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อักษรย่อ
AFoCO
CSR
DMCR
DNP

Asian Forest Cooperation Organization
Corporate Social Responsibility
Department of Marine and Coastal Resources
Department of National Parks Wildlife and Plant
Conservation
EU
European Union
FAO
Food and Agriculture Organization
FCPF Forest Carbon Partnership Facility
GCF
Green Climate Fund
GEF
Global Environment Facility
GFFFN Global Forest Financing Facilitation Network

องค์กรความร่ วมมือด้านป่ าไม้แห่งเอเชีย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สหภาพยุโรป
องค์การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ
กองทุนหุ ้นส่ วนคาร์บอนป่ าไม้
กองทุนภูมิอากาศสี เขียว
กองทุนสิ่ งแวดล้อมโลก
เครื อข่ายการดาเนินงานทางการเงินด้านป่ าไม้ระดับ
โลก
ITTO International Tropical Timber Organization
องค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ
IUCN International Union for Conservation of Nature
สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
MoNRE Ministry of Natural Resources and Environment
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
NFFS National Forest Financing Strategy
ยุทธศาสตร์ชาติทางการเงินสาหรับการป่ าไม้
NGO
Non-government Organization
องค์กรเอกชน
NFP
National Forest Plan
แผนป่ าไม้แห่ งชาติ
NLBI Non-legally Binding Instruments
กลไกที่ไม่มีความผูกพันทางกฎหมาย
ODA
Official Development Assistance
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ
ONEP Office of Natural Resources and Environmental Policy and สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
Planning
และสิ่ งแวดล้อม
PA
Protected Area
พื้นที่คมุ ้ ครอง
PAM
Policy and Measure
นโยบายและมาตรการ ของกลไกด้านป่ าไม้ของ
องค์การสหประชาชาติ
REDD+ Reducing Emission from Deforestation and Degradation
การลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการตัดไม้
ทาลายป่ าและความเสื่ อมโทรมของป่ า
RFD
Royal Forest Department
กรมป่ าไม้
SFM
Sustainable Forest Management
การจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
UNDP The United Nations Development Program
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
UNFF The United Nations Forum on Forests
เวทีองค์การสหประชาชาติดา้ นป่ าไม้
UNFI The United Nations Forest Instruments
มาตราการด้านป่ าไม้ขององค์การสหประชาชาติ
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กิตติกรรมประกาศ:
รายงานนี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของความร่ ว มมื อ และความช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการของเวที อ งค์ ก าร
สหประชาชาติ ด้ า นป่ าไม้ (United Nations Forum on Forests: UNFF) ต่ อ รั ฐ บาลไทย ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถของผูเ้ ชี่ยวชาญระดับชาติและผูม้ ีส่วนได้ส่ วนเสี ยใน
ภาคป่ าไม้ ในการระดมทุ น เพื่ อ การจั ด การป่ าไม้ อ ย่ า งยั่ง ยื น (SFM) การสนั บ สนุ น ดัง กล่ า ว
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดทายุทธศาสตร์ การจัดหาแหล่งเงินทุนแห่ งชาติ
และการจัดทาข้อเสนอโครงการเกี่ยวกับการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน (SFM) เพื่อส่งไปยังแหล่งเงินทุน
พหุภาคีโดยเฉพาะกองทุนภูมิอากาศสี เขียว (Green Climate Fund: GCF)
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บทสรุปผู้บริหาร
จากการประเมินในปี พ.ศ. 2561 ป่ าไม้ของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ 31.68% ของพื้นที่ประเทศ (หรื อเท่ากับ
16.39 ล้านเฮกตาร์ ) ก่อนหน้านี้ ในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยเคยมีพ้ืนที่ป่าไม้ปกคลุม 53.33% ของพื้นที่ประเทศ
อย่างไรก็ตามจากการประเมินล่าสุ ดแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่าลดลงกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ ในช่วงปลายทศวรรษที่ 90
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 เป็ นต้นมาพื้นที่ป่าไม้ได้เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลหลายประการ เช่น การ
ยกเลิกสัมปทานป่ าไม้ท้งั หมด และการปลูกป่ าอย่างจริ งจังทัว่ ประเทศ
ในปี พ.ศ. 2543 องค์การสหประชาชาติ ผ่านการทางานของคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห่ งสหประชาชาติ ได้
ก่อตั้งเวทีองค์การสหประชาชาติดา้ นป่ าไม้ (UNFF) ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ “สนับสนุนการบริ หารจัดการ
การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรป่ าไม้ทุกประเภทอย่างยัง่ ยืน และเสริ มสร้างพันธกิจว่าด้วยนโยบายระยะยาว
ในหมู่สมาชิก” ล่าสุ ดประเทศไทยร้องขอความช่วยเหลือจาก UNFF ในการวางแผนยุทธศาสตร์ ดา้ นการเงินป่ าไม้
ในภาพรวม และเน้นด้านการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน (SFM) ในบริ บทดังกล่าว UNFF จึ งได้ริเริ่ มโครงการที่มี
เป้าหมายในมุ่งพัฒนายุทธศาสตร์ชาติทางการเงินสาหรับการป่ าไม้
รายงานฉบับนี้จดั ทาและนาเสนอยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว โดยเรี ยงลาดับเนื้อหา ดังนี้ ส่ วนที่ 1 เสนอข้อมูลพื้นฐาน/ภูมิ
หลังเกี่ยวกับตัวโครงการ สถาบัน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการริ เริ่ มในการดาเนินการ ส่ วนที่ 2 เป็ นการทบทวน
แนวปฏิบตั ิและประสบการณ์ของประเทศไทยในการดาเนินการตามความริ เริ่ มระดับโลกที่เรี ยกว่า มาตรการด้าน
ป่ าไม้ขององค์การสหประชาชาติ (UN Forest Instrument: UNFI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่ าไม้
อย่างยัง่ ยืน (SFM) ส่ วนที่ 3 เป็ นภาพรวมของนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ และวิธีการนานโยบายสู่ การสร้างเสริ มให้
สอดคล้องกับมาตรการด้านป่ าไม้ขององค์การสหประชาชาติ (UNFI) ส่ วนที่ 4 เป็ นการสรุ ปสถาณการณ์การจัดหา
เงินทุนด้านป่ าไม้ในปั จจุบนั และแหล่งที่มาของทุน และแผนแนวทางการจัดหาเงินทุนตามลาดับความสาคัญของ
ประเทศ บทสรุ ปแสดงให้เห็นว่า แหล่งเงินทุนหลักด้านป่ าไม้ในประเทศไทยประกอบด้วย 1) งบประมาณของ
รัฐบาล โดยใช้จ่ายผ่านกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (MoNRE) ซึ่ งเป็ นกระทรวงหลักด้านป่ าไม้
2) งบประมาณของรัฐบาลที่ใช้จ่ายผ่านกระทรวงอื่น ๆ 3) องค์กรภาคเอกชน 4) เงินบริ จาคหรื อกองทุนที่มาจาก
แหล่งทวิภาคี หรื อพหุ ภาคี แผนการจัดการการเงินตามลาดับความสาคัญของชาติน้ นั วางบนพื้นฐานของพื้นที่และ
กิจกรรมที่ถูกบรรจุไว้ในแผนแม่บทด้านป่ าไม้ของประเทศไทย มีการทาแผนสาหรับแต่ละพื้นที่และกิจกรรม ซึ่งจะ
สอดคล้องกับนโยบายป่ าไม้แห่งชาติในหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง และแหล่งเงินทุนที่เป็ นไปได้
ส่ วนที่ 5 แสดงกลไกการจัดหาเงินทุน ด้านป่ าไม้อื่น ๆ ที่เป้ นไปได้ บางแหล่งก็เป็ นแหล่งดั้งเดิมที่มีอยู่แล้ว บาง
แหล่งเป็ นแหล่งที่มีความเป็ นไปได้และควรให้ความสนใจผ่านการจัดการและความร่ วมมือ และสร้างแนวทางใน
การหาทุน ทั้งนี้ รวมถึงระบบแรงจูงใจด้านป่ าไม้และกลไกอื่น ๆ สาหรั บภาคเอกชน การสร้ างกองทุนเพื่อการ
จัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน (SFM) การดาเนินการ SFM ร่ วมกันระหว่างภาคเอกชนและชุมชนป่ าไม้ ระบบการเงินของ
REDD + และระบบค่าตอบแทนการดูแลสิ่ งแวดล้อม (PES) ส่วนที่ 6 กล่าวถึงแผนปฏิบตั ิการระดับชาติสาหรับการ
ดาเนิ นกลยุทธ์การจัดหาเงินทุน ด้านป่ าไม้ ตามแผนการเงินที่ระบุไว้ในส่ วนที่ 5 ซึ่ งรวมถึงกระบวนการในการ
พัฒนากองทุน เพื่อการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน (SFM) วิธีการสนับสนุ นและจัดหาเงิ นทุนจากภาคเอกชน และ
แผนปฏิบตั ิการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากพหุภาคี องค์กรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุนภูมิอากาศสี เขียว
(Green Climate Fund : GCF) และกองทุนสิ่ งแวดล้อมโลก (Global Environmental Facility: GEF)
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1.

ความเป็ นมา 1

ประเทศไทยตั้งอยู่ในตอนกลางของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ตั้งอยู่ที่ละติจูดระหว่าง 5 ถึง 20 องศาเหนือ
และลองจิจูดระหว่าง 97 ถึง 106 องศาตะวันออก โดยมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 513,115 ตร.กม. หรื อประมาณ 51.312 ล้าน
เฮกตาร์ พรมแดนทางทิศเหนื อติดกับเมียนมาร์ และลาว พรมแดนทางทิศตะวันออกติดลาว กัมพูชา และอ่าวไทย
ทางทิศตะวันตกติดเมียนมาร์และทะเลอันดามัน และตอนใต้สุดติดกับมาเลเซีย พรมแดนทางทะเล ได้แก่ เวียดนาม
ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของอ่าวไทย และทะเลอันดามันทางตะวันตกเฉี ยงใต้คืออินโดนีเซี ยและอินเดีย ระดับความ
สู งน้ าทะเลตั้งแต่ 2,576 เมตรขึ้นไป โดยจุดสู งสุ ดอยูท่ ี่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สภาพภูมิอากาศมีต้ งั แต่เขต
ร้ อนชื้ นไปจนถึ งเขตเทื อกเขาแอลป์ และกึ่ งเขตร้ อน จากบันทึ กในช่ วงปี พ.ศ. 2551-2560 ปริ มาณน้ าฝนรายปี
แตกต่างกันไป ตั้งแต่ 1,420 มม. ถึง 1,948 มม. และอุณหภูมิเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 26.8-28.1 องศาเซลเซียส
ในช่วง 50 ปี ที่ผ่านมา การจัดการป่ าไม้ในประเทศไทยมี การพัฒนาไปตามระยะและขั้นตอนต่างๆ วิวฒั นาการ
ดังกล่าวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ จากอดีตจนถึงปี พ.ศ. 2493
พื้นที่ป่าไม้ครอบคลุม 60% ของพื้นที่ประเทศเป็ น ในช่วงทศวรรษ 1960 พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างมากจาก 53.33% ใน
ปี พ.ศ. 2504 เหลื อประมาณ 25.28% ในปี พ.ศ. 2541 สาเหตุหลักมาจากการเติ บโตทางเศรษฐกิ จและจานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยทัว่ ไปของประเทศกาลังพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งทรัพยากรป่ าไม้จะ
ถูกนามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การตัดฟันไม้จานวนมากผ่านสัมปทานตัดไม้
ซึ่ งบริ ษทั ใหญ่ของจังหวัดได้รับอนุญาต ควบคู่ไปกับปฏิบตั ิการตัดไม้และไม่นานหลังจากเปิ ดป่ าและมี ถนนเข้าถึง
การอพยพจานวนมากของชาวชนบทเข้าสู่ ป่าก็ตามมา ชุมชน / หมู่บา้ นในป่ าถูกจัดตั้งขึ้นโดยคนในชนบทที่คน้ หา
ที่ดินทากินเพื่อการเกษตร ในกรณี ของประเทศไทยนโยบายต่อสู ้กบั ผูก้ ่อความไม่สงบ/คอมมิวนิสต์ในช่วงปี พ.ศ.
2513-2523 ทาให้มีการกวาดล้างพื้นที่ป่า เพื่อการตั้งถิ่นฐานและเกษตรกรรม เพื่อพยายามกาจัดผูก้ ่อความไม่สงบ
ในที่สุดในปี พ.ศ. 2532 เนื่องจากความเสื่ อมโทรมของป่ าไม้จานวนมาก ซึ่ งทาให้เกิดดินถล่มและน้ าท่วมในบาง
พื้นที่ของประเทศ รัฐบาลได้มีคาสั่งให้ยกเลิกสัมปทานการทาไม้ท้งั หมด
นับตั้งแต่มีการยกเลิ กสั มปทานป่ าไม้ทวั่ ประเทศในปี พ.ศ. 2532 รั ฐบาลได้ดาเนิ นมาตรการหลายประการเพื่อ
ปกป้องป่ าธรรมชาติที่เหลืออยู่ และการปลูกป่ าทดแทน อย่างไรก็ตามภัยคุกคามต่อการตัดไม้ทาลายป่ าและความ
เสื่ อมโทรมของป่ ายังคงอยู่ เช่น การบุกรุ กพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตร การลักลอบตัดไม้ และการลักลอบล่าสัตว์ การ
แสวงหาผลประโยชน์จากป่ าไม้อย่างไม่ยงั่ ยืนโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยูภ่ ายในป่ าและติดกับขอบเขตพื้นที่ป่า
การสนับสนุ นเงิน ทุนในการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน (SFM) เป็ นปั ญหาสาหรั บประเทศส่ วนใหญ่ เช่ นเดี ยวกับ
ประเทศไทย เรื่ องนี้ยงั เป็ นที่ถกเถียงและอภิปรายในองค์กรระหว่างรัฐบาลหลายแห่ ง ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานพหุ
ภาคีต่างๆซึ่ งมักนาไปสู่ ข้อสังเกตและความเห็น ร่ วมกันว่า SFM มี ค่าใช้จ่ายสู งและไม่ได้รับการสนับสนุ นทาง
การเงิน ยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่กระแสการเงินที่เกี่ยวข้องบางส่วนซึ่งน่าเชื่อถือได้รับการบันทึกไว้ แต่แหล่งเงินทุน
อื่น ๆ ก็ยงั คงไม่เป็ นที่รู้จกั ในหมู่ประเทศที่ตอ้ งการเงินสนับสนุน ดังนั้นการจัดหาเงินทุนของ SFM ยังคงไม่เป็ นที่
เข้าใจกันดีโดยทัว่ ไป
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.

การจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนในประเทศไทย2

จากการประเมินในปี พ.ศ. 2561 ในประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ ร้อยละ 31.68 คิดเป็ นพื้นที่ 16.39 ล้านเฮกตาร์ (กรม
ป่ าไม้, 2561). เมื่อปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยเคยมีพ้ืนที่ป่าไม้ถึงร้อยละ 53.33 อย่างไรก็ตาม จากการประเมินล่าสุ ด
พื้นที่ป่าไม้ภายในประเทศนั้นลดลงกว่าร้อยละ 50 ในช่วงปลายทศวรรษที่ 90 ซึ่ งเป็ นช่วงที่สังคมและเศรษฐกิจมี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งช่วงความวุ่นวายทางการเมืองภายในช่วงกลางทศวรรษที่ 70 ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2543
เป็ นต้นมา พื้นที่ป่าไม้ของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ เนื่องจากนโยบายหลายอย่างของรัฐบาล เช่น การปิ ดสัมปทาน
ป่ า และเริ่ มโครงการฟื้ นฟูป่าไม้อย่างจริ งจังทัว่ ประเทศ พื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงในช่วง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2561 เป็ น
พื้ น ที่ จ านวน 612,949.6 เฮกตาร์ หรื อ ประมาณ 32,260.5 เฮกตาร์ ต่ อ ปี (กรมป่ าไม้, 2561) ในแง่ ข องภู มิ ภาค
ภาคเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุดคือ 6.17 ล้านเฮกตาร์ ตามด้วยภาคตะวันตกซึ่ งมีพ้ืนที่ป่าไม้ 3.21 ล้านเฮกตาร์ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ 2.52 ล้านเฮกตาร์ ภาคกลางมีพ้ืนที่ป่าไม้ 1.95 ล้านเฮกตาร์ ภาคใต้มีพ้ืนที่ป่าไม้
1.79 ล้านเฮกตาร์ และภาคตะวันออกมีพ้นื ที่ป่าไม้ 0.76 ล้านเฮกตาร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (MoNRE) เป็ นหน่ วยงานหลักของรัฐที่รับผิดชอบในการบริ การ
ทรัพยากรป่ าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ งรวมถึงการดาเนินการ เช่น การบังคับใช้กฎหมายสาคัญๆ เกี่ยวกับการ
ป่ าไม้ เช่น พรบ.ป่ าไม้ พรบ.ป่ าสงวนแห่งชาติ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พรบ.คุม้ ครองสัตว์ป่า พรบ.สวนป่ า จากข้อมูล
ของฝ่ ายข้อมูลภูมิสนเทศป่ าไม้ของกรมป่ าไม้ (RFD) เมื่อปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีพ้นื ที่ป่าไม้ 11.90 ล้านเฮกตาร์
โดยร้อยละ 23.13 ถูกจัดให้เป็ นป่ าสงวน ป่ าอนุรักษ์หรื อพื้นที่คมุ้ ครอง รวมถึงอุทยานแห่งชาติ เขตคุม้ ครองสัตว์ป่า
เขตห้ามล่า สวนพฤกษศาสตร์ และป่ าชายเลน ป่ าอนุ รักษ์หรื อพื้นที่คุม้ ครองในประเทศไทยอยู่ในการกากับดูแล
ของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (DNP) ในขณะที่ป่าชายเลนอยู่ในการดูแลของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง (DMCR) นอกจากนั้น ยังมีพ้ืนที่ป่าอีกราว 5.47 ล้านเฮกตาร์ หรื อร้อยละ 10.58 ถูกจัดให้เป็ นป่ า
เศรษฐกิ จ ซึ่ งประกอบด้วยเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ซ่ ึ งดูแลโดยกรมป่ าไม้ (RFD) และป่ าที่ อยู่ภายใต้การดูแลของ
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ในช่วง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 รัฐบาลได้แก้กฎหมายเกี่ยวกับป่ าไม้หลายฉบับ รวมทั้งออกกฎหมายฉบับใหม่ๆ
โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสร้างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจัดการป่ าไม้
อย่างยัง่ ยืน กลยุทธ์หลักได้แก่ (1) ส่ งเสริ มให้มีการปลูกป่ าในพื้นที่ของเอกชน (2) สนับสนุนการจัดตั้งป่ าชุมชน
และ (3) จัด การกับ ประเด็ น พื้ น ที่ ทับ ซ้ อ นกับ พื้ น ที่ ป่ าไม้ ในส่ ว นของป่ าชุ ม ประเทศไทยเพิ่ ง ประกาศใช้
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ วมกับภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในป่ าชุ มชน การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนเป็ นอีกทางหนึ่ งที่ จะส่ งผลในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชี วภาพให้ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน การตราพระราชบัญญัติน้ ีเป็ นไปตามเงื่อนไขที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา 26
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภัยคุกคามต่อการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนในปัจจุบนั ได้แก่ การขยายพื้นที่การเกษตร การลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์
ไฟป่ าที่ไม่สามารถควบคุมได้ และปั ญหาอื่น ๆ นอกจากนั้นยังมีความท้าทายอื่น ๆ เช่น ผลของการเปลี่ยนแปลง

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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สภาพภูมิอากาศที่มีต่อพื้นที่ป่าไม้ (เช่น ดินถล่ม น้ าป่ า ไฟป่ า ความมัน่ คงทางอาหาร) และการฟื้ นฟูและบริ หาร
จัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างยัง่ ยืนนั้นยังไม่มีแผนความร่ วมมือระยะยาวระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่ชดั เจน
2.1

มาตราการด้านป่ าไม้ขององค์การสหประชาชาติ (UNFI))3

มาตรการด้านป่ าไม้ขององค์กรสหประชาชาติ (UNFI) ได้จดั เตรี ยมกรอบแนวคิดในการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
ให้แก่ นานาประเทศ กลไกเหล่านี้ ประกอบด้วย นโยบายและมาตรการที่ ตกลงร่ วมกันในระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติ เพื่อให้การบริ หารจัดการป่ าไม้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านเทคนิ ค ความสามารถขององค์กร กรอบ
นโยบาย และกฎหมาย การลงทุนด้านป่ าไม้ และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยองค์ประกอบหลักและ
เป้าหมายประกอบด้วย
• เพื่อเสริ มสร้ างข้อตกลงและการดาเนิ นการทางการเมื องในทุกระดับเพื่อให้มีการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้ทุกประเภทอย่างยัง่ ยืนและมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุเป้าหมายทางการป่ าไม้ทวั่ โลก
ที่ตกลงไว้ร่วมกัน
• เพื่ อ สนับ สนุ น กิ จ การป่ าไม้ใ ห้ พฒ
ั นาไปถึ ง เป้ าหมายที่ ต กลงกัน ไว้ใ นระดับ นานาชาติ รวมถึ ง
เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยฉพาะอย่างยิ่ง ควรพิจารณาถึงอุปสรรคจากความยากจน และ
ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม
• เพื่อวางกรอบแนวทางในการดาเนินการความร่ วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ใน พ.ศ. 2550 UNFF เริ่ มใช้ มาตรการที่ไม่มีความผูกพันทางกฎหมาย (Non-legally Binding Instruments : NLBI)
กับป่ าทุกประเภท เพื่อเป็ นก้าวสาคัญในการสนับสนุนการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนไปทัว่ โลก
นานาประเทศได้รับการสนับสนุนให้พฒั นาแผนการป่ าไม้ระดับชาติ (NFP) เพื่อเป็ นพื้นฐานของการนา มาตรการที่
ไม่มีความผูกพันทางกฎหมาย (NLBI ) มาใช้ แผนเหล่านี้ควรจะพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศหรื อ
ภูมิภาคนั้น ๆ ในการนาการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนมาใช้ NLBI ยังสามารถสนับสนุนความพยายามในการลดอัตรา
การทาลายป่ าไม้ และสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างนโยบายป่ าไม้ของหลายภาคส่วน
2.2

การประเมินการใช้มาตราการด้านป่ าไม้ขององค์การสหประชาชาติ (UNFI) ในประเทศไทย4

ได้มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการในระดับภูมิภาค 4 ครั้งในประเทศไทย เพื่อเป็ นการประเมินการนา มาตรการด้านป่ า
ไม้ขององค์กรสหประชาชาติ (UNFI) มาใช้ในประเทศไทย ในระหว่างการประชุ ม เชิ งปฏิบตั ิ การ ผูเ้ ข้าร่ วมได้
ทบทวนประเด็นสาคัญ 7 ด้าน ของแต่ละภูมิภาค และให้ระดับความสาคัญไว้ดงั แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การประเมินประเด็นสาคัญ 7 ด้าน เกี่ยวกับการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนในแต่ละภาค

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
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ประเด็นสาคัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทรัพยากรป่ าไม้ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพของป่ าไม้
ความสมบูรณ์ของป่ าไม้
ผลิตผลของป่ าไม้
ความสามารถในการดูแลรักษาป่ าไม้
หน้าที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของป่ าไม้
กรอบทางกฎหมาย นโยบาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตะวันตก
4.1
3.8
4
3.6
3
4.1
2.8

ตะวันออกเฉียง ตะวันออก เหนือ
เหนือ
2.7
3.1
3.9
2.5
3.7
4.1
2.7
3.4
3.7
2.9
3
4
3
3.8
3.4
3
3.3
4.1
3.3
3.3
4.1

จากตารางข้างต้น แต่ละภาคอาจประเมินระดับในแต่ละด้านแตกต่างกันไป แต่ในค่าเฉลี่ยแล้ว ในแต่ละประเด็น
ได้รับคะแนนเกือบจะเท่ากัน ในขณะที่ยงั ไม่มีการวิเคราะห์ทางสถิติ จึง ไม่น่าแปลกใจว่าในทุกประเด็นมีคะแนน
ระดับความสาคัญใกล้เคียงกันหมด จึงสรุ ปได้ว่าทุกประเด็นมีความสาคัญ
นอกจากการประเมิ นเกี่ ย วกับ ประเด็ น สาคัญของมาตรการด้านป่ าไม้ขององค์กรสหประชาชาติ (UNFI) และ
นโยบายกับมาตรการแล้ว ในการประชุมยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เงินทุนทางป่ าไม้เพื่อ การจัดการ
ป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน และมีความเห็นตรงกันว่าควรมีการริ เริ่ มจัดตั้งกองทุนการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนโดยหาเงินทุน
จากหลายๆ แหล่ง ในที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่ามีประเด็นสาคัญ และเหตุผลหลายประการที่สนับสนุนการแสวงหา
ทุนดังกล่าว เช่น
• ป่ าไม้เป็ นทรัพยากรที่สาคัญต่อ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
• ป่ าไม้เอื้อต่อความเป็ นอยูข่ องชุมชนทุกระดับ แต่ในปัจจุบนั ยังไม่มีกลไกที่จะทาให้สามารถใช้คุณค่าทาง
เศรษฐกิจของป่ าไม้จากการบริ หารจัดการได้
• ทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้การจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนนั้น ไม่แน่นอน ไม่มีความต่อเนื่อง และไม่เพียงพอ
• ประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ชุมชนในพื้นที่มีความสามารถในการจัดการเงินทุนทาง
ป่ าไม้ได้
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการในระดับภูมิภาค ได้ต้ งั ข้อสังเกตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนไว้
ดังนี้
• เพื่อให้การจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนมีเสถียรภาพ
• เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมสาคัญๆ ของผูบ้ ริ หารกิจการป่ าไม้ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทุก
ระดับที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามปกติโดยรัฐบาล
• เพื่อสนับสนุนและสร้างความร่ วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
• เพื่อสร้างความรู ้สึกในการเป็ นเจ้าของ และมีความรับผิดชอบร่ วมกันในการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
3.

นโยบายการป่ าไม้ในประเทศไทย
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เฉลี่ย
3.45
3.525
3.45
3.375
3.3
3.625
3.375

นโยบายป่ าไม้แห่งชาติที่ชดั เจนได้ถูกกาหนดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 ซึ่งกาหนดว่าควรมีพ้นื ที่ป่าไม้ ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ เป้าหมายดังกล่าวแบ่งออกเป็ น พื้นที่ป่าสงวน ร้อยละ 25 และป่ าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 ล่าสุ ดได้มีนโยบาย
ป่ าไม้แห่ งชาติ ฉบับใหม่ ซึ่ งรัฐบาลชุดก่อนมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติร่างขึ้น เมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยสมาชิก 29 คน จากกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับกิจการป่ าไม้
และมีหน้าที่สาคัญ 8 ประการ ซึ่ งรวมถึงการวางนโยบายป่ าไม้แห่งชาติรวมทั้งแผนกลยุทธ์ (หรื อแผนแม่บท) เพื่อ
เป็ นแนวทางและทิศทางสาหรั บการพัฒนาการป่ าไม้ของประเทศ คณะกรรมการนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติได้ต้ งั
คณะอนุกรรมการเพื่อร่ างนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ และแผนแม่บทในการพัฒนากิ จการป่ าไม้แห่ งชาติข้ ึนเมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ยกร่ างนโยบายเรี ยบร้อย และตอนนี้อยูใ่ นขั้นตอนของการทบทวนก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรี ของรัฐบาลชุดปัจจุบนั เพื่อขอความเห็นชอบ เป้าหมายของนโยบายประกอบด้วย
1) เพื่อให้ประเทศไทยมีพ้นื ที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
2) เพื่อหยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) เพื่อให้มีการอนุ รักษ์และการใช้ทรั พยากรป่ าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชี วภาพ อย่างเหมาะสม
ยัง่ ยืน เป็ นธรรม และเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคานึงถึงความสมดุลระหว่าง
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
4) เพื่ อ ให้ ร ะบบการบริ ห ารทรั พ ยากรป่ าไม้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพบนพื้ น ฐานองค์ค วามรู ้ แ ละนวัต กรรม รวมทั้ง
กระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มด้านการป่ าไม้ในปั จจุบนั ร่ างนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติเสนอนโยบาย
จานวน 24 ข้อ ครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ (1) ด้านการจัดการป่ าไม้ (2) ด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการ
บริ การจากป่ าไม้ และอุตสาหกรรมป่ าไม้ และ (3) ด้านการพัฒนาระบบบริ หารและองค์กรเกี่ยวกับการป่ าไม้

3.1

นโยบายป่ าไม้ของประเทศไทยกับมาตรการด้านป่ าไม้ขององค์กรสหประชาชาติ (UNFI)

ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ประเทศไทยได้กาหนดนโยบายป่ าไม้แห่งชาติ 24 ข้อ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารกิจการป่ า
ไม้ของประเทศ รวมทั้งมีการร่ างแผนแม่บทการป่ าไม้ หลังจากที่มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการในแต่ละภูมิภาคแล้วได้
มีการจัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิการระดับ ชาติอีกครั้ง เพื่อทบทวนผลของการประชุม ระดับภาคดังกล่าว และพิจารณา
ความสอดคล้องของนโยบายป่ าไม้แห่งชาติกบั นโยบายและมาตรการ (Policies and Measures: PAMs) 25 ข้อ ของ
มาตรการด้านป่ าไม้ขององค์กรสหประชาชาติ (UNFI) (ภาคผนวก 2)
การประชุ ม ดั ง กล่ า วมี ผู ้เ ข้ า ร่ วม 35 คน ซึ่ งประกอบด้ ว ยตั ว แทนจากองค์ ก รภาครั ฐ รวมถึ ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น กรมป่ าไม้ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ กรมส่ งเสริ มคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนั้นยังมีตวั แทนจากองค์กรอิสระ และสถาบันการศึกษา กองทุน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่ น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สหกรณ์ สวนป่ าภาคเอกชน มูลนิ ธิสถาบันสิ่ ง แวดล้อ มไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารกรุ งศรี อยุทธยา ตัวแทนจากองค์นานาชาติเช่น ศูนย์วนศาสตร์ ชุมชนเพื่อคน
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กับป่ า (RECOFTC) สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) และ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
หลังจากการประชุมระดับชาติ ได้มีการประชุมหารื อกันในกลุ่มย่อย ซึ่ งหลักๆ แล้วประกอบด้วย ตัวแทนจากกรม
ป่ าไม้ เพื่ อ ทบทวน PAMs ของมาตรการด้านป่ าไม้ขององค์กรสหประชาชาติ (UNFI) ถึ ง ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของนโยบายป่ าไม้แ ห่ งชาติ ท้ งั 4 ประการ ซึ่ งสะท้อนออกมาจากนโยบายทั้ง 24 ข้อ ผลของการ
ทบทวนออกมาโดยการเปรี ยบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์ของนโยบายป่ าไม้แห่งชาติกบั PAMs ของ มาตรการด้าน
ป่ าไม้ขององค์กรสหประชาชาติ (UNFI) และด้านหลักๆ 7 ด้าน ข้อมูลดังกล่าวแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบนโยบายป่ าไม้แห่งชาติของไทย กับมาตรการด้านป่ าไม้ขององค์กรสหประชาชาติ
(UNFI) และประเด็นสาคัญของการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
นโยบายป่ าไม้ แห่ งชาติ นโยบายและมาตรการ ของ มาตรการด้ านป่ าไม้ขององค์กร
สหประชาชาติ (UNFI) (25 ข้ อ)
1) เพื่อให้ประเทศไทย 1.พัฒนาและนาแผนการป่ าไม้แห่ งชาติ หรื อกลยุทธ์อื่น ๆ
ที่นาไปสู่การจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
มีพ้นื ที่ป่าไม้ที่
2. ให้ ค วามสาคัญ กับ 7 ด้าน ซึ่ ง เป็ นหัวใจสาคัญ ของการ
เหมาะสมกับความ
สมดุลของระบบนิเวศ จัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
และการใช้ประโยชน์ 3.มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในโครงการที่มี
ผลต่อป่ าไม้
อย่างยัง่ ยืน
4. กาหนด/ใช้นโยบายที่ สนับสนุ น การจัดการป่ าไม้อย่าง
ยัง่ ยืน เพื่อให้เกิ ดสิ นค้าและบริ การ เพื่อลดความยากจน
และพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนชนบท
7. การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้ วดั และการนาไปใช้ดาเนิ นการ
เพื่อการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
9. พัฒนากลยุทธ์ทางการเงิ นโดยคานึ งถึ ง การเข้าถึ ง แหล่ง
เงินทุนทั้งหมด
12. บูรณาการโครงการหรื อกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับ การจัดการป่ า
ไม้อย่างยัง่ ยืนเข้ากับกลยุทธ์การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
เช่น กลยุทธ์การลดความยากจน (Poverty Reduction Strategies:
PRSs)
14. ทบทวนและปรับปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับป่ าไม้ เพิ่มความ

เข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่ าไม้ มีธรรมาภิ
บาล
18. ให้การสนับสนุ นวิทยาศาสตร์ และการวิจยั เพื่อให้ การ
จั ด การป่ าไม้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น มี ค วามก้ า วหน้ า มี ก ารน า
ผู ้เ ชี่ ย วชาญทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ วมในการ
กาหนดนโยบายป่ าไม้และโครงการที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นสาคัญของการจัดการป่ าไม้
อย่างยั่งยืน
1.เพิม
่ ทรัพยากรป่ าไม้
2.ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ป่ าไม้
3.ความสมบูรณ์ของป่ าไม้
4.กลไกที่ก่อให้เกิดผลผลิตของป่ าไม้
5.กลไกในการป้องกันป่ าไม้
6. กลไกทางสั ง คมเศรษฐกิ จ สั ง คม
ของป่ าไม้
7. กฎหมาย นโยบาย และกรอบ
โครงสร้างองค์กร

นโยบายป่ าไม้ แห่ งชาติ นโยบายและมาตรการ ของ มาตรการด้ านป่ าไม้ขององค์กร
สหประชาชาติ (UNFI) (25 ข้ อ)
20. ส่ งเสริ มความเข้าใจของสาธารณชนในเรื่ องความสาคัญ
และประโยชน์ของการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
21. ส่ งเสริ มการเข้าถึ ง และสนับสนุ นการศึ กษาทั้งในและ
นอกระบบ การเสริ มสร้างความรู ้และฝึ กอบรม เพื่อการนา
การจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนไปใช้
24. สนับ สนุ น ให้ ภาคเอกชนและองค์กรของพลเรื อ นเข้า
ร่ วมดาเนินการโดยใช้กลไก เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ
2) เพื่อหยุดยั้งและ
15. ตระหนักถึ งภัยคุกคามต่อความอุดมสมบูรณ์ ของป่ าไม้
ป้องกันการทาลาย
ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและฝี มือมนุษย์
ทรัพยากรป่ าไม้และ 16. พัฒนาหรื อขยายและคงไว้ซ่ ึ งเครื อข่ายในการปกป้ อง
สัตว์ป่าของชาติอย่างมี พื้นที่ป่า และประเมินสภาพและบริ หารประสิ ทธิ ภาพของ
ประสิ ทธิภาพ
พื้นที่ป่าซึ่งได้รับการปกป้อง
17. ประเมินสภาพและประสิ ทธิ ภาพของการบริ การบริ เวณ
ที่ได้รับการปกป้องอยูแ่ ล้ว
20. ส่ งเสริ มความเข้าใจของสาธารณชนในเรื่ องความสาคัญ
และประโยชน์ของการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
3) เพื่อให้มีการอนุรักษ์ 4.กาหนด/ใช้น โยบายที่ สนับ สนุ น การจัด การป่ าไม้อ ย่ า ง
และการใช้ทรัพยากร ยัง่ ยืน เพื่อให้เกิ ดสิ นค้าและบริ การ เพื่อลดความยากจน
ป่ าไม้ สัตว์ป่า และ
และพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนชนบท
ความหลากหลายทาง 5. สนับสนุนการผลิดและแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้อย่าง
ชีวภาพ อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
เหมาะสม ยัง่ ยืน เป็ น 6. สนั บ สนุ น การป้ อ งกัน และการน าภู มิ ปั ญ ญาดั้ ง เดิ ม
ธรรม และเป็ นพื้นฐาน เกี่ยวกับการป่ าไม้มาใช้ในการปฏิบตั ิ รวมถึงการแบ่งปั น
ในการพัฒนาประเทศ ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
และคุณภาพชีวิตของ 8. สร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน
ประชาชน โดย
และชุมชน รวมทั้งการจัดการป่ าไม้ประเภทอื่น ๆ
คานึงถึงความสมดุล 10.ส่ งเสริ มให้ตระหนักถึงคุณค่าต่าง ๆ ของป่ า และวิธีการ
ระหว่างสังคม
สะท้อนให้เห็นคุณค่าเหล่านั้นสู่ตลาด
เศรษฐกิจ และ
12. บูรณาการโครงการหรื อกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับ การจัดการป่ า
สิ่ งแวดล้อม
ไม้อย่างยัง่ ยืนเข้ากับกลยุทธ์การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
เช่น กลยุทธ์การลดความยากจน
18. ให้การสนับสนุ นวิทยาศาสตร์ และการวิจยั เพื่อให้ การ
จั ด การป่ าไม้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น มี ค วามก้ า วหน้ า มี ก ารน า
ผู ้เ ชี่ ย วชาญทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ วมในการ
กาหนดนโยบายป่ าไม้และโครงการที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นสาคัญของการจัดการป่ าไม้
อย่างยั่งยืน

2.ความหลากหลายทางชี วภาพของ

ป่ าไม้
5.กลไกในการป้องกันป่ าไม้
7. กฎหมาย นโยบาย และกรอบ
โครงสร้างองค์กร

2.ความหลากหลายทางชีวภาพของ

ป่ าไม้
3.ความสมบูรณ์ของป่ าไม้
4.กลไกที่ก่อให้เกิดผลผลิตของป่ าไม้
6. กลไกทางสังคมเศรษฐกิจสังคม
ของป่ าไม้

นโยบายป่ าไม้ แห่ งชาติ นโยบายและมาตรการ ของ มาตรการด้ านป่ าไม้ขององค์กร
สหประชาชาติ (UNFI) (25 ข้ อ)
20. ส่ งเสริ มความเข้าใจของสาธารณชนในเรื่ องความสาคัญ
และประโยชน์ของการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
22. สนับ สนุ น การศึ กษา ฝึ กอบรม และหลักสู ต รเพิ่ ม เติ ม
สาหรับชุมชนท้องถิ่นและดั้งเดิม ผูท้ ี่ทางานเกี่ยวกับป่ าไม้
และผูท้ ี่เป็ นเจ้าของป่ าไม้
25. สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรป่ าไม้และตลาด ในระดับ
ครัวเรื อน ผูเ้ ป็ นเจ้าของป่ ารายย่อย และชุมชน
4) เพื่อให้ระบบการ
6. สนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และการน าภู มิ ปั ญ ญาดั้ ง เดิ ม
บริ หารทรัพยากรป่ า เกี่ยวกับการป่ าไม้มาใช้ในการปฏิบตั ิ รวมถึงการแบ่งปั น
ไม้มีประสิ ทธิภาพบน ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
พื้นฐานองค์ความรู ้
7. การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้ วดั และการนาไปใช้ดาเนิ นการ
และนวัตกรรม รวมทั้ง เพื่อการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
กระบวนการมีส่วน
11. สนับสนุ นนโยบายและโครงการที่มีส่วนร่ วมโดยหลาย
ร่ วมของทุกภาคส่วน ภาคส่วน เพื่อนาส่วนของกิจการป่ าไม้เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของกระบวนการตัดสิ นใจระดับชาติ
13. ริ เริ่ มหรื อเสริ มสร้ างโครงการที่ มีส่วนร่ วมกับผูม
้ ี ส่วน
ได้ส่วนเสี ย
14. ทบทวนและปรับปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับป่ าไม้ เพิ่มความ
เข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่ าไม้ มีธรรมาภิ
บาล
16. พัฒนาหรื อขยายและคงไว้ซ่ ึ งเครื อข่ายในการปกป้ อ ง
พื้นที่ป่า และประเมินสภาพและบริ หารประสิ ทธิ ภาพของ
พื้นที่ป่าซึ่งได้รับการปกป้อง
18. ให้การสนับสนุ นวิทยาศาสตร์ และการวิจยั เพื่อให้ การ
จั ด การป่ าไม้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น มี ค วามก้ า วหน้ า มี ก ารน า
ผู ้เ ชี่ ย วชาญทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ วมในการ
กาหนดนโยบายป่ าไม้และโครงการที่เกี่ยวข้อง
19. ส่ งเสริ มการพัฒนาหรื อนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไ ปใช้ รวมถึ ง การมี ส่วนร่ วมของชุ มชน
ท้องถิ่น
20. ส่ งเสริ มความเข้าใจของสาธารณชนในเรื่ องความสาคัญ
และประโยชน์ของการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
21. ส่ งเสริ มการเข้าถึ งและสนับสนุ น การศึ กษาทั้งในและ
นอกระบบ การเสริ มความรู ้และฝึ กอบรม เพื่อการนาการ
จัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนไปใช้
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ประเด็นสาคัญของการจัดการป่ าไม้
อย่างยั่งยืน

6. กลไกทางสังคมเศรษฐกิจสังคม

ของป่ าไม้
7.กฎหมาย นโยบาย และกรอบ
โครงสร้างองค์กร

นโยบายป่ าไม้ แห่ งชาติ นโยบายและมาตรการ ของ มาตรการด้ านป่ าไม้ขององค์กร ประเด็นสาคัญของการจัดการป่ าไม้
สหประชาชาติ (UNFI) (25 ข้ อ)
อย่างยั่งยืน
22. สนับ สนุ น การศึ กษา ฝึ กอบรม และหลักสู ต รเพิ่ ม เติ ม
สาหรับชุมชนท้องถิ่นและดั้งเดิม ผูท้ ี่ทางานเกี่ยวกับป่ าไม้
และผูท้ ี่เป็ นเจ้าของป่ าไม้
23. ส่ ง เสริ มการมี ส่วนร่ วมของกลุ่มสาคัญ หลักในชุ ม ชน
ท้องถิ่นเจ้าของป่ าและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
24. สนับ สนุ น ให้ ภาคเอกชนและองค์กรของพลเรื อ นเข้า
ร่ วมดาเนินการโดยใช้กลไก เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ
ประเด็นสาคัญด้านป่ าไม้ของประเทศไทย
หลังจากจับคู่วตั ถุประสงค์ของนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติแล้ว กรมป่ าไม้ยงั ศึกษาร่ างแผนแม่บทการป่ าไม้
อย่างละเอียด เพื่อระบุกิจกรรมเกี่ยวกับป่ าไม้ และ/หรื อประเด็นที่จาเป็ นต้องได้รับการพิจารณาและลงมือปฏิบตั ิ
อย่างเร่ งด่วน ในขณะที่แผนแม่บทยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่ออนุมตั ิ อย่างเป็ นทางการ กรมป่ าไม้ได้ระบุถึง
ประเด็นสาคัญและข้อกังวลที่ถูกจัดลาดับความสาคัญ ไว้ในแผนแม่บทว่าประเด็นไหนมีความสาคัญสู ง ประเด็น
เหล่านี้แสดงไว้ในตารางที่ 3 โดยมีการจับคู่กิจกรรม ประเด็น หรื อข้อกังวลกับนโยบายป่ าไม้แห่งชาติท้งั 24 ข้อ
3.2

ตารางที่ 3 การจับคู่นโยบายป่ าไม้แห่งชาติกบั ระดับความสาคัญและกิจกรรมตามแผนแม่บท
กิจกรรม (จากแผนแม่บท หรื อแหล่งอื่น ๆ ที่ยังไม่ ปรากฏในแผน)
การจัดการป่ าไม้
1. ฟื้ นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ ตรวจสอบสภาพป่ าไม้
2. อนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้และระบบนิเวศ
3. ทาแผนที่ป่าไม้ กาหนดเขต การประเมินความเสี่ ยงของป่ าบกและ
ป่ าชายเลน
4. เพิ่มความตระหนักรู ้ให้สาธารณชนและชุมชนเกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
5.ประเมินและวิเคราะห์ความสาเร็ จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ในเรื่ องการป่ าไม้
6.พัฒนาและสร้างเสริ มเครื อข่ายป่ าชุมชนและการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้
7. การพัฒนาแนวการปฏิบตั ิที่ดีที่สุดของชุมชน สนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชน ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการระบบ
นิเวศป่ าไม้
8.ป่ าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัว
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ระดับความสาคัญ เกี่ยวข้ องกับนโยบายป่ าไม้ข้อที่
(ต่า, ปานกลาง, สู ง)
สู ง
สู ง
สู ง

1,2,3,5,11,14
2,8,9,13,17
1,2,3,4,8,11,23

สู ง

4,6,7,11,12,13,14

สู ง

5,7,11

สู ง

4,6,11,12

สู ง

1,11,12

สู ง

1,2

กิจกรรม (จากแผนแม่บท หรื อแหล่งอื่น ๆ ที่ยังไม่ ปรากฏในแผน)
การใช้ ประโยชน์ จากผลิตภัณฑ์ ป่าไม้ บริการจากระบบนิเวศ และป่ า
เศรษฐกิจ
9. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
ของป่ าไม้
10. การพัฒนาให้มีการรับรองด้านป่ าไม้ รวมถึงการปลูกขนาดเล็ก
11. สร้างกลไกทางการตลาดและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
12. เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้จากป่ าปลูก และป่ าประเภท
อื่นๆ ที่เกิดจากการปลูก
13. มีการกาหนดมาตรฐานการประเมินค่าไม้เศรษฐกิจ
14. ตระหนักถึงความสาคัญของการลดการปลดปล่อยคาร์ บอนจาก
การทาลายป่ าและความเสื่ อมโทรมของป่ า (REDD+) และการจ่าย
ค่าตอบแทนคุณค่าทางสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรม (PES) เพื่อเป็ น
สิ่ ง กระตุ้น หรื อ กลไกทางการเงิ น ส าหรั บ การจัด การป่ าไม้อ ย่าง
ยัง่ ยืน เช่น การลดภาษีโดยพิจารณาจากการลดการปล่อยคาร์บอน
15. เพิ่มรายได้และปรับปรุ งสภาพความเป็ นอยูข่ องชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการบริหารจัดการและองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับป่ าไม้
16. ปรับปรุ งการกากับและบังคับใช้กฎหมายที่มีอยูแ่ ล้วเพื่อ
สนับสนุนการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
17. ทบทวนวิธีการแก้ปัญหา การกากับดูและกฎหมายที่อาจเป็ น
อุปสรรคในการขยายกิจการป่ าเศรษฐกิจและธุรกิจป่ าไม้
18. ส่ งเสริ มและเพิ่มความเข้าใจในเรื่ องการเงินเพื่อการบริ หาร
จัดการป่ าไม้
19. ใช้เกณฑ์และตัวชี้วดั ของการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
20. เพิ่ ม งานวิ จ ัย และพัฒ นาเพื่ อ เสริ ม สร้ างการพัฒ นาป่ าไม้ใ นทุก
ระดับ เช่น การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ การวิจยั ที่มีชุมชนเป็ นฐาน โดย
ดาเนิ นการทั้งในด้านการบริ หารจัดการป่ าไม้ รวมทั้งการพัฒนา
ความเป็ นอยู่
21. เสริ มสร้างเครื อข่ายการบริ หารจัดการป่ าไม้ที่มีธรรมาภิบาลขึ้น
ในองค์กรเกี่ยวกับป่ าไม้
22. สร้างขีดความสามารถและแรงกระตุน
้ ในการทางานให้กบั
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในทุกระดับ
23. พัฒนาสวัสดิการทางสังคมให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทกั ษ์ป่าและ
ผูน้ าหน่วย เช่น การให้รางวัล
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ระดับความสาคัญ เกี่ยวข้ องกับนโยบายป่ าไม้ข้อที่
(ต่า, ปานกลาง, สู ง)

สู ง

1,5

สู ง
สู ง

16
10,15

สู ง

14

สู ง
สู ง

16,17
6, 10,12,16,17

สู ง

1,3,14,15,17

สู ง

9,18,23

สู ง

9,18,23,24

สู ง

1,18,19,24

สู ง
สู ง

7,16,20,24
5,22

สู ง

19,20,23

สู ง

19,20,21

สู ง

20,21

4

กลยุทธ์ทางการเงินสาหรับการป่ าไม้ของประเทศไทย

การเงินเพื่อการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน เป็ นหัวข้อในการโต้เถียงในการหารื อระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
หลายหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนที่เข้าร่ วม ซึ่งนาไปสู่ ขอ้ สังเกตและตกลงร่ วมกันว่าการ
จัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนนั้น มีตน้ ทุนสู งและยังขาดแคลนทุนทรัพย์อีกมาก ยิ่งกว่านั้น ในขณะที่กระแสการเงินที่
เกี่ยวข้องบางส่ วนมีเอกสารชัดเจน แต่แหล่งทุนบางส่ วนยังแทบไม่เป็ นที่รู้ จกั ในหมู่ประเทศซึ่ งจาเป็ นต้องใช้ทุ น
เหล่านั้น (UNFF Consultant 2017). กล่าวคือ การเงินเพื่อการบริ หารจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนนั้นยังคงเป็ นเรื่ องที่ขาด
ความเข้าใจอยู่มาก มีงานวิจยั ชิ้นหนึ่ งที่ศึกษาการเงินเพื่อการบริ หารจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนของซิ งเกอร์ (2016)
เสนอข้อมูลโครงสร้างทางการเงินป่ าไม้ของกลยุทธ์การเงินป่ าไม้ระดับชาติไว้ในภาพที่ 1 :
ภาพที่ 1: การเงินเพื่อการบริ หารจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน แบ่งตามประเภทเส้นทางที่กาหนดโดยองค์การ
สหประชาชาติ (2014). ขนาดของช่องไม่ได้บ่งบอกถึงปริ มาณทางการเงิน (Singer 2016)

4.1

แหล่งการเงินด้านการป่ าไม้ของประเทศไทย5

ภาพที่ 2 แสดงแหล่งทุนทางการป่ าไม้ของประเทศไทย ซึ่ งมีท้ งั แหล่งภายในประเทศ นอกประเทศ และ
แหล่งที่ผสมผสาน ดังที่ซิงเกอร์ (2016) อธิบายไว้

ที่มา : Soontornwong et al (2019), ‘Background Study Report: State of Forest Management and Forest
Financing in Thailand. Submitted to UNFF, Oct 2019.
5

Page | 17

ภาพที่ 2 แหล่งทุนทางการป่ าไม้ของประเทศไทย

แหล่งทุนทางการป่ าไม้หลักๆ ของประเทศไทย ประกอบด้วย (1) งบประมาณจากรัฐบาลซึ่ งกระทรวง
หลักที่รับผิดชอบคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (2) งบประมาณจากรัฐบาลจากกระทรวงอื่นๆ
(3) องค์กรภาคเอกชน และ (4) เงินบริ จาค หรื อเงินทุนทั้งในระดับทวิภาคีและพหุ ภาคี คาอธิ บายของเงินทุนแต่ละ
แหล่งเป็ นดังนี้
1) งบประมาณจากรั ฐ บาล ซึ่ งกระทรวงหลัก ที่ รั บ ผิ ด ชอบคื อ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม หน่วยงานหลักภายในกระทรวงนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนมี 8 หน่วยงาน คือ
กรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่ า
ไม้ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริ หาร
จัดการก๊าซเรื อนกระจก สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ งบประมาณทั้งหมดที่จดั สรรโดยตรงให้แก่การ
จัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนนั้นมีมูลค่าราว 19,658.02 ล้านบาท หรื อ 645.09 ล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งคิดเป็ น 1,199.39 บาท
หรื อ 39.36 ดอลลาร์ต่อพื้นที่หนึ่งเฮกตาร์
2) งบประมาณจากรัฐบาลผ่านทางกระทรวงอื่นๆ นโยบายส่ วนนี้จดั สรรผ่านกระทรวงมหาดไทย ผ่าน
แผนการพัฒนาจังหวัดและภูมิภาค และสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน ซึ่งเป็ น
งบประมาณราว 387.9 ล้านบาท หรื อ 12.73 ล้านดอลลาร์ต่อปี นอกจากนั้น ยังมีงบประมาณของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนในองค์กรบริ หารส่ วนตาบลและจังหวัด กองทุนสิ่ งแวดล้อมของประเทศ และ
กองทุนวิจยั ของประเทศ อย่างไรก็ดี เป็ นเรื่ องค่อนข้างยากที่จะประเมินงบประมาณที่ใช้ไปกับโครงการการจัดการ
ป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน เนื่องจากยังไม่มีฐานข้อมูลระดับชาติที่บนั ทึกข้อมูลที่ชดั เจนเกี่ยวกับองค์กรและทุน
3) องค์กรภาคเอกชนเป็ นภาคส่วนที่มีบทบาทและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการจัดการป่ าไม้อย่าง
ยัง่ ยืนภายในประเทศมากขึ้น ส่ วนใหญ่แล้วดาเนินการผ่านโครงการ และการริ เริ่ มความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม เช่นการปลูกป่ า การฟื้ นฟูระบบนิเวศ การป้องกันไฟป่ า การพัฒนาสภาพความเป็ นอยู่ในท้องถิ่น และ
การให้รางวัลแก่ป่าชุมชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม องค์กรเอกชนเหล่านี้เช่น โตโยต้าประเทศไทย อิซูซุ พีทีที โกบอลเค
มิคลั บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เครื อซีเมนต์ไทย เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ธนาคารไทยพานิช ธนาคารกสิ กรไทย
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เป็ นต้น ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา การสนับสนุนจากภาคเอกชนนั้นคิดเป็ นมูลค่ามากกว่า 544 ล้านบาท หรื อ 17.85 ล้าน
ดอลลาร์
4) เงินบริ จาคจากเครื อข่ายทวิภาคีและพหุภาคี องค์กรหลักๆ เช่น กองทุนสิ่ งแวดล้อมโลก องค์การอาหาร
และการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ สหภาพยุโรป กองทุนหุ้นส่ วนคาร์ บอนป่ าไม้ของธนาคารโลก องค์กรความ
ร่ วมมือป่ าไม้แห่ งเอเชีย องค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ เป็ นต้น ในช่วงห้าปี ที่ ผ่านมา เงินบริ จาคและทุนจาก
ความร่ วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีมีมูลค่ามากกว่า 35.63 ล้านดอลลาร์ หรื อ 1,085.76 ล้านบาท
ตารางที่ 4 แสดงแหล่งทุนที่เป็ นไปได้พร้อมประเมินความสามารถในการเข้าถึง
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ตารางที่ 4 อธิบายแหล่งทุนที่เข้าถึงได้
แหล่งทุนที่เข้าถึงได้6

ประเภท

ความเป็ นไปได้
ในการเข้าถึงทุน7

ข้อสังเกต

งบประมาณของกรมป่ าไม้

รัฐบาล

4

เป็ นเงินทุนหลักๆ สาหรับกิจกรรมของกรมป่ าไม้ ซึ่ งปรากฏอยู่ในแผนประจาปี ไม่มี
งบประมาณสาหรับหน่วยงานอื่น เป็ นงบประมาณประจาปี จากรัฐบาลและอาจได้รับ
ส่ วนเสริ มจากงบประมาณจากความร่ วมมือแบบพหุ ภาคีหรื อทวิภาคี แต่ก็ไม่เพียงพอ
หรื อไม่สามารถดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนต่อได้

งบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รัฐบาล

4

มี เ พื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมของกรมเท่ า นั้ น และบรรจุ อ ยู่ ใ นแผนประจ าปี แล้ว ไม่ มี
งบประมาณสาหรับหน่วยงานอื่น เป็ นงบประมาณประจาปี จากรัฐบาลและอาจได้รับ
ส่ วนเสริ มจากงบประมาณจากความร่ วมมื อแบบพหุ ภาคีหรื อทวิภาคี เช่ น ธนาคาร
พัฒนาเอเชี ย หรื อ กองทุนหุ้นส่ วนคาร์ บอนป่ าไม้ แต่ก็ไม่เพียงพอหรื อไม่สามารถ
ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนต่อได้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รัฐบาล

4

มี เ พื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมของกรมเท่ า นั้ น และบรรจุ อ ยู่ ใ นแผนประจ าปี แล้ว ไม่ มี
งบประมาณส าหรั บหน่ ว ยงานอื่ น เป็ นงบประมาณประจาปี จากรั ฐ บาล กรมนี้ ได้
งบประมาณน้อยกว่ากรมอื่นๆ บางกิจกรรมตรงกับกลุ่มที่ทากิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และงบประมาณจากความร่ วมมือพหุภาคีและทวิภาคี

องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้

รัฐบาล

4

ส่วนใหญ่มาจากงบประมาณประจาปี ของรัฐบาล และรายได้จากตลาดค้าไม้ ใช้
สาหรับกิจการภายในองค์กรเท่านั้น

บริษัท เอกชนที่มีศักยภาพอื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมไว้ที่นี่เนื่องจากขาดการให้คำปรึกษา รวมถึงรายชื่อที่ลิงค์: https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/asia/thailand
หมายเหตุ: โอกาสในการเข้าถึง: 1 - มีโอกาสมาก 2 - มีแนวโน้ม แต่ต้องมีการสมัครหรือข้อเสนอก่อนที่จะมีการอนุมัติ / เข้าถึงเงินทุน 3 - เป็นไปได้ที่ดี แต่ต้องการใบสมัครหรือข้อเสนอ การแข่งขันสำหรับ
เงินทุนสูงมาก 4 - ความเป็นไปได้ต่ำ 5 - โอกาสต่ำมาก
6
7
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แหล่งทุนที่เข้าถึงได้

ประเภท

ความเป็ นไปได้
ในการเข้าถึงทุน

สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

รัฐบาล / ความร่ วมมือ
ของทวิภาคี และพหุภาคี

4

ใช้สาหรับกิจกรรมของรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีงบประมาณสาหรับหน่วยงานอื่น เป็ น
งบประมาณรายปี อาจได้รับเสริ มบ้างจากความร่ วมมือพหุภาคีและทวิภาคี

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

รัฐบาล / ความร่ วมมือทวิ
ภาคี และพหุภาคี

4

มีไว้ใช้สาหรับกิจกรรมขององค์การเท่านั้น ไม่มีงบประมาณสาหรับหน่วยงานอื่น เป็ น
งบประมาณรายปี อาจได้รับเสริ มบ้างจากความร่ วมมือพหุภาคีและทวิภาคี

องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก

3

(TGO)

รัฐบาล / ความร่ วมมือทวิ
ภาคี และพหุภาคี

เป็ นงบประมาณสาหรับองค์การและผูร้ ับเหมา เป็ นงบประมาณรายปี อาจได้รับเสริ ม
บ้างจากความร่ วมมือพหุภาคีและทวิภาคี

สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (BEDO)

รัฐบาล / ความร่ วมมือทวิ
ภาคี และพหุภาคี

2

ได้งบประมาณเล็กน้อย และมีการทาโครงการร่ วมกับหน่วยงานอืน่ เป็ นงบประมาณ
รายปี อาจได้รับเสริ มบ้างจากความร่ วมมือพหุภาคีและทวิภาคี

แผนการพัฒนาจังหัวดและภูมิภาค

รัฐบาล

2

มีช่องทางเปิ ดสาหรับงบประมาณ แต่ก็ไม่ได้มากนัก งบประมาณมาจากกระทรวง
มหาดไทย และองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ดาเนินการตามแผนพัฒนาระดับจังหวัด
และภูมิภาค

การยางแห่งประเทศไทย
โตโยต้าประเทศไทย

เอกชน
เอกชน

3
2

พีทีที โกบอลเคมิคอล

เอกชน

2
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ข้อสังเกต

ให้งบประมาณเล็กน้อยสาหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่
ได้รับรางวัล กิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษเป็ นกิจกรรมในระยะสั้น
ให้งบประมาณเล็กน้อยสาหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่
ได้รับรางวัล กิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษเป็ นกิจกรรมในระยะสั้น แต่
ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะเกี่ยวข้องและมีส่วนร่ วมในกระบวนการอนุมตั ิงบประมาณ

แหล่งทุนที่เข้าถึงได้

ประเภท

ความเป็ นไปได้
ในการเข้าถึงทุน

ข้อสังเกต

บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

เอกชน

2

ให้งบประมาณเล็กน้อยสาหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่
ได้รับรางวัล กิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษเป็ นกิจกรรมในระยะสั้น

เครื อปูนซีเมนต์ไทย (SCG)

เอกชน

2

ให้งบประมาณเล็กน้อยสาหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่
ได้รับรางวัล กิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษเป็ นกิจกรรมในระยะสั้น เครื อ
ปูนซีเมนต์ไทยมีพ้นื ฐานของตนเองอยูแ่ ล้วและดาเนินงานผ่านองค์กรดังกล่าว

เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ (CP)

เอกชน

3

ให้งบประมาณเล็กน้อยสาหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่
ได้รับรางวัล กิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษเป็ นกิจกรรมในระยะสั้น เครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์มีองค์กรของตนเองและดาเนินงานผ่านองค์กรดังกล่าว

ธนาคารไทยพาณิ ชย์

เอกชน

2

ให้งบประมาณเล็กน้อยสาหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่
ได้รับรางวัล และมีการใช้ผา่ นองค์กรของตนเองโดยเน้นที่เยาวชนและนวัตกรรม

ธนาคารกสิ กรไทย

เอกชน

3

ให้รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม งบประมาณประชาสัมพันธ์

กองทุนภูมิอากาศสี เขียว (GCF)

พหุภาคี / นานาชาติ

4

กองทุนภูมิอากาศสี เขียวเป็ นทุนที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กรอบของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ เป็ นหน่ วยงานที่ ดาเนิ นการกลไกทางการเงิ น เพื่ อ ช่ ว ย
ประเทศก าลัง พัฒ นาในเรื่ องการปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ มื อ กับ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ วัตถุประสงค์ของกองทุนภูมิอากาศสี เขียว คือ “สนับสนุนโครงการ นโยบาย และ
กิจกรรมอื่นๆ ในประเทศกาลังพัฒนา หรื อองค์กรอื่นๆ ที่ให้ความส าคัญตรงกับประเด็น
สาคัญของกองทุน
- ประเทศไทยวางแผนที่จะเสนอเอกสารเชิงหลักการเพื่อขอทุนจากกองทุนภูมิอากาศสี เขียว
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แหล่งทุนที่เข้าถึงได้

ประเภท

ความเป็ นไปได้
ในการเข้าถึงทุน

ข้อสังเกต
เนื่ องจากป่ าไม้เป็ นแกนกลางของแผนปฏิบตั ิการและแผนกลยุทธ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs) ของภาคี CBD ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มการดาเนินการ
และกิจกรรมของ REDD + ภายใต้กระบวนการ UNFCCC และการมีส่วนร่ วมกับโครงการ
ริ เริ่ มเพื่อความหลากหลายทางชี วภาพในป่ าเขตร้อนขององค์การไม้เขตร้อนระหว่าง
ประเทศ ( ITTO) ซึ่ ง อ านวยความสะดวกทางการเงิ นและการสนับสนุ นทางเทคนิ ค
สาหรั บการปกป้ องป่ าไม้ในประเทศก าลัง พัฒนา ดังนั้นการพัฒนา NBSAP ต้องให้
ความสาคัญของป่ าสงวนแห่งชาติในลาดับแรก
ประเทศไทยยื่ น ข้อ เสนอโครงการเกี่ ย วกับความหลากหลายทางชี วภาพ และการ
บริ หารแบบบูรณาการของแนวทางเดิน โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ จดั เตรี ยม
และอนุมตั ิผา่ นงบประมาณจานวนไม่มากแก่ภาคประชาสังคม

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (UNCBD) และ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

พหุภาคี / นานาชาติ

4

กองทุนสิ่ งแวดล้อมโลก (GEF)

พหุภาคี / นานาชาติ

2

องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO)

พหุภาคี / นานาชาติ

4

ให้การสนับสนุนโดยตรงผ่านรัฐบาลและองค์กรที่มีการขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคมจะเข้าถึงทุนได้ยาก

สหภาพยุโรป (EU)

พหุภาคี / นานาชาติ

4

ให้การสนับสนุนโดยตรงผ่านรัฐบาลและองค์กรที่มีการขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคมจะเข้าถึงทุนได้ยาก

กองทุนหุน้ ส่วนคาร์บอนป่ าไม้ของ
ธนาคารโลก (FCPF)

พหุภาคี / นานาชาติ

4

ให้การสนับสนุนโดยตรงผ่านรัฐบาลและองค์กรที่มีการขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคมจะเข้าถึงทุนได้ยาก บริ หารและจัดเตรี ยม
ผ่านโดยมีกรมอุทยานฯ เป็ นส่วนประสานงานกลาง
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แหล่งทุนที่เข้าถึงได้

ประเภท

ความเป็ นไปได้
ในการเข้าถึงทุน

ข้อสังเกต

องค์กรความร่ วมมือทางป่ าไม้แห่งเอเชีย
(AFoCO)

พหุภาคี / นานาชาติ

4

ให้การสนับสนุนโดยตรงผ่านรัฐบาลและองค์กรที่มีการขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคมจะเข้าถึงทุนได้ยาก

องค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ

พหุภาคี / นานาชาติ

4

ให้การสนับสนุนโดยตรงผ่านรัฐบาลและองค์กรที่มีการขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคมจะเข้าถึงทุนได้ยาก

(ITTO)

การเปรี ยบเทียบการเงินเพื่อการป่ าไม้กบั การให้ลาดับความสาคัญของประเทศ
ในส่ วนที่ 3.2 และตารางที่ 2 ที่ กล่าวมาเป็ นการแสดงให้เห็นภาพรวมของกิ จกรรมที่มีความสาคัญ และประเด็นที่เป็ นปั ญหาสาคัญของการป่ าไม้ของประเทศไทย
กิจกรรมหลายอย่างถูกบรรจุเอาไว้ในแผนแม่บทป่ าไม้ของประเทศไทยแล้ว
4.2

ตารางที่ 5 การจับคู่แหล่งเงินทุนกับประเด็นที่ให้ความสาคัญ
ประเด็นที่ให้ ความสาคัญ

นโยบายป่ าไม้
ผู้เกี่ยวข้ อง/
แห่ งชาติที่เกี่ยวข้ อง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง

การจัดการป่ าไม้
1. ฟื้ นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ ตรวจสอบสภาพ 1,2,3,5,11,14
ป่ าไม้
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กรมป่ าไม้ กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ

แหล่งทุนที่เป็ นไปได้

ข้ อสังเกต

กระทรวงทรัพยากรฯ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
ทุนทวิภาคีและพหุ

เป็ นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ และนามาใช้โดยหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น กรมป่ าไม้ กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ ในระดับชาติ กระทรวงทรัพยากรฯ มีการเสนอ
ความทุนร่ วมมือแบบพหุ ภาคีและทวิภาคีเพื่อสนับสนุน

ประเด็นที่ให้ ความสาคัญ

นโยบายป่ าไม้
ผู้เกี่ยวข้ อง/
แห่ งชาติที่เกี่ยวข้ อง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง

แหล่งทุนที่เป็ นไปได้

ข้ อสังเกต

ภาคี เช่น AFOCO,
2. อนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้และระบบนิเวศ

2,8,9,13,17

กรมป่ าไม้ กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ

หน่ วยงานภาครัฐในการดาเนิ นการในด้านใหม่ที่ได้รับ
UNDP, IUCN
การให้ความสาคัญในระดับโลก
กระทรวงทรัพยากรฯ เป็ นหน้าที่ของกรมอุทยานฯ โดยร่ วมมือกับกรมป่ าไม้
ความรับผิดชอบต่อ และกรมทรัพยากรทางทะเลฯ กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
สังคมและสิ่ งแวดล้อม ที่ได้รับมอบหมายจากกองทุนสิ่ งแวดล้อมโลก และ
ทุนทวิภาคีและพหุ
ร่ วมมือกับกรมอุทยานฯ ในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์
ภาคี เช่น AFOCO,
(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง)
UNDP, IUCN

3. ทาแผนที่ป่าไม้ กาหนดเขต การประเมิน

1,2,3,4,8,11,23

กรมป่ าไม้ กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ

4,6,7,11,12,13,14

กรมป่ าไม้ กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ

5,7,11

กรมป่ าไม้ กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ

ความเสี่ ยงของป่ าบกและป่ าชายเลน

4. เพิ่มความตระหนักรู ้ให้สาธารณชนและ

ชุมชนเกี่ยวกับการบริ หารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้

5.ประเมินและวิเคราะห์ความสาเร็ จของ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในเรื่ องการป่ าไม้
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กระทรวงทรัพยากรฯ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
ทุนทวิภาคีและพหุ
ภาคี
กระทรวงทรัพยากรฯ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
ทุนทวิภาคีและพหุ
ภาคี
กระทรวงทรัพยากรฯ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม

งบประมาณประจาปี ของกระทรวงทรัพยากรฯ โดยได้รับ
การสนับ สนุ น จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติและหน่วยงานอื่นๆ

เป็ นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทุน
ทวิภาคีและพหุ ภาคี โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมนั้นจะให้ทุนต่อ องค์กรชุมชน(CBO)
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็ น
หน่วยงานหลักเพื่อมุง่ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
ทุกภาคส่วน

ประเด็นที่ให้ ความสาคัญ

6.พัฒนาและสร้างเสริ มเครื อข่ายป่ าชุมชนและ

นโยบายป่ าไม้
ผู้เกี่ยวข้ อง/
แห่ งชาติที่เกี่ยวข้ อง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง

4,6,11,12

กรมป่ าไม้ กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ
ภาคประชาสังคม
และ สพภ.

1,11,12

กรมป่ าไม้ กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ
สถาบันการศึกษา
ภาคประชาสังคม

การบริ หารทรัพยากรป่ าไม้

7. การพัฒนาแนวการปฏิบตั ิที่ดีที่สุดของชุมชน

สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ส่งเสริ มการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการระบบนิเวศ
ป่ าไม้
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แหล่งทุนที่เป็ นไปได้
ทุนทวิภาคีและพหุ
ภาคี
กระทรวงทรัพยากรฯ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
ทุนทวิภาคีและพหุ
ภาคี (กองทุน
สิ่ งแวดล้อมโลก
สหภาพยุโรป
โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ หรื อ
แหล่งอื่นๆ)
กระทรวงทรัพยากรฯ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
ทุนภายในประเทศ,
ทุนทวิภาคี (กองทุน
สิ่ งแวดล้อมโลก
สหภาพยุโรป ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
นานาชาติ

ข้ อสังเกต

กรมป่ าไม้ กรมทรั พยากรทางทะเลฯ สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) เป็ น
หน่ วยงานหลักในการทาให้เครื อข่ายป่ าชุ มชนเข้มแข็ง
รวมทั้งทุนทวิภาคีและพหุ ภาคีจะสนับสนุ นภาคประชา
สั ง คมและ องค์ก รชุ ม ชน( CBO) ในการเสริ ม สร้ า ง ป่ า
ชุมชน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยมี ชุมชน
เป็ นฐาน หรื อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบชุมชน
(CBNRM)

เป็ นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรฯ รวมทั้งกรมป่ าไม้
กร มอุ ท ยาน ฯ กร มท รั พยากร ทาง ทะเ ลฯ แ ละ
กระทรวงมหาดไทย ภาคประชาสังคมมีบทบาทสาคัญใน
การขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและขยายผลเป็ น
ต้นแบบการปฏิบตั ิที่ดีให้กบั ชุมชนอื่น

ประเด็นที่ให้ ความสาคัญ
8. ป่ าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการปรับตัว

การใช้ ประโยชน์ จากผลิตภัณฑ์ ป่าไม้ บริการ
จากระบบนิเวศ และป่ าเศรษฐกิจ
9. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากผลผลิตของป่ าไม้

10. การพัฒนาให้มีการรับรองด้านป่ าไม้

นโยบายป่ าไม้
ผู้เกี่ยวข้ อง/
แห่ งชาติที่เกี่ยวข้ อง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1,2
กรมป่ าไม้ กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ
สถาบันการศึกษา
ภาคประชาสังคม
องค์การบริ หาร
จัดการก๊าซเรื อน
กระจก

1,5

กรมป่ าไม้ กรม
ทรัพยากรทางทะเล
สพภ.

16

กรมป่ าไม้

10,15

กรมป่ าไม้ องค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้
สถาบันการศึกษา ผู ้
ปลูกป่ าเอกชน

รวมทั้งการปลูกขนาดเล็ก

11. สร้างกลไกทางการตลาดและอุตสาหกรรม

ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
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แหล่งทุนที่เป็ นไปได้

ข้ อสังเกต

กระทรวงทรัพยากรฯ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
ทุนทวิภาคีและพหุ
ภาคี (กองทุน
สิ่ งแวดล้อมโลก
สหภาพยุโรป กองทุน
ภูมิอากาศสี เขียว)

กรมอุ ท ยานฯ เป็ นหน่ วยงานหลักเกี่ ย วกับ การลดการ
ปล่อยคาร์ บอนจากการทาลายป่ าและความเสื่ อมโทรม
ของป่ า องค์ ก ารบริ หารจัด การก๊ า ซเรื อ นกระจกเป็ น
หน่ วยงานหลักเกี่ยวกับปั ญหาความเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทั้งในแง่การบรรเทาและการปรับตัว

กรมป่ าไม้ สหภาพ
ยุโรป องค์การอาหาร
และการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ
กรมป่ าไม้ สหภาพ
ยุโรป องค์การอาหาร
และการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ
กรมป่ าไม้ สหภาพ
ยุโรป องค์การอาหาร
และการเกษตรแห่ง

กรมป่ าไม้ทางานบนระบบข้อมูลพื้นฐานของป่ า
เศรษฐกิจและป่ าสงวน

กรมป่ าไม้ องค์ ก ารอาหารและ การเกษต ร แ ห่ ง
สหประชาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการเรื่ อง
เอกสารรับรอง รวมทั้งการปลูกในพื้นที่เล็กๆ
กรมป่ าไม้เป็ นหน่ วยงานหลักเกี่ยวกับป่ าเศรษฐกิจ โดย
ร่ วมมื อ กั บ อ ง ค์ ก าร อ าห าร แ ละ การ เ กษ ต ร แห่ ง
สหประชาชาติ และสหภาพยุโรปในการพัฒนากลไกทาง
การตลาดและอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศ

ประเด็นที่ให้ ความสาคัญ

12. เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้จากป่ า

นโยบายป่ าไม้
ผู้เกี่ยวข้ อง/
แห่ งชาติที่เกี่ยวข้ อง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง

กรมป่ าไม้
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิ ชย์

16,17

กรมป่ าไม้ องค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้
สถาบันการศึกษา

กรมป่ าไม้ องค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้
สหภาพยุโรป องค์การ
อาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ
องค์การไม้เขตร้อน
ระหว่างประเทศ

กรมป่ าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ และ องค์การไม้
เขตร้ อนระหว่างประเทศทางานร่ วมกันในการกาหนด
มาตรฐานและมีการกาหนดเกณฑ์และตัวบ่งชี้ จากนั้นยัง
มีการส่งเสริ มในกรมป่ าไม้และภาคส่วนของกิจการป่ าไม้

6, 10,12,16,17

กรมอุทยานฯ
กรมป่ าไม้
กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ
สถาบันการศึกษา

กรมป่ าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรฯ กรม
ทรัพยากรฯ สหภาพ
ยุโรป ทุนทวิภาคี
และพหุภาคี

กรมทรัพยากรฯ เป็ นหน่วยงานกลางในเรื่ องของการลด
การปล่ อ ยคาร์ บ อนจากการท าลายป่ าและความเสื่ อ ม
โทรมของป่ า และด าเนิ น ตามแผนยุท ศาสตร์ ข องชาติ
เพื่ อ ให้ ไ ด้รั บ ทุ น จากกองทุ น หุ้ น ส่ ว นคาร์ บ อนป่ าไม้
(FCPF) ที่ดาเนินการโดยธนาคารโลก
กรมอุทยานฯ และ กรมป่ าไม้ ทาหน้าที่หลักเกี่ยวกับการ
ลดภาษีโดยพิจารณาจากการลดการปล่อยคาร์บอน

เศรษฐกิจ

14. ตระหนักถึงความสาคัญของการลดการ

ปลดปล่อยคาร์บอนจากการทาลายป่ าและ
ความเสื่ อมโทรมของป่ า (REDD+) และการจ่าย
ค่าตอบแทนคุณค่าทางสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ น
รู ปธรรม (PES) เป็ นสิ่ งกระตุน้ หรื อกลไกทาง
การเงินสาหรับการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน เช่น
การลดภาษีโดยพิจารณาจากการลดการปล่อย
คาร์บอน
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สหประชาชาติ
ธนาคารพาณิ ชย์
กรมป่ าไม้ กระทรวง
พาณิ ชย์
กระทรวงมหาดไทย
ธนาคารพาณิ ชย์

ข้ อสังเกต

14

ปลูกและป่ าประเภทอื่นๆ ที่เกิดจากการปลูก

13. มีการกาหนดมาตรฐานการประเมินค่าไม้

แหล่งทุนที่เป็ นไปได้

กระทรวงพาณิ ชย์ร่วมมือกับธนาคารพาณิ ชย์ในการ
ส่งเสริ มการปลูกป่ า

ประเด็นที่ให้ ความสาคัญ
15. เพิ่มรายได้และปรับปรุ งสภาพความเป็ นอยู่

ของชุมชนที่เกี่ยวข้องและพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติ

นโยบายป่ าไม้
ผู้เกี่ยวข้ อง/
แห่ งชาติที่เกี่ยวข้ อง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1,3,14,15,17
กรมป่ าไม้
กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิ ชย์

พัฒนาการบริหารจัดการและองค์กรที่
เกี่ยวข้ องกับป่ าไม้
16. ปรับปรุ งการกากับและบังคับใช้กฎหมายที่
มีอยูแ่ ล้วเพื่อสนับสนุนการจัดการป่ าไม้อย่าง
ยัง่ ยืน

9,18,23

17. ทบทวนวิธีการแก้ปัญหา การกากับดูแล

9,18,23,24

และกฎหมายที่อาจเป็ นอุปสรรคในการขยาย
กิจการป่ าเศรษฐกิจและธุรกิจป่ าไม้
18. ส่ งเสริ มและเพิ่มความเข้าใจในเรื่ องการเงิน

เพื่อการบริ หารจัดการป่ าไม้
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1,18,19,24

กรมป่ าไม้
กรมอุทยานฯ
กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ
กรมป่ าไม้ กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ
กรมป่ าไม้
กรมอุทยานฯ
กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ

แหล่งทุนที่เป็ นไปได้

ข้ อสังเกต

กรมป่ าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรฯ กรม
ทรัพยากรฯ องค์การ
บริ หารจัดการก๊าซ
เรื อนกระจก สหภาพ
ยุโรป ทุนทวิภาคี
และพหุภาคี

มีการสนับสนุนโครงการหลักๆ เพื่อส่งเสริ มความเป็ นอยู่
ในชุมชน และผลผลิตจากป่ าไม้

กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงทรัพยากรฯ อยูใ่ นกระบวนการปฏิรูปและ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อสนับสนุนการจัดการป่ าไม้อย่าง
ยัง่ ยืน
กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงทรั พ ยากรฯ อยู่ ใ นกระบวนการปฏิ รู ป และ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อสนับสนุ น การจัดการป่ าไม้อย่าง
ยัง่ ยืน
กรมป่ าไม้สนับสนุนการทาป่ าเศรษฐกิจและการตลาด
กระทรวงทรัพยากรฯ กรมป่ าไม้ กรมอุ ท ยานฯ กรมทรั พ ยากรทางทะเลฯ
ภาคเอกชน ความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
และภาคประชาสังคม มีส่วนร่ มและได้รับผลประโยชน์
จากการเงินป่ าไม้

ประเด็นที่ให้ ความสาคัญ

นโยบายป่ าไม้
ผู้เกี่ยวข้ อง/
แห่ งชาติที่เกี่ยวข้ อง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
19. ใช้เกณฑ์และตัวชี้วดั ของการจัดการป่ าไม้
7,16,20,24
กรมป่ าไม้
อย่างยัง่ ยืน
กรมอุทยานฯ
กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ
20. เพิ่มงานวิจยั และพัฒนาเพื่อเสริ มสร้างการ
5,22
กรมป่ าไม้
พัฒนาป่ าไม้ในทุกระดับ เช่น การวิจยั เชิง
กรมอุทยานฯ
ปฏิบตั ิการ การวิจยั ที่มีชุมชนเป็ นฐาน โดย
กรมทรัพยากรทาง
ดาเนินการทั้งในด้านการบริ หารจัดการป่ าไม้
ทะเลฯ
รวมทั้งการพัฒนาความเป็ นอยู่
สถาบันการศึกษา
สานักงานการวิจยั
แห่งชาติ
21. เสริ มสร้างเครื อข่ายการบริ หารจัดการป่ าไม้ 19,20,23
กรมป่ าไม้ กรม
ที่มีธรรมาภิบาลขึ้นในองค์กรเกี่ยวกับป่ าไม้
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ
22. สร้างขีดความสามารถและแรงกระตุน
้ ใน

การทางานให้กบั เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในทุกระดับ
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19,20,21

แหล่งทุนที่เป็ นไปได้

ข้ อสังเกต

กรมป่ าไม้ ทุนทวิภาคี กรมป่ าไม้สร้างเกณฑ์และตัวบ่งชี้ในการจัดการป่ าไม้
และพหุภาคี
อย่างยัง่ ยืน และเสนอให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรมป่ าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ การที่กระทรวงทรัพยากรฯ มีงบในการวิจยั และพัฒนา
สานักงานการวิจยั
น้อยลงทาให้มีงานวิจยั และโครงการของหน่วยงานใน
แห่งชาติ ทุนวิจยั
สังกัดน้อยลง

กรมป่ าไม้
กรมอุทยานฯ
กรมทรัพยากรฯ
กระทรวงทรัพยากรฯ
กระทรวงทรัพยากรฯ กรมป่ าไม้,
กรมทรัพยากรฯ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิ ช
สพภ. สหภาพยุโรป
ทุนพหุภาคีและทวิ
ภาคี

ทุนแบบพหุภาคีและทวิภาคี สนับสนุนการสร้างเสริ ม
เครื อข่ายการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนและธรรมาภิบาล

กระทรวงทรัพยากรฯ จาเป็ นต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ทุนแบบทวิภาคีและพหุภาคี

ประเด็นที่ให้ ความสาคัญ
23. พัฒนาสวัสดิการทางสังคมให้แก่เจ้าหน้าที่

หน่วยพิทกั ษ์ป่าและผูน้ าหน่วย เช่น การให้
รางวัล
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นโยบายป่ าไม้
ผู้เกี่ยวข้ อง/
แห่ งชาติที่เกี่ยวข้ อง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
20,21
กระทรวงทรัพยากรฯ
และกรมป่ าไม้ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ
กรมอุทยานฯ

แหล่งทุนที่เป็ นไปได้

ข้ อสังเกต

กระทรวงทรัพยากรฯ จาเป็ นต้องมีการปฏิรูประบบสวัสดิการของกระทรวง
กรมป่ าไม้
ทรัพยากรฯ และต้องได้รับการสนับสนุนจากทุนแบบทวิ
กรมอุทยานฯ
ภาคีและพหุภาคี
กรมทรัพยากรฯ

5.

กลไกด้านการเงินเพื่อการป่ าไม้และข้อเสนออื่นๆ

5.1

ระบบแรงจูงใจเกี่ยวกับป่ าไม้ รวมทั้งแผนการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน

การพัฒนาระบบแรงจูงใจเกี่ยวกับป่ าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับภาคเอกชน เป็ นวิธีหนึ่งที่นามาซึ่งเงินสนับสนุนการจัดการป่ า
ไม้อย่างยัง่ ยืน ระบบดังกล่าวอาจทาได้โดยระบบการให้ การรับรองด้านป่ าไม้ของประเทศที่เข้มงวดและมีโครงสร้างในแบบที่
สามารถใช้เป็ นกลไกในการจัดการทางการเงินแบบอื่น ๆได้ดว้ ย เช่น
• ระบบแรงจูงใจที่ใช้เรื่ องการปล่อยคาร์บอนเป็ นฐาน โดยกาหนดขึ้นคล้ายกับระบบกระตุน้ ที่ใช้การตลาดเป็ นฐาน
คล้ายกับระบบ REDD+
• ระบบแรงจูงใจที่ใช้เรื่ องการปล่อยคาร์ บอนเป็ นฐานที่ให้คาร์ บอนเครดิตที่สามารถใช้เป็ นช่องทางในการสร้าง
ความร่ วมมือเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม
• ระบบแรงจูงใจที่ใช้ผลลัพธ์หรื อผลสัมฤทธิ์ คล้ายกับ REDD+ แต่มีพ้ืนฐานอยู่บนความสาเร็ จหรื อกิจกรรมที่ทา
เสร็ จสมบูรณ์มากกว่าตรวจสอบค่าคาร์บอนเครดิต
โดยทัว่ ไปแล้วการให้การรับรอง รวมถึงการรับรองด้านป่ าไม้น้ นั มักจะเกี่ยวข้อง และถูกมองว่าเป็ นกระบวนการกระตุน้ ที่ใช้
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในตลาดที่มีสินค้าที่ได้รับการรับรอง ผลประโยชน์ที่คาดหวังมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่ งเป็ นผลมาจาก
ราคาของสิ น ค้า ป่ าไม้ที่ คาดว่ า จะเพิ่ม ขึ้น เพราะได้รั บ “การรั บ รอง” ว่ า เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์จากการจัดการป่ าไม้อ ย่า งยัง่ ยืน ใน
สถานการณ์เช่นนี้ ป่ าไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่ าจะต้องผ่านกระบวนการรับรองที่เข้มงวดและเชื่อถือได้ และมีระบบตรวจสอบที่
เข้มข้น นี่คือสิ่ งที่สามารถทาให้เกิดขึ้นได้หลังจากระบบการรับรองป่ าไม้ของประเทศถูกสร้างขึ้นมาแล้ว
อีกทางเลือกหนึ่ง การให้การรับรองสามารถทาได้ดว้ ยคาร์ บอนเครดิต (แทนที่จะให้กบั ผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้แบบดั้งเดิม) ซึ่ งจะ
ได้มาจากการลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่ งสามารถทาได้สองวิธีคือ หลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอน หรื อหลีกเลี่ยงการทาลายป่ า (เช่น
โดยการปกป้องป่ า) และการกักเก็บคาร์ บอน (เช่นการปลูกป่ า หรื อการฟื้ นฟูสภาพป่ า) คาร์ บอนเครดิตนี้ตอ้ งได้รับการรับรอง
ผ่านกระบวนการที่การรับรองป่ าไม้แห่งชาติกาหนด
อีกทางเลือกหนึ่งในการให้การรับรองด้านป่ าไม้เมื่อคาร์ บอนเครดิตไม่ได้ถูกออกแบบให้สามารถ “ขาย” ในตลาดคาร์ บอนได้
แทนที่จะเสนอเครดิตให้ภาคเอกชนที่สามารถใช้ในการนาเสนอได้ว่าตนเองมีส่ วนร่ วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ข้อกาหนดนี้สามารถดาเนินการได้หากมีความตกลงร่ วมมือกันกับภาคเอกชน (ผูป้ ระกอบการธุรกิจ) และพื้นที่ป่าที่จดั การ
โดยผูบ้ ริ หารจัดการป่ าไม้ (เช่น ชุมชนป่ าไม้ทอ้ งถิ่น หรื อกรมป่ าไม้ สาหรับป่ าสาธารณะ)
ในปั จจุบัน ความเป็ นกลางของคาร์ บอน (Carbon neutrality) เป็ นเรื่ องที่ ได้รับความนิ ยมและเป็ นเป้ าหมายที่ น่าชื่ น ชมของ
ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจด้านนี้ บริ ษทั เอกชนมีความสนใจในเรื่ องสภาพแวดล้อมมากขึ้น และหาวิธีเพิ่มภาพลักษณ์ความเป็ น
ผูใ้ ส่ ใจสิ่ งแวดล้อมให้ตนเอง และมีเป้ าหมายทางมนุษยธรรมมากขึ้น ซึ่ งมักจะทาโดยการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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ทางเลือกสุ ดท้ายนั้นคล้ายกับการให้คาร์บอนเครดิตกับกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่อธิบายไว้เบื้องต้น อย่างไร
ก็ดี แนวทางการสนับสนุนและร่ วมมือไม่ได้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต แต่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับป่ าไม้โดยตรง (การฟื้ นฟูป่าไม้
การปลูกป่ า การเพิ่มพื้นที่ป่า) ดังนั้น ความร่ วมมือจะสามารถเกิดขึ้นได้ในที่ ซ่ ึ งชุ มชนท้องถิ่นสามารถรับการสนับสนุ นจาก
ภาคเอกชนในการทากิจกรรมบริ หารจัดการป่ าไม้หลายๆอย่างได้ เช่น การฟื้ นฟูสภาพป่ า การช่วยธรรมชาติฟ้ื นฟูป่า การปลูกป่ า
การเพิ่มพื้นที่ป่า และการปกป้องป่ า
5.2

การก่อตั้งกองทุนเพื่อการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน

เงินทุนด้านการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนสามารถเป็ นกลไกอีกอย่างในการนาการเงินจากแหล่งต่าง ๆ มาได้ และมุ่งเป้ าที่ การ
จัด การป่ าไม้อ ย่า งยัง่ ยื น โดยสามารถเป็ นอีก ทางเลื อกในการหาเงิ นทุนให้แ ก่ ก ารจัดการป่ าไม้อ ย่า งยัง่ ยืนในประเทศไทย
นอกจากนั้นยังสามารถเป็ นพื้นฐานกลยุทธ์สาหรับความร่ วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยซึ่ งประกอบด้วยรัฐบาล ภาคเอกชน
และชุมชนท้องถิ่น มันจะช่วยสร้างเสริ ม กระบวนการบริ หารจัดการป่ าไม้ของชุ มชนท้องถิ่นที่ทางานอยู่ในส่ วนต่าง ๆ ของ
ประเทศเพื่อให้สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงิน รวมทั้งช่วยสนับสนุนองค์กรที่สามารถพัฒนาเครื่ องมือที่เป็ นนวัตกรรม
เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการป่ าไม้เพื่อสนับสนุ นชุ มชนและการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนในระดับท้องถิ่ นและระดับประเทศ
นอกจากนั้นยังสามารถเป็ นทุน “เมล็ดพันธุ์” หรื อต่อยอดสาหรับในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เป็ นฐานให้รัฐบาลหรื อ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความจาเป็ นยื่นของบประมาณ (ทุน) จานวนมากในฐานที่เป็ นกลไกทางการเงินร่ วมในการนาเสนอโครงการ
แหล่งของการเงิ น ด้านจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนสาหรั บในระดับท้องถิ่ นและระดับประเทศสามารถหาได้จากการระดมทุ น
ภายในประเทศ หรื อทุนจากการบริ จาคจากต่างประเทศ ภาคเอกชน และบุคคล หรื อทุนจานวนมากสาหรับโครงการใหญ่ที่มี
เป้าหมายในการสนับสนุนชุมชนเพื่อการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน ดังนั้น จึงควรมีการออกแบบและหารื อถึงโครงสร้างและการ
บริ หารงานอย่างละเอียดระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเป้าหมายในภาพรวมของการ
พัฒนาทางการเงิน
พันธบัตรรัฐบาลยังสามารถเป็ นแหล่งเงินทุนด้านป่ าไม้ อาทิ พันธบัตรที่สนับสนุนกิจกรรมด้านป่ าไม้ เช่น พันธบัตรสี เขียว หรื อ
พันธบัตรป่ าไม้ ตัวอย่าง พันธบัตรสี เขียวของธนาคารโลก เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศของ
ธนาคารรวมถึงการลงทุนในด้านป่ าไม้
การบริ หารเงินทุนป่ าไม้ควรเป็ นอิสระและมีธรรมาภิ บาล โครงสร้างการบริ หารอาจอยู่ภายใต้องค์กรสาธารณะหรื อสถาบัน
การเงิ น เงิ นทุนควรเพิ่มขึ้นด้วยกลไกที่ ถูกพัฒนาขึ้นโดยการมี ส่ วนร่ ว มจากทุ กภาคส่ วนตั้งแต่ต้น รวมทั้งในกระบวนการ
ตัดสิ นใจ
5.3

การนาการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนไปใช้ร่วมกันระหว่างภาคเอกชน

กิจการร่ วมค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนในประเทศไทยนั้น ดูเหมือนจะได้รับความนิยมในฐานะของธุรกิจที่กาลังหา
ช่องทางลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับป่ าไม้ ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ “น่าพอใจ” และมีประโยชน์อย่างมากต่อสิ่ งแวดล้อม ผูเ้ ข้าร่ วม
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ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับชาติที่เป็ นตัวแทนจากธนาคารแสดงความสนใจในการทาธุรกิจดังกล่าว การหารื อกับตัวแทน
จากธนาคารแห่งหนึ่งในเวลาต่อมาได้แสดงให้เห็นว่าธนาคารของเขามีความสนใจที่จะร่ างข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการป่ า
ไม้อ ย่า งยัง่ ยื น เพื่ อ เข้า ถึ ง ทุ น ในระดับ พหุ ภ าคี อาทิ กองทุ น สิ่ ง แวดล้อ มโลก (GEF) และกองทุ น ภู มิ อ ากาศสี เ ขี ย ว (GCF)
นอกจากนั้น ธนาคารแห่งนั้นยังมีความสนใจในการทากิจการร่ วมค้ากับรัฐบาลในการเริ่ มปลูกพืช (เช่น ไผ่ หรื อพืชที่มีมูลค่าสู ง)
ทั้งเพื่อผลตอบแทนที่น่าพอใจและประโยชน์ต่อสิ่ งแวดล้อม เช่ น ปริ มาณคาร์ บอนที่ โครงการสามารถลดการปล่อยได้ ซึ่ ง
ธนาคารสามารถนาไปใช้การอ้างเรื่ องกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ระหว่างวันที 18-19 ก.พ. 2563 มีการหารื อโต๊ะกลมจากความร่ วมมือของ IUCN UNFF และกรมป่ าไม้ หัวข้อในการหารื อ คือ
การฟื้ นฟูพ้ืนที่ร่วมกัน: การหารื อโต๊ะกลมร่ วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริ หรและฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้ของประเทศไทยอย่าง
ยัง่ ยืน โดยมีประเด็นสาคัญในการหารื อดังนี้
•
บทบาทของภคเอกชนเป็ นกุญแจสาคัญในการบริ หารทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนและการฟื้ นฟูป่าไม้ในประเทศไทย
การป่ าไม้น้ นั ไม่สามารถพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐเพียงแหล่งเดียวได้
•
ยังคงมีประเด็นที่เป็ นปั ญหาท้าทายในเรื่ องการฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ ได้แก่ การดาเนิ นนโยบายในการให้รางวัลในการ
ปกป้ องพื้นที่ป่า และกาจัดแรงจูงใจในทางที่ผิด การขับเคลื่อนทางการเงิน การสร้างความร่ วมมือจากหลายๆ ภาคส่ วน สร้าง
ความร่ วมมือเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับภาคเอกชน เสริ มสร้างความสามารถและองค์ความรู ้ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรม
•

สามารถสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีพนั ธกิจได้ดว้ ยระบบจูงใจจากคาร์บอนเครดิตในระดับชาติโดยผ่าน CSR

•

ควรมีการยกระดับ ระบบจูงใจเช่น ระบบที่ริเริ่ มโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

•

องค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนแบบพหุภาคีwfh แต่ภาคเอกชนยังขาดข้อมูลในเรื่ องการเข้าถึง

จากการหารื อโต๊ะกลม เป็ นที่ตกลงร่ วมกันว่า บทบาทของภาคเอกชนในการบริ หารทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนและการฟื้ นฟู
พื้นที่ป่าไม้น้ นั เป็ นเรื่ องสาคัญ และยังเห็นต้องตรงกันว่า ปัญหารที่ปรเทศไทยเผชิญอยูน่ ้ นั ไม่สมารถแก้ไขได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ด้วยเงินทุนจากภาครัฐเพียงฝ่ ายเดียว นอกจากนั้น ยังมีความท้าทายสาคัญประกอบด้วย 1) การกาหนดนโยบายที่ให้รางวัลแก่การ
ดาเนินการที่ยงั่ ยืน และกาจัดสิ่ งจูงใจในการทาลายป่ าหรื อทาใพื้นที่เสื่ อมสภาพ 2) ขับเคลื่อนและยกระดับแหล่งทุนสาหรับการ
ป่ าไม้ 3) สร้างความร่ วมมือที่มีประสิ ทธิ ภาพระหว่างภาคส่ วนต่างๆ และหน่วยงานราชการ สร้างความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน เสริ ม สร้ า งความสามารถและความรู ้ เรื่ องการบริ หารป่ าไม้อย่า งยัง่ ยื นและการฟื้ นฟูพ้ื นที่ ป่าไม้ และยกระดับ
นวัตกรรม8
โครงการที่เป็ นแรงจูงใจเช่น “โครงการธนาคารต้นไม้” ของ ธกษ. ซึ่ งจะให้สินเช่อแก่เกษตรกรที่เสนอโครงการปลูกต้นไม้ที่มี
วามเป็ นไปได้ มีแหล่งเงินทุนพหุ ภาคีหลายแหล่งที่สนับสนุนการฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าไม้สาหรับภาครัฐ รวมทั้งบางส่ วนที่มีกลไกใน
ที่มา : การหารือโต๊ะกลมจากความร่วมมือของ IUCN UNFF และกรมป่ าไม้ ร่วมกับภาคเอกชน ในการฟื ้ นฟูพนื ้ ที่รว่ มกันเกี่ยวกับการบริหารและฟื ้ นฟูทรัพยากร
ป่ าไม้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน Report Submitted to Restoring IUCN
8
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การสร้างความร่ วมมือกับภาคเอกชนด้วย ช่องทางการเข้าถึงและระบบจูงใจเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อเสริ มสร้างความร่ วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนกับชุมชนป่ าไม้

5.4.

ระบบการเงิน REDD+

การลดการปล่อยคาร์บอนจากการทาลายป่ าและความเสื่ อมโทรมของป่ า (REDD+) เป็ นระบบแรงจูงใจอย่างหนึ่งของ
การจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน เดิมทีเป็ นกระบวนการภายใต้การจ่ายค่าตอบแทนบริ การระบบนิเวศ (PES) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั องค์กรหรื อผูบ้ ริ หารจัดการป่ าไม้ที่ช่วยลดการทาลายป่ าหรื อการทาให้ป่าเสื่ อมโทรมลงได้ ในที่สุดก็กลายมา
เป็ นส่ วนหนึ่งของกลไกระดับโลก ทั้งในแง่รูปแบบของนวัตกรรมและความร่ วมมือในเรื่ องการเงินเพื่อ การจัดการป่ าไม้อย่าง
ยัง่ ยืน ซึ่ งได้รับความเห็นชอบร่ วมกันในการเจรจาระหว่างรั ฐบาลในการประชุ มกรอบแนวคิดเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติ (UFCCC) เบื้องต้นได้ถูกนามาเสนอในการประชุม UNFCCC เมื่อปี พ.ศ. 2558 จากนั้นผู ้
บริ จาคและองค์กรพหุภาคีหลายแห่งจึงตั้งเป้าหมายในทั้งการลดการทาลายป่ าไม้ และบรรเทาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
แม้จะมีความยากลาบากทางเทคนิคและการเจรจาระหว่างรัฐบาลที่ยืดเยื้อในช่วงแรก กลไก REDD+ ยังคงเป็ นระบบแรงจูงใจที่
ได้ผลและเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ จาคและองค์กรพหุ ภาคี แม้จะไม่มีขอ้ ตกลงร่ วมกันในระดับนานาชาติ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
บางส่ วนก็นา REDD+ มาเป็ นส่ วนหนึ่งของกลไกทางการเงินต่า ง ๆ โครงการที่ริเริ่ มขึ้นใหม่และสถาบันหลายแห่ งถูกตั้งขึ้นมา
เพื่อผลักดันกลไก REDD+ โครงการที่ เกี่ ยวข้องกับกลไก REDD+ ระดับนานาชาติ มากที่ สุดประกอบด้วย กองทุนหุ้นส่ วน
คาร์บอนป่ าไม้ (FCPF) ซึ่งตั้งอยูใ่ นธนาคารโลก และโครงการ UN-REDD ซึ่ง องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โครงการสิ่ งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ทั้งสองโครงการมีเจตนา
ที่จะช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนาในการตั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งในเชิงหน่วยงานและเทคนิคที่จาเป็ นต่อการตั้งกลไก REDD+
รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบ รายงาน และยืนยัน ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขหลักของ REDD+ เนื่องจากการให้ทุนนั้นขึ้นอยู่กบั
ผลลัพธ์ดงั กล่าว
กลไกนี้ยงั คงเปิ ดกว้างต่อทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ทั้งในแบบทวิภาคีและพหุ ภาคี รวมทั้งมีแหล่งทุนที่เป็ นทางเลือก
และพร้อมให้ทุนตามความสมัครใจ ในปัจจุบนั ทุนส่วนใหญ่มาจากรัฐ ซึ่งเป็ นงบประมาณจานวนมากอยูแ่ ล้ว แต่ไม่ว่าทุนนั้นจะ
มากแค่ไหน ในอนาคตจะยังคงมี การให้ทุนสนับสนุ น จานวนมากขนาดนั้นหรื อไม่ก็ยงั เป็ นเรื่ องที่ไม่อาจมั่นใจได้ จากการ
ประเมิน ภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนไปแล้วรวมทั้งสิ้ นราว 600 – 800 ล้านดอลลาร์ (Castrén และคณะ 2014) แม้ว่าจะมีการ
สนับสนุนเงินทุนจานวนมากขนาดนั้น แต่ก็ยงั ไม่สามารถนา REDD+ มาใช้ในวงกว้างได้

5.5

ระบบจูงใจแบบใช้คาร์บอนเป็ นฐาน

ระบบการจูงใจบนพื้นฐานเรื่ องคาร์บอน คืออีกทางเลือกของ REDD+ ซึ่งสามารถกาหนดขึ้นเป็ นระบบรดับชาติได้ง่ายกว่าและมี
ความยืดหยุ่นมากกว่า ระบบนี้ก็เหมือนกับ REDD คือ เป็ นระบบที่ยึดตามประโยชน์หรื อเครดิตทางคาร์ บอนที่สามารถยืนยันได้
ระบบนี้จาเป็ นต้องมีระบบการยืนยันที่เช่อถือได้เพื่อให้สามารถคานวนคาร์บอลเครดิตได้ จากนั้น หน่วยงานจะสามารถนาเครคิด
นั้นไปคานวณเป็ นผลประโยชน์ของตนเองได้ หน่วยงานนั้นจะเป็ นหน่วยงานราชการ หรื อเอกชนก็ได้
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ระบบจะเสนอช่องทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมเชิงสิ่ งแวดล้อมโดยเป็ นส่ วนหนึ่งของความร่ วมมือเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม แรงจูงใจนี้อาจเป็ นการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ภาคเอกชน หรื อการเข้าไปมีส่วนร่ วมโดยตรงกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป่ าไม้ซ่ ึ งจะทาให้ได้รับคาร์ บอนเครดิต เช่น การปลูกป่ าหรื อการฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ หรื อการเข้าไป
ร่ วมงานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
ระบบการจูงใจจะเป็ นเครื่ องมือที่ดีในการสร้างตวามร่ วมมือระหว่างชุมชนป่ าไม้กบั ภาคเอกชน ความร่ วมมือดังกล่าวจะถูก
กาหนดกรอบด้วยข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนป่ าไม้ ซึ่ งภาคเอกชนจะให้การสนับสนุนทางการเงินหรื อ
ด้านอื่นๆ แก่ชุมชน ซึ่งจะเป็ นฝ่ ายดาเนินกิจกรรมทางป่ าไม้ที่ก่อให้เกิดคาร์บอนเครดิต

5.6

การเงินป่ าไม้ระดับชาติจากค่าตอบแทนสาหรับการบริ การทางสิ่ งแวดล้อม (PES)

เราสามารถจากัดความ “Payments for Ecosystem services” หรื อ PES ได้วา่ เป็ นการแลกเปลี่ยนโดยความสมัคร
ใจบนพื้นฐานของการบริ การทางสิ่ งแวดล้อม (หรื อพื้นที่ซ่ ึงใช้เพื่อให้เกิดการบริ การ) โดยฝ่ ายหนึ่ง “ซื้ อ” จากผู ้
จัดเตรี ยม ซึ่งสามารถจัดหารบริ การนั้นๆ ได้9 โดยทัคโคนี (Tacconi, 2015) ได้ทาการศึกษาและสังเคราะห์ระบบ
PES ที่มีการดาเนินการในโครงการลุ่มนาแม่โขง ซึ่งมีประเทศไทยร่ วมโครงการอยูด่ ว้ ย รายงานนั้นนาข้อมูลมา
จากการศึกษารายงานการศึกษาระดับชาติ โดย ณ บางช้าง (2014) ซึ่งได้แสดง PES ที่เกิดขึ้นในช่วงต่างๆ ของ
โครงการทีเกี่ยวข้องกับประเทศไทยไว้ 16 รายการ ทัคโคนี (Tacconi, 2014) ได้สรุ ปข้อสังเกตเกี่ยวกับประเทศ
ไทยไว้วา่ “มิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ของ PES ในปั จจุบันในประเทศที่มีการขับเคลื่อนโดยหน่ วยงาน
ระดับชาติ – เช่ น กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ ป่าและพันธุพืช หน่ วยงานสิ่ งแวดล้ อมระดับภูมิภาค และสานักงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ ฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ แม้ ว่าแนวโน้ มเหล่ านี ้ จะได้ รับการสนับสนุน
โดยโครงการพัฒนาโดยองค์ ารสหประชาชาติ (UNDP) และ GEF ซึ่ งเป็ นผู้จัดหาทุนเบือ้ งต้ นให้ กับหลายๆ
กิจกรรม สรุปภาพรวมของสถานภาพของ PES ในประเทศไทยไว้ ในตารางที่ 4 โดยมีการเปรี ยบเทียบกับประเทศ
อื่นที่เป็ นกรณีศึกษาเอาไว้ ด้วย” ตารางสรุ ปสถานะของ PES ในประเทศไทยพร้อมองค์ประกอบหลัก โดยทัค
โคนี (2015) แสดงไว้ในส่ วนต่อไปนี้

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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ตารางที่ 6 สรุ ปสถานะของ PES ในประเทศไทย10

_____________________________________________________________________________________
องค์ประกอบ/ขั้นตอน

คำอธิบำย___________________________________________

กรอบในการกากับ

ยังไม่มีกฎหมายหรื อข้อกาหนดเกี่ยวกับ PES แต่กรอบในการกากับรวมถึง
กฎหมายในการบริ หารสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรนั้นมีเป้าหมายในการ
รักษาการบริ หารระบบนิเวศน์อย่างยัง่ ยืน แลมีช่องทางให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมเหล่านั้นได้

ผูด้ าเนินการ

องค์กรของรัฐ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงาน
สิ่ งแวดล้อมระดับภูมิภาค สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความ
หลากหลายทางชีวิภาพ โครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติ เช่น
การสนับสนุนเศรษฐกิจบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ
นิเวศน์ในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผูไ้ ด้รับประโยชน์จาก ES

ผูไ้ ด้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น บริ ษทั
และนักท่องเที่ยว ประชาคมระดับชาติและนานาชาติก็ได้รับประโยชน์จาก
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเนื่ องจากมันก่อให้เกิดประโยชน์
นอกเหนือพื้นที่ที่มีการดาเนิ นการ

ระบบ

มีการกิจกรรม PES ในพื้นที่หลายประเภท ทั้งที่ดินของเอกชน และพื้นที่ซ่ ึง
ได้รับการดูแลโดยรัฐ ป่ าชุมชน รวมถึงพื้นที่ซ่ ึงมีกรรมสิ ทธิ์ไม่ชดั เจน ในบาง
กรณี มีการตั้งคณะกรรมการบริ หารท้องถิ่น หรื อในบางกรณี คณะกรรมการ
ในพื้นที่ซ่ ึงได้รับการคุม้ ครองก็ไม่สามารถดาเนินการกิจกรรม PES ได้ราบรื่ น
นัก

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
10
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ปริ มาณและแหล่งเงินทุน

ไม่มีการรายงานถึงยอดงบประมาณที่แต่ละกิจกรรมต้องใช้เอาไว้
แหล่ง
เงินทุนเบื้องต้นประกอบด้วย ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์ขาก ES
การชลประธานในระดับจังหวัด บริ ษทั เอกชน ผูบ้ ริ จาคจากต่างประเทศเช่น
UNDP สหภาพยุโรป และรัฐบาลเยอรมนี

ระบบการจ่ายค่าตอบแทน
ยังไม่มีการกาหนด
_____________________________________________________________________________________
จากตารางเบื้องต้นที่สรุ ปมาจากรายงานของทาโคนี (2014)แสดงให้เห็นถึงสถานะในการริ เริ่ มและความพยายาม
ของไทยในการสนับสนุน PES จะเห็นได้ว่ามีความเป็ นได้ที่จะมีระบบเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กบั ชุมชนป่ าไม้ที่
ให้ บ ริ ก ารในการปกป้ อ งป่ าไม้ แต่ ก็ ย ัง มี ส่ ว นที่ ต้อ พัฒ นาอี ก มากก่ อ นที่ ไ ทยจะมี ร ะบบการเงิ น ป่ าไม้ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ ในการทบทวนของทัค คานี (2014) ได้ข้อสรุ ปว่า มี ก ารตระหนัก ถึ ง ผลประโยชน์ต่อ ชุ ม ชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างการมีส่วนร่ วมของบุคคล และความสามารถของสถาบันของชุมชน แบะในบางกรณี
รวมถึงรายได้ของชุมชนด้วย อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่ามีผลเชิงบวกจากกิจกรรม PES โดยการการ
ออกแบบนั้น ควรพิจารณาได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้ ควรมีผลอย่างมากต่อความเป็ นอยู่และต่อสิ่ งแวดล้อม ทาโคนิ
(2014) ยัง ตั้ง ข้อ สั ง เกตเอาไว้ด้ว ยว่ า แม้จ ะมี ก ารออกแบบโดยใส่ ใ จรายละเอี ย ด แต่ กิ จ กรรมเหล่ า น้อาจมี
ผลกระทบเชิงลบต่อความเป็ นอยู่ และมีผลต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงจากัด หรื อไม่มีเลย
5.7

สิ่ งจูงใจทางภาษี เงินอุดหนุน และข้อยกเว้น

สิ่ งจูงใจทางภาษีสามารถนามาใช้เพื่อหาทุนเพื่อกิจกรรมป่ าไม้ที่จะดาเนินงานเพื่อการบริ หารป่ าไม้ที่ยงั่ ยืนได้
โดยสามารถเกิดขึ้นในหลายรู ปแบบ เช่น เครดิตหรื อข้อยกเว้นทางภาษีบางประการที่ตามปกติแล้วต้องจ่าย เช่น ผู ้
ดาเนินกิจการป่ าไม้สามารถนาเครดิตภาษีไปหักจากภาษีพึงจ่ายได้หากมีการดาเนินการกิจกรรมป่ าไม้ที่รัฐบาลก
ไหนดให้มีความสาคัญและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน ในทางกลับกัน อาจเป็ นการยกเว่นภาษีให้กบั ผูด้ าเนิน
กิจการป่ าไม้หรื อผูเ้ สี ยภาษี สิ่ งจูงใจทางภาษีเชิงบวกสามารถใช้กบั บุคคลหรื อธุรกิจอื่นๆ ในวัตถุประสงค์อื่นๆ
ได้ดว้ ย
เช่นเดียวกับเงินสนับสนุน สิ่ งจูงใจทางภาษีน้ นั สามารถใช้เป็ นสิ่ งสนับสนุนการพัฒนาและกาวหน้าของตลาดค้า
ไม้ที่ได้รับการรับรอง และรัฐอาจให้สิ่งจูงใจทางภาษีต่อเจ้าของที่ดินและผูป้ ระกอบการทางป่ าไม้ที่ผลิตไม้ซ่ ึง
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ได้รับการรับรอง นอกจากนั้น ยังสามารถใช้สิ่งจูงใจทางภาษีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกาไรหรื อเป็ น
มิตรต่อป่ าไม้ได้ดว้ ย เช่น อาจมีการลดภาษีให้ท้ งั วัตถุดิบที่เป็ นรู ปธรรม (เช่น วัตถุดิบ หรื อเคมีภณ
ั ฑ์) หรื อผลผิต
(เช่น ไม้ที่ได้รับการรับรอง หรื อคาร์บอน) และกิจกรรมที่เป็ นมิตรต่อป่ าไม้อื่นๆ นี่เป็ นการลดต้นทุนในการ
ดาเนินการสาหรับกิจกรรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อที่จะลดความเสี่ ยงในการไม่ก่อให้เกิดผลกาไร อีกทาง
หนึ่ง สิ่ งจูงใจทางภาษีสามารถเป็ นส่ วนลดภาษีให้แก่ผลู ้ งทุนในโครงการได้ดว้ ย (เช่นให้เคดิตภาษีแก่ผทู ้ ี่อนุมตั ิ
เงินกู)้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการหาเงินทุนและลดความเสี่ ยงให้กบั ผูล้ งทุน
5.8

ป่ าชุมชนและความเป็ นหุ้นส่วนกับภาคเอกชนผ่านกิจการป่ าไม้

โดยทัว่ ไปแล้ว ชุมชนป่ าไม้ ซึ่งส่ วนใหญ่จะเป็ นพื้นที่ป่าของรัฐ จะมีการบริ หารภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด
โดยเน้นที่การอนุรักษ์และปกป้องสภาพ ความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตจากป่ าไม้ ในขณะที่กระบวนการนี้มี
ประสิ ทธิภาพในการปกป้องป่ าไม้ และโดยทัว่ ไป จะไม่มีประสิ ทธิภาพในแง่เศรษฐกิจสังคม ซึ่งจะช่วยปรับรุ ง
ความเป็ นอยูข่ องชุมชน ในบางกรณี การถูกกากับดูแลอย่างเข้มงวดส่ งผลให้เกิดความขัดแย้งซึ่งบางครั้งนาไปสู่
การเข้าครอบครองพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมาย และเปลี่ยนเป็ นพื้นที่ทาการเกษตรซึ่งสามารถปลูกพืชไร่ เพื่อความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนได้
ในฐานะที่เป็ นการกากับดูแลที่เป็ นทางเลือก วิธีการเหล่านี้ จึงเป็ นทางเลือกที่มีความเป็ นธุรกิจมากกว่าในการ
เข้าถึงที่ดินสาธารณะของชุมชนป่ าไม้ อย่างไรก็ดี แทนที่จะจัดสรรที่ดินให้ดาเนินการภายใต้กฎหมายที่เข้มงวด
ซึ่งเป็ นการจากัดความสามารถของชุมชนป่ าไม้ในการจัดการป่ าไม้ ระบบการบริ หารจะยืดหยุน่ ให้ชุมชน
สามารถบริ หารป่ าไม้ในรู ปแบบธุรกิจได้มากขึ้น รวมทั้งความสามารถในการสร้างกาไรทางเศรษฐศาสตรได้มาก
ขึ้น อย่างไรก็ดี การบริ หารยังคงต้องดาเนินการภายใต้แนวทางที่วางไว้กว้างๆ และปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม โดย
ไม่ตอ้ งยึดติดกับการบริ หารภายใต้แนวทางการกากับดูแลที่มีเป้ าหมายในการลดผลเสี ยด้วยการใช้กฎหมายอย่าง
เคร่ งครัดซึ่งปกติถูกนามาใช้กบั ชุมชนป่ าไม้
ทางเลือกในการบริ หารเชิงธุรกิจที่สามารถนามาใช้กบั พื้นที่ป่าขนาดเล็ก หรื อที่เรี ยกว่า หน่วยบริ หารป่ าไม้
(Forest Mmanagement Units: FMU) ได้ FMU นั้นเป็ นแนวทางที่ดีในกิจกรรมที่เป็ นความร่ วมมือระหว่างชุมชน
ป่ าไม้กบั หน่วยบริ หารระดับท้องถิ่นหรื อภาคเอกชน FMU สามารถบริ หารงานได้โดยครอบครัว หรื อกลุ่ม
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สมาชิกในชุมชนป่ าไม้ FMU สามารถบริ หารเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรื อพืชที่มีมูลค่าสูงได้ (เช่น การปลูกต้นไม้ป่า
เกษตร ไม้ไผ่ กาแฟ ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ที่ไม่ใช่ไม้) ความร่ วมมือแบบต่างๆ ระหว่างชุมชนป่ าไม้และภาคเอกชน
หรื อฝ่ ายบริ หารท้องถิ่น สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับการเงินและระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ ตัวอย่าง
ความร่ วมมือในการร่ วมกันบริ หารระหว่างชุมชนกับภาคเอกชน เช่น ป่ าเศรษฐกิจที่ต้ งั อยูใ่ นโรงงานผลิตรถยนต์
โตโยต้าที่บา้ นโพธิ์ โครงการธนาคารต้นไม้ ของ ธกส. ความร่ วมมือของรัฐและเอกชนตามแบบน่านแซนด์
บ็อกซ์โมเดลของมูลนิธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย11
6.

การนาแผนปฏิบตั ิการระดับชาติมาใช้ในด้านกลยุทธ์การเงินป่ าไม้ระดับชาติ

ในส่วนที่ผา่ นมาได้กล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญของกลยุทธ์การเงินป่ าไม้ระดับชาติของประเทศไทย เป็ นการอธิบายถึง
กิจกรรมที่สาคัญซึ่ งระบุเอาไว้ในแผนแม่บท นโยบายระดับชาติ และระบุว่ามันเชื่ อมโยงกับ มาตรการด้านป่ าไม้ขององค์กร
สหประชาชาติ (UNFI) อย่างไร และมีการจับคู่กิจกรรมสาคัญกับแหล่งเงินทุนที่เป็ นไปได้ในการสนับสนุน กิจกรรมเหล่านี้ ใน
ส่วนนี้จะกล่าวถึงแผนปฏิบตั ิการที่จะเป็ นวิธีเข้าถึงแหล่งทุน ส่วนนี้จะแบ่งออกเป็ นสามหัวข้อย่อย คือ 6.1 อธิบายแผนปฏิบตั ิการ
เพื่อเข้าถึงทุนสาธารณะด้วยการสร้างกองทุนการบริ หารกิจการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน 6.2 อธิ บายถึงแผนปฏิบตั ิการในการได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินจากภาคเอกชน และ 6.3 อธิบายถึงแผนการปฏิบตั ิการในการได้รับทุนจากองค์กรแบบพหุภาคี
6.1

กระบวนการเสนอเพื่อการพัฒนากลไกการเงินป่ าไม้ รวมถึงทุนการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน

การบริ หารทรัพยากรป่ าไม้ในประเทศไทยนั้นค่อนข้างเป็ นแบบรวมศูนย์และสั่งการจากบนลงล่าง ผลก็คือ กลไกหรื อ
โครงการใด ๆ ที่ถูกเสนอ เช่นกลยุทธ์การเงินป่ าไม้ ก็จะต้องผ่านกระบวนการทบทวนซึ่ งส่ วนใหญ่ข้ นึ อยู่กบั เจ้าหน้าที่ระดับสู ง
ของกรมป่ าไม้
เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ กระบวนการนี้ การพัฒ นาและน ากลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ป่ าไม้ม าใช้ จึ ง ควรด าเนิ น การผ่าน
กระบวนการโดยมีกรมป่ าไม้เป็ นหน่วยประสานงานหลัก โดยสามารถสรุ ปกระบวนการนาเสนอได้เป็ นขั้นตอน ดังนี้
1. เตรี ยมการและตั้งกลุ่มทางานอย่างเป็ นทางการ

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) ตั้งกลุ่มทางานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อทบทวนและแก้ไขกลยุทธ์ทางการเงินป่ าไม้ที่จะเสนอ เพื่อให้ตรงกับนโยบายและ
แผนที่ มีอยู่ และให้กลยุทธ์ทางการเงิ นป่ าไม้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนแม่บทเพื่อที่ จะให้กรมป่ าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า แลพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสามารถผลักดันเรื่ องนี้ได้
2) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาการเงินป่ าไม้เป็ นสิ่ งสาคัญมาก เพื่อให้สามารถผลักดันเรื่ องนี้ได้ คณะกรรมการควร
ทาหน้าที่ เป็ นหน่ วยงานหลักในการพัฒนาการเงินป่ าไม้ และควรมี ความสามารถเพียงพอ ดังนั้น การสร้ างขีด
ความสามารถของคณะกรรมการจึงเป็ นเรื่ องสาคัญและต้องมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการชุดนี้ควรมีอิสระในการ
ทางานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3) การพัฒนามาตรฐานและระบบการให้รับรองทางการป่ าไม้ เพื่อให้สามารถดาเนินการระบบภาษีที่องิ กับการได้รับ
การรับรองด้านป่ าไม้ได้ ซึ่งจาเป็ นต้องมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1)
2)

3)

พัฒนาระบบการให้การรับรองด้านป่ าไม้บนพื้นฐานของเกณฑ์และตัวชี้วดั ที่กรมป่ าไม้พฒั นาขึ้นมาแล้ว เพื่อให้
สามารถนามาใช้จริ งได้
พัฒนาระบบการให้ การรั บรองด้านป่ าไม้ที่เป็ นมาตรฐานและได้รับการยอมรั บจากทุกภาคส่ วน กรมป่ าไม้
จาเป็ นต้องร่ วมมือกับหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ
พัฒนาระบบการจ่ายภาษีจากไม้และผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้อื่น ๆ ร่ วมกับกระทรวงการคลัง

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลของแหล่งเงินทุน ต่างๆ ที่รวมถึงองค์กรที่ให้บริ จาค หน่ วยงานที่ให้ทุน

และภาคเอกชน/โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่สนใจให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมป่ าไม้
5. เสริ มสร้างความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงานรัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโครงการที่สามารถดึงดูดทุนทางด้านป่ าไม้

รวมทั้งความร่ วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนที่เป็ นไปได้ในอนาคต
6. สนับสนุ นการพัฒนาเงินทุนป่ าไม้ในระดับชุมชนอย่างจริ งจัง มีการศึกษาพบว่า ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุ นสามารถ

บริ หารเงินทุนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทุนที่ให้กบั ชุมชนนั้นยังคงมีจากัด ดังนั้น หากชุมชนป่ าไม้ได้รับการสนับสนุนให้มีกองทุน
เพื่ออนุรักษ์และบริ หารป่ าไม้ ชุมชนจะสามารถจัดการกับกลไกทางการเงินอื่นๆ ที่มีอยู่ เช่น การจัดการบัญชีธนาคารของชุมชน
ชุมชนบางแห่งสามารถเพิม่ ทุนของตนเองผ่านการแบ่งปันผลประโยชน์ เช่น รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างไรก็ดี การ
พัฒนาและบริ หารทุนป่ าไม้ชุมชนและจาเป็ นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ทางานอย่างใกล้ชิดในฐานะผูป้ ระสานงานกับชุมชนจนกว่าชุมจน
จะมีศกั ยภาพเต็มที่

พัฒนาข้อตกลงเชิ งนโยบายที่ ชดั เจนที่ มีการระบุถึงการบริ หารโครงการขนาดใหญ่จากผูบ้ ริ จาคเงิ นจากภายนอก
ประเทศ เช่น GEF หรื อ GCF ที่เหมาะสมและชัดเจน นโยบายควรจัดสรรสัดส่ วนของโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับทุนเพื่อ การ
7.

จัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน นโยบาย/กลยุทธ์สาหรับการพัฒนาทุนป่ าไม้น้ ี สามารถทาให้แน่ ใจได้ว่าโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับ
เงินทุนจะสามารถให้การสนับสนุนเรื่ องเงินทุนลงไปสู่ชุมชนท้องถิ่นได้
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8. กลุ่มทางานและคณะกรรมการควรจะพัฒนาแผนปฏิบตั ิการโดยมีการกาหนดกรอบเวลาและผลลัพธ์ที่ชดั เจน เช่น ช่วง

การเตรี ยมการ ช่วงปฏิบตั ิ ช่วงสังเกตติดตาม และช่วงประเมินผล เพื่อให้การดาเนิ นการรวมทั้งการประเมินความสาเร็ จและ
ความก้าวหน้าเป็ นไปตามตัวบ่งชี้ที่ชดั เจนตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน
9. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการสังเกตการและประเมิ นกลไกเพื่อให้แน่ ใจว่ากลไกการเงิ นป่ าไม้ที่ถูกออกแบบมานั้น

ตรงประเด็ น และสามารถปฏิ บัติ ไ ด้จริ ง หรื อ อาจจ าเป็ นต้องได้รั บการปรั บปรุ ง เป็ นระยะๆ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลของการดาเนินการโดยรวม
10. กาหนดระบบการแจกจ่ายทุนเพื่อการจัดการป่ าไม้ที่ยงั่ ยืนเพื่อให้มน
ั่ ใจว่าผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสามารถเข้าถึงได้ด้วย

กลไกการปฏิบตั ิที่ชดั เจนซึ่งประกอบด้วย
• เข้าถึงผ่านการเสนอโครงการที่เห็นผลลัพธ์ที่เป็ นไปได้อย่างชัดเจน ซึ่ งจาเป็ นต้องมีการพัฒนาระบบการคัดกรอง
และอนุมตั ิข้ นึ มา
• กฎและข้อกากับต่างๆ ควรจะไม่ซบั ซ้อนและง่ายต่อความเข้าใจ โดยที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้
• หากมี โครงการขนาดใหญ่จาก GEF หรื อ GCF โครงการเหล่านี้ ควรแบ่งปั นสิ่ งที่ ได้รับมาเป็ นทุนก้อนเล็ก ๆ
สาหรับชุมชนที่มีพนั ธกิจในการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
• ทุนการป่ าไม้ควรสนับสนุนโครงการทุกขนาด ทั้งใหญ่ กลาง เล็ก
• ระบบคัดกรองและประเมิน ทบทวน และอนุมตั ิ รวมทั้งตรวจสอบและประเมินควรได้รับการออกแบบอย่างดีและ
เหมาะสมพร้อมทั้งมีธรรมาภิบาลและความโปร่ งใส
• จาเป็ นต้องมีระบบสังเกตการณ์และตรวจสอบชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
11) จัดตั้งสานักทะเบียนการจัดหาเงินทุนจากป่ าไม้ (เช่น ฐานข้อมูล) ที่มีแหล่งเงินทุนที่มีศกั ยภาพ (ระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค องการข้ามชาติ) และการบรรยายเกี่ ยวกับแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งในแง่ของลาดับความสาคัญ
ขั้นตอนการสมัคร ข้อกาหนด เงื่อนไข (ถ้ามี ) ระดับเงินทุน และสถาบัน / องค์กรที่มีสิทธิ์
6.2

แผนปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้รับทุนจากภาคเอกชน

การจัดหาทุนจากภาคเอกชนนั้นเป็ นส่ วนสาคัญในแง่เงินทุนที่สามารถนามาสนับสนุนการบริ หารทรัพยากร
ป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนในประเทศไทย ดังที่อธิบายไว้โดยย่อในหัวข้อที่ 5.3 แล้ว จากการอภิปรายโต๊ะกลมที่จดั ขึ้นเมื่อ
วันที่ 18-19 ก.พ. ถึงแนวทางที่ภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่ วมในการสนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
ทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน ในการหารื อ เห็นได้ชดั ว่ามีบริ ษทั เอกชนเพียงไม่กี่แห่งที่มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมทาง
ป่ าไม้ นอกจากนั้น ปรากฏว่ามีบริ ษทั ที่ลงทุนในเรื่ องการปลูกป่ าไปแล้วเช่น ฟี นิกซ์ เครื อซีเมนต์ไทย การปลูก
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ป่ าในพื้นที่ขนาดเล็ก และอีกหลายฝ่ าย ในระหว่างการอภิปราย มีประเด็นเกิดขึ้นว่า บริ ษทั เอกชนเต็มใจจะ
ลงทุนมากขึ้นหากมีนโยบายและกฎหมายที่เอื้อ จึงเป็ นที่เห็นตรงกันว่ำ รัฐจำเป็ นต้องสร้ ำงสภำพแวดล้อมและ
แรงจูงใจเพื่อให้ เกิดกำรลงทุนในระยะยำว
ส่ วนต่ อไปเป็ นกำรสรุปจำกกำรอภิปรำยโต๊ ะกลม ถึงตัวอย่ำงแนวทำงที่บริษัทเอกชนจะเข้ำมำมีส่วนร่ วม
ในกกิจกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรป่ ำไม้อย่ำงยั่งยืนในกิจกำรป่ ำไม้ของประเทศไทย12
ภำพที่ 3: กำรลงทุนในกำรฟื้ นฟูและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพผ่ ำนสหกรณ์ สวนป่ ำ
PFPC เป็ นความร่ วมมือของเกษตรกรผูป้ ลูกต้นไม้กบั เจ้าของที่ดินซึ่งเป็ นเอกชนในประเทศไทย PFPC ให้การ
สนับสนุนการดาเนินการอย่างยัง่ ยืนในมากกว่า 80,000 หมู่บา้ น ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนการทาเกษตร
อินทรี ยด์ ว้ ย
PFPC รู ้วา่ เกษตรอินทรี ยน์ ้ นั สามารถบรรเทาปัญหาทางสิ่ งแวดล้อมบางอย่างที่เกิดขึ้นในเขตชนบทของประเทศ
ไทยได้ อย่างไรก็ตาม การขาดการเข้าถึงตลาดเป็ นสิ่ งที่ทาให้รายได้ของเกษตรกรมีจากัด ยิง่ กว่านั้น ยังมี
ข้อจากัดในด้านความเข้าใจเรื่ องการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ รวมทั้งยังขาดช่องทางการรับใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ย ์
แนวทางหนึ่งที่ PFPC ดาเนินการเพื่อจัดการกับประเด็นเหล่านี้โดยการสนับสนุนและประสานงานกับ ระบบ
เครื อข่ายข้อมูลเพื่อการเกษตรอินทรี ย ์ (OAN-IS), ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลกับเกษตรกรคน
อื่นๆ และผูท้ ี่มีส่วนร่ วมด้านการตลาด ระบบนี้สามารถใช้งานได้ใน 62 จังหวัดโโยมีเกษตรกรกว่า 7,500 รายอยู่
ในฐานข้อมูล นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานอื่นๆ ในไทยเข้ามาร่ วมมือ รวมทั้ง กรมกราค้าภายใน กระทรวงพานิช
และกระทรวงสาธารณสุข
ที่มา: IUCN Report (2020): Restoring Landscape Together: Roundtable Discussion with the Private Sector
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ภำพที่ 4: บทบำทของภำคเอกชนในกำรฟื้ นฟูป่ำ - ประสบกำรณ์ของโตโยต้ำมอเตอร์ ประเทศไทย
ในปี 2015 ตามนโยบายของ บ.โตโยต้าโกลอบล บริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย ได้กาหนดความท้าทาย
ทางสิ่ งแวดล้อม 2050 โดยความท้าทายนี้ ทางบริ ษทั ได้สร้าง “อีโค ฟอเรสต์” ขึ้นรอบๆ โรงงานผลิตที่อาเภอ
บ้านโพธิ์ นี่เป็ นส่ วนหนึ่งของพันธสัญญาของโตโยต้าในการสนับสนุให้ชุมชนสามารถอยู่กบั ธรรมชาติได้อย่าง
กลมกลืน ป่ าดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความร่ วมมือของคนงาน 13,000 คนของบริ ษทั และชุมชนในท้องถิ่นเมื่อเดือน
ส.ค. ปี 2008 โดยมีการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นรอบๆ โรงงาน
การปลูกต้นไม้น้ ันเน้นที่ พืชพรรณท้องถิ่ น สิ บเอ็ดปี ผ่านไป อัตราการอยู่รอดของต้นไม้อยู่ที่ร้อยละแปดสิ บ
ตอนนี้ มีตน้ ไม้ 43 สายพันธุ์รวมเป็ นราว 345 สายพันธุ์ในพื้นที่ดงั กล่าว ความสาเร็ จด้านอื่นของอีโคฟอเรสต์คือ
โตโยต้าได้ก่อตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้เรื่ องความยัง่ ยืนและความหลากหลายทางชีวภาพ และร่ วมมือกับองค์การบริ หาร
ก๊าซเรื อนกระจกเพื่อให้ได้การรับรองการลดการปล่อยคาร์บอนจากต้นไม้ที่ปลูกไว้
มีการดาเนินการที่สาคัญสามเรื่ องที่ช่วยให้โครงการอีโคฟอเรสต์ของโตโยต้าประสบความสาเร็จ คือ การมีส่วน
ร่ วมของเด็ก ชุมชนท้องถิ่น พนักงานและครอบครัว การขยายความร่ วมมือไปสู่หุน้ ส่ วนทางธุรกิจและชุมชน
และการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืน
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จากตัวอย่างเบื้องต้นที่สรุ ปมาจากการอภิปรายโต๊ะกลม แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั เอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการบริ หาร และการฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนได้อย่างไร ตัวอย่างหนึ่งเป็ นบริ ษทั ข้ามชาติ ส่วนอีก
ตัวอย่างเป็ นความร่ วมมือจากภาคเอกชน ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า หากมีสภาพแวดล้อมที่หมาะสม
ภาคเอกชนสามารถริ เริ่ มและดาเนินการกิจกรรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมได้
ภำพที่ 5 แรงจูงใจในกำรจัดกำรป่ ำไม้ อย่ ำงยั่งยืนและฟื้ นฟูป่ำไม้ ของไทย - กรณีธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส. )
ธกส. มีการสร้างแรงจูงใจให้กบั กิจการที่เป็ นการบริ หารและฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน ธกส.ก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี 1966 โดยเป็ นกิจการของรัฐซึ่งมีพนั ธกิจในการจัดเตรี ยมแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ ทั้ง
โดยตรงหรื อผ่านสหกรณ์การเกษตร เป้าหมายของ ธกส. คือการเป็ นธนาคารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีการให้บริ การทางการเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เมื่อเดือน มี.ค. 1993 ธกส. ได้อนุมตั ิ
เงินกูใ้ ห้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมในครัวเรื อน และล่าสุด ยังอนุมตั ิให้กิจกรรมที่ไม่
เกี่ขอ้ งกับการเกษตร ธกส.มีการริ เริ่ มระบบจูงใจที่เรี ยกว่า “ธนาคารต้นไม้” ซึ่งเกษตรกรจะได้รับอนุมตั ิเงินกูจ้ าา
กการปลูกต้นไม้ โครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อทั้ง
สิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิจในชุมชน โครงการนี้ยงั เป็ นตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
แบบใช้ธรรมชาติเป็ นฐาน
ที่มา: IUCN Report (2020): Restoring Landscape Together: Roundtable Discussion with the Private Sector
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ภำพที่ 6: ควำมร่ วมมือระหว่ ำงภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกำรป่ ำไม้: Nan Sandbox - ตัวอย่ำงจำกสถำบันสิ่งแวดล้ อม
ไทย (TEI) โดย อดีตปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
โครงการน่านแซนด์บอ็ กซ์ เป็ นความร่ วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อหยุดการตัดไม้ทาลายป่ าในจังหวัดน่าน
ขับเคลื่อนโดยความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลไทย ชาวบ้าน ผูน้ าชุมชน และผูเ้ ชี่ยวชาญจากภาคเอกชน
โดยมี
วัตถุประสงค์หลักสี่ ขอ้ ได้แก่
• เรียกคืนพื้นที่ป่า: โครงการน่านแซนด์บอ็กซ์จะเรี ยกคืนพื้นที่ป่าเสื่ อมโทรมกว่า 550,000 เอเคอร์ ซึ่งเท่ากับร้อยละ
สิ บแปดของป่ าสงวนทั้งหมดในจังหวัดน่าน
• สิทธิในการเพาะปลูก : โครงการนี้จะอนุญาตให้ชาวบ้านทาการเพาะปลูกในร้อยละยีส่ ิ บแปดของพื้นที่ป่าเสื่ อม
โทรมได้ โดยทาความเข้าใจร่ วมกันว่าร้อยละสิ บแปดของพืชที่ปลูกจะต้องกลับกลายเป็ นป่ าสงวน
• เงินทุน: โครงการน่านแซนด์บอ็ กซ์จะเป็ นช่องทางให้มีเงินทุนจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้เปลี่ยน
วิธีการทาเกษตรในน่านไปสู่ การทาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
• รายได้ที่ยั่งยืน: tพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นกลับไปทาการเกษตรที่ทาให้เกิดความเสื่ อมโทรม โครงการจึงเผยแพร่ วิธี
ทาการเกษตรแบบยัง่ ยืน รวมทั้งการเกษตรป่ าไม้ โดยเน้นที่พืชที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยัง่ ยืน
มีข้นั ตอนสำคัญหลำยขั้นตอนที่ทำให้ โครงกำรนีป้ ระสบควำมสำเร็จ
• มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเป็ นกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ
• ธนาคารกสิ กรไทยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการในช่วงแรก
• หุน้ ส่วนโครงการร่ วมกับกระทรวงเกษตรฯ เพื่อทาการวิเคราะห์ตน้ ทุน-ผลประโยชน์ และแสดงให้เกษตรกรเห็น
ความสามารถในการหารายได้ของตนเองหลังจากผ่านช่วงแรกของโครงการไปแล้ว
ผลระยะยาวจากโครงการรวมถึงความสมดุลระหว่างระบบนิเวศน์กบั วัตถุประสงค์อื่นๆ การตระหนักถึงกฎหมายของ
ชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับสิ ทธฺ ในการใช้พ้นื ที่ป่า

ที่มา: IUCN Report (2020): Restoring Landscape Together: Roundtable Discussion with the Private Sector
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6.3

แผนปฏิบตั ิการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรพหุภาคี

แหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนที่สาคัญแหล่งหนึ่งคือ ทุนที่มาจากองค์กรหพุภาคี ตารางที่ 4 แสดง
รายชื่อองค์กรพหุ ภาคีที่มีความเป็ นไปได้ในการให้ทุนกับประเทศไทยซึ่ งสามารถเพิ่มทุนสนับสนุนโครงการจัดการป่ าไม้อย่าง
ยัง่ ยืนได้ ภาพที่ 2 แสดงประมาณการเงินทุนสนับสนุนที่ไทยได้รับจากผูบ้ ริ จาคทั้งแบบพหุภาคีและทวิภาคี ทุนทวิภาคีที่สามารถ
เข้าถึงได้โดยหลายประเทศทัว่ โลก เช่น กองทุนภูมิอากาศสี เขียว (GCF) และกองทุนสิ่ งแวดล้อมโลก (GEF) สาหรับ GEF ในปี
พ.ศ. 2562 ระบบการจัดสรรทรัพยากรอย่างโปร่ งใส (STAR) กาหนดว่าทรัพยากรที่ประเทศหนึ่งจะเข้าถึงได้น้ นั เท่ากับ 4,068
ล้านดอลลาร์ ประเทศไทยสามารถเข้าถึงทุนดังกล่าวได้ในปี พ.ศ. 2563 ดังนั้น จึงยังไม่สามารถพัฒนาโครงการใหม่เพื่อขอทุน
จาก GEF ได้อีกจนกว่าจะมีการเพิ่มทุน GEF ครั้งใหม่ กองทุนภูมิอากาศสี เขียว (GCF) เป็ นแหล่งทุนพหุภาคีอีกแหล่งที่ประเทศ
ไทยสามารถเข้าถึงได้ ในปี พ.ศ. 2563 เอกสารเชิงหลักการของ GCF กาลังถูกร่ างขึ้นด้วยการสนับสนุนของการประชุมภาคีป่าไม้
แห่งสหประชาชาติ
นอกจาก GEF และ GCF ยังมีหน่วยงานพหุภาคีหน่วยที่สามที่ให้ทุนต่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศชื่ อว่า กองทุนการปรั บตัว ประเทศไทยสามารถเข้าถึ งกองทุนนี้ ได้โดยทาตามกลยุท ธ์ต่อไปนี้ ประเทศไทย โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่ าไม้ และ กรมอุทยานฯ จาเป็ นจะต้องระบุถึงปัญหาสาคัญระดับชาติที่ตรงกับโครงการในด้านที่
แหล่งทุนให้ความสาคัญ (เช่น การบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการปรับตัวสาหรับ GCF) ดังนั้นจึงต้องมี
การอ้างถึงหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ (เช่น FAO, UNDP) หน่วยงานระดับชาติหรื อบางครั้งถูกเรี ยกว่าหน่วยงานดาเนินการจะร่ วมงาน
กับ หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง (Accredited Entity (ies)) เพื่อพัฒนาร่ าง (เรี ยกว่าเอกสารเชิงหลักการสาหรับ GCF และกรอบ
ตัวบ่งชี้โครงการสพหรับ GEF) หน่วยประสานงานหลักของประเทศไทยควรได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างรวดเร็ ว และได้รับข้อมูล
อย่างต่อเนื่ องในระหว่างการพัฒนาโครงการ จากนั้นจึงเตรี ยมเอกสารยืนยันทางกฎหมายซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการที่จะ
เสนอต่อไป
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ภาคผนวก 1: สรุ ปนโยบายป่ าไม้แห่งชาติของไทย
วัตถุประสงค์ของนโยบายป่ าไม้แห่งชาติมีดงั ต่อไปนี้
1) เพื่อให้ประเทศไทยมีพ้นื ที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
2) เพือ่ หยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) เพื่อให้มีการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรป่ าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างเหมาะสม ยัง่ ยืน เป็ นธรรม
และเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชี วิตของประชาชน โดยคานึ งถึงความสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่ งแวดล้อม
4) เพื่อให้ระบบการบริ หารทรัพยากรป่ าไม้มีประสิ ทธิ ภาพบนพื้นฐานองค์ความรู ้และนวัตกรรม รวมทั้งกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของทุกภาคส่วน
นโยบาย 24 ข้อนั้น แบ่งเป็ น 3 ด้านหลัก ได้แก่ (1) ด้านการจัดการป่ าไม้ (2) ด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริ การ
จากป่ าไม้ และอุตสาหกรรมป่ าไม้ และ (3) ด้านการพัฒนาระบบบริ หารและองค์กรเกี่ยวกับการป่ าไม้
นโยบายด้ านการจัดการป่ าไม้
1) เชื่ อมโยงการทางานของภาครัฐในการบริ หารจัดการป่ าไม้ทุกระดับให้มีเอกภาพและประสานกันตาม ห่ วงโซ่ การพัฒนา
ระหว่างการบริ หารราชการทุกระดับรวมทั้งมีการประสานความร่ วมมือและพัฒนากลไกหรื อเครื่ องมือ ในการสนับสนุนให้เกิด
การบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาป่ าไม้ของชาติในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยดาเนินการ อย่างมีเป้าหมายและต่อเนื่อง
2) กาหนดให้มีพ้นื ที่ป่าไม้ทวั่ ประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศประกอบด้วย

2.1) ป่ าอนุรักษ์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ
2.2) ป่ าเศรษฐกิจและป่ าชุมชนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ
โดยกาหนดให้เพิม่ และพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ท้ งั ป่ าอนุรักษ์ ป่ าเศรษฐกิจและป่ าชุมชน ให้ได้ตามเป้าหมาย ภายใต้กรอบเวลา
ที่กาหนดในแผนแม่บทพัฒนาการป่ าไม้แห่งชาติ
3) จาแนกพื้นที่ ป่าไม้เพื่อการบริ หารจัดการในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่ พร้ อมทั้งกาหนด แนวทางการ
บริ หารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่ าไม้ในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม
4) ปรับปรุ งแนวเขตที่ดินป่ าไม้ทุกประเภทของรัฐให้ชดั เจนและมีเอกภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสม
โดยคานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5) พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่ าไม้ท้ งั ในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่ให้มีมาตรฐาน เอกภาพ ทันต่อ
สถานการณ์ ครอบคลุมพื้นที่ ป่าไม้ทุกประเภท และเชื่ อมโยงกับข้อมูลด้านเศรษฐกิ จ สังคม และ ทรั พยากรอื่ นของ
ประเทศและกาหนดหน่วยงานหรื อคณะบุคคลผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจนและเหมาะสม
6) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นบทบาทและหน้าที่ของทุกภาคส่ วนให้มีจิตสานึ กและส่ วนร่ วม รวมทั้ง รับผิดชอบในการ
อนุรักษ์การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
7) หยุดยั้งและป้ องกันการทาลายทรัพยากรป่ าไม้ในที่ดินป่ าไม้ของรัฐทุกรู ปแบบให้มีประสิ ทธิภาพ โดยกาหนดตัวชี้ วดั
ความสาเร็ จของการดาเนินงานที่ชดั เจน
8) บริ หารจัดการป่ าอนุ รักษ์เพื่อการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง ชี วภาพรวมทั้ง
ป้องกันภัยธรรมชาติต่าง ๆ และรักษาสภาพธรรมชาติที่สวยงามหรื อมีจุดเด่นเฉพาะตัว โดยให้คงไว้ซ่ ึ ง สภาพธรรมชาติ
รั ก ษาดุ ล ยภาพของระบบนิ เ วศให้ ม ากที่ สุ ด ซึ่ งการใช้ป ระโยชน์ ต้อ งกระท าเท่ า ที่ จ าเป็ นตามศัก ยภาพ หรื อ ขี ด
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาการวิจยั และนันทนาการ
9) จัดระเบียบและแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ การครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ที่ดินป่ าไม้ของ รัฐอย่างเหมาะสม
เป็ นธรรมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและคานึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศป่ าไม้และ สิ่ งแวดล้อมจากการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินป่ าไม้โดยให้แล้วเสร็ จภายใต้กรอบเวลา
10) พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่ าไม้อย่างเหมาะสม
11) ฟื้ นฟูป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์โดยกาหนดพื้นที่เป้ าหมายในการฟื้ นฟูอย่างชัดเจน และต่อเนื่ อง มี
การติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ ผลการดาเนิ นงานต่อสาธารณะ บนพื้นฐานการมีส่วนร่ วมของ ทุกภาคส่ วนและ
กาหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น
12) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดการป่ าชุ มชนให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถอานวยประโยชน์ต่อชุ มชน สร้ างความ
ตระหนักในการอนุ รั กษ์ป่าไม้ของประชาชน เป็ นส่ วนส่ งเสริ มให้ชุมชนและท้องถิ่ นเข้มแข็ง และเป็ น การพัฒนา
ทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
13) พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าทั้งระบบ รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าอย่างเป็ น รู ปธรรม และสัตว์
ป่ าได้รับการคุม้ ครองรักษาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบนิเวศสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมของ
ประเทศ
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นโยบายด้ านการใช้ ประโยชน์ ผลิตผลและการบริการจากป่ าไม้ และอุตสาหกรรมป่ าไม้
1) ส่ งเสริ มการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งในที่ดินของรัฐที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และในที่ดิน กรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิ
ครอบครองที่มิใช่ของรัฐให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไม้และตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ใน ทุกภาคส่ วน
2) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นอุตสาหกรรมที่ ใช้ผลิ ตผลจากป่ าไม้ครบวงจรในทุกระดับ และพัฒนาเศรษฐกิ จ จากฐาน
ทรัพยากรป่ าไม้อย่างเหมาะสมและเป็ นรู ปธรรม
3) พัฒนาและส่ งเสริ มการรั บรองป่ าไม้ตามมาตรฐานการรับรองป่ าไม้ให้เป็ นที่ ยอมรั บและได้รับการ รั บรองทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล
4) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้ประโยชน์การบริ การจากป่ าไม้อย่างสมดุลยัง่ ยืน และเกื้อกูลระบบนิเวศ
นโยบายด้ านการพัฒนาระบบบริหารและองค์ กรเกี่ยวกับการป่ าไม้
1) ปรับปรุ งโครงสร้างองค์กรเกี่ยวกับการป่ าไม้ให้สามารถบริ หารจัดการป่ าอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจและ ป่ าชุมชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยมีขนาดที่เหมาะสม ลดความซ้ าซ้อน และปรับปรุ งวิสัยทัศน์ภารกิจหรื อพันธกิจ ของหน่วยงานภาครัฐ
ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ
นโยบายป่ าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่ าไม้แห่งชาติอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) พัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ให้กบั ประชาชนและ
การบริ การอื่นๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพสะดวก รวดเร็ ว โปร่ งใสโดยนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม
3) พัฒนาและส่ งเสริ มให้มี ธรรมาภิบาลในการบริ หารงานป่ าไม้ท้ งั ระบบอย่างเป็ นรู ปธรรมโดยภาครัฐ มีการบริ หาร
อัตรากาลังที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม บุคลากรภาครัฐยึดค่านิ ยมในการทางาน เพื่อประชาชน และประเทศ มี
คุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
4) พัฒ นาบุค ลากรภาครั ฐที่ ปฏิ บัติ งานด้า นทรั พ ยากรป่ าไม้ทุกระดับให้มีค วามเป็ นมื ออาชี พ ในงานป่ าไม้ มี ค วาม
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการของบุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานคุม้ ครอง รักษา ทรัพยากร ป่ าไม้
ในภาคสนามให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิและไม่น้อยกว่าบุคลากรสายงานอื่ นที่มีลกั ษณะงาน คล้ายคลึง
กัน
5) กาหนดให้มียุทธศาสตร์ หรื อแผนการวิจยั ภาคป่ าไม้ในนโยบายยุทธศาสตร์ หรื อแผนการวิจยั ระดับชาติ และ/หรื อ
พิ จ ารณาจัด ตั้ง สถาบัน วิ จัย ป่ าไม้ใ นระดับ ชาติ ร วมทั้ง สนับ สนุ น และพัฒ นางานวิ ช าการ วิ จัย และนวัต กรรม ให้
ตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่ าไม้ท้ งั ระบบ
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6) ปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการป่ าไม้และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับ
บริ บทของสังคมและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการป่ าไม้ท้ งั ระบบ รวมทั้ง
พัฒนาการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เท่าเทียม และนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพ
การบังคับใช้กฎหมาย
7) ให้มีคณะกรรมการนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ ที่จดั ตั้งเป็ นการถาวรโดยกฎหมาย มีหน้าที่และอานาจ ในการกาหนด
นโยบายและแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ของประเทศทั้งระบบรวมทั้งกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประสานและ
ให้คาแนะนาแก่ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณาจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายป่ าไม้แห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายป่ าไม้แห่งชาติ
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ภาคผนวก 2: มาตรการและเครื่ องมือของ UNFF13
มาตรการด้านป่ าไม้ขององค์กรสหประชาชาติ (UNFI) มีพ้ืนฐานอยู่บนองค์ประกอบสาคัญเจ็ดด้านของการจัดการป่ าไม้อย่าง
ยัง่ ยืน ซึ่งประกอบด้วย
1. ขนาดของทรัพยากรป่ าไม้
2. ความหลากหลายทางชีวภาพของป่ าไม้
3. สภาพและความสมบูรณ์ของป่ าไม้
4. การให้ผลผลิตของป่ าไม้
5. การปกป้องป่ าไม้
6. หน้าที่ทางสังคมเศรษฐกิจของป่ าไม้
7. กรอบทางกฎหมาย นโยบาย และองค์กร
มาตรการด้ านป่ าไม้ขององค์กรสหประชาชาติ (UNFI) มีนโยบายระดับชาติและมาตรการ 25 ประการในการส่ งเสริมการจัดการ
ป่ าไม้ อย่างยั่งยืน ดังนี้
1. พัฒนาและนาแผนการป่ าไม้แห่งชาติ หรื อกลยุทธ์อื่น ๆ ที่นาไปสู่การจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
2. ให้ความสาคัญกับ 7 ด้านสาคัญของการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
3. มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในโครงการที่มีผลต่อป่ าไม้
4. กาหนด/ใช้นโยบายที่สนับสนุนการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน เพื่อให้เกิดสิ นค้าและบริ การ เพื่อลดความยากจนและพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชนชนบท
5. สนับสนุนการผลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. สนั บ สนุ น การป้ อ งกัน และการน าภู มิ ปั ญ ญาดั้ง เดิ ม เกี่ ย วกับ การป่ าไม้ม าใช้ ใ นการปฏิ บัติ รวมถึ ง การแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
7. การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วดั และการนาไปใช้ดาเนินการเพื่อการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน

13

8.

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน และชุมชน รวมทั้งการจัดการป่ าไม้ประเภทอื่น ๆ

9.

พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินโดยคานึงถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งหมด

10.

ส่งเสริ มให้ตระหนักถึงคุณค่าต่าง ๆ จากป่ าไม้และวิธีการสะท้อนให้เห็นคุณค่าเหล่านั้นสู่ตลาด

ที่มา : https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2018/08/UN_Forest_Instrument.pdf
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11.

สนับสนุนนโยบายและโครงการที่มีส่วนร่ วมโดยหลายภาคส่ วน เพื่อนาส่ วนของกิจการป่ าไม้เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการตัดสิ นใจระดับชาติ

12.

บูรณาการโครงการหรื อกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับ การจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนเข้ากับกลยุทธ์การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน เช่น
กลยุทธ์การลดความยากจน (PRSs)

13.

ริ เริ่ มหรื อเสริ มสร้างโครงการที่มีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

14.

ทบทวนและปรับปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับป่ าไม้ เพิ่มความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่ าไม้ มีธรรมาภิบาล

15.

ตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้ท้งั ที่เกิดจากภัยธรรมชาติและฝี มือมนุษย์

16.

พัฒนาหรื อขยายและคงไว้ซ่ ึงเครื อข่ายในการปกป้องพื้นที่ป่า และประเมินสภาพและบริ หารประสิ ทธิ ภาพของพื้นที่ป่า
ซึ่งได้รับการปกป้อง

17.

ประเมินสภาพและประสิ ทธิภาพของการบริ หารบริ เวณที่ได้รับการปกป้องอยูแ่ ล้ว

18.

ให้การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ และการวิจยั เพื่อให้ การจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนมีความก้าวหน้า มีการนาผูเ้ ชี่ยวชาญทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายป่ าไม้และโครงการที่เกี่ยวข้อง

19.

ส่งเสริ มการพัฒนาหรื อนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ รวมถึงการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น

20.

ส่งเสริ มความเข้าใจของสาธารณชนในเรื่ องความสาคัญและประโยชน์ของการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน

21.

ส่งเสริ มการเข้าถึงและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การเสริ มความรู ้และฝึ กอบรม เพื่อการนาการจัดการป่ า
ไม้อย่างยัง่ ยืนไปใช้

22.

สนับสนุนการศึกษา ฝึ กอบรม และหลักสู ตรเพิ่มเติมสาหรับชุมชนท้องถิ่นและดั้งเดิม ผูท้ ี่ทางานเกี่ยวกับป่ าไม้ และผูท้ ี่
เป็ นเจ้าของป่ าไม้

23.

ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของกลุ่มสาคัญหลักในชุมชนท้องถิ่น เจ้าของป่ า และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง

24.

สนับสนุนให้ภาคเอกชนและองค์กรของพลเรื อนเข้าร่ วมดาเนินการโดยใช้กลไก เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ

25.

สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและตลาด ในระดับครัวเรื อน ผูเ้ ป็ นเจ้าของป่ ารายย่อย และชุมชน
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