
 

 

 

           สรุปการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์  

 

  

 

โครงการเร่งเสริมความยัง่ยืนของระบบจัดการพ้ืนท่ีคุ้มครอง : CATSPA ได้จัดการประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อ

พิจารณารา่งหลักเกณฑก์องทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ และจัดท าแผนกลยุทธ์การเงินดอยอนิทนนท์ โดยมี 

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ บรรยายเรื่องแผนการจดัการ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ /นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวดัเชียงใหม่ บรรยายเรื่องโครงสร้างและหลักเกณฑ์กองทุนเพือ่การอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ /นายวุฒิพงศ์ ดงค าฟู 

ผู้ช่วยหวัหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ บรรยายเรื่องแผนปฏิบัติงานประจ าปีของอุทยานแห่งชาตดิอยอิน

ทนนท์ ในภาคเชา้ 

 

 



 

 

ส่วนในภาคบา่ยมกีารเสวนาในการพัฒนากลยุทธ์การเงินเพื่อการจัดการดอยอินทนนท์ โดยมี Dr.Danial Navid

และ Prof.Jeffrey A.MaNeely ที่ปรึกษาโครงการ CATSPA บรรยายเรื่อง Requirements for Regulations 

Conservation Trust Fund Doi Inthanon National Park และ How the National Protected Areas 

System Plan can contribute พร้อมวิทยากรรับเชิญ คุณพันธสิ์ริ วินิจจะกูล ผู้เชีย่วชาญดา้นเศรษฐศาสตร์  ผศ.

ดร.วสันต์ จอมภักดี อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งการประชุมในวันน้ัน ได้ระดม

ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวดัเชียงใหม่รวมถงึตวัแทนชมุชนท่ีอยู่โดยรอบดอยอินทนนท์ 

  

 

สรุปการประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์กองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ โดยที่ประชุมมีมติให้  

1.  ตั้งคณะท างาน และให้คณะท างานจัดประชุมขึน้ เพื่อให้กลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้หารือและพิจารณา
คัดเลือกตัวแทนอย่างเหมาะสม โดยต้องระบุการแบ่งกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน 

2. องค์กรเครือข่ายที่ส าคัญต่องานอนุรักษ ์ กลุ่มส่ือมวลชน ควรเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนฯ ด้วย 
3. คณะกรรมการกองทุนฯ ที่เข้ามาพิจารณาร่างหลักเกณฑ์กองทุนตอ้งท าให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และข้อเสนอ

จากที่ประชุม อาทิ ให้เป็นการจดัการทรัพยการอย่างยั่งยืนมากขึ้น ให้กองทนุมีความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายมากกว่า
เงินงบประมาณ เป็นกองทุนของประชาชนให้มากที่สุด 

4. ต้องโปร่งใส เป็นอิสระ เป็นมืออาชีพ และมีส่วนร่วมในการบริหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับแหลง่ทุน 

 

                 
 
 
 
 
 
 



 แนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไปของกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ 

1. คณะท างานจัดประชุมคดัเลือกตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยใช้งบประมาณจากโครงการ 
CATSPA 

2. จัดประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนครั้งแรก เพื่อปรบัปรงุหลกัเกณฑ์กองทุน 

3. จดทะเบียนกองทนุ และเริ่มด าเนนิงานตามหลักเกณฑ์ในระยะแรก ในกิจกรรมหลักทีน่่าสนใจและสร้างโอกาสใน
การระดมทุนได้ก่อน เช่น การปลอ่ยกวางผา รองเท้านารีอินทนนท ์และกุหลาบพันปคีืนป่า เป็นตน้ 

สรุปการประชุมพิจารณากลยุทธ์การเงินดอยอินทนนท์ โดยที่ประชุมมีมติให้  

 กลยุทธ์การเงินพ้ืนท่ีคุม้ครอง เปน็แผนท่ีพัฒนาตามกรอบของแผนการจัดการพ้ืนท่ี เพื่อท าใหม้ีงบประมาณ

เพียงพอกับการจัดการ โดยการประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยา่งจ ากดั และระดมเงินเพิม่จากแหล่งทุนนอก

งบประมาณผ่านแนวทางตา่งๆ ส าคัญคือ ต้องมยีุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ทีด่ีสร้างความนา่สนใจให้กับ

แหล่งทุน และภาคส่วนภายนอกในการช่วยเหลือสนับสนุน 

 โอกาสในการระดมทุนจากนเิวศบริการบนดอยมีมากมาย เช่น น้ า การท่องเที่ยว ชนิดพันธุ์หายากใกล้สูญพันธุ์ 

และการเป็นธนาคารพันธุกรรมทีส่ าคัญ การธ ารงรักษาสมดุลของภูมิอากาศ วัฒนธรรมวิถชีีวติชมุชน 

 แนวทางการระดมทุนจากพื้นฐานของบริการนิเวศ จะถูกบันทึกไวใ้นบทที่ 8 ของแผนระบบพื้นที่คุม้ครองที่กรม

อุทยานแห่งชาติฯก าลังด าเนินการอยู่ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ CATSPA 

 ผู้ที่มีบทบาทส าคัญคือ คนที่จะถา่ยทอดเล่าเรื่องส่ือความหมายความส าคัญของนิเวศบริการ ให้สาธารณชน

ได้รับรู้  ซึ่งก็หมายถึงคนในวงการส่ือสารมวลชน 

 ประเมินใหถู้กต้องวา่ใครควรมีบทบาทด้านใด เช่น ภาคเอกชนใครควรเป็นผู้สนับสนุนนิเวศบริการแต่ละรูปแบบ  

 น าเสนอเรื่องราวความส าคัญของนิเวศบริการท่ีมี ให้ตรงกับความสนใจของผู้สนับสนุน เช่น โคคาโคล่ากับ

น้ า  เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ากับน้ า นอกจากผู้สนับสนุนแล้ว ผู้ได้รับการสนับสนุนควรสร้างความเปล่ียนแปลง ซึ่ง

นับว่ามคีวามส าคัญอันน ามาเป็นปัจจัยในการสนับสนุนอยา่งยัง่ยืนได้ 

 การเปล่ียนแปลงจะต้องพิสูจน์ไดใ้นทางวิชาการ เพื่อส่ือสารเล่าเรือ่งสื่อความหมายการเปล่ียนแปลงได้ น าไปสู่

โอกาสการสร้างความยั่งยืนในการระดมทุนต่อไป 

 User-pay principle, beneficiaries-based principle, membership มีความส าคัญกับการระดมความ

สนับสนุน ระดมความรว่มมือ เพือ่ความยัง่ยืนของนิเวศบริการ 

 ISR (Individual Social Responsibility), FSR (Family Social Responsibility) มีความส าคญัเท่าๆ กับ 

CSR 



 ความส าคัญคือ การใช้หลักธรรมมาภิบาลในการด าเนินงาน ท าใหจ้ริงจงัอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าตอ่เนื่อง ให้

โปร่งใสตรวจสอบได้ ส่ิงนี้ส าคัญกว่าการระดมทุน เพราะเงินมีอยูท่ั่วไปในประเทศไทยอันเนื่องมาจากความ

เข้มแขง็ของภาคธุรกจิ และภาคประชาชน เช่น กรณี ISR ; FSR หรือ CSR ที่มีการด าเนินการอยู่ทัว่ไป 

 ปัจจุบันต้นทุนการผลิตสินค้าตา่งๆ ท่ีผลิตบนดอยอินทนนท์ ยังไม่ได้น าต้นทุนดา้นนิเวศบริการของพื้นที่มานับ

รวมเขา้ไป เช่น กรณี Carbon footprint หากสินคา้ที่ถูกสร้างดว้ย footprint หลายขั้นตอน ย่อมส่งผลให้

สินค้ามีต้นทุนสูงขึ้น 

 ภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่วเองยนิดีพร้อมจ่ายเงินเพิ่มขึ้น เพื่อน าเงินสมทบกองทุนเพื่อการอนุรักษด์อยอินทนนท์ 

 ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจา้ของพื้นที่ดอยอินทนนท์ของชนเผ่าและชุมชนที่อยู่โดยรอบ จะน ามาสู่ความ

ร่วมมือในการท างานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการจดัการลุ่มน้ าให้มปีระสิทธิภาพกว่าทีเ่คยเป็นอยูใ่นอดีต เพราะใน

ปัจจุบันชุมชนโดยรอบและชนเผ่าในปัจจุบันได้หันมาร่วมมือกับปกป้องดูแลใส่ใจในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

 ข้อดีของพื้นที่บนดอยอินทนนท์ ผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการชดัเจน มีโอกาสในการปรึกษาหารือ

พูดคุยอยา่งต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคา่แทนคุณระบบนิเวศ : PES ซึ่งในอนาคตจะเป็นแหล่งเงินส าคัญของกองทตุ่อไป 

 

 

 

 

แนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไปของแผนกลยุทธ์การเงินดอยอินทนนท์ 

1. คณะท างานจดัประชุมกลุ่มย่อย เพื่อร่วมพฒันาแผนกลยุทธก์ารเงนิดอยอินทนนท์ 

2. ที่ปรึกษาโครงการ CATSPA รวบรวมข้อมูลจากการประชมุกลุ่มยอ่ย และเขียนแผนกลยุทธก์ารเงิน 

3. ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การเงิน และทดลองด าเนินงาน 


