ข้ อสรุ ปเชิงนโยบาย:
โครงการนาร่ องการจ่ ายค่ าตอบแทนการบริ การของระบบนิเวศ
ในเขตโครงการมนุษย์ และชีวมณฑล แม่ สา-คอกม้ า
มนุษยชาติได้ รับประโยชน์มากมายจากทรัพยากรธรรมชาติและกระบวนการตามธรรมชาติของ
ระบบนิเวศ ที่นกั นิเวศวิทยาให้ คาจากัดความว่าเป็ นการบริการของระบบนิเวศ (ecosystem services) เมื่อ
ประชากรเพิ่มมากขึ ้น การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและป่ าไม้ ก็มีมากขึ ้น การตัดไม้ ทาลายป่ า
การทาให้ ป่าเสื่อมโทรม และการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ทาให้ ทรัพยากรธรรมชาติลดน้ อยลง ได้ มีการพัฒนา
โครงการต่างๆ เพื่อแก้ ปัญหาเหล่านี ้ โครงการลดก๊ าซเรื อนกระจกในป่ าเอเชีย (Lowering Emissions in
Asia’s Forests : LEAF) หรื อ ลีฟ เป็ นโครงการหนึง่ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ างศักยภาพของประเทศ
กาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียในการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของภาคส่วนที่ใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ป่า
และให้ มีสว่ นร่วมและได้ รับประโยชน์จากกรอบแนวคิดในเรื่ องของลดการตัดไม้ ทาลายป่ าและการทาให้ ป่า
เสื่อมโทรม หรื อ REDD+ (เรดด์พลัส)
ประเทศไทยอยูใ่ นช่วงเริ่มต้ นของการเตรี ยมความพร้ อมที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมเรดด์พลัส และถึงแม้
จะยังไม่แสดงท่าทีที่จะเข้ าร่วมในกระบวนการเจรจาพหุภาคี แต่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
(อส.) ได้ จดั ส่ง R-PIN ไปแล้ วในปี 2552 และตังเป
้ ้ าจะดาเนินการจัดส่ง R-PP ในปลายปี 2555
ในขณะเดียวกัน LEAF ได้ ให้ การสนับสนุนขีดความสามารถของประเทศไทยในการผนวกมิตทิ าง
นิเวศและเศรษฐศาสตร์ เข้ าไว้ ในการวางแผนการจัดระบบนิเวศป่ าไม้ และการประเมินมูลค่าของการบริการ
ของระบบนิเวศ ด้ วยการพัฒนาและทดสอบระบบการจ่ายค่าตอบแทนการบริการของระบบนิเวศ (Payment
for Ecosystem Services: PES) หรื อ เพส เพื่อให้ เป็ นกลไกทางเศรษฐกิจสร้ างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ฟืน้ ฟู
ระบบนิเวศให้ เกิดความยัง่ ยืน และ อส. ได้ แสดงความสนใจที่จะดาเนินการนาร่องโครงการการจ่าย
ค่าตอบแทนบริการทางระบบนิเวศ ซึง่ อาจมองว่าเป็ นการอนุรักษ์โดยตรงหรื ออาจนาไปเป็ นส่วนหนึง่ ใน
กรอบกิจกรรม REDD+ ในอนาคต โดยได้ เสนอให้ ดาเนินงานในพื ้นที่โครงการมนุษย์และชีวมณฑลสี่แห่งใน
จังหวัดเชียงใหม่ ลาปาง ระนอง และ นครราชสีมา
โครงการนาร่องแห่งแรก ดาเนินการในพื ้นที่โครงการมนุษย์และชีวมณฑลแม่สา-คอกม้ า ซึง่ ตังอยู
้ ่
ในจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 427 ตารางกิโลเมตร พื ้นที่มากกว่าครึ่งซ้ อนทับกับพื ้นที่ป่า
เพื่อการอนุรักษ์ ของสามเขตอุทยานแห่งชาติ ได้ แก่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติขนุ ขาน
และอุทยานแห่งชาติออบขาน และสี่เขตป่ าสงวนแห่งชาติ ได้ แก่ ป่ าดอยสุเทพ ป่ าสะเมิง ป่ าแม่ขาน-แม่วาง
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และป่ าท่าช้ าง-แม่ขนิน ประชากรส่วนใหญ่ในเขตโครงการมนุษย์ฯ เป็ นชาวไทยเหนือและชาวไทยภูเขากลุม่
ชาติพนั ธุ์ม้ง และชาติพนั ธุ์อื่นๆ ได้ แก่ กะเหรี่ ยง ลีซอ มูเซอ และอาข่า ด้ วยความหลากหลายของพันธุ์พืช
และพันธุ์สตั ว์ พื ้นที่โครงการมนุษย์ฯ จึงเป็ นแหล่งสาคัญที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศได้ อย่างดี
นอกจากนัน้ ยังเป็ นแหล่งต้ นน ้าแม่สาที่ไหลลงสูแ่ ม่น ้าปิ งซึง่ หล่อเลี ้ยงเมืองเชียงใหม่ และเมื่อไหลไปบรรจบ
กับแม่น ้าวัง ยม และน่าน จึงก่อเกิดเป็ นแม่น ้าเจ้ าพระยา แม่น ้าสายหลักของที่ราบลุม่ ภาคกลางของประเทศ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินการของPES คือ การบริการของระบบนิเวศ (ecosystem
services) ผู้ดแู ลระบบนิเวศ (services provider) ผู้ใช้ ประโยชน์ หรื อ ผู้จา่ ยค่าตอบแทน (buyers) กลไก
การจ่ายค่าตอบแทนและการกระจายผลประโยชน์ (financial mechanisms) และ กลไกการตรวจวัด
รายงานผล และตรวจทาน (measurable, reportable and verifiable หรื อ MRV)

ปั ญหา/อุปสรรค และความท้ าทายในการดาเนินงานโครงการ
 ไม่มีกฎหมายรองรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรและการบริ การทางระบบนิเวศ ทาให้ การประเมินมูลค่าของ
การบริ การจากระบบนิเวศ และการกาหนดการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับการบริ การระบบนิเวศจากผู้ใช้
ประโยชน์เป็ นไปได้ ยาก
 ข้ อจากัดในการกาหนดผู้ให้ บริการดูแลระบบนิเวศ หรื อผู้ใช้ ประโยชน์ หรื อผู้จ่ายค่าตอบแทนบริการของ
ระบบนิเวศเป็ นไปได้ ยาก เพราะผู้ให้ บริการดูแลจะต้ องเป็ นผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ ประโยชน์ในที่ดิน แต่ไม่มีความ
ชัดเจนของกรรมสิทธิ์ในการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินที่ออกตามประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ หรื อ มีแต่เพียงหนังสือรับรองการทาประโยชน์เท่านัน้
 ไม่มีมาตรการสนับสนุนให้ ผ้ ไู ด้ รับประโยชน์จากการบริ การของระบบนิเวศเห็นความจาเป็ นที่จะต้ องจ่าย
ค่าตอบแทน เช่น ผู้ดาเนินการรี สอร์ ทไม่ยินดีที่จะจ่ายค่าตอบแทน เป็ นต้ น
 ก่อให้ เกิดความเสี่ยง ความไม่มนั่ คง และเพิ่มต้ นทุนในการลงทุน เพราะไม่มีกรอบการดาเนินงานที่
ชัดเจนและเป็ นรูปธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน
 ยังไม่มีการกาหนดคาศัพท์ภาษาไทยที่เกี่ยวข้ องกับกลไก PES ที่เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้ างขวาง
คาศัพท์ที่ใช้ เรี ยกกิจกรรมการดาเนินการภายใต้ กลไก PES จึงอาจแตกต่างกันออกไป และอาจนามาซึง่
การตีความที่สร้ างความเข้ าใจที่ไม่ตรงกันได้

แนวทางขับเคลื่อนระยะสัน้
 สร้ างความตระหนักในเรื่ องความสาคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมที่จะเกิดขึ ้น
จากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการเสื่อมโทรมของบริการทางนิเวศป่ าไม้ ซงึ่ เชื่อมโยง
ไปถึงวิถีการดารงชีวิตของคนในสังคมในปั จจุบนั และอนาคต
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 จ่ายค่าตอบแทนให้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ที่เพิ่มความสมดุลให้ ระบบนิเวศ
เช่น กิจกรรมการปลูกป่ า กิจกรรมการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรี ย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็ นต้ น
มากกว่าที่จะเป็ นการจ่ายค่าตอบแทนโดยตรงให้ ผ้ ใู ห้ บริการดูแลระบบนิเวศ
 ให้ การสนับสนุนผู้ที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินออกตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ในเขตโครงการมนุษย์ฯ ใน
ฐานะผู้ให้ บริการดูแลระบบนิเวศ เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องมาจากความไม่ชดั เจนของ
กรรมสิทธิ์การถือครองที่ดนิ
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตโครงการมนุษย์ฯ ที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินออกตามประมวล
กฎหมายที่ดินเข้ าร่วมโครงการนาร่อง โดยให้ ผ้ ใู ช้ ประโยชน์ที่ดนิ มีหน้ าที่รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรม
เพื่อการอนุรักษ์ ในเขตป่ าสงวนหรื ออุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย ทาหน้ าที่เป็ นผู้ให้ บริ การดูแลระบบ
นิเวศ และหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบดูแลพื ้นที่ดงั กล่าวนาค่าตอบแทนที่ได้ จากการดาเนินงานไปจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ใู ช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตโครงการมนุษย์ฯ ซึง่ มีสว่ นร่วมให้ บริการดูแลระบบนิเวศอีกต่อหนึง่ โดย
การเข้ ามาร่วมทาหน้ าที่ดแู ลระบบนิเวศของผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตพื ้นที่โครงการมนุษย์ฯ ให้ กบั รัฐอีก
ต่อหนึง่ นันจะต้
้ องมีกฎหมายหรื อข้ อตกลงร่วมกันมารองรับการเข้ ามาดูแลและใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ที่ชดั เจน
 ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้ างความเข้ าใจและการยอมรับในสังคมไทยจากเดิมที่มองว่าการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติตา่ งๆ เป็ นบทบาทหน้ าที่ของรัฐเพียงภาคส่วนเดียว โดยประชาชนทาหน้ าที่เป็ นผู้จา่ ย
ผ่านการเสียภาษีให้ รัฐนามาใช้ ในการดูแลทรัพยากร
 หาแหล่งเงินทุนสนับสนุนสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนการให้ บริการทางระบบนิเวศในโครงการนาร่อง
เช่น เงินช่วยเหลือจากองค์กรต่างประเทศ จากภาคส่วนเอกชน หรื อจากรัฐบาล เงินสนับสนุนที่ได้ มาส่วน
หนึง่ ควรนาไปใช้ เพื่อผลักดันนโยบายที่สอดคล้ องและสนับสนุนการดาเนินโครงการ รวมทังเพื
้ ่อสร้ าง
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและชุมชนที่เกี่ยวข้ อง
 กาหนดกระบวนการ แนวทางปฏิบตั เิ บื ้องต้ น ข้ อตกลง และ กฎระเบียบในด้ านต่างๆ ไว้ ให้ ชดั เจน เช่น
แผนการดาเนินการรายปี การรายงานผลการดาเนินงาน ตัวชี ้วัดบริ การทางระบบนิเวศ กลไกการจ่าย
ค่าตอบแทน การตรวจวัด รายงานผลและทวนสอบบริการทางระบบนิเวศ รวมทังการดู
้
แลรักษาพื ้นที่
โครงการดาเนินงาน
 จัดให้ มีคณะทางานอันประกอบด้ วย (1) ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการเพื่อให้ ความช่วยเหลือในด้ านเทคนิค
และเพื่อตรวจวัดผลของกิจกรรมต่อระบบนิเวศ และ (2) กลุม่ องค์กรหรื อตัวแทนชุมชนที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียในพื ้นที่โครงการ โดยคณะผู้ดาเนินการโครงการนาร่องควรทาบันทึก
ข้ อตกลงร่วมกันภายในคณะทางานดังกล่าว เพื่อประสานการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา
การดาเนินโครงการ
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 สนับสนุนการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของการบริ การทางระบบ
นิเวศ รวมถึงการให้ ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับผลของกิจกรรมในโครงการนาร่อง เพื่อสร้ างความ
ตระหนักและแรงจูงใจ อันนาไปสูแ่ นวทางการออกนโยบายเพื่อสนับสนุนการดาเนินการจ่ายค่าตอบแทน
ในระยะยาว

แนวทางขับเคลื่อนระยะยาว
ปั จจัยสาคัญในการดาเนินงานเรื่ องการจ่ายค่าตอบแทนในพืน้ ที่ เขตโครงการมนุษย์ ฯ ให้ ประสบ
ความสาเร็จและดาเนินไปในระยะยาว คือการผลักดันให้ เกิดการสนับสนุนเชิงนโยบายในด้ านต่างๆ ดังนี ้
 การออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ของชุมชนในเขตที่ดินของรัฐ เพื่อสร้ างความมัน่ คง
ในการถือครองที่ดนิ สาหรับครัวเรื อนในชุมชนที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดนิ ซึง่ ต้ องการการสนับสนุน
ระดับประเทศ
 การออกโฉนดหรื อหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดนิ ตามประมวลกฎหมายที่ดินให้ กบั ผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ที่สามารถ
ยื่นขอออกเป็ นโฉนดในระดับท้ องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กรมป่ าไม้ กรมอุทยานฯ กรมพัฒนาที่ดนิ และสานักงานที่ดนิ
 นามาตรการและนโยบายเพื่อกระตุ้นความต้ องการของผู้ซื ้อภาคเอกชนมาใช้ เช่น ระเบียบเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม การเพิ่มความตระหนักในผลประโยชน์เชิงธุรกิจของการลงทุนในPES และการ
แสดงข้ อสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงความเชื่อมโยงกิจกรรมการจ่ายค่าตอบแทนและบริการของ
ระบบนิเวศที่ดีขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้ จากการประเมินโครงการนาร่อง
 การบัญญัตขิ ้ อกฎหมายการจ่ายค่าตอบแทนทางระบบนิเวศ ให้ เป็ นกฎหมายเฉพาะเพื่อกาหนดสิทธิ์ใน
การดูแลและใช้ ประโยชน์ทรัพยากร การบริ การทางระบบนิเวศ และการจ่ายค่าตอบแทนการบริการทาง
ระบบนิเวศ กฎหมายดังกล่าวนับเป็ นการแสดงการยอมรับทางกฎหมายในกลไกการจ่ายค่าตอบแทน
ของประเทศ นอกจากนันยั
้ งเป็ นการวางกรอบและระเบียบเพื่อการดาเนินการต่อๆ ไป เช่น กรอบของ
แหล่งเงินทุนเพื่อการจ่ายค่าตอบแทน รูปแบบการแบ่งปั น ผลประโยชน์จากการจ่ายค่าตอบแทน และ
การจัดตังคณะกรรมการแห่
้
งชาติ
 การดาเนินการภายใต้ กลไก PES (เพส) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับหลายหน่วยงาน รวมไปถึงกฎและ
ระเบียบปฏิบตั ภิ ายใต้ หน่วยงานดังกล่าว ดังนันความส
้
าเร็จของการดาเนินการภายใต้ กลไก PES (เพส)
จึงต้ องมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเหล่านันอย่
้ างชัดเจน การสร้ างความเข้ าใจใน
หลักการและวัตถุประสงค์ที่ตรงกัน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรวมทังการได้
้
รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

สรุ ป
โครงการนาร่องแม่สา-คอกม้ า เริ่มดาเนินการในต้ นปี 2555 และคาดว่าจะปิ ดตัวในเดือนมกราคม
2559 ในระยะเริ่มต้ นงานหลักคือการสร้ างความเข้ าใจและตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อระบบ
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นิเวศ ทังการใช้
้
ประโยชน์และการตอบแทน แต่ละภาคส่วนต่างมีบทบาทและหน้ าที่ตา่ งๆ กัน ตังแต่
้ ชมุ ชน
ท้ องถิ่น องค์กรท้ องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง การสร้ างเสริมศักยภาพให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
และมัน่ ใจในระบบของการจ่ายค่าตอบแทนแก่คนท้ องถิ่น ผู้นาชุมชน เจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐอื่นๆ
และเอกชนในพื ้นที่ รวมทังเจ้
้ าหน้ าที่ดาเนินงานของโครงการ จะทาให้ เกิดศักยภาพและความเข้ มแข็งในการ
ดาเนินงานให้ ประสบผลสาเร็ จได้ อย่างไรก็ตาม จะต้ องมีมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องรองรับทังใน
้
เรื่ องของสิทธิการใช้ ประโยชน์และกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดนิ ของรัฐ รวมถึงกฎระเบียบในการจ่าย
ค่าตอบแทนการบริ การของระบบนิเวศ ครอบคลุมทังการบริ
้
การของผู้ให้ การบริ การดูแล และการจ่าย
ค่าตอบแทนของผู้รับประโยชน์ ภาคส่วนที่สาคัญที่จะทาให้ เกิดสิ่งเหล่านี ้คือผู้กาหนดนโยบายและการออก
กฎหมายต่างๆ
ปั ญหา อุปสรรค ความล้ มเหลว และความสาเร็จของโครงการนาร่องแม่สา-คอกม้ า อาจจะไม่มีผล
โดยตรงต่อระบบนิเวศแต่จะเป็ นบทเรี ยนอย่างดีสาหรับโครงการที่จะดาเนินการในพื ้นที่อื่นๆ ที่จะนาไปปรับ
ใช้ ให้ การดาเนินการดียิ่งๆ ขึ ้น อย่างไรก็ดี ก็จะเป็ นประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าของชุมชนที่จะได้ เรี ยนรู้และ
สานึกต่อการมีสว่ นร่วมในความยัง่ ยืนของระบบนิเวศ และที่สาคัญที่สดุ คือการแบ่งปั นการเป็ นผู้ให้ และผู้รับ
ยิ่งกว่านัน้ การกระตุ้นในระดับนโยบายเพื่อการพิจารณาและออกกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
สนับสนุนและรองรับระบบการจ่ายค่าตอบแทนการบริ การของระบบนิเวศจะทาให้ การบริหารจัดการได้ รับ
การรับรองและมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ทวั่ ทังภู
้ มิภาค
พฤศจิกายน 2555
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