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การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงพืน้ที่แบบมส่ีวนร่วม 

เพ่ือการใช้ประโยชน์ทีส่มดุลและยัง่ยืน 

1.  หลกัการและเหตุผล 
 

  ตามแนวทางพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ปลูกป่าในใจคน     

"เจา้หนา้ท่ีป่าไมค้วรจะปลูกตน้ไมล้งในใจคนเสียก่อน     แลว้คนเหล่านั้นก็จะพากนัปลูกตน้ไมล้ง

บนแผน่ดิน        และรักษาตน้ไมด้ว้ยตนเอง"    

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

ดินและตน้นํ้าลาํธาร ชาวบา้นเขาจะรักษาใหเ้ราดว้ย  

  “ป่า 3 อย่าง” ให้ชาวบา้นเห็นประโยชน์และไดใ้ช้ประโยชน์ เขาก็จะรักษา

ประโยชน์ เขาจะไม่ทาํลาย และใครมาทาํลาย เขากป็กป้อง  

  “หมู่บา้นป่าไม ้(แผนใหม่)” ยงัอยูใ่นปกครองของกรมป่าไม ้ใหเ้ขาทาํดว้ยความร่า

เริงใจเพราะเขารู้ว่าตรงนั้นเขาทาํได ้โดยไม่ถูกขบัไล่ แลว้ก็ไม่ตอ้ง “ถูกปลูกตน้ไมใ้ส่” ในท่ีนา

ของตนเอง (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช)   

  “หมู่บา้นป่าไม ้(แผนใหม่)” คือทาํท่ีทาํกินใหเ้ขาแลว้ ก็หาทรัพยากรนํ้ าใหเ้ขา ซ่ึง

ไม่ยากนกั หาไดท้ั้งนั้น บางแห่งอาจตอ้งลงทุนมากหน่อย แต่ไม่ยากนกั หาไดท้ั้งนั้น แมดิ้นอาจจะ

ไม่ค่อยดีนกั เราสามารถพฒันาดินนั้นข้ึนมาดว้ยราคาท่ีจะถูกกว่าท่ีจะตอ้งไปปลูกตน้ไมใ้หม่ในท่ี

ชาวบา้นไปตดั แลว้ตอ้งไล่พวกนั้น หรือจบัใส่คุก แลว้ตอ้งเอาขา้วมาเล้ียงเขา อนัน้ีจะแพงกว่า 

ฉะนั้นถา้ตรงไหนสามารถท่ีจะทาํกินไดก้ใ็หเ้ขาทาํกิน สนบัสนุนการปลูกบา้น สนบัสนุนสวสัดิการ

บา้ง (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช)   

  “หมู่บา้นป่าไม ้(แผนใหม่)” น้ีเราสร้างหมู่บา้นให้เขาอยูแ่ละให้เขาปลูกผกัปลูก

ขา้ว ปลูกอะไรใหพ้ออยูพ่อกินไม่ตอ้งร่ํารวยนกั  แลว้เราสร้างสถานีไวไ้ม่ห่างไม่ไกลจากท่ีนั้น  ใน

บริเวณเดียวกนั เป็นแปลงหน่ึงของป่าไมห้รือของหน่วยงาน  ปลูกส่ิงท่ีจะทาํรายไดดี้  ปลูกส่ิงท่ี

อาจจะยากสักหน่อยแต่มีรายไดดี้ เพราะว่าจะตอ้งเอาใจใส่มากข้ึน เช่น ให้ปลูกดอกไมห้รือพนัธ์ุ

ดอกไมท่ี้จะทาํเป็นสินคา้ดีทีเดียว แลว้ทาํไม่รู้ไม่ช้ี  ชาวบา้นมาดู “เออ้! มนัดีน่ีขายไดเ้ท่าไร” (ขาย

ไดเ้ป็นพนัหลายพนับาท)   “ขอหน่อยไดไ้หม”เรากบ็อกวา่ “ไดซ่ี้ ตอ้งมาทาํเอง” 

เขาก็มาเราก็ส่งเสริม โดยแนะนาํให้เขาทาํ เราไม่ตอ้งจา้งเขา เขาทาํเอง เม่ือไดผ้ลผลิตแลว้ 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   (โดยมีภูมิคุม้กัน ให้เกิดความยัง่ยืนไปชั่วลูกชั่วหลาน) 

(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 และยัง่ยนื  ในพื้นท่ีรับผดิชอบ  (ระบบวนเกษตร ปลูกป่า ๓ อยา่ง  ประโยชน์ ๔ 

ประการกสิกรรมธรรมชาติ  สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพยีง ท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได)้ 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ท่ีมา :สถาบนัเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ,2557 
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                           “สทก.” “สิทธิทาํกิน” น้ีถา้ใหเ้ป็นตวับุคคล เขาก็เอาไปขาย จึงนึกว่าจะตอ้งทาํ

ใหเ้ป็นของหมู่บา้น หรือกลุ่มท่ีหมู่บา้น เป็นหมู่บา้นสหกรณ์ มีหวัหนา้ มีกรรมการ  แลว้ก็มีองคก์าร

หน่วยหน่ึงหน่วยใด  เขา้ไปช่วย.....ใหก้าํหนดเขตหมู่บา้นนั้นๆ เขตท่ีทาํกิน รวมทั้งเขตป่าไมใ้ชส้อย

ดว้ย ใหก้าํหนดอยา่งนั้นใหอ้ยูใ่นควบคุม (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช)   

           “สทก.”  นั้นขายไม่ได ้ เพราะถา้บุคคลใดไม่อยูท่ี่นั้นกไ็ม่มีสิทธิ ถา้ไม่ไดท้าํกินกไ็ม่มี

สิทธิทาํกิน  เรียกวา่เป็นสิทธิของหมู่บา้นหรือกรรมการหมู่บา้น  ตั้งตวัข้ึนมาได ้ ถา้มีกฎหมายข้ึนมา

รองรับ  ก็เป็นของหมู่บา้นสหกรณ์หรือกลุ่ม เขาก็เป็นเจา้ของร่วม  แลว้ต่อไปกรรมการกลุ่มหรือ

กรรมการสหกรณ์นั้นกจ็ะทาํใบจาํลองจาก  สทก. ของหมู่บา้นนั้นเป็นรายบุคคลใหค้ลา้ยโฉนดหรือ  

น.ส.3  ให้แต่ละคนท่ีทาํกินตรงนั้นๆ ทาํแผนท่ีให้ดูดว้ย  คร้ังแรก ยงัคงเป็นป่าสงวนบริหารอยู่ใน

กฎเกณฑข์องป่าสงวนและป่าไมใ้ห้สิทธิทาํกินต่อไป  เม่ือโครงการขยายดีข้ึนแลว้  หมายความว่า

ตรงไหนท่ีทาํนาไวก้จ็าํแนกออกมาเป็นท่ีนา  ตรงไหนทาํไร่ไดก้็จาํแนกออกเป็นท่ีทาํไร่  ตรงไหนท่ี

ควรปลูกป่า 3 อย่าง ชนิดใดก็จาํแนกเป็น  “ป่า 3 อย่าง” ชนิดนั้น  และส่วนไหนจะตอ้งเป็นท่ีทาํ

ทรัพยากรนํ้ า ซ่ึงบางทีก็ตอ้งเขา้ไปอยูก่บัป่าสงวนเหมือนกนั คือ ทาํเข่ือนอยูข่า้งนอกป่าสงวนแต่จะ

ท่วมเขา้ไปป่าสงวนก็ตอ้งถือว่าอยูใ่นเขต สทก. เหมือนกนั(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุ

พืช)    

        “หมู่บา้นป่าไม ้(แผนใหม่)”ให้ประชาชนอยูไ่ด ้และในท่ีสุดก็เป็นการรักษาป่าไมใ้ห้ดี 

เป็นการรักษาตน้นํ้ าลาํธารให้ดี และทาํให้เพิ่มท่ีทาํกิน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีตามเป้าหมาย (กรม

อุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช)   

                      หมู่บา้นป่าไมแ้ผนใหม่ยงัใชแ้นวทางตามพระราชดาํริไปขยายผลดาํเนินการในพื้นท่ี

รับผดิชอบ ดงัน้ี 

                        พระราชดาํริสมเด็จย่าให้แนวทางปลูกป่าตามตาํราแม่ฟ้าหลวง  โดยพระองคฯ์ทรง

กงัวลพระหฤทยัว่า หากยึดท่ีดินชาวบา้นมาปลูกป่าแลว้เขาจะเอาอะไรกินและมีรับสั่งว่า        “ ทาํ

อย่างไรไม่ให้ชาวบา้นเดือดร้อน”  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯจึงเกิดความคิดเร่ือง การปลูกป่าเศรษฐกิจ    

“ปลูกป่า” คือ การฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมให้อุดมสมบูรณ์ใหม่อีกคร้ัง ส่วน “ปลูกคน”นั้น

ครอบคลุมความหมายหลายมิติ ประการแรก คือ การสร้างโอกาสในการพฒันาคุณภาพชีวิตให้กบั

คนยากจนและขาดโอกาส    

                         พระราชดาํริสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงคจ์ะให้

คนอยูร่่วมกบัป่า ไดอ้ยา่งพึ่งพาอาศยักนันั้น กบัทั้งความห่วงใยท่ีทรงมีต่อพสกนิกร ไม่ตอ้งการให้

พสกนิกรของพระองคต์อ้งเกิดความทุกขย์ากลาํบากเพราะความแหง้แลง้ อนัเกิดจากทรัพยากรป่าไม้

ถูกทาํลาย ดงัเราจะไดเ้ห็นว่าพระองคท่์านทรงมีพระราชดาํรัสเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยูเ่สมอ และกบัการท่ี

ทุกคนไดท้ราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่  ป่าไมใ้หน้ํ้ าใหชี้วิต  พระราชดาํริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี ให้สร้างป่า สร้างรายได ้ พระองคฯ์ทรงห่วงใยราษฎรบนพื้นท่ีสูงท่ีเป็นพื้นท่ีป่าตน้



 5 

นํ้ าลาํธาร แต่เน่ืองจากปัจจุบนัสภาพป่าตน้นํ้ าลาํธารถูกบุกรุกทาํลาย ส่งผลกระทบต่อชีวิตความ

เป็นอยู ่จึงพระราชทานแนวทางการพฒันา การฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ า โดยการปลูกไมห้ลายๆระดบัหลายๆ

ชนิด ทั้งไมเ้รือนยอดสูง ลดหลัน่กนัลงมา ให้มีความเป็นป่า ปลูกป่าร่วมกบัพืชเศรษฐกิจ เพื่อให้

ชาวบา้นสามารถสร้างรายได ้และทาํใหมี้ป่าไมเ้พิ่มมากข้ึนอีกทางหน่ึง  เป็นโครงการฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ า

ลาํธารในลกัษณะผสมผสาน กิจกรรมปลูกไมป่้าเป็นไมป้ระธานและปลูกไมเ้ศรษฐกิจเป็นพืชควบ

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าและช่วยชาวบา้นใหมี้รายไดจ้ากพืชควบอยา่งเก้ือกลู 

                           การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้บบมีส่วนร่วมเพื่อการใชป้ระโยชน์ท่ีสมดุล

และยัง่ยนื      ไดเ้ป็นการสนบัสนุนการจดัทรัพยากรธรรมชาติ  (Natural  Resources Management  - 

NRM)  มุ่งท่ีจะส่งเสริมการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพและความเป็นอยูข่องชุมชนในพื้นท่ี

ใหดี้ข้ึน  โดยเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัของส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทั้งในและ

นอกพื้นท่ี  ในการแสวงหาแนวทางท่ีจะบรรลุเป้าหมายของการอนุรักษ ์  และตอบสนองความ

ตอ้งการของชุมชนอยา่งยติุธรรมและสมดุล  ตามนโยบายและเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ  พ.ศ. 2557  ใหส้ร้างมาตรฐานของการดาํรงชีวติของประชาชนในสงัคมไทย ตามแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คาํสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 64/2557 เร่ือง การปราบปราม

และการหยดุย ั้งการบุกรุกทาํลายทรัพยากรป่าไม ้  ขอ้ 3 ภาคประชาชนและองคก์รชุมชนไดเ้ขา้มี

ส่วนร่วมในการดาํเนินการ และคาํสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 66/2557 เร่ือง เพิ่มเติม

หน่วยงานสาํหรับการปราบปรามหยดุย ั้งการบุกรุกทาํลายทรัพยากรป่าไม ้ และนโยบายการ

ปฏิบติังานเป็นการชัว่คราวในสภาวการณ์ปัจจุบนั ขอ้ 2.1 การดาํเนินการใดๆ ตอ้งไม่ส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนผูย้ากไร้ ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย และผูไ้ร้ท่ีดินทาํกิน ซ่ึงไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีเดิมนั้นๆ ก่อน

คาํสัง่น้ีมีผลบงัคบัใช ้   และการส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน

บาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล  

ร่วมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมบาํรุงรักษา  และคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามหลกัพฒันาท่ีย ัง่ยนื

ตลอดจนควบคุมและกาํจดัภาวะมลพษิท่ีมีต่อสุขภาพอนามยั  สวสัดิภาพและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน  (ชดชอ้ย โสภณพาณิช, 2543)  แผนพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

แผนงานยดึพื้นท่ีและชุมชนเป็นหลกั  (Area - Community Approach)  โดยใหชุ้มชนเป็นศูนยก์ลาง

ของการแกปั้ญหาในขอบเขตของกฎหมาย  พฒันาคุณภาพของคน  พฒันาองคก์รความรู้เนน้พฒันา

คนโดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทุกฝ่าย  เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นผูส่้งเสริม  สนบัสนุน  นิเทศ ติดตาม  การ

ตรวจสอบทุกกิจกรรม ควรมีส่วนร่วมทั้ง  สงัเกต บนัทึก  ประชุม ขั้นตอนการเกบ็ขอ้มูล  การเตรียม

ความพร้อมของบุคคล ร่วมกนัพฒันาทรัพยากรธรรมชาติการผลิตการเกษตรและพฒันาธุรกิจชุมชน  

(ปกรณ์ จริงสูงเนิน, ม.ป.พ.) 

  สภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยถูกทาํลายในอตัราท่ีน่า

วิตก  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 ้ พื้นท่ีใดสมควรใหป้ระชาชนใชป้ระโยชน์ไดก้จ็ะผอ่นผนัให้

ดาํเนินการตามความจาํเป็นโดยใชม้าตรการทางบริหารจดัการ มาตรการทางสงัคมจิตวิทยา และการ

ปลูกป่าทดแทนเขา้ ทั้งจะใหเ้ช่ือมโยงกบัการส่งเสริมการมีอาชีพและรายไดอ่ื้นอนัเป็นบ่อเกิดของ

เศรษฐกิจชุมชนต่อเน่ืองเพื่อใหค้นเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองไดต้ามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงโดย

ท่ีดินยงัเป็นท่ีดินของรัฐจะจดัทาํฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการจดัทาํทะเบียนผูถื้อครองท่ีดินใน

ท่ีดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจดัการท่ีดินของรัฐและเอกชนใหมี้เอกภาพเพื่อทาํหนา้ท่ี

กาํหนดนโยบายดา้นท่ีดินเร่งรัดการจดัสรรท่ีดินใหแ้ก่ผูย้ากไร้โดยไม่ตอ้งเป็นกรรมสิทธ์ิ แต่รับรอง

สิทธิร่วมในการจดัการท่ีดินของชุมชน เพื่อใหเ้ป็นกลไกในการนาํทรัพยากรท่ีดินมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์สูง 

                            แผนแม่บทแกไ้ขปัญหาการทาํลายทรัพยากรป่าไมก้ารบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื  ของกองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ปี 2557   มีนโยบายการพิทกัษ์

ทรัพยากรป่าไม ้   มีวิสยัทศัน ์  “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  

ประสิทธิผลและยัง่ยนื ภายใน  2  ปี  ยทุธศาสตร์   ขอ้ 3.5.3  ประเดน็ยทุธศาสตร์ 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 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื  ขอ้ 3.5.4.3 ใหค้นอยู่
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กบัป่าพึ่งพากนัอยา่งมีความสุข  โดยส่งเสริมพฒันาตามแนวทางพระราชดาํริในการดูแลทรัพยากร

ป่าไม ้  ดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าใหมี้พออยู ่  พอกิน พอใช ้ และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขเก้ือกลูกนัระหวา่งป่าคนอยา่งย ัง่ยนื  ,จดัทาํโครงการเสริมรายไดใ้หก้บั

ประชาชนและชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีและพื้นท่ีรอบป่า เช่นโครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ  

โครงการเสน้ศึกษาธรรมชาติ โครงการป่าสมุนไพร เป็นตน้   และนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นหลกัในการพฒันาโครงสร้างความเป็นอยูแ่ละรายได ้ ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้  โดยส่งเสริม

ใหมี้วิสาหกิจชุมชน  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  สงัคม  และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  (กรมป่าไม,้ 2545)  

  สาํหรับ ดิน  นํ้า  ป่าไมแ้ละชุมชนเป็นทรัพยากรท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัของตน้นํ้า

ลาํธารจะทาํหนา้ท่ีไดส้มบูรณ์หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัวา่ปัจจยัท่ีองคป์ระกอบหลกัเหล่าน้ี  (กรมอุทยาน

แห่งชาติ  สตัวป่์าและพนัธ์ุพืช, 2546)  ระบบนิเวศลุ่มนํ้า  ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงมีชีวิต  ดิน  นํ้ า  พืช  

และชุมชนเป็นองคป์ระกอบกบัพื้นท่ีนั้น ๆ ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบเม่ือมีส่ิงไปกระทบใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ยอ่มใหเ้กิดผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  ดว้ยเช่นกนั  ทั้งน้ี

องคป์ระกอบในระบบนิเวศน์ลุ่มนํ้ามีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  เพราะฉะนั้นการจดัการดงักล่าว

ตอ้งมีการวางแผนจดัการท่ีดีตอ้งมีเคร่ืองท่ีช้ีวดัท่ีชดัเจนทั้งทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  

สงัคม  และเศรษฐกิจ 

  ลุ่มนํ้า  เป็นพื้นท่ีรองรับปริมาณนํ้าฝนท่ีไหลไปรวมกนัจากท่ีสูงไปสู่ท่ีตํ่าส่วนใหญ่

เป็นภูเขาสูงลาดชนั  มีป่าไมป้กคลุม  มีลาํหว้ยหลายสายอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มนํ้าใชแ้นวสนัเขาเป็นแนว

กาํหนดเขตลุ่มนํ้าแต่สาขายอ่ย  สามารถกาํหนดขอบเขตไดอ้ยา่งชดัเจนในรูปทรัพยากรลุ่มนํ้า  

ทรัพยากรลุ่มนํ้า  หมายถึง  ทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูภ่ายในลุ่มนํ้าทั้งหมด  ทั้งเป็นส่ิง

(แวดลอ้ม) ท่ีมีชีวิต  ส่ิง (แวดลอ้ม) ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ทรัพยากรธรรมเหล่าน้ีจะอยูร่่วมกนัในแต่ละ

ลุ่มนํ้า 
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  ลุ่มนํ้าเป็นระบบนิเวศ  ลุ่มนํ้าเป็นตวัควบคุมปัจจยัเขา้และปัจจยัออก          ถา้ความ 

สมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเขา้และปัจจยัออกไม่สมดุลกนั จะทาํใหเ้กิดการทาํลายสภาพของลุ่มนํ้าเกิดข้ึน  

เช่น  พืชปกคลุมในพื้นท่ีลุ่มนํ้าเป็นตวัควบคุมนํ้าตั้งแต่ฝนตกจนถึงนํ้าระเหย  ถา้กรณีพืชปกคลุมใน

พื้นท่ีลุ่มนํ้าถูกทาํลายหรือไดรั้บการกระทบกระเทือนจะทาํใหพ้ืชไม่สามารถควบคุมนํ้าใหเ้ป็นตาม

ธรรมชาติ อาจทาํใหสู้ญเสียมากข้ึนได ้ เป็นตน้ 

                             สภาพปัญหาจากการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีป่าไมอ่ื้นๆ 

มีหลายรูปแบบในอดีตจนถึงปัจจุบนั และมีแนวโนม้จะมีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ถา้ไม่มีแนวทางเพื่อป้องกนั 

และรักษาและใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยืนไว ้พื้นท่ีป่าไมน่้าเหลืออยูใ่นความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

น่าลดนอ้ยลงในอนาคต (เน่ืองจากการขอใชป้ระโยชน์จากหน่วยต่างๆ ,สปก ,สทก และในอนาคต

โฉนดชุมชน และรูปแบบอ่ืนๆท่ีจะเกิดข้ึนและมีอีกในอนาคต)  ดว้ยปัจจยัแรกของปัญหาในพื้นท่ี

ป่าจริงๆส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัคน ทั้งเป็นตวัเจา้หนา้ท่ีเองรวมทั้งตวัชุมชน  และอีกทั้งในพื้นท่ีป่าไม้

เองยงัมีการจดัการแบบแยกส่วนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ไม่มีการประสานทั้งแนวคิด 

แนวทาง และแนวปฏิบติัร่วมกนั  เจา้ภาพหลกัทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบในพื้นท่ีป่าไมแ้บบองคร์วม

ทุกมิติยงัมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

    

 

 

                              

                         กรมป่าไมจึ้งกาํหนดแนวทางจดัการทรัพยากรป่าไม ้   และทรัพยากรท่ีดินป่าไมต้าม

แผนแม่บทแกไ้ขปัญหาการทาํลายทรัพยากรป่าไมก้ารบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการบริหารจดัการ



 9 

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนของกองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ปี 2557 ให้มีระบบบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้

อย่างประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและยัง่ยืน ภายใน  2  ปี  ปฏิรูป/ ปรับปรุงระบบการพิทักษ์

ทรัพยากรป่าไมใ้ห้อยูใ่นรูปแบบการบริหารเชิงพื้นท่ี (area approach) โดยกระจายอาํนาจบริหาร    

งบประมาณ       และบุคลากร  สู่สาํนกังานป่าสงวนแห่งชาติแต่ละแห่ง  ใหป้รับปรุงโครงสร้างการ

บริหารจดัการของกรมป่าไม ้ ให้มีการจดัทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งบูรณาการ ให้คนอยูก่บัป่าพึ่งพากนั

อย่างมีความสุข  โดยส่งเสริมพฒันาตามแนวทางพระราชดาํริในการดูแลทรัพยากรป่าไม ้ ดูแล

ประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าใหมี้พออยู ่ พอกิน พอใช ้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี

ความสุขเก้ือกลูกนัระหวา่งป่าคนอยา่งย ัง่ยนื  จดัทาํโครงการเสริมรายไดใ้หก้บัประชาชนและชุมชน

ท่ีอยู่ในพื้นท่ีและพื้นท่ีรอบป่า เช่นโครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  โครงการเส้นศึกษา

ธรรมชาติ โครงการป่าสมุนไพร เป็นตน้   และนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัในการ

พฒันาโครงสร้างความเป็นอยู่และรายได ้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได ้ โดยส่งเสริมให้มีวิสาหกิจ

ชุมชน  และระบบสหกรณ์  ใหก้บัชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่า   และใหค้นอยูก่บัป่าพึ่งพากนั

อยา่งมีความสุข  โดยกรมป่าไมบ้ริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้บบบูรณาการเชิงพื้นท่ี แบ่งพื้นท่ียอ่ย

ในการบริหารของระดบัสํานักจดัการทรัพยากรป่าไมใ้ห้มีพื้นท่ีเหมาะสมสามารถดูแลไดท้ัว่ถึง  

และให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจนในทุกมิติภารกิจการป่าไม้ ในลักษณะของพื้นท่ีกลุ่มป่า 

ครอบคลุมพื้นท่ีป่าไม ้และในเขตพื้นท่ีการปกครองทั้งหมดสามารถให้บริการประชาชนแบบครบ

วงจร (ONE STOP SERVICE) และSingle window งานดา้นป่าไมอี้กทั้งสามารถใหบ้ริการ

ประชาชนครอบคลุมเขตการปกครองตั้งแต่ ระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล  ระดบัอาํเภอ ในทอ้งท่ีท่ี

รับผดิชอบ โดยจดัแบ่งอยูใ่นรูปแบบ “ศูนยจ์ดัการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ”       สงักดัสาํนกัจดัการ 

ทรัพยากรป่าไมท่ี้ 1-13 และสาขาทุกสาขา   
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                   พอสรุปเป้าหมายจาํนวนประชาชนท่ีจะไดก้ารบริการดา้นการป่าไมจ้ากกรมป่าไม้

ภายใตก้ารบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้บบมีส่วนร่วม  ทั้งหมดคาดวา่จาํนวนประมาณ 32 ลา้น

คน ท่ีจะสามารถใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไมแ้บบมีส่วนร่วม ก่อใหเ้กิดความสมดุล  และยัง่ยนื

ตลอดไปชัว่ลูกชัว่หลาน  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  แนวคดิ 

            แนวคดิ   

             1.ดว้ยแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้บบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งในและ

ภายนอกกรมป่าไม ้ มีหน่วยงาน และมีคนรับผดิชอบดูแลบริหารจดัการพื้นท่ีป่าไมท่ี้ชดัเจน 

              2.การแกปั้ญหาควรแกท่ี้ตน้เหตุ คือ คน (ทุกภาคส่วน และชุมชนทุกคน) จะตอ้งร่วมกนั คิด 

ร่วมวางแผน ร่วมทาํ ร่วมใชป้ระโยชน์แบบท่ีสมดุลและยัง่ยืน (ในระบบนิเวศลุ่มนํ้ าประกอบดว้ย

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

              3.รูปแบบ  แนวทางท่ี ดี  คือ  การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม  (Participatory 

Management) 

              4.สามารถรักษาพื้นท่ีของรัฐ คงอยูเ่ป็นทรัพยสิ์นของคนไทยทุกคน เพื่อรักษาพื้นท่ีป่าไมไ้ว้

ได ้และมีการใชป้ระโยชน์เกิดความสมดุล ยัง่ยนื 
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            แนวคดิ              
 

ปัญหาการใชท้รัพยากรเป็นเร่ืองท่ีมีความสลบัซับซ้อนระหว่าง ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีฐาน

ทรัพยากรท่ีดาํรงระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์ท่ีจะเอ้ือการดาํรงชีวิตทั้งของทอ้งท่ีของลุ่มนํ้ าและภูมิภาค

ตอ้งอาศยัสาํหรับวิถีชีวิต ปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเนน้การใชท้รัพยากรอยา่งเขม้ขน้เพื่อรองรับความจาํเป็น

ในวิถีชีวิตของผูค้น จึงตอ้งพิจารณาจากระบบความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงระหว่าง (1) ศกัยภาพและ

ขอ้จาํกดัของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละลุ่มนํ้ า (2) การพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตและ

วิถีชีวิต และ (3) การจดัการท่ีตวัทรัพยากรและระบบการพึ่งพิงทรัพยากรดว้ยกลไกการจดัการท่ีเป็น

ของรัฐและองคก์รเอกชน  ของกลุ่มองคก์รชุมชน เครือข่ายองคก์รชุมชนและหน่วยงานบริหารส่วน

ทอ้งถ่ิน 

ท่ีผา่นมาปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นเพราะมีการคิดและปฏิบติัแบบแยกส่วน เช่นดาํเนินการกบัฐาน

ทรัพยากรโดยไม่เช่ือมโยงกบัระบบการผลิต หรือแมแ้ต่ท่ีฐานทรัพยากรกแ็ยกส่วนพิจารณาเฉพาะ

ป่าท่ีเห็นเป็นตน้ไม ้ ไม่เช่ือมโยงกบัระบบนิเวศท่ีรวมถึงดิน นํ้า และความหลากหลายทางชีวภาพ

ดว้ย หรือในการใชม้าตรการ กลยทุธ์กจ็ะยดึแนวทางเดียว เช่นใชก้ฎหมาย ใชก้ฎชุมชน ใชเ้ร่ืองสิทธ์ิ 

ใชเ้ร่ืองประโยชน ์ใชเ้ทคโนโลย ีใชภู้มิปัญญา ฯลฯ ทั้งหมดนอกจากจะไม่สามารถแกปั้ญหาไดแ้ลว้

กลบัยิง่ก่อใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้มากข้ึนไปอีก 

ดงันั้นแนวคิดท่ีสาํคญัท่ีโครงการน้ี ยดึปฏิบติัคือ การใหนิ้เวศน์ธรรมชาติกบันิเวศนม์นุษย์

อยูร่่วมกนัไดห้รืออีกนยัยะหน่ึงคือ คนกบัป่าอยูด่ว้ยกนัอยา่งพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบท่ีนาํ

ความยัง่ยนืไปสู่ฐานทรัพยากรและการผลิต/วิถีชีวิต 

แต่แนวคิดดงักล่าวแมจ้ะถูกตอ้งอยา่งไรกต็ามจะมีความเป็นอุดมคติสูง หากไม่มีการ

พิจารณาแนวปฏิบติัท่ีสาํคญัท่ีตามมากคื็อ (1) ตอ้งพิจารณาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระดบัลุ่มนํ้าของฐาน

ทรัพยากรระบบการผลิตและระบบการจดัการมาเป็นโจทย ์ (2) สร้างองคค์วามรู้ ระบบขอ้มูลและ

การเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย เพือ่นาํไปสู่ (3) การจดัการร่วมกนั (Co-

Management) หรือจดัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Management) โดยเพิ่มบทบาทของกลุ่ม

องคก์รในชุมชน ในเครือข่ายลุ่มนํ้าใหเ้ขม้แขง็และปรับบทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภาครัฐและ

เอกชนใหเ้ป็นผูร่้วมคิด ร่วมดาํเนินงานและสนบัสนุนใหอ้งคก์รในพื้นท่ี 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

วิชาการ ฝ่ายสนบัสนุนดา้นการประสานงาน ฝ่ายสนบัสนุนดา้นการปฏิบติังาน มีคณะอาํนวยการ 

คณะอนุกรรมการ คณะท่ีปรึกษา  มีผูป้ฏิบติังานตามโครงการ ท่ีมาจากองคก์รภาคี โดยทั้งหมดจะตอ้งทาํให ้

กลไกการจดัการ/ฝ่ายปฏิบติัการในพื้นท่ีคือ กลุ่มองคก์รชุมชน คณะกรรมการ เครือข่ายลุ่มนํ้ามีความเขม้แขง็

ตามแผนภูมิท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่ 2  รูปแบบกลไกการบริหารงาน “แบบจดัการร่วม” 

 

3.  วสัิยทศัน์ 
 

จากแนวคิดยทุธศาสตร์ แนวทางการปฏิบติัและกลไกการจดัการแบบมีส่วนร่วมดงักล่าว ประกอบกบั

การประเมินจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและขอ้จาํกดัของพื้นท่ีและกลไก โครงการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้บบมี

ส่วนร่วม จึงกาํหนดวิสยัทศัน์ ดงัน้ี คือ 

“การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงพืน้ทีแ่บบมีส่วนร่วมเพ่ือการใช้ประโยชน์ทีส่มดุลและยัง่ยืน” 

เป็นโครงการท่ีทาํใหอ้งคก์รทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ เกิดความร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชน ในการ

จดัการแกปั้ญหาท่ีเช่ือมโยง ระหวา่งฐานทรัพยากรของลุ่มนํ้ากบัระบบการผลิต/วิถีชีวิตของชุมชน อนัจะนาํมา

ซ่ึงความยัง่ยนืของระบบนิเวศน์ลุ่มนํ้าและระบบการผลิตของชุมชนในท่ีสุด 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) จะเป็นกญุแจสาํคญัท่ีนาํไปสู่การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและท่ีสาํคญัเป็นการ

จดัการขอ้ขดัแยง้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 4.  การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รชุมชนใหก้บัเครือข่ายลุ่มนํ้าและอบต. เป็นกญุแจ

สาํคญัอีกส่วนหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้กิดการจดัการแบบยัง่ยนื โดยตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 

อาศยัเวทีหลายเวที อาศยัการผสมผสานเทคโนโลยกีบัภูมิปัญญาท่ีเหมาะสม 

 

5.  วตัถุประสงค์โครงการ 
            

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจ  สงัคมและสภาพทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วม และนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวางแผน การดาํเนินการ

และใชเ้ป็นระบบติดตามของการเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม

และเศรษฐกิจ   

2. เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและความแขง็แกร่งชุมชน ในการวิเคราะห์ปัญหา  และวางแผน

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้อม เศรษฐกิจ และสงัคม  

3. จดัตั้งกลุ่ม/องคก์รชุมชนในรูปคณะกรรมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม(อาสาป่าไมช้าวบา้น) 3 ระดบัคือ ระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล ระดบัลุ่มนํ้า

ระดบัป่าสงวนแห่งชาติ และระดบัทั้งกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ  และส่งเสริม/สนบัสนุน/

พฒันาใหชุ้มชนจดัใหก้องทุนพฒันาทรัพยากรป่าไมไ้วพ้ฒันาระบบนิเวศพื้นท่ีกลุ่มป่า

สงวนแห่งชาตินั้น  และการพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตท่ีพึ่งพา

ตนเองไดใ้นพื้นท่ีกลุ่มป่าสงวนแห่งชาตินั้น  แบบใหพ้ึ่งพาตนเองได ้

4. สนบัสนุนการพฒันาอาชีพชุมชนท่ีเหมาะสมกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สงัคม อยา่งย ัง่ยนื  และมีความมัน่คงทางอาหาร แบบมีส่วนร่วม
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ในแนวทางหมู่บา้นป่าไมแ้ผนใหม่ตามแนวพระราชดาํริ ท่ีชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง

ได ้(ระบบวนเกษตร  กสิกรรมธรรมชาติ  สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง) 

5. สนบัสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีส่วนร่วม โดย

สนบัสนุนการจดัทาํแผนงานคุม้ครอง ฟ้ืนฟู บรรเทาผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

6. สามารถจาํแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีป่าไม้

อ่ืนๆใหเ้กิดความสมดุลและก่อเกิดความยัง่ยนืของชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม 

7. มีระบบติดตาม/นิเทศ/ประเมินผลสภาพทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 

และสงัคม อยา่งมีส่วนร่วม  ใหเ้กิดเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองร่วมกนั 

 

6.  การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม  
 

  การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้บบมีส่วนร่วม  โดยใชร้ะบบนิเวศน์ลุ่มนํ้าเป็น

ตวักาํหนดพื้นท่ีดาํเนินการ  โดยขบวนการทางภูมิศาสตร์สารสนเทศในการจาํแนกขอบเขตพื้นท่ี

ระบบนิเวศน์ลุ่มนํ้าสาขายอ่ย  เพื่อกาํหนดชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในระบบนิเวศน์ลุ่มนํ้าสาขายอ่ย นั้น  

ระดมความคิด  แนวทฤษฎี  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  สงัคม และเศรษฐกิจใน

ระบบนิเวศน์ลุ่มนํ้า จากหน่วยงานของรัฐ  องคก์รเอกชน  นกัวิชาการ  และชุมชน  จดัทาํแผน

ปฏิบติังานแบบบูรณาการทุกฝ่าย ในรูปแบบ “ศูนยจ์ดัการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ”   จาํนวน 309  

แห่ง    โดยใหห้ลกัวิชาการและกฎหมายเป็นตวักาํหนดอยา่งชดัเจน  การบริหารจดัการทรัพยากรป่า

ไมแ้บบมีส่วนร่วม ครอบคลุมพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  พื้นท่ีป่าตามพรบ ปี พทุธศกัราช 2484 และป่า

อ่ืนๆ  และพื้นท่ีครอบคลุมในเขตปกครองระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอ  และระดบัจงัหวดั  คาดวา่

ประชาชนประมาณ 32 ลา้นคน จะสามารถไดรั้บการบริการดา้นการป่าไมทุ้กมิติทุกดา้น  

 

8.  ขั้นตอนการจดัทาํแผน โครงการฯ 

 

8.1 ในการวางแผนไดก้าํหนดกรอบแผนงานกิจกรรมเอาไว ้ และไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบของ

แผน กรอบดงักล่าว (ดูแผนภูมิท่ี 3) 

โดยร่วมกนัพจิารณาในแต่ละระบบใหเ้ห็นถึงส่วนประกอบท่ีสาํคญัท่ีจะทาํใหแ้ต่ละระบบ

เกิดสมัฤทธ์ิผล จากนั้นไดน้าํเอาส่วนประกอบมาเรียบเรียงในรูปแบบของ Logical Framework ท่ี

ปรากฏในเอกสารโครงการน้ี 
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แผนภูมิที ่3 แผนงานและกิจกรรม



 23 

เอกสารอ้างองิ 

 

ชดชอ้ย  โภณพาณิช.  2543. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540. กรุงเทพฯ: 144น. 

 

ปกรณ์  จริงสูงเนิน. ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ.์ กรอบแนวคดิ  ด้านนโยบาย  มาตรการ  และแผนการ 

พฒันาความเข้มแข็งของสังคมชนบท เศรษฐกจิชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมโดยองค์กรชุมชนท้องถ่ิน. กรุงเทพฯ:  ส่วนป่าชุมชน  สาํนกัส่งเสริมการปลูกป่า  

กรมป่าไม.้ 188น. 

 

กรมป่าไม,้ 2542. สถิติการป่าไม้ของประเทศไทย  2542.  กรุงเทพฯ:  ฝ่ายการพิมพ ์ ส่วนผลิตส่ือ   

 สาํนกัสารนิเทศ กรมป่าไม.้ 153น. 

 

กรมป่าไม,้  2545 .  รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการผู้นําองค์กร / ชุมชน  ตาม แผนการ 

ดําเนินงานโครงการนําร่องการพฒันาการมีส่วนร่วมเพ่ือการจัดการอุทยาน 

แห่งชาติอย่างยัง่ยืน  ในพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาติออบหลวง  จังหวดัชียงใหม่   

กรุงเทพฯ:  ส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  24 น. 

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2546. เอกสารประกอบการฝึกอบรมการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ลุ่มนํา้โดยองค์กรชุมชนมีส่วนร่วม. 

กรุงเทพฯ:  สาํนกัอนุรักษ ์และจดัการตน้นํ้า กรมอุทยานแห่งชาติ  สตัวป่์าและ 

พนัธ์ุพืช. 

 

กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  

                           ส่ิงแวดลอ้ม, 2557. แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทาํลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุก  

                           ทีด่ินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยืน:กองอาํนวยการ 

                           รักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

                           ส่ิงแวดลอ้ม 

สถาบนัเศรษฐกิจพอเพยีงพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ,2557  โครงการฟ้ืนฟูลุ่มนํ้าป่าสกั       

                          ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน : สถาบนั 

                          เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ.  9  น. 

. 
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