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คํานํา 

 

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่นําไปสู่ความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรป่า ระบบนิเวศป่าไม้และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และนําไปสู่ปัญหาน้ําท่วม นํ้าแล้ง 
ซึ่งภาครัฐมีแนวทางการอนุรักษ์ป่าเพ่ือแก้ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่ามาอย่างต่อเน่ือง แต่การดําเนินการโดยใช้
ทรัพยากรและกลไกของรัฐในการปกป้องและดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าที่ผ่านมายังมีข้อจํากัด ดังน้ัน จึงจําเป็นที่
ภาครัฐต้องหากลไกการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า และระดมทุนจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
ระบบนิเวศป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือใช้ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าและระบบนิเวศป่าไม้อย่างย่ังยืนภายใต้การ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ร่วมกัน 

แนวทางการศึกษานี้จึงทําการศึกษารูปแบบมาตรการทางการคลังเพ่ือนําไปสู่การระดมทุนจาก
ภาคเอกชนและประชาชนที่ได้ประโยชน์จากป่าไม้และระบบนิเวศ ด้วยการออกพันธบัตรป่าไม้ เพ่ือนําไปใช้ใน
การฟื้นฟูและป้องกันพ้ืนที่ป่าของประเทศ โดยการศึกษาประโยชน์ที่พึงได้รับจากป่าไม้และระบบนิเวศป่า
โดยประมาณการเป็นมูลค่าเบ้ืองต้น และศึกษารูปแบบและแนวทางการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้สําหรับ
ประเทศไทย และปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมหรืออุปสรรคในการออกพันธบัตรป่าไม้ เพ่ือนําไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อไป อย่างไรก็ตาม การศึกษาน้ีเป็นงานวิจัยเร่ิมต้นของการศึกษารูปแบบการดําเนินการของ
พันธบัตรป่าไม้ และเป็นการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจของรายรับเบ้ืองต้นเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบายในการดําเนินการผลักดันกลไกพันธบัตรป่าไม้ต่อไป 

รายงานฉบับน้ี ประกอบด้วย สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ การทบทวนการดําเนินการที่
เกี่ยวข้องกับพันธบัตรป่าไม้ของต่างประเทศและประเทศไทย กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอกพันธบัตรไทย 
รายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ รูปแบบการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ และข้อเสนอแนะการดําเนินการพันธบัตร
ป่าไม้ของประเทศไทย 

 

         คณะผู้วิจัย 
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รายละเอียดโครงการ : 
ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่นําไปสู่ความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรป่า ระบบนิเวศป่าไม้และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และนําไปสู่ปัญหาน้ําท่วม 
นํ้าแล้ง ซึ่งภาครัฐมีแนวทางการอนุรักษ์ป่าเพ่ือแก้ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่ามาอย่างต่อเน่ือง โดยป้องกันการ
บุกรุกพ้ืนที่ป่า ได้แก่ การยกเลิกสัมปทานการทําไม้ การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า การประกาศพ้ืนที่
อนุรักษ์ การป้องกันและควบคุมไฟป่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่า การเฝ้า
ระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า การปลูกป่าทดแทน การอนุรักษ์ป่าควบคู่กับการรักษาความเป็น
ชุมชนเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม การดําเนินการโดยใช้ทรัพยากรและกลไกของรัฐในการ
ปกป้องและดูแลรักษาพื้นที่ป่าที่ผ่านมายังมีข้อจํากัด ดังน้ัน จึงจําเป็นที่ภาครัฐต้องหากลไกใหม่ในการเร่ง
ระดมทรัพยากรและให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์พ้ืนที่ป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยการระดมทรัพยากรกรจากภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ประโยชน์จากการมีพ้ืนที่ป่าไม้และระบบนิเวศป่าที่ทํา
หน้าที่เป็นแหล่งต้นนํ้า การอนุรักษ์ดินและนํ้า แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งกักเก็บและดูดซับ
คาร์บอน และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ บนพ้ืนฐานของหลักการผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย หรือ Beneficiaries 
Pay Principle โดยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันระหว่างกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากป่า กับกลุ่มคนผู้ดูแล
รักษาพ้ืนที่ป่า ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์จากป่าต้อง “จ่าย” เพ่ือให้ผู้ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูป่าทํากิจกรรมที่ทําให้
เกิดความสมดุลของระบบนิเวศป่าอย่างย่ังยืน 

แนวทางการศึกษาน้ีจึงทําการศึกษารูปแบบมาตรการทางการคลังเพ่ือนําไปสู่การระดมทุนจาก
ภาคเอกชนและประชาชนที่ได้ประโยชน์จากป่าไม้และระบบนิเวศ ด้วยการออกพันธบัตรป่าไม้ เพ่ือนําไปใช้
ในการฟื้นฟูและป้องกันพ้ืนที่ป่าของประเทศ โดยการศึกษาประโยชน์ที่พึงได้รับจากป่าไม้และระบบนิเวศ
ป่าโดยประมาณการเป็นมูลค่าเบ้ืองต้น และศึกษารูปแบบและแนวทางการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้
สําหรับประเทศไทย และปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมหรืออุปสรรคในการออกพันธบัตรป่าไม้ เพ่ือนําไปสู่การ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อไป 

ผลการศึกษารูปแบบพันธบัตรป่าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและรักษาระบบนิเวศป่าไม้ที่เหมาะสมสําหรับ
บริบทของสังคมไทยควรมีองค์ประกอบที่สําคัญหลายประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง การดําเนินงานด้าน
พันธบัตรป่าไม้ต้องมีกฎหมายรองรับ และการจัดต้ังองค์กรกลางเพ่ือทําหน้าที่ในการบริหารจัดการและการ
ออกพันธบัตรป่าไม้ ดังน้ันกฎหมายท่ีเก่ียวข้องคือการออกกฎหมายจัดต้ังองค์กรน้ีเพ่ือให้มีอํานาจหน้าที่ใน
การออกพันธบัตรป่าไม้ได้ และสร้างกลไกที่เป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีกฎหมายเป็นของตนเอง 
สามารถออกพันธบัตรเพ่ือระดมทุนได้ที่ได้จากผู้ลงทุนไปสนับสนุนกิจกรรมในการปลูกป่า และดูแลรักษาป่า
เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และจ่ายผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนตามสัญญา รวมทั้งมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การจัดต้ังองค์การมหาชนเพ่ือทําหน้าที่ออก
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พันธบัตรยังมีความยุ่งยากและอุปสรรคในการดําเนินการซึ่งต้องใช้เวลานานในการจัดต้ัง ประการที่สอง 
การดําเนินการที่เน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าเน่ืองจากป่าที่ถูกทําลายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติส่วนมากมีคน
ครอบครองพ้ืนที่อยู่แล้ว โดยการปลูกป่าเพ่ิมที่เน้นรูปแบบที่ไม่ต้องย้ายคนออกจากพ้ืนที่แต่จ้างเป็นแรงงาน
ในการปลูกและบํารุงรักษาป่า และให้มีส่วนร่วมในการรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดําเนินการ 
รูปแบบการดําเนินการปลูกป่าและการดูแลพ้ืนที่ป่าไม้ภายใต้การจัดการป่าชุมชน การปลูกป่าเศรษฐกิจ
หรือการปลูกสวนป่า เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอในการดํารงชีวิต และให้บริการทางสังคมท่ีดีแก่ชุมชนในพ้ืนที่ 
รวมถึง การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพและสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นด้วย 
ประการที่สาม การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบปัจจุบันให้เอ้ืออํานวยต่อดําเนินการป่าไม้เชิงพาณิชย์
เพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ และประการที่สี่ การจัดเก็บรายได้จากผู้ที่ได้ประโยชน์จากการ
ปลูกป่าหรือฟ้ืนฟูสภาพป่า โดยผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้ตลอดอายุพันธบัตรจึงต้องมีความคุ้มค่า 
และสามารถนําไปจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อพันธบัตรเมื่อครบกําหนดเวลาได้ โดยหลีกเลี่ยงการดําเนินการ
มีผลกระทบต่อกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ตํ่า ทั้งน้ี เพ่ือให้มูลค่าผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกป่า
เบ้ืองต้นที่คุ้มค่าตลอดอายุพันธบัตร 15 ปี ในพ้ืนที่ป่าปลูก 1.05 ล้านไร่ ต้องจัดเก็บรายรับจากหลายแหล่ง 
ได้แก่ 1) รายรับจากการทําไม้อย่างย่ังยืน โดยประเมินปริมาณเน้ือไม้จากป่าที่ปลูกขึ้นใหม่ และมีการตัดไม้
หมุนเวียนแบบย่ังยืน และลดการนําเข้าไม้ ซึ่งทําให้มีรายได้จากการทําไม้อย่างย่ังยืนในพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ  
2) รายรับจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยประเมินจากความสามารถในการเก็บกัก
คาร์บอนในพ้ืนที่ป่าที่ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งนําคาร์บอนเครดิตไปขายในตลาดคาร์บอน 3) รายรับ
จากประโยชน์ที่มีสภาพต้นนํ้าดีขึ้น เช่น การเก็บค่านํ้าโดยหักจากราคาค่านํ้าปกติจากผู้ใช้นํ้ารายใหญ่
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการนํ้าในภาคประชาชนในช่วงฤดูแล้ง 4) รายรับจาก
งบประมาณด้านการป้องกันปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง ซึ่งเงินที่ประหยัดได้ในการแก้ปัญหาน้ําท่วมและน้ํา
แล้งจะลดลงเมื่อสภาพป่ามีความสมดุลมากขึ้น 5) รายรับจากการเก็บภาษีคาร์บอนจากการใช้นํ้ามัน
เช้ือเพลิงที่ผลิตจากฟอสซิล 6) รายรับจากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ รายได้จากการเก็บค่าเข้า
ชมอุทยาน และค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับนักท่องเที่ยว และ7) รายรับจากงบประมาณการปลูกป่าและ
ฟ้ืนฟูป่า ซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณในการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าของภาครัฐ 

อย่างไรก็ตาม การดําเนินการพันธบัตรป่าไม้เป็นเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยสร้างสมดุลให้กับ
ทรัพยากรป่าไม้ และนํามาใช้ระดมทุนจากนักลงทุนภาคเอกชนและประชาชนที่สนใจได้มากขึ้นโดยมี
ผลตอบแทนแก่ผู้ซื้อพันธบัตรเมื่อครบกําหนดเวลา อีกทั้งการลงทุนพันธบัตรป่าไม้ในภาคเอกชนยังเป็น
เครื่องมือสร้างภาพลักษณ์องค์กรในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม และนําเงินที่ได้จากการซื้อ
พันธบัตรเพื่อทํากิจกรรมในการดูแลรักษาพ้ืนที่ป่า ได้แก่ การเพ่ิมการคุ้มครองไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ใน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และการปลูกป่าทดแทนและจัดระบบการปลูกป่าที่เหมาะสมและสามารถเพ่ิมมูลค่าได้ใน
พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีการดําเนินการต้องสร้างกลไกที่เป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายที่
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เก่ียวข้อง อีกทั้งพันธบัตรป่าไม้ยังสามารถทําควบคู่ไปได้กับกิจกรรมปลูกป่าหรืออนุรักษ์ป่าอ่ืนๆ ที่
ดําเนินการอยู่แล้ว เช่นธนาคารต้นไม้ ซึ่งมีหน่วยการดูแลเป็นรายต้นไม้ แต่พันธบัตรป่าไม้เน้นการปลูก
ต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเป็นรายผืนป่า ทั้งน้ี การศึกษาน้ีเป็นงานวิจัยเริ่มต้นของการศึกษารูปแบบการ
ดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้ และเป็นการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจของรายรับเบ้ืองต้นเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการดําเนินการผลักดันกลไกพันธบัตรป่าไม้ต่อไป 

คําหลัก : 
พันธบัตรป่าไม้, ผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย, รายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ 
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namely, a ban on timber concession, reforestation activities, establishing new forest 
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conservation areas, a control on forest fire, as well as people participation in forest 
protection and conservation. Owing largely to many bureaucratic obstacles these 
government efforts to curb deforestation have not been very successful. For this reason, 
it is essential for Thailand to search for a more effective mechanism in protecting and 
conserving its forests.  

The newly proposed forest management mechanism for Thailand will place an 
emphasis on public participation, resource mobilization and the beneficiary-pays 
principle. The deployment of the beneficiary-pay principle will enable the government to 
draw resources from those who benefit from forest ecosystems, namely, water users, 
timber buyers, eco-tourists, carbon credit buyers as well as the beneficiaries of 
biodiversity resources. 

This study aims to develop a fiscal framework for resource mobilization that can 
be used for forest conservation and reforestation in Thailand. The fiscal framework will be 
based on the beneficiary-pays principle (BPP) or the payment for ecosystem service (PES) 
where those who benefit from the forest ecosystem need to make appropriate 
contribution to reforestation and forest conservation. This fiscal framework involves 
issuance of a government bond to the public – the forest bond. The revenue from sale 
of this forest bond will be used for reforestation and forest conservation programme. The 
repayment when the forest bond reaches maturity will be met by revenue collected 
from the beneficiaries of forest ecosystem, namely, water users, eco-tourists, timber 
users, carbon credit or flood control.  

The study findings show the following:  

1) The forest bond mechanism must be supported by adequate laws and 
regulations. New laws must support the establishment of a new agency 
overseeing bond issuance, reforestation and forest conservation programme 
and revenue collection. 

2) Reforestation activities must be carried out with close collaboration with the 
local communities. After deforestation, many encroached forests have been 
occupied by the local villagers who are now growing commercial crop in the 
forest reserves. The concept of forest multiple-use ought to be adopted in the 
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reforestation programme where the local villagers can switch from commercial 
crops to timber production. 

3) Laws and regulation on commercial timber plantation must be revised so as 
to liberalize timber production, transportation and processing. 

4) Source of revenue to be used for paying back when the bonds reach maturity 
are: a) revenue from sustainable timber cutting, b) carbon credit revenue from 
carbon sequestration, c) government saving from the reduction of flood 
protection expenditure and reduction of drought compensation expenditure, 
d) revenue from carbon tax, e) eco-tourism activities and f) the government 
revenue for reforestation and forest conservation.   

This report provides an initial investigation into the possibility of adopting the 
forest bond system in Thailand. The initial investigation shows that the forest bond 
system provides a promising solution to deforestation and forest ecosystem destruction 
as it will help strengthen the fiscal structure of forest management in Thailand. In 
addition, the investment in this forest bond will also attract the interest of the private 
sector as it will serve as a form of corporate social responsibility. The forest bond system 
will also complement other reforestation mechanisms in Thailand, such as, the tree bank 
programme. Additional research is, however, needed to provide further support to the 
forest bond system, such as, the appropriate financial arrangement and the legal 
requirement for the forest bond system in Thailand. 

Keywords  
Forest Bond, Payment for Environmental Service, Benefit of Forest Ecosystem 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แนวทางการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้สําหรับประเทศไทย 

1. บทนํา 
ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเน่ือง ทําให้พ้ืนที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว 

จากปี พ.ศ. 2504 มีพ้ืนที่ป่า 171.0 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 53.3 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ ลดลงเหลือ 
107.6 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.6 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2552 จากการสํารวจของกรมป่าไม้ 
ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า มีพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกถึง 19,605 ไร่ จําแนกเป็นพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกใหม่ 17,221 ไร่ 
และพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกเดิม 2,384 ไร่ มูลค่าความเสียหายรวมท้ังสิ้น 1,319 ล้านบาท (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2553) 1 
นอกจากน้ี ในพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีพ้ืนที่ 64.8 ล้านไร่ มีการบุกรุกพ้ืนที่กว่า 22,676 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 และ
จากการสํารวจการครอบครองพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ปี พ.ศ. 2541-2551  พบว่า มีราษฎรเข้าไปครอบครองเพ่ือ
อยู่อาศัย 2.2 ล้านไร่ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 2552) 2 

การลดลงของพ้ืนที่ป่า และความเสื่อมโทรมของป่า มีสาเหตุจากการเพิ่มของประชากรและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให้มีความต้องการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และการใช้ที่ดินเพ่ิมขึ้น เกิดการบุก
รุกป่าเพ่ืออยู่อาศัยและทําการเกษตร การเปลี่ยนพ้ืนที่ป่าเพ่ือเป็นพ้ืนที่ท่องเท่ียว การซื้อที่ดินเก็งกําไร การ
พัฒนาโครงการรัฐโดยการสร้างเข่ือนและตัดถนน และการเกิดไฟป่า รวมถึงการตัดไม้เพ่ือการค้า อย่างไรก็
ตามปัญหาการสูญเสียพ้ืนที่ป่าที่เกิดขึ้น นําไปสู่ปัญหาอื่นๆ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล เช่น การขาดแหล่งวัตถุดิบในการดํารงชีวิต ได้แก่ อาหาร และยา ความ
เสียหายจากเหตุการณ์นํ้าท่วม นํ้าแล้ง และดินถล่ม รวมถึงปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ดังน้ันเพ่ือให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและลดการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจึงควรเร่งดําเนินการเพ่ือให้เกิดการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 

ภาครัฐมีแนวทางการอนุรักษ์ป่าเพ่ือแก้ปัญหาการบุกรุกป่ามาอย่างต่อเน่ือง โดยป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า ได้แก่ การยกเลิกสัมปทานการทําไม้ การปลูกป่าและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า การประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์  

                                           
1  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2553. เอกสารประกอบการ

สัมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ เร่ือง การบูรณาการและประสานความร่วมมือภาครัฐและภาค
ประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ. 

2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช. 2552. ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2552. สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ. 
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การป้องกันและควบคุมไฟป่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่า  การเฝ้าระวังและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่า การปลูกป่าทดแทน การอนุรักษ์ป่าควบคู่กับการรักษาความเป็นชุมชน
เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง แต่กระนั้นก็ตามมาตรการเพ่ือดูแลรักษาพื้นที่ป่าดังกล่าวยังมีข้อจํากัด ดังน้ัน  
จึงจําเป็นที่ภาครัฐต้องหากลไกใหม่ในการเร่งระดมทรัพยากรและให้ภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์พ้ืนที่ป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดังน้ันแนวทางการศึกษานี้จึงทําการศึกษารูปแบบมาตรการทางการคลังเพ่ือนําไปสู่การระดมทุนจาก
ภาคเอกชนและประชาชนที่ได้ประโยชน์จากป่าไม้และระบบนิเวศ ด้วยการออกพันธบัตรป่าไม้ เพ่ือนําไปใช้
ในการฟ้ืนฟูและป้องกันพ้ืนที่ป่าของประเทศ ทั้งน้ี การที่โครงการพันธบัตรป่าไม้จะประสบความสําเร็จตาม
หลักการท่ีกล่าวข้างต้นน้ัน จําเป็นต้องมีการศึกษาถึงรายละเอียดของการดําเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการดําเนินการผลักดันกลไกพันธบัตรป่าไม้ต่อไป 

2. วิธีการศึกษา 
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประโยชน์ที่พึงได้รับจากป่าไม้ ทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงินและที่ไม่ได้

อยู่ในรูปของตัวเงิน และเพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้สําหรับประเทศ
ไทย และปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมหรืออุปสรรคให้การออกพันธบัตรป่าไม้ เพ่ือนําไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้อย่างย่ังยืนต่อไป 

การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีการทบทวนรูปแบบและแนวทางการดําเนินการที่
เก่ียวข้องกับพันธบัตรป่าไม้ในต่างประเทศ ได้แก่ การศึกษารูปแบบพันธบัตรป่าไม้ของประเทศบราซิล และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับการทบทวนการดําเนินการในประเทศไทย ได้แก่ โครงการศึกษาการปลูก
ต้นไม้เพ่ือเป็นทุนระยะยาว และโครงการธนาคารต้นไม้ ซึ่งปัจจุบันมีการดําเนินการแล้วในหลายพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ และการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์องค์กรที่เก่ียวข้อง และการเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมา
ให้ข้อมูล และการสํารวจข้อมูลในระดับพ้ืนที่ที่มีการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปลูกป่าและการดูแล
อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าในรูปแบบต่างๆ 

การประเมินประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรป่าไม้จากการเป็นแหล่งต้นนํ้า แหล่งอนุรักษ์ดินและนํ้า 
แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งดูดซับคาร์บอน และแหล่งสันทนาการ เพ่ือนํามาจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับผู้ซื้อพันธบัตรป่าไม้ รวมถึงการประเมินมูลค่าผลตอบแทนทางการเงินเบ้ืองต้น โดยการประเมินมูลค่า
ต้นทุนการปลูกป่าและการทําไม้ และการประเมินมูลค่าประโยชน์ที่ได้จากป่าไม้หรือรายรับจากระบบนิเวศ 
ประมาณการความคุ้มค่าของการมีป่าไม้ในเบ้ืองต้น และศึกษาปัจจัยสนับสนุนและข้อจํากัดของรูปแบบการ
ดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้สําหรับประเทศไทยโดยการทบทวนและศึกษาด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องในการ
ดําเนินการพันธบัตรป่าไม้และรูปแบบองค์กรในการบริหารจัดการพันธบัตรป่าไม้ 
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3. ผลการศึกษา 
กรอบการศึกษารูปแบบการดําเนินพันธบัตรป่าไม้ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการระดมทุนในตลาดเงินจาก

ภาคส่วนต่างๆ ตามหลักการ PES (Payment for Environmental Service) เพ่ือให้ประเทศมีทรัพยากร
เพียงพอในการรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ โดยประชาชนที่ได้ประโยชน์จากป่าหรือระบบนิเวศจะต้องเป็นผู้ร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย ซึ่งต้องมีการจัดเก็บรายได้เพ่ือนํามาจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ซื้อพันธบัตร และมี
องค์กรในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม รวมถึงการกําหนดกิจกรรมในการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ 

กรอบแนวคิดของประโยชน์ที่พึงได้รับจากป่าไม้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
ประโยชน์ที่อยู่ในรูปของตัวเงิน (monetary benefits) และประโยชน์ซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน (non-
monetary benefits) สําหรับประโยชน์ที่อยู่ในรูปของตัวเงินน้ัน มูลค่าทางการเงินของป่าเขตร้อนใน
ปัจจุบันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ การขยายตัวของราคาที่ดิน (land appreciation) รายได้
จากการขายเน้ือไม้ (sale of timber products) และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากป่าประเภทอ่ืนๆ 
(sale of non-timber products) สําหรับประโยชน์ซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงินน้ัน ประกอบด้วย การ
จัดการบริการของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มนํ้า (watershed management) การดํารงไว้ซึ่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (biodiversity protection) การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon sequestration) 
การป้องกันปัญหานํ้าท่วมและภัยแล้ง เป็นต้น ปัจจัยสําคัญที่กําหนดศักยภาพในการใช้พันธบัตรป่าไม้ใน
การระดมทุนจากภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ คือ ปริมาณ (scale) ระยะเวลา (timing) และคุณภาพ 
(quality) ของกระแสเงินสดที่ได้จากประโยชน์ของป่าไม้ 

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้แบ่งประเภทป่าเป็นป่าเศรษฐกิจ และป่าอนุรักษ์ เพ่ือการจัดเก็บรายรับ
จากประโยชน์ที่ได้จากป่าอย่างเหมาะสม ซึ่งการประเมินมูลค่าผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้เบ้ืองต้น
แบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 พบว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้สุทธิ ใน
พ้ืนที่ป่าปลูก 1.05 ล้านไร่ ระยะเวลา 15 ปี เท่ากับ – 6,038 ล้านบาท ซึ่งมีค่าติดลบ อย่างไรก็ตาม มูลค่า
รายรับของป่ายังไม่ได้รวมประโยชน์ทางอ้อมของทรัพยากรป่าไม้อีกหลายด้านเช่น แหล่งต้นนํ้าลําธาร 
แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแม้ทางเลือกน้ีจะไม่คุ้มค่าในการทําโครงการปลูกป่าอย่างไรก็ตามยัง
ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกป่าต่อไป ทางเลือกที่ 2 มีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทาง
การเงินของป่าไม้สุทธิ เท่ากับ 25,220 ล้านบาท ซึ่งการปลูกป่า 1.05 ล้านไร่ในระยะเวลา 15 ปี มีความ
คุ้มค่าในการระดมทุนเพ่ือจัดทําพันธบัตรป่าไม้ และทางเลือกที่ 3 มีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทาง
การเงินของป่าไม้สุทธิ เท่ากับ 25,457 ล้านบาท โดยรวมรายรับจากระบบนิเวศป่าไม้จากทั้ง 7 แหล่ง 
(ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2) ซึ่งการปลูกป่า 1.05 ล้านไร่ในระยะเวลา 15 ปี มีความคุ้มค่าและแสดงว่า
ทรัพยากรป่าไม้มีคุณค่าที่ต้องรักษาและส่งเสริมให้มีการดําเนินการอนุรักษ์ให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
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1) รายรับจากการทําไม้อย่างย่ังยืน โดยประเมินปริมาณเน้ือไม้จากพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกและต้องปลูกป่า
เพ่ิมคิดเป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ป่าที่ปลูกเพ่ิม ซึ่งป่าที่ปลูกเพ่ิมน้ีจะให้มีรายได้จากการทําไม้อย่าง
ย่ังยืนในพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 

2) รายรับจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การขายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้  หรือการเข้า
ร่วมในโครงการ REDD-plus (Reducing Emission from Deforestation and Forest 
Degradation in Developing Countries) โดยการประเมินจากความสามารถในการเก็บกัก
คาร์บอนในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ป่า 

3) รายรับจากผู้ใช้นํ้ารายใหญ่โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการนํ้าในภาคประชาชน โดย
ประเมินจากรายได้จากการใช้นํ้าของผู้ใช้นํ้าในภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน ซึ่งหักรายได้
ส่วนหนึ่งที่เกิดจากประโยชน์ของป่า ณ ราคานํ้า 1 บาท/หน่วยสําหรับภาคประชาชน และ2 บาท/
หน่วยสําหรับภาคอุตสาหกรรม และจัดเก็บเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 4 เดือน 

4) รายรับจากงบประมาณด้านการป้องกันปัญหานํ้าท่วมและภัยแล้ง โดยการแบ่งส่วนรายได้จาก
งบประมาณป้องกันนํ้าท่วมและภัยแล้งร้อยละ 5 ของงบป้องกันนํ้าท่วมและภัยแล้งทั้งหมด ซึ่ง
อ้างอิงจากงบรายจ่ายประจําปีสําหรับป้องกันนํ้าท่วมและภัยแล้ง 

5) รายรับจากการเก็บภาษีคาร์บอน เช่น การเก็บภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ผลิตจากฟอสซิล โดยประเมิน
จากปริมาณการใช้นํ้ามันและอ้างอิงอัตราภาษีคาร์บอนจากการศึกษา และหักเป็นรายรับเพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนร้อยละ 1 ของรายรับทั้งหมดที่จัดเก็บได้ 

6) รายรับจากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ รายได้จากการเก็บค่าเข้าชมอุทยาน และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับนักท่องเท่ียว และหักเป็นรายรับเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนร้อยละ 1 ของ
รายรับทั้งหมดที่จัดเก็บได้ 

7) รายรับจากงบประมาณการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า โดยอ้างอิงจากงบประมาณในการปลูกป่าและฟ้ืนฟู
ป่าของภาครัฐ และหักเป็นรายรับเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนร้อยละ 5 ของรายรับทั้งหมดที่จัดเก็บได้ 

8) รายรับอ่ืนๆ ได้แก่ การแบ่งส่วนรายได้จากงบประมาณด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแบ่งส่วนรายได้จากเงินงบประมาณในการ
ฟ้ืนฟูดินเค็ม ซึ่งในการศึกษายังไม่มีการประเมินมูลค่าจากรายได้ส่วนน้ี 
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ตารางที ่1 บทบาทหน้าที่ของป่าไม้และรายได้ที่ได้จากประโยชน์ของป่าไม้ 

หน้าที ่
ของป่า 

แหล่งต้นน้ํา 
แหล่งความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ด้านการพักผ่อน
หย่อนใจ 

แหล่งดูดซับ
คาร์บอน 

อนุรักษ์ดินและน้ํา 
ผลิตภัณฑ์
จากป่า  
(เนื้อไม้) 

ประโยชน์ที่
ได้จากป่า  

ผู้ใช้น้ํารายใหญ่ 
(อุตสาหกรรมและ

ผู้ใช้น้ําทั่วไป)  

- กิจกรรมท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์  

การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก/
ภาษีคาร์บอน  

งบประมาณด้านการ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมและน้ําแล้ง  

การทําไม้
อย่างยั่งยืน  

การประเมิน
มูลค่า  

• ภาคอุตสาหกรรม 
(2 บาท/หน่วย)  

- East Water  
- บ.ประปาปทุมธานี 
• ภาคประชาชน 

(1 บาท/หน่วย) 
- การประปานคร

หลวง 
- การประปาภูมิภาค 

- • รายได้จากการ
ท่องเท่ียวใน
พ้ืนที่อนุรักษ์ 

• ปริมาณการกัก
เก็บคาร์บอนใน
พ้ืนที่เฉล่ียในพ้ืนที่
ป่าที่ปลูกเพ่ิม  

• ภาษีคาร์บอน (คิด
จากการใช้น้ํามัน
ดีเซลและเบนซิน) 

• งบประมาณ
ป้องกันนํ้าท่วม
เฉล่ียปี 2550-
2554 

• งบประมาณใน
การปลูกป่าเฉลี่ย
ปี 2545-2554 

• ปริมาณ
เนื้อไม้ที่ได้
จากการ
ปลูกป่า
เพ่ิมใน
พ้ืนที่ป่า 

ประเภทป่า  ป่าอนุรักษ์  ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าอนุรักษ์ ป่าอนุรักษ์  ป่าเศรษฐกิจ 

ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ตารางที ่2 มูลค่าผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้เบื้องต้น 

รายการ 
แนวทางท่ี 1 

(ก) 
แนวทางท่ี 2 

(ข) 
แนวทางท่ี 3 

(ก+ข) 
ต้นทุนการใช้ทรัพยากรป่า (ล้านบาท) 6,888 6,888 6,888
1. ต้นทุนในการปลูกป่า 6,757 6,757 6,757
2. ต้นทุนในการทําไม้  131 131 131
รายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ (ล้านบาท) 850 32,108 32,346
1.รายรับจากการทําไม้ย่ังยืน 107 107 107
2.รายรับจากการขายคาร์บอนเครดิตจากภาคป่าไม้ 505 505 505
3.รายรับจากการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 54 - 54
4.รายรับจากงบประมาณการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า 183 - 183
5.รายรับจากผู้ใช้น้ํารายใหญ่ - 11,794 11,794
6.รายรับจากงบประมาณการป้องกันน้ําท่วม - 18,315 18,315
7.รายรับจากการจัดเก็บภาษีคาร์บอน - 1,387 1,387
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของผลตอบแทนของทรัพยากรป่าไม้เบื้องต้น 
ในระยะเวลา 15 ปี และพื้นท่ีป่าปลูกเพ่ิม 1.05 ล้านไร่ (ล้านบาท) 

- 6,038 25,220 25,457

ที่มา: คํานวณโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของราคาคาร์บอนเครดิตจากภาคป่าไม้ โดยกําหนดให้ราคามีการ
เปลี่ยนแปลง 3 ระดับราคา ได้แก่ 2 เหรียญสหรัฐต่อตัน 4 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 6 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนของทรัพยากรป่าไม้เบ้ืองต้น ในระยะเวลา 15 ปี มูลค่าไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยแนวทางที่ 2 และแนวทางที่ 3 ที่มีการจัดเก็บรายได้จากแหล่งต่างๆ มีความคุ้มค่า
และสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางนี้ 

การประเมินมูลค่าผลตอบแทนทางการเงินของทรัพยากรป่าไม้ เป็นเพียงการนําเสนอกระแสเงินที่
เป็นรายจ่ายและรายรับของการปลูกป่าเพ่ิมในพื้นที่เสื่อมโทรมที่เป็นมูลค่าเบ้ืองต้น โดยข้อสมมติที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นค่าประมาณการที่ผู้วิจัยต้ังขึ้นเพ่ือแสดงกระแสรายรับในเบ้ืองต้น เน่ืองจากไม่มีค่าอ้างอิงจาก
ผลการศึกษาใด และต้นทุนของการปลูกป่ายังไม่ได้รวมต้นทุนที่ครบถ้วน คือ หน่ึงต้นทุนการดําเนินการ
เริ่มต้นของโครงการพันธบัตรป่าไม้ ได้แก่ ต้นทุนการเจรจากับชาวบ้านในพ้ืนที่ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ทําความเข้าใจและการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บุกรุกป่า ต้นทุนค่ารื้อถอนกรณีนําพ้ืนที่ไปใช้
ประโยชน์อ่ืน ต้นทุนค่าชดเชยชุมชนท่ีต้องออกจากพ้ืนที่ป่า และต้นทุนในการบริหารจัดการองค์การ
มหาชน และสองต้นทุนค่าเสียโอกาสของการใช้ประโยชน์ในที่ป่าที่ถูกบุกรุกเพ่ือทําการเกษตร หรือใช้
ประโยชน์เพ่ือทํากิจกรรมอ่ืน 

กลไกพันธบัตรป่าไม้เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มโอกาสให้กับผู้สนใจลงทุนในกิจกรรมปลูกป่าไม้ให้
สามารถเข้ามาลงทุนซื้อพันธบัตรป่าไม้ซึ่งเป็นพันธบัตรระยะยาวโดยมีผลตอบแทนคือดอกเบ้ีย นอกจากน้ี
การลงทุนพันธบัตรป่าไม้โดยภาคเอกชนยังเป็นเคร่ืองมือสร้างภาพลักษณ์องค์กรในการช่วยเหลือสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งน้ี โครงสร้างการดําเนินกลไกพันธบัตรป่าไม้เริ่มจากองค์การมหาชนที่ทํา
หน้าที่บริหารจัดการด้านการเงิน ระดมทุนจากนักลงทุนที่สนใจ การออกพันธบัตรป่าไม้ และการจัดหา
พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมหรือป่าที่ถูกบุกรุกเพ่ือทําการเกษตร ที่อยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
เพ่ือนํามาจัดเป็นพ้ืนที่ป่าปลูก โดยในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีชุมชนอาศัยอยู่และได้รับการอ้างอิงตาม
กฎหมายเป็นการปลูกป่าเพ่ิมที่เน้นรูปแบบที่ไม่ต้องย้ายคนออกจากพ้ืนที่แต่จ้างเป็นแรงงานในการปลูกและ
บํารุงรักษาป่า และให้มีส่วนร่วมในการรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดําเนินการ รูปแบบการดําเนินการ
ปลูกป่าและการดูแลพ้ืนที่ป่าไม้ภายใต้การจัดการป่าชุมชน การปลูกป่าเศรษฐกิจหรือการปลูกสวนป่า 
เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอในการดํารงชีวิต และให้บริการทางสังคมที่ดีแก่ชุมชนในพ้ืนที่ เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลา 15 ปี องค์การมหาชนต้องจัดการคืนเงินต้นและและผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน ดังน้ัน ผู้ออก
พันธบัตรต้องมีการจัดหารายรับเพ่ือนําไปจ่ายเป็นผลตอบแทนคืนให้แก่นักลงทุนหรือผู้ซื้อพันธบัตรป่าไม้ 
ทั้งทางตรงจากการขายผลิตภัณฑ์จากป่าประเภทต่างๆ และประโยชน์ทางอ้อมจากบริการของระบบนิเวศ
ป่าไม้ โดยหลีกเลี่ยงการจัดเก็บรายรับที่มีผลกระทบต่อกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ตํ่า อย่างไรก็ตาม รายรับ
ส่วนหน่ึงนําไปเป็นเงินสนับสนุนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศอย่าง
ย่ังยืน และนําไปสู่การให้ประโยชน์จากป่าไม้และบริการของระบบนิเวศป่าไม้ต่อไป โดยการเพิ่มการ
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คุ้มครองไม่ให้มีการตัดไม้ในพ้ืนที่ป่า การปลูกป่าทดแทนและจัดระบบการปลูกป่าที่เหมาะสมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมได้อย่างเป็นรูปธรรม (รูปที่ 1) 

รูปที่ 1  รปูแบบการดําเนนิพนัธบัตรปา่ไม้สาํหรับประเทศไทย 

 
ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ด้านกฎหมายและองค์กรในการออกพันธบัตรป่าไม้ของประเทศไทย สามารถกระทําได้ภายใต้
กฎหมายการออกพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งต้องพิจารณาจาก มาตรา 9 ทวิแห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 ที่ต้องตีความการกู้เงิน
ตามวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ี กระทรวงการคลังต้องประกาศจํานวนเงินที่จะกู้ 
อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลากู้ เง่ือนไข และวิธีการต่างๆ ในการออกพันธบัตรหรือตราสารน้ัน  ซึ่งการกู้เงิน
หรือระดมทุนโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลน้ัน จะต้องพิจารณาเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีทั้งหมดของ
ภาครัฐ แต่การกู้เงินตามมาตราน้ีในปีหน่ึงๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่
ล่วงมาแล้ว หรือร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายที่ต้ังไว้สําหรับชําระคืนเงินกู้ 

 

นักลงทุน
- องค์กรภาครัฐ 
- องค์กรภาคเอกชน 
- ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

องค์การมหาชน 

 

(ผู้ออกพันธบัตร) 

ผู้ที่ซื้อบริการของระบบ
นิเวศที่ได้ประโยชน์จาก

การมีป่า

รายได้จากเนื้อไม้
การจ่ายค่าบริการ    
สําหรับบริเวศ (PES) เงินต้น

ระดมทุนเพ่ือการ
ออกพันธบัตร 

ผลตอบแทน
การลงทุน: 
ดอกเบ้ีย 

เงินสนับสนุนกิจกรรม
การปลูกป่า

การจัดการป่าไม้แบบย่ังยืน
การปลูกป่า ฟ้ืนฟู และ
อนุรักษ์ในพ้ืนท่ีป่า 



รายงานฉบับสมบูรณ์: แนวทางการศึกษารูปแบบและการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้สําหรับประเทศไทย 
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แต่อย่างไรก็ตาม  นอกจากการพิจารณาตามพระราชบัญญั ติ วิ ธีการงบประมาณฯ  และ
พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะฯ จําเป็นต้องพิจารณากฎหมายที่เก่ียวกับป่าไม้ทั้งหมด และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 
ประกอบกับพิจารณาอํานาจและหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือส่วนราชการ
ที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบว่าไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้อํานาจหน่วยงานรัฐใน
การออกพันธบัตรป่าไม้ได้ 

สําหรับความเป็นไปได้ในการจัดต้ังองค์การมหาชนภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 
2542 เพ่ือให้องค์การมหาชนน้ันสามารถมีอํานาจออกพันธบัตรได้ แต่ขั้นตอนและกระบวนการของการ
จัดต้ังองค์การมหาชนค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานานในการจัดต้ัง ทั้งน้ี ในกรณีที่จัดต้ังเป็นองค์การ
มหาชนข้ึนมาใหม่ เพ่ือดูแลเร่ืองการหาเงินเพ่ือพัฒนาหรือฟ้ืนฟูป่าไม้ ต้องแสดงเหตุผลความจําเป็นในการ
จัดต้ังเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์การมหาชน โดยการศึกษานี้นําเสนอการปรับเปลี่ยน
สภาพของอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ให้เป็นองค์การมหาชนที่มีภารกิจด้านการปลูกป่า มีกฎหมายในการ
จัดการ และสามารถออกพันธบัตรเพ่ือระดมทุนได้ 

การดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ให้ความสําคัญกับการจัดการพ้ืนที่ป่าที่อยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐ
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าอย่างย่ังยืนต่อไป ดังน้ันควรมีแนวทางเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้ของประเทศไทยมี
ความก้าวหน้า ได้แก่ การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการดําเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้ในประเทศ
ไทย เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าโครงการพันธบัตรป่าไม้มีความคุ้มค่าโดยรวมต้นทุนการดําเนินการเร่ิมต้น 
และต้นทุนค่าเสียโอกาสของการใช้ที่ดินในรูปแบบต่างๆ มาร่วมพิจารณา การศึกษาแนวทางด้านกฎหมาย
ในการจัดต้ังองค์การมหาชนในการดูแลจัดการพันธบัตรป่าไม้  การศึกษารูปแบบของชุมชนป่าไม้ที่
เหมาะสมทั้งในด้านขนาดของพ้ืนที่ดําเนินการ การจ่ายค่าตอบแทน และการให้บริการของรัฐในรูปแบบ
ต่างๆ โดยทําเป็นโครงการนําร่องและเป็นพ้ืนที่ป่าตัวอย่าง การประชาสัมพันธ์แนวคิดพันธบัตรป่าไม้เพ่ือให้
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือให้การดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ของ
ประเทศไทยมีรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และโครงสร้างของสังคมไทยอย่าง
แท้จริง และการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบปัจจุบันให้เอ้ืออํานวยต่อการค้าไม้ สําหรับการตัดไม้ การ
ควบคุมการนําเคลื่อนที่ การครอบครอง และการแปรรูปเพ่ือการค้า 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่ว

โลก ประเทศต่างๆ มีความตระหนักในการดําเนินการหากลไกและเคร่ืองมือเพ่ือจัดการกับปัญหาน้ี ในการ
ดําเนินการระหว่างประเทศมีการร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและพิธี
สารเกียวโต เพ่ือร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งน้ี ภาคป่าไม้เป็นภาคที่มีบทบาทต่อการ
จัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและปัญหาโลกร้อน เพราะมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
จากภาคป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินร้อยละ 12 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
ของโลกในปี พ.ศ. 2548 (World Resources Institute ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2553) อย่างไรก็ตาม ป่า
ไม้มีบทบาทท้ังในการทําหน้าที่เก็บกัก (sink) และปลดปล่อย (source) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ปัญหาที่
ก่อให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้คือการลดลงของพ้ืนที่ป่า หรือการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพ้ืนที่ป่าไม้ไปเป็นรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในทางกลับกัน หากมีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมมากขึ้น ป่าไม้ก็จะทําหน้าที่เก็บกัก
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางหน่ึง 

ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเน่ือง ทําให้พ้ืนที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว 
จากปี พ.ศ. 2504 มีพื้นที่ป่า 171.0 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 53.3 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ มาในปี พ.ศ. 
2552 เหลือพ้ืนที่ป่า 107.6 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.6 ของพื้นที่ทั้งหมด จากการสํารวจของกรม 
ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2552 พบว่ามีพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกถึง 19,605 ไร่ จําแนกเป็นพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกใหม่ 17,221 
ไร่ และพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกเดิม 2,384 ไร่ มูลค่าความเสียหายรวมท้ังสิ้น 1,319 ล้านบาท (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2553)1 
นอกจากน้ี ในพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีพ้ืนที่ 64.8 ล้านไร่ มีการบุกรุกพ้ืนที่กว่า 22,676 ไร่ และจากการสํารวจการ

                                           
1  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2553. เอกสารประกอบการ

สัมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ เร่ือง การบูรณาการและประสานความร่วมมือภาครัฐและภาค
ประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ. 
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ครอบครองพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ปี พ.ศ. 2541-2551 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช2 พบว่า 
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์มีราษฎรเข้าไปครอบครองเพ่ืออยู่อาศัย 2.2 ล้านไร่ 

การลดลงของพ้ืนที่ป่าและความเสื่อมโทรมของป่ามีสาเหตุจากการเพ่ิมของประชากรและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให้มีความต้องการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และการใช้ที่ดินเพ่ิมขึ้น เกิดการบุก
รุกป่าเพ่ืออยู่อาศัยและทําการเกษตร การเปลี่ยนพ้ืนที่ป่าป่าเพ่ือเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว การซ้ือที่ดินเก็งกําไร 
การพัฒนาโครงการรัฐโดยการสร้างเข่ือนและตัดถนน และการเกิดไฟป่า รวมถึงการตัดไม้เพ่ือการค้า 
อย่างไรก็ตามปัญหาการสูญเสียพ้ืนที่ป่าที่เกิดขึ้น นําไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ และส่งผลกระทบต่อประเทศในรูปการ
สูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นมูลค่ามหาศาล เช่น การขาดแหล่งวัตถุดิบในการดํารงชีวิต ได้แก่ อาหาร 
และยา ปัญหานํ้าท่วม นํ้าแล้ง และปัญหาดินถล่ม รวมถึงปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและลด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจึงควรเร่งดําเนินการเพ่ือให้เกิดการรักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติ  

ภาครัฐมีแนวทางการอนุรักษ์ป่าเพ่ือแก้ปัญหาการบุกรุกป่ามาอย่างต่อเน่ือง ในการป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า โดยใช้เคร่ืองมือ/กลไกด้านต่างๆ ได้แก่ การยกเลิกสัมปทานการทําไม้ การเพ่ิมพ้ืนที่ป่า และ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า การประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์ การป้องกันและควบคุมไฟป่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการพ้ืนที่ป่า การเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่า การปลูกป่าทดแทน 
การอนุรักษ์ป่าควบคู่กับการรักษาความเป็นชุมชนเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง แต่มาตรการดังกล่าวยังมี
ข้อจํากัดในการดําเนินการ ดังน้ัน จึงจําเป็นที่ภาครัฐต้องหากลไกใหม่ในการเร่งระดมทรัพยากรและให้ภาค
ส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์พ้ืนที่ป่าอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากน้ี แนวทางในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้เพ่ือแก้ไขปัญหาโลก
ร้อน โดยการนําก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้จากการที่ป่าทําหน้าที่ในการเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน 
ได้แก่  โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ โดยการปลูกป่าเพ่ือขายคาร์บอนเครดิต ในการปลูกป่า
ใหม่ และการปลูกป่าในพ้ืนที่ไม่มีป่ามาก่อนช่วง 50 ปี โครงการ REDD หรือ Reducing Emission from 
Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือให้มีการดูแลรักษาป่าโดย
ผู้ดูแลป่าจะได้รับค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจในการรักษาป่า 

อย่างไรก็ตาม การสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยที่เป็นปัญหามาอย่างต่อเน่ืองน้ันสะท้อนถึง
การที่ภาครัฐไม่สามารถรักษาพ้ืนที่ป่าไว้ได้ ซึ่งประกอบด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น การขาดบุคลากรและ
                                           
2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช. 2552. ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2552. สํานักแผนงานและสารสนเทศ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ. 
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งบประมาณในการปกป้องพ้ืนที่ป่าไม้ การขาดความชัดเจนด้านแนวเขตป่าไม้ การไม่สามารถสร้างอาชีพ
ทดแทนให้กับเกษตรกรที่บุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ และการใช้นโยบาย “การนําป่าเสื่อมโทรมมาจัดให้ประชาชน” 
ที่นําไปสู่ปัญหาการบุกรุกป่าไม้เพ่ิมขึ้น รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดระหว่างเจ้าพนักงานกับนายทุนในการบุกรุก
ป่า หรือการขาดการสนใจของผู้มีอํานาจรับผิดชอบ 

ปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการดําเนินการโดยใช้ทรัพยากรและกลไกของรัฐในการปกป้องและ
บริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยยังไม่เพียงพอต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของประเทศ
ได้ แต่ในขณะเดียวกันเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่าทรัพยากรป่าไม้น้ันมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งในด้านการ
ทําหน้าที่เป็นต้นนํ้าเพ่ือชะลอการไหลของนํ้าในฤดูฝนเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม การคลายนํ้าจากระบบรากเพ่ือ
ผลิตนํ้าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง การดูดซับคาร์บอนเพ่ือช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การทําหน้าที่เป็นแหล่งทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ การเป็นแหล่งสันทนาการ หรือแม้แต่การ
ผลิตมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลผลิตจากป่า เป็นต้น ทั้งน้ี ในหลายประเทศได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของ
ป่าไม้ และนํามาสู่แนวคิดหลักการจ่ายค่าตอบแทนให้ชุมชนเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนด้าน
การใช้ประโยชน์จากบริการทางด้านสิ่งแวดล้อม Payment for Ecological Service (PES) ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่เน้นการให้ประชาชนที่ได้ประโยชน์จากป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ดังน้ัน สําหรับประเทศไทยที่มีปัญหาด้านกลไกของรัฐในการป้องกันและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือ
รักษาประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากรป่าไม้ตามที่กล่าวข้างต้น จึงทําให้เกิดแนวคิดในรูปของ “พันธบัตรป่า
ไม้” ที่จะทําหน้าที่เป็นกลไกใหม่ในการระดมทุนทรัพย์จากภาคประชาชน เช่น ภาคเอกชน นักลงทุน หรือ
ประชาชนท่ัวไป ให้สามารถลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ รัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้ออกพันธบัตรป่าไม้น้ีก็จะ
สามารถนําเงินทุนที่ระดมได้จากการขายพันธบัตรป่าไม้มาใช้ในการปกป้องและบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ของประเทศ ผู้ที่ลงทุนในพันธบัตรป่าไม้น้ีก็จะได้รับค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน 
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการลงทุนในพันธบัตรป่าไม้จะมาจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ได้
ประโยชน์จากป่าตามหลักการของ PES ตามที่กล่าวข้างต้น เช่น จากผลผลิตจากป่าในรูปเน้ือไม้ การขาย
คาร์บอนเครดิต การเก็บค่านํ้าดิบจากผู้ใช้นํ้ารายใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม หรือจากการให้สัมปทานพ้ืนที่ป่า
ไม้บางส่วนเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งสันทนาการ นอกจากน้ัน องค์กรต่างๆ ที่ลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ยังสามารถ
ได้ประโยชน์ในรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงินจากการใช้พันธบัตรน้ีเพ่ือสะท้อนความเป็นองค์กรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีสาเหตุส่วน
หน่ึงจากการสูญเสียพ้ืนที่ป่าอย่างต่อเน่ือง จึงควรมีแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การศึกษานี้นําเสนอ
แนวทางพันธบัตรป่าไม้เป็นแนวทางหน่ึงในการจัดการปัญหาดังกล่าว และการที่โครงการพันธบัตรป่าไม้จะ
ประสบความสําเร็จตามหลักการข้างต้นน้ัน จําเป็นต้องมีการศึกษาถึงรายละเอียดของการดําเนินงานใน
ด้านต่างๆ รูปแบบและแนวทางในการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้สําหรับประเทศไทย และปัจจัยที่ช่วย
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ส่งเสริมให้การออกพันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทยประสบความสําเร็จและนําไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
อย่างย่ังยืน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการดําเนินการผลักดันกลไกพันธบัตรป่าไม้
ต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. ศึกษารูปแบบ และขั้นตอนในการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้สําหรับประเทศไทย 
2. ศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนและส่งเสริมการออกพันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทย 
3. จัดทําข้อเสนอแนะรูปแบบ และแนวทางการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

1.3 กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 
1.3.1 กรอบแนวคิด 

การเพ่ิมขึ้นของประชากรส่งผลให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรและเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยเพ่ิม
มากข้ึน จึงเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี การกว้านซื้อที่ดินบริเวณป่าที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งอุตสาหกรรมยังเป็นปัจจัยเสริมซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียพ้ืนที่
ป่าไม้อย่างต่อเน่ือง ปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุหน่ึงของปัญหานํ้าท่วม-นํ้าแล้ง ที่ส่งผลทําให้ราษฎรจํานวน
มากได้รับความเดือดร้อน  

ในการรักษาพื้นที่ป่าไม้ไว้เพ่ือคงความสมดุลของธรรมชาติน้ัน ที่ผ่านมา มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องใช้เงินของภาครัฐในการปลูกป่า ป้องกันการบุกรุกและทําลายพ้ืนที่ป่า และฟ้ืนฟูสภาพป่า เพ่ือให้
การอนุรักษ์และรักษาป่าเป็นไปอย่างย่ังยืนน้ัน การระดมทุนจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กร
ต่างๆ มีความจําเป็นอย่างย่ิง รายได้จากการระดมทุมดังกล่าวควรถูกนําไปใช้เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ไว้และ
ปลูกป่าในพ้ืนที่เสื่อมโทรม ทั้งน้ี ปัจจัยสําคัญที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนน้ันคือ 
ปัจจัยทางด้านการเงินและการลงทุน เน่ืองจากภาครัฐมีเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนในระดับตํ่า จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ และขาดการเช่ือมโยงกับตลาด
ทุน ทําให้การระดมทุนจากภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ เป็นไปด้วยความยากลําบาก โดยในต่างประเทศ 
ได้เริ่มมีการศึกษาและพัฒนาระบบพันธบัตรป่าไม้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
โดยเน้นการระดมเงินลงทุนจากภาคเอกชนเพ่ือรักษาป่าไม้ ซึ่งหลักสําคัญของการดําเนินพันธบัตรป่าไม้อยู่ที่
รายได้ที่ได้จากประโยชน์ของป่าไม้ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอย่างย่ังยืน 

ประโยชน์ที่ประเทศไทยพึงได้รับจากป่าไม้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประโยชน์ที่
อยู่ในรูปของตัวเงิน (monetary benefits) และประโยชน์ซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน (non-monetary 
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benefits) สําหรับประโยชน์ที่อยู่ในรูปของตัวเงินน้ัน มูลค่าทางการเงินของป่าเขตร้อนในปัจจุบันขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ การขยายตัวของราคาที่ดิน (land appreciation) รายได้จากการขายเน้ือไม้ 
(sale of timber products) และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากป่าประเภทอ่ืนๆ (sale of non-
timber products) สําหรับประโยชน์ซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงินน้ันประกอบด้วย การจัดการบริการของ
ระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มนํ้า (watershed management) การดํารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ 
(biodiversity protection) การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon sequestration) และการ
ป้องกันปัญหานํ้าท่วมและภัยแล้ง เป็นต้น ปัจจัยสําคัญที่กําหนดศักยภาพในการใช้พันธบัตรป่าไม้ในการ
ระดมทุนจากภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ คือ ปริมาณ (scale) ระยะเวลา (timing) และคุณภาพ 
(quality) ของกระแสเงินสดที่เกิดจากป่าไม้ต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
ป่าไม้หรือรายได้จากป่าไม้ที่จะนํามาใช้เพ่ือจ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ 

นอกจากน้ัน พันธบัตรป่าไม้เป็นสินทรัพย์ทางเลือกใหม่สําหรับผู้ลงทุนสถาบัน (institutional 
investors) เช่น กองทุนบําเหน็จบํานาญ และบริษัทประกันภัย เป็นต้น การลงทุนในพันธบัตรป่าไม้จะช่วย
กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเหล่าน้ีกระจายความเสี่ยงทางการเงินของสินทรัพย์ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีถือครอง นอกจากน้ี 
การลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ยังสามารถช่วยให้นักลงทุนในองค์กรธุรกิจสามารถดําเนินกิจกรรมที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ขององค์กรได้อีกด้วย  

จากการทบทวนการศึกษาพันธบัตรป่าไม้ในต่างประเทศ พบว่ามีการจําแนกรูปแบบพันธบัตรป่าไม้
ออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังน้ี (1) พันธบัตรซึ่งมีรายได้ของรัฐจากการให้สัมปทานป่าไม้  (2) พันธบัตรซึ่ง
มีป่าไม้ทั้งที่ปลูกโดยมนุษย์และที่เติบโตเองตามธรรมชาติ (3) พันธบัตรซึ่งมีรายได้จากการส่งออกเย่ือไม้ไป
ยังโรงงานในต่างประเทศ หรือการขายคาร์บอนเครดิตให้กับรัฐบาลของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปหนุนหลัง 
(4) พันธบัตรซึ่งมีสัญญาเงินกู้เพ่ือป่าไม้จากสถาบันการเงิน และ (5) พันธบัตรที่ไม่มีการจ่ายผลตอบแทน
หรือดอกเบ้ียให้กับผู้ถือเป็นงวดๆ 

กระบวนการของพันธบัตรป่าไม้ในต่างประเทศมีลักษณะที่สอดคล้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ (Securitization) คือ กระบวนการแปลงสินทรัพย์ซึ่งก่อให้เกิดกระแสรายรับในอนาคต (ซึ่งใน
ที่น้ีคือป่าไม้) ให้เป็นหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ง่ายเพ่ือจําหน่ายแก่ผู้ลงทุน (ซึ่งในกรณีน้ีคือพันธบัตร) โดยจะ
มีการขายสินทรัพย์ของเจ้าของกองทรัพย์สินเดิม (Originator) ให้กับนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special 
Purpose Vehicles หรือ SPV) ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวกลางในการระดมทุนโดยการออกพันธบัตรที่มีป่าไม้
หนุนหลัง และรับสภาพหน้ีแทนเจ้าของสินทรัพย์เดิม โดยแยกความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ออกจากเจ้าของ
สินทรัพย์เดิม ซึ่งจะทําให้นักลงทุนไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการดําเนินงานของเจ้าของกองสินทรัพย์เดิม  

การพัฒนาพันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทยให้ประสบความสําเร็จในการระดมทุนจากภาคเอกชนมี
ความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องคํานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
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(1) ระบุและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับสิทธิในการถือครองพ้ืนที่ป่าไม้ (ownership rights)  

(2) เพ่ิมคุณภาพสินทรัพย์หรือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของตราสาร (credit enhancement) เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้นักลงทุนมาลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ 

(3) คํานึงถึงนโยบายทางด้านภาษี (tax treatment) และมาตรการอุดหนุนโดยภาครัฐ (subsidies) 

(4) ให้การสนับสนุนโดยรับซื้อคาร์บอนเครดิตและผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

(5) ให้การสนับสนุนและผลักดันให้มีการนําประเด็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเกิดจากการ
บุกรุกและทําลายพ้ืนที่ป่า รวมอยู่ในข้อตกลงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 
change architecture) 

ในการดําเนินการโครงการพันธบัตรป่าไม้น้ัน  ยังต้องคํานึงถึงข้อดีข้อเสียของการมีพันธบัตรป่าไม้ 
และการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือพันธบัตรป่าไม้กับเคร่ืองมืออ่ืนๆ  ในส่วนของแนวทางการดําเนินงาน 
ยังคงต้องคํานึงถึงความแตกต่างของสถานะทางกฎหมายของป่าแต่ละประเภทด้วย โดยการดําเนินงานใน
ป่าไม้แต่ละประเภทน่าจะมีความแตกต่างกันตามความเหมาะสม 

1.3.2 วิธีการดําเนินการ 

วิธีการดําเนินการเพ่ือให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 

1. การทบทวนเอกสารและรวบรวมข้อมูลการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรป่าไม้ในต่างประเทศ
และประเทศไทย 

• การศึกษาประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ เช่น การเป็นแหล่งต้นน้ํา การเป็นแหล่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน และการเป็นแหล่งสันทนาการ 

• การทบทวนการศึกษารูปแบบและการดําเนินการที่เกี่ยวกับพันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทย ได้แก่ 
โครงการธนาคารต้นไม้ และโครงการศึกษาการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นทุนระยะยาว 

• การทบทวนประสบการณ์รูปแบบและการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้ของต่างประเทศ 

• การทบทวนและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประเภทของป่าไม้ ประเภทเอกสารสิทธิ์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับที่ดินและป่าไม้ กฎหมายเชิงพาณิชย์ กระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน องค์กรที่
เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน 
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2. การสํารวจภาคสนาม 

• การรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์องค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้
ข้อมูล เช่น ธนาคารต้นไม้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. นิติบุคคล (เฉพาะกิจ) บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) บริษัทเอสซีจี  การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  

• การสํารวจข้อมูลในระดับพื้นที่ โดยการคัดเลือกพื้นที่ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ ลักษณะพื้นที่ป่า 
(พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวน พื้นที่สวนป่า พื้นที่ทําการเกษตร)  เอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน 
รวมถึงพื้นที่ตัวอย่างที่มีการดําเนินการที่เกี่ยวกับพันธบัตรป่าไม้ เช่น พื้นที่ที่มีการดําเนินการธนาคาร
ต้นไม้ เป็นต้น 

3. การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

• การวิเคราะห์และเสนอแนะรูปแบบและการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้ที่เหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทย รวมถึงปัจจัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้ 

4. การนําผลการวิเคราะห์ในข้อ 1 2 และ 3 ข้างต้น มานําเสนอรับฟังความคิดเห็น โดยจัดประชุมกลุ่ม
ย่อย จํานวน 25 คน ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555 และประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง 
จํานวน 75 คน ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ในการระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชน เพื่อจัดทํา
ข้อเสนอแนะรูปแบบและแนวทางการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้สําหรับประเทศไทย 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  

1. เอกสารการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการด้านพันธบัตรป่าไม้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้  

2. เอกสารการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรป่าไม้ของประเทศไทย ได้แก่ โครงการศึกษาการปลูก
ต้นไม้เพื่อเป็นทุนระยะยาว และโครงการธนาคารต้นไม้ ซึ่งมีการดําเนินการในหลายพื้นที่ 

3. ข้อมูลความเสี่ยงต่างๆ ที่นักลงทุนคํานึงถึง การคํานวณมูลค่าต้นไม้ บทบาทภาครัฐในการสนับสนุน
การดําเนินการพันธบัตรต้นไม้ และปัจจัยความสําเร็จของการดําเนินการ 
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4. การสํารวจข้อมูล โดยการสัมภาษณ์องค์กรในภาครัฐและภาคเอกชน และการเชิญองค์กรมาให้ข้อมูล 
โดยได้ดําเนินการจัดประชุมย่อยจํานวน 5 ครั้ง ในด้านกฎหมาย ด้านป่าไม้ และการดําเนินการของ
ธนาคารต้นไม้โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

5. การสํารวจข้อมูลในภาคสนามในพื้นที่ที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทย  
จํานวน 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ที่มีการจัดทําโครงการธนาคารต้นไม้ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัด
ชุมพร พื้นที่ที่มีการดําเนินการโครงการนําร่อง PES ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ที่มีโครงการ
นําร่องการปลูกป่าเพื่อขายคาร์บอนเครดิต ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การศึกษารูปแบบและแนวทางการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทยเพ่ือให้ได้ความ

ชัดเจนสําหรับการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ปัจจัยการส่งเสริมและ
สนับสนุน รวมถึงองค์กรที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อไป 

1.5 กระบวนการผลักดันผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ 
การนําแนวทางการศึกษาไปใช้เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับภาครัฐในการจัดทํานโยบายด้านทรัพยากรป่า

ไม้ และหน่วยงานท่ีมีการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับพันธบัตรป่าไม้ โดยหน่วยงานที่นําไปใช้ ได้แก่ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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บทที่ 2 
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย 

2.1 สถานการณ์ป่าไม้ 
เมื่อราวทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีพ้ืนที่ป่าอยู่มากถึงร้อยละ 72 ของพ้ืนที่ประเทศ 

ประเทศไทยสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้อย่างต่อเน่ือง ดังเห็นได้จากสถิติพ้ืนที่ป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นปีที่
ประเทศไทยมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าอยู่ 
273,629.00 ตารางกิโลเมตร (171,018,125 ไร่) หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ แต่
ข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียง 172,184.29 ตารางกิโลเมตร 
(107,615,181.25 ไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ 33.56 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ (รูปที่ 2.1) 

ประเทศไทยมีป่าไม้อยู่ 2 ประเภท คือ ป่าไม่ผลัดใบ (evergreen forest) กับป่าผลัดใบ 
(deciduous forest) สําหรับป่าไม่ผลัดใบแบ่งออกเป็น ป่าดงดิบ (tropical rain forest) ป่าสนเขา (pine 
forest) ป่าชายเลน (mangrove forest) ป่าพรุ (swamp forest) และป่าชายหาด (beach forest) ส่วน
ป่าผลัดใบ แบ่งออกเป็นป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) ป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest) 
และป่าหญ้า (savanna forest). 

ป่าต้นนํ้า หมายถึง ป่าธรรมชาติที่ปรากฏอยู่บริเวณพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร ซึ่งโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ที่อยู่
สูงจากระดับนํ้าทะเล ๗๐๐ เมตรขึ้นไป และ/หรือ เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และ/
หรือ เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า (watershed classification) ช้ันที่ 1 และ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ชนิดของป่าไม้ที่มักจะปรากฏให้เห็นอยู่บริเวณพ้ืนที่ต้นนํ้า ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบช้ืน ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจ
พรรณ และป่าเต็งรัง ส่วนป่าสนเขาน้ัน ส่วนใหญ่มักจะพบเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่เฉพาะบริเวณ
สันเขาและไหล่เขาที่มีช้ันดินต้ืนเท่าน้ัน 
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รูปที ่2.1 พื้นที่ปา่ของประเทศไทย 

 
หมายเหตุ : พ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 625 ไร่ 

วิธีการคํานวณพ้ืนที่ป่า ปี พ.ศ. 2543 แตกต่างจากการวัดในปี พ.ศ. 2541 กล่าวคือ  
การคํานวณในปี พ.ศ. 2541 ใช้ข้อมูลดาวเทียมมาตราส่วน 1 : 250,000 และนําเข้าข้อมูล 
โดยการลากเส้นด้วยมือ ในขณะที่การคํานวณพ้ืนที่ป่า ปี พ.ศ. 2543 ใช้ข้อมูลดาวเทียม 
มาตราส่วน 1 : 50,000 และนําเข้าข้อมูลแบบดิจิตอล 

ที่มา: กรมป่าไม้ 2554. 

ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ประเทศไทยมีพ้ืนที่ต้นนํ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สูง มีความ
ลาดชัน และเป็นพ้ืนที่ที่สมควรเก็บรักษาไว้เป็นป่าอนุรักษ์ จากการแปลข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมในปี 
พ.ศ. 2551 ของส่วนประเมินทรัพยากรต้นนํ้า สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช พบว่า มีจํานวนทั้งสิ้นร้อยละ 26.38 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ ภาคเหนือมีพ้ืนที่ต้นนํ้ามากที่สุด 
ร้อยละ 48.31 รองลงมาเป็น ภาคใต้ ภาคกลาง-ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีพ้ืนที่ร้อยละ 32.23, 22.16, 11.19, 10.62 ของพ้ืนที่แต่ละภาคตามลําดับ และผลของการประเมินพ้ืนที่
ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้เหลืออยู่บนพ้ืนที่ต้นนํ้าเฉล่ียเพียงร้อยละ 87.67 โดย
มีพ้ืนที่ป่าไม้เหลืออยู่บนพ้ืนที่ต้นนํ้าในภาคใต้น้อยที่สุดร้อยละ 77.73 ของพ้ืนที่ต้นนํ้า รองลงมาเป็นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง-ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ร้อยละ 83.03, 90.35, 
91.83 และ 93.82 ของพ้ืนที่ต้นนํ้าแต่ละภาคตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.1  
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ตารางที่ 2.1 เนื้อที่ของพื้นที่ลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย ร้อยละของพ้ืนที่ต้นน้ําในแต่ละลุ่มน้ําหลัก  
และร้อยละของพื้นที่ป่าไม้บนพื้นที่ต้นน้ําของลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย พ.ศ. 2551 

รหัส ช่ือลุ่มน้ํา เนื้อท่ีลุ่มน้ํา (ไร่) 
พ้ืนที่ต้นน้ํา 

%ต้นน้ําในลุ่มน้ํา %ป่าไม้บนต้นน้ํา 
601 สาละวิน 11,937,009.27 83.23 90.44
602 โขงตอนบน 6,322,717.45 35.13 81.27
 โขงตอนล่าง 2,9451,763.95 14.69 72.36
603 กก 448,6245.40 55.21 84.47
604 ชี 30,786,430.91 13.49 86.40
605 มูล 44,357,323.34 3.68 90.33
606 ปิง 21,661,862.30 51.04 94.37
607 วัง 6,745,804.78 36.30 98.11
608 ยม 15,739,878.01 29.43 95.65
609 น่าน 21,173,531.43 44.87 88.11
610 เจ้าพระยา 13,552,093.96 1.84 92.45
611 สะแกกรัง 3,112,164.95 21.37 99.32
612 ป่าสัก 9,708,504.61 28.38 75.73
613 ท่าจีน 8,474,176.75 5.98 94.93
614 แม่กลอง 18,871,292.99 53.25 96.72
615 ปราจีนบุรี 6,246,508.81 13.50 97.20
616 บางปะกง 5,497,674.81 9.35 98.03
617 โตนเลสาบ 2,571,978.38 10.96 92.60
618 ชายฝ่ังทะเลตะวันออก 8,124,659.42 10.96 87.45
619 เพชรบุรี 3,847,296.48 37.79 97.85
620 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ 4,452,534.66 34.59 87.81
621 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 16,465,436.94 24.77 66.49
622 ตาปี 8,323,161.95 28.88 86.88
623 ทะเลสาบสงขลา 5,041,362.59 12.76 77.22
624 ปัตตานี 2,431,892.67 57.62 51.26
625 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 11,461,490.50 29.22 76.60

รวม 320,844,797.31 23.38 87.67
ที่มา: สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
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ภาพรวมป่าชายเลนของประเทศมีพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2543 เน่ืองมาจาก
การรณรงค์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนถึงคุณค่าของป่าชายเลนและการอนุรักษ์ป่าชายเลน ใน ปี พ.ศ. 
2552 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าชายเลนรวม 1,525,061 ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ป่าชายเลนในภาคตะวันออก 
161,550 ไร่ ภาคกลาง 73,974 ไร่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 160,756 ไร่  และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1,105,077 
ไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2547 พบว่า ป่าชายเลนของประเทศไทยมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 66,886 ไร่ หรือ
เพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 13,377 ไร่ต่อปี และเพ่ิมขึ้นในเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลน
ลดลง (ตารางที่ 2.2) 

ตารางที่ 2.2 พื้นที่ป่าชายเลน ในปี พ.ศ. 2547 และ 2552 (หน่วย: ไร่) 

จังหวัด ปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2552 

ภาคตะวันออก 152,247.34 161,550.42 

ภาคกลาง 49,979.16 73,974.15 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 170,922.19 160,755.84 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1,085,025.85 1,105,077.36 

รวม 1,458,174.53 1,525,060.58 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2553 อ้างใน สผ. 2554 

นอกจากน้ียังได้มีการประกาศเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นมาตรการหน่ึงในการรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ของ
ประเทศให้คงอยู่ตามสภาพธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่า และเป็นพ้ืนที่ธรรมชาติสําหรับ
ประชาชนได้ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศและเป็นแหล่งนันทนาการ ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมี
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 64,106,822.52 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.99 ของพ้ืนที่ประเทศ ประกอบด้วย 
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 37,700,070.04 ไร่ (ร้อยละ 11.76) พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 23,080,854.48 ไร่ 
(ร้อยละ 7.20) พ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 3,270,648.00 ไร่ (ร้อยละ 1.02) และส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ 55,250.00 ไร่ (ตารางที่ 2.3) 
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ตารางที่ 2.3 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ปี พ.ศ. 2553 
รายการ จํานวน )แห่ง(  เนื้อที่ )ไร่(  ร้อยละของพืน้ที่ประเทศ

อุทยานแห่งชาติ 123 37,700,070.04 11.76 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 58 23,080,854.48 7.20 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 60 3,270,648.00 1.02 

สวนพฤกษศาสตร์ 16 28,362.50 0.009 

สวนรุกขชาติ 56 26,887.50 0.008 

รวม 313 64,106,822.52 19.99 

หมายเหตุ : เน้ือที่ประเทศไทย  320,696,887.50 ไร่ 

ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 2553 

อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ยังคงประสบปัญหาต่างๆ เช่น การบุกรุกพ้ืนที่ การลักลอบล่าสัตว์ป่า 
ปัญหาขยะทั้งขยะจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเท่ียวในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และจากการลักลอบทิ้งขยะอย่าง
จงใจ เป็นต้น ทั้งน้ี ขยะจัดได้ว่าเป็นปัจจัยคุกคามสัตว์ป่าที่รุนแรงอีกประการหน่ึง โดยสัตว์ป่าอาจกินขยะที่
เป็นพลาสติกเข้าไปทําให้เกิดอันตรายได้ นอกจากน้ี การท่ีมีถนนหรือทางหลวงตัดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
ยังส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่า ตัวอย่างเช่น เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
เขาอ่างฤาไน เป็นพ้ืนที่แห่งหน่ึงที่กําลังประสบปัญหาเหล่าน้ี 

จากสถิติการบุกรุกพ้ืนที่ป่าในช่วงปี พ.ศ. 2545-2552 พบว่า ในปี พ.ศ. 2547 มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า
สูงที่สุด ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2550 จํานวนคดีและเน้ือที่ป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถางมีแนวโน้มลดลง แต่ในช่วง ปี 
พ.ศ. 2551-2552 จํานวนคดีและเน้ือที่ป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถางกลับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (รูปที่ 2.2) 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์: แนวทางการศึกษารูปแบบและการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้สําหรับประเทศไทย 

 

 14 

รูปที ่2.2 จํานวนคดีและเนือ้ที่ปา่ถูกบุกรุกแผ้วถาง พ.ศ. 2545-2552 

 
ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

2.2 ความสําคัญและประโยชน์ของป่าไม้ 
ป่าไม้มีความสําคัญต่อระบบนิเวศและอํานวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายประการ สรุป

ได้ดังน้ี 

1. เป็นส่วนที่สําคัญมากส่วนหนึ่งของวัฏจักร นํ้า ออกซิเจน คาร์บอนออกไซด์และไนโตรเจนใน
ระบบนิเวศ ทําให้เกิดความสมดุลแห่งระบบด้วยการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุและสสารในระบบนิเวศ 

2. ป่าช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ํา เมื่อฝนตกนํ้าฝนบางส่วนจะถูกต้นไม้ในป่าดูดซับไว้ แล้ว
ค่อยๆ ปลดปล่อยให้ไหลลงสู่ผิวดิน อีกส่วนหน่ึงจะซึมลงสู่ดินช้ันล่าง สามารถลดการพังทลายของดินได้ ลด
การกัดเซาะหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ ป้องกันการเกิดนํ้าท่วมฉับพลันและสามารถลดความรุนแรงของการเกิด
ภาวะนํ้าท่วม เน่ืองจากต้นไม้ช่วยชะลอการไหลของน้ําบนผิวหน้าดิน และการมีป่าไม้ปกคลุมดินจะช่วย
ป้องกันการกัดเซาะได้ดีกว่าปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ 

3. ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ เน่ืองจากป่าไม้ช่วยเก็บรักษาความชุ่มช้ืนในดินไว้ ร่มเงาของป่าช่วย
ป้องกันไม่ให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ตกกระทบผิวดินโดยตรง บริเวณป่าไม้จะมีนํ้าที่เกิดจากการระเหย
จากใบและลําต้น กลายเป็นไอนํ้าในอากาศจํานวนมาก อากาศเหนือป่าไม้จึงมีความช้ืนมาก เมื่ออุณหภูมิ
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อากาศลดลง ไอนํ้าจะกลั่นตัวเป็นหยดนํ้าเกิดเป็นเมฆจํานวนมาก สุดท้ายก่อให้เกิดฝนตกลงมาในป่าที่มี
ต้นไม้หนาแน่นและส่งผลให้พ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับนํ้าฝน และทําให้สภาพอากาศชุ่มช้ืนแม้กระทั่งในฤดูร้อน 
ดังน้ันพ้ืนที่ที่มีป่าไม้มาก เช่น เขาใหญ่ ดอนอินทนนท์ ภูกระดึง เขาหลวง จะเห็นว่ามีเมฆปกคลุมอยู่บน
ภูเขาและจะมีฝนตกมากกว่าบริเวณข้างล่าง 

4. ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร ในบริเวณที่ป่าไม้มีความสมบูรณ์ ต้นไม้มีรากลึกและชอนไชอยู่ใน
ดิน อินทรีย์วัตถุจากต้นไม้และสัตว์ป่าจะช่วยปรับโครงสร้างของดินให้มีรูพรุนที่สามารถเก็บกักนํ้าได้ดี 
นํ้าฝนที่ผ่านต้นไม้จะลงสู่ดินในแนวด่ิงแล้วค่อยๆ ไหลซึมกระจายไปตามรากที่แตกแขนงออกไปตามอนุภาค
ดิน รูพรุนที่อยู่ในดินเฉพาะรูพรุนขนาดเล็กในเม็ดดินน้ันสามารถกักเก็บนํ้าได้มากกว่านํ้าหนักของเม็ดดิน
แห้งถึง 3-10 เท่า และนํ้าที่กักเก็บไว้น้ันจะค่อยๆ ปลดปล่อยสู่ช้ันนํ้าใต้ดินเพ่ือลงสู่แหล่งนํ้าลําธาร ป่าจึง
เปรียบได้กับฟองนํ้าขนาดใหญ่ที่ทําหน้าที่เป็นเแหล่งกักเก็บนํ้าตามธรรมชาติ ถ้าป่าเกิดในท่ีสูง นํ้าที่กักเก็บ
ไว้จะค่อยๆ ซึมลงมารวมกันตามหุบเขา เกิดธารนํ้าเล็กๆ มากมาย และกําเนิดแม่นํ้าลําธารที่สามารถมีนํ้า
ใช้ได้ทุกฤดูกาล เป็นต้น 

5. ป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัยสี่ ป่าไม้เป็นแหล่งผลิต/ผู้ผลิตปัจจัยพ้ืนฐานต่อการดํารงชีพของมนุษย์ 
เมือง/ชุมชนเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่สําคัญและหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนมิได้ ป่าไม้มีความผูกพันต่อ
ความเป็นอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การนําไม้มาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เป็นเคร่ือง
ตกแต่งบ้าน ใช้เป็นเช้ือเพลิงในการหุงต้มอาหาร ซึ่งในเรื่องอาหารมนุษย์ ได้รับจากป่าโดยตรง เช่น ได้ส่วน
ของผล เมล็ด ใบ ดอก ลําต้นเป็นอาหาร และได้รับนํ้าผึ้ง หรือเน้ือสัตว์ป่าโดยทางอ้อม สมุนไพรหรือยาแผน
โบราณท่ีใช้รักษาโรค ส่วนใหญ่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ของป่าไม้ ได้มีการนําสมุนไพรจากป่ามาดัดแปลง สกัด
เอาส่วนที่สําคัญ จากเปลือก ดอก ผล เมล็ด ราก นํามาใช้ในการผลิตยารักษาโรคที่ออกมาในรูปของยาเม็ด 
ยานํ้า หรือแคปซูล เช่น เปลือกต้นซิงโคน่า นํามาสกัดทํายาควินินเพ่ือรักษาโรคมาลาเรีย 

6. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ป่าไม้จัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยที่สําคัญที่สุดของสัตว์
ป่า ซึ่งสัตว์เหล่าน้ีมีความสําคัญต่อมนุษย์ เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค ช่วยขจัดแมลงและประดับป่าไม้ให้
เกิดความงดงาม การทําลายพ้ืนที่ป่าจึงเสมือนทําลายสัตว์ป่าด้วย 

7. บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ ลมพายุที่พัดมาเมื่อมาถึงที่ที่มีป่าไม้เป็นฉากกําบังอยู่ก็จะลด
ความเร็วลงอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความสูง ความหนาแน่นของหมู่ไม้และเรือนยอดของพันธ์ุแต่ละชนิด
ว่ามีความแน่นทึบเพียงใด ในที่ที่มีการปลูกต้นไม้ไว้เป็นฉากกําบังลม หรือแนวป้องกันลมปรากฏว่า ณ ที่สูง
จากพ้ืนดิน 2 ฟุต แนวกันลมนี้จะสามารถลดความเร็วลมพายุให้เหลือเพียงร้อยละ 20 และแนวกันลมน้ีจะ
มีผลป้องกันลมคิดเป็นระยะทางเท่ากับ 20-25 เท่าของความสูงของต้นไม้น้ันในด้านใต้ลม และ 3 เท่าใน
ด้านเหนือลม แนวป้องกันลมน้ีจึงช่วยป้องกันบ้านเรือนและไร่นาที่อยู่ด้านใต้ลมมิให้ถูกพายุทําอันตรายให้
เสียหายได้ตามสมควรอีกทั้งช่วยป้องกันความชุ่มช้ืนของดินและผิวดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ให้ถูกลมพัดพาไป 
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นอกจากน้ี ตามริมฝั่งทะเล ป่าไม้ก็สามารถช่วยป้องกันการขยายตัวของเนินทรายมิให้ลมพัดเอาทรายเข้ามา
ทับถมที่ประกอบการเกษตรและบ้านเรือนให้เสียหายได้ด้วย 

8. ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ธรรมชาติของป่าไม้จะเต็มไปด้วยสีสัน ความเขียวชอุ่ม ร่มเย็น 
ก่อให้เกิดความสบายตาเมื่อพบเห็น ความสดสวยงดงามของดอกไม้ ความชุ่มช้ืน นํ้าในลําธารที่ใสสะอาด 
ความเงียบสงบจากเสียงรบกวนของชุมชน ความน่าชมและน่ารักของสัตว์ป่า ทําให้เขตป่าไม้เป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจที่สําคัญอย่างหน่ึงของมนุษย์ ในช่วงวันหยุดต่างๆ จะพบเห็นประชาชนทั้งในท้องถิ่นและใน
เมืองจํานวนมากเดินทางไปเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ 
สวนป่า และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เป็นต้น ป่าไม้จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอย่างหน่ึงด้วย 

9. ช่วยลดมลพิษทางอากาศ เน่ืองจากป่าไม้เป็นตัวช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือนําไปใช้ใน
การสังเคราะห์อาหาร แล้วปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนมาให้กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ บนโลก สมดุลระหว่าง
คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในอากาศจึงเกิดขึ้น และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า พืชในตระกูลสูง
สามารถดูดกลืนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ แล้วเปล่ียนแปลงให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกสู่
บรรยากาศแล้วจึงดึงกลับมาใช้ในการสังเคราะห์อาหารในเวลากลางวัน ดังน้ันจะเห็นได้ว่าต้นไม้มีประโยชน์
มากในการช่วยกําจัดคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ในเมืองใหญ่ๆ ซึ่งมีแต่ป่า
คอนกรีตและไม่ค่อยมีต้นไม้ อากาศในเมืองจึงมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง การปลูกต้นไม้มากๆ จะช่วย
ลดปริมาณก๊าซทั้งสองชนิดน้ีลงได้ 

เน่ืองจากป่าไม้สามารถเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อประชาชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังที่กล่าว
มาแล้ว การทําลายป่าถือว่าเป็นการทําลายผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ป่าไม้เมื่อถูกทําลายลงแล้ว
ยากที่จะฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ดังน้ันเพ่ือประโยชน์ของเราเองและต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม โปรด
ช่วยดูแลรักษาป่าเพ่ือให้ป่าน้ันๆ มีอยู่และเอ้ืออํานวยประโยชน์ตลอดไป 

2.3 นโยบาย แผน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่ามีหน่วยงานท่ีทําหน้าที่โดยตรง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมี
หน่วยงานสนับสนุนอีกจํานวนหนึ่ง สํานักงานประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กองทัพ
ไทย เป็นต้น โดยหน่วยงานหลักมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
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2.3.1 กรมป่าไม้ 
กรมป่าไม้มีวิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของประเทศชาติ มีภารกิจเก่ียวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมทํานุนํารุงป่า และ
การดําเนินการเก่ียวกับการป่าไม้ การทําไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการอ่ืน
เก่ียวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ด้วยกลยุทธ์การ
เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และมีภารกิจอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ 

โดยมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 

1. ป้องกันรักษาป่า ควบคุมดูแล จัดทําแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุกทําลายป่า และการ
กระทําผิดในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้ 

2. วางแผน และประสานงานเก่ียวกับการปลูกป่าเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพป่า และระบบนิเวศ 

3. ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่า
เชิงเศรษฐกิจ 

4. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าไม้และการอนุญาตที่
เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรม ที่ดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้ 

5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เก่ียวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2.3.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช  
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชมีภารกิจเก่ียวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟ้ืนฟู 

ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ โดยการควบคุม ป้องกัน พ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์เดิมที่มีอยู่และพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลุกจิตสํานึก
ให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือเป็นการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร แหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน โดยมี
พันธกิจดังน้ี 
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1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

2. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ 

3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วม บนพ้ืนฐานเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อย่างมีประสิทธิภาพที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

2. สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งมีความสําคัญต่อระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

3. พัฒนาระบบป้องกัน เตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
4. พัฒนาระบบจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
5. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรกัษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
6. พัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่

อนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพ 

2.3.3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน มีพันธกิจ

ดังน้ี 

1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจตาม
ศักยภาพสวนป่า 

2. ส่งเสริมการปลกูไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 

3. ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม ้

4. วิจัยและพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ 

5. ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน 

7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทยและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 
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2.3.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์และย่ังยืน โดยมีพันธกิจคือ กําหนดนโยบาย วางแผนและ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้เกิดความ
สมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ย่ังยืน และมีภารกิจดังน้ี 

1. เสนอความเห็นเพ่ือจัดทํานโยบายและแผนเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2. เสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การ
จัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือให้มีการใช้อย่างย่ังยืน 

3. กํากับ ดูแล ประเมินผล และติดตามตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ มาตรการ 

4. เสนอแนะแหลง่อันควรอนุรักษ์ เพ่ือประโยชน์ในการสงวน รักษา คุ้มครอง ควบคุม ดูแล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

5. ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่
หายากและใกล้สูญพันธ์ุ 

6. สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

7. เป็นศูนย์ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

8. ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในด้านทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2.4 การดําเนินการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่า 
จากสถานการณ์การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  

เน่ืองจากปัจจัยความเสื่อมโทรมของป่าไม้ทางตรง เช่น การลักลอบตัดไม้ การทําการเกษตรที่ไม่เอ้ือต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และปัจจัยทางอ้อม เช่น  การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ขาดประสิทธิภาพ  
ภาครัฐได้ตระหนักถึงการลดลงของพื้นที่ป่าของประเทศ จึงได้กําหนดนโยบายและการดําเนินการต่างๆ 
เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าและปลูกป่าเพ่ิมตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยในปี พ.ศ. 2528 ได้กําหนดนโยบายป่าไม้
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แห่งชาติ การยกเลิกสัมปทานป่าไม้ และการบรรจุมาตรการการเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่ป่าไว้ในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

• นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

นโยบายป่าไม้แห่งชาติเป็นนโยบายที่ให้ความสําคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
มุ่งเน้นที่ทรัพยากรป่าไม้  โดยอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายป่าไมแห่งชาติดําเนินการจัดนโยบายป่า
ไม้แห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2528 และในการประชุมวันที่ 25 กันยายน 2528 ได้มีมติเห็นชอบ
และรับรองร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างต่อเน่ือง
ในระยะยาว และเกิดความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน 
(กรอบที่ 2.1) 

กรอบที่ 2.1 นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

เพ่ือให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถกระทําโดยต่อเน่ืองในระยะยาวและประสาน
สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืน จึงสมควรกําหนดนโยบายการป่าไม้แห่งชาติไว้ให้เป็น
การแน่นอน เพ่ือให้ส่วนราชการและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องได้มีความเข้าใจร่วมกันและถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ อันจะทําให้การพัฒนาป่าไม้เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังน้ี 

1. ให้มีการกําหนดแนวทางการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในระยะยาว อันจะทําให้
ประเทศได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยเน้นให้มี
การประสานกันระหว่างทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 

2. ส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนให้มีส่วนรับผิดชอบในการ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน 

3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานป่าไม้ของชาติให้สอดคล้องกับปริมาณคุณภาพและสภาพ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

4. กําหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือประโยชน์ 
2 ประการ ดังน้ี 

4.1 ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ กําหนดไว้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน นํ้า พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ที่หา
ยากและป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชนในอัตราร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ประเทศ 

(ต่อ) 
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กรอบที่ 2.1 (ต่อ) 

4.2 ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ กําหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้และของป่าเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจใน
อัตราร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ 

5. รัฐและภาคเอกชนจะพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ และจะจัดการพัฒนาให้
อํานวยประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อมโดยสม่ําเสมอตลอดไป 

6. ให้เพ่ิมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรเพ่ือ
ลดการทําลายพ้ืนที่ป่าไม้ 

7. เพ่ือก่อให้เกิดการประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติชนิด
อ่ืนๆ เช่น ที่ดิน แหล่งนํ้า และทรัพยากรธรณี รวมทั้งเพ่ือก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น รัฐจะจัดให้มีแผนพัฒนาป่า
ไม้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

8. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ด้วยการจัดการป่าไม้ทั้งในระบบวนวัฒน์แบบเลือกตัด และระบบ
วนวัฒน์แบบตัดหมดตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะในระบบตัดหมดน้ี เมื่อตัดแล้วให้ปลูกทดแทนในพ้ืนที่ที่
ถูกตัดทันที 

9. เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์และการป้องกันภัยอันเกิดจากสิ่งแวดล้อม รัฐจะต้องเร่งรัดปรับปรุง
การวางผังเมืองและกําหนดพ้ืนที่ป่าไม้ให้แน่นอนเพ่ือกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน สําหรับเป็นพ้ืนที่ 
ที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ประเภทชนบทและพ้ืนที่เกษตรกรรมในแต่ละจังหวัดที่แน่นอนเพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ 

10. แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ระดับชาติให้กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

11. เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึกรักและหวงแหน รู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่าง
ประหยัด รัฐจะต้องให้ความรู้ ทัศนคติ ความสํานึก ความรู้สึก และทักษะ แก่ประชาชนเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรป่าไม้และผลเสียจากการตัดไม้ ทําลายป่า การใช้สอยไม้อย่างฟุ่มเฟือย 
จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อ
ส่วนรวม 

12. ให้มีการพัฒนาด้านป่าไม้ โดยส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนและภาครัฐบาลเพ่ือใช้
ภายในประเทศเพ่ือประโยชน์ในการอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้มีการส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ ส่ง 
เสริมการปลูกป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าในที่ดินของรัฐ และการปลูกป่าตามหัวไร่ปลายนา หรือการปลูก
ป่ารายย่อยเพ่ือประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน 

 (ต่อ) 
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กรอบที่ 2.1 (ต่อ) 

13. สนับสนุนให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเน่ืองและโรงงานเย่ือกระดาษ เพ่ือนําทุกส่วนของไม้
มาใช้ประโยชน์และส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุอ่ืนทดแทนไม้ 

14. ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพ่ืออํานวยผลให้การรักษาและเพ่ิมทรัพยากรป่าไม้และการ
ตัดฟันไม้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

15. ดําเนินการวิจัยด้านป่าไม้ ให้กรมป่าไม้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย และ
สถาบันการศึกษาระดับสูงต่างๆ แทนการต้ังสถาบันวิจัยป่าไม้ระดับชาติ 

16. เพ่ือลดการนําเข้านํ้ามันเช้ือเพลิง จึงให้มีการใช้ไม้เพ่ือพลังงาน โดยให้มีการปลูกป่าเพ่ือเป็น
แหล่งพลังงาน 

17. กําหนดพ้ืนที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซนต์ขึ้นไปไว้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้โดยไม่อนุญาตให้
มีการออกโฉนดหรือรับรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

18. กําหนดแนวทางปฏิบัติงานท่ีแน่นอนชัดเจนเก่ียวกับการแก้ปัญหาการทําลายป่าในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การทําไร่เลื่อนลอย ภัยจากไฟป่า การทําลายป่าจากชนกลุ่มน้อย การรุกล้ําพ้ืนที่ป่าจากเชิงเขา 
โดยให้มีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนที่แน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับการปราบปรามและการลงโทษผู้กระทํา
ผิด รวมทั้งการจัดต้ังศูนย์รวมการปราบปรามในแต่ละภาคและให้มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มี
อิทธิพล และผู้กระทําผิดไว้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของหน่วยราชการและภาคเอกชน 

19. กําหนดให้มีสิ่งจูงใจในการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน 

20. กําหนดให้มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการต้ังถิ่นฐานในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่มา: กรมป่าไม้ 

• การยกเลิกสัมปทานป่าไม้ 

จากการที่สภาพป่าไม้ของประเทศถูกทําลายจนทําให้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติขาดความสมดุล 
รวมท้ังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้เมื่อปลายปี พ.ศ. 2531 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและ 
สุราษฎร์ธานี ประกอบกับเหตุการณ์โคลนถล่มซึ่งได้พัดพาเอาไม้ซุงที่เกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าไหลมาพัง
ทับบ้านเรือนของราษฎร เป็นเหตุให้ราษฎรเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นที่จะต้องระงับไม่ให้มีการนํา
ไม้ออกจากป่าและเร่งรัดฟ้ืนฟูสภาพป่าขึ้นโดยเร็วซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากร
ป่าไม้ของประเทศ โดยรัฐบาลสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั้งหมดทั่ว
ประเทศเมื่อต้นปี 2532 โดยออกเป็นพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484  กําหนดให้
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สิทธิการทํากิจการที่ได้รับสัมปทานและพ้ืนที่สัมปทานทั้งแปลงหรือบางแปลงที่อยู่ในแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติหรือแนวเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสิ้นสุดลงและกําหนดให้ผู้ที่รับสัมปทานมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตาม
ความเสียหาย 

มาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการที่สําคัญในการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าพ้ืนที่ป่าหลังการประการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ยังคงมีการบุกรุกทําลายป่า
อยู่อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้พ้ืนที่ป่ายังคงลดลง 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศในแต่ละยุคสมัยให้มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งจะ
มีการปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติมในระยะเวลาทุกๆ 5 ปี เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
เพ่ือความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาน้ันๆ  สําหรับนโยบายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
มีการริเริ่มบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่ 4 ( ปี พ.ศ. 2520 – 2524 )  โดย
ให้ความสําคัญในเรื่องทรัพยากรป่าไม้  ดังที่กําหนดให้ประเทศไทยจะต้องมีพ้ืนที่ป่ามากกว่าร้อยละ 37 
ของพ้ืนที่ประเทศ และปรับเปลี่ยนเป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศในปี พ.ศ. 2528 จากการจัดทํา
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ  ในช่วงเวลาต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยน  เพ่ิมเติมนโยบายต่างๆ ตามความเหมาะสม  
ในด้านการขยายเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  เขตอุทยานแห่งชาติ  การกําหนดอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ป่า
เศรษฐกิจกับป่าอนุรักษ์ รวมทั้งการออกกฎหมายต่างๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้  จนกระทั่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กําหนดให้มีการดําเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ
สําหรับการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ตารางที่ 2.4) ซึ่งเห็นได้ว่าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน้ันได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ อยู่ตลอดเวลาตามความ
เหมาะสม แต่สถานการณ์ป่าไม้ในประเทศยังคงมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางลบอยู่ตลอดในช่วงระยะเวลา 
ที่ผ่านมา 
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ตารางที่ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านทรัพยากรป่าไม้ 
- ฉบับที่  4 

(พ.ศ. 2520-2524) 
- กําหนดให้มีพ้ืนที่ป่า  >  ร้อยละ 37
- ลดการบุกรุกทาํลายป่าจากอัตรา 4.8 ล้านไร่/ปี  ให้เหลือ 0.4 ล้านไร่/ปี 
- ปลูกป่าทดแทน โดยให้มีอัตราเพ่ิมขึ้นปีละ 0.5 ล้านไร่ 
- ขยายเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติ 

- ฉบับที่  5 
(พ.ศ. 2525-2529) 

- ส่งเสริมการปลกูป่าเศรษฐกิจ (ให้เพ่ิมขึ้นปีละ 3 แสนไร่) 
- ส่งเสริมการปลกูไม้โตเร็ว 
- เพ่ิมผลผลิตด้านป่าไม้ร้อยละ 0.3 ต่อปี 
- ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- รักษา/ขยาย เขตรักษาสัตว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติ 

- ฉบับที่  6 
(พ.ศ. 2530-2534) 

- แบ่งพ้ืนที่ป่าไม้เป็นสองลักษณะคือ  ป่าเพ่ือการอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ 
- ให้มีพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ 15 และป่าเศรษฐกิจรอ้ยละ 25 
- ป่าอนุรักษ์เน้นการป้องกันและให้เอกชนมีสว่นร่วมบางกิจกรรม 
- ป่าเศรษฐกิจเน้นการจําแนกป่าเสื่อมโทรมเพ่ือเกษตรและสง่เสริมการปลูกป่า 

- ฉบับที่  7 
(พ.ศ. 2535-2539) 

- ให้มีพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ 25 
- เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคสังคม 
- กําหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ และป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน 
- เร่งรัดการออกกฎหมายรองรับการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นนํ้าลําธาร กฎหมาย

รองรับป่าชุมชุน พระราชบัญญัติสวนป่า 
- ฉบับที่  8 

(พ.ศ. 2540-2544) 
- ฟ้ืนฟูป่าเพ่ือการอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ  25 
- รักษาพ้ืนที่ป่าชายเลนให้ได้ไม่ตํ่ากว่า 1 ล้านไร่ 
- หมายแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จและจัดทําเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

พ้ืนที่ป่าสงวนฯ 
- ส่งเสริมการจัดการในรูปแบบของป่าชุมชนและออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

- ฉบับที่  9 
(พ.ศ. 2545-2549) 

- ให้มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  >  ร้อยละ 25 และป่าชายเลน >  1.25 ล้านไร่  
- ตรวจสอบความเหมาะสมพ้ืนที่ลุ่มนํ้าขั้นที ่ 1  จัดทําแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์

และป่าชายเลนและแนวกันชน 
- ปรับปรุงกฎหมายเพื่อการสนับสนุนการมสี่วนร่วม เช่น พระราชบัญญัติป่า

ชุมชน  ทบทวนกฎหมายป่าไม้ 
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ)  

- ฉบับที่  10 
(พ.ศ. 2550-2554) 

- คุ้มครองพ้ืนที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ > ร้อยละ 33 และป่าอนุรักษ์ > 
ร้อยละ 18 

- ฟ้ืนฟูป่าอนุรักษ์ 2,900,000 ไร่ 
- การบริหารจัดการลุ่มนํ้าอย่างบูรณาการ  25 ลุ่มนํ้า 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ ข้อมูลแผนที่ 1:4000 เพ่ือ

ใช้กําหนดแนวเขตอนุรักษ์ใหชั้ดเจน 
- ฉบับที่  11 

(พ.ศ. 2555-2559) 
- เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ โดยการรักษาพ้ืนที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19  การเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลน
ไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่ 

- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติให้มีความพร้อมทั้งระดับประเทศ 
พ้ืนที่ และชุมชน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเก้ือกูลกัน 

ที่มา: ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

• การส่งเสริมการปลูกป่า 

การปลูกป่าหรือการปลูกสร้างสวนป่าเป็นภารกิจหน้าที่อย่างหน่ึงของกรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ซึ่งทางแต่ละหน่วยงานมีการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานในด้านการปลูกป่าไว้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่าน โดยต้ังเป้าหมายในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและ
เป้าหมายการปลูกป่าภายใต้โครงการปลูกป่าในแต่ละปี 

กรมป่าไม้ได้ดําเนินการปลูกป่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2449 โดยการปลูกป่าส่วนใหญ่จะปลูกในเขตป่าสงวน
เสื่อมโทรม  บางส่วนจะปลูกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการปลูกป่าในเขตพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร ในช่วงปี พ.ศ. 
2546-2555 กรมป่าไม้ได้ดําเนินการปลูกป่าด้วยเงินงบประมาณเป็นเน้ือที่ 277,680 ไร่ โดยปลูกป่ามาก
ที่สุดในปี พ.ศ. 2551 และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชได้ดําเนินการปลูกป่าด้วยเงิน
งบประมาณในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์รวมทั้งสิ้น 1,140,541 ไร่ โดยปลูกป่าในพ้ืนที่อนุรักษ์มากที่สุดในปี พ.ศ. 
2548 (ตารางที่ 2.5) สําหรับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้เริ่มปลูกสร้างสวนป่ามาต้ังแต่ พ.ศ.2510  
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โดยเริ่มต้นปลูกที่ภาคเหนือ และภาคอ่ืนๆ ในช่วงระยะเวลาต่อมา ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกสวนป่ารวมทั้งสิ้นจนถึง
ปัจจุบัน เท่ากับ 1.1 ล้านไร่ ทั้งน้ีการปลูกป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เป็นการปลูกเพ่ือ
ชดเชยให้กับการทําสัมปทานตามเง่ือนไขของ ออป. และอีกส่วนหนึ่งเป็นโครงการปลูกป่าโดยใช้งบลงทุน
จากทาง ออป. ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามนโยบายจากทางภาครัฐที่ต้องการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้มากขึ้น 

ตารางที่ 2.5 งบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า และการปลูกป่า แยกตามรายหน่วยงาน 

ปี 
พ.ศ. 

กรมป่าไม้1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้3

งบประมาณใน
การบริหาร
จัดการป่า

ทั้งหมดที่ได้รับ
จัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ
ด้านการปลูก

ป่า 
(บาท) 

พ้ืนที่
ปลูกป่า

(ไร่) 

งบประมาณใน
การบริหาร
จัดการป่า

ทั้งหมดท่ีได้รับ
จัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ
ด้านการปลูก

ป่า 
(บาท) 

พ้ืนที่
ปลูกป่า

(ไร่) 

งบประมาณใน
การบริหาร
จัดการป่า

ทั้งหมดท่ีได้รับ
จัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ
ด้านการปลูก

สวนป่า 
(บาท) 

พ้ืนที่
ปลูก

สวนป่า
(ไร่) 

2546 708,220,300 19,025,000 7,610 7,598,833,000 159,999,000 146,080  na  32,857,950 16,037 

2547 921,057,500 20,000,000 8,000 7,794,722,800 197,295,000 165,840  na  43,784,050 17,730 

2548 961,481,000 79,275,000 29,650 7,939,052,300 353,637,500 259,167  na  31,471,312 14,688 

2549 1,777,166,200 68,500,000 27,400 8,377,302,800 248,635,000 177,150  na  10,340,700 4,892 

2550 2,281,942,800 na na 8,818,445,600 72,100,000 39,900  na  115,704,697 29,750 

2551 2,626,672,400 249,500,000 78,800 8,709,758,200 112,588,000 61,100  na  39,700,188 12,499 

2552 3,371,482,700 137,125,000 54,850 8,318,011,100 207,010,000 199,100  na  32,238,500 12,008 

2553 3,031,101,500 125,000,000 50,000 7,135,382,700 na na  na  27,848,118 13,331 

2554 3,289,798,100 39,500,000 15,000 7,938,538,900 78,816,000 37,000  na  6,464,235 3,288 

2555 3,466,114,700 24,949,600 6,373 8,256,454,700 84,233,100 55,204  na  25,281,563 9,213 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมูล 
ที่มา: 1 การปลูกป่าของกรมป่าไม้ เป็นการปลูกป่าจากงบปกติ และงบกลาง การจ้างเหมาเอกชนปลูกป่า 

การปลูกป่าตามโครงการเฉพาะกิจพิเศษ การปลูกป่าทดแทน การปลูกป่าสาธิต และการปลูกหวาย 
2 การปลูกป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นการปลูกป่าทั่วไป การปลูกฟ้ืนฟูป่า
ต้นนํ้า การปลูกป่าพรุ การปลูกป่าไม้ใช้สอย การปลูกป่าแนวกันชน การปลูกป่าทดแทน การปลูกป่า
สาธิตและวิจัย การปลูกเสริมป่าตามธรรมชาติ การปลูกป่าหวาย ไม้พะยูง ไม้กฤษณา และการปลูก
ป่าชายเลน 

3 การปลูกป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นการปรับปรุงพัฒนาสวนป่า การปลูกขยายแปลงใหม่ 
และการปลูกเสริมสวนป่า 
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การส่งเสริมการปลูกป่าจะมีกลยุทธ์ในการกระตุ้นและปลูกจิตสํานึกให้กับชุมชนเพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้  โดยให้ชุมชนเห็นถึงความสําคัญของป่าไม้เหล่าน้ันและพร้อมที่จะมี
ส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในเรื่องของการปลูกป่าและบํารุงสวนป่า  
สําหรับกิจกรรมในด้านปลูกป่าน้ันได้กําหนดให้มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าทุกรูปแบบ
ในที่ดินของรัฐและเอกชน ได้แก่ 

 โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกป่าโดยจ่ายเงินสนับสนุน เป็นโครงการที่จัดทําขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคง
และลดปัญหาการบุกรุกทําลายป่า โดยกรมป่าไม้เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนและปัจจัยอ่ืน
ตามความจําเป็น รวมท้ังเพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศและลดความผันผวน
ของระดับผลผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เ ป็นโครงการที่ทําขึ้นเ พ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในมหามงคลวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ 
พรรษา  โดยทําการสนองพระราชดําริในการอนุรักษ์พันธ์ุ “ไม้ยางนา” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการเพาะขยายพันธ์ุและการปลูกไม้ยางนา ให้เป็น
ไม้พ้ืนเมืองเพ่ือประโยชน์การใช้สอยในประเทศไทยอย่างย่ังยืนและเพื่อเพ่ิมปริมาณไม้
ยืนต้นในพ้ืนที่ต่างๆ ที่ส่งผลให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรเพ่ิมมากขึ้นและเป็นแหล่งทรัพยากร 
ต้นนํ้าลําธารที่ดีต่อไป 

 โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ เป็นโครงการที่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
แปรรูปทางเศรษฐกิจโดยการป้อนวัตถุดิบเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม้แบบครบวงจร เพ่ือผลิตสินค้าประเภทต่างๆ ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกร รวมท้ังเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศตามธรรมชาติโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอีกทางหน่ึง 

 โครงการปลูกป่าในพื้นที่ สทก. เป็นโครงการที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นให้กับเกษตรกร 
ในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับสิทธิทํากิน(สทก.) โดยการแจกกล้าไม้ที่เป็นที่นิยมให้แก่
เกษตรกร ได้แก่ สัก ยูคาลิปตัส สะเดา กระถินเทพา มะค่าโมง  ซึ่งให้ตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ 

 โครงการปลูกไม้โตเร็วเพ่ือเป็นพลังงานทดแทน  เป็นการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เช่น 
กระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา กระถินลูกผสม และกระถินณรงค์ เพ่ือใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีเป้าในการเพิ่มอัตราการใช้พลังงานทดแทนใน
อนาคต และเป็นการเพ่ิมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและลด
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ภาวะโลกร้อน ทั้งน้ีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2555 จะส่งเสริมให้มีการปลูกไม้
โตเร็วให้ได้ 1 ล้านไร่ โดยการดําเนินการน้ันทางส่วนราชการจะผู้สนับสนุนกล้าไม้โตเร็ว
ให้แก่เกษตรกรและจะให้เงินสนับสนุนช่วยเหลืออีกไร่ละ 500 บาท แต่อยู่ภายใต้
เง่ือนไขที่ให้เกษตรกรต้องปลูกและบํารุงต้นไม้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หากต้นไม้
ได้รับความเสียหายหรือตายจะต้องปลูกทดแทนใหม่ทันที  ซึ่งถ้าหากผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขจะต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียกลับคืนให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2554 กรมป่าไม้ได้ดําเนินการส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการ
ดําเนินการบริหารจัดการป่าแบบมีส่วนร่วมภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนใน
การบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภูมิประเทศและความต้องการของชุมชน ซึ่งมีการ
จัดต้ังป่าชุมชนแล้วทั้งสิ้น 6,983 หมู่บ้าน 6,272 โครงการ (ตารางที่ 2.6) รวมทั้งมีการดําเนินการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 40 โครงการ และโครงการพิเศษ 3 
โครงการ มีพ้ืนที่ฟ้ืนฟูทั้งสิ้นกว่า 38,000 ไร่ จัดทําฝายต้นนํ้า 1,200 แห่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
อาชีพให้ราษฎร 1,000 คน 

ตารางที่ 2.6 ป่าชุมชนท่ีจดทะเบียนกับกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2542-2554 
ปีท่ีจัดต้ัง จํานวน (หมู่บ้าน) จํานวน (โครงการ) พ้ืนท่ีป่าชุมชน (ไร่-งาน-ตารางวา) 

2542 11 3 33,486-0-0 
2543 794 745 211,251-1-14 
2544 829 744 263,045-1-85 
2545 890 839 308,509-2-88 
2546 808 736 108,184-0-83 
2547 1,362 1,139 268,480-3-30 
2548 614 568 372,692-1-6 
2549 746 662 508,500-3-52.5 
2550 299 259 224,867-0-27 
2551 267 245 237,973-1-10.4 
2552 162 158 52,586-3-61 
2553 114 114 82,703-1-4 
2554 87 60 118,625-0-7 

รวม 6,983 6,272 2,790,906-0-67.9 

ที่มา: กรมป่าไม้ 2555 
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2.5 งบประมาณในการอนุรักษ์ป่าและการปลูกป่า 
จากปัญหาการบุกรุกทําลายป่า ทําให้พ้ืนที่ป่าลดลง ส่งผลทําให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

และสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศอย่างมาก และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างมหาศาล ดังน้ัน 
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ เป็นมาตรการที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาภาวะ
วิกฤติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าและฟ้ืนฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมที่ต้อง
ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในพ้ืนที่อันจะทําให้การอนุรักษ์ การปลูกป่า และฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้มีความอย่างย่ังยืนต่อไป 

การดําเนินการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าที่ผ่านมาของภาครัฐโดยผ่านหน่วยงาน ได้แก่ กรม
ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ซึ่งจากเอกสารงบประมาณประจําปี (ฉบับที่ 3) มีการสนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าไม้มาอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554 มีงบประมาณมากกว่า 
10,000 ล้านบาท ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วิจัย และพัฒนาพ้ืนที่ป่า และมีงบประมาณในการปลูกและฟ้ืนฟูป่า
กว่า 8,000 ล้านบาท (รูปที่ 2.3) นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีแผนงานฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่า
และระบบนิเวศจํานวน 60,000 ล้านบาท ในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นนํ้า การปลูกป่าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสําคัญ 

รูปที ่2.3 งบประมาณในการอนุรกัษ์และฟืน้ฟปูา่ 

 
ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที ่3 งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2554,  
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งบประมาณด้านปลูกและฟื้นฟูป่า งบประมาณท้ังหมดในการอนุรักษ์ป่า
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 มี
แนวโน้มงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าทั้งหมด และมีงบประมาณด้านการปลูกป่าเพ่ิมขึ้น
ทั้งน้ี งบประมาณมีความผันผวนขึ้นกับโครงการปลูกป่าที่ได้รับการสนับสนุนในแต่ละปีด้วย สําหรับกรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช โดยในปี พ.ศ. 2554 กรมป่าไม้มีงบประมาณในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าทั้งหมด 3,289.8 ล้านบาท และมีงบประมาณด้านการปลูกป่าเพียง 39.5 ล้านบาท ซึ่งมี
พ้ืนที่ปลูกป่า 15,000 ไร่ สําหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชมีงบประมาณในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าทั้งหมด 7,938.5 ล้านบาท และมีงบประมาณด้านการปลูกป่าเพียง 78.8 ล้านบาท ซึ่ง
มีพ้ืนที่ปลูกป่า 37,000 ไร่ (ตารางที่ 2.5) 

สําหรับงบประมาณในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2542 มีการศึกษา
งบประมาณในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์จํานวน 108 ประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ยในการอนุรักษ์ป่าต่อปี 
เท่ากับ 33,6391 บาทต่อตารางกิโลเมตร โดยประเทศพัฒนาแล้วมีงบประมาณในการอนุรักษ์ป่าต่อปี 
เท่ากับ 77,525 บาทต่อตารางกิโลเมตร แต่ประเทศกําลังพัฒนามีงบประมาณเฉลี่ยในการอนุรักษ์ป่าต่อปี 
เท่ากับ 5,914 บาทต่อตารางกิโลเมตร (Alexander N. James, Michael J.B. Green and James R. Paine. 
1999) โดยเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ต่อปีพบว่า ประเทศพัฒนาแล้วให้เงิน
สนับสนุนการดําเนินในการอนุรักษ์ป่าสูงกว่าประเทศกําลังพัฒนา สําหรับประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีเงินงบประมาณเฉลี่ยในการอนุรักษ์ป่าต่อปี เท่ากับ 16,311 บาทต่อตาราง
กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในระดับกลางของโลก โดยมีจํานวนเจ้าหน้าที่ของประเทศพัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาเฉล่ีย
เท่ากับ 27 คนต่อ 1,000 ตารางกิโลเมตร ดังน้ันจะเห็นว่าประเทศไทยยังมีงบประมาณในการอนุรักษ์พ้ืนที่
ป่าต่อตารางกิโลเมตรและงบประมาณต่อปีตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของโลก 

การปลูกปา่ 

การปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าของประเทศไทยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และนอกเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็น
แนวทางที่รัฐโดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
(ออป.) ดําเนินการมาโดยตลอด รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เศรษฐกิจโดยให้ภาคเอกชน และ
เกษตรกรทําการปลูกป่าในที่ดินที่มีกรรมสิทธ์ิ ได้แก่ การดําเนินการปลูกป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน
แห่งชาติ การฟ้ืนฟูและปรับปรุงนิเวศต้นนํ้า การฟ้ืนฟูสภาพป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 
การพัฒนาเกษตรที่สูง การปลูกโดยจ้างเหมาเอกชน และการปลูกสร้างสวนป่า ทั้งน้ี ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกป่าใน 
ปี พ.ศ. 2544 เท่ากับ 14.49 ล้านไร่ และในช่วงปี พ.ศ. 2545-2552 มีพ้ืนที่ป่าปลูกรวมทั้งหมด 3.39 ล้าน
ไร่ ซึ่งมีอัตราการปลูกป่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.9 ต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นการปลูกป่าภายใต้โครงการต่างๆ ในปี 

                                           
1 อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 37.67 บาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542) 
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พ.ศ. 2547 และ 2548 การปลูกป่าโดยภาคเอกชนและภาครัฐตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 
การปลูกป่าตามโครงการและเทศกาลต่างๆ (การปลูกป่าต้นนํ้าและปรับปรุงนิเวศต้นนํ้า การปลูกป่าโดยจ้าง
เอกชนปลูก การปลูกป่าตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (รูปที่ 2.4)  

รูปที ่2.4 พื้นที่ปลูกปา่ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545-2552 

 
หมายเหตุ: การปลูกป่าตามโครงการและเทศกาลต่างๆ ครอบคลุมการปลูกป่าต้นน้ําและปรับปรุงนิเวศต้นน้ํา การ

ปลูกป่าโดยจ้างเอกชนปลูก การปลูกป่าตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการปลูกและ
บํารุงป่าประชาอาสา 

ที่มา: กรมป่าไม้ 
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การปลูกป่าโดยองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ การปลูกป่าโดยกรมป่าไม ้และกรมอุทยานฯ 

การปลูกป่าโดยภาคเอกชน สวนป่าเศรษฐกจิ* การปลูกป่าโดยภาคเอกชนและภาครัฐ(โครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรต)ิ

การปลูกป่าตามโครงการ และเทศกาลต่างๆ การปลูกป่าโดยการส่งเสรมิของส่วนปลูกป่าภาคเอกชน (กรมป่าไม)้
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สําหรับต้นทุนในการปลูกป่ามีราคาที่แตกต่างตามหน่วยงาน และกิจกรรมท่ีดําเนินการ แต่มีราคา
มาตรฐานของงานปลูกป่าของสํานักงบประมาณในปี พ.ศ. 2554 และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องใช้ใน
การอ้างอิงเพ่ือของบประมาณ ได้แก่  

• งานปลูกป่า      3,800 บาทต่อไร่ 
• งานปลูกป่าใช้สอย     5,000 บาทต่อไร่ 
• งานบํารุงป่า (อายุ 2-6 ปี)     1,000 บาทต่อไร่ 
• งานบํารุงป่า (อายุ 7-10 ปี)      480 บาทต่อไร่ 
• งานจัดสร้างแปลงผลิตเมล็ดไม้ในพ้ืนที่สวนป่าธรรมชาติ 1,270 บาทต่อไร่ 
• งานปรับปรุงระบบนิเวศต้นนํ้า      970 บาทต่อไร่ 
• งานปลูกสร้างสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุไม้ป่า   1,490 บาทต่อไร่ 
• งานก่อสร้างแนวกันไฟ     5,000 บาทต่อกิโลเมตร 

ถ้ารวมต้นทุนการจัดทําเมล็ดพันธ์ุไม้ป่า การปลูกป่าและการบํารุงรักษาป่า คิดเป็นต้นทุนประมาณ 
6,770 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งยังไม่รวมต้นทุนในการสร้างแนวกันไฟ โดยรวมค่าจ้างในการดําเนินการสํารวจ
และรังวัดแนวเขต การถาง การเก็บ ริบ สุม เผา การทําทางตรวจการ การทําหลักและปักหมายแนว การ
ปลูกและขนกล้า การดายวัชพืช และการปลูกซ่อม รวมถึงค่ากล้าไม้ ค่าวัสดุ และค่าใช้สอยต่างๆ  
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บทที่ 3 
ตัวอย่างการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรป่าไม้  

3.1 บทน า 

3.1.1 พันธบัตรป่าไม้คืออะไร  

พันธบัตรเป็นเครื่องมือที่สถาบันทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนใช้ในการระดมทุนในตลาดการเงิน
ระหว่างประเทศ พันธบัตรเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทหนึ่ง โดยที่ผู้ออกพันธบัตร
สัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ซื้อพันธบัตรในอัตราคงที่ตามงวดการจ่ายที่ระบุไว้ เมื่ อถึงระยะเวลาที่
กําหนด ผู้ออกตราสารนี้ก็จะชําระคืนเงินต้นทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อ  

ในปี พ.ศ. 2551 ธนาคารโลกได้ออกพันธบัตร Green Bonds เพ่ือระดมทุนสําหรับใช้สนับสนุน
กิจกรรมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ปัจจุบัน 
ธนาคารโลกได้ออกพันธบัตรประเภท  Green Bonds รวมทั้งสิ้น 46 ครั้ง โดยออกพันธบัตรเป็น 17 สกุล
เงิน (World Bank Treasury, 2009) 

เนื่องจากในปัจจุบัน เงินสนับสนุนจากภาครัฐสําหรับภาคป่าไม้มีอยู่อย่างจํากัด และการระดมทุน
จากแหล่งอื่นๆ  มีความยากลําบากและล่าช้า 1 จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะเสาะหาแหล่งทุนแหล่งอื่น จาก
การศึกษาพบว่า การออกพันธบัตรป่าไม้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจซึ่งสามารถใช้ในการระดมทุน 
พันธบัตรป่าไม้คือพันธบัตรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเงินทุนที่ระดมได้ไปลงทุนหรือสนับสนุนกิจกรรมในภาค
ป่าไม้ ทั้งนี้ พันธบัตรป่าไม้เป็นส่วนประกอบสําคัญของการดูแลและอนุรักษ์ป่าไม้แบบยั่งยืน ข้อดีของการใช้
พันธบัตรป่าไม้เป็นกลไกในการระดมทุนคือ ช่วยให้สามารถระดมเงินทุนจํานวนมากจากภาคเอกชนใน
ลักษณะ front-load ภายในระยะเวลาอันสั้น แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ออกพันธบัตร (หรือลูกหนี้) จะต้องสามารถ
บริหารจัดการและ ใช้เงินทุนที่ระดมได้จากการออกพันธบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้ออก
พันธบัตรควรที่จะต้องใช้กลไกที่เหมาะสมในการจัดเก็บรายได้เพ่ือนํามาชําระดอกเบี้ยและเงินต้นให้กับผู้ที่
ซื้อพันธบัตรตามงวดการจ่ายที่ระบุไว้ 

  

                                           
1 โดยทั่วไปนั้น แหล่งทุนสําหรับภาคป่าไม้ประกอบด้วย งบประมาณของภาครัฐ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

จากป่า การลงทุนของภาคเอกชน และเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากต่างประเทศ เป็นต้น 
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3.1.2 การด าเนินการและโครงสร้างของพันธบัตรป่าไม้  

โครงสร้างของพันธบัตรป่าไม้มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ2 ซึ่งประกอบด้วย การจัดเก็บรายได้
เพ่ือนํามาชําระดอกเบี้ยและเงินต้นให้กับผู้ถือพันธบัตร  (Revenue generation) องค์กรที่รับผิดชอบและ
จัดการด้านการเงิน (Institutional arrangement) และการนําเงินไปสนับสนุนกิจกรรมภาคป่าไม้ 
(Delivery) (รูปที่ 3.1)  

รูปที่ 3.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของพันธบัตรป่าไม้ 

 

 
 

สําหรับการจัดเก็บรายได้เพ่ือนํามาชําระดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้ซื้อพันธบัตรป่าไม้นั้น จาก
การศึกษาของ Cranford, Parker and Trivedi. 2011 พบว่า มีกลไกซึ่งสามารถนํามาใช้เพ่ือจัดเก็บรายได้
อยู่ 2 ประเภทหลักๆ  คือ รายรับที่เกิดจากประโยชน์ที่ได้จากป่า (Forest-based revenue) และรายรับ
จากแหล่งอื่นๆ (Non-forest based revenue)  

การจัดเก็บรายรับที่เกิดจากประโยชน์ที่ได้จากป่านั้นสามารถใช้กลไกทางตลาดในการจัดเก็ บ ซึ่ง
กลไกดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ กลไลทางตรง (Direct market mechanism) และกลไก
ทางอ้อม (Indirect market mechanism) ตัวอย่างของกลไกทางตรงประกอบด้วย การออฟเซ็ตความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity offset) การจ่ายค่าบริการสําหรับระบบนิเวศ (Payment for 
ecosystem services) หรือการจ่ายเพ่ือป้องกันพ้ืนที่ลุ่มน้ํา (Watershed protection payments) และ

                                           
2 ที่มา Cranford, Parker and Trivedi. 2011 
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ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ได้จากป่าไม้ (Forest carbon market) สําหรับกลไกทางอ้อมนั้น ภาระตก
อยู่ที่ผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคต้องรับภาระในการจ่ายค่าธรรมเนียมจาก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ซึ่งผ่าน
กระบวนการผลิตซึ่งเป็นมิตรกับป่าไม้ เช่น เนื้อไม้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (Certified timber) สินค้าท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green commodities) และค่าธรรมเนียมจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) 

ตัวอย่างของแหล่งรายได้อ่ืนๆ  ที่ไม่ได้ เกี่ยวข้องกับป่าไม้โดยตรงนั้น (Non-forest based 
revenue) ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมหรือภาษีสนามบิน (Aviation levy) ภาษีการเดินเรือและขนส่งทาง
ทะเล (Maritime levy) ภาษีเบี้ยประกันภัย (Levy on insurance premiums) งบประมาณแผ่นดิน 
(General budget allocation) และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ  (Overseas Development 
Assistance, ODA)  

หลายหน่วยงานสามารถเป็นผู้ออกพันธบัตรป่าไม้ ทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน (เช่น 
ธนาคารพาณิชย์) หรือธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (Multilateral development bank) ส่วน
รูปแบบในการบริหารจัดการรายรับที่ใช้เพื่อชําระดอกเบี้ยและเงินต้นให้กับผู้ถือครองพันธบัตรนั้น สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภท on balance sheet และประเภท off balance sheet โดย
สําหรับประเภทแรกนั้น เนื่องด้วยรายรับที่เก็บเพื่อชําระดอกเบี้ยและเงินต้น ให้กับผู้ซื้อพันธบัตรปรากฏอยู่
ในงบดุลขององค์กรที่ออกพันธบัตร ในกรณีที่ผู้ออกพันธบัตรไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตาม
กําหนด ผู้ซื้อพันธบัตรสามารถอ้างหรือเรียกร้องสิทธิในแหล่งรายได้อ่ืนๆ  ขององค์กรที่ออกพันธบัตร ดังนั้น 
สถานะความเสี่ยง (Risk profile) ของพันธบัตรป่าไม้ จึงสอดคล้องกับสถานะความเสี่ยงของผู้ออกพันธบัตร 
สําหรับรูปแบบในการบริหารจัดการด้านการเงินประเภทที่สองนั้น มีการเคลื่อนย้ายรายรับที่เก็บเพื่อชําระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special purpose entity, SPE) ซึ่งองค์กรดังกล่าวเป็นผู้ทํา
หน้าที่ออกพันธบัตรป่าไม ้

องค์ประกอบส่วนที่สามของโครงสร้างพันธบัตรป่าไม้ท่ีควรคํานึงถึงคือ รูปแบบในการให้การ
สนับสนุนทางด้านการเงินแก่กิจกรรมภาคป่าไม้ และการคัดเลือกกิจกรรมที่ควรได้รับการสนับสนุนทางด้าน
การเงิน ทั้งนี้ รูปแบบที่ใช้ในการให้การสนับสนุนทางการเงิ นควรที่จะสอดคล้องกับกลไกที่ใช้ในการจัดเก็บ
รายได้เพ่ือชําระดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้ซื้อพันธบัตรป่าไม้ และรูปแบบขององค์กรที่ดูแลด้านการเงินและ
ทําหน้าที่รับผิดชอบด้านการออกพันธบัตรป่าไม้ 

3.1.3 คุณสมบัติของพันธบัตรป่าไม้คืออะไร 

กลุ่มนักลงทุนที่คาดว่าน่าจะสนใจลงทุนในพันธบัตรป่าไม้สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ นัก
ลงทุนสถาบัน (Institutional investors) ซึ่งเป็นตัวแทนการลงทุนให้กับกองทุนบําเหน็ดบํานาญ (Pension 
funds) รายใหญ่ หรือกองทุนความม่ังคั่งแห่งชาติ  (Sovereign wealth funds) และนักลงทุนเพื่อสังคม 
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(Impact investors) โดยนักลงทุนกลุ่มนี้ต้องการผลตอบแทนทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงไม่มี
ปัญหาที่จะรับผลตอบแทนที่ต่ํา หรือลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํา 

จากการวิจัยทางการตลาดพบว่า ตราสารหนี้ประเภทพันธบัตรป่าไม้ซึ่งนักลงทุน สองกลุ่มนี้นิยม
ลงทุนควรมีคุณลักษณะดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1 คุณลักษณะของพันธบัตรป่าไม้ 

 นักลงทุนเพื่อสังคม นักลงทุนสถาบัน 
คุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์
การประนีประนอม คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ การประนีประนอม 

ผลตอบแทน (Return) 
อัตราผลตอบแทนควรสูง

กว่าพันธบัตรรัฐบาล 
สามารถ 

ประนีประนอมได้ 

อัตราผลตอบแทนเท่า
เทียมหรือสูงกว่าพันธบัตร

รัฐบาล 

ไม่สามารถ
ประนีประนอมได้ 

ล าดับความน่าเชื่อถือ 
(Credit rating) 

≥A- 
สามารถ 

ประนีประนอมได้ 
AAA หรือเทียบเท่า 

ไม่สามารถ
ประนีประนอมได้ 

ระยะไถ่ถอน (Maturity) 
≤10 ปี 

ไม่สามารถ
ประนีประนอมได้ 

≤10 ปี 
ไม่สามารถ

ประนีประนอมได้ 
สภาพคล่อง (Liquidity) 

สภาพคล่องสูง 
สามารถ 

ประนีประนอมได้ 
สภาพคล่องสูง 

ไม่สามารถ
ประนีประนอมได้ 

ประโยชน์ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Benefits) 

ค่อนข้างแน่นอน 
ไม่สามารถ

ประนีประนอมได้ 
ค่อนข้างแน่นอน 

ไม่สามารถ
ประนีประนอมได้ 

ที่มา: Cranford, Parker and Trivedi. 2011 

จากตารางที่ 3.1 พบว่า พันธบัตรป่าไม้ ที่นักลงทุน ต้องการ ที่จะลงทุน ควรมีกําหนดไถ่ถอน 
(Maturity) ระหว่าง 5-10 ปี มีอัตราผลตอบแทน (Return) ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลที่มีระดับความเสี่ยง (Risk) อยู่ในเกณฑ์ต่ํา  และมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้อยู่ในเกณฑ์
สูงที่ระดับ AAA ทั้งนี้ ในกรณีของนักลงทุนเพ่ือสังคมมีความยืดหยุ่นมากกว่านักลงทุนสถาบันโดย สามารถ
ประนีประนอมต่อผลตอบแทน และสภาพคล่อง ของพันธบัตรได้ รวมทั้งมีระดับความน่าเชื่อถือ สูงกว่า A- 
โดยนําเงินที่ได้จากกา รระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรไปลงทุนหรือสนับสนุนกิจกรรมป่าไม้ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ง เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนัก
ลงทุน3  

  

                                           
3 ที่มา Global Canopy Programme, 2011 



 บทที่ 3 ตัวอย่างการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรป่าไม ้

 

   39 

หลายประเทศได้เริ่มให้ความสนใจในการใช้พันธบัตรป่าไม้เป็นเครื่องมือในการระดมทุ นเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ป่า ปลูกป่า ดูแล และฟ้ืนฟูป่า สําหรับการศึกษาในบทนี้ เป็นการทบทวน
การศึกษาเกี่ยวกับพันธบัตรป่าไม้ พร้อมทั้งถอดบทเรียนเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้างของพันธบัตรป่าไม้
ในต่างประเทศ โดยใช้ การออกพันธบัตรในประเทศชิลี เป็นประเทศกรณีศึกษา  นอกจากนี้ มีการทบทวน
การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบในการออกพันธบัตรป่าไม้ในประเทศบราซิลและประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.2 การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรป่าไม้ของต่างประเทศ 

3.2.1 ประเทศชิล ี

สําหรับพัฒนาการทางด้านการบริหารจัดการป่าไม้ในประเทศชิลีนั้น ได้เริ่มมีการทําโครงการ นํา
ร่องในปีพ .ศ. 2543 โดยสถาบัน Sociedad Inversora Forestal (SIF) เป็นผู้ริเริ่มและบริหารจัดการ
โครงการดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนจาก Fundación Chile มีการลงทุนเบื้องต้นเป็นจํานวนเงิน 4.1 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเช่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเจ้าของที่ดินเอ กชน ทั้งท่ีดินขนาดเล็กและท่ีดิน
ขนาดกลาง ภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ ได้มีการเข้าครอบครองพ้ืนที่ป่าที่มีอยู่แล้วจํานวน 4,600 เฮคแทร์ 
และปลูกป่าใหม่คิดเป็นพื้นที่จํานวน 3,100 เฮคแทร์  

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 สถาบัน SIF ได้ออกพันธบัตรป่าไม้ 13 ล้านเหรียญสหรัฐ ร ะยะไถ่
ถอน 10 ปี ให้ดอกเบี้ยร้อยละ 8 (จ่ายเป็นสกุลเงินสหรัฐ ) โดยได้รับการสนับสนุนจาก Production 
Development Corporation (CORFO) และกระทรวงเกษตรของประเทศชิลี พันธบัตรดังกล่าวมีกระแส
เงินสดจากป่าไม้และที่ดินซึ่งสถาบัน SIF ใช้ปลูกยูคาลิปตัสและป่าสนประเภท Insignis เป็นสินทรัพย์คํ้า
ประกัน โดยคาดว่ากระแสเงินสดดังกล่าวมาจากสิทธิในการเก็บ ผลผลิตจากป่าสนประเภท Insignis ซึ่งอยู่
ในพ้ืนที่เขต 7 และ 8 ของประเทศชิลี ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AA- และ A+ วัตถุประสงค์ของ
การออกพันธบัตรป่าไม้คือเพ่ือจัดการกับความต้องการขอ งผู้ถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมรายย่อยซึ่ง
อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ  

3.2.2 ประเทศบราซิล 

ประเทศบราซิลเป็นประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินการตาม นโยบายการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า หรือ Reducing Emission from 
Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD) ซึ่งมีแนวคิดว่าการดูแล
รักษาป่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของโลก  ดังนั้นผู้ที่ดูแลรักษาป่า  ควรจะได้รับ
ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นกลไกที่สร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการรักษาป่า (มูลนิธิโลกสีเขียว 2554) ประเทศบราซิล
สามารถลดการทําลายป่าลงได้ถึงร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับปีพ .ศ. 2548 และตั้งเป้าที่จะลดการทําลายป่าให้
ได้ร้อยละ 71 ภายในปีพ .ศ. 2560 คําถามท่ีตามมาคือ ประเทศบราซิลจะระดมทุนจากแหล่งใดเพื่อนํามา
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สนับสนุนกิจกรรมดูแลรักษาป่า ได้มีการพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะ นําเครื่องมือพันธบัตรป่าไม้มาใช้ใน
การระดมทุน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ประเทศบราซิลยังไม่มีการออกพันธบัตรป่าไม้เพ่ือระดมทุน
สนับสนุนกิจกรรมภาคป่าไม้ ถึงแม้ว่าทาง Global Canopy Programme ได้มีการศึกษารูปแบบในการ
ออกพันธบัตร 

ผลการศึกษา รูปแบบการดําเนินการพันธ บัตรป่าไม้ของ ประเทศ บราซิลเน้นการระดมทุนจาก
ภาคเอกชน  โดยรูปแบบการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ประเภทที่ 1 มีแนวทางการจัดเก็บ รายรับจากผู้ซื้อ
บริการของระบบนิเวศหรือ ผู้ได้ประโยชน์จากบริการของระบบนิเวศ 4 เพ่ือนํามาจ่ายผลตอบแทนให้นัก
ลงทุน และทําการระดมทุนจากนักลงทุนภาคเอกชนและการระดมจากรายได้อ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยมีผู้ออกพันธบัตรเป็นผู้บริหารจัดการพันธบัตรป่าไม ้ซ่ึงมีเงินสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้ ในพ้ืนที่
เพ่ือให้มีการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (รูปที่ 3.2)  

 

รูปที่ 3.2 รูปแบบในการออกพันธบัตรของ Global Canopy Programme ประเภทท่ี 1 

 
ที่มา: Charlie Parker, refer to Global Canopy Programme, 2011 

  

                                           
4 บริการของระบบนิเวศ หมายถึง บทบาทหน้าท่ีของระบบนิเวศป่าไม้ ได้แก่ การทําหน้าท่ีเป็นแหล่งต้นน้ํา ทําหน้าท่ีใน

การอนุรักษ์ดินและน้ํา ทําหน้าที่เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ ทําหน้าที่เป็นพ้ืนท่ีป่าท่ีมีภูมิทัศน์สวยงาม และ
ทําหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บและดูดซับคาร์บอน 



 บทที่ 3 ตัวอย่างการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรป่าไม ้

 

   41 

รูปแบบการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ประเภทที่ 2 มีแนวทางการนําเงินที่ได้เพ่ือการสนับสนุน
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า โดยมีการระดมทุนจากเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศซึ่งกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการ มาเป็นผลตอบแทนคืนให้นักลงทุน ซ่ึงมีหน่วยงานบริหาร
จัดการเป็นองค์กรการเงินระหว่างประเทศ ด้านป่าไม้ (International Finance Facility for forest) ดัง
รายละเอียดในรูปที่ 3.3  

สําหรับรูปแบบพันธบัตรป่าไม้ประเภทที่ 3 คล้ายกับรูปแบบที่ 1 ที่มีการจัดเก็บรายรับจากผู้ได้
ประโยชน์จากบริการของระบบนิเวศเพ่ือจ่ายดอกเบี้ยให้กับนักลงทุน โดยรูปแบบนี้มีการระดมทุนจากแหล่ง
เดียวไม่มีเงินทุนจากแหล่งรายได้อ่ืนเช่นเดียวกับรูปแบบที่ 1 การบริหารจัดการพันธบัตรดําเนินการจัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการด้านการเงินสําหรับภาคป่าไม้เพ่ือดูแลเงินที่ได้จากผู้ซื้อบริการที่ชําระหนี้มาจ่ายคืนเป็น
ดอกเบี้ยให้นักลงทุน และให้เงินสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้ (รูปที่ 3.4) 

รูปแบบการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ประเภท ที่ 4 มีการระดมทุนจาก นักลงทุนที่สนใจ  โดยการ
จัดเก็บรายรับจากผู้ซื้อบริการของระบบนิเวศหรือผู้ได้ประโยชน์จากบริการของระบบนิเวศเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้นักลงทุน โดยมีองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินสําหรับภาคป่าไม้ทําหน้าที่ดูแลเงิน และ นํา
เงินที่ได้เพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า  ซึ่งคล้ายกับรูปแบบพันธบัตรป่าไม้ประเภท
ที่ 3 ที่มีการใช้พันธบัตรป่าไม้เป็นสินทรัพย์ค้ําประกัน ดังรายละเอียดในรูปที่ 3.5  

รูปแบบการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ประเภทที่ 5 มีการระดมทุนจาก นักลงทุน  ซึ่งมีหน่วยงาน
ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานบริหารจัดการในการจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนๆ ซึ่งนํา เงินที่ได้
จากการจัดเก็บรายได้จากภาครัฐและภาคเอกชนจ่าย เป็นค่าตอบแทนให้กับนักลงทุน  และมีหน่วยงาน
ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานบริหารจัดการในการจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนๆ และนําเงินที่ได้
ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนปูพื้นที่ป่าไม้ ดังรายละเอียดใน รูปที่ 3.6 

สําหรับรูปแบบพันธบัตรป่าไม้ประเภทที่ 6 คล้ายกับรูปแบบที่ 1 ที่มีการจัดเก็บรายรับจากผู้ได้
ประโยชน์จากบริการของระบบนิเวศเพ่ือนํามาจ่ายผลตอบแทนให้นั กลงทุน  แต่รูปแบบประเภทที่ 6 เป็น
การระดมทุนจากหลายแหล่งร่วมกัน (Corporate Bond) เช่น เงินลงทุนรูปแบบต่างๆ ของธนาคาร และ
นักลงทุนทั่วไป ซึ่งอาจให้เงินสนับสนุนเป็นช่วงระยะเวลาแบบต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการทํากิจกรรมการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ โดยมีธนาคารเพ่ือการ พัฒนาระหว่างประเทศเป็นองค์กรบริหารจัดการพันธบัตรป่า
ไม้ ซึ่งมีลําดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง แต่พันธบัตรรูปแบบนี้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล   
(รูปที่ 3.7) 
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รูปที่ 3.3 รูปแบบในการออกพันธบัตรของ Global Canopy Programme ประเภทท่ี 2 

 
ที่มา: Charlie Parker, refer to Global Canopy Programme, 2011 

 

รูปที่ 3.4 รูปแบบในการออกพันธบัตรของ Global Canopy Programme ประเภทท่ี 3 

 
ที่มา: Charlie Parker, refer to Global Canopy Programme, 2011 
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รูปที่ 3.5 รูปแบบในการออกพันธบัตรของ Global Canopy Programme ประเภทท่ี 4 

 
ที่มา: Charlie Parker, refer to Global Canopy Programme, 2011 

 

รูปที่ 3.6 รูปแบบในการออกพันธบัตรของ Global Canopy Programme ประเภทท่ี 5 

 
ที่มา: Charlie Parker, refer to Global Canopy Programme, 2011 
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รูปที่ 3.7 รูปแบบในการออกพันธบัตรของ Global Canopy Programme ประเภทท่ี 6 

 
ที่มา: Charlie Parker, refer to Global Canopy Programme, 2011 

ในการศึกษาของ Global Canopy Programme ได้มีการพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีประเทศ
บราซิลจะใช้พันธบัตรป่าไม้เป็นกลไกในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์และดูแลป่าไม้ โดยทาง 
Global Canopy Programme ได้วิเคราะห์แต่ละคุณลักษ ณะของพันธบัตรป่าไม้ในบริบทของประเทศ
บราซิล ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ความน่าเชื่อถือของประเทศบราซิลอยู่ที่ระดับ BBB- ซึ่งหมายความว่า
ควรเพิ่มเครดิตให้ตราสารหนี้ประเภทพันธบัตรป่าไม้ และมีอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดว่าจะได้รับจาก
การลงทุนของพันธบัตรรัฐบาลบราซิลอยู่ที่ระดับร้อยละ 6 ซึ่งอัตราผลตอบแทนดังกล่าวต่ํากว่าผลตอบแทน 
(Internal rate of return, IRR) ของกิจกรรมภาคป่าไม้และวนเกษตรบางประเภท (ตารางที่ 3.2) 

กล่าวโดยสรุป ประเทศบราซิลมีศักยภาพในการออกพันธบัตรป่าไม้ และใช้กลไกดังกล่าวในการ
ระดมเงินทุนจํานวนค่อนข้างมากจากภาคเอกชนเพื่อนํามาสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ ดูแล และรักษาป่าไม้ 
เงินทุนที่ระดมได้ผ่านกลไกดังกล่าวสามารถช่วยลดช่องว่างทางการเงินหรือช่วยลดภาระทางการคลังของ
ภาครัฐ ซึ่งเกิดจากการดําเนินโครงการอนุรักษ์และดูแลป่าไม้แบบยั่งยืน (Sustainable forestry 
initiatives) 
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ตารางท่ี 3.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะของพันธบัตรป่าไม้ในบริบทของประเทศบราซิล 

คุณลักษณะของพันธบัตรป่าไม ้ บริบทของประเทศบราซิล 
ลําดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ความน่าเชื่อถือของประเทศบราซิลอยู่ที่ระดับ BBB- 

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความสนใจในการลงทุนของนัก
ลงทุนสถาบัน ควรที่จะมีการเพิ่มเครดิตให้ตราสาร
หนี้ประเภทพันธบัตรป่าไม้ (Credit enhancement) 

สภาพคล่อง (Liquidity) มีการตั้งข้อสังเกตว่าประเทศบราซิลมีความสามารถ
ในการออกพันธบัตรป่าไม้ซึ่งมี notional principle 
ขนาด 5 พันล้าน ดอลล่าร์สหรัฐได้หรือไม่ 

อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดว่าจะได้รับจาก
การลงทุน (Yield) 

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลบราซิลอยู่ที่
ระดับร้อยละ 6 ซึ่งอัตราผลตอบแทนดังกล่าวต่ํากว่า
ผลตอบแทน (Internal rate of return, IRR) ของ
กิจกรรมภาคป่าไม้และวนเกษตรบางประเภท 

ที่มา: Charlie Parker, refer to Global Canopy Programme, 2011 

3.2.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Forum for the Future and EnviroMarket Ltd ทําการศึกษารูปแบบในการออกพันธบัตร  
ป่าไม้ จากผลการศึกษาได้แบ่งรูปแบบของการออกพันธบัตรป่าไม้ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. พันธบัตรที่มีราย รับจากการให้สัมปทานป่าไม้ ของภาครัฐเพ่ือจ่าย เป็นผลตอบแทนให้กับ
นักลงทุน 

2. พันธบัตรที่มีกลุ่มสินทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับโครงการดูแลและจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนเป็น
ผลตอบแทนจ่ายให้กับนักลงทุน 

3. พันธบัตรที่มีสินเชื่อซึ่งธนาคารพาณิชย์ให้กับโครงการดูแลและจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนเป็น
ผลตอบแทนจ่ายให้กับนักลงทุน 

4. พันธบัตรที่ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยให้กับผู้ถือเป็นรายงวด 

ผลการศึกษารูปแบบพันธบัตรป่าไม้ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการระดมทุนจากองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยมีการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นองค์กรกลางในการทําหน้าที่บริการจัดการด้าน
การเงินและออกพันธบัตรป่าไม้  (Forum for the Future and EnviroMarket Ltd, 2007 )  
 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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รูปแบบการออกพันธบัตรป่าไมข้อง Forum for the Future and EnviroMarket Ltd ประเภทที่ 1 
เป็นการออกพันธบัตรโดยจัดเก็บรายได้จากการให้สัมปทานของภาครัฐ ที่อาจเป็นรัฐส่วนกลางหรือรัฐ
ท้องถิ่นเพ่ือจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในตลาดทุน โดยรายรับที่ได้รับขึ้นกับการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งภาครัฐอาจมี การเพ่ิมทุนโดยการจัดเก็บค่าภาคหลวงหรือค่าธรรมเนียมจากการให้สัมปทานเพ่ิม 
ทั้งนี้ มีหน่วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นองค์กรในการบริหารจัดการออกพันธบัตร และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
นักลงทุน โดยรัฐอาจให้สิทธิทางกฎหมายแก่หน่วยนิติบุคคลเฉพาะกิจ ในการพัฒนาการหารายได้จากพ้ืนที่
ป่าได้ เช่น โครงการขายคาร์บอนจากการเป็นแหล่งกักเก็บและดูดซับคาร์บอน (รูปที่ 3.8) 

สําหรับรูปแบบการออกพันธบัตรป่าไม้ประเภทที่ 2 เป็นการออกพันธบัตรโดยจัดเก็บรายได้จาก  
ผู้ได้รับประโยชน์จากป่าทางตรงและทางอ้อม ที่มีการจัดการป่าแบบยั่งยืน  ในระดับภายในประเทศ และใน
ระดับนานาชาติที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ไปขายต่างประเทศ  โดยมี องค์กร นิติบุคคลเฉพาะกิจ ซึ่งเป็น 
ผู้ออกพันธบัตร และจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่ ร่วมระดมทุนในตอนแรก  โดยผลตอบแทนที่จัดเก็บ
สําหรับรูปแบบที่ 2.1 มาจากรายได้จากการขายเนื้อไม้ และรายได้จากผู้ได้ประโยชน์จากป่าและระบบนิเวศ
ของป่า แต่รูปแบบที่ 2.2 จะรวมรายได้จากการส่งออกเนื้อไม้ไปต่างประเทศด้วย (รูปที่ 3.9 รูปแบบที่ 2.1 
และรูปแบบที่ 2.2) 

 

รูปที่ 3.8 รูปแบบในการออกพันธบัตรของ Forum for the Future and EnviroMarket Ltd 
ประเภทท่ี 1 

 
ที่มา: Forum for the Future and EnviroMarket Ltd, 2007   (หน้า 83) 
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รูปที่ 3.9 รูปแบบในการออกพันธบัตรประเภทของ Forum for the Future and EnviroMarket 
Ltd ประเภทท่ี 2 

 
 

 
ที่มา: Forum for the Future and EnviroMarket Ltd, 2007 (หน้า 85 และหน้า 87) 
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รูปแบบการออกพันธบัตรป่าไม้ประเภทที่ 3 เป็นการออกพันธบัตรโดยจัดเก็บรายได้จาก สินเชื่อซึ่ง
ธนาคารพาณิชย์ให้กับโครงการ ที่มีการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนเป็นผลตอบแทนจ่ายให้กับนักลง ทุน โดยมี
องค์กรที่เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่เป็นผู้ออกพันธบัตรและจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่ซื้อพันธบัตรป่า
ไม้ ซึ่งนักลงทุนมี 2 ระดับ คือ นักลงทุนที่ซ้ือพันธบัตรและมีการขาดทุนเริ่มแรก (Junior note) และนัก
ลงทุนที่มีการเพิ่มเครดิตให้ตราสารหนี้  (Senior note) ซึ่งจะได้รับอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ผู้
ได้รับบริการ การกู้ยืมเงินเพ่ือดูแลรักษาป่าไม้โดยการกู้ยืมเงินก้อนใหม่เพ่ือไปใช้ คืนยอดเงินกู้เดิมจาก
ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการกู้ยืมสําหรับผู้ต้องการทําโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าอย่างยั่งยืน (รูปที่ 3.10)  

สําหรับรูปแบบการออกพันธบัตรป่าไม้ประเภทที่ 4 เป็นพันธบัตรป่าไม้ที่ไม่มีการจ่ายผลตอบแทน
หรือดอกเบี้ยให้กับผู้ถือ พันธบัตร เป็นรายงวด เนื่องจากพันธบัตรป่าไม้มีกําหนดไถ่ถอนในระยะยาว จะมี
ความไม่แน่นอนของผลตอบแทน ถ้าในอนาคตมีผลผลิตของป่าต่อไร่ต่ํา จะทําให้ไม้ที่ได้มีมูลค่าสูง ซึ่งการ
ตัดสินใจในการตัดไม้ในปัจจุบันหรือในอนาคตขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ทั้งนี้ จะมีการตัดไม้เป็น
บางส่วนของพ้ืนที่ และได้รับรายได้เป็นเงินก้อนจากการขายเนื้อไม้เป็นส่วนๆ (รูปที่ 3.11) 

รูปที่ 3.10 รูปแบบในการออกพันธบัตรประเภทของ Forum for the Future and EnviroMarket 
Ltd ประเภทท่ี 3 

 
ที่มา: Forum for the Future and EnviroMarket Ltd, 2007 (หน้า 87) 
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รูปที่ 3.11 รูปแบบในการออกพันธบัตรประเภทของ Forum for the Future and EnviroMarket 
Ltd ประเภทท่ี 4 

 
ที่มา: Forum for the Future and EnviroMarket Ltd, 2007 (หน้า 89) 

 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการออกพันธบัตรทั้ง 4 แบบ ที่มีการจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลเฉพาะกิจในการ
ออกพันธบัตรเหมือนกัน มีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าดําเนินการตาม
รูปแบบการออกพันธบัตรประเภทที่ 1 จะได้รับผลตอบแทนในระยะยาว แต่มีการบริหารจัดการในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้สัปทานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.3 สรุปข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของรูปแบบการออกพันธบัตรแต่ละประเภท 

รูปแบบ
ที ่

ประเภท 
การออกพันธบัตรป่าไม้ 

ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 

1 การออกพันธบัตรโดยจัดเก็บ
รายได้จากการให้สัมปทานของ
ภาครัฐเพื่อจ่ายเป็นผลตอบแทน
ให้กับนักลงทุน 

 สามารถประมาณการรายรับได ้

 ได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวจาก
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

 มีการบริหารจัดการในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการให้สัปทานท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ 

2.1 การออกพันธบัตรโดยจัดเก็บ
รายได้จากผู้ได้รับประโยชน์จาก
ป่าทางตรงและทางอ้อม ท่ีมี
การจัดการป่าแบบยั่งยืนใน
ระดับประเทศ เพื่อจ่ายเป็น
ผลตอบแทนจ่ายให้กับนักลงทุน 

 ลดผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคาตลาดได ้

 มีการเติบโตของอัตราดอกเบี้ยตาม
การเติบโตของป่าไม ้

 มีแรงจูงใจในการรับสิทธิ์ในพ้ืนท่ีป่า 

 ต้องมีสินทรัพย ์

 ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ 

 ต้องการความมั่นคงมากกว่า
สินทรัพย์ที่ลงทุน 

2.2 การออกพันธบัตรโดยจัดเก็บ
รายได้จากผู้ได้รับประโยชน์จาก
ป่าทางตรงและทางอ้อม ท่ีมี
การจัดการป่าแบบยั่งยืนใน
ระดับนานาชาติ (รายรับจาก
การส่งออก) เพื่อจ่ายเป็น
ผลตอบแทนจ่ายให้กับนักลงทุน 

 มีการแข่งขันของตลาดทุนใน
ต่างประเทศในระยะยาว 

 พึ่งพิงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครดิตเพื่อให้นักลงทุนมีความ
ปลอดภัย 

3 การออกพันธบัตรโดยจัดเก็บ
รายได้จากสินเช่ือซึ่งธนาคาร
พาณิชย์ให้กับโครงการที่มีการ
จัดการป่าไม้แบบยั่งยืนเป็น
ผลตอบแทนจ่ายให้กับนักลงทุน 

 เป็นแรงจูงใจสําหรับธนาคารท้องถิ่น
ในบางประเทศ 

 สร้างรูปแบบการให้กู้ยืมที่ดีนําไปสู่
การเติบโตของการกู้ยืมเงินใหม ่

 ค่อนข้างมีความซับซ้อน และมี
ต้นทุนการทําธุรกรรมของ
ธนาคารท้องถิ่นในการให้กู้ยืมเงิน 

4 พันธบัตรที่ไม่มีการจ่าย
ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยให้กับ
ผู้ถือเป็นรายงวด 

 ลดผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคาตลาดได ้

 มีการเติบโตของอัตราดอกเบี้ยตาม
การเติบโตของป่าไม ้

 มีแรงจูงใจในการรับสิทธิ์ในพ้ืนท่ีป่า 

 ต้องมีสินทรัพย ์

 ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ 

 ต้องการความมั่นคงมากกว่า
สินทรัพย์ที่ลงทุน 

ที่มา: Forum for the Future and EnviroMarket Ltd, 2007 (หน้า 79) 



 บทที่ 3 ตัวอย่างการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรป่าไม ้

 

   51 

3.3 การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) 

3.3.1 หลักการในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

กระบวนการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)5 คือ กระบวนการแปลงสินทรัพย์
ทีไ่ม่มีมูลค่าตลาด  (Non-marketable assets) ซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด กระแสรายรับในอนาคต ให้เป็น
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด  (Marketable securities) เพ่ือจําหน่ายแก่นักลงทุน ขั้นตอนของกระบวนการ
แปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การขายสินทรัพย์ของเจ้าของกองทรัพย์สินเดิม (Originator) ให้กับองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

(Special purpose vehicle, SPV)  

2. องค์กรที่เป็น นิติบุคคลเฉพาะกิจ ที่ออกหลักทรัพย์ที่มีกองทรัพย์สิน เดิมเป็นหลักประกัน  (Asset-

backed securities) และรับสภาพหนี้แทนเจ้าของกองทรัพย์สินเดิม โดยแยกความเป็นเจ้าของ

หลักทรัพย์ออก จากเจ้าของกองสินทรัพย์เดิม ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการ

ดําเนินงานของเจ้าของกองสินทรัพย์เดิม 

การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคีต่างๆ ดังนี้  

สําหรับผู้ขายสินทรัพย์ (Originator) กระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องให้ผู้ขายสินทรัพย์ การขายสินทรัพย์ทําให้ผู้ขายสินทรัพย์มีเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มข้ึน ซึ่งสามารถนําเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในธุรกิจอ่ืน โดยไม่ต้องกันเงินเป็นจํานวนมากเพ่ือเป็น
เงินสํารองต่อสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนี้ เนื่องจากตราสารที่เกิดจา กการทํา Securitization มักจะมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูง  เนื่องจากเป็นหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ําประกัน และมีการแยกความเป็นเจ้าของ
สินทรัพย์ออกจากผู้ออกหลักทรัพย์ (Originator) ผู้ออกตราสารดังกล่าวจึงสามารถระดมทุนได้ในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา 
                                           
5 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลัก ทรัพย์ (Securitization) คือ กระบวนการแปลงสินทรัพย์ที่เปลี่ยนมือยาก (Non-

marketable assets) ให้เป็นหลักทรัพย์ท่ีเปลี่ยนมือได้ง่าย (Marketable securities) เพื่อจําหน่ายแก่ผู้ลงทุน ซึ่ง
สินทรัพย์ที่นํามาแปลงเป็นหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดกระแสรา ยรับในอนาคต เช่น สินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์ สินเช่ือบัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น โดยจะมีการขายสินทรัพย์ของเจ้าของกองทรัพย์สิน
เดิม (Originator) ให้กับองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles: SPV) ซึ่งจัดตั้งข้ึนเพื่อเป็น
ตัวกลางในการระดมทุนโดยการออกหลักทรัพย์ที่มีกองทรัพย์สินดังกล่าวเป็นฐาน (Asset backed securities: ABS) 
ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของหุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน และรับสภาพหน้ีแทนเจ้าของสินทรัพย์เดิม โดยแยกความเป็นเจ้าของ
หลักทรัพย์ออกจากเจ้าของสินทรัพย์เดิม ซึ่งจะทําให้นักลงทุนไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการดําเนินงานของเจ้าของกอง
ทรัพย์สินเดิม 
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นักลงทุนก็ได้รับประโยชน์จา กการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เช่นเดียวกัน การทํา 
Securitization เพ่ิมทางเลือกรูปแบบใหม่ๆ  ในการลงทุนมากขึ้น นักลงทุนแบกรับความเสี่ยงเฉพาะของ
กองทรัพย์สินที่นิติบุคคลเฉพาะกิจโอนมาจากเจ้าของกองทรัพย์สินเดิม ไม่รวมความเสี่ยงในการดําเนินงาน
ของเจ้าของกองทรัพย์สินเดิม นอกจากนี้ เนื่องจากนิติบุคคลเฉพาะกิจมิได้ประกอบธุรกิจอ่ืนใดนอกจากการ
ทํา Securitization ดังนั้น ตราสารที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจจึงมีความเสี่ยงต่ํากว่าตราสารที่ออกโดย 
Originator โดยตรง 

สําหรับประโยชน์ที่เกิดต่อเศรษฐกิจโดยรวมนั้น การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรั พย์ทําให้เกิดตรา
สารทางการเงินที่มีอายุการลงทุนระยะยาวเพ่ิมข้ึน ซึ่งส่งผลให้ตลาดทุนมีเสถียรภาพมากขึ้น  

3.3.2 กระบวนการ EcoSecuritization 

กระบวนการ EcoSecuritization คือการผนวกกระบวนการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์  
(Securitization) กับตลาดทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental markets) เพ่ือระดมทุนระยะยาว
สําหรับนําไปใช้ลงทุนในโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนต่อระบบนิเวศ ยกตัวอย่าง เช่น 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าเขตร้อน (Tropical forestry) เป็นต้น 

โครงสร้างของการทํา  EcoSecuritization มีอยู่หลายประเภท ดังนี้ (1) กระแสรายรับในอนาคต 
(Future Flow) (2) จํานวนเงินที่ลูกค้าค้างชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ซื้อมาเพ่ือขาย (Trade 
receivables) (3) ธุรกิจทั้งหมด (Whole business) (4) ตราสารที่มีหนี้เป็นหลักประกัน (Collateralized 
Loan Obligation, CLO) และ (5) หลักทรัพย์ที่มีกองสินทรัพย์เป็นฐาน (Asset-backed securities, ABS) 
ซ่ึงแต่ละประเภทมีรูปแบบและเง่ือนไขท่ีแตกต่างกัน ดังรายละเอีดในตารางที่ 3.4 
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ตารางท่ี 3.4 โครงสร้าง EcoSecuritization แต่ละประเภท 

ประเภทโครงสร้าง ค าอธิบาย บริบทท่ีเหมาะสม ประโยชน ์ เง่ือนไข 

กระแสรายรับใน
อนาคต (Future 
flow) 

เป็นการนํารายรับ
จากการขายสินค้าใน
ต่างประเทศมาเข้าสู่
กระบวนการ 
Securitization  

บริษัทในประเทศ
กําลังพัฒนาหลาย
แห่งมีกระแสรายรับ
จากการส่งออกสินค้า
ที่ยังค้างชําระ 
(Export 
receivables) 

อันดับความน่าเช่ือถือ
ของผู้ขายอาจจะสูง
กว่าอันดับความ
น่าเชื่อถือของ
ประเทศและอันดับ
ความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหนี้ของ
บริษัท (Company 
debt) 

ผู้ขายจําเป็นที่จะต้อง
มีอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ค่อนข้าง
สูง มีสินทรัพย์เป็น
จํานวนมาก และมี
ตลาดส่งออกท่ี
ค่อนข้างแข็งแกร่ง 

จํานวนเงินท่ีลูกค้า
ค้างชําระค่าสินค้า
หรือค่าบริการที่ซื้อมา
เพื่อขาย (Trade 
receivables) 

เป็นการนําใบเรียก
เก็บเงิน(Invoice) ที่
ลูกค้าค้างชําระกับ
เจ้าของกองสินทรัพย์
เดิม (Originator) มา
เข้าสู่กระบวนการ 
Securitization 

บริษัทท่ีค่อนข้าง
มั่นคงและมีระบบ
รายงานข้อมูลที่
ค่อนข้างดี 

อันดับความน่าเช่ือถือ
ของ Issued notes 
อาจจะสูงกว่าอันดับ
ความน่าเชื่อถือของ
เจ้าของกองสินทรัพย์
เดิม (Originator) 

ผู้ขายจําเป็นที่จะต้อง
มีอันดับความ
น่าเชื่อถืออย่างน้อย 
BB+ หรือเทียบเท่า 

ธุรกิจทั้งหมด 
(Whole business) 

เป็นการนําทั้งบริษัท
หรือสินทรัพย์ท้ังหมด
ของบริษัทมาเข้าสู่
กระบวนการ 
Securitization 

บริษัทท่ีค่อนข้าง
มั่นคง 

มีลักษณะที่ค่อนข้าง
คล้ายกับหุ้นกู้มี
ประกัน (Secured 
debt) และมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่สูง
กว่าเงินกู้ชนิดมี
หลักทรัพย์ค้ําประกัน 
(Secured loan) 

บริษัทควรที่จะอยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมหรือ
ธุรกิจซึ่งมีอุปสรรคใน
การเข้าตลาด 
(barrier to entry) 

ตราสารที่มีหนี้เป็น
หลักประกัน 
(Collateralized 
loan obligation) 

เป็นการนําเอาท้ัง 
loan portfolio มา
เข้าสู่กระบวนการ 
Securitization 

เงินกู้ควรที่จะมีการ
กระจายความเสี่ยง
และสามารถประเมิน
เครดิตได ้

สามารถออกหุ้นกู้ซึ่ง
มีอันดับความ
น่าเชื่อถือซึ่งสูงกว่า
อันดับความน่าเช่ือถือ
ของเงินกู้ เนื่องจาก
ผลของการกระจาย
ความเสี่ยง 

ควรที่จะมีการ
ประเมินเครดิตหรือ
ความเสี่ยงสําหรับ
เงินกู้หรือ loan 
portfolio 

หลักทรัพย์ที่มีกอง
สินทรัพย์หนุนหลัง 
(Asset-backed 
securities) 

เป็นการนําเอา 
consumer 
receivable มาเข้าสู่
กระบวนการ 
Securitization 

บริษัทซึ่งมีเงินค้าง
ชําระ (receivables) 
ค่อนข้างที่จะมาก 

สามารถระดมทุนซึ่งมี
อันดับความน่าเช่ือถือ
สูงกว่าอันดับความ
น่าเชื่อถือของบริษัท 

สินทรัพย์ควรมี
ลักษณะที่ค่อนขา้ง
เหมือนกันและมี
มาตรฐาน 

ที่มา: Forum for the Future and EnviroMarket Ltd , 2007 หน้า 74 
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3.4 การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรธนาคารต้นไม้ในประเทศไทย 

3.4.1 รูปแบบธนาคารต้นไม้ในต่างประเทศ  

ธนาคารต้นไม้เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้คนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านเครื่องมือทาง
การเงินที่ทําให้ต้นไม้มีมูลค่าและเป็นหลักทรัพย์ โดยเป็นการดําเนิน การของภาคประชาชนและภาคเอกชน
ในการส่งเสริมให้ประชาชน/กลุ่มคนปลูกต้นไม้ในท่ีดินของตนเอง จุดประสงค์สําคัญของการดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศให้มีความยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ลักษณะการดําเนินการมีการ
ขึ้นทะเบียนต้นไม้ การประเมินรับรองสิทธิต้นไม้และสร้างเป็นสินทรัพย์ รวมถึงมีการประเมินค่าต้นไม้และ
การคํานวณราคาต้นไม้ตามข้อตกลง ที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การดําเนินการธนาคารต้นไม้ในแต่ละพ้ืนที่
จะมีความแตกต่างกัน ดังตัวอย่างการดําเนินการธนาคารต้นไม้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 

 องค์กรธนาคารต้นไม้ (The Tree Bank program) 

องค์กรธนาคาร ต้นไม้ มีจุดปร ะสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเมืองมีความ
ตระหนักถึงบทบาทของป่าชุมชน ธนาคารต้นไม้มีสาขาในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งสิ้น 56 สาขา และ
สาขาที่ตั้งในต่างประเทศจํานวน 12 สาขา แนวทางการดําเนินการเป็นการระดมทุนจากประชาชนเพื่อ
นํามาสนับสนุนกิจกรรมการปลูก ป่า การดูแลรักษาป่า และการให้ความรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับ
ความสําคัญของสวนป่าในเมือง โดยรูปแบบหรือกลไกที่ใช้ในการระดมทุนมีลักษณะเป็นเว็บ เบส (Web-
based) ที่มีการทํางานผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ ซึ่งอาศัยการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต ผู้ที่มีความประสงค์
จะบริจาคสามารถเลือกกองทุนของชุมชนหรือพ้ืนที่ที่ตนเองต้องการสนับสนุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต จากนั้น 
องค์กรธนาคารต้นไม้จะนําเงินบริจาคที่รวบรวมได้ของแต่ละชุมชนไปสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่า และดูแล
รักษาป่าของชุมชนต่อไป  

กลุ่มสมาชิกสาขาในแต่ละชุมชนต้องเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร มีความต้ องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการปลูกต้นไม้ในชุมชนของตนเอง รวมทั้งต้องมีอาสาสมัครในการปลูกต้นไม้ การดูแลรักษา
ในพ้ืนที่ป่าชุมชน และมีการเชิญชวนผู้สนใจร่วมในการสนับสนุนโดยเผยแพร่ประโยชน์จากการมีป่าชุมชน 
เช่น ลดต้นทุนพลังงาน เพ่ิมมูลค่าทรัพย์สิน ลดมลพิษในเมือง ลดอัตราการเป็นมะเร็ง ลดต้นทุนสุขภาพ 
และลดอัตราการเกิดอาชญากรรม นอกจากนี้แต่ละสาขาจะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรธนาคารต้นไม้ใน
ด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม องค์กรธนาคารต้นไม้ของสหรัฐอเมริกาเป็น
เพียงแนวทางการส่งเสริมให้คนสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทํากิจกรรมปลูกป่า และดูแลรักษาป่า ยังไม่มี
โครงสร้างและขั้นตอนการดําเนินการที่ซับซ้อน 
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 มูลนิธิธนาคารต้นไม้ (The Tree Bank Foundation)   

มูลนิธิธนาคารต้นไม้ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านเงินทุนใน
การอนุรักษ์ป่าในเขตเมือง  เพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมืองได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดี มูลนิธิมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการเงินกองทุน และมีการระดมทุนจากประชาชน และองค์กรต่างๆ ณ 
ปัจจุบันมีเงินในการบริหารจัดการ 220 ล้านเหรีญสหรัฐ และมีต้นไม้ที่ปลูกแล้วกว่า 186,000 ต้น รวมถึงมี
การผลิตกล้าไม้เพ่ือนําไปปลูกในพ้ืนที่จํานวน 108,000 ต้น และมีอบรมให้ความรู้การจัดการป่าชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.4.2 ธนาคารต้นไม้ในประเทศไทย 

3.4.2.1 ความเป็นมาของธนาคารต้นไม้ 

ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank) ในประเทศไทย เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ .ศ. 2549 จากแนวคิดของโครงการ 
“ธนาคารต้นไม้ ” ที่เกิดจากความร่วมมือกันของเครือข่ายภาคประชาชนอําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพะโต๊ะ-หลังสวน และหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําพะโต๊ะ คือ 
การสร้างต้นไม้ให้มีชีวิตและมีมูลค่า แล้วนํามูลค่าดังกล่าวไปสะสม ออม หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินแทน
การออมด้วยเงิน เพื่อให้ประชาชนหรือองค์กรสามารถดําเนินการนําต้นไม้ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันไว้กับ
ธนาคาร เพื่อสร้างความม่ันคงและมีหลักประกันหนี้สินกับธนาคารผู้ให้กู้ยืม โดยไม่ต้องกังวลว่าที่ดินทํากิน
จะถูกยึด เป็นแนวคิดท่ีกลุ่ มองค์กรภาคประชาชนสร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยมากกว่าครึ่งที่
ประสบปัญหาความยากจนและปัญหาหนี้สิน ทําให้ที่ดินทํากินติดจํานองและถูกยึดในที่สุด ก่อให้เกิดปัญหา
เกษตรกรขาดแคลนที่ดินทํากิน ขณะเดียวกันยังเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทําให้ต้นไม้เป็นเครื่องมือของความมั่นคง  
มั่งค่ัง สร้างแรงจูงใจให้คนเกิดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของต้นไม้ และรู้ว่าการปลูกและรักษาต้นไม้นั้นจะ
เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันในเรื่องที่ดินทํากินได้  รวมถึงเป็นการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในเรื่องการสร้าง
มูลค่าต้นไม้ขณะที่ยังมีชีวิต จากเดิมที่คิดกันเพียงว่ามูลค่า ต้นไม้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดการตัดโค่นนําเนื้อไม้
ไปขายเท่านั้น  

โครงการธนาคารต้นไม้ ประกาศเป็นวาระแห่งชาติว่าด้วยการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ ภายใต้ยุ ทธศาสตร์
การพ่ึงตนเองและความม่ั นคงด้านที่อยู่อาศัย พลังงาน อาหารและยา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 และ
ประกาศเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย  พลังงาน  อาหารและยา โดยการปลูกต้นไม้ในระดับครอบครัว ชุมชน เครือข่าย 
จนถึงระดับประเทศ เพื่อฟ้ืนฟูความสมดุลระบบนิเวศและพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติมุ่งแก้ปั ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายสามารถใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนของครอบครัวและชุมชน  เพ่ือให้สมาชิกลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  มี
เศรษฐกิจที่ดีอย่างยั่งยืนและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สําหรับปร ะโยชน์ของธนาคารต้นไม้คือ 
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(1) ธนาคารต้นไม้สามารถรับรองสิทธิแก่ต้นไม้และสร้างทรัพย์สินให้แก่สมาชิก (2) สามารถแก้ปัญหาการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ทําให้เกษตรกรสามารถรักษาที่ดินทํากินไว้ได้ (3) ลดภาระการปลูกป่า ของภาครัฐมาเป็น
การส่งเสริมภาคประชาชน (4) แก้ปัญหาหนี้สูญ และการเรียกร้องให้ปลดหนี้ด้วยวิธีการเรียกร้อง (5) สร้าง
สมดุลให้แก่พ้ืนที่ (6) เพ่ิมปริมาณต้นไม้ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน (7) สร้างเครือข่ายภาคประชาชนกับ
ภาครัฐและธนาคาร (8) เกิดกระบวนการรักษาพันธุกรรมพืช  (9) ลดการนําเข้าไม้จากต่างประเทศ (10) 
สร้างกระบวนการออมโ ดยใช้ต้นไม้เป็นทรัพย์ เปลี่ยนฐานการออมเงินจากภาคเมืองสู่ชนบท  (11) สร้าง
ความมั่นคงให้แก่ชีวิตในระยะยาว เกิดกระบวนการพออยู่ พอกิน พอใช้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป็นไปตามพระราชดําริ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และ (12) เพ่ิมพ้ืนที่ป่าจากการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรให้ใกล้เคียงกับป่า 

3.4.2.2 รูปแบบของธนาคารต้นไม้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องพบว่า ประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ 
แนวทาง และมาตรการในการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนและเอกชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็น
ทุนระยะยาว และมีการดํา เนินงานธนาคารต้นไม้ อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ในสองรูปแบบคือ ธนาคารต้นไม้ 
โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารต้นไม้ โดยองค์กรภาคประชาชน มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการศึกษาการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นทุนระยะยาว 

โครงการศึกษาการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นทุนระยะยาว  เป็นงานวิจัยร่วมกันของหลาย
หน่วยงานคือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมป่าไม้ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน (สพภ .) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป .) และคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและเอกชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นทุนระยะยาว  เนื่องจากใน
อดีตยังไม่เคยมีการประเมินมูลค่าของต้นไม้ขณะที่ยังยืนต้นและมีชีวิตอยู่ มีแต่มูลค่าทางเศรษฐกิจของต้นไม้
หลังจากการตัดฟัน ทําให้คุณค่าต้นไม้ถูกมองเห็นประโยชน์ แต่เพียงด้านเดียวคือ เมื่อต้นไม้ถูกตัดและแปร
รูปเป็นสินค้าท่ีมีราคา มากกว่ามูลค่าและประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่ามหาศาล  ดังนั้น จึงเกิด
แนวคิดการแปลงสินทรัพย์ในรูปของต้นไม้ยืนต้นให้ เป็นทุน เพ่ือเป็นการออมระยะยาว เป็นรายได้เสริมใน
การดํารงชีพ และเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถใช้
ต้นไม้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันทางการเงินกับสถาบันทางการเงิน  ทั้งนี้ การส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็น
ทุนระยะยาว  มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้เป็นแหล่งรายได้เสริมจากการเก็บรักษาต้นไม้ในระยะยาว 
มากกว่ารายได้หลัก ดังนั้น ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีต้นไม้ที่จะนํามาใช้ในการแปลงให้เป็นทุนอยู่ก่อน
แล้ว นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการยังควรจะมีรายได้จากแหล่งอื่นๆ เพื่อการดํารงชีพ เช่น การทําสวน
ผลไม้ การปลูกพืชควบ แรงงานรับจ้าง เป็นต้น เนื่องจากแรงจูงใจที่ได้จากโครงการเพียงอย่างเดียวอาจ  
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ไมเ่พียงพอที่จะดํารงชีพอยู่ได้ แต่การปลูกต้นไม้ในระยะยาวนอกจากจะเป็นการสนองความต้องการการใช้
ไม้ภายในประเทศ เพ่ิมศักยภาพการส่งออก และลดการนําเข้าไม้จากต่ างประเทศแล้ว ยังให้ประโยชน์อีก
มากมาย เช่น การรักษาต้นน้ําลําธาร การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งสะสมคาร์บอน 
เป็นต้น 

การปลูกต้นไม้เป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานหลายปีจึงจะได้รับผลตอบแทนจาก
การปลูกต้นไม้ แนวคิดในการดําเนินงานเพื่อ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เป็นทุนระยะยาว คือ การประเมินมูลค่า
ของต้นไม้ที่มีชีวิตและยังยืนต้นอยู่ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของกรมป่า
ไม้ พ.ศ. 2537 ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ .ศ. 2528 และพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. 
2535 แนวทางการดําเนิ นงานคือ ต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงการดําเนินการขึ้นทะเบียนต้นไม้ของตนเองกับ
กรมป่าไม้ ซึ่งทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนจดทะเบียน (ภายใต้พระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. 2535 ) และ
ตรวจสอบต้นไม้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบรับรองการปลูก
ต้นไม้  ซึ่งสามารถนําไปใช้เพื่อการประเมินมูลค่าเป็นหลักทรัพย์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการครอบครองอยู่และ
สามารถแปลงสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นทุนในรูปของ “ใบรับรองทางการเงิน (Certified Note)” เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินปันผลตอบแทนจากการถือใบรับรองทางการเงินดังกล่าว นอ กจากนี้ ใบรับรอง
ทางการเงินยังสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันทางการเงินกับ ธ .ก.ส. ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ธ .ก.ส. จะทํา
หน้าที่เป็นองค์กรกลางในการตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เข้าร่วมโครงการ และดําเนินการ
จ่ายเงินให้กับผู้ร่วมโครงการ (รูปที่ 3.12)  

รูปที่ 3.12 กรอบแนวคิดในการด าเนินการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นทุนระยะยาว 

ที่มา: สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2552 
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ประเภทของที่ดินที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากท่ีดินเป็นปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานของการ
ปลูกต้นไม้ รูปแบบการจําแนกที่ดินตามสิทธิการถือครองในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจส่งผล
ต่อการเป็นเจ้าของต้นไม้และการใช้ประโยชน์ไม้ในอนาคต ตามแนวทางในการส่งเสริมการปลู กต้นไม้เพ่ือ
เป็นทุนระยะยาว จําแนกท่ีดินตามลักษณะและสิทธิการถือครองที่ดินออกเป็น 3 กลุ่ม (1) การส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่เอกชน (2) การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ที่ผู้ใช้ที่ดินมีสิทธิการใช้ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้
สามารถขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และ (3) การส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ในพ้ืนที่รัฐหรือพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งไม่สามารถขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตาม
พระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. 2535 ได้ ต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่รัฐหรือพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่สาธารณะไม่
สามารถตัดฟันได้ ดังนั้น การปลูกต้นไม้บนที่ดินประเภทนี้ รัฐจะได้ประโยชน์ ในการเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ ช่วย
รักษาสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม รว มถึงความหลากหลายทางชีวภาพ รัฐจึงควรจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่ ผู้ปลูกตามมูลค่าของต้นไม้เม่ือครบรอบตัด ฟัน (รูปที่ 3.13) ทั้งนี้ สิทธิการถือครองที่ดินแต่
ละประเภท การศึกษานี้ได้กําหนดทางเลือกรูปแบบทางการเงินในการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นทุน
ระยะยาวแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การปลูกต้นไม้ในท่ีดินเอกชน เสนอรูปแบบทางการเงินเพื่อเป็น
ทางเลือก 2 ทางเลือกคือ การปลูกต้นไม้เพ่ือการออมในระยะยาว และการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นหลักทรัพย์ค้ํา
ประกันเงินกู้ (รูปที่ 3.14) 

รูปที่ 3.13 ประเภทของท่ีดินที่สามารถเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นทุนระยะยาว 
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รูปที่ 3.14 แบบแผนทางการเงินของการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นทุนระยะยาว 

 
ที่มา: สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2552 

แนวคิดเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินในการ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นทุนระยะยาว  จําแนก
ออกเป็น 5 แนวคิด ซึ่งแต่ละแนวคิดมีความแตกต่างกันตามข้อจํากัดต่างๆ ดังนี้ 

(1) การออกพันธบัตรต้นไม้ (Tree Bond) มีความแตกต่างจากการออกพันธบัตรทางการเงิน
ประเภทอ่ืนๆ โดยพันธบัตรต้นไม้มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่สําคัญ เพราะเป็นการลงทุนในด้านของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะของการส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือการ
อนุรักษ์ ซึ่งการออกพันธบัตรต้นไม้นี้ รัฐทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ออกพันธบัตรและในขณะเดียวกันรัฐก็ทําหน้าที่
เป็นผู้ลงทุนในการซื้อพันธบัตร โดยให้เกษตรกรเป็นตัวแทนผู้ถือพันธบัตรต้นไม้ ซึ่งเกษตรกรผู้ถือพันธบัตร
ต้นไม้มีหน้าที่ในการลงทุน (อาจลงทุนทั้งหมดหรือรัฐสนับสนุ นบางส่วน) ปลูกต้นไม้ให้ได้ตามประเภทและ
ขนาดของต้นไม้ที่กําหนดไว้ในพันธบัตร นอกจากนี้ เกษตรกรผู้ถือพันธบัตรต้นไม้ยังอาจสามารถใช้พันธบัตร
เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับข้อตกลงต่างๆ ที่รัฐทํากับเกษตรกรและสถาบันการเงินใน
ช่วงเวลาของการออกพันธบัตรนั้น แต่เนื่องจากการออกพันธบัตรของรัฐบาลอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหนี้
สาธารณะ พ .ศ. 2548 ที่จะต้องเป็นไปเพ่ือการกู้เงินตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้เท่านั้น เช่น เพ่ือชดเชย
การขาดดุลงบประมาณ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เป็นต้น  นอกจากนี้ แนวคิดเก่ียวกับการลงทุนใน
พันธบัตรทั่วไปเป็นการลงทุนโดยเอกชนที่สนใจลงทุนเพ่ือหวังผลตอบแทนในอนาคต แต่สําหรับกรณี
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พันธบัตรต้นไม้เป็นการลงทุนโดยรัฐ (เพ่ือหวังผลตอบแทนในด้านสิ่งแวดล้อม ) ซึ่งมีผู้ครอบครองสิ นทรัพย์
ต้นไม้คือผู้เข้าร่วมโครงการ ด้วยข้อจํากัดทั้งแนวคิดและกฎหมาย การออกพันธบัตรเพื่อส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพ่ือเป็นทุนระยะยาวจึงไม่สามารถทําได้ 

(2) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) เป็นการขอวงเงินกู้ของผู้กู้กับธนาคาร โดยต้องมี
หลักทรัพย์คํ้าประกันและมีบคุคลค้ําประกันร่วม โดยผู้กู้ (บริษัท ห้างร้าน ) ทําสัญญาการใช้วงเงินตั๋วเงินกับ
ธนาคารในวงเงินจํานวนหนึ่ง แต่การใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ออกให้ในระยะ เวลาสั้น 
จึงไม่เหมาะสมกับการส่งเสริมปลูกต้นไม้ระยะยาว 

(3) การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (Securitization) เป็นการแปลงมูลค่าต้นไม้ขณะเติบโตเป็น
สินทรัพย์  โดยกระบวนการจดทะเบียน ให้อยู่ในรูปของสวนป่าภายใต้พระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. 2535 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบรับรองทางการเงิน (Certified Note) ในการปลูกต้นไม้  เพ่ือไปใช้
ประโยชน์เป็นหลักทรัพย์ในการค้ําประกันการขอกู้เงิน 

(4) การทําสัญญาจะซื้อจะขาย  การทําสัญญาจะซื้อจะขาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ 
มาตรา 456 วรรค 2 ในที่นี้อาจเป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อต้นไม้กับผู้ปลูกสวนป่า ที่ผู้ซื้อตกลงจะซื้อต้นไม้ที่จะ
เกิดข้ึนจากผู้ขายในระยะเวลาข้างหน้า การทําสัญญาจะ ซื้อจะขายมีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นฐานใน
การรองรับ ทั้งนี้ การที่สัญญาจะซ้ือจะขายจะเกิดข้ึนได้นั้น จะต้องมีท้ังผู้ที่จะซื้อ เช่น องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม ้(อ.อ.ป.) และผู้ที่จะขาย คือ ผู้ร่วมโครงการ หรือเกษตรกรผู้ปลูกป่าในขณะเดียวกัน 

(5) ร่างพ ระราชบัญญัติ หลักป ระกันทางธุรกิจ พ .ศ. ....   ได้รับ การพิจารณา เห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม  2552 และใน ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพ่ือ พิจารณา วัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ พ .ศ. .... หากผ่านสภา
ผู้แทนราษฎรได้แล้วจะสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการ สนับสนุนให้การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในกรณี
ต้นไม้มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

จํานวนต้นไม้ท่ีจะนําเข้าโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือประเมินมูลค่าจะต้องมีความหนาแน่น 
25 ต้นต่อไร่ และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกระหว่าง 3 - 20 เซนติเมตรเท่านั้น นั่นคือ ต้นไม้ที่นําเข้า
โครงการอาจจะเป็นผลิตผลที่ได้จากการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ โครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ในอดีต หรือ
เป็นต้นไม้ท่ีประชาชนปลูกไว้ก่อนโดยไม่มีโครงการใดๆ รองรับก็ได้ ส่วนรูปแบบการปลูกต้นไม้ ที่เสนอไว้ใน
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพ่ือเป็นทุนระยะยาว ประกอบด้วย 2 รูปแบบ (1) รูปแบบการปลูกสวนไม้
ป่าแทรกด้วยพืชเกษตร (ตองยา) (Forest-based agroforestry) เป็นรูปแบบที่เน้นการผลิตไม้เป็นหลัก 
โดยปลูกไม้เศรษฐกิจเมื่อเริ่มต้น จํานวนต้นเมื่อเริ่มปลูกเท่ากับ 100 ต้นต่อไร่ เกษตรกรสามารถปลูกพืช
เกษตรระหว่างแถวเพื่อให้มีรายได้ เมื่อต้นไม้โตระยะหนึ่งควรมีการตัดขยายระยะ เพื่อให้มีรายได้เสริมจาก
การขายไม้ขนาดเล็ก และส่งเสริมให้ต้นไม้ที่เหลือเติบโต และ (2) รูปแบบการปลูกไม้เศรษฐกิจแทรกในสวน
เดิม (Farm-based agroforestry) เป็นรูปแบบที่สามารถนําไปใช้กับเกษตรกรที่ มีสวนไม้ผล และต้องการ
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ปลูกไม้เศรษฐกิจแทรกลงไป โดยจะปลูกต้นไม้ก่ีต้นก็ได้ แต่สามารถนําเข้าโครงการได้จํานวน 25 ต้นต่อไร่ 
เท่านั้น 

การประเมินมูลค่าต้นไม้ขณะที่ต้นไม้ยังมีชีวิตอยู่  จําแนกตามมูลค่าเนื้อไม้และ อัตราการเติบโตของ
ต้นไม้ เพ่ือใช้ในการประเมินราคาต้นไม้สํา หรับใช้เป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ และคํานวณค่าตอบแทนมูลค่า
ต้นไม้ (ตารางที่ 3.5) แบ่งประเภทของต้นไม้ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1  ต้นไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว รอบตัดฟันสั้น มูลค่าของเนื้อไม้ต่ า 

ต้นไม้ในกลุ่มนี้มีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว และอัตราการเจริญเติบโตถึงจุดสูงสุดภายใน
ระยะเวลาสั้น หลังจากนั้นต้นไม้จะมีอัตราความเพิ่มพูนของเนื้อไม้ลดน้อยลง หากไม่ตัดมาใช้ประโยชน์
คุณภาพของเนื้อไม้จะลดต่ําลง เช่น ไม้กระถินเทพณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ สะเดา สนประดิพัทธ์ 
มะฮอกกานี จามจุรี สะตอ สะเดาเทียม ทุเรียนป่า เหรียง โกงกาง ทุ่งฟ้า และสะเดาไทย เป็นต้น  โดยมีอายุ
โครงการ 15 ปี 

กลุ่มที่ 2  ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้ค่อนข้างสูง 

ต้นไม้ในกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตช้ากว่ากลุ่มที่ 1 แต่สามารถเติบโตได้เป็นระยะเวลายาวนาน มูลค่ า
ของเนื้อไม้จะ เพ่ิมมากข้ึนเมื่อต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตามมูลค่าของเนื้อไม้ก็ไม่สูงมากนักเนื่องจาก
การใช้ประโยชน์ค่อนข้างจํากัด เช่น ประดู่ ยางนา ตะเคียนทอง แดง ทัง กันเกรา สนสองใบ สนสามใบ ยม
หิน จําปาทอง (จําปาป่า) ประดู่ป่า สาธร ไข่เขียว และสนทะเล เป็นต้น โดยมีอายุโครงการ 30 ปี 

กลุ่มที่ 3  ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้สูง 

ต้นไม้ในกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตช้ากว่ากลุ่มที่ 1 โดยมีการเติบโตใกล้เคียงกับต้นไม้ในกลุ่มที่ 2 แต่
มูลค่าของเนื้อไม้สูงกว่าไม้ในกลุ่มท่ี 2 โดยเฉพาะอย่า งยิ่งเมื่อต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้น มูลค่าของเนื้อไม้จะเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างมาก เช่น ไม้สัก มะปิน (มะตูม) เป็นต้น โดยมีอายุโครงการ 30 ปี 

กลุ่มที่ 4  ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตช้า รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้สูงมาก 

ต้นไม้ในกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตช้ามากโดยเฉพาะในระยะแรก จึงไม่ค่อยมีคนนิยมปลูกกันมากนัก 
แม้ว่าจะมีมูลค่าของเนื้อไม้สูงมากก็ตาม เนื้อไม้มีความสวยงามมาก มูลค่าของเนื้อไม้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก
เมื่อไม้มีขนาดใหญ่ข้ึน และเนื่องจากต้นไม้ในกลุ่มนี้ มีอายุยืนนานจึงเหมาะสําหรับปลูกเพ่ือการอนุรักษ์ เช่น 
ไม้พะยูง ชิงชัน จันทร์หอม มะค่าโมง หลุมพอ และเคี่ยม เป็นต้น โดยมีอายุโครงการ 30 ปี 
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ตารางท่ี 3.5 การประเมินมูลค่าของต้นไม้ 

ประเภทไม้ 
อายุ / มูลค่า (บาท) 

6 เดือน-1 ปี 2 ปี-5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี-19 ปี 20 ปี 

เนื้ออ่อน 100 
เพิ่มปีละ 

100 ต่อต้น 

700 1,000 1,500 1,800 2,000 
เพิ่มปีละ 

100 ต่อต้น 

10,000 

ปานกลาง 100 600 900 1,300 1,700 2,000 15,000 

เนื้อแข็ง 100 700 900 1,200 1,500 2,000 15,000 

ที่มา: สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2552 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินจาก ธ .ก.ส. เป็นระยะๆ แบบขั้นบันได เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การดูแลรักษาต้นไม้ ซึ่งเป็นเงินที่ ธ .ก.ส. จ่ายให้ล่วงหน้าจากการคาดการณ์มูลค่าของไม้ที่จะได้เมื่อสิ้นสุด
โครงการ (ตารางที่ 3.6) ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยความเห็นชอบจาก ธ .ก.ส. จะขาย
ไม้ให้กับ อ.อ.ป. ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทําไว้ล่วงหน้า โดยรายได้จากการขายนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการต้อง
ส่งคืนให้กับ ธ .ก.ส. ตามยอดเงินที่ได้มีการชําระล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือจะเป็นของผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด สําหรับความเสี่ ยงของโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นทุนระยะยาว  จะมีความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ จึงควรจัดให้มีระบบประกันความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดเนื่องจากมีการจัดการต้นไม้ท่ี
ไม่ดี ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับภาระ และความเสี่ยงที่ผู้เข้าร่วมโครงการยกเลิกหรือละท้ิงโครงการ ธ .ก.ส. 
จะต้องแจ้งกรมป่าไม้เพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า  

ตารางท่ี 3.6 แผนการจ่ายเงินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 

งวดที่ ปีท่ี 
ร้อยละของมูลค่าไม้ ณ ปีที่สิ้นสุดโครงการ 

ไม้รอบตัดฟันสั้น ไม้รอบตัดฟันยาว 

1 5 5 5 

2 10 7 7 

3 15 - 10 

4 20 - 13 

5 25 - 15 

รวม 12 50 

ที่มา: สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2552 
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ข้อเสนอแนะของโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นทุนระยะยาว คือ (1) รัฐจําเป็นจะต้องมี
มาตรการชั่วคราว เพ่ือให้กรมป่าไม้ออกระเบียบของกรมป่าไม้ในการรับจดทะเบียนสวนป่าสําหรับการปลูก
ไม้ทุกชนิด  (2) ให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 ที่ให้ระงับการอนุญาตเข้าทํา
ประโยชน์ปลูกป่าตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. 2507 (3) ผลักดันให้มีตลาด
คาร์บอนในประเทศ  โดยให้ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวม ข้อมูลการปลูก ต้นไม้และจัดทํา
ธุรกรรม โดยรายได้ให้จัดสรรระหว่าง ธ .ก.ส. และเจ้าของต้นไม้  และ (4) ผลักดันให้รัฐมีนโยบายเกี่ยวกับ
การชําระค่าบริการด้านสิ่งแวดล้อม (PES) โดยให้มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน 

2. ธนาคารต้นไม้ 

แนวคิดและหลักการ ของธนาคารต้นไม้  มีแนวคิด 8 ข้อคือ (1) ให้ภาคประชาชนโดยเฉพาะ
เกษตรกรปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ ในที่ดินทํากินของตนเองแล้วสร้างมูลค่าต้นไม้ เป็นทรัพย์สิน เป็นเงิน เพื่อใช้
ทรัพย์สินดังกล่าว ไปเป็นทุน หรือคํ้าประกันหนี้สิน หรือชําระหนี้ธนาคารเพ่ือการเ กษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.กส.) หรือธนาคารอ่ืนๆ หรือสถาบันการเงินของรัฐ ตลอดจนการใช้มูลค่าไม้เป็นหลักทรัพย์ 
หรือหลักประกันต่างๆ ที่จะต้องทําระหว่างรัฐกับประชาชน  (2) ให้ชุมชนปลูกต้นไม้ในท่ีดินส่วนรวม เพื่อ
สร้างมูลค่าเป็นทรัพย์สินของชุมชนส่วนรวม  (3) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แผ่นดินและมุ่งแก้ปัญหาโลกร้อน ด้วย
แนวคิดสร้างโลก 5 ใบบนโลกใบเดียว กล่าวคือสร้างสีเขียวเพ่ิมพูนบนโลกหลายระดับกว่าปกติ 5 เท่า  
(4) ให้เกษตรกรรักแผ่นดินทํากิน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดิน ตลอดจนป้องกันการซื้อขายที่ดิน  (5) การ
รับรองสิทธิ ต้นไม้ที่ปลูกและรับรองสิทธิในที่ดินที่ประชาชนได้ปลูกต้นไม้ สิทธิทํากินในที่ดินดังกล่าว
หมายถึง สิทธิทํากินตามที่กฎหมายกําหนดให้ แต่ที่ดินยังเป็นของรัฐ และเป็นเสมือนที่ดินของชุมชน และ
สังคมโดยรวม  (6) สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ สร้างเครือข่าย กลุ่มคนท่ีปลูกต้นไม้  (7) การสร้างความพอเพียง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนให้กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  (8) การดํารงวิถีการเกษตรที่มุ่งเอาภูมิปัญญาชาติพันธุ์ไทยทํา
การเกษตร ให้เกิดความหลากหลายในพ้ืนที่ และสร้างสมดุลแก่ระบบนิเวศ ตามแนวทางป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง และหลักการ 5 ข้อกล่าวถึงการรับรอง สิทธิของต้นไม้ให้เป็นสิทธิของบุคคล และสิทธิ
ของชุมชนในการใช้ต้นไม้เป็น เครื่องมือรับรองสิทธิ์และสร้างความเท่าเทียมกันโดยใช้การสะสมคาร์บอนใน
ต้นไม้เป็นมูลค่ากลางแห่งสิทธิอันพึงมี (รูปที่ 3.15) 
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รูปที่ 3.15 กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของธนาคารต้นไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ที่มา: พงศา ชูแนม 2554 

  

แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

การใช้ต้นไม้เป็น
เครื่องมือ สร้างมูลค่า

และคุณค่า 

 

ต้นไม้ของปัจเจกถูกให้ค่า 
ต้นไม้ของชุมชนถูกให้ค่า 

สร้างเงื่อนไขการรวมกลุ่ม 
คนปลูกต้นไม้ 

รักษาวิถีการเกษตรชนบท
ไทยไทย 

รักษาท่ีดินท ากินไว้ได้โดยใช้
ต้นไม้ , แก้ปัญหาหนี้สิน 
ป้องกันการถูกยึดที่ดิน 

สร้างป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง 

มูลค่า/คุณค่า 

 

การใช้ต้นไม้
เป็นเครื่องมือ
รับรองสิทธ์ิ 

 สิทธิชุมชน 

 สิทธิต้นไม ้

 สิทธิท ากิน 

 

 

 

 

การสร้างเงื่อนไขสู่
การแก้ปัญหาโลก 

เกิดประโยชน์ตน 
ประโยชน์ท่าน 

สิทธิในการรับรอง
มูลค่า และการได้รับ
ค่าตอบแทนจากรัฐ 

 ระบบการรับรอง
มูลค่าต้นไม้ สร้าง
แรงจูงใจ 

  เพื่อสร้างรูปธรรม 
การปลูกต้นไม ้

ใช้ต้นไม้สร้างความเป็น
ธรรม เพื่อแก้ปัญหาทุก

มิติ 

การแก้ปัญหา 

เศรษฐกิจ 

 หนี้สินของประชาชน 
 เปลี่ยนฐานการออมเป็นต้นไม ้
 วางรากฐานทางเศรษฐกิจ

พอเพียงเกิดการพึ่งตนเอง 

สังคม 

 รักษาวิถีชุมชน 
 แก้ปัญหาการว่างงาน 
 ผูกโครงสร้างสังคมคนปลูกต้นไม้ 

สิ่งแวดล้อม 
 สร้างความหลากหลายบน

ที่ดินท ากิน 
 เพิ่มพื้นท่ีป่าในชาติ 
 ลดโลกร้อน เพิ่มระดับน้ าใต้ดิน 

การเมือง 

 ผลักดันให้เกิดผลทางการ
เมืองเป็นนโยบายรัฐ 

 

สร้างความเท่าเทียม
ให้แก่คนปลูกต้นไม้ ท้ัง
เป็นหนี้และไม่เป็นหนี้ 



 บทที่ 3 ตัวอย่างการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรป่าไม ้
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ตัวอย่างของธนาคารต้นไม้ในประเทศไทย มี 2 รูปแบบ คือ (1) ธนาคารต้นไม้ โดยธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ (2) ธนาคารต้นไม้ โดยองค์กรภาคประชาชน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ธนาคารต้นไม้ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

โครงการธนาคารต้นไม้เป็นพัฒนาการดําเนินงานต่อเนื่องจากประสบการณ์และองค์ความรู้จาก
โครงการนําร่องตามแผนยุทธศาสตร์การปลูกต้นไม้ใช้หนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามวาระแห่งชาติว่า
ด้วยการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ ของคณะกรรมการผู้นําชุมชนแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพ่ึงพาตนเ องและ
ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย พลังงาน อาหาร และยา มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาโลกร้อนและปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร เป็นการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดําริ ปลูก
ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง สร้างระบบการจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน เชื่ อมโยงเป็นเครือข่าย
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระดับครอบครัว ชุมชน เครือข่าย จนถึงประเทศ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ธนาคาร
ต้นไม้” โครงการธนาคารต้นไม้  จึงเป็นนวัตกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยผ่านเครื่องมือทางการเงิน
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เช่น เงินออมธนาคารต้นไม้ สินเชื่อเพ่ือ
สนับสนุนผู้ปลูกต้นไม้ (Green Credit) เครื่องมือการบริหารจัดการหนี้ของเกษตรกร โดยใช้กลไกใหม่ เช่น 
CSR6 CDM7 PES8 REDD Plus9 เป็นต้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มีการปลูก การดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อสร้าง
ระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ก่อนนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนการจัดการภาคป่าไม้สู่การเติบโตสีเขียวหรือสังคมคาร์บอนต่ําโดยชุ มชน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา เชื่อมโยงกับธุรกิจของธนาคารทั้งด้านสินเชื่อ ด้านเงินฝาก และด้านการบริหารจัดการ
หนี้ เพ่ือมุ่งเน้นแก้ปัญหาโลกร้อน และแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร รัฐบาลได้กําหนดให้โครงการ
ธนาคารต้นไม้ เป็นนโยบายสําคัญอันหนึ่งของรัฐบาล ผ่านกลไกคณะกรรมการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
                                           
6 CSR (Corporate Social Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
7 CDM (Clean Development Mechanism) หมายถึง กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเกี่ยวข้องกับภาคป่าไม้ หรือ

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

8 PES (Payment for Ecosystem Service) หมายถึง การจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กับชุมชน หรือผู้ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนของฐานทรัพยากร และประโยชน์หรือบริการที่มนุษย์จะได้จาก
ระบบนิเวศ เช่น การเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร ก ารป้องกันนํ้าป่าไหลหลาก การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
แหล่งกักเก็บและดูดซับคาร์บอน ฯลฯ 

9 REDD Plus (Reducing Emission from Deforestation and Degradation and the Role of Conservation, 
Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon in Developing Countries) 
หมายถึง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกําลังพัฒนา 
ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การจัดการป่ไม้อย่างยั่งยืน ตลอกจนการเพิ่มพูนการกักเก็บ
คาร์บอนในพ้ืนท่ีป่า 
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ชุมชนแห่งชาติ และอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ 
เป็นผู้สนับสนุน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนโครงการฯ โดย ได้เห็นชอบ ให้ ธ .ก.ส. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนโครงก ารธนาคารต้นไม้ร่วมกับประชาชนผู้ปลูก
ต้นไม้ตามท่ีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้ นําเสนอเม่ือวันที่ 12 มกราคม 2553 และ
ขอให้จัดทําเป็นโครงการธนาคารต้นไม้ต้นแบบ จํานวน 84 ชุมชน (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง) เพ่ือเป็น
ศูนย์เรียนรู้และแหล่งศึกษาดูงานตลอดจนเป็ นแบบอย่างแก่ชุมชนอ่ืนที่สนใจก่อนขยายโครงการไปท่ัว
ประเทศ และจากมติคณะกรรมการ ธ .ก.ส. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 ได้เห็นชอบให้ธนาคารใช้ต้นไม้
ตามโครงการธนาคารต้นไม้เป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินมู ลค่าต้นไม้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการเติ บโตและมูลค่าเนื้ อไม้ ซึ่งคํานวณตามมูลค่าตลาด และให้ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 50 ของมูลค่าต้นไม ้

วัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารต้นไม้ (1) เพ่ือเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน วโรกาสพระชนมายุ 78 พรรษา  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 (2) เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินและความยากจน โดยส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่า 3 อย่าง (ไม้กินได้ ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ ) 
ประโยชน์ 4 อย่าง (อาหาร ใช้สอย เศรษฐกิจ อนุรักษ์ดินและน้ํา ) ตามแนวพระราชดําริ ในที่ดินของตนเอง 
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ป่าต้นน้ําของส่วนรวม  ฯลฯ (3) ปรับโครงสร้างการผลิตของประชาชนในชุมชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ว่างงานในชุมชน ให้สามารถพัฒนาไปสู่ความพออยู่ พอกิน พอใช้ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (4) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก  และ (5) ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว ชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการธนาคารต้นไม้ กําหนด
กรอบระยะเวลาดําเนินการ 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 (ปีที่ 1-5) มุ่งเน้น การสนับสนุนการปลูกต้นไม้ การ
ทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้อง รัฐบาลออกกฎหมายหลักประกัน และการรับรองสิทธิและมูลค่าต้นไม้ ระยะท่ี 
2 (ปีที่ 6-10) เน้นการขยายฐานการเข้าร่วมโครงการ และระยะที่ 3 (ปีที่ 11 เป็นต้นไป) จะเป็นการส่งเสริม
การแปรรูปไม้ สําหรับเป้าหมายของโครงการธนาคารต้นไม้คือ ดําเนินการ จัดตั้งธนาคารต้นไม้ต้นแบบ 84 
ชุมชน และขยายผลไปสู่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนอื่นๆ โดยในปี พ .ศ. 2555 ขยายเป็น 
6,450 ชุมชน ปี พ.ศ. 2556 ขยายเป็น 7,200 ชุมชน และภายใน ปี พ.ศ. 2563 ขยายเป็น 20,000 ชุมชน 
มีสมาชิก 1 ล้านครัวเรือน จํานวน 20,000 ชุมชน ปลูกต้นไม้อย่างน้อยรายละ 9 ต้น รวม 1,000 ล้านต้น 
มูลค่าต้นไม้ 1 ล้านล้านบาท 

ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานโครงการธนาคารต้นไม้  เน้น “ชุมชน” เป็นศูนย์กลางในการ
ขับเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้ กระบวนการขับเคลื่อน  เช่น จัดเวทีเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดตั้งกลุ่ม
ผู้ปลูกต้นไม้ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ดินทํากินเดิม  การจดบันทึกรายการและมูลค่าต้นไม้  เป็นต้น 
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“รัฐบาล” ให้การสนับสนุน งบประมาณ โครงการธนาคารต้นไม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี “หน่วยงาน
สนับสนุน ” ทําหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนของชุมชนในการปลูกต้นไม้ ทั้งด้านองค์ความรู้ วิชาการ
เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ กฎหมายที่เก่ียวข้อง และการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดทําระบบฐานข้อมูล การ
รายงานผลการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลโครงการธนาคารต้นไม้  เช่น กรมป่าไม้ สถาบัน
พัฒนาองค์กร ชุมชน (พอช .) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท .) ภาคีเครือข่ายการปลูกต้นไม้ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ธ .ก.ส. เป็นต้น  เพ่ือให้กระบวนการขับเคลื่อนของชุม ชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ทั้งนี้ ในการดําเนินงานตามโครงการ ฯ 
ต้องจัดทําระบบฐานข้อมูล ทั้งด้านตัวสมาชิกและต้นไม้ที่ปลูกให้ครบถ้วน ชัดเจน รวมทั้งต้องมีการรายงาน
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม (รูปที่ 3.16) 

รูปที่ 3.16 แนวทางการด าเนินงานและการบริหารโครงการธนาคารต้นไม้ โดย ธ.ก.ส. 

 

ที่มา: ธนาคารเพ่ือการเกษตรแห่งชาติ 2554 

 

กลไกในการขับเคลื่อนโครงการ  ธ .ก.ส. สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้ในชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่าย รวมถึงการทําหน้าที่บริการด้านวิชาการให้แก่ชุมชนอื่นๆ ที่มีความ
ต้องการดําเนินการเรื่องธนาคารต้นไม้ พร้อมจัดทําธนาคารต้นไม้ต้นแบบกระจายไปทั่วประเทศจํานวน 84 
สาขา เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาดูงาน และเพ่ือให้การดําเนินงานตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นบรรลุผล 
หน่วยงาน ธ .ก.ส. และ สพภ . ร่วมกันส นับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดทําโครงการธนาคารต้นไม้นําร่อง 
(ธนาคารต้นไม้ต้นแบบ ) เพ่ือดําเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยให้ สพภ . ธ.ก.ส. กรมป่าไม้ ออป . และ
คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันดําเนินการ โดยมีโครงสร้างกลไกการขับเคลื่อน 
ประกอบด้วย (1) กลไกภาครัฐ เช่น คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ  

ชุมชน

 ทศิทางและแนวทางการด าเนินงาน

หน่วยงานสนับสนุน
- วชิาการ
- กล้าไม้
- ประชาสัมพนัธ์
- แผนที่ต้นไม้
- กฎหมายที่เกีย่วข้อง

รัฐบาล
- สนับสนุนงบประมาณผ่าน   

กองทุนเศรษฐกจิพอเพยีง
- ออกพนัธบัตรต้นไม้

กระบวนการขับเคลือ่น

ผลลัพธ์
- ชุมชนเข้มแข็ง
- พืน้ที่ป่าไม้เพิม่
- ทรัพย์สินเพิม่- จัดเวทีเรียนรู้

- แลกเปลีย่นเรียนรู้
- จัดตั้งกลุ่ม
- ก าหนดพืน้ที่ปลูก
- ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
- บันทึกรายการและมูลค่าต้นไม้
- เช่ือมโยงเครือข่ายชุมชน

ระบบฐานข้อมูล การรายงานและติดตามผล

สนับสนุน
งบประมาณ

ประโยชน์

บทบาท

การบริหารโครงการธนาคารต้นไม้การบริหารโครงการธนาคารต้นไม้

คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้

คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนแห่งชาติ

ชุมชน
หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานสนับสนุน
 กรมป่าไม้
 กรมพัฒนาชุมชน 
 สพภ.
 ธ.ก.ส

 ภาค ีเครือข่าย 
 อปท.
 สถาบันพัฒนา   
องค์กรชุมชนฐานข้อมูลธนาคารต้นไม้

-  เกษตรกร           - ชุมชน    -  พืน้ที่
- ต้นไม้ - งบประมาณ

ส านักงานประสานงานโครงการธนาคารต้นไม้

ธนาคารต้นไม้ธ.ก.ส.เครือข่ายผู้ปลูกต้นไม้
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้ คณะทํางานธนาคารต้นไม้ คณะทํางานขับเคลื่อน
โครงการธนาคารต้นไม้ในพ้ืนที่  เป็นต้น และ (2) กลไกภาคประชาชน (ธนาคารต้นไม้ ) เช่น คณะกรรมการ
ธนาคารต้นไม้ระดับชุมชน  คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ระดับเครือข่าย (ตําบล  อําเภอ  ลุ่มน้ํา ) 
คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ ระดับภาค (กลุ่มจังหวัด ) คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ระดับประเทศ  เป็นต้น 
(รูปที่ 3.17) 

รูปที่ 3.17 กลไกการขับเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้ โดย ธ.ก.ส. 

 
ที่มา: ธนาคารเพ่ือการเกษตรแห่งชาติ 2554 

 

ผลการดําเนินงานพบว่า ปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ 597 แห่ง สมาชิก 70,000 
กว่าคน ปลูกต้นไม้แล้วกว่า 2.9 ล้านต้น ตรวจสอบและประเมินมูลค่าต้นไม้แล้ว 2 ชุมชน (ธนาคารต้นไม้
บ้านพะงุ้น และธนาคารต้นไม้บ้านทุ่งหงษ)์ 12,830 ต้น มูลค่าต้นไม้ 15,909,223 บาท ชนิดของพรรณไม้ที่
ปลูก ได้แก่ ประดู่ แดง ยางนา มะค่าโมง ตะเคียน สัก สะเดา กระถินเทพา มะฮอกกานี เคี่ยม ทุ้งฟ้า จําปา
ทอง ฯลฯ  ที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2554 ธ.ก.ส. ได้ทดลองจ่ายดอกเบี้ยให้กับคนปลูกต้นไม้ต้นละ 50 สตางค์ 
(ถ้ามี 1,000 ต้น ได้ดอกเบี้ย 500 บาท) ไปแล้วใน 84 แห่งทั่วประเทศ 

  

กลไกการขับเคลือ่นโครงการธนาคารต้นไม้

คณะกรรมการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชนแห่งชาติ
คุณหญิงสุพตัรา  มาศดิตถ์

ระดบัชาติ ระดบัพ้ืนท่ี
เครือขา่ย

ธนาคารตน้ไม้

ธนาคารตน้ไม้
ชุมชน

MOU

คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือน
โครงการธนาคารตน้ไม้
นายเอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ

คณะกรรมการธนาคารตน้ไมร้ะดบัประเทศ

คณะกรรมการธนาคารตน้ไมร้ะดบัจงัหวดั

คณะกรรมการธนาคารตน้ไมร้ะดบัภาค

- คณะท างานธนาคารตน้ไม้
- อนุกรรมการขบัเคล่ือนงานในพ้ืนท่ี

- กลุ่มงานธนาคารตน้ไม้

ธ.ก.ส.

ขบัเคล่ือนนโยบาย
- องคค์วามรู้
- งบประมาณ

คณะกรรมการธนาคารตน้ไมร้ะดบัเครือข่าย
(น ้า/ป่า/เล/นา/เขา/ภูมิสงัคม)

อปท.
- อบจ.
- เทศบาล

- อบต.

CSR
PES

CDMธุรกิจ CSR มูลนิธิ/ส่ือ/ออป./มก./อบก./NG0/ธุรกิจ

นโยบายรัฐ/ธุรกิจตอ้งรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  (CSR)
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ปัจจุบัน ธ .ก.ส. มีนโยบายการขับเคลื่อนให้ ธ .ก.ส. เป็นสถาบันการเงินคุณธรรม ทําธุรกิจที่มี
ประโยชน์มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จึงได้
จัดทํา “โครงการเงินออมธนาคารต้นไม้ ” ขึ้น เพ่ือชักชวนให้กลุ่มประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้  สามารถนําค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ร้อยละ 2 ของ
กําไรสุทธิ นอกจากนี้บุคคลธรรมดายังสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการทํากิจกรรมเกี่ยวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมาหักลดหย่อนภาษีได้ ร้อยละ 10 ของรายได้รวม โดย ธ.ก.ส. จะเพ่ิมผลประโยชน์พิเศษให้กับผู้
ฝากเงินในโครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์ส่วนเหลื่อมอัตราดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 
เดือนกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ไปมอบให้กับโครงการ “กองทุนธนาคารต้นไม้ ธ.ก.ส.” เพ่ือนําไป
จดัทําโครงการเก่ียวกับการปลูกป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผู้ที่ฝากเงินในโครงการสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามสถานที่ต่างๆ  ที่ธนาคารจัดขึ้น ในขณะที่
มูลค่าของเงินฝากและดอกเบี้ยยังคงได้รับตามปกติ ซึ่งเป็นการสร้างความภาคภู มิใจให้กับผู้ร่วมโครงการใน
การมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง 

“กองทุนธนาคารต้นไม้ ธ .ก.ส.” มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการดําเนินงานธนาคาร
ต้นไม้ของชุมชน สนับสนุนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดําเนินงานธนาคารต้นไม้ 
ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายคนปลูกต้นไม้ รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายใต้การดําเนินงานของธนาคารต้นไม้ของชุมชน เช่น  จัดสร้างโรงเรือนเพาะชํากล้าไม้เพ่ือ
แจก แลก ขาย เป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน ค่าตอบแทนการตรวจสอบและประเมินมูลค่าต้นไม้ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําข้อมูล GIS เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนธนาคารต้นไม้ ยังจะทําหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรในด้าน
อ่ืนๆ เช่น จ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติ และภัยอื่น ๆ ให้กับสมาชิก รวมถึงค่าบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ปลูก ดูแลรั กษาต้นไม้ ปกป้องผืนป่าและดูแลรักษาระบบนิเวศ  เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ดูแลรักษาต้นไม้และพ้ืนที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพ่ือให้ต้นไม้เจริญเติบโตตามอายุขัยให้กับสมาชิก 
และค่าตอบแทนมูลค่าต้นไม้ที่ผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณค่า เป็นต้น  ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ให้ การ
สนับสนุนด้านการเงินแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกับโครงการธนาคารต้นไม้ผ่าน “สินเชื่อสีเขียว (Green 
Credit)” โดยเกษตรกรสมาชิกสามารถกู้เงินจากธนาคารเพ่ือไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุนในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยคิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเชิงสังคม เพ่ือการปลูก ดูแล รักษาต้นไม้ หรือปรับ
โครงสร้างการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้ต้นไม้ตามโครงการธนาคารต้นไม้เป็น
หลักประกัน นํามูลค่าต้นไม้มากําหนดวงเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าต้นไม้  

ในอนาคต “ธนาคารต้นไม้” ยังจะมีรายได้จากการพัฒนาตนเองเป็น “แหล่งคาร์บอนเพื่อชดเชย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Offset)” และ การขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ตามกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ที่องค์การเอกชนต่างๆ ที่มีส่วนในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ตัวอย่างเช่น การบิน
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ไทย จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Offset) ประมาณ 1,000 บาท 
ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนสําหรับการบินที่ต้องข้ามประเทศแถบ EU ซ่ึงแต่ละปีมีมูลค่าถึงปีละ 500 ล้านบาท 
และจะเพ่ิมข้ึนในปีถัดไปตามที่บริษัทต่างๆ ในประเทศที่ต้องจ่ายค่า CDM อาทิ อุตสาหกรรมปิโต รเคมี 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ การก่อสร้างฯลฯ ซึ่งองค์กรดังกล่าวต้องแสวงหาแหล่งคาร์บอนเพ่ือชดเชยการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Offset) โดยการหาซื้อจากธนาคารต้นไม้ 

 ธนาคารต้นไม้ โดยองค์กรภาคประชาชน 

ธนาคารต้นไม้  โดยองค์กรภาคประชาชน  เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ประชาชนและชุมชนได้
ร่วมกันตั้งองค์กรธนาคารต้นไม้ในระดับต่างๆ ขึ้น และมีรูปแบบการบริหารจัดการ ตามแนวคิดหลักการ 
และวัตถุประสงค์ ของธนาคารต้นไม้ที่ส่งผลอย่างกว้า งขวาง ต่อการส่งเสริมก ารปลูกต้นไม้ของประชาชน 
ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้ธนาคารต้นไม้เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล สนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนโครงการ
ธนาคารต้นไม้ เพื่อจะสร้างรูปธรรม การปลูกต้นไม้ให้มีความชัดเจน จนสามารถนําเป็นแบบอย่างและจะ
ผลักดันเป็นนโยบายของรัฐต่อไป ปัจจุบันองค์กรธนาคารต้นไมข้ยายผลจนมีธนาคารต้นไม้สาขาจํานวนกว่า 
1,015 สาขาทั่วประเทศ มีสมาชิกกว่า 100,350 คนใน 53 จังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรที่ประชาชนผู้ปลูกต้นไม้ 
ได้รวมตัวกั นอย่างสร้างสรรค์ มีความประสงค์ จะขับเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้ ให้ก่อเกิดป ระโยชน์ มี
เป้าหมายในการแก้ปัญหาเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือ 

ธนาคารต้นไม้ มีการผูกโครงสร้างองค์กรเหมือนร่างแห เริ่มต้นจากฐานแหด้านล่างสู่ด้านบน
เชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย (1) ธนาคารต้นไม้ระดับสาขา มีสมาชิกในหมู่บ้านและท้องถิ่นใกล้เคียงกันจัดเวที
ปลูกต้นไม้ในใจคน ตั้ งองค์กรธนาคารต้นไม้ระดับสาขาข้ึน ชื่อว่าธนาคารต้นไม้สาขา .......   ซึ่งในสาขา 
ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 50 คน มีคณะกรรมการธนาคารต้นไม้สาขา 9-15 คน (2) ธนาคารต้นไม้
ระดับเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ํา (Zone) หลังจากเกิดธนาคารต้นไม้สาขาแล้ว เพื่อความสะดวกต่อการบริหารจัดกา ร
และการเชื่อมต่อคนปลูกต้นไม้เป็นเครือข่าย จึงให้ธนาคารต้นไม้ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ํา (Zone) หนึ่งๆ เป็นลุ่ม
น้ําสาขา ตั้งแต่ 9 สาขาขึ้นไป  (3) ธนาคารต้นไม้ระดับจังหวัด คือ หลังจากเกิดธนาคารต้นไม้หลายสาขา
หรือหลายเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ําภายในจังหวัดหนึ่งๆ จึงตั้งธนาคารต้นไม้จังหวัดโดยมีคณะกรรมการธนาคารต้นไม้
จังหวัด (ปัจจุบันมี 52 จังหวัด ) (4) ธนาคารต้นไม้ระดับภาค มี 9 ภาค ได้ทําการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ
ธนาคารต้นไม้ ตามลักษณะภูมิภาค จํานวน 9 ภาค (5) ธนาคารต้นไม้ระดับชาติ เป็นองค์กรธนาคารต้นไม้
ระดับสูงสุด เป็นการรวมตัวของเครือข่ายธนาคารต้นไม้ทุกระดับ (รูปที่ 3.18) 

ขั้นตอนการดําเนินงานของธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ตั้งองค์กรธนาคาร
ต้นไม้ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการขับเคลื่อน ขั้นตอนที่ 2 สร้างความเชื่อ ความเข้าใจ โดย
จัดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน จัดตั้งองค์กรธนาคารต้นไม้สาขา ขั้นตอนที่ 3 ปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดําริ 
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในที่ดินทํากินของ
ตนเอง ผสมผสานในพ้ืนที่เกษตร ของประชาชน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดธนาคารต้นไม้ทั่วประเทศ 
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ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบ ประเมินผล รับรองมูลค่า  และจัดทําข้อมูลลงสมุดบัญชีธนาคารต้นไม้ โดยใช้เกณฑ์
สุ่มตัวอย่างจากพ้ืนที่หาก พบความผิดพลาดเกินร้อยละ 10 ให้ยกเลิกการประเมินทั้งสาขา ในปีนั้นๆ  และ 
ขั้นตอนที่ 5 นําผลการประเมินไปใช้และนําผลผลิตต้นไม้ไปใช้  โดยนําไปใช้ ค้ําประกันหนี้ (แทนที่ดิน ) ค้ํา
ประกันตน ใช้แทนเงินสดเป็นสวัสดิการ เช่น การเล่าเรียน ฯลฯ โดยให้รัฐจ่ายค่าตอบแทนอัตราร้อยละ 5  
ของมูลค่าไม ้(รูปที่ 3.19) 

การจัดทําข้อมูล ต้นไม้ของธนาคารต้นไม้  หลังจากสมาชิ กปลูกต้นไม้ (เข้าโครงการฯ ) ผ่านไป 1 ปี 
สมาชิกผู้ปลูกต้นไม้ต้อง ไปแจ้งต่อคณะกรรมการธนาคารต้นไม้ สาขานั้นๆ และเป็นหน้าที่ของกรรมการที่
ต้องร่วมตรวจสอบหรือแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบไปทําการตรวจนับต้นไม้ให้สมาชิกตาม
แบบฟอร์ม โดยให้ทําการตรวจนับทุกต้นที่มีอายุเกิ น 1 ปีขึ้นไป แล้วทําการประเมินค่าต้นไม้ เกณฑ์และ
ราคาที่กําหนดโดยธนาคารต้นไม้ อนึ่ง ในการตรวจนับต้องทําหมาย เลขประจําต้นไม้ จะทําให้ได้ข้อมูล ชนิด 
จํานวน อายุ ขนาด ปริมาณ และมูลค่าของต้นไม้ แต่ละแปลงทั้งหมด โดยต้องดําเนินการทุกปี รวมทั้งให้ใช้
วิธีเดียวกั นในการจัดทํารา ยงานการขอใช้ต้นไม้ ของสมาชิกแต่ละราย  เมื่อได้ตรวจนับและประเมินมูลค่า
ต้นไม้แล้วให้นําข้อมูลไปรวบรวม และกรอกเข้าสู่ระบบโปรแกรมท่ีธนาคารต้นไม้กําหนด เมื่อกระบวนการ
รับรอง เสร็จสิ้นจนรัฐรับรองมูลค่าธนาคารต้นไม้  สํานักงานใหญ่จะแจ้งผลการรับรองมูลค่าต้นไม้ ถือว่า
มูลค่ าต้นไม้ถูกต้องมีการรับรองเป็นทางการแล้ว จากนั้นจึงนําข้อมูลไปลงในสมุดบัญชีธนาคารต้นไม้
ประจําตัวสมาชิก สําหรับการข้ึนทะเบียนต้นไม้ของธนาคารต้นไม้  เมื่อธนาคารต้นไม้สํานักงานใหญ่ได้ทํา
การรับรองธนาคารต้นไม้และมูลค่าต้นไม้ตามข้ันตอนแล้ว ธนาคารต้นไม้สาขา และธนาคารต้นไม้ระดับท่ี
กําหนดให้จัดทําข้อมูล ต้องนําข้อมูลธนาคารต้นไม้ทั้งหมดไปไว้ในสมุดบัญชีธนาคารต้นไม้ ประจําตัวสมาชิก 
แล้วนําข้อมูลต้นไมไ้ปแจ้งขอขึ้นทะเบียนต้นไม้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้แก่ ธนาคารต้นไม้ระดับจังหวัด หรือ
นายทะเบียนสวนป่า หรือองค์กรของรัฐที่กําหนด (รูปที่ 3.20) 

ผลการดําเนินงานธนาคารต้น ไม้ โดยองค์กรภาคประชาชน  ปัจจุบันมีธนาคารต้นไม้สาขา จํานวน 
1,015 สาขา ครอบคลุมได้ถึง 53 จังหวัด มีสมาชิกปัจจุบันรวม  100 ,350 คน (ข้อมูล วันที่ 17 มีนาคม 
2553)  
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รูปที่ 3.18 โครงสร้างองค์กรธนาคารต้นไม้ โดยองค์กรภาคประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการบริหารธนาคาร
ต้นไม้ระดับชาติ 15 – 20 คน 

คณะกรรมการขับเคลื่อน
ธนาคารต้นไม้ระดับชาติ 

ผู้จัดการใหญ่ธนาคารต้นไม้ 

รองผู้จัดการใหญ่ธนาคาร
ต้นไม้ 

คณะกรรมการธนาคารต้นไม้
ระดับภาค 

คณะกรรมการ 
ระดับลุ่มน้ า 

คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ระดับ
จังหวัด 

คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ระดับ
จังหวัด 

คณะกรรมการ 
ระดับลุ่มน้ า 

คณะกรรมการ 
ระดับลุ่มน้ า 

คณะกรรมการ 
ระดับลุ่มน้ า 

ธนาคารต้นไม้สาขาและ
คณะกรรมการสาขา 

สมาชิกอย่างน้อย 50 คน 

ธนาคารต้นไม้สาขา 
และคณะกรรมการสาขา 

สมาชิกอย่างน้อย 50 คน 

ธนาคารต้นไม้สาขา 
และคณะกรรมการสาขา 

สมาชิกอย่างน้อย 50 คน 

ธนาคารต้นไม้สาขา 
และคณะกรรมการสาขา 

สมาชิกอย่างน้อย 50 คน 

ธนาคารต้นไม้สาขา 
และคณะกรรมการสาขา 

สมาชิกอย่างน้อย 50 คน 
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รูปที่ 3.19 กรอบแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานธนาคารต้นไม้ โดยองค์กรภาคประชาชน 
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    E-mail

                           

                          

        
                                     

                           5             
       /                    

5%             

                        
             

                     
                        

                          

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์: แนวทางการศึกษารูปแบบและการด าเนินการของพันธบัตรป่าไม้ส าหรับประเทศไทย 

 

 74 

รูปที่ 3.20 ขั้นตอนการจัดท าข้อมูลและการขึ้นทะเบียนต้นไม้ของธนาคารต้นไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สมัครเป็นสมาชิกธนาคาร
ต้นไม้ 

ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ 

จัดท าแผนที่ GIS 
ประกอบแปลง

ปลูก 
ผ่านไป ทุก 1 ปี 

แจ้งคณะกรรมการธนาคารต้นไม้สาขา แจ้งการ
ขอใช้ต้นไม้ / ให้ท าการตรวจนับและประเมิน

ค่าต้นไม้ 

คณะกรรมการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบท าการตรวจ
ประเมิน 

สุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 ของจ านวนแปลง 

การตรวจสอบประเมิน
ถูกต้อง 

ส่งข้อมูลให้ธนาคารต้นไม้ ระดับจังหวัด ภาค รับรองด้วย Program ของธนาคารต้นไม้ 

แจ้งการรับรองต้นไม้
ถูกต้อง 

กับธนาคารต้นไม้
แล้ว 

จัดท าข้อมูลลงสมุดบัญชี 
ธนาคารต้นไม้ ประจ าตัว

สมาชิก 

น ามูลค่าต้นไม้ไปใช้กับรัฐ ได้ค่าตอบแทนอัตราร้อยละ 5 ของ
มูลค่าต้นไม้ 

พบการทุจริต /
ผิดพลาด เกิน 10 % 

ยกเลิกการ
รับรองทุกแปลง 

ทั้งสาขา ไม่มี
การรับรอง 

น าบัญชีต้นไม้ขึ้น
ทะเบียนกับธนาคาร

ต้นไม้ หรือนาย
ทะเบียนรับรอง หรือ
องค์กรที่รัฐก าหนดขึ้น 

ส่งข้อมูลเข้าธนาคารต้นไม้ส านักงานใหญ่ หรือรัฐบาล (ถ้ามี) ท าการ
รับรอง 
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บทที่ 4 
กฎหมายเกี่ยวกับการออกพันธบัตรไทย 

4.1 พันธบัตรรัฐบาล 
ตามกฎหมายมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 ให้คําจํากัดความ

ของคําว่า “พันธบัตร” ที่หมายถึง เอกสารก่อหน้ีผูกพันระยะยาวที่มีอายุนับแต่วันที่ออกต้ังแต่สิบสองเดือน
ขึ้นไป โดยที่พันธบัตรน้ันจัดเป็นส่วนหน่ึงของ “ตราสารหนี้” ซึ่งมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
หน้ีสาธารณะฯ ให้ความหมายไว้ว่า ต๋ัวสัญญาใช้เงิน พันธบัตรและตราสารอ่ืนที่มีผลก่อให้เกิดหน้ีตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด (ในที่น้ีคณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ี
สาธารณะ) และให้หมายความรวมถึงตราสารหน้ีที่ออกในระบบตราสารด้วย  

พันธบัตรรัฐบาลถือเป็นตราสารทางการเงินที่จําหน่าย โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น 
นายทะเบียน โดยสามารถจําแนกพันธบัตรรัฐบาลออกตามลักษณะต่างๆ ได้ ๓ ประเภท ดังน้ี  

1. พันธบัตรจําแนกตามลักษณะการถือไว้ครอบครอง แบ่งเป็น 2 แบบ 
 พันธบัตรประเภทผู้ซื้อ ใครเป็นผู้ถือพันธบัตรกระทรวงการคลังก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้น้ัน 

พันธบัตรประเภทน้ีโอนกรรมสิทธ์ิกันได้โดยการส่งมอบ ผู้ใดที่ได้ครอบครองพันธบัตรอยู่
เป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรฉบับน้ัน  

 พันธบัตรประเภทจดทะเบียน เป็นพันธบัตรประเภทจ่ายเงินให้แก่ผู้มีช่ือในพันธบัตร 
และต้องจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิที่นายทะเบียน การโอนกรรมสิทธ์ิและการจํานําพันธบัตร
ต้องกระทําโดยการจดทะเบียน  

2. พันธบัตรจําแนกตามลักษณะการจ่ายดอกเบ้ีย แบ่งเป็น 2 แบบ 
 พันธบัตรประเภทจ่ายดอกเบ้ียประจํางวด พันธบัตรประเภทน้ีเหมาะสําหรับผู้ลงทุน ที่

ต้องการรายได้ประจํางวดไปใช้จ่ายโดยสม่ําเสมอ โดยท่ัวๆ ไปจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 
ครั้งหรือทุกๆ 6 เดือน 

 พันธบัตรประเภทจ่ายดอกเบ้ียครั้งเดียวหรือประเภททบดอกเบ้ีย 
3. พันธบัตรจําแนกตามวัตถุประสงค์ เป็นการออกพันธบัตรเพ่ือชดเชยงบประมาณขาดดุล แต่ใน

บางครั้งมีวัตถุประสงค์อ่ืนๆ รวมอยู่ด้วย แบ่งเป็น 3 แบบ 
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 พันธบัตรออมทรัพย์  

- พันธบัตรประเภทนี้จําหน่ายให้เฉพาะบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสาธารณกุศล โอนกันได้ระหว่างผู้มีสิทธิซื้อเท่าน้ัน  

- วัตถุประสงค์ของการจําหน่ายพันธบัตรน้ีก็เพ่ือระดมเงินออมจากบุคคลทั้งสอง
ประเภทดังกล่าว คือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสาธารณกุศล  

 พันธบัตรลงทุน  

- พันธบัตรประเภทน้ีโดยทั่วไปไม่มีระยะเวลากู้เงินนาน ปัจจุบันจําหน่ายให้บุคคล
โดยท่ัวไป แต่วัตถุประสงค์เดิม (พ.ศ. 2513 – 2521) จําหน่ายให้เฉพาะห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล บริษัทจํากัดและธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ในปัจจุบันน้ีก็ยังคงมีการนําพันธบัตรประเภทนี้ออกจําหน่ายให้ธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องมีหลักทรัพย์รัฐบาลดํารงไว้ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายหรือเพ่ือประโยชน์ในการลงทุน 

 พันธบัตรเงินกู้ตามโครงการพิเศษ  

- พันธบัตรที่ออกทุกชนิดล้วนแต่เป็นพันธบัตรเงินกู้ทั้งสิ้น แต่บางชนิดอาจมี
วัตถุประสงค์เฉพาะออกไป เช่น พันธบัตรเงินกู้เพ่ือการอุตสาหกรรม เป็นต้น  

4.2 กระบวนการการออกพันธบัตรและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
การออกพันธบัตรรัฐบาล จะต้องพิจารณาจาก มาตรา 9 ทวิแห่งพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งกําหนดไว้ดังน้ี 
“เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติมใช้บังคับแล้ว หรือเมื่อมีกรณีที่ต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลาง
ก่อนตามมาตรา 16 ถ้ารายจ่ายสูงกว่ารายได้ ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจกู้เงินได้ตามความจําเป็น แต่
กรณีจะเป็นประการใดก็ตาม การกู้เงินตามมาตรานี้ในปีหน่ึงๆ ต้องไม่เกิน  

1. ร้อยละย่ีสิบของจํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วมา แล้วแต่กรณีกับอีก  

2. ร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ต้ังไว้สําหรับชําระคืนเงินกู้  

การกู้เงินตามวรรคหน่ึง จะใช้วิธีออกต๋ัวเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอ่ืน หรือทําสัญญากู้ได้  
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การออกต๋ัวเงินคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยต๋ัวเงินคลัง แต่การออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืน 
หรือการทําสัญญากู้ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน  

การออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืน ให้กระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินที่จะกู้ อัตราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลากู้ เง่ือนไข และวิธีการต่างๆ ในการออกพันธบัตรหรือตราสารน้ัน ในกรณีทําสัญญากู้ ให้
กระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินที่ได้กู้ ผู้ให้กู้ อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลากู้และสาระสําคัญอ่ืนๆ ใน
สัญญากู้น้ัน 

ประกาศกระทรวงการคลังตามวรรคสี่ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

จะเห็นได้ว่าการกู้เงินหรือระดมทุนโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลน้ัน จะต้องพิจารณาเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทั้งหมดของภาครัฐ การพิจารณาเรื่องการกู้เงินน้ีมีการวางแผนล่วงหน้าโดย
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  

จากน้ันจะต้องพิจารณาพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะฯ ประกอบ 

มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะฯ ได้จํากัดวัตถุประสงค์ของการกู้เงินไว้ 5 
ประการ ดังน้ี  

1. ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเม่ือมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้  
2. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
3. ปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ 
4. ให้หน่วยงานอ่ืนกู้ต่อ  
5. พัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ  

มาตรานี้ยังได้จํากัดว่าเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการกู้เงินตาม 2. ถึง 5. น้ัน
สามารถนําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินหรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยไม่ต้องนําส่งคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

ทางผู้วิจัยมองว่า หากต้องการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการระดมทุนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้
น้ัน อาจจะสามารถกระทําได้หากพิจารณาจากมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะฯ 
โดยอ้างถึงวัตถุประสงค์ของการกู้เงินตาม 1. หรือ 2.  

ดังน้ัน  จึงจะขอพิจารณาความเป็นไปได้และข้อจํากัดทางกฎหมายหากต้องการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพ่ือการระดมทุนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ โดยอ้างถึงวัตถุประสงค์ของการกู้เงินตาม 1. หรือ 2. 
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะฯ  
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มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะฯ ได้จํากัดวงเงินของการกู้เงินเพ่ือชดเชย
การขาด ดุลงบประมาณหรือ เมื่ อมี ร ายจ่ ายสู งก ว่ ารายไ ด้  (ตาม  1 . )  ใน ปี งบประมาณหนึ่ ง  
ให้กระทรวงการคลังกู้เป็นเงินบาทไม่เกินวงเงินร้อยละย่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ใช้บังคับอยู่
ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและไม่เกินร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ต้ังไว้
สําหรับชําระคืนเงินต้น ทั้งน้ี หากพิจารณาคู่กับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 9 
ทวิ ระบุว่าการกู้เงินในกรณีที่รายจ่ายสูงกว่ารายได้ (งบประมาณขาดดุล) ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจกู้
เงินได้ตามความจําเป็น และสามารถจะใช้วิธีออกต๋ัวเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอ่ืน หรือทําสัญญากู้ก็ได้ 
สําหรับการออกพันธบัตรน้ัน มาตรา 9 ทวิ วรรคสาม กําหนดว่าการออกพันธบัตรจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีก่อน   

หากจะอาศัยมาตรา 20 ( เหตุตามข้อ 2 ) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะฯ น้ัน 
จะต้องพิจารณาก่อนว่าวัตถุประสงค์ของพันธบัตรป่าไม้น้ัน จากการศึกษาค้นคว้ายังไม่พบว่ามีการออก
พันธบัตรเพ่ือการอ่ืน ที่ไม่ใช่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง เช่น กระทรวงการคลังได้ทําการกู้เงินเพ่ือปรับ
โครงสร้างหน้ีเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ จํานวน 43,000 ล้านบาท โดยการ
ออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี (พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 
2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้น นอกจากน้ี จากการตรวจสอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไม่พบว่าได้เคยมีการวินิจฉัยความหมายของคําว่า “พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ภายใต้มาตรา 20 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะฯ แต่อย่างใด  

ทางผู้วิจัยมองว่าหากทางรัฐพยายามออกพันธบัตรป่าไม้อาจเกิดประเด็นทางข้อกฎหมายว่า 
พันธบัตรดังกล่าวเป็นไปตามข้อจํากัดการออกพันธบัตรรัฐบาลภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหน้ี
สาธารณะฯ หรือไม่ นอกจากน้ี พระราชบัญญัติที่เก่ียวกับป่าไม้ยังมิได้กล่าวเก่ียวกับการระดมทุนเพ่ือรักษา
ป่าแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ดี เมื่อไม่นานมานี้ ทางหน่วยงานราชการได้มีความคิดที่จะออกพันธบัตรเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยนํ้าท่วมแต่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาทําให้ความคิดที่จะออกพันธบัตรน้ีตกไป คณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร มีการประชุมครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2553 ในการประชุมครั้งน้ันเพ่ือหารือเร่ืองการออกพันธบัตรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
โดยที่พันธบัตรไม่มีอัตราดอกเบ้ียเพ่ือเป็นการระดมเงินทุนมาช่วยเหลือ เช่น ให้เกษตรกรกู้ยืม แต่มี
ข้อสังเกตจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย
และสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะว่า การออกพันธบัตรเพ่ือระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคงได้รับ
ความสนใจจากนักลงทุนน้อยมาก เน่ืองจาก 1) ประชาชนหรือผู้ลงทุนคงไม่สนใจในการลงทุนพันธบัตรที่
ไม่ได้รับอัตราดอกเบ้ียเพราะการลงทุนประเภทอ่ืนให้ผลตอบแทนมีโอกาสได้รับความสนใจมากกว่า  
2) การซื้อพันธบัตรแม้จะไม่มีอัตราดอกเบ้ียก็จะไม่ได้สิทธิพิเศษในเรื่องการลดหย่อนภาษีเหมือนการนําเงิน
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ไปบริจาคจึงขอเสนอให้ใช้วิธีการกันเงินงบประมาณเหล่ือมปีหรืองบประมาณเหลือจ่ายที่พอจะนําไปใช้
ประโยชน์ในด้านน้ัน อีกส่วนหน่ึงคือปรับลดงบประมาณของหน่วยงานที่ยังไม่มีความจําเป็นลงและอีก
ประเด็นหน่ึงที่จะต้องพิจารณา คือ เรื่องภาระหนี้สาธารณะของประเทศไทย หากดําเนินการออกเป็น
พันธบัตรจะทําให้ต้องปรับโครงสร้างและจัดการบริหารหน้ีสาธารณะของประเทศใหม่ ทางผู้วิจัยเห็นว่าการ
ออกพันธบัตรป่าไม้ น้ัน อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนนัก และข้อสังเกตต่างๆ จากทาง
คณะกรรมาธิการฯ ดังกล่าวอาจสามารถใช้เป็นแนวมาตรฐานการพิจารณาว่าการออกพันธบัตรป่าไม้น้ัน จะ
ได้รับความเห็นชอบหรือไม่ 

4.3 แนวทางการออกพันธบัตรป่าไม้ 
การศึกษาการออกพันธบัตรป่าไม้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือการระดมทุนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า

ไม้น้ัน นอกจากจะพิจารณาพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะฯ 
ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว จําเป็นต้องพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวกับป่าไม้ทั้งหมด และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้องว่าได้ให้อํานาจรัฐในการออกพันธบัตรเพ่ือวัตถุประสงค์น้ีหรือไม่ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับป่าไม้ มี
ดังน้ี พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ประกอบกับพิจารณาอํานาจ
และหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่ามีอํานาจใดบ้าง โดยพิจารณาจาก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินฯ กําหนดให้ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการป่า
ไม้ การสงวน อนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืน และราชการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2547 ซึ่งข้อ 2 ของกฎกระทรวงน้ีได้กําหนดภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ไว้ เช่น ภารกิจเก่ียวกับการ
อนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ดูแลรักษา ส่งเสริมและทํานุบํารุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช การจัดให้
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน เป็นต้น  ทั้งน้ี ไม่มีบทบัญญัติใดในกฎกระทรวงนี้ที่ให้
อํานาจกรมอุทยานแห่งชาติฯ อย่างชัดแจ้งในการออกพันธบัตร  ดังน้ัน  จึงไม่อาจออกพันธบัตรป่าไม้ใน
นามของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบได้ 
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4.3.1 การออกพันธบัตรป่าไม้กรณีอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
หนี้สาธารณะฯ 

การศึกษาได้นําเสนอทางออก 3 ทาง ได้แก่ 

 ทางออกที่ 1 กองทุนสิ่งแวดล้อม 

หากพิจารณามาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 จะพบว่าได้จัดให้มีการจัดต้ังกองทุนสิ่งแวดล้อมขึ้นภายใต้กระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบด้วย
เงินและทรัพย์สินที่มาจาก เช่น เงินกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด เงินที่โอน 
มาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติ  
อุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น ดังน้ัน หากต้องการใช้เงินจากกองทุนฯ จะต้องพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของ
การนําเงินไปใช้น้ันคืออะไร มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ 
กําหนดให้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถใช้จ่ายในกิจการดังต่อไปน้ี  

ก. ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย  

ข. ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืม เพ่ือจัดให้มีระบบบําบัดอากาศเสียหรือนํ้าเสีย 
ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด สําหรับใช้เฉพาะในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
รัฐวิสาหกิจน้ัน  

ค. ให้เอกชนกู้ยืมในกรณีที่บุคคลน้ัน มีหน้าที่ตามกฎหมายท่ีจะต้องจัดให้มีระบบบําบัดอากาศ
เสีย หรือนํ้าเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือการควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษ
ที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเองหรือบุคคลน้ันเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัติน้ี 

ง. เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

จ. เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
ดังน้ัน หากวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตรตรงกับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หน่ึงตามที่

กําหนดไว้ในมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ก็สามารถที่จะ
ขอเงินได้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่หากมีความเห็นให้ทางกองทุน
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ออกพันธบัตร น้ัน ทางผู้วิจัยเห็นว่าไม่สามารถเป็นไปได้  ทั้งน้ี เน่ืองจากคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 243/2549) ในการพิจารณาครั้งน้ัน สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรได้ทําการหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง ความสามารถในการออกพันธบัตร 
ทางคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) มีความเห็นว่า “โดยที่พันธบัตรเป็นตราสารทางการเงินประเภท
ตราสารหน้ี ซึ่งแสดงสิทธิของผู้ทรงพันธบัตรในอันที่จะได้รับใช้เงินรวมทั้งดอกเบ้ียตามจํานวนที่กําหนดไว้ 
พันธบัตรจึงเป็นตราสารสิทธิที่สามารถเปลี่ยนมือได้และมีสภาพคล่องสูง แม้ว่าจะมีการนําพันธบัตรมาเป็น
เครื่องมืออย่างหน่ึงในการกู้ยืมเงินแต่ก็มิได้ทําให้พันธบัตรกลายเป็นสัญญากู้ยืมเงินแต่อย่างใด เน่ืองจาก
การกู้ยืมเงินเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองตามมาตรา 6501 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ก่อนิติ
สัมพันธ์เฉพาะผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม โดยสัญญากู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมและในกรณีที่
เป็นการกู้ยืมเงินเกินสองพันบาท ก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้กู้ยืมมิฉะน้ันจะฟ้องร้องบังคับ
คดีไม่ได้ นอกจากน้ัน เมื่อได้พิจารณาเทียบเคียงกับกรณีขององค์กรของรัฐที่มีกฎหมายจัดต้ัง เช่น 
รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน จะเห็นได้ว่า ในกรณีที่กฎหมายประสงค์ให้องค์กรน้ันมีอํานาจออก
พันธบัตรได้จะมีบทบัญญัติกําหนดไว้โดยชัดแจ้งในกฎหมาย โดยแยกบทบัญญัติออกจากการบทบัญญัติที่ให้
อํานาจในการกู้ยืมเงิน ดังเช่น พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 25112 เป็นต้น 
ดังน้ัน เมื่อพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้กองทุนฯ มีอํานาจ
กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เท่าน้ัน จึงไม่มีอํานาจออกพันธบัตร
ในนามกองทุนได้” เช่นเดียวกันในกรณีของกองทุนสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แต่เน่ืองจากไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ที่ให้อํานาจกองทุนสิ่งแวดล้อมในการออกพันธบัตร กองทุน
สิ่งแวดล้อมจึงไม่มีอํานาจออกพันธบัตร 

  

                                           
1 มาตรา 650 อันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น คือสัญญาซ่ึงผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปน้ันเป็นปริมาณมี

กําหนดให้แก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซ่ึงยืม
ให้นั้น  

 สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเม่ือได้ส่งมอบทรัพย์สินท่ียืม 
2 มาตรา 9 ให้ กฟผ. มีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 อํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

 ฯลฯ     ฯลฯ 
 (6) การกู้ยืมเงินหรือลงทุน  
 (7) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน 
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 ทางออกที่ 2 ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ออกพันธบัตร 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (หรือ อ.อ .ป.) จัดต้ังขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การ
อุตสาหกรรม ป่า ไม้  พ .ศ .  2499 ซึ่ ง กํ าหนดใ ห้องค์ ก าร อุตสาหกรรม ป่า ไม้ เ ป็นรั ฐ วิส าห กิจ 
และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  
เมื่อพิจารณามาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ ซึ่งระบุอํานาจและหน้าที่
ของ อ.อ.ป. พบว่า อ.อ.ป. มีอํานาจ:  

(1) ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครองที่ดินและทรัพย์สินอ่ืนๆ มีสิทธิต่างๆ ในการสร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า 
ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จัดหา จําหน่าย แลกเปล่ียน โอน และรับโอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งที่ดิน ทรัพย์สินอ่ืนๆ 
หรือสิทธิทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  

(2) ค้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
(3) สั่งเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งเคร่ืองมือเครื่องใช้ และเครื่องจักรที่ใช้ใน 

การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
(4) เป็นนายหน้าและตัวแทนค้าต่าง ในการค้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ของอุตสาหกรรมป่าไม้ 

เครื่องมือ เครื่องใช้ และเคร่ืองจักรที่ใช้ในการอุตสาหกรรมป่าไม้   
(5) กู้ยืมเงิน ถ้าเป็นจํานวนเกินกว่าคราวละสามล้านบาทต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี ให้กู้

ให้ยืมเงิน หรือจ่ายเงินล่วงหน้า โดยมีหลักประกันด้วยบุคคล หรือด้วยทรัพย์ แต่ต้องเพ่ือประโยชน์แก่
กิจการของ อ.อ.ป. 

(6) ต้ังและรับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้า ในกิจการต่างๆ ของเอกชนหรือ 
นิติบุคคลใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. 

(7) ร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. รวมท้ังการเข้าเป็น
หุ้นส่วน หรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลใดๆ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีก่อน
คณะกรรมการและคณะผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ ไม่มีบทบัญญัติกําหนดไว้
โดยชัดแจ้งให้มีอํานาจในการออกพันธบัตร โดยบทบัญญัติน้ันจะต้องแยกบทบัญญัติออกจากการบทบัญญัติ
ที่ให้อํานาจในการกู้ยืมเงิน ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 243/2549) น้ัน  
หากกฎหมายจัดต้ังไม่ได้ให้อํานาจชัดเจน หน่วยงานนั้นๆ ก็ไม่มีอํานาจในการออกพันธบัตร อ.อ.ป. จึงไม่มี
อํานาจในการออกพันธบัตรป่าไม้  

 ทางออกที่ 3 การของบประมาณประจําปี 

ทางเลือกหนึ่งคือ การของบประมาณประจําปีเพ่ือให้ครอบคลุมการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ ทั้งน้ี  
ต้องเป็นไปตามหมวด 3 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งได้กําหนดวิธีการทํา
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งบประมาณและสามารถสรุปได้อย่างคร่าวๆ ดังน้ี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ผู้หน่ึงเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ มีหน้าที่เก่ียวกับงบประมาณของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจน้ัน 
และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายให้มีหน้าที่กํากับ
หรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจําปีของส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจน้ันต่อผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ภายในเวลาที่ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด  

 ทางออกที่ 4 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 

การต้ังงบประมาณแบบขาดดุลอาจเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับการหาเงินระดมทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู
ป่าไม้ ทั้งน้ี หลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องการออกพันธบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น (ตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารหน้ีสาธารณะฯ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ )  

4.3.2 ข้อเสนอในการระดมทุนเพื่ออนุรักษ์ป่า 
การศึกษานําเสนอการดําเนินการเพ่ือหาแนวทางกฎหมายในการระดมทุนเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า 

3 กรณี ได้แก่ 

กรณีศึกษาท่ี 1 ในกรณีที่จะจัดต้ังเป็นองค์การมหาชนภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 
2542 เพ่ือดูแลเรื่องการหาเงินเพ่ือพัฒนาหรือฟ้ืนฟูป่าไม้ 

จากมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ ระบุว่าหากรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้าน
ใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อจัดทําบริการสาธารณะ และเห็นว่าเหมาะสมที่จะจัดต้ังหน่วยงานบริหารข้ึนใหม่
แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สามารถจัดต้ังเป็นองค์การมหาชน โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติน้ีได้  

มาตรา 5 ยังได้กําหนดกิจการสาธารณะที่จะจัดต้ังองค์การมหาชนซึ่งได้แก่ การรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัย การถ่ายทอดและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทาง
การแพทย์ และสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การอํานวยบริการแก่ประชาชน หรือการดําเนินการ 
อันเป็นสาธารณะประโยชน์อ่ืนใด ดังน้ัน หากต้องการจัดต้ังองค์การมหาชนในการจัดการกองทุนป่าไม้
พร้อมกับทําการจัดการเรื่องพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าไม้ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ก็สามารถทําได้ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ี 

ในประเด็นเรื่องการพิจารณาว่าองค์การมหาชนจะสามารถออกพันธบัตรป่าไม้ได้หรือไม่น้ัน จะต้อง
พิจารณาหมวด 2 เรื่องทุน รายได้และทรัพย์สินแห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ ซึ่งพบว่าไม่ได้
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กําหนดให้อํานาจแก่องค์การมหาชนในการออกพันธบัตร โดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชนฯ กําหนดว่าทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการขององค์การมหาชนประกอบด้วย  

(1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมา  
(2) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม 
(3) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี  
(4)  เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน รวมท้ังจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง

ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(5)  ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการ  
(6)  ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินขององค์การมหาชน  

จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ ไม่ได้ระบุว่ารายได้ขององค์การมหาชนสามารถมา
จากการออกพันธบัตร อน่ึง เน่ืองจากพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ กําหนดให้การจัดต้ังองค์การมหาชน
ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา การตราพระราชกฤษฎีกาน้ันจะไม่สามารถขัดหรือแย้งหรือเกินขอบเขต
อํานาจที่พระราชบัญญัติกําหนดไว้ได้ อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่าพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ . 25433 มีบทบัญญัติให้อํานาจโรงพยาบาลในการกู้ยืมเงินหรือ 
ออกพันธบัตรหรือตราสารทางการเงินอ่ืนใดเพ่ือการดําเนินกิจการของโรงพยาบาลและพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 25434 ก็มีบทบัญญัติให้สถาบันมีอํานาจกู้หรือยืม
เงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร และออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน 

กรณีศึกษาที่ 2 กรณีให้องค์การมหาชนที่เก่ียวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นผู้ออก
พันธบัตรป่าไม้ 

                                           
3 มาตรา 7 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 ให้โรงพยาบาลมีอํานาจกระทํากิจการต่างๆ ดังต่อไปน้ีด้วย 
   ฯลฯ     ฯลฯ 
(4) กู้ยืมเงิน หรือออกพันธบัตรหรือตราสารทางการเงินอ่ืนใดเพ่ือการดําเนินกิจการของโรงพยาบาล  
   ฯลฯ     ฯลฯ 
4 มาตรา 8 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 7 ให้สถาบันมีอํานาจและหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
   ฯลฯ      ฯลฯ 
  (10) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
  (11) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน 
   ฯลฯ     ฯลฯ 
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ในเบื้องต้นต้องพิจารณาว่าองค์การทั้งสองจัดต้ังขึ้นภายใต้กฎหมายใด ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นองค์การที่จัดต้ังภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. 2550 ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน เช่นเดียวกันองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นองค์การท่ีจัดต้ังภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. 2550 ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน องค์การทั้งสองอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตามที่ ไ ด้กล่าวไว้ข้างต้นว่า
พระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ ไม่ได้ให้อํานาจองค์การมหาชนฯ ภายใต้กฎหมายน้ีในการออกพันธบัตร 
องค์การทั้งสองจึงไม่สามารถออกพันธบัตรได้  

กรณีศึกษาท่ี 3 กรณีการจัดต้ังองค์การมหาชนหรือกรณีการจัดองค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วน
ราชการ เพ่ือรองรับบทบาทและภารกิจภาครัฐที่ต้องการประสิทธิภาพสูง 

องค์การมหาชน (Public Organization) เป็นองค์กรของรัฐประเภทหน่ึงที่กําหนดข้ึนเพ่ือทํา
บริการสาธารณะที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องการประสิทธิภาพสูง โดยมิได้ค้ากําไร 
จากการบริการ มีวัฒนธรรมองค์กรเยี่ยงภาคธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้ประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งมิอาจดําเนินการได้ในส่วนราชการซึ่งเป็นองค์การแบบราชการ อน่ึง กรณีศึกษานี้คือกรณีที่จัดต้ังองค์การ
มหาชนโดยการออกเป็นพระราชบัญญัติ เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น  

การพิจารณาแนวทางการจัดต้ังองค์การมหาชนที่กําหนดจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กรกฎาคม 
2549 ซึ่งเห็นด้วยตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 8 มิถุนายน 
2549 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยที่มีการแจ้งเวียนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป 

ความหมายขององค์การมหาชน 

องค์การมหาชนในที่น้ีครอบคลุมองค์การมหาชน 2 รูปแบบคือ 

1) องค์การมหาชนที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

2) หน่วยงานในกํากับของกระทรวงที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการ
สาธารณะเช่นเดียวกับองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

ภารกิจของรัฐที่ไม่อาจจัดต้ังเป็นองค์การมหาชน ได้แก่ 

1) ภารกิจด้านการกําหนดนโยบาย 

2) ภารกิจในการกําหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อบังคับเพ่ือใช้บังคับต่อหน่วยงานอ่ืน และ
ประชาชน 

3) ภารกิจที่เป็นบริการสาธารณะเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่แสวงหารายได้เป็นหลัก 
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4) จําเป็นต้องใช้อํานาจรัฐที่กระทบกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนเพื่อดําเนินภารกิจของ
หน่วยงาน (เฉพาะกรณีองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542) 

สําหรับข้อเสนอขั้นตอนการจัดต้ังองค์การมหาชนน้ัน จะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมี
แนวทางดังน้ี 

หลักการ 

1) ยืนยันขั้นตอนการขอจัดต้ังองค์การมหาชนตามหนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1204.1/ว3 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2547 ที่กําหนดให้ส่วนราชการต้องเสนอขอจัดต้ังองค์การมหาชนต่อ ก.พ.ร. ก่อน
นําเสนอคณะรัฐมนตรี 

2) กําหนดให้ส่วนราชการระดับกระทรวงที่จะขอจัดต้ังองค์การมหาชนจัดทําข้อเสนอขอจัดต้ัง
องค์การมหาชนประกอบด้วย เหตุผลความจําเป็น ภารกิจที่จะดําเนินการ ร่างแผนการดําเนินงาน ผลลัพธ์ 
ผลผลิตในระยะเวลาปีที่ 1-3 ของการจัดต้ังองค์การมหาชน เพ่ือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การ
มหาชน กระทรวง ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะนํามาใช้ในการประเมินผลเมื่อดําเนินการครบ 3 ปี  
ร่างแผนการเงินในระยะแรก แผนการจัดต้ังหรือแผนการถ่ายโอน และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเสนอ 
ก.พ.ร. ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

3) กําหนดเป็นเง่ือนไขในการขอจัดต้ังว่ากระทรวงต้องเสนอเอกสารประกอบคําขอจัดต้ังอย่าง
ครบถ้วนทุกข้อ จึงจะสามารถนําเร่ืองเสนอต่อ ก.พ.ร. รวมท้ังต้องแนบมติ ก.พ.ร. พร้อมกับการนําเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

4) กําหนดเวลาการพิจารณาแล้วเสร็จของ ก.พ.ร. ภายใน 45 วันทําการ (กรณีได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์) 

รายการคําช้ีแจง (Check list) ประกอบการขอจัดต้ังองค์การมหาชน 

ในการขอจัดต้ังองค์การมหาชน ให้กระทรวงที่ประสงค์จะขอจัดต้ังองค์การมหาชนจัดทํา
รายละเอียดประกอบการพิจารณา ตามแบบคําช้ีแจงประกอบการขอจัดต้ังองค์การมหาชน โดยมีสาระที่
ครอบคลุมในเรื่องต่อไปน้ี 

1) เหตุผลความจําเป็นในการขอจัดต้ัง 

ต้องระบุเหตุผลความจําเป็นของงานที่จะจัดต้ังเป็นองค์การมหาชนให้ชัดเจน ได้แก่ 

- เมื่อจัดต้ังขึ้นแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของชาติในด้านใด 

- เหตุใดจึงจําเป็นต้องจัดต้ังเป็นหน่วยงานในรูปแบบองค์การมหาชน 
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- เหตุผลของการที่องค์กรรูปแบบส่วนราชการไม่สามารถดําเนินภารกิจน้ันๆ ได้ รวมทั้งเหตุผลของ
การที่ไม่จัดต้ังเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ ตลอดจนเหตุของการไม่สามารถถ่ายโอน
ให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้ภาคเอกชนดําเนินการ 

- เหตุผลที่แสดงว่าการจัดต้ังเป็นองค์การมหาชนจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการ 
สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดําเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในบริบท ต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างไร และประชาชนจะได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างไร 

2) ภารกิจที่จะดําเนินการ และบทบาทขององค์การมหาชน 

การจัดต้ังต้องระบุให้ชัดเจนว่า 

- องค์การมหาชนที่จะจัดต้ังมีกรอบภารกิจอะไรบ้างที่จะดําเนินการ บทบาทขององค์การมหาชน
น้ันคืออะไร มีอํานาจหน้าที่อย่างไร มีความแตกต่างจากการดําเนินกิจการส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ของรัฐที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

- ต้องจําแนกภารกิจให้ชัดเจนว่า ภารกิจใดเป็นภารกิจขององค์การมหาชน ภารกิจใดเป็น ภารกิจ
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

- และมีระบบการดําเนินงานและระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนอย่างไร 

ทั้งน้ี  ในกรณีที่จะจัดต้ังเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ต้อง
เป็นภารกิจที่สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

สําหรับองค์การมหาชนที่จะจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะจะต้องแสดงเหตุผลความจําเป็น 
ของการท่ีต้องใช้อํานาจรัฐในการกระทบกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

3)  ร่างแผนการดําเนินงานขององค์การมหาชน 

หมายถึงร่างแผนกลยุทธ์ (strategic plan) และแผนธุรกิจ (business plan) หรือแผนดําเนินการ
งานขององค์การมหาชน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
จําแนกเป็นรายปี ในระยะเวลาปีที่ 1-3 ของการจัดต้ังองค์การมหาชน เพ่ือแสดงแผนที่เดินทาง (road 
map) ของการดําเนินภารกิจขององค์การมหาชน 

ซึ่งจะถูกกําหนดเป็นข้อตกลงระหว่างคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา และ
องค์การมหาชน ทั้งน้ี เมื่อครบกําหนด 3 ปีของการจัดต้ัง ก.พ.ร. มีหน้าที่ในการประเมินและรายงานผลต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาความคุ้มค่าและผลสัมฤทธ์ิของการจัดต้ังองค์การมหาชนแห่งน้ัน 
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ทั้งน้ี จะต้องคาดการณ์ถึงกําหนดการยุบเลิกขององค์การมหาชน โดยต้องนําเสนอว่า องค์การ
มหาชนที่จะจัดต้ังจะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดในระยะเวลากี่ปี 

4) ร่างแผนการเงิน (Financial Proposal) 

- ต้องระบุถึงแผนรายรับว่าที่มาของทุน และรายได้ที่จะใช้สนับสนุนการดําเนินงานขององค์การ
มหาชน ในระยะ 5 ปีแรก โดยให้ระบุรายละเอียดของงบประมาณที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมหรือเงิน
อุดหนุนรายปี เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน สําหรับค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจะต้องระบุ
รายละเอียดด้วยว่า จะเรียกเก็บเป็นเงินเท่าใด รวมทั้งรายได้อ่ืนๆ ขององค์การมหาชนจะมาจากทางใดได้บ้าง 

- ต้องระบุถึงแผนรายจ่ายในรายละเอียดว่า จะใช้เงินปีละเท่าไหร่ โดยเฉพาะในระยะ 5 ปีแรก จะ
ใช้จ่ายเงินในกิจกรรมใด ผลผลิตของแต่ละกิจกรรมได้แก่อะไรบ้าง 

5) แผนการจัดต้ังหรือแผนการถ่ายโอน (Transition Plan) 

- ให้ระบุแผนการจัดต้ังหน่วยงาน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กําหนดกรอบอัตรากําลังที่ต้องการใน
ช้ันต้น 

- ในกรณีที่เปลี่ยนสภาพมาจากหน่วยงานของรัฐเดิม ให้ระบุว่าเปล่ียนมาจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานใด เมื่อจัดต้ังขึ้นแล้วจะมีการยุบเลิกหรือรวมหน่วยงานใดเข้ากับองค์การมหาชน จะมีการถ่าย
โอนภารกิจ กิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน บุคลากร จากส่วนราชการ
หรือหน่วยงานใดบ้าง 

6) โครงสร้างการบริหารและการดําเนินกิจการ 

- ต้องระบุโครงสร้างองค์กรบริหารประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้อํานวยการ โดยต้องระบุ
องค์ประกอบของคณะกรรมการให้ชัดเจน สําหรับผู้อํานวยการอาจจะเรียกช่ือตําแหน่งเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ แต่
ต้องระบุไว้ในกฎหมายจัดต้ัง 

สําหรับกรณีองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ต้องสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของมาตรา 19 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

- ระบุวิธีการทํางาน และแนวทางการดําเนินกิจการ การบริหารทรัพยากรขององค์การมหาชนที่จะ
จัดต้ังขึ้นใหม่ 

7) ระบบการกํากับและประเมินผล 

ต้องระบุบทบาทของรัฐมนตรีในการกํากับดูแลกิจการขององค์การมหาชน และกรอบในการ
ประเมินประสิทธิภาพการทํางานขององค์การมหาชน 

8) ร่างพระราชกฤษฎีกาหรือร่างพระราชบัญญัติจัดต้ัง 
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ให้หน่วยงานที่จะจัดต้ังเป็นองค์การมหาชนจัดทําร่างกฎหมายจัดต้ังหน่วยงาน ซึ่งอาจเป็นพระราช
กฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ 

สําหรับกรณีองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ต้องจัดทําร่างพระ
ราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชน โดยจะต้องมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 

9) รายละเอียดอ่ืนๆ 

ควรมีการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในภารกิจที่จะจัดต้ังเป็นองค์การ
มหาชน โดยเสนอหลักฐานของการสํารวจความคิดเห็น หรือการจัดประชุมสัมมนา หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่
แสดงถึงความเห็นที่เป็นทางการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นอกจากน้ัน อาจระบุรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เห็นว่าเก่ียวข้องและจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา 
หรือที่เป็นประเด็นสําคัญที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เช่น นโยบายและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 
ที่เ ก่ียวข้องกับองค์การมหาชน ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในโครงการหรือแผนงานสําคัญๆ  
การทําบันทึกข้อตกลงในโครงการ หรือแผนงานความร่วมมือระหว่างองค์การมหาชนกับหน่วยงานอ่ืน 
ข้อมูลเชิงสถิติแสดงปริมาณความต้องการผลผลิตขององค์การมหาชน เป็นต้น 

4.4 แนวทางอ่ืนในการระดมทุน 
การศึกษานําเสนอแนวทางเลือกอ่ืนในการควบคุมเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า ได้แก่ 

1) การระดมทุนโดยใช้ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า “ต๋ัวสัญญา 
ใช้เงิน” ไว้ว่า “ ต๋ัวสัญญาใช้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” หากพิจารณาหมวด 3  
มาตรา 983 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะพบว่า ต๋ัวสัญญาใช้เงินน้ันคือ หนังสือตราสาร 
ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ออกต๋ัว ให้คํามั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจํานวนหน่ึงให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึง หรือ 
ใช้ให้ตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่า ผู้รับเงิน 

ก่อนที่จะพิจารณาว่าหน่วยงานน้ันๆ สามารถทําการระดมทุนโดยใช้ต๋ัวสัญญาใช้เงินได้หรือไม่  
ต้องพิจารณาว่า หน่วยงานน้ันเป็นหน่วยงานประเภทใด หากเป็น: 

องค์การมหาชน – จะสามารถระดมทุนในรูปแบบของต๋ัวสัญญาใช้เงินได้ก็ต่อเมื่อมีพระราชบัญญัติ
จัดต้ังระบุอย่างชัดเจนว่า องค์การมหาชนน้ันๆ สามารถออกต๋ัวสัญญาใช้เงินได้ หากองค์การมหาชนน้ัน
จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน จะต้องมีบทบัญญัติระบุอย่างชัดแจ้ง
เช่นกันว่าองค์การน้ันมีอํานาจในการออกตราสารทางการเงินอ่ืนใด   
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หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในการกํากับดูแลของรัฐ - มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ 
การบริหารหน้ีฯ กําหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจในการกู้เงินหรือค้ําประกันในนามรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแต่ผู้เดียว โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีฯ 
ระบุให้หน่วยงานของรัฐนอกจากกระทรวงการคลังจะกู้เงินหรือค้ําประกันมิได้เว้นแต่มีกฎหมายให้อํานาจไว้
เป็นการเฉพาะ  

รัฐวิสาหกิจ – หากพระราชบัญญัติจัดต้ังรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ มีบทบัญญัติกําหนดไว้โดยชัดแจ้ง  
ให้องค์กรน้ันมีอํานาจออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุนก็สามารถกระทําได้ โดยบทบัญญัติน้ัน
จะแยกออกจากอํานาจในการกู้เงิน เช่น พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 25115 
และพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 25226 เป็นต้น  

กองทุน – กองทุนที่จัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของภาครัฐ การพิจารณา
เรื่องอํานาจของกองทุนน้ัน ๆ ในการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินจึงจะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติการบริหาร 
หน้ีสาธารณะฯ เน่ืองจากต๋ัวสัญญาใช้เงินถือเป็นตราสารอ่ืน ๆ หากพระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุนไม่ได้ให้
อํานาจอย่างชัดเจนให้กองทุนสามารถออกพันธบัตรหรือตราสารหน้ีประเภทอ่ืน กองทุนน้ัน ๆ  
จะไม่สามารถทําการระดมทุนโดยการออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

2) การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  

นโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนมีแนวความคิดมาจากนายเฮอร์ นานโด เดอร์โซโค ซึ่งเป็น 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศเปรู ซึ่งมองว่าเงินทุนจากต่างประเทศน้อยกว่าหลายสิบเท่า
ของสินทรัพย์คนจนที่มีอยู่ในประเทศ แต่ไม่สามารถนําไปเป็นหลักประกันได้  

“การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน” หมายความว่า การบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐและเอกชน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอันจะเป็นการสร้างโอกาสแก่ประชาชนให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบ สามารถนําทรัพย์สินดังกล่าวมาแปลงให้เป็นทุน เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน 
สร้างรายได้ รวมท้ังกระตุ้นให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการใหม่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายหลักในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  

                                           
5 โปรดดูเชิงอรรถท่ี 2  
6 มาตรา 7 ให้ กปภ. มีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 และอํานาจเช่นว่านี้ 

ให้รวมถึง  
   ฯลฯ     ฯลฯ 

(8) ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งการประกอบและส่งเสรมธุรกิจของ 
กปภ. 

(9) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน  
 ฯลฯ     ฯลฯ 
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แนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนมีหลักการพ้ืนฐาน คือ เอกสารสิทธิแบบ 
(1) ที่ดินและทรัพย์สินติดกับที่ดิน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้บริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีดินของประเทศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก  

(2) ทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
(3) เครื่องจักร โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
(4) หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะ โดยกรุงเทพมหานครและกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  
(5) สัญญาเช่า เช่าซื้อ โดยกรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และการเคหะ

แห่งชาติ  
โดยที่มีธนาคารของรัฐ โดยเฉพาะธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสินเป็นหลักในการกระจายสินเช่ือ  
ในกรณีการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของต้นไม้น้ัน อาจจะให้แปลงมูลค่าของต้นไม้ขณะเติบโตเป็น

สินทรัพย์ โดยการจดทะเบียนให้อยู่ในรูปของสวนป่าภายใต้พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ . 2535 
ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมโครงการอาจใช้ใบรับรองการปลูกต้นไม้ที่ได้จากการจดทะเบียนเพ่ือไปใช้ประโยชน์เป็น
หลักทรัพย์ในการค้ํ าประกันการขอกู้เ งินจากธนาคารเ พ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
อน่ึง จะต้องพิจารณาพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 ว่า
วัตถุประสงค์ของการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนน้ีเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่ ธ.ก.ส. สามารถกระทําได้หรือไม่ 

3) สัญญาจะซ้ือจะขาย 

เรื่องสัญญาจะซื้อจะขายน้ันพิจารณาจากมาตรา 456 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สําหรับคําอธิบายเรื่องสัญญาจะซื้อจะขายนั้น ได้ให้คําจํากัดความของสัญญาจะซื้อจะขายว่า สัญญาที่ผู้ซื้อ
และผู้ขายตกลงทําสัญญาจะซื้อขายทรัพย์สินเป็นการผูกพันกันไว้ว่ากรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่ซื้อขายยังไม่
โอนแก่กันทันที แต่จะทําการโอนให้แก่กันในภายหลังต่อไป ตัวอย่างเช่น สัญญาซื้อขายที่ดินระบุว่ารับเงิน
ไปแล้วจะไปทําการโอนโฉนดภายในหนึ่งเดือน เป็นสัญญาจะซื้อจะขายไม่ใช่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาด หรือ 
ซื้อโคแม้จะส่งมอบแล้ว แต่เมื่อยังไม่จดทะเบียนก็เป็นสัญญาจะซื้อจะขาย 
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4.5 บทสรุป 
จากการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการออกพันธบัตรรัฐบาลป่าไม้ รวมทั้งการศึกษากรณีจัดต้ัง

องค์การมหาชนภายใต้กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน และการจัดต้ังองค์การมหาชนที่จัดต้ังโดย
พระราชบัญญัติเฉพาะนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า การจะออกพันธบัตรใดๆ จะดูงบประมาณรายจ่ายประจําปีทั้ง
ระบบ (มาตรา 9 ทวิแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502) ดังน้ัน การจะออกพันธบัตรป่าไม้
น้ัน กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาถึงความจําเป็นและความเป็นไปได้ของการออกพันธบัตรน้ัน เช่น 
จํานวนผู้สนใจที่จะลงทุนซื้อพันธบัตร เป็นต้น นอกจากน้ี วัตถุประสงค์ของการกู้เงินจะต้องเป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 การออกพันธบัตรป่าไม้
อาจจะเข้าวัตถุประสงค์เพ่ือ “พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” แต่อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบไม่พบว่าได้เคย
มีการวินิจฉัยความหมายของคําว่า “พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ภายใต้มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารหน้ีสาธารณะฯ แต่อย่างใด ทางผู้วิจัยจึงมองว่าการออกพันธบัตรป่าไม้ภายใต้พระราชบัญญัติ
การบริหารหน้ีสาธารณะฯ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ จึงเป็นไปได้ยาก 

อย่างไรก็ตาม ตามท่ีได้กล่าวเบ้ืองต้นในรายงานฉบับน้ีว่า รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรใดๆ มีอํานาจออก
พันธบัตรรัฐบาลก็ต่อเมื่อกฎหมายจัดต้ังองค์กรน้ันๆ ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ามีอํานาจในการออกพันธบัตร  
ทั้งน้ีตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 243/2549) เมื่อพิจารณาอํานาจขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้แล้วพบว่า ทางองค์การฯ ไม่มีอํานาจในการออกพันธบัตร 

สําหรับความเป็นไปได้ในการจัดต้ังองค์การมหาชนภายใต้กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  
เพ่ือให้องค์การมหาชนน้ันสามารถมีอํานาจออกพันธบัตรได้สามารถกระทําได้ แต่ขั้นตอนและกระบวนการ
ของการจัดต้ังองค์การมหาชนค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานานในการจัดต้ัง 
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บทที่ 5 
รายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ 

5.1 หลักการ PPP และ PES 
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เป็นกลไกสําคัญอันหน่ึงในการทําให้สินค้าและบริการสะท้อนต้นทุน

ทางด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้น เพ่ือส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการผลิตและการบริโภค ตามหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluter Pays Principle 
หรือ PPP) ซึ่งเป็นหลักการว่าด้วยความรับผิดชอบต่อมลพิษ ผู้ใดก่อให้เกิดสภาพมลพิษขึ้นต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพ่ือการบําบัดมลพิษน้ันๆ เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีคาร์บอน และค่าธรรมเนียมการใช้ 

สําหรับการจ่ายค่าบริการสําหรับการดูแลรักษาระบบนิเวศ (Payment for Environment 
Service) หรือ PES เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน และเป็นกลไก
เพ่ือจูงใจให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยผู้ได้ประโยชน์จากการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้
ผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรป่าไม้มีประโยชน์หลายด้านในการทําหน้าที่เป็นต้นนํ้าเพ่ือชะลอการไหล
ของน้ําในฤดูฝนเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม การคลายนํ้าจากระบบรากเพ่ือผลิตนํ้าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง การดูด
ซับคาร์บอนเพ่ือช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทําหน้าที่เป็นแหล่งทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการเป็นแหล่งสันทนาการ รวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลผลิตจากป่า ทั้งน้ี 
ในหลายประเทศได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของป่าไม้ และนํามาสู่แนวคิดหลักการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ที่มี
บทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือชุมชนเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนด้าน
การใช้ประโยชน์จากบริการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีมูลค่าที่เกิดจากการใช้ และไม่ได้เกิดจากการใช้หรือไม่มี
การซื้อขายกันในตลาด ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ผู้ที่ได้ประโยชน์จากป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่า และผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศต้องจ่ายเพ่ือประโยชน์ที่ได้รับ โดยจ่าย
ค่าชดเชยให้กับผู้มีบทบาทในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในรูปตัวเงินหรือสิ่งตอบแทนอ่ืนที่ไม่ใช่เงิน  

องค์ประกอบของ PES ที่สําคัญ ได้แก่ ผู้ที่ดูแลรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนที่ ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ผู้ได้ประโยชน์จากระบบนิเวศ ซึ่งมีความเต็มใจท่ี
จะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ขายตามข้อตกลงที่ทํากันไว้ เช่น ผู้ใช้นํ้าที่อยู่ปลายนํ้า โรงงานไฟฟ้า 
ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป และบริการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษา
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ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศตามเง่ือนไขที่กําหนด ซึ่งจะแตกต่างกันตามลักษณะของสภาพพื้นที่ 
และลักษณะความต้องการ  

5.2 บทบาทของป่าไม้ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากป่าไม้ทั้งทางตรงและทางอ้อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประโยชน์

ที่อยู่ในรูปของตัวเงิน (monetary benefits) และประโยชน์ซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน (non-monetary 
benefits) ประโยชน์ที่อยู่ในรูปของตัวเงินหรือประโยชน์ทางตรงโดยการนําผลิตภัณฑ์จากป่ามาใช้ในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ได้แก่ รายได้จากการขายเนื้อไม้ (sale of timber products) ที่นํามาใช้สร้างที่อยู่
อาศัย และเคร่ืองเรือน และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากป่าประเภทอ่ืนๆ (sale of non-timber 
products) เช่น ใช้เป็นเช้ือเพลิง เป็นอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม สําหรับประโยชน์ซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือประโยชน์ที่ได้รับจากป่าโดยอ้อมน้ัน ได้แก่ การเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร และช่วยในการดูดซับนํ้า การ
บริการของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มนํ้า (watershed management) การดํารงไว้ซึ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biodiversity protection) การเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสําหรับสัตว์ป่าและพืช การดักจับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon sequestration) การชะลอการไหลของนํ้า การควบคุมการพังทลายของดิน 
การลดความรุนแรงของพายุ และน้ําท่วม เป็นต้น 

ทั้งน้ี บทบาทหน้าที่ของทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศป่า มีรายละเอียดดังน้ี 

1. แหล่งต้นนํ้า เป็นการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมจากพ้ืนที่ต้นนํ้า ป่าทําหน้าที่เป็นเแหล่งกักเก็บ
นํ้าตามธรรมชาติ ในบริเวณที่ป่าไม้มีความสมบูรณ์ต้นไม้มีรากลึกและชอนไชอยู่ในดิน 
อินทรีย์วัตถุจากต้นไม้และสัตว์ป่าจะช่วยปรับโครงสร้างของดินให้มีรูพรุนที่สามารถเก็บกักนํ้า
ได้ดี รูพรุนที่อยู่ในดินเฉพาะรูพรุนขนาดเล็กในเม็ดดินน้ันสามารถกักเก็บนํ้าได้จํานวนมาก และ
นํ้าที่กักเก็บไว้น้ันจะค่อยๆ ปลดปล่อยสู่ช้ันนํ้าใต้ดินเพ่ือลงสู่แหล่งนํ้าลําธาร ที่สามารถมีนํ้าใช้ได้
ทุกฤดูกาล ดังน้ัน ต้องมีแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างย่ังยืน ได้แก่ การดูแล รักษา 
ป้องกัน ฟ้ืนฟูระบบนิเวศพ้ืนที่ต้นนํ้าเพ่ือทดแทนพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่เสื่อมโทรม และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า เพ่ือ
รักษาสภาพต้นนํ้า รักษาต้นไม้ที่ช่วยเก็บกักนํ้า และช่วยชะลอการไหลของน้ํา โดยผู้ที่ซื้อสินค้า
และบริการในตลาดประเภทนี้ คือผู้ใช้นํ้าที่อยู่ปลายนํ้า เช่น ผู้ใช้นํ้ารายใหญ่ โรงผลิตไฟฟ้า 
ประชาชนผู้ใช้นํ้าโดยทั่วไป เป็นต้น 

2. การอนุรักษ์ดินและนํ้า เป็นการให้บริการเพ่ือการอนุรักษ์ดินให้สมบูรณ์ และการจัดการบริหาร
ดิน เมื่อฝนตกนํ้าฝนบางส่วนจะถูกต้นไม้ในป่าดูดซับไว้ แล้วค่อยๆ ไหลลงสู่ผิวดิน อีกส่วนหน่ึง
จะซึมลงสู่ดินช้ันล่าง เพ่ือลดการกัดเซาะหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ และป้องกันการเกิดนํ้าท่วม
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ฉับพลันและสามารถลดความรุนแรงของการเกิดภาวะนํ้าท่วม เน่ืองจากต้นไม้ช่วยชะลอการ
ไหลของนํ้าบนผิวหน้าดิน และการมีป่าไม้ปกคลุมดินจะช่วยป้องกันการกัดเซาะและการลดการ
กัดเซาะพังทลายของหน้าดินและลดการสูญเสียแร่ธาตุบํารุงดิน การอนุรักษ์ดินอย่างย่ังยืนโดย
การการปรับเปลี่ยนวีธีการทําการเกษตรเพ่ือลดการสูญเสียหน้าดิน การลดการใช้สารเคมี และ
การลดปัญหาดินเสื่อมโทรมเช่นดินเค็ม 

3. ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการให้บริการเพ่ือปกป้องคุ้มครองความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในเขตพ้ืนที่น้ันๆ รวมทั้งการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชต่างๆ การ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรม การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือรักษาสมดุล  รวมทั้ง
การลดการทําลายพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์อันเน่ืองมาจากความเช่ือ วัฒนธรรม และค่านิยมของ
ชุมชน รวมถึงโครงการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชท้องถิ่น ผู้ซื้อ เช่น องค์กรต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศ 

4. แหล่งผลิต เป็นแหล่งปัจจัยพ้ืนฐานต่อการดํารงชีพของมนุษย์ ได้แก่ การนําไม้มาใช้ในการ
ก่อสร้างบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เป็นเครื่องตกแต่งบ้าน ใช้เป็นเช้ือเพลิงในการหุงต้มอาหาร นํา
ส่วนต่างๆ ของต้นไม้มาเป็นอาหาร และได้รับนํ้าผึ้ง หรือเน้ือสัตว์ป่าโดยทางอ้อม นอกจากน้ีนํา
ผลิตภัณฑ์จากป่ามาเป็นสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ใช้รักษาโรคต่างๆ 

5. ความสวยงามของภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ป่า เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ดูแลพ้ืนที่เพ่ือรักษาความ
สวยงามของภูมิทัศน์ในพ้ืนที่อนุรักษ์ต่างๆ เน่ืองจากธรรมชาติของป่าไม้ก่อให้เกิดความสบายตา
เมื่อพบเห็น ความงดงามของดอกไม้ ความชุ่มช้ืน ความร่มเย็นของต้นไม้ นํ้าในลําธารที่ใส
สะอาด ความเงียบสงบ ทําให้เขตป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
มนุษย์ ดังน้ัน การจัดต้ังเป็นแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือดูแลรักษา และ
ป้องกันทรัพยากร ธรรมชาติ โดยมีธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นผู้ซื้อหลัก ซึ่งผลตอบแทนใน
ตลาดประเภทน้ี ได้แก่ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น  

6. แหล่งกักเก็บและดูดซับคาร์บอน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ของการเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนด้วย
การลดการตัดต้นไม้ทําลายป่า การปลูกป่า การลดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
เพ่ือกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้ และเพ่ิมการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้และป่าไม้ รวมถึงการ
ป้องกันการปล่อยก๊าซมีเธน ภาวะโลกร้อนที่มีอุณหภูมิโลกและระดับนํ้าทะเลท่ีสูงขึ้น โดยผู้ซื้อ
ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษจะจ่ายค่าตอบแทนในการปลูกต้นไม้ เพ่ือ
ทดแทนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา หรือการซื้อขายคาร์บอนในตลาดต่างประเทศ  
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5.3 ศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ที่เกิดจากประโยชน์ของป่าไม้ 
การบริหารจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนต้องมีปัจจัยทางด้านการเงินเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์และ

บริหารจัดการป่าไม้ แต่ประเทศไทยมีปัญหาด้านกลไกของรัฐในการป้องกันและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือ
รักษาประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากรป่าไม้ จึงมีแนวทางในการระดมทุนจากประชาชน ภาคเอกชนและ
องค์กรต่างๆ เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ โดยนําเงินทุนที่ระดมได้จากการขายพันธบัตรป่าไม้มาใช้ในการปกป้อง
และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งรายได้ให้กับผู้ดูแลรักษาป่าไม้ ผู้ที่ลงทุนใน
พันธบัตรป่าไม้น้ีก็จะได้รับค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการ
ลงทุนในพันธบัตรป่าไม้จะมาจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ได้ประโยชน์จากป่าตามหลักการของ 
PES ทั้งน้ี กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากป่าไม้และเป็นแหล่งรายได้จากป่าไม้ที่จะนํามาใช้เพ่ือจ่ายผลตอบแทน
ให้นักลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ 

การศึกษาได้แบ่งพ้ืนที่ป่าเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดเก็บรายได้เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ซื้อ
พันธบัตร เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นป่าที่กําหนดไว้เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน นํ้า พันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ที่หายาก และการป้องกันภัยธรมชาติอันเกิดจากนํ้าท่วมและ
การพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และนันทนาการของประชาชนในอัตรา
ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ ได้แก่ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า และพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าช้ัน 1 และ 2) ป่าเศรษฐกิจ ซึ่งกําหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้และของป่า เพ่ือ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ประเทศ ได้แก่ พ้ืนที่ปลูกไม้โตเร็ว และสวนผลไม้ 
พ้ืนที่ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะไม้สักทั้งในพ้ืนที่ของภาครัฐและเอกชน และการปลูกป่าชุมชนท่ี
เน้นการใช้พันธ์ุไม้ที่หลากหลายและใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ประโยชน์ที่ได้จากป่าในแต่ละบทบาทหน้าที่ 
และประเภทป่าดังกล่าว จึงมีการประเมินมูลค่าจากบทบาทหน้าที่ของป่าเพ่ือนํามาเป็นรายรับที่ได้จากป่าที่
หลากหลายดังรายละเอียดในตารางที่ 5.1 โดยมีการประมาณการรายรับจากป่าจากประโยชน์ของป่าทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น ประโยชน์ทางตรง ได้แก่ การประเมินรายรับจากการทําไม้อย่างย่ังยืนจากการ
ปลูกป่าเพ่ิม และประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ การประเมินรายรับจากการเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน 
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ตารางที ่5.1 บทบาทหนา้ทีข่องป่าไม้และรายได้ที่ได้จากประโยชนข์องป่าไม้ 

หน้าท่ี 
ของป่า 

แหล่งต้นน้ํา 
แหล่งความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ด้านการ
พักผ่อน 
หย่อนใจ 

แหล่งดูดซับ
คาร์บอน 

อนุรักษ์ดินและ
น้ํา 

ผลิตภัณฑ์
จากป่า  
(เนื้อไม้) 

ประโยชน์
ท่ีได้จากป่า  

ผู้ใช้น้ํารายใหญ่ 
(อุตสาหกรรมและ

ผู้ใช้น้ําท่ัวไป)  

- กิจกรรม
ท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์  

การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก/
ภาษีคาร์บอน  

งบประมาณ
ด้านการป้องกัน
ปัญหานํ้าท่วม
และน้ําแล้ง  

การทําไม้
อย่างย่ังยืน 

การ
ประเมิน
มูลค่า  

• ภาคอุตสาหกรรม 
(2 บาท/หน่วย)  

- East Water  
- บ.ประปา
ปทุมธานี 

• ภาคประชาชน 
(1 บาท/หน่วย) 

- การประปานครหลวง 
- การประปา
ภูมิภาค 

- • รายได้จาก
การท่องเท่ียว 
ในพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ 

• ปริมาณการ 
กักเก็บคาร์บอน
ในพ้ืนท่ีเฉลี่ยใน
พ้ืนท่ีป่าท่ีปลูก
เพ่ิม  

• ภาษีคาร์บอน 
(คิดจากการ 
ใช้น้ํามันดีเซล
และเบนซิน) 

• งบประมาณ
ป้องกันน้ํา
ท่วมเฉลี่ยปี 
2550-2554 

• งบประมาณ
ในการปลูกปา่
เฉลี่ยปี 
2545-2554 

• ปริมาณ
เนื้อไม้ท่ี
ได้จาก
การปลูก
ป่าเพ่ิมใน
พ้ืนท่ีป่า 

ประเภทป่า  ป่าอนุรักษ์  ป่าอนุรักษ์ ป่าอนุรักษ์+
ป่าเศรษฐกิจ  

ป่าอนุรักษ์ ป่าอนุรักษ์  ป่าเศรษฐกจิ 

ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

การทําลายป่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและมีผลต่อปัจจัยทางชีวภาพ มีผลกระทบ
ต่อ สภาพดิน นํ้า อากาศ สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เพราะทั้งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจะมีความสัมพันธ์
กันในระบบนิเวศ ก่อให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ การทําลายป่าจึงก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ได้แก่  
1) เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ป่าที่ถูกทําลายจะทําให้ไม่มีต้นไม้ วัชพืช หญ้าปกคลุมดิน เมื่อฝนตกลง
มานํ้าฝนจะกัดเซาะหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ให้ไหลไปกับกระแสนํ้า 2) เกิดน้ําท่วมในฤดูฝน บริเวณป่าที่ถูก
ทําลายจะไม่มีต้นไม้ วัชพืชที่ปกคลุมหน้าดินช่วยดูดซับนํ้าฝน ไว้ ทําให้นํ้าไหลบ่าจากที่สูงอย่างรุนแรง และ
มีปริมาณมากทําให้เกิดนํ้าท่วมในพ้ืนที่ตอนล่างอย่างฉับพลัน 3) เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง การทําลายป่า
ไม้ทําให้เกิดการระเหยของน้ําจากผิวดินสูง การดูดซับและเก็บนํ้าไว้ได้น้อย ส่งผลให้นํ้าไหลลงสู่ลําธารน้อย
เกิดความแห้งแล้ง 4) เกิดปัญหาโลกร้อนขึ้น เน่ืองจากป่าไม้เป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอน  
ไดออกไซด์ การทําลายป่ามีส่วนทําให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้น 
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ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้อุณหภูมิของโลกสูง และ 5) คุณภาพของนํ้าเสื่อมลง เมื่อฝนตกในบริเวณป่าไม้ที่
ถูกทําลายจะพัดพาเอาดินโคลน ตะกอนลงสู่แหล่งนํ้าทําให้นํ้าขุ่นและเกิดการต้ืนเขินส่งผลให้คุณภาพนํ้า
ลดลง และไม่สามารถใช้นํ้าในการอุปโภคบริโภคได้ 

อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าทางการเงินเบ้ืองต้นของการปลูกป่าเพ่ิมของการศึกษานี้ เป็นการ
ประเมินมูลค่าในส่วนที่เป็นการใช้ประโยชน์ทางตรง และทางอ้อมของทรัพยากรป่า และประเมินจากมูล
ค่าที่มีการซื้อขายในตลาด โดยไม่ได้รวมมูลค่าของทรัพยากรป่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้และไม่ผ่านระบบตลาด
โดยตรง เช่น มูลค่าในด้านนันทนาการ มูลค่าการสร้างความสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่
ป่า เป็นต้น 

พ้ืนที่ป่าไม้ที่ต้องปลูกเพ่ิมในการศึกษานี้อ้างอิงพ้ืนที่ที่ต้องมีการปลูกป่าเพ่ิมเพ่ือให้ได้พ้ืนที่ตาม
เป้าหมายอีก 20 ล้านไร่ โดยคิดพ้ืนที่เป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 ในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้รอ้ยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ คิดเป็นพ้ืนที่ 128 ล้านไร่ ซึ่งในปัจจุบัน 
(ณ ปี พ.ศ. 2552) มีพ้ืนที่ป่าไม้ 107 ล้านไร่ ดังรายละเอียดด้านล่าง 

พ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ  320,696,888 ไร่ 
พ้ืนที่ป่าเป้าหมายร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 128,278,755 ไร่ 
พ้ืนที่ป่าที่มีอยู่ ณ ปีปัจจุบัน (ปี 2552) 107,615,181 ไร่ 
พ้ืนที่ป่าที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย 20,663,574 ไร่ 

แต่อย่างไรก็ตาม  เพ่ือความเป็นไปได้ในการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทย จึงประเมิน
มูลค่าผลตอบแทนทางการเงินเบ้ืองต้นของการปลูกป่าเพ่ิมเพียง 1.05 ล้านไร่ ในระยะเวลา 15 ปี ซึ่งต้อง
ปลูกป่าเพ่ิมปีละ 70,000 ไร่ โดยการประเมินมูลค่าต้นทุนการปลูกและฟ้ืนฟูป่า และต้นทุนการทําไม้ 
(รายละเอียดการคํานวณอยู่ในหัวข้อถัดไป) และรายรับจากระบบนิเวศป่าไม้  

ในการศึกษานี้ ดําเนินการประเมินมูลค่ารายรับจากระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้แต่ละประเภทเท่าที่
มีข้อมูลเพ่ือจ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุน โดยมีแหล่งรายรับจากระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้รวม 7 แหล่ง 
ได้แก่ 

1) รายรับจากการทําไม้อย่างย่ังยืน 

ประโยชน์จากป่าทางตรงที่ได้จากป่าคือการทําไม้เพ่ือนําผลิตภัณฑ์ไม้มาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
และการส่งออก อย่างไรก็ตามการทําไม้สามารถกระทําได้ถ้ามีการตัดไม้อย่างเหมาะสมทําให้เกิดการทําไม้
อย่างย่ังยืน โดยการประเมินรายรับของป่าในส่วนน้ีเป็นการทําประโยชน์ในป่าเศรษฐกิจซึ่งใช้พ้ืนที่ป่าที่ปลูก
เพ่ิมจํานวน 1.05 ล้านไร่ โดยกําหนดให้ปลูกเพ่ิมปีละ 0.7 ล้านไร่ 

  



 บทท่ี 5 รายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ 
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มูลค่ารายรับจากการทําไม้อย่างย่ังยืน 

การประเมินรายรับจากการขายเน้ือไม้ใช้มูลค่าตลาดจากเน้ือไม้ โดยอ้างอิงราคาไม้ท่อนและไม้ 
แปรรูป จากสถิติกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6,465 บาทต่อคิวบิกเมตร ทั้งน้ี ในพ้ืนที่ป่า 
1 ไร่ ได้ผลผลิตเน้ือไม้จากป่าที่มีการทําไม้อย่างย่ังยืนเฉลี่ย เท่ากับ 1 คิวบิกเมตร (อ้างอิงข้อมูลจากองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีการทําไม้ของสวนป่าระยะเวลา 30 ปี และกรมป่าไม้1) และนํามาคูณกับพ้ืนที่ป่าที่
ปลูกเพ่ิมปีละ 0.7 ล้านไร่  โดยเริ่มต้นการคํานวณมูลค่ารายรับจากการทําไม้อย่างย่ังยืน ณ ปีที่ 15 
เน่ืองจากปีที่ 15 เน่ืองจากเป็นปีที่ต้นไม้มีความเหมาะสมท่ีจะตัดเน้ือไม้ไปจําหน่ายได้ ผลการคํานวณพบว่า
มีมูลค่ารายรับจากการทําไม้อย่างย่ังยืน เท่ากับ 6,465 ล้านบาทต่อปี หรือเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 15 ปี 
เท่ากับ 107 ล้านบาท 

2) รายรับจากการขายคาร์บอนเครดิต2ในภาคป่าไม้  

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่กระทบต่อสภาพแวดล้อมทั่วโลก ทําให้นานา
ประเทศมีความตระหนักต่อปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหาดังกล่าวร่วมกันใน
ระดับนานาชาติ โดยการเข้าร่วมให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในปี พ.ศ.2537 และเพ่ือให้อนุสัญญาดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติจึงได้ร่วมลงนามรับรองพิธีสาร
เกียวโต ในปี พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นข้อผูกพันตามกฎหมายให้ประเทศต่างๆ ดําเนินการตามพันธกรณี ซึ่งผล
จากข้อตกลงได้สร้างกลไกให้มีการซื้อขายก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ และนําไปสู่การจัดต้ังตลาด
คาร์บอนในหลายประเทศ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยใช้การซื้อขายแลกเปลี่ยน
สิทธิในการปล่อยก๊าซฯ เพ่ือควบคุมปริมาณก๊าซฯ ในตลาดคาร์บอน 

ทั้งน้ี ป่าไม้มีบทบาทสําคัญในการเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านทางกระบวนการ
สังเคราะห์แสงของใบ และสะสมคาร์บอนไว้ในมวลชีวภาพ ทั้งในส่วนที่อยู่เหนือดิน (ลําต้น ก่ิง และใบ) 
และส่วนที่อยู่ใต้ดิน (ราก) ความแตกต่างของการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าธรรมชาติแต่ละ
ประเภทแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระบบนิเวศและความสมบูรณ์ ถ้าป่าถูกทําลายหรือทําให้เสื่อมโทรม รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงป่าไปเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก ทําให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปลดปล่อยสู่ช้ันบรรยากาศ
มากข้ึน และจากการประเมินปริมาณการปล่อยคาร์บอนเน่ืองจากการทําลายป่าของประเทศไทยที่มีอัตรา
การลดลงของพ้ืนที่ป่าในช่วง ปี พ.ศ. 2543-2548 และการใช้ข้อมูลมวลชีวภาพเฉลี่ยของป่าทุกชนิดโดยไม่

                                           
1 ผลผลิตจากป่าไม้ต่อไร่ อ้างอิงกรณีการปลูกไม้โตเร็ว (ไม้สัก ไม้กระยาเลย) 10 ล้านไร่ รอบตัดฟัน 10 ปี ตัดไม้ออกปีละ 

1 ล้านไร่ ผลผลิต 10 ล้านคิวบิกเมตรต่อปี ถ้าตัดท้ังพ้ืนท่ี 10 ล้านไร่ จะได้ผลผลิตเนื้อไม้จากป่าท่ีมีการทําไม้อย่างย่ังยืน
เฉลี่ยไร่ละ 1 คิวบิกเมตร ท่ีมาจากโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส่วนปลูกป่าเอกชน กรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2540 

2 คาร์บอนเครดิต คือ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลดลงได้ และเป็นสินค้าชนิดหนึ่งท่ีมีเอกสารสิทธิรับรองหรือ
ใบอนุญาตการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
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จําแนกชนิดป่า จะทําให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกซ์เท่ากับ 64.68 ล้านตันต่อปี (อ้างอิงจาก
รายงานการศึกษาการพัฒนาเส้นฐานอ้างอิงสําหรับประเทศไทย ตามกลไก REDD โดยลดาวัลย์ พวงจิตร 
และคณะ ในปี พ.ศ. 2553) ทั้งน้ี มีข้อมูลการศึกษายืนยันว่าป่าไม้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนซึ่งมีอยู่มากกว่า
ร้อยละ 50 ของคาร์บอนที่พบในช้ันบรรยากาศ ดังน้ัน การอนุรักษ์ป่าไม้จึงเป็นการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

เน่ืองจากภาคป่าไม้เป็นหน่ึงในกิจกรรมที่ให้มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนใน
ต่างประเทศ สําหรับประเทศไทยยังไม่มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากป่าไม้ที่ชัดเจนเป็นเพียงโครงการนํา
ร่องและมีการดําเนินการในช่วงเวลาหน่ึงเท่าน้ัน ดังน้ัน การศึกษาน้ีจึงนํารายรับจากการขายคาร์บอน
เครดิตภาคป่าไม้เพ่ือเป็นหน่ึงในรายรับจากระบบนิเวศของป่าไม้ เน่ืองจากการเพิ่มพ้ืนที่ป่าช่วยลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะต้นไม้ช่วยดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

รายรับจากการขายคาร์บอนเครดิภาคป่าไม้ 

การคํานวณรายรับจากการขายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้อ้างอิงการศึกษาโครงการพัฒนาเส้นฐาน
อ้างอิงสําหรับประเทศไทยตามกลไก REDD โดย ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร และคณะ ในปี พ.ศ. 2553 โดย
คํานวณค่าเฉลี่ยจากศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าดิบช้ืน ป่าดิบแล้ง ป่า
สนเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ของประเทศไทย ที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจากป่าไม้
เท่ากับ 14 ตันคาร์บอนต่อไร่ โดยแต่ละปีปลูกป่าเพ่ิมปีละ 0.7 ล้านไร่ ซึ่งจะได้ปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บได้
จากป่าเท่ากับ 576,209 ตันคาร์บอนต่อปี และนํามาคูณกับราคาคาร์บอนเครดิตของป่าไม้ในตลาด
คาร์บอน ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก Ecosystem Marketplace ที่ทําเป็นรายงาน State of the Forest 
Carbon Markets 2011 เท่ากับ 5.54 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตันคาร์บอน (แปลงเป็นเงินบาทเท่ากับ 170 
บาทต่อตันคาร์บอน – อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตันคาร์บอน เท่ากับ 31.688 บาท – ณ 
วันที่ 11 มิถุนายน 2555) คิดเป็นมูลค่ารายรับจากการขายคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้ เท่ากับ 101 ล้าน
บาทต่อปี ซึ่งคิดเพียงร้อยละ 50 ของรายรับจากการขายคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้ 

จากการศึกษาการจัดเก็บรายรับจากการขายคาร์บอนเครดิตสามารถเริ่มต้นในการจัดเก็บรายได้ ณ 
ปีที่ 5 เน่ืองจากต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดําเนินการปีที่ 1-4 โดยคิดสัดส่วนร้อยละ 60 ของพ้ืนที่
ปลูกเพ่ิม ผลการคํานวณพบว่ามีมูลค่ารายรับจากการขายคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้รวมท้ังหมด 15 ปี 
เท่ากับ 505 ล้านบาท 

แต่อย่างไรก็ตาม การนําคาร์บอนเครดิตมาเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายกันได้ในตลาดคาร์บอน ใน
ลักษณะของเอกสารสิทธิของปริมาณก๊าซที่ลดได้และสามารถนําไปคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซโดยรวม
ของแต่ละประเทศ การคิดราคาคาร์บอนของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือโครงการ CDM และ 
โครงการ REDD-plus ต้องนําต้นทุนในการลงทุนโครงการ ปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนในปริมาณก๊าซที่
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จะลดได้มาคํานวณด้วย  ประกอบกับโครงการปลูกป่าเพ่ือคาร์บอนเครดิตต้องเก่ียวข้องกับกลุ่มคนระดับ
ชุมชน และเป็นโครงการขนาดเล็ก จึงมีความยุ่งยากในการดําเนินการ (นิรมล 2552) ในประเด็นต่อไปน้ี 

• ความไม่แน่นอนในเรื่องความเป็นเจ้าของคาร์บอนเครดิต คือคาร์บอนท่ีได้น้ีควรเป็นของนัก
ลงทุน หรือเจ้าของสวนป่าที่รับจ้างปลูกสวนป่า รวมถึงความเป็นเจ้าของต้นไม้ และผลิตภัณฑ์
ไม้ รวมถึงปริมาณคาร์บอนที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ 

• โครงการปลูกป่าเป็นข้อผูกพันระยะยาว เจ้าของที่ดินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ 
ซึ่งถ้ามีการก่อสร้างถนน ก่อสร้างเข่ือน อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการเวนคืนที่ดินของรัฐ 

• การเปลี่ยนแปลงของราคาคาร์บอนเครดิตอาจมีผลต่อการดําเนินการชําระเงิน โดยถ้าราคาที่
ได้ตํ่ากว่าที่ตกลงไว้ในสัญญาจะต้องมีการชดใช้รูปแบบใด 

• การปลูกป่าอาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศในกรณีที่มีการปลูกป่าเชิงเด่ียว 

• การปลูกป่ามีต้นทุนค่อนข้างตํ่า และมีประสิทธิผลในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก จึงอาจจะไม่มี
แรงจูงใจที่จะคิดค้นกระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทอ่ืนๆ ซึ่งมีต้นทุนในการ
คิดค้นและการดําเนินการที่สูงกว่าการปลูกป่า 

3) รายรับจากผู้ใช้นํ้ารายใหญ่  

ปริมาณการใช้นํ้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนมีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
ซึ่งองค์กรที่จําหน่ายนํ้าต้องการนํ้าดิบที่สะอาดเพ่ือนํามาผลิตนํ้าใช้ให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาค
ประชาชน เน่ืองจากป่าไม้เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร ในบริเวณที่ป่าไม้มีความสมบูรณ์ต้นไม้ อินทรีย์วัตถุจาก
ต้นไม้จะช่วยปรับโครงสร้างของดินให้มีรูพรุนที่สามารถเก็บกักนํ้าได้ดี และน้ําที่กักเก็บไว้น้ันจะค่อยๆ 
ปลดปล่อยสู่ช้ันนํ้าใต้ดินเพ่ือลงสู่แหล่งนํ้าลําธาร ป่าจึงเปรียบได้กับฟองน้ําขนาดใหญ่ที่ทําหน้าที่เป็นเแหล่ง
กักเก็บนํ้าตามธรรมชาติ ทําให้นํ้าไหลอย่างสมํ่าเสมอตลอดปี และสามารถมีนํ้าใช้ได้ทุกฤดูกาล โดยเฉพาะ
ในฤดูแล้งเน่ืองจากพ้ืนดินใต้ป่าไม้เป็นอ่างเก็บนํ้าธรรมชาติที่สะสมนํ้าเอาไว้ในตอนฤดูฝนแล้วระบายออกใน
ฤดูแล้ง ดังน้ัน การศึกษาจึงมีแนวคิดในการนํารายรับจากผู้ใช้นํ้ารายใหญ่ที่มีปริมาณการใช้นํ้าจํานวนมาก
ในแต่ละปีมาคํานวณเป็นส่วนหน่ึงของรายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ 

รายรับจากผู้ใช้น้ํารายใหญ่ 

การคํานวณรายรับจากผู้ใช้นํ้ารายใหญ่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

• รายรับจากผู้ใช้นํ้ารายใหญ่ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ค่าเฉล่ียปริมาณการใช้นํ้าของบริษัท 
อีสวอเตอร์ และบริษัทประปาปทุมธานี ที่ให้บริการโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีค่าเฉล่ียปริมาณ
การใช้นํ้าเท่ากับ 193 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยเมื่อจัดเก็บค่าดูแลป่าเพ่ือรักษาต้นนํ้าที่เป็น
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แหล่งนํ้าดิบให้มีปริมาณและคุณภาพนํ้าที่ดีเท่ากับ 2 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ารายได้จาก
ผู้ใช้นํ้าภาคอุตสาหกรรม เท่ากับ 387 ล้านบาทต่อปี 

• รายรับจากผู้ใช้นํ้ารายใหญ่ภาคประชาชน โดยใช้ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้นํ้าของการประปา
ภูมิภาค และการประปานครหลวง ซึ่งมีค่าเฉล่ียปริมาณการใช้นํ้าเท่ากับ 2,154 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี โดยเมื่อจัดเก็บค่าดูแลป่าเพ่ือรักษาต้นนํ้าที่เป็นแหล่งนํ้าดิบให้มีปริมาณและ
คุณภาพนํ้าที่ดีเท่ากับ 1 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ารายได้จากผู้ใช้นํ้าภาคประชาชน เท่ากับ 
2,154 ล้านบาทต่อปี 

ผลการคํานวณรายรับจากผู้ใช้นํ้ารายใหญ่รวมท้ังภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน เท่ากับ 
2,541 ล้านบาทต่อปี แต่ในการศึกษานี้จัดเก็บรายได้จากผู้ใช้นํ้ารายใหญ่เฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (4 เดือน) จึง
คิดเป็นมูลค่ารายรับจากผู้ใช้นํ้ารวมทั้งหมด 15 ปี เท่ากับ11,794 ล้านบาท 

4) รายได้จากงบประมาณแผ่นดินด้านการป้องกันปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง 

ปัญหาการขาดแคลนน้ําของประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เน่ืองจากปริมาณนํ้าเก็บกักไม่
เพียงพอกับความต้องการ จากการท่ีไม่มีอ่างเก็บนํ้า หรือจากการที่มีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างน้อยกว่าปกติ 
หรือการใช้นํ้าที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ียังมีสาเหตุจากฝนทิ้งช่วง ปัญหาภัยแล้ง
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อราษฎรและความเสียหายต่อการเกษตร โดยนํ้าท่วมและอุทกภัยได้สร้างความ
เสียหายในแต่ละปีจํานวนมหาศาล และพบว่าความเสียหายจากนํ้าท่วมและอุทกภัยมีแนวโน้มสูงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีแนวทางในการจัดการปัญหามาอย่างต่อเน่ือง แต่ภาครัฐยังไม่มีการกําหนดนโยบายที่
ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการเฝ้าระวัง กระจายข่าวแก่ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม และการให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อประชาชนได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

การลดลงของพ้ืนที่ป่าที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ ทําให้ส่งผลต่อความสามารถในการดูด
ซับนํ้าของป่าลดลง จากการคายนํ้าของต้นไม้และการระเหยของนํ้าจากดิน และความสามารถในการดูดซึม
นํ้าของดินในป่าโดยผ่านระบบรากของต้นไม้ นอกจากน้ี การสูญเสียนํ้าจากการระเหยในพ้ืนที่ป่าจะน้อย
กว่าการสูญเสียนํ้าจากการระเหยในพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุม ทําให้พ้ืนที่ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้อย่างหนาแน่น 
มีอิทธิพลต่อความสมดุลของวัฏจักรนํ้าเป็นอย่างมาก ดังน้ันการตัดไม้ทําลายป่าจะนําไปสู่ความเสี่ยงต่อ
ปัญหานํ้าท่วม และภัยแล้งที่เพ่ิมขึ้น และเมื่อมีการอนุรักษ์ป่าจะหมายถึงการอนุรักษ์นํ้าด้วย จึงควรลดการ
ทําลายป่า เพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และน้ําท่วม ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
ความเสียหายภาคการเกษตร 

ดังน้ัน การศึกษาน้ีจึงนํารายรับจากงบประมาณแผ่นดินด้านการป้องกันปัญหานํ้าท่วมและภัยแล้ง
มาเป็นส่วนหน่ึงของรายได้ที่จะให้ตอบแทนแก่ผู้ลงทุนพันธบัตร เพ่ือช่วยในการอนุรักษ์ป่าไม้และพ้ืนที่ต้น
น้ําให้ชะลอการไหลของน้ํา 
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รายรับจากแผ่นดินด้านการป้องกันปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง 

การประเมินมูลค่ารายรับจากแผ่นดินด้านการป้องกันปัญหานํ้าท่วมและภัยแล้งอ้างอิงค่าใช้จ่าย
ด้านงบประมาณของภาครัฐในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในการก่อสร้างโครงการขุดลอกคู
คลอง การก่อสร้างทางระบายนํ้า จากเอกสารงบประมาณประจําปี 2550–2554 ของสํานักงบประมาณ 
โดยมีค่าเฉลี่ยงบประมาณประจําปีเท่ากับ 30,000 ล้านบาทต่อปี แต่ในการศึกษานี้หักร้อยละ 5 ของ
งบประมาณประจําปีเฉลี่ยในการป้องกันนํ้าท่วมทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารายรับจากงบประมาณในการป้องกัน
นํ้าท่วม เฉลี่ยเท่ากับ 1,500 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่ารายรับจากงบประมาณในการป้องกันนํ้าท่วม
รวมทั้งหมด 15 ปี เท่ากับ 18,315 ล้านบาท 

5) รายรับจากการเก็บภาษีคาร์บอน เช่น การเก็บภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ผลิตจากฟอสซิล และ
ค่าธรรมเนียมมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม 

ประเทศไทยมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกิจกรรมภาคพลังงานที่
มีสัดส่วนเกินคร่ึงหน่ึงของปริมาณการปล่อยก๊าซทั้งหมด เช่น การผลิตไฟฟ้า การขนส่ง และการก่อสร้าง 
สําหรับภาคขนส่งที่มีการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ประมาณร้อยละ 30 ของการใช้พลังงาน
ทั้ งหมด อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการขนส่ง โดยกระตุ้นการใช้เช้ือเพลิงอ่ืนทดแทนนํ้ามันในภาคขนส่ง ได้แก่ 
ส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล และปรับปรุงระบบการขนส่ง
สินค้า 

ทั้งน้ี แนวทางหน่ึงในการลดการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง คือภาษีคาร์บอน เป็นมาตรการด้านราคา ที่เป็น
การเรียกเก็บภาษีจากสินค้าที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จาก
การใช้พลังงาน และกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของช้ันบรรยากาศ 
เพ่ือให้ผู้ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง โดยการ
จัดเก็บภาษีคาร์บอนเร่ิมมีการดําเนินการจัดเก็บในประเทศแถบยุโรป ในปี พ.ศ. 2533 มีการจัดเก็บภาษี
คาร์บอนสําหรับการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น นํ้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ในประเทศแถบยุโรป เช่น 
ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน เนอร์เธอร์แลนด์ และเดนมาร์ค การจัดเก็บภาษีบางรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกา บางรัฐของประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น สําหรับประเทศไทยยังไม่มีการจัดเก็บภาษี
คาร์บอนในประเทศ เป็นเพียงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีคาร์บอน 

เน่ืองจากการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงทําให้มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งพ้ืนที่ป่าสามารถ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งถ้ามีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้นจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ส่วน
หน่ึง ดังน้ัน การศึกษานี้จึงมีแนวคิดในการสนับสนุนการจัดเก็บภาษีคาร์บอนเพ่ือนํามาเป็นรายรับหน่ึงที่จะ
นําไปเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ 
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รายรับจากการเก็บภาษีคาร์บอน 

การคํานวณมูลค่ารายรับจากการจัดเก็บภาษีคาร์บอนอ้างอิงการศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ที่ได้เสนอระดับอัตราภาษีคาร์บอน ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.13–1.03 บาทต่อลิตร 
สําหรับอัตราภาษีต่อลิตรจะแตกต่างกันตามประเภทเช้ือเพลิงซึ่งขึ้นกับสัดส่วนของคาร์บอนที่แฝงอยู่ใน
เช้ือเพลิงแต่ละชนิด ได้แก่ ดีเซล เป็นเช้ือเพลิงที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุด จึงจัดเก็บใน
อัตรา 1.03 บาทต่อลิตร เบนซิน จัดเก็บในอัตรา 0.83 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์91 และแก๊สโซฮอล์95 
จัดเก็บในอัตรา 0.75 บาทต่อลิตร รวมถึงแก๊สโซฮอล์ E20 จัดเก็บในอัตรา 0.67 บาทต่อลิตร และแก๊ส
โซฮอล์ E85 จัดเก็บในอัตราตํ่าที่สุดเท่ากับ 0.13 บาทต่อลิตร โดยนําอัตราภาษีคาร์บอนคูณกับปริมาณการ
ใช้นํ้ามันแต่ละประเภท ซึ่งอ้างอิงข้อมูลการใช้นํ้ามันจากสถิติพลังงานของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน โดยหักร้อยละ 1 ของรายรับการจัดเก็บภาษีคาร์บอนจากนํ้ามันเช้ือเพลิงทั้งหมดเพ่ือเป็น
ผลตอบแทนคืนให้กับผู้ซื้อพันธบัตรป่าไม้ ผลการคํานวณพบว่ามีมูลค่ารายรับรวมจากการจัดเก็บภาษี
คาร์บอน ในระยะเวลา 15 ปี เท่ากับ 1,387 ล้านบาท 

6) รายรับจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

พ้ืนที่ป่าสามารถพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความสงบ ร่มเย็น อากาศ
บริสุทธ์ิ และมีทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามตามป่าเขาลําเนาไพร โดยรัฐบาลได้กําหนดให้พ้ืนที่ป่าที่มี
ทิวทัศน์สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน เช่น พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในป่า ซึ่งนับวันความสําคัญของป่าไม้ในการที่จะใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนมีมากขึ้น และถือว่าจะเป็นประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้ที่มีความสําคัญอย่างหน่ึง และสร้างรายได้
ให้ภาครัฐหลายล้านบาทในแต่ละปี 

ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และ 
วนอุทยาน ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 ประมาณ 480 ล้านบาทต่อปี (อ้างอิงข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยว
รายปีจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช) โดยจัดเก็บจากค่าธรรมเนียม ค่าที่พัก และค่าบริการ
ซึ่งรวมถึงค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติด้วย ดังน้ัน ในการศึกษาน้ีจึงได้รวมรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายรับ
ที่ได้จากระบบนิเวศ เน่ืองจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ควรจัดเก็บเงินส่วน
หน่ึงจากนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวด้วย 

รายรับจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การประเมินมูลค่ารายรับจากการท่องเที่ยวอ้างอิงรายรับที่อุทยานแห่งชาติจัดเก็บได้ในแต่ละปี 
โดยมีค่าเฉล่ียรายรับจากการท่องเที่ยวในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 เท่ากับ 480 ล้านบาทต่อปี โดยหัก 
ร้อยละ 1 ของรายรับจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ป่า (เขตอุทยานแห่งชาติ) เพ่ือเป็นผลตอบแทน
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ให้กับผู้ซื้อพันธบัตร คิดเป็นมูลค่ารายรับจากงบประมาณในการป้องกันนํ้าท่วมรวมท้ังหมด 15 ปี เท่ากับ 
54 ล้านบาท 

7) รายรับจากงบประมาณการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า 

ภาครัฐโดยกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการปลูกป่ามาโดยตลอด โดยเฉลี่ยงบประมาณในช่วง ปี พ.ศ. 2545-2554 เท่ากับ 6,500 ล้านบาทต่อปี 
อย่างไรก็ตามการสนับสนุนงบประมาณด้านการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าของภาครัฐยังมีข้อจํากัด ภาครัฐจึงควร
จัดสรรเงินงบประมาณบางส่วนเพ่ือสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าอย่างย่ังยืน 
ดังน้ัน การศึกษานี้จึงได้รวมรายรับจากงบประมาณในการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าเป็นรายรับที่ได้จากระบบ
นิเวศป่าไม้ เพ่ือนําไปเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อพันธบัตร 

รายรับจากงบประมาณการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า 

การประเมินมูลค่ารายรับจากงบประมาณการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าอ้างอิงค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ
ของภาครัฐในการปลูกป่าและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ จากเอกสาร
งบประมาณประจําปี ในช่วงปี พ.ศ. 2545–2555 ของสํานักงบประมาณ โดยมีค่าเฉล่ียงบประมาณ
ประจําปีเท่ากับ 300 ล้านบาทต่อปี โดยหักร้อยละ 5 ของรายรับงบประมาณในการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า
ทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่ารายรับจากงบประมาณในการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่ารวมทั้งหมด 15 ปี เท่ากับ  
183 ล้านบาท 

8) รายรับอ่ืนๆ ได้แก่ รายรับจากงบประมาณด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมาณในการฟ้ืนฟูดินเค็ม  

การศึกษานี้ไม่ได้ครอบคลุมการคํานวณรายรับในส่วนน้ี 

5.4 การประเมินมูลค่าผลตอบแทนทางการเงินของทรัพยากรป่าไม้เบ้ืองต้น 
การศึกษามูลค่าผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้เบ้ืองต้น ทําการประเมินมูลค่าต้นทุนฟ้ืนฟูป่า 

(การปลูกป่า และต้นทุนการทําไม้) และรายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ โดยกําหนดเง่ือนไขการประมาณการ ได้แก่ 

• ระยะเวลาปลูกป่าและดูแลรักษา จํานวน 15 ปี 
• พ้ืนที่ป่าไม้ที่ต้องปลูกเพ่ิมในการศึกษานี้อ้างอิงพ้ืนที่ที่ต้องมีการปลูกป่าเพ่ิมเพ่ือให้ได้พ้ืนที่

ตามเป้าหมายอีก 20 ล้านไร่ แต่อย่างไรก็ตาม  เพ่ือความเป็นไปได้ในการดําเนินการ
พันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทย จึงประเมินมูลค่าผลตอบแทนทางการเงินเบ้ืองต้นของการ
ปลูกป่าเพ่ิมเพียง 1.05 ล้านไร่ ซึ่งกําหนดการปลูกป่าเพ่ิมปีละ 0.7 ล้านไร่ จนครบ 15 ปี 

• อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 3.6 ต่อปี โดยอ้างอิงอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล อายุ 15 ปี 
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โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังต่อไปน้ี 

1) ต้นทุนการฟ้ืนฟูป่า 
แนวคิดการคํานวณมูลค่าต้นทุนการฟ้ืนฟูป่า ครอบคลุมต้นทุนการปลูกป่าและดูแลรักษา และ

ต้นทุนการทําไม้อย่างย่ังยืน โดยการปลูกไม้ที่เป็นไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ เพ่ือทําให้เกิดป่าไม้แบบ
ผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

• ต้นทุนการปลูกป่าและดูแลรักษา โดยอ้างอิงต้นทุนการปลูกป่าและดูแลรักษาของกรมป่าไม้
ซึ่งอ้างอิงราคากลางของสํานักงบประมาณ ที่ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี มีค่าใช้จ่ายดังน้ี 

ปีที่ 1 มีค่าใช้จ่ายในการปลูก  เท่ากับ 3,800 บาทต่อปี 

ปีที่ 2-6 มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เท่ากับ 1,000 บาทต่อปี 

ปีที่ 7-10 มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เท่ากับ   480 บาทต่อปี 

โดยลงทุนปลูกป่าเพ่ิมเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ตลอดระยะเวลา 15 ปีๆ ละ  
0.7 ล้านไร่ รวมพ้ืนที่ป่าปลูกเพ่ิมจํานวน 1.05 ล้านไร่ ผลการคํานวณพบว่ามีมูลค่าต้นทุน
การปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าเท่ากับ 6,757 ล้านบาท 

• ต้นทุนการทําไม้ คํานวณโดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายในการทําไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
โดยใช้ค่าใช้จ่ายในการทําไม้และค่าจ้างทําไม้ตามอายุและเน้ือที่ของไม้ที่ปลูกของไม้สักที่
ทําออกจากสวนป่าเป็นตัวแทนของต้นทุนการทําไม้ ซึ่งมีต้นทุนเท่ากับ 3,169 บาท/ไร่ 
ทั้งน้ี การศึกษาเร่ิมมีต้นทุนในการทําไม้ต้ังแต่ปีที่ 15 ของโครงการปลูกต้นไม้ เน่ืองจากปี
ที่ 15 เป็นปีที่ต้นไม้มีความเหมาะสมท่ีจะตัดเอาเน้ือไม้ไปจําหน่ายได้ ผลการคํานวณ
พบว่ามีมูลค่าต้นทุนการฟ้ืนฟูป่า 131 ล้านบาท  

2) รายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ 
การประเมินรายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ของการศึกษานี้ ใช้ตัวเลขรายรับตลอด 15 ปีที่เป็นมูลค่า

เดิมในแต่ละปี จึงไม่ได้กําหนดอัตราการเติบโตของมูลค่ารายรับในแต่ละประเภท ซึ่งมีรายละเอียดตาม
ข้างต้น โดยนํามาคํานวณให้เป็นมูลค่าปัจจุบันในระยะเวลา 15 ปี จากการปลูกป่าเพ่ิม 1.05 ล้านไร่ 
ประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของต้นทุนการฟ้ืนฟูป่าและรายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ แบ่งประเภทป่าเป็นป่า
เศรษฐกิจ และป่าอนุรักษ์ เพ่ือการจัดเก็บรายรับจากประโยชน์ที่ได้จากป่าอย่างเหมาะสม ซึ่งการประเมิน
มูลค่าผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้เบ้ืองต้นแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 พบว่ามูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้สุทธิ ในพ้ืนที่ป่าปลูก 1.05 ล้านไร่ ระยะเวลา 15 ปี เท่ากับ 
6,038 ล้านบาท ซึ่งมีค่าติดลบ อย่างไรก็ตาม มูลค่ารายรับของป่ายังไม่ได้รวมประโยชน์ทางอ้อมของ
ทรัพยากรป่าไม้อีกหลายด้านเช่น แหล่งต้นนํ้าลําธาร แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแม้ทางเลือกน้ี
จะไม่คุ้มค่าในการทําโครงการปลูกป่าอย่างไรก็ตามยังต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกป่าต่อไป 
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ทางเลือกที่ 2 มีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้สุทธิ เท่ากับ 25,220 ล้านบาท ซึ่งการ
ปลูกป่า 1.05 ล้านไร่ในระยะเวลา 15 ปี มีความคุ้มค่าในการระดมทุนเพ่ือจัดทําพันธบัตรป่าไม้ และ
ทางเลือกที่ 3 มีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้สุทธิ เท่ากับ 25,457 ลา้นบาท โดยรวม
รายรับจากระบบนิเวศป่าไม้จากทั้ง 7 แหล่ง ซึ่งการปลูกป่า 1.05 ล้านไร่ในระยะเวลา 15 ปี มีความคุ้มค่า 
(ตารางที่ 5.2) ซึ่งแสดงว่าทรัพยากรป่าไม้มีคุณค่าที่ต้องรักษาและส่งเสริมให้มีการดําเนินการอนุรักษ์ให้ได้
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

ตารางที ่5.2 มูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้เบื้องต้น 
รายการ แนวทางท่ี 1 (ก) แนวทางท่ี 2 (ข) แนวทางท่ี 3 (ก+ข)

ต้นทุนการใช้ทรัพยากรป่า (ล้านบาท) 6,888 6,888 6,888 

1. ต้นทุนในการปลูกป่า  6,757 6,757 6,757 

2. ต้นทุนในการทําไม้  131 131 131 

รายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ (ล้านบาท) 850 32,108 32,346 

1.รายรับจากการทําไม้ย่ังยืน 107 107 107 

2.รายรับจากการขายคาร์บอนเครดิตจากภาคป่าไม้ 505 505 505 

3.รายรับจากการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 54 - 54 

4.รายรับจากงบประมาณการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า 183 - 183 

5.รายรับจากผู้ใช้น้ํารายใหญ่ - 11,794 11,794 

6.รายรับจากงบประมาณการป้องกันน้ําท่วม - 18,315 18,315 

7.รายรับจากการจัดเก็บภาษีคาร์บอน - 1,387 1,387 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของผลตอบแทนของ
ทรัพยากรป่าไม้เบื้องต้น (ล้านบาท) 

- 6,038 25,220 25,457 

ที่มา: คํานวณโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ทั้งน้ี เพ่ือให้ราคาคาร์บอนเครดิตจากภาคป่าไม้สอดคล้องกับสถานการณ์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความผัน
ผวนของราคาคาร์บอนเครดิตจากภาคป่าไม้ โดยกําหนดให้ราคามีการเปลี่ยนแปลง 3 ระดับราคา ได้แก่ 2 
เหรียญสหรัฐต่อตัน 4 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 6 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทําให้รายรับจากการขายคาร์บอน
เครดิตในภาคป่าไม้มีมูลค่าต่างกัน และมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนของทรัพยากรป่าไม้เบ้ืองต้น ใน
ระยะเวลา 15 ปี และพ้ืนที่ป่าปลูกเพ่ิม 1.05 ล้านไร่ ไม่แตกต่างกันในแต่ละระดับราคามากนัก โดย
แนวทางที่ 2 และแนวทางที่ 3 ที่มีการจัดเก็บรายได้จากแหล่งต่างๆ มีความคุ้มค่าและสนับสนุนให้มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางของพันธบัตรป่าไม้ (ตารางที่ 5.3) 
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ตารางที ่5.3 มูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้เบื้องต้น  
แยกตามราคาคารบ์อนเครดิตภาคป่าไม้ 

(ก) มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้ ณ ราคาคาร์บอนเครดิต = 2  เหรียญสหรัฐ/ตัน 

รายการ 
ณ ราคาคาร์บอน = 2  เหรียญสหรัฐ/ตัน

แนวทางท่ี 1 (ก) แนวทางท่ี 2 (ข) แนวทางท่ี 3 (ก+ข)
ต้นทุนการใช้ทรัพยากรป่า (ล้านบาท) 6,888 6,888 6,888
1. ต้นทุนในการปลูกป่า  6,757 6,757 6,757
2. ต้นทุนในการทําไม้  131 131 131
รายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ (ล้านบาท) 527 31,785 32,023
1.รายรับจากการทําไม้ย่ังยืน 107 107 107
2.รายรับจากการขายคาร์บอนเครดิตจากภาคป่าไม้ 182 182 182
3.รายรับจากการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 54 - 54
4.รายรับจากงบประมาณการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า 183 - 183
5.รายรับจากผู้ใช้น้ํารายใหญ่ - 11,794 11,794
6.รายรับจากงบประมาณการป้องกันน้ําท่วม - 18,315 18,315
7.รายรับจากการจัดเก็บภาษีคาร์บอน - 1,387 1,387
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของผลตอบแทนของทรัพยากรป่า
ไม้เบื้องต้น (ล้านบาท) 

- 6,361 24,897 25,135

(ข) มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้ ณ ราคาคาร์บอนเครดิต = 4  เหรียญสหรัฐ/ตัน 

รายการ 
ณ ราคาคาร์บอน =  4  เหรียญสหรัฐ/ตัน

แนวทางท่ี 1 (ก) แนวทางท่ี 2 (ข) แนวทางท่ี 3 (ก+ข) 
ต้นทุนการใช้ทรัพยากรป่า (ล้านบาท) 6,888 6,888 6,888
1. ต้นทุนในการปลูกป่า  6,757 6,757 6,757
2. ต้นทุนในการทําไม้  131 131 131
รายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ (ล้านบาท) 709 31,968 32,205
1.รายรับจากการทําไม้ย่ังยืน 107 107 107
2.รายรับจากการขายคาร์บอนเครดิตจากภาคป่าไม้ 365 365 365
3.รายรับจากการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 54 - 54
4.รายรับจากงบประมาณการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า 183 - 183
5.รายรับจากผู้ใช้น้ํารายใหญ่ - 11,794 11,794
6.รายรับจากงบประมาณการป้องกันน้ําท่วม - 18,315 18,315
7.รายรับจากการจัดเก็บภาษีคาร์บอน - 1,387 1,387
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของผลตอบแทนของทรัพยากรป่า
ไม้เบื้องต้น (ล้านบาท) 

- 6,179 25,080 25,317
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(ค) มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้ ณ ราคาคาร์บอนเครดิต = 6  เหรียญสหรัฐ/ตัน 

รายการ 
ณ ราคาคาร์บอน = 6 เหรียญสหรัฐ/ตัน

แนวทางท่ี 1 (ก) แนวทางท่ี 2 (ข) แนวทางท่ี 3 (ก+ข)
ต้นทุนการใช้ทรัพยากรป่า (ล้านบาท) 6,888 6,888 6,888
1. ต้นทุนในการปลูกป่า 6,757 6,757 6,757
2. ต้นทุนในการทําไม้  131 131 131
รายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ (ล้านบาท) 892 32,150 32,388
1.รายรับจากการทําไม้ย่ังยืน 107 107 107
2.รายรับจากการขายคาร์บอนเครดิตจากภาคป่าไม้ 547 547 547
3.รายรับจากการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 54 - 54
4.รายรับจากงบประมาณการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า 183 - 183
5.รายรับจากผู้ใช้น้ํารายใหญ่ - 11,794 11,794
6.รายรับจากงบประมาณการป้องกันน้ําท่วม - 18,315 18,315
7.รายรับจากการจัดเก็บภาษีคาร์บอน - 1,387 1,387
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของผลตอบแทนของทรัพยากรป่า
ไม้เบื้องต้น (ล้านบาท) 

- 5,996 25,262 25,499

ที่มา: คํานวณโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

5.5 ข้อจํากัดของมูลค่าผลตอบแทนทางการเงินของทรัพยากรป่าไม้เบ้ืองต้น 
การศึกษาเพ่ือประเมินมูลค่าผลตอบแทนทางการเงินของทรัพยากรป่าไม้เบ้ืองต้นมีข้อจํากัดในด้าน

ต้นทุนและรายรับ เน่ืองจากการศึกษาเพียงต้องการนําเสนอกระแสเงินที่เป็นรายจ่ายและรายรับของการ
ปลูกป่าเพ่ิมในพ้ืนที่ เสื่อมโทรม หรือเป็นพ้ืนที่ป่าบุกรุกที่ทําการเกษตรที่เป็นมูลค่าเบ้ืองต้น โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. ข้อสมมติที่ใช้ในการศึกษาสําหรับรายรับจากผู้ใช้นํ้ารายใหญ่ คืออัตราการคิดรายรับจากการ
ใช้นํ้าเป็นค่าประมาณการที่ผู้วิจัยต้ังขึ้นเพ่ือแสดงกระแสรายรับในเบ้ืองต้น เน่ืองจากไม่มีค่า
อ้างอิงจากการศึกษาที่มีการทําแล้ว 

2. ต้นทุนของการปลูกป่ายังไม่ได้รวมต้นทุนที่ครบถ้วน ได้แก่ 
2.1 การดําเนินการเร่ิมต้นของโครงการพันธบัตรป่าไม้ ได้แก่ ต้นทุนการเจรจากับ

ชาวบ้านในพ้ืนที่ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ทําความเข้าใจและการสร้างการมีส่วน
ร่วมกับผู้บุกรุกป่า ต้นทุนค่ารื้อถอนกรณีนําพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์อ่ืน ต้นทุนค่าชดเชย
ชุมชนที่ต้องออกจากพ้ืนที่ป่า ต้นทุนในการบริหารจัดการองค์การมหาชน 
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2.2 ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกเพ่ือทํา
การเกษตร หรือใช้ประโยชน์เพ่ือทํากิจกรรมอ่ืน เช่น ค่าเสียโอกาสของเจ้าของที่ดินที่
เก็บต้นไม้ไว้เพ่ือก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม และก่อให้การความหลากหลายของ
ระบบนิเวศในพ้ืนที่น้ัน โดยค่าเสียโอกาสของเจ้าของที่ดิน เท่ากับรายได้จากการนํา
พ้ืนที่ที่ต้นไม้น้ันต้ังอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการทําสวนป่าเกษตร ถ้ามีมูลค่าสูงเจ้าของ
ที่ดินจะเก็บต้นไม้ใหญ่ไว้และไม่โค่นทิ้ง 

2.3 ต้นทุนในการดําเนินการเพ่ืออนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่ป่า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการรวมค่าตอบแทนและค่าจ้างเจ้าหน้าที่และทรัพยากรท่ีใช้ ค่าใช้จ่าย
สําหรับเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบป้องกันและรักษาป่า 
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและการจัดทํารายงาน 
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บทที่ 6 
รูปแบบการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ 

6.1 แนวคิดการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ 
เน่ืองจากข้อจํากัดด้านกฎหมายในการออกพันธบัตรป่าไม้ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. 2502 ที่สามารถกู้เงินได้ตามความจําเป็น แต่ในปีหน่ึงๆ ต้องไม่เกินร้อยละย่ีสิบของ
จํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว แล้วแต่กรณี กับอีกร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ต้ัง
ไว้สําหรับชําระคืนเงินกู้ ทั้งน้ี การออกพันธบัตรป่าไม้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 
2548 มีความเป็นไปได้ แต่ต้องตีความตามวัตถุประสงค์เพ่ือ “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งมีความ
เป็นไปได้น้อยในการออกพันธบัตรป่าไม้ 

ดังน้ัน ความเป็นไปได้ในการจัดต้ังองค์การมหาชนเพ่ือดูแลเร่ืองการหาเงินในการพัฒนาหรือฟ้ืนฟู
ป่าไม้ภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยจัดต้ังเพ่ือให้องค์การมหาชนน้ันสามารถมี
อํานาจออกพันธบัตรได้ แต่ขั้นตอน กระบวนการของการจัดต้ังองค์การมหาชนค่อนข้างซับซ้อนและอาจใช้
เวลานานในการจัดต้ังและปรับเปลี่ยนสภาพองค์กร 

แนวทางการอนุรักษ์ป่าอย่างย่ังยืนด้วยการต้ังองค์การมหาชนขึ้นเพ่ือดําเนินการ โดยการศึกษา
เสนอความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนสภาพองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ให้เป็นองค์การมหาชนที่มี
ภารกิจด้านการปลูกป่า มีกฎหมายเป็นของตนเอง สามารถออกพันธบัตรเพ่ือระดมทุนได้จากนักลงทุนใน
องค์กรภาครัฐและเอกชน และผู้ลงทุนที่สนใจ และจัดเก็บรายรับจากผู้ได้ประโยชน์จากป่าไม้และระบบ
นิเวศป่าไม้ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาน้ีจึงได้นําเสนอแนวทางการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ และส่งเสริมการ
ต้ังองค์การมหาชน เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการพันธบัตรป่าไม้ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

6.2 รูปแบบการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ 
พันธบัตรป่าไม้เป็นกลไกทางการเงินการคลังในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าโดยการระดมทุนจาก

ภาคเอกชน ซึ่งยังต้องอาศัยกลไกด้านอ่ืน เช่น กลไกด้านกฎหมาย กลไกด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ทั้งน้ี
การดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ในพ้ืนที่ของภาครัฐและเอกชน เงินทุน ผู้ซื้อพันธบัตร



รายงานฉบับสมบูรณ์: แนวทางการศึกษารูปแบบและการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้สําหรับประเทศไทย 

 

 114 

และผู้ปฏิบัติงานในการปลูกป่า และการเรียกเก็บเงินจากผู้ได้ประโยชน์จากป่าเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้กับผู้ซื้อพันธบัตรป่าไม้ รวมท้ังองค์กรที่ทําหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินและการออกพันธบัตรป่าไม้ 

• การศึกษาพันธบัตรป่าไม้ของต่างประเทศ  

การทบทวนรูปแบบการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ในต่างประเทศ ได้แก่ประเทศบราซิล และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการศึกษารูปแบบการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ โดยพบว่าประเทศบราซิลใช้กลไก
ระดมเงินทุนจํานวนมากจากภาคเอกชนเพ่ือนํามาสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ ดูแล และฟ้ืนฟูป่าไม้อย่าง
ย่ังยืน ซึ่งเงินทุนที่ผ่านกลไกดังกล่าวสามารถช่วยลดช่องว่างทางการเงินหรือช่วยลดภาระทางการคลังของ
ภาครัฐ สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา มีกลไกการระดมทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือนําเงินไปใช้
ในการดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าไม้อย่างย่ังยืน และส่วนใหญ่มีการจัดเก็บรายรับจากการทําเน้ือไม้เพ่ือเป็น
ผลตอบแทนให้กับนักลงทุน 

ลักษณะพ้ืนที่ป่าไม้ในต่างประเทศแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) พ้ืนที่ป่าของรัฐ ได้แก่ พ้ืนที่ป่า
สงวน พ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น ป่าต้นนํ้าช้ันหน่ึง 2) พ้ืนที่ป่าของเอกชน ได้แก่ 
พ้ืนที่ทําการเกษตร พ้ืนที่ป่าธรรมชาติของเอกชน และพื้นที่ปลูกขนาดเล็ก 3) พ้ืนที่ป่าชุมชน และสมาพันธ์
ป่าไม้ และ 4) เครือข่ายความร่วมมือของชุมชนในรูปบริษัทที่มีพ้ืนที่ป่า โดยลักษณะพ้ืนที่ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าของเอกชน แต่ประเทศบราซิลและประเทศไทยพ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ป่าของรัฐ รูปแบบการบริหารจัดการที่ผ่านมาจึงมีเงินงบประมาณในการอนุรักษ์ป่าจากภาครัฐ ซึ่ง
พบว่าพ้ืนที่ป่ามีแนวโน้มลดลง จึงมีแนวทางในการส่งเสริมกลไกโดยการระดมเงินทุนจากภาคเอกชนเพื่อ
เป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า 

ทั้งน้ี แนวทางการดําเนินการพันธบัตรป่าของประเทศไทยเน้นการระดมทุนจากภาคเอกชนซึ่งเป็น
องค์กรภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจในการอนุรักษ์ป่า โดยมีลักษณะคล้ายรูปแบบการออก
พันธบัตรป่าไม้ประเภทที่ 1 ของประเทศบราซิล และรูปแบบการออกพันธบัตรป่าไม้ประเภทที่ 2 ซึ่งรวม
การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ไปขายต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีแนวทางการจัดเก็บรายรับจากผู้
ซื้อบริการของระบบนิเวศหรือผู้ได้ประโยชน์จากบริการของระบบนิเวศเพ่ือนํามาจ่ายผลตอบแทนให้นัก
ลงทุน และทําการระดมทุนจากนักลงทุนภาคเอกชนและการระดมจากรายได้อ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยมีผู้ออกพันธบัตรเป็นผู้บริหารจัดการพันธบัตรป่าไม้ ซึ่งทําหน้าที่บริหารการเงินและให้เงินสนับสนุน
กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างย่ังยืน และสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ออกพันธบัตรเป็นหน่วย 
นิติบุคคลเฉพาะที่ต้ังขึ้นมาใหม่เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ แต่การศึกษารูปแบบการดําเนินการ
พันธบัตรป่าไม้ของประเทศไทยจะจัดต้ังองค์การมหาชนเป็นองค์กรในการบริหารจัดการพันธบัตรป่าไม้ 
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• รูปแบบการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ของไทย 

การดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้เป็นสิ่งที่หลายประเทศให้ความสําคัญดังที่ได้ทําการทบทวนมา
ข้างต้น โดยมีสาเหตุสําคัญคือความจําเป็นในการค้นหากลไกทางการคลังใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของ
ประเทศน้ันๆ แต่เน่ืองจากสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม
ความคิดของคนในสังคม ความรับผิดชอบทางการเมือง โครงสร้างกฎหมาย หรือระบบการเงินการคลังของ
แต่ละประเทศจึงทําให้รูปแบบการดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไป 
ประเทศไทยจึงไม่จําเป็นที่ต้องเลียนแบบรูปแบบพันธบัตรป่าไม้ของต่างประเทศ เพียงหากแต่ให้มีการศึกษา
เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้สําหรับประเทศไทย 

รูปแบบพันธบัตรป่าไม้ที่เหมาะสมสําหรับบริบทของวัฒนธรรมทางความคิดของสังคมไทยควรมี
องค์ประกอบที่สําคัญ 5 ประการดังต่อไปน้ี 

ประการที่หน่ึง การดําเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้ต้องมีกฎหมายรองรับ ทั้งน้ีเพราะการดําเนินงาน
ต่างๆ ในสังคมไทยจะต้องมีการอ้างอิงกฎหมาย เช่น การอ้างอิงกฎหมายระดับสูงสุด หรือการอ้างอิง
พระราชบัญญัติต่างๆ เป็นต้น ดังน้ัน การดําเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้สําหรับประเทศไทยจําเป็นต้องมี
การจัดทํากฎหมายขึ้น โดยการศึกษานี้เสนอให้มีการจัดต้ังองค์กรใหม่เพ่ือทําหน้าที่ในการออกพันธบัตร 
ป่าไม้ ดังน้ันกฎหมายที่เก่ียวข้องคือการออกกฎหมายจัดต้ังองค์กรน้ีเพ่ือให้มีอํานาจหน้าที่ในการออก
พันธบัตรป่าไม้ได้ 

ประการที่สอง ป่าไม้ที่ถูกทําลายในประเทศไทยส่วนมากมีประชาชนครอบครองพ้ืนที่ไว้หมดแล้ว 
เช่น เกษตรกรทําการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือมีผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ครอบครองพ้ืนที่ป่า
เสื่อมโทรมอยู่แล้ว กอปรกับการบริหารจัดการป่าไม้ในอดีตไม่สามารถกระทําได้โดยภาครัฐตามลําพัง ดังน้ัน
การศึกษาน้ีจึงเสนอให้การดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ของประเทศไทยมีรูปแบบที่ไม่ย้ายประชาชนออกจาก
พ้ืนที่ แต่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และแสดงความคิดเห็น รูปแบบการดําเนินการด้านการปลูกป่า
และการดูแลพ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นการปลูกป่าเพ่ิมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการทํากิจกรรมอ่ืน เช่นการทําการเกษตร พ้ืนที่ป่าไม้เป้าหมายของการศึกษานี้เป็นพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ โดยในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์มีแนวทางการฟ้ืนฟูป่าโดยการปลูกป่าเสริม สําหรับ
การจัดการป่านอกเขตป่าอนุรักษ์ มีการดําเนินการ ได้แก่ การจ้างเอกชนปลูกป่าและบํารุงรักษา การปลูก
ป่าและบํารุงรักษาโดยการมีส่วนร่วม การปลูกป่าทดแทน การปลูกป่าภายใต้การจัดการป่าชุมชน การปลูก
ป่าเศรษฐกิจหรือการปลูกสวนป่า นอกจากน้ีในการศึกษาน้ีเสนอให้เป็นรูปแบบที่ชาวบ้านเป็นผู้ดําเนินการ
ควบคู่ไปกับหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ชาวบ้านสามารถหารายได้เสริมในพ้ืนที่ป่าไม้ได้ด้วย การโยกย้าย
ประชาชนออกจากพ้ืนที่สามารถดําเนินการได้แต่ต้องเป็นรายพ้ืนที่ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าสําคัญ หรือ
เป็นพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่มีความสําคัญเท่าน้ัน 
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ประการที่สาม ในการดําเนินงานปลูกป่าและการบริหารพ้ืนที่ป่าไม้ การศึกษานี้เสนอให้มีการ
บริหารจัดการในรูปแบบของชุมชนป่าไม้ โดยในแต่ละพ้ืนที่จะมีการบริหารจัดการเพ่ือให้สมาชิกในชุมชนมี
รายได้จากการดูแลป่า รวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาพ้ืนที่ของชุมชนป่าไม้โดยรวมในด้านต่างๆ ที่
สําคัญ ได้แก่ การให้บริการด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคม หรือการคมนาคม เพ่ือให้ประชาชน เยาวชน 
หรือคนชราในชุมชนป่าไม้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

ประการที่สี่ ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบปัจจุบันให้เอ้ืออํานวยต่อการค้าไม้ ปัจจุบันการ
ดําเนินการป่าไม้เชิงพาณิชย์มีข้อจํากัดเพราะกฎหมายของรัฐที่ห้ามมิให้มีการตัดหรือเคลื่อนย้ายไม้หวงห้าม
ตามที่กฎหมายประกาศ เช่น ไม้สัก หรือไม้ยาง เป็นต้น เพ่ือให้การดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ประสบ
ความสําเร็จ ต้องทําการยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการป่าไม้เชิงพาณิชย์ ทั้งน้ีเพ่ือมิให้เจ้า
พนักงานของรัฐใช้เง่ือนไขทางกฎหมายเหล่าน้ีเพ่ือเป็นข้ออ้างในการเรียกเก็บเงินนอกระบบจากประชาชน
ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการดําเนินงานที่ไม่จําเป็น ดังรายละเอียดที่ต้องมีการปรับปรุงต่อไปน้ี 

• การควบคุมการแปรรูปไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ควรมีการปรับปรุงเขตควบคุมการ
แปรรูปไม้ เพ่ือให้เป็นไปตามกลไกตลาด นอกจากน้ีตามข้อกําหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ที่
กําหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้หวงห้ามที่ปลูกขึ้นได้ ควรแก้ไขข้อกําหนดให้
ยกเว้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้สวนป่าหรือไม้ที่ปลูกขึ้นเองได้ 

• การแก้ไข พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 ในประเด็นต่างๆ คือ การแก้ไขมาตรา 3 ที่กําหนดคํา
นิยามของ “สวนป่า” ควรกําหนดให้ครอบคลุมไม้ทุกชนิด ทั้งไม้หวงห้ามและไม่ใช่ไม้หวงห้าม 
เพ่ือให้ไม้เศรษฐกิจสําคัญสามารถขึ้นทะเบียนสวนป่าได้ การแก้ไขมาตรา 5 กําหนดให้ที่ดินที่
มีใบอนุญาตให้แผ้วถางป่าตามกฎหมายป่าไม้เพ่ือการทําสวนป่า สามารถขึ้นทะเบียนสวนป่า
ได้ เน่ืองจากในกฎหมายที่เป็นอยู่กําหนดการขึ้นทะเบียนสวนป่าในวงจํากัดเกินไป การเพ่ิม
บทบัญญัติให้เก็บ หา ค้า มีไว้ในครอบครอง หรือนําเคลื่อนที่ของป่า โดยได้รับการยกเว้นไม่
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนที่ที่
กําหนดให้เป็นสวนป่า การแก้ไขมาตรา 13 ในการกําหนดให้ไม้ที่จะนําออกจากสวนป่าต้องมี
รอยตรา ตี ตอก หรือประทับ ควรกําหนดลักษณะไม้ขนาดเล็กที่จะนําออกจากสวนป่าต้องมี
รอยตรา ตี ตอก หรือประทับโดยวิธีการอ่ืนแทนการประทับตรา หรือใช้ใบเสร็จและใบรับรอง
จากเจ้าของสวนป่า และการแก้ไขมาตรา 14 ให้ไม้ที่ได้จากสวนป่าได้รับการยกเว้น
ค่าภาคหลวงและค่าบํารุงป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 

• การใช้ประโยชน์จากไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธ์ิไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เน่ืองจาก
เป็นไม้หวงห้ามตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งควรแก้ไขมาตรา 7 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
ให้ไม้สักและไม้ยางเป็นไม้หวงห้ามเฉพาะที่ขึ้นในป่าเท่าน้ัน 
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ประการที่ห้า เน่ืองจากสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีความแตกต่างทางรายได้มาก รูปแบบพันธบัตรป่า
ไม้จึงต้องให้ความสําคัญกับการดําเนินงานตามหลักการ Beneficiary-pays Principle หรือหลักการ 
Payment for Ecological Service (PES) น้ัน คือผู้ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นรายได้เข้าโครงการ
พันธบัตรป่าไม้ต้องเป็นประชาชนที่มีรายได้สูงที่ได้ประโยชน์จากการฟ้ืนฟูสภาพป่า และควรหลีกเลี่ยงการ
ดําเนินการมีผลกระทบต่อกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ตํ่า 

การออกพันธบัตรป่าไม้เป็นการลงทุนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสังคมในลักษณะของการส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ โดยการจัดต้ังองค์กรมหาชนเพ่ือทําหน้าที่
ในการออกพันธบัตร และระดมทุนจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ถือพันธบัตรในการปลูกต้นไม้ตามประเภท
ต้นไม้ที่กําหนดในพันธบัตรในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
โดยจะได้รับผลตอบแทนจากพันธบัตรตามระยะเวลาที่กําหนด 

โครงสร้างพันธบัตรป่าไม้สําหรับประเทศไทยมีรูปแบบการดําเนินพันธบัตรป่าไม้โดยเริ่มจากการ
องค์การมหาชนที่ทําหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงิน และการระดมทุนจากนักลงทุนที่สนใจหรือผู้ซื้อ
พันธบัตรป่าไม้ (รูปที่ 6.1) ที่ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรขนาดใหญ่ในภาคเอกชน หรือ
รัฐวิสาหกิจที่สนใจในการลงทุนด้านกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมด้าน
บรรษัทภิบาล และดําเนินการในรูปแบบของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม นักลงทุนในภาคการเงิน เช่น 
สถาบันการเงินหรือนักลงทุนทั่วไปเพ่ือกระจายความเสี่ยง และประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการที่จะมีส่วน
ในการฟ้ืนฟูสภาพป่า ซึ่งถ้ามีองค์กรเอกชนที่สนใจลงทุนในพันธบัตรป่าไม้และมีการซื้อในปริมาณมากอาจ
จ่ายอัตราผลตอบแทนคืนให้นักลงทุนในอัตราตํ่ากว่าพันธบัตรรัฐบาลทั่วไป ประกอบกับพันธบัตรป่าไม้เป็น
การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจไม่ต้องมีอัตราผลตอบแทนสูงมากนัก  

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้เงินที่จะมาดําเนินการออกพันธบัตร องค์การมหาชนที่ทําหน้าที่ในการดูแล
ด้านการเงินและการออกพันธบัตรป่าไม้ รวมถึงการจัดหาพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมหรือป่าที่ถูกบุกรุกเพ่ือทํา
การเกษตร ที่อยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือนํามาจัดเป็นพ้ืนที่ปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า โดย
ต้องใช้ทรัพยากรในการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ ได้แก่ เงินทุนในการบริหารจัดการและจ้างแรงงานในการ
ปลูกป่าและบํารุงรักษาป่า คนที่เป็นแรงงานในการปลูกป่าและบํารุงรักษาป่าให้มีรายได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต ทั้งน้ี การปลูกป่าในพ้ืนที่ที่มีชุมชนไม่จําเป็นต้องกันคนออก แต่ให้มีการจ้างชาวบ้านที่อาศัยใน
พ้ืนที่ปลูกป่า และสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจเสริมรายได้ในระดับที่เหมาะสม ทําให้ไม่ต้องย้ายคนออกจาก
ป่า และให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ และพ้ืนที่ป่าที่ต้องใช้พ้ืนที่ที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติที่เสื่อมโทรมหรือถูกบุกรุก ซึ่งต้องประสานงานกับหน่วยงานรับผิดชอบพ้ืนที่ดังกล่าว 

ทั้งน้ีในบริบทของไทยการออกพันธบัตรจะดําเนินการโดยกระทรวงการคลังหรือองค์กรที่กฎหมาย
อนุญาตให้ออกพันธบัตรได้ เช่น ถ้ามีนักลงทุนซื้อพันธบัตรป่าไม้ 100,000 หน่วยๆ ละ 10 บาท เป็นเงินต้น
รวม 1 ล้านบาท โดยรัฐหรือองค์การมหาชนที่ทําหน้าที่ออกพันธบัตรป่าไม้ จะนําเงิน 1 ล้านบาทที่ได้จาก 
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ผู้ลงทุนไปสนับสนุนกิจกรรมในการปลูกป่า และดูแลรักษาป่าเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ซึ่งเมื่อ
ครบกําหนดระยะเวลา 15 ปี องค์การมหาชนต้องจัดการคืนเงินต้นและและผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน 
ดังน้ัน ผู้ออกพันธบัตรต้องมีการจัดหารายรับเพ่ือนําไปจ่ายเป็นผลตอบแทนคืนให้แก่นักลงทุนหรือผู้ซื้อ
พันธบัตรป่าไม้ ซึ่งมีการจัดเก็บรายรับจากผู้ได้ประโยชน์จากป่าและระบบนิเวศป่าไม้ตามหลักการผู้ได้
ประโยชน์เป็นผู้จ่าย ทั้งทางตรงจากการขายผลิตภัณฑ์จากป่าประเภทต่างๆ เช่น เน้ือไม้ และผลิตภัณฑ์จาก
ป่าที่ไม่ใช้เน้ือไม้ และประโยชน์ทางอ้อมจากบริการของระบบนิเวศป่าไม้ (รายรับที่มีการจัดเก็บมี
รายละเอียดในบทที่ 5) อย่างไรก็ตาม การมีทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศป่าไม้ที่สมบูรณ์จะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้งได้ส่วนหน่ึง และรายรับส่วนหน่ึงนําไปเป็นเงิน
สนับสนุนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน และนําไปสู่การ
ให้ประโยชน์จากป่าไม้และบริการของระบบนิเวศป่าไม้ต่อไป โดยการนําเงินไปใช้เพ่ือทํากิจกรรมในการ
จัดการป่าไม้แบบย่ังยืน ได้แก่ การเพ่ิมการคุ้มครองไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้และอนุรักษ์สัตว์ในพ้ืนที่ป่า การ
ปลูกป่าทดแทน การฟ้ืนฟูป่า และจัดระบบการปลูกป่าที่เหมาะสมและสามารถเพ่ิมมูลค่าได้ในพ้ืนที่ป่าเสื่อม
โทรม และการจัดหาหรือชดเชยพ้ืนที่ใหม่ในการทําอาชีพทดแทนในพ้ืนที่ป่าที่มีการบุกรุกโดยชาวบ้านที่
ยากจน (รูปที่ 6.1) 

รูปที ่6.1 รูปแบบการดําเนนิพนัธบัตรป่าไม้สําหรบัประเทศไทย 

 
ที่มา: มูลนิธิสถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 

นักลงทุน
- องค์กรภาครัฐ 
- องค์กรภาคเอกชน 
- ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

องค์การมหาชน 

 

(ผู้ออกพันธบัตร) 

ผู้ท่ีซ้ือบริการของระบบนิเวศ
ท่ีได้ประโยชน์จากการมีป่า 

รายได้จากเนื้อไม้
การจ่ายค่าบริการ    
สําหรับบริเวศ (PES)เงินต้น

ระดมทุนเพ่ือการ
ออกพันธบัตร 

ผลตอบแทน
การลงทุน: 
ดอกเบ้ีย 

เงินสนับสนุนกิจกรรม
การปลูกป่า

การจัดการป่าไม้แบบย่ังยืน
การปลูกป่า ฟ้ืนฟู และ
อนุรักษ์ในพ้ืนท่ีป่า 
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แนวทางของพันธบัตรป่าไม้ให้ความสําคัญกับการปลูกป่าในพ้ืนที่ของรัฐที่เป็นป่าอนุรักษ์และป่า
สงวนแห่งชาติที่มีการดูแลเป็นรายพ้ืนที่ป่า ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติโดยการปลูกในพื้นที่ป่า
เสื่อมโทรม และการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ที่มีชุมชนอยู่กับป่า หรือมีการบุกรุกเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ 
โดยการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้สามารถทําควบคู่ไปกับกิจกรรมปลูกป่าหรืออนุรักษ์ป่าอ่ืนๆ ที่
ดําเนินการอยู่แล้ว เช่นธนาคารต้นไม้ ที่มีพ้ืนที่ดําเนินการในพ้ืนที่ของตนเอง หรือพ้ืนที่ป่าสงวน 

6.3 องค์กรรับผิดชอบในการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ 
การศึกษานี้เสนอให้มีการจัดต้ังองค์การมหาชนเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ โดยเห็นว่ามีความ

เป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ให้เป็นองค์การมหาชนที่มีภารกิจด้านการปลูกป่า
อย่างย่ังยืน มีกฎหมายเป็นของตนเอง สามารถออกพันธบัตรเพ่ือระดมทุน และสามารถประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐได้  

เหตุผลในการเลือกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ ออป. เป็นหน่วยงานบริหารจัดการ เน่ืองจาก
ออป. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2499 ซึ่งมีการดําเนินการในเชิงธุรกิจ และการช่วยเหลือและสนองนโยบายของรัฐด้านการอนุรักษ์ 
และงานเชิงบริการสังคมในการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ช้างไทย การพัฒนาอาชีพราษฎร
ท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้บริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้  
2) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น การทําไม้ การเก็บหาของป่าแปรรูปไม้ อบไม้ อัดนํ้ายาไม้ 
กลั่นไม้ และประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไม้และของป่า รวมถึงธุรกิจต่อเน่ืองคล้ายคลึงกัน 3) ปลูก
สร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าและบูรณะป่าเพ่ือประโยชน์แก่การป่าไม้ ทั้งการดําเนินการเองหรือการ
ดําเนินการเพ่ือช่วยเหลือรัฐ 4) วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมไม้  
5) เผยแพร่ความรู้การปลูกฝังทัศนคติและความสํานึกในการคุ้มครองดูแลรักษา และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ 
รวมท้ังการให้บริการในกิจการที่เก่ียวกับการทัศนาจรหรือกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การดําเนินการดังกล่าว 
และ 6) ดําเนินธุรกิจ หรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ ออป. 

ในปัจจุบัน ออป. มีพ้ืนที่ของตนเองและพ้ืนที่ที่กรมป่าไม้จัดให้รวม 1.1 ล้านไร่ ซึ่ง ออป. มี
ศักยภาพในการขยายพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่ ออป. มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของการใช้ไม้เชิงพาณิชย์ได้ จึงมีความต้องการพ้ืนที่ปลูกสวนป่าเพ่ิม เพราะมีศักยภาพในการดําเนินการแต่
ต้องทยอยเพิ่มพ้ืนที่ในแต่ละปี แต่มีปัญหาที่เกิดขึ้นคือพ้ืนที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมที่ได้รับจากกรมป่าไม้มี
ชาวบ้านอาศัยอยู่ (ต้ังถิ่นฐานและการบุกรุกพ้ืนที่ทําการเกษตร) ทําให้ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมปลูกสวน
ป่าในพ้ืนที่ได้เพราะชาวบ้านไม่ยินยอม ซึ่งความต้องการของ ออป. ต้องให้กรมป่าไม้ต้องจัดการปัญหาการ
ต้ังถิ่นฐานของชาวบ้านในพ้ืนที่ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะเข้าไปทําสวนป่าในพ้ืนที่น้ันๆ รวมถึงปัญหาการปลูก
ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติมีข้อจํากัดทางกฎหมายที่ไม่สามารถตัดไม้ในพ้ืนที่น้ีได้ 
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ออป. มีรูปแบบการดําเนินงานแบบ “ชุมชนสวนป่า” ที่สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมใน
การปลูกป่าและดูแลรักษาป่าโดยการจัดแบ่งพ้ืนที่ให้ประชาชนใช้เพ่ือหารายได้เพ่ิมเติม อีกทั้งแนวทางการ
ตัดไม้ของ ออป. ยึดหลักการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน ซึ่งให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ในพ้ืนที่สวนป่า 
ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และเลือกใช้รูปแบบการตัดไม้แบบการเลือกตัดบางส่วน (ร้อยละ 20-50 ของ
พ้ืนที่สวนป่า) โดยใช้ระยะเวลาการปลูกต้นไม้จํานวน 1-15 ปี เริ่มตัดไม้บางส่วนในปีที่ 15 และปลูก
ทดแทนใหม่ 

นอกจากน้ี ออป. มีความสนใจในการพัฒนาเคร่ืองมือทางการคลังในการดําเนินงานได้แก่ กองทุน
สวนป่า หรือพันธบัตรระยะยาว เป็นต้น และ ออป. มีการพัฒนาพ้ืนที่บางส่วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวกว่าแสนคนที่มาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักในพ้ืนที่สวนป่า 

อย่างไรก็ตาม ออป. มีอุปสรรคในการจะดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ ที่เป็นข้อจํากัดด้านกฎข้อบังคับ
ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีพ้ืนที่ดําเนินงานจํากัด ข้อจํากัดด้านทุน หรือปัญหาความร่วมมือกับประชาชน
ในพ้ืนที่ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

• ออป. ถูกกํากับจากหลายหน่วยงานท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการของ ออป. การ
ดําเนินการใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการฯ  

• การไม่มีเงินหมุนเวียนเพียงพอในระยะยาวสําหรับค่าจ้างแรงงานปลูกป่า จึงต้องการเพ่ิม
เงินทุนในการบริหารจัดการงานปลูกป่า 

• พ้ืนที่ปลูกป่ามีจํากัดและไม่สามารถขยายพ้ืนที่การปลูกสวนป่าออกไปได้ เน่ืองจากพ้ืนที่ที่
ได้รับจากกรมป่าไม้มีชาวบ้านเข้าไปครอบครองอยู่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการปลูกสวนป่าได้ 
ดังน้ันต้องมีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ันที่ป่าก่อน โดยถ้าได้รับเงินสนับสนุนในการจัดการ
ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนที่มีการบุกรุกเพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและดํารงชีวิตอยู่ได้ 

นอกจากน้ี ได้ทําการศึกษาข้อได้เปรียบของ ออป. ในการจัดต้ังเป็นองค์การมหาชน โดยถ้า
สามารถจัดต้ังเป็นองค์การมหาชน มีการกําหนดดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเป็นหน่วยงานดูแล
บริหารจัดการป่าอย่างย่ังยืน ซึ่งรวมการปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าอนุรักษ์ และทําให้มีศักยภาพในการหาเงิน
เพ่ือการจัดการพื้นที่ป่าเพ่ือทําสวนป่าเศรษฐกิจและเพื่อการอนุรักษ์ได้คล่องตัวมากขึ้น แต่การจัดต้ังเป็น
องค์การมหาชนของ ออป. ยังมีอุปสรรคของการจัดต้ัง ได้แก่ 
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• การจัดต้ังเป็นองค์การมหาชนต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องใช้เวลาในการดําเนินการ 
และการเตรียมความพร้อมของ ออป. โดยเฉพาะตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แต่อย่างไรก็ตาม 
ออป. ควรได้รับการปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการปลูกป่า ที่มุ่งเน้นการดําเนินการในพ้ืนที่ป่า
เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และเห็นด้วยที่จะเปลี่ยนไปเป็นองค์การ
มหาชนที่มีอํานาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แต่ยังขาดเคร่ืองมือในการดําเนินการ 

• ออป. ไมได้เป็นเจ้าของพ้ืนที่ป่าโดยตรง ต้องใช้พ้ืนที่ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ดังน้ัน จึงต้องมีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือปลูกสวนป่า ซึ่งบางพ้ืนที่ที่
ได้รับมีประชาชนอาศัยในพ้ืนที่ทําให้มีต้นทุนในการดําเนินการเพ่ิมขึ้น 

6.4 ปัจจัยส่งเสริมการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ 
ปัจจัยส่งเสริมในการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ให้ประสบความสําเร็จในประเทศไทย ได้แก่ 

ประการที่หน่ึง การมีการสนับสนุนทางการเมืองและทางนโยบาย การดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟูระบบนิเวศอย่างแท้จริง
และยังเป็นการเพ่ิมบทบาทของประชาชนในการดูแลพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศอีกด้วย แต่ความสําเร็จของ
พันธบัตรป่าไม้น้ันต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและข้าราชการเป็นอันดับแรก 

ประการที่สอง ความสําเร็จในการปรับรูปแบบขององค์กร จากการท่ีการศึกษานี้เสนอให้มีการ
เปลี่ยนสภาพองค์กรจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในปัจจุบันให้เป็นองค์การมหาชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
การดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ ดังน้ัน การปรับรูปแบบองค์กรให้ประสบความสําเร็จโดยองค์กรใหม่ต้องเป็น
องค์กรที่มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถขยายการดําเนินงานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ต้นนํ้าสําคัญๆ ได้ 

ประการที่สาม การดําเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนที่ครอบครองพ้ืนที่ป่าไม้ใน
ปัจจุบันด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจหันมาให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนอาชีพ และเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงใน
ชุมชนป่าไม้ตามแนวคิดของโครงการพันธบัตรป่าไม้ โดยโครงการพันธบัตรป่าไม้ต้องแสดงให้ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นได้ว่าการเข้าร่วมในชุมชนป่าไม้น้ันคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคนในชุมชนจะดีขึ้น
จริง ไม่ว่าจะเป็นในมิติของการหารายได้ ที่อยู่อาศัย ระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข หรือสภาพแวดล้อม
ทางสังคม 

อย่างไรก็ตาม แนวทางการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ต้องพิจารณาบริบทของสถานภาพของ
ประเทศด้วย โดยมีปัจจัยหลักในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนต้องคํานึงถึงปัจจัยทางด้านการเงินและ
การลงทุน เงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์และบริหารจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนอยู่ในระดับใด ถ้ามี
งบประมาณน้อยอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการทางการเงินในการดําเนินการพันธบัตร อีกทั้งการขาดการ
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เช่ือมโยงกับตลาดทุน ส่งผลให้การระดมทุนจากภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ เป็นไปด้วยความยากลําบาก 
ทั้งน้ี พันธบัตรป่าไม้เป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า โดยเน้นการระดมเงินลงทุนจาก
ภาคเอกชนเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ หัวใจสําคัญของการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้อยู่ที่รายได้ที่เกิดจาก
ระบบนิเวศป่าที่ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืนและการทํากิจกรรมที่เก่ียวกับป่าไม้ 
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บทที่ 7 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

การดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ของประเทศไทย 

7.1 สรุปแนวทางการดําเนินพันธบัตรป่าไม้ 
การลดลงของพ้ืนที่ป่า หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากป่าไม้ไปเป็นรูปแบบอ่ืนๆ

อย่างรวดเร็ว จากปี พ.ศ. 2504 มีพ้ืนที่ป่า 171.0 ล้านไร่ (ร้อยละ 53.3 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ) และในปี 
พ.ศ. 2552 มีพ้ืนที่ป่า 107.6 ล้านไร่ (ร้อยละ 33.6) เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เสียสมดุลระบบนิเวศต้นนํ้า 
และนําไปสู่ปัญหานํ้าท่วม นํ้าแล้ง และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตาม การ
ดําเนินการโดยใช้ทรัพยากรและกลไกของรัฐในการปกป้องและบริหารจัดการของประเทศไทยยังมีข้อจํากัด
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า ดังน้ัน จึงมีแนวทางในการจัดเก็บรายได้จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการมีพ้ืนที่
ป่าไม้ ที่ทําหน้าที่เป็นแหล่งต้นนํ้า การอนุรักษ์ดินและนํ้า แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งกักเก็บ
และดูดซับคาร์บอน และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตามหลักการ PES ที่ผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย โดยการนํา
ระบบพันธบัตรป่าไม้มาใช้ในการระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาชนที่สนใจ โดยระบบนี้มี
การดําเนินการแล้วในประเทศชิลี และอีกหลายประเทศมีการศึกษารูปแบบการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้
เช่นเดียวกับประเทศไทย คือประเทศบราซิลและสหรัฐอเมริกา 

หลักการของพันธบัตรป่าไม้เกิดจากแนวคิดที่ผู้ได้รับประโยชน์จากป่าไม้เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนใน
การดูแล โดยการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าอย่างย่ังยืนน้ัน ต้องทําให้กลุ่มคนที่เก่ียวข้องกับป่าเกิดการเช่ือมโยงกัน 
และแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน คือ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากป่า กับกลุ่มคนผู้ดูแลรักษาพ้ืนที่ป่า โดยคนที่ใช้
ประโยชน์หรือได้ประโยชน์จากป่าต้อง “จ่าย” เพ่ือให้ผู้ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูป่าทํากิจกรรมที่ทําให้เกิดความ
สมดุลของระบบนิเวศป่า 

พันธบัตรป่าไม้จะเป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมโอกาสให้กับผู้สนใจที่ไม่มีโอกาสได้ลงมือปลูกต้นไม้ 
ฟ้ืนฟูสภาพป่า ได้เข้ามาลงทุนซื้อพันธบัตรป่าไม้ซึ่งเป็นพันธบัตรระยะยาวโดยมีผลตอบแทนคือดอกเบ้ีย 
และมากกว่าน้ันการลงทุนพันธบัตรป่าไม้ในภาคเอกชนยังเป็นเคร่ืองมือสร้างภาพลักษณ์องค์กรในการ
ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหน่ึง แนวทางการดําเนินงานของพันธบัตรป่าไม้คือ การนําเงินที่
ได้จากการซื้อพันธบัตรไปใช้ในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ ด้วยการปลูกป่า และบํารุงรักษาป่าอย่างเป็น
รูปธรรม เน่ืองจากที่ผ่านมาการปลูกป่าตามภารกิจของหน่วยงานหรือตามโครงการในวาระพิเศษต่างๆ ที่
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หน่วยงานภาครัฐและเอกชนพยายามดําเนินการน้ันยังมีข้อจํากัดในการดําเนินการดูแลรักษาพื้นที่ป่าและ
ขาดความต่อเน่ืองทําให้ไม่สามารถฟ้ืนคืนสภาพป่าได้รวดเร็วเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ป่าซึ่งถูกทําลายอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด้านรายได้ในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้จากการลงทุนซื้อพันธบัตรป่าไม้ของผู้ลงทุนที่สนใจ กําหนดให้
นําเงินไปใช้เพ่ือทํากิจกรรมในการดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าใน 3 รูปแบบ คือ 1) การเพ่ิมการคุ้มครองไม่ให้มีการ
ลักลอบตัดไม้ในพ้ืนที่ป่าที่สมบูรณ์ 2) การจัดหาหรือชดเชยพ้ืนที่ใหม่ในการทําอาชีพทดแทนในพ้ืนที่ป่าที่มี
การบุกรุกโดยชาวบ้านที่ยากจน และ 3) การปลูกป่าทดแทนและจัดระบบการปลูกป่าที่เหมาะสมและ
สามารถเพ่ิมมูลค่าได้ในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม 

สําหรับด้านรายจ่ายหรือผลตอบแทนของผู้ซื้อพันธบัตรสามารถจัดเก็บได้จากหลายแหล่งซึ่ง
สามารถคํานวณมูลค่าได้ ได้แก่ 1) รายรับจากการทําไม้อย่างย่ังยืน โดยประเมินปริมาณเน้ือไม้จากป่าที่
ปลูกขึ้นใหม่ และมีการตัดไม้หมุนเวียนแบบยั่งยืน และลดการนําเข้าไม้ ซึ่งทําให้มีรายได้จากการทําไม้อย่าง
ย่ังยืนในพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 2) รายรับจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยประเมินจาก
ความสามารถในการเก็บกักคาร์บอนในพ้ืนที่ป่าที่ปลูกเพ่ิม ซึ่งนําคาร์บอนเครดิตไปขายในตลาดคาร์บอน 3) 
รายรับจากประโยชน์ที่มีสภาพต้นน้ําดีขึ้น เช่น การเก็บค่านํ้าโดยหักจากราคาค่านํ้าปกติจากผู้ใช้นํ้ารายใหญ่
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการนํ้าในภาคประชาชนในช่วงฤดูแล้ง 4) รายรับจาก
งบประมาณด้านการป้องกันปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนร้อยละ 20 ของงบในการ
ป้องกันทั้งหมด ซึ่ง เงินที่ประหยัดได้ในการแก้ปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้งจะลดลงเมื่อสภาพป่ามีความสมดุล
มากขึ้น 5) รายรับจากการเก็บภาษีคาร์บอนจากการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงที่ผลิตจากฟอสซิล 6) รายรับจากการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ รายได้จากการเก็บค่าเข้าชมอุทยาน และค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับ
นักท่องเที่ยว และ7) รายรับจากงบประมาณการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า ซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณในการปลูก
ป่าและฟ้ืนฟูป่าของภาครัฐ 

อย่างไรก็ตาม การดําเนินการพันธบัตรป่าไม้เป็นเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยสร้างสมดุลให้กับ
ทรัพยากรป่าไม้ และนํามาใช้ระดมทุนจากนักลงทุนภาคเอกชนและประชาชนที่สนใจได้มากขึ้น ทั้งน้ีการ
ดําเนินการต้องสร้างกลไกท่ีเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง จึงต้องมีองค์การมหาชนมาบริหารจัดการ
เพ่ือสร้างแนวทางที่เป็นไปได้และไม่สร้างความขัดแย้ง เช่น ในพ้ืนที่ที่ต้องการปลูกเป็นป่าเศรษฐกิจไม่
จําเป็นต้องให้ชาวบ้านยากจนที่บุกรุกพ้ืนที่ป่าทําการเกษตรต้องย้ายออกแต่เปลี่ยนมาเป็นการจ้างเป็น
แรงงานปลูกป่าแทน ทําให้ชาวบ้านไม่ต้องสูญเสียรายได้และไม่กลับไปบุกรุกป่าเพ่ือทําการเกษตรเหมือน
เช่นเดิม อีกทั้ง การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ควรเป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพและต้องสร้าง
ความสมดุลให้เกิดขึ้นด้วย เช่นการใช้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควรจัดการพัฒนาเป็นพ้ืนที่
ท่องเที่ยวในบางจุด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยมีการจัดโซน จัดระบบการจัดการท่องเที่ยวที่ไม่
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ทําลายธรรมชาติ และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เมื่อมีการกําหนดชัดเจนแล้ว ในบางพ้ืนที่ก็อาจเปิดให้
ภาคเอกชนประมูลไปทําได้ 

การประเมินมูลค่าผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้เบ้ืองต้น ตลอดอายุพันธบัตร 15 ปีที่ต้องเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าปลูก 1.05 ล้านไร่ ที่มีต้นทุนในการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าซึ่งการลงทุนจะมีต้นทุนลดลงเรื่อยๆ ตาม
สภาพป่าที่ดีขึ้นในแต่ละปี และมีรายรับจากประโยชน์จากการมีป่าไม้และระบบนิเวศป่าที่ดีขึ้น โดย
ผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้ตลอดอายุพันธบัตรจึงต้องมีความคุ้มค่า และสามารถนําไปจ่าย
ผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อพันธบัตรเมื่อครบกําหนดเวลาได้ ผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้เบ้ืองต้นแบ่ง
ออกเป็น 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 พบว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้สุทธิ ใน
พ้ืนที่ป่าปลูก 1.05 ล้านไร่ ระยะเวลา 15 ปี เท่ากับ – 6,038 ล้านบาท ซึ่งมีค่าติดลบ อย่างไรก็ตาม มูลค่า
รายรับของป่ายังไม่ได้รวมประโยชน์ทางอ้อมของทรัพยากรป่าไม้อีกหลายด้านเช่น แหล่งต้นนํ้าลําธาร 
แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแม้ทางเลือกน้ีจะไม่คุ้มค่าในการทําโครงการปลูกป่าอย่างไรก็ตามยัง
ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกป่าต่อไป ทางเลือกที่ 2 มีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทาง
การเงินของป่าไม้สุทธิ เท่ากับ 25,220 ล้านบาท ซึ่งการปลูกป่า 1.05 ล้านไร่ในระยะเวลา 15 ปี มีความ
คุ้มค่าในการระดมทุนเพ่ือจัดทําพันธบัตรป่าไม้ และทางเลือกที่ 3 มีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทาง
การเงินของป่าไม้สุทธิ เท่ากับ 25,457 ล้านบาท โดยรวมรายรับจากระบบนิเวศป่าไม้จากทั้ง 7 แหล่ง ซึ่ง
การปลูกป่า 1.05 ล้านไร่ในระยะเวลา 15 ปี มีความคุ้มค่าเช่นกัน 

นอกจากน้ี แนวทางการอนุรักษ์ป่าความย่ังยืนด้วยการต้ังองค์การมหาชนขึ้นดําเนินการ โดย
การศึกษาเสนอความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนสภาพองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ให้เป็นองค์การ
มหาชนที่มีภารกิจด้านการปลูกป่า มีกฎหมายเป็นของตนเอง สามารถออกพันธบัตรเพ่ือระดมทุนได้ และมี
การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การจัดต้ังองค์การมหาชนเพ่ือทําหน้าที่
ออกพันธบัตรยังมีความยุ่งยากและอุปสรรคในการดําเนินการซึ่งต้องใช้เวลานานในการจัดต้ัง 

• การเปรียบเทียบกับธนาคารต้นไม้ 

แนวทางการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้ เป็นการดําเนินการในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ภายใต้การ
ดูแลของรัฐ และมีหน่วยการดูแลเป็นพ้ืนที่ป่า แต่แนวทางของธนาคารต้นไม้ ซึ่งเน้นการปลูกในพ้ืนที่ของ
ตนเอง ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่กรรมสิทธ์ิชุมชน หรือพ้ืนที่ที่ผู้ใช้ที่ดินมีสิทธิการใช้ เช่น ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าต้นนํ้า
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ สปก. พ้ืนที่สวนป่า พ้ืนที่ดินของตนเองที่มีโฉนด หรือพ้ืนที่ป่าชุมชน และมี
หน่วยการดูแลเป็นรายต้นไม้ โดยการดําเนินการของธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ พ้ืน
ที่ดิน และต้นไม้ ซึ่งมีการจัดต้ังคณะกรรมการในการบริหารจัดการ ซึ่งต้องมีการลงทะเบียนต้นไม้เป็นสมุด
บันทึกเพ่ือบันทึกรายละเอียดต้นไม้ เช่น ช่ือเจ้าของ ขนาดพ้ืนที่ ความสูงและรอบวงต้นไม้ ปริมาณการกัก



รายงานฉบับสมบูรณ์: แนวทางการศึกษารูปแบบและการดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้สําหรับประเทศไทย 
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เก็บคาร์บอน การเพาะกล้าไม้ การบํารุงรักษา และการตรวจสอบต้นไม้ที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเน่ือง 
เป็นต้น ทั้งน้ี การดําเนินการธนาคารต้นไม้มีการกระจายในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารต้นไม้เน้นการปลูกในพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีอยู่เดิมของเจ้าของพ้ืนที่ ซึ่งเน้นการ
ปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ ซึ่งทําให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความ
สมดุลแก่ธรรมชาติอย่างย่ังยืน โดยไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ เป็นไม้ใช้สอยที่นําไปใช้ในการปลูกสร้างที่อยู่
อาศัย เครื่องเรือน เคร่ืองมือในการเกษตร รวมทั้งการนํามาทําเป็นเคร่ืองจักรสาน กระบุง ตะกร้าเพ่ือ
นําไปใช้นําครัวเรือน นําไปสู่การจําหน่ายเป็นรายได้ของชุมชน สําหรับไม้ฟืน นํามาเป็นเช้ือเพลิงของชุมชน 
เน่ืองจากชุมชนในชนบทต้องใช้ไม้ฟืนเพ่ือการหุงต้มปรุงอาหาร สร้างความอบอุ่นในฤดูหนาว รวมท้ังใช้ใน
การอบถนอมอาหาร สําหรับไม้กินได้ หรือไม้ผล สามารถนําใบ ดอก ผล มาเป็นอาหาร ทั้งการล่าสัตว์ป่า
เป็นอาหาร รวมท้ังพืชสมุนไพร ทั้งน้ี การปลูกต้นไม้ให้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ 1) การปลูกไม้ที่มีความ
เหมาะสมและมีคุณสมบัติที่ดีเพ่ือการใช้สอยและสามารถนํามาใช้เสริมสร้างอาชีพ โดยการวางแผนอย่างมี
ส่วนร่วมและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และหากมีการปลูกในปริมาณท่ีมากพอสามารถนํามา
เสริมสร้างอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 2) การนําไม้มาเป็นวัสดุเช้ือเพลิงพ้ืนฐานเพ่ือการหุงต้มปรุงอาหาร 
3) การปลูกไม้เพ่ือนํามาเป็นอาหารและสมุนไพร รวมทั้งสัตว์แมลงที่สามารถเก็บหาได้จากธรรมชาติ เป็น
การประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่ต้องการแล้วยังสามารถใช้เป็นสินค้าเสริมสร้างรายได้อีก
ทางหน่ึง และ 4) การปลูกต้นไม้เป็นพ้ืนที่ขยายมากเพ่ิมขึ้น และมีการปลูกเสริมคุณค่าป่าด้วยพันธ์ุต่างๆ ทํา
ให้เกิดความหลากหลายและเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ํา รวมทั้งก่อให้เกิดการอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ําลําธาร 

แนวทางของพันธบัตรป่าไม้ให้ความสําคัญกับการปลูกป่าในพ้ืนที่ของรัฐที่เป็นป่าอนุรักษ์และป่า
สงวนแห่งชาติที่มีการดูแลเป็นรายพื้นที่ป่า ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติโดยการปลูกในพ้ืนที่ป่า
เสื่อมโทรม และการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่ที่มีชุมชนอยู่กับป่า หรือมีการบุกรุกปลูกพืชเศรษฐกิจอยู่
แล้ว  ที่เน้นการปลูกไม้เช่นเดียวกับธนาคารต้นไม้ ซึ่งปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ดังกล่าวข้างต้น 
สําหรับการบริหารจัดการต้องมีองค์กรเข้ามาบริหารจัดการเพ่ือดูแลการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อ
พันธบัตร 

ทั้งน้ี การปลูกในพ้ืนที่ป่าที่มีชุมชนอาศัยอยู่ ดําเนินการส่งเสริมให้ผู้บุกรุกป่าปรับเปลี่ยนมาสร้าง
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่า เน่ืองจากการปลูกป่าได้สร้างอาชีพใหม่ในการทําหน้าที่ปลูกป่าและดูแลป่า
และมีรายได้เพียงพอในการดํารงชีวิต โดยไม่ต้องออกจากพ้ืนที่ ในระยะยาวคนเหล่าน้ีจะกลายมาเป็นผู้
ปกป้องดูแลพ้ืนที่ป่า และพันธบัตรป่าไม้ยังสามารถทําควบคู่ไปได้กับกิจกรรมปลูกป่าหรืออนุรักษ์ป่าอ่ืนๆ ที่
ดําเนินการอยู่แล้ว เช่นธนาคารต้นไม้ โดยธนาคารต้นไม้เน้นให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในพ้ืนที่ทํา
การเกษตรได้ แต่พันธบัตรป่าไม้เน้นการปลูกต้นไม้เพ่ิมในพ้ืนที่ป่าของรัฐที่เป็นป่าอนุรักษ์ และป่าสงวน
แห่งชาติ 
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7.2 ข้อเสนอแนะ 
การดําเนินการพันธบัตรป่าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและรักษาระบบนิเวศป่าไม้ที่เหมาะสมสําหรับบริบท

ของสังคมไทยควรมีองค์ประกอบที่สําคัญหลายประการ ได้แก่ ประการที่หน่ึง การดําเนินงานด้านพันธบัตร
ป่าไม้ต้องมีกฎหมายรองรับ และการจัดต้ังองค์กรกลางเพื่อทําหน้าที่ในการบริหารจัดการและการออก
พันธบัตรป่าไม้ และสร้างกลไกที่เป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีกฎหมายเป็นของตนเอง สามารถออก
พันธบัตรเพ่ือระดมทุนได้ที่ได้จากผู้ลงทุนไปสนับสนุนกิจกรรมในการปลูกป่า และดูแลรักษาป่าเพ่ือให้มีการ
ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และจ่ายผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนตามสัญญา อย่างไรก็ตาม การจัดต้ังองค์การ
มหาชนเพ่ือทําหน้าที่ออกพันธบัตรยังมีความยุ่งยากและอุปสรรคในการดําเนินการซึ่งต้องใช้เวลานานใน
การจัดต้ัง ประการที่สอง การดําเนินการที่เน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าเน่ืองจากป่าที่ถูกทําลายในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติส่วนมากมีคนครอบครองพ้ืนที่อยู่แล้ว โดยการปลูกป่าเพ่ิมที่เน้นรูปแบบที่ไม่ต้องย้ายคนออกจาก
พ้ืนที่แต่จ้างเป็นแรงงานในการปลูกและบํารุงรักษาป่า และให้มีส่วนร่วมในการรับรู้และแสดงความคิดเห็น
ในการดําเนินการ รูปแบบการดําเนินการปลูกป่าและการดูแลพ้ืนที่ป่าไม้ภายใต้การจัดการป่าชุมชน การ
ปลูกป่าเศรษฐกิจหรือการปลูกสวนป่า เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอในการดํารงชีวิต และให้บริการทางสังคมที่ดี
แก่ชุมชนในพ้ืนที่ รวมถึง การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพและสร้างความสมดุล
ให้เกิดขึ้นด้วย ประการที่สาม การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบปัจจุบันให้เอ้ืออํานวยต่อดําเนินการป่า
ไม้เชิงพาณิชย์เพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ และประการท่ีสี่ การจัดเก็บรายได้จากผู้ที่ได้
ประโยชน์จากการปลูกป่าหรือฟ้ืนฟูสภาพป่าดังรายละเอียดข้างต้น โดยผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้
ตลอดอายุพันธบัตรจึงต้องมีความคุ้มค่า และสามารถนําไปจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อพันธบัตรเมื่อครบ
กําหนดเวลาได้ โดยหลีกเลี่ยงการดําเนินการมีผลกระทบต่อกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ตํ่า  

อย่างไรก็ตาม การดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ให้ความสําคัญกับการจัดการพ้ืนที่ป่าที่อยู่ภายใต้การ
ดูแลของภาครัฐเพ่ือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าอย่างย่ังยืนต่อไป ดังน้ันควรมี
แนวทางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการพันธบัตรป่าไม้ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้ของไทยมี
ความก้าวหน้า การศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

1. ควรมีการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการดําเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทย 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าโครงการพันธบัตรป่าไม้มีความคุ้มค่าโดยรวมต้นทุนการดําเนินการเร่ิมต้น และ
ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการใช้ที่ดินในรูปแบบต่างๆ มาร่วมพิจารณา 
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2. ควรศึกษาแนวทางด้านกฎหมายในการจัดต้ังองค์การมหาชนในการดูแลจัดการพันธบัตรป่าไม้ 
และส่งเสริมหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ โดยการศึกษานี้เสนอการปรับเปลี่ยนสภาพองค์กร
เพ่ือให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นองค์การมหาชน โดยมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดําเนินงาน
ด้านการฟ้ืนฟูสภาพป่าและการออกพันธบัตรป่าไม้ รวมทั้งการยกร่างกฎหมายการจัดต้ังองค์การมหาชน
ใหม่ด้วย 

3. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบของชุมชนป่าไม้ที่เหมาะสมทั้งในด้านขนาดของพ้ืนที่ดําเนินการ การ
จ่ายค่าตอบแทน และการให้บริการของรัฐในรูปแบบต่างๆ โดยทําเป็นโครงการนําร่องและเป็นพ้ืนที่ป่า
ตัวอย่าง ซึ่งใช้พ้ืนที่ป่าประมาณ 2-3 หมื่นไร่ เพ่ือให้เห็นผลที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ ฐานะความ
เป็นอยู่ ระบบสาธารณสุข และการศึกษา และที่สําคัญรัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจน ไม่ทําให้ประชาชนเกิด
ความสับสน และไม่มั่นใจว่าจะมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร 

4. ควรมีการศึกษาถึงลักษณะ กลไก และขั้นตอนทางการเงินในการออกพันธบัตรป่าไม้อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม 

5. ควรมีการประชาสัมพันธ์แนวคิดพันธบัตรป่าไม้เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถ
เสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือให้การดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ของประเทศไทยมีรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และโครงสร้างของสังคมไทยอย่างแท้จริง 

6. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบปัจจุบันให้เอ้ืออํานวยต่อการค้าไม้ สําหรับการตัด
ไม้ การควบคุมการนําเคลื่อนที่ การครอบครอง การแปรรูปเพ่ือการค้า สําหรับไม้หวงห้ามโดยเฉพาะไม้สัก
และไม้ยาง และไม้นอกประเภทหวงห้าม เพ่ือให้การดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ประสบความสําเร็จ 

 




