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บทที่ 3
การพัฒนาปาชุมชน
3.1 การพัฒนาปาชุมชน
มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน หมายถึง การดําเนินการพัฒนาปาชุมชนเพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลผลิตแบบกาวหนาสอดคลองตามวัตถุประสงคในการพัฒนาปาชุมชนโดยยึดความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศปาไมและรูปแบบผลตอบแทนที่ชุมชนไดรับเพื่อเอื้อตอการดํารงชีวิตของมนุษย
นิยามที่กลาวนี้ใหความหมายไดวา มาตรฐานปาชุมชนเปนหนวยพื้นหรือขนาดพื้นที่ปา
ชุมชน ที่มีศักยภาพใหประโยชนตอชุมชนทางตรง ไดแก การใหไมใชสอย อาหาร สมุนไพร และ
ของปาอื่นๆ เชน สียอมผา พลังงาน เปนตน นอกจากนี้ยังใหประโยชนทางออม ไดแก การอนุรักษ
ระบบนิเวศ ปาไม แหลงตนน้ําลําธาร ปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย เขตกันชน ปองกันการพังทลายของดิน
ลดความเสียหายจากอุทกภัย แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา แหลงพันธุกรรม แหลงทองเที่ยว และ
ควบคุมอุณหภูมิของชุมชนหรือของโลก ดวยประโยชนของปาชุมชนตอชุมชนดังกลาว จึงตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ วาขนาดของปาชุมชนตองมีขนาดหรือหนวยพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สามารถเอื้อประโยชนตอชุมชนอยางสม่ําเสมอและยั่งยืนในดานปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา
การเอื้อประโยชน

3.2 ลักษณะการพัฒนาปาชุมชน
ปาชุมชนมีความผันแปรตามสภาพของชุมชน ไมวาจะเปนที่ตั้ง ขนาด ชนิดปา สถานภาพ
และการใชประโยชน โดยแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือลักษณะเดน ลักษณะรอง และลักษณะเสริม
กลาวคือกรณีลักษณะเดน จะมีลักษณะของปาที่คอนขางใหญ มีการใชประโยชนหลายดาน และ
มีความเปนธรรมชาติสูง สวนลักษณะรองคือปาที่มีสภาพความสมบูรณนอยกวาปาที่มีลักษณะเดน
สวนลักษณะเสริมจะเปนปาที่มีขนาดเล็กมีความเปนธรรมชาตินอยมีลักษณะเปนที่สาธารณะและ
จัดเปนแหลงเศรษฐกิจของชุมชน ดังแสดงรายละเอียดไวในตารางที่ 3.1
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน

39

40
สถานที่ตั้งปาชุมชน
ปาชุมชนอาจอยู
ลอมรอบชุมชน
อยูใจกลางปาไม
ปาชุมชนอาจอยู
ดานใดดานหนึ่งของ
ชุมชนหรือปาชุมชน
อาจอยูหางไกลจาก
ชุมชนพอสมควร

ลักษณะพื้นที่และ
สิ่งปกคลุมของปาชุมชน

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

ลักษณะการ
พัฒนาปาชุมชน

ลักษณะเดน

ตารางที่ 3.1 ลักษณะเดน ลักษณะรอง และลักษณะเสริมของปาชุมชน

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

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

ความเปนธรรมชาติ
ของปาชุมชน
บทบาทหนาที่
ตองเปนไป
ตามที่ตองการ
จัดการ

บทบาทหนาที่

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน
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สถานที่ตั้งปาชุมชน

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

ลักษณะพื้นที่และ
สิ่งปกคลุมของปาชุมชน

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

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

ลักษณะการ
พัฒนาปาชุมชน

ลักษณะรอง

ลักษณะเสริม

เปนแหลงทุน แหลง
เศรษฐกิจของชุมชน

เปนการเอื้อตอการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมโลก
และพื้นที่ใกลเคียงอยาง
ยั่งยืนหรือเปนพื้นที่แสดง
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ความเชื่อ ประเพณี
รวมทั้งเปนแหลง
ศึกษาวิจัยทางดานวิชาการ

ประโยชนของปาชุมชน

บทบาทหนาที่

การใหบทบาท
ปาชุมชนอาจใช
หนาที่ลักษณะผล
สภาพเดิมของที่
สาธารณะในปจจุบัน พลอยไดที่เกิดจาก
ความไมตั้งใจ
ก็ได
หรือตั้งใจในการ
จัดการ

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

ความเปนธรรมชาติ
ของปาชุมชน
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3.3 การจัดการปาชุมชน
3.3.1 การทําหนาที่ปาชุมชน
ปาชุมชนเปนหนวยพื้นที่ที่มีองคประกอบเปนพืชและสัตวรวมกับสิ่งแวดลอม
อื่นๆ เชน ดิน หิน แร น้ํา และอากาศ เรียกหนวยพื้นที่ปาชุมชนไดอีกลักษณะหนึ่ง คือ ระบบนิเวศ
ปาชุมชน ซึ่งมีโครงสรางที่หลากหลาย ดังไดกลาวแลว โครงสรางหลัก ไดแก พืชปา โครงสรางรอง
ไดแก ดิน หิน และแรธาตุ และโครงสรางเสริม ไดแก อากาศ เชน อุณหภูมิ ฝน ความชื้นใน
บรรยากาศ แสงอาทิตย ฯลฯ โครงสรางเหลานี้ถาแบงตามบทบาทหนาที่สามารถแบงไดเปนสี่กลุม
คือ กลุมผูผลิต กลุมผูบริโภค กลุมผูยอยสลาย และกลุมผูสนับสนุน แตละกลุมตางมีบทบาทหนาที่
รวมกันจากโครงสรางยอยๆ เมื่อแตละกลุมทําหนาที่รวมกันจะไดบทบาทหนาที่ของระบบนิเวศปา
ชุมชน ซึ่งจะใหสิ่งหนึ่งหรือมากกวา คือ ใหอาหาร ไมใชสอย ที่อยูอาศัยของสัตวปา ตนน้ําลําธาร
แหลงพันธุกรรม ปกปองพื้นที่เสี่ยงภัย ปองกันการพังทลายของดิน สมุนไพร แหลงทองเที่ยว ฯลฯ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการที่จะจัดการใหปาชุมชนนั้นๆ ทําอะไร หรือมีบทบาทหนาที่อะไร ผูจัดการก็จะจัด
โครงสรางที่สามารถใหบทบาทหนาที่ของตัวเองไปสัมพันธกับกลุมหนาที่โครงสรางนั้นๆ ไดอยาง
ถูกตองและยั่งยืน อยางไรก็ตามบทบาทหนาที่ของปาชุมชนที่จัดการที่ตองใหบทบาทหนาที่เดน
อาจใหหนาที่รองและผลพลอยไดก็ได
3.3.2 หลักการจัดการปาชุมชน
เปนที่ทราบโดยทั่วไปแลววา การจัดการ หมายถึง การดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
ตอการใชทรัพยากรแบบยั่งยืน การกําจัด/การบําบัด/การฟนฟูตอของเสียและมลพิษ ในทํานอง
เดียวกันการจัดการปาชุมชน มีแนวทางการดําเนินการดังนี้
3.3.2.1 การใชทรัพยากรแบบยั่งยืน
ปาชุมชนใหประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอชุมชน ซึ่งก็คือ ชุมชน
ใชทรัพยากรปาชุมชนเพื่อสนองความตองการของตนเองโดยตรงและโดยออม สําหรับการใช
ทรัพยากรแบบยั่งยืนโดยตรง ไดแก การจัดการใหปาชุมชนผลิตไมใชสอย อาหาร สมุนไพร และ
ของปา สวนการใชทรัพยากรแบบยั่งยืนโดยออม ไดแก การจัดการปาชุมชนเปนแหลงตนน้ําลําธาร
เขตกันชน แหลงพันธุกรรม ที่อยูอาศัยของสัตวปา ปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย ปองกันการพังทลายของดิน
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ปองกันดินทรุดและดินถลม เปนแหลงทองเที่ยว ฯลฯ การที่จะพิจารณาวายั่งยืนหรือไมจะตอง
พิจารณาผลิตผลที่ไดจากปาตองสม่ําเสมอและยั่งยืน
3.3.2.2 การกําจัด การบําบัด และการฟนฟูตอของเสียและมลพิษ
การกําจัด การบําบัด และการฟนฟู หมายถึง การขจัด ซึ่งในประเด็นนี้ก็คือ
การขจัดของเสียและมลพิษ หมายถึง การจัดการปาชุมชนเพื่อการขจัดของเสียและมลพิษ เชน
เสียงเปนพิษ ความรอน อากาศเปนพิษ น้ําเสีย ฯลฯ การจัดการปาชุมชนตองขจัดของเสียและ
มลพิษใหลดลงในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
3.3.2.3 การควบคุมกิจกรรมการจัดการ
ปาชุมชน มีบทบาทหนาที่หลากหลายทั้งทางตรงและทางออม แตการที่
จะไดประโยชนจากปาชุมชนได จําเปนตองมีกิจกรรมการจัดการทั้งการใชทรัพยากรและการขจัด
ของเสียและมลพิษ ถาดําเนินกิจกรรมไมมีประสิทธิภาพแลว จะทําใหเกิดปญหาตอปาชุมชน
อนึ่ งการดําเนินการควบคุ มกิจกรรมจะตองครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ ที่ ไ มไ ด กําหนดไว ใ น
แผนการจัดการดวย
3.3.3 ตัวดัชนีชี้วัดการจัดการพัฒนาปาชุมชน
ตัวดัชนีชี้วัดการจัดการพัฒนาปาชุมชนก็คือ คาหรือปริมาณผลผลิตที่เกิดจาก
การทํางานของระบบนิเวศปาไม ซึ่งมีการกําหนดไวในเบื้องตนขณะที่สรางปาชุมชน เชน การ
สรางปาชุมชนเพื่อไมใชสอย โดยตองการไมฟนปละประมาณ 2 ลูกบาศกเมตร ตองไดไมใชสอย
ทุกๆ ปในปริมาณดังกลาวเสมอ ปรากฏการณดังกลาวเกิดจากบทบาทหนาที่ของโครงสรางยอยๆ
ลงไปของแต ละกลุมทํ างานรวมกัน หมายถึง ผูจั ดการตองมี การจัด การโครงสรางย อยๆ ใหมี
บทบาทหนาที่ตามที่กําหนดไวดวย มิฉะนั้นบทบาทหนาที่สุดทายของระบบนิเวศปาชุมชนจะ
ไมไดตามคาที่กําหนดไวเชนกัน
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F1,2
F2,3
F3,4

F1,2,3
F2,3,4

F

S = Structure
F = Function

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

L8

L7 L6

L5

L1
L2
L3
L4

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

3.4 งานปาชุมชนและแนวทางปฏิบัติงานตามการพัฒนาปาชุมชน
“งานปาชุมชนที่ใหบทบาทตอทองถิ่น หมายถึง บทบาทปาไมที่ชุมชนตองการในการ
ดํารงชีวิตอยางผาสุกทั้งทางตรงและทางออม อันไดแก เปนแหลงอาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค
เครื่องนุงหม พลังงาน ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ตลอดจนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่
เปนเครื่องประกันความมั่งคั่งของทองถิ่น” ดังนั้นงานปาชุมชนที่ชุมชนตองจัดหาและจัดการก็เพื่อ
สนองความตองการของชุมชนและทองถิ่นอยางยั่งยืนตราบเทาที่ชุมชนตองการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และปลอดภั ย ด ว ยเหตุ ดั ง กล า วงานที่ ส ร า งบทบาทหน า ที่ ข องระบบป า ไม ต อ ท อ งถิ่ น ควร
ประกอบดวยงานตอไปนี้
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3.4.1 งานอนุรักษระบบนิเวศปาไม
3.4.1.1 ลักษณะงาน
งานอนุรักษระบบนิเวศปาไมเปนงานที่มีกิจกรรมการใช เก็บกัก รักษา
หรือซอมแซม ฟนฟู พัฒนา ปองกัน สงวนและแบงเขตการใชประโยชนของปาไมเสื่อมโทรมและ/
หรือปาสมบูรณ อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อทําใหปาชุมชนนั้นๆ สมบูรณเชนเคยเปนหรือ
เปนอยูในสภาวะธรรมชาติ ไมวาจะเปนความหลากหลายของชนิดพันธุไม ปริมาณแตละชนิด
สัดสวนระหวางชนิดและสัดสวนระหวางขนาดหรืออายุของแตละชนิด และการกระจายของแตละ
ชนิด เหลานี้ตองอยูในสภาวะธรรมชาติและสรางความสมดุลของระบบนิเวศปาไม ที่สามารถ
ควบคุมความสัมพันธระหวางสิ่งนําออกและสิ่งนําเขา อนึ่งงานอนุรักษระบบนิเวศปาไม เปนงาน
วิ ช าการที่ ต อ งการพื้ น ฐานความรู ท างวิ ท ยาศาสตร แ ละการมี ศิ ล ปะในการดํ า เนิ น งานอย า งมี
ประสิทธิภาพ
3.4.1.2 วัตถุประสงคของงาน
งานอนุรักษระบบนิเวศปาไมเปนงานที่ตองมีวัตถุประสงคเพื่อความสมดุล
ธรรมชาติใหกับชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปกคลุมดวยพืชสีเขียวรอบๆ หรือใกลเคียงชุมชน
อันสงผลประโยชนตอชุมชนทุกๆ ดาน รวมทั้งการควบคุมสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกดวย
3.4.1.3 กรอบของงาน
กรอบงานอนุรักษระบบนิเวศปาไมมีกรอบงานสองดาน ดานแรก คือ
ขนาดพื้นที่ที่ตองกําหนดใหแนชัด ตองมีขนาดใหญพอที่ครอบคลุมความเปนตัวเองของพืน้ ทีป่ า ไม
ในการเจริญเติบโต การสืบพันธุ การรักษาตัวเอง และการควบคุมตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชนเดียวกับปาธรรมชาติ ปกติตองมีขนาด 10 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 6,250 ไร ถาหาไมได
ควรมีขนาดเพียงครึ่งหรือหาไมไดจริงๆ ควรมีไมต่ํากวาหนึ่งในสามของพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งถามีพื้นที่เล็กเทาไหร การเอาใจใสในการจัดการจะมีมากขึ้นตามมาเสมอ
3.4.1.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) การหาพื้นที่สรางระบบอนุรักษระบบนิเวศปาไม
(1) ใช แ ผนที่ 1:50,000 ถ า มี แ ผนที่ ม าตราส ว นใหญ ก ว า คื อ
1:20,000 หรือ 1:5,000
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(2) สํารวจขอบเขตพื้นที่ภาคพื้นดินพรอมใชหลักการสํารวจขั้น
พื้นฐาน หรือทําการสํารวจดวยเครื่องมือและอุปกรณสํารวจจริง
(3) ป ก หลั ก เขตพื้ น ที่ ร ะบบนิ เ วศป า ไม อ ย า งถาวร ถ า ไม มี
งบประมาณอาจใชการปลูกชนิดพันธุไมเปนแนวเขตก็ได
(4) ควรอยางยิ่งที่ตองมีเขตกันชนเปนพื้นที่ปาไมรอบๆ ระบบ
นิเวศปาไมที่ตองการสรางงานอนุรักษปาไม
2) การศึกษาสถานภาพคุณคาอนุรักษวิทยา
(1) วางแผนสํารวจแจงนับพื้นที่ศึกษาโดยวิธี Line Plot System
พรอมวางแปลงทดลองวงกลมรัศมี 17.85 เมตร
(2) วัดตนไมขนาดเสนผาศูนยกลางใหญกวา 10 เซนติเมตร ที่สูง
1.30 เมตร และนับจํานวนไมหนุมขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กกวา
1.30 เมตรทุกตน และกลาไมคือตนกลาที่สูงไมเกิน 1.30 เมตร
(3) หาปริมาตรตนไมที่มีเสนผาศูนยกลางใหญกวา 10 เซนติเมตร
ทุกตน พรอมทั้งหาจํานวนตนตอพื้นที่ของไม ไมหนุมและ
กลาไมทุกๆ แปลง แลวหาคาเฉลี่ยของพื้นที่
3) การเก็บขอมูลสิ่งแวดลอม
(1) เก็ บข อมู ลดิ น โดยการสุ มตั ว อย า งจากแปลงสํ า รวจแจงนั บ
ตนไม ไมหนุมและกลาไม เพื่อวิเคราะหหาความอุดมสมบูรณ
ของดิน ทั้งทางกายภาย เคมีและชีววิทยา รวมทั้งวิเคราะหหา
สมรรถนะการพังทลายของดินดวย
(2) เก็บขอมูลน้ําทา แลวคํานวณหาปริมาณน้ํารอบป รายเดือน
และตามฤดู พรอมทั้งเขียนไฮโดรกราฟเพื่อหาน้ําในฤดูฝน
และฤดูแลง หรืออาจหาปริมาณน้ําใตดินดวยก็ยิ่งดี
(3) เก็ บคุณภาพน้ํ าตัวอยางเพื่ อหาคุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมี
และชีววิทยา พร อมทั้งประเมิน ศัก ยภาพคุณภาพน้ําในการ
นําไปอุปโภคและบริโภค
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(4) เก็บขอมูลอากาศ ไดแก อุณหภูมิ ฝน การระเหยน้ํา แสงอาทิตย
ฯลฯ ณ บริเวณนั้น และบริเวณใกลๆ พื้นที่
3.4.1.5 ผลการปฏิบัติงาน
1) ไดสถานภาพนิเวศวิทยาปาไมของพื้นที่ศึกษาทั้งโครงสรางของปา
และบทบาทหนาที่ของปานั้น
2) ไดสถานภาพของดินทั้งความอุดมสมบูรณของดินและสมรรถนะ
การพังทลายของดิน
3) ไดสถานภาพความอุดมสมบูรณและความเสื่อมโทรมของพื้น ที่
ปาไมของพื้นที่ศึกษา
4) ไดปญหาและเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น ณ บริเวณพื้นที่ศึกษา
3.4.1.6 การนําใช
ผลการศึกษาจะใหสถานภาพทางนิเวศวิทยา ปญหาและเหตุของปญหา
สามารถนําไปใชในการสรางกิจกรรม การใชแบบยั่งยืน การเก็บกัก การรักษา / การซอมแซม
การฟนฟู การพัฒนา การปองกัน การสงวนและการแบงเขตพื้นที่จัดการได
3.4.1.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ต อ งศึ ก ษาหรือ หาผูศึ ก ษาสถานภาพและศั ก ยภาพทางนิ เ วศของ
พื้นที่ ตลอดจนสมรรถนะการฟนตนเองของระบบนิเวศปาไม
2) หาปญ หาและเหตุข องปญ หาที ่เ กี่ย วขอ งกับ ความอุด มสมบูร ณ
การถูกรบกวนและความเสื่อมโทรมของพื้นที่
3) หาแนวทางแกไขปญหาโดยวิธีอนุรักษ ไดแก การใชทรัพยากรปาไม
การเก็บกัก การรักษา/การซอมแซม การฟนฟู การปองกัน การสงวนและการแบงเขตอยางใดอยางหนึ่ง
หรือมากกวาหนึ่งวิธี หรือทุกๆ วิธี
4) สรางแผนงานปฏิบัติในการจัดการพื้นที่ระบบนิเวศปาไม หรือปา
ชุมชนนั้นใหเปนปาที่สมบูรณ
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3.4.1.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ตัวดัชนีชี้ผลสัมฤทธิ์ ไดแก คุณคาทางนิเวศวิทยา ทั้งโครงสราง (ชนิด
ปริมาณ สัดสวนและการกระจายของแตละชนิด) และการมีบทบาทหนาที่ของชนิดและทั้งระบบ
นิเวศนั้นๆ
3.4.1.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ตองไดระบบนิเวศปาไมที่สมบูรณ สามารถเปนปาชุมชนที่เอื้อประโยชน
ตอชุมชนทั้งทางตรงและทางออมได การจัดการที่ใชวิธีอนุรักษทั้ง 8 วิธี คือ การใช การเก็บกัก
การรักษา/การซอมแซม การฟนฟู การปองกัน การสงวนและการแบงเขต
3.4.2 งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนแหลงตนน้ํา
3.4.2.1 ลักษณะงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธาร เปนงานจัดการปาไมที่
เนนการสงวนและการแบงเขตพื้นที่ เพื่อการเก็บพื้นที่ปาไมเปนตนน้ําลําธาร ใหมีน้ําไหลตลอดป
ในปริมาณที่เพียงพอและคุณภาพที่ตองการ รวมถึงเนนการควบคุมการพังทลายของดินและลด
ความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยดวย
3.4.2.2 วัตถุประสงคของงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนแหลงตนน้ํา เปนงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
เก็บรักษาปาไวใหเปนแหลงตนน้ําลําธาร คือทําใหดินไมเคลื่อนที่และน้ําเก็บไวในดิน โดยใหมีน้ํา
จากพื้นที่ตนน้ํา ตอชุมชนตอนลางตลอดป ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมตามความตองการ
3.4.2.3 กรอบของงาน
กําหนดพื้นที่ตนน้ําบนพื้นที่ลุมน้ําชั้นคุณภาพที่ 1 2 และ 3 ใหเปนพื้นที่
ตนน้ํา และมีปาปกคลุมใหไดสองในสามของพื้นที่ลุมน้ํา ใหใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นคุณภาพที่ 4 และ 5
เทานั้น ที่ดําเนินการตางๆ เชน การเกษตร คมนาคม ที่อยูอาศัย/ชุมชน/เมือง อุตสาหกรรม ฯลฯ
3.4.2.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) หาพื้นที่ตนน้ําทั้งที่เปน ปาชุมชนหรือสัมพันธต อพื้น ที่ชุมชนให
มากที่สุดเทาที่จะทําได
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2) ทําการสํารวจและปกหลักเขตปาชุมชนใหชัดเจน สวนปาที่สัมพันธ
กับปาชุมชน เชน ปาตนน้ําใหญๆ ก็ใหมีมาตรการทางสังคมชวยควบคุม
3) แบงเขตพื้นที่ตนน้ําใหชัดเจน ไมควรใชเพื่อกิจกรรมทุกประเภท
นอกจากจําเปนอาจใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศก็ได
4) ที่ใดเสื่อมโทรมตองทําการปลูกปาทดแทนเพื่อใหมีพืชคลุมดินที่
เหมาะสม อาจสรางมาตรการดินและน้ําเขาเสริมในขณะที่ตนไมยังไมคลุมพื้นที่ไดทั่วถึง โดยเฉพาะ
ในบริเวณที่มีการพังทลายของดินสูง
5) ปอ งกัน ภัย พิบัติตา งๆ ตอ ลุม น้ํา เชน การบุก รุก พื้น ที่ปา ไฟปา
การพัฒนาเสนทางคมนาคม การตั้งถิ่นฐาน
6) ควบคุมปริมาณ คุณภาพและเวลาการไหลของน้ํา ทาในลําน้ําของ
ลุมน้ําใหเปนไปตามมาตรฐานธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น อาจสรางอางเก็บน้ําขึ้นในลุมน้ําที่มี
ความจําเปนหรือมีภาวะแหงแลงเกิดขึ้น
7) ติ ด ตามตรวจสอบอย า งใกล ชิ ด ในการบุ ก รุ ก แผ ว ถางป า ไฟป า
ปริมาณและคุณภาพน้ําทา เวลาการไหลของน้ําทา รวมถึงการมีบทบาทอื่นๆ ของปาแหงนี้
3.4.2.5 ผลการปฏิบัติงาน
ได ป ริ ม าณน้ํ า เพี ย งพอ คุ ณ ภาพดี แ ละมี ร ะยะเวลาการไหลสม่ํ า เสมอ
สามารถเอื้อประโยชนใหแกชุมชนทองถิ่น และความสมบูรณของปาไมในระบบนิเวศปาชุมชน
3.4.2.6 การนําใช
ผลการศึกษาจะไดกิจกรรมการใชทรัพยากรปาไม การเก็บกักน้ําโดยการ
สรางอางเก็บน้ําหรือการเก็บไวในดินการซอมแซม / รักษาสภาพพื้นที่ปาสมบูรณ การฟนฟูปา
เสื่อมโทรม การปองกันปาไมและการพังทลายของดินตลอดจนการสรางการปนเปอนของสารเคมี
ตอแหลงน้ํา การสงวนพื้นที่ที่ควรสงวน และอาจมีการแบงเขตลุมน้ําชั้นคุณภาพ 1 , 2 และ 3 เอาไว
อยางชัดเจนเพื่อเปน ตนน้ําลําธาร
3.4.2.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ตองมีความสามารถหาพื้นที่ตนน้ํา หรือหาบุคคลที่มีความสามารถ
หาพื้นที่ตนน้ําที่มีศักยภาพพื้นที่ตนน้ําลําธาร
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน
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2) สํารวจและนับหรือหาผูมีความรูความชํานาญในการสํารวจและนับ
ความอุดมสมบูรณและความเสื่อมโทรมของพื้นที่ตนน้ํา
3) หาปญหาและเหตุของปญหาใหสามารถนําไปสรางมาตรการและ
แผนงานจัดการปาตนน้ําไดอยางถูกตอง
4) ทําแผนงานติดตามตรวจสอบสมรรถนะความเปนตนน้ําลําธารที่
สมบูรณ
3.4.2.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ตัวดัชนีชี้ผลสัมฤทธิ์การจัดการตนน้ําลําธารที่สําคัญ คือ น้ําที่ประกอบดวย
ปริมาณคุณภาพและเวลาการไหลของน้ําในลําธาร ตลอดจนมาตรการและวิธีก ารปองกันการ
พังทลายของดิน รวมทั้งมาตรการการใชทรัพยากรอื่นๆ ดวย
3.4.2.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ปริมาณน้ําในลําธารมีปริมาณเพียงพอ คุณภาพน้ําดีไมมีการปนเปอน
และมีระยะการไหลสม่ําเสมอ เอื้ออํานวยประโยชนแกชุมชนในการเปนแหลงตนน้ําลําธาร
3.4.3 งานควบคุมการพังทลายของดินในพื้นที่ปาชุมชน
3.4.3.1 ลักษณะงาน
งานควบคุมการพังทลายของดินในพื้นที่ปาชุมชนซึ่งมักจะเกิดขึ้น คือ
พื้นที่ปาเสื่อมโทรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่พัฒนาเปนที่อยูอาศัย และถนน งานจึงมีลักษณะที่ตอง
“เก็บดิ น ให อยู กั บที่ ” เพื่ อ ให “ดิน เก็บน้ํ า ” คือไมใ หดินเคลื่ อ นที่ ไ ปจากที่ เ ดิ ม เพราะถา เกิ ด การ
เคลื่ อนที่ แ ล ว จะทํา ให น้ํ า ไมถูก เก็บไวใ นดิน และดิ น จะแปรสภาพเปน ตะกอน นอกจากทําให
คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมแลวยังไปทับถมพื้นที่ตอนลางทําใหคุณคาของที่บริเวณนั้นเสื่อมสภาพไป
3.4.3.2 วัตถุประสงค
เพื่อควบคุมมิใหดินบริเวณที่ปราศจากพืชปาคลุมดินเคลื่อนที่ลงสูลําน้ํา
และทับถมพื้นที่ตอนลางรวมทั้งควบคุมมิใหความอุดมสมบูรณของดินถูกเคลื่อนยายดวย
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3.4.3.3 กรอบของงาน
กรอบงานการควบคุมการพังทลายของดินในปาชุมชนเปนการปองกัน
การพังทลายของดินในปาชุมชนเฉพาะสวนที่มีการพังทลายของดินและบริเวณที่มีศักยภาพการ
พังทลายของดิน
3.4.3.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) สํา รวจพื้น ที่ ที่เ ปน ที่เ กิด การพังทลายของดิ น หรือมี ศัก ยภาพการ
พังทลายของดิน โดยใชภาพถายทางอากาศ และสํารวจภาคสนาม
2) แบงเขตที่มีการพังทลายของดินและมีศักยภาพการพังทลายของดิน
พรอมจัดลําดับความรุนแรงการเกิดการพังทลายของดิน
3) ศึกษาเปอรเซ็นตพืชคลุมดินทั้งที่เปนที่โลง ที่เสื่อมโทรมและพื้นที่
ปาไมพรอมทั้งทําเครื่องหมายแหลงการเกิดการพังทลายของดินตามลําดับความรุนแรง
4) สรางมาตรการปองกันการพังทลายของดิน เชน กอสรางขั้นบันได
การกอสรางบอดักตะกอนดิน ปลูกพืชแนวระดับ ปลูกปา เปนตน
3.4.3.5 ผลการปฏิบัติงาน
ไดแผนงานและกิจกรรมในการจัดการพื้นที่ปาชุมชนเพื่อปองกันการ
พังทลายของดิน ตลอดจนโครงสราง การกอสรางตางๆ ผลงานที่ปรากฏในพื้นที่ที่จะตองดําเนินการ
3.4.3.6 การนําใช
ไดแผนงานและกิจกรรมการปองกันการพังทลายของดินที่สามารถนําไป
ปฏิบัติไดทั้งการปลูกปาปองกันการพังทลายของดิน และการกอสรางขั้นบันไดบริเวณที่เปนพื้นที่
เกษตรและพื้นที่วางเปลา
3.4.3.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) รูและเขาใจการพังทลายของดินในปาชุมชน ตลอดจนรูภาคทฤษฎี
การปองกันการพังทลายของดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน และการใชมาตรการอนุรักษดินและน้ํา
2) ดําเนินการหรือหาบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ
ศึกษาและกําหนดพื้นที่ที่มีการพังพลายของดิน
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน
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3) ดําเนินการหรือควบคุมการดําเนินการการปลูกปา และการสราง
ขั้นบันได ทางดานการพังทลายของดิน
4) ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการปองกันการพังทลาย
ของดิน
3.4.3.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ตัวดัชนีที่สําคัญ ไดแก ขนาดและที่ตั้งของแหลงเกิดการพังทลายของดิน
รวมทั้งดัชนีพื้นปาปลูกและพื้นที่กอสรางขั้นบันไดเพื่อปองกันการพังทลายของดิน
3.4.3.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ไดแผนปองกันการพังทลายของดินทั้งบริเวณพื้นที่และมาตรการปองกัน
การพังทลายของดิน
3.4.4 งานจัดการปาชุมชนเพื่อการผลิตอาหาร สมุนไพร และของปาอื่นๆ
3.4.4.1 ลักษณะงาน
งานจัด การปา ชุม ชนเพื่อ การผลิต อาหาร สมุน ไพรและของปา อื่น ๆ
เปนงานจัดโครงสรางปาไมใหเอื้อตอการผลิตใบ ดอก ผล ลําตน กิ่ง ราก และเปลือกไม เพื่อเปน
อาหาร สมุนไพร สี เสนใย ไมดอก ฯลฯ ตองจัดโครงสรางปาไมใหเหมาะสม ไมหนาแนนเกินไป
จึงเปนลักษณะงานของการตัดสางขยายระยะ การลิดกิ่ง การปลูกพืชอาหารและสมุนไพรบางชนิด
ใตเรือนยอด โดยตองทําการกําหนดเวลาเก็บเกี่ยวและกอสรางเสนทางเดินใหเหมาะสม
3.4.4.2 วัตถุประสงคของงาน
งานการจัดการปาชุมชนเพื่อการผลิตอาหาร สมุนไพรและของปาอื่นๆ มี
วัตถุประสงคเพื่อการจัดการปาชุมชนเปนแหลงผลิตอาหาร สมุนไพร และของปาอื่นๆ ใหแก
ชุมชนอยางเพียงพอและยั่งยืน
3.4.4.3 กรอบงาน
งานการจัดการปาชุมชนเพื่อการผลิตอาหารสมุนไพรและของปาอื่นๆ
มีกรอบงานสองกรอบ กรอบแรกเปนกรอบงานการจัดการปาไมเพื่อนําผลผลิตของพืชปามาเปน
อาหาร สมุนไพร และของปาอื่นๆ เชน ใบ กิ่ง ดอก ผล ราก ลําตน และเปลือก กรอบที่สอง คือ
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กรอบของการใชพื้นที่ปาเปนแหลงผลิตอาหาร สมุนไพร และของปาอื่นๆ เชน ใชรมเงาของเรือนยอด
ปลูกกาแฟ พืชหัว ไมดอก ฯลฯ
3.4.4.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) สํารวจพันธุไมและสัตวอาหารที่พบในปาชุมชน และจําแนกชนิด
พันธุไมและสัตวอาหารในปาชุมชน
2) แยกชนิดที่เปนอาหาร สมุนไพร และของปาอื่นๆ
3) แจงนับ พืช และสัต วที่ เ ป น อาหาร สมุน ไพรและของป า อื่ น ๆ
แตละชนิ ด
4) ศึก ษาอัต ราการเจริญเติบ โตและอายุข องพืช ปา และสัต วอ าหาร
แตละชนิดที่เปนอาหาร สมุนไพรและของปาอื่นๆ
5) ประเมิน growing stock และใหผลผลิตของพืชและสัตวอาหาร
แตละชนิดที่เปนอาหารสมุนไพร และของปาอื่นๆ
6) ควบคุมความหนาแนนของตนไมและเรือนยอด โดยการตัดสาง
ขยายระยะและการลิดกิ่ง เพื่อทําใหโครงสรางของปาเหมาะสมตอการใหผลผลิตของอาหาร
สมุนไพร สัตวอาหารและของปาอื่นๆ ที่ตองการ
7) ติด ตามตรวจสอบ growing stock และการให ผ ลผลิ ต ของแต ล ะ
ชนิดพืชและสัตวอาหารที่เปนอาหาร สมุนไพร และของปาอื่นๆ
3.4.4.5 ผลการปฏิบัติงาน
ไดผลผลิตอาหาร สมุนไพรและของปาอื่นๆ แกชุมชนอยางเพียงพอและ
ยั่งยืน
3.4.4.6 การนําใช
ผลการศึกษาวิจัยการจัดการปาชุมชนเพื่อผลผลิตอาหาร สมุนไพรและ
ของปาอื่นๆ จะใหความมั่นใจในการมีผลผลิตอาหาร สมุนไพรและของปาอื่นๆ ของปาชุมชนอยางดี
และมีประสิทธิภาพ
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3.4.4.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูดูแลประโยชนพื้นที่ตองเอาใจใสตอการจัดการปาชุมชนเพื่อผลผลิต
อาหาร สมุนไพรและของปาอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองปลูกพืชสมุนไพรเพิ่ม หรือการ
ปลูกพืชอาหารที่ตองการในพื้นที่ปาชุมชนของตนเอง
3.4.4.8 ตัวดัชนีชี้วัดขั้นพื้นฐาน
ความสมบูรณของปาทั้งชนิด ปริมาณ สัดสวนและการกระจายของปาชุมชน
จะเปนตัวดัชนีชี้คุณภาพและศักยภาพของปาชุมชนเปนอยางดี รวมไปถึงผลผลิตอาหาร สมุนไพร
และของปาอื่นๆ ในแตละปดวย
3.4.4.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
การมีผลผลิตพืชอาหาร สมุนไพรและของปาอื่นๆ ของชุมชนที่ไดผลผลิต
จากปาชุมชน จะเปนตัวชี้ผลสัมฤทธิ์ไดดี
3.4.5 งานจัดการปาชุมชนเพื่อการผลิตไมใชสอย
3.4.5.1 ลักษณะงาน
งานจัดการปาชุมชน เพื่อการผลิตไมใชสอย คือ งานจัดการปาไม เพื่อการ
ใหผลผลิตแบบยั่งยืน ตองมีขอมูล growing stock และ annual increment ของพืชที่ใหอาหาร
สมุนไพร และของปาอื่นๆ
3.4.5.2 วัตถุประสงคของงาน
งานจั ด การป า ชุ ม ชนเพื่ อ การผลิ ต ไม ใ ช ส อย มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ า
หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบใชแลวทดแทนได หมายถึงวา เมื่อตัดไมใชสอยแลว
growing stock สามารถใหผลผลิตทดแทนของเกาได
3.4.5.3 กรอบงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อการผลิตไมใชสอยมีกรอบงานที่ปาผลิตไมที่มี
พื้นที่ใหญพอที่จะผลิตไมใชสอยใหแก ชุมชนอยางเพียงพอและยั่งยืน โดยสามารถใหสวนเพิ่มพูน
เทากับหรือมากกวาความตองการไมใชสอยของชุมชน
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3.4.5.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) สํารวจ growing stock ของไมในปาชุมชน พรอมทั้งคํานวณหา
annual increment ของปาดังกลาว
2) ประเมินปริมาตรไมที่จะตัดใชสอยไดแตละปและหาขนาดไมที่
สามารถ ตัดฟนได
3) ทํา stock map หรือแผนที่ที่ใชเชื่อมโยงและขนสงไมที่จะตัดใชสอย
4) ควบคุมการบุกรุกแผวถางปา และไฟปาตอพื้นที่ รวมทั้งการแผวถาง
กอสรางชุมชน และถนนดวย
5) วางแผนตัดฟน ชักลาก รวมกอง และขนสงไมที่จะตัดจากปาไม
6) วางแผนปองกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดจากตัดฟน และชักลากไมอยาง
รัดกุม
3.4.5.5 ผลการปฏิบัติงาน
ไดแผนงานการทําไมจากปาชุมชนแตละปรวมทั้งมาตรฐานการปองกัน
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมของพื้นที่อยางเครงครัด
3.4.5.6 การนําใช
ผลการศึกษาวิจัยการจัดการปาชุมชนเพื่อผลผลิตไมใชสอย จะใหความ
มั่นใจ ในการมีไมใชสอยของชุมชนอยางดีและมีประสิทธิภาพ
3.4.5.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูดูแลประโยชนพื้นที่ตองเอาใจใสตอการจัดการปาชุมชนเพื่อการผลิต
ไมใชสอยอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองสรางมาตรการปกปองปาชุมชนมิใหมีการตัดฟนและ
บุกรุกทําลายปาไมดวย
3.4.5.8 ตัวดัชนีชี้วัดขั้นพัฒนา
ความสมบูรณของปาทั้งชนิด ปริมาณ สัดสวนและการกระจาย ของ
ปาชุมชน จะเปนตัวดัชนีชี้คุณภาพและศักยภาพของปาชุมชนเปนอยางดี รวมไปถึงผลผลิตไม
ใชสอยแตละปดวย
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน
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3.4.5.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ชุมชนมีไมใชสอยที่ผลิตไดจากปาชุมชน โดยไมขาดแคลน ซึ่งจะเปน
ตัวชี้ผลสัมฤทธิ์ไดดี
3.4.6 งานจัดการปาชุมชนเพื่อการอนุรักษสัตวปา
3.4.6.1 ลักษณะงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อการอนุรักษสัตวปา เปนงานที่มีลักษณะของการ
อนุรักษ ป าไม และ/หรื ออนุ รัก ษสัตวปา ซึ่ง ใกลเ คีย งกับงานอนุรัก ษปา ไม และสัมพัน ธ กับงาน
อนุรักษสิ่งแวดลอม
3.4.6.2 วัตถุประสงคของงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อการอนุรักษสัตวปามีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษ
ปา ใหเปนที่อยูอาศัย แหลงอาหาร ที่ปลอดภัย และการสืบพันธุของสัตวใหมีในปาอยางยั่งยืน
3.4.6.3 กรอบงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อการอนุรักษสัตวปา มีกรอบงานที่ตองกําหนดให
สัตวปาอยูอยางยั่งยืนตองกําหนดพื้นที่ใหครอบคลุมความกวางหรือขนาดพื้นที่อยูอาศัยหรือ home
range รวมถึงแหลงอาหาร แหลงผสมพันธุ และแหลงที่หลบภัย ที่สําคัญก็คือตองเปนกรอบพื้นที่
ผืนเดียว ตองไมแยกยอย (factorization)
3.4.6.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) สํารวจสัตวปา โดยจําแนกเปนปริมาณที่สมบูรณ สัตวปาหายาก
สัตวปาที่ถูกคุกคาม และสัตวปาที่กําลังสูญพันธุ
2) ประเมินโครงสรางของสัตวปาทางคุณคานิเวศวิทยา ไดแก ชนิด
ปริมาณ สัดสวน และการกระจายของแตละชนิด พรอมกันนี้ใหประเมินบทบาทหนาที่ของระบบ
นิเวศสัตวปา
3) สํารวจแจงนับปาไม เพื่อวิเคราะหหาปริมาณและปริมาตรตนไม
จํานวนไมหนุมและกลาไม รวมทั้งสัดสวนระหวางตนไมตอไมหนุมและตอกลาไมของไมแตละ
ชนิด และทั้งระบบนิเวศ
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4) หาพันธุไมที่ใหเปนแหลงที่อยูอาศัย/หลับนอน ปกปองภัย อาหาร
และแหลงสืบพันธุ รวมถึงโปงหรือแหลงเกลือแรของสัตวปาดวย
5) หาปญหาและเหตุของปญหาทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เพื่อ
สรางมาตรการปองกัน แกไข และสรางแผนงานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนแหลงที่อยูของสัตวปา
6) สรางระบบติดตามตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ
3.4.6.5 ผลการปฏิบัติงาน
วิธีการศึกษาการจัดการปาชุมชนเพื่อสัตวปา จะไดมาตรการและแผนงาน
การจัดการปาไมและสัตวปา ของปาชุมชนใหมีอยางยั่งยืน รวมทั้งใหแผนติดตามตรวจสอบดวย
3.4.6.6 การนําไปใช
มาตรการและแผนงานการจัดการปาชุมชนเพื่ออนุรักษสัตวปา สามารถ
นําไปใชในทางปฏิบัติตอการจัดการปาชุมชนเพื่ออุรักษสัตวปา อีกทั้งในแนวทางในการจัดการ
ปาชุมชนเพื่อเปนแหลงที่อยูของสัตวปาตอการศึกษาวิจัย การทองเที่ยว และอาจเปนแหลงอาหาร
ของชุมชนก็ได
3.4.6.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ตองเขาใจสัตวปา นิเวศวิทยาสัตวปา และการจัดการสัตวปา รวมทัง้
ความสัมพันธระหวางปาไมกับสัตวปาอยางลุมลึก
2) สรางมาตรการและแผนงานดวยตนเอง หรือหาผูมีประสบการณ
ชวยดําเนินการแทนไดอยางดี
3) ตองเขาใจการจัดการปาไม เพื่อการอนุรักษสัตวปาทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหปาไมสมบูรณที่มีพืชอาหารสัตว ที่หลับนอน ที่อยูอาศัย
หลบภัย ฯลฯ
3.4.6.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ตัวดัชนีชี้วัดนอกจากมาตรการและแผนงานการจัดการปาชุมชนเพื่อสัตว
ปาแลว ยังมีความอุดมสมบูรณของปาไมและสัตวปาดวย
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3.4.6.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ผลสัมฤทธิ์ของงานจัดการปาชุมชนเพื่อสัตวปา คือการมีปาไมของชุมชน
ที่อุดมสมบูรณดวยพืชปาไมทั้งเปนที่หลับนอน ปองกันภัย/หลบภัย ที่ผสมพันธุ แหลงอาหาร ฯลฯ
ของสัตวปา
3.4.7 งานปาชุมชนเพื่อปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย
3.4.7.1 ลักษณะงาน
งานปาชุมชนเพื่อปองกันพื้นที่เสี่ยงภัยเปนงานที่มีลักษณะ การคุมครอง
พื้นที่ ที่คาดวาจะเกิดภัยพิบัติไดสูง โดยการอนุรักษพื้นที่มิใหถูกรบกวน อาจเปนงานพัฒนาปาไม
ตอพื้นที่เสื่อมโทรม และคาดวาจะเกิดภัยพิบัติ ตองทําการฟนฟู พัฒนาใหเปนปาไมเหมือนเดิม
แลวสงวนไวใหคงสภาพเชนนั้นตลอดเวลา
3.4.7.2 วัตถุประสงคของงาน
งานปาชุมชนเพื่อการปองกันพื้นที่เสี่ย งภัย ต องการคุมครองให พื้น ที่
ปลอดภัยจากการพังทลายของดิน แผนดินทรุด และแผนดินถลม ปกคลุมดวยพื้นที่ปาไม ควรตอง
ฟนฟูหรือพัฒนาปาปกคลุมใหมีประสิทธิภาพตอไป
3.4.7.3 กรอบงาน
งานปาชุมชนเพื่อการปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย มีกรอบงานเฉพาะพื้นที่เสี่ยง
ภัย และบริเวณลอมรอบ รวมทั้งอนุรักษปาไมตอพื้นที่ดังกลาวดวย
3.4.7.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาสถานภาพนิเวศวิทยาปาไม และการใชที่ดินของพื้นที่เกี่ยวของ
ทั้งในและรอบๆ พื้นที่ชุมชน
2) ทําการสํารวจและวงเขตพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจมีภัยพิบัติตอชุมชน
3) ศึกษาพื้นที่และกลไกการเกิดการพังทลายของดิน แผนดินทรุด และ
แผนดินถลมของพื้นที่ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยตอชุมชน พรอมทั้งใหลําดับความรุนแรงและ
โอกาสเกิดปญหาดังกลาวดวย
4) สรางมาตรการและแผนงานการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยโดยการปลูก
ปา หรือปองกันการรบกวนปาธรรมชาติเอาไวใหคงเดิม
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5) ดําเนินการฟนฟู พัฒนา สงวน หรือรักษา/ซอมแซมพื้นที่เสี่ยงภัยตอ
การเกิดการพังทลายของดิน แผนดินทรุด แผนดินถลม หรือโคลนถลม กรณีที่ไมสามารถปลูกปาได
ตองสรางสิ่งปองกันภัยพิบัติจากการพังทลายของดิน แผนดินทรุดหรือแผนดินถลม
6) ติด ตามตรวจสอบประสิทธิภ าพของมาตรการและแผนงานการ
จัดการ ปาชุมชนเพื่อการปองกันการเสี่ยงภัย
3.4.7.5 ผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาของงานปาชุมชนเพื่อปองกันพื้นที่เสี่ยงภัยนอกจากจะให
มาตรการและแผนงานการจัดการแลว ยังใหความคุมครองแกพื้นที่เสี่ยงภัยจากการพังทลายของดิน
แผนดินถลม และโคลนถลม ดวย
3.4.7.6 การนําใช
มาตรการและแผนงานการจัดการปาชุมชนเพื่อปองกันพื้นที่เสี่ยงภัยตอง
เปนตัวชี้แนวทางในการใหมีปาไมปกคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยตอการพังทลายของดิน โคลนถลม แผนดิน
ทรุด และแผนดินถลม อยางถาวรตลอดไป
3.4.7.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ตองสามารถสรางหรือหาผูสรางมาตรการและแผนงานจัดการปา
ชุมชนเพื่อปองกันพื้นที่เสี่ยงภัยไดเปนอยางดี
2) ติดตามตรวจสอบการบุกรุกปาชุมชนที่ปกปองพื้นที่เสี่ยงภัยอยาง
เอาใจใส
3) เปนผูปกปองชุมชนจากภัยพิบัติการพังทลายของดิน โคลนถลม
แผนดินทรุดและแผนดินถลมดวยการรักษาปาชุมชน
3.4.7.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ตัวดัชนีมาจากมาตรการและแผนงานการจัดการปาชุมชนเพื่อการปองกัน
พื้นที่เสี่ยงภัยแลว ยังเปนพื้นที่ปาปกคลุมหรือสิ่งปองกันที่สรางขึ้นตอพื้นที่เสี่ยงภัยดวย
3.4.7.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ผลสัมฤทธิ์จะไดพื้นที่เสี่ยงภัยที่ปกคลุมดวยปาไมและ/หรือสิ่งปองกันภัย
พิบัติตอพื้นที่เสี่ยงภัยตางๆ
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3.4.8 งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนแหลงพันธุกรรม
3.4.8.1 ลักษณะงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนแหลงพันธุกรรมมีลักษณะเปนงานอนุรักษ
ปาไมที่เนนการอนุรักษพันธุกรรมพืชและสัตว แตมีมาตรการใหมีการศึกษาและพัฒนาพันธุกรรม
ใหคงอยู/หรือสามารถถายทอดพันธุกรรมไปยังที่ตางๆ ได
3.4.8.2 วัตถุประสงคของงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนแหลงพันธุกรรมมีวัตถุประสงคที่จะอนุรักษ
พันธุกรรมของพืชและสัตวที่กําลังจะสูญพันธุ ถูกคุกคาม ชนิ ดพันธุที่หายาก และชนิดพันธุ ที่
ตองการเก็บรวบรวมไว
3.4.8.3 กรอบงาน
งานจัด การป า ชุม ชนเพื่อ เป น แหลง พั น ธุ ก รรมมี ก รอบงานสองกรอบ
กรอบงานแรกคือ พื้นที่ใชในการอนุรักษพันธุกรรมตองมีขนาดที่เหมาะสมที่เอื้อตอการสืบพันธุ
ตามธรรมชาติได กรอบงานที่สอง คือ พื้นที่อนุรักษนี้ตองมีพืชและสัตวที่ไดรวบรวมไวหรือมีตาม
ธรรมชาติแลว กําลังสูญพันธุ หายาก ถูกคุกคามและพืชบางชนิดที่ควรรักษาพันธุกรรมไว
3.4.8.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) หาพื้นที่ที่จะอนุรักษพันธุกรรม ปกติจะเลือกปาธรรมชาติที่มีพันธุ
พืชและพันธุสัตวที่สมบูรณ มีขนาดที่พืชและสัตวสามารถสืบพันธุดวยตัวเอง
2) สํารวจพันธุพืชและพันธุสัตวที่สมบูรณ ที่สูญพันธุแลว และกําลัง
จะสูญพันธุ รวมทั้งพืชและสัตวที่หายาก และพืชและสัตวจากแหลงอื่นๆ
3) สรางมาตรการและแผนงานในการจัดการพืชและสัตวที่ตองการ
อนุรักษพันธุกรรม โดยตองกําหนดจุด/สถานที่ เวลาปฏิบัติงาน งบประมาณและผูรับผิดชอบ
4) ปลูกพืชและปลอยสัตว ณ ที่ที่กําหนดไว อาจเปนการนําพืชและ
สัตวกําลังสูญพันธุ พืชและสัตวที่หายาก พืชและสัตวที่ถูกคุกคามและพืชและสัตวที่ตองการนํามา
อนุรักษ
5) ดูแลรักษา ซอมแซมและอื่นๆ เพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณของพืช
และสัตวที่ตองการอนุรักษพันธุกรรม
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3.4.8.5 ผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษางานจัดการปาชุมชนเพื่อการอนุรักษพันธุพืชและสัตว จะได
มาตรการและแผนงานการจัดการชนิดพันธุพืชและสัตวที่ตองการอนุรักษพันธุกรรม ยิ่งไปกวานี้
จะไดพื้นที่ปาอนุรักษพันธุกรรมพืชและสัตวที่สมบูรณ
3.4.8.6 การนําใช
ผลการศึ ก ษาจะได พื้ น ที่ ป า ชุ ม ชนเพื่ อ การอนุ รั ก ษ พั น ธุ พื ช และสั ต ว
สามารถนําไปใชเพื่อการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยน บริจาค หรือการซื้อขายไดไมอยางใดก็อยางหนึ่ง
3.4.8.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ตองทําความเขาใจการอนุรักษพันธุพืชและสัตวเปนอยางดี รวมทั้ง
การอนุรักษพื้นที่ปาเพื่อการนี้ดวย
2) หาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อการจัดการและอนุรักษพันธุกรรมพืชและ
สัตว แลวทําการวิเคราะหหาชนิด ปริมาณสัดสวนและการกระจายของพืชและสัตวแตละชนิด
รวมทั้งการวางรูปแบบและกําหนดเขตของพืชและสัตวดวย
3) สรางมาตรการ และวางแผนงานการจัดการพื้นที่อนุรักษพันธุกรรม
พืชและสัตว อาจใชผูมีประสบการณชวยดําเนินการใหได
4) ดําเนินการตามมาตรการและแผนงาน อีกทั้งตองติดตามตรวจสอบ
อยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาวิจัย การบริจาค การแลกเปลี่ยนและการซื้อขายพืชและ
สัตวที่หายาก และชนิดที่กําลังสูญพันธุ
3.4.8.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ตัวดัชนีความสําเร็จของงานระดับแรก คือ มาตรการและแผนงานการ
จัดการพื้นที่ปาเพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชและสัตว และระดับที่สองคือ พื้นที่อนุรักษพันธุพืชและ
สัตวที่สมบูรณ
3.4.8.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานการจั ด การพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช และสั ต ว
พรอมมาตรการการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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3.4.9 งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชน
3.4.9.1 ลักษณะงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชน มีลักษณะงานเหมือนสรางสิ่ง
กันชนภัยใหพืชหรือสิ่งรบกวนจากภายนอกสูชุมชน อาจเปนการใชปาธรรมชาติเดิมหรือสรางปา
ลอมรอบก็ได แตพืชที่ลอมรอบที่ตองเอื้อประโยชนตอชุมชนอยางเพียงพอ
3.4.9.2 วัตถุประสงคของงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชนมีวัตถุประสงค เพื่อสรางเกราะ
กําบังการบุกรุกปาอนุรักษที่ปาชุมชนอยูลอมรอบ และปาชุมชนสามารถเอื้อประโยชนตอชุมชนทั้ง
ไมใชสอย อาหาร ฯลฯ
3.4.9.3 กรอบงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชนมีกรอบงานที่สําคัญที่สุดคือ การมี
พื้นที่ปาไมรอบๆ ชุมชนหรือการสรางปาชุมชนใหลอมชุมชน มีขนาดพื้นที่ที่สามารถใหประโยชน
ตอชุมชนอยางพอเพียง ปกติมีขนาดความกวางประมาณ 5 กิโลเมตร สําหรับชุมชนใหญ ถาชุมชน
เล็กกวานี้ก็กําหนดใหความกวางลดลง
3.4.9.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) สํา รวจพื้น ที่ที่ จ ะกํ า หนดเป น ป า ชุ ม ชน ถ า เป น ปา ธรรมชาติ ต อ ง
ศึกษานิเวศวิทยาปาชุมชนนั้น ๆ ดวย พรอมทั้งหาผลิตผลจากปาดวย
2) หาขนาดและความหนาแนนประชากร ตลอดจนความตองการของ
ชุมชนจากปาชุมชนโดยใชผลิตผลจากปาเปนฐาน
3) สํารวจการใชที่ดินของเขตกันชนและรายละเอียดในแผนที่ แลว
สรางมาตรการและแผนงานจัดการพื้นที่เสื่อมโทรม และที่รกรางวางเปลาใหเปนปาที่สมบูรณ
เชนเดียวกับปาธรรมชาติเดิม
4) ปลูกปาและสรางมาตรการอนุรักษดินและน้ําใหเขตกันชนมีความ
อุดมสมบูรณ
5) ดูแลและปกปองปาชุมชนใหทําหนาที่เปนเขตกันชนภัยพิบัติตางๆ
ตอชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
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3.4.9.5 ผลการปฏิบัติงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชน จะไดมาตรการและแผนงานการ
จัดการปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชน ตลอดจนปาชุมชนที่ทําหนาที่พื้นที่เขตกันชนที่สมบูรณ
3.4.9.6 การนําใช
ผลการศึ ก ษางานจั ด การป า ชุ ม ชนเพื่ อ เป น เขตกั น ชนให ป า กั น ชนที่
สมบูรณ นอกจากปองกันภัยพิบัติใหกับชุมชนแลว ยังใหผลผลิตจากปาทั้งผลิตผลโดยตรงและโดย
ทางออมอีกดวย
3.4.9.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ตองมีความรูและความเขาใจปาชุมชนเพื่อชุมชน
2) ตองสามารถกําหนดเขตปากันชนได
3) ตองสามารถสรางผลิตผลของปาชุมชนได
4) ตองจัดการปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชนได
3.4.9.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ตัวดัชนีสําคัญ คือ พื้นที่ปาชุมชนรอบๆ พื้นที่เมืองหรือชุมชน เปรียบเสมือน
เปนเกราะลอมรอบชุมชน รวมทั้งการลดลงของปริมาณการบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษที่ปาชุมชน
ทําหนาที่เปนเขตกันชนอยู
3.4.9.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ปาเขตกันชนที่เปนปาชุมชนจะเปนตัวดัชนีชี้ผลสัมฤทธิ์ของงานจัดการ
ปาชุมชนเพื่อเปนเขตกันชนที่สมบูรณ พรอมมาตรการและแผนงานการจัดการดวย
3.4.10 งานสรางปาชุมชนเพื่อสรางภูมิทัศน
3.4.10.1 ลักษณะงาน
งานสรางปาชุมชนเพื่อสรางภูมิทัศน มีลักษณะงานแบบสรางธรรมชาติ
ใหบ ดบัง มลพิษ ทางสายตาของชุม ชน ทําใหภ าพของชุม ชนกลมกลืน ทั้งศิล ปะและสี อาจใช
ปาธรรมชาติหรือตกแตงจากปาธรรมชาติ หรืออาจสรางขึ้นก็ได
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน
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3.4.10.2 วัตถุประสงคของงาน
งานสรางปาชุมชนเพื่ อสรางภูมิทัศน มี วัตถุประสงคเพื่อปรับสภาพ
มลพิษทางสายตาของชุมชนดวยการปลูกปาหรือปรับเปลี่ยนปาธรรมชาติใหกลมกลืนกับชุมชน
เทากับเปนการลดมลพิษทางสายตา
3.4.10.3 กรอบงาน
การเสริมสรางปาชุมชนหรือการปรับเปลี่ยนปาธรรมชาติใหเกิดความ
กลมกลืนทั้งรูปทรงและสี
3.4.10.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) สํารวจมลพิษทางสายตาของระบบชุมชน พรอมเหตุของการเกิด
มลพิษทางสายตา ซึ่งอาจเปนทั้งรูปทรงและความกลมกลืนของสี และตองสรางภาพเชิงซอนที่เต็ม
รูปแบบแลวก็วิเคราะหหามลพิษทางสายตา
2) สเกตภาพของจุด / พื้นที่ที่เกิดปญหามลพิษทางสายตา พรอมทั้ง
ตรวจสอบสถานภาพมลพิษทางสายตาเพื่อหาเหตุของปญหาไดอยางถูกตอง
3) เสริม เติมและแตงภาพสเกตดวยตนไมที่รูปทรงและสี ณ จุดหรือ
พื้นที่ที่เกิดปญหาแลวทดสอบและ / หรือเปลี่ยนรูปทรงรวมถึงสีดวย จนเปนที่พอใจจึงกําหนด
ลักษณะตนไมที่จะปลูก
4) ปลูกตนไม หรือตกแตงตนไมในปาธรรมชาติจนสรางความกลมกลืน
5) ดูแลรักษาใหตนไมที่ตกแตงใหมีศักยภาพการแกไขปญหามลพิษ
ทางสายตาแบบยั่งยืน
3.4.10.5 ผลการปฏิบัติงาน
งานสรางปาชุมชนเพื่อสรางภูมิทัศน จะใหผลการศึกษาเปนภาพสเกต
บริ เ วณที่ เ กิ ด มลพิ ษ ทั้ ง ทางรู ป ทรงและความกลมกลื น ของสี อี ก ทั้ ง จะได รั บ ป า ชุ ม ชนที่ มี
ความสามารถในการกําจัดมลพิษทางสายตาดวย
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3.4.10.6 การนําใช
งานสรางปาชุมชนเพื่อสรางภูมิทัศน คือ ภาพสเกตและบริเวณพื้นที่ที่
แสดงวามีมลพิษทางสายตาเกิดขึ้น สามารถนําไปใชเพื่อกิจการอื่นๆ ทางสิ่งแวดลอม เชน แหลงไม
ใชสอย ที่อยูอาศัยของสัตวปา การทองเที่ยว แหลงอาหาร ฯลฯ
3.4.10.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ตองทําความเขาใจมลพิษทางสายตาและภูมิทัศน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความกลมกลืนของรูปทรงและสีของสรรพสิ่งที่อยูรวมกัน
2) มีความสามารถสเกตภาพที่แสดงทั้งรูปทรงและสีของจุดหรือพื้นที่
ที่พบวาเกิดมลพิษทางสายตา และการสรางภาพเชิงซอนเพื่อหาการตัดสินใจของรูปทรงและสี เพื่อ
วิเคราะหหามลพิษทางสายตาไดอยางถูกตอง
3) ตองมีความสามารถในการนํ าศิลปะและรูปทรงของตนไมที่จ ะ
ปลูกแกไขปญหามลพิษทางสายตา โดยอาจใชรูปทรงตนไม รูปทรงเรือนยอด ใบ ดอกและสีของ
ดอก ผลและกิ่งกาน ในการเสริมเติมแตงรูปทรงและสีที่ขาดหายไป
4) ดูแลรักษาตนไมที่ใชตกแตงแกไขปญหามลพิษทางสายตาใหมี
ศักยภาพ อยางยั่งยืน
3.4.10.8 ตัวดัชนีชี้วัด
มุงอธิบายปรากฏการณความสัมพันธระหวางองคประกอบของชุมชน
กับของปาในคาทางสุนทรียภาพ ตอไปนี้
1) ทิศทาง แนวทางการวิเคราะหจะพิจารณาจากรูปลักษณะของเสน
ซึ่งจะสามารถสะทอนบทบาทไดมากนอยเพียงใด
2) ขนาด แนวทางการวิเคราะหจะพิจารณา ขนาดที่เหมือนกันและ
ตางกันจากบทบาทที่สะทอนใหปรากฏทางสุนทรียภาพ
3) สัดสวน แนวทางการวิเคราะหมุงพิจารณาเปรียบเทียบกับประโยชน
การใชสอยดานการลดหลั่นและ/หรือการเชื่อมโยงกัน
4) พื้นผิว แนวทางการวิเคราะหมุงพิจารณาเปรียบเทียบความหยาบละเอียดที่ปรากฏของผิวเปลือกนอก
บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน
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5) รูปราง แนวทางการวิเคราะหมุงพิจารณาเปรียบเทียบภาพที่ปรากฏ
ดวยรูปลักษณ 2 มิติ (กวางและสูง)
6) รู ป ทรง แนวทางการวิ เ คราะห มุ ง พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บภาพที่
ปรากฏดวยรูปลักษณ 3 มิติ (กวาง สูงและลึก)
7) สี แนวทางการวิเคราะหมุงพิจารณาความโดดเดนและการกระจาย
ของสีที่ปรากฏ
8) แสงและเงา แนวทางการวิเคราะหมุงพิจารณาระยะหางของสรรพ
สิ่งวามีการบดบังซึ่งกันและกันหรือไม
3.4.10.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ผลการดําเนินงานจะใหผลสั มฤทธิ์เ ป นสภาพปาชุ มชนที่เ สริ มสร าง
ความกลมกลืนของรูปทรงและสีของชุมชนกับตนไม
3.4.11 งานจัดการปาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
3.4.11.1 ลักษณะงาน
งานจัด การปาชุมชนเพื่อการทองเที่ ย ว มี ลัก ษณะงานการตกแตงปา
ชุมชน เพื่อใหปาชุมชนดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว ดวยการปรับเปลี่ยนโครงสรางปาใหมี
พันธุไมและ/หรือสัตวปาใหมีบทบาทหนาที่เพื่อการทองเที่ยว
3.4.11.2 วัตถุประสงคของงาน
วั ต ถุ ป ระสงค ข องงานเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น ตกแต ง และรั ก ษา/ซ อ มแซม
ตลอดจนพัฒนาฟนฟูปาชุมชนใหดึงดูด และเหมาะสมตอการเปนแหลงทองเที่ยว
3.4.11.3 กรอบงาน
งานจัดการปาชุมชนเพื่อการทองเที่ยวมีกรอบงานออกแบบพื้นที่ตกแตง
ปรับเปลี่ยน ฟนฟู พัฒนาและ/หรือรักษา/ซอมแซมพื้นที่ใหเหมาะสมตอการเปนแหลงทองเที่ยว
3.4.11.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) หาพื้นที่เพื่อสรางปาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว รวมทั้งกิจการอื่นๆ
ควบคูกันไปใหมีขนาดเหมาะสมตอการจัดการแบบเขมขน
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2) ออกแบบพื้นที่ และแบงเขตพื้นที่ใหเหมาะตอการทองเที่ยวเปน
หลักสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งการออกแบบพื้นที่แตละเขตใหมีจุดสนใจของความหลากหลายชนิด
พันธุพืช สีของดอกไม ความหลากชนิดของสัตว เชน นก เปนตน
3) พัฒนาและฟนฟูพื้นที่โดยการตกแตงปรับเปลี่ยนและเสริมสรางใน
พื้นที่แตละพื้นที่ที่ไดออกแบบไวเรียบรอยแลว
4) ดูแลและเอาใจใสใหสภาพพื้นที่เหมาะสมตอการทองเที่ยวทุกๆ
ฤดูกาล
3.4.11.5 ผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาจะใหรูปแบบพื้นที่ที่ไดออกแบบเอาไวในแตละเขตของ
พื้นที่ และพื้นที่ที่ไดออกแบบและไดปรับเปลี่ยนและตกแตงแลว
3.4.11.6 การนําใช
ป า ชุ ม ชนที่ ไ ด อ อกแบบและปรั บ เปลี่ ย น/ตกแต ง ไวแ ล ว สํ า หรับ การ
ทองเที่ยว เปนแบบที่สามารถนําไปใชไดทุกๆ โอกาสและทุกพื้นที่ที่ปาชุมชนนั้นๆ ตองการ อีกทั้ง
ไดพื้นที่ ปาชุมชนเพื่อการทองเที่ยวที่เปนตนแบบตอไป
3.4.11.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) ตองเขาใจการออกแบบและการตกแตงพื้นที่ปาเพื่อการทองเที่ยว
หรือมีความสามารถหา/จางผูมีความสามารถและมีประสบการณชวยดําเนินการ
2) มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาปาชุมชนแหลงทองเที่ยว
3) ตองมีความรับผิดชอบตอแหลงทองเที่ยว ซึ่งเปนปาชุมชน พรอมทั้ง
มีการติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงตลาดการทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวดวย
3.4.11.8 ตัวดัชนีชี้วัด
แบบแปลนของพื้นที่ทองเที่ยวและพื้นที่ ทองเที่ยวที่ สามารถรองรับ
นักทองเที่ยวไดตลอดเวลา
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3.4.11.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ผลสัมฤทธิ์ของงานจัดการปาชุมชนเพื่อการทองเที่ยวและแบบแปลน
การทองเที่ยวของพื้นที่ปาชุมชน
3.4.12 การควบคุมไฟปาในพื้นที่ปาชุมชน
3.4.12.1 ลักษณะงาน
ไฟปา เปนตัวการสําคัญในการทําใหระบบนิเวศเสียสมดุลไป เนื่องจาก
ผลของการเกิดไฟปาในพื้นที่ปาชุมชนสงผลโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตในปาชุมชน เกิดความเสียหายทั้ง
ทางดานทรัพยากรเนื่องจากไฟปาทําใหสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวตาย หรือชะงักการเจริญเติบโต
รวมทั้งเกิดมลพิษสงผลเสียดานสุขภาพแกชุมชน เชน ควัน ฝุนละออง เปนตน แตไฟปาที่เกิดขึ้น
หากไดรับการควบคุมและการจัดการที่ดีสามารถเพิ่มผลผลิตดานพืชอาหารได อีกทั้งพืชบางชนิด
ตองการไฟปาเพื่อการงอกของเมล็ดในการสืบพันธุ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดการของปาชุมชนนั้นๆ
3.4.12.2 วัตถุประสงคของงาน
เพื่อเฝาระวัง ดูแล พื้นที่ปาชุมชนใหปราศจากไฟปา โดยการจัดการ
อยางถูกตองตามหลักวิชาการและไดรับความรวมมือจากชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.4.12.3 กรอบงาน
งานจัดการและควบคุมไฟปาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ปาชุมชนและบริเวณ
ใกลเคียงเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับปาชุมชน รวมทั้งชีวิตและทรัพยสินของคนใน
ทองถิ่น
3.4.12.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาสถานภาพนิเวศวิทยาปาไม และการใชที่ดินของพื้นที่เกี่ยวของ
รอบปาชุมชน ทั้งนี้สาเหตุการเกิดไฟปาสวนใหญเกิดจากการเตรียมพื้นที่เพื่อทําการเกษตรของชุมชน
รวมทั้งการเก็บหาของปาและการลาสัตวที่พบในพื้นที่ปาชุมชน
2) ทําการสํารวจและวางแนวเขตพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปา
3) จัดทําแนวกันไฟตามแนวเขตขางตนในขอ 2 ในชวงตนฤดูแลงที่
โอกาสเกิดไฟปาสูง
70

บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4) จัดเตรียมอุปกรณชุดดับไฟปาและเจาหนาที่ประจําชุมชน รวมทั้ง
การประสานงานขอความรวมมือใหชุมชนชวยกันปองกันและแจงเหตุหากพบเห็นการเกิดไฟปาที่
ไมสามารถควบคุมดวยตัวเองได
3.4.12.5 ผลการปฏิบัติงาน
ไดแนวกันไฟที่ครอบคลุมพื้นที่ปาชุมชน รวมทั้งแผนงานและมาตรการ
ในการประชาสัมพันธดานไฟปาใหแกชุมชน
3.4.12.6 การนําไปใช
ปาชุมชนที่ไดดําเนินการตามแผนงานและมาตรการการปองกันและ
ควบคุมไฟปาจะรักษาความสมบูรณของระบบนิเวศปาไมใหสามารถเอื้อประโยชนไดตลอดไป
3.4.12.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) จัดทําแนวกันไฟรอบพื้นที่ปาชุมชน รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ
และเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดับไฟปาในปาชุมชน
2) ดําเนินงานดานแผนงานการประชาสัมพันธใหความรูและขอความ
รวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาในพื้นที่ปาชุมชน
3.4.12.8 ตัวดัชนีชี้วัด
จํานวน(ครั้ง) ของไฟปาที่เกิดในพื้นที่ปาชุมชน พื้นที่ปาชุมชนที่ถูกไฟปา
ทําลาย รวมทั้งการประเมิน และติดตามผลตามแผนงานการประชาสัมพันธใหความรูและขอความ
รวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาในพื้นที่ปาชุมชน
3.4.12.9 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดทาย
ความสมบูรณของระบบนิเวศปาชุมชนที่เกิดจากการที่สามารถปองกัน
และควบคุมไฟปาได เพื่อใหชุมชนสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน
3.4.13 งานการมีสวนรวมในการพัฒนาปาชุมชนของทองถิ่น
3.4.13.1 ลักษณะงาน
เป น งานพั ฒ นาป า ชุ ม ชนที่ต อ งให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
ชุมชนมีสวนรวมในการเขารวมประชุม เขารวมอบรม รวมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และเปน
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งานที่สรางความตระหนักในการพัฒนาปาชุมชนรวมกัน จัดทําการพัฒนาใหออกมาเปนรูปธรรม
ทั้งนี้อาจมองในภาพของแผนการพัฒนาปาชุมชนที่ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรวม
ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผนนั้น
3.4.13.2 วัตถุประสงค
เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาปาชุมชนของทองถิ่น และการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาปาชุมชน
3.4.13.3 ลักษณะงาน
เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือของคนในชุมชนกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการมีสวนรวมในการพัฒนาปาชุมชน
3.4.13.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1) จัดทําขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ประชุมกับชุมชนเพื่อใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถรวมกันวางแผนไดงายขึ้น
2) จัดประชุมเพื่อรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3) นําขอมูลที่ไดจากการประชุมจัดทําเปนแผนการพัฒนาปาชุมชน
และประกาศชี้แจงใหชุมชนทราบเพื่อปฏิบัติตามโดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูติดตาม
ตรวจสอบ
4) จัดโครงการประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ และกิจกรรมสราง
ความตระหนักในการพัฒนาปาชุมชนรวมกัน
3.4.13.5 ผลการปฏิบัติงาน
แผนงานและมาตรการในการพัฒนาปาชุมชนที่เกิดจากการมีสวนรวม
ของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรางการมีสวนรวมและ
สรางความตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรในปาชุมชน
3.4.13.6 การนําไปใช
ชุ ม ชนต อ งปฏิ บั ติ ต ามแผนงานและมาตรการที่ ไ ด ทํ า ร ว มกั น อย า ง
เครงครัด
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3.4.13.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูประสานงานและจัดการประชุมเพื่อการแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาปาชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เปนการสงเสริมการพัฒนาปาชุมชน
3.4.13.8 ตัวดัชนีชี้วัด
ระดั บ การมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาป า ชุ ม ชน และการปฏิ บั ติ ต าม
แผนงานและมาตรการที่ไดจัดทําขึ้น
3.4.13.9 ผลสัมฤทธิ์
ความยั่งยืนของระบบนิเวศปาชุมชนและคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ไดรบั
ประโยชนจากปาชุมชนการจัดการปาชุมชนที่กลาวมาแลวทั้งสิ้น ลักษณะงานนั้น มีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนในชนบทและพื้นที่หางไกลความเจริญ เนื่องดวย
ชุมชนเหลานั้นอาศัย ปาไมไมวาจะเปนอาหาร ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม พลังงาน การปองกัน
ภัยพิบัติ และเอื้อตอความสะดวกสบาย เหลานี้สัมพันธโดยตรงและโดยออมตองานจัดการปา
ชุมชนเพื่อการอนุรักษปาไม แหลงตนน้ําลําธาร ควบคุมการพังทลายของดิน ผลิตอาหาร ผลิตไมใชสอย
การอนุรักษสัตวปา ปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย เปนแหลงอนุรักษพันธุกรรม เขตกันชน สรางภูมิทัศน
และการทองเที่ยว ซึ่งความจริงแลวงานจัดการปาชุมชนเพื่อสรางภูมิทัศนและการทองเที่ยวทั้ง 2
ลักษณะงานนั้น อาจใชพื้นที่ปาชุมชนเพียงแหงเดียวก็ได โดยจัดการพื้นที่รองรับทั้ง 2 ลักษณะงาน
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบและการดําเนินการจัดการปาชุมชนนั้นๆ ดวย

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

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

ดานการพัฒนา

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

ตัวอยางกิจกรรม

การมีสวนรวม

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

วัตถุประสงคเสริม

การจัดการเชิงบูรณาการ

ดานการอนุรักษ

สถานภาพทรัพยากรปาไม

ตารางที่ 3.2 งานพัฒนาปาชุมชนเชิงบูรณาการ

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน

ดานการฟนฟู

ดานการพัฒนา (ตอ)

สถานภาพทรัพยากรปาไม
วัตถุประสงคเสริม

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

วัตถุประสงคหลัก

การจัดการเชิงบูรณาการ

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

4. ทําทางเดินศึกษา
ธรรมชาติเพื่อการ
ศึกษาวิจัยและการ
ทองเที่ยวในพื้นที่
5. จัดทําแนวกันไฟเพื่อ
ควบคุมไฟปา

ตัวอยางกิจกรรม

การมีสวนรวม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 การพัฒนาปาชุมชน
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