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อกัษรย่อ 

AFoCO Asian Forest Cooperation Organization องคก์รความร่วมมือดา้นป่าไมแ้ห่งเอเชีย 
CSR Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
DMCR Department of Marine and Coastal Resources กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
DNP Department of National Parks Wildlife and Plant 

Conservation 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 

EU European Union สหภาพยโุรป 
FAO Food and Agriculture Organization องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
FCPF Forest Carbon Partnership Facility กองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม ้
GCF Green Climate Fund กองทุนภูมิอากาศสีเขียว 
GEF Global Environment Facility กองทุนส่ิงแวดลอ้มโลก 
GFFFN Global Forest Financing Facilitation Network เครือข่ายการด าเนินงานทางการเงินดา้นป่าไมร้ะดบั

โลก 
ITTO International Tropical Timber Organization องคก์ารไมเ้ขตร้อนระหวา่งประเทศ 
IUCN International Union for Conservation of Nature สหภาพระหวา่งประเทศเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติ 
MoNRE Ministry of Natural Resources and Environment กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
NFFS National Forest Financing Strategy ยทุธศาสตร์ชาติทางการเงินส าหรับการป่าไม ้
NGO Non-government Organization  องคก์รเอกชน 
NFP National Forest Plan แผนป่าไมแ้ห่งชาติ 
NLBI Non-legally Binding Instruments กลไกท่ีไม่มีความผกูพนัทางกฎหมาย 
ODA Official Development Assistance ความช่วยเหลือเพื่อการพฒันาอยา่งเป็นทางการ 
ONEP Office of Natural Resources and Environmental Policy and 

Planning 
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

PA Protected Area พื้นท่ีคุม้ครอง 
PAM Policy and Measure นโยบายและมาตรการ ของกลไกดา้นป่าไมข้อง

องคก์ารสหประชาชาติ 
REDD+ Reducing Emission from Deforestation and Degradation การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตดัไม้

ท าลายป่าและความเส่ือมโทรมของป่า 
RFD  Royal Forest Department กรมป่าไม ้
SFM Sustainable Forest Management การจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 
UNDP The United Nations Development Program โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 
UNFF The United Nations Forum on Forests เวทีองคก์ารสหประชาชาติดา้นป่าไม ้
UNFI The United Nations Forest Instruments มาตราการดา้นป่าไมข้ององคก์ารสหประชาชาติ 
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กติติกรรมประกาศ:  
 

รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการของเวทีองค์การ
สหประชาชา ติด้านป่าไม้  (United Nations Forum on Forests: UNFF) ต่อ รัฐบาลไทย  ซ่ึ ง มี
วตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผูเ้ช่ียวชาญระดบัชาติและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
ภาคป่าไม้ ในการระดมทุนเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างย ั่งยืน (SFM) การสนับสนุนดังกล่าว
ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ การจดัท ายุทธศาสตร์การจดัหาแหล่งเงินทุนแห่งชาติ 
และการจดัท าขอ้เสนอโครงการเก่ียวกบัการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื (SFM) เพื่อส่งไปยงัแหล่งเงินทุน
พหุภาคีโดยเฉพาะกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) 
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บทสรุปผู้บริหาร 

จากการประเมินในปี พ.ศ. 2561 ป่าไมข้องประเทศไทยครอบคลุมพ้ืนท่ี 31.68% ของพ้ืนท่ีประเทศ (หรือเท่ากบั 
16.39 ลา้นเฮกตาร์) ก่อนหน้าน้ีในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยเคยมีพ้ืนท่ีป่าไมป้กคลุม 53.33% ของพ้ืนท่ีประเทศ 
อย่างไรก็ตามจากการประเมินล่าสุดแสดงให้เห็นว่าพ้ืนท่ีป่าลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 90 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 เป็นตน้มาพ้ืนท่ีป่าไมไ้ดเ้พ่ิมขึ้นอยา่งชา้ๆ เน่ืองมาจากนโยบายของรัฐบาลหลายประการ เช่น การ
ยกเลิกสัมปทานป่าไมท้ั้งหมด และการปลูกป่าอยา่งจริงจงัทัว่ประเทศ 

ในปีพ.ศ. 2543 องคก์ารสหประชาชาติ ผ่านการท างานของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ได้
ก่อตั้งเวทีองคก์ารสหประชาชาติดา้นป่าไม ้(UNFF) ขึ้น โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือ “สนบัสนุนการบริหารจดัการ 
การอนุรักษ ์และการพฒันาทรัพยากรป่าไมทุ้กประเภทอยา่งย ัง่ยืน และเสริมสร้างพนัธกิจว่าดว้ยนโยบายระยะยาว
ในหมู่สมาชิก” ล่าสุดประเทศไทยร้องขอความช่วยเหลือจาก UNFF ในการวางแผนยุทธศาสตร์ดา้นการเงินป่าไม้
ในภาพรวม และเน้นดา้นการจดัการป่าไม้อย่างย ัง่ยืน (SFM) ในบริบทดงักล่าว UNFF จึงได้ริเร่ิมโครงการท่ีมี
เป้าหมายในมุ่งพฒันายทุธศาสตร์ชาติทางการเงินส าหรับการป่าไม ้

รายงานฉบบัน้ีจดัท าและน าเสนอยุทธศาสตร์ดงักล่าว โดยเรียงล าดบัเน้ือหา ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เสนอขอ้มูลพ้ืนฐาน/ภูมิ
หลงัเก่ียวกบัตวัโครงการ สถาบนั และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการริเร่ิมในการด าเนินการ ส่วนท่ี 2 เป็นการทบทวน
แนวปฏิบติัและประสบการณ์ของประเทศไทยในการด าเนินการตามความริเร่ิมระดบัโลกท่ีเรียกว่า มาตรการดา้น
ป่าไมข้ององคก์ารสหประชาชาติ (UN Forest Instrument: UNFI) โดยเฉพาะอยา่งย่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการป่าไม้
อย่างย ัง่ยืน (SFM)  ส่วนท่ี 3 เป็นภาพรวมของนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ และวิธีการน านโยบายสู่การสร้างเสริมให้
สอดคลอ้งกบัมาตรการดา้นป่าไมข้ององคก์ารสหประชาชาติ (UNFI) ส่วนท่ี 4 เป็นการสรุปสถาณการณ์การจดัหา
เงินทุนดา้นป่าไมใ้นปัจจุบนัและแหล่งท่ีมาของทุน และแผนแนวทางการจดัหาเงินทุนตามล าดบัความส าคญัของ
ประเทศ บทสรุปแสดงให้เห็นว่า แหล่งเงินทุนหลกัดา้นป่าไมใ้นประเทศไทยประกอบดว้ย 1) งบประมาณของ
รัฐบาล โดยใชจ้่ายผ่านกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (MoNRE) ซ่ึงเป็นกระทรวงหลกัดา้นป่าไม้ 
2) งบประมาณของรัฐบาลท่ีใช้จ่ายผ่านกระทรวงอื่น ๆ 3) องค์กรภาคเอกชน 4) เงินบริจาคหรือกองทุนท่ีมาจาก
แหล่งทวิภาคี หรือพหุภาคี แผนการจดัการการเงินตามล าดบัความส าคญัของชาตินั้นวางบนพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีและ
กิจกรรมท่ีถูกบรรจุไวใ้นแผนแม่บทดา้นป่าไมข้องประเทศไทย มีการท าแผนส าหรับแต่ละพ้ืนท่ีและกิจกรรม ซ่ึงจะ
สอดคลอ้งกบันโยบายป่าไมแ้ห่งชาติในหน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง และแหล่งเงินทุนท่ีเป็นไปได ้

ส่วนท่ี 5 แสดงกลไกการจดัหาเงินทุนดา้นป่าไมอ้ื่น ๆ ท่ีเป้นไปได ้บางแหล่งก็เป็นแหล่งดั้งเดิมท่ีมีอยู่แลว้ บาง
แหล่งเป็นแหล่งท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละควรให้ความสนใจผา่นการจดัการและความร่วมมือ และสร้างแนวทางใน
การหาทุน ทั้งน้ีรวมถึงระบบแรงจูงใจดา้นป่าไมแ้ละกลไกอ่ืน ๆ ส าหรับภาคเอกชน การสร้างกองทุนเพื่อการ
จดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน (SFM) การด าเนินการ SFM ร่วมกนัระหว่างภาคเอกชนและชุมชนป่าไม ้ระบบการเงินของ 
REDD + และระบบค่าตอบแทนการดูแลส่ิงแวดลอ้ม (PES) ส่วนท่ี 6 กล่าวถึงแผนปฏิบติัการระดบัชาติส าหรับการ
ด าเนินกลยุทธ์การจดัหาเงินทุนดา้นป่าไม ้ตามแผนการเงินท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 5 ซ่ึงรวมถึงกระบวนการในการ
พฒันากองทุนเพ่ือการจัดการป่าไม้อย่างย ัง่ยืน (SFM) วิธีการสนับสนุนและจัดหาเงินทุนจากภาคเอกชน และ
แผนปฏิบติัการเพ่ือขอรับการสนบัสนุนเงินทนุจากพหุภาคี องคก์รต่างๆโดยเฉพาะอยา่งย่ิง กองทุนภูมิอากาศสีเขียว 
(Green Climate Fund : GCF) และกองทุนส่ิงแวดลอ้มโลก (Global Environmental Facility: GEF) 
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1. ความเป็นมา 1 

 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในตอนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ท่ีละติจูดระหว่าง 5 ถึง 20 องศาเหนือ 

และลองจิจูดระหว่าง 97 ถึง 106 องศาตะวนัออก โดยมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 513,115 ตร.กม. หรือประมาณ 51.312 ลา้น

เฮกตาร์ พรมแดนทางทิศเหนือติดกบัเมียนมาร์และลาว พรมแดนทางทิศตะวนัออกติดลาว กมัพูชา และอ่าวไทย 

ทางทิศตะวนัตกติดเมียนมาร์และทะเลอนัดามนั และตอนใตสุ้ดติดกบัมาเลเซีย พรมแดนทางทะเล ไดแ้ก่ เวียดนาม

ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องอ่าวไทย และทะเลอนัดามนัทางตะวนัตกเฉียงใต้คืออินโดนีเซียและอินเดีย ระดบัความ

สูงน ้ าทะเลตั้งแต่ 2,576 เมตรขึ้นไป โดยจุดสูงสุดอยูท่ี่ดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม่ สภาพภูมิอากาศมีตั้งแตเ่ขต

ร้อนช้ืนไปจนถึงเขตเทือกเขาแอลป์และก่ึงเขตร้อน จากบันทึกในช่วงปีพ.ศ. 2551-2560 ปริมาณน ้ าฝนรายปี

แตกต่างกนัไป ตั้งแต่ 1,420 มม. ถึง 1,948 มม. และอุณหภูมิเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 26.8-28.1 องศาเซลเซียส 

ในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมา การจดัการป่าไมใ้นประเทศไทยมีการพฒันาไปตามระยะและขั้นตอนต่างๆ วิวฒันาการ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ จากอดีตจนถึงปี พ.ศ. 2493 
พ้ืนท่ีป่าไมค้รอบคลุม 60% ของพ้ืนท่ีประเทศเป็น ในช่วงทศวรรษ 1960 พ้ืนท่ีป่าไมล้ดลงอยา่งมากจาก 53.33% ใน
ปี พ.ศ. 2504 เหลือประมาณ 25.28% ในปี พ.ศ. 2541 สาเหตุหลกัมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและจ านวน
ประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็ว โดยทัว่ไปของประเทศก าลงัพฒันา ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งทรัพยากรป่าไมจ้ะ
ถูกน ามาใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจ เช่น การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน การตดัฟันไมจ้ านวนมากผา่นสัมปทานตดัไม ้
ซ่ึงบริษทัใหญ่ของจงัหวดัไดรั้บอนุญาต ควบคู่ไปกบัปฏิบติัการตดัไมแ้ละไม่นานหลงัจากเปิดป่าและมีถนนเขา้ถึง
การอพยพจ านวนมากของชาวชนบทเขา้สู่ป่าก็ตามมา ชุมชน / หมู่บา้นในป่าถูกจดัตั้งขึ้นโดยคนในชนบทท่ีคน้หา
ท่ีดินท ากินเพ่ือการเกษตร ในกรณีของประเทศไทยนโยบายต่อสู้กบัผูก่้อความไม่สงบ/คอมมิวนิสต์ในช่วงปี พ.ศ. 
2513-2523 ท าให้มีการกวาดลา้งพ้ืนท่ีป่า เพ่ือการตั้งถ่ินฐานและเกษตรกรรม เพ่ือพยายามก าจดัผูก่้อความไม่สงบ 
ในท่ีสุดในปี พ.ศ. 2532 เน่ืองจากความเส่ือมโทรมของป่าไมจ้ านวนมาก ซ่ึงท าให้เกิดดินถล่มและน ้ าท่วมในบาง
พ้ืนท่ีของประเทศ รัฐบาลไดมี้ค าส่ังให้ยกเลิกสัมปทานการท าไมท้ั้งหมด 

นับตั้งแต่มีการยกเลิกสัมปทานป่าไมท้ัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้ด าเนินมาตรการหลายประการเพื่อ
ปกป้องป่าธรรมชาติท่ีเหลืออยู่ และการปลูกป่าทดแทน อย่างไรก็ตามภยัคุกคามต่อการตดัไมท้  าลายป่าและความ
เส่ือมโทรมของป่ายงัคงอยู่ เช่น การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือการเกษตร การลกัลอบตดัไม ้และการลกัลอบล่าสัตว ์การ
แสวงหาผลประโยชน์จากป่าไมอ้ยา่งไม่ย ัง่ยืนโดยเฉพาะชุมชนท่ีอาศยัอยูภ่ายในป่าและติดกบัขอบเขตพ้ืนท่ีป่า 

การสนับสนุนเงินทุนในการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน (SFM) เป็นปัญหาส าหรับประเทศส่วนใหญ่ เช่นเดียวกบั
ประเทศไทย เร่ืองน้ียงัเป็นท่ีถกเถียงและอภิปรายในองคก์รระหว่างรัฐบาลหลายแห่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานพหุ
ภาคีต่างๆซ่ึงมักน าไปสู่ข้อสังเกตและความเห็นร่วมกันว่า SFM มีค่าใช้จ่ายสูงและไม่ไดรั้บการสนับสนุนทาง
การเงิน ย่ิงไปกว่านั้นในขณะท่ีกระแสการเงินท่ีเก่ียวขอ้งบางส่วนซ่ึงน่าเช่ือถือไดรั้บการบนัทึกไว ้แต่แหล่งเงินทุน
อื่น ๆ ก็ยงัคงไม่เป็นท่ีรู้จกัในหมู่ประเทศท่ีตอ้งการเงินสนบัสนุน ดงันั้นการจดัหาเงินทุนของ SFM ยงัคงไม่เป็นท่ี
เขา้ใจกนัดีโดยทัว่ไป 

 
1 ข้อมูลพื้นฐานได้มาจากรายงานการศึกษาภูมิหลังที่จัดทำโดย Soontornwong et al (2019) in connection with forest financing 
in Thailand, entitled, ‘Background Study Report State of Forest Management and Forest Financing in Thailand’. 
Submitted to UNFF Oct. 2019 
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2. การจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนในประเทศไทย2 
 

จากการประเมินในปี พ.ศ. 2561 ในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าไม ้ร้อยละ 31.68 คิดเป็นพ้ืนท่ี 16.39 ลา้นเฮกตาร์ (กรม
ป่าไม,้ 2561). เม่ือปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยเคยมีพ้ืนท่ีป่าไมถึ้งร้อยละ 53.33 อย่างไรก็ตาม จากการประเมินล่าสุด 
พ้ืนท่ีป่าไมภ้ายในประเทศนั้นลดลงกว่าร้อยละ 50 ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 90 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสังคมและเศรษฐกิจมี
การพฒันาอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งช่วงความวุ่นวายทางการเมืองภายในช่วงกลางทศวรรษท่ี 70 ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2543 
เป็นตน้มา พ้ืนท่ีป่าไมข้องประเทศเพ่ิมขึ้นอยา่งชา้ ๆ เน่ืองจากนโยบายหลายอยา่งของรัฐบาล เช่น การปิดสัมปทาน
ป่า และเร่ิมโครงการฟ้ืนฟูป่าไมอ้ย่างจริงจงัทัว่ประเทศ พ้ืนท่ีป่าไมท่ี้ลดลงในช่วง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2561 เป็น
พ้ืนท่ี จ านวน 612,949.6 เฮกตาร์ หรือประมาณ 32,260.5 เฮกตาร์ต่อปี (กรมป่าไม้, 2561) ในแง่ของภูมิภาค 
ภาคเหนือมีพ้ืนท่ีป่าไมม้ากท่ีสุดคือ 6.17 ลา้นเฮกตาร์ ตามดว้ยภาคตะวนัตกซ่ึงมีพ้ืนท่ีป่าไม ้3.21 ลา้นเฮกตาร์ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีป่าไม ้2.52 ลา้นเฮกตาร์ ภาคกลางมีพ้ืนท่ีป่าไม ้1.95 ลา้นเฮกตาร์ ภาคใตมี้พ้ืนท่ีป่าไม ้
1.79 ลา้นเฮกตาร์ และภาคตะวนัออกมีพ้ืนท่ีป่าไม ้0.76 ลา้นเฮกตาร์  
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (MoNRE) เป็นหน่วยงานหลกัของรัฐท่ีรับผิดชอบในการบริการ
ทรัพยากรป่าไมแ้ละทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการ เช่น การบงัคบัใชก้ฎหมายส าคญัๆ เก่ียวกบัการ
ป่าไม ้เช่น พรบ.ป่าไม ้ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พรบ.คุม้ครองสัตวป่์า พรบ.สวนป่า จากขอ้มูล
ของฝ่ายขอ้มูลภูมิสนเทศป่าไมข้องกรมป่าไม ้(RFD) เม่ือปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าไม ้11.90 ลา้นเฮกตาร์ 
โดยร้อยละ 23.13 ถูกจดัให้เป็นป่าสงวน ป่าอนุรักษห์รือพ้ืนท่ีคุม้ครอง รวมถึงอุทยานแห่งชาติ เขตคุม้ครองสัตวป่์า 
เขตห้ามล่า สวนพฤกษศาสตร์ และป่าชายเลน ป่าอนุรักษห์รือพ้ืนท่ีคุม้ครองในประเทศไทยอยู่ในการก ากบัดูแล
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  (DNP) ในขณะท่ีป่าชายเลนอยู่ในการดูแลของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง (DMCR) นอกจากนั้น ยงัมีพ้ืนท่ีป่าอีกราว 5.47 ลา้นเฮกตาร์ หรือร้อยละ 10.58 ถูกจดัให้เป็นป่า
เศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบด้วยเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงดูแลโดยกรมป่าไม้ (RFD) และป่าท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของ
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 

ในช่วง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 รัฐบาลไดแ้กก้ฎหมายเก่ียวกบัป่าไมห้ลายฉบบั รวมทั้งออกกฎหมายฉบบัใหม่ๆ 
โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไมแ้ละสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจดัการป่าไม้
อย่างย ัง่ยืน  กลยุทธ์หลกัไดแ้ก่ (1) ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในพ้ืนท่ีของเอกชน (2) สนบัสนุนการจดัตั้งป่าชุมชน 
และ (3) จัดการกับประเด็นพ้ืนท่ีทับซ้อนกับพ้ืนท่ีป่าไม้ ในส่วนของป่าชุมประเทศไทยเพ่ิงประกาศใช้
พระราชบญัญติัป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ในป่าชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะส่งผลในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพให้ดีขึ้นอย่างย ัง่ยืน การตราพระราชบญัญติัน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 26 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
 

ภยัคุกคามต่อการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนในปัจจุบนัไดแ้ก่ การขยายพ้ืนท่ีการเกษตร การลกัลอบตดัไมแ้ละล่าสัตว ์ 
ไฟป่าท่ีไม่สามารถควบคุมได ้และปัญหาอื่น ๆ นอกจากนั้นยงัมีความทา้ทายอ่ืน ๆ เช่น ผลของการเปล่ียนแปลง

 
2 Soontornwong et al (2019). Background Study Report State of Forest Management and Forest Financing in 
Thailand’. Submitted to UNFF Oct. 2019 
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สภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อพ้ืนท่ีป่าไม ้(เช่น ดินถล่ม น ้ าป่า ไฟป่า ความมัน่คงทางอาหาร) และการฟ้ืนฟูและบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนนั้นยงัไม่มีแผนความร่วมมือระยะยาวระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีชดัเจน  

2.1 มาตราการดา้นป่าไมข้ององคก์ารสหประชาชาติ (UNFI))3 

 
มาตรการดา้นป่าไมข้ององคก์รสหประชาชาติ (UNFI) ไดจ้ดัเตรียมกรอบแนวคิดในการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน
ให้แก่นานาประเทศ กลไกเหล่าน้ีประกอบด้วย นโยบายและมาตรการท่ีตกลงร่วมกันในระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติ เพ่ือให้การบริหารจัดการป่าไม้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านเทคนิค ความสามารถขององค์กร กรอบ
นโยบาย และกฎหมาย การลงทุนดา้นป่าไม ้และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยองคป์ระกอบหลกัและ
เป้าหมายประกอบดว้ย  

• เพื่อเสริมสร้างข้อตกลงและการด าเนินการทางการเมืองในทุกระดับเพื่อให้มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไมทุ้กประเภทอย่างย ัง่ยืนและมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายทางการป่าไมท้ัว่โลก
ท่ีตกลงไวร่้วมกนั 

• เพื่อสนับสนุนกิจการป่าไม้ให้พฒันาไปถึงเป้าหมายท่ีตกลงกันไวใ้นระดับนานาชาติ รวมถึง
เป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยฉพาะอย่างย่ิง ควรพิจารณาถึงอุปสรรคจากความยากจน และ
ความยัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

• เพ่ือวางกรอบแนวทางในการด าเนินการความร่วมมือทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

ใน พ.ศ. 2550 UNFF เร่ิมใช ้มาตรการท่ีไม่มีความผูกพนัทางกฎหมาย (Non-legally Binding Instruments : NLBI) 
กบัป่าทุกประเภท เพื่อเป็นกา้วส าคญัในการสนบัสนุนการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนไปทัว่โลก 

นานาประเทศไดรั้บการสนบัสนุนให้พฒันาแผนการป่าไมร้ะดบัชาติ (NFP) เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการน า มาตรการท่ี
ไม่มีความผูกพนัทางกฎหมาย (NLBI ) มาใช ้แผนเหล่าน้ีควรจะพิจารณาถึงลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเทศหรือ
ภูมิภาคนั้น ๆ ในการน าการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนมาใช ้NLBI ยงัสามารถสนบัสนุนความพยายามในการลดอตัรา
การท าลายป่าไม ้และสนบัสนุนความร่วมมือระหว่างนโยบายป่าไมข้องหลายภาคส่วน 

2.2 การประเมินการใชม้าตราการดา้นป่าไมข้ององคก์ารสหประชาชาติ (UNFI) ในประเทศไทย4 

 

ไดมี้การประชุมเชิงปฏิบติัการในระดบัภูมิภาค 4 คร้ังในประเทศไทย เพื่อเป็นการประเมินการน า มาตรการดา้นป่า
ไม้ขององค์กรสหประชาชาติ (UNFI) มาใช้ในประเทศไทย ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบติัการ ผูเ้ข้าร่วมได้
ทบทวนประเด็นส าคญั 7 ดา้น ของแต่ละภูมิภาค และให้ระดบัความส าคญัไวด้งัแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 การประเมินประเดน็ส าคญั 7 ดา้น เก่ียวกบัการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนในแต่ละภาค 

 
3 เนื้อหาในส่วนนี้สกัดและดัดแปลงมาจาก: https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2018/08/UN 
_Forest_Instrument.pdf 
4 Soonttornwong, S. et al (2019). Background Study Report State of Forest Management and Forest Financing in 
Thailand’. Submitted to UNFF Oct. 2019 

https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2018/08/UN
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ประเด็นส าคัญ ตะวันตก ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

ตะวันออก เหนือ เฉลี่ย 

1. ทรัพยากรป่าไมท่ี้มี 4.1 2.7 3.1 3.9 3.45 
2. ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม ้ 3.8 2.5 3.7 4.1 3.525 
3. ความสมบูรณ์ของป่าไม ้ 4 2.7 3.4 3.7 3.45 
4. ผลิตผลของป่าไม ้ 3.6 2.9 3 4 3.375 
5. ความสามารถในการดูแลรักษาป่าไม ้ 3 3 3.8 3.4 3.3 
6. หนา้ท่ีทางเศรษฐกิจและสังคมของป่าไม ้ 4.1 3 3.3 4.1 3.625 
7. กรอบทางกฎหมาย นโยบาย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2.8 3.3 3.3 4.1 3.375 
 

จากตารางขา้งตน้ แต่ละภาคอาจประเมินระดบัในแต่ละดา้นแตกต่างกนัไป แต่ในค่าเฉล่ียแลว้  ในแต่ละประเด็น
ไดรั้บคะแนนเกือบจะเท่ากนั ในขณะท่ียงัไม่มีการวิเคราะห์ทางสถิติ จึงไม่น่าแปลกใจว่าในทุกประเด็นมีคะแนน
ระดบัความส าคญัใกลเ้คียงกนัหมด จึงสรุปไดว่้าทุกประเด็นมีความส าคญั  

นอกจากการประเมินเก่ียวกับประเด็นส าคัญของมาตรการด้านป่าไม้ขององค์กรสหประชาชาติ (UNFI) และ
นโยบายกบัมาตรการแลว้ ในการประชุมยงัแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชเ้งินทุนทางป่าไมเ้พื่อการจดัการ
ป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน และมีความเห็นตรงกนัว่าควรมีการริเร่ิมจดัตั้งกองทุนการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนโดยหาเงินทุน
จากหลายๆ แหล่ง ในท่ีประชุมตั้งขอ้สังเกตว่ามีประเด็นส าคญั และเหตุผลหลายประการท่ีสนบัสนุนการแสวงหา
ทุนดงักล่าว เช่น  

• ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรท่ีส าคญัต่อ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
• ป่าไมเ้อ้ือต่อความเป็นอยูข่องชุมชนทุกระดบั แต่ในปัจจุบนัยงัไม่มีกลไกท่ีจะท าให้สามารถใชคุ้ณค่าทาง

เศรษฐกิจของป่าไมจ้ากการบริหารจดัการได ้
• ทุนท่ีรัฐบาลจดัสรรให้การจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนนั้น ไม่แน่นอน ไม่มีความต่อเน่ือง และไม่เพียงพอ 
• ประสบการณ์ในช่วงท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ชุมชนในพ้ืนท่ีมีความสามารถในการจดัการเงินทุนทาง   

ป่าไมไ้ด ้

การประชุมเชิงปฏิบติัการในระดบัภูมิภาค ไดต้ั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนไว ้
ดงัน้ี  

• เพื่อให้การจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนมีเสถียรภาพ 
• เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส าคญัๆ ของผูบ้ริหารกิจการป่าไม ้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในทุก

ระดบัท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณตามปกติโดยรัฐบาล 
• เพื่อสนบัสนุนและสร้างความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
• เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจา้ของ และมีความรับผิดชอบร่วมกนัในการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 

3. นโยบายการป่าไมใ้นประเทศไทย 
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นโยบายป่าไมแ้ห่งชาติท่ีชดัเจนไดถู้กก าหนดขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2528 ซ่ึงก าหนดว่าควรมีพ้ืนท่ีป่าไม ้ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ี
ประเทศ เป้าหมายดงักล่าวแบ่งออกเป็น พ้ืนท่ีป่าสงวน ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 ล่าสุดไดมี้นโยบาย
ป่าไมแ้ห่งชาติฉบบัใหม่ ซ่ึงรัฐบาลชุดก่อนมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติร่างขึ้น เม่ือเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ยสมาชิก 29 คน จากกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบักิจการป่าไม ้
และมีหน้าท่ีส าคญั 8 ประการ ซ่ึงรวมถึงการวางนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติรวมทั้งแผนกลยุทธ์ (หรือแผนแม่บท) เพื่อ
เป็นแนวทางและทิศทางส าหรับการพฒันาการป่าไมข้องประเทศ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติไดต้ั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อร่างนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ และแผนแม่บทในการพฒันากิจการป่าไมแ้ห่งชาติขึ้นเม่ือเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงคณะอนุกรรมการไดย้กร่างนโยบายเรียบร้อย และตอนน้ีอยูใ่นขั้นตอนของการทบทวนก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดปัจจุบนั เพื่อขอความเห็นชอบ เป้าหมายของนโยบายประกอบดว้ย  

 1) เพ่ือให้ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้เหมาะสมกบัความสมดุลของระบบนิเวศและการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยืน 

 2) เพ่ือหยดุย ั้งและป้องกนัการท าลายทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าของชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3) เพื่อให้มีการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรป่าไม ้สัตวป่์า และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างเหมาะสม 
ย ัง่ยืน เป็นธรรม และเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่าง
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม  

 4) เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรป่าไม้มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานองค์ความรู้และนวตักรรม รวมทั้ง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มดา้นการป่าไมใ้นปัจจุบนั ร่างนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติเสนอนโยบาย 
จ านวน 24 ขอ้ ครอบคลุม 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ (1) ดา้นการจดัการป่าไม ้(2) ดา้นการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการ
บริการจากป่าไม ้และอุตสาหกรรมป่าไม ้และ (3) ดา้นการพฒันาระบบบริหารและองคก์รเก่ียวกบัการป่าไม ้

  

3.1 นโยบายป่าไมข้องประเทศไทยกบัมาตรการดา้นป่าไมข้ององคก์รสหประชาชาติ (UNFI) 

 

ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ประเทศไทยไดก้ าหนดนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ 24 ขอ้  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการป่า
ไมข้องประเทศ รวมทั้งมีการร่างแผนแม่บทการป่าไม ้หลงัจากท่ีมีการประชุมเชิงปฏิบติัการในแต่ละภูมิภาคแลว้ได้
มีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการระดบัชาติอีกคร้ัง เพื่อทบทวนผลของการประชุมระดบัภาคดงักล่าว และพิจารณา
ความสอดคลอ้งของนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติกบั นโยบายและมาตรการ (Policies and Measures: PAMs) 25 ขอ้ ของ
มาตรการดา้นป่าไมข้ององคก์รสหประชาชาติ (UNFI) (ภาคผนวก 2) 

การประชุมดังกล่าวมีผู ้เข้า ร่วม 35 คน ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรภาค รัฐ รวมถึงกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และตวัแทนจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น กรมป่าไม ้กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม กรมการขา้ว กรมพฒันาท่ีดิน นอกจากนั้นยงัมีตวัแทนจากองคก์รอิสระ และสถาบนัการศึกษา กองทุน
เพ่ือพฒันาท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และธนาคารกรุงศรีอยุทธยา ตวัแทนจากองคน์านาชาติเช่น ศูนยว์นศาสตร์ชุมชนเพื่อคน



Page | 12 
 

กบัป่า (RECOFTC) สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติ (IUCN), โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 
(UNDP) และ องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  

หลงัจากการประชุมระดบัชาติ ไดมี้การประชุมหารือกนัในกลุ่มย่อย ซ่ึงหลกัๆ แลว้ประกอบดว้ย ตวัแทนจากกรม
ป่าไม้ เพื่อทบทวน PAMs ของมาตรการด้านป่าไม้ขององค์กรสหประชาชาติ (UNFI) ถึงความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติทั้ง 4 ประการ ซ่ึงสะท้อนออกมาจากนโยบายทั้ง 24 ข้อ ผลของการ
ทบทวนออกมาโดยการเปรียบเทียบระหว่างวตัถุประสงคข์องนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติกบั PAMs ของ มาตรการดา้น
ป่าไมข้ององคก์รสหประชาชาติ (UNFI) และดา้นหลกัๆ 7 ดา้น ขอ้มูลดงักล่าวแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติของไทย กบัมาตรการดา้นป่าไมข้ององคก์รสหประชาชาติ 
(UNFI) และประเด็นส าคญัของการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 

นโยบายป่าไม้แห่งชาต ิ นโยบายและมาตรการ ของ มาตรการด้านป่าไม้ขององค์กร
สหประชาชาติ (UNFI) (25 ข้อ) 

ประเด็นส าคัญของการจัดการป่าไม้
อย่างย่ังยืน 

1) เพื่อให้ประเทศไทย

มีพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้

เหมาะสมกบัความ

สมดุลของระบบนิเวศ

และการใชป้ระโยชน์

อยา่งย ัง่ยืน 

 

1.พฒันาและน าแผนการป่าไมแ้ห่งชาติ หรือกลยุทธ์อื่น ๆ 
ท่ีน าไปสู่การจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 

2.ให้ความส าคญักับ 7 ด้าน ซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัของการ
จดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 

3.มีการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในโครงการท่ีมี
ผลต่อป่าไม ้

4. ก าหนด/ใช้นโยบายท่ีสนับสนุนการจดัการป่าไม้อย่าง
ย ัง่ยืน เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการ เพื่อลดความยากจน 
และพฒันาเศรษฐกิจในชุมชนชนบท 

7. การพฒันาเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัและการน าไปใชด้ าเนินการ
เพ่ือการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 

9. พฒันากลยุทธ์ทางการเงินโดยค านึงถึงการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนทั้งหมด 

12. บูรณาการโครงการหรือกลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัการจดัการป่า
ไมอ้ย่างย ัง่ยืนเขา้กบักลยุทธ์การพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน 
เช่น กลยุทธ์การลดความยากจน (Poverty Reduction Strategies:  

PRSs) 

14. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัป่าไม ้เพ่ิมความ
เขม้ขน้ของการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัป่าไม ้มีธรรมาภิ
บาล 

18. ให้การสนับสนุนวิทยาศาสตร์และการวิจยัเพื่อให้การ
จัดการป่าไม้อย่ างย ั่ง ยืน มีความก้าวหน้ า  มีการน า
ผู ้เ ช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายป่าไมแ้ละโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.เพ่ิมทรัพยากรป่าไม ้

2.ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ป่าไม ้

3.ความสมบูรณ์ของป่าไม ้

4.กลไกท่ีก่อให้เกิดผลผลิตของป่าไม ้

5.กลไกในการป้องกนัป่าไม ้

6. กลไกทางสังคมเศรษฐกิจสังคม
ของป่าไม ้

7. กฎหมาย นโยบาย และกรอบ
โครงสร้างองคก์ร 
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นโยบายป่าไม้แห่งชาต ิ นโยบายและมาตรการ ของ มาตรการด้านป่าไม้ขององค์กร
สหประชาชาติ (UNFI) (25 ข้อ) 

ประเด็นส าคัญของการจัดการป่าไม้
อย่างย่ังยืน 

20. ส่งเสริมความเขา้ใจของสาธารณชนในเร่ืองความส าคญั
และประโยชน์ของการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 

21. ส่งเสริมการเขา้ถึง และสนับสนุนการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ การเสริมสร้างความรู้และฝึกอบรม เพื่อการน า
การจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนไปใช ้

24. สนับสนุนให้ภาคเอกชนและองค์กรของพลเรือนเขา้
ร่วมด าเนินการโดยใชก้ลไก เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ 

2) เพ่ือหยดุย ั้งและ
ป้องกนัการท าลาย
ทรัพยากรป่าไมแ้ละ
สัตวป่์าของชาติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

15. ตระหนกัถึงภยัคุกคามต่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้
ทั้งท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติและฝีมือมนุษย ์

16. พฒันาหรือขยายและคงไวซ่ึ้งเครือข่ายในการปกป้อง
พ้ืนท่ีป่า และประเมินสภาพและบริหารประสิทธิภาพของ
พ้ืนท่ีป่าซ่ึงไดรั้บการปกป้อง 

17. ประเมินสภาพและประสิทธิภาพของการบริการบริเวณ
ท่ีไดรั้บการปกป้องอยูแ่ลว้ 

20. ส่งเสริมความเขา้ใจของสาธารณชนในเร่ืองความส าคญั
และประโยชน์ของการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 

2.ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ป่าไม ้

5.กลไกในการป้องกนัป่าไม ้

7. กฎหมาย นโยบาย และกรอบ
โครงสร้างองคก์ร 

3) เพื่อให้มีการอนุรักษ์
และการใชท้รัพยากร
ป่าไม ้สัตวป่์า และ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อยา่ง
เหมาะสม ย ัง่ยืน เป็น
ธรรม และเป็นพ้ืนฐาน
ในการพฒันาประเทศ
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดย
ค านึงถึงความสมดุล
ระหว่างสังคม 
เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้ม  

4.ก าหนด/ใช้นโยบายท่ีสนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่าง
ย ัง่ยืน เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการ เพื่อลดความยากจน 
และพฒันาเศรษฐกิจในชุมชนชนบท 

5. สนบัสนุนการผลิดและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากป่าไมอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

6.  สนับสนุนการป้องกันและการน าภูมิปัญญาดั้ ง เ ดิม
เก่ียวกบัการป่าไมม้าใช้ในการปฏิบติั รวมถึงการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อยา่งเท่าเทียมและยติุธรรม 

8. สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชน 
และชุมชน รวมทั้งการจดัการป่าไมป้ระเภทอื่น ๆ  
10.ส่งเสริมให้ตระหนกัถึงคุณค่าต่าง ๆ ของป่า และวิธีการ
สะทอ้นให้เห็นคุณค่าเหล่านั้นสู่ตลาด  
12. บูรณาการโครงการหรือกลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัการจดัการป่า
ไมอ้ย่างย ัง่ยืนเขา้กบักลยุทธ์การพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน 
เช่น กลยทุธ์การลดความยากจน 
18. ให้การสนับสนุนวิทยาศาสตร์และการวิจยัเพื่อให้การ
จัดการป่าไม้อย่ างย ั่ง ยืน มีความก้าวหน้ า  มีการน า
ผู ้เ ช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายป่าไมแ้ละโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ป่าไม ้

3.ความสมบูรณ์ของป่าไม ้

4.กลไกท่ีก่อให้เกิดผลผลิตของป่าไม ้

6. กลไกทางสังคมเศรษฐกิจสังคม
ของป่าไม ้
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นโยบายป่าไม้แห่งชาต ิ นโยบายและมาตรการ ของ มาตรการด้านป่าไม้ขององค์กร
สหประชาชาติ (UNFI) (25 ข้อ) 

ประเด็นส าคัญของการจัดการป่าไม้
อย่างย่ังยืน 

20. ส่งเสริมความเขา้ใจของสาธารณชนในเร่ืองความส าคญั
และประโยชน์ของการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 

22. สนับสนุนการศึกษา ฝึกอบรม และหลกัสูตรเพ่ิมเติม
ส าหรับชุมชนทอ้งถ่ินและดั้งเดิม ผูท่ี้ท  างานเก่ียวกบัป่าไม ้
และผูท่ี้เป็นเจา้ของป่าไม ้ 
25. สนบัสนุนการเขา้ถึงทรัพยากรป่าไมแ้ละตลาด ในระดบั
ครัวเรือน ผูเ้ป็นเจา้ของป่ารายยอ่ย และชุมชน 

4) เพื่อให้ระบบการ
บริหารทรัพยากรป่า
ไมมี้ประสิทธิภาพบน
พ้ืนฐานองคค์วามรู้
และนวตักรรม รวมทั้ง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  

6.  สนับสนุนการป้องกันและการน าภูมิปัญญาดั้ ง เ ดิม
เก่ียวกบัการป่าไมม้าใช้ในการปฏิบติั รวมถึงการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อยา่งเท่าเทียมและยติุธรรม 

7. การพฒันาเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัและการน าไปใชด้ าเนินการ
เพ่ือการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 

11. สนบัสนุนนโยบายและโครงการท่ีมีส่วนร่วมโดยหลาย
ภาคส่วน เพื่อน าส่วนของกิจการป่าไมเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการตดัสินใจระดบัชาติ 

13. ริเร่ิมหรือเสริมสร้างโครงการท่ีมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 

14. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัป่าไม ้เพ่ิมความ
เขม้ขน้ของการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัป่าไม ้มีธรรมาภิ
บาล 

16. พฒันาหรือขยายและคงไวซ่ึ้งเครือข่ายในการปกป้อง
พ้ืนท่ีป่า และประเมินสภาพและบริหารประสิทธิภาพของ
พ้ืนท่ีป่าซ่ึงไดรั้บการปกป้อง 

18. ให้การสนับสนุนวิทยาศาสตร์และการวิจยัเพื่อให้การ
จัดการป่าไม้อย่ างย ั่ง ยืน มีความก้าวหน้ า  มีการน า
ผู ้เ ช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายป่าไมแ้ละโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 

19. ส่งเสริมการพฒันาหรือน านวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปใช้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

20. ส่งเสริมความเขา้ใจของสาธารณชนในเร่ืองความส าคญั
และประโยชน์ของการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 

21. ส่งเสริมการเขา้ถึงและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ การเสริมความรู้และฝึกอบรม เพื่อการน าการ
จดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนไปใช ้

6. กลไกทางสังคมเศรษฐกิจสังคม
ของป่าไม ้

7.กฎหมาย นโยบาย และกรอบ
โครงสร้างองคก์ร 
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นโยบายป่าไม้แห่งชาต ิ นโยบายและมาตรการ ของ มาตรการด้านป่าไม้ขององค์กร
สหประชาชาติ (UNFI) (25 ข้อ) 

ประเด็นส าคัญของการจัดการป่าไม้
อย่างย่ังยืน 

22. สนับสนุนการศึกษา ฝึกอบรม และหลกัสูตรเพ่ิมเติม
ส าหรับชุมชนทอ้งถ่ินและดั้งเดิม ผูท่ี้ท  างานเก่ียวกบัป่าไม ้
และผูท่ี้เป็นเจา้ของป่าไม ้

23. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มส าคญัหลกัในชุมชน
ทอ้งถ่ินเจา้ของป่าและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

24. สนับสนุนให้ภาคเอกชนและองค์กรของพลเรือนเขา้
ร่วมด าเนินการโดยใชก้ลไก เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ 

 

3.2 ประเด็นส าคญัดา้นป่าไมข้องประเทศไทย 

หลงัจากจบัคู่วตัถุประสงคข์องนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติแลว้ กรมป่าไมย้งัศึกษาร่างแผนแม่บทการป่าไม้

อย่างละเอียด เพื่อระบุกิจกรรมเก่ียวกบัป่าไม้ และ/หรือประเด็นท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพิจารณาและลงมือปฏิบติั

อย่างเร่งด่วน ในขณะท่ีแผนแม่บทยงัคงอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่ออนุมติัอย่างเป็นทางการ กรมป่าไมไ้ดร้ะบุถึง

ประเด็นส าคญัและขอ้กงัวลท่ีถูกจดัล าดบัความส าคญัไวใ้นแผนแม่บทว่าประเด็นไหนมีความส าคญัสูง ประเด็น

เหล่าน้ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 3 โดยมีการจบัคู่กิจกรรม ประเด็น หรือขอ้กงัวลกบันโยบายป่าไมแ้ห่งชาติทั้ง 24 ขอ้  

 

ตารางท่ี 3 การจบัคู่นโยบายป่าไมแ้ห่งชาติกบัระดบัความส าคญัและกิจกรรมตามแผนแมบ่ท 

กิจกรรม (จากแผนแม่บท หรือแหล่งอ่ืน ๆ ท่ียังไม่ปรากฏในแผน) ระดับความส าคัญ 
(ต ่า, ปานกลาง, สูง)  

เกี่ยวข้องกบันโยบายป่าไม้ข้อที ่

การจัดการป่าไม้   

1. ฟ้ืนฟูและพฒันาพ้ืนท่ีป่าไม ้ตรวจสอบสภาพป่าไม ้ สูง 1,2,3,5,11,14 

2. อนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละระบบนิเวศ สูง 2,8,9,13,17 

3. ท าแผนท่ีป่าไม ้ก าหนดเขต การประเมินความเส่ียงของป่าบกและ
ป่าชายเลน  

สูง 1,2,3,4,8,11,23 

4. เพ่ิมความตระหนกัรู้ให้สาธารณชนและชุมชนเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ 

สูง 4,6,7,11,12,13,14 

5.ประเมินและวิเคราะห์ความส าเร็จของเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ในเร่ืองการป่าไม ้

สูง 5,7,11 

6.พฒันาและสร้างเสริมเครือข่ายป่าชุมชนและการบริหารจดัการ
ทรัพยากรป่าไม ้ 

สูง 4,6,11,12 

7. การพฒันาแนวการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดของชุมชน สนบัสนุนกิจกรรม
ของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการระบบ
นิเวศป่าไม ้ 

สูง 1,11,12 

8.ป่าไมแ้ละการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตวั สูง 1,2 
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กิจกรรม (จากแผนแม่บท หรือแหล่งอ่ืน ๆ ท่ียังไม่ปรากฏในแผน) ระดับความส าคัญ 
(ต ่า, ปานกลาง, สูง)  

เกี่ยวข้องกบันโยบายป่าไม้ข้อที ่

การใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ป่าไม้ บริการจากระบบนิเวศ และป่า
เศรษฐกิจ  

  

9. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากผลผลิต
ของป่าไม ้ 

สูง 1,5 

10. การพฒันาให้มีการรับรองดา้นป่าไม ้รวมถึงการปลูกขนาดเลก็  สูง 16 

11. สร้างกลไกทางการตลาดและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ  

สูง 10,15 

12. เพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑจ์ากป่าไมจ้ากป่าปลูก และป่าประเภท
อื่นๆ ท่ีเกิดจากการปลูก  

สูง 14 

13. มีการก าหนดมาตรฐานการประเมินค่าไมเ้ศรษฐกิจ  สูง 16,17 

14. ตระหนกัถึงความส าคญัของการลดการปลดปล่อยคาร์บอนจาก
การท าลายป่าและความเส่ือมโทรมของป่า (REDD+) และการจ่าย
ค่าตอบแทนคุณค่าทางส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นรูปธรรม (PES) เพื่อเป็น
ส่ิงกระตุ้นหรือกลไกทางการเงินส าหรับการจัดการป่าไม้อย่าง
ย ัง่ยืน เช่น การลดภาษีโดยพิจารณาจากการลดการปล่อยคาร์บอน 

สูง 6, 10,12,16,17 

15. เพ่ิมรายไดแ้ละปรับปรุงสภาพความเป็นอยูข่องชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง
และพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ  

สูง 1,3,14,15,17 

พฒันาการบริหารจัดการและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้    

16. ปรับปรุงการก ากบัและบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอยูแ่ลว้เพื่อ
สนบัสนุนการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน  

สูง 9,18,23 

17. ทบทวนวธีิการแกปั้ญหา การก ากบัดูและกฎหมายท่ีอาจเป็น
อุปสรรคในการขยายกิจการป่าเศรษฐกิจและธุรกิจป่าไม ้ 

สูง 9,18,23,24 

18. ส่งเสริมและเพ่ิมความเขา้ใจในเร่ืองการเงินเพ่ือการบริหาร
จดัการป่าไม ้ 

สูง 1,18,19,24 

19. ใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน  สูง 7,16,20,24 

20. เพ่ิมงานวิจัยและพฒันาเพ่ือเสริมสร้างการพฒันาป่าไม้ในทุก
ระดบั เช่น การวิจยัเชิงปฏิบติัการ การวิจยัท่ีมีชุมชนเป็นฐาน โดย
ด าเนินการทั้งในด้านการบริหารจัดการป่าไม้ รวมทั้งการพฒันา
ความเป็นอยู ่ 

สูง 5,22 

21. เสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจดัการป่าไมท่ี้มีธรรมาภิบาลขึ้น
ในองคก์รเก่ียวกบัป่าไม ้ 

สูง 19,20,23 

22. สร้างขีดความสามารถและแรงกระตุน้ในการท างานให้กบั
เจา้หนา้ท่ีป่าไมใ้นทุกระดบั  

สูง 19,20,21 

23. พฒันาสวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหน่วยพิทกัษป่์าและ
ผูน้ าหน่วย เช่น การให้รางวลั  

สูง 20,21 



Page | 17 
 

 

4  กลยทุธ์ทางการเงินส าหรับการป่าไมข้องประเทศไทย 
 

การเงินเพื่อการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน เป็นหัวขอ้ในการโตเ้ถียงในการหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
หลายหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้งหลายภาคส่วนท่ีเขา้ร่วม ซ่ึงน าไปสู่ขอ้สังเกตและตกลงร่วมกนัว่าการ
จดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนนั้น มีตน้ทุนสูงและยงัขาดแคลนทุนทรัพยอี์กมาก  ย่ิงกว่านั้น ในขณะท่ีกระแสการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งบางส่วนมีเอกสารชัดเจน แต่แหล่งทุนบางส่วนยงัแทบไม่เป็นท่ีรู้จกัในหมู่ประเทศซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชทุ้น
เหล่านั้น (UNFF Consultant 2017). กล่าวคือ การเงินเพื่อการบริหารจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนนั้นยงัคงเป็นเร่ืองท่ีขาด
ความเขา้ใจอยู่มาก มีงานวิจยัช้ินหน่ึงท่ีศึกษาการเงินเพื่อการบริหารจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนของซิงเกอร์ (2016) 
เสนอขอ้มูลโครงสร้างทางการเงินป่าไมข้องกลยทุธ์การเงินป่าไมร้ะดบัชาติไวใ้นภาพท่ี 1 : 
 
 

ภาพท่ี 1:  การเงินเพื่อการบริหารจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน แบ่งตามประเภทเส้นทางท่ีก าหนดโดยองคก์าร
สหประชาชาติ (2014). ขนาดของช่องไม่ไดบ้่งบอกถึงปริมาณทางการเงิน (Singer 2016) 

 
 

 
 

4.1  แหล่งการเงินดา้นการป่าไมข้องประเทศไทย5  

ภาพท่ี 2 แสดงแหล่งทุนทางการป่าไมข้องประเทศไทย ซ่ึงมีทั้งแหล่งภายในประเทศ นอกประเทศ และ

แหล่งท่ีผสมผสาน ดงัท่ีซิงเกอร์ (2016) อธิบายไว ้

 

 

 
5 ที่มา : Soontornwong et al (2019), ‘Background Study Report: State of Forest Management and Forest 

Financing in Thailand. Submitted to UNFF, Oct 2019. 
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ภาพท่ี 2 แหล่งทุนทางการป่าไมข้องประเทศไทย 

 

แหล่งทุนทางการป่าไมห้ลกัๆ ของประเทศไทย ประกอบดว้ย (1) งบประมาณจากรัฐบาลซ่ึงกระทรวง

หลกัท่ีรับผิดชอบคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2) งบประมาณจากรัฐบาลจากกระทรวงอื่นๆ 

(3) องคก์รภาคเอกชน และ (4) เงินบริจาค หรือเงินทุนทั้งในระดบัทวิภาคีและพหุภาคี ค  าอธิบายของเงินทุนแต่ละ

แหล่งเป็นดงัน้ี   

1) งบประมาณจากรัฐบาล ซ่ึงกระทรวงหลักท่ีรับผิดชอบคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานหลกัภายในกระทรวงนั้นเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนมี 8 หน่วยงาน คือ 

กรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง องคก์ารอุตสาหกรรมป่า

ไม ้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหาร

จดัการก๊าซเรือนกระจก ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  งบประมาณทั้งหมดท่ีจดัสรรโดยตรงให้แก่การ

จดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนนั้นมีมูลค่าราว 19,658.02 ลา้นบาท หรือ 645.09 ลา้นดอลลาร์ต่อปี ซ่ึงคิดเป็น 1,199.39 บาท 

หรือ 39.36 ดอลลาร์ต่อพ้ืนท่ีหน่ึงเฮกตาร์ 

2) งบประมาณจากรัฐบาลผ่านทางกระทรวงอื่นๆ นโยบายส่วนน้ีจดัสรรผ่านกระทรวงมหาดไทย ผ่าน

แผนการพฒันาจงัหวดัและภูมิภาค และสนบัสนุนโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงเป็น

งบประมาณราว 387.9 ลา้นบาท หรือ 12.73 ลา้นดอลลาร์ต่อปี นอกจากนั้น ยงัมีงบประมาณของรัฐอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการจัดการป่าไม้อย่างย ัง่ยืนในองค์กรบริหารส่วนต าบลและจังหวดั กองทุนส่ิงแวดล้อมของประเทศ และ

กองทุนวิจยัของประเทศ อย่างไรก็ดี เป็นเร่ืองค่อนขา้งยากท่ีจะประเมินงบประมาณท่ีใชไ้ปกบัโครงการการจดัการ

ป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน เน่ืองจากยงัไม่มีฐานขอ้มูลระดบัชาติท่ีบนัทึกขอ้มูลท่ีชดัเจนเก่ียวกบัองคก์รและทุน 

3) องคก์รภาคเอกชนเป็นภาคส่วนท่ีมีบทบาทและสนบัสนุนโครงการและกิจกรรมการจดัการป่าไมอ้ย่าง

ย ัง่ยืนภายในประเทศมากขึ้น ส่วนใหญ่แลว้ด าเนินการผ่านโครงการ และการริเร่ิมความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม เช่นการปลูกป่า การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ การป้องกนัไฟป่า การพฒันาสภาพความเป็นอยู่ในทอ้งถ่ิน และ

การให้รางวลัแก่ป่าชุมชนท่ีมีผลงานยอดเยี่ยม องคก์รเอกชนเหล่าน้ีเช่น โตโยตา้ประเทศไทย อิซูซุ พีทีที โกบอลเค

มิคลั บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เครือซีเมนตไ์ทย เครือเจริญโภคภณัฑ ์ธนาคารไทยพานิช ธนาคารกสิกรไทย 
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เป็นตน้ ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา การสนบัสนุนจากภาคเอกชนนั้นคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 544 ลา้นบาท หรือ 17.85 ลา้น

ดอลลาร์ 

4) เงินบริจาคจากเครือขา่ยทวิภาคีและพหุภาคี องคก์รหลกัๆ เช่น กองทุนส่ิงแวดลอ้มโลก  องคก์ารอาหาร

และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ สหภาพยุโรป กองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไมข้องธนาคารโลก องค์กรความ

ร่วมมือป่าไมแ้ห่งเอเชีย องคก์ารไมเ้ขตร้อนระหว่างประเทศ เป็นตน้ ในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา เงินบริจาคและทุนจาก

ความร่วมมือในระดบัทวิภาคีและพหุภาคีมีมูลค่ามากกว่า 35.63 ลา้นดอลลาร์ หรือ 1,085.76 ลา้นบาท 

ตารางท่ี 4 แสดงแหลง่ทุนท่ีเป็นไปไดพ้ร้อมประเมินความสามารถในการเขา้ถึง 
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ตารางท่ี 4 อธิบายแหล่งทุนท่ีเขา้ถึงได ้

แหล่งทนุท่ีเขา้ถึงได้6 ประเภท ความเป็นไปได้
ในการเขา้ถึงทุน7 

ขอ้สังเกต 

งบประมาณของกรมป่าไม ้ รัฐบาล   4 เป็นเงินทุนหลกัๆ ส าหรับกิจกรรมของกรมป่าไม ้ซ่ึงปรากฏอยู่ในแผนประจ าปี ไม่มี
งบประมาณส าหรับหน่วยงานอื่น เป็นงบประมาณประจ าปีจากรัฐบาลและอาจไดรั้บ
ส่วนเสริมจากงบประมาณจากความร่วมมือแบบพหุภาคีหรือทวิภาคี แต่ก็ไม่เพียงพอ
หรือไม่สามารถด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนต่อได ้ 

งบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  

รัฐบาล   4 มีเ พ่ือด าเนินกิจกรรมของกรมเท่านั้ น และบรรจุอยู่ในแผนประจ าปีแล้ว ไม่มี
งบประมาณส าหรับหน่วยงานอื่น เป็นงบประมาณประจ าปีจากรัฐบาลและอาจไดรั้บ
ส่วนเสริมจากงบประมาณจากความร่วมมือแบบพหุภาคีหรือทวิภาคี เช่น ธนาคาร
พฒันาเอเชีย หรือ กองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ แต่ก็ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนต่อได ้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รัฐบาล   4 มีเ พ่ือด าเนินกิจกรรมของกรมเท่านั้ น และบรรจุอยู่ในแผนประจ าปีแล้ว ไม่มี
งบประมาณส าหรับหน่วยงานอ่ืน เป็นงบประมาณประจ าปีจากรัฐบาล กรมน้ีได้
งบประมาณน้อยกว่ากรมอื่นๆ บางกิจกรรมตรงกบักลุ่มท่ีท ากิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และงบประมาณจากความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี 

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ รัฐบาล   4 ส่วนใหญ่มาจากงบประมาณประจ าปีของรัฐบาล และรายไดจ้ากตลาดคา้ไม ้ใช้
ส าหรับกิจการภายในองคก์รเท่านั้น 
 

 
6 บริษัท เอกชนที่มีศักยภาพอื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมไว้ที่นี่เนื่องจากขาดการให้คำปรกึษา รวมถึงรายชื่อที่ลิงค์: https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/asia/thailand 
7 หมายเหตุ: โอกาสในการเข้าถึง: 1 - มโีอกาสมาก 2 - มีแนวโน้ม แต่ต้องมีการสมัครหรือข้อเสนอก่อนที่จะมกีารอนุมัต ิ/ เข้าถึงเงินทุน 3 - เป็นไปได้ที่ดี แต่ต้องการใบสมัครหรือข้อเสนอ การแข่งขันสำหรับ
เงินทุนสูงมาก 4 - ความเป็นไปได้ต่ำ 5 - โอกาสต่ำมาก    
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แหล่งทนุท่ีเขา้ถึงได ้ ประเภท ความเป็นไปได้
ในการเขา้ถึงทุน 

ขอ้สังเกต 

ส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

รัฐบาล / ความร่วมมือ
ของทวิภาคี และพหุภาค ี

4 ใชส้ าหรับกิจกรรมของรัฐบาลเทา่นั้น ไม่มีงบประมาณส าหรับหน่วยงานอ่ืน เป็น
งบประมาณรายปี อาจไดรั้บเสริมบา้งจากความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี 

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ รัฐบาล / ความร่วมมือทวิ
ภาคี และพหุภาคี 

4 มีไวใ้ชส้ าหรับกิจกรรมขององคก์ารเท่านั้น ไม่มีงบประมาณส าหรับหน่วยงานอ่ืน เป็น
งบประมาณรายปี อาจไดรั้บเสริมบา้งจากความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี 

องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

(TGO) 

รัฐบาล / ความร่วมมือทวิ
ภาคี และพหุภาคี 

3 เป็นงบประมาณส าหรับองคก์ารและผูรั้บเหมา เป็นงบประมาณรายปี อาจไดรั้บเสริม
บา้งจากความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี 

ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (BEDO) 

รัฐบาล / ความร่วมมือทวิ
ภาคี และพหุภาคี 

2 ไดง้บประมาณเลก็นอ้ย และมีการท าโครงการร่วมกบัหน่วยงานอืน่ เป็นงบประมาณ
รายปี อาจไดรั้บเสริมบา้งจากความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี 

แผนการพฒันาจงัหวัดและภูมิภาค รัฐบาล 2 มีช่องทางเปิดส าหรับงบประมาณ แต่ก็ไม่ไดม้ากนกั งบประมาณมาจากกระทรวง 
มหาดไทย และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ด าเนินการตามแผนพฒันาระดบัจงัหวดั
และภูมิภาค  

การยางแห่งประเทศไทย เอกชน 3  

โตโยตา้ประเทศไทย เอกชน 2 ให้งบประมาณเล็กน้อยส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไดรั้บรางวลั กิจกรรมประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมในระยะส้ัน 

พีทีที โกบอลเคมิคอล เอกชน 2 ให้งบประมาณเล็กน้อยส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไดรั้บรางวลั กิจกรรมประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมในระยะส้ัน แต่
ผูบ้ริหารระดบัสูงจะเก่ียวขอ้งและมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุมติังบประมาณ 
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แหล่งทนุท่ีเขา้ถึงได ้ ประเภท ความเป็นไปได้
ในการเขา้ถึงทุน 

ขอ้สังเกต 

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกชน 2 ให้งบประมาณเล็กน้อยส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไดรั้บรางวลั กิจกรรมประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมในระยะส้ัน 

เครือปูนซีเมนตไ์ทย (SCG) เอกชน 2 ให้งบประมาณเล็กน้อยส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไดรั้บรางวลั กิจกรรมประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมในระยะส้ัน เครือ
ปูนซีเมนตไ์ทยมีพ้ืนฐานของตนเองอยูแ่ลว้และด าเนินงานผา่นองคก์รดงักล่าว 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์(CP) เอกชน 3 ให้งบประมาณเล็กน้อยส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไดรั้บรางวลั กิจกรรมประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมในระยะส้ัน เครือ
เจริญโภคภณัฑมี์องคก์รของตนเองและด าเนินงานผา่นองคก์รดงักล่าว 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ เอกชน 2 ให้งบประมาณเล็กน้อยส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไดรั้บรางวลั และมีการใชผ้า่นองคก์รของตนเองโดยเนน้ท่ีเยาวชนและนวตักรรม 

ธนาคารกสิกรไทย เอกชน 3 ให้รางวลัความรับผิดชอบต่อสังคม งบประมาณประชาสัมพนัธ์ 

กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) พหุภาคี / นานาชาติ 4 กองทุนภูมิอากาศสีเขียวเป็นทุนท่ีก่อตั้งขึ้นภายใตก้รอบของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการกลไกทางการเงินเพื่อช่วย
ประเทศก าลังพัฒนาในเ ร่ืองการปรับตัวเพื่อ รับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ  วตัถุประสงคข์องกองทุนภูมิอากาศสีเขียว คือ “สนบัสนุนโครงการ นโยบาย และ
กิจกรรมอื่นๆ ในประเทศก าลงัพฒันา หรือองค์กรอื่นๆ ท่ีให้ความส าคัญตรงกบัประเด็น
ส าคญัของกองทุน 

- ประเทศไทยวางแผนที่จะเสนอเอกสารเชิงหลกัการเพื่อขอทุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 
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แหล่งทนุท่ีเขา้ถึงได ้ ประเภท ความเป็นไปได้
ในการเขา้ถึงทุน 

ขอ้สังเกต 

อนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (UNCBD) และ 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 

พหุภาคี / นานาชาติ 4 เน่ืองจากป่าไมเ้ป็นแกนกลางของแผนปฏิบติัการและแผนกลยุทธ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs) ของภาคี CBD ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมการด าเนินการ
และกิจกรรมของ REDD + ภายใตก้ระบวนการ UNFCCC และการมีส่วนร่วมกบัโครงการ
ริเร่ิมเพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพในป่าเขตร้อนขององคก์ารไมเ้ขตร้อนระหว่าง
ประเทศ (ITTO) ซ่ึงอ านวยความสะดวกทางการเงินและการสนับสนุนทางเทคนิค
ส าหรับการปกป้องป่าไม้ในประเทศก าลงัพฒันา ดังนั้นการพฒันา NBSAP ต้องให้
ความส าคญัของป่าสงวนแห่งชาติในล าดบัแรก 

กองทุนส่ิงแวดลอ้มโลก (GEF) พหุภาคี / นานาชาติ 2 ประเทศไทยยื่นข้อเสนอโครงการเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
บริหารแบบบูรณาการของแนวทางเดิน โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติจดัเตรียม 
และอนุมติัผา่นงบประมาณจ านวนไม่มากแก่ภาคประชาสังคม 

องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) 

พหุภาคี / นานาชาติ 4 ให้การสนบัสนุนโดยตรงผา่นรัฐบาลและองคก์รท่ีมีการขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะอยา่ง
ย่ิงองคก์รระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคมจะเขา้ถึงทุนไดย้าก 

สหภาพยโุรป (EU) พหุภาคี / นานาชาติ 4 ให้การสนบัสนุนโดยตรงผ่านรัฐบาลและองคก์รท่ีมีการขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงองคก์รระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคมจะเขา้ถึงทุนไดย้าก 

กองทุนหุน้ส่วนคาร์บอนป่าไมข้อง
ธนาคารโลก (FCPF) 

พหุภาคี / นานาชาติ 4 ให้การสนบัสนุนโดยตรงผ่านรัฐบาลและองคก์รท่ีมีการขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงองคก์รระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคมจะเขา้ถึงทุนไดย้าก บริหารและจดัเตรียม
ผา่นโดยมีกรมอุทยานฯ เป็นส่วนประสานงานกลาง 
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แหล่งทนุท่ีเขา้ถึงได ้ ประเภท ความเป็นไปได้
ในการเขา้ถึงทุน 

ขอ้สังเกต 

องคก์รความร่วมมือทางป่าไมแ้ห่งเอเชีย 
(AFoCO) 

พหุภาคี / นานาชาติ 4 ให้การสนบัสนุนโดยตรงผ่านรัฐบาลและองคก์รท่ีมีการขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงองคก์รระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคมจะเขา้ถึงทุนไดย้าก 

องคก์ารไมเ้ขตร้อนระหว่างประเทศ 

(ITTO) 

พหุภาคี / นานาชาติ 4 ให้การสนบัสนุนโดยตรงผ่านรัฐบาลและองคก์รท่ีมีการขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงองคก์รระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคมจะเขา้ถึงทุนไดย้าก 

 

 

4.2 การเปรียบเทียบการเงินเพื่อการป่าไมก้บัการให้ล าดบัความส าคญัของประเทศ  

ในส่วนท่ี 3.2 และตารางท่ี 2 ท่ีกล่าวมาเป็นการแสดงให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมท่ีมีความส าคญัและประเด็นท่ีเป็นปัญหาส าคญัของการป่าไมข้องประเทศไทย 

กิจกรรมหลายอยา่งถูกบรรจุเอาไวใ้นแผนแม่บทป่าไมข้องประเทศไทยแลว้  

 

ตารางท่ี 5 การจบัคู่แหลง่เงินทุนกบัประเด็นท่ีให้ความส าคญั 

ประเด็นที่ให้ความส าคัญ 

 

นโยบายป่าไม้
แห่งชาติท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เกี่ยวข้อง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งทุนท่ีเป็นไปได้ ข้อสังเกต 

การจัดการป่าไม้     

1. ฟ้ืนฟูและพฒันาพ้ืนท่ีป่าไม ้ตรวจสอบสภาพ
ป่าไม ้ 

1,2,3,5,11,14 กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ   

กระทรวงทรัพยากรฯ 
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ทุนทวิภาคีและพหุ

เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐ และน ามาใชโ้ดยหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น กรมป่าไม ้กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ ในระดบัชาติ กระทรวงทรัพยากรฯ มีการเสนอ
ความทุนร่วมมือแบบพหุภาคีและทวิภาคีเพื่อสนับสนุน
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ประเด็นที่ให้ความส าคัญ 

 

นโยบายป่าไม้
แห่งชาติท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เกี่ยวข้อง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งทุนท่ีเป็นไปได้ ข้อสังเกต 

ภาคี เช่น  AFOCO, 

UNDP, IUCN 

หน่วยงานภาครัฐในการด าเนินการในดา้นใหม่ท่ีได้รับ
การให้ความส าคญัในระดบัโลก 

2. อนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละระบบนิเวศ 2,8,9,13,17 กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ   

กระทรวงทรัพยากรฯ 
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ทุนทวิภาคีและพหุ
ภาคี เช่น AFOCO, 

UNDP, IUCN 

เป็นหนา้ท่ีของกรมอทุยานฯ โดยร่วมมือกบักรมป่าไม ้
และกรมทรัพยากรทางทะเลฯ  กองทุนสัตวป่์าโลกสากล 
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากกองทุนส่ิงแวดลอ้มโลก และ
ร่วมมือกบักรมอุทยานฯ ในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการอนุรักษ ์
(เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้)  

3. ท าแผนท่ีป่าไม ้ก าหนดเขต การประเมิน
ความเส่ียงของป่าบกและป่าชายเลน  

1,2,3,4,8,11,23 กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ   

กระทรวงทรัพยากรฯ 
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ทุนทวิภาคีและพหุ
ภาคี 

งบประมาณประจ าปีของกระทรวงทรัพยากรฯ โดยไดรั้บ
การสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติและหน่วยงานอื่นๆ  

4. เพ่ิมความตระหนกัรู้ใหส้าธารณชนและ
ชุมชนเก่ียวกบัการบริหารจดัการและการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ 

4,6,7,11,12,13,14 กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ   

กระทรวงทรัพยากรฯ 
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ทุนทวิภาคีและพหุ
ภาคี   

เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทุน
ทวิภาคีและพหุภาคี  โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้มนั้นจะให้ทุนต่อ องคก์รชุมชน(CBO) 

5.ประเมินและวิเคราะห์ความส าเร็จของ
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในเร่ืองการป่าไม ้

5,7,11 กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ   

กระทรวงทรัพยากรฯ 
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
หน่วยงานหลกัเพ่ือมุ่งเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของ
ทุกภาคส่วน 
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ประเด็นที่ให้ความส าคัญ 

 

นโยบายป่าไม้
แห่งชาติท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เกี่ยวข้อง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งทุนท่ีเป็นไปได้ ข้อสังเกต 

ทุนทวิภาคีและพหุ
ภาคี   

6.พฒันาและสร้างเสริมเครือข่ายป่าชุมชนและ
การบริหารทรัพยากรป่าไม ้ 

4,6,11,12 กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ  
ภาคประชาสังคม 
และ สพภ. 

กระทรวงทรัพยากรฯ 
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ทุนทวิภาคีและพหุ
ภาคี  (กองทุน
ส่ิงแวดลอ้มโลก 
สหภาพยโุรป 
โครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ หรือ
แหล่งอื่นๆ) 

กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ส านักงานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) (สพภ.) เป็น
หน่วยงานหลกัในการท าให้เครือข่ายป่าชุมชนเขม้แข็ง
รวมทั้งทุนทวิภาคีและพหุภาคีจะสนับสนุนภาคประชา
สังคมและ องค์กรชุมชน(CBO)  ในการเสริมสร้าง ป่า
ชุมชน และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยมีชุมชน
เป็นฐาน หรือการจดัการทรัพยากรธรรมชาติแบบชุมชน 
(CBNRM) 

7. การพฒันาแนวการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดของชุมชน 
สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการระบบนิเวศ
ป่าไม ้

1,11,12 กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ  
สถาบนัการศึกษา 
ภาคประชาสังคม 

กระทรวงทรัพยากรฯ 
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ทุนภายในประเทศ, 

ทุนทวิภาคี  (กองทุน
ส่ิงแวดลอ้มโลก 
สหภาพยโุรป ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม
นานาชาติ 

เป็นหน้าท่ีของกระทรวงทรัพยากรฯ รวมทั้งกรมป่าไม้ 
ก รมอุ ท ย านฯ  กรมท รัพย ากรทา งทะ เ ลฯ   และ
กระทรวงมหาดไทย ภาคประชาสังคมมีบทบาทส าคญัใน
การขบัเคล่ือนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและขยายผลเป็น
ตน้แบบการปฏิบติัท่ีดีให้กบัชุมชนอื่น  
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ประเด็นที่ให้ความส าคัญ 

 

นโยบายป่าไม้
แห่งชาติท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เกี่ยวข้อง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งทุนท่ีเป็นไปได้ ข้อสังเกต 

8. ป่าไมแ้ละการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการปรับตวั 

1,2 กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ  
สถาบนัการศึกษา 
ภาคประชาสังคม 
องคก์ารบริหาร
จดัการก๊าซเรือน
กระจก 

กระทรวงทรัพยากรฯ 
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ทุนทวิภาคีและพหุ
ภาคี  (กองทุน
ส่ิงแวดลอ้มโลก 
สหภาพยโุรป กองทุน
ภูมิอากาศสีเขียว) 

กรมอุทยานฯ เป็นหน่วยงานหลักเก่ียวกับการลดการ
ปล่อยคาร์บอนจากการท าลายป่าและความเส่ือมโทรม
ของป่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็น
หน่วยงานหลกัเก่ียวกบัปัญหาความเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทั้งในแง่การบรรเทาและการปรับตวั  

การใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ป่าไม้ บริการ
จากระบบนิเวศ และป่าเศรษฐกิจ  

    

9. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้
ประโยชนจ์ากผลผลิตของป่าไม ้ 

1,5 กรมป่าไม ้กรม
ทรัพยากรทางทะเล 
สพภ. 

กรมป่าไม ้สหภาพ
ยโุรป องคก์ารอาหาร
และการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ 

กรมป่าไมท้  างานบนระบบขอ้มูลพ้ืนฐานของป่า
เศรษฐกิจและป่าสงวน 
 

10. การพฒันาให้มีการรับรองดา้นป่าไม ้
รวมทั้งการปลูกขนาดเลก็  

16 กรมป่าไม ้ กรมป่าไม ้สหภาพ
ยโุรป องคก์ารอาหาร
และการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ 

กรมป่ าไม้  อ งค์ก ารอาหารและการ เกษต รแ ห่ ง
สหประชาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จัดการเร่ือง
เอกสารรับรอง รวมทั้งการปลูกในพ้ืนท่ีเลก็ๆ 

11. สร้างกลไกทางการตลาดและอุตสาหกรรม
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  

10,15 กรมป่าไม ้องคก์าร
อุตสาหกรรมป่าไม ้
สถาบนัการศึกษา ผู ้
ปลูกป่าเอกชน 

กรมป่าไม ้สหภาพ
ยโุรป องคก์ารอาหาร
และการเกษตรแห่ง

กรมป่าไมเ้ป็นหน่วยงานหลกัเก่ียวกบัป่าเศรษฐกิจ โดย
ร่ วม มือกับอ งค์ก า รอ าห ารและการ เ กษตรแ ห่ ง
สหประชาชาติ  และสหภาพยโุรปในการพฒันากลไกทาง
การตลาดและอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศ 
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ประเด็นที่ให้ความส าคัญ 

 

นโยบายป่าไม้
แห่งชาติท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เกี่ยวข้อง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งทุนท่ีเป็นไปได้ ข้อสังเกต 

สหประชาชาติ 
ธนาคารพาณิชย ์

12. เพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑจ์ากป่าไมจ้ากป่า
ปลูกและป่าประเภทอื่นๆ ท่ีเกิดจากการปลูก  

14 กรมป่าไม ้
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพาณิชย ์

กรมป่าไม ้กระทรวง
พาณิชย ์
กระทรวงมหาดไทย
ธนาคารพาณิชย ์  

กระทรวงพาณิชยร่์วมมือกบัธนาคารพาณิชยใ์นการ
ส่งเสริมการปลูกป่า  

13. มีการก าหนดมาตรฐานการประเมินค่าไม้
เศรษฐกิจ  

16,17 กรมป่าไม ้องคก์าร
อุตสาหกรรมป่าไม ้
สถาบนัการศึกษา 

กรมป่าไม ้ องคก์าร
อุตสาหกรรมป่าไม ้
สหภาพยุโรป องคก์าร
อาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ 
องคก์ารไมเ้ขตร้อน
ระหว่างประเทศ 

กรมป่าไม ้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้และ  องค์การไม้
เขตร้อนระหว่างประเทศท างานร่วมกันในการก าหนด
มาตรฐานและมีการก าหนดเกณฑ์และตวับ่งช้ี จากนั้นยงั
มีการส่งเสริมในกรมป่าไมแ้ละภาคส่วนของกิจการป่าไม ้ 
 
 
 

14. ตระหนกัถึงความส าคญัของการลดการ
ปลดปล่อยคาร์บอนจากการท าลายป่าและ
ความเส่ือมโทรมของป่า (REDD+) และการจ่าย
ค่าตอบแทนคุณค่าทางส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็น
รูปธรรม (PES) เป็นส่ิงกระตุน้หรือกลไกทาง
การเงินส าหรับการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน เช่น 
การลดภาษีโดยพิจารณาจากการลดการปล่อย
คาร์บอน 

6, 10,12,16,17 กรมอุทยานฯ  
กรมป่าไม ้

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ 
สถาบนัการศึกษา  

กรมป่าไม ้กระทรวง
ทรัพยากรฯ กรม
ทรัพยากรฯ สหภาพ
ยโุรป  ทุนทวิภาคี 
และพหุภาคี  

กรมทรัพยากรฯ เป็นหน่วยงานกลางในเร่ืองของการลด
การปล่อยคาร์บอนจากการท าลายป่าและความเส่ือม
โทรมของป่า และด าเนินตามแผนยุทศาสตร์ของชาติ
เพื่อให้ได้รับทุนจากกองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ 
(FCPF) ท่ีด าเนินการโดยธนาคารโลก 

กรมอุทยานฯ และ กรมป่าไม ้ท าหน้าท่ีหลกัเก่ียวกบัการ
ลดภาษีโดยพจิารณาจากการลดการปล่อยคาร์บอน  
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ประเด็นที่ให้ความส าคัญ 

 

นโยบายป่าไม้
แห่งชาติท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เกี่ยวข้อง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งทุนท่ีเป็นไปได้ ข้อสังเกต 

15. เพ่ิมรายไดแ้ละปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่
ของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งและพ่ึงพา
ทรัพยากรธรรมชาติ  

1,3,14,15,17 กรมป่าไม ้ 
กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพาณิชย ์

กรมป่าไม ้กระทรวง
ทรัพยากรฯ กรม
ทรัพยากรฯ องคก์าร
บริหารจดัการก๊าซ
เรือนกระจก สหภาพ
ยโุรป  ทุนทวิภาคี 
และพหุภาคี  

มีการสนบัสนุนโครงการหลกัๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่
ในชุมชน และผลผลิตจากป่าไม ้

พฒันาการบริหารจัดการและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกบัป่าไม้  

    

16. ปรับปรุงการก ากบัและบงัคบัใชก้ฎหมายท่ี
มีอยูแ่ลว้เพื่อสนบัสนุนการจดัการป่าไมอ้ยา่ง
ย ัง่ยืน  

9,18,23 กรมป่าไม ้ 
กรมอุทยานฯ  
กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ 

กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงทรัพยากรฯ อยูใ่นกระบวนการปฏิรูปและ
บงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อสนบัสนุนการจดัการป่าไมอ้ยา่ง
ย ัง่ยืน 

17. ทบทวนวิธีการแกปั้ญหา การก ากบัดูแล 
และกฎหมายท่ีอาจเป็นอปุสรรคในการขยาย
กิจการป่าเศรษฐกิจและธุรกิจป่าไม ้ 

9,18,23,24 กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ 

กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงทรัพยากรฯ อยู่ในกระบวนการปฏิรูปและ
บังคบัใช้กฎหมายเพื่อสนับสนุนการจดัการป่าไม้อย่าง
ย ัง่ยืน 

กรมป่าไมส้นบัสนุนการท าป่าเศรษฐกิจและการตลาด 

18. ส่งเสริมและเพ่ิมความเขา้ใจในเร่ืองการเงิน
เพื่อการบริหารจดัการป่าไม ้ 

1,18,19,24 กรมป่าไม ้ 
กรมอุทยานฯ  
กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ 

กระทรวงทรัพยากรฯ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ 
ภาคเอกชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
และภาคประชาสังคม มีส่วนร่มและไดรั้บผลประโยชน์
จากการเงินป่าไม ้ 
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ประเด็นที่ให้ความส าคัญ 

 

นโยบายป่าไม้
แห่งชาติท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เกี่ยวข้อง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งทุนท่ีเป็นไปได้ ข้อสังเกต 

19. ใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของการจดัการป่าไม้
อยา่งย ัง่ยืน  

7,16,20,24 กรมป่าไม ้ 
กรมอุทยานฯ  
กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ 

กรมป่าไม ้ทุนทวิภาคี 
และพหุภาคี  

กรมป่าไมส้ร้างเกณฑแ์ละตวับ่งช้ีในการจดัการป่าไม้
อยา่งย ัง่ยืน และเสนอให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรมป่าไม ้ 

20. เพ่ิมงานวิจยัและพฒันาเพ่ือเสริมสร้างการ
พฒันาป่าไมใ้นทุกระดบั เช่น การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ การวิจยัท่ีมีชุมชนเป็นฐาน โดย
ด าเนินการทั้งในดา้นการบริหารจดัการป่าไม ้
รวมทั้งการพฒันาความเป็นอยู ่ 

5,22 กรมป่าไม ้ 
กรมอุทยานฯ  
กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ 
สถาบนัการศึกษา 
ส านกังานการวิจยั
แห่งชาติ 

กระทรวงทรัพยากรฯ  
ส านกังานการวิจยั
แห่งชาติ ทุนวิจยั  

การท่ีกระทรวงทรัพยากรฯ มีงบในการวิจยัและพฒันา
นอ้ยลงท าให้มีงานวิจยัและโครงการของหน่วยงานใน
สังกดันอ้ยลง 

21. เสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจดัการป่าไม้
ท่ีมีธรรมาภิบาลขึ้นในองคก์รเก่ียวกบัป่าไม ้ 

19,20,23 กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ 

กรมป่าไม ้ 
กรมอุทยานฯ  
กรมทรัพยากรฯ 
กระทรวงทรัพยากรฯ  

ทุนแบบพหุภาคีและทวิภาคี สนบัสนุนการสร้างเสริม
เครือข่ายการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนและธรรมาภิบาล  

22. สร้างขีดความสามารถและแรงกระตุน้ใน
การท างานให้กบัเจา้หนา้ท่ีป่าไมใ้นทุกระดบั  

19,20,21 กระทรวงทรัพยากรฯ  กรมป่าไม,้  

กรมทรัพยากรฯ 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพาณิช 
สพภ. สหภาพยโุรป 
ทุนพหุภาคีและทวิ
ภาคี 

กระทรวงทรัพยากรฯ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ทุนแบบทวิภาคีและพหุภาค ี
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ประเด็นที่ให้ความส าคัญ 

 

นโยบายป่าไม้
แห่งชาติท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เกี่ยวข้อง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งทุนท่ีเป็นไปได้ ข้อสังเกต 

23. พฒันาสวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี
หน่วยพิทกัษป่์าและผูน้ าหน่วย เช่น การให้
รางวลั  

20,21 กระทรวงทรัพยากรฯ 
และกรมป่าไม ้กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ   
กรมอุทยานฯ  

กระทรวงทรัพยากรฯ 
กรมป่าไม ้

 กรมอุทยานฯ 

 กรมทรัพยากรฯ  

จ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูประบบสวสัดิการของกระทรวง
ทรัพยากรฯ และตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากทุนแบบทวิ
ภาคีและพหุภาค ี



Page | 32 
 

5. กลไกดา้นการเงินเพื่อการป่าไมแ้ละขอ้เสนออ่ืนๆ 
 

5.1 ระบบแรงจูงใจเก่ียวกบัป่าไม ้รวมทั้งแผนการสร้างแรงจูงใจใหภ้าคเอกชน 

 

การพฒันาระบบแรงจูงใจเก่ียวกบัป่าไม ้โดยเฉพาะอยา่งย่ิงส าหรับภาคเอกชน เป็นวิธีหน่ึงท่ีน ามาซ่ึงเงินสนบัสนุนการจดัการป่า
ไมอ้ย่างย ัง่ยืน ระบบดงักล่าวอาจท าไดโ้ดยระบบการให้การรับรองดา้นป่าไมข้องประเทศท่ีเขม้งวดและมีโครงสร้างในแบบที่
สามารถใชเ้ป็นกลไกในการจดัการทางการเงินแบบอื่น ๆไดด้ว้ย เช่น 

• ระบบแรงจูงใจท่ีใชเ้ร่ืองการปล่อยคาร์บอนเป็นฐาน โดยก าหนดขึ้นคลา้ยกบัระบบกระตุน้ท่ีใชก้ารตลาดเป็นฐาน 
คลา้ยกบัระบบ REDD+  

• ระบบแรงจูงใจท่ีใช้เร่ืองการปล่อยคาร์บอนเป็นฐานท่ีให้คาร์บอนเครดิตท่ีสามารถใช้เป็นช่องทางในการสร้าง
ความร่วมมือเก่ียวกบัความรับผิดชอบทางสังคม 

• ระบบแรงจูงใจท่ีใชผ้ลลพัธ์หรือผลสัมฤทธ์ิคลา้ยกบั REDD+ แต่มีพ้ืนฐานอยู่บนความส าเร็จหรือกิจกรรมท่ีท า
เสร็จสมบูรณ์มากกว่าตรวจสอบค่าคาร์บอนเครดิต  

โดยทัว่ไปแลว้การให้การรับรอง รวมถึงการรับรองดา้นป่าไมน้ั้น มกัจะเก่ียวขอ้ง และถูกมองว่าเป็นกระบวนการกระตุน้ท่ีใช้
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในตลาดท่ีมีสินคา้ท่ีไดรั้บการรับรอง ผลประโยชน์ท่ีคาดหวงัมาจากรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจาก
ราคาของสินค้าป่าไม้ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเพราะได้รับ “การรับรอง” ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากการจัดการป่าไม้อย่างย ัง่ยืน ใน
สถานการณ์เช่นน้ี ป่าไม ้และผลิตภณัฑ์จากป่าจะตอ้งผ่านกระบวนการรับรองท่ีเขม้งวดและเช่ือถือได ้และมีระบบตรวจสอบท่ี
เขม้ขน้ น่ีคือส่ิงท่ีสามารถท าให้เกิดขึ้นไดห้ลงัจากระบบการรับรองป่าไมข้องประเทศถูกสร้างขึ้นมาแลว้  

อีกทางเลือกหน่ึง การให้การรับรองสามารถท าไดด้ว้ยคาร์บอนเครดิต (แทนท่ีจะให้กบัผลิตภณัฑ์จากป่าไมแ้บบดั้งเดิม) ซ่ึงจะ
ไดม้าจากการลดการปล่อยคาร์บอน ซ่ึงสามารถท าไดส้องวิธีคือ หลีกเล่ียงการปล่อยคาร์บอน หรือหลีกเล่ียงการท าลายป่า (เช่น 
โดยการปกป้องป่า) และการกกัเก็บคาร์บอน (เช่นการปลูกป่า หรือการฟ้ืนฟูสภาพป่า) คาร์บอนเครดิตน้ีตอ้งไดรั้บการรับรอง
ผา่นกระบวนการท่ีการรับรองป่าไมแ้ห่งชาติก าหนด  

อีกทางเลือกหน่ึงในการให้การรับรองดา้นป่าไมเ้ม่ือคาร์บอนเครดิตไม่ไดถู้กออกแบบให้สามารถ “ขาย” ในตลาดคาร์บอนได ้
แทนท่ีจะเสนอเครดิตให้ภาคเอกชนท่ีสามารถใชใ้นการน าเสนอไดว่้าตนเองมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ขอ้ก าหนดน้ีสามารถด าเนินการไดห้ากมีความตกลงร่วมมือกนักบัภาคเอกชน (ผูป้ระกอบการธุรกิจ) และพ้ืนท่ีป่าท่ีจดัการ
โดยผูบ้ริหารจดัการป่าไม ้(เช่น ชุมชนป่าไมท้อ้งถ่ิน หรือกรมป่าไม ้ส าหรับป่าสาธารณะ)  

ในปัจจุบัน ความเป็นกลางของคาร์บอน (Carbon neutrality) เป็นเร่ืองท่ีได้รับความนิยมและเป็นเป้าหมายท่ีน่าช่ืนชมของ
ผูป้ระกอบการในธุรกิจดา้นน้ี บริษทัเอกชนมีความสนใจในเร่ืองสภาพแวดลอ้มมากขึ้น และหาวิธีเพ่ิมภาพลกัษณ์ความเป็น        
ผูใ้ส่ใจส่ิงแวดลอ้มให้ตนเอง และมีเป้าหมายทางมนุษยธรรมมากขึ้น ซ่ึงมกัจะท าโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
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ทางเลือกสุดทา้ยนั้นคลา้ยกบัการให้คาร์บอนเครดิตกบักิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามท่ีอธิบายไวเ้บ้ืองตน้ อยา่งไร
ก็ดี แนวทางการสนบัสนุนและร่วมมือไม่ไดเ้ก่ียวกบัคาร์บอนเครดิต แต่เก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัป่าไมโ้ดยตรง (การฟ้ืนฟูป่าไม ้
การปลูกป่า การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า) ดงันั้น ความร่วมมือจะสามารถเกิดขึ้นไดใ้นท่ีซ่ึงชุมชนทอ้งถ่ินสามารถรับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนในการท ากิจกรรมบริหารจดัการป่าไมห้ลายๆอย่างได ้เช่น การฟ้ืนฟูสภาพป่า การช่วยธรรมชาติฟ้ืนฟูป่า การปลูกป่า 
การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า และการปกป้องป่า  

5.2 การก่อตั้งกองทุนเพ่ือการจดัการป่าไมอ้ยา่งยัง่ยืน 
 

เงินทุนดา้นการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนสามารถเป็นกลไกอีกอย่างในการน าการเงินจากแหล่งต่าง ๆ มาได ้และมุ่งเป้าท่ีการ
จัดการป่าไม้อย่างย ัง่ยืน โดยสามารถเป็นอีกทางเลือกในการหาเงินทุนให้แก่การจัดการป่าไม้อย่างย ัง่ยืนในประเทศไทย 
นอกจากนั้นยงัสามารถเป็นพ้ืนฐานกลยทุธ์ส าหรับความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงประกอบดว้ยรัฐบาล ภาคเอกชน 
และชุมชนทอ้งถ่ิน  มนัจะช่วยสร้างเสริมกระบวนการบริหารจดัการป่าไม้ของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีท างานอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของ
ประเทศเพื่อให้สามารถเขา้ถึงการสนบัสนุนทางการเงิน รวมทั้งช่วยสนบัสนุนองคก์รท่ีสามารถพฒันาเคร่ืองมือท่ีเป็นนวตักรรม 
เพื่อใช้ในการบริหารจดัการป่าไม้เพื่อสนับสนุนชุมชนและการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนในระดับทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
นอกจากนั้นยงัสามารถเป็นทุน “เมล็ดพนัธ์ุ” หรือต่อยอดส าหรับในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ เป็นฐานให้รัฐบาลหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีความจ าเป็นยื่นของบประมาณ (ทุน) จ านวนมากในฐานท่ีเป็นกลไกทางการเงินร่วมในการน าเสนอโครงการ 

แหล่งของการเงินด้านจัดการป่าไม้อย่างย ัง่ยืนส าหรับในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศสามารถหาได้จากการระดมทุน
ภายในประเทศ หรือทุนจากการบริจาคจากต่างประเทศ ภาคเอกชน และบุคคล หรือทุนจ านวนมากส าหรับโครงการใหญ่ท่ีมี
เป้าหมายในการสนบัสนุนชุมชนเพื่อการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน  ดงันั้น จึงควรมีการออกแบบและหารือถึงโครงสร้างและการ
บริหารงานอยา่งละเอียดระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและเป้าหมายในภาพรวมของการ
พฒันาทางการเงิน  

พนัธบตัรรัฐบาลยงัสามารถเป็นแหล่งเงินทุนดา้นป่าไม ้อาทิ พนัธบตัรท่ีสนบัสนุนกิจกรรมดา้นป่าไม ้เช่น พนัธบตัรสีเขียว หรือ
พนัธบตัรป่าไม ้ตวัอยา่ง พนัธบตัรสีเขียวของธนาคารโลก เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศของ
ธนาคารรวมถึงการลงทุนในดา้นป่าไม ้

การบริหารเงินทุนป่าไมค้วรเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาล โครงสร้างการบริหารอาจอยู่ภายใตอ้งค์กรสาธารณะหรือสถาบนั
การเงิน เงินทุนควรเพ่ิมขึ้นด้วยกลไกท่ีถูกพฒันาขึ้นโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้น รวมทั้งในกระบวนการ
ตดัสินใจ 

 

5.3 การน าการจดัการป่าไมอ้ยา่งยัง่ยืนไปใชร่้วมกนัระหว่างภาคเอกชน  
 

กิจการร่วมคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคเอกชนในประเทศไทยนั้น ดูเหมือนจะไดรั้บความนิยมในฐานะของธุรกิจท่ีก าลงัหา

ช่องทางลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้ซ่ึงให้ผลตอบแทนท่ี “น่าพอใจ” และมีประโยชน์อยา่งมากต่อส่ิงแวดลอ้ม ผูเ้ขา้ร่วม
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ในการประชุมเชิงปฏิบติัการระดบัชาติท่ีเป็นตวัแทนจากธนาคารแสดงความสนใจในการท าธุรกิจดงักล่าว การหารือกบัตวัแทน

จากธนาคารแห่งหน่ึงในเวลาต่อมาไดแ้สดงให้เห็นว่าธนาคารของเขามีความสนใจท่ีจะร่างขอ้เสนอท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการป่า

ไม้อย่างย ัง่ยืนเพื่อเข้าถึงทุนในระดับพหุภาคี  อาทิ กองทุนส่ิงแวดล้อมโลก (GEF) และกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) 

นอกจากนั้น ธนาคารแห่งนั้นยงัมีความสนใจในการท ากิจการร่วมคา้กบัรัฐบาลในการเร่ิมปลูกพืช (เช่น ไผ ่หรือพืชท่ีมีมูลค่าสูง) 

ทั้งเพ่ือผลตอบแทนท่ีน่าพอใจและประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม เช่น ปริมาณคาร์บอนท่ีโครงการสามารถลดการปล่อยได้ ซ่ึง

ธนาคารสามารถน าไปใชก้ารอา้งเร่ืองกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

ระหว่างวนัที 18-19 ก.พ. 2563 มีการหารือโต๊ะกลมจากความร่วมมือของ IUCN UNFF และกรมป่าไม ้หัวขอ้ในการหารือ คือ 

การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีร่วมกนั: การหารือโต๊ะกลมร่วมกบัภาคเอกชนเก่ียวกบัการบริหรและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องประเทศไทยอยา่ง

ย ัง่ยืน โดยมีประเด็นส าคญัในการหารือดงัน้ี 

• บทบาทของภคเอกชนเป็นกุญแจส าคญัในการบริหารทรัพยากรป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนและการฟ้ืนฟูป่าไมใ้นประเทศไทย 

การป่าไมน้ั้นไม่สามารถพ่ึงพางบประมาณจากภาครัฐเพียงแหล่งเดียวได ้

• ยงัคงมีประเด็นท่ีเป็นปัญหาทา้ทายในเร่ืองการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม ้ไดแ้ก่ การด าเนินนโยบายในการให้รางวลัในการ

ปกป้องพ้ืนท่ีป่า และก าจดัแรงจูงใจในทางท่ีผิด การขบัเคล่ือนทางการเงิน การสร้างความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน สร้าง

ความร่วมมือเชิงสร้างสรรคร่์วมกบัภาคเอกชน เสริมสร้างความสามารถและองคค์วามรู้ รวมทั้งพฒันานวตักรรม  

• สามารถสนบัสนุนให้ภาคเอกชนมีพนัธกิจไดด้ว้ยระบบจูงใจจากคาร์บอนเครดิตในระดบัชาติโดยผา่น CSR 

• ควรมีการยกระดบั ระบบจูงใจเช่น ระบบท่ีริเร่ิมโดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

• องคก์รต่างๆ สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนแบบพหุภาคีwfh แต่ภาคเอกชนยงัขาดขอ้มูลในเร่ืองการเขา้ถึง 

จากการหารือโต๊ะกลม เป็นท่ีตกลงร่วมกนัว่า บทบาทของภาคเอกชนในการบริหารทรัพยากรป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนและการฟ้ืนฟู

พ้ืนท่ีป่าไมน้ั้นเป็นเร่ืองส าคญั และยงัเห็นตอ้งตรงกนัว่า ปัญหารท่ีปรเทศไทยเผชิญอยูน่ั้นไม่สมารถแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ดว้ยเงินทุนจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนั้น ยงัมีความทา้ทายส าคญัประกอบดว้ย 1) การก าหนดนโยบายท่ีให้รางวลัแก่การ

ด าเนินการท่ีย ัง่ยืน และก าจดัส่ิงจูงใจในการท าลายป่าหรือท าใพ้ืนท่ีเส่ือมสภาพ 2) ขบัเคล่ือนและยกระดบัแหล่งทุนส าหรับการ

ป่าไม ้3) สร้างความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพระหว่างภาคส่วนต่างๆ และหน่วยงานราชการ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และเอกชน เสริมสร้างความสามารถและความรู้เร่ืองการบริหารป่าไม้อย่างย ัง่ยืนและการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ และยกระดับ

นวตักรรม8 

โครงการท่ีเป็นแรงจูงใจเช่น “โครงการธนาคารตน้ไม”้ ของ ธกษ. ซ่ึงจะให้สินเช่อแก่เกษตรกรท่ีเสนอโครงการปลูกตน้ไมท่ี้มี

วามเป็นไปได ้มีแหล่งเงินทุนพหุภาคีหลายแหล่งท่ีสนบัสนุนการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไมส้ าหรับภาครัฐ รวมทั้งบางส่วนท่ีมีกลไกใน

 
8 ท่ีมา : การหารือโต๊ะกลมจากความรว่มมอืของ IUCN UNFF และกรมป่าไม ้รว่มกบัภาคเอกชน ในการฟ้ืนฟพูืน้ท่ีรว่มกนัเกี่ยวกบัการบริหารและฟ้ืนฟูทรพัยากร
ป่าไมข้องประเทศไทยอยา่งยั่งยืน Report Submitted to Restoring IUCN 
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การสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนดว้ย ช่องทางการเขา้ถึงและระบบจูงใจเป็นส่ิงจ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง

ภาคเอกชนกบัชุมชนป่าไม ้

 

5.4. ระบบการเงิน REDD+  
 

การลดการปล่อยคาร์บอนจากการท าลายป่าและความเส่ือมโทรมของป่า (REDD+) เป็นระบบแรงจูงใจอย่างหน่ึงของ
การจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน  เดิมทีเป็นกระบวนการภายใตก้ารจ่ายค่าตอบแทนบริการระบบนิเวศ (PES) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบัองคก์รหรือผูบ้ริหารจดัการป่าไมท่ี้ช่วยลดการท าลายป่าหรือการท าให้ป่าเส่ือมโทรมลงได้ ในท่ีสุดก็กลายมา
เป็นส่วนหน่ึงของกลไกระดบัโลก ทั้งในแง่รูปแบบของนวตักรรมและความร่วมมือในเร่ืองการเงินเพื่อการจดัการป่าไมอ้ย่าง
ย ัง่ยืน ซ่ึงได้รับความเห็นชอบร่วมกนัในการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการประชุมกรอบแนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององคก์ารสหประชาชาติ (UFCCC) เบ้ืองตน้ไดถู้กน ามาเสนอในการประชุม UNFCCC เม่ือปี พ.ศ. 2558 จากนั้นผู ้
บริจาคและองคก์รพหุภาคีหลายแห่งจึงตั้งเป้าหมายในทั้งการลดการท าลายป่าไม ้และบรรเทาสถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพ 
แมจ้ะมีความยากล าบากทางเทคนิคและการเจรจาระหว่างรัฐบาลท่ียืดเย้ือในช่วงแรก กลไก REDD+ ยงัคงเป็นระบบแรงจูงใจท่ี
ไดผ้ลและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริจาคและองค์กรพหุภาคี  แมจ้ะไม่มีขอ้ตกลงร่วมกนัในระดบันานาชาติ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
บางส่วนก็น า REDD+ มาเป็นส่วนหน่ึงของกลไกทางการเงินต่าง ๆ โครงการท่ีริเร่ิมขึ้นใหม่และสถาบนัหลายแห่งถูกตั้งขึ้นมา
เพื่อผลกัดันกลไก REDD+ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับกลไก REDD+ ระดับนานาชาติมากท่ีสุดประกอบดว้ย กองทุนหุ้นส่วน
คาร์บอนป่าไม ้(FCPF) ซ่ึงตั้งอยูใ่นธนาคารโลก และโครงการ UN-REDD ซ่ึง องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ทั้งสองโครงการมีเจตนา
ท่ีจะช่วยเหลือประเทศก าลงัพฒันาในการตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งในเชิงหน่วยงานและเทคนิคท่ีจ าเป็นต่อการตั้งกลไก REDD+ 
รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบ รายงาน และยืนยนั ซ่ึงเป็นเง่ือนไขหลกัของ REDD+ เน่ืองจากการให้ทุนนั้นขึ้นอยู่กบั
ผลลพัธ์ดงักล่าว 
 

กลไกน้ียงัคงเปิดกวา้งต่อทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ทั้งในแบบทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งมีแหล่งทุนท่ีเป็นทางเลือก
และพร้อมให้ทุนตามความสมคัรใจ ในปัจจุบนั ทุนส่วนใหญ่มาจากรัฐ ซ่ึงเป็นงบประมาณจ านวนมากอยูแ่ลว้ แต่ไม่ว่าทุนนั้นจะ
มากแค่ไหน ในอนาคตจะยงัคงมีการให้ทุนสนับสนุนจ านวนมากขนาดนั้นหรือไม่ก็ยงัเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจมั่นใจได ้จากการ
ประเมิน ภาคเอกชนไดใ้ห้การสนบัสนุนไปแลว้รวมทั้งส้ินราว 600 – 800 ลา้นดอลลาร์ (Castrén และคณะ 2014) แมว่้าจะมีการ
สนบัสนุนเงินทุนจ านวนมากขนาดนั้น แต่ก็ยงัไม่สามารถน า REDD+ มาใชใ้นวงกวา้งได ้

 

5.5 ระบบจูงใจแบบใชค้าร์บอนเป็นฐาน 

ระบบการจูงใจบนพ้ืนฐานเร่ืองคาร์บอน คืออีกทางเลือกของ REDD+  ซ่ึงสามารถก าหนดขึ้นเป็นระบบรดบัชาติไดง้่ายกว่าและมี
ความยืดหยุ่นมากกว่า ระบบน้ีก็เหมือนกบั REDD คือ เป็นระบบที่ยึดตามประโยชน์หรือเครดิตทางคาร์บอนท่ีสามารถยืนยนัได้ 
ระบบน้ีจ าเป็นตอ้งมีระบบการยืนยนัท่ีเช่อถือไดเ้พ่ือให้สามารถค านวนคาร์บอลเครดิตได ้จากนั้น หน่วยงานจะสามารถน าเครคดิ
นั้นไปค านวณเป็นผลประโยชน์ของตนเองได ้หน่วยงานนั้นจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชนก็ได ้
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ระบบจะเสนอช่องทางให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงส่ิงแวดลอ้มโดยเป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม แรงจูงใจน้ีอาจเป็นการสนบัสนุนทางการเงินให้แก่ภาคเอกชน หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยตรงกบั
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป่าไมซ่ึ้งจะท าให้ไดรั้บคาร์บอนเครดิต  เช่น การปลูกป่าหรือการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม ้หรือการเขา้ไป
ร่วมงานงานกบัหน่วยงานอื่นๆ 

ระบบการจูงใจจะเป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการสร้างตวามร่วมมือระหว่างชุมชนป่าไมก้บัภาคเอกชน  ความร่วมมือดงักล่าวจะถูก
ก าหนดกรอบดว้ยขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกบัชุมชนป่าไม้ ซ่ึงภาคเอกชนจะให้การสนบัสนุนทางการเงินหรือ
ดา้นอื่นๆ แก่ชุมชน ซ่ึงจะเป็นฝ่ายด าเนินกิจกรรมทางป่าไมท่ี้ก่อให้เกิดคาร์บอนเครดิต 

 

5.6 การเงินป่าไมร้ะดบัชาติจากค่าตอบแทนส าหรับการบริการทางส่ิงแวดลอ้ม (PES) 

 
เราสามารถจ ากดัความ “Payments for Ecosystem services” หรือ PES ไดว้า่ เป็นการแลกเปลี่ยนโดยความสมคัร
ใจบนพื้นฐานของการบริการทางส่ิงแวดลอ้ม (หรือพื้นท่ีซ่ึงใชเ้พื่อใหเ้กิดการบริการ) โดยฝ่ายหน่ึง “ซ้ือ” จากผู ้
จดัเตรียม ซ่ึงสามารถจดัหารบริการนั้นๆ ได้9 โดยทคัโคนี (Tacconi, 2015) ไดท้ าการศึกษาและสังเคราะห์ระบบ 
PES ท่ีมีการด าเนินการในโครงการลุ่มน าแม่โขง ซ่ึงมีประเทศไทยร่วมโครงการอยูด่ว้ย รายงานนั้นน าขอ้มูลมา
จากการศึกษารายงานการศึกษาระดบัชาติ โดย ณ บางชา้ง (2014) ซ่ึงไดแ้สดง PES ท่ีเกิดขึ้นในช่วงต่างๆ ของ
โครงการทีเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทยไว ้ 16 รายการ ทคัโคนี (Tacconi, 2014) ไดส้รุปขอ้สังเกตเก่ียวกบัประเทศ
ไทยไวว้า่ “มิติท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของ PES ในปัจจุบันในประเทศท่ีมีการขับเคล่ือนโดยหน่วยงาน
ระดับชาติ – เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพืช หน่วยงานส่ิงแวดล้อมระดับภูมิภาค และส านักงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ แม้ว่าแนวโน้มเหล่านี ้ จะได้รับการสนับสนุน
โดยโครงการพัฒนาโดยองค์ารสหประชาชาติ (UNDP) และ GEF ซ่ึงเป็นผู้จัดหาทุนเบือ้งต้นให้กับหลายๆ 
กิจกรรม สรุปภาพรวมของสถานภาพของ PES ในประเทศไทยไว้ในตารางท่ี 4 โดยมีการเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่ืนท่ีเป็นกรณีศึกษาเอาไว้ด้วย” ตารางสรุปสถานะของ PES ในประเทศไทยพร้อมองคป์ระกอบหลกั โดยทคั
โคนี (2015) แสดงไวใ้นส่วนต่อไปน้ี 

 

 

 

 
9 Wunder S. 2005. Payments for environmental services: Some nuts and bolts. CIFOR Occasional Paper No. 42. 
Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research. 
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ตารางท่ี 6 สรุปสถานะของ PES ในประเทศไทย10 

_____________________________________________________________________________________ 

องค์ประกอบ/ขั้นตอน   ค ำอธิบำย___________________________________________ 
 
กรอบในการก ากบั  ยงัไม่มีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบั PES แต่กรอบในการก ากบัรวมถึง

กฎหมายในการบริหารส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรนั้นมีเป้าหมายในการ
รักษาการบริหารระบบนิเวศน์อยา่งย ัง่ยนื แลมีช่องทางใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นได ้ 
 

ผูด้  าเนินการ  องคก์รของรัฐ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช หน่วยงาน
ส่ิงแวดลอ้มระดบัภูมิภาค ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความ
หลากหลายทางชีวิภาพ โครงการท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากนานาชาติ เช่น 
การสนบัสนุนเศรษฐกิจบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ
นิเวศน์ในประเทศไทย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 
ผูไ้ดรั้บประโยชน์จาก ES  ผูไ้ดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ ประชาชนในทอ้งถ่ิน บริษทั  

และนกัท่องเท่ียว ประชาคมระดบัชาติและนานาชาติก็ไดรั้บประโยชน์จาก
การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพเน่ืองจากมนัก่อใหเ้กิดประโยชน์
นอกเหนือพื้นท่ีท่ีมีการด าเนินการ 
 

ระบบ  มีการกิจกรรม PES ในพื้นท่ีหลายประเภท ทั้งท่ีดินของเอกชน และพื้นท่ีซ่ึง
ไดรั้บการดูแลโดยรัฐ ป่าชุมชน รวมถึงพื้นท่ีซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิไม่ชดัเจน ในบาง
กรณี มีการตั้งคณะกรรมการบริหารทอ้งถ่ิน หรือในบางกรณี คณะกรรมการ
ในพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บการคุม้ครองก็ไม่สามารถด าเนินการกิจกรรม PES ไดร้าบร่ืน
นกั 

 

 
10 ที่มา : Tacconi, L. 2014. Regional Synthesis of Payments for Environmental Services (PES) in the Greater Mekong 

Region. Crawford School of Public Policy. College of Asia and the Pacific. The Australian National University 
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ปริมาณและแหล่งเงินทุน ไม่มีการรายงานถึงยอดงบประมาณท่ีแต่ละกิจกรรมตอ้งใชเ้อาไว ้  แหล่ง
เงินทุนเบ้ืองตน้ประกอบดว้ย ประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บประโยชน์ขาก ES 
การชลประธานในระดบัจงัหวดั บริษทัเอกชน ผูบ้ริจาคจากต่างประเทศเช่น 
UNDP สหภาพยโุรป และรัฐบาลเยอรมนี 

 
ระบบการจ่ายค่าตอบแทน ยงัไม่มีการก าหนด 
_____________________________________________________________________________________ 
 
จากตารางเบ้ืองตน้ท่ีสรุปมาจากรายงานของทาโคนี (2014)แสดงใหเ้ห็นถึงสถานะในการริเร่ิมและความพยายาม
ของไทยในการสนบัสนุน PES จะเห็นไดว้่ามีความเป็นไดท่ี้จะมีระบบเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กบัชุมชนป่าไมท่ี้
ให้บริการในการปกป้องป่าไม้ แต่ก็ย ังมีส่วนท่ีต้อพัฒนาอีกมากก่อนท่ีไทยจะมีระบบการเงินป่าไม้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในการทบทวนของทัคคานี (2014) ได้ข้อสรุปว่า มีการตระหนักถึง ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล และความสามารถของสถาบนัของชุมชน แบะในบางกรณี 
รวมถึงรายไดข้องชุมชนดว้ย อย่างไรก็ดี ยงัไม่สามารถกล่าวไดว้่ามีผลเชิงบวกจากกิจกรรม PES โดยการการ
ออกแบบนั้น ควรพิจารณาไดว้่ากิจกรรมเหล่าน้ีควรมีผลอย่างมากต่อความเป็นอยู่และต่อส่ิงแวดลอ้ม ทาโคนิ 
(2014) ยงัตั้ งข้อสังเกตเอาไว้ด้วยว่า แม้จะมีการออกแบบโดยใส่ใจรายละเอียด   แต่กิจกรรมเหล่าน้อาจมี
ผลกระทบเชิงลบต่อความเป็นอยู ่และมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มเพียงจ ากดั หรือไม่มีเลย 
  

5.7 ส่ิงจูงใจทางภาษี เงินอุดหนุน และขอ้ยกเวน้ 

 

ส่ิงจูงใจทางภาษีสามารถน ามาใชเ้พื่อหาทุนเพื่อกิจกรรมป่าไมท่ี้จะด าเนินงานเพื่อการบริหารป่าไมท่ี้ย ัง่ยนืได ้

โดยสามารถเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น เครดิตหรือขอ้ยกเวน้ทางภาษีบางประการท่ีตามปกติแลว้ตอ้งจ่าย เช่น ผู ้

ด าเนินกิจการป่าไมส้ามารถน าเครดิตภาษีไปหกัจากภาษีพึงจ่ายไดห้ากมีการด าเนินการกิจกรรมป่าไมท่ี้รัฐบาลก

ไหนดใหมี้ความส าคญัและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน ในทางกลบักนั อาจเป็นการยกเวน่ภาษีใหก้บัผูด้  าเนิน

กิจการป่าไมห้รือผูเ้สียภาษี ส่ิงจูงใจทางภาษีเชิงบวกสามารถใชก้บับุคคลหรือธุรกิจอ่ืนๆ ในวตัถุประสงคอ่ื์นๆ 

ไดด้ว้ย 

 

เช่นเดียวกบัเงินสนบัสนุน ส่ิงจูงใจทางภาษีนั้นสามารถใชเ้ป็นส่ิงสนบัสนุนการพฒันาและกาวหนา้ของตลาดคา้

ไมท่ี้ไดรั้บการรับรอง และรัฐอาจใหส่ิ้งจูงใจทางภาษีต่อเจา้ของท่ีดินและผูป้ระกอบการทางป่าไมท่ี้ผลิตไมซ่ึ้ง
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ไดรั้บการรับรอง นอกจากนั้น ยงัสามารถใชส่ิ้งจูงใจทางภาษีเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดก าไรหรือเป็น

มิตรต่อป่าไมไ้ดด้ว้ย เช่น อาจมีการลดภาษีใหท้ั้งวตัถุดิบท่ีเป็นรูปธรรม (เช่น วตัถุดิบ หรือเคมีภณัฑ)์ หรือผลผิต 

(เช่น ไมท่ี้ไดรั้บการรับรอง หรือคาร์บอน) และกิจกรรมท่ีเป็นมิตรต่อป่าไมอ่ื้นๆ น่ีเป็นการลดตน้ทุนในการ

ด าเนินการส าหรับกิจกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท่ีจะลดความเส่ียงในการไม่ก่อใหเ้กิดผลก าไร อีกทาง

หน่ึง ส่ิงจูงใจทางภาษีสามารถเป็นส่วนลดภาษีใหแ้ก่ผูล้งทุนในโครงการไดด้ว้ย (เช่นใหเ้คดิตภาษีแก่ผูท่ี้อนุมติั

เงินกู)้ ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนในการหาเงินทุนและลดความเส่ียงใหก้บัผูล้งทุน  

 

5.8 ป่าชุมชนและความเป็นหุ้นส่วนกบัภาคเอกชนผา่นกิจการป่าไม ้

 

โดยทัว่ไปแลว้ ชุมชนป่าไม ้ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีป่าของรัฐ จะมีการบริหารภายใตก้ารควบคุมอยา่งเขม้งวด

โดยเนน้ท่ีการอนุรักษแ์ละปกป้องสภาพ ความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตจากป่าไม ้ในขณะท่ีกระบวนการน้ีมี

ประสิทธิภาพในการปกป้องป่าไม ้และโดยทัว่ไป จะไม่มีประสิทธิภาพในแง่เศรษฐกิจสังคม ซ่ึงจะช่วยปรับรุง

ความเป็นอยูข่องชุมชน ในบางกรณี การถูกก ากบัดูแลอยา่งเขม้งวดส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ซ่ึงบางคร้ังน าไปสู่

การเขา้ครอบครองพื้นท่ีป่าโดยผิดกฎหมาย และเปล่ียนเป็นพื้นท่ีท าการเกษตรซ่ึงสามารถปลูกพืชไร่เพื่อความ

เป็นอยูท่ี่ดีขึ้นได ้

 

ในฐานะท่ีเป็นการก ากบัดูแลท่ีเป็นทางเลือก วิธีการเหล่าน้ีจึงเป็นทางเลือกท่ีมีความเป็นธุรกิจมากกวา่ในการ

เขา้ถึงท่ีดินสาธารณะของชุมชนป่าไม ้อยา่งไรก็ดี แทนท่ีจะจดัสรรท่ีดินใหด้ าเนินการภายใตก้ฎหมายท่ีเขม้งวด 

ซ่ึงเป็นการจ ากดัความสามารถของชุมชนป่าไมใ้นการจดัการป่าไม ้ระบบการบริหารจะยดืหยุน่ใหชุ้มชน

สามารถบริหารป่าไมใ้นรูปแบบธุรกิจไดม้ากขึ้น รวมทั้งความสามารถในการสร้างก าไรทางเศรษฐศาสตรไดม้าก

ขึ้น อยา่งไรก็ดี การบริหารยงัคงตอ้งด าเนินการภายใตแ้นวทางท่ีวางไวก้วา้งๆ และปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย

ไม่ตอ้งยดึติดกบัการบริหารภายใตแ้นวทางการก ากบัดูแลท่ีมีเป้าหมายในการลดผลเสียดว้ยการใชก้ฎหมายอยา่ง

เคร่งครัดซ่ึงปกติถูกน ามาใชก้บัชุมชนป่าไม ้ 

 

ทางเลือกในการบริหารเชิงธุรกิจท่ีสามารถน ามาใชก้บัพื้นท่ีป่าขนาดเลก็ หรือท่ีเรียกวา่ หน่วยบริหารป่าไม ้

(Forest Mmanagement Units: FMU) ได ้FMU นั้นเป็นแนวทางท่ีดีในกิจกรรมท่ีเป็นความร่วมมือระหวา่งชุมชน

ป่าไมก้บัหน่วยบริหารระดบัทอ้งถ่ินหรือภาคเอกชน FMU สามารถบริหารงานไดโ้ดยครอบครัว หรือกลุ่ม
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สมาชิกในชุมชนป่าไม ้FMU สามารถบริหารเพื่อสร้างผลิตภณัฑห์รือพืชท่ีมีมูลค่าสูงได ้(เช่น การปลูกตน้ไมป่้า

เกษตร ไมไ้ผ ่กาแฟ ผลิตภณัฑป่์าไมท่ี้ไม่ใช่ไม)้  ความร่วมมือแบบต่างๆ ระหวา่งชุมชนป่าไมแ้ละภาคเอกชน 

หรือฝ่ายบริหารทอ้งถ่ิน สามารถออกแบบให้เหมาะสมกบัการเงินและระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ ตวัอยา่ง

ความร่วมมือในการร่วมกนับริหารระหวา่งชุมชนกบัภาคเอกชน เช่น ป่าเศรษฐกิจท่ีตั้งอยูใ่นโรงงานผลิตรถยนต์

โตโยตา้ท่ีบา้นโพธ์ิ โครงการธนาคารตน้ไม ้ของ ธกส. ความร่วมมือของรัฐและเอกชนตามแบบน่านแซนด์

บอ็กซ์โมเดลของมูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย11 
 

6.  การน าแผนปฏิบติัการระดบัชาติมาใชใ้นดา้นกลยทุธ์การเงินป่าไมร้ะดบัชาติ 
 

ในส่วนท่ีผา่นมาไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบส าคญัของกลยทุธ์การเงินป่าไมร้ะดบัชาติของประเทศไทย เป็นการอธิบายถึง

กิจกรรมท่ีส าคญัซ่ึงระบุเอาไวใ้นแผนแม่บท นโยบายระดบัชาติ และระบุว่ามนัเช่ือมโยงกบัมาตรการด้านป่าไมข้ององค์กร

สหประชาชาติ (UNFI) อย่างไร และมีการจบัคู่กิจกรรมส าคญักบัแหล่งเงินทุนท่ีเป็นไปไดใ้นการสนบัสนุนกิจกรรมเหล่าน้ี  ใน

ส่วนน้ีจะกล่าวถึงแผนปฏิบติัการท่ีจะเป็นวิธีเขา้ถึงแหล่งทุน ส่วนน้ีจะแบ่งออกเป็นสามหวัขอ้ยอ่ย คือ 6.1 อธิบายแผนปฏิบติัการ

เพื่อเขา้ถึงทุนสาธารณะดว้ยการสร้างกองทุนการบริหารกิจการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน 6.2 อธิบายถึงแผนปฏิบติัการในการไดรั้บการ

สนบัสนุนทางการเงินจากภาคเอกชน  และ 6.3 อธิบายถึงแผนการปฏิบติัการในการไดรั้บทุนจากองคก์รแบบพหุภาคี 

 

6.1  กระบวนการเสนอเพื่อการพฒันากลไกการเงินป่าไม ้รวมถึงทุนการจดัการป่าไมอ้ยา่งยัง่ยืน 
 

การบริหารทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทยนั้นค่อนขา้งเป็นแบบรวมศูนยแ์ละส่ังการจากบนลงล่าง ผลก็คือ กลไกหรือ
โครงการใด ๆ ท่ีถูกเสนอ เช่นกลยุทธ์การเงินป่าไม ้ก็จะตอ้งผ่านกระบวนการทบทวนซ่ึงส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กบัเจา้หน้าท่ีระดบัสูง
ของกรมป่าไม ้ 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการน้ี การพัฒนาและน ากลยุทธ์ทางการเงินป่าไม้มาใช้ จึงควรด าเนินการผ่าน
กระบวนการโดยมีกรมป่าไมเ้ป็นหน่วยประสานงานหลกั โดยสามารถสรุปกระบวนการน าเสนอไดเ้ป็นขั้นตอน ดงัน้ี  

 
1. เตรียมการและตั้งกลุ่มท างานอยา่งเป็นทางการ  
 

 
11 Restoring Landscapes Together: A Roundtable Discussion with the Private Sector on the Sustainable 
Management and Restoration of Thailand’s Forests. Feb 18-19, Bangkok, Thailand. Report submitted to IUCN. 
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1) ตั้งกลุ่มท างานเฉพาะกิจขึ้นเพ่ือทบทวนและแกไ้ขกลยุทธ์ทางการเงินป่าไมท่ี้จะเสนอ เพื่อให้ตรงกบันโยบายและ
แผนท่ีมีอยู่ และให้กลยุทธ์ทางการเงินป่าไม้เป็นส่วนหน่ึงของแผนแม่บทเพื่อท่ีจะให้กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์า แลพนัธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังสามารถผลกัดนัเร่ืองน้ีได ้

2) คณะกรรมการเพ่ือการพฒันาการเงินป่าไมเ้ป็นส่ิงส าคญัมาก เพื่อให้สามารถผลกัดนัเร่ืองน้ีได ้คณะกรรมการควร
ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาการเงินป่าไม้ และควรมีความสามารถเพียงพอ ดังนั้น การสร้างขีด
ความสามารถของคณะกรรมการจึงเป็นเร่ืองส าคญัและตอ้งมีความต่อเน่ือง คณะกรรมการชุดน้ีควรมีอิสระในการ
ท างานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

3) การพฒันามาตรฐานและระบบการให้รับรองทางการป่าไม ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการระบบภาษท่ีีองิกบัการไดรั้บ
การรับรองดา้นป่าไมไ้ด ้ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

1) พฒันาระบบการให้การรับรองดา้นป่าไมบ้นพ้ืนฐานของเกณฑ์และตวัช้ีวดัท่ีกรมป่าไมพ้ฒันาขึ้นมาแลว้ เพื่อให้
สามารถน ามาใชจ้ริงได ้ 

2) พฒันาระบบการให้การรับรองด้านป่าไม้ท่ีเป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน กรมป่าไม้
จ าเป็นตอ้งร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ  

3) พฒันาระบบการจ่ายภาษีจากไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากป่าไมอ้ื่น ๆ ร่วมกบักระทรวงการคลงั 
 

4. พฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลของแหล่งเงินทุนต่างๆ ท่ีรวมถึงองค์กรท่ีให้บริจาค หน่วยงานท่ีให้ทุน 
และภาคเอกชน/โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสนใจใหก้ารสนบัสนุนโครงการและกิจกรรมป่าไม  ้  

 

5. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนเพื่อพฒันาโครงการท่ีสามารถดึงดูดทุนทางดา้นป่าไม้
รวมทั้งความร่วมมือระหวา่งภาครัฐกบัเอกชนท่ีเป็นไปไดใ้นอนาคต  
 
6. สนับสนุนการพฒันาเงินทุนป่าไมใ้นระดบัชุมชนอย่างจริงจงั  มีการศึกษาพบว่า ชุมชนท่ีไดรั้บการสนับสนุนสามารถ
บริหารเงินทุนได ้แต่อย่างไรก็ตาม ทุนท่ีให้กบัชุมชนนั้นยงัคงมีจ ากดั ดงันั้น หากชุมชนป่าไมไ้ดรั้บการสนบัสนุนให้มีกองทุน
เพื่ออนุรักษแ์ละบริหารป่าไม ้ชุมชนจะสามารถจดัการกบักลไกทางการเงินอื่นๆ ท่ีมีอยู่ เช่น การจดัการบญัชีธนาคารของชุมชน  

ชุมชนบางแห่งสามารถเพ่ิมทุนของตนเองผา่นการแบ่งปันผลประโยชน์ เช่น รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์อยา่งไรก็ดี การ
พฒันาและบริหารทุนป่าไมชุ้มชนและจ าเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานอยา่งใกลชิ้ดในฐานะผูป้ระสานงานกบัชุมชนจนกว่าชุมจน
จะมีศกัยภาพเตม็ท่ี  

 
7.  พฒันาขอ้ตกลงเชิงนโยบายท่ีชดัเจนท่ีมีการระบุถึงการบริหารโครงการขนาดใหญ่จากผูบ้ริจาคเงินจากภายนอก
ประเทศ เช่น GEF หรือ GCF ท่ีเหมาะสมและชดัเจน นโยบายควรจดัสรรสัดส่วนของโครงการขนาดใหญ่ท่ีไดรั้บทุนเพื่อการ
จดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน นโยบาย/กลยุทธ์ส าหรับการพฒันาทุนป่าไมน้ี้สามารถท าให้แน่ใจไดว่้าโครงการขนาดใหญ่ท่ีไดรั้บ
เงินทุนจะสามารถให้การสนบัสนุนเร่ืองเงินทุนลงไปสู่ชุมชนทอ้งถ่ินได ้ 
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8. กลุ่มท างานและคณะกรรมการควรจะพฒันาแผนปฏิบติัการโดยมีการก าหนดกรอบเวลาและผลลพัธ์ท่ีชดัเจน เช่น ช่วง
การเตรียมการ ช่วงปฏิบติั ช่วงสังเกตติดตาม และช่วงประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินการรวมทั้งการประเมินความส าเร็จและ
ความกา้วหนา้เป็นไปตามตวับ่งช้ีท่ีชดัเจนตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน  

 
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสังเกตการและประเมินกลไกเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการเงินป่าไมท่ี้ถูกออกแบบมานั้น 
ตรงประเด็นและสามารถปฏิบัติได้จริง หรือ อาจจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินการโดยรวม  

 
10. ก าหนดระบบการแจกจ่ายทุนเพื่อการจดัการป่าไมท่ี้ย ัง่ยืนเพื่อให้มัน่ใจว่าผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถเขา้ถึงไดด้้วย
กลไกการปฏิบติัท่ีชดัเจนซ่ึงประกอบดว้ย 
 

• เขา้ถึงผา่นการเสนอโครงการท่ีเห็นผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้อย่างชดัเจน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบการคดักรอง
และอนุมติัขึ้นมา 

• กฎและขอ้ก ากบัต่างๆ ควรจะไม่ซบัซอ้นและง่ายต่อความเขา้ใจ โดยท่ีชุมชนสามารถเขา้ถึงได ้ 
• หากมีโครงการขนาดใหญ่จาก GEF หรือ GCF โครงการเหล่าน้ีควรแบ่งปันส่ิงท่ีได้รับมาเป็นทุนก้อนเล็กๆ 

ส าหรับชุมชนท่ีมีพนัธกิจในการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน  
• ทุนการป่าไมค้วรสนบัสนุนโครงการทุกขนาด ทั้งใหญ่ กลาง เลก็  
• ระบบคดักรองและประเมิน ทบทวน และอนุมติั รวมทั้งตรวจสอบและประเมินควรไดรั้บการออกแบบอยา่งดีและ

เหมาะสมพร้อมทั้งมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  
• จ าเป็นตอ้งมีระบบสังเกตการณ์และตรวจสอบชุมชนเพื่อให้ชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 

 11) จดัตั้งส านกัทะเบียนการจดัหาเงินทุนจากป่าไม ้(เช่น ฐานขอ้มูล) ท่ีมีแหล่งเงินทุนท่ีมีศกัยภาพ (ระดบัทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน 
ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค องการขา้มชาติ) และการบรรยายเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลแต่ละแหล่งในแง่ของล าดบัความส าคญั  
ขั้นตอนการสมคัร ขอ้ก าหนด เง่ือนไข (ถา้มี ) ระดบัเงินทุน และสถาบนั / องคก์รท่ีมีสิทธ์ิ 
 

6.2 แผนปฏิบติังานเพื่อให้ไดรั้บทุนจากภาคเอกชน 
 

การจดัหาทุนจากภาคเอกชนนั้นเป็นส่วนส าคญัในแง่เงินทุนท่ีสามารถน ามาสนบัสนุนการบริหารทรัพยากร 

ป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืในประเทศไทย  ดงัท่ีอธิบายไวโ้ดยยอ่ในหวัขอ้ท่ี 5.3 แลว้ จากการอภิปรายโต๊ะกลมท่ีจดัขึ้นเม่ือ

วนัท่ี 18-19 ก.พ. ถึงแนวทางท่ีภาคเอกชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหาร

ทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื ในการหารือ เห็นไดช้ดัวา่มีบริษทัเอกชนเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีมีส่วนร่วมกบักิจกรรมทาง

ป่าไม ้นอกจากนั้น ปรากฏวา่มีบริษทัท่ีลงทุนในเร่ืองการปลูกป่าไปแลว้เช่น ฟีนิกซ์ เครือซีเมนตไ์ทย การปลูก



Page | 43 
 

ป่าในพื้นท่ีขนาดเลก็ และอีกหลายฝ่าย ในระหวา่งการอภิปราย  มีประเด็นเกิดขึ้นวา่ บริษทัเอกชนเตม็ใจจะ

ลงทุนมากขึ้นหากมีนโยบายและกฎหมายท่ีเอ้ือ จึงเป็นท่ีเห็นตรงกันว่ำ รัฐจ ำเป็นต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมและ

แรงจูงใจเพ่ือให้เกดิกำรลงทุนในระยะยำว  

ส่วนต่อไปเป็นกำรสรุปจำกกำรอภิปรำยโต๊ะกลม ถึงตัวอย่ำงแนวทำงที่บริษัทเอกชนจะเข้ำมำมีส่วนร่วม

ในกกจิกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืนในกจิกำรป่ำไม้ของประเทศไทย12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Landscapes Together: A Roundtable Discussion with the Private Sector on the Sustainable Management and 
Restoration of Thailand’s Forests. Report Submitted to Restoring IUCN 

ภำพท่ี 3: กำรลงทุนในกำรฟ้ืนฟูและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพผ่ำนสหกรณ์สวนป่ำ 

PFPC เป็นความร่วมมือของเกษตรกรผูป้ลูกตน้ไมก้บัเจา้ของท่ีดินซ่ึงเป็นเอกชนในประเทศไทย PFPC ใหก้าร

สนบัสนุนการด าเนินการอยา่งย ัง่ยนืในมากกวา่ 80,000 หมู่บา้น ซ่ึงรวมไปถึงการสนบัสนุนการท าเกษตร

อินทรียด์ว้ย 

PFPC รู้วา่เกษตรอินทรียน์ั้นสามารถบรรเทาปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มบางอยา่งท่ีเกิดขึ้นในเขตชนบทของประเทศ

ไทยได ้อยา่งไรก็ตาม การขาดการเขา้ถึงตลาดเป็นส่ิงท่ีท าใหร้ายไดข้องเกษตรกรมีจ ากดั ยิง่กวา่นั้น ยงัมี

ขอ้จ ากดัในดา้นความเขา้ใจเร่ืองการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ รวมทั้งยงัขาดช่องทางการรับใบรับรอง

ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์

แนวทางหน่ึงท่ี PFPC ด าเนินการเพื่อจดัการกบัประเด็นเหล่าน้ีโดยการสนบัสนุนและประสานงานกบั ระบบ

เครือข่ายขอ้มูลเพื่อการเกษตรอินทรีย ์(OAN-IS), ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขา้ถึงและแบ่งปันขอ้มูลกบัเกษตรกรคน

อ่ืนๆ และผูท่ี้มีส่วนร่วมดา้นการตลาด ระบบน้ีสามารถใชง้านไดใ้น 62 จงัหวดัโโยมีเกษตรกรกวา่ 7,500 รายอยู่

ในฐานขอ้มูล นอกจากนั้นยงัมีหน่วยงานอ่ืนๆ ในไทยเขา้มาร่วมมือ รวมทั้ง กรมกราคา้ภายใน กระทรวงพานิช 

และกระทรวงสาธารณสุข 
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ภำพท่ี 4: บทบำทของภำคเอกชนในกำรฟ้ืนฟูป่ำ - ประสบกำรณ์ของโตโยต้ำมอเตอร์ประเทศไทย 

ในปี 2015 ตามนโยบายของ บ.โตโยตา้โกลอบล บริษทัโตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย ไดก้ าหนดความทา้ทาย

ทางส่ิงแวดลอ้ม 2050 โดยความทา้ทายน้ี ทางบริษทัไดส้ร้าง “อีโค ฟอเรสต์” ขึ้นรอบๆ  โรงงานผลิตท่ีอ าเภอ

บา้นโพธ์ิ น่ีเป็นส่วนหน่ึงของพนัธสัญญาของโตโยตา้ในการสนบัสนุให้ชุมชนสามารถอยู่กบัธรรมชาติไดอ้ยา่ง

กลมกลืน ป่าดงักล่าวเกิดขึ้นดว้ยความร่วมมือของคนงาน 13,000 คนของบริษทัและชุมชนในทอ้งถ่ินเม่ือเดือน 

ส.ค. ปี 2008 โดยมีการปลูกตน้ไม ้100,000 ตน้รอบๆ โรงงาน  

การปลูกตน้ไมน้ั้นเน้นท่ีพืชพรรณทอ้งถ่ิน สิบเอ็ดปีผ่านไป อตัราการอยู่รอดของตน้ไมอ้ยู่ท่ีร้อยละแปดสิบ 

ตอนน้ีมีตน้ไม ้43 สายพนัธุ์รวมเป็นราว 345 สายพนัธุ์ในพื้นท่ีดงักล่าว ความส าเร็จดา้นอ่ืนของอีโคฟอเรสตค์ือ 

โตโยตา้ไดก่้อตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เร่ืองความยัง่ยนืและความหลากหลายทางชีวภาพ และร่วมมือกบัองคก์ารบริหาร

ก๊าซเรือนกระจกเพื่อใหไ้ดก้ารรับรองการลดการปล่อยคาร์บอนจากตน้ไมท่ี้ปลูกไว ้ 

มีการด าเนินการท่ีส าคญัสามเร่ืองท่ีช่วยให้โครงการอีโคฟอเรสตข์องโตโยตา้ประสบความส าเร็จ คือ การมีส่วน

ร่วมของเด็ก ชุมชนทอ้งถ่ิน พนกังานและครอบครัว การขยายความร่วมมือไปสู่หุน้ส่วนทางธุรกิจและชุมชน 

และการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื   
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จากตวัอยา่งเบ้ืองตน้ท่ีสรุปมาจากการอภิปรายโต๊ะกลม แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัเอกชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วม

ในการบริหาร และการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร ตวัอยา่งหน่ึงเป็นบริษทัขา้มชาติ ส่วนอีก

ตวัอยา่งเป็นความร่วมมือจากภาคเอกชน ตวัอยา่งเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ หากมีสภาพแวดลอ้มท่ีหมาะสม 

ภาคเอกชนสามารถริเร่ิมและด าเนินการกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 5 แรงจูงใจในกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงย่ังยืนและฟ้ืนฟูป่ำไม้ของไทย - กรณีธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ

สหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส. ) 

ธกส. มีการสร้างแรงจูงใจให้กบักิจการท่ีเป็นการบริหารและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื  ธกส.ก่อตั้งขึ้น

เม่ือปี 1966 โดยเป็นกิจการของรัฐซ่ึงมีพนัธกิจในการจดัเตรียมแหล่งเงินทุนท่ีเกษตรกรสามารถเขา้ถึงได้  ทั้ง

โดยตรงหรือผา่นสหกรณ์การเกษตร เป้าหมายของ ธกส. คือการเป็นธนาคารเพื่อสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถ่ิน

โดยมีการใหบ้ริการทางการเงินเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เม่ือเดือน มี.ค. 1993 ธกส. ไดอ้นุมติั

เงินกูใ้หกิ้จกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมในครัวเรือน และล่าสุด ยงัอนุมติัใหกิ้จกรรมท่ีไม่

เก่ีขอ้งกบัการเกษตร ธกส.มีการริเร่ิมระบบจูงใจท่ีเรียกวา่ “ธนาคารตน้ไม”้ ซ่ึงเกษตรกรจะไดรั้บอนุมติัเงินกูจ้าา

กการปลูกตน้ไม ้โครงการน้ีมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มตน้ไมเ้พื่อช่วยดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงมีประโยชน์ต่อทั้ง

ส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจในชุมชน โครงการน้ียงัเป็นตวัอยา่งของการแกไ้ขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง

แบบใชธ้รรมชาติเป็นฐาน 
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ภำพท่ี 6: ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกำรป่ำไม้: Nan Sandbox - ตัวอย่ำงจำกสถำบันส่ิงแวดล้อม
ไทย (TEI) โดย อดีตปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมประเทศไทย 
โครงการน่านแซนดบ์อ็กซ์ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกบัเอกชนเพื่อหยดุการตดัไมท้ าลายป่าในจงัหวดัน่าน 
ขบัเคล่ือนโดยความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลไทย ชาวบา้น ผูน้ าชุมชน และผูเ้ช่ียวชาญจากภาคเอกชน  โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัส่ีขอ้ไดแ้ก่ 
• เรียกคืนพื้นท่ีป่า: โครงการน่านแซนดบ์อก็ซ์จะเรียกคืนพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมกวา่ 550,000 เอเคอร์ ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ

สิบแปดของป่าสงวนทั้งหมดในจงัหวดัน่าน  
• สิทธิในการเพาะปลูก : โครงการน้ีจะอนุญาตใหช้าวบา้นท าการเพาะปลูกในร้อยละยีสิ่บแปดของพื้นท่ีป่าเส่ือม

โทรมได ้โดยท าความเขา้ใจร่วมกนัวา่ร้อยละสิบแปดของพืชท่ีปลูกจะตอ้งกลบักลายเป็นป่าสงวน  
• เงินทุน: โครงการน่านแซนด์บอ็กซ์จะเป็นช่องทางใหมี้เงินทุนจากภาคเอกชนเพื่อสนบัสนุนเกษตรกรใหเ้ปล่ียน

วิธีการท าเกษตรในน่านไปสู่การท าการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื 
• รายได้ท่ียั่งยืน: tพื่อใหชุ้มชนในทอ้งถ่ินกลบัไปท าการเกษตรท่ีท าให้เกิดความเส่ือมโทรม โครงการจึงเผยแพร่วิธี

ท าการเกษตรแบบยัง่ยนื รวมทั้งการเกษตรป่าไม ้โดยเนน้ท่ีพืชท่ีก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
มีขั้นตอนส ำคัญหลำยขั้นตอนท่ีท ำให้โครงกำรนีป้ระสบควำมส ำเร็จ 
• มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสนบัสนุนเกษตรกรเปล่ียนจากการปลูกขา้วโพดเป็นกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ   

• ธนาคารกสิกรไทยใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการในช่วงแรก 

• หุน้ส่วนโครงการร่วมกบักระทรวงเกษตรฯ เพื่อท าการวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลประโยชน์ และแสดงใหเ้กษตรกรเห็น
ความสามารถในการหารายไดข้องตนเองหลงัจากผา่นช่วงแรกของโครงการไปแลว้ 

ผลระยะยาวจากโครงการรวมถึงความสมดุลระหวา่งระบบนิเวศน์กบัวตัถุประสงคอ่ื์นๆ การตระหนกัถึงกฎหมายของ
ชุมชนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัสิทธฺในการใชพ้ื้นท่ีป่า 
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6.3 แผนปฏิบติัการเพื่อให้ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินจากองคก์รพหุภาคี 
 

แหล่งทุนเพื่อสนบัสนุนการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงคือ ทุนท่ีมาจากองคก์รหพุภาคี ตารางท่ี 4  แสดง

รายช่ือองคก์รพหุภาคีท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการให้ทุนกบัประเทศไทยซ่ึงสามารถเพ่ิมทุนสนบัสนุนโครงการจดัการป่าไมอ้ยา่ง

ย ัง่ยืนได ้ภาพท่ี 2 แสดงประมาณการเงินทุนสนบัสนุนท่ีไทยไดรั้บจากผูบ้ริจาคทั้งแบบพหุภาคีและทวิภาคี ทุนทวิภาคีท่ีสามารถ

เขา้ถึงไดโ้ดยหลายประเทศทัว่โลก เช่น กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) และกองทุนส่ิงแวดลอ้มโลก (GEF) ส าหรับ GEF ในปี 

พ.ศ. 2562 ระบบการจดัสรรทรัพยากรอย่างโปร่งใส (STAR) ก าหนดว่าทรัพยากรท่ีประเทศหน่ึงจะเขา้ถึงไดน้ั้นเท่ากบั 4,068 

ลา้นดอลลาร์ ประเทศไทยสามารถเขา้ถึงทุนดงักล่าวได้ในปี พ.ศ. 2563 ดงันั้น จึงยงัไม่สามารถพฒันาโครงการใหม่เพ่ือขอทุน

จาก GEF ไดอี้กจนกว่าจะมีการเพ่ิมทุน GEF คร้ังใหม่ กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) เป็นแหล่งทุนพหุภาคีอีกแหล่งท่ีประเทศ

ไทยสามารถเขา้ถึงได ้ในปี พ.ศ. 2563 เอกสารเชิงหลกัการของ GCF ก าลงัถูกร่างขึ้นดว้ยการสนบัสนุนของการประชุมภาคีป่าไม้

แห่งสหประชาชาติ  

นอกจาก GEF และ GCF ยงัมีหน่วยงานพหุภาคีหน่วยท่ีสามท่ีให้ทุนต่อโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศช่ือว่า กองทุนการปรับตัว ประเทศไทยสามารถเขา้ถึงกองทุนน้ีไดโ้ดยท าตามกลยุทธ์ต่อไปน้ี ประเทศไทย โดย

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมป่าไม ้และ กรมอุทยานฯ จ าเป็นจะตอ้งระบุถึงปัญหาส าคญัระดบัชาติท่ีตรงกบัโครงการในดา้นท่ี

แหล่งทุนให้ความส าคญั (เช่น การบรรเทาผลจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ และการปรับตวัส าหรับ GCF) ดงันั้นจึงตอ้งมี

การอา้งถึงหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ (เช่น FAO, UNDP) หน่วยงานระดบัชาติหรือบางคร้ังถูกเรียกว่าหน่วยงานด าเนินการจะร่วมงาน

กบั หน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรอง (Accredited Entity (ies)) เพื่อพฒันาร่าง (เรียกว่าเอกสารเชิงหลกัการส าหรับ GCF และกรอบ

ตวับ่งช้ีโครงการสพหรับ GEF) หน่วยประสานงานหลกัของประเทศไทยควรไดรั้บการแจง้ขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว และไดรั้บขอ้มูล

อย่างต่อเน่ืองในระหว่างการพฒันาโครงการ จากนั้นจึงเตรียมเอกสารยืนยนัทางกฎหมายซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการท่ีจะ

เสนอต่อไป  
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ภาคผนวก 1: สรุปนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติของไทย 
 

วตัถุประสงคข์องนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติมีดงัต่อไปน้ี  

1) เพ่ือให้ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้เหมาะสมกบัความสมดุลของระบบนิเวศและการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยืน 

2) เพ่ือหยดุย ั้งและป้องกนัการท าลายทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าของชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) เพื่อให้มีการอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรป่าไม ้สัตวป่์า และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างเหมาะสม ย ัง่ยืน เป็นธรรม 

และเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

4) เพ่ือให้ระบบการบริหารทรัพยากรป่าไมมี้ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานองคค์วามรู้และนวตักรรม รวมทั้งกระบวนการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน 

นโยบาย 24 ขอ้นั้น แบ่งเป็น 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ (1) ดา้นการจดัการป่าไม ้(2) ดา้นการใชป้ระโยชน์ผลิตผลและการบริการ

จากป่าไม ้และอุตสาหกรรมป่าไม ้และ (3) ดา้นการพฒันาระบบบริหารและองคก์รเก่ียวกบัการป่าไม ้

นโยบายด้านการจัดการป่าไม้  

1) เช่ือมโยงการท างานของภาครัฐในการบริหารจดัการป่าไมทุ้กระดบัให้มีเอกภาพและประสานกนัตาม ห่วงโซ่การพฒันา

ระหว่างการบริหารราชการทุกระดบัรวมทั้งมีการประสานความร่วมมือและพฒันากลไกหรือเคร่ืองมือ ในการสนบัสนุนให้เกิด

การบูรณาการในลกัษณะหุ้นส่วนการพฒันาป่าไมข้องชาติในภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยด าเนินการ อยา่งมีเป้าหมายและต่อเน่ือง 

2) ก าหนดให้มีพ้ืนท่ีป่าไมท้ัว่ประเทศอยา่งนอ้ยในอตัราร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศประกอบดว้ย  

2.1) ป่าอนุรักษไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของพื้นท่ีประเทศ  

2.2) ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของพื้นท่ีประเทศ  

โดยก าหนดใหเ้พิ่มและพฒันาพื้นท่ีป่าไมท้ั้งป่าอนุรักษ ์ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย ภายใตก้รอบเวลา

ท่ีก าหนดในแผนแม่บทพฒันาการป่าไมแ้ห่งชาติ  

3) จ าแนกพื้นท่ีป่าไม้เพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นท่ีพร้อมทั้งก าหนด แนวทางการ

บริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไมใ้นแต่ละพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม  

4) ปรับปรุงแนวเขตท่ีดินป่าไมทุ้กประเภทของรัฐให้ชดัเจนและมีเอกภาพ ดว้ยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม 

โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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5) พฒันาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไมท้ั้งในภาพรวมของประเทศและระดบัพื้นท่ีให้มีมาตรฐาน เอกภาพ ทนัต่อ

สถานการณ์ครอบคลุมพื้นท่ีป่าไม้ทุกประเภท และเช่ือมโยงกับขอ้มูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ทรัพยากรอ่ืนของ

ประเทศและก าหนดหน่วยงานหรือคณะบุคคลผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจนและเหมาะสม  

6) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทและหน้าท่ีของทุกภาคส่วนให้มีจิตส านึกและส่วนร่วม รวมทั้ง รับผิดชอบในการ

อนุรักษก์ารจดัการ และการพฒันาทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื  

7) หยดุย ั้งและป้องกนัการท าลายทรัพยากรป่าไมใ้นท่ีดินป่าไมข้องรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดตวัช้ีวดั

ความส าเร็จของการด าเนินงานท่ีชดัเจน  

8) บริหารจดัการป่าอนุรักษ์เพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทาง ชีวภาพรวมทั้ง

ป้องกนัภยัธรรมชาติต่าง ๆ และรักษาสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามหรือมีจุดเด่นเฉพาะตัว โดยใหค้งไวซ่ึ้ง สภาพธรรมชาติ

รักษาดุลยภาพของระบบนิเวศให้มากท่ีสุด ซ่ึงการใช้ประโยชน์ต้องกระท าเท่าท่ีจ าเป็นตามศักยภาพ หรือขีด

ความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาการวิจยั และนนัทนาการ  

9) จดัระเบียบและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เก่ียวกบัการครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไมข้อง รัฐอย่างเหมาะสม

เป็นธรรมภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและค านึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไมแ้ละ ส่ิงแวดลอ้มจากการ

ใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไมโ้ดยใหแ้ลว้เสร็จภายใตก้รอบเวลา  

10) พฒันากลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดเพื่อสนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งเหมาะสม  

11) ฟ้ืนฟูป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าอนุรักษใ์ห้มีความสมบูรณ์โดยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการฟ้ืนฟูอยา่งชดัเจน และต่อเน่ือง มี

การติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนและ

ก าหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน  

12) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถอ านวยประโยชน์ต่อชุมชน สร้างความ

ตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ของประชาชน เป็นส่วนส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถ่ินเข้มแข็ง และเป็น การพฒันา

ทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื  

13) พฒันาการจดัการสัตวป่์าทั้งระบบ รวมทั้งแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหว่างคนกบัสัตวป่์าอยา่งเป็น รูปธรรม และสัตว์

ป่าไดรั้บการคุม้ครองรักษาและใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมเพื่อพฒันาระบบนิเวศสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มของ

ประเทศ  
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นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้  

1) ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจทั้งในท่ีดินของรัฐท่ีไดรั้บการอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ และในท่ีดิน กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครองท่ีมิใช่ของรัฐใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการใชไ้มแ้ละตอบสนองต่อการใชป้ระโยชน์ใน ทุกภาคส่วน  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีใช้ผลิตผลจากป่าไม้ครบวงจรในทุกระดับ และพฒันาเศรษฐกิจ จากฐาน

ทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นรูปธรรม  

3) พฒันาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้ตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้ให้เป็นท่ียอมรับและไดรั้บการ รับรองทั้งใน

ระดบัประเทศและระดบัสากล  

4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์การบริการจากป่าไมอ้ยา่งสมดุลยัง่ยนื และเก้ือกูลระบบนิเวศ  

นโยบายด้านการพฒันาระบบบริหารและองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้  

1) ปรับปรุงโครงสร้างองคก์รเก่ียวกบัการป่าไมใ้หส้ามารถบริหารจดัการป่าอนุรักษป่์าเศรษฐกิจและ ป่าชุมชนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยมีขนาดท่ีเหมาะสม ลดความซ ้าซอ้น และปรับปรุงวิสัยทศัน์ภารกิจหรือพนัธกิจ ของหน่วยงานภาครัฐ

ให้สอดคลอ้งกบัการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศแผนพฒันาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

นโยบายป่าไมแ้ห่งชาติและแผนแม่บทพฒันาการป่าไมแ้ห่งชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2) พฒันาศกัยภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ใหก้บัประชาชนและ

การบริการอ่ืนๆ อยา่งมีประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสโดยน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้อยา่งเหมาะสม  

3) พฒันาและส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไมท้ั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรมโดยภาครัฐ มีการบริหาร

อตัราก าลงัท่ีมีความคล่องตวั ยึดระบบคุณธรรม บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างาน เพื่อประชาชน และประเทศ มี

คุณธรรมและมีการพฒันาตามเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ  

4) พฒันาบุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพในงานป่าไม้ มีความ

เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน รวมทั้งจดัสวสัดิการของบุคลากรหรือเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานคุม้ครอง รักษา ทรัพยากร ป่าไม้

ในภาคสนามใหมี้ความเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบติัและไม่น้อยกวา่บุคลากรสายงานอ่ืนท่ีมีลกัษณะงาน คลา้ยคลึง

กนั  

5) ก าหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนการวิจยัภาคป่าไมใ้นนโยบายยุทธศาสตร์หรือแผนการวิจยัระดบัชาติ และ/หรือ 

พิจารณาจัดตั้ งสถาบันวิจัยป่าไม้ในระดับชาติรวมทั้ งสนับสนุนและพฒันางานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ให้

ตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไมท้ั้งระบบ  
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6) ปรับปรุงและพฒันากฎหมายเก่ียวกบัการป่าไมแ้ละมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งให้มีความสอดคลอ้ง เหมาะสมกบั

บริบทของสังคมและสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการป่าไมท้ั้ง ระบบ รวมทั้ง

พฒันาการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการเพิ่ม ประสิทธิภาพ

การบงัคบัใชก้ฎหมาย  

7) ให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติท่ีจดัตั้งเป็นการถาวรโดยกฎหมาย มีหน้าท่ีและอ านาจ ในการก าหนด

นโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมข้องประเทศทั้งระบบรวมทั้งก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประสานและ

ใหค้ าแนะน าแก่ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และใหพ้ิจารณาจดัตั้งส านกังานคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ เพื่อท าหนา้ท่ี

ขบัเคล่ือนและสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ 
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ภาคผนวก 2: มาตรการและเคร่ืองมือของ UNFF13  

มาตรการดา้นป่าไมข้ององคก์รสหประชาชาติ (UNFI) มีพ้ืนฐานอยู่บนองคป์ระกอบส าคญัเจ็ดดา้นของการจดัการป่าไมอ้ย่าง

ย ัง่ยืน ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ขนาดของทรัพยากรป่าไม ้

2. ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม ้

3. สภาพและความสมบูรณ์ของป่าไม ้

4. การให้ผลผลิตของป่าไม ้

5. การปกป้องป่าไม ้

6. หนา้ท่ีทางสังคมเศรษฐกิจของป่าไม ้

7. กรอบทางกฎหมาย นโยบาย และองคก์ร 

 
 มาตรการด้านป่าไม้ขององค์กรสหประชาชาติ (UNFI) มีนโยบายระดับชาติและมาตรการ 25 ประการในการส่งเสริมการจัดการ
ป่าไม้อย่างย่ังยืน ดังนี ้
 

1. พฒันาและน าแผนการป่าไมแ้ห่งชาติ หรือกลยทุธ์อื่น ๆ ท่ีน าไปสู่การจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 

2. ให้ความส าคญักบั 7 ดา้นส าคญัของการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 

3. มีการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในโครงการท่ีมีผลต่อป่าไม ้

4. ก าหนด/ใชน้โยบายท่ีสนบัสนุนการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน เพื่อให้เกิดสินคา้และบริการ เพื่อลดความยากจนและพฒันา
เศรษฐกิจในชุมชนชนบท 

5. สนบัสนุนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากป่าไมอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. สนับสนุนการป้องกันและการน าภูมิปัญญาดั้ งเดิมเก่ียวกับการป่าไม้มาใช้ในการปฏิบัติ  รวมถึงการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อยา่งเท่าเทียมและยติุธรรม 

7. การพฒันาเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัและการน าไปใชด้ าเนินการเพื่อการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 

8. สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชน และชุมชน รวมทั้งการจดัการป่าไมป้ระเภทอื่น ๆ  

9. พฒันากลยทุธ์ทางการเงินโดยค านึงถึงการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนทั้งหมด 

10. ส่งเสริมให้ตระหนกัถึงคุณค่าต่าง ๆ จากป่าไมแ้ละวิธีการสะทอ้นให้เห็นคุณค่าเหล่านั้นสู่ตลาด  

 
13 ที่มา : https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2018/08/UN_Forest_Instrument.pdf 
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11. สนบัสนุนนโยบายและโครงการท่ีมีส่วนร่วมโดยหลายภาคส่วน เพื่อน าส่วนของกิจการป่าไมเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการตดัสินใจระดบัชาติ 

12. บูรณาการโครงการหรือกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกบัการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนเขา้กบักลยุทธ์การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน เช่น 
กลยทุธ์การลดความยากจน (PRSs) 

13. ริเร่ิมหรือเสริมสร้างโครงการท่ีมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

14. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัป่าไม ้เพ่ิมความเขม้ขน้ของการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัป่าไม ้มีธรรมาภิบาล 

15. ตระหนกัถึงภยัคุกคามต่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าไมท้ั้งท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติและฝีมือมนุษย ์

16. พฒันาหรือขยายและคงไวซ่ึ้งเครือข่ายในการปกป้องพ้ืนท่ีป่า และประเมินสภาพและบริหารประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีป่า
ซ่ึงไดรั้บการปกป้อง 

17. ประเมินสภาพและประสิทธิภาพของการบริหารบริเวณท่ีไดรั้บการปกป้องอยูแ่ลว้ 

18. ให้การสนบัสนุนวิทยาศาสตร์และการวิจยัเพื่อให้การจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนมีความกา้วหน้า มีการน าผูเ้ช่ียวชาญทาง
วิทยาศาสตร์เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายป่าไมแ้ละโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 

19. ส่งเสริมการพฒันาหรือน านวตักรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช ้รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

20. ส่งเสริมความเขา้ใจของสาธารณชนในเร่ืองความส าคญัและประโยชน์ของการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 

21. ส่งเสริมการเขา้ถึงและสนบัสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การเสริมความรู้และฝึกอบรม เพื่อการน าการจดัการป่า
ไมอ้ยา่งย ัง่ยืนไปใช ้

22. สนบัสนุนการศึกษา ฝึกอบรม และหลกัสูตรเพ่ิมเติมส าหรับชุมชนทอ้งถ่ินและดั้งเดิม ผูท่ี้ท  างานเก่ียวกบัป่าไม ้และผูท่ี้
เป็นเจา้ของป่าไม ้

23. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มส าคญัหลกัในชุมชนทอ้งถ่ิน เจา้ของป่า และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง 

24. สนบัสนุนให้ภาคเอกชนและองคก์รของพลเรือนเขา้ร่วมด าเนินการโดยใชก้ลไก เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ 

25. สนบัสนุนการเขา้ถึงทรัพยากรและตลาด ในระดบัครัวเรือน ผูเ้ป็นเจา้ของป่ารายยอ่ย และชุมชน 
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