
(ร่าง) 

มาตรการสร้างแรงจูงใจ
ในการเพิ มประสิทธิภาพ

ของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
ในพื!นที ป"าอนุรักษ์

(ร่าง) มาตรการ
สร้างแรงจูงใจ

ในการเพิ มประสิทธิภาพของ
แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

ในพื!นที ป"าอนุรักษ์

วัตถุประสงค

• เพ่ือใหเจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐ ประชาชน และภาคสวน
ที่เก่ียวของ มีแนวทางการทํางานรวมกันในการดูแลรักษาปาไม

• เพ่ือเพ่ิมบทบาทของประชาชนและภาคสวนท่ีเก่ียวของในการ
อนุรักษปา การจัดการปาไมอยางย่ังยืน และการเพ่ิมพ้ืนท่ีปา
รวมถึงตนไม ในการเปนแหลงดูดซับกาซเรือนกระจกและ
การใหบริการของระบบนิเวศปาไม 

ชุมชน
มีส่วนร่วม

ยืดหยุ่น
ปรับเปลี ยนได้

ยากง่าย
พอดี

ยอมรับ
ร่วมกัน



วิเคราะหทฤษฎีแรงจูงใจ 
ประเภท มาตรการสราง
แรงจูงใจในและตางประเทศ

ศึกษา ทบทวน แผน 
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ
กับการจัดการปาไม

รวบรวมการ
ดําเนินงาน
ความคิดเห็นของ
ชุมชนและหนวยงาน
ที่เก่ียวของ

รวบรวมขอเสนอแนะ
และขอคิดเห็นจาก
ผูเช่ียวชาญ

l ทดสอบความเปนไปได 
มาตรการสรางแรงจูงใจฯ 
ในชุมชนเปาหมาย

l รับฟงความคิดเห็นฯ 
ระดับประเทศ จากกลุมท่ี
มีสวนเก่ียวของและผูเช่ียวชาญ

มาตรการสรา้งแรงจงูใจ
ในการเพิ มประสิทธภิาพ
ของแหลง่กกัเกบ็กา๊ซเรอืน
กระจกในพื!นที ป"าอนรุกัษ์

รับฟงความคิดเห็น
เฉพาะกลุมท่ีมีสวน
เก่ียวของระดับภาค

จัดทํา (ราง) 
มาตรการสราง
แรงจูงใจฯ

กระบวนการจัดทํามาตรการ

มาตรการสําหรับการดําเนินงาน
ในการเพิ มประสิทธภิาพของแหลง่กกัเกบ็กา๊ซเรอืนกระจกในพื!นที ป"าอนรุกัษ์

“วิเคราะหพื้นท่ีเพ่ือเลือกใชมาตรการใหเหมาะสม จัดลําดับและเลือกใช
มาตรการท่ีมีโอกาสสําเร็จกอน รวมท้ังพิจารณาใชมาตรการแบบ
ผสมผสานในแตละพื้นที”่

12 มาตรการ

ดานกฎระเบียบและขอตกลง

ดานการเงิน

ดานสังคม

ดานการสนับสนุนการสรางแรงจูงใจ



ดานกฎระเบียบและขอตกลง
ใหสิทธิการอยูอาศัยและทํากินกับชุมชนท่ีทํากิจกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพของแหลงกักเก็บกาซ
เรือนกระจกในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ โดยมีกฎ ระเบียบ กติกา ขอตกลง และการมีสวนรวมของชุมชนในการ
อนุรักษ พ้ืนฟู บํารุงรักษาปาไมอยางสมดุลและย่ังยืน ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานและขอบเขตของกฎหมายของปา
อนุรักษ

วัตถุประสงค:
1) เพ่ือใหชุมชน หนวยงานภาคปาไม และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของมีกฎระเบียบ กติกา และขอตกลง

รวมกันในการทํากิจกรรมการอนุรักษและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนรูปธรรม

2) เพ่ือใหชุมชน หนวยงานภาคปาไม และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตระหนักและปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

กติกา และขอตกลงท่ีไดกําหนดรวมกัน รวมท้ังมีแนวทางเพ่ือประสานผลประโยชนรวมกันในการบริหาร

จัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีปาอนุรักษอยางย่ังยืน

1. มาตรการด้านกฎระเบียบในการเก็บหาของป าเพื!อดํารงชีวิต
แนวทางการดําเนินงาน

กําหนดขอบเขตและขอตกลงการใหสิทธิในการเก็บหาของปา
รวมกันกําหนดขอบเขต และจัดทําขอตกลงในการเกบ็หาของปาในบริเวณท่ีไดรบัอนุญาต เพ่ือสรางแรงจูงใจ
ในการอนุรกัษ ฟนฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนท่ี

วิธีดําเนินการ
- จัดทําแผนท่ีและเขตพ้ืนที่ปาดวยระบบสารสนเทศหรือระบบอ่ืน ๆ 
- จัดทํากฎระเบียบและขอตกลงในการใชประโยชนจากปารวมกันระหวางกรมอุทยานฯ 

ชุมชน และภาคสวนท่ีเก่ียวของ
- จัดทําหลักเกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะไดรับอนุญาต
- รวบรวมขอมูลฐานทรพัยากรและขอมูลดานวิถีชวิีตในชุมชน



2. มาตรการด้านกฎระเบียบในที!อยู่อาศัยและที!ทํากิน
แนวทางการดําเนินงาน

กําหนดขอบเขตและขอตกลงการใหสิทธิในท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากิน

รวมกันกําหนดขอบเขต และจัดทําขอตกลงและหนาท่ีในท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากินในบริเวณท่ีไดรับอนุญาต เพ่ือสรางแรงจูงใจ

ในการอนุรกัษ ฟนฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนท่ี

วิธีดําเนินการ
- จัดทําแผนท่ีและเขตเพ่ือขอใชประโยชนสําหรับเปนท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากิน พรอมท้ังจัดใหมีบัญชี

รายช่ือบุคคล และจํานวนที่ดิน เพ่ือขออนุญาตในที่อยูอาศัยและท่ีทํากิน
- จัดทําหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการอยูอาศัยหรือทํากินโดยชุมชนจะตองจัดทําโครงการเกีย่วกบั

การอนุรักษและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในที่ดิน
- กําหนดสิทธิและหนาที่ของบุคคลท่ีอยูอาศัยหรือทํากินจะตองดําเนินการอนุรกัษทรพัยากรในพืน้ท่ี

3.มาตรการด้านกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์เนื"อไม้ที!ปลูกในพื"นที!รัฐอนุญาต
แนวทางการดําเนินงาน

สงเสริมใหมีการปลูกตนไมเพ่ือใชประโยชนจากเน้ือไม

การอนุญาตใหชุมชนสามารถตัดไมท่ีตนเองปลูกไปใชประโยชนได ซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจและเปนการสงเสริม

ใหชุมชนปลูกตนไมในพ้ืนท่ีปาอนุรักษอยางถูกตองและมีสิทธิตามชอบธรรมโดยไมขัดตอกฎหมายในพ้ืนท่ี

วิธีดําเนินการ
- จัดทํากฎระเบียบและขอตกลงในชุมชนรวมกับเจาหนาท่ีรัฐ เชน การข้ึนทะเบียนไมที่ปลูก

และระเบียบในการตัดตนไม
- จัดทําบัญชีแสดงชนิด จํานวนไมที่ปลูก และขอมูลพิกัดตําแหนงไมที่ไดรับอนุญาตใหปลูก 

เพ่ือประกอบการพิจารณาหนังสือรับรองการแจงตัดหรือโคนตนไมที่ปลูกในพื้นท่ี
- ทําการตัดไมตามระบบเลือกตัดไมท่ีไมเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศโดยรวมของเขตพ้ืนท่ี



ดานการเงิน
สนับสนุนเงินงบประมาณในกิจกรรมอนุรักษและดูแลรักษาปาไม โดยสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาครัฐ
อปท. องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน รวมกับชุมชนทองถ่ินในการดําเนินกิจกรรมดูแลรักษา
ปาไม การสงเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนเพ่ือเกิดความม่ันคงในอาชีพและลดการบุกรุกหรือพ่ึงพิง
การใชประโยชนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปา และสนับสนุนโอกาสดานการตลาดใหกับผลผลิต สินคา 
ผลิตภัณฑ และบริการในพ้ืนท่ี

วัตถุประสงค:
1) เพ่ือสนับสนุน กระตุน และจูงใจใหภาคสวนท่ีเก่ียวของรวมกันดําเนินกิจกรรมหรือบริจาคทุน

เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพของแหลงกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมของประเทศ

2) เพ่ือสนับสนุน สงเสริมอาชีพ การตลาด และสรางรายไดใหกับชุมชนท่ีเขารวมในการอนุรักษปา 

ลดการพ่ึงพิงปา ลดการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมหรือการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีปา

4. มาตรการการดําเนินงานด้านกองทุน

แนวทางการดําเนินงาน
1)สงเสริมการจัดตั้งและดําเนินงานกองทุนในระดับพ้ืนท่ีตามแนวทางการตอบแทนคุณ

ระบบนิเวศ (PES) ยึดหลักการ “ผูที่ไดรับประโยชนเปนผูจาย” ซ่ึงจะสงผลใหเกดิแรงจูงใจในการใชทรัพยากร
ในพ้ืนท่ีอยางมปีระสทิธิภาพเพ่ือใหเกิดการอนุรักษฟนฟูระบบนิเวศและเปนเคร่ืองมือในการสรางความเขาใจเก่ียวกับ
การใชประโยชนอยางย่ังยืน

วิธีดําเนินการ
- สนับสนุนสรางความเขาใจในทักษะพ้ืนฐานของการบริหารจัดการกองทุน PES
- จัดต้ังคณะกรรมการกองทุนระดับพ้ืนท่ี พรอมทั้งกําหนดบทบาทของคณะกรรมการกองทุน PES
- จัดหาทุนจากแหลงเงินทุนหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเอกชนทีไ่ดรับประโยชนทั้งทางตรง

และทางออมจากการบริการระบบนิเวศ (พ้ืนท่ีปาไม)
- จัดทําระเบียบขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกบัการบริหารกองทุนต้ังแตการรับสมาชิก  



แนวทางการดําเนินงาน

2) สนับสนุน อปท. จัดตั้งกองทุนหรือจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนการมีสวนรวม

ของประชาชนในการจัดการปาไม

วิธีดําเนินการ
- เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงไดรับการแบงสรรเงินรายไดจากอุทยานแหงชาติ 

ควรจัดต้ังกองทุนหรือจัดสรรใหชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบนําไปดําเนินกิจกรรม
ดานการจัดการปาไม

- จัดสรรงบประมาณทองถิ่นเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาทองถ่ินในยุทธศาสตรดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4. มาตรการดําเนินงานด้านกองทุน (ต่อ)

แนวทางการดําเนินงาน

3) เสนอใหมกีารจัดตั้งกองทุนภาคปาไมของประเทศ

การจัดต้ังกองทุนภาคปาไมของประเทศเปนมาตรการทางการเงินท่ีจะสรางแรงจูงใจใหทุกภาคสวน 

เขามามีสวนรวมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรปาไมของประเทศ

วิธีดําเนินการ
- ศึกษากรอบการดําเนินงานและรูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมพิจารณา
- จัดทํารางระเบียบขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทนุและวิธีการดําเนินงาน
- จัดต้ังกองทุนภาคปาไมระดับประเทศ โดยมีโครงสรางและการบริหารจัดการกองทนุฯ จากทุก

ภาคสวนที่เก่ียวของ เพ่ือเปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ชุมชนและบุคคล 
เขียนขอเสนอโครงการเพ่ือขอทุนสนับสนุนกิจกรรมดานการจัดการปาไม



5. มาตรการการลดหย่อนภาษี

แนวทางการดําเนินงาน

1) เสนอใหมีการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ท่ีบริจาคเงิน

สนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการจัดการปา

วิธีดําเนินการ
- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตองจัดทําเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประชุม

เพ่ือมีมติเห็นชอบหลักการรางกฎหมายสําหรับมาตรการดานภาษี
- ลดหยอนภาษีเงินไดใหแกภาคเอกชน บริษัทหรอืนิติบุคคลในการบริจาคเงินสนับสนุนเก่ียวกับ

การจัดการปาไม ผานกิจกรรมสงเสริมภาคปาไม
- บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองบริจาค/สนับสนุนกิจกรรมจํานวนไมต่ํากวาชุมชนละ 100,000 

บาท โดยผูบริจาคจะตองมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

แนวทางการดําเนินงาน

2) เสนอใหมีการลดหยอนภาษีที่ดินใหแกเจาของท่ีดิน ซ่ึงมีไมใหญอยูในท่ีดินในอัตรา

ท่ีกําหนด

วิธีดําเนินการ
- ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการลดหยอนภาษีท่ีดิน เพ่ือสนับสนุนและจูงใจใหเจาของท่ีดิน

ปลูกตนไมในที่ดินของตนเอง โดยใหพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ทําการสํารวจท่ีดิน
และจัดทําบัญชีรายการท่ีดิน 

- ลดหยอนภาษีที่ดินใหแก เจาของท่ีดินท่ีปลูกไมผล ไมยืนตน หรือการปลูกสวนปา ปลูกปา
เศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอยางใดอยางหน่ึงหรอืรวมกัน บนเน้ือท่ีตั้งแต 1 ไร และมีจํานวนตน
ต้ังแต 15 ตนขึ้นไป



6. มาตรการการส่งเสริมรายได้ 
แนวทางการดําเนินงาน

1) สงเสริมอาชีพและการตลาด
การสรางอาชีพและการตลาดใหกับชุมชนท่ีเขารวมในการอนุรกัษปา ซ่ึงการมีรายไดเพียงพอของชุมชนในการ
ดํารงชีวิตอยูไดในระหวางท่ีชุมชนพยายามจะปรับตัวเองเขามาสูกระบวนการในเร่ืองของอนุรกัษทรัพยากรปาไม

วิธีดําเนินการ
- สํารวจฐานทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนท่ีสามารถพฒันาตอยอดเปนผลิตภัณฑ และสํารวจการใชส่ิง

ที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชนและสรางเปนผลิตภัณฑมีเอกลักษณ ตลอดจนวิเคราะหศักยภาพ
ของชุมชน ความตองการ เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนน้ัน ๆ

- สงเสริมและพัฒนาอาชีพท่ีไมสงผลกระทบกับระบบนิเวศปา ลดการพ่ึงพิงปา หรือเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ พรอมกับวิเคราะหความตองการของตลาด วางแผนระบบการขนสง และรูปแบบในการ
จําหนาย

แนวทางการดําเนินงาน

2) เสนอใหสถาบันทางการเงินใหดอกเบ้ียเงินกูต่ําหรือสินเช่ือแบบผอนปรนแกการเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการดูแลรักษาปา

วิธีดําเนินการ
- ออกแบบเกณฑและการรับรองสิทธิใหกับบุคคลท่ีมีอาชีพทีเ่ปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมในพืน้ท่ีปาอนุรักษ

หรือพ้ืนที่แนวกันชนของปาอนุรักษและเขารวมโครงการอนุรักษปาไม ทั้งนี้ บุคคลที่ตองการรับสิทธิ
ในการกูเงินจะตองผานการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด พรอมท้ังมีเอกสารรับรอง
คุณสมบัติจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)

- ประสานสถาบันการเงินท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทาํโครงการ กรอบการดําเนินงาน และจัดทําหลักเกณฑ 
ระบบการรับรองสิทธ์ิ การพิจารณาคุณสมบัติผูขอกูรวมกัน เพ่ือใหมีเหมาะสมและชัดเจน



6. มาตรการการส่งเสริมรายได้ (ต่อ) 

แนวทางการดําเนินงาน

3) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีสงเสริม
ธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษส่ิงแวดลอม นอกจากน้ี การทองเท่ียวเชิงนิเวศยังเปนการสรางงานใหกับชุมชนในทองถ่ิน 

วิธีดําเนินการ
- วิเคราะหความเปนไปไดในขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี และความสามารถและขีดจํากัด

ในการจัดการ ดูแล ของชุมชนไมใหเกิดผลกระทบตอทรพัยากร ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ในพ้ืนที่

- ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ความรู งบประมาณ การบริหารจัดการ
พ้ืนที่ การเตรียมความพรอม การติดตามประเมินผล หนาที่และความรับผิดชอบของชุมชน ตลอดจน
การปองกันผลกระทบทางดานสังคมและส่ิงแวดลอมใหกับชุมชนทองถิ่น

แนวทางการดําเนินงาน

4) เพ่ิมมูลคาและสรางโอกาสทางการตลาด

สงเสริมใหชุมชนท่ีมีสวนรวมในการจัดการปาไมในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และการใหบริการ

โดยการมีสวนรวมของชุมชน และการสงเสริมเพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิม 

วิธีดําเนินการ
- ศึกษา สํารวจ วิจัย พัฒนา และสงเสริม การใหความรูแกชุมชนในดานการบริหารจัดการเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ และบริการของตนเองใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นอยางตอเน่ือง
- ประสานหนวยงานท่ีมีบทบาทในการสงเสริมและรับรองสินคา ผลิตภัณฑใหกับชุมชนที่มีสวนรวม

ในการจัดการปาไมในพื้นท่ีปาอนุรักษ 
- สรางแบรนด (Branding) ใหกับผลผลิต ผลิตภัณฑ และบริการจากพ้ืนที่ โดยการเช่ือมโยง

อัตลักษณ ผสมผสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น



4. ดานสังคม
สนับสนุนใหทุกภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคประชาสังคม และประชาชนท่ัวไป เด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะชุมชนทองถ่ินไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินการอนุรักษ บริหารจัดการ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและปาไม

วัตถุประสงค:
1) เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานรวมในการจัดการปาไมอยางย่ังยืน เพ่ิมศักยภาพของแหลง

ดูดซับกาซเรือนกระจกในพ้ืนท่ีปาของประเทศ และรักษาไวซ่ึงการบริการของระบบนิเวศ

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

2) เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ และความภาคภูมิใจสําหรับบุคคล หนวยงาน องคกร หรือเครือขายท่ีรวม

ดําเนินกิจกรรมในการลดการทําลายปา ลดการทําใหปาเสื่อมโทรม เพ่ิมบทบาทในการอนุรักษปา 

การจัดการปาไมอยางย่ังยืน และการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาในการกักเก็บคารบอนอยางเปนรูปธรรม

7. มาตรการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการป าไม้
แนวทางการดําเนินงาน

1) สงเสริมการจัดการปาโดยชุมชนเปนฐาน (Community-Based)

ชุมชนเปนฐาน (Community-Based) เปนรูปแบบการจัดการแกชุมชน เพ่ือชุมชน โดยชุมชน ใชการ
ปฏิบัติงานเปนฐานใหเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจากสถานการณจริงในชุมชน ภายใตการมีสวนรวม
ของหนวยงาน องคกร และชุมชน ซ่ึงแนวทางสงเสริมการจัดการปาโดยมีชุมชนเปนฐาน 

วิธีดําเนินการ
- สํารวจพื้นท่ีปาและชุมชน คนหาประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการปาโดยชุมชนรวมกับ

หนวยงานภาครัฐ อปท. และชุมชน
- พัฒนาศักยภาพกลุมและกลไกชุมชน สรางการเรียนรู และขยายเครือขายการดําเนินงาน 

ดวยวิธีการเขารับการฝกอบรม การประชุม การเชิญวิทยากรมาบรรยายในพ้ืนท่ี การเรียนรู
แบบการศึกษาดูงาน



แนวทางการดําเนินงาน

2) สงเสริมกิจกรรมการปลูกตนไมตามแนวพระราชดําริ
การปลูกตนไมตามแนวพระราชดําริ หมายถึง กิจกรรมการปลูกปาหรือตนไมท่ี รัชกาลท่ี 9 ทรงทดลองดําเนินการ 
วางแผนพัฒนา เพ่ือเปนการจัดการและฟนฟูใหปามคีวามสมบูรณ เปนแหลงพ่ึงพิงของคนท่ีอยูกบัปาและสัตวปา ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ 

วิธีดําเนินการ
- กรมอุทยานฯ กรมปาไม หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมหารือแนวทางการดําเนินกิจกรรมการปลูกตนไม 

เพ่ิมพ้ืนที่การกักเก็บคารบอนในชุมชนและพ้ืนท่ีปาเส่ือมโทรม
- หนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนผูสนับสนุนกลาไม โดยตองเปนพันธุไมทองถิ่นและมีประโยชนกับพ้ืนท่ี รวมท้ัง

สงเสริมใหชุมชนนําไปปลูกตามหัวไรปลายนา แหลงท่ีอยูอาศัยและการปลูกไมปาแซมพืชไร
- จัดกิจกรรมหรือโครงการปลูกตนไมตามแนวพระราชดําร ิเชน การปลูกปา 3 อยางไดประโยชน 4 อยาง 

การฟนฟูสภาพปาหรือปลูกปาทดแทน การปลูกปาโดยไมตองปลูก ตลอดจนจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกปา

7. มาตรการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการป าไม้ (ต่อ)

แนวทางการดําเนินงาน

3) สนับสนุนภาคเอกชนปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
สนองพระราชดําริดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมเน้ือท่ีปาไมของประเทศใหบรรลุตาม
นโยบายของรัฐบาล รณรงคใหคนในชาติทุกหมูเหลา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและมีสวนรวม

วิธีดําเนินการ
- จัดต้ังกองทุนปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ โดยกําหนดใหกรมอุทยานฯ หรือกรมปาไมเปนหนวย

ประสานงานกลางในการจัดต้ังกองทุนและคณะกรรมการ
- จัดหาพ้ืนที่ปาเส่ือมโทรมหรือพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีมาจากนโยบายทวงคืนผืนปา เพ่ือเปดใหภาคเอกชน

เขามาจองเพ่ือปลูกตนไม
- ภาคเอกชนจองพ้ืนที่ปลูกตนไมตามที่ภาครัฐจัดเตรียมไว ตามรูปแบบการดําเนินงานของโครงการ

ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ 



8. มาตรการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
แนวทางการดําเนินงาน

1) สนับสนุนใหมีการมอบรางวัลใหแกผูที่มีผลงานดานการจัดการปาไม
เพ่ือเปนการตอบแทนความทุมเท ความต้ังใจ และความสําเร็จ รวมท้ังเพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจและ
เชิดชูเกียรติผูมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และดูแลรักษาทรัพยากรปาไม โดยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

วิธีดําเนินการ
- กรมอุทยานฯ กรมปาไม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมผลักดันความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

จัดการประกวดหนวยงาน องคกร ชุมชน บุคคล หรือกลุมบุคคล ท่ีดําเนินกิจกรรมการจัดการปาไม
- กําหนดเกณฑพิจารณาการมอบรางวัล โดยกําหนดประเภทของรางวัล ประเภทของถวยรางวัล

พระราชทานเพ่ือการเชิดชูเกียรติ พรอมสนับสนุนเงินรางวัล รวมถึงการประชาสัมพันธ 
- ประชาสัมพันธการประกวดใหหนวยงานภาครัฐ อปท. เอกชน เครือขายภาคประชาชน และส่ือมวลชน

รับทราบ เพ่ือเตรียมความพรอมและสงผลงานเขาประกวดตามเกณฑการรับสมัคร

แนวทางการดําเนินงาน

2) สนับสนุนการใหสิทธิประโยชนแกผูที่ไดรับรางวัลและผูเก่ียวของ
แรงจูงใจภายในจําเปนตองปรับเปล่ียนการกระทําหรือการดําเนินงานเปนพฤติกรรมถาวรในการดแูลรักษาปาหรือ
เพ่ือตอบแทนคุณระบบนิเวศ โดยการใหสิทธิประโยชนผูท่ีไดรบัรางวัลและผูท่ีมีสวนรวมในการดแูลรักษาปาไมอยางย่ังยืน 

วิธีดําเนินการ
- พิจารณาเพ่ิมรางวัลสําหรับหนวยงาน องคกร ชุมชน หรือตัวบุคคลท่ีมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากร

ปาไมใหมากขึ้น และกําหนดใหมีการสนับสนุนสิทธิหรือสวัสดิการพเิศษเมื่อมีการกระทําอยางสม่ําเสมอ
- การพัฒนาระบบการคัดเลือกองคกร พ้ืนท่ี ชุมชน หรือบุคคล เพ่ือมอบรางวัลเชิดชูเกียรติใหครอบคลุม 

ชัดเจน และเปนธรรม 
- สนับสนุนใหมีสิทธิประโยชนตาง ๆ เชน โควตาหรือทุนการศึกษาในคณะท่ีเก่ียวของกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การยกเวนคาธรรมเนียมและสิทธิพิเศษท่ีเก่ียวของกับภาคปาไม



5. ดานการสนับสนุนการสรางแรงจูงใจ
สนับสนุนการขับเคล่ือนมาตรการตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จไดเร็วและงายข้ึน ซ่ึงเก่ียวของกับการ
รวบรวมขอมูล วิจัย และพัฒนาองคความรู เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธใหภาคสวน ๆ ตาง มีความรูความ
ตระหนัก พัฒนาศักยภาพกลไก เครือขาย และยกระดับบทบาทของภาคสวนตาง ๆ ในการจัดการปาไม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของแหลงกักเก็บกาซเรือนกระจก

วัตถุประสงค:
1) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรการสรางแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพของแหลง

กักเก็บกาซเรือนกระจกในปาอนุรักษ ในรูปแบบการรวบรวมขอมูล การวิจัยในพ้ืนท่ี 

การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลและองคความรูเพ่ือใหเกิดความรูความตระหนัก

2) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม กลไกชุมชน และการพัฒนาเครือขายในระดับตาง ๆ 

ใหเกิดการขับเคล่ือนท่ียั่งยืน

9. มาตรการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล

แนวทางการดําเนินงาน

1) สงเสริมใหมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ี และจัดทําระบบฐานขอมูล
การสงเสริมใหชุมชนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ี และจัดทําระบบฐานขอมูล 
เพ่ือใหชุมชนทราบขอมูลของตนเองและเปนประโยชนกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในการสนับสนุน

วิธีดําเนินการ
- จัดการปรึกษาหารือผูเช่ียวชาญและผูเก่ียวของกําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางการจัดเก็บ

และจัดทําระบบฐานขอมูล เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันทัง้ระบบและเขาใจงาย
- จัดสรรและสนับสนุนใหมีผูเช่ียวชาญหรือนักวิจัย เพ่ือเปนพ่ีเล้ียงในการจัดเก็บรวมขอมูลในพ้ืนท่ี
- ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลแบบมีสวนรวมระหวางหนวยงานภาครัฐ ทองถิ่น นักวิชาการ และชุมชน
- รวบรวบและจัดทําระบบฐานขอมูลที่สามารถเขาถึงไดทุกภาคสวน



แนวทางการดําเนินงาน

2) สนับสนุนใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลและองคความรู
สนับสนุนใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลและองคความรูในพ้ืนท่ีสูสาธารณชนและสังคม ผานสื่อ
สรางสรรคในแบบตาง ๆ ทีท่ันสมัย เขาถึงงาย และเหมาะสมกับการนําไปเผยแพรประชาสัมพันธใหกับกลุมตาง ๆ 

วิธีดําเนินการ
- กําหนดหนวยงานกลางหรือศูนยเรียนรูเผยแพร และประชาสัมพันธขอมูลและองคความรู
- จัดการระดมความคิดเห็นเพื่อเพิม่ชองทางการส่ือสาร เผยแพร ประชาสัมพันธ การจัดการปาไมอยาง

ยั่งยืน ผานหนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิน่
- จัดทําส่ือประชาสัมพันธท่ีทันสมัย เขาถึงงาย และเหมาะสมกับการนําไปใชประโยชนและกลุมวัยท่ี

ตองการส่ือสาร และจัดกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ตระหนักรู ผาน
วันสําคัญทางส่ิงแวดลอม 

9. มาตรการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล (ต่อ)

10. มาตรการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

แนวทางการดําเนินงาน

1) สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยในพื้นท่ี

การสนับสนุนใหการศึกษาวิจัยและพัฒนาปาไมเพ่ือการใชประโยชนและการอนุรักษอยางย่ังยืน โดยเนน

ชุมชนรวมกับสถาบันการศึกษา อปท. และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ี

วิธีดําเนินการ
- จัดการปรึกษาหารอืผูเก่ียวของดําเนินการศึกษาวิจัยการประเมินคุณคา มูลคาทางเศรษฐศาสตร

ของทรัพยากรปาไมรวมกันระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษา อปท. และชุมชน
- ดําเนินการศึกษาวิจัยในพ้ืนทีท่ี่มีความเปราะบางและออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม 

(Red zone) เพื่อใหทราบสถานภาพความเส่ียงตอการสูญพันธุของพืชและสัตว
- จัดประชุมแลกเปล่ียนการดําเนินงานและขอมูลการศึกษาวิจยั เพ่ือเปนการคืนขอมูลสูพื้นท่ี



แนวทางการดําเนินงาน

2) สนับสนุนใหมีโครงการวิจัยโดยชุมชนหรือโครงการวิจัยรวม
การสนับสนุนใหชุมชนทําการศึกษาวิจัยรวมกบัหนวยงานตาง ๆ เขามาเปนพ่ีเล้ียงใหความรูและข้ันตอนการ
ดําเนินงานเพ่ือใหชุมชนเกิดความตระหนัก และทราบสถานการณปาไมในพ้ืนท่ี และอยากท่ีจะอนุรักษ ปกปอง รักษาปาไม

วิธีดําเนินการ
- วิเคราะหศักยภาพ จุดเดน จุดดอยของทรัพยากรปาไมในพ้ืนที ่เพ่ือประเมินการดําเนินการศึกษาวิจัยที่

เหมาะสม และกําหนดใหหนวยงานทีเ่ก่ียวจัดสรรงบประมาณในการวิจัยแบบมุงเปาหรือวิจัยเชิงพ้ืนที่
- สงเสริมใหมีโครงการวิจัยโดยชุมชนหรือโครงการวิจัยทีร่วมระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อตอยอดและ

พัฒนาอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน
- จัดการปรึกษาหารือ เพ่ือกําหนดใหมีหนวยงานกลาง ในการประสานสรางเครือขายและพัฒนานักวิจัย

อยางตอเน่ือง

11. มาตรการพัฒนาศักยภาพกลไกในการจัดการป าไม้

แนวทางการดําเนินงาน

1) การพัฒนาศักยภาพกลไกในการจัดการปาไม
การพัฒนาศักยภาพกลไกในการจดัการปาไม โดยการสอยแทรกความรู การดูแล ปกปอง ฟนฟู และการอนุรักษใหกับ
เยาวชนและประชาชนท่ัวไป และภาคสวนตาง ๆ อันจะเปนการพัฒนากลไกและการมสีวนรวมในการจัดการปาไม

วิธีดําเนินการ
- สอดแทรกเร่ืองการอนุรักษปาไม การจัดการปาไมอยางย่ังยืน และการเพ่ิมพื้นท่ีปาในการกักเก็บ

คารบอนในหลักสูตรส่ิงแวดลอม หลักสูตรทองถิน่ หรือสาระการเรยีนรูทัง้ในและนอกระบบการศึกษา
- พัฒนาแหลงเรียนรูหรือศูนยเรียนรูสําหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
- จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรยีนรูการดูแล ปกปอง ฟนฟูทรัพยากรปาไม เชน คายเยาวชน กิจกรรม

นอกหองเรียน จัดแหลงเรียนรูดานทรัพยากรปาไมในโรงเรียนหรือชุมชน



แนวทางการดําเนินงาน

2) เสริมสรางความเขมแข็งของกลุม และกลไกชุมชน
เสริมสรางความเขมแข็งของกลุม และกลไกชุมชนเปนการกระตุนและสรางกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 
รวมทั้งการรวมคิด รวมกันทํา และมีการเรียนรู เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันอันจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระยะยาว 

วิธีดําเนินการ
- พัฒนาศักยภาพกลุมและกลไกชุมชน เสริมสรางความเขมแข็ง ผานการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 

การแลกเปล่ียนเรียนรู ศึกษาดูงาน อบรม และประชุมสัมมนา
- จัดการอบรมพัฒนากลุมหรือกลไกชุมชนรุนใหมเพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมอยางตอเน่ือง
- จัดสรรคาตอบแทนหรือสิทธพิิเศษอื่น ๆ ใหกับอาสาสมัครท่ีเขามารวมเปนคณะทํางานในกลุมหรือ

กลไกในการพัฒนาชุมชนดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม

12. มาตรการยกระดับบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ

แนวทางการดําเนินงาน

1) ริเริ่มและพัฒนาคณะทํางานในระดับพ้ืนท่ีและแผนการดําเนินงานรวม
ริเร่ิมและพัฒนาคณะทํางานในระดับพ้ืนท่ีและแผนการดําเนินงานรวม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ทีเ่ก่ียวของกับการจัดการปาไม

วิธีดําเนินการ
- จัดการปรึกษาหารอืทบทวนบทบาทหนาท่ี ภารกิจ งบประมาณการดําเนินงานของคณะทํางานรูป

แบบเดิมท่ีมีอยูในพ้ืนที่
- เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะทํางานระดับพ้ืนที ่รวมทั้งกําหนดบทบาทและหนาท่ี

ใหชัดเจน และจัดสรรงบประมาณ เคร่ืองมือใหสอดคลองกับภารกิจ
- จัดทําแผนการดําเนินงานและต้ังเปาหมายในการจัดการปาไม เพ่ือเปนแนวทางในการขับเคล่ือน

กิจกรรมหรือโครงการในพ้ืนที ่รวมท้ังกําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยางตอเน่ือง



แนวทางการดําเนินงาน

2) สงเสริมการดําเนินงานเครือขายในระดับตาง ๆ
สงเสริมการดําเนินงานเครือขายในระดับตาง ๆ ท้ังในระดับชุมชน ระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับประเทศ

วิธีดําเนินการ
- จัดการปรึกษาหารือหนวยงานทีเ่กี่ยวของ จัดต้ังหนวยประสานงานกลาง เพ่ือเช่ือมโยงการดําเนินการ

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
- สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร หรือเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินงาน

ของเครือขาย
- จัดเวทีประชุมแลกเปล่ียนระหวางเครือขายเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเหน็เพ่ือการดําเนินงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

รู้ลึก สํานึกดี ภาคีวางใจ รับใช้สังคม

สถาบันส่ิงแวดลอมไทย
16/151 เมืองทองธานี ตําบลบางพูด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท 02 503 3333
โทรสาร 02 504 4826
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