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BIOFIN คืออะไร  
 
โครงการความรว่มมอืระดับโลกที่เรียกว่า ไบโอฟิน (BIOFIN: The Biodiversity Finance Initiative) ไดถ้ือ
กำเนดิขึน้เมือ่ปี พศ 2555 จากการริเริม่ของโครงการพัฒนาแหง่สหประชาชาติ (UNDP: United Nations 
Development Programme) ในคราวการประชมุภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 
(Convention on Biological Diversity: CBD) โดยในช่วงเริ่มต้นมีสมาชิก 12 ประเทศทีน่ำระบบและ
วิธีการแบบใหม่มาทดลองใชใ้นการแก้ไขปญัหาด้านการเงินและงบประมาณเพื่อการดูแลความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ BIOFIN methodology หรอืกระบวนการไบโอฟนิ ซึง่ปัจจบุันมปีระเทศ
ที่ร่วมโครงการจำนวนกวา่ 30 ประเทศ ไดแ้ก่ เบลซิ บราซิล บอตสวานา ภูฏาน ชลิี โคลอมเบีย คอสตาริกา 
คิวบา เอกวาดอร์ ฟิจิ จอร์เจีย กัวเตมาลา อนิเดีย อนิโดนีเซีย คาซกัสถาน คีร์กซีสถาน มาเลเซีย เม็กซิโก 
มองโกเลีย โมซมับิก นามิเบยี เปร ูฟิลิปปนิส์ รวันดา เซเชลล์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไทย ยูกันดา เวียดนาม 
และแซมเบีย โดยประเทศไทยได้เริ่มดำเนินโครงการนี้ผา่นการเหน็ชอบของรัฐบาลไทย นำโดยสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ เมื่อวนัที่ 4 มถิุนายน 2557 
 
วัตถุประสงคห์ลกัของโครงการ BIOFIN คือ การสนับสนุนทางด้านวิชาการของโครงการพฒันาแหง่
สหประชาชาติ โดยนำกรอบความคิดและกระบวนการ BIOFIN methodology เปน็องค์ความรู้หลักในการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยนื รวมทัง้สร้างองคค์วามรู้ในฐานที่กว้างขึ้นผ่านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และระหวา่งภูมิภาคในการระดมทรัพยากรเพ่ือการอนุรกัษค์วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ ดงันัน้ โครงการการริเริ่มการเงินเพ่ือความหลากหลายทางชวีภาพ หรือ BIOFIN จงึมุ่งหวงัให้
ประเทศสมาชิกสามารถเรียนรู้วธิีการบริหารจัดการการเงิน บุคคลากร และทรัพยากรดา้นอืน่ๆ เพื่อดแูล
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยคุณลักษณะสำคญัของ BIOFIN methodology 
คือ การพัฒนาแผนการระดมทุนเพื่ออนุรักษแ์ละฟืน้ฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ  และการจดัลำดับ
ความสำคัญของโครงการที่ควรได้รบัการดแูลอย่างถูกทีถ่กูเวลา ซึง่เงนิทุนควรจะมาจากแหล่งต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นระดับชาติหรือระดบันานาชาติ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ในรปูแบบดั้งเดิมและเป็นนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อหา
แนวทางผสมผสานทางการลงทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพที่เหมาะสมของ   แต่ละประเทศ เพื่อ
สร้างผลลัพท์ทางการเงิน 4 ประการ คือ (1) สร้างรายได้จากการบริหารจดัการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Generate revenue) (2) วางกรอบงบประมาณที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชวีภาพอย่าง
เหมาะสม (Realign current expenditure) (3) หลกีเลี่ยงค่าใช้จ่ายทีต่้องใช้ฟื้นฟูทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Avoid the need for future biodiversity expenditures) และ (4) เกดิ
การลงทุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประสทิธิภาพและประสิทธผิลมากขึ้น (Deliver 
financial resources more effectively and efficiently)   
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ทำไมประเทศไทยจึงเข้าร่วมโครงการ BIOFIN  
 
แม้ประเทศไทยจะมีพื้นที่ประมาณ 514,000 ตารางกโิลเมตร หรือคดิเป็นรอ้ยละ 0.41 ของพื้นที่โลก แต่ใน
แง่ของ  ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ประเทศไทยมีทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมากถงึร้อย
ละ 8 – 10 ของโลก กล่าวคอื ร้อยละ 8 ของสายพันธุ์พืชต่างๆที่มีอยู่ทัว่โลกในปัจจบุันนัน้เปน็พืชพันธุท์ี่พบ
ในไทย  และร้อยละ 10 ของสายพันธุป์ะการังที่พบทัว่โลกก็อยู่ในท้องทะเลไทย และมิใช่ว่าทกุประเทศทั่ว
โลกจะมีทรัพยากรเช่นนี้ ซึ่งความหลากหลายของสายพันธุ์พืชในไทยสามารถนำมาใช้ประโยชนเ์ป็นอาหาร 
ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค นอกจากนัน้ ยงัมีความหลากหลายของสายพันธุ์สัตว์ที่มเีอกลักษณแ์ละเป็นที่
รู้จักกนัทั่วไป  เชน่ ช้าง นกเงือก พะยนู และเสอืโคร่ง  ไปจนถงึ    สตัวอ์ื่นๆ ที่มคีวามสำคัญต่อระบบนิเวศ 
จึงสรุปไดว้่า คุณค่าของฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในไทยมีความสำคัญและมีมลูค่ามหาศาล
ต่อโลก ประเทศไทยจึงเข้ารว่มขบัเคลื่อนโครงการ BIOFIN ตามข้อเสนอของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาต ิ

งบประมาณในการดำเนินโครงการในประเทศไทย 
 
ประเทศไทยไดร้ับเงินสนับสนุนจำนวน 530,000 เหรียญสหรฐั เพื่อดำเนินงานระยะที่ 1 ระหว่างปี 2557 – 
2560 โดยเงินทนุดงักล่าวไดน้ำมาใช้เพื่อการศกึษาคน้ควา้ด้านการเงนิเพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย และข้อค้นพบที่ได้จากงานในระยะที ่1 ส่งผลให้ไทยได้รับเงนิทุนในการดำเนินงานระยะที่ 2 
ระหว่างปี 2561 – 2565 เพ่ือริเริ่มโครงการนำร่องตามแผนการเงินเพื่อความหลากหลายทางชวีภาพของ
ประเทศไทย (Biodiversity Finance Plan for Thailand) จำนวน 2.25 ล้านเหรียญสหรฐั  ทั้งนี้ เงนิ
สนับสนนุมาจากความร่วมมอืของรัฐบาลประเทศเยอรมนี กลุม่สหภาพยุโรป รัฐบาลประเทศสวิสเซอร์แลนด ์
รัฐบาลประเทศนอรเ์วย์ และรัฐบาลกลุ่มแฟลนเดอร์ (กลุ่มที่ใช้ภาษาดัชท์ในประเทศเบลเยี่ยม) 

ประโยชนข์องโครงการ BIOFIN   
 
ประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศระดับตน้ๆของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที่มีทรัพยากรธรรมชาตอิุดม
สมบูรณ ์แต่ในรอบ 50 ปทีีผ่่านมา พ้ืนที่ปา่ไม้ในประเทศไทยถูกทำลายไปแลว้กว่า 69 ล้านไร ่ชนดิพันธุ์สูญ
พันธุ์ไปแลว้ 7 ชนิด และสูญพันธ์ไปจากแหลง่ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 3 ชนดิ ชนิดพันธ์ที่อยู่ในภาวะ
คกุคาม ประกอบด้วย สตัวม์ีกระดูกสนัหลงั 562 ชนดิ และพืช 1,047 ชนดิ ซึ่งสถานการณไ์ด้ปรากฎให้เห็น
วา่ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ได้รับการบรหิารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพในแนวทางที่ยั่งยืน ดงันัน้ 
ประโยชนข์องโครงการ BIOFIN จะช่วยให้ไทยสามารถจดัการความท้าทายด้านเงนิทนุและระดมทรัพยากร
ในการบริหารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพอย่างครอบคลุมและยั่งยนื โดยนำเอา BIOFIN 
methodology มาใช้ในการศึกษาวิจัยและดำเนนิโครงการนำร่องอย่างเป็นระบบ ผ่านคู่มอืโครงการ 
BIOFIN Workbook เพื่อใหป้ระเทศไทยไดร้ับประโยชนจ์ากข้อคน้พบหลัก และสามารถวิเคราะห์นโยบาย
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และการทำงานของหนว่ยงานของภาครฐั ประเมินสภาพการใช้จ่ายงบประมาณของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับความหลากหลายทางชีวภาพ ประเมินความตอ้งการทรัพยากรเงินทนุเพ่ือบรหิารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ และนำกลไลทางการเงนิและนวัตกรรมการระดมทนุจากทกุภาคส่วนท่ีเหมาะสม
ตามบริบทของประเทศไทย  

ประเทศไทยนำประโยชน์ทีไ่ด้ไปใช้อะไรได้บ้าง 
 
ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา หลายประเทศยังมองว่าการสนบัสนุนการลงทุนในการอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพเป็นหน้าทีข่องภาครัฐเท่านัน้ และเป็นเรื่องทีย่ังไม่จำเป็นจนกว่าประเทศจะมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดบัสูงขึน้ หากการสงัเคราะห์งานวิจัยของโครงการ BIOFIN ต่อผลกระทบที่จะเกดิขึ้นกับ
รูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน พบวา่ การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะช่วยให้
การดูแลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปตามแนวทางการเติบโตสเีขียวทีย่ั่งยืน ซึ่งไม่
เพียงแตเ่หมาะสำหรับมนุษย์และสิ่งแวดลอ้มเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระยะยาวอกีดว้ย กล่าวคอื ขอ้ค้นพบหลักของ BIOFIN พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทนุเพื่อการ
อนุรักษ ์การฟ้ืนฟ ูการเขา้ถงึและการแบง่ปันผลประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
ประโยชนต์่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ซึ่งสง่ผลให้ประเทศสามารถกำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนได้ถูกทศิทาง  ซึ่งการดำเนินโครงการ BIOFIN ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจบุัน ชว่ยให้หน่วยงานทีร่่วมดำเนนิโครงการไดท้ราบข้อคน้พบหลักจากการศึกษาวิจัย
และนำไปสร้างกลไกการระดมทรัพยากรทางการเงนิและการจดัเตรียมแผนงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชวีภาพ เพราะ BIOFIN ทำให้เราทราบว่า ปัจจุบนัหน่วยงาน
ของภาครัฐใช้งบประมาณเทา่ใด เพียงพอหรือไม่ ในการดูแลรักษาทรัพยากรความหลากหลายทางชวีภาพ 
ซึ่งจากข้อค้นพบของการศกึษาของ BIOFIN พบวา่ ประเทศไทยจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพในปี 2558 เทา่กับ 12,312 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.1 ของผลติภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ และเมื่อคิดเทียบกับงบประมาณการใช้จ่ายโดยรวมของประเทศจำนวน 2,378,114 
ล้านบาท จะเท่ากับร้อยละ 0.5  ของงบประมาณประเทศเท่านั้น แตเ่มื่อเทยีบกบัมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมที่อิงอยู่กับมูลคา่ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว พบว่า การจดัสรรงบประมาณ
ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพมีสดัสว่นท่ีน้อยมาก ตวัอย่างในภาคการเกษตรท่ีภาคการผลิต
โดยรวมของประเทศมมีูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท การส่งออกสินคา้มีฐานจากความหลากหลายทางชวีภาพมี
มูลค่า 100,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงมมีูลค่า 80,000 ล้านบาท สปาจากพืชธรรมชาตมิี
มูลค่า 10,000 ล้านบาท สมนุไพรมมีูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท และมูลคา่ของการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในพ้ืนที่อนุรักษ ์วนอุทยานต่างๆ อีกหลายพันล้านบาท จึงควรตระหนักว่าความสำคัญของ
เศรษฐกิจชีวภาพที่องิอยู่กับความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญมาก และยังมีการขยายตวัอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องรู้ฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อร่วมกันหาแนวทาง
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และรปูแบบการบริหารจัดการการเงนิการคลังทีเ่กี่ยวข้องกับการอนุรักษ ์การฟื้นฟู การใช้ประโยชนแ์ละ
วิธีการแบ่งปันทรัพยากรความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยั่งยืน 
 

ใครจะเป็นผู้นำไปใช้ประโยชน ์
 
ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย นกัอนุกรมวธิาน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและเยาวชน เปน็ผู้ที่มี
ความสำคัญในการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากลายทางชีวภาพ ซึง่ทั่วโลกได้ประจักษแ์ล้วว่า 
ประเทศไทยมีศักยภาพของฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตร้อน
ใกล้เส้นศนูย์สูตร มรีะบบนเิวศที่หลากหลาย และมอีาณาเขตตดิตอ่กับภูมิภาคอินเดยี-พม่า อนิโดจีน และ
มาเลเซีย ทำใหไ้ทยกลายเปน็แหล่งรวมความหลากหลายทางชนดิพันธุ์และพันธกุรรมที่ถูกคน้พบและยังไม่
ถูกคน้พบอีกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในคาบสมุทรมลายูและดินแดนอนิโดจีน  ดังนั้น ความหลากหลาย
ทางชีวภาพเป็นจดุแข็งของประเทศไทยมีความเชือ่มโยงกับวิถีชวีิต ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น วฒันธรรม และความ
มั่นคงของเศรษฐกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทุนที่มีชีวิต เกี่ยวโยงอยู่ในทรัพยากรทุกอย่าง บ่งชี้
ถึงความอดุมสมบูรณ ์และเป็นส่วนที่สำคัญที่สดุของระบบนิเวศ จึงเป็นกลจักรสำคญัในการศึกษา วิจัย 
พัฒนา สร้างนวตักรรม และผลิตสินคา้ออกสูต่ลาด อนัจะนำประเทศไทยไปสู่ความมัน่คง มั่งคั่ง และยัง่ยืน
ตามยุทธศาสตรข์องประเทศ ดงันัน้ การรกัษาคุณค่าและประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพไม่ใช่
เป็นหน้าทีเ่ฉพาะของภาครฐัเท่านัน้  ในฐานะผู้ผลติ ผูบ้รโิภค และชุมชน เราทกุคนลว้นได้รบัประโยชน์จาก
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงควรมีส่วนรว่มในการสร้างกลไกการ
เข้าถงึทรัพยากรและการแบง่ปันผลประโยชนอ์ย่างยุตธิรรมและเท่าเทียม โดยมุง่เน้นให้ประโยชน์ทีเ่กดิจาก
การใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางธรรมชาติกลบัคืนสู่แหล่งกำเนิด อันจะส่งผลให้ผู้ดแูลรักษาและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัแหล่งทรัพยากรตระหนกัถึงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและมุ่งมัน่ที่จะอนุรกัษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อไป  
 
สำหรบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบบัที่ 12 (พ.ศ 2560 – 2564) ของประเทศไทย ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดย ที่มุ่งเน้นความสำคญัของการสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายของการอนุรกัษ์
และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการแบ่งปนัผลประโยชน์และความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้น ประเทศไทยได้จดัทำแผนแมบ่ทบรูณาการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (พ.ศ 2558 – 2564)  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมหนว่ยงานหลกัที่
เกี่ยวขอ้งกบัทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรง  อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์
พืช  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และกรมป่าไม ้สำหรับแผนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมนัน้ ได้มกีารประมาณการงบประมาณทีต่้องใช้ตั้งแตป่ี 2559 - 2564 อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 
315,000 ล้านบาท ซึง่งบประมาณที่คำนวณไว้นี้สงูกวา่งบประมาณปกตทิี่ได้รับ ดงันัน้ ขอ้ค้นพบหลักของ
โครงการ BIOFIN จึงมีความจำเป็นต่อหนว่ยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ที่สามารถนำผลการวิจัยเรือ่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัความหลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity 
Expenditure Review) เสนอไปยงักระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณอย่างมี
ระบบ อนัจะเป็นประโยชนต์่อประเทศไทยในการกำหนดนโยบายและงบประมาณให้เหมาะสมต่อ
ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะทำใหภ้าครัฐได้มองเห็นชอ่งวา่งของงบประมาณ ประเดน็
ปัญหาด้านนโยบาย และความต้องการทรัพยากรในรูปของงบประมาณ กำลังคน ตลอดจนเครื่องไม้
เครื่องมือ ผา่นกลไลทางการเงิน เพื่อดแูลทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นรปูธรรม ตวัอย่างเช่น 
การศกึษาวิจัยของผู้เชีย่วชาญของโครงการ BIOFIN พบว่า ต้นทุนขั้นต่ำที่จำเปน็ในการดูแลระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่งเพียงระบบเดียวของไทยระหว่างปี 2561 – 2570 ต้องการงบประมาณกว่า 
41,065 ลา้นบาท ซ่ึงจำแนกเป็นการดูแลปา่ชายเลน 19,930 ลา้นบาท การรกัษาหญ้าทะเล 11,354 
ล้านบาท และการดูแลปะการัง 9,781 ลา้นบาท อย่างไรกด็ี แม้การจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอจะเป็น
เรื่องสำคัญในระดับต้น แต่การดำเนนิงานที่สอดคล้องกบัทุกภาคสว่นกเ็ปน็สิ่งจำเปน็ โดยประเทศไทยมี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สศช.) สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และโครงการอนุรกัษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง ทำงานร่วมกับ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ในรปูแบบของคณะกรรมการกำกบัโครงการ BIOFIN ประเทศไทย โดย
ร่วมใหค้ำปรึกษาและแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายระดับชุมชน ระดบัประเทศ และระดับนานาชาติ ใน
การสรา้งกลไกการระดมทรพัยากรเพื่อการบรหิารจดัการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ  
 
โครงการ BIOFIN ในระยะที ่2 ระหวา่งป ี2561 – 2565 จะเน้นการทำงานร่วมกับชมุชน และภาคธรุกิจ 
โดยมีภาครัฐร่วมประสาน โดยจะจดัทำโครงการนำรอ่งด้านการระดมทรัพยากรเพือ่ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อให้ชมุชนในท้องถิ่นได้เรียนรูก้ระบวนการไบโอฟิน (BIOFIN methodology) ซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ของการอนุวตัิตามเปา้ประสงค์ที่ 14 และ 15 ภายใตเ้ปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิ
(Sustainable Development Goals) และเป้าหมายไอจิ (Aichi biodiversity targets) ซึง่ชุมชนและ
รัฐบาลทอ้งถิน่สามารถนำกรอบการทำงานระดับโลกและกลไกการเงนิเพ่ือความหลากหลายทางชวีภาพมา
ปรับใช้ในระดับท้องถิน่ และสร้างกลไกและนวตักรรมการระดมทรัพยากร เพื่อดแูลรกัษาและลดความเสี่ยง
หรือลดภัยคุกคามตา่งๆ ที่จะเกดิกับทรัพยากรความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศของทอ้งถิน่
ตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป  

Biodiversity Finance Plan  
 

ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินงาน BIOFIN มาตัง้แต่ปี 2557 โดยความรว่มมือของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาติและรฐับาลไทย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิและ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานหลกัที่เกี่ยวข้อง ริเริ่ม
แนวทางการทำงานที่เรียกวา่ กระบวนการไบโอฟนิ หรอื BIOFIN Methodology ซึ่งประเทศไทยมี
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จุดเริม่ตน้จากการกำหนดกรอบการศึกษาวิจัยการเงินเพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศหลัก 4 
ประเภท ได้แก่ ระบบนิเวศบก ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนเิวศพ้ืนที่ชุม่น้ำ และระบบนิเวศใน
เมือง โดยไดร้่วมศึกษาวิเคราะห์กรอบนโยบาย กฎหมายข้อบังคับ โครงสร้างของสถาบนั และการใช้จ่าย
งบประมาณการเงนิของประเทศไทยในการบริหารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ โดยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิแผนบูรณาการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนยุทธศาสตร์ของ
หนว่ยงานหลักในประเทศไทยมาเปน็กรอบการศึกษาวจิัย  ประเทศไทยสามารถดำเนินการตาม
องค์ประกอบหลกัของโครงการตามกรอบเวลาทีก่ำหนดไว้ในกิจกรรมหลัก  

 
แผนงานในการดำเนินโครงการระยะที ่2 คือ การริเริม่โครงการนำร่องกลไกการเงนิตาม Biodiversity 

Finance Plan for Thailand ซึ่งไดเ้ริ่มต้นในกลางปี 2561 ไปจนถงึปี 2565 สำหรบัแผนการดำเนินงาน
ระยะ 5 ปี ไดก้ำหนดยุทธศาสตรห์ลัก 2 ข้อ ดงันี ้

1. สร้างการตระหนกัรูแ้ละเพิ่มขีดความสามารถของภาคสว่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำกลไกทางเงนิ
เพื่อความหลากหลายทางชวีภาพที่มีหลากหลายประเภท มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศทั้งในระดับสว่นกลางและระดับท้องถิน่  
Firstly, BIOFIN will generate high levels of awareness and technical capacity about 
the wider range of possible biodiversity finance solutions that are available to 
countries and locales 

2. สนับสนนุการจัดทำแผนการเงินและการนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการบรหิารจดัการความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่นำร่อง รวมทั้ง การจัดทำรายงานศึกษาถึงความเปน็ไปได้ในการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ การออกแบบแนวนโยบายใหม่ๆ  การพฒันาเพิ่มขดีความสามารถ สนบัสนนุ
การขบัเคลื่อนนโยบายในการนำรอ่งกลไกการเงิน และการดำเนนิโครงการนำร่องใหแ้ล้วเสร็จเพื่อ
ขยายไปสู่สว่นต่างๆ  
Secondly, BIOFIN will support the implementation of finance plans and solutions 
on the ground, working to develop feasibility studies, design new policies, enable 
the required capacity development, support advocacy of prioritized finance 
solutions, and implement through piloting and scaling 
 

สำหรบัทิศทางการดำเนนิโครงการในประเทศไทยในระยะที่ 5 ถอืว่าเปน็การจดัทำยทุธศาศตรข์อง 
BIOFIN ในประเทศไทยระยะ 5 ป ีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรห์ลักของ Global BIOFIN ทีก่ล่าวไว้ข้างตน้  
โดยโครงการ BIOFIN ประเทศไทยได้คดัเลือกโครงการนำร่องกลไกการเงนิเพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity finance solution) เพื่อดำเนนิงานในพืน้ที่นำร่อง (pilot site) ดังนี ้ 
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เครื่องมือที่ 1 - Increasing sources of revenue for coral reef rehabilitation and pollution 
management in Koh Tao including improving delivery mechanisms through the 
establishment of the Blue Guardian Fund 

o กลไกการเงินเพื่อจดัเกบ็ค่าดูแลปะการังและการแก้ปญัหาขยะบนเกาะเตา่ โดยจะเก็บจากผู้ที่
ได้รบัการบรกิารจากระบบนเิวศในพ้ืนที่เกาะเต่า  

o การจดัตั้งกองทนุอนุรักษ์เกาะเตา่ช่วยการบริหารจดัการรายได้ค่าสาธารณะและสิง่แวดล้อมของ
เกาะเต่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและโปรง่ใสมีธรรมภิบาล 

 
กลไกการเงิน การอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่นอกบริเวณ

พ้ืนที่คุม้ครองโดยนวัตกรรมการเงินเพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 2018 - 2021 
พ้ืนที่นำรอ่งโครงการ เกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี
เครื่องมือทางการเงนิ 
 

✓ การจดัเก็บค่าบริการทางสาธารณะของพื้นที่นอกพืน้ที่คุม้ครอง (non-
protected area) 

✓ กองทุนคุ้มครองสิง่แวดลอ้มของเกาะเต่า Koh Tao Conservation 
Fund  

✓ การรว่มลงทุนด้านความหลากหลายทางชวีภาพของภาคเอกชน Impact 
Investment  

✓ การจดัทำโครงสร้างนโยบายและขอ้กฎหมายในท้องถิ่น Policy and 
legal framework  

สรุปย่อ (ภาษาอังกฤษ) User charges are a simple way to secure revenues from users of 
biodiversity and ecosystem services. Nature-based tourism sites 
such as Koh Tao Island offer huge potential for revenue 
generation from imposing charges – here termed an 
‘environmental management charge’– amidst the environmental 
challenges which need to be addressed urgently. The finance 
solution is currently being piloted in the Island of Koh Tao in 
Surat Thani province where it will help to generate a significant 
flow of revenue that will be used for the purpose of protecting 
and restoring the conditions of the island’s coral reefs which are 
a key source of revenue for the island’s tourism sector. The 
ability to earmark revenues from charges for specific 
conservation activities should serve to provide the necessary 
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groundwork for increasing both the current level and coverage of 
charges across other nature-based tourism sites and national 
parks in Thailand. This solution is in line with the Department for 
National Parks, Wildlife and Plants’ (DNP) aim to generate greater 
tourism-based revenues in the face of insufficient government 
budget. 

   
 
เครื่องมือที่ 2 - Deployment of conservation vechicle license plates to support tiger 
conservation at the Western Forest Complex   

o ป้ายทะเบียนรถเพื่อการอนรุกัษ์สัตวค์ุ้มครองของประเทศไทย คอื การสาธิตการระดมทุนโดย
สมัครใจเพื่อการอนรุักษ์ ผ่านการจา่ยภาษีป้ายทะเบียนรถเพื่อการอนุรักษ ์  

o ศึกษาแนวทางความเปน็ไปได้ด้านกฎหมายและกลไกการบรหิารจดัการของงบประมาณที่ได้
จากการระดมทนุจากสาธารณะ  

o ประชาชนทกุคนมีส่วนรว่มในการดแูลความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการเปน็เจ้าของปา้ย
ทะเบียนรถยนตเ์พื่อการอนรุักษ ์

 
กลไกการเงิน การอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกอย่างยั่งยืนโดยนวตักรรมการเงินเพ่ือความ

หลากหลายทางชีวภาพผ่านการจัดทำแผ่นป้ายทะเบยีนรูปสัตว์อนุรกัษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 2019 - 2021 
พ้ืนที่นำรอ่งโครงการ ผืนป่าตะวันตก บริเวณห้วยขาแข้งและทุง่ใหญน่เรศวร 
เครื่องมือทางการเงนิ
การเงินเพื่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

✓ ป้ายทะเบียนรถรปูสัตว์เพือ่การอนุรักษ ์
✓ การจดัสรรเงินรายได้จากการจำหน่ายแผน่ป้ายทะเบียนเพื่อนำมาดแูล

ความหลากหลายทางชีวภาพโดยความรว่มมือของกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

สรุปย่อ (ภาษาอังกฤษ) Thailand now has more than 37 million registered cars and 
motorcycles. But all these cars can still help save Thailand’s 
wildlife such as protecting the last remaining Indochinese tigers in 
the Western Forest Complex. By purchasing a special conservation 
license plate at a premium price, car owners in Thailand can 
contribute directly to wildlife conservation. This is an 
implementable finance solution by the Thai Government given 
that the Department of Land Transport has experience in the 
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administration of special license plates as well as the collection 
of fees, notably around the sales of ‘lucky’ license plates in 
Thailand. A recent survey showed that over 40% of respondents 
were willing to purchase a conservation vehicle license plate. With 
these survey results the finance solution is expected to generate 
at the amount of USD 11 million.  

 
นอกจากนี้ โครงการ BIOFIN ประเทศไทยไดห้ารือจากทุกภาคส่วน เพื่อคัดเลอืกเครื่องมือและกลไกทางการ
เงินเพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ (ผ่านการคดัเลือกจากผู้เขา้ร่วมการประชุม ในการ
ประชมุเชิงปฎิบตัิการของ UNDP เมื่อวันที ่17 พฤศจิกายน 2560) ซึ่งใชแ้นวทางภายใต้ BIOFIN 
Workbook 2018 ในการคดัเลือกกลไกการเงินที่คาดวา่จะสามารถนำไปดำเนนิการโดยภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ไดแ้ก ่
 
▪ Enhancing effectiveness and biodiversity impact of local budgets in Thailand 

การขบัเคลื่อนในระดับท้องถิ่นในการจดัทำงบประมาณและแผนการเงินเพื่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

▪ Mobilising the private sector in support of biodiversity การลงทุนด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของภาคเอกชนและสรา้งแรงจงูใจที่มีผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน 
o Sustainable mangrove management in Phetchaburi: A public private 

partnership model  
ความร่วมมือระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน เพื่อการบรหิารจดัการพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวดั
เพชรบุรีอย่างยั่งยืน  

o Regenerating tropical landscapes, biodiversity, and eco-system health 
through a new regenerative rubber farming and value chain in the 
Southern part of Thailand    
การปลกูยางพาราอย่างยั่งยนืและการสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้ับวัตถุดิบและ
สินค้ายางพาราในทอ้งที่ภาคใต้ของประเทศไทย การทำให้ตลาดของสินค้าที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชวีภาพมีความยัง่ยืน โดยการส่งเสริมผลติภัณฑ์ดังกล่าว
ผ่านระบบการใหต้รารับรอง เพื่อเพ่ิมมูลคา่ทางการค้าและรายได้จะนำกลบัไปสู่ชุมชนผู้ที่มีสว่น
รักษาระบบนิเวศและปกป้องทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสรมิการเขา้ถึงและ
ได้รบัประโยชน ์

o Achieving biodiversity benefits with offsets and mitigation banking  
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กลไกที่จะสร้างหลักประกันว่าโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพหรือโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่อืน่ ๆ จะต้องไมท่ำให้เกดิผลกระทบทางด้านลบตอ่ทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และหากเปน็ไปได้กค็วรจะสร้างผลกระทบทางดา้นบวก หรืออาจจะเป็นพ้ืนที่ชุมน้ำหรือ
แหล่งที่อยู่อาศัยของสตัวน์้ำที่เคยเสื่อมโทรมแต่ได้มีการฟ้ืนฟูซึ่งพื้นที่ทีว่่านี้จะขึน้ทะเบียนไว้กบั
ธนาคารสำหรบัที่จะนำมาใช้เป็นพ้ืนที่ที่จะชดเชยผลกระทบที่อาจจะเกดิขึ้นจากการพัฒนาใน
พ้ืนที่อื่น เป็นกลไกทางตลาดที่จะเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการทีต่้องปฏิบตัิตามทางกฎหมาย
ในการลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตติ่อความหลากหลายทางชีวภาพกบัเจ้าของที่ดนิที่มี
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพทางดา้นพืชและสัตว์อยู่ในที่ดนิของตนเอง และมีหน้าที่
ในการที่จะอนรุักษ์ทรัพยากรเหล่านั้นไว ้

o Harnessing private sector resources to clean the Bangpakong river in 
Thailand กลไกในการที่จะควบคุมปริมาณมลพิษในนำ้เสียที่ปล่อยลงสู่ลำน้ำธรรมชาติโดยใช้
วิธีการลงทนุของแหล่งบำบดัน้ำเสียที่ทำให้เกิดประสทิธผิลสูงสุดกอ่นที่จะปล่อยลงสูแ่ม่นำ้ลำ
คลองบริเวณปากแมน่้ำบางปะกง 

o Engaging the private sector in delivery of the urban green space agenda 
ภาคเอกชนเล็งเหน็โอกาศในการลงทนุในสิ่งปลูกสร้างหรอืสาธารณูปโภคที่เปน็มติรตอ่
สิ่งแวดล้อมและการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในเมือง  

o Green bonds where proceeds are utilized for achieving sustainable 
economic forest goals in Thailand  
การใช้พันธบัตรสีเขียว / พันธบตัรป่าไม้เปน็เครื่องมือในการลงทุนในป่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนใน
ประเทศไทย ซึง่เปน็พื้นที่สำคัญของนโยบายระดบัชาติดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ของไทย 

 
 โดยหากประเทศไทยสามารถจัดทำนโยบาย งบประมาณ และกลไกต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการเงิน
เพื่อการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชวีภาพในประเทศไทย ดว้ยการผสมผสานกนัอย่างลงตวัของการมีส่วน
ร่วมของรัญบาล เอกชน ประชาชนในทุกระดบั ผา่นกลไกทางการเงนิที่ประกอบด้วย กลยุทธ์ทางการเงนิ 
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และกลไกนวัตกรรมอื่น ๆ ประเทศไทยก็จะสามารถบรรลเุป้าประสงค์และอนวุตัิ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยงัยืนต่อไป 
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