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สรุปและเรียบเรียง
กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์
บรรณาธิการบริหาร
จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์
กองบรรณาธิการ
ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ
วัฒนา กาญจนานิจ
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สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�ำเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
ที่ ม า: เรี ย บเรี ย งจากรายงานวิ จั ย ฉบั บ
สมบูรณ์ “แนวทางการศึกษารูปแบบและ
การดําเนินการของพันธบัตรป่าไม้สําหรับ
ประเทศไทย” โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร
ณ อยุ ธ ยา, ดร.กรรณิ ก าร์ ธรรมพานิ ช วงค์ , ณั ฎ ฐณิ ช า เลอฟิ ลิ แ บร์ ต ,
ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม
และ ทิ พ วั ล ย์ แก้ ว มี ศ รี สนั บ สนุ น การ
วิจัยโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ภายใต้ชุดโครงการพัฒนา
ความรู ้ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ค วามตกลง
พหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม, มกราคม 2558
การศึ ก ษาเรื่ อ งกระบวนการให้ เ กิ ด
พันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทยยังคงด�ำเนิน
ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู ป แบบและแนวทางที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
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รูปแบบและการด�ำเนินงาน
ของพันธบัตรป่าไม้ส�ำหรับ
ประเทศไทย
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บทน�ำ
ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว จากปี
2504 ที่มีพื้นที่ป่า 171 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 53.3
ของพื้นที่ทั้งประเทศ ลดลงเหลือ 107.6 ล้านไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 33.6 ของพื้นที่ทั้งประเทศในปี 2552 จาก
การส�ำรวจของกรมป่าไม้ในปี 2552 พบว่ามีพื้นที่ป่าถูก
บุกรุกถึง 19,605 ไร่ จ�ำแนกเป็นพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกใหม่
17,221 ไร่ และพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเดิม 2,384 ไร่ มูลค่า
ความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,319 ล้านบาท นอกจากนี้ ใน
พื้นที่อนุรักษ์ซึ่งมีพื้นที่ 64.8 ล้านไร่ มีการบุกรุกพื้นที่
กว่า 22,676 ไร่ในปี 2552 และจากการส�ำรวจการครอบ
ครองพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ในช่วงปี 2541-2551 พบว่ามีราษฎร
เข้าไปครอบครองเพื่ออยู่อาศัยมากถึง 2.2 ล้านไร่
การลดลงของพื้นที่ป่าและความเสื่อมโทรมของ
ป่ามีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ท�ำให้มีความต้องการใช้ประโยชน์
จากป่าไม้และการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น เกิดการบุกรุกป่าเพื่อ
อยู่อาศัยและท�ำการเกษตร การเปลี่ยนพื้นที่ป่าเพื่อเป็น
พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว การซือ้ ทีด่ นิ เก็งก�ำไร การพัฒนาโครงการ
ของรัฐโดยการสร้างเขือ่ นและการตัดถนน และการเกิดไฟ
ป่า รวมถึงการตัดไม้เพื่อการค้า
อย่างไรก็ตาม ปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เกิด
ขึน้ น�ำไปสูป่ ญ
ั หาอืน่ ๆ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล เช่น การขาดแหล่ง
วัตถุดิบในการด�ำรงชีวิต ความเสียหายจากเหตุการณ์
น�้ำท่วม น�้ำแล้ง และดินถล่ม รวมถึงปัญหาการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพและปัญหาการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรเร่งด�ำเนินการเพื่อ
ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและลดการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและสังคม
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ภาครัฐมีแนวทางการอนุรักษ์ป่าเพื่อแก้ปัญหา
การบุกรุกป่ามาอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ การยกเลิกสัมปทาน
การท�ำไม้ การปลูกป่าและการฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ การประกาศ
พื้นที่อนุรักษ์ การป้องกันและควบคุมไฟป่า การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่า การเฝ้า
ระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า การปลูกป่า
ทดแทน การอนุรักษ์ป่าควบคู่กับการรักษาความเป็น
ชุมชนเพือ่ ลดปัญหาความขัดแย้ง กระนัน้ ก็ตาม มาตรการ
เพื่อดูแลรักษาพื้นที่ป่าดังกล่าวยังมีข้อจ�ำกัด ภาครัฐจึง
จ�ำเป็นต้องหากลไกใหม่ในการเร่งระดมทรัพยากรและ
ให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการพิทกั ษ์พนื้ ทีป่ า่
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้น คณะนักวิจัยจึงศึกษารูปแบบมาตรการ
ทางการคลัง เพื่อน�ำไปสู่การระดมทุนจากภาคเอกชน
และประชาชนที่ได้ประโยชน์จากป่าไม้และระบบนิเวศ
ด้วยการออกพันธบัตรป่าไม้ เพือ่ น�ำไปใช้ในการฟืน้ ฟูและ
ป้องกันพื้นที่ป่าของประเทศ

ผลการศึกษา
พันธบัตรป่าไม้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนใน
ตลาดเงินจากภาคส่วนต่างๆ ตามหลักการ payment
for ecosystem services หรือ PES เพื่อให้ประเทศมี
ทรัพยากรเพียงพอในการรักษาพื้นที่ป่าไม้ รูปแบบการ
ด�ำเนินงานพันธบัตรป่าไม้จะต้องมีการจัดเก็บรายได้เพือ่
น�ำมาจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ซื้อพันธบัตร และมีองค์กร
ในการบริ ห ารจั ด การอย่ า งเหมาะสม รวมถึ ง ก� ำ หนด
กิจกรรมในการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ โดย
ประชาชนที่ได้ประโยชน์จากป่าหรือระบบนิเวศจะต้อง
เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ประโยชน์ ที่พึงได้รับจากป่า ไม้แบ่งได้เ ป็ น 2
ประเภทคือ ประโยชน์ที่อยู่ในรูปของตัวเงิน (monetary
benefits) และประโยชน์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นรู ป ของตั ว เงิ น
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(nonmonetary benefits) ส�ำหรับประโยชน์ที่อยู่ในรูป
ของตัวเงิน มูลค่าทางการเงินของป่าเขตร้อนในปัจจุบัน
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ การขยายตัวของ
ราคาที่ดิน (land appreciation) รายได้จากการขายเนื้อ
ไม้ (sale of timber products) และรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์จากป่าประเภทอื่นๆ (sale of non-timber
products) ส่วนประโยชน์ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน
ประกอบด้วย การจัดการบริการของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่ม
น�้ำ การด�ำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ การดัก
จับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การป้องกันปัญหาน�้ำท่วม
และภัยแล้ง ทั้งนี้ ปัจจัยส�ำคัญที่ก�ำหนดศักยภาพในการ
ใช้พนั ธบัตรป่าไม้ในการระดมทุนจากภาคเอกชนและภาค
ส่วนต่างๆ คือ ปริมาณ (scale) ระยะเวลา (timing) และ
คุณภาพ (quality) ของกระแสเงินสดที่ได้จากประโยชน์
ของป่าไม้
การศึ ก ษานี้ แ บ่ ง ป่ า เป็ น สองประเภทคื อ ป่ า
เศรษฐกิจและป่าอนุรักษ์ เพื่อการจัดเก็บรายรับจาก
ประโยชน์ที่ได้จากป่าอย่างเหมาะสม (ตารางที่ 1) ซึ่งการ
ประเมินมูลค่าผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้เบือ้ งต้น
แบ่งเป็น 3 ทางเลือก (ตารางที่ 2)
ทางเลื อ กที่ 1 พบว่ า มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของผล
ตอบแทนทางการเงินของป่าไม้สทุ ธิ ในพืน้ ทีป่ า่ ปลูก 1.05
ล้านไร่ ระยะเวลา 15 ปี เท่ากับ -6,038 ล้านบาท (มีค่า
ติดลบ) อย่างไรก็ตาม มูลค่ารายรับของป่ายังไม่ได้รวม
ประโยชน์ทางอ้อมของทรัพยากรป่าไม้อกี หลายด้าน เช่น
แหล่งต้นน�้ำล�ำธาร แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งแม้ทางเลือกนี้จะไม่คุ้มค่าในการท�ำโครงการปลูกป่า
อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี าร
ปลูกป่าต่อไป
ทางเลือกที่ 2 มีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
ทางการเงินของป่าไม้สุทธิ เท่ากับ 25,220 ล้านบาท ซึ่ง
การปลูกป่า 1.05 ล้านไร่ในระยะเวลา 15 ปี มีความคุม้ ค่า
ในการระดมทุนเพื่อจัดท�ำพันธบัตรป่าไม้
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ตารางที่ 1 บทบาทหน้าที่ของป่าไม้และรายได้ที่ได้จากประโยชน์ของป่าไม้

ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ตารางที่ 2 มูลค่าผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้เบื้องต้น

ที่มา: ค�ำนวณโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ทางเลือกที่ 3 มีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
ทางการเงินของป่าไม้สุทธิ เท่ากับ 25,457 ล้านบาท โดย
รวมรายรับจากระบบนิเวศป่าไม้จากทั้ง 7 แหล่ง ซึ่งการ
ปลูกป่า 1.05 ล้านไร่ในระยะเวลา 15 ปี มีความคุม้ ค่า และ
แสดงว่าทรัพยากรป่าไม้มคี ณ
ุ ค่า ต้องรักษาและส่งเสริมให้
มีการด�ำเนินงานอนุรักษ์ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
รายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ทั้ง 7 แหล่งดังกล่าว
ได้แก่
1. รายรับจากการท�ำไม้อย่างยั่งยืน โดยประเมิน
ปริมาณเนื้อไม้จากพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกและต้องปลูกป่า
เพิ่มคิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ป่าที่ปลูกเพิ่ม ซึ่งป่าที่
ปลูกเพิ่มจะให้มีรายได้จากการท�ำไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่
ป่าเศรษฐกิจ
2. รายรับจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เช่น การขายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ หรือการเข้าร่วม
ในโครงการ REDD-plus (Reducing Emission from
Deforestation and Forest Degradation in Developing
Countries) โดยประเมินจากความสามารถในการเก็บกัก
คาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 60 ของพื้นที่ป่า
3. รายรับจากผู้ใช้น�้ำรายใหญ่ โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการน�้ำในภาคประชาชน
โดยประเมินจากรายได้จากการใช้น�้ำของผู้ใช้น�้ำในภาค
อุตสาหกรรมและภาคประชาชน ซึ่งหักรายได้ส่วนหนึ่ง
ที่เกิดจากประโยชน์ของป่า ณ ราคาน�้ำ 1 บาท/หน่วย
ส�ำหรับภาคประชาชน และ 2 บาท/หน่วยส�ำหรับภาค
อุตสาหกรรม และจัดเก็บเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 4 เดือน
4. รายรั บ จากงบประมาณด้ า นการป้ อ งกั น
ปัญหาน�้ำท่วมและภัยแล้ง โดยการแบ่งส่วนรายได้จาก
งบประมาณป้องกันน�้ำท่วมและภัยแล้งร้อยละ 5 ของงบ
ป้องกันน�้ำท่วมและภัยแล้งทั้งหมด ซึ่งอ้างอิงจากงบราย
จ่ายประจ�ำปีส�ำหรับป้องกันน�้ำท่วมและภัยแล้ง
5. รายรับจากการเก็บภาษีคาร์บอน เช่น การเก็บ
ภาษีน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตจากฟอสซิล โดยประเมินจาก
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ปริมาณการใช้น�้ำมันและอ้างอิงอัตราภาษีคาร์บอนจาก
การศึกษา และหักเป็นรายรับเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ร้อยละ 1 ของรายรับทั้งหมดที่จัดเก็บได้
6. รายรับจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ได้ แ ก่ รายได้ จ ากการเก็ บ ค่ า เข้ า ชมอุ ท ยานและค่ า
ธรรมเนียมต่างๆ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว และหักเป็นรายรับ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนร้อยละ 1 ของรายรับทั้งหมดที่
จัดเก็บได้
7. รายรับจากงบประมาณการปลูกป่าและฟื้นฟู
ป่า โดยอ้างอิงจากงบประมาณในการปลูกป่าและฟืน้ ฟูปา่
ของภาครัฐ และหักเป็นรายรับเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ร้อยละ 5 ของรายรับทั้งหมดที่จัดเก็บได้
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายรั บ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ การ
แบ่ ง ส่ ว นรายได้ จ ากงบประมาณด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และการแบ่งส่วนรายได้จากเงินงบประมาณ
ในการฟื้นฟูดินเค็ม ซึ่งการศึกษานี้ยังไม่มีการประเมิน
มูลค่าส่วนนี้
คณะผู ้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งของราคา
คาร์บอนเครดิตจากภาคป่าไม้ โดยก�ำหนดให้ราคามีการ
เปลี่ยนแปลง 3 ระดับราคา ได้แก่ 2 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
4 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และ 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน พบ
ว่ามูลค่าปัจจุบนั สุทธิของผลตอบแทนของทรัพยากรป่าไม้
เบื้องต้นในระยะเวลา 15 ปีไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดย
แนวทางที่ 2 และแนวทางที่ 3 ที่มีการจัดเก็บรายได้จาก
แหล่งอื่นเพิ่มเติม ท�ำให้การปลูกป่ามีความคุ้มค่า และน�ำ
ไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางนี้
การประเมิ น มู ล ค่ า ผลตอบแทนทางการเงิ น
ของทรัพยากรป่าไม้เป็นเพียงการน�ำเสนอกระแสเงิน
ที่เป็นรายจ่ายและรายรับของการปลูกป่าเพิ่มในพื้นที่
เสื่อมโทรมที่เป็นมูลค่าเบื้องต้น โดยข้อสมมติที่ใช้ในการ
ศึกษาเป็นค่าประมาณการทีผ่ วู้ จิ ยั ตัง้ ขึน้ เพือ่ แสดงกระแส
รายรับในเบื้องต้น เนื่องจากไม่มีค่าอ้างอิงจากผลการ
รายงานทีดีอาร์ ไอ
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ศึกษาใด นอกจากนั้นต้นทุนของการปลูกป่าเพิ่มในพื้นที่
เสือ่ มโทรมดังกล่าวยังไม่ได้รวมต้นทุนทีค่ รบถ้วน คือ หนึง่
ต้นทุนการด�ำเนินงานเริ่มต้นของโครงการพันธบัตรป่า
ไม้ ได้แก่ ต้นทุนการเจรจากับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ท�ำความเข้าใจและการสร้างการ
มีส่วนร่วมกับผู้บุกรุกป่า ต้นทุนค่ารื้อถอน กรณีน�ำพื้นที่
ไปใช้ประโยชน์อื่น ต้นทุนค่าชดเชยชุมชนที่ต้องออกจาก
พื้นที่ป่า และต้นทุนในการบริหารจัดการองค์การมหาชน
และสอง ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการใช้ประโยชน์ในทีป่ า่
ที่ถูกบุกรุกเพื่อท�ำการเกษตร หรือใช้ประโยชน์เพื่อท�ำ
กิจกรรมอื่น
กลไกพันธบัตรป่าไม้เป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
โอกาสให้ กั บ ผู ้ ส นใจลงทุ น ในกิ จ กรรมปลู ก ป่ า ไม้ ใ ห้
สามารถลงทุนซื้อพันธบัตรป่าไม้ซึ่งเป็นพันธบัตรระยะ
ยาวโดยมีผลตอบแทนคือดอกเบี้ย นอกจากนี้ การลงทุน
พันธบัตรป่าไม้โดยภาคเอกชนยังเป็นเครือ่ งมือสร้างภาพ
ลักษณ์องค์กรในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
อีกทางหนึ่ง

แนวคิดการดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้
เนื่ อ งจากข้ อ จํ า กั ด ด้ า นกฎหมายในการออก
พันธบัตรป่าไม้ภายใต้พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ
พ.ศ. 2502 ที่สามารถกู้เงินได้ตามความจําเป็น แต่ในปี
หนึ่งๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ
ของจํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่
ล่วงมาแล้ว แล้วแต่กรณี กับอีกร้อยละ 80 ของงบประมาณ
รายจ่ายทีต่ งั้ ไว้สาํ หรับชําระคืนเงินกู้ นอกจากนี้ การออก
พันธบัตรป่าไม้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2548 สามารถกระท�ำได้ แต่ต้องตีความ
ตามวัตถุประสงค์เพื่อ “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”
ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อย
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ดังนัน้ ความเป็นไปได้ในการด�ำเนินงานพันธบัตร
ป่าไม้จึงอยู่ที่การจัดตั้งองค์การมหาชนเพื่อดูแลเรื่อง
การหาเงินในการพัฒนาหรือฟื้นฟูป่าไม้ภายใต้พระราช
บัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยจัดตั้งเพื่อให้
องค์การมหาชนนั้นมีอํานาจออกพันธบัตร แต่ขั้นตอน
และกระบวนการของการจัดตั้งองค์การมหาชนค่อนข้าง
ซับซ้อน และอาจใช้เวลานานในการจัดตัง้ และปรับเปลีย่ น
สภาพองค์กร
การศึกษานีจ้ งึ เสนอความเป็นไปได้ในการเปลีย่ น
สภาพองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ให้เป็นองค์การ
มหาชนที่มีภารกิจด้านการปลูกป่า มีกฎหมายเป็นของ
ตนเอง สามารถออกพันธบัตรเพือ่ ระดมทุนจากนักลงทุน
ในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ลงทุนที่สนใจ ตลอด
จนจัดเก็บรายรับจากผู้ได้ประโยชน์จากป่าไม้และระบบ
นิเวศป่าไม้ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานอื่นของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษานี้ นํ า เสนอแนวทางการดํ า เนิ น งาน
พันธบัตรป่าไม้ การส่งเสริมการตั้งองค์การมหาชนเป็น
หน่วยงานบริหารจัดการพันธบัตรป่าไม้ และปัจจัยส่ง
เสริมการด�ำเนินงานพันธบัตรป่าไม้ ดังรายละเอียดต่อ
ไปนี้
รูปแบบการดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้
พันธบัตรป่าไม้เป็นกลไกทางการเงินการคลัง
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าโดยการระดมทุนจาก
ภาคเอกชน ซึ่งต้องอาศัยกลไกด้านอื่น เช่น กลไกด้าน
กฎหมาย กลไกด้านสังคม และการมีส่วนร่วม ทั้งนี้
การดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ต้องมีพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ใน
พื้นที่ของภาครัฐและภาคเอกชน เงินทุน ผู้ซื้อพันธบัตร
และผู้ปฏิบัติงานในการปลูกป่า ตลอดจนการเรียกเก็บ
เงินจากผูไ้ ด้ประโยชน์จากป่าเพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
กับผู้ซื้อพันธบัตรป่าไม้ รวมทั้งองค์กรที่ทําหน้าที่บริหาร
จัดการด้านการเงินและการออกพันธบัตรป่าไม้
รายงานทีดีอาร์ ไอ

• การศึกษาพันธบัตรป่าไม้ของต่างประเทศ
ผลการศึกษารูปแบบการดําเนินงานพันธบัตร
ป่าไม้ในบราซิลและสหรัฐอเมริกา พบว่า บราซิลใช้กลไก
ระดมเงินทุนจํานวนมากจากภาคเอกชน เพื่อนํามาสนับ
สนุนกิจกรรมอนุรักษ์ ดูแล และฟื้นฟูป่าไม้อย่างยั่งยืน
ซึ่งเงินทุนที่ผ่านกลไกดังกล่าวช่วยลดช่องว่างทางการ
เงินหรือช่วยลดภาระทางการคลังของภาครัฐ สําหรับ
สหรัฐอเมริกามีกลไกการระดมทุนทัง้ จากภาครัฐและภาค
เอกชน เพือ่ นําเงินไปใช้ในการดูแลรักษาพืน้ ทีป่ า่ ไม้อย่าง
ยัง่ ยืน และส่วนใหญ่มกี ารจัดเก็บรายรับจากการทาํ เนือ้ ไม้
เพื่อเป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุน
ลักษณะพื้นที่ป่าไม้ในบราซิลและสหรัฐอเมริกา
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) พื้นที่ป่าของรัฐ ได้แก่ พื้นที่
ป่าสงวน พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ และพืน้ ทีป่ า่ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เช่น ป่าต้นน�้ำชั้นหนึ่ง 2) พื้นที่ป่าของเอกชน ได้แก่ พื้น
ที่ทําการเกษตร พื้นที่ป่าธรรมชาติของเอกชน และพื้นที่
ปลูกขนาดเล็ก 3) พื้นที่ป่าชุมชนและสมาพันธ์ป่าไม้ และ
4) เครือข่ายความร่วมมือของชุมชนในรูปบริษัทที่มีพื้นที่
ป่า โดยลักษณะพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ป่าของเอกชน ส่วนพื้นที่ป่าของบราซิลและไทยนั้น
ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีป่ า่ ของรัฐ รูปแบบการบริหารจัดการที่
ผ่านมาจึงมีเงินงบประมาณในการอนุรักษ์ป่าจากภาครัฐ
ซึ่งพบว่าพื้นที่ป่ามีแนวโน้มลดลง จึงมีแนวทางในการส่ง
เสริมกลไกโดยการระดมเงินทุนจากภาคเอกชน เพือ่ เป็น
เงินสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
แนวทางการดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ของไทย
เน้นการระดมทุนจากภาคเอกชนทีเ่ ป็นองค์กรภาคเอกชน
หรื อ ประชาชนทั่ ว ไปที่ ส นใจในการอนุ รั ก ษ์ ป ่ า โดยมี
ลักษณะคล้ายรูปแบบการออกพันธบัตรป่าไม้ประเภทที่ 1
ของบราซิล และรูปแบบการออกพันธบัตรป่าไม้ประเภทที่
2 ของสหรัฐอเมริกาทีร่ วมการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ไปขาย
ต่างประเทศ โดยมีแนวทางการจัดเก็บรายรับจากผู้ซื้อ
บริการของระบบนิเวศหรือผู้ได้ประโยชน์จากบริการของ
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ระบบนิเวศเพื่อนํามาจ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุน และ
ระดมทุนจากนักลงทุนภาคเอกชนตลอดจนจากรายได้
อื่นของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผู้ออกพันธบัตรเป็น
ผู้บริหารจัดการพันธบัตรป่าไม้ ทําหน้าที่บริหารการเงิน
และให้เงินสนับสนุนกิจกรรมการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้อย่างยัง่ ยืน
ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกามีผู้ออกพันธบัตรเป็นหน่วยนิติบุคคล
เฉพาะที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
แต่การศึกษารูปแบบการดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ของ
ไทยจะจัดตั้งองค์การมหาชนเป็นองค์กรในการบริหาร
จัดการพันธบัตรป่าไม้
• รูปแบบการดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ของไทย
การดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้เป็นสิ่งที่หลาย
ประเทศให้ความสําคัญ เนื่องจากความจําเป็นในการ
ค้นหากลไกทางการคลังใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศนั้นๆ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ประเทศแตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็นด้านวัฒนธรรมความคิด
ของคนในสังคม ความรับผิดชอบทางการเมือง โครงสร้าง
กฎหมาย หรือระบบการเงินการคลังของแต่ละประเทศ
จึงทําให้รูปแบบการดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ของแต่ละ
ประเทศมีความแตกต่างกัน ประเทศไทยจึงไม่จาํ เป็นต้อง
เลียนแบบรูปแบบพันธบัตรป่าไม้ของต่างประเทศ เพียง
แต่ต้องศึกษาเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย เพื่อนํามาประ
ยุกต์ใช้สําหรับประเทศไทย
รูปแบบพันธบัตรป่าไม้ที่เหมาะสมสําหรับบริบท
ของวัฒนธรรมทางความคิดของสังคมไทย ควรมีองค์ประ
กอบที่สําคัญ 5 ประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง การดําเนินงานด้านพันธบัตรป่า
ไม้ต้องมีกฎหมายรองรับ เพราะการดําเนินงานต่างๆ ใน
สังคมไทยจะต้องมีการอ้างอิงกฎหมาย ดังนั้น การดํา
เนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้สําหรับประเทศไทยจําเป็น
ต้องมีการจัดทํากฎหมาย โดยการศึกษานี้เสนอให้มีการ
จัดตั้งองค์กรเพื่อทําหน้าที่ออกพันธบัตรป่าไม้ กฎหมาย
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ที่เกี่ยวข้องจึงหมายถึงกฎหมายจัดตั้งองค์กรนี้ เพื่อให้มี
อํานาจหน้าที่ในการออกพันธบัตรป่าไม้
ประการทีส่ อง การดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ของ
ประเทศไทยมีรูปแบบที่ไม่ย้ายประชาชนออกจากพื้นที่
ป่าไม้ที่ถูกทําลายในประเทศไทยส่วนมากมีประชาชน
ครอบครองพื้นที่หมดแล้ว เช่น เกษตรกรทําการบุกรุก
พื้นที่ ป่ า ไม้ เ พื่ อปลู กพืชเศรษฐกิจ หรือ ผู้มีอิทธิ พลใน
พืน้ ทีค่ รอบครองพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม กอปรกับการบริหาร
จัดการป่าไม้ในอดีตไม่สามารถทําได้โดยภาครัฐเพียง
ลําพัง ดังนั้น จึงต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้
และแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ การศึกษานี้เสนอให้
เป็นรูปแบบทีช่ าวบ้านเป็นผูด้ าํ เนินการควบคูไ่ ปกับหน่วย
งานภาครัฐ โดยให้ชาวบ้านหารายได้เสริมในพื้นที่ป่า
ไม้ได้ด้วย การโยกย้ายประชาชนออกจากพื้นที่สามารถ
ดําเนินการได้ แต่ต้องเป็นรายพื้นที่ เช่น เป็นพื้นที่ต้นน�้ำ
หรือเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่มีความสําคัญ
ประการที่สาม การดําเนินงานปลูกป่าและการ
บริ ห ารพื้ น ที่ ป ่ า ไม้ การศึ ก ษานี้ เ สนอให้ มี ก ารบริ ห าร
จัดการในรูปแบบของชุมชนป่าไม้ โดยในแต่ละพื้นที่จะ
มีการบริหารจัดการเพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้จาก
การดูแลป่า รวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่
ของชุมชนป่าไม้โดยรวมในด้านต่างๆ ที่สําคัญ ได้แก่
การให้บริการด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคม หรือการ
คมนาคม เพือ่ ให้ประชาชน เยาวชน หรือคนชราในชุมชน
ป่าไม้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ประการที่สี่ ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ปัจจุบันให้เอื้อต่อการค้าไม้ ในปัจจุบัน การดําเนินการ
ป่าไม้เชิงพาณิชย์มีข้อจํากัด เพราะกฎหมายของรัฐห้าม
มิให้มีการตัดหรือเคลื่อนย้ายไม้หวงห้ามตามที่กฎหมาย
ประกาศ เช่น ไม้สักหรือไม้ยาง เพื่อให้การดําเนินงาน
พันธบัตรป่าไม้ประสบความสําเร็จ ต้องทําการยกเลิก
กฎหมายที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การดํ า เนิ น งานป่ า ไม้ เ ชิ ง
พาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อมิให้เจ้าพนักงานของรัฐใช้เงื่อนไขทาง
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กฎหมายเป็นข้ออ้างในการเรียกเก็บเงินนอกระบบจาก
ประชาชน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดําเนินงาน
โดยไม่จําเป็น
ประการที่ห้า เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่
มีความแตกต่างทางรายได้มาก รูปแบบพันธบัตรป่าไม้
จึงต้องให้ความสําคัญกับการดําเนินงานตามหลักการ
Beneficiary-pays Principle หรือหลักการ Payment for
Ecosystem Services (PES) คือผู้ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมเพื่อเป็นรายได้เข้าโครงการพันธบัตรป่าไม้ ต้อง
เป็นประชาชนที่มีรายได้สูงซึ่งได้ประโยชน์จากการฟื้นฟู
สภาพป่า และควรหลีกเลีย่ งการดาํ เนินงานทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อประชาชนที่มีรายได้ต�่ำ
การออกพันธบัตรป่าไม้เป็นการลงทุนด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สังคมในลักษณะของการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อการ
อนุรกั ษ์ โดยการจัดตัง้ องค์กรมหาชนเพือ่ ทําหน้าทีใ่ นการ
ออกพันธบัตรและระดมทุนจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ถือ
พันธบัตรในการปลูกต้นไม้ตามประเภทต้นไม้ที่กําหนด
ในพันธบัตรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจในพื้นที่
ป่ า อนุ รั ก ษ์ แ ละพื้ น ที่ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ โดยจะได้ รั บ
ผลตอบแทนจากพันธบัตรตามระยะเวลาที่กําหนด
โครงสร้างพันธบัตรป่าไม้สําหรับประเทศไทย
มี รู ป แบบการดํ า เนิ น งานพั น ธบั ต รป่ า ไม้ โ ดยเริ่ ม จาก
องค์การมหาชนทําหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินและ
การระดมทุนจากนักลงทุนที่สนใจหรือผู้ซื้อพันธบัตรป่า
ไม้ที่ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน องค์กร
ขนาดใหญ่ในภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจที่สนใจลงทุน
ด้านกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รูปที่ 1) เพื่อใช้
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล และดําเนิน
งานในรูปแบบของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม นัก
ลงทุนในภาคการเงิน เช่น สถาบันการเงินหรือนักลงทุน
ทั่วไป และประชาชนผู้สนใจที่ต้องการมีส่วนในการฟื้นฟู
สภาพป่า ซึง่ ถ้ามีองค์กรเอกชนทีส่ นใจลงทุนในพันธบัตร
รายงานทีดีอาร์ ไอ

รูปที่ 1 รูปแบบการดำ�เนินงานพันธบัตรป่าไม้สำ�หรับประเทศไทย

ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ป่าไม้และต้องการซื้อในปริมาณมาก อาจจ่ายอัตราผล
ตอบแทนคืนให้นักลงทุนในอัตราต�่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาล
ทั่วไป ประกอบกับพันธบัตรป่าไม้เป็นการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงอาจไม่
ต้องมีอัตราผลตอบแทนสูงมากนัก
ทั้งนี้ ในบริบทของไทย การออกพันธบัตรจะ
ดําเนินงานโดยกระทรวงการคลังหรือองค์กรที่กฎหมาย
อนุญาตให้ออกพันธบัตร เช่น ถ้ามีนักลงทุนซื้อพันธบัตร
ป่าไม้ 100,000 หน่วย หน่วยละ 10 บาท เป็นเงินต้นรวม
1 ล้านบาท โดยรัฐหรือองค์การมหาชนที่ทําหน้าที่ออก
พันธบัตรป่าไม้ จะนําเงิน 1 ล้านบาทที่ได้จากผู้ลงทุนไป
สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าและดูแลรักษาป่า เพื่อให้มี
ฉบับที่ 128 พฤษภาคม 2560

การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ซึง่ เมือ่ ครบกาํ หนดระยะเวลา
15 ปี องค์การมหาชนต้องคืนเงินต้นและผลตอบแทน
ให้แก่นักลงทุน ดังนั้น ผู้ออกพันธบัตรต้องมีการจัดหา
รายรับเพื่อนําไปจ่ายเป็นผลตอบแทนคืนให้แก่นักลงทุน
หรือผู้ซื้อพันธบัตรป่าไม้ โดยมีการจัดเก็บรายรับจาก
ผู้ได้ประโยชน์จากป่าและระบบนิเวศป่าไม้ตามหลักการ
ผู ้ ไ ด้ ป ระโยชน์ เ ป็ น ผู ้ จ ่ า ย ทั้ ง ทางตรงจากการขาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากป่ า ประเภทต่ า งๆ เช่ น เนื้ อ ไม้ แ ละ
ผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช้เนื้อไม้ และประโยชน์ทางอ้อม
จากบริการของระบบนิเวศป่าไม้
อย่างไรก็ตาม การมีทรัพยากรป่าไม้และระบบ
นิเวศป่าไม้ที่สมบูรณ์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐใน
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

การแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมและน�้ำแล้งได้ส่วนหนึ่ง และ
รายรับส่วนหนึ่งนําไปเป็นเงินสนับสนุนการอนุรักษ์และ
การฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ รวมทัง้ การสร้างความสมดุลของระบบ
นิเวศอย่างยัง่ ยืน ซึง่ นําไปสูก่ ารใช้ประโยชน์จากป่าไม้และ
บริการของระบบนิเวศป่าไม้ต่อไป

แนวทางการดําเนินงานของพันธบัตรป่าไม้เป็น
การดําเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของรัฐ และมีหน่วยงานดูแลเป็นพื้นที่ป่า แนวทางของ
พันธบัตรป่าไม้ให้ความสาํ คัญกับการปลูกป่าในพืน้ ทีข่ อง
รัฐที่เป็นป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีการดูแล
เป็น “รายพื้นที่ป่า” ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่ง
ชาติ โดยการปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และการปลูกป่า
และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่มีชุมชนอยู่กับป่า หรือมีการบุกรุก
ปลูกพืชเศรษฐกิจอยู่แล้ว โดยเน้นการปลูกไม้ 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง เช่นเดียวกับธนาคารต้นไม้ สาํ หรับการ
บริหารจัดการต้องมีองค์กรเข้ามาบริหารจัดการ เพือ่ ดูแล
การจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อพันธบัตร
ทั้งนี้ การปลูกในพื้นที่ป่าที่มีชุมชนอาศัยอยู่ จะ
ดําเนินการส่งเสริมให้ผู้บุกรุกป่าปรับเปลี่ยนมาให้ความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ป่า เนื่องจากการปลูกป่าสร้าง
อาชีพใหม่ในการทําหน้าที่ปลูกป่าและดูแลป่า ซึ่งท�ำให้
มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตโดยไม่ต้องออกจาก
พื้นที่ ในระยะยาว คนเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ปกป้องดูแล
พืน้ ทีป่ า่ และพันธบัตรป่าไม้ยงั ทําควบคูไ่ ปได้กบั กิจกรรม
ปลูกป่าหรือการอนุรกั ษ์ปา่ อืน่ ๆ ทีด่ าํ เนินการอยูแ่ ล้ว เช่น
ธนาคารต้นไม้ โดยธนาคารต้นไม้เน้นให้เกษตรกรเพิ่ม
พื้นที่ป่าในพื้นที่ทําการเกษตร แต่พันธบัตรป่าไม้เน้น
การปลูกต้นไม้เพิม่ ในพืน้ ทีป่ า่ ของรัฐทีเ่ ป็นป่าอนุรกั ษ์และ
ป่าสงวนแห่งชาติ

ได้ในการเปลีย่ นแปลงองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)
ให้เป็นองค์การมหาชนที่มีภารกิจด้านการปลูกป่าอย่าง
ยั่งยืน มีกฎหมายเป็นของตนเอง สามารถออกพันธบัตร
เพือ่ ระดมทุน และประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ของรัฐได้
เหตุผลในการเลือก ออป. เป็นหน่วยงานบริหาร
จัดการ เนื่องจาก ออป. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกา พ.ศ. 2499 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้
บริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้ 2)
ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น การทาํ ไม้
การเก็บหาของป่า แปรรูปไม้ อบไม้ อัดน�้ำยาไม้ กลั่นไม้
และประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไม้และของป่า
รวมถึงธุรกิจต่อเนื่องคล้ายคลึงกัน 3) ปลูกสร้างสวนป่า
คุม้ ครองรักษาป่าและบูรณะป่าเพือ่ ประโยชน์แก่การป่าไม้
ทั้งการดําเนินงานเองหรือการดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือ
รัฐ 4) วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้าน
อุตสาหกรรมไม้ 5) เผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติ
องค์กรรับผิดชอบในการดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้
การศึกษานี้เสนอให้มีการจัดตั้งองค์การมหาชน และความสํานึกในการคุ้มครองดูแลรักษา และพัฒนา
เป็นผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงาน โดยเห็นว่ามีความเป็นไป ทรัพยากรป่าไม้ รวมทัง้ การให้บริการในกิจการทีเ่ กีย่ วกับ
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การทัศนาจรหรือกิจการเพือ่ ประโยชน์แก่การดําเนินงาน
ดังกล่าว และ 6) ดําเนินธุรกิจหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ ออป.
ในปัจจุบัน ออป. มีพื้นที่ของตนเองและพื้นที่ที่
กรมป่าไม้จัดให้รวม 1.1 ล้านไร่ ซึ่ง ออป. มีศักยภาพ
ในการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
ที่ ออป. มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของการใช้
ไม้เชิงพาณิชย์ จึงมีความต้องการพื้นที่ปลูกสวนป่าเพิ่ม
เพราะมีศักยภาพในการดําเนินงาน แต่ต้องทยอยเพิ่ม
พื้นที่ในแต่ละปี และมีปัญหาที่เกิดขึ้นคือพื้นที่ป่าสงวน
เสื่อมโทรมที่ได้รับจากกรมป่าไม้มีชาวบ้านอาศัยอยู่ (ตั้ง
ถิ่นฐานและการบุกรุกพื้นที่เพื่อทําการเกษตร) ทําให้ไม่
สามารถดาํ เนินกิจกรรมปลูกสวนป่าในพืน้ ทีไ่ ด้ เพราะชาว
บ้านไม่ยินยอม ซึ่งความต้องการของ ออป. ต้องให้กรม
ป่าไม้จัดการปัญหาการตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านในพื้นที่
ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะเข้าไปทาํ สวนป่าในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ รวม
ถึงปัญหาการปลูกป่าในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติมขี อ้ จาํ กัด
ทางกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถตัดไม้ในพื้นที่นี้ได้
ออป. มีรูปแบบการดําเนินงานแบบ “ชุมชนสวน
ป่า” ทีส่ นับสนุนให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการปลูก
ป่าและดูแลรักษาป่า โดยการจัดแบ่งพื้นที่ให้ประชาชน
ใช้เพื่อหารายได้เพิ่มเติม อีกทั้งแนวทางการตัดไม้ของ
ออป. ยึดหลักการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความ
สาํ คัญกับการอนุรกั ษ์ในพืน้ ทีส่ วนป่าร้อยละ 10 ของพืน้ ที่
ทั้งหมด และเลือกใช้รูปแบบการตัดไม้แบบการเลือกตัด
บางส่วน (ร้อยละ 20-50 ของพื้นที่สวนป่า) โดยใช้เวลา
ปลูกต้นไม้ 1-15 ปี เริ่มตัดไม้บางส่วนในปีที่ 15 และปลูก
ทดแทน
นอกจากนี้ ออป. มีความสนใจในการพัฒนา
เครื่องมือทางการคลังในการดําเนินงาน ได้แก่ กองทุน
สวนป่าหรือพันธบัตรระยะยาว และ ออป. มีการพัฒนา
พื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยใน
แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวกว่าแสนคนที่มาท่องเที่ยวและใช้
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บริการที่พักในพื้นที่สวนป่า
อย่างไรก็ตาม ออป. มีอุปสรรคในการจะดําเนิน
งานพันธบัตรป่าไม้ที่เป็นข้อจํากัดด้านกฎข้อบังคับใน
ฐานะทีเ่ ป็นรัฐวิสาหกิจ มีพื้นทีด่ าํ เนินงานจํากัด ข้อจํากัด
ด้านทุน หรือปัญหาความร่วมมือกับประชาชนในพืน้ ที่ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
• ออป. ถูกกํากับจากหลายหน่วยงานที่เป็นคณะ
กรรมการบริหารกิจการของ ออป. การดําเนิน
งานใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรม
การฯ
• การไม่มเี งินหมุนเวียนเพียงพอในระยะยาวสําห
รับค่าจ้างแรงงานปลูกป่า จึงต้องการเพิ่มเงิน
ทุนในการบริหารจัดการงานปลูกป่า
• พื้นที่ปลูกป่ามีจํากัดและไม่สามารถขยายพื้นที่
การปลูกสวนป่าได้ เนื่องจากพื้นที่ที่ได้รับจาก
กรมป่าไม้มชี าวบ้านเข้าไปครอบครอง ทาํ ให้ไม่
สามารถดาํ เนินการปลูกสวนป่าได้ ดังนัน้ ต้องมี
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า
อย่างไรก็ตาม การจัดตั้ง ออป. ให้เป็นองค์การ
มหาชน มีอุปสรรค ได้แก่
• การจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนต้องออกเป็น
พระราชกฤษฎีกา ซึง่ ต้องใช้เวลาในการดําเนิน
งานและการเตรียมความพร้อมของ ออป. โดย
เฉพาะตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
• ออป. ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ป่าโดยตรง ต้อง
ใช้พนื้ ทีข่ องกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนั้นจึงต้องมีการขอ
อนุญาตใช้พื้นที่เพื่อปลูกสวนป่า ซึ่งบางพื้นที่
ทีไ่ ด้รบั มีประชาชนอาศัยในพืน้ ที่ ทาํ ให้มตี น้ ทุน
ในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น

รายงานทีดีอาร์ ไอ

ปัจจัยส่งเสริมการดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้
ปัจจัยส่งเสริมการดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ให้
ประสบความสําเร็จในประเทศไทย ได้แก่
ประการที่หนึ่ง การได้รับการสนับสนุนทางการ
เมืองและทางนโยบาย การดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนว่าเป็นกิจกรรม
ที่มีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างแท้จริง และ
ยังเป็นการเพิ่มบทบาทของประชาชนในการดูแลพื้นที่
ป่าไม้ของประเทศอีกด้วย แต่ความสําเร็จของพันธบัตร
ป่าไม้ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและข้าราชการ
เป็นอันดับแรก
ประการที่สอง ความสําเร็จในการปรับรูปแบบ
ขององค์ ก ร จากที่ ก ารศึ ก ษานี้ เ สนอให้ มี ก ารเปลี่ ย น
สภาพองค์กรจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในปัจจุบัน
เป็นองค์การมหาชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงาน
พันธบัตรป่าไม้ ดังนั้น องค์กรใหม่ต้องเป็นองค์กรที่
ดํ า เนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถขยายการ
ดําเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ต้นน�้ำสําคัญๆ ได้
ประการที่ ส าม การดํ า เนิ น งานด้ า นมวลชน
สัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนที่ครอบครองพื้นที่ป่าไม้ใน
ปัจจุบันหันมาให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนอาชีพ และ
เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนป่าไม้ตามแนวคิดของโครงการ
พันธบัตรป่าไม้ โดยโครงการพันธบัตรป่าไม้ต้องแสดง
ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเห็นได้ว่าการเข้าร่วมใน
ชุมชนป่าไม้จะท�ำให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคนใน
ชุมชนดีขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นในมิติของการหารายได้ ที่
อยู่อาศัย ระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข หรือสภาพ
แวดล้อมทางสังคม
อย่างไรก็ตาม แนวทางการดําเนินงานพันธบัตร
ป่าไม้ตอ้ งพิจารณาบริบทของสถานภาพของประเทศด้วย
โดยปัจจัยหลักในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนคือ
ต้องคํานึงถึงปัจจัยทางด้านการเงินและการลงทุน เงินงบ
ประมาณเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และบริหารจัดการป่า
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ไม้อย่างยัง่ ยืนอยูใ่ นระดับใด ถ้ามีงบประมาณน้อย อาจไม่
เพียงพอต่อความต้องการทางการเงินในการดําเนินงาน
พันธบัตร อีกทั้งการขาดการเชื่อมโยงกับตลาดทุน จะส่ง
ผลให้การระดมทุนจากภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ เป็น
ไปด้วยความยากลําบาก
ทั้ ง นี้ พั นธบั ตรป่ า ไม้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการแก้
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยเน้นการระดมเงินลงทุน
จากภาคเอกชนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ หัวใจสําคัญ
ของการดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้อยู่ที่รายได้ที่เกิดจาก
ระบบนิเวศป่า ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
อย่างยั่งยืนและการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับป่าไม้

ข้อเสนอแนะ
การดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
และรักษาระบบนิเวศป่าไม้ที่เหมาะสมสําหรับบริบทของ
สังคมไทยมีองค์ประกอบที่สําคัญหลายประการ ได้แก่
ประการที่หนึ่ง การดําเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้ต้องมี
กฎหมายรองรับ และการจัดตัง้ องค์กรกลางเพือ่ ทาํ หน้าที่
บริหารจัดการ ออกพันธบัตรป่าไม้ และสร้างกลไกที่เป็น
ธรรมให้กบั ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง มีกฎหมายเป็นของตนเอง
สามารถออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนเพื่อน�ำ
ไปสนับสนุนกิจกรรมในการปลูกป่าและดูแลรักษาป่าให้
ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และจ่ายผลตอบแทนให้แก่
นักลงทุนตามสัญญา อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งองค์การ
มหาชนเพือ่ ทําหน้าทีอ่ อกพันธบัตรยังมีความยุง่ ยากและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดตั้ง
ประการทีส่ อง การดาํ เนินงานทีเ่ น้นให้คนอยูร่ ว่ ม
กับป่า เนือ่ งจากป่าทีถ่ กู ทาํ ลายในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
ส่วนมากมีคนครอบครองพื้นที่อยู่แล้ว ดังนั้นการปลูกป่า
เพิ่มที่เน้นรูปแบบที่ไม่ต้องย้ายคนออกจากพื้นที่ แต่จ้าง
เป็นแรงงานในการปลูกและบํารุงรักษาป่า รวมทั้งให้มี
ส่วนร่วมในการรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดําเนิน
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งาน รูปแบบการดําเนินงานปลูกป่า และการดูแลพืน้ ทีป่ า่
ไม้ภายใต้การจัดการป่าชุมชน การปลูกป่าเศรษฐกิจหรือ
การปลูกสวนป่า เพือ่ ให้มรี ายได้เพียงพอในการดํารงชีวติ
และให้บริการทางสังคมที่ดีแก่ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงการ
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพ
และสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น
ประการที่สาม การปรับปรุงกฎหมายและกฎ
ระเบียบปัจจุบันให้เอื้อต่อการดําเนินงานป่าไม้ในเชิง
พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้
และประการที่สี่ การจัดเก็บรายได้จากผู้ที่ได้
ประโยชน์ จ ากการปลู ก ป่ า หรื อ ฟื ้ น ฟู ส ภาพป่ า ดั ง ราย
ละเอียดข้างต้น ผลตอบแทนทางการเงินของป่าไม้ตลอด
อายุพันธบัตรจึงต้องมีความคุ้มค่า และจ่ายผลตอบแทน
ให้กับผู้ซื้อพันธบัตรเมื่อครบกําหนดเวลาได้ โดยหลีก
เลี่ยงการดําเนินงานที่มีผลกระทบต่อกลุ่มประชาชนที่มี
รายได้ต�่ำ
อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้ให้
ความสําคัญกับการจัดการพื้นที่ป่าที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของภาครัฐ เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินในการบริหาร
จัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนั้นควรมีแนวทาง
เพื่อสนั บ สนุ น การดํา เนิน งานพัน ธบัตรป่า ไม้ เพื่ อ ให้
การดํ า เนิ น งานด้ า นพั น ธบั ต รป่ า ไม้ ข องไทยมี ค วาม
ก้าวหน้า การศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษาความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจของ
การดําเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทยเพื่อ
ให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการพันธบัตรป่าไม้มีความคุ้ม
ค่า โดยน�ำต้นทุนการดําเนินงานเริม่ ต้นและต้นทุนค่าเสีย
โอกาสของการใช้ที่ดินในรูปแบบต่างๆ มาร่วมพิจารณา
2. ควรศึกษาแนวทางด้านกฎหมายในการจัดตั้ง
องค์การมหาชนเพื่อดูแลจัดการพันธบัตรป่าไม้ และส่ง
เสริมหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ โดย
การศึกษานี้เสนอการปรับเปลี่ยนสภาพองค์กรเพื่อให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นองค์การมหาชน โดยมี
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โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดําเนินงานด้านการ
ฟื้นฟูสภาพป่าและการออกพันธบัตรป่าไม้ รวมทั้งการ
ยกร่างกฎหมายการจัดตั้งองค์การมหาชน
3. ควรมีการศึกษารูปแบบของชุมชนป่าไม้ที่
เหมาะสมทั้งในด้านขนาดของพื้นที่ดําเนินงาน การจ่าย
ค่าตอบแทน และการให้บริการของรัฐในรูปแบบต่างๆ
โดยทําเป็นโครงการนําร่องและเป็นพื้นที่ป่าตัวอย่าง ซึ่ง
ใช้พื้นที่ป่าประมาณ 2-3 หมื่นไร่ เพื่อให้เห็นผลที่เกิด
ขึ้นต่อชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ ฐานะความเป็นอยู่ ระบบ
สาธารณสุข และการศึกษา และที่สําคัญคือรัฐต้องมี
นโยบายทีช่ ดั เจน ไม่ทาํ ให้ประชาชนเกิดความสับสนและ
ไม่มั่นใจว่าจะมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร
4. ควรมีการศึกษาลักษณะ กลไก และขั้นตอน
ทางการเงินในการออกพันธบัตรป่าไม้อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์แนวคิดพันธบัตร
ป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ
เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้การดําเนินงานพันธบัตร
ป่าไม้ของประเทศไทยมีรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะ
ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และโครงสร้างของสังคมไทย
อย่างแท้จริง
6. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ปัจจุบันให้เอื้ออํานวยต่อการค้าไม้ สําหรับการตัดไม้
การควบคุมการนําเคลื่อนที่ การครอบครอง การแปรรูป
เพื่อการค้า สําหรับไม้หวงห้าม โดยเฉพาะไม้สักและไม้
ยาง และไม้นอกประเภทหวงห้าม เพื่อให้การดําเนินงาน
พันธบัตรป่าไม้ประสบความสําเร็จ

รายงานทีดีอาร์ ไอ

