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POLICY BRIEF
แนวคิดการสรางปาในเมือง (urban forest promotion)
มาตรการในการจัดการปาในเมือง (urban forest)

฿

การจัดการปาในเมือง (urban forest) ในที่นี้มีความหมายที่แตกตางไปจากกรอบ
กฎหมายของ “พื้นที่สีเขียว” ของผังเมืองทั่วไป ที่มักหมายถึง “สวนสาธาณะ” เพื่อพักผอนหยอนใจ
หรือเพื่อรมเงาหรือสวนดอกไมหรือสวนหยอมเทานั้น ดังนั้น มาตรการในการจัดการปาในเมืองที่
จะกลาวตอไปนี้ มีบริบทที่ยังไมมีกฎหมายรองรับในปจจุบัน (ซึ่งไดแก การจัดสรรพื้นที่ทําสวนการ
เวนที่วางเพื่อปลูกตนไม)
การจัดการปาในเมืองดังกลาวจําเปนตองมีการศึกษาทั้งในดาน “การยอมรับ” แนวคิดการ
จัดการปาไมที่ยั่งยืน (sustainable forestry) ในลักษณะมีความเชื่อมโยงเรื่องการมีสวนรวมของ
“ชาวเมือง”ผานกลไกตางๆ ตัวอยางเชน ความเต็มใจจาย, กลไกเรื่องพันธบัตรปาไม และ การ
บังคับใหที่ดินประเภทที่อยูอาศัยมีพื้นที่สวน-ปาในเมือง ตามสัดสวนที่กําหนด

ความเต็มใจจาย (willingness to pay)
ความเต็มใจจาย (willingness to pay) ของประชาชน
ในการบริจาคเงิน เพื่อใหไดพื้นที่สีเขียวและปาในเมือง ซึ่งยังไมมี
หนวยงานของภาครัฐใดทําการสํารวจหรือระดมทุน เพื่อการเพิ่มพื้น
ที่สีเขียวในเมืองหรือปาในเมืองหลักแนวคิดเรื่องความเต็มใจจาย
Source : Parcus Group - Estimating Customers Willingness to Pay, 2016

กลไกเรื่องพันธบัตรปาไม (forest fund)
กลไกเรื่องพันธบัตรปาไม (forest fund) ที่ภาครัฐสามารถออกกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบเพื่อรองรับแนวทางการดําเนินงาน “พันธบัตรปาไม” เฉกเชนทํานองเดียวกับ
พันธบัตรรัฐบาล (อาทิ พันธบัตรชวยชาติ) โดยกลไกพันธบัตรปาไมยังเปนเรื่องใหมของ
สังคมไทย แตก็ไดมีการศึกษาแนวทางการพัฒนา กลไกนี้สําหรับประเทศไทยแลว เชน
อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา และ คณะ (2554) ปจจุบันมีการใชกลไกพันธบัตรปาในหลาย
ประเทศ เชน Colorado Conservation Trust Fund และ British Columbia Heritage
Conservation Trust Fund ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับกรณี ระดับเมืองได

กลไกกองทุนสิ่งแวดลอม (environment fund)
กลไกกองทุนสิ่งแวดลอม (environment fund) ที่สนับสนุนเงินทุนกิจกรรมเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการ
มลพิษ โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม (ภายใตการดําเนินงานของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
PRO-GREEN แนวคิดการสรางปาในเมือง (urban forest promotion)
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การบังคับใหที่ดินประเภทที่อยูอาศัยมีพื้นที่สวน-ปาในเมือง
ตามสัดสวนที่กําหนด
การบั ง คั บ ให ที่ ดิ นประเภทที่อยูอาศัยมีพื้นที่สวน-ป า ในเมื อ ง
ตามสัดสวนที่กําหนด เชน กฎหมายของ กรุงเทพมหานคร “ระบบ
Bonus เรื่องพื้นที่สีเขียวกําหนดใหที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
มาก และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมกรณีเจาของหรือผูประกอบการ
จัดใหมีพื้นที่ โลงเพื่อประโยชนสาธารณะใหมีพื้นที่อาคารรวม เพิ่มขึ้น
ไดไมเกิน 5 เทาของพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะที่จัดใหมีขึ้น
และไมเกินรอยละ 20 ของอัตราสวนพื้นที่อาคาร รวมตอพื้นที่ดิน”
เปนตน

มาตรการสมัครใจสําหรับผูประกอบการที่ประสงค
จะกําหนดพื้นที่สวน-ปาในเมือง
มาตรการสมัครใจสําหรับผูประกอบการที่ประสงคจะกําหนดพื้น
ที่สวน-ปาในเมือง ซึ่งผูประกอบการมักจะคํานึงถึงประโยชนทางออมที่จะ
ไดรับจากการมีพื้นที่สวน-ปาในเมืองในเขตพื้นที่ของตน เชน การเพิ่มมูลคาบาน/มูลคาเชาสํานักงาน เนื่องจากมีภูมิทัศนรมรื่นสวยงาม อีกทั้งมี
นก-สัตวอาศัย เปนตน

แนวคิดใหประชาชนจายเงินโดยตรงสําหรับการดูแลและสรางสวน-ปาในเมือง
คําถามสําคัญประการหนึ่งคือ การดูแลรักษาอนุรักษปาไมในเมืองใหมีหนาที่ตามธรรมชาติและตามเปาหมายของ
การปลูกปาในเมืองดังกลาวขางตนนั้น ควรเปนหนาที่ของใคร
สําหรับประเทศไทยนั้น ตั้งแตอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบันยังมีความเชื่อวาการสรางและดูแลสวนสาธารณะหรือปา
ในเมืองควรเปนหนาที่ของหนวยงานรัฐ (รัฐบาลกลางและทองถิ่น) โดยมักมีกฎระเบียบมากมายที่หามมิใหผูใดเขาไป
ใชประโยชนในพื้นที่สวนนั้นตามอําเภอใจหรือโดยไมไดรับอนุญาต จากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ แตในความเปนจริงแลว
การดูแลสวนสาธารณะและปาในเมืองนั้น มิใชหนาที่ของหนวยงานรัฐ/ทองถิ่นเทานั้น แตยังเปนหนาที่ของประชาชน
ทุกคนที่ไดรับประโยชนโดยตรง และโดยออม โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่อยูอาศัยรอบสวนสาธารณะและผืนปาในเมือง
ดังนั้น ประชาชนหรือชุมชน รอบขางควรจะมีบทบาทในฐานะผูดูแลรักษาอนุรักษความอุดมสมบูรณของสวนสาธารณะ
-ปาในเมืองนั้นดวย
และเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการชวยอนุรักษสวนสาธารณะ-ปาในเมือง รวมทั้งการขยายพื้นที่สวนสาธารณะ-ปาใน
เมืองจําเปนที่รัฐจะตองออกมาตรการตางๆ (ตามบริบทของสังคมในทองที่นั้น) อาทิ กลไกของ Beneﬁcial-Pay-Principle
(BPP) กลาวคือ ประชาชนเมืองที่ไดใชประโยชนในสวนสาธารณะ-ปาในเมืองนั้น ควรจะ ตองมีสวนรวมโดยตรง
ตอการอนุรักษสวนสาธารณะ-ปาในเมืองดังกลาว ผานการจายเงินคาเขาสวนสาธารณะหรือคาบํารุงปาในเมือง (entrance
/maintenance fee) เพื่อนําเงินนั้นมาใชเพื่อกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา หนึ่งอยางดังนี้
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แนวคิดใหประชาชนจายเงินโดยตรงสําหรับการดูแลและสรางสวน-ปาในเมือง (ตอ)
(ก) เพื่อการอนุรักษบํารุงรักษาสวนสาธารณะ-ปาในเมืองผืนเดิมที่มีอยู โดยเปนการสนับสนุนกิจกรรมของหนวนงาน
ภาครัฐและทองถิ่น โดยเฉพาะในกรณีที่งบประมาณของหนวยงานไมเพียงพอ
(ข) เพื่อซื้อ “ที่ดินผืนใหม” (หรือการนําเงินไป “ใชคืน” เงินหนวยงานรัฐตองกูเพื่อซื้อที่ดินผืนใหมมาทําเปนสวน
สาธารณะ-ปาในเมือง)
(ค) เพื่อเปนคาตอบแทน (อาจจะอยูในรูปของเงินสด หรือสิ่งของหรือบริการสาธารณะดานอื่น) สําหรับชุมชนหรือ
ประชาชนที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงสวนสาธารณะ-ปาในเมืองมีสวนรวมใน การอนุรักษดูแลบํารุงรักษสวนสาธารณะ-ปาใน
เมืองนั้น โดยเฉพาะในกรณีที่หนวยงานภาครัฐไมมีบุคลากรเพียงพอในการดําเนินการดังกลาว
ตัวอยางของขอเสนอใหมีการจัดเก็บคาเขาหรือคาบํารุงสวนสาธารณะ-ปาในเมืองคือ
กลุมผูใชสวนสาธารณะในสหราชอาณาจักร เริ่มประสบปญหาการแยงชิงพื้นที่ในการใชประโยชนของสวนสาธารณะ
อยางนอยคาเขา (charge for the use of the park) จะตองครอบคลุมคาทําความสะอาดและบํารุงสวน
ไมวาจะเปนผูที่มาวิ่งในสวน (parkrun) ผูที่นําสุนัขมาเดินเลนในสวน [House of Commons, 2017]

การใชกลไก Beneﬁcial-Pay-Principle
(ก) เพื่อใหประชาชนผูที่ไดรับประโยชนโดยตรง ไดตระหนักถึงคุณคาของการอนุรักษในรูปแบบของการจายเงิน เพื่อการนี้
จํานวนเงินที่ผูไดรับประโยชนจายจะเปนการกระตุนใหประชาชนตอง “ชั่งนํ้าหนัก” ระหวางมูลคาหรือคุณประโยชนที่ตนไดรับจาก
การเขาในบริการสวนสาธารณะ-ปาในเมือง (beneﬁt) กับ คาเขา/คาบํารุง (entrance fee /maintenance fee) หากผูนั้นชั่ง
นํ้าหนักแลววาประโยชนที่ไดรับนอยกวาคาเขา/คาบํารุง ผูนั้นจะไมเขาใชบริการสวนสาธารณะ-ปาในเมืองโดยตรง แตก็ยังไดรับ
ประโยชน จากสวนสาธารณะ-ปาในเมืองโดยออมอยูดี (เพราะคุณลักษณะของสวนสาธารณะ-ปาในเมืองที่เอื้อประโยชนทางออม
ตอสังคม สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศในเขตเมือง)
(ข) เพื่อสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมการอนุรักษสวนสาธารณะ-ปาในเมือง เชน การตรวจตรามิใหบุคคลภายนอกมา
ตัดไมหรือจับสัตวนํ้า การจัดเก็บขยะและจัดการแยกขยะในสวนสาธารณะ-ปาในเมือง การจัดเก็บเศษใบไม ฯลฯ

ขอเสนอของการจัดเก็บคาเขาสวนหรือคาบํารุงปาในเมือง
(1) การนําเงินภาษีที่เก็บจากประชาชนทั่วไป ที่ไมมีโอกาสไดใชประโยชนจาก
สวนสาธารณะ-ปาในเมืองนั้น จะเปนการไมเปนธรรมสําหรับประชาชนกลุมนี้ โดยเฉพาะ
ประชาชนที่มีรายไดนอยและประชาชนที่ไมไดมีถิ่นที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงสวน
สาธารณะ-ปาในเมือง
(2) หากคาใชจายในการบํารุงรักษาอนุรักษสวนสาธารณะ-ปาในเมืองเพิ่มขึ้น
หนวยงานที่ดูแล สามารถปรับขึ้นคาเขา/คาบํารุงไดตามความเหมาะสมและ
(3) ลดภาระงบประมาณแผนดินและยังสามารถเปดโอกาสใหธุรกิจเอกชนเขามา
มีสวนรวมในการบริจาคเงินเพื่อการนี้ได(เพื่อตอบสนองตอกิจกรรมสรางสรรคสังคม
ของธุรกิจ)
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แนวคิดของความเต็มใจจาย (WTP) สําหรับการปลูกและดูแลปาในเมือง

หากชาวเมือง (เชน ชาวกรุงเทพฯและปริมณฑล) ประสงคจะใหเกิดปาในเมืองขึ้นมานั้น จากเดิมที่ไมเคยมีมากอนชาว
เมืองจะตองมีการระดมเงินทุนจํานวนมากและความเต็มใจจายของชาวเมือง (เชน ชาวกรุงเทพฯและปริมณฑล) เพื่อปลูกปาใน
เมืองจึงอาจจะเกิดขึ้นไดหลายกรณี ไดแก
(ก)
มูลคาเงินที่เต็มใจจายรวม เพื่อซื้อที่ดินเพื่อนํามาเปนพื้นที่ปาในเมือง
(ข)
มูลคาเงินที่เต็มใจจายรวม ควรจะเทากับหรือนอยกวาประโยชนที่ชาวเมืองจะไดรับจาก “ปาในเมือง”
(ประโยชนจะอยูในรูปของสุขภาพกายและสุขภาพใจ คุณภาพอากาศดี ปญหามลพิษทางอากาศและเสียงลดลง
ซึ่งในบางกรณีสามารถประเมินเปนตัวเงินไดและในบางกรณีก็ไมสามารถวัดเปนตัวเงินไดโดยตรงแตสามารถวัดไดทางออม)
(ค)
มูลคาเงินที่เต็มใจจายรวม เพื่ออุดหนุนตนทุนการบริหารจัดการดูแลปาในเมือง
(ง)
มูลคาเงินที่เต็มใจจายรวม เพื่อ “ชดเชย” ตนทุนคาเสียโอกาสของเจาของที่ดิน ที่นํามาทําเปนปาในเมือง
เนื่องจาก “การจัดการปาในเมือง” มีหลากหลายรูปแบบ ประชาชนในเมืองอาจจะมีความตองการยินดีจายสําหรับ “รูป
แบบของปาในเมือง” ที่แตกตางกันได เพราะแตละรูปแบบอาจจะมีประโยชนตอชาวเมืองที่แตกตางกัน ตัวอยางของรูปแบบการ
จัดการปาในเมือง ไดแก
- การนําพื้นที่รกรางวางเปลาของที่ดินรัฐ มาดําเนินการจัดทําเปนปาในเมือง
- การนําที่ดินวางเปลาของเอกชน มาจัดทําเปนปาในเมือง
- การจัดทําพื้นที่สวนสาธารณะเดิมหรือทางเดินริมถนน มาปรับปรุงใหมี “ความเปนปา” มากขึ้น (เชน การเพิ่มความหนา
แนนของตนไม การดูแลตนไมใหมีอัตราการรอดและมีความรมรื่นมากขึ้น เปนตน)
- การอนุรักษพ้ืนที่ริมแมนํ้าลําคลองหรือลํารางสาธารณะหรือปาชายเลนในเขตเมืองใหมีความรมรื่นและเหมาะสมสําหรับ
การเปน “พื้นที่สีเขียว” ริมแหลงนํ้าเพื่อปรับปรุงใหเกิดระบบนิเวศที่เหมาะสม
- การสงเสริมการใชพื้นที่ในเขตราชการหรือพื้นที่เอกชน ในการพัฒนาพื้นที่ใหมีความเปน “ปาในเมือง” มากขึ้น หรือการ
ปลูกตนไมที่มีคุณสมบัติจะเปน “ไมใหญ” ในอนาคต
เอกสารอางอิง
อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา และ คณะ (2554) “แนวทางการศึกษารูปแบบและการดําเนินการของพันธบัตรปาไมสําหรับประเทศไทย” สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
House of Commons, Communities and Local Government Committee (2017) “Public
Parks” Seventh Report of Session 2016-17. HC 45, Published on 11 February
2017.

ติดตอ :
ศูนยวิจัยนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียว
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
หนา 4 แนวคิดการสรางปาในเมือง (urban forest promotion)
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