
ของสวนไม๎เศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเขตอบอุํน และยังมีความก๎าวหน๎าในการพัฒนา
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พันธุ์ไม๎เศรษฐกิจคํอนข๎างมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งหากเลือกปลูกพรรณไม๎ที่เหมาะสมกับพื้นที่จะทําให๎
ได๎ผลผลิตไม๎มากยิ่งขึ้น ตารางที่ 14 แสดงให๎เห็นถึงการเติบโตและผลผลิตของพรรณไม๎ตํางๆ ที่นิยม
ปลูก และมีศักยภาพเพื่อสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร และยังเป็นการเปรียบเทียบให๎
เห็นถึงความแตกตํางของการเติบโตและผลผลิตหากปลูกในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและพ้ืนที่ไมํเหมาะสม  
 
  ในการคัดเลือกชนิดพรรณไม๎สําหรับสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจ นอกจากการ
พิจารณาคัดเลือกชนิดพรรณไม๎ตามความเหมาะสมของศักยภาพของพื้นที่ปลูกแล๎ว ยังต๎องพิจารณา
ประเด็นอ่ืนๆ ประกอบการตัดสินใจด๎วย เชํน วัตถุประสงค์ของการปลูก หรือการใช๎ประโยชน์ เป็นต๎น 
ตารางที่ 15 สรุปข๎อดีและข๎อด๎อยของการเลือกปลูกพรรณไม๎ชนิดตํางๆ เพื่อสํงเสริมการปลูกไม๎
เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
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ภาพที่ 19 พ้ืนที่เขตสมรรถนะที่ดินที่จําแนกโดยปัจจัยสภาพของพ้ืนที่ของประเทศไทย 
ที่มา: คณะวนศาสตร์ (2548) 
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ภาพที่ 20 จากการจําแนกเขตสมรรถนะที่ดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกพรรณไม๎สัก ยูคาลิปตัส กระถิน

เทพา กระถินณรงค์ กระถินยักษ์ ยางพารา กลุํมที่ 1 พะยูง ประดูํปุา และมะคําโมง และ
กลุํมท่ี 2 ยางนา และตะเคียนทอง 

ที่มา: คณะวนศาสตร์ (2554) 

สัก ยูคาลิปตัส 

กระถินเทพา กระถินณรงค์ 
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ภาพที่ 20 (ตํอ) 
 
 

กระถินยักษ์ 

กลุ่มที ่1 พะยูง ประดู่ป่า และมะค่าโมง 

ยางพารา 

กลุ่มที ่2 ยางนา และตะเคียนทอง 
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ตารางท่ี 14 การเติบโตและผลผลิตพรรณไม๎ชนิดตํางๆ ที่มีศักยภาพสําหรับสํงเสริมการปลูกไม๎
เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

 

ชนิด/กลุม่พรรณไม้ ศักยภาพของพ้ืนที ่

ความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปี 

ความสูง  

(ม./ปี) 

เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก 

(ซม./ปี) 

มวลชีวภาพเหนือดิน 

(ตัน/ไร่/ปี) 

สัก 

  

  

เหมาะสมมาก 1.50 1.62 0.96 

เหมาะสมปานกลาง 1.08 1.12 0.77 

เหมาะสมน๎อย 0.75 0.94 0.61 

ยูคาลิปตัส 

  

  

เหมาะสมมาก 4.45 2.96 2.49 

เหมาะสมปานกลาง 3.86 2.64 1.95 

เหมาะสมน๎อย 3.85 2.49 1.29 

กระถินเทพา 

  

  

เหมาะสมมาก 3.10 2.64 3.06 

เหมาะสมปานกลาง 2.79 2.49 2.22 

เหมาะสมน๎อย 1.90 1.82 2.01 

กระถินณรงค ์

  

  

เหมาะสมมาก 2.96 2.38 2.21 

เหมาะสมปานกลาง 3.00 2.99 1.79 

เหมาะสมน๎อย 2.65 2.44 1.15 

กระถินยักษ ์

  

  

เหมาะสมมาก 2.11 1.29 2.66 

เหมาะสมปานกลาง 1.63 1.09 1.97 

เหมาะสมน๎อย 1.28 0.90 0.32 

โกงกาง ไมํได๎จําแนกพื้นที ่ 0.68 0.79 1.06 

ยางพารา ไมํได๎จําแนกพื้นที ่ 1.12 1.09 1.80 

พรรณไม๎พื้นเมืองโตช๎า ไมํได๎จําแนกพื้นที ่ 0.74 0.76 0.42 

พรรณไม๎อเนกประสงค ์ ไมํได๎จําแนกพื้นที ่ 1.90 2.16 0.61 

พรรณไม๎ปลูกในเมือง ไมํได๎จําแนกพื้นที ่ 1.06 2.77* 0.52 

ที่มา: ดัดแปลงจากคณะวนศาสตร์ (2554) 
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ตารางท่ี 15 สรุปข๎อดีและข๎อด๎อยของการเลือกปลูกพรรณไม๎ชนิดตํางๆ เพ่ือสํงเสริมการปลูก 
ไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

พรรณไม้ ข้อดี ข้อด้อย 
สัก 1. เป็นพรรณไม๎เศรษฐกิจที่มีคุณคํา ราคา

แพง 
2. เป็นที่ต๎องการของตลาด  
3. สามารถปลูกในรูปแบบวนเกษตรใน
ระยะแรก  
4. ทนไฟ เหมาะกับพื้นที่ที่มีไฟปุา 
5. มีการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

1. ขึ้นได๎จํากัด เฉพาะพื้นที่ทีเ่หมาะสม 
2. มีเงื่อนไขทางกฎหมายควบคุมการตัดฟัน 
3. ผลัดใบในหน๎าแลง๎ 
4. มีรอบตัดฟันยาว  

ยูคาลิปตัส 1. โตเร็ว  
2. สามารถปลูกในรูปแบบวนเกษตร  
3. มีตลาดการใช๎ประโยชน์ที่ชัดเจน 
4. ปลูกงําย ทนตํอสภาพแล๎ง  
5. มีรอบตัดฟันสั้น 
6. มีความสามารถในการแตกหนอํได๎ดี 
7. มีการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

1. มีความหลากหลายทางพันธุกรรมแคบ 
2. มีทัศนคติในแงํลบจากคนบางกลุมํ 

อะเคเซีย 1. โตเร็ว  
2. เป็นพรรณไม๎วงศถ์ั่ว ชวํยปรับปรงุดิน  
3. ขึ้นได๎ในดินที่เป็นกรด 
4. ไมํผลัดใบ 
5. ใบใช๎เป็นอาหารสัตวไ์ด๎  
6. มีการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

1. มีระบบรากตื้น โคํนล๎มงําย  
2. มีปัญหาเรื่องไส๎ฟกั (heart rot) 
3. การใช๎ประโยชน์ยังคอํนข๎างจํากดั 

กระถินยักษ์ 1. โตเร็ว ผลผลิตสูง 
2. รอบตัดฟันสั้น แตกหนํอได๎ดี 
3. ใบใช๎เป็นอาหารสัตวไ์ด ๎
4. เป็นพรรณไม๎วงศถ์ั่ว ชวํยปรับปรงุดิน 
5. เปน็ที่ต๎องการของตลาดไม๎พลงังาน  

1. ไมํทนตํอแมลงจําพวกเพลี้ย 

ยางพารา 1. ในระยะแรกมีการเติบโตเรว็ 
2. มีรายได๎จากน้ํายาง 
3. สามารถปลูกในรูปแบบวนเกษตร 
4. มีการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

1. ขึ้นได๎จํากัด เฉพาะพื้นที่ทีเ่หมาะสม 
2. มีการจัดการแบบพืชเกษตร เชํน ใสํปุ๋ยมาก 
3. ระบบรากตื้นไมํเหมาะแกํการปลูกเพื่อ

อนุรักษ ์
พรรณไม๎
พื้นเมืองโตช๎า 

1. มีอายุยืนนาน 
2. เป็นพรรณไม๎มีคํา หายาก ราคาสูง 

1. โตช๎า ต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน 
2. ไมํเหมาะในการปลูกเชิงเดี่ยว 
3. ขาดองค์ความรู๎ 
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  7.5.3 ความพร้อมของระบบกลไกสนับสนุนในการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

  1) นโยบาย 
 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ โดยการปลูกสร๎างสวนปุาของ

ประเทศไทยได๎ถูกกําหนดไว๎ครั้งแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ตั้งแตํปี พฺ.ศ. 2504 
เป็นต๎นมา และได๎มีกําหนดไว๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติทุกฉบับจนถึงปัจจุบัน และยังมี
นโยบายปุาไม๎แหํงชาติ พ.ศ. 2528 กําหนดให๎มีพื้นที่ปุาไม๎ทั่วประเทศในอัตราร๎อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ ได๎แกํ ปุาเพื่อการอนุรักษ์ กําหนดไว๎เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ดิน น้ํา พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หา
ยากและปูองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทํวมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชนในอัตราร๎อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ และปุาเพื่อเศรษฐกิจ 
กําหนดไว๎เพื่อการผลิตไม๎และของปุาเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในอัตราร๎อยละ 15 ของพื้นที่
ประเทศ ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดําเนินการ
ตํอเนื ่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที ่ลดความ 
เหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช๎ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนทุนทางธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน 
และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
 
   ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นกรอบแผนงานในการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ประกอบด๎วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และมี  
2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมปลูกไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร ได๎แกํ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  และยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
 
   นโยบายความมั่นคงแหํงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 มีวัตถุประสงค์ด๎าน
สิ่งแวดล๎อม คือ “เพ่ือให๎การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม พลังงาน และอาหาร มีความ
มั่นคง ความยั่งยืน และมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์” บรรจุอยูํในนโยบายความมั่นคงแหํงชาติทั่วไปข๎อที่ 11 เพื่อรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
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   แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ระยะ 20  ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี 
ประเด ็นที ่เ กี ่ยวข ๎อง  ได ๎แก ํ ย ุทธศาสตร ์ที ่ 1  อน ุร ักษ ์ คุ ๎มครอง  ฟื ้นฟ ู ส ํง เสร ิม  และพ ัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืน  โดยมีเปูาหมายการเพิ่มพื้นที่ปุาไม๎
จากพ้ืนที่เสื่อมโทรม และสร๎างปุาเศรษฐกิจ และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ลดก๏าซเรือนกระจกและ
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎  
 
   ยุทธศาสตร์กรมปุาไม๎ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งมีการกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์ “บริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน” และสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ระยะ 20 ปี ทั้งนี้การเพิ่มพื้นที่ปุาทั้งในและนอกเขตปุาถือเป็น
พันธกิจสําคัญ 
 
   แผนแมํบทการพิทักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะรักษาความสงบ
แหํงชาติ (คสช.) มอบให๎ กอ.รมน.กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมวางยุทธศาสตร์
และกําหนดกลยุทธ์เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย คือ การพิทักษ์รักษาพื้นที่ปุาไม๎ให๎มีสภาพปุาที่สมบูรณ์ใ ห๎ได๎
พ้ืนที่ปุาไม๎อยํางน๎อยร๎อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศภายใน 10 ปี  
 
   ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มุํงในการ
แก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอื้อตํอการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 
“เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” และให๎ความสําคัญกับการผลิต
ภาคเกษตรที ่จําเป็นต๎องพึ ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล๎อม โดยเน๎นการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสํงเสริมให๎เกษตรกรทําการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
 
   ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-
2579) จึงควรเป็นการพัฒนากระบวนการทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศที่ต๎องมุํงเน๎นการสร๎าง
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการพัฒนาสาขาตํางๆ อยํางเป็นระบบ โดยพิจารณาตั้งแตํการวางกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการสร๎างสมดุลของระบบนิเ วศ โดยใช๎
กระบวนการความรํวมมือของภาคสํวนตํางๆ ในสังคม และการถํายทอดยุทธศาสตร์ชาติสูํการปฏิบัติอยําง
เป็นรูปธรรม ต๎องดําเนินการให๎สัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในสาขาตํางๆ (Sectorial Plan)  
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  2) การจัดการองค์กร 
 
   การขับเคลื่อนการสํงเสริมปุาเศรษฐกิจแบบครบวงจร เป็นพันธกิจโดยตรง
ของกรมปุาไม๎ ซึ่งมีบทบาทหน๎าที่ในการปูองกันรักษาปุาควบคุมดูแล จัดทําแผนกลยุทธ์ในการปูองกัน
การบุกรุกทําลายปุา และการกระทําผิดในพื้นที่ปุาไม๎ ตามระเบียบกฎหมายปุาไม๎  วางแผน และ
ประสานงานเกี่ยวกับการปลูกปุาเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพปุา และระบบนิเวศ  สํงเสริมชุมชนให๎เข๎ามามีสํวน
รํวมในการปลูกปุา การจัดการปุาชุมชน และการปลูกสร๎างสวนปุาเชิงเศรษฐกิจ  อนุรักษ์ คุ๎มครอง ดูแล
รักษา และจัดการให๎มีการใช๎ประโยชน์ ที่ดินปุาไม๎และการอนุญาตที่เกี่ยวกับ การใช๎ประโยชน์จากไม๎ 
อุตสาหกรรม ที่ดินปุาไม๎ และผลิตผลปุาไม๎ ศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข๎องกับปุาไม๎ ผลิตผล
ปุาไม๎และผลิตภัณฑ์ไม๎ และปฏิบัติการอื่นใดตามที ่กฎหมายกําหนด หรือตามที ่กระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย โดยกรมปุาไม๎กําหนดยุทธศาสตร์กรมปุาไม๎ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และกําหนดวิสัยทัศน์ “บริหารจัดการพื้นที่ป่า
เศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างมีส่ วนร่วม เพื่อ
บรรลุผลเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2579” และกําหนดพันธกิจ เพ่ือปูองกัน และรักษา
พ้ืนที่ปุาไม๎ให๎คงอยูํ บริหารจัดการที่ดินปุาไม๎อยํางเป็นระบบและเป็นธรรม  เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม๎ใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม  บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม๎โดยการมีสํวนรํวม  วิจัยและ
พัฒนาการปุาไม๎ เพื่อการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน  และเสริมสร๎างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร 
ระบบ กลไก และข๎อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช๎กฎหมายให๎มีประสิทธิภาพ  โดยมี
สํานักสํงเสริมการปลูกปุา เป็นหนํวยงานที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสูํการปฏิบัติ  นอกจากนี้ การ
เตรียมพร๎อมของบทบาทภารกิจของหนํวยงานรับผิดชอบหลักและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ควบคูํกับ การ
พัฒนากฎระเบียบและกลไกสนับสนุนการทํางาน การสร๎างการรับรู๎และการมีสํวนรํวมของประชาชน
และองค์กรทางสังคมที่เกี่ยวข๎อง จึงเป็นสิ่งสําคัญ และยังต๎องได๎รับการสนับสนุนหรือให๎การยอมรับของ
ภาคประชาสังคมอีกด๎วย 
 
  7.5.4 การวิเคราะห์ช่องว่างและการเสริมสร้างโอกาสในการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร 
 

  1) นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และการจัดการองค์กร 
 
   นโยบายปุาไม๎มีกําหนดให๎มีพื้นที่ปุาไม๎ทั่วประเทศอยํางน๎อยใน อัตราร๎อยละ 
40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือประโยชน์ 2 ประการ ได๎แกํ ปุาเพ่ือการอนุรักษ์ ในอัตราร๎อยละ 25 ของพ้ืนที่
ประเทศ และปุาเพื่อเศรษฐกิจ ในอัตราร๎อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ไว๎อยํางชัดเจนในนโยบายปุาไม๎
แหํงชาติ พ.ศ. 2528 นอกจากนี้ยังได๎กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให๎หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
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เกี่ยวข๎องได๎ถือปฏิบัติเพ่ือให๎บรรลุตามเปูาหมาย แตํที่ผํานมาหนํวยงานที่รับผิดชอบยังไมํสามารถนํามา
ปฏิบัติได๎อยํางเป็นรูปธรรมให๎ได๎พ้ืนที่ตามเปูาหมายที่กําหนด 
 
   นโยบายการปลูกสร๎างสวนปุาของประเทศไทยได๎ถูกกําหนดไว๎ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ตั้งแตํปี พฺ .ศ. 2504 เป็นต๎นมา เชํน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) กําหนดให๎รัฐบาลต๎องทําการปลูกสร๎างสวนปุาปีละ 13,000 ไรํ 
โดยเป็นสวนสักปีละ 5,000 ไรํ และสวนปุาไม๎กระยาเลย ปีละ 8,000 ไรํ  รวมในชํวง 6 ปี กําหนดให๎
ดําเนินการปลูกสร๎างสวนปุา 78,000 ไรํ และได๎เริ่มให๎เอกชนเข๎ามามีบทบาท พอมาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) กําหนดให๎รัฐบาลต๎องทําการปลูกสร๎างสวน
ปุาเพิ่มขึ้นเป็น 140,000 ไรํ โดยเป็นสวนสักปีละ 90,000 ไรํ และสวนปุาไม๎กระยาเลย ปีละ 50,000 
ไรํ สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 -2519) กําหนดให๎มีการปลูก
ปุาปีละ 20,000 ไรํ ทั้งในพ้ืนที่วํางเปลํา หรือสวนปุาเสื่อมโทรม พ้ืนที่ต๎นน้ํา แตํในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520-2524) กําหนดการปลูกปุาไว๎ถึงปีละ 500,000 ไรํ โดยไมํได๎
จําแนกประเภท ซึ่งนอกเหนือจากภาครัฐแล๎ว กําหนดให๎จ๎างเหมาเอกชนปลูกปุา และในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) กําหนดให๎มีการปลูกปุาเศรษฐกิจปีละ 
300,000 ไรํ โดยเน๎นการสํงเสริมภาคเอกชนเป็นผู๎ปลูก และการปลูกปุาชายเลน และการปลูกไม๎โตเร็ว
เพื่อทําไม๎ฟืน แตํเนื ้อที่สวนปุาที่เริ่มต๎นปลูกตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 
จนถึง ฉบับที่ 4 โดยหนํวยงานภาครัฐดําเนินการได๎เพียงประมาณ 658, 000 ล๎านไรํ เทํานั้นเอง ซึ่งคิด
เป็นเพียงร๎อยละ 80 (บุญวงศ์, 2526)  
 
   ตํอมาในปี พ.ศ. 2532 นายพิชัย รัตตกุล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ
วางแผนการปลูกปุาและดูแลรักษาปุา จึงได๎แตํงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนหลักการปลูกสร๎างสวนปุา 
และคณะทํางานเพ่ือศึกษาเรื่องการสํงเสริมให๎เอกชนมีสํวนรํวมในการปลูกปุาในพื้นที่ปุาสงวนแหํงชาติ 
และกําหนดเปูาหมายพื้นที ่ปลูกเป็น 38.5 ล๎านไรํ ในระยะเวลา 30 ปี (พ.ศ.  2534-2563) โดย
กําหนดให๎เป็นความรับผิดชอบของภาครัฐร๎อยละ 30 (11.55 ล๎านไรํ) และภ าคเอกชนร๎อยละ 70 
(26.95 ล๎านไรํ) เน๎นการปลูกสร๎างสวนปุาเศรษฐกิจ หรือสวนปุาอุตสาหกรรมและสวนปุาชุมชน  
ใน 17 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกําหนดเปูาหมายเป็นรายจังหวัด (บุญวงศ์, 2532)  
 
   แตํที่ผํานมาการปฏิบัติตามแผนเพื่อให๎ได๎ปุาเศรษฐกิจในปริมาณที่กําหนดยัง
ไมํเป็นรูปธรรม ถึงรัฐได๎กําหนดหนํวยงานให๎รับผิดชอบหน๎าที่ดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว๎อยําง
ชัดเจน แตํแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่ปุาอนุรักษ์และปุาเศรษฐกิจยังขาดความ
ชัดเจน และเฉพาะเจาะจงสําหรับปุาในแตํละประเภท นอกจากนี้ระเบียบปฏิบัติทางราชการที่ไมํ
สามารถแยกแนวทางปฏิบัติสําหรับปุาอนุรักษ์และปุาเศรษฐกิจอยํางชัดเจนเป็นอุปสรรคตํอการ
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ดําเนินงานปลูกสร๎างสวนปุา ทั้งที่ดําเนินการโดยรัฐ และภาคเอกชน ที่สําคัญระเบียบปฏิบัติในการ
ควบคุมการดําเนินงานทางด๎านปุาไม๎มีผลตํอการดําเนินการปลูกสร๎างสวนปุาในหลายๆ ด๎าน ตั้ งแตํการ
ปลูกจนถึงการใช๎ประโยชน์ เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาสํงเสริม การปลูกสร๎างสวนปุาของประเทศไทย 
โดยเฉพาะการสํงเสริมให๎เกิดการปลูกสวนไม๎เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ปัญหาหลายสํวนเกิดจากกลไกการ
ควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
 
   อยํางไรก็ตาม การสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจรมีการกําหนดนโยบายไว๎
อยํางชัดเจนทั้งในระดับชาติ และระดับหนํวยงานที่ทําหน๎าที่ควบคุมนโยบาย แตํการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานให๎บรรลุผลตามนโยบาย ควรมีการศึกษาเพื่อทบทวนบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข๎องกับการ
ขับเคลื่อนการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร การทบทวนกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง
เพ่ือปรับปรุงแก๎ไข ให๎สอดคล๎องกับการดําเนินงานเชิงรุก หนํวยงานภาครัฐควรต๎องมีการกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์การสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจรเพื่อสนับสนุนนโยบายในระดับชาติและรายสาขา 
และกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนให๎เป็นอยํางมีระบบและเป็นขั้นตอน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ และจัดลําดับความสําคัญของแผนงานตามความจําเป็น  
 

  2) การสร้างแรงจูงใจและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

   ไม๎เศรษฐกิจที่กําลังเป็นที่ต๎องการของตลาดในปัจจุบันมีทั้งไม๎รอบตัดฟันสั้น 
ปานกลาง และยาว เพื ่อตอบสนองว ัตถ ุประสงค์ที ่ใช ๎แตกตํางกัน ทั ้งการใช ๎ในภาคคร ัว เร ือน 
ภาคอุตสาหกรรมไม๎ รวมถึงภาคพลังงานที่ทวีความสําคัญมากขึ้นในปัจจุบัน แตํแนวโน๎มการปลูกสวน
ไม๎เศรษฐกิจมีแนวโน๎มที่ลดลงอยํางตํอเนื่อง สํวนหนึ่งเกิดจากปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายสูํการ
ปฏิบัติในด๎านระเบียบปฏิบัติ และการจัดการองค์กร ดังที่ได๎กลําวแล๎วข๎างต๎น แตํหากเปรียบเทียบกับ
ภาคการเกษตร กลไกการสํงเสริมสวนปุาไม๎เศรษฐกิจของประเทศไทยยังตามหลังพืชเกษตรอยูํมาก 
เนื่องจากรัฐบาลมักจะมีโครงการสนับสนุนพืชเกษตร และยังมีองค์กรสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทําให๎ธุรกิจสวนปุาซึ่งเป็นการลงทุนที่ใช๎เวลาไมํน๎อยกวํา 3-4 ปี จึงไมํอยูํในสถานะที่สามารถแขํงขันกับ
พืชเกษตรได๎เลยหากไมํมีมาตรการสร๎างแรงจูงใจ ดังนั้นจึงควรมีการใช๎เครื่องมือทางการเงิน การคลัง 
และด๎านเศรษฐศาสตร์ ที่สนับสนุนรองรับการพัฒนาสวนไม๎เศรษฐกิจให๎เกษตรกรสามารถเข๎าถึงแหลํง
ทุนได๎งําย เชํน การตั้งกองทุนปลูกไม๎เศรษฐกิจ ระบบธนาคารต๎นไม๎ การใช๎มาตรการลดหยํอนภาษี 
การกู ๎เง ินปลอดดอกเบี ้ย รวมทั ้งกลไกการจํายคําตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for 
Environmental Service: PES) เป็นต๎น นอกจากนี้ อาจนําระบบความรับผิดชอบตํอสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) มาใช๎ในกระบวนการสํงเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจใน
ระดับหมูํบ๎าน/ชุมชน โดยต๎องเน๎นให๎เห็นวําจะได๎ประโยชน์มากขึ้นจากการที่ชุมชนได๎ประโยชน์ทางตรง
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จากสวนปุาที่ปลูกสร๎างขึ้น รวมถึงการสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจเพื่อลดก๏าซเรือนกระจกในการซื้อ
ขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคสมัครใจรูปแบบตํางๆ การสร๎างแรงจูงใจจะเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญ
ในพัฒนาการปลูกปุา และสวนปุาในรูปแบบตํางๆ นอกจากนี้ ควรมาตรการเชิงรุกโดยใช๎เครื่องมือทาง
การเงิน การคลัง และด๎านเศรษฐศาสตร์ เพื่อเพิ่มปุาเศรษฐกิจโดยการปลูกต๎นไม๎นอกเขตปุาไม๎ (tree 
outside forest: TOF) ซึ่งปุาที่ปลูกนอกเขตปุานี้นอกจากจะได๎ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล๎วยังมี
ประโยชน์ตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมด๎วยเชํนกัน 
 
   นอกจากนี ้ ปุาเศรษฐกิจยังมีบทบาทสําคัญอยํางยิ ่งต ํอการบรรเทาการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพูมิอากาศ โดยมีสํวนสําคัญที ่ช ํวยดูดซับก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนจาก
บรรยากาศผํานกระบวนการสังเคราะห์แสง นํามาสร๎างสารอินทรีย์ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบและ
นํามากักเก็บไว๎ในสํวนตํางๆ ได๎แกํ ลําต๎น กิ่ง ใบ และราก และสามารถคืนกลับสูํดินโดยกระบวนการ
ยํอยสลายของเศษซากพืช ดังนั้น จึงมีกลไกการสร๎างแรงจูงใจในการปลูกต๎นไม๎ หรือปลูกปุาเพ่ือลดก๏าซ
เรือนกระจก ทั้งในระดับนานาชาติภายใต๎อนุสัญญา UNFCCC (compliance market) และภาคสมัคร
ใจ (voluntary carbon market) และในระดับชาติทางองค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ได๎พัฒนาโครงการลดก๏าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ประเภทตํางๆ รวมถึง การปลูกปุาอยํางยั่งยืน 
(sustainable forestation) ซึ่งมีความพิเศษตรงที่นอกจากจะสามารถลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
ได๎และสามารถดูดซับก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ แล๎วยังมีบทบาทสําคัญตํอสังคม และ
สิ่งแวดล๎อมด๎วย การปลูกไม๎เศรษฐกิจเพ่ือลดก๏าซเรือนกระจกจึงนับเป็นกลไกการสร๎างแรงจูงใจและการ
สร๎างความสามารถในการแขํงขัน ที่ใช๎การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานสิ่งแวดล๎อม (green economy) อีก
ทางหนึ่ง 
 

  3) การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  
 

   ที ่ผ ํานมาการสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจดําเนินมาหลายยุคสมัยโดย
หนํวยงานภาครัฐที ่รับผิดชอบ แตํขาดการมีสํวนรํวมจากภาคสํวนอื่นๆ กลไกการสํงเสริมปลูกไม๎
เศรษฐกิจแบบครบวงจร อาจไมํสามารถประสบความสําเร็จได๎เลยหากไมํได๎มีการมีสํวนรํวมจากภาค
สํวนอ่ืนๆ เชํน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับการเงิน และการคลัง 
และการสนับสนุนเงินทุนวิจัย  
 

   เอกชนมีบทบาทในการปลูกไม๎เศรษฐกิจโดยเฉพาะอยํางยิ่งไม๎โตเร็ว โดย
ดําเนินการในลักษณะการปลูกไม๎แบบมีพันธสัญญา (contract farming) และการดําเนินการปลูกปุา
ในอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ในขณะที ่การสนับสนุนการสร๎างการรวมกลุ ํมของเกษตรและ
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ผู๎ประกอบการในรูปของสหกรณ์ หรือ วิสาหกิจชุม จะเป็นทางหนึ่งที่ชํวยสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ การสนับสนุนเครือขํายการวิจัยเกี่ยวกับไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจรตั้งแตํการพัฒนาพันธุ์ 
การปลูก การจัดการ การใช๎ประโยชน์ และการบริหารจัดการ เชํน หนํวยงานที่ให๎เงินทุนสนับสนุนการ
วิจัยทั ้งในและตํางประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางด๎านการวิจัย และผลักดันให๎เกิดแผนงานวิจัยไม๎
เศรษฐกิจแบบครบวงจรในระดับชาติ 
 

  4) การสนับสนุนด้านวิชาการ 
 

   ปัญหาทางวิชาการ เป็นอุปสรรคปัญหาที่เกษตรกรและผู๎ประกอบการต๎อง
ประสบโดยทั่วไป โดยเฉพาะในระยะเริ่มต๎นของการดําเนินงานในครั้งแรกๆ ปัญหาทางด๎านวิชาการที่
มักจะเกิดกับเกษตรกรและผู๎ประกอบการ เชํน เทคนิคการปลูกต๎นไม๎แตํละชนิด การปลูกชนิดไม๎ที่ไมํ
เหมาะกับพ้ืนที่ การขาดแคลนเมล็ดไม๎ การเตรียมกล๎าไม๎ไมํได๎ขนาด และปัญหาจากภัยธรรมชาติตํางๆ 
เชํน ความแห๎งแล๎ง ไฟปุา โรค และแมลง เป็นต๎น นอกจากนี้ การสนับสนุนให๎มีการพัฒนาองค์ความรู๎ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด๎านไม๎เศรษฐกิจ ทั้งการคัดเลือกพื้นที่ การคัดเลือกพันธุ์ ระบบการปลูก 
ระบบการจัดการและเก็บเกี่ยว การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ระบบการขนสํง การเข๎าถึงระบบ
ตลาดและกลุํมผู๎บริโภค ตลอดจนการเตรียมความพร๎อมแกํเกษตรกรและผู๎ประกอบการไม๎เศรษฐกิจทั้ง
ความรู๎และทักษะในการวางแผนการปลูกและผลิตไม๎เศรษฐกิจ นอกจากนี้ การพัฒนาการเข๎าถึง และ
การแบ ํงป ันความรู ๎ ประสบการณ์ ว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิที ่ด ี เทคโนโลย ี และนว ัตกรรมสู ํเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการ นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของความสําเร็จของการสํงเสริมปลูกไม๎
เศรษฐกิจ  
 

 7.6 ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) 
 
 ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) มีข๎อมูลโดย
ละเอียดในเลํม ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) ซ่ึง
มีการกําหนด วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์และตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์และแผนงาน ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ 

ไม๎เศรษฐกิจนําประเทศสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนบนฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 

 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
 ในยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) กําหนด
นิยามและกรอบการดําเนินงาน ดังนี้  
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“ไม้เศรษฐกิจ หมายถึง ไม้ยืนต้นทุกชนิด รวมถึงไผ่ที่ปลูก หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ  
และอยูน่อกเขตป่าอนุรักษ์ท่ีมีการใช้ประโยชน์เนื้อไม้ และ/หรือ ผลิตผลอ่ืนที่ไม่ใช่เนื้อไม้เพื่อการค้า” 

 
 ยุทธศาสตร์ฯ ได๎กําหนดเปูาประสงค์และตัวชี้วัดเพ่ือแสดงให๎เห็นถึงผมสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ที่บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว๎ 3 ด๎าน ประกอบด๎วย 
 
  1) พ้ืนที่ปลูกไม๎เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไมํน๎อยกวํา 26 ล๎านไรํ  

2) รายได๎เฉลี่ยของเกษตรกรผู๎ปลูกไม๎เศรษฐกิจไมํน๎อยกวํา 420,000 บาทตํอคนตํอปี 
3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคปุาไม๎ของประเทศไมํน๎อยกวํา 2 ลา๎นล๎านบาท 
 

 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

แผนงานที่ 1  ปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร   

แผนงานที่ 2  พัฒนากฎหมายใหมํเพ่ือการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร   
แผนงานที่ 3   พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด๎านการแขํงขันด๎าน

ไม๎เศรษฐกิจให๎กับเกษตรกรและผู๎ประกอบการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร   
แผนงานที่ 1  กําหนดเขตพ้ืนที่สํงเสริมปลูกไม๎เศรษฐกิจของประเทศ   
แผนงานที่ 2  พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการผลิตเพื่อรองรับการปลูกไม๎ในเขตพ้ืนที่สํงเสริมปลูก

ไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบตลาดเพ่ือสร๎างแรงจูงใจ

ปลูกไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร   
แผนงานที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกมาตรการทางการคลังและการเงินเพ่ือสํงเสริมการปลูก

ไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร   
แผนงานที่ 2  สํงเสริมบทบาทธุรกิจภาคเอกชนเพื่อสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจ  
แผนงานที่ 3  พัฒนาระบบและกลไกทางการตลาดไม๎เศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ด๎านการแขํงขันท้ังภายในและตํางประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู๎ประกอบการไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
แผนงานที่ 1  เสริมสร๎างความรํวมมือและการรวมกลุํมของเกษตรกรผู๎ปลูกไม๎เศรษฐกิจ 

ให๎มีความเข๎มแข็ง  
แผนงานที่ 2  สร๎างเกษตรกรและผู๎ประกอบการไม๎เศรษฐกิจต๎นแบบ 
แผนงานที่ 3  สํงเสริมเกษตรกรรายยํอยปลูกไม๎เศรษฐกิจ 
แผนงานที่ 4  ถํายทอดองค์ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด๎านไม๎เศรษฐกิจสูํเกษตรกร

และผู๎ประกอบการ 
แผนงานที่ 5  เสริมสร๎างเครือขํายความรํวมมือขององค์กรภาคประชาสังคมและธุรกิจ 

เพ่ือการพัฒนาไม๎เศรษฐกิจอยํางมีสํวนรํวม 
แผนงานที่ 6  ผลักดันไม๎เศรษฐกิจสูํการพัฒนาอาชีพเกษตรกรและผู๎ประกอบการรายสาขาที่

เกี่ยวข๎อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร   
แผนงานที่ 1  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
แผนงานที่ 2  แสวงหาความมือทางด๎านการวิจัยและพัฒนาไม๎เศรษฐกิจทั้งภายในและ

ตํางประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพื่อสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบ

วงจร   
แผนงานที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือรองรับการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบ

วงจร   
แผนงานที่ 2  จัดรูปแบบองค์กรบริหารจัดการไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
แผนงานที่ 3  สร๎างความรู๎ความเข๎าใจด๎านการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาระบบรับรองปุาไม๎ 
แผนงานที่ 1  พัฒนาวิธีปฏิบัติระบบมาตรฐานในการรับรองปุาไม๎ที่สอดคล๎องกับมาตรฐาน

ระดับสากล 
แผนงานที่ 2  เตรียมความพร๎อมและพัฒนาศักยภาพองค์กรรับรองมาตรฐานด๎านปุาไม๎ 

และผู๎ตรวจประเมินการรับรองปุาไม๎ 
แผนงานที่ 3  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู๎ประกอบการเพ่ือรับการตรวจรับรองปุาไม๎ 
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 ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) ประกอบด๎วย 
7 ยุทธศาสตร์ 21 แผนงาน 67 โครงการ ภายใต๎กระบวนการขับเคลื่อนแบบมีสํวนรํวมของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง เชํน กรมปุาไม๎ สถาบันการศึกษา องค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ สถาบันเกษตรกรด๎านไม๎เศรษฐกิจ 
ภาคเอกชน หนํวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนํวยงานของกระทรวงพาณิชย์ หนํวยงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม หนํวยงานของกระทรวงการคลัง ฯลฯ 
 

รายละเอียดเปูาหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ชํวงเวลาดําเนินการ และหนํวยงานรับผิดชอบ 
ในแตํละยุทธศาสตร์ แสดงอยํางละเอียดในเลํม ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) 

 
 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ฯลฯ ที่เก่ียวของกับไม๎เศรษฐกิจที่ควรได๎รับการปรับปรุง/แก๎ไข 
ได๎แกํ 

 มาตรา 7  ในพระราชบัญญัติปุาไม๎ พ.ศ. 2484 ที่กําหนดวํา “ที่ระบุให๎ไม๎สักและ 
ไม๎ยางไมํวําจะขึ้นที่ใดในราชอาณาจักรให๎เป็นไม๎หวงห๎ามประเภท ก.” (ยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินที่มี
เอกสารสิทธิ์) 

 คําสั่งที่ 106/2557 ที่กําหนดไม๎หวงห๎ามฯ เพ่ิมเติมจาก 2 ชนิด เป็น 17 ชนิด 
ได๎แกํ ไม๎สัก ไม๎ยาง ไม๎ชิงชัง ไม๎เก็ดแดง ไม๎อีเมํง ไม๎พยุงแกลบ ไม๎กระพ้ี ไม๎แดงจีน ไม๎ขะยุง ไม๎กระซิก ไม๎
กระซิบ ไม๎พะยูง ไม๎หมากพลูตั๊กแตน ไม๎กระพ้ีเขาควาย ไม๎เก็ดดํา ไม๎อีเฒํา และไม๎เก็ด เขา (ยกเลิกไม้หวง
ห้ามในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์) 

 มติคณะรัฐมนตรี 8 กันยายน 2535 ที่กําหนดวํา “ให๎ระงับภาคเอกชนเข๎าทํา
ประโยชน์พื้นที่ปุาไม๎เพ่ือปลูกสร๎างสวนปุา” 

 มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543 ที่กําหนดวํา “ให๎องค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ 
(อ.อ.ป.) เป็นผู๎สํงออกไม๎สักเพียงรายเดียว” 

 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 มกราคม 2537 ที่กําหนดวํา “การตั้งโรงงานแปรรูปไม๎ 
(โรงเลื่อย) เพ่ือผลิตไม๎แปรรูปหรือชิ้นไม๎สับจากไม๎ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สน
ทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร๎าว มะขาม มะไฟบ๎าน มะปรางบ๎าน จามจุรี และไม๎
ตาล” 

 มาตรา 47 ให๎รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดท๎องที่ใดให๎เป็นเขตควบคุมการแปรรูปไม๎ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศนั้นให๎ใช๎บังคับได๎เมื่อพ๎นกําหนดเก๎าสิบวันนับแตํวันประกาศ ( ใน
พ้ืนที่ซึ่งมีวัตถุดิบในการน ามาแปรรูปได้ควรให้สิทธิตั้ งโรงงานแปรรูป เพราะจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง
วัตถุดิบ ถ้าต้องน าไปแปรรูปในท้องที่อ่ืน /ใช้กฎหมายโรงงานได้หรือไม่) 
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 มาตรา 52 ห๎ามมิให๎ผู๎รับอนุญาตทําการแปรรูปไม๎ในระหวํางเวลาตั้งแตํพระอาทิตย์ตก
ถึงพระอาทิตย์ขึ้น เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากพนักงานเจ๎าหน๎าที่เป็นหนังสือ (ควรให้สิทธิโรงงานแปรรูปไม้
ท างาน 24 ชม. หากการท างานกลางคืนมีผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายโรงงาน
เช่นเดียวกับโรงงานประเภทอ่ืนๆ) 

 ปรับปรุงระเบียบหรือข๎อกําหนด เพ่ือให๎โรงงานผลิตชิ้นไม๎สับสําหรับโรงไฟฟูาชีวมวล
ไมํจัดเป็นประเภทโรงงานแปรรูปไม๎ท่ีต๎องขออนุญาต 

 ปรับปรุง พ.ร.บ. เลื่อยโซํยนต์ 

 ปรับปรุงระเบียบรูปแบบสิ่งประดิษฐ์จากไม๎ โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดขนาดไม๎ 
 
 7.7 กลไกการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบนโยบายของประเทศที่บอกถึงเปูาหมายในอนาคต แตํไมํได๎บอกถึง
วิธีการหรือเครื่องมือตํางๆ เพราะฉะนั้นเป็นหน๎าที่ของการกําหนดยุทธศาสตร์รายสาขาที่จะต๎องมีตัวชี้วัดที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎เกิดการถํายทอดแผนไปสูํการปฏิบัติ โดยมี key succession factor 
ได๎แกํ  
 

 1) มีความครอบคลุม (comprehensive) สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยใน
ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) ได๎บอกตัวชี้วัดไว๎
ชัดเจนครอบคลุมตามความต๎องการของแผนชาติ คือ เพ่ิมพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจ 26 ล๎านไรํ มุํงให๎เกิดการ
เติบโตบนพ้ืนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได๎ของเกษตรกรให๎ก๎าวพ๎น
กับดักรายได๎ปานกลาง 

 
 2) มีกฎระเบียบหรือกฎหมายรองรับ โดยกฎหมายที่เป็นอุปสรรคจะต๎องมีการทบทวน

และปรับปรุง กฎหมายในที่นี้จะแบํงได๎ 2 ลักษณะ คือ กฎหมายกํากับ/ควบคุม และ กฎหมายสํงเสริม  
 
 3) กลไกการถํายทอดแผนสูํการปฏิบัติ ได๎แกํ กลไกระดับนโยบาย กลไกระดับหนํวยงาน 

และกลไกระดับพ้ืนที่ ซึ่งต๎องมีความเชื่อมโยงกัน 
 
 รายละเอียดของการนําแผนยุทธศาสตร์ให๎ได๎รับการยอมรับในระดับนโยบายและ

สาธารณะ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ การกําหนดหนํวยงานรับผิดชอบหลักและการ
จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับ กลไกสนับสนุนการบริหารจัดการที่มุํงประสิทธิผล การติดตามประเมินผล 
และการทบทวนและปรับปรุงแผนในระยะตํอไป ดังนี้ 
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  7.7.1 การน ายุทธศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับในระดับนโยบายและสาธารณะ 
 
  การนําเสนอแผนยุทธศาสตร์สูํการให๎ความเห็นชอบในระดับกระทรวง และคณะรัฐมนตรี 
การทําให๎แผนได๎รับการยอมรับในระดับผู๎บริหารสูงสุดของกระทรวงโดยรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จะทําให๎สามารถใช๎ประโยชน์แผนได๎ทันที และเป็นการสร๎างความ
เชื่อมโยงมาสูํการปฏิบัติของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตามนโยบายของผู๎บริหารสูงสุด ทั้งนี้ รัฐบาลต๎องให๎
ความสําคัญกับไม๎เศรษฐกิจอยํางชัดเจน เพราะมีสัดสํวนของพ้ืนที่ถึงร๎อยละ 15 หรือประมาณ 48 ล๎านไรํ
ของพ้ืนที่เปูาหมายปุาในประเทศทั้งหมด ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ เชํน  
 

1) การแตํงตั้งคณะกรรมการไม๎เศรษฐกิจแหํงชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี หรือ รอง

นายกรัฐมนตรี ที่กํากับเรื่องสิ่งแวดล๎อม การค๎า หรือ การคลัง เป็นประธาน มีรัฐมนตรีวําการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให๎กรรมการชุดนี้ทําหน๎าที่กํากับ

นโยบายและการพัฒนาไม๎เศรษฐกิจอยํางครบวงจร 

 
2) ผลักดันให๎แผนยุทธศาสตร์ไม๎เศรษฐกิจ เข๎าเป็นสํวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาชาติ 20 ปี และ/หรือ ผลักดันให๎เป็นวาระแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อม  

 
  7.7.2 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 
 

 การสื่อสารสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ให๎กับองค์กร/ภาคีหุ๎นสํวนการพัฒนา การ
สื่อสารแผนให๎สาธารณะรับทราบและให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนในการดําเนินงานตํางๆ โดยวิธีปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมคือ การแตํงตั้งอนุกรรมการรองรับ เชํน อนุกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ
สํงเสริม อนุกรรมการด๎านข๎อมูลและวิชาการ เป็นต๎น โดยมีกลไกรองรับ เชํน มีข๎อสั่งการ มีการประชุม
ซักซ๎อมความเข๎าใจ มีการกํากับติดตามงาน  
 

 นอกจากนี้ ในการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ จําเป็นต๎องมีการจัดการความรู๎ด๎านไม๎
เศรษฐกิจ โดยประกอบด๎วย การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การจัดเก็บ และการสร๎างชํองทางการ
เข๎าถึงข๎อมูลของสาธารณะในระบบออนไลน์ การเพ่ิมและพัฒนาชํองทางการเข๎าถึงข๎อมูลทั้งแบบ offline 
อาทิเชํน แผํนพับ จุลสาร วารสาร ปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และ online อาทิเชํน website, line, 
facebook ผลักดันให๎เรื่องการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจรเข๎าไปเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนการ
สอนในหลักสูตรระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา หรือ แม๎กระทั่งการสร๎างหลักสูตรท๎องถิ่นสําหรับ
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ผู๎ประกอบการในท๎องถิ่นและผู๎ที่สนใจ เพ่ือให๎ราษฎรในประเทศได๎เข๎าใจและเห็นคุณคําของไม๎เศรษฐกิจ
ตั้งแตํระดับเยาวชน 

 
  7.7.3 การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและการจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับ 
 

 การกําหนดหนํวยงานรับผิดชอบหลักและการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนที่สําคัญเพ่ือนําแผนไปสูํการปฏิบัติ ตลอดจนการเริ่มแผนปฏิบัติการซึ่งเป็นโครงการจําเป็น
เรํงดํวนซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนสําคัญในการดําเนินงานในระยะตํอๆ ไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1) การกําหนดหนํวยงานรับผิดชอบการสํงเสริมและถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านการ

ปลูกดูแลรักษา การใช๎ประโยชน์ และการจัดการไม๎เศรษฐกิจอยํางครบวงจรและยั่งยืน โดยให๎เป็น
หนํวยงานระดับกรมหรือเทียบเทําที่เป็นอิสระมีคลํองตัวสูง มีพระราชบัญญัติการทํางานเป็นของตนเอง 
เชํน รูปแบบองค์การมหาชนหรืออ่ืนๆ โดยให๎หนํวยงานนี้มีพันธกิจด๎านการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจอยํางครบ
วงจร และควรเป็นหนํวยงานที่ขึ้นตรงตํอสํานักนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นหนํวยงานที่ต๎องประสานงานกัน
หลายกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต๎น โครงสร๎างของหนํวยงานดังกลําว
ข๎างต๎น ต๎องมีโครงสร๎างที่ประกอบด๎วยหนํวยงานสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจทั้งสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และ สํวน
ท๎องถิ่น หนํวยงานดังกลําวนี้ ต๎องสร๎างระบบการสนับสนุนการปลูกไม๎เศรษฐกิจ เชํน สร๎างกองทุน สร๎าง
ระบบการสมัครลงทะเบียน การประกันราคาไม๎และผลิตภัณฑ์ไม๎ สร๎างระบบการชํวยเหลือและรับเรื่อง
ร๎องเรียน สร๎างระบบสํงเสริมการตลาดทั้งในและตํางประเทศ ฯลฯ โดยต๎องเป็นระบบที่รวดเร็ว ถูกต๎อง 
แมํนยํา เข๎าถึงได๎งํายผํานระบบออนไลน์ เป็นต๎น  

 
2) ผลักดันและเตรียมความพร๎อมในการจัดตั้งคณะกรรมการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ

ในระดับชาติ (เพ่ือชี้นําการพัฒนา กํากับ สนับสนุน ประสาน และติดตามประเมินผล) และ/หรือ
คณะทํางานประสานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติ โดยคัดเลือกจากผู๎แทนภาคสํวนรัฐบาลที่
เกี่ยวข๎อง ผู๎แทนภาคสํวนนโยบาย ตัวแทนนักวิชาการ สถาบันการศึกษา ผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎ประกอบการ 
เกษตรกร และภาคีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง  

 
3) มอบหมายหนํวยงาน/องค์กร/ภาคีหุ๎นสํวนการพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการ

ขององค์กรให๎สอดประสานเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยการนํางบประมาณที่ได๎รับจาก
ทุกปีมาพิจารณาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการโดยจะต๎องหาความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ให๎ได๎  
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4) ริเริ่มโครงการสําคัญรองรับยุทธศาสตร์ (flagship project) เพ่ือเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนภารกิจในระยะเริ่มต๎น และค๎นหาพ้ืนที่ต๎นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช๎ในการขับเคลื่อน
ภารกิจตํอเนื่องอ่ืนๆ  
 
  7.7.4 กลไกสนับสนุนการบริหารจัดการที่มุ่งประสิทธิผล 
 

  การสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนแผนไปสูํการปฏิบัติที่มุํงประสิทธิผล 
จําเป็นต๎องมีกลไกสนับสนุนในหลายๆ ด๎าน ทั้งงบประมาณ เครือขํายพันธมิตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และการเสริมสร๎างศักยภาพขององค์กรและบุคลากร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1) แสวงหาชํองทางและกลไกด๎านงบประมาณและการเงินเพ่ือรองรับการ

ดําเนินงาน (งบประมาณตามวาระสําคัญของชาติ งบประมาณตามบทบาทภารกิจองค์กร และงบประมาณ
ตามประเด็นงานเชิงพ้ืนที่) รัฐบาลจะมีวิธีการทํางบประมาณแบบ “ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ (strategic performance-based budgeting system: SPBBS)” คือ การปรับเปลี่ยน
ระบบงบประมาณจากเดิม ที่มํุงเน๎นการควบคุมการใช๎ทรัพยากร มาเป็นระบบที่มุํงเน๎น ผลผลิต (outputs) 
และ ผลลัพธ์ (outcomes) ของงาน เพ่ือให๎มีการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ คุ๎มคํา และเกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอสํวนรวม โดยมีแนวคิด ได๎แกํ  

 

 รัฐบาลสามารถใช๎วิธีการและกระบวนการงบประมาณให๎เป็นเครื่องมือใน

การจัดสรรทรัพยากรให๎เกิดผลสําเร็จตามนโยบาย และให๎เห็นผลที่

ประชาชนได๎รับจากรัฐบาล 

 มุํงเน๎นให๎เกิดการใช๎จํายงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

โดยคํานึงถึงความโปรํงใส 

 มอบความคลํองตัวในการจัดทําและบริหารงบประมาณให๎กับผู๎ปฏิบัติ 

(devolution)  

 
ในขณะเดียวกันหนํวยปฏิบัติจะต๎องแสดงถึงความรับผิดชอบ (accountability) 

จากการนํางบประมาณไปใช๎ให๎เกิดผลตามยุทธศาสตร์และสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน โดย
ผํานระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลทางการเงินที่รวดเร็ว ทันสมัย ระบบงบประมาณแบบนี้บาง
ทีเรียกวํา งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (program budgeting) มีลักษณะสําคัญคือจะเน๎นการวิเคราะห์ 
ซึ่งมีเทคนิคการวิเคราะห์ตํางๆ ที่นํามาใช๎ ได๎แกํ System analysis, Zero base budget analysis, 
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Quantitative analysis, Qualitative analysis, Marginal analysis และ Cost effectiveness หรือ 
Cost - benefit analysis การเสนอของบประมาณควรจัดทําเอกสาร 3 ชุด ประกอบด๎วย 

 

 Program memorandum (PM) เป็นเอกสารที่แสดงให๎เห็นโครงสร๎างของ

สายงาน ความสัมพันธ์ของแผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ ผลงาน และผล

ที่คาดวําจะได๎รับจากโครงการ 

 Program financial plan (PFP) เป็นแผนการใช๎จํายของโครงการที่

ต๎องการเงิน-งบประมาณในระยะยาว เพ่ือเป็นหลักประกันวําโครงการจะ

ดําเนินตํอไปได๎ในปีตํอๆ ไป 

 Special study (SS) เป็นเอกสารที่แสดงให๎เห็นถึงการวิเคราะห์โครงการ

และทางเลือกโครงการตําง ๆ 

 
2) ประสานความรํวมมือในการบูรณาการในการทํางาน ทั้งในด๎านพ้ืนที่ เชํน พ้ืนที่

ต๎นแบบที่ดี (demonstration economical forest) เครือขํายทางสังคม บุคลากร ผู๎เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี 
ข๎อมูล สารสนเทศ และกฎระเบียบตํางๆ 

 
3) เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชน/เกษตรกร/ผู๎ประกอบการ/ภาครัฐ/เอกชน/

สถาบันการศึกษา ในการสนับสนุนการทํางานโดยใช๎พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง โดยผสมผสานแนวคิด area-based 
collaborative management 

 
 4) สนับสนุนให๎เกิดเครือขํายพันธมิตรและหุ๎นสํวนการทํางานและการลงทุนไม๎

เศรษฐกิจทั้งในระดับท๎องถิ่น ภูมิภาค ชาติ และ นานาชาติ 
 
 5) ระบบการสนับสนุนต๎องคํานึงหํวงโซํมูลอุปทานไม๎เศรษฐกิจตั้งแตํ การ

คัดเลือกสายพันธุ์ การปลูกและดูแล การตัดฟันและขนย๎าย การแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑ์ การจําหนําย
ผลิตภัณฑ์ และการบริโภค ตลอดทั้งรับฟังเสียงสะท๎อนกับจากผู๎บริโภคและผู๎ที่เกี่ยวข๎องทั้งหมดในหํวงโซํ 
ทั้งนี้ ต๎องให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียในทุกขั้นตอนสามารถดําเนินธุรกิจได๎โดยไมํขาดทุน ซึ่งจะสํงผลให๎ระบบการ
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจเกิดความยั่งยืนตามมาด๎วย 

 
 6) สนับสนุนให๎มีการสร๎างระบบการข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการ

ตัดสินใจแบบออนไลน์ เพ่ือให๎ผู๎ลงทุนได๎เข๎าไปทดลองใช๎กํอนการตัดสินใจลงทุน เชํน กรณีนําพ้ืนที่สํวนตัว
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มาปลูกไม๎เศรษฐกิจแล๎วจะให๎ผลตอบแทนด๎านการเงินมากหรือน๎อยกวําพืชเกษตรชนิดอ่ืนๆ หรือ มากหรือ
น๎อยกวําลงทุนด๎านอื่นๆ ที่มิใชํการเกษตร 

 
7) สนับสนุนให๎มีการศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด๎านไม๎เศรษฐกิจในทุกมิติ 

ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล๎อม เพ่ือนําผลการวิจัยและนวัตกรรมกลับมาสํงเสริมเกษตรกร 
เครือขํายและพันธมิตร อยํางตํอเนื่อง การศึกษาวิจัยสามารถดําเนินการได๎โดยหนํวยงานที่รับผิดชอบหลัก 
และสถาบันวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญด๎านไม๎เศรษฐกิจ 

 
8) สนับสนุนให๎จัดการฝึกอบรมด๎านการจัดการไม๎เศรษฐกิจอยํางครบวงจร ใน

หลากหลายหลักสูตรทั้งด๎านวิชาการปุาไม๎ ด๎านการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ด๎านเศรษฐกิจและการตลาด 
ด๎านมาตรฐานการรับรองไม๎ เป็นต๎น เพื่อเป็นการเสริมสร๎างศักยภาพ (capacity building) ของบุคคลและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

 
9) สนับสนุนให๎มีการสร๎างศูนย์สาธิตไม๎เศรษฐกิจอยํางครบวงจร เพ่ือใช๎เป็น

สถานที่ศึกษาเรียนรู๎ ฝึกทักษะการปฏิบัติเพ่ิมพูนประสบการณ์ความรู๎ กํอนตัดสินใจลงทุนดําเนินธุรกิจ 
 
10) สนับสนุนให๎มีการสร๎างตลาดไม๎เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ

อยํางมีมาตรฐาน โดยต๎องเชื่อมโยงกับระบบการรับรองไม๎ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เชํน ระบบกา
รับรองของ TFCC  PEFC และ FSC เป็นต๎น ตลอดทั้งต๎องคํานึงข๎อกําหนดด๎านการค๎าผลิตภัณฑ์จากไม๎
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีไม๎เป็นสํวนประกอบของนานาชาติ เชํน FLEGT ซึ่งปัจจุบันนี้ทวีปยุโรปได๎ประกาศบังคับ
ใช๎แล๎วในชื่อ EU-FLEGT เป็น 

 
  7.7.5 การติดตามและประเมินผล 
 

 การติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนเป็นระยะเพ่ือให๎บรรลุตามเปูาหมายเป็น
สิ่งที่ควรกําหนดในการนําแผนไปสูํการปฏิบัติ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือพัฒนาระบบกลไกการติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติ จําแนกเป็น 2 รูปแบบ คือ การติดตามประเมินผลในรูปแบบ
พ้ืนที่พัฒนา ซึ่งจะต๎องมีการติดตามระยะยาว (long term) และ การติดตามผลแบบเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็ง (upstream evaluation) เพ่ือสร๎างต๎นแบบเกษตรกรผู๎ปลูกไม๎เศรษฐกิจ โดยทั้ง 2 รูปแบบต๎อง
อาศัยเทคโนโลยีเข๎ามาชํวยสนับสนุน นอกจากนี้ ควรพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ
หรือล๎มเหลวของการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ ทั้งในชํวงระหวํางดําเนินโครงการ ( formative evaluation) 
รายปี หรือ รายคาบ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก๎ไขกลไกการดําเนินงานให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
และในชํวงที่โครงการได๎สิ้นสุดแล๎ว (summative evaluation) เพ่ือเป็นการสรุปผลโครงการทั้งหมด 
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นอกจากนี้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลควรติดตามผลตามข๎อกําหนดเงื่อนไขและตัวชี้วัดด๎านการ
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจรให๎เป็นมาตรฐานสําหรับประเทศไทย ที่สําคัญผู๎ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล จําเป็นอยํางยิ่งต๎องเป็นหนํวยงานที่ไมํมีสํวนได๎สํวนเสียในกระบวนการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจ 
หรือ ผู๎ดําเนินการต๎องเป็น third party เทํานั้น 

 
  7.7.6 การทบทวนและปรับปรุงแผนในระยะต่อไป 
 
  กระบวนการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนในระยะตํอไปสามารถดําเนินการได๎หลายลักษณะ 
เชํน การสนับสนุนให๎มีการประชุมใหญํสามัญประจําปีของคณะกรรมการไม๎เศรษฐกิจแหํงชาติ เพ่ือทบทวน
เชิงนโยบาย รับฟังความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎เสีย พิจารณาข๎อมูลจากผลการติดตามและประเมินผล 
ตลอดทั้ง เสนอแนะนโยบายและแนวทางการดําเนินในปีตํอไป การสนับสนุนกิจกรรมการประชุมวิชาการ
ไม๎เศรษฐกิจระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ เพ่ือเป็นเวทีกลางให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนได๎มีโอกาส
ได๎มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ เป็นต๎น 
 

8| แผนงานและระยะเวลาด าเนินงาน 
 
ระยะเวลา 100 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาวําจ๎าง แผนการดําเนินงานแสดงดังตารางที่ 16 
 
ตารางท่ี 16 แผนการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 100 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 

กิจกรรม 
วันที ่

1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-100 

ทบทวนข๎อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลสวนปุาเศรษฐกิจ  
ที่จําเป็นตํอการวางแผนการจัดการ       

จัดการประชุมเพื่อยกรํางแผนยุทธศาสตร์ไม๎เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 1       
จัดทํารํางแผนยุทธศาสตร์จากผลการประชุม ครั้งที่ 1       
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตํอรํางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
สํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจครบวงจร โดยผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

      

จัดประชุมผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการปลูกปุาเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เพื่อให๎ข๎อคิดเห็นตํอรํางแผนยุทธศาสตร์ฯ 

      

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์และแผนยุทธศาสตร์ฯ       
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9| เงื่อนไขการส่งมอบงาน 
 

เมื่อกรมปุาไม๎เห็นชอบลงนามวําจ๎างให๎ดําเนินโครงการแล๎ว ที่ปรึกษาฯ จะดําเนินการปฏิบัติตาม
สัญญาทันที โดยจะดําเนินการตามขั้นตอนรายละเอียดทางด๎านเทคนิค และจะสํงมอบงานในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้ 

 

9.1 รายงานขั้นต้น (Inception Report) จัดสํงเอกสารต๎นฉบับพร๎อมสําเนาตํอคณะกรรมการ
ตรวจรับการจ๎างฯ ภายใน 20 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ๎าง จํานวน 10 ชุด  

 

9.2 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จัดสํง (รําง) ยุทธศาสตร์และแผนงานการ
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ.2561-พ.ศ.2579) พร๎อมบทสรุปสําหรับผู๎บริหารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตํข๎อ 1-6 โดยจัดสํงเอกสารต๎นฉบับพร๎อมสําเนาให๎
คณะกรรมการตรวจรับงานจ๎างฯ ภายใน 80 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ๎าง จํานวนไมํน๎อยกวํา 10 ชุด  

 

9.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จัดสํง รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ.2561-พ.ศ.2579) พร๎อมบทสรุป
สําหรับผู๎บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสารสรุปการจัดประชุมหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือ
นําเสนอรํางยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ.2561-พ.ศ.2579) 
จํานวนไมํน๎อยกวํา 10 ชุด และดิจิทัลไฟล์ที่สามารถแก๎ไขได๎ในรูปแบบ CD หรือ DVD จํานวน 2 ชุด 
ภายใน 100 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ๎าง  

 

10| การจ่ายเงิน 
 

การจํายเงินคําจ๎างจะจํายเป็นร๎อยละของวงเงินตามสัญญาเมื่อที่ปรึกษาได๎สํงมอบงานและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได๎ตรวจรับงานแล๎วและได๎รับอนุมัติจากกรมปุาไม๎แล๎ว โดยแบํงการจําย
ออกเป็นงวดๆ ดังนี้ 

 

 งวดที่ 1 กําหนดจํายเงิน ร๎อยละ 40 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได๎สํงรายงานขั้นต๎น 
(Inception Report) และได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 งวดที่ 2 กําหนดจํายเงิน ร๎อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได๎สํงรํางรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Draft Final Report) และได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 งวดที่ 3 กําหนดจํายเงิน ร๎อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได๎สํงรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) และได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ได๎รับมอบหมาย 
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11| งบประมาณ 

 

งบดําเนินงานทั้งหมด 600,000 บาท (หกแสนบาทถ๎วน) ทั้งนี้ ให๎ถัวเฉลี่ยจํายได๎ตามจริง ในกรณี
ที่หมวดใดหมวดหนึ่งไมํเพียงพอแตํไมํเกินวงเงินงบประมาณท่ีได๎รับ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ก.  หมวดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  รวมเป็นเงิน 207,000 บาท 
 

ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล จ านวน
เดือน 

อัตรา 
(บาท/เดือน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ก. 1 บุคคลากรหลัก    177,000 
ที่ปรึกษา ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก 3 เดือน 7,000 21,000 
หัวหน๎าโครงการ 
นักวิจัย 
นักวิจัย 
นักวิจัย 
นักวิจัย 
นักวิจัย 
นักวิจัยและประสานงาน 

ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 
ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย 
รศ.ดร. มณฑล จําเริญ
พฤกษ์ 
ผศ.ดร. กิตติชัย รัตนะ 
ผศ.ดร. พสุธา สุนทรห๎าว 
นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 
นางสาวนรินธร จําวงษ์ 

3 เดือน 
3 เดือน 
3 เดือน 
3 เดือน 
3 เดือน 
3 เดือน 
3 เดือน 

10,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 

30,000 
21,000 
21,000 
21,000 
21,000 
21,000 
21,000 

ก. 2 บุคคลากรสนับสนุน    30,000 
ผู๎ชํวยนักวิจัย 
 

นายอนุชิต เมฆสุขใส 
นางสาวปัทมา แสงวิศิษฐ์ภริมย ์

3 เดือน 
3 เดือน 

5,000 
5,000 

15,000 
15,000 

 
ข. หมวดค่าวัสดุอุปกรณ์   รวมเป็นเงิน 25,000 บาท 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
1. วัสดุสํานักงานและคอมพิวเตอร์ 
2. วัสดุเชื้อเพลิง 

20,000 
5,000 

จ านวนเงิน (บาท) 25,000 
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ค. หมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ   รวมเป็นเงิน 278,000  บาท 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
1. การรวบรวม วิเคราะห์เอกสารเบื้องต๎น และรวบรวมข๎อมูล 
2. การประชุมทีมนักวิจัยเพ่ือวางแผน ติดตาม พิจารณา และประเมินผล

การดําเนินงาน (3 ครั้ง x 3,000 บาท) 
3. การประชุมหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เกษตรกร หนํวยงานภาคเอกชน 

หนํวยงานด๎านการเงิน รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานราชการ  และนักวิชาการ
ผู๎สนใจการปลูกปุาเศรษฐกิจ เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการ
สํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

4. ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นตํอร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การสํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจครบวงจร จํานวน 150 คน  

5. ประชุมรํวมกับผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการปลูกปุาเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร จํานวน 5 ทําน 

6. การจัดทํารายงาน 
7.   อ่ืนๆ 

10,000 
9,000 

 
85,000 

 
 
 

100,000 
 

15,000 
 

50,000 
9,000 

จ านวนเงิน (บาท) 278,000 
 
ง. หมวดงบลงทุน      รวมเป็นเงิน 0 บาท 
จ. หมวดค่าตอบแทนมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15)   รวมเป็นเงิน 90,000  บาท 
 
โดยสามารถสรุปรายละเอียดงบประมาณ ได๎ดังนี้ 

หมวดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
ก. คําใช๎จํายด๎านบุคคลากร 207,000 
ข. คําวัสดุและอุปกรณ์ 25,000 
ค. คําใช๎จํายในการดําเนินการ 278,000 
ค. งบลงทุน 0 
ง. คําตอบแทนมหาวิทยาลัย (ร๎อยละ 15) 90,000 

รวมทั้งหมด  600,000 
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12| คณะที่ปรึกษา 

 

ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล เดือน ประสบการณ์
(ปี) 

คุณวุฒิ 

ก. 1 บุคคลากรหลัก 

ที่ปรึกษา ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก 3  32 วท.บ. (วนศาสตร์) 

วท.ม. (วนศาสตร์) 

Ph.D. (Biomaterial Sciences) 

หัวหน๎าโครงการ 

 

ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 

 

3  

 

26 วท.บ. (วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง 

วท.ม. (วนศาสตร์) 

Ph.D. (Biological Science) 

นักวิจัย ผศ.ดร. กอบศักด์ิ วันธงไชย 3  24 วท.บ. (วนศาสตร์)   

วท.ม. (วนศาสตร์)   

Dr.rer.nat (Silviculture)  

นักวิจัย รศ.ดร. มณฑล จําเริญพฤกษ์ 3 39 วท.บ. (วนศาสตร์)   

วท.ม. (วนศาสตร์)   

Ph.D. (Silviculture) 

นักวิจัย ผศ.ดร. กิตติชัย รัตนะ 3 26 ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม)  

ปร.ด. (วนศาสตร์)   

นักวิจัย ผศ.ดร. พสุธา สุนทรห๎าว 3 22 วท.บ.(วนศาสตร์)   

วท.ม.(วนศาสตร์)   

Ph.D.(Forest Resources Management)    

นักวิจัย นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 3 23 วท.บ.(วนศาสตร์)   

วท.ม.(วนศาสตร์)  

นักวิจัยและ
ประสานงาน 

นางสาวนรินธร จําวงษ์ 3  11 วท.บ.(วนศาสตร์)   

วท.ม.(วนศาสตร์)  

ก. 2 บุคคลากรสนับสนุน 

ผู๎ชํวยนักวิจัย 

 

นายอนุชิต เมฆสุขใส 

นางสาวปัทมา แสงวิศิษฐ์ภิรมย์ 

5  

3 

กําลังศึกษา
ปริญญาโท   

วท.บ.(วนศาสตร์)  

วท.บ.(วนศาสตร์) 

 
 



 
 

131 

 
 
ภาพที ่21 แผนผังบริหารและหน๎าที่รับผิดชอบของบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุน 
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13| เอกสารอ้างอิง 
 
กรมพัฒนาที่ดิน. มปป. ประเทศไทยกับอนุสัญญาวําด๎วยการตํอต๎านการแปลสภาพเป็นทะเลทราย. 

แหลํงที่มา; http://www.ldd.go.th/Web_UNCCD/Thai/index.htm, 10 ตุลาคม 2560. 
คณะวนศาสตร์. 2548. แผนแมํบทการสํงเสริมปลูกไม๎เศรษฐกิจระดับประเทศ. รายงานฉบับสมบูรณ์. 
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คณะวนศาสตร์. 2552. โครงการสํงเสริมปลูกต๎นไม๎เพ่ือเป็นทุนระยะยาว. รายงานฉบับสมบูรณ์. ศูนย์วิจัย

ปุาไม๎ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
คณะวนศาสตร์. 2554. โครงการการศึกษาลักษณะของพรรณไม๎ ปริมาณการดูดซับก๏าซเรือนกระจกและ

ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคปุาไม๎. รายงานฉบับ
สมบูรณ์. ศูนย์วิจัยปุาไม๎ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

คณะวนศาสตร์. 2560ก. สรุปการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการกําหนดประเด็นและกรอบ การจัดทํา
ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาไม๎เศรษฐกิจครบวงจร ครั้งที่ 1 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 
ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหลํงที่มา; 
http://www.conference.forest.ku.ac.th/FGT40/mainpage.php?action=concept, 16 
สิงหาคม 2560.  

คณะวนศาสตร์. 2560ข. สรุปการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการกําหนดประเด็นและกรอบ การจัดทํา
ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาไม๎เศรษฐกิจครบวงจร ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2560 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหลํงที่มา; 
http://www.conference.forest.ku.ac.th/FGT40/iDocument/meeting%20conclusion2
.pdf, 16 สิงหาคม 2560. 

ปรเมธี วิมลศิริ. 2559. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน. เอกสาร
ประกอบการบรรยายหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุํนที่ 6 ปี 2559 วันศุกร์ที่ 26 
สิงหาคม 2559 ณ ห๎องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สานักงาน คปภ. 
แหลํงที่มา; planning.pn.psu.ac.th/plan_doc/procedure/docs_procedure/ 
300_1498813858.pdf, 29 สิงหาคม 2560. 

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ .2559. สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนา
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14| ภาคผนวก 
 
ภาคผนวกที่ 1 รายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุมการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบ

ครบวงจร วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห๎องประชุม 1 
ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปุาไม๎ จํากัด กรมปุาไม๎ กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน / องค์กร 
1 นายจงคล๎าย วรพงศธร             

(รองอธิบดีกรมปุาไม๎) 
กรมปุาไม ๎

2 นายอรรถพล เจรญิชันษา          
(รองอธิบดีกรมปุาไม๎) 

กรมปุาไม ๎

3 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ ์
(รองอธิบดีกรมปุาไม๎) 

กรมปุาไม ๎

4 นางสาวปรารถนา มีสินเจรญิ กรมปุาไม ๎

5 นางนันทนา บุณยานันต ์ กรมปุาไม ๎

6 นายบพิตร เกียรติวุฒินนท ์ กรมปุาไม ๎

7 นายทินกร พิริยโยธา  กรมปุาไม๎  

8 นางวราวรรณ ธนะกิจรุํงเรือง ศูนย์สารสนเทศ กรมปุาไม ๎

9 นายสุจณิ เรืองถาวรฤทธ์ิ  สํวนเพาะชํากลา๎ไม ๎สํานักสํงเสรมิการปลูกปุา กรมปุาไม ๎

10 นายจุติเทพ โพธิปักษ ์ สํวนเศรษฐกิจปาุไม ๎สํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม๎ กรมปาุไม๎  

11 นางเบญจวรรณ คงรวย  สํวนเศรษฐกิจปาุไม ๎สํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม ๎กรมปุาไม ๎

12 นางสาวปทิตตา กรพิพัฒน์ สํวนเศรษฐกิจปาุไม ๎สํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม ๎กรมปุาไม ๎

13 นายกฤตภาส จันจินา สํวนเศรษฐกิจปาุไม ๎สํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม ๎กรมปุาไม ๎

14 นายเสรี รัตนเย็นใจ  สํวนปลูกปุาภาคเอกชน สํานักสํงเสริมการปลูกปาุ กรมปุาไม ๎

15 นางสาวรัตนา สอาดนัก  สํวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ๎สํานกัการอนุญาต กรมปุาไม ๎

16 นายชาตร ีรักษาแผน  สํวนอํานวยการ สํานักสํงเสริมการปลูกปุา กรมปุาไม ๎

17 นายวิจารณ ์เสนสกุล  สํานักกฎหมาย กรมปุาไม ๎

18 นางสาวกุลธิดา คําใจ  สํานักการอนุญาต กรมปุาไม ๎

19 นายธรกาญจน ์ศรีสมบูรณ ์ สํานักการอนุญาต กรมปุาไม ๎

20 นายคมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล  สํานักจดัการปุาชุมชน กรมปุาไม ๎

21 นายเสนํห์ นวลส ี สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 4 (ตาก) 

22 นายชิษณุ วงค์นนทิ สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 4 (ตาก) 

23 นายมิตรชัย อานันทนสกุล สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 7 (ขอนแกํน) 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน / องค์กร 

24 นายสุชาต ิกัลยาวงศา สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 10 (ราชบุรี) 

25 นายนิรัญ มโนรตัน ์ กรมปุาไม๎ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  

26 นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจรญิ กรมปุาไม ๎

27 นายนิวัต ิเหลืองบริสุทธ์ิ สํวนปลูกปุาภาคเอกชน สํานักสํงเสริมการปลูกปาุ กรมปุาไม ๎

28 นายประลอง ดํารงค์ไทย กรมปุาไม ๎

29 นายประชัญ คํามาบุตร กรมปุาไม ๎
30 นายสมควร พรมมา กรมปุาไม ๎
31 ยางวายุรัตน ์ยาน๎อย กรมปุาไม ๎
32 นายพงษ์ศักดิ์ เที่ยงธรรม กรมปุาไม ๎

33 นางสาวพนาวัลย ์จันทร์สระค ู กรมปุาไม ๎

34 นายยรรยง กางการ กรมปุาไม ๎

35 นายธวัชชัย วิจติร์วงษ ์ กรมปุาไม ๎

36 นายยงยุทธ ชํานาญรบ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวดัขอนแกํน 

37 นางสาวอโนทัย ไชยตาจักร ี สํานักกฎหมาย กรมปาุไม ๎ 

38 นายสาโรจน ์วัฒนสุขสกุล สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมปุาไม ๎

39 นางสาวรุจิวรรณ จักกะพาก กรมปุาไม ๎

40 นายจุมพฎ ชอบธรรม สํานักกฎหมาย กรมปาุไม ๎ 

41 นายปราโมท หํานวิไล กรมปุาไม ๎

42 นายพิร พวงมาล ี กรมปุาไม ๎

43 นายบุญลาภ สุกใส สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 4  

44 นางสาววิจิตรา ศณสีมบูรณ ์ Greenland And Good Life Co.,Ltd. 

45 นายอติชาต นาคแนวด ี Greenland And Good Life Co.,Ltd. 

46 ดร. จุฑามณี มาศฉมาดล  United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO) 

47 นายบุญรอด อินทรีย ์ กลุํมสิทธิชุมชนสลุยหงส์เจรญิ 

48 นางสาวรวีวรรณ จังหวัด  การไฟฟูาฝาุยผลิตแหํงประเทศไทย 

49 นายฉัตรชัย มาวงศ ์ การไฟฟูาฝาุยผลิตแหํงประเทศไทย 

50 นายอัมพรพล ธรรมฤาชุ  การไฟฟูาฝาุยผลิตแหํงประเทศไทย 

51 คุณณฐมน กะลาํพะบุตร เครือเจริญโภคภณัฑ์ (ซี.พี.) 

52 คุณพัชร ี คงตระกลูเทียน เครือเจริญโภคภณัฑ์ (ซี.พี.) 

53 คุณพิเชฐ  สุนทรโยธิน เครือเจริญโภคภณัฑ์ (ซี.พี.) 
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54 คุณรดี สินพิเชธกร เครือเจริญโภคภณัฑ์ (ซี.พี.) 

55 คุณอรรถชัย  เพียรธารธรรม เครือเจริญโภคภณัฑ์ (ซี.พี.) 

56 นายปรีชา อุเทศ  เครือขํายภาคประชาสังคมกลุํมสิทธิชุมชนสลุยหงษ์เจริญ 

57 นายสุรพล เผือกเนียร เครือขํายภาคประชาสังคมกลุํมสิทธิชุมชนสลุยหงษ์เจริญ 

58 ดร.พันธนา ตอเงิน  ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล๎อม คณะวิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

59 นายกฤตย พวงสุวรรณ  ธนาคารต๎นไม ๎

60 นางณฐมน กะลาํพะบุตร  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 

61 นายเจษฎา แสงศรีจันทร ์ บริษัท เอเชียไบโอแมส จํากดั (มหาชน) 

62 นายอภิชาติ เมืองแก๎ว  บริษัท เอเชียไบโอแมส จํากดั (มหาชน) 

63 นายสําราญ หาญทะเล  บริษัท แหลมเขา วูด๎ชิพ จํากัด 

64 นายวิสิษฐศักดิ์ จํารัสธนสาร  บริษัท โกลบัล วู๏ดชิป จํากัด 

65 นางพัชรกันย์ ธนพัฒน์รักดํารง  บริษัท กรีนแลนด์ แอนด์ กู๏ด ไลฟ ์จํากัด 

66 นายเอกธนพัชร์ ธนพัฒน์รักดํารง บริษัท กรีนแลนด์ แอนด์ กู๏ด ไลฟ ์จํากัด 

67 นางสาวทัศณี เอื้อประชานนท์  บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากดั 

68 นายอมรพงศ์ หิรญัวงศ์  บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากดั 

69 นายวิโรจน์ ศรีวรนันท์  บริษัท สมาชิกสํงเสรมิ จํากัด 
70 นายโกวิท ผจงศิลป ์ บริษัท อินด์แม็คกรุ๏ป จํากดั 
71 นายบัณฑติ โรจนศิริวณิชย์  บริษัท อินด์แม็คกรุ๏ป จํากดั 
72 นายณรงค์ มีนวล  บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด 

73 นายสายชล เพชรสกลุ  บริษัทสวนกิตติ จาํกัด 

74 ผศ. ดร.ประชา คณุธรรมด ี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์           

75 นายปิยะพฤกษ์ วงศ์นาม  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์           

76 นายอนุชิต เมฆสุขใส  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์          

77 ดร.นพรตัน์ คัคคุริวาระ  คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์            

78 ดร.วรวุฒิ ศุภมิตรมงคล  สถาบันผลิตผลการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์            

79 นางกัณฑิมา โอชารส  สถาบันผลิตผลการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

80 นางสาวอรัญณี ทองจันทร์แก๎ว สถาบันผลิตผลการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

81 นายปรเมศวร์ พายัพสถาน  ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับปาุ ( RECOFTC ) 

82 นายวุฒิธินันต์ แจะซ๎าย สภาองค์กรชุมชนตําบลสลุย 
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ภาคผนวกที่ 1 (ตํอ) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน / องค์กร 

83 นายกิจจา บุญศร ี สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย สํานักงานการรับรองไม๎
เศรษฐกิจไทย 

84 นายปิยะพงษ์ ธรรมปญัญา สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย สํานักงานการรับรองไม๎
เศรษฐกิจไทย (TFCC) 

85 นางสาวลิวรรณ ศรีสุทยะคณุ สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต ๎

86 นายเกษม บุญชนะ  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต ๎

87 นายบุญสิน ผุดโรย  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต ๎

88 นางสาวกรวรรณ ไกรวิลาศ  สมาคมชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต๎ 

89 นางวลีพรรณ ภัทรวินิจ  สมาคมธนาคารไทย 
90 นายชัยรัตน์ อรํามศร ี สมาคมธรุกิจไม๎โตเร็ว 
91 นายธนพล ตํอสิทธิเดชกุล สมาคมธรุกิจไม๎ยางพาราไทย 
92 นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์  สมาคมศิษย์เกําวนศาสตร ์

93 คุณมนตรี โยธารักษ ์ สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชน จํากัด 

94 คุณยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชน จํากัด 

95 นายเฉลมิชัย สมมุํง สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชน จํากัด 

96 นางวงษ์วิภา นวลฉวี  สหกรณ์สวนปุาลพบุร ี
97 นางวรรณภา บูรพชัยศร ี สหกรณ์สวนปุาลพบุร ี
98 วรรณภา บูรพชัยศร ี สหกรณ์สวนปุาลพบุร ี
99 นายศุภราช แจ๎งเขว๎า  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จังหวัด

สมุทรปราการ 
100 นายอนันต์ พรหมดนตร ี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จังหวัด

สมุทรปราการ 

101 นายชลาศัย แก๎วกุลศร ี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวดั
ฉะเชิงเทรา 

102 นายธวัชชัย แสงคําสุข  องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

103 นายอภิสิทธ์ิ เสนาวงค์  องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

104 นางสาววรรณดี ทรัพย์ประเสริฐ  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม ๎

105 นายทรงพล อาทรธุระสุข  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม ๎

106 นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม ๎

107 นายสุกิจ จันทร์ทอง  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม ๎

108 นายประสิทธ์ิ เกิดโต  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ สํานักธุรกิจและการตลาด 
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ภาคผนวกที่ 1 (ตํอ) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน / องค์กร 
109 นายกิติกร มนสัศิลป ์ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ สํานักอุตสาหกรรมไม๎ 

110 นางสาวศิริพร วิรยิะดตีระกูล  บริษัทเอกชน 

111 ม.ร.ว. โฆษิต รังสติ บริษัทเอกชน 

112 ผศ.ดร.วาทินี สวนผกา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

113 ดร.สรุินทร์ อ๎นพรหม คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

114 นางสาวละอองดาว เถาว์พิมาย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

115 นางสาวอุไรวรรณ หั่นชํอ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

116 นางสาวสุปราณี คงแรม คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

117 นางสาวจรัย์วิชชา ฮะทะโชต ิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 

118 มัลลิกา บุญเฉลียง getidea (สื่อมวลชน) 

119 กนกกานต์ มาลยาภรณ ์ getidea (สื่อมวลชน) 

120 ธนพล ปิยสิรานนท์ (สื่อมวลชน) 

121 ธนพัต กิตตะดิกลุ TV 7 (สื่อมวลชน) 

122 แพรพลอย จักรกลทิศ TV 5 (สื่อมวลชน) 

123 จกรกฤษณ์ กุหลาบศร ี เนช่ันทีว ี(สื่อมวลชน) 

124 สฐกุล เกดิสําราญ เนช่ันทีว ี(สื่อมวลชน) 

125 ธัญพิสิษฐ์ เลิศบํารุงชัย เนช่ันทีว ี(สื่อมวลชน) 

126 นางสาววรกัญญา รวิชนามงคล บริษัท สยามฟอเรสทรี จํากัด 
127 นายพิชญะ ยั่งยืน สมาคมศิษย์เกําวนศาสตร ์

128 นางมาลัย จันทะเสน ผู๎ประกอบการสวนปุา 

129 นางสาวจุไรรัตน์ พรมมา (ไมํระบุ) 

130  ศศิน เฉลิมลาภ  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

131 ชมพูนุช ชํวงโชติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 

132 จิรพร ใจเกลีย้ง สํานักงานการรับรองไมเ๎ศรษฐกิจไทย สภาอุตสาหกรรมแหํง
ประเทศไทย 

133 นายพรชัย แสนชัยชนะ สวนสามไท 

134 วรางคณา จันดา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

135 นายสรรเพชร จันทะเสน ผู๎ประกอบการสวนปุา 
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ภาคผนวกที่ 1 (ตํอ) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน / องค์กร 
136 กมลชนก คุณยศยิ่ง มูลนิธิธนาคารต๎นไม ๎

137 วําท่ีร.ต.ไสว แสงสวาํง มูลนิธิธนาคารต๎นไม ๎

138 นายสายบัว นาศักดิ ์ กลุํมไม๎ขุดล๎อมตําบลชะอม 

139 นายประจักษ์ รื่นฤทธ์ิ เกษตรกร 
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ภาคผนวกที่ 2 กําหนดการประชุมการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบ
วงจร วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
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ภาคผนวกที่ 3 ทบทวนสถานภาพไม๎เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดย ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน๎าคณะที่ปรึกษา  
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ภาคผนวกที่ 3 (ตํอ) 
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ภาคผนวกที่ 3 (ตํอ) 
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ภาคผนวกที่ 3 (ตํอ) 
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ภาคผนวกที่ 3 (ตํอ) 
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ภาคผนวกที่ 4 รายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุมรับฟังความคิดเห็นตํอ (รําง) ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริม 
ไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.  
ณ ห๎องประชุมจงรัก ปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน / องค์กร 

1 นายอติชาต นาคแนวดี  Greenland And Good Life Co.,Ltd. 

2 นางพัชรกันย์ ธนพัฒน์รักดํารง  Greenland And Good Life Co.,Ltd. 

3 นายเอกธนพัชร์ ธนพัฒน์รักดํารง  Greenland And Good Life Co.,Ltd. 

4 นางสาวนันท์นภัสร ธนพัฒน์รักดํารง  Greenland And Good Life Co.,Ltd. 

5 นายจงคล๎าย วรพงศธร  กรมปุาไม ๎

6 นายธีรยุทธ สมตน กรมปุาไม ๎

7 นายปฐวี พุฒิไพโรจน ์ กรมปุาไม ๎

8 นายวิจารณ์ เสนสกุล  กรมปุาไม ๎

9 นางสาวเพ็ญนภา แจ๎งกระจําง  กรมปุาไม ๎

10 พัทธยากร หมั่นฝึกพันธ ์ กรมปุาไม ๎

11 นายวีรพล มํวงคราม กรมปุาไม ๎

12 ปทิตตา นาคพิพัฒน์ กรมปุาไม ๎

13 นายคงศักดิ์ มีแก๎ว กรมปุาไม ๎

14 นางสาวสุนิชา วงพินิจ กรมปุาไม ๎

15 นายนิกร ศิรโรจนานนท ์ กรมปุาไม ๎

16 นายสุทัศน์ คงแย๎ม กรมปุาไม ๎

17 นางสาวอมรรตัน์ สะสสีังข์ กรมปุาไม ๎

18 นายคณติ รัตนวัฒน์กลุ กรมปุาไม ๎

19 นางสาวษชาดา ศรประสม กรมปุาไม ๎

20 นางสุรินทร์ แขํงขัน กรมปุาไม ๎

21 อรุณ ีภูํสุดแสวง กรมปุาไม ๎

22 นายบุญสุธยี ์จีระวงค์พานิช กรมปุาไม ๎

23 นายบุญฤทธ์ิ วิจิตร กรมปุาไม ๎

24 นางวราวรรณ ธนะกิจรุํงเรือง  ศูนย์สารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมปุาไม ๎

25 นายเสร ีรัตนเย็นใจ  สํวนปลูกปุาภาคเอกชน สํานักสํงเสริมการปลูกปาุ กรมปุาไม๎ 

26 นายฉัตรชัย โลหิตหาญ  สํวนปลูกปุาภาคเอกชน สํานักสํงเสริมการปลูกปาุ กรมปุาไม๎ 
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ภาคผนวกที่ 4 (ตํอ) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน / องค์กร 

27 นางราน ีโพธิปักษ์  สํวนปลูกปุาภาคเอกชน สํานักสํงเสริมการปลูกปาุ กรมปุาไม๎ 

28 นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจรญิ  สํวนวนวัฒนวิจัย กรมปุาไม ๎

29 นางสัจจาพร หงษ์ทอง  สํวนวนวัฒนวิจัย กรมปุาไม ๎

30 นางสาวภรณ์นภสั ภัคคกาญจนพัฒน์  สํวนวนวัฒนวิจัย กรมปุาไม ๎

31 นางพรพิมล อมรโชต ิ สํวนวนวัฒนวิจัย สํานักวิจัยและพฒันาการปุาไม๎ กรมปุาไม ๎

32 นายจุติเทพ โพธิปักษ์  สํวนเศรษฐกิจปาุไม ๎สํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม๎ กรมปาุไม ๎

33 นางเบญจวรรณ คงรวย  สํวนเศรษฐกิจปาุไม ๎สํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม๎ กรมปาุไม ๎

34 นางสาวพิจิตรา จันทร์พํวง  สํวนเศรษฐกิจปาุไม ๎สํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม๎ กรมปาุไม ๎

35 นายกฤตภาส จันจินา  สํวนเศรษฐกิจปาุไม ๎สํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม๎ กรมปาุไม ๎

36 นายธรรมนญู อัครพินท ์ สํานักการอนุญาต กรมปุาไม ๎

37 นายธนกาญจน ์ศรีสมบรูณ ์ สํานักการอนุญาต กรมปุาไม ๎

38 นางสาวราตร ีบุญรอด  สํานักการอนุญาต กรมปุาไม ๎

39 นายมิตรชัย อานันทนสกุล  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 7 (ขอนแกํน) 

40 นายอํานาจ บุตรรัตน ์ สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม ๎ที่ 1 (เชียงใหมํ) 

41 นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม ๎ที่ 1 (เชียงใหมํ) 

42 นายพุฒิพงศ์ ชัยนลินพัฒน์ สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม ๎ที่ 1 สาขาแมฮํํองสอน 

43 นายพลรบ กันทะลา  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม ๎ที่ 2 (เชียงราย) 

44 นายจเร วงศ์ฉายา  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม ๎ที่ 3 (แพรํ) 

45 นายนพดล สามกองาม  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม ๎ที่ 4 สาขาตาก 

46 นายเสนํห ์นวลศร ี สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม ๎ที่ 4 สาขาตาก 

47 นางสาวประภัสสร สุทธิ  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม ๎ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  

48 นายทนงศักด์ นนทภา  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม ๎ที่ 8 (นครราชสมีา) 

49 นายสมชาย ขยันกิจ  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม ๎ที่ 9 สาขาชลบุร ี

50 นายเทียนชัย ตรีชิต  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม ๎ที่ 9 สาขาปราจีนบุร ี

51 นายสุชาต ิกัลยาวงศา  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 10 (ราชบุรี) 

52 นายสมฤทธ์ิ แกํนเคี่ยม  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 10 (ราชบุรี) 

53 นางสาวปรางรตัน ์อิทธโยภาสกุล  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 10 (ราชบุรี) 

54 นางสาวกิตยาภรณ ์ใจอารีย ์ สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 10 (ราชบุรี) 
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55 นางสาวอ๎อมจิตร เสนา  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 10 (ราชบุรี) 

56 นางสาวสุพรรษา หนูเริก  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 10 (ราชบุรี) 

57 นายสัจรินทร ์ศรีเสน  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) 

58 นายจําลอง อุทัยวัฒนเดช  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 5 (สระบรุี) 

59 นางสาวสิริพร ปรีชา  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 5 (สระบรุี) 

60 นายวีระ มานสิสรณ ์ สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ท่ี 6 สาขานครพนม 

61 นางนันทนา บุณยานันท์  สํานักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม ๎

62 นางวลิาวัณย์ วิเชียรนพรัตน ์ สํานักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม ๎

63 นายสุรตั ิกาญจนกุญชร  สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมปุาไม ๎

64 นายนิรันดร์ มโนรัตน ์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมปุาไม ๎

65 นางสาวกรรชิมา ปฏิรูปทามรรค  สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมปุาไม ๎

66 นางสาววรนุช เอมมาโนชญ ์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมปุาไม ๎

67 นางสาวอังสุมา พิณทอง  สํานักวิจัยและพัฒนาการปาุไม ๎

68 นายสาโรจน ์วัฒนสุขสกุล  สํานักวิจัยและพัฒนาการปาุไม ๎กรมปุาไม ๎

69 หงษ์พิจารณ์ บัวไข  สํานักสํงเสรมิการปลูกปุา 

70 นางสาววารินทร ์ตรีมงคล  สํานักสํงเสรมิการปลูกปุา กรมปุาไม๎ 

71 นางสาวปรียานันท์ เมืองแสน  สํานักสํงเสรมิการปลูกปุา กรมปุาไม๎ 

72 นายชุติเดช กมนณชนุตม ์ สํานักสํงเสรมิการปลูกปุา กรมปาุไม๎ 

73 นางสาวบัวหลัน ขันทะล ี สํานักสํงเสรมิการปลูกปุา กรมปุาไม๎ 

74 นายนิวัติ เหลืองบริสุทธ์  สํานักสํงเสรมิการปลูกปุา กรมปาุไม๎ 

75 นางสาวภัสพร แสงเพ็ชร ์ สํานักสํงเสรมิการปลูกปุา สํวนปลกูปุาภาคเอกชน 

76 นางชลิดา เพ็ชรสิงห ์ กรมพัฒนาท่ีดิน 

77 นายกอบสุข ศรีแยม๎  กรมพัฒนาท่ีดิน 

78 นายปรเมศร์ ชะด ี กองแผนงาน กรมพัฒนาท่ีดิน 

79 นางสาวสิริกลุ ศิริพรกุลทรัพย ์ กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน 

80 นายสรายุทธ พลอาสา  กรมวิชาการเกษตร 

81 นางสาวนภัสนันท์ กัญญา  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร  

82 นางสาวรุ๎งลดาวัลย์ อินตะวงค์ สถาบันพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 
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83 นายอุดมวิทย์ ไวทยการ สถาบันวิจัยพืชไรํและพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร 

84 นายติณณภพ สังข์ทอง  กรมอุทยานแหํงชาต ิสัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

85 นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์  กรมอุทยานแหํงชาติ สตัว์ปุา และพันธุ์พืช 

86 นายศึกษิต พันธ์ทอง  กรมอุทยานแหํงชาติ สตัว์ปุา และพันธุ์พืช 

87 นางสมหญิง ดวงสถาพร  กรมอุทยานแหํงชาติ สตัว์ปุา และพันธุ์พืช 

88 นายบํารุง แสงพันธุ ์ สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 

89 นายสุนทร พานเหนือ สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 

90 สุทธาทิพย์ ชํอมะล ิ สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 

91 ณฐพงศ์ พวงประเสริฐ  กลุํมธนาคารต๎นไม๎บ๎านปุาเด็ง 

92 นายณัชฐปกรณ ์ดําเนินชาญวนิชย์  กลุํมบริษัทสวนกิตต ิ

93 นายสําราญ หาญทะเล  กลุํมบริษัทสวนกิตต ิ

94 นายสายชล เพชรสูงสกลุ  กลุํมบริษัทสวนกิตต ิ

95 นายสายบัว พาศักดิ ์ กลุํมไม๎ขุดล๎อมตําบลชะอม 

96 นายนที สิทธิประศาสน์ กลุํมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

97 นายธวัชชัย เตียวเจรญิโสภา ก๎องฟูาปราณีตไม ๎

98 น.ส.รวีวรรณ จังหวัด  การไฟฟูาฝาุยผลิตแหํงประเทศไทย 

99 นายบัณฑติ วงษ์ชูเชิด  การไฟฟูาฝาุยผลิตแหํงประเทศไทย 

100 นายอัมพรพล ธรรมฤาชุ  การไฟฟูาฝาุยผลิตแหํงประเทศไทย 

101 นายครสิตจักร พูนทรัพย์ทวีกิจ  การไฟฟูาฝาุยผลิตแหํงประเทศไทย 

102 นายศิริวัฒน์ เจ็ดส ี การไฟฟูาฝาุยผลิตแหํงประเทศไทย 

103 วําท่ีร๎อยตรีพุฒ สระสําราญ  การไฟฟูาฝาุยผลิตแหํงประเทศไทย 

104 นายทวีศักดิ์ คําชมภ ู เกษตรกร 

105 นายปิยะพฤกษ ์วงศ์นาม  คณะวนศาสตร ์

106 นายอนุชิต เมฆสุขใส  คณะวนศาสตร ์

107 นายแสงเพชร ทนูสร คณะวนศาสตร ์

108 นางสาวศศินา เถียรพรมราช คณะวนศาสตร ์

109 นางสาวสมปอง ปันปี คณะวนศาสตร ์

110 นางสาวสุปราณ ีคงแรม คณะวนศาสตร ์
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111 นายพรเทพ เหมือนพงษ ์ คณะวนศาสตร ์

112 นายพรชัย จุฑามาศ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

113 รศ.ดร.ไพบูลย์ กวินเลศิวัฒนา  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

114 นายประสพสุข ภุชงค์เจริญ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

115 นางสาวไปรวรรณ วารีวนิช  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

116 นางสาวสาลินี ชิณหา  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

117 นายมณฑล เจยีมเจริญ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

118 นายเนียม บญุรมย ์ ธนาคารต๎นไม๎ภาคกลาง 

119 นายณรงค ์มีนวล  บริษัทสยามฟอเรสทร ีจํากัด 

120 นายสมศักดิ ์ผํองสมบูรณ ์ บริษัทสยามฟอเรสทร ีจํากัด 

121 นางสาวรพีรตัน ์ศรีธ ิ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

122 นายวิสิษฐศักดิ ์จํารัสธนสาร  บริษัท โกลบัล วู๏ดชิป จํากัด 

123 นายพรชัย เทียนทอง  บริษัท คันนา จํากัด 

124 นายสุภัทร ์วนกําจร  บริษัท ไทยออร์คิดส์แล็บเอสเตท จํากัด 

125 นายชาตร ีทวีแก๎ว บริษัท ไทยออร์คิดส์แล็บเอสเตท จํากัด 

126 นางสาววิจิตรา ศรีสมบูรณ ์ บริษัท ธนพัฒน์ อินเตอร์ โซเชียล มีเดีย จํากดั 

127 นายคงณัฐ รัตนรังสรรค ์ บริษัท ธนพัฒน์ อินเตอร์ โซเชียล มีเดีย จํากดั 

128 นายอมรพงศ ์หิรญัวงศ ์ บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากดั 

129 นายประมวล ประทุม บริษัท สยามดีเวลลอปเม๎นต์ จํากดั 

130 นายพีรภัทธ์ วงค์กมลพร  บริษัท เอคโคํ เทรนด์ อินเตอร์ จํากัด 

131 นายประธาน ริจนา  บริษัท เอเวอร์กรีน พลสั จํากัด 

132 รศ. ชุบ เข็มนาค บริษัทสวนปุาสวนมนตรจีํากัด 

133 นายไตรสิทธ์ิ ปภสัยิ่งพันธ ์ ผู๎ประกอบการสวนปุา 

134 นางกาญจน์สริิ ปภัสยิ่งพันธ์  ผู๎ประกอบการสวนปุา 

135 นายอนิวรรต เฉลิมพร ประชาชน 

136 นายเริงชัย เผาํสัจจะ  ประชาชน 

137 นายวงศ์สิร ิกองพุฒิ ประชาชาติธุรกิจ (เครือมติชน) สือ่มวลชน 

138 นายภาณุเดช เกิดมะล ิ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
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139 นางสาวชฎาภรณ ์ศรีใส  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

140 นางกัณทิมา โอชารส 
สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

141 นางสาวปริญญารตัน ์เลี้ยงเจรญิ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

142 นายประพัฒน ์ปัญญาชาติรักษ์  สภาเกษตรกรแหํงชาต ิ

143 นายวิชิต นันทวรวัน สภาเกษตรกรแหํงชาต ิ

144 นายวัฒนพงศ์ ทองสร๎อย  สมาคมการค๎าชีวมวลไทย 

145 นายชัยรัตน ์อรํามศร ี สมาคมธรุกิจไม๎โตเร็ว 

146 นายควรวิทย์ บุญธารเกิด สมาคมธรุกิจไม๎โตเร็ว 

147 นายบพิตร เกียรติวุฒินนท์ สมาคมศิษย์เกําวนศาสตร ์

148 นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์  สมาคมศิษย์เกําวนศาสตร ์

149 นายวินัย ทรัพย์รุํงเรือง สมาคมศิษย์เกําวนศาสตร ์

150 นายประยุทธ หลํอสุวรรณศิร ิ สมาคมศิษย์เกําวนศาสตร ์

151 คุณยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา  สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชน จํากัด 

152 อ.เฉลิมชัย สมมุํง  สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชน จํากัด 

153 คุณจิตติวัฒน์ สีละพัฒน์  สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชน จํากัด 

154 คุณมนตรี โยธารักษ ์ สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชน จํากัด 

155 คุณปิยะทิพย์ เอีย๋วพานิช  สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชน จํากัด 

156 วรรณภา บูรพชัยศร ี สหกรณ์สวนปุาลพบุร ี

157 นางสาวภาวณิ ีอุดมใหม ํ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 

158 นายกิจจา บุญศร ี 
สํานักงานการรับรองไมเ๎ศรษฐกิจไทย  
สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 

159 นายถาวร บุณราศร ี สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) 

160 วําท่ี ร.ท.ดร.อภิชาตบิุตร รอดยัง  สํานักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาต ิ

161 นายชาญชัย แพทอง  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

162 นายวัชรพงษ์ ชุนจํารัส  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

163 นางสาวยุพา ลิ้มสวัสดิ ์ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

164 นางสาวณัฐนินท์ ตรยัไชยรัตน ์ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

165 นางพรนิภา เติมสุข  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ภาคผนวกที่ 4 (ตํอ) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน / องค์กร 

166 นายกฤษณะ เขมะวนิช สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

167 นายธงชัย บุณยโชติมา  หอการค๎าไทย 

168 นายวุฒิพงษ์ ศรีสมชัย  หอการค๎าไทย 

169 นายพิเชษฐ์ สุนทรโยธิน หอการค๎าไทย 

170 นายอภิสิทธ์ิ เสนาวงศ์ องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

171 อารียา หลักฐาน องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

172 นายธวัสชัย พงษาปาน  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม ๎

173 นายสุกิจ จันทร์ทอง  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม ๎

174 นางสาววรรณดี ทรัพย์ประเสริฐ  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม ๎

175 นายไพรตัน์ ครุฑวสิัย  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม ๎

176 นายประสิทธ์ิ เกิดโต  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ สํานักธุรกิจและการตลาด 

177 คุณปัญจนัทจ ์วาณิช    

178 เสาวณี สิริธนเจรญิ    
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ภาคผนวกที่ 5 กําหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นตํอ (รําง) ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริม 
ไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวกที่ 6 วิเคราะห์สถานการณ์  โอกาส และศักยภาพการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร  
และกรอบการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
โดย ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน๎าคณะที่ปรึกษาจัดทํายุทธศาสตร์ฯ   
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ภาคผนวกที่ 6 (ตํอ) 
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ภาคผนวกที่ 6 (ตํอ) 
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ภาคผนวกที่ 6 (ตํอ) 
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ภาคผนวกที่ 6 (ตํอ) 
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ภาคผนวกที่ 6 (ตํอ) 
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ภาคผนวกที่ 7 (รําง) ยุทธศาสตร์และแผนงานการสํงเสริมไม๎เศรษฐกิจแบบครบวงจร และระบบและกลไก
การถํายทอดแผนไปสูํการปฏิบัติ โดย ผศ. ดร. กิติชัย รัตนะ 
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ภาคผนวกที่ 7 (ตํอ) 
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ภาคผนวกที่ 7 (ตํอ) 
 

  

  
 




