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เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการด้านป่าชุมชน 

เอกสารการสอนชุดวิชาการป่าไม้ชุมชนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

1. เรื่อง เอกสารการสอนชุดวิชาการป่าไม้ชุมชนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หนว่ยที่ 6    การวางแผนการปุาไม้ชุมชน 

(เรื่องที่ 6.3.2 การวางแผนการจัดการปุาชุมชน เรื่องที่ 6.3.3 ตัวอย่างแผนการจัดการปุาชุมชน) 

หนว่ยที่ 14 ประสบการณ์การจัดการปุาชุมชนในประเทศไทย 

 

2. ระยะเวลาด าเนินการ 

 กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2561 

 

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา/ด าเนินการ  

1) เพื่อใหม้ีขอ้มูลในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของปุาชุมชนตัวอย่าง ส าหรับใช้ในการวางแผน 

การจัดการทรัพยากรปุาไม้แบบมีสว่นร่วม 

2) เพื่อใช้เป็นต าราการเรียนการสอนในชุดวิชาการปุาไม้ชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

3) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านปาชุมชนสู่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

 

4. ผู้ด าเนินงาน 

 นายพิชัย  เอกศริิพงษ์  นักวิชาการปุาไม้ช านาญการพิเศษ 

 ส่วนส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน  ส านักจัดการปุาชุมชน  กรมปุาไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

5. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 

1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหนังสือ ที่ ศธ 052 2.27/ว2668 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 

2560  ถึงกรมปุาไม้ เพื่อขออนุญาตให้ อาจารย์พชัิย เอกศิริพงษ์ เป็นกรรมการปรับปรุงเอกสารการสอน

ชุดวิชา 91427 การปุาไม้ชุมชน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ซึ่งกรมปุาไม้ได้อนุญาตให้เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการดังกล่าว 

2) มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเนื้อหาภาพรวมและพิจารณาหัวข้อเนื้อหาที่

เหมาะสมในแต่ละเรื่อง 

3) ประสานงานเจา้หน้าที่สง่เสริมปุาชุมชนในแต่ละพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ

ปุาชุมชน รวมทั้งลงพื้นที่ปุาชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เป็นองค์ความรู้ 
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4) ด าเนินการเรียบเรียงเขียนเอกสารทางวิชาการเพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณา

ตรวจสอบให้ปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และน าไปจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ ส่งให้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณาตีพมิพ์เป็นต าราการเรียนการสอนตอ่ไป 

5) ด าเนินการจัดท าแบบประเมินก่อนและหลังการศึกษา รวมทั้งจัดท าข้อสอบส าหรับ

นักศึกษา 

6. สรุปผลการด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดท าชุดวิชาการปุาไม้ชุมชนขึ้น ซึ่งเป็นชุดวิชาที่ให้ความรู้

เกี่ยวกับบทบาท และความส าคัญของปุาไม้ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น การวางแผนและการจัดการปุาไม้ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดเลือก

พันธุ์ไม ้การปลูก การดูแลรักษาปุาไม้ ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง 

และชนบท ตลอดจนการจัดการผลิตผลจากปุาไม้ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

 ส าหรับในหนว่ยที่ 6 การวางแผนการปุาไม้ชุมชน และหน่วยที่ 14 ประสบการณ์การจัดการ

ปุาชุมชนในประเทศไทย จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการปุาชุมชนในส่วนของกรมปุาไม้  ซึ่งมี

ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเอกสารการสอน ชุดวิชา 91427 

การปุาไม้ชุมชน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ขึ้น โดยมีอาจารย์พิชัย เอกศิริพงษ์ ส านักจัดการปุาชุมชน 

กรมปุาไม้ เป็นผู้ด าเนินการ และมีการประชุมสรุปหัวข้อที่ต้องด าเนินการ และท าการรวบรวมข้อมูล 

องค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และพื้นที่ปุาชุมชน รวมไปถึงประสบการณ์จากการ

ท างานด้านปุาชุมชน มาท าการเรียบเรียงใหเ้ป็นชุดวิชาการปุาไม้ชุมชน ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ 

 หน่วยที่ 6 การวางแผนป่าไม้ชุมชน 

การวางแผนเป็นกระบวนการก าหนดสิ่งที่จะด าเนินการเพื่อที่จะสามารถน าไปเป็นแนวทาง

ปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การวางแผนอย่างมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ทุกฝุาย

ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ 

ลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยทุกฝุายรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือในการผลักดันแผนที่ได้

จัดท าขึ้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแผนการจัดการปุาชุมชนนั้นจะต้องสามารถบอกได้ว่า

จะจัดการปุาชุมชนนั้น มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเพื่ออะไร มีกิจกรรมด าเนินการที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ มีช่วงเวลาของการด าเนินการ และการตดิตามประเมินผลอย่างไร 

ส าหรับหน่วยที่ 6 การวางแผนชุมชนนั้น มีทั้งหมด 3 ตอน คอื  

ตอนที่  6.1 การวางแผน  

6.1.1  ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน 

6.1.2  กระบวนการวางแผน และข้อควรพิจารณา 
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ตอนที่  6.2 การวางแผนกลยุทธ์และการวางแผนแบบมีสว่นร่วม 

6.2.1 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์  

6.2.2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

6.2.3 กระบวนการวางแผนแบบมีสว่นร่วม 

ตอนที่  6.3 การวางแผนการปุาไม้ชุมชนและแผนการจัดการปุาชุมชน 

6.3.1 การวางแผนและข้อควรพิจารณาในการวางแผนการปุาไม้ชุมชน   

6.3.2 การวางแผนการจัดการปุาชุมชน 

6.3.3 ตัวอย่างแผนการจัดการปุาชุมชน 

โดยในส่วนของเรื่องที่ 6.3.2 การวางแผนการจัดการปุาชุมชน และเรื่องที่ 6.3.3 ตัวอย่าง 

แผนการจัดการปุาชุมชนนั้น ท าการเขียนและเรียบเรียงโดย อาจารย์พิชัย เอกศริิพงษ์ ผูอ้ านวยการ 

ส่วนส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

เรื่องที่ 6.3.2   การวางแผนการจัดการปุาชุมชน 

1. แผนการจัดการปุาชุมชน 

 การวางแผนการจัดการปุาชุมชนที่ชุมชนหรือองค์กรรับผิดชอบ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง

ในการด าเนินงานเกี่ยวกับปุาชุมชน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนาหรือควบคุม 

ดูแลสภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ

ในปุาชุมชน แผนการจัดการปุาชุมชนจะต้องบอกว่าจะจัดการปุาชุมชนนั้นอย่างไร มีวัตถุประสงค์ในการ

จัดการเพื่ออะไร มีกิจกรรมด าเนนิการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ช่วงเวลา และติดตามประเมินผล

อย่างไร  

2. ความจ าเป็นที่ต้องมแีผนการจัดการปุาชุมชน 

         ความจ าเป็นในการที่จะต้องมีแผนการจัดการปุาชุมชนสามารถสรุปได้ดังนี ้ 

 2.1 เพื่อให้มกีฎเกณฑ์ในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ปุาชุมชนร่วมกัน  

 2.2 เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของปุาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

2.3 เพื่อเป็นเครื่องมอืที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการจัดการปุาชุมชนอย่างมีสว่นร่วม 

 2.4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างคนในชุมชน องค์กรชุมชน และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

2.5 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรว่าเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2.6 เพื่อใหก้ารจัดการปุาชุมชนได้รับการสนับสนุนโดยรัฐและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 

3. ลักษณะแผนการจัดการปุาชุมชนที่ดี 

 1) แผนจัดการปุาชุมชนต้องงา่ย สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และสอดรับกับ

การพัฒนาด้านอื่นๆ ของชุมชน 

 2) แผนจัดการปุาชุมชนต้องมีความชัดเจนถึงวัตถุประสงค์การจัดการปุา 
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 3) แผนการจัดการปุาชุมชนต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปุา 

 4) แผนการจัดการปุาต้องมีความยืดหยุ่นและมีการทบทวนแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ 

 5) แผนการจัดการปุาชุมชนต้องไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย กฎกติกา และวิถีชีวติชุมชน 

4. ขั้นตอนและกระบวนการวางแผนการจัดการปุาชุมชน  

 กระบวนการวางแผนจัดการปุาชุมชน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 12 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1)  ส ารวจกลุ่มเปูาหมาย 

 2) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านปุาไม้ ปัญหาของชุมชน  

 3) ก าหนดขอบเขตปุาชุมชนที่ตอ้งการเข้าไปบริหารจัดการ 

 4) ส ารวจและประเมินสภาพปุาและทรัพยากรในขอบเขตของปุาชุมชนที่ก าหนด 

 5) จ าแนกผูใ้ช้ประโยชน์จากปุาชุมชนที่ก าหนด 

6) แบ่งโซนทรัพยากรที่ส าคัญและโซนการจัดการตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ 

7) รวบรวมข้อมูลและเขียนแผน 

8) น าเสนอแผนการจัดการปุาชุมชนให้กับผูเ้กี่ยวข้อง 

9) ก าหนดกฎระเบียบ หรอืข้อตกลงตา่ง ๆ 

10) คัดเลือกและแตง่ตั้งคณะกรรมการปุาชุมชน 

11) ด าเนินการตามแผนการจัดการปุาชุมชน 

12) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผน  

ส าหรับกรมปุาไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐในการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนนั้นได้ส่งเสริม

ใหชุ้มชนบริหารจัดการปุาชุมชนซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 มาตรา 43 (2) ก าหนดให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์

จากทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ตาม

วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา 57 (2) ก าหนดให้รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษาฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้

หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ด าเนนิการและได้รับประโยชน์ 

 ส่วนขัน้ตอนในการวางแผนการจัดการปุาชุมชนของกรมปุาไม ้มขีั้นตอนโดยสรุปดังนี้ 

 1) ขั้นตอนการส่งเสริม  

 2) ขั้นตอนการประชุมตัดสินใจอย่างมสี่วนรว่ม 

          3) ขั้นตอนการส ารวจพื้นที่และสภาพปุาอย่างมีสว่นร่วม   

 4) ขั้นตอนการจัดท าแผนโครงการปุาชุมชน 

 5) ขั้นตอนการจัดท ารายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน  
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 6) ขั้นตอนการตดิตามประเมินผล  

 7) ขั้นตอนการปรับปรุงและตอ่อายุโครงการ  

5. ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการวางแผนการจัดการปุาชุมชน  มีดังนี้  การมีส่วนร่วมของชุมชน  เจ้าหน้าที่

วิชาการหรอืเจา้หน้าที่ส่งเสริมงานด้านปุาชุมชน  องค์กรสนับสนุน ผู้สนับสนุนความร่วมมือจากองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  งบประมาณ  ข้อกฎหมาย  และการตดิตามผล  

เรื่องที่ 6.3.3   ตัวอย่างแผนการจัดการปุาชุมชน 

1. แผนการจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ 

ส าหรับชุมชนที่มีศักยภาพ ความพรอ้ม และมีความประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล

รักษา บริหารจัดการปุาชุมชน ในพืน้ที่ของรัฐร่วมกับเจา้หนา้ที่กรมปุาไมน้ั้น ดังนี้ 

ส าหรับโครงการปุาชุมชนดังกล่าว ชุมชนร่วมกันด าเนินการจัดท าโดยค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่

ปุาไม้ โดยต้องมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้  ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ 

หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ แผนงานและยุทธศาสตร์ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ แผนที่ประกอบโครงการ ผู้เขียนโครงการ ความคิดเห็นของนายก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความคิดเห็นของผูว้่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ก ากับดูแลพื้นที่ 

ผูต้รวจสอบโครงการ ผูเ้สนอโครงการ และผูอ้นุมัตโิครงการ  

ซึ่งโครงการปุาชุมชน คือ แผนแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ของชุมชนในช่วง

ระยะเวลา 10 ปี เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินบริหารจัดการปุาและ

การบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้

ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชุมชน  

หน่วยที่ 14 ประสบการณ์การจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย 

          ตอนที่ 14.1  บทบาทของกรมปุาไม้ในการสง่เสริมการจัดการปุาชุมชน 

          ตอนที่  14.2  การจัดการปุาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมพชื 

          ตอนที่  14.3  การจัดการปุาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชงินเิวศและต้นแบบการเรียนรู้ 

          ตอนที่  14.4  การจัดการปุาชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชนและการใชป้ระโยชน์จากปุา 

ตอนที่  14.1 บทบาทของกรมปุาไม้ในการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 

เรื่องที่ 14.1.1 ความเป็นมาของการจัดการปุาชุมชน 

แนวคิดในการบริหารจัดการปุาในรูปแบบปุาชุมชน มีวิวัฒนาการมาจากการด าเนินงาน

โครงการด้านปุาไม้อย่างมีส่วนร่วมต่างๆ ในอดีต เช่น โครงการหมู่บ้านปุาไม้ เพื่อรวบรวมราษฎรที่

กระจัดกระจายในเขตต้นน้ าล าธารมาอยู่ในพืน้ที่ ซึ่งเหมาะกับการเกษตรในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติที่มี

สภาพเสื่อมโทรม มีการปลูกปุาเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และรักษาปุาที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ 

โครงการปลูกไม้ยืนต้นแบบประชาอาสา โดยปลูกตามโรงเรียน วัด สองข้างทาง ที่สาธารณะประจ า
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หมูบ่้าน ค่ายลูกเสือ หรือสถานที่ราชการ โครงการปลูกไม้ฟืนปุาชุมชน เพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับ

ชุมชนในหมู่บ้าน และตอ่มาในช่วง พ.ศ.2530 กรมปุาไม้ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาปุาชุมชน โดย

ด าเนินการในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน มีการจัดกลุ่มเกษตรกร อบรมกลุ่มเกษตรกรและครู ในพื้นที่

เปูาหมาย สนับสนุนการเพาะกล้าไม้และส่งเสริมให้ปลูกปุาชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ควบคู่ไปกับการด าเนินการโครงการ

ส่งเสริมความร่วมมือด้านปุาไม้ ในท้องที่จังหวัดเปูาหมาย 47 จังหวัด  โดยความช่วยเหลือของ 

UNDP/FAO/SIDA เพื่อให้บริการทางด้านปุาไม้ ให้ชุมชนต่างๆ ที่พึ่งพิงปุา ได้มีความรู้ความเข้าใจใน

การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากปุาอย่างถูกต้อง และกรมปุาไม้ยังได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ

ฟอร์ดในการพัฒนาโครงการน าร่องทางวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง

กรมปุาไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินงาน

ด้านวนศาสตร์บนที่สูงอีกด้วย 

ในปี พ.ศ.2540 กรมปุาไม้ยังท าการส่งเสริมและพัฒนาโครงการปุาชุมชนตลอดมา จนกระทั่ง 

ปี 2542 กรมปุาไม้ได้อาศัยกฎหมายตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

และมาตรา 17 (2) ของพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484 ส่งเสริมให้ชุมชนท าการจัดตั้ง

ปุาชุมชน เป็นผลส าเร็จครั้งแรก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2542 จ านวน 3 โครงการด้วยกัน คือ ปุาชุมชน

เขาราวเทียนทอง หมู่ที่ 10 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  ปุาชุมชนปางขนุน หมู่ที่ 6 ต.นาบ่อค า 

อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  และปุาชุมชนเขาวังเยี่ยม หมูท่ี่ 9 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรมปุาไม้ได้ท าการจัดตั้งปุาชุมชน รวมทั้งสิน้ 10,537 หมู่บ้าน 

รวมพืน้ที่มากกว่า 5.77 ล้านไร่ 

เรื่องที่ 14.1.2 กระบวนการส่งเสริมการจัดตั้งปุาชุมชน 

1.  การจัดท าโครงการปุาชุมชน 

      1.1 การขออนุญาตจัดท าโครงการปุาชุมชน (ปชช.1) 

      1.2 รายงานการตรวจสอบพืน้ที่ตามค าขออนุญาตจัดท าโครงการปุาชุมชน (แบบ ปชช.2) 

      1.3 การเสนอโครงการปุาชุมชน (แบบ ปชช.3) 

2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ ปชช.4)  

เจ้าหน้าที่กรมปุาไม้หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการปุาชุมชน ด าเนินการร่วมกับราษฎร   

ในชุมชน จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ ปชช.4 โดยให้ระบุผลการแบ่งกลุ่มปุาชุมชนตาม    

ที่กรมปุาไมก้ าหนด  

3. การตอ่อายุโครงการปุาชุมชน 

ราษฎรมีความประสงค์ที่จะขอต่ออายุโครงการปุาชุมชนตามแนวทางการจัดท าโครงการ

ปุาชุมชนของกรมปุาไม้ ให้ผู้น าชุมชนยื่นหนังสือร้องขอเพื่อต่ออายุโครงการปุาชุมชน จัดประชุมราษฎร

และมตจิากที่ประชุมราษฎรให้ด าเนินการต่ออายุโครงการปุาชุมชน และน าผลการแบ่งกลุ่มปุาชุมชน
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ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะขอต่ออายุโครงการปุาชุมชนได้เพื่อประกอบการพิจารณาขอต่ออายุโครงการปุาชุมชน 

พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งกรณีการตอ่อายุโครงการปุาชุมชน มี 3 กรณีดว้ยกัน คือ 

     3.1 กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาสาระของโครงการเดิม 

     3.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาสาระของโครงการเดิม 

           3.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่   

4. การสิน้สุดโครงการปุาชุมชน 

     4.1 กรณีครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการนับตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมปุาไม้อนุมัติโครงการ

ปุาชุมชน (แบบ ปชช.3) 

     4.2 กรณีราษฎรในชุมชนนั้นๆ ร้องขอให้ปรับปรุงแก้ไขโครงการปุาชุมชน 

           4.2.1 หนว่ยงานที่รับผดิชอบพิจารณาความเหมาะสม 

           4.2.2 โครงการปุาชุมชนที่ขอต่ออายุใหม ่จะมีระยะเวลาการด าเนินการ 10 ปี  

     4.3 กรณีราษฎรในชุมชนนั้นๆ ขอยกเลิกโครงการ 

     4.4 กรณีหน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยกเลิกโครงการ  

เรื่องที่ 14.1.3  การสนับสนุนการบริหารจัดการปุาชุมชน 

          จากการรวบรวมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุน

จากภาครัฐพบว่า กิจกรรมที่ชุมชนด าเนนิการสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน 

1. กิจกรรมด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

2. กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3. กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน 

4. กิจกรรมด้านการศกึษาถ่ายทอดองค์ความรู้และด้านอื่น ๆ 

 ส าหรับกิจกรรมด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อปุาชุมชนและ

ชุมชนตามความต้องการของชุมชน โดยไม่ผิดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็สามารถด าเนินการได้ 

เชน่ การพัฒนาอาชีพด้านปุาไม้ เป็นต้น 

ตอนที่ 14.2  การจัดการปุาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช 

เรื่องที่ 14.2.1 การจัดการปุาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการปุาชุมชนมีหลายประการขึ้นอยู่กับสภาพภูมิสังคม และ

ความต้องการของชุมชนเป็นหลัก แต่ปุาชุมชนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นบริหารจัดการปุาเพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมใหค้งความอุดมสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ทางอ้อมของชุมชน 

1) ปุาชุมชนบ้านหว้ยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

ปุาชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพาได้รับอนุมัติจัดตั้งปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2552 เนื้อที่ 2,916 ไร่ ลักษณะทั่วไปมีสภาพเป็นปุาผสมระหว่างปุาเต็งรัง  ปุาเบญจพรรณ 
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และปุาดิบแล้ง มีพรรณไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีสัตว์ปุาที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น กระจง สุนัขจิ้งจอก 

กระรอก กระต่าย กระแต บ่าง งู และนกชนิดต่างๆ  ปุาชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา เป็นปุาชุมชนที่มีความ

อุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีความเข้มแข็ง และที่ส าคัญปุาชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพายังมีโปุงนกเปูา ถ้ าอีเกีย 

น้ าตกบะอ่าง สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ การเพิ่มขึ้นของประชากรชาวบ้านห้วยไร่บูรพา ท าให้มีการใช้ประโยชน์จากปุาเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งยังมีการบุกรุกปุา ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของปุาลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ราษฎรมีจิตส านึก

ที่จะอนุรักษ์และปกปูองผนืปุาเอาไว้ให้ลูกหลาน 

ในปี พ.ศ.2552 ได้อนุมัติจัดตั้งปุาชุมชนจากกรมปุาไม้ มีการตั้งคณะกรรมการปุาชุมชน 

มีการออกกฎกติกาในการบริหารจัดการปุาชุมชนร่วมกัน  

มีการด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการปุาชุมชนเป็นการต่อเนื่อง เช่น รณรงค์การปูองกันไฟปุา

อย่างตอ่เนื่อง โดยการตดิปูายประชาสัมพันธ์ปูองกันไฟปุารอบปุาชุมชน และเป็นแกนน าในการดับไฟ

ปุาของเทศบาลต าบลอูบมุง จัดชุดลาดตระเวนตรวจการณ์ในเขตปุาชุมชนจัดชุดอยู่เวรยามประจ า

ด่านตรวจการณ์และอยู่เวรประจ าหอดูไฟอย่างตอ่เนื่อง  

ปุาชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพามีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึงสองพันกว่าไร่ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความ

หลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารหล่อเลี้ยงชาวจังหวัดอุดรธานี เป็นปอดขนาดใหญ่

ของจังหวัดเพื่อฟอกอากาศบริสุทธิ์ และเป็นแหล่งกักเก็บคารบ์อนอีกด้วย  

การใช้ประโยชน์จากปุาชุมชน ชุมชนการก าหนดมีกฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่หวังเพื่อค้าขาย เช่น เก็บหาไม้ล้มขอนนอนไพรเพื่อเป็นไม้ใช้สอย 

ไม้ฟืน ถ่าน และเก็บหาของปุาตามฤดูกาล เชน่ เห็ด ผักหวาน ผลไม้ปุา และแมลงกินได้ เป็นต้น 

2) ปุาชุมชนบ้านพุน้ าร้อน หมูท่ี่ 4 ต.ดา่นช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 

ปุาชุมชนบ้านพุน้ าร้อนได้รับอนุมัติจัดตั้งปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 7 

กรกฎาคม 2547 เนื้อที่ 6,562 ไร่ สภาพปุาสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด  คือ ปุาเบญจพรรณ และ

ปุาดิบชื้น มีความอุดมสมบูรณ์และมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณพื้นที่ปุา

ชุมชน อกีทั้งยังมีพชือาหารและพืชสมุนไพรนานาชนิด รวมถึงแหล่งหินธรรมชาติ (หินรูปเรือ) และถ้ า

ในบริเวณพื้นที่ปุาชุมชนเรียกว่า “ถ้ าหน้าผา” และมีจุดท่องเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ 

อย่างน้ าตกเขาวง” ซึ่งเป็นสถานที่ส าหรับเล่นน้ าพักผอ่นหย่อนใจ จะมีช่วงในฤดูฝนของทุกปี 

การบริหารจัดการปุาชุมชนบ้านพุน้ าร้อนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการบริหารงาน

อย่างมีสว่นร่วม โดยมีคณะกรรมการปุาชุมชนและเจ้าอาวาสวัดพุน้ าร้อนเป็นแกนน า มีกิจกรรมหลัก ๆ 

คือ ชุมชนร่วมกันพัฒนาพื้นที่ปุาและองค์ประกอบของปุาบางพื้นที่ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น

แหลง่ท่องเที่ยวและแหลง่ศึกษาเรียนรู้เชิงนิเวศ การจัดท าปูายประชาสัมพันธ์โครงการปุาชุมชน ปูาย

กฎระเบียบปุาชุมชน และปูายแนวเขตปุาชุมชน ตลอดจนปูายแสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและปูาย

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ มีการเดินลาดตระเวนปุาและร่วมกันเฝูาระวังไฟปุา



๙ 

 
อย่างต่อเนื่อง ร่วมกันจัดท าแนวกันไฟ มีการตั้งกฎและระเบียบของชุมชนในการจัดการทรัพยากรปุาไม้

อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่สมาชิกอย่างยั่งยืน ชุมชนมกีารสรา้งฝายชะลอน้ า การปลูก

ฟื้นฟูปุา การอนุรักษ์พื้นที่ปุาชุมชน  

การใช้ประโยชน์จากปุาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งต้นน้ าของชุมชน สามารถท าการเกษตรได้ 

พ่อแม่ที่ไปหางานท าในเมืองกลับคืนสู่ครอบครัว สร้างความสามัคคีให้ชุมชน  ด้านระบบเศรษฐกิจ 

ชุมชนสามารถด ารงชีวติและสร้างรายได้ใหก้ับครัวเรือน ได้แก่ การเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มัคคุเทศก์น้อย 

การใชป้ระโยชน์พชือาหารและพืชสมุนไพร จากปุาชุมชน ตลอดจนแปรรูปเป็นอาหารต่างๆ เพื่อสร้าง

รายได้และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากปุาชุมชน  และด้านสังคมและวัฒนธรรม ชุมชนได้อนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เชน่ การจัดตัง้พิพธิภัณฑ์ชุมชนวัดพุน้ าร้อน และอนุรักษ์สืบสานกลุ่มทอผ้า

ซึ่งเป็นการทอผ้าของชาวลาวครั่งเรยีกว่า “ผา้ซิ่นตนีจก” 

เรื่องที่ 14.2.2 การจัดการปุาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

 ปุาชุมชนหลายแห่งโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ขอเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชื อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

“งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น”  

1) ปุาชุมชนบ้านหว้ยสะพานสามัคคี หมู ่2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

ปุาชุมชนบ้านหว้ยสะพานสามัคคีได้รับอนุมัติจัดตั้งปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 

11 เมษายน 2554 เนื้อที่ 2,094 ไร่ ปุาชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์

ของชุมชน มีลักษณะเป็นพืน้ที่ราบ เดิมเป็นปุาไม้เบญจพรรณ แตห่ลังจากที่มกีารบุกรุกตัดต้นไม้ใหญ่ 

สภาพปุาจงึเปลี่ยนแปลงไป ต้นไมท้ี่มอียู่ในปัจจุบันจงึเป็นไม้รุ่นสองที่เกิดจากตอไม้และลูกไม้ ปัจจุบัน

มีสภาพเป็นปุาเต็งรัง โดยจ าแนกพื้นที่เป็น 2 ชนิดคือ ปุาธรรมชาติ และปุาปลูก โดยมีการแบ่งพื้นที่

ออกเป็น 3 ช้ัน คือ ปุาช้ันนอกเรียกว่าปุาเพื่อการใช้สอย ปุาช้ันกลางเรียกว่าปุาปลูกเสริม และปุาช้ันใน 

เรียกว่าปุาเพื่อการอนุรักษ์ มีการพัฒนาพื้นที่ปุาชุมชนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านทรัพยากรปุาไม้ 

โดยจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ธนาคารพันธุ์ไม้ ศูนย์การเรียนรู้ฝึกอาชีพ และส่งเสริมให้ เยาวชน

เรียนรู้สามารถเป็นมัคคุเทศนน์้อยน าศกึษาธรรมชาติในปุาชุมชนได้อีกด้วย 

 ปุาชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ตามโครงการ 60 ปุาชุมชน

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่อง

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เนื่องจากมี

ความหลากหลายของจ านวนชนิดพันธุ์พืช อีกทั้งมีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์

หลากหลายกิจกรรม 

ปุาชุมชนบ้านหว้ยสะพานสามัคคีมกีิจกรรมหลักๆ ดังนี้  การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช โดยคณะกรรมการปุาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กิจกรรมการปูองกันดูแลรักษาปุา 



๑๐ 

 
โดยคณะกรรมการปุาชุมชนและกลุ่ม รสทป.ห้วยสะพานสามัคคี ออกลาดตระเวนดูแลพืน้ที่ปุาชุมชน   

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เรื่องปุาชุมชน ศกึษาดูงานด้านการบริหารจัดการของชุมชนอย่างตอ่เนื่อง

จนถึงปัจจุบัน โดยได้นอ้มน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการปุา

และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน น าวัตถุดิบในปุา เช่น ตอไม้ประดิษฐ์ น าพืชอาหารปุาในปุาชุมชนมาบริโภค

และจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว  

การใช้ประโยชน์จากปุาชุมชนเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา และ

รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน เป็นห้องเรียน แหล่งศึกษาเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติของนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งอาหารเพื่อการยังชีพและแหล่งไม้ใช้สอยในครัวเรือน เป็น

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน และเพื่อเพิ่ม

รายได้ให้กับชุมชน 

2) ปุาชุมชนบ้านหัวบึง หมู ่9 ต.ทรายมูล อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 

ปุาชุมชนบ้านหัวบึงได้รับอนุมัตจิัดตั้งปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 

2556 เนื้อที่ 88 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นดินร่วนปนทราย สภาพปุาเป็นปุาเต็งรัง  มีศาลปูุตา

เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะบูชา เป็นศูนย์

รวมใจของคนในชุมชนให้ช่วยกันดูแลรักษาปุา มีบ่อน้ าพระแม่ธรณีที่เกิดขึ้นกลางปุาชุมชนแห่งนี้

มาแล้วกว่า 100 ปีแล้ว เป็นบ่อน้ าตามธรรมชาติที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ มีน้ าผุดตลอดปี 

เป็นแหล่งน้ าที่ใช้ทั้งการบริโภคและการเกษตรกรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ตามโครงการ 60 

ปุาชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช

กุมาร ีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 

ปุาชุมชนบ้านหัวบึงเกิดขึ้นจากความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านจึงนับถือและให้ความ

ร่วมมือในการอนุรักษ์ หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน การบริหารจัดการปุาชุมชน

ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการปุาชุมชน ซึ่งมีความเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยได้

ด าเนนิการกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ปุาชุมชนบ้านหัวบึงและชุมชนได้ร่วมกันด าเนินการกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมด้านการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน เช่น ท าแนวกันไฟ  ฝังหลักแนวเขต  กิจกรรม

ด้านการศึกษาและเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้  กิจกรรมด้านการบ ารุง

และฟื้นฟูปุาชุมชน เช่น ปลูกเสริมปุาเดิมในพื้นที่ปุาเสื่อมโทรม และมีการตั้งกฎระเบียบในการรักษา

ปุาร่วมกัน  

การใชป้ระโยชน์จากปุาชุมชนบ้านหัวบึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ส าหรับนักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป  เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน  เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน เป็น

แหล่งศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ส าหรับประชาชนทั่วไป  เป็นแหล่งของปุา สมุนไพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศเพื่อการเรยีนรู้วิถีชีวติของชุมชนกับการพึ่งพิงปุา 



๑๑ 

 
ตอนที่ 14.3 การจัดการปุาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนเิวศ และต้นแบบการเรียนรู้ 

เรื่องที่ 14.3.1 การจัดการปุาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชงินเิวศ 

1) ปุาชุมชนบ้านถ้ าผ้ึง หมู่ที่ 5 ต.ยวน อ.พนม จ.สุราษฎรธ์านี 

 ปุาชุมชนบ้านถ้ าผึ้งได้รับอนุมัติจัดตั้งปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 16 

กันยายน 2550 เนื้อที่ 1,469 ไร่ บ้านถ้ าผึ้งเป็นหมู่บ้านท่ามกลางปุาธรรมชาติรายล้อมด้วยภูเขา

หินปูน ลักษณะพื้นที่แปลงที่ 1 เป็นที่ราบสลับด้วยเนินเขา ลักษณะเป็นปุาดิบชื้นมีต้นไม้ขนาดใหญ่ 

ขนาดเส้นรอบวง 200 เซนติเมตรขึ้นไป มากกว่า 50 ต้น เป็นปุาต้นน้ าของคลองคุย แปลงที่ 2 

ลักษณะปุาเป็นแบบทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีการปลูกเสริมและปรับปรุงภูมิทัศนเ์ป็นแหล่งท่องเที่ยว  

 ปุาชุมชนบ้านถ้ าผ้ึงยังคงรักษาสภาพเป็นปุาธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ มีลักษณะที่พิเศษและ

จุดเด่นหลายอย่าง เช่น บึงมหัศจรรย์น้ าดันทรายดูด ปุาต้นน้ า น้ าผุด ถ้ าน้ าลอด ถ้ าผึ้ง น้ าตกธาร

พฤกษา เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้

จากกิจกรรมการท่องเที่ยวใหก้ับชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 บ้านถ้ าผึ้งให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ในชุมชน การใช้ประโยชน์จากปุา 

ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าไม่เป็นการท าลายหรือสร้างความเสียหาย การใช้ทรัพยากรจะบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในปุาชุมชนบ้านถ้ าผึ้ง โดยมีศูนย์การเรียนรู้ปุาชุมชนบ้านถ้ าผึ้ง 

ให้บริการข้อมูล การพัฒนารูปแบบผลิตผลจากปุา เพื่อน ามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ มี

มัคคุเทศก์ซึ่งเป็นเยาวชน มีการจัดการบริการที่พักในลักษณะโฮมสเตย์ ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ

และบทลงโทษ ที่มาจากฉันทามติร่วมกัน ราษฎรทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันปลูกปุาในพื้นที่เสื่อมโทรม 

ส่งเสริมใหร้าษฎรปลูกต้นไม้เพื่อใช้สอยในพืน้ที่ของตนเอง จัดให้มีการลาดตระเวนปุาอย่างน้อยเดือนละ 

2 ครั้ง มกีารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในปุาชุมชนมกีารจัดที่พัก เชน่ โฮมสเตย์ มกีารบริการอาหาร  

   ปุาชุมชนบ้านถ้ าผึ้งยังเป็นต้นน้ าของคลองคุย ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญส าหรับชุมชน

บ้านถ้ าผึ้งและชุมชนใกล้เคียง เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค ปุาชุมชนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งอาหาร

ของชุมชนที่สามารถเข้ามาเก็บหาของปุาเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและมีเหลือไปจ าหน่ายสร้าง

รายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย 

2) ปุาชุมชนบ้านต่อแพ หมู่ 1 ต.แมเ่งา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

 ปุาชุมชนบ้านต่อแพได้รับอนุมัติจัดตั้งปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 20 

ตุลาคม 2557 เนื้อที่ 1,770 ไร่ ปุาชุมชนบ้านต่อแพมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ลักษณะ

สภาพปุามีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก และมีความหนาแน่นสูง เป็นปุาเต็ง

รังผสมปุาเบญจพรรณ ผลัดใบในช่วงฤดูร้อน พรรณไม้เด่นในพืน้ที่ได้แก่ สัก แดง เต็ง รัง พลวง  

 จากการที่ชุมชนร่วมแรงร่วมใจในการบริหารจัดการปุาชุมชนบ้านต่อแพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เป็นเขตปลอดไฟปุา ท าให้ปุามีความอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นไปด้วยพืชพรรณไม้ปุาหลากหลายชนิด 



๑๒ 

 
นอกจากนั้นยังมีดอยคูเวียง เป็นชุมชนโบราณที่เป็นที่ตั้งของชุมชนมาแต่เดิมเป็นสถานที่ที่ชาวบ้าน

เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีใครกล้าท าลาย ชาวบ้านจะขึ้นมาท าบุญปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ าทุกปี 

มีลักษณะเป็นเนินเขาทอดยาวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันตกเฉียงใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 

100 ไร่ สว่นบนสุดเป็นเนินกว้าง มีหนองน้ าขนาดใหญ่ มีน้ าขังตลอดปี  

รางวัลปุาชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ  รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี โครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2558 ปุาชุมชนบ้านต่อแพมี

กิจกรรมการจัดท าแผนชุมชน ก าหนดกฎระเบียบหมู่บ้าน การบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวปุา

ชุมชนบ้านต่อแพ จัดน าเที่ยววัดต่อแพ ซึ่งเป็นสถานที่สืบทอดวัฒนธรรมชุมชน เป็นการจัดตั้งศูนย์เฝูา

ระวังปูองกันไฟปุาและหมอกควันในระดับหมูบ่้าน การจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร

ปุาไม้ 

 ประโยชน์ของการบริหารจัดการปุาชุมชนบ้านต่อแพเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้น เป็นการ

สร้างรายได้ให้ชุมชน และน าเงินรายได้บางส่วนคืนกลับมาบริหารจัดการปุาชุมชน เป็นการอนุรักษ์

ทรัพยากรปุาไม้ในปุาชุมชน เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติในปุาชุมชน เก็บหาของปุา พืชสมุนไพร และ

เห็ดต่างๆ น าไปเป็นยาสมุนไพร และอาหารในชีวิตประจ าวัน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความรู้การท าปุ๋ยหมัก จากเศษหญ้า กากข้าวโพด ฝายชะลอน้ า  ช่วยลดการ

พังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ า เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่พื้นที่  การ

จัดการปุาชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานในการ

บริหารจัดการปุาชุมชนปุาชุมชนบางแหง่  

เรื่อง 14.3.2 การจัดการปุาชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ 

1) ปุาชุมชนบ้านไทรเอน หมู่ที่ 8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 

ชุมชนบ้านไทรเอนได้รับอนุมัตจิัดตัง้ปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 

2552 เนื้อที่ 827 ไร่ ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ลาดชันเชิงเขา สภาพปุาเป็นปุาดิบแล้ง มีความอุดมสมบูรณ์

และความหลากหลายของพันธุ์ไม้ปุาต่างๆ และมีสัตว์ตา่งๆ อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ปุาผืนนี้ และพันธุ์ไม้

ดั้งเดิมที่พบ ได้แก่ มะค่าโมง ประดู่ปุา กระบก ตะแบก จุดเด่นของปุาชุมชนบ้านไทรเอน เป็นชุมชน

ที่มสี่วนรว่มในการดูแลและใช้ทรัพยากร ผลผลิตจากปุาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการอนุรักษ์

จัดการ ฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ราษฎรในชุมชนมีการใช้พื้นที่ท ากิน โดยยึดตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพึ่งพาตนเอง และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รางวัลดีเด่นด้านน้อมน า

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาปุาชุมชน โครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2560  

ชุมชนบ้านไทรเอนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ จึงได้น้อมน าเอา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการจัดบริหารจัดการปุาชุมชน รวมทั้ง

ปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน โดยแบ่ง กลุ่มที่ 1 ปรัชญา แนวคิด กลุ่มที่ 2 ปัจจัยการผลิต กลุ่มที่ 3 



๑๓ 

 
พลังงานทางเลอืก กลุ่มที่ 4 ปลูกปุา 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้าง

เครือขา่ยปุาชุมชน ศูนย์การเรียนรูด้้านการนอ้มน าศาสตร์พระราชา สูก่ารพัฒนาปุาชุมชนอย่างยั่งยืน 

โดยมีแปลงสาธิตกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกปุา 3 อย่าง 

ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรปุาไม้ที่จากปุาชุมชน 

เป็นแหล่งต้นน้ าของชุมชนและต าบลสองสลึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

2) ปุาชุมชนปุาโนนใหญ่ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 

ชุมชนปุาโนนใหญ่ได้รับอนุมัติจัดตั้งปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2548 เนื้อที่ 474 ไร่ ปุาชุมชนปุาโนนใหญ่อยู่ในบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นเนินสูง รอบปุาเป็น

พื้นที่ลุ่มท านา และหนองน้ าสาธารณประโยชน์ของชุมชน ต่อด้วยพื้นที่ตั้งหมู่บ้าน ลักษณะปุาชุมชน

โนนใหญ่จัดเป็นปุา ประเภทไม้ผลัดใบหรอืปุาผสม 

 ชุมชนปุาโนนใหญ่ที่จัดเป็นปุาเบญจพรรณ ยังคงความสมบูรณ์ ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ มากมาย เช่น มีแหล่งพืชพันธุ์ต่างๆ ไม่ต่ ากว่า 500-600 ชนิด มีสัตว์ปีก

มากกว่า 60 ชนิด สัตว์เลือ้ยคลาน มากกว่า 50 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มากกว่า 10 ชนิด  

 ชุมชนปุาโนนใหญ่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ในการบริหารจัดการ โดยการอนุรักษ์ปุาชุมชน

ปุาโนนใหญ่ 12 หมู่บ้าน รอบปุาโนนใหญ่ จะแบ่งเขตการดูแลรักษาปุาของแต่ละชุมชน โดยจะ

เลือกตั้งคณะกรรมการปุาชุมชนประจ าหมู่บ้าน บ้านละ 12 คน กฎระเบียบการอนุรักษ์ปุาโนนใหญ่  

ชุมชนรอบปุาโนนใหญ่ยังคงรักษาการแบ่งปันตามวัฒนธรรมชุมชน เพียงแต่ท าการประชาสัมพันธ์ให้

ชุมชนต่างถิ่นรูก้ฎระเบียบของการใชป้ระโยชน์ และดูแลควบคุมไม่ให้ฝุาฝนืกฎระเบียบ  

 ชุมชนปุาโนนใหญ่เป็นปุาเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

จึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาธรรมชาติของเยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็น

ห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ ระบบนิเวศ ชีวิตสัตว์และแมลง สมุนไพรต่าง ๆ เป็น

แหลง่วัตถุดิบเพื่อการหัตถกรรม เป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญของหมู่บ้าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรของคนและสัตว์ มีความหลากหลายของชนิดพชื  

ตอนที่ 14.4 การจัดการปุาชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชน และการใช้ประโยชน์จากปุา 

เรื่องที่ 14.4.1 การจัดการปุาชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชน 

1) ปุาชุมชนบ้านกุดดุก หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 

 ชุมชนบ้านกุดดุกได้รับอนุมัติจัดตั้งปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 

2543 เนือ้ที่ 188 ไร่ บ้านกุดดุก สภาพปุาเป็นปุาเต็งรัง มคีวามหนาแน่นประมาณ 90 เปอร์เซ็น

ของพื้นที่ พันธุ์ไม้บริเวณปุาชุมชนบ้านกุดดุกมีพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น ตน้เหลื่อม ต้นสะเดาช้าง ตน้ไซ

เด็น เป็นแหล่งอาหารของชุมชนเป็น “ปุาชุมชนที่กินได้ทุกตารางนิว้” เพราะจากผลการส ารวจพื้นที่

ปุาพบชนิดพันธุ์ไม้และของปุามากกว่า 360 ชนิด ซึ่งร้อยละ 80 เป็นไม้ผล พืชอาหารและสมุนไพร 



๑๔ 

 
ชุมชนมคีวามเข้มแข็งอาศัยวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเชื่อมาบูรณาการในการดูแลรักษาปุา รางวัล

ดีเด่นดา้นปุาชุมชน แหลง่อาหารสมบูรณ์ โครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2552 

ชุมชนบ้านกุดดุกนั้นโดยชาวบ้านให้การเคารพและรู้จักกฎของหมู่บ้านที่บอกสืบทอดกันมา

ตั้งแต่อดีตเรื่องห้ามตัดไม้ในเขตดอนเจ้าปูุ ส าหรับอาหารธรรมชาติต่างๆ นั้นชาวบ้านสามารถหาเก็บได้ 

ซึ่งส่วนมากชาวบ้านจะบอกกล่าวเจ้าปูุก่อน เชน่  

การใช้ประโยชน์จากปุาชุมชนส่วนใหญ่จะใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ พืชสมุนไพร

ต่างๆ มีปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไป และยังเป็นเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญ

ของชุมชน เป็นธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) เป็นแหล่งเก็บหาของปุาของคนในชุมชน  ยังเป็น

แหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพร มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรรักษาโรค 

พืชผักธรรมชาติ เชน่ พชืที่เก็บส่วนดอกและตน้บริโภค เชน่ ดอกกระเจียว หนอ่ไม้ อีกทั้งยังมีแมงและ

แมลงมาก ที่สามารถจับเป็นอาหารได้ เชน่ แมงจนิูน จโิปุม และไข่มดแดง     

2) ปุาชุมชนบ้านคลองหว้ยหวาย หมู่ที่ 21 ต.แม่เปิน อ.แมเ่ปิน จ.นครสวรรค์ 

 ชุมชนบ้านคลองห้วยหวายได้รับอนุมัติจัดตั้งปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 7 

กุมภาพันธ์ 2551 เนื้อที่ 2,421 ไร่ พืน้ที่ปุาชุมชนบ้านคลองห้วยหวายตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแหง่ชาติ

ปุาแม่วงก์-แม่เปิน มีลักษณะเป็นพืน้ที่ราบ มีความลาดชันเล็กน้อยมีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 

150-300 เมตร สังคมพืชเป็นปุาเต็งรังและปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรังเป็นปุาค่อนข้างโปร่ง ต้นไม้ขึ้นหา่งๆ  

ชุมชนได้ด าเนินการส ารวจจัดท าแนวเขตปุาและการตั้งกฎกติกาที่ชัดเจน และด าเนินกิจกรรม

ในปุาชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี การท าแนวเขต แนวปูองกันไฟปุา การลาดตระเวนปุา การตั้ง

จุดสกัด การบวชปุา การเข้าร่วมเครือข่าย รสทป.  การจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ ด้านการรักษาปุา ด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุา ด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ด้านอ านวยการและอื่นๆ  

 ชุมชนบ้านคลองห้วยหวายมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผัก ไม้กินได้ เห็ดต่างๆ มากมาย จึง

เป็นเสมือนคลังอาหารและยาขนาดใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์จากปุาด้านการท่องเที่ยวและ

การศึกษา ได้จัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 2.1 กิโลเมตร ศูนย์เรียนรู้ 11 จุด ซึ่งมีเยาวชน 

นักเรียน นักศึกษา และผูส้นใจเข้ามาศกึษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

เรื่องที่ 14.4.2 การจัดการปุาชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ดา้นน้ าและพลังงาน 

1) ปุาชุมชนบ้านแมก่ึ้ดหลวง ต.แม่กาสา อ.แมส่อด จ.ตาก 

 ชุมชนบ้านแม่กึด้หลวงได้รับอนุมัตจิัดตั้งปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม ้เมื่อวันที่ 26 

พฤศจกิายน 2546 เนื้อที่ 875 ไร่ ปุาชุมชนแม่กึด้หลวงเป็นภูเขาสูงชันสลับล าหว้ย บริเวณหว้ยหุบ

เขาเป็นปุาดิบชื้น บริเวณสันเขาเป็นปุาเบญจพรรณ  



๑๕ 

 
ปุาชุมชนแม่กึ้ดหลวง เกิดขึ้นได้จากแนวคิดของท่านพระครูบากัญไชย เกจิอาจารย์ชื่อดัง 

เทพเจ้าแหง่ลุ่มน้ าเมย อดีตเจ้าอาวาสวัดมาตานุสรณ์ “ปุาพื้นสุดท้าย เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยง

คนแม่กึ้ดหลวง”  จะมีการท าพิธีสืบชะตาปุา ซึ่งเป็นประเพณีที่ชุมชนท าขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้

ร่วมกันสรา้งจิตส านึกให้เกิดการร่วมแรงรว่มใจของคนแมก่ึ้ดหลวง  

แนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ปุาของชุมชน จะใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 4 ด้าน คือ การปูองกัน 

การใช้ประโยชน์ การบ ารุงรักษา และการฟื้นฟูสภาพปุา กิจกรรมที่มีความโดดเด่น เช่น การจัดการ

ดูแลรักษาปุาต้นน้ าเพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี พิธีสืบชะตาปุาเป็นประเพณีสืบชะตาปุาที่ปุาชุมชนบ้าน

แม่กื้ดหลวง การบริหารจัดการน้ าในลักษณะประปาภูเขาให้กับคนในชุมชน โดยน าผลตอบแทนที่ได้รับ

น ามาเป็นกองทุนในการบริหารจัดการปุาชุมชนต่อไป 

 เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร เป็นห้องเรียน แหล่งศึกษาธรรมชาติของนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน เป็นแหล่ง

อาหารให้กับคนในชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง 

2) ปุาชุมชนบ้านสามขา หมู่ 6 ต.หัวเสือ อ.แมท่ะ จ.ล าปาง 

ชุมชนบ้านสามขาได้รับอนุมัติจัดตั้งปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 12 

พฤษภาคม 2553 เนื้อที่ 7,000 ไร่ ลักษณะปุาชุมชนบ้านสามขาจัดเป็นปุาประเภทไม้ผลัดใบ คือ 

ปุาเบญจพรรณปุาชนิดนี้มอียู่ โดยทั่วไปเป็นปุาโปร่ง พื้นที่ส่วนใหญ่มคีวามลาดชัน  

 ปุาชุมชนบ้านสามขาอยู่ในบริเวณพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาล้อมรอบด้วยภูเขาสูง มีล าน้ าแม่จาง

อันเป็นแม่น้ าส าคัญของอ าเภอแม่ทะ ไหลผ่านกึ่งกลางพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 3 โซน คือ  โซน ก) เป็น

ปุาอนุรักษ์ในพืน้ที่ปุาต้นน้ า  

 ชุมชนบ้านสามขาเป็นหมูบ่้านต้นแบบของการจัดการทรัพยากรน้ า โดยเฉพาะในเรื่องการท า

ฝายชะลอน้ าและดักตะกอนและพลังงานไฟฟูาพลังน้ า การรักษาปุาของคนต้นน้ า เพื่อให้คนปลายน้ า

ได้มีน้ าสะอาดใช้ ปุาชุมชนบ้านสามขามีแนวทางในการบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรปุาไม้ 

ดังนี้ ก าหนดพื้นที่ปุา 3 โซน โซน ก) เป็นปุาอนุรักษ์ในพื้นที่ปุาต้น โซน ข) เป็นปุาที่อนุญาตให้ใช้ไม้

ใช้สอยได้ตามความเหมาะสม โซน ค) เป็นปุาหัวไร่ปลายนา ชุมชนใช้ไม้ท าฟืน การบริหารจัดการ 

พลังงานจากน้ าเพื่อการใช้น้ าอย่างคุ้มค่า การท าแนวกันไฟ พร้อมชุดตรวจเวรยามในการดับไฟปุา 

การบริหารจัดการปุาชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการปุาชุมชน มีกฎระเบียบ ในเขตอนุรักษ์ห้าม

ตัดไม้ทุกชนิด จัดระบบเหมืองฝายที่กลายเป็นต้นแบบให้กับชุมชนหลายแห่ง มีการก าหนดกฎกติกา

ในการใช้น้ า มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนอื่นที่มาศึกษาดูงานปุาชุมชนบ้านสามขาเป็นปุาชุมชนที่มี

ความอุดมสมบูรณ์ 

 ประโยชน์จากปุาชุมชนบ้านสามขาเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ สามารถบริหารจัดการ

รูปแบบการใช้ประโยชน์โดยการพัฒนาเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟูาพลังน้ าให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริม

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน เป็นแหล่งอาหารเพื่อการยังชีพและเป็นแหล่งสมุนไพรของคนใน



๑๖ 

 
ชุมชน เป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อการหัตถกรรม เช่น  เครื่องจักรสานต่าง ๆ  เป็นการสร้างรายได้ในระดับ

ครัวเรือน เป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญของหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร เป็น

แหลง่ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ เป็นสถานที่ศกึษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้บุคคลทั่วไป

เกิดการเรยีนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ใช้เป็นต าราเอกสารการสอนในชุดวิชาการปุาไม้ชุมชน สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร

และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

2) ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการปุาชุมชนในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น 

3) เป็นข้อมูลปุาชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จสามารถขยายผลไปยังปุาชุมชนอื่น ๆ ได้ 

4) ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนของเจา้หนา้ที่กรมปุาไม้  

5) เป็นการสรา้งความรูค้วามเข้าใจในงานด้านปุาชุมชนให้กับประชาชนทั่วไป 


