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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

(มีชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร

กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง

เรยีบง่าย เพือ่จดุประกายให้เกดิการวิพากษ์

วิจารณ์

 “รายงานทดีอีาร์ไอ” มโีอกาสรบัใช้สงัคม

ไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อย่างไร

ก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและซับซ้อนขึ้น “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

จึงจะมาพบกับผู ้อ่านเป็นรายเดือน ด้วย

เนื้อหาท่ีแน่นกระชับ และน�าเสนอเรื่องราว

ต่างๆ อย่างเรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความ

สนใจใคร่รู้ของผู้อ่านทั่วไป 

 นอกจากน้ี จะมีการน�างานวิจัยจ�านวน

หนึ่งซ่ึงมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดท�าเป็น 

“รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับพิเศษ” เป็นครั้ง

คราวด้วย

รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 117
กรกฎาคม 2558

ที่มา: บทความน้ีอ้างอิงจากรายงาน “การ

ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการด้านการ

เงินการคลังของพื้นที่อนุรักษ์: กรณีเขต

ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่” เพื่อศึกษา

กลไกการเงินเพื่อจัดการระบบนิเวศในพื้นที่

อนุรักษ์ โดยปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ  

นั กวิ จั ยสถาบั น วิ จั ย เพื่ อก ารพัฒนา

ประเทศไทย ปี 2557 โดยโครงการวิจัย

นี้ ได ้รับการสนับสนุนจากโครงการเพ่ิม

ศักยภาพการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร ์

เพื่ อคงคุณค ่ าความหลากหลายทาง

ชีวภาพและระบบนิเวศ (Enhancing the  

Economics of Biodiversity and  

Ecosystem Services in Thailand/

South East Asia: ECO-BEST) ซึ่งเป็น

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก

สหภาพยุโรป รัฐบาลไทย รัฐบาลเยอรมัน 

และศูนย์วิ จัยสิ่งแวดล้อมเฮล์มฮอลซ์ท  

โดยมีผู้ด�าเนินการหลัก คือ องค์กรความ 

ร ่ วมมือระหว ่ างประ เทศของเยอรมัน 

(Deutsche Gesellschaft fuer Inter-

nationale Zusammenarbeit: GIZ) และ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สรุปและเรียบเรียง

ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ

บรรณาธิการบริหาร

จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 

กองบรรณาธิการ

วัฒนา กาญจนานิจ  

ออกแบบ

wrongdesign



3ฉบับที่ 117 กรกฎาคม 2558

กลไกการจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
ของพื้นที่อนุรักษ์ : 
กรณีเขตผืนป่าดง
พญาเย็น-เขาใหญ่

ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีพื้นที่อนุรักษ์

ครอบคลุมทั่วประเทศ 421 แห่ง ประกอบด้วยอุทยาน 

แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยาน เขตห้ามล่า

สตัว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรกุขชาต ิมจีดุประสงค์

เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในช่วงปี 2543-2557 มี

พ้ืนทีอ่นรุกัษ์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 ต่อปี โดยในปี 2543 มพีืน้ที่

อนรุกัษ์ 91,327 ตารางกโิลเมตร เพ่ิมเป็น 104,978 ตาราง

กิโลเมตร1 ในปี 2557 (รายงานข้อมูลสถิติ ปี 2543-2557 

ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) คิดเป็น

ร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ส่วนใหญ่เป็น

อทุยานแห่งชาตแิละเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า ซึง่ครอบคลมุ

พืน้ที ่99,128 ตารางกโิลเมตร หรอืคดิเป็นร้อยละ 95 ของ

พื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด 

1 พ้ืนท่ีอนุรกัษ์ยงัไม่ได้รวมพืน้ท่ีเตรยีมประกาศของกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์

ป่า และพันธุ์พืช
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ที่ผ่านมา รัฐมีแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์ป่า

โดยการบังคับใช้กฎหมายในการก�าหนดแนวเขตป่า

อนรุกัษ์ แหล่งเงนิหลกัในการสนบัสนนุการบรหิารจดัการ

พื้นที่อนุรักษ์มาจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสนับสนุน

การด�าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ป่า การป้องกันรักษา

ป่าและสัตว์ป่า และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคน

ที่เก่ียวข้องในการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ทั้งนี้พบว่าการ

จัดการพื้นที่อนุรักษ์เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมประสบปัญหาในพื้นที่หลายประการ 

ได้แก่ การบุกรุกพื้นที่ป่า ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 

ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ที ่การลกัลอบค้าสตัว์

ป่าและพันธุ์พืช รวมถึงข้อจ�ากัดของเงินสนับสนุนและ

เจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์โดยเฉพาะ

ในพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากเงินงบ

ประมาณจากภาครัฐแล้ว พื้นที่อนุรักษ์ยังมีเงินนอก

งบประมาณที่เป็นรายได้จากการท่องเที่ยว รวมถึงเงิน

สนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

และการสนับสนุนจากภาคประชาชน ซึ่งจากลักษณะ

ความแตกต่างของพื้นที่อนุรักษ์ดังกล่าว ท�าให้พื้นที่

อนุรักษ์แต่ละแห่งมีการบริหารจัดการ และรายรับในการ

บรหิารจัดการทีแ่ตกต่างกนั อย่างไรกต็าม นอกจากแหล่ง

งบประมาณหลักจากภาครัฐแล้ว ในการบริหารจัดการ

พื้นที่อนุรักษ์ยังคงมีความต้องการทรัพยากรเพื่อการ

จัดการเงินนอกงบประมาณ และความร่วมมือจากภาค

ส่วนต่างๆ เพือ่น�าไปสูก่ารบรหิารจดัการพืน้ทีอ่นรุกัษ์และ

การท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป

การประเมินช่องว่างทางการเงินการคลังของ

พื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทย พบว่าการจัดการพ้ืนที่

อนุรักษ์ของไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณและเจ้า

หน้าที่ในจ�านวนที่ค่อนข้างจ�ากัด โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ�า

ในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมดเฉลี่ย 3 คนต่อ 

1,000 แฮกแตร์ (6,250 ไร่ หรือ 10 ตร.กม.) (Prinyarat 

2012) และเงินใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์

เฉลี่ย 198 บาทต่อแฮกแตร์ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามขนาด

พื้นที่อนุรักษ์พบว่า พื้นที่ขนาดเล็กมีจ�านวนเจ้าหน้าที่ 4 

คนต่อ 1,000 แฮกแตร์ และมีเงินในการบริหารจัดการ 

417 บาทต่อแฮกแตร์ ส่วนพ้ืนที่ขนาดกลางและขนาด

ใหญ่มีจ�านวนเจ้าหน้าที่เพียง 1-2 คนต่อ 1,000 แฮกแตร์ 

และมเีงนิในการบรหิารจดัการเพยีง 61-189 บาทต่อแฮก

แตร์ จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่อนุรักษ์ส่วนหนึ่งมีจ�านวนคนและ

งบประมาณในเกณฑ์ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม จึง

ควรต้องได้รับการจัดสรรเพื่อเพิ่มจ�านวนเจ้าหน้าที่และ

เงนิงบประมาณให้เท่ากบัค่าเฉลีย่ เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพ

การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างเหมาะสม ในขณะที่

บางพืน้ทีม่จี�านวนคนและงบประมาณสงูกว่าค่าเฉลีย่ ซึ่ง

อาจต้องเร่งรัดให้มีการเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ และหา

มาตรการหรือกลวิธีให้พ้ืนที่อนุรักษ์เหล่านี้สามารถสร้าง

หรอืมรีะบบการเงนิการคลังของตนเอง อันจะเป็นการลด

ภาระทางการคลังของแผ่นดิน 

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ

บริหารจัดการด้านการเงินการคลังของพ้ืนที่อนุรักษ์ที่

เหมาะสม เพ่ือผลักดนัให้การดแูลรกัษาพ้ืนทีอ่นรุกัษ์เป็น

ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และเสนอรปูแบบการเงนิการคลงั

ที่จะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินซึ่งมีจ�ากัด โดยใช้

กรณศีกึษาผนืป่ามรดกโลกดงพญาเยน็-เขาใหญ่ โดยการ

ทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ของพื้นที่อนุรักษ์ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย 

และประเมินเพื่อน�าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการด้าน

การเงินการคลังในพ้ืนที่อนุรักษ์ของไทยให้มีความยั่งยืน 

โดยการวิเคราะห์โอกาสและข้อจ�ากัดของระบบการเงิน

การคลังของพื้นที่อนุรักษ์ตัวอย่าง ณ ผืนป่ามรดกโลก

ดงพญาเยน็-เขาใหญ่ ซึง่มเีอกลกัษณ์และเป็นทีส่นใจของ
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หลายๆ ฝ่าย มงีบประมาณเพือ่การท�างานจากส่วนทีเ่ป็น

เงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ รวมถงึข้อเสนอ

เพือ่พฒันาให้มีการน�าเครือ่งมอืเศรษฐศาสตร์มาใช้จดัการ

พื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งจะเป็นกลไกส่งเสริมความร่วมมือจาก

ภาคส่วนต่างๆ ได้ในคราวเดียวกันด้วย

การศกึษาเพือ่ประเมนิรปูแบบการบรหิารจัดการ

ด้านการเงนิการคลงัในพืน้ทีอ่นรุกัษ์นีใ้ช้วธิรีวบรวมข้อมลู

ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรภายในกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

พื้นที่อนุรักษ์ อันได้แก่ ส�านักอุทยานแห่งชาติ และส�านัก

อนุรกัษ์สตัว์ป่า ทัง้ฝ่ายก�าหนดแผนงานในส่วนกลาง และ

ส่วนผู้ปฏิบัติในภาคสนาม ณ ผืนป่ามรดกโลกดงพญา

เย็น-เขาใหญ่ ซึ่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวมถึงองค์กรเอกชนต่าง

ประเทศ กลุม่คน/ชมรมทีด่�าเนนิการหรือส่งเสริมกจิกรรม

ด้านการอนรัุกษ์พืน้ทีป่่าและสตัว์ป่า และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

รูปแบบการด�าเนินการด้านการเงินการคลังใน

ต่างประเทศ

ในการจัดการการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวใน

พืน้ทีต้่องอาศยัทัง้ทรัพยากรด้านการเงนิและบคุลากร ซึง่

แต่ละประเทศมีรูปแบบการจดัการด้านการเงนิจากแหล่ง

รายได้ที่หลากหลาย (Flores, M., Rivero, G., Leon, F., 

Chan et al. 2008) โดยพื้นที่อนุรักษ์ส่วนใหญ่ได้รับการ

จัดสรรเงินจากงบประมาณภาครัฐ และมีรายรับจากการ

ท่องเทีย่วเป็นรายได้เสรมิ อย่างไรกต็าม ในหลายประเทศ

พบว่าการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์มีเม็ดเงินจากงบ

ประมาณที่จ�ากัด และมีแนวโน้มการพัฒนาศักยภาพและ

การอนุรักษ์พื้นที่อนุรักษ์ลดลง (James, A.N., Green, 

M.J.B. and Paine, J.R. 1999) เมื่อเปรียบเทียบงบ

ประมาณที่จัดสรรให้พ้ืนที่อนุรักษ์ของประเทศต่างๆ 

แล้ว พบว่า ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา มีงบ

สนับสนุนการจัดการพื้นที่อนุรักษ์เฉลี่ย 2,058 เหรียญ

สหรฐัต่อตารางกโิลเมตร ขณะทีป่ระเทศก�าลงัพัฒนามงีบ

เพยีง 157 เหรยีญสหรฐัต่อตารางกโิลเมตร (James, A.N., 

Green, M.J.B. and Paine, J.R. 1999) ส�าหรับประเทศ

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ พบว่า มคีวามต้องการ

ทั้งเจ้าหน้าที่และงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหาร

จดัการพืน้ทีอ่นรุกัษ์เป็นไปอย่างยัง่ยนืได้ต่อไป (Castillo, 

Gem B. et al. 2011) ทั้งนี้ ที่มาของแหล่งเงินเพื่อการ

บริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทั่วโลกสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. แหลง่เงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรจากงบประมาณประจ�าป ี

  เงินงบประมาณประจ�าปี พบว่า เป็นแหล่งเงิน

หลักของพื้นที่อนุรักษ์ในทุกประเทศ เพื่อน�ามาบริหาร

จัดการ ดูแล รักษาพื้นที่อนุรักษ์ ในงานด้านการป้องกัน

และรักษาป่า การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
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จัดการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การพัฒนา

พื้นที่และก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในพื้นที่ 

แต่จ�านวนเงนิทีพ่ืน้ทีอ่นรุกัษไ์ดร้บัอาจมคีวามไมแ่นน่อน 

และไม่เป็นไปตามศักยภาพของการบริหารของพื้นที่

2. แหล่งเงินที่ได้จากกิจกรรมใช้ประโยชน์ ในพื้นที่

อนุรักษ์

การจัดเก็บรายได้จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์

ในพื้นที่อนุรักษ์เป็นหลักการของผู้ใช้เป็นผู้จ่าย (User 

Pay Principle) โดยผูใ้ช้ประโยชน์พืน้ทีอ่นรุกัษ์ต้องจ่ายค่า

ธรรมเนยีมและค่าบริการ หรือช�าระเงนิในรูปแบบอืน่ๆ ให้

กบัพืน้ทีอ่นุรักษ์เพือ่ให้ระบบนเิวศคงอยูแ่ละเป็นรากฐาน

ของสวัสดกิารคุณภาพชวีติทีดี่แก่สังคมโดยรวม เนือ่งจาก

การเข้ามาใช้พื้นที่ท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่

อนุรักษ์ จึงต้องน�าเงินจากผู้เข้าใช้พื้นที่เหล่านี้มาบ�ารุง

รักษาและพัฒนาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ

จัดจ้างให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพื่อให้ผู้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่

อนุรักษ์ได้ท�ากิจกรรมนันทนาการด้วยความปลอดภัย

และมีประสบการณ์ที่ประทับใจ โดยเกิดผลกระทบกับ

ระบบนิเวศและธรรมชาติน้อยที่สุด แหล่งรายได้หลักๆ 

ประกอบด้วย 1) รายได้จากการท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าเข้า

ชมอุทยาน ค่าบริการกิจกรรมในพื้นที่ เช่น การขึ้นหอดู

หรือส่องสัตว์ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ เช่น ค่าที่จอด

รถ ค่าสถานที่กางเต้นท์ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมร้าน

ค้า ค่าธรรมเนียมเรือท่องเที่ยว ค่าใบอนุญาตในการล่า

สัตว์และตกปลา ค่าเช่าหรือจ�าหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ

การนันทนาการ เช่น เพื่อการกางเต็นท์ เพื่อการสื่อสาร 

เพื่อการตกปลา และรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าของที่

ระลึก เอกสาร หรอืหนงัสอืด้านธรรมชาตวิทิยาและแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ เงินที่ได้จากการบริการ

และกจิกรรมการท่องเทีย่วเหล่านีจ้ะถูกจดัสรรไปเพือ่การ

ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงการ

บ�ารุงรักษาสิ่งอ�านวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย 

และระบบการให้ความรู้และสื่อความหมายธรรมชาติ 2) 

ค่าธรรมเนยีมการใช้ทรพัยากร ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการใช้

แร่ ภาษกีารล่าสตัว์ ค่าธรรมเนยีมผูใ้ช้ทรพัยากร เช่น การ

ออกใบอนุญาตการล่าสัตว์หรือการน�าไม้ออกจากพื้นที่

อนุรักษ์ที่อยู่ในที่ดินของเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) ค่าปรบั ได้แก่ การจดัเกบ็ค่าปรบัและการลงโทษทีเ่ป็น

ตวัเงนิอนัเกีย่วเนือ่งมาจากการกระท�าผดิกฎหมายทีเ่กีย่ว

กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ 4) ภาษีสิ่งแวดล้อม 

ได้แก่ การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือน�าส่วนหนึ่งของ

ภาษีที่จัดเก็บได้ไปใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ต่อไป และท�าให้ผู้ก่อมลพิษลดการใช้ทรัพยากรนั้น

3. แหล่งเงินที่ได้จากการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก

เงนิสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอกเพือ่ด�าเนนิ

กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ได้แก่ เงินบริจาคจากรายบุคคลที่ตระหนักถึงประโยชน์

หรอืบรกิารทีต่นได้รบัจากพืน้ท่ีอนุรักษ์ เงนิสนับสนนุจาก

รัฐบาลท้องถิ่น จากองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศ จาก

กลุ่มชุมชนในพื้นที่ จากบริษัทเอกชนที่ด�าเนินกิจกรรม

ด้านความรบัผดิชอบต่อสังคม หรือการร่วมลงทนุระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชนในการเข้าไปพัฒนาสิ่งอ�านวย

ความสะดวกหรือให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ 

เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ รวมถึงความช่วย

เหลอืจากองค์กรระหว่างประเทศทีเ่ป็นเงนิสนบัสนนุหรอื

เป็นการร่วมด�าเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร

ตามแผนงานเพื่อการอนุรักษ์ของประเทศน้ันๆ ส่วน

ใหญ่เงนิสนบัสนนุจากองค์กรระหว่างประเทศมกัให้ความ

ส�าคัญไปกับการอนุรักษ์ที่มีเป้าหมายร่วมในด้านการยก

ระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความยากจน เช่น การ

พฒันาการท่องเทีย่วในพืน้ทีอ่นรุกัษ์ทีม่คีวามเกีย่วโยงกบั

ปัญหาความยากจน โดยอาจเป็นการให้ทุนท�าโครงการ

ในลักษณะเป็นเงินให้เปล่า (Grant) กับประเทศก�าลัง

พัฒนา หรือช่วยเหลือในลักษณะการแปลงหนี้เพ่ือแลก

กับธรรมชาติ2

4. แหล่งเงินจากที่อื่นๆ

เงินสนับสนุนในการดูแลรักษาพื้นที่อนุรักษ์จาก

แหล่งอื่นๆ มีทั้งในส่วนที่เป็นการด�าเนินงานอย่างไม่

เป็นทางการและเป็นทางการ คือ มีระเบียบหรือข้อตกลง

รองรบัร่วมกนัระหว่างผูเ้กีย่วข้อง โดยเฉพาะผูจ่้ายเงนิกบั

ผู้รับเงิน ได้แก่

1. การสนับสนุนที่ไม่เป็นตัวเงิน เกิดขึ้นเมื่อ

ชุมชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่อนุรักษ์ได้รับ

ประโยชน์จากระบบนิเวศท�าให้มีความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ไม่เพียงท�าให้ชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ส�าคัญยังเป็นการลด

โอกาสการเกิดภัยคุกคามต่อพ้ืนที่อนุรักษ์ได้

เป็นอย่างดีด้วย ตัวอย่างของการสนับสนุน

เช่นนี้ได้แก่ การท�ากิจกรรมด้านการท่อง

เทีย่วเชงิอนรุกัษ์ของชมุชนในแนวเขตกนัชน

หรือทีอ่ยูบ่ริเวณใกล้พ้ืนทีอ่นรัุกษ์ เช่น การให้

บรกิารทีพ่กั บรกิารรถส่องสตัว์ บรกิารเรอืน�า

เที่ยว บริการนวด และการจ�าหน่ายสินค้า/

ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ส่งผล

ให้ชุมชนโดยรอบมีเศรษฐกิจและความเป็น

อยู่ดีขึ้น น�าไปสู่การตระหนักถึงความส�าคัญ

ของทรัพยากรป่าและมีการด�าเนินกิจกรรม

การอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่

พทิกัษ์ป่าเพือ่น�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์ร่วมกนั

อย่างยั่งยืนต่อไป

2. การจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริการจากระบบ

นิเวศ (Payment for Ecosystem Services: 

PES) ซึ่งเป็นหลักการผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้

จ่าย โดยพิจารณาจากประโยชน์ทางอ้อมหรอื

บรกิารทีม่นษุย์ได้รบัจากระบบนเิวศใน 4 ด้าน 

คือ

• การเป็นแหล่งต้นน�้าที่ให้ประโยชน์ในการ

ควบคุมปริมาณน�้าและรักษาคุณภาพน�้า 

2 การแปลงหน้ีเพ่ือแลกกับธรรมชาติ (Debt-for-nature swaps) เป็นรูป

แบบความช่วยเหลือระหว่างประเทศที่น�าไปสู่การดูแลรักษาพื้นที่อนุรักษ์ เช่น 

The Nature Conservancy และ World Wildlife Fund (WWF) จ่ายหนี้

ให้กับเจ้าหนี้ในราคาต�่ากว่าราคาจริง ซึ่งเป็นการน�าหนี้ส่วนหนึ่งของรัฐเปลี่ยน

เป็นเงินสกุลท้องถิ่นน้ันๆ และน�าเงินไปลงทุนในโครงการด้านการพัฒนา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในประเทศทีเ่ป็นหนี ้ทีม่กีารก�าหนดเงือ่นไข

การด�าเนินการอนุรักษ์ในประเทศนั้นๆ ซ่ึงรวมถึงการให้ความรู้และอบรมเจ้า

หน้าที่ เช่นประเทศโบลิเวียมีการแปลงหนี้เพื่อน�าเงินมาจัดท�าโครงการป้องกัน

สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น ท�าให้ช่วยลดภาระหนี้ให้กับประเทศก�าลังพัฒนา มี

การดูแลรักษาพื้นที่อนุรักษ์ และสร้างรายได้แก่ท้องถิ่น
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ป้องกันการพังทลายของดิน และป้องกัน

ไม่ให้เกดิน�า้ท่วมน�า้แล้ง มกีารด�าเนนิการ 

3 รูปแบบ คือ 1) การเก็บค่าใช้น�้าจาก

กลุ่มผู้ใช้น�้าเพื่อน�ามาจ่ายค่าตอบแทนให้

กับชุมชนที่ดูแลรักษาพื้นที่ต้นน�้า เพื่อให้

มีปริมาณและคุณภาพน�้าที่ดี เช่น การ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษา

พื้นที่ต้นน�้าในประเทศอินเดีย โดยการ

จัดตั้งกองทุนท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่ม

น�้า โดยการระดมทุนผ่านการบริจาคของ

ชุมชนและประชาชนเพื่อกิจกรรมในการ

ดูแลรักษาลุ่มน�้าของชุมชน การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรักษาพื้นท่ีต้นน�้าใน

ประเทศโคลัมเบยี โดยมกีารออกกฎหมาย

ให้โรงไฟฟ้าพลงัน�า้หกัเงนิรายได้ร้อยละ 3 

ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อน�าเงิน

ไปดูแลรักษาพ้ืนที่ต้นน�้าและรักษาความ

สะอาดในพ้ืนที่ และหักเงินลงทุนร้อยละ 

1 เพื่อท�ากิจกรรมป้องกันพื้นที่ป่าต้นน�้า 

2) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนให้กับเกษตรกรที่เลิกใช้สาร

เคมีก�าจัดศัตรูพืช การอนุรักษ์พันธุ์พืช

พ้ืนเมือง และการปลูกป่าในพ้ืนที่ท�าการ

เกษตร และ 3) การจดัตัง้กองทนุการใช้น�า้

เพ่ือน�าไปสนับสนุนชุมชนในการอนุรักษ์

พื้นที่ป่า เช่น ประเทศลาวมีการจัดตั้ง

กองทนุอนรุกัษ์พืน้ทีต้่นน�า้เพือ่ดูแลรกัษา

ป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
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• การเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน การจัดเก็บ

ค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด

ก๊าซเรือนกระจกหรือมลภาวะ เพื่อน�า

เงินมาท�ากิจกรรมการปลูกต้นไม้และการ

อนุรักษ์ป่าเพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน 

และน�าปริมาณคาร์บอนที่ลดได้จากภาค

ป่าไม้ไปขายในตลาดคาร์บอน เช่น ราย

ได้จากการค้าคาร์บอนเครดิตจากภาคป่า

ไม้ (Forest carbon emissions trading) 

แต่การด�าเนินการมีต้นทุนสูงในการเจรจา

ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อคาร์บอนเครดิต 

และมีความไม่ชัดเจนของผลประโยชน์ที่

ได้รับของผู้ซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาก

ระบบเศรษฐกิจในประเทศหรือระดับโลก

ไม่มีมาตรการทางกฎหมายบังคับให้ผู ้

ก่อมลภาวะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก

• การเป็นแหล่งอนุรักษ์ดินและน�้า พบว่า

มีรูปแบบการด�าเนินการที่แตกต่างกัน 

ได้แก่ 1) การยกเว้นหรือลดอัตราภาษี

ส�าหรบัเจ้าของทีด่นิทีอ่นรัุกษ์ดนิและน�า้ใน

พืน้ทีข่องตนเอง ซึง่ตนเป็นเจ้าของทีด่นิที่

มเีอกสารสทิธิใ์นการดแูลรกัษาระบบนเิวศ 

เช่น ในประเทศออสเตรเลยี แคนาดา และ

หลายประเทศในทวีปแอฟริกา 2) องค์กร

ภาครัฐและเอกชนจ่ายค่าตอบแทนให้กับ

ผู้ดูแลระบบนิเวศ 3) ผู้บริโภคจ่ายเงินซื้อ

สินค้าและบริการ ในราคาที่รวมต้นทุนใน

การฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ไว้

แล้ว 4) บริษัทผลิตยาจ่ายเงินเพื่อรักษา

พื้นที่ป่าที่มีทรัพยากรที่อาจน�ามาใช้ผลิต

ยาได้ และ 5) การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การใช้น�้าจากเกษตรกรรายใหญ่ในพื้นที่

เพื่อน�าเงินไปใช้ในการจัดการลุ่มน�้าบนที่

สูง เช่น การปลูกป่าทดแทน การควบคุม

การพังทลายของดิน การน�ามาซื้อที่ดินที่

มีความเสี่ยงต่อดินถล่ม

• การเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจาก

ระบบนิเวศและธรรมชาตินั้นๆ มีความ

สวยงามหรอืโดดเด่นทางกายภาพ (สภาพ

ทางภูมิประเทศที่พบเห็นหรือภูมิอากาศ

ที่สัมผัสได้) ทางชีวภาพ (พืชหรือสัตว์หา

ยาก/สสีนังดงาม/พฤตกิรรมน่าสนใจ) หรอื

ทางวัฒนธรรม (ความเชื่อ/ประเพณี/เรื่อง

ราว) เป็นที่ได้รับความน่าสนใจจนกลาย

เป็นแหล่งท่องเทีย่ว โดยมกีารด�าเนนิการ

จัดเก็บค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ

ท่องเทีย่วตามแหล่งท่องเทีย่ว กบัเจ้าของ

ทีด่นิทีร่กัษาความสวยงามของแหล่งท่อง

เที่ยว

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังในพื้นที่

อนุรักษ์ของประเทศไทย

กลไกการบริหารด้านการเงินการคลังของพื้นที่

อนุรักษ์ของประเทศไทยพบว่า แหล่งเงินเพื่อบริหาร

จัดการพ้ืนที่อนุรักษ์มีหลากหลาย ทั้งที่เป ็นเงินงบ

ประมาณและเงนินอกงบประมาณ ได้แก่ เงนิงบประมาณ

ประจ�าปี เงินรายได้ที่จัดเก็บจากกิจกรรมการเข้าใช้พื้นที่

เพือ่การท่องเทีย่วและกจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง หรอืได้รบัเงนิ

สนับสนุนจากองค์กรภายนอก ได้แก่ องค์กรเอกชนทั้ง

ในและต่างประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�าหรับ
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เงินนอกงบประมาณนั้น ส่วนมากเป็นเงินบริจาคที่ได้รับ

จากภาคเอกชน/ประชาชน เช่น กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ ใน

พื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่อนุรักษ์หลายแห่งได้รับ

เงนิเพือ่การจัดการเพยีงแหล่งเดียวคอืงบประมาณประจ�า

ปี ทั้งนี้ แหล่งเงินเพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ของไทยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แหล่งเงินจากงบประมาณประจ�าปี

ในปี พ.ศ. 2557 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีที่

จัดสรรให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ของไทย แบ่งหมวดเงิน

ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ งบบุคลากร (ค่าจ้างบุคลากร

ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ และ

สวัสดิการท่ีภาครัฐก�าหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่า

เช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร) งบด�าเนินงาน (ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) งบลงทุน (ค่า

ครภุณัฑ์ ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง) งบเงนิอุดหนนุ (รายจ่าย

ทีก่�าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ�ารงุหรอืเพือ่ช่วยเหลอื สนบัสนนุ

การด�าเนนิงานของหน่วยงาน) และงบรายจ่ายอืน่ โดยงบ

ด�าเนินการและงบลงทุนส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรให้เพื่อท�า

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากร

ป่าไม้และสตัว์ป่าในพืน้ท่ีอนุรักษ์ นอกจากน้ี ยงัมกีจิกรรม

ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวให้

มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม การ

พฒันาองค์ความรูใ้นการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไม้และ

สัตว์ป่า รวมถงึกจิกรรมด้านการเตรยีมพร้อมรองรบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศและภยัพบิติัธรรมชาตใินพ้ืนที่

อนรุกัษ์

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในการบริหาร

จัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืชได้รับจัดสรร พบว่าในช่วงปี 2546-2554 มีแนว

โน้มเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.8 ต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นงบ

ด้านบุคลากรในรูปเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างพนักงาน

ราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจ�า ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 50-60 ของงบประมาณทั้งหมด โดยพบ

แนวโน้มสัดส่วนการจ้างเหมางานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้วย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2556)

เมือ่พิจารณางบประมาณในการดแูลพ้ืนทีอ่ทุยาน

แห่งชาติและวนอุทยานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แผนปฏิบัติ

งานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�าปีของ

ส�านักอุทยานแห่งชาติมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 3.9 ต่อปี และมีสัดส่วนวงเงินประมาณร้อยละ 10 

ของงบประมาณทั้งหมดของกรมอุทยานฯ (ไม่รวมงบ

บุคลากรในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน) โดยส�านัก

อุทยานแห่งชาติมีแผนกิจกรรมในระดับพื้นที่อนุรักษ์

ดงันี ้กจิกรรมงานอทุยานแห่งชาต ิกจิกรรมท่องเทีย่วเชิง

อนุรักษ์ กิจกรรมงานแนวเชื่อมต่อผืนป่า และโครงการ

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า ทัง้นี ้กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์ได้รบัจดัสรรงบประมาณให้ในอตัรา
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ประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดในพื้นที่หนึ่งๆ 

เนื่องจากกิจกรรมนี้รวมถึงการเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยวและจ�าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่จ�านวนมาก จึง

เป็นงบจ้างเหมาพนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้บริการนักท่อง

เที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานนั่นเอง

ส�าหรับงบประมาณประจ�าปีของส�านักอนุรักษ์

สัตว์ป่าที่จัดสรรเพื่อการดูแลพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีแนวโน้มอัตราการขยายตัว

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ต่อปี และมีสัดส่วนวงเงินคิดเป็นร้อย

ละ 6.4 ของงบประมาณกรมอุทยานฯ ทั้งหมด (ไม่รวม

งบบุคลากรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์

ป่า) โดยส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่ามีแผนกิจกรรมในระดับ

พื้นที่อนุรักษ์ดังนี้ กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์

ป่า กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพและพฒันาการจดัการสตัว์

ป่า กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์

ธรรมชาติ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย และพัฒนาป่าไม้ 

กิจกรรมงานเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ 

และกจิกรรมโครงการตดิตามแก้ไขปัญหาช้างป่าและสตัว์

ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 

โดยร้อยละ 80 ของเงินงบประมาณประจ�าปีของส�านัก

อนุรักษ์ทั้งหมดเป็นการด�าเนินการในกิจกรรมการสงวน

และคุม้ครองสตัว์ป่า เนือ่งจากกจิกรรมนีต้้องใช้เจ้าหน้าที่

ในการเดนิลาดตระเวนพืน้ทีเ่พือ่การป้องกนัรกัษาป่าและ

การล่าสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานเพื่อแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าด้วย

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรงบประมาณประจ�าปี

ให้แก่พื้นที่อนุรักษ์แต่ละแห่ง มีเกณฑ์พื้นฐานและเกณฑ์

เสริมที่ฝ่ายแผนงานของทั้งสองส�านักงาน คือ ส�านัก

อุทยานแห่งชาติ และส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ถือปฏิบัติ

เพื่อการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับปริมาณงาน

และภารกิจที่รับผิดชอบ แต่เกณฑ์ดังกล่าวอาจยังไม่ถูก

ก�าหนดขึน้มาให้เป็นมาตรฐาน ยงัคงใช้ความช�านาญของ

ตัวบุคคลในการพิจารณาเป็นหลัก ส�าหรับส�านักอุทยาน

แห่งชาติมีความพยายามที่จะก�าหนดเกณฑ์จัดสรรงบ

ประมาณประจ�าปีในลักษณะที่เป็นเกณฑ์พ้ืนฐาน คือ 

จ�านวนหน่วยพิทักษ์ที่ตั้งอยู่ในแต่ละอุทยานแห่งชาติ 

ประกอบกับเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ได้แก่

• ขนาดพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ พื้นที่ของอุทยาน

แห่งชาติแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ใหญ่ กลาง และ

เล็ก หรือแบ่งตามล�าดับความส�าคัญของอุทยาน

แห่งชาติ ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาภาพ

รวมของส�านักอุทยานแห่งชาติ

• ความล่อแหลมของพื้นที ่ได้แก่ สถติจิ�านวนคดผีู้

กระท�าผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น คดีตัด

ไม้และลักลอบล่าสัตว์ป่า และระดับความรุนแรง

ของการบุกรุกพ้ืนที่ ผนวกกับลักษณะสัณฐาน

ของสภาพพื้นที่โดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 

เช่น ความยากง่ายของการเข้าถึง เช่น ที่ราบ ที่

เขาสูงชัน เป็นต้น

• ปัจจัยการจัดการอื่นๆ เช่น มีความส�าคัญทาง

ระบบนเิวศ เช่น มรดกโลกทางธรรมชาต ิภารกจิ

ที่ต้องด�าเนินการในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีหน่วยพิทักษ์ 

ประเภทของสัตว์ป่าที่อาศัยในพื้นที่หรือได้รับ

การดูแล และจ�านวนชุมชน/ประชากรที่อาศัย

อยู ่ตามแนวเขตหรือในพ้ืนที่อนุรักษ์ จ�านวน

นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมและจ�านวนจุดท่อง

เที่ยวในพื้นที่ จ�านวนเงินรายได้ที่จัดเก็บ รวมถึง

นโยบายของผู้บริหารแต่ละคนที่ให้ความส�าคัญ

กับประเด็นหนึ่งประเด็นใด

2. เงินรายได้ที่จัดเก็บตามกฎหมาย

นอกจากการได้รับเงินจัดสรรจากงบประมาณ
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ประจ�าปีที่มีอย่างจ�ากัดแล้ว อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ยังมีการจัดเก็บและ

ใช้จ่ายเงินรายได้ที่เก็บมาจากการให้บริการและกิจกรรม

ในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ระบุให้เงินรายได้ที่จัด

เก็บได้นี้เป็นเงินนอกงบประมาณ ท�าให้การจัดการพื้นที่

อนุรักษ์ทั้ง 3 ประเภทนี้เสมือนมีทุนส�ารอง มีส่วนช่วยลด

ช่องว่างของความต้องการเงินทุนเพื่อจัดการพื้นที่ได้ใน

ระดบัหน่ึง เงนิรายได้นีก้ฎหมายให้น�าไปใช้เพือ่การบ�ารงุ

รกัษาสิง่อ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว การจ้างเจ้า

หน้าที่เพื่อให้บริการ รวมถึงการเพิ่มโอกาสให้บุคลากรที่

เกีย่วข้องได้รับการพฒันาศกัยภาพเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การจัดการพืน้ทีอ่นรุกัษ์ให้ได้ผลดยีิง่ขึน้ด้วย รปูแบบและ

กระบวนการเก็บ การรักษา และการใช้เงินรายได้ของ

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่า

สัตว์ป่า ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้ 

1) การจัดเก็บและใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบ�ารุง

อุทยานแห่งชาติเป็นการด�าเนินการตามอ�านาจของ

กฎหมาย มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2504 และตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้

จ่ายเงนิเพือ่บ�ารงุรกัษาอทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2546 ทีร่ะบุ

ให้การจดัเกบ็และใช้จ่ายเงนิรายได้น้ีเป็นไปเพือ่ประโยชน์

ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา และพัฒนาอุทยานแห่งชาติ 

การศึกษาวิจัยทางวิชาการ การอ�านวยความสะดวกใน

การท่องเที่ยวและพักอาศัย การอ�านวยความปลอดภัย

และการให้ความรูแ้ก่นกัท่องเทีย่ว โดยรายได้ของอทุยาน

แห่งชาติเป็นกรรมสิทธิ์ที่กรมฯ ได้รับ เป็นเงินนอกเหนือ

จากงบประมาณรายจ่าย ลักษณะการจัดเก็บ แบ่งเป็น 6 

ประเภท คอื 1) ค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ในอทุยาน

แห่งชาติ ได้แก่ ค่าบริการเข้าชมพื้นที่ ส�าหรับบุคคล 

และพาหนะ 2) ค่าตอบแทนที่พักและอุปกรณ์ส�าหรับ

พัก ได้แก่ ที่พัก สถานที่กางเต็นท์ เช่าอุปกรณ์ ฯลฯ 3) 

ค่าธรรมเนียมส�าหรับการอนุญาตให้เข้าด�าเนินการใน

อุทยานแห่งชาติ หรือด�าเนินกิจกรรมในอุทยานแห่งชาติ 

เช่น การตั้งร้านค้า การน�าทัศนศึกษา ฯลฯ 4) ค่าเปรียบ

เทยีบปรบัส�าหรบัผูก้ระท�าผดิตามมาตรา 28 แห่งพระราช

บัญญัติอุทยานแห่งชาติ 5) เงินบริจาคจากนักท่องเที่ยว

เพ่ือบ�ารุงบ้านพักและเพ่ือสนับสนุนบริการด้านการท่อง

เที่ยว เช่น ไกด์น�าการเดินป่า บริการส่องสัตว์ บริการแช่

น�้าแร่ ที่เป็นรายได้เข้าพื้นที่อนุรักษ์ และ 6) เงินรายได้

อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานอุทยานแห่งชาติ เช่น 

ค่าธรรมเนยีมการเข้าไปถ่ายท�าภาพยนตร์ในอุทยานแห่ง

ชาติ และค่าธรรมเนียมการด�าน�้าลึก เป็นต้น โดยรายได้

อื่นๆ เป็นการจัดเก็บโดยมีระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ

ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปด�าเนินกิจการท่องเที่ยวและ

พักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2547

จ�านวนเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 

2557 รวมทั้งสิ้น 696.32 ล้านบาท พบว่าได้รับมาจากค่า

บรกิารเข้าอุทยานแห่งชาตมิากทีส่ดุ (ร้อยละ 84.93) รอง

ลงมาคอืค่าตอบแทนทีพ่กั (ร้อยละ 13.71) ช่วงเวลาทีเ่กบ็

รายได้ได้มากที่สุด คือ ธันวาคม (106.38 ล้านบาท) รอง

ลงมาคือ มกราคม (86.40 ล้านบาท) เดอืนทีเ่กบ็รายได้ได้

น้อยที่สุด คือ มิถุนายน (27.65 ล้านบาท) และกันยายน 

(32.73 ล้านบาท) อุทยานแห่งชาตทิีม่รีายได้มากทีส่ดุ คอื 

เขาใหญ่ (86.71 ล้านบาท) รองลงมาคือ เอราวัณ (77.35 

ล้านบาท) และมากเป็นอันดับสาม คือ ดอยอินทนนท์ 

(38.14 ล้านบาท) ขณะที่อุทยานแห่งชาติที่ประกาศแล้ว

จ�านวน 21 แห่งใน 147 แห่ง ยังไม่มกีารเกบ็เงนิรายได้เลย 

อัตราการเก็บค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

รายบคุคล มอัีตราสงูสดุ คือ คนไทย 80 บาท เดก็ 40 บาท 

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ 400 บาท เด็กชาวต่างชาติ 200 บาท 

ตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
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พันธุ์พืช เมื่อปี พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บค่า

บริการในแต่ละอุทยานแห่งชาติจะแตกต่างกันไปตาม

บริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่วนมากอยู่ในอัตราผู้ใหญ่ 40 

บาท เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ 200 บาท และเด็ก

ชาวต่างชาติ 100 บาท และอาจมีการประกาศลดหย่อน

หรือยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะไป เช่น ช่วงปีใหม่ที่ราชการ

ต้องการคืนความสุขให้ประชาชน หรือวันเด็กแห่งชาติ 

เป็นต้น การประกาศดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัของกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ที่

มคีวามแตกต่างกนัตามศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่ว เช่น 

จ�านวนแหล่งท่องเทีย่ว ความสวยงามและเอกลกัษณ์ของ

แหล่งท่องเที่ยว ความเปราะบางเสี่ยงต่อการเกิดผลกระ

ทบ และปัจจัยความพร้อมของบริการท่องเที่ยว 

ในการจัดเก็บและใช้จ่ายเงินรายได้ของอุทยาน

แห่งชาติเป็นไปตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่าย

เงินเพื่อบ�ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2546 โดยมี

คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือบ�ารุง

อุทยานแห่งชาติ เป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนด

กรอบนโยบายการใช้จ่ายรายได้เพื่อบ�ารุงอุทยานแห่ง

ชาติ การพิจารณาเห็นชอบแผนงาน/โครงการที่ขอใช้

เงินรายได้ การควบคุมการใช้เงินรายได้ และการก�าหนด

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแต่ละ

พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดสรร

เพื่อบ�ารุงรักษาอุทยาน 

หลักเกณฑ์พิจารณาเพื่อจัดสรรเงินรายได้

อุทยานแห่งชาติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่ง

ชาติฯ ที่ ทส. 0901.6/4073 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 

สรุปคือ เมื่ออุทยานแห่งชาติหนึ่งๆ จัดเก็บรายได้มา

จ�านวนหนึ่งจะต้องน�าส่งเงินทั้งหมดเข้าไปที่กรมอุทยาน

แห่งชาติ ในวงเงินรวมจากทุกอุทยานแห่งชาติ กรม

อุทยานแห่งชาติฯ จะจัดสรรร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมด

ให้แก่องค์การบริหารส่วนต�าบล วงเงินที่เหลือนั้นคณะ

กรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ จะพิจารณา

อนุมัติโครงการต่างๆ เป็นกรณีไปโดยที่แต่ละอุทยาน

แห่งชาติมีเอกสิทธิ์ในการเสนอโครงการขอใช้เงินรายได้ 

ในวงเงินร้อยละ 15 ของรายได้ที่อุทยานแห่งชาตินั้นๆ 

น�าส่งกรม เพื่อน�ากลับมาบริหารงานการบริการนักท่อง

เที่ยวให้มีประสิทธิภาพ ในส่วนที่เหลือของทั้งหมด (ร้อย

ละ 80) คณะกรรมการพจิารณาการใช้จ่ายเงนิรายได้ฯ จะ

พิจารณาโครงการหรือค�าขอต่างๆ ทั้งจากส่วนกลางและ

อุทยานแห่งชาติต่างๆ โดยจัดสรรเงินที่เหลือเป็น 3 ส่วน 

คอื เพือ่การบ�ารงุรกัษาอทุยานแห่งชาตใินภาพรวม (ร้อย

ละ 50) เพื่อการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 10) และเพื่อ

ส�ารองไว้ส�าหรับโครงการที่ส�าคัญเร่งด่วน (ร้อยละ 20) 

2) รายได้ของเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าและเขตห้ามล่า

สตัว์ป่ามกีารจดัเกบ็รายได้เฉลีย่ปีละประมาณ 20 ล้านบาท

จากการจดัเกบ็รายได้ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าและเขตห้าม



16 รายงานทีดีอาร์ไอ

ล่าสตัว์ป่าจ�านวน 32 แห่ง (ข้อมูลสถติิรายได้ของเขตรกัษา

พันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าปี พ.ศ. 2550-2554 

ส�านักงานอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพนัธุพ์ชื) ส่วนใหญ่เป็นการจัดสรรเพื่อบริหารจัดการ

ภายในและเพือ่บ�ารุงรกัษาเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าและเขต

ห้ามล่าสตัว์ป่า โดยเงินรายได้จากการท่องเท่ียวมีแนวโน้ม

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

การจัดเก็บเงินรายได้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ้างอิงตามระเบยีบกรมป่าไม้ว่าด้วย

การเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้า

หน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 

ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และประกาศกรมป่าไม้ 

ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เรื่องการก�าหนดอัตรา

ค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ให้บริการหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ ์สัตว์

ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า3 และตามระเบียบกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ว่าด้วยการเก็บ

รักษาและการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนใน

การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวก

ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และ

เงินที่มีผู ้บริจาคเพื่อบ�ารุงเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าหรือ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2546 การจัดเก็บเงินรายได้ใน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ได้แก่ ค่า

บริการส�าหรับการเข้าชมส�าหรับบุคคลและยานพาหนะ 

ค่าบริการการใช้สถานที่หรือที่พัก และฉบับประกาศใหม่ 

พ.ศ. 2549 โดยให้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพจิารณาการ

ใช้จ่ายเงนิรายได้เพ่ือบ�ารงุเขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าหรอืเขต

ห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อก�าหนดกรอบนโยบายการใช้จ่ายเงิน

รายได้ พิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอใช้เงิน และการ

ก�าหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้ ทั้งนี้ 

ส�าหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่

ไม่มีการจัดเก็บรายได้สามารถจัดเก็บในรูปแบบของการ

บริจาคจากการใช้บริการในพื้นที่

3. เงินบริจาคเมื่อได้ใช้บริการจากพื้นที่อนุรักษ์ 

นอกเหนือจากพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้ง 3 ประเภทข้าง

ต้นแล้ว ภายใต้การบริหารงานของกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังมีพื้นที่อนุรักษ์อีก 4 ประเภทที่

ไม่มีระเบียบให้มีการเก็บค่าบริการ นั่นคือ 

• วนอุทยาน มีเป้าหมายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

จากระบบนิเวศป่าไม้

• สวนรกุขชาต ิมเีป้าหมายเพ่ือรวบรวม เกบ็รกัษา 

และให้การศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ท้องถ่ิน ไม้หา

ยาก

• สวนพฤกษศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและ

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชพรรณ ทั้งที่เป็นพันธุ์ไม้

ในถิ่นและต่างถิ่น

• ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า หรือสถานีส่ง

เสริมและพัฒนาการอนุรักษ์สัตว์ป่า มีเป้าหมาย

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติศึกษาด้านระบบ

นิเวศและสัตว์ป่า

ดังนั้น การจัดเก็บรายได้จากการเข้าใช้บริการ

ในพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้ง 4 ประเภทข้างต้น (ไม่รวมสวน

พฤกษศาสตร์ภายใต้การบริหารขององค์การสวน

พฤกษศาสตร์) จึงพบในรูปแบบของการได้รับเป็นเงิน

3 เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าและเขตห้ามล่าสตัว์ป่า เริม่ต้นด�าเนินการจดัเกบ็รายได้

ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ�านวน 23 แห่ง ซึ่งในปัจจุบัน

มีการจัดเก็บรวมทั้งสิ้น 32 แห่ง
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บริจาคแก่พื้นที่อนุรักษ์ในบางแห่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับความ

ประสงค์และเจตจ�านงของผู้ที่เข้าไปใช้บริการจากพื้นที่

อนุรักษ์นั้นๆ การบริจาคนี้มีทั้งในรูปตัวเงินและอุปกรณ์

เครื่องใช้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการหรือการให้

บรกิารในพืน้ทีอ่นรุกัษ์ กลุม่ผูใ้ช้บรกิารและบรจิาคมหีลาก

หลาย เช่น สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วน

ราชการอืน่ หรอืองค์กรภาคเอกชน และกลุม่คนหรอืชมรม 

ประเภทกิจกรรมที่มีการขอใช้บริการมีหลายรูปแบบ 

เช่น การจัดค่ายเยาวชน ค่ายเรียนรู้ การจัดประชุม หรือ

ท�ากิจกรรมกลุ่มของหน่วยงาน โดยจะบริจาคเงินให้แก่

พื้นที่อนุรักษ์เหล่านี้บ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจริงในการท�า

กิจกรรม เช่น ค่าอาหาร และบ�ารุงรักษาสิ่งอ�านวยความ

สะดวกตามก�าลังทรัพย์ 

กระนั้นก็ตาม เงินบริจาคเหล่านี้มีจ�านวนไม่มาก

เพียงพอที่จะเป็นงบลงทุนในการซ่อมแซมหรือพัฒนา

ให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครันทันสมัย และ

ไม่เพียงพอที่จะน�าไปใช้เพื่อการสรรหาและตอบแทน

ให้แก่บุคลากรด้านนิเวศวิทยาได้อย่างต่อเนื่อง ท�าให้

ประสิทธิภาพเทียบเคียงกับการให้บริการจากอุทยาน

แห่งชาติไม่ได้ ที่ส�าคัญคืองบประมาณรายจ่ายของภาค

รัฐที่ให้แก่พื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 4 ประเภทนี้มีจ�ากัดมากและ

ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นงบลงทุนเพื่อพัฒนาหรือบ�ารุง

รักษาสิ่งอ�านวยความสะดวกในพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างต่อ

เน่ือง ท�าให้พบว่าในบางสถานทีม่สีิง่อ�านวยความสะดวก

ไม่พร้อมใช้งาน และที่น่าเป็นกังวลมากอีกประการหนึ่ง 

คือ จ�านวนบุคลากรในพื้นที่เหล่านี้มีจ�ากัดมาก และขาด

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

โดยปกติแล้วจะมอีตัราก�าลงัทีเ่ป็นข้าราชการเพยีง 1 ท่าน 

และมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นสัญญาจ้างชั่วคราวไม่เกิน 20 คน 

จากการศึกษายังพบว่า ส่วนมากแล้ว ข้าราชการเพียง 

1 ท่านนั้นๆ รับผิดชอบดูแลพื้นที่มากกว่า 1 แห่ง หรือ

ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์เหล่านี้อีก

หน้าที่หนึ่ง 

4. เงินสนับสนุนจากองค์กรภายนอก

เงินสนับสนุนจากองค์กรภายนอกที่เป็นองค์กร/

กลุ่มด้านการอนุรักษ์ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการด�าเนิน

การของเจ้าหน้าที่ในการอนุรักษ์พื้นที่และความหลาก

หลายทางชีวภาพ ในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ

ท�างาน การอบรมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และรอบนอก การก่อสร้างสิ่ง

ก่อสร้างเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น เส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติ มีมาจากหลากหลายองค์กร/กลุ่ม ได้แก่ 

1) เงินสนับสนุนจากจังหวัด หรือองค์กรภาครัฐในท้อง

ถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนต�าบล ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเพื่อการ

ลงทนุ เป็นการสร้างสิง่ก่อสร้างเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ในพื้นที่ ทั้งนี้ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่นจะได้รับจ�านวน

มากหรือน้อยขึ้นกับศักยภาพและทักษะการประสาน

งานของหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์นั้นๆ 2) เงินสนับสนุนจาก

องค์กรภาคเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น 

มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณ

พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิช่วย

ชวีติสตัว์ป่าแห่งประเทศไทย องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลก

สากล มูลนิธิฟรีแลนด์ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า และเงิน

สนับสนุนที่เป็นโครงการร่วมที่มีเป้าหมายและก�าหนด

เวลาชดัเจน เช่น โครงการเร่งเสรมิความยัง่ยนืระบบพืน้ที่

คุม้ครองประเทศไทย (CATSPA) ซึง่เป็นโครงการร่วมทนุ

ของรฐับาลไทยและกองทนุสิง่แวดล้อมโลกผ่านการก�ากบั

โครงการของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) 

โครงการเพ่ิมศกัยภาพการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพือ่

คงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
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(ECO-BEST) ซึง่เป็นโครงการร่วมทนุระหว่างรฐับาลไทย 

สหภาพยุโรป และรัฐบาลเยอรมัน และโครงการพัฒนา

แนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศ (BCI) ซึ่งเป็นเงินลงทุนจาก

ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย 3) เงินสนับสนุนการด�าเนิน

โครงการและเงินบริจาคภาคเอกชน ได้รับมาจากภาค

เอกชนทั้งขนาดเล็กและใหญ่ที่มีนโยบายด�าเนินกิจกรรม

ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) และ 4) เงนิบรจิาคและอาสา

สมัครในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าของภาคประชาชน ที่

ด�าเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ใน

พื้นที่อนุรักษ์

5. แหล่งรายได้ที่เกิดขึ้นนอกภาครัฐ

แหล่งรายได้ที่เกิดขึ้นนอกภาครัฐนี้เป็นเงินราย

ได้ที่ชุมชนหรือเอกชนที่อาศัยอยู ่บริเวณใกล้พื้นที่ป่า

อนุรักษ์ ซึ่งมีรายได้จากการได้รับประโยชน์จากการมีอยู่

ของพื้นที่อนุรักษ์ เช่น การเป็นผู้ด�าเนินกิจการที่พัก ร้าน

อาหาร/เครื่องดื่ม บริการพาเดินน�าเที่ยว บริการพาหนะ

น�าเที่ยว บริการเพื่อท�ากิจกรรมนันทนาการ เช่น เดินป่า

ทางไกล ส่องสตัว์ แล่นเรือ ขีช้่าง ล่องแก่ง บริการให้ความ

รู้ด้านธรรมชาติวิทยาหรือวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น การ

จ�าหน่ายสินค้า/ของที่ระลึก การดูแลและเฝ้าระวังความ

ปลอดภัย เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับการมี

อยู่ของพื้นที่อนุรักษ์ก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน มีเงินทุน

ไหลเข้าสู่พื้นที่ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับ

คณุภาพชวีติของประชาชนในพืน้ที ่ส่งเสรมิให้มกีารน�ามา

ใช้และสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่วตัถดุบิในพืน้ที ่กจิกรรมเหล่า

นี้จะท�าให้ชุมชนมีทางเลือกมากขึ้นในการสร้างรายได้ มี

ความภาคภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม

ของพื้นที่ตน และตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการ

อนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า 

แหล่งรายได้ในส่วนนี้ยังไม่มีการศึกษา รวบรวม หรือ

ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ 

การเงินการคลัง ณ ผืนป่ามรดกโลกดงพญา

เย็น-เขาใหญ่

ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่เป็นมรดก

ทางธรรมชาติแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ได้รับการข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) 

ในปี พ.ศ. 2548 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,199 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบขึ้นด้วยพื้นที่อนุรักษ์ขนาดใหญ่ 5 แห่งที่มีระบบ

นิเวศติดต่อกัน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน

แห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่ง

ชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าดงใหญ่ มี

ชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบจ�านวน 58 ต�าบลใน 22 อ�าเภอใน 

6 จังหวัด คือ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี 

สระแก้ว และบุรีรัมย์ (รูปที่ 1) เป็นผืนป่าอนุรักษ์ระบบ

นิเวศตามธรรมชาติที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ความหลาก

หลายทางชีวภาพทั้งนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าที่หายาก

และใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่

สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส�าคัญของ

ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แนวรอบผนืป่ามรดกโลกแห่งนีบ้างช่วงอยูต่ดิต่อ

กับระบบนิเวศป่าไม้ขนาดย่อมหลายผืน ได้แก่ เขตห้าม

ล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล�านางรอง ศูนย์

ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อน

เส้า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาภูหลวง ซึ่งพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง

นี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และ

ยังเกือบเช่ือมต่อกับระบบนิเวศป่าเต็งรังของสถานีวิจัย

สิ่งแวดล้อมสะแกราช ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่
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สงวนชีวมณฑลแห่งยูเนสโก (UNESCO Biosphere 

Reserve) ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นอกจาก

นั้นบางส่วนเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวที่บริหารงาน

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชน เช่น 

น�า้ตกนางรอง ภายใต้การบริหารขององค์การบรหิารส่วน

จงัหวดันครนายก และน�า้ตกวงัตะไคร้ ภายใต้การบรหิาร

ของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เป็นต้น

ภัยคุกคามหลักของผืนป่ามรดกโลกดงพญา

เย็น-เขาใหญ่ คือ การลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า โดย

เฉพาะชนิดไม้และสัตว์ที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ การ

ใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติทั้งในและโดย

รอบพื้นท่ีโดยไม่ค�านึงถึงส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

กิจกรรมการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศป่าต้นน�้าไปเป็นการ

ใช้ที่ดินแบบอื่นๆ เช่น เป็นแปลงเกษตรเชิงเดี่ยว พัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นที่ตั้งชุมชน เป็นต้น ความ

เสือ่มโทรมจากการจบัจองทีด่นิและเปล่ียนประเภทการใช้

ทีด่นิอย่างไม่ตระหนกัถงึผลกระทบในภาพรวม ส่งผลกระ

ทบต่อการลดลงและเสื่อมคุณภาพของถิ่นอาศัยของสัตว์

ป่า ท�าให้สตัว์ป่าต้องออกหาอาหารนอกเขตพืน้ทีอ่นรุกัษ์ 

น�าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า ภัยคุกคามที่

ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ การปล่อยน�้าเสีย สารเคมีปน

เปื้อนในแหล่งน�้า การไม่จัดการของเสียหรือขยะอย่าง

ถูกวิธี ไม่ว่าจะเป็นของเสียหรือสารเคมีเพ่ือการเกษตร

หรือการก่อสร้างเมือง-ชุมชน ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

ของคณุภาพป่าต้นน�า้ การเกบ็น�า้ไว้ในดนิมไีด้น้อยลง ใน

หน้าแล้งปริมาณน�้าตามห้วย หนอง และบ่อน�้าซับ เกิด

ภาวะขาดแคลนน�้าส�าหรับการเกษตรและการใช้น�้าของ

ธุรกิจท่องเที่ยว

ที่มา: ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
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จากการศึกษาพบว่า ผืนป่ามรดกโลกดงพญา

เย็น-เขาใหญ่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายเงนิประจ�าปี โดยกรมอทุยานแห่งชาตฯิ ได้

เพ่ิมงบประมาณให้แก่กลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขา

ใหญ่ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดตั้งและ

บริหารงานของส�านักงานมรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่ม

ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นอกจากนี้เงินรายได้ที่จัดเก็บ

จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ พบว่า เป็นรายได้จากอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่แห่งเดียวถึงร้อยละ 95 ของทั้งหมดใน

ผืนป่ามรดกโลก จึงเห็นได้ว่า แม้ว่าอุทยานแห่งชาติอีก 

4 แห่งจะมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบการท่องเทีย่วทีเ่หมาะสมขึน้ในอทุยานแห่งชาตทิบั

ลาน ตาพระยา และปางสีดา กระนั้นก็ตาม งบประมาณ

ที่จัดสรรให้แก่ผืนป่ามรดกโลกฯ นี้เป็นการปฏิบัติงาน

ในภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามมากกว่าการ

ท�างานด้านการให้บริการการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ การศึกษาพบว่า ผืนป่ามรดกโลก

ดงพญาเย็น-เขาใหญ่มีองค์กร/หน่วยงานหลากหลายรูป

แบบที่เข้ามาสนับสนุนและร่วมด�าเนินการเพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่า ทั้งจากงบ

ประมาณของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดัง

นัน้ รปูแบบการบริหารจดัการด้านการเงนิการคลงัของผนื

ป่ามรดกโลกนีจ้งึมคีวามหลากหลายและมาจากแหล่งเงนิ

สนับสนุนที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. งบประมาณจากภาครัฐส่วนกลาง

หน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานหลักบริหาร

จัดการผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่คือ กรม

อทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธ์ุพชื โดยได้รับจดัสรรงบ

ประมาณประจ�าปีผ่านหน่วยงานย่อยในสงักดักรมฯ หลาย

หน่วย ซึ่งสามารถแบ่งหน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณ

ออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) หน่วยงานที่ใช้พ้ืนที่เป็น

หลกั (Area based approach) ได้แก่ อทุยานแห่งชาต ิคอื 

เขาใหญ่ ทับลาน ปางสีดา และตาพระยา เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า คือ ดงใหญ่ และ 2) หน่วยงานที่ใช้ภารกิจเป็น

หลัก (Function based approach) ซึ่งเป็นงานสนับสนุน

การด�าเนินงานของพื้นที่อนุรักษ์ โดยที่ตั้งของหน่วยงาน

สนบัสนนุเหล่านีอ้าจอยูด้่านในหรอืด้านนอกพืน้ทีอ่นรุกัษ์

กไ็ด้ อาทเิช่น หน่วยจดัการต้นน�า้ห้วยโสมง สถานคีวบคมุ

ไฟป่า (จังหวัดต่างๆ) ศูนย์วิศวกรรม โครงการพัฒนา

พื้นที่ราบเชิงเขาป่าทับลาน โครงการพัฒนาพื้นที่ราบ

เชิงเขาป่าโคกสูง ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าวังมืด 

เป็นต้น นอกจากนี ้บางช่วงของพ้ืนทีร่อบนอกของผนืป่า

มรดกโลกฯ มรีะบบนเิวศทีเ่ช่ือมต่อกบัหน่วยงานทีด่�าเนนิ

งานที่ใช้พื้นที่เป็นหลักภายใต้การบริหารจัดการของกรม
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อุทยานแห่งชาติฯ อีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ เขตห้ามล่า

สตัว์ป่าเขาแผงม้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล�านางรอง และศนูย์

ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อน

เส้า (รูปที่ 2) และเชื่อมต่อกับระบบนิเวศที่อยู่ในความ

ดแูลของหน่วยงานอืน่ เช่น เขตสงวนชวีมณฑลสะแกราช 

ภายใต้การบริหารจดัการของส�านกังานวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

งบประมาณปกติจากภาครัฐที่จัดสรรให้แก่พื้นที่

อนุรักษ์ 5 แห่งที่เป็นแกนกลางของผืนป่ามรดกโลกดง

พญาเย็น-เขาใหญ่ ช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 (ตารางที่ 1) 

เป็นเงินใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่และพนักงาน ค่า

ใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และงบลงทุนต่างๆ โดยสังเกต

ได้ว่า รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่พื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 5 

แห่งเพิ่มมากขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วง 5 ปีนั้น โดยมีการ

จดัสรรงบลงทนุเพ่ือเพิม่จ�านวนหน่วยพทิกัษ์ ซ่ึงนอกจาก

จะมอีาคารหน่วยแล้วยงัรวมถงึการเพิม่จ�านวนเจ้าหน้าที่

ประจ�าหน่วยในบริเวณพื้นที่ล่อแหลมกับภัยคุกคามของ

ผืนป่าฯ ซึ่งเป็นมาตรการสนองตอบของประเทศไทยต่อ

ข้อกังวลของคณะกรรมการมรดกโลกแห่ง UNESCO 

นั่นเอง อนึ่ง กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ

พื้นที่อนุรักษ์แกนกลางทั้ง 5 แห่งนี้ สามารถแบ่งออก

เป็น 2 ส่วนตามโครงสร้างการบรหิารงานของกรมอทุยาน

แห่งชาติฯ นั่นคือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่ง

ชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา และอุทยานแห่ง

ชาตปิางสดีา เบกิจ่ายงบประมาณผ่านส�านกับรหิารพืน้ที่

อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดง

ใหญ่ เบิกจ่ายงบประมาณผ่านส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

ที่ 7 (นครราชสีมา) ดังนั้น โครงสร้างการบริหารจัดการ

ของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่มีระบบการ

เงินการคลัง การเบิกจ่าย สายการบังคับบัญชา และการ

วางแผนงบประมาณประจ�าปีทีแ่ยกกนัใน 2 ส�านักบรหิาร

พ้ืนที่อนุรักษ์ อันอาจส่งผลต่อความไม่คล่องตัวและขาด

การบูรณาการระหว่างพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 5 แห่งจนอาจ

ลดทอนประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผืนป่ามรดก

โลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ลงได้ด้วย การแบ่งการเบิกจ่าย

งบประมาณออกเป็น 2 ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ คือ 1 

และ 7 นัน้รวมถงึการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณประจ�าปีของ

หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งมีที่ตั้งโครงการ 

และมพ้ืีนทีด่�าเนนิการอยูใ่นหรอืตดิต่อกบัระบบนเิวศของ

ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นั่นคือ หน่วยงาน

สนบัสนนุใดๆ ทีอ่ยูใ่นจงัหวดัสระบรุ ีนครนายก ปราจีนบรุี 

สระแก้ว จะเบิกจ่ายจากส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 

1 (ปราจีนบุรี) และหน่วยงานสนับสนุนใดๆ ที่ตั้งอยู่ใน

จังหวัดบุรีรัมย์ จะเบิกจ่ายที่ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 

7 (นครราชสีมา) 
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รูปที่ 2 หน่วยงานในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทั้งภายในพื้นที่และโดยรอบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ตารางที่ 1 งบประมาณปกติในพื้นที่แกนหลักของมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แผนการจัดการกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มรดกโลก 2556
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ส่วนอตัราก�าลงัคนของพืน้ทีอ่นรุกัษ์แกนกลางทัง้ 

5 แห่ง พบว่า ในปี 2555 จ�านวนรวมของบคุลากรทีภ่าครฐั

จ้างให้ท�าหน้าทีด่แูลรกัษา ปกป้องพืน้ทีร่ะบบนเิวศป่าไม้

รวม 3.845 ล้านไร่ (6,152.13 ตารางกิโลเมตร) มีจ�านวน

รวมทัง้สิน้ 878 คน ท�าหน้าทีท่ัง้ในส่วนงานป้องกนั ปราบ

ปราม บริหารจัดการ และให้บรกิารนกัท่องเทีย่วซึง่พบว่า

ในปี 2555 มจี�านวนนกัท่องเทีย่วในผนืป่ามรดกโลกนีร้วม

ทั้งสิ้น 942,516 คน โดยกระจุกตัวอยู่ที่อุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ถึงร้อยละ 90.74 จากข้อมูลจ�านวนบุคลากรที่มี

อยู่ สามารถค�านวณขนาดพื้นที่ในความรับผิดชอบเฉลี่ย

ต่อคนได้ 4,379.36 ไร่ตอ่คน กระนั้นกต็าม หากพิจารณา

ถึงโครงสร้างจ�านวนบคุลากรของรัฐดงักล่าว พบว่า อตัรา

ก�าลงัมากทีส่ดุ คอื กลุม่พนักงานจ้างเหมาหรือสญัญาจ้าง 

ซึง่มอียูร้่อยละ 52.46 (เป็นการจ้างตามข้อก�าหนดการจ้าง 

มีระยะเวลาจ�ากัดคือตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี และไม่ได้รับ

สวัสดิการตามระเบียบข้าราชการพลเรือน) รองลงมาคือ 

พนักงานราชการ (ร้อยละ 36.23) ถัดไปคือกลุ่มลูกจ้าง

ประจ�า (ร้อยละ 9.03) และกลุ่มบุคลากรที่มีจ�านวนน้อย

ที่สุดคือ ข้าราชการ มีอยู่ร้อยละ 2.29 เท่านั้น โดยส่วน

ใหญ่ประจ�าการอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในขณะที่

อุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติปางสีดาและ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ มีข้าราชการเพียงที่ละ 1 

หรอื 2 คนเท่านั้น ทั้งนี้มเีฉพาะกลุ่มทีเ่ป็นข้าราชการและ

ลกูจ้างประจ�าเท่านัน้ทีม่สีทิธไิด้รบัสวสัดกิารตามระเบยีบ

ข้าราชการพลเรือน และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ

งาน ทั้งนี้ กลุ่มข้าราชการมักมีการโยกย้ายบ่อยกว่ากลุ่ม

ลูกจ้างประจ�า จ�านวนข้าราชการที่มีในช่วงปี 2555 พบ

ว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มี 9 คน อุทยานแห่งชาติทับ

ลานมี 7 คน อุทยานแห่งชาติตาพระยามี 2 คน ส�าหรับ

อุทยานแห่งชาติปางสีดาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามี

เพียงแห่งละ 1 คนเท่านั้น 

การท�าหน้าที่ของบุคลากรเหล่านี้ นอกจากจะมี

ความยุ่งยากเพราะต้องเผชิญกับแรงกดดันและปัญหา

จากปัจจัยภายนอก เช่น การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพื่อท�าการ

เกษตร การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่

แนวเขตป่าเป็นรีสอร์ท การลักลอบตัดไม้ที่มีมูลค่า

เศรษฐกิจสูง หรือการให้บริการที่ต้องสะท้อนความคาด

หวังและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้ว สิ่งที่เป็น

อุปสรรคในการด�าเนินงานที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ 

สภาพปัญหาทีเ่กดิจากความไม่พร้อมภายในองค์กร เช่น 

นโยบายของภาครัฐที่อาจมีความไม่ต่อเนื่องในทิศทาง

เดยีวกนั เช่น ความไม่ชัดเจนเรือ่งแนวเขตป่า สทิธคิรอบ

ครอง สทิธทิ�ากนิบนทีด่นิป่า และในหลายคร้ังการอนรุกัษ์

ระบบนิเวศ ทรัพยากรที่ดินป่าไม้ และสัตว์ป่า ถูกมองว่า

เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือบางครั้งสังคม

มองเห็นเป็นการรังแกผู้ยากจน การขาดอุปกรณ์และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด�าเนินการ รวมถึงบุคลากร

ขาดทกัษะและความถนดัในงานหรอืภารกจิทีส่�าคญั เช่น 

งานให้บริการท่องเที่ยว การบ�ารุงรักษาสิ่งอ�านวยความ

สะดวกแก่นักท่องเที่ยวและนักวิจัย การสื่อความหมาย

ธรรมชาติให้แก่สาธารณชน การจัดการนักท่องเที่ยวใน

ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ การสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน 

การลดและเยยีวยาความความขดัแย้งระหว่างชมุชนและ

การรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินส่วนรวม การลดและบรรเทาภัย

จากการเผชิญหน้าระหว่างคนและสัตว์ป่า รวมถึงการ 

ลาดตระเวนและบนัทกึข้อมลูเพือ่การจดัการพืน้ทีอ่นรุกัษ์

เชิงคุณภาพ เป็นต้น 

2. เงินรายได้ที่จัดเก็บตามกฎหมาย

เงินรายได้ของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขา

ใหญ่พบว่า ในช่วงปี 2552-2555 สามารถจัดเก็บรายได้

เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2555 พื้นที่อนุรักษ์แกน
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หลักของผืนป่าในส่วนที่เป็นอุทยานแห่งชาติทั้ง 4 แห่ง

สามารถจัดเก็บรายได้รวมเป็นเงิน 67.16 ล้านบาท ทั้งนี้ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ยังไม่มีการเก็บรายได้ตาม

ระเบียบ รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากอุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ (ร้อยละ 95.54 ของรายได้ทัง้หมด) โดยเงนิทีเ่กบ็

ได้มากที่สุดมาจากค่าบริการ (การเข้าอุทยานแห่งชาติ) 

ซึง่เท่ากบั 51.86 ล้านบาท รองลงมาคอื ค่าตอบแทนทีพ่กั 

(15.07 ล้านบาท) ส่วนเงนิรายได้ของอทุยานแห่งชาตทิบั

ลานและตาพระยา เกบ็ได้จ�านวนน้อยมาก อาจเป็นเพราะ

ภาพลักษณ์ที่สื่อต่อสาธารณะเป็นไปในทางปัญหาบุกรุก

หรอืปัญหาความไม่มัน่คงในพืน้ที ่นอกจากนีร้ปูแบบและ

แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่งนี้ยังไม่

ได้รับการพัฒนาและประชาสัมพันธ์มากนัก (ตารางที่ 2)

เงินรายได้อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเงินที่พื้นที่

อนุรักษ์จัดเก็บตามกฎหมายจะถูกโอนเข้าส่วนกลางและ

พิจารณาจัดสรรไปใช้ในกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเสริม

ประสิทธิภาพการบริหารของพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งงานด้านบ�ารุงรักษาสิ่งอ�านวยความสะดวกและ

เสริมสร้างงานบริการให้แก่นักท่องเที่ยว อุทยานแห่ง

ชาติทั้ง 4 แห่งในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ก็เช่นกัน ได้รับเงินรายได้อุทยานแห่งชาติที่มีการจัดสรร

คืนกลับมาหรือจัดสรรตามค�าขอใช้เงินรายได้ ในปี 2555 

พบว่า อุทยานแห่งชาตทิัง้ 4 แห่งได้รบัเงนิรายได้อทุยาน

แห่งชาติกลับเข้ามาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 62.37 ล้านบาท 

โดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับมากที่สุด คือ 35.64 

ล้านบาท ในขณะที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ตาพระยา 

และปางสีดา ได้รับจัดสรรเงินรายได้กลับเข้ามาเพื่อการ

ด�าเนินงานเป็นเงิน 8.30 ล้านบาท 10.52 ล้านบาท และ 

7.91 ล้านบาท ตามล�าดับ (ตารางที่ 2)

กรณีเขตรักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่าดงใหญ่พบว ่า 

นอกจากยังไม่มีการเก็บเงินรายได้จากการให้บริการ

แล้ว เขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าดงใหญ่กม็ไิด้รบัจดัสรรเงินราย

ได้คืนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแต่อย่างไร 

3. เงินบริจาคเมื่อได้รับบริการพื้นที่อนุรักษ์ 

รายรับส่วนที่เป็นเงินบริจาคที่เกิดขึ้นในผืนป่า

ตารางที่ 2 จ�านวนเงินรายได้อุทยานแห่งชาติที่เก็บได้และที่ได้รับจัดสรร ปี 2555

ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แผนการจัดการกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มรดกโลก 2556

4 ค่าเปรียบเทียบปรับเป็นค่าปรับที่จัดเก็บจากการกระท�าความผิดตาม

กฎหมาย โดยถ้าเป็นค่าปรับในคดีเล็กๆ อุทยานสามารถด�าเนินการจัดเก็บ

ได้เอง ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลรวมในรายได้ และในกรณีคดีใหญ่ที่มีการฟ้อง

ร้องในชั้นศาล ไม่มีการบันทึกข้อมูลอัตราค่าปรับที่ชัดเจนเพราะมีขั้นตอนที่ใช้

เวลานานและไม่มีเจ้าหน้าที่ติดตามและบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ รายได้จากค่าปรับมี

สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินรายได้ทั้งหมดของพื้นที่อนุรักษ์
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มรดกโลกมีหลายรูปแบบและในหลายพื้นที่ เงินบริจาค

นี้ส่วนใหญ่ได้รับจากปัจเจกชน วัด หรือกลุ่มคนที่มีความ

รักป่า รักสัตว์ป่า และศรัทธาในงานอนุรักษ์ และเป็นเงิน

บริจาคจากผู้ประกอบการทั้งที่จดหรือไม่ได้จดทะเบียน 

แต่มีความประสงค์จะน�าผลก�าไรส่วนหนึ่งไปท�ากิจกรรม

ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เงิน

บริจาคนี้รวมถึงการให้การสนับสนุนการท�ากิจกรรมใน

ผืนป่ามรดกโลกนี้ เช่น การบริจาคข้าวสารและอาหาร

แห้งแก่เจ้าหน้าที่เพื่อบริโภคในระหว่างการลาดตระเวน 

การให้บุคลากรของบรษิทัเข้าท�ากจิกรรมปลูกป่าในพืน้ที่

อนุรักษ์ การจัดอบรมเยาวชนหรือพนักงานด้านการ

อนุรักษ์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามในการศึกษาพบว่า พื้นที่อนุรักษ์

แต่ละแห่งมีมาตรการและแนวทางด�าเนินการเก็บ รักษา 

และใช้จ่ายเงินบริจาคที่ไม่เหมือนกัน บางแห่งมีความ

ชัดเจนและสามารถคาดเดาถึงความต่อเนื่องได้ เช่น 

การบริจาคเงินเพ่ือเข้าใช้บริการและด�าเนินกิจกรรมค่าย

เยาวชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ การบริจาคเงิน 

ณ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ การบริจาคอุปกรณ์และอาหารใน

การเดนิลาดตระเวนโดยวดัในพืน้ที ่และพบว่า การบรหิาร

จดัการเงนิบริจาคในบางพืน้ทีอ่นรุกัษ์ในกลุม่ป่ามรดกโลก

น้ียังไม่มีความชัดเจนและไม่สามารถคาดการณ์ถึงความ

ต่อเนือ่งของเงนิบรจิาคได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่อทุยานแห่ง

ชาตทิบัลาน และอทุยานแห่งชาตติาพระยา ดงันัน้ ในการ

ศกึษานีจ้งึไม่สามารถเกบ็ข้อมลูเพือ่แสดงยอดเงนิบรจิาค

อย่างเป็นระบบได้ 

4. เงินสนับสนุนจากองค์กรภายนอก

ความเป็นพืน้ทีซ่ึง่ได้รบัการประกาศขึน้ทะเบยีน

ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติมีส่วนกระตุ้นให้โครงการ

หรอืหน่วยงานระหว่างประเทศสนใจทีจ่ะให้การสนบัสนนุ

การด�าเนินงานในผืนป่านี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการหรือเพื่อลดภาระและแรงกดดันจากภัย

คุกคามภายนอก ในช่วงปี 2555 พบว่า มีโครงการจาก

องค์กรพัฒนาเอกชนต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนโดยไม่

เป็นตัวเงิน เช่น โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการ

ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือคงคุณค่าความหลากหลายทาง

ชีวภาพและระบบนิเวศ หรือโครงการ ECO-BEST ซึ่ง

เป็นการร่วมทุนระหว่างสหภาพยุโรป รัฐบาลไทย และ

รัฐบาลเยอรมัน ร่วมด�าเนินการกิจกรรมเพื่อสนับสนุน

ให้บุคลากรในกลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 

และส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) โดย

เฉพาะอย่างย่ิงอุทยานแห่งชาติทับลาน น�าแนวคิดด้าน

เศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศเข้ามาพัฒนาให้เกิดเครื่องมือ

และกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในและ

รอบพ้ืนที่ เช่น การจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์มรดกโลกดง

พญาเย็น-เขาใหญ่ ที่ควรมีรายได้เข้ากองทุนอย่างต่อ

เนื่องและมีเป้าหมายของการใช้เงินกองทุนเพ่ือให้ชุมชน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท�าการเกษตรและอยู่อาศัยที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์

ป่าหายากของประเทศไทย เป็นต้น มลูนธิฟิรแีลนด์ให้การ

สนับสนุนทั้งในส่วนบุคลากร กิจกรรมเฝ้าระวังและลาด

ตระเวณ งานศึกษาจ�านวนประชากรและเก็บข้อมูลภัย

คุกคามประชากรสัตว์ป่าในผืนป่า ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัย เช่น การติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าดูวิถีชีวิตสัตว์ป่า 

การก�าหนดจุดพิกัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การ

ส�ารวจสัตว์ป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการลาด

ตระเวน รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียน โดยเฉพาะ

บริเวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสี

ดา เป็นต้น 

นอกจากนี้กลุ่มป่ามรดกโลกได้รับเงินช่วยเหลือ
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จากหน่วยงานไทยอืน่ซึง่ไม่ใช่กรมอุทยานแห่งชาตฯิ และ

ไม่ใช่เงนิบรจิาค อาท ิเงนิสนับสนุนจากจงัหวดั หน่วยงาน

รฐัและรฐัวสิาหกจิในภมูภิาค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และกลุ่มคน/ชมรม/สมาคมที่ด�าเนินการด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงปี 2555 พบ

ตัวอย่างของการสนับสนุนจากนอกภาครัฐ เช่น อุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่เพิ่งได้รับมอบงานเส้นทางเดินเท้าและ

นิทรรศการ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเงิน

สนับสนนุจากบรษิทัปิโตรเลียมไทย จ�ากดั (ปตท.) ในการ

จัดสร้างและปรับปรุงระบบการสื่อความหมายธรรมชาติ 

วงเงินไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท อุทยานแห่งชาติปางสี

ดาได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านงบประมาณและ

กิจกรรมเป็นประจ�าทุกปีจากหน่วยงานในระดับจังหวัด

และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อจัดงานเทศกาล

ผีเสื้อปางสีดา และที่ส�าคัญในผืนป่านี้มีการบูรณาการ

ร่วมกันระหว่างฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และกรม

อทุยานแห่งชาติฯ ในการป้องกนัปราบปรามผูล้กัลอบตดั

ไม้ท�าลายป่า โดยในช่วงปี 2555 มุ่งเน้นการปราบปราม

ผู้ลักลอบตัดไม้พะยูงเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต

อุทยานแห่งชาติทับลาน ปางสีดา ตาพระยา และเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ 

นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า มีการสนับสนุน

ด้านการเงิน อุปกรณ์ และวิทยากร จากกลุ่มคนด้าน

อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินพ้ืนทีจ่�านวนหนึง่ ทีส่�าคญั 

ได้แก่ 

•  ชมรมครดู้านสิง่แวดล้อมจงัหวดับรุรีมัย์ ด�าเนิน

การสนับสนุนบทบาทของโรงเรียนผ่านครูและ

นกัเรยีน โดยการมอบสิง่ของและเงนิให้เจ้าหน้าที่

ในการลาดตระเวน และการจัดค่ายเยาวชนเพื่อ

ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ 

•  กลุม่อนรุกัษ์ปางสดีา ด�าเนนิการสนบัสนนุในการ

สร้างความตระหนกัให้เกดิการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าและสัตว ์ป ่าในพ้ืนที่ในกลุ ่มเยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

•  ชมรมอนุรักษ์ช้างผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-

เขาใหญ่ ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลช้างป่าร่วมกับ
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เจ้าหน้าที่รัฐ

•  กลุม่อนรุกัษ์เขาแผงม้า5 ท�าการปลกูป่า การท�ารัว้

ไฟฟ้า ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พนัธ์ุพชื และจดัตัง้กองทนุอนรุกัษ์เขาแผงม้าเพือ่

เป็นค่าใช้จ่ายในดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่า และ

•  เงินสนับสนุนจากบริษัทเอกชนในการท�าฝาย

แม้ว การปลูกต้นไม้ การท�าโป่งเทียมให้สัตว์ป่า 

และการท�าร้ัวไฟฟ้าตามแนวเขตพื้นที่ที่มีความ

ล่อแหลมต่อการเผชิญหน้ากันของสัตว์ป่าและ

ประชาชน

การให้การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต�าบล

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

เขตพ้ืนที่อนุรักษ์นั้น พบว่า มีทั้งในส่วนของการร่วม

ลงทุนเพื่อท�ากิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

และสัตว์ป่าในพื้นที่ การลงทุนเพื่อสร้าง ปรับปรุง บ�ารุง 

สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคบริเวณจุด

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างสิ่งก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์

ร่วมกันส�าหรับพื้นที่ เส้นทางเดินป่า อาคารบริการนัก

ท่องเที่ยว อาคารดูผีเสื้อ จัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึกให้

กับเยาวชนในพื้นที่ และการปลูกพืชที่เป็นอาหารของ

สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลานได้รับการสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนต�าบลบุพราหมณ์ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ใน

แนวกันชนของอุทยานแห่งชาติทับลาน ส่งเสริมการท�า

กิจกรรมที่สร้างจิตส�านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ป่า คืน

ลานสู่ป่า พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และการจัดท�า

ข้อเสนอเพ่ือการจัดการที่ดินแนวใหม่ให้เป็นข้อมูลแนว

เขตและแผนที่ชุมชน เพ่ือยืนยันและหารือกับภาครัฐที่

5 ค่าเปรียบเทียบปรับเป็นค่าปรับที่จัดเก็บจากการกระท�าความผิดตาม

กฎหมาย โดยถ้าเป็นค่าปรับในคดีเล็กๆ อุทยานสามารถด�าเนินการจัดเก็บ

ได้เอง ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลรวมในรายได้ และในกรณีคดีใหญ่ที่มีการฟ้อง

ร้องในชั้นศาล ไม่มีการบันทึกข้อมูลอัตราค่าปรับที่ชัดเจนเพราะมีขั้นตอนที่ใช้

เวลานานและไม่มีเจ้าหน้าที่ติดตาม และบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ รายได้จากค่าปรับมี

สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินรายได้ทั้งหมดของพื้นที่อนุรักษ์
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ยดึถือแนวเขตทีไ่ม่เป็นทีย่อมรับของชมุชน กระนัน้กต็าม

ในการศึกษานี้พบว่า มีบางกรณีที่การใช้จ่ายหรือร่วมทุน

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่บางแห่งอาจเกดิขึน้มาแต่

ครัง้อดตีและไม่มกีารด�าเนนิการให้เป็นข้อตกลงหรอืยงัไม่

เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติของทางราชการ 

เช่น กรณีการท่องเที่ยวน�้าตกนางรอง ณ อุทยานแห่ง

ชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก ซึ่งองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครนายกเข้ามาท�าการบริหารจัดการและพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเทีย่ว มกีารจดัเกบ็รายได้ค่าเข้าชม ค่าเช่า

พื้นที่ประกอบการร้านค้า โดยในทางกฎหมายแล้วน�้าตก

นางรองตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ทั้งสอง

หน่วยงานไม่มีข้อตกลงหรือมีกระบวนการขออนุญาตใช้

พื้นที่ร่วมกันแต่อย่างไร 

5. รายได้ที่เกิดขึ้นนอกภาครัฐ 

การมีอยูข่องพืน้ทีอ่นรุกัษ์ทัง้ 5 แห่งทีร่วมกนัเป็น

ผนืป่ามรดกโลกดงพญาเยน็-เขาใหญ่นี ้มส่ีวนสร้างรายได้

และน�ามาซึ่งการพัฒนาพื้นที่ไปสู่ความเป็นเมือง ความ

เป็นแหล่งท่องเที่ยว-ที่พักตากอากาศ และการพัฒนาขึ้น

ของระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค จึง

ท�าให้ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ

มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น ไม่ว่า

จะเป็นการเป็นผู้ให้บริการที่พัก การให้บริการกิจกรรม

ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น บริการรถส่องสัตว์ บริการรถน�า

เที่ยว ร้านอาหาร และการจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการท่องเที่ยว สังสรรค์ เดินป่า 

ถ่ายภาพ และของที่ระลึก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ธุรกิจ

ให้บริการด้านท่องเที่ยวของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ที่

บริหารจัดการน�้าตกวังตะไคร้ ซึ่งเป็นสายน�้าที่มีต้นน�้า

มาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การประกอบธุรกิจของ

โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆ บริเวณสอง

ข้างถนนธนะรัชต์ ทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ

ตลอดเส้นทางเลาะเรียบไปจนถึงอ�าเภอวังน�้าเขียว การ

เกดิกจิกรรมและธรุกจิล่องแก่ง ณ แก่งหนิเพงิ (ปราจีนบรุ)ี 

ก่อให้เกิดการกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวไปสู ่ผู ้

ประกอบการและชุมชน เนื่องจากเกิดการจ้างงานและมี

ทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น

นอกจากรายได้ทีเ่กดิขึน้กบัประชาชนและชมุชน

โดยรอบแล้ว การศึกษานี้พบว่า การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น 

ณ ผนืป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ยังก่อให้เกดิราย

ได้เสรมิแก่เจ้าหน้าทีแ่ละครอบครวัของบคุลากรของพืน้ที่

อนุรักษ์อีกด้วย อาทิเช่น การผลิตและจ�าหน่ายอาหาร

และของที่ระลึก การให้บริการน�าเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว

นอกเวลาปฏิบัติงาน เป็นต้น รายได้ของเจ้าหน้าที่หรือ

ครอบครวัในส่วนนีน้บัว่าเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างเสรมิ

คุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรของรัฐ และสร้างแรงจูงใจใน

การปฏบิตังิานเพ่ือพ้ืนทีอ่นรุกัษ์นัน้ๆ ได้ระดบัหนึง่ ระบบ

เงินกองทุนสวัสดิการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่า มี

การรายงานผล และแบ่งสัดส่วนจากการขายสินค้าและ

ให้บริการที่เป็นรายรับเข้ากองทุน เพื่อเป็นรายได้เสริม

เป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โดยรวมได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มี

ขอบเขตจ�ากดัจงึยังไม่ได้ศกึษารูปแบบการบริหารจดัการ

กองทุนสวัสดิการนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากลไกทางการเงินการ

คลังในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์

กิจกรรมการดูแลรักษาพ้ืนที่อนุรักษ์และระบบ

นเิวศทีก่รมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพื์ช ด�าเนนิ

การอยู่ในปัจจบุนั ประกอบด้วยการป้องกนัรักษาพ้ืนทีป่่า

อนุรักษ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่อาศัย
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ในพื้นที่ การขยายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การสร้างจิตส�านึก

ของประชาชน รวมถึงการก�าหนดกรอบนโยบาย และกฎ

ระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัพืน้ทีอ่นรัุกษ์ โดยมแีหล่งเงนิทนุ

หลกัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิประจ�าปี เงนิงบประมาณ

ดังกล่าวมีจ�านวนจ�ากัด ดังนั้น การอนุรักษ์ระบบนิเวศ

โดยการจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์จึงจ�าเป็นต้องหาแนวทาง

และมาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบ

ประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ตลอดจนสนับสนุนความร่วม

มือระหว่างองค์กร/หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ

บรหิารจดัการพืน้ทีอ่นรุกัษ์ และทีส่�าคญัคอืการเร่งพัฒนา

ให้เกิดแนวทางบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่มีแหล่งเงิน

ทุนจากภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะจากกลุ่มคนหรือภาค

ส่วนที่ได้รับประโยชน์จากบริการนิเวศจากพื้นที่อนุรักษ์

และทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงมีหน่วย

งานต่างๆ ของกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพื์ช 

เป็นตัวแทนของประเทศไทยท�าหน้าที่บริหารจัดการอยู่ 

กลไกเหล่านีค้วรเป็นกลไกทีส่นบัสนนุและส่งเสรมิให้เกดิ

การท�างานร่วมกนัของภาคส่วนต่างๆ โดยมกีารจดัการที่

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพือ่ให้กลไกนีเ้ป็นมาตรการการเงนิ

การคลังที่เสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพื้นที่

อนุรักษ์อย่างยั่งยืนได้ต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อพัฒนากลไกการคลังในการบริหาร

จัดการพื้นที่อนุรักษ์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ

หลัก ดังนี้

1) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ

แผ่นดินและกระบวนการจัดสรรงบประมาณไปสู่พื้นที่

อนุรักษ์ ได้แก่

•  การเพิม่โอกาสในการของบประมาณแผ่นดนิ โดย

ของบจากแผนงานตามการจัดสรรงบประมาณ

ด้านอื่น ได้แก่ แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่อง

เที่ยว แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต

และสงัคม แผนงานแก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลง

สภาวะภูมิอากาศ แผนงานบริหารจัดการน�้า

อย่างบูรณาการ และแผนงานยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

•  การจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาเป็นรายผืน

ป่า โดยท�าโครงการร่วมเพ่ือให้มีการแบ่งภาระ

ต้นทุน (share cost) ระหว่างหน่วยงานภายใน

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ในกระทรวง และต่าง

กระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพื้นที่

อนรุกัษ์ในพ้ืนทีเ่พ่ือให้เกดิการท�างานร่วมกนัและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินการ และลดค่าใช้

จ่ายในการด�าเนนิการในพืน้ทีอ่นรุกัษ์บางส่วนได้ 

•  การตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณในระดับ

พื้นที่อย่างต่อเนื่อง

2) พัฒนาเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบการให้บริการผู้ที่

เข้ารับบริการในพื้นที่อนุรักษ์ โดย

•  เพิ่มเติมรูปแบบหรืออัตราการเก็บเงินราย

ได้อุทยานแห่งชาติและรายได้จากเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ครอบคลุม

กิจกรรมที่หลากหลาย และให้มีการกระจายตัว

ของนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ที่ได้รับความนิยมสูง

ไปยังพื้นที่ทดแทน รวมทั้งการกระจายตัวของ

นักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้เป็น

ตลอดปี เพื่อลดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ 

และเป็นการกระจายภาระในการรองรับของสิ่ง

อ�านวยความสะดวก และการจดัการของเสยีทีน่กั

ท่องเทีย่วน�าเข้ามาในพืน้ทีเ่พือ่ประกอบกจิกรรม

ต่างๆ 

•  ออกระเบยีบให้มกีารเกบ็รายได้จากพืน้ทีอ่นรุกัษ์
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ในประเภทที่มีการประกาศให้เป็นวนอุทยาน 

สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และศูนย์ศึกษา

ธรรมชาติและสัตว์ป่า หรือสถานีส่งเสริมและ

พัฒนาการอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้มีรูปแบบการเก็บ 

รักษา และใช้จ่ายเงินรายได้ค่าบริการและค่า

ธรรมเนยีมต่างๆ ในท�านองเดยีวกบัอทุยานแห่ง

ชาติ 

3) ก�าหนดระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อ

สร้างให้เกิดกลไกการจ่ายแทนคุณบริการนิเวศ (Pay-

ment for Ecosystem Services–PES) ซึ่งมีหลักการ

คือ ผู้ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศของพื้นที่อนุรักษ์มี

ความตระหนักรู้ถึงบริการจากระบบนิเวศดังกล่าว และ

พร้อมจ่ายทัง้ในส่วนทีเ่ป็นตวัเงนิหรือไม่เป็นตัวเงนิ ให้แก่

บคุคลหรือหน่วยชมุชนทีม่ส่ีวนท�าให้ระบบนเิวศนัน้ๆ คง

อยู่เพื่อสร้างบริการที่ตนได้รับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริการ

นิเวศจากพื้นที่อนุรักษ์มีท้ังนิเวศทางบกและทางทะเล 

จึงมีบริการหลากหลาย อาทิ การเป็นแหล่งต้นน�้า เป็น

แหล่งที่เพาะพันธุ์และอยู่อาศัยของสัตว์น�้า-สัตว์ป่า การ

เป็นแหล่งควบคุมเชื้อโรคและศัตรูของพืชและสัตว์ การ

เป็นคลังเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคตของพันธุกรรม 

เส้นใย วัสดุ และสารทางเภสัชกรรม เป็นที่ฟอกอากาศ 

เป็นที่ดูดซับคาร์บอนอันจะช่วยบรรเทาการเกิดภาวะ

โลกร้อน การเป็นแหล่งธาตุอาหาร เป็นต้น ดังนั้น กลุ่ม

คนทีไ่ด้รบัประโยชน์อาจจะเป็นผูป้ระกอบธรุกจิทีใ่ช้น�า้ใน

กระบวนการผลิต หรือเป็นวัตถุดิบ อุตสาหกรรมประมง 

อตุสาหกรรมปศสัุตว์และอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมยาและ

วัสดุ เป็นต้น

4) ก�าหนดระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้มี

หน่วยงานหรือแนวทางด�าเนินงานที่ชัดเจน เพื่อการรับ 

เก็บรักษา และใช้จ่ายเงินที่ได้รับสนับสนุนจากภาคส่วน

ต่างๆ และแหล่งเงินสนับสนุนจากองค์กร/กลุ่มภายนอก 

อาทเิช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กลุม่อนรุกัษ์ในพืน้ที่ 

ผู้ประกอบการโรงแรม-รีสอร์ท ระเบียบดังกล่าวควรบ่ง

บอกถึงประเภทการให้-รับเงินสนับสนุน รูปแบบเอกสาร

ท�าข้อตกลง เงื่อนไขการรับ-จ่าย-ใช้เงิน การออกใบเสร็จ

รับเงิน ระบบบัญชีและการตรวจบัญชี วงเงินการใช้จ่าย 

และผู้มีอ�านาจใช้จ่ายเงิน เป็นต้น

ส�าหรับภาพรวมของการเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการพื้นที่อนุรักษ์นั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอว่า ควรเร่งหา

มาตรการสนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจและภาค

ประชาชนในการส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

ทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

นอกเหนือจากการรับเงินจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ 

และรายรับจากการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ มาตรการ

เหล่านีอ้าจรวมถึงการก�าหนดระบบจดัเกบ็ภาษีเพือ่ระบบ

นเิวศ การระดมทนุจากองค์กรภาคเอกชนเพือ่น�าไปลงทนุ

ในการอนรุกัษ์ และการพัฒนาธรุกจิทีเ่กีย่วกบัการอนรุกัษ์

ทรพัยากรในพืน้ทีอ่นรุกัษ์ทีใ่ห้ผลตอบแทนทางการเงินที่

เหมาะสม เช่น การปลกูป่าและรกัษาป่าเพือ่เป็นแหล่งดูด

ซบัคาร์บอน การจ่ายค่าตอบแทนให้กบัระบบนเิวศส�าหรบั

การรักษาพื้นที่ต้นน�้า และการจ่ายเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่า

การพัฒนาให้การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์

ของไทยมีความยั่งยืนและได้มาตรฐานนั้น กรมอุทยาน

แห่งชาติฯ ไม่เพียงควรเร่งพัฒนาปรับปรุงให้มีการ

ด�าเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วย

งานภายในกรมทีม่รีปูแบบทัง้การใช้พ้ืนทีเ่ป็นหลกั และ

การใช้บทบาทหน้าที่เป็นหลัก แต่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องบูรณาการเป้าหมายและกิจกรรมกับหน่วย

งานอื่นๆ ทั้งภาครัฐที่เป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และส่วนท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับ

นานาชาติ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับ
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ท้องถิ่น โดยควรให้ความส�าคัญมุ่งเน้นไปยังการท�างาน

ร่วมกับภาคส่วนท่ีเป็นภาคเอกชน ทีเ่ป็นผูม้ส่ีวนได้รบั

ประโยชน์จากพื้นที่อนุรักษ์และได้รับบริการนิเวศในด้าน

ต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส�าหรับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ 

และภาคส่วนอืน่นัน้ ควรให้มกีรอบการท�างานร่วมทีต้่อง

ยึดถือเป้าประสงค์หลักไว้ที่การอนุรักษ์ระบบนิเวศ

และทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเป็นเป้า

หมายหลักของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ และการด�าเนิน

การใดๆ ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

อย่างเคร่งครัด โดยให้ความส�าคัญกับความยั่งยืน

ของระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมท้องถิ่น และหากพบว่า มีอุปสรรคหรือ

ข้อจ�ากัดที่ส่งผลให้การบูรณาการร่วมกันของภาคส่วน

ต่างๆ ไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์แห่งการจัดการพ้ืนที่

อนุรักษ์ จ�าเป็นที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ควรเร่งจัดให้มี

การหารือร่วมเพื่อสร้างข้อตกลงหรือระเบียบปฏิบัติ

ให้เกิดแนวทางปฏิบัติท่ีเอ้ือต่อการบูรณาการดังกล่าว 

เพื่อสร้างให้เกิดเป็นมาตรฐานและลดความขัดแย้งที่อาจ

เกิดขึ้นในสังคมและในอนาคตได้ นอกจากนี้ กรมอุทยาน

แห่งชาติฯ ทั้งในระดับส�านักส่วนกลาง ส�านักบริหาร

พื้นที่อนุรักษ์ และระดับพื้นที่อนุรักษ์ ควรเร่งเสริมการ

สร้างพันธมิตร ที่เน้นรูปแบบเป็นเครือข่ายการพัฒนา

ร่วมกัน ที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่แผนการพัฒนาระดับ

ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการ

เชื่อมต่อการบริหารจัดการกับพื้นที่คุ ้มครองสิ่ง

แวดล้อม พืน้ทีแ่นวเขตกนัชน และการเชือ่มต่อพืน้ที่

ป่า ทีม่เีป้าหมายการด�าเนนิงานเพือ่ลดความขดัแย้ง

เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ที่ดิน

โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่กลางป่าอนุรักษ์และที่อยู่แนวเขต

กนัชน ส�าหรบัข้อเสนอแนะในระยะยาวนัน้ ภาคส่วนต่างๆ 

ควรหาแนวทางและมาตรการที่จะปรับเพ่ิมบทบาทให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่เป็นกลาง

สนับสนุนและก�ากับดูแล ให้ผู้มีบทบาทเกี่ยวกับการ

ใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินอกพื้นที่อนุรักษ์ 
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