
องคกรรวมจัดและสนับสนุน 

 
 

 
 

งานสัมมนาและศึกษาดูงาน

ตลาดนัดคนรักษปา..ตนกลาพันธุดี 



 
 

 
 

งานสัมมนาและศึกษาดูงาน

ตลาดนัดคนรักษปา..ตนกลาพันธุดี 



 

 
 
มีอะไรในเลม.... 

 

 

1.  กําหนดการและความเปนมาของการสัมมนา………… 

 

1 

2.  นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาต.ิ........ 

 

6 

3.  แนะนําทองถ่ินและแหลงเรียนรู.................................... 

 

28 

4.  หลากหลายตนกลาพันธุด ีจากที่ราบสูงสูชายฝง 

 

33 

5.  บรรยายพิเศษ ปากับชุมชน:จปาตนน้ําถึงปาเลน..... 47 

 

6.  ติดตอวิทยากร  ชุมชน  และผูประสานงาน…………… 

 

57 

  

 



   

 
 กําหนดการ 

และความเปนมางานสัมมนา 

 กําหนดการ 
และความเปนมางานสัมมนา 

 กําหนดการ 
และความเปนมางานสัมมนา 

1. 



 1

กําหนดการ 

สัมมนาและศึกษาดูงาน 

µÅÒ´¹á ¤¹Ãa¡É �» �Ò µ �¹¡Å �Ò¾a¹¸u�́ Õ 
ณ โรงเรียนบานบางติบ ตําบลบางงวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 
วันอาทิตยท่ี 30 มีนาคม 2551 
1200 น.  ลงทะเบียน 

1300 น.  ศึกษาดูงาน 

- ชายฝงสีเขียวกับการทองเที่ยวชุมชน บานทุงนางดํา 
- การอนุรักษฟนฟูปาชายเลนแหลงเรียนรูชุมชนประสบภัยสึนาม ิ
- เกษตรผสมผสานบนวิถีความพอเพยีง ณ บานทุงละออง 

1800 น.  รับประทานอาหารเยน็/ภารกจิสวนตัว 

1900 น.  แลกเปล่ียนเรียนรูกับเจาของกิจกรรม 

 ชมการแดงบนเวทีลิเกฮูลู และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมพืน้บาน 
วันจันทรท่ี 31 มีนาคม 2551 
0830 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
0930 น.  พิธีเปด 

- กลาวตอนรับ 
      โดย นายเจริญ  มีผล  ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางติบ 
- กลาวรายงาน 
      โดย นายนิภักด์ิ  รักบํารุง  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางวนั 
- กลาวเปด 
      โดย  นายสุรัตน   อัครวิโรจนกุล  นายอําเภอคุระบุรี   

1000 น.  ปากับชุมชน: จากปาตนน้ําสูปาชายเลน 
บรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร. สนิท อักษรแกว ประธานสถาบันฯ 
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1030 น.  นโยบายยุคใหม รัฐใสใจชุมชน 

    • สิทธกิารจดัการทรัพยากรชายฝง โดย นายคมกฤษ  วัชรบุตร  หัวหนากลุม
งานนิติกร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

   • อนาคตปาชุมชน  โดย นายประโยชน  กานจันทร 
     สวนสงเสริมการจัดการปาชุมชน กรมปาไม 
   • ความจริงจากชุมชนนักปฏิบัติ  โดย นายประชา  คาวิจิตร   
     ประธานกลุมบริหารจัดการทรัพยากรบานบางติบ จังหวัดพงังา 
   • ยอนรอยนโยบายรัฐ สูอนาคต  โดย  อาจารยสุรพล  ดวงแข 
      มูลนิธิเพื่อการศึกษาคุมครองธรรมชาติ 
ดําเนนิรายการ โดย ดร.จําเนียร วรรัตนชยัพันธ ผูอํานวยการอาวุโส 

1200 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
1330 น.  หลากหลายหนอพันธุ 

 หองยอย 1   ภูมิปญญาทองถ่ิน   
 ....หยุดจับรอยคอยจับลาน สารพัดผลผลิตจากปา สมนุไพรพิชิตโรค โดย1)  
ชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัดตราด  3)  ชุมชนบานทุงตะเซะ จ.ตรัง 
2)  ชุมชนอาวทุงมหา จงัหวดัชุมพร  4)  เครือขายเกษตรกรตีนภู จ.ชัยภูมิ     
ดําเนนิการเสวนา 
โดย คุณประดิษฐ  บุญปลอด  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ใหขอคิดเห็น 
โดย อาจารยสุรพล  ดวงแข   มูลนธิิเพื่อการศึกษาคุมครองธรรมชาติ 

 หองยอย  2  กระบวนการเพาะพันธุกลาใหม   
...ความเช่ือ/วฒันธรรม วิจัยทองถิน่ จิตสํานึกเยาวชน/สตรี...โดย 
1) ชุมชนบานบางโรง จ.ภูเกต็            3) ชมุชนบานโคกพยอม จ.สตูล 

2) ชุมชนบางกลวยนอก จ.พังงา        4) ชุมชนตําบลทามะพราว จ.กระบ่ี 
ดําเนนิการเสวนา 
โดย  คุณสุกิจ  นาคตาขุน ผูประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดพงังา 
ใหขอคิดเห็น    
โดย  ดร.สนทิ  อักษรแกว  ประธานสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
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 หองยอย  3  ขยายผลสูความม่ันคงของชุมชน 
...ทองเทีย่วเชงิอนุรักษ ปาใหน้าํใหอาหาร เศรษฐกิจชมุชน โดย.. 
1) ชุมชนตําบลลีเล็ด จ.สุราษฎรธาน ี    3) ชุมชนตําบลทาอิบุญ จ.เพชรบูรณ 
2) ชุมชนแมวงก จ.นครสวรรค              4)  ชุมชนตําบลลําไทรโยง จ.บุรีรัมย  
ดําเนนิการเสวนา  
โดย  คุณธนู แนบเนยีร โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
ใหขอคิดเห็น 
โดย  นายระว ี ถาวร  นักวิชาการวนศาสตร ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนฯ 

1600 น.  ศึกษาดูงานการอนุรักษฟนฟูจัดการปาชายเลนชุมชนบานบางติบและรวม
กิจกรรมปลูกปาชายเลนบานบางติบ 

1800 น.  รับประทานอาหารเยน็/ พักผอนตามอัธยาศัย 
1900 น.  สนทนาประสาคนรักษปา 

 ชมการแสดงลิเกบก จากโรงเรียนบานโคกพยอม จังหวัดสตูล และดนตรีเพื่อ
ส่ิงแวดลอม 

วันอังคารท่ี 1 เมษายน 2551 

0730 น.  รับประทานอาหารเชา 
  แลกเปล่ียนผลการพูดคุย จาก ผูแทนหองยอย 

     ดําเนนิรายการโดย อาจารยทองจันทร หอมเนตร สถาบันฯ 
0900 น.  เครือขายขยายหนอพันธุ 

........ภาวะผูนาํ ขบวนงานชมุชน เครือขายเชิงนิเวศ...   
โดย  1) เครือขายเกษตรกรตีนภูพัฒนา จ.ชัยภูมิ        
        2) เครือขายอนุรักษลุมน้ําปาสัก จ.เพชรบูรณ     
        3) เครือขายจัดการทรัพยากรชายฝง จ.ตราด 
        4) เครือขายเขตเล 4 บาน  อําเภอกนัตรัง จงัหวัดตรัง 
ดําเนนิรายการ 
โดย คุณสมศักด์ิ สุนทรนวภัทร สหภาพสากลวาดายการอนุรักษ (IUCN) 

  สรุปผลและปดการประชุม 
1200 น. รับประทานอาหารกลางวัน/ เดินทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ 
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การสัมมนาและศึกษาดูงาน 

µÅÒ´¹a´¤¹Ãa¡É �» �Ò µ �¹¡Å �Ò¾a¹¸u�́ Õ 
  กิจกรรมภายใตเครือขายเฝาระวังปาไทย 
  วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2551 
 ณ  ณ โรงเรียนบานบางติบ ตําบลบางงวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 
  

มิติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีความหมายมากกวาการจัดการท่ีตัวฐาน
ทรัพยากร แตครอบคลุมถึงการจัดการกับวิถีการดํารงชีวิตท่ีสัมพันธกับคุณคาทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชนควบคูกันไป เพราะองคประกอบแหงความสําเร็จ
จากบทเรียนการจัดการทรัพยากรอยางตอเน่ืองนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน คือ การ
จัดการคน-การจัดการความรูภูมิปญญา–และการจัดการฐานทรัพยากร โดยมี
กิจกรรมสําคัญ คือ การอนุรักษ ฟนฟู เฝาระวังดูแลรักษาดวยวิธีการจัดการท่ีแตกตาง
กันไปตามสภาพพ้ืนท่ี วัฒนธรรม และระบบนิเวศน้ันๆ แตการจัดการดังกลาวยังไมมี
วันสิ้นสุด ยังคงมีการดิ้นรน แสวงหาวิธีการจัดการอยางย่ังยืน เน่ืองจากปจจัยการ
พัฒนาประเทศตามแนวทางระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมท่ีสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมากมาย 
 

การจัดการสัมมนาคร้ังน้ี ถือเปนกิจกรรมความรวมมือ แสวงหาแนวทางวิธีการ สราง
ความย่ังยืนตอการจัดการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยถือเอาโอกาสน้ี นัดหมาย
ผูกอการดี จากหลายกลุม องคกรชุมชน มาแลกเปลี่ยนทุนทางสังคมประเภทตางๆ 
ของทองถ่ินท่ีไดดําเนินกิจกรรมการริเร่ิมพัฒนา ดูแล รักษาทรัพยากรของลูกหลาน ซ่ึง
มีกระบวนการเรียนรู ประสบการณ กอใหเกิดผลในทางสรางสรรคเกิดแนวปฏิบัติท่ีดี
และมีคุณคาตอทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ไดเอื้อเฟอเผื่อแผคุณคาทาง
ความคิด ทางปฏิบัติ ปรากฏผลงานเชิงประจักษใหเกิดการเรียนรูระหวางกันอยาง
ตอเน่ือง เสริมพลังความหวังดีตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตอไป 
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วัตถุประสงค มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญเพ่ือ 

สงเสริมและสนับสนุนการนําเอาความรูความเขาใจและประสบการณท่ีดี ไปปรับใช
และขยายผล ประสานความรวมมืนระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคทองถ่ิน และ
องคกรพัฒนาเอกชน ตลอดจนเพิ่มขวัญและกําลังใจแกภาคีความรวมมือการ
จัดการทรัพยากรและเครือขายในระดับพ้ืนท่ี 
 

กลุมเปาหมาย จํานวน 250 คน ประกอบดวย 
1) องคกรชุมชนและเครือขาย/ สมาชิกเครือขายเฝาระวังปาไทยทุกภูมิภาค 
2) ผูนําชุมชน/ องคกรเครือขายการจัดการปาและสิ่งแวดลอม/ สถานศึกษาในพื้นท่ี 
3) หนวยงานภาครัฐ/ องคกรพัฒนาเอกชน/ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

รูปแบบกิจกรรม ประกอบดวย การนําเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอนโยบายท่ี
เก่ียวของ การแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการทรัพยากรทองถ่ิน การศึกษาดูงาน
เย่ียมชมกิจกรรมในพ้ืนท่ี ตลาดนัดนิทรรศการความรู ขอมูล และผลิตภัณฑจากภูมิ
ปญญาทองถ่ิน จากชุมชนและหนวยงานท่ีเขารวม 

หนวยงานสนับสนุนและรวมจัด 
 องคการบริหารสวนตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 เครือขายบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอําเภอคุระบุรี 
 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา 
 สวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนท่ี 2 
 ศูนยประสานงานวิจัยเพ่ือทองถ่ินจังหวัดพังงา 
 องคการสหภาพสากลวาการอนุรักษ (IUCN) 
 องคการไฮเฟอร อินเตอรเนช่ันแนล ประเทศไทย 
 โครงการความรวมมือเพ่ือการฟนฟูธรรมชาติอันดามัน  
 ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
 เครือขายเฝาระวังปาไทย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ เกิดความเคลื่อนไหวและต่ืนตัวทางแนวคิดและการปฏิบัติ นําไป
ปรับใชและเอื้อตอการขยายผลใหเกิดการจัดการของชุมชนทองถ่ิน ความเขาใจและ
ความรวมมืออันดีระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ท่ีเปนหนวยปฏิบัติการสนับสนุนงานในพ้ืนท่ีตอไป 



   

2.
 

 นโยบาย 
และแผนการจัดการทรัพยากรทองถ่ิน 
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นโยบาย 
และแผนการจัดการทรัพยากรของทองถ่ิน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติไมวาทางบกและทะเลและชายฝงไดมีการดําเนินการ
มาอยางตอเนื่องของทุกภาคีที่เกี่ยวของ บนฐานการพัฒนาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ที่มีแนวทางการ
พัฒนาที่มุงการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศบน “ทางสาย
กลางหรือความสมดุล” ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน การสราง
สภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนา
คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น  ดังปรากฏในนโยบายที่
สําคัญของประเทศดังนี้ 
 

สาระสําคัญรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 

พลเมืองไทยทุกคนอยูรวมกันในสังคม โดยทุกคนตองอยูภายใตระเบียบท่ีระบุในกฎหมาย
ตางๆ ซึ่งเก่ียวของกับการดํารงชีวิตต้ังแตเกิดจนตาย เชน การแจงเกิด การทําบัตร
ประชาชน การยึดครองท่ีดิน การศึกษา การรักษาพยาบาล การเสียภาษี การจราจร และ
การคาขาย เปนตน ทั้งนี้ การออกกฎหมายตางๆ จะตองออกตามสาระสําคัญหลักท่ี
ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 มีสวนสนับสนุนตอการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ดังนี้ 

มาตรา 66 

บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษ
หรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของ
ชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความ หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
และยั่งยืน 
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มาตรา 67 

สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  และในการ
คุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและ
ตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความ คุมครอง ตามความเหมาะสม การดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  จะกระทํามิได  เวนแตจะได
ศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ ประชาชนและผูมีสวนได
เสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดาน
สิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการ
ดําเนินการดังกลาว สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ตามบทบัญญัตินี้ยอมไดรับความคุมครอง 

มาตรา 87 

รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปนี ้
(๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ ตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่
หลากหลายหรือรูปแบบอื่น 

(๔) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดต้ัง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะ
ของชุมชน  รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันใน
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ลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความ
ตองการของชุมชนในพื้นที ่

(๕) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รวมทั้ง
สงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกต้ังโดยสุจริตและเที่ยงธรรมการมีสวนรวม
ของประชาชนตามมาตรานี้ตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน 

มาตรา 85 

(๑) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึงความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชน
ทองถิ่นและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนด
มาตรฐานการใชที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
จากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 

(๒) กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธี
อื่น  รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแก
การเกษตร 

(๓) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

(๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยางเปนระบบ
และเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวม  ในการสงวน 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุล 

(๕) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
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มาตรา 87 

รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี ้
(๑) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง

ของประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

(๒) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต 

อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และ
สนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในพื้นที ่

(๓) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและ   ตัดสินใจในกิจการ
ของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี สวนรวมในการ
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของ ทองถิ่นและ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใน
ทองถิ่น ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ   รวมทั้งพัฒนาจังหวัด ที่มีความ
พรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น 

มาตรา 281  

ภายใตบังคับมาตรา 1 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น 
และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที ่
ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิจัดต้ังเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 283 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่ โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทํา
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และยอมมีความเปน
อิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
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บุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตอง
คํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีความ
เขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาระบบการคลัง
ทองถิ่นใหจัดบริการสาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจหนาที ่ จัดต้ังหรือ
รวมกันจัดต้ังองคการเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที ่ เพื่อให
เกิดความคุมคาเปนประโยชน และใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง ใหมีกฎหมาย
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ เพื่อ กําหนดการแบงอํานาจหนาที่
และจัดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลางและ ราชการสวนภูมิภาคกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครอง สวนทองถิ่นดวยกันเอง โดย
คํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มข้ึนตามระดับความสามารถขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละรูปแบบ  รวมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยมี
คณะกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ  ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน เปน ผูดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย ใหมีกฎหมายรายไดทองถิ่น เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ใน
การจัดเก็บภาษีและรายไดอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีหลักเกณฑที่
เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแตละชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมี
รายไดที่เพียงพอกับรายจายตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงระดับข้ันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถิ่น สถานะทางการ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 

ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจหนาที่และการจัดสรรรายไดใหแก  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแลว คณะกรรมการตามวรรคสามจะตองนําเรื่องดังกลาวมา
พิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาป เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของการกําหนดอํานาจหนาที่ และการจัดสรรรายไดที่ไดกระทําไปแลว  ทั้งนี้ ตอง
คํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มข้ึนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสําคัญ 

การดําเนินการตามวรรคหา เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
รายงานรัฐสภาแลว ใหมีผลบังคับได 
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มาตรา 287 

ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมี
สวนรวมดังกลาวไดดวย ในกรณีที่การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบกอนกระทํา
การเปนเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจาก
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นกอนการกระทํานั้น หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อ
ตัดสินใจก็ได  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการ
จัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

ในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสาม ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๖๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 290 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมี
สาระสําคัญดังตอไปนี ้

(๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที ่

(๒) การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยู
นอกเขตพื้นที ่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ของตน 

(๓) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซ่ึง
อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
พื้นที ่

(๔)  การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  

ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปน
โอกาสและและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการเตรียมความพรอมของ
คนและระบบใหมีภูมิคุมกัน พรอมรับการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจ เกิดข้ึน 
รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”  ดังนี ้

1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่
ดีอยูในครอบครัว ที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรีภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพและเปนธรรม มุงปรับโครง
สรางเศรษฐกิจ ของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของสภาพแวดลอม ในยุคโลกาภิวัตนบนพื้นฐานการบริหาร
เศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับ
โครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม ใชจุดแข็งของความ
หลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับการเช่ือมโยง
กับตางประเทศ และการพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน และโลจิ
สติกส พลังงาน กฎกติกาและกลไกสนับสนุนการแขงขันและกระจายผลประโย
ชนอยางเปนธรรม 

3. ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวาง
การอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน เปนธรรม และมีการสรางสรรค
คุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรู และสรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครองฐาน
ทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจากขอตกลงตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศ 
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4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใต ระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีมีองคพระมหากษัตริยเปนประมุข มุงสรางกลไกและ
กฎระเบียบที่เอ้ือตอการกระจายผล ประโยชนจากการพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการ
เสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม  รับผิดชอบตอสาธารณะ มีการกระจาย
อํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจสูความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการใชทรัพยากร วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก เพื่อให
สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต และ
เพื่อกาวไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาใน
ระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
ของการพัฒนาไว ดังน้ี 

 วัตถุประสงค 

(1) เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องที่
ขับเคลื่อนดวยการเช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและ
สถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุลระหวางการ
สงเสริม การปองกัน การรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษฟนฟู ใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน นําไปสูการพึ่งตนเองและ
ลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 

(3) เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของ
สินคาและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให
เกิดความเช่ือมโยงระหวางสาขาการผลิต เพื่อทําใหมูลคาการผลิต
สูงข้ึน 

(4) เพื่อสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับ
ภาคการเงิน การคลัง พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน 
และการลงทุน 
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(5) เพื่อสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และ
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งสรางกลไกในการกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุกภาคสวนอยางเปนธรรม 

(6) เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และคุณคา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคูกับการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ และการ
ดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุนปจจุบัน และอนาคต รวมทั้งสรางกลไก
ในการรักษาผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางยั่งยืน 

(7) เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถ
ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น ควบคูกับการเสริมสรางกลไกและ
กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยให
เกิดผลในทางปฏิบัติตออการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

เปาหมาย เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 ดังนี ้

1) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้ง
ทางรางกาย  จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ 
และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่มจํานวนป การศึกษาเฉลี่ยของ
คนไทยเปน 10 ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพ เพิ่มเปน
รอยละ 60 ของกําลังแรงงานทั้งหมด โดยรายไดเฉลี่ยของแรงงาน
เพิ่มข้ึนรอยละ 4.5 และเพิ่มสัดสวนนักวิจัยเปน 10 คน ตอประชากร 
10,000 คน พรอมทั้งกําหนดใหอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงข้ึนเปน 80 

ป ควบคูกับการลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคปองกันไดใน 5 

อันดับแรก คือ หัวใจ ความ ดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง และหลอด
เลือดสมอง และนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพ แรงงาน และลดรายจายดาน
สุขภาพรอยละ 10 
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2) เปาหมายการพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน พัฒนาให
ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรรงบประมาณ ลดปญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด โดยลดคดีอาชญากรรมลงรอยละ 10 และ
ขยายโอกาสการเขาถึงแหลงทุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และลด
สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือรอยละ 4 ภายในป 2554 

3) เปาหมายดานเศรษฐกิจ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจให มีความสมดุล
และยั่งยืนโดยใหสัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคา
ระหวางประเทศเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 75 ภายในป 2554 ผลิตภาพการ
ผลิตรวมเพิ่มข้ึนไมตํ่ากวารอยละ 3 ตอป อัตราเงินเฟอเฉลี่ยไมเกินรอย
ละ 4 ตอป สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไม
เกินรอยละ 50 ความยืดหยุนการใชพลังงานเฉลี่ยไมเกิน 1 : 1 ในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สัดสวนรายไดของกลุมที่มีรายไดสูงรอย
ละ 20 ระดับบนตอรายไดของกลุมที่มีรายไดนอยอยูรอยละ 20 ระดับ
ลาง ไมเกินรอยละ 10 ภายในป 2554 และสัดสวนผลผลิตของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
เปนรอยละ 40 ภายในป 2554 

4) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล

อม รักษาความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยใหมีพื้นทีป่าไมไวไมนอยกวารอยละ 33 และตองเปน
พื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ 18 ของพื้นที่ประเทศ รักษาความ
อุดมสมบูรณของระบบนิเวศในเขตพื้นที่ชายฝงและพื้นที่ชีวมลฑล 
รักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา 31 ลานไร 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการดํารง
คุณภาพ ชีวิตที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ โดยรักษา
คุณภาพของแหลงน้ําอยูในเกณฑต้ังแตระดับพอใชข้ึนไป มีสัดสวนไม
นอยกวารอยละ 85 คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะ
ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ตองมีคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงไมเกิน 120 

มก./ลบ.ม. อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรลดลงร
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อยละ 5 จากป 2545 คือไมเกิน 3.5 ตัน/คน/ป ควบคุมอัตราการผลิต
ขยะในเขตเมืองไมใหเกิน 1 กก./คน/วัน และจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชนใหไดไมนอยกวารอยละ 30 

5) เปาหมายดานธรรมาภิบาล มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีข้ึน มี
คะแนนภาพลักษณของความโปรงใสอยูที่ 5.0 ภายในป 2554 ระบบ
ราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการดําเนินงานที่คุมคาเพิ่มข้ึน ลด
กําลังคนภาคราชการสวนกลางใหไดรอยละ 10 ภายในป 2554 ธรร
มาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มข้ึน ทองถิ่นมีขีดความสามารถใน
การจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเองมากข้ึน และภาค
ประชาชนมีความเขมแข็ง รูสิทธิ หนาที่ และมีสวนรวมมากข้ึนในการ
ตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ รวมทั้งมีการ
ศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรูในดานวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธี จํานวนปละไมตํ่ากวา 
20 เรื่อง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอน
มากยิ่งข้ึน จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดย
เสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ 
แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสรางฐานความรู ใหเปนภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ได อยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการ พัฒนาที่เปนธรรม 
และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม และความเขมแข็งของชุมชน ท
องถิ่น พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคง
ความสมบูรณ เปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของ
ชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถดํารงอยู
ในประชาคมโลก ไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักด์ิศรี โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาที่
สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ดังนี ้
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4.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา

และการเรียนรู ใหความสําคัญกับ 

(1) การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรูเกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู
กับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มต้ังแตวัยเด็กใหมี
ความรูพื้นฐานเขมแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานให 
สอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของการทํางานและการแขงขันอยาง
มีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศ โดยเฉพาะในการสรางสรรค
นวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูสมัยใหมต้ังแต
ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

(2) การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มี

ความสัมพันธทางสังคมและอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู เนนการพัฒนา
ระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน การฟนฟูสภาพ
รางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 

(3) การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมได อยางสันติสุข โดย
เสริมสรางความสัมพันธที่ดีของคนในสังคมต้ังแตระดับครอบครัวใหมีความ
เขมแข็ง พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและ
ครอบคลุมทั่วถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนสงเสริมการดํารงชีวิตที่มี
ความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริมสราง
กระบวนการยุติธรรมแบบ บูรณาการและการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังควบคู
กับการเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาที่ของพลเมือง และความตระหนักถึง
คุณคาและเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยเพื่อลดความขัดแยง 

4.2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่

มั่นคงของประเทศ ใหความสําคัญกับ 

(1) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดวยการสงเสริมการรวมตัว รวม
คิด รวมทําในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความ
พรอมของชุมชน มีกระบวนการจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของ
ชุมชนอยางเปนข้ันตอน มีเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
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มีกระบวนการพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนแกชุมชนในการนําไปสูการ
พึ่งตนเอง รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 

(2) การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน เนนการผลิตเพื่อการบริโภค
อยางพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ 
กลุมอาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการ
สรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการและสรางความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชน 
อยางเปนธรรมแกชุมชน สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกร
ชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสรางระบบบมเพาะวิสาหกิจ
ชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด และทักษะใน
การประกอบอาชีพ 

(3) การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล ดวยการ
สงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงวนอนุรักษ 
ฟนฟู พัฒนา ใชประโยชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การสรางกลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่น 

4.3 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ให
ความสําคัญกับ 

(1) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินค

าและบริการ บนฐานความรู และความเปนไทย โดยใช
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซ อุปทาน รวมทั้งเครือขายชุมชนบน
รากฐานของความรูสมัยใหมภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางสินคาที่มีคุณภาพ และมูลคาสูง มีตรา
สินคาเปนที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อ
ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสการปฏิรูปองคกร 
การปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในดานตางๆ เพื่อ
สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต 
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(2) การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงและ
สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต โดยการระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ การสงเสริมการออมอยางเปนระบบเพื่อเปนแหลงระดมทุน
และเปนหลักประกันในชีวิตของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการนําเขา
พลังงานและประหยัดเงินตราตางประเทศ 

(3) การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม และการกระจายผลประ

โยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม โดยสงเสริมการแขงขันการ
ประกอบธุรกิจในระบบไดอยางเสรีและเปนธรรม การกระจายการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม เพิ่มประสิทธิภาพ
และความครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงินฐานราก ใหสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ดวยการเพิ่มขีด
ความสามารถบุคลากรใหสามารถบริหารจัดการเงินทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาองคกรการเงินชุมชนใหมีฐานะเปน นิติบุคคล และใช
สถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกในการระดมทุน รวมทั้งดําเนินนโยบายการ
คลังเพื่อสงเสริมการกระจายรายไดดวยการกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี 
การจัดทํางบประมาณ การเบิกจาย และการกอหนี้ภายใตกรอบการรักษา
วินัยทางการคลัง 

4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสราง

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ 

(1) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษา
สมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนโดยพัฒนาระบบฐานขอมูล
และสรางองคความรู สงเสริมสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการรวม เพื่ออนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ไดแก ดิน 
น้ํา ปาไม ทรัพยากรทะเลและชายฝง ทรัพยากรแร การแกปญหาความ
ขัดแยงอยางสันติวิธี รวมทั้งการปองกันภัยพิบัติ 
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(2) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนา

ที่ยั่งยืน โดยการปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยใชกลไกทางเศรษฐศาสตรทั้งดานการเงินและการคลัง 
และการสรางตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่
จะสงผลกระทบตอคุณภาพ ชีวิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดมลพิษ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีกลไกกําหนดจุดยืนตอพันธกรณีและ 

ขอตกลงระหวางประเทศ 

(3) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน 

เปนการวางพื้นฐานเพื่อนําไปสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระยะยาว โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ เริ่ม
จากการจัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน สงเสริมการใชความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจทองถิ่น
และชุมชน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจาก
ทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ 

4.5  ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุง

เสริมสรางความเปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ 

(1) การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

ใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสราง
กระบวนการเรียนรูปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลแกเยาวชน และประชาชนทุกระดับอยางตอเนื่องจริงจัง พรอม
ทั้งพัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล ในสังคมทุกระดับเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีในสังคม ตลอดจน
วางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยใหประชาชนมีสวนรวมอยาง
แทจริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐและการเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากข้ึน 
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(2) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการ

บริหารจัดการประเทศ โดยสงเสริมใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
อยางเทาเทียม  เพื่อสรางความเปนธรรม สรางความสมดุล และรวมใน
กระบวนการบริหารจัดการประเทศใหเกิดความเปนธรรมและความโปรงใสใน
การพัฒนาประเทศ เสริมสรางความเขมแข็ง และสรางเครือขายการทํางาน
ของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติดตามตรวจสอบการใชอํานาจของ
ภาครัฐไดอยางเขมแข็งมีประสิทธิภาพ 

(3) สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เนนการบริ

การแทนการกํากับควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เนน
การพัฒนา ประสิทธิภาพและความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ดวยการปรับ
บทบาทโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจใหมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึงความตองการของ
ประชาชน และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เพิ่มบทบาทภาคเอกชนใน
กิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให
บริการสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไก
การกํากับดูแลที่เขมแข็งเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศและคุมครองผูใช บริการ โดยดําเนินการ
ควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกขาราชการใหยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
การรับผิดชอบตอสวนรวม การพรอมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชน
และยึด/ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
เครงครัด 

(4) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถ่ิน และ

ชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพ และกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจใหทองถิ่นมีบทบาท สามารถรับผิดชอบในการบริหารจัดบริการ
สาธารณะ ตลอดจนแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ และสามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกทองถิ่น
อยางแทจริง พรอมทั้งเปนโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง 
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(5) สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิ

บาล โดยมีมาตรการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และธุรกิจเอกชนทั่วไปเปน “บรรษัทภิบาล” 

เพิ่มมากข้ึน สรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซ่ือสัตย ยุติธรรมตอผู
บริโภค และเปนธรรม กับธุรกิจคูแขง พรอมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบ
ตออสังคม แบงบันผลประโยชน คืนสูสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนสถาบัน
วิชาชีพธุรกิจประเภทตางๆ ใหมีบทบาท ในการสรางธรรมาภิบาลแกภาค
ธุรกิจมากข้ึน 

(6) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรร

ประโยชนจากการพัฒนา ดวยการเปดโอกาสใหภาคี และกลุมตางๆ มี
สวนรวมในการเสนอแนะและตรา กฎหมายเพื่อประสานประโยชนของภาค
สวนตางๆ ใหเสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสราง
ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ลดการใชดุลพินิจของขาราชการและ
เจาหนาที่ รวมทั้งสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมาย 
โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เพื่อสรางความเปน
ธรรมตอผูประกอบการขนาดเล็กและผูประกอบการใหม 

(7) การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

ประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท 
และภารกิจของหนวยงานดานการปองกันประเทศ ความมั่นคง และการ
รักษาความสงบเรียบรอยใหมีประสิทธิภาพ มีความพรอมในการปองกัน
ประเทศและตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉับไว 
พรอมทั้งผนึกพลังรวมกับ ภาคสวนตางๆ ดําเนินการปองกันและพัฒนา
ประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช  สถาบันพระมหากษัตริย 
ผลประโยชนของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชน
และสังคมใหมีความอยูรอดปลอดภัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูการปฏิบัติตองใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของทุกภาคีพัฒนาจากทุกภาคสวน เพื่อสามารถผนึกพลังความรวมมือตาม
บทบาทความรับผิดชอบ รวมกันขับเคลื่อนโดยนําเอาแนวทางการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรของแผนมาแปลงไปสูแผนปฏิบัติการใน ระดับตางๆ ที่สามารถนําไป
ขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ควบคูไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งสรางองคความรูเพื่อหนุนเสริมการ
ขับเคลื่อนใหสัมฤทธิ์ผล และมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทาง
สําคัญ ดังนี้ 
1. เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับต

างๆ ที่บูรณาการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภายใตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10 

3. เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบัง
เกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

4. ศึกษาวิจัยสรางองคความรู และกระบวนการเรียนรู เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูการปฏิบัติ 

5. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนา
ในทุกระดับ 

6. สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับ และการเช่ือมโยงโครงขายขอมูล
ขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่น 
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นโยบายพลังงาน: 

โจทยท่ีทาทายบนความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของสังคมไทย1 
ระวี ถาวร

2
 

ปจจุบันเราพบปรากฎการณหลายอยางที่นาสนใจ ทั้งราคาน้ํามันแพงข้ึนเรื่อยๆ สงผล
ตอตนทุนการผลิตอาหารทั้งหมู เนื้อสัตวอื่นๆ น้ํามันเราก็หันมาใชพลังงานทดแทน
มากข้ึนทั้งไบโอดีเซล แกสโซฮอล สงผลใหปาลมน้ํามัน ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง 
ราคาดีข้ึน แตในขณะเดียวกันปาธรรมชาติ พื้นที่ชุมน้ํา (ความมั่นคงทางระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ) หลายแหงก็ยังถูกคุกคาม และสุมเสี่ยงจากไฟปา
และการถูกบุกรุกจากการขยายตัวของพืชพลังงานทดแทน (ความมั่นคงทางพลังงาน) 

ซ่ึงหลายชนิดก็เปนทั้งพืชอาหารคน (ความมั่นคงทางอาหาร) อาหารสัตว การสงเสริม
ปลูกไมโตเร็วเพื่อใชผลิตพลังงานไฟฟา การสรางระบบชลประทานขนาดใหญเพื่อนํา
น้ํามาใช ซ่ึงสะทอนใหเห็นไดวาโจทยการแกไขปญหาพลังงานในภาวะโลกรอน มีผล
เช่ือมโยงกับประเด็นอื่นๆ ทั้งเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ความยากจน การใช
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนั้นโจทยวันนี้มีความยากและซับซอน ภายใตความ
เปลี่ยนแปลงที่อยางรวดเร็ว การวิเคราะหทั้งผลดี ผลเสียอยางรอบคอบครอบคลุม
หลายมิติจึงเปนประเด็นทาทายรวมกันของคนไทย ปจจุบันมีนโยบายหลายอยาง
นโยบายที่นําไปสูการปฏิบัติการโดยในบทความนี้จะหยิบยกนโยบายและโครงการ
บางอยางที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญๆ ดังนี้ 

1) กลไกการพัฒนาที่สะอาด  (Clean Development Mechanism) หรือที่เรียกสั้น
วา ดีซีเอ็ม ซ่ึงประเทศไทยไดลงสัตยาบัน โดยโครงการซีดีเอ็มนี้จะตองเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเปนรายๆไป ภายใตการบริหารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเทศไทยเริ่มมีโครงการพัฒนาหลายอยาง
โดยเฉพาะดานพลังงานไฟฟาไดจัดต้ังศูนยสงเสริมพลังงานชีวมวลเปนโครงการ
ความรวมมือระหวางรัฐบาลไทย ไดแก สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) และสํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

                                                        
1  
2 ผูประสานงาน แผนงานสนับสนุนความรวมมือในประเทศไทย ศูนยืฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก  
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รวมกับกองทุนสิ่งแวดลอมโลก และสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการนําชีวมวลมาใชผลิตไฟฟาและพลังความรอน โดย สนพ. 

รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ โดยมีแผนการดําเนินงานระยะ 5 ป 
ต้ังแตป พ.ศ. 2545-2549 เนนการใชทรัพยากรชีวมวลจากภาคเกษตร และกาก
ของเหลือจากภาคเก ษตร เชน แกลบ ฟางขาว ชานออย ทะลายปาลม 
กะลามะพราว เศษไมยางพารา รวมทั้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
ตางๆ ปจจุบันประเทศไทยมีผูผลิตไฟฟาจากชีวมวลแลวอยางนอย 20 ราย แต
ปจจุบันมี 7 โครงการที่เขาสูกลไกของซีดีเอ็มที่มีการซ้ือขายคารบอนที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

นอกจากนี้ในปจจุบันกําลังมีนโยบายที่เปนที่ถกเถียงกันในสังคมคือ นโยบายการ
สงเสริมปลูกไมโตเร็วเพื่อนําไปผลิตไฟฟา และเช้ือเพลิงเหลว โดยนโยบายรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีนโยบายใหปลูกไมโตเร็วเพื่อผลิต
ไฟฟา และองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป) ก็มีนโยบายองคกรที่สอดรับกับ
เรื่องดังกลาว ซ่ึงไดเสนอแนวคิดโครงการ 1 โรงไฟฟา 1 ชุมชน ซ่ึงเปนโรงไฟฟา
ขนาด 1-1.9 เมกกะวัตต และไดเสนอพื้นที่มีศักยภาพประมาณ 10 แหงที่มีพื้นที่
ขนาด 10,000 ไร เปนพื้นที่นํารองในพื้นที่จังหวัดลําปาง สุโขทัย  สุรินทร บุรีรัมย 
และสระแกว ซ่ึงทางธนาคารโลกพรอมที่จะสนับสนุนงบลงทุนกวา 300 ลานบาท 
โดยมีเง่ือนไขวาธนาคารโลกตองมีบทบาทเปนตัวกลางในการซ้ือขายคารบอน
เครดิตจากโรงไฟฟาชุมชนดังกลาว นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอนโยบายการผลิต
เช้ือเพลิงเหลว ( Bio-oil) จากไมโตเร็ว ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยไดจัดทําบันทึกชวย
จํา (MoU) กับประเทศแคนาดา และจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทรวมทุนเพื่อดําเนิน
การศึกษาและจัดการเช้ือเพลิงเหลวจากไมยูคาลิปตัส  โดยไทยจะรับผิดชอบดาน
วัตถุดิบคือ ไมยูคาลิปตัสปอนโรงงานอยางสม่ําเสมอตลอดป สวนแคนาดา
รับผิดชอบดานโรงงานผลิตและเทคโนโลยี โดยจะสรางโรงงานตนแบบผลิต
เช้ือเพลิงเหลวที่ใชไมยูคาลิปตัสแหงแรกของเอเชียที่มีขนาดกําลังผลิตเช้ือเพลิง
เหลวไดวันละ 300,000 ลิตร ตองใชไมยูคาลิปตัสวันละ 400 ตัน โดยจะต้ังอยูที่พื้น
ทุงกุลารองให จังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เห็นดวยเรื่องดังกลาว พรอมทั้งเสนอวาพื้นที่ภาคอีสานยังมีศักยภาพในการปลูก
ไมโตเร็วไดเพิ่มอีก 31-32 ลานไร และใหขยายโรงงานไปยังพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประเด็นที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบตอการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงชีวมวล และ
เช้ือเพลิงเหลวจากไมโตเร็วคือ การขยายตัวของการปลูกพืชพลังงาน และไมโตเร็ว
ตางๆ ที่ไปยังพื้นที่ปลูกอาหารของมนุษยทั้งนาขาว พืชไรที่เปนวัตถุดิบในการผลิต
อาหารคน อาหารสัตว รวมทั้งการขยายตัวไปยังพื้นที่ปาธรรมชาติของทุกภูมิภาค 
โดยเฉพาะปาตามหัวไรปลายนาของภาคอีสาน ปาชุมชน พื้นที่สาธารณะซ่ึงเปน
แหลงเก็บหาอาหาร และเลี้ยงสัตวของคนทองถิ่น นอกจากนี้ประเด็นการปองกันการ
นําไมจากปาธรรมชาติ ไมสองขางถนน และในพื้นที่สาธารณะมาสวบเพื่อปอน
โรงงานไฟฟาชีวมวลก็เปนประเด็นที่สําคัญที่ตองสรางระบบที่ชัดเจนตอไป ดังเชน
กรณีขาวผูจัดการออนไลนวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ระบุวาชาวบาน อ. เพ็ญ จ.

อุดรธานี ตัดไมทุกชนิดตามหัวไรปลายนาทั้งของตนเอง ของคนอื่นๆ และพื้นที่ปา
ชุมชนไปขายใหโรงงานช้ินไมสับบดช้ินไม ซ่ึงจะนําไปขายตอใหโรงไฟฟา  

2) การพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงไบโอดีเซล และกาซโซฮอล  ซ่ึงรับผิดชอบโดย
ของกระทรวงพลังงาน จากความตองการใชไบโอดีเซลมากข้ึนจากผลพวงของ
น้ํามันฟอสซิลแพง ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยขาดแคลนน้ํามันปาลม ทําใหกระทรวง
พลังงานรวมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณขยายพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามัน
ใหได 2.5 ลานไรทั่วประเทศ และคณะรัฐมนตรีมีมติใหนําเขาน้ํามันปาลมจํานวน 
3,000 ตันใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2551 นี้ จากนโยบายดังกลาวทําใหมี
การขยายตัวพืชพลังงานมากข้ึน มีการเปลี่ยนรูปแบบพืชเกษตรเดิมจากนาขาว 
พืชสวน พืชไรอื่นๆ ที่เปนพื้นที่ผลิตอาหารคน และอาหารสัตวเปนสวนปาลม 
นอกจากนี้ยังพบวากําลังมีบริษัทเอกชนจากประเทศอังกฤษสนใจที่จะลงทุนปลูก
สบูดําเพื่อผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยมีพื้นที่เปาหมาย 6.25 ลานไร ภายใน 4 ป 
ในพื้นที่ภาคอีสานเนื่องจากสบูดํามีความสามารถในการทนแลงไดดี (หนังสือพิมพ
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 25 มกราคม 2551) 

นอกจากนี้พบวาพื้นที่ปาธรรมชาติ พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่สาธารณะตางๆ ยังมีความเสี่ยง
ตอการถูกบุกรุกเพื่อปลูกพืชพลังงานทดแทน ดังนั้นจะเห็นวาไบโอดีเซล และกาซ
โซฮอล นั้นมีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดีคือ การประหยัดเงินในการซ้ือน้ํามันฟอสซิล แตก็
ตองระมัดระวังในการวางแผนสงเสริมการปลูกปาลมโดยใหมีการกําหนดโซนให
เหมาะสมที่จะไมสงผลกระทบตอปาธรรมชาติ พื้นที่ที่เปนแหลงเก็บหาอาหารของ
ชาวบานในชนบท ซ่ึงมีตัวอยางบทเรียนของการพัฒนาจากหลายประเทศ 
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จากการประชุมนานาชาติระดับภูมิภาคในหัวขอวาดวยพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพที่
กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 ม.ค. 2551 ซ่ึงจัดโดยสหประชาชาติ โดยเรแกน ซูซูกิ ผูเชียว
ชาญขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (เอฟ เอ โอ) ระบุวาถึงแม
เช้ือเพลิงชีวภาพจะมีผลดีตอสิ่งแวดลอมมากวาเช้ือเพลิงจากซากดึกดําบรรพ แตก็
ตองมีการวิเคราะหผลกระทบหลายๆ อยางที่จะเกิดข้ึนดวย โดยพบวาในหลาย
ประเทศขณะนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ใชสอยอื่นๆ กลายเปนพื้นที่ปลูก
ปาลมน้ํามัน ออย และพืชไรอื่นๆที่ใชผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ สงผลใหเช้ือเพลิงชีวภาพ
เปนประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่ไดรับความสนใจจากหลายๆ ฝาย การ
แขงขันที่สูงในการดานการเกษตร ซ่ึงสงผลใหราคาขาวโพดในสหรัฐและแมกซิโกมี
ราคาสูงข้ึนและยังอาจทําใหเกิดภาวะขาดแคลนอาหารในประเทศกําลังพัฒนาบาง
ประเทศดวย ประเทศจีน และอินเดียอาจจะเผชิญกับปญหาขาดแคลนน้ําที่รุนแรง
มากข้ึน เพราะตองใชน้ําปริมาณมากในการปลูกพืชพลังงานชีวภาพ ในขณะเดียวกัน
ปาในประเทศอินโดนีเซีย ตองเผชิญความเสี่ยงตอการถูกบุกรุกทําลายเพื่อนําไปปลูก
พืชพลังงานชีวมวล 

 

 



   

 แนะนําทองถ่ิน 
และแหลงเรียนรู 

3. 
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แนะนํา.... 
ทองถ่ินและแหลงเรียนรู 
 

จังหวัดพังงา..พังงาต้ังอยูในภาคใตชายฝงทะเลดานตะวันตก หางจากกรุงเทพฯ 
ประมาณ 788  กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ  เปนภูเขาสลับซับซอน ทอดเปนแนว
ยาวจากทิศเหนือไปทิศใต มีชายฝงทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร  มีพื้นที่ปา

ไมประเภทไมผลัดใบ ไดแกปาดิบเขา ปาดิบช้ืน และปาชาย
เลน สําหรับบริเวณที่เปนที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไป
ยังทิศตะวันตกสูทะเลอันดามัน พื้นที่ประกอบดวยเกาะ
ประมาณ 105 เกาะ และมีเกาะอยูในทะเลอันดามันจํานวน
มาก เชน เกาะยาว หมูเกาะสุรินทร และหมูเกาะสิมิลัน  จนมี
ช่ือเสียงดานการทองเที่ยวติดอันดับโลก ชาวพังงามีวิถีชีวิตที่
สงบ เรียบงาย มีประเพณีและวัฒนธรรมแบบคนไทยภาคใต 
และตอนกลางทั่วไป 

อําเภอคุระบุรี...1 ใน 8 อําเภอของจังหวัดพังงา ต้ังอยูทางทิศเหนือของจังหวัดพังงา 
หางจากจังหวัด 124 กิโลเมตร  เปนพื้นที่ราบระหวางภูเขาและ
ที่ราบรวมทั้งพื้นที่เกาะจํานวน 19 เกาะแบงการปกครอง
ออกเปน 4 ตําบล  มีพื้นที่ปาไมคิดเปนรอยละ 89 ของพื้นที่
อําเภอ มีอุทยานแหงชาติในเขตพื้นที่จํานวน 4 แหง ไดแก 
อุทยานแหงชาติศรีพังงา อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
อุทยานแหงชาติแหลมสน อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน ที่ มี
ฝน 8 แดด 4 เหมือนจังหวัดระนองเหมาะแกการเกษตรกรรม  

มีกาแฟโบราณที่เลื่องช่ือ 

ตําบลบางวัน..ตําบลบางวัน ต้ังอยูทางทิศใตของอําเภอคุระบุรี  มีเนื้อที่ประมาณ 
106,225 ไร สภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ลาดเชิงเขา มีที่ราบในบางสวน เปนที่ราบ
ชายฝงประมาณรอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด ต้ังอยูที่ราบระหวางหุบเขาและทะเลอัน
ดามัน พื้นที่อุดมสมบูรณมากเต็มไปดวยพันธุไมตางๆ มีพื้นที่ปาอุดมสมบูรณ ซ่ึงอยู
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ในเขตอุทยานแหงชาติศรีพังงา และปาสงวนแหงชาติหลายแหง สภาพปาสวนใหญ
ยังอุดมสมบูรณ  นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ปาชายเลนที่อุดมสมบูรณ ทําใหฝนตกชุกตลอด
ป พื้นที่ดานทิศวันตกติดทะเลและมีพื้นที่ปาชายเลนแทบตลอดแนวชายฝง แบงเปน 9 

หมูบาน มีประชากร 6,728 คน สวนใหญทําสวนยางพารา สวนผลไม ปาลมและ
พืชผลชนิดอื่นๆ ทําการประมง และรับจางทั่วไป  
 

จุดศึกษาดูงานแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ... 
 

1. การอนุรักษฟนฟูปาชายเลนแหลงเรียนรูชุมชนประสบภัยสึนามิเที่เกาะคอเขา... 

เกาะคอเขา เปนตําบลหนึ่งในอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา พื้นที่มีลักษณะเปนเกาะ 
มีเนื้อที่ประมาณ 39,375 ไร หรือ 63 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูริมฝงทะเลอันดามัน ก าร
คมนาคมระหวางตําบลตองใชบริการบริการแพขนานยนต และเรือโดยสารของเอกชน  

ตําบลเกาะคอเขา มีประชากรประมาณ 850 คน มี 5 หมูบาน ประกอบดวย หมู 1 

บานเมืองใหม หมู 2 บานนอกนา หมู 3  บานปากเกาะ  หมู 4  บานทุงตึก หมู 5 บาน
บางเนียง ดานทิศเหนือของเกาะมีลักษณะเปนภูเขาลาดตํ่ามาทางทิศใต สวนดานทิศ
ตะวันตกมีลักษณะเปนหาดทราย มีพื้นที่ปาไมที่เปนปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลน

บริเวณริมเกาะดานทิศเหนือและทิศตะวันออก  มีแนวปะการัง
บริเวณหมู 4  และมีแหลงโบราณคดีเมืองโบราณ บริเวณหมู 3 

เนื่องจากสภาพแวดลอมที่สวยงาม จึ งเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของจังหวัดพังงา มีโรงแรมและรีสอรทหลายแหงเปด
ใหบริการบนเกาะคอเขา 

แมวาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนบนเกาะคอเขายังไมมีการ
บันทึกที่ชัดเจน ภายหลังจากเหตุการณภัยพิบัติสึนามิเมื่อปลายป 
2547 ชุมชนบานนอกนา และบานเมืองใหม ไดมีการปลูกและ
ฟนฟูปาชายเลน โดยสถานีวิจัยและพัฒนาปาชายเลน  กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง องคกรพัฒนาเอกชนรวมกับ
ชาวบานและเยาวชนในหมูบานตางๆ  รวมทั้งไดมีการจัดกิจกรรม
คายเยาวชน  และการพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ  เพื่อเปน
แหลงเรียนรูและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ แมวาที่นี่จะพึ่ง
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เริ่มตนกิจกรรม แตผูนําชุมชนคนเกาะคอเขาก็สามารถพิสูจนถึงความต้ังใจจริงตอการ
ที่จะปกปกรักษาปาเพื่อขยายผลพันธุดีใหกับคนรุนหลัง 

2. ชายฝงสีเขียวกับการทองเท่ียวชุมชน บานทุงนางดํา1 

บานทุงนางดํา ต้ังอยู ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ยูหางจากแผนดินใหญ

ประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ชุมชนดํารงชีวิตโดยการอิงวิถีธรรมชาติ มีปาชายเลน และ
ทะเล เปนหัวใจสําคัญในการดํารงชีวิตของชุมชน ประชากรในพื้นที่ทั้งหมดอาศัย
พึ่งพาทะเลและปาชายเลนเปนที่ทํากิน  

ในอดีตนั้นไดมีการใชวิธีจับสัตวน้ําแบบทําลาย และผิดประเภท 
คือ การระเบิด การใชยาเบ่ือ อวนรุน ทําใหแนวหญาทะเล ซ่ึง
เปนระบบนิเวศที่สําคัญของสัตวน้ําหลากหลายชนิด รวมทั้งสัตว
น้ําที่ใกลสูญพันธุ เชน พะยูน เตาทะเล ถูกทําลายซ่ึงเกิดจาก
การประกอบอาชีพของชาวประมงที่ขาดการตระหนักถึง
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามมา รวมทั้งภัยพิบัติ “สึนามิ ” ทําให
ปริมาณสัตวน้ําลดนอยลงเปนจํานวนมาก 

ชาวบานทุงนางดําเห็นความสําคัญและความจําเปนในการอนุรักษมากกวาการฟนฟู
โดยการปลูกใหมทดแทน จึงมีความประสงคที่จะอนุรักษหญาทะเล และพันธุสัตวน้ํา
บริเวณอาวทุงนางดํา โดยการวางทุนตลอดแนว ภายใตการดําเนินงานของกลุม
พิทักษสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝงบานทุงนางดํา กลุมทองเที่ยวโดยชุมชนบาน
ทุงนางดํา และชาวบานทุงนางดํา เพื่อพัฒนาเปนแหลงเพราะพันธุสัตวน้ํา และแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของอําเภอคุระบุรี  

 

3. สวนลุงโรจน:เกษตรผสมผสานบนพื้นฐานความพอเพียง 

ลุงโรจน  อายุ 56 ป  ช่ือจริง นายอรุณ เฟองฟู เดิมเปนคนจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อป 
2519 ไดอพยพครอบครัวเดินทางมายังหมูบานทุงละอองมาจับจองซ้ือที่กวา 50 ป 
บุกเบิกปลูกขาวไรไวเพื่อกินในครัวเรือนและปลูกพืชผักเพื่อกินและขาย หากมีเห ลือก็
นําไปขาย ลุงโรจนมีชีวิตที่เรียบงาย ไมโลดโผน และมีความสุขกับการทําเกษตรแม

                                                        
1เอ้ือเฟอขอมูล โดยคุณสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร เจาหนาท่ี IUCN 
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ราคาพืชผักจะผันผันไปบางตามกระแสตลาด แตก็ไมเปนอุปสรรคใหลุงโรจนลมเลิก
ทําเกษตร ตลอดชีวิตการทําเกษตรที่ผานมา และพื้นที่ทุกตารางนิ้วสวนลุงโรจนจะ
ปลูกพืชทุกอยางที่สามารถปลูกไดจนกลายเปนสวนสมรมตามช่ือของคนทางใต 
พืชผักที่เติบโตได เก็บกิน เก็บขายหมุนเวียนไดตลอดป  โดยพืช 2 ประเภทหลัก ไดแก  
พืชยืนตนพวกไมผล มังคุด ลองกอง มะนาว สมโอ สะตอ มีสวนยางและสวนปาลม 
และพืชลมรุกพวกพืชใตดิน พวกขิงขา ตะไคร  และพวกเก็บผลใตใบ พริก เปนตน 

ผลงานจากการปฏิบัติดีของลุงโรจนวันนี้ สรางความภูมิใจใหกับครอบครัวและ
ประจักษกับสังคมภายนอก ไดแก 
 

- รับรางวัลเกษตรกรดีเดนของจังหวัดพังงาป 2550 ประเภทเกษตรผสมผสาน จาก
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

- ไดรับประกาศเปนสวนเกษตรกรตัวอยาง 

- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตรตําบลบางวัน บานทุงละออง 

- ประธาน อสม. หมูบาน 

- ประธานโครงการ SML หมูบาน 

- ประธานกลุมออมทรัพยเพื่อสิ่งแวดลอม (คุมอาวเหวก)  บานทุงละออง 
- รองประธานชมรมผูสูงอายุอาวเหวก 

ชีวิตทุกวันนี้และอนาคตของลุงโรจน จะยังยึดอาชีพเกษตรเต็มข้ัน
อยางขยันขันแข็งแบบพึ่งตนเองเปนหลักตอไป เพราะเปนการดําเนิน
ที่เต็มไปดวยความสุข บวกกับประสบการณที่ถูกสะสมมาจากการ
เรียนรูดวยตนเอง ยึดมั่นถือมั่นในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ 
เลิก อบายมุขทุกอยาง อยูกินไมฟุงเฟอ ชีวิตขางหนาลุงโรจนอยากใช
ชีวิตที่มีความสุขอยูกับครอบครัวไปนานนาน ใหความชวยเหลือ
เพื่อนบานที่มาปรึกษาและ ชวยเหลือกิจกรรมของชุมชนเมื่อมีโอกาส 
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3. การจัดการปาชายเลนชุมชน 
    กลุมบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนบานบางติบ  

บานบางติบ มาจากช่ือ “หอยติบ” เปนหอยนางรมขนาดใหญ พบอยูทั่วไปในบริเวณ
ทะเลบานบางติบ พื้นที่เปนปาบกและพื้นที่ทางทะเลติดกับอาวทะเลอันดามันมีปา
ชายเลนเปนแนวกวางเนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร สวนใหญเปนที่ราบสลับเนินเขา และ
พื้นที่เกษตรกรรม มีภูเขาสูงต้ังอยูทางทิศเหนือ ซ่ึงยังคง เปนปายังอุดมสมบูรณเปน
แหลงตนน้ําและผลิตประปาภูเขาสําหรับใชบริโภคในชุมชน ทิศตะวันตกเปน ชายฝง
ทะเลมีลักษณะเปนอาวสลับกับปาชายเลน ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก 

ทรัพยากรปาไม ทั้งปาบกและปาชายเลน ซ่ึงในอดีตมีความ
อุดมสมบูรณมาก โดยเฉพาะปาชายเลนเปนทั้งแหลงอาหาร
และแหลงรายไดที่สําคัญของชุมชน โดย ในป 2520 มีการ
อนุญาตสัมปทานปาชายเลนบริเวณหมูบานโดยไมมีแนวเขตที่
ชัดเจน สงผลใหปาชายเลนในบางติบถูกทําลายจนทําใหปา
เสื่อมโทรมอยางมาก ชุมชนไดจัดต้ังกลุมบริหารจัดการ
ทรัพยากรชุมชนบานบางติบข้ึนปลูกฟนฟปูาชายเลนเมื่อ ป 
2546 และ การรวมกลุมทํากิจกรรมตางๆ ทั้งทางดานอาชีพ 

สิ่งแวดลอม และ พัฒนาคุณภาพชีวิตหลายกลุมดวยกัน โดยกลุมที่มีบทบาทสําคัญ
ไดแก กุลมสตรีอาสาพัฒนา กอต้ังเมื่อป 2543 เ  กลุมพัฒนาและสงเคราะหสวนยาง
บานบางติบ กอต้ังเมื่อปลายป 2545 และกลุมสัจจะออมทรัพย กอต้ังเมื่อป 2546 

สวน กลุมบริหารจัดการทรัพยากรบานบางติบ กอต้ังเมื่อป 2546  เปนการรวมตัวกัน
เพื่อทํากิจกรรมเกี่ยวกับการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ทั้งปา
ชายเลนและปาตนตนน้ํา โดยมีกิจกรรมทั้งการฟนฟูพื้นที่ปาที่ถูกทําลายจากการ
สัมปทาน การจัดชุดลาดตะเวนเพื่อเฝาระวังการทําประมงทําลายลางและการลักลอบ
ลาสัตวปา การสํารวจสภาพปา การจัดทําแนวเขตและแบงเขตการใชประโยชน การ
พัฒนาศูนยเรียนรูของชุมชน ผลงานกอการดีที่ผานมา สงผลใหชุมชนไดรับรางวัล
โครงการเพชรในถิ่นระดับจังหวัด รางวัลตําบลเขียวขจี รางวัลกองทุนหมูบานดีเดน
ระดับอําเภอและรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ป 2547 ประเภทชุมชน 



   

 หลากหลายตนกลาพันธุดี 
จากท่ีราบสูงสูชายฝง 

4. 
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หลากหลายตนกลาพันธุดี 
จากท่ีราบสูง...สูชายฝง 

 

1. ชุมชนลีเล็ด กับกิจกรรมการทองเท่ียงเชิงอนุรักษ  

ชุมชนลีเล็ด ต้ังอยูที่ ตํา บลลีเล็ด อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมชนลีเล็ดมี
มาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 สมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จ
ฯไปบานดอนทางเรือพระที่นั่ง ทรงเห็นวาคลองสายนี้เปนทางลัดที่ใกล จึงเสด็จฯ
ไปตามคลอง จึงไดช่ือวา "คลองลัด" ตอมาชาวจีนที่ลองเรือรับซ้ือขาวอยูประจํา 
เรียกช่ือคลองลัดเพี้ยนเปน "คลองเล็ด" มาถึงปจจุบัน  

กอนมาเปนชุมชนทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีปญหาชาวบาน
ใชทรัพยากรอยางไมถูกวิธ ี  ทําใหปาไมและสัตวน้ําลดลง 
แหลงน้ําก็เสื่อมโทรม จึงชวยกันคิดแกปญหาโดยนํา
โครงการจัดการทรัพยากรชายฝง และโครงการทองเที่ยว
เพื่อชีวิตและธรรมชาติ เขามา เปนกลไกการทํางาน ซ่ึง
ชุมชนลีเล็ดลักษณะเดน มีสภาพทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุม 
ปาชายเลน และบางสวนติดทะเล  มีน้ําเค็มทวมถึงพื้นที่

ประมาณ 18,000 ไร ชาวบานสวนใหญมีอาชีพหลักทําประมงพื้นบาน นากุง และ
ไรนาสวนผสม 

ปจจุบันชุมชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวในรูปแบบของสมาชิก สวนกิจกรรมเดนภายในชุมชน มีทั้งทางบกและ
ทางน้ํา โดยทางน้ํามีการลองเรือชมวิถีชีวิตชุมชน ประมงพื้นบาน  ชมปาชายเลน 
ศึกษาธรรมชาติ ดูนก รวมถึงพายเรือชมหิ่งหอยยามคํ่าคืน  ใชเวลาในการลองเรือ
ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง มีเรือใหบริการประมาณ 10 ลํา กิจกรรมทางบก ไดแก การ
ชมโบราณสถานวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาพระอานนท  ซ่ึงสรางในสมัยสุโขทัย สําหรับ
รายไดของโฮมสเตย บางสวนนําเขากองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อกิจกรรมการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนตอไป 
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2. ชุมชนบานเปร็ดใน  จังหวัดตราด 

บานเปร็ดใน ตําบลหวงน้ําขาว จังหวัดตราด  ต้ังอยูดานตะวันตกเฉียงใตของ
อําเภอเมืองตราด อยูหางจากอําเภอเมืองตราด ประมาณ 16 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 
2,367 ไร ดานตะวันออกติดทะเลบริเวณอาวตราด ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอาวไทย
ตอนบน เมื่อประมาณป 2393 โดยในตอนแรกมีเพียง 10 ครัวเรือน เขามาทํานา
ขาวไร และรับจางลอกเปลือกไมโปรง สําหรับใชทําเชือกมัดของ เก็บอาหารจําพวก
เนื้อสัตวตามปาและชายฝงทะเลของหมูบาน ตอมาไดเปนชุมชนที่ขยายตัวใหญ
ข้ึน มีคนอพยพจากที่อื่นๆ เขาต้ังถิ่นฐาน  

ดวยชุมชนมีความสัมพันธแบบเครือญาติ และดวย
ความสัมพันธที่ดีในชุมชน จึงมีกลุมและองคกรตางๆ 
กอต้ังข้ึนมากมาย ไดแก กลุมอนุรักษและพัฒนาปาชาย

เลนบานเปร็ดใน ที่เกิดข้ึนจากความหวงแหนทรัพยากรปา
ชายเลนที่ถูกนายทุนเขามาทําลายจึงมีการรวมกลุมกัน

ตามธรรมชาติ และตอมาในป 2541 ไดต้ังเปนกลุมอนุรักษ
ฯ และสามารถขยายไปเปนกลุมอื่นๆ ในชุมชน  กลุมสัจจะ

ออมทรัพยเพื่อคุณธรรมครบวงจรชีวิต สหกรณหรือศูนย

สาธิตการตลาด แปรรูปอาหาร กลุมบานแมหลวง กลุมสตรีอาสา และ กลุม

เยาวชนลูกไม เปนการขยายผลแนวคิดการอนุรักษจากผูใหญสูเด็กในชุมชน ทํา
กิจกรรมรวมกันมาระยะหนึ่ง และพัฒนาเปนกลุมที่ชัดเจน ในป 2550 มีสมาชิก 
19 คน และกลุมอื่นๆ ที่มีกิจกรรมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

1ในการเขารวมเปนสมาชิกของกลุมตางๆ ในชุมชน  พบวา ชาวบานเปร็ดในสวน
ใหญรวมเปนสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพย / ธนาคารหมูบาน และเปนสมาชิกกลุม
อนุรักษสิ่งแวดลอม  คิดรวมกันเปนรอยละ 85  ที่เหลือจะกระจายเปนสมาชิกกลุม
ตางๆ ที่มีอยู 

 

 

 

 



 35 

3. ชุมชนบานทุงตาเซะ   จังหวัดตรัง 

บานทุงตะเซะ  ต้ังอยูริมฝงแมน้ําปะเหลียน  ตําบลทุงกระบือ อําเภอยานตาขาว 
จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,885 ไร อยูหางจากอําเภอยานตาขาว 7 กิโลเมตร 
และหางจากตัวเมืองจังหวัดตรังเปนระยะทาง 40 กิโลเมตร คําวา”ทุงตะเซะ ” 

สันนิษฐานกันวามาจากช่ือของบรรพบุรุษของคนในชุมชนทุงตะเซะ ซ่ึงเปนผูที่เขา
มาอยูในชวงแรกๆ ของพื้นที่นี้ ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมติดกับปา
ชายเลน มีคลองปะเหลียนไหลผานและมีน้ําทวมถึงบางพื้นที่  

เดิมบริเวณบานทุงตะเซะเปนปารก หักรางถางพงยาก จึง
ยังไมมีคนมาต้ังชุมชน จนเมื่อประมาณ 80 ปที่แลว  
จนกระทั่งป 2522 ทางราชการไดมาจัดต้ัง โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนเพื่อสอนหนังสือใหแกเด็ก และเพื่อ
ปราบปรามโจรผูราย ทําผูคนเขามาบุกเบิกปาเพื่อสรางที่
อยูและที่ทํากินเพิ่มข้ึนอีกมาก แตสวนใหญจะเปนญาติพี่
นองกับคนที่มาอยูกอนหนาแลว จนกลายเปนชุมชนใหญ 

จนกระทั่งป 2534 ไดแยกการปกครองหมูบานเปนหมู 9 บานทุงตะเซะในปจจุบัน 

เมื่อมีการอนุญาตสัมปทานปาชายเลนในป 2484พื้นที่ปาชายเลนประมาณ 5,000 

ไร ใหกับธุรกิจเผา ถานทําใหเกิดการลักลอบตัดและแปรรูปไมในบริเวณปาใชสอย
ของหมูบาน สงผลกระทบตอทรัพยากรสัตวน้ําที่ลดลง และมีการใชเครื่องมือแบบ
ทําลายลาง จึงรวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการแกปญหา โดยมี
ผูใหญบานเปนแกนนํา ผลจากการหารือจึงไดมีการกําหนดแนวเขตที่ชัดเจน
ระหวางพื้นที่ปาสัมปทานกับพื้นที่ปาใชสอยของชุมชน และรวมกันจัดต้ังเปนปา
ชายเลนชาวบานทุงตะเซะโดย คณะกรรมการปาชายเลนชุมชนบานทุงตะเซะ 

กอต่ังเมื่อป 2540 เพื่อปกปองชุมชนบานทุงตะเซะในป 2540  รวมกันสํารวจ และ
จัดแบงพื้นที่จํานวน 2,000 ไร ออกเปน 4 แปลง คือ  แปลงอนุรักษ ซ่ึงมสีภาพพื้นที่
เปนปาที่อุดมสมบูรณ แปลงฟนฟ ู เปนแปลงที่ปลูกเสริม  ขยายพันธุไม โดยใ ห
เยาวชนและชาวบานทุกคนเขามารวมกันปลูกปา แปลงปาใชสอย เปนแปลงที่
อนุญาตใหเขาไปใชประโยชนถาหากมีความเดือดรอน การดําเนินกิจกรรมขางตน
มีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และยังกอเกิดกลุมพัฒนาตางๆ 
กลุมเยาวชนรักษปา  กลุมผูหญิงบานทุงตะเซะ และ กลุมทําใบจาก เปนตน 
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4. ชุมชนอาวทุงมหา  จังหวัดชุมพร 

อาวทุงมหา อยูในเขตตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พื้นที่เปนอาว
โคงเหมือนพระจันทรครึ่งเสี้ยว จึงเรียกวา “คุงหา“ หมายถึง ไดมาหาแลวเจอคุงที่ดี
และเรียกเพี้ยนเปน“ทุงมหา“ 

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป มีลักษณะเปนภูเขาและที่ราบเชิงเขา ที่
ราบชายฝง มีปาพรุ และปาชายเลนประมาณ 6,550 ไร มี
แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญๆ ไหลผาน นอกจากนี้ ยังมี หาด
ทรายสวยงาม จึงนับวาเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒน า
เปนแหลงทองเที่ยว  

ในป 2540 พบวาทั้งปาบกและปาชายเลน ถูกทําลายจนตกอยูในสภาพเสื่อมโทรม 

เปนอยางมาก จากการใชประโยชนในรูปแบบตางๆ นําไปสูขอขัดแยงในชุมชน 
เกิดแกนนําที่มีจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรปาชายเลน รวมกันเจรจาหารือเพื่อ
จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหมีความชัดเจน และริเริ่มกิจกรรม “ปาชุมชน” โดยการ 

มีการดูแล และเฝาระวังใหมีการใชประโยชนที่เหมาะสม จนเกิดความรักความหวง
แหนและนําไปสูกิจกรรมอื่นๆ ไดแก 
 “บานปลา” เปนแนวคิดที่ไดจากการศึกษาดูงานมาผนวกกับความอยากเรียนรู 

จึงเริ่มนํายางนอกรถยนตที่ใชแลว  มามัดรวมเปนแลวเทปูนเพื่อถวงน้ําหนัก 
นําไปปลอยลงในทะเลเพื่อเปนแหลงที่อยูของปลา  ซ่ึงชาวบานยืนยันไดวามี
ปลาเพิ่มข้ึน และยังชวยปองกันเรือประมงขนาดใหญลวงล้ําเขามา  
 “ธนาคารปู” เกิดข้ึนจากการปรึกษาหารือกันหลายๆ ครั้ง เพื่อแกปญหาที่นับวัน

ชาวประมงหาปูหาปลาไดนอยลงเรื่อยๆ และปญหาเรื่องอุปกรณจับปู  จึงไดคิด
ที่จะอนุรักษแมปู ที่ติดลอบเรือและมีไขลากทรายจํานวนมากนําไปฝากไวใน
กระชังที่สรางข้ึน ที่เรียกวาธนาคารปู เพื่อรอเวลาใหปลอยออกไขสูธรรมชาติ 
แลวคอยนําแมปูไปขาย นําเงินไปฝากเปนกองทุนเพื่อนําเงินไปซ้ืออาหารใหแม
ปูที่อยูในกระชังและใชประโยชนอื่นๆ ตอไป 

ความสําเร็จของชุมชนในวันนี้ คือ การไดพลิกฟนคืนความสมบูรณกลับมาสู
บริเวณชายฝงอีกครั้ง จนไดรับพระกรุณาโปรดเกลาใหเขารับพระราชทานธง
พิทักษปาเพื่อรักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจาพระบรมพระราชินีนาถฯ ถึง 3 ครั้ง 
ในป 2541 ป 2544 และป 2549 
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5.  ชุมชนเครือขายเกษตรกรตีนภูพัฒนา 

ภูกระแต แมจะเปนเนินเขาเต้ียๆ ที่ต้ังอยูในเขตอําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด
ชัยภูมิ ซ่ึงอยูเคียงขางปาผืนใหญอยางปาภูเขียวหรือเขตรักษาปาพันธุสัตวปาภู
เขียว แตภูกระแตก็มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนที่อยูตีนภู เพราะภูกระแต
เปนทั้งแหลงไมและแหลงอาหารของชุมชน 

ชุมชนที่ต้ังถิ่นฐานอยูรอบๆ ภูกระแต สวนใหญแลวอพยพมาจากที่อื่นและเขามา
ต้ังถิ่นฐานประมาณ 100 ป  ยังดํารงชีวิตโดยตองพึ่งพาธรรมชาติ ใชไมจากปาใน
การกอสรางที่อยูอาศัย เก็บหาผลผลิตจากปา อยางเชน ผักหวาน ผักอีหมู ผักสาบ 
เห็ดชนิดตางๆ หนอไม ไขมดแดง  การใชไมไผทําตอกมัดขาว ไผปา ไผซาง และไผ
บง   
ตอมา เมื่อภูกระแตเริ่มเสื่อมโทรมลงจากการบุกรุกและตัดไมทําลายปา  ไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกรวมดําเนินการปลูกปาในชวงป 2537-2540 และ  

ในชวงระยะเวลาตอมา การทํางานแบบรวมคิดรวมตัดสินใจกับชุมชนจึงมีมากข้ึน 
และหนวยงานภายนอกตางๆ ก็ไดลดบทบาทลง เมื่อภูกระแตมีการฟนตัวกลับมา  

เปนปาที่สมบูรณ และชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถบริหารจัดการไดเอง   
โดยมีชุมชนกวา 21 หมูบานรอบภูกระแต  รวมตัวกันเปน “เครือขายเกษตรกรตีนภู
พัฒนา” มีการสงผูแทนของแตละหมูบานเขามาเปนคณะกรรมการของเครือขาย 
และกอสรางศูนยประสานงานข้ึน  และดําเนินการการจัดทรัพยากรของทองถิ่นมา
อยางตอเนื่อง 

การทํางานรวมกันแบบเครือขาย ยังเปนเรื่องที่ตองเรียนรูและพัฒนาในดานการ
บริหารจัดการใหเปนระบบมากข้ึน ทําใหกิจกรรมหลายๆ อยางไดรับการพัฒนาข้ึน
อยางเปนรูปธรรม โดยทุกชุมชนมีกลุมออมทรัพย และกองหมุนเวียน  สงเสริมการ
เลี้ยงวัวกึ่งขุน  สงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสาน  โดยมีโรงปุยชีวภาพของ
เครือขาย ที่ผลิตและจําหนายใหกับสมาชิก ซ่ึงเปนที่ตองการของทองถิ่น  เนื่องจาก
มีคุณภาพดีและใชไดผล  มีการจัดการปาชุมชน ซ่ึงไดมีการคิดและริเริ่มนวัตกรรม
ใหมอยูเสมอ เชน กิจกรรมปลอยอึ่ง จับอึ่งแตงงานในปาชุมชน  ดําเนินการผลิตอิฐ
ดินซีเมนต จําหนายใหกับผูที่สนใจในบริเวณใกลเคียง 
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6.  ชุมชนบานบางโรง-ปากคลอก  จังหวัดภุเก็ต 

บานบางโรง  ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ต้ังอยูทางทิศตะวันออก
ของอําเภอถลาง บริเวณนี้เดิมเรียกวา บางหลอง ซ่ึงแปลวาทาคลองน้ําที่เจริญ แต
คนทองถิ่น เรียกเพี้ยนเปน บางโรงจนถึงปจจุบัน 

ชุมชนบานบางโรงมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและหลากหลาย ทางดาน
ตะวันตกเปนเทือกเขาพระเทว มีปาดิบช้ืนเปนแหลงตนน้ํา และน้ําตกบางแป สวน
ทางดานตะวันออกมีทรัพยากรปาชายเลนที่ไดรับการฟนฟูข้ึนมาใหมโดยคนใน
ชุมชน ทําใหบริเวณคลองบางโรง เต็มไปดวยปาโกงกางที่เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา
วัยออน แหลงอาหาร สรางงาน สรางรายไดของคนในชุมชน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่บานบางโรง  ไดถูกบุกรุกจากกลุม
นายทุน การพัฒนาที่มุงเนนไปสูการเปนเมืองทองเที่ยว รวมถึงไดมีการขยายตัว
ของหมูบานจัดสรรรุกล้ําเขามาในชุมชนบานปาคลอกเรื่อยๆ  การแกไขปญหาที่
ผานมา โดยการนํา คุตบะห มาประยุกตใช ทําใหคนในชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรปาชายเลน เกิดการรวมกลุม และเขามามีสวนรวมใน

การจัดการ และพัฒนาทรัพยากรและชุมชน โดยการ
จัดต้ังกลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษข้ึน เชน มี
คณะกรรมการมัสยิดบานบางโรง กองทุนชุมชน และ
กลุมออมทรัพย  กลุมออมทรัพยอัลอามานะห  กลุม

ประมงพื้นบาน  ป  กลุมทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ 

กลุมออมทรัพย กลุมเยาวชน และกลุมแมบาน ทุก
กลุมกอต้ัง  โดยการริเริ่มของแกนนําในชุมชน ทั้ง
กรรมการมัสยิด ผูนําชุมชน อดีตเยาวชน และอดีตยุว

เกษตร ผูมีแนวคิดในการชวยเหลือชาวบานที่ถูกนายทุนเอาเปรียบ สรางโอกาสให
คนในชุมชนไดมีการออมที่สอดคลองกับหลักศาสนาอิสลาม รวมทั้งสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนอื่นๆ ในตําบล 
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7. ชุมชนบานโคกพยอม  จ.สตูล 

บานโคกพยอม ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล มีพื้นที่ทั้งหมด 3,050 ไร 
ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของที่วาการอําเภอละงู สภาพภูมิประเทศสวน
ใหญเปนที่ราบลุม และเนินสูง (โคก) ทอดตัวไปยังทิศเหนือและทิศใต สวนทางทิศ
ตะวันออกติดกับลําคลองธรรมชาติ คือ คลองติงหงีและปาชายเลน บริเวณนี้จะมี
ตนพยอมมากจึงเรียกวา โคกพยอม นั่นเอง 

ความแตกตางของลักษณะทางภูมิศาสตร ทําใหแบงชุมชน
บานโคกพยอมออกเปน  2 กลุม คือ (1) ชุมชนบานติงหงี  
เปนพื้นที่อยูติดลําคลอง ซ่ึงพื้นที่จะเปนโคกสูงและชันมาก
เมื่อเทียบกับพื้นที่บริเวณใกลเคียง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ตลิ่ง
ชัน ตอมาชาวบานเรียกกันสั้นๆ วาติงหงี ที่มาจากภาษา
มาลายู แปลวา สูงชัน และ (2) ชุมชนบานโคกพยอม 

ปาชายเลน ถือเปนทรัพยากรที่สําคัญของบานโค กพยอม มี
พื้นที่ประมาณ 1,250 ไร คิดเปนรอยละ 50 ของพื้นที่ชุมชน โดยกระจายตัวอยูบริเวณ
สองฝงคลองติงหงี เปนปาชายเลนสมบูรณซึ่งชาวบานใชอาศัยประกอบอาชีพประมง  

และยังเปนที่อนุรักษพันธุหอย พันธุปลาตางๆ  รวมท้ังเปน ปาใชสอย สมุนไพร และเปน
แหลงอาหารและผลิตภัณฑพื้นบาน  โดยมีการต้ังคณะกรรมการปาชายเลนชุมชน เพื่อ
รางและกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนจากปาชายเลนชุมชน มีเปาหมายเพื่อใหปา
ชายเลนคงความอุดมสมบูรณ เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําตัวออน และเปนท่ีอาศัยของ
สัตวและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ตลอดจนใชเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและพักผอนหยอนใจ  

โดยมีกิจกรรมปลูกเสริมในพื้นที่ปาเสื่อมโทรมและปลูกเพิ่มในพื้นท่ีเปนระยะๆ 

ประเพณีการละเลนลิเกบก ซ่ึงถือเปนภูมิปญญาที่ปราชญทองถิ่นไดสืบถอดมายัง
ชนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู  กลุมและองคกรชุมชนที่สําคัญในชุมชน ไดแก กองทุน
สหกรณ กองทุนหมูบาน  กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต  กลุมอนุรักษปาชาย

เลนและแหลงทองเที่ยว กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง นอกจากนั้น ยัง มีการ
รวมกลุมกันทําขนมจาก ผลผลิตจากปาชายเลน คือ ขนมลูกโ รย ซ่ึง เปนขนมที่ข้ึน
ช่ือของที่นี่ 
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8. ชุมชนบานบางกลวยนอก จังหวัดพังงา 

บานบางกลวยนอก ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง สภาพพื้นที่เปน
เนินเขาลาดเอียงตามแนวชายฝง และมีภูเขาที่เปนตนกําเนิดของลําคลองของ
ชุมชน ในอดีตพื้นที่ปามีความอุดมสมบูรณและมีสัตวปาอาศัยอยางชุกชุม มีพันธุ
พืชหายาก เชน กลวยไมปา มีความอุดมสมบูรณกวาที่เปนอยูปจจุบัน  

ในชวงป 2514-2535 มีการเปดใหสัมปทานปาในบริเวณ
ดังกลาว  ทําใหสภาพทรัพยากรมีความเสื่อมโทรมเปน
อยางมาก ชุมชนชาวประมงพื้นบานไดจัดต้ังชมรมประมง
พื้นบานอําเภอสุขสําราญข้ึน โดยมีเปาหมายในเรื่องของ

การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร
ชายฝง กิจกรรมฟนฟูสภาพปาชายเลน การฟนฟูทรัพยากร

ชายฝงอาศัยการประสานงานระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรภาค
ประชาชนอยางตอเนื่อง และกลุมสตรีที่รวมกันคิดคน กิจกรรมการผลิตน้ําปลาเพื่อ
สรางกระบวนการในการเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น จากจุดเริ่มตนที่ “โอง
น้ําปลา” ไดเช่ือมโยงกระบวนการผลิตที่มีวัตถุดิบในการหมักน้ําปลาซ่ึงมี
สวนประกอบคือ ปลา ออย สับปะรด และน้ํา ซ่ึงสวนประกอบตางๆ นั้น  ไดมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่นทั้งหมด กระบวนการหมัก  น้ําปลานั้นตองใชระยะเวลา
ถึง 9 เดือน ระหวางที่รอการหมักนั้นทีมวิจัยไดมานั่งพูดคุยวางแผนการดําเนินงาน
ศึกษาเรียนรูการจัดการทรัพยากรชายฝงและทรัพยากรธรรมชาติที่มีสวนเกี่ยวของ
กับน้ําปลา โลงไปสํารวจปาชายเลนซ่ึงเปนแหลงที่อยูอาศัยของปลา จากนั้นได
สํารวจสวนเกษตรซ่ึงเปนแหลงที่มาของสับปะรดและออย และปาตนน้ําซ่ึงเปน
ที่มาของน้ํากินน้ําใชในชุมชน เกิดแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนและแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ซ่ึงผลพวงจาก
งานวิจัยไดนําไปสูการขยายผลเครือขายภาคี สถาบันสิ่งแวดลอมไทยได
ดําเนินการตอยอดทําใหกอเกิดคณะกรรมการจัดการปาชุมชน ทําใหชุมชนบาน
บางกลวยนอกไดรวมกันรางกฎระเบียบปาชุมชนบานบางกลวยนอกข้ึน ถือ เปน
เครื่องมือศึกษาและเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานบางกลวยนอกใหเกิด
คุณคา กระบวนการศึกษาและเรียนรู 
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9. ชุมชนตําบลทาอิบุญ จังหวัดเพชรบูรณ 

ปาลุมน้ําปาสักฝงซาย ถือเปนแหลงตนน้ําของแมน้ําปาสัก เช่ือมตอกับพื้นที่เขต
อุทยานแหงชาติน้ําหนาวซ่ึงเปนผืนปาขนาดใหญ ปาผืนนี้มีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการชะลอความแรงของน้ําในชวงน้ําหลาก  

ชุมชนทาอิบุญ เปนชุมชนหนึ่งที่ต้ังอยูบริเวณปาแหงนี้ สวน
ใหญทําไรยาสูบและสวนมะขามหวาน ซ่ึงถือเปนพืช
เศรษฐกิจของชุมชน และยังมีการปลูกพืชผักตางๆ  ชุมชน
ทาอิบุญมีการกอต้ังหมูบานมานานกวา 100 ป โดยยายมา
จาก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เนื่องจากเห็นวาพื้นที่
บริเวณนี้มีทําเลที่ต้ังดีและมีทรัพยากรที่สมบูรณ  เพราะเดิม
ปาในบริเวณนี้มีพืชพรรณที่สมบูรณ เริ่มต้ังแตป 2538 ชุมชน

ไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาปา  มีการเรียนรูและพัฒนาจนเปนที่ยอมรับของ
สังคม โดยปาชุมชนบานบุง  ไดรับโลประเภทปา  สาธารณประโยชนระดับประเทศ  

อันดับ 2 จากโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ  ชุมชนไดใชเงินปนผลจาก
กองทุนฯ หมูบานในการดูแลรักษาปา  นอกจากนี้ ชุมชนยังมีกิจกรรมอื่นๆ  ไดแก  

- กลุมออมทรัพยระดับหมูบาน  สงเสริมการออมของสมาชิก  ดําเนินกิจกรรม
กองทุนหมุนเวียนเพื่อสงเสริมอาชีพและสิ่งแวดลอม  (7 ชุมชน) มีผลกําไรและ
นําบางสวนมาใชในการพัฒนาและตอยอดกิจกรรมพัฒนาชุมชน  นําไปจัด
กิจกรรมปลูกปาในวันสําคัญ และสนับสนุนอาหารกลางวันใหเด็ก 

- มีการพัฒนาของกลุมกิจกรรมตางๆ เชน กลุมนาหญา กลุมธนาคารเพื่อการ
อนุรักษและพัฒนาโค-กระบือ กลุมผูเลี้ยงวัวแมพันธุ กลุมผลิตสุกรแมพันธุเพื่อ
ทําลูกสุกรขุน 

จากการทํางานพัฒนาดานการฟนฟูปาและการพัฒนาชุมชนที่ผานมา   ทําใหผูนํา
ชุมชนไดมีโอกาสพัฒนาทั้งในดานความคิดและทักษะการทํางาน  และพบวา  มี
สัดสวนของผูหญิงเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมของของชุมชน อาทิ ประธาน
กองทุนฯ  กรรมการ  จนถึงแกนนําของชุมชน  กอเกิดการทํางานในลักษณะ  

“เครือขายลุมน้ําปาสักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ที่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
และสรางสรรคผลงานใหแกชุมชนไดอยางชัดเจน   
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10. ชุมชนแมวงก  จังหวัดนครสวรรค 

ปาแมกระทู  เปนสวนหนึ่งของปาสงวนแหงชาติแมวงก -แมเปน  มีลักษณะเปนปา
เบญจพรรณแลง ที่เปนตนน้ําของลําน้ําหลายสาย เปนแหลงน้ําด่ืมน้ําใชที่สําคัญ
ของชุมชนโดยรอบ ที่สวนใหญอพยพมาจากหลายพื้นที่ เชน จังหวัดนครราชสีมา 
ลพบุรี ชัยนาทและอุทัยธานี โดยต้ังถิ่นฐานมา 30-40 ป ทําอาชีพเกษตรกรรม 
ไดแก ทํานา ทําไรมันสําปะหลัง ออยและถั่ว พื้นที่นี้มักมีปญหาน้ําหลากไหลแรง
ในชวงฤดูฝนและมีปญหาขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง ชุมชนไดอาศัยน้ําจากหวยที่
มีตนกําเนิดจากเขาแมกระทู ในการเกษตรและเก็บไวกินไวใช 

การเรียนรูของชุมชุมที่ชัดเจน เริ่มจาก 10 หมูบาน ใน 3 

ตําบล ของอําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค ที่อยูรอบๆ เขา
แมกระทูรวมกลุมกิจกรรมตาง  ๆ กอต้ังเปน “เครือขายแมวงก
ชุมชนคนรักษปา” เมื่อ 10 ปกอน และนับแตนั้นมา เครือขาย
ฯ ก็มีบทบาท ในการรวมกลุม รวมคิด ตัดสินใจ และรักษา
ผลประโยชนใหกับชุมชนสมาชิกมาโดยตลอด และ ไดมีการ

พัฒนา “ปาชุมชน” จํานวน 12 แหง แตละชุมชนจะมีการแบงพื้นที่กันดูแลและเฝาระวัง 

มีการกําหนดบทบาท ต้ังกฎระเบียบการใชประโยชน ระหวางชุมชนกับเจาหนาที่รัฐ  

จากการเฝาระวังและฟนฟูปา ทําใหแหลงน้ําซับบนภูเขามีน้ําไหลรินออกมาตลอด
ทั้งป จึงไดมีการหารือกันในเรื่องของการจัดการน้ํา   ผลสรุปก็คือ การทํา “ประปา
ภูเขา”  ซ่ึงไดงบประมาณจากการที่ชุมชนเขียนโครงการขอการสนับสนุนจากแหลง
ทุนภายนอก อยางไรก็ดี การกอสรางที่สําเร็จลงไดในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ก็
ดวยแรงงานของคนทั้งชุมชน และนี่ก็เปนคําตอบที่ดีชัดเจนวาปาใหน้ํา ซ่ึงชวย
บรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงไดเปนอยางดี 

แตละชุมชนจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนข้ึนมา จัดฝกอบรมการทํา
บัญชี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุน และต้ังกฎระเบียบในการกูยืมและใช
ประโยชนจากกองทุนของชุมชน เมื่อถึงสิ้นป แตละชุมชนจะจัดสรรผลประโยชน
รอยละ 30 ที่เกิดข้ึนจากกองทุน นํามาสมทบรวมกันเพื่อใชในกิจกรรมการเฝาระวัง
ปาของเครือขายฯ ตอไป 

11. ชุมชนตําบลลําไทรโยง  จังหวัดบุรีรัมย 
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เมื่อกลางป 2547 องคการบริหารสวนตําบลลําไทรโยง อําเภอนางรอง และ
องคการบริหารสวนตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 
มีความสนใจในการพัฒนาชุมชนใหนาอยูและแนวคิดการทํางานอยางมีสวนรวม 
การเรียนรูรวมกัน เริ่มจากการศึกษาวิเคราะหชุมชนและจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
จัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ เพื่อใหชุมชนไดรูจักตนเอง คนหาสิ่งที่ตองการ
ซ่ึงมีความเหมาะสมกับทองถิ่นและเปนไปได โดยพบวามีความตองการที่
หลากหลายและแตกตางกันไป และทําเปนโครงการนํารองมาปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม 

การอนุรักษและพัฒนาเครือขายการจัดการปาชุมชนดอนโจร-โคกแรโดย

ชุมชนมีสวนรวม ตําบลลําไทรโยง ใหความสําคัญตอชุมชนในพื้นที่เปนอยางยิ่ง 

เนื่องจากปาดอนซ่ึงมีอยูกระจายอยูทั่วไปประมาณ 4,000 ไร 
ไดถูกชาวบานบุกรุก ทําลาย และประสบภัยแลงรุนแรงในป 
2519 มีบุกรุกแผวถางปาเผาถานขายเพื่อนําเงินไปซ้ือขาวมา
ดํารงชีวิต สงผลพื้นที่ปาลดลงเปนจํานวนมาก และซํ้าราย
ความแหงแลงก็ยังไมหมดไป 

ผูนําชุมชนที่เห็นถึงความสําคัญของปาที่มีอยูไดรวมกลุมกัน
ฟนฟูปา ในป 2542 ไดพัฒนาและมีการขยายผล ทําใหมี

กิจกรรมที่นาสนใจ ไดแก  พัฒนาศูนยการเรียนรูปาชุมชน สาธิตระบบนิเวศความ
หลากหลายของทรัพยากรปา เพาะพันธุกลาไม ขยายพันธุสมุนไพรในปาชุมชน 

และจัดหาพันธุกลาไมทองถิ่นจัดทําหอตรวจการเฝาระวังปา 5 แหง และพัฒนา
แหลงน้ําในปา การจัดทําแนวเขตในรูปแบบคลองเพื่อใหสัตวเลี้ยงไดด่ืมกิน 

การพัฒนาเกษตรอินทรีย ตําบลยายแยมวัฒนา เนื่องจากชาวบานในตําบลยาย
แยมวัฒนา ทําอาชีพปลูกขาวและพืชผัก จึงไดมุงสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ทํา
การปลูกขาวโดยลดการใชสารเคมีและใชปุยอินทรียในการบํารุงดิน ซ่ึงมีกิจกรรมที่
สําคัญ ไดแก โรงงานศูนยผลิตปุยอินทรียประจําตําบล สงเสริมและสรางแรงจูงใจ
ใหเกษตรกรปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย พรอมการประชาสัมพันธ พัฒนาเปนศูนย
เรียนรูและสนับสนุนกิจกรรมนํารองเกษตรอินทรีย มีการพัฒนาสูตรปุยอินทรียที่มี
คุณภาพ  
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12. ชุมชนปาโคราชท่ีราบสูง 

ปาเขาฟอด ในจังหวัดนครราชสีมา ต้ังอยูเขตปาสงวนแหงชาติปาหนองแลง ซ่ึง
เปนแนวเทือกเขาที่ตอเนื่องกับปาดงพญาเย็น ปาเขาฟอดมีสภาพเปนปาเบญจ
พรรณและปาดิบแลง ที่มักจะมีไฟปาเกิดข้ึนทุกปในชวงหนาหนาวและหนาแลง  
ประกอบกับมีการบุกรุกแผวทําลายปาเพิ่มข้ึน ก็ยิ่งทําใหปามีสภาพเสื่อมโทรมเปน  

อยางมาก และ ปาเขาภูหลวง ก็อยูในจังหวัดนครราชสีมาเชนกัน แตอยูในเขตปา
สงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง ที่มีลักษณะเปนปาดิบแลง เปนแหลงตนน้ําของหวย
หนองไผและหวยลําสําลาย ปาทั้งสองแหงถือเปนแหลงหาเก็บของปาที่สําคัญของ
ชุมชนในบริเวณนั้น  

ชุมชนรอบปาทั้งสองแหง ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทองถิ่น ต้ังแตป 2541 มีกิจกรรม
หลักต้ังแตการปลูกและฟนฟูสภาพปา การอบรมและเตรียม
ความพรอมในการปองกันและดับไฟปา การเฝาระวังการ
ทําลายปา การปลูกปาเสริมในวันสําคัญ โดยดําเนินงานผาน
กระบวนการทํางานของคณะกรรมการหมูบาน  นอกจากนี้ 
ยังมีกิจกรรมเดนของพื้นที่ ไดแก 

- ทุกชุมชนมีการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนมาอยางตอเนื่อง โดยนําดอก
ผลที่ไดไปใชในการพัฒนาชุมชน และการดูแลรักษาปา และเงินกองทุนไปใช
สําหรับ การเลี้ยงสัตวเพื่อเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว 

- ชุมชนบานหนองไผไดดําเนินการและทําแนวเขต ปกปาย ดูแลบริเวณพื้นที่
หลังวัดเปนพื้นที่ปาชุมชน เพื่อปองกันการบุกรุก และสงเสริมการดูแลหัวไร
ปลายนา 

- ชุมชนไดรวมมือกับกับเจาหนาที่ปาไมในการเฝาระวังปา และข้ึนไปดับไฟบน
เขาภูหลวงในชวงหนาแลง  ซ่ึงจะมีไฟปาเกิดข้ึนทุกป  รวมทั้งจัดทําฝายแมว 
เพื่อกักเก็บน้ํายามหนาแลงและรักษาความชุมช้ืนใหปา 

การทํางานที่ผานมาสามารถพัฒนาผูนําชุมชนใหมีศักยภาพเพิ่มข้ึน ขยาย
ความรวมมือในการเฝาระวังปาไปยังสมาชิกในชุมชน  และไดเกิดความรวมมือกับ
หนวยงานปาไมและหนวยงานตางๆ ภายนอกที่ชัดเจน 
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13. ชุมชนในพื้นท่ีประสบภัยสึนามิ 

สืบเนื่องจากภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามิ เมื่อปลายป 2547 ชุมชนตางๆ ซ่ึงติดชายฝง
ทะเลและมีพื้นที่ปาชายเลนไดผานบทเรียนอันเจ็บปวดจากภัยธรรมชาติ ที่ไมมีใคร
อยากจะใหเกิดขึ้นอีก และทุกชุมชนเขาใจดีวาสามารถปองกันและบรรเทาผลกระทบได
หากมีปาชายเลนเปนเกราะกําบัง ดังน้ัน การฟนฟูปาชายเลนในพื้นที่เสี่ยงภัยอยางใน
ทุกชุมชนบนเกาะคอเขา รวมถึงบานแหลมนาว บานบางกลวยนอก และชุมชนอ่ืนๆ  

ของจังหวัดระนองและพังงา (ตําบลนาคา ตําบลบางวัน และตําบลเกาะคอเขา) ได
ดําเนินรวมกัน และเปนที่โชคดีวาในจํานวนนี้มีชุมชนบานบางติบ ซ่ึงเปนชุมชนที่มี
พัฒนาการทํางานในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มาต้ังแตป 2539 จึงมีผลการ
ดําเนินงานที่สามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนอื่นๆ  ไดเปนอยางดี  

การเรียนรูและพัฒนาที่สําคัญในการฟนฟูและเฝาระวังปา
ชายเลนเพื่อชุมชนในบริเวณนี้  เริ่มจากการศึกษาทําความ
เขาใจชุมชน ไปพรอมๆ กับการศึกษาวิจัยและพัฒนาเปน
คูมือเรื่องปาชายเลนกับการปองกันภัยสึนามิ   ที่จะชวย
เพิ่มพูนความรูดานวิชาการใหกับชุมชน  โครงการนํารองที่
เกิดจากการจัดทําแผนฟนฟูทองถิ่น  ไดถูกนําไปปฏิบัติจริง 
ไดแก  

- เสนทางศึกษาธรรมชาติปาชายเลน ของตําบลเกาะคอเขา  

- ศูนยซอมเครื่องยนตขนาดเล็กสําหรับชาวประมงชายฝงของตําบลนาคา 

- การจัดการขยะมูลฝอยและพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนของตําบลบางวัน 

การปลูกและฟนฟูปาชายเลนที่เสื่อมโทรมจากการสัมปทานไมเผาถานในอดีตและ
พื้นที่ที่ถูกทําลายจากคลื่นสึนามิ อยางตอเนื่องใหเต็มทุกพื้นที่ โดยไดรับการ
สนับสนุนกลาไมจากสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลน เรียนรูเรื่องการบริหาร
จัดการกลุมและกองทุนหมุนเวียน เพื่อพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน
ควบคูกันไป และเช่ือมโยงกิจกรรมกับโรงเรียน เยาวชน และชุมชนไปพรอมๆ กัน  
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14. เขตเล 4 บาน   จ.ตรัง  การเรียนรูจากแบบเรียนในนานนํ้า 

“ทะเลเมืองตรังสวยแบบสงบ” หลายคนที่เคยไปเยือนบอกเลาไวปากตอปาก และ
นิยามเชนนี้ยังคงเดิม ไมวาจะผานมากี่ป และไมวาจะมีวิถีการพัฒนารูปแบบใด
เขาไปทําลายความสงบบางประการอยูบาง สิ่งที่ยืนยันชัดวาลักษณะความไรราง
ในมุมการทองเที่ยวกลับกลายเปนทุนการเรียนรูถาวรในมุมการดํารงอยูของคนพื้น
ถิ่น คือดอกผลจากการรวมกลุมรักษาทรัพยากรอยางไมเคยขาดตอนของชุมชน 

แนวเขตจาก เขาหยงหลิง แหลมนางเงือกของเกาะมุกด และ หัวแหลมโกกอก - ถึง
ปากคลองฉางหลาง เปนแนวเขตสองดานทางทะเล ที่กลุมชาวประมงพื้นบานใน 4 

หมูบาน ที่ต้ังอยูรอบๆ อาวเกาะมุกด คือ บานน้ําราบ บานควนตุงกู บานฉางหลาง 
และบานเกาะมุกด กําหนดใหเปนเขตภูมินิเวศนทางการประมงเดียวกัน โดยยึด
ทุนแนวเขตทางทะเลเปนจุดสังเกตดวยสายตา  

การกําหนด ‘แนวเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําวัยออน 4 หมูบาน’ 

เปนความรวมมือของทั้งสี่ชุมชน เพื่อรักษาทะเลหนาบาน
ดวยการใชเครื่องมือประมงแบบงายๆ หากินไมไกลจาก
ชายฝงน้ําต้ืน ซ่ึงรูปแบบเชนนี้เปนความปรารถนาที่
ชาวประมงทองถิ่น ตองการจะรวมดูแล ฟนฟู อนุรักษ และ
ปองกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แนวเขตอนุรักษฯ ถูก

เรียกกันติดปากดวยภาษาทองถิ่นวา ‘เขตเลเสบาน’ คําวา เส ในภาษาใตของคน
ตรัง คือ เลขสี่ ที่เรารูจักนั่นเอง และหากมองในรัศมีทิศตะวันออกจากเกาะกระดาน 
หรือจะมองในทิศเหนือจากเกาะลิบง จะเห็นที่ต้ังของ บานน้ําราบ อ .กันตัง จ .ตรัง 
ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการดูแลทรัพยในน้ํา โดยเช่ือวาจะนําไปสูการพัฒนาดาน
ประมงอยางยั่งยืน 

 

 



   

 ปากับชุมชน: ปาตนนํ้าถึงปาเลน 
บรรยายพิเศษ 

5. 







ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจ

การเมืองการเมืองการเมืองสังคม/ชมุชนสังคมสังคม//ชมุชนชมุชน







การกระจายปาประเภทตางๆการกระจายปาประเภทตางๆ  ของประเทศไทยของประเทศไทย







































หัวรอยรู....
บานตาเซะ 
จังหวัดตรัง























  ทรัพยากรธรรมชาติลดลงทรัพยากรธรรมชาติลดลง
  อากาศเสียอากาศเสีย
  น้ําเสียน้ําเสีย  --  น้ําทวมน้ําทวม  --  น้ําแลงน้ําแลง  
  ดินเสื่อมดินเสื่อม  --  การพังทลายการพังทลาย
  ขยะขยะ
  เสียงเสียง

  สังคมเสื่อมสังคมเสื่อม
  โลกรอน

ปญหาทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



นโยบายและการจัดการปาไม

เพื่อความยั่งยนื

• ปลูกและฟนฟู

• คุมครอง และปองกัน

• ใชประโยชนอยางยั่งยืน











ปารักษน้ํา



การใชหญาแฝกปลกูเพื่ออนรุักษดินและน้าํการใชหญาแฝกปลกูเพื่ออนรุักษดินและน้าํ















พ.ศ.2493 (ค.ศ.1950)



พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989)



พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998)



พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016)



พ.ศ.2571 (ค.ศ.2028)



พ.ศ.2583 (ค.ศ.2040)



พ.ศ.2595 (ค.ศ.2052)



พ.ศ.2613 (ค.ศ.2070)



พ.ศ.2643 (ค.ศ.2100)





   

 ติดตอวิทยากร  ชุมชน 
6. 
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ติดตอ 
วิทยากร ชุมชน ผูประสานงาน 

 
ชื่อ-สกุล หนวยงาน/ ท่ีอยู โทรศัพท 

ประธานและวิทยากร   

นายสุรัตน  อัครวิโรจนกุล 

นายอําเภอคุระบุรี 
ที่วาการอําเภอคุระบุรี 
หมู 1 ตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150 

076-491-353 

076-491-354 

นายนิภักด์ิ  รักบํารุง 

นายกองคการบริหาร 

สวนตําบลบางวัน 

ที่ทําการ 

องคการบริหารสวนตําบลบางวัน  
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  82150 

076-412-610 

076-417-106 

076-421-984 

นายคมกฤษ  วัชรบุตร 

หัวหนากลุมงานนิติกร 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
92 ถนนพหลโยธิน 7  

สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

0-2 298-2640 

นายประโยชน  กานจันทร 
สวนสงเสริมการจัดการปา
ชุมชน 

กรมปาไม 61 ถนนพหลโยธิน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ  10900 

02-561-4292-3 

อาจารยสุรพล  ดวงแข    

ประธานเครือขาย
สิ่งแวดลอมไทย 

เครือขายสิ่งแวดลอมไทย 

10/82 หมูบานบุรีรังสรรค หมู 6 ตําบลสวน
ใหญอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

086-779-0454 

 

นายสุกิจ  นาคตาขุน 

ผูประสานงานศูนย
ประสานงานวิจัยเพื่อ
ทองถ่ินจังหวัดพังงา 

ศูนยประสานงานวิจัย 

เพื่อทองถ่ินจังหวัดพังงา 

26/5 หมู 1 ตําบลคุระบุรี อําเภอคุระบุรี  
จังหวัดพังงา82150 

081-5364019 

 

นายธนู   แนบเนียร 

 

โครงการความรวมมือเพื่อการฟนฟู
ธรรมชาติอันดามัน 

24/28 หมู 1 ตําบลวิชัย อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต83000 

081-8915578 
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ชื่อ-สกุล หนวยงาน/ ท่ีอยู โทรศัพท 

นายระวี  ถาวร 

นักวิชาการวนศาสตร 
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก (RECOFTC) 

ตู ปณ 1111 กรุงเทพฯ  10903 

02-9405700 

 ตอ 1208 

นายสมศักด์ิ  สุนทรนวภัทร  
 

 

สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) 

ตู ปณ.6 ไปรษณียคุระบุรี  อําเภอคุระบุรี  
จังหวัดพังงา82150 

081-7544548 

 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  

ศาตราจารย ดร.สนิท 
อักษรแกว 

ประธานสถาบันฯ 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนดสตรีท  
ตําบลบางพูด อําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

02-5033333 

ตอ 404 

ดร.จําเนียร วรรัตนชัยพันธ 
ผูอํานวยการอาวุโส 
 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

16/151 เมืองทองธานี ตําบลบางพูด 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11120 

02-5033333 

ตอ 207 

081-8144632 

นายทองจันทร หอมเนตร 

เจาหนาที่ฝกอบรมอาวุโส 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

16/151 เมืองทองธานี  ตําบลบางพูด 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11120 

081-5460712 

085-0601865 

คณะผูประสานงานเครือขายฯ 

นางสาวเบญจมาส โชติทอง 

ผูจัดการโครงการ 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

16/151 เมืองทองธานี ตําบลบางพูด 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11120 

02-5033333 

ตอ 209 

081-8144632 

นายประดิษฐ บุญปลอด 

ผูประสานงานภาคสนาม 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

16/151 เมืองทองธานี  ตําบลบางพูด 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11120 

081-8756386 

089-0614612 

076-441133 

นางสาววิลาวรรณ  นอยภา 

ผูประสานงานโครงการ 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

16/151 เมืองทองธานี ตําบลบางพูด 
อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11120 

02-5033333 

ตอ 209 

089-1615789 
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ชื่อ-สกุล หนวยงาน/ ท่ีอยู โทรศัพท 

ผูประสานงานชุมชน/ เครือขายชุมชน  

นายศิริชัย แซลิ่ม 

ผูประสานงานภาคสนาม 

 

โครงการชุมชนนาอยู 81 หมู 6 ถนนโชคชัย-

เดชอุดม ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง 

จังหวัดบุรัมย 31110 

081-0743821 

นายไพรสน พันธมาก 

 

ประธานเครือขายอนุรักษลุมน้ําปาสัก 

บานทาวังมลกลาง หมู 11 ตําบลทาอิบุญ อําเภอ
หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 67110 

056-718245 

081-2813638 

ลุงจาง  เฟองฟุง 

ผูจัดการธนาคารปูมา  

เครือขายอนุรักษปาชายเลนอาวทุงมหา 
11/5 ม. 7 ชุมชนเกาะเตียบ หมูบานทาแอด 
ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210 

081-9797727 

นายณรงค แรงกสิกร 

ประธานเครือขายฯ 
เครือขายชุมชนคนรักษปาแมวงก  
ตําบลวังซาน  อําเภอแมวงก  
จังหวัดนครสวรรค 62140 

089-0788395 

- ผูใหญบาน 

- ประธานกองทุนหมุนเวียน 

บานหนองไผ หมู 7 ตําบลตะขบ   
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 

086-1464129 

085-7766537 

- ผูใหญบาน 

- ประธานกองทุนหมุนเวียน 

บานวังรางใหญพัฒนา 20 ตําบลมะเกลือ
เกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

089-5854514 

- ผูใหญบาน 

- ประธานกองทุนหมุนเวียน 

บานวังรางนอย   
หมู 9 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา  30170 

086-2541192 

- ผูใหญบาน 

- ประธานกองทุนหมุนเวียน 

บานบุตาสง  หมู 7 ตําบลมะเกลือเกา  
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 

086-2441710 

086-2476095 

- ผูใหญบาน 

- ประธานกองทุนหมุนเวียน 

บานปางโก หมู 8 ตําบลดอนเมือง  
 อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 30140 

085-2005406 

- ผูใหญบาน 

- ประธานกองทุนหมุนเวียน 

บานซับกระสังข หมู 6  ตําบลดอนเมือง  
อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 30140 

087-8680775 

- ผูใหญบาน 

- ประธานกองทุนหมุนเวียน 

บานเลิศมงคล  หมู  15  ตําบลดอนเมือง  
อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 30140 

081-1859114 

- ผูใหญบาน 

- ประธานกองทุนหมุนเวียน 

บานปาแขม หมู 2  ตําบลคอแลน  อําเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230 

085-6102260 

086-8794259 
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ชื่อ-สกุล หนวยงาน/ ท่ีอยู โทรศัพท 

- ผูใหญบาน 

- ประธานกองทุนหมุนเวียน 

บานหนองเรือ หมู 8 ตําบลคอแลน   
อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี   
34230 

081-2520234 

085-4142409 

- ผูใหญบาน 

- ประธานกองทุนหมุนเวียน 

บานเจริญชัย หมู 14  ตําบลคอแลน  อําเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี   
34230 

086-1424731 

นายหนูไพร หนองโจด 
ประธานเครือขายฯ 

เครือขายเกษตรกรตีนภูพัฒนา 

222 บานหนองขา  หมูที่ 1  

ตําบลหนองขา อําเภอเกษตรสมบูรณ  
จังหวัดชัยภูมิ  30120 

087-8178979 

เครือขายโครงการปาชาย
เลนเพื่อชุมชน 

สํานักงานประสานงานโครงการ 

7/81 หมู 2 ตําบลบางนายสี 
อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา  81120 

076-441133 

นายอัมพร  แพทยศาสตร 
ประธานฯ 
 

กลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบาน
เปร็ดใน 31 หมู 2 ตําบลหวงนํ้าขาว อําเภอ
เมือง จังหวัดตราด23000 

 

นายเสบ เกิดทรัพย 
 

ประธานกลุมนําเที่ยวเชิงอนุรักษบานบางโร 

บานเลขที่ 2 หมู 3 ตําบลปาคลอก 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 

 

โรงเรียนบานโคกพยอม ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกพยอม 

ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 

 

นายเผด็จ  โตะปลัด 

 

หัวหนาคณะทํางานชุมชนบานโคกพยอม 

บานเลขที่ 395 หมูท่ี 18 ตําบลละงู  
อําเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 

 

นายนอม  ฮั้นเย็ก 

 

หัวหนาคณะทํางานชุมชนบานทุงตาเซะ   

บานเลขที่ 60/3  หมูท่ี 9 ตําบลทุงกระบือ   

อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 92140 

 

ประธานกลุมชุมชนลีเล็ด
นําเที่ยวเพื่ออนุรักษ 

109 ม.5 ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎรธานี84130 
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