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กระบวนทัศนตอพ้ืนที่คุมครองที่เปลี่ยนไป (Adrian Phillips, 2003)
ประเด็น มุมมองเดิม มุมมองใหม

วัตถุประสงค
(Objectives)

• จัดตั้งเพื่อการอนุรักษ
• เหตุผลหลักเพื่อปกปองสัตวปาและทิวทัศนที่นาทึ่ง
• ถูกจัดการเพื่อนักทองเที่ยว
• คุณคาแหงการเปนแหลงสงบทางธรรมชาติ
• เปนเรื่องงานปองกัน

• เพื่อสังคมและเศรษฐกิจดวย
• เหตุผลทางวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
• คํานึงถึงการจัดการรวมกับชุมชนมากขึ้น
• คุณคาทางวัฒนธรรมนับรวม เปนแหลงสงบดวย
• รวมงานบํารุงและฟนฟูระบบนิเวศดวย

การบริหารรัฐกิจ
(Governance) • จัดการโดยภาครัฐสวนกลาง • จัดการโดยพันธมิตรหลายฝาย

ผูคนในทองถิน่
(Local people)

• ถูกวางแผนและจัดการแบบตอสูกับประชาชน
• ถูกจัดการโดยไมคํานึงถึงความเห็นของทองถ่ิน

• ดําเนินงานกับ เพี่อ และ (บางกรณี) โดยคนทองถ่ิน
• เพื่อสนองตอบความตองการและจําเปนของคนทองถ่ิน

บรบิทภาพรวม
(Wider context)

• ถูกพัฒนาไปอยางแยกสวนกับภาพรวม
• เปนการจัดการแบบเกาะกลางนํ้า

• ถูกวางแผนใหเปนสวนหน่ึงของระบบพัฒนาระดับชาติ 
ภูมิภาค และโลก

• พัฒนาเสมือนเปนเครือขาย (เขตเขมขน เขตกันชน และมี
แนวเช่ือมตอ)

มุมมอง
(Perceptions)

• เปนสมบัติของชาติ
• เปนขอกังวลระดับชาติเทานั้น

• เปนสมบัติของชุมชนดวย
• เปนขอกังวลของโลกดวย

วิทยาการจัดการ
(Management
techniques)

• การจัดการที่สนองตอบชวงเวลาอนาคตที่สั้น
• จัดการในแบบราชการ-วิชาการ (technocratic)

• จัดการเพื่อรองรับการปรับตัวในระยะยาวไกล
• จัดการดวยขอคิดเชิงการเมือง

แหลงทนุ
(Finance) • ไดจากเงินภาษี • ไดจากหลากหลายแหลงทุน

ทักษะเพือ่การจดัการ 
(Management skills) • จัดการโดยนักวิทยาศาสตรและนักธรรมชาติวิทยา • จัดการโดยปจเจกชนที่มีหลากหลายทักษะ

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/html/BP10-guidelines_for_management_pas/table1.html



• การกระจายอํานาจออกจากสวนกลางทําใหพื้นที่คุมครองถูกแยกสวนไปอยางไมมีโชคชวย 
(เชน Gunung Leuser, Indonesia ซึ่งกรมที่จารกาตาชวยสูกับการเมืองทองถ่ินไมไดเลย)

• การมีสวนรวมของผูมีสวนได-เสียมีความสําคัญ แตตองใชเวลาและทรัพยากรสูงมาก 
ทําใหหนวยงานตองเตนตัวเปนเกลียว บางครั้งเกิด “อัมพาตแหงการวิเคราะห – analysis 
paralysis” และ “ความเหน่ือยลาของผูได-ผูเสีย – stakeholder fatigue”

• ตองไมไรเดียงสาวา ชุมชนไมทั้งหมดมเีจตนารมณและมีความสามารถที่จะชวยการอนุรักษและใช
ประโยชนอยางยั่งยืนดวยความจริงจัง 

• เรากระตือรือรนตอการอนุรักษโดยภาคประชาชน แลวเรากําลังจะนําความสําเร็จของการจัดการ
พื้นที่แบบหามอยางเขมขนในอดีตใหตกอยูในภาวะอันตรายหรือไม

• การทําหนาที่ “ผูจัดการพื้นที่คุมครอง” กําลังตกอยูในภาวะที่ไมสามารถทําไดแลว 
เพราะกระแสเรียกรองจากผูได-เสียให เราตองมีความสามารถที่จะทํางาน เช่ียวชาญ และรวมรับผิดชอบกับการ
พัฒนาที่อยูนอกเขตและพึ่งพิงพื้นที่ของเรา 

ขอกังวลตอกระบวนทัศนใหม (Adrian Phillips, 2003)

ความจริง คือ ไมมีคําตอบที่ใครจะคิดออกไดงายๆ ในการเผชญิภาวะเชนนี้..แตเราตองยอมรับวา นี่คือ...
ผลลัพธแหงวิวัฒนาการของการจัดการพื้นที่คุมครองทีเ่กิดขึน้จริงและเปนปจจุบัน (เราจึงตอง
รวมกันเผชิญกับความยากและซับซอนเหลานี้อยางชาญฉลาดและสุขุม) 

ขอเสนอ คือ จัดตั้งพืน้ทีคุ่มครองโดยชุมชน พืน้ทีคุ่มครองเฉพาะนิเวศ และจดัการแบบเครือขาย
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1. ระบบนิเวศหมายถึงอะไร?
2. ความหลากหลายทางชีวภาพหมายถึงอะไร?

3. ใครคิดวา ขอ ก) ถูก 

4.  ใครคิดวา ขอ ข) ถูก 

ลองมาทบทวนกันกอน ..

5.  เศรษฐศาสตร หมายถึงอะไร?

ก) ระบบนิเวศ เปนสวนหนึ่งของ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ข) ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนสวนหนึ่งของ ระบบนิเวศ



เศรษฐศาสตร (Economics) 
• เปนวิชาทางสังคมศาสตรที่ศกึษาการผลิต การบรโิภค การกระจายสนิคา การคา 

และการบริโภคสินคาและบรกิาร (เรยมอนด บารร, นักเศรษฐศาสตรและนักการเมือง)

• คือ ศาสตรแหงการจัดการทรัพยากรอันมีจํากัด 
• พิจารณาถึงรูปแบบที่พฤติกรรมมนุษยไดเลือกในการบริหารทรัพยากรเหลานี้ 
• วิเคราะหและอธิบายวิถีที่บุคคลหรือบริษัททําการจัดสรรทรัพยากรอันจํากัดเพื่อ

ตอบสนองความตองการมากมายและไมจํากัด

ที่มา: Wikipedia http://th.wikipedia.org/wiki downloaded 09 มิถุนายน ๒๕๕๖

เศรษฐศาสตรจุลภาค (Micro-economics)
• ตลาด (ผูผลิต ผูขาย ผูซื้อ)
• การผลิต ตนทุนและประสิทธิภาพ
• ความชํานาญเฉพาะ
• อุปสงคและอุปทาน และระดับราคา
• ความลมเหลวของตลาด



เศรษฐศาสตรปาไม (ประคอง อินทรจันทน)

ดร. ประคอง อินทรจันทร  หนังสือ “เศรษฐศาสตรปาไม (2514)” และ “การประเมินคาปาไม 

(2523)” กลาววา เศรษฐศาตรปาไม คอื 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางสังคมมนุษยกับปาไม 
 เปนศาสตรที่เกี่ยวกับการบริโภค มากกวาการผลิต 

เศรษฐศาสตร หมายถึง
– การศึกษาถึงความพยายามของมนุษยในการใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการ เพื่อมาบําบัดความพอใจ

ของเขา 
– วิทยาศาสตรทางสังคม ซึ่งกลาวถึง การจัดการทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูอยางจํากัดไปบําบัด

ความตองการของมนุษยที่มีไมจํากัด
– การจัดระบบธุรกจิเกี่ยวกบัการบริโภคและการผลิต

สรุปเศรษฐศาสตร เปนการศึกษาถึงความพยายามของมนุยที่จะใชความสามารถของตนในดานตางๆ 
เพื่อเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติใหเปนสินคาและบริการ นําทรัพยากรเหลานัน้ทั้ง
ที่เปนวัตถุดิบและเปลี่ยนแปลงใหม  แลวก็ตามจายแจกออกไปสูผูบริโภค (จึง
เกี่ยวของกับ 2 หลัก คอื การผลิตและการบริโภค)
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จากภาพเหลานี้ ทานคิดวา 
๑. ใคร คือ ผูบรโิภคหรือลูกคาที่ตองการซื้อบริการให

ปาไมและสัตวปาในธรรมชาติอยูไดอยาง
ปลอดภัย?

๒. ใคร คือ ผูขายสนิคาและบริการใหปาไมและสัตวปา
อยูในปาธรรมชาติได?

๓. ใคร คือ ผูผลิตใหปาไมและสัตวปาอยูในปาธรรมชาติ
ได? 

๔. ใคร คือ คนกําหนดราคาของบริการระบบนเิวศ จาก
ปาไมหรือสตัวปาที่มีชีวิตอยูในปา?

๕. ทาน ในนามเจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช มีบทบาทอะไรในตลาดนี้?



คําถาม คําตอบ
๑. ใคร คือ ผูบรโิภคหรือลูกคา ท่ีตองการซื้อบริการใหปาไมและสัตว

ปาในธรรมชาติอยูไดอยางปลอดภยั?

๒. ใคร คือ ผูขายสนิคาและบริการใหปาไมและสัตวปาอยูในปา
ธรรมชาติได?

๓. ใคร คือ ผูผลิตใหปาไมและสัตวปาอยูในปาธรรมชาติได? 

๔. ใคร คือ คนกําหนดราคาของบริการระบบนเิวศ จากปาไมหรือสตัว
ปาที่มีชีวิตอยูในปา?

๕. ทาน ในนามเจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มี
บทบาทอะไรในตลาดนี?้

ลองตอบคาํถามทัง้ ๕ ขอ (เวลา ๒ นาที)



หลักเบื้องตนดานเศรษฐศาสตรที่เราควรทราบ

• สิ่งที่นักจัดการพื้นที่คุมครองบอกวา “มคีุณคา” แตสิ่งนั้นๆ อาจไมมมีูลคาทางเศรษฐกจิ
• หากบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆ..ไมประสงคใหนํามาเปนสินคาและบริการ แมวาสินคาหรอื

บริการนั้นๆ จะมกีารซ้ือขายกันในตลาด เชน ยาเสพติด นักเศรษฐศาสตรจะไมถือวา สิ่งนั้นๆ มี
มูลคาทางเศรษฐศาสตร 

• มูลคาทางเศรษฐศาสตรเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมนุษยหรือสังคมในเวลาและบริบทนั้นๆ เห็นถึงคุณคาและมี
การนําสิ่งนั้นๆ มาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินวิถีชีวิต  

• ผูบริโภคเปนผูกําหนดราคาและมลูคาทางเศรษฐศาสตรของสินคาและบริการใดๆ โดย
จะมูลคาและราคาจะมีคาแปรผันไปตามบริบทของผูบริโภคน้ันๆ ซึ่งสะทอนความพึงพอใจ

ของเขา ณ เวลาและบริบทหนึ่งๆ  ความแตกตางกันของภูมิหลัง ความคาดหวัง วัฒนธรรม รวมถึงภูมิหลังของความรู

หรือความรูสึกวา สินคาและบริการขาดแคลน หางาย-ยาก มีมาก-นอย ดวย

• การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร คือ Economic Valuation ไมใชคําวา Evaluation

ราคา      มูลคา     คุณคา



ความสมัพนัธ์ของระบบนิเวศและความเป็นอยูข่องมนุษย์
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บริการจากระบบนิเวศ
ฐานราก การอยูด่ี-กินดขีองผู้คน

คํ �าจุนให้ระบบ
อยู่ได้
•วฐัจกัรธาตอุาหาร
•การเกิดดิน
•สารสมนุไพร

....

การเป็นแหล่งเสบียง
อาหาร  นํ� าจืด  พลงังาน
เนิ�อไมแ้ละเยื�อ
....

การควบคุมกลไก
สภาพภูมิอากาศ  การไหล
ของนํ� า  ควบคุมโรค  การ
กรองนํ� า ....

สังคมและวัฒนธรรม
ความงดงาม  จิตวิญญาน 
การศึกษาเรียนรู้ นนัทนาการ
....

ทุกชีวิตบนโลก-ความหลากหลายทางชีวภาพ

มีภราดรภาพ/
เสรีที�จะเลือก

โอกาสที�ปัจเจกชน
สามารถเลอืกทํา-
เลอืกเป็นในสิ�งที�
ตนเชื�อว่ามีคณุค่า
กบัตวัเอง

ความมั�นคง
•ความปลอดภยัของตวัเอง
•มั�นใจในการเข้าถึงทรัพยกร
•ปลอดภยัจากภยัพิบตัิ

ปัจจยัพื �นฐานของชีวิตที�ดี
•ความเป็นอยู่ที�ไมข่าดแคลน
•มีธาตอุาหารที�พอเพียง
•มีที�กําบงั 
•สามารถเข้าถึงสินค้าตา่งๆได้

สุขภาพ
•ความเขง็แรงของร่างกาย 
• รู้สกึวา่ ดี
•การเข้าถึงอากาศและนํ �าสะอาด

สัมพันธไมตรีในสังคม
•สอดคล้องกบัสงัคมรอบข้าง 
•การเคารพตอ่กนัและกนั
•สามารถช่วยเหลือผู้อื�น
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ความทา้ทายในการประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
ประโยชนท์างออ้มจากระบบนิเวศ

• ประโยชน์ทางอ้อมในปัจจบุนัไม่มีราคา
และไม่มีตลาดที�ชัดเจน 

• ดงันั �น จงึไมส่ามารถนําเข้าสู่
กระบวนการของกลไกตลาดที�มีอยู่ใน
ปัจจบุนัได้ ต้องสร้างหรือค้นหากลไก
ใหมข่ึ �น



ความไมสมดุลยของภาระตนทุนและผลประโยชน
ในการอนุรักษระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ขาดแรงจงูใจทางเศรษฐกิจเพื�อการ
คงไว้ซึ�งบริการระบบนิเวศ 

งบประมาณในการรักษาไว้ซึ�งบริการ
ระบบนิเวศไมเ่พียงพอ 



Enhancing the Economics of Biodiversity and 
Ecosystem Services in Thailand / South-East Asia

(ECO-BEST)

เศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
The Economics of Ecosystems and Biodiversity  

(TEEB)



Source: Pauly und Watson 2005, MA

50% ของทรัพยากรประมงทั�วโลกถกู
ใช้ไปแล้ว และ 25% เป็นการใช้อย่าง
เกินกําลงัผลิตแล้ว

สาเหตุหลักของความสูญเสีย
ดังกล่าวมาจาก...มาตรการช่วยเหลือ
ที�เป็น Harmful subsidy 

TEEB บ่งชี �ค่าความเสียหายทางเศรษฐกจิ
จากการสูญเสียระบบนิเวศ 
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Source: TEEB for Local and Regional Policy Maker (Ch 7), Image by Jan Sasse for TEEB 

Looking at ecosystem services helps local authorities and conservation managers 
to see the interdependency between a protected area and surrounding land

TEEB กับการจัดการพื �นที�คุ้มครอง



Ecosystem Services

From: TEEB for Local and Regional Policy Makers (2010)

Habitats or Supporting Services

Cultural and 
Social Services

Provisioning 
services 

Regulating Services



หลักคิดของ TEEB
 คุณค่าที�ตระหนักถงึ/ยอมรับได้

(เช่น บางคนชอบบ้านพกัอยูใ่กล้สวน บาง
คนไมช่อบ) 

 คุณค่าที�แจกแจงได้
(เช่น เจ้าของโรงแรมตั �งราคาห้องพกัวิวสวน 
แพงกวา่ห้องที�เห็นถนนและตกึอาคาร) 

 คุณค่าที�มีคู่ค้าได้ 
(เขน่ ลกูค้าพร้อมและยอมจา่ยแพง เพื�อเข้า
พกัในห้องที�เห็นววิสวน)
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ข้อสรุปของ TEEB บริบทการบริหารท้องถิ�น

สาเหตุเพราะสาเหตุเพราะ
 เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยละเลยทนุธรรมชาติที�เกื �อกลูการกินดีอยูด่ีของผู้คน

 บริการจากธรรมชาตมิกัเป็นสิ�งที�มองไมเ่ห็น –เข้าใจยาก
 แขง่ขนักนัเข้าใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ (อิทธิพลมากกวา่..ได้มากกวา่)
 ผลลพัธ์ของความไมส่มดลุของธรรมชาติ ไมเ่กิดขึ �นในทนัที
 เหตแุละผลที�เกิดกบักลไกธรรมชาติเข้าใจยาก คาดเดาไมไ่ด้ และข้อมลูไมพ่อ
 ประโยชน์สว่นตนเห็นผลง่าย ชดั เร็ว แตป่ระโยชน์สว่นรวมเป็นเสมอืนของฟรี-ได้เปลา่ 

วดัคา่ยาก ไมต้่องลงทนุ (เช่น ป้องกนัดินถลม่ การมีนํ �าสมํ�าเสมอ ฝนฟ้าอากาศที�ดี)
 กระบวนการตดัสนิใจเกี�ยวกบัระบบนิเวศและธรรมชาติ มกัถกูแยกสว่นและท้องถิ�นมี

ข้อจํากดัเรื�องบคุลากรและเงิน

ท้องถิ�นยังให้ความสาํคญักับ ปัญหาการให้บริการแก่ลกูบ้าน แรงบบีทางการเมือง หรือขาดแคลนงบประมาณ  เห็นว่าปัญหาสิ�งแวดล้อม
เป็นเรื�อง ไกลตวั ไว้ทหีลัง ไม่เป็นไร
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ความจริงที่ตองคํานึงของบริการนิเวศ 

ระบบนิเวศหนึ่ง
ใหประโยชน
หลายดาน

(Ecosystem provide 
multiple Services)

การมุงเพิ่ม
ผลผลิตดานหนึ่ง
ดานเดียว จะ  

กระทบใหบริการ
อื่นๆ เสื่อมลง  

(Enhancing 
production often 
Reduces other 

services)

เมื่อเลยจุดรับได
... บริการนิเวศจะ
เปลี่ยนจากหนา
มือเปนหลังมือ

(When ecosystems 
reach tipping points, 

their services can 
change 

dramatically)

ใครได ใดรเสีย...
การอนุรักษมักทํา

ใหเกิดภาวะท่ี
ทองถิ่นตองแบก

ภาระ เพื่อ
ประโยชนของ

คนทั่วโลก

(Who is affected?
Local Costs, Global 

Benefits)
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TEEB for Policy Makers 2009

การใหขอมูลและขาวสาร กําหนดมาตรการจูงใจ กําหนดขอบังคับการใช

ตวัชี �วดั และ
ระบบบญัชี
ประชาชาติที�
รวมทนุ
ธรรมชาติด้วย

บรูณาการมลูค่า
ระบบนิเวศและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ใน
กระบวนการ
ประเมินนโยบาย

ให้รางวลัตอบ
แทนคนทําดี 
ผ่านการ
จ่ายเงินและ
กลไกทาง
ตลาด

ปฏิรูประบบ
และมาตรการ
ให้การ
ช่วยเหลือ
(subsidies)

ดําเนินการเพื�อ
แก้ไขความ
สญูเสีย ผ่าน
กลไกบงัคบัตาม
กฎหมายและ
การกําหนด
ราคา

ทําให้เกิดการ
รับรู้ถึงมลูค่า
ของพื �นที�
คุ้มครอง

ลงทนุในการสร้าง
โครงสร้างพื �นฐาน
ที�เป็นมิตรกบั
ระบบนิเวศ

ภาพรวมทางเลือกของนโยบายมาตรการเศรษฐศาสตรภาพรวมทางเลือกของนโยบายมาตรการเศรษฐศาสตร
ในระดับชาติหรือระหวางประเทศ



การจัดการและกําหนดกฏระเบยีบ การวางแผนและขอกําหนด เครื่องมือที่ผานกลไกตลาด

การสรางระบบ
ใบรับรอง 
(Certification)
และ
เครื่องหมาย
สัญญลักษณ 
(labeling)

การจัดใหคงไว
ซึ่งบริการนิเวศ
ในเมืองและ
นโยบาย
สาธารณะ

การวางผังเมือง
การใชที่ดินและ
ประเมินผล
กระทบ
สิ่งแวดลอม

การคงไวซึ่ง
บริการระบบ
นิเวศและพื้นที่
คุมครอง

การจายแทนคุณ
บริการนิเวศและ
การจัดตั้ง
ธนาคารเพื่อการ
อนุรักษ

TEEB for Local & Regional Policy Makers, 2010

ภาพรวมของทางเลือกของมาตรการทางเศรษฐศาสตรภาพรวมของทางเลือกของมาตรการทางเศรษฐศาสตร
ในระดับทองถิ่นและภูมิภาค

การจัดใหคงไว
ซึ่งบริการนิเวศ
ในพื้นที่ชนบท
และแหลงจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ



เครื�องมือเศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศ มีอะไรบา้ง

EC
O

N
O

M
IC

 &
 

FI
N

A
N

C
IA

L 
TO

O
LS การประเมิน

มูลค่า
valuation

การจ่ายแทนคุณ
ระบบนิเวศ

PES - Payment 
for Ecosystem 

Service

ภาษีและการ

ช่วยเหลอื
taxes & 

subsidies

กองทนุ
funds

ตลาดสเีขียว
green 

markets
อตัราดอกเบี �ย

interest 
rates

การแบง่ปัน

รายได้
revenue 
sharing

การให้

หลกัประกนั
credit



Switzerland   กําหนดให 17% ของปาไมในประเทศตองไดรับการจัดการเพื่อปองกัน
การถลมของภูเขาและกันน้ําทวม บริการของปาจํานวนนี้ ไดรับการประมาณคาไว
เทากับ 2 ถึง 3.5 พันลานเหรียญตอป

Mumbai อินเดีย (19.8 ลานคน) เหตุการณมรสุมใหญในป 2005 ทําใหมีผูเสยีชีวิต
มากกวา 1,000 คน แตความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสินจะมีมากกวานี้ หากไมมี
อุทยานแหงชาติ Sanjay Gandhi เนื้อที่ปาประมาณ 104 ตร.กม. ชวยซับน้ําฝนไว
จํานวนมาก

ตัวอยางมาตรการเศรษฐศาสตรในตางประเทศ (1/5)

“การใหขอมูลขาวสาร”
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East Cauca Valley โคลัมเบีย จัดตั้งกองทุนนํ้า โดยผูใชน้ําดานปลายน้ํารวมกันและ
พิจารณาวา กองทุนนํ้าจะใชไปเพือ่ชดเชยใหผูใชประโยชนท่ีดินในบริเวณตนน้ํา ดูแล
รักษาปาและทุงหญาเพื่อรักษาคณุภาพ ที่ไหนอยางไรกอนหลัง โดยใชโปรแกรม 
InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Service Tradeoff) 

เมือง Quito  Ecuador กองทุนรักษาคุณภาพนํ้า ที่มีตนน้ํามาจากพื้นที่อนุรักษระบบ
นิเวศ Antisana และ Cayamba-Coca แหลงน้ําดิบของประชากร 80% ของเมือง 
กองทุนมีเงินเขาปละมากกวา 1 ลานเหรียญนับจากป 2000 (เริ่มโดย The Nature 
Conservacy)  ขณะนี้ ประชาชนในบางเทศบาลของโคลัมเบีย เปรู และบราซลิ ก็
รวมจายเขากองทุนดวย

ตัวอยางมาตรการเศรษฐศาสตรในตางประเทศ (๒/5)

“กองทุนรักษาตนน้ํา”
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รัฐ Mecklenburg-Vorpommern เยอรมนี กําหนดพื้นท่ีเปนปาเพื่อภูมิอากาศ 

(climate forest) ใหนักทองเที่ยวสามารถเลือกจะซื้อหุนปาไม (forest shares) 

หรือจะไปปลูกปาดวยตนเอง เพื่อชดเชยกับการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น

จากการเดินทางและกิจกรรมทองเที่ยว (www.waldaktie.de/en)  

Certificate for environmental services ประเทศ Costa Rica กําหนดใหทุกคน

และทุกองคกรที่ซื้อใบรับรองเพื่อเปนเงินใหกับการรักษาสิ่งแวดลอม 

(ใบรับรองละ 1 เฮกแตร)  โดยสามารถระบุวัตถุประสงคของการลงทุนจากเงินท่ี

เขาจาย หรือจะใหกองทุนการเงินเพื่อการปาไม เปนผูเลือกนําไปลงทุนก็ได 

ใบรับรองของบุคคลนําไปหักลดหยอนภาษีรายไดประจําปไดดวย

ตัวอยางมาตรการเศรษฐศาสตรในตางประเทศ (3/5)
“ผูใชรวมจายเพื่อชดเชยรักษาปา”
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ตัวอยางเครื่องมือเศรษฐศาสตรในตางประเทศ (4/5)

“ทุนซื้อเพิ่มหรือคืนพื้นที่รักษานิเวศ”

นิวยอรก ตัดสินใจซื้อคืนและฟนฟูพื้นท่ีตนน้าํ Catskill ดวยเงิน 2,000 ลานเหรียญ 
เทียบกับการกอสรางโรงกรองน้ําท่ีตองใชเงิน 7,000 ลานเหรียญ

เมืองแคนเบอรรา ออสเตรเลีย ปลูกตนไม 400,000 ตน นอกจากใหผลดีทางกายภาพ
แลว เมืองยังคํานวณไดวา เมืองมีทรัพยที่ออมอยูในรูปตนไมเทากับ 
20-67 ลานเหรยีญ ในชวง 5 ป (2008-12) (www.treebenefits.com 
คํานวณคาทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศของตนไม)

Ecological Sale Tax ใน Brazil   กองทุนไดเงินมาจากการภาษกีารขายสินคา ที่
จัดสรรโดย ICMS Ecologico ในรฐัตางๆ ของบราซิล แลวนําไปใหแกเทศบาล
ตางๆ ที่มีสวนใหพื้นที่คุมครอง และระบบสาธารณสุขในเขตเทศบาลมี
คุณภาพดี 
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Khata Corridor  เนปาล ภายหลังจากรัฐบาลกลางไดโอนการบริหารใหแกชุมชน
ทองถ่ินแลว กลุมผูใชปาออกระเบยีบเก็บเงินสมาชิกผูเขาไปเก็บประโยชนจากปา-
ของปาและคาธรรมเนียมภาษี เงินที่ไดนําไปจัดตั้งระบบกาซชีวภาพจากมลูสัตว 
เพื่อการหุงตม ทําใหลดการใชไมฟน ลดความเสื่อมโทรมของปา และลดอันตรายตอ
สุขภาพของแม-เด็กจากควันฟนในอาคารดวย กลุมแมบานไมตองไปเก็บฟนทําใหมี
เวลาทําหัตถกรรมสรางรายไดเพิ่มขึ้น

The Paddy to Dry Land จีน เริ่มในป 2005 เทศบาลปกกิ่งจายเงินโดยตรงใหแก
เกษตรกรที่อยูตอนเหนือของตนนํ้าในอางเก็บน้ําตางๆ  เพื่อเปนการชดเชยให
เปลี่ยนจากการทํานาซ่ึงใชน้ํามากไปเปนการปลูกพืชอื่นๆ ท่ีใชนํ้านอย เชน 
ขาวโพด เงินนี้เดิมกาํหนดไวท่ี 980 เหรยีญตอเฮกแตร และไดขึ้นไปถึง 1,200 
เหรียญตอเฮกแตรในป 2008 พบวา มีพื้นท่ีปลูกขาวมากกวา 5,600 เฮกแตรทีเ่ขา
รวมโครงการแลว

ตัวอยางมาตรการเศรษฐศาสตรในตางประเทศ (5/5)
“ผูใช..จายเงินใหเกษตรกรปรับวิถีชีวิต”

28

อ้างจาก TEEB for Local and Regional Policy Makers (2010)



New South Wale ในออสเตรเลีย กอตั้งกองทุนธนาคารชีวภาพ (BioBanking Trust 
Fund) ขึ้นในป 2008 เพื่อใหสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการ
แกไขปญหาการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม  

เจาของผืนดินทีผ่านการเลือกสรรวา มีการจัดการระบบนิเวศดี คือ ผูมสีิทธิขายเครดิต
จํานวนเครดิต คิดมาจากชนิดพันธุและระบบนเิวศเปนไปตามหลักทางนิเวศวิทยา 
โดยผูตรวจประเมินตองผานอบรม สอบ และขึ้นบัญชีแลวเทานั้น 

ผูซื้อเครดิต (ฝายพัฒนา) ซื้อเครคติไปเพื่อการชดเชยผลทีเ่กิดจากโครงการพัฒนาใดๆ
โดยนําเงินเขาสูธนาคาร หรือจะทาํการรักษาระบบนเิวศในท่ีดินอื่นดวยตัวเองก็ได

ตัวอยางมาตรการเศรษฐศาสตรในตางประเทศ (5/5)
“กองทุนธนาคารเครดิตชีวภาพ BioBanking Trust Fund”

29

อ้างจาก TEEB for Local and Regional Policy Makers (2010)



หลักการคํานวณเครดิตของ NSW BioBanking Trust Fund

The Science Behind BioBanking , 2009, Department of Environment, Climate Change, and Water., New South Wale, Australia. 
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ตวัอยา่ง..การฉายภาพอนาคตคุณภาพระบบนิเวศพื�นที�ลุ่มนํ�า 
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ความต้องการพึ�งพิงบริการ
ระบบนิเวศเพิ�มขึ�น 
คนเพิ�ม วิทยาการเพิ�ม

การบริหารจดัการของ
กรม ถูกปล่อยปละละเลย

คงสถานการณ์ไว้เช่น
ปัจจุบัน  ความเสื�อมถอย
ค่อยๆ เกิดขึ�น

เพิ�มประสิทธิภาพการจดัการ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธุ๋พืช
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กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (1/3)

พ.ร.บ. การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.  2518 (แกไข  พ.ศ. 2519 และ 2532)

มาตรา 9 ใหจัดต้ังกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในกระทรวงการคลัง
ประกอบดวย เงินและทรัพยสิน ตาม ม.10

     -  เปนทุนหมุนเวียนและใชจายเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
     -  รายไดจากการปฏิรูปที่ดินใหนําสงเขาบัญชีกองทุนฯ โดยไมตองนาํสงคลังเปนรายได

แผนดิน
     -   การใชจายกระทําไดเฉพาะการปฏิรูปที่ดินตามระเบียบที่กําหนด

มาตรา 10  กองทุนฯ ประกอบดวย
     1.  เงินจากงบประมาณแผนดิน
     2.  เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากรัฐบาล หรือจากแหลงตาง ๆ  ทั้งในและนอกประเทศ
     3.  เงินที่ไดรับจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
     4.  เงินดอกผลหรือผลประโยชนใดๆ  ที่ไดรับจากการปฏิรูปที่ดิน
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วิสัยทัศน กองทุนเปนเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อจัดหาที่ดินใหบริการ
สินเชื่อเพื่อเพิม่รายไดแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และการพัฒนาอื่นๆ

พันธกิจ
 จัดซื้อและเวนคืนทีด่ินเพื่อจัดใหเกษตรกร เชา หรือ เชาซื้อ
 สนับสนุนเงินทุน เพื่อพัฒนาอาชพีแกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
 สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต

เปาประสงค
 จัดและพัฒนาที่ดินใหแกเกษตรกรในเขตปฏิรูปทีด่ิน
 สรางความเขมแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงของเกษตรกร

ในเขตปฏิรูปทีด่ิน
 สรางโอกาสพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนในเขตปฏริูปที่ดินอยางยั่งยืน

กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (2/3)
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กองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (3/3)



Enhancing the Economics of Biodiversity and 
Ecosystem Services in Thailand / South-East Asia

(ECO-BEST)

ขอบคณุ


