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คํานํา
การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เชื่อมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง
สําหรับ มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ วิทยาลัย
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทําขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะได ศึ ก ษา ทํ า ความเข า ใจ และนํ า มาตรฐาน รวมทั้ ง แนวทางขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว
ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ การบริ ห ารและการบริ ก าร
สาธารณะใหดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
การเพิ่มประชากรจาก 18 ลานคน ในป พ.ศ. 2495 เปน 63 ลานคน ในป พ.ศ. 2549 ทําให
รัฐตองนําพื้นที่ปาไมของประเทศแจกจายตอเกษตรกรประกอบกับมีการบุกรุกแผวถางปาอยางผิด
กฎหมายแพรกระจายอยางกวางขวางทั่วประเทศ ทําใหพื้นที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็วจากที่เคยมีใน
ป พ.ศ. 2501 ประมาณ 53 เปอรเซ็นต เหลือในป พ.ศ. 2548 เพียง 32.68 เปอรเซ็นต เปนที่นาสังเกต
วา พื้นที่ปาไมที่หลงเหลืออยูนี้ เปนบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงไมเหมาะตอการเกษตรและเปน
พื้นที่อนุรักษ เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา วนอุทยาน เขตหามลาสัตวปา สวนรุกขชาติ
สวนพฤกษศาสตร พื้นที่คุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 แมวาปาไมพื้นที่อนุรักษเหลานี้จะอยูในความควบคุม
อยางใกลชิดของเจาหนาที่รัฐก็ตาม ยังคงมีการบุกรุกแผวถางทําลายตลอดเวลาเชนกัน ยิ่งไปกวานี้
ไฟปายังเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําลายพื้นที่ปาเชนเดียวกับโครงการพัฒนาของรัฐ เชน การกอสราง
เขื่อน การกอสรางทางหลวง การตั้งชุมชน และกิจการเหมืองแร เหลานี้ยังคงเปนปจจัยสําคัญใน
ปจจุบันที่ทําลายปาไมแตละปเปนจํานวนมาก
อยางไรก็ดี แมวาปาไมที่ยังคงหลงเหลืออยูในปจจุบัน ยังคงมีการขโมยตัดไมใชสอยจาก
ชุมชนละแวกใกลเคียงและที่ลอมรอบผืนปา ทําใหความสมบูรณของปาไมธรรมชาติไมอยูในเกณฑ
ธรรมชาติ ดังที่ไดสงผลพวงเกิดอุทกภัยในฤดูฝนอยางฉับพลันและเกิดความแหงแลงในฤดูแลง
เนื่องจากการแผวถางปา และการตัดตนไมในปาทําใหดินปาไมมีศักยภาพเก็บน้ําไดนอยลง การซึม
น้ําฝนเก็บลงในดินมีนอย แตในทางตรงกันขามการเกิดการไหลบาหนาผิวดินมากขึ้น จึงหลีกเลี่ยง
ไมไดที่ทําใหเกิดภาวะน้ําทวมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ําในฤดูแลงดังกลาว
การลดลงของพื้นที่ปาไมอยางรวดเร็วและเหลือปาไมนอยลง กอใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพสังคมเศรษฐกิจทั้งระดับครัวเรือนและระดับประเทศ จากปญหาดังกลาวจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองดําเนินการอนุรักษปาไม เชน การตั้งชมรมอนุรักษปา ตลอดจนการสรางปาชุมชน
ขึ้นหลายๆ แหง ซึ่งทุกวันนี้มีปาชุมชนเกิดขึ้นทั่วประเทศ สาเหตุสําคัญเปนเพราะวาสังคมตระหนัก
บทที่ 1 บทนํา

1

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

ดีวาลําพังรัฐฝายเดียวไมสามารถฟนคืนปาใหกลับมามีความสมบูรณได ฉะนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่
ภาคประชาชนตองเขามามีสวนรวม โดยชุมชนตองแสดงบทบาทการเปนเจาของและบํารุงรักษาปา
ใหเปนของชุมชน และเพื่อใหอํานาจและสิทธิตอประชาชนในการจัดการปาของชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชนขึ้น โดยมีรัฐเปนเพียงที่ปรึกษาทาง
วิชาการและรักษากฎหมายเทานั้น และขณะนี้รางพระราชบัญญัติปาชุมชนดังกลาวอยูระหวางการ
พิจารณา อยางไรก็ตามในปจจุบัน กฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
มีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งรวมถึงพื้นที่ปา ดังนี้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทํา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม


พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการ ภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม


 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ และหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาตรา 17 ภายใตบังคับ มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมี อํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
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(5) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมปาไม
ไดถายโอนภารกิจดานการพัฒนาปาชุมชน และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ถายโอน
ภารกิจดานการควบคุมไฟปา ใหแกเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนภารกิจประเภท
กลุมงาน ในหนาที่ที่เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลตองทําดวย

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อเปนแนวทางการจัดการปาชุมชนใหกับผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
และผูกํากับดูแล รวมถึงประชาชนในทองถิ่น
1.2.2 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติหรือเปนคูมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การจัดทําแผนงานและ / หรือกิจกรรมดานปาชุมชนใหไดตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กําหนดไว

1.3 คํานิยาม
ปาชุมชน หมายถึง ระบบนิเวศปาไมทั้งทางบกและทางน้ําที่ตั้งอยูรอบชุมชนหรืออยูใกล
ชุมชน โดยชุมชนไดใชประโยชนอยางยั่งยืนจากระบบนิเวศปาไม ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน
ของชุมชน รวมทั้งในดานเชิงเศรษฐกิจและการรักษาระบบนิเวศ โดยชุมชนเปนผูวางแผนการ
จัดการ ดูแล และควบคุมการใชประโยชนจากระบบนิเวศปาไม ภายใตขอบังคับที่ชมุ ชนเปนผูก าํ หนด
โดยการกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ชุมชน หมายถึง ชุมชนทองถิ่นที่อยูใกลพื้นที่ปาชุมชนที่ตองการจัดตั้งเปนปาชุมชน ซึ่ง
ไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออมจากปาชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่มีหนาที่
รับผิดชอบพื้นที่ปาที่ขอจัดตั้งเปนปาชุมชน และดูแลชุมชนที่ขอจัดตั้งปาชุมชนนั้นๆ
การจัดการปาชุมชน หมายถึง การใชทรัพยากรในปาชุมชนแบบยั่งยืน การกําจัด/การ
บําบัดของเสีย/มลพิษจากการใชทรัพยากรในปาชุมชน และการควบคุมกิจกรรมตางๆ ที่เกิดใน
พื้นที่ปาชุมชน การจัดการปาชุมชนเปนการจัดการเพื่อใหปาชุมชนสามารถคงศักยภาพของระบบ
นิเวศปาไมและตอบสนองความตองการของมนุษย
บทที่ 1 บทนํา
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การพัฒนาปาชุมชน หมายถึง การดําเนินการพัฒนาปาชุมชนเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตแบบ
กาวหนาสอดคลองตามวัตถุประสงคในการพัฒนาปาชุมชนโดยยึดความยั่งยืนของระบบนิเวศปาไม
และรูปแบบผลตอบแทนที่ชุมชนไดรับ เพื่อเอื้อตอการดํารงชีวิตของมนุษย

1.4 กฎหมายที่เกี่ยวของ
มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน จัดทําขึ้นภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้
1.4.1 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 (แกไขเพิ่มเติม)
1.4.2 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 (แกไขเพิ่มเติม)
1.4.3 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 (แกไขเพิ่มเติม)
1.4.4 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
1.4.5 พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535
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บทที่ 2
ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม
2.1 ปาไม (Forest)
ปา ไมเ ปน ที ่เ ขา ใจของบุค คลทั ่ว ไปที ่ค ลา ยๆ กัน คือ เปน พื ้น ที่ที ่ป กคลุม ดว ยไมป า
หลากหลายชนิดและขนาดใหญลดหลั่นกันจนถึงเทาหัวเข็มหมุด รวมทั้งมีสัตวปานานาชนิดเปน
องคประกอบหนึ่งดวย
ความเขาใจดังกลาวแตกตางไปจากนักนิเวศวิทยาปาไมที่ใหคําจํากัดความไววา ปา หมายถึง
สังคมของต นไม และสัตวนานาชนิด ที่ อาศัยอยูปกคลุมพื้น ที่ และใช น้ํ า อากาศและธาตุ อาหาร
ตอบสนองความเจริญเติบโต โดยใหผลิตผลและสิ่งบริการอันจะขาดเสียมิไดตอมนุษย
คําจํากัดความของนักนิเวศวิทยาปาไม อธิบายใหเห็นวาปาไมนั้นจะตองเปนพื้นที่ที่มี
ตนไม ปกคลุม อีกนัยหนึ่งก็คือ ที่ใดเปนปาที่นั้นตองมีตนไม เมื่อพิจารณาอยางใกลชิดแลวจะพบวา
คําจํากัดความนี้ ถาได ถูกนํามาใชในปจจุบันปาเมืองไทยคงไม เหลือแลว ทั้งนี้ การบุกรุกพื้ นที่ ป า
สามารถทําไดงายมาก และเพื่อใหการควบคุมปาของรัฐเกิดผลดี รัฐจึงใหคําจํากัดความไวใ น
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 วา
“ปา หมายถึง ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน”
จากคําจํากัดความนี้ ทําใหรัฐบาลยังคงมีพื้นที่ปาไมถึงรอยละ 47 ของพื้นที่ประเทศ แต
ความจริงแลวจากขอมูลในป พ.ศ. 2534 ประเทศไทยมีปาปกคลุมเพียงรอยละ 28 เทานั้น ซึ่งตาม
ในระเบียบกรมปาไม พ.ศ. 2530 ไดกําหนดลักษณะของปาไวคือ ปาสมบูรณ และปาเสื่อมโทรม
โดยไดกําหนดลักษณะของปาเสื่อมโทรมไว ดังนี้
“ปาเสื่อมโทรม คือ พื้นที่ปาที่มีไมมีคาที่ลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย และยาก
ที่จะฟนฟูสูสภาพธรรมชาติได” หรือ
(1) มีลูกไมไมเกิน 20 ตน/ไร
(2) มีไมขนาดเสนรอบวงที่สูงเพียงอก 50-100 ซม. ไมเกิน 8 ตน/ไร
(3) มีไมขนาดเสนรอบวงที่สูงเพียงอกโตกวา 100 ซม. ไมเกิน 2 ตน/ไร
บทที่ 2 ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม
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(4) รวมไมทุกขนาด (1)–(3) ทั้งหมด ไมเกิน 16 ตน/ไร
การเสื่อมโทรมของปาไมเกิดจากหลายๆ สาเหตุ เชน การแผวถางปาเพื่อใชพื้นที่ทํา
เกษตรกรรม การตั ด ไม ใ ช ส อย การสร า งเส น ทางคมนาคม การตั้ ง ถิ่ น ฐาน และกิ จ กรรมทาง
สาธารณูปโภคอื่นๆ ดวยสาเหตุดังกลาว ปริมาณการถูกทําลายจึงแตกตางกัน ตางเวลาและสถานที่
โดยภาพรวมแลว แสดงไวในตารางที่ 2.1 และภาพที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 พื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกในชวงเวลาหนึ่งๆ
ป พ.ศ.
2481
2493
2504
2516
2518
2521
2525
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
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พื้นที่
รอยละ
72.00
66.00
53.00
43.00
38.00
34.00
30.52
29.40
29.00
28.53
28.03
27.95
27.34
26.64
26.34
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ลานไร
230.4
211.2
169.6
137.6
121.6
108.8
97.7
94.1
92.8
91.3
89.4
87.5
85.2
85.2
84.3
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ตารางที่ 2.1 พื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกในชวงเวลาหนึ่งๆ (ตอ)
ป พ.ศ.

พื้นที่
รอยละ
26.02
25.88
25.62
25.56
25.44
25.34
25.19
33.22
31.44

2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544

ลานไร
83.3
82.8
82.0
81.8
81.4
81.1
80.6
106.3
100.6

พื้นที่ปาไมของประเทศไทย พ.ศ. 2481-2544

80.00
70.00
60.00
รอยละ

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

4

3

254

2

254

1

254

0

254

9

254

8

253

253

6

253

7

5

253

4

253

3

253

253

1

2

253

0

253

9

253

8

252

5

252

1

252

8

252

6

251

4

251

3

250

249

248

1

0.00
ป พ.ศ.

ภาพที่ 2.1 พื้นที่ปาของประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2481–2542 มีการลดลง แตชวงป พ.ศ. 2543–2544
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
บทที่ 2 ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม

7

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

2.1.1 ประเภทของปาไม
นักวิชาการวนศาสตร ไดแบงประเภทของปาไมไว 2 ประเภทใหญๆ คือ
1. ปาไมผลัดใบ แบงยอยออกเปน
1) ป า ดิ บ เมื อ งร อ น (Tropical Evergreen Forest) เป น ป า ที่ อ ยู ใ นเขตที่ มี
มรสุมพัดผานเกือบตลอดป มีปริมาณน้ําฝนมาก แบงแยกออกไดดังนี้
1.1) ปาดิบชื้น (Tropical Rain Forest or Moist Evergreen Forest) พบมาก
ทางภาคใตและภาคตะวันออก ลักษณะเปนปารกทึบ มีไมหลายชั้นเรือนยอด ชนิดไมที่สําคัญไดแก
ไมยาง สยา ไขเขียว หลุมพอ ตีนเปดแดง ขนุนนก เปนตน ไมพื้นลางรกทึบ ประกอบดวยไมพุม
ไมสกุลปาลม หวาย ไมเลื้อย และไมในวงศขิงขา (Zingiberaceae)
1.2) ปา ดิ บ แล ง (Dry Evergreen Forest) พบทั่ ว ทั้ ง ประเทศในระดั บ
ความสูง 300-600 เมตร จากระดับน้ําทะเล และมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,000-1,500 มม. / ป ชนิดไม
ที่พบมาก ไดแก ตะเคียนหิน ยางนา สมพง มะคาโมง ปออีเกง กัดลิ้น กระเบากลัก พลอง ตะแบก
ขอยหนาม มะไฟ ลําไย ไมพื้นลางมักเปนหวาย และขิงขา แตไมรกทึบเทากับปาดิบชื้น พันธุไมที่
เปนดัชนีของปาดิบแลง คือ ขอยหนาม แกว พลอง กระเบากลัก มะไฟ ลําไย เปนตน
1.3) ป า ดิ บ เขา (Hill Evergreen Forest) พบอยู สู ง 1,000 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลขึ้นไป ปริมาณน้ําฝน 1,000-2,000 มม./ป พบมากทางภาคเหนือ ภาคกลางบางพื้นที่ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ พันธุไมที่สําคัญและเปนตัวชี้วัดประเภทปา ไดแก ไมวงศกอ
(Fagaceae) สนสามพันป พญามะขามปอม พญาไม กําลังเสือโครง ทะโล จําป จําปา มณฑาดอย
บางพื้นที่อาจมีสนขึ้นปะปน ไมพื้นลางไดแก เฟรน ขิงขา กลวยไมดิน ตามเปลือกของไมยืนตน
มีมอสและไลเคนสขึ้นปกคลุม เนื่องจากมีความชื้นในอากาศสูง
2) ปาสน (Coniferous Forest) เปนปาที่กระจายเปนหยอมๆ ทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางครั้งพบปะปนกับปาเต็งรังและปาดิบเขา
3) ปาพรุหรือปาบึง (Swamp Forest) เปนปาที่อยูตามที่ราบลุมน้ําขังอยูเสมอ
และตามฝงทะเลที่มีโคลนเลน แบงยอยออกเปน
3.1) ปาบึงน้ําจืด (Fresh-water Swamp Forest) เปนปาที่ขึ้นบนพื้นที่ลุมต่ํา
น้ําจืดทวมขังเปนครั้งคราวโดยเฉพาะในชวงฤดูฝนและแหงในฤดูแลง พบในที่ลุมต่ําริมฝงแมน้ํา
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ลําธารทั่วทุกภาคของประเทศ พื้นปาจะไมมีการสะสมซากพืชและอินทรียวัตถุมากนัก พันธุไม
ที่พบ ไดแก ชุมแสง กระเบาน้ํา จันทรกะพอ แคน้ํา อินทนิลน้ํา จิกน้ํา แฟบน้ํา เปนตน
3.2) ปาพรุ (Peat Swamp Forest) หมายถึง สังคมพืชปาดิบชนิดพิเศษที่
มีลักษณะเฉพาะตัว เกิดในที่ลุมต่ําเปนแองน้ําขัง สะสมซากพืช อินทรียวัตถุ และดินอินทรีย (peat)
หนาตั้งแต 0.5-5.0 ม. หรือมากกวา พบทั้งบนภูเขาสูงที่เกิดการยุบตัวของพื้นดิน เชน พรุอางกา
ในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท และบริเวณที่ราบใกลชายฝงทะเล การเกิดโดยมีสันทรายปดกั้น
ชายทะเล ทําใหพื้นที่น้ําสวนหนึ่งแยกออกเกิดเปนทะเลใน ซึ่งเมื่อระยะเวลานานไปน้ําเค็มจะถูก
ชะลางไปกลายเปนทะเลสาบน้ําจืด ตอมามีพืชน้ําและพรรณไมชนิดตางๆ ขึ้น มีการสะสมของซาก
พืชและอินทรียวัตถุอยางตอเนื่องหลายรอยป จนเกิดดินอินทรียเปนชั้นหนา พรรณไมปรับตัวให
สามารถขึ้ น ได ใ นพื้ น ที่ พรรณไม ที่ พ บ ได แ ก หลุ ม พี กะพ อ แดง หมากแดง สะเตี ย ว ช า งไห
ขี้หนอนพรุ ตีนเปดพรุ เสม็ด เปนตน
4) ปา ชายเลน (Mangrove Forest) พบตามชายฝง ทะเลที่เ ปน ดิน เลน
น้ํา ทวมถึง พรรณไมที่สําคัญสวนใหญเปนไมในวงศ Rhizophoraceae เชน โกงกางใบใหญ
โกงกางใบเล็ก พังกา แสม ลําพู ลําแพน เปนตน
5) ปาชายหาด (Beach Forest) พบตามชายฝงทะเลที่มีลักษณะของกรวด
โขดหิน และดินทราย พรรณไมที่พบ ไดแก สนทะเล กระทิง หูกวาง นนทรี รักทะเล จิกทะเล
เตยทะเล เปนตน
2. ปาผลัดใบ แบงยอยออกเปน
1) ป า เบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) พบทั่ ว ไปทุ ก ภาคของ
ประเทศ ยกเวนภาคใต โดยทั่วไปเปนปาโปรง มีไผชนิดตางๆ ขึ้นอยูมาก ในฤดูแลงตนไมจะมีการ
ผลัดใบ และมักมีไฟปาไหมทุกป พรรณไมที่เปนดัชนี ไดแก ไผ ทางภาคเหนือและภาคกลาง
ตอนบนมักมีไมสักขึ้นปะปนภายในปาดวย พรรณไมที่พบ ไดแก แดง ประดู ชิงชัน มะคาโมง
เก็ดแดง งิ้วปา ตะแบก มะกอก รกฟา มะเกลือ เปนตน
2) ปาเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) บางครั้งเรียกปาแดง ปาแพะ หรือ
ปาโคก พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คือ รอยละ 70-80 ของพื้นที่ปาประเภทตางๆ
ที่พบในภาคนี้ ดินในปาเปนดินทรายและดินลูกรัง ลักษณะปาโปรง ตนไมสวนมากมีขนาดเล็กและ
บทที่ 2 ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม
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ขนาดกลาง เนื้อไมแข็งและแกรง พรรณไมที่สําคัญ ไดแก เต็ง รัง เหียง พลวง พะยอม กราด
มะขามปอม แสลงใจ กระโดน เปนตน ไมพื้นลางโดยทั่วไป พบ หญาเพ็ก และไผชนิดตางๆ ไฟปา
ไหมเปนประจําเกือบทุกป
3) ทุ ง หญ า (Savana Forest) เป น ป า ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากที่ ป า ธรรมชาติ
ประเภทอื่นๆ ถูกทําลาย ดินเสื่อม จึงมีหญาขึ้นมาแทนที่ ในบริเวณพื้นที่ไรราง สวนใหญพบหญาคา
หญาชันอากาศ พง สาบเสือ อาจมีตนไมขึ้นอยูหางๆ เชน กระโดน ประดู เปนตน
2.1.2 ปริมาณไมยืนตนในปา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดวิเคราะหขอมูลของกรมปาไมและ
เอกสารงานวิจัยหลายสถาบัน บรรยายไวในป พ.ศ. 2531 วาประเทศไทยมีปริมาตรไมในป พ.ศ. 2521
ประมาณ 174.18 ลานลูกบาศกเมตร โดยอาศัยขอมูลจากงานวิจัยตางๆ ไดคาเฉลี่ยความหนาแนน
แยกเปนปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาเบญจพรรณที่มีไมสัก ปาสนเขา ปาดิบแลง และปาดิบชื้น
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.2 ซึ่งจะเห็นไดวาเนื้อที่หนึ่งไรของปาเมืองไทยจะมีปริมาตรไมระหวาง
15-47 ลูกบาตรเมตร เฉลี่ย 30 ลูกบาศกเมตร ขอมูลดังกลาวนี้เปนลักษณะของปาที่เปนธรรมชาติ
แตถาปา เสื่อมโทรมแล ว ปริมาตรไมจะมีนอ ยกวานี้ มาก ควรจะนอ ยกวา 5 ลู กบาศก เมตร/ไร
อยางไรก็ตาม ความหนาแนนของปริมาตรไมนี้จะผันแปรไดตามลักษณะและชนิดปา ลักษณะ
ภูมิประเทศ ชนิดดิน โครงสรางทางธรณีและภูมิอากาศ
การศึกษาจากเอกสารการวิจัยที่ดําเนินการทั่วประเทศระหวาง พ.ศ. 2514 ถึง
พ.ศ. 2526 และตามชนิดของปาพบวา ความหนาแนนของตนไมมีคาระหวาง 10-230 ตน /ไร ลูกไม
120-1,300 ตน/ไร และกลาไม 3,000-11,500 ตน /ไร ผลงานวิจัยดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นอยางเดนชัดวา
ปริมาณไมในปาทุกชนิดจะมีปริมาณลดหลั่นตามขนาดของตนไม ดังแสดงในภาพที่ 2.2 กลาวอีก
นัยหนึ่งก็คือ ปริมาณตนไมตอพื้นที่จะมีมากในขณะที่ตนไมยังเล็กอยู แลวคอยๆ ลดจํานวนลงไป
เมื่อมีขนาดเพิ่มขึ้น สอดคลองกับทฤษฎีที่วา ปาธรรมชาติที่ปราศจากการรบกวนนั้น ลักษณะ
เสนกราฟจะเปน L-Shaped Characteristcs หรือมีลักษณะเปนกราฟรูปรางตัว L
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ความหนาแนน

ปาดิบเขา
ปาดิบชื้น
ปาชายเลน
ปาเบญจพรรณ

ขนาด
กลาไม
ตนไม

ลูกไม

ภาพที่ 2.2 ลักษณะกราฟความสัมพันธระหวางขนาดตนไม และความหนาแนนของตนไม

ดวยลักษณะดังกลาว เปนผลสืบเนื่องทําใหเห็นอยางเดนชัดอีกวา ความหนาแนนของ
ตนไมยิ่งมีนอยในปาที่สมบูรณ จะมีปริมาตรมากกวาพื้นที่เทากันของปาที่ไมสมบูรณ กลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือ ป าที่ มี ตนไม นอยและปริ มาตรมากจะมีความสมบู รณมากกวาปาที่ มี ตนไม มากและ
ปริมาตรนอย หรือตนไมใหญปริมาตรมากจะมีนอยตนเฉพาะในปาที่สมบูรณ สวนปาที่ไมสมบูรณ
อาจจะดวยลักษณะดินหรือปจจัยสิ่งแวดลอมอื่นที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของตนไม เชน
ปจจัยดานภูมิอากาศ ปจจัยดานดิน ปจจัยดานภูมิประเทศ เปนตน

บทที่ 2 ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม
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ตารางที่ 2.2 ปริมาตรไมเฉลี่ยในปาประเภทตางๆ ของประเทศไทย ที่ประเมินไวในเอกสารงานวิจัยตางๆ
จํานวนตนไม ( ตน/ไร )
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เต็งรัง
เบญจพรรณ
เบญจพรรณที่มีไมสัก
สนเขา
ดิบแลง
ดิบชื้น
ชายเลน
ดิบเขา
เฉลี่ย

ตนไม

ลูกไม

30
20
20
10
230
25
-

300
150
500
230
1,300
120
-

ความหนาแนน
( ลบ.ม./ไร )
5,500
3,200
25
28
47
5,480
25
11,500
33
3,000
20
11,440
30

กลาไม

ปริมาตร
ลบ.ม.
1. ภาคเหนือ 82,900,022
2. ภาคอีสาน 39,776,910
3. ภาคกลาง 20,250,075
4. ภาคใต 31,250,635

174.18 ลาน ลบ.ม.

หมายเหตุ
1. ปาทุก ชนิด เหลานี้มีทั้ง ไมที่มีคุณ คาทางเศรษฐกิจ และไมมีคุณ คาทางเศรษฐกิจ
ขึ้นปะปนกันอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
2. ตนไม คือ ไมที่มี ขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก (Diameter at breast height, DBH)
โตกวา 10 เซนติเมตร สวนลูกไม คือ ไม ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก (DBH) เล็กกวา
10 เซนติเมตร แตสูงกวา 1.30 เมตร และกลาไม คือ ไมที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก (DBH)
เล็กกวา 10 เซนติเมตร และสูงนอยกวา 1.30 เมตร ปาไมสมบูรณ มักจะมีปริมาตรตนไมมาก
แตปริมาณนอย คือ คุณภาพต่ํานั่นเอง หรืออาจกลาวไดอีกแงมุมหนึ่งก็คือ ปาที่มีคุณภาพดีจะมี
ตนไมนอยกวาปาที่มีคุณภาพดอยกวา
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2.1.3 ผลผลิตจากปาไมแบบยั่งยืน
ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนไดเชนเดียวกับทรัพยากรประมง สัตวปา
มนุษ ย และเกษตรกรรม ดัง นั้น หากอาศัย หลัก การทางวิช าการที่ถูก ตอ งแลว ผลผลิต จากปา
จะสามารถเอื้ออํานวยใหเกิดผลผลิตอยางสม่ําเสมอตลอดไปหรือแบบยั่งยืน (sustained yield)
ซึ่งหมายถึงวา ทรัพยากรประเภทนี้จะมีการเพิ่มพูนเกิดขึ้น และมีการนําเฉพาะสวนที่เพิ่มพูนมาใช
ประโยชนเทานั้น ซึ่งจะทําใหเปนไปตามหลักการผลผลิตแบบยั่งยืนในปริมาณที่คงที่หรือใกลเคียง
ตลอดไป แตถาเพิ่มความเอาใจใสโดยการใชเทคโนโลยีและนําผลวิจัยมาชวยจัดการปาแหงนั้น
จะมีผลทําใหผลผลิตแบบยั่งยืนที่ไดเฉพาะสวนเพิ่มพูนมากกวาความเพิ่มพูนปกติได ลักษณะการเพิ่ม
ผลผลิตแบบนี้เรียกวา ผลผลิตแบบกาวหนา (progressive yield) ซึ่งปจจุบันนี้ลักษณะการดําเนินการ
ดังกลาวไดแพรกระจายทั่วโลก สําหรับประเทศไทยนั้นมีบางสวนของงานปาไมไดดําเนินการ
ไปไกลพอสมควร
นักวิชาการปาไมเปนผูกําหนดปริมาณไมที่จะตัดมาใชประโยชน รวมทั้งกําหนด
ขนาดไมที่จะตัดมาใชประโยชนดังกลาว โดยยึดหลักการที่วาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีอายุขัยของ
ตัวเอง เชน มนุษยอาจมีชีวิตอยูไดโดยเฉลี่ย 70 ป ไมสัก 160 ป เหลานี้เปนตน ในทํานองเดียวกัน
สิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะมีชวงอายุหนึ่งที่ไมมีการเพิ่มขนาดหรือเพิ่มศักยภาพทางดานความคิด และ
ความสามารถในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะมีระยะเวลาที่ชี้วาอัตราการเจริญเติบโตไมมีแลวหรือ
เทากับศูนย ดังแสดงในภาพที่ 2.3 จะเห็นไดวา เมื่ออัตราการเจริญเติบโตเปนศูนยนั้น จะมีอายุเฉลีย่
หนึ่งและจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก (DBH) ที่โตที่สุดเปนเทาใด การปลอยใหตนไมขนาด
เทานี้อยูตอไปจะมีผลทางนิเวศวิทยาในแงของการสืบพันธุ การใหรมเงา การเปนตนน้ําลําธาร
การเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา และการใชเปนที่พักผอนหยอนใจ แตในเชิงเศรษฐกิจแลวไมมีผล
ในเชิงการเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้น แตอาจสงผลกระทบตอการเพิ่มพูนของตนไมขางเคียงและใตรมเงา
ผลสุดทายความเพิ่มพูนจะไมคงที่ คือ นอยกวาที่ควรจะเปนจึงสงผลกระทบตอการใหผลผลิตแบบ
ยั่งยืนได ในทางตรงกันขามการตัดไมออกกอนอายุขัยที่จะมีอัตราเจริญเติบโตเปนศูนยแลว จะสงผล
กระทบตอ ผลผลิต แบบยั่ง ยื น ใหน อ ยลงได เ ช น กั น เพราะทํ า ใหเ กิ ด ภาวะความผิ ด ปกติ ใ นการ
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เจริญเติบโตแทนที่จากไมชั้นหนึ่งที่จะตัดใชประโยชนไดหรือไมสามารถใชประโยชนจากตนไมที่
โตเต็มที่ไดนั่นเอง
DBH
อัตราการเจริญเติบโตเทากับศูนย

20

อายุ(ป)

ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธระหวางอายุของตนไม (ป) กับขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก (Diameter
at breast height, DBH) และอัตราการเจริญเติบโตของตนไม
ปริมาณผลผลิตจากปาหรือความเพิ่มพูนจากปานั้น ในปาเขตรอนพบวามีอัตรา
ความเพิ่มพูนรายป (annual increment) อยูระหวาง 1-2 ลูกบาศกเมตร/เฮกแตร (6.25 ไร) สําหรับ
ประเทศไทยไดศึกษาโดยกรมปาไมเมื่อป พ.ศ. 2515 พบวา ปาดงดิบมีประมาณรอยละ 2.5 ปาผสม
ผลัดใบรอยละ 2.0 และปาเต็งรังรอยละ 1.5 ของปริมาตรไมยืนตน (growing stock) ดวยขอมูล
ดังกลาวนี้การนําไมหรือผลผลิตไมจากปามาใชนั้น ควรใหไดปริมาณตามเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้
การดูแลพื้นที่ปาจึงจําเปนตองทราบปริมาตรไมยืนตนของปานั้นๆ กอน ซึ่งสามารถจะทราบได
โดยการสํารวจปาเปนระยะๆ หรือใชเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรชีวภาพเพื่อทราบความเพิ่มพูน
ของปาได
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การนําผลผลิตไมจากปามาใชนั้น ตองนําเฉพาะในสวนที่เพิ่มพูนและตัดไมที่มี
อัตราการเจริญเติบโตเปนศูนย โดยมีขนาดจํากัดระบุไวในทางปฏิบัติที่จะตัดออกไดนั้นมีหลักการ
อีกหลายหลักการ เชน วิธีการตัดจะตัดฟนแบบเลือกตัด (selection cutting) หรือจะใชวิธีตัดหมด
(clear cutting) ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ยังมีวิธียอยๆ อีกมากมาย แตที่เหมือนกันก็คือ จะกระทําไดก็ตอเมื่อ
การสืบพันธุธรรมชาติของปาหรือการโปรยเมล็ดของพันธุไมปาเกิดขึ้นไดเทานั้น จะเปดปาไดมาก
นอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับขอจํากัดนี้ ที่นาสังเกตก็คือ ระบบเลือกตัดจะตองเหลือแมไมเอาไวโปรย
เมล็ด 15 เปอรเซ็นตของจํานวนตนไมที่จะตัดฟนได และระบบตัดหมดจะเปดปาหรือตัดใหเกลี้ยง
ไดในขนาดพื้นที่ที่ไมใหญจนการโปรยเมล็ดไมทั่วถึงและไปสรางปญหาการพังทลายของดิน
อยางไรก็ตาม ยังมีขอปลีกยอยอีกหลายประเด็น เชน วิธีสํารวจและทําเครื่องหมายที่ตนไมที่ได
ขนาดตัดฟน ระบบชักลาก และการฟนฟูปา เปนตน
หลักปฏิบัติในการกําหนดพื้นที่การนําผลผลิตจากปาธรรมชาติมาใชนั้น จะแบงเปน
แปลงตัดฟน ถาเปนระบบเลือกตัดจะกําหนดรอบตัดฟนเปน 30 ป หมายความวา กําหนดพื้นที่
ทั้งหมดเปน 30 แปลง โดยยึดหลักที่วาเมื่อตัดไมแปลงแรกแลวเวียนตัดอีก 30 ปได เพราะไมชั้น
สองจะโตเปนไมชั้นหนึ่งไดทันทวงที สวนระบบตัดหมดนั้นจะตองกําหนดขนาดและรูปรางของ
แปลงตัดฟนโดยยึดหลักการที่วา เมื่อตัดหมดแปลงแรกแลว ก็กลับเวียนมาตัดอีกครั้งหนึ่ง ไมใน
แปลงแรกจะโตไดขนาดตัดฟนพอดี ซึ่งรอบตัดฟนนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน เชน ชนิดปา
ลักษณะภูมิอากาศ ดิน ภูมิประเทศ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ ฉะนั้นในการตัดฟนจึงตองศึกษาใน
รายละเอียดใหดีกอนดําเนินการ

2.2 การพัฒนางานปาไม
ประเทศไทยเปนประเทศที่อยูในเขตรอนจึงเหมาะตอการทําการเกษตรกรรม มีฝนตกชุก
ดินดีและอากาศเหมาะสม ในอดีตนั้นมีปาไมปกคลุมมากกวารอยละ 70 แลวลดลงเหลือรอยละ 53
ในป พ.ศ. 2504 เหลือรอยละ 39 ในป พ.ศ. 2516 เหลือรอยละ 34 ในป พ.ศ. 2519 เหลือรอยละ 31
ในป พ.ศ. 2525 เหลือรอยละ 29 ในป พ.ศ.2528 และเหลือรอยละ 28 ในป พ.ศ. 2531 ขณะนี้คาดวา
เหลือประมาณรอยละ 30 ของพื้นที่ประเทศ สาเหตุสําคัญในการลดลงของพื้นที่ปาไม เนื่องจาก
มนุษยหรือการพัฒนาที่เกิดจากมนุษยและยิ่งจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 18 ลานคน
บทที่ 2 ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม

15

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

ในป พ.ศ. 2492 จนถึงปจจุบัน 63 ลานคน ในป พ.ศ. 2549 พื้นที่ปาที่ถูกทําลายนั้นเนื่องจากการนํา
พื้นที่ปา ไปพัฒนาเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทําถนน การตั้งถิ่นฐาน เขื่อนพลังน้ํา การตัดไมใชสอย
และกิจการสาธารณูปโภคอื่นๆ
ที่นาสังเกตอยางยิ่งก็คือ จุดเริ่มตนจริงๆ นั้น เนื่องจากการตัดไมเปนสินคาออก เพราะ
การทําไมมาขายนั้นจะไดเงินตราเขาประเทศเพื่อการพัฒนาดานอื่นๆ ประเทศไทยเคยสงไม (สัก)
ออกเปนอันดับหนึ่งแลวคอยๆ ลดอันดับมาจนตองเปนผูสั่งไมเขาประเทศ ประเทศไทยเคยสงไมออก
ในอดีตมากกวา 1 ลานลูกบาศกเมตร ตอป ลดลงเรื่อยๆ จนเหลือ 0.77 ลานลูกบาศกเมตร ในป
พ.ศ. 2522 และ 0.12 ลานลูกบาศกเมตร ในป พ.ศ. 2525 และปจจุบันมีการสงออกไมเฉพาะในรูป
ของเฟอรนิเจอร แตสั่งไมเขาประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 454,300 ลูกบาศกเมตร ในป พ.ศ. 2523
จนถึง 2 ลานลูกบาศกเมตร ในปจจุบัน ซึ่งไดจากประเทศลาว พมา มาเลเซีย เปนหลัก
การพัฒนาในอดีตและปจจุบัน ทําใหเกิดความกังวลของผูอยูในวงการปาไมอยางมากวา
ในอนาคตนั้นจะทําอยางไร เพราะแนวโนมการขาดแคลนไมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดวยเหตุดังกลาว
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2532 รัฐบาลจึงไดยกเลิกสัมปทานปาไม เพื่อเปดโอกาสใหปาไดฟนคืน
สภาพในชวงระยะหนึ่งกอนแตยังคงเปดปาสําหรับราษฎรที่สามารถจะใชปาเปนที่เก็บหาของปาได
การกระทําดังกลาวในทางทฤษฎีแลวเปนแนวทางหนึ่งของการพัฒนาปาไมแบบยั่งยืนรูปแบบหนึ่ง
แตทางปฏิบัตินั้นยังเปนที่นาสงสัยวาจะไดรับผลมากนอยแคไหน อยางไร
รัฐบาลไดประกาศนโยบายปาไม พ.ศ. 2528 วาประเทศไทยควรมีพื้นที่ปาไมไมนอยกวา
รอยละ 40 โดยแบงเปนพื้นที่ปาอนุรักษรอยละ 25 ปาเพื่อผลิตไมแบบยั่งยืนรอยละ 15 ซึ่งจํานวน
หรือขนาดพื้นที่รอยละ 15 ของประเภทนี้ ควรเปนปาไม 3 กลุม กลุมแรกปาของรัฐ กลุมที่สอง
ปาชุมชน และกลุมสุดทายคือ ปาเอกชน ถาตางคนตางชวยกันพัฒนาการปาไมแลว เชื่อวาหลักการ
ผลผลิ ต ป า ไม แ บบก า วหน า (progressive yield) จะเกิ ด ขึ้ น เพราะได ใ ช ค วามรู แ ละงานวิ จั ย มา
เสริมสรางใหปาไมไดผลผลิตจากพื้นที่ 2 ไร/คน ก็นาจะพอเพียง โดยมีวัสดุอื่นใชแทนไมดวย
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ประเทศไทยได เ ริ่มทํา การปลู ก พืชปา ไม ห รือปลู ก ปา มามากกว า 60 ป ได พื้ น ที่ ปลู ก
ประมาณ 6 ลานไร แตพื้นที่เหลานี้บางสวนถูกบุกรุกแผวถางไปบาง คงเหลือนอยกวาที่ไดเคย
ปลูกไวไมมีรายงานที่แนชัดวามีขอมูลดังกลาว อยางไรก็ตาม การปลูกปาเปนโครงการพัฒนาปาไม
อยางหนึ่งที่ทําไดลาชาและปริมาณนอยเกินไป สาเหตุสําคัญเกิดจากงบประมาณ การเสาะหาพื้นที่
ปลูกปา ระบบการโยกยายขาราชการ โรคแมลง คุณภาพดิน ถิ่นกําเนิดของตนไม และการตอตาน
ของสังคมบางกลุมดวยสาเหตุดังกลาว ทําใหผูเกี่ยวของและรัฐบาลกังวลวา จะทําอยางไรจึงจะเพิ่ม
ปาไมจากรอยละ 28 เปนรอยละ 40 ถาปลอยใหรัฐบาลดําเนินการอยางที่เปนมาคงจะไมไดรับ
ความสําเร็จ ปาเอกชนและปาชุมชนดูเหมือนวาจะเปนแนวคิดที่นาจะกอใหเกิดผลดีอยางแนนอน
แตอุปสรรคก็เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะปาเอกชน เชน พื้นที่ปลูกปา ชนิดไมที่จะปลูก
เงินลงทุน และกฎระเบียบของทางราชการ ลวนเปนเรื่องที่ไมสรางความสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนา
ปาไมแบบยั่งยืนเลย
ประเทศไทยมีอุทยานแหงชาติมากกวา 148 แหง วนอุทยาน สวนรุกขชาติ สวนพฤกษชาติ
เขตหามลาและเขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งลวนตางเปนเครื่องมือในการอนุรักษปาทั้งสิ้น รัฐบาล
ไดรับความสําเร็จในการพัฒนาปาไมจากแนวทางดังกลาว กอใหเห็นภาพลักษณการพัฒนาปาไม
แบบยั่งยืนอยางเดนชัดมาก แตคงมีอุปสรรคในการพัฒนาปาไมในลักษณะเหลานี้ เพราะที่เดนชัด
ก็คือ มีผูไปใชบริการจากสถานที่เหลานั้นเกินสมรรถนะของพื้นที่ (carrying capacity) จนมักจะ
เกิดปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ตามมาอยางมากมาย อีกทั้งรูปแบบการพัฒนาก็ยังไมเขาหลักเกณฑ
และหลักวิชาการที่จะนําไปสูการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยเฉพาะการกําหนดเขตการวางกฎระเบียบ
เกี่ยวกับจํานวนผูใชบริการ และการบริการความรูจากธรรมชาติเหลานี้ จึงทําใหผูใชบริการเขาไป
ทํากิจกรรมอยางอื่นแทนที่การใฝหาความรูจากสถานที่เหลานั้น
โครงการพัฒนาปาไมเพื่อใหปาไมมีผลผลิตแบบยั่งยืนอีกหลายๆ โครงการ โดยเฉพาะ
โครงการปอ งกัน ปา ไม ใ ห เ ขี ย วขจี แ ละทํา หนาที่ เ ปน ตัว ควบคุ ม ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อมที่ ดี
ตลอดไป เชน การสรางหนวยปองกัน เปนการสรางสถานที่ที่จัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาปา
แตก็มีอุปสรรคในเรื่องงบประมาณ กําลังคน และเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปน อีกทั้งการมีอิทธิพล
จากคนในทองที่ ทําใหความสัมฤทธิ์ผลเปนไปไดนอยกวาเปาหมาย อีกประเด็นหนึ่งที่มีแนวคิดมา
เปนเวลานานแตก็ทําไมไดเต็มที่ ไดแก การสรางถนนหรือรั้วหรือเครื่องหมายบอกแนวเขตปาอนุรกั ษ
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ความยุงยากเกิดจากกลุมเจาหนาที่ในดานปฏิบัติเพราะขาดงบประมาณ อุปกรณ และความรวมมือ
ของคนในทองที่และหนวยราชการอื่นๆ อยางไรก็ดี คงตองดําเนินการอยางเรงดวน ทั้งนี้เพราะ
รัฐบาลไมมีทางเลือกอื่นใด ปาก็เหลือนอย ความตองการใชประโยชนจากปาก็มีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งจะเห็นไดในปจจุบันที่โครงการอนุรักษปาไมเพื่อสิ่งแวดลอมเปนที่ยอมรับกันในชนทุกชั้น
แตนาเปนหวงวา ผูที่เกี่ยวของในการทําลายปา คือ ชาวบานที่ยากจน ไมมีโอกาสเลือกอาชีพและ
สิ่งอื่นไดทําเพื่อการมีชีวิตและครอบครัว จึงทําลายปาทั้งๆ ที่รูวาไมควรทํา เรื่องนี้จึงมิใชเปนหนาที่
ของเจาหนาที่ปาไม แตเปนเรื่องของทุกคนที่จะตองชวยเหลือกัน
มีโครงการพัฒนามากมายที่สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม การพัฒนาปาไมแบบ
ยั่งยืนจึงเกิดขึ้นไดยาก เชน (1) การสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา (2) การสรางสายสงไฟฟาแรงสูง
(3) การสรางถนน การคมนาคม (4) การสรางและการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศั ย (5) การสรางนิคม
อุตสาหกรรม (6) การใชที่ดินปาไมทําการเกษตร (7) การสงเสริมการทองเที่ยว (8) การทําเหมืองแร
ยอยระเบิดหิน และ (9) โครงการศึกษาวิจัยบางประเภท ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาลวนเปนปจจัยสําคัญ
ที่ก อให เกิด พื้น ที่ป าเปลี่ยนไปจากเดิมจนถึงไมมีตนไมแ มแ ต ตนเดีย ว ทําใหกําลังผลิตของปา
เปลี่ยนแปลงจนไมสรางผลผลิตเลย ไมยืนตนในปานอกจากจะคอยๆ ลดลงเรื่อยๆ แลว โอกาสการ
สืบพันธุตามธรรมชาติดูจะหางไกลจนแทบจะหาความหวังไมพบเลย โดยขอเท็จจริงตามหลัก
วิชาการแลวโครงการพัฒนาทั้ง 9 ประการนี้ สามารถกระทําไดรวมกับการพัฒนาปาไมแบบยั่งยืน
ซึ่งตองทําอยางถูกตองในแตละหลักการโดยตองไมปลอยปละละเลยในชวงเวลากอนดําเนินการ
ระหวางดําเนินการและหลังดําเนินการ

2.3 ปาไมกับการพัฒนาแบบยั่งยืน
เปนที่ยอมรับในหมูนักพัฒนาวา การพัฒนาประเทศนั้นตองทําการพัฒนาใหครบวงจร
ซึ่งตองเนนเรื่องการพัฒนาดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัยและการคา การขนสง และ
พลังงาน ซึ่งการพัฒนาเหลานี้หลีกเลี่ยงไมไดที่จะสรางมลภาวะทางสิ่งแวดลอมเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเกิดมลสารตัวสําคัญที่เกี่ยวของกับปาไม คือ คารบอนไดออกไซด จากการศึกษา
ของนั ก วิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ มพบว า การเพิ่ ม ผลผลิ ต สุ ท ธิ (GDP) เพี ย งร อ ยละ 1 จะทํ า ให
คารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 10 ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้นตามรายงาน
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ของ Word Resources ในป 1987, และ 1990 พบว า ไทยมี ธ าตุ ค าร บ อน 67 ล า นตั น คาร บ อน
ในขณะที่มาเลเซีย 26 ลานตันคารบอน สิงคโปร 7 ลานตันคารบอน ญี่ปุน 220 ลานตันคารบอน
อินโดนีเซีย 140 ลานตันคารบอน สหรัฐอเมริกา 1,000 ลานตันคารบอน และรวมทั้งโลก 5,900
ลานตันคารบอน ซึ่งคารบอนเหลานี้เปนปจจัยสําคัญทําใหกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ดังนั้นโครงการ
พัฒนาทั้งหลาย ลวนมีสวนชวยใหภาวะเรือนกระจกเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได
ต น ไม ดู เ หมื อ นว า จะเป น ป จ จั ย ที่ ส ร า งความหวั ง ให กั บ นั ก พั ฒ นา ในการที่ จ ะลด
คารบอนไดออกไซดเพราะตามรายงานการวิจัยหลายฉบับพบวา ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศ
ที่มีการทําลายปาไมสูงมากไดมีสวนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศประมาณ 200
ตัน (58 ลานตัน ถาคิดตามน้ําหนักของคารบอน) เฉพาะในป พ.ศ.2531 ซึ่งปริมาณนี้ เกิดจากการ
ทําลายปารอยละ 60 และอีกรอยละ 40 เกิดจากเชื้อเพลิง การปลูกปาจึงมีบทบาทสําคัญในการลด
คารบอนไดออกไซด การคาดคะเนพบวา การปลูกปาจะลดคารบอนไดออกไซด 2.5 ตัน/ป/เฮกแตร
จึงทําใหนักวิทยาศาสตรเชื่อกันวา การปลูกปา 5 แสนไรใน 40 ป จะดูดคารบอนไดออกไซด
8 ลานตัน ในชวงแรกๆ และเมื่ออายุครบ 20 ป จะดูดไดถึง 160 ลานตัน อยางไรก็ตาม การปลอย
คารบอนไดออกไซด และการปลูกปาเพื่อดูดคารบอนไดออกไซดคงเปนเรื่องที่ตองพิจารณาอีก
หลายๆ ประเด็น เพราะโครงการปลูกปาของประเทศไทยและของโลกยังไมไดรับความสําเร็จ
เทาที่ควร จึงควรอยางยิ่งที่ตองทํากันอยางจริงจัง เพราะแนวโนมการเกิดคารบอนไดออกไซด
เฉพาะในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังแสดงไวในตารางที่ 2.3
เป น ที่ เ ชื่ อ ได ว า การพั ฒ นา (เฉพาะประเทศไทย) จะมี เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ตราบใดที่ มี
ประชากรเพิ่มขึ้นดังที่ปรากฏอยูในปจจุบันแลว คารบอนไดออกไซดก็ตองเพิ่มขึ้นจากโครงการ
พั ฒ นาทุ ก ประเภท อนึ่ ง แม ว า ไม มี โ ครงการพั ฒ นาเพิ่ ม ขึ้ น แต มี ป ระชากรเพิ่ ม ขึ้ น ปริ ม าณ
คารบอนไดออกไซดจะเพิ่มขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะคนไทยจะแพรกระจายคารบอนไดออกไซด
ประมาณ 1.3 กก./คน/ป ในขณะที่คาเฉลี่ยของโลก 1.2 กก./คน/ป
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ตารางที่ 2.3 การปลอยคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานและการลดลงของปา โดยเปรียบเทียบ
น้ําหนักของคารบอน1/
หนวย : ลานตัน
ป

คารบอนที่เกิดจากการใชพลังงาน2/

2522
2524
2529
2531
2532
2534

16
16
20
23
26
30

คารบอนไดออกไซดที่เกิดจาก คารบอนไดออกไซด
ปาใหลดลง
ทั้งหมด
123
139
112
128
59
79
35
58
10
36
103/
40

หมายเหตุ : 1/ คารบอนไดออกไซดมีประมาณ 3.65 เทาของคารบอน
: 2/ รวม fossil และ renewable fuels
: 3/ สมมติการทําลายปา ป 2532 เทากับ ป 2531 คือ 240,000 ไร
โดยขอเท็จจริงแลว ตนไมตนหนึ่งดูดคารบอนไดออกไซดเทาไรนั้น ยังไมมีตัวเลขที่
แนนอน เพราะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ชนิดไม อายุ ขนาด ปริมาณใบ ลักษณะอากาศ
เหลานี้เปนตน แตที่แนชัดก็คือ ตนไมทุกตนตองใชคารบอนไดออกไซดในการสังเคราะหแสง
ดังไดกลาวไวตอนตนวา ถาเปนพื้นที่แลวพบวา ปาปลูกดูดคารบอนไดออกไซด 2.5 ตัน/ป/เฮกแตร
ดังนั้นโครงการพัฒนา ทุกลักษณะไมวาจะเปนเมือง ที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม การคาและการ
พาณิชย และการพักผอนหยอนใจทุกลักษณะ นาที่จะตองไมลืมใหตนไมไดมีบทบาทดังกลาว
นอกเหนือจากการมีไวเปนตนน้ําลําธาร และใหผลผลิตไดจากพื้นที่หางไกล รวมทั้งบําบัดมลสาร
รูปอื่นๆ ทางสิ่งแวดลอม ดังที่ทราบแลวเปนอยางดี
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2.4 หลักการจัดการทรัพยากรปาไม
2.4.1 สถานการณปาไม
ทรัพยากรปาไม ไดถูกบุกรุกทําลายและนํามาใชประโยชนจนเกินศักยภาพของ
การผลิต และอยูในสภาพที่เสื่อมโทรมเปนอยางมาก โดยใน พ.ศ. 2535 พื้นที่ปาลดลงเหลือเพียง
รอยละ 26.34 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 84.3 ลานไร โดยมีอัตราลดลงในชวงเวลา 30 ป
(พ.ศ. 2504–2534) เฉลี่ยถึงปละ 2.8 ลานไร ขณะที่มีอัตราการปลูกปาทดแทน ระหวาง พ.ศ. 2449–
2530 ไดเพียงเฉลี่ยปละประมาณ 50,000 ไรเทานั้น
รัฐบาลไดประกาศนโยบายปาไมแหงชาติ พ.ศ. 2528 โดยกําหนดเปาหมายจะเพิ่ม
พื้นที่ปาเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศใหเปนรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยแบงออกเปนพื้นที่
ปาอนุรักษรอยละ 15 และพื้นที่ปาเศรษฐกิจ รอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ดังนั้นตามเปาหมายของ
นโยบายปาไมแหงชาติดังกลาวจะตองเพิ่มพื้นที่ปาอีกรอยละ 14 ของพื้นที่ประเทศ หรือ 45 ลานไร
นอกจากนี้รัฐบาลไดมีประกาศยกเลิกสัมปทานทําไมทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2532
ดังนั้น การจัดการทรัพยากรปาไมทั้งในรูปของปาอนุรักษและปาเศรษฐกิจในอนาคต จึงจําเปนตอง
กําหนดแนวทางและทิศทางการดําเนินงานใหชัดเจน
ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมยังคงมีอยู และมีแนวโนมที่จะรุนแรงขึ้น
ในอนาคต และยิ่งทรัพยากรปาไมถูกทําลายลงมากเทาใด ผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของ
ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมก็จะมีมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค
ในชวงฤดูแลง และปญหาอุทกภัยในฤดูฝนในพื้นที่ภาคตางๆ ของประเทศ ในระยะเวลา 2-3 ป
ที่ผานมา อีกทั้งมีความจําเปนเพิ่มขึ้นในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปาอนุรักษ
อันจะสงผลตอวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนตามลําดับ
2.4.2 ปญหาทรัพยากรปาไม
การทําลายปาไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดนานาประการ ดังนี้
1. ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ตนน้ําลําธาร และพื้นที่อนุรักษอื่นๆ ทําใหปริมาณ
และคุณภาพของน้ําที่ไหลลงสูแมน้ําลําธารเปลี่ยนแปลง และไมสม่ําเสมอตลอดป กอใหเกิดปญหา
ความแหงแลงในฤดูแลงและน้ําทวมในฤดูฝน
บทที่ 2 ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม

21

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

2. ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศปาไม ทําใหทรัพยากรชีวภาพ เชน พืชพรรณ
และสัตวปาที่มีความสําคัญทั้งในแงเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม มีจํานวนลดนอยลงหรือสูญพันธุไป
3. สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกิดภาวะแหงแลงในฤดูแลง ทําให
อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น อีกทั้งเกิดปริมาณคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้น จากการเผาปา
และเศษไมใบไม อุณหภูมิของอากาศจะสูงขึ้นพรอมๆ กับเกิดภาวะรอนอบอาว
4. ทําลายทรัพยากรทองเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พื้นที่ที่เปนปาไมที่สวยงาม น้ําตก หนาผาที่มีปาไมปกคลุม ฯลฯ
5. เพิ่มความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไมวาความแหงแลง อุทกภัย วาตภัย
และการเลื่อนไหลของดิน
6. ขาดแคลนไมและของปาใชสอย จนทําใหตองสั่งเขาจากตางประเทศ
2.4.3 เหตุของปญหา
สาเหตุสําคั ญที่ทํ า ใหทรัพยากรปา ไมมีส ภาพเสื่ อมโทรม และสู ญ หายไปเป น
จํานวนมาก จนทําใหเกิดปญหาดังกลาว พอสรุปไดดังนี้
1. ความตองการที่ดินทํากินเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของ
จํานวนประชากรโดยจะเห็นไดวา ใน พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีประชากร 37.3 ลานคน ในขณะที่มี
พื้นที่ปาไมรอยละ 53.00 ของพื้นที่ประเทศ แตใน พ.ศ. 2534 ประชากรไดเพิ่มขึ้นเปน 56 ลานคน
และพื้นที่ปาไมลดลงเหลือรอยละ 26.64 ของพื้นที่ประเทศ ปญหาการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
ดังกลาว กอใหเกิดความกดดันและขาดแคลนที่ดินทํากินจนตองบุกรุกพื้นที่ปาไม
2. การบุกรุกทําลายปาเพื่อทําไร ทํานา ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว และบางพื้นที่
ถูกทอดทิ้งใหเปนไรเลื่อนลอย โดยเฉพาะพื้นที่ตนน้ําทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้รวมไปถึง
การทําเหมืองแร การเพาะเลี้ยงชายฝง การทองเที่ยว ฯลฯ
3. การใชประโยชนในพื้นที่ปาไมเพื่อกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ทั้งโดยรัฐบาล
และเอกชน เชน การสรางถนน/คมนาคม การสรางเขื่อน การพัฒนาโครงสราง ไฟฟาแรงสูง การสื่อสาร
การเกษตรบนที่สูง การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ
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4. การเกิดไฟปา โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ปลูกสราง
สวนปา โดยความตั้งใจและไมตั้งใจ ความเผอเรอและเหตุสุดวิสัย
5. การปองกันรักษาพื้นที่ปาไมไมเขมแข็งและเด็ดขาด กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไมและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของยังไมมีการประสานงานที่ดีเพียงพอ
อี ก ทั้ ง ข อ จํา กั ด เรื่ อ งงบประมาณในการดํา เนิ น งานดั ง กล า ว และแผนงานที่ ไ ม เ ป น อั น หนึ่ ง
อั น เดียวกัน
6. การบริหารและการปกครองที่มีหลักการ หลักปฏิบัติและกฎหมายของแตละ
หนวยงานแตกตางกันไป หนวยงานหนึ่งมีหนาที่ปกปองรักษาปา แตอีกหนวยหนึ่งตองบําบัดทุกข
บํารุงสุขโดยตองจัดหาที่ทํากินใหกับราษฎร เหลานี้เปนตน
2.4.4 แนวทางแกไข
เนื่องจากทรัพยากรปาไม เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญยิ่งตอสภาวะ
แวดล อ มโดยส ว นรวม ทั้ ง ยั ง มี ค วามสํ า คั ญ ทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และความอยู ร อดของ
ประชาชนในประเทศ และเพื่อใหการจัดการประเทศและการพัฒนาทรัพยากรปาไมเปนไปโดย
ตอเนื่องในระยะยาวและประสานสอดคลองกับการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิดอื่น จึงสมควรกําหนดนโยบาย (แผนงานหลัก) และมาตรการ (แผนงานปฏิบัติ) ดานทรัพยากร
ปาไม ภายใตนโยบายและมาตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมแหงชาติไวดังนี้ คือ
2.4.4.1 เปาหมายและแผนการแกไข
เปาหมาย รักษาพื้นที่ปาไมที่เหลืออยู และเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดอยาง
นอยรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
2.4.4.2 แผนการแกไข
แผนงานหลัก 1 : ใหมีการจัดการทรัพยากรปาไม การปองกันและ
สงวนรักษาปา การปลูกและบํารุงปา ตลอดจนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับประโยชนของทรัพยากร
ปาไม

บทที่ 2 ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม

23

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

แผนงานปฏิบัติ 1 : การปองกันรักษาปาและการฟนฟูปาเสื่อมโทรม
1. ใหใชมาตรการปดปาทั่วประเทศอยางถาวรตลอดไป
2. จัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติในการปองกันรักษาปาที่เหลืออยาง
มีประสิทธิภาพโดยเนนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับภายในพื้นที่ปาอนุรักษ
และเขตปา ตา งๆ ใหชัด เจน และเหมาะสมกับ สถานการณดา นสิ่ง แวดลอ ม เศรษฐกิจ และ
สัง คมของประเทศ โดยคํานึงถึงการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยาควบคูไปกับการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรม และพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกทําลาย ในเขต
ปาสงวนแหงชาติใหเปนปาเศรษฐกิจในรูปของหมูบานปาไมและปาชุมชน
5. จัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติการปลูกปาทั่วประเทศ ทั้งในการ
กําหนดพื้นที่และวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผล
6. เร ง รั ด การประชาสั ม พั น ธ แ ละให ก ารศึ ก ษาแก ป ระชาชนทุ ก
ระดับชั้น ใหมีความรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรปาไม ทั้งเกิดความรูความเขาใจถึงประโยชน
ของปาไม และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทําลายปา
แผนงานหลัก 2 : การจัดการปาอนุรักษใหมีประสิทธิภาพ
แผนงานปฏิบัติ 2 : การสรางแผนแมบทเพื่อการอนุรักษปา
1. กําหนดแนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษใหชัดเจน และสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติได
2. กํ า หนดแนวทางการประสานการจั ด การทรั พ ยากรป า ไม และ
ทรัพยากรอื่นๆ ในพื้นที่ปาอนุรักษใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. จั ด ทํ า แผนแม บ ทและการจั ด การพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ เช น อุ ท ยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําใหครบทั่วประเทศ
4. ดําเนินงานตามแผนแมบทการจัดการพื้นที่ปาอนุรักษตามขอ 3 ที่มี
แผนแมบทการจัดการพรอมแลวอยางจริงจัง
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5. ให มี ก ารกํ า หนดพื้ น ที่ ชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า ที่ เ หมาะสมเป น พื้ น ที่
อุทยานแหงชาติหรือเขตรักษาพันธุสัตวปา
6. กําหนดพระราชบัญญัติและองค กรเฉพาะในการบริหารจัดการ
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
7. ดําเนินการปลูกปาฟนฟูสภาพพื้นที่ปาอนุรักษที่เสื่อมโทรม
8. ปรั บ ปรุ ง ระบบการจํ า แนกพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ให ส อดคล อ งกั บ
ความสําคัญของทรัพยากรภายในพื้นที่
9. สนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวทางธรรมชาติในหมูบานรอบ
พื้นที่ปาอนุรักษที่มีศักยภาพเพียงพอ
10. พัฒนาอาชีพประชาชนโดยรอบพื้นที่ปาอนุรักษ
แผนงานหลัก 3 : การประสานความรวมมือระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประชาชน และภาคเอกชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและการพัฒนาการ
ปลูกปา
แผนงานปฏิบัติ 3 : สงเสริมบทบาทของเอกชนตอการปาไม และการ
ขจัดความขัดแยง
1. กํ า หนดแนวทางและจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ชั ด เจนในการให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนมีสวนรวมในโครงการปาชุมชน หมูบานปาไม เปนตน
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของชนิดไมตอระบบนิเวศ
2. ประสานแนวทางการพัฒ นาชุม ชน เพื่อ การอนุรัก ษท รัพ ยากร
ปาไมเขากับระบบงานพัฒนาชนบทแหงชาติ
3. กําหนดเขตพื้นที่ปาไมในแตละจังหวัดใหชัดเจนและเหมาะสม
เพื่อสามารถกําหนดการใชประโยชนที่ดินในสวนของที่อยูอาศัย พื้นที่เกษตรกรรม และอื่นๆ
ไดแนนอน รวมทั้งใหเกิดการประสานกันระหวางทรัพยากรปาไม และทรัพยากรธรรมชาติอื่น
4. รณรงคการปลูกปาทั่วประเทศ โดยใหประชาชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีสวนรวม และใหความสําคัญกับการปลูกปาชุมชน การปลูกปาตามหัวไรปลายนา
และการปลูกปาเพื่อประโยชนใชสอยในครัวเรือน
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5. กําหนดแนวทางการแกไ ขป ญหาความขัดแยงของการถื อครอง
ที่ดินของราษฎรในทองถิ่นที่อาศัย และประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ปาไม

2.5 งานจัดการปาชุมชน
2.5.1 ความเขาใจเบื้องตนของระบบปาไม
“ระบบ หมายถึง กลุมสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต สิ่งที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ตางอยูรวมกัน ทํางานรวมกันและมี
เอกลักษณรวมกัน” ดังนั้น “ระบบปาไมหรือระบบทรัพยากรปาไม คือ กลุมของพืชไมปา สัตวปา
หิน -แร ดิ น น้ํา ฯลฯ ที่อ ยู ร ว มกัน ทํา งานรว มกัน และมีเ อกลั ก ษณค วามเปน ป า ไมร ว มกั น ”
ในทํานองเดียวกัน สามารถใหคํานิยามของระบบปาไมชุมชน ไดคือ “กลุมสรรพสิ่งที่มีโครงสราง
เปนปาไม พืชปา สัตวปา หิน แร ดิน น้ํา สรรพสวยงามตามธรรมชาติ ชุมชนและสาธารณูปโภค
ที่ตางทํางานรวมกัน และมีเอกลักษณรวมกัน”
คํานิยามที่กลาวมาแลวทั้งหมด ตองการชี้ใหเห็นวาชุมชนหรือทองถิ่นแตละแหง
สามารถมองภาพเปนระบบซึ่งประกอบดวยโครงสรางที่หลากหลาย และตางมีบทบาทของตนเอง
และของทั้งระบบชุมชนของปา ไมที่มีบ ทบาทหนาที่ชว ยขับเคลื่อน การมีบทบาทหนาที่ของ
ปาชุมชนที่มีตัวบงชี้ไดอยางชัดเจน เชน การใหอาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค หรือเครื่องนุงหม
อยางไรก็ดี เมื่อมองภาพปาไมเปนระบบแลว ตองยอนกลับไปพิจารณาระบบนิเวศปาไมซึ่งมี
ความหมายเหมือนกัน กลาวคือในระบบนิเวศปาไม หรือระบบสิ่งแวดลอมปาไม หรือระบบปาไม
หรือระบบทรัพยากรปาไม แลวแตจะเรียกชื่อกันนี้ ตองประกอบดวยสรรพสิ่งในระบบที่แบงตาม
บทบาทหนาที่ออกเปน 4 กลุมบทบาทหนาที่
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ผูผลิต

สิ่งนําเขา

ผูสนับสนุน
(ธาตุอาหาร)

ผูบริโภค

สิ่งนําออก

ผูยอยสลาย

ภาพที่ 2.4 กระบวนการนิเวศวิทยา
กลุมแรกและเปนกลุมที่สําคัญยิ่งคือ กลุมหนาที่ผูผลิต ไดแก พืชทุกชนิด สามารถ
สังเคราะหแสงสรางอาหารเพื่อความเจริญเติบโตดวยตัวเองได กลุมหนาที่ที่สอง ไดแก กลุมหนาที่
ผูบริโภค ไดแก สัตวกินพืช สัตวกินสัตวกินพืช และสัตวกินสัตว กลุมนี้สรางอาหารเองไมได
ซึ่งตองกินพืชที่สรางอาหารเองไดและกินสัตวดวยกันเองดังกลาว กลุมหนาที่ที่สาม ไดแก กลุม
ผูยอยสลาย หมายถึง กลุมจุลินทรียหรือสัตวที่ชวยการยอยสลายกลุมผูผลิตและผูบริโภคเมื่อตาย
หลังการยอยสลายอาจเปนสัตวที่ชวยยอยขนาดอินทรียทั้งซากพืชและสัตวใหเล็กลง แลวจุลินทรีย
ขนาดเล็ก เชน แบคทีเรีย ชวยยอยสลายสารอินทรียเปนสารอนินทรีย กลุมที่สี่ ไดแก กลุมผูสนับสนุน
หรื อ กลุ ม ธาตุ อ าหารพื ช กลุ ม หน า ที่ นี้ มี บ ทบาทหน า ที่ ใ ห ธ าตุ อ าหารต อ พื ช จากกระบวนการ
สังเคราะหแสงในปาธรรมชาติที่ปราศจากการบุกรุกแผวถางแลว ชนิด ปริมาณ สัดสวนและการ
กระจายของทั้งสี่กลุมบทบาทหนาที่จะพึ่งพาอาศัยกันและกัน สามารถอยูไดดวยตัวเอง รักษาตัวเอง
ควบคุมตัวเอง และเอื้อประโยชนตอกันไดอยางสมดุล การเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดหรือ
องคประกอบของกลุมหนึ่งกลุมใดเกินสมรรถนะการฟนตัวเอง ยอมทําใหระบบปาไมนั้นๆ ไมทํา
หนาที่ของระบบตามที่เคยเปนมาในธรรมชาติได ปกติแลวสมรรถนะการฟนตัวเองของระบบปา
ธรรมชาติอยูในระดับดีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งปาเขตรอน แตถาบุกรุกแผวถางกินบริเวณกวางหรือ
ทําซ้ําซาก ยอมสงผลใหความสมดุลตามธรรมชาติหมดไปได หรืออาจตองใชเวลานานมากกวา
ระบบปาไมนั้นจะฟนสภาพเหมือนเดิม แมวาระบบปาไมจะมีสมรรถนะการฟนตัวเองไดดีก็ตาม
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แตก็ยังคงความเปราะบางตามสภาพภูมิประเทศ ดิน และสภาวะอากาศ รวมถึงบางชวงเวลาที่เกิด
ความเปราะบาง เชน ฤดูแลงจัด หรือฤดูหนาวจัด เปนตน
2.5.2 บทบาทหนาที่ในธรรมชาติของระบบปาไม
2.5.2.1 บทบาทหนาที่ตอน้ํา
เม็ดฝนที่ตกจากฟาสูผิวโลกหรือทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง จะตกกระทบสู
เรือนยอดของตนไม เรือนยอดจึงชวยลดแรงตกกระทบของเม็ดฝน เม็ดฝนนั้นๆ จะแพรกระจาย
ฉาบผิวใบไม เมื่อเปยกชุมแลวจะไหลลงสูกิ่งนําไปสูลําตนแลวไหลลงสูดิน บางเม็ดฝนอาจไม
ตกกระทบเรือนยอดเลย ก็จะตกลงสูพื้นปาแลวลงสูดินเชนเดียวกับน้ําที่ไหลตามตน เปนที่นา
สังเกตวา ดินปาไมที่ปกคลุมดวยพรรณไมที่หนาแนนและชั้นอินทรียวัตถุ จะเปนดินที่รวนซุย
น้ําสามารถซึมผานผิวดินอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ดินเหลานี้สามารถดูดเก็บกักน้ําไวทั้งที่ฉาบ
ตามผิวเม็ด ดิน รูพรุนระหวางเม็ด ดินและอยูในสารประกอบเคมีของดิน จึงสามารถดูดซับน้ํา
ไดมากแลวปลดปลอยสูลําหวย ลําธารและแมน้ําไดตลอดป แมในฤดูแลงก็ตาม ในทางตรงกันขาม
ถาผิวโลกปราศจากปาไมปกคลุมแลว การซึมซับน้ําเก็บในดินจะมีนอยในฤดูฝนทําใหขาดแคลน
น้ําในฤดูแลง สาเหตุสําคัญเพราะวา เม็ดฝนตกกระทบตอผิวดินโดยตรง เม็ดดินจะแตกกระจาย
สวนที่แตกกระจายที่มีขนาดเล็กจะอุดรูผิวดิน ทําใหการซึมน้ําผานผิวดินชากวาฝนที่ตกลงมา
เกิดน้ําไหลบาหนาผิวดิน ซึ่งมีสวนทําใหผิวดินแนนตัววงกวาง เกิดภาวะน้ําหลากหรือน้ําทวมได
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถาปราศจากปาปกคลุมผิวดินแลว ทําใหน้ําเก็บในผิวดิน ไดนอย จึงไมมีน้ํา
ในฤดูแลงในลําหวยลําธารแตจะเกิดภาวะน้ําทวมในฤดูฝน โดยสรุปแลวปาไมมีบทบาทหนาที่ทั้ง
ทางตรงและทางออมตอการเกิดอุทกภัยและความแหงแลง ระดับความรุนแรง จะขึ้นอยูกับระดับ
ของการแผวถางปา หรือการทําลายปาชุมชนนั้นๆ เปนสําคัญ
2.5.2.2 บทบาทหนาที่ปาไมตอการควบคุมการพังทลายของดิน
พืชปาไมหรือปาไมมีบทบาทหนาที่เปรียบเสมือนเทคโนโลยีธรรมชาติ
ที่ชวยปองกันการพังทลายของดินหลายลักษณะ ลักษณะแรก ไดแก ชวยลดแรงตกกระทบของ
เม็ดฝนมิใหตีเม็ดดินแตกกระจายแลวถูกชะลางดวยน้ําไหลบาหนาผิวดิน ลักษณะที่สอง ไดแก
การที่ตนไมหรือปาไมจะใหเศษซากใบ ดอก ผล กิ่ง ตน และราก เมื่อตายไปจะใหอินทรียวัตถุ
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ซึ ่ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเป น ตั ว เชื่ อ มระหว า งเม็ ด ดิ น ทํ า ให ดิ น คงทนต อ การพั ง ทลาย
(นอกเหนือจากการที่ชวยใหดินเก็บซับน้ําไวไดมาก) ยิ่งไปกวานี้อินทรียวัตถุบางชนิดจะใหธาตุอาหาร
ที่เ ป น องค ป ระกอบของดิ น ที่ มี ค วามคงทนเพิ่ มขึ้ น ด ว ย รวมทั้ ง จุ ลิ น ทรี ย บ างชนิ ด ที่ ย อ ยสลาย
สารอินทรียเปนสารอนินทรีย เชน เชื้อรา จะใหเสนใยยึดเม็ดดินใหคงทนตอการแตกกระจายหรือ
การถูกพัดพา ลักษณะที่สาม ไดแก ตนไมที่ปกคลุมนั้น สามารถจะลดความเร็วของน้ําไหลบาหนาดิน
ที่เกิดขึ้น ทําใหอัตราการไหลลดลงเพราะไปทําลายพลังงานเคลื่อนที่ของน้ําไหลบาหนาดิน เทากับ
เปนการปกปองการชะลางหนาดินไดอีกทางหนึ่ง ในกรณีที่ขาดพืชชั้นลางหรือไมมีชั้นอินทรียวัตถุ
ปกคลุมผิวดิน ลักษณะสุดทาย ไดแก ตนไมจะไดน้ํา ในกระบวนการคายน้ํา ทําใหน้ําในดินปาไม
ลดลงกวาที่เกิดขึ้นภายหลังฝนตก เทากับเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมน้ําที่ไหลตาม
ลําตน หรือน้ําไหลบาหนาดินไดบางสวนและมีโอกาสเก็บไวในดิน ไมทําใหน้ําไหลบาหนาผิวดิน
มีพลังงานการชะลางผานหนาดินได
2.5.2.3 บทบาทหนาที่ปาไมตอการเปนแหลงปจจัยการดํารงชีวิตของมนุษย
ปาไมทุกประเภททุกชนิดเปรียบเสมือนแหลงอาหารของมนุษยหรือของ
ชุมชน เนื่องจากปาไมธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตวเหลานี้เปนปจจัย
สําคัญในการใหอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย พลังงาน การปกปองภัยพิบัติ และการ
ใหความสะดวกสบายตอมนุษยไมทางใดก็ทางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งปาไมใหไมใชสอย ใหของปา
ใหสัตว ฯลฯ สิ่งเหลานี้ถูกใชเพื่อการดํารงชีวิตของผูอยูอาศัยใกลหรือภายในปา การที่จะเก็บเกี่ยว
สิ่งเหลานี้มาใชประโยชนนั้น ตองทําการจัดการปาไมแบบยั่งยืนกลาวคือ เก็บเกี่ยวเฉพาะในสวนที่
เพิ่มพูนเทานั้น หรือเก็บเกี่ยวเทากับกําลังผลิตของปาเทานั้น ถาไมดําเนินการตามหลักการและ
วิธีการจัดการปาไมแบบยั่งยืนแลว ยอมสงผลตอการขาดแคลนปจจัยไมวันใดก็วันหนึ่ง ดังนั้น
มนุษยหรือชุมชนที่ตองพึ่งพาปาไมที่ตนเองอยูใกลหรือภายในปา ตองตระหนักเสมอวา ตองเก็บเกี่ยว
เฉพาะสวนที่เพิ่มพูนจากปริมาณธรรมชาติที่เคยมีในสภาวะสมดุลเทานั้น
2.5.2.4 บทบาทหนาที่ปาไมตอความมั่งคั่งของชุมชน
ชุ ม ชนใดก็ ต ามที่ มี ป า ไม อุ ด มสมบู ร ณ เ ปรี ย บได ว า มี ท รั พ ย ม หาศาล
กลาวคือ คุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจของทรัพยากรปาไมใหคุณประโยชนโดยตรง เชน ไมใชสอย
ของปาหลากหลายชนิด และประโยชนทางออม เชน เปนแหลงตนน้ําลําธาร สัตวปา แหลงทองเที่ยว
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และพักผอนหยอนใจ ปกปองสิ่งแวดลอมของชุมชนและของโลก อยางไรก็ดี เปนที่ยอมรับกันทั่วโลก
แลววา ปาไมที่สมบูรณเปรียบเสมือนเปนฐานเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศหรือเปนตนทุนของ
สังคมที่ประกันวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ดังนั้นการรักษาปา จึงเปรียบเสมือนการรักษาความมั่งคั่ง
ของชุมชนนั่นเอง
2.5.2.5 บทบาทของทรัพยากรปาไมตอสิ่งแวดลอมในภาพรวม
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสามกลุม ไดแก ทรัพยากรที่ใชแลวไมรูจักหมดสิ้น
(non-exhauting natural resources) เปนทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนใหสิ่งมีชีวิตมีชีวิตอยูได
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติกลุมนี้แมเพียงระยะสั้นสิ่งมีชีวิตมีโอกาสเสียชีวิตได ทรัพยากร
กลุ ม นี้ ก็ คื อ อากาศ น้ํ า แสงอาทิ ต ย เป น ต น ดั ง นั้ น จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งรั ก ษาคุ ณ ภาพของ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ ก ลุม นี้ใ ห ส ะอาดและปราศจากการปนเป อ นของมลสาร แต เ ทาที่ ผา นมา
แนวโนมการปนเปอนของ มลสารมีมากขึ้นเรื่อยๆ มลสารทั้งที่มีในธรรมชาติและสารสังเคราะห
เกิดจากการพัฒนาการใชทรัพยากรธรรมชาติอีกสองกลุม คือ ทรัพยากรธรรมชาติกลุมที่ใชแลว
หมดไป (exhausting natural resources) และทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ใ ช แ ล ว สามารถทดแทนได
(renewable natural resources) ทรัพยากรธรรมชาติกลุมที่ใชแลวหมดไป มีบทบาทมากในการ
ปนเปอนของมลสารมีในอดีตกาลเปนรอยๆ ป ซึ่งไดแก ถานหิน ปโตรเลียม อันมีผลกอใหเกิดการ
ปนเปอนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ออกไซดของไนโตรเจน (NOX) คารบอนไดออกไซด
(CO2)โลหะหนักบางชนิด และฝุนละออง จะมีการปนเปอนมากนอยขึ้นอยูกับปริมาณและการปรุงแตง
ในการนําไปใช ในทํานองเดียวกันกลุมทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติทางพืช ปาไม และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ก็มีอิทธิพลมากเชนเดียวกัน ในชวงเวลา
20 กวาปมานี้ ในกรณีที่มีการเผาไหมพืชเหลานี้จะสงเสริมใหมีกาซคารบอนไดออกไซด และ
สารประกอบคารบอนตัวอื่นปนเปอนในอากาศ อยางไรก็ตาม ทรัพยากรธรรมชาติกลุมที่ใชแลว
ทดแทนไดจะเปนตัวควบคุมการปนเปอนในธรรมชาติ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กลุมทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ ใ ช แ ล ว ทดแทนได เ ป น ตั ว แทนธรรมชาติ ที่ ส ามารถช ว ยธรรมชาติ ใ ห เ ป น ธรรมชาติ กลุ ม
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนไดหากมีในสัดสวนที่เหมาะสม ตราบนั้นธรรมชาติก็จะเปน
ธรรมชาติตลอดไป ดังนั้นการมีความอุดมสมบูรณของพืช ปาไม พืชเศรษฐกิจ น้ํา แสงอาทิตย ฯลฯ
ยอมสงผลดีใหทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนตอการมีชีวิตอยูของสิ่งมีชีวิตตลอดไป แตการรักษา
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ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนไดใหปราศจากการรบกวนตลอดไปคงเปนไปไดยาก เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติกลุมนี้เปนปจจัยพื้นฐานของมนุษย การมีมนุษยเพิ่มขึ้นยอมมีการพัฒนาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติกลุมนี้มากขึ้นเปนเงาตามตัว ในกรณีนี้ยอมทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
ทั้งภายในกลุม และตอกลุมอื่นๆ ดวย อยางหลีกเลี่ยงไมได
ทรั พ ยากรป า ไม เป น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ก ลุ ม ที่ ใ ช แ ล ว ทดแทนได
ใหประโยชนตอมนุษยทั้งทางตรงและทางออม รวมไปถึงปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย
ในอดีตทรัพยากรปาไมมีมากครอบคลุมอยางอุดมสมบูรณ แตภาวะปจจุบันที่มีประชากรของโลก
ประมาณ 6,500 ลานคน ปาไมของโลกมีเหลือนอยมากไมถึงรอยละ 20 สวนในประเทศไทยมีเพียง
รอยละ 25 ในป พ.ศ. 2542 สาเหตุสําคัญเกิดจากมนุษยทั้งหมด ซึ่งการทําลายนี้อาจจะเปนการตัดไม
และของปามาเสริมปจจัยสี่หรือการแผวถางพื้นที่ปาไมเพื่อใชทําการเกษตร รวมไปถึงการทําลาย
ที่เกิดจากอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค และการพัฒนาอีกหลายๆ
รูปแบบนอกจากนี้การพัฒนาปาไมเอง เชน การตัดไมใชสอย การปลูกปา การปองกันปาไม และ
การใชพื้นที่ปาไมเปนที่พักผอนหยอนใจ ยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ และ
ศักยภาพของปาไมไมมากก็นอย ดังนั้น การคงไวสภาพปาที่ดีจึงตองระมัดระวังการพัฒนาทุกรูปแบบ
รวมทั้งการพัฒนาปาไมดวย
2.5.3 บทบาทหนาที่ในสภาวะความตองการของธรรมชาติ
2.5.3.1 ความตองการพื้นที่ขั้นต่ํา
ประเทศไทยมีพื้น ที่ปา ปกคลุม ดว ยพืช ปา ไมป ระมาณรอ ยละ 30 ใน
จํานวนนี้ไดรวมไปถึงสวนยางพารา สวนผลไม และพืชเกษตรกรรมบางชนิดผสมอยูดวย แทจริง
แลวมีพืชปาปกคลุมนอยกวารอยละ 25 จึงพบเสมอวามีอุทกภัยเกิดขึ้นในฤดูฝนทุกๆ ปทุกแหงของ
ประเทศ ผลที่ตามมาคือ เกิดภาวะแหงแลงในฤดูแลง เมื่อศึกษารายงานตางๆ ทางดานอนุรักษ
สิ่งแวดลอม พบวาประเทศในเขตรอน เชน ประเทศไทย ควรมีพื้นที่ปาสมบูรณปกคลุมตองไมนอยกวา
หนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศ ถามีนอยกวานี้แลวความสามารถของปาไมสามารถทําหนาที่ไดดี
แมพื้นที่ปาหนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศก็ตาม อาจมีปญหาน้ําทวมใน ฤดูฝนไดถาการจัดการไมดีพอ
อนึ่งถามีพื้นที่ปาปกคลุม 1 ใน 2 ของพื้นที่ประเทศเปนสถานภาพ ที่อยูในเกณฑดี ยิ่งไดเกิน 1 ใน 3
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ดวยแลว ปญหาอุทกภัยในฤดูฝนและความแหงแลงในฤดูแลงแทบไมเกิดขึ้นเลยนอกจากฝนตกมาก
ผิดปกติเทานั้น เปนที่นาสังเกตวา นักอนุรักษตองการพื้นที่ปาเขตรอนปกคลุมพื้นที่ขั้นต่ําประมาณ
1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศ ถามีมากถึง 2 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศก็ยิ่งดี เทากับการมีความมั่งคั่งของ
ทรัพยากรปาไมที่เปนตนทุนของสังคมอยางยั่งยืน
2.5.3.2 ความตองการพื้นที่ปาเพื่ออนุรักษตนน้ําลําธาร
ป จ จุ บั น พื้ น ที่ ป า บนพื้ น ที่ สู ง ของประเทศไทย ได ถู ก แผ ว ถางใช เ พื่ อ
การเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ เปนจํานวนมาก ดวยเหตุที่สมรรถนะความคงทนของดินลดลงตาม
ความสูงจึงไมตองสงสัยเลยวา บนที่สูงๆ นั้นดินพังทลายงาย ยิ่งปราศจากพืชคลุมดินหรือปาปกคลุม
ดวยแลวการพังทลายของดินจะปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด ผลพวงที่ตามมาก็คือดินเก็บน้ําไดนอย
ในฤดู ฝ น ขาดแคลนน้ํ า ในฤดู แ ล ง อี ก ทั้ ง เกิ ด ความเสื่ อ มคุ ณ ค า ทางความอุ ด มสมบู ร ณ แ ละ
สมรรถนะการผลิตต่ําลงไปดวยทั้งบนที่สูงและที่ราบ จึงเปนที่ยอมรับระหวางนักวิชาการทุกสาขา
และประชาชนในทองถิ่นวา ควรอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการจัดการปาไมใหมีปาปกคลุมบนที่สูง
และควรตองแบงเขตใหดีเพื่อเปนตนน้ําลําธาร ดวยแนวคิดดังกลาว รัฐไดดําเนินการแบงเขต
คุณภาพลุมน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งลุมน้ําคุณภาพชั้นที่ 1 ใหกําหนดเปนพื้นที่อนุรัก ษตน น้ําชั้ น
คุณภาพที่ 1 อาจมีสองหรือสาม เปนตนน้ําลําธารก็ได
มาตรการการใชที่ดินของปาตนน้ําลําธารตองจัดการอยางเขมงวด การ
ขออนุญาตใดๆ ตอพื้นที่นี้ตองผานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมกอน เพื่อจะไดมาตรการและ
แผนการป อ งกั น แก ไ ขอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการดํ า เนิ น การต อ โครงการดั ง กล า วอย า งมี
ประสิทธิภาพตอไป
2.5.3.3 ความตองการเพื่อการผลิตไมใชสอย
เปนที่ทราบแลววา มนุษยกับตนไมยอมแยกกันไดยาก ในทํานองเดียวกัน
การดํารงชีวิตของมนุษยตองการไมใชสอยเสมอ ไมวาจะใชกอสรางที่พักอาศัย งานกอสรางอาคาร
ขนาดใหญ ใชเปนพลังงาน ใชทําเครื่องมือทางการเกษตร ฯลฯ การมีพื้นที่ปาไมของประเทศ
ประมาณรอยละ 25 ที่ยังสมบูรณไมเต็มที่เชนประเทศไทย คงจะเปนการยากที่จะมีไมใชสอย
เพียงพอ ไมวาจะจัดการปาไมที่มีอยูอยางดีก็ตาม ปจจุบันไดใชไมยางพาราและตนมะพราวมา
ใชเ ปน ไมใ ชสอย เชน กอสรางอาคารบา นพัก เปน ตน การขาดแคลนไมใ ชสอยของราษฎร
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เริ่มเกิดขึ้นมามากกวา 20 ปแลว แตชวงวิกฤตประมาณ 10 ปที่ผานมา การแสวงหาไมใชสอยของ
รัฐจากประเทศเพื่อนบานมีความคลองตัวในระยะแรก แตชวง 5 ปที่ผานมามีความฝดเคืองขึ้น
เรื่อยๆ รัฐบาลจึงจําเปนตองหันมาสงเสริมการปลูกไมใชสอยเอง โดยเริ่มตนมากวา 50 ปโดยกรม
ปาไม ตอมาก็มี องค การอุ ตสาหกรรมปาไมและบริษัทไมอัดไทย การปลูกไมใช สอยของรัฐนี้ได
ดําเนินการบนพื้นที่ปาไม(ตามกฎหมาย) ที่ไมมีพืชปาปกคลุม อาจเปนที่รกรางวางเปลา ไรเลื่อน
ลอย ฯลฯ แตยังคงเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมายปาไม อยางไรก็ดีไดมีเอกชนปลูกปาใชสอยอยาง
จริงจังเกิดขึ้นประมาณ 20 ปมานี้ และยิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้น ยังมีขอจํากัดที่บริษัทเอกชนทั้งหลายมี
พื้นที่ไมกวางขวางจึงปลูกไดไมมากนัก ดวยเหตุดังกลาวรัฐจึงจําเปนตองสงเสริมปาชุมชนขึ้น
เพื่อใหราษฎรไดขอจัดการปาเดิมหรือปลูกปาใหมในพื้นที่ปาสมบูรณหรือปาเสื่อมโทรม ซึ่งขณะนี้
อยูในระหวางตราพระราชบัญญัติ
2.5.3.4 ความตองการเพื่อการผลิตอาหาร สมุนไพร และของปา
สมัยอดีตจนถึงปจจุบันมนุษยอาศัยปาเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร
และเก็บหาของปาอื่นๆ การไมมีปาปกคลุมพื้นที่ชุมชนยอมสงผลกระทบทางลบตอชุมชนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได มนุษยไดอาหารจากปา เชน ดอก ใบ ผล และรากของตนไมเปนอาหาร บางชนิด
อาจเปนทั้งอาหารและสมุนไพร บางชนิดก็มีสมุนไพรโดยเฉพาะก็มี นอกจากนี้ปายังใหของปา
อื่นๆ เชน หวาย ผึ้ง ครั่ง สี ฯลฯ ที่ใหประโยชนตอมนุษย เปนที่เขาใจกันทั่วไปวาภาครัฐเพียงฝาย
เดียวไมสามารถรักษาปาที่เคยอุดมสมบูรณในอดีตได แนวคิดใหชุมชนมีสวนรวมเกิดขึ้นเมื่อ
ประมาณ 10 ปนี้ และไดรับการสนับสนุนของบุคคลทุกวงการ โดยมีขอเท็จจริงวา ชุมชนตองดูแล
ปาไมที่เหลือใหสมบูรณตามธรรมชาติตลอดไป โดยสามารถเก็บผลประโยชนจากปาตามกําลัง
ผลิตของปาได ในทํานองเดียวกันชุมชนอาจจําเปนตองปลูกสรางสวนปาขึ้นเองก็ได อาจเปนปา
เพื่อการผลิตอาหาร เชน หนอไม สะตอ ฯลฯ ปลูกปาเพื่อจัดเก็บของปา เชน การเลี้ยงผึ้ง ปาหวาย ฯลฯ
ดวยภาวะดังกลาว ความตองการปาชุมชนจึงมีความจําเปนที่รัฐตองดําเนินการเพื่อใหชุมชนได
รักษาปาเดิม และเพิ่มพื้นที่ปลูกปาขึ้นทดแทนปาเดิมที่เสื่อมโทรมหรือถูกแผวถางทําลายแลวทิ้งให
เปนไรเลื่อนลอยและที่รกรางวางเปลาดังที่ปรากฏใหเห็นทั่วๆไป
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2.5.3.5 ความตองการเพื่อปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย
พื้นที่เสี่ยงภัย เชน ดินถลม ดินยุบ ฯลฯ มีอยูทั่วไปของประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบนภูเขาสูงและไมมีปาปกคลุมพื้นที่ ฝนตกคราใดมักเกิดดินถลมหรือดินยุบตัว เนื่องจาก
ขาดรากพืชชวยยึดเหนี่ยว อีกทั้งเปนบริเวณที่มีความลาดชันสูง บางกรณีมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่เกี่ยวของ
กับโครงสรางทางธรณีวิทยา กลาวคือ โครงสรางของหินกําเนิดดินอาจสึกกรอนมาเปนเวลานาน
ดินที่ปกคลุมหินเหลานั้นอาจพังทลายลงได เปนที่นาสังเกตวา ราษฎรบางชุมชนตั้งที่อยูอาศัยตาม
ไหลเขา หุบเขา หรือตีนเขา เหลานี้ลวนเปนการเสี่ยงภัยตอการถลมของดิน อาจไดรับอันตรายถึง
แกชีวิต ไดเ ชน กัน นอกจากนี้ การตั้ง อาคารบา นเรือนริม ฝงน้ําที่พ บไดทั่ว ไปในประเทศไทย
ครั้นเมื่อฝนตกหนักทําใหเกิดน้ําหลากแลวพัดพาอาคารบานเรือนหรือผูอยูอาศัยเสียชีวิตมามาก
แลวจึงควรหลีกเลี่ยง
ความตองการปาไมเพื่อปองกันพื้นที่เสี่ยงภัยใหเปนที่ปลอดภัยอีกหลายๆ
ชนิด ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติพื้นที่เหลานี้ตองอนุรักษไวสําหรับปาเดิมและทางปฏิบัติ โดย
การประกาศเปนปาชุมชนเพื่อใหไดคนในชุมชนชวยปกปองรักษาและพัฒนาใหเปนปาหรือพื้นที่
เหมาะตอการปองกันภัยพิบัติที่เปนที่เสี่ยงภัยใหภัยหมดไปหรือบรรเทาไป
2.5.3.6 ความตองการเพื่อสัตวปา
ปาไมคูกับสัตวปาและสัตวปาตองอาศัยปาไมเปนที่อยูอาศัย แหลงอาหาร
แหลงหลบภัย แหลงเพาะพันธุ และแหลงกิจกรรมของสัตวปา ปาที่สมบูรณสามารถเอื้อประโยชน
ตอสัตวปา จึงพบสัตวปาสมบูรณในปาที่สมบูรณและปราศจากกิจกรรมรบกวนของมนุษยทั้งปวง
การจัดการปาไมที่มีประสิทธิภาพจึงมีผลพวงตอสัตวที่อาศัยอยู แตดวยเหตุที่กิจกรรมของมนุษย
ทุกลักษณะกิจกรรมมีอิทธิพลตอความเปนอยูของสัตวปาไมมากก็นอย จึงจําเปนอยางยิ่งตองมีการ
จัดการปาไมเพื่อสัตวปา ตองจัดการในรูปของเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา ปาทั้ง
สองประเภทนี้ไมอนุญาตใหมนุษยหรือชุมชนเขาไปใชอยางเด็ดขาด อาจใหใชเก็บหาของปาได
บางอยางบริเวณเขตกันชนระหวางชุมชนกับเขตรักษาพันธุสัตวปา อยางไรก็ตามชุมชนอาจจัดการ
ปาที่มิใชเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปาใหเปนที่อยูอาศัยสัตวปาก็ได สวนมากจะ
จั ด การป า เพื่ อ สั ต ว ป า ของชุ ม ชน เพื่ อ การท อ งเที่ ย ว เพื่ อ เป น ที่ พั ก สั ต ว ป า เพื่ อ เลี้ ย งผึ้ ง เพื่ อ
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เปนตน การจัดการปาไมเพื่อสัตวปานั้นมักเปนการจัดการเฉพาะสัตว
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เชน นก คางคาว เกง กวาง ฯลฯ ชนิดพันธุไมจึงตองเหมาะตอสัตวนั้นๆ ทั้งทางดานอาหาร ที่อยู
อาศัย การสืบพัน ธุ ฯลฯ ชุมชนที่ตองการจัดการปาไมเ พื่อสัตวปา ควรต องเปนการจัดการป า
ธรรมชาติจึ ง จะสั ม ฤทธิ์ผ ล เพราะมีค วามหลากชนิด และขนาดของพั น ธุ ไ ม ป าที่ สั ตว ต อ งการ
มากกวาปลูก
2.5.3.7 ความตองการเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว
ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงนิเวศกําลังเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
แตการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญยิ่งก็คือ แหลงทองเที่ยวตองเปนธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งปาไม
หรือปาธรรมชาติซึ่งรัฐไดกําหนดเปนเขตอุทยานแหงชาติเพื่อการทองเที่ยวไวทั่วประเทศมากถึง
148 แหง ความสําคัญที่การทองเที่ยวเชิงนิเวศตองมีแหลงทองเที่ยวเปนปาไม เปนเพราะวาพืชปาไม
สีเขียวเปนสีธรรมชาติที่มนุษยเห็นแลวรูสึกสดชื่นและมีพลังตื่นตัวเพื่อกิจกรรมตางๆ อยางเขมแข็ง
ดวยผลตอบสนองดังกลาว จึงพบนักทองเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหงชาติและวนอุทยานเปนจํานวน
มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยาง 5 ปที่ผานมา เปนที่นาสังเกตวาอุทยานแหงชาติไดพยายามสราง
รูปแบบการทองเที่ยวหลากหลายลักษณะ ก็ยังคงไมเพียบพรอมตามความตองการของนักทองเที่ยว
จึงมีเอกชนหรือชุมชนสรางรูปแบบการทองเที่ยวปาไมในรูปรีสอรท คือ ที่พักกลางปาพรอมเครื่อง
อํานวยความสะดวกตางๆ ในการทองเที่ยว หาความสุขในปา แตการดําเนินงานสวนใหญเปนเขต
ธรรมชาติที่เอกชนไดตกแตงและปลูกปาเพิ่มเติม ในปาปลูกทั้งหมดไมคอยพบเปนแหลงทองเที่ยว
กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา การที่จะใชปาไมเพื่อการทองเที่ยวแลว ควรอยางยิ่งที่ตองเปนปาธรรมชาติที่
มีความงามของตนเอง อาจเปนปาเสื่อมโทรมก็ได เพราะสามารถตกแตงไดภายหลัง ถาจะหาปาปลูก
ก็ตองหาพื้นที่มีสภาพสวยงามหรือเหมาะสมตอการทองเที่ยวเปนพื้นเดิมจะดีกวา ดังนั้นความ
ตองการใชพื้นที่ปาไมเพื่อการทองเที่ยวสามารถจัดการไดในปาธรรมชาติ ปาเสื่อมโทรมที่ตกแตง
เพิ่มเติม หรือพื้นที่สวยงามแลวปลูกปาเพิ่มภายหลัง อยางใดอยางหนึ่งก็ได กรณีทั้งหมดที่กลาวอาจ
ใชระบบปาชุมชนมาประยุกตใชเพื่อทําประโยชนใหชุมชนก็ได ซึ่งเปนการขายธรรมชาติไมใชขาย
ไมหรือของปาแตอยางใด
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2.5.3.8 ความตองการเพื่อสรางภูมิทัศน
การสรางภูมิทัศนดวยปาไมเปนงานศิลปะที่สําคัญตอมนุษย เพราะปาไม
ประกอบดวยพันธุไมหลากชนิด ลวนมีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยางยิ่ง การมี
ภูมิทัศนสีเขียวดวยปาไม ทําใหคุณภาพชีวิตของมนุษยดีกวาสภาพพื้นที่ที่ไมมีปาปกคลุม ยิ่งใน
สภาพปจจุบันประเทศไทยมีปาปกคุลมไมถึงหนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศ การใชที่ดินเพื่อการ
ตั้งถิ่นฐาน นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม เกษตรกรรม ฯลฯ เหลานี้ลวน
สรางภาพที่พบเห็นแลวไมสบายตา โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพสกปรก กองขยะ ควันพิษ น้ําเสีย
ดินแตกระแหง ฯลฯ ลวนสรางมลพิษทางสายตาทั้งสิ้น การปลูกตนไมหรือพืชสีเขียวหรือไมดอก
ไมประดับ จะชวยกลบมลพิษทางสายตาไมมากก็นอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบการปลูกพืช
เหลานั้นใหพรางตัวไดมากนอยเพียงใด ซึ่งปาธรรมชาติมีความเปนธรรมชาติไดปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาความกลมกลืนทั้งขนาดและสีของตนไมไมสรางมลพิษทางสายตานอกจากมีการตัดโคน
บางสวนเทานั้น ดวยศิลปะธรรมชาติดังกลาว สามารถนําไปใชในการปลูกปาเพื่อสรางภูมิทัศนให
สรางความกลมกลืนทั้งชนิด ปริมาณ สัดสวน และการกระจายพันธุไมที่ปลูก พรอมทั้งความ
กลมกลืนของสี ใบ ดอก และผลดวย ถึงตองดําเนินการปลูกปาเพื่อสรางภูมิทัศน ตองนําสิ่งเหลานี้
มาประกอบ คือ ลักษณะภูมิประเทศ สถานภาพมลพิษ และความตองการของสังคม แลวจึงเลือก
พันธุไมมาปลูกใหไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ
2.5.3.9 ความตองการเพื่อเปนแหลงพันธุกรรม
ปาไมในประเทศไทยแตละชนิดมีพันธุไมไมนอยกวารอยชนิด รวมแลว
มากกวา 600 ชนิด เมื่อปาไมถูกแผวถางทําลายเพื่อใชที่ทางการเกษตร คมนาคม เขื่อนพลังน้ํา
การตั้งถิ่นฐานและกิจกรรมทางราชการ ทําใหชนิดพันธุไมลดลงอยางรวดเร็ว มีหลายๆ ชนิดที่
สูญพันธุไปแลว บางชนิดกําลังสูญพันธุ บางชนิดถูกคุกคาม และบางชนิดหายาก ดวยเหตุดังกลาว
รัฐจึงไดมีดําริจัดการปาไมเพื่อเปนแหลงพันธุกรรมในลักษณะสวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร
และศูนยรวบรวมพันธุไม แตพื้นที่เหลานี้มักเปนพื้นที่ปาธรรมชาติมากอน อาจมีไมหลงเหลืออยูบาง
และมีการปลูกปาเพิ่มเติม สําหรับแนวคิดการจัดการนั้น นักวิชาการจะจัดการพื้นที่โดยแบงเขต
พันธุไมเปนกลุมๆ อาจมีไมอื่นแทรกอยูดวย เพื่อสรางความหลากหลายทางชีวภาพและปองกันโรค
และแมลงโดยใชวิธีควบคุมตามธรรมชาติ อยางไรก็ดี การปลูกปาเพื่อเปนแหลงพันธุกรรมนั้น
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มีนอยมากที่ดําเนินการไปแลวมักใชพื้นที่ปาธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพดีอยูแลว
หรือเปนปาที่อุดมสมบูรณแลว จะสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชนสามารถ
ขอใชเปนปาชุมชนเพื่อรักษาพันธุกรรมของพืชได อาจใชเปนแหลงทองเที่ยวหรือแหลงหาความรู
ก็ได เปนที่นายินดีวา โรงเรียนภายใตกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ไดใชพื้นที่เปนศูนยพันธุไม
ประจําโรงเรียน ไดมีการรวบรวมพันธุไมหลากหลายชนิดที่เปนไมประจําถิ่น ปลูกคละกันอยางเปน
ธรรมชาติ ทําใหนักเรียนสามารถหาความรูและพักผอนกับศูนยพันธุไมนี้ไดอยางดีอีกดวย
2.5.3.10 ความตองการเพื่อเปนเขตกันชน
ปาไมในธรรมชาติขึ้นกระจายตามสภาพภูมิประเทศ ตั้งแตที่ราบริมฝง
ทะเล ฝงน้ํา ที่ราบลุม เชิงเขา บนเขา และเทือกเขา โดยลักษณะภูมิประเทศดังกลาวเปนปจจัยสําคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงอากาศ สมบัติของดินและที่ดินและน้ํา มนุษยใชพื้นที่ตั้งถิ่นฐานบางสวนของ
ปาไมที่เกิดบนพื้นที่เหลานั้น โดยทําการแผวถางตั้งที่พักอาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน
ดังกลาวไดใชปาไมที่อยูรอบๆ พื้นที่ตนเอง เพื่อเปนอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย
พลังงาน ปกปองภัยพิบัติและสรางความสะดวกสบาย การใชพื้นที่ปาไมมักอยูขอบเขตไมไกลจาก
ขอบเขตปามากนัก เรียกเขตนี้วา เขตกันชน ซึ่งเปนเขตแดนที่มนุษยสามารถใชประโยชนจากเขตนี้
เปนปาปกคลุม สวนที่เขาไปดานในเปนเขตอนุรักษไว จากธรรมชาติของมนุษยดําเนินชีวิตเชนนี้
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นักวิชาการปาไมไดรวบรวมและชี้ใหเห็นวา การจัดการปาไมใดก็ตามที่
จะได รั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ งแบ ง เขตอนุ รั ก ษ แ ละเขตกั น ชนให ชั ด เจน และเขตกั น ชนนี้ ต อ งเอื้ อ
ประโยชนตอชุม ชนในดา นไมใ ชส อย แหลง อาหารและของปา ฯลฯ ดว ยหลัก การดัง กลา ว
รัฐ สามารถมอบพื้นที่ปากันชนใหกับชุมชนไดดูแลรักษา โดยใหชุมชนจัดการกันเอง วางระเบียบ
ปฏิบัติ กัน เองและที่ สําคัญต องทําการจัด การปากันเอง ถาพื้ น ที่ใ ดเสื่ อมโทรมต องทํ าการปลูก
ซอมแซมใหเปนปากันชนที่มีศักยภาพยั่งยืน
จะเห็นวา ประโยชนที่ชุมชนจะไดรับจากปาชุมชนที่ตนเองดูแลอยูนั้น
ลวนเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของชุมชน ดังนั้นในการพัฒนาปาชุมชนจึงจําเปนที่ชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเขามามีสวนรวมในการรวมกันดูแล ปกปอง อนุรักษ ซอมแซม
ฟนฟู รวมทั้งการรวมกันวางแผนการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืน การเขามีสวนรวม
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปาชุมชนของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
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สามารถสั ม ฤทธิ์ ผ ลได ต อ งมี รู ป แบบการพั ฒ นาป า ชุ ม ชนที่ เ หมาะสม โดยชุ ม ชนและองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตองรวมกันหาวิธีการที่จะนําไปสูการพัฒนาปาชุมชนเพื่อใหไดประโยชน
สูงสุด สรางความตระหนักใหแกทองถิ่นใหเห็นประโยชนของการพัฒนาปาชุมชน ทั้งนี้ประโยชน
สูงสุดจะเกิดแกทองถิ่นและชุมชนนั้นเอง
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บทที่ 3
การพัฒนาปาชุมชน
3.1 การพัฒนาปาชุมชน
มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน หมายถึง การดําเนินการพัฒนาปาชุมชนเพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลผลิตแบบกาวหนาสอดคลองตามวัตถุประสงคในการพัฒนาปาชุมชนโดยยึดความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศปาไมและรูปแบบผลตอบแทนที่ชุมชนไดรับเพื่อเอื้อตอการดํารงชีวิตของมนุษย
นิยามที่กลาวนี้ใหความหมายไดวา มาตรฐานปาชุมชนเปนหนวยพื้นหรือขนาดพื้นที่ปา
ชุมชน ที่มีศักยภาพใหประโยชนตอชุมชนทางตรง ไดแก การใหไมใชสอย อาหาร สมุนไพร และ
ของปาอื่นๆ เชน สียอมผา พลังงาน เปนตน นอกจากนี้ยังใหประโยชนทางออม ไดแก การอนุรักษ
ระบบนิเวศ ปาไม แหลงตนน้ําลําธาร ปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย เขตกันชน ปองกันการพังทลายของดิน
ลดความเสียหายจากอุทกภัย แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา แหลงพันธุกรรม แหลงทองเที่ยว และ
ควบคุมอุณหภูมิของชุมชนหรือของโลก ดวยประโยชนของปาชุมชนตอชุมชนดังกลาว จึงตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ วาขนาดของปาชุมชนตองมีขนาดหรือหนวยพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สามารถเอื้อประโยชนตอชุมชนอยางสม่ําเสมอและยั่งยืนในดานปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา
การเอื้อประโยชน

3.2 ลักษณะการพัฒนาปาชุมชน
ปาชุมชนมีความผันแปรตามสภาพของชุมชน ไมวาจะเปนที่ตั้ง ขนาด ชนิดปา สถานภาพ
และการใชประโยชน โดยแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือลักษณะเดน ลักษณะรอง และลักษณะเสริม
กลาวคือกรณีลักษณะเดน จะมีลักษณะของปาที่คอนขางใหญ มีการใชประโยชนหลายดาน และ
มีความเปนธรรมชาติสูง สวนลักษณะรองคือปาที่มีสภาพความสมบูรณนอยกวาปาที่มีลักษณะเดน
สวนลักษณะเสริมจะเปนปาที่มีขนาดเล็กมีความเปนธรรมชาตินอยมีลักษณะเปนที่สาธารณะและ
จัดเปนแหลงเศรษฐกิจของชุมชน ดังแสดงรายละเอียดไวในตารางที่ 3.1
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน
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สถานที่ตั้งปาชุมชน
ปาชุมชนอาจอยู
ลอมรอบชุมชน
อยูใจกลางปาไม
ปาชุมชนอาจอยู
ดานใดดานหนึ่งของ
ชุมชนหรือปาชุมชน
อาจอยูหางไกลจาก
ชุมชนพอสมควร

ลักษณะพื้นที่และ
สิ่งปกคลุมของปาชุมชน

ขนาดใหญเหมาะสม
ตอการเปนระบบที่อยู
ดวยตัวเอง รักษาตัวเอง
ฟนฟูตัวเองและสืบพันธุ
ดวยตัวเอง ปาชุมชน
อาจเปนปาธรรมชาติ
ปาปลูก ปาธรรมชาติ
ผสมปาปลูกอันหนึ่ง
อันใดหรือทั้งหมดก็ได

ลักษณะการ
พัฒนาปาชุมชน

ลักษณะเดน

ตารางที่ 3.1 ลักษณะเดน ลักษณะรอง และลักษณะเสริมของปาชุมชน

1. อนุรักษระบบนิเวศปาไม
2. แหลงตนน้ําลําธาร
3. ควบคุมการพังทลายของดิน
4. ปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย
5. แหลงผลิตอาหาร
6. แหลงผลิตไมใชสอย
7. แหลงอนุรักษสัตวปา
8. แหลงอนุรักษพันธุกรรม
9. เขตกันชน
10. แหลงสรางภูมิทัศนของ
ชุมชน
11. แหลงทองเที่ยว

ประโยชนของปาชุมชน
1. ต อ งมี ช นิ ด พั น ธุ ที่
หลากหลายของตัวเอง
2. มีปริมาณแตละชนิด
ของตัวเอง
3. มีสัดสวนระหวาง
ชนิดและชนิดเดียวกัน
อยางเปนธรรมชาติ
4. มีการกระจายตัวใน
แตละเขต แตละพื้นที่
ในลักษณะความ
หนาแนนที่เปนตัวเอง
แตละชนิด และแตละ
ระบบ

ความเปนธรรมชาติ
ของปาชุมชน
บทบาทหนาที่
ตองเปนไป
ตามที่ตองการ
จัดการ

บทบาทหนาที่

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน
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สถานที่ตั้งปาชุมชน

ที่ ตั้ ง ป า ชุ ม ชนอาจ
เปนพื้นที่ความลาดชัน
สู ง เป น แผ น เดี ย วกั น
หรื อ แยกย อ ยก็ ไ ด แต
ตองใหญพอที่จะทําให
อยูไดดวยตนเอง

ลักษณะพื้นที่และ
สิ่งปกคลุมของปาชุมชน

พื้นที่อาจเปนปาภูเขา ที่
เนินเขา ที่ราบหรือรวมกัน
และอาจเปนที่ชุมน้ํา ที่ดิน
ทราย และที่โขดหิน ปา
ปกคลุมอาจเปนปาดิบเขา
ปาสน ปาดิบชื้น ปาดิบ
แลง ปาเบญจพรรณ ปา
ชายเลน ปาชายหาด ปา
ปลูกชนิดเดียวหรือคละ
ชนิด

ที่ตั้งปาชุมชนอาจ
ปาชุมชนอาจมีขนาด
เปนที่เอกชน ที่นา ที่
เล็ก เปนปาบริเวณหัวไร
ปลายนาที่เหลือเก็บไวเพื่อ สาธารณะ ที่ไร ที่วัด
ทําไมใชสอยการปกคลุม
พื้นที่ปาไม ไมจําเปนตอง
หนาแนนตามธรรมชาติ
ก็ได

ลักษณะการ
พัฒนาปาชุมชน

ลักษณะรอง

ลักษณะเสริม

เปนแหลงทุน แหลง
เศรษฐกิจของชุมชน

เปนการเอื้อตอการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมโลก
และพื้นที่ใกลเคียงอยาง
ยั่งยืนหรือเปนพื้นที่แสดง
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ความเชื่อ ประเพณี
รวมทั้งเปนแหลง
ศึกษาวิจัยทางดานวิชาการ

ประโยชนของปาชุมชน

บทบาทหนาที่

การใหบทบาท
ปาชุมชนอาจใช
หนาที่ลักษณะผล
สภาพเดิมของที่
สาธารณะในปจจุบัน พลอยไดที่เกิดจาก
ความไมตั้งใจ
ก็ได
หรือตั้งใจในการ
จัดการ

ความเปน
การใหบทบาท
ธรรมชาติของปา
หนาที่รองหนาที่ที่
ชุมชนอาจเปนทุง
ไดกาํ หนดไว
หญา ปาผสม หรือ
สภาพธรรมชาติของ
พื้นที่สาธารณะตางๆ

ความเปนธรรมชาติ
ของปาชุมชน
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มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

3.3 การจัดการปาชุมชน
3.3.1 การทําหนาที่ปาชุมชน
ปาชุมชนเปนหนวยพื้นที่ที่มีองคประกอบเปนพืชและสัตวรวมกับสิ่งแวดลอม
อื่นๆ เชน ดิน หิน แร น้ํา และอากาศ เรียกหนวยพื้นที่ปาชุมชนไดอีกลักษณะหนึ่ง คือ ระบบนิเวศ
ปาชุมชน ซึ่งมีโครงสรางที่หลากหลาย ดังไดกลาวแลว โครงสรางหลัก ไดแก พืชปา โครงสรางรอง
ไดแก ดิน หิน และแรธาตุ และโครงสรางเสริม ไดแก อากาศ เชน อุณหภูมิ ฝน ความชื้นใน
บรรยากาศ แสงอาทิตย ฯลฯ โครงสรางเหลานี้ถาแบงตามบทบาทหนาที่สามารถแบงไดเปนสี่กลุม
คือ กลุมผูผลิต กลุมผูบริโภค กลุมผูยอยสลาย และกลุมผูสนับสนุน แตละกลุมตางมีบทบาทหนาที่
รวมกันจากโครงสรางยอยๆ เมื่อแตละกลุมทําหนาที่รวมกันจะไดบทบาทหนาที่ของระบบนิเวศปา
ชุมชน ซึ่งจะใหสิ่งหนึ่งหรือมากกวา คือ ใหอาหาร ไมใชสอย ที่อยูอาศัยของสัตวปา ตนน้ําลําธาร
แหลงพันธุกรรม ปกปองพื้นที่เสี่ยงภัย ปองกันการพังทลายของดิน สมุนไพร แหลงทองเที่ยว ฯลฯ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการที่จะจัดการใหปาชุมชนนั้นๆ ทําอะไร หรือมีบทบาทหนาที่อะไร ผูจัดการก็จะจัด
โครงสรางที่สามารถใหบทบาทหนาที่ของตัวเองไปสัมพันธกับกลุมหนาที่โครงสรางนั้นๆ ไดอยาง
ถูกตองและยั่งยืน อยางไรก็ตามบทบาทหนาที่ของปาชุมชนที่จัดการที่ตองใหบทบาทหนาที่เดน
อาจใหหนาที่รองและผลพลอยไดก็ได
3.3.2 หลักการจัดการปาชุมชน
เปนที่ทราบโดยทั่วไปแลววา การจัดการ หมายถึง การดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
ตอการใชทรัพยากรแบบยั่งยืน การกําจัด/การบําบัด/การฟนฟูตอของเสียและมลพิษ ในทํานอง
เดียวกันการจัดการปาชุมชน มีแนวทางการดําเนินการดังนี้
3.3.2.1 การใชทรัพยากรแบบยั่งยืน
ปาชุมชนใหประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอชุมชน ซึ่งก็คือ ชุมชน
ใชทรัพยากรปาชุมชนเพื่อสนองความตองการของตนเองโดยตรงและโดยออม สําหรับการใช
ทรัพยากรแบบยั่งยืนโดยตรง ไดแก การจัดการใหปาชุมชนผลิตไมใชสอย อาหาร สมุนไพร และ
ของปา สวนการใชทรัพยากรแบบยั่งยืนโดยออม ไดแก การจัดการปาชุมชนเปนแหลงตนน้ําลําธาร
เขตกันชน แหลงพันธุกรรม ที่อยูอาศัยของสัตวปา ปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย ปองกันการพังทลายของดิน
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ปองกันดินทรุดและดินถลม เปนแหลงทองเที่ยว ฯลฯ การที่จะพิจารณาวายั่งยืนหรือไมจะตอง
พิจารณาผลิตผลที่ไดจากปาตองสม่ําเสมอและยั่งยืน
3.3.2.2 การกําจัด การบําบัด และการฟนฟูตอของเสียและมลพิษ
การกําจัด การบําบัด และการฟนฟู หมายถึง การขจัด ซึ่งในประเด็นนี้ก็คือ
การขจัดของเสียและมลพิษ หมายถึง การจัดการปาชุมชนเพื่อการขจัดของเสียและมลพิษ เชน
เสียงเปนพิษ ความรอน อากาศเปนพิษ น้ําเสีย ฯลฯ การจัดการปาชุมชนตองขจัดของเสียและ
มลพิษใหลดลงในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
3.3.2.3 การควบคุมกิจกรรมการจัดการ
ปาชุมชน มีบทบาทหนาที่หลากหลายทั้งทางตรงและทางออม แตการที่
จะไดประโยชนจากปาชุมชนได จําเปนตองมีกิจกรรมการจัดการทั้งการใชทรัพยากรและการขจัด
ของเสียและมลพิษ ถาดําเนินกิจกรรมไมมีประสิทธิภาพแลว จะทําใหเกิดปญหาตอปาชุมชน
อนึ่ งการดําเนินการควบคุ มกิจกรรมจะตองครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ ที่ ไ มไ ด กําหนดไว ใ น
แผนการจัดการดวย
3.3.3 ตัวดัชนีชี้วัดการจัดการพัฒนาปาชุมชน
ตัวดัชนีชี้วัดการจัดการพัฒนาปาชุมชนก็คือ คาหรือปริมาณผลผลิตที่เกิดจาก
การทํางานของระบบนิเวศปาไม ซึ่งมีการกําหนดไวในเบื้องตนขณะที่สรางปาชุมชน เชน การ
สรางปาชุมชนเพื่อไมใชสอย โดยตองการไมฟนปละประมาณ 2 ลูกบาศกเมตร ตองไดไมใชสอย
ทุกๆ ปในปริมาณดังกลาวเสมอ ปรากฏการณดังกลาวเกิดจากบทบาทหนาที่ของโครงสรางยอยๆ
ลงไปของแต ละกลุมทํ างานรวมกัน หมายถึง ผูจั ดการตองมี การจัด การโครงสรางย อยๆ ใหมี
บทบาทหนาที่ตามที่กําหนดไวดวย มิฉะนั้นบทบาทหนาที่สุดทายของระบบนิเวศปาชุมชนจะ
ไมไดตามคาที่กําหนดไวเชนกัน
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F

S = Structure
F = Function

ภาพที่ 3.1 บทบาทหนาที่ของโครงสรางภายในระบบสิ่งแวดลอม
3.3.4 การประเมินปาชุมชน
การประเมิ น ปาชุ ม ชน มี วัตถุ ประสงค ที่สําคั ญเพื่อทํา ใหชุ ม ชนที่จ ะจั ด การป า
ชุมชนนั้นทราบถึงสถานภาพของปาชุมชนของตนเอง วามีสถานภาพอยางไร ประกอบไปดวยชนิด
ไมอะไรบาง แตละชนิดมีปริมาณเทาใด สัดสวนที่พบทั้งหมด รวมทั้งการกระจายในพื้นที่ปาชุมชน
ดวย เพื่อนําขอมูลที่ไดไปวางแนวทางดําเนินการในการจัดการพื้นที่ปาชุมชนของตนเอง โดยการ
ประเมินปาชุมชนมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
3.3.4.1 การสํารวจแจงนับปาไม
การสํารวจแจงนับปาไมในปาสวนมากใช Line Plot System วิเคราะห
ปริมาณตนไม (tree) ไมหนุม (sapling) กลาไม (seeding) และไมเลื้อย (climbs) มีวิธีโดยสังเขปดังนี้
1) ลากเสน baseline ผาตามลําหวยของหนวยพื้นที่ หรือ เปนเสนแบง
ครึ่งจากตนสูปลายพื้นที่ก็ได ในกรณีที่ไมมีลําหวย (ภาพที่ 3.2)
2) ลากเสน line plot ใหตั้งฉากกับ baseline และระหวางเสนใหหางกัน
ตามขอกําหนดเปอรเซ็นตการสํารวจ ปกติหางกัน 500 เมตร (ภาพที่ 3.2)
3) วางแปลงวงกลมขนาดเสนรัศมี 17.85 เมตร โดยใหจุดตัดระหวางเสน
baseline กับ line plot เปนแปลงแรก แลววางแปลงทั้งสองขางของ baseline ใหหางกันระหวางเสน
แปลงตามเปอรเซ็นตการสํารวจ ปกติหางกัน 200 เมตร
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baseline

L8

L7 L6

L5

L1
L2
L3
L4

ภาพที่ 3.2 การวางแผนสํารวจแจงนับปาไม
4) วัดตนไมที่ความสูงเพียงอก (DBH, diameter at breast height =
1.30 เมตร) ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางโตกวา 10 ซม. ทุกตน
5) วัด ไม ห นุม คือ ไมที่มี ข นาดเส น ผ า ศู น ยก ลางเล็ ก กวา 10 ซม.
แต สูงกวา 1.30 ม. ทุกตนในแปลง 5x5 ม.
6) นับกลาไม คือ ไมที่ต่ํากวา 1.30 ม. ทุกตน
3.3.4.2 การวิเคราะหขอมูล
1) หาปริมาตรไมของตนไม หาปริมาตรไมหนุม และกลาไม เหลานี้
ตอพื้นที่ เพื่อหาความหนาแนนของตนไมนั่นเอง อนึ่งควรหาสัดสวนระหวางตนไม (แก) ตอตนไม
ชั้นสอง ตอไมหนุม ตอลูกไม ถาไดกราฟเปนรูป L-Shaped Curve หมายถึงวา ปาสมบูรณ
2) หา growing stock แลวหา annual increment โดยศึกษาจากเอกสาร
ในประเทศไทย แลวพบวาปาดงดิบมีรอยละ 2.5 ปาเบญจพรรณ มี annual increment รอยละ 2.0 ของ
growing stock สวนปาดิบแลงและเต็งรังมีรอยละ 1.5 ของ annual increment เชนกัน อนึ่งถาไมมี
ขอมูลตองทําการวิจัยจึงจะไดผลดังกลาว อาจตองใชเวลานาน
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3) คํ า นวณหา annual increment แล ว จะได ป ริ ม าณไม ที่ ตั ด ฟ น ได
ตอจากนั้นใหกําหนดขนาดตัดฟน จึงไปสํารวจหาตนไมขนาดตัดฟนได
3.3.4.3 การประเมินสถานภาพ
1) ใช ข อ มู ล ชนิ ด พั น ธุ ไ ม ปริ ม าณไม แ ต ล ะชนิ ด การกระจายและ
สัดสวนระหวางชนิดไม ขนาดของแตละชนิดไม และความหนาแนนของตนไม
2) นําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานปาชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปริมาณไมใชสอยที่สามารถตัดฟนได (กรณีที่จัดการปาชุมชนเพื่อไมใชสอย)
3) กรณีที่มิไดจัดการปาชุมชนเพื่อกิจกรรมอื่นๆ เชน ผลิตอาหารของปา
ตนน้ําลําธาร ฯลฯ เหลานี้ตองพิจารณาจากคาผลิตผลที่ไดรับ แลวนําไปเปรียบกับคามาตรฐาน
ปาชุมชน ที่กําหนดไว
3.3.4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
กรณีที่ผลิตผลที่ไดรับจากระบบนิเวศปาชุมชนมิไดตามเกณฑมาตรฐาน
ปาชุมชนที่กําหนดไว ตองทําการศึกษาปญหาและเหตุของปญหาอยางเปนรูปธรรม ตอจากนั้นตอง
สรา งมาตรการและแผนงานการจัด การและดํา เนิ น การอย า งเข มขึ้ น เพื่อให เ กิ ดผลิ ต ผลตามที่
ตองการ

3.4 งานปาชุมชนและแนวทางปฏิบัติงานตามการพัฒนาปาชุมชน
“งานปาชุมชนที่ใหบทบาทตอทองถิ่น หมายถึง บทบาทปาไมที่ชุมชนตองการในการ
ดํารงชีวิตอยางผาสุกทั้งทางตรงและทางออม อันไดแก เปนแหลงอาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค
เครื่องนุงหม พลังงาน ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ตลอดจนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่
เปนเครื่องประกันความมั่งคั่งของทองถิ่น” ดังนั้นงานปาชุมชนที่ชุมชนตองจัดหาและจัดการก็เพื่อ
สนองความตองการของชุมชนและทองถิ่นอยางยั่งยืนตราบเทาที่ชุมชนตองการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และปลอดภั ย ด ว ยเหตุ ดั ง กล า วงานที่ ส ร า งบทบาทหน า ที่ ข องระบบป า ไม ต อ ท อ งถิ่ น ควร
ประกอบดวยงานตอไปนี้
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3.4.1 งานอนุรักษระบบนิเวศปาไม
3.4.1.1 ลักษณะงาน
งานอนุรักษระบบนิเวศปาไมเปนงานที่มีกิจกรรมการใช เก็บกัก รักษา
หรือซอมแซม ฟนฟู พัฒนา ปองกัน สงวนและแบงเขตการใชประโยชนของปาไมเสื่อมโทรมและ/
หรือปาสมบูรณ อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อทําใหปาชุมชนนั้นๆ สมบูรณเชนเคยเปนหรือ
เปนอยูในสภาวะธรรมชาติ ไมวาจะเปนความหลากหลายของชนิดพันธุไม ปริมาณแตละชนิด
สัดสวนระหวางชนิดและสัดสวนระหวางขนาดหรืออายุของแตละชนิด และการกระจายของแตละ
ชนิด เหลานี้ตองอยูในสภาวะธรรมชาติและสรางความสมดุลของระบบนิเวศปาไม ที่สามารถ
ควบคุมความสัมพันธระหวางสิ่งนําออกและสิ่งนําเขา อนึ่งงานอนุรักษระบบนิเวศปาไม เปนงาน
วิ ช าการที่ ต อ งการพื้ น ฐานความรู ท างวิ ท ยาศาสตร แ ละการมี ศิ ล ปะในการดํ า เนิ น งานอย า งมี
ประสิทธิภาพ
3.4.1.2 วัตถุประสงคของงาน
งานอนุรักษระบบนิเวศปาไมเปนงานที่ตองมีวัตถุประสงคเพื่อความสมดุล
ธรรมชาติใหกับชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปกคลุมดวยพืชสีเขียวรอบๆ หรือใกลเคียงชุมชน
อันสงผลประโยชนตอชุมชนทุกๆ ดาน รวมทั้งการควบคุมสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกดวย
3.4.1.3 กรอบของงาน
กรอบงานอนุรักษระบบนิเวศปาไมมีกรอบงานสองดาน ดานแรก คือ
ขนาดพื้นที่ที่ตองกําหนดใหแนชัด ตองมีขนาดใหญพอที่ครอบคลุมความเปนตัวเองของพืน้ ทีป่ า ไม
ในการเจริญเติบโต การสืบพันธุ การรักษาตัวเอง และการควบคุมตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชนเดียวกับปาธรรมชาติ ปกติตองมีขนาด 10 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 6,250 ไร ถาหาไมได
ควรมีขนาดเพียงครึ่งหรือหาไมไดจริงๆ ควรมีไมต่ํากวาหนึ่งในสามของพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งถามีพื้นที่เล็กเทาไหร การเอาใจใสในการจัดการจะมีมากขึ้นตามมาเสมอ
3.4.1.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) การหาพื้นที่สรางระบบอนุรักษระบบนิเวศปาไม
(1) ใช แ ผนที่ 1:50,000 ถ า มี แ ผนที่ ม าตราส ว นใหญ ก ว า คื อ
1:20,000 หรือ 1:5,000
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน
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(2) สํารวจขอบเขตพื้นที่ภาคพื้นดินพรอมใชหลักการสํารวจขั้น
พื้นฐาน หรือทําการสํารวจดวยเครื่องมือและอุปกรณสํารวจจริง
(3) ป ก หลั ก เขตพื้ น ที่ ร ะบบนิ เ วศป า ไม อ ย า งถาวร ถ า ไม มี
งบประมาณอาจใชการปลูกชนิดพันธุไมเปนแนวเขตก็ได
(4) ควรอยางยิ่งที่ตองมีเขตกันชนเปนพื้นที่ปาไมรอบๆ ระบบ
นิเวศปาไมที่ตองการสรางงานอนุรักษปาไม
2) การศึกษาสถานภาพคุณคาอนุรักษวิทยา
(1) วางแผนสํารวจแจงนับพื้นที่ศึกษาโดยวิธี Line Plot System
พรอมวางแปลงทดลองวงกลมรัศมี 17.85 เมตร
(2) วัดตนไมขนาดเสนผาศูนยกลางใหญกวา 10 เซนติเมตร ที่สูง
1.30 เมตร และนับจํานวนไมหนุมขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กกวา
1.30 เมตรทุกตน และกลาไมคือตนกลาที่สูงไมเกิน 1.30 เมตร
(3) หาปริมาตรตนไมที่มีเสนผาศูนยกลางใหญกวา 10 เซนติเมตร
ทุกตน พรอมทั้งหาจํานวนตนตอพื้นที่ของไม ไมหนุมและ
กลาไมทุกๆ แปลง แลวหาคาเฉลี่ยของพื้นที่
3) การเก็บขอมูลสิ่งแวดลอม
(1) เก็ บข อมู ลดิ น โดยการสุ มตั ว อย า งจากแปลงสํ า รวจแจงนั บ
ตนไม ไมหนุมและกลาไม เพื่อวิเคราะหหาความอุดมสมบูรณ
ของดิน ทั้งทางกายภาย เคมีและชีววิทยา รวมทั้งวิเคราะหหา
สมรรถนะการพังทลายของดินดวย
(2) เก็บขอมูลน้ําทา แลวคํานวณหาปริมาณน้ํารอบป รายเดือน
และตามฤดู พรอมทั้งเขียนไฮโดรกราฟเพื่อหาน้ําในฤดูฝน
และฤดูแลง หรืออาจหาปริมาณน้ําใตดินดวยก็ยิ่งดี
(3) เก็ บคุณภาพน้ํ าตัวอยางเพื่ อหาคุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมี
และชีววิทยา พร อมทั้งประเมิน ศัก ยภาพคุณภาพน้ําในการ
นําไปอุปโภคและบริโภค
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(4) เก็บขอมูลอากาศ ไดแก อุณหภูมิ ฝน การระเหยน้ํา แสงอาทิตย
ฯลฯ ณ บริเวณนั้น และบริเวณใกลๆ พื้นที่
3.4.1.5 ผลการปฏิบัติงาน
1) ไดสถานภาพนิเวศวิทยาปาไมของพื้นที่ศึกษาทั้งโครงสรางของปา
และบทบาทหนาที่ของปานั้น
2) ไดสถานภาพของดินทั้งความอุดมสมบูรณของดินและสมรรถนะ
การพังทลายของดิน
3) ไดสถานภาพความอุดมสมบูรณและความเสื่อมโทรมของพื้น ที่
ปาไมของพื้นที่ศึกษา
4) ไดปญหาและเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น ณ บริเวณพื้นที่ศึกษา
3.4.1.6 การนําใช
ผลการศึกษาจะใหสถานภาพทางนิเวศวิทยา ปญหาและเหตุของปญหา
สามารถนําไปใชในการสรางกิจกรรม การใชแบบยั่งยืน การเก็บกัก การรักษา / การซอมแซม
การฟนฟู การพัฒนา การปองกัน การสงวนและการแบงเขตพื้นที่จัดการได
3.4.1.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ต อ งศึ ก ษาหรือ หาผูศึ ก ษาสถานภาพและศั ก ยภาพทางนิ เ วศของ
พื้นที่ ตลอดจนสมรรถนะการฟนตนเองของระบบนิเวศปาไม
2) หาปญ หาและเหตุข องปญ หาที ่เ กี่ย วขอ งกับ ความอุด มสมบูร ณ
การถูกรบกวนและความเสื่อมโทรมของพื้นที่
3) หาแนวทางแกไขปญหาโดยวิธีอนุรักษ ไดแก การใชทรัพยากรปาไม
การเก็บกัก การรักษา/การซอมแซม การฟนฟู การปองกัน การสงวนและการแบงเขตอยางใดอยางหนึ่ง
หรือมากกวาหนึ่งวิธี หรือทุกๆ วิธี
4) สรางแผนงานปฏิบัติในการจัดการพื้นที่ระบบนิเวศปาไม หรือปา
ชุมชนนั้นใหเปนปาที่สมบูรณ
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3.4.1.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ตัวดัชนีชี้ผลสัมฤทธิ์ ไดแก คุณคาทางนิเวศวิทยา ทั้งโครงสราง (ชนิด
ปริมาณ สัดสวนและการกระจายของแตละชนิด) และการมีบทบาทหนาที่ของชนิดและทั้งระบบ
นิเวศนั้นๆ
3.4.1.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ตองไดระบบนิเวศปาไมที่สมบูรณ สามารถเปนปาชุมชนที่เอื้อประโยชน
ตอชุมชนทั้งทางตรงและทางออมได การจัดการที่ใชวิธีอนุรักษทั้ง 8 วิธี คือ การใช การเก็บกัก
การรักษา/การซอมแซม การฟนฟู การปองกัน การสงวนและการแบงเขต
3.4.2 งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนแหลงตนน้ํา
3.4.2.1 ลักษณะงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธาร เปนงานจัดการปาไมที่
เนนการสงวนและการแบงเขตพื้นที่ เพื่อการเก็บพื้นที่ปาไมเปนตนน้ําลําธาร ใหมีน้ําไหลตลอดป
ในปริมาณที่เพียงพอและคุณภาพที่ตองการ รวมถึงเนนการควบคุมการพังทลายของดินและลด
ความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยดวย
3.4.2.2 วัตถุประสงคของงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนแหลงตนน้ํา เปนงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
เก็บรักษาปาไวใหเปนแหลงตนน้ําลําธาร คือทําใหดินไมเคลื่อนที่และน้ําเก็บไวในดิน โดยใหมีน้ํา
จากพื้นที่ตนน้ํา ตอชุมชนตอนลางตลอดป ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมตามความตองการ
3.4.2.3 กรอบของงาน
กําหนดพื้นที่ตนน้ําบนพื้นที่ลุมน้ําชั้นคุณภาพที่ 1 2 และ 3 ใหเปนพื้นที่
ตนน้ํา และมีปาปกคลุมใหไดสองในสามของพื้นที่ลุมน้ํา ใหใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นคุณภาพที่ 4 และ 5
เทานั้น ที่ดําเนินการตางๆ เชน การเกษตร คมนาคม ที่อยูอาศัย/ชุมชน/เมือง อุตสาหกรรม ฯลฯ
3.4.2.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) หาพื้นที่ตนน้ําทั้งที่เปน ปาชุมชนหรือสัมพันธต อพื้น ที่ชุมชนให
มากที่สุดเทาที่จะทําได
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2) ทําการสํารวจและปกหลักเขตปาชุมชนใหชัดเจน สวนปาที่สัมพันธ
กับปาชุมชน เชน ปาตนน้ําใหญๆ ก็ใหมีมาตรการทางสังคมชวยควบคุม
3) แบงเขตพื้นที่ตนน้ําใหชัดเจน ไมควรใชเพื่อกิจกรรมทุกประเภท
นอกจากจําเปนอาจใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศก็ได
4) ที่ใดเสื่อมโทรมตองทําการปลูกปาทดแทนเพื่อใหมีพืชคลุมดินที่
เหมาะสม อาจสรางมาตรการดินและน้ําเขาเสริมในขณะที่ตนไมยังไมคลุมพื้นที่ไดทั่วถึง โดยเฉพาะ
ในบริเวณที่มีการพังทลายของดินสูง
5) ปอ งกัน ภัย พิบัติตา งๆ ตอ ลุม น้ํา เชน การบุก รุก พื้น ที่ปา ไฟปา
การพัฒนาเสนทางคมนาคม การตั้งถิ่นฐาน
6) ควบคุมปริมาณ คุณภาพและเวลาการไหลของน้ํา ทาในลําน้ําของ
ลุมน้ําใหเปนไปตามมาตรฐานธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น อาจสรางอางเก็บน้ําขึ้นในลุมน้ําที่มี
ความจําเปนหรือมีภาวะแหงแลงเกิดขึ้น
7) ติ ด ตามตรวจสอบอย า งใกล ชิ ด ในการบุ ก รุ ก แผ ว ถางป า ไฟป า
ปริมาณและคุณภาพน้ําทา เวลาการไหลของน้ําทา รวมถึงการมีบทบาทอื่นๆ ของปาแหงนี้
3.4.2.5 ผลการปฏิบัติงาน
ได ป ริ ม าณน้ํ า เพี ย งพอ คุ ณ ภาพดี แ ละมี ร ะยะเวลาการไหลสม่ํ า เสมอ
สามารถเอื้อประโยชนใหแกชุมชนทองถิ่น และความสมบูรณของปาไมในระบบนิเวศปาชุมชน
3.4.2.6 การนําใช
ผลการศึกษาจะไดกิจกรรมการใชทรัพยากรปาไม การเก็บกักน้ําโดยการ
สรางอางเก็บน้ําหรือการเก็บไวในดินการซอมแซม / รักษาสภาพพื้นที่ปาสมบูรณ การฟนฟูปา
เสื่อมโทรม การปองกันปาไมและการพังทลายของดินตลอดจนการสรางการปนเปอนของสารเคมี
ตอแหลงน้ํา การสงวนพื้นที่ที่ควรสงวน และอาจมีการแบงเขตลุมน้ําชั้นคุณภาพ 1 , 2 และ 3 เอาไว
อยางชัดเจนเพื่อเปน ตนน้ําลําธาร
3.4.2.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ตองมีความสามารถหาพื้นที่ตนน้ํา หรือหาบุคคลที่มีความสามารถ
หาพื้นที่ตนน้ําที่มีศักยภาพพื้นที่ตนน้ําลําธาร
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน
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2) สํารวจและนับหรือหาผูมีความรูความชํานาญในการสํารวจและนับ
ความอุดมสมบูรณและความเสื่อมโทรมของพื้นที่ตนน้ํา
3) หาปญหาและเหตุของปญหาใหสามารถนําไปสรางมาตรการและ
แผนงานจัดการปาตนน้ําไดอยางถูกตอง
4) ทําแผนงานติดตามตรวจสอบสมรรถนะความเปนตนน้ําลําธารที่
สมบูรณ
3.4.2.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ตัวดัชนีชี้ผลสัมฤทธิ์การจัดการตนน้ําลําธารที่สําคัญ คือ น้ําที่ประกอบดวย
ปริมาณคุณภาพและเวลาการไหลของน้ําในลําธาร ตลอดจนมาตรการและวิธีก ารปองกันการ
พังทลายของดิน รวมทั้งมาตรการการใชทรัพยากรอื่นๆ ดวย
3.4.2.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ปริมาณน้ําในลําธารมีปริมาณเพียงพอ คุณภาพน้ําดีไมมีการปนเปอน
และมีระยะการไหลสม่ําเสมอ เอื้ออํานวยประโยชนแกชุมชนในการเปนแหลงตนน้ําลําธาร
3.4.3 งานควบคุมการพังทลายของดินในพื้นที่ปาชุมชน
3.4.3.1 ลักษณะงาน
งานควบคุมการพังทลายของดินในพื้นที่ปาชุมชนซึ่งมักจะเกิดขึ้น คือ
พื้นที่ปาเสื่อมโทรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่พัฒนาเปนที่อยูอาศัย และถนน งานจึงมีลักษณะที่ตอง
“เก็บดิ น ให อยู กั บที่ ” เพื่ อ ให “ดิน เก็บน้ํ า ” คือไมใ หดินเคลื่ อ นที่ ไ ปจากที่ เ ดิ ม เพราะถา เกิ ด การ
เคลื่ อนที่ แ ล ว จะทํา ให น้ํ า ไมถูก เก็บไวใ นดิน และดิ น จะแปรสภาพเปน ตะกอน นอกจากทําให
คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมแลวยังไปทับถมพื้นที่ตอนลางทําใหคุณคาของที่บริเวณนั้นเสื่อมสภาพไป
3.4.3.2 วัตถุประสงค
เพื่อควบคุมมิใหดินบริเวณที่ปราศจากพืชปาคลุมดินเคลื่อนที่ลงสูลําน้ํา
และทับถมพื้นที่ตอนลางรวมทั้งควบคุมมิใหความอุดมสมบูรณของดินถูกเคลื่อนยายดวย
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3.4.3.3 กรอบของงาน
กรอบงานการควบคุมการพังทลายของดินในปาชุมชนเปนการปองกัน
การพังทลายของดินในปาชุมชนเฉพาะสวนที่มีการพังทลายของดินและบริเวณที่มีศักยภาพการ
พังทลายของดิน
3.4.3.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) สํา รวจพื้น ที่ ที่เ ปน ที่เ กิด การพังทลายของดิ น หรือมี ศัก ยภาพการ
พังทลายของดิน โดยใชภาพถายทางอากาศ และสํารวจภาคสนาม
2) แบงเขตที่มีการพังทลายของดินและมีศักยภาพการพังทลายของดิน
พรอมจัดลําดับความรุนแรงการเกิดการพังทลายของดิน
3) ศึกษาเปอรเซ็นตพืชคลุมดินทั้งที่เปนที่โลง ที่เสื่อมโทรมและพื้นที่
ปาไมพรอมทั้งทําเครื่องหมายแหลงการเกิดการพังทลายของดินตามลําดับความรุนแรง
4) สรางมาตรการปองกันการพังทลายของดิน เชน กอสรางขั้นบันได
การกอสรางบอดักตะกอนดิน ปลูกพืชแนวระดับ ปลูกปา เปนตน
3.4.3.5 ผลการปฏิบัติงาน
ไดแผนงานและกิจกรรมในการจัดการพื้นที่ปาชุมชนเพื่อปองกันการ
พังทลายของดิน ตลอดจนโครงสราง การกอสรางตางๆ ผลงานที่ปรากฏในพื้นที่ที่จะตองดําเนินการ
3.4.3.6 การนําใช
ไดแผนงานและกิจกรรมการปองกันการพังทลายของดินที่สามารถนําไป
ปฏิบัติไดทั้งการปลูกปาปองกันการพังทลายของดิน และการกอสรางขั้นบันไดบริเวณที่เปนพื้นที่
เกษตรและพื้นที่วางเปลา
3.4.3.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) รูและเขาใจการพังทลายของดินในปาชุมชน ตลอดจนรูภาคทฤษฎี
การปองกันการพังทลายของดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน และการใชมาตรการอนุรักษดินและน้ํา
2) ดําเนินการหรือหาบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ
ศึกษาและกําหนดพื้นที่ที่มีการพังพลายของดิน
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน
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3) ดําเนินการหรือควบคุมการดําเนินการการปลูกปา และการสราง
ขั้นบันได ทางดานการพังทลายของดิน
4) ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการปองกันการพังทลาย
ของดิน
3.4.3.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ตัวดัชนีที่สําคัญ ไดแก ขนาดและที่ตั้งของแหลงเกิดการพังทลายของดิน
รวมทั้งดัชนีพื้นปาปลูกและพื้นที่กอสรางขั้นบันไดเพื่อปองกันการพังทลายของดิน
3.4.3.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ไดแผนปองกันการพังทลายของดินทั้งบริเวณพื้นที่และมาตรการปองกัน
การพังทลายของดิน
3.4.4 งานจัดการปาชุมชนเพื่อการผลิตอาหาร สมุนไพร และของปาอื่นๆ
3.4.4.1 ลักษณะงาน
งานจัด การปา ชุม ชนเพื่อ การผลิต อาหาร สมุน ไพรและของปา อื่น ๆ
เปนงานจัดโครงสรางปาไมใหเอื้อตอการผลิตใบ ดอก ผล ลําตน กิ่ง ราก และเปลือกไม เพื่อเปน
อาหาร สมุนไพร สี เสนใย ไมดอก ฯลฯ ตองจัดโครงสรางปาไมใหเหมาะสม ไมหนาแนนเกินไป
จึงเปนลักษณะงานของการตัดสางขยายระยะ การลิดกิ่ง การปลูกพืชอาหารและสมุนไพรบางชนิด
ใตเรือนยอด โดยตองทําการกําหนดเวลาเก็บเกี่ยวและกอสรางเสนทางเดินใหเหมาะสม
3.4.4.2 วัตถุประสงคของงาน
งานการจัดการปาชุมชนเพื่อการผลิตอาหาร สมุนไพรและของปาอื่นๆ มี
วัตถุประสงคเพื่อการจัดการปาชุมชนเปนแหลงผลิตอาหาร สมุนไพร และของปาอื่นๆ ใหแก
ชุมชนอยางเพียงพอและยั่งยืน
3.4.4.3 กรอบงาน
งานการจัดการปาชุมชนเพื่อการผลิตอาหารสมุนไพรและของปาอื่นๆ
มีกรอบงานสองกรอบ กรอบแรกเปนกรอบงานการจัดการปาไมเพื่อนําผลผลิตของพืชปามาเปน
อาหาร สมุนไพร และของปาอื่นๆ เชน ใบ กิ่ง ดอก ผล ราก ลําตน และเปลือก กรอบที่สอง คือ
54

บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กรอบของการใชพื้นที่ปาเปนแหลงผลิตอาหาร สมุนไพร และของปาอื่นๆ เชน ใชรมเงาของเรือนยอด
ปลูกกาแฟ พืชหัว ไมดอก ฯลฯ
3.4.4.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) สํารวจพันธุไมและสัตวอาหารที่พบในปาชุมชน และจําแนกชนิด
พันธุไมและสัตวอาหารในปาชุมชน
2) แยกชนิดที่เปนอาหาร สมุนไพร และของปาอื่นๆ
3) แจงนับ พืช และสัต วที่ เ ป น อาหาร สมุน ไพรและของป า อื่ น ๆ
แตละชนิ ด
4) ศึก ษาอัต ราการเจริญเติบ โตและอายุข องพืช ปา และสัต วอ าหาร
แตละชนิดที่เปนอาหาร สมุนไพรและของปาอื่นๆ
5) ประเมิน growing stock และใหผลผลิตของพืชและสัตวอาหาร
แตละชนิดที่เปนอาหารสมุนไพร และของปาอื่นๆ
6) ควบคุมความหนาแนนของตนไมและเรือนยอด โดยการตัดสาง
ขยายระยะและการลิดกิ่ง เพื่อทําใหโครงสรางของปาเหมาะสมตอการใหผลผลิตของอาหาร
สมุนไพร สัตวอาหารและของปาอื่นๆ ที่ตองการ
7) ติด ตามตรวจสอบ growing stock และการให ผ ลผลิ ต ของแต ล ะ
ชนิดพืชและสัตวอาหารที่เปนอาหาร สมุนไพร และของปาอื่นๆ
3.4.4.5 ผลการปฏิบัติงาน
ไดผลผลิตอาหาร สมุนไพรและของปาอื่นๆ แกชุมชนอยางเพียงพอและ
ยั่งยืน
3.4.4.6 การนําใช
ผลการศึกษาวิจัยการจัดการปาชุมชนเพื่อผลผลิตอาหาร สมุนไพรและ
ของปาอื่นๆ จะใหความมั่นใจในการมีผลผลิตอาหาร สมุนไพรและของปาอื่นๆ ของปาชุมชนอยางดี
และมีประสิทธิภาพ
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3.4.4.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูดูแลประโยชนพื้นที่ตองเอาใจใสตอการจัดการปาชุมชนเพื่อผลผลิต
อาหาร สมุนไพรและของปาอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองปลูกพืชสมุนไพรเพิ่ม หรือการ
ปลูกพืชอาหารที่ตองการในพื้นที่ปาชุมชนของตนเอง
3.4.4.8 ตัวดัชนีชี้วัดขั้นพื้นฐาน
ความสมบูรณของปาทั้งชนิด ปริมาณ สัดสวนและการกระจายของปาชุมชน
จะเปนตัวดัชนีชี้คุณภาพและศักยภาพของปาชุมชนเปนอยางดี รวมไปถึงผลผลิตอาหาร สมุนไพร
และของปาอื่นๆ ในแตละปดวย
3.4.4.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
การมีผลผลิตพืชอาหาร สมุนไพรและของปาอื่นๆ ของชุมชนที่ไดผลผลิต
จากปาชุมชน จะเปนตัวชี้ผลสัมฤทธิ์ไดดี
3.4.5 งานจัดการปาชุมชนเพื่อการผลิตไมใชสอย
3.4.5.1 ลักษณะงาน
งานจัดการปาชุมชน เพื่อการผลิตไมใชสอย คือ งานจัดการปาไม เพื่อการ
ใหผลผลิตแบบยั่งยืน ตองมีขอมูล growing stock และ annual increment ของพืชที่ใหอาหาร
สมุนไพร และของปาอื่นๆ
3.4.5.2 วัตถุประสงคของงาน
งานจั ด การป า ชุ ม ชนเพื่ อ การผลิ ต ไม ใ ช ส อย มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ า
หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบใชแลวทดแทนได หมายถึงวา เมื่อตัดไมใชสอยแลว
growing stock สามารถใหผลผลิตทดแทนของเกาได
3.4.5.3 กรอบงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อการผลิตไมใชสอยมีกรอบงานที่ปาผลิตไมที่มี
พื้นที่ใหญพอที่จะผลิตไมใชสอยใหแก ชุมชนอยางเพียงพอและยั่งยืน โดยสามารถใหสวนเพิ่มพูน
เทากับหรือมากกวาความตองการไมใชสอยของชุมชน
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3.4.5.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) สํารวจ growing stock ของไมในปาชุมชน พรอมทั้งคํานวณหา
annual increment ของปาดังกลาว
2) ประเมินปริมาตรไมที่จะตัดใชสอยไดแตละปและหาขนาดไมที่
สามารถ ตัดฟนได
3) ทํา stock map หรือแผนที่ที่ใชเชื่อมโยงและขนสงไมที่จะตัดใชสอย
4) ควบคุมการบุกรุกแผวถางปา และไฟปาตอพื้นที่ รวมทั้งการแผวถาง
กอสรางชุมชน และถนนดวย
5) วางแผนตัดฟน ชักลาก รวมกอง และขนสงไมที่จะตัดจากปาไม
6) วางแผนปองกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดจากตัดฟน และชักลากไมอยาง
รัดกุม
3.4.5.5 ผลการปฏิบัติงาน
ไดแผนงานการทําไมจากปาชุมชนแตละปรวมทั้งมาตรฐานการปองกัน
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมของพื้นที่อยางเครงครัด
3.4.5.6 การนําใช
ผลการศึกษาวิจัยการจัดการปาชุมชนเพื่อผลผลิตไมใชสอย จะใหความ
มั่นใจ ในการมีไมใชสอยของชุมชนอยางดีและมีประสิทธิภาพ
3.4.5.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูดูแลประโยชนพื้นที่ตองเอาใจใสตอการจัดการปาชุมชนเพื่อการผลิต
ไมใชสอยอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองสรางมาตรการปกปองปาชุมชนมิใหมีการตัดฟนและ
บุกรุกทําลายปาไมดวย
3.4.5.8 ตัวดัชนีชี้วัดขั้นพัฒนา
ความสมบูรณของปาทั้งชนิด ปริมาณ สัดสวนและการกระจาย ของ
ปาชุมชน จะเปนตัวดัชนีชี้คุณภาพและศักยภาพของปาชุมชนเปนอยางดี รวมไปถึงผลผลิตไม
ใชสอยแตละปดวย
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน
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3.4.5.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ชุมชนมีไมใชสอยที่ผลิตไดจากปาชุมชน โดยไมขาดแคลน ซึ่งจะเปน
ตัวชี้ผลสัมฤทธิ์ไดดี
3.4.6 งานจัดการปาชุมชนเพื่อการอนุรักษสัตวปา
3.4.6.1 ลักษณะงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อการอนุรักษสัตวปา เปนงานที่มีลักษณะของการ
อนุรักษ ป าไม และ/หรื ออนุ รัก ษสัตวปา ซึ่ง ใกลเ คีย งกับงานอนุรัก ษปา ไม และสัมพัน ธ กับงาน
อนุรักษสิ่งแวดลอม
3.4.6.2 วัตถุประสงคของงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อการอนุรักษสัตวปามีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษ
ปา ใหเปนที่อยูอาศัย แหลงอาหาร ที่ปลอดภัย และการสืบพันธุของสัตวใหมีในปาอยางยั่งยืน
3.4.6.3 กรอบงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อการอนุรักษสัตวปา มีกรอบงานที่ตองกําหนดให
สัตวปาอยูอยางยั่งยืนตองกําหนดพื้นที่ใหครอบคลุมความกวางหรือขนาดพื้นที่อยูอาศัยหรือ home
range รวมถึงแหลงอาหาร แหลงผสมพันธุ และแหลงที่หลบภัย ที่สําคัญก็คือตองเปนกรอบพื้นที่
ผืนเดียว ตองไมแยกยอย (factorization)
3.4.6.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) สํารวจสัตวปา โดยจําแนกเปนปริมาณที่สมบูรณ สัตวปาหายาก
สัตวปาที่ถูกคุกคาม และสัตวปาที่กําลังสูญพันธุ
2) ประเมินโครงสรางของสัตวปาทางคุณคานิเวศวิทยา ไดแก ชนิด
ปริมาณ สัดสวน และการกระจายของแตละชนิด พรอมกันนี้ใหประเมินบทบาทหนาที่ของระบบ
นิเวศสัตวปา
3) สํารวจแจงนับปาไม เพื่อวิเคราะหหาปริมาณและปริมาตรตนไม
จํานวนไมหนุมและกลาไม รวมทั้งสัดสวนระหวางตนไมตอไมหนุมและตอกลาไมของไมแตละ
ชนิด และทั้งระบบนิเวศ
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4) หาพันธุไมที่ใหเปนแหลงที่อยูอาศัย/หลับนอน ปกปองภัย อาหาร
และแหลงสืบพันธุ รวมถึงโปงหรือแหลงเกลือแรของสัตวปาดวย
5) หาปญหาและเหตุของปญหาทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เพื่อ
สรางมาตรการปองกัน แกไข และสรางแผนงานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนแหลงที่อยูของสัตวปา
6) สรางระบบติดตามตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ
3.4.6.5 ผลการปฏิบัติงาน
วิธีการศึกษาการจัดการปาชุมชนเพื่อสัตวปา จะไดมาตรการและแผนงาน
การจัดการปาไมและสัตวปา ของปาชุมชนใหมีอยางยั่งยืน รวมทั้งใหแผนติดตามตรวจสอบดวย
3.4.6.6 การนําไปใช
มาตรการและแผนงานการจัดการปาชุมชนเพื่ออนุรักษสัตวปา สามารถ
นําไปใชในทางปฏิบัติตอการจัดการปาชุมชนเพื่ออุรักษสัตวปา อีกทั้งในแนวทางในการจัดการ
ปาชุมชนเพื่อเปนแหลงที่อยูของสัตวปาตอการศึกษาวิจัย การทองเที่ยว และอาจเปนแหลงอาหาร
ของชุมชนก็ได
3.4.6.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ตองเขาใจสัตวปา นิเวศวิทยาสัตวปา และการจัดการสัตวปา รวมทัง้
ความสัมพันธระหวางปาไมกับสัตวปาอยางลุมลึก
2) สรางมาตรการและแผนงานดวยตนเอง หรือหาผูมีประสบการณ
ชวยดําเนินการแทนไดอยางดี
3) ตองเขาใจการจัดการปาไม เพื่อการอนุรักษสัตวปาทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหปาไมสมบูรณที่มีพืชอาหารสัตว ที่หลับนอน ที่อยูอาศัย
หลบภัย ฯลฯ
3.4.6.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ตัวดัชนีชี้วัดนอกจากมาตรการและแผนงานการจัดการปาชุมชนเพื่อสัตว
ปาแลว ยังมีความอุดมสมบูรณของปาไมและสัตวปาดวย
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3.4.6.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ผลสัมฤทธิ์ของงานจัดการปาชุมชนเพื่อสัตวปา คือการมีปาไมของชุมชน
ที่อุดมสมบูรณดวยพืชปาไมทั้งเปนที่หลับนอน ปองกันภัย/หลบภัย ที่ผสมพันธุ แหลงอาหาร ฯลฯ
ของสัตวปา
3.4.7 งานปาชุมชนเพื่อปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย
3.4.7.1 ลักษณะงาน
งานปาชุมชนเพื่อปองกันพื้นที่เสี่ยงภัยเปนงานที่มีลักษณะ การคุมครอง
พื้นที่ ที่คาดวาจะเกิดภัยพิบัติไดสูง โดยการอนุรักษพื้นที่มิใหถูกรบกวน อาจเปนงานพัฒนาปาไม
ตอพื้นที่เสื่อมโทรม และคาดวาจะเกิดภัยพิบัติ ตองทําการฟนฟู พัฒนาใหเปนปาไมเหมือนเดิม
แลวสงวนไวใหคงสภาพเชนนั้นตลอดเวลา
3.4.7.2 วัตถุประสงคของงาน
งานปาชุมชนเพื่อการปองกันพื้นที่เสี่ย งภัย ต องการคุมครองให พื้น ที่
ปลอดภัยจากการพังทลายของดิน แผนดินทรุด และแผนดินถลม ปกคลุมดวยพื้นที่ปาไม ควรตอง
ฟนฟูหรือพัฒนาปาปกคลุมใหมีประสิทธิภาพตอไป
3.4.7.3 กรอบงาน
งานปาชุมชนเพื่อการปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย มีกรอบงานเฉพาะพื้นที่เสี่ยง
ภัย และบริเวณลอมรอบ รวมทั้งอนุรักษปาไมตอพื้นที่ดังกลาวดวย
3.4.7.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาสถานภาพนิเวศวิทยาปาไม และการใชที่ดินของพื้นที่เกี่ยวของ
ทั้งในและรอบๆ พื้นที่ชุมชน
2) ทําการสํารวจและวงเขตพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจมีภัยพิบัติตอชุมชน
3) ศึกษาพื้นที่และกลไกการเกิดการพังทลายของดิน แผนดินทรุด และ
แผนดินถลมของพื้นที่ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยตอชุมชน พรอมทั้งใหลําดับความรุนแรงและ
โอกาสเกิดปญหาดังกลาวดวย
4) สรางมาตรการและแผนงานการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยโดยการปลูก
ปา หรือปองกันการรบกวนปาธรรมชาติเอาไวใหคงเดิม
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5) ดําเนินการฟนฟู พัฒนา สงวน หรือรักษา/ซอมแซมพื้นที่เสี่ยงภัยตอ
การเกิดการพังทลายของดิน แผนดินทรุด แผนดินถลม หรือโคลนถลม กรณีที่ไมสามารถปลูกปาได
ตองสรางสิ่งปองกันภัยพิบัติจากการพังทลายของดิน แผนดินทรุดหรือแผนดินถลม
6) ติด ตามตรวจสอบประสิทธิภ าพของมาตรการและแผนงานการ
จัดการ ปาชุมชนเพื่อการปองกันการเสี่ยงภัย
3.4.7.5 ผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาของงานปาชุมชนเพื่อปองกันพื้นที่เสี่ยงภัยนอกจากจะให
มาตรการและแผนงานการจัดการแลว ยังใหความคุมครองแกพื้นที่เสี่ยงภัยจากการพังทลายของดิน
แผนดินถลม และโคลนถลม ดวย
3.4.7.6 การนําใช
มาตรการและแผนงานการจัดการปาชุมชนเพื่อปองกันพื้นที่เสี่ยงภัยตอง
เปนตัวชี้แนวทางในการใหมีปาไมปกคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยตอการพังทลายของดิน โคลนถลม แผนดิน
ทรุด และแผนดินถลม อยางถาวรตลอดไป
3.4.7.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ตองสามารถสรางหรือหาผูสรางมาตรการและแผนงานจัดการปา
ชุมชนเพื่อปองกันพื้นที่เสี่ยงภัยไดเปนอยางดี
2) ติดตามตรวจสอบการบุกรุกปาชุมชนที่ปกปองพื้นที่เสี่ยงภัยอยาง
เอาใจใส
3) เปนผูปกปองชุมชนจากภัยพิบัติการพังทลายของดิน โคลนถลม
แผนดินทรุดและแผนดินถลมดวยการรักษาปาชุมชน
3.4.7.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ตัวดัชนีมาจากมาตรการและแผนงานการจัดการปาชุมชนเพื่อการปองกัน
พื้นที่เสี่ยงภัยแลว ยังเปนพื้นที่ปาปกคลุมหรือสิ่งปองกันที่สรางขึ้นตอพื้นที่เสี่ยงภัยดวย
3.4.7.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ผลสัมฤทธิ์จะไดพื้นที่เสี่ยงภัยที่ปกคลุมดวยปาไมและ/หรือสิ่งปองกันภัย
พิบัติตอพื้นที่เสี่ยงภัยตางๆ
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61

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

3.4.8 งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนแหลงพันธุกรรม
3.4.8.1 ลักษณะงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนแหลงพันธุกรรมมีลักษณะเปนงานอนุรักษ
ปาไมที่เนนการอนุรักษพันธุกรรมพืชและสัตว แตมีมาตรการใหมีการศึกษาและพัฒนาพันธุกรรม
ใหคงอยู/หรือสามารถถายทอดพันธุกรรมไปยังที่ตางๆ ได
3.4.8.2 วัตถุประสงคของงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนแหลงพันธุกรรมมีวัตถุประสงคที่จะอนุรักษ
พันธุกรรมของพืชและสัตวที่กําลังจะสูญพันธุ ถูกคุกคาม ชนิ ดพันธุที่หายาก และชนิดพันธุ ที่
ตองการเก็บรวบรวมไว
3.4.8.3 กรอบงาน
งานจัด การป า ชุม ชนเพื่อ เป น แหลง พั น ธุ ก รรมมี ก รอบงานสองกรอบ
กรอบงานแรกคือ พื้นที่ใชในการอนุรักษพันธุกรรมตองมีขนาดที่เหมาะสมที่เอื้อตอการสืบพันธุ
ตามธรรมชาติได กรอบงานที่สอง คือ พื้นที่อนุรักษนี้ตองมีพืชและสัตวที่ไดรวบรวมไวหรือมีตาม
ธรรมชาติแลว กําลังสูญพันธุ หายาก ถูกคุกคามและพืชบางชนิดที่ควรรักษาพันธุกรรมไว
3.4.8.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) หาพื้นที่ที่จะอนุรักษพันธุกรรม ปกติจะเลือกปาธรรมชาติที่มีพันธุ
พืชและพันธุสัตวที่สมบูรณ มีขนาดที่พืชและสัตวสามารถสืบพันธุดวยตัวเอง
2) สํารวจพันธุพืชและพันธุสัตวที่สมบูรณ ที่สูญพันธุแลว และกําลัง
จะสูญพันธุ รวมทั้งพืชและสัตวที่หายาก และพืชและสัตวจากแหลงอื่นๆ
3) สรางมาตรการและแผนงานในการจัดการพืชและสัตวที่ตองการ
อนุรักษพันธุกรรม โดยตองกําหนดจุด/สถานที่ เวลาปฏิบัติงาน งบประมาณและผูรับผิดชอบ
4) ปลูกพืชและปลอยสัตว ณ ที่ที่กําหนดไว อาจเปนการนําพืชและ
สัตวกําลังสูญพันธุ พืชและสัตวที่หายาก พืชและสัตวที่ถูกคุกคามและพืชและสัตวที่ตองการนํามา
อนุรักษ
5) ดูแลรักษา ซอมแซมและอื่นๆ เพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณของพืช
และสัตวที่ตองการอนุรักษพันธุกรรม
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3.4.8.5 ผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษางานจัดการปาชุมชนเพื่อการอนุรักษพันธุพืชและสัตว จะได
มาตรการและแผนงานการจัดการชนิดพันธุพืชและสัตวที่ตองการอนุรักษพันธุกรรม ยิ่งไปกวานี้
จะไดพื้นที่ปาอนุรักษพันธุกรรมพืชและสัตวที่สมบูรณ
3.4.8.6 การนําใช
ผลการศึ ก ษาจะได พื้ น ที่ ป า ชุ ม ชนเพื่ อ การอนุ รั ก ษ พั น ธุ พื ช และสั ต ว
สามารถนําไปใชเพื่อการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยน บริจาค หรือการซื้อขายไดไมอยางใดก็อยางหนึ่ง
3.4.8.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ตองทําความเขาใจการอนุรักษพันธุพืชและสัตวเปนอยางดี รวมทั้ง
การอนุรักษพื้นที่ปาเพื่อการนี้ดวย
2) หาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อการจัดการและอนุรักษพันธุกรรมพืชและ
สัตว แลวทําการวิเคราะหหาชนิด ปริมาณสัดสวนและการกระจายของพืชและสัตวแตละชนิด
รวมทั้งการวางรูปแบบและกําหนดเขตของพืชและสัตวดวย
3) สรางมาตรการ และวางแผนงานการจัดการพื้นที่อนุรักษพันธุกรรม
พืชและสัตว อาจใชผูมีประสบการณชวยดําเนินการใหได
4) ดําเนินการตามมาตรการและแผนงาน อีกทั้งตองติดตามตรวจสอบ
อยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาวิจัย การบริจาค การแลกเปลี่ยนและการซื้อขายพืชและ
สัตวที่หายาก และชนิดที่กําลังสูญพันธุ
3.4.8.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ตัวดัชนีความสําเร็จของงานระดับแรก คือ มาตรการและแผนงานการ
จัดการพื้นที่ปาเพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชและสัตว และระดับที่สองคือ พื้นที่อนุรักษพันธุพืชและ
สัตวที่สมบูรณ
3.4.8.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานการจั ด การพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช และสั ต ว
พรอมมาตรการการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน
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3.4.9 งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชน
3.4.9.1 ลักษณะงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชน มีลักษณะงานเหมือนสรางสิ่ง
กันชนภัยใหพืชหรือสิ่งรบกวนจากภายนอกสูชุมชน อาจเปนการใชปาธรรมชาติเดิมหรือสรางปา
ลอมรอบก็ได แตพืชที่ลอมรอบที่ตองเอื้อประโยชนตอชุมชนอยางเพียงพอ
3.4.9.2 วัตถุประสงคของงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชนมีวัตถุประสงค เพื่อสรางเกราะ
กําบังการบุกรุกปาอนุรักษที่ปาชุมชนอยูลอมรอบ และปาชุมชนสามารถเอื้อประโยชนตอชุมชนทั้ง
ไมใชสอย อาหาร ฯลฯ
3.4.9.3 กรอบงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชนมีกรอบงานที่สําคัญที่สุดคือ การมี
พื้นที่ปาไมรอบๆ ชุมชนหรือการสรางปาชุมชนใหลอมชุมชน มีขนาดพื้นที่ที่สามารถใหประโยชน
ตอชุมชนอยางพอเพียง ปกติมีขนาดความกวางประมาณ 5 กิโลเมตร สําหรับชุมชนใหญ ถาชุมชน
เล็กกวานี้ก็กําหนดใหความกวางลดลง
3.4.9.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) สํา รวจพื้น ที่ที่ จ ะกํ า หนดเป น ป า ชุ ม ชน ถ า เป น ปา ธรรมชาติ ต อ ง
ศึกษานิเวศวิทยาปาชุมชนนั้น ๆ ดวย พรอมทั้งหาผลิตผลจากปาดวย
2) หาขนาดและความหนาแนนประชากร ตลอดจนความตองการของ
ชุมชนจากปาชุมชนโดยใชผลิตผลจากปาเปนฐาน
3) สํารวจการใชที่ดินของเขตกันชนและรายละเอียดในแผนที่ แลว
สรางมาตรการและแผนงานจัดการพื้นที่เสื่อมโทรม และที่รกรางวางเปลาใหเปนปาที่สมบูรณ
เชนเดียวกับปาธรรมชาติเดิม
4) ปลูกปาและสรางมาตรการอนุรักษดินและน้ําใหเขตกันชนมีความ
อุดมสมบูรณ
5) ดูแลและปกปองปาชุมชนใหทําหนาที่เปนเขตกันชนภัยพิบัติตางๆ
ตอชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
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3.4.9.5 ผลการปฏิบัติงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชน จะไดมาตรการและแผนงานการ
จัดการปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชน ตลอดจนปาชุมชนที่ทําหนาที่พื้นที่เขตกันชนที่สมบูรณ
3.4.9.6 การนําใช
ผลการศึ ก ษางานจั ด การป า ชุ ม ชนเพื่ อ เป น เขตกั น ชนให ป า กั น ชนที่
สมบูรณ นอกจากปองกันภัยพิบัติใหกับชุมชนแลว ยังใหผลผลิตจากปาทั้งผลิตผลโดยตรงและโดย
ทางออมอีกดวย
3.4.9.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ตองมีความรูและความเขาใจปาชุมชนเพื่อชุมชน
2) ตองสามารถกําหนดเขตปากันชนได
3) ตองสามารถสรางผลิตผลของปาชุมชนได
4) ตองจัดการปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชนได
3.4.9.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ตัวดัชนีสําคัญ คือ พื้นที่ปาชุมชนรอบๆ พื้นที่เมืองหรือชุมชน เปรียบเสมือน
เปนเกราะลอมรอบชุมชน รวมทั้งการลดลงของปริมาณการบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษที่ปาชุมชน
ทําหนาที่เปนเขตกันชนอยู
3.4.9.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ปาเขตกันชนที่เปนปาชุมชนจะเปนตัวดัชนีชี้ผลสัมฤทธิ์ของงานจัดการ
ปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชนที่สมบูรณ พรอมมาตรการและแผนงานการจัดการดวย
3.4.10 งานสรางปาชุมชนเพื่อสรางภูมิทัศน
3.4.10.1 ลักษณะงาน
งานสรางปาชุมชนเพื่อสรางภูมิทัศน มีลักษณะงานแบบสรางธรรมชาติ
ใหบ ดบัง มลพิษ ทางสายตาของชุม ชน ทําใหภ าพของชุม ชนกลมกลืน ทั้งศิล ปะและสี อาจใช
ปาธรรมชาติหรือตกแตงจากปาธรรมชาติ หรืออาจสรางขึ้นก็ได
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน
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3.4.10.2 วัตถุประสงคของงาน
งานสรางปาชุมชนเพื่ อสรางภูมิทัศน มี วัตถุประสงคเพื่อปรับสภาพ
มลพิษทางสายตาของชุมชนดวยการปลูกปาหรือปรับเปลี่ยนปาธรรมชาติใหกลมกลืนกับชุมชน
เทากับเปนการลดมลพิษทางสายตา
3.4.10.3 กรอบงาน
การเสริมสรางปาชุมชนหรือการปรับเปลี่ยนปาธรรมชาติใหเกิดความ
กลมกลืนทั้งรูปทรงและสี
3.4.10.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) สํารวจมลพิษทางสายตาของระบบชุมชน พรอมเหตุของการเกิด
มลพิษทางสายตา ซึ่งอาจเปนทั้งรูปทรงและความกลมกลืนของสี และตองสรางภาพเชิงซอนที่เต็ม
รูปแบบแลวก็วิเคราะหหามลพิษทางสายตา
2) สเกตภาพของจุด / พื้นที่ที่เกิดปญหามลพิษทางสายตา พรอมทั้ง
ตรวจสอบสถานภาพมลพิษทางสายตาเพื่อหาเหตุของปญหาไดอยางถูกตอง
3) เสริม เติมและแตงภาพสเกตดวยตนไมที่รูปทรงและสี ณ จุดหรือ
พื้นที่ที่เกิดปญหาแลวทดสอบและ / หรือเปลี่ยนรูปทรงรวมถึงสีดวย จนเปนที่พอใจจึงกําหนด
ลักษณะตนไมที่จะปลูก
4) ปลูกตนไม หรือตกแตงตนไมในปาธรรมชาติจนสรางความกลมกลืน
5) ดูแลรักษาใหตนไมที่ตกแตงใหมีศักยภาพการแกไขปญหามลพิษ
ทางสายตาแบบยั่งยืน
3.4.10.5 ผลการปฏิบัติงาน
งานสรางปาชุมชนเพื่อสรางภูมิทัศน จะใหผลการศึกษาเปนภาพสเกต
บริ เ วณที่ เ กิ ด มลพิ ษ ทั้ ง ทางรู ป ทรงและความกลมกลื น ของสี อี ก ทั้ ง จะได รั บ ป า ชุ ม ชนที่ มี
ความสามารถในการกําจัดมลพิษทางสายตาดวย
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3.4.10.6 การนําใช
งานสรางปาชุมชนเพื่อสรางภูมิทัศน คือ ภาพสเกตและบริเวณพื้นที่ที่
แสดงวามีมลพิษทางสายตาเกิดขึ้น สามารถนําไปใชเพื่อกิจการอื่นๆ ทางสิ่งแวดลอม เชน แหลงไม
ใชสอย ที่อยูอาศัยของสัตวปา การทองเที่ยว แหลงอาหาร ฯลฯ
3.4.10.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ตองทําความเขาใจมลพิษทางสายตาและภูมิทัศน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความกลมกลืนของรูปทรงและสีของสรรพสิ่งที่อยูรวมกัน
2) มีความสามารถสเกตภาพที่แสดงทั้งรูปทรงและสีของจุดหรือพื้นที่
ที่พบวาเกิดมลพิษทางสายตา และการสรางภาพเชิงซอนเพื่อหาการตัดสินใจของรูปทรงและสี เพื่อ
วิเคราะหหามลพิษทางสายตาไดอยางถูกตอง
3) ตองมีความสามารถในการนํ าศิลปะและรูปทรงของตนไมที่จ ะ
ปลูกแกไขปญหามลพิษทางสายตา โดยอาจใชรูปทรงตนไม รูปทรงเรือนยอด ใบ ดอกและสีของ
ดอก ผลและกิ่งกาน ในการเสริมเติมแตงรูปทรงและสีที่ขาดหายไป
4) ดูแลรักษาตนไมที่ใชตกแตงแกไขปญหามลพิษทางสายตาใหมี
ศักยภาพ อยางยั่งยืน
3.4.10.8 ตัวดัชนีชี้วัด
มุงอธิบายปรากฏการณความสัมพันธระหวางองคประกอบของชุมชน
กับของปาในคาทางสุนทรียภาพ ตอไปนี้
1) ทิศทาง แนวทางการวิเคราะหจะพิจารณาจากรูปลักษณะของเสน
ซึ่งจะสามารถสะทอนบทบาทไดมากนอยเพียงใด
2) ขนาด แนวทางการวิเคราะหจะพิจารณา ขนาดที่เหมือนกันและ
ตางกันจากบทบาทที่สะทอนใหปรากฏทางสุนทรียภาพ
3) สัดสวน แนวทางการวิเคราะหมุงพิจารณาเปรียบเทียบกับประโยชน
การใชสอยดานการลดหลั่นและ/หรือการเชื่อมโยงกัน
4) พื้นผิว แนวทางการวิเคราะหมุงพิจารณาเปรียบเทียบความหยาบละเอียดที่ปรากฏของผิวเปลือกนอก
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน

67

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

5) รูปราง แนวทางการวิเคราะหมุงพิจารณาเปรียบเทียบภาพที่ปรากฏ
ดวยรูปลักษณ 2 มิติ (กวางและสูง)
6) รู ป ทรง แนวทางการวิ เ คราะห มุ ง พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บภาพที่
ปรากฏดวยรูปลักษณ 3 มิติ (กวาง สูงและลึก)
7) สี แนวทางการวิเคราะหมุงพิจารณาความโดดเดนและการกระจาย
ของสีที่ปรากฏ
8) แสงและเงา แนวทางการวิเคราะหมุงพิจารณาระยะหางของสรรพ
สิ่งวามีการบดบังซึ่งกันและกันหรือไม
3.4.10.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ผลการดําเนินงานจะใหผลสั มฤทธิ์เ ป นสภาพปาชุ มชนที่เ สริ มสร าง
ความกลมกลืนของรูปทรงและสีของชุมชนกับตนไม
3.4.11 งานจัดการปาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
3.4.11.1 ลักษณะงาน
งานจัด การปาชุมชนเพื่อการทองเที่ ย ว มี ลัก ษณะงานการตกแตงปา
ชุมชน เพื่อใหปาชุมชนดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว ดวยการปรับเปลี่ยนโครงสรางปาใหมี
พันธุไมและ/หรือสัตวปาใหมีบทบาทหนาที่เพื่อการทองเที่ยว
3.4.11.2 วัตถุประสงคของงาน
วั ต ถุ ป ระสงค ข องงานเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น ตกแต ง และรั ก ษา/ซ อ มแซม
ตลอดจนพัฒนาฟนฟูปาชุมชนใหดึงดูด และเหมาะสมตอการเปนแหลงทองเที่ยว
3.4.11.3 กรอบงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อการทองเที่ยวมีกรอบงานออกแบบพื้นที่ตกแตง
ปรับเปลี่ยน ฟนฟู พัฒนาและ/หรือรักษา/ซอมแซมพื้นที่ใหเหมาะสมตอการเปนแหลงทองเที่ยว
3.4.11.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) หาพื้นที่เพื่อสรางปาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว รวมทั้งกิจการอื่นๆ
ควบคูกันไปใหมีขนาดเหมาะสมตอการจัดการแบบเขมขน
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2) ออกแบบพื้นที่ และแบงเขตพื้นที่ใหเหมาะตอการทองเที่ยวเปน
หลักสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งการออกแบบพื้นที่แตละเขตใหมีจุดสนใจของความหลากหลายชนิด
พันธุพืช สีของดอกไม ความหลากชนิดของสัตว เชน นก เปนตน
3) พัฒนาและฟนฟูพื้นที่โดยการตกแตงปรับเปลี่ยนและเสริมสรางใน
พื้นที่แตละพื้นที่ที่ไดออกแบบไวเรียบรอยแลว
4) ดูแลและเอาใจใสใหสภาพพื้นที่เหมาะสมตอการทองเที่ยวทุกๆ
ฤดูกาล
3.4.11.5 ผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาจะใหรูปแบบพื้นที่ที่ไดออกแบบเอาไวในแตละเขตของ
พื้นที่ และพื้นที่ที่ไดออกแบบและไดปรับเปลี่ยนและตกแตงแลว
3.4.11.6 การนําใช
ป า ชุ ม ชนที่ ไ ด อ อกแบบและปรั บ เปลี่ ย น/ตกแต ง ไวแ ล ว สํ า หรับ การ
ทองเที่ยว เปนแบบที่สามารถนําไปใชไดทุกๆ โอกาสและทุกพื้นที่ที่ปาชุมชนนั้นๆ ตองการ อีกทั้ง
ไดพื้นที่ ปาชุมชนเพื่อการทองเที่ยวที่เปนตนแบบตอไป
3.4.11.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ตองเขาใจการออกแบบและการตกแตงพื้นที่ปาเพื่อการทองเที่ยว
หรือมีความสามารถหา/จางผูมีความสามารถและมีประสบการณชวยดําเนินการ
2) มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาปาชุมชนแหลงทองเที่ยว
3) ตองมีความรับผิดชอบตอแหลงทองเที่ยว ซึ่งเปนปาชุมชน พรอมทั้ง
มีการติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงตลาดการทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวดวย
3.4.11.8 ตัวดัชนีชี้วัด
แบบแปลนของพื้นที่ทองเที่ยวและพื้นที่ ทองเที่ยวที่ สามารถรองรับ
นักทองเที่ยวไดตลอดเวลา
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3.4.11.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ผลสัมฤทธิ์ของงานจัดการปาชุมชนเพื่อการทองเที่ยวและแบบแปลน
การทองเที่ยวของพื้นที่ปาชุมชน
3.4.12 การควบคุมไฟปาในพื้นที่ปาชุมชน
3.4.12.1 ลักษณะงาน
ไฟปา เปนตัวการสําคัญในการทําใหระบบนิเวศเสียสมดุลไป เนื่องจาก
ผลของการเกิดไฟปาในพื้นที่ปาชุมชนสงผลโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตในปาชุมชน เกิดความเสียหายทั้ง
ทางดานทรัพยากรเนื่องจากไฟปาทําใหสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวตาย หรือชะงักการเจริญเติบโต
รวมทั้งเกิดมลพิษสงผลเสียดานสุขภาพแกชุมชน เชน ควัน ฝุนละออง เปนตน แตไฟปาที่เกิดขึ้น
หากไดรับการควบคุมและการจัดการที่ดีสามารถเพิ่มผลผลิตดานพืชอาหารได อีกทั้งพืชบางชนิด
ตองการไฟปาเพื่อการงอกของเมล็ดในการสืบพันธุ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดการของปาชุมชนนั้นๆ
3.4.12.2 วัตถุประสงคของงาน
เพื่อเฝาระวัง ดูแล พื้นที่ปาชุมชนใหปราศจากไฟปา โดยการจัดการ
อยางถูกตองตามหลักวิชาการและไดรับความรวมมือจากชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.4.12.3 กรอบงาน
งานจัดการและควบคุมไฟปาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ปาชุมชนและบริเวณ
ใกลเคียงเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับปาชุมชน รวมทั้งชีวิตและทรัพยสินของคนใน
ทองถิ่น
3.4.12.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาสถานภาพนิเวศวิทยาปาไม และการใชที่ดินของพื้นที่เกี่ยวของ
รอบปาชุมชน ทั้งนี้สาเหตุการเกิดไฟปาสวนใหญเกิดจากการเตรียมพื้นที่เพื่อทําการเกษตรของชุมชน
รวมทั้งการเก็บหาของปาและการลาสัตวที่พบในพื้นที่ปาชุมชน
2) ทําการสํารวจและวางแนวเขตพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปา
3) จัดทําแนวกันไฟตามแนวเขตขางตนในขอ 2 ในชวงตนฤดูแลงที่
โอกาสเกิดไฟปาสูง
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4) จัดเตรียมอุปกรณชุดดับไฟปาและเจาหนาที่ประจําชุมชน รวมทั้ง
การประสานงานขอความรวมมือใหชุมชนชวยกันปองกันและแจงเหตุหากพบเห็นการเกิดไฟปาที่
ไมสามารถควบคุมดวยตัวเองได
3.4.12.5 ผลการปฏิบัติงาน
ไดแนวกันไฟที่ครอบคลุมพื้นที่ปาชุมชน รวมทั้งแผนงานและมาตรการ
ในการประชาสัมพันธดานไฟปาใหแกชุมชน
3.4.12.6 การนําไปใช
ปาชุมชนที่ไดดําเนินการตามแผนงานและมาตรการการปองกันและ
ควบคุมไฟปาจะรักษาความสมบูรณของระบบนิเวศปาไมใหสามารถเอื้อประโยชนไดตลอดไป
3.4.12.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) จัดทําแนวกันไฟรอบพื้นที่ปาชุมชน รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ
และเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดับไฟปาในปาชุมชน
2) ดําเนินงานดานแผนงานการประชาสัมพันธใหความรูและขอความ
รวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาในพื้นที่ปาชุมชน
3.4.12.8 ตัวดัชนีชี้วัด
จํานวน(ครั้ง) ของไฟปาที่เกิดในพื้นที่ปาชุมชน พื้นที่ปาชุมชนที่ถูกไฟปา
ทําลาย รวมทั้งการประเมิน และติดตามผลตามแผนงานการประชาสัมพันธใหความรูและขอความ
รวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาในพื้นที่ปาชุมชน
3.4.12.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ความสมบูรณของระบบนิเวศปาชุมชนที่เกิดจากการที่สามารถปองกัน
และควบคุมไฟปาได เพื่อใหชุมชนสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน
3.4.13 งานการมีสวนรวมในการพัฒนาปาชุมชนของทองถิ่น
3.4.13.1 ลักษณะงาน
เป น งานพั ฒ นาป า ชุ ม ชนที่ต อ งให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
ชุมชนมีสวนรวมในการเขารวมประชุม เขารวมอบรม รวมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และเปน
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งานที่สรางความตระหนักในการพัฒนาปาชุมชนรวมกัน จัดทําการพัฒนาใหออกมาเปนรูปธรรม
ทั้งนี้อาจมองในภาพของแผนการพัฒนาปาชุมชนที่ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรวม
ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผนนั้น
3.4.13.2 วัตถุประสงค
เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาปาชุมชนของทองถิ่น และการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาปาชุมชน
3.4.13.3 ลักษณะงาน
เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือของคนในชุมชนกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการมีสวนรวมในการพัฒนาปาชุมชน
3.4.13.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) จัดทําขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ประชุมกับชุมชนเพื่อใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถรวมกันวางแผนไดงายขึ้น
2) จัดประชุมเพื่อรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3) นําขอมูลที่ไดจากการประชุมจัดทําเปนแผนการพัฒนาปาชุมชน
และประกาศชี้แจงใหชุมชนทราบเพื่อปฏิบัติตามโดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูติดตาม
ตรวจสอบ
4) จัดโครงการประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ และกิจกรรมสราง
ความตระหนักในการพัฒนาปาชุมชนรวมกัน
3.4.13.5 ผลการปฏิบัติงาน
แผนงานและมาตรการในการพัฒนาปาชุมชนที่เกิดจากการมีสวนรวม
ของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรางการมีสวนรวมและ
สรางความตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรในปาชุมชน
3.4.13.6 การนําไปใช
ชุ ม ชนต อ งปฏิ บั ติ ต ามแผนงานและมาตรการที่ ไ ด ทํ า ร ว มกั น อย า ง
เครงครัด
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3.4.13.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูประสานงานและจัดการประชุมเพื่อการแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาปาชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เปนการสงเสริมการพัฒนาปาชุมชน
3.4.13.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ระดั บ การมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาป า ชุ ม ชน และการปฏิ บั ติ ต าม
แผนงานและมาตรการที่ไดจัดทําขึ้น
3.4.13.9 ผลสัมฤทธิ์
ความยั่งยืนของระบบนิเวศปาชุมชนและคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ไดรบั
ประโยชนจากปาชุมชนการจัดการปาชุมชนที่กลาวมาแลวทั้งสิ้น ลักษณะงานนั้น มีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนในชนบทและพื้นที่หางไกลความเจริญ เนื่องดวย
ชุมชนเหลานั้นอาศัย ปาไมไมวาจะเปนอาหาร ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม พลังงาน การปองกัน
ภัยพิบัติ และเอื้อตอความสะดวกสบาย เหลานี้สัมพันธโดยตรงและโดยออมตองานจัดการปา
ชุมชนเพื่อการอนุรักษปาไม แหลงตนน้ําลําธาร ควบคุมการพังทลายของดิน ผลิตอาหาร ผลิตไมใชสอย
การอนุรักษสัตวปา ปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย เปนแหลงอนุรักษพันธุกรรม เขตกันชน สรางภูมิทัศน
และการทองเที่ยว ซึ่งความจริงแลวงานจัดการปาชุมชนเพื่อสรางภูมิทัศนและการทองเที่ยวทั้ง 2
ลักษณะงานนั้น อาจใชพื้นที่ปาชุมชนเพียงแหงเดียวก็ได โดยจัดการพื้นที่รองรับทั้ง 2 ลักษณะงาน
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบและการดําเนินการจัดการปาชุมชนนั้นๆ ดวย

3.5 งานพัฒนาปาชุมชนเชิงบูรณาการ
งานพัฒนาปาชุมชนเชิงบูรณาการ เปนงานจัดการปาชุมชนใหสามารถเอื้อประโยชน
หลายอยางแกชุมชน โดยปาชุมชนหนึ่งๆ สามารถทําหนาที่ไดหลายอยางพรอมๆ กัน โดยตองแบง
ลักษณะการจัดการใหชัดเจน โดยแบงการจัดการออกเปนการจัดการเพื่อวัตถุประสงคหลักและการ
จัดการเพื่อวัตถุประสงครอง การจัดการทั้งสองวัตถุประสงคนี้จะตองไมทําใหสถานภาพของ
ทรัพยากรปาไม ในพื้นที่ปาชุมชนตองเสียสมดุลไป และใหประโยชนทั้งทางตรง รวมทั้งสามารถ
เอื้อประโยชนทางออมใหแกชุมชนอีกดวย โดยมีขั้นตอนงานพัฒนาปาชุมชนเชิงบูรณาการ ดังนี้
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน

73

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

3.5.1 กําหนดขอบเขตที่ชัดเจนของพื้นที่ปาชุมชนที่ตองการพัฒนา โดยการทําแผนที่
แสดงขอบเขตปาชุมชนในแผนที่แสดงภูมิประเทศ
3.5.2 สํารวจทรัพยากรปาไมในพื้นที่ปาชุมชน เพื่อทราบถึงโครงสรางของระบบนิเวศ
ปาไมในดานกายภาพและชีวภาพ ชนิดพันธุพืชและสัตวที่พบ ปริมาณที่พบ สัดสวนระหวางชนิด
พันธุ รวมทั้งการกระจายตัวในระบบนิเวศปาชุมชนดวย
3.5.3 ประเมิ น สถานภาพทรั พ ยากรปา ไม ของระบบนิ เ วศป าชุ มชน ออกมาในแบบ
ลักษณะสังคมพืชที่พบในพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดการเชิงบูรณาการตอไป โดยประเมินได 3
ลักษณะ คือ
(1) ดานการอนุรักษ มีความสมบูรณของระบบนิเวศทรัพยากรปาไมเหมาะแก
การใชประโยชนในแงการอนุรักษ เชน สังคมพืชปาดิบเขา สังคมพืชปาดิบชื้น สังคมพืชปาดิบแลง
เปนตน
(2) ดานการพัฒนา มีความสมบูรณของระบบนิเวศทรัพยากรปาไมเหมาะแกการ
พัฒนาเพื่อการใชประโยชนในดานตางๆ เชน สังคมพืชปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาชายเลน
ปาชายหาด เปนตน
(3) ดานการฟนฟู มีความสมบูรณของระบบนิเวศทรัพยากรปาไมในระดับต่ํา
เสื่อมโทรม เหมาะแกการฟนฟูเพื่อการใชประโยชน เชน พื้นที่โดนบุกรุกแผวถางไมมีพืชปกคลุม
เปนตน
3.5.4 เลื อ กวั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด การเชิ ง บู ร ณาการให เ หมาะกั บ สถานภาพของ
ทรัพยากรปาไมในปาชุมชนที่สํารวจได โดยวิธีการจัดการสามารถแบงไดดังนี้
- วัตถุประสงคหลัก หมายถึง วิธีการจัดการที่สมควรดําเนินการในสถานภาพ
ทรัพยากรปาไมของระบบนิเวศปาไมนั้น
- วัตถุประสงคเสริม หมายถึง วิธีการจัดการเสริมที่สามารถดําเนินการควบคู
กับการจัดการหลักไดโดยไมทําใหสถานภาพทรัพยากรปาไมของระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง
3.5.5 กํ า หนดกิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกับ วัต ถุป ระสงค ข องการจั ด การที่ จ ะดํ า เนิน การ
จัดการในปาชุมชน
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3.5.6 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
รวมมือพัฒนาปาชุมชน เพื่อใหชุมชนและทองถิ่นไดมีสวนรวมในการพัฒนาปาชุมชน และชุมชน
ไดรับประโยชนจากการพัฒนาปาชุมชนอยางแทจริง
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1. อนุรักษระบบนิเวศปาไม
2. อนุรักษเพื่อเปนแหลงตนน้ํา
3. อนุรักษเพื่อปองกันพื้นที่
เสี่ยงภัย
4. ปองกันและควบคุมการ
พังทลายของดิน
5. การควบคุมไฟปา

1. เพื่อการพัฒนาใชประโยชน
ดานอาหาร พืชสมุนไพร สัตว
อาหาร และของปาอื่นๆ
2. พัฒนาพื้นที่เพื่อเปนพื้นที่
กันชน

ดานการพัฒนา

วัตถุประสงคหลัก
1. ทําแนวเขตที่ชัดเจน
2. ปลูกปาเสริม
3. กอสรางฝายชะลอความ
ชุมชื้น
4. ทําทางเดินศึกษา
ธรรมชาติเพื่อการศึกษาวิจัย
และการทองเที่ยวในพื้นที่
5. จัดทําแนวกันไฟเพื่อ
ควบคุมไฟปา

ตัวอยางกิจกรรม

การมีสวนรวม

1. จัดประชุม
ประชาคมเพื่อระดม
ความคิดเห็นในการ
พัฒนาปาชุมชน
2. จัดทําแผนงานและ
มาตรการรวมกันเพื่อ
เปนแนวทางในการ
ดําเนินงานพัฒนาปา
ชุมชนรวมกัน
3. นําแผนงานและ
1. อนุรักษไวเพื่อเปนแหลงที่ 1. ทําแนวเขตที่ชัดเจน
และมาตรการควบคุมการ มาตรการที่
อยูอาศัยของสัตวปา
ประชาคมยอมรับไป
เก็บของปา
2. อนุรักษไวเพื่อเปนแหลง
ปฏิบัติตาม
พันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น 2. ปลูกปาเสริม
4. รวมกันติดตาม
3. ปลูกพืชอาหาร พืช
ที่หายาก ใกลสูญพันธุ
3.สรางภูมิทัศนใหกับทองถิ่น สมุนไพร รวมทั้งการปลุก ตรวจสอบแผนที่
พืชอาหารสัตวในพื้นที่ปา ดําเนินการแลว
4. สําหรับการทองเที่ยวเชิง
ชุมชน
นิเวศ
1. อนุรักษไวเพื่อเปนแหลงที่
อยูอาศัยของสัตวปา
2. เพื่อการอนุรักษพันธุกรรม
พืชและสัตวทองถิ่นที่หายาก
ใกลสูญพันธุ
3. ใชประโยชนดานอาหาร
พืชสมุนไพร ของปาอื่นๆ
4. สรางภูมิทัศนใหกับทองถิ่น
5. สําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

วัตถุประสงคเสริม

การจัดการเชิงบูรณาการ

ดานการอนุรักษ

สถานภาพทรัพยากรปาไม

ตารางที่ 3.2 งานพัฒนาปาชุมชนเชิงบูรณาการ

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน

ดานการฟนฟู

ดานการพัฒนา (ตอ)

สถานภาพทรัพยากรปาไม
วัตถุประสงคเสริม

1. ฟ น ฟู พื้ น ที่ เ พื่ อ ปลู ก ไม ใ ช 1. พัฒนาใชประโยชน
สอย
ดานอาหาร พืชสมุนไพร
และของปาอื่นๆ รมกับ
การปลูกไมใชสอย
2. พัฒนาพื้นที่เพื่อเปน
พื้นที่กันชน

วัตถุประสงคหลัก

การจัดการเชิงบูรณาการ

1. ปลูกปาในพื้นที่เพื่อการ
ตัดไมใชสอย
2. ปลูกพืชอาหาร พืช
สมุนไพร รวมทั้งการปลูก
พืชอาหารสัตวในพื้นที่ปา
ชุมชน
3. ทําแนวเขตกําหนด
ขอบเขตการฟนฟูเพื่อแบง
แนวเขตการจัดการให
ชัดเจน

4. ทําทางเดินศึกษา
ธรรมชาติเพื่อการ
ศึกษาวิจัยและการ
ทองเที่ยวในพื้นที่
5. จัดทําแนวกันไฟเพื่อ
ควบคุมไฟปา

ตัวอยางกิจกรรม

การมีสวนรวม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4
มาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน
การถายโอนภารกิจดานการพัฒนาปาชุมชนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จําเปนตองมี
มาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและกิจกรรมขั้นพัฒนาเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหาร
และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับงานพัฒนาปาชุมชนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามระดับศักยภาพของทองถิ่นนั้น
กิจกรรมขั้นพื้นฐาน หมายถึง กิจกรรมที่มีความสําคัญและเปนภารกิจหลักที่ องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติหลังจากมีการถายโอนภารกิจจากหนวยงานอื่น
กิจกรรมขั้นพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่จะพัฒนาปาชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นเกินขีดกิจกรรมขั้นพื้นฐาน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะ
ปฏิบัติภารกิจหรือไมก็ไดตามระดับศักยภาพของทองถิ่น
การดําเนินงานในแตละดานของการพัฒนาปาชุมชน ควรมีการปฏิบัติงานตามศักยภาพ
ของป าชุ ม ชนและชุ ม ชนท องถิ่ น นั้น ๆ โดยปาชุ ม ชนแตล ะแห ง อาจดํ า เนิ น การได ทุ ก ด า นของ
กิจกรรมการพัฒนาปาชุมชน หรือดําเนินการเพียงดานหนึ่งดานใดก็ได

บทที่ 4 มาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน
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ลักษณะงาน
เปนงานที่มีกิจกรรมการใช เก็บกัก
รักษาหรือซอมแซม ฟนฟู พัฒนา
ปองกัน สงวนและแบงเขตการใช
ประโยชนของปาไมเสื่อมโทรม
และ/หรือปาสมบูรณ อยางใด
อยางหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อทําให
ปาชุมชนนั้นๆ สมบูรณเชนเคยเปน
หรือเปนอยูในสภาวะธรรมชาติ
ไมวาจะเปนความหลากหลายของ
ชนิดพันธุไม ปริมาณแตละชนิด
สัดสวนระหวางชนิดและสัดสวน
ระหวางขนาดหรืออายุของแตละ
ชนิด และการกระจายของแตละ
ชนิด เหลานี้ตองอยูในสภาวะ
ธรรมชาติและสรางความสมดุลของ
ระบบนิเวศปาไม ที่สามารถควบคุม
ความสัมพันธระหวางสิ่งนําออก
และสิ่งนําเขา

งานพัฒนาปาชุมชน

งานอนุรักษระบบนิเวศปาไม

ลําดับที่

1

ตารางที่ 4.1 กรอบมาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน

1. ทําการประเมิน
สถานภาพทรัพยากรปาไม
(อยางเรงดวน)
2. จัดประชุมชี้แจงและหา
แนวทางรวมกันในการพัฒนา
ปาชุมชนในทองถิ่น
3. อบรมและใหความรูแก
ทองถิ่นและชุมชนเกี่ยวกับการ
พัฒนาปาชุมชน

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
1. จัดทําแผนงานและ
สรางมาตรการในการ
อนุรักษระบบนิเวศปาไมใน
แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. จัดทําแผนที่เพื่อแบง
เขตการใชประโยชนที่ดิน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. จัดตั้งกลุมเพื่อสราง
แนวคิดในการพัฒนา
ปาชุมชนรวมกัน
4. จัดทําโครงการปลูกปา
เสริมในพื้นที่ปาชุมชนที่
ตองการอนุรักษระบบนิเวศ
ปาไม

กิจกรรมขั้นพัฒนา

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

บทที่ 4 มาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน

งานควบคุมการ
พังทลายของดินใน
พื้นที่ปาชุมชน

งานจัดการปาชุมชน
เพื่อเปนแหลงตนน้ํา

2

3

งานพัฒนาปาชุมชน

ลําดับที่

งานควบคุมการพังทลายของ
ดินในพื้นที่ปาชุมชนซึ่งมักจะ
เกิดขึ้น คือ พื้นที่ปาเสื่อมโทรม
พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่พัฒนา
เปนที่อยูอาศัย และถนน งานจึงมี
ลักษณะที่ตอง “เก็บดินใหอยูกับ
ที่” เพื่อให “ ดินเก็บน้ํา” คือ

เปนงานจัดการปาไมที่เนนการ
สงวนและการแบงเขตพื้นที่ เพื่อ
การเก็บพื้นที่ปาไมเปนตนน้ํา
ลําธาร ใหมีน้ําไหลตลอดปใน
ปริมาณที่เพียงพอและคุณภาพที่
ตองการ รวมทั้งควบคุมการ
พังทลายของดินและลดความ
เสียหายจากการเกิดอุทกภัยดวย

ลักษณะงาน
1. ทําการติดตามตรวจสอบ
ปริมาณน้ํา คุณภาพน้ํา รวมทั้ง
การไหลของน้ํา ตามระยะเวลา
ที่กําหนด
2. กอสรางอางเก็บน้ํา
ขนาดเล็กในพื้นที่

1. กอสรางสิ่งกอสราง
ถาวรที่ปองกันการพังทลาย
ของดิน เชน คันคอนกรีต
2. การสรางบอกักตะกอน
เพื่อดักตะกอนไมใหลงแหลงน้ํา

1. จัดทําโครงการปองกันการ
พังทลายของดินโดยใชเทคโนโลยี
ธรรมชาติ เชน การปลูกหญาแฝก
2. จัดทําโครงการปลูกปาเสริม
ในพื้นที่ปาชุมชนเพื่อเพิ่มพืชคลุมดิน
ลดแรงกระแทกของเม็ดฝน

กิจกรรมขั้นพัฒนา

1. จัดทําแผนที่เพื่อแบงเขตการ
ใชประโยชนพื้นที่ตนน้ํากับพื้นที่ที่
ใชประโยชนอยางอื่นๆ ใหชัดเจน
2. พัฒนาแหลงน้ําตามธรรมชาติ
3. กอสรางฝายชะลอความชุมชื้น
4. จัดทําโครงการปลูกปาเสริม
ในพื้นที่ปาชุมชนที่ตองการจัดการ
ปาชุมชนเพื่อเปนแหลงตนน้ํา

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 4.1 กรอบมาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน (ตอ)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4 มาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน
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4

ลําดับที่
ไมใหดินเคลื่อนที่ไปจากที่เดิม
เพราะถาเกิดการเคลื่อนที่แลวจะ
ทําใหน้ําไมถูกเก็บไวในดินและดิน
จะแปรสภาพเปนตะกอน นอกจาก
ทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมแลวยัง
ไปทับถมพื้นที่ตอนลางทําใหคุณคา
ของดิน ที่บริเวณนั้นเสื่อมสภาพไป

ลักษณะงาน

เปนงานจัดโครงสรางปาไมให
งานจัดการปาชุมชนเพื่อ
การผลิตอาหาร สมุนไพร เอื้อตอการผลิตใบ ดอก ผล ลําตน
กิ่ง ราก และเปลือกไม เพื่อการเปน
และของปาอื่นๆ
อาหาร สมุนไพร สี เสนใย ไมดอก
ฯลฯ ตองจัดโครงสรางปาไมให
เหมาะสม ไมหนาแนนเกินไป จึง
เปนลักษณะงานของการตัดสาง
ขยายระยะ การลิดกิ่ง การปลูกพืช
อาหารและสมุนไพรบางชนิดใต
เรือนยอด โดยตองทําการกําหนด
เวลาเก็บเกี่ยวและกอสรางเสนทางเดิน
ใหเหมาะสม

งานควบคุมการพังทลาย
ของดินในพื้นที่ปาชุมชน
(ตอ)

งานพัฒนาปาชุมชน

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน

1. สนับสนุนและจัดหากลา
ไมสําหรับการปลูกพืชอาหาร
พืชสมุนไพร ในพื้นที่ปาชุมชน
รวมทั้งการสงเสริมการเลี้ยงสัตว
อาหารดวย
2. สรางมาตรการและกําหนด
ชวงระยะเวลาในการเก็บของปา
เพื่อไมมีการนําผลผลิตออกมาก
เกินกวาที่ธรรมชาติจะทดแทน
ดวยตัวเอง

ตารางที่ 4.1 กรอบมาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน (ตอ)

1.จัดทําโครงการสงเสริม
การแปรรูปผลผลิตที่ไดจาก
ปาชุมชนเพื่อเปนการเพิ่มมูลคา
ใหผลผลิต
2. จัดตั้งรานคาชุมชนเพื่อ
สงเสริมการตลาด

กิจกรรมขั้นพัฒนา

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

บทที่ 4 มาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน

1. ทําการศึกษาศักยภาพของ
1. สรางเรือนเพาะชําเพื่อ
ระบบนิเวศปาชุมชนเพื่อวางแผน
สนับสนุนกลาไมในงาน
งานจัดการการตัดไมใชสอยของ
พัฒนาปาชุมชนของทองถิ่น
ชุมชน
2. สงเสริมการปลูกไมเพื่อ
นํามาใชในชุมชนโดยการปลูกเสริม
ในปาชุมชน และปลูกปาทดแทน
สวนที่ตัดไปใชประโยชน

งานการจัดการปาชุมชน
เพื่อการผลิตไมใชสอย

5
เปนงานจัดการปาไม เพื่อ
การใหผลผลิตแบบยั่งยืน ตองมี
ขอมูล growing stock และ
annual increment ของพืชที่ให
อาหาร สมุนไพร และของปา
อื่นๆ

3. จัดทําโครงการอบรมให
ความรูกับทองถิ่นเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
พืชอาหาร สัตวอาหารและของปาที่มี
ความตองการของตลาด
4. ทําการบํารุงรักษา พืชอาหาร
พืชสมุนไพร ดวยการตัดสางขยาย
ระยะและลิดกิ่งตนไมเพื่อเปดแสง
สวางใหพืชสมุนไพรและพืชอาหาร
ตลอดจนการดูแลสัตวอาหารที่พบ
ในปาชุมชน

งานจัดการปาชุมชนเพื่อ
การผลิตอาหาร สมุนไพร
และของปาอื่นๆ (ตอ)

กิจกรรมขั้นพัฒนา

4

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน

งานพัฒนาปาชุมชน

ลําดับที่

ลักษณะงาน

ตารางที่ 4.1 กรอบมาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน (ตอ)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4 มาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน
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3. จัดทําแผนงานและสราง
หลักเกณฑในการเขาไปตัดไม
มาใชประโยชน
4. ตั้งคณะกรรมการดูแลการ
ตัดไมใชสอยออกมาใชโดยการ
ตัดไมใชสอยตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
1. สํารวจชนิดพันธุสัตวที่พบ
เปนงานที่มีลักษณะของการ
เพื่อใชวางแผนในการจัดการเพื่อ
อนุรักษปาไมและ/หรืออนุรักษ
สัตวปา
สัตวปา ซึ่งใกลเคียงกับงาน
2. จัดทํามาตรการและแผนงาน
อนุรักษปาไมและสัมพันธกับงาน
การจัดการปาชุมชนเพื่อแหลงที่
อนุรักษสิ่งแวดลอม
อยูของสัตวปา
3. จัดหากลาไมสําหรับการ
ปลูกพืชอาหารสัตวที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิตของสัตวปา
4. จัดทําแนวเขต หรือ
สัญลักษณสําหรับพื้นที่ปาชุมชน
ที่จัดการเพื่อการอนุรักษสัตวปา

งานการจัดการปาชุมชน
เพื่อการผลิตไมใชสอย
(ตอ)

งานจัดการปาชุมชนเพื่อ
การอนุรักษสัตวปา

6

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน

5

ลักษณะงาน

งานพัฒนาปาชุมชน

ลําดับที่

ตารางที่ 4.1 กรอบมาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน (ตอ)

1. สรางเรือนเพาะชําเพื่อ
สนับสนุนกลาไมในงานพัฒนา
ปาชุมชนของทองถิ่นเพื่อปลูก
พืชอาหารสัตว
2. จัดหาชนิดพันธุสัตวที่
ตองการอนุรักษหรือชนิด
พันธุสัตวที่เหลือนอยในพื้นที่
ปาชุมชน

กิจกรรมขั้นพัฒนา

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

บทที่ 4 มาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน

งานจัดการปาชุมชนเพื่อ
เปนแหลงพันธุกรรม

1. จัดอบรมเจาหนาที่ในการ
เตรียมความพรอมเพื่อตรวจสอบ
พื้นที่เสี่ยงภัยในปาชุมชน
2. สํารวจพื้นที่เสีย่ งภัยที่คาดวา
จะกอใหเกิดอันตรายตอทองถิ่น
พรอมประชาสัมพันธใหทองถิ่น
ทราบ
3. จัดทําโครงการปลูกปาเสริม
ในพื้นที่ปาชุมชนเพื่อเพิ่มพืชคลุม
ดิน ลดแรงกระแทกของเม็ดฝน

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
1. ประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน กรมทรัพยากร
ธรณี ในการประเมินพื้นที่เสี่ยง
เพื่อปองกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในกรณีที่พื้นที่มี
ความเสี่ยงภัยสูง

กิจกรรมขั้นพัฒนา

1. รวบรวมพันธุพ ืชและ
เปนงานอนุรักษปาไมที่เนน
1. สํารวจชนิดพืชและสัตว
พันธุสัตวปาทองถิ่นที่ตองการ
การอนุรักษพันธุกรรมพืชและ
ดั้งเดิมที่พบในปาชุมชน
สัตว โดยมีมาตรการใหมีการศึกษา
2. จัดทําแผนและมาตรการใน อนุรักษพันธุกรรม เพื่อการ
ขยายพันธุ
และพัฒนาพันธุกรรมใหคงอยู/
การจัดการปาชุมชนเพื่อเปน
หรือสามารถถายทอดพันธุกรรม แหลงพันธุกรรม
ไปยังที่ตางๆ ได
3. ประชาสัมพันธใหทองถิ่น
ทราบเกี่ยวกับการเขตการอนุรักษ
พันธุกรรมและขอกําหนดในการ
เขาไปใชประโยชน

เปนงานที่มีลักษณะการ
คุมครองพื้นที่ที่คาดวาจะเกิด
ภัยพิบัติไดสูง โดยการอนุรักษ
พื้นที่มิใหถูกรบกวน อาจเปนงาน
พัฒนาปาไมตอพื้นที่เสื่อมโทรม
และคาดวาจะเกิดภัยพิบัติ ตองทํา
การฟนฟู พัฒนา ใหเปนปาไม
เหมือนเดิม แลวสงวนไวให
คงสภาพเชนนั้นตลอดเวลา

งานปาชุมชนเพื่อปองกัน
พื้นที่เสี่ยงภัย

7

8

ลักษณะงาน

งานพัฒนาปาชุมชน

ลําดับที่

ตารางที่ 4.1 กรอบมาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน (ตอ)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4 มาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน
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งานพัฒนาปาชุมชน

งานการจัดการปาชุมชน
เพื่อเปนเขตกันชน

งานการสรางปาชุมชน
เพื่อสรางภูมิทัศน

ลําดับที่

9

10
เปนงานออกแบบสราง
ธรรมชาติใหบดบังมลพิษทาง
สายตาของชุมชน ทําใหภาพของ
ชุมชนกลมกลืนทั้งศิลปะและสี
อาจใชปาธรรมชาติหรือตกแตง
จากปาธรรมชาติ หรืออาจสราง
ขึ้นก็ได

เปนงานเหมือนการสราง
สิ่งกันชนภัยใหพืชหรือสิ่งรบกวน
จากภายนอกสูชุมชน อาจเปนการ
ใชปาธรรมชาติเดิมหรือสรางปา
ลอมรอบก็ได แตพืชที่ลอมรอบ
ตองเอื้อประโยชนตอชุมชนอยาง
เพียงพอ

ลักษณะงาน

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน

1. สงเสริมการปลูกไมปาและ
ปรับภูมิทัศนใหที่มีความสวยงาม
และกลมกลืนกับระบบนิเวศ
ปาชุมชน

1. จัดทําแนวเขตที่ชัดเจนและ
ปายแสดงการแบงเขตระหวาง
พื้นที่อนุรักษที่ชุมชนไมสามารถ
เขาไปใชประโยชนไดกับพื้นที่
ปาชุมชนที่ทําหนาที่เปนเขตกัน
ชนใหปาอนุรักษ
2. จัดทําแผนงานเพื่อกําหนด
กิจกรรมที่สามารถทําไดใน
ปาชุมชนที่เปนเขตกันชน

ตารางที่ 4.1 กรอบมาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน (ตอ)

1. สงเสริมการเพาะไมปาที่
มีความสวยงามตามธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มรายไดใหทองถิ่นใน
ดานการทองเที่ยว
2. ทําทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ

1. จัดประชุมกับภาครัฐที่
เกี่ยวของกับพื้นที่เพื่อหา
ขอตกลงที่เปนมาตรการที่
ชุมชนตองปฏิบัติตามในการ
เขาไปใชประโยชนปาชุมชนที่
ลอมรอบพื้นที่ปาอนุรักษ

กิจกรรมขั้นพัฒนา

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

บทที่ 4 มาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน

เปนงานการควบคุมไฟปาที่
อาจเกิดขึ้นแกปาชุมชนที่ชุมชน
ดูแล รวมทั้งอาจเกิดอันตรายแก
ชุมชนทองถิ่นดวย

งานการควบคุมไฟปา
สําหรับปาชุมชน

12

เปนงานการตกแตงปาชุมชน
เพื่อใหปาชุมชนดึงดูดความสนใจ
ของนักทองเที่ยว ดวยการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางปาใหมี
พันธุไมและ/หรือสัตวปาใหมี
บทบาทหนาที่เพื่อการทองเที่ยว

งานจัดการปาชุมชนเพื่อ
การทองเที่ยว

11

ลักษณะงาน

งานพัฒนาปาชุมชน

ลําดับที่

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
1. จัดดูงานนอกสถานที่ใน
เรื่องตัวอยางการจัดการ
ทองเที่ยวในรูปแบบปาชุมชนที่
ประสบความสําเร็จ
2. สนับสนุนหรือแนะนํา
ดานการใหชุมชนเขาถึงแหลง
เงินกูเพื่อใชลงทุนในดานตางๆ
สนับสนุนการทองเที่ยว

กิจกรรมขั้นพัฒนา

1. ทําแนวกันไฟ
1. ตั้งศูนยควบคุมไฟปาและ
2. จัดเตรียมชุดเจาหนาที่อาสาสมัคร หอสังเกตการณไฟปา
พรอมอุปกรณการทํางานดานการดับ
ไฟปา
3. จัดทําคูมือและเอกสาร
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับไฟปา
4. จัดการอบรมเจาหนาที่และ
ประชาชนใหเขาใจลักษณะทั่วไปของ
ไฟปาที่เกิดขึ้น

1. สนับสนุนดานการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวในเขตปาชุมชน
2. จัดอบรมเพื่อทําความเขาใจ
ลักษณะการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ
ที่ทองถิ่นสามารถนําไปใชได
3. ทําแผนการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเพื่อรองรับการทองเที่ยวที่
จะเกิดขึ้นในแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองทองถิ่น

ตารางที่ 4.1 กรอบมาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน (ตอ)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4 มาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน
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งานพัฒนาปาชุมชน

งานการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาชน
ในการรวมมือพัฒนา
ปาชุมชน

ลําดับที่

13

เปนงานพัฒนาปาชุมชนที่ตอง
ใหประชาชนมีสว นรวมในการ
เขารวมประชุม เขารวมอบรม รวม
แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และ
เปนงานที่สรางความตระหนัก
ในการพัฒนาปาชุมชนรวมกัน
อยางเปนรูปธรรม การจัดทํา
แผนการพัฒนาปาชุมชนที่ชุมชน
ไดรวมตัดสินใจและปฏิบัติตาม
แผนนั้น

ลักษณะงาน

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
1. จัดการประชุมเพื่อรวมกัน
แสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ในการวางแผนงานและมาตรการ
การพัฒนาปาชุมชนเพื่อบรรจุลงใน
แผนพัฒนาทองถิ่น
2 จัดทําประชาสัมพันธเรื่อง
ความสําคัญของปาชุมชนและการ
จัดการอยางมีสวนรวม
3. จัดกิจกรรมในการสราง
จิตสํานึกแกประชาชนในทองถิ่น

ตารางที่ 4.1 กรอบมาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน (ตอ)

1. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดานการมีสวนรวมในการดูแล
แผนงานและมาตรการการ
พัฒนาปาชุมชนรวมทั้งเปน
ผูประสานงาน โดยมีเจาหนาที่
รัฐรวมเปนที่ปรึกษา
2. ประชาชนมีสวนรวมใน
การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลตามแผนงานการมี
สวนรวมในการพัฒนาปาชุมชน
3. จัดตั้งกองทุนปาชุมชน

กิจกรรมขั้นพัฒนา

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

บทที่ 4 มาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาปาชุมชน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5
ขอเสนอแนะการดําเนินงานพัฒนาปาชุมชน
การพัฒนาปาชุมชน เปนงานพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ตองอาศัยความรวมมือระหวางชุมชน
กับองคกรที่เกี่ยวของที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ปาชุมชนตั้งอยู รวมทั้งสวนราชการที่เปนผูดูแลพื้นที่
ปาชุมชนอยูกอนแลว กรณีตัวอยางการจัดการปาชุมชนที่กําลังดําเนินการอยู เชน ปาชุมชนโคกปาซี
ตําบลหนองหาง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) ที่สามารถพัฒนา
ปาชุมชนในพื้นที่ไดรับผลสําเร็จในเบื้องตนบางแลว และกําลังดําเนินการดานอื่นๆ ตอไปเพื่อให
ปาชุมชนเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนในทองถิ่นเอง
ปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลทรัพยากรปาไมที่เกี่ยวกับงานพัฒนาปาชุมชน
คือ กรมปา ไม ที่รับ ผิด ชอบดูแ ลการพัฒ นาปา ชุม ชนไดกํา หนดขั้น ตอนการขออนุญ าตจัด ตั้ง
ปาชุมชนไว โดยขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งปาชุมชนยังเปนไปตามที่กรมปาไมกําหนด เนื่องจาก
ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติปาชุมชน โดยขั้นตอนการจัดตั้งปาชุมชน
นั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการสนับสนุนและเสนอความเห็นประกอบโครงการ
จัดตั้งปาชุมชนตามที่ชุมชนรองขอ (รายละเอียดในภาคผนวก ข)

5.1 แนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบุคลากรที่มีความรูทางดานปาชุมชนจํากัด และยังขาด
ประสบการณการทํางานดานการพัฒนาปาชุมชน เพื่อใหเกิดผลดีตอการพัฒนาปาชุมชน จึงควร
กําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบและวางแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาปาชุมชนที่รับโอนจาก
หนวยงานกลางและรัฐบาล ดังนี้
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5.1.1 ศึกษาทําความเขาใจงาน
องค ก รปกครองสว นทอ งถิ่น ต อ งทํ า ความเข า ใจงานพั ฒ นาป าชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ
มอบหมายวาเปนการจัดการปาชุมชนดานการใชทรัพยากร การจัดการ รวมถึงพิจารณาใหชัดวา
เปนงานสํารวจศึกษาวิจัย ติดตามตรวจสอบ ฯลฯ
5.1.2 แตงตั้งผูรับผิดชอบ
ควรแต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบที่ มี ค วามรู เ รื่ อ งการพั ฒ นาป า ชุ ม ชน เพื่ อ ดํ า เนิ น งาน
ทางดานวิชาการ หรืออาจแตงตั้งในรูปแบบของกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแทนจากทุกภาคสวน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการที่เกี่ยวของ ภาคประชาชน
เอกชน กํานัน ผูใหญบาน เปนตน
5.1.3 การกําหนดแผนดําเนินงาน
การกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ และกิจกรรม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติและบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.4 การดําเนินงาน
การดําเนินงานตามแผนงานใหเปนไปทุกขั้นตอนที่กําหนดไว โดยใชหลักการ
บริหารจัดการแบบผสมผสาน

5.2 ภารกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานพัฒนาปาชุมชน
งานการพัฒนาปาชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากจะเปนอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดแลว ยังคงมีภารกิจบางประการที่สําคัญและจําเปนตองานการพัฒนาปาชุมชน
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการควบคูกันไป เพื่อการพัฒนาและปองกันการดูแล
รักษาปาชุมชน ดังนี้
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5.2.1 การกอสรางหอสังเกตการณ
หอสังเกตการณไฟปาตองตั้งอยูบนที่สูงและมุมมองไดทุกดาน สามารถมองเห็น
ไดทั่ว ทั้งบริเ วณ เจา หนาที่ที่ทํางานอยูสามารถสงสัญญาณหรือ แจงไปยัง หนว ยงานดับ ไฟปา
ไดอยางถูกตอง ที่เปนเชนนี้เพราะบนหอสังเกตการณไฟปาประกอบดวยแผนที่ระวางที่มีกลอง
สองทางไกลและกลองสํารวจบอกระยะทาง บอกมุมหรือตําแหนงในแผนที่และพื้นที่จริงได ผูที่จะ
ปฏิบัติงานดานนี้ได ตองมีการฝกฝนและเรียนรูเรื่องไฟปาและหลักการสํารวจพื้นที่เปนอยางดี
อีกทั้งตองเปนบุคคลที่มีความสามารถในการอานแผนที่ไดแมนยํา
หอสังเกตการณไฟปามีลักษณะเปนหอคอยสูงตั้งอยูบนเนิน / เกือบถึงยอดภูเขา
มีการกอสรางแบบถาวร บนหอคอยเปรียบเสมือนที่พัก มุมทํางานสามารถเห็นภาพทั้งพื้นที่ มีเครื่องมือ
การอานแผนที่ และอื่นๆ อยูอยางครบครัน การกอสรางหอสังเกตการณไฟปากอสรางคอนขางยาก
เพราะมีความสูงเหนือยอดไมและยอดภูเขา ตองฝงเสาลงลึกตองใชความระมัดระวังในการกอสราง
อยางดีจึงจะสามารถใชไดถาวร
5.2.2 การทําแนวกันไฟ
แนวกันไฟ หมายถึง แนวกีดขวางตามธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อหยุดยั้ง
ไฟปา หรือเพื่อเปนแนวตรวจการณไฟ หรือเปนแนวตั้งรับการดับไฟปา แนวกันไฟโดยทั่งไปคือ
แนวที่มีการจัดเชื้อเพลิงที่จะทําใหเกิดไฟปาออกไป โดยอาจจะกําจัดเชื้อเพลิงออกไปทั้งหมดจนถึง
ชั้น ดิ น แท หรือ อาจจะกํ าจั ด เฉพาะเชื้ อ เพลิง ที ติด ไฟง าย เช น ใบไม หญ า ออกไปเทา นั้ น ก็ ไ ด
แนวคิดในการทําแนวกันไฟก็เพื่อตัดชวงความตอเนื่องของเชื้อเพลิง เปนการปองกันไมใหไฟ
ลุกลามเขาไปในพื้นที่ที่คุมครอง หรือปองกันไมใหไฟลุกลามออกมาจากพื้นที่ที่กําหนด แนวกันไฟ
มีความแตกตางจากแนวดับไฟตรงที่แนวกันไฟจะทําเอาไวลวงหนากอนการเกิดไฟปา สวนแนว
ดับไฟจะทําในขณะที่กําลังไฟไหม และทําขึ้นเพื่อดับไฟทางออมหรือเพื่อการดับไฟดวย
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5.2.2.1 วัตถุประสงคของการทําแนวกันไฟ
1) เพื่อปองกันไมใหไฟปาลุกลามเขาพื้นที่ที่จะคุมครอง
ซึ่งอาจเปนพื้นที่ปาสมบูรณ สงวนปา แหลงชุมชน เรือกสวน หรือ
พื้นที่ที่มีความสําคัญอื่นๆ ในกรณีที่ตองสามารถคาดการณทิศทางที่ไฟจะลุกลามเขามาไดอยาง
แมนยํา จากนั้นจึงทําแนวกันไฟสกัดในทิศทางนั้น ทั้งนี้แนวกันไฟจะมีประสิทธิภาพมาก หาก
สามารถทําแนวกันไฟไวในทิศทางที่ใหแนวหัวไฟมาชนแนวกันไฟเปนมุมเฉียง ทั้งนี้ เนื่องจาก
ตามแนวมุมเฉียงแนวกันไฟจะมีความกวางมากขึ้น ไฟขามยากขึ้น แตถาแนวหัวไฟตั้งฉากกับ
แนวกันไฟ ไฟจะมีโอกาสขามแนวไดงายที่สุด เพราะในทิศทางนั้น แนวกันไฟจะมีทิศทางนอย
ที่สุด
2) เพื่อแบงพื้นที่คุมครองออกเปนสวนๆ สะดวกในการควบคุมไฟ
กรณีนี้ เชนการทําแนวกันไฟแบงพื้นที่ในสวนปาออกเปนบลอค
เพื่อสะดวกในการดับไฟปา โดยหากการเกิดไฟไหมในบลอคใดก็จะพยายามปองกันไมใหไฟ
ลุ ก ลามออกจากบล อ คนั้ น เพราะไฟจะลุ ก ลามไปสู บ ล็ อ กอื่ น ๆ แนวกั น ไฟลั ก ษณะนี้ เ รี ย กว า
(Fuelbreaks) ซึ่งมักจะทําในพื้นที่เชื้อเพลิงมาก เชนปาสงวนหรือทุงหญา ที่เมื่อเกิดไฟปาขึ้นแลว
ไฟจะมีความรุนแรงละรวดเร็วมากจนไมสามรถดับไฟทางตรงได เปนการสยอมเสียพื้นที่บางสวน
เพื่อรักษาพื้นที่สวนใหญเอาไว
3) เพื่อใชเปนเสนทางตรวจการณไฟปา
แนวกัน ไฟจะทํ า หน าที่ เ หมือ นเป น เส น ทางสํ าลอง ที่ ใ ช ใ นการ
ตรวจหาไฟพื้นดินโดยพลเดินเทา จักรยานยนต หรืออาจใชรถยนตได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ
แนวกันไฟนั้น
4) เปนแนวตั้งรับการดับไฟปา
โดยใชเปนเสนทางในการลําเลียงเจาหนาที่และเครื่องมือเขาไปดับ
ไฟปา และในกรณีฉุกเฉิน สมารถลาถอยมาใชแนวกันไฟเปนแนวตั้งรับที่ปลอดภัยได
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5.2.2.2 การสรางแนวกันไฟ
การสรางแนวกันไฟโดยทั่วไปจะประกอบดวยแนว 2 ชั้น คือชั้นนอก
เปนแนวกวางที่กําจัดไมพุมและไมพื้นลางออกจนหมด และชั้นในซึ่งเปนแนวที่แคบลงอยูภายใน
แนวแรกอีกทีหนึ่ง ซึงจะกําจัดเชื้อเพลิงออกทั้งหมดจนถึงชั้นผิวหนาดิน แนวกันไฟสามารถสราง
ได 6 วิธีคือ
1) ใชวิธีกล
คือการใชแรงงานคนหรือเครื่องจักรกล สวนใหญแลวแนวกันไฟ
จะสรางขึ้นดวยวิธีนี้ ในเขตอบอุนซึ่งเกิดเรือนยอดที่มีความรุนแรงสูง การสรางแนวกันไฟจะตอง
กวางและตัดตนไมทั้งนอยใหญออกจากแนวดังนั้นจึงจําเปนตองใชเครื่องกลหนัก เชน รถแทรคเตอร
และรถบูลโดเซอร มาใชในการไถแนวกันไฟ แตสําหรับประเทศไทย ซึ่งสวนใหญเปนไฟผิวดิน
ดังนั้นการทําแนวกันไฟสวนใหญจึงเปนเพียงแตกําจัดเชื้อเพลิงบนพื้นปาจําพวกใบไมกิ่งไมแหง
หญาและพื้นลางเล็กๆ ออกก็เพียงพอ ไมจําเปนตองตัดตนไมยืนตนทิ้ง ดังนั้น จึงไมจําเปนตองใช
เครื่องจักรกลหนัก หากแตใชแรงงานคนและเครื่องมือเกษตร เชน จอบ คราด มีด ขวาน หรือครอบ
(Rakehoe) ซึ่งเปนอุปกรณที่ประดิษฐขึ้นเพื่อใชในการทําแนวกันไฟโดยเฉพาะ ก็เพียงพอ
2) ใชสารเคมี
ในเขตอบอุน มีก ารใชย ากําจัด วั ชพืช เพื่อทํ าแนวกัน ไฟกันอยาง
กวางขวาง เชน โซเดียม อเซไนท แตยากําจัดวัชพืชสวนใหญมีผลตกคางในดินและมีอันตรายตอ
สัตวปา
นอกจากนี้ยังมีการใชสารหนวงการไหม ไฟ เชน ไดแอมโมเนี ย
ฟอสเฟต และโมโนแอมโมเนียฟอสเฟต โดยการฉีดพนสารดังกลาวลงบนเชื้อเพิงพวกหญาหรือ
เชื้อเพลิงเบาอื่นๆ สารดังกลาวจะจับตัวเปนชั้นบางๆ ปกคลุมเชื้อเพลิงทําใหเชื้อเพลิงไมติดไฟหรือ
ติดไฟอยากขึ้น สารหนวงการไหมไฟนี้จะคงคุณสมบัติตราบเทาที่เชื้อเพลิงยังแหง แตเมื่อฤดูน้ําฝน
จะชะลางสารดังกลาวออกไปซึ่งอาจจะไมตกคางในดิน หรือชะลางลงแหลงน้ํา กอใหเกิดปญหา
ดินและน้ํามีสารตกคางได ดังนั้นในชวงทศวรรษที่ผานมาจึงมีผูพยายามคิดคนสารหนวงการไหม
ไฟที่ไมมีสารตกคางตอสิ่งแวดลอม ไดจากโฟมที่สกัดจากโปรตีน เชน Class A Foam ซึ่งเริ่มใชกัน
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แพรห ลายในหลายประเทศในขณะนี้ เชน อเมริก า แคนาดา ออสเตรเลีย และนิว ซีแ ลนด
อยางไรก็ตามโฟมดังกลาวยังมีราคาคอนขางแพงอยู
3) ใชพืชที่เขียวอยูตลอดป
โดยการปลูกพืชที่เขียวชอุมอยูตลอดทั้งปเปนแนว เรียกวา Green
Belt แนวกันไฟจากพืชนี้จะคงประสิทธิภาพตราบเทาที่พืชที่ปลูกยังคงความชุมชื้นและเขียวขจีอยู
พันธุไมที่เลือกมาปลูกจะตองไมผลัดใบในฤดูแลง มีความอวบน้ําสูง มีเรือนยอดแนนทึบปกคลุม
ดิน เพื่อใหแสงสองถึงพื้นดินไดนอยทําใหมีวัชพืชขึ้นนอยตามไปดวย การทําแนวกันไฟชนิดนี้จะ
ไดผลดีถามีการชลประทานชวยในการใหน้ําแกพืชที่ปลูกอยูตลอดเวลา เพื่อใหแนวกันไฟคงความ
เขียวชอุมชุมชื้นอยูเสมอ สําหรับประเทศไทยไดเคยทดลองประยุกตใชวิธีนี้มาใชบางในบางพื้นที่
โดยตนไมที่นํามาปลูกแลวไดผลดี ไดแก สะเดาชาง และตนแสยก สําหรับปาทดลองแลวไมคอย
ประสบผลสําเร็จ เพราะเปนพันธุไมที่ตองการน้ํามาก
4) ใชการใหน้ํา
วิธีนี้คลายๆ กับวิธีใชพืช เพียงแตไม จําเปน ตองปลูกพืชขึ้นใหม
หากแตเปนการใหน้ําแกพืชที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ เพื่อใหพืชที่ปกคลุมแนวดังกลาวคงความ
เขียวชอุมชุมชื้นอยูตลอดเวลา ทั้งนี้อาจทําโดยการจัดระบบชลประทานใหมีน้ําไหลผายแนวกันไฟนี้
ตลอดเวลา หรือใชระบบวางทอน้ําตามแนวทางกันไฟแลวติดตั้งสปริงเกอรสําหรับใหน้ําเปนชวงๆ
หรือเจาะรูที่ทอน้ําเปนชวงๆ เพื่อใหน้ําไหลซึมออกมาหลอเลี้ยงพื้นที่อยางสม่ําเสมอ แนวกันไฟที่
สรางโดยวิธีนี้เรียกวา แนวกันไฟเปยก (Wet Firebreaks) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งไฟปาที่
ไดผลดีมากแตราคาในการลงทุนสรางก็สูงมากดวยเชนกัน ในประเทศไทยไดมีการทดลองทํา
แนวกันไฟเปยกดังกลาวที่ศูนยการศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครตามแนวพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
ซึ่งปรากฏวาไดผลเปนที่นาพอใจยิ่ง
5) ใชการเผา
โดยการเผาพื้นที่เปนแนวเพื่อกําจัดวัชพืช และเปนการกระตุนการ
งอกของพืชใหมและหญาสดซึ่งไมติดไฟ การทําแนวกันไฟดวยวิธีนี้ใชกันมานานและแพรหลาย
มากในแทบทุกภูมิภาคของโลก เนื่องจากเสียคาใชจายและแรงงานนอยที่สุด แตไดแนวกันไฟที่มี
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ประสิทธิภาพสูง ในประเทศไทยเกษตรกรสวนใหญใชการเผาเพื่อทําแนวกันไฟปองกันบานเรือน
และเรือกสวนไรนา หากแตการใชวิธีนี้จะตองมีมาตรการควบคุมเปนอยางดี มิเชนนั้นแลวอาจ
ลุกลามออกไปนอกพื้นที่ได
6) ใชแนวธรรมชาติ
ในหลายๆ โอกาส สามารถจะใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลวตาม
ธรรมชาติ เชน ลําหวย แนวผาหิน หรือที่มนุษยสรางขึ้น เชน ถนน ทางรถไฟ แนวสายไฟฟาแรงสูง
มาปรับปรุงและดัดแปลงใหเปนแนวกันไฟได โดยไมตองสรางแนวกันไฟขึ้นใหมแตอยางใด
5.2.2.3 ขอควรคํานึงในการทําแนวกันไฟ
ในทางปฏิบัติไมสามารถกําหนดไดแนนอนตายตัววาแนวกันไฟจะตอง
กวางเทาไร ทั้งนี้ เนื่องจากมีปจจัยที่มีผลตอความกวางของแนวกันไฟที่ตองพิจารณาหลายปจจัย
เชน ลักษณะของเชื้อเพลิง สภาพภูมิประเทศ ตลอดจนลักษณะอากาศโดยเฉพาะอยางยิ่งทิศทาง
และความรุนแรงของลมในพื้นที่ ในปาเต็งรังที่มีไฟไหมทุกป แนวกันไฟกวางเพียง 2 – 3 เมตร
ก็อาจเพียงพอ แตในปาไผหรือทุงหญา แนวกันไฟขนาดกวาง 100 – 200 เมตร ก็อาจไมสามารถ
ยับยั้งไฟได อยางไรก็ตามโดยทฤษฎีกวางๆ แลว อยางนอยที่สุดแนวกันไฟจะตองกวางกวาความ
ยาวของเปลวไฟในแนวราบ (Horizontal Flame Length) หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณากําหนด
ขนาดความกวางของแนวกันไฟ และขอควรคะนึงอื่นๆ ในการทําแนวกันไฟ มีดังนี้
1) แนวกันไฟในพื้นที่ลาดชัด ตองกวางกวาแนวกันไฟในพื้นที่ราบ
2) ถาปริมาณและความหนาของชั้นเชื้อเพลิงยิ่งมาก แนวกันไฟก็ตอง
ยิ่งมาก
3) พื้นที่เชื้อเพลิงเปนหญาหรือมีเชื้อเพลิงอื่นที่จะกอใหเกิดลูกไฟปลิว
ไปไดไกล แนวกันไฟยิ่งตองทํากวาง
4) ในพื้นที่โลง มีลมแรง แนวกันไฟจะตองทํากวางมาก เพื่อปองกัน
การปลิวของลูกไฟ และการพาความรอน (Convection) โดยลมขามแนวกันไฟ
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5) การทําแนวกันไฟในที่ลาดชัน จะตองขุดรองตลอดขอบแนวกันไฟ
ดานลาง เพื่อใชดักไมใหเชื้อเพลิงจําพวกขอนไมติดไฟที่กลิ้งลงมาตามความลาดชัน สามารถกลิ้ง
ผานแนวกันไฟไปได
6) หากสภาพภูมิประเทศอํานวย ใหทําแนวกันไฟใหตรงที่สุดเทาที่จะ
ทําได เพื่อใหความยาวของแนวกันไฟสั้นที่สุด ทั้งนี้ เพื่อประหยุดเวลาและงบประมาณ ทั้งการทํา
และดูแลรักษา
7) จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของแนวกันไฟจะตองชนกับแนวใดๆ ที่ทํา
หนาที่เปนแนวกันไฟดวยเชนกัน เชน เริ่มตนทําแนวกันไฟจากขอบถนน โดยใหแนวกันไฟตั้งฉาก
กับแนวถนน และไปสิ้นสุดแนวกันไฟที่ริมหวย ในลักษณะเชนนี้ที่ไหมเขามาหาแนวกันไฟจะไม
สามารถไหมออมแนวทางซายหรือขวาได เนื่องจากติดแนวถนนและแนวหวย
8) หากตองการใชแนวกันไฟเปนทางตรวจการณแ ละสงกําลังทาง
รถยนตหรือจักรยานยนต จะตองทํารองระบายน้ํา เพื่อปองกันการกัดเซาะหนาดินจนเปนรองลึก
9) เชื้อเพลิงที่กําจัดออกจากแนวกันไฟ อาจจะนํามารวมกองเปนแนว
ตรงกลางแนวกันไฟแลวเผาทิ้งหรือนําออกไปทิ้งที่อื่น กรณีที่ตองทิ้งเชื้อเพลิงเอาไวในพื้นที่จะตอง
ไมทิ้งเชื้อเพลิงไวที่ขอบแนวกันไฟทางดานที่คาดวาไฟจะลามเขามา มิเชนนั้นเมื่อไฟลามเขามา
ใกลขอบแนวดังกลาวซึ่งมีเชื้อเพลิงอยูเปนจํานวนมาก จะทําใหไฟเพิ่มความรุนแรงขึ้นกวาเดิมจน
สามารถลุกลามขามแนวกันไฟไปได
5.2.2.4 การซอมบํารุงแนวกันไฟ
แนวกันไฟที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว จะสามารถอํานวยประโยชนและทํา
หน า ที่ ไ ด อ ย า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ ต อ งมีก ารตรวจตราและบํ ารุง รัก ษาซอ มแซมใหอ ยูใ นสภาพ
สมบูรณพรอมใชงานไดอยูเสมอ ดังนี้
1) หมั่นตรวจตรา กวาดเก็บและกําจัดเชื้อเพลิงจําพวกใบไมกิ่งไมแหง
และหญาที่ตกลงมาทับถมอยูบนพื้นแนวกันไฟชั้นใน ขณะเดียวกันตองคอยกําจัดไมพุมและไม
พื้นลางที่งอกขึ้นใหมบนแนวกันไฟชั้นนอกอยูเสมอ
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2) ระวังไมใหมีไมลมพาดขวางแนวกันไฟ เพราะเมื่อเกิดไฟไหม ไฟ
จะลามผานไมลมนี้ แลวขามแนวกันไฟไปได
3) ตรวจตรา ซอมแซม รองระบายน้ําของแนวกันไฟที่อยูบนที่ลาดชัน
และแนวกันไฟที่ใชเปนทางตรวจการณ เพื่อปองกันการกัดชะพังทลายของดินจนเปนรองลึกบน
แนวกันไฟ
5.2.2.5 ประสิทธิภาพของแนวกันไฟ
แนวกั น ไฟที่ ทํ า ขึ้ น ล ว งหน า เพื่ อ ป อ งกั น ไฟป า นั้ น ถึ ง แม จ ะทํ า อย า ง
ถูกตองตามหลักวิชาการ และมีการซอมบํารุงดูแลรักษาเปนอยางดีแลวก็ตาม แตประสิทธิภาพของ
แนวกันไฟจะมีมากหรือนอย ยังขึ้นอยูกับเงื่อนไขของสถานการณในขณะนั้นๆ ดวย คือ
1) ถาไฟเกิดไหมใกลแนวกันไฟแลวลุกลามเขาหาแนวกันไฟ แนวกันไฟ
จะมีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งไฟปามาก ทั้งนี้เนื่องจากไฟปาเพิ่งเกิดมีขนาดเล็กและอัตราการ
ลุกลามยังชาอยู
2) หากไฟเกิ ด ห า งแนวกั น ไฟมาก และพั ฒ นาเป น ไฟขนาดใหญ
ลุกลามรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีลูกไฟปลิว แนวกันไฟนั้นก็จะมีประสิทธิภาพนอยลงใน
การหยุดยั้งไฟ
3) หากทิศ ทางของแนวหัว ไฟที่พุง เขา สูแ นวกัน ไฟ ทํา มุม ฉากกับ
แนวกันไฟ แนวกันไฟจะมีประสิทธิภาพนอย เนื่องจากหัวไฟจะชนและขามแนวกันไฟตรงจุดที่มี
ระยะทางแคบที่สุด โอกาสที่ไฟจะขามแนวจึงมีสูง แตถาทิศทางของแนวหัวไฟทํามุมเอียงไปจาก
มุมฉากมากเทาไร แนวกันไฟจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น เนื่องจากหัวไฟจะตองขาม
แนวกันไฟในมุมเฉียง ซึ่งระยะทางในการขามแนวกันไฟจะยาวขึ้น
5.2.3 การทําแนวเขตปา
แนวเขตปา หมายถึง แนวแสดงอาณาเขตของปาที่กําหนดโดยหลักเขตลอมรอบ
พื้นที่ปา ปกติหลักเขตจะมีขอความเกี่ยวกับจุดที่หลักเขตตั้งอยูและอาจมีระบุเสนละติจูดและ
ลองติจูดเอาไวดวย อยางไรก็ดี เมื่อลากเสนแนวเขตจากหลักเขตทุกหลักแลวจะไดพื้นที่ของปาไม
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การทําแนวเขตปา ตองอาศัยแผนที่ปานั้นๆ ที่มีเสนละติจูดและลองติจูด ทิศ ระดับ
ความสูงจากระดับน้ําทะเล (เสน Contour) แผนที่เลือกจุดตั้งเสาหลักเขต ซึ่งโดยทั่วไปมักจะใช
มุมมองพื้นที่ ใชกลองสํารวจแผนที่ สองจุดตั้งหลักเขตตอๆ ไปตามมุมที่ปรากฏในแผนที่ หรือ
กําหนดระยะทางไวตามมาตราสวนของแผนที่นั้นๆ ลากเสนตอกันระหวางหลักเขต จะไดแนวเขต
ปาที่ตองการ
แนวเขตปาหลายๆ แหงปลูกตนไมที่แตกตางจากไมพื้นเมืองแทนหลักเขต ทําให
ไมตองเปลี่ยนหลักเขตปาบอยๆ แตตองระมัดระวังการลักลอบตัดไม ทําใหขาดแนวเขตอยางไรก็ดี
บางกรณีอะไรไมปลูกตามแนวเขตของพื้นที่ปา มักมีปญหาในระหวางการทําไมออก
5.2.4 การปลูกหญาแฝก
หญาแฝกเปนพืชตระกูลหญาที่พบทั่วไปตามภาคตางๆ ของประเทศ สามารถ
เจริญเติบโตไดดีในดินเกือบทุกชนิด ทนตอสภาพความแหงแลง ความเปยกแฉะและสภาพน้ําทวม
ขังไดดี หญาแฝกเปนหญาพระราชดําริที่ใชในการปองกันการพังทลายของดิน ปรับปรุงสภาพ
พื้น ที่เ สื่ อมโทรม หญา แฝกมีห ลายพัน ธุ เชน พัน ธุแ มลานอย พั น ธุศรี ลัง กา พัน ธุอิน เดี ย พั น ธุ
แมฮองสอน พันธุเชียงใหม พันธุสุราษฎรธานี แตละพันธุมีลักษณะการเจริญเติบโตคลายคลึงกัน
รากลึก โตเร็ว สามารถขึ้นไดแมฤดูแลง เพราะหญาแฝกมีระบบรากลึกใบแคบ ที่สําคัญก็คือ
หญาแฝกมีรากเปนกระจุกเหมือนฟองน้ําสามารถดูซับน้ําไดดีมาก ถานํามาปลูกเปนแถวจะชวยใน
การดักตะกอนดินและปองกันการพังทลายของดินไดดี จึงมักปลูกในที่ที่ดินมีโอกาสพังทลายงาย
เชน พื้นที่เกษตรกรรม ริมฝงน้ํา ขอบบอน้ําหรือสระน้ําและขางถนน
การปลูกที่นิยมมากคือ กลาหญาที่เพาะชําจากรากตนแม โดยนํารากบางสวนมาชํา
ในถุงชําที่มีดินและปุย ตัดยอดและรากฝอยออก ชําไวประมาณหนึ่งเดือนโดยทําการรดน้ําทุกวัน
เมื่อครบกําหนดแลว กลาสามารถตั้งตัวได นําไปปลูกที่ที่ไดเตรียมไว โดยตองปลูกเปนแนวระดับ
ใหชิดกันพอประมาณ(15 เซนติเมตร) เมื่อโตเต็มที่ประมาณ 8 เดือน ตัดไปใชเพื่อการจักสานหรือ
เชื้อเพลิง
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รูปแบบการปลูกหญาแฝก
1. ปลูกในพื้นที่ปาที่ลอแหลมตอการกัดชะการพังทลายของดินเพื่อใชในการ
ปองกันการพังทลายของดิน และใชในการดักตะกอนมีหลายรูปแบบ
1.1 การปลูกหญาแฝกขวางแนวลาดชันเพื่อปองกันการกัดชะการพังทลาย
ของดิ น และใช ก รองตะกอนดิ น นํ า หญ า แฝกที่ ชํ า ไว ม าปลู ก ขวางแนวความชั น ให เ ป น แถว
ระยะหางระหวางตนประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร ระยะหางขึ้นอยูกับความลาดชัน ของพื้น ที่
ถาความลาดชันมากแถวควรจะถี่ประมาณ 3 – 5 เมตร ถาความลาดชันต่ําแถวควรจะหางระหวาง
ประมาณ 10 - 20 เมตร
1.2 การปลูกหญาแฝกสองขางฝงลําหวยเพื่อใชดักตะกอนดินและใชกรอง
เศษวัช พืช นํ าหญ า แฝกที่ ชํา ไว ม าปลู ก สองฝง ลําห ว ยให เ ป น แถวแบบสลั บ ฟน ปลา ระยะห า ง
ระหวางตนประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ระหวางแถว 30 เซนติเมตร ประมาณ 5 - 10 แถวแลวแต
สภาพพื้นที่
1.3 การปลูกหญาแฝกขวางลําหวยเพื่อชะลอการไหลของน้ําและเพิ่มความ
ชุมชื้นในดิน นําหญาแฝกมาปลูกขวางลําหวยแหง ระยะหางระหวางตน 10 – 15 เซนติเมตร ระยะ
ระหวางแถวขึ้นอยูกับความลาดชันของพื้นที่ จํานวนแถวขึ้นอยูกับความยาวของลําหวย
1.4 การปลูกหญาแฝกเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นทีที่เสื่อมโทรมอันเนื่องมาจาก
การชะลาง พังทลายของดิน (Land-slide) นําหญาแฝกมาปลูกเปนแถวสลับแบบฟนปลา ระยะหาง
ระหวางตน 10- 15 เซนติเมตร ระหวางแถว 30 -50 เซนติเมตร จนเต็มพื้นที่
1.5 การปลู ก หญ าแฝกเพื่ อ ใช เ ป น แนวกั น ชน นํ า หญา แฝกมาปลูก รอบ
พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่แปลงปรับปรุงระบบนิเวศและพื้นที่สวนปาปลูกเพื่อเปนแนวกันชนไมให
ชาวบานบุกรุกพื้นที่
1.6 การปลูกหญาแฝกรวมกับการสรางฝายตนน้ําเพื่อปองกันการกัดชะการ
พังทลายของดิน นําหญาแฝกมาปลูกบนขอบสันฝายตนน้ําดานนอก
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2.

การปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
2.1 การปลูกหญาแฝกตามแนวขั้น บันไดดินเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
และเพื่อเพิ่มความชุมชื้นในดิน นําหญาแฝกมาปลูกตามแนวขอบขั้นบันไดดินควบคูกับวิธีกล
ระยะหางระหวางตนประมาณ 5 – 20 เซนติเมตร ระยะระหวางแถวขึ้นอยูกับจํานวนขั้นบันไดดิน
2.2 การปลูกหญาแฝกขวางแนวความลาดชันเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
และป อ งกั น การชะล า งพั ง ทลายของดิ น นํ า หญา แฝกมาปลู ก เป น แถวขวางแนวความลาดชั น
ระยะหางระหวางตนประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ระยะหางระหวางแถว 5 – 10 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความลาดชันของพื้นที่ ถาความลาดชันสูง ระยะหางระหวางแถวควรจะถี่ขึ้น
2.3 การปลู ก หญ า แฝกตามแนวคู รั บ น้ํ า ขอบเขาเพื่ อ ป อ งกั น การกั ด การ
พังทลายของดินและกรองตะกอนดิน นําหญาแฝกมาปลูกตามแนวคูรับน้ําขอบเขา ระยะหาง
ระหวางตนประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร ความยาวขึ้นอยูกับคูรับน้ําเพื่อปองกันการกัดชะพังทลาย
ของดินและกรองตะกอนดิน
2.4 การปลูกหญาแฝกรอบโคนตนไมเพื่อรักษาความชุมชื้นและเพิ่มธาตุ
อาหารในดิน นําหญาแฝกมาปลูกรอบๆ โคนตนไม จะชวยรักษาความชุมชื้นในดินและเปนการ
เพิ่มธาตุอาหารในดินดวย
3. ปลูกในพื้นที่อื่นๆ ที่ลอแหลมตอการกัดชะการพังทลายของดิน เชน พื้นที่
ในการสรางเขื่อน สรางฝายสรางถนน
3.1 การปลูกหญาแฝกเหนือเขื่อนเพื่อปองกันการกัดชะพังทลายของดิน
และดั ก ตะกอนดิ น การปลู ก หญ า แฝกเป น แปลงเหนื อ เขื่ อ น ระยะห า งระหว า งต น 15 – 20
เซนติเมตร ระหวางแถว 30 – 50 เซนติเมตรจนเต็มพื้นที่
3.2 การปลูกหญาแฝกเหนืออางเก็บน้ําเพื่อปองกันการกัดชะการพังทลาย
ของดินและกรองตะกอนดิน นําหญาแฝกมาปลูกเหนืออางเก็บน้ํา ระยะหางระหวางตน 15 – 20
เซนติเมตร ระหวางแถว 30 – 50 เซนติเมตร จนเต็มพื้นที่
3.3 การปลูกหญาแฝกสองขางไหลถนนเพื่อปองกันการกัดชะการพังทลาย
ของดิน นําหญาแฝกมาปลูกสองขางไหลถนน ระยะระหวางตน 10 – 15 เซนติเมตร ระหวางแถว
30 – 50 เซนติเมตร จนเต็มพื้นที่
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ปจจุบันหญาแฝกนิยมปลูกในปาและธรรมชาติเสื่อมโทรมซึ่งพบอยูทั่วไป
เพื่ อ การเก็ บ ความชุ ม ชื้ น ของดิ น ในป า ไม ใ ห อ ยู ยื น นานนอกเหนื อ จากการป อ งกั น การชะล า ง
พังทลายของดิน ปาที่ปลูกหญาแฝกปองกันการพังทลายของดินและปลูกเพื่อเก็บความชื้นของดิน
จะทําใหปาฟนตัวอยางรวดเร็ว มีความเปนธรรมชาติเร็วขึ้นกวาปาที่ไมไดปลูกหญาแฝก
5.2.5 การกอสรางฝายชะลอความชุมชื้น
ฝายชะลอความชุมชื้น คือ สิ่งกอสรางที่ขวางกั้นทางไหลของน้ํา ซึ่งปกติมักจะกัน
หวยลําธารขนาดเล็กในบริเวณที่เปนตนน้ํา หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง และหางชวงที่มีน้ําไหล
แรง ก็สามารถชะลอการไหลของน้ําชาลง และกักเก็บตะกอนไมใหไหลเทลงไปบริเวณลุมแมน้ํา
ตอนลาง นับเปนวิธีการอนุรักษดินและน้ําไดดีมากวิธีการหนึ่ง
ในสภาวะที่ปาเสื่อมโทรมหรือสภาพธรรมชาติของปานั้นแคระแกน ตนไมมีนอย
และขนาดเล็กดินมักตื้น เมื่อฝนตกลงมาแลวทําใหการเก็บน้ําฝนในดินนอย เกิดการไหลบาหนาผิวดิน
แทบไมเหลือเก็บไวในดิน เมื่อเขาฤดูแลงจะขาดแคลนน้ํา สภาพปาแหงแลงและแคระแกน เปนที่
เชื่อวา เมื่อมีน้ําหลอเลี้ยงในดินแลวตนไมเหลานั้นจะเจริญเติบโตอยางธรรมชาติ กลาวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ ปาประเภทนี้ตองการน้ําเพื่อทําใหดินชุมชื้น
วิธีการที่จะชะลอน้ํามิใหไหลบาหนาผิวดิน หรือไหลตามลําหวยลําธารในฤดูฝน
หมดไป ควรอยางยิ่งที่จะมีการกอสรางฝายกั้นน้ําตามลําหวย เทากับมีอางเก็บน้ําในลําธารขนาด
เล็กเปนระยะๆ ครั้นเมื่อถึงฤดูแลง น้ําเหลานี้จะแทรกซึมลงสูดิน ทําใหดินชุมชื้นตลอดป เพราะมี
ฝายชะลอความชุมชื้นใหน้ํากับตนไม โดยตองกอสรางฝายชะลอความชุมชื้นไปตามระดับความสูง
จากระดับน้ําทะเล ฝายขางบนจะซึมน้ําลงสูดินตอนลางๆ และเปนเชนนี้กับทุกๆ ฝาย ปกติลําหวย
ในปาทั่วไปมักจะคดเคี้ยวเหมือนรูปตัวเอส ทําใหน้ําฝายบนๆ ซึมลงสูพื้นที่ตอนลางอยางทั่วถึง
ฝายชะลอความชุมชื้น (check dam) มีอยู 2 ประเภท คือ ฝายตนน้ําลําธาร สําหรับกักกระแสน้ํา ไว
ใหไหลชาลง และสามารถซึมลงใตผิวดิน เพื่อสรางความชุมชื้นในบริเวณนั้น และอีประเภทหนึ่ง
คือฝายดักตะกอนดิน และทรายไมใหไหลสูแหลงน้ําเบื้องลาง ฝายทั้ง 2 ประเภท คือฝายตนน้ําลําธาร
สําหรับกักกระแสน้ํา ไวใหไหลชาลง และสารมารถซึงลงใตผิวดิน เพื่อสรางความชุมชื้นบริเวณ
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นั้นทําใหคนสามารถดํารงชีพอยูได และอีกประเภทหนึ่งคือฝายดักตะกอนดิน และทรายไมใหไหล
ลงสูแหลงน้ําเบื้องลาง ฝายทั้ง 2 ประเภทสามารถสรางความชุมชื้นและชะลอความชุมชื้น และ
รบกวนวงจรน้ําที่อํานวยประโยชนแกการฟนฟูและการอนุรักษปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่ง
ฝายชะลอความชุมชื้น กระทําได 3 รูปแบบ คือ
1. แบบทองถิ่นเบื้องตน เปนการสรางดวยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู เชน กิ่งไม และ
ทอนไมลมขอนนอนไพร ขนาบดวยกอนหินขนาดตางๆ ในลําหวย ซึ่งการกอสรางแบบงายๆ โดย
กอสรางในบริเวณตอนบนของลําหวยหรือรองน้ํา และเพิ่มความชุมชื้นบริเวณรอบฝายไดเปนอยางดี
วิธีนี้สิ้นเปลืองคาใชจายนอยมาก หรืออาจไมมีคาใชจายเลยนอกจากคาแรงงานเทานั้น
2. แบบเรียงดวยหินคอนขางถาวร กอสรางดวยการเรียงหินเปนผนังกั้นน้ํ า
กอสรางบริเวณตอนกลางและตอนลางของลําหวยหรือรองน้ํา จะสามารถดักตะกอนและกักเก็บน้ํา
ในชวงฤดูแลงไดบางสวน
3. แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนการกอสรางแบบถาวร สวนมากจะดําเนินการ
ในบริเวณตอนปลายของลําหวยหรือรองน้ํา จะสามารถดักตะกอนและกักเก็บน้ําในฤดูแลงไดดี
คากอสรางเฉลี่ยประมาณ 40,000 – 50,000 บาท แลวแตขนาดของลําหวยซึ่งควรมีขนาดความกวาง
ไมเกิน 4 เมตร
ประโยชนของฝายชะลอความชุมชื้น
1. ชวยลดการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ําในลําหวย
ทําใหระยะเวลาการไหลของน้ําเพิ่มมากขึ้น ความชุมชื้นเพิ่มมากขึ้น และแผขยายกระจายความ
ชุมชื้นออกไปเปนวงกวางในพื้นที่สองฝงของลําหวย
2. ชวยกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ําในลําหวยไดดี เป นการชวยยืดอายุ
แหลงน้ําตอนลางใหตื้นเขินชาลงคุณภาพของน้ํามีตะกอนปะปนนอยลง
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3. เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพใหแกพื้นที่ จากการที่ความชุมชื้นเพิ่มมากขึ้น
ความหนาแนนของพันธุพืชก็ยอมเพิ่มมากขึ้น
4. การที่สามารถกักเก็บน้ําไวไดบางสวนนี้ทําใหเกิดเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา
และใชเปนแหลงน้ําเพื่อการบริโภคของมนุษยและสัตวตางๆ ตลอดจนการนําไปใชในการเกษตร
ไดอีกดวย
5. ควบคุมและจัดสภาวะการไหลของน้ําใหสม่ําเสมอ
ขอคํานึงในการสรางฝายชะลอความชุมชื้น
1. ควรสํารวจสภาพพื้นที่ วัสดุ รูปแบบที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ
2. ตองคํานึงถึงความแข็งแรงใหมากพอที่จะไมเกิดการพังทลายเสียหายยาม
ฝนตกหนักและกระแสน้ําไหลแรง
3. ควรกอสรางในพื้นที่ที่ชองลําหวยมีความลาดชันต่ํา เพื่อที่จะไดขนาดฝายที่
ไมเล็กเกินไปสามารถกักเก็บน้ํา ดักตะกอนไดมากพอสมควร สวนบริเวณที่มีความลาดชันสูงก็ควร
สราง Check dam ถี่ขึ้น
4. วัสดุกอสรา งประเภทกิ่ง ไม ทอ นไมที่นํามาใช ควรใชเ ฉพาะไมลมขอน
นอนไพร กอนจะใชกิ่งไมทอนไมจากการริดกิ่ง ถาจําเปนใหใชนอยที่สุด
5. ถาสรางฝายแบบคอกหมูกันดินอัดแนน ควรมีทางระบายน้ําดานขางเพื่อกัน
น้ํากัดชะสันฝายเวลาน้ําหลาก
6. ควรปลูกไมยืนตนยึดดินบนสันฝาย เชน ไครน้ํา หรือไมอื่นๆ ที่สามารถขึ้น
ไดดีในที่ชื้น
7. ควรก อ สร า งฝายหลั ง ฤดู ฝ นหรื อ น้ํ า หลาก และควรบํ า รุ ง รั ก ษา ขุ ด ลอก
ตะกอน ซอมแซมสันฝายและทางระบายน้ําเปนประจําทุกป
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แนวทางที่เหมาะสมในการสรางฝายชะลอความชุมชื้น
กอนดําเนินการสรางควรสํารวจรองน้ําลําหวยในพื้นที่ที่มีปญหาการพังทลาย
ของดินหรือปญหาพื้นที่ขาดความชุมชื้น โดยพิจารณาถึงความลาดชันของรองน้ําและสํารวจหา
ขอมูลปริมาณน้ําไหลในรองน้ํา มาใชประกอบการเลือกตําแหนงสรางฝายชะลอความชุมชื้น ดังนี้
1. พื้นที่ลาดชันสูง กรณีความกวางไมเกิน 2 เมตร ควรสรางฝายผสมใชวัสดุ
ธรรมชาติ เชน ไมทอน หิน ถุงบรรจุดินหรือทราย แตหากความกวางของลําหวยมีมากกวา 2 เมตร
หรือในลําหวยมีน้ํามาก ควรเพิ่มโครงสรางเปนแบบคอกหมู ที่มีโครงสรางหลายระดับ มากหรือ
นอยตามปริมาณของน้ํา
2. พื้นที่ลาดชันปานกลาง ควรสรางแบบคอกหมูหรือแบบทองถิ่น ถาเปนแบบ
คอกหมูใหใชหินเรียงหรือกระสอบทรายผสมซีเมนตขนาบโครงสราง
3. พื้นที่ลาดชันต่ํา กรณีน้ํามากควรสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
5.2.6 การปลูกปาเสริม
การปลูกปาเสริมเปนกระบวนการปลูกไมปาเพื่อฟนฟูปาเสื่อมโทรม ซึ่งมีจํานวน
ตน ไมตอพื้น ที่ น อ ยกว าที่ก ฎหมายและ/หรื อวิ ช าการไดกํ า หนดไว เชน พระราชบัญญั ติปา ไม
กําหนดไววา ปาเสื่อมโทรม คือ ปาที่มีจํานวนตนไมที่มีขนาดตัดฟนนอยกวา 2 ตน/ไร หรือมี
ไมหนุมนอยกวา 50 ตน/ไร เปนตน
การปลูกปาเสริมดําเนินการโดยการวางแผนสํารวจที่วางเปลาที่ไมมีตนไมขึ้นอยู
หรือมีนอยมาก กําหนดพื้นที่นั้นเปนที่ปลูกปาเพิ่ม เจาหนาที่จะกําหนดจุดที่จะปลูกตนไม อาจปลูก
เปนกลุมหรือหางๆ ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะความเสื่อมโทรมของปานั้นๆ สวนพันธุไมที่จะปลูก
มักเปนพันธุไมทองถิ่น เพื่อทําใหเกิดความกลมกลืนเมื่อไมโตเต็มที่
นอกจากปา เสื่ อ มโทรมแล ว การปลู ก ป าเสริ มอาจปลูก บริเ วณที่ต อ งการความ
หลากหลายของชนิดพันธุไม บางกรณีจะปลูกในพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขตหามลาหรือเขตอื่นๆ ที่สัตวปาตองการแตไมมีในปานั้นๆ
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เมืองและชุมชนทั่วๆ ไปมักจะมีแผนการปลูกปาในที่สาธารณะ นอกจากสราง
ความเขียวใหกับบริเวณเมืองและชุมชนแลว ยังปลูกเพื่อควบคุมอุณหภูมิของเมืองและชุมชน หรือ
ปลูกเพื่อตกแตงความสวยงาม การลดมลพิษสิ่งแวดลอมและปองกันแดดลม เปนตน
5.2.7 การทําแผนปาชุมชน
การทําแผนงานจัดการปาชุมชนเพื่อการทําแผนปาชุมชน มีหลักการและวิธีการ
จัดการทรัพยากรปาไม แตแผนปาชุมชนจะมีการเนนบทบาทหนาที่ปาชุมชนในดานผลประโยชน
ของชุมชนมากกวาสาธารณะ ซึ่งชี้ใหเห็นวา แผนปาชุมชนทําขึ้นมาเพื่อปาชุมชนเพื่อชุมชนใช
ประโยชน เชน เปนตนน้ํา ลําธาร ไมใชสอย สัตวปา การพักผอน ฯลฯ ที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ
แผนป า ชุ ม ชนเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ต อ ชุ ม ชนจึ ง ต อ งทํ า แผนอย า งชั ด เจนและปฏิ บั ติ ไ ด ต ามที่ กํ า หนด
เปาหมายไว
วิธีการทําแผนปาชุมชนนั้น ชุมชนตองตั้งเปาประสงคกอนวาตองการอะไรจาก
ปาชุมชน แลวทําการวิเคราะหสถานภาพและศักยภาพของปาชุมชน เพื่อใหทราบถึงปญหาและเหตุ
ของปญหา ตอจากนั้นใหนําปญหาทรัพยากรปาไมดังกลาวมากําหนดวา จะลดปญหาเทาไรหรือ
ขจั ด ป ญ หาให ล ดลงเท า ไร แล ว จึ ง หาทางกํ า จั ด เหตุ ทุ ก เหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น สร า งแผนงานและ
แผนปฏิบัติกําจัดเหตุโดยดําเนินการแบบผสมผสาน ตองกําหนดวงเงินงบประมาณ เครื่องมือ เวลา
และสถานที่ และผูที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินการไดผลผลิตตามเปาประสงค
5.2.8 พืชสมุนไพร
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ไดจากพืช สัตว หรือ
แร ซึ่งยังไมไดผสม ปรุง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ซึ่งสมุนไพรที่ไดจากพืชจะไดจาก สวนตางๆ
ของพืช เชน ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ทั้งนี้รวมทั้งสมุนไพรที่ไดจากสัตวหรือแรดวย ปจจุบัน
สมุนไพรมีความสําคัญในแงสาธารณสุขและเศรษฐกิจ เนื่องจากสมุนไพรของไทยหลายชนิดยัง
ไมไดสกัดสารเคมีที่เปนประโยชนทางยามาใชอยางจริงจังในดานสาธารณสุข ซึ่งถาไดรับการ
พัฒนาวิทยาการดานสาธารณสุขจะทําใหเกิดประโยชนแกมนุษย และสามารถสรางรายไดทาง
บทที่ 5 ขอเสนอแนะการดําเนินงานพัฒนาปาชุมชน

105

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

เศรษฐกิจอีกดวยและสมุนไพรบางชนิดยังเปนที่ตองการของตลาดเปนจํานวนมาก เชน ขมิ้นชัน เรว
เปลานอย เปนตน
 สมุนไพรสามารกจําแนกประเภทตามลักษณะการใชประโยชน ไดดังนี้
1. น้ํามันหอมระเหย เชน น้ํามันตะไครหอม น้ํามันไพล น้ํามันกระวาน
น้ํามันพลู
2. ยารับประทาน เชน ขี้เหล็ก ฟาทะลายโจร คําฝอย ขิง กระเทียม บอระเพ็ด
3. ยาสําหรับใชภายนอก เชน วานหางจระเข เสลดพังพอน กานพลู บัวบก
ตําลึง
4. ผลิตภัณฑเสริมอาหารและเครื่องดื่ม เชน บุก สมแขก หญาหนวดแมว
คําฝอย
5. เครื่องสําอาง เชน อัญชัน วานหางจระเข มะคําดีควาย
6. ผลิตภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช เชน สะเดา ยาสูบ ตะไคร หอม ไพล
 สมุนไพรสามารถจําแนกประเภทตามลักษณะภายนอกของพืช ไดดังนี้
1. ราก คือ สวนหนึ่งที่งอกตอจากลําตนลงไปในดิน เชน กระชาย
2. ลําตน เปนโครงสรางที่สําคัญของพืช ปกติอยูเหนือดินหรืออาจมี
บางสวนอยูใตดิน เชน ขี้เหล็ก แคบาน บอระเพ็ด ตะไคร
3. ใบ เปนสวนประกอบสําคัญของพืชมีหนาที่สังเคราะหแสงผลิตอาหาร
เชน มะกา ฟาทลายโจร กระเพรา มะขามแขก
4. ดอก เปนสวนที่สําคัญในการแพรกระจายพันธุของพืช เชน กานพลู
ชุมเห็ดเทศ พิกุล ลําโพง ดอกคําฝอย
5. ผล คือ สวนที่เกิดจากการผสมของเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียในดอก
เดียวกันหรือคนละดอกก็ได เชน มะเกลือ ดีปลี มะแวงตน กระวาน
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ภาคผนวก ก
กรณีศึกษา : โครงการปาชุมชนโคกปาซี
ตําบลหนองหาง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

ภาคผนวก ก
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กรณีศึกษา : โครงการปาชุมชนโคกปาซี ตําบลหนองหาง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัด
กาฬสินธุ
สภาพปญหา (พ.ศ.2540)
1. มีประชาชนเขาเก็บหาของปามากเกินกําลังการผลิตของปา
2. มีการเก็บหาของปาแบบขาดจิตสํานึกในการอนุรักษรักษาปาไม
3. มีไฟปาเกิดขึ้นทุกปโดยเฉพาะฤดูแลง
การแกไขปญหา
1. อบต. จัดประชุมผูนําชุมชนกับหนวยงานราชการในพื้นที่หาแนวทางแกไขและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบปญหาที่แทจริง
2. จัดอบรมประชาชน สรางจิตสํานึก รูถึงระเบียบกฎหมายและแนวทางที่ประชาชน
สามารถนําไปปฏิบัติได
3. จัดตั้งกลุมอาสาสมัคร อบรมใหความรู พรอมที่จะนําไปปฏิบัติได
4. ผู นํ า ชุ ม ชน และเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ เป น ที่ ป รึ ก ษา ดู แ ลและเป น พี่ เ ลี้ ย งในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร รวมทั้งดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของราชการ (เอกสาร หนังสือ
ระเบียบ กฎหมาย)
5. หนวยงานราชการใหการสนับสนุนงบประมาณเทาที่จําเปน
การดําเนินงานของกลุมอาสาสมัคร
1. แบงงาน ระบุตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน
2. จั ด ประชุ ม สมาชิ ก กลุ ม ร ว มกั บ ชุ ม ชนและส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง กํ า หนด
กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ
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กฎระเบียบ
1. หามตัดไมทําลายปา
2. หามลาสัตวในเขตปาชุมชน
3. หามกอใหเกิดไฟปา
4. ผูไมเปนสมาชิกกลุม (คนนอกพื้นที่ตําบล) จะเขาเก็บหาประโยชนจากปาตองเสีย
คาธรรมเนียมคนละ 10 บาท/ครั้ง
5. ผูละเมิดกฎขอที่ 1 และขอที่ 2 จะถูกปรับตั้งแต 200 บาทขึ้นไปหรือตามสภาพ
ความเสียหายหรือสงดําเนินคดีตามกฎหมาย
6. ผูละเมิดกฎขอที่ 3 จะถูกปรับตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไปหรือตามสภาพความเสียหาย
หรือสงดําเนินคดีตามกฎหมาย
7. การดําเนินการตามขอที่ 5 และขอที่ 6 ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ที ่ป รึ ก ษา (กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น ผู บ ริ ห าร อบต. สภา อบต. หั ว หน า ส ว นราชการในพื้ น ที่ แ ละ
ผูเกี่ยวของ พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้ง)
8. ผู ล ะเมิ ด กฎข อ ที่ 4 ถ า มี ก ารตรวจพบต อ งจ า ยค า ธรรมเนี ย ม 10 บาท และปรั บ
10 บาท รวมเปนเงิน 20 บาท
การจัดสรรงบประมาณ
คาธรรมเนียม แบงเปน 3 สวน
1. เปนคาตอบแทนใหกับสมาชิกผูปฏิบัติงาน 50%
2. เปนงบประมาณในการบริหารจัดการ 20%
3. กองทุนปาชุมชน 30% สําหรับใชในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม เชน การปลูกปา
การจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึก และรวมงานสาธารณประโยชน รวมถึงคาใชจายที่จําเปนของกลุม
เชน รับรองผูมาตรวจเยี่ยม การศึกษาดูงาน
กําหนดการประชุม
เนื่องจากกลุมจะตองมีการวางแผน การดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานให
ประชาชนไดรับทราบ ดังนั้นจึงกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง
ภาคผนวก ก
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ผลการดําเนินงาน
1. สภาพปามีความอุดมสมบูรณมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน
- ตนไม มีขนาดโตขึ้น ความหนาแนนมากขึ้น
- สัตวปาเริ่มมีมากขึ้น นกชนิดตางๆ ที่หายไปเริ่มกลับคืนมาบางแลว
- สัตวอาหาร เชน กบ เขียด และปลา (ชนิดที่มีเฉพาะพื้นที่ปาภูเขา) จะมากขึ้น
และขยายออกไปในพื้นที่รอบๆ ปา
- ปริมาณของเห็ด พืชผัก และผลผลิตจากปามีปริมาณมากขึ้น
2. ประชาชนมีแหลงพักผอนออกกําลังกาย (วิ่งหรือถีบจักรยานตามเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ)
3. เปนแหลงศึกษาดานทรัพยากรปาไม สมุนไพร และระบบนิเวศ
4. สรางชื่อเสียงและเกียรติคุณ ความภาคภูมิใจ ใหกับคนในพื้นที่
- เปนที่ศึกษาดูงานของกลุมองคกรตางๆ ในดานการจัดการอนุรักษ
- ป พ.ศ. 2545 ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ ปาพื้นบานอาหารดีเดน จากกรมปาไม
- ป พ.ศ. 2546 ไดรับธงพระราชทาน “ธงพิทักษปาเพื่อรักษาชีวิต”
5. สรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่
6. ไดรับงบประมาณ จัดทําโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานปาชุมชนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
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คูมือการปฏิบัติการจัดทําโครงการปาชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
และเขตปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัตใิ นการจัดทําโครงการปาชุมชนในเขตพื้นทีป่ าสงวนแหงชาติและ
เขตพื้นทีป่ าตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
กฎหมายที่ใชอางอิง
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
1. มาตรา 17 (วาดวยการทําไมหวงหาม) บทบัญญัติในสวนนี้มิใหใชบังคับในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) พนักงานเจาหนาที่จัดทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปาการคนควาหรือ
ทดลองในทางวิชาการ
(2) การเก็บหาเศษไมปลายไมตายแหงที่ลมขอนนอนไพรอันมีลักษณะเปนไมฟน
ซึ่งมิใชไมสักหรือไมหวงหามประเภท ข.ไปสําหรับใชสอยในบานเรือนแหงตนหรือประกอบกิจ
ของตน
2. มาตรา 32 (วาดวยของปาหวงหาม) บทบัญญัติในสวนนี้มิใหใชบังคับในกรณีที่
พนักงานเจาหนาที่จัดทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควา หรือการทดลองในทาง
วิชาการ
(3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ลงวันที่ 1 กันยายน 2525 ขอ 2 (35)
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รายละเอียดในการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการขอจัดทําโครงการปาชุมชนในเขตปา
ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําคําขอจัดทําโครงการปาชุมชน
ผูปฏิบัติ
- ปาไมอําเภอ กํานัน หรือ ผูใหญบาน ในทองที่
วิธีปฏิบัติ
- ปาไมอําเภอประชาสัมพันธการสงเสริมโครงการปาชุมชนในพื้นที่
รับผิดชอบเมื่อหมูบานใดสนใจที่จะจัดทําโครงการปาชุมชนใหจัด
ใหมีการรองขอ โดยใหสมาชิกชุมชนที่มีภูมิลําเนาอยูในชุมชนนั้น
อายุตั้งแต 18 ปบริบูรณขึ้นไปเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกชุมชน
นั้นรองขอ โดยจัดทําเปนหนังสือพรอมรายชื่อยื่นใหกํานัน หรือ
ผูใหญบาน ในพื้นที่
- กํานัน หรือ ผูใหญบาน กรอกรายละเอียดตามแบบ ปชช.1
ขั้นตอนตอไป - ยื่นคําขอตออําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่
ขั้นตอนที่ 2 นายอําเภอ หรือ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอรับคําขอ
ผูปฏิบัติ
- นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ, ปาไมอําเภอ
วิธีปฏิบัติ
- ตรวจเอกสารคําขอในแบบ ปชช.1
- รวบรวมเอกสารใหครบถวน
ขั้นตอนตอไป - จัดสงคําขอพรอมเอกสารไปยังจังหวัด
ขั้นตอนที่ 3 จังหวัดรับคําขอ
ผูปฏิบัติ
- ผูวาราชการจังหวัด, ปาไมจังหวัด
วิธีปฏิบัติ
- จั ง หวัด เมื่อรั บ คํา ขอพรอ มเอกสารแล ว สั่ งการใหปา ไม จั ง หวั ด
จัดสงเจาหนาที่ ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไปจํานวน 2 คนและสําเนาคําขอ
พรอมเอกสารใหปาไมเขตทราบ

ภาคผนวก ข

113

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

- ปาไมเขตเมื่อไดรับสําเนาคําขอพรอมเอกสารใหจัดสงเจาหนาที่
ระดับ 5 ขึ้นไป อยางนอย 1 คน เขารวมตรวจสอบพื้นที่ตามคําขอ
ขั้นตอนตอไป - การตรวจสอบพื้นที่ตามคําขอ
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบพื้นที่ตามคําขอ
ผูปฏิบัติ
- เจาหนาที่สํานักงานปาไมจังหวัดและปาไมเขตที่ไดรับการแตงตั้ง
ในขั้นตอนที่ 3, กํานัน หรือ ผูใหญบาน
วิธีปฏิบัติ
- เจาหนาที่ประสานงานกับกํานัน หรือ ผูใหญบานที่ยื่นคําขอใหนัด
วันที่จะดําเนินการตรวจสอบใหกํานันหรือผูใหญบานที่ยื่นคําขอ
นําตรวจพื้นที่
- เจาหนาที่จัดทํารายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามแบบ ปชช. 2
ขั้นตอนตอไป - การจัดทําโครงการปาชุมชน (ปชช.3)
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทําโครงการปาชุมชน (ปชช.3)
ผูปฏิบัติ
- กํานัน หรือ ผูใหญบาน รวมกับชุมชน
วิธีปฏิบัติ
- กํานัน หรือ ผูใหญบาน รวมกับตัวแทนชุมชนจัดทํารางโครงการ
ปาชุมชน ตามแบบ ปชช.3
- เจาหนาที่จากสํ านั ก งานปา ไมจั งหวัดและปาไมเ ขตแนะนําการ
จัดทําโครงการปาชุมชน
- เมื่ อ จั ด ทํ า ร า งโครงการป า ชุ ม ชนเรี ย บร อ ยแล ว ให กํ า นั น หรื อ
ผูใหญบาน นํารางโครงการปาชุมชนใหองคการบริหารสวนตําบล
ในพื้นที่ทราบ หากมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตามราง
โครงการปาชุมชน ใหนําความเห็นประกอบการพิจารณาดวย
- เจ า หน า ที่ จ ากสํ า นั ก งานป า ไม จั ง หวั ด และป า ไม เ ขตรวบรวม
โครงการและรายงานการสํารวจสงจังหวัด
ขั้นตอนตอไป - สงรายงานการตรวจสอบพื้นที่และโครงการปาชุมชนใหจังหวัด
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ขั้นตอนที่ 6 จังหวัดรับรายงานการตรวจสอบพื้นที่และโครงการปาชุมชน
ผูปฏิบัติ
- ผูวาราชการจังหวัด, ปาไมจังหวัด
วิธีปฏิบัติ
- จังหวัดรับรายงานการตรวจสอบพื้นที่และโครงการปาชุมชน
- รวบรวมคําขอ รายงานการตรวจสอบพื้นที่และโครงการปาชุมชน
และเอกสารอื่นๆ ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา สงกรม
ปา ไม พ ร อ มทั้ ง เสนอรายชื่ อ เจ า หน า ที่ ป า ไม ที่ จ ะเข า ดํ า เนิ น การ
รวมกับกํานัน หรือ ผูใหญบาน
ขั้นตอนตอไป - การพิจารณาของกรมปาไม
ขั้นตอนที่ 7 การพิจารณาของกรมปาไม
ผูปฏิบัติ
- อธิบดีกรมปาไม, สํานักสงเสริมการปลูกปา โดยสวนปาชุมชน
วิธีปฏิบัติ
- สํานักสงเสริมการปลูกปา โดยสวนปาชุมชน ไดรับเอกสารตางๆ
พิจารณาเสนออธิบดีกรมปาไม
- อธิบ ดี ก รมปา ไมพิจ ารณาหากเห็น สมควรใหจั ด ทํา โครงการ
ปาชุมชนจะอนุมัติใหดําเนินการตามโครงการปาชุมชน และแตงตั้ง
เจาหนาที่ปาไมเขารวมดําเนินการตามโครงการปาชุมชน
- อธิบดีกรมปาไมพิจารณาไมเห็นสมควรใหจัดทําโครงการปาชุมชน
ถือเปนขอยุติ
ขั้นตอนตอไป - กรมปาไมสงเรื่องใหจังหวัด
ขั้นตอนที่ 8 จังหวัดรับเรื่องแจงผลการพิจารณาของกรมปาไม
ผูปฏิบัติ
- ผูวาราชการจังหวัด, ปาไมจังหวัด
วิธีปฏิบัติ
- จังหวัดเมื่อไดรับผลการพิจารณาของกรมปาไม
- กรณีที่กรมปาไมไมอนุมัติ ใหแจงอําเภอหรือกิ่งอําเภอเพื่อแจงให
ผูขอทราบและแจงปาไมเขตทราบ
- กรณีอนุมัติใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 9 ตอไป
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ขั้นตอนที่ 9 แจงใหผูขอจัดทําโครงการปาชุมชนทราบ
ผูปฏิบัติ
- ผูวาราชการจังหวัด, ปาไมจังหวัด
วิธีปฏิบัติ
- เมื่อผูวาราชการจังหวัด ไดรับแจงจากกรมปาไมอนุมัติใหจัดทํา
โครงการปาชุมชนได
- จัดสงเรื่องราว หนังสือสั่งการของอธิบดีกรมปาไมและโครงการที่
ได รั บ อนุ มั ติ แล ว ให อํ า เภอหรื อ กิ่ ง อํ า เภอเพื่ อ แจ ง กํ า นั น หรื อ
ผูใหญบาน และสําเนาใหปาไมเขตทราบ
ขั้นตอนตอไป - การหมายแนวเขต หรือ จัดทําปายโครงการปาชุมชน
ขั้นตอนที่ 10 การหมายแนวเขต หรือ จัดทําปายโครงการปาชุมชน
ผูปฏิบัติ
- กํานัน หรือ ผูใหญบาน คณะกรรมการปาชุมชนประจําโครงการ
ปาชุมชน
วิธีปฏิบัติ
- กํานัน หรือ ผูใหญบาน อาจแตงตั้งคณะกรรมการโครงการปาชุมชน
ขึ้นมาดําเนินการตามโครงการปาชุมชนได
- จัดทําหมายแนวเขต ปาย เพื่อใหทราบแนวเขตโครงการปาชุมชน
ขั้นตอนตอไป - อาจกําหนดกติกาและกฎเกณฑได
ขั้นตอนที่ 11 การกําหนดกติกาและกฎเกณฑในการคุมครอง ดูแลรักษาและการใชประโยชนใน
พื้นที่โครงการปาชุมชน
ผูปฏิบัติ
- กํานัน หรือ ผูใหญบาน, คณะกรรมการปาชุมชน
วิธีปฏิบัติ
- กํานัน หรือ ผูใหญบาน โดยความเห็นชอบของชุมชนจะกําหนด
กติกาและกฎเกณฑในการคุมครองดูแล บํารุงรักษา และการใช
ประโยชน จ ากป า ได แต ทั้ ง นี้ ต อ งไม ขั ด กั บ กฎหมาย ที่ มี อ ยู ใ น
ปจจุบัน
ขั้นตอนตอไป - การปลูกและบํารุงรักษาปาชุมชน
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ขั้นตอนที่ 12 การปลูกและบํารุงรักษาปาชุมชน
ผูปฏิบัติ
- กํานัน หรือ ผูใหญบาน ประชาชน เจาหนาที่ปาไม
วิธีปฏิบัติ
- กํานัน หรือ ผูใหญบาน ขอใหประชาชนเขารวมดําเนินการตาม
โครงการที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมปาไมแลวในการปลูก และ
บํารุงรักษาปาชุมชนได
- เจาหนาที่กรมปาไมแนะนํา สนับสนุนใหเปนไปตามโครงการ
ปาชุมชนที่ไดรับการอนุมัติแลว
ขั้นตอนตอไป - การติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการดํ า เนิ น การตาม
โครงการปาชุมชน
ขั้นตอนที่ 13 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตามโครงการปาชุมชน
ผูปฏิบัติ
- เกษตรและสหกรณ จั ง หวั ด , ป า ไม อํ า เภอ, เจ า หน า ที่ ป า ไม ,
สํานักงานปาไมเขต
วิธีปฏิบัติ
- เกษตรและสหกรณจังหวัดเมื่อไดรับโครงการปาชุมชนที่กรมปา
ไมอนุมัติแลวใหจัดเจาหนาที่ประสานงานกับปาไมเขตและอําเภอ
หรือกิ่งอําเภอทองที่ที่โครงการปาชุมชนตั้งอยูรวมกันติดตามผล
การดําเนินงานและจัดทํารายงานผลสงใหจังหวัดทราบอยางนอย
ปละครั้งตาม แบบ ปชช.4
- จังหวัดเมื่อไดรับรายงานผลการดําเนินงานแลวใหพิจารณาพรอม
ขอเสนอแนะ สงกรมปาไมเพื่อทราบและพิจารณาตอไป
ขั้นตอนตอไป - การพิจารณาของกรมปาไม
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ขั้นตอนที่ 14 การพิจารณาของกรมปาไม
ผูปฏิบัติ
- อธิบดีกรมปาไม สํานักสงเสริมการปลูกปา, โดยสวนปาชุมชนวิธี
ปฏิบัติ
- สํานักสงเสริมการปลูกปา โดยสวนปาชุมชนไดรับรายงานแลว
พิจารณาเสนออธิบดีกรมปาไม
- อธิ บ ดี ก รมป า ไม พิ จ ารณาหากเห็น ว า การดํ า เนิ น การก อให เ กิ ด
ความเสียหายแกปาชุมชนจะสั่งใหยุติโครงการปาชุมชนและแจง
ใหจังหวัด เพื่อแจงใหอําเภอหรือกิ่งอําเภอแจงกํานัน /ผูใหญบาน
ทราบพรอมสําเนาสงใหปาไมเขตทราบ
ขั้นตอนที่ 15 การขออนุมัติโครงการปาชุมชนเมื่อโครงการเดิมสิ้นสุดลง
ผูปฏิบัติ
- กํานัน หรือ ผูใหญบาน
วิธีปฏิบัติ - กอ นโครงการปา ชุม ชนที่ไ ดรับ อนุมัติแ ลว สิ้น สุด ลง 6 เดือ น
ถาชุมชนประสงคจะจัดทําโครงการปาชุมชนตอเนื่องใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่ 1- 12.
หนาที่และสิทธิที่ไดรับจากโครงการปาชุมชน
โครงการปาชุมชนที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมปาไมแลว กํานัน หรือ ผูใหญบาน ซึ่ง
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติปาไม
พ.ศ. 2484 และประชาชนในพื้นที่จะมีหนาที่และสิทธิดังตอไปนี้
โครงการปาชุมชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
1. กํานัน หรือ ผูใหญบานเปนพนักงาน เจาหนาที่จะตองดําเนินการตามกิจกรรมที่
ไดรับอนุมัติตามโครงการปาชุมชนเพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลรักษาหรือบํารุงปาสงวน
แหงชาติ ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
2. ในกรณีมีความจําเปนจะตองใชไมหรือของปาใหดําเนินการตามมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,106 (2528) วาดวยการทําไม
ในเขตปาสงวนแหงชาติ ขอ 3 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2529 ขอ 20 กฎกระทรวงฉบับที่ 1,107 (2528) วาดวย การเก็บหาของปาภายในเขตปาสงวน
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แหงชาติ ขอ 2 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตเก็บหาของปาภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2529 ขอ 17
โครงการปาชุมชนในเขตปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
1. กํานัน หรือ ผูใหญบาน เปนพนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินการตามกิจกรรมที่
ไดรับอนุมัติตามโครงการปาชุมชน เพื่อประโยชนในการคุมครองดูแลรักษาปา
2. ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองใชประโยชนจากไมหรือของปาใหดําเนินการตาม
มาตรา 17, 25, 32 แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 และประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ลงวันที่ 22 มกราคม 2531 ขอ 3
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แนวทางการดําเนินงาน
จัดตั้งปาชุมชน ป พ.ศ. 2549
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริ มใหชุมชนในชนบทมีสวนรวมกับรัฐในการอนุรักษ การฟนฟู และ
พัฒนาปาไม
2. เพื่ อพั ฒนาและสนับสนุนศั กยภาพขององคกรชุมชนใหมีความสามารถในการ
จัดการปาในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางชุมชน องคกรเอกชน และ
หนวยงานของรัฐ
พื้นที่ดําเนินการ
1. ไมอยูในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา
2. ที่ดินของรัฐ ที่ไดรับการอนุญาตจากหนวยงานที่ดูแลรักษาพื้นที่นั้นใหชุมชนจัดทํา
โครงการปาชุมชน
การดําเนินงาน
1. ประชาสัมพันธใหราษฎรจัดทําโครงการปาชุมชนสําหรับเปนหมูบานเปาหมาย
ประจําปตามจํานวนหมูบานที่กรมปาไมกําหนดในแผนการปฏิบัติงานประจําปเสนอกรมปาไม
พิจารณา
2. หากมีความพรอมจะดําเนินการหมูบานเปาหมายประจําปเพิ่มเติมจากที่กรมปาไม
กําหนดจํานวนไวตามขอ 1 ใหสงโครงการปาชุมชนเสนอกรมปาไมพิจารณาเพิ่มเติม หรือเพื่อ
ดําเนินการในปตอไป
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การดําเนินการจัดทําโครงการปาชุมชน
1. จัดทําคําขอจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.1)
ราษฎรในหมูบานใดที่ประสงคจะขอจัดตั้งปาชุมชนในทองที่นั้น ใหบุคคลซึ่งมีอายุ
ตั้งแตสิบแปดปบริบูรณขึ้นไปผูที่มีภูมิลําเนาอยูในทองที่นั้นและอยูในสภาพที่สามารถเขาไปดูแล
รักษาปาที่จะขอจัดตั้งเปนปาชุมชนไดจํานวนตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปรวมลงชื่อในหนังสือรองขอ
จัดทําโครงการปาชุมชน ยื่นตอกํานันหรือผูใหญบาน และใหกํานันหรือผูใหญบานจัดทําคําขอ
อนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน ตามแบบ ปชช.1 ที่แนบ ยื่นตอสํานักงานปาไมสาขาจังหวัด
พรอมหนังสือรองขอจัดทําโครงการปาชุมชนของราษฎรและเอกสารที่เกี่ยวของ หากปาดังกลาวมี
ราษฎรมากกวา 1 หมูบานประสงครวมจัดการ ใหกํานันเปนผูยื่นคําขออนุญาตจัดทําโครงการ
ปาชุมชน
2. การตรวจสอบพื้นที่ตามคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.2)
เมื่อสํานักงานปาไมสาขาจังหวัดรับคําขออนุญาตฯ แลว ใหตรวจสอบรายละเอียดที่
ระบุในคําขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวของ และสั่งการเจาหนาที่ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป อยางนอย 2 คน
ดําเนินการตรวจสอบสภาพปาโดยการนําตรวจของกํานัน/ผูใหญบานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
กํานัน/ผูใหญบาน แลวใหเจาหนาที่ดังกลาวจัดทํารายงานการตรวจสอบสภาพปาที่ขออนุญาต
จัดทําโครงการปาชุมชน ตามแบบ ปชช.2 ที่แนบ พรอมเสนอความเห็นวาสภาพพื้นที่ตามคําขอ
อนุญาตฯ ควรจัดตั้งเปนปาชุมชนหรือไม หากมีความเห็นวาไมสมควรจัดตั้งเปนปาชุมชน ให
สํานักงานปาไมสาขาจังหวัดมีหนังสือแจงผูยื่นคําขอทราบพรอมแสดงเหตุผลประกอบ
3. การเสนอโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.3)
เมื่ อ รายงานการตรวจสอบสภาพป า ปรากฏความเห็ น ว า สภาพพื้ น ที่ ต ามคํ า ขอ
อนุญาตฯ ควรจัดตั้งเปนปาชุมชน ใหสํานักงานปาไมสาขาจังหวัดสั่งการใหเจาหนาที่ไปแนะนํา
กํานัน/ผูใหญบานและตัวแทนราษฎรที่รองขอจัดทําโครงการปาชุมชนใหรวมกันรางโครงการ
ปาชุมชน เมื่อจัดทํารางโครงการปาชุมชนแลวใหกํานัน/ผูใหญบานนํารางโครงการปาชุมชนเสนอ
ผานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหง
ทองที่นั้นพิจารณาใหความเห็นตามลําดับ โดยฝายจัดการปาไม ตรวจสอบความเปนไปไดของ
โครงการพรอมเสนอชื่อเจาหนาที่ของกรมปาไมที่จะดําเนินการรวมกับกํานัน/ผูใหญบาน จากนั้น
ภาคผนวก ข
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มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

สํานักงานปาไมสาขาจังหวัดเสนอโครงการปาชุมชนพรอมชื่อเจาหนาที่รวมดําเนินการใหกรมปาไม
พิจารณาอนุมัติและสงสําเนาดังกลาวเรียนผูวาราชการจังหวัดทราบเปนการประสานงาน
4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ ปชช. 4)
เมื่ อ กรมป า ไม อ นุ มั ติ โ ครงการป า ชุ ม ชนแล ว ให แ จ ง ให จั ง หวั ด ทราบ และจั ด
เจาหนาที่ติดตาม ใหคําแนะนําแกชุมชน และรายงานผลการปฏิบัติงานใหสํานักงานปาไมสาขา
จังหวัดทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง สํานักงานปาไมสาขาจังหวัดเมื่อไดรับรายงานแลวพิจารณา
แสดงขอคิดเห็นสงกรมปาไมเพื่อทราบและพิจารณาตอไป
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แผนภาพขัน้ ตอนการจัดทําโครงการปาชุมชน ป พ.ศ. 2549
เจาหนาที่ของกรมปาไม
ประชาสัมพันธชุมชนในหมูบาน

ชุมชน
ทําหนังสือรองขอจัดทําโครงการ

สํานักงานปาไมสาขาจังหวัด
แจงชุมชนดําเนินงานตามโครงการ
และติดตาม แนะนํารายงานผล
การปฏิบัติ ปละ 1 ครั้ง

กํานัน/ผูใหญบาน
ยื่นคําขออนุญาตจัดทําโครงการ

กรมปาไม
อนุมัติโครงการและสั่งเจาหนาที่
ของกรมปาไมรวมดําเนินการ

สํานักงานปาไมสาขาจังหวัด
เสนอโครงการ
พรอมชื่อเจาหนาที่รวมดําเนินการ
แกกรมปาไมเพื่ออนุมัติ

ฝายจัดการปาไม (สนง.ปาไมสาขา)
ตรวจสอบความเปนไปไดของ
โครงการพรอมเสนอชื่อเจาหนาที่
รวมดําเนินการ

ปชช. 1

ปชช. 4

สงสําเนาโครงการ
และแจงผลการอนุมัติ
โครงการ ใหจังหวัด
ทราบ

สํานักงานปาไมสาขาจังหวัด
ตรวจสอบเอกสารและสั่งให
เจาหนาที่ตรวจสอบพื้นที่

ชุมชน
จัดทําโครงการโดยมีเจาหนาที่
สํานักงานปาไมสาขาใหคําแนะนํา

ปชช. 2

ปชช. 3

อปท. และอําเภอ
ใหความเห็น

ภาคผนวก ข
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 119/2549
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-----------------------------ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้
- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะ
- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
ส ง เสริ ม อาชี พ มาตรฐานการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นเอดส
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค
- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐาน
การเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน

-

คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา วั ฒ นธรรมและจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น มาตรฐานการ
สงเสริมการทองเที่ยว และมาตรฐานการสงเสริมกีฬา

เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค กรปกครองสวนทองถิ่น
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นสนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 4
พิจารณารางมาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119/2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549
-------------------------------------------------1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายวสันต วรรณวโรทร) ประธานคณะทํางาน
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
คณะทํางาน
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุทยั ธานี
คณะทํางาน
4. นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ
คณะทํางาน
5. นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
คณะทํางาน
6. นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
คณะทํางาน
7. นายกเทศมนตรีตําบลจอมทอง จังหวัดหนองบัวลําภู
คณะทํางาน
8. นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง
คณะทํางาน
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จังหวัดเชียงใหม
คณะทํางาน
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี
คณะทํางาน
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาตูม จังหวัดปราจีนบุรี
คณะทํางาน
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี
คณะทํางาน
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ จังหวัดชัยภูมิ
คณะทํางาน
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลอีงอง จังหวัดรอยเอ็ด
คณะทํางาน
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลบอหิน จังหวัดตรัง
คณะทํางาน
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาง จังหวัดกาฬสินธุ
คณะทํางาน
18. ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
คณะทํางาน
19. ทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี
คณะทํางาน
20. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
คณะทํางาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
21. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
คณะทํางาน
22. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
คณะทํางาน

23. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
24. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
25. ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น สํานักพัฒนาและสงเสริม
การบริหารงานทองถิ่น (นโยบายและแผน)
26. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานสิง่ แวดลอมและการมีสวนรวม
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
27. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
28. ผูแทนกองสงเสริมและเผยแพรกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
29. ผูแทนสํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม
30. ผูแทนสํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
31. ผูแทนสํานักงานกิจกรรมสัมพันธ องคการอุตสาหกรรมปาไม
32. ผูแทนสํานักสงเสริมฯ ศักยภาพชุมชน กรมพัฒนาชุมชน
33. ผูแทนสํานักบริหารและฟนฟูสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร
34. ผูแทนศูนยฝก อบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
35. ดร.ธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
*********************************

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายวสันต
2. นายอํานวย

วรรณวโรทร
ตั้งเจริญชัย

3. นายธนา
ยันตรโกวิท
4. นายชัยพัฒน ไชยสวัสดิ์
5. นางราตรี
รัตนไชย
6. นางณัฐกมล เจริญพานิช
7. นายจีรศักดิ์ ศรีสุมล
8. นายธีรพันธุ รื่นกลิ่นจันทร
9. นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
10. วาที่ ร.ต. กองเกียรติ นัยนาประเสริฐ

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานสิง่ แวดลอม
และการมีสวนรวม
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
บุคลากร 7
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 4
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 3

คณะผูจัดทําในสวนของวิทยาลัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว
2. รองศาสตราจารยอิทธิพล ราศีเกรียงไกร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสรา นีละคุปต
4. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ผิวนิล
5. อาจารยกิตติชยั ดวงมาลย
6. อาจารยอลงกรณ อินทรักษา
7. อาจารยนฤชิต ดําปน
8. อาจารยทัศนีย บุญประคอง
9. นางสตรีไทย
พุมไม
10. นางสาวสิริมาส คําใสอินทร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

