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สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ไดดําเนินโครงการดานการจัดการทรัพยากรปาไมโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน มาตั้งแตป 2537 ภายใตโครงการตางๆ ในหลายพื้นที่และทุกภูมิภาคของประเทศ และตอมาในป 
2542 ก็ริเร่ิมใหมีกิจกรรมเชื่อมโยงชุมชนและเครือขายชุมชนในโครงการตางๆ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล
และประสบการณรูระหวางระหวางกัน รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการเสริมสรางศักยภาพอยางตอเนื่อง ภายใต
ชื่อ “เครือขายเฝาระวังปาไทย” (Thai Forest Watch Network) เพื่อเปนสื่อกลางในการประสานและสนับสนุน
ใหเกิดความรวมมือระหวางชุมชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางวิชาการ ส่ือมวลชน และประชาชน
ทั่วไป  ในการเฝาระวังเพื่อปองกันการทําลายทรัพยากรปาไม รวมถึงการรักษาและฟนฟูระบบนิเวศปาไม และ
รวมผลักดันในการจัดการปาไมอยางยั่งยืน สําหรับกิจกรรมของเครือขายฯ  

สําหรับรายงานฉบับนี้ คณะทํางานผูรับผิดชอบไดรวมกันสรุปผลการดําเนินงานในป 2549 ที่ผานมา ซึ่ง
กิจกรรมยังคงประกอบดวย การเยี่ยมเยือนและติดตามผลการดําเนินงานของชุมชนตางๆ ในเครือขายฯ และ
จัดสัมมนาเพื่อเสริมสรางการเรียนรูของชุมชนดังกลาว โดยหวังเปนอยางยิ่งวารายงานนี้ จะทําใหทานได
รับทราบและมีความเขาใจการดําเนินงานของเครือขายฯ และหวังจะไดรับคําแนะนําและการสนับสนุนให
กิจกรรมของเครือขายฯ สามารถพัฒนาและขยายผลไดในโอกาสตอไป 
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สัญลักษณ 
พื้นท่ีโครงการ 
พื้นท่ีสนับสนน 

 

1. º·¹íÒ�    
 

สืบเนื่องจากการที่สถาบันส่ิงแวดลอมไทย ไดดําเนินงานโครงการดาน
การจัดการทรัพยากรปาไม มาต้ังแตป 2537 ในพื้นที่ตางๆ รวม 80 หมูบาน 
โดยในระหวางการดําเนินงานและเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานโครงการแลว ไดมี
การจัดใหมีกิจกรรมและเวทีเชื่อมโยงชุมชนและเครือขายชุมชนตางๆ ภายใต 
“เครือขายเฝาระวังปาไทย” (Thai Forest Watch Network) โดย
เร่ิมข้ึนใน ป 2542 รวมทั้งไดขยายไปสูชุมชนอ่ืนๆ ที่มีความสนใจดวย เพื่อเปน
การเสริมสรางศักยภาพผูนําชุมชนและเครือขายชุมชนเหลานั้น รวมทั้งเปนการ
เผยแพรผลการดําเนินงานที่ดีใหแกชุมชนอ่ืนๆ ไดนําไปปรับใชตอไป  

ตารางที่ 1  รายชื่อโครงการและชุมชนในเครือขายเฝาระวังปาไทย 

ภาค โครงการ ชุมชน/เครือขาย 
เหนือ โครงการหมูบาน ปตท. 

พัฒนารักษาปา 
-  เครือขายอนุรักษลุมนํ้าปาสัก ตําบลทาอิบญุ อําเภอหลม
สัก      จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 9 ชุมชน 

-  เครือขายแมวงกชุมชนคนรักษปา ตําบลแมเลย ตําบลวัง
ซาน และ ตําบลเขาชนกัน อําเภอแมวงกจังหวัด
นครสวรรค  

    จํานวน 11 ชมุชน 
กลาง โครงการพัฒนาพื้นท่ีแนวกันชน

แบบผสมผสานเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรปาเขตรอนอยางย่ังยืน 

-  เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกง
กระจาน   อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จาํนวน 
19 ชุมชน 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีแนวกันชนปา
ภูเขียวแบบผสมผสาน 

-  เครือขายเกษตรกรตีนภูพัฒนา อําเภอเกษตรสมบูรณ 
จังหวัดชัยภูม ิ จํานวน 21 ชุมชน 

โครงการหมูบาน ปตท. 
พัฒนารักษาปา 
 

-  ชุมชนบานบุตาสง วังรางนอย วังรางใหญ และหนองไผ   
   ตําบลมะเกลือเกา  อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
จํานวน 4 ชุมชน 
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ภาค โครงการ ชุมชน/เครือขาย 
-    ชุมชนบานปางโก เลิศมงคล และซับกระสังข ตําบล
ดอนเมือง อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 
ชุมชน 

  -   ชุมชนบานหนองเรือ บานปาไม และปาแขม ตําบล
คอแลน  อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 3 
ชุมชน 

ใต โครงการโรงเรียน-ชุมชนรวมใจ
พิทักษปาชายเลนอาวทุงมหา 

-   เครือขายอนุรักษปาชายเลนอาวทุงมหา  จังหวัดชุมพร    
จํานวน 7 ชุมชน 

โครงการปาชายเลนเพื่อชุมชน  
 

โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีประสบภัยสึนา
ม ิ

-   ชุมชนบานบางกลวยนอก และบานแหลมนาว ตําบล
นาคา กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง จาํนวน 2 ชมุชน 

-    ชมุชนบานบางติบ บานบางคร่ัง และบานทุงละออง   
ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จาํนวน 3 ชมุชน 

-   ชุมชนบานนอกนา บานปากเกาะ บานเมืองใหม บานบาง
เนียง และบานทุงตึก ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะก่ัวปา 
จังหวัดพังงา จาํนวน 5 ชมุชน 

ในป 2549 กิจกรรมของเครือขายเฝาระวังปาไทย ประกอบดวย (1) การติดตามผล ดวยความ
ตระหนักวากระบวนการนี้ จะชวยใหสามารถทราบถึงขอดี ขอเสีย และขอผิดพลาดจากการดําเนินงานที่ผาน
มา นํามาใชประกอบการวางแผน ปรับปรุงการดําเนินงานในปจจุบัน และวางแผนงานในอนาคต รวมถึงการ
หาแนวทางสงเสริมและขยายผลกรณีที่ดี (2) การสัมมนา ซึ่งเปนเวทีใหมีเครือขายชุมชนและชุมชนตางๆ ได
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณหมุนเวียนกันไปกับผูนําในแตละพื้นที่ อีกทั้งเปนโอกาสที่ดีที่
เจาหนาที่สถาบันฯ ไดมีความสัมพันธที่ดีระหวางกันและไดเรียนรูซึ่งกันและกัน   

ในการติดตามประเมินผลจะอาศัยจากการติดตามขอมูลขาวสารของชุมชน  ลงพื้นเยี่ยมชมกิจกรรม
ดานการจัดการทรัพยากรปาไมและธรรมชาติ การพัฒนาอาชีพ เชน การตรวจสอบบัญชีกองทุนตางๆ และการ
สนทนากลุมกับผูนําชุมชน กรรมการและสมาชิกเครือขายชุมชน รวมทั้งประสานงานกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพของชุมชน/เครือขายชุมชน  ทั้งนี้ 
ไดมีกรอบการพิจารณา 3 ดาน ไดแก 

(1) ดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมและทรัพยากรทองถ่ิน ไดแก งานปาชุมชน การปองกัน
ไฟปา และการเสริมสรางจิตสํานึกของชุมชน  

(2) ดานการพัฒนาชุมชนและกองทุนหมุนเวียน ไดแก งานเกษตรผสมผสาน งานอาชีพเสริม 
กองทนุหมนุเวยีน และกลุมออมทรัพย  



 3

(3) ดานการบริหารจัดการ ไดแก การพัฒนากลุม/เครือขาย การประสานงานกับองคกร
ภายนอก การตอยอดและขยายผลกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพของผูนําและการมีสวนรวม
ของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

สวนการสัมมนา ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานในทองถิ่นเขามามีสวน
รวมกับการจัดงาน ต้ังแตกระบวนการคิด การเตรียมงาน จัดงานและประเมินผลดวยกัน รวมทั้ง
ประสานงานกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของในความ
รวมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น อาทิ ศูนยฝกอบรมวนศาสตร
ชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพันธุพืชแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนา
คุณภาพประชากร กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม โครงการลูกโลกสีเขียว สหภาพสากลวาดวยการ
อนุรักษ เปนตน  

 การดําเนินงานขางตน มีผลที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้ 

1) มีผลการติดตามความกาวหนาและการประเมินความสําเร็จในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ของ
ชุมชน/เครือขายชุมชนซ่ึงเคยเขารวมโครงการกับสถาบันฯ สามารถนําไปกําหนดแนวทางสนับสนุน
การดําเนินงานของชุมชน/เครือขายชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2) ชุมชน/เครือขายชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษทรัพยากรปาไมเพิ่มมาก
ข้ึน และนําประสบการณจากชุมชน/เครือขายชุมชนอ่ืนๆ ไปใชในการพัฒนาการดําเนินกิจกรรมใน
ชุมชนของตนเอง และสามารถนํามาปรับปรุงการดําเนินงานในปจจุบัน รวมทั้งเปนแนวทางในการ
พัฒนาโครงการใหมในอนาคต  

3) มีการแลกเปล่ียนขอมูลและมีความรวมมือระหวางชุมชน/เครือขายชุมชนใกลเคียง เจาหนาที่
สถาบันฯ ที่เกี่ยวของ มีความรูและขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณและบทเรียนเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานที่ผานมาของสถาบันฯ และขององคกรอ่ืนๆเกิดความรวมมือและความสัมพันธที่ดี
ระหวางชุมชน/เครือขายชุมชน และระหวางชุมชน/เครือขายชุมชนกับสถาบันฯ 
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2. ¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹¢o§o¤Ã§¡ÒÃµ �Ò§æ 
 

การดําเนินงานโครงการตางๆ มีวัตถุประสงคและมุงหวังใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมอยางยืน การพัฒนาศักยภาพของกลุมและเครือขายชุมชนในพื้นที่ใหมีความเขมแข็งและ
สามารถเปนแกนนําในการตอยอดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามเจตนารมณของโครงการฯ เมื่อส้ินสุด
การดําเนินงานในพื้นที่ พรอมทั้งเช่ือมโยงความรวมมือไปยังกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนา
เอกชน นักวิชาการ และกลุมเยาวชน ผูเกี่ยวของดานการจัดการทรัพยากรปาไมใหเขามามีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืน    

o¤Ã§¡ÒÃ¾a²¹Ò¾ ืé¹·Õèæ¹Ç¡a¹ª¹»�ÒÀÙe¢ÕÂÇæºº¼ÊÁ¼ÊÒ¹ 

 โครงการพัฒนาพื้นที่ แนวกันชนปาภู เ ขียวแบบ
ผสมผสาน เร่ิมดําเนินงานในป 2541-2543 โดยตอ
ยอดจากการดําเนินกิจกรรมโครงการฟนฟูพิทักษปาดวยแรง
ประชา (ดําเนินงานต้ังแตในป 2537) ในพื้นที่เปาหมาย
บริเวณติดตอกับเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จํานวน 21 
หมูบาน ใน 4 ตําบลของอําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 

ไดแก ตําบลหนองปา ตําบลโนนกอก ตําบลบานบัว และตําบลบานเด่ือ  

โครงการมีแนวคิดในการสงเสริมความรูความเขาใจในการอนุรักษปา เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการดูแลรักษาปาและวางแผนการจัดการพื้นที่และการพัฒนาในระยะยาว โดยมีข้ันตอนการทํางาน 
ไดแก (1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาศึกษาขอมูลและวางแผนงานรวมกับชุมชน เพื่อกระตุนการมีสวนรวม 
สํารวจ แบงโซนการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ (2) การขยายผลสูชุมชนอ่ืนๆ และ (3) การเสริมสรางศักยภาพ
และความเขมแข็งองคกรชุมชนในการจัดทําแผนสูการปฏิบัติ ดังนั้น โครงการฯ จึงไดริเร่ิมและพัฒนากิจกรรมที่
สําคัญๆ ข้ึน ไดแก การพัฒนาเครือขายชุมชน  การพัฒนาปาชุมชน การสงเสริมการบริหารจัดการกองทุนและ
สนับสนุนกองทุน 2 ระดับ (ระดับเครือขายและระดับชุมชน) การสงเสริมอาชีพเพื่อลดรายจายและสรางรายได  
การสงเสริมกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมศึกษา  และการจัดการปาชุมชน  
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o¤Ã§¡ÒÃËÁÙ�º �Ò¹ »µ·. ¾a²¹ÒÃa¡ÉÒ»�Ò 
“โครงการหมูบาน ปตท. พัฒนารักษาปา” ดําเนินกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางความยัง่ยนืของทรัพยากรปาไม ตามแนวคิด
ที่วา “คนอยูได ปาอยูรอด”และพัฒนาคุณภาพชีวติของ

ชุมชนรอบพืน้ที่เปาหมายแปลงปลูกปาควบคูไปกับการ
สงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนทองถิน่ในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม เพื่อใหเอ้ือประโยชนและเกื้อกูลตอการ
ดํารงชีวิตของชุมชนอยางยั่งยืนตลอดไป ดําเนนิงานในระยะเวลา 3 ป เร่ิมต้ังแตเดือนเมษายน 2542-
เมษายน 2545 รวมกับชมุชนในพืน้ที่เปาหมายรอบแปลงปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติฯ  

พื้นที่เปาหมาย ประกอบดวย (1) พื้นที่ ตําบลคอแลน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ี 3 หมูบาน 
(2) พื้นที่ อําเภอแมวงก จงัหวัดนครสวรรค 11 หมูบาน (3) พืน้ทีตํ่าบลทาอิบุญ  อําเภอหลมสัก จังหวดั
เพชรบูรณ  6 หมูบาน (4) พื้นที่ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนนิ จังหวัดนครราชสีมา 4  หมูบาน  (5)  พื้นที่
ตําบลตะขบ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 4  หมูบาน 

รูปแบบการทํางาน ประกอบดวย  การอนุรักษปาและทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบการจัดการ 
“ปาชุมชน” เชน การจัดทําแนวเขต ปลูกปา เฝาระวังโดยการจัดตรวจลาดตระเวน กําหนดกฎระเบียบการใช
ประโยชนรวมกัน  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ไดแก กลุมออมทรัพย สนับสนุน“กองทุนหมุนเวียน
สงเสริมอาชีพและส่ิงแวดลอม” โดยจัดสรรดอกผลจากกองทุนสวนหนึ่งไวใชในการเฝาระวังปา  สงเสริมกองทุน
ควาย แกเกษตรกร รวมทั้งสงเสริมอาชีพเสริม  และการพัฒนาชุมชนและองคกรชุมชน  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูนํา และแกไขปญหาเรงดวนของชุมชนโดยการมีสวนรวม 

o¤Ã§¡ÒÃ¾a²¹Ò¾ ืé¹·Õèæ¹Ç¡a¹ª¹æºº¼ÊÁ¼ÊÒ¹ 
e¾ืèo¡ÒÃ¨a´¡ÒÃ·Ãa¾ÂÒ¡Ã» �Òe¢µÃ�o¹oÂ�Ò§Âaè§Âื¹ 

การดําเนินงานโครงการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษระบบ
นิเวศปาไมในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน และชุมชน
ตางๆ รอบอุทยานฯ ซึ่งมีหมูบานเปาหมายจํานวน 14 
หมูบาน และขยายแนวคิดเพื่อใหเกิดความรวมมือไปสู
หมูบานอ่ืนๆ ใกลเคียง รวมเปน 19 หมูบานในปจจุบัน   

 รูปแบบการดําเนินงาน ประกอบดวย การอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากร ดวยการปลูกปาธรรมชาติ การจัดทําปา
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ชุมชน และปาเศรษฐกิจ รวมทั้งจัดทําเรือนเพาะชําของชุมชนเปนแหลงเพาะพันธกลาไมประเภทตางๆ ตาม
ความตองการ นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาวิจัยตางๆ เขามาสนับสนุนการดําเนินงาน อาทิ การวิจัยพืชสมุนไพร 
การทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดพันธุไมปาทองถิ่น การทดสอบอัตราการเจริญเติบโตของพันธุไมปา เปนตน  
และยังมีโครงการปายัง ชางอยู คูคน เปนโครงการเสริมที่เกิดข้ึนจากความตองการของชาวบานที่ประสบ
ปญหาชางปาทําลายพืชผลการเกษตร   

ในดานการพัฒนาอาชีพชุมชน โดยกอต้ังกองทุนหมุนเวียน การสงเสริมเกษตรผสมผสาน/วนเกษตร 
สงเสริมเกษตรกรตัวอยาง มีการพัฒนาองคกรเครือขายทองถิ่น ไดแก การสงเสริมใหมีการกอต้ังเครือขาย
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกงกระจาน และมีศูนยประสานงานของเครือขายฯเปนศูนยกลาง
ในการทําการกิจกรรมตางๆ  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม การสรางจิตสํานึกและสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมแกเยาวชนรวมกับสถานศึกษาในอําเภอ พัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นและกําหนดจัดคายเยาวชนส่ิงแวดลอมตอเนื่องทุกป 

o¤Ã§¡ÒÃoÃ§eÃÕÂ¹-ªuÁª¹Ã�ÇÁã¨¾i·a¡É�»�ÒªÒÂeÅ¹o �ÒÇ·u�§ÁËÒ  
โครงการไดดําเนินงานรวมกับองคกรทองถิ่น คือ “เครือขาย
อนุรักษปาชายเลนอาวทุงมหา” “ศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา
จังหวัดชุมพร” รวมกับผูนําชุมชนตําบลปากคลองและตําบล
ใกลเคียง รวมกันดําเนินงานพิทักษและฟนฟูปาชายเลนอาว
ทุงมหา อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในพื้นที่ 6,552 ไร  
โครงการเริ่มดําเนินงานต้ังแตป 2540-2543 โดยไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม   

ลักษณะการดําเนินงาน เปนการรณรงคเผยแพรความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของทองถิ่นใหแกคนในชุมชน และบุคลากรในโรงเรียน (9 โรงเรียน) ไป
พรอมๆ กัน โดยเนนกระบวนการเรียนรูผานการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อนําไปสูการเกิดจิตสํานึก รวมทั้งยัง
มุงเนนไปที่การสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมที่เขมแข็งของชุมชน และเยาวชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อ
ประสานความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมและกําหนดแนวทางในการพิทักษรักษาและฟนฟูปาชายเลนอาว
ทุงมหา นอกจากนี้ ยังสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทั้ง 9 ชุมชนในตําบล
ปากคลอง ไดกอต้ังองคกรในลักษณะเครือขายเรียกวา คณะกรรมการเครือขายอนุรักษปาชายเลนอาวทุงมหา 
(คปอ.) ทําหนาที่ประสานงานและจัดการกระบวนการเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนอาวทุงมหา    
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o¤Ã§¡ÒÃ» �ÒªÒÂeÅ¹e¾ืèoªuÁª¹ 
                                                           โครงการปาชายเลนเพ่ือชุมชน มีวัตถุปะสงคเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพขีดความสามารถของชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และโรงเรียนในการจัดการปาชายเลนและทรัพยากร
ชายฝงอยางยั่งยืน และเพื่อการพึงตนเองของชุมชน สวน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จะใหความสําคัญไปที่การ
สงเสริมอาชีพและการขยายผล  โครงการฯ เร่ิมต้ังแตเดือน
มิถุนายน 2548 เปนตนมา มีพื้นที่ดําเนินงานใน 10 
หมูบานในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ 3 องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตการปกครองของหมูบานเปาหมายและสถานศึกษา 13 แหง 

การทํางานแบงออกเปน 3 แผนงานหลัก ประกอบดัวย 1) แผนงานศึกษาวิจัย  ซึ่งเร่ิมจากการศึกษาวิจัย
ขอมูลทางวิชาการดานระบบนิเวศปาชายเลนกอนและหลังที่ไดรับผลกระทบจากภัยสึนามิ และนําพัฒนาเปน
คูมือฯ  นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหมีการศึกษาวิจัยอ่ืนๆ ที่จะสนับสนุนใหการทํางานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  2) 
แผนงานฟนฟู อนุรักษทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรชายฝง มีกิจกรรมทั้งการปลูก การสํารวจและการ
วางแผน รวมทั้งการจัดการในรูปแบบปาชุมชน และ 3) แผนงานเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและพัฒนา
เครือขาย ทั้งจากการศึกษาดูงานและการลงมือปฏิบัติในชุมชน  อาทิ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ในรูปของกลุมออมทรัพย กองทุนหมุนเวียน อาชีพเสริม  การพัฒนาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
ทั้งนี้ จะใหความสําคัญตอกลุมเปาหมายทั้ง 3 กลุม คือ ชุมชน อบต. และโรงเรียน  เพื่อใหเกิดการพัฒนาไป
พรอมๆ กัน 
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 3. ¼Å¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹ 

ในการติดตามการดําเนินงานของชุมชนตางๆ  คณะทาํงานไดมีการเดินทางไปติดตามและเยี่ยมแตละ
กลุม ประมาณ 4-5 วัน โดยมีการประสานงานและนดัหมายผูนาํชุมชนและผูนํากลุมตางๆ ลวงหนา เพื่อไมให
กระทบตอการประกอบอาชพีของชุมชน  ลักษณะการทํางานเปนรูปแบบการเยี่ยมเยือนทั้งเปนทางการและไม
เปนทางการ อาทิ การประชุมรวมกับผูนําชุมชนและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานใน
ทองถิน่การสัมภาษณผูนาํกลุมและผูนาํชุมชน เยี่ยมชมกิจกรรมในพื้น ทั้งกจิกรรมเดิมและกิจกรรมที่ชุมชนได
ริเร่ิมข้ึนใหม ระบบการบัญช ี หลักฐานการเงิน การบัญชขีองกลุม แลกเปล่ียนถงึสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่ผานมา   

                         การรายงานความกาวหนาของการดําเนนิงาน  ไดนําเสนอโดยแบงออกเปนแตละพืน้ที ่ เนื่องจากมี
รูปแบบการดําเนินงานที่คลายคลึงกนัและเรียนรูไปดวยกนั  โดยไดนําเสนอผลการดําเนนิงานอีก 2 พืน้ที ่คือ 
ชุมชนนาอยู อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย และกลุมลุมน้าํสงครามตอนลาง จังหวัดนครพนม  ซึง่สถาบันฯ ไดมี
โอกาสสนับสนุนการดําเนินงาน แตไมไดทําการประเมนิผล 

 
ปาภูกระแต จังหวัดชัยภูมิ 

 ภูกระแต แมจะเปนเนินเขาเตี้ยๆ ที่ต้ังอยูใน
เขตอําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยูเคียง
ขางปาผืนใหญอยางปาภูเขียวหรือเขตรักษาปาพนัธุ
สัตวปาภูเขียว แตภูกระแตก็มีความสําคัญตอวิถีชีวิต
ของชุมชนที่อยูตีนภู  เพราะภูกระแตเปนทัง้แหลงไม
และแหลงอาหารของชุมชน 

ชุมชนที่ต้ังถิ่นฐานอยูรอบๆ ภูกระแต สวน
ใหญแลวอพยพมาจากที่อ่ืนและเขามาต้ังถิ่นฐานประมาณ 100 ป  ยังดํารงชีวิตโดยตองพึ่งพาธรรมชาติ  ทั้ง
การใชน้ําในแหลงธรรมชาติเพื่อการกินการใช และการเกษตร ใชไมจากปาในการกอสรางที่อยูอาศัย เก็บหา
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ผลผลิตจากปา อยางเชน ผักหวาน ผักอีหมู ผักสาบ เห็ดชนิดตางๆ หนอไม ไขมดแดง  การใชไมไผทําตอกมัด
ขาว ไผปา ไผซาง และไผบง   

ตอมา เมื่อภูกระแตเร่ิมเส่ือมโทรมลงจากการบุกรุกและตัดไมทําลายปา  สถาบันส่ิงแวดลอมไทยไดเขา
ไปดําเนินการฟนฟูปาภูกระแต โดยรวมกับกรมปาไมและชุมชน ภายใตโครงการพัฒนาพื้นทีแ่นวกันชนปาภู
เขียวแบบผสมผสาน ซึ่งไดรับการสนบัสนุนสถานฑูตเนเธอรแลนดและองคการไมเขตรอนระหวางประเทศ 
(ITTO) โดยดําเนนิการปลกูปาในชวงป 2537-2540 สรุปไดวา การปลูกปาไมใชเร่ืองยาก เพราะหากมี
งบประมาณและมีกําลังคน ก็สามารถดําเนนิการได แตการเฝาระวงัและบํารุงรักษาตอไปนับวาเปนเร่ืองทีท่า
ทาย  เพราะหากชุมชนคิดวาการปลูกปาดังกลาวเปนของหนวยงานภายนอก  ก็ตองเขาใจวาหนวยงานเหลานั้น
จะตองเขามาดูแลตอไป   

ในชวงระยะเวลาตอมา การทํางานแบบรวมคิดรวมตัดสินใจกับชุมชนจึงมีมากข้ึน และหนวยงาน
ภายนอกตางๆ ก็ไดลดบทบาทลง เมื่อภูกระแตมีการฟนตัวกลับมาเปนปาที่สมบูรณ และชุมชนมีความเขมแข็ง
และสามารถบริหารจัดการไดเอง โดยมีชุมชนกวา 20 หมูบานรอบภูกระแต รวมตัวกันเปน “เครือขายเกษตรกร
ตีนภูพัฒนา” มกีารสงผูแทนของแตละหมูบานเขามาเปนคณะกรรมการของเครือขาย และกอสรางศูนย
ประสานงานข้ึนโดยอาศัยแรงงานของชาวบานกนัเอง   

แมการทาํงานรวมกันแบบเครือขาย ยังเปนเร่ืองที่ตองเรียนรูและพฒันาในดานการบริหารจัดการให
เปนระบบมากข้ึน แตในวันนี ้ เครือขายเกษตรกรตีนภูพัฒนาก็คนพบวาการรวมกนัคิดและแบงปนกนั ทําให
กิจกรรมหลายๆ อยางไดรับการพัฒนาข้ึนอยางเปนรูปธรรม โดยทกุชมุชนมีกลุมออมทรัพย และกองหมุนเวียน
ของเครือขายฯ โดยคณะกรรมการจะพจิารณาจัดสรรงบประมาณกองทุนหมุนเวียนใหกับองคกรสมาชิกตาม
ความตองการ  

นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เครือขายฯ มีความภาคภูมิใจ ไดแก  
- สงเสริมการเล้ียงววักึง่ขุน  ซึ่งมีความเสียงนอย 
- สงเสริมการทาํเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีโรงปุยชีวภาพของเครือขาย  ที่ผลิตและจําหนาย

ใหกับสมาชิก ซึ่งเปนที่ตองการของทองถิ่น เนื่องจากมีคุณภาพดีและใชไดผล 
- มีการจัดการปาชุมชน ซึ่งไดมีการคิดและริเร่ิมนวัตกรรมใหมอยูเสมอ  เชน กิจกรรมปลอยอ่ึง จับ

อ่ึงแตงงานในปาชุมชน 
- ดําเนนิการผลิตอิฐดินซีเมนต จําหนายใหกับผูที่สนใจในบริเวณใกลเคียง 

กลุมแกนนําและคณะกรรมการเครือขาย  ยังมกีารจัดเวทีประชุมสัมมนาทัง้ในระดับชุมชนและ
เครือขายเพื่อแลกเปล่ียนความรูและวธิกีารดําเนินกิจกรรมในดานตางๆ  เปนวิทยากรฝกอบรมใหกับชุมชนอ่ืนๆ 
และเปนแหลงเรียนรูดูงานสําหรับชุมชนทีส่นใจ 
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ปาลุมนํ้าปาสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  � 
 ปาลุมน้าํปาสักฝงซาย ถือเปนแหลงตนน้าํของ
แมน้ําปาสัก เชื่อมตอกับพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติน้ํา
หนาวซ่ึงเปนผืนปาขนาดใหญ ปาผืนนีม้ีความสําคัญ
อยางยิ่งในการชะลอความแรงของน้าํในชวงน้ําหลาก 
จึงชวยลดความเสียหายจากอุทกภัยของพืน้ที่ดานลาง
ไดเปนอยางดี ในทางกลับหากปาผืนนีถ้กูทําลายและ
เส่ือมโทรมลง  ก็จะสงผลใหเกดิภัยอยางมหนัตตอ
พื้นที่ดานลาง 

ชุมชนทาอิบุญ เปนชุมชนหนึ่งที่ต้ังอยูบริเวณปาแหงนี้ สวนใหญทําไรยาสูบและสวนมะขามหวาน ซึ่ง
ถือเปนพืชเศรษฐกิจของชุมชน และยังมีการปลูกพืชผักตางๆ ชุมชนทาอิบุญมีการกอต้ังหมูบานมานานกวา 
100 ป โดยยายมาจาก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย  เนื่องจากเห็นวาพื้นที่บริเวณนี้มีทําเลที่ต้ังดีและมีทรัพยากร
ที่สมบูรณ  เพราะเดิมปาในบริเวณนี้มีพืชพรรณที่สมบูรณ และมีสัตวปาจําพวกชางและเสืออาศัยอยู แต
เนื่องจากปาถูกทําลายไป ทําใหปจจุบันพบสัตวจําพวกหมูปา เกง เตา นก ซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่ปาที่เหลืออยู  

ในป 2538 ชุมชนไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาภายใตโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ และ
ในป 2542 ไดเขารวมโครงการหมูบานพัฒนารักษาปา ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณโดย ปตท. ปจจุบัน มี
การเรียนรูและพัฒนาจนเปนที่ยอมรับของสังคม โดยปาชุมชนบานบุง ไดรับโลประเภทปาสาธารณประโยชน
ระดับประเทศ อันดับ 2 จากโครงการปลูกปาเฉลิมถาวรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งชุมชนไดใชเงินปนผลจากกองทุนฯ 
หมูบานในการดูแลรักษาปา  นอกจากนี้ ชุมชนยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ  ไดแก  

- กลุมออมทรัพยระดับหมูบาน เพื่อสงเสริมการออมของสมาชิก โดยมีกฎระเบียบการจัดการข้ึนกับ
การยอมรับของชุมชน   

- กองทุนหมุนเวียนเพ่ือสงเสริมอาชีพและส่ิงแวดลอม (7 ชุมชน) ซึ่งมีผลกําไรและนําบางสวนมาใช
ในการพัฒนาและตอยอดกิจกรรมการการพัฒนาชุมชน เชน จัดซื้อเตนท โตะ เกาอ้ี อุปกรณ
เคร่ืองครัวใหบริการเชาใชงานบุญ งานประเพณีตางๆ แกสมาชิกในหมูบานและหมูบานใกลเคียง  
นอกจากนี้ ยังใชเงินปนผลบางสวนนําไปจัดกิจกรรมปลูกปาในวันสําคัญ และสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหเด็ก 

- มีการพัฒนาของกลุมกิจกรรมตางๆ เชน กลุมนาหญา กลุมธนาคารเพื่อการอนุรักษและพัฒนา
โค-กระบือ กลุมผูเล้ียงวัวแมพันธุ กลุมผลิตสุกรแมพันธุเพื่อทําลูกสุกรขุน 

จากการทํางานพัฒนาดานการฟนฟูปาและการพัฒนาชุมชนที่ผานมา  ทําใหผูนําชุมชนไดมีโอกาส
พัฒนาทั้งในดานความคิดและทักษะการทํางาน  จนไดรับการยอมรับและเขาไปมีบทบาทในองคการบริหาร
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สวนตําบล  มีการประสานงานกับหนวยงานภายนอก  ในการพัฒนาดานอาชีพตางๆ  และพบวา มีสัดสวนของ
ผูหญิงเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมของของชุมชน อาทิ ประธานกองทุนฯ กรรมการ จนถึงแกนนําของ
ชุมชน 

จากความต้ังใจและพลังของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของทองถิ่น การบริหารจัดการ
กองทุนหมุนเวียนฯ และการสงเสริมอาชีพที่ไมทําลายส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่มรายไดและลดรายจายที่หลากหลาย 
กอเกิดการทํางานในลักษณะ “เครือขายลุมน้ําปาสักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
และสรางสรรคผลงานใหแกชุมชนไดอยางชัดเจน  
 

ปาแมกระทู  จังหวัดนครสวรรค   
ปาแมกระทู เปนสวนหนึง่ของปาสงวน

แหงชาติแมวงก-แมเปน มีลักษณะเปนปาเบญจพรรณ
แลง ที่เปนตนน้าํของลําน้ําหลายสาย อาท ิ คลอง
ตะกวด และหวยหวาย ซึ่งเปนแหลงน้าํด่ืมน้าํใชที่
สําคัญของชุมชนโดยรอบ ที่สวนใหญอพยพมาจาก
หลายพืน้ที ่ เชน จังหวัดนครราชสีมา ลพบุรี ชัยนาท
และอุทัยธาน ี โดยต้ังถิน่ฐานมา 30-40 ป ทาํอาชีพ

เกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทาํไรมันสําปะหลัง ออยและถ่ัว พื้นที่นีม้ักมปีญหาน้ําหลากไหลแรงในชวงฤดูฝนและ
มีปญหาขาดแคลนน้าํในชวงฤดูแลง ชุมชนไดอาศัยน้าํจากหวยที่มีตนกําเนิดจากเขาแมกระทู ในการเกษตร
และเก็บไวกนิไวใช 

การเรียนรูของชุมชุมทีช่ัดเจน เร่ิมจาก 10 หมูบาน ใน 3 ตําบล ของอําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค ที่
อยูรอบๆ เขาแมกระทู ไดเขารวมโครงการพัฒนาหมูบาน ที ่ ปตท. ใหการสนับสนุนงบประมาณ จนสามารถ
รวมกลุมกจิกรรมตางๆ กอต้ังเปน “เครือขายแมวงกชมุชนคนรักษปา” เมื่อ 4 ปกอน และนับแตนั้นมา เครือขายฯ 
ก็มีบทบาท ในการรวมกลุม รวมคิด ตัดสินใจ และรักษาผลประโยชนใหกับชุมชนสมาชิกมาโดยตลอด  

ปจจุบัน ไดมีการพัฒนา “ปาชุมชน” จํานวน 12 แหง  แตละชุมชนจะมีการแบงพืน้ทีก่ันดูแลและเฝา
ระวัง มีการกาํหนดบทบาทระหวางชุมชนกับเจาหนาที่รัฐ มีการตั้งกฎระเบียบการใชประโยชน และกําหนด
บทลงโทษไวดวย เพื่อใหชมุชนแนใจไดวาปาจะไมถูกใชอยางทาํลายลาง โดยต้ังอยูบนความยุติธรรม และมี
ความเทาเทียมในการเขาถงึทรัพยากรจากปาของทกุคน 

จากการเฝาระวังและฟนฟูปา ทําใหแหลงน้าํซับบนภูเขามีน้าํไหลรินออกมาตลอดทั้งป จึงไดมีการ
หารือกนัในเร่ืองของการจัดการน้าํ   ผลสรุปก็คือ การทํา “ประปาภูเขา”  ซึ่งไดงบประมาณจากการทีชุ่มชน
เขียนโครงการขอการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก อยางไรก็ดี การกอสรางที่สําเร็จลงไดในระยะเวลาเพยีง 3
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เดือน ก็ดวยแรงงานของคนทั้งชมุชน  และนี่ก็เปนคําตอบที่ดีชัดเจนวาปาใหน้ํา  ซึ่งชวยบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้ําในชวงฤดูแลงไดเปนอยางดี 

สําหรับกองทนุหมนุเวียนสงเสริมอาชีพและส่ิงแวดลอมของชุมชน จะไมสนับสนนุในการจัดซื้อปุยเคม ี
และยาฆาแมลง โดยสมาชิกสวนใหญไดนําไปใชสําหรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทําการเกษตร
ชีวภาพ เกษตรผสมผสาน การผลิตเคร่ืองด่ืมโดยใชสมุนไพรพื้นบาน การรวมกลุมกันทําผลิตภัณฑที่ใช
ทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อจาํหนาย เชน ไมกวาด   ซึ่งอาชีพบางอยางก็ไดชวยเสริมสรางสุขภาพและรักษา
ส่ิงแวดลอมไปดวย แมบางกิจกรรมอาชีพไมไดสรางรายไดใหเพิ่มข้ึนมากนัก แตก็สามารถลดรายจายใน
ครัวเรือนลงไดบาง เชน การปลูกพืชเสริมในพืน้ทีว่างทาํใหไมตองคอยซื้อจากรถขายกับขาวตอนเยน็ๆ การเล้ียง
ไก เล้ียงเปด เล้ียงปลา ปลูกเห็ด เปนตน  

แตละชุมชนจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนข้ึนมา จัดฝกอบรมการทาํบัญชี ศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการกองทุน และต้ังกฎระเบียบในการกูยืมและใชประโยชนจากกองทนุของชุมชน เมื่อถึงส้ินป แตละ
ชุมชนจะจัดสรรผลประโยชนรอยละ 30 ที่เกิดข้ึนจากกองทุน นํามาสมทบรวมกันเพื่อใชในกิจกรรมการเฝาระวัง
ปาของเครือขายฯ ตอไป 
 

                        ปาเขาฟอด จังหวัดนครราชสีมา   
 
ปาเขาฟอด ในจังหวัดนครราชสีมา ต้ังอยูเขตปาสงวน
แหงชาติปาหนองแลง ซึ่งเปนแนวเทือกเขาที่ตอเนื่อง
กับปาดงพญาเย็น   ปาเขาฟอดมีสภาพเปนปาเบญจ
พรรณและปาดิบแลง  ที่มักจะมีไฟปาเกิดข้ึนทุกป
ในชวงหนาหนาวและหนาแลง  ประกอบกับมีการบุก
รุกแผวทําลายปาเพิ่มข้ึน ก็ยิ่งทําใหปามีสภาพเส่ือม

โทรมเปนอยางมาก 

สวนปาเขาภูหลวง ก็อยูในจังหวัดนครราชสีมาเชนกัน แตอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง ที่มี
ลักษณะเปนปาดิบแลง เปนแหลงตนน้ําของหวยหนองไผและหวยลําสําลาย  ปาทั้งสองแหงถือเปนแหลงหา
เก็บของปาที่สําคัญของชุมชนในบริเวณนั้น   

ชุมชนรอบปาเขาฟอด ในตําบลดอนเมือง อําเภอสีค้ิว เปนชุมชนคอนขางใหม เนื่องจากมีการอพยพ
เขามาจากอําเภออ่ืนๆ ใกลเคียง เมื่อ 40-50 ปมานี้เอง เพื่อจับจองพื้นที่ทําการเกษตร ไดแก ทําไรขาวโพด มัน
สําปะหลัง มันเหน็บ พริก มะขามเทศ เปนตน และจะออกไปรับจางหลังฤดูเก็บเกี่ยว  โดยไดมีการแผวถางปา
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ไปเร่ือยๆ  ซึ่งไมแตกตางจากชุมชนรอบปาเขาภูหลวงที่ชาวบานโดยสวนใหญอพยพมาจากหลายพื้นที่อ่ืน
เชนกัน ทําใหมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในชุมชน  

ชุมชนรอบปาทั้งสองแหง ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมทองถิ่น ต้ังแตป 
2541 ภายใตโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ และตอมาไดเขารวมในโครงการหมูบานพัฒนารักษาปา ที่
สนับสนนุงบประมาณโดย ปตท. มีกิจกรรมหลักต้ังแตการปลูกและฟนฟูสภาพปา การอบรมและเตรียมความ
พรอมในการปองกันและดับไฟปา การเฝาระวังการทาํลายปา การปลูกปาเสริมในวันสําคัญ  โดยดําเนนิงาน
ผานกระบวนการทาํงานของคณะกรรมการหมูบาน  โดยมีกิจกรรมเดนของพืน้ที ่ไดแก 

- ทุกชุมชนมกีารบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนมาอยางตอเนื่อง  โดยนําดอกผลทีไ่ดไปใชในการ
พัฒนาชุมชน และการดูแลรักษาปา  แมวาบางแหงจะมีปญหาอุปสรรค  แตคณะกรรมการก็เรียนรู
ที่จะจัดการกบัปญหาที่เกิดข้ึน  หากเกินกาํลังก็จะประสานหนวยงานภายนอกใหเขามาเปนที่
ปรึกษา 

- สมาชิกกองทนุหมนุเวียน สวนใหญมีการกูยืมเงนิกองทุนไปใชสําหรับการเล้ียงสัตวเพื่อเปนรายได
เสริมใหกับครอบครัว อาท ิแพะ หมูปา และวัว 

- ชุมชนบานหนองไผไดดําเนนิการและทําแนวเขต ปกปาย ดูแลบริเวณพื้นทีห่ลังวัดเปนพืน้ทีป่า
ชุมชน เพื่อปองกันการบุกรุก และสงเสริมการดูแลหัวไรปลายนา 

- ชุมชนไดรวมมอืกับกับเจาหนาที่ปาไมในการเฝาระวงัปา และข้ึนไปดับไฟบนเขาภูหลวงในชวง
หนาแลง  ซึ่งจะมีไฟปาเกิดข้ึนทุกป  รวมทั้งจัดทําฝายแมว เพื่อกักเก็บน้ํายามหนาแลงและรักษา
ความชุมชื้นใหปา 

การทาํงานที่ผานมาสามารถพัฒนาผูนําชุมชนใหมีศักยภาพเพิม่ข้ึน ขยายความรวมมือในการเฝาระวัง
ปาไปยังสมาชกิในชุมชน และเกิดความรวมมือกับหนวยงานปาไมและหนวยงานภายนอกที่ชัดเจน 

    ปาบุณฑริก จังหวดัอุบลราชธานี   

ปาบุณฑริก ต้ังอยูในเขตจังหวัดอุบล-ราชธานี 
และมีอาณาเขตติดตอกับประเทศลาว ตอมาไดถูก
ประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก-ยอดมน 
ดวยความสมบูรณของปาจึงมีพันธุพืชและพันธุสัตวที่
หลากหลายอยาง ไดแก กลวยไมปา หรือ ชายผาสีดา 
เห็ด และพืชสมุนไพรตางๆ  และหากเขาไปในปานี้ ก็จะ
สามารถพบรอยเทาชางไดไมยาก 
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ชุมชนรอบปาบุณฑริก สวนใหญไมไดเปนชุมชนด้ังเดิม บางชุมชนถูกทางราชการอพยพออกมาจาก
เขตปาไดจัดสรรที่ทํากินให  ชาวบานสวนใหญจึงทําการปลูกพืชไร อาทิ ปอ มันสําปะหลัง และขาว  เกือบทุก
ครอบครัวจะออกจากบานเขาปาต้ังแตเชา เพื่อเก็บหาของปามาขายและเปนอาหาร รวมทั้งหา “ไผพุง” และ
“เตยปา” นํามาสานหวดและสานเส่ือ 

สําหรับชุมชน 3 หมูบาน ในเขตตําบลคอแลน อําเภอบุณฑริก ซึ่งมีการพึ่งพิงและใชประโยชนจากปา
บุณฑริกนี้ ไดเขารวมโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแตป 2541 และตอมาไดเขารวมโครงการ
หมูบานพัฒนารักษาปา ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปตท. ก็ไดมีกิจกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนมาอยางตอเนื่อง   

ชุมชนไดรวมมือกับหนวยงานทองถิ่นและหนวยงานปาไมจัดทําปาชุมชน  เพื่อฟนฟูและเฝาระวังปาให
มีความสมบูรณ  โดยมีพิธีบายศรีสูขวัญตนไมตามประเพณี ซึ่งเช่ือกันวาเปนการเรียกขวัญตนไมและปาใหคืน
ความอุดมสมบูรณ จัดทําแนวเขตที่ชัดเจน ปาย กฎระเบียบปาชุมชน รณรงคปลูกปาในวันสําคัญอยางตอเนื่อง 
ทําแนวกันไฟและริเร่ิมกิจกรรมดูแลเฝาระวัง ทําใหปาชุมชนในพื้นที่เร่ิมฟนตัวและสมบูรณข้ึน   

- ปาชุมชนภูอะเลาะ บานหนองเรือ ผูนําไดนําเตยปาและไผพุงที่เปนพืชสําคัญตอเศรษฐกิจชุมชน
และที่นับวันออกเก็บหาไดยาก นํามาปลูกในพื้นที่ปาชุมชนใกลบาน เพื่อเพิ่มผลิตและลดการ
พึ่งพิงปา    

- ปาชุมชนภูจันทรแดง บานปาไม มีสัญลักษณ คือ ตนจันทรแดง ที่กําลังจะสูญหาญไปจากภู
ดังกลาว ผูนําจึงไดนํามามีการขยายพันธุ และพัฒนาปาชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว   

- ปาชุมชนบานปาแขม ไดรับความสนใจจากครูและผูบริหารในสถานศึกษา และผูนําชุมชน  รวมกัน
พัฒนาและผลักดันใหเปนปาชุมชนหลังโรงเรียน เพื่อเปนแหลงเรียนรูของเยาวชน    

ชุมชนมีการจดัการกองทุนหมุนเวียน โดยเร่ิมจากการออมทรัพยเมือ่ป 2542 กองทนุมีความเติบโต ขยาย
ผลและตอยอดไปสูกิจกรรมอ่ืนๆ   

 กองทุนปมน้ํามัน บานหนองเรือ ดําเนินการบริการใหกับสมาชิกมาอยางตอเนื่องและมีผลกําไรคืน
ใหสมาชิกกลุม 

 กองทุนควาย บานหนองเรือ จากควายเร่ิมตน 4 ตัว เพิ่มเปน 8 ตัว และหมุนเวียนขยายผลกับ
สมาชิกลําดับตอไป 

 กลุมเกษตรกรบานปาแขม พัฒนาเปนตลาดนัดสวนยาง เกิดเงินทุนหมุนเวียน ที่เพิ่มรายไดและยัง
เพิ่มเงินหมุนเวียนใหกับกองทุน 

 การดําเนินกิจกรรมตางๆ ก็ไดสรางการเรียนรูใหกับผูนําและชุมชน  ซึ่งมีผูนําชุมชนหลายคนมี
พัฒนาการทางดานความคิด และขยายบทบาทของตน จนไดรับการยอมรับใหเขาไปทําหนาที่ในองคการ
บริหารสวนตําบล  เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางเปนระบบและกวางขวางออกไป  
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    ปาแกงกระจาน จงัหวัดเพชรบุรี 
 

 ปาแกงกระจาน มีสภาพทั่วไปเปนปาดิบชื้น ที่
เปนตนน้ําของแมน้ําเพชรบุรี ปาผืนนี้นับเปนปา
อนุรักษที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย  ไดรับการ
ประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ ในป 2524 โดยเปน
อุทยานแหงชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศ คือ 
ประมาณ 1.8 ลานไร และยังมีเข่ือนแกงกระจานเปน

เข่ือนดินขนาดใหญ ที่กักเก็บน้ําไวสําหรับการเกษตร จึงเกิดอางเก็บน้ําบริเวณเหนือสันเข่ือน ประกอบกับ
ทิวทัศนที่งดงามของพื้นที่ จึงทําใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีผูเขามาเยี่ยมเยือนตลอดทั้งป 

ปาแกงกระจานนี้ มีชุมชนต้ังถิ่นฐานอยูโดยรอบ อีกทั้งยังมีชุมชนที่อยูในพื้นที่ปา เชน บานบางกลอย 
และบานโปงลึก ซึ่งชุมชนเหลานี้ลวนมีบทบาทสําคัญทั้งอนุรักษและใชประโยชนจากปา ดังนั้น ในป 2544 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย จึงไดดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนตางๆ เพื่อใหชุมชนเหลานี้ไดพัฒนาเปนเขตแนวกัน
ชน ที่ทําหนาที่ดูแลรักษาปาแกงกระจาน พรอมกับการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการจัดการทรัพยากรปาไม
อยางยั่งยืน และการยกระดับคุณภาพชีวิต ดวยการสนับสนุนจากกรมปาไม และองคการไมเขตรอนระหวาง
ประเทศ (ITTO)   

บทบาทสําคัญของชุมชนที่อยูรอบปาและในปาแกงกระจาน จึงเนนที่การปลูกปาธรรมชาติ ซึ่งได
ดําเนินการไปจํานวน 4,000 ไร และจัดทําปาชุมชน  โดยในชวงแรกๆ ของการปลูกปาชุมชนไดมีการจัดสราง
เรือนเพาะชํากลาไมข้ึน  เพื่อผลิตกลาไมเอง  รวมทั้งผลิตไมเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมการปลูกปาหัวไรปลายนาใน
พื้นที่ของเกษตรกร  ปจจุบันไดเกิดความรวมมือ ประสานงาน และชวยเหลือซึ่งกันและกันในการดูแลรักษาปา 
รวมกับหนวยงานปาไมในพื้นที่เปนอยางดี   

นอกจากนี ้ยังมีงานศึกษาวิจัยซ่ึงไดรับความรวมมือจากนักวชิาการภายนอก ที่เขาไปทําการศึกษาดาน
ระบบนิเวศ การสํารวจพืชสมุนไพร และทดสอบอัตราการงอกของพันธุไมทองถิ่น เพื่อเปนองคความพืน้ฐานใน
การฟนฟูปาอยางเปนระบบ 

สําหรับการพัฒนาชุมชนซ่ึงมีอาชีพเดิมในการทําไรสับปะรด ปลูกไมผล และทําการเกษตรอื่นๆ ไดรับ
การสงเสริมความรูความเขาใจและกระตุนใหหันมาทําการเกษตรอินทรีย โดยไดมีเกษตรกรตัวอยางริเร่ิมทํา
แลว แตยังตองการการขยายผลใหแพรหลายมากข้ึน  สําหรับกิจกรรมอ่ืนๆ  ไดแก การบริหารจัดการกองทุน
หมุนเวียนเพื่อสงเสริมอาชีพของชุมชน   การฝกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร 

ดวยความสําคัญของปาแหงนี ้ ซึ่งเปนปาตนน้ําของแมน้ําเพชรบุรีที่คนทัง้จังหวัดไดใชประโยชน อีกทั้ง
เปนแหลงทองเท่ียวที่สรางรายไดใหกับจังหวัด จึงไดมีความพยายามจากหลายฝาย โดยเฉพาะองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นและโรงเรียนในพื้นที ่ ไดดําเนินการศึกษาเรียนรูชุมชนท่ีอยูติดแมน้ําเพชรบุรี ทําใหไดทราบปญหา
หลายประการ เชน แมน้ําต้ืนเขิน การเนาเสียของน้าํบริเวณปลายน้ํา จึงไดดําเนนิกจิกรรมดานการอนุรักษปา
แกงกระจานไปพรอมกับการอนุรักษแมน้าํเพชรบุรี  เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติของทองถิน่นี ้ ไดยังประโยชน
ใหกับชุมชนและสังคมโดยรวมตอไป 

 

    ปาชายเลน อาวทุงมหา จังหวัดชุมพร 

 อาวทุงมหา อยูในเขตตําบลปากคลอง อําเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร พื้นที่บริเวณนี้เคยเปนเมืองที่พระยา
เพชรกําแหงสงครามอดีตเจาเมืองชุมพร ใชหลบซอนร้ี
พลในเวลาคับขันเมื่อคราวที่พมายกทัพมารุกราน
เนื่องจากเปนชัยภูมิที่เหมาะสม เปนอาวโคงเหมือน
พระจันทรคร่ึงเส้ียว จึงเรียกวา “คุงหา“ หมายถึง ไดมา
หาแลวเจอคุงที่ดีและเรียกเพี้ยนเปน“ทุงมหา“   

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป มีลักษณะเปนภูเขาและที่
ราบเชิงเขา ที่ราบชายฝง มีปาพรุ และปาชายเลนประมาณ 6,550 ไร ซึ่งเปนปาชายเลนผืนเดียวของอําเภอปะ
ทิวที่ยังมีความอุดมสมบูรณ มีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญๆ  ไหลผาน นอกจากนี้ ยังมีหาดทรายสวยงาม จึง
นับวาเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว ชุมชนที่ต้ังถิ่นฐานในบริเวณนี้มีอาชีพประมง
พื้นบานดวยเรือประมงขนาดเล็กและหาสัตวน้ําในปาชายเลน และบางสวนก็รับจาง ทําสวน และคาขาย  

 ในป 2540 พบวาทั้งปาบกและปาชายเลน ถูกทําลายจนตกอยูในสภาพเส่ือมโทรมเปนอยางมาก จาก
การใชประโยชนในรูปแบบตางๆ นําไปสูขอขัดแยงในชุมชน การเรียนรูเพื่อแกไขปญหาอยางสรางสรรคก็เร่ิมข้ึน 
โดยสถาบัน-ส่ิงแวดลอมไทย ไดเขาไปเปนที่ปรึกษา และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดลอม 
เร่ิมดวยการสรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรปาชายเลน การเจรจาหารือรวมกันทุกฝาย การจัดทําแนวเขต
ปาชายเลนใหมีความชัดเจน และริเร่ิมกิจกรรม “ปาชุมชน” ที่สรางความรูสึกเปนเจาของใหกับชุมชน มีการดูแล
และเฝาระวังใหมีการใชประโยชนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการเช่ือมโยงระหวางชุมชนและโรงเรียน  และ
ขยายผลสูกิจกรรมอ่ืนๆ ไดแก 

 “บานปลา” เปนแนวคิดที่ไดจากการศึกษาดูงานมาผนวกกับความอยากเรียนรู จึงเร่ิมนํายางนอก
รถยนตที่ใชแลว มามัดรวมเปนแลวเทปูนเพื่อถวงน้ําหนัก นําไปปลอยลงในทะเลเพื่อเปนแหลงที่
อยูของปลา ซึ่งชาวประมงยืนยันไดวามีปลาเพิ่มข้ึน และยังชวยปองกันเรือประมงขนาดใหญ
ลวงลํ้าเขามา ปจจุบันไดพัฒนาไปสูการใชวัสดุอ่ืนๆ โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานประมง
ในพื้นที่ 
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 “ธนาคารปู” เกิดข้ึนจากการปรึกษาหารือกันหลายๆ คร้ัง เพื่อแกปญหาที่นับวันชาวประมงหาปูหา
ปลาไดนอยลงเร่ือยๆ และยังมีความขัดแยงกันในเร่ืองอุปกรณจับปู จึงไดคิดที่จะอนุรักษแมปูซึ่ง
มักจะติดลอบเรือและมีไขลากทรายจํานวนมาก โดยนําไปฝากไวในกระชังที่สรางข้ึน ที่เรียกวา
ธนาคารปู พื่อรอเวลาใหปลอยออกไขสูธรรมชาติ แลวคอยนําแมปูไปขาย นําเงินไปฝากเปน
กองทุนเพื่อนําเงินไปซื้ออาหารใหแมปูที่อยูในกระชังและใชประโยชนอ่ืนๆ ตอไป 

ปจจุบัน การเฝาระวังปาชายเลนของชุมชนก็ยังดําเนินตอไป เพราะถือเปนแหลงทํามาหากินของ
ชาวประมงซึ่งสวนใหญไมมีที่ดินทํากิน และยังตองเผชิญกับการทําลายลางทรัพยากรของเรือประมงพาณิชย 
ชุมชนจึงตองการใหตนไดมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรชายฝงบริเวณชายฝงทะเลหนาบานของตน เพื่อดูแล
รักษาไวใหลูกหลานใชไดอยางยั่งยืน ความสําเร็จของชุมชนในวันนี้ คือ การไดพลิกฟนคืนความสมบูรณ
กลับมาสูบริเวณชายฝงอีกคร้ัง จนไดรับพระกรุณาโปรดเกลาใหเขารับพระราชทานธงพิทักษปาเพื่อรักษาชีวิต 
จากสมเด็จพระนางเจาพระบรมพระราชินีนาถฯ ถึง 3 คร้ัง คือ ในป 2541 ป 2544 และป 2549 
 

             ปาชายเลนเพื่อชุมชน 

 สืบเนื่องจากภัยพิบัติคล่ืนยักษสึนามิ เมื่อ
ปลายป 2547 ทําใหทุกฝายไดประจักษชัดถึงบทบาท
ของปาชายเลนในการปองกันและลดความแรงของ
คล่ืนและลม โดยชวยรักษาทรัพยสินและชีวิตของ
หลายๆ ครอบครัวไวได ทําใหการฟนฟูปาภายใต
โครงการปาชายเลนเพ่ือชุมชน ที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากบริษัท เชฟรอน สํารวจและผลิต 

จํากัด  จึงไดรับความรวมมือจากทุกฝายเปนอยางจริงจัง 

มีชุมชนตางๆ ซึ่งติดชายฝงทะเลและมีพื้นที่ปาชายเลน ใน 3 ตําบล ของจังหวัดระนองและพังงา 
(ตําบลนาคา ตําบลบางวัน และตําบลเกาะคอเขา) ไดดําเนินรวมกัน และเปนที่โชคดีวาในจํานวนนี้มีชุมชนบาน
บางติบ ซึ่งเปนชุมชนที่มีพัฒนาการทํางานในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มาต้ังแตป 2539 จึงมีผลการ
ดําเนินงานที่สามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี  

การเรียนรูและพัฒนาที่สําคัญในการฟนฟูและเฝาระวังปาชายเลนเพื่อชุมชนในบริเวณนี้ เร่ิมจาก
การศึกษาทําความเขาใจชุมชน ไปพรอมๆ กับการศึกษาวิจัยและพัฒนาเปนคูมือเร่ืองปาชายเลนกับการ
ปองกันภัยสึนามิ ที่จะชวยเพิ่มพูนความรูดานวิชาการใหกับชุมชน แลวยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สําคัญ ไดแก 

- องคการบริหารสวนตําบลตางๆ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการฟนฟูทองถิ่น โดยแตงต้ัง
คณะกรรมการที่มาจากหลายๆ ฝายข้ึน  คณะกรรมการฯ จะไดรับการอบรมเสริมสรางศักยภาพ
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และเรียนรูจากการทํางานจริง ทายสุดแผนฯ นี้ ไดถูกนําเขาสูระบบแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป  และ
แนนอนวาการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติไดรับการกําหนดเปนยุทธศาสตรสําคัญ 

- โครงการนํารองที่เกิดจากการจัดทําแผนฟนฟูทองถิ่น ไดถูกนําไปปฏิบัติจริง ไดแก การพัฒนา
เสนทางศึกษาธรรมชาติปาชายเลน ของตําบลเกาะคอเขา การพัฒนาศูนยซอมเคร่ืองยนตขนาด
เล็กสําหรับชาวประมงชายฝงของตําบลนาคา และการจัดการขยะมูลฝอยและพัฒนาส่ิงแวดลอม
ชุมชนของตําบลบางวัน 

- ปลูกและฟนฟูปาชายเลนที่เส่ือมโทรมจากการสัมปทานไมเผาถานในอดีตและพื้นที่ที่ถูกทําลาย
จากคล่ืนสึนามิ อยางตอเนื่องใหเต็มทุกพื้นที่ โดยไดรับการสนับสนุนกลาไมจากสถานีพัฒนา
ทรัพยากรปาชายเลน 

- เรียนรูเร่ืองการบริหารจัดการกลุมและกองทุนหมุนเวียน เพื่อพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจของ
ชุมชนควบคูกันไป และเช่ือมโยงกิจกรรมกับโรงเรียน เยาวชน และชุมชนไปพรอมๆ กัน   

ชุมชนเหลานี้ไดผานบทเรียนอันเจ็บปวดจากภัยธรรมชาติ ที่ไมมีใครอยากจะใหเกิดข้ึนอีก และทุก
ชุมชนเขาใจดีวาสามารถปองกันและบรรเทาผลกระทบไดหากมีปาชายเลนเปนเกราะกําบัง ดังนั้น การฟนฟูปา
ชายเลนในพื้นที่เส่ียงภัยอยางในทุกชุมชนบนเกาะคอเขา รวมถึงบานแหลมนาว บานบางกลวยนอก และชุมชน
อ่ืนๆ จึงตองดําเนินตอไป ไมเพียงเทานั้นความหวังที่จะใหมีผลผลิตทางการประมงกลับมาสมบูรณอีกคร้ัง ก็
นาจะเปนจริงไดในไมชา 

ชุมชนนาอยู 
 

องคการบริหารสวนตําบลลาํไทรโยง อําเภอ
นางรอง และองคการบริหารสวนตําบลยายแยมวัฒนา 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย มีความสนใจใน
การพัฒนาชุมชนใหนาอยู จงึไดเขารวมเปนพืน้ทีน่ํารอง
ในโครงการชุมชนนาอยู ภายใตการสนับสนุนของ

สถาบันส่ิงแวดลอมไทยและสมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน เมื่อกลางป 2547 ดวยแนวคิดการทาํงาน

อยางมีสวนรวม การเรียนรูรวมกัน เร่ิมจากการศึกษาวิเคราะหชมุชนและจัดทาํแผนยทุธศาสตรการจัดการ
ส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการ เพื่อใหชุมชนไดรูจักตนเอง คนหาส่ิงทีต่องการซึง่มีความเหมาะสมกับทองถิ่นและ
เปนไปได โดยพบวามีความตองการที่หลากหลายและแตกตางกนัไป ซีง่เมื่อสรุปเปนโครงการตางๆ จึงเหน็ได
ชัดวาเกนิศักยภาพท่ีจะทาํไดทั้งหมด จงึไดมีการกาํหนดหลักเกณฑและทําการจัดลําดับความสําคัญของโครง
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การวมกัน โดยอาศัยเหตุและผล รวมทั้งอาศัยเสียงสวนใหญ และในท่ีสุดก็ไดโครงการนํารองมาปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม 

การอนุรักษและพัฒนาเครือขายการจัดการปาชุมชนดอนโจร-โคกแรโดยชุมชนมีสวนรวม ตําบลลําไทร
โยง นับวามีความสําคัญตอชุมชนในพื้นที่เปนอยางยิ่ง เนื่องจากปาดอนโจรซึ่งมีอยูกระจายอยูทั่วไป ประมาณ 
4,000 ไร ไดถูกชาวบานบุกรุกทําลายเมื่อคร้ังตองประสบภัยแลงรุนแรงในป 2519 ซึ่งไดประสบกับปญหาขาด
น้ําในการทําการเกษตร จึงทําการบุกรุกแผวถางปาเผาถานขายเพื่อนําเงินไปซื้อขาวมาดํารงชีวิต สงผลพื้นที่ปา
ลดลงเปนจํานวนมาก แตความแหงแลงก็ยังไมหมดไป ชุมชนจึงไดรวมกันจัดการปาเพื่อเปนแหลงหากิน  โดยมี
กิจกรรมที่สําคัญ ไดแก 

- การเพาะชํากลาไมทองถิ่น   
- จัดทําหอตรวจการเฝาระวังปา  5 แหง  
- พัฒนาแหลงน้ําในปา   
- การจัดทําแนวเขตในรูปแบบคลองเพื่อใหสัตวเล้ียงไดด่ืมกิน 

การพัฒนาเกษตรอินทรีย ตําบลยายแยมวัฒนา เปนโครงการที่ไดรับการคัดเลือกเปนลําดับแรก 
เนื่องจากชาวบานในตําบลยายแยมวัฒนา ทําอาชีพปลูกขาวและพืชผัก จึงไดมุงสงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนที่ทํา
การปลูกขาวโดยลดการใชสารเคมีและใชปุยอินทรียในการบํารุงดิน ซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก 

- โรงงานศูนยผลิตปุยอินทรียประจําตําบล มีการระดมหุนของสมาชิก และขายปุยใหกับสมาชิกใน
ราคาถูก 

- สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย พรอมการประชาสัมพันธเสียง
ตามสายและจัดทําแผนพับโฆษณา 

- พัฒนาเปนศูนยเรียนรูและสนับสนุนกิจกรรมนํารองเกษตรอินทรีย มีการพัฒนาสูตรปุยอินทรียที่
มีคุณภาพ เปนสูตรปุยเฉพาะของศูนยฯ มีแปลงสาธิตเปนแหลงศึกษาดูงาน พรอมจัดวิทยากรไว
ใหความรู 

การทํางานที่ผานมา ถือเปนกระบวนการเรียนรูที่กระตุนใหทองถิ่นและชุมชน มีการคิดอยางมีเหตุผล มี
แผน ทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน  และสนองตอบตอความตองการที่แทจริงของชุมชน  

   ปาบุง ปาทาม 
ลุมน้ําสงครามตอนลาง เปนบริเวณที่แมน้ํา

สงครามไหลลงสูแมน้าํโขง อยูในเขตอําเภอศรีสงคราม
และอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม  ซึ่งมีลักษณพืน้ที่
เปนที่ราบลุมตํ่า เมื่อถึงฤดูน้ําหลากปาและพื้นที่บริเวณนี้
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ก็จะกลายสภาพเปนผืนน้าํที่กวางสุดลูกหูลูกตา คลายทะเลสาบ โดยกินเวลาประมาณ 3-4 เดือนในแตละป   
ชาวบานเรียกกันวา “ปาบุงปาทาม” และเมื่อน้ําลดกจ็ะกลับสภาพเปนปาบกทัว่ๆ ไป 

 ปาบุงปาทาม  ถือเปนแหลงทาํการประมงท่ีสําคัญของชุมชน  อาจกลาวไดวามีรายไดมากกวาการทํา
นาทั้งป ปจจบัุน ปาบุงปาทามลุมน้าํสงครามตอนลาง เร่ิมมีสภาพเสื่อมโทรมลงไปเนื่องจากมีการใชประโยชน
มากเกินไป มกีารถมพื้นที่ และการบุกรุกเขามาใชประโยชนในรูปแบบเกษตรเชิงพาณิชยของกลุมนายทนุ   

เมื่อกลางป 2546 กิจกรรมของคณะนักวจิัยไทบาน ที่ประกอบดวยผูนํา 4 ชุมชน ในอําเภอศรีสงคราม
ไดเร่ิมข้ึน ดวยการสนับสนนุขององคกรสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ หรือ IUCN รวมศึกษารวบรวมขอมูล
ทางดานระบบนิเวศ  สํารวจพรรณพืช พันธุปลา ตลอดจนประวัติและวฒันธรรมชุมชน ระบบเศรษฐกิจ รวมถึง
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนําเปนขอมูลในส่ือสารและสรางความตระหนกัใหกับคนในชุมชน รวมทัง้นํามาใชในการ
ฟนฟูปาบุงปาทามใหกลับมาสมบูรณเชนเดิม 

ปจจุบัน คณะนักวจิัยไทบาน ไดขยายความรวมมือออกไปเร่ือยๆ จนพัฒนามาเปน “เครือขายวิจัยเพื่อ
การอนุรักษและพัฒนาวิถีชวีติลุมน้ําสงคราม” รวมสมาชิก 12 ชุมชน ทํากิจกรรมดานการฟนฟทูรัพยากรของ
ทองถิน่ โดยเฉพาะปาบุงปาทาม แมน้ําสงครามตอนลางและลําน้าํสาขา  มีการเพาะกลาไมทองถิ่นเพื่อนําไป
ปลูกในปาบุงปาทาม รวมกจิกรรมตางๆ ของทางราชการ อาท ิการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุมน้ําโลก เทศกาลปลา
อําเภอศรีสงคราม และจัดใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณทั้งในกลุมสมาชิกของเครือขายฯ และ
ระหวางเครือขายอ่ืนๆ  

การฟนฟูปาบุงปาทามลุมน้าํสงครามตอนลาง ยังไดรับการหนุนชวยจากเครือขายโรงเรียนอนุรักษ
แมน้ําสงคราม ที่มโีรงเรียนตางๆ รวมเปนสมาชิกนับ 20 โรงเรียน ที่ขยายตัวไปตามลําน้ําจนถงึจังหวดัสกลนคร  
ลงมือตรวจวัดคุณภาพน้ํา  โดยต้ังสถานีตรวจวัดใกลๆ โรงเรียน รวม 9 สถาน ีแลวนาํขอมูลมาประชุม
แลกเปล่ียนกนัปละ 2 คร้ัง ซึ่งถือเปนส่ิงทีเ่ชื่อมโยงใหเกดิการพัฒนาการเรียนรูของเยาวชนในดานอ่ืนๆ ตามมา  
ส่ิงหนึ่งที่เครือขายโรงเรียนฯ ภาคภูมิใจก็คือ การรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จังหวดันครพนม 
พัฒนาหลักสูตรทองถิน่ลุมน้ําสงคราม ทีส่งผลใหเยาวชนและคนลุมน้ําสงครามไดภาคภูมิใจในทองถิน่ของตน 

สําหรับบทบาทขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในพื้นที ่จํานวน 5 แหง ไดรวมมือกันจัดทําแผน
ยุทธศาสตรเพือ่การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมลุมน้าํสงครามตอนลาง เพื่อบูรณาการเขาสู
แผนพัฒนาทองถิ่นของแตละ อบต. โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และนําแผนไปสูการปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรม โดยสถาบันส่ิงแวดลอมไดเขาไปเปนที่ปรึกษาและสนบัสนุนการดําเนินงาน 
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 นอกเหนือจากการติดตามผลเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค
และความกาวหนาแลว ยังทําการประเมนิผลเพื่อใหทราบถึงจุดออน
จุดแข็งของการดําเนินงานในพืน้ที่ดวย โดยมีกรอบการติดตามและ
ประเมินผล 3 ดาน ไดแก 1) การอนุรักษทรัพยากรปาและทรัพยากร
ของทองถิ่น 2) การพัฒนาชุมชนและกองทุนหมนุเวยีน และ 3) การ
บริหารจัดการ โดยแบงการใหระดับความกาวหนาของการดําเนนิงาน
ออกเปน 3 ระดับ ดังนี ้ 

 
ประเด็น  ผลการประเมิน คําอธิบาย 

1)  การอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม
และทรัพยากร
ของทองถิ่น  

ระดับ 1 พบปญหาอุปสรรคที่ตองไดรับการแกไข อาท ิขอขัดแยง การ
บุกรุกปา มีไฟปา  ชุมชนมีสวนรวมในการทํากจิกรรมนอย 

ระดับ 2 ชุมชนมีการจดัการที่ดี พื้นทีป่าไมลดลง  แนวเขตชัดเจน พื้นที่
ปาเร่ิมฟนตัว 

ระดับ 3 ชุมชนมีการจดัการที่ดีมาก พื้นที่ปาเพิ่มข้ึนและมีความอุดม
สมบูรณเกิดประโยชนตอชุมชนและเปนแหลงเรียนรู 

2)  การพัฒนาชุมชน
และกองทนุ
หมุนเวียน 

ระดับ 1 สมาชิกในชุมชนใหความรวมมือในกิจกรรมการพฒันาชุมชน
นอย  

ระดับ 2 กองทนุมีความเติบโตและนาํมาใชในกิจกรรมของชุมชนได 
ระดับ 3 กองทนุมีความเติบโต สมาชิกเพิ่มข้ึน มีการบริหารจัดการที่

ชัดเจน ปฏิบัติตามกฏระเบียบที่ต้ังไว พัฒนาและดําเนนิ
กิจกรรมเปนประโยชนตอสวนรวม 

3)  การบริหาร
จัดการกลุม/
ชุมชน 

ระดับ 1 มีปญหา พบขอรองเรียน  คณะกรรมการวางตัวไมเปนกลาง 
ระดับ 2 มีโครงสรางการบริหารชัดเจน  มีความกาวหนา มีแผนงาน

ชัดเจนแตยังปฏิบัติตามแผนงานยังไมไดทัง้หมด  
ระดับ 3 มีโครงสราง(องคกร/สมาชิก)ชัดเจน มีแผนงานความกาวหนา 

กิจกรรมตอบสนอง หรือพัฒนาชุมชนได  การสื่อสาร
ประชาสัมพันธทั่วถึง 
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ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของแตละพื้นที่  สรุปไดดังนี ้ 
 

เครือขาย/ชุมชน การอนุรักษปาไมและทรัพยากรทองถิ่น การพัฒนาชุมชนและกองทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการ 

1)  เครือขาย
เกษตรกรตนีภู
พัฒนา 
จังหวัดชัยภูมิ   
(21 ชุมชน) 

      มี 12 ชุมชนที่มีการจัดการปาในรูปแบบปาชุมชน 
โดยกําหนดแนวเขตที่ชัดเจน ติดปาย และทําคลองน้ํา
เปนแนวเขต รวมพื้นที่ 6,820 ไร โดยไดดําเนินกิจกรรม
การดูแล ฟนฟูปลูกปาเนื่องในวันสําคัญ เฝาระวังโดย
การลาดตระเวน ปองกันไฟปาในชวงหนาแลง  ทําให
พื้นที่ปามีความอุดมสมบูรณเปนอยางมาก ไมพบไฟปา
ใน 3-4 ปที่ผานมา ปามีความอุดมสมบูรณมาก ชุมชน
ไดใชประโยชนในการเก็บหาของปาประเภทผักปา เห็ด 
สมุนไพรปาไดมากขึ้น และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

   สวนอีก 9 หมูบานยังไมไดดําเนินการจัดการปาชุมชน
ที่ชัดเจน แตสมาชิกในชุมชนก็ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนใกลเคียงเปนอยางดี 
เชน กิจกรรมการปลูกปา  

    มีแผนงานในระดับเครือขายฯ เชน การจัดทําแนว
เขตปาเพิ่มเติมจํานวน 1,700 ไร รอบพื้นที่ภูกระแต  
และผลการดําเนินงานในภาพรวมปรากฏเปนรูปธรรม
และเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตของชุมชน  จนไดรับ
ความรวมมือและการยอมรับ 

     เครือขายฯ ไดใหการสนับสนุนเงินกูยืมกองทุน
หมุนเวียนใหกับสมาชิกในชุมชนสงเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายไดของครัวเรือน ซึ่งจนถึงปจจุบันปรากฏ
กิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้  

- ขุดสระเก็บน้ํา 245  แหง 
- บอบาดาล 21 บอ  
- กิจกรรมสมาชิกสตรีแมบาน 26 ราย  
- สวนไมผลและเลี้ยงปลา 202 ราย  
- เกษตรผสมผสาน 28 ราย  
- เลี้ยงวัว 170 ราย  
- เลี้ยงหมู 13 ราย  
- เลี้ยงจิ้งหรีด 7 ราย   
- ผลิตอิฐดินซีเมนต 12 ราย  

     กิจกรรมพัฒนาอาชีพมีความกาวหนาและมี
ผลผลิตเก็บขายไดบางแตก็ไมมากนัก เนื่องจากขาด
แคลนน้ําในฤดูแลง เชน ไมผล เกษตรผสมผสาน 
รวมทั้ง การเลี้ยงปลา ซึ่งประสบภาวะขาดทุน จึง
ขาดอาหารทําใหปลาไมโต การเลี้ยงหมูประสบ
ปญหาเชนเดียวกัน  แตสําหรับการเลี้ยงวัวและ
จิ้งหรีด พบวาตลาดมีความตองการมาก   

   การบริหารจัดการมี 2 ระดับ คือ ระดับเครือขาย และระดับ
หมูบาน ทั้ง 2 สวน มีโครงสรางการบริหารจัดการที่ชัดเจนทั้ง
คณะกรรมการและกฎระเบียบกลุม  

    กลุมออมทรัพยหมูบานจนถึงปจจุบัน กองทุนมีความ
เติบโตตามลําดับ บริหารจัดการไดตออยางเนื่อง การบริหาร
จัดการสามารถดําเนินการไดดีในชุมชนของตนเอง  

     การดําเนินงานของเครือขายมีคณะกรรมการ กฎระเบียบ 
ความพรอมดานสถานที่ วัสดุ อุปกรณ มีแผนงานชัดเจน มี
ปญหาในการบริหารงาน การประชุมไมตอเนื่อง กรรมการยัง
ไมเปนที่ยอมรับจากสมาชิกสงผลใหประสิทธิภาพการ
ทํางานต่ํา  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไมสมารถติดตาม
สงคืนเงินกูจากสมาชิก มีปญในการทํางาเกิดการสะสม
ปญหาและสะสางปญหาเดิมสงผลถึงความเชื่อถือของ
กรรมการ 

       การบริหารจัดการกองทุนในระดับเครือขาย เกิดปญหา
มา 3-4 ป ไมมีเงินปนผลที่สามรถนํามาบริหารจัดการตาม
แผนที่ตั้งไว อยางไรก็ตาม ยังสามารถตรวจสอบไดทาง
หลักฐานการเงินที่อยูและอยูกับสมาชิก และสูญหายไป 
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2) เครือขายอนุรักษ 
ลุมน้ําปาสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ  
(7 ชุมชน) 

     มี 2 ชุมชนที่มีพื้นที่ปาชัดเจนเปนรูปธรรม ซึ่งไดมี
กิจกรรมดูแลและฟนฟูมาอยางตอเนื่อง เปนตัวอยางที่
ดีใหกับชุมชนใกลเคียงแมจะมีพื้นที่ไมมาก   

      สวนอีก 5 ชุมชน ไมมีพื้นที่ที่ชัดเจนในการอนุรักษ
ปา แตไดใหความรวมมือในกิจกรรมการปลูกปาของ
ชุมชนในวันสําคัญทุกป  

      สมาชิกในชุมชนมีความตื่นตัวและใหความสนใจ
ลดใชสารเคมีในการทําการเกษตรและกันมาใชปุย
อินทรีย ปุยหมัก สารชีวภาพในการทําการเกษตรมาก
ขึ้น ซึ่งถือเปนการอนุรักษและฟนฟูความเสื่อมโทรม
และคืนความอุดมสมบูรณใหกับดิน  

      ผูนําชุมชนมีความสนใจและพรอมที่จะใหความ
รวมมือวางแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ทองถิ่น โดยเฉพาะปญหาการกัดเซาะพังทลายของแม
น้ําปาสักตื้นเขิน การตัดไมไผที่เกินความพอดี 

    สมาชิกในชุมชนใหความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชนดีมาก  

    กองทุนหมุนเวียนฯ มีความเติบโต  หนุนเสริมการ
ประกอบอาชีพของชุมชนไดมากขึ้น  สามารถนําผล
กําไรและนํามาตอยอดขยายผลใหกับชุมชน  เชน 
จัดซื้อโตะ เต็นท  เกาอี้ อุปกรณเครื่องครัวใหบริการ
เชาใชในงานบุญ งานประเพณีชุมชน แกสมาชิกใน
หมูบานและชุมชนใกลเคียง  และเงินปนผล
บางสวนนํามาเปนคาอาหารใหเด็กนักเรียน จัด
กิจกรรมปลูกปาวันสําคัญ   

      ชุมชนมีความริเริ่มในการพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง มีบางชุมชนยกระดับเปนสถาบันการเงิน
ของชุมชน  ซึ่งไดรับการยอมรับจากสมาชิกและ
หนวยงานภายนอก 

      การบริหารจัดการระดับหมูบาน มีคณะกรรมการทํางาน
ของแตละกลุมที่ชัดเจน มีการแบงบทบาทหนาที่   มีผูหญิง
เปนแกนนําหรือรวมเปนกรรมการดวย  มีการปรับปรุงงาน  
ริเริ่มและพัฒนางานตอเนื่อง ทําใหไดรับการยอมรับจาก
สมาชิกในชุมชน สวนการบริหารกอบทุนฯ พบวาเติบโตเพิ่ม
มากขึ้น กิจกรรมมีความกาวหนา สามารขยายผลตอชุมชน
ไดเปนอยางดี 

      การทํางานในระดับเครือขาย มีแกนนําในการทําหนาที่
ในการประสานงาน  โดยไมมีโครงการการบริหารและ
แผนงานที่ชัดเจน แตเนื่องจากผูนํามีศักยภาพสูง จึงไดรับ
ความรวมมือและเปนที่ยอมรับของชุมชน มีการดําเนิน
กิจกรรมแบบเฉพาะกิจตามโอกาสของงานที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ไดรับความรวมมือเปนอยางดี 

3) เครือขายแมวงก
ชุมชนคนรักษปา 
จังหวัดนครสวรรค  

    (10 ชุมชน) 

     การทํางานของ “เครือขายแมวงคชุมชนคนรักษ
ปา” ซึ่งรวมกันจัดการพื้นที่ปาชุมชนบริเวณเขาแม
กระทู  มาตั้งแตป 2545 ทําใหมีพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น การ
ถูกบุกรุกทําลายปาลดลง มีแนวเขตรับผิดชอบของแต
ละหมูบานชัดเจน สมาชิกโดยสวนใหญปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอตกลงอยางเครงครัด มีแผนการจัดการ

     การพัฒนาชุมชนและกองทุนหมุนเวียนมี
ความกาวหนาไมมาก  อีกทั้งมีกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชนรวมกันนอย  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูนําและผูนํามีภารกิจมาก   

     ไมมีการขยายผลประโยชนจากกองทุนชุมชนทั้ง
ในระดับเครือขายและระดับหมูบาน  เนื่องจากไมมี

     ชุมชนทั้ง 10 ชุมชน  มีลักษณะการทํางานที่คลายคลึงกัน 
ก็คือ กลุมออมทรัพยและกองทุนหมุนเวียนระดับหมูบาน  
บริหารจัดการโดยคณะกรรมการและมีระเบียบปฏิบัติของ
แตละชุมชน สามรถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและบริหาร
จัดการไดในระดับปานกลาง-พอใช  ชุมชนบางแหงไมมี
หลักฐานการเงินการบัญชี  และยังไมมีการปรับปรุงใหเปน
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ปาชุมชนที่คอนขางชัดเจน  

      ปามีความอุดมสมบูรณของเพิ่มขึ้นทําใหมีแหลงน้ํา
เกิดขึ้นบนเขาแมกระทูกอใหเกิดจุดน้ําซับขึ้นในหลาย
จุด  ซึ่งชุมชนไดใชประโยชนทําประปาภูเขาใน 5 
หมูบานรอบเขา  

      ชุมชนเห็นประโยชนและมีสวนรวมในการอนรักษ 
ฟนฟูปามากขึ้น  แตปที่ผานมา พบวาพื้นที่ปาหลาย
รอยไรเสียหายจากไฟไหมเนื่องจากภัยแลงและมีการ
ลุกลามอยางรวดเร็ว  ซึ่งชุมชนก็ไดชวยกันดับไฟและ
เฝาระวังกันอยางใกลชิดมากขึ้น 

      

เงินปนผลสมทบจากลุมและนําไปใชในกิจกรรมการ
พัฒนาของชุมชนได   

       สําหรับ 2-3 ชุมชนซึ่งมีการบริหารจัดการ
กองทุนหมุนเวียนฯ ที่ดีอยูแลว  ก็ยังสามารถ
ดําเนินการไปไดดวยดี  สมาชิกมีความพึงพอใจ    

      สวนอาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน 
การเลี้ยงหมู การเลี้ยงปลา  การเลี้ยงเปด  ซึ่งสมาชิก
ไดนําเงินจากองทุนหมุนเวียนฯ  ไปลงทุน  ไมประสบ
ผลสําเร็จเนื่องจากภัยแลง ผลผลิตนอย และราคาต่ํา  

ปจจุบัน 

     สวนการบริหารจัดการระดับเครือขาย มีโครงสรางการ
บริหารชัดเจน มีกฎระเบียบการทํางานของเครือขาย  แตยัง
ไมมีที่ทําการแนนอน มีกรรมการทํางานหลัก 3-4 คน การ
ประชุมเครือขายขาดความตอเนื่อง ทําใหไมมีการสื่อสาร
และวางแผนการทํางานรวมกัน สวนกองทุนและระบบบัญชี
ของเครือขายฯ พบวาไมมีความเคลื่อนไหวมาเปนเวลา 3-4 
ป 

      เครือขายฯ มีการประสานกับภาคีภายนอกและองคกร
เครือขายใกลเคียง เชน เครือขายปาชุมชนแมเปน-แมวงก 
และหนวยงานราชการทําใหสามารถขยายผลปาชุมชน
ออกไปไดกวางขวาง 

4)  ชุมชนพัฒนา
รักษาปา  
อําเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราช-
สีมา   
(3 ชุมชน)  

      มีเพียง 1 ชุมชน ในจํานวน 3 ชุมชน ที่มีพื้นที่ปา
ชุมชน และดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษฟนฟูมา
อยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตาม สมาชิกสวนใหญมีความ
ตื่นตัวใหความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในการเฝา
ระวังไฟปาในหนาแลงมาอยางตอเนื่อง  

      ทําใหปามีความอุดมสมบูรณขึ้น ไมปรากฏไฟไหม
ปา  รวมทั้งมีการรวมกับหนวยงานดานปาไม  การ
จัดทําฝายเพื่อใหความชุมชื้นในหนาแลง 

     ปจจุบันชุมชนตองเผชิญกับปญหาการกวานซื้อ

      การบริหารกองทุนมีความเติบโต และขยาย
ผลประโยชนกับชุมชนมาอยางตอเนื่อง เชน เปนเงิน
รางวัลใหกับนักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาหมูบาน 

     คณะกรรมการและสมาชิกมีความรูสึกเปน
เจาของเงินกองทุนมากขึ้น ทําใหไดรับความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น  

     มีการประกอบอาชีพมีความหลากหลาย สมาชิก
เริ่มเรียนรูที่จะเลือกประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงกับ
ราคาตลาด 

     ชุมชนทั้ง 3 แหง  มีกลุมทํางานบริหารจัดการภายใน
หมูบานของตน  ทุกกลุมมีโครงสรางกรรมการจัดการกลุมที่
ชัดเจน  ดําเนินงานตามแผนงานและขอปฏิบัติที่วางไวดี  
เมื่อเกิดปญหาดานการบริหารจัดการก็สามารถแกไขได เชน  
การคืนเงินชาและกรรมการใชวิธีเจรจา  

       การเริ่มเริ่มกิจกรรมใหมๆ  มีไมมากนัก  แตก็มีการ
ประสานงานกันเปนอยางดี และทั่วถึง  แมการตั้งบานเรือน
แตละคุมจะอยูหางไกลกันก็ตาม    
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ที่ดินที่ไมถูกกฎหมาย อยูในเขต สปก. ที่ติดกับปา  ทํา
ใหชุมชนกลัวปาจะมีการทําลายปา  เริ่มหวงแหน
ทรัพยากรปาของตนมากขึ้น มีการสงขอมูล
สถานการณการซื้อที่ดินในเขตปาใหกับหนวยงาน
ภายนอกไดทราบเพื่อใหชวยแกไขปญหา  

อําเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราช-
สีมา   
(4 ชุมชน) 

     มีปาชุมชน 1 แหง  ที่มีการดูแลและจัดการเปน
รูปธรรมที่ชัดเจน   

    อยางไรก็ตาม สมาชิกในชุมนสวนใหญใหความ
รวมมือทํากิจกรรมการปลูกปาเนื่องในวันสําคัญ ชวย
กับเฝาระวังและดับไฟปาในชวงหนาแลง ซึ่งจะเกิดขึ้น
ทุกปโดยเฉพาะชาวบานที่มีที่ทํากินใกลปาเขาภูหลวง   

     ชุมชนสวนใหญมีความรวมมือที่ดีกับหนวยงาน
ราชการในพื้นที่ เชน อบต. และเจาหนาที่ปาไม   ใน
การดูแลรักษาทรัพยากรในทองถิ่น 

      กองทุนหมุนเวียนฯ ของ 2 ชุมชน  มีความเติบโต
และกาวหนาที่ดีมาก   

       อีก  2 ชุมชน  ไมมีความเคลื่อนไหวดานการเงิน
มากกวา 3 ป เนื่องจากผูนําไมมีประสิทธิภาพและ
สมาชิกไมคืนเงิน  จึงทําใหสมาชิกเริ่มลดลง  สงผล
ตอกิจกรรมการพัฒนาสาธารณะประโยชนของ
ชุมชนอยางชัดเจน   

   

      การบริหารจัดการในพื้นที่ 4  ชุมชนนี้  เกิดขึ้นจากกลุม
ออมทรัพยและกองทุนหมุนเวียนเปนแกนหลัก  และตอเนื่อง
ไปสูกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในรูปแบบอื่นๆ  ทําใหชุมชน 2 
แหง ซึ่งคณะกรรมการมีดําเนินงานไดดีและตอเนื่อง เปนที่
ยอมรับของสมาชิก สมาชิกปฏิบัติตามขอตกลงที่ตั้งไว 
กองทุนมีความเติบโต ขยายประโยชนมากขึ้น  สงผลใหเกิด
ความรวมมือที่ดี  

      ในขณะอีก 2 ชุมชน คณะกรรมการไมมีประสิทธิภาพ
และไมเปนที่ยอมรับของสมาชิก  จึงเกิดปญหาตอเนื่องตอ
กันไปเรื่อยๆ  

5)  ชุมชนพัฒนา
รักษาปา  
อําเภอบุณฑริก     
จังหวัดอุบลราช-  
ธานี   
(3 ชุมชน)  

    ชุมชนทั้ง 3 แหง  มีพื้นที่ปาชุมชน รวมพื้นที่กวา 
1,700 ไร  โดยมีการจัดทําแนวเขตปาและมีปายที่
ชัดเจน มีการประชาสัมพันธบอกตอกัน  ดําเนิน
กิจกรรมปลูกปาอยางตอเนื่อง กําหนดขอตกลงการ
จัดการปาและพัฒนาปรับปรุงระเบียบใหมีความ
เหมาะสม  

      กองทุนหมุนเวียนฯ และกลุมออมทรัพย มีความ
เติบโตตามลําดับ   จึงทําใหมีการปนผลจาก
ประโยชนที่เกิดขึ้น มาใชพัฒนากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชนของหมูบานและการอนุรักษปาตาม
กฎระเบียบที่ตั้งไว   

     สมาชิกไดนําเงินจากกองทุนหมุนเวียนฯ มาใชใน

      แตละชุมชนมีโครงสรางการบริหารจัดการที่ดีและเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ทั้งงานการอนุรักษปาไมและ
กองทุนหมุนเวียน     โดยมีระบบบัญชีสามารถตรวจสอบได
และขอมูลเปนปจจุบัน 

     สมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบเปนอยางดี  รวมทั้ง   
สมาชิกในชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน ผูนํา
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เครือขาย/ชุมชน การอนุรักษปาไมและทรัพยากรทองถิ่น การพัฒนาชุมชนและกองทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการ 

   ชุมชนมีการเฝาระวังโดยการจัดลาดตระเวน เพื่อ
ปองกันไฟปา เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงตอ
การเกิดไฟปา  ซึ่งมีไฟลุกลามจากพื้นที่ทํากินอยูทุกป 
นอกจากนี้ ไดจัดกิจกรรมใหเยาวชนเขามามีสวนรวม 
จัดหาพันธุกลาและพันธุไมถิ่นมาปลูกเสริมเพื่อเปน
แหลงอาหารใกลบาน  จึงทําใหปาเริ่มมีความฟนตัว
และมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น   

การประกอบอาชีพ จึงกอใหเกิดความรวมมือใน
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน   

      อยางไรก็ตาม ควรเพิ่มการสื่อสารและเผยแพร
ขอมูลใหมากขึ้น  เพื่อสรางความเขาใจและเปด
โอกาสใหสมาชิกในชุมชนเขามามีสวนรวมอยาง
เต็มที่   

ชุมชนเอาใจใส มีความเสียสละ และมีการประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 

 

6) เครือขายอนุรักษ
สิ่งแวดลอมแกง
กระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี  
(19 ชุมชน)  

    มีพื้นที่ปาชุมชนชัดเจนใน 14 หมูบาน รวมพื้นที่กวา 
5,000 ไร  โดยมีการจัดทําแนวเขตและจัดทําปายแสดง
ชัดเจน   รวมทั้งมีการดําเนินกิจกรรมปลูกปาฟนฟูเนื่อง
ในวันสําคัญ  ทําใหพื้นที่ปาเริ่มฟนตัวและมีความอุดม
สมบูรณเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน 

      ในระยะหลังมานี้  ยังไมมีการพัฒนากิจกรรมใหม
เกิดขึ้น  และชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมการอนุรักษไม
มากนัก  

    กองทุนหมุนเวียนและกลุมออมทรัพยระดับ
หมูบานมีความเติบโตในระดับปานกลาง  แตก็พบวา
มีปญหาการคืนเงินกูในระดับหมูบาน 

    กิจกรรมการพัฒนาชุมชนและการขยายผลจาก
กองทุนไมปรากฏชัดเจน  

      การบริหารจัดการระดับเครือขายฯ  ซึ่งมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการที่มาจากทุกหมูบาน พบวา มีปญหาดานการ
ประสานงาน ขาดแกนนําในการขับเคลื่อนงาน การประชุม
ไมตอเนื่อง ทําใหขาดการสื่อสาร และเนื่องดวยสภาพพื้นที่ที่
มีความหางไกลกันและการคมนาคมลําบาก ก็เปนขอจํากัด
อีกประการหนึ่ สวนการบริหารจัดการในระดับชุมชน ซึ่งมี
คณะกรรมการบริหารจัดการภายในชุมชน มีความแตกตาง
กันไปตามศักยภาพของคณะกรรมการ ซึ่งโดยภาพรวมแลว
การบริหารจัดการของแตละชุมชนยังเปนไปตามกฎระเบียบ
ชุมชนที่ตั้งขึ้น ผูนําชุมชนบางคนไดรับการยอมรับของ
หนวยงานภายนอก 

7) เครือขายอนุรักษ
ปาชายเลนอาว
ทุงมหา  
จังหวัดชุมพร  

     ชุมชนทั้งหมดไดรวมกันดําเนินกิจกรรมการจัดการ
พื้นที่ปาเลน  โดยมีการจัดทําแนวเขตปาชายเลนใหมี
ความชัดเจนเพื่อปองกันการบุกรุกเขามา  กําหนด
กฎระเบียบขอตกลงรวมกัน เพื่อสรางความรูสึกเปน

      กิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน  ไดแก กลุม
ของแมบาน ซึ่งสรางชื่อเสียงและมีผลงานในระดับ
ตําบลอําเภอ จังหวัด กลุมประมงพื้นบาน  ทั้งนี้ ยัง
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและ

     การบริหารจัดการในระดับเครือขายฯ ไมปรากฏ
โครงสรางการบริหารจัดการและไมมีแผนงานของเครือขายฯ 
กิจกรรมตางๆ ดําเนินไดดวยแกนนําของกลุมยอย  ซึ่งเปน
บุคคลที่ไดรับการยอมรับของคนทั่วไป  
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เครือขาย/ชุมชน การอนุรักษปาไมและทรัพยากรทองถิ่น การพัฒนาชุมชนและกองทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการ 

(7 ชุมชน) เจาของใหกับชุมชน 

     นอกจากนี้ ยังมีการดูแลและเฝาระวังใหมีการใช
ประโยชนที่เหมาะสม และมีการเชื่อมโยงระหวางชุมชน
และโรงเรียน  

    มีการขยายผลสูกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากร
ชายฝง อนุรักษสัตวน้ํา  ทํา “บานปลา” “ธนาคารปู” 
เพื่อคืนความสมบูรณกลับมาสูบริเวณชายฝง    

      ปจจุบันปาชายเลนในบริเวณนั้นมีความอุดม
สมบูรณ พรรณไมหนาแนนมาก ไมปรากฏการบุกรุก 
ชุมชนยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว ไม
ปรากฏดําเนินการริเริ่มอะไรเพิ่มเติมจากชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบลอยางสม่ําเสมอ  และดวย
การที่มีผูนําที่เขมแข็งทําใหกลุมสามารถพัฒนา
ตอไปได 

      กิจกรรมตางๆ สามารถเปนแหลงเรียนรูดูงาน
ของผูที่สนใจทั่วไปทั้งในและตางประเทศ เชน 
กิจกรรมธนาคารปู บานปลา และงานปาชุมชน 
เนื่องจากมีความเปนรูปธรรมชัดเจน 

      จากการที่กิจกรรมมีความเดนชัด  จึงทําให
ชุมชนไดรับรางวัลและมีการเผยแพรผลงานสู
สาธารณะมากขึ้น  นํามาซึ่งความภาคภูมิใจ  สงผล
ใหชุมชนมีความรวมมือในการทํากิจกรรมการ
อนุรักษฟนฟูมากขึ้น 

     แกนนําและสมาชิกแตละกลุมจะมีการปรึกษาตามวาระ
โอกาสและความเกี่ยวของงาน   

    กิจกรรมแตละกลุมปรากฎผลงาน โดยเฉพาะการดูแล
รักษาปา ทําใหไดรับพระกรุณาโปรดเกลาใหเขารับ
พระราชทานธงพิทักษปาเพื่อรักษาชีวิต จากสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมพระราชินีนาถฯ ถึง 3 ครั้ง คือ ในป 2541 ป 
2544 และป 2549  ทําใหชุมชนมีกําลังใจและมีความ
ภาคภูมิใจที่จะทํางานตอไป 

8) เครือขายปาชาย
เลนในพื้นที่
ประสบภันสึนามิ 
 จังหวัดพังงาและ
จังหวัดระนอง  
(10 ชุมชน) 

     จากการที่ชุมชนไดประสบภัยสึนามิ  จึงไดเห็น
ความสําคัญของการฟนฟูปาชายเลนในพื้นที่เสี่ยงภัย  
มีมีความตองการที่จะปลูกปา ฟนฟูปามากขึ้น  ซึ่งเห็น
ไดจากการใหขอมูลของพื้นที่ปาทีเสียหาย และควร
จะตองไดรับการฟนฟู  

      กิจกรรมของชุมชนเพิ่มเริ่มตน  จึงยังไมมีรูปธรรมที่
ชัดเจน  นอกจากการรวมกันทํากิจกรรมฟนฟู การปลูก
ปาอยางตอเนื่อง  

     ที่ผานมาการพัฒนาชุมชนและกองทุนหมุนเวียน
ของชุมชนปาชายเลน ถูกหยิบยื่นจากภายนอกทําให
ขาดการมีสวนรวมของชุมชนในการทํากิจกรรม      
สมาชิกในชุมชนเริ่มเขาใจและเห็นถึงบทเรียนหลาย
อยาง และตองการพัฒนา เรียนรูกองทุนหมุนเวียน 
ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนและ
สิ่งแวดลอม   

      มีสมาชิกรวมปลูกปาอยางตอเนื่องและเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ  

     ผูนําในชุมชนเริ่มพูดคุยปรึกษาหารือถึงแนวทางการ
จัดการทรัพยากรของตัวเอง  และตองการพัฒนา ฟนฟู
อนุรักษปาชายเลนมากกวาการปลูก  

      มีแผนที่จะจัดตั้งกลุมเพื่อทําหนาที่ดูแลปามีการจัดสรร
ผลประโยชนเพื่อสนับสนุนการดูปาและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
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จากผลการติดตามการดําเนนิงานขางตน สามารถประเมินระดับการพัฒนาของแตละพื้นที่ตามเกณฑ
ที่กําหนด ไดดังนี ้
 

เครือขาย/ ชุมชน 

ระดับการพัฒนา 
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1. เครือขายเกษตรกรตีนภูพัฒนา  จังหวัดชัยภูมิ (21 ชุมชน) 3 2 1 

2. เครือขายอนุรักษลุมน้ําปาสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  (7 ชุมชน)  2 3 2 

3. เครือขายแมวงกชุมชนคนรักษปา จังหวัดนครสวรรค  (10 ชุมชน) 2 1 1 

4. ชุมชนพัฒนารักษาปา  อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา (3 ชุมชน)  2 2 2 

      ชุมชนพัฒนารักษาปา  อําเภอสูงเนนิ จังหวัดนครราชสีมา  (4 ชุมชน) 1 2 2 

5. ชุมชนพัฒนารักษาปา  อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  (3 ชุมชน) 3 2 2 

6. เครือขายอนุรักษส่ิงแวดลอมแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (19 ชุมชน)  2 2 1 

7. เครือขายอนุรักษปาชายเลนอาวทุงมหา จังหวัดชุมพร (7 ชุมชน) 3 2 2 

8. เครือขายปาชายเลน จงัหวดัพังงาและจงัหวัดระนอง (10 ชุมชน) 1 1 1 

 และจากการวเิคราะหสภาวะแวดลอม ทําใหเห็นศักยภาพของพื้นที่ดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม
และทรัพยากรของทองถิ่น การพัฒนาชุมชนและกองทุนหมนุเวียน และการบริหารจัดการกลุม/ชุมชน และ
ทราบถงึจุดออนและจุดแข็งในการดําเนนิกจิกรรมของพืน้ที่ที่สําคัญ คือ ปจจัยภายในของพ้ืนทีซ่ึ่งเปนจุดแข็ง 
และจุดออน คือ พื้นที่มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ที่เปนแหลงอาหารและพ่ึงพิงใชประโยชนกับ
ชุมชนมาอยางยาวนาน ชมุชนเหน็ความสําคัญ เห็นประโยชน กบัการฟนฟูพืน้ทเีส่ือมโทรม สามารถนํามาสราง
ขอตกลงรวมกนัอนุรักษใหเกดิการจัดการทีเ่หมาะสมของทองถิน่ได แตชุมชนยังขาดแนวคิดริเร่ิมพฒันา
กิจกรรมใหมๆ ใหเกิดข้ึน และมีสวนรวมในกิจกรรมการอนุรักษไมมากนักในบางพืน้ที่ ทุกชมุชนมีกองทนุชุมชน/
หมุนเวียน เปนสถาบันการเงินที่สําคัญของชุมชนในการเอ้ือประโยชนสนับสนนุพฒันาเศรษฐกิจ รายได อาชีพ 
ชุมชนบริหารจดัการและสามารถเอ้ือประโยชนกับกจิกรรมสาธารณประโยชนของหมูบานที่เขมแข็ง แตหมูบาน
ที่กรรมการไมเขมแข็งกิจกรรมกองทุนไมมคีวามเคล่ือนไหวดานการเงนิสงผลใหกิจกรรมพัฒนาชุมชน การ
ขยายผลสวนอ่ืนๆ ไมมีความชัดเจน หมูบานที่มกีารบริหารจัดการกลุมในชุมชนสามารถบริหารจัดการไดดี มี
โครงสรางการบริหารชดัเจน สามารถดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและกฎระเบียบที่วางไว การเงินมีระบบ
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บัญชีสามารถตรวจสอบได มีคณะกรรมการเปนที่ยอมรับและนับถือของชุมชน มีความกระตือรือลนและ
รับผิดชอบงาน และการมีสัดสวนของคณะกรรมการสตรีจะชวยใหเกิดความระเบียบเรียบรอยดานการเงนิแต
หากชุมชนท่ีบริหารจัดการเครือขายและมีขนาดการบริหารจัดการที่ใหญข้ึน มกัมีปญหาการจัดการ การ
ประสานงาน กรรมการไมไดทําหนาที่ตามที่แตงต้ังไว สงผลใหขาดประสิทธิภาพและขาดการยอมรับ สําหรับ
ปจจัยภายนอกพ้ืนทีท่ี่มีสวนสนับสนนุใหกิจกรรมเกิดการพัฒนา ซึง่เปนโอกาส และภัยคุกคาม ไดแก หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวนตําบล/จังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด ให
ความสําคัญกบัสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และการพัฒนาท่ียัง่ยนื รวมทัง้งบประมาณสนับสนุน
พัฒนาทองถิน่และการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน ภาวะภัยแลง ถือเปนภัยธรรมชาติที่ทาํใหเกิด
ไฟปาและสรางความเสียหายใหกับพื้นที่ปาเปนจํานวนมาก การกวานซ้ือที่ดินจากนายทนุภายนอก ผลผลิต
ทางการเกษตรไดปริมาณลดลง และราคาตลาดที่สงผลใหรายไดของสมาชกิทีกู่ยมืไปประกอบอาชีพขาดทุน  
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รายชื่อชุมชนและเครือขายที่เขารวมสัมมนา 

1. ชุมชนทาอิบุญ จ. เพชรบูรณ  

2. ชุมชนบานนํ้ากอ จ. เพชรบูรณ 

3. ชุมชนบานลับแล จ. อุตรดิตถ 

4. เครือขายชุมชนนาอยู จ. บุรีรัมย 

5. เครือขายปาชายเลน  จ. พังงาและ จ. ระนอง  

6. เครือขายแมวงกชุมชนคนรักษปา จ. นครสวรรค  

7. เครือขายปาแกงกระจาน จ. เพชรบุรี 

8. เครือขายเกษตรกรตีนภูพัฒนา จ. ชัยภูม ิ

9. เครือขายลุมนํ้าสงคราม จ. นครพนม 

10. ชุมชน.พัฒนารักษาปา อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี 

11 ชุมชนพัฒนารักษาปา  อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 

12. ชุมชนพัฒนารักษาปา  อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา 

 

 
4. การสัมมนาเครือขาย เฝาระวังปาไทย

 ��������������การสัมมนาและศึกษาดูงานบทเรียนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความย่ังยืน เปนกิจกรรมภายใต
เครือขายเฝาระวังปาไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ 
2550 ณ วัดศรีจันทร ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ มี วัตถุประสงค ที่สําคัญเพื่อกระตุนการดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรของทองถ่ิน สนับสนุนใหเกิด
การแลกเปลี่ยนองคความรู ขอมูล และนําประสบการณจาก

ชุมชนและเครือขายชุมชนอ่ืนๆ ไปใชในการพัฒนาตอยอดดําเนินกิจกรรมในชุมชนของตนเอง  เปนแนวทางใน
การพัฒนาในประเด็นใหมๆ การริ่เริ่มนวัตกรรมการจัดการใหม ตลอดจนเพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางาน
และเสริมสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางชุมชน/ เครือขายชุมชน ใน
การรวมกันดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนทองถ่ินตอไป 

ผูเขารวม การสัมมนาและศึกษาดูงานฯ  มีจํานวนทั้งสิ้น  318 

คน ประกอบดวย ตัวแทนชุมชนและเครือขายชุมชน  จํานวน 232 คน 

หนวยงานและภาคี  จํานวน 68 คน จาก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

หนวยงานสวนกลาง  สวนภูมิภาค  จังหวัด อําเภอ สื่อมวลชน และ
สถานศึกษาในพื้นที่  รวมทั้ง เจาหนาที่ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  

จํานวน 17 คน  

รูปแบบการจัดงาน  เนนการเรียนรูจากการศึกษาดูงานการ
พัฒนาในพื้นท่ี  การอภิปราย  เสวนาและแลกเปลี่ยน  ชมวิดิทัศน  
นิทรรศการเผยแพรขอมูล  สาธิต กิจกรรมการดูนกสําหรับเด็กและ
ผูสนใจ  บายศรีสูขวัญเพื่อเปนศิริมงคลนันทนาการ  โดยมีคณะ
วิทยากรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  ศูนยปองกันและบรรเทาสาธรณภัย  เขต 9 พิษณุโลก  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบูรณ  ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก  

ตัวแทนชุมชนและเครือขายชุมชน และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  
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วันแรก วันท่ีสอง 

 แบงกลุมศึกษาดูงาน 

 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสิ่งที่
ไดไปการดูงาน 

 พิธีบายศรีสูขวัญและกิจกรรม
นันทนาการ  

 กิจกรรมดูนก 

 สาธิตผลิตภัณฑถานและนํ้าสมควันไม 
 พิธีเปดและมอบเกียรติบัตรแกกองทุนชุมชน 

 เสวนา:บทเรียนการปรับตัวจากภัยธรรมชาติ
และแนวทางสูการจัดการทรัพยากรเพื่อความ
ย่ังยืนในพื้นท่ีเสี่ยงภัย 

 แลกเปลี่ยน:แนวทางการเสริมสรางศักยภาพ
ของชุมชนทองถ่ินและการพัฒนาเครือขาย 

 

������������������������ 

 นายจุมพล  หอมจันทร ประธานสภาตําบลทาอิบุญ กลาววาจากการที่หลายพื้นท่ีตองเผชิญกับภัย
พิบัติในรูปแบบตางๆ และนับวันจะทวีความรุนแรงและถ่ีมากขึ้น หลายชุมชนทองถ่ินในประเทศไทยไดตระหนัก
ถึงความสําคัญดังกลาว  จึงริเริ่มดําเนินการดานการอนุรักษ  ฟนฟู เฝาระวังดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

โดยเฉพาะทรัพยากรปาไมมาอยางตอเนื่อง  ดวยรูปแบบและวิธีการจัดการท่ีแตกตางกันไปตามสภาพพื้นที่  

วัฒนธรรม ระบบนิเวศน้ันๆ บางชุมชนมีการประยุกตความรู  วัฒนธรรมเดิมใหสอดคลอง  เทาทันสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งตองอาศัยความสามารถในการประสานความรวมมือ  ทั้งภายในและภายนอกชุมชนบน
พื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง  การจัดสัมมนาจึงเปนโอกาสดีท่ีจะไดมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ   ระหวางกัน  

ตลอดการเสริมสรางการเรียนรูของผูนําและชุมชน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป  

 นายตอพงษ  อ่ําพันธ  ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ  ยํ้าถึงการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติถือ  ซึ่งถือเปนยุทธศาสตรของจังหวัดเพชรบูรณซึ่งเปนพื้นท่ีตนน้ํา  ยังตองพัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง  ซึ่งในระยะ  10-15 ป มาน้ีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความเสื่อมโทรมลงมาก  กอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน  นอกจากน้ี 

ยังไดยกใหเห็นถึงตัวอยางที่เกิดขึ้น  วาการไมอนุรักษทรัพยากรปาไมในบางพื้นท่ีของจังหวัดเพชรบูรณ  ที่
กอใหเกิดปญหาอุทกภัยตามมา  และใหขอคิดวาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตองมีความตระหนักในการ
ใช และหวังเปนอยางย่ิงวาผลของการสัมมนาและศึกษาดูงานในครั้งนี้  จะไดเกิดการเรียนรูรวมกันและมีการ
เผยแพรและขยายผลเพื่อใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในวงกวางตอไป  

 สวน ศาสตราจารย  ดร. สนิท อักษรแกว  ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  ไดกลาวตอนรับ
ผูเขารวมสัมมนาและศึกษาดูงาน และเห็นดวยวาปจจุบันทรัพยากรมีความเสื่อมโทรมลงจะเห็นไดจาก
ทรัพยากรปาไมที่ในปจจุบันเหลืออยูเพียงรอยละ  28 ของพื้นที่ประเทศเทานั้น  จากเหตุการณภัยพิบัติคลื่น
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ยักษสึนามิที่ภาคใตและแผนดินถลมที่จังหวัดอุตรดิตถ  ไดชี้และทําใหเกิดการเรียนรูวาธรรมชาติไมสามารถ
รักษาความสมดุลในตัวเองหากมนุษยยังมีการทําลายอยู  ชุมชนและเครือขายจะตองชวยกันรักษาความสมดุล  

และไดอัญเชิญพระราชดํารัสขององคสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีวา ….ใชธรรมชาติปองกันภัยธรรมชาติ ….ซึ่งปาไม
และปาชายเลนจะเปนตัวปองกันภัยธรรมชาติ  นอกจากนี้ ยังกลาวตออีกวา  เปนการไมยุติธรรมเปนอยางย่ิงท่ี
จะสงมอบทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมแกลูกหลาน ดังนั้นชุมชนและเครือขายจะตองมีความเขมแข็งในการ
ที่จะชวยกันสรางความสมบูรณใหแกปากอนสงมอบใหคนรุนหลังตอไป  

 นายสุนทร  มารอด นายก อบต. ทาอิบุญ กลาววานอกจากจะมีความยินดีในการรวมเปนเจาภาพ
และไดตอนรับชุมชนและเครือขายจากทุกภูมิภาคของประเทศ  ยังอยากใหหลายพื้นท่ีซึ่งไดรับบทเรียนจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ  อาทิ ภัยสึนามิ น้ําทวม และแผนดินถลมมาแลว  มีนําเสนอขอมูลเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินให
ความสําคัญตอทรัพยากรธรรมชาติ  เนื่องจากชุมชนจะเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการที่
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายไป   องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะหนวยงานทองถ่ินที่มีความใกลชิดกับ
ชุมชนมากที่สุด ควรมีบทบาทรวมกับชุมชนในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมากย่ิงขึ้น 

 นอกจากน้ี  นายสุรพล ศรีภิรมย ผูจัดการโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ  บริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) กลาวเพิ่มเติมวา  ชาวชุมชนทาอิบุญเปนกรณีตัวอยางที่ใหความสําคัญตอการดูแลรักษา
ทรัพยากรปาไมเปนอยางมาก  เห็นไดจากแปลงไมกวา  20,000 ไร ที่ปลูกในพื้นที่น้ีเจริญเติบโตดีมาก  และเปน
ผืนปาตนนํ้าลําธาร อีกท้ังตลอดระยะเวลาของการทํางานนั้น  ปตท. ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทยในการเสริมสรางศักยภาพแกชุมชนในการดูแลรักษาปา  จนไดรับพระราชทานธงพิทักษปาจาก
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  สืบเนื่องจากโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ  ดังกลาว ซึ่งชุมชนในเขตตําบล
ทาอิบุญไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาปา มาต้ังแตป 2538 และตอมาในป  2542 มีหมูบานเปาหมาย  จํานวน 7 

หมูบาน ไดเขารวมโครงการหมูบาน  ปตท.พัฒนารักษาปา  และไดรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน
หมุนเวียนสงเสริมอาชีพและสิ่งแวดลอมสําหรับสมาชิกในชุมชน  ปจจุบันชุมชนทั้ง  7 หมูบาน ไดแก หมู 1 บาน
ทาอิบุญ หมู 4 บานวังมลเหนือ  หมู 5 บานวังมลใต  หมู 6 บานทามะทัน  หมู 7บานบุง หมู 10 บานนํ้าลวด
พัฒนา หมู 11 บานวังมลกลาง  ยังสามารถบริหารจัดการและขยายผลประโยชนใหกับกลุมไดเปนอยางดี  

สมควรไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกหมูบานดังกลาว  เพื่อเพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

���������������การศึกษาดูงานกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ี 

 ชุมชนและเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสการศึกษาดูงาน
กิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่เพื่อการเรียนรูการอนุรักษ
ทรัพยากรปาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ในพื้นที่ตําบลทาอิ
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บุญ ซึ่งเปนสถานท่ีจัดการสัมมนา  โดยไดแบงออกเปน  3 กลุม ไดแก กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรปา  กองทุน
ชุมชน และกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ 

 การอนุรักษทรัพยากรปา ชุมชนทาอิบุญไดมีสวนรวมในการรักษาปาภายใตโครงการปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติ และไดเขารวมโครงการหมูบานพัฒนารักษาปาในป  2542 และดําเนินงานพัฒนาอยางตอเนื่อง
จนเปนที่ยอมรับโดยเฉพาะการทํางานฟนฟูปาท่ีสาธารณะหมู  7 จนไดรับรางวัลระดับระดับประเทศในป  
2547 ประเภทปาขนาดเล็ก และปาชุมชนในหมู 4 

 กองทุนชุมชน  7 หมูบานไดกอต้ังกลุมออมทรัพยเพื่อสงเสริมการออมในครัวเรือน  ซึ่งกลุมไดดําเนินการ
บริหารจัดการในระดับดีและไดรับงบประมาณสนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อสงเสริมอาชีพใหสมาชิกใน
กลุมไดกูยืม  โดยมีคณะกรรมการกอ 1งทุนบริหารจัดการ  และจัดสรรผลกําไรมาสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
ในดานตางๆ และสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรปาของทองถ่ิน 

 การพัฒนาอาชีพ  กิจกรรมอาชีพสมาชิกในชุมชนตําบลทาอิบุญไดมีการพัฒนาการทํางานและรวม
สมาชิกเพื่อชวยเหลือกันในกลุมและประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งของตําบลและสามารถนําเสนอผลการ
ทํางานใหเกิดการเรียนรูกับบุคคลภายนอกและนําไปประยุกตใหเหมาะสมกับพื้นท่ีของตน  ไดแก กลุมนา
หญา กลุมธนาคารเพื่อการอนุรักษและพัฒนาโค-กระบือ กลุมผูเลี้ยงวัวแมพันธุ และการทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน  

ผูเขารวมไดสะทอนถึงสิ่งท่ีไดรับจากการศึกษาดูงาน  กลาวคือ เครือขายชุมชนนาอยู  จะนําการทํานา
หญาไปทดลองในพื้นที่ของตน  เนื่องจากมีการเลี้ยงโคกันเปนจํานวนมาก  แตอาจจะมีปญหาในพื้นที่มีปญหา
เรื่องน้ํา เครือขายหมูบาน  ปตท. ที่ อ.สีค้ิว และ อ.บุณฑริก และเครือขายปาชายเลนเพื่อชุมชน  ไดชื่นชมในการ
ดําเนินงานของกลุมออมทรัพยที่มีความเขมแข็ง  มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความโปรงใสในการบริหารงาน  

ผลประโยชนกระจายสูสมาชิกอยางเปนธรรม  มีผูนําที่ดี  มีการแบงหนาท่ีของคณะกรรมการ  มีกฎระเบียบท่ี
ชัดเจน และสมาชิกมีความรับผิดชอบ อีกท้ังยังสามารถนําเยาวชนเขารวมและมีการนําผลประโยชนที่ไดรับจาก
การบริหารเขาสนับสนุนการดูแลรักษาปาอีกดวย  ซึ่งเสมาชิกท่ีมาครั้งนี้  จะนําประสบการณที่ไดรับไปปรับปรุง
การทํางานของกลุมออมทรัพยในพื้นที่ของตน  

สวน เครือขายปาแกงกระจาน  เครือขายเกษตรกรตีนภูพัฒนา  เครือขายหมูบาน  ปตท. ที่ อ.สูงเนิน 

เครือขายแมวงกชุมชนคนรักปา  และเครือขายปาบุงปาทาม  ไดใหความสนใจการบริหารจัดการพื้นท่ีปาของ
ชุมชนทาอิบุญ  ที่ดวยความสามัคคีดูแลผืนปาเล็กๆ  ของ
ทองถ่ินใหเกิดการจัดการฟนฟูจากความเสื่อมโทรม 

 นอกจากน้ี  ชุมชนและเครือขายไดมีโอกาสชมการ
สาธิตการผลิตถานและไดน้ําสมควันไมเปนผลผลิต  ซึ่งน้ําสม
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การเสวนา 
บทเรียนและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
เพ่ือความย่ังยืนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
โดย ดร. จําเนียร วรรัตนชัยพันธ 
มุมมองสถานการณ การปองกัน และบรรเทาภัยธรรมชาติ 
โดย ดร.ธงชัย โรจนกนันท สถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมือง 
      นายญาณกิตติ ์วงศวัชรเดช  
      ผอ.ศูนยปองกันบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก 
      ผูแทนชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยสึนามิ 
บทบาท อปท. กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 
โดย นายก อบต. ทาอิบุญ 

 

ควันไมสามารถนําไปใชประโยชนในการปองกันแมลงและศัตรูพืช  กระตุนการเจริญเติบโตของพืช  เรงการหมัก  

ลดกลิ่นเหม็น ขับไลแมลงมีพิษ บํารุงผิวดินในการเพาะปลูก และใชเปนอาหารเสริมสําหรับสัตวเลี้ยง 

 

�

 

 จากเวทีการเสวนาในการจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่เสี่ยงภัยไดชี้ใหเห็นวา  การ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือการใช
ประโยชนที่ปราศจากการคํานึงถึงความสมดุล  

และการพัฒนาที่คํานึงถึงเฉพาะผลประโยชน
สวนตน ซึ่งไดเห็นถึงบทเรียนอยางชัดเจนแลว
ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่เกิดภาวะน้ําทวมและ
แผนดินถลม ดังนั้น ชุมชนและเครือขายจึงควร
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษดิน  น้ํา 

ปา และลม ยึดหลักวาน้ําและปาคือชีวิต  โดย
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมา

ใชในการพัฒนาโดยยึดทางสายกลาง  ซึ่งตองมี 3 สิ่ง คือ มีความพอประมาณ  มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน  ใช
เงื่อนไขของความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน  

  เหตุการณภัยพิบัติเกิดจากสาเหตุท่ีสําคัญ  คือ การขาดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีดี  กรณี
การเกิดคลื่นยักษสึนามิสามารถเกิดจากสาเหตุของการใชน้ํามากเกินไปและละเลยการดูแลทรัพยากรน้ํา  

นําไปสูการเกิดแผนดินไหว ซึ่งในประเทศจีนและฮองกงไดใหความสําคัญกับภัยพิบัติน้ีโดยมีการกําหนดเขตภัย
พิบัติขึ้น  การเกิดแผนดินไหวสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาและยากตอการเตือนภัย  เนื่องจากเปนคลื่นท่ีมี
ความเร็วเกิน 10,000 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยเฉพาะในระยะหลายปท่ีผานมา มีการเกิดแผนดินไหวขึ้นคอนขาง
ถ่ี และเมื่อเกิดแผนดินไหวขึ้นแลวจะสรางความเสียหายตอชีวิต  ทรัพยสิน  อาคารบานเรือน  และเสนทาง
คมนาคมจะถูกปด ดังนั้น หากเมืองตางๆ มีการวางผังเมืองที่ดีจะทําใหเกิดการเขาถึงไดงาย ใหการชวยเหลือได
อยางทันทวงที และสามารถดําเนินการวางแผนฟนฟูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

สําหรับกรณีการเกิดน้ําทวมและแผนดินถลมท่ีบานน้ํากอ  จังหวัดเพชรบูรณ  และบานลับแล  จังหวัด
อุตรดิตถ  พบวาเกิดการสูญเสียชีวิต  ทรัพยสิน  และพืชผลทางการเกษตรเปนจํานวนมาก  จากเหตุการณ
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ดังกลาวน้ี ชุมชนจึงไดเริ่มการปลูกปาอยางจริงจังและปายังชวยใหชาวบานมีกินมีใชอีกดวย  สําหรับ การเกิด
คลื่นยักษสึนามิที่เกาะคอเขา จังหวัดพังงา ไดสอนใหชาวบานเรียนรูและรูจักสังเกตถึงสิ่งเตือนภัยทางธรรมชาติ
ตางๆ เชน น้ําลด การเกิดแพลงตอนและอาการของสัตว  เปนตน ขณะน้ีชุมชนไดมีการปลูกปาชายเลนโดยการ
สงเสริมของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยเนื่องจากชุมชนไดเห็นแลววาปาชายเลนเปนเกราะกําบังทางธรรมชาติที่ดี  

สวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ควรมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติรวมกับชาวชุมชน  โดย
อบต .ทาอิบุญจะมีการสงเสริมและผลักดันใหมีการบรรจุแผนการดําเนินงานดานการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะทรัพยากรปาไมควบคูไปกับการพัฒนาในดานอ่ืนๆ  ในแผนการพัฒนาทองถ่ิน
ตอไป 

ดังนั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีเสี่ยงภัย เปนบทบาทหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และชุมชน โดยมีหนวยงานรัฐ  เชน สํานักงานจังหวัด  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  และสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  เปนตน เปนหนวยงานสนับสนุน  ใหมีการเฝาระวังภัยธรรมชาติ
รวมกัน มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  แลกเปลี่ยนบทเรียน  ประกอบอาชีพเชิงอนุรักษ  ฟนฟูและ
ปลูกปา รวมทั้งหนุนเสริมการทํางานเครือขายท่ีเก่ียวของและขยายแนวรวมการทํางานออกไปในวงกวาง 
 


 

 ชุมชนและเครือขายตางๆ ไดมีการแลกเปลี่ยนเพื่อหา
แนวทางการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนทองถ่ินและเพื่อ
การพัฒนาเครือขาย  โดยไดกลาวถึงการดําเนินกิจกรรมท่ี
สําคัญในปจจุบัน วาไดมีกิจกรรมการฟนฟูปาบกและปาชาย
เลน การวิจัยชาวบาน  การศึกษาดูงาน  การสงเสริมการ
ประกอบอาชีพเชิงอนุรักษ  การสงเสริมอาชีพเกษตร
ผสมผสาน  การสรางกระบวนการเรียนรูแกเยาวชน  การ
พัฒนากลุมออมทรัพยและกองทุนหมุนเวียน  เปนตน  สวน

แผนการดําเนินงานในอนาคต  ไดแก การพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้า  การพัฒนากองทุนอยางตอเนื่อง  การประสานและ
รวมกันทํางานกับภาครัฐใหมากย่ิงขึ้น  การจัดเวทีสัญจรเครือขาย  การขยายพื้นท่ีดูแลปา  การสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมแกเยาวชน และการลดการใชสารเคมี เปนตน (ดังแสดงในตาราง) 

 

ตารางท่ี 2  การดําเนินงานและแนวทางการดําเนินงานในอนาคตของแตละชุมชน/เครือขายชุมชน 

ชุมชน/เครือขาย การดําเนินงานท่ีผานมา แผนการดําเนินงานตอไป 
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ชุมชน/เครือขาย การดําเนินงานท่ีผานมา แผนการดําเนินงานตอไป 

1. ชุมชนทาอิบุญ  

จ.เพชรบูรณ 
-  กลุมออมทรัพยระดับหมูบาน 

-  กองทุนหมุนเวียนเพื่อสงเสริมอาชีพและสิ่งแวดลอม 

- การพัฒนาของกลุมกิจกรรมตางๆ 

-  พัฒนาพื้นที่ตนน้ํา 

-  พัฒนากองทุนตอเนื่อง 

-  พัฒนาและวางแผนการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติระดับตําบล 

2. เครือขายเกษตร
ตีนภูพัฒนา  

จ.ชัยภูมิ 

-  กองทุนหมุนเวียนและกองทุนออมทรัพย 
-  ปลูกและฟนฟูปาเฉลิมพระเกียรติ 

-  การเกษตรแบบผสมผสาน ปุยชีวภาพและเลี้ยงสัตว 
-  ดูแลปาชุมชนทุกหมูบาน 

-  ประสานงานกับองคกรภายนอก 
- พัฒนาเครือขาย 27 หมูบาน  4 ตําบล 

- สนับสนุนกลุมแมบาน 

- ทําอิฐดินซีเมนต 

-  ประสานงานกับภาครัฐ 

-  เวทีสัญจรเครือขาย 

3. เครือขายหมูบาน
พัฒนารักษาปา  

อ.สูงเนิน  

จ.นครราชสีมา 

- กองทุนหมุนเวียนและกองทุนออมทรัพย 
- เฝาระวังปาชุมชน 10 ไร 
- สงเสริมกลุมดนตรีไทย (ประเพณีตางๆ ) 

- สงเสริมหัตถกรรม 

- การเฝาระวังและดับไฟปาบนภูเขาหลวง 

- ปองกันการบุกรุกและสงเสริมการดูแลหัวไรปลายนา 

- สงเสริมการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนรายไดเสริมใหกับ
ครอบครัว 

-  ขยายพื้นที่ปาและคลอบคุลมใน
ทุกหมูบาน 

4. เครือขายหมูบาน
พัฒนารักษาปา 
อ.บุณฑริก   

จ.อุบลราชธาน ี

- ปลูกปาชุมชนรวมกัน 

- กองทุนหมุนเวียนและกลุมออมทรัพย 
- บูรณะฝายในปา 

- สรางเครือขาย 17 หมูบาน 

- ขยายพันธุไมที่กําลังจะสูญหาย 

- พัฒนาและผลักดันใหเปนปาชุมชนเปนแหลงเรียนรู
ของเยาวชนและกลุมอ่ืนๆ 

- ปลูกจิตสํานึก เยาวชนและเด็กๆ 

โดยรวมกับโรงเรียนในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 
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ชุมชน/เครือขาย การดําเนินงานท่ีผานมา แผนการดําเนินงานตอไป 

5. เครือขายชุมชนนา
อยู จ.บุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

-  ดูแลเฝาระวังการบุกรุกปาและกองทุนบํารุงปา  

- ประสานและรวมทํางานกับอบต. 

- ศูนยผลิตปุยอินทรียและพัฒนาสูตรปุยอินทรีย 
- พัฒนาศูนยการเรียนรูปาชุมชน 

- เพาะและขยายพันธุกลาไมสมุนไพรในปาชุมชน 

- สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรปลูกขาวโดย
ใชปุยอินทรีย และสนับสนุนกิจกรรมนํารอง 

- - จัดแนวเขตในรูปคลองเพื่อใหสัตวเลี้ยงไดด่ืมกิน 

- จัดทําหอตรวจการเฝาระวังปา 5 แหง และพัฒนา
แหลงน้ําในปา 

-  พัฒนาศูนยเรียนรูปาชุมชนใหดี 
ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

6.  เครือขายลุมน้ํา
สงคราม  

จ.นครพนม 

- การศึกษาวิจัยความหลากหลายระบบนิเวศรวมถึง
ภูมิปญญาทองถิ่น 

- ฟนฟูปาบุงปาทามลุมน้ําสงครามตอนลางและ
ทรัพยากรของทองถิ่น 

- รวมมือกันจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการจัดการ 
สิ่งแวดลอมเพื่อบรูณาการเขาสูแผนพัฒนาทองถิ่น  

- อนุรักษและพัฒนาวิถีชีวิตลุมน้ําสงคราม 

- ขยายเครือขายในลุมน้ํา 

- สรางศูนยเรียนรูชุมชนตามพื้นที่
ชุมน้ําชุมชน 

- สงเสริมอาชีพอนุรักษ 
- ขยายวังปลา 

- เพาะกลาไมทาม 

7.  เครือขายปาแกง
กระจาน  

จ.เพชรบุร ี

- ฝกอบรมและดูงานการจัดการปาอยางยั่งยืน 
- กองทุนหมุนเวียน 

- สงเสริมกลุมเยาวชนอนุรักษ 17 ปา 

- เครือขาย 17 ปา ไดขึ้นทะเบียนแลว 
- การจัดสรางเรือนเพาะชํากลาไมเพื่อผลิตกลาไม 
- ศึกษาดานระบบนิเวศเพื่อเปนองคความรูพื้นฐานใน
การฟนฟูปา 

- สงเสริมและกระตุนใหเกษตรกรทําเกษตรอินทรีย 
- ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร 

- จัดทําหมูบานแผนใหม 
- แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในปา      

ชุมชน 

8. เครือขายแมวงก
ชุมชนคนรักษปา  

    จ.นครสวรรค 

- กองทุนหมุนเวียนและกองทุนออมทรัพย 
- ปลูกและฟนฟูปา 

- จัดทําฝายแมว และประปาภูเขา 

- สงเสริมการเลี้ยงสัตว เชน หมูหลุม เปนตน 
- มีการต้ังศูนยวิทยุชุมชน 

- จัดต้ังทีมเยาวชนตรวจสภาพน้ําทุก 3 เดือน 

- พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

- สงเสริมอาชีพอนุรักษ 
- ลดการใชสารพิษ 
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�5. ÊÃØ»¼ÅáÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð 

 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  ไดดําเนินโครงการดานการจัดการทรัพยากรปาไมโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน มาต้ังแตป 2539 ภายใตโครงการตางๆ  ในพื้นที่ 9 จังหวัด และเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน
โครงการแลว สถาบันฯ ไดริเริ่มใหมีเครือขายแลกเปลี่ยนรูระหวางระหวางกันภายใต  “เครือขายเฝาระวังปา
ไทย” (Thai Forest Watch Network) ขึ้นในป พ.ศ. 2542 เพื่อใหผูนําชุมชนและเครือขาย
ชุมชนเหลานั้นไดมีมีโอกาสในการเสริมสรางศักยภาพ  การเฝาระวังเพื่อปองกันการทําลายทรัพยากรปาไม  
รวมถึงการรักษาและฟนฟูระบบนิเวศปาไม และรวมผลักดันในการจัดการปาไมของประเทศอยางตอเนื่อง 

สรุปผล 
การติดตามผลและสัมมนาเครือขายเฝาระวังปาไทย  เกิดขึ้นดวยความตระหนักวาการติดตามและ

ประเมินผลเปนกระบวนการท่ีชวยใหสามารถทราบถึงขอมูลดานตางๆ  จากการดําเนินงานที่ผานมาและ
นํามาใชประกอบการวางแผน  ปรับปรุงการดําเนินในปจจุบัน  และวางแผนการพัฒนาโครงการใหม  และการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ประสบการณ และสถานการณดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม  ระหวางชุมชน /
เครือขายชุมชนและสถาบันฯ จะเปนการเสริมสรางการเรียนรูที่จะนําไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน โดยมีกลุมเปาหมายที่สําคัญไดแก ชุมชน/เครือขายชุมชนที่เคยเขารวมโครงการดานการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย   โดยมีการลงพื้นท่ีติดตามกิจกรรม ตางๆ และการจัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน/เครือขายชุมชนดังกลาว 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

1) การอนุรักษทรัพยากรปาและทรัพยากรของทองถ่ิน  พบวา ภาพรวมชุมชนทองถ่ินในพื้นที่
เปาหมายมีการดําเนิน กิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟู และเฝาระวังปาอยูในระดับปานกลาง  มีการ
จัดการที่เปนรูปธรรมและมีความตอเนื่อง ของกิจกรรมนับแตโครงการไดสิ้นสุดลงในทุกพื้นที่  เชน 
มีพื้นที่ปามีแนวเขตชัดเจนและสมาชิกชุมชนใหการยอมรับ  มีแผนงานที่ชัดเจนและปฏิบัติไดตาม
ที่ต้ังไว การปองกันไฟปาชุมชน ใหความรวมมือและมี สวนรวมในระดับดี  โดยเฉพาะ ในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นท่ีแนวกันชนปาภูเขียวแบบผสมผสาน (ปาภูเขียว)  ที่มีพื้นที่ปาสาธารณะท่ีมี
อาณาเขตปาติดตอกัน  มีแบงการเฝาระวังดูแลกันใน เขตหมูบาน ปาแมกะทู สามารถสรางแนว
รวมการดูแลรักษาปาไดรอบเขาเพราะเห็นผลจากตาจากน้ําซับที่เกิดขึ้นจาการฟนตัวของปา  สวน
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โครงการอ่ืนๆ มีพื้นที่ปาชัดเจน  สามารถฟนฟูปาใหมีความสมบูรณเพิ่มขึ้นแตยังไมสามารถขยาย
พื้นที่ปาเพิ่มขึ้น ตลอดจนแผนงานและการพัฒนาริเริ่มท่ีเก่ียวของยังไมมาก  และพบวามีปญหา
อุปสรรคในการทํางาน เชน การบุกรุกตัดไม และชุมชนสามารถดําเนินการแกไขไกลเกลี่ยได  สวน
กิจกรรมเสริมสรางดานจิตสํานึกในพื้นที่เปาหมายทุกพื้นท่ี  เชน การจัดกิจกรรมรณรงค ปลูกปาใน
วันสําคัญ คายเยาวชน  ดําเนินกิจกรรมตามโอกาส และท้ิงชวงเวลานาน โดยรวมยังไมมีความ
ชัดเจนมากนักและยังไมสามารถสรางความตอเนื่อง  

2) การพัฒนาชุมชนและกองทุนหมุนเวียน  สามรถสงผลดีตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน อยู
ในระดับดี และพบกรณีของใน พื้นที่ของโครงการหมูบาน  ปตท. พัฒนารักษาปา พบวากองทุนมี
ความเติบโตเพิ่มขึ้น  การขยายผลประโยชนตอสมาชิก  ชุมชนสวนรวมไดดี  จะเห็นไดจากการนํา
ผลกําไรที่เกิดขึ้นนํามาตอยอดการพัฒนากิจกรรมอ่ืนๆ  ของชุมชน เชน ดานการศึกษา ศาสนา 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน  สวนพื้นที่อ่ืนสามารถดําเนินการไดดีเปนท่ีนาพอใจและเปนไปตาม
แผนงานที่วางไว แมจะพบปญหาการสงคืนเงินกูลาชาแตชุมชนยังสามารถแกไขได 

การพัฒนาชุมชนดานอาชีพสวนใหญ  ยังมุงท่ีจะลดรายจายและเพิ่มรายไดในชีวิตประจําวัน  
กิจกรรมที่เคยสงเสริม โดยผานกลุมกิจกรรม พบวามีการเปลี่ยนแปลงและมีสวนนอยที่ยังคง
ดําเนินการอยู  เชน กลุมเลี้ยงหมู เพาะเห็ด เลี้ยงปลา สวนกิจกรรมการเกษตรปจจุบันชุมชนให
ความสนใจมากขึ้นแมจะตองใชเวลานาน ในการเห็นผลกําไรและมีความเสี่ยงไมมาก  เชน การทํา
เกษตรผสมผสาน การเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ เปนตน  

2) การบริหารจัดการ และการพัฒนากลุม  ทั้งกิจกรรมการ อนุรักษทรัพยากรปาไม  การพัฒนา
ชุมชนและกองทุนหมุนเวียน คณะกรรมการสวนใหญสามารถบริหารจัดการ ไดดีและเอ้ือประโยชน
แกสมาชิกไดอยางทั่วถึงและตอเน่ืองมากขึ้น  และมีการพัฒนาตอยอดทุนกลุมฐานงานเดิมใหเกิด
การจัดการและเกิดประโยชน และมีรูปแบบการดําเนินการบริหารจัดการ แตกตางกันไปตาม สภาพ
พื้นที่ มีการประยุกตและการริเริ่มการทํางานใหมใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
และภายใตการยอมรับรวมกันของชุมชน แมวาบางชุมชนก็ไดรับผลกระทบจากกองทุน ชุมชนอ่ืนๆ 
ที่ใหการปลอยกูยืมในระยะยาว  และอัตราดอกเบ้ียที่ตํ่ากวา  ซึ่งคณะกรรมการกลุมไดมีการหารือ
และชี้แจงกฎระเบียบหาและปรับใหเหมาะสม  มีการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม ผานสื่อตางๆ 
สูสังคมภายนอก อาทิ สื่อโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งทําใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและนับเปน
กําลังใจสําคัญในการทํางาน  

แตยังพบวาปญหาดานการบริหารจัดการจะเกิดขึ้นในชวงของการเปลี่ยนคณะกรรมการ  เนื่องจาก
กรรมการใหมยังมีการเรียนรู ความเขาใจตอการบริหารจัดการยังไมมากเทากรรมการชุดเกา  ซึ่งได
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ผานกระบวนการทํางานและการเรียนรูมีประสบการณมากกวา  แมวาโดยรวมแลวจะมีการบริหาร
จัดการไดในระดับดี แตแกนนําทํางานกลุมตางๆ เห็นควรไดรับการเรียนรูดานตางๆ  อยางตอเนื่อง  
ภายใตสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมนับวันย่ิงมีความรุนแรงของปญหา  เชน  การพัฒนาทักษะการทํางานที่เก่ียวของ  การ
ประชาสัมพันธ  การพัฒนางานเขียนโครงการเพื่อเชื่อมขอมูลกับหนวยงานตางๆ  การคิดริ่เริ่ม
นวัตกรรมใหมของกลุมทํางาน  การอบรมตามความสนใจ  การติดตอประสานงาน  การพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ  การมีโอกาสในการ แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับ ชุมชนในพื้นท่ี อ่ืนๆ ตลอดจน
การเชื่อมโยงกิจกรรมที่ทําอยูใหเอ้ือประโยชนใหเกิดขึ้นกับชุมชนมากขึ้น 

สวนผลจากการ สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการ ณและเรียนรูตอสถานการณหรือ
ประเด็นท่ีสําคัญที่ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ผูที่เขารวมไดตระหนักวา แตละเครือขายไม
อาจเฝาระวังปาใหย่ังยืนไดโดยลําพัง มีความจําเปนท่ีตองสรางความสัมพันธระหวางเครือขายภายใตเครือขาย
เฝาระวังปาไทยใหแข็งแรงและขยายผลออกไปอีกใหครอบคลุมทุกผืนปาทั่วทั้งประเทศ  โดยไดรับการสนับสนุน
จากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของอยางเปนรูปธรรม 
 

ขอเสนอแนะ 

 ผลการดําเนินงานในพื้นท่ีตางๆ มีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น  โดยเฉพาะดานการพัฒนากลุม  
เครือขายองคกรชุมชน กองทุนหมุนเวียน อาชีพเสริม และการจัดการปาชุมชน ซึ่งปจจุบันสามารถใชเปนแหลง
เรียนรูใหกับผูท่ีสนทั้งภายในและภายนอก  สําหรับการพัฒนาเครือขายเฝาระวังปาไทย ยังเปนการสนับสนุนซึ่ง
กันและกันกับการพัฒนาเครือขายขององคกรชุมชนทองถ่ินในพื้นท่ีเปาหมายและพื้นที่อ่ืนๆ  ไดเปนอยางดี และ
ปจจุบันชุมชนและเครือขายจะมีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น  ทั้งในดานการประสานงานและจัดการกิจกรรม
ตางๆ  

 อยางไรก็ตาม สวนใหญยังมีขอจํากัดของคณะกรรมการในการผลักดันกิจกรรม การประสานงาน
รวมกับหนวยงานภายนอก จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ในการเปน อีกท้ังการพัฒนาชุมชนยัง
หมายรวมถึงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพองคกรชุมชนใหมีความเขมแข็ง  เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
และพัฒนาชุมชนตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุน สงเสริม เสนอทางเลือกใหชุมชนไดมีการศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับองคกรชุมชนภายนอกอยางตอเน่ือง  รวมทั้งการเขารวม
ประชุมสัมมนา และเวทีสาธารณะที่เก่ียวของยังเปนการปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ใน
ระดับนโยบาย เชน เรื่องของพระราชบัญญัติปาชุมชน  ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งที่ชวยเปดโลกทัศนใหกับชุมชน
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และเชื่อมโยงใหเกิดเปนเครือขายความรวมมืออยางกวางขวาง และการพัฒนาให การดําเนินงานตางๆ  ใหมี
ความย่ังยืน  

 ขอเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมของชุมชน/เครือขายชุมชนตางๆ มีดังนี้  

1) พัฒนาตอยอดองคความรูและสงเสริมใหอยูบนพื้นฐานความพอเพียง โดยการการติดตาม
ประเมินผลท่ีผานมา  พบขอมูลเชิงประจักษท่ีสําคัญเก่ียวกับกองทุนตางๆ  ที่มีอยูในชุมชน
มากมาย คงไมปฏิเสธวาไดวาในดานบวกของกองทุนมีสวนทําใหเกิดทุนในดานตางๆ  มากมาย 
เกิดการปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชน  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับกองทุนในเรื่องการ
บริหารจัดการ  การใชบริการของสมาชิก  เกิดการเรียนรูของคนในชุมชน  และเกิดการกระตุน
เศรษฐกิจกับชุมชนใหสมาชิกไดเขาถึงการสถาบันทางการเงินที่ใกลชิดมากขึ้น  แตใน
ขณะเดียวกันในดานลบก็ทําใหชาวบานมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น  มีการใชจายเงินอยางฟุมเฟอย  มี
หน้ีสินที่ซ้ําซอนกันหลายแหลงและเกิดภาระหน้ีผูกพัน  ซึ่งเปนการพัฒนาที่ชุมชนออนแอและไม
สามารถพึ่งพาตนเองไดและเกิดความไมย่ังยืนของกองทุนในท่ีสุด  

ดังนั้น จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีบทบาทของหนวยงานภายนอกควรใหการสงเสริมและพัฒนาสนับสนุน
บทบาทของประชาชน  องคกรชุมชน  ใหสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดมากขึ้น  ให
สามารถใชศักยภาพที่มีอยูในการจัดการกองทุนเชื่อมโยงละฟนฟูวัฒนธรรมชุมชน  วิถีชีวิตด้ังเดิม
ขึ้นมาใหม ทําใหสมาชิกมีความเอ้ืออาทรและเก้ือกูลกันฉันพี่นอง  ตอบแทนผลประโยชนซึ่งกัน
และกัน ไมเอารัดเอาเปรียบไมกดขี่ขมเหงกันและกัน  มีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  มีความพอ
อยูพอเพียง พอกิน พอใช ไววางใจกันและกัน  และสามารถพึ่งพาตนเอง มากกวาการสนับสนุน
เงินทุน 

2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ทั้งจากภายนอกและภายในชุมชนเพื่อให
คําปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใหมๆ กับเครือขายชุมชนและสมาชิกใน
หมูบาน เกิดความต่ืนตัวและกระตุนในกรรมการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ นอกจากนี้ ตองมี
การพัฒนากลไกการติดตามผลการการดําเนินงานกองทุนหมุนเวียนของหมูบานตางๆ  ใหเปน
ระบบและมีขอมูลที่เปนปจจุบันมากขึ้น โดยมีการสรุปผลการดําเนินงานเปนระยะๆ อยาง
ตอเนื่องตอไป รวมทั้งสนับสนุนใหมีการขยายความรวมมือกับเครือขายองคกรชุมชนอ่ืนๆ  ในพื้นที่
ใกลเคียง  

3) พัฒนาผูนําและแกนนํา  คนเปนปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการกิจกรรมชุมชน  ถือเปนหนวย
การจัดการที่นําพาความสําเร็จและลมเหลวได ซึ่งจําเปนตองมีความรู  ทักษะในการทํางานควร
ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง  กระจายบทบาทและความรับผิดชอบไปยังกรรมการ  สมาชิก 
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รวมทั้งมีกระบวนการถายทอดความรูจากคนรุนเกาไปสูรุนใหม  นอกจากนี้ ควรมีคณะที่ปรึกษา  
ซึ่งเปนครู  บุคคลสําคัญที่ชุมชนใหความเคารพนับถือ เจาหนาที่ของหนวยงานราชการในพื้นที่  
หรือเจาหนาที่ขององคกรพัฒนาเอกชน  เพื่อใหคําปรึกษาในประเด็นสําคัญๆ  เชน การจัดระบบ
การเงินและการบัญชี  การเกษตรผสมผสาน  การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรม  การจัดทําเอกสาร  
รวมถึงการเผยแพรประชาสัมพันธ เปนตน 

4) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งหมายถึงองคการบริหารสวนตําบลในเขต
พื้นที่รับผิดชอบชุมชนเปาหมาย  จะตองเขามามีบทบาทและสนับสนุนการทํางานของชุมชนและ
เครือขายฯ  ที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้นโดยการประสานแผนของเครือขายกับแผนการพัฒนาทองถ่ิน  
รวมทั้ง  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไมและการจัดการปาชุมชนของ
หมูบานตางๆ ในอนาคต 

5) พัฒนาการวางแผนประกอบอาชีพ พัฒนาฝมือและวิธีการเพิ่มผลผลิต/เพิ่มมูลคา รวมทั้งดาน
การตลาดใหแกใหสมาชิกท่ีสนใจในการประกอบอาชีพตางๆ  มีขอมูลที่เพียงพอ  มีการวิเคราะห
ความเสี่ยง  ตนทุน รายรับรายจาย  การจัดทําบัญชี  และพัฒนากระบวนการผลิตไดอยาง
สอดคลองกับตลาด  และมีรายไดท่ีคุมคาและเพียงพอ 

6) ประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดการและแกไขปญหาในพื้นท่ีเปาหมายและ

พื้นท่ีใกลเคียงอยางเปนระบบ  และตองอาศัยแหลงขอมูลจากภายนอกประกอบ การสราง
บรรยากาศใหคิดคน  แลกเปลี่ยน  เรียนรู รวมถึงการจัดระเบียบความรูใน 0เอกสารและการใช
เทคโนโลยีเขามาชวย  ประการ ที่สําคัญที่สุดคือ  การสราง โอกาส และเงื่อนไขใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน  เพื่อนําไปใชพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพของ งาน เชน การแกไข
ปญหาเรื่องดิน น้ํา สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพหลักของคนในพื้นที่ 

7) ขยายผลการจัดการทรัพยากรของชุมชนใหครอบคลุมในระดับตําบล  อําเภอ จังหวัด 
โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินท่ีมีการพื้นท่ีคาบเก่ียวตอเนื่องกับเขตพื้นที่
ดูแลของหนวยงานที่เก่ียวของอ่ืนๆ  ตลอดจนมีการใชประโยชนในพื้นที่นั้นๆ  รวมกันของคนใน
พื้นที่ โดยเฉพาะการจัดทําขอตกลงในการบริหารจัดการและการใชประโยชนรวมกัน 
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�5. ÊÃØ»¼ÅáÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð 

 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  ไดดําเนินโครงการดานการจัดการทรัพยากรปาไมโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน มาต้ังแตป 2539 ภายใตโครงการตางๆ  ในพื้นที่ 9 จังหวัด และเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน
โครงการแลว สถาบันฯ ไดริเริ่มใหมีเครือขายแลกเปลี่ยนรูระหวางระหวางกันภายใต  “เครือขายเฝาระวังปา
ไทย” (Thai Forest Watch Network) ขึ้นในป พ.ศ. 2542 เพื่อใหผูนําชุมชนและเครือขาย
ชุมชนเหลานั้นไดมีมีโอกาสในการเสริมสรางศักยภาพ  การเฝาระวังเพื่อปองกันการทําลายทรัพยากรปาไม  
รวมถึงการรักษาและฟนฟูระบบนิเวศปาไม และรวมผลักดันในการจัดการปาไมของประเทศอยางตอเนื่อง 

สรุปผล 
การติดตามผลและสัมมนาเครือขายเฝาระวังปาไทย  เกิดขึ้นดวยความตระหนักวาการติดตามและ

ประเมินผลเปนกระบวนการท่ีชวยใหสามารถทราบถึงขอมูลดานตางๆ  จากการดําเนินงานที่ผานมาและ
นํามาใชประกอบการวางแผน  ปรับปรุงการดําเนินในปจจุบัน  และวางแผนการพัฒนาโครงการใหม  และการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ประสบการณ และสถานการณดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม  ระหวางชุมชน /
เครือขายชุมชนและสถาบันฯ จะเปนการเสริมสรางการเรียนรูที่จะนําไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน โดยมีกลุมเปาหมายที่สําคัญไดแก ชุมชน/เครือขายชุมชนที่เคยเขารวมโครงการดานการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย   โดยมีการลงพื้นท่ีติดตามกิจกรรม ตางๆ และการจัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน/เครือขายชุมชนดังกลาว 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

1) การอนุรักษทรัพยากรปาและทรัพยากรของทองถ่ิน  พบวา ภาพรวมชุมชนทองถ่ินในพื้นที่
เปาหมายมีการดําเนิน กิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟู และเฝาระวังปาอยูในระดับปานกลาง  มีการ
จัดการที่เปนรูปธรรมและมีความตอเนื่อง ของกิจกรรมนับแตโครงการไดสิ้นสุดลงในทุกพื้นที่  เชน 
มีพื้นที่ปามีแนวเขตชัดเจนและสมาชิกชุมชนใหการยอมรับ  มีแผนงานที่ชัดเจนและปฏิบัติไดตาม
ที่ต้ังไว การปองกันไฟปาชุมชน ใหความรวมมือและมี สวนรวมในระดับดี  โดยเฉพาะ ในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นท่ีแนวกันชนปาภูเขียวแบบผสมผสาน (ปาภูเขียว)  ที่มีพื้นที่ปาสาธารณะท่ีมี
อาณาเขตปาติดตอกัน  มีแบงการเฝาระวังดูแลกันใน เขตหมูบาน ปาแมกะทู สามารถสรางแนว
รวมการดูแลรักษาปาไดรอบเขาเพราะเห็นผลจากตาจากน้ําซับที่เกิดขึ้นจาการฟนตัวของปา  สวน
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โครงการอ่ืนๆ มีพื้นที่ปาชัดเจน  สามารถฟนฟูปาใหมีความสมบูรณเพิ่มขึ้นแตยังไมสามารถขยาย
พื้นที่ปาเพิ่มขึ้น ตลอดจนแผนงานและการพัฒนาริเริ่มท่ีเก่ียวของยังไมมาก  และพบวามีปญหา
อุปสรรคในการทํางาน เชน การบุกรุกตัดไม และชุมชนสามารถดําเนินการแกไขไกลเกลี่ยได  สวน
กิจกรรมเสริมสรางดานจิตสํานึกในพื้นที่เปาหมายทุกพื้นท่ี  เชน การจัดกิจกรรมรณรงค ปลูกปาใน
วันสําคัญ คายเยาวชน  ดําเนินกิจกรรมตามโอกาส และท้ิงชวงเวลานาน โดยรวมยังไมมีความ
ชัดเจนมากนักและยังไมสามารถสรางความตอเนื่อง  

2) การพัฒนาชุมชนและกองทุนหมุนเวียน  สามรถสงผลดีตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน อยู
ในระดับดี และพบกรณีของใน พื้นที่ของโครงการหมูบาน  ปตท. พัฒนารักษาปา พบวากองทุนมี
ความเติบโตเพิ่มขึ้น  การขยายผลประโยชนตอสมาชิก  ชุมชนสวนรวมไดดี  จะเห็นไดจากการนํา
ผลกําไรที่เกิดขึ้นนํามาตอยอดการพัฒนากิจกรรมอ่ืนๆ  ของชุมชน เชน ดานการศึกษา ศาสนา 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน  สวนพื้นที่อ่ืนสามารถดําเนินการไดดีเปนท่ีนาพอใจและเปนไปตาม
แผนงานที่วางไว แมจะพบปญหาการสงคืนเงินกูลาชาแตชุมชนยังสามารถแกไขได 

การพัฒนาชุมชนดานอาชีพสวนใหญ  ยังมุงท่ีจะลดรายจายและเพิ่มรายไดในชีวิตประจําวัน  
กิจกรรมที่เคยสงเสริม โดยผานกลุมกิจกรรม พบวามีการเปลี่ยนแปลงและมีสวนนอยที่ยังคง
ดําเนินการอยู  เชน กลุมเลี้ยงหมู เพาะเห็ด เลี้ยงปลา สวนกิจกรรมการเกษตรปจจุบันชุมชนให
ความสนใจมากขึ้นแมจะตองใชเวลานาน ในการเห็นผลกําไรและมีความเสี่ยงไมมาก  เชน การทํา
เกษตรผสมผสาน การเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ เปนตน  

2) การบริหารจัดการ และการพัฒนากลุม  ทั้งกิจกรรมการ อนุรักษทรัพยากรปาไม  การพัฒนา
ชุมชนและกองทุนหมุนเวียน คณะกรรมการสวนใหญสามารถบริหารจัดการ ไดดีและเอ้ือประโยชน
แกสมาชิกไดอยางทั่วถึงและตอเน่ืองมากขึ้น  และมีการพัฒนาตอยอดทุนกลุมฐานงานเดิมใหเกิด
การจัดการและเกิดประโยชน และมีรูปแบบการดําเนินการบริหารจัดการ แตกตางกันไปตาม สภาพ
พื้นที่ มีการประยุกตและการริเริ่มการทํางานใหมใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
และภายใตการยอมรับรวมกันของชุมชน แมวาบางชุมชนก็ไดรับผลกระทบจากกองทุน ชุมชนอ่ืนๆ 
ที่ใหการปลอยกูยืมในระยะยาว  และอัตราดอกเบ้ียที่ตํ่ากวา  ซึ่งคณะกรรมการกลุมไดมีการหารือ
และชี้แจงกฎระเบียบหาและปรับใหเหมาะสม  มีการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม ผานสื่อตางๆ 
สูสังคมภายนอก อาทิ สื่อโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งทําใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและนับเปน
กําลังใจสําคัญในการทํางาน  

แตยังพบวาปญหาดานการบริหารจัดการจะเกิดขึ้นในชวงของการเปลี่ยนคณะกรรมการ  เนื่องจาก
กรรมการใหมยังมีการเรียนรู ความเขาใจตอการบริหารจัดการยังไมมากเทากรรมการชุดเกา  ซึ่งได
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ผานกระบวนการทํางานและการเรียนรูมีประสบการณมากกวา  แมวาโดยรวมแลวจะมีการบริหาร
จัดการไดในระดับดี แตแกนนําทํางานกลุมตางๆ เห็นควรไดรับการเรียนรูดานตางๆ  อยางตอเนื่อง  
ภายใตสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมนับวันย่ิงมีความรุนแรงของปญหา  เชน  การพัฒนาทักษะการทํางานที่เก่ียวของ  การ
ประชาสัมพันธ  การพัฒนางานเขียนโครงการเพื่อเชื่อมขอมูลกับหนวยงานตางๆ  การคิดริ่เริ่ม
นวัตกรรมใหมของกลุมทํางาน  การอบรมตามความสนใจ  การติดตอประสานงาน  การพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ  การมีโอกาสในการ แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับ ชุมชนในพื้นท่ี อ่ืนๆ ตลอดจน
การเชื่อมโยงกิจกรรมที่ทําอยูใหเอ้ือประโยชนใหเกิดขึ้นกับชุมชนมากขึ้น 

สวนผลจากการ สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการ ณและเรียนรูตอสถานการณหรือ
ประเด็นท่ีสําคัญที่ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ผูที่เขารวมไดตระหนักวา แตละเครือขายไม
อาจเฝาระวังปาใหย่ังยืนไดโดยลําพัง มีความจําเปนท่ีตองสรางความสัมพันธระหวางเครือขายภายใตเครือขาย
เฝาระวังปาไทยใหแข็งแรงและขยายผลออกไปอีกใหครอบคลุมทุกผืนปาทั่วทั้งประเทศ  โดยไดรับการสนับสนุน
จากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของอยางเปนรูปธรรม 
 

ขอเสนอแนะ 

 ผลการดําเนินงานในพื้นท่ีตางๆ มีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น  โดยเฉพาะดานการพัฒนากลุม  
เครือขายองคกรชุมชน กองทุนหมุนเวียน อาชีพเสริม และการจัดการปาชุมชน ซึ่งปจจุบันสามารถใชเปนแหลง
เรียนรูใหกับผูท่ีสนทั้งภายในและภายนอก  สําหรับการพัฒนาเครือขายเฝาระวังปาไทย ยังเปนการสนับสนุนซึ่ง
กันและกันกับการพัฒนาเครือขายขององคกรชุมชนทองถ่ินในพื้นท่ีเปาหมายและพื้นที่อ่ืนๆ  ไดเปนอยางดี และ
ปจจุบันชุมชนและเครือขายจะมีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น  ทั้งในดานการประสานงานและจัดการกิจกรรม
ตางๆ  

 อยางไรก็ตาม สวนใหญยังมีขอจํากัดของคณะกรรมการในการผลักดันกิจกรรม การประสานงาน
รวมกับหนวยงานภายนอก จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ในการเปน อีกท้ังการพัฒนาชุมชนยัง
หมายรวมถึงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพองคกรชุมชนใหมีความเขมแข็ง  เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
และพัฒนาชุมชนตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุน สงเสริม เสนอทางเลือกใหชุมชนไดมีการศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับองคกรชุมชนภายนอกอยางตอเน่ือง  รวมทั้งการเขารวม
ประชุมสัมมนา และเวทีสาธารณะที่เก่ียวของยังเปนการปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ใน
ระดับนโยบาย เชน เรื่องของพระราชบัญญัติปาชุมชน  ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งที่ชวยเปดโลกทัศนใหกับชุมชน
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และเชื่อมโยงใหเกิดเปนเครือขายความรวมมืออยางกวางขวาง และการพัฒนาให การดําเนินงานตางๆ  ใหมี
ความย่ังยืน  

 ขอเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมของชุมชน/เครือขายชุมชนตางๆ มีดังนี้  

1) พัฒนาตอยอดองคความรูและสงเสริมใหอยูบนพื้นฐานความพอเพียง โดยการการติดตาม
ประเมินผลท่ีผานมา  พบขอมูลเชิงประจักษท่ีสําคัญเก่ียวกับกองทุนตางๆ  ที่มีอยูในชุมชน
มากมาย คงไมปฏิเสธวาไดวาในดานบวกของกองทุนมีสวนทําใหเกิดทุนในดานตางๆ  มากมาย 
เกิดการปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชน  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับกองทุนในเรื่องการ
บริหารจัดการ  การใชบริการของสมาชิก  เกิดการเรียนรูของคนในชุมชน  และเกิดการกระตุน
เศรษฐกิจกับชุมชนใหสมาชิกไดเขาถึงการสถาบันทางการเงินที่ใกลชิดมากขึ้น  แตใน
ขณะเดียวกันในดานลบก็ทําใหชาวบานมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น  มีการใชจายเงินอยางฟุมเฟอย  มี
หน้ีสินที่ซ้ําซอนกันหลายแหลงและเกิดภาระหน้ีผูกพัน  ซึ่งเปนการพัฒนาที่ชุมชนออนแอและไม
สามารถพึ่งพาตนเองไดและเกิดความไมย่ังยืนของกองทุนในท่ีสุด  

ดังนั้น จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีบทบาทของหนวยงานภายนอกควรใหการสงเสริมและพัฒนาสนับสนุน
บทบาทของประชาชน  องคกรชุมชน  ใหสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดมากขึ้น  ให
สามารถใชศักยภาพที่มีอยูในการจัดการกองทุนเชื่อมโยงละฟนฟูวัฒนธรรมชุมชน  วิถีชีวิตด้ังเดิม
ขึ้นมาใหม ทําใหสมาชิกมีความเอ้ืออาทรและเก้ือกูลกันฉันพี่นอง  ตอบแทนผลประโยชนซึ่งกัน
และกัน ไมเอารัดเอาเปรียบไมกดขี่ขมเหงกันและกัน  มีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  มีความพอ
อยูพอเพียง พอกิน พอใช ไววางใจกันและกัน  และสามารถพึ่งพาตนเอง มากกวาการสนับสนุน
เงินทุน 

2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ทั้งจากภายนอกและภายในชุมชนเพื่อให
คําปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใหมๆ กับเครือขายชุมชนและสมาชิกใน
หมูบาน เกิดความต่ืนตัวและกระตุนในกรรมการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ นอกจากนี้ ตองมี
การพัฒนากลไกการติดตามผลการการดําเนินงานกองทุนหมุนเวียนของหมูบานตางๆ  ใหเปน
ระบบและมีขอมูลที่เปนปจจุบันมากขึ้น โดยมีการสรุปผลการดําเนินงานเปนระยะๆ อยาง
ตอเนื่องตอไป รวมทั้งสนับสนุนใหมีการขยายความรวมมือกับเครือขายองคกรชุมชนอ่ืนๆ  ในพื้นที่
ใกลเคียง  

3) พัฒนาผูนําและแกนนํา  คนเปนปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการกิจกรรมชุมชน  ถือเปนหนวย
การจัดการที่นําพาความสําเร็จและลมเหลวได ซึ่งจําเปนตองมีความรู  ทักษะในการทํางานควร
ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง  กระจายบทบาทและความรับผิดชอบไปยังกรรมการ  สมาชิก 
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รวมทั้งมีกระบวนการถายทอดความรูจากคนรุนเกาไปสูรุนใหม  นอกจากนี้ ควรมีคณะที่ปรึกษา  
ซึ่งเปนครู  บุคคลสําคัญที่ชุมชนใหความเคารพนับถือ เจาหนาที่ของหนวยงานราชการในพื้นที่  
หรือเจาหนาที่ขององคกรพัฒนาเอกชน  เพื่อใหคําปรึกษาในประเด็นสําคัญๆ  เชน การจัดระบบ
การเงินและการบัญชี  การเกษตรผสมผสาน  การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรม  การจัดทําเอกสาร  
รวมถึงการเผยแพรประชาสัมพันธ เปนตน 

4) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งหมายถึงองคการบริหารสวนตําบลในเขต
พื้นที่รับผิดชอบชุมชนเปาหมาย  จะตองเขามามีบทบาทและสนับสนุนการทํางานของชุมชนและ
เครือขายฯ  ที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้นโดยการประสานแผนของเครือขายกับแผนการพัฒนาทองถ่ิน  
รวมทั้ง  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไมและการจัดการปาชุมชนของ
หมูบานตางๆ ในอนาคต 

5) พัฒนาการวางแผนประกอบอาชีพ พัฒนาฝมือและวิธีการเพิ่มผลผลิต/เพิ่มมูลคา รวมทั้งดาน
การตลาดใหแกใหสมาชิกท่ีสนใจในการประกอบอาชีพตางๆ  มีขอมูลที่เพียงพอ  มีการวิเคราะห
ความเสี่ยง  ตนทุน รายรับรายจาย  การจัดทําบัญชี  และพัฒนากระบวนการผลิตไดอยาง
สอดคลองกับตลาด  และมีรายไดท่ีคุมคาและเพียงพอ 

6) ประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดการและแกไขปญหาในพื้นท่ีเปาหมายและ

พื้นท่ีใกลเคียงอยางเปนระบบ  และตองอาศัยแหลงขอมูลจากภายนอกประกอบ การสราง
บรรยากาศใหคิดคน  แลกเปลี่ยน  เรียนรู รวมถึงการจัดระเบียบความรูใน 0เอกสารและการใช
เทคโนโลยีเขามาชวย  ประการ ที่สําคัญที่สุดคือ  การสราง โอกาส และเงื่อนไขใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน  เพื่อนําไปใชพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพของ งาน เชน การแกไข
ปญหาเรื่องดิน น้ํา สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพหลักของคนในพื้นที่ 

7) ขยายผลการจัดการทรัพยากรของชุมชนใหครอบคลุมในระดับตําบล  อําเภอ จังหวัด 
โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินท่ีมีการพื้นท่ีคาบเก่ียวตอเนื่องกับเขตพื้นที่
ดูแลของหนวยงานที่เก่ียวของอ่ืนๆ  ตลอดจนมีการใชประโยชนในพื้นที่นั้นๆ  รวมกันของคนใน
พื้นที่ โดยเฉพาะการจัดทําขอตกลงในการบริหารจัดการและการใชประโยชนรวมกัน 
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ชุมชน/เครือขาย การดําเนินงานท่ีผานมา แผนการดําเนินงานตอไป 

9. เครือขายหมูบาน
พัฒนารักษาปา 

    อ.สีค้ิว 
จ.นครราชสีมา 

- กองทุนหมุนเวียนและกองทุนออมทรัพย 
- มีการจัดการปาชุมชน 2,000 ไร 
- ปลูกและฟนฟูปาเฉริมพระเกียรติ 

- สงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสานและการเลี้ยง
สัตว เชน แพะ หมูปา เปนตน 

- พัฒนากองทุนตอเนื่อง 

10) เครือขายปาชาย
เลน จ.พังงา และ 
จ.ระนอง 

- ศูนยการเรียนรูการจัดการทรัพยากรชุมชน 

- การฟนฟูปาชายเลน 6,000 ไร (มีแผนแลว) 

- การวิจัยระบบนิเวศโดยรวมกับโรงเรียนและเยาวชน 

- พัฒนาเสนทางการศึกษาปาชายเลน 

- บริหารจัดการกลุมและกองทุนหมุนเวียน 

- การจัดการขยะมูลฝอยและพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชน 

- มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพ 
และฟน ทรัพยากรธรรมชาติเขาสูแผนพัฒนาทองถิ่น 

- การพัฒนาศูนยซอมเครื่องยนตขนาดเล็กสําหรับ
ชาวประมงชายฝง 

 

 

 สรุปไดวา แนวทางการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนทองถ่ินและการพัฒนาเครือขายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความย่ังยืน มีดังนี้ 

 พัฒนาศักยภาพผูนําและเยาวชน  ในดานความรู  การเปนวิทยากร  การเขียนโครงการ  การ
ประสานงานและประชาสัมพันธ รวมทั้งสงเสริมบทบาทสตรีในงานพัฒนา 

 พัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน  ทางดานอาชีพเชิงอนุรักษ  การจัดการปา  สิ่งแวดลอมศึกษา  รวมทั้ง
องคความรูที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 การพัฒนากองทุนชุมชน  ใหมีความเขมแข็งซึ่งจะนําไปสูการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม
สาธารณะ และการพัฒนาธุรกิจชุมชน 

 การบูรณาการแผนพัฒนา  ไดแก แผนชุมชนและแผนพัฒนา  อบต. เพื่อใหเกิดเอกภาพในการ
พัฒนาชุมชน  เกิดการประหยัด  ลดความซ้ําซอน  รวมทั้ง พัฒนาระบบและการเขาถึงขอมูลชุมชน  

สรางโอกาสของการมีสวนรวมของประชาชนและผูที่เก่ียวของในการจัดทําแผน  และพัฒนา
ประชาคมในการกํากับและติดตาม 

 การบริหารจัดการเครือขาย  มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน  มีขอบังคับหรือระเบียบการ
บริหาร และมีเวทีในการแลกเปลี่ยนองคความรูและขาวสารระหวางเครือขาย 
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รายช่ือผูประสานงาน: 
ชื่อ-สกุล ที่อยู โทรศัพท 

นายศิริชัย แซล่ิม 
ผูประสานงานเครือขายชุมชนนาอยู 

ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง 
81 หมู 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม 
ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง 
จังหวัดบุรัมย 31110 

081-0743821 

นายจุมพล หอมจันทร 
ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลทาอิบุญ 

9 หมู 11 ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก   
จังหวัดเพชรบูรณ 67110 

 

นายไพรสน พันธมาก 
ประธานเครือขายอนุรักษลุมน้ําปาสัก 

บานทาวังมลกลาง  หมู  11   
ตําบลทาอิบญุ อําเภอหลมสัก   
จังหวัดเพชรบูรณ   67110 

056-718245 
081-2813638 

คุณสุชาติ ยาคํา  
ประธานเครือขายอนุรักษปาชายเลนอาว
ทุงมหา (คปอ.)   

เครือขายอนุรักษปาชายเลนอาวทุงมหา  
บานถ้าํธง หมู 3 ตําบลปากคลอง  
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  86210 

081-9797727 

นายอนุสรณ อารีบําบัด 
ผูประสานงานเครือขายอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  หมู 4 บานหนองน้ําดํา อําเภอ
แกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  76170 

087-0272875 

นายณรงค แรงกสิกร 
ประธานเครือขายแมวงกชุมชน 
คนรักษปา 

เครือขายชุมชนคนรักษปาแมวงก  
ตําบลวังซาน  อําเภอแมวงก  
จังหวัดนครสวรรค 62140 

089-0788395 

นายสุริยา  โครตมี 
ผูประสานงาน 
 

เครือขายวิจัยปาบุงปาทามศรีสงคราม 
9 หมู 4 ตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม 48150 

081-2637977 

นายชาตรี   ชูจิตร 
ผูประสานงาน 
 

ชุมชนคนรักษปาแกงเกาะใหญ 
ตําบลปางมะคา อําเภอขานุวรลักษบุรี 
จังหวัดกําแพงเพชร 62140 

086-1191903 
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ชื่อ-สกุล ที่อยู โทรศัพท 

- ผูใหญบาน 
- ประธานกองทนุหมนุเวียน 

บานหนองไผ หมู 7 ตําบลตะขบ   
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       
30150 

086-1464129 
085-7766537 

- ผูใหญบาน 
- ประธานกองทนุหมนุเวียน 

บานวังรางใหญพัฒนา 
20   ตําบลมะเกลือเกา   อําเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา 30170 

089-5854514 

- ผูใหญบาน 
- ประธานกองทนุหมนุเวียน 

บานวังรางนอย   
หมู   9   ตําบลมะเกลือเกา   อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา  30170 

086-2541192 

- ผูใหญบาน 
- ประธานกองทนุหมนุเวียน 

บานบุตาสง  หมู 7 ตําบลมะเกลือเกา  อําเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 

086-2441710 
086-2476095 

- ผูใหญบาน 
- ประธานกองทนุหมนุเวียน 

บานปางโก  หมู  8 ตําบลดอนเมือง  
 อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 30140 

085-2005406 

- ผูใหญบาน 
- ประธานกองทนุหมนุเวียน 

บานซับกระสังข หมู  6  ตําบลดอนเมือง  
อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสมีา 30140 

087-8680775 

- ผูใหญบาน 
- ประธานกองทนุหมนุเวียน 

บานเลิศมงคล  หมู  15  ตําบลดอนเมือง  
อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสมีา 30140 

081-1859114 

- ผูใหญบาน 
- ประธานกองทนุหมนุเวียน 

บานปาแขม หมู 2  ตําบลคอแลน   
อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ี
34230 

085-6102260 
086-8794259 

- ผูใหญบาน 
- ประธานกองทนุหมนุเวียน 

บานหนองเรือ หมู 8 ตําบลคอแลน   
อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี   
34230 

081-2520234 
085-4142409 

- ผูใหญบาน 
- ประธานกองทนุหมนุเวียน 

บานเจริญชัย หมู 14  ตําบลคอแลน  อําเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี   
34230 

086-1424731 
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ชื่อ-สกุล ที่อยู โทรศัพท 

นายอุนเรือน  พรสวัสด์ิ 
ประธานเครือขายเกษตรกรตีนภูพัฒนา 

เครือขายเกษตรกรตีนภูพัฒนา 
222 บานหนองขา  หมูที่ 1  
ตําบลหนองขา อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัด
ชัยภูมิ  30120 

087-8178979 

เครือขายโครงการปาชายเลนเพ่ือ 
ชุมชน 

สํานักงานประสานงานโครงการ 
7/81 หมู 2 ตําบลบางนายสี 
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา  81120 

076-441133 
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