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โครงการสาธิตการบรรเทา ความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย 
โดยสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนโดยกองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง 
 

1. บทนำ 
โครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย ดำเนินการโครงการ

โดยสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้าน
ช้าง  ซึ่งโครงการนี้มีการดำเนินโครงการตามกรอบข้อตกลง (MOU) เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 -
2567 หลังจากมีการลงนามความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถาน
เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (24 ธันวาคม 2562)  แต่ในการดำเนินงาน
สามารถดำเนินการได้เป็นระยะเวลา 2 ปี (2562-2563) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ     
ไวรัสโควิด-19 ดังนั้นกองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ได้อนุมัติในการขยายเวลา      
ของโครงการเป็นระยะเวลารวม 3 ปี (2563-2565)  

กรมป่าไม้ได้มีการแต่งตั้งกรรมการโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
โดยท่านอธิบดีกรมป่าไม้ และมีการเตรียมการโครงการ โดยมีการพบปะและทำความเข้าใจกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง โครงการฯ ได้มีการเริ่มปฏิบัติการจริงในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการโครงการ 
ซึ่งมีท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ (ที่กำกับดูแลสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ) เป็นประธานโครงการและดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 2 ท่าน คือ ผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการป่าไม้ต่างประเทศเป็นหน่วยงานปฏิบัติการ และ
ประสานงานโครงการ 

การดำเนินงานโครงการได้เริ่มการปฏิบัติตั้งแต่พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา และการดำเนินการ
ประเมินสำรวจพื้นที่ในการคัดเลือกพื้นที่นำร่องโครงการ ซึ่งได้คัดเลือกและด้วยความสมัครใจของชุมชน
ในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 6 ชุมชนหลักเพื่อเน้นการการฟื้นฟูและขยายพื้นที่แนวเชื่อมต่อ    
สีเขียว และอีก 3 ชุมชน เป็นพื้นที่นำร่องและต่อยอดงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน     
ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายใน 4 อำเภอ ซึ่งได้แก่ อ. เมือง  ศรีวิไล  บุ่งคล้า  บึงโขงหลง และเซกา  

o 3 ชุมชน เป็นแหล่งนำร่องด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ 
▪ บ้านบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า 
▪ บ้านห้วยเล็บมือ อ. บุ่งคล้า 
▪ บึงโขงหลง (พื้นท่ีชุ่มน้ำ) อ.บึงโขงหลง 

o 6 ชุมชน เป็นพ้ืนที่นำร่องในการฟ้ืนฟูป่าและแนวเชื่อมต่อสีเขียว 
▪ บ้านใหม่ชมพู  อ.ศรีวิไล 
▪ บ้านทรายทอง นาสิงห์ อ.ศรีวิไล 
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▪ บ้านนาเจริญ อ.เมือง 
▪ บ้านนาสวรรค์  อ.เมือง 
▪ บ้านโคกก่องใต้  อ.เมือง 
▪ บ้านเชียงเครือ  อ. เซกา 

ได้มีการปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่นำร่อง ได้มีการกำหนดกิจกรรมหลักและเป้าหมาย
ในการดำเนินการโครงการร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งเป็นการรับรอง
ในความร่วมมือในการดำเนินโครงการร่วมกัน ในช่วงปลายปี 2563 โครงการได้มีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นในการสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีการพัฒนา
เครือข่ายชุมชนในพื ้นที ่ปฏิบัติการ และมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 

โครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย มีพื ้นที ่ปฏิบัติการ         
ที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 

• เพิ่มแนวเชื่อมต่อสีเขียวเพื่อเชื่อมโยงผืนป่าโดยการฟื้นฟูป่าไม้ และความร่วมมือในการ
จัดการป่าไม้ และทำงานร่วมกัน โดยมีชุมชนเป็นฐาน 

• พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวิสาหกิจผลผลิตจากป่าที่สอดคล้องและบูรณการกับการจัดการป่าไม้ และระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

• เพิ่มขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์
อย่างเพียงพอในการจัดการระบบนิเวศป่าไม้แบบบูรณการและสอดคล้องกับการพัฒนาการ
ดำรงชีวิตของชุมชน 

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังต่อเนื่องจากปี 2563 และมีการระบาด
ในระลอกท่ี 3 ตั้งแต่ต้นปี 2564 ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยที่มีความรุนแรงมากข้ึนตั้งแต่เดือน
เมษายนเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน และสถานการณ์ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของโครงการที่ต้องชะลอการดำเนินงานและกิจกรรมหลายกิจกรรมที่ต้องเลื่อนออกไป รวมถึง
การเดินทางลงพื ้นที่ในจังหวัดบึงกาฬก็ไม่สามารถปฏิบัติการได้  ด้วยการประกาศภาวะฉุกเฉินและ
ข้อบังคับในช่วงการระบาดของโควิดทั้งในกรุงเทพและจังหวัดบึงกาฬ ดังนั้นในช่วงระยะเวลาสามเดือน
ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่โครงการได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมและตกลง
ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมในการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงต้นเดือนเมษายนเพียงครั้งเดียว  
หลังจากรัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน เจ้าหน้าที ่และผู ้เช ี ่ยวชาญไม่สามารถลงพื ้นที ่ปฏิบัต ิการ          
ด้วยประกาศของจังหวัดและชุมชนไม่อนุญาตให้เข้าพ้ืนที่หรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้  ดังนั้น
กิจกรรมต่างๆ ในช่วงสามเดือนที่ผ่าน ต้องมีการปรับแผนและเลื่อนออกไป  แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้มี
การจัดเตรียมแผนกิจกรรมต่างๆ เพื ่อดำเนินการหลังการประกาศเปิดจังหวัดและให้ มีการเดินทาง        
เข้าจังหวัดได้ ซึ่งจะได้กล่าวในแผนงานต่อไป 
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2. การดำเนินกิจกรรมโครงการฯในช่วงเวลา เมษายน –มิถุนายน 2564 
2.1 การบริหารจัดการโครงการ 
• จัดทำรายงานไตรมาตรเดือน มกราคม-มีนาคม 2564 และได้นำเสนอต่อกรมป่าไม้ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ และกระทรวงการต่างประเทศ และได้จัดทำรายงานกิจกรรมและการเงิน
เสนอต่อแหล่งเงินทุน “กองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงลานช้าง”  

• จัดประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการผ่านการประชุมออนไลน์
เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ซึ่งพบว่าด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่
และทีมผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชน เพราะทางจังหวัดไม่อนุญาตในการเดิน
ทางเข้าออกพื้นที่ และชุมชนเองก็ไม่สะดวกใจในการที่จะให้บุคคลภายนอกเข้าพื ้นที ่ชุมชน       
แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตามสถานการณ์ชุมชนและสื ่อสารกับชุมชนผ่านสื ่อไลน์กลุ่ม 
นอกจากนั้น ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในการปรับกิจกรรมและกำหนดแผนงาน
ใหม่ เพ่ือรองรับหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้นำชุมชนบ้างท่านก็ยังถามถึงว่า
เมื่อใดทางโครงการจะเข้าไปดำเนินกิจกรรมต่อไป ซึ่งทำให้ได้มีโอกาสพูดคุยกับชุมชนอย่าง      
ไมเ่ป็นทางการ  

• ลงพื้นที่ปฏิบัติการในช่วง วันที่ 7-11 เมษายน 2564 เพื่อติดต่อประสานงานกับศูนย์ป่าไม้
จังหวัดและสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ในการปฏิบัติการและ
ดำเนินการโครงการฯ ในระยะต่อไป รวมถึงการประสานงานเพื่อเป็นการจัดการอบรมต่างๆ  ตาม
แผนงาน  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนั้น ได้มีการติดตามและเข้าร่วม         ใน
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และได้มีการประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการและแผนงานต่างๆ  
และได้มีการประชุมร่วมกันและสร้างข้อตกลงร่วมกันในการที่จะร่วมมือในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ที่มีการ
ทำลายป่าและป่าเสื่อมโทรม ซึ่งชุมชนเองได้ให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
โครงการ 

• มีการเตรียมการและพัฒนาโครงการฝึกอบรมใน 3 หัวข้อ ซึ ่งประกอบด้วย การจัดการไผ่        
เพื่อความเป็นอยู่ที ่ยั ่งยืนของชุมชน  การจัดทำแผนการจัดการป่าอย่างยั่งยืน  และการเป็น
วิทยากรกระบวนการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งได้ทำแผนการอบรมและหลักสูตรแล้วเสร็จ             เมื่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดีขึ ้น และมีการอนุญาตให้มีการเดินทางข้าม
จังหวัดก็เริ่มดำเนินการทันที 

• เสนอการว่าจ้างผู ้ประสานงานในพื้นที ่ดำเนินการของโครงการและติดต่อกับชุมชนและทีม
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้นซึ่งได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว   

• เสนอเพื่อขออนุมัติจัดซื้อกล้าไม้ที่จำเป็นและหายากเพื่อแจกจ่ายให้ชุมชนในพื้นที่โครงการ      
เพื่อการฟื้นฟูในเขตป่าที่ชุมชน ได้นำเสนอและแสดงความจำนงในการฟื้นฟูป่าและขยายพื้นที่
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แนวเชื่อมต่อสีเขียวต่อไป ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติและได้มีการจัดซื้อเป็นที่เรียบร้อย และอยู่ใน
ระหว่างการสำรวจพื้นที่ในการจัดแจกกล้าไม้ต่อไป 

• จัดทำและปรับแผนกิจกรรมและงบประมาณในไตรมาตรต่อไป 
 

2.2 การดำเนินการกิจกรรมและแผนปฏิบัติการโครงการ 
จากที่ได้รายงานมาข้างต้น ถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19      

กลับมาเป็นระลอก 3 มีผลต่อสถานการณ์โดยรวมของประเทศไทย และประชาชนโดยรวม  กิจกรรมต่างๆ
ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนงาน ต้องมีการเลื่อนออกไปและด้วยข้อกำหนดและการประกาศของรัฐบาล  ดังนั้น
การดำเนินงานประชุมและการเดินทางทั้งภายในกรุงเทพและต่างจังหวัด ไม่สามารถทำได้ตามแผน 
อย่างไรก็ตามโครงการได้มีการติดตามสถานการณ์พื ้นที่โดยตลอดและมีการปรึกษาหารือพูดคุยกับ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลเพื่อการปรับแผนกิจกรรมต่างๆเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้น 

อย่างไรก็ตามทีมงานและผู้เชี่ยวชาญได้พยายามดำเนินงานตามแผนให้มากที่สุดเท่าที่สามารถ
ดำเนินการได้ และได้มีการปรับกิจกรรมและทำแผนเร่งด่วนในการดำเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามได้มีการ
สื่อสารและมีกำหนดการที่ชัดเจน ดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ กิจกรรม สถานภาพกิจกรรม แผนการดำเนนิงานใน 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงค์ 1: เพ่ิมแนวเชื่อมต่อสีเขียวเพ่ือเชื่อมโยงผืนป่าโดยการฟ้ืนฟูป่าไม้ และการจัดการป่าไม้ ด้วยการทำงาน
ร่วมกับชุมชน 
ผลลัพธ์ 1.1 ได้มีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ของ
พ้ืนที่สาธิตที่เกี่ยวข้องกับ
พ้ืนที่ป่าไม,้ ระบบนิเวศป่า
ไม้และทรัพยากรน้ำ และ
สถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม และมีการนำไป
เผยแพร่ในหมู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่สำคัญและให้เป็น
ข้อมูลสาธารณะในการ
ค้นหาและนำไปประยุกต์ใช้ 

1.1.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
และการ    ตรวจสอบข้อมูล
และจัดระบบข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือเป็นการใช้ใน
การจัดทำดำเนินการและ
ติดตามในพ้ืนที่ป่าแนวเชื่อมต่อ 

2+ 
ได้มีการสำรวจและเก็บ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และการ
ประเมินชุมชนแล้ว 
กำลังอยู่ระหว่างการ
เขียนรายงาน 

ส่งรายงานและนำเสนอต่อ
ชุมชนภายใน สิงหาคม หรือ
หลังจากอนุญาตลงพื้นที่ 1 
เดือน 

1.1.2 จัดทำระบบฐานข้อมูล
โครงการและศูนย์กลางข้อมูล
สำหรับการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์และการเผยแพร่ 
 
 
 
 

0 
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

เริ่มหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจัดทำ
ภายใน ตุลาคม  
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ผลลัพธ์ 1.2 การฟ้ืนฟูป่า
แบบบูรณการและการสร้าง
แนวเชื่อมต่อพื้นที่ป่าและ
การพัฒนาแผนการจัดการ
ร่วมกัน 

1.2.1 จัดทำแผนที่การใช้ที่ดิน
และการจัดทำแนวเขตโดย
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สำคัญเพ่ือการฟ้ืนฟูป่า
แบบผสมผสานและแผนการ
ดำเนินการจัดทำแนวเชื่อมต่อ
พ้ืนที่ป่า 

2 
อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 
มีการออกแบบแต่ยัง
ไม่ได้ลงสำรวจกับชุมชน
แต่ชุมชนได้มีการ
สำรวจเองระดับหนึ่ง 

ต้องลงพ้ืนที่และแผนที่ต้อง
เสร็จภายในตุลาคม  

1.2.2 สนับสนุนการสร้างเรือน
เพาะชำชุมชนเพ่ือรวบรวม
เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับ
การปลูกป่าฟ้ืนฟูและเพ่ิมแนว
เชื่อมต่อพื้นที่ป่า 

2 
ได้มีการดำเนินการใน 
2 ชุมชน ทำเรือนเพาะ
ชำและเรียนรู้เรื่องการ
เพาะเมล็ดกล้า 

เริ่มปรึกษาหารือกับชุมชนใน
การเริ่ม อีก 2 ชุมชนภายใน 
ธันวาคม  

ผลลัพธ์1.3 การสาธิตการ
ฟ้ืนฟูปลูกป่าแบบผสมผสาน 
การสร้างแนวเชื่อมต่อสี
เขียวและมีการฝึก
ปฏิบัติการสร้างแนว
เชื่อมต่อพื้นที่ปา 

 1.3.1 การเตรียมต้นกล้าเพ่ือ
การฟ้ืนฟูป่าแบบผสมผสาน
และการสร้างแนวเชื่อมต่อพ้ืนที่
ป่า 
 

2+ 
ได้มีการเริ่มและอบรม
ในการเพาะกล้าไม้ใน 2 
ชุมชน และเริ่มปลูกใน
พ้ืนที่ที่ชุมชนเตรียมไว้ 

ควรเสร็จการลงกล้าไม้และ
เพาะพันธุ์กล้าเพ่ิมอีก 2 
ชุมชนภายในเดือน ธันวาคม  

  1.3.2 การเตรียมที่ดินสำหรับ
การสร้างแนวเชื่อมต่อพ้ืนที่ป่า 
การสาธิตปลูกไม้ใช้สอย ป่าไม้
เศรษฐกิจ เป็นแนวเชื่อมต่อป่า 
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 

1 
ได้เริ่มสำรวจและค้นหา
ครอบครัวที่จะเข้าร่วม 

4 -6 ครอบครัวเข้าร่วมและ
เริ่มกิจกรรมภายในปี 2564 

ผลลัพธ์ 1.4 การฟ้ืนฟูป่า
แบบบูรณการและการสร้าง
แนวเชื่อมต่อพื้นที่ป่า การ
จัดการเทคโนโลยีและการ
จัดทำคู่มือทางเทคนิค 

1.4.1 สรุปประสบการณ์และ
เทคโนโลยีในการฟื้นฟูป่าแบบ
บูรณการและแนวทางปฏิบัติใน
การสร้างแนวเชื่อมต่อพ้ืนที่ป่า 
และการจัดทำคู่มือในด้าน
เทคนิคในการฟ้ืนฟูป่าแบบ
บูรณการฯ 
 
 
 
 

0 
ยังไม่ได้เริ่มในการสรุป
บทเรียน 

ข้อมูล 6 ชุมชนจะมีการพิมพ์
เป็นหนังสือเล่มเล็กเพ่ือใช้
ประกอบในการสัมมนา
ปลายปี 
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วัตถุประสงค์ 2: เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพ้ืนที่โครงการโดยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วิสาหกิจป่าไม้ที่สอดคล้องกับการจัดการป่าไม้ และการจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
ผลลัพธ์ 2.1 มีฐานข้อมูลที่
เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยงเชิงนิเวศที่
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชน 

 2.1.1 จัดทำระบบฐานข้อมูล
การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชนอย่างยั่งยืนโดย
มุ่งเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ วิสาหกิจป่าไม้ และ
การหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เก่ียวข้อง 

1 
ได้มีการเตรียมการและ
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญใน
การจัดเก็บข้อมูล 

มีการเก็บข้อมูลใน 3 ชุมชน
และจัดทำรายงาน ภายใน
ธันวาคม  

ผลลัพธ์ 2.2 มแีผนพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
โดยการปรึกษาหารือและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

2.2.1 การออกแบบ
แผนพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน 
รวมถึง“แผนแม่บทการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
แผนปฏิบัติการ” และ“ 
แผนพัฒนาวิสาหกิจป่าไม้” 
และมีการสาธิตอย่างเป็น
รูปธรรม(กิจกรรม) 

2 
มีการดำเนินการในจัด
อบรมเชิงปฏิบัติในการ
ทำแผนการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ แต่ยังต้อง
ดำเนินการอีกเพ่ือจะ
โยงกับวิสากิจชุมชน 

มีการประชุมแนะนำการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับ
จังหวัด ภายในธันวาคม  

2.2.2 การอบรมดูงานและการ
เสริมทักษะแก่ชุมชนที่จัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการ
พัฒนาวิสาหกิจป่าไม้” 

2 
ได้มีการจัดอบรมใน
เรื่องการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 2 ครั้ง 

ต้องเลื่อนไปเป็นปี 2565 

วัตถุประสงค์ 3: เพ่ิมขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์อย่าง
เพียงพอในการจัดการระบบนิเวศป่าไม้แบบผสมผสานและการพัฒนาการดำรงชีวิตของชุมชน 
ผลลัพธ์ 3.1 ขีด
ความสามารถของชุมชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ในพ้ืนที่โครงการ เพิ่มข้ึนใน
เรื่องการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน การบรรเทาความ
ยากจนโดยพึงพิงทรัพยากร
ป่าไม้ผ่านการฝึกอบรม การ
แลกเปลี่ยนความรู้ และ
การศึกษาดูงาน 

3.1.1 มีการประเมินความ
ต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ชุมชนในท้องถิ่นการพัฒนา
หลักสูตรในการเสริมสร้าง
สมรรถนะ (CAB )เกี่ยวกับการ
จัดการระบบนิเวศป่าไม้และ
หัวข้อที่เก่ียวข้องเช่น SFM การ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เป็นต้น 
 
 

2+ 
ได้มีการประเมินเชิง
พ้ืนที่แล้ว  และอยู่ใน
ระยะเวลาในการเขียน
รายงานและจัดทำ
หลักสูตร 

รายงานการประเมินความ
ต้องการในการเสริมสร้าง
ศักยภาพจะแล้วเสร็จใน
เดือน ตุลาคม 
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3.1.2 จัดฝึกอบรมตามการ
ประเมินความต้องการ CAB ที่
เกี่ยวข้องกับ SFM และท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์
จากป่า และศึกษาดูงาน 

1+ 
จัดทำแผนการอบรม
และหลักสูตรแล้วเสร็จ 
แต่ด้วยสถานการณ์โค
วิด จัดยังไม่สามารถ
ดำเนินการอบรมตาม
แผน 

มีการอบรม 3 หัวข้อ ใน 
2564  
1.การจัดการไผ่กับความ
ยั่งยืนในความเป็นอยู่ของ
ชุมชน    
2. การจัดทำแผนการจัดการ
ป่าอย่างยั่งยืน 
3. การเป็นวิทยากร
กระบวนการอย่างมีส่วนร่วม 

3.1.4 พัฒนาและเสริมสร้าง
เครือข่ายป่าชุมชนที่เข้มแข็งใน
พ้ืนที่โครงการและเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายระดับชาติและ
เครือข่ายการจัดการไฟป่า 

2 
ได้มีการดำเนินการ
ประชุมเครือข่ายและ
จัดอบรมให้การศึกษา
ตามแผนงาน  และ
จะต้องมีการประชุมอีก
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
อีก 2 ครั้ง เพ่ือสะท้อนข้อมูล
ให้ชุมชนและการค้นหา
หมู่บ้านป้องกันไฟป่าอย่าง
ครบวงจร 

ผลลัพธ์ 3.2 มีการนำพ้ืนที่
สาธิตไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
ใกล้เคียงและประเทศเพ่ือน
บ้านภายใน GMS ผ่านการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน และการ
ฝึกอบรม 

3.2.1 จัดสัมมนาประจำปีของ
โครงการสำหรับแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ บทเรียนที่
ได้เรียนรู้ 

1 
มีการเตรียมการใน
รูปแบบและ
กระบวนการจัดสัมมนา 

มีการจัดสัมมนาสรุปงาน
โครงการในจังหวัด ในเดือน 
ธันวาคม  

3.2.2 สนับสนุนสมาชิก PSC 
และ PPSC ให้เข้าร่วมหรือมี
ส่วนร่วมในเวทีระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติและการ
ประชุมการแบ่งปัน 
(แลกเปลี่ยนการเยี่ยมชม
การศึกษาไปยังพ้ืนที่โครงการ 
2 GMS อ่ืน ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และเรียนรู้จากท่ีอ่ืน ๆ 

0 
ด้วยสถานการณ์โควิด 
ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ 

อาจต้องเลื่อนออกไป ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์โควิดใน
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

 
หมายเหตุ 
0 = ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรม, 1 = เพ่ิงเริ่ม และยังไม่ได้มีการดำเนินการกิจกรรม 
2 = กิจกรรมที่กำลังมีการดำเนินการ ,  3 = กิจกรรมมีการดำเนินการและกำลังแล้วเสร็จ 
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3. รายงานการเงินและงบประมาณ (เมษายน – มิถุนายน 2564) 
 

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
MLC 

งบประมาณ (ปี 2564) รายจ่าย คงเหลือ 

การเตรียมต้นกล้าเพ่ือการฟ้ืนฟูป่าแบบ
ผสมผสานและการสร้างแนวเชื่อมต่อ
พ้ืนที่ปา่ 

กิจกรรม 1.3.1 99,950.00  

ผู้ประสานงานพื้นที่ในการเพิ่มพ้ืนที่
เชื่อมต่อสีเขียว (เมษายน-พฤษภาคม) 

กิจกรรม 1.3.2 21,000.00  

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเครือข่ายชุมชนฯ กิจกรรม 3.1.3 187,500.00  

การประชุม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ         
การแนะนำโครงการและการเตรียมการ 

หมวดที่ 4.1 การประชุม 
PSC และทีมงาน 

770.00  

การบริหารจัดการโครงการ (ผู้จัดการและ
การเงิน/บัญชี/งานธุรการ) 

หมวดที่ 4.3 งบประมาณ
สำหรับพนักงานโครงการ 

279,000.00  

อุปกรณ ์และ วัสดุในการปฏิบัติการ 
ในสำนักงาน 

หมวดที่ 4.4 งบประมาณ
ในการดำเนินโครงการ 

63,885.42  

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
(การเดินทางเพ่ือการติดตามงาน) 

หมวดที่ 4.5 งบประมาณ
ในการดำเนินโครงการ 

29,210.00  

ค่าใช้จ่ายเดือน  
เมษายน–มิถุนายน 2564 

- 681,315.42  

ค่าใช้จ่ายเดือน  
มกราคม-มีนาคม 2564 

- 1,068,839.00  

งบประมาณในปีท่ี 2 (2564)  
คงเหลือรวม 

4,907,100.00 1,750,154.42 3,156,945.58 

 
4. บทส่งท้ายและความทา้ทาย 
• สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ยังไม่สามารถควบคุมทั ้งในระดับสากลและ

ระดับชาติ ซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบาดรอบ 3 และมีสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น 
รัฐบาลมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาด  ในช่วงเดือนเมษายนจนถึง
มิถุนายน มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นและยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ดังนั้นในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า ก็ยังคาดว่า
สถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามทีมงานและผู้เชี่ยวชาญได้มีการเตรียมความพร้อม      ใน
เรื่องการอบรมและประชุมเครือข่ายชุมชน เมื่อมีการประกาศให้ได้มีการเดินทางข้างจังหวัดได้  
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• สำหรับงบประมาณนั้น จะไม่มีการเปลี ่ยนแปลงมากนัก เพราะได้จ่ายให้กับทีมผู ้เชี ่ยวชาญ         
ที่ปรึกษาไปแล้ว 2 งวด และจะจ่ายอีกครั้งเมื่อมีการส่งงานตามสัญญา แต่อย่างไรก็ตามในการ
ดำเนินกิจกรรมนั้นจะล่าช้าและการส่งมอบงานจะถูกขยายเวลาออกไปประมาณ 3 เดือน หรือ
จนกว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้มากที่สุด ` 

• กิจกรรมในการจัดอบรมต่างๆ และการทำงานในพ้ืนที่ต้องเลื่อนออกไป ซึ่งอาจเป็นผลให้กิจกรรม
บางกิจกรรมอาจล่าช้ามากขึ้น 

• ในช่วงระยะเวลาข้างหน้าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทีมงานจะต้องลงพื้นที่
มากขึ้น เพ่ือเตรียมการอบรมและการติดต่อประสานในระดับจังหวัด และเร่งขับเคลื่อนกิจกรรมที่
ได้การปรับและเลื่อนออกมา 
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5. เอกสารแนบ 
    5.1 ตารางสรุปกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการในช่วงปีที่ 2 ไตรมาตรที่ 2 (เมษายน –มิถุนายน2564) 

 
โครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย 
สนับสนุนโดยกองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตารางสรุปกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในโครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย 

ที ่ 

วัน
เดือนปี  กิจกรรมและรายละเอยีด  วัตถุประสงค์  สถานที่จัดกิจกรรม  

จำนวน
ผู้เข้าร่วม  ใน

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ  

          ชาย หญิง  

1 

5 – 
12 
เม.ย 
64 

-ลงพื้นที่ชุมชนหลักฯของโครงการใน 5 
ชุมชนเพื่อเตรียมการฝึกอบรม จำนวน 
3 หลักสูตร คือการจัดการไผ่  การ
จัดทำแผนการจัดการปา่ไม้อยา่งยั่งยืน 
และการเป็นวิทยากรกระบวนการ 
-พบกับ ทสจ บึงกาฬ เพื่อประสานงาน
ในการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัด
บึงกาฬและประสานงานเพือ่การจัด
อบรมฯ    

-ติดตามงานโครงการฯ   -
เตรียมการฝึกอบรม จำนวน 
3 หลักสูตร คือการจัดการ
ไผ่  การจัดทำแผนการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และ
การเป็นวิทยากร
กระบวนการ    

บ้านใหม่ชมภ ู  
บ้านทรายทอง 
บ้านนาเจริญ 
บ้านนาสวรรค์   
บ้านท่าเชียงเครือ       

 ผู้จัดการโครงการ, 
เจ้าหน้าที่จากศูนยว์น
ศาสตร์ชุมชน
สกลนคร 2 ท่านและ
ทีมงาน 

2 
เม.ย. 
64 

จ้างเหมาผู้ประสานงานในพื้นที่
โครงการ ระหวา่งเดือน พฤษภาคม 
2564 – 30 กันยายน 2564  

เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ประสานงานในพื้นที่
โครงการ จ. บึงกาฬ    

3 

12 
พ.ค. 
64 

จัดซื้อกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูป่า
ในพื้นที่ชุมชนนำร่อง 

เพื่อเป็นการเสริมกล้าไม้ให้
ชุมชนได้ปลูกป่าในฤดูฝน 

พื้นที่โครงการฯ บึง
กาฬ   

ทีมผู้เชี่ยวชาญและ
เจ้าหน้าที่ศูนยว์น
ศาสตร์ชุมชน 
สกลนคร 

4
. 

2 มิ.ย.
64 

ประชุมทีมที่ปรึกษาและทีมงานผ่าน
ระบบออนไลน ์

เพื่อการติดตามงานกบั
ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงปัญหา
และอุปสรรคในการทำงาน กทม.   

ดร.อรุณศรี 
หน.ปรีชา(สกลฯ) 
อัจจลา 
รัตติกา 
ผอ.ภาษกร 
ผอ. สภลฑ ์
ผอ.ปรีชา 
ผจก.สมหญิง 
ศศิมา 
ผอ.เสกสรรค์ 

5
.. 

มิ.ย. 
64 

ทีมฟื้นฟูป่าและแนวเช่ือมตอ่สีเขียวได้
ลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน (ไม่ได้ลง
กิจกรรม) 

รักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ทีมงานและเจ้าหนา้ที ่    

ทีมศูนย์วนศาสตร์
ชุมชน สกลนคร 
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5.2  รูปกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลา เมษายน –มิถุนายน 2564 
 

1) การประชุมออนไลน์ ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่1/2 มิถุนายน 2564 
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2) การติดตามและประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนและกรรมการป่าชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ
ในช่วงในวันที่ 5-12 เมษายน 2564 
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3) การปลูกและฟื้นฟูป่าในบริเวณที่ชุมชนได้เตรียมไว้ ตามแผนของชุมชนในช่วงเดือน
มิถุนายน 2564 การเพาะกล้าและการแจกจ่ายสนับสนุนให้กับชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ 
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