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ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

กรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้เชิงพืน้ที่แบบมีส่วนร่วม 

เพ่ือการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยัง่ยืน 

1.  หลกัการและเหตุผล 
 

  ตามแนวทางพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ปลูกป่าในใจคน     

"เจา้หนา้ท่ีป่าไมค้วรจะปลูกตน้ไมล้งในใจคนเสียก่อน     แลว้คนเหล่านั้นก็จะพากนัปลูกตน้ไมล้ง

บนแผน่ดิน        และรักษาตน้ไมด้ว้ยตนเอง"    

                        “ ป่า 3 อยา่ง ” น้ีซ่ึงมีประโยชน์ 4 อยา่ง  ซ่ึงประโยชน์ท่ี 4 น้ีสาํคญัคือ รักษา  อนุรักษ์

ดินและตน้นํ้าลาํธาร ชาวบา้นเขาจะรักษาใหเ้ราดว้ย  

  “ป่า 3 อย่าง” ให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์และได้ใช้ประโยชน์ เขาก็จะรักษา

ประโยชน์ เขาจะไม่ทาํลาย และใครมาทาํลาย เขาก็ปกป้อง  

  “หมู่บา้นป่าไม ้(แผนใหม่)” ยงัอยูใ่นปกครองของกรมป่าไม ้ให้เขาทาํดว้ยความร่า

เริงใจเพราะเขารู้วา่ตรงนั้นเขาทาํได ้โดยไม่ถูกขบัไล่ แลว้ก็ไม่ตอ้ง “ถูกปลูกตน้ไมใ้ส่” ในท่ีนา

ของตนเอง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช)   

  “หมู่บา้นป่าไม ้(แผนใหม่)” คือทาํท่ีทาํกินให้เขาแลว้ ก็หาทรัพยากรนํ้ าให้เขา ซ่ึง

ไม่ยากนกั หาไดท้ั้งนั้น บางแห่งอาจตอ้งลงทุนมากหน่อย แต่ไม่ยากนกั หาไดท้ั้งนั้น แมดิ้นอาจจะ

ไม่ค่อยดีนกั เราสามารถพฒันาดินนั้นข้ึนมาดว้ยราคาท่ีจะถูกกวา่ท่ีจะตอ้งไปปลูกตน้ไมใ้หม่ในท่ี

ชาวบา้นไปตดั แล้วต้องไล่พวกนั้น หรือจบัใส่คุก แลว้ตอ้งเอาขา้วมาเล้ียงเขา อนัน้ีจะแพงกว่า 

ฉะนั้นถา้ตรงไหนสามารถท่ีจะทาํกินไดก้็ใหเ้ขาทาํกิน สนบัสนุนการปลูกบา้น สนบัสนุนสวสัดิการ

บา้ง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช)   

  “หมู่บา้นป่าไม ้(แผนใหม่)” น้ีเราสร้างหมู่บา้นให้เขาอยู่และให้เขาปลูกผกัปลูก

ขา้ว ปลูกอะไรให้พออยูพ่อกินไม่ตอ้งร่ํารวยนกั  แลว้เราสร้างสถานีไวไ้ม่ห่างไม่ไกลจากท่ีนั้น  ใน

บริเวณเดียวกนั เป็นแปลงหน่ึงของป่าไมห้รือของหน่วยงาน  ปลูกส่ิงท่ีจะทาํรายได้ดี  ปลูกส่ิงท่ี

อาจจะยากสักหน่อยแต่มีรายไดดี้ เพราะว่าจะตอ้งเอาใจใส่มากข้ึน เช่น ให้ปลูกดอกไมห้รือพนัธ์ุ

ดอกไมท่ี้จะทาํเป็นสินคา้ดีทีเดียว แลว้ทาํไม่รู้ไม่ช้ี  ชาวบา้นมาดู “เออ้! มนัดีน่ีขายไดเ้ท่าไร” (ขาย

ไดเ้ป็นพนัหลายพนับาท)   “ขอหน่อยไดไ้หม”เราก็บอกวา่ “ไดซ่ี้ ตอ้งมาทาํเอง” 

เขาก็มาเราก็ส่งเสริม โดยแนะนาํให้เขาทาํ เราไม่ตอ้งจา้งเขา เขาทาํเอง เม่ือได้ผลผลิตแล้ว เราก็

พยายามช่วยดา้นตลาดใหเ้ขาหรือเขาทาํเองก็ได ้รายไดก้็มากข้ึน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และ

พนัธ์ุพืช)   
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                            หมู่บา้นป่าไมแ้ผนใหม่ใชแ้นวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี หลกัคิด มี

ความความรู้ มีคุณคุณธรรม  เหมาะสมกบัฐานะ  และกาํลงัตนเอง  หลกัทาํ  โดยใชบ้นัได  9  ขั้น  

ไดแ้ก่ มีอาหารกิน ,มีท่ีอยูอ่าศยั  ,มีของใชส่้วนตวัและครัวเรือนท่ีจาํเป็น  ,มีส่ิงแวดลอ้มไดรั้บระดบั

บา้นท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูและจนมีความสะอาดและไร้มลพิษ   ,ทาํบุญ  ,ทาํทาน  ,เก็บรักษา  ,นาํไปขาย

มีรายได้  และสามารถสร้างเครือข่าย   (โดยมีภูมิคุ้มกัน ให้เกิดความย ัง่ยืนไปชั่วลูกชั่วหลาน) 

(สถาบนัเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ,2557) 

                           หมู่บา้นป่าไมแ้ผนใหม่ใชแ้นวทางระบบวนเกษตร (ปลูกป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4  

ประการ และ ปลูกป่าผสมผสาน 5 เรือนยอด)  ,กสิกรรมธรรมชาติ  สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  ให้

สามารถพึ่งพาตนเองได ้ (สถาบนัเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ,2557) 
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                        ท่ีมา :สถาบนัเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ,2557 

 

                         เป็นการจดัการระบบนิเวศลุ่มนํ้า(ดิน นํ้า ป่า และคน) แบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้

ประโยชน์ท่ีสมดุล และย ัง่ยนื  ในพื้นท่ีรับผดิชอบ  (ระบบวนเกษตร ปลูกป่า ๓ อยา่ง  ประโยชน์ ๔ 

ประการกสิกรรมธรรมชาติ  สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได)้ 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ท่ีมา :สถาบนัเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ,2557 
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                           “สทก.” “สิทธิทาํกิน” น้ีถา้ให้เป็นตวับุคคล เขาก็เอาไปขาย จึงนึกวา่จะตอ้งทาํ

ใหเ้ป็นของหมู่บา้น หรือกลุ่มท่ีหมู่บา้น เป็นหมู่บา้นสหกรณ์ มีหวัหนา้ มีกรรมการ  แลว้ก็มีองคก์าร

หน่วยหน่ึงหน่วยใด  เขา้ไปช่วย.....ใหก้าํหนดเขตหมู่บา้นนั้นๆ เขตท่ีทาํกิน รวมทั้งเขตป่าไมใ้ชส้อย

ดว้ย ใหก้าํหนดอยา่งนั้นใหอ้ยูใ่นควบคุม (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช)   

           “สทก.”  นั้นขายไม่ได ้ เพราะถา้บุคคลใดไม่อยูท่ี่นั้นก็ไม่มีสิทธิ ถา้ไม่ไดท้าํกินก็ไม่มี

สิทธิทาํกิน  เรียกวา่เป็นสิทธิของหมู่บา้นหรือกรรมการหมู่บา้น  ตั้งตวัข้ึนมาได ้ ถา้มีกฎหมายข้ึนมา

รองรับ  ก็เป็นของหมู่บา้นสหกรณ์หรือกลุ่ม เขาก็เป็นเจา้ของร่วม  แล้วต่อไปกรรมการกลุ่มหรือ

กรรมการสหกรณ์นั้นก็จะทาํใบจาํลองจาก  สทก. ของหมู่บา้นนั้นเป็นรายบุคคลให้คลา้ยโฉนดหรือ  

น.ส.3  ให้แต่ละคนท่ีทาํกินตรงนั้นๆ ทาํแผนท่ีให้ดูดว้ย  คร้ังแรก ยงัคงเป็นป่าสงวนบริหารอยู่ใน

กฎเกณฑ์ของป่าสงวนและป่าไมใ้ห้สิทธิทาํกินต่อไป  เม่ือโครงการขยายดีข้ึนแลว้  หมายความว่า

ตรงไหนท่ีทาํนาไวก้็จาํแนกออกมาเป็นท่ีนา  ตรงไหนทาํไร่ไดก้็จาํแนกออกเป็นท่ีทาํไร่  ตรงไหนท่ี

ควรปลูกป่า 3 อย่าง ชนิดใดก็จาํแนกเป็น  “ป่า 3 อย่าง” ชนิดนั้น  และส่วนไหนจะตอ้งเป็นท่ีทาํ

ทรัพยากรนํ้า ซ่ึงบางทีก็ตอ้งเขา้ไปอยูก่บัป่าสงวนเหมือนกนั คือ ทาํเข่ือนอยูข่า้งนอกป่าสงวนแต่จะ

ท่วมเขา้ไปป่าสงวนก็ตอ้งถือวา่อยูใ่นเขต สทก. เหมือนกนั(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุ

พืช)    

        “หมู่บา้นป่าไม ้(แผนใหม่)”ให้ประชาชนอยูไ่ด ้และในท่ีสุดก็เป็นการรักษาป่าไมใ้ห้ดี 

เป็นการรักษาตน้นํ้ าลาํธารให้ดี และทาํให้เพิ่มท่ีทาํกิน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีตามเป้าหมาย (กรม

อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช)   

                      หมู่บา้นป่าไมแ้ผนใหม่ยงัใช้แนวทางตามพระราชดาํริไปขยายผลดาํเนินการในพื้นท่ี

รับผดิชอบ ดงัน้ี 

                        พระราชดาํริสมเด็จย่าให้แนวทางปลูกป่าตามตาํราแม่ฟ้าหลวง  โดยพระองคฯ์ทรง

กงัวลพระหฤทยัวา่ หากยึดท่ีดินชาวบา้นมาปลูกป่าแลว้เขาจะเอาอะไรกินและมีรับสั่งวา่        “ ทาํ

อย่างไรไม่ให้ชาวบา้นเดือดร้อน”  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯจึงเกิดความคิดเร่ือง การปลูกป่าเศรษฐกิจ    

“ปลูกป่า” คือ การฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมให้อุดมสมบูรณ์ใหม่อีกคร้ัง ส่วน “ปลูกคน”นั้น

ครอบคลุมความหมายหลายมิติ ประการแรก คือ การสร้างโอกาสในการพฒันาคุณภาพชีวิตให้กบั

คนยากจนและขาดโอกาส    

                         พระราชดาํริสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงค์จะให้

คนอยูร่่วมกบัป่า ไดอ้ยา่งพึ่งพาอาศยักนันั้น กบัทั้งความห่วงใยท่ีทรงมีต่อพสกนิกร ไม่ตอ้งการให้

พสกนิกรของพระองคต์อ้งเกิดความทุกขย์ากลาํบากเพราะความแหง้แลง้ อนัเกิดจากทรัพยากรป่าไม้

ถูกทาํลาย ดงัเราจะไดเ้ห็นวา่พระองคท์่านทรงมีพระราชดาํรัสเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยูเ่สมอ และกบัการท่ี

ทุกคนไดท้ราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่  ป่าไมใ้หน้ํ้าใหชี้วติ  พระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี ให้สร้างป่า สร้างรายได ้ พระองค์ฯทรงห่วงใยราษฎรบนพื้นท่ีสูงท่ีเป็นพื้นท่ีป่าตน้
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นํ้ าลาํธาร แต่เน่ืองจากปัจจุบนัสภาพป่าตน้นํ้ าลาํธารถูกบุกรุกทาํลาย ส่งผลกระทบต่อชีวิตความ

เป็นอยู ่จึงพระราชทานแนวทางการพฒันา การฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ า โดยการปลูกไมห้ลายๆระดบัหลายๆ

ชนิด ทั้งไมเ้รือนยอดสูง ลดหลัน่กนัลงมา ให้มีความเป็นป่า ปลูกป่าร่วมกบัพืชเศรษฐกิจ เพื่อให้

ชาวบา้นสามารถสร้างรายได ้และทาํใหมี้ป่าไมเ้พิ่มมากข้ึนอีกทางหน่ึง  เป็นโครงการฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ า

ลาํธารในลกัษณะผสมผสาน กิจกรรมปลูกไมป่้าเป็นไมป้ระธานและปลูกไมเ้ศรษฐกิจเป็นพืชควบ

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าและช่วยชาวบา้นใหมี้รายไดจ้ากพืชควบอยา่งเก้ือกูล 

                           การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้บบมีส่วนร่วมเพื่อการใชป้ระโยชน์ท่ีสมดุล

และย ัง่ยนื      ไดเ้ป็นการสนบัสนุนการจดัทรัพยากรธรรมชาติ  (Natural  Resources Management  - 

NRM)  มุ่งท่ีจะส่งเสริมการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพและความเป็นอยูข่องชุมชนในพื้นท่ี

ใหดี้ข้ึน  โดยเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัของส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทั้งในและ

นอกพื้นท่ี  ในการแสวงหาแนวทางท่ีจะบรรลุเป้าหมายของการอนุรักษ ์  และตอบสนองความ

ตอ้งการของชุมชนอยา่งยติุธรรมและสมดุล  ตามนโยบายและเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ  พ.ศ. 2557  ใหส้ร้างมาตรฐานของการดาํรงชีวติของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คาํสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 64/2557 เร่ือง การปราบปราม

และการหยดุย ั้งการบุกรุกทาํลายทรัพยากรป่าไม ้  ขอ้ 3 ภาคประชาชนและองคก์รชุมชนไดเ้ขา้มี

ส่วนร่วมในการดาํเนินการ และคาํสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 66/2557 เร่ือง เพิ่มเติม

หน่วยงานสาํหรับการปราบปรามหยดุย ั้งการบุกรุกทาํลายทรัพยากรป่าไม ้ และนโยบายการ

ปฏิบติังานเป็นการชัว่คราวในสภาวการณ์ปัจจุบนั ขอ้ 2.1 การดาํเนินการใดๆ ตอ้งไม่ส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนผูย้ากไร้ ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย และผูไ้ร้ท่ีดินทาํกิน ซ่ึงไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีเดิมนั้นๆ ก่อน

คาํสั่งน้ีมีผลบงัคบัใช ้   และการส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน

บาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล  

ร่วมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมบาํรุงรักษา  และคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามหลกัพฒันาท่ีย ัง่ยนื

ตลอดจนควบคุมและกาํจดัภาวะมลพิษท่ีมีต่อสุขภาพอนามยั  สวสัดิภาพและคุณภาพชีวติของ

ประชาชน  (ชดชอ้ย โสภณพาณิช, 2543)  แผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

แผนงานยดึพื้นท่ีและชุมชนเป็นหลกั  (Area - Community Approach)  โดยใหชุ้มชนเป็นศูนยก์ลาง

ของการแกปั้ญหาในขอบเขตของกฎหมาย  พฒันาคุณภาพของคน  พฒันาองคก์รความรู้เนน้พฒันา

คนโดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทุกฝ่าย  เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นผูส่้งเสริม  สนบัสนุน  นิเทศ ติดตาม  การ

ตรวจสอบทุกกิจกรรม ควรมีส่วนร่วมทั้ง  สงัเกต บนัทึก  ประชุม ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล  การเตรียม

ความพร้อมของบุคคล ร่วมกนัพฒันาทรัพยากรธรรมชาติการผลิตการเกษตรและพฒันาธุรกิจชุมชน  

(ปกรณ์ จริงสูงเนิน, ม.ป.พ.) 

  สภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยถูกทาํลายในอตัราท่ีน่า

วติก  ปี พ.ศ.  2551  พื้นท่ีป่าของประเทศมีประมาณ  107 ลา้นไร่ ในปี พ.ศ.  2555-56  พื้นท่ีป่าของ
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ประเทศมีประมาณ  102 ลา้นไร่  พื้นท่ีป่าลดลงถึงประมาณปีละ 1  ลา้นไร่ เฉล่ียลดลงประมาณวนั

ละ 2,729 ไร่  (กรมป่าไม,้  2557) 

                          นโยบายรัฐบาล ขอ้ 9 รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล

ระหวา่งการอนุรักษก์บัการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื  ขอ้ 9.2 ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื สร้างโอกาสในการเขา้ถึงและ

แบ่งปันผลประโยชน์อนัเกิดข้ึนจากการใชท้รัพยากรพนัธุกรรมอยา่งยติุธรรมและเท่าเทียม เพื่อ

สร้างความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน ความมัน่คงทางดา้นอาหาร และการพฒันาเพื่อสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ รวมทั้งใหก้ารคุม้ครองเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัทางชีวภาพ  และ ขอ้ 9.3  ในระยะต่อไป 

พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดิน และการแกก้ารบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยดึแนวพระราชดาํริท่ีให้

ประชาชนสามารถอยูร่่วมกบัป่าได ้ พื้นท่ีใดสมควรให้ประชาชนใชป้ระโยชน์ไดก้็จะผอ่นผนัให้

ดาํเนินการตามความจาํเป็นโดยใชม้าตรการทางบริหารจดัการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการ

ปลูกป่าทดแทนเขา้ ทั้งจะใหเ้ช่ือมโยงกบัการส่งเสริมการมีอาชีพและรายไดอ่ื้นอนัเป็นบ่อเกิดของ

เศรษฐกิจชุมชนต่อเน่ืองเพื่อใหค้นเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองไดต้ามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดย

ท่ีดินยงัเป็นท่ีดินของรัฐจะจดัทาํฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการจดัทาํทะเบียนผูถื้อครองท่ีดินใน

ท่ีดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจดัการท่ีดินของรัฐและเอกชนใหมี้เอกภาพเพื่อทาํหนา้ท่ี

กาํหนดนโยบายดา้นท่ีดินเร่งรัดการจดัสรรท่ีดินใหแ้ก่ผูย้ากไร้โดยไม่ตอ้งเป็นกรรมสิทธ์ิ แต่รับรอง

สิทธิร่วมในการจดัการท่ีดินของชุมชน เพื่อให้เป็นกลไกในการนาํทรัพยากรท่ีดินมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์สูง 

                            แผนแม่บทแกไ้ขปัญหาการทาํลายทรัพยากรป่าไมก้ารบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื  ของกองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ปี 2557   มีนโยบายการพิทกัษ์

ทรัพยากรป่าไม ้   มีวสิัยทศัน์  “ประเทศไทยมีทรัพยากรป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ อนัเป็นรากฐานการ

พฒันาชาติใหม้ัน่คงย ัง่ยนื”  พนัธกิจ ขอ้ 3.2.8  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและกระบวนการ

ทาํงานของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบใหมี้ประสิทธิภาพ   เป้าหมายหลกั  พิทกัษรั์กษาป่าไมข้อง

ประเทศใหมี้ความสมบูรณ์โดยใหมี้พื้นท่ีป่า  อยา่งนอ้ย  40  %  ของประเทศ  ภายใน  10  ปี   

วตัถุประสงค ์  ขอ้ 3.4.1 เพื่อใหมี้ระบบบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลและย ัง่ยนื ภายใน  2  ปี  ยทุธศาสตร์   ขอ้ 3.5.3  ประเด็นยทุธศาสตร์ ปฏิรูประบบการ

พิทกัษท์รัพยากรป่าไม ้  ขอ้ 3.5.3.1 ปรับปรุงระบบการพิทกัษท์รัพยากรป่าไม ้  ขอ้ 5) ปรับปรุง

รูปแบบการบริหารจดัการป่าไมข้องกรมป่าไมใ้หอ้ยูใ่นรูปแบบการบริหารเชิงพื้นท่ี (area approach) 

โดยกระจายอาํนาจบริหาร    งบประมาณ       และบุคลากร  สู่สาํนกังานป่าสงวนแห่งชาติแต่ละแห่ง   

ขอ้ 6) ใหป้รับปรุงโครงสร้างการบริหารจดัการของกรมป่าไม ้  ใหมี้การจดัทรัพยากรป่าไมอ้ยา่ง

บูรณาการ ขอ้ 3.5.4 ประเด็นยทุธศาสตร์ ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื  ขอ้ 3.5.4.3 ใหค้นอยู่
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กบัป่าพึ่งพากนัอยา่งมีความสุข  โดยส่งเสริมพฒันาตามแนวทางพระราชดาํริในการดูแลทรัพยากร

ป่าไม ้  ดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าใหมี้พออยู ่  พอกิน พอใช ้ และมี

คุณภาพชีวติท่ีดี มีความสุขเก้ือกูลกนัระหวา่งป่าคนอยา่งย ัง่ยนื  ,จดัทาํโครงการเสริมรายไดใ้หก้บั

ประชาชนและชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีและพื้นท่ีรอบป่า เช่นโครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ  

โครงการเส้นศึกษาธรรมชาติ โครงการป่าสมุนไพร เป็นตน้   และนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นหลกัในการพฒันาโครงสร้างความเป็นอยูแ่ละรายได ้ ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้  โดยส่งเสริม

ใหมี้วสิาหกิจชุมชน  และระบบสหกรณ์  ใหก้บัชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่า   กลยทุธ์ ขอ้ 

4.3.3.8  ปรับปรุงระบบพิทกัษท์รัพยากรป่าไม ้ ขอ้ 4.3.2.15 ใหค้นอยูก่บัป่าพึ่งพากนัอยา่งมีความสุข

(กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ,2557) 

  นโยบายของรัฐบาลมีเจตนารมณ์ท่ีจะให ้ “คนอยูร่่วมกบัป่า”  เป็นการแกไ้ขปัญหา  

และลดความขดัแยง้ระหวา่งรัฐกบัราษฎรท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีป่าอ่ืนๆท่ี

กรมป่าไมรั้บผดิชอบ  โดยยดึหลกัธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน เนน้ให้

ความสาํคญัและการสร้าง ความแขง็แกร่งใหก้บัราษฎรและชุมชนในพื้นท่ี ตลอดจนเสริมสร้าง

ศกัยภาพและขีดความสามารถ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจใหก้บัราษฎรและองคก์รทอ้งถ่ิน  มีความพร้อม

เตม็ใจ และใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงองคก์รพฒันาเอกชนในการ

แกปั้ญหาในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ ใหส้ามารถอาํนวย

ประโยชน์ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  (กรมป่าไม,้ 2545)  

  สาํหรับ ดิน  นํ้า  ป่าไมแ้ละชุมชนเป็นทรัพยากรท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัของตน้นํ้า

ลาํธารจะทาํหนา้ท่ีไดส้มบูรณ์หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัวา่ปัจจยัท่ีองคป์ระกอบหลกัเหล่าน้ี  (กรมอุทยาน

แห่งชาติ  สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช, 2546)  ระบบนิเวศลุ่มนํ้า  ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงมีชีวติ  ดิน  นํ้า  พืช  

และชุมชนเป็นองคป์ระกอบกบัพื้นท่ีนั้น ๆ ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบเม่ือมีส่ิงไปกระทบใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ยอ่มใหเ้กิดผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  ดว้ยเช่นกนั  ทั้งน้ี

องคป์ระกอบในระบบนิเวศน์ลุ่มนํ้ามีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  เพราะฉะนั้นการจดัการดงักล่าว

ตอ้งมีการวางแผนจดัการท่ีดีตอ้งมีเคร่ืองท่ีช้ีวดัท่ีชดัเจนทั้งทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  

สังคม  และเศรษฐกิจ 

  ลุ่มนํ้า  เป็นพื้นท่ีรองรับปริมาณนํ้าฝนท่ีไหลไปรวมกนัจากท่ีสูงไปสู่ท่ีตํ่าส่วนใหญ่

เป็นภูเขาสูงลาดชนั  มีป่าไมป้กคลุม  มีลาํหว้ยหลายสายอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มนํ้าใชแ้นวสันเขาเป็นแนว

กาํหนดเขตลุ่มนํ้าแต่สาขายอ่ย  สามารถกาํหนดขอบเขตไดอ้ยา่งชดัเจนในรูปทรัพยากรลุ่มนํ้า  

ทรัพยากรลุ่มนํ้า  หมายถึง  ทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูภ่ายในลุ่มนํ้าทั้งหมด  ทั้งเป็นส่ิง

(แวดลอ้ม) ท่ีมีชีวติ  ส่ิง (แวดลอ้ม) ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ทรัพยากรธรรมเหล่าน้ีจะอยูร่่วมกนัในแต่ละ

ลุ่มนํ้า 
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  ลุ่มนํ้าเป็นระบบนิเวศ  ลุ่มนํ้าเป็นตวัควบคุมปัจจยัเขา้และปัจจยัออก          ถา้ความ 

สัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเขา้และปัจจยัออกไม่สมดุลกนั จะทาํใหเ้กิดการทาํลายสภาพของลุ่มนํ้าเกิดข้ึน  

เช่น  พืชปกคลุมในพื้นท่ีลุ่มนํ้าเป็นตวัควบคุมนํ้าตั้งแต่ฝนตกจนถึงนํ้าระเหย  ถา้กรณีพืชปกคลุมใน

พื้นท่ีลุ่มนํ้าถูกทาํลายหรือไดรั้บการกระทบกระเทือนจะทาํใหพ้ืชไม่สามารถควบคุมนํ้าใหเ้ป็นตาม

ธรรมชาติ อาจทาํใหสู้ญเสียมากข้ึนได ้ เป็นตน้ 

                             สภาพปัญหาจากการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีป่าไมอ่ื้นๆ 

มีหลายรูปแบบในอดีตจนถึงปัจจุบนั และมีแนวโนม้จะมีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ถา้ไม่มีแนวทางเพื่อป้องกนั 

และรักษาและใชป้ระโยชน์อย่างย ัง่ยืนไว ้พื้นท่ีป่าไมน่้าเหลืออยูใ่นความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

น่าลดนอ้ยลงในอนาคต (เน่ืองจากการขอใชป้ระโยชน์จากหน่วยต่างๆ ,สปก ,สทก และในอนาคต

โฉนดชุมชน และรูปแบบอ่ืนๆท่ีจะเกิดข้ึนและมีอีกในอนาคต)  ดว้ยปัจจยัแรกของปัญหาในพื้นท่ี

ป่าจริงๆส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัคน ทั้งเป็นตวัเจา้หนา้ท่ีเองรวมทั้งตวัชุมชน  และอีกทั้งในพื้นท่ีป่าไม้

เองยงัมีการจดัการแบบแยกส่วนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ไม่มีการประสานทั้งแนวคิด 

แนวทาง และแนวปฏิบติัร่วมกนั  เจา้ภาพหลกัทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในพื้นท่ีป่าไมแ้บบองคร์วม

ทุกมิติยงัมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

    

 

 

                              

                         กรมป่าไมจึ้งกาํหนดแนวทางจดัการทรัพยากรป่าไม ้   และทรัพยากรท่ีดินป่าไมต้าม

แผนแม่บทแกไ้ขปัญหาการทาํลายทรัพยากรป่าไมก้ารบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการบริหารจดัการ
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ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนของกองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ปี 2557 ใหมี้ระบบบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้

อย่างประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและย ัง่ยืน ภายใน  2  ปี  ปฏิรูป/ ปรับปรุงระบบการพิทักษ์

ทรัพยากรป่าไมใ้ห้อยู่ในรูปแบบการบริหารเชิงพื้นท่ี (area approach) โดยกระจายอาํนาจบริหาร    

งบประมาณ       และบุคลากร  สู่สํานกังานป่าสงวนแห่งชาติแต่ละแห่ง  ให้ปรับปรุงโครงสร้างการ

บริหารจดัการของกรมป่าไม ้ ให้มีการจดัทรัพยากรป่าไมอ้ย่างบูรณาการ ให้คนอยูก่บัป่าพึ่งพากนั

อย่างมีความสุข  โดยส่งเสริมพฒันาตามแนวทางพระราชดาํริในการดูแลทรัพยากรป่าไม  ้ ดูแล

ประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าใหมี้พออยู ่ พอกิน พอใช ้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี

ความสุขเก้ือกูลกนัระหวา่งป่าคนอยา่งย ัง่ยนื  จดัทาํโครงการเสริมรายไดใ้หก้บัประชาชนและชุมชน

ท่ีอยู่ในพื้นท่ีและพื้นท่ีรอบป่า เช่นโครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  โครงการเส้นศึกษา

ธรรมชาติ โครงการป่าสมุนไพร เป็นตน้   และนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัในการ

พฒันาโครงสร้างความเป็นอยู่และรายได ้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได ้ โดยส่งเสริมให้มีวิสาหกิจ

ชุมชน  และระบบสหกรณ์  ใหก้บัชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่า   และให้คนอยูก่บัป่าพึ่งพากนั

อยา่งมีความสุข  โดยกรมป่าไมบ้ริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้บบบูรณาการเชิงพื้นท่ี แบ่งพื้นท่ียอ่ย

ในการบริหารของระดบัสํานักจดัการทรัพยากรป่าไมใ้ห้มีพื้นท่ีเหมาะสมสามารถดูแลได้ทัว่ถึง  

และให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจนในทุกมิติภารกิจการป่าไม้ ในลักษณะของพื้นท่ีกลุ่มป่า 

ครอบคลุมพื้นท่ีป่าไม ้และในเขตพื้นท่ีการปกครองทั้งหมดสามารถให้บริการประชาชนแบบครบ

วงจร (ONE STOP SERVICE) และSingle window งานดา้นป่าไมอี้กทั้งสามารถให้บริการ

ประชาชนครอบคลุมเขตการปกครองตั้งแต่ ระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล  ระดบัอาํเภอ ในทอ้งท่ีท่ี

รับผดิชอบ โดยจดัแบ่งอยูใ่นรูปแบบ “ศูนยจ์ดัการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ”       สังกดัสาํนกัจดัการ 

ทรัพยากรป่าไมท่ี้ 1-13 และสาขาทุกสาขา   
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               พอสรุปเป้าหมายจาํนวนประชาชนท่ีจะไดก้ารบริการดา้นการป่าไมจ้ากกรมป่าไมภ้ายใต้

การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้บบมีส่วนร่วม  ทั้งหมดคาดวา่จาํนวนประมาณ 32 ลา้นคน ท่ีจะ

สามารถใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไมแ้บบมีส่วนร่วม ก่อใหเ้กิดความสมดุล  และย ัง่ยนืตลอดไปชัว่

ลูกชัว่หลาน  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  แนวคดิ 

            แนวคดิ   

             1.ด้วยแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้บบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งในและ

ภายนอกกรมป่าไม ้ มีหน่วยงาน และมีคนรับผดิชอบดูแลบริหารจดัการพื้นท่ีป่าไมท่ี้ชดัเจน 

              2.การแกปั้ญหาควรแกท่ี้ตน้เหตุ คือ คน (ทุกภาคส่วน และชุมชนทุกคน) จะตอ้งร่วมกนั คิด 

ร่วมวางแผน ร่วมทาํ ร่วมใชป้ระโยชน์แบบท่ีสมดุลและย ัง่ยืน (ในระบบนิเวศลุ่มนํ้ าประกอบดว้ย

ปัจจยั 4 ดา้น คือ 1.ดิน  2.นํ้า 3.คนแรงงาน 4.ป่าไม)้ 

              3.รูปแบบ  แนวทาง ท่ี ดี  คือ  การบริหารจัดการโดยการมี ส่วนร่วม  (Participatory 

Management) 

              4.สามารถรักษาพื้นท่ีของรัฐ คงอยูเ่ป็นทรัพยสิ์นของคนไทยทุกคน เพื่อรักษาพื้นท่ีป่าไมไ้ว้

ได ้และมีการใชป้ระโยชน์เกิดความสมดุล ย ัง่ยนื 
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            แนวคดิ              
 

ปัญหาการใช้ทรัพยากรเป็นเร่ืองท่ีมีความสลบัซับซ้อนระหว่าง ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีฐาน

ทรัพยากรท่ีดาํรงระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์ท่ีจะเอ้ือการดาํรงชีวิตทั้งของทอ้งท่ีของลุ่มนํ้ าและภูมิภาค

ตอ้งอาศยัสาํหรับวถีิชีวติ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเนน้การใชท้รัพยากรอยา่งเขม้ขน้เพื่อรองรับความจาํเป็น

ในวถีิชีวิตของผูค้น จึงตอ้งพิจารณาจากระบบความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงระหว่าง (1) ศกัยภาพและ

ขอ้จาํกดัของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละลุ่มนํ้ า (2) การพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตและ

วถีิชีวติ และ (3) การจดัการท่ีตวัทรัพยากรและระบบการพึ่งพิงทรัพยากรดว้ยกลไกการจดัการท่ีเป็น

ของรัฐและองคก์รเอกชน  ของกลุ่มองคก์รชุมชน เครือข่ายองคก์รชุมชนและหน่วยงานบริหารส่วน

ทอ้งถ่ิน 

ท่ีผา่นมาปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นเพราะมีการคิดและปฏิบติัแบบแยกส่วน เช่นดาํเนินการกบัฐาน

ทรัพยากรโดยไม่เช่ือมโยงกบัระบบการผลิต หรือแมแ้ต่ท่ีฐานทรัพยากรก็แยกส่วนพิจารณาเฉพาะ

ป่าท่ีเห็นเป็นตน้ไม ้ ไม่เช่ือมโยงกบัระบบนิเวศท่ีรวมถึงดิน นํ้า และความหลากหลายทางชีวภาพ

ดว้ย หรือในการใชม้าตรการ กลยทุธ์ก็จะยดึแนวทางเดียว เช่นใชก้ฎหมาย ใชก้ฎชุมชน ใชเ้ร่ืองสิทธ์ิ 

ใชเ้ร่ืองประโยชน์ ใชเ้ทคโนโลย ีใชภู้มิปัญญา ฯลฯ ทั้งหมดนอกจากจะไม่สามารถแกปั้ญหาไดแ้ลว้

กลบัยิง่ก่อใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้มากข้ึนไปอีก 

ดงันั้นแนวคิดท่ีสาํคญัท่ีโครงการน้ี ยดึปฏิบติัคือ การให้นิเวศน์ธรรมชาติกบันิเวศน์มนุษย์

อยูร่่วมกนัไดห้รืออีกนยัยะหน่ึงคือ คนกบัป่าอยูด่ว้ยกนัอยา่งพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบท่ีนาํ

ความย ัง่ยนืไปสู่ฐานทรัพยากรและการผลิต/วถีิชีวติ 

แต่แนวคิดดงักล่าวแมจ้ะถูกตอ้งอยา่งไรก็ตามจะมีความเป็นอุดมคติสูง หากไม่มีการ

พิจารณาแนวปฏิบติัท่ีสาํคญัท่ีตามมาก็คือ (1) ตอ้งพิจารณาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระดบัลุ่มนํ้าของฐาน

ทรัพยากรระบบการผลิตและระบบการจดัการมาเป็นโจทย ์ (2) สร้างองคค์วามรู้ ระบบขอ้มูลและ

การเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย เพื่อนาํไปสู่ (3) การจดัการร่วมกนั (Co-

Management) หรือจดัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Management) โดยเพิ่มบทบาทของกลุ่ม

องคก์รในชุมชน ในเครือข่ายลุ่มนํ้าใหเ้ขม้แขง็และปรับบทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภาครัฐและ

เอกชนให้เป็นผูร่้วมคิด ร่วมดาํเนินงานและสนบัสนุนให้องคก์รในพื้นท่ี ปฏิบติังานตามแผนงาน/

กิจกรรมท่ีเป็นฉนัทานุมติัร่วมกนั 

ในขั้นดาํเนินงานโครงการจึงไดใ้ชก้รอบคิดเชิงยทุศาสตร์เพื่อเช่ือมโยงระหวา่งจุดมุ่งหมาย  

(Goal)  กบัวตัถุประสงค/์แผนงาน ปรากฏในแผนภูมิท่ี 1 ดงัน้ี 
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แผนภูมิที ่1 กรอบคิดเชิงยทุธศาสตร์: ความเช่ือมโยงระหวา่งจุดมุ่งหมาย (Goals) กบัวตัถุประสงค/์ แผน 
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และการจดัการแบบมีส่วนร่วมควรจะมีรูปแบบกลไกการบริหารงานท่ีแบ่งเป็นฝ่ายสนบัสนุนทาง

วชิาการ ฝ่ายสนบัสนุนดา้นการประสานงาน ฝ่ายสนบัสนุนดา้นการปฏิบติังาน มีคณะอาํนวยการ 

คณะอนุกรรมการ คณะท่ีปรึกษา  มีผูป้ฏิบติังานตามโครงการ ท่ีมาจากองคก์รภาคี โดยทั้งหมดจะตอ้งทาํให ้

กลไกการจดัการ/ฝ่ายปฏิบติัการในพื้นท่ีคือ กลุ่มองคก์รชุมชน คณะกรรมการ เครือข่ายลุ่มนํ้ามีความเขม้แขง็

ตามแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิที ่ 2  รูปแบบกลไกการบริหารงาน “แบบจดัการร่วม” 

 

3.  วสัิยทศัน์ 
 

จากแนวคิดยทุธศาสตร์ แนวทางการปฏิบติัและกลไกการจดัการแบบมีส่วนร่วมดงักล่าว ประกอบกบั

การประเมินจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและขอ้จาํกดัของพื้นท่ีและกลไก โครงการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้บบมี

ส่วนร่วม จึงกาํหนดวสิัยทศัน์ ดงัน้ี คือ 

“การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงพืน้ทีแ่บบมีส่วนร่วมเพ่ือการใช้ประโยชน์ทีส่มดุลและยัง่ยืน” 

เป็นโครงการท่ีทาํให้องคก์รทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ เกิดความร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชน ในการ

จดัการแกปั้ญหาท่ีเช่ือมโยง ระหวา่งฐานทรัพยากรของลุ่มนํ้ากบัระบบการผลิต/วถีิชีวติของชุมชน อนัจะนาํมา

ซ่ึงความย ัง่ยนืของระบบนิเวศน์ลุ่มนํ้าและระบบการผลิตของชุมชนในท่ีสุด บทเรียนจากโครงการจะนาํไปสู่

การเพิ่มยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

 

4.  กลยุทธ์ 
 

มีกลยทุธ์ท่ีสาํคญั ประกอบไปดว้ย 

1. การมีส่วนร่วมขององคก์รภาคีและของชุมชน ตั้งแต่การประเมินสถานการณ์ปัญหาการ 
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กาํหนดยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรม ตลอดจนการปฏิบติังานและประเมินผล ซ่ึง ณ ปัจจุบนั 

ไดมี้ความร่วมมือขององคก์รภาคีจนถึงขั้นจดัทาํแผนงานและกิจกรรมแลว้ และจะไดน้าํร่างเขา้ร่วม

เวทีกบัคณะกรรมการฯในพื้นท่ีต่อไป 

2. การมองปัญหาแบบเช่ือมโยงเพื่อนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นบูรณาการ ไดแ้ก่ 

การโยงฐานทรัพยากร ระบบการผลิตและระบบการจดัการ (โปรดดูแผนภูมิท่ี 1) 

 3. การใชฐ้านขอ้มูลขอ้เทจ็จริงผา่นการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลย ี (เช่น GIS) จาก

ระดบัมหภาคกบัภูมิปัญญาความรู้ทอ้งถ่ินระดบัจุลภาค เป็นกระบวนการเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือในการ

จดัการทรัพยากร เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนงานกิจกรรมติดตามประเมินผลตั้งแต่ระดบัชุมชน 

ลุ่มนํ้า อบต. จนถึงระดบันโยบายโดยมีความชดัเจนวา่ ขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ียอมรับร่วมกนั 

(Evidence-based) จะเป็นกุญแจสาํคญัท่ีนาํไปสู่การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและท่ีสาํคญัเป็นการ

จดัการขอ้ขดัแยง้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 4.  การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รชุมชนใหก้บัเครือข่ายลุ่มนํ้าและอบต. เป็นกุญแจ

สาํคญัอีกส่วนหน่ึงท่ีจะทาํให้เกิดการจดัการแบบยัง่ยนื โดยตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 

อาศยัเวทีหลายเวที อาศยัการผสมผสานเทคโนโลยกีบัภูมิปัญญาท่ีเหมาะสม 

 

5.  วตัถุประสงค์โครงการ 
            

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจ  สังคมและสภาพทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วม และนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่การวางแผน การดาํเนินการ

และใชเ้ป็นระบบติดตามของการเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม

และเศรษฐกิจ   

2. เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและความแขง็แกร่งชุมชน ในการวเิคราะห์ปัญหา  และวางแผน

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้อม เศรษฐกิจ และสังคม  

3. จดัตั้งกลุ่ม/องคก์รชุมชนในรูปคณะกรรมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม(อาสาป่าไมช้าวบา้น) 3 ระดบัคือ ระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล ระดบัลุ่มนํ้ า

ระดบัป่าสงวนแห่งชาติ และระดบัทั้งกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ  และส่งเสริม/สนบัสนุน/

พฒันาใหชุ้มชนจดัใหก้องทุนพฒันาทรัพยากรป่าไมไ้วพ้ฒันาระบบนิเวศพื้นท่ีกลุ่มป่า

สงวนแห่งชาตินั้น  และการพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติของชุมชนในเขตท่ีพึ่งพา

ตนเองไดใ้นพื้นท่ีกลุ่มป่าสงวนแห่งชาตินั้น  แบบใหพ้ึ่งพาตนเองได ้

4. สนบัสนุนการพฒันาอาชีพชุมชนท่ีเหมาะสมกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม อยา่งย ัง่ยนื  และมีความมัน่คงทางอาหาร แบบมีส่วนร่วม
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ในแนวทางหมู่บา้นป่าไมแ้ผนใหม่ตามแนวพระราชดาํริ ท่ีชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง

ได ้(ระบบวนเกษตร  กสิกรรมธรรมชาติ  สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง) 

5. สนบัสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีส่วนร่วม โดย

สนบัสนุนการจดัทาํแผนงานคุม้ครอง ฟ้ืนฟู บรรเทาผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

6. สามารถจาํแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีป่าไม้

อ่ืนๆใหเ้กิดความสมดุลและก่อเกิดความย ัง่ยนืของชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม 

7. มีระบบติดตาม/นิเทศ/ประเมินผลสภาพทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 

และสังคม อยา่งมีส่วนร่วม  ใหเ้กิดเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองร่วมกนั 

 

6.  การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมส่ีวนร่วม  
 

  การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้บบมีส่วนร่วม  โดยใชร้ะบบนิเวศน์ลุ่มนํ้าเป็น

ตวักาํหนดพื้นท่ีดาํเนินการ  โดยขบวนการทางภูมิศาสตร์สารสนเทศในการจาํแนกขอบเขตพื้นท่ี

ระบบนิเวศน์ลุ่มนํ้าสาขายอ่ย  เพื่อกาํหนดชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในระบบนิเวศน์ลุ่มนํ้าสาขายอ่ย นั้น  

ระดมความคิด  แนวทฤษฎี  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  สังคม และเศรษฐกิจใน

ระบบนิเวศน์ลุ่มนํ้า จากหน่วยงานของรัฐ  องคก์รเอกชน  นกัวชิาการ  และชุมชน  จดัทาํแผน

ปฏิบติังานแบบบูรณาการทุกฝ่าย ในรูปแบบ “ศูนยจ์ดัการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ”   จาํนวน 309  

แห่ง    โดยใหห้ลกัวชิาการและกฎหมายเป็นตวักาํหนดอยา่งชดัเจน  การบริหารจดัการทรัพยากรป่า

ไมแ้บบมีส่วนร่วม ครอบคลุมพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  พื้นท่ีป่าตามพรบ ปี พุทธศกัราช 2484 และป่า

อ่ืนๆ  และพื้นท่ีครอบคลุมในเขตปกครองระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอ  และระดบัจงัหวดั  คาดวา่

ประชาชนประมาณ 32 ลา้นคน จะสามารถไดรั้บการบริการดา้นการป่าไมทุ้กมิติทุกดา้น  

 

8.  ขั้นตอนการจัดทาํแผน โครงการฯ 

 

8.1 ในการวางแผนไดก้าํหนดกรอบแผนงานกิจกรรมเอาไว ้ และไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบของ

แผน กรอบดงักล่าว (ดูแผนภูมิท่ี 3) 

โดยร่วมกนัพิจารณาในแต่ละระบบใหเ้ห็นถึงส่วนประกอบท่ีสาํคญัท่ีจะทาํใหแ้ต่ละระบบ

เกิดสัมฤทธ์ิผล จากนั้นไดน้าํเอาส่วนประกอบมาเรียบเรียงในรูปแบบของ Logical Framework ท่ี

ปรากฏในเอกสารโครงการน้ี 
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 แผนภูมิที่ 3 แผนงานและกิจกรรม 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรปา่ไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 53 ปาุแมต่๋ํา จังหวัดพะเยา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 2 (เชยีงราย) 

ประจ าเดือน มกราคม  พ.ศ. 2559 

ค าอธบิาย วันท่ี 17 มกราคม 2559 เวลา 19.00 น. ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 53 ปุาแม่ต่ํา จังหวัดพะเยา 

ร่วมกับ เทศบาล ตําบลแม่กา ได้ประชาคมหมู่บ้านหมู่ ๖ บ้านแม่กาไร่ ตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  

โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านเข้าร่วมประชาคมจํานวนมากซึ่งในการนี้ เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบเกี่ยวกับ 

เร่ืองประกาศของจังหวัดพะเยา ๖๐วัน อันตรายห้ามเผาโดยเด็ดขาด โทษของการเผาปุา ตลอดจนผลกระทบ 

ของหมอกควันต่อร่างกาย ซึ่งชาวบ้านรับทราบและให้ความร่วมมอืเป็นอยา่งดี 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3 

 

 



2 

  

แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 256 ปาุทา่ชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม  พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 15 มกราคม 2559 นายกรีฑา หงษ์ชูเกียรติ ผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาต ิ 

ท่ี 256 ปุาท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกรายการวิทยุของ สวท.สุราษฎร์ธานี คลื่น FM 89.75 MHz และร่วมเวที

เสวนาหัวข้อบทบาทของเจ้าหน้าท่ีในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และการปูองกันปุาและฟื้นฟูปุาเป็นหน้าท่ีของใคร  

โดยออกอากาศในพืน้ท่ีของสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 5 (7 จังหวัดภาคใตต้อนบน) 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2

    

ภาพที่ 3 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 110 ปุาฝั่งซ้ายแม่ละเมา จังหวัดตาก 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธบิาย ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 110 ปุาฝั่งซ้ายแมล่ะเมา จังหวัดตาก เป็นครูปุาไม้ให้ความรู้ดา้นการ

อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และชนิดไม้ แก่นักเรียนและชาวบ้านในกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์ปุาไม้ของชาติ ณ อุทยาน

ประวัตศิาสตร์จังหวัดกําแพงเพชร 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

 

ภาพที่ 3 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 206 ปาุสูงเนนิ จังหวัดนครราชสมีา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสมีา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 17 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 206 ปุาสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ได้เข้าร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมปุาไม้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง หมู่ท่ี 15 บ้านคําไฮ 

ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยนายยรรยง กางการ สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม ้ 

ท่ี 8 นครราชสมีา และคณะเขา้รว่มต้อนรับ และผู้นําชุมชนในพื้นท่ีเครอืขา่ย อสฟป. จาก 9 หมูบ้่านใน ตําบลมะเกลือ

เก่า อําเภอสูงเนิน เข้าร่วมประชุม จํานวน 50 คน โดยท่าน อธิบดีกรมปุาไม้ ได้ให้แนวทางการทํางานว่า ขอชื่นชม 

นายนิยม กุดตะนาค ประธานเครือข่าย  อสฟป.ท่ีบรรยายภาพรวมได้เห็นภาพชัดเจนมาก ขออภัยท่ีมาฉุกละหุก

เนื่องจากมีเวลาในการเตรียมตัวน้อย จากข้อมูลท่ีได้พบว่าหมู่บ้านนี้ (บ้านคําไฮ และบ้านอื่นๆ) มีความพร้อมในทุกๆ

ดา้นจึงควรเป็นตัวแทนภาคประชาชน  เล่าขานว่ารัฐกับชุมชนมีความร่วมมือกันอย่างไร พร้อมผลักดัน พรบ.ปุาชุมชน

ให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชพ้ัฒนาคุณภาพชวีติให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

  
 

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

  



5 

  

ภาพที่ 5     ภาพที่ 6
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 210 ปาุภูซําผักหนาม จังหวัดชัยภูม ิ

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสมีา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธบิาย วันท่ี 18 มกราคม 2559 นายสาโรจน์  บุญพร้อม หัวหน้าศูนย์จัดการกลุม่ปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 210 ปุา

ภูซําผักหนาม จังหวัดชัยภูมิ ประชุมทีมวิทยากรอบรม รสทป. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมใน

วันท่ี 22 -25 มกราคม 2559 ของสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 จังหวัดนครราชสมีา 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 68 ปาุแมจ่างตอนใต้ จังหวัดลําปาง 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 3 (ลําปาง) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 19 มกราคม 2559 นายไพโรจน์  กลัดตลาด ผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ  

ท่ี 68 ปุาแม่จางตอนใต้ จังหวัดลําปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและ

ปัญหาหมอกควัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 68 ปาุแมจ่างตอนใต้ จังหวัดลําปาง 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 3 (ลําปาง) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 13 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์  กลัดตลาด  ผู้อํานวยการศูนย์จัดการ 

กลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 68 ปุาแม่จางตอนใต้ จังหวัดลําปาง และหัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุา ได้นํากําลังเจ้าท่ี

ร่วมกับ อําเภอแม่ทะ ธนาคารกสิกรไทย ทหาร เยาวชน ประชาชนและผู้นําจิตวิญญาณ จัดทําฝายชะลอน้ํา  

บ้านกิ่วท่าเหนอื หมูท่ี่ 8 ตําบล บา้นกิ่ว อําเภอแมท่ะ จังหวัดลําปาง  

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 256 ปาุทา่ชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธบิาย วันท่ี 14 มกราคม 2559 ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแหง่ชาติ ท่ี 256 ปาุทา่ชนะ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

เปิดหอ้งเรียนธรรมชาติต้อนรับสื่อมวลชนจากสํานักประชาสัมพันธ์เขต 5 (7 จังหวัดภาคใตต้อนบน) และนักเรียน

ร่วมกันปลูกต้นไมเ้นื่องในวันอนุรักษท์รัพยากรปุาไม้ 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

  

ภาพที่ 3     ภาพที่4 

  

ภาพที่ 5     ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี145 ปุากุดจับ  จังหวัดอุดรธาน ี

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 15 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี145 ปุากุดจับ จังหวัดอุดรธานี  

ร่วมประชุมคณะทํางานขบวนองค์กรชุมชน ภาคตอน.ตอนบน เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณของ

พอช.ตอน.ตอนบน 8 จังหวัด ท่ีเน้นกระบวนการประสานแผนภาคีความร่วมมือทุกหน่วยงานผ่านสภาองค์กรชุมชน

ระดับองคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี จังหวัดหนองคาย 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

  

ภาพที่ 3 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 256 ปาุทา่ชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 13 - 15 มกราคม 2559 เจ้าหน้าท่ีศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติท่ี 256 ปุาท่าชนะ 

จังหวัดสุราษฏร์ธานีร่วมกิจกรรม walk Rally โดยจัดนิทรรศการ " ร่วมใจ เรียนรู้ อนุรักษ์ปุาอย่างยั่งยืน เนื่องในวัน

อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ตั้งแต่วันท่ี 13 - 15 มกราคม 2559 โดยมีสื่อมวลชนจากสํานักประชาสัมพันธ์เขต 5 

(7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน) 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 

    

 

 



12 

  

แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 153 ปุาพานพร้าวและปุาแก้งไก่ จังหวดัหนองคาย 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันที่ 14 มกราคม 2559 ศูนย์กลุ่มปุาสงวนแห่งชาติที่ 153 ปุาพานพร้าวและปุาแก้งไก่ 

จังหวัดหนองคาย ร่วมกับอําเภอโพธ์ิตาก ดําเนินการจัดประชุมและอบรมให้ความรู้ด้านปุาไม้ ให้แก่กลุ่มอาสา  

ปุาไม้บ้าน (หรือกลุ่มพิทักษ์ปุา) จํานวน 50นาย ท่ีศาลากลางบ้านภูพนังม่วง ตําบลด่านศรีสุข อําเภอโพธิตาก 

จังหวัดหนองคายโดย นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 153ปุาพานพร้าว

และปุาแก้งไก่ ทําหน้าท่ีครูปุาไม้ บรรยาย ตลอดท้ังวัน ทัง้วชิาการปุาไม้ กฏหมายปุาไม้ และการทํางานแบบมสี่วนร่วม 

ผลปรากฏว่าสมาชิก อาสาฯตอบรับในระดับดีมาก มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กันอย่างกว้างขวางนับเป็นกลุ่ม  

ท่ีเข้มแข็ง 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 153 ปุาพานพร้าวและปุาแก้งไก่ จังหวดัหนองคาย 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธบิาย วันท่ี 14 มกราคม 2559 นายชัชวาล  เอื้อสุวรรณ ศูนยก์ลุ่มปุาสงวนแห่งชาติท่ี 153 ปุาพานพร้าวและ

ปุาแก้งไก่ จังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยปูองกันรักษาปุา ท่ีนค2 ออกตรวจลาดตระเวนและประชาสัมพันธ์ 

วันอนุรักษท์รัพยากรปุาไม้ของชาติ ท้องท่ีบ้านภูพนังม่วง ต.ด่านศรีสุข อ.โพธ์ิตาก บ้านภูเขาทอง ต.บ้านม่วง อ.สังคม 

จ.หนองคาย และรว่มกิจกรรมกับกลุ่มอาสาปาุไมบ้้าน บ้านหว้ยหินขาว 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

     

ภาพที่ 3 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 53 ปาุแม่ตํ๋า จังหวัดพะเยา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 2 (เชยีงราย) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 14 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. นายวิชาติ ใจสมิง ผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวน

แห่งชาติ ท่ี 53 ปุาแม่ต๋ํา จังหวัดพะเยาหน่วยปูองกันรักษาปุาที่พย.๓(แม่กา)หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟปุา  

จังหวัดพะเยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๔ต.แม่กา อาสาสมัครปุาไม้บ้านหมู่๑๔ ได้ร่วมกันเดินออกตรวจลาดตระเวณปุา

เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ของชาติ ผลการเดินตรวจลาดตระเวณไม่พบการกระทําผิดและแจ้งให้ผู้นําชุมชน

และชาวบ้านช่วยกันดูแลปุาผืนนี้ให้ดีไม่ให้บุกรุก เกิดไฟปุา เพราะว่าเป็นแหล่งอาหารมีเห็ด ผักหวานขึ้นอยู่จํานวน

หลายร้อยต้นและเป็นต้นน้ําที่ไหลลงอ่างเก็บนํ้าแมต่๋ําเป็นแหล่งอาศัยของนกยูงอยูจ่ํานวนมาก 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 165 ปุาดงโพนสว่างและปุาปลาปาก จังหวัดนครพนม 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (สาขานครพนม) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 14 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติท่ี 165 ปุาดงบ้านโพนสว่างและปุาปลาปาก 

จังหวัดนครพนม สํานักจัดการทรัพยากรปุาไมท่ี้ 6 สาขานครพนม ร่วมออกประชาสัมพันธ์เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากร

ปุาไม้ของชาติ โดยมีกิจกรรมร่วมสร้างศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านกุรุคุ อําเภอเมืองนครพนม ร่วมกับ รสทป และ

ชุดชรบ บ้านกุรุคุ พร้อมท้ังออกตรวจลาดตระเวณบริเวณปุาสงวนแห่งชาติปุาดงเซกาแปลงหนึ่ง 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3       ภาพที่ 4 

    

ภาพท่ี 5 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 154 ปุาดงดบิกะลา ปาุภูสงิห์ และปุาดงสชีมพู  จังหวัดบึงกาฬและ  

              จังหวัดหนองคาย 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (อุดรธาน)ี 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 16 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติท่ี 154 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปุาไม้จังหวัดบึงกาฬ 

เจ้าหนา้ท่ีหนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี นค.4 (เซกา) นค.5 (พรเจริญ) เจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบัติการพิเศษท่ี 23 และเทศบาลตําบล

โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ ร่วมต้อนรับ นายกลินท์ สารสิน รองประธานหอการค้าไทย นําคณะกรรมการหอการค้า 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1และ2 จํานวนกว่า 60 คน เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนธรรมชาติปุาดงดิบกะลา ปุาภูสิงห์ 

และปุาดงสีชมพู ซึ่งมจีุดชมววิธรรมชาตท่ีิสวยงามหลายจุดเพื่อผลักดันส่งเสริมการท่องเท่ียว กระตุน้เศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

    

 

 

 



17 

  

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 120 ปุาหว้ยขาแข้ง  จังหวัดอุทัยธานี 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 4 (สาขานครสวรรค์) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 18 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 120 ปุาห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธาน ี

ร่วมเป็นวิทยากร (ครูปุาไม้) บรรยายในหัวข้อ "ระเบียบและกฎหมายด้านปุาไม้ท่ีชุมชนควรทราบ" ในการฝึกอบรม

หลักสูตรการบริหารจัดการพื้นท่ีโดยการสนับสนุนจากภาครัฐให้แก่ผู้นําชุมชนและราษฎรในท้องท่ี จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 60 คน ณ.วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่อุทัยธานี โดยมีศูนย์ปุาไม้จังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้จัดการฝึกอบรบ 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนย์จัดการกลุม่ปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 235 ปุาน้ําตกเขาอีโต้  จังหวัดปราจีนบุรี 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ท่ี 9 (สาขาปราจีนบุรี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. สาํนักจัดการทรัพยากร 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 18 มกราคม 2559 ศนูยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาต ิท่ี 235 ปุาน้ําตกเขาอโีต ้จังหวดัปราจีนบุรี 

ได้นําเจ้าหน้าท่ีออกลาดตระเวณ เนื่องในวันสิ่งแวดลอ้ม 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

  

ภาพที่ 5     ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 31 ปุาแมป่ายฝั่งซ้าย จังหวัดแมฮ่่องสอน 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1 (สาขาแมฮ่่องสอน) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 
 

ค าอธบิาย วันท่ี 18 มกราคม 2559 ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 31 ปุาแมป่ายฝั่งซ้าย จังหวัดแมฮ่่องสอน

โดยหนว่ยปฏบัิตงิานพเิศษ ท่ี ๓๒ ,หน่วยปูองกันรักษาปุาแม่ฮ่องสอน ๑(ม่วงต๊อบ),หน่วยปูองกันรักษาปุาแม่ฮ่องสอน 

๓ (ห้วยโปุง)ร่วมกับ สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน นําโดยนายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อํานวยการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1 (สาขาแม่ฮ่องสอน)และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมป่ันจักรยาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อปูองกันและแก้ไขไฟปุาและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปี 2559 ณ บริเวณลานจอดรถ สนามบิน 

จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 203 ปุาวังนํ้าเขียว – 204 ปุาเขาภูหลวง  จังหวัดนครราชสมีา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสมีา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธบิาย วันท่ี 7 มกราคม 2559 ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 203 ปุาวังน้ําเขียว – 204 ปุาเขาภูหลวง 

จังหวัดนครราชสี มาได้พาสมาชิกปลูกไม้กฤษณา จากประเทศมาเลยเซีย มาศึกษาดูงานการปลูกไม้กฤษณา 

แบบครบวงจร ณ.บ้านคลองทราย อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกจากมาเลียเซียจะเชิญสมาชิก

จากบ้านคลองทรายไปดูงานท่ีประเทศมาเลียเซีย โดยจะออกค่าใชจ้่ายในการเดินทางให้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 
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ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 

  

ภาพที่ 7      ภาพที่ 8 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 177 ปุาหนองคูและปาุนาดูนจังหวดัมหาสารคาม 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 19 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 177 ปุาหนองคูและปุานาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม และศูนยปุ์าไม้จังหวัดมหาสารคามได้ร่วมเวทีประชุมเครอืข่ายชุมชนพิทักษ์ปุาตามโครงการสร้าง

เสริมพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูความหลากลายทางชวีภาพในพื้นท่ีปุาโคกจิก-ตาลอก ในพื้นท่ี ตําบลเม็กดํา

และตําบลหนองบัว อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสภาตําบลองค์การบริหารส่วน 

ตําบลเม็กดํา โดยได้ปฎบัิตกิิจกรรมดังนี้ 

       1. เป็นครูปุาไม้ให้ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ 

       2. ให้แนวทางการเข้าร่วมอาสาสมัครปุาไม้ชาวบ้านในรูปแบบโครงการปุาชุมชนและแนวทางการจัดตั้งเครอืขา่ย 

       3. ออกสํารวจพื้นท่ีปุาและวางแปลงสํารวจพันธ์ุไม้ 

จัดโดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวทิยาลัยมหาสารคาม โดยมีสํานักงานสิ่งแวดล้อมเขต 10 และผู้นําชุมชนในพื้นท่ี

ร่วมกิจกรรม 

 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 

    

 



24 

  

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 

    

ภาพที่ 7     ภาพที่8 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 68 ปาุแมจ่างตอนใต้ จังหวัดลําปาง 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 3 (ลําปาง) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 19 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์  กลัดตลาด  ผู้อํานวยการศูนย์จัดการ 

กลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 68 ปุาแม่จางตอนใต้ จังหวัดลําปาง  และหัวหน้าหน่วยฯได้ส่งเสริมเกษตรกรท่ีรัก

ความก้าวหน้ากล้าเปลี่ยนแปลง บ้านท่าเหนือ หมู่ 8 ตําบลบ้านกิ่ว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ให้เรียนรู้การกําจัด

เศษพชืด้วยการทําปุย๋หมักแบบวศิวกรรมแมโ่จ้ 1 แทนการกําจัดดว้ยการเผาเพ่ือลดหมอกควันและได้ปุ๋ยหมักบํารุงดิน

ให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต/ไร่ ลดพื้นท่ีการเกษตรในปุาเพื่อฟ้ืนคนืผืนปุาสูชุ่มชน..ตามโครงการ ปุย๋หมักพิทักษ์ปุา

ลดปัญหาหมอกควัน ณ. สํานักปฏิบัตธิรรมสันตคิีรีพนาราม และจะดําเนินการจัดตัง้เป็นศูนย์เรียนรู้ปรัญญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 154 ปุาดงดบิกะลา ปาุภูสงิห์ และปุาดงสชีมพู จังหวัดบึงกาฬและ 

              จังหวัดหนองคาย 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย ท่ีทําการ ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติท่ี 154 ปุาดงดิบกะลา ปุาภูสิงห์ และปุาดงสีชมพู จังหวัดบึงกาฬ

และจังหวัดหนองคาย โครงการห้องเรียนธรรมชาติปุาภูสิงห์  สํานักงานห้องเรียนธรรมชาติสนับสนุนจากงบจังหวัด 

ใชโ้ครงการห้องเรียนธรรมชาตดิําเนินการ โดยเจ้าหนา้ท่ีกรมปุาไม้และสถานโีทรทัศน์ชอ่ง 7 สี บินถ่ายทําภูสงิห ์

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5     ภาพที่ 6 
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ภาพที่ 7     ภาพที่ 8 

    

ภาพที่ 9     ภาพที่ 10 

    

ภาพที่ 11     ภาพที่ 12 

    

ภาพที่ 13     ภาพที่ 14 
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ภาพที่ 15     ภาพที่ 16 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 119  ปุาเขาสูงและปุาเขาพระ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพจิิตร 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 4 (สาขานครสวรรค์) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 19 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี  119 ปุาเขาสูง และปุาเขาพระ  

จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพจิิตร 

       1. ดับไฟปุาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

       2. รณรงค์การปูองกันไฟปุากับทุกภาคส่วนราชการและชมุชนในพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

       3. ร่วมพธีิโครงการอบรมราษฎรอาสาพทัิกษปุ์า รสทป. 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 
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ภาพที่ 5      ภาพที่ 6

    

ภาพที่ 7     ภาพที่ 8 

    

ภาพที่ 9     ภาพที่ 10 

    

ภาพที่ 11     ภาพที่ 12 
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ภาพที่ 13     ภาพที่ 14 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 165 ปุาดงโพนสว่างและปุาปลาปาก จังหวัดนครพนม 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (สาขานครพนม) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 20 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 165 ปุาดงโพนสว่างและปุาปลาปาก 

จังหวัดนครพนม หนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี นพ 2 กุรุคุ สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 6 สาขานครพนม ร่วมกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ สถานการณ์ไม้พะยูงและปุาไม้ของชาติในปัจจุบัน 

ในงานประกวดโรงเรียนพระราชทานท่ีโรงเรียนบ้านกุรุคุ อําเภอเมอืงนครพนม แก่นักเรียนและราษฏรท่ีมารว่มงาน 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5     ภาพที่ 6 
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ภาพที่ 7     ภาพที่ 8 

    

 

ภาพที่ 9     ภาพที่ 10 

    

ภาพที่ 11     ภาพที่ 12 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแหง่ชาติ ท่ี 306 จังหวัดยะลา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (สาขานครพนม) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 20 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 306 ปุาดงโพนสว่างและปุาปลาปาก 

จังหวัดนครพนม หัวหน้าโครงการห้องเรียนธรรมชาติ ท้องท่ีอําเภอเบตง ได้ติดตามการก่อสร้างอาคาร สถานท่ี

ร่วมกับผู้อํานวยการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ 

เพื่อเตรียมรับมอบห้องเรียนธรรมชาตินํ้าตกอินทสร และห้องเรียนธรรมชาตินํ้าตกเฉลิมพระเกยีรต ิร.๙ 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5     ภาพที่ 6 
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ภาพที่ 7     ภาพที่ 8 

    

ภาพที่ 9     ภาพที่ 10 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 270 ปุาละอุน่และปุาราชกรูด จังหวัดระยอง 

    ศูนยจ์ัดการกลุม่ปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 272 ปุาเลนคลองมว่งกลวง และปาุแหลมหนา้ทุง่ จังหวัดระยอง 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 19 มกราคม 2559 นายสมหวังจันทร์ฉาย หัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 270 

ปุาละอุ่นและปุาราชกรูด ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 272 ปุาเลนคลองม่วงกลวง และปุาแหลมหน้าทุ่ง 

จังหวัดระยอง ทําหน้าท่ีครูปุาไม้บรรยายเกี่ยวกับกฏหมายวา่ด้วยการปุาไม้และเศรษฐกิจพอเพยีงให้ผู้เข้ารับการอบรม 

ทสม.จังหวัดระนอง ประจําป ี2559 (ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน) 
 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 202 ปุาหนองเต็งและปุาจักราช จังหวัดนครราชสมีา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสมีา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 20 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 202 ปุาหนองเต็งและปุาจักราช 

จังหวัดนครราชสีมา ออกร่วมศูนย์ดํารงธรรมอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี ของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านพิมาน  

ตําบลท่าช้าง โดยมีท่านนายอําเภอเป็นประธาน 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 154 ปาุดงดบิกะลา ปาุภูสงิห์ และปุาดงสชีมพู จังหวัดบึงกาฬและ  

              จังหวัดหนองคาย 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธบิาย วันท่ี 20 มกราคม 2559  หัวหนา้ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติท่ี 154 ปุาดงดิบกะลา ปุาภูสิงห์ และ

ปุาดงสชีมพู จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปูองกันและปราบปรามการลักลอบทําลาย

ทรัพยากรปุาไมจ้ังหวัดบึงกาฬ คร้ังท่ี 1/2559 ท่ีห้องประชุมชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 68 ปาุแมจ่างตอนใต้ จังหวัดลําปาง 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 3 (ลําปาง) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 21 มกราคม 2559 นายไพโรจน์  กลัดตลาด ผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาต ิ 

ท่ี 68 ปาุแม่จางตอนใต้ จังหวัดลําปาง ได้ส่งเสริมและบรรยายสรุปให้เกษตรกรท่ีรักความก้าวหน้ากล้าเปลี่ยนแปลง 

ให้เรียนรู้การกําจัดเศษพชืด้วยการทําปุย๋หมักแบบวศิวกรรมแมโ่จ้ 1 แทนการกําจัดดว้ยการเผาเพ่ือลดหมอกควันและ

ได้ปุ๋ยหมักบํารุงดินให้อุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิต/ไร่ ลดพื้นท่ีการเกษตรและการบุกรุกทําลายทรัพยากรปุาไม้ในเขต

ปุาเพื่อฟ้ืนคนืผืนปุาสู่ชุมชน ณ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตําบลแมท่ะ อําเภอแมท่ะ จังหวัดลําปาง 
 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 202 ปุาหนองเต็งและปุาจักราช จังหวัดนครราชสมีา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสมีา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธบิาย วันท่ี 21 มกราคม 2559 คณะครู นักเรียนโรงเรียนพิมานประชาสันต์ จํานวน 25 คน เดินทางไกลและ

เข้าฐานครูปุาไม้ของ ศนูย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 202 ปุาหนองเต็งและปุาจักราช จงัหวัดนครราชสมีา  

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี167 ปุาภูล้อมขา้วและปาุภูเพ็ก จังหวดัสกลนคร 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (สาขานครพนม) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 21 มกราคม 2559  นายชูชาติ เทพสุต ผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี167 

ปุาภูล้อมขา้วและปาุภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ท่ี 6 สาขานครพนม ร่วมตอ้นรับท่าน

พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรืท่านเปรมพมิล พมิพันธ์ุ รองอธิบดีกรมปุาไม้ ในการติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิทอ้งท่ี จังหวัดสกลนคร 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4

    

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 144 ปุาชัยบาดาลและปาุซับลังกา จังหวัดลพบุรี 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 5 (สระบุรี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 21 มกราคม 2559 หัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งขาติ ท่ี 144 ปุาชัยบาดาลและปุาซับลังกา 

จังหวัดลพบุรี ทําหน้าท่ีครูปุาไม้ บรรยายให้ความรู้เร่ือง แนวทางการสร้างสวนปุาแบบเอนกประโยชน์ แก่อาสาสมัคร

ปูองกันไฟปาุ ตําบลเขาน้อย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี145 ปุากุดจับ  จังหวัดอุดรธาน ี

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 19 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี145 ปุากุดจับจังหวัดอุดรธานี 

ร่วมประชุมคณะกรรมการปุากุดจับตําบลขอนยูง กรรมการสภาองค์กรชุมชนตําบลขอนยูง และเจ้าหน้าท่ี พอช.  

เพื่อหารือและชี้แจงการจัดทําแผนจัดการปุาและท่ีดนิปุาไม้ ของตําบลขอนยูง 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน  ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี145 ปุากุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธบิาย วันท่ี 21 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 145 ปุากุดจับ จังหวัดอุดรธานี ประชุม

ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาฯและหนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาอสิานเพื่อหารือการกําหนดพื้นท่ีตําบลเปูาหมาย จัดทําแผนท่ี

ท่ีดนิระดับตําบลท่ีเป็นพืน้ท่ีเสี่ยงการบุกรุกและไฟปาุ 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 291 ปุาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 12 (สาขากระบี่) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 21 มกราคม 2559 ผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 291 ปุาเทือกเขาสูง  

จังหวัดพังงา ทําหน้าท่ีครูปุาไม้ให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน โรงเรียนบ้าน

ตาขุนวทิยา ณ.อุทยานแห่งชาติคลองพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 

    

 



46 

  

แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 53 ปาุแม่ตํ๋า จังหวัดพะเยา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 2(เชยีงราย) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 21 มกราคม 2559 เวลา 21.00 น. ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 53 ปุาแม่ต่ํา จังหวัด

พะเยา หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ีพย.๑ (แมน่าเรือ) พย.๓(แมก่า) หน่วยสง่เสริมควบคุมไฟปุา จังหวัดพะเยา รว่มกันออก

ลาดตระเวณตรวจไฟปุาและกฏหมายว่าดว้ยการปุาไม้ผลการตรวจด้งน้ี 

       ๑. เส้นทางสายวง้เหนอื พะเยา จุดชมววิ เหตุการณป์กติ 

       ๒. เส้นทางสายแมน่าเรือ แม่ใจ เหตุการณ์ปกติ 

       ๓. ปุาบ้านตุม้ท่า สถานเีพาะชํากล้าไมท่้าจําปี ตําบลท่าจําปี ปุาชุมชนบ้านร่องไฮ ตําบลบ้านใหม่เหตุกาณ์ปกติ 

       ๔. ปุาหลง้หมูบ้่านแม่กานาไร่เดียว บา้นแมก่าท่าขา้ม บา้นหมอ้แกงทอง ตําบลแมก่าเหตุการณ์ปกติ 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 203 ปุาวังนํ้าเขียว – 204 ปุาเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสมีา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสมีา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 22 -23 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 203 ปุาวังน้ําเขียว – 204 

ปุาเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสมีาได้ร่วมสัมนา เวทีถ่ายทอด เรียนรู้และเสวนา "เรียนรู้ความสําเร็จในการรักษาผืนปุา

อย่างย่ังยนื" ณ สถานวีจิัยสิ่งแวดลอ้มสะแกราช จังหวัดนครราชสมีา 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 
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ภาพที่ 7     ภาพที่ 8 

    

ภาพที่ 9     ภาพที่ 10 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี167 ปุาภูล้อมขา้วและปาุภูเพ็ก จังหวดัสกลนคร 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (สาขานครพนม) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 23 มกราคม 2559 นายชูชาติ เทพสุต ผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี167 

ปุาภูล้อมข้าวและปุาภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร จัดนิทัศน์การด้านปุาไม้ให้คณะกรรมการในการส่งโรงเรียนเข้ารับการ

ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กโดยในส่วนของปุาไม้มีกิจกรรม โค รงการ

แก้ปัญหาวิกฤษด้วยเศรษฐกิจพอเพยีงและโครงการยอ่ปุาในพื้นท่ีโรงเรียนรวม 2 กิจกรรม 

 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 

    
 

 



50 

  

แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี145 ปุากุดจับ  จังหวัดอุดรธาน ี

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 23 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี145 ปุากุดจับจังหวัดอุดรธานี ร่วมจัด

เดินวิ่งมินิมาราธอน พิชิตถ้ําสิงห์ (ห้องเรียนธรรมชาติปุากุดจับ) กับองค์การบริหารส่วนตําบลขอนยูง อําเภอกุดจับ 

จังหวัดอุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ุ แหลง่ท่องเท่ียวของห้องเรียนธรรมชาติ 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

 

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 210 ปุาภูซําผักหนาม จังหวัดชัยภูม ิ

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสมีา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธบิาย วันท่ี 22 มกราคม 2559 ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแหง่ชาติ ท่ี 210 ปุาภูซําผักหนาม จังหวัดชัยภูมิ 

หนว่ยฯ ชย.3 (ภูเขียว)ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม รสทป.รุ่นท่ี 1/59 ของสจทป.8 (นม.) ที่วัดโนนศิลา ตําบลหนองข่า 

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูม ิผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 คน  

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาต ิที่ 235 ปุาน้ําตกเขาอีโต้  จังหวัดปราจีนบุรี 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 9 (สาขาปราจีนบุรี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 23 มกราคม 2559  เครือภาคีชุมชน ในท้องจังหวัดปราจีนบุรี ได้มาสรุปการทํางาน ปัญหา

อุปสรรค เพื่อวางแนวทางการทํางานของชุมชน บนพื้นทาง ทรัพยากรปุาไม้ ดิน น้ํา อาหาร ชุมชน จัดการ(ศปส.235) 

ชุมชน อาหาร ท่ีดิน ทุน ทรัพยากรปุาไม้ ดิน น้ํา(เครือข่ายชุมชน) ในปีต่อไป โดยมีนายบรรจง พรมวิเศษ ประธาน

เครอืขา่ยชุมชนปราจีนบุรี เชิญ ศปส.ท่ี 235 ปุาน้ําตกเขาอีโต้ เขาร่วม จัดทําแผนเครือข่ายภาคี ณ ศูนย์จัดการกล่ม

ปุาสงวนแห่งชาติท่ี 235 ปุาน้ําตกเขาอีโต ้

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 53 ปาุแม่ตํ๋า จังหวัดพะเยา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 2(เชยีงราย) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 23 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 53 ปุาแม่ต๋ํา จังหวัดพะเยา  

หนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ีพย.๑(แมน่าเรือ) พย.๓ (แมก่า) หน่วยสง่เสริมควบคุมไฟปุาจ.พะเยา ได้ออกตรวจลาดตระเวน

ไฟปุา และกฏหมายวา่ด้วยปุาไม้ ผลการตรวจดังนี้ 

       ๑. เส้นทางสายแมน่าเรือ แม่ใจ เหตุการณ์ปกติ 

       ๒. ตรวจปาุชุมชนบ้านร่องไฮ บ้านใหม่ บ้านเหยี่ยน ตําบลบ้านใหม ่อําเภอเมอืงพะเยา เหตุการณ์ปกต ิ

       ๓. ออกตรวจปาุชุมชนบ้านแม่จั๊ว ตําบลแมสุ่ก อําเภอแมใ่จ เหตุการณ์ปกติ 

       ๔. ออกตรวจปาุชุมชน ๔ ตําบล ตําบลจําปุาหวาย  อําเภอเมอืงพะเยา เหตุการณ์ปกติ 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 206 ปาุสูงเนนิ จังหวัดนครราชสมีา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสมีา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 206 ปุาสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับคณะครูอาจารย์/

นักศึกษาจาก กศน. อําเภอสูงเนิน และผู้นําชุมชน/ อสฟป. ตําบลมะเกลือเก่า จํานวน 300 คน จาก 10 ตําบล 

ในอําเภอสูงเนิน ได้ทํากิจกรรมโครงการรักสิ่งแวดล้อมสร้างพลังรักษ์โลก ทําแนวกันไฟให้ปุาเขาเขียว ปส.สูงเนิน

จํานวน 5 กิโลเมตร  โดยมีหัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 206 ปุาสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

เป็นประธานฯเปิดโครงการ ฯ พรอ้มบรรยายพเิศษ เวลา 09:55. น  

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 210 ปาุภูซําผักหนาม จังหวัดชัยภูม ิ

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสมีา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธบิาย วันท่ี 23 มกราคม 2559 ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 210 ปาุภูซําผักหนาม จังหวัดชัยภูมิ 

ร่วมเป็นวทิยากรอบรม รสทป.เป็นวันท่ี 2 ของการอบรมประชุมทีมวทิยากรอบรม  

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 31 ปุาแมป่ายฝั่งซ้าย จังหวัดแมฮ่่องสอน 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1 ผสาขาแมฮ่่องสอน 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 31 ปุาแม่ปายฝั่งซ้าย หน่วยปฏิบัติการพิเศษท่ี 32 กรมปุาไม้ ,

หนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี มส.1 (มว่งตอ๊บ) ,หนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี มส.3 (หว้ยโปุง) รว่มโครงการฝึกอบรมผู้นําชุมชน

เข้มแข็งในพื้นท่ีปฏิบัติการ โครงการจัดระบบปูองกันเพื่อจัดระเบียบหมู่บ้านตามแนวชายแดน ณ วัดห้วยโปุง  

โดยมีนางไข่แก้ว เพชรฏา กํานันตําบลห้วยโปงุเป็นประธาน และร่วมเป็นวทิยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม้ 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 53 ปาุแม่ตํ๋า จังหวัดพะเยา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 2(เชยีงราย) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 23 มกราคม เวลา 14.30 น. ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 53 ปุาแม่ต๋ํา จังหวัดพะเยา 

และหน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี พย.๑ (แม่นาเรือ ) พย.๓ (แม่กา) หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟปุาจ.พะเยาได้ร่วมกันดับไฟ

บริเวณริมกว๊านพะเยา บ้านต๋อม ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้สั่งการผลการดับไฟสามารถดับไฟไม่ให้ลุกลาม

ไปได้ พื้นท่ีเสียหายประมาณ ๑๐ ไร่สามารถชว่ยลูกนกเฮ๊าช้างรอดตายจํานวน๒ตัวดับเสร็จ เวลา๑๘.๓๐น. 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 53 ปาุแม่ตํ๋า จังหวัดพะเยา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 2(เชยีงราย) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 23 มกราคม เวลา 19.00 น. ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 53 ปุาแม่ต๋ํา จังหวัดพะเยา

หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ีพย.๑(แม่นาเรือ)พย.๓(แม่กา)หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุา จังหวัดพะเยาได้ออกตรวจ 

ลาดตระเวณไฟปุาและกฏหมายว่าดว้ยการปุาไม้ผลการตรวจดังนี้ 

       ๑. ตรวจบริเวณมอ่นโปุงหนิ ตําบลแมน่าเรือ อําเภอ เมอืงพะเยา พบไฟปุา๑จุด สามารถดับไฟเรียบร้อยแล้ว 

       ๒. ออกตรวจปาุบา้นร่องคําหลวง ตําบลแมน่าเรือ บอ่ขยะ ไมพ่บไฟปุา 

       ๓. ตรวจปาุชุมชนบ้านโซ้ ตําบลแมน่าเรือ ที่พักสายตรวจ ไมพ่บไฟปุา  

       ๔. ตรวจปาุแถววนอุทยานร่องคําหลวงไมพ่บไฟปุา  

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 210 ปาุภูซําผักหนาม จังหวัดชัยภูม ิ

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสมีา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธบิาย วันท่ี 24 มกราคม 2559 ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 210 ปุาภูซําผักหนาม จังหวัดชัยภูมิ 

ร่วมเป็นวทิยากรอบรม รสทป.เป็นวันท่ี 3 ของการอบรมประชุมทีมวทิยากรอบรม  

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 291 ปุาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 12 (สาขากระบี่) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธบิาย วันท่ี 25 มกราคม 2559 ผู้อํานวยการศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 291 ปุาเทือกเขาสูง 

จังหวัดพังงา รายงานการก่อสร้าง ท่ีทําการ/ศนูยก์ารเรียนรู้/ศูนยบ์ริการข้อมลู 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 31 ปุาแมป่ายฝั่งซ้าย จังหวัดแมฮ่่องสอน 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธบิาย วันท่ี 25 มกราคม 2559 ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 31 ปาุแม่ปายฝั่งซ้าย จังหวัดแมฮ่่องสอน 

โดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษท่ี 32 กรมปุาไม้ ,หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี มา.1 (ม่วงต๊อบ) ร่วมกัน ทําแนวกันไฟและลด

ปริมาณเชือ้เพลงิบริเวณพื้นท่ีรอบหนว่ยฯ 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5     ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 210 ปาุภูซําผักหนาม จังหวัดชัยภูม ิ

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสมีา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 24 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 210 ปุาภูซําผักหนาม จังหวัดชัยภูมิ 

ร่วมเป็นวทิยากรอบรม รสทป. เป็นวันท่ี 4 ของการอบรมประชุมทีมวทิยากรอบรม  

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 235 ปุาน้ําตกเขาอีโต้  จังหวัดปราจีนบุรี 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 9(สาขาปราจีนบุรี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย นายธีรวัฒน์ อ่อนสําลี ผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี   235 ปุาน้ําตกเขาอีโต้  

จังหวัดปราจีนบุรี ได้บรรยายด้านทรัพยากรปุาไม้และกิจกรรมบํารุงแปลงปลูกปุา แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอธ 

กรุงเทพ จํานวน 60 คน และชมแปลงสาธิต ปาุสามอย่างประโยชนส์ีอยา่ง 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5     ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 297 ปุาปุาเขารังเกียจและปุาควนแกว้  จังหวัดสงขลา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย เจ้าหน้าท่ีศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติท่ี 297 ปุาเขารังเกียจ ปุาเขาสัก ปุาเขาสูง และปุาควนแก้ว

จังหวัดสงขลา นําโดยนายสุภาพ  คงประดิษฐ์ ผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติท่ี 297 ฯ ศูนย์จัดการ

กลุ่มปุาสงวนแห่งชาติท่ี 296 ปุาเขาโพธ์ิ ปุาควนแดง และปุาเขารังเกียจ จังหวัดสงขลา หน่วยปูองกันรักษาปุา  

ท่ี สข.2(นาทวี) หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี สข.6 (สะบ้าย้อย) สายตรวจสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 13 (สงขลา) 

และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาสงขลา สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 13 (สงขลา) เข้าร่วมกิจกรรม  

จังหวัดเคลื่อนท่ีร่วมกับส่วนราชการในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา ณ วัดเขาแก้ว ท้องท่ีหมู่ท่ี 6 บ้านแซะ ตําบลสะกอม  

อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้ร่วมแจกกล้าไม้ ชนิด ต้นตะเคียนทอง จํานวน 300 กล้า และร่วมประชาสัมพันธ์

การควบคุมไฟปุาตลอดจนชี้แจงประชาสัมพันธ์ สร้างความหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ซึ่งได้รับความ

ร่วมมอืต่อประชาชน ท่ีเข้ามาร่วมงานเป็นอยา่งดี 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 

    

ภาพที่ 7     ภาพที่ 8 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

  

แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน  ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 153 ปุาพรานพร้าว และปาุแก้งไก่ จังหวัดหนองคาย 

    ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแหง่ชาติ ท่ี 145 ปุากุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 

                ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 146 ปุาหมากหญ้า  จังหวัดอุดรธาน ี

    ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแหง่ชาติ ท่ี 148 ปาุทมและปุาข่า จังหวัดอุดรธานี 

                ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี149 ปุาบะยาว และปาุหนองหญา้ไชย จงัหวดัอุดรธานี 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธบิาย วันท่ี 25 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติท่ี 153 ท่ี 145 ที่146 ท่ี148 และท่ี149 

สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ท่ี 6 (อุดรธานี) พร้อมศูนย์ปุาไม้จังหวัดฯ และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟปุาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือได้ทําการฝึกอบรมเยาวชน 230 คน ตามโครงการอบรมเยาวชนร่วมปกปูองผืนปุาและ

ทรัพยากรธรรมชาติ (ซึ่ง กอ.รมน.จว.นค.เป็นเจ้าของงบประมาณ). ที่โรงเรียนบ้านหว้ยไซงัว ตําบลผาตั้ง อําเภอสังคม 

จังหวัดหนองคาย โดยปุาไม้เป็นคณะวิทยากร(ทําหน้าท่ีครูปุาไม้ บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ใช้ครูปุาไม้ 12 คน  

แบ่ง4 ชุด/ตามฐานเรียนรู้ 4 วิชา ) เช่น 1.การอนุรักษ์ตามแนวพระราชดําริ 2.การปลูกปุา 3.การทําฝายต้นน้ํา 

4.การควบคุมไฟปุา 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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ภาพที่ 5     ภาพที่ 6 

    

ภาพที่ 7     ภาพที่ 8 

    

ภาพที่ 9     ภาพที่ 10 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี167 ปาุภูลอ้มข้าวและปุาภูเพ็ก จังหวดัสกลนคร 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (สาขานครพนม) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย นายชูชาติ เทพสุต ผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี167 ปุาภูล้อมข้าวและปุาภูเพ็ก 

จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากร ร.ส.ท.ป.บ้านเจริญชัย ตําบลท่าศิลา อําเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครมีวิทยากร  

จากมลฑลทหารบกที่ 29 ร่วมเป็นวทิยากร 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 202 ปาุหนองเต็งและปุาจักราช จังหวัดนครราชสมีา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสมีา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธบิาย วันท่ี 26 มกราคม 2559  ร่วมประชุมจัดทําโครงการแบบการมสี่วนร่วม ตามแนวทางหมู่บ้านปุาไม้ 

แผนใหม ่เงนิกองทุนหมู่บ้าน ณ บา้นพมิาน ตําบลท่าช้าง อาํเภอเฉลิมพระเกยีรต ิจังหวัดนครราชสมีา 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาต ิท่ี 119 ปุาเขาสูงและปุาเขาพระ  จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพจิิตร 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธบิาย วันท่ี 26 มกราคม 2559 ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาต ิท่ี 119 ปุาเขาสูงและปุาเขาพระ จังหวัดนครสวรรค์และ

หน่วยฯ นว.4 (ห้วยน้ําลาด) ร่วมเป็นครูปุาไม้ให้กับคณะกรรมการปุาชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตรผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม รวม 6 หมูบ้่าน 90 คน บริเวณพื้นท่ีปุาชุมชนบ้านหนองเนนิ หมู ่4 ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 228 ปุาเขาสมิง จังหวัดตราด  

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 27 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 228 ปุาเขาสมิง จังหวัดตราด หน่วยฯ

ตร.3 (มะนาว) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปูองกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายปุา จังหวัดตราด 

ครัง้ท่ี 1/2559 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดตราด 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 177 ปาุหนองคูและปาุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันที่ 27 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 177 ปุาหนองคูและปุานาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม และศูนย์ปุาไม้จังหวัดมหาสารคามได้ ร่วมประชุมกับอาสาสมัครปุาไม้ชาวบ้านกลุ่ม  

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายปุาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมศูนย์ปุาไม้จังหวัดมหาสารคาม  

โดยมีหวัข้อประชุมท่ีสําคัญดังนี้ 

       1.แจ้งประกาศกรมปุาไม้เร่ืองกําหนดมาตรการในการปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควันเพื่อให้นําไปแจ้ง

ประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ีแต่ละอําเภอ 

       2.การจัดกิจกรรมเพื่อหาเงินกองทุนไว้บริหารจัดการการปฎบัิตงิานของเครอืขา่ยปุาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 119 ปาุเขาสูงและปุาเขาพระ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธบิาย วันท่ี 27 มกราคม 2559 ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแหง่ชาติ ท่ี 119 ปาุเขาสูงและปุาเขาพระ  จังหวดั

นครสวรรค์และจังหวัดพจิิตร 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) และหนว่ยฯ นว.4 (หว้ยน้ําลาด) ร่วมเป็นครูปุาไม้ให้ความรู้ 

ด้านปุาไม้ ตอ่ผู้เขา้รับการฝึกอบรมโครงการควบคุมไฟปุาและหมอกควัน ในพืน้ท่ีปุาสงวนแห่งชาติ จัดโดยองค์การ

บริหารส่วนตําบลไพศาลี 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 
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ภาพที่ 7      ภาพที่ 8 

    

ภาพที่ 9     ภาพที่ 10 

    

ภาพที่ 11     ภาพที่ 12 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

  

แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 272 ปุาเลนคลองม่วงกลวงและปุาแหลมหนา้ทุง่ จังหวัดระนอง 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 27 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 272 ปุาเลนคลองม่วงกลวงและปุา

แหลมหน้าทุ่ง จังหวัดระนอง ร่วมกับหน่วยฯ รน.2(ราชกรูด),เขตรักษาพันธ์ฯคลองนาคาและผู้ใหญ่บ้าน หมู่5  

ตําบลบ้านนา ตรวจสอบพื้นท่ีในเขตปุาสงวนฯปุากะเปอร์ บริเวณบ้านแพรกขวา หมู่ 5 ตําบลบ้านนา อําเภอกะเปอร์ 

จังหวัดระนอง เพื่อขอจัดตั้งเป็นปุาชุมชน ซึ่งสภาพปุายังสมบูรณ์และพบตน้สมพงขนาดใหญ่จํานวน 1 ต้น ในพืน้ท่ี 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 206 ปาุสูงเนนิ จังหวัดนครราชสมีา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสมีา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธบิาย วันท่ี 27 มกราคม 2559 ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 206 ปาุสูงเนนิ จงัหวัดนครราชสมีา 

ออกตรวจสอบพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตเขตอําเภอขามทะเลสอ/เมืองนครราชสมีา เพื่อรวบรวมเป็นขอ้มูลพื้นฐาน 

ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาต ิที่ 206ปุาสูงเนนิ จังหวัดนครราชสมีา 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5     ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 206 ปาุสูงเนนิ จังหวัดนครราชสมีา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสมีา) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 28 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 206 ปุาสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

เข้าร่วมตอ้นรับ คณะสื่อมวลชนทุกแขนง กับท่านอธิบดีกรมปุาไม้ ท่านชลธิศ สุรัสวดี และสํานักปูองกันรักษาปุาและ

ควบคุมไฟปุา ร่วมด้วยสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ท่ี 8 (นครราชสีมา) เพื่อร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร 

ณ ศูนย์การเรียนรู้เขาสามสิบส่าง บา้นคําไฮ หมู ่15 ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนนิ  

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5     ภาพที่ 6 
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ภาพที่ 7      ภาพที่ 8 

    

ภาพที่ 9     ภาพที่ 10 

    

ภาพที่ 11     ภาพที่ 12 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 270 ปาุละอุน่และปุาราชกรูด จังหวัดระนอง 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 28 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 270 ปุาละอุ่นและปุาราชกรูด  

จังหวัดระนอง ร่วมกับหน่วยฯ รน.2(ราชกรูด),ทหาร ชพส.4107 และสารวัตรกํานัน ตําบลราชกรูด ประชุมชี้แจง

และร่วมตรวจสอบท่ีทํากิน-อยู่อาศัยในเขตปุาไม้และปุาสงวนฯ ของราษฎร ม.5 ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง 

จังหวัดระนอง เพื่อเป็นฐานข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการพื้นท่ีต่อไป 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5     ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 291 ปุาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 12 (สาขากระบี่) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

คําอธิบาย วันท่ี 28 มกราคม 2559 นายทวี ลือชา  ผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 291 

ปุาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา ทําหนา้ที่ครูปุาไม้ให้ความรู้เร่ือง การเพาะชํากล้าไม้ปุา และการปลูกปุา แก่เครือข่าย.ทส

ม. และราษฎร. ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ณ.โรงเรียนบ้านบางติบ อําเภอคุระบุรี. 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 235 ปุาน้ําตกเขาอีโต ้จังหวดัปราจีนบุรี 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 9(สาขาปราจีนบุรี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธบิาย วันท่ี 29 มกราคม 2559 ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแหง่ชาติ ท่ี 235 ปุาน้ําตกเขาอีโต ้จังหวัดปราจีนบุรี 

ทําพิธีมอบฝาย เปิดฝาย คลองเรือ ใตน้้ําตกเขาอีโต้ มนีายอําเภอมารว่มเป็นประธานพิธี เวลา 9.00 น 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5     ภาพที่ 6 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 250 ปุากุยบุรีและปาุดอนเต็งรัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 10 (สาขาเพชรบุรี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 28 มกราคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนอแห่งชาตืท่ี 250 ปุากุยบุรีและปุาดอนเต็งรัง  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทํากาลาดคระเวนพร้อมทําการประชาสัมพันธ์กับราษฎรท่ีมท่ีีทํากินชิดแนวเขตปุาไม้ให้ร่วมกัน

ดูแลรักษาปุาพร้อมขอความร่วมมอืให้สมัครเป็นอาสาปาุไมบ้้านๆละ 1 คน พร้อมตรวจตราดูแลแายแาสงวนแห่งชาติ

บริเวณ ปาุหุบเขาแหลม หมู่ 4 และแาหุบเสอืโฮก หมู ่6 ตําบลศลิาลอย อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี291 ปาุเทือกเขาสูง จังหวัดพงังา 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ท่ี 12 (สาขากระบี่) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย 29 มกราคม 2559 เวลา13.30 น.นายทวี ลือชา  ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี291 

ปุาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  จังหวัดพังงา 

โดยมีนาย สกล จันทรักษ ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ.หอ้งประชุมศาลากลาง จังหวัดพังงา. 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 235 ปุาน้ําตกเขาอีโต ้จังหวดัปราจีนบุรี 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 9 (สาขาปราจีนบุรี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธบิาย วันท่ี 29 มกราคม 2559 ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 235 ปุาน้ําตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี 

ได้ร่วมกับชุมชนบ้านหนองป้ืด ธกส.ปราจีนบุรี อําเภอเมืองปราจีนบุรี กิจกรรม รับมอบฝายชะลอน้ําให้ชุมชน ซึ่ง

ร่วมมือระหว่างชุมชน ธกส.และศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 235 ปุาน้ําตกเขาอีโต้  จังหวัดปราจีนบุรี 

โดยฝายจะกักชะลอน้ําให้ชุมชน กว่า 50,000. ลบ.เมตร มกีิจกรรมปลูกไมปุ้าและแฝก โดยมีชุมชนร่วมกว่า 200 คน

โดยมีนายอําเภอเมอืงปราจีนบุรีเป็นประธาน ดูแลปุาสร้างฝาย สู้ภัยแลง้ 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 

    

ภาพที่ 5      ภาพที่ 6 
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ภาพที่ 7     ภาพที่ 8 

    
 

ภาพที่ 9     ภาพที่ 10 

    
 

ภาพที่ 11     ภาพที่ 12 

    
 

ภาพที่ 13     ภาพที่ 14 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 272 ปุาเลนคลองม่วงกลวงและปุาแหลมหนา้ทุง่ จังหวัดระนอง 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย วันท่ี 30 มกราคม 2559 ศจป.ท่ี 272 ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 272 ปุาเลนคลองม่วง

กลวงและปุาแหลมหนา้ทุง่ จังหวัดระนอง ร่วมกับหนว่ยฯรน.2(ราชกรูด)และทหาร ชป.กะเปอร์ ลาดตระเวนตรวจสอบ

พื้นท่ีในเขตปุาสงวนฯปุากะเปอร์ (AO 1) ที่ได้ทําการรื้อถอนตามมาตรา 25 เมื่อวันท่ี 28 สค.58 บริเวณบ้านทรัพย์

สมบูรณ์ หมู่ 8 ตําบลบ้านนา อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สภาพพื้นท่ีท่ัวไปเร่ิมฟื้นคืนตามธรรมชาติ และต้นไม้ 

ท่ี ปลูกในวันรือ้ถอนรอดตายประมาณ 70% ไมพ่บการบุกรุกพื้นท่ีใหม่แต่อยา่งใด 

ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

    

ภาพที่ 3      ภาพที่ 4 
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แบบรายงานการปฏิบัตงิานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นที่แบบมสี่วนร่วม (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หน่วยงาน ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี 153 ปุาพานพร้าวและปุาแก้งไก่ จังหวดัหนองคาย 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  

ค าอธิบาย วันท่ี 31 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นางอํานวยพร ชลดํารงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมปุาไม้ 

ได้ตรวจติดตามผลการดําเนนิงานของศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนท่ี153 ปุาสงวนแห่งชาติปุาพรานพร้าวและปุาแก้งไก่

จังหวัดหนองคาย โดยมี ผอ.ศูนย์กลุ่มปุาสงวนฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้นําตรวจ นําเสนอผลงานท่ีผ่านมา 

พร้อมกับกลุ่มอาสาปาุไมบ้้านผาตั้ง ผู้ตรวจราชการกรมปุาไม้ สรุปประเด็นว่า ทิศทางของศูนย์กลุ่มปุาฯ นี้ จะต้องทํา

หน้าท่ีบูรณาการหน่วยงานปุาไม้ในพื้นท่ี ประสานกับทุกหน่วยงาน ให้ได้ จัดทําเป็นแผนการจัดการปุาเฉพาะพื้นท่ี 

แบบครบภารกิจ ขาดเหลือให้ของบประมาณลง ท่านจะนําเสนอผู้บริหาร ต่อไป  เห็นด้วยกับการทํางานท่ีผ่านมา 

ศูนยก์ลุ่มปุาฯทําหน้าท่ีบูรณาการในพืน้ท่ี ท้ังหน่วยปูองกัน เพาะชํา สวนปุาฯลฯ ส่งผ่านศูนย์ปุาไม้จังหวัด เชื่อม ทสจ.

นายอําเภอท้องท่ี และคณะกรรมการ คปป. ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทําให้สามารถผลักดันงานนโยบายสําคัญได้  

เช่น การหยุดยั้งทําลายปุา ทวงคืนผืนปุา เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้และประชาชนร่วมมือในการปูองกันปุา ร่วมใช้ประโยชน์จาก

ปุา อยา่งมีระบบถูกต้องตามระเบียบ/กม. ลดความขัดแย้ง 
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