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ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปกว่า 50 ล้านไร่ ผมไม่อยากโทษ
ตายายเก็บเห็ดในเขตป่าไม้เท่าไหร่ เพราะพวกเขาก็เป็นเพียงแค่แพะรับบาป สาเหตุสำ� คัญของ
การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้คือการคิดว่ากฎหมายสามารถปกป้องป่าไม้ได้ หรืองบประมาณแผ่นดิน
สามารถรักษาป่าได้ แต่ตลอดเวลา 60 ปีทผี่ า่ นมาพิสจู น์แล้วว่ากฎหมายและงบประมาณแผ่นดิน
ไม่สามารถปกป้องพืน้ ทีป่ า่ ไม้ไว้ได้ดเี ท่าทีค่ วร การใช้กฎหมายในการปกป้องพืน้ ทีป่ า่ ยังเปิดโอกาส
ให้ผู้มีอิทธิพลสามารถอยู่เหนือกฎหมายและแสวงหาผลประโยชน์ในรูปของการค้าไม้เถื่อนได้
ต่อมา การบุกรุกพื้นที่ป่าถูกซ�้ำเติมอย่างรุนแรงด้วยธุรกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บน
พืน้ ทีส่ งู ซึง่ ในปัจจุบนั ยังไม่สามารถพิสจู น์ได้วา่ ใครเป็นผูร้ บั ผิดชอบ การต่อสูก้ บั ธุรกิจการเกษตร
เชิงพาณิชย์บนทีส่ งู กินพืน้ ทีก่ ว่า 10 ล้านไร่ซงึ่ อยูเ่ หนือก�ำลังทีภ่ าครัฐจะปราบปรามได้ กอปรกับ
อยู่ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องอาศัยการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อท�ำหน้าที่ดูดซับคาร์บอน
และน�ำประเทศไทยสู่สถานะความสมดุลทางคาร์บอน (Carbon Neutral)
หากประเทศไทยต้องการบรรลุพนื้ ทีป่ า่ ไม้เป้าหมายร้อยละ 40 ของพืน้ ที่ ประเทศไทย
ต้องเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 26 ล้านไร่ แต่ด้วยกลไกภาครัฐที่จัดสรรงบประมาณการปลูกป่า
ให้ปีละ 500 ล้านบาท ท�ำให้หน่วยงานด้านป่าไม้สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ได้เพียงประมาณ
ปีละ 200,000 ไร่เท่านั้น ซึ่งการใช้กลไกภาครัฐในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้นี้จะต้องใช้เวลา
ในการด�ำเนินการนานถึง 130 ปี หรือประมาณ 40 รัฐบาลกว่าประเทศไทยจะมีพื้นที่ป่าไม้
ตามเป้าหมาย ดังนัน้ สิง่ เดียวทีป่ ระเทศไทยจะท�ำได้คอื การหากลไกใหม่ทมี่ พี ลังมากพอจะสูก้ บั
ธุรกิจการเกษตรเชิงพาณิชย์บนทีส่ งู และการลักลอบตัดไม้เถือ่ น ทัง้ ยังต้องเป็นพลังทีม่ ศี กั ยภาพ
มากพอจะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้มากถึง 26 ล้านไร่อีกด้วย
พันธบัตรป่าไม้ เป็นกลไกทางการคลังที่ระดมเงินจากประชาชน ภาคธุรกิจหรือ
ตลาดหลักทรัพย์เพือ่ น�ำไปใช้ในการปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ของรัฐทีถ่ กู บุกรุก ผูท้ ปี่ ลูกป่า
จะเป็นผู้ประกอบการเอกชนที่มีศักยภาพในการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดย
ผลตอบแทนจากการขายไม้จะน�ำมาทยอยจ่ายคืนให้กับผู้ลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ ผู้เขียน
หวังว่าการพัฒนาป่าเศรษฐกิจด้วยกลไกพันธบัตรป่าไม้จะมีพลังมากพอทีจ่ ะ “พลิกฟืน้ ผืนป่า”
ให้กับประเทศไทยได้ ทั้งยังเชื่อว่าหนทางเดียวที่จะต่อสู้กับธุรกิจของผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง
การท�ำลายป่าไม้ดว้ ยธุรกิจการเกษตรเชิงพาณิชย์บนทีส่ งู หรือการลักลอบตัดไม้เถือ่ นคือ การใช้

ง

พลังทางธุรกิจด้วยกันมาหักล้างกันเอง ถ้ากลไกพันธบัตรป่าไม้ทสี่ นับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ
สามารถท�ำก�ำไรได้ดี มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม โดยเจ้าของเงินได้ผลตอบแทน
จากการลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ ชาวบ้านมีงานท�ำและมีรายได้ที่มั่นคงจากการปลูกและดูแล
ไม้เศรษฐกิจ นักธุรกิจได้กำ� ไรจากการท�ำไม้เศรษฐกิจ สังคมได้ปา่ ไม้คนื มาและระบบนิเวศดีขนึ้
ก็น่าจะต้านทานและเข้ามาทดแทนธุรกิจการเกษตรเชิงพาณิชย์บนที่สูงหรือการลักลอบตัด
ไม้เถื่อนได้
ถึงแม้การปลูกป่าเศรษฐกิจจะไม่สามารถท�ำให้พนื้ ทีป่ า่ กลับคืนมาเหมือนป่าธรรมชาติ
ได้ แต่การมีป่าเศรษฐกิจก็ยังท�ำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากกว่าปล่อยให้พื้นที่สูงของ
ประเทศไทยเป็นเขาหัวโล้นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งปัจจุบันคือ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ให้ทุนวิจัย และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (อพ.สธ.) และขอขอบคุณผู้ช่วยงานวิจัย ได้แก่ คุณปริญญารัตน์
เลี้ยงเจริญ ดร.ธีรธร ยูงทอง คุณทิพวัลย์ แก้วมีศรี คุณกาญจนา ย่าเสน และคุณเนตรนภิศ
ฤทธิสร ที่ท�ำให้หนังสือเล่มนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไว้ ณ ที่นี้
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หลังจากทีไ่ ด้มกี ารแก้กฎระเบียบ ข้อบังคับ อนุบญ
ั ญัติ และกฎหมายต่าง ๆ เกีย่ วกับ
การป่าไม้หลายฉบับในช่วงปี พ.ศ. 2563-2564 ซึง่ สาระส�ำคัญส่วนหนึง่ ก็คอื การท�ำให้การปลูก
ไม้เศรษฐกิจที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายป่าไม้ สามารถท�ำได้โดยสะดวกมากขึ้น รวมทั้ง
การท�ำไม้ ตลอดจนการประกอบธุรกิจต่อเนือ่ งต่าง ๆ ด้วย โดยมีการยินยอมให้ปลูกไม้เศรษฐกิจ
ในที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐ ที่รัฐยินยอมอนุญาตให้ประชาชนเข้าท�ำประโยชน์ในที่ดิน
ในเขตสงวนและหวงห้ามต่าง ๆ ได้ ตามที่รัฐก�ำหนด ซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมายและแนวทางที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาวะการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ เหตุการณ์นี้ถือเป็น
จุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้การปลูกไม้เศรษฐกิจ ป่าเศรษฐกิจ การปลูกป่าเพือ่ การรักษาป่าไม้ การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์ต้นน�้ำ รวมถึงเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน สามารถเป็นไปได้และมีโอกาสที่จะผลิกผันจากภาวะอันเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรป่าไม้ให้ได้รับการฟื้นฟูได้ในเวลาที่ไม่นานมากนัก และเป็นการแสดงเจตนาที่จะใช้
มาตรการทางเศรษฐกิจผสมผสานกับมาตรการทางด้านอนุรกั ษ์เข้าด้วยกัน แทนทีจ่ ะเน้นการใช้
กฎหมาย การปราบปรามและการด�ำเนินการทางภาครัฐเป็นหลัก
เป็นเรือ่ งทีเ่ หมาะสมกับเวลาเป็นอย่างยิง่ ทีห่ นังสือเรือ่ ง “พลิกฟืน้ ผืนป่าด้วยพันธบัตร
ป่าไม้” โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ถูกน�ำเสนอขึ้น โดยเน้นวิธีการปฏิบัติในเชิง
เศรษฐกิจ เพือ่ เปิดช่องทางให้มกี ารระดมทุนเพือ่ การ “พลิกฟืน้ ผืนป่า” อย่างตรงประเด็น ถือเป็น
ครั้งแรกที่มีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการระดมทุนของนานาประเทศที่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ
ควบคูไ่ ปกับมาตรการด้านกฎหมายเพือ่ การฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของหลาย ๆ ประเทศในเชิงเปรียบเทียบอย่างกว้างขวาง โดยมาตรการส�ำคัญที่ได้ยกขึ้นมา
น�ำเสนอเป็นทางเลือกส�ำหรับประเทศไทยคือมาตรการออกพันธบัตรป่าไม้ โดยการระดมทุนจาก
ทุกภาคส่วน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมป่าไม้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กันไป
แม้การลงทุนปลูกป่าจะเป็นการลงทุนระยะยาว ในข้อเสนอก็ได้มีการก�ำหนดมาตรการและ
วิธกี ารต่าง ๆ และมีการวิเคราะห์ทางการเงินและเศรษฐกิจ ตลอดจนการเสนอข้อเสนอแนะและ
ก�ำหนดเงือ่ นไขในการปรับโครงสร้าง การออกพันธบัตรและการบริหารจัดการต่าง ๆ จนสามารถ

ฉ

พิสูจน์ได้ว่า ถ้ามีการด�ำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ มีการท�ำความเข้าใจ มีการศึกษาวิธีการ
ที่เหมาะสมและให้จริงจังแล้ว การออกพันธบัตรป่าไม้จะคุ้มทุนทั้งผู้ออกพันธบัตรและผู้ลงทุน
ทั้งนี้ความเชื่อมโยงกับมาตรการอื่น ๆ และนโยบายที่ได้ด�ำเนินการไว้แล้วในอดีตก็ยังสามารถ
ด�ำเนินการต่อควบคู่กันไปได้
ผมชืน่ ชมและเห็นด้วยกับข้อเสนอต่าง ๆ และทิศทางทีเ่ สนออย่างเต็มที่ และเห็นว่า
ผู้ที่เกี่ยวข้องน่าจะน�ำข้อเสนอไปพัฒนาเป็นนโยบาย แนวทาง ระเบียบข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ
โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและน�ำเสนอให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
ผมเชื่อว่าข้อเสนอในหนังสือ “พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้” จะเป็นส่วนส�ำคัญในการ
ผลักดันให้การฟื้นฟูป่าไม้ของประเทศในภาพรวม ประสบความส�ำเร็จตามนโยบายป่าไม้
ของประเทศต่อไป

ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
กรรมการกฤษฎีกา
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทที่ 1
บทน�ำ

สังคมไทยต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เกี่ยวกับการดูแลป่าไม้…
การระดมทุนด้วยการออกพันธบัตรป่าไม้เพื่อท�ำไม้เศรษฐกิจ
การสร้างรายได้จากการค้าขายไม้อย่างเสรี และมีการแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม เป็นหนทางที่มีอานุภาพมากพอที่จะต้านทานผู้มีอิทธิพล
ในกระบวนการตัดไม้เถื่อนและการท�ำลายป่าไม้ด้วยการปลูกพืชบนพื้นที่สูง…

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

ป่าไม้มีความส�ำคัญต่อแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ส�ำหรับประเทศไทยการรักษา
พื้นที่ป่าไม้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการสร้างความสมดุล
ทางธรรมชาติ เพื่อน�ำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว จากการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ตลอดเวลา 60 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้พยายาม
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามเป้าหมายป่าไม้ที่ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แต่ผ่านไป 20 ปี
พื้นที่ป่าไม้ของไทยยังคงมีเพียงร้อยละ 31-32 ของพื้นที่ประเทศเท่านั้น กล่าวคือ ประเทศไทย
ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้อีกประมาณร้อยละ 8 ของพื้นที่ประเทศ หรือคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ
26 ล้านไร่ ซึ่งการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่มีขนาดใหญ่ถึง 26 ล้านไร่นี้ เป็นความท้าทายและต้องการ
กลไกบางอย่างที่มีอานุภาพมากพอที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 26 ล้านไร่ตามเป้าหมาย

ประโยชน์ของป่าไม้
ด้วยสภาพภูมิประเทศของไทย พื้นที่ป่าไม้โดยเฉพาะป่าไม้บนพื้นที่สูงได้ท�ำหน้าที่
ชะลอการไหลของน�้ำในช่วงฤดูฝน ป่าไม้จึงสามารถช่วยป้องกันปัญหาน�้ำหลากและน�้ำท่วมได้
เป็นอย่างดี การทีพ่ นื้ ทีป่ า่ ไม้สามารถดูดซับน�ำ้ ไว้ได้ในช่วงฤดูฝนและคายน�ำ้ ออกมาในช่วงฤดูแล้ง
ท�ำให้ประเทศไทยสามารถมีนำ�้ ใช้ได้อย่างต่อเนือ่ ง หมายความว่า พืน้ ทีป่ า่ ไม้เป็นกลไกทางธรรมชาติ
ทีท่ ำ� หน้าทีค่ วบคุมการไหลของน�ำ้ (Water Regulator) จึงสามารถช่วยลดความสูญเสียจากปัญหา
น�ำ้ ท่วมน�ำ้ แล้งได้ ไม่วา่ จะเป็นการลดความสูญเสียทีป่ ระชาชนต้องเผชิญ หรือการช่วยประหยัด
งบประมาณของรัฐบาลที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับประชาชนกรณีน�้ำท่วมและน�้ำแล้งได้ปีละ
หลายหมืน่ ล้านบาท (กรณีนำ�้ ท่วม 2.8 หมืน่ ล้านบาท1 และภัยแล้งเฉลีย่ ต่อปี 1,026 ล้านบาท2)
นอกจากนี้ การมีพื้นที่ป่าไม้ยังช่วยควบคุมภูมิอากาศ (Climate Control) หรือท�ำหน้าที่
ฟอกอากาศให้กับมนุษย์ดังจะสังเกตได้จากการที่กรุงเทพมหานครพยายามรักษาพื้นที่สีเขียว
บางกะเจ้าไว้เพื่อท�ำหน้าที่เป็นปอดส�ำหรับคนกรุงเทพฯ
จริงอยูท่ กี่ ารรักษาพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทำ� ให้ประเทศไทยต้องใช้ทดี่ นิ จ�ำนวนมากซึง่ ส่งผลกระทบ
ให้เสียโอกาสน�ำทีด่ นิ ไปใช้เพือ่ การอืน่ ๆ เช่น การเกษตร หรือการพัฒนาเมือง แต่การมีพนื้ ทีป่ า่
1

2

งบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) จากงบกลางรายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2554 จาก ไทยพับลิก้า. (2554)
ข้อมูลภัยพิบัติจากศูนย์อ�ำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ย้อนหลัง 30 ปีตั้งแต่ปี 2532–2561 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จาก ไทยพับลิก้า. (2563)
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ก็สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากมายเช่นกัน เพราะนอกเหนือจากการท�ำหน้าที่
ควบคุมการไหลของน�้ำและการควบคุมภูมิอากาศแล้ว ผลผลิตจากป่ายังสามารถสร้างรายได้
ให้ประชาชนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกเป็นอันมาก มูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลผลิต
จากป่าประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือผลผลิตจากไม้ (Timber forest products) และ
ส่วนที่สองคือผลผลิตที่ไม่ใช่ไม้ (Non-timber forest products) ในส่วนของผลผลิตจากไม้
(Timber forest products) หมายถึงความสามารถในการผลิตไม้เพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
การสร้างรายได้จากการส่งออกไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือการใช้เศษไม้เพื่อใช้ผลิตพลังงาน
หมุนเวียน ซึง่ รวมกันแล้วสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณปีละ 350,000 ล้านบาท
เช่นกัน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560)
ในส่วนของผลผลิตทีไ่ ม่ใช่ไม้ (Non-timber forest products) ประกอบด้วยกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหลายประเภท เช่น การใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อท�ำหน้าที่
เป็นพื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ (Bio-economy) ที่ต้องใช้นวัตกรรม
ด้านพันธุกรรมเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามหรือการพัฒนายารักษาโรค ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรม
S-Curve ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและเป็นอนาคตทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศไทย
ที่ส�ำคัญอุตสาหกรรมที่พึ่งพิงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้ถูกก�ำหนดให้เป็น
องค์ประกอบหลักของการพัฒนาตามแนวทาง B-C-G โมเดล ของประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้วย
3 เศรษฐกิจหลัก คือ B Bio economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุง่ เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
อย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C Circular economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ค�ำนึงถึงการน�ำ
วัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยทั้ง 2 เศรษฐกิจหลักนี้จะอยู่ภายใต้ G Green
economy หรือระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลก
อย่างยั่งยืนอีกด้วย
ส�ำหรับพื้นที่ชายฝั่ง การมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จะท�ำให้มีพื้นที่ในการวางไข่
และอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์ทะเล ส่งผลให้ทะเลไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กบั อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทางทะเล และชุมชนชายฝัง่
ในส่วนของการสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน ป่าไม้จะท�ำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารหรือตู้ ATM
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพิงได้ตลอดทั้งปี ดังนั้น การมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จึงเป็นภูมิคุ้มกันส�ำหรับ
ชุมชนชนบท และเมื่อใดที่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจภาคเมืองต้องเผชิญกับปัญหา
ความผันผวนไม่วา่ จากปัจจัยภายในหรือภายนอก (เช่น สงครามทางการค้า หรือการแพร่ระบาด
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ของโรคต่าง ๆ) ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงัก มีผลให้แรงงานที่ตกงานต้อง
ย้ายถิน่ ฐานกลับคืนสูว่ ถิ ชี วี ติ ในภาคชนบท ก็สามารถพึง่ พิงทรัพยากรธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรน�้ำ ผลผลิตจากป่า หรือท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ในการด�ำรงชีวิตได้ ดังนั้น
การมีภาคชนบททีว่ ถิ ชี วี ติ พึง่ พิงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการมีปา่ ไม้อดุ มสมบูรณ์จงึ ถือได้วา่
เป็นระบบภูมิคุ้มกันที่ส�ำคัญของสังคมไทยมาช้านาน
นอกจากนั้น พื้นที่ป่าไม้ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ชุมชน หรือ
ครัวเรือนในรูปของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นพื้นที่สันทนาการส�ำหรับประชาชน
ได้อีกด้วย ผู้ประกอบการจ�ำนวนมากที่มีรายได้จากการพัฒนากิจการท่องเที่ยวโดยพึ่งพิง
พื้นที่ป่าไม้ หรือที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) (Israngkura, A., 1996) เช่น
โฮมสเตย์ ปางช้าง การเทีย่ วตามล�ำธาร น�ำ้ ตก เส้นทางเดินป่า เส้นทางจักรยาน พืน้ ทีก่ างเต้นท์
ตั้งแคมป์ ฯลฯ ล้วนสามารถใช้พื้นที่ป่าหรือเส้นทางธรรมชาติเป็นจุดขายเพื่อสร้างรายได้และ
ประโยชน์ด้านสันทนาการแก่ประชาชน
ประการสุดท้ายคือ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จะท�ำหน้าที่ดูดซับคาร์บอน (Carbon Sink)
ให้ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันวิธีเดียวที่ประเทศไทยจะสามารถเข้าสู่สถานะการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) หรือสถานะความสมดุลทางคาร์บอน3
(Carbon Neutral) ด้วยต้นทุนที่ต่�ำคือ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เท่านั้น เพราะการดูดซับคาร์บอน
ด้วยการปลูกป่าโดยเฉพาะป่าเศรษฐกิจจะเป็นวิธีที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดส�ำหรับประเทศไทย
เพราะต้นไม้จะดูดซับคาร์บอนจากบรรยากาศและน�ำมากักเก็บในมวลเนื้อไม้ เมื่อไม้ถูกตัดมา
ใช้งานเพือ่ ท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ มวลสารคาร์บอนก็จะถูกกักเก็บไว้ในผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ ด้วย
เมือ่ ประชาชนน�ำผลิตภัณฑ์จากไม้เศรษฐกิจดังกล่าวไปใช้ในบ้านหรือทีท่ ำ� งาน บรรดาผลิตภัณฑ์
ที่น�ำไปใช้นั้นก็จะท�ำหน้าที่กักเก็บคาร์บอนไปด้วยโดยปริยาย และเมื่อมีการปลูกต้นไม้ใหม่
ทดแทนไม้เศรษฐกิจที่ถูกตัดฟันออกมาจากป่าตามรอบการตัด ป่าไม้ก็จะท�ำหน้าที่ดูดซับ
คาร์บอนได้ต่อไป หากไม่มีการตัดฟันต้นไม้เพื่อน�ำออกมาใช้ประโยชน์แล้ว ต้นไม้ที่โตเต็มที่
และไม่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นมากนักจะดูดซับคาร์บอนได้น้อยกว่าต้นไม้ที่อายุน้อยและมีการ
เจริญเติบโตเร็วกว่า ดังนัน้ การปลูกป่าเศรษฐกิจเพือ่ น�ำไม้ออกมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนือ่ งจึงเป็น
วิธีการสร้างรายได้และดูดซับคาร์บอนไปพร้อม ๆ กัน ด้วยเหตุนี้การเพิ่มพื้นที่ป่า โดยเฉพาะ
3

Carbon Neutral มีการแปลเป็นภาษาไทยว่า ความเป็นกลางทางคาร์บอน แต่ผู้เขียนขอบัญญัติศัพท์ Carbon
Neutral ใหม่ โดยค�ำที่ให้ความหมายเหมาะสมกว่าคือ “สถานะความสมดุลทางคาร์บอน”
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ป่าเศรษฐกิจจึงเป็นวิธที ปี่ ระเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายสถานะความสมดุลทางคาร์บอน
(Carbon Neutral) และสถานะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การพัฒนาประเทศไทยสู่สถานะความสมดุลทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และ
สถานะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) นับว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
เพราะรัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการ
ประชุม World Leaders Summit ในช่วงการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) สมัยที่ 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์
แคว้นสกอตแลนด์ ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ว่า
ประเทศไทยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 40 จากระดับการปล่อยปัจจุบนั ภายใน
พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
ภายใน พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) สุทธิเป็นศูนย์
ภายในหรือก่อนปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) โดยแนวทางทีป่ ระเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ รวมทัง้ สร้างรายได้และประโยชน์ให้กบั ประเทศไทยไปพร้อม ๆ กัน
มีอยู่วิธีเดียวคือการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้ของไทย
มีหลายประเทศที่รักษาพื้นที่ป่าไม้ไว้ในสัดส่วนที่สูงจนเปรียบเสมือนว่าการมีพื้นที่
ป่าไม้เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
ในระยะยาว ตัวอย่างเช่น ประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ ขี นาดพืน้ ทีป่ ระเทศไม่มากและมีประชากรอยูอ่ ย่าง
หนาแน่น แต่ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส�ำคัญของประเทศญี่ปุ่นคือ การมีพื้นที่ป่าไม้สูงถึง
ร้อยละ 68 ของพื้นที่ประเทศ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็เช่นกัน ถึงแม้จะมีพื้นที่ใช้ประโยชน์
จ�ำกัด แต่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ไว้ได้สูงถึงร้อยละ 56 ของพื้นที่
ประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านของไทยมีพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 58 ของพื้นที่ประเทศเช่นกัน
ส่วนประเทศไทยเองเคยมีพนื้ ทีป่ า่ ไม้สงู ถึงกว่าร้อยละ 50 เมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2500 (ภาพที่ 1.1)
แต่ประเทศไทยได้สูญเสียพื้นที่ป่าไม้จากการให้สัมปทานป่าไม้จนกระทั่งปี พ.ศ. 2532 รัฐบาล
จึงได้ประกาศหยุดการท�ำสัมปทานป่าไม้ แต่พนื้ ทีป่ า่ ไม้กย็ งั ถูกบุกรุกจากการลักลอบตัดไม้เถือ่ น
อีกเป็นจ�ำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ า่ ไม้เพียงร้อยละ 32 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ
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เท่านั้น ถึงแม้รัฐบาลไทยจะตระหนักถึงความส�ำคัญของป่าไม้และพยายามเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
ให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แต่การเฝ้าระวังผู้บุกรุกตัดไม้เถื่อนก็ดีหรือ
การแผ้วถางป่าเพื่อเปิดพื้นที่ท�ำการเกษตรก็ดี ล้วนเป็นภัยคุกคามป่าไม้ไทยมาโดยตลอด
ส่วนการฟื้นฟูสภาพป่าทั้งโดยภาครัฐ ภาคประชาชน หรือภาคเอกชนก็ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่
ป่าไม้ได้มากเพียงพอตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีประมาณร้อยละ 31-32 ของพื้นที่ประเทศไทยโดยไม่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
อนึง่ ภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นถึงการเพิม่ ของพืน้ ทีป่ า่ ไม้ชว่ ง พ.ศ. 2542 จากร้อยละ 25
มาเป็นร้อยละ 33 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ แต่การเพิม่ ขึน้ ของตัวเลขพืน้ ทีป่ า่ ไม้นนั้ มิใช่เป็นการเพิม่ ขึน้
ของพื้นที่ป่าไม้อย่างแท้จริง แต่เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนมาตราส่วนที่ใช้ส�ำหรับจัดท�ำข้อมูล
สภาพพืน้ ทีป่ า่ ไม้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาตราส่วน 1:250,000 เป็นมาตราส่วน 1:50,000
จึงท�ำให้ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น แต่พื้นที่ป่าไม้จริงมิได้เพิ่มขึ้น
60

เปิดสัมปทานป่าไม้ มีพื้นที่ป่าไม้ 143.75 ล้านไร่
(คิดเป็น ร้อยละ 44.8 ของพื้นที่ประเทศ)

53.3

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ (ร้อยละ)

50

36 ปีของการสัมปทานป่าไม้ (พ.ศ. 2496-2532)
เหลือพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 27.05 ของพื้นที่ประเทศ

เป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ

40
ยกเลิกสัมปทาน
ป่าไม้

30

33.2

28.0

มีการปรับเปลี่ยนมาตราส่วนที่ใช้ในการจัดทาข้อมูลสภาพ
พื้นที่ป่าไม้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาตราส่วน 1:250,000
เป็นมาตรส่วน 1:50,000 จึงทาให้ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
แต่พื้นที่ป่าไม้จริงมิได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

20
ในระหว่างการสัมปทานป่าไม้
พื้นที่ป่าลดลง 3.5% ต่อปี

10

0

31.6

2504

2525

ภายหลังการยกเลิก
สัมปทานป่าไม้
พื้นที่ป่าลดลง
1.2% ต่อปี

2534

ปี พ.ศ.

2543

ภาพที่ 1.1 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2504-2563
ที่มา: ข้อมูลจากกรมป่าไม้ (2563ก)
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2551

2559

2563

26
ล้านไร่

บทที่ 1 บทน�ำ

การบริหารป่าไม้ในปัจจุบัน
ตลอดช่วงเวลาประมาณ 125 ปีตงั้ แต่การจัดตัง้ กรมป่าไม้ในปี พ.ศ. 2439 การบริหาร
จัดการป่าไม้ของไทยอาศัยกลไกของราชการเป็นหลัก โดยมีกลไกที่ท�ำหน้าที่บริหารจัดการ
ป่าไม้ไทย 3 กลไกด้วยกัน ได้แก่ ระบบราชการ งบประมาณแผ่นดิน และการตรากฎหมาย
กลไกทั้งสามนี้ท�ำหน้าที่ได้ดีในช่วงที่ป่าไม้ท�ำหน้าที่สร้างรายได้ให้ประเทศ หรือช่วงการท�ำ
สัมปทานป่าไม้ กรมป่าไม้เองมีหน้าทีอ่ อกสัมปทานป่าไม้และจัดเก็บรายได้จากผูไ้ ด้รบั สัมปทาน
ส่วนกฎหมายป่าไม้ก็มีหน้าที่ก�ำหนดว่าผู้ใดมีสิทธิ์ท�ำไม้ และป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
เข้ามาลักลอบตัดไม้ การตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ถือว่า
เป็นการกระท�ำความผิด
ต่อมาภายหลังการยุติสัมปทานป่าไม้ใน พ.ศ. 2535 แนวคิดการบริหารพื้นที่ป่าไม้
ของไทยเริม่ เปลีย่ นจากการท�ำไม้มาเป็นการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ โดยประเทศไทยได้จดั ตัง้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชใน พ.ศ. 2545 เพื่อท�ำหน้าที่ด้านการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ของไทย
โดยให้พนื้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์อยูภ่ ายใต้การด�ำเนินงานในรูปของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ เป็นต้น ในขณะที่กรมป่าไม้ก็ยังคง
มีหน้าทีบ่ ริหารป่าไม้เชิงเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีป่ า่ ไม้ หรือการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ เป็นต้น
โดยการท�ำงานของหน่วยงานของรัฐด้านป่าไม้อาศัยกฎหมายป่าไม้หลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.ป่าไม้
พ.ศ. 2484 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2559 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
พ.ร.ก.ก�ำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 และทีส่ ำ� คัญยังมีมติคณะรัฐมนตรีกำ� หนดการห้ามส่งออก
ไม้สกั ไปยังต่างประเทศ โดยให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นหน่วยงานเดียวทีส่ ามารถส่งไม้สกั
ไปต่างประเทศได้
ด้วยโครงสร้างองค์กรและกฎหมายข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการป่าไม้
ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยู่ในความดูแลของภาครัฐเป็นหลัก โดยมีกฎหมาย
กฎระเบียบ งบประมาณแผ่นดิน และข้อบังคับของราชการรองรับการด�ำเนินงาน แต่จากการใช้
กลไกของภาครัฐและกฎหมายป่าไม้ตา่ ง ๆ ในการบริหารจัดการป่าไม้พบว่า ตลอดเวลาประมาณ
60 ปีทผี่ า่ นมา ระบบของภาครัฐและกฎหมายป่าไม้ไม่สามารถเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ให้บรรลุตามพืน้ ที่
ป่าไม้เป้าหมายของประเทศร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไทยได้ ซ�้ำพื้นที่ป่าไม้กลับลดลงจาก
กว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศใน พ.ศ. 2500 ลงมาเหลือประมาณร้อยละ 31-32 ของพื้นที่
ประเทศในปัจจุบันเท่านั้น จากข้อมูลพื้นที่ป่าไม้แสดงให้เห็นว่าอย่างดีที่สุดระบบราชการ
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งบประมาณแผ่นดิน และกฎหมายป่าไม้สามารถท�ำได้เพียงรักษาพืน้ ทีป่ า่ ไม้ให้คงไว้ทปี่ ระมาณ
ร้อยละ 31-32 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ ไม่สามารถเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ให้สงู ถึง 128 ล้านไร่ หรือร้อยละ 40
ของพื้นที่ประเทศไทยได้ตามเป้าหมาย
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนากลไกอืน่ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ พิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้จงึ มีความจ�ำเป็นส�ำหรับ
ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ถือเป็นแนวทางในการสร้างความสมดุลให้
กับธรรมชาติ สร้างรายได้ให้กับประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ลดความสูญเสียจากปัญหาอุทกภัย
และทีส่ ำ� คัญคือ การเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้เป็นแนวทางเดียวส�ำหรับประเทศไทยในการสร้างกลไกการ
ดูดซับคาร์บอน (Carbon Sink) เพือ่ ขับเคลือ่ นประเทศไทยสูส่ ถานะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ซึ่งนับวันยิ่งมีความส�ำคัญมากขึ้น เพราะกลุ่มประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เช่น สหภาพยุโรปก�ำลังมีแนวคิดจะน�ำระบบภาษีนำ� เข้าเพิม่ เติมส�ำหรับสินค้าน�ำเข้า
ที่มีองค์ประกอบคาร์บอน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) มาใช้กับ
ประเทศคู่ค้า เช่น ประเทศไทย เป็นต้น

ท�ำไมต้องใช้กลไกพันธบัตรป่าไม้
ด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จากปัจจุบันที่มีประมาณร้อยละ 31-32 ของพื้นที่ประเทศ
ให้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศตามเป้าหมายนั้น หมายถึงการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ประมาณ
26 ล้านไร่ (ประเทศไทยมีพนื้ ทีร่ วม 320 ล้านไร่) ซึง่ เป็นพืน้ ทีจ่ ำ� นวนมาก แต่ปจั จุบนั พืน้ ทีเ่ หล่านี้
ได้ถูกบุกรุกเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ส�ำคัญคือการท�ำธุรกิจปลูกข้าวโพดบนที่สูงเพื่อ
ส่งขายให้ผปู้ ระกอบการน�ำไปใช้เป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อย่างกว้างขวาง จึงท�ำให้
การฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ไม้กระท�ำได้ยากมากยิง่ ขึน้ เพราะการปลูกข้าวโพดเป็นธุรกิจทีม่ กี ารด�ำเนินการ
เป็นเครือข่ายและครบวงจร ตั้งแต่การจ�ำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง รวมทั้งการรับซื้อ
ผลผลิต ดังนั้น ล�ำพังกลไกอันประกอบด้วยระบบราชการ งบประมาณแผ่นดิน และกฎหมาย
ป่าไม้คงไม่สามารถต้านทานธุรกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องการขยาย
พื้นที่ป่าไม้ให้ได้มากถึง 26 ล้านไร่ตามเป้าหมาย เพราะถ้ากลไกภาครัฐและกฎหมายสามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป่าไม้ของประเทศไทยคงได้รับการฟื้นฟูมานานแล้ว
ด้วยเหตุนี้ การต่อสู้กับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าไม้จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยกลไกที่มีพลังมากพอ
และทัดเทียมกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้บุกรุกป่าไม้ในปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดพันธบัตรป่าไม้
เป็นการเสนอกลไกส�ำคัญสองกลไกที่จะมาต่อสู้กับผู้บุกรุกป่าไม้ดังกล่าว กลไกที่หนึ่งคือ
ให้มีการออกพันธบัตรป่าไม้เพื่อระดมทุนในตลาดทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
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รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน กลไกที่สองคือ การน�ำเงินทุนที่ระดมได้จากการออก
พันธบัตรป่าไม้มาใช้เพือ่ สนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจโดยผูป้ ระกอบการเอกชนทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้ใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อปลูกป่าเศรษฐกิจ ดังนั้น ตราบใดที่การปลูกป่าเศรษฐกิจสามารถสร้าง
รายได้ให้กับผู้ประกอบการและผู้ลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ได้อย่างต่อเนื่อง กลไกพันธบัตรป่าไม้
ก็จะเป็นการน�ำพลังทางธุรกิจมาใช้ในการฟื้นฟูป่าไม้ของประเทศไทย
การใช้กลไกพันธบัตรป่าไม้เป็นการใช้กลไกของตลาดทุนที่มีศักยภาพสูงในการ
ระดมทุนจ�ำนวนมาก และเงินทุนทีร่ ะดมผ่านการออกพันธบัตรจัดได้วา่ เป็นเงินทุนทีม่ ตี น้ ทุนทีต่ ำ�่
ที่ส�ำคัญคือ ท�ำให้การลงทุนในธุรกิจไม้เศรษฐกิจมีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
แก่ผู้ลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ ดังนั้น การออกพันธบัตรป่าไม้โดยอาศัยกลไกของตลาดทุน
จะสามารถแก้ไขปัญหาข้อจ�ำกัดจากการบริหารจัดการป่าไม้ในอดีตที่ต้องพึ่งพางบประมาณ
แผ่นดินและทรัพยากรภาครัฐได้ เช่น งบประมาณหรือบุคลากรที่มีจ�ำนวนจ�ำกัดไม่เพียงพอ
ในการดูแลพืน้ ทีป่ า่ ไม้ ไม่เพียงพอในการด�ำเนินการกับผูก้ ระท�ำความผิด ฯลฯ ในขณะเดียวกัน
การปลูกป่าเศรษฐกิจด้วยเงินทุนที่ระดมได้จากการออกพันธบัตรป่าไม้ยังมีศักยภาพสูงในการ
สร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการขายไม้ จากการขายน�้ำดิบ จากธุรกิจการท่องเที่ยว
จากการขายคาร์บอนเครดิต รวมทั้งเงินอุดหนุนบางส่วนจากรัฐบาลที่สามารถสมทบได้จาก
การประหยัดงบประมาณด้านเงินชดเชยน�้ำท่วม น�้ำแล้ง เป็นต้น
แต่การน�ำกลไกพันธบัตรป่าไม้มาใช้เพือ่ ฟืน้ ฟูพน้ื ทีป่ า่ ไม้ให้บรรลุเป้าหมาย ต้องมีการ
จัดเตรียมองค์กรผูร้ บั ผิดชอบในการออกพันธบัตร การน�ำพันธบัตรป่าไม้เข้าสูก่ ลไกการซือ้ ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ การประสานงานกับหน่วยงานเอกชนทีจ่ ะเข้ามาท�ำหน้าทีป่ ลูกป่าเศรษฐกิจ
แต่ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ ของสังคมไทยด้านป่าไม้และไม้เศรษฐกิจ เพือ่ ให้กลไก
พันธบัตรป่าไม้และการปลูกป่าเศรษฐกิจสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังคมไทย
ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้
การท�ำไม้เชิงพาณิชย์ต้องเป็นธุรกิจหนึ่งเช่นเดียวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไป
ทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยอย่างมาก การทีภ่ าคการเกษตรของประเทศไทยสามารถสร้าง
รายได้อย่างมากไม่ใช่เพียงแค่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของไทยเท่านัน้ แต่เป็น
เพราะการใช้กลไกการค้าเสรีในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของไทยด้วย ความแข็งแกร่ง
ของภาคการเกษตรไทยเกิดขึ้นเพราะชาวนาชาวสวนไทยมีสิทธิและเสรีภาพในการปลูกข้าว
ปลูกผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสายพันธุ์ การพัฒนาสายพันธุ์ การเก็บเกี่ยวตัดผลผลิตขาย
โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตหรือแจ้งส่วนราชการ การขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากจังหวัดหนึง่
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ไปอีกจังหวัดหนึ่ง การใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรที่จำ� เป็น การส่งออกผลผลิตทางการเกษตร
มีกลไกการรับรองคุณภาพผลผลิต และการซือ้ ขายผลผลิตทางการเกษตร (ส่วนใหญ่) เป็นไปตาม
กลไกราคาโดยไม่มีการแทรกแซงจากภาครัฐ
ดังนั้น ถ้าจะให้กลไกพันธบัตรป่าไม้และการปลูกไม้เศรษฐกิจท�ำหน้าที่ฟื้นฟูป่าไม้
และสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมั่นคง สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เกี่ยวกับ
การท�ำไม้เช่นกัน นั่นคือการปลดล็อคข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้กลไกการค้าเสรี การท�ำก�ำไร และ
การแข่งขัน สามารถพัฒนาภาคการป่าไม้ของไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศ และฟื้นฟู
พืน้ ทีป่ า่ ไม้ไปพร้อม ๆ กัน ผูป้ ระกอบการในกิจการไม้เศรษฐกิจหรือไม้เชิงพาณิชย์ตอ้ งมีสทิ ธิและ
เสรีภาพในการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็น ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้กระยาเลย หรือพัฒนาสายพันธุ์ไม้
อะไรก็ได้ทผี่ ปู้ ลูกคิดว่ามีมลู ค่าและคุม้ ค่าการลงทุน ผูป้ ลูกต้นไม้ตอ้ งมีเสรีภาพในการตัดไม้ขาย
โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือแจ้งส่วนราชการ มีเสรีภาพในการขนส่งไม้จากจังหวัดหนึ่งไปอีก
จังหวัดหนึง่ โดยไม่ตอ้ งเกรงกลัวผูม้ อี ทิ ธิพล มีเสรีภาพในการใช้อปุ กรณ์ในการท�ำไม้ทจี่ ำ� เป็น เช่น
การใช้โซ่เลือ่ ยยนต์ มีเสรีภาพในการส่งออกไม้ไปต่างประเทศ มีกลไกการรับรองคุณภาพไม้และ
รับรองแหล่งทีป่ ลูกไม้ และการซือ้ ขายไม้เป็นไปตามกลไกราคาโดยไม่มกี ารแทรกแซงจากภาครัฐ
หนังสือ “พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้” เล่มนี้เป็นการรวบรวมสังเคราะห์
ผลการศึกษาวิจัยทั้งหมด 8 รายการของผู้เขียน มาเล่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการน�ำกลไก
พันธบัตรป่าไม้และการปลูกป่าเศรษฐกิจมาใช้ในประเทศไทย โดยผู้เขียนเชื่อว่าหากสามารถ
น�ำกลไกการระดมทุนในตลาดทุนด้วยการออกพันธบัตรป่าไม้และการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ
มาด�ำเนินการในประเทศไทยตามกลไกการค้าเสรี การท�ำก�ำไร และการแข่งขันของภาคเอกชน
จะเป็นหนทางเดียวที่มีอานุภาพมากพอที่จะต้านทานผู้บุกรุกป่าไม้จนกลายเป็นเขาหัวโล้น
ในปัจจุบัน และสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ประเทศไทยได้ 26 ล้านไร่ตามเป้าหมาย

โครงสร้างหนังสือ
หนังสือ “พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้” เป็นการน�ำเสนอความเป็นไปได้ของ
การฟืน้ ฟูปา่ ไม้ทงั้ ในแง่มมุ ของระบบนิเวศป่าไม้ กลไกทางการเงิน ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและโครงสร้างองค์กรด้านป่าไม้ เป็นการรวบรวมสังเคราะห์ผลงานวิจยั ของ
ผู้เขียนรวม 8 รายการ ให้อยู่ในเล่มเดียวกันตามกรอบที่ 1 โดยเนื้อหาต่าง ๆ ได้น�ำมาเรียบเรียง
ตามบทต่าง ๆ ได้แก่
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กรอบที่ 1 งานวิจัยของผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรป่าไม้

หนังสือ พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้ เป็นการรวบรวมสังเคราะห์ผลงานวิจัยของผู้เขียน
4 รายการหลัก ดังนี้
1. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2558). การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจโครงการ		
พันธบัตรป่าไม้. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
2. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ. (2558). แนวทางการศึกษารูปแบบและการด�ำเนินการ
ของพันธบัตรป่าไม้ส�ำหรับประเทศไทย (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์).
3. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ. (2561). การศึกษาความ
เป็นไปได้ด้านหน่วยงานและด้านกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนากลไกพันธบัตรป่าไม้
ส�ำหรับประเทศไทย (The Legal and Organization Structure for Forest Bond
Initiative in Thailand). กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
4. ปัญญาพร ส�ำเร็จเฟื่องฟู และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2564). การก�ำหนดเขตไม้สัก
ส�ำหรับประเทศไทย (Economic Zoning of Teak in Thailand). วารสารวนศาสตร์ไทย,
40(2), 56-68.
รวมทั้งรายงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีก 4 รายการดังนี้
5. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2556). พันธบัตรป่าไม้ของประเทศไทย. ใน รับมือโลกร้อนก่อน
4 องศา: สิ่งที่ประเทศไทยท�ำได้, หน้า 74-79. กรุงเทพฯ: ชุดโครงการพัฒนาความรู้และ
ยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีดา้ นสิง่ แวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน, สถาบันธรรมรัฐ
เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.).
6. นิรมล สุธรรมกิจ, อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. (2555).
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกด้วยวิถีทางเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบันธรรมรัฐเพื่อ
การพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม สนับสนุนโดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
7. Israngkura, A. (2011). Carbon Reduction, Reforestation and Income Generation:
A Case Study of Thailand. In Charit Tingsabadh, Fostering Economic Growth
Through Low Carbon Initiatives in Thailand. Bangkok: Chulalongkorn University.
8. Israngkura, A. (2002). Does teak forest have ecotourism value?. Thammasat
Economic Journal, 20(4), 28-45.
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พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

		 ความส�ำคัญของป่าไม้และการด�ำเนินงานด้านป่าไม้ของประเทศไทย เป็นการ
อธิบายถึงความส�ำคัญของป่าไม้ตอ่ ประเทศไทย เช่น ระบบนิเวศของป่าไม้ การดูดซับน�ำ้ ในฤดูฝน
และการคายน�้ำในฤดูแล้ง ความส�ำคัญของไม้เศรษฐกิจ แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ
การบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และการดูดซับคาร์บอน รวมทั้ง
สาเหตุการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย การก�ำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40
ของพื้นที่ประเทศไทย รวมทั้งนโยบายและมาตรการของรัฐบาลด้านป่าไม้
กลไกทางเศรษฐศาสตร์และกลไกทางการเงิน เป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาท
ของพันธบัตรในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กระบวนการ EcoSecuritization ลักษณะ
ของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Bond market) ในส่วนของหลักการทางเศรษฐศาสตร์
มีการแยกแยะความแตกต่างของหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter-pays Principle)
และผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary-pays Principle) หรือการจ่ายค่าแทนคุณ
นิเวศบริการ (Payment for Ecosystem Service)
การท�ำงานของพันธบัตรป่าไม้ เป็นส่วนที่เสนอแนวคิดของการระดมทุนด้วย
พันธบัตรป่าไม้เพื่อน�ำไปใช้ในการปลูกป่าเศรษฐกิจ น�ำเสนอโครงสร้างของพันธบัตรป่าไม้
และการด�ำเนินงาน รวมทั้งการน�ำเสนอรูปแบบการใช้พันธบัตรป่าไม้ในต่างประเทศ เช่น
ประเทศบราซิล ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทัง้ อธิบายความแตกต่างของโครงการธนาคารต้นไม้
ที่ใช้ในประเทศไทย
ความคุม้ ค่าการลงทุนในป่าเศรษฐกิจ เพือ่ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการระดมทุนโดย
พันธบัตรป่าไม้สามารถสร้างรายได้อย่างเพียงพอเพื่อช�ำระคืนให้กับผู้ลงทุนในพันธบัตรป่าไม้
จึงจ�ำเป็นต้องแสดงความคุ้มค่าการลงทุนในป่าเศรษฐกิจ ในส่วนนี้จะครอบคลุมแหล่งรายได้
ต่าง ๆ จากระบบนิเวศป่าไม้ และแสดงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการน�ำแนวคิด
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนในการปลูกป่าเศรษฐกิจของจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย
เพื่อจัดท�ำเขตป่าไม้เศรษฐกิจของประเทศไทยให้หน่วยงานของรัฐสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบายได้
กฎหมายและองค์กร เนื่องจากการบริหารจัดการป่าไม้และการปลูกป่าเศรษฐกิจ
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและการก�ำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ จึงจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจ
กับกฎหมายป่าไม้ส�ำคัญต่าง ๆ ได้แก่ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) พ.ร.บ.
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2559 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 พ.ร.ก.ก�ำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 และมติคณะรัฐมนตรี
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บทที่ 1 บทน�ำ

รวมทั้งประกาศและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับป่าไม้ และรวมถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
การด�ำเนินงานสู่ความส�ำเร็จของพันธบัตรป่าไม้ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการพัฒนากลไกพันธบัตรป่าไม้ส�ำหรับประเทศไทย กฎหมายที่ต้องพิจารณาในการออก
พันธบัตรป่าไม้ รูปแบบความเป็นไปได้ของกลไกพันธบัตรป่าไม้สำ� หรับประเทศไทย และข้อเสนอแนะ
ในการระดมทุน
		 พั นธบัต รป่า ไม้เพื่อ อนาคตที่ดีกว่า เป็นการสรุปแนวคิดพันธบัตรป่าไม้และ
ข้อเสนอรูปแบบในการบริหารจัดการกลไกพันธบัตรป่าไม้สำ� หรับประเทศไทย โดยการน�ำกลไก
ทางการเงินนี้รวมกับการให้โอกาสกลไกตลาดสามารถท�ำงานได้อย่างเสรีเพื่อให้สามารถ
พลิกฟื้นผืนป่าได้
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บทที่ 2
ความส�ำคัญของป่าไม้และการด�ำเนินงาน
ด้านป่าไม้ของประเทศไทย

สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่
• การให้สัมปทานป่าไม้
• การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เมือง
• การปลูกพืชบนที่สูงทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชเสพติด
• การลักลอบตัดไม้เถื่อน
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน เขื่อน หรืออ่างเก็บน�้ำ
• การสร้างแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก รีสอร์ท
ด้วยงบประมาณปลูกป่าที่รัฐบาลจัดให้ปีละประมาณ 500 ล้านบาท และการปลูกป่า
ปีละประมาณ 200,000 ไร่ ประเทศไทยต้องใช้เวลา 130 ปีกว่าจะฟื้นฟูป่าไม้ ได้
26 ล้านไร่ตามนโยบายเป้าหมายการมีป่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่ประเทศไทยต้องหาแนวทางอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้
และข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

ป่าไม้เป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญของโลก และเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้ว
สามารถเกิดขึ้นทดแทนหรือรักษาให้คงอยู่ได้ (Renewable Natural Resources) ประเทศใด
ที่ป่าไม้ถูกท�ำลายไปมาก จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฟื้นฟูปลูกป่าขึ้นมาใหม่ เนื่องจากป่าไม้
เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช ทั้งยังเป็นหัวใจส�ำคัญของระบบนิเวศที่เกี่ยวโยง
ไปถึงทรัพยากรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ดิน น�้ำ หรืออากาศ ด้วยป่าไม้สามารถช่วยสร้างประโยชน์
ลดและป้องกันปัญหาได้หลายประการ เช่น ช่วยลดการถูกกัดเซาะของดิน การทับถมของตะกอน
ในแหล่งน�ำ้ ก็ชว่ ยสะสมและเพิม่ น�ำ้ ส�ำหรับการเกษตรตลอดจนการใช้สอยอืน่ ๆ ช่วยคงความสมดุล
ของธรรมชาติ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการช่วยจัดการปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศและปัญหา
โลกร้อน เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของพืน้ ทีป่ า่ ไม้เปรียบเสมือนการเพิม่ โรงเก็บกักคาร์บอน ด้วยป่าไม้
สามารถดูดซับคาร์บอน (Carbon Sink) และน�ำมากักเก็บในเนื้อไม้ ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ช่วยเสริมให้ทุนที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่สูญเสียคุณค่า และยังให้
ประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกมาก
ในบทนี้จะกล่าวถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของป่าไม้ระบบนิเวศป่าไม้ ตลอดจน
สถานการณ์และปัญหาเกีย่ วกับป่าไม้ในประเทศไทย4 เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งพลิกฟืน้
ผืนป่าให้กลับมาคงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน และทีส่ ำ� คัญในช่วงทีน่ านาประเทศพยายามหาแนวทางการลด
ก๊าซเรือนกระจก การฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ไม้จงึ เป็นแนวทางส�ำคัญทีจ่ ะน�ำพาประเทศไทยให้บรรลุสถานะ
ความสมดุลทางคาร์บอน (Carbon Neutral) หรือสถานะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามเป้าหมาย ค.ศ. 2050

ความส�ำคัญของป่าไม้
ป่าไม้มีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศ และช่วยอ�ำนวยประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์
สัตว์ และพืชทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายประการ ดังนี้
1) ป่าไม้เป็นส่วนส�ำคัญของวัฏจักรน�้ำ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และ
ไนโตรเจนในระบบนิเวศ ท�ำให้เกิดความสมดุลแห่งระบบด้วยการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง
แร่ธาตุและสสารในระบบนิเวศ
4

เนื้อหาบทนี้อ้างอิงและสังเคราะห์มาจากผลงานวิจัยของอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ (2558) และ
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ (2561)
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บทที่ 2 ความส�ำคัญของป่าไม้ และการด�ำเนินงานด้านป่าไม้ของประเทศไทย

2) ป่าไม้ชว่ ยในการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ เมือ่ ฝนตกน�ำ้ ฝนบางส่วนจะถูกต้นไม้ในป่า
ดูดซับไว้ แล้วค่อย ๆ ปลดปล่อยให้ไหลลงสู่ผิวดิน ส่งผลท�ำให้พื้นที่ที่มีป่าต้นน�้ำอุดมสมบูรณ์
มีน�้ำใช้ช่วงฤดูแล้ง น�้ำอีกส่วนหนึ่งจะซึมลงสู่ดินชั้นล่างซึ่งสามารถช่วยลดการพังทลายของดิน
ลดการกัดเซาะหน้าดินทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ป้องกันการเกิดน�ำ้ ท่วมฉับพลันในช่วงฤดูฝน ลดความรุนแรง
ของการเกิดภาวะน�้ำท่วมเนื่องจากต้นไม้ช่วยชะลอการไหลของน�้ำบนผิวหน้าดิน การมีป่าไม้
ปกคลุมดินจะช่วยป้องกันการกัดเซาะได้ดีกว่าปลูกพืชชนิดอื่นเพราะต้นไม้ใหญ่มีระบบราก
ที่หยั่งลึกในชั้นดิน
3) ป่าไม้ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ เนื่องจากป่าไม้ช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้น
ไว้ในดิน ร่มเงาของป่าช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ตกกระทบผิวดินโดยตรง
บริเวณป่าไม้จะมีนำ�้ ทีเ่ กิดจากการระเหยจากใบและล�ำต้น กลายเป็นไอน�ำ้ ในอากาศจ�ำนวนมาก
อากาศเหนือป่าไม้จึงมีความชื้นสูง เมื่ออุณหภูมิของอากาศลดลง ไอน�้ำจะกลั่นตัวเป็นหยดน�ำ้
เกิดเป็นเมฆจ�ำนวนมาก สุดท้ายกลายเป็นฝนตกลงมาในป่าที่มีต้นไม้หนาแน่น ส่งผลให้พื้นที่
ใกล้เคียงได้รับน�้ำฝน และท�ำให้สภาพอากาศชุ่มชื้นแม้กระทั่งในฤดูร้อน ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า
พื้นที่ที่มีป่าไม้มาก เช่น เขาใหญ่ ดอยอินทนนท์ ภูกระดึง และเขาหลวง มีเมฆปกคลุมอยู่บน
ภูเขาและมีฝนตกมากกว่าพื้นที่ด้านล่าง
4) ป่าไม้ชว่ ยลดมลพิษทางอากาศ เนือ่ งจากป่าไม้ชว่ ยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
เพือ่ น�ำไปใช้ในการสังเคราะห์อาหาร แล้วปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนมาให้สงิ่ มีชวี ติ อืน่ ๆ บนโลก
จึงส่งผลให้เกิดความสมดุลระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในชั้นบรรยากาศ
นอกจากนัน้ พืชในตระกูลสูงยังสามารถดูดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไปเปลี่ยนแปลงให้เป็น
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วปล่อยออกสู่บรรยากาศก่อนจะดึงกลับมาใช้ในการสังเคราะห์
อาหารในเวลากลางวั น ได้ อี ก ด้ ว ย จะเห็ น ได้ ว ่ า ต้ น ไม้ มี ป ระโยชน์ ม ากในการช่ ว ยก� ำ จั ด
คาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ดังนัน้ เมืองใหญ่ ๆ ทีม่ พี นื้ ทีส่ ำ� หรับ
ต้นไม้ใหญ่นอ้ ย จะส่งผลให้อากาศในเมืองมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สงู หากมีการปลูกต้นไม้
มาก ๆ ก็จะช่วยลดปริมาณก๊าซทั้งสองชนิดนี้ลงได้
5) ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน�ำ้ ล�ำธาร ในบริเวณที่ป่าไม้มีความสมบูรณ์ ต้นไม้มีรากลึก
และชอนไชอยูใ่ นดิน อินทรียว์ ตั ถุจากต้นไม้และสัตว์ปา่ จะช่วยปรับโครงสร้างของดินให้มรี พู รุน
ท�ำให้สามารถเก็บกักน�ำ้ ได้ดี น�ำ้ ฝนทีผ่ า่ นต้นไม้จะลงสูด่ นิ ในแนวดิง่ แล้วค่อย ๆ ไหลซึมกระจาย
ไปตามรากทีแ่ ตกแขนงออกไปตามอนุภาคดิน รูพรุนทีอ่ ยูใ่ นดินเฉพาะรูพรุนขนาดเล็กในเม็ดดิน
นั้นสามารถกักเก็บน�้ำได้มากกว่าน�้ำหนักของเม็ดดินแห้งถึง 3–10 เท่า และน�้ำที่กักเก็บไว้นั้น
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จะค่อย ๆ ปลดปล่อยสูช่ นั้ น�ำ้ ใต้ดนิ เพือ่ ลงสูแ่ หล่งน�ำ้ ล�ำธาร ป่าจึงเปรียบได้กบั ฟองน�ำ้ ขนาดใหญ่
ที่ท�ำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บน�้ำตามธรรมชาติ ถ้าป่าเกิดในที่สูง น�้ำที่กักเก็บไว้จะค่อย ๆ ซึมลง
มารวมกันตามหุบเขา เกิดธารน�ำ้ เล็ก ๆ มากมาย และก�ำเนิดเป็นแม่นำ�้ ล�ำธารทีส่ ามารถมีนำ�้ ใช้
ได้ทุกฤดูกาล
6) ป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัยสี่ ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตหรือเป็นผู้ผลิตปัจจัยพื้นฐาน
ที่ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งจะหาสิ่งอื่นมาทดแทนมิได้ ป่าไม้จึงมีความผูกพันกับ
ความเป็นอยูข่ องมนุษย์ตงั้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดังจะเห็นได้จากการน�ำไม้มาใช้ในการก่อสร้าง
บ้านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัย และเครือ่ งตกแต่งบ้าน อีกทัง้ ในปัจจุบนั ธุรกิจเกีย่ วกับไม้ (Timber forest
products) ก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก และประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกไม้เชิง
พาณิชย์ด้วย ส่วนป่าไม้ก็เป็นแหล่งอาหารที่ประชาชนได้รับโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นผล เมล็ด ใบ
ดอก ล�ำต้น รวมทั้งน�้ำผึ้ง และการบริโภคสัตว์ป่า ทั้งยังใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอีกด้วย
ทีส่ ำ� คัญอีกอย่างคือ ป่าไม้นนั้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพรทีจ่ ะน�ำมาใช้ทำ� ยารักษาโรค โดยการ
น�ำสมุนไพรจากป่ามาดัดแปลงหรือสกัดเอาเฉพาะส่วนที่ส�ำคัญอาจเป็นเปลือก ดอก ผล เมล็ด
หรือราก เช่น น�ำเปลือกต้นซิงโคน่ามาสกัดท�ำยาควินินเพื่อรักษาโรคมาลาเรีย เป็นต้น
7) ป่าไม้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า ป่าไม้จัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและที่หลบภัย
ที่ส�ำคัญที่สุดของสัตว์ป่า สัตว์ป่าจะอาศัยตามต้นไม้ ป่าริมน�้ำ และแหล่งหากินธรรมชาติที่
เหมาะสม ดังนัน้ การท�ำลายพืน้ ทีป่ า่ จึงเสมือนการท�ำลายระบบนิเวศของสัตว์ปา่ ด้วย นอกจากนี้
สัตว์ป่าหลายชนิดที่เป็นสัตว์ประจ�ำถิ่น (Endemic Species) จ�ำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อม
จ�ำเพาะเท่านั้นจึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้ เช่น ลิงแสมซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครองจ�ำพวก
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มักอยู่รวมกันเป็นฝูง อาศัยบนต้นไม้ตามป่าชายเลนสมบูรณ์หรือป่ารุ่น
แรดซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทยที่มักอาศัยอยู่เฉพาะในบริเวณป่าดิบชื้นที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ หรือตามป่าทึบริมฝั่งทะเล ส่วนใหญ่จะหากินอยู่ตามพื้นที่ราบ ไม่ค่อยขึ้นบน
ภูเขาสูง รวมทัง้ ซาลาแมนเดอร์ (Selamander) ซึง่ มีแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยในล�ำธารทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ และไม่สามารถมีชีวิตในสภาพแวดล้อมอื่นได้ ดังนั้น หากป่าไม้ถูกท�ำลาย ชนิด
พันธุ์สัตว์จ�ำนวนมากอาจต้องสูญไปและไม่สามารถน�ำกลับมาใหม่ได้อีก (Irreversibility)
8) ป่าไม้เป็นแหล่งทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ พืน้ ทีป่ า่ ไม้เป็นแหล่ง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่ส�ำคัญ ปัจจุบันนานาประเทศเล็งเห็นความส�ำคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก เพราะความหลากหลายทางชีวภาพซึง่ สามารถ
พบได้ในพื้นที่ป่าไม้ท�ำหน้าที่เป็นต้นก�ำเนิดของนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
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ได้อย่างมหาศาล เช่น การพัฒนายารักษาโรค การพัฒนาสายพันธุพ์ ชื ทางการเกษตร การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่าง ๆ ส�ำหรับประเทศไทยเอง
ได้ใช้แนวคิดเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ (B-C-G
Economy) ดังนัน้ เพือ่ สร้างความมัน่ คงให้กบั การพัฒนา B-C-G Economy ดังกล่าวจึงจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องรักษาฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความสมบูรณ์
9) ป่าไม้บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ ลมพายุที่พัดมาเมื่อมาถึงพื้นที่ที่มี
ป่าไม้เป็นฉากก�ำบังก็จะลดความเร็วลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูง ความหนาแน่นของหมู่ไม้
และเรือนยอดของพันธุไ์ ม้แต่ละชนิดว่ามีความแน่นทึบเพียงใด ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปลูกต้นไม้ไว้เป็น
ฉากก�ำบังลม หรือแนวป้องกันลมปรากฏว่า ณ พืน้ ทีท่ สี่ งู จากพืน้ ดิน 2 ฟุตขึน้ ไป แนวกันลมนี้
จะสามารถลดความเร็วลมพายุได้ และจะมีผลป้องกันลมคิดเป็นระยะทางเท่ากับ 20-25 เท่า
ของความสูงของต้นไม้นั้นในด้านใต้ลม และ 3 เท่าในด้านเหนือลม ทั้งยังสามารถช่วยป้องกัน
บ้านเรือนและไร่นาที่อยู่ด้านใต้ลมมิให้ถูกพายุท�ำอันตรายให้เสียหายได้ตามสมควร อีกทั้งช่วย
ป้องกันความชุม่ ชืน้ ของดินและผิวดินทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ไม่ให้ถกู ลมพัดพาไป นอกจากนี้ ตามริมฝัง่
ทะเล ป่าไม้ก็สามารถช่วยป้องกันการขยายตัวของเนินทรายมิให้ลมพัดเอาทรายเข้ามาทับถม
พื้นที่ประกอบการเกษตรและบ้านเรือนให้เสียหายได้ ในส่วนของพื้นที่ชายทะเล ป่าชายเลน
ก็สามารถท�ำหน้าที่ลดความรุนแรงของคลื่นและช่วยลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้เช่นกัน
10) ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ธรรมชาติของป่าไม้จะเต็มไปด้วยสีสัน ความเขียว
ชอุ่ม ร่มเย็น ก่อให้เกิดความสบายตาเมื่อพบเห็น ความสดสวยงดงามของดอกไม้ ความชุ่มชื้น
น�้ำในล�ำธารที่ใสสะอาด ความเงียบสงบจากเสียงรบกวน ความน่าชมและน่ารักของสัตว์ป่า
ท�ำให้เขตป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ในช่วงวันหยุดต่าง ๆ
จะพบเห็นประชาชนทั้งในท้องถิ่นและจากในเมืองจ�ำนวนมากเดินทางไปเที่ยวหรือพักผ่อน
หย่อนใจในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า ฯลฯ เป็นต้น ป่าไม้จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งด้วย
11) การดูดซับก๊าซเรือนกระจก (Carbon Sink) ป่าไม้ท�ำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอนจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช (Photosynthesis) การสังเคราะห์แสง
เป็นกระบวนการที่พืชรับพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้น�้ำและสารอาหารในดิน และดูดซับคาร์บอน
ไดออกไซด์ในอากาศมาเปลีย่ นเป็นออกซิเจนและน�ำ้ ตาลเพือ่ ใช้ในการเติบโต โดยพืชจะกักเก็บ
คาร์บอนไว้ในรูปเนือ้ ไม้ ดังนัน้ การปลูกป่าจึงเป็นแนวทางส�ำคัญในการลดคาร์บอนในชัน้ บรรยากาศ
แต่เมื่อต้นไม้มีอายุมากขึ้นและมีการเจริญเติบโตช้าลง การดูดซับคาร์บอนก็ลดลงตามไปด้วย
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การปลูกป่าเศรษฐกิจจะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพราะเมื่อต้นไม้มีขนาดเหมาะสม
ที่จะน�ำมาใช้ประโยชน์ก็จะมีการตัดฟัน (Rotation harvest) เพื่อน�ำไม้มาใช้และท�ำการปลูก
กล้าไม้ใหม่ทดแทนป่าที่ไม้มีอายุพร้อมใช้งาน (ประมาณ 20 ปี) ที่ส�ำคัญคือ คาร์บอนที่ถูก
ดูดซับไว้ในเนือ้ ไม้กจ็ ะยังคงอยูใ่ นไม้ทนี่ ำ� มาใช้ประโยชน์นนั้ เช่น โต๊ะ ตู้ หรือ เฟอร์นเิ จอร์ตา่ ง ๆ
ด้วยเหตุนี้ การปลูกป่าเศรษฐกิจจึงเป็นวิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพในการดูดซับคาร์บอนจากบรรยากาศ
ไม่เพียงแต่น�ำมาเก็บไว้ในต้นไม้ขณะเติบโตเท่านั้น แต่การน�ำไม้เศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์
ก็ยังเป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนได้อีกด้วย
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การพัฒนาป่าเศรษฐกิจเพื่อกักเก็บคาร์บอน (Carbon Sink)
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนาอย่างเช่นประเทศไทย
เพราะนอกจากป่าไม้จะสร้างประโยชน์นานาประการแล้ว การปลูกป่ายังสามารถช่วยดูดซับ
คาร์บอนได้ดี ซึ่งเป็นวิธีที่จะท�ำให้ประเทศไทยบรรลุ Carbon Neutral หรือ Net Zero
Emission ได้ตามเป้าหมายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ค.ศ. 2050 ที่ประเทศไทย
ได้ให้ค�ำมั่นสัญญา (Pledge) ไว้ตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)
ปัจจุบันมีตัวอย่างโครงการปลูกป่าเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนของประเทศไทย เช่น
(1) โครงการต้นแบบ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” ผ่านกลไกการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่า
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยชุมชนทีร่ กั ษาป่า 16 แห่งของจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน
และพะเยา คาดว่าจะมีปริมาณคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน 16 แห่งรวม 392,220 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารขยายโครงการต้นแบบสูก่ าร
ด�ำเนินงานอย่างจริงจัง โดยเข้าร่วมกับป่าชุมชนอีก 33 แห่ง ประมาณ 32,500 ไร่ ในจังหวัด
เชียงใหม่ ก�ำแพงเพชร อุทัยธานี และกระบี่ คาดว่าจะครอบคลุมพื้นที่ป่าชุมชน 150,000 ไร่
ในปี 2566 (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563) และ (2) โครงการปลูกป่าล้านไร่
อย่างมีส่วนร่วม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ชื และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เป็นโครงการระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 25652574) ซึ่งมีแผนในการปลูกป่าเฉลี่ยปีละ 100,000 ไร่ ประกอบไปด้วยป่าอนุรักษ์ ป่าชายเลน
ป่าชุมชน และป่าเศรษฐกิจ ตลอดจนมีการดูแลป่าทีป่ ลูกต่อเนือ่ งไปอีก 9 ปี โดยคาดว่าโครงการ
ปลูกป่าล้านไร่อย่างมีสว่ นร่วมจะช่วยดูดซับคาร์บอนได้เฉลีย่ 1.2 ล้านตันต่อปี ตลอดทัง้ โครงการ
จะช่วยดูดซับคาร์บอนได้ประมาณ 23.6 ล้านตัน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2564)
จึงกล่าวได้ว่า ป่าไม้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ถึงแม้การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จะท�ำให้ประเทศต้องสูญเสียพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น
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ลงไปบ้าง เช่น พื้นที่ปลูกข้าวโพด แต่ประโยชน์ที่ป่าไม้มีให้กับประเทศนั้นมีค่ามหาศาล ดังนั้น
เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ควรให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงคุณค่าป่าไม้
ในประเทศไทย ร่วมกันหาแนวทางหรือกลไกเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ดูแลรักษาป่าไม้ให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน เพื่อให้ป่าไม้นั้น ๆ มีอยู่และเอื้ออ�ำนวยประโยชน์ตลอดไป

สถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทย
ประเทศไทยมีป่าไม้อยู่ 2 ประเภท คือ ป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest) กับป่า
ผลัดใบ (Deciduous Forest) ส�ำหรับป่าไม่ผลัดใบแบ่งออกเป็น ป่าดงดิบ (Tropical Rain
Forest) ป่าสนเขา (Pine Forest) ป่าชายเลน (Mangrove Forest) ป่าพรุ (Swamp Forest)
และป่าชายหาด (Beach Forest) ส่วนป่าผลัดใบ แบ่งออกเป็น ป่าเบญจพรรณ (Mixed
Deciduous Forest) ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) และทุ่งหญ้า (Savanna Forest)
ป่าต้นน�้ำ หมายถึง ป่าธรรมชาติที่ปรากฏอยู่บริเวณพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธาร ซึ่งโดยทั่วไป
เป็นพื้นที่ที่อยู่สูงจากระดับน�้ำทะเล 700 เมตรขึ้นไป หรือเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า
35 เปอร์เซ็นต์ หรือ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำ (Watershed Classification) ชั้นที่ 1
และ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ชนิดของป่าไม้ที่มักจะปรากฏให้เห็นอยู่บริเวณพื้นที่ต้นน�้ำ ได้แก่
ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ส่วนป่าสนเขานั้น ส่วนใหญ่มัก
จะพบเป็นพืน้ ทีข่ นาดเล็กทีก่ ระจายตัวอยูเ่ ฉพาะบริเวณสันเขาและไหล่เขาทีม่ ชี นั้ ดินตืน้ เท่านัน้
คณะรัฐมนตรีก�ำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่ต้นน�้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงมีความ
ลาดชัน และเป็นพื้นที่ที่สมควรเก็บรักษาไว้เป็นป่าอนุรักษ์ จากการแปลข้อมูลจากภาพถ่าย
ดาวเทียมในปี พ.ศ. 2551 ของส่วนประเมินทรัพยากรต้นน�้ำ ส�ำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้ำ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า มีจ�ำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 26.38 ของพื้นที่
ทั้งประเทศ ภาคเหนือมีพื้นที่ต้นน�้ำมากที่สุด ร้อยละ 48.31 รองลงมาเป็นภาคใต้ ภาคกลาง
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพนื้ ทีร่ อ้ ยละ 32.23 ร้อยละ 22.16
ร้อยละ 11.19 และร้อยละ 10.62 ของพืน้ ทีแ่ ต่ละภาคตามล�ำดับ ผลของการประเมินพืน้ ทีป่ า่ ไม้
ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ า่ ไม้เหลืออยูบ่ นพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ เฉลีย่ เพียงร้อยละ 87.67
ของพื้นที่ที่ควรจะเป็นพื้นที่ต้นน�้ำ โดยมีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่บนพื้นที่ต้นน�้ำในภาคใต้น้อยที่สุด
ร้อยละ 77.73 ของพื้นที่ต้นน�้ำ รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ร้อยละ 83.03 ร้อยละ 90.35 ร้อยละ 91.83 และ
ร้อยละ 93.82 ของพื้นที่ต้นน�้ำแต่ละภาคตามล�ำดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 ลุ่มน�้ำหลักของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552
พื้นที่ต้นน�้ำ
รหัส

ชื่อลุ่มน�้ำ

601

สาละวิน

602

เนื้อที่ลุ่มน�้ำ (ไร่)

ร้อยละของ
ต้นน�้ำต่อลุ่มน�้ำ

ร้อยละของ
ป่าไม้ต่อต้นน�้ำ

11,937,009.27

83.23

90.44

โขงตอนบน

6,322,717.45

35.13

81.27

โขงตอนล่าง

29,451,763.95

14.69

72.36

603

กก

4,486,245.40

55.21

84.47

604

ชี

30,786,430.91

13.49

86.40

605

มูล

44,357,323.34

3.68

90.33

606

ปิง

21,661,862.30

51.04

94.37

607

วัง

6,745,804.78

36.30

98.11

608

ยม

15,739,878.01

29.43

95.65

609

น่าน

21,173,531.43

44.87

88.11

610

เจ้าพระยา

13,552,093.96

1.84

92.45

611

สะแกกรัง

3,112,164.95

21.37

99.32

612

ป่าสัก

9,708,504.61

28.38

75.73

613

ท่าจีน

8,474,176.75

5.98

94.93

614

แม่กลอง

18,871,292.99

53.25

96.72

615

ปราจีนบุรี

6,246,508.81

13.50

97.20

616

บางปะกง

5,497,674.81

9.35

98.03

617

โตนเลสาบ

2,571,978.38

10.96

92.60

618

ชายฝั่งทะเลตะวันออก

8,124,659.42

10.96

87.45
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ตารางที่ 2.1 ลุ่มน�้ำหลักของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 (ต่อ)
พื้นที่ต้นน�้ำ
รหัส

ชื่อลุ่มน�้ำ

เนื้อที่ลุ่มน�้ำ (ไร่)

ร้อยละของ
ต้นน�้ำต่อลุ่มน�้ำ

ร้อยละของ
ป่าไม้ต่อต้นน�้ำ

619

เพชรบุรี

3,847,296.48

37.79

97.85

620

ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์

4,452,534.66

34.59

87.81

621

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

16,465,436.94

24.77

66.49

622

ตาปี

8,323,161.95

28.88

86.88

623

ทะเลสาบสงขลา

5,041,362.59

12.76

77.22

624

ปัตตานี

2,431,892.67

57.62

51.26

625

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

11,461,490.50

29.22

76.60

320,844,797.31

23.38

87.67

รวม

ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2552)

ในส่วนของภาพรวมป่าชายเลนของประเทศไทยพบว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2547 มีพื้นที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากการรณรงค์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนถึงคุณค่าของ
ป่าชายเลนและการอนุรักษ์ป่าชายเลน ใน พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนรวม
1,609,768.40 ไร่ ประกอบด้วยพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนในภาคตะวันออก 195,204.70 ไร่ ภาคกลาง
67,964.90 ไร่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 212,983.80 ไร่ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1,133,633.00 ไร่
เมือ่ เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2547 พบว่า ป่าชายเลนของประเทศไทยมีพนื้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ 151,611.80 ไร่
หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 16,845.76 ไร่ต่อปี และเพิ่มขึ้นในเกือบทุกภาค (ตารางที่ 2.2)
นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารประกาศเขตพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ซงึ่ เป็นมาตรการหนึง่ ในการรักษา
พืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศให้คงอยูต่ ามสภาพธรรมชาติ เป็นการอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ เป็นพืน้ ทีธ่ รรมชาติ
ส�ำหรับประชาชนได้ศกึ ษาธรรมชาติและระบบนิเวศ และเป็นแหล่งนันทนาการ ใน พ.ศ. 2553
ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ตามกฎหมาย รวมทัง้ สิน้ 64,106,822.52 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.99
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ของพื้นที่ประเทศ ประกอบด้วย พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 37,700,070.04 ไร่ (ร้อยละ 11.76)
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 23,080,854.48 ไร่ (ร้อยละ 7.20) พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
3,270,648.00 ไร่ (ร้อยละ 1.02) และส่วนทีเ่ หลือเป็นพืน้ ทีส่ วนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ
55,250.00 ไร่ (ตารางที่ 2.3)
ตารางที่ 2.2 พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2556
ภาค

พื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2547 (ไร่)

ภาคตะวันออก

พื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 (ไร่)

152,247.34

195,204.70

49,979.16

67,964.90

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

170,922.19

212,983.80

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

1,085,025.85

1,133,633.00

1,458,174.53

1,609,786.40

ภาคกลาง

รวม
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2553)

ตารางที่ 2.3 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ปี พ.ศ. 2553
รายการ

จ�ำนวน (แห่ง)

เนื้อที่ (ไร่)

ร้อยละของพื้นที่ประเทศ

123

37,700,070.04

11.76

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

58

23,080,854.48

7.20

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

60

3,270,648.00

1.02

สวนพฤกษศาสตร์

16

28,362.50

0.009

สวนรุกขชาติ

56

26,887.50

0.008

313

64,106,822.52

19.99

อุทยานแห่งชาติ

รวม

หมายเหตุ : เนื้อที่ประเทศไทย 320,696,887.50 ไร่
ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2553)
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การสูญเสียป่าไม้ของประเทศไทย
ราว 100 ปีทผี่ า่ นมาประเทศไทยเคยมีพนื้ ทีป่ า่ อยูม่ ากถึงร้อยละ 72 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ
จากสถิติพื้นที่ป่าไม้ ใน พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงเหลือประมาณร้อยละ 53 ของพื้นที่
ประเทศ หรือประมาณ 171 ล้านไร่ และหลังจากนัน้ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ได้ลดลงมาโดยตลอดจนเหลือเพียง
ร้อยละ 25.28 ใน พ.ศ. 2541
การศึกษาข้อมูลพื้นที่ป่าไม้มีข้อสังเกตส�ำคัญประการหนึ่งคือ ใน พ.ศ. 2543 ข้อมูล
พืน้ ทีป่ า่ ไม้เพิม่ จากร้อยละ 25.28 มาเป็นร้อยละ 33.15 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ แต่การเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวไม่ได้แสดงการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้แต่อย่างใด เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนวิธีอ่าน
ภาพถ่ายทางอากาศของทางราชการซึง่ ส่งผลท�ำให้ตวั เลขพืน้ ทีป่ า่ ไม้เพิม่ ขึน้ หลังจาก พ.ศ. 2543
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีจ�ำนวนคงที่ที่ประมาณร้อยละ 31-32 ของพื้นที่ประเทศไทยมา
โดยตลอด (ภาพที่ 2.1)
การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยนั้นมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เริ่มตั้งแต่
ในอดีตที่มีการให้สัมปทานป่าไม้กับบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะการท�ำไม้สักเพื่อแปรรูปส่งขาย
ต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2496-2532 จนกระทั่ง พ.ศ. 2532 รัฐบาลประกาศปิดป่าสัมปทาน
ป่าไม้อย่างเป็นทางการ หลังปิดสัมปทานป่าไม้มีการส�ำรวจพบว่าพื้นที่ป่าที่ได้จัดสรรสัมปทาน
ป่าไม้ทั่วประเทศมีมากถึง 143 ล้านไร่จากพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด 320 ล้านไร่ สรุปได้ว่า
ประเทศไทยด�ำเนินการให้สัมปทานป่าไม้รวมทั้งสิ้นคิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 44 หรือ
45

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ (ร้อยละ)
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มีการปรับเปลี่ยนมาตราส่วนที่ใช้ในการจัดทาข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้
จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาตราส่วน 1:250,000 เป็นมาตรส่วน
1:50,000 จึงทาให้ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น แต่พื้นที่ป่าไม้จริง
มิได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
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ปี พ.ศ.

ภาพที่ 2.1 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2521-2563
ที่มา: ข้อมูลจากกรมป่าไม้ (2563ก)
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ประมาณเกือบครึ่งของพื้นที่ประเทศไทย ภายหลังที่ประเทศไทยยกเลิกสัมปทานป่าไม้ พบว่า
ด้วยความต้องการใช้ไม้ทงั้ เพือ่ สนองความต้องการภายในประเทศและเพือ่ ส่งออกไปต่างประเทศ
ส่งผลท�ำให้มีการลักลอบตัดและค้าไม้อย่างผิดกฎหมายอย่างมาก ไม้มีค่าที่เป็นความต้องการ
ของตลาดประกอบด้วย ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง และไม้มะค่าโมง ไม้เหล่านี้
มีคณ
ุ สมบัตขิ องเนือ้ ไม้ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงและเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด จึงท�ำให้เกิดขบวนการลักลอบ
ตัดไม้มีค่าเพื่อสนองความต้องการใช้ไม้ภายในประเทศเองและเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ
เป็นจ�ำนวนมาก (เฉลิมเกียรติ สุดสาคร, 2555)
การทีป่ ระเทศไทยปิดป่าสัมปทานส่งผลท�ำให้ปริมาณไม้ทผี่ ลิตได้ในประเทศไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ไม้และมีแนวโน้มทีจ่ ะขาดแคลนวัตถุดบิ ไม้มากยิง่ ขึน้ ในอนาคต (ดังภาพที่ 2.2)
จากการคาดการณ์ความต้องการใช้ไม้ของประเทศไทยซึง่ เพิม่ ขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้ ของประชากร
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552) คาดการณ์วา่ ความต้องการ
ใช้ไม้เพื่อประโยชน์ในภาคครัวเรือนและใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมในประเทศจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ งเป็น 112 ล้านลูกบาศก์เมตร (75 ล้านตัน) ใน พ.ศ. 2570 และ 128 ล้านลูกบาศก์เมตร
(85 ล้านตัน) ใน พ.ศ. 2580 การทีค่ วามต้องการใช้ไม้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งย่อมสร้างแรงกดดัน
น�ำไปสู่การลักลอบตัดไม้เถื่อนที่ตกเป็นข่าวให้เห็นในอดีต แต่ในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้น
ของความต้องการไม้ก็แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจในการที่ประเทศไทยควรพัฒนา
ภาคการป่าไม้หรือป่าเศรษฐกิจให้สามารถผลิตไม้เพื่อสนองความต้องการของประเทศ
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ภาพที่ 2.2 แนวโน้มความต้องการใช้ไม้ของประเทศไทย
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552)
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จากการที่ประเทศไทยมีความต้องการใช้ไม้ท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
การปิดป่าสัมปทานส่งผลให้เกิดการลักลอบตัดไม้เถือ่ นและการจับกุมผูก้ ระท�ำผิดมาโดยตลอด
สถิติการบุกรุกพื้นที่ป่าในช่วงปี พ.ศ. 2545-2552 แสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2547 มีการบุกรุก
พืน้ ทีป่ า่ สูงทีส่ ดุ ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2550 จ�ำนวนคดีและเนือ้ ทีป่ า่ ทีถ่ กู บุกรุกแผ้วถางมีแนวโน้ม
ลดลง แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 จ�ำนวนคดีและเนือ้ ทีป่ า่ ทีถ่ กู บุกรุกแผ้วถางกลับมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 2.3)
นอกจากการท�ำสัมปทานป่าไม้และการลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้ว ประเทศยังสูญเสีย
พื้นที่ป่าไม้จากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบนที่สูง ชุมชนบนที่สูงบางส่วนมีการเลี้ยงชีพด้วยการ
ท�ำการเกษตรในรูปการท�ำไร่เลือ่ นลอย บางชุมชนมีการเลีย้ งชีพด้วยการท�ำไร่หมุนเวียน แต่ไม่วา่
จะเป็นการปลูกพืชเพื่อการยังชีพของชุมชนบนที่สูง หรือการปลูกพืชเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์
เช่น ข้าวโพด กะหล�ำ่ ปลี หรือมะเขือเทศ และส่งผลผลิตมาขายในตลาดพืน้ ราบเพือ่ สร้างรายได้
รวมทัง้ การปลูกฝิน่ บนพืน้ ทีส่ งู โดยเฉพาะในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบนทีเ่ ป็นทัง้ แหล่งผลิต ซือ้ ขาย
เนื้อที่ป่ำถูกบุกรุกแผ้วถำง
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ภาพที่ 2.3 จ�ำนวนคดีและเนื้อที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง ปี พ.ศ. 2545-2552
ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2555)
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และล�ำเลียงฝิน่ ล้วนมีสว่ นท�ำให้พนื้ ทีป่ า่ ไม้ถกู ท�ำลาย ต่อมาเมือ่ พืน้ ทีป่ ลูกฝิน่ หายากขึน้ มีการขยาย
พื้นที่ปลูกสู่พื้นที่บนภูเขาของภาคเหนือตอนล่างซึ่งส่งผลกระทบต่อการลดลงของพื้นที่ป่าไม้
อีกเช่นกัน (เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ฉลาดชาย รมิตานนท์ และเบญจวรรณ ทองศิริ, 2540)
สืบเนื่องจากการใช้มาตรการสัมปทานป่าไม้เพื่อการส่งออกและเพื่อสร้างรายได้
ให้ประเทศทีส่ ง่ ผลให้ประเทศไทยสูญเสียพืน้ ทีป่ า่ ไม้จำ� นวนมาก ในช่วงเวลาเดียวกันประเทศไทย
ได้เข้าสู่ชว่ งของการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนประชากรจากประมาณ 40 ล้านคนใน พ.ศ. 2516 เป็น
66 ล้านคน ในพ.ศ. 2560 ส่งผลท�ำให้ความต้องการทีด่ นิ เพือ่ การเพาะปลูกทางการเกษตรเพิม่ ขึน้
ดังจะเห็นในภาพที่ 2.4 และ ภาพที่ 2.5 ว่าการเพิม่ ขึน้ ของประชากร การขยายพืน้ ทีท่ างการเกษตร
ของประเทศไทย และการขยายตัวของชุมชนเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันกับการลดลงของพื้นที่ป่าไม้
ส่วนหนึง่ เป็นการลดลงของพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทเี่ กิดขึน้ หลังการท�ำสัมปทานป่าไม้ และอีกส่วนหนึง่ เกิดจาก
การแผ้วถางพืน้ ทีป่ า่ โดยเกษตรกรเพือ่ เปิดพืน้ ทีใ่ หม่สำ� หรับการเพาะปลูกทางการเกษตร (มูลนิธิ
สืบนาคะเสถียร, 2560)
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ภาพที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ป่าไม้และจ�ำนวนประชากรของประเทศไทย
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2560)
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ภาพที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ป่าไม้กับพื้นที่ทางการเกษตรของประเทศไทย
ที่มา: พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ (2563ก) และพื้นที่เกษตรจาก FAO (2021)

ด้านเกษตรกรรม พบว่ามีการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากการปลูกข้าว
เป็นหลักมาเป็นพืชไร่มากขึ้น เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวพืชไร่มีราคาดี ประกอบกับรัฐ
ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพด อ้อย และถั่วเหลือง ท�ำให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก
โดยการบุกรุกแผ้วถางพืน้ ทีป่ า่ มากขึน้ ส่งผลให้พนื้ ทีป่ า่ ไม้ลดลงในช่วงเดียวกัน ดังนัน้ การปลูก
พืชเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองนโยบายส่งออกของรัฐ เช่น รัฐบาลและบริษัทเอกชนส่งเสริม
การปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยการประกันราคาผลผลิตทีเ่ ป็นแรงงจูงใจให้มกี ารบุกรุก
แผ้วถางป่าธรรมชาติเพิ่มขึ้นเพื่อท�ำเกษตรกรรม
ในขณะที่พืชเศรษฐกิจมีการขยายตัวนั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ก็ได้ขยายตัว
เช่นกันทั้งการท�ำเหมืองแร่ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เช่น การตัดถนน การท�ำ
แนวสายไฟแรงสูง และการสร้างเขือ่ นก็ลว้ นเป็นการพัฒนาทีต่ อ้ งมีการใช้พนื้ ทีป่ า่ ไม้ทงั้ สิน้ และ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้พื้นที่ป่าลดลง (กรมป่าไม้, 2561) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดถนนไปยัง
พื้นที่ห่างไกลที่ท�ำให้การลักลอบตัดไม้หรือการแผ้วถางพื้นที่ป่ากระท�ำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้
พบว่ามีการกว้านซื้อที่ดินบริเวณป่าที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รีสอร์ท
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หรือทีอ่ ยูอ่ าศัย ล้วนเป็นปัจจัยเสริมส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียพืน้ ทีป่ า่ ไม้มาอย่างต่อเนือ่ งด้วย
เช่นกัน
ภายหลังการยุติสัมปทานป่าไม้ ภาครัฐมีการส�ำรวจพื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรมและได้
ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมแล้วให้น�ำมาใช้ประโยชน์ในรูปของการจัดที่ดิน
ให้เกษตรกรภายใต้กลไกการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งใน พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมป่าไม้
ส่งมอบพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ 45 ล้านไร่ให้ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) น�ำไปด�ำเนินการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม ดังนั้น พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมดังกล่าวจึงไม่เป็น
พื้นที่ป่าไม้อีกต่อไป แต่เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐในรูปเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งอนุญาต
ให้ประชาชนท�ำเกษตรกรรมได้ (ภูษิต พรหมมาณพ, 2561)
ปัจจุบนั ประเทศไทย ณ พ.ศ. 2563 มีพนื้ ทีป่ า่ ไม้เหลืออยู่ 102.35 ล้านไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 31.64 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมดของประเทศ การลดลงของพืน้ ทีป่ า่ ไม้เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นรูปแบบอื่น ๆ เป็นหนึ่งในสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Anderson et al., 2008, Herzog, 2009) ซึง่ น�ำไปสูภ่ าวะโลกร้อน
ในทีส่ ดุ ยิง่ ไปกว่านัน้ การลดลงของพืน้ ทีป่ า่ ไม้ยงั น�ำไปสูป่ ญ
ั หาอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประชากร
ในรูปการสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาล เช่น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
น�ำไปสูก่ ารขาดแคลนแหล่งวัตถุดบิ ในการด�ำรงชีวติ ได้แก่ อาหารและยา ตลอดจนปัญหาน�ำ้ แล้ง
น�้ำท่วม และปัญหาดินถล่ม เป็นต้น ดังนั้น การจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน
จึงมีความส�ำคัญมากและเป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

เป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ที่ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไทย
ประเทศต่าง ๆ ล้วนมีพนื้ ทีป่ า่ ไม้ไม่เท่ากัน ส่วนหนึง่ เป็นเพราะลักษณะทางภูมศิ าสตร์
ของประเทศนั้น ๆ ที่อาจเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับการมีป่าไม้ บางส่วนขึ้นอยู่กับสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งอาจอ�ำนวยหรือไม่อ�ำนวยต่อการมีป่าไม้ และ
บางส่วนขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของรัฐบาล ด้วยว่าแนวคิดในการพัฒนาประเทศมีนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และความสามารถในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ในลักษณะใด
ภาพที่ 2.6 แสดงให้เห็นว่า หากอ้างอิงข้อมูลของธนาคารโลก ใน พ.ศ. 2564 ประเทศไทย
มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 38.9 ของพื้นที่ประเทศ ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว มีขนาดพืน้ ทีไ่ ม่มาก และมีประชากรหนาแน่นกลับมีพนื้ ทีป่ า่ ไม้สงู ถึงร้อยละ 68.4
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ภาพที่ 2.6 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2563
ที่มา: The World Bank (2021)

ของพื้นที่ประเทศ เช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ที่มีพื้นที่ป่าไม้สูงถึงร้อยละ 64.5 ของพื้นที่
ประเทศ ต่างกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้สูง แต่มี
พื้นที่ป่าไม้เพียงร้อยละ 32-33 ของพื้นที่ประเทศเท่านั้น ส่วนประเทศมาเลเซียและประเทศ
อินโดนีเซียทีม่ รี ะดับการพัฒนาและขนาดของพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับประเทศไทยก็มพี นื้ ทีป่ า่ ไม้สงู ถึง
ร้อยละ 58.2 และร้อยละ 49.1 ของพื้นที่ประเทศตามล�ำดับ
ส�ำหรับประเทศไทย ได้มกี ารศึกษา5 ขนาดพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทเี่ หมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ
นโยบายป่าไม้แห่งชาติเพื่อก�ำหนดเป็นเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ซึ่งผลจากการศึกษา
พบว่า ประเทศไทยควรมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยประกอบด้วยพื้นที่ป่า
2 ประเภท ได้แก่ ป่าเพือ่ การอนุรกั ษ์รอ้ ยละ 15 และป่าเพือ่ เศรษฐกิจ ร้อยละ 25 คณะกรรมการ
นโยบายป่าไม้แห่งชาติจึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบายป่าไม้แห่งชาติตามผลการศึกษาดังกล่าว และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2528
5

คณะผู้ศึกษาขนาดพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมขณะนั้นประกอบด้วยคณะนักวิชาการ ได้แก่ ท่านองคมนตรี
ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ศ.ดร.สง่า สรรพศรี ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว และ ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม

32

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

การก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายป่าไม้ทเี่ หมาะสมกับประเทศไทยของการศึกษาคราวนัน้
ให้ความส�ำคัญกับหลักการ 3 ประการ ตามการศึกษาของขวัญชัย ดวงสถาพร (2559) ดังนี้
1) หลักการใช้ทดี่ นิ ใช้หลักการแบ่งสมรรถนะทีด่ นิ ของกรมพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ กิจการ
ต่าง ๆ คือ การเกษตร ที่อยู่อาศัย แหล่งน�้ำ และป่าไม้ ทั้งควรก�ำหนดให้พื้นที่ลาดชันเกิน
35 องศา เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์
2) หลักการจัดการป่าไม้ เนื่องจากคนไทย 1 คน ใช้เนื้อไม้ค�ำนวณในรูปของ
ไม้ยืนต้นในป่าประมาณ 0.246 ลบ.ม./ปี ถ้าประชากรไทยมี 52 ล้านคน (ข้อมูลในขณะนั้น)
จะท�ำให้มีความต้องการใช้ไม้ประมาณ 13.31 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยผลิตจากป่าผลผลิตประมาณ
ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ
3) หลักการจัดการลุ่มน�้ำ การวิเคราะห์ปริมาณพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธาร ซึ่งรวมไปถึงป่า
อนุรักษ์ต่าง ๆ มีหลักการตามข้อสมมติฐานว่า ปริมาณน�้ำที่ไหลอยู่ตามล�ำห้วยล�ำธารทุกแห่ง
จะต้องเป็นน�ำ้ ทีเ่ กิดเฉพาะพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ ล�ำธารของแต่ละท้องทีเ่ ท่านัน้ ซึง่ คณะผูศ้ กึ ษาได้วเิ คราะห์
ข้อมูลจากกรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผลงานวิจัยต่าง ๆ และ
ประเมินได้วา่ ควรมีพนื้ ทีอ่ ย่างน้อยร้อยละ 38.2 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ ซึง่ จ�ำนวนสัดส่วนนีอ้ าจไม่ใช่
พื้นที่ต้นน�้ำล�ำธารเพียงอย่างเดียว แต่อาจใช้เพื่อการอนุรักษ์ในด้านอื่น รวมถึงการท�ำไม้และ
ของป่าบางส่วนโดยประยุกต์หลักการทางวิชาการมาด�ำเนินการอย่างเหมาะสม
การศึกษาขนาดพืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศไทยเมือ่ คราว พ.ศ. 2528 ยังได้เสนอแนะให้
ในอนาคต ประเทศไทยสามารถปรับขนาดพื้นที่ป่าไม้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้
ต่อมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ได้
ก�ำหนดเป้าหมายพืน้ ทีป่ า่ ทีร่ อ้ ยละ 40 ของพืน้ ทีป่ ระเทศเช่นเดียวกับนโยบายป่าไม้ของประเทศไทย
ที่ประกาศโดยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2528 แต่การจัดแบ่งพื้นที่ป่าไม้
อนุรกั ษ์และพืน้ ทีป่ า่ เศรษฐกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 นัน้ ได้สลับ
ขนาดพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์กับขนาดพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ โดยประกาศให้ประเทศไทยมีป่าอนุรักษ์
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 25 และลดพื้นที่ป่าเศรษฐกิจจากเดิมร้อยละ 25 เหลือ
ร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม การจัดแบ่งพืน้ ทีค่ รัง้ นีไ้ ม่ปรากฏหลักฐานวิธกี ารประเมินทางวิชาการ
ที่ชัดเจนเหมือนเมื่อครั้งก�ำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2528

33

บทที่ 2 ความส�ำคัญของป่าไม้ และการด�ำเนินงานด้านป่าไม้ของประเทศไทย

ภาพที่ 2.7 พื้นที่ป่าร้อยละ 40 มาจากไหน
ที่มา: มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (2562)
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นอกจากนี้ ข้อมูลของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่า พื้นที่ป่าร้อยละ 40 หรือคิดเป็น
129.41 ล้านไร่ ประกอบด้วย 1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 66.12 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.44 2) พื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ 27.87 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.61 3) พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติผนวกป่าอนุรกั ษ์
8.5 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.57 4) พื้นที่ฟื้นฟูบุกรุกหลังปี พ.ศ. 2557 เนื้อที่ 0.07 ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ 0.02 และ 5) พื้นที่ส่งเสริมป่าเศรษฐกิจ 26.85 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.36
รวมเป็นพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดร้อยละ 40 ดังภาพที่ 2.7

นโยบายและมาตรการของรัฐด้านป่าไม้
จากสถานการณ์การลดลงของพืน้ ทีป่ า่ ไม้ในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ งในช่วงระยะเวลา
ทีผ่ า่ นมา ท�ำให้การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูสภาพป่าให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เป็นมาตรการทีส่ ำ� คัญ
ในการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ได้
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมเป็นอย่างมาก รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึง
การลดลงของพื้นที่ป่าของประเทศ จึงได้บรรจุมาตรการการเพิ่มและรักษาพื้นที่ป่าไว้ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์ป่า การปลูกป่า และ
การฟืน้ ฟูสภาพป่าทีเ่ สือ่ มโทรมเพือ่ ให้ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศสามารถด�ำรงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
สืบไปนั้น จ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินการที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม ได้รับการยอมรับและ
มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ การด�ำเนินงานของรัฐบาลด้านป่าไม้จ�ำเป็นต้อง
พึง่ พิงงบประมาณแผ่นดินทีเ่ พียงพอ เพือ่ สนับสนุนให้การด�ำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรืน่
และมีประสิทธิภาพ
ประเทศไทยมีการก�ำหนดนโยบายและการด�ำเนินการต่าง ๆ เพือ่ รักษาพืน้ ทีป่ า่ และ
ปลูกป่าเพิ่มตามเป้าหมายที่ก�ำหนดให้ประเทศไทยต้องมีพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของพืน้ ทีป่ ระเทศ หรือประมาณ 128 ล้านไร่ แบ่งเป็นพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ การอนุรกั ษ์ ร้อยละ 25 และ
พืน้ ทีป่ า่ เศรษฐกิจ ร้อยละ 15 โดยในปี พ.ศ. 2528 ประเทศไทยได้กำ� หนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
และแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ จัดท�ำแผนเพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน
ด�ำเนินการปลูกสร้างสวนป่าในพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม และบรรจุมาตรการการเพิม่ และรักษาพืน้ ทีป่ า่
ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั ฉบับที่ 12 โดยมีการก�ำหนดพืน้ ทีป่ า่ เป้าหมาย การลดการบุกรุก
ท�ำลายป่า การปลูกป่าทดแทน และมีแนวทางการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ ทีป่ า่ สงวน
แห่งชาติเสื่อมโทรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 การจัดท�ำแนวเขตป่า
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ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7- ฉบับที่ 10 อีกทั้งมีแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการป่าไม้และให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
ประเทศไทยได้น�ำหลักการทางการคลัง เช่น พันธบัตรป่าไม้บรรจุในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึง่ มีแนวทางการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรป่าไม้เพือ่ สร้าง
สมดุลธรรมชาติ ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม การสนับสนุนการปลูกและฟืน้ ฟูปา่ ไม้
ตามแนวพระราชด�ำริ การสร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วมในการฟืน้ ฟูและดูแลผืนป่า การเพิม่ พืน้ ที่
ป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า และไม้พะยูง ด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเกษตรกรรายย่อยในการปลูกไม้
มีคา่ ทางเศรษฐกิจระยะยาวเช่นไม้ทงั้ 3 ชนิดดังกล่าว หรือปรับเปลีย่ นจากการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ระยะสั้นมาเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว จัดตั้งตลาดกลางค้าไม้ พัฒนาระบบโลจิสติกส์
ในการค้าและขนส่งไม้ สนับสนุนกลไกทางการเงินเพือ่ การปลูกป่า เช่น ด�ำเนินโครงการธนาคาร
ต้นไม้ หรือกองทุนส่งเสริมการปลูกป่า รวมทั้งพัฒนาสนับสนุนแนวทางการสร้างรายได้จาก
การอนุรกั ษ์ เช่น การพัฒนาระบบการจัดการพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
หรือพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการอนุรักษ์
นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มีแนวทางการพัฒนาประเทศด้านการสร้าง
การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมทีม่ งุ่ เน้นการจัดระบบอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูและป้องกันการท�ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งรวมถึงทรัพยากรป่าไม้ 2) ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 20 ปี มุ่งเน้นอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จากพื้นที่เสื่อมโทรม
สร้างป่าเศรษฐกิจ ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ พัฒนาการปลูกสร้างสวนป่าและระบบการ
จัดการสวนป่าอย่างยัง่ ยืน พัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจตลอดทัง้ ห่วงโซ่การผลิต และมุง่ เน้น
การลดก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศรวมทัง้ ภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ โดยการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ในป่าอนุรกั ษ์ และป่าสงวนตามกฎหมาย และ 3) ยุทธศาสตร์
กรมป่าไม้ พ.ศ. 2560-2579 มุง่ เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มนั่ คงและยัง่ ยืน โดยการ
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พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการปลูกป่า
และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจในลักษณะสวนป่าภาคเอกชนและสวนป่าในรูปแบบอืน่
ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ
แบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) มุ่งเน้นให้ไม้เศรษฐกิจน�ำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยัง่ ยืนบนฐานการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมทีม่ เี ป้าประสงค์จะสนับสนุนการเพิม่ พืน้ ที่
ป่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 26 ล้านไร่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูก
ไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 420,000 บาทต่อคนต่อปี และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคป่าไม้
ของประเทศไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท โดยให้มีการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ
การพัฒนามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปลูกไม้
เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและผูป้ ระกอบการไม้เศรษฐกิจ การวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริม
ไม้เศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบรับรองป่าไม้ โดยกลไกขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การจัดตัง้
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร การจัดท�ำระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจ และการมีองค์กรบริหารจัดการทีม่ สี มรรถนะ รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมด้านกฎระเบียบและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
อย่างไรก็ตาม แม้ปจั จุบนั ประเทศไทยจะมีนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ แต่การไปถึงเป้าหมายพืน้ ทีป่ า่ ไม้รอ้ ยละ 40 ของพืน้ ทีป่ ระเทศนัน้ ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน มิใช่ภารกิจของภาครัฐเท่านั้น บทบาทของภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนก็มคี วามส�ำคัญเป็นอย่างมาก ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นทีป่ ระเทศไทยจะต้องศึกษาแนวทาง
ความส�ำเร็จจากต่างประเทศ กฎหมายและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องด้านป่าไม้ของประเทศไทย รวมถึง
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ แล้วน�ำมาประยุกต์ใช้ เพือ่ สร้างความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน
ภาครัฐตระหนักดีถึงการลดลงของพื้นที่ป่าของประเทศ จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
และด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาพื้นที่ป่าและปลูกป่าเพิ่มตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยในปี
พ.ศ. 2528 ได้กำ� หนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ยกเลิกสัมปทานป่าไม้ และบรรจุมาตรการการเพิม่
และรักษาพื้นที่ป่าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
นโยบายป่าไม้แห่งชาติเป็นนโยบายทีใ่ ห้ความส�ำคัญในเรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งมุ่งเน้นที่ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้
แห่งชาติ และด�ำเนินการจัดท�ำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2528 ต่อมา
ในการประชุมวันที่ 25 กันยายน 2528 ได้มีมติเห็นชอบและรับรองร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มกี ารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนือ่ งในระยะยาว เกิดความเข้าใจ
และแนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน (กรอบที่ 2.1)
กรอบที่ 2.1 นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
เพื่อให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถกระท�ำโดยต่อเนื่องในระยะยาว
และประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น จึงสมควรก�ำหนดนโยบาย
การป่าไม้แห่งชาติไว้ให้เป็นการแน่นอน เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มี
ความเข้าใจร่วมกันและถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ อันจะท�ำให้การพัฒนาป่าไม้เป็นไปอย่างราบรืน่
และบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
1) ให้มกี ารก�ำหนดแนวทางการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในระยะยาว อันจะท�ำให้
ประเทศได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม
มากทีส่ ดุ โดยเน้นให้มกี ารประสานกันระหว่างทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอนื่
2) ส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชนให้มีส่วนรับผิดชอบ
ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน
3) ปรับปรุงระบบการบริหารงานป่าไม้ของชาติให้สอดคล้องกับปริมาณคุณภาพและสภาพ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
4) ก�ำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
4.1) ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ก�ำหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น�้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
			 ที่หายากและป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน�้ำท่วมและการพังทลายของดิน
			 ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชนในอัตรา
			 ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ
4.2) ป่าเพือ่ เศรษฐกิจ ก�ำหนดไว้เพือ่ การผลิตไม้และของป่าเพือ่ ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
			 ในอัตราร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ
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กรอบที่ 2.1 นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ต่อ)
5) รัฐและภาคเอกชนจะพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และจะจัดการพัฒนา
ให้อ�ำนวยประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อมโดยสม�่ำเสมอตลอดไป
6) ให้มกี ารก�ำหนดแนวทางการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในระยะยาว อันจะท�ำให้
ประเทศได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม
มากทีส่ ดุ โดยเน้นให้มกี ารประสานกันระหว่างทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอนื่
7) ส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชนให้มีส่วนรับผิดชอบ
ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน
8) ปรับปรุงระบบการบริหารงานป่าไม้ของชาติให้สอดคล้องกับปริมาณคุณภาพและสภาพ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
9) ให้เพิม่ การใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร
เพื่อลดการท�ำลายพื้นที่ป่าไม้
10) เพือ่ ก่อให้เกิดการประสานการใช้ประโยชน์รว่ มกันระหว่างป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิดอื่น ๆ เช่น ที่ดิน แหล่งน�้ำ และทรัพยากรธรณี รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนและประชาชน
ในท้องถิน่ รัฐจะจัดให้มแี ผนพัฒนาป่าไม้ไว้เป็นส่วนหนึง่ ของแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
11) เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตไม้ดว้ ยการจัดการป่าไม้ทงั้ ในระบบวนวัฒน์แบบเลือกตัด และ
ระบบวนวัฒน์แบบตัดหมดตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะในระบบตัดหมดนี้ เมื่อตัดแล้ว
ให้ปลูกทดแทนในพื้นที่ที่ถูกตัดทันที
12) เพือ่ ประโยชน์ในการอนุรกั ษ์และการป้องกันภัยอันเกิดจากสิง่ แวดล้อม รัฐจะต้องเร่งรัด
ปรับปรุงการวางผังเมืองและก�ำหนดพืน้ ทีป่ า่ ไม้ให้แน่นอน เพือ่ ก�ำหนดเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ส�ำหรับเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่ประเภทชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละ
จังหวัดที่แน่นอนเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
13) แต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้ระดับชาติให้กำ� หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
14) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึกรักและหวงแหน รู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้
อย่างประหยัด รัฐจะต้องให้ความรู้ ทัศนคติ ความส�ำนึก ความรูส้ กึ และทักษะแก่ประชาชน
เกีย่ วกับผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากทรัพยากรป่าไม้และผลเสียจากการตัดไม้ ท�ำลายป่า
การใช้สอยไม้อย่างฟุ่มเฟือย จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับความส�ำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อส่วนรวม
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กรอบที่ 2.1 นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ต่อ)
15) ให้มีการพัฒนาด้านป่าไม้ โดยส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนและภาครัฐบาลเพื่อใช้
ภายในประเทศเพือ่ ประโยชน์ในการอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้มกี ารส่งออกไปจ�ำหน่าย
ต่างประเทศ ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าในทีด่ นิ ของรัฐ และการปลูกป่า
ตามหัวไร่ปลายนา หรือการปลูกป่ารายย่อยเพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน
16) สนับสนุนให้มโี รงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเนือ่ งและโรงงานเยือ่ กระดาษ เพือ่ น�ำทุกส่วน
ของไม้มาใช้ประโยชน์และส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุอื่นทดแทนไม้
17) ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพือ่ อ�ำนวยผลให้การรักษาและเพิม่ ทรัพยากรป่าไม้และ
การตัดฟันไม้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
18) ด�ำเนินการวิจัยด้านป่าไม้ ให้กรมป่าไม้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย และสถาบัน
การศึกษาระดับสูงต่าง ๆ แทนการตั้งสถาบันวิจัยป่าไม้ระดับชาติ
19) เพื่อลดการน�ำเข้าน�้ำมันเชื้อเพลิง จึงให้มีการใช้ไม้เพื่อพลังงาน โดยให้มีการปลูกป่า
เพื่อเป็นแหล่งพลังงาน
20) ก�ำหนดพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้โดย
ไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดหรือรับรองการท�ำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
21) ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่แน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการท�ำลายป่าใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การท�ำไร่เลื่อนลอย ภัยจากไฟป่า การท�ำลายป่าจากชนกลุ่มน้อย
การรุกล�ำ้ พืน้ ทีป่ า่ จากเชิงเขา โดยให้มกี ารก�ำหนดมาตรการและขัน้ ตอนทีแ่ น่นอนชัดเจน
เกี่ยวกับการปราบปรามและการลงโทษผู้กระท�ำผิด รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์รวมการ
ปราบปรามในแต่ละภาคและให้มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอิทธิพล และ
ผู้กระท�ำผิดไว้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของหน่วยราชการและภาคเอกชน
22) ก�ำหนดให้มีสิ่งจูงใจในการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน
23) ก�ำหนดให้มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
การใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มา: กรมป่าไม้ (2558)
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การยกเลิกสัมปทานป่าไม้
จากการทีส่ ภาพป่าไม้ของประเทศถูกท�ำลายจนท�ำให้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ขาดความสมดุล รวมทั้งเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้เมื่อปลายปี พ.ศ. 2531 ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประกอบกับเหตุการณ์โคลนถล่มซึง่ ได้พดั พาเอาไม้ซงุ
ที่เกิดจากการตัดไม้ท�ำลายป่าไหลมาพังทับบ้านเรือนของราษฎร เป็นเหตุให้ราษฎรเสียชีวิต
เป็นจ�ำนวนมาก จึงจ�ำเป็นที่จะต้องระงับไม่ให้มีการน�ำไม้ออกจากป่าและเร่งรัดฟื้นฟูสภาพป่า
ขึน้ โดยเร็ว ซึง่ เป็นแนวทางในการป้องกันการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยรัฐบาล
สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั้งหมดทั่วประเทศเมื่อต้นปี
2532 โดยออกเป็นพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ก�ำหนดให้สิทธิ
การท�ำกิจการทีไ่ ด้รบั สัมปทานและพืน้ ทีส่ มั ปทานทัง้ แปลงหรือบางแปลงทีอ่ ยูใ่ นแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติหรือแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสิ้นสุดลง และก�ำหนดให้ผู้ที่รับสัมปทานมีสิทธิได้รับ
เงินชดเชยตามความเสียหาย มาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการที่ส�ำคัญในการป้องกัน
การบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าพืน้ ทีป่ า่ หลังการประกาศ
ยกเลิกสัมปทานป่าไม้ยังคงมีการบุกรุกท�ำลายอยู่ ส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนยุทธศาสตร์ทจี่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ เป็นกรอบ
และแนวทางในการพัฒนาประเทศแต่ละยุคสมัยให้มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึง่ จะมีการปรับเปลีย่ น เพิม่ เติมในระยะเวลาทุก ๆ 5 ปี เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อความเหมาะสมกับช่วงเวลานั้น ๆ ส�ำหรับนโยบายทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการริเริ่มบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในฉบับที่ 4 (ปี พ.ศ. 2520-2524) โดยให้ความส�ำคัญในเรื่องทรัพยากรป่าไม้ ดังที่
ก�ำหนดให้ประเทศไทยจะต้องมีพนื้ ทีป่ า่ มากกว่าร้อยละ 37 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ และปรับเปลีย่ น
เป็นร้อยละ 40 ของพืน้ ทีป่ ระเทศในปี พ.ศ. 2528 จากการด�ำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
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ในช่วงเวลาต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมนโยบายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ในด้านการขยายเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขตอุทยานแห่งชาติ การก�ำหนดอัตราส่วนระหว่างพืน้ ที่
ป่าเศรษฐกิจกับป่าอนุรักษ์ รวมทั้งการออกกฎหมายต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการสนับสนุน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ จนกระทัง่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กำ� หนดให้มกี ารด�ำเนินการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ส�ำหรับการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(ตารางที่ 2.4) ซึ่งเห็นได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นได้มีการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์และนโยบายต่าง ๆ อยูต่ ลอดเวลาตามความเหมาะสม แต่สถานการณ์ปา่ ไม้ในประเทศไทย
ยังคงมีแนวโน้มทรงตัวไม่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ตารางที่ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านทรัพยากรป่าไม้
ฉบับที่

รายละเอียด

ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520-2524)

-

ก�ำหนดให้มีพื้นที่ป่า > ร้อยละ 37
ลดการบุกรุกท�ำลายป่าจากอัตรา 4.8 ล้านไร่/ปี ให้เหลือ 0.4 ล้านไร่/ปี
ปลูกป่าทดแทน โดยให้มีอัตราเพิ่มขึ้นปีละ 0.5 ล้านไร่
ขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติ

ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2525-2529)

-

ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ให้เพิ่มขึ้นปีละ 3 แสนไร่)
ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
เพิ่มผลผลิตด้านป่าไม้ร้อยละ 0.3 ต่อปี
ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รักษา/ขยาย เขตรักษาสัตว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติ

ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2530-2534)

-

แบ่งพื้นที่ป่าไม้เป็นสองลักษณะคือ ป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ
ให้มีพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 15 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 25
ป่าอนุรักษ์เน้นการป้องกันและให้เอกชนมีส่วนร่วมบางกิจกรรม
ป่าเศรษฐกิจเน้นการจ�ำแนกป่าเสื่อมโทรมเพื่อเกษตรและส่งเสริมการปลูกป่า

ฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2535-2539)

-

ให้มีพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25
เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคสังคม
ก�ำหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ และป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน
เร่งรัดการออกกฎหมายรองรับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน�้ำล�ำธาร
กฎหมายรองรับป่าชุมชน พระราชบัญญัติสวนป่า
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พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

ตารางที่ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านทรัพยากรป่าไม้ (ต่อ)
ฉบับที่

รายละเอียด

ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2544)

- ฟื้นฟูป่าเพื่อการอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25
- รักษาพื้นที่ป่าชายเลนให้ได้ไม่ต�่ำกว่า 1 ล้านไร่
- หมายแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จและจัดท�ำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ป่าสงวนฯ
- ส่งเสริมการจัดการในรูปแบบของป่าชุมชนและออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน

ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545–2549)

- ให้มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ > ร้อยละ 25 และป่าชายเลน > 1.25 ล้านไร่
- ตรวจสอบความเหมาะสมพื้นที่ลุ่มน�้ำชั้นที่ 1 จัดท�ำแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
และป่าชายเลนและแนวกันชน
- ปรับปรุงกฎหมายเพื่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วม เช่น พระราชบัญญัติป่าชุมชน
ทบทวนกฎหมายป่าไม้

ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554)

-

ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)

- เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการรักษาพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 19 การเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ให้ได้รอ้ ยละ 40
ของพื้นที่ประเทศ และการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่
- เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติให้มีความพร้อมทั้งระดับประเทศ พื้นที่ และชุมชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และให้ชมุ ชน
สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน

คุ้มครองพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ > ร้อยละ 33 และป่าอนุรักษ์ > ร้อยละ 18
ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ 2,900,000 ไร่
การบริหารจัดการลุ่มน�้ำอย่างบูรณาการ 25 ลุ่มน�้ำ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และข้อมูลแผนที่ 1:4,000 เพือ่ ใช้กำ� หนด
แนวเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน

ทีม่ า:		 อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ (2558)
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บทที่ 2 ความส�ำคัญของป่าไม้ และการด�ำเนินงานด้านป่าไม้ของประเทศไทย

การส่งเสริมการปลูกป่า
การปลูกป่าหรือการปลูกสร้างสวนป่าเป็นภารกิจหน้าที่อย่างหนึ่งของกรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึง่ ทางแต่ละหน่วยงาน
มีการจัดท�ำแผนการปฏิบตั งิ านในด้านการปลูกป่าไว้ตลอดช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา โดยตัง้ เป้าหมาย
ในการเพิ่มพื้นที่ป่าและเป้าหมายการปลูกป่าภายใต้โครงการปลูกป่าในแต่ละปี
กรมป่าไม้ได้ดำ� เนินการปลูกป่าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2449 โดยการปลูกป่าส่วนใหญ่จะปลูก
ในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรม บางส่วนจะปลูกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และในเขตพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธาร
ตารางที่ 2.5 แสดงให้เห็นว่าในช่วงปี 10 ปีระหว่าง พ.ศ. 2546–2555 กรมป่าไม้ได้ด�ำเนินการ
ปลูกป่าด้วยเงินงบประมาณเป็นเนื้อที่ 277,680 ไร่ หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 3,000 ไร่ ในช่วง
เวลาเดียวกันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ได้ดำ� เนินการปลูกป่าด้วยเงินงบประมาณ
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์รวมทั้งสิ้น 1,140,541 ไร่ หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 168,000 ไร่ ซึ่งทั้งสอง
หน่วยงานหลักด้านป่าไม้สามารถปลูกป่าฟื้นฟูได้เพียงเฉลี่ยปีละประมาณ 200,000 ไร่เท่านั้น
ส�ำหรับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้เริม่ ปลูกสร้างสวนป่ามาตัง้ แต่ พ.ศ. 2510 โดยเริม่ ต้นปลูก
ทีภ่ าคเหนือ และภาคอืน่ ๆ ในช่วงระยะเวลาต่อมา ซึง่ มีพนื้ ทีป่ ลูกสวนป่ารวมทัง้ สิน้ จนถึงปัจจุบนั
เท่ากับ 1.1 ล้านไร่ ทัง้ นีก้ ารปลูกป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นการปลูกเพื่อ
ชดเชยให้กับการท�ำสัมปทานตามเงื่อนไขของ อ.อ.ป. และอีกส่วนหนึ่งเป็นโครงการปลูกป่า
โดยใช้งบลงทุนจากทาง อ.อ.ป. ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานตามนโยบายจากทางภาครัฐที่ต้องการ
เพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้น
การส่งเสริมการปลูกป่าโดยภาครัฐมีกลยุทธ์ในการกระตุ้นและปลูกจิตส�ำนึก
ให้กับชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ชุมชนเห็นถึงความส�ำคัญ
ของป่าไม้เหล่านั้นและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเป็นการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน
และภาคส่วนต่าง ๆ ในเรื่องการปลูกป่าและบ�ำรุงสวนป่า ส�ำหรับกิจกรรมในด้านปลูกป่านั้น
ได้ก�ำหนดให้มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าทุกรูปแบบในที่ดินของรัฐ
และเอกชน ดังกรอบที่ 2.2

44

45

921,057,500

961,481,000

1,777,166,200

2,281,942,800

2,626,672,400

3,371,482,700

3,031,101,500

3,289,798,100

3,466,114,700

2,243,503,720

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

เฉลี่ย 10 ปี

84,763,844

24,949,600

39,500,000

125,000,000

137,125,000

249,500,000

na

68,500,000

79,275,000

20,000,000

19,025,000

งบประมาณ
ด้านการปลูกป่า
(บาท)

30,854

6,373

15,000

50,000

54,850

78,800

na

27,400

29,650

8,000

7,610

พื้นที่ปลูกป่า
(ไร่)

8,088,650,210

8,256,454,700

7,938,538,900

7,135,382,700

8,318,011,100

8,709,758,200

8,818,445,600

8,377,302,800

7,939,052,300

7,794,722,800

7,598,833,000

งบประมาณ
ในการบริหาร
จัดการป่าทั้งหมด
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

168,257,067

84,233,100

78,816,000

na

207,010,000

112,588,000

72,100,000

248,635,000

353,637,500

197,295,000

159,999,000

งบประมาณ
ด้านการปลูกป่า
(บาท)

126,727

55,204

37,000

na

199,100

61,100

39,900

177,150

259,167

165,840

146,080

พื้นที่ปลูกป่า
(ไร่)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช2

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

งบประมาณ
ในการบริหาร
จัดการป่าทั้งหมด
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

36,569,131

25,281,563

6,464,235

27,848,118

32,238,500

39,700,188

115,704,697

10,340,700

31,471,312

43,784,050

32,857,950

13,344

9,213

3,288

13,331

12,008

12,499

29,750

4,892

14,688

17,730

16,037

งบประมาณ
พืน้ ทีป่ ลูกสวนป่า
ด้านการปลูกสวนป่า
(ไร่)
(บาท)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้3

ที่มา:
1
การปลูกป่าของกรมป่าไม้ เป็นการปลูกป่าจากงบปกติ และงบกลาง การจ้างเหมาเอกชนปลูกป่า การปลูกป่าตามโครงการเฉพาะกิจพิเศษ การปลูกป่าทดแทน การปลูกป่าสาธิต และการปลูกหวาย
2
การปลูกป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นการปลูกป่าทั่วไป การปลูกฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ การปลูกป่าพรุ การปลูกป่าไม้ใช้สอย การปลูกป่าแนวกันชน การปลูกป่าทดแทน การปลูกป่าสาธิต
และวิจัย การปลูกเสริมป่าตามธรรมชาติ การปลูกป่าหวาย ไม้พะยูง ไม้กฤษณา และการปลูกป่าชายเลน
3
การปลูกป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นการปรับปรุงพัฒนาสวนป่า การปลูกขยายแปลงใหม่ และการปลูกเสริมสวนป่า

708,220,300

2546

ปี พ.ศ.

งบประมาณ
ในการบริหาร
จัดการป่าทั้งหมด
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

กรมป่าไม้1

ตารางที่ 2.5 งบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าและการปลูกป่าแยกตามรายหน่วยงาน

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

บทที่ 2 ความส�ำคัญของป่าไม้ และการด�ำเนินงานด้านป่าไม้ของประเทศไทย

กรอบที่ 2.2 โครงการด้านการปลูกป่า
โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกป่าโดยจ่ายเงินสนับสนุน เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคง
และลดปัญหาการบุกรุกท�ำลายป่า โดยกรมป่าไม้เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนและปัจจัยอื่น
ตามความจ�ำเป็น รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศและลดความผันผวนของ
ระดับผลผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการทีท่ ำ� ขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา โดยท�ำการสนอง
พระราชด�ำริในการอนุรักษ์พันธุ์ “ไม้ยางนา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
การเพาะขยายพันธุ์และการปลูกไม้ยางนา ให้เป็นไม้พื้นเมืองเพื่อประโยชน์การใช้สอย
ในประเทศไทยอย่างยัง่ ยืนและเพือ่ เพิม่ ปริมาณไม้ยนื ต้นในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทีส่ ง่ ผลให้มพี นื้ ทีป่ า่ ไม้
ถาวรเพิ่มมากขึ้นและเป็นแหล่งทรัพยากรต้นน�้ำล�ำธารที่ดีต่อไป
โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ เป็นโครงการทีส่ ง่ เสริมการปลูกต้นไม้เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการแปรรูป
ทางเศรษฐกิจโดยการป้อนวัตถุดิบเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมไม้
แบบครบวงจร เพื่อผลิตสินค้าประเภทต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการและสร้างอาชีพ
ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร รวมทั้งเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติโดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอีกทางหนึ่ง
โครงการปลูกป่าในพื้นที่ สทก. เป็นโครงการที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นให้กับเกษตรกร
ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมทีไ่ ด้รบั สิทธิทำ� กิน (สทก.) โดยการแจกกล้าไม้ทเี่ ป็นทีน่ ยิ มให้แก่เกษตรกร
ได้แก่ สัก ยูคาลิปตัส สะเดา กระถินเทพา มะค่าโมง ซึ่งให้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
ที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน เป็นการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เช่น
กระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา กระถินลูกผสม และกระถินณรงค์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีเป้าในการเพิ่มอัตราการใช้พลังงานทดแทนในอนาคต และ
เป็นการเพิม่ อาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทัง้ เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ และลดภาวะโลกร้อน ทัง้ นี้
เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2555 จะส่งเสริมให้มีการปลูกไม้โตเร็วให้ได้ 1 ล้านไร่
โดยการด�ำเนินการนั้นทางส่วนราชการจะเป็นผู้สนับสนุนกล้าไม้โตเร็วให้แก่เกษตรกรและ
จะให้เงินสนับสนุนช่วยเหลืออีกไร่ละ 500 บาท แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ให้เกษตรกรต้องปลูก
และบ�ำรุงต้นไม้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หากต้นไม้ได้รับความเสียหายหรือตายจะต้อง
ปลูกทดแทนใหม่ทันที ซึ่งถ้าหากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะต้องคืนเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยกลับคืนให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทีม่ า:		 อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ (2558)
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การปลูกป่าและฟื้นฟูป่าของประเทศไทยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และนอกเขตพื้นที่
ป่าอนุรกั ษ์เป็นแนวทางทีร่ ฐั โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื และองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ด�ำเนินการมาโดยตลอด รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เศรษฐกิจ
โดยให้ภาคเอกชน และเกษตรกรท�ำการปลูกป่าในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ได้แก่ การด�ำเนินการ
ปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ การฟื้นฟูและปรับปรุงนิเวศต้นน�้ำ การฟื้นฟู
สภาพป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ การพัฒนาเกษตรที่สูง การปลูกโดย
จ้างเหมาเอกชน และการปลูกสร้างสวนป่า ทัง้ นีจ้ ากงานปลูกป่า (งบปกติ) งานปลูกป่า (งบกลาง)
งานปลูกป่าทดแทนกรณีหน่วยงานได้รบั อนุญาต และงานปลูกป่าเงินนอกงบประมาณ โดยจาก
ข้อมูลพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูโดยกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 (ภาพที่ 2.8)
แสดงให้เห็นว่า พืน้ ทีป่ า่ ทีไ่ ด้รบั การฟืน้ ฟูของประเทศไทยโดยรวมเป็นไปอย่างไม่สม�ำ่ เสมอ และ
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2560-2563 โดยลดลงจาก 107,800 ไร่ ในปี 2560 เหลือ
เพียง 37,306 ไร่ เท่านั้น ในปี 2563
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ภาพที่ 2.8 พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูของประเทศไทยโดยกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2554–2563
หมายเหตุ: งานปลูกป่าเงินนอกงบประมาณ หมายถึง งานปลูกป่าโดยเงินนอกงบประมาณที่กรมป่าไม้ได้
เรียกเก็บจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด เพื่อน�ำไปใช้ในการปลูกและบ�ำรุงป่า
ที่มา: ข้อมูลจากกรมป่าไม้ (2563ข)
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งบประมาณในการฟื้นฟูป่า
การด�ำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ผ่านมาของภาครัฐโดยผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ฟื้นฟูป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2564 (ดังภาพที่ 2.9) ซึ่งโดยเฉลี่ยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการปลูกป่า ปีละ
500 ล้านบาทเท่านั้น
600
527.64
500

450.15

459.25

2562
ปีงบประมาณ

2563

397.30

400
งบประมาณ (ล้านบาท)

449.30

300
200

100
0

2560

2561

ภาพที่ 2.9 งบประมาณในการฟื้นฟูป่า ปี พ.ศ. 2560-2564
ที่มา: ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2560-2564 ส�ำนักงบประมาณ
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ส�ำหรับงบประมาณในการอนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ของต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2542
มีการศึกษางบประมาณในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์จำ� นวน 108 ประเทศ พบว่า ประเทศ
ต่าง ๆ ใช้งบประมาณเฉลี่ยเพื่อการอนุรักษ์ป่าเท่ากับ 33,6396 บาทต่อตารางกิโลเมตรต่อปี
โดยประเทศพัฒนาแล้วมีงบประมาณในการอนุรกั ษ์ปา่ เท่ากับ 77,525 บาทต่อตารางกิโลเมตร
ต่อปี แต่ประเทศก�ำลังพัฒนามีงบประมาณเฉลี่ยในการอนุรักษ์ป่าต่อปี เท่ากับ 5,914 บาท
ต่อตารางกิโลเมตร (Green, James, and Paine, 1999) โดยเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ
ในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่อปีพบว่า ประเทศพัฒนาแล้วให้เงินสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ในการอนุรกั ษ์ปา่ สูงกว่าประเทศก�ำลังพัฒนา ส�ำหรับประเทศไทยอยูใ่ นกลุม่ ประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีเงินงบประมาณเฉลี่ยในการอนุรักษ์ป่าเท่ากับ 16,311 บาทต่อตาราง
กิโลเมตรต่อปีซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
จึงจะเห็นได้วา่ งบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเพือ่ การอนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่ ของประเทศไทย
ต่อปีต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าและการบ�ำรุงรักษาป่าเพื่อป้องกันไฟ
ป้องกันการบุกรุก ค่าตรวจการ ฯลฯ ของประเทศไทยมีจำ� กัดมาก เพราะประเทศมีความจ�ำเป็น
ต้องใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ฟื้นฟูป่าไม้ได้มากเท่าที่ควร
โดยสรุปจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการลดลงของพื้นที่ป่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่ป่าไม้มาเป็นการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
สนองการเพิม่ ของประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท�ำให้มคี วามต้องการใช้ประโยชน์
จากป่าไม้และการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น แม้ว่าภาครัฐจะได้ด�ำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
ป้องกันการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ มาอย่างต่อเนือ่ ง แต่มาตรการและการด�ำเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ
เหล่านัน้ ทัง้ โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะรักษา
พื้นที่ป่าไม้เพื่อคงความสมดุลของธรรมชาติ และยังไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตาม

6

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 37.67 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542)
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เป้าหมายร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไทยได้ ด้วยอัตราการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้โดยใช้กลไกและ
งบประมาณของภาครัฐทีจ่ ดั สรรให้ประมาณปีละ 500 ล้านบาทของกรมป่าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชรวมกัน สามารถฟื้นฟูป่าไม้ได้เพียงประมาณปีละ 200,000 ไร่
ตามที่แสดงในตารางที่ 2.5 เท่านั้น จึงอาจค�ำนวณได้ว่า หากประเทศไทยต้องการเพิ่มพื้นที่
ป่าไม้ 128 ล้านไร่ เพือ่ ให้บรรลุพนื้ ทีป่ า่ ไม้เป้าหมายร้อยละ 40 ของพืน้ ทีป่ ระเทศจะต้องใช้เวลา
ในการด�ำเนินการถึง 130 ปี ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่ประเทศไทยต้องหาแนวทางอื่น ๆ เพื่อให้เป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาการสูญเสียพืน้ ทีป่ า่ ไม้ในอดีต และข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ
ตลอดจนปัญหาการบุกรุกป่าไม้ได้
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บทที่ 3
กลไกทางเศรษฐศาสตร์
และกลไกทางการเงิน

พันธบัตรป่าไม้เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงในการระดมทุนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้
นอกจากนั้นยังเป็นช่องทางการออมให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูสภาพป่า
การลงทุนในพันธบัตรป่าไม้โดยองค์กรภาคเอกชนยังเป็นเครือ่ งมือในการช่วยเหลือ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย
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สืบเนือ่ งจากประเทศไทยสูญเสียพืน้ ทีป่ า่ ไม้เป็นจ�ำนวนมาก จึงจ�ำเป็นต้องมีการเพิม่
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันจากประมาณร้อยละ 31-32 ของพื้นที่ประเทศให้มากขึ้น โดยได้
ก�ำหนดเป้าหมายไว้ทรี่ อ้ ยละ 40 หรือราว 128 ล้านไร่ แต่ผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลทีผ่ า่ นมา
ดังได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กลไกของภาครัฐไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล เพราะจ�ำนวนของพื้นที่ป่าไม้ยังคงอยู่ในระดับเดิมคือร้อยละ 31-32 ของพื้นที่
ประเทศอย่างทีเ่ ป็นมาแล้วกว่า 20 ปี และไม่มแี นวโน้มว่าจะสามารถเพิม่ ขึน้ ได้ เหตุผลส่วนหนึง่
เป็นเพราะรัฐบาลมีงบประมาณจ�ำกัดในการป้องกันพืน้ ทีป่ า่ ไม้ อีกทัง้ ต้องเผชิญกับปัญหาผูบ้ กุ รุก
เข้ามาลักลอบตัดไม้ ซึง่ มีทงั้ ทีเ่ ป็นผูม้ อี ทิ ธิพล และเกษตรกรทีบ่ กุ รุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้เพือ่ ท�ำการเกษตร
จึงท�ำให้ลำ� พังการใช้กลไกภาครัฐ และพลังจากผูม้ จี ติ ศรัทธาทีร่ ะดมกันมาปลูกป่าตามโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปลูกป่าเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชน
หรือรัฐวิสาหกิจ (Corporate Social Responsibility) ท�ำได้เพียงพอที่จะรักษาพื้นที่ป่าไม้
ไว้ไม่ให้ต�่ำกว่าที่เป็นอยู่เท่านั้น ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ที่
ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไทยได้อย่างแน่นอน
ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องหาแนวทางในการระดมเงินทุน รวมทั้งสรรพ
ก�ำลัง บุคลากร และเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เพือ่ น�ำมาใช้ดำ� เนินการให้บรรลุตามเป้าหมายการมีพนื้ ที่
ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ส�ำหรับการระดมทุนปริมาณมากเพื่อน�ำมาใช้ในการ
พลิกฟื้นผืนป่าขนาดใหญ่เช่นนี้ ประเทศไทยต้องหากลไกอื่นนอกเหนือไปจากกลไกภาครัฐ
มาช่วย ซึ่งกลไกส�ำคัญที่จะช่วยได้ประการหนึ่งคือ การระดมทุนโดยใช้กลไกทางการเงิน7
ด้วยการออกพันธบัตรอันเป็นวิธีระดมทุนที่ภาคเอกชนและภาครัฐใช้เพื่อการลงทุนขนาดใหญ่
และสามารถช่วยให้ขยายการลงทุนได้เป็นอย่างดี
นอกจากการออกพันธบัตรเพือ่ ระดมทุนจะท�ำให้ผปู้ ระกอบการสามารถด�ำเนินธุรกิจ
นานับประการแล้ว การออกพันธบัตรยังสามารถน�ำมาใช้เพือ่ กิจการด้านสิง่ แวดล้อมได้อกี ด้วย
ตัวอย่างของการใช้พันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เมื่อธนาคารโลก (The
World Bank) ได้ออกพันธบัตร Green Bond เพื่อระดมทุนส�ำหรับใช้สนับสนุนกิจกรรมของ

7

เนื้อหาในบทนี้อ้างอิงและสังเคราะห์มาจากผลงานวิจัย 3 เล่ม ได้แก่ 1) อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ
(2558) 2) อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2558) และ 3) อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ
(2561)
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ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการกับปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ณ ขณะนัน้
โดยธนาคารโลกได้ออกพันธบัตรประเภท Green Bond รวมทั้งสิ้น 46 ครั้ง เป็นพันธบัตร 17
สกุลเงิน (World Bank Treasury, 2009)

บทบาทของพันธบัตร
พันธบัตร เครื่องมือที่สถาบันทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนใช้ในการระดมทุน
ในตลาดการเงิน เป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทหนึ่งที่ผู้ออกพันธบัตร
สัญญาว่าจะจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อในอัตราคงที่ตามงวดการจ่ายที่ระบุไว้ในตราสารนั้น ๆ
เมื่อถึงเวลาที่ก�ำหนด ผู้ออกพันธบัตรก็จะช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อ
เนือ่ งจากในปัจจุบนั เงินสนับสนุนจากภาครัฐส�ำหรับป่าไม้มจี ำ� กัด ส่วนการระดมทุน
จากแหล่งอื่น ๆ ก็มีความยากล�ำบากและล่าช้า8 ท�ำให้จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหา
ช่องทางใหม่ ซึง่ การออกพันธบัตรป่าไม้อนั เป็นพันธบัตรทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเงินทุนทีร่ ะดม
ได้ไปลงทุนหรือสนับสนุนกิจกรรมในภาคป่าไม้ ทั้งยังเป็นพันธบัตรระยะยาวที่มีผลตอบแทน
เป็นดอกเบี้ยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถใช้ในการระดมทุนได้ นอกจากนั้น
การใช้พันธบัตรป่าไม้เป็นกลไกในการระดมทุนยังมีข้อดีคือ ช่วยให้สามารถระดมเงินทุน
จ�ำนวนมากจากภาคเอกชนในลักษณะ Front-Load ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น แต่มีเงื่อนไข
ว่าผูอ้ อกพันธบัตร (หรือลูกหนี)้ จะต้องบริหารจัดการและใช้เงินทุนทีร่ ะดมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถน�ำเงินที่ระดมได้ไปท�ำให้เกิดดอกผล ทั้งผู้ออกพันธบัตรควรต้องมีกลไกที่เหมาะสม
ในการจัดเก็บรายได้เพื่อน�ำมาช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้กับผู้ซื้อพันธบัตรตามงวดการจ่าย
ที่ระบุไว้ จึงอาจกล่าวได้ว่าพันธบัตรป่าไม้สามารถท�ำหน้าที่เป็นส่วนประกอบส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ในการดูแลและอนุรักษ์ป่าไม้แบบยั่งยืน
ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินงานของพันธบัตรป่าไม้คือ การน�ำเงินที่ได้จากการขาย
พันธบัตรไปใช้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกป่าเศรษฐกิจ และบ�ำรุงรักษาป่า
อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากที่ผ่านมาการปลูกป่าตามภารกิจของหน่วยงานหรือตามโครงการ
ในวาระพิเศษต่าง ๆ ทีห่ น่วยงานภาครัฐและเอกชนพยายามด�ำเนินการนัน้ ยังขาดความต่อเนือ่ ง
8

โดยทัว่ ไปนัน้ แหล่งทุนส�ำหรับภาคป่าไม้ประกอบด้วย งบประมาณของภาครัฐ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
จากป่า การลงทุนของภาคเอกชน และเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากต่างประเทศ เป็นต้น
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ในเรื่องการดูแลรักษาพื้นที่ป่าที่ได้ปลูกไว้ ท�ำให้ไม่สามารถฟื้นคืนสภาพป่าได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อเทียบกับพื้นที่ป่าที่ถูกท�ำลาย
ดังนั้น พันธบัตรป่าไม้จึงเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้
ของประเทศไทย นอกจากนีย้ งั เป็นช่องทางทางอ้อมให้กบั ผูส้ นใจทีไ่ ม่มโี อกาสเข้ามามีสว่ นร่วม
โดยตรงในการฟื้นฟูสภาพป่า ด้วยการเข้ามาลงทุนซื้อพันธบัตรป่าไม้ ซึ่งนอกจากจะเป็น
พันธบัตรระยะยาวที่มีผลตอบแทนคือดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว การลงทุนในพันธบัตรป่าไม้
โดยองค์กรภาคเอกชนยังเป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรในการช่วยเหลือสังคม
และสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย
ส�ำหรับนักลงทุน สถาบันการเงิน หรือประชาชนที่มีความสนใจเรื่องการลงทุนเพื่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Finance) ควรศึกษาหลักการในการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กระบวนการ
EcoSecuritization การลงทุนและการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ เพือ่ ความเข้าใจเรือ่ งการ
แปลงสินทรัพย์ที่ไม่มีมูลค่าตลาด ให้เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับในอนาคต รวมถึง
การระดมทุนระยะยาวส�ำหรับน�ำไปใช้ลงทุนในโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถสร้างผล
ตอบแทนต่อระบบนิเวศ ต่อผูล้ งทุน ต่อสิง่ แวดล้อม และต่อการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั องค์กร
ผ่านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หลักการในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
กระบวนการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) คือ กระบวนการ
แปลงสินทรัพย์ที่ไม่มีมูลค่าตลาด (Non-marketable Assets) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
กระแสรายรับในอนาคต เช่น สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
เป็นต้น ให้เป็นหลักทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่าตลาด (Marketable Securities) เพือ่ จ�ำหน่ายแก่นกั ลงทุน
ขั้นตอนของกระบวนการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การขายสินทรัพย์ของเจ้าของกองทรัพย์สินเดิม (Originator) ให้กับองค์กร
ที่เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle, SPV)
2) องค์ ก รที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ก องทรั พ ย์ สิ น เดิ ม
เป็นหลักประกัน (Asset-Backed Securities) และรับสภาพหนีแ้ ทนเจ้าของกองทรัพย์สนิ เดิม
โดยแยกความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ออกจากเจ้าของกองสินทรัพย์เดิม ดังนั้น นักลงทุน
จึงไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานของเจ้าของกองสินทรัพย์เดิม
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การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคีต่าง ๆ ดังนี้
ส�ำหรับผู้ขายสินทรัพย์ (Originator) กระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องให้ผู้ขายสินทรัพย์ การขายสินทรัพย์ท�ำให้
ผู้ขายสินทรัพย์มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถน�ำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในธุรกิจอื่น
โดยไม่ต้องกันเงินเป็นจ�ำนวนมากเพื่อเป็นเงินส�ำรองต่อสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนี้ ตราสาร
ที่เกิดจากการท�ำ Securitization มักจะมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากเป็นหลักทรัพย์
ที่มีสินทรัพย์ค�้ำประกัน และมีการแยกความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกจากผู้ออกหลักทรัพย์
(Originator) ผู้ออกตราสารดังกล่าวจึงสามารถระดมทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยต�่ำ นักลงทุน
ก็ได้รับประโยชน์จากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เช่นเดียวกัน การท�ำ Securitization
จึงเป็นการเพิม่ ทางเลือกรูปแบบใหม่ ๆ ในการลงทุนมากขึน้ นักลงทุนรับความเสีย่ งเฉพาะของ
กองทรัพย์สินที่เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ไม่รวมความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของเจ้าของ
กองทรัพย์สนิ เดิม นอกจากนี้ องค์กรทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจมิได้ประกอบธุรกิจอืน่ ใดนอกจาก
การท�ำ Securitization ดังนั้น ตราสารที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจจึงมีความเสี่ยงต�่ำกว่า
ตราสารที่ออกโดย Originator โดยตรง
ส�ำหรับประโยชน์ที่เกิดต่อเศรษฐกิจโดยรวมนั้น การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ท�ำให้เกิดตราสารทางการเงินที่มีอายุการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ตลาดทุนมี
เสถียรภาพมากขึ้น

กระบวนการ EcoSecuritization
กระบวนการ EcoSecuritization คือ การผนวกกระบวนการแปลงสินทรัพย์ให้เป็น
หลักทรัพย์ (Securitization) ที่ด�ำเนินการกับตลาดทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
markets) เพือ่ ระดมทุนระยะยาวส�ำหรับน�ำไปใช้ลงทุนในโครงการหรือกิจกรรมทีส่ ามารถสร้าง
ผลตอบแทนต่อระบบนิเวศ เช่น กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับป่าเขตร้อน (Tropical forestry) เป็นต้น
ซึ่งโครงสร้าง EcoSecuritization แต่ละประเภทสรุปได้ดังตารางที่ 3.1 โดยการด�ำเนินการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์สำ� หรับป่าไม้ เป็นการด�ำเนินการในรูปแบบกระแสรายรับในอนาคต
(Future flow)
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ตารางที่ 3.1 โครงสร้าง EcoSecuritization แต่ละประเภท
ประเภทโครงสร้าง

ค�ำอธิบาย

บริบทที่เหมาะสม

ประโยชน์

เงื่อนไข

กระแสรายรับ
ในอนาคต
(Future flow)

เป็นการน�ำรายรับ
จากการขายสินค้า
ในต่างประเทศ
มาเข้าสูก่ ระบวนการ
Securitization

บริษัทในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาหลาย
แห่งมีกระแสรายรับ
จากการส่งออก
สินค้าที่ยังค้างช�ำระ
(Export
receivables)

อันดับความน่าเชื่อ
ถือของผู้ขายอาจ
จะสูงกว่าอันดับ
ความน่าเชื่อถือของ
ประเทศและอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
ของตราสารหนี้
ของบริษัท
(Company debt)

ผู้ขายจ�ำเป็น
ที่จะต้องมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
ที่ค่อนข้างสูง
มีสินทรัพย์เป็น
จ�ำนวนมาก และมี
ตลาดส่งออกที่
ค่อนข้างแข็งแกร่ง

จ�ำนวนเงินที่ลูกค้า
ค้างช�ำระค่าสินค้า
หรือค่าบริการที่
ซื้อมาเพื่อขาย
(Trade receivables)

เป็นการน�ำใบเรียก
เก็บเงิน (Invoice)
ที่ลูกค้าค้างช�ำระกับ
เจ้าของกองสินทรัพย์
เดิม (Originator) มา
เข้าสู่กระบวนการ
Securitization

บริษัทที่ค่อนข้าง
มั่นคงและมีระบบ
รายงานข้อมูลที่
ค่อนข้างดี

อันดับความน่าเชื่อ
ถือของ Issued
notes อาจจะสูงกว่า
อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ
ถือของเจ้าของ
กองสินทรัพย์เดิม
(Originator)

ผู้ขายจ�ำเป็น
ที่จะต้องมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
อย่างน้อย BB+
หรือเทียบเท่า

มีลักษณะที่
ค่อนข้างคล้ายกับ
หุ้นกู้มีประกัน
(Secured debt)
และมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
ที่สูงกว่าเงินกู้ชนิดมี
หลักทรัพย์คำ�้ ประกัน
(Secured loan)

บริษัทควรที่จะอยู่
ในภาคอุตสาหกรรม
หรือธุรกิจซึ่งมี
อุปสรรคในการ
เข้ า ตลาด (barrier
to entry)

ธุรกิจทั้งหมด
เป็นการน�ำทั้ง
บริษัทที่ค่อนข้าง
(Whole business) บริษัทหรือสินทรัพย์ มั่นคง
ทัง้ หมดของบริษทั มา
เข้าสู่กระบวนการ
Securitization

57

บทที่ 3 กลไกทางเศรษฐศาสตร์ และกลไกทางการเงิน

ตารางที่ 3.1 โครงสร้าง EcoSecuritization แต่ละประเภท (ต่อ)
ประเภทโครงสร้าง

ค�ำอธิบาย

บริบทที่เหมาะสม

ประโยชน์

เงื่อนไข

ตราสารที่มีหนี้
เป็นหลักประกัน
(Collateralized
loan obligation)

เป็นการน�ำเอา
ทั้ง loan portfolio
มาเข้าสูก่ ระบวนการ
Securitization

เงินกู้ควรที่จะมีการ
กระจายความเสี่ยง
และสามารถประเมิน
เครดิตได้

สามารถออกหุ้นกู้
ซึ่งมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
ซึ่งสูงกว่าอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
ของเงินกู้ เนื่องจาก
ผลของการกระจาย
ความเสี่ยง

ควรที่จะมีการ
ประเมินเครดิต หรือ
ความเสี่ยงส�ำหรับ
เงินกู้หรือ loan
portfolio

หลักทรัพย์ที่มีกอง
สินทรัพย์หนุนหลัง
(Asset-backed
securities)

เป็นการน�ำเอา
consumer
receivable มา
เข้าสู่กระบวนการ
Securitization

บริษัทซึ่งมีเงิน
ค้างช�ำระ
(receivables)
ค่อนข้างที่จะมาก

สามารถระดมทุน
ซึ่งมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูง
กว่าอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
ของบริษัท

สินทรัพย์ควรมี
ลักษณะที่ค่อนข้าง
เหมือนกันและมี
มาตรฐาน

ที่มา: Forum for the Future and EnviroMarket (2007)

การลงทุนและการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Bond Markets)
พันธบัตรหรือหุน้ กู้ (Bond) เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีส่ ถาบันทัง้ ของภาครัฐและภาคเอกชน
ใช้ในการระดมเงินทุนในตลาดทุน (Capital market) พันธบัตรถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทตราสารหนี้ (Bond securities) โดยที่ผู้กู้หรือผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer) ได้ผูกพัน
ตนเองเป็นลูกหนี้ มีภาระหน้าที่ในการจ่ายกระแสเงินสด (Cash flow) ซึ่งได้แก่ ดอกเบี้ย
(Coupon) และมูลค่าไถ่ถอน (Par or Principal) ให้แก่เจ้าหนี้ (ผูใ้ ห้กหู้ รือนักลงทุนในตราสารหนี)้
ตามระยะเวลาและข้อก�ำหนดของสัญญาทีไ่ ด้ระบุไว้ในตราสาร โดยการจ่ายดอกเบีย้ (Coupon
Payment) จะท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอตามงวดการจ่ายทีไ่ ด้ระบุไว้ และเมือ่ ถึงเวลาสิน้ อายุ (Maturity)
ที่เรียกว่า ครบก�ำหนดการไถ่ถอน (Redemption) ผู้ออกตราสารหนี้ก็จะต้องช�ำระคืนมูลค่า
ไถ่ถอน (เงินต้น) ทัง้ หมดให้แก่ผทู้ ถี่ อื ตราสารหนี้ จากนิยามข้างต้น คุณลักษณะของตราสารหนี้
จึงประกอบไปด้วย
1) ผูอ้ อกตราสารหนี้ (Issuer) หมายถึง ผูท้ ตี่ อ้ งการกู้ ซึง่ มีสถานะเป็นผูก้ หู้ รือลูกหนี้
ของสัญญา
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2) ประเภทของตราสารหนี้ เป็นการระบุประเภทของตราสารหนี้นั้น เช่น หุ้นกู้ไม่มี
ประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น
3) อัตราดอกเบี้ย (Coupon หรือ Interest Rate) หมายถึง ภาระผูกพันที่ผู้ออก
ตราสารหนี้จะต้องจ่ายให้กับผู้ถือตราสารหนี้ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
4) งวดการจ่ายดอกเบีย้ (Coupon Frequency) เป็นการระบุจำ� นวนครัง้ ของการจ่าย
ดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเป็นได้ท้ัง 1 ครั้งต่อปี 2 ครั้งต่อปี 4 ครั้งต่อปี หรือทุก ๆ เดือน แล้วแต่
ผู้ออกจะก�ำหนด แต่โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายทุกครึ่งปีโดยเฉพาะพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาล
และองค์กรภาครัฐ
5) มูลค่าไถ่ถอน/มูลค่าทีต่ ราไว้/เงินต้น (Par หรือ Principal Value) หมายถึง มูลค่า
ที่ผู้ออกตราสารหนี้จะต้องช�ำระคืนเมื่อตราสารหนี้ครบก�ำหนดไถ่ถอน
6) ระยะเวลา (Maturity) หมายถึง ระยะเวลาตัง้ แต่ออกตราสารหนีจ้ นครบก�ำหนด
ไถ่ถอน (หมดอายุ) ของตราสารหนี้นั้น
7) วันหมดอายุ (Maturity date) เป็นการก�ำหนดวันหมดอายุของตราสารหนี้นั้น
ซึ่งผู้ออกจะต้องท�ำการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้าย (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือตราสารหนี้
หรือผู้ให้กู้
8) ข้อสัญญา (Covenants) เป็นเงือ่ นไขและข้อตกลงทีร่ ะบุให้ผอู้ อกตราสารหนีต้ อ้ ง
สัญญาว่าจะท�ำหรือไม่ท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อประโยชน์ของผู้ให้กู้
ผู้ออกตราสารหนี้สามารถออกตราสารหนี้ได้ในหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการเงินทุนและความสามารถในการช�ำระหนี้ในอนาคตของตน ตราสารหนี้สามารถ
แบ่งตามประเภทของผู้ออกตราสารได้ดังนี้
1) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐบาล (Treasury Bond)
เป็นตราสารหนีท้ อี่ อกโดยกระทรวงการคลังตามระเบียบและวิธกี ารทีก่ ฎหมายก�ำหนด
โดยเป็นการระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้จ่ายในกิจการของรัฐบาล
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการอุดหนุนภาระขาดดุลงบประมาณ ตราสารหนีช้ นิดนีผ้ ลู้ งทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้
รัฐบาลโดยตรง รัฐบาลจะจ่ายผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ แก่นกั ลงทุนตามอัตราและระยะเวลา
ที่ก�ำหนด และจะจ่ายเงินต้นคืนตามราคาที่ตราไว้เมื่อครบก�ำหนดไถ่ถอน ตราสารชนิดนี้ถือว่า
ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้น (Default Free) เนื่องจากมีรัฐบาล
เป็นลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม พันธบัตรรัฐบาลยังมีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคา
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เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดยังคงมีอยู่ ส�ำหรับประเทศไทย ปัจจุบัน
พันธบัตรรัฐบาลมีสัดส่วนมากเป็นอันดับหนึ่งในตลาดตราสารหนี้ ทั้งในด้านมูลค่าคงค้างและ
ปริมาณการซื้อขาย พันธบัตรรัฐบาลสามารถแบ่งออกได้เป็น (1) พันธบัตรส�ำหรับการออมเงิน
(Saving Bond: SB) (2) พันธบัตรส�ำหรับการบริหารจัดหาแหล่งเงินทุนของภาครัฐโดยปกติ
(Loan Bond: LB) และ (3) พันธบัตรส�ำหรับการระดมทุนเพื่อน�ำไปลงทุนในโครงการภาครัฐ
ต่าง ๆ (Investment Bond) ซึ่งอาจเป็นการลงทุนด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจ
2) ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐ
เป็นตราสารหนีท้ อี่ อกโดยองค์กรภาครัฐซึง่ มีชอื่ เรียกตามองค์กรทีอ่ อกตราสาร เช่น
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
และพันธบัตรในชื่อของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ พันธบัตรดังกล่าวเป็นการกู้เงินโดยตรงขององค์กร
ภาครัฐนั้น ๆ ซึ่งจะมีหน้าที่และภาระในการช�ำระหนี้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ก�ำหนดไว้
ความสามารถในการช�ำระหนีแ้ ละฐานะทางการเงินขององค์กรจึงเป็นเรือ่ งทีผ่ ลู้ งทุนต้องพิจารณา
อย่างไรก็ตาม พันธบัตรเหล่านี้มักได้รับการค�้ำประกันจากรัฐบาลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและ
ระดมทุนได้ในอัตราที่ถูกลง โดยหากมีการจัดตั้งองค์กรภาครัฐขึ้นมาใหม่เพื่อท�ำหน้าที่บริหาร
จัดการป่าเศรษฐกิจของประเทศ องค์กรใหม่นี้ก็สามารถออกพันธบัตรได้โดยกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าให้อ�ำนาจในการออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนได้และให้น�ำ
เงินที่ระดมได้มาใช้เพื่อการด�ำเนินงานด้านป่าเศรษฐกิจ
3) ตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือหุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate Bond)
เป็นตราสารหนีท้ อี่ อกโดยภาคธุรกิจเอกชนเพือ่ ระดมทุนจากนักลงทุนและประชาชน
ทั่วไปส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินกิจการของตน ตราสารหนี้เหล่านี้มักจะมีการออกแบบในรูป
ลักษณะต่าง ๆ กัน และจะมีความเสี่ยงของการที่ผู้ออกจะผิดนัดในการจ่ายดอกเบี้ยและ
เงินต้นอยู่ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในรูปของอัตราผลตอบแทนส่วนต่างที่นักลงทุนต้องการเพื่อ
ชดเชยค่าความเสี่ยงต่าง ๆ (Credit and Option Embedded Spread)
ตราสารหนี้ภาครัฐ
ตราสารหนีภ้ าครัฐ หมายถึง ตราสารหนีท้ รี่ ฐั บาลโดยกระทรวงการคลังหรือหน่วยงาน
ภาครัฐออกจ�ำหน่ายเพือ่ ระดมทุนจากประชาชน โดย อัญญา ขันธวิทย์ (2545) ได้ให้รายละเอียด
โดยแบ่งตราสารหนี้ภาครัฐเป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
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1) ตราสารหนีท้ อี่ อกโดยรัฐบาล หรือทีเ่ รียกว่า “หลักทรัพย์รฐั บาล” ได้แก่ ตัว๋ เงินคลัง
และพันธบัตรรัฐบาล
		 1.1) ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยกระทรวง
การคลัง ปกติจะมีอายุไม่เกินหนึง่ ปี วัตถุประสงค์หลักของการออกตัว๋ เงินคลัง คือ (1) เพือ่ ใช้ชดเชย
สภาวะการขาดดุลของรัฐบาล (2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายการคลัง และ
(3) เพื่อเป็นการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นให้แก่ตลาดการเงินของประเทศ
		 1.2) พันธบัตรรัฐบาล (Treasury Note and Bond) เป็นตราสารหนี้ที่ออก
โดยรัฐบาลเช่นเดียวกับตั๋วเงินคลัง แต่มีอายุยาวกว่า โดยพันธบัตรรัฐบาลจะมีอายุตั้งแต่หนึ่งปี
ขึ้นไป และมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ ซึ่งปกติจะจ่ายปีละสองครั้ง และเมื่อสิ้นสุดอายุของ
พันธบัตร ผูล้ งทุนจะได้รบั คืนเงินต้นเท่ากับราคาทีต่ ราและดอกเบีย้ งวดสุดท้าย พันธบัตรรัฐบาล
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามวัตถุประสงค์ของการออก ได้แก่ พันธบัตรเพื่อการ
ลงทุน พันธบัตรเพื่อการกู้ยืม และพันธบัตรออมทรัพย์
2) พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจเพื่อระดมทุนส�ำหรับ
ไปใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ตลอดจนขยายกิจการ โดยปกติมักมีอายุเกินกว่าหนึ่งปี พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค�้ำประกัน และพันธบัตร
ที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค�้ำประกัน
3) พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นตราสารหนี้
ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Institution
Development Fund หรือ FIDF)
4) พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับบริหารนโยบายการเงินและเป็นการสร้างอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงให้แก่ตลาดการเงินของประเทศ
5) พันธบัตรที่ออกโดยองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ เป็นพันธบัตรที่ออก
โดยองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (อบส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่ประสบปัญหา
โดยลักษณะพันธบัตรที่เหมาะสมส�ำหรับกลไกพันธบัตรป่าไม้ การศึกษานี้เสนอให้
เป็นรูปแบบที่ 2 ที่ออกโดยองค์กรรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบด้านพันธบัตรของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะ และควรเป็นพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค�้ำประกัน
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ตราสารหนี้กับความต้องการเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ
ตลาดตราสารหนี้นั้น นอกจากจะมีความส�ำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งระดมเงินทุน
โดยตรงที่มีประสิทธิภาพขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นแหล่งเงินออมที่ส�ำคัญ
ของประชาชน ในแง่มุมของนักลงทุนแล้ว ตราสารหนี้ยังถือเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ส�ำคัญ
ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถใช้เพือ่ กระจายความเสีย่ งและเป็นเครือ่ งมือในการบริหารกลุม่ สินทรัพย์ลงทุน
ของผู้ลงทุนได้ โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่มีภาระผูกพันระยะยาว เช่น กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และกลุ่มธุรกิจประกันภัย เป็นต้น เนื่องจากกองทุนเหล่านี้
ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการออมระยะยาว มิได้มีวัตถุประสงค์มุ่งท�ำก�ำไร
ให้ได้สูงสุด
ดังนัน้ ตราสารหนีจ้ งึ เป็นทางเลือกในการลงทุนทีเ่ หมาะสม เนือ่ งจากมีคณ
ุ ลักษณะเด่น
อยูท่ ผี่ ลู้ งทุนสามารถคาดการณ์ถงึ ผลตอบแทนจากการลงทุนได้งา่ ยกว่าการลงทุนในหุน้ สามัญ
อีกทั้งผู้ลงทุนยังสามารถเลือกตราสารในการลงทุนตามระดับของความเสี่ยงที่ตนเองประสงค์
ได้แทบทุกระดับ โดยผูล้ งทุนทีไ่ ม่ประสงค์แบกรับความเสีย่ ง ก็สามารถเลือกลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลซึง่ เป็นตราสารทีป่ ราศจากความเสีย่ งด้านเครดิตของการผิดนัดช�ำระดอกเบีย้ และเงินต้น
ส่วนผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้น อาจเลือกลงทุนในหุ้นกู้ของภาคเอกชนที่ให้
ผลตอบแทนสูงขึน้ แต่กม็ คี วามเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ ตราสารหนีจ้ งึ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ
ระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ ทั้งในแง่ของการเป็นเครื่องมือในการระดมทุน
ของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นแหล่งเงินออมของประชาชน และเป็นแหล่งลงทุนส�ำคัญของ
ผู้ลงทุน

หลักการ Polluter-Pays Principle และ Payment for
Ecosystem Service
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีการน�ำเครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์
หลายชนิดมาประยุกต์ใช้ เช่น ภาษีมลพิษ ระบบมัดจ�ำ ค่าธรรมเนียมก�ำจัดของเสีย ราคารับซือ้
พลังงานหมุนเวียน ตลาดซื้อขายคาร์บอน หรือการออกพันธบัตรป่าไม้ เป็นต้น เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสัญญาณทางราคาให้ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคปรับ
พฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบางเครื่องมือยังสามารถหารายได้เข้ารัฐได้ด้วย
(Double Dividend) เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน นอกจากเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เหล่านี้

62

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

จะสามารถปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมแล้ว ประเด็นส�ำคัญ
อีกประการหนึ่งคือ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ส่วนมากมักสร้างภาระให้กับสังคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพราะสังคมมักต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อการผลิตหรือการบริโภคมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต้องช�ำระภาษีมลพิษตามมา เป็นต้น
การพิจารณาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการน�ำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
มาใช้เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีหลักการส�ำคัญสองหลักการ ได้แก่ หลัก
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter-Pays Principle: PPP) และหลักผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย
(Beneficiary-Pays Principle: BPP) โดยการใช้หลักการใดนั้นจะมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อ
ความเหมาะสมของการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นั้นส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทีม่ รี ายได้นอ้ ยซึง่ ไม่สามารถจ่ายหรือรับภาระทางการเงินทีเ่ กิดขึน้ ได้กค็ วรหลีกเลีย่ ง
เพื่อให้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่น�ำมาใช้มีความเป็นธรรมกับประชาชนให้มากที่สุด
หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter-Pays Principle) หมายถึง เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เป็นการเรียกเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ท�ำลายหรือสร้างความสูญเสีย
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เก็บภาษีกับผู้ปล่อยมลพิษ หรือภาษีคาร์บอน
ส่วนหลักผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary-Pays Principle) เป็นการเก็บภาษีหรือ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าธรรมเนียม
การใช้นำ�้ หรือค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติ ซึง่ ทัง้ สองหลักการนีส้ ามารถน�ำมาใช้เพือ่ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้ เพียงแต่การเลือกหลักการใดจะเหมาะสมนั้นขึน้ อยู่กบั
กลุม่ ประชาชนทีต่ อ้ งรับภาระค่าใช้จา่ ย หากกลุม่ ผูป้ ล่อยมลพิษเป็นผูม้ รี ายได้นอ้ ยต้องรับภาระ
ค่าธรรมเนียมภาษีมลพิษ หลักการที่ควรน�ำมาใช้ก็ควรเป็นหลักผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย (BPP)
เช่น การใช้ค่าธรรมเนียมภาษีที่ดินจากเจ้าของทรัพย์สินเพื่อน�ำเงินรายได้มาใช้ในดูแล
สาธารณูปโภคแทนที่จะให้ผู้มีรายได้น้อยต้องรับภาระค่าธรรมเนียม แต่ในทางตรงกันข้าม
หากผูไ้ ด้ประโยชน์เป็นผูม้ รี ายได้นอ้ ยก็ควรหาทางหลีกเลีย่ งการใช้หลักผูไ้ ด้ประโยชน์เป็นผูจ้ า่ ย
(BPP) แต่ควรใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP) เพื่อให้ผู้ที่มีฐานะดีและเป็นผู้ท�ำลาย
สิง่ แวดล้อมเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย ดังนัน้ การเลือกใช้หลักการใดระหว่างหลักผูไ้ ด้ประโยชน์
เป็นผู้จ่าย (BPP) หรือหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP) จึงขึ้นอยู่กับว่าการออกแบบเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์นั้นจะหลีกเลี่ยงการสร้างภาระผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ได้อย่างไร เพื่อผลักภาระค่าใช้จ่ายไปให้ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าเป็นผู้รับผิดชอบแทน
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ส�ำหรับการเพิ่มพื้นที่ป่าให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไทย
กลไกพันธบัตรป่าไม้จงึ พยายามเน้นหลีกเลีย่ งการสร้างผลกระทบต่อผูม้ รี ายได้นอ้ ยซึง่ อาจเป็น
ผูส้ ร้างแรงกดดันต่อพืน้ ทีป่ า่ ไม้ เช่น กลุม่ เกษตรกรทีป่ ลูกพืชเศรษฐกิจบนทีส่ งู ดังนัน้ จึงน�ำหลัก
การผูไ้ ด้ประโยชน์เป็นผูจ้ า่ ย (BPP) หรือทีเ่ รียกอีกอย่างหนึง่ ว่า การจ่ายเพือ่ ตอบแทนคุณระบบ
นิเวศ (Payment for Ecosystem Service: PES) มาเป็นพืน้ ฐานในการออกแบบกลไกพันธบัตร
ป่าไม้ เช่น ให้ผู้ท่ีได้ประโยชน์จากป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ธุรกิจผู้ใช้ไม้ ผู้ที่ได้
ประโยชน์จากน�้ำเพื่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม นักท่องเที่ยวธรรมชาติ หรือการลดลงของปัญหา
น�้ำท่วมน�้ำแล้งที่รัฐบาลสามารถลดงบประมาณการจ่ายเงินชดเชย เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป จากหลักทีก่ ล่าวมาข้างต้น ได้แก่ หลักการในการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ กระบวนการ EcoSecuritization การลงทุนและการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้
และตามหลักการ PES ทีก่ ล่าวข้างต้นนัน้ สามารถน�ำมาปรับใช้กบั ทรัพยากรป่าไม้ได้ เนือ่ งจาก
ประโยชน์ที่สังคมไทยพึงได้รับจากป่าไม้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประโยชน์
ที่อยู่ในรูปของตัวเงิน (Monetary Benefits) และประโยชน์ซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน
(Non-Monetary Benefits) ส�ำหรับประโยชน์ที่อยู่ในรูปของตัวเงินนั้น เป็นประโยชน์ที่มูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ให้ตอ่ สังคมโดยตรง (Direct Benefits) เช่น การน�ำไม้และของป่าไปใช้สอย
ในครัวเรือน หรือน�ำไม้ไปจ�ำหน่ายยังแหล่งรับซือ้ ต่าง ๆ หรือเพือ่ การส่งออกไปตลาดต่างประเทศ
โดยทั่วไปมูลค่าทางตรงของป่าไม้ในเขตร้อนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ การขยาย
ตัวของราคาทีด่ นิ (Land Appreciation) รายได้จากการขายเนือ้ ไม้ (Timber forest products)
และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากป่าประเภทอื่น ๆ (Non-timber forest products)
ส�ำหรับประโยชน์ของป่าไม้ทางอ้อมนั้น (Indirect Benefits) เกิดจากการที่ป่าไม้ท�ำหน้าที่ให้
บริการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ (Ecosystem Services) ตามธรรมชาติของป่าไม้
เช่น เป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร เป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity
Protection) เป็นตัวช่วยป้องกันการพังทลายของดิน ช่วยดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(Carbon Sequestration) และช่วยป้องกันปัญหาน�้ำท่วมและภัยแล้ง
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ประเทศคอสตาริก้าเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จากร้อยละ 21 ของพื้นที่ประเทศ
เป็นร้อยละ 53 โดยร้อยละ 75 เป็นการปลูกป่าโดยภาคเอกชน
ประเทศเกาหลี ใต้สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จากร้อยละ 35 ของพื้นที่ประเทศ
เป็นร้อยละ 64 โดยร้อยละ 70 เป็นการปลูกป่าโดยภาคเอกชน
ส�ำหรับประเทศไทย พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 87 ยังอยู่ ในการดูแลของภาครัฐ
โดยภาคเอกชนมีบทบาทในการบริหารป่าไม้เพียงร้อยละ 13 ของการปลูก
ไม้เท่านั้น
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บทที่ 4 นี้เป็นการน�ำเสนอหลักการท�ำงานของกลไกพันธบัตรป่าไม้ โดยอาศัย
หลักการการออกพันธบัตรตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 ซึ่งแสดงการหมุนเวียนของเงินที่ได้รับจาก
การขายพันธบัตรและจากแหล่งรายได้อื่น ๆ ได้แก่ การน�ำเงินไปลงทุนในธุรกิจไม้เศรษฐกิจ
การอนุรกั ษ์ ดูแลและฟืน้ ฟูปา่ การสร้างรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การขายเนือ้ ไม้ การขายน�ำ้
หรือการท�ำหน้าที่กักเก็บคาร์บอน จากนั้นเป็นการน�ำรายได้มาช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้กับ
ผูล้ งทุนในพันธบัตรป่าไม้ รวมทัง้ ลักษณะขององค์กรทีร่ บั ผิดชอบจัดการด้านการเงิน และการน�ำ
เงินไปสนับสนุนกิจกรรมภาคป่าไม้ ตัวอย่างความส�ำเร็จในการด�ำเนินการเกีย่ วกับพันธบัตรป่าไม้
ตลอดจนการเปรียบเทียบการพัฒนากลไกพันธบัตรป่าไม้จากกรณีการศึกษาของต่างประเทศ
ส่วนหัวข้อสุดท้ายจะกล่าวถึงการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทย โดย
ยกตัวอย่างโครงการธนาคารต้นไม้ อันเป็นเครือ่ งมือสร้างแรงจูงใจให้คนร่วมกันอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่ท�ำให้ต้นไม้มีมูลค่าและเป็นหลักทรัพย์เพื่อการค�้ำประกัน9

ที่มาของแนวคิดในการระดมทุนด้วยพันธบัตรป่าไม้
ที่ผ่านมา การด�ำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยพึ่งพา
งบประมาณของภาครัฐเป็นหลัก แต่เนือ่ งจากเงินงบประมาณดังกล่าวส�ำหรับภาคป่าไม้มจี ำ� กัด
ไม่เพียงพอที่จะดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสาะหาช่องทาง
ในการระดมเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น ซึ่งการออกพันธบัตรป่าไม้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ
และสามารถใช้ในการระดมทุนได้ แล้วน�ำเงินทุนที่ได้จากการขายพันธบัตรนี้ไปใช้จ่าย ลงทุน
และให้การสนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ ดูแล และฟื้นฟูป่า ดังนั้น
พันธบัตรป่าไม้จึงเป็นส่วนประกอบส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ความยั่งยืนในการด�ำรงไว้ซึ่งทรัพยากร
ป่าไม้ของประเทศ
ข้อดีของการระดมทุนด้วยพันธบัตรป่าไม้คือ เป็นช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ผูล้ งทุนในตลาดทุน ท�ำให้สามารถระดมเงินทุนเป็นจ�ำนวนมากจากภาคเอกชนในลักษณะ Front
Load ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม การระดมทุนด้วยพันธบัตรก็ท�ำให้เกิดภาระ
หนีส้ นิ ในอนาคต (Future Liability) ทีผ่ อู้ อกพันธบัตรซึง่ อยูใ่ นสถานะลูกหนีต้ อ้ งบริหารจัดการ
9

เนื้อหาในบทนี้อ้างอิงและสังเคราะห์มาจากผลงานวิจัย 3 เล่ม ได้แก่ 1) อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ
(2558) 2) อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2558) และ 3) อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ
(2561)
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และใช้เงินทุนทีร่ ะดมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของการระดมทุน คืออนุรกั ษ์
และจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นผู้ออกพันธบัตรป่าไม้ยังต้องมี
ความสามารถในการบริหารการจัดเก็บรายได้อย่างเหมาะสมเพือ่ ให้มกี ระแสเงินสดทีส่ ม�ำ่ เสมอ
และเพียงพอที่จะน�ำมาช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งก็คือผู้ถือครองหรือผู้ที่ลงทุน
ในพันธบัตรป่าไม้ตามงวดการจ่ายที่ตกลงไว้
ด้วยเหตุนี้ พันธบัตรป่าไม้จึงเป็นกลไกทางการคลังที่สามารถเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ
ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทั้งจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจการเงิน มาสนับสนุน
การปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าอนุรักษ์ได้ เนื่องจากการปลูกป่าเศรษฐกิจเป็นการด�ำเนินธุรกิจ
ทีม่ ผี ลก�ำไร จึงเป็นแหล่งรายได้สำ� คัญส�ำหรับผูล้ งทุนในพันธบัตรป่าไม้ นอกจากนีใ้ นกระบวนการ
ปลูกป่าเศรษฐกิจเองก็ยังมีกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เข้ามาท�ำงานในพื้นที่ป่า
เศรษฐกิจด้วย โดยเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรจากการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด
มาเป็นการปลูกและดูแลป่าไม้ ในขณะเดียวกันก็สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจคลุมดินแซมในพืน้ ที่
ป่าไม้ เพื่อสร้างกระแสเงินสดส�ำหรับการด�ำรงชีวิตได้ด้วย
ในช่วงการด�ำเนินงานปลูกป่าเศรษฐกิจกึง่ ป่าอนุรกั ษ์ กลไกพันธบัตรป่าไม้จะมีกระแส
รายได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น รายได้จากการขายไม้ตามระยะเวลาการตัดไม้ (Harvest rotation)
รายได้จากการขายของป่าหรือผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่ไม้ (Non-Timber forest products)
รายได้บางส่วนจากรัฐบาลจากการที่พื้นที่ป่าไม้ช่วยลดปัญหาน�้ำท่วม น�้ำแล้ง ซึ่งท�ำให้รัฐบาล
สามารถประหยัดเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายกรณีนำ�้ ท่วมน�ำ้ แล้งในแต่ละปี รายได้จากภาคอุตสาหกรรม
จากการด�ำเนินงานด้าน Carbon Offset ที่ป่าไม้ดูดซับคาร์บอนแทนผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รายได้จากภาคพลังงานเมือ่ มีการน�ำเศษไม้ไปใช้ในการผลิตพลังงานหมุนเวียน และรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น รายได้เหล่านี้นอกจากจะน�ำมาเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ
ที่ท�ำหน้าที่ปลูกป่าและเพื่อจ่ายให้เกษตรกรผู้เป็นแรงงานในส่วนป่าแล้ว ยังน�ำส่วนเกินหรือ
ก�ำไรจ่ายคืนให้กับประชาชนหรือผู้ลงทุนซื้อพันธบัตรป่าไม้ในที่สุดตามที่แสดงในภาพ 4.1
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า กลไกพันธบัตรป่าไม้เป็นโอกาสส�ำคัญของประเทศไทย
ในการพลิกฟืน้ ผืนป่าโดยการใช้ผลประโยชน์จากการปลูกป่าเศรษฐกิจเพือ่ แก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม
พันธบัตรป่าไม้จึงเป็นกลไกส�ำคัญในการเชื่อมโยงปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ได้แก่ เงินลงทุน ที่ดิน
แรงงาน และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

68

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

การปลูกป�าเศรษฐกิจแบบผสมผสาน
(ไม้สก
ั ไม้พลังงาน พืชเศรษฐกิจ)
การดําเนินงานเชิงพาณิชย์โดยภาคเอกชน
การจัดการแบบชุมชนป�าไม้
การตวจสอบพื�นที�ผ่านระบบ GPS

ปลูกและฟ��นฟู ป�าเศรษฐกิจตามเป�าหมาย
ร้อยละ 40 ของพื�นที�ประเทศ และรักษา
สมดุลของระบบนิเวศต้นนํ�า

ออกพันธบัตรป�าไม้เพื�อระดมทุนและ
ทรัพยากรสําหรับการปลูกป�าเศรษฐกิจ
(26 ล้านไร่)

เงินลงทุน: การออกพันธบัตร
ที�ดิน: พื�นที�ป�าสงวนเสื�อมโทรม
แรงงาน: ชุมชนในพื�นที�ป�าสงวน

จัดตั�งกองทุนป�าไม้
เงินจากการออกพันธบัตรโดยรัฐบาล
เงินสมทบจากรัฐบาล
เงินสมทบจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
เงินบริจาค (ถ้ามี)

เพื�อให้โอกาสภาคส่วนต่างๆ
มีสว
่ นร่วมเป�นเจ้าของใน
การปลูกป�าเศรษฐกิจของ
ประเทศ

ดําเนินการปลูกป�าโดยผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่
ี ารบริหาร
ร่วมกับชุมชนในพื�นที�ป�าสงวน (เพื�อให้มก
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้)
ประโยชน์ของป�าเศรษฐกิจ
ไม้เศรษฐกิจเพื�อใช้ในประเทศและส่งออก
ไม้พลังงานเพื�อการใช้พลังงานฟอสซิล
รักษาสมดุลของระบบนิวเศต้นนํ�า: ชลอการไหลของนํ�าในฤดูฝน ลดความ
สูญเสียจากอุ ทกภัย
เพิม
� ปริมาณนํ�ากักเก็บนํ�าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
แหล่งดูดซับคาร์บอน: ส่งเสริมการใช้ไม้ในรูปแบบต่างๆ
การท่องเที�ยว

รายได้จากไม้เศรษฐกิจและไม้พลังงาน
รายได้สมทบจากรัฐบาลจากการป�องกันนํ�าท่วม
ค่าธรรมเนียมการใช้น�าํ (รายใหญ่)
รายได้จากคาร์บอนเครดิต (เก็บกักคาร์บอน)
รายได้จากการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ

เก็บรายได้จากผู้ที�ได้ประโยชน์จากป�า
เศรษฐกิจ เพื�อนํารายได้มาจ่ายเป�นผล
ตอบแทนให้กับผู้ลงทุนในพันธบัตรป�าไม้

ภาพที่ 4.1 กลไกพันธบัตรป่าไม้
ที่มา: อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ (2561)
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ดังนัน้ ข้อเด่นของการใช้กลไกพันธบัตรในการท�ำหน้าทีพ่ ลิกฟืน้ ผืนป่าของประเทศไทย
คือ การน�ำกลไกทางธุรกิจที่เน้นการสร้างก�ำไรมาใช้ในการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและ
การจัดการสิง่ แวดล้อม และเนือ่ งจากการปลูกป่าเศรษฐกิจเป็นการสร้างรายได้และก�ำไรให้กบั
เจ้าของเงิน กลไกพันธบัตรป่าไม้จงึ มีศกั ยภาพสูงในการระดมเงินจากภาคการเงินเพือ่ การปลูกป่า
เศรษฐกิจ ตราบใดทีป่ า่ ไม้สามารถสร้างก�ำไรให้กบั ผูป้ ระกอบการ พันธบัตรป่าไม้กจ็ ะสามารถ
ระดมเงินลงทุนมาให้ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงกลไกเชิงธุรกิจอย่างเช่น พันธบัตร
ป่าไม้ ที่ท�ำงานร่วมกับการปลูกป่าเศรษฐกิจเท่านั้นที่จะมีพลังมากพอในการพลิกฟื้นผืนป่า
ให้ประเทศไทยได้
ยิง่ ไปกว่านัน้ กลไกพันธบัตรป่าไม้ยงั ช่วยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และการได้รับส่วนแบ่งผลตอบแทน โดยประชาชน นักลงทุน
หรือสถาบันการเงินที่ลงทุนในพันธบัตรป่าไม้จะได้รับผลตอบแทนตามอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตร ส่วนเกษตรกรก็จะมีส่วนร่วมโดยเปลี่ยนสภาพจากการเป็นผู้ท�ำลายและบุกรุกป่าไม้
บนพืน้ ทีส่ งู อย่างผิดกฎหมายมาเป็นผูป้ ลูกป่าและผูด้ แู ลป่าโดยได้รบั รายได้อย่างมัง่ คง ทีส่ ำ� คัญ
ประเทศจะมีองค์กรที่ท�ำหน้าที่ดูแลป่าไม้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพราะองค์กรดังกล่าวมี
ก�ำไรเป็นสิ่งจูงใจจากการบริหารป่าเศรษฐกิจ
ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากลไกทางธุรกิจผ่านการระดมทุนในรูปของการออกพันธบัตร
เป็นแนวทางการฟื้นฟูป่าไม้ที่มีศักยภาพสูง มีความยั่งยืน เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์
ต่อสังคม สามารถสร้างรายได้จากการขายไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ สามารถเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้เถื่อนโดยกลุ่มผลประโยชน์ที่อยู่เหนือกฎหมาย สร้างรายได้
ให้เกษตรกร ดูดซับคาร์บอน (Carbon Sink) ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยปรับตัวเข้าสู่สถานะ
ความสมดุลทางคาร์บอนหรือสถานะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon
Neutral หรือ Net Zero Emission) และที่ส�ำคัญเนื่องจากการด�ำเนินกลไกพันธบัตรป่าไม้มี
ความโปร่งใส มีการแสดงรายรับรายจ่ายที่สามารถตรวจสอบได้ เพราะกระแสเงินเข้าออกของ
องค์กรผูอ้ อกพันธบัตรป่าไม้ตอ้ งเป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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โครงสร้างของพันธบัตรป่าไม้และการด�ำเนินการ
โครงสร้างของพันธบัตรป่าไม้มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ10 ได้แก่ การจัดเก็บ
รายได้เพือ่ น�ำมาช�ำระดอกเบีย้ และเงินต้นให้กบั ผูถ้ อื พันธบัตร (Revenue generation) องค์กร
ทีร่ บั ผิดชอบและจัดการด้านการเงิน (Institutional arrangement) และการน�ำเงินไปสนับสนุน
กิจกรรมภาคป่าไม้ (Delivery) (ภาพที่ 4.2)
ผู้ซื้อพันธบัตรป่าไม้
ผ ตอบะทน

การจัดเก็บรายได้

• การจัดเก็บรายได้เพื่อ
นำามาำำารอดอกเบย้ยะ อ
เงินต้น

การ งทุน

รูปะบบองค์กร

• องค์กรทย่รับหน้าทย่
ออกพันธบัตรป่าไม้
• องค์กรทย่ดูะ ด้าน
การเงิน

การสนับสนุนทางการเงิน
สำาหรับกิจกรรมภาคป่าไม้

• รูปะบบการสนับสนุน
• กิจกรรมทย่ควรได้รับการ
สนับสนุน

ภาพที่ 4.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของพันธบัตรป่าไม้
ที่มา: Cranford, Parker and Trivedi (2011)

ในส่วนขององค์ประกอบที่หนึ่ง เรื่องการจัดเก็บรายได้เพื่อน�ำมาช�ำระดอกเบี้ยและ
เงินต้นให้แก่ผซู้ อื้ พันธบัตรป่าไม้นนั้ จากการศึกษาของ Cranford, Parker and Trivedi (2011)
พบว่า มีกลไกซึ่งสามารถน�ำมาใช้เพื่อจัดเก็บรายได้อยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ คือ รายรับที่เกิดจาก
ประโยชน์ที่ได้จากป่า (Forest-based Revenue) และรายรับจากแหล่งอื่น ๆ (Non-forestbased revenue)

10

Cranford, Parker and Trivedi (2011)
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การจัดเก็บรายรับที่เกิดจากประโยชน์ที่ได้จากป่า (Forest-Based Revenue) นั้น
สามารถจัดเก็บได้ด้วยกลไกทางตลาด ซึ่งกลไกดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ กลไก
ทางตรง (Direct Market Mechanism) และกลไกทางอ้อม (Indirect Market Mechanism)
ตัวอย่างของกลไกทางตรงประกอบด้วยการออฟเซ็ตความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity
Offset) การจ่ายค่าบริการส�ำหรับระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services) ซึ่งเป็น
กลไกตามหลักการผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary-Pays Principle) หรือการจ่ายเพื่อ
ป้องกันพื้นที่ลุ่มน�้ำ (Watershed Protection Payments) และตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ที่ได้จากป่าไม้ (Forest Carbon Market) ส�ำหรับกลไกทางอ้อมนั้น ภาระตกอยู่ที่ผู้บริโภค
เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคต้องรับภาระในการจ่ายค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทีผ่ า่ นกระบวนการ
ผลิตซึ่งเป็นมิตรกับป่าไม้ เช่น เนื้อไม้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (Certified Timber) สินค้าที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green Commodities) และค่าธรรมเนียมจากการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
(Ecotourism)
ตัวอย่างของแหล่งรายได้อื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับป่าไม้โดยตรง (Non-Forest
based revenue) นั้นประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมหรือภาษีสนามบิน (Aviation Levy) ภาษี
การเดินเรือและขนส่งทางทะเล (Maritime Levy) ภาษีเบี้ยประกันภัย (Levy on Insurance
Premiums) งบประมาณแผ่นดิน (General Budget Allocation) และเงินช่วยเหลือจากต่าง
ประเทศ (Overseas Development Assistance, ODA)
ส�ำหรับองค์ประกอบทีส่ อง เรือ่ งรูปแบบองค์กรทัง้ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน
(เช่น ธนาคารพาณิชย์) หรือธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ (Multilateral Development
Bank) สามารถเป็นผู้ออกพันธบัตรป่าไม้ได้ ส่วนรูปแบบในการบริหารจัดการรายรับที่ใช้
เพื่อช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้กับผู้ถือครองพันธบัตรนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
คือ ประเภท On Balance Sheet และประเภท Off Balance Sheet ส�ำหรับประเภท On
Balance Sheet นั้น รายรับที่เก็บเพื่อช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้กับผู้ซื้อพันธบัตรจะปรากฏ
อยูใ่ นงบดุลขององค์กรทีอ่ อกพันธบัตร ในกรณีทผี่ อู้ อกพันธบัตรไม่สามารถช�ำระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยได้ตามก�ำหนด ผู้ซื้อพันธบัตรสามารถอ้างหรือเรียกร้องสิทธิในแหล่งรายได้อื่น ๆ ของ
องค์กรทีอ่ อกพันธบัตร ดังนัน้ สถานะความเสีย่ ง (Risk Profile) ของพันธบัตรป่าไม้จงึ สอดคล้อง
กับสถานะความเสีย่ งของผูอ้ อกพันธบัตร ส่วนรูปแบบในการบริหารจัดการประเภท Off Balance
Sheet นัน้ มีการเคลือ่ นย้ายรายรับทีจ่ ดั เก็บเพือ่ ช�ำระดอกเบีย้ และเงินต้นไปยังนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ
(Special Purpose Entity, SPE) ซึ่งองค์กรดังกล่าวจะเป็นผู้ท�ำหน้าที่ออกพันธบัตรป่าไม้
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ส่วนองค์ประกอบที่สามของโครงสร้างพันธบัตรป่าไม้คือการน�ำเงินไปสนับสนุน
กิจกรรมภาคป่าไม้นนั้ สิง่ ทีค่ วรค�ำนึงถึงคือรูปแบบในการสนับสนุนทางด้านการเงินแก่กจิ กรรม
ภาคป่าไม้ และการคัดเลือกกิจกรรมหรือผู้ประกอบการที่ควรได้รับการสนับสนุนทางด้าน
การเงิน ทั้งนี้ รูปแบบที่ใช้ในการให้การสนับสนุนทางการเงินควรจะสอดคล้องกับกลไกที่ใช้
ในการจัดเก็บรายได้เพื่อช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้ซื้อพันธบัตรป่าไม้ และรูปแบบของ
องค์กรที่ดูแลด้านการเงินและท�ำหน้าที่รับผิดชอบด้านการออกพันธบัตรป่าไม้

รูปแบบกลไกพันธบัตรป่าไม้ของต่างประเทศ
ประเทศชิลี
ส�ำหรับพัฒนาการทางด้านการบริหารจัดการป่าไม้ในประเทศชิลนี นั้ ได้เริม่ โครงการ
น�ำร่องในปี พ.ศ. 2543 โดยสถาบัน Sociedad Inversora Forestal (SIF) เป็นผู้ริเริ่มและ
บริหารจัดการ และได้รับการสนับสนุนจาก Fundación Chile โดยลงทุนเบื้องต้นเป็นเงิน
จ�ำนวน 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเช่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเจ้าของที่ดินเอกชน
ทัง้ ทีด่ นิ ขนาดเล็กและทีด่ นิ ขนาดกลาง ภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ ได้มกี ารเข้าครอบครองพืน้ ที่
ป่าที่มีอยู่แล้วจ�ำนวน 4,600 เฮกตาร์ และปลูกป่าใหม่คิดเป็นพื้นที่จ�ำนวน 3,100 เฮกตาร์
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 สถาบัน SIF ได้ออกพันธบัตรป่าไม้มลู ค่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ระยะไถ่ถอน 10 ปี ให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 (ช�ำระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) โดยได้รับ
การสนับสนุนจาก Production Development Corporation (CORFO) และกระทรวงเกษตร
ของประเทศชิลี วัตถุประสงค์ของการออกพันธบัตรป่าไม้ครั้งนี้ก็เพื่อจัดการกับความต้องการ
ของผู้ถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรรายย่อยซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศที่ต้องการเห็นการน�ำ
ที่ดินไปใช้ประโยชน์และให้ผลตอบแทน พันธบัตรดังกล่าวมีกระแสเงินสดจากป่าไม้และที่ดิน
ซึ่งสถาบัน SIF ใช้ปลูกยูคาลิปตัสและป่าสนประเภท Insignis เป็นสินทรัพย์ค�้ำประกัน โดย
คาดว่ากระแสเงินสดดังกล่าวจะมาจากสิทธิในการเก็บผลผลิตจากป่าสนประเภท Insignis
ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขต 7 และ 8 ของประเทศ ชิลีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AAและ A+
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ประเทศบราซิล
ประเทศบราซิลเป็นประเทศก�ำลังพัฒนาซึง่ มีศกั ยภาพในการด�ำเนินการตามนโยบาย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท�ำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าหรือ Reducing
Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries
(REDD) ซึง่ มีแนวคิดว่าการดูแลรักษาป่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้อมโดยรวมของโลก
ดังนั้น ผู้ที่ดูแลรักษาป่าควรจะได้รับค่าตอบแทนเพื่อเป็นกลไกที่สร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการ
รักษาป่า (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2554) ประเทศบราซิลสามารถลดการท�ำลายป่าไม้ลงได้ถึง
ร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2548 และตั้งเป้าที่จะลดการท�ำลายป่าให้ได้ร้อยละ 71 ภายใน
ปีพ.ศ. 2560 ค�ำถามที่ตามมาคือ ประเทศบราซิลจะระดมทุนจากแหล่งใดเพื่อน�ำมาสนับสนุน
กิจกรรมดูแลรักษาป่า มีการพิจารณาความเป็นไปได้ทจี่ ะน�ำพันธบัตรป่าไม้มาใช้ในการระดมทุน
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ประเทศบราซิลยังไม่มกี ารออกพันธบัตรป่าไม้เพือ่ ระดมทุนสนับสนุน
กิจกรรมภาคป่าไม้ ถึงแม้ว่าทาง Global Canopy Programme ได้มีการศึกษารูปแบบในการ
ออกพันธบัตรไว้พอสมควรแล้ว ดังนี้
รูปแบบการด�ำเนินการพันธบัตรป่าไม้ของประเทศบราซิลเน้นการระดมทุนจาก
ภาคเอกชน โดยใช้รูปแบบการด�ำเนินการพันธบัตรป่าไม้รูปแบบที่ 1 ซึ่งมีแนวทางการจัดเก็บ
รายรับจากผูซ้ อื้ บริการของระบบนิเวศหรือผูไ้ ด้ประโยชน์จากบริการของระบบนิเวศ11 เพือ่ น�ำมา
จ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุน และท�ำการระดมทุนจากนักลงทุนภาคเอกชนและการระดมทุน
จากรายได้อื่นของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผู้ออกพันธบัตรเป็นผู้บริหารจัดการ และ
มีเงินสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่เพื่อให้มีการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ดังรายละเอียดในภาพที่ 4.3
ส่วนรูปแบบการด�ำเนินการพันธบัตรป่าไม้รปู แบบที่ 2 นัน้ มีแนวทางการน�ำเงินทีไ่ ด้
เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า โดยมีการระดมทุนจากเงินช่วยเหลือ
จากภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศซึง่ ก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินโครงการมาเป็นผลตอบแทน
คืนให้นักลงทุน โดยมีหน่วยงานบริหารจัดการเป็นองค์กรการเงินระหว่างประเทศด้านป่าไม้
(International Finance Facility for forest: IFF) ดังรายละเอียดในภาพที่ 4.4
11

บริการของระบบนิเวศ หมายถึง บทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศป่าไม้ในการเป็นแหล่งต้นน�้ำ อนุรักษ์ดินและน�้ำ
เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นพืน้ ทีป่ า่ ทีม่ ภี มู ทิ ศั น์สวยงามและเป็นแหล่งกักเก็บและดูดซับคาร์บอน
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รูปะบบทย่ 1

นัก งทุน
ดอกเบย้ย

เงินต้น

การออกพันธบัตร

ผู้ออกพันธบัตร

เงินสนับสนุนกิจกรรม
ภาคป่าไม้
ผ ตอบะทนการ
งทุน

รายได้อื่นๆ

รัฐบา ปรอำาำน
ภาคธุรกิจ

การจ่ายค่าบริการ
สำาหรับรอบบนิเวศ

ผู้ทย่ซื้อบริการของ
รอบบนิเวศ

ภาพที่ 4.3 รูปแบบในการออกพันธบัตรของ Global Canopy Programme รูปแบบที่ 1
ที่มา: Global Canopy Programme (2011)
รูปะบบทย่ 2

นัก งทุน
ดอกเบย้ย

เงินต้น

การออกพันธบัตร

IFF for Forests

เงินสนับสนุนกิจกรรม
ภาคป่าไม้

เงินำ่วยเห ือจากต่างปรอเทศ
หรือรายได้อื่น ๆ

รัฐบา ปรอำาำน
ภาคธุรกิจ
ภาพที่ 4.4 รูปแบบในการออกพันธบัตรของ Global Canopy Programme รูปแบบที่ 2
ที่มา: Global Canopy Programme (2011)

75

บทที่ 4 การท�ำงานของพันธบัตรป่าไม้

ส�ำหรับรูปแบบพันธบัตรป่าไม้รปู แบบที่ 3 คล้ายกับรูปแบบที่ 1 ทีม่ กี ารจัดเก็บรายรับ
จากผู้ได้ประโยชน์จากบริการของระบบนิเวศเพื่อจ่ายดอกเบี้ยให้กับนักลงทุน โดยรูปแบบนี้
มีการระดมทุนจากแหล่งเดียว ไม่มเี งินทุนจากแหล่งรายได้อนื่ เช่นเดียวกับรูปแบบที่ 1 การบริหาร
จัดการพันธบัตรกระท�ำโดยการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินส�ำหรับภาคป่าไม้เพื่อ
ดูแลเงินทีไ่ ด้จากผูซ้ อื้ บริการทีช่ ำ� ระหนีม้ าจ่ายคืนเป็นดอกเบีย้ ให้นกั ลงทุน และให้เงินสนับสนุน
กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้ ดังรายละเอียดในภาพที่ 4.5
รูปะบบทย่ 3

นัก งทุน
ดอกเบย้ย

เงินต้น

การออกพันธบัตร

เงินสนับสนุนกิจกรรม
ภาคป่าไม้
องค์กรบริหารจัดการ

ด้านการเงินสำาหรับ
ภาคป่าไม้

การำำารอหนย้

การจ่ายค่าบริการ
สำาหรับรอบบนิเวศ

ผู้ทย่ซื้อบริการของ
รอบบนิเวศ
ภาพที่ 4.5 รูปแบบในการออกพันธบัตรของ Global Canopy Programme รูปแบบที่ 3
ที่มา: Global Canopy Programme (2011)

รูปแบบการด�ำเนินการพันธบัตรป่าไม้รูปแบบที่ 4 มีการระดมทุนจากนักลงทุน
ที่สนใจ โดยการจัดเก็บรายรับจากผู้ซื้อบริการของระบบนิเวศหรือผู้ได้ประโยชน์จากบริการ
ของระบบนิเวศเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้นักลงทุน โดยมีองค์กรบริหารจัดการด้านการเงิน
ส�ำหรับภาคป่าไม้ท�ำหน้าที่ดูแลเงิน และน�ำเงินที่ได้เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
และฟืน้ ฟูปา่ ซึง่ คล้ายกับรูปแบบพันธบัตรป่าไม้รปุ แบบที่ 3 ทีม่ กี ารใช้พนั ธบัตรป่าไม้เป็นสินทรัพย์
ค�้ำประกัน ดังรายละเอียดในภาพที่ 4.6
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4

ภาพที่ 4.6 รูปแบบในการออกพันธบัตรของ Global Canopy Programme รูปแบบที่ 4
ที่มา: Global Canopy Programme (2011)

รูปแบบการด�ำเนินการพันธบัตรป่าไม้รูปแบบที่ 5 มีการระดมทุนจากนักลงทุน
ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐโดยกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานบริหารจัดการในการจัดเก็บภาษี
และรายได้อื่น ๆ ซึ่งน�ำเงินที่ได้จากการจัดเก็บรายได้จากภาครัฐและภาคเอกชนจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้กบั นักลงทุน และมีหน่วยงานภาครัฐโดยกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานบริหาร
จัดการในการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ และน�ำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมการ
อนุรักษ์และฟื้นปูพื้นที่ป่าไม้ ดังรายละเอียดในภาพที่ 4.7
รูปแบบพันธบัตรป่าไม้รูปแบบที่ 6 คล้ายกับรูปแบบที่ 1 ที่มีการจัดเก็บรายรับจาก
ผูไ้ ด้ประโยชน์จากบริการของระบบนิเวศเพือ่ น�ำมาจ่ายผลตอบแทนให้นกั ลงทุน แต่รปู แบบที่ 6
เป็นการระดมทุนจากหลายแหล่งร่วมกัน (Corporate Bond) เช่น เงินลงทุนรูปแบบต่าง ๆ
ของธนาคาร และนักลงทุนทั่วไป ซึ่งอาจให้เงินสนับสนุนเป็นช่วงระยะเวลาแบบต่อเนื่องเพื่อ
สนับสนุนการท�ำกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ โดยมีธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศเป็นองค์กรบริหารจัดการพันธบัตรป่าไม้ ซึ่งมีล�ำดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง
แต่พันธบัตรรูปแบบนี้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล ดังรายละเอียดในภาพที่ 4.8
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5

/

ภาพที่ 4.7 รูปแบบในการออกพันธบัตรของ Global Canopy Programme รูปแบบที่ 5
ที่มา: Global Canopy Programme (2011)

6

ภาพที่ 4.8 รูปแบบในการออกพันธบัตรของ Global Canopy Programme รูปแบบที่ 6
ที่มา: Global Canopy Programme (2011)
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ในการศึกษาของ Global Canopy Programme ได้มกี ารพิจารณาความเป็นไปได้
ที่ประเทศบราซิลจะใช้พันธบัตรป่าไม้เป็นกลไกในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์
และดูแลป่าไม้ โดยที่ Global Canopy Programme ได้วิเคราะห์แต่ละคุณลักษณะของ
พันธบัตรป่าไม้ในบริบทของประเทศบราซิล ผลจากการวิเคราะห์ พบว่าความน่าเชื่อถือของ
ประเทศบราซิลอยู่ที่ระดับ BBB- ซึ่งหมายความว่าควรเพิ่มเครดิตให้ตราสารหนี้ประเภท
พันธบัตรป่าไม้ และมีอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนของพันธบัตร
รัฐบาลบราซิลอยูท่ รี่ ะดับร้อยละ 6 ซึง่ อัตราผลตอบแทนดังกล่าวต�ำ่ กว่าผลตอบแทน (Internal
Rate of Return, IRR) ของกิจกรรมภาคป่าไม้และวนเกษตรบางประเภท (ตารางที่ 4.1)
กล่าวโดยสรุป ประเทศบราซิลมีศักยภาพในการออกพันธบัตรป่าไม้ และใช้กลไก
ดังกล่าวในการระดมเงินทุนจ�ำนวนค่อนข้างมากจากภาคเอกชนเพื่อน�ำมาสนับสนุนกิจกรรม
อนุรกั ษ์ ดูแล และรักษาป่าไม้ เงินทุนทีร่ ะดมได้ผา่ นกลไกนีส้ ามารถช่วยลดช่องว่างทางการเงิน
หรือช่วยลดภาระทางการคลังของภาครัฐ ซึ่งเกิดจากการด�ำเนินโครงการอนุรักษ์และดูแล
ป่าไม้แบบยั่งยืน (Sustainable Forestry Initiatives)
ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะของพันธบัตรป่าไม้ในบริบทของประเทศบราซิล
คุณลักษณะของพันธบัตรป่าไม้

บริบทของประเทศบราซิล

ล�ำดับความน่าเชื่อถือ
(Credit rating)

ความน่าเชื่อถือของประเทศบราซิลอยู่ที่ระดับ BBB- ดังนั้น เพื่อ
เสริมสร้างความสนใจในการลงทุนของนักลงทุนสถาบัน ควรที่จะ
มีการเพิ่มเครดิตให้ตราสารหนี้ประเภทพันธบัตรป่าไม้ (Credit
enhancement)
สภาพคล่อง (Liquidity)
มีการตั้งข้อสังเกตว่าประเทศบราซิลมีความสามารถในการออก
พันธบัตรป่าไม้ซึ่งมี national principle ขนาด 5 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐได้หรือไม่
อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุน
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลบราซิลอยู่ที่ระดับร้อยละ 6
คาดว่าจะได้รบั จากการลงทุน (Yield) ซึ่งอัตราผลตอบแทนดังกล่าวต�่ำกว่าผลตอบแทน (Internal Rate
of Return, IRR) ของกิจกรรมภาคป่าไม้และวนเกษตรบางประเภท
ที่มา: Global Canopy Programme (2011)
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ประเทศสหรัฐอเมริกา
Forum for the Future and EnviroMarket ได้ท�ำการศึกษารูปแบบในการ
ออกพันธบัตรป่าไม้ ซึ่งจากผลการศึกษาได้แบ่งรูปแบบของการออกพันธบัตรป่าไม้ออกเป็น
4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
1) พันธบัตรทีม่ รี ายรับจากการให้สมั ปทานป่าไม้ของภาครัฐเพือ่ จ่ายเป็นผลตอบแทน
ให้กับนักลงทุน
2) พันธบัตรทีม่ กี ลุม่ สินทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้องกับโครงการดูแลและจัดการป่าไม้แบบยัง่ ยืน
เป็นผลตอบแทนจ่ายให้กับนักลงทุน
3) พันธบัตรที่มีสินเชื่อซึ่งธนาคารพาณิชย์ให้กับโครงการดูแลและจัดการป่าไม้
แบบยั่งยืนเป็นผลตอบแทนจ่ายให้กับนักลงทุน
4) พันธบัตรที่ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยให้กับผู้ถือเป็นรายงวด
รูปแบบพันธบัตรป่าไม้ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการระดมทุนจากองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยมีการจัดตัง้ นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจเป็นองค์กรกลางในการท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการ
ด้านการเงินและออกพันธบัตรป่าไม้ (Forum for the Future and EnviroMarket, 2007)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รูปแบบการออกพันธบัตรป่าไม้ของ Forum for the Future and EnviroMarket
ประเภทที่ 1 เป็นการออกพันธบัตรโดยจัดเก็บรายได้จากการให้สมั ปทานของภาครัฐซึง่ อาจเป็น
รัฐส่วนกลางหรือรัฐส่วนท้องถิน่ เพือ่ จ่ายเป็นผลตอบแทนให้กบั นักลงทุนในตลาดทุน โดยรายรับ
ที่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่ภาครัฐอาจมีการเพิ่มทุนโดยจัดเก็บค่าภาคหลวง
หรือค่าธรรมเนียมจากการให้สัมปทานเพิ่ม ทั้งนี้ จะมีหน่วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นองค์กร
ในการบริหารจัดการออกพันธบัตร และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นกั ลงทุน โดยรัฐอาจให้สทิ ธิทาง
กฎหมายแก่หน่วยนิติบุคคลเฉพาะกิจในการพัฒนาการหารายได้จากพื้นที่ป่าได้ เช่น โครงการ
ขายคาร์บอนจากการเป็นแหล่งกักเก็บและดูดซับคาร์บอน (ภาพที่ 4.9)
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1
/

(SPV)

ภาพที่ 4.9 รูปแบบในการออกพันธบัตรของ Forum for the Future and EnviroMarket ประเภทที่ 1
ที่มา: Forum for the Future and EnviroMarket (2007)

ส�ำหรับรูปแบบการออกพันธบัตรป่าไม้ประเภทที่ 2 เป็นการออกพันธบัตรโดย
จัดเก็บรายได้จากผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากป่าทัง้ ทางตรงและทางอ้อมทีม่ กี ารจัดการป่าแบบยัง่ ยืน
ไม่ว่าจะเป็นระดับภายในประเทศหรือระดับนานาชาติที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ไปขายยัง
ต่างประเทศ โดยมีองค์กรนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกพันธบัตรและจ่ายผลตอบแทนให้กับ
นักลงทุนทีร่ ว่ มระดมทุนในตอนแรก ผลตอบแทนทีจ่ ดั เก็บส�ำหรับรูปแบบที่ 2.1 นีเ้ ป็นรายได้เฉพาะ
จากการขายเนื้อไม้ และรายได้จากผู้ได้ประโยชน์จากป่าและระบบนิเวศของป่า แต่รูปแบบ
ที่ 2.2 จะรวมรายได้จากการส่งออกเนื้อไม้ไปต่างประเทศด้วย (ภาพที่ 4.10 ประเภทที่ 2.1
และประเภทที่ 2.2)
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2.1

(SPV)
(PES)

Senior note
Junior note

2.2

(SPV)

(PES)

Senior note
Junior note

ภาพที่ 4.10		 รูปแบบในการออกพันธบัตรประเภทของ Forum for the Future and EnviroMarket
		 ประเภทที่ 2
ที่มา: Forum for the Future and EnviroMarket (2007)
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รูปแบบการออกพันธบัตรป่าไม้ประเภทที่ 3 เป็นการออกพันธบัตรโดยจัดเก็บรายได้
จากสินเชื่อซึ่งธนาคารพาณิชย์ให้กับโครงการที่มีการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนเป็นผลตอบแทน
จ่ายให้กับนักลงทุน โดยมีองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่เป็นผู้ออกพันธบัตรและจ่ายผล
ตอบแทนให้กบั นักลงทุนทีซ่ อื้ พันธบัตรป่าไม้ ซึง่ นักลงทุนมี 2 ระดับ คือ นักลงทุนทีซ่ อื้ พันธบัตร
และมีการขาดทุนเริม่ แรก (Junior note) กับนักลงทุนทีม่ กี ารเพิม่ เครดิตให้ตราสารหนี้ (Senior
note) ซึง่ จะได้รบั ผลตอบแทนในอัตราทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นีผ้ รู้ บั บริการการกูย้ มื เงินเพือ่ ดูแลรักษา
ป่าไม้จะสามารถกู้ยืมเงินก้อนใหม่เพื่อไปใช้คืนยอดเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ
กู้ยืมส�ำหรับผู้ต้องการท�ำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน (ภาพที่ 4.11)
3
(Refinancing of loans)

Servicer

(SPV)

Senior note
Junior note

(Credit enhancement)

ภาพที่ 4.11 รูปแบบในการออกพันธบัตรประเภทของ Forum for the Future and EnviroMarket
		 ประเภทที่ 3
ที่มา: Forum for the Future and EnviroMarket (2007)
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ส�ำหรับรูปแบบการออกพันธบัตรป่าไม้ประเภทที่ 4 เป็นพันธบัตรป่าไม้ที่ไม่มีการ
จ่ายผลตอบแทนหรือดอกเบีย้ ให้กบั ผูถ้ อื พันธบัตรเป็นรายงวด เนือ่ งจากพันธบัตรป่าไม้ประเภทนี้
มีกำ� หนดไถ่ถอนในระยะยาว และมีความไม่แน่นอนของผลตอบแทน เช่น ถ้าในอนาคตมีผลผลิต
ของป่าต่อไร่ตำ�่ ก็จะท�ำให้ไม้ทไี่ ด้มมี ลู ค่าสูง ซึง่ การตัดสินใจว่าจะตัดไม้ในปัจจุบนั หรือในอนาคต
นัน้ ขึน้ อยูก่ บั อัตราดอกเบีย้ ในปัจจุบนั ทัง้ นี้ จะมีการตัดไม้เป็นบางส่วนของพืน้ ที่ และได้รบั รายได้
เป็นเงินก้อนจากการขายเนื้อไม้เป็นส่วน ๆ ไป (ภาพที่ 4.12)
อย่างไรก็ตาม รูปแบบการออกพันธบัตรทั้ง 4 แบบที่มีการจัดตั้งองค์กรนิติบุคคล
เฉพาะกิจในการออกพันธบัตรเหมือนกันนี้ มีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบในแต่ละรูปแบบ
แตกต่างกัน เช่น ถ้าด�ำเนินการตามรูปแบบการออกพันธบัตรประเภทที่ 1 จะได้รบั ผลตอบแทน
ในระยะยาว แต่มกี ารบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้สมั ปทานทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2
4
/

4
3
2

1

(Duration)

X-Axis

(Maturity dates)

ภาพที่ 4.12		 รูปแบบในการออกพันธบัตรประเภทของ Forum for the Future and EnviroMarket
		 ประเภทที่ 4
ที่มา: Forum for the Future and EnviroMarket (2007)
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ตารางที่ 4.2 สรุปข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของรูปแบบการออกพันธบัตรแต่ละประเภท
รูปแบบ
ที่

ประเภทการออกพันธบัตรป่าไม้

ข้อได้เปรียบ

ข้อเสียเปรียบ

1

การออกพันธบัตรโดยจัดเก็บรายได้ - สามารถประมาณการราย - มีการบริหารจัดการ ในการ
จากการให้สัมปทานของภาครัฐเพื่อ รับได้
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้
จ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุน - ได้รับผลประโยชน์
สัมปทานทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
ในระยะยาวจากการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน

2.1

การออกพันธบัตรโดยจัดเก็บรายได้ - ลดผลกระทบจากความ
จากผู้ได้รับประโยชน์จากป่าทางตรง ผันผวนของราคาตลาดได้
และทางอ้อมที่มีการจัดการป่าแบบ - มีการเติบโตของอัตรา
ยั่งยืนในระดับประเทศเพื่อจ่ายเป็น ดอกเบี้ยตามการเติบโต
ผลตอบแทนจ่ายให้กับนักลงทุน
ของป่าไม้
- มีแรงจูงใจในการรับสิทธิ์
ในพื้นที่ป่า

2.2

การออกพันธบัตรโดยจัดเก็บรายได้ - มีการแข่งขันของตลาดทุน - พึ่งพิงการเพิ่มประสิทธิภาพ
จากผู้ได้รับประโยชน์จากป่าทางตรง ในต่างประเทศในระยะยาว
ของเครดิตเพื่อให้นักลงทุน
และทางอ้อมที่มีการจัดการป่าแบบ
มีความปลอดภัย
ยัง่ ยืนในระดับนานาชาติ (รายรับจาก
การส่งออก) เพือ่ จ่ายเป็นผลตอบแทน
จ่ายให้กับนักลงทุน

3

การออกพันธบัตรโดยจัดเก็บรายได้ - เป็นแรงจูงใจส�ำหรับธนาคาร - ค่อนข้างมีความซับซ้อน
จากสินเชื่อซึ่งธนาคารพาณิชย์ให้กับ ท้องถิ่นในบางประเทศ
และมีต้นทุนการท�ำธุรกรรม
โครงการที่มีการจัดการป่าไม้แบบ - สร้างรูปแบบการให้กู้ยืมที่ดี
ของธนาคารท้องถิ่นในการ
ยั่ ง ยื น เป็ น ผลตอบแทนจ่ า ยให้ กั บ น�ำไปสูก่ ารเติบโตของ
ให้กู้ยืมเงิน
นักลงทุน
การกู้ยืมเงินใหม่

4

พันธบัตรที่ไม่มีการจ่ายผลตอบแทน - ลดผลกระทบจากความ
หรือดอกเบี้ยให้กับผู้ถือเป็นรายงวด
ผันผวนของราคาตลาดได้
- มีการเติบโตของอัตรา
ดอกเบี้ยตามการเติบโต
ของป่าไม้
- มีแรงจูงใจในการรับสิทธิ์
ในพื้นที่ป่า

ที่มา: Forum for the Future and EnviroMarket Ltd (2007)
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- ต้องมีสินทรัพย์
- ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
- ต้องการความมั่นคงมากกว่า
สินทรัพย์ที่ลงทุน

- ต้องมีสินทรัพย์
- ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
- ต้องการความมั่นคงมากกว่า
สินทรัพย์ที่ลงทุน
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การเปรียบเทียบการพัฒนากลไกพันธบัตรป่าไม้จากกรณีการศึกษา
ต่างประเทศ
การเปรียบเทียบการพัฒนากลไกพันธบัตรป่าไม้จากกรณีการศึกษาตัวอย่างประเทศ
คอสตาริกา้ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไทย พบว่าประเทศคอสตาริกา้ เป็นประเทศทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จในการเพิ่มพื้นที่ป่าโดยการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจจากเดิมเคยมีพื้นที่ป่า
ประมาณร้อยละ 85 ของพืน้ ทีป่ ระเทศทัง้ หมด แล้วลดลงเหลือเพียงร้อยละ 21 ในปี พ.ศ. 2529
โดยมีสาเหตุส�ำคัญจากการบุกรุกป่าเพื่อตัดไม้ขาย การท�ำเกษตรในรูปแบบของการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวและการเลี้ยงวัวจ�ำนวนมากคล้าย ๆ กับสถานการณ์ของประเทศไทย
ภาครัฐของประเทศคอสตาริก้าจึงมีนโยบายลดการอุดหนุนการเลี้ยงวัว ส่งเสริม
การปลูกป่าเศรษฐกิจแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และน�ำหลักกลไกการจ่ายค่าตอบแทนคุณ
ระบบนิเวศ (PES) มาใช้ เพื่อสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ส่งผลให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเป็นอันมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2555 มีพื้นที่
ป่าถึงร้อยละ 53 ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นการปลูกป่าโดยภาคเอกชนถึงประมาณร้อยละ 75
ส่วนกลไกในการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ คือ การจัดตัง้ กองทุนป่าไม้แห่งชาติ เพือ่ ระดมทุนส�ำหรับการบริหาร
จัดการกลไกพันธบัตรป่าไม้จากภาครัฐ เอกชน และประชาชน และลดภาระทางการคลัง
ของรัฐบาลในการจัดเก็บรายได้จากภาษีน�้ำมันและค่าธรรมเนียมการใช้น�้ำ เพื่อน�ำเงินมาฟื้นฟู
ป่าเสือ่ มโทรม เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ และการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากป่าไม้ (ตารางที่ 4.2 ข้างต้น)
ทั้งยังออกกฎหมายป่าไม้ฉบับที่ 7575 ในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งให้ความส�ำคัญต่อการอนุรักษ์และ
การใช้ทรัพยากรป่าไม้ตามแผนการจ่ายค่าตอบแทนคุณระบบนิเวศ เพือ่ รองรับการด�ำเนินการ
ของกองทุนป่าไม้แห่งชาติ (FONAFIFO) ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญดังกล่าว อีกทัง้ เจ้าของพืน้ ทีท่ ปี่ ลูกป่า
ก็มีแรงจูงใจจากการได้ลดภาษี และสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับคนในพื้นที่
จากการมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นด้วย
ส่วนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งในอดีตพื้นที่ป่าของประเทศลดลงอย่างมาก เนื่องจาก
ภาวะสงครามเกาหลี และการมีประชากรเพิ่มมากขึ้นภายหลังสงคราม ท�ำให้มีการบุกรุกป่า
และตัดไม้จ�ำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารและพลังงานภายในประเทศ
อันน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อท�ำการเกษตร ความส�ำเร็จในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
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ของเกาหลีใต้อยูท่ ปี่ จั จัยต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ ความจริงจังในการสนับสนุนการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ของ
ผู้น�ำประเทศในขณะนั้น การจัดท�ำแผนป่าไม้แห่งชาติเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า การก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ชาติซงึ่ มุง่ การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และการก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศทีม่ งุ่ สูก่ ารจัดการป่าอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Forest Management: SFM) นอกจากนี้
ภาครัฐยังมีการออกกฎหมายในเรือ่ งการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การจัดการทีด่ นิ ป่าไม้ การป้องกัน
และสงวนรักษาป่าไม้ และการจัดการการอยูร่ ว่ มกันของคนกับป่าอย่างสมดุล โดยมีการควบคุม
อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ปา่ ให้กบั ประชาชน ท�ำให้ในปี พ.ศ. 2553
เกาหลีใต้มีพื้นที่ป่าถึงร้อยละ 64 ของพื้นที่ทั้งหมด และประมาณร้อยละ 70 เป็นการปลูกป่า
โดยภาคเอกชน (ตารางที่ 4.3) อย่างไรก็ตาม แนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่าของเกาหลีใต้ไม่มี
การจัดตั้งองค์กรในการบริหารจัดการและระดมเงินทุนเหมือนกับประเทศคอสตาริก้า แต่มี
การจัดการป่าซึง่ ส่วนใหญ่เป็นป่าเอกชน สามารถปลูกป่าเชิงพาณิชย์ทสี่ ร้างรายได้และสามารถ
ท�ำไม้อย่างยั่งยืนได้
ส�ำหรับประเทศไทยมีแนวทางการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ เศรษฐกิจโดยส่งเสริมการท�ำสวนป่า
แต่พนื้ ทีป่ า่ ก็ยงั คงมีแนวโน้มลดลง สาเหตุสว่ นหนึง่ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ ไปท�ำการ
เกษตรโดยปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการลักลอบตัดไม้ขาย ทั้งนี้ พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นของรัฐ
มีสดั ส่วนทีเ่ ป็นของภาคเอกชนเพียงร้อยละ 13 ของพืน้ ทีป่ า่ ทัง้ หมด (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2552) ดังนัน้
ความเป็นไปได้ด้านกฎหมายและองค์กรเพื่อรองรับกลไกพันธบัตรป่าไม้ที่เหมาะสมส�ำหรับ
ประเทศไทยอาจกระท�ำในรูปการจัดตัง้ กองทุนป่าไม้แห่งชาติ เพือ่ ระดมทุนในการบริหารจัดการ
กลไกพันธบัตรป่าไม้จากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เป็นแหล่งเงินทุนในการด�ำเนินการ
พันธบัตรป่าไม้และลดภาระทางการคลังของรัฐบาล โดยมีรปู แบบเช่นเดียวกับการจัดตัง้ กองทุน
โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF) ทีไ่ ด้รบั เงินสนับสนุน
จากภาครัฐและการระดมทุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในช่วงเริม่ ต้นของการจัดตัง้ กองทุน เพือ่ บริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ สรุปได้ดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 การเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศคอสตาริก้า เกาหลีใต้ และไทย
คอสตาริก้า

เกาหลีใต้

ไทย

สัดส่วนพื้นที่ป่า
(ก่อน-ระหว่าง-หลัง)

ร้อยละ 85-21-53

ร้อยละ 75-35-64

ร้อยละ 53-28-31

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)

2528–2553

2503–2553

2513–2553

สัดส่วนพื้นที่ป่า
ของรัฐ/พื้นที่ป่าเอกชน

ร้อยละ 25/75

ร้อยละ 30/70

ร้อยละ 87/13

ปัญหา

- การท�ำไม้
- การปลูกพืชเศรษฐกิจ
- การท�ำปศุสัตว์

เครื่องมือ

-

- ภาวะสงคราม
- ความต้องการไม้
เพื่อเป็นพลังงาน
- การว่างงาน

กองทุนป่าไม้แห่งชาติ - ผู้น�ำให้ความส�ำคัญ
ภาษีเชื้อเพลิง
ในการสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมการใช้น�้ำ
เพื่อจัดท�ำแผนและ
การลดภาษีส�ำหรับผู้มี
ก�ำหนดเป้าหมาย
รายได้จากการปลูกป่า/ สัดส่วนพื้นที่ป่า
รายได้จากการท่องเทีย่ ว ของประเทศ
- การยกเลิกการอุดหนุน - การจัดการป่า
การท�ำปศุสัตว์
อย่างยั่งยืน (SFM)

- การปลูกพืชเศรษฐกิจ
- การท�ำไม้ผิดกฏหมาย

- การก�ำหนดเป้าหมาย
สัดส่วนพื้นที่ป่า
ของประเทศ

ที่มา: ปรับปรุงจากสันติ โอภาสปกรณ์กิจ (2560)

โครงการธนาคารต้นไม้ของประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้คนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่าน
เครื่องมือทางการเงินที่ท�ำให้ต้นไม้มีมูลค่าและเป็นหลักทรัพย์ โดยเป็นการด�ำเนินการของ
ภาคประชาชนและภาคเอกชนที่จะส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่มคนปลูกต้นไม้ในที่ดินของ
ตนเอง จุดประสงค์ส�ำคัญคือเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศให้มีความ
ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ จะมีการขึ้นทะเบียนต้นไม้ ประเมินรับรองสิทธิต้นไม้และสร้างเป็นสินทรัพย์
รวมถึงประเมินค่าต้นไม้และค�ำนวณราคาต้นไม้ตามข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม
การด�ำเนินการธนาคารต้นไม้ในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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โครงการธนาคารต้นไม้ในประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank) ในประเทศไทย เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จากความ
ร่วมมือของกลุ่มองค์กรภาคประชาชนอันประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาชนอ�ำเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพะโต๊ะ-หลังสวน และหน่วยอนุรักษ์
และจัดการต้นน�ำ้ พะโต๊ะ โดยมีแนวคิดทีจ่ ะสร้างต้นไม้ให้มชี วี ติ และมีมลู ค่า แล้วน�ำมูลค่าดังกล่าว
ไปสะสม ออม หรือฝากไว้กบั สถาบันการเงินแทนการออมด้วยเงินเพือ่ ให้ประชาชนหรือองค์กร
สามารถน�ำต้นไม้ไปเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันไว้กับธนาคาร เพื่อสร้างความมั่นคงและเป็น
หลักประกันหนีส้ นิ กับธนาคารผูใ้ ห้กยู้ มื โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าทีด่ นิ ท�ำกินจะถูกยึด เป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรไทยมากกว่าครึ่งที่ประสบปัญหาความยากจนและปัญหาหนี้สิน ท�ำให้ที่ดินท�ำกิน
ติดจ�ำนองและถูกยึดในที่สุด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเกษตรกรขาดแคลนที่ดินท�ำกิน ขณะเดียวกัน
ยังเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ท�ำให้ต้นไม้เป็นเครื่องมือของความมั่นคง มั่งคั่ง สร้างแรงจูงใจให้คนเกิด
ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของต้นไม้ ทั้งรู้ว่าการปลูกและรักษาต้นไม้นั้นจะเป็นหลักทรัพย์
ค�้ำประกันในเรื่องที่ดินท�ำกินได้ รวมถึงเป็นการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในเรื่องการสร้างมูลค่า
ต้นไม้ขณะที่ยังมีชีวิต จากเดิมที่คิดกันเพียงว่ามูลค่าต้นไม้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดการตัดฟัน
น�ำเนื้อไม้ไปขายเท่านั้น
โครงการธนาคารต้นไม้ ประกาศเป็นวาระแห่งชาติว่าด้วยการปลูกต้นไม้ใช้หนี้
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย พลังงาน อาหารและยา
เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2550 และประกาศเป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม
2552 โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย พลังงาน
อาหารและยา โดยการปลูกต้นไม้ในระดับครอบครัว ชุมชน เครือข่าย จนถึงระดับประเทศ
2) เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศและพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยมุ่งแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายสามารถใช้ชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาหนีส้ นิ และความยากจนของครอบครัวและชุมชน 4) เพือ่ ให้สมาชิก
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ มีเศรษฐกิจที่ดีอย่างยั่งยืนและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
ส�ำหรับประโยชน์ของธนาคารต้นไม้คือ (1) ธนาคารต้นไม้สามารถรับรองสิทธิแก่
ต้นไม้และสร้างทรัพย์สินให้แก่สมาชิก (2) สามารถแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท�ำให้
เกษตรกรสามารถรักษาทีด่ นิ ท�ำกินไว้ได้ (3) ลดภาระการปลูกป่าของภาครัฐมาเป็นการส่งเสริม
ภาคประชาชน (4) แก้ปญ
ั หาหนีส้ ญ
ู และการเรียกร้องให้ปลดหนีด้ ว้ ยวิธกี ารเรียกร้อง (5) สร้าง
สมดุลให้แก่พนื้ ที่ (6) เพิม่ ปริมาณต้นไม้เพือ่ แก้ปญ
ั หาโลกร้อน (7) สร้างเครือข่ายภาคประชาชน
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กับภาครัฐและธนาคาร (8) เกิดกระบวนการรักษาพันธุกรรมพืช (9) ลดการน�ำเข้าไม้จาก
ต่างประเทศ (10) สร้างกระบวนการออมโดยใช้ตน้ ไม้เป็นทรัพย์ เปลีย่ นฐานการออมเงินจากเมือง
สู่ชนบท (11) สร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตในระยะยาว เกิดกระบวนการพออยู่ พอกิน พอใช้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นไปตามพระราชด�ำริการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์
4 อย่าง และ (12) เพิ่มพื้นที่ป่าจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรให้ใกล้เคียงกับป่า
รูปแบบของธนาคารต้นไม้
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า ประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับรูปแบบ แนวทาง และมาตรการในการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนและเอกชนมี
ส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นทุนระยะยาว และมีการด�ำเนินงานธนาคารต้นไม้อย่างเป็น
รูปธรรมแล้วในสองรูปแบบคือ ธนาคารต้นไม้ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารต้นไม้ โดยองค์กรภาคประชาชน อันมีรายละเอียดดังนี้
โครงการศึกษาการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพือ่ เป็นทุนระยะยาว เป็นงานวิจยั ร่วมกันของ
หลายหน่วยงานคือ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมป่าไม้ ส�ำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน (สพภ.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและ
มาตรการในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและเอกชนมีส่วนร่วม
ในการปลูกต้นไม้เพือ่ เป็นทุนระยะยาว เนือ่ งจากในอดีตยังไม่เคยมีการประเมินมูลค่าของต้นไม้
ขณะทีย่ งั ยืนต้นและมีชวี ติ อยู่ มีแต่มลู ค่าทางเศรษฐกิจของต้นไม้หลังจากการตัดฟัน ท�ำให้คณ
ุ ค่า
ต้นไม้ถกู มองเห็นประโยชน์แต่เพียงด้านเดียวคือ เมือ่ ต้นไม้ถกู ตัดและแปรรูปเป็นสินค้าทีม่ รี าคา
มากกว่ามูลค่าและประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่ามหาศาล
ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดการแปลงสินทรัพย์ในรูปของต้นไม้ยืนต้นให้เป็นทุน เพื่อเป็น
การออมระยะยาว เป็นรายได้เสริมในการด�ำรงชีพ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถใช้ตน้ ไม้เป็นหลักทรัพย์คำ�้ ประกันทางการ
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เงินกับสถาบันทางการเงินได้ ทัง้ นี้ การส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพือ่ เป็นทุนระยะยาว มุง่ เน้นการ
สร้างแรงจูงใจให้เป็นแหล่งรายได้เสริมจากการเก็บรักษาต้นไม้ในระยะยาว มากกว่ารายได้หลัก
ดังนั้น ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีต้นไม้ที่จะน�ำมาใช้ในการแปลงให้เป็นทุนอยู่ก่อนแล้ว
นอกจากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการยังควรจะมีรายได้จากแหล่งอืน่ ๆ เพือ่ การด�ำรงชีพ เช่น การท�ำ
สวนผลไม้ การปลูกพืชควบ แรงงานรับจ้าง เป็นต้น เนื่องจากแรงจูงใจที่ได้จากโครงการ
เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะด�ำรงชีพอยู่ได้ แต่การปลูกต้นไม้ในระยะยาวนอกจาก
จะเป็นการสนองความต้องการการใช้ไม้ภายในประเทศ เพิ่มศักยภาพการส่งออก และลดการ
น�ำเข้าไม้จากต่างประเทศแล้ว ยังให้ประโยชน์อกี มากมาย เช่น การรักษาต้นน�ำ้ ล�ำธาร การเพิม่
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งสะสมคาร์บอน เป็นต้น
การปลูกต้นไม้เป็นการลงทุนระยะยาว ต้องใช้เวลานานหลายปีจงึ จะได้รบั ผลตอบแทน
ดังนัน้ แนวคิดในการด�ำเนินงานเพือ่ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เป็นทุนระยะยาว จึงเป็นการประเมิน
มูลค่าของต้นไม้ที่มีชีวิตและยังยืนต้นอยู่ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2537 ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2528
และพระราชบัญญัตสิ วนป่า พ.ศ. 2535 แนวทางการด�ำเนินงานคือ ต้องการให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
ด�ำเนินการขึ้นทะเบียนต้นไม้ของตนกับกรมป่าไม้ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นนายทะเบียนจดทะเบียน
(ภายใต้พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535) และตรวจสอบต้นไม้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบรับรองการปลูกต้นไม้ ซึ่งสามารถน�ำไปใช้เพื่อ
การประเมินมูลค่าเป็นหลักทรัพย์ทผี่ เู้ ข้าร่วมโครงการครอบครองอยูแ่ ละสามารถแปลงสินทรัพย์
ดังกล่าวเป็นทุนในรูปของ “ใบรับรองทางการเงิน (Certified Note)” เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
ได้รับเงินปันผลตอบแทนจากการถือใบรับรองทางการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ ใบรับรองทาง
การเงินยังสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันทางการเงินกับ ธ.ก.ส. ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ธ.ก.ส.
จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์กรกลางในการตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ทเี่ ข้าร่วมโครงการ
และด�ำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ร่วมโครงการ (ภาพที่ 4.13)
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ผู้ร่วมโครงการป ูกต้นไม้

ขึ้นทอเบยยนต้นไม้
(กรมป่าไม้)

องค์กรก างใน
การบริหารจัดการ
(ธ.ก.ส.)

ตรวจสอบมู ค่าของต้นไม้
ใบรับรองทางการเงิน
(Certified Note)

ะผนการส่งเสริมใน
ะต่ อพื้นทย่

ะป งเป็นสินทรัพย์
(Securitization)

ภาพที่ 4.13		 กรอบแนวคิดในการด�ำเนินการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นทุนระยะยาว
ที่มา: ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (2552)

แนวคิดและหลักการของธนาคารต้นไม้ มี 8 ข้อ (ภาพที่ 4.14) คือ
(1) ให้ภาคประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรปลูกต้นไม้เศรษฐกิจในที่ดินท�ำกินของ
ตนเองแล้วสร้างมูลค่าต้นไม้เป็นทรัพย์สิน เป็นเงิน เพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าวไปเป็นทุน หรือ
ค�้ำประกันหนี้สิน หรือช�ำระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือ
ธนาคารอื่น ๆ หรือสถาบันการเงินของรัฐ ตลอดจนการใช้มูลค่าไม้เป็นหลักทรัพย์ หรือ
หลักประกันต่าง ๆ ที่จะต้องท�ำระหว่างรัฐกับประชาชน
(2) ให้ชุมชนปลูกต้นไม้ในที่ดินส่วนรวม เพื่อสร้างมูลค่าเป็นทรัพย์สินของชุมชน
ส่วนรวม
(3) เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดินและมุ่งแก้ปัญหาโลกร้อน ด้วยแนวคิดสร้างโลก 5 ใบ
บนโลกใบเดียว กล่าวคือสร้างสีเขียวเพิ่มพูนบนโลกหลายระดับกว่าปกติ 5 เท่า
(4) ให้เกษตรกรรักแผ่นดินท�ำกิน และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ทดี่ นิ ตลอดจนป้องกัน
การซื้อขายที่ดิน
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แนวคิด
การใช้ต้นไม้เป็น
เครื่องมือสร้างมูลค่า
และคุณค่า
ต้นไม้ของปัจเจกถูกให้ค่า
ต้นไม้ของชุมชนถูกให้ค่า

หลักการ

วัตถุประสงค์
➢ ระบบการรับรอง
มูลค่าต้นไม้
สร้างแรงจูงใจ
➢ เพื่อสร้างรูปธรรม
การปลูกต้นไม้

การใช้ต้นไม้เป็น
เครื่องมือรับรองสิทธิ์

➢ สิทธิชุมชน
➢ สิทธิต้นไม้
➢ สิทธิทำากิน

ใช้ต้นไม้สร้างความเป็น
ธรรม เพื่อแก้ปัญหาทุก
มิติ

มูลค่า/คุณค่า
สร้างเงื่อนไขการ
รวมกลุ่มคนปลูก
ต้นไม้
รักษาวิถี
การเกษตรชนบท
รักษาที่ดินทำากินไว้ได้
โดยใช้ต้นไม้,
แก้ปัญหาหนี้สิน
ป้องกันการถูกยึด
ที่ดิน

การสร้างเงื่อนไข
สู่การแก้ปัญหาโลก

สร้างความเท่าเทียม
ให้แก่คนปลูกต้นไม้
ทั้งเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้

เกิดประโยชน์ตน
ประโยชน์ท่าน

เป้าหมาย
การแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ
➢ หนี้สินของประชาชน
➢ เปลี่ยนฐานการออมเป็น
ต้นไม้
➢ วางรากฐานทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเกิดการ
พึ่งตนเอง
สังคม
➢ หนี้สินของประชาชน
➢ เปลี่ยนฐานการออมเป็น
ต้นไม้
➢ วางรากฐานทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเกิด
การพึ่งตนเอง
สิ่งแวดล้อม
➢ สร้างความหลากหลาย
บนที่ดินทำากิน
➢ เพิ่มพื้นที่ป่าในชาติ
➢ ลดโลกร้อน เพิ่มระดับน้ำา
ใต้ดิน

สิทธิในการรับรองมูลค่า
และการได้รับ
ค่าตอบแทนจากรัฐ

การเมือง
➢ ผลักดันให้เกิดผล
ทางการเมืองเป็น
นโยบายรัฐ

สร้างป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง

ภาพที่ 4.14		 กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของธนาคารต้นไม้
ที่มา: พงศา ชูแนม (2554)
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(5) การรับรองสิทธิต้นไม้ที่ปลูกและรับรองสิทธิในที่ดินที่ประชาชนได้ปลูกต้นไม้
สิทธิทำ� กินในทีด่ นิ ดังกล่าวหมายถึง สิทธิทำ� กินตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ แต่ทดี่ นิ ยังเป็นของรัฐ
และเป็นเสมือนที่ดินของชุมชนและสังคมโดยรวม
(6) สร้างจิตส�ำนึกอนุรักษ์และสร้างเครือข่ายกลุ่มคนที่ปลูกต้นไม้
(7) การสร้างความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
(8) การด�ำรงวิถีการเกษตรที่มุ่งเอาภูมิปัญญาชาติพันธุ์ไทยท�ำการเกษตร ให้เกิด
ความหลากหลายในพื้นที่ และสร้างสมดุลแก่ระบบนิเวศ ตามแนวทางป่า 3 อย่าง ประโยชน์
4 อย่าง และหลักการ 5 ข้อทีก่ ล่าวถึงการรับรองสิทธิของต้นไม้ให้เป็นสิทธิของบุคคล และสิทธิ
ของชุมชนในการใช้ตน้ ไม้เป็นเครือ่ งมือรับรองสิทธิแ์ ละสร้างความเท่าเทียมกันโดยใช้การสะสม
คาร์บอนในต้นไม้เป็นมูลค่ากลางแห่งสิทธิอันพึงมี

การเปรียบเทียบกลไกพันธบัตรป่าไม้กับธนาคารต้นไม้

แนวทางการด�ำเนินการของพันธบัตรป่าไม้ เป็นการด�ำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ และมีหน่วยการดูแลเป็นพื้นที่ป่า แต่แนวทางของธนาคารต้นไม้
ซึง่ เน้นการปลูกในพืน้ ทีข่ องตนเอง ซึง่ อาจเป็นพืน้ ทีก่ รรมสิทธิช์ มุ ชน หรือพืน้ ทีท่ ผี่ ใู้ ช้ทดี่ นิ มีสทิ ธิ
การใช้ เช่น ชุมชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ พืน้ ที่ ส.ป.ก. พืน้ ทีส่ วนป่า พืน้ ทีด่ นิ
ของตนเองทีม่ โี ฉนด หรือพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน และมีหน่วยการดูแลเป็นรายต้นไม้ โดยการด�ำเนินการ
ของธนาคารต้นไม้ประกอบด้วยผูเ้ ข้าร่วมโครงการ พืน้ ทีด่ นิ และต้นไม้ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการ
ในการบริหารจัดการ มีการลงทะเบียนต้นไม้เป็นสมุดบันทึกเพื่อบันทึกรายละเอียดของต้นไม้
เช่น ชือ่ เจ้าของ ขนาดพืน้ ที่ ความสูงและรอบวงต้นไม้ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน การเพาะ
กล้าไม้ การบ�ำรุงรักษา และการตรวจสอบต้นไม้ที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งนี้
การด�ำเนินการธนาคารต้นไม้มีการกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม แนวทางของธนาคารต้นไม้จะเน้นการปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล
ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ ในพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่เดิมของเจ้าของพื้นที่ ซึ่งท�ำให้เกิดป่าไม้
แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ
เป็นไม้ใช้สอยทีน่ ำ� ไปใช้ในการปลูกสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย เครือ่ งเรือน เครือ่ งมือในการเกษตร รวมทัง้
น�ำมาท�ำเป็นเครื่องจักสานต่าง ๆ เพื่อน�ำไปใช้ในครัวเรือน และจ�ำหน่ายเป็นรายได้ของชุมชน
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ส�ำหรับไม้ฟืน น�ำมาเป็นเชื้อเพลิงของชุมชน เนื่องจากชุมชนในชนบทต้องใช้ไม้ฟืนเพื่อการ
หุงต้ม ถนอมอาหาร และสร้างความอบอุน่ ในฤดูหนาว ส่วนไม้กนิ ได้ ไม้ผล พืชสมุนไพร สามารถ
น�ำใบ ดอก ผล มาเป็นอาหารและยา รวมไปถึงการล่าสัตว์ป่าเป็นอาหารด้วย
ทั้งนี้ การปลูกต้นไม้จะให้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ 1) สามารถเสริมสร้างอาชีพและ
ท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกไม้ที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติดีส�ำหรับการใช้สอย
โดยการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และปลูกในปริมาณ
ที่มากพอ 2) ใช้ไม้เป็นวัสดุเชื้อเพลิงพื้นฐานเพื่อการหุงต้มอาหาร 3) ประหยัดค่าใช้จ่ายจาก
การน�ำผลิตผลจากต้นไม้มาเป็นอาหารและสมุนไพร รวมทั้งสัตว์และแมลงที่สามารถเก็บหาได้
จากธรรมชาติ ทัง้ หากมีปริมาณเกินความต้องการ ยังสามารถน�ำไปเป็นสินค้าเสริมสร้างรายได้
อีกทางหนึ่ง และ 4) ช่วยเสริมคุณค่าป่าจากพันธุ์พืชต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความหลากหลาย
ช่วยในการอนุรักษ์ดิน นํ้า และพื้นที่ต้นนํ้าล�ำธารจากการขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น
ส่วนแนวทางของพันธบัตรป่าไม้จะให้ความส�ำคัญต่อการปลูกป่าในพื้นที่ของรัฐ
ที่เป็นป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติที่มีการดูแลเป็นรายพื้นที่ป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่า
สงวนแห่งชาติเป็นป่าเสือ่ มโทรม และในพืน้ ทีท่ มี่ ชี มุ ชนอยูก่ บั ป่า หรือมีการบุกรุกปลูกพืชเศรษฐกิจ
อยู่แล้วที่เน้นการปลูกไม้เช่นเดียวกับธนาคารต้นไม้ ซึ่งปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ดังกล่าวข้างต้น ส�ำหรับการบริหารจัดการต้องมีองค์กรเข้ามาบริหารจัดการเพื่อดูแลการจ่าย
ผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อพันธบัตร
ทั้งนี้ การปลูกในพื้นที่ป่าที่มีชุมชนอาศัยอยู่ จะส่งเสริมให้ผู้บุกรุกปรับเปลี่ยนมา
ให้ความร่วมมือในการอนุรกั ษ์ปา่ เนือ่ งจากการปลูกป่าเป็นการสร้างอาชีพใหม่ในการท�ำหน้าที่
ปลูกและดูแลป่าทีม่ รี ายได้เพียงพอส�ำหรับการด�ำรงชีวติ โดยไม่ตอ้ งออกจากพืน้ ที่ ในระยะยาว
คนเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ปกป้องดูแลพื้นที่ป่า และพันธบัตรป่าไม้ยังสามารถท�ำควบคู่ไปกับ
กิจกรรมปลูกป่าหรืออนุรักษ์ป่าแบบอื่น ๆ ที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว เช่นธนาคารต้นไม้ ซึ่งเน้นให้
เกษตรกรเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ในพืน้ ทีท่ ำ� การเกษตรได้ ในขณะทีพ่ นั ธบัตรป่าไม้เน้นการปลูกต้นไม้เพิม่
ในพื้นที่ป่าของรัฐที่เป็นป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ
พันธบัตรป่าไม้เป็นกลไกทางการเงินการคลังในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า
โดยการระดมทุนจากภาคเอกชน ดังนั้น จึงเป็นกลไกที่ครบวงจรทางการเงินตั้งแต่ผู้ลงทุน
การน�ำเงินไปใช้ การมีรายได้จากผลผลิตทัง้ ทีใ่ ช้ไม้ (Timber Product) ไม่ใช้ไม้ (Non-Timber
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forest products) และรายได้ทางอ้อมอื่น ๆ โดยอาศัยกลไกอื่น ๆ เช่น กลไกด้านกฎหมาย
กลไกด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ทั้งนี้การด�ำเนินการพันธบัตรป่าไม้ต้องมีพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ใน
พื้นที่ของภาครัฐและเอกชน เงินทุน ผู้ซื้อพันธบัตร ผู้ปฏิบัติงานในการปลูกป่า และการเรียก
เก็บเงินจากผู้ได้ประโยชน์จากป่าเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ซื้อพันธบัตรป่าไม้ ดังนั้น
เรื่องของรายรับจากระบบนิเวศป่าไม้จึงมีความส�ำคัญเพราะจะน�ำไปสู่การบริหารจัดการด้าน
การเงินและการออกพันธบัตรป่าไม้ ดังจะอธิบายรายละเอียดในบทถัด ๆ ไป
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การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนในป่าเศรษฐกิจพบว่ามี
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (Economic NPV) = 1,028,380 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนภายใน (Economic IRR)
= 20.41%
สัดส่วนประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C)
= 2.19
แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในการปลูกป่าเศรษฐกิจให้ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่าการลงทุน
เมื่อเทียบค่าเสียโอกาสของเงิน ที่ดิน คน และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ
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จากที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนว่า การดูแลพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยจ�ำเป็นต้อง
อาศัยงบประมาณจ�ำนวนมาก ซึ่งหากจะพึ่งพางบประมาณแผ่นดินจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว
อาจไม่เพียงพอ แม้แต่การใช้งบประมาณหรือทรัพยากรของหน่วยงานเอกชนด้านการปลูกป่า
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ก็อาจท�ำได้เพียง
บางพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ ไม่สามารถครอบคลุมพืน้ ทีข่ นาด 26 ล้านไร่ได้ และในบางแห่งอาจขาดทรัพยากร
ที่จะดูแลหลังการปลูกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องใช้กลไกพันธบัตรป่าไม้ซึ่งสามารถ
ระดมทุนได้อย่างต่อเนือ่ งและเพียงพอส�ำหรับฟืน้ ฟูสภาพป่าไม้ จึงได้ทำ� การศึกษาในเรือ่ งศักยภาพ
ของแหล่งรายได้จากระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้ทจี่ ะมีความยัง่ ยืน และมีขนาดเพียงพอเพือ่ ขจัด
ข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณจากภาครัฐ เพราะระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้นนั้ ให้ประโยชน์ดา้ นนิเวศ
ต่อสังคมเป็นอย่างมากตามทีก่ ล่าวในบทที่ 2 และประโยชน์ทางนิเวศเหล่านีส้ ามารถสร้างรายได้
เป็นเงินจ�ำนวนมากเพื่อน�ำมาจ่ายตอบแทนผู้ที่ลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ แหล่งรายได้เหล่านี้
จึงเป็นกุญแจส�ำคัญที่จะสามารถช่วยให้กลไกพันธบัตรป่าไม้สามารถด�ำเนินการอย่างมั่นคง
และยั่งยืน
ในบทที่ 5 นี้12 จะกล่าวถึงแหล่งรายได้จากทรัพยากรป่าไม้ที่มีหลากหลาย โดย
ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดเก็บรายได้จากแหล่งรายรับต่าง ๆ ในพื้นที่ป่าไม้
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ และน�ำเสนอผลการศึกษาเรื่องการ
ก�ำหนดเขตป่าเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีศักยภาพสามารถปลูกไม้สักเชิงพาณิชย์ โดยน�ำ
หลักการการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดเขตเศรษฐกิจ
ไม้สักเพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับภาครัฐที่จะให้การสนับสนุนต่อไป

ประโยชน์จากระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2558) ได้ศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการพันธบัตรป่าไม้ จากข้อมูลการศึกษาการประเมินมูลค่ารายรับแต่ละประเภทจาก
ระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ที่ต้องปลูกเพิ่มในการศึกษานี้อ้างอิงพื้นที่ที่ต้องมี
การปลูกป่าเพิม่ เพือ่ ให้ได้พนื้ ทีต่ ามเป้าหมายอีกประมาณ 26 ล้านไร่ โดยค�ำนวณพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
12

เนื้อหาในบทนี้อ้างอิงและสังเคราะห์มาจากผลงานวิจัยของอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2558) และปัญญาพร
ส�ำเร็จเฟื่องฟู และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2564)
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ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ จากข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้
102.1 ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 31.57 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังนั้น ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้อง
ฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ไม้ประมาณ 26 ล้านไร่ จึงจะบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 40 ของพืน้ ทีป่ ระเทศไทย
พืน้ ทีป่ า่ ไม้มศี กั ยภาพในการสร้างรายได้จากระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้ รวม 5 แหล่ง
ได้แก่
1) รายรับจากการท�ำไม้อย่างยั่งยืน
ประโยชน์ทางตรงทีไ่ ด้จากป่าไม้คอื การท�ำไม้เศรษฐกิจ (Timber Product) ซึง่ เป็น
การปลูกกล้าไม้และตัดไม้ตามอายุรอบตัด (Harvest Rotation) ให้เกิดเป็นการปลูกไม้เศรษฐกิจ
อย่างยัง่ ยืน เพือ่ น�ำเนือ้ ไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศ
และเพือ่ การส่งออก ส่วนการประเมินรายรับของป่าไม้ดา้ นไม้เศรษฐกิจนัน้ เป็นการประเมินจาก
การท�ำประโยชน์ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้เศรษฐกิจขนาด 26 ล้านไร่ ซึง่ ถูกก�ำหนดให้มกี ารปลูกป่าเพิม่ ปีละ
1.3 ล้านไร่ เป็นเวลา 20 ปี และให้มีรอบการตัดในปีที่ 7 ปีที่ 15 และ ปีที่ 20 (ดูรายละเอียด
การค�ำนวณในภาคผนวก ก)
ในการประเมินรายรับจากการขายเนื้อไม้นั้นใช้มูลค่าตลาด โดยอ้างอิงราคาไม้สัก
จากการศึกษาของ มณฑาทิพย์ โสมมีชัย และคณะ (2562) ปรับให้เป็นราคาไม้สัก ณ ปีฐาน
2558 โดยไม้สักอายุ 5 ปี มีราคา 2,834 บาทต่อลูกบาศก์เมตร จนถึงไม้สักอายุ 20 ปี มีราคา
8,387 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ในส่วนของการประเมินปริมาตรไม้การศึกษาใช้วิธีการค�ำนวณ
ตามการศึกษาของ ทศพร วัชรางกูร และคณะ (2554) (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) และ
น�ำปริมาตรมาคูณกับพื้นที่ป่าที่ปลูกเพิ่มปีละ 1.3 ล้านไร่ โดยเริ่มต้นการค�ำนวณมูลค่ารายรับ
จากการท�ำไม้อย่างยั่งยืน ณ ปีที่ 7 ปีที่ 15 และปีสุดท้ายปีที่ 20 (มูลค่าซาก หรือ Terminal
Value) เนื่องจากเป็นปีที่ต้นไม้มีความเหมาะสมที่จะตัดเนื้อไม้ไปจ�ำหน่ายและเพื่อเพิ่มพื้นที่
ให้ไม้สามารถเติบโตอย่างเต็มที่ ผลการค�ำนวณพบว่า มีมูลค่ารายรับจากการท�ำไม้อย่างยั่งยืน
ตลอด 20 ปี คิดเป็นเงิน 3,064,959 ล้านบาท13 คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value: PV)
เท่ากับ 1,769,097 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 5.1
13

ถึงแม้ข้อมูลราคาไม้จะเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2558 และข้อมูลต้นทุนก็ยังเป็นข้อมูลเก่าอยู่ แต่ถ้าข้อมูลรายรับและ
ต้นทุนไม่ถูกปรับค่าเงินเฟ้อพร้อมกันทั้งคู่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการค�ำนวณมูลค่าผลตอบแทนปัจจุบันสุทธิ
(NPV) หรืออัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มากนัก ท�ำให้ผลการศึกษาความคุ้มค่านี้ยังคงมีความเป็นปัจจุบัน
อยู่พอสมควร

100

12,596
89,265
2,856

3. รายรับจากผู้ใช้น�้ำรายใหญ่

4. ประโยชน์จากการป้องกันน�้ำท่วมและภัยแล้ง

5. รายรับจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

101
100,602
271,026
260,672
158,047
863,842

2. ต้นทุนการดูแลรักษาป่า

3. ต้นทุนการท�ำไม้

4.ต้นทุนค่าขนส่งไม้

5. ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการใช้ที่ดินปลูกป่า

รวมมูลค่าต้นทุน

0

0

23,452

18,512

0

0

0

4,940

7,039

192

6,000

847

ปีที่ 1

0

23,826

17,586

0

0

1,300

4,940

7,058

192

6,000

847

97

ปีที่ 2

0

23,901

16,661

0

0

2,300

4,940

7,129

192

6,000

847

198

ปีที่ 3

0

23,975

15,735

0

0

3,300

4,940

7,222

192

6,000

847

311

ปีที่ 4

0

24,050

14,810

0

0

4,300

4,940

7,686

192

6,000

847

498

ปีที่ 5

0

24,124

13,884

0

0

5,300

4,940

7,686

192

6,000

847

686

ปีที่ 6

สมมติฐาน
ระยะเวลาการปลูก 		 20 ปี
ปีฐาน (Base Year) 		 2558
อัตราคิดลดที่แท้จริง (Real Discount Rate) 		 3.00 %
รอบการตัดฟัน (Harvest Rotation Period) ปีที่ 7 ปีที่ 15 และปีที่ 20

1,934,833 - 16,413 - 16,769 - 16,772 - 16,753 -16,682 - 16,438

1,349,701

194,376

445,975

463,691

146,860

98,800

3,284,534

3,840

120,000

16,993

27,834

3,064,959

มูลค่าทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์				
มูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value: NPV)
1,028,380 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) 		
20.41 %
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C) 		
2.19
									

มูลค่าสุทธิ

73,495

1. ต้นทุนการปลูกป่า

ต้นทุนการด�ำเนินงานป่าเศรษฐกิจ (ล้านบาท)

1,923,274

18,407

2. มูลค่าคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้

รวมมูลค่าประโยชน์

1,769,097

มูลค่าปัจจุบัน ณ 2558

1. รายรับจากการท�ำไม้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ (ล้านบาท)

รายการ

ตารางที่ 5.1 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนในการปลูกป่า

- 3,644

35,337

12,958

5,645

5,870

5,924

4,940

31,693

192

6,000

847

799

23,905

ปีที่ 7

- 3,147

34,734

11,107

5,645

5,870

6,548

4,940

31,889

192

6,000

847

932

23,905

ปีที่ 8

- 2,173

34,734

11,107

5,645

5,870

7,172

4,940

32,561

192

6,000

847

1,085

23,905

ปีที่ 9

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

32,875

รวมมูลค่าประโยชน์

102
7,796
5,870
5,645
10,182
34,432
- 1,558

2. ต้นทุนการดูแลรักษาป่า

4. ต้นทุนค่าขนส่งไม้

5. ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการใช้ที่ดินปลูกป่า

รวมมูลค่าต้นทุน

มูลค่าสุทธิ

3. ต้นทุนการท�ำไม้

- 467

34,131

9,256

5,645

5,870

8,420

4,940

33,664

192

6,000

847

1,408

23,905

ปีที่ 11

267

33,829

8,330

5,645

5,870

9,044

4,940

34,096

192

6,000

847

1,624

23,905

ปีที่ 12

2,394

33,528

7,405

5,645

5,870

9,668

4,940

35,922

192

6,000

847

1,803

23,905

ปีที่ 13

3,744

33,226

6,479

5,645

5,870

10,292

4,940

36,970

192

6,000

847

2,064

23,905

ปีที่ 14

93,338

65,166

5,554

21,452

22,304

10,916

4,940

158,504

192

6,000

847

2,170

144,416

ปีที่ 15

94,891

64,240

4,628

21,452

22,304

10,916

4,940

159,131

192

6,000

847

2,284

144,416

ปีที่ 16

96,942

63,314

3,702

21,452

22,304

10,916

4,940

160,257

192

6,000

847

2,447

144,416

ปีที่ 17

98,598

62,389

2,777

21,452

22,304

10,916

4,940

160,987

192

6,000

847

2,579

144,416

ปีที่ 18

100,753

61,463

1,851

21,452

22,304

10,916

4,940

162,216

192

6,000

847

2,719

144,416

ปีที่ 19

1,554,721

615,549

926

293,553

305,214

10,916

4,940

2,170,269

192

6,000

847

2,868

2,151,636

ปีที่ 20

		 หิมพานต์ และคณะ (2561) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)

ทีม่ า: ค�ำนวณโดยผูเ้ ขียน ปรับปรุงจาก อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2558), อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ (2558), มณฑาทิพย์ โสมมีชยั และคณะ (2562), ทศพร วัชรางกูร และคณะ (2554), วรพรรณ

4,940

1. ต้นทุนการปลูกป่า

ต้นทุนการด�ำเนินงานป่าเศรษฐกิจ (ล้านบาท)

192

6,000

5. รายรับจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

4. ประโยชน์จากการป้องกันน�้ำท่วมและภัยแล้ง

847

1,261

2. มูลค่าคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้

3. รายรับจากผู้ใช้น�้ำรายใหญ่

23,905

ปีที่ 10

1. รายรับจากการท�ำไม้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ (ล้านบาท)

รายการ

ตารางที่ 5.1 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนในการปลูกป่า (ต่อ)

บทที่ 5 ความคุ้มค่าการลงทุนในป่าเศรษฐกิจ

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

2) มูลค่าคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้
ป่าไม้มีบทบาทส�ำคัญในการเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านทาง
กระบวนการสังเคราะห์แสงของใบ และสะสมคาร์บอนไว้ในมวลชีวภาพทัง้ ในส่วนทีอ่ ยูเ่ หนือดิน
(ล�ำต้น กิ่ง และใบ) และส่วนที่อยู่ใต้ดิน (ราก) ถ้าป่าถูกท�ำลายหรือท�ำให้เสื่อมโทรม รวมถึง
ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่เพาะปลูกจะท�ำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปลดปล่อยสู่
ชั้นบรรยากาศมากขึ้น จากการประเมินปริมาณการปล่อยคาร์บอนเนื่องจากการที่ป่าของ
ประเทศไทยถูกท�ำลายจนส่งผลท�ำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงในช่วง ปี พ.ศ. 2543-2548 โดยใช้
ข้ อ มู ล มวลชี ว ภาพเฉลี่ ย ของป่ า ทุ ก ชนิ ด โดยไม่ จ� ำ แนกชนิ ด ป่ า มี ป ริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 64.68 ล้านตันต่อปี (ลดาวัลย์ พวงจิตร และคณะ, 2553) ทั้ง
ยังมีข้อมูลการศึกษายืนยันว่าป่าไม้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนซึ่งมีอยู่มากกว่าร้อยละ 47
ของคาร์บอนที่พบในชั้นบรรยากาศ ดังนั้น การอนุรักษ์ป่าไม้จึงเป็นการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การค�ำนวณมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนใช้หลักการการค�ำนวณรายรับจากการขาย
คาร์บอนเครดิต14 ภาคป่าไม้ โดยอ้างอิงและดัดแปลงจากการศึกษาของวรพรรณ หิมพานต์
และคณะ (2561) ที่ได้ค�ำนวณปริมาณมวลชีวภาพส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ ได้แก่ ล�ำต้น ราก กิ่ง
ก้าน และใบของสวนป่าสักชั้นอายุต่าง ๆ โดยใช้สมการแอลโลเมตริก ซึ่งไม้สักจะดูดซับอากาศ
ไว้ในมวลชีวภาพผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง และกักเก็บคาร์บอนไว้ในเนื้อไม้ทั้งส่วนที่
อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมด ได้แก่ ล�ำต้น กิ่ง ใบ ปริมาณล�ำต้นรวมเปลือก และในส่วนมวลชีวภาพ
ของราก โดยการค�ำนวณการกักเก็บคาร์บอนของต้นสักจากปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้ได้
น�ำมาค�ำนวณปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพในอัตราค่าประมาณร้อยละ 47 ของ
ค่ามวลชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)

14

คาร์บอนเครดิต คือ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงได้ และเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่มีเอกสารสิทธิรับรอง
หรือใบอนุญาตการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

103

บทที่ 5 ความคุ้มค่าการลงทุนในป่าเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามการค�ำนวณการกักเก็บคาร์บอนของต้นสักเป็นค�ำนวณตามน�ำ้ หนักมวล
ชีวภาพส่วนต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนวณมูลค่าการกักเก็บคาร์บอน
เฉพาะที่เป็นมูลค่าส่วนเพิ่มในแต่ละปีของการปลูกสักเพื่อมิให้เป็นการนับที่ซ�้ำซ้อนกับมูลค่า
ของปีกอ่ น ๆ เมือ่ ได้มลู ค่าการกักเก็บคาร์บอนส่วนเพิม่ รายปีแล้วจึงน�ำมาคูณกับพืน้ ทีป่ ลูกรายปี
โดยจะเริม่ ค�ำนวณมูลค่าคาร์บอนตัง้ แต่ปที ี่ 2 เป็นต้นไป ณ ราคาคาร์บอนเครดิต 5 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อตันคาร์บอน อัตราแลกเปลี่ยน 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (ดูรายละเอียดการค�ำนวณใน
ภาคผนวก ข1 และ ข2) ผลการค�ำนวณพบว่าการปลูกป่าเศรษฐกิจสามารถสร้างประโยชน์
ในรูปมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนตลอด 20 ปี คิดเป็นเงิน 27,834 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
(Present Value: PV) เท่ากับ 18,407 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 5.1 ข้างต้น
3) รายรับจากผู้ใช้น�้ำรายใหญ่
ปริมาณการใช้น�้ำในภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนมีแนวโน้มความต้องการ
เพิ่มมากขึ้นทุกปี ท�ำให้องค์กรผู้จัดหาน�้ำต้องการน�้ำดิบสะอาดเพื่อน�ำมาผลิตน�้ำใช้ให้กับภาค
อุตสาหกรรมและภาคประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร ในบริเวณ
ทีป่ า่ ไม้มคี วามสมบูรณ์ ต้นไม้และอินทรียวัตถุจากต้นไม้จะช่วยปรับโครงสร้างของดินให้มรี พู รุน
ซึ่งสามารถเก็บกักน�้ำได้ดี และน�้ำที่เก็บกักไว้นี้จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยสู่ชั้นน�้ำใต้ดิน ซึ่งท�ำให้
ป่าไม้เปรียบเสมือนฟองน�้ำหรืออ่างเก็บน�้ำธรรมชาติที่สะสมน�้ำเอาไว้แล้วระบายลงสู่แหล่งน�้ำ
ล�ำธารท�ำให้มีน�้ำไหลอย่างสม�่ำเสมอตลอดปี และสามารถท�ำให้สังคมมีน�้ำใช้ได้ทุกฤดูกาล
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ดังนั้น แนวคิดในการน�ำรายรับจากผู้ใช้น�้ำรายใหญ่ท่ีมีปริมาณการใช้น�้ำ
จ�ำนวนมากในแต่ละปีมาค�ำนวณเป็นส่วนหนึ่งของรายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ จึงมีความ
สมเหตุสมผลตามหลักการการจ่ายค่าตอบแทนคืนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem
Services: PES) ดังที่กล่าวในบทก่อน
การค�ำนวณรายรับจากผู้ใช้น�้ำรายใหญ่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
(1) รายรับจากผู้ใช้น�้ำรายใหญ่ภาคอุตสาหกรรม จากการศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย
ปริมาณการใช้น้�ำของบริษัทอีสวอเตอร์ และบริษัทประปาปทุมธานีที่ให้บริการน�้ำแก่โรงงาน
อุตสาหกรรม ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ปริมาณการใช้นำ�้ เท่ากับ 193 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เมือ่ จัดเก็บค่า
ดูแลป่าเพือ่ รักษาต้นน�ำ้ ทีเ่ ป็นแหล่งน�ำ้ ดิบให้มปี ริมาณและคุณภาพน�ำ้ ทีเ่ หมาะสมเท่ากับ 2 บาท
ต่อหน่วย จะคิดเป็นมูลค่ารายได้จากผู้ใช้น�้ำภาคอุตสาหกรรม เท่ากับ 386 ล้านบาทต่อปี
(2) รายรับจากผู้ใช้น�้ำรายใหญ่ภาคประชาชน โดยใช้ค่าเฉลี่ยจากปริมาณการใช้น�้ำ
ของการประปาภูมิภาคและการประปานครหลวง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,154 ล้านลูกบาศก์
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เมตรต่อปี เมื่อจัดเก็บค่าดูแลป่าเพื่อรักษาต้นน�้ำที่เป็นแหล่งน�้ำดิบให้มีปริมาณและคุณภาพ
น�้ำที่เหมาะสมเท่ากับ 1 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ารายได้จากผู้ใช้น�้ำภาคประชาชน เท่ากับ
2,154 ล้านบาทต่อปี
ผลการค� ำ นวณรายรั บ รวมจากผู ้ ใ ช้ น�้ ำ รายใหญ่ ทั้ ง ภาคอุ ต สาหกรรมและภาค
ประชาชน เท่ากับ 2,540 ล้านบาทต่อปี ซึง่ ในการศึกษานีค้ ำ� นวณการจัดเก็บรายได้จากผูใ้ ช้นำ�้
รายใหญ่เฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่น�้ำมีค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจเท่านั้น (ระยะเวลา 4 เดือน)
จึงคิดเป็นมูลค่ารายรับจากผู้ใช้น�้ำ เท่ากับ 847 ล้านบาทต่อปี หรือเป็นรายรับรวมตลอดระยะ
เวลาของโครงการ 20 ปี เท่ากับ 16,933 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value:
PV) เท่ากับ 12,596 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 5.1 ข้างต้น
4) ประโยชน์จากการป้องกันปัญหาน�้ำท่วมและภัยแล้ง
ปัญหาการขาดแคลนน�้ำของประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากมีจ�ำนวน
อ่างเก็บน�้ำไม่เพียงพอที่จะเก็บกักน�้ำให้ได้ปริมาณตามความต้องการใช้น�้ำ ปริมาณน�้ำไหล
เข้าอ่างน้อยกว่าปกติ รวมทั้งการใช้น�้ำที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมี
สาเหตุจากการที่ฝนทิ้งช่วงอีกด้วย ปัญหาภัยแล้งนี้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนและสร้างความเสียหายต่อการเกษตร ส่วนปัญหาน�้ำท่วมและอุทกภัยก็สร้าง
ความเสียหายในแต่ละปีเป็นจ�ำนวนมหาศาล และพบว่าความเสียหายจากน�้ำท่วมและอุทกภัย
มีแนวโน้มสูงขึ้น แม้ภาครัฐจะมีแนวทางในการจัดการปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่มี
การก�ำหนดมาตรการให้เป็นแนวทางทีช่ ดั เจนในแต่ละปี ส่วนใหญ่การด�ำเนินการของรัฐเป็นไป
ในรูปของการเฝ้าระวัง การกระจายข่าวแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วมน�้ำแล้ง และ
การให้ความช่วยเหลือเมื่อประชาชนได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วมน�้ำแล้ง ซึ่งการด�ำเนินการ
ดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
การลดลงของพื้นที่ป่าที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ ส่งผลให้ความสามารถ
ในการดูดซับน�้ำของป่า การคายน�้ำของต้นไม้ การระเหยของน�้ำจากดิน และความสามารถ
ในการดูดซึมน�้ำของดินในป่าโดยผ่านระบบรากของต้นไม้ลดลง นอกจากนั้น การสูญเสียน�้ำ
จากการระเหยในพืน้ ทีป่ า่ จะน้อยกว่าการสูญเสียน�ำ้ จากการระเหยในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มตี น้ ไม้ปกคลุม
ท� ำ ให้ พื้ น ที่ ที่ ป กคลุ ม ด้ ว ยต้ น ไม้ อ ย่ า งหนาแน่ น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสมดุ ล ของวั ฏ จั ก รน�้ ำ
เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ การตัดไม้ทำ� ลายป่าจึงจะน�ำไปสูค่ วามเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ ของปัญหาน�ำ้ ท่วม
และภัยแล้ง แต่หากมีการเพิ่มพื้นที่ป่าและอนุรักษ์ป่าก็จะส่งผลไปถึงการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
ซึง่ จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากปัญหาน�ำ้ ท่วมและภัยแล้งทีก่ อ่ ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวติ
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ทรัพย์สิน และความเสียหายภาคการเกษตรได้เป็นอย่างดี ที่ส�ำคัญคือเป็นการแก้ที่ต้นตอ
ของปัญหา ดังนัน้ หากมีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพือ่ สนับสนุนการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ การอนุรกั ษ์
ป่าไม้และพื้นที่ต้นน�้ำเพื่อให้ป่าช่วยชะลอการไหลของน�้ำแล้ว ก็จะสามารถลดความเสียหาย
ที่เกิดจากปัญหาน�้ำท่วมและภัยแล้งและประหยัดค่าใช้จ่ายประจ�ำปีที่รัฐบาลต้องจ่ายเป็น
ค่าชดเชยได้
จากการประเมินมูลค่ารายจ่ายของแผ่นดินด้านการป้องกันปัญหาน�้ำท่วมและ
ภัยแล้ง อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณของภาครัฐในการป้องกันและบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในการจัดท�ำโครงการขุดลอกคูคลองและการก่อสร้างทางระบายน�้ำ จากเอกสาร
งบประมาณประจ�ำปี 2550-2554 ของส�ำนักงบประมาณ พบว่ามีค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจ�ำปีเท่ากับ 30,000 ล้านบาทต่อปี การศึกษานี้ก�ำหนดให้การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จะสามารถ
ลดความเสียหายที่เกิดจากปัญหาน�้ำท่วมภัยแล้งและประหยัดค่าใช้จ่ายประจ�ำปีที่รัฐบาล
ต้องจ่ายเป็นค่าชดเชยได้ประมาณร้อยละ 20 ของงบประมาณปกติดา้ นการป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน�ำ้ ท่วมและภัยแล้ง คิดเป็นมูลค่าประโยชน์เท่ากับการประหยัดงบประมาณในการป้องกัน
น�้ำท่วมและภัยแล้วเท่ากับ 6,000 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าการประหยัดงบประมาณ
แผ่นดินรวม 20 ปี เท่ากับ 120,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value: PV)
เท่ากับ 89,265 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 5.1 ข้างต้น
5) รายรับจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
พื้ น ที่ป ่าสามารถพัฒ นาเป็นแหล่ง พักผ่อนหย่อนใจได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี
ความสงบ ร่มเย็น อากาศบริสุทธิ์ และมีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดให้
พื้นที่ป่าที่มีทิวทัศน์สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส�ำหรับประชาชน เช่น พื้นที่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน และสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจในป่า ซึง่ นับวันความส�ำคัญของป่าทีจ่ ะใช้เป็น
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของประชาชนก็มมี ากขึน้ และถือว่าเป็นประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้ที่
มีความส�ำคัญอย่างหนึ่งด้วย และสามารถสร้างรายได้ให้ภาครัฐปีละหลายล้านบาท
ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า และวนอุทยาน ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 ประมาณ 480 ล้านบาทต่อปี15 โดยจัดเก็บ
จากค่าธรรมเนียม ค่าทีพ่ กั และค่าบริการซึง่ รวมถึงค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติ ดังนัน้ การศึกษานี้
จึงรวมรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าไม้เป็นประโยชน์ส�ำคัญอย่างหนึ่งของป่าไม้ ปัจจุบัน
15

ค่าเฉลี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวรายปีจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ.ศ. 2550–2554
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พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์มกี ารจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าพืน้ ที่ ดังนั้นการศึกษานีจ้ ึงค�ำนวณประโยชน์
ด้านสันทนาการของพื้นที่ป่าไม้จากมูลค่ารายรับจากค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่อุทยาน
แม้วา่ การประเมินมูลค่ารายรับจากการท่องเทีย่ วโดยอ้างอิงรายรับทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ
จัดเก็บได้ในแต่ละปี จะมีค่าเฉลี่ยรายรับในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 เท่ากับ 480 ล้านบาท
ต่อปีก็ตาม แต่การศึกษานี้ค�ำนวณประโยชน์จากการท่องเที่ยวในแต่ละปีเพียงร้อยละ 40 ของ
รายรับรวมเท่านัน้ เนือ่ งจากการค�ำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจจ�ำเป็นต้องหักต้นทุนการด�ำเนินการ
และการจัดการท่องเที่ยวไปเพื่อให้ได้มูลค่าสุทธิ โดยประมาณการต้นทุนอยู่ที่ร้อยละ 60 ของ
รายได้ทงั้ หมด ดังนัน้ มูลค่ารายรับจากการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศจึงมีคา่ เท่ากับ 192 ล้านบาทต่อปี
หรือคิดเป็นมูลค่ารายรับจากการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศตลอดระยะเวลาของโครงการ 20 ปี เท่ากับ
3,840 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value: PV) เท่ากับ 2,856 ล้านบาท ดังแสดง
ในตารางที่ 5.1 ข้างต้น

ต้นทุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ
การประมาณมูลค่าต้นทุนในการฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารรักษาทรัพยากรป่าไม้
ให้ได้ตามเป้าหมายพืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศเป็นส่วนหนึง่ ของการค�ำนวณผลตอบแทนการลงทุน
ในการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ โดยการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนค�ำนึงถึงความคุม้ ค่าไม่เพียงทางการ
เงินเท่านั้น แต่การค�ำนวณต้นทุนการฟื้นฟูป่าจะค�ำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วย
ดังนั้น การค�ำนวณจะอาศัยแนวคิดต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Cost) ที่ครอบคลุม
ต้นทุนทั้งหมดอันเกิดขึ้นในการด�ำเนินการฟื้นฟูป่า ทั้งที่จ่ายจริงเป็นตัวเงิน และต้นทุนค่า
เสียโอกาส (Opportunity Cost)16 ที่เกิดขึ้นจากการใช้ที่ดินในการปลูกและฟื้นฟูป่า ดังนั้น
การค�ำนวณมูลค่าต้นทุนการฟื้นฟูป่าจึงประกอบด้วย
1) ต้นทุนการปลูกป่า
การลงทุนปลูกป่าเพิ่มเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ตลอดระยะเวลา 20 ปี
โดยให้มกี ารปลูกป่าเพิม่ ปีละ 1.3 ล้านไร่ รวมพืน้ ทีป่ า่ ปลูกเพิม่ จ�ำนวน 26 ล้านไร่ ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ย
ในการปลูกเท่ากับ 3,800 บาทต่อไร่ ผลการค�ำนวณพบว่ามีมูลค่าต้นทุนการปลูกป่าตลอด
16

ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเลือกท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วส่งผลให้ไม่สามารถ
ท�ำอีกสิ่งหนึ่งได้ เช่น การน�ำที่ดินมาใช้ปลูกป่าเกิดค่าเสียโอกาสของที่ดินจากการที่ไม่น�ำที่ดินไปใช้ประโยชน์
ด้านอื่น เช่น ท�ำการเกษตร ที่อยู่อาศัย ฯลฯ
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ระยะเวลา 20 ปี เท่ากับ 98,800 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั (Present Value: PV) เท่ากับ
73,495 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 5.1 ข้างต้น
2) ต้นทุนการดูแลรักษาป่า
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาป่าหลังจากการปลูกป่า เช่น ต้นทุนในการจัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาป่า จนถึงเวลาที่ต้นไม้มีความเหมาะสมที่จะตัดเพื่อน�ำ
เนือ้ ไม้ไปจ�ำหน่าย (ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 ปี) ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษา
ป่าหลังจากปลูกแล้ว 1 ปี ประกอบด้วย
ปีที่ 2 - 6 มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เท่ากับ 1,000 บาทต่อไร่ต่อปี
ปีที่ 7 - 15 มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เท่ากับ 480 บาทต่อไร่ต่อปี
ดังนั้น ตลอดระยะเวลาโครงการ 20 ปี จะมีต้นทุนการดูแลรักษาป่าเท่ากับ
146,860 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value: PV) เท่ากับ 100,602 ล้านบาท
ดังแสดงในตารางที่ 5.1 ข้างต้น
3) ต้นทุนการท�ำไม้
ในส่วนของต้นทุนการท�ำไม้ตลอดอายุโครงการระยะเวลา 20 โดยให้มีการปลูกป่า
เพิ่มขึ้นปีละ 1.3 ล้านไร่จนครบ 26 ล้านไร่ในปีที่ 20 ต้องมีรอบการตัดขยายระยะ (Harvest
Rotation) ครัง้ แรกในปีที่ 7 จ�ำนวน 100 ต้นต่อไร่ (จากทีแ่ รกปลูก 200 ต้นต่อไร่) เพือ่ ให้ตน้
สักในพื้นที่ได้เจริญเติบโตเต็มที่ ลดการแก่งแย่งธาตุอาหารของไม้ คิดเป็นต้นทุนการท�ำไม้
เท่ากับ 5,870 ล้านบาทต่อปี ต่อมาในปีที่ 15 จะมีรอบการตัดขยายครั้งที่สองอีกคิดเป็นมูลค่า
16,435 ล้านบาทต่อปี จึงท�ำให้ตน้ ทุนการท�ำไม้ของปีที่ 15 มีตน้ ทุนรวมเท่ากับ 22,304 ล้านบาท
ต่อปี และในปีที่ 20 จะมีการตัดไม้ทั้งหมดที่เจริญเติบโตเต็มที่ จึงท�ำให้มีต้นทุนในปีที่ 20
(มูลค่าซาก หรือ Terminal Value) เท่ากับ 305,214 ล้านบาท การศึกษาก�ำหนดค่าใช้จ่าย
ในการท�ำไม้เฉลี่ยเท่ากับ 903 บาทต่อลูกบาศก์เมตร อ้างอิงจาก ทศพร วัชรางกูร และคณะ
(2558) เนือ่ งจากเป็นการเฉลีย่ ต้นทุนการท�ำไม้ตลอดอายุโครงการ 20 ปี ผลการค�ำนวณพบว่า
ตลอดอายุโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ 20 ปีจะมีต้นทุนการท�ำไม้รวมตลอดอายุโครงการเท่ากับ
463,691 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value: PV) เท่ากับ 271,026 ล้านบาท
ดังแสดงในตารางที่ 5.1 ข้างต้น
อนึ่ง ในความเป็นจริง เมื่อมีการปลูกป่าเศรษฐกิจครบปีที่ 20 การท�ำป่าไม้ที่ยั่งยืน
จะไม่มกี ารตัดไม้ทงั้ หมดออกจากพืน้ ทีโ่ ครงการ และยังคงให้มกี ารทยอยตัดไม้ตามรอบการตัด
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ตามอายุของไม้และมีการทยอยปลูกไม้ใหม่ทดแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว แต่ส�ำหรับการ
ค�ำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจของต้นไม้ทคี่ งเหลือในปีสดุ ท้ายปีที่ 20 (มูลค่าซาก หรือ Terminal
Value) จ�ำเป็นต้องน�ำต้นทุนการท�ำไม้มาหักลบออกจากรายรับของการขายไม้ด้วยเพื่อให้ได้
มูลค่าสุทธิหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของปริมาตรไม้ที่คงเหลือในปีที่ 20
4) ต้นทุนค่าขนส่งไม้
เนื่องจากการค�ำนวณมูลค่าประโยชน์ของเนื้อไม้จากการขายไม้การศึกษานี้ได้ใช้
ราคาไม้ที่มีการซื้อขายที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ในการค�ำนวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
จากการลงทุนปลูกป่าจึงจ�ำเป็นต้องหักลบต้นทุนการขนส่งไม้จากจังหวัดต่าง ๆ มายังจุดทีม่ กี าร
ซือ้ ขายไม้ดว้ ย (กรุงเทพมหานคร) โดยการศึกษาสมมติให้ไม้ตอ้ งมีการขนส่งจากจังหวัดต่าง ๆ
มาขายที่กรุงเทพมหานคร โดยต้นทุนค่าขนส่งจะค�ำนวณเมื่อมีรอบการตัดฟันไม้ในปีที่ 7
ปีที่ 15 และปีที่ 20 โดยการศึกษาได้ประเมินระยะทางเฉลี่ยการขนส่งไม้จาก 74 จังหวัด
ถึงกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางเฉลีย่ 450 กิโลเมตร เมือ่ อ้างอิงราคาค่าขนส่งจากการสมาคม
ทางหลวงแห่งประเทศไทยทีเ่ ป็นการขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีนำ�้ หนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
ภูมิประเทศเป็นผิวราบผิวทางลาดยาง การจราจรปกติ ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล)
ที่อ�ำเภอเมืองอยู่ในช่วง 23.00-23.99 บาทต่อลิตร ณ พ.ศ. 2558 ท�ำให้ต้นทุนค่าขนส่งไม้
มีค่าเท่ากับ 1.93 บาทต่อลูกบาศก์เมตรต่อกิโลเมตร ผลการค�ำนวณพบว่า ตลอดอายุโครงการ
ปลูกไม้เศรษฐกิจ 20 ปีจะมีต้นทุนค่าขนส่งไม้เท่ากับ 445,975 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
(Present Value: PV) เท่ากับ 260,672 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 5.1 ข้างต้น
5) ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการใช้ที่ดินปลูกป่า
เนือ่ งจากการปลูกป่าเศรษฐกิจท�ำให้ประเทศไม่สามารถน�ำทีด่ นิ พืน้ ทีข่ นาด 26 ล้านไร่
ไปใช้ประโยชน์ดา้ นอืน่ ได้ เช่น การท�ำการเกษตร เป็นต้น ดังนัน้ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของการปลูกไม้จึงต้องน�ำต้นทุนค่าที่ดิน หรือที่เรียกว่าค่าเสียโอกาสของที่ดินมาหักลบออก
จากรายรับด้วย ส�ำหรับการประเมินค่าเสียโอกาสของที่ดินการศึกษานี้ใช้หลักการค่าเช่าที่ดิน
ที่ใช้ในการปลูกป่าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยตลอดอายุโครงการ โดยเปรียบค่าเช่นที่ดิน
เป็นเสมือนค่าเสียโอกาสของพื้นที่ที่น�ำมาใช้ในการปลูกป่าแทนที่จะใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์
ในการอื่น โดยอ้างอิงดัดแปลงวิธีการค�ำนวณค่าเช่าจากการค�ำนวณมูลค่าที่ดินจากค่าเช่าของ
Rasmussen (2010)
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		 เมื่อ		
				
				

Land rent = Land value × ij
Land value หมายถึง มูลค่าของที่ดิน
Land rent
หมายถึง ค่าเช่าที่ดิน
ij		
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตลาด

ข้อมูลราคาทีด่ นิ ใช้ราคาประเมินทุนสินทรัพย์ทดี่ นิ เป็นมูลค่าของทีด่ นิ (Land Value)
และใช้อตั ราดอกเบีย้ เงินฝาก ร้อยละ 3 ในการค�ำนวณค่าเช่ารายปีของแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ ราคาทีด่ นิ
แต่ละภูมิภาคใช้ข้อมูลจากบัญชีก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ปี พ.ศ. 2562 สามารถน�ำมาหาค่าเช่าเฉลี่ยรายปีของ
ทัง้ 3 ภาค ยกเว้นภาคกลาง เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีภ่ าคกลางเน้นการปลูกข้าวเป็นหลัก (ดังตาราง
ที่ 5.2) จากการค�ำนวณพบว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการใช้ที่ดินในการปลูกป่า อ้างอิงจาก
ค่าเช่าที่ดินเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 712 บาทต่อไร่ต่อปี คิดเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการใช้ที่ดิน
ในการปลูกป่าตลอดโครงการเท่ากับ 194,376 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั (Present Value:
PV) เท่ากับ 158,047 ล้านบาท (ดังแสดงในตารางที่ 5.1 ข้างต้น)
ตารางที่ 5.2 ราคาประเมินเฉลี่ยและค่าเช่าเฉลี่ยรายปี
ภาค

จ�ำนวนเขต

ราคาประเมินเฉลี่ย
(บาท/ตารางวา)

ราคาประเมินเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ค่าเช่าเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

เหนือ

1,325

680

272,687

818

ใต้

1,074

689

275,505

827

ตะวันออกเฉียงเหนือ

2,196

409

163,527

491

ค่าเฉลี่ย

712

ที่มา: ปัญญาพร ส�ำเร็จเฟื่องฟู และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2564)
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การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
การศึกษามูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของป่าไม้ เป็นการศึกษาเพื่อการ
ตัดสินใจทางสังคมและเศรษฐกิจ ท�ำโดยการประเมินมูลค่าประโยชน์ในรูปแบบรายรับต่าง ๆ
จากระบบนิเวศป่าไม้ หักลบด้วยต้นทุนการปลูก ต้นทุนการดูแลป่า ต้นทุนค่าขนส่งไม้ และที่
ส�ำคัญคือค่าเสียโอกาสของที่ดินที่น�ำมาปลูกป่าเศรษฐกิจ โดยก�ำหนดเงื่อนไขการค�ำนวณ ดังนี้
- ระยะเวลาปลูกป่าและดูแลรักษาตลอดช่วงอายุโครงการ 20 ปี
- มีการปลูกป่ารวมทั้งสิ้น 26 ล้านไร่ โดยก�ำหนดให้ปลูกปีละ 1.3 ล้านไร่
- มีรอบการตัดฟันในปีที่ 7 ปีที่ 15 และปีที่ 20
- อัตราคิดลดที่แท้จริง (Real Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 3.00
- ใช้ราคาคงที่ (Constant Price) โดยก�ำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีฐานของ
		 การค�ำนวณ (100=2558)
จากการค� ำ นวณพบว่ า การปลู ก ป่ า เศรษฐกิ จ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 26 ล้ า นไร่ ข อง
ประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าตามเป้าหมาย สามารถสร้างประโยชน์ในรูปมูลค่า
ของรายรับจากระบบนิเวศป่าไม้ตลอดอายุโครงการ 20 ปี เท่ากับ 3,233,565 ล้านบาท
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value: PV) เท่ากับ 1,892,222 ล้านบาท มีต้นทุนรวม
ตลอด 20 ปีเท่ากับ 1,349,701 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value: PV) เท่ากับ
863,842 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันสุทธิทางเศรษฐศาสตร์ของการฟื้นฟูป่าไม้ขนาดพื้นที่
26 ล้านไร่ ในระยะเวลา 20 ปี ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่ากับ 1,028,380 ล้านบาท
มีอัตราผลตอบแทนภายในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return: EIRR)
ร้อยละ 20.41 ซึ่งสูงกว่าอัตราคิดลดที่แท้จริง (Real Discount Rate) ที่ประมาณร้อยละ 3.00
และมีค่า B/C เท่ากับ 2.19 (ดังตารางที่ 5.1 ข้างต้น) ซึ่งสรุปได้ว่า การลงทุนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
ขนาด 26 ล้านไร่ ตลอดช่วงเวลา 20 ปี ด้วยกลไกพันธบัตรป่าไม้เป็นวิธีหนึ่งที่มีความคุ้มค่า
การลงทุน สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าค่าเสียโอกาสของต้นทุนทั้งหมด
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การก�ำหนดเขตป่าไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย
จากการค�ำนวณผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ข้างต้น
ซึ่งแสดงถึงความคุ้มค่าทางการเงินเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินกลไกพันธบัตรป่าไม้ที่จ�ำเป็น
ต้องมีการบริหารรายรับรายจ่ายให้เพียงพอตลอดอายุการด�ำเนินงาน นอกจากการปลูกป่า
เศรษฐกิจในพืน้ ทีข่ องรัฐเนือ้ ทีป่ ระมาณ 26 ล้านไร่ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศแล้ว การลงทุนด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจในทีด่ นิ ส่วนบุคคล หรือทีเ่ รียกว่าทีด่ นิ
เอกสารสิทธิก์ ม็ คี วามเหมาะสมเช่นกัน เพราะการปลูกป่าเศรษฐกิจเป็นกิจกรรมหนึง่ ทีส่ ามารถ
สร้างผลตอบแทนให้เจ้าของที่ดินหรือนักลงทุนได้
ในส่วนของการลงทุนปลูกป่าเศรษฐกิจนั้น นอกจากจะเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคล
ของนักลงทุนหรือเจ้าของที่ดินแต่ละรายแล้ว ภาครัฐเองยังสามารถเข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจของเอกชนได้ในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การรับรองไม้และแหล่ง
ที่มาของไม้ (Certification) ว่าเป็นไม้ที่ปลูกเพื่อการพาณิชย์และให้สามารถน�ำไม้ไปค้าขาย
ในตลาดหรือส่งออกไปต่างประเทศได้ การอ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่งไม้ การสนับสนุน
ธุรกิจแปรรูปไม้ การจัดตั้งตลาดกลางเพื่อซื้อขายไม้ เป็นต้น การด�ำเนินการของรัฐบาล
ในลักษณะดังกล่าวมีความจ�ำเป็นต้องก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจไม้เศรษฐกิจ
ซึ่ ง อาจเรี ย กว่ า พื้ น ที่ เ ป้ า หมายนี้ ว ่ า เขตเศรษฐกิ จ ไม้ สั ก ของประเทศไทย เนื่ อ งจากได้ มี
การก�ำหนดให้ไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพของประเทศไทยซึ่งมีดินและภูมิประเทศ
เหมาะสมกับการปลูกไม้ดังกล่าว ทั้งนี้จะเห็นได้จากช่วงที่มีการท�ำสัมปทานป่าไม้ว่าไม้สัก
ของไทยมีคณ
ุ ภาพสูงและเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดต่างประเทศ ดังนัน้ การก�ำหนดเขตเศรษฐกิจ
ไม้สักจึงมีความจ�ำเป็นส�ำหรับการให้การสนับสนุนหรือการให้บริการของรัฐเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
ไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย
นอกเขตป่าของประเทศไทยมีหลายพื้นที่ทมี่ ศี ักยภาพสามารถปลูกไม้สกั ได้ แต่การ
ปลูกไม้สักเชิงพาณิชย์ยังไม่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากไม้สักเป็นไม้ที่มีรอบตัดฟันอย่างน้อย
20 ปี (Sommeechai et al., 2019) ซึ่งเกษตรกรหรือนักลงทุนรับรู้ถึงรายได้ซึ่งก่อให้เกิด
ค่าเสียโอกาสของทีด่ นิ เมือ่ เทียบกับการท�ำเกษตรกรรมชนิดอืน่ และแม้วา่ การปลูกไม้เศรษฐกิจ
ในประเทศไทยจะสามารถด�ำเนินการได้ในแทบทุกจังหวัด แต่ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์และ
คุณภาพดินที่แตกต่างจะส่งผลให้ไม้สักในแต่ละพื้นที่เติบโตในอัตราที่ไม่เท่ากัน นอกจากนั้น
ยังมีความแตกต่างในเชิงเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่จะส่งผลให้ต้นทุนและความเหมาะสมในการปลูก
ไม้เศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นระยะทางการขนส่งซึ่งส่งผลให้เกิด
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ความได้เปรียบเสียเปรียบต่อต้นทุนค่าขนส่ง และที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือราคาที่ดินซึ่ง
แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ท�ำให้ต้นทุนการปลูกป่าเศรษฐกิจแตกต่างกันไป
ปัจจัยทัง้ สามนีส้ ง่ ผลท�ำให้พนื้ ทีต่ า่ ง ๆ ในประเทศไทยมีความเหมาะสมในการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ไม่เหมือนกัน
ด้วยเหตุนี้จึงจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดเขตป่าเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยซึง่ จะช่วยดึงดูดนักลงทุนและเป็นแผนทีน่ ำ� ทางส�ำหรับภาครัฐในการให้การสนับสนุน
นอกจากประโยชน์ในรูปของผลตอบแทนทางธุรกิจแล้ว การปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคล
นอกเขตป่าไม้ของรัฐยังส่งผลต่อการเพิม่ ศักยภาพด้านการดูดซับคาร์บอนอีกด้วย เพราะต้นสัก
จะเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ หนึง่ ในก๊าซเรือนกระจกทีส่ ง่ ผลให้โลกร้อน โดยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์มาเก็บในรูปของมวลชีวภาพ หรือทีเ่ รียกว่า Carbon Sink ดังนัน้ การปลูก
ไม้เศรษฐกิจจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ คืนธาตุอาหารกลับเข้าสู่พื้นที่
และช่วยลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมโดยรวม
หากมีการส่งเสริมและผลักดันทางด้านนโยบายการปลูกป่าเศรษฐกิจ เกษตรกร
หรือนักลงทุนซึ่งถือเป็นฝั่งอุปทานของตลาดคาร์บอนเครดิตก็จะสามารถเข้าถึงการขาย
คาร์บอนเครดิตได้ ท�ำให้มีคาร์บอนเครดิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้น และจะเกิดอุปสงค์ที่มาจากการ
ท�ำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) โดยองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการชดเชยคาร์บอน
จากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสามารถซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยกิจกรรมการผลิต
ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ ซึ่งจะน�ำไปสู่การท�ำให้ประเทศไทยเข้าสู่สถานะความสมดุล
ทางคาร์บอน (Carbon Neutral) หรือสถานะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net
Zero Emission)
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นผลจากการศึกษา “การก�ำหนดเขตเศรษฐกิจไม้สักส�ำหรับ
ประเทศไทย (Economic Zoning of Teak in Thailand)” ของ ปัญญาพร ส�ำเร็จเฟือ่ งฟู และ
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2564) งานวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ก�ำหนด
เขตเศรษฐกิจไม้สัก โดยศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกไม้สัก
รายจังหวัด ภายใต้กรอบระยะเวลาของการวิเคราะห์ 20 ปี โดยใช้ราคาคงที่ (ปีฐาน พ.ศ.
2562) อัตราคิดลดที่แท้จริง (Real Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 3 โดยมีตัวชี้วัดความคุ้มค่า
คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) เพื่อใช้ในการก�ำหนดเขตเศรษฐกิจไม้สักส�ำหรับการบริหารจัดการการปลูกไม้สัก
เชิงพาณิชย์ในภาพรวมของประเทศไทย
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หลักการของการศึกษาเขตเศรษฐกิจไม้สักส�ำหรับประเทศไทยตั้งอยู่บนหลักคิดว่าพื้นที่ต่าง ๆ
ของประเทศไทยมีความแตกต่างและความเหมาะสมในการปลูกไม้สกั เชิงพาณิชย์ดว้ ยสามปัจจัย
ได้แก่ หนึง่ คุณสมบัตขิ องดินของแต่ละพืน้ ทีม่ คี วามเหมาะสมต่อการปลูกไม้สกั แตกต่างกัน สอง
พื้นที่ต่าง ๆ มีระยะทางขนส่งไม้สักมายังกรุงเทพฯ แตกต่างกัน และ สาม พื้นที่ต่าง ๆ มีต้นทุน
ค่าเสียโอกาสของทีด่ นิ (ราคาทีด่ นิ ) ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ความแตกต่างของปัจจัยทัง้ สามนีจ้ ะส่งผล
ให้การท�ำธุรกิจป่าเศรษฐกิจของพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ มีรายรับและต้นทุนทีไ่ ม่เท่ากัน เกิดความเหมาะสม
ที่แตกต่างกันตามมา การก�ำหนดเขตเศรษฐกิจไม้สักส�ำหรับประเทศไทย จึงเป็นการคัดเลือก
พื้นที่หรือจัดกลุ่มพื้นที่ท่ีมีอัตราผลตอบแทนจากการปลูกไม้สักสูงสุดเพื่อน�ำไปสู่การประกาศ
เป็นเขตเศรษฐกิจไม้สักส�ำหรับประเทศไทยต่อไป
การศึกษาดังกล่าวก�ำหนดให้จังหวัดเป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของไม้สัก ราคารับซื้อ
ไม้สกั ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปลูกไม้สกั ระยะทางขนส่ง ราคาทีด่ นิ และค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ตัง้ แต่
การปลูกจนถึงอายุตัดฟันเพื่อขายเป็นสินค้า โดยรวบรวมจากรายงานประจ�ำปี ข้อมูลสถิติ
และเอกสารงานวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าการลงทุน รายงานได้ใช้หลักการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ เนือ่ งจากผลการศึกษาจะน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดเขตเศรษฐกิจไม้สกั ของประเทศไทย
เป็นบทบาทที่หน่วยงานภาครัฐต้องด�ำเนินการ ดังนัน้ การน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ความคุม้ ค่า
การลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost Benefit Analysis) จึงมีความเหมาะสมกว่า
การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าการลงทุนทางการเงิน (Financial Cost Benefit Analysis) โดยราคา
ไม้สักที่ใช้วิเคราะห์เป็นราคากลางที่ Sommeechai et al. (2019) ได้มีการเผยแพร่เอกสาร
โดยมีตลาดกลางไม้สักที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ได้วิเคราะห์ต้นทุน และผล
ตอบแทนรายจังหวัด รวม 74 จังหวัด ใช้ราคาคาร์บอนเครดิต เท่ากับ 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 32 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ความหนาแน่นในการปลูกไม้สัก
2X4 เมตร = 200 ต้น/ไร่ (ด�ำรง ศรีพระราม และคณะ, 2553 อ้างถึงใน พรเทพ เหมือนพงษ์
และคณะ, 2560)
การจ�ำแนกศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตามสมรรถนะที่ดินดังภาพที่ 5.1 เป็นการ
ดัดแปลงจาก ด�ำรง ศรีพระราม และคณะ (2553) เพื่อก�ำหนดศักยภาพของที่ดินต่อการปลูก
ไม้สักรายจังหวัด โดยระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพของสมรรถนะที่ดิน เหมาะสมมาก ปานกลาง
และน้อย ตามล�ำดับ เพื่อน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์ปริมาตรไม้ที่ได้เมื่อครบก�ำหนดโดยมิได้
พิจารณาพื้นที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศอยู่ในแถบภูเขา
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ภาพที่ 5.1 การจ�ำแนกศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกไม้สักตามสมรรถนะที่ดิน
ที่มา: เพิ่มความชัดของแผนที่โดยดัดแปลงมาจากด�ำรง ศรีพระราม และคณะ (2553)
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ในส่วนของการประเมินปริมาตรไม้สกั ตามศักยภาพของพืน้ ทีน่ นั้ เนือ่ งจากศักยภาพ
ของพืน้ ทีท่ แี่ ตกต่างกัน ต้นสักจะมีการเจริญเติบโตทีแ่ ตกต่างกัน การค�ำนวณปริมาตรไม้สกั ของ
ต้นสักตามศักยภาพ ตามปริมาตรล�ำต้นของไม้สักตั้งแต่โคนต้นสักถึงปลายยอดสักเป็นรายต้น
โดยใช้สมการจากงานวิจัยของ Vacharankura et al. (2015) ดังสมการต่อไปนี้
		
เมื่อ
		
		

V=0.000100712×DBH1.89445042 × H0.763796917
V		
คือ ปริมาตรทั้งหมดของต้นสัก (ลูกบาศก์เมตร)
DBH
คือ เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกที่ระดับ 1.3 เมตร (เซนติเมตร)
H		
คือ ความสูงของต้นสัก (เมตร)

การประเมินต้นทุนของการปลูกไม้สัก มีรายละเอียดส�ำคัญ 3 ประการ
1) การประเมินค่าเช่าที่ดินส�ำหรับการปลูกไม้สัก
การประเมินค่าเช่าของที่ดินแต่ละจังหวัดเปรียบเสมือนค่าเสียโอกาสของพื้นที่
ที่น�ำมาใช้ในการปลูกไม้สักแทนที่จะใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ในการอื่น โดยอ้างอิงดัดแปลงการ
ค�ำนวณมูลค่าที่ดินจากค่าเช่าของ Rasmussen (2012) ซึ่งใช้ข้อมูลจาก บัญชีก�ำหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ ปี พ.ศ. 2562 โดยใช้ราคาประเมินทุนสินทรัพย์ที่ดิน
เป็นมูลค่าของที่ดิน และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 3 ในการคิดค่าเช่าเฉลี่ย
รายปี (บาท/ไร่) ของแต่ละพื้นที่
			
เมื่อ		
			
			

Land rent = Land value × ij
Land rent หมายถึง ค่าเช่าที่ดิน (บาท)
Land value หมายถึง มูลค่าของที่ดิน (บาท)
ij		
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตลาด

2) ข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแล
ต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการปลูกและดูแลได้อา้ งอิงดัดแปลงจากรายงานของการปลูกและ
จัดการสักเชิงเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2553 ของ Phusudswang (2010) ดังตารางที่ 5.3 สามารถ
โอนมูลค่าต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการปลูกและดูแลมาเป็นปี พ.ศ. 2562 จากการปรับค่าตามเงินเฟ้อ
ดัดแปลงจาก Brander (2015) โดยใช้ Consumer Price Index (CPI) ของทัง้ สองปีมาค�ำนวณ
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เพื่อปรับมูลค่า โดย CPI ปี พ.ศ. 2553 เฉลี่ยเท่ากับ 90.625 และ CPI ปี พ.ศ. 2562 เฉลี่ย
เท่ากับ 102.647
ตารางที่ 5.3 ต้นทุนการปลูกไม้สัก
ประเภทต้นทุน
ค่าเตรียมที่ดิน

ต้นทุนเฉลี่ย ณ ราคา
พ.ศ. 2553 (บาท/ไร่)
325

ต้นทุนเฉลี่ย ณ ราคา
พ.ศ. 2562 (บาท/ไร่)
368

ค่ากล้าไม้สัก

400

453

ค่าแรงงาน

300

339

ค่าปลูกซ่อมแซม

150

170

825
500
650
250

934
566
736
283

ค่าบ�ำรุง
ปี 1
ปี 2–3
ปี 4–5
ปี 6–20

ที่มา: ปัญญาพร ส�ำเร็จเฟื่องฟู และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2564)
Xt1ps =Xt0ss
เมื่อ

CPIt1ps
CPIt0ss

Xt0ss = มูลค่าของ study site ปีที่ t0 (บาท)
Xt1ps = มูลค่าของ Policy site ปีที่ t1 (บาท)
CPIt0ss = ดัชนีราคาของ study site ปีที่ t0
CPIt1ps = ดัชนีราคาของ Policy site ปีที่ t1

การประเมินค่าใช้จ่ายในการตัดขยายระยะเฉลี่ยเท่ากับ 903.85 บาทต่อลูกบาศก์
เมตร อ้างอิงจาก Vacharankura et al. (2015) เมื่อปรับค่าเป็นปีฐาน พ.ศ. 2562 เท่ากับ
927.35 บาทต่อลูกบาศก์เมตร
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การประเมินค่าใช้จ่ายในการตัดขยายระยะเฉลี่ยเท่ากับ 903.85 บาทต่อลูกบาศก์
เมตร อ้างอิงจาก Vacharankura et al. (2015) เมื่อปรับค่าเป็นปีฐาน พ.ศ. 2562 เท่ากับ
927.35 บาทต่อลูกบาศก์เมตร
3) การประเมินต้นทุนค่าขนส่ง
การประเมินต้นทุนค่าขนส่งส�ำหรับการตัดขยายระยะไม้ในปีที่ 7 ปีที่ 15 และการ
ตัดฟันไม้ในปีที่ 20 โดยในงานวิจัยชิ้นนี้จะประเมินระยะทางเฉลี่ยของ 74 จังหวัดถึงกรุงเทพฯ
อ้างอิงจากสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ราคาน�้ำมันดีเซลเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ
26.44 บาทต่อลิตร เทียบกับตารางขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน�้ำหนักรวม
ไม่เกิน 25 ตัน) อ้างอิงจากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/41578 ลงวันที่
15 ตุลาคม 2558 สามารถค�ำนวณจากการประเมินระยะทางของพื้นที่กับกรุงเทพฯ และ
ค่าขนส่งตามปริมาตร (ลบ.ม./ไร่)
การประเมินผลตอบแทนของการปลูกไม้สัก มีรายละเอียดส�ำคัญ 3 ประการ
1) การประเมินผลตอบแทนจากการขายเนื้อไม้ และการตัดขยายระยะ
จากการประมาณปริมาตรต้นสักตามศักยภาพของพื้นที่ข้างต้น สามารถประเมิน
มูลค่าของต้นสักต่อไร่ได้ดังตารางที่ 5.4 โดยใช้ราคาตามอายุไม้ต่อลูกบาศก์เมตรที่ได้อ้างอิง
Sommeechai et al. (2019) คูณกับจ�ำนวนต้นสักในปีนั้น กรณีของไม้สัก ปีที่ 7 และปีที่ 15
เป็นการตัดขยายระยะของไม้สัก ส่วนปีที่ 20 เป็นการตัดฟันไม้สักรอบสุดท้าย

จ�ำนวนต้นไม้ส�ำหรับการตัด
(ต้นต่อไร่)

ราคาไม้สัก
(บาท/ลูกบาศก์เมตร)

อายุการปลูก (ปี)

ตารางที่ 5.4 การประมาณผลผลิตไม้สักของพื้นที่ต่าง ๆ ตามศักยภาพ
ปริมาตรไม้สัก
(ลูกบาศก์เมตร/ต้น)

มูลค่าไม้สัก
(บาท/ไร่)

ศักยภาพที่ดิน

ศักยภาพที่ดิน

สูง

กลาง

ต�่ำ

สูง

กลาง

ต�่ำ

7

3,588

100

0.08651

0.04392 0.02860

31,040

15,759

10,262

15

6,460

50

0.46715

0.22972 0.15482 150,889

74,198

50,008

20

8,182

50

0.89327

0.43602 0.29561 365,436 178,375 120,933

ที่มา: ปัญญาพร ส�ำเร็จเฟื่องฟู และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2564)
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2) การประเมินมูลค่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
ต้นสักมีการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในต้นไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (Carbon Sink)
โดยจะดึงอากาศเข้าไว้ในมวลชีวภาพผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง อ้างอิงจาก Viriyabancha
et al. (2002) ได้มีการค�ำนวณหามวลชีวภาพ และการเพิ่มพูนของต้นสักโดยใช้สมการ
แอลโลเมตริก การกักเก็บคาร์บอนของต้นสักจากปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้จะน�ำมา
คิดปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพค่าประมาณร้อยละ 50 ของค่ามวลชีวภาพ
การประเมินอัตราการกักเก็บคาร์บอนจากมวลชีวภาพส่วนต่าง ๆ ของต้นสัก ซึ่งน�ำมาท�ำการ
ประเมินมูลค่ารายได้ที่ได้จากการชดเชยคาร์บอน (Carbon credit) โดยราคาคาร์บอนเครดิต
ประเภท RGGI ปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน อัตราแลกเปลี่ยน 32 บาทต่อ
1 ดอลลาร์สหรัฐ จากการค�ำนวณการกักเก็บคาร์บอนส่วนเพิม่ ต่อปีของการปลูกไม้สกั เชิงเดีย่ ว
ดังตารางที่ 5.5
3) การประเมินผลตอบแทนจากการลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
การลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน (Reduce soil erosion) เป็นผลประโยชน์
ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินอันเกิดขึน้ จากการปลูกสวนสัก ใช้การโอนผลประโยชน์จากงานวิจยั ของ Pradit
(2010) โดยมูลค่าของการลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ปี พ.ศ. 2553 เท่ากับ
1,940 บาทต่อไร่ การลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 2,197.36 บาท
ต่อไร่ งานวิจัยดังกล่าวใช้มูลค่าที่ค�ำนวณคงที่จากปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ปีที่ 3-20
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อก�ำหนดเขตเศรษฐกิจไม้สัก
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนปลูกสร้าง
สวนสักแบบเชิงเดี่ยวใน 74 จังหวัดของประเทศไทย ภายใต้กรอบระยะเวลาของการวิเคราะห์
20 ปี (ณ ราคาคงที่ ปีฐาน พ.ศ. 2562) อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 3 พบว่า 72 จังหวัดมีตัวชี้วัด
ทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ ความคุม้ ค่าในการลงทุนทางเศรษฐกิจ (รายละเอียดในภาคผนวก ค) ส�ำหรับเกณฑ์ทใี่ ช้
พิจารณาการลงทุนคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มากกว่า 0 บาท/ไร่ อัตราส่วนผลประโยชน์
ต่อต้นทุน (BCR) มากกว่า 1 และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มากกว่าอัตราคิดลด โดยได้
มีการแจกแจงมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน (PVC) และมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน (PVB) ซึ่ง
สามารถแสดงผลการศึกษา 5 อันดับแรกของเขตเศรษฐกิจไม้สักแต่ละกลุ่มดังตารางที่ 5.6
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ตารางที่ 5.5 การประมาณรายได้จากคาร์บอนเครดิต
อายุ (ปี)

จ�ำนวนต้นสัก/ไร่

คาร์บอนกักเก็บส่วนเพิ่ม (ปี)
ตัน/ไร่

ดอลลาร์สหรัฐ/ไร่

บาท/ไร่

2

200

0.0907

0.5444

17

3

200

0.3430

2.0577

66

4

200

0.3581

2.1484

69

5

200

0.3581

2.1484

69

6

200

0.7168

4.3009

138

7

100

0.3197

1.9179

61

8

100

0.9307

5.5844

179

9

100

0.9337

5.6020

179

10

100

0.9337

5.6020

179

11

100

0.9337

5.6020

179

12

100

0.9337

5.6020

179

13

100

2.0543

12.3261

394

14

100

1.4026

8.4157

269

15

50

0.5295

3.1771

102

16

50

0.5985

3.5911

115

17

50

0.5000

2.9997

96

18

50

0.5000

2.9997

96

19

50

0.5000

2.9997

96

20

50

0.5000

2.9997

96

ที่มา: ดัดแปลงจากปัญญาพร ส�ำเร็จเฟื่องฟู และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2564)

120

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

ตารางที่ 5.6 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการลงทุนปลูกไม้สัก
พื้นที่ศักยภาพ
และจังหวัด

ศักยภาพ
ที่ดิน

PVC

PVB

NPV

B/C

IRR

บาท/ไร่

พื้นที่ศักยภาพสูง
กาญจนบุรี

สูง

55,032

357,913

302,880

6.50

43.59%

อุทัยธานี

สูง

68,769

357,913

289,144

5.20

42.74%

พิจิตร

สูง

85,090

357,913

272,823

4.21

44.18%

ก�ำแพงเพชร

สูง

88,063

357,913

269,850

4.06

43.10%

เพชรบูรณ์

สูง

88,537

357,913

269,376

4.04

40.93%

เชียงราย

สูง

169,864

357,913

188,049

2.11

26.28%

แม่ฮ่องสอน

สูง

193,168

357,913

164,744

1.85

23.64%

เชียงใหม่

สูง

199,317

357,913

158,596

1.80

17.87%

สุพรรณบุรี

กลาง

36,621

192,692

156,071

5.26

33.80%

สิงห์บุรี

กลาง

37,767

192,692

154,924

5.10

35.44%

นครปฐม

กลาง

93,283

192,692

99,409

2.07

13.58%

สุรินทร์

ต�่ำ

43,349

140,891

97,543

3.25

32.04%

ขอนแก่น

ต�่ำ

45,222

140,891

95,669

3.12

31.19%

ยโสธร

ต�่ำ

46,939

140,891

93,952

3.00

33.10%

กาฬสินธุ์

ต�่ำ

47,802

140,891

93,089

2.95

31.64%

สมุทรปราการ

ต�่ำ

189,570

140,891

-48,679

0.74

-1.48%

นนทบุรี

ต�่ำ

374,096

140,891 -233,205

0.38

-13.71%

พื้นที่ศักยภาพปานกลาง

พื้นที่ศักยภาพต�่ำ

พื้นที่ไม่เหมาะสม

หมายเหตุ: ตารางที่ 5.6 น�ำเสนอเฉพาะ 5 จังหวัดที่มีอัตราผลตอบแทนสูงสุดของแต่ละเขตความเหมาะสม
				 เท่านัน้ ส�ำหรับผลการศึกษาทัง้ หมดของจังหวัด 74 จังหวัดจ�ำแนกตามเขตเศรษฐกิจไม้สกั (แสดง
				 ในภาคผนวก ค)
ที่มา: ปัญญาพร ส�ำเร็จเฟื่องฟู และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2564)
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การก�ำหนดเขตเศรษฐกิจไม้สักตามความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบการ
วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ มูลค่าที่ดิน (ค่าเช่าเฉลี่ย) และระยะทางระหว่างจังหวัดต้นทาง
มากรุงเทพฯ (ต้นทุนค่าขนส่ง) โดยใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิทางเศรษฐกิจ (NPV) เป็นเกณฑ์
ในการแบ่งเขตเศรษฐกิจไม้สกั โดยอัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุน (BCR) มากกว่า 1 และอัตรา
ผลตอบแทนภายในทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) มากกว่าอัตราคิดลด สามารถแบ่งเขตเศรษฐกิจ
ไม้สักได้ดังผลการวิเคราะห์ ซึ่งแสดงในภาพที่ 5.2
เขตเศรษฐกิจไม้สักเหมาะสมมาก พื้นที่ที่มีศักยภาพของที่ดินเหมาะสมมาก มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิเศรษฐกิจ (NPV) ตั้งแต่ 200,000 บาทต่อไร่ขึ้นไป มีค่าเสียโอกาสของที่ดินต�่ำ
และต้นทุนค่าขนส่งคุ้มค่า จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการเป็นเขตเศรษฐกิจไม้สัก
โดยสามารถเริม่ ต้นเป็นพืน้ ทีน่ ำ� ร่องเพือ่ การสนับสนุนให้มกี ารปลูกไม้สกั เชิงพาณิชย์ จังหวัดทีอ่ ยู่
ในเขตเศรษฐกิจไม้สกั เหมาะสมมาก ได้แก่ กาญจนบุรี อุทยั ธานี พิจติ ร ก�ำแพงเพชร เพชรบูรณ์
พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ ล�ำปาง ล�ำพูน น่าน และพะเยา
เขตเศรษฐกิจไม้สักเหมาะสมปานกลาง พื้นที่ที่มีศักยภาพของที่ดินเหมาะสมมากปานกลาง มูลค่าปัจจุบันสุทธิเศรษฐกิจ (NPV) ตั้งแต่ 100,000-199,999 บาทต่อไร่ มีค่า
เสียโอกาสของที่ดินต�่ำ และต้นทุนค่าขนส่งคุ้มค่า จึงเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจไม้สักที่ควรเป็น
ที่ได้รับพิจารณาขยายผลจากพื้นที่น�ำร่องเพื่อการสนับสนุนให้มีการปลูกไม้สักเชิงพาณิชย์
จังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจไม้สักเหมาะสมปานกลาง ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ราชบุรี อ่างทอง ชัยนาท สระแก้ว ปราจีนบุรี ลพบุรี สระบุรี นครสวรรค์
จันทบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ระยอง เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด
สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ และชัยภูมิ
เขตเศรษฐกิจไม้สักเหมาะสมน้อย พื้นที่ที่มีศักยภาพของที่ดินเหมาะสมปานกลางน้อย มูลค่าปัจจุบันสุทธิเศรษฐกิจ (NPV) ตั้งแต่ 1-99,999 บาทต่อไร่ มีค่าเสียโอกาสของที่ดิน
ต�่ำ-มาก และต้นทุนค่าขนส่งสูง จึงเป็นพื้นที่ที่พิจารณาสนับสนุนให้ปลูกไม้ป่าชนิดอื่นเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ จังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจไม้สักเหมาะสมน้อย ได้แก่ นครปฐม
สุรินทร์ ขอนแก่น ยโสธร กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ ชุมพร เลย มหาสารคาม หนองบัวล�ำภู ตราด
นครราชสีมา มุกดาหาร อุบลราชธานี อุดรธานี สมุทรสงคราม สกลนคร ระนอง หนองคาย
สมุทรสาคร นครพนม สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา บึงกาฬ พัทลุง ปทุมธานี ยะลา
ปัตตานี กระบี่ นราธิวาส สตูล และชลบุรี
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ภาพที่ 5.2 เขตศักยภาพไม้สักของประเทศไทย
ที่มา: ปัญญาพร ส�ำเร็จเฟื่องฟู และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2564)
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พื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกไม้สัก พื้นที่ที่มีศักยภาพของที่ดินเหมาะสมน้อย
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิเศรษฐกิจ (NPV) น้อยกว่า 0 บาทต่อไร่ ต้นทุนค่าขนส่งต�ำ่ แต่มคี า่ เสียโอกาส
ของที่ดินสูง จึงเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกไม้สัก ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ และ
นนทบุรี
ดังนั้น จึงสรุปผลจากการวิเคราะห์เพื่อก�ำหนดเขตเศรษฐกิจไม้สักในประเทศไทย
ด้วยวิธีการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกไม้สักรายจังหวัด ภาย
ใต้กรอบการวิเคราะห์ศกั ยภาพของพืน้ ที่ มูลค่าทีด่ นิ (ค่าเช่าเฉลีย่ ) และระยะทางระหว่างจังหวัด
ต้นทางมากรุงเทพฯ (ต้นทุนค่าขนส่ง) ได้วา่ มีทงั้ หมด 72 จังหวัดทีต่ วั ชีว้ ดั บ่งบอกถึงความคุม้ ค่า
ต่อการลงทุนปลูกสัก ซึ่งจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจไม้สักเหมาะสมมาก มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
เศรษฐกิจ (NPV) ตัง้ แต่ 200,000 บาทต่อไร่ขนึ้ ไป ได้แก่ กาญจนบุรี อุทยั ธานี พิจติ ร ก�ำแพงเพชร
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ ล�ำปาง ล�ำพูน น่าน และพะเยา ซึ่งพื้นที่
ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจไม้สักเหมาะสมมากนี้ควรมีการพิจารณาส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นพื้นที่
น�ำร่องในการปลูกไม้สักเชิงพาณิชย์ สิ่งที่ภาครัฐสามารถให้การสนับสนุนประกอบด้วยการ
พัฒนาโครงข่ายด้านการตลาด การจัดท�ำระบบรับรองแหล่งที่มาของไม้สัก การบริการขนส่ง
ความสะดวกด้านกฎหมาย รวมถึงการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึง
การขายคาร์บอนเครดิตมากขึ้น แล้วจึงขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
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ในบทที่ 5 ได้แสดงถึงความคุ้มค่าของการใช้พันธบัตรป่าไม้เพื่อน�ำไปสู่การลงทุน
ปลูกป่าเศรษฐกิจทั้งในส่วนของที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญแสดงว่าการฟื้นฟู
พืน้ ทีป่ า่ ไม้ให้เป็นป่าเศรษฐกิจให้ประโยชน์กบั สังคมโดยรวมในหลากหลายรูปแบบ และเป็นการ
ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีค่ มุ้ ค่าการลงทุนทัง้ ในแง่มมุ ของรัฐ สังคมโดยรวม และการลงทุนของเอกชน
นอกเหนือจากความคุม้ ค่าการลงทุนแล้ว การพัฒนากลไกพันธบัตรป่าไม้ยงั ต้องมีความสอดคล้อง
หรือมีความเป็นไปได้ในเชิงกฎหมายและการมีองค์กรหรือหน่วยงานทีจ่ ะเข้ามาท�ำหน้าทีบ่ ริหาร
จัดการพันธบัตรป่าไม้ด้วย ดังนั้นในบทที่ 6 นี้จึงเป็นการน�ำเสนอความเป็นไปได้ทางกฎหมาย
และองค์กรควบคูก่ นั เพราะกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินกลไกพันธบัตรป่าไม้และองค์กร
ที่จะเข้ามาเป็นผู้ด�ำเนินงานมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด
การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการน�ำกลไกพันธบัตรป่าไม้มาใช้
เพือ่ ฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ไม้เป็นความท้าทายและความยากล�ำบาก เพราะกฎหมายป่าไม้ของประเทศไทย
ไม่ได้ถกู ออกแบบมาเพือ่ การด�ำเนินงานในเรือ่ งของพันธบัตรป่าไม้ ในทางตรงกันข้าม กฎหมาย
ป่าไม้ไทยส่วนมากมีแนวคิดในการพิทักษ์ปกป้องป่าไม้ด้วยการห้ามมิให้มีการใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ เช่น การประกาศไม้หวงห้าม การห้ามใช้เลื่อยยนต์ การขออนุญาต การตัดไม้
การขออนุญาตแปรรูปไม้ การขออนุญาตเคลือ่ นย้าย และทีส่ ำ� คัญคือ รัฐบาลยังมีการห้ามเอกชน
ส่งออกไม้สักอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาชนในการปลูก
ป่าเศรษฐกิจตามกลไกพันธบัตรป่าไม้จงึ เผชิญกับอุปสรรคด้านกฎหมายเป็นอย่างมากและจ�ำเป็น
ต้องมีการพัฒนากฎหมายป่าไม้เพื่อให้การปลูกป่าเศรษฐกิจด้วยกลไกพันธบัตรป่าไม้สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้รฐั บาลจะตระหนักถึงความส�ำคัญในการปลูกป่าเศรษฐกิจ
และได้ตรากฎหมายสวนป่าเพือ่ รองรับการปลูกป่าเศรษฐกิจแล้ว แต่กฎหมายสวนป่าก็ยงั ก�ำหนด
ขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การแจ้งตัด การแจ้งขนย้าย ฯลฯ ที่ยังคงเป็นอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
ของภาคเอกชน
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ส่วนกฎหมายเศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศไทยก็มิได้ถูกตราขึ้นเพื่อรองรับกลไก
พันธบัตรป่าไม้ เช่น กฎหมายวิธกี ารทางงบประมาณหรือกฎหมายหนีส้ าธารณะทีม่ ไิ ด้ให้อำ� นาจ
ในการออกพันธบัตรเพือ่ กิจการด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดล้อมโดยตรง ดังนัน้ ในบทนี้
จะน�ำเสนอกฎหมายของประเทศไทย17 ทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินกลไกพันธบัตรป่าไม้และโครงสร้าง
การบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมกับการปลูกป่าเศรษฐกิจ รวมทัง้ องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในการรับผิดชอบ
การด�ำเนินการพันธบัตรป่าไม้ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ เศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน และสอดคล้อง
กับบริบทของประเทศไทย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้
การด�ำเนินการออกพันธบัตรป่าไม้ จ�ำเป็นต้องมีการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับป่าไม้ในบริบทของประเทศไทย ซึ่งกฎหมายที่ส�ำคัญดังกล่าวมี 5 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ป่าไม้
พ.ศ. 2484 (พ.ร.บ.ป่าไม้ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562) พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2559 พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.เลื่อย
โซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และ พ.ร.ก.ก�ำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 รวมทั้งมีกฎระเบียบ ประกาศ
และมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ เกี่ยวกับป่าไม้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ เป็นกฎหมายพืน้ ฐานของกฎหมายเกีย่ วกับการป่าไม้ทงั้ หมด
กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมการท�ำไม้ โดยการก�ำหนดไม้หวงห้าม การท�ำไม้และ
เก็บหาของป่า การแปรรูปไม้ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต ค่าภาคหลวงไม้ และบทลงโทษ การน�ำไม้หรือ
ของป่าเคลือ่ นทีจ่ ากทีห่ นึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่ ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ส�ำหรับไม้สกั และไม้ยาง
ทีข่ นึ้ ในราชอาณาจักรก�ำหนดเป็นไม้หวงห้ามและไม่วา่ อยูใ่ นเขตป่า หรือในทีด่ นิ ของเอกชนต้อง
ขออนุญาตท�ำไม้ออก (ตัดฟัน) และในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนไม้หวงห้าม
17

เนื้อหาในบทนี้อ้างอิงและสังเคราะห์มาจากผลงานวิจัยของอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ (2558) และ
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ (2561)
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ข้อ 1 โดยให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความนี้แทน
ในมาตรา 7 คือ
"มาตรา 7 ไม้สกั ไม้ยาง ไม้ชงิ ชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อเี ม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดง
จีน ไม้ขะยุง ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด�ำ
ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก18
ไม้ชนิดอืน่ ในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำ� หนดโดยพระราชกฤษฎีกา" ในกฎหมาย
ฉบับนี้มีการควบคุมการแปรรูปไม้ การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ การตั้งโรงค้าไม้แปรรูป และการมี
ไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง รวมทัง้ การก�ำหนดการห้ามแปรรูปไม้ในช่วงเวลากลางคืนยกเว้นได้รบั
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และการปรับแก้ไขในมาตรา 48 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 106/2557 ส�ำหรับการท�ำไม้หวงห้ามที่ประกาศเพิ่มเติม"
"มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้
แปรรูป มีไม้สกั ไม้ยาง ไม้ชงิ ชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อเี ม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด�ำ ไม้อีเฒ่า และ
ไม้เก็ดเขาควาย แปรรูป ไม่วา่ จ�ำนวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอืน่ เป็นจ�ำนวน
เกิน 0.02 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และ
ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต"
พระราชบัญญัติป่าไม้ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562
"มาตรา 7 ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้ก�ำหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา ส�ำหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำ
ประโยชน์ตามประเภท หนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม"

18

ไม้หวงห้ามประเภท ก เป็นไม้หวงห้ามธรรมดา จ�ำนวน 158 ชนิด อยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดไม้หวงห้าม
พ.ศ. 2530
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"มาตรา 9 บรรดาไม้สกั ไม้ยาง ไม้ชงิ ชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อเี ม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้
ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย
ไม้เก็ดด�ำ ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึ้นในป่า ให้เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก."
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2559
กฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากร
ธรรมชาติอนื่ ๆ ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติให้คงอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์เพือ่ ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
ต่อไป โดยก�ำหนดว่าไม้ทุกชนิดในป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ตัดไม้ที่ปลูกไว้ต้องขออนุญาตท�ำไม้
(ตัดฟัน) และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในมาตรา 11 กรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติ
มีสภาพเป็นป่าเสือ่ มโทรมสามารถอนุญาตให้ทำ� การบ�ำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยนื ต้น
ในเขตป่าเสื่อมโทรมได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด โดยเสียค่าตอบแทนตามที่
ก�ำหนด ซึง่ ต้องขออนุญาตและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพ
ธรรมชาติเดิมไม่ให้ถูกท�ำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติว่าด้วยการ
คุม้ ครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ซึง่ ภายในอุทยานแห่งชาตินนั้ ห้ามบุคคลใดกระท�ำการ
ทีเ่ ป็นการท�ำลาย น�ำออก ครอบครองทีด่ นิ หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานฯ ให้เป็นอันตรายหรือท�ำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น�้ำมันยาง
น�้ำมันสน หากฝ่าฝืนต้องมีโทษจ�ำคุกหรือปรับหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และบรรดาอาวุธ เครื่องมือ
เครื่องใช้และยานพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการกระท�ำความผิดฐานแผ้วถางหรือเผาป่า หรือฐาน
ท�ำให้เป็นอันตรายหรือท�ำให้เสือ่ มสภาพซึง่ ไม้ ให้รบิ ทัง้ หมดโดยไม่ตอ้ งค�ำนึงว่าเป็นของผูก้ ระท�ำ
ความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามค�ำพิพากษาของศาลหรือไม่
พระราชบัญญัตินี้ยังก�ำหนดให้สามารถจัดเก็บรายได้เพื่อใช้ส�ำหรับงานอนุรักษ์
ต่าง ๆ ก�ำหนดให้ผู้กระท�ำความเสียหายต้องจ่ายค่าชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ก�ำหนดโทษ
ส�ำหรับผู้บุกรุก ยึดครองที่ดิน แผ้วถาง เก็บของป่า ล่าสัตว์ น�ำอุปกรณ์ล่าสัตว์เข้าอุทยาน
เปลีย่ นแปลงทางน�ำ้ กัน้ ล�ำน�ำ้ เบือ่ ปลา ยิงพลุ เผาป่า ย้ายหลักแนวเขตอุทยาน หรือสร้างบ้านพัก
โดยมีโทษทั้งโทษจ�ำคุกและโทษปรับ
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พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่าเชิงพาณิชย์ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์
หรือทีด่ นิ ส่วนบุคคลทีม่ ใี บอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ทำ� สวนป่า ซึง่ สามารถด�ำเนินการ
ปลูกสวนป่า และสามารถตัด โค่น ท�ำไม้ โดยต้องมีการขึ้นทะเบียนสวนป่า และก�ำหนดรายชื่อ
บัญชีต้นไม้จ�ำนวน 58 พันธุ์ ที่มีการท�ำส�ำรวจทางวิชาการเพื่อขอขึ้นทะเบียนสวนป่า และ
ควบคุมการท�ำสวนป่า รวมทั้งการแปรรูปไม้ในสวนป่า การค้า และการน�ำเคลื่อนที่ไม้และ
ของป่าในสวนป่า การออกใบส�ำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้
มีการปรับปรุงจากกฎหมายฉบับเดิม ทีม่ อี ปุ สรรคในการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าโดยเฉพาะ
กฎหมายที่จ�ำกัดประเภทของที่ดินที่จะขึ้นทะเบียนสวนป่า ซึ่งในปัจจุบันเป็นพระราชบัญญัติ
สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมประเด็นเรื่อง
การส่งออกไม้ในมาตรา 8/1 ในกรณีทกี่ ารส่งออกไม้ทไี่ ด้มาจากการท�ำสวนป่าจะต้องมีใบส�ำคัญ
รับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนจากกรมป่าไม้ตามความต้องการของประเทศปลายทาง
หรือผูท้ ำ� สวนป่าผูใ้ ดประสงค์จะขอให้กรมป่าไม้ออกใบส�ำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยัง่ ยืน
ให้ย่ืนค�ำขอต่อนายทะเบียนและช�ำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหรือด�ำเนินการอื่นใดตาม
ระเบียบทีอ่ ธิบดีกำ� หนด ทัง้ นี้ การยืน่ ค�ำขอ การออกใบส�ำคัญ และการเพิกถอนใบส�ำคัญให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ที่ต้องก�ำหนดให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระหว่างประเทศที่เป็นการรับรองโดยทั่วไป โดยให้อธิบดีมีอ�ำนาจก�ำหนดให้สถาบัน
หรือองค์กรอื่นออกใบส�ำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแทนได้
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฉบับนี้ประกาศใช้เพื่อควบคุมการมีไว้ในครอบครอง
และการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกตัดไม้ท�ำลายป่า หากผู้ใดมี ผลิต หรือน�ำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์และระบุพื้นที่ที่อนุญาตให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ด้วย (มาตรา 4)
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้น กรณีที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องยื่นค�ำขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ก่อน (มาตรา 6) และหากประสงค์
จะน�ำหรือให้ผู้อื่นน�ำเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้นอกพื้นที่เป็นการชั่วคราว ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้อง
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ขออนุญาตโดยระบุพนื้ ที่ และระยะเวลาทีน่ ำ� ไปใช้ตอ่ นายทะเบียนเลือ่ ยโซ่ยนต์กอ่ น (มาตรา 8)
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมีโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จ�ำ
ทั้งปรับ และถ้ามีการน�ำเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้ในการกระท�ำผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมในการกระท�ำผิดนั้นด้วย
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
กฎหมายนี้ก�ำหนดให้ไม้หวงห้าม ซึ่งเป็นไม้ในป่าในราชอาณาจักรที่ระบุไว้ในบัญชี
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยแบ่งเป็น
2 ประเภท ได้แก่ ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา มีจำ� นวน 158 ชนิด ซึง่ การท�ำไม้จะต้องได้รบั
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รบั สัมปทานตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช 2484
และประเภท ข ไม้หวงห้ามพิเศษ มีจ�ำนวน 13 ชนิด เป็นไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน ซึ่งไม่
อนุญาตให้ทำ� ไม้เว้นแต่รฐั มนตรีจะได้อนุญาตในกรณีพเิ ศษ โดยถ้าไม้หวงห้ามเหล่านีอ้ ยูใ่ นพืน้ ที่
ป่าสงวนแห่งชาติ และที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ต้องขออนุญาตในการท�ำไม้
กฎระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวกับป่าไม้
ข้อก�ำหนดฉบับที่ 17 พ.ศ. 2530 ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช
2484 ว่าด้วยการอนุญาตไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองเพือ่ การใช้สอย
ส่วนตัว และไม้นั้นเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่เดิมไม่รวมถึงไม้ที่ปลูกขึ้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ.
2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการท�ำไม้หวงห้าม
ก�ำหนดว่าผู้ขออนุญาตต้องเป็นเจ้าของที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองและต้องยื่นค�ำขอ
ท�ำไม้เพื่อการใช้สอยส่วนตัวต่อนายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำพื้นที่ และ
เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการตรวจสอบ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เรื่องการก�ำหนดไม้ห้วงห้ามเพิ่มเติม อีก 15 ชนิด เป็น 17 ชนิด ได้แก่
ไม้สัก ไม้ยางนา ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด�ำ ไม้อีเฒ่า และ
ไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการก�ำหนดไม้หวงห้ามเพิ่มเติม และการจัดการไม้
หวงห้ามในพืน้ ทีท่ มี่ หี นังสือรับรองการทาํ ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ การใช้ประโยชน์
ในที่ดินของภาคเอกชนและข้อก�ำหนดด้านการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
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หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ นร 0203/19654 เรื่อง การ
ปรับปรุงภารกิจและโครงสร้างของกรมป่าไม้และร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม
ป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติให้
ด�ำเนินการตามที่กระทรวงเกษตรเสนอเรื่องการปรับปรุงภารกิจและโครงสร้างของกรมป่าไม้
และร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....
เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2535 โดยมีเนื้อหาส�ำคัญด้านแนวทางและการด�ำเนินงานของ
กรมป่าไม้ในหัวข้อ 5.3.2 ส�ำหรับการปลูกต้นไม้ในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรมที่มีผู้ครอบครอง
อยู่แล้วเห็นควรทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 จาก “การอนุมัติ
ให้เข้าท�ำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนจะระงับไว้ชั่วคราว และ
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติมีมติให้แต่งตั้งคณะท�ำงานชุดหนึ่ง เพื่อศึกษาพิจารณา
หามาตรการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่สอดคล้องตามแนวนโยบาย
การส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนต่อไป” เป็น “การอนุมัติให้เข้าท�ำประโยชน์พื้นที่
ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนให้ระงับการพิจารณาเว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไข
ครบทั้ง 5 ประการ ดังนี้
1) เป็นการสร้างสวนป่าตามประเภทไม้ทกี่ ำ� หนดไว้ใน พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535
2) เป็นการด�ำเนินการโดยผู้เข้าครอบครองอยู่เดิมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมี
		 หลักฐานยืนยันพิสูจน์ได้
3) เป็นการเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรจากข้าว หรือพืชไร่มาเป็นวนเกษตร
		 หรือสวนป่า
4) ด�ำเนินการวนเกษตร หรือสวนป่าตามข้อ 3 จะต้องมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
		 ว่าได้เริ่มด�ำเนินการในพื้นที่ที่จะขออนุญาตแล้วอย่างชัดเจน
5) ให้ขอเข้าท�ำประโยชน์ในพื้นที่ป่าได้ครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่
เมื่ออนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ให้จดทะเบียนเป็นสวนป่าตาม
พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535” ทั้งนี้ การก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนเข้าไปซื้อหรือ
สวมสิทธิ์ของเกษตรกรรายย่อย ส่งผลท�ำให้เกษตรกรรายย่อยไร้ที่ท�ำกิน เป็นการเพิ่มปัญหา
ที่ดิน และเพิ่มแรงกดดันให้มีการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
มติคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 เรื่องการขออนุญาตส่ง
ไม้สกั สวนป่าออกจ�ำหน่ายต่างประเทศ และการขอยกเว้นพิกดั อัตราอากรขาออก คณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมตั ใิ ห้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ส่งไม้สกั สวนป่าออกจ�ำหน่ายต่างประเทศได้
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เพือ่ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กบั ประเทศ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิ ารณา
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการอนุญาตให้ส่งออกไม้สวนป่า และหลักเกณฑ์วิธีการป้องกัน
การตัดไม้สวมรอย พร้อมกับพิจารณาออกใบอนุญาตให้สง่ ออกไม้สวนป่า ตามทีก่ ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ โดยให้ อ.อ.ป. รับความเห็นของคณะกรรมการก�ำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
และส�ำนักงบประมาณ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการตัดไม้ออกจากสวนป่าและควบคุมยอด
การส่งออกไม้สวนป่าให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การผ่อนผันให้ส่งไม้ที่ท�ำออกจากสวนป่าที่ปลูกทั้งของรัฐและเอกชนไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. 2526 เพือ่ ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว จึงให้มกี ารยกเว้นพิกดั อัตราอากร
ขาออกและการทบทวนราคาประเมินของไม้สกั สวนป่าจากร้อยละ 40 ให้ลดลงเหลือร้อยละ 20
เป็นเวลา 3 ปี แล้วปรับขึ้นเป็นร้อยละ 40 ตามเดิม ส่วนราคาประเมินเฉลี่ยควรเป็นราคา
ที่ซื้อขายจริง
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เห็นชอบหลักการมาตรการและแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เป็นระเบียบกฎ
เกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ป่าไม้ของประเทศ เพือ่ หยุดยัง้ การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้และใช้เป็นที่
ท�ำกินของผู้ยากไร้ สาระส�ำคัญของมตินี้ คือ การก�ำหนดพื้นที่ป่าไม้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้อื่น ๆ ที่สงวนไว้เพื่อกิจการป่าไม้
โดยก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็น 3 ส่วนคือ การส�ำรวจการถือครอง การตรวจสอบ
พิสูจน์สิทธิ์ และการรับรองสิทธิ์
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ก�ำหนดให้กรมป่าไม้ด�ำเนินการตามแผนการ
จัดการทรัพยากรทีด่ นิ และป่าไม้ระดับพืน้ ที่ โดยให้ทำ� การส�ำรวจพืน้ ทีท่ มี่ รี าษฎรครอบครองอยู่
อาศัยท�ำกินในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติทวั่ ประเทศ และขึน้ ทะเบียนผูถ้ อื ครองพืน้ ทีป่ า่ ไม้ เพือ่ น�ำ
มาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกรมป่าไม้ได้ด�ำเนินการส�ำรวจการถือครอง
พื้นที่ปา่ ไม้ทวั่ ประเทศ และจัดตัง้ โครงการจัดการทรัพยากรทีด่ นิ และป่าไม้ขนึ้ เพือ่ บริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้อย่างเป็นระบบ เน้นการควบคุมพื้นที่ป่าไม้ให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม และลดปัญหาความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ด้วยการใช้
แนวทางการด�ำเนินการตามมาตรา 16 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
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ป่าสงวนแห่งชาติ โดยการส�ำรวจวางแผนและก�ำหนดความเหมาะสมในการใช้ทดี่ นิ การตรวจสอบ
และการรับรองสิทธิท�ำกิน
สาระส�ำคัญคือ การเร่งรัดด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ให้มีผลแล้วเสร็จในทางปฏิบัติภายใน 2 ปี เพื่อ
แก้ไขปัญหาทีด่ นิ ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ในภาพรวมของประเทศ รวมทัง้ ส�ำรวจข้อมูลการปลูกไม้ยางพารา
ของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อพิจารณาเพิกถอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์และก�ำหนดให้มีสภาพ
เป็นป่าสงวนแห่งชาติเพือ่ ให้ราษฎรทีถ่ อื ครองอยูก่ อ่ นการประกาศเป็นพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 สามารถขอเข้าท�ำประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ตลอดจนการช่วยเหลือราษฎรที่ถือครองภายหลังตามโครงการ
ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้
ค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้ง
การบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ และค�ำสั่งที่ 66/2557 เรื่องเพิ่มเติมหน่วยงานส�ำหรับ
การปราบปราม และหยุดยัง้ การบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายปฏิบตั งิ านเป็นการ
ชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน
เนื้อหาของค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องการปราบปรามและหยุดยั้ง
การบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบ
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศโดยรวม
โดยให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองกําลังป้องกันชายแดน
ของกองทัพบก และกองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานที่มีภารกิจและอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดาํ เนินการปราบปรามและจับกุมผูบ้ กุ รุก ยึดถือครอบครอง หรือทําลาย อย่างจริงจังในทุกพืน้ ที่
การสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าหรือไม้หวงห้าม การนําเข้าและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมาย
รวมทัง้ ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ กิจการการแปรรูป การตัง้ โรงงานแปรรูปไม้
การค้าไม้แปรรูป ตลอดจนการค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามและสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทําด้วยไม้หวงห้าม รวมทั้งการติดตามผลคดีป่าไม้ และดําเนินการ
พื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทําลายให้คืนสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม โดยประสานกับทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชนและองค์กรชุมชนได้เข้ามามีส่วนรวมในการดําเนินการ
อย่างจริงจัง
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ค�ำสั่งเพิ่มเติมในการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ มุ่งเน้น
ทีก่ ารกระท�ำใด ๆ ต้องไม่สง่ ผลกระทบต่อประชาชนผูย้ ากไร้ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย และผูไ้ ร้ทดี่ นิ ท�ำกิน
ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้น ๆ ยกเว้นผู้บุกรุกใหม่จะต้องด�ำเนินการสอบสวน และพิสูจน์ทราบ
เพือ่ ก�ำหนดวิธกี ารปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม และด�ำเนินการตามขัน้ ตอนต่อไป การด�ำเนินการเร่งด่วน
ในการป้องกันไม่ให้มกี ารบุกรุกเพิม่ เติม ด้วยการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด ในกรณี
การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาแต่เดิม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา
ก�ำหนดมาตรการ และวิธีการอย่างเป็นระบบ ส่วนกรณีใด ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรม ให้ด�ำเนินการต่อไป จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการที่ก�ำหนด
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 เมษายน 2550 เรื่องการเร่งรัดการด�ำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้มีผล
ในทางปฏิบัติต่อไป
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อนุมัติให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน (แผนแม่บทการพิทกั ษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ของชาติ) โดยมุ่งรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศภายใน 10 ปี แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 ก�ำหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ดิน น�ำ้ พันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ทหี่ ายาก และป้องกันภัยธรรมชาติอนั เกิดจากน�ำ้ ท่วมและการพังทลาย
ของดิน ตลอดทัง้ เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษา การวิจยั และนันทนาการของประชาชน และพืน้ ที่
ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นที่ป่า ก�ำหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และป่าเพื่อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ บนฐานการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
เพือ่ หยุดยัง้ การตัดไม้ทำ� ลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผูบ้ กุ รุกครอบครอง เพือ่ ให้มรี ะบบบริหาร
จัดการป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน และเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่เป้าหมายให้มี
สภาพที่สมบูรณ์ (คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 2558) โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติ ดังนี้
1) การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาแต่เดิม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
พิจารณาก�ำหนดมาตรการ และวิธกี ารอย่างเป็นระบบ ทัง้ นี้ การกระท�ำใด ๆ ต้องไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินท�ำกิน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิม ก่อนค�ำสั่ง
คสช. ที่ 66/ 2557 มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผูบ้ กุ รุกใหม่จะต้องด�ำเนินการสอบสวน และพิสจู น์ทราบ
เพื่อก�ำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม และด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

136

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินงานให้ใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสี ปี พ.ศ. 2545
เป็นบรรทัดฐานในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสภาพป่า แล้วน�ำเอาภาพถ่ายทางอากาศสี
ปี พ.ศ. 2554 ที่มีสภาพโล่งเตียนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2545 แสดงว่าเป็นพื้นที่บุกรุกใหม่
อย่างแน่นอน ให้ด�ำเนินการตามกฎหมายได้ทันที
2) การด�ำเนินการเร่งด่วนคือ การป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมด้วยการใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา โดยด�ำเนินการ
ตามกฎหมายต่อผู้ที่บุกรุกป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 และกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้อย่างเคร่งครัด การจัดล�ำดับความเร่งด่วนกับนายทุนหรือผู้บุกรุกรายใหญ่
ทีบ่ กุ รุกป่าไม้เป็นล�ำดับแรก แล้วด�ำเนินการกับรายอืน่ ๆ ต่อไป และการด�ำเนินการใด ๆ ต้องไม่
กระทบต่อประชาชนที่ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ที่พิสูจน์แล้วควรได้รับสิทธิในที่ดิน
ตามกฎหมาย หรือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย หรือการด�ำเนินการของภาครัฐ และจะต้อง
เป็นการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
ในส่วนยุทธศาสตร์การพิทกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีกลยุทธ์สำ� คัญคือ การยึดคืนพืน้ ทีป่ า่
ยับยั้งการบุกรุกป่า และแก้ปัญหาป่าบุกรุกคน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลักฐานหลัก
ร่วมกับหลักฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้แผนทีภ่ าพถ่ายสี ปี พ.ศ. 2545 เป็นหลักฐานสภาพป่าไม้
ตามมติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2541 น�ำไปวิเคราะห์รว่ มกับข้อมูลแนวเขตป่าไม้ทปี่ รากฏ
บนแผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศในปัจจุบนั เพือ่ สรุปแนวเขตพืน้ ทีท่ มี่ กี ารบุกรุกเพิม่ เติมในช่วงเวลา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ซึ่งต้องด�ำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ไม่มีมติหรือ
ระเบียบใด ๆ ผ่อนผันให้ทงั้ สิน้ ส�ำหรับพืน้ ทีบ่ กุ รุกก่อนปี พ.ศ. 2545 ให้ดำ� เนินการภายใต้กรอบ
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด หากจ�ำเป็นต้องเคลือ่ นย้าย
ราษฎรออกจากพืน้ ที่ อาจมีมาตรการชดเชยทีเ่ หมาะสม และเป็นธรรม และพืน้ ทีท่ ยี่ ดึ คืนได้แล้ว
ให้เร่งด�ำเนินการฟื้นฟูตามหลักวิชาการ รวมทั้งในกรณีการแก้ไขปัญหาป่าบุกรุกคน ในพื้นที่
ทีไ่ ด้รบั การร้องเรียน ซึง่ ลิดรอนสิทธิราษฎรทีท่ ำ� กินในทีด่ นิ ของตนมาช้านาน ก่อนการประกาศ
เขตป่าไม้ตา่ ง ๆ โดยเร่งรัดจัดท�ำและก�ำหนดเขตพืน้ ทีป่ า่ ไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ให้ชดั เจน
โดยจัดท�ำแปลงทีด่ นิ ท�ำกิน และแปลงทีอ่ ยูอ่ าศัยของราษฎรในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทวั่ ประเทศ วิเคราะห์และ
ตรวจสอบร่องรอยการใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีก่ บั แนวเขตป่าไม้ และแผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศเก่า
และพิสูจน์สิทธิและคืนสิทธิในที่ดินให้กับราษฎร
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กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
1) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการน�ำไม้หรือของป่าเคลือ่ นที่ พ.ศ. 2545 ซึง่ เกีย่ วกับ
เคลื่อนย้ายไม้ที่ต้องมีใบอนุญาตและสามารถตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์ไม้ได้
2) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2484
พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2544
3) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ท�ำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้
ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548
4) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า และการโอน
ทะเบียนสวนป่า พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขการตรวจสอบ
รายงานและด�ำเนินการส�ำหรับที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
ให้บุคคลเข้าท�ำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ หรือเข้าท�ำการปลูกสร้างสวนป่า
หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรมที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า พ.ศ. 2535
6) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียน การรับรอง การตี ตอก ประทับหรือ
แสดง การยกเลิก และการท�ำลายตราที่ใช้ในกิจการสวนป่า พ.ศ. 2535
7) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือ
โค่นไม้ การเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้ง บัญชีแสดงรายการไม้ เอกสารส�ำคัญที่เกี่ยวกับ
การดังกล่าว การขอ การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง และหลักฐานแสดงการได้ไม้มา
โดยชอบจากการท�ำสวนป่า พ.ศ. 2535
8) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการน�ำไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ได้มา
จากการท�ำสวนป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. 2535
9) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการน�ำไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ได้มา
จากการท�ำสวนป่าเคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
10) กฏกระทรวง ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการท�ำไม้หวงห้าม
11) กฏกระทรวง ฉบับที่ 27 ว่าด้วยการค้าสิ่งประดิษฐ์ที่ท�ำด้วยไม้หวงห้าม
12) กฏกระทรวง ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม
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13) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนให้ผู้รับอนุญาตท�ำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ต้องช�ำระให้แก่รัฐบาล
		 13.1) กรณีการปลูกป่า/ไม้ยืนต้นในพื้นที่ป่า ที่ดินป่า แบ่งเป็น 3 ประเภท
ได้แก่
				 (1) ป่าที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย ได้แก่ ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2584
ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนป่า ป่าสงวน
แห่งชาติ และพื้นที่คุ้มครอง
				 (2) ป่าที่ก�ำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ ป่าไม้ถาวรหรือป่าที่คณะ
รัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ พื้นที่ลุ่มน�้ำและต้นน�้ำ ป่าชายเลน ป่าเสื่อมโทรม
และป่าที่จ�ำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งแบ่ง
เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ ป่าเพื่อเศรษฐกิจ และป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม
				 (3) ป่าที่เป็นพื้นที่หวงห้ามอื่น ๆ ได้แก่ พื้นที่ป่าในเขตวนอุทยาน
สวนป่าของรัฐ สวนรุกขชาติ สวนพฤษศาสตร์ พืน้ ทีศ่ กึ ษาวิจยั ค้นคว้า ทดลองทางวิชาการด้าน
ป่าไม้และสัตว์ปา่ เช่นสถานีวจิ ยั พืน้ ทีป่ ลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ หน่วยงานต้นน�ำ้ โครงการหลวง
โครงการพระราชด�ำริ โครงการพระราชประสงค์ และพืน้ ทีเ่ ตรียมการจัดตัง้ เป็นอุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
		 การด�ำเนินการโครงการในพืน้ ทีป่ า่ ต้องมีการจัดท�ำเอกสารโครงการยืน่ ต่อหัวหน้า
พื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งมีแนวทางการจัดท�ำโครงการที่แตกต่างกันตามประเภทของพื้นที่ป่า โดยต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในพืน้ ที่ และกรณีทหี่ น่วยงานรับผิดชอบไม่ใช้พนื้ ทีส่ ามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้ โดยสามารถ
ขอใช้พื้นที่เพื่อปลูกสร้างสวนป่า บ�ำรุงป่า หรือการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้
(ตารางที่ 6.1)
		 13.2) กรณีการปลูกต้นไม้ในที่ดินเอกชน
		 การปลูกต้นไม้ในที่ดินเอกชนสามารถปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิด และไม่ต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่ ยกเว้นการปลูกไม้สักและไม้ยาง และไม้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 106/2527 ในทีด่ นิ กรรมสิทธิ์ หรือทีด่ นิ ทีม่ หี นังสือรับรองการท�ำประโยชน์ เมือ่ ต้องตัดไม้
ต้องขออนุญาตในการตัดและต้องขอขึ้นทะเบียนสวนป่า หรือขอหนังสือรับรองไม้กรณีไม้
ประเภทอื่น โดยยื่นค�ำขอต่อส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
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ตารางที่ 6.1 การอนุญาตท�ำไม้
ประเภทที่ดิน

ที่ดินที่ได้มาตาม
กฎหมายที่ดิน
(ได้แก่ โฉนด น.ส. 3
สค 1. และใบจอง)

ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
(ที่นิคม ที่สทก. และที่มี
หนังสืออนุญาต ปส.31)
ที่ป่าตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484
(สปก.4-01 ที่ราชพัสดุ
ที่สาธารณประโยชน์
ที่ดินที่มีใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484)

ไม้หวงห้าม

ไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้หวง
อ�ำนาจ
ห้าม
การอนุญาต
(ไม้นอกประเภท)
ไม้ที่เป็นไม้หวงห้าม ไม่ต้องขออนุญาต
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในที่ดินประเภทนี้คือ
ท้องที่
ไม้สัก ยางนา และ
(กรณีขออนุญาต
ไม้ตามประกาศ คสช.
ตามมาตรา 11)
ฉบับที่ 106/2557
ต้องขออนุญาต
ตามมาตรา 11
(พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้)
ขออนุญาต
ขออนุญาตตามมาตรา 15 อธิบดีกรมป่าไม้
ตามมาตรา 11
(พระราชบัญญัตปิ า่ สงวน)
(พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้)
ขออนุญาต
ไม่ต้องขออนุญาต
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามมาตรา 11
ท้องที่
(พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้)

หมายเหตุ : ไม้หวงห้ามมี 2 ประเภท ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา (158 ชนิด) ได้แก่ ไม้ซงึ่ การท�ำไม้
				 จะต้องได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รบั สัมปทานตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้
				 พุทธศักราช 2484 ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ (13 ชนิด) ได้แก่ ไม้หายากหรือไม้ทคี่ วรสงวน
				 ซึ่งไม่อนุญาตให้ท�ำไม้เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตในกรณีพิเศษ
ที่มา: นิวัติ เหลืองบริสุทธิ์ 2560

140

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

		 13.3) ไม้หวงห้าม
		 ไม้หวงห้าม เป็นไม้ในป่าที่อยู่ในบัญชีรายชื่อไม้ท้ายพระราชกฤษฎีกาก�ำหนด
ไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ทั้งประเภท ก และประเภท ข โดยไม้สักและไม้ยาง เป็นไม้หวงห้าม
ที่ไม่ว่าขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร รวมถึงที่ดินของเอกชนจะเป็นไม้หวงห้ามเสมอ นอกจากนี้
มีรายชื่อเพิ่มเติมตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557
		 หากเป็นการปลูกไม้สักและไม้ยาง แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
		 กรณีที่ 1 การปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองแล้ว สามารถปลูก
ได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่
		 กรณีที่ 2 การปลูกไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งในกรณีนี้จ�ำเป็นจะต้อง
ขออนุญาตใช้พื้นที่ตามมาตรา 20 ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้
		 (1) การยืน่ ค�ำขอพร้อมเอกสารต่าง ๆ ทีห่ น่วยงานทีก่ รมป่าไม้กำ� หนดของจังหวัด
ท้องที่ หากโครงการใหญ่กว่าขนาด 100 ไร่ ต้องแนบรายละเอียดโครงการแสดงวัตถุประสงค์
ระยะเวลา เป้าหมาย และค่าใช้จ่ายของโครงการด้วย จากนั้นหน่วยงานของกรมป่าไม้จัดท�ำ
รายงานพร้อมทั้งความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่
ได้รบั ค�ำขอ
		 (2) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับค�ำขอแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ งั้ แต่ระดับ 5 ขึน้ ไป ออกไปท�ำการตรวจสภาพป่าภายใน 15 วัน นับจากวันทีจ่ งั หวัด
ได้รับค�ำขออนุญาต จากนั้นให้รายงานสภาพป่าพร้อมแสดงความคิดเห็น (ป.ส.30) ส่งให้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 30 วัน หลังจากตรวจสภาพป่าเสร็จ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้รับรายงานแล้ว ให้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นส่งให้กรมป่าไม้ ภายใน 15 วัน
		 (3) เมื่อกรมป่าไม้รับเรื่องแล้วจะท�ำการพิจารณาและน�ำเสนอเรื่องให้กับ
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท�ำการพิจารณาการอนุมัติ และในกรณีมีพื้นที่
มากกว่า 2,000 ไร่ จะต้องผ่านไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
		 (4) การยืน่ ค�ำขอพร้อมเอกสารต่าง ๆ ทีห่ น่วยงานทีก่ รมป่าไม้กำ� หนดของจังหวัด
ท้องที่ หากโครงการใหญ่กว่าขนาด 100 ไร่ ต้องแนบรายละเอียดโครงการแสดงวัตถุประสงค์
ระยะเวลา เป้าหมาย และค่าใช้จ่ายของโครงการด้วย จากนั้นหน่วยงานของกรมป่าไม้จัดท�ำ
รายงานพร้อมทั้งความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่
ได้รับค�ำขอ
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		 (5) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับค�ำขอแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ งั้ แต่ระดับ 5 ขึน้ ไป ออกไปท�ำการตรวจสภาพป่าภายใน 15 วัน นับจากวันทีจ่ งั หวัด
ได้รับค�ำขออนุญาต จากนั้นให้รายงานสภาพป่าพร้อมแสดงความคิดเห็น (ป.ส.30) ส่งให้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 30 วัน หลังจากตรวจสภาพป่าเสร็จ และเมื่อผู้ว่าราชการได้รับ
รายงานแล้ว ให้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นส่งให้กรมป่าไม้ ภายใน 15 วัน
		 (6) เมื่อกรมป่าไม้รับเรื่องแล้วจะท�ำการพิจารณาและน�ำเสนอเรื่องให้กับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท�ำการพิจารณาการอนุมัติ และในกรณีมีพื้นที่
มากกว่า 2,000 ไร่ จะต้องผ่านไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
		 (7) เมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท�ำการพิจารณาแล้ว
จะส่งผลกลับไปที่กรมป่าไม้เพื่อออกหนังสืออนุญาต และมอบอ�ำนาจให้กรมป่าไม้จังหวัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งไปยังผู้ท�ำเรื่องขออนุญาต เรียกเก็บค่าตอบแทนตามประกาศของ
กระทรวง และตรวจสอบควบคุมและดูแลโครงการต่อไป
กฎหมายเกี่ยวกับการออกพันธบัตรและการปลูกป่าเศรษฐกิจ
ในส่วนของการด�ำเนินการตามกลไกพันธบัตรป่าไม้ยังต้องเป็นไปตามกฎหมาย
เศรษฐกิจโดยมีกฎหมายเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และ
พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 พ.ร.ก.จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2559 และ (ร่าง) พ.ร.บ.ไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2559 รวมทัง้ ประกาศและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที่ออกโดยภาครัฐ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกพันธบัตรรัฐบาล และการจัดตั้งองค์การมหาชน
ที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติเฉพาะนั้น จะต้องพิจารณาจาก มาตรา 9 ทวิแห่งพระราชบัญญัติ
วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 ดังนัน้ การจะออกพันธบัตรป่าไม้จงึ ต้องด�ำเนินการตามทีร่ ะบุไว้
โดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและความเป็นไปได้ของการออกพันธบัตรนัน้
เช่น จ�ำนวนผู้สนใจที่จะลงทุนซื้อพันธบัตร นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการ
กู้เงินให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. 2548 ซึง่ การออกพันธบัตรป่าไม้อาจเข้าวัตถุประสงค์เพือ่ “พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ได้
อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบไม่พบว่าได้เคยมีการวินิจฉัยความหมายของค�ำว่า “พัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคม” ภายใต้มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้วิจัย
จึงมองว่าการออกพันธบัตรป่าไม้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ และ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ จึงเป็นไปได้ยาก
การออกพันธบัตรรัฐบาล ยังต้องพิจารณาจาก มาตรา 9 ทวิแห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งก�ำหนดไว้ดังนี้
“เมือ่ พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายเพิม่ เติมใช้บงั คับแล้ว หรือเมือ่ มีกรณีทตี่ อ้ งใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
ที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนตามมาตรา 16 ถ้ารายจ่ายสูงกว่ารายได้ ให้กระทรวงการคลังมีอ�ำนาจ
กู้เงินได้ตามความจ�ำเป็น แต่กรณีจะเป็นประการใดก็ตาม การกู้เงินตามมาตรานี้ในปีหนึ่ง ๆ
ต้องไม่เกิน
1. ร้อยละยี่สิบของจ�ำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิม่ เติม หรือของจ�ำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณทีล่ ว่ งมาแล้วมา
แล้วแต่กรณีกับอีก
2. ร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ส�ำหรับช�ำระคืนเงินกู้
การกูเ้ งินตามวรรคหนึง่ จะใช้วธิ อี อกตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตราสารอืน่ หรือท�ำสัญญา
กู้ได้
การออกตั๋วเงินคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินคลัง แต่การออกพันธบัตร
หรือตราสารอื่น หรือการท�ำสัญญากู้ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน
การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น ให้กระทรวงการคลังประกาศจ�ำนวนเงินที่จะกู้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู้ เงื่อนไข และวิธีการต่าง ๆ ในการออกพันธบัตรหรือตราสารนั้น
ในกรณีท�ำสัญญากู้ ให้กระทรวงการคลังประกาศจ�ำนวนเงินที่ได้กู้ ผู้ให้กู้ อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลากู้และสาระส�ำคัญอื่น ๆ ในสัญญากู้นั้นประกาศกระทรวงการคลังตามวรรคสี่
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
จะเห็นได้วา่ การกูเ้ งินหรือระดมทุนโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลนัน้ จะต้องพิจารณา
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีทงั้ หมดของภาครัฐ การพิจารณาเรือ่ งการกูเ้ งินนีม้ กี ารวางแผน
ล่วงหน้าโดยส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
จากนั้นจะต้องพิจารณาพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ ประกอบ
มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ ได้จ�ำกัดวัตถุประสงค์
ของการกู้เงินไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้
2. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ
4. ให้หน่วยงานอื่นกู้ต่อ
5. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
มาตรานี้ยังได้จ�ำกัดว่าเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการกู้เงินตาม
2. ถึง 5. นั้นสามารถน�ำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินหรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โดยไม่ต้องน�ำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
ดังนั้น การใช้กลไกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการระดมทุนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้
นั้นอาจสามารถกระท�ำได้หากพิจารณาจากมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะฯ โดยอ้างถึงวัตถุประสงค์ของการกูเ้ งินตาม 1. คือเพือ่ ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
หรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ หรือ 2. คือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการตีความ
กฎหมายว่าการด�ำเนินกลไกพันธบัตรป่าไม้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งที่ยัง
ไม่เคยกระท�ำมาก่อน
มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ ได้จ�ำกัดวงเงินของ
การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ (ตาม 1.) ใน
ปีงบประมาณหนึ่ง
ให้กระทรวงการคลังกูเ้ ป็นเงินบาทไม่เกินวงเงินร้อยละยีส่ บิ ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและไม่เกินร้อยละแปดสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายทีต่ งั้ ไว้สำ� หรับช�ำระคืนเงินต้น ทัง้ นี้ หากพิจารณาคูก่ บั พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 9 ทวิ ระบุว่าการกู้เงินในกรณีที่รายจ่ายสูงกว่ารายได้
(งบประมาณขาดดุล) ให้กระทรวงการคลังมีอำ� นาจกูเ้ งินได้ตามความจ�ำเป็น และสามารถจะใช้วธิ ี
ออกตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตราสารอืน่ หรือท�ำสัญญากูก้ ไ็ ด้ ส�ำหรับการออกพันธบัตรนัน้ มาตรา 9
ทวิ วรรคสาม ก�ำหนดว่าการออกพันธบัตรจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน
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หากจะอาศัยมาตรา 20 (ตามข้อ 2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ
จะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของพันธบัตรป่าไม้ก่อน จากการศึกษาค้นคว้ายังไม่พบว่ามีการ
ออกพันธบัตรเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง เช่น กระทรวงการคลังได้ท�ำการ
กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จ�ำนวน
43,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พระราชก�ำหนด
ให้อำ� นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้น นอกจากนี้
จากการตรวจสอบค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่พบว่าได้เคยมีการวินจิ ฉัยความหมาย
ของค�ำว่า “พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ภายใต้มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะฯ แต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี หน่วยงานราชการเคยมีความคิดที่จะออกพันธบัตรเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน�้ำท่วม แต่มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ท�ำให้ความคิดที่จะออกพันธบัตรนี้ตกไป
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร มีการ
ประชุมครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เพื่อหารือเรื่องการออกพันธบัตรเพื่อช่วย
เหลือผูป้ ระสบอุทกภัย โดยทีพ่ นั ธบัตรไม่มอี ตั ราดอกเบีย้ เพือ่ เป็นการระดมเงินทุนมาช่วยเหลือ
เช่น ให้เกษตรกรกู้ยืม แต่มีข้อสังเกตจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยและส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะว่า การออกพันธบัตร
เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนน้อยมาก เนื่องจาก
1) ประชาชนหรือผูล้ งทุนคงไม่สนใจในการลงทุนพันธบัตรทีไ่ ม่ได้รบั อัตราดอกเบีย้ เพราะต่างจาก
การลงทุนประเภทอืน่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจมากกว่าเพราะมีผลตอบแทนมากกว่า 2) การซือ้ พันธบัตร
แม้จะไม่มอี ตั ราดอกเบีย้ ก็จะไม่ได้สทิ ธิพเิ ศษในเรือ่ งการลดหย่อนภาษีเหมือนการนําเงินไปบริจาค
จึงขอเสนอให้ใช้วิธีการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปีหรืองบประมาณเหลือจ่ายที่พอจะนําไปใช้
ประโยชน์ในด้านนัน้ อีกส่วนหนึง่ คือ ปรับลดงบประมาณของหน่วยงานทีย่ งั ไม่มคี วามจาํ เป็นลง
อีกประเด็นหนึง่ ทีจ่ ะต้องพิจารณา คือ เรือ่ งภาระหนีส้ าธารณะของประเทศไทย หากดําเนินการ
ออกเป็นพันธบัตรจะท�ำให้ตอ้ งปรับโครงสร้างและจัดการบริหารหนีส้ าธารณะของประเทศใหม่
ทางผู้วิจัยจึงเห็นว่าการออกพันธบัตรป่าไม้นั้น อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนนัก
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2559
เนือ่ งจากพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ ฉบับก่อนไม่มบี ทบัญญัติ
ก�ำหนดไว้โดยชัดแจ้งให้มีอ�ำนาจในการออกพันธบัตร เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวจะต้อง
แยกกับบทบัญญัติที่ให้อ�ำนาจในการกู้ยืมเงิน ตามค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(เรือ่ งเสร็จที่ 243/2549) นัน้ หากกฎหมายจัดตัง้ องค์การไม่ได้ให้อำ� นาจชัดเจน หน่วยงานนัน้ ๆ
ก็ไม่มีอ�ำนาจในการออกพันธบัตร ท�ำให้ อ.อ.ป. ไม่มีอ�ำนาจในการออกพันธบัตรป่าไม้
จึงน�ำไปสูก่ ารปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
เพื่อให้สามารถออกพันธบัตรป่าไม้ได้ ซึ่ง พ.ร.ก. ดังกล่าวมีรายละเอียดต่อไปนี้คือให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ด�ำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยก�ำหนดให้ อ.อ.ป. มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการถือกรรมสิทธิ ครอบครองทีด่ นิ
และทรัพย์สินอื่น ๆ มีสิทธิต่าง ๆ ในการสร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ซื้อ ยืม ให้ยืม จัดหา จ�ำหน่าย
แลกเปลี่ยน โอน และรับโอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งที่ดิน ทรัพย์สินอื่น ๆ หรือสิทธิทั้งภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักร การค้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักร การน�ำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องจักรที่ใช้ในการอุตสาหกรรมป่าไม้ การเป็นนายหน้าและตัวแทนค้าในกิจการต่าง ๆ ของ
เอกชนหรือนิติบุคคลใด ๆ รวมทั้งการเข้าร่วมงานหรือสมทบกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์แก่
กิจการของ อ.อ.ป.
อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มเติมอ�ำนาจการด�ำเนินงานในมาตรา 7 โดย
ก�ำหนดในเรื่องการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน และการออกพันธบัตร โดยใช้ข้อความตามวงเล็บ
5 ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้แทน
(5) การกู้ ยืมเงิน แต่ถ้าเป็นจ�ำนวนเงินเกินกว่าคราวละห้าสิบล้านบาทต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
		 (5/1) ให้กู้ ให้ยืมเงิน หรือจ่ายเงินล่วงหน้าโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือ
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.
		 (5/2) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือเพื่อประโยชน์แก่
กิจการของ อ.อ.ป. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
(ร่าง) พระราชบัญญัติไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2559
ร่าง พระราชบัญญัติไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
รวมหรือพื้นที่ซึ่งรัฐให้ใช้ประโยชน์ และสามารถส่งออกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็น
รายได้ของภาคการเกษตรและป่าไม้ของประเทศเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ เป็นการตอบสนองนโยบายของ
ภาครัฐในการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ เศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่การปลูกไม้เศรษฐกิจของเกษตรกร
หรือประชาชนทัว่ ไป ทัง้ ทีเ่ ป็นวิสาหกิจชุมชน องค์กรนิตบิ คุ คล เช่น สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน
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มีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายในการด�ำเนินกิจกรรมด้านการท�ำไม้ เช่น การตัด การท�ำไม้
และการครอบครองไม้เศรษฐกิจ ดังนัน้ เนือ้ หาในร่าง พ.ร.บ. นี้ จึงมีแนวทางในการจัดตัง้ ส�ำนักงาน
ไม้เศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อท�ำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ การก�ำกับดูแล
ตั้งแต่การปลูกถึงการค้าไม้ และการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
กฎระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวกับไม้เศรษฐกิจ
มติรัฐมนตรี วันอังคารที่ 11 มกราคม 2543 เรื่อง การขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่า
ออกจ�ำหน่ายต่างประเทศและการขอยกเว้นพิกัดอัตราขาออก และประกาศ กรมป่าไม้
เรื่อง การอนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่งออกไม้สักสวนป่าออกจ�ำหน่ายต่างประเทศ
โดยอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ส่งออกไม้สักสวนป่าออกจ�ำหน่ายต่างประเทศ
แต่เพียงรายเดียว
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. 2549 กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการส่งออก มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว
ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ก�ำหนดให้ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ยกเว้นหวาย ไม้ไผ่
และไม้รวกทุกชนิด ปาล์ม รากไม้ เถาไม้ ไม้วีเนียร์ พันธุ์ไม้ ขี้เลื่อยหรือเศษไม้ไม่ว่าจะเกาะหรือ
ติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม และไม้ที่ได้จัดท�ำเป็น
ของส�ำเร็จรูป ซึ่งไม่เหมาะที่จะน�ำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น แต่ไม่ให้ใช้บังคับในกรณีที่น�ำออกไป
เพือ่ ใช้เฉพาะตัว หรือในกรณีทนี่ ำ� ออกไปเพือ่ เป็นตัวอย่าง ทัง้ นีใ้ นปริมาณเท่าทีจ่ ำ� เป็น และต่อมา
ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง
และไม้ ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2555 เพื่อประโยชน์ของรัฐในการก�ำหนด
มาตรการการส่งออกข้าว ช้าง และไม้ขนึ้ มาใหม่ให้ชดั เจนและเหมาะสมกับสถานการณ์การส่งออก
ในปัจจุบัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุ์พืช
สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมีแนวโน้มถูกคุกคาม
อย่างต่อเนือ่ งตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา และมีอตั ราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพิ่มขึ้นทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช
มากเกินไป ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและการท�ำลายแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของพันธุพ์ ชื
การขยายตัวและพัฒนาของเมือง การลักลอบล่าสัตว์และเก็บของป่า และการท�ำการเกษตรทีม่ ี
ผลต่อความหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยมีเป้าหมายการด�ำเนินงานด้านความหลากหลาย
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ทางชีวภาพทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยการก�ำหนดเป้าหมายการบรรลุตาม
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และเป้าหมายไอจิ ได้แก่ การด�ำเนินงานในการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู แ หล่ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย การจั ด ท�ำ แผนจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ
และการด�ำเนินการตามเป้าหมายไอจิ การสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อคุณค่า
ของความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริม
การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การด�ำเนินการตามการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ภายใต้ความตกลงตามพิธสี ารนาโงยา (Nagoya Protocol
on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits
Arising from their Utilization) รวมทั้ง การส่งเสริมความร่วมมือทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา
การเสริมสร้างศักยภาพและจิตส�ำนึกของบุคลากร และการแลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน
นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการออกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชตามพันธกรณีที่มีใน
ข้อตกลงเรือ่ งทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ กีย่ วกับการค้า (TRIPs) โดยสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า โดยก�ำหนดให้มีการขออนุญาตและท�ำ
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ในกรณีที่เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชนั้นหรือส่วนใด
ของพันธุ์พืชไปใช้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง และวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างหลักการให้การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ กับหลักการการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมทีส่ อดคล้องกับการด�ำเนินงานของอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ กฎหมายยังครอบคลุมการจัดตั้งกองทุนคุ้มครอง
พันธุพ์ ชื เพือ่ เป็นทุนใช้จา่ ยในการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการทีเ่ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ การวิจยั
และการพัฒนาพันธุ์พืช ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดตั้งคณะกรรมการ
คุม้ ครองพันธุพ์ ชื เพือ่ ให้มกี ลไกส�ำหรับคุม้ ครองพันธุพ์ ชื ท้องถิน่ และส่งเสริมบทบาทของชุมชน
และองค์กรท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยบทบัญญัติ
บางมาตราไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางด้านวิชาการและสภาพเศรษฐกิจสังคม และยังเป็น
อุปสรรคในการแข่งขันของประเทศ อีกทัง้ กฎหมายไม่มกี ารออกกฎระเบียบว่าด้วยการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ในกรณีที่มีผู้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า
ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจึงได้ยกร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่ ที่มีการปรับปรุง
ในประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ การแก้ไขเพิม่ เติมค�ำนิยามต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรพันธุกรรม สารพันธุกรรม

148

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

พืชป่า พืชพืน้ เมืองทัว่ ไปสภาพทางพันธุกรรม นักปรับปรุงพันธุพ์ ชื ให้มคี วามเหมาะสมและชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และได้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ให้มีความเหมาะสม เพื่อจูงใจ
ให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชมายื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงสิทธิเกษตรกร
สิทธิชมุ ชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ตามหลักการของกฎหมายเดิมทุกประการ ซึง่ ในปัจจุบนั
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะ แต่มีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพหลายฉบับ และมีวัตถุประสงค์ปกป้อง
คุม้ ครองทรัพยากรชีวภาพแต่ละชนิด จึงเป็นการจ�ำกัดการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
เกือบทุกประเภท และกฎหมายให้อ�ำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจพิจารณา
อนุญาตเป็นรายกรณี (สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย 2559) เพราะความหลากหลาย
ทางชีวภาพมีขอบเขตกว้าง ท�ำให้การด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานหลายแห่ง อีกทั้งประเด็นเรื่องการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการอนุญาตให้เข้าถึงนัน้ มีกฎหมายต่าง ๆ รองรับไว้แล้ว ได้แก่ กฎระเบียบ
ในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ โดยก�ำหนดระเบียบ
คณะกรรมการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติวา่ ด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ พ.ศ. 2554 แต่การแบ่งปันผลประโยชน์ยงั ไม่มกี ฎหมายในทางปกครองบังคับใช้โดยตรง
ปัจจุบันจึงต้องบังคับโดยสัญญา ต่างตอบแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง
ภายหลังการเข้าถึงเสร็จสิ้นแล้ว มีความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามสัญญาทางแพ่ง และอาจไม่
ครอบคลุมถึงการนําองค์ความรู้ที่ได้แล้วไปใช้ประโยชน์
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำลังศึกษากรอบ
กฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีกรอบและเค้าโครงกฎหมายความหลาก
หลายทางชีวภาพที่เหมาะสม ในหลายประเด็น คือ การก�ำหนดสิทธิ์การเป็นเจ้าของทรัพยากร
การเข้าถึงทรัพยากรและแบ่งปันผลประโยชน์ การสร้างความชัดเจนในการเข้าถึงและแบ่งปันผล
ประโยชน์ องค์กรเฉพาะด้านเพือ่ รองรับการด�ำเนินงานและการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ ป็นองค์กร
กลางเพือ่ บริหารจัดการ การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม ข้อห้ามการเข้าถึง เงือ่ นไข
การขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เงื่อนไขว่าจะไม่โอนสิทธิในใบอนุญาต
ให้แก่บุคคลอื่น การควบคุมหลังการอนุญาต การลงทุน การจัดตั้งกองทุนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการด�ำเนินการด้านฐานข้อมูล
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ปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายในการด�ำเนินกลไกพันธบัตรป่าไม้
การด�ำเนินกลไกพันธบัตรป่าไม้ยังมีปัญหาด้านกฎหมาย ในหลายประเด็น ได้แก่
1) กฎหมายที่เกี่ยวกับไม้หวงห้าม ใน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่ก�ำหนดประเภท
ของไม้หวงห้ามตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 ในการก�ำหนด
ให้ไม้สัก ไม้ยาง และไม้ตระกูลพะยูง จ�ำนวน 17 ชนิด ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ออกมาท�ำประโยชน์ใช้สอยได้ เนื่องจากเป็นไม้หวงห้าม
2) กฎหมายในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก�ำหนดว่าให้ระงับ
ภาคเอกชนไม่ให้เข้าท�ำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เพื่อปลูกสร้างสวนป่า ดังรายละเอียดข้างต้น
โดยกรมป่าไม้ได้ส่งหนังสือเพื่อขอยกเลิก ซึ่งปัจจุบันก�ำลังรอการพิจารณายกเลิกกฎระเบียบนี้
3) กฎระเบียบการท�ำไม้ การท�ำไม้ การแปรรูป และเคลื่อนย้ายไม้ เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานหลากหลาย เช่น ทสจ. ต�ำรวจ และมีขนั้ ตอนค่อนข้างมาก เช่น ขัน้ ตอนการขออนุญาต
การท�ำสวนป่าเพื่อควบคุมป้องกันไม้ที่ไม่ได้มาจากสวนป่า (การสวมต่อไม้) และตรวจสอบ
ตราประทับ ซึง่ จะก�ำหนดของแต่ละราย (เจ้าของท�ำค้อนตีตรา) เป็นการสร้างความยากล�ำบาก
ให้กับเอกชน และเกษตรกรที่ต้องการปลูกสวนป่า การเคลื่อนย้ายไม้เพื่อการค้าในทางปฏิบัติ
จริงยังคงมีปัญหา และการแปรรูปไม้ต้องขออนุญาตตั้งโรงเลื่อย ซึ่งมี พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
ที่เป็นอุปสรรคในการจัดการป่าไม้และสวนป่าเศรษฐกิจ
4) การส่งออกไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ ด�ำเนินการตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง ก�ำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. 2555 เพือ่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และประโยชน์ของรัฐในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยก�ำหนดให้เป็นไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เท่านั้น และระเบียบกระทรวง
พาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. 2549 ให้การอนุญาตให้สง่ ไม้และไม้แปรรูปออกนอกราชอาณาจักรได้ ส�ำหรับไม้ยางพารา
และไม้สนที่เป็นไม้สนที่ตัดออกจากป่าในบริเวณหน่วยงานราชการที่จ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่ ไม้สน
ที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะสวนป่าของกรมป่าไม้ และไม้สนประดิพัทธ์ที่ปลูกในที่ดิน
กรรมสิทธิ์ รวมถึงไม้ที่ท�ำออกจากสวนป่าที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน และส�ำหรับไม้สัก
สวนป่าอนุญาตให้เฉพาะองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เท่านั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
11 มกราคม 2543
5) พืน้ ทีป่ า่ ของกรมป่าไม้ทมี่ อี ยู่ มีประชาชนอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็นส่วนใหญ่ จึงต้อง
มีการจัดการชุมชนในเขตป่าที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแรงงานในการปลูกป่า
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องค์กรที่รับผิดชอบด้านป่าไม้
การบริหารจัดการพืน้ ทีป่ า่ มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
และมีหน่วยงานสนับสนุนอีกจ�ำนวนหนึ่ง เช่น ส�ำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ กองทัพไทย เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานหลักที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกพันธบัตรป่าไม้ มีดังนี้
กรมป่าไม้
กรมป่าไม้ มีวิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแล
รักษา ส่งเสริมท�ำนุบำ� รุงป่า และการด�ำเนินการเกีย่ วกับการป่าไม้ การท�ำไม้ การเก็บหาของป่า
การใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ป่าไม้ และการอืน่ เกีย่ วกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยกลยุทธ์การเสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก เพือ่ เพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยมีภารกิจอืน่ ตามที่
กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ ดังนี้
1) ป้องกันรักษาป่า ควบคุมดูแล จัดท�ำแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุกท�ำลายป่า
และการกระท�ำผิดในพื้นที่ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้
2) วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า และ
ระบบนิเวศ
3) ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และ
การปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ
4) อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
และการอนุญาตที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรม ที่ดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้
5) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย และพั ฒ นาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ป่ า ไม้ ผลิ ต ผลป่ า ไม้ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ไม้
6) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด หรือตามทีก่ ระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื มีภารกิจเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ ส่งเสริม และ
ฟืน้ ฟู ทรัพยากรป่าไม สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ในเขตพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ การอนุรกั ษ์ โดยการควบคุมป้องกัน
พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์เดิมทีม่ อี ยูแ่ ละพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรมให้กลับสมบูรณ์ดว้ ยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุน้
และปลุกจิตส�ำนึกให้ชมุ ชนมีความรูส้ กึ หวงแหน และการมีสว่ นร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น
เพือ่ เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ
ส�ำหรับเป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ
และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน
พันธกิจ
1) อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2) วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
3) บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อย่าง
มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) ส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลเพือ่ คุม้ ครองพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ซงึ่ มีความส�ำคัญต่อระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
3) พัฒนาระบบป้องกัน เตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์
4) พัฒนาระบบจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อนุรักษ์
5) พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
6) พัฒนาและปรับปรุงเครือ่ งมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่อนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน มีพันธกิจดังนี้
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1) พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
2) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจ
อย่างเป็นธรรม
3) ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4) วิจัยและพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
5) ปรับโครงสร้างทางการเงินทัง้ ระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพือ่ สนับสนุนภารกิจของ
องค์กร
6) พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
7) สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทยและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรหลักในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ให้มคี วามอุดมสมบูรณ์และยัง่ ยืน โดยมีพนั ธกิจคือ ก�ำหนด
นโยบาย วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน และมีภารกิจดังนี้
1) เสนอความเห็นเพือ่ จัดท�ำนโยบายและแผนเพือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2) เสนอให้มกี ารปรับปรุง แก้ไขเพิม่ เติมกฎ ระเบียบ มาตรการเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์
ฟืน้ ฟู การจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เพือ่ ให้มกี ารใช้อย่างยัง่ ยืน
3) ก�ำกับ ดูแล ประเมินผล และติดตามตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
มาตรการ
4) เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์ในการสงวน รักษา คุ้มครอง
ควบคุม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5) ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึง
พืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
6) สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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7) เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
8) ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
9) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีบทบาทหน้าทีด่ า้ นการลดก๊าซเรือนกระจก
พันธกิจส�ำคัญในอดีตคือการด�ำเนินกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development
Mechanism: CDM) โดยหน่วยงานทีส่ ามารถลดก๊าซเรือนกระจกสามารถขอให้มกี ารตรวจสอบ
(Audit) เพือ่ น�ำไปสูก่ ารรับรองประมาณการลดก๊าซเรือนกระจกทีล่ ดลงได้จริง (Certification)
โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่หน่วยงานลดได้เมื่อเทียบกับสถานะปกติ BAU (Business As
Usual) สามารถน�ำไปขายให้กับผู้ที่ต้องการซื้อคาร์บอนเครดิต ดังนั้น กลไก CDM จึงเป็นการ
สร้างสิ่งจูงใจและรายได้ให้กับหน่วยงานที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้
ปัจจุบัน อบก. ยังพัฒนากลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบอื่น ได้แก่ การลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-Ver) โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low
Emission Support Scheme: LESS) การรับรองคาร์บอนเครดิต ระบบฉลากคาร์บอน
การพัฒนาตลาดคาร์บอน เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านก๊าซ
เรือนกระจก และให้ความรูแ้ ก่หน่วยงานต่าง ๆ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการด�ำเนินงาน
ของ อบก. จะมีสว่ นสนับสนุนการด�ำเนินงานของกลไกพันธบัตรป่าไม้ดว้ ยการให้คำ� รับรองและ
ขึ้นทะเบียนการปลูกป่าเชิงพาณิชย์ว่าสามารถดูดซับคาร์บอนได้ปริมาณเท่าไหร่ และน�ำไปสู่
การสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตจากภาคป่าไม้ต่อไป
หน่วยงานที่มีความเหมาะสมในการด�ำเนินกลไกพันธบัตรป่าไม้
โครงสร้างการบริหารจัดการทีม่ คี วามเหมาะสมในการด�ำเนินการ และความเชือ่ มโยง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลไกพันธบัตรป่าไม้ โดยมีความเป็นไปได้ 5 รูปแบบ
1) การบริหารจัดการโดยภาคราชการ (กรมป่าไม้หรือกระทรวงการคลัง)
หน่วยงานราชการต้องด�ำเนินการภายใต้กฎหมายการออกพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งต้อง
พิจารณาจากมาตรา 9 ทวิแห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ที่ต้องตีความการกู้เงินตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ การกูเ้ งินหรือระดมทุนโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลนัน้ จะต้องพิจารณา
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีทั้งหมดของภาครัฐ แต่การกู้เงินตามมาตรานี้ในปีหนึ่ง ๆ ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ�ำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม
หรือของจ�ำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว หรือร้อยละ 80
ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ส�ำหรับช�ำระคืนเงินกู้ รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวกับป่าไม้ทั้งหมด
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และฉบับปรับปรุง
พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกอบกับพิจารณาอ�ำนาจและหน้าที่ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือส่วนราชการทีส่ งั กัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ซึง่ พบว่าไม่มบี ทบัญญัตใิ ดทีใ่ ห้อำ� นาจหน่วยงานรัฐในการออกพันธบัตรป่าไม้ได้
หน่วยงานราชการ ต้องออกพันธบัตรโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค�้ำประกัน โดยมี
ผูข้ อกู้ เช่น กรมป่าไม้ เป็นการกูเ้ พือ่ ชดเชยการขาดดุล และกูเ้ พือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งมีปัญหาอยู่ที่การตีความว่าการออกพันธบัตรป่าไม้เป็นการกู้ตามจุดประสงค์หรือไม่ รวมทั้ง
ต้องเข้าแผนหนี้สาธารณะประจ�ำปี
2) รัฐวิสาหกิจ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
รัฐวิสาหกิจ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) ซึ่งมีความพร้อมด้านกฎหมายเนื่องจาก
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ออกมาใหม่ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
มีอ�ำนาจในการออกพันธบัตร ตราสารทางการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่นใด
3) องค์กรอิสระ (มหาชน)
จัดตัง้ องค์กรมหาชนขึน้ มาบริหารจัดการโดยเฉพาะภายใต้พระราชบัญญัตอิ งค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 เพือ่ ให้องค์การมหาชนนัน้ สามารถมีอำ� นาจออกพันธบัตรได้ โดยด�ำเนินการ
ภายใต้กฎหมายการออกพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ ต้องพิจารณาจาก มาตรา 9 ทวิแห่งพระราชบัญญัติ
วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และพระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนีส้ าธารณะ พ.ศ. 2548 ทีต่ อ้ ง
ตีความการกู้เงินตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แต่ทั้งนี้ การจัดตั้งองค์การมหาชนมีขั้นตอนและกระบวนการค่อนข้างซับซ้อนและ
ใช้เวลานาน โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนขึ้นมาใหม่ เพื่อดูแลเรื่อง
การหาเงินเพื่อพัฒนาหรือฟื้นฟูป่าไม้ ต้องแสดงเหตุผลความจ�ำเป็นในการจัดตั้งเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์การมหาชนนั้นอย่างชัดเจน
4) บริษทั เอกชนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด�ำเนินการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ พ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่ 2) 2558 และกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง
5) บริษทั ทัว่ ไป ด�ำเนินการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่ 2)
2558 และกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง (ดังตารางที่ 6.2)
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องค์กรอิสระ (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนเอกชน
(ปตท./SCG)

บริษัททั่วไป

ร่าง พ.ร.บ.ไม้เศรษฐกิจ พ.ศ. ....

รัฐวิสาหกิจ
(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)

กฎหมาย

ภาคราชการ
(กรมป่าไม้หรือกระทรวงการคลัง)

ตารางที่ 6.2 องค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกพันธบัตรป่าไม้

P

P

P

P

ระเบียบกรมปาไม้ การควบคุมแปรรูปไม้ ตาม
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ พ.ศ. 2541
พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

P
P

P

พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

P

P

พรฎ.ก�ำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530

P

ค�ำสั่ง คสช. ที่ 31/2559

P

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484

P

พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

P

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2559

P

พ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558

P

P

ที่มา: อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ (2561)
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พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

จากรายงานแนวทางการศึกษารูปแบบและการด�ำเนินการของพันธบัตรป่าไม้สำ� หรับ
ประเทศไทย (อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ, 2558) ได้เสนอให้มีการจัดตั้งองค์การ
มหาชนเป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการบริหารจัดการพันธบัตรป่าไม้ โดยเห็นว่ามีความเป็นไปได้
ที่จะเปลี่ยนแปลงองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป. ให้เป็นองค์การมหาชนที่มีภารกิจ
ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมีกฎหมายเป็นของตนเอง สามารถ
ออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนในองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ลงทุนที่สนใจ
และจัดเก็บรายรับจากผู้ได้ประโยชน์จากป่าไม้และระบบนิเวศป่าไม้ รวมถึงประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลในการเลือกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานบริหารจัดการ
เนือ่ งมาจาก อ.อ.ป. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทอนุรกั ษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2499 ซึ่งมีการด�ำเนินการในเชิงธุรกิจ ช่วยเหลือและสนอง
นโยบายของรัฐด้านการอนุรักษ์ และงานเชิงบริการสังคมในการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ
การอนุรกั ษ์ชา้ งไทย และการพัฒนาอาชีพราษฎรท้องถิน่ ฯลฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ให้บริการ
แก่รฐั และประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้ 2) ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับอุตสาหกรรมการป่าไม้
เช่น การท�ำไม้ การเก็บหาของป่าแปรรูปไม้ อบไม้ อัดน�้ำยาไม้ กลั่นไม้ และประดิษฐ์หรือผลิต
วัตถุหรือสิ่งของจากไม้และของป่า รวมถึงธุรกิจต่อเนื่องที่คล้ายคลึงกัน 3) ปลูกสร้างสวนป่า
คุ้มครองรักษาป่าและบูรณะป่าเพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ทั้งด�ำเนินการเองและด�ำเนินการ
เพือ่ ช่วยเหลือรัฐ 4) วิจยั ค้นคว้า และทดลองเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ดา้ นอุตสาหกรรมไม้ 5) เผยแพร่
ความรู้ปลูกฝังทัศนคติและความส�ำนึกในการคุ้มครองดูแลรักษา และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
รวมทั้งการให้บริการในกิจการที่เกี่ยวกับการทัศนาจรหรือกิจการเพื่อประโยชน์แก่การด�ำเนิน
การดังกล่าว และ 6) ด�ำเนินธุรกิจ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ
อ.อ.ป.
นอกจากนั้น อ.อ.ป. ยังมีความสนใจในการพัฒนาเครื่องมือทางการคลังในการ
ด�ำเนินงาน เช่น กองทุนสวนป่า หรือพันธบัตรระยะยาว ฯลฯ และมีการพัฒนาพื้นที่บางส่วน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวกว่าแสนคนที่มาท่องเที่ยว
และใช้บริการที่พักในพื้นที่สวนป่า
อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. ก็มอี ปุ สรรคในการด�ำเนินงานพันธบัตรป่าไม้ ซึง่ เกิดจากทีเ่ ป็น
ข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ได้แก่ กฎข้อบังคับในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ การมีพื้นที่ด�ำเนินงานจ�ำกัด
ข้อจ�ำกัดด้านต้นทุน หรือปัญหาความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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- อ.อ.ป. ถูกก�ำกับจากหลายหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการบริหารกิจการของ
		 อ.อ.ป. ดังนั้น การด�ำเนินการใด ๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการฯ
- การมีเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอในระยะยาวส�ำหรับค่าจ้างแรงงานปลูกป่า
		 จึงต้องการเพิ่มเงินทุนในการบริหารจัดการงานปลูกป่า
- พื้นที่ปลูกป่ามีจ�ำกัดและไม่สามารถขยายพื้นที่การปลูกสวนป่าออกไปได้
		 เนื่องจากพื้นที่ที่ได้รับจากกรมป่าไม้มีชาวบ้านเข้าไปครอบครองอยู่ ดังนั้น
		 ต้องมีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าก่อน โดยต้องได้รับเงินสนับสนุน
		 มาจัดการชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูก
		 สวนป่าและสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการจัดตั้ง อ.อ.ป. เป็นองค์การมหาชน จะสามารถก�ำหนดการ
ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเป็นหน่วยงานดูแลบริหารจัดการป่าอย่างยัง่ ยืน ซึง่ รวมการ
ปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าอนุรกั ษ์ และท�ำให้มศี กั ยภาพในการหาเงินเพือ่ การจัดการพืน้ ทีป่ า่ เพือ่
ท�ำสวนป่าเศรษฐกิจและเพื่อการอนุรักษ์ได้คล่องตัวมากขึ้น แต่การจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
ของ อ.อ.ป. ยังมีอุปสรรคของการจัดตั้ง ได้แก่
- การจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องใช้เวลา
		 ในการด� ำ เนิ น การ และการเตรี ย มความพร้ อ มของ อ.อ.ป. โดยเฉพาะ
		 ตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แต่อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. ควรได้รับการปรับเปลี่ยน
		 บทบาทด้านการปลูกป่า ที่มุ่งเน้นการด�ำเนินการในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
		 และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเห็นด้วยที่จะเปลี่ยนไปเป็นองค์การ
		 มหาชนที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แต่ยังขาดเครื่องมือ
		 ในการด�ำเนินการ
- อ.อ.ป. ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ป่าโดยตรง ต้องใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ และ
		 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนั้น จึงต้องมีการขออนุญาต
		 ใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ ปลูกสวนป่า ซึง่ บางพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั มีประชาชนอาศัยอยูท่ ำ� ให้มตี น้ ทุน
		 ในการด�ำเนินการเพิ่มขึ้น
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การด�ำเนินการสู่ความส�ำเร็จ
ของพันธบัตรป่าไม้

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของพันธบัตรป่าไม้มี 4 ประการ
• หัวหน้ารัฐบาลต้องเห็นความส�ำคัญของพันธบัตรป่าไม้และก�ำหนด
		 เป็นนโยบาย
• ต้องมีองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบกลไกพันธบัตรป่าไม้
• แก้กฎหมายป่าไม้เพื่อลดอุปสรรคในการท�ำป่าไม้เชิงพาณิชย์
		 และเปิดเสรีการส่งออกและน�ำเข้าไม้
• ปรับสถานะเกษตรกรในพื้นที่สูงให้มาเป็นชุมชนป่าไม้ที่มีรายได้
		 จากการปลูกป่าและดูแลป่า

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

พันธบัตรป่าไม้เป็นกลไกทางการเงินการคลังในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า
โดยการระดมทุนจากภาคเอกชน ซึ่งยังต้องอาศัยกลไกด้านอื่น เช่น กลไกด้านกฎหมาย
กลไกด้านสังคมและการมีส่วนร่วม รวมทั้งองค์กรที่ท�ำหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินและ
การออกพันธบัตรป่าไม้ ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาการด�ำเนินการสู่ความส�ำเร็จ
ของพันธบัตรป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลไกพันธบัตรป่าไม้ส�ำหรับ
ประเทศไทย บทที่ 7 นี้19 เป็นการอธิบายถึงปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินการพันธบัตรป่าไม้
ให้ประสบความส�ำเร็จในประเทศไทย จากนัน้ จะกล่าวถึงข้อพิจารณาในการออกพันธบัตรป่าไม้
กล่าวคือ การออกพันธบัตรป่าไม้จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงข้อก�ำหนดทางกฎหมายหากต้องการออก
พันธบัตรรัฐบาลเพือ่ การระดมทุนในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ไม้ รวมถึงการตระหนักถึงข้อสังเกต
ต่าง ๆ เพือ่ เป็นแนวมาตรฐานการพิจารณาว่าการออกพันธบัตรป่าไม้นนั้ จะประสบความส�ำเร็จ
หรือไม่ นอกจากนีจ้ ะกล่าวถึงรูปแบบของกลไกพันธบัตรป่าไม้ทงั้ 3 รูปแบบจากความเป็นไปได้
ด้านหน่วยงานและด้านกฎหมาย ส่วนในหัวข้อสุดท้ายจะกล่าวถึงข้อเสนอแนะในการระดมทุน
เพื่ออนุรักษ์ป่าผ่านกรณีศึกษา และแนวทางอื่นในการระดมทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลไกพันธบัตรป่าไม้ส�ำหรับประเทศไทย
ปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลให้การด�ำเนินการพันธบัตรป่าไม้ประสบความส�ำเร็จใน
ประเทศไทย ได้แก่
ประการทีห่ นึง่ การสนับสนุนทางการเมือง ต้องมีการก�ำหนดเป็นนโยบาย และทีส่ ำ� คัญ
คือหัวหน้ารัฐบาลต้องเห็นความส�ำคัญและก�ำหนดเป็นนโยบายเพือ่ ให้หน่วยงาน กรม กระทรวง
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�ำนโยบายทีก่ ำ� หนดไปด�ำเนินการต่อในระดับปฏิบตั ไิ ด้ นอกจากนัน้
ความส�ำเร็จของพันธบัตรป่าไม้ต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายข้าราชการ ได้แก่ รัฐมนตรีและ
อธิบดีของกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การด�ำเนินงานพันธบัตรป่าไม้เป็นไปโดยไม่มอี ปุ สรรค
ทั้งต้องมีการน�ำเสนอแนวคิดพันธบัตรป่าไม้ให้ประชาสังคมรับทราบและสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศ
อย่างแท้จริง และยังเป็นการเพิม่ บทบาทของประชาชนในการดูแลพืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศอีกด้วย
19

เนื้อหาในบทนี้อ้างอิงและสังเคราะห์มาจากผลงานวิจัย 3 เล่ม ได้แก่ 1) อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ
(2558) 2) อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2558) และ 3) อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ
(2561)
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ประการทีส่ อง ความส�ำเร็จในการปรับรูปแบบขององค์กร โดยเสนอให้มกี ารเปลีย่ น
สภาพองค์กรจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในปัจจุบนั ให้เป็นองค์การมหาชนทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
การด�ำเนินงานพันธบัตรป่าไม้ มีกฎหมายรองรับระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์การอย่างชัดเจน
ว่าให้มีหน้าที่ “ออกพันธบัตรป่าไม้” “ขายพันธบัตรป่าไม้” และ “ซื้อคืนพันธบัตรป่าไม้”
โดยไม่ตอ้ งให้มกี ารตีความกฎหมายอีก และองค์กรใหม่นตี้ อ้ งเป็นองค์กรทีม่ กี ารด�ำเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถขยายการด�ำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ต้นน�้ำส�ำคัญ ๆ ได้
ประการที่สาม การด�ำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนที่ครอบครอง
พืน้ ทีป่ า่ ไม้ในปัจจุบนั ด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจหันมาให้ความร่วมมือในการเปลีย่ นอาชีพ และ
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในชุมชนป่าไม้ โดยโครงการพันธบัตรป่าไม้ตอ้ งแสดงให้ประชาชนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการเห็นได้ว่าการเข้าร่วมในชุมชนป่าไม้นั้นคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคนในชุมชน
จะดีขนึ้ จริง ไม่วา่ จะเป็นในมิตขิ องการหารายได้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข
หรือสภาพแวดล้อมทางสังคม
อย่างไรก็ตาม แนวทางการด�ำเนินการพันธบัตรป่าไม้ตอ้ งพิจารณาบริบทสถานภาพ
ของประเทศด้วย ต้องค�ำนึงถึงการเงินและการลงทุนตลอดจนเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การอนุรักษ์และบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนอันเป็นปัจจัยหลักในการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืนว่าอยู่ในระดับใด ถ้ามีงบประมาณน้อยอาจไม่เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินการ
พันธบัตร อีกทั้งการเชื่อมโยงกับตลาดทุนเพื่อการระดมทุนจากภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ
ต้องเป็นไปด้วยความสะดวก และเนื่องจากพันธบัตรป่าไม้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
การฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ไม้ โดยเน้นการระดมเงินลงทุนจากภาคเอกชนและภาคประชาชนเพือ่ อนุรกั ษ์
และฟืน้ ฟูปา่ ไม้ หัวใจส�ำคัญจึงอยูท่ กี่ ารสร้างรายได้จากระบบนิเวศป่าไม้ผา่ นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและการท�ำกิจกรรมที่เกี่ยวกับป่าไม้

ข้อพิจารณาในการออกพันธบัตรป่าไม้
สืบเนื่องจากการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกพันธบัตรป่าไม้ใน
บทที่ 6 พบว่า หากต้องการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการระดมทุนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าไม้นั้น อาจสามารถกระท�ำได้หากพิจารณาจากมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
หนีส้ าธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่ เติมโดย พระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนีส้ าธารณะ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 โดยอ้างถึงวัตถุประสงค์ของการกู้เงินตาม 1. หรือ 2.
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นอกจากนี้ มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
ได้จำ� กัดวงเงินของการกูเ้ งินเพือ่ ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมือ่ มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้
(ตาม 1.) ในปีงบประมาณหนึง่ โดยให้กระทรวงการคลังกูเ้ ป็นเงินบาทไม่เกินวงเงินร้อยละยีส่ บิ
ของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และไม่เกินร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ส�ำหรับช�ำระคืนเงินต้น ทั้งนี้ หาก
พิจารณาคู่กับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 9 ทวิ ระบุว่าการกู้เงิน
ในกรณีทรี่ ายจ่ายสูงกว่ารายได้ (หรือการกูเ้ พือ่ ชดเชยงบประมาณขาดดุล) ให้กระทรวงการคลัง
มีอ�ำนาจกู้เงินได้ตามความจ�ำเป็น และสามารถจะใช้วิธีออกตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอื่น
หรือท�ำสัญญากู้ก็ได้ ส�ำหรับการออกพันธบัตรนั้น มาตรา 9 ทวิ วรรคสาม ก�ำหนดว่าการออก
พันธบัตรจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน
หากจะอาศัยมาตรา 20 (ตาม 2.) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ
จะต้องพิจารณาตีความกฎหมายวัตถุประสงค์ของการออกพันธบัตรป่าไม้ก่อนว่า เป็นไป
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากการค้นคว้าและศึกษาข้อมูล
ยังไม่พบว่ามีการออกพันธบัตรเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง นอกจากนี้
จากการตรวจสอบค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการกฤษฎี ก าไม่ พ บว่ า ได้ เ คยมี ก ารวิ นิ จ ฉั ย
ความหมายของค�ำว่า “พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ภายใต้มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะฯ ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้นครอบคลุมกิจกรรมการปลูก
ป่าไม้หรือไม่ สามารถออกพันธบัตรเพื่อน�ำเงินที่ระดมได้มาใช้เพื่อปลูกป่าเศรษฐกิจได้หรือไม่
ข้อสังเกตต่าง ๆ ของทางคณะกรรมาธิการฯ ดังกล่าวอาจสามารถใช้เป็นแนว
มาตรฐานการพิจารณาว่าการออกพันธบัตรป่าไม้จะได้รับความเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งในประเด็น
การออกพันธบัตรป่าไม้นั้นอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนมากนัก อีกทั้ง หากภาครัฐ
พยายามออกพันธบัตรป่าไม้ อาจเกิดประเด็นโต้แย้งทางข้อกฎหมายว่า การออกพันธบัตรป่าไม้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกูย้ มื ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนีส้ าธารณะฯ หรือไม่
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับป่าไม้ก็ยังมิได้กล่าวเกี่ยวกับการระดมทุนเพื่อรักษาป่า
แต่อย่างใด อนึง่ ประเด็นเรือ่ ง ภาระหนีส้ าธารณะของประเทศ ก็เป็นข้อพิจารณาอีกประเด็นหนึง่
ทีม่ คี วามส�ำคัญในการออกพันธบัตรรัฐบาล กล่าวคือ การด�ำเนินการออกพันธบัตรป่าไม้อาจท�ำให้
ต้องปรับโครงสร้างและมีการจัดการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศใหม่
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รูปแบบของกลไกพันธบัตรป่าไม้
การด�ำเนินกลไกพันธบัตรป่าไม้ที่เป็นรูปแบบการปลูกป่าเชิงพาณิชย์ซึ่งเน้นการ
ปลูกป่าเศรษฐกิจเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ตามเป้าหมายทีร่ ฐั บาลตัง้ ไว้ โดยปลูกในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั อนุญาต
และมุ่งเน้นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นการ
เพิ่มการกักเก็บคาร์บอน สามารถตัดไม้มาใช้ประโยชน์ทางเนื้อไม้และผลิตภัณฑ์จากป่า และ
การท่องเทีย่ ว อีกทัง้ การปลูกป่าจะท�ำให้เกิดการจ้างงานเพิม่ และสร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชนในพืน้ ที่
โดยให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นแรงงานในการปลูกป่า มีรายได้เสริมเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจครัวเรือน มีสวัสดิการด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่ชุมชนในพื้นที่ การสร้าง
แรงจูงใจในการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจคือผลตอบแทนหรือก�ำไรที่เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุน
และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรหรือชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยการปลูกป่าไม้ต้องมีการ
ด�ำเนินการในระยะยาวและมีกำ� ไรหรือเงินปันผลหรือผลตอบแทนเป็นแรงจูงใจอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
ความเป็นไปได้ในการออกพันธบัตรป่าไม้ โดยเน้นการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ มี 3 รูป
แบบ คือ รูปแบบที่ 1 ด�ำเนินการออกโดยรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รูป
แบบที่ 2 ด�ำเนินการออกโดยภาคเอกชน ได้แก่ บริษทั เอกชนขนาดใหญ่ และรูปแบบที่ 3 ด�ำเนิน
การโดยการจัดตั้งกองทุนป่าไม้
รูปแบบที่ 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท�ำหน้าที่เป็นผู้ออกพันธบัตร
ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท�ำหน้าที่เป็นผู้ออกพันธบัตรบริหารจัดการพื้นที่
ป่าเศรษฐกิจ และเป็นผู้จ่ายเงินหรือผลตอบแทนคืนให้แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งเป็นผู้บริหารจัดการ
สวนป่าที่มุ่งเน้นการปลูกป่าอย่างยั่งยืน และมีรายได้จากการปลูกป่ากลับคืนมา เช่น รายได้
จากเนื้อไม้ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลการปลูกป่า (ภาพ
ที่ 7.1 )
ทัง้ นี้ พันธบัตร เป็นตราสารทางการเงินทีอ่ อกโดยหน่วยงานของรัฐ เพือ่ ระดมเงินทุน
จากนักลงทุน สถาบันและประชาชนทั่วไป โดยผู้ออกพันธบัตรซึ่งคือ อ.อ.ป. มีแนวทางในการ
ด�ำเนินการ 3 ทาง คือ
1) อ.อ.ป. สามารถขอให้รฐั บาลค�ำ้ ประกัน ซึง่ ต้องรวมอยูใ่ นแผนหนีส้ าธารณะของ
ประเทศ
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- หนงวยงำนควบคุมตรวำสอบ (Requlater)
- พื้นทย่ป่ำนสื่อมโทรมในนขตป่ำสงวนแหงงชำตน
- ประนมนนกำริำนนนนงำนในพื้นทย่ป่ำ

กระทรวงกำรคลัง
ค้ำประกัน

อทค์ราือุัวารรืืม่าาไมอ
- ผู้บรนหำรำัิกำรพันิบัตรป่ำไม้
- ผู้ออกพันิบัตร

ิอกนบย้ย
(ผลตอบแทน
กำรลงทุน)

กำรซื้อขำยในตลำิรอง

ระิมนงนนทุน

พันิบัตรป่ำไม้

รืม่าาไมอ

นงนนสนับสนุน
กนำกำรกำรปลูกป่ำ
รำยไิ้ำำกนนื้อไม้
กำรำงำยคงำบรนกำร
สำหรับบรนนวศ (PES)

ราื่ล่ร่าาภศืษฐริจโดยู่อ่ืะรอบราื
ืายใรญหืนมร้บภรษัืรื
- กำรปลูกป่ำและพัฒนำป่ำ
- กำรทำไม้นชนงพำณนชย์
- กำรำัิกำรชุมชนในพื้นทย่ป่ำ
(ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม)

น้รลทุ้น
- องค์กรรัฐ
- องค์กรนอกชน/บรนษัทนอกชน
- หนงวยงำนทย่มยสงวนไิ้สงวนนสยย นชงน
ประปำ ไฟฟ้ำ
- ินำคำร
- NGO ในและตงำงประนทศ
- ผู้สนใำ
ฯลฯ

ภาพที่ 7.1 รูปแบบพันธบัตรป่าไม้: กรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นหน่วยงานด�ำเนินการ
ที่มา: อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ (2561)

2) อ.อ.ป. ออกพันธบัตรเอง รัฐไม่ตอ้ งค�ำ้ ประกัน ซึง่ มีความเสีย่ งในการไม่มผี ลู้ งทุน
มาซื้อพันธบัตร
3) อ.อ.ป. ให้กระทรวงการคลังกู้เงินมาลงทุนให้
การพิจารณาการออกพันธบัตรของรัฐบาล ต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา
ความคุ้มค่าทางการเงินของการออกพันธบัตรจากส�ำนักบริหารหนี้ คณะกรรมการย่อยในการ
พิจารณาของกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการบริหารหนี้ นอกจากนี้ ความเป็นไปได้
ในการออกพันธบัตรซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควรมุ่งเน้นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มี
การประหยัดของขนาด (Economies of Scale) และภาครัฐมีต้นทุนในการติดตามตรวจสอบ
(Transaction Cost) ไม่สูงเพื่อควบคุมต้นทุนการด�ำเนินงานให้ต�่ำที่สุด และน�ำไปสู่การสร้าง
ผลตอบแทนให้น่าสนใจเพื่อให้สามารถดึงดูดนักลงทุนรายย่อยได้
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รูปแบบที่ 2 บริษัทเอกชนขนาดใหญ่เป็นผู้ด�ำเนินการออกหุ้นกู้
การส่งเสริมให้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เช่น บริษัทเอสซีจี บริษัทการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย (ปตท.) บริษัทเครื่องดื่มขนาดใหญ่ เป็นผู้ออกหุ้นกู้เพื่อระดมเงินทุนไปดูแล
รักษาป่าเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการขายไม้เพือ่ น�ำมาเป็นผลตอบแทนให้ผลู้ งทุน โดยใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ของกรมป่าไม้ในการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนซึ่งมีกรมป่าไม้เป็นหน่วยงาน
ควบคุมและก�ำกับดูแล (ภาพที่ 7.2)
อย่างไรก็ตาม การออกตราสารหนี้ (พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ) เหล่านี้ต้องมี
องค์ประกอบหลักคือ ผู้ออกตราสารหนี้ ประเภทของตราสารหนี้ อายุตราสารหนี้ วันออก
ตราสารหนี้ วันครบก�ำหนดไถ่ถอนหรือวันหมดอายุ มูลค่าที่ตราไว้หรือราคาพาร์ต่อหนึ่งหน่วย
หุน้ กู้ อัตราดอกเบีย้ หรืออัตราผลตอบแทนทีต่ อ้ งก�ำหนดตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกตราสารหนี้ งวดการจ่าย
ดอกเบี้ย และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรืออันดับเครดิตที่สถาบันต้องจัดอันดับ
- หนง
- หนงวยงำนควบคุ
วยงำนควบคุมตรวำสอบ
มตรวำสอบ(Requlater)
(Requlater)
- พื- ้นพืทย้น่ปทย่ำปนสื่ำนสื่อมโทรมในนขตป่
่อมโทรมในนขตป่ำสงวนแหง
ำสงวนแหงงชำตน
งชำตน
- ประนมน
- ประนมนนกำริ
นกำริำนนนำนนนนงำนในพื
นงำนในพื้นทย้น่ปทย่ำป่ำ

รืม่า
รืม่าาไมอ
าไมอ

(อาจท
(อาจทาสัาสัญญญาระหว่
ญาระหว่างกั
างกัน)น)
นงนนงนนสนั
นสนับสนุ
บสนุน น
กนำกนกำรกำรปลู
ำกำรกำรปลูกป่กำป่ำ

ิอกนบย
ิอกนบย้ย ้ย
(ผลตอบแทนการ
(ผลตอบแทนการ
ลงทุ
ลงทุน)น)

กำรซื
กำรซื้อขำยในตลำิรอง
้อขำยในตลำิรอง

บืิบืิษ้้ษภอรชนห(ขนาดใรญ
้้ภอรชนห(ขนาดใรญ)ห)ห
ั้งทั้ภ่็
งทภ่็นห(บืิ
นห(บืิษ้้ษล่้้รล่หภพอ
รหภพอทอบืิ
ทอบืิราืจ้
ราืจ้ดราืห
ดราืห
รำยไิ้
รำยไิ้ำำกนนื
ำำกนนื้อไม้
้อไม้
พ้พ้นธบ้
นธบ้ัื่า
ัื่าาไมอ
าไมอ) )
กำรำง
กำรำงำยคง
ำยคงำบรน
ำบรนกำร
กำร
สำหรั
สำหรับบรน
บบรนนวศนวศ(PES)
(PES)
หุ้นหุกู้น้/กูหุ้/้นหุสำมั
ญ
(ไิ้
ร
บ
ั
้นสำมัญ (ไิ้รับ
ควำมนห็
ควำมนห็นชอบำำก
นชอบำำก
ระิมนงน
ระิมนงนนทุนนทุน
คณะกรรมกำรบรน
คณะกรรมกำรบรนษัทษ)ัท)

ราื่ล่
ราื่ล่ร่ารา่าภศืษฐริ
าภศืษฐริจโดยู่
จโดยู่อ่ืะรอบราื
อ่ืะรอบราื
ืายใรญ
ืายใรญหืหืนมร้
นมร้บภรษัืรื
บภรษัืรื
- กำรปลู
- กำรปลูกป่กำป่และพั
ำและพัฒฒนำป่
นำป่ำ ำ
- กำรท
- กำรทำไม้ำไม้นชนนงชนพำณน
งพำณนชย์ชย์
- กำรำั
- กำรำัิกำรชุ
ิกำรชุมชนในพื
มชนในพื้นทย้น่ปทย่ำป่ำ
(ด้(ด้านแรงงานและสวั
านแรงงานและสวัสดิสกดิารสั
การสังคม)
งคม)

น้รน้ลทุ้
รลทุ้น น
- องค์
- องค์กรนอกชน/บรน
กรนอกชน/บรนษัทษนอกชน
ัทนอกชน
- หนง
- หนงวยงำนทย
วยงำนทย่มยส่มงวยสนไิ้
งวนไิ้สงวสนนสย
งวนนสยย ย
นชงนชงน นประปำ
ประปำไฟฟ้
ไฟฟ้ำ ำ
- ินำคำร
- ินำคำร
- NGO
- NGOในและตง
ในและตงำงประนทศ
ำงประนทศ
- ผู- ้สผูนใำ
้สนใำ
ฯลฯ
ฯลฯ

ภาพที่ 7.2 รูปแบบพันธบัตรป่าไม้: กรณีบริษัทเอกชน (ขนาดใหญ่) เป็นหน่วยงานด�ำเนินการ
ที่มา: อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ (2561)
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ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้น ๆ โดยในปัจจุบันมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่น�ำมาใช้อ้างอิง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and
Governance: ESG) เป็นชุดของมาตรฐานส�ำหรับการด�ำเนินงานของบริษทั ซึง่ นักลงทุนทีใ่ ส่ใจ
ต่อสังคมใช้ในการตรวจสอบการลงทุน การผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม (Environment)
จะพิจารณาว่าบริษทั ด�ำเนินการอย่างไรในลักษณะ Stewardship ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
เกณฑ์ทางด้านสังคม (Social) จะพิจารณาว่าบริษทั จัดการความสัมพันธ์กบั พนักงานของบริษทั
คู่ค้า ลูกค้า และชุมชนที่ด�ำเนินการอย่างไร เกณฑ์บรรษัทภิบาล (Coporate Governance)
จะพิจารณาว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น�ำของบริษัท การด�ำเนินงาน
อย่างโปร่งใส การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร การตรวจสอบ และการควบคุมภายในและสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างไร ส�ำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการตรวจสอบเกณฑ์
ESG สามารถท�ำได้ผ่านกองทุนรวมที่รับผิดชอบต่อสังคมและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน
ESG เกิดขึ้นในแวดวงตลาดทุน เพื่ออธิบายถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
การก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั และการด�ำเนินงานของบริษทั ซึง่ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ส�ำหรับประเทศไทยมีกลุ่ม ESG 100 หรือ 100 หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทีม่ คี วามโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance: ESG) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นบริษทั ด้านธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
ส่วนในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป มีการจัดท�ำข้อมูลและให้บริการดัชนีด้าน
ความยั่งยืนเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุน โดยใช้ข้อมูล ESG เป็นฐานในการพิจารณา และมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณเงินที่ถูกจัดสรรในหมวดการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable
investment) ทั่วโลกมีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดด (สถาบันไทยพัฒน์, 2560)
เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของทัง้ สองรูปแบบ พบว่ามีประเด็นทีต่ อ้ ง
พิจารณา 7 ประเด็น ได้แก่ การออกพันธบัตร ลักษณะพันธบัตร อายุพนั ธบัตร พืน้ ทีด่ ำ� เนินการ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการออกพันธบัตร และข้อจ�ำกัด ซึ่งพันธบัตรที่ออกจะเป็น
ตราสารหนี้ที่แตกต่างกัน โดยหากออกโดย อ.อ.ป. จะเป็นในรูปของพันธบัตร แต่หากออกโดย
บริษทั เอกชนขนาดใหญ่จะเรียกว่าหุน้ กูห้ รือหุน้ สามัญ ทัง้ นี้ ความน่าเชือ่ ถือของการออกพันธบัตร
โดย อ.อ.ป. จะสูงกว่า เพราะมีความเป็นรัฐ รวมทัง้ มีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรองรับ ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 7.1
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ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบความเป็นไปได้ในการออกพันธบัตรป่าไม้ทั้ง 2 รูปแบบ
รายละเอียด
การออก
พันธบัตร

ลักษณะ
พันธบัตร

อายุพันธบัตร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

บริษัทเอกชนขนาดใหญ่

- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
- บริษัทด�ำเนินการออกหุ้นได้เลยถ้าผ่าน
อุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
คณะกรรมการบริหารบริษัท และต้อง
2559 “การขยายวงเงินกู้ยืมต่อครั้ง
แจ้งเรื่องต่อคณะกรรมการหลักทรัพย์
และเพิ่มอ�ำนาจในการออกพันธบัตร
แห่งประเทศไทย (กลต.) ในการออกหุ้น
หรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือ
เพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. - การจ�ำหน่ายพันธบัตรต้องผ่านธนาคาร
และได้รับความเห็นชอบจาก
พาณิชย์ (กลต. ก�ำหนดให้ผู้ขาย
คณะรัฐมนตรี”
พันธบัตรต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ชัดเจนแก่ผู้ซื้อก่อนตัดสินใจลงทุน)
- พันธบัตรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - ตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ
(Social Impact Bond: SIB) เพื่อ
และตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้
สนับสนุนกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อม โดย
มีการสร้างแรงจูงใจในการสามารถ
น�ำไปลดภาษีรายได้ส�ำหรับผู้ลงทุน
- พันธบัตร หรือตราสารหนี้ระยะสั้น
และระยะยาว ซึ่งท�ำได้เฉพาะป่า
เศรษฐกิจที่มีผลตอบแทนชัดเจน
20–30 ปี

10–20 ปี

พืน้ ทีด่ ำ� เนินการ - ต้องขออนุญาตใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ การปลูกป่า - พื้นที่เอกสารสิทธิชัดเจน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. - ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อการปลูกป่า
ป่าไม้ หรือการปลูกสวนป่าตามกฎ
ในพืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติตาม พ.ร.บ.
ระเบียบของกรมป่าไม้ ถ้าเกิน
ป่าไม้ หรือการปลูกสวนป่าตามกฎ
1,000 ไร่ ต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบของกรมป่าไม้แต่ปัจจุบัน
และมีคณะกรรมการพิจารณา)
ติดปัญหากฎระเบียบของกระทรวง
ปี 2535 ห้ามไม่ให้เอกชนด�ำเนินการ
ซึ่งกรมป่าไม้ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้
เอกชนใช้พื้นที่ในการปลูกสวนป่า
เชิงพาณิชย์ได้ ตามที่คณะรัฐมนตรี
อนุญาต เมื่อวันที่ 9 พฤจิกายน 2559
(รอผลการพิจารณา)
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ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบความเป็นไปได้ในการออกพันธบัตรป่าไม้ทั้ง 2 รูปแบบ (ต่อ)
รายละเอียด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

บริษัทเอกชนขนาดใหญ่

กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

- พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.
2548 (เข้าแผนหนีส้ าธารณะประจ�ำปี)
- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2559 “การเพิ่มอ�ำนาจในการออก
พันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการ
ลงทุนหรือเพือ่ ประโยชน์แก่กจิ การของ
อ.อ.ป. และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี”
- พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 (การท�ำไม้
การก�ำหนดไม้หวงห้ามในมาตรา 7
(ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉ. 106/2557) การเคลื่อนย้ายไม้)
- พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- พระราชก�ำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
- ระเบียบ/ประกาศกรมป่าไม้ทเี่ กีย่ วข้อง
ในการปลูก การตัดต้นไม้ การท�ำไม้
และการเคลื่อนย้ายไม้

- พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 (การท�ำไม้
การก�ำหนดไม้หวงห้ามในมาตรา 7
(ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 106/2557) การเคลื่อนย้ายไม้)
- พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดไม้หวงห้าม
พ.ศ. 2530
- ระเบียบ/ประกาศกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง
ในการปลูก การตัดต้นไม้ การท�ำไม้
และการเคลื่อนย้ายไม้

ขั้นตอนการ
ออกพันธบัตร

- ท�ำแผนการด�ำเนินการในการออก
พันธบัตร
- น�ำเรื่องเข้าแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ
- เข้าแผนเพื่ออนุมัติ

- การท�ำเรื่องขออนุญาตผ่าน กลต. เพื่อ
ด�ำเนินการออกหุ้นกู้ หรือหุ้นสามัญ
- การเจรจา/การหาธนาคารพาณิชย์เพื่อ
เป็นตัวแทนขายหรือจ�ำหน่ายพันธบัตร
(มีข้อก�ำหนดว่าผู้ขายต้องสามารถให้
ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ซื้อได้ มีการตรวจ
สอบก่อนและผู้ซื้อต้องรู้ความเสี่ยง และ
ผลตอบแทนที่ได้รับที่ชัดเจน ดังนั้นต้อง
มีการเผยแพร่เชิญชวน)
- กรณีผลู้ งทุนเฉพาะกลุม่ ทีม่ กี ารลงทุนจ�ำกัด
เกณฑ์การจัดการอาจไม่เคร่งครัดมาก
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ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบความเป็นไปได้ในการออกพันธบัตรป่าไม้ทั้ง 2 รูปแบบ (ต่อ)
รายละเอียด
ข้อจ�ำกัด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

บริษัทเอกชนขนาดใหญ่

- มีความเป็นรัฐที่น่าเชื่อถือ แต่มีความ
คล่องตัวมากขึน้ กว่าหน่วยงานราชการ
- ได้ผลตอบแทนพันธบัตรป่าไม้ อาจ
ไม่สูงมากนัก อาจมีสภาพคล่องน้อย
แต่สามารถขายต่อในตลาดรองได้
- มีกฎหมายที่ให้อ�ำนาจในการออก
พันธบัตรเองได้ เพราะมีกฎหมาย
รองรับ แต่อาจให้กระทรวงการคลัง
รับรอง หรือไม่รับรองก็ได้ ถ้ารับรอง
ต้องพิจารณาสัดส่วนหนี้สาธารณะ
ต่อรายได้ของรัฐทั้งหมด
- มีความพร้อมในการบริหารจัดการ
เนือ่ งจาก อ.อ.ป. มีประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการป่าเศรษฐกิจในรูปชุมชน
ป่าไม้ ที่น�ำแรงงานในพื้นที่มาปลูกป่า
อาจท�ำเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละพื้นที่ช่วยกัน
ดูแลป่า
- สามารถร่วมทุนให้เอกชนบางส่วน
มาร่วมด�ำเนินการโดยการจัดสรรแปลง
ขนาดเล็กทั้งแปลงให้เอกชน (การให้
เอกชนเช่าช่วงต่อเพื่อลดต้นทุน
ธุรกรรม (TRANSECTION COST)
- มีปัญหาด้านพื้นที่ในการปลูกป่าเชิง
พาณิชย์ ต้องได้รับการสนับสนุนจาก
กรมป่าไม้ (พื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม)
หรือการเช่าพื้นที่ของกรมป่าไม้

- มีความคล่องตัวมากกว่าภาครัฐ
- มีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง
- ในการออกหุ้นต้องขอมติจากผู้ถือหุ้น
ซึ่งอาจไม่สนใจการลงทุนด้าน
สิ่งแวดล้อมเพราะผลตอบแทนต�่ำ
- มีตลาดของตนเอง ผลตอบแทน
พันธบัตรป่าไม้ อาจไม่สูงมากนัก อาจมี
สภาพคล่องน้อย แต่ต้องสามารถขายต่อ
ในตลาดรอง
- มีผู้ซื้อเป็นใครก็ได้ที่สนใจด้าน
การอนุรักษ์ป่าไม้
- หุ้นสามัญ/หุ้นกู้ที่ออกมาเพื่อระดมทุน
ต้องท�ำให้น่าสนใจ และจัดท�ำข้อมูลให้แก่
ผูซ้ อื้ (ผูล้ งทุน) ได้อย่างชัดเจนถึงผลตอบแทน
ที่จะได้รับและกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้น
รวมถึงผ่านคณะกรรมการบริหารบริษัท
และผ่าน กลต. แล้ว
- หุ้นที่จ�ำหน่ายต้องสามารถเปลี่ยนมือได้
คือสามารถซื้อขายในตลาดได้
- บริษัทใหญ่อาจตั้งเป็นบริษัทลูกเพื่อ
บริหารจัดการการปลูกป่าเชิงพาณิชย์
- บริษัทต้องมีเงินทุนส�ำรองและกระแส
เงินสดที่มั่นคง (สายป่านยาว) เพราะ
ต้องลงทุนจ้างแรงงานในการปลูกป่า
- มีปัญหาด้านพื้นที่ในการปลูกป่าเชิง
พาณิชย์ ต้องได้รับการสนับสนุนจาก
กรมป่าไม้ (พื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม)
หรือการเช่าพื้นที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งต้อง
ขออนุญาตการใช้พนื้ ทีต่ าม พ.ร.บ.ป่าไม้
(ปัจจุบันถูกระงับ) และการปลูกสวนป่า
ตามขัน้ ตอนและกฎระเบียบของกรมป่าไม้

ที่มา: อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ. (2561)
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รูปแบบที่ 3 การจัดตั้งกองทุนป่าไม้
แนวทางด�ำเนินการเพื่อให้มีการบริหารจัดการกลไกพันธบัตรป่าไม้สามารถท�ำได้
ด้วยการจัดตัง้ กองทุนป่าไม้ โดยอาจให้กองทุนนีอ้ ยูภ่ ายใต้องค์กรมหาชนตามทีก่ ล่าวในรูปแบบ
ที่ 1 ข้างต้นและให้มหี น้าทีบ่ ริหารจัดการกลไกการปลูกป่าเศรษฐกิจ ทัง้ นี้ ในช่วงเริม่ ต้นต้องขอรับ
การสนับสนุนเงินจากการออกพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) เงินสมทบ
จากรัฐบาล และองค์กรต่างประเทศ เพื่อน�ำมาเป็นกระแสเงินสดในการปลูกป่าโดยที่กองทุน
ป่าไม้ต้องระดมเงินทุนจากการขายพันธบัตรป่าไม้ให้กับนักลงทุน เพื่อน�ำเงินที่ได้ไปสนับสนุน
การปลูกป่าเศรษฐกิจของผูป้ ระกอบการเอกชนทีส่ นใจเข้ามามีสว่ นร่วมในการปลูกป่าดังกล่าว
ในส่วนของกรมป่าไม้ จะท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการใช้พนื้ ทีป่ า่ สงวนและกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับป่าไม้
โดยองค์กรที่มีบทบาทในการปลูกป่าอันได้แก่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ บริษัทเอกชนขนาด
ใหญ่ และสวนป่าเอกชนซึง่ มีประสบการณ์และความคล่องตัวมากกว่าภาครัฐ อาจท�ำสัญญากับ
กรมป่าไม้ในการขอเช่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมเพื่อปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมกับชุมชน
ในพืน้ ทีท่ มี่ รี ปู แบบการจัดการแบบชุมชนป่าไม้เพือ่ สร้างความมัน่ คงและพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้
กับชุมชน โดยต้องปลูกพืชที่มีความหลากหลายชนิดพันธุ์ร่วมกันในพื้นที่นั้น เช่น ไม้โตเร็ว
ไม้พลังงาน และพืชเศรษฐกิจในช่วงเริ่มต้นด้วย เพื่อให้มีกระแสเงินสดเป็นค่าตอบแทนแก่
ผูป้ ลูกป่าและผูล้ งทุนเป็นรายได้ตอ่ เนือ่ งและมีความยัง่ ยืน เช่น รายได้จากการขายไม้เศรษฐกิจ
ไม้พลังงาน ซึ่งเป็นไม้โตเร็ว สามารถตัดขายได้ในระยะเวลาอันสั้น (ภาพที่ 7.3)
ทั้งนี้ รูปแบบพันธบัตรป่าไม้ที่เหมาะสมส�ำหรับบริบทของวัฒนธรรมทางความคิด
ของสังคมไทยควรมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้
ประการทีห่ นึง่ การด�ำเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้ตอ้ งมีกฎหมายรองรับ เพราะการ
ด�ำเนินงานต่าง ๆ ในสังคมไทยจะต้องมีการอ้างอิงกฎหมาย เช่น การอ้างอิงกฎหมายระดับ
สูงสุด หรือการอ้างอิงพระราชบัญญัติต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น การด�ำเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้
ส�ำหรับประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดท�ำกฎหมายขึ้น โดยการศึกษานี้เสนอให้มีการจัดตั้ง
องค์กรใหม่เพื่อท�ำหน้าที่ในการออกพันธบัตรป่าไม้ หรือแปลงสภาพองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้
ดังนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ การออกกฎหมายจัดตั้งองค์กรนี้เพื่อให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ออกพันธบัตรป่าไม้ได้
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พองน้่ท่าา
รืม่าาไมอ
- หนงวยงำนควบคุมตรวำสอบ (Requlater)
- พื้นทย่ป่ำนสื่อมโทรมในนขตป่ำสงวนแหงงชำตน
- ประนมนนกำริำนนนนงำนในพื้นทย่ป่ำสงวนแหงงชำตน

นงนนำำกกำรออกพันิบัตร
โิยรัฐวนสำหกนำ

ผู้ปลูกป่ำ (อาจทาสัญญาระหว่างกัน)

นงนนสมทบำำกรัฐบำล
กองทุนป่ำไม้

นงนนสมทบำำกตงำงประนทศ

สนับสนุนนงนน
ในกำรปลูกป่ำ

บรนษัทนอกชน (ขนำิใหญง)

รำยไิ้

สวนป่ำนอกชน
(ที่ดินเอกชน)

พันิบัตรป่ำไม้

นงนนบรนำำค (CSR)
ระิมทุน

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้

ิอกนบย้ย
(รับผลตอบแทน)

ราื่ล่ร่าาภศืษฐริจืนมร้บภรษัืรื
- กำรปลูกป่ำและพัฒนำป่ำ
- กำรทำไม้นชนงพำณนชย์/ปลูกไม้นศรษฐกนำ
- กำรำัิกำรชุมชนในพื้นทย่ป่ำ
(ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม)

รำยไิ้ำำกผู้ไิ้ประโยชน์
- รำยไิ้ำำกกำรขำยไม้นศรษฐกนำ
- รำยไิ้ำำกไม้พลังงำน
- คงำิรรมนนยยมกำรใช้น้ำ
(รายใหญ่)
- รำยไิ้ำำกกำรทงองนทย่ยว
นชนงนนนวศ

น้รลทุ้น
- องค์กรนอกชน/บรนษัทนอกชน
- หนงวยงำนทย่มยสงวนไิ้สงวนนสยย
นชงน ประปำ ไฟฟ้ำ
- ินำคำร
- NGO ในและตงำงประนทศ
- ผู้สนใำ
ฯลฯ

ภาพที่ 7.3 รูปแบบพันธบัตรป่าไม้: กรณีจัดตั้งกองทุนป่าไม้
ที่มา: อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ (2561)

ประการที่สอง ป่าไม้ที่ถูกท�ำลายในประเทศไทยส่วนมากมีประชาชนครอบครอง
พืน้ ทีไ่ ว้หมดแล้ว เช่น เกษตรกรทีบ่ กุ รุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้เพือ่ ปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือผูม้ อี ทิ ธิพลในพืน้ ที่
เข้าครอบครองพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม ประกอบกับการบริหารจัดการป่าไม้ในอดีตไม่สามารถกระท�ำได้
โดยภาครั ฐ ตามล� ำ พั ง ดั ง นั้ น การศึ ก ษานี้ จึ ง เสนอให้ ก ารด� ำ เนิ น งานพั น ธบั ต รป่ า ไม้ ข อง
ประเทศไทยมีรูปแบบที่ไม่โยกย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ แต่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รับรู้และแสดงความคิดเห็น รูปแบบการด�ำเนินการด้านการปลูกป่าและการดูแลพื้นที่ป่าไม้
เป็นการปลูกป่าเพิ่มในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และใช้พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเพื่อประโยชน์ในการ
ท�ำกิจกรรมอื่น เช่น ท�ำการเกษตร ส�ำหรับพื้นที่ป่าไม้เป้าหมายของการศึกษานี้เป็นพื้นที่
ป่าอนุรกั ษ์และป่าสงวนแห่งชาติ โดยในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์มแี นวทางการฟืน้ ฟูปา่ โดยการปลูกป่าเสริม

172

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

ส่วนการจัดการป่านอกเขตป่าอนุรักษ์ด�ำเนินการโดยการจ้างเอกชนปลูกและบ�ำรุงรักษาป่า
การปลูกป่าและบ�ำรุงรักษาโดยมีส่วนร่วม การปลูกป่าทดแทน การปลูกป่าภายใต้การจัดการ
ป่าชุมชน การปลูกป่าเศรษฐกิจหรือการปลูกสวนป่า นอกจากนัน้ การศึกษานีย้ งั ได้เสนอรูปแบบ
ทีช่ าวบ้านเป็นผูด้ ำ� เนินการควบคูไ่ ปกับหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ชาวบ้านสามารถหารายได้เสริม
ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ได้ดว้ ย ส�ำหรับการโยกย้ายประชาชนออกจากพืน้ ทีส่ ามารถด�ำเนินการได้แต่ตอ้ ง
เป็นรายพืน้ ที่ เช่น เป็นพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ ส�ำคัญ หรือเป็นพืน้ ทีท่ มี่ รี ะบบนิเวศทีม่ คี วามเปราะบางเท่านัน้
ประการที่สาม ในการด�ำเนินงานปลูกป่าและการบริหารพื้นที่ป่าไม้ เสนอให้มีการ
บริหารจัดการในรูปของชุมชนป่าไม้ โดยให้แต่ละพื้นที่มีการบริหารจัดการเพื่อให้สมาชิก
ในชุมชนมีรายได้จากการดูแลป่า รวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของชุมชนป่าไม้
โดยรวมในด้านต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การให้บริการด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคม และ
การคมนาคม เพื่อให้ประชาชนในชุมชนป่าไม้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ประการที่สี่ ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบปัจจุบันให้เอื้ออ�ำนวยต่อการค้าไม้
ปัจจุบันการด�ำเนินการป่าไม้เชิงพาณิชย์มีข้อจ�ำกัด เพราะกฎหมายของรัฐห้ามมิให้มีการตัด
หรือเคลือ่ นย้ายไม้หวงห้ามตามทีก่ ฎหมายประกาศ เช่น ไม้สกั ไม้ยาง เป็นต้น ดังนัน้ เพือ่ ให้การ
ด�ำเนินงานพันธบัตรป่าไม้ประสบความส�ำเร็จ ต้องยกเลิกกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนิน
การป่าไม้เชิงพาณิชย์ เพื่อมิให้เจ้าพนักงานของรัฐใช้เงื่อนไขทางกฎหมายเหล่านี้เป็นข้ออ้าง
ในการเรียกเก็บเงินนอกระบบจากประชาชน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการด�ำเนินงานที่
ไม่จ�ำเป็น ดังรายละเอียดที่ต้องมีการปรับปรุงต่อไปนี้
1) การควบคุมการแปรรูปไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เป็นการปิดโอกาส
ในการประกอบอาชีพ ควรมีการปรับปรุงเขตควบคุมการแปรรูปไม้เพือ่ ให้เป็นไปตามกลไกตลาด
นอกจากนี้ตามข้อก�ำหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532)20 ที่ก�ำหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตผลิต
ผลิตภัณฑ์จากไม้หวงห้าม ควรแก้ไขข้อก�ำหนดโดยให้ยกเว้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจาก
ไม้สวนป่าหรือไม้ที่ปลูกขึ้นเองได้
2) การแก้ไข พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การแก้ไขมาตรา 3
ทีก่ ำ� หนดค�ำนิยามของ “สวนป่า” ควรก�ำหนดให้ครอบคลุมไม้ทกุ ชนิด ทัง้ ไม้หวงห้ามและไม่ใช่
ไม้หวงห้าม เพือ่ ให้ไม้เศรษฐกิจส�ำคัญสามารถขึน้ ทะเบียนสวนป่าได้ การแก้ไขมาตรา 5 ก�ำหนด
20

ดูหมวดที่ 3 ข้อ 20 หน้า 17 ของข้อก�ำหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
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ให้ที่ดินที่มีใบอนุญาตให้แผ้วถางป่าตามกฎหมายป่าไม้เพื่อการท�ำสวนป่าสามารถขึ้นทะเบียน
สวนป่าได้ เนื่องจากในกฎหมายที่เป็นอยู่ก�ำหนดการขึ้นทะเบียนสวนป่าในวงจ�ำกัดเกินไป
การเพิม่ บทบัญญัติให้เก็บ หา ค้า มีไว้ในครอบครอง หรือน�ำเคลื่อนที่ของป่า โดยได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่
ที่ก�ำหนดให้เป็นสวนป่า การแก้ไขมาตรา 13 ซึ่งก�ำหนดให้ไม้ที่จะน�ำออกจากสวนป่าต้องมี
รอยตรา ตี ตอก หรือประทับนั้น ควรก�ำหนดให้ไม้ขนาดเล็กที่จะน�ำออกจากสวนป่าต้องมี
รอยตรา ตี ตอก หรือประทับด้วยวิธีการอื่นแทนการประทับตรา หรือใช้ใบเสร็จและใบรับรอง
จากเจ้าของสวนป่า และการแก้ไขมาตรา 14 ให้ไม้ทไี่ ด้จากสวนป่าได้รบั การยกเว้นค่าภาคหลวง
และค่าบ�ำรุงป่าตามกฎหมายป่าไม้ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
3) การใช้ประโยชน์จากไม้สัก ไม้ยาง ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ไม่นั้น
สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากเป็นไม้หวงห้ามตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7
จึงควรแก้ไขมาตรา 7 ใน พ.ร.บ.ป่าไม้ดังกล่าวให้ไม้สักและไม้ยางเป็นไม้หวงห้ามเฉพาะที่ขึ้น
ในป่าเท่านั้น
ประการที่ห้า เนือ่ งจากสังคมไทยเป็นสังคมทีม่ คี วามแตกต่างทางรายได้มาก รูปแบบ
พันธบัตรป่าไม้จึงต้องให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานตามหลักการ Beneficiary-pays
Principle หรือ หลักการ PES ซึ่งเป็นหลักการที่ก�ำหนดให้ผู้ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เพือ่ เป็นรายได้เข้าโครงการพันธบัตรป่าไม้ตอ้ งเป็นประชาชนทีม่ รี ายได้สงู โดยได้ประโยชน์จาก
การฟืน้ ฟูสภาพป่า เช่น รายได้จากการขายไม้ให้กบั ผูท้ ซี่ อื้ ไม้ รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต
ภาคป่าไม้ให้กับประเทศที่พัฒนาแล้ว รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรายได้จากการ
ขายน�้ำดิบให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการ
พันธบัตรป่าไม้ควรหลีกเลี่ยงการด�ำเนินการอันมีผลกระทบต่อกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต�่ำ
โครงสร้างพันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทยที่เหมาะสมควรมีรูปแบบการด�ำเนินงาน
โดยเริ่มจากองค์การมหาชนที่ท�ำหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงิน และการระดมทุนจาก
นักลงทุนทีส่ นใจหรือผูซ้ อื้ พันธบัตรป่าไม้ (ภาพที่ 7.4) ซึง่ ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐและเอกชน
องค์กรขนาดใหญ่ในภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจที่สนใจในการลงทุนด้านกิจกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล และด�ำเนินการในรูปแบบ
ของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม นักลงทุนในภาคการเงิน เช่น สถาบันการเงินหรือนักลงทุน
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และประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการมีส่วนในการฟื้นฟูสภาพป่า หากมีองค์กรเอกชนสนใจ
ลงทุนในพันธบัตรป่าไม้และมีการซื้อในปริมาณมากอาจจ่ายผลตอบแทนคืนให้นักลงทุน
ในอัตราต�่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาลทั่วไป ประกอบกับพันธบัตรป่าไม้เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจไม่ต้องมีอัตราผลตอบแทนสูงมากนัก
อย่างไรก็ตาม เมื่อสามารถระดมเงินทุนจากการออกพันธบัตรแล้ว องค์การมหาชน
ที่ท�ำหน้าที่ดูแลด้านการเงินและการออกพันธบัตรป่าไม้ต้องจัดหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือป่า
ที่ถูกบุกรุกเพื่อท�ำการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อน�ำมาจัดเป็น
พื้นที่ปลูกป่าและฟื้นฟูป่า โดยประสานงานกับหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว และต้องใช้
ทรัพยากรในการด�ำเนินการ ได้แก่ เงินทุนในการบริหารจัดการและจ้างแรงงานปลูกและบ�ำรุง
รักษาป่า ซึง่ ต้องให้แรงงานดังกล่าวมีรายได้เพียงพอแก่การด�ำรงชีวติ ทัง้ นี้ การปลูกป่าในพืน้ ที่
ทีม่ ชี มุ ชนไม่จำ� เป็นต้องกันคนออก แต่ให้จา้ งชาวบ้านทีอ่ าศัยในพืน้ ทีเ่ ป็นผูป้ ลูกป่า และสามารถ
ปลูกพืชเศรษฐกิจเสริมรายได้ในระดับที่เหมาะสม ท�ำให้ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้
ทั้งนี้ ในบริบทของไทยการออกพันธบัตรจะด�ำเนินการโดยกระทรวงการคลังหรือ
องค์กรที่กฎหมายอนุญาตให้ออกพันธบัตรได้ เช่น ถ้ามีนักลงทุนซื้อพันธบัตรป่าไม้ 100,000
หน่วย ๆ ละ 10 บาท เป็นเงินต้นรวม 1 ล้านบาท รัฐหรือองค์การมหาชนที่ท�ำหน้าที่ออก
พันธบัตรป่าไม้ จะน�ำเงิน 1 ล้านบาทนั้นไปสนับสนุนกิจกรรมในการปลูกป่าและดูแลรักษาป่า
เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลา 20 ปี องค์การมหาชนต้อง
จัดการคืนเงินต้นและและผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน ดังนั้น ผู้ออกพันธบัตรต้องมีการจัดหา
รายรับเพือ่ น�ำไปจ่ายเป็นผลตอบแทนคืนให้แก่นกั ลงทุนหรือผูซ้ อื้ พันธบัตรป่าไม้ โดยจัดเก็บจาก
ผู้ได้ประโยชน์จากป่าและระบบนิเวศป่าไม้ตามหลักการผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย ทั้งทางตรง
จากการขายผลิตภัณฑ์จากป่าประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช้เนื้อไม้
และทางอ้อมจากบริการของระบบนิเวศป่าไม้ (รายรับที่มีการจัดเก็บมีรายละเอียดในบทที่ 5)
ดังนี้จะเห็นได้ว่านอกจากการมีทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศป่าไม้ที่สมบูรณ์จะช่วยลดค่าใช้
จ่ายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมและน�้ำแล้งได้แล้ว รายรับส่วนหนึ่งก็สามารถน�ำไป
เป็นเงินสนับสนุนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าสร้างความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
และน�ำไปสูก่ ารให้ประโยชน์จากป่าไม้และบริการของระบบนิเวศป่าไม้ตอ่ ไป โดยการน�ำเงินไป
ใช้เพือ่ ท�ำกิจกรรมในการจัดการป่าไม้แบบยัง่ ยืน ได้แก่ การเพิม่ ความคุม้ ครองไม่ให้มกี ารลักลอบ
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(

)

(PES)

:





ภาพที่ 7.4 รูปแบบการด�ำเนินพันธบัตรป่าไม้ส�ำหรับประเทศไทย
ที่มา: อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ (2561)

ตัดไม้และอนุรักษ์สัตว์ในพื้นที่ป่า การปลูกป่าทดแทน การฟื้นฟูป่า และจัดระบบการปลูกป่า
ทีเ่ หมาะสมและสามารถเพิม่ มูลค่าได้ในพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม ตลอดจนการจัดหาหรือชดเชยพืน้ ที่
ใหม่ในการท�ำอาชีพทดแทนในพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุกโดยชาวบ้านที่ยากจน (ภาพที่ 7.4)
แนวทางของพันธบัตรป่าไม้ให้ความส�ำคัญกับการปลูกป่าในพื้นที่ของรัฐที่เป็นป่า
อนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติที่มีการดูแลเป็นรายพื้นที่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ
โดยการปลูกในพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม และการปลูกป่าและฟืน้ ฟูปา่ ในพืน้ ทีท่ มี่ ชี มุ ชนอยูก่ บั ป่า หรือมี
การบุกรุกเพือ่ ปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยการด�ำเนินการของพันธบัตรป่าไม้สามารถท�ำควบคูไ่ ปกับ
กิจกรรมปลูกป่าหรืออนุรักษ์ป่าอื่น ๆ ที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว เช่น ธนาคารต้นไม้ ที่มีพื้นที่ด�ำเนิน
การในพื้นที่ของตนเอง หรือพื้นที่ป่าสงวน
นอกจากนี้ การจัดตัง้ องค์การมหาชนเป็นผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการ โดยมีความเป็นไปได้
ในการที่จะเปลี่ยนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นองค์การมหาชนที่มีภารกิจด้านการปลูก
ป่าอย่างยัง่ ยืน มีกฎหมายเป็นของตนเอง สามารถออกพันธบัตรเพือ่ ระดมทุนได้ จัดเก็บรายรับ
จากผู้ได้ประโยชน์จากป่าไม้และระบบนิเวศป่าไม้ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นของรัฐได้
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ข้อเสนอแนะการระดมทุนเพื่ออนุรักษ์ป่า
การด�ำเนินการเพื่อหาแนวทางกฎหมายในการระดมทุนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ในรูปแบบการจัดตั้งองค์การมหาชน มี 3 กรณี ได้แก่
กรณี ศึ ก ษาที่ 1 กรณี ที่ จ ะจั ด ตั้ ง เป็ น องค์ ก ารมหาชนภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เพื่อดูแลเรื่องการหาเงินเพื่อพัฒนาหรือฟื้นฟูป่าไม้
การจัดตั้งองค์การมหาชนที่มีภารกิจในการดูแลการหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาหรือ
ฟื้นฟูป่าไม้นั้น สามารถท�ำได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนตามแนวทางการจัดตั้ง
องค์การมหาชนที่ก�ำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 ซึ่งเป็นไปได้ใน
สองกรณี คือ องค์การมหาชนที่จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ
องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยการออกพระราชบัญญัติเฉพาะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
จากมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ ระบุว่าหากรัฐบาลมีแผนงาน
หรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดท�ำบริการสาธารณะ และเห็นว่าเหมาะสมที่จะ
จัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สามารถจัดตั้งเป็น
องค์การมหาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตนิ ไี้ ด้ มาตรา 5 ยังได้กำ� หนด
กิจการสาธารณะทีจ่ ะจัดตัง้ องค์การมหาชนซึง่ ได้แก่ การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัย การถ่ายทอด
และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การ
บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การอ�ำนวยบริการแก่ประชาชน
หรือการด�ำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์อื่นใด ดังนั้น หากต้องการจัดตั้งองค์การมหาชน
ในการจัดการกองทุนป่าไม้พร้อมกับจัดการเรือ่ งการพัฒนาและฟืน้ ฟูปา่ ไม้ ซึง่ ถือเป็นการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็สามารถท�ำได้ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้
ในประเด็นเรื่องการพิจารณาว่าองค์การมหาชนจะสามารถออกพันธบัตรป่าไม้ได้
หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาหมวด 2 เรื่องทุน รายได้และทรัพย์สินแห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชนฯ ซึ่งพบว่าไม่ได้ก�ำหนดให้อ�ำนาจแก่องค์การมหาชนในการออกพันธบัตร
โดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ ก�ำหนดว่าทุนและทรัพย์สินในการ
ด�ำเนินกิจการขององค์การมหาชนประกอบด้วย
(1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมา
(2) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม
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(3) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(5) ค่าธรรมเนียม ค่าบ�ำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด�ำเนินการ
(6) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินขององค์การมหาชน
จะเห็นได้วา่ พระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชนฯ ไม่ได้ระบุวา่ รายได้ขององค์การมหาชน
สามารถมาจากการออกพันธบัตร อนึ่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ ก�ำหนด
ให้การจัดตัง้ องค์การมหาชนต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา การตราพระราชกฤษฎีกานัน้ จะไม่
สามารถขั ด หรื อ แย้ง หรือเกินขอบเขตอ�ำนาจที่พระราชบัญญัติก�ำหนดไว้ได้ อย่างไรก็ดี
จากการศึกษาพบว่าพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 254321
มีบทบัญญัติให้อ�ำนาจโรงพยาบาลในการกู้ยืมเงินหรือออกพันธบัตรหรือตราสารทางการเงิน
อื่นใดเพื่อการด�ำเนินกิจการของโรงพยาบาล และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 254322 ก็มีบทบัญญัติให้สถาบันมีอ�ำนาจกู้หรือยืมเงิน
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร และออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
กรณี ศึ ก ษาที่ 2 กรณี ใ ห้ อ งค์ ก ารมหาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกเป็นผูอ้ อกพันธบัตรป่าไม้ ในเบือ้ งต้นต้องพิจารณาว่าองค์การทั้งสองจัดตัง้ ขึน้
ภายใต้กฎหมายใด ซึง่ จากการศึกษาพบว่า ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นองค์การ
ที่จัดตั้งภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. 2550
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน เช่นเดียวกันองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกก็เป็น
องค์การทีจ่ ดั ตัง้ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. 2550
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน องค์การทั้งสองอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรี
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มาตรา 7 เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา 6 ให้โรงพยาบาลมีอำ� นาจกระท�ำกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนีด้ ว้ ย ฯลฯ
(4) กู้ยืมเงิน หรือออกพันธบัตรหรือตราสารทางการเงินอื่นใดเพื่อการด�ำเนินกิจการของโรงพยาบาล ฯลฯ
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 7 ให้สถาบันมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ ฯลฯ
(10) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร
(11) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน ฯลฯ
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ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นว่า พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชนฯ ไม่ได้ให้อ�ำนาจองค์การมหาชนฯ ภายใต้กฎหมายนี้ในการออกพันธบัตร
องค์การทั้งสองจึงไม่สามารถออกพันธบัตรได้
กรณีศึกษาที่ 3 กรณีการจัดตั้งองค์การมหาชนหรือกรณีการจัดองค์กรรูปแบบอื่น
ที่มิใช่ส่วนราชการ เพื่อรองรับบทบาทและภารกิจภาครัฐที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
องค์การมหาชน (Public Organization) เป็นองค์กรของรัฐประเภทหนึ่งที่ก�ำหนด
ขึ้นเพื่อท�ำบริการสาธารณะที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
โดยมิได้ค้าก�ำไรจากการบริการ มีวัฒนธรรมองค์กรเยี่ยงภาคธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์
ทรัพยากรให้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ มิอาจด�ำเนินการได้ในส่วนราชการซึง่ เป็นองค์การแบบราชการ
อนึง่ กรณีศกึ ษานีค้ อื กรณีทจี่ ดั ตัง้ องค์การมหาชนโดยการออกเป็นพระราชบัญญัติ เช่น สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
การพิจารณาแนวทางการจัดตั้งองค์การมหาชนที่ก�ำหนดจากมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2549 ซึ่งเห็นด้วยตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 8 มิถุนายน 2549 ตามที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยที่มีการแจ้งเวียน
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป
องค์การมหาชนในที่นี้ครอบคลุมองค์การมหาชน 2 รูปแบบคือ
1) องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
2) หน่วยงานในก�ำกับของกระทรวงทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะ ซึง่ มีภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะเช่นเดียวกับองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. 2542
ภารกิจของรัฐที่ไม่อาจจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ได้แก่
1) ภารกิจด้านการก�ำหนดนโยบาย
2) ภารกิจในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อบังคับเพื่อใช้บังคับต่อ
หน่วยงานอื่น และประชาชน
3) ภารกิจที่เป็นบริการสาธารณะเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่แสวงหารายได้
เป็นหลัก
4) จ�ำเป็นต้องใช้อำ� นาจรัฐทีก่ ระทบกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนเพือ่ ด�ำเนินภารกิจ
ของหน่วยงาน (เฉพาะกรณีองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542)
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ส�ำหรับข้อเสนอขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชนนั้น จะต้องเป็นไปตามมติคณะ
รัฐมนตรี โดยมีแนวทางดังนี้
หลักการ
1) ยืนยันขั้นตอนการขอจัดตั้งองค์การมหาชนตามหนังสือเวียนส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ที่ นร 1204.1/ว3 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2547 ที่ก�ำหนดให้ส่วนราชการต้องเสนอขอจัดตั้ง
องค์การมหาชนต่อ ก.พ.ร. ก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
2) ก�ำหนดให้ส่วนราชการระดับกระทรวงที่จะขอจัดตั้งองค์การมหาชนจัดท�ำ
ข้อเสนอขอจัดตั้งองค์การมหาชนซึ่งประกอบด้วย เหตุผลความจ�ำเป็น ภารกิจที่จะด�ำเนินการ
ร่างแผนการด�ำเนินงาน ผลลัพธ์ ผลผลิตในปีที่ 1-3 ของการจัดตั้งองค์การมหาชน เพื่อเป็น
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การมหาชน กระทรวง ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะน�ำมาใช้
ในการประเมินผลเมื่อด�ำเนินการครบ 3 ปี ร่างแผนการเงินในระยะแรก แผนการจัดตั้งหรือ
แผนการถ่ายโอน และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเสนอ ก.พ.ร. ก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
3) ก�ำหนดเป็นเงือ่ นไขในการขอจัดตัง้ ว่ากระทรวงต้องเสนอเอกสารประกอบค�ำขอ
จัดตั้งอย่างครบถ้วนทุกข้อ จึงจะสามารถน�ำเรื่องเสนอต่อ ก.พ.ร. รวมทั้งต้องแนบมติ ก.พ.ร.
พร้อมกับการน�ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
4) ก�ำหนดเวลาการพิจารณาแล้วเสร็จของ ก.พ.ร. ภายใน 45 วันท�ำการ (กรณีได้รบั
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์)
รายการค�ำชี้แจง (Check list) ประกอบการขอจัดตั้งองค์การมหาชน
ในการขอจัดตั้งองค์การมหาชน ให้กระทรวงที่ประสงค์จะขอจัดตั้งองค์การมหาชน
จัดท�ำรายละเอียดประกอบการพิจารณา ตามแบบค�ำชีแ้ จงประกอบการขอจัดตัง้ องค์การมหาชน
โดยมีสาระที่ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
1) เหตุผลความจ�ำเป็นในการขอจัดตั้ง
ต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นของงานทีจ่ ะจัดตัง้ เป็นองค์การมหาชนให้ชดั เจน ได้แก่
- เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล หรือ
ยุทธศาสตร์ของชาติในด้านใด
- เหตุใดจึงจ�ำเป็นต้องจัดตั้งเป็นหน่วยงานในรูปแบบองค์การมหาชน
- เหตุผลของการที่องค์กรรูปแบบส่วนราชการไม่สามารถด�ำเนินภารกิจนั้น ๆ ได้
รวมทัง้ เหตุผลของการทีไ่ ม่จดั ตัง้ เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ ตลอดจน
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เหตุผลของการไม่สามารถถ่ายโอนให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้
ภาคเอกชนด�ำเนินการ
- เหตุผลที่แสดงว่าการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารราชการ สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั และ/หรือ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร และประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไร
2) ภารกิจที่จะด�ำเนินการ และบทบาทขององค์การมหาชนที่จะจัดตั้งต้องระบุให้
ชัดเจนว่า
- องค์การมหาชนทีจ่ ะจัดตัง้ มีบทบาทอะไร มีอำ� นาจหน้าทีอ่ ย่างไร มีกรอบภารกิจ
อะไรบ้างทีจ่ ะด�ำเนินการ มีความแตกต่างจากการด�ำเนินกิจการส่วนราชการหรือหน่วยงานอืน่ ๆ
ของรัฐที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกันอย่างไร
- ต้องจ�ำแนกภารกิจให้ชดั เจนว่า ภารกิจใดเป็นภารกิจขององค์การมหาชน ภารกิจ
ใดเป็นภารกิจของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ
- มีระบบการด�ำเนินงานและระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างไร
ทั้งนี้ ในกรณีที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. 2542 ต้องเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. 2542 ด้วย
ส�ำหรับองค์การมหาชนที่จะจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะจะต้องแสดงเหตุผล
ความจ�ำเป็นของการที่ต้องใช้อ�ำนาจรัฐในการกระทบกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการ
ด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน
3) ร่างแผนการด�ำเนินงานขององค์การมหาชน
หมายถึงร่างแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และแผนธุรกิจ (Business Plan) หรือ
แผนด�ำเนินการงานขององค์การมหาชน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงาน จ�ำแนกเป็นรายปี ในระยะเวลาปีที่ 1-3 ของการจัดตัง้ องค์การมหาชน
เพื่อแสดงแผนที่เดินทาง (Road Map) ของการด�ำเนินภารกิจขององค์การมหาชนซึ่งจะถูก
ก�ำหนดเป็นข้อตกลงระหว่างคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา และ
องค์การมหาชน ทั้งนี้ เมื่อครบก�ำหนด 3 ปีของการจัดตั้ง ก.พ.ร. มีหน้าที่ในการประเมินและ
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รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้งองค์การ
มหาชนแห่งนั้น
ทัง้ นี้ จะต้องคาดการณ์ถงึ ก�ำหนดการยุบเลิกขององค์การมหาชน โดยต้องน�ำเสนอว่า
องค์การมหาชนที่จะจัดตั้งจะด�ำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดในระยะเวลากี่ปี
4) ร่างแผนการเงิน (Financial Proposal)
- ต้องระบุถงึ แผนรายรับว่าทีม่ าของทุน และรายได้ทจี่ ะใช้สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ขององค์การมหาชน ในระยะ 5 ปีแรก โดยให้ระบุรายละเอียดของงบประมาณที่รัฐบาลจ่าย
ให้เป็นทุนประเดิมหรือเงินอุดหนุนรายปี เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น ส�ำหรับ
ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจะต้องระบุรายละเอียดด้วยว่า จะเรียกเก็บเป็นเงินเท่าใด รวมทั้ง
รายได้อื่น ๆ ขององค์การมหาชนว่าจะมาจากทางใดได้บ้าง
- ต้องระบุถึงแผนรายจ่ายในรายละเอียดว่า จะใช้เงินปีละเท่าใด โดยเฉพาะ
ในระยะ 5 ปีแรก จะใช้จ่ายเงินในกิจกรรมใด และผลผลิตของแต่ละกิจกรรมได้แก่อะไรบ้าง
5) แผนการจัดตั้งหรือแผนการถ่ายโอน (Transition Plan)
- ให้ระบุแผนการจัดตั้งหน่วยงาน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร ก�ำหนดกรอบอัตรา
ก�ำลังที่ต้องการในชั้นต้น
- ในกรณีที่เปลี่ยนสภาพมาจากหน่วยงานของรัฐเดิม ให้ระบุว่าเปลี่ยนมาจาก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานใด เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วจะมีการยุบเลิกหรือรวมหน่วยงานใดเข้ากับ
องค์การมหาชน จะมีการถ่ายโอนภารกิจ กิจการ อ�ำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้
สิทธิ ภาระผูกพัน บุคลากร จากส่วนราชการหรือหน่วยงานใดบ้าง
6) โครงสร้างการบริหารและการด�ำเนินกิจการ
- ต้องระบุโครงสร้างองค์กรบริหารประกอบด้วย คณะกรรมการและผูอ้ ำ� นวยการ
โดยต้องระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ชัดเจน ส�ำหรับผู้อ�ำนวยการอาจจะเรียกชื่อ
ต�ำแหน่งเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
ส�ำหรับกรณีองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
ต้องสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของมาตรา 19 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน
พ.ศ. 2542
- ระบุวิธีการท�ำงานและแนวทางการด�ำเนินกิจการ การบริหารทรัพยากรของ
องค์การมหาชนที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
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7) ระบบการก�ำกับและประเมินผล
ต้องระบุบทบาทของรัฐมนตรีในการก�ำกับดูแลกิจการขององค์การมหาชน และ
กรอบในการประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานขององค์การมหาชน
8) ร่างพระราชกฤษฎีกาหรือร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ให้หน่วยงานที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนจัดท�ำร่างกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
ซึ่งอาจเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ
ส�ำหรับกรณีองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ต้อง
จัดท�ำร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน โดยจะต้องมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
9) รายละเอียดอื่น ๆ
ควรมีการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจที่จะจัดตั้งเป็นองค์การ
มหาชน โดยเสนอหลักฐานของการส�ำรวจความคิดเห็น หรือการจัดประชุมสัมมนา หรือเอกสาร
อื่น ๆ ที่แสดงถึงความเห็นที่เป็นทางการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนัน้ อาจระบุรายละเอียดอืน่ ๆ ทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องและจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์
ในการพิจารณา หรือที่เป็นประเด็นส�ำคัญนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เช่น นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติทเี่ กีย่ วข้องกับองค์การมหาชน ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในโครงการ
หรือแผนงานส�ำคัญ ๆ การท�ำบันทึกข้อตกลงในโครงการ หรือแผนงานความร่วมมือระหว่าง
องค์การมหาชนกับหน่วยงานอื่น หรือข้อมูลเชิงสถิติแสดงปริมาณความต้องการผลผลิตของ
องค์การมหาชน เป็นต้น
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ขอให้สังคมให้โอกาสกลไกพันธบัตรป่าไม้ การปลูกไม้เศรษฐกิจ และกลไก
การค้าเสรีเข้ามาท�ำหน้าที่พลิกฟื้นผืนป่าของประเทศไทย...
เปลี่ยนบทบาทของเกษตรกรจากผู้ท�ำลายป่าไม้มาเป็นผู้ปลูกป่าและดูแลป่า...
ให้ประชาชนมีส่วนในการออมและลงทุนในพันธบัตรป่าไม้และรับส่วนแบ่ง
ผลตอบแทนจากก�ำไรที่เกิดขึ้น...
ทั้งนี้เพื่อให้ป่าไม้ ไทยให้กลับมาท�ำหน้าที่สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ
และความมั่นคงให้กับประเทศในระยะยาว...

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

ป่าไม้มีความส�ำคัญส�ำหรับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ด้วยป่าไม้ท�ำหน้าที่หลายต่อ
หลายประการ ทัง้ ควบคุมการไหลของน�ำ้ เพือ่ ให้เกษตรกรมีนำ�้ ใช้อย่างสม�ำ่ เสมอ ช่วยลดปัญหา
น�ำ้ ท่วมน�ำ้ แล้ง ควบคุมภูมอิ ากาศและท�ำหน้าทีฟ่ อกอากาศ ให้ผลผลิตทัง้ ทีเ่ ป็นเนือ้ ไม้ (Timber
Forest Products) และผลผลิตทีไ่ ม่ใช่ไม้ (Non-Timber Forest Products) เพือ่ ป้อนอุตสาหกรรม
ปลายน�้ำซึ่งสามารถสร้างรายได้และสร้างงานให้ประเทศได้เป็นอย่างมาก ในอนาคตป่าไม้
จะเป็นแหล่งทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่ส�ำคัญส�ำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนฐานชีวภาพ (Bio-Economy) ของประเทศไทยที่จะส่งผลให้เกิดการก้าวกระโดดใน
อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร สุขภาพ หรือยารักษาโรค ทีส่ ำ� คัญคือป่าไม้จะเป็นแหล่งดูดซับ
คาร์บอนที่ส�ำคัญ เป็นความหวังส�ำหรับประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและขับเคลื่อนสู่
สถานะความสมดุลทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงประกาศเป็นนโยบาย
ให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้
ของประเทศไทยถูกบุกรุกจนเหลือเพียงประมาณร้อยละ 31-32 ของพื้นที่ประเทศเท่านั้น
เท่ากับว่าประเทศไทยมีความจ�ำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ป่าไม้อีกประมาณ 26 ล้านไร่
แม้ว่าภาครัฐบาลได้พยายามอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง แต่การ
ด�ำเนินการโดยใช้ทรัพยากรและกลไกของรัฐในการปกป้องและบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้
ยังไม่เพียงพอส�ำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ปัญหาหลักคือ การขาดแคลนงบประมาณ เงินทุน
และบุคลากรที่จะใช้ในการปกป้องพื้นที่ป่าไม้จากการบุกรุก ไม่ว่าจะเป็นในรูปการลักลอบ
ตัดไม้เถื่อน หรือการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ ปลูกพืชเชิงเดีย่ ว เช่น การปลูกข้าวโพดบนทีส่ งู การบุกรุก
พืน้ ทีป่ า่ ไม้ทที่ ำ� เป็นกระบวนการและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมาก ดังนั้น สิ่งที่จะหยุดยั้งการ
บุกรุกป่าไม้และพลิกฟืน้ ผืนป่ากลับมาได้จงึ ต้องอาศัยกลไกทีม่ อี านุภาพมากพอทีจ่ ะต่อต้านพลัง
ของผู้บุกรุกได้23

23

เนือ้ หาในบทนีอ้ า้ งอิงและสังเคราะห์มาจากผลงานวิจยั 4 เล่ม ได้แก่ 1) อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ (2558)
2) ปัญญาพร ส�ำเร็จเฟือ่ งฟู และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2564) 3) อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปริญญารัตน์
เลี้ยงเจริญ (2561) และ 4) ปัญญาพร ส�ำเร็จเฟื่องฟู และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2564)
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พันธบัตรป่าไม้คืออะไร
พันธบัตรป่าไม้เป็นทางเลือกหนึง่ ในการแก้ไขปัญหาการสูญเสียพืน้ ทีป่ า่ ไม้ การออก
พันธบัตรป่าไม้เป็นเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนภาคเอกชนและประชาชน
เพือ่ น�ำเงินทุนทีร่ ะดมได้ไปสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจโดยผูป้ ระกอบการเอกชนในพืน้ ทีป่ า่ ไม้
ที่ถูกบุกรุก หากการปลูกป่าเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้และก�ำไร ผลประกอบการที่เกิดขึ้น
ก็จะน�ำมาจ่ายคืนให้กบั ผูล้ งทุนในพันธบัตรป่าไม้ ดังนัน้ กลไกพันธบัตรป่าไม้จงึ เป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอด้านงบประมาณของภาครัฐ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการปลูกป่าเศรษฐกิจเพือ่ ฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ของประเทศ
หากการปลูกป่าเศรษฐกิจสามารถสร้างผลตอบแทนได้มาก ก็จะท�ำให้การระดมทุนสามารถ
ขยายขอบเขตได้มากขึน้ และท้ายสุดก็จะสามารถด�ำเนินการฟืน้ ฟูสภาพป่าไม้ได้ตามเป้าหมาย
ในส่วนของการจัดเก็บรายได้เพื่อเป็นรายรับของกลไกพันธบัตรป่าไม้และการปลูก
ป่าเศรษฐกิจโดยน�ำส่วนของก�ำไรมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือครองพันธบัตรป่าไม้นั้น
ซึ่งเป็นไปตามหลักการผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Payment for Ecosystem Service: PES)
โดยมีแนวทางในการจัดเก็บรายรับจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ 1) รายรับจากการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ทีม่ กี ารตัดไม้หมุนเวียนแบบยัง่ ยืน ท�ำให้มรี ายได้จากการท�ำไม้ สนับสนุนธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์ตา่ ง ๆ
และลดการน�ำเข้าไม้ 2) รายรับจากการมีสภาพต้นน�้ำดีขึ้นจากการจัดเก็บค่าดูแลรักษาสภาพ
ป่าไม้ต้นน�้ำให้เป็นแหล่งน�้ำดิบที่มีคุณภาพดี ซึ่งเป็นการจัดเก็บค่าน�้ำดิบจากผู้ใช้น�้ำรายใหญ่
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการน�้ำในช่วงฤดูแล้ง 3) รายรับจากการดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยประเมินจากความสามารถในการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่า
ที่ปลูกเพิ่ม ซึ่งสามารถน�ำคาร์บอนเครดิตไปขายในตลาดคาร์บอน 4) รายรับจากงบประมาณ
ด้านการป้องกันปัญหาน�้ำท่วมและภัยแล้ง โดยรัฐบาลสามารถให้การอุดหนุนเป็นสัดส่วนของ
งบประมาณทีป่ ระหยัดได้ เช่น ร้อยละ 20 ของงบประมาณเงินชดเชยน�ำ้ ท่วมน�ำ้ แล้งทีป่ ระหยัดได้
และ 5) รายรับจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น สัดส่วนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว นอกจากนัน้ ป่าไม้ยงั ให้ประโยชน์ทางอ้อมอีกหลายประการทีย่ งั ไม่สามารถ
ประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ได้แก่ ประโยชน์ดา้ นการเป็นแหล่งทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่จะส่งผลอย่างก้าวกระโดดต่อความก้าวหน้าและการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน
ชีวภาพ (Bio-Economy) ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร สุขภาพ หรือ
ยารักษาโรค ประโยชน์ด้านการควบคุมภูมิอากาศและการท�ำหน้าที่ฟอกอากาศ การใช้ไม้
เพื่อผลิตพลังงาน รวมทั้งผลผลิตที่ไม่ใช่ไม้ (Non-Timber Forest Products)
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ประโยชน์ของกลไกพันธบัตรป่าไม้
จากการศึกษาด้วยการจ�ำลองการปลูกป่าเศรษฐกิจในระยะเวลา 20 ปี บนเนื้อที่
26 ล้านไร่ โดยท�ำการทยอยปลูกปีละ 1.3 ล้านไร่ ใช้อัตราคิดลดที่แท้จริงร้อยละ 3.00 และใช้
ราคาคงที่ พ.ศ. 2558 พบว่า การลงทุนปลูกป่าเศรษฐกิจมีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์
(Net Present Value : NPV) เท่ากับ 1,028,380 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนภายในทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return : EIRR) ร้อยละ 20.41 และมีค่าสัดส่วน
ประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 2.19 จึงกล่าวได้ว่าการลงทุนปลูกป่าเศรษฐกิจ
ผ่านกลไลพันธบัตรป่าไม้เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีมูลค่าสูงกว่า
ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่าง ๆ
นอกจากนั้น การน�ำพื้นที่เขาหัวโล้นที่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างผิดกฎหมายมา
บริหารจัดการใหม่ให้ถกู ต้องในรูปของการปลูกป่าเศรษฐกิจผ่านกลไกพันธบัตรป่าไม้จะเป็นการ
เปลีย่ นสถานะของเกษตรกรจากผูบ้ กุ รุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้อย่างผิดกฎหมายมาเป็นผูด้ แู ลป่าเศรษฐกิจ
ของผู้ประกอบการเอกชนต่าง ๆ อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจากตัวอย่างของต่างประเทศพบว่าเมื่อ
เกษตรกรเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ดูแลป่าภายใต้การบริหารจัดการที่ถูกต้องจะมีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ขี นึ้ สามารถมีรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจเสริมควบคูก่ บั การปลูกไม้เชิงพาณิชย์ มีรายได้
ทีม่ นั่ คง ครอบครัวได้รบั สวัสดิการทีด่ ขี นึ้ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ดังนัน้ การพัฒนาป่าเศรษฐกิจ
ภายใต้กลไกพันธบัตรป่าไม้จงึ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ และสถานะทางสังคมให้กบั เกษตรกร
กลุ่มนี้อย่างยั่งยืน
ที่ส�ำคัญ กลไกพันธบัตรป่าไม้เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม (Inclusive
Development) ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ซึ่งในอดีตการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศไทยอยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐมาโดยตลอด กลไกพันธบัตรป่าไม้เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้าด�ำเนินการธุรกิจป่าเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ปลูกไม้เศรษฐกิจจะมีแนวทางป้องกันการบุกรุกป่าไม้หรือการลักลอบตัดไม้เถือ่ นทีม่ ปี ระสิทธิผล
มีนกั ลงทุนและประชาชนทัว่ ไปได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ ผลประกอบการ
จากการท�ำธุรกิจป่าเศรษฐกิจจะถูกน�ำมาแบ่งปันให้กับผู้ที่ลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ในรูป
ผลตอบแทนที่พันธบัตรนั้น ๆ ก�ำหนดไว้
ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ กลไกพันธบัตรป่าไม้และการปลูกป่าเศรษฐกิจเป็นการปรับเปลีย่ น
พื้นฐานวิธีคิดในการบริหารจัดการป่าไม้ไทย จากที่รัฐบาลเป็นผู้ด�ำเนินการมาเป็นการให้กลไก
ทางการเงิน กลไกทางการค้า และการแข่งขันเสรีเป็นผูด้ ำ� เนินการโดยมีนกั ลงทุนและประชาชน
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เป็นผูม้ สี ว่ นได้รบั ประโยชน์ ส่วนบทบาทของภาครัฐในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจจะเปลีย่ น
จากการเป็นผูป้ กป้องป่าไม้มาเป็นผูก้ ำ� กับดูแล (Regulator) ในการออกพันธบัตรและการด�ำเนิน
ธุรกิจไม้เศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐ
ในลักษณะเช่นนีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามยุคสมัยทีเ่ ทคโนโลยีเปลีย่ นไป เช่น กรณีธรุ กิจโทรคมนาคม
ธุรกิจพลังงาน หรือธุรกิจการปิโตรเลียมที่เดิมภาครัฐเป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการเอง แต่ปัจจุบัน
ได้ปรับบทบาทมาเป็นผู้ก�ำกับดูแล (Regulator) และให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้ให้บริการ
ภายใต้การแข่งขันเสรีมากขึ้น

พันธบัตรป่าไม้ในต่างประเทศ
ในต่างประเทศมีการศึกษาและพัฒนาระบบพันธบัตรป่าไม้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยเน้นการระดมเงินทุนจากภาคเอกชนเพื่อรักษาป่าไม้
ซึ่งหลักส�ำคัญของการด�ำเนินการพันธบัตรป่าไม้คือ การใช้กลไกทางการค้าเพื่อรายได้ที่ได้จาก
ประโยชน์ของป่าไม้ ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอย่างยั่งยืน เช่น
ประเทศชิลไี ด้จดั ตัง้ สถาบัน Sociedad Inversora Forestal (SIF) เพือ่ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการ
เรื่องการระดมทุนและการด�ำเนินงานของหน่วยงานเอกชนที่เข้ามาปลูกป่าเศรษฐกิจ โดย SIF
ได้ออกพันธบัตรจ�ำนวน 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระยะไถ่ถอน 10 ปี และให้อัตราผลตอบแทน
ร้อยละ 8
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งองค์กรเพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงิน
และการออกพันธบัตรป่าไม้มีชื่อว่า Forum for the Future and EnvironMarket Ltd.
ซึ่งมีการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 4 รูปแบบเพื่อบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจ ได้แก่
- พันธบัตรทีม่ รี ายรับจากการให้สมั ปทานป่าไม้ของภาครัฐเพือ่ จ่ายเป็นผลตอบแทน
		 ให้กับนักลงทุน
- พันธบัตรทีม่ กี ลุม่ สินทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้องกับโครงการดูแลและจัดการป่าไม้แบบยัง่ ยืน
		 เป็นผลตอบแทนจ่ายให้กับนักลงทุน
- พันธบัตรที่มีสินเชื่อซึ่งธนาคารพาณิชย์ให้กับโครงการดูแลและจัดการป่าไม้
		 แบบยั่งยืนเป็นผลตอบแทนจ่ายให้กับนักลงทุน
- พันธบัตรที่ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยให้กับผู้ถือเป็นรายงวด
ประเทศคอสตาริกา้ เป็นอีกประเทศหนึง่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการปลูกป่าเศรษฐกิจ
เพือ่ แก้ปญ
ั หาการสูญเสียพืน้ ทีป่ า่ ไม้อย่างมากในอดีต จากเดิมประเทศคอสตาริกา้ เคยมีพนื้ ทีป่ า่ ไม้
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ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมดแต่พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกอย่างมากจากการตัดไม้
การท�ำการเกษตร และปศุสัตว์ ในปี พ.ศ. 2529 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศเหลือเพียงร้อยละ 21
ของพืน้ ทีท่ งั้ หมดคล้าย ๆ กับสถานการณ์ของประเทศไทย ประเทศคอสตาริกา้ ได้จดั ตัง้ กองทุน
ป่าไม้แห่งชาติ FONAFIFO เพือ่ ระดมทุนจากภาคเอกชนและภาคประชาชนผ่านกลไกพันธบัตร
ป่าไม้ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระทางการคลังของประเทศ จากผลของการด�ำเนินการประเทศ
คอสตาริก้าสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้กลับมาได้ถึงร้อยละ 53 ของพื้นที่ประเทศ และส่วนใหญ่
หรือประมาณร้อยละ 75 เป็นการปลูกป่าเศรษฐกิจโดยภาคเอกชน
ส่วนประเทศเกาหลีใต้ มิได้จัดตั้งองค์กรในการบริหารจัดการป่าไม้เหมือนตัวอย่าง
ข้างต้น แต่ประเทศเกาหลีใต้เน้นบทบาทของภาคเอกชนในการปลูกป่า โดยภาคเอกชนมีสดั ส่วน
ในการปลูกป่าเศรษฐกิจร้อยละ 70 ของพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทงั้ หมด และการบริหารจัดการเป็นไปในเชิง
พาณิชย์และการท�ำไม้อย่างยั่งยืน

องค์กรและกฎหมาย
การด�ำเนินการใด ๆ ในประเทศไทยจ�ำเป็นต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือ
หากยังไม่มีกฎหมายก�ำหนดก็ควรให้มีการยกร่างและตราเป็นกฎหมายเพื่อให้การด�ำเนินการ
มีความถูกต้องและมีความชอบธรรม ส�ำหรับเรือ่ งการใช้กลไกพันธบัตรป่าไม้นนั้ จากการศึกษา
พบว่ายังไม่มอี งค์กรใด ๆ ในปัจจุบนั ทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้สามารถออกพันธบัตรป่าไม้เพือ่ ระดม
ทุนในการปลูกป่าเศรษฐกิจได้โดยตรง ดังนั้น ประการแรกที่ต้องมีการด�ำเนินการ คือการตรา
กฎหมายเพือ่ จัดตัง้ องค์กรทีม่ กี ารระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการออกพันธบัตรป่าไม้
เพื่อระดมทุนส�ำหรับการปลูกป่าเศรษฐกิจ โดยการก�ำหนดให้มีองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ด�ำเนินการด้านพันธบัตรป่าไม้นนั้ อาจก�ำหนดให้เป็นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มาใหม่เลยก็ได้ หรืออาจ
ปรับสถานะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ได้
นอกจากนี้ การออกพันธบัตรป่าไม้ยงั ต้องสอดคล้องกับกลไกการก�ำหนดงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีทั้งระบบ (มาตรา 9 ทวิแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502)
ดังนั้น ในการออกพันธบัตรป่าไม้ กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและ
ความเป็นไปได้ของการออกพันธบัตร ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการกู้เงินให้เป็นไปตามที่
ก�ำหนดไว้ในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งการออก
พันธบัตรป่าไม้อาจจะเข้าวัตถุประสงค์เพื่อ “พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ได้แต่อย่างไรก็ดี
จากการตรวจสอบไม่พบว่าเคยมีการวินจิ ฉัยความหมายของค�ำว่า “พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”
ภายใต้มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ แต่อย่างใด
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นอกจากการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการออกพันธบัตร
ป่าไม้แล้ว ยังต้องมีการจัดตัง้ กองทุนป่าไม้เพือ่ บริหารจัดการเงินทุนทีร่ ะดมมาได้จากแหล่งต่าง ๆ
เช่น รายได้จากการออกพันธบัตร รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต รายได้จากค่าธรรมเนียม
คาร์บอน รายได้จากค่าธรรมเนียมน�ำ้ ดิบ หรือเงินสมทบจากรัฐบาล เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุน
ป่าไม้ดังกล่าวยังต้องก�ำหนดการใช้จ่ายของกองทุนว่าสามารถน�ำไปใช้ในกิจการใด ๆ ได้บ้าง
ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนป่าไม้ควรระบุไว้ในกฎหมายการจัดตั้งองค์กรว่าให้มีกองทุนดังกล่าว
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นกลไกในการบริหารเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรป่าไม้
ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือการปรับกฎหมายที่เกี่ยวกับป่าไม้ให้สามารถสนับสนุน
การด�ำเนินการในเรือ่ งของกลไกราคา กลไกตลาด และการแข่งขันเสรีของการปลูกป่าเศรษฐกิจ
ต่อได้ เช่น ในเรื่องของการปลูกต้นไม้ การตัดไม้ การขนย้ายไม้ การขายไม้ และที่ส�ำคัญคือต้อง
ให้สามารถส่งออกไม้ไปต่างประเทศได้ การปรับกฎหมายป่าไม้ของประเทศไทยเป็นเรื่องที่มี
ความสลับซับซ้อนมาก เพราะกฎหมายป่าไม้ไทยถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดว่า “รัฐบาลเป็น
ผูด้ แู ลป่าไม้” แต่แนวคิดของพันธบัตรป่าไม้และการปลูกป่าเศรษฐกิจเป็นการด�ำเนินการทีต่ งั้ อยู่
บนแนวคิดว่า “เอกชนและประชาชนเป็นผู้ดูแลป่าไม้” ดังนั้น ในส่วนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่มี
ความยากล�ำบาก เพราะกฎหมายในปัจจุบันยังมีข้อก�ำหนดในเรื่อง ไม้หวงห้าม การแจ้งปลูก
การแจ้งตัด การขออนุญาตขนไม้ขา้ มพืน้ ที่ การห้ามใช้โซ่เลือ่ ยยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การห้าม
ส่งออกไม้สกั ไปนอกราชอาณาจักร ดังนัน้ เพือ่ ให้การพัฒนาป่าเศรษฐกิจผ่านกลไกพันธบัตรป่าไม้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการบูรณาการกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับป่าไม้ และการค้าขายไม้
ให้มีความเป็นเสรีมากขึ้น
ท้ายสุด กลไกที่จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้การค้าขายไม้เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย กลไกการรับรองไม้ (Certification) เพื่อยืนยันว่าเป็นไม้
ที่ได้มาจากการปลูกเชิงพาณิชย์ไม่ใช่ไม้ที่มาจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กลไกการตรวจวัดปริมาณ
คาร์บอนทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดคาร์บอนเครดิตและการซือ้ ขายคาร์บอน และการก�ำหนด
เขตเศรษฐกิจป่าไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

สิ่งที่ด�ำเนินการต่อไป
การขับเคลื่อนกลไกพันธบัตรป่าไม้ได้ด�ำเนินไปในระดับหนึ่งแล้ว และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ก็ได้ให้การสนับสนุนแนวคิดในเรื่องพันธบัตรป่าไม้เป็นอย่างดี
โดยกรมป่าไม้ได้จัดตั้งคณะท�ำงานพิจารณาเรื่องพันธบัตรป่าไม้ไว้แล้ว ผู้เขียนเองก็ได้รับการ
สนับสนุนจากพันธมิตร ได้แก่ อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ
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คุณสันติ โอภาสปกรณ์กจิ จาก BIG Trees ในการหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมป่าไม้
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกระทรวงการคลัง เป็นต้น
หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ก็ได้ให้การสนับสนุนแนวคิดพันธบัตรป่าไม้เป็นอย่างดีเช่นกันโดยเห็น
ว่าพันธบัตรป่าไม้เป็นประโยชน์ในการช่วยฟื้นฟูป่าไม้ของประเทศไทยได้
สิ่งที่ต้องด�ำเนินการต่อไปเพื่อผลักดันกลไกพันธบัตรป่าไม้มี สาม ประการ ได้แก่
ประการแรก ความชัดเจนด้านนโยบายของผู้น�ำรัฐบาล การที่กลไกพันธบัตรป่าไม้
จะขับเคลื่อนต่อไปได้ ต้องได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาล หมายความว่า หากผู้น�ำ
รัฐบาลสามารถก�ำหนดเป็นนโยบายและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้กจ็ ะท�ำให้ผนู้ ำ�
องค์กรต่าง ๆ เช่น รัฐมนตรีของกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง อธิบดีของกรมทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำแนวนโยบายของผู้น�ำรัฐบาลไปด�ำเนินการต่อได้
ประการที่สอง การปรับปรุงกฎหมายป่าไม้และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินงานด้านป่าเศรษฐกิจ เช่น ยกเลิกการห้ามส่งออกไม้สกั ไปต่างประเทศ เป็นต้น การปรับปรุง
กฎหมายป่าไม้นอี้ าจต้องมีการด�ำเนินการในลักษณะของการยกร่างกฎหมายป่าไม้ใหม่ ซึง่ ต้อง
มีการประสานงานอย่างมากเพราะมีกฎหมายป่าไม้หลายฉบับที่เกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่สำ� คัญคือ
แนวคิดในการบริหารจัดการป่าไม้ของประเทศไทยต้องไม่จำ� กัดเพียงหน่วยงานราชการเท่านัน้
แต่ตอ้ งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการป่าไม้
และต้องเปิดโอกาสให้กลไกการระดมทุนผ่านตลาดเงินตลาดทุน กลไกการค้าเสรี หรือกลไก
การแข่งขันสามารถท�ำงานได้เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าของประเทศไทยด้วย
ประการสุดท้าย ต้องมีการจัดตัง้ องค์กรทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการออกพันธบัตรป่าไม้
และท�ำหน้าที่เป็นผู้ก�ำกับดูแล (Regulator) การด�ำเนินการป่าเศรษฐกิจของประเทศไทย
ส�ำหรับการพัฒนาป่าเศรษฐกิจของประเทศจ�ำเป็นต้องมีการจัดท�ำกลไกต่าง ๆ เพือ่ รองรับ เช่น
ระบบรองรับไม้ (Certification) ระบบตรวจวัดและรายงานการสะสมคาร์บอน หรือการก�ำหนด
เขตเศรษฐกิจการปลูกไม้เชิงพาณิชย์
ผู้เขียนขอให้สังคมไทยให้โอกาสกลไกพันธบัตรป่าไม้ การปลูกป่าเศรษฐกิจ และ
กลไกการค้าเสรีเข้ามาท�ำหน้าทีพ่ ลิกฟืน้ ผืนป่าของประเทศไทย ขอโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามา
เป็นผูด้ แู ลป่าไม้ เปลีย่ นบทบาทเกษตรกรจากผูท้ ำ� ลายป่ามาเป็นผูป้ ลูกป่าและดูแลป่า ให้ประชาชน
มีสว่ นร่วมในการออมการลงทุนในพันธบัตรป่าไม้และได้รบั ผลตอบแทนจากก�ำไรทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นี้
เพือ่ ให้ปา่ ไม้ของประเทศไทยกลับสูส่ ภาวะสมดุลและสร้างความมัง่ คงให้กบั การพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว
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การประเมินมูลค่าไม้จากการท�ำไม้อย่างยั่งยืน
การศึกษาความคุม้ ค่าของการศึกษาโครงการพันธบัตรป่าไม้ โดยโครงการระยะเวลา
ปลูกป่า 20 ปี แบ่งทยอยปลูก ปีละ 1.3 ล้านไร่ จนครบเป้าหมาย 26 ล้านไร่ การค�ำนวณ
ผลประโยชน์จากรายรับจากการปลูกไม้สักโดยตลอดโครงการ 20 ปี ระยะการปลูก 2x4 เมตร
จ�ำนวณไร่ละ 200 ต้น ผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการตัดขยายระยะครัง้ ที่ 1 ณ ปีที่ 7 และครัง้ ที่ 2
ณ ปีที่ 15 และรอบตัดฟันไม้ ณ ปีที่ 20 เมือ่ สิน้ ระยะโครงการได้คำ� นวณมูลค่าของไม้ทคี่ งเหลือ
อยู่ในป่าและต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากปริมาตรไม้ (Terminal Value) ในส่วนของราคาไม้
สักการศึกษาอ้างอิงราคาไม้สักที่แตกต่างกันตามอายุไม้ในแต่ละปี จาก มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
และคณะ (2562) โดยปรับมูลค่าของราคาเพื่อให้เป็นมูลค่า ณ ปี ฐาน 2558 ด้วยดัชนีราคา
ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย (CPI) ณ ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 97.52 และ ปี พ.ศ. 2562
เท่ากับ 100
การประเมินปริมาตรเนื้อไม้ ดัดแปลงและอ้างอิงผลการประเมินปริมาตรไม้เฉลี่ย
จาก ปัญญาพร ส�ำเร็จเฟื่องฟู และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2564) ที่ได้อ้างอิงการประมาณ
ปริมาตรล�ำต้นของไม้สักตั้งแต่โคนต้นสักถึงปลายยอดสักเป็นรายต้น (Individual Stem
Volume) โดยใช้สมการจากงานวิจัยของ ทศพร วัชรางกูร และคณะ (2554)
V = 0.000100712 × DBH1.89445042 × H0.763796917
เมื่อ V		
คือ Volume ปริมาตรทั้งหมดของต้นสัก (ลูกบาศก์เมตร)
		 DBH
คือ Diameter at Breast Hight เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
				
ที่ระดับ 1.3 เมตร (เซนติเมตร)
		 H		
คือ Hight ความสูงของต้นสัก (เมตร)
การประเมินรายรับจากการขายเนื้อไม้ใช้มูลค่าตลาดจากเนื้อไม้ โดยอ้างอิงราคา
ไม้สักตามอายุไม้ (บาท/ลูกบาศก์เมตร) จาก มณฑาทิพย์ โสมมีชัย และคณะ (2562) โดยปรับ
ราคาให้เป็นปีฐาน (100=2558) ด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ดังรายแสดงในตาราง ก1
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ตาราง ก1 การประเมินมูลค่าไม้สักตามปริมาตร
อายุ จ�ำนวน ราคาต้นสัก
ปริมาตร
ปริมาตร
มูลค่าต้นสัก รายรับจากการ
(ปี) ต้นสัก (100=2558) ต้นสักเฉลี่ย (V) ต้นสักเฉลี่ย (V) (100=2558) ท�ำไม้อย่างยั่งยืน
(ต้น/ไร่) (บาท/ลูกบาศก์ (ลูกบาศก์
(ลูกบาศก์
(บาท/ไร่)
(100=2558)
เมตร)
เมตร/ต้น)
เมตร/ไร่)
(หน่วยล้านบาท)
5

200

2,834

0.02

4

11,337

14,737

6

200

3,265

0.04

8

26,117

33,952

7

100

3,678

0.05

5

18,389

23,905

8

100

4,075

0.07

7

28,528

37,086

9

100

4,461

0.09

9

40,147

52,191

10

100

4,836

0.11

11

53,195

69,154

11

100

5,201

0.14

14

72,812

94,655

12

100

5,559

0.17

17

94,496

122,845

13

100

5,908

0.21

21

124,070

161,291

14

100

6,251

0.24

24

150,035

195,046

15

50

6,622

0.28

14

92,701

120,511

16

50

6,985

0.33

17

115,259

149,836

17

50

7,343

0.37

19

135,847

176,602

18

50

7,696

0.42

21

161,610

210,093

19

50

8,043

0.48

24

193,036

250,947

20

50

8,387

0.54

27

226,437

294,368

ที่มา: มณฑาทิพย์ โสมมีชัย และคณะ (2562)
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การค�ำนวนมูลค่าคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้
ต้ น ไม้ มี ก ารกั ก เก็ บ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ว้ ใ นต้ น ไม้ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ โดย
คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกเก็บอยู่ในล�ำต้น ราก กิ่ง ก้าน ใบ จากการดูดซับอากาศเข้าไว้ในรูป
ของมวลชีวภาพผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง จากงานศึกษาของวรพรรณ หิมพานต์ และ
คณะ (2561) ได้มีการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนโดยใช้ขนาดเส้นรอบวงเพียงอก (ค่าความโต)
ของต้นสักที่ระดับความสูง 1.3 เมตรจากพื้นดิน โดยใช้สมการแอลโลเมตริกซึ่งเป็นค�ำนวณ
หาส่วนทีอ่ ยูเ่ หนือพืน้ ดินทัง้ หมด และส่วนมวลชีวภาพของราก ตาราง ข1 แสดงผลการค�ำนวณ
ปริมาตรคาร์บอนในแต่ละปีของอายุไม้สัก ซึ่งเป็นการศึกษาค�ำนวณเฉพาะปริมาณคาร์บอน
กักเก็บเฉพาะส่วนเพิ่มของปีนั้น ๆ เท่านั้น
ตาราง ข1 การค�ำนวณมวลชีวภาพส่วนต่าง ๆ ของต้นสักรายปีตามอายุไม้
อายุ จ�ำนวน เส้นรอบวง
(ปี) ต้นสัก/ไร่ ที่ความสูง
1.3 เมตร
(ความโต)

น�้ำหนักแห้ง
(กิโลกรัมไม้สักต่อต้น)
ส่วน
เหนือ
พื้นดิน

ส่วน
ใต้ดิน

การกักเก็บคาร์บอน
(กิโลกรัมคาร์บอนต่อต้น)

ทั้งหมด

ส่วน
เหนือ
พื้นดิน

ส่วน
ใต้ดิน

ทั้งหมด

1

200

9

-

-

-

-

-

-

2

200

15

3.6

1.38

4.98

1.69

0.65

2.34

3

200

20

7.55

2.58

10.13

3.55

1.21

4.76

4

200

24

12.07

3.84

15.91

5.67

1.81

7.48

5

200

29

19.64

5.81

25.45

9.23

2.73

11.96

6

200

33

27.37

7.7

35.07

12.87

3.62

16.49

7

100

37

36.74

9.89

46.63

17.27

4.65

21.92

8

100

41

47.84

12.37

60.21

22.48

5.82

28.3

9

100

45

60.77

15.16

75.93

28.56

7.13

35.69

10

100

49

75.65

18.26

93.91

35.56

8.58

44.14
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ตาราง ข1 การค�ำนวณมวลชีวภาพส่วนต่าง ๆ ของต้นสักรายปีตามอายุไม้ (ต่อ)
อายุ จ�ำนวน เส้นรอบวง
(ปี) ต้นสัก/ไร่ ที่ความสูง
1.3 เมตร
(ความโต)

น�้ำหนักแห้ง
(กิโลกรัมไม้สักต่อต้น)
ส่วน
เหนือ
พื้นดิน

ส่วน
ใต้ดิน

ทั้งหมด

การกักเก็บคาร์บอน
(กิโลกรัมคาร์บอนต่อต้น)
ส่วน
เหนือ
พื้นดิน

ส่วน
ใต้ดิน

ทั้งหมด

11

100

52

88.14

20.79

108.93

41.43

9.77

51.2

12

100

56

106.65

24.45

131.1

50.12

11.49

61.61

13

100

59

121.96

27.4

149.36

57.32

12.88

70.20

14

100

63

144.37

31.62

175.99

67.86

14.86

82.72

15

50

66

162.72

35

197.72

76.48

16.45

92.93

16

50

69

182.42

38.57

220.99

85.74

18.13

103.87

17

50

73

210.87

43.62

254.49

99.11

20.5

119.61

18

50

76

233.88

47.63

281.51

109.92

22.39

132.31

19

50

79

258.36

51.83

310.19

121.43

24.36

145.79

20

50

82

284.35

56.23

340.58

133.65

26.43

160.08

ที่มา: ค�ำนวณโดยดัดแปลงจาก มณฑาทิพย์ โสมมีชัย และคณะ (2562) และวรพรรณ หิมพานต์ และคณะ
			 (2561)

การค�ำนวณการกักเก็บคาร์บอนของต้นสักจากปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้ใช้อตั รา
การกักเก็บร้อยละ 47 ของค่ามวลชีวภาพ ตามการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2554) ตามสมการดังต่อไปนี้
คาร์บอนกักเก็บ = มวลชีวภาพ x 0.47
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การประเมินมูลค่ารายได้ที่ได้จากการชดเชยคาร์บอน (Carbon Credit) = อัตรา
การกักเก็บคาร์บอนต่อปี x สัดส่วนต้นไม้ x (รายได้สัญญาคาร์บอนเครดิต x อัตราแลกเปลี่ยน)
โดยราคาคาร์บอนเครดิตในการคิดค�ำนวณเท่ากับ 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันคาร์บอน ตาราง ข2
แสดงการประเมินอัตราการกักเก็บคาร์บอนจากมวลชีวภาพส่วนต่าง ๆ ของต้นสัก ซึง่ น�ำมาประเมิน
เป็นมูลค่าประโยชน์จากการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Credit) ของการปลูกสักเชิงเดี่ยวต่อปี
ตาราง ข2 การค�ำนวณมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนของไม้สักตามอายุไม้
อายุ จ�ำนวน
(ปี) ต้นสัก
/ไร่

คาร์บอนกักเก็บ
ส่วนเพิ่ม
กิโลกรัม/ ตัน/ไร่
ต้น

คาร์บอนกักเก็บส่วนเพิ่ม
ของแต่ละปี โดยปลูก
เพิ่มปีละ 1.3 ล้านไร่

บาท/ไร่

ตัน

ล้านบาท

คาร์บอนกักเก็บ
ส่วนเพิ่ม
สมทบรวม 26 ล้านไร่
ตัน

ล้านบาท

1

200

-

-

-

-

-

-

-

2

200

2.34

0.47

74.88

608,400

97.344

608,400

97

3

200

2.42

0.48

77.44

629,200

100.672

1,237,600

198

4

200

2.72

0.54

87.04

707,200

113.152

1,944,800

311

5

200

4.48

0.90 143.36 1,164,800

186.368

3,109,600

498

6

200

4.53

0.91 144.96 1,177,800

188.448

4,287,400

686

7

100

5.43

0.54

86.88

705,900

112.944

4,993,300

799

8

100

6.38

0.64 102.08

829,400

132.704

5,822,700

932

9

100

7.39

0.74 118.24

960,700

153.712

6,783,400

1,085

10

100

8.45

0.85

135.2 1,098,500

175.76

7,881,900

1,261

11

100

7.06

0.71 112.96

146.848

8,799,700

1,408

12

100

10.41

1.04 166.56 1,353,300

216.528 10,153,000

1,624

13

100

8.59

0.86 137.44 1,116,700

178.672 11,269,700

1,803

14

100

12.52

1.25 200.32 1,627,600

260.416 12,897,300

2,064

917,800
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ตาราง ข2 การค�ำนวณมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนของไม้สักตามอายุไม้ (ต่อ)
อายุ จ�ำนวน
(ปี) ต้นสัก
/ไร่

คาร์บอนกักเก็บ
ส่วนเพิ่ม
กิโลกรัม/ ตัน/ไร่
ต้น

คาร์บอนกักเก็บส่วนเพิ่ม
ของแต่ละปี โดยปลูก
เพิ่มปีละ 1.3 ล้านไร่

บาท/ไร่

ตัน

ล้านบาท

คาร์บอนกักเก็บ
ส่วนเพิ่ม
สมทบรวม 26 ล้านไร่
ตัน

ล้านบาท

15

50

10.21

0.51

81.68

663,650

106.184 13,560,950

2,170

16

50

10.94

0.55

87.52

711,100

113.776 14,272,050

2,284

17

50

15.74

0.79 125.92 1,023,100

163.696 15,295,150

2,447

18

50

12.7

19

50

20

50

0.64

101.6

825,500

132.08 16,120,650

2,579

13.48

0.67 107.84

876,200

140.192 16,996,850

2,719

14.29

0.71 114.32

928,850

148.616 17,925,700

2,868

ที่มา: ค�ำนวณโดยดัดแปลงจาก มณฑาทิพย์ โสมมีชัย และคณะ (2562) และวรพรรณ หิมพานต์ และคณะ
			 (2561)
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ผลการศึกษา 74 จังหวัดของประเทศไทย
จ�ำแนกตามเขตเศรษฐกิจไม้สัก
ใน 74 จังหวัดของประเทศไทย ภายใต้กรอบระยะเวลาของการวิเคราะห์ 20 ปี
(ปีฐาน พ.ศ. 2562; ณ ราคาคงที)่ อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 3 โดยได้ทำ� การวิเคราะห์ 74 จังหวัด
พบว่า 72 จังหวัดในประเทศไทยมีตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงความคุ้มค่าลงทุนทางเศรษฐกิจ ใช้เกณฑ์
ในการพิจารณาการลงทุนคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มากกว่า 0 บาท/ไร่ อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) มากกว่า 1 และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มากกว่า
อัตราคิดลด โดยได้มีการแจกแจงมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน (PVC) และมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) จึงสรุปศักยภาพพื้นที่ 74 จังหวัดของประเทศไทย ดังตาราง ค1)
ตาราง ค1 สรุปศักยภาพพื้นที่เขตเศรษฐกิจไม้สัก 74 จังหวัดของประเทศไทย
จังหวัด

ศักยภาพพื้นที่

E-NPV

กาญจนบุรี

มาก

302,880

อุทัยธานี

มาก

289,144

พิจิตร

มาก

272,823

ก�ำแพงเพชร

มาก

269,850

เพชรบูรณ์

มาก

269,376

พิษณุโลก

มาก

260,567

สุโขทัย

มาก

257,466

ตาก

มาก

254,579

อุตรดิตถ์

มาก

244,279

แพร่

มาก

233,693

ล�ำปาง

มาก

226,573

ล�ำพูน

มาก

212,880

น่าน

มาก

212,497
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ตาราง ค1 สรุปศักยภาพพื้นที่เขตเศรษฐกิจไม้สัก 74 จังหวัดของประเทศไทย (ต่อ)
จังหวัด

ศักยภาพพื้นที่

E-NPV

พะเยา

มาก

209,744

เชียงราย

กลาง

188,049

แม่ฮ่องสอน

กลาง

164,744

เชียงใหม่

กลาง

158,596

สุพรรณบุรี

กลาง

156,071

สิงห์บุรี

กลาง

154,924

ชัยนาท

กลาง

154,233

ราชบุรี

กลาง

154,112

อ่างทอง

กลาง

154,087

สระเเก้ว

กลาง

153,260

ปราจีนบุรี

กลาง

152,619

ลพบุรี

กลาง

152,345

สระบุรี

กลาง

150,181

นครสวรรค์

กลาง

149,672

จันทบุรี

กลาง

147,707

นครนายก

กลาง

143,277

ระยอง

กลาง

138,061

พระนครศรีอยุธยา

กลาง

137,947

เพชรบุรี

กลาง

135,068

ฉะเชิงเทรา

กลาง

128,947

ประจวบคีรีขันธ์

กลาง

123,308
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ตาราง ค1 สรุปศักยภาพพื้นที่เขตเศรษฐกิจไม้สัก 74 จังหวัดของประเทศไทย (ต่อ)
จังหวัด

ศักยภาพพื้นที่

E-NPV

ร้อยเอ็ด

กลาง

113,945

สุราษฎร์ธานี

กลาง

112,312

บุรีรัมย์

กลาง

100,532

ชัยภูมิ

กลาง

100,145

นครปฐม

น้อย

99,409

สุรินทร์

น้อย

97,543

ขอนแก่น

น้อย

95,669

ยโสธร

น้อย

93,952

กาฬสินธุ์

น้อย

93,089

ศรีสะเกษ

น้อย

93,087

ชุมพร

น้อย

92,493

เลย

น้อย

92,021

มหาสารคาม

น้อย

90,326

หนองบัวล�ำภู

น้อย

89,882

นครราชสีมา

น้อย

89,491

ตราด

น้อย

88,146

มุกดาหาร

น้อย

87,669

อุบลราชธานี

น้อย

87,139

อุดรธานี

น้อย

86,588

สกลนคร

น้อย

86,298

หนองคาย

น้อย

86,074
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ตาราง ค1 สรุปศักยภาพพื้นที่เขตเศรษฐกิจไม้สัก 74 จังหวัดของประเทศไทย (ต่อ)
จังหวัด

ศักยภาพพื้นที่

E-NPV

ระนอง

น้อย

85,938

สมุทรสงคราม

น้อย

84,831

นครพนม

น้อย

82,099

สมุทรสาคร

น้อย

81,490

สงขลา

น้อย

79,281

ตรัง

น้อย

77,077

นครศรีธรรมราช

น้อย

75,958

พังงา

น้อย

74,671

บึงกาฬ

น้อย

74,504

พัทลุง

น้อย

74,412

ปทุมธานี

น้อย

67,750

ยะลา

น้อย

64,651

ปัตตานี

น้อย

63,509

กระบี่

น้อย

58,262

นราธิวาส

น้อย

57,521

สตูล

น้อย

53,987

ชลบุรี

น้อย

29,776

สมุทรปราการ

น้อย

-48,679

นนทบุรี

น้อย

-233,205

ที่มา: ปัญญาพร ส�ำเร็จเฟื่องฟู และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2564)
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รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

adis.israngkura@gmail.com

สาขาวิชาที่มีความสนใจ
•
•
•
•
•
•
•

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน
นโยบายเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เศรษฐศาสตร์ที่ดิน
เศรษฐศาสตร์พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์
จาก University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ และ
ปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จาก North Carolina State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มท�ำงานที่สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อ พ.ศ. 2528 ในต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิจัย จากนั้นได้บรรจุเข้ารับราชการในต�ำแหน่งอาจารย์
ทีภ่ าควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อ พ.ศ. 2530 และโอนมาบรรจุรับราชการในต�ำแหน่งเดียวกัน
ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA) เมื่อ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
นอกจากต�ำแหน่งทางราชการดังกล่าวแล้ว ยังปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ อีก ดังนี้
• ที่ปรึกษาให้แก่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
		 (TDRI)
• ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
		 (2565-ปัจจุบัน)
• ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
		 (2562-ปัจจุบัน)
• ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 		
		 (2561-2564) และ
• ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
		 (2557-2563)

