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Abstract 

 This article studied a model development of sustainable forest management with 

community participation at Mae Yom National Park. It aims to study the forest capacity and threats 

of Mae Yom National Park, status, and future development. Also, it attempts to develop a model of 

sustainable forest management with community participation at Mae Yom National Park in Song 

District of Phrae Province. It was a qualitative research. The findings were as follows. First, the forest 

area in Mae Yom National Park had environmental capacity in terms of teak forest and endangered 

wildlife species. Then, it had the economic capacity on tourism sites for recreation. The forest also 

had historical, social, and cultural capacity. However, its threats were illegal logging. Second, Sa-iab 

sub-district local communities took part in various activities of the Mae Yom forest management such 

as the management plan of Mae Yom National Park, area management, visitor management and 

network development for forest management. Third, a model of sustainable forest management 

should focus on a partnership of the public sector, communities, and forest management players. 

Also, a model should integrate Mae Yom forest activities. 
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บทนำ 

ประเทศไทยในอดีตมีปาไมรอยละ 53 ของพื้นที่ประเทศ แตสถานการณปาไมถูกคุกคามอยาง

ตอเนื่องและมีพื้นที่ลดลง สงผลกระทบตอระบบนิเวศปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนแหลง

พึ่งพิงการดำรงชีวิตของชุมชน และเปนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ แนวทางหนึ่งของการ

จัดการปาไมใหมีอยางยั่งยืนและรอดพนจากภัยคุกคามตาง ๆ นั้น องคการศึกษา วิทยาศาสตร และ

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) และสหภาพนานาชาติเพื ่อการอนุรักษธรรมชาติ (IUCN: International Union for 

Conservation of Nature) รวมทั้งรัฐบาลไทยไดประกาศจัดตั้ง “อุทยานแหงชาติ” เปนพื้นที่คุมครอง 

โดยหวังผลใหสภาพธรรมชาติทางชีวภาพและกายภาพไดรับการคุมครองความปลอดภัยในระยะยาว จาก

กิจกรรมของมนุษยและภัยคุกคามตาง ๆ โดยมีหนวยงานภาครัฐเปนผูรับผิดชอบดูแลพื้นที่อุทยาน

แห  งชาต ิ  ( Sueb Nakasathien Foundation, 2015; Office of the National Economic and Social 

Development Council, 2011: 99; Dudley, 2008) 

ปาแมยมไดรับการจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2529 พื้นที่สวนใหญตั้งอยูในอำเภอสอง 

จังหวัดแพร และบางสวนอยู ในอำเภองาว จังหวัดลำปาง สภาพภูมิประเทศเปน ปาผสมผลัดใบ 

ประกอบดวย ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาสนเขา ปาริมน้ำหรือปาระบบนิเวศลุมน้ำ ทั้งนี้ 

อุทยานแหงชาติแมยมมีศักยภาพของพื้นที่ที ่โดดเดนหลายดาน ที่สำคัญ คือ (1) ปาตนน้ำของแมน้ำ

ภาคเหนือและภาคกลาง เนื่องจากอุทยานแหงชาติแมยมมีภูมิศาสตรหลายดอยและเปนเทือกเขาสูง 

จึงเปนตนน้ำสำคัญใหแกแมน้ำและลำหวยสาขาตาง ๆ ไหลลงแมน้ำยมและแมน้ำเจาพระยา (2) ปาสัก

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและผืนใหญของประเทศ โดยที่ปาสักธรรมชาติมีสถานภาพใกลจะหมดไปจาก

ประเทศไทย แตที่อุทยานแหงชาติแมยม ปาสักยังมีอยูอยางหนาแนน สูงใหญ และอุดมสมบูรณ และถือ

เปนตัวแทนปาไมสักของภาคเหนือและประเทศไดอยางดี (3) ถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปาใกลสูญพันธุ ไดแก 

สัตวปาที่มีสถานภาพนาเปนหวง 4 ชนิด คือ นกยูงไทย สุนัขจิ้งจอก กระรอกบินเล็กแกมขาว และแมวปา 

สัตวปาสงวนใกลสูญพันธุตามบัญชีสมุดปกแดงของ IUCN คือ เลียงผา สัตวชนิดใหมของโลก คือ ตุกแก

และจิ้งจกหิน สัตวที่อาจเปนชนิดใหมของโลก คือ ปูน้ำจืด สัตวที่อาจมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ คือ หอย

มุกน้ำจืด นอกจากนี้ ยังพบสัตวและพืชเฉพาะถิ่นภาคเหนืออีกหลายชนิด (4) ระบบนิเวศแมน้ำยม 

อุทยานแหงชาติแมยมไดรับตั้งชื่อเรียกตาม “แมน้ำยม” ซึ่งเปนแมน้ำสายหลักของภาคเหนือที่มีระบบ

นิเวศหลากหลาย เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ำนานาชนิด เปนแหลงน้ำของปาสัก แมน้ำยมยังมีลักษณะ

เฉพาะที่พบไดยากในประเทศไทย นั่นคือ แกงโขดหิน (เชน แกงเสือเตน) ธารน้ำเชี่ยว และคุมน้ำตื้นลึก

ขนาดตาง ๆ เปนระยะทางยาวในอุทยานแหงชาติแมยม โดยที่หนวยงานและกลุมบุคคลตาง ๆ ยอมรับกัน
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วา “ปาสักทอง แมน้ำยม แกงเสือเตน และนกยูงไทย” เปนความงดงามทางธรรมชาติที่โดดเดนของ

อุทยานแหงนี้ (Kanitin Samanmitr et.al., 2012: 22-26; Chulalongkorn University, 1998) 

นอกจากความโดดเดนทางดานชีวภาพและกายภาพแลว อุทยานแหงชาติแมยมยังมีความโดดเดน

ดานบทบาทชุมชนตำบลสะเอียบที่มีตอการอนุรักษปาไมแพกัน โดยทำการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาแม
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ปองกันไฟปาและการจัดทำโครงการอนุรักษสัตวปารวมกับเจาหนาที่อุทยานฯ นอกจากนี้ ยังดำเนินการ

รวบรวมความรูเกี่ยวกับปา โดยใชศักยภาพของปราชญชาวบานเปนผูใหความรู รวมทั้งยังพยายามพัฒนา

และขยายเครือขายการอนุรักษปาแมยมไปสูหนวยงานและกลุมบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Sayan Kham-

neung (ed.), 2006; Sung-kaew, 2013)   

ทั้งนี้ บทบาทการมีสวนรวมของชุมชนตำบลสะเอียบตอการอนุรักษปาในเขตอุทยานแหงชาติแม

ยมมีความสอดคลองอยางใกลเคียงกับแนวทางการจัดการพื้นที่คุมครองของ IUCN แผนแมบทอุทยาน

แหงชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. 2557-2561 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) ซึ่งลวนมีทิศทางสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการปาอยางยั่งยืน รวมทั้งยังตองการ

พัฒนาใหเกิดกลไกการจัดการรวมระหวางชุมชนกับหนวยงานภาครัฐอยางไรก็ดี จากขอมูลเชิง

ปรากฏการณและการทบทวนวรรณกรรม คณะผูวิจัยมีขอสังเกต 3 ประการ กลาวคือ 

ประการแรก แมชุมชนตำบลสะเอียบมีสวนรวมในการจัดการปาแมยมมาอยางยาวนานเกือบ 30 

ป แตกิจกรรมสวนใหญยังจำกัดการมีสวนรวมระหวางสมาชิกหรือภายในชุมชนดวยกันเอง ขณะที่บาง

กิจกรรมเทานั้นที่สะทอนใหเห็นความรวมมือระหวางชุมชนกับอุทยานแหงชาติและเครือขายภายนอกอื่น 

ๆ นอกจากนี้ บางกิจกรรมยังถูกจำกัดพื้นที่ภายในขอบเขตหรือบริเวณใกลเคียงชุมชนเทานั้น ดังนั้น 

ศักยภาพของชุมชนตำบลสะเอียบจึงควรไดรับการสงเสริมใหจัดการปาโดยมีสวนรวมกับอุทยานแหงชาติ

แมยมใหมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานรวมกำหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ลงมือปฏิบัติ และรวมติดตามผลในกิจกรรม

ดานตาง ๆ ของอุทยานฯ อาทิ เชน กระบวนการนโยบายและการวางแผน การกำหนดแนวเขตพื้นที่ และ

การจัดการผูมาเยือนอุทยานฯ เปนตน  ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณการจัดการปาอยางยั่งยืนของ

เกณฑกติกาสากลและนโยบายแหงชาติ  

ประการที่สอง แมอุทยานแหงชาติแมยมไดรับการประกาศเปนพื ้นที ่คุ มครอง โดยมีอุทยาน

แหงชาติแมยมเปนหนวยงานรับผิดชอบดูแลจัดการปาทั้งดานการอนุรักษและการใชประโยชน และมี

ชุมชนตำบลสะเอียบรวมพิทักษรักษาปา แตสถานการณปาในเขตอุทยานแหงชาติแมยมยังคงถูกคุกคาม

ดวยภัยตาง ๆ เชน ขบวนการลักลอบตัดไมทำลายปาหรือ “มอดไม” ซึ่งแอบเขามาลักลอบตัดไมสัก ไม

ประดู และไมแดงขนาดใหญในเขตอุทยานแหงชาติแมยมอยางไมเกรงกลัวกฎหมาย บางครั้งทำใหเกิด

เหตุการณปะทะดวยอาวุธปน เกิดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งฝายมอดไม เจาหนาที่ทหาร อุทยาน

แหงชาติแมยม และชาวบานชุมชนสะเอียบ หรือเหตุการณมอดไมแอบหยอดยาใหตนสักยืนตนตายนับพัน

ตนกอนตัดขนไมเปนทอน ๆ เปนตน นอกจากนี้ อุทยานแหงชาติแมยมยังเผชิญความเสี่ยงตอการสูญเสีย

พื้นที่ปาไมนับหมื่นไรจากโครงการสรางเขื่อนชลประทานของแผนกรมชลประทาน พฤติกรรมไมเหมาะสม

ขาดจิตสำนึกอนุรักษของนกัทองเที่ยว รวมทั้งภัยคุกคามจากนายทุนใหญระดับชาติซึ่งสงเสริมใหชาวบาน
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ปลูกไรขาวโพดบนเนื้อที่ดอยตาง ๆ กอใหเกิดปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาแมยม และมีแนวโนมการรุกคืบ

ทำลายปาแมยมในวงกวางมากขึ้น จนกระทั่งพื้นที่บางสวนกลายเปนภูเขาหัวโลน โดยเฉพาะเขตปา

รอยตอระหวางอุทยานแหงชาติแมยมกับปาสงวนแหงชาติแมยม ซึ่งมีชุมชนอาศัยอยูโดยรอบหลาย

หมูบาน สถานการณปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้ลวนบั่นทอนความยั่งยืนของปาแมยมจึงจำเปนตอการ

แสวงหาแนวทางการจัดการปาแมยมที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน  

ประการสุดทาย งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ สวนใหญเนนศึกษาการมีสวนรวมของกลุมใดกลุมหนึ่งที่

มีตอการจัดการปา เนนศึกษาประเด็นการอนุรักษหรือการใชประโยชนดานใดดานหนึ่ง ขณะที่งานศึกษา

บางสวนเนนประเด็นความขัดแยงระหวางชุมชนกับภาครัฐที่มีตอการจัดการทรัพยากรปาไม มากกวาเปน

การศึกษาวิจัยที่มององครวมของความยั่งยืน ทั้งในแงการอนุรักษการใชประโยชน และบทบาทของชุมชน

ที่มีการจัดการปารวมกับหนวยงานภาครัฐและเครือขายอื่น เพื่อนำไปสูความยั่งยืนของปาไดอยางมั่นคง

และยาวนานมากขึ้น  

ดวยเหตุผลดานศักยภาพของพื้นที่ปาอุทยานแหงชาติแมยม บทบาทการมีสวนรวมของชุมชน

ตำบลสะเอียบ สถานการณภัยคุกคามที่กำลังบั่นทอนปาแมยม และขอสังเกตของคณะผูวิจัย การวิจัยนี้จึง

สนใจศึกษาการพัฒนาตัวแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนตำบลสะเอียบในเขต

อุทยานแหงชาติแมยม โดยเนนมิติการมีสวนรวมหรือการจัดการปารวมกันระหวางชุมชนกับหนวยงาน

ภาครัฐผูรับผิดชอบพื้นที่อุทยานแหงชาติ เพื่อใหเปนตัวแบบที่สามารถตอบสนองตอการจัดการพื้นที่

คุมครองตามแนวทางสากลและนโยบายแหงชาติ สามารถนำไปปรับประยุกตใชในภาคปฏิบัติจริง และ

สามารถขยายผลตอยอดสูการจัดการปาโดยการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่โดยรอบหรือพื้นที่อื่น ๆ เพื่อ

เสริมสรางความยั่งยืนของผืนปาแมยมใหเปนสมบัติสาธารณะของชาติตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพและภัยคุกคามปาในเขตอุทยานแหงชาติแมยม อำเภอสอง จังหวัดแพร 
2. เพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบันการมีสวนรวมของชุมชนที่มีตอการจัดการปาในเขตอุทยาน

แหงชาติแมยม อำเภอสอง จังหวัดแพร 

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนที่มีตอการจัดการปาในเขตอุทยาน

แหงชาติแมยม อำเภอสอง จังหวัดแพร 

4. เพื่อวิเคราะห สังเคราะหและนำเสนอตัวแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม อำเภอสอง จังหวัดแพร 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ดานวิชาการ  

1.1 ไดองคความรูดานการจัดการปาอยางยั่งยืนดวยตัวแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดย

การมีสวนรวมของชุมชน การอนุรักษปาชุมชน โดยเฉพาะการจัดการปารวมกันระหวางชุมชนกับอุทยาน

แหงชาติแมยม อำเภอสอง จังหวัดแพร เพื่อนำไปสูการขยายผลในพื้นที่คุมครองอื่นตอไป 

1.2 ไดเผยแพรองคความรูที่ไดจากผลการวิจัยโดยการตีพิมพในวารสารระดับชาติ และ

ประโยชนตอการศึกษา คนควา ตอยอดองคความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของตอไป 

2. ดานนโยบายและหนวยงานที่ใชประโยชน  

2.1 อุทยานแหงชาติแมยม อำเภอสอง จังหวัดแพร ไดฐานขอมูลความรู และตัวแบบเพื่อ

นำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับสงเสริมการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน โดยเฉพาะการจัดการปารวมกันระหวางชุมชนกับอุทยานแหงชาติแมยมและเครือขายอื่น 

2.2 องคการบริหารสวนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร ไดฐานขอมูลความรูและตัว

แบบเพื่อใชเปนแนวทางสงเสริมการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนในเขตอุทยาน

แหงชาติแมยม และขยายผลการปรับใชประโยชนไปยังชุมชนโดยรอบอุทยานแหงชาติแมยมตอไป  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 1. การกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 การกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Decentralization in Nature Resources 

Management) คือ ความสามารถในการเขาถึงและควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติขององคกรใน

ทองถิ่น และเกี่ยวของกับการสรางพื้นที่และกระบวนการตัดสินใจที่เอื้อใหองคกรในทองถิ่นมีโอกาส

ตัดสินใจรวมกับภาครัฐในระดับที่สูงขึ้น (McDemott, 2009) ทั้งนี้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติมี

แนวโนมสงเสริมใหมีการกระจายอำนาจในลักษณะการตัดสินใจรวมระหวางภาครัฐกับตัวแสดงทองถิ่น 

(องคกรชุมชน รัฐบาลทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชนในทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่น) โดยเฉพาะการ

กระจายอำนาจในรูปแบบการจัดการรวมระหวางภาครัฐกับตัวแสดงทองถิ่น (Co-management) โดยที่

การกระจายอำนาจในรูปแบบนี้เปนการเปลี่ยนผานการตัดสินใจเดี่ยวโดยภาครัฐสูการตัดสินใจรวมหรือ

การจัดการรวมแบบบูรณาการระหวางตัวแสดงที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแกไข

ปญหาความขัดแยงระหวางภาครัฐกับชุมชนทองถิ่น และสรางความยั่งยืนของระบบนิเวศ โดยผูมีบทบาท

เกี่ยวของกับการจัดการทรพัยากรธรรมชาติตองเขามามีสวนรวมในกลไกการจัดการรวมแบบบูรณาการ เชน 
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คณะกรรมการที่ปรกึษาที่มาจากชุมชน คณะกรรมการจัดการรวม หนวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดบั

พื้นที่ชุมชน เปนตน (Cinner et. al., 2012) 

 2. การมีสวนรวมของประชาชน 

 การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) เปนแนวคิดที่ถูกนำมาใชในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในนโยบายและการบริหารงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู

ความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Lostanau, 2011; Hoogstra-Klein, 2012) ทั้งนี้ ตัว

แบบการมีสวนรวมของประชาชนของสมาคมการมีสวนรวมสากล (International Association for 

Public Participation: IAP2) มีการแบงระดับการมีสวนรวมของประชาชน 5 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 การ

มีสวนรวมระดับใหขอมูลขาวสาร ระดับที่ 2 การมีสวนรวมระดับการปรึกษาหารือ ระดับที่ 3 การมีสวน

รวมระดับใหเขามามีบทบาทเกี่ยวของ ระดับที่ 4 การมีสวนรวมระดับสรางความรวมมือ และระดับที่ 5 

การมีสวนรวมระดับเสริมสรางอำนาจประชาชน สวนรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนสำหรับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก การมีสวนรวมตัดสินใจระหวางภาครัฐกับตัวแสดงที่เกี่ยวของในรูปแบบ

คณะกรรมการจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลาย โดยเฉพาะการตัดสินใจเพื่อประเมินผลกระทบ

จากการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ (Perkins, 2011)  

 3. การจัดการพื้นที่คุมครอง 

การจัดการพื้นที่คุมครอง (Protected Area Management) คือ การจัดการพื้นที่ที่มีขอบเขต

ทางภูมิศาสตรใหไดรับการรับรองเพื่อการอนุรักษ มีการจัดการและกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตอผลสำเร็จ

ในระยะยาวของการอนุรักษ ควบคูกับการใชประโยชนจากระบบนิเวศและคุณคาทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ 

IUCN กำหนดพื้นที่คุ มครองทั่วโลก 6 ประเภท ไดแก 1) แหลงสงวนธรรมชาติแบบเขมขน 2) พื้นที่

ธรรมชาติสันโดษ 3) อุทยานแหงชาติ 4) อนุสาวรียธรรมชาติ 5) พื้นที่สำหรับการจัดการที่อยูอาศัยและ

ชนิดพันธุ และ 6) พื้นที่ภูมิทัศนคุมครอง/ทะเลทัศนคุมครอง สำหรับพื้นที่คุมครองที่เปนอุทยานแหงชาติ 

IUCN ใหแนวทางสำหรับการจัดการอยางยั่งยืน 3 ประการ คือ 1) การจัดการพื้นที่ เปนการคุมครองพื้นที่

ใหมีสภาพอุดมสมบูรณครอบคลุมทั่วถึงเปนผืนเดียว 2) การจัดการผูมาเยือน/นักทองเที่ยวแบบเขมงวด  

มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหผูมาเยือน แตก็มีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด กำหนดเขตควบคุมหรือหามเขา

อยางชัดเจน สรางมาตรการหรือแรงกระตุนใหผูมาเยือนอยางรับผิดชอบตอระบบนิเวศ และ 3) การ

สงเสริมศักยภาพชุมชนทองถิ่น/ชนเผาพื้นเมืองใหมีสวนรวมตัดสินใจกับภาครัฐ เชน การรวมพิจารณา

และกำหนดแผนการจัดการพื้นที่ การปรับใชวัฒนธรรมชุมชนเพื่อประโยชนดานการอนุรักษ การรวมรับ

ผลประโยชนจากการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติ เปนตน (Dudley, 2008) สำหรับการจัดการอุทยาน

แหงชาติในบริบทไทยประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) การวางแผนจัดการและอนุรักษอุทยานแหงชาติ  

 

 

2) การแบงเขตการจัดการ 3) การวางผังบริเวณและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก 4) การจัดการผูมา

เยือน/นักทองเที ่ยว และ 5) การประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี ่ยวของและชุมชนทองถิ่น 

(Polapan, 2009) 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยนี้อาศัยแนวคิดทฤษฎีดานการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การมีสวน

รวมของประชาชน และการจัดการพื้นที่คุ มครอง งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ และวัตถุประสงค

โครงการวิจัย มากำหนดเปนกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยในประเภทการวิจัยประยุกตและศึกษา

ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีฐานคติเบื ้องตน 2 ประการ คือ 1) อุทยานแหงชาติแมยม อำเภอสอง 

จังหวัดแพร มีศักยภาพการพัฒนาทั้งดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ขณะเดียวกันยังประสบปญหา

ภัยคุกคามจากเหตุการณตาง ๆ จำเปนอยางยิ่งตอการจัดการปาใหมีความยั่งยืน 2) สถานภาพปจจุบัน

และแนวทางการพัฒนาในอนาคตสำหรับการจัดการปาโดยการมีสวนรวมของชุมชนมีความสัมพันธกับ

ความยั่งยืนของปาในเขตอุทยานแหงชาติแมยม อำเภอสอง จังหวัดแพร 3) ตัวแบบการจัดการปาอยาง

ยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม อำเภอสอง จังหวัดแพร เกิดจากการ

พัฒนาภายใตขอบขายการวิเคราะหศักยภาพและภัยคุกคามปาอุทยานแหงชาติแมยม สถานภาพและแนว

ทางการจัดการปาอุทยานแหงชาติแมยมอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน  
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ศักยภาพและภัยคุกคามปาอุทยานแหงชาติแมยม  

1. ศักยภาพปาอุทยานแหงชาติแมยม                            

    1) ดานส่ิงแวดลอม 

    2) ดานเศรษฐกิจ              

    3) ดานสังคม 

2) ภัยคุกคามปาอุทยานแหงชาติแมยม 

    1) ขบวนการมอดไมทำลายปา 

    2) การขยายพ้ืนที่ทำกินรุกล้ำปา 

    3) ภัยจากโครงการพัฒนาของภาครัฐสวนกลาง 

สถานภาพและแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของ

ชุมชนที่มีตอการจัดการปาในเขตอุทยานแหงชาติ 

แมยม อ.สอง จ. แพร 

ตัวแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวน

รวมของชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม  

อำเภอสอง จังหวัดแพร 

1. เปาหมายการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

2. รูปแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน  

3. แนวทางการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

    3.1 การมีสวนรวมตัดสินใจในแผนการจัดการอุทยาน 

         แหงชาติแมยม 

    3.2 การมีสวนรวมในการจัดการพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแมยม 

    3.3 การมีสวนรวมในการจัดการผูมาเยือนอุทยานแหงชาติแมยม 

    3.4 การมีสวนรวมในการจัดการเครือขายความรวมมือ 

         การจัดการปาอยางยั่งยืน 

4. ผลลัพธการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

    4.1 หลักความสอดคลอง 

         1) สอดคลองกับกรอบกติกาสากล 

         2) สอดคลองกับนโยบายสวนกลางและ 

            แผนแมบทการจัดการอุทยานแหงชาติแมยม 

         3) สอดคลองกับกฎระเบียบชุมชน 

    4.2 หลักความยั่งยืน 

         1) ความยั่งยืนดานการอนุรักษและการฟนฟู 

         2) ความยั่งยืนดานการใชประโยชน  

5. เงื่อนไขความสำเร็จของการจัดการปาอยางยั่งยืนโดย 

    การมีสวนรวมของชุมชน 
1. การสงเสริมศักยภาพชุมชนใหมีสวนรวมตัดสินใจใน 

   แผนการจัดการอุทยานแหงชาติแมยม 

2. การจัดการพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแมยม 

3. การจัดการผูมาเยือนอุทยานแหงชาติแมยม 

4. การจัดการเครือขายความรวมมือการจัดการปาอยางยั่งยืน 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ระเบียบวิธีวจิัย 
1. เกณฑการเลือกพื้นที่ศึกษา 

1.1 ความสำคัญและจำเปนตอการจัดการปาอุทยานแหงชาติแมยมใหไดรับการคุมครองเปน

พื้นที่อนุรักษตามกฎหมายไทยและกติกาสากล ควบคูกับการใชประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

1.2 ความโดดเดนดานศักยภาพของอุทยานแหงชาติแมยมในการเปนปาตนน้ำสำหรับพื้นที่ภาคเหนือ

และภาคกลาง รวมถึงความหลากหลายของระบบนิเวศนปาและชีวภาพ จำเปนตอการสรางความยั่งยืนดวยแนว

ทางการจัดการรวมของภาคีหลายฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่กับอุทยานแหงชาติแมยม 

  1.3 ความโดดเดนของชุมชนตำบลสะเอียบ ในบทบาทการอนุรักษและฟนฟูปาแมยมใหมีความ

อุดมสมบูรณมาอยางตอเนื่องยาวนานกวา 20 ป  

 1.4 ความสามารถในการเปนกรณีศึกษาหรือตัวอยางสำหรับการขยายผลสูชุมชนโดยรอบ

อุทยานแหงชาติแมยมใหเขามามีสวนรวมจัดการปาอยางยั่งยืน ตลอดถึงขยายผลสูพื้นที่คุมครองอื่น ๆ 

โดยเฉพาะอุทยานแหงชาติ เขตปาสงวน และเขตรักษาพันธุสัตวปา  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรการวิจัยนี้ คือ ผูมีบทบาทเกี่ยวของกับการจัดการปาอุทยานแหงชาติแมยม 4 กลุม 

เทานั้น ไดแก (1) กลุม/องคกรชุมชนตำบลสะเอียบ เฉพาะหมูบานที่ตั้งถิ่นฐานและมีที่ดินทำกินในเขต

อุทยานแหงชาติแมยม 4 หมูบาน ไดแก บานดอนชัย บานดอนชัยสักทอง บานดอนแกว และบานแมเตน 

(2) อุทยานแหงชาติแมยม (3) องคการบริหารสวนตำบลสะเอียบ และ (4) กลุมชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานและมี

ที่ดินทำกินโดยรอบอุทยานแหงชาติแมยม 6 หมูบาน ตำบลสะเอียบ ไดแก บานนาฝาย บานปาเลา บาน

นาหลวง บานหวยโปง บานทาวะ และบานปาเลาเหนือ กลุมเปาหมายในการวิจัยนี้ ประกอบดวย  

ก. กลุม/องคกรชุมชนและองคกรภาครัฐที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการจัดการปาในเขตอุทยานแหงชาติแม

ยมโดยตรง ไดแก กลุม/องคกรชุมชนตำบลสะเอียบ 4 หมูบานที่อาศัยในเขตอุทยานแหงชาติแมยม (ไดแก 

บานดอนชัย บานดอนชัยสักทอง บานดอนแกว บานแมเตน) อุทยานแหงชาติแมยม และองคการบริหาร

สวนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร ข. กลุม/องคกรชุมชนที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการจัดการปา

ในเขตอุทยานแหงชาติแมยมโดยออม ไดแก กลุมชุมชนตำบลสะเอียบ 6 หมูบาน ที่อาศัยโดยรอบเขต

อุทยานแหงชาติแมยม (ไดแก บานปาเลา บานทาวะ บานนาหลวง บานหวยโปง บานนาฝาย บานปาเลา

เหนือ) สำหรับผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนตัวแทนจากกลุมเปาหมาย คณะผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดย

กำหนดคุณสมบัติเปนตัวแทนหรือผูนำชุมชนทั้งที่มีตำแหนงและไมมีตำแหนงทางการ ผูบริหารและ

เจาหนาที่อุทยานแหงชาติแมยม ผูบริหาร สมาชิก และเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลสะเอียบ รวม

ทั้งส้ิน 37 ราย 
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ศักยภาพและภัยคุกคามปาอุทยานแหงชาติแมยม  

1. ศักยภาพปาอุทยานแหงชาติแมยม                            

    1) ดานส่ิงแวดลอม 

    2) ดานเศรษฐกิจ              

    3) ดานสังคม 

2) ภัยคุกคามปาอุทยานแหงชาติแมยม 

    1) ขบวนการมอดไมทำลายปา 

    2) การขยายพ้ืนที่ทำกินรุกล้ำปา 

    3) ภัยจากโครงการพัฒนาของภาครัฐสวนกลาง 

สถานภาพและแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของ

ชุมชนที่มีตอการจัดการปาในเขตอุทยานแหงชาติ 

แมยม อ.สอง จ. แพร 

ตัวแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวน

รวมของชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม  

อำเภอสอง จังหวัดแพร 

1. เปาหมายการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

2. รูปแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน  

3. แนวทางการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

    3.1 การมีสวนรวมตัดสินใจในแผนการจัดการอุทยาน 

         แหงชาติแมยม 

    3.2 การมีสวนรวมในการจัดการพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแมยม 

    3.3 การมีสวนรวมในการจัดการผูมาเยือนอุทยานแหงชาติแมยม 

    3.4 การมีสวนรวมในการจัดการเครือขายความรวมมือ 

         การจัดการปาอยางยั่งยืน 

4. ผลลัพธการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

    4.1 หลักความสอดคลอง 

         1) สอดคลองกับกรอบกติกาสากล 

         2) สอดคลองกับนโยบายสวนกลางและ 

            แผนแมบทการจัดการอุทยานแหงชาติแมยม 

         3) สอดคลองกับกฎระเบียบชุมชน 

    4.2 หลักความยั่งยืน 

         1) ความยั่งยืนดานการอนุรักษและการฟนฟู 

         2) ความยั่งยืนดานการใชประโยชน  

5. เงื่อนไขความสำเร็จของการจัดการปาอยางยั่งยืนโดย 

    การมีสวนรวมของชุมชน 
1. การสงเสริมศักยภาพชุมชนใหมีสวนรวมตัดสินใจใน 

   แผนการจัดการอุทยานแหงชาติแมยม 

2. การจัดการพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแมยม 

3. การจัดการผูมาเยือนอุทยานแหงชาติแมยม 

4. การจัดการเครือขายความรวมมือการจัดการปาอยางยั่งยืน 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ระเบียบวิธีวจิัย 
1. เกณฑการเลือกพื้นที่ศึกษา 

1.1 ความสำคัญและจำเปนตอการจัดการปาอุทยานแหงชาติแมยมใหไดรับการคุมครองเปน

พื้นที่อนุรักษตามกฎหมายไทยและกติกาสากล ควบคูกับการใชประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

1.2 ความโดดเดนดานศักยภาพของอุทยานแหงชาติแมยมในการเปนปาตนน้ำสำหรับพื้นที่ภาคเหนือ

และภาคกลาง รวมถึงความหลากหลายของระบบนิเวศนปาและชีวภาพ จำเปนตอการสรางความยั่งยืนดวยแนว

ทางการจัดการรวมของภาคีหลายฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่กับอุทยานแหงชาติแมยม 

  1.3 ความโดดเดนของชุมชนตำบลสะเอียบ ในบทบาทการอนุรักษและฟนฟูปาแมยมใหมีความ

อุดมสมบูรณมาอยางตอเนื่องยาวนานกวา 20 ป  

 1.4 ความสามารถในการเปนกรณีศึกษาหรือตัวอยางสำหรับการขยายผลสูชุมชนโดยรอบ

อุทยานแหงชาติแมยมใหเขามามีสวนรวมจัดการปาอยางยั่งยืน ตลอดถึงขยายผลสูพื้นที่คุมครองอื่น ๆ 

โดยเฉพาะอุทยานแหงชาติ เขตปาสงวน และเขตรักษาพันธุสัตวปา  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรการวิจัยนี้ คือ ผูมีบทบาทเกี่ยวของกับการจัดการปาอุทยานแหงชาติแมยม 4 กลุม 

เทานั้น ไดแก (1) กลุม/องคกรชุมชนตำบลสะเอียบ เฉพาะหมูบานที่ตั้งถิ่นฐานและมีที่ดินทำกินในเขต

อุทยานแหงชาติแมยม 4 หมูบาน ไดแก บานดอนชัย บานดอนชัยสักทอง บานดอนแกว และบานแมเตน 

(2) อุทยานแหงชาติแมยม (3) องคการบริหารสวนตำบลสะเอียบ และ (4) กลุมชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานและมี

ที่ดินทำกินโดยรอบอุทยานแหงชาติแมยม 6 หมูบาน ตำบลสะเอียบ ไดแก บานนาฝาย บานปาเลา บาน

นาหลวง บานหวยโปง บานทาวะ และบานปาเลาเหนือ กลุมเปาหมายในการวิจัยนี้ ประกอบดวย  

ก. กลุม/องคกรชุมชนและองคกรภาครัฐที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการจัดการปาในเขตอุทยานแหงชาติแม

ยมโดยตรง ไดแก กลุม/องคกรชุมชนตำบลสะเอียบ 4 หมูบานที่อาศัยในเขตอุทยานแหงชาติแมยม (ไดแก 

บานดอนชัย บานดอนชัยสักทอง บานดอนแกว บานแมเตน) อุทยานแหงชาติแมยม และองคการบริหาร

สวนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร ข. กลุม/องคกรชุมชนที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการจัดการปา

ในเขตอุทยานแหงชาติแมยมโดยออม ไดแก กลุมชุมชนตำบลสะเอียบ 6 หมูบาน ที่อาศัยโดยรอบเขต

อุทยานแหงชาติแมยม (ไดแก บานปาเลา บานทาวะ บานนาหลวง บานหวยโปง บานนาฝาย บานปาเลา

เหนือ) สำหรับผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนตัวแทนจากกลุมเปาหมาย คณะผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดย

กำหนดคุณสมบัติเปนตัวแทนหรือผูนำชุมชนทั้งที่มีตำแหนงและไมมีตำแหนงทางการ ผูบริหารและ

เจาหนาที่อุทยานแหงชาติแมยม ผูบริหาร สมาชิก และเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลสะเอียบ รวม

ทั้งส้ิน 37 ราย 
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3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางสำหรับการสัมภาษณ

เจาะลึกรายบุคคล แบบสนทนากลุมโดยการอภิปรายรวมกันของตวัแทนชุมชน แบบสังเกตการณแบบกึ่งมี

สวนรวม โดยผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมในบางกิจกรรมของชุมชน เพื่อประโยชนตอการทำความเขาใจและ

วิเคราะหปรากฎการณที่กำลังศึกษา แบบบันทึกขอมูลภาคสนาม และเครื่องมือบันทึกขอมูลภาคสนาม 

โดยมีการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยดวยการสรางแบบเก็บรวบรวมขอมูลดวยคำถามหรือประเด็นที่อิงตาม

วัตถุประสงคการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย จากนั้นใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือการวิจัย นำไปทดลองเก็บขอมูลจากตัวแทนกลุมเปาหมาย ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย

และดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามของการวิจัยนี้ คณะผูวิจัยยึดถือจริยธรรมนักวิจัย

อยางเครงครัด ไดแก การขอความยินยอมใหสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลัก การรักษาความลับของผูให

ขอมูลหลัก การยึดหลักความเปนกลาง การแสดงตนอยางกัลยาณมิตรและความจริงใจกับผูใหขอมูลหลัก

ทุกกลุม โดยดำเนินการตามขั้นตอนเก็บขอมูลภาคสนาม ดังนี้ 

 4.1 กอนเขาพื้นที่สนามขอมูล คณะผูวิจัยดำเนินการ 1) ติดตอประสานงานกับผูใหขอมูลหลัก

เพื่อขอรับการยินยอมใหเขาพบเพื่อสัมภาษณ (2) สงหนังสือจากมหาวิทยาลัยขออนุญาตเก็บขอมูลการ

สัมภาษณ 3) ประสานกับผูใหขอมูลหลักเพื่อนัดหมายการสัมภาษณ 

 4.2 ระหวางอยูในพื้นที่สนามขอมูล ดำเนินการ 1) กำหนดวันเวลาสถานที่สัมภาษณ โดยยึดหลัก

ความสะดวกของผูใหขอมูลหลัก 2) เริ่มตนการสัมภาษณ คณะผูวิจัยแนะนำตัว ชี้แจงวัตถุประสงคการ

วิจัย ขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณ และทำการสัมภาษณตามแนวสัมภาษณที่

เหมาะสมสำหรับผูใหขอมูลหลัก 3) คณะผูวิจัยสัมภาษณผูใหขอมูลหลักแตละกลุม/รายอยางกัลยาณมิตร 

สรางความสัมพันธที่ดีตอกันตั้งแตเริ่มตนจนจบการสัมภาษณ โดยการรับฟงอยางตั้งใจ แสดงความสนใจ

ขอมูลทุกประเด็นที่ผูใหขอมูลหลักถายทอดออกมาใชคำพูดสรางบรรยากาศและความไววางใจ เพื่อใหผูให

ขอมูลหลักรูสึกวางใจ และเปดเผยขอมูลตาง ๆ ครบถวนทุกประเด็นคำถาม 4) การออกจากพื้นที่สนาม

ขอมูล คณะผูวิจัยใชเกณฑคำตอบมาพิจารณาการยุติการสัมภาษณ กลาวคือ ผูศึกษาทำการสัมภาษณจน

ไดคำตอบซ้ำ ๆ จากผูใหขอมูลหลักจึงยุติการสัมภาษณ นอกจากนี้ คำตอบที่ไดมาเปนคำตอบครอบคลุม

ปรากฎการณที่ตองการศึกษา วัตถุประสงคการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย 

4.3 ภายหลังออกจากพื้นที่สนามขอมูล คณะผูวิจัยจัดสงหนังสือขอบคุณผูใหขอมูลหลักสำหรับ

การอนุเคราะหขอมูลสัมภาษณ 

 

 

5. การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยนี้มีแนวทางการวิเคราะห 2 แนวทาง คือ 1) แนวทางเชิงประจักษ ทำการวิเคราะหตาม

ลักษณะที่เปนอยู เปนการแสวงหาขอเท็จจริง เพื่ออธิบายวาอะไรคือปญหาหรือสิ่งที่ปรากฏอยู โดย

พิจารณาจากสาเหตุและผล และนำเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบการพรรณนา และ 2) แนวทางเชิง

ปทัสถาน ทำการวิเคราะหเพื่อเสนอทางเลือกสำหรับการแกไขปญหาหรือรับมือกับปญหาที่คาดวาจะเกิด

ในอนาคต โดยวิเคราะหสิ่งที่ควรจะเปน และนำเสนอผลการวิเคราะหในรูปตัวแบบหรือขอเสนอแนะเชิง

คุณคาสำหรับการนำไปปฏิบัติสำหรับอนาคต สำหรับเครื่องมือการวิเคราะหใช ใชเทคนิคการวิเคราะห

เนื้อหา (Content analysis) ทำการวิเคราะห สังเคราะห อธิบายผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการศึกษา

และกรอบแนวความคิดในการศึกษา โดยมีขั้นตอน ก. ถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงแบบคำตอคำ ข. 

นำขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนามที่มีเนื้อหาในประเด็นเดียวกัน มาสังเคราะหผลรวมกัน แลวจัด

ระเบียบหรือกลุมขอมูลตามประเด็นตาง ๆ โดยใชวัตถุประสงคการวิจัยและกรอบแนวความคิดการวิจัย
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3) ศักยภาพปาแมยมดานสังคม เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพดานประวัติศาสตรชุมชนที่อาศัย

อยูรวมกับปาแมยมมานับกวา 200 ป วิถีวัฒนธรรมชุมชน ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สัมพันธกับการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การรวมตัวตัง้กลุมราษฎรรักษปาแมยม รวมทั้งวิถีชุมชนของชาติพันธุอาขา เยา 

และมลาบรี และการคนพบโบราณสถาน-วัตถุที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรในบริเวณลำหวยเค็ด ทาวัดชัย  

1.2 ภัยคุกคามปาในเขตอุทยานแหงชาติแมยม  

1) ขบวนการมอดไมทำลายปา มีการลักลอบขนไมสักและไมมีคาชนิดอื่น ๆ  เชน ชินชัง แดง 

ประดู  มะคา กฤษณา เปนตน ออกนอกพื ้นที ่เขตปา โดยมีการขนทั้งรูปแบบไมแปรรูปและไมทอน ดวย

รถจักรยานยนตหรือรถยนต ขบวนการมอดไมยังเปนปญหาที่ปรากฏอยู โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่แมงาวซึ่งเปนเขต

รอยตอระหวางอุทยานแหงชาติแมยมกับอำเภองาว จังหวัดลำปาง บางครั้งทำใหเกิดเหตุการณปะทะกำลังระหวาง

ขบวนการมอดไมกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติแมยมและกำลังเสริมจากภาคสวนที่เกี่ยวของ 

2) การขยายพื้นที่ทำกินรุกล้ำปา โดยเกิดจากชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่โดยรอบเขต

อุทยานแหงชาติแมยม หรือเขตตอเนื่องกบัอุทยานแหงชาติแมยม โดยเฉพาะปาแมปุง- แมเปา ซึ่งชาวบาน

เขามารุกล้ำปาโดยขยายพื้นที่ทำกินปลูกขาวโพด ถั่ว และไรสวนตาง ๆ ทำใหสภาพปากลายเปนภูเขา

หัวโลนเปนหยอม ๆ เปนจุด ๆ   

3) ภัยในอนาคตจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการสรางเขื่อนแกงเสือ

เตน โครงการสรางเขื่อนแมน้ำยมตอนบน โครงการสรางเขื่อนแมน้ำยมตอนลาง ตลอดจนโครงการพัฒนา

ขนาดใหญอื่น ๆ ของภาครัฐสวนกลาง ซึ่งเปนภัยคุกคามที่เปนอันตรายที่สุดของปาแมยม เพราะจะทำให

ปาผืนใหญหายไปจากประเทศไทย โดยเฉพาะการสูญเสียดงสักงามและความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. สถานภาพปจจุบันการมีสวนรวมของชุมชนที่มีตอการจัดการปาในเขตอุทยานแหงชาติแม

ยม อำเภอสอง จังหวัดแพร 

 2.1 การสงเสริมศักยภาพของชุมชนใหมีสวนรวมตัดสินใจในแผนการจัดการชุมชน   

ตัวแทนชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจกับอุทยานแหงชาติแมยมในการวางแผนการจัดการอุทยาน

แหงชาติ โดยเขารวมในกลไกคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติแมยม ตามนโยบายการสงเสริมการ

มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุมครอง กลไกดังกลาวมีวาระดำรงตำแหนง 2 ป 

ทำหนาทีใ่นการรวมวางแผนการจัดการอุทยานแหงชาตแิมยม การดำเนินงานของอทุยานแหงชาติแมยม และ

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานอุทยานแหงชาติแมยม ทั้งนี้ องคประกอบของกลไกดังกลาว สวนมาก

เปนตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ ขณะที่ตัวแทนชุมชนที่เขารวมเปนกรรมการที่เขารวมโดยตำแหนง ไดแก 

กำนันและเจาอาวาสวัดดอนชัย แตยังขาดผูนำชุมชนที่มีความรูหรือปราชญชาวบาน  

 

 

 

 2.2 การจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติแมยม 

 ชุมชนตำบลสะเอียบโดยเฉพาะกลุมราษฎรรักษปามีสวนรวมจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติแมยม ดังนี้ 

1) เขตบริการและเขตเพื่อการพักผอนและการศึกษาหาความรู เปนเขตที่อนุญาตใหมีการทำ

กิจกรรมในพื้นที่ไดโดยคำนึงถึงการอนุรักษ โดยจัดกิจกรรมการอนุรักษปาในเขตบริการ โดยเฉพาะบริเวณ

ผาอิง เชน การปลูกปาเสริม การปลอยปาใหฟนคืนสภาพ การหามตัดไมทุกชนิด การปองกันไฟปา การ

จัดพิธีบวชปาสืบชะตาแมน้ำ เปนตน รวมทั้งการใหขอมูลความรูเรื่องปาแกนักทองเที่ยวและผูมาศึกษาหา

ความรู นักวิชาการ นักศึกษา ที่เขามาในเขตตำบลสะเอียบ   

 2) เขตสงวนสภาพธรรมชาติ เขตหวงหาม เปนเขตควบคุมกิจกรรมที่รบกวนปา ชุมชนสะเอียบมี

สวนรวมโดยการปลอยใหปาฟนคืนความอุดมสมบูรณ การสรางกฎระเบียบชุมชนดานการอนุรักษปา เชน 

หามตัดไมในเขตพื้นที่ตนน้ำและปาชุมชน หามขนยายบานไมเรือนเกาและไมเกา เปนตน โดยมีองคการ

บริหารสวนตำบลเปนผูประกาศกฎระเบียบชุมชนและบังคับใชในพื้นที่ นอกจากนี้ ชุมชนยังมีการปลูกปา

เสริมใหเปนพื้นที่สีเขียว การปรับใชความเชื่อศักดิ์สิทธิ์และวิถีวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษปา การสอดสองดูแล

และแจงขาวหรือเบาะแสภัยคุกคามปาแกจาหนาที่อุทยานฯ การมีสวนรวมลาดตระเวนกับเจาหนาที่อุทยานฯ 

และกำลังเสริมสวนอื่น รวมปลูกขาวโพดในแปลงที่เปนอาหารสำหรบันกยูง เปนตน 

  3) เขตฟนฟูสภาพธรรมชาติ และแนวกันชน เปนเขตที่สภาพปาถูกบุกรุกทำลาย แตยังสามารถ

ฟนฟูสภาพธรรมชาติได ชุมชนมีสวนรวมโดยการรวมกับองคการบริหารสวนตำบลสะเอียบดำเนินการ

ชักชวน โนมนาว ขอความรวมมือ สรางแรงจูงใจแกชุมชนในพื้นที่โดยรอบเขตอุทยานฯ ที่ยังบุกรุกทำลาย

พื้นที่ปา ขยายพื้นที่ทำกิน และชุมชนที่อาศัยในแนวกันชน ใหหันมามีบทบาทการอนุรักษและมีสวนรวม

ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

 4) เขตกิจกรรมพิเศษ ชุมชนมีสวนรวมใน (1) นโยบายการจัดการปาของรัฐบาลตามมติ 

คณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยรวมขอใหมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน สภาพภูมิศาสตร 

ระบบนิเวศ การครอบครองที่อยูอาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งมีสวนรวมใหขอเสนอแนะ ในการวางแผน

กำหนดมาตรการอนุรักษปาแมยม ซึ่งสามารถจำแนกการมีสวนรวมของชุมชนใน 2 ขั้นตอนตามมติ

คณะรัฐมนตรีดังกลาว ไดแก ขั้นตอนการสำรวจขอบเขตพื้นที่ปา ชุมชนมีสวนรวมใหขอมูลประวัติความ

เปนมาของชุมชน อาชีพ การเขาครอบครองที่อยูอาศัยและที่ทำกิน ขอมูลลักษณะพื้นที่ปาทางกายภาพ

และชีวภาพ ชี้ตำแหนงที่ตั้งที่ทำกินและเลี้ยงสัตว และขึ้นทะเบียนผูครอบครองพื้นที่อยูอาศัยและ/หรอืที่

ทำกินในพื้นที่ปา และขั้นตอนการสำรวจและวางแผนเพื่อกำหนดความเหมาะสมการใชพื้นที่ปา ชุมชนมี

สวนรวมใหขอมูลรองรอยการทำประโยชน สภาพปา ระบบนิเวศ ภูมิปญญาชุมชนในการอนุรักษและใช

ประโยชน และมีสวนรวมปรึกษาหารือและใหขอเสนอแนะในการวางแผนกำหนดมาตรการการอนุรักษปา



15บูชิตา สังข์แก้ว    พันธรักษ์ ผูกพันธุ์    และอัญชลี รัตนะ
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 2.2 การจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติแมยม 

 ชุมชนตำบลสะเอียบโดยเฉพาะกลุมราษฎรรักษปามีสวนรวมจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติแมยม ดังนี้ 

1) เขตบริการและเขตเพื่อการพักผอนและการศึกษาหาความรู เปนเขตที่อนุญาตใหมีการทำ

กิจกรรมในพื้นที่ไดโดยคำนึงถึงการอนุรักษ โดยจัดกิจกรรมการอนุรักษปาในเขตบริการ โดยเฉพาะบริเวณ

ผาอิง เชน การปลูกปาเสริม การปลอยปาใหฟนคืนสภาพ การหามตัดไมทุกชนิด การปองกันไฟปา การ

จัดพิธีบวชปาสืบชะตาแมน้ำ เปนตน รวมทั้งการใหขอมูลความรูเรื่องปาแกนักทองเที่ยวและผูมาศึกษาหา

ความรู นักวิชาการ นักศึกษา ที่เขามาในเขตตำบลสะเอียบ   

 2) เขตสงวนสภาพธรรมชาติ เขตหวงหาม เปนเขตควบคุมกิจกรรมที่รบกวนปา ชุมชนสะเอียบมี

สวนรวมโดยการปลอยใหปาฟนคืนความอุดมสมบูรณ การสรางกฎระเบียบชุมชนดานการอนุรักษปา เชน 

หามตัดไมในเขตพื้นที่ตนน้ำและปาชุมชน หามขนยายบานไมเรือนเกาและไมเกา เปนตน โดยมีองคการ

บริหารสวนตำบลเปนผูประกาศกฎระเบียบชุมชนและบังคับใชในพื้นที่ นอกจากนี้ ชุมชนยังมีการปลูกปา

เสริมใหเปนพื้นที่สีเขียว การปรับใชความเชื่อศักดิ์สิทธิ์และวิถีวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษปา การสอดสองดูแล

และแจงขาวหรือเบาะแสภัยคุกคามปาแกจาหนาที่อุทยานฯ การมีสวนรวมลาดตระเวนกับเจาหนาที่อุทยานฯ 

และกำลังเสริมสวนอื่น รวมปลูกขาวโพดในแปลงที่เปนอาหารสำหรับนกยูง เปนตน 

  3) เขตฟนฟูสภาพธรรมชาติ และแนวกันชน เปนเขตที่สภาพปาถูกบุกรุกทำลาย แตยังสามารถ

ฟนฟูสภาพธรรมชาติได ชุมชนมีสวนรวมโดยการรวมกับองคการบริหารสวนตำบลสะเอียบดำเนินการ

ชักชวน โนมนาว ขอความรวมมือ สรางแรงจูงใจแกชุมชนในพื้นที่โดยรอบเขตอุทยานฯ ที่ยังบุกรุกทำลาย

พื้นที่ปา ขยายพื้นที่ทำกิน และชุมชนที่อาศัยในแนวกันชน ใหหันมามีบทบาทการอนุรักษและมีสวนรวม

ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

 4) เขตกิจกรรมพิเศษ ชุมชนมีสวนรวมใน (1) นโยบายการจัดการปาของรัฐบาลตามมติ 

คณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยรวมขอใหมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน สภาพภูมิศาสตร 

ระบบนิเวศ การครอบครองที่อยูอาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งมีสวนรวมใหขอเสนอแนะ ในการวางแผน

กำหนดมาตรการอนุรักษปาแมยม ซึ่งสามารถจำแนกการมีสวนรวมของชุมชนใน 2 ขั้นตอนตามมติ

คณะรัฐมนตรีดังกลาว ไดแก ขั้นตอนการสำรวจขอบเขตพื้นที่ปา ชุมชนมีสวนรวมใหขอมูลประวัติความ

เปนมาของชุมชน อาชีพ การเขาครอบครองที่อยูอาศัยและที่ทำกิน ขอมูลลักษณะพื้นที่ปาทางกายภาพ

และชีวภาพ ชี้ตำแหนงที่ตั้งที่ทำกินและเลี้ยงสัตว และขึ้นทะเบียนผูครอบครองพื้นที่อยูอาศัยและ/หรอืที่

ทำกินในพื้นที่ปา และขั้นตอนการสำรวจและวางแผนเพื่อกำหนดความเหมาะสมการใชพื้นที่ปา ชุมชนมี

สวนรวมใหขอมูลรองรอยการทำประโยชน สภาพปา ระบบนิเวศ ภูมิปญญาชุมชนในการอนุรักษและใช

ประโยชน และมีสวนรวมปรึกษาหารือและใหขอเสนอแนะในการวางแผนกำหนดมาตรการการอนุรักษปา
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หรือการปองกันการคุกคามปา การนำเสนอการปรับใชกฎระเบียบชุมชนและขอกำหนดของโฉนดชุมชน 

โดยเฉพาะเงื่อนไขการหามขยายที่ทำกินหรือการรุกล้ำปา และ (2) การจัดการเขตกิจกรรมพิเศษโดยการ

ริเริ ่มของชุมชนดวยรูปแบบโฉนดชุมชน โดยการมีสวนรวมตั้งแตระดับการใหขอมูลไปจนถึงการรวม

ตัดสินใจกับองคการบริหารสวนตำบลสะเอียบและอุทยานแหงชาติแมยม โดยมีฐานคิดจากสิทธิชุมชนที่วา

ชุมชนที่อาศัยในพื้นที่มากอนการประกาศอุทยานแหงชาติแมยม ชุมชนจึงมีสิทธิในการจัดการปาไม ทั้งใน

แงสิทธิที่อยูอาศัย สิทธิทำกิน สิทธิการใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งการทำโฉนดชุมชนตำบลสะเอียบมี

เปาหมายในการพิสูจนสิทธิการอยูอาศัยกับปาและการปองกันการบุกรุกปาเพิ่มเติม โดยมีกระบวนการ

จัดทำโฉนดชุมชนรวมกันระหวางชุมชน (คณะกรรมการหมูบาน ผูนำชุมชน และเจาของหรือผูครอบครอง

ที่ดิน) องคการบริหารสวนตำบล และอุทยานแหงชาติแมยม ทั้งนี้ โฉนดชุมชนถือวามิใชเอกสารราชการ 

แตเปนเอกสารแสดงสิทธิและรับรองสิทธิใหกับชุมชนสำหรับความมั่นคงในวิถีชีวิตชุมชน 

 2.3 การจัดการผูมาเยือนอุทยานแหงชาติแมยม 

ชุมชนตำบลสะเอียบมีสวนรวมในการจัดการผูมาเยือนอุทยานแหงชาติแมยม ไดแก การจัดการ

นักทองเที่ยวในสวนที่ชุมชนเปนผูบริหารจัดการเอง ในลักษณะการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หรือเชิงอนุรักษ จัด

กิจกรรมแบบโฮมสเตย เดินศึกษาธรรมชาติ รวมบวชปา และลองแกงในแมน้ำยมจากจุดผาอิงไปถึงแกง

เสือเตน และการจัดการผูมาศึกษาพื้นที่ปาแมยม โดยการใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการอนุรักษปาและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวมักจัดในชวงปลายปหรือฤดูหนาว (ตุลาคม-

ธันวาคม) ซึ ่งในอนาคตผูนำชุมชนมีแผนจัดการทองเที ่ยววิถีชุมชน การเดินชมหมู บานและสถาน

สักการะบูชาผีหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของชุมขน การจัดสินคาชุมชนและของที่ระลึกเพื่อจำหนายแกนักทองเที่ยว  

 2.4 การพัฒนาเครือขายความรวมมือการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน 

 ชุมชนตำบลสะเอียบมีสวนรวมใน (1) เครือขายความรวมมือแบบไมทางการ/กึ่งทางการ โดยมี

กลุ มราษฎรรักษปาแมยมเปนศูนยกลางของเครือขายและดำเนินกิจกรรมอนุรักษปาแมยมรวมกับ

เครือขาย เชน กลุมชาวบาน/ประชาชน พระ องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน 

ผูบริหารและเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ เปนตน และ (2) เครือขายทางการของอุทยานแหงชาติแมยม 

โดยการเปนเครือขายพิทักษปาแมยมในรูปแบบอาสาสมัครพิทักษอุทยานแหงชาติแมยม (อส.อช.) ทำหนาที่

สนับสนุนภารกิจการอนุรักษ สงวน คุมครองและฟนฟูปา ตลอดจนเฝาระวังภัยคุกคามที่เกิดแกปา แมยม 

3. แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนที่มีตอการจัดการปาในเขตอุทยานแหงชาติ

แมยม อำเภอสอง จังหวัดแพร 

3.1 การสงเสริมศักยภาพของชุมชนใหมีสวนรวมตัดสินใจในแผนการจัดการอุทยานแหงชาติแมยม  

 

 

การสงเสริมศักยภาพของชุมชนใหมีสวนรวมในการแผนการจัดการอุทยานแหงชาติ มีแนวทาง

การพัฒนา ดังนี้ 1) ดานการวางแผนการจัดการอุทยานแหงชาติ ประกอบดวย (1) กระบวนการวางแผน

การจัดการอุทยานแหงชาติแมยม โดยการทำความเขาใจภาพรวมของนโยบายการจัดการอุทยานแหงชาติ 

ตั้งแตระดับกติกาสากล นโยบายของภาครัฐสวน กฎหมายที่เกี่ยวของ แผนการจัดการอุทยานแหงชาติแม

ยม และแบบแผนการจัดการปาอยางยั่งยืนของชุมชน (2) การกำหนดเนื้อหาการจัดการอุทยานแหงชาติ

แมยม ประกอบดวย การทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของการทบทวนบริบทพื้นที่อุทยานแหงชาติแมยม การ

ระบุความสำคัญและความจำเปนในการวางแผน และการรวมกำหนดวิสัยทัศน คุณคา และทางเลือกการ

ตัดสินใจการจัดการปาในเขตอุทยานแหงชาติแมยม 2) ดานการดำเนินงานการจัดการอุทยานแหงชาติแม

ยม ควรมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรมและสนับสนุนบทบาทของชุมชนใหมากขึ้น เชน 

สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษปาของชุมชน การจัดตั้งองคกรชุมชนเพื่อการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน 

นำกฎระเบียบชุมชนดานการอนุรักษปาแมยมมาปรับใช เปนตน และ 3) ดานการติดตามประเมินผลการ

จัดการอุทยานแหงชาติแมยม ควรสงเสริมใหตัวแทนชุมชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลมากขึ้น โดย

การใหขอมูลปอนกลับ แสดงความคิดเหน็ และขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนาอุทยานแหงชาติแมยมในอนาคต 

3.2 การจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติแมยม 

ชุมชนตำบลสะเอียบควรมีสวนรวมการจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติ ดังนี้  

1) เขตบริการและเขตเพื่อการพักผอนและการศึกษาหาความรู ประกอบดวย (1) การพัฒนา

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และชุมชนเปนผูบริหารจัดการกิจกรรมการทองเที่ยว โดยมีจุดเริ่มตน

การทองเที่ยวจากจุดบานดอนชัยสักทองหรือบานดอนชัย ซึ่งกิจกรรมการทองเที่ยวควรปรับใหเขากับวิถี

ชุมขน วัฒนธรรม สภาพภูมิศาสตรของปา และควรสงเสริมจัดกิจกรรมทองเที่ยวตลอดปตามปฎิทินของ

วิถีชุมขนพื้นเมืองและชุมชนอาขา (2) การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว จากจุดเริ่มตนบานดอนชัยหรือ

บานดอนชัยสักทองไปเสนทางผาอิง บานแมพราว  หลมดง-บอน้ำรอน แกงเสือเตน อุทยานแหงชาติแม

ยม เดินทางไปถึงอุทยานแหงชาติดอยภูนาง อำเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ อุทยานแหงชาติแมยมควร

สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษของชุมชน 

2) เขตสงวนสภาพธรรมชาติและเขตหวงหาม ชุมชนตำบลสะเอียบโดยกลุมราษฎรรักษปาแมยม

ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษมาอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2534 จนกระทั่งไดรับรางวัลชุมชนชวยเหลืองาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดีเดน ประจำป 2560 อยางไรก็ดี ชุมชนตำบลสะเอียบควรไดรับการสงเสริม

และสนับสนุนใหมากขึ้น เชน การมีสวนรวมตัดสินใจกับอุทยานแหงชาติแมยม การปรับใชภูมิปญญา

ทองถิ่น/ปราชญชาวบานในการจัดการปา การศึกษาและถอดบทเรียนการจัดการปาอยางยั่งยืนของชุมชน 

การเผยแพรบทบาทของชุมชนดานการอนุรักษปาแมยมสูสถานศึกษาหรือสังคมทั่วไป เปนตน 
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การสงเสริมศักยภาพของชุมชนใหมีสวนรวมในการแผนการจัดการอุทยานแหงชาติ มีแนวทาง

การพัฒนา ดังนี้ 1) ดานการวางแผนการจัดการอุทยานแหงชาติ ประกอบดวย (1) กระบวนการวางแผน

การจัดการอุทยานแหงชาติแมยม โดยการทำความเขาใจภาพรวมของนโยบายการจัดการอุทยานแหงชาติ 

ตั้งแตระดับกติกาสากล นโยบายของภาครัฐสวน กฎหมายที่เกี่ยวของ แผนการจัดการอุทยานแหงชาติแม

ยม และแบบแผนการจัดการปาอยางยั่งยืนของชุมชน (2) การกำหนดเนื้อหาการจัดการอุทยานแหงชาติ

แมยม ประกอบดวย การทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของการทบทวนบริบทพื้นที่อุทยานแหงชาติแมยม การ

ระบุความสำคัญและความจำเปนในการวางแผน และการรวมกำหนดวิสัยทัศน คุณคา และทางเลือกการ

ตัดสินใจการจัดการปาในเขตอุทยานแหงชาติแมยม 2) ดานการดำเนินงานการจัดการอุทยานแหงชาติแม

ยม ควรมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรมและสนับสนุนบทบาทของชุมชนใหมากขึ้น เชน 

สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษปาของชุมชน การจัดตั้งองคกรชุมชนเพื่อการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน 

นำกฎระเบียบชุมชนดานการอนุรักษปาแมยมมาปรับใช เปนตน และ 3) ดานการติดตามประเมินผลการ

จัดการอุทยานแหงชาติแมยม ควรสงเสริมใหตัวแทนชุมชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลมากขึ้น โดย

การใหขอมูลปอนกลับ แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนาอุทยานแหงชาติแมยมในอนาคต 

3.2 การจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติแมยม 

ชุมชนตำบลสะเอียบควรมีสวนรวมการจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติ ดังนี้  

1) เขตบริการและเขตเพื่อการพักผอนและการศึกษาหาความรู ประกอบดวย (1) การพัฒนา

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และชุมชนเปนผูบริหารจัดการกิจกรรมการทองเที่ยว โดยมีจุดเริ่มตน

การทองเที่ยวจากจุดบานดอนชัยสักทองหรือบานดอนชัย ซึ่งกิจกรรมการทองเที่ยวควรปรับใหเขากับวิถี

ชุมขน วัฒนธรรม สภาพภูมิศาสตรของปา และควรสงเสริมจัดกิจกรรมทองเที่ยวตลอดปตามปฎิทินของ

วิถีชุมขนพื้นเมืองและชุมชนอาขา (2) การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว จากจุดเริ่มตนบานดอนชัยหรือ

บานดอนชัยสักทองไปเสนทางผาอิง บานแมพราว  หลมดง-บอน้ำรอน แกงเสือเตน อุทยานแหงชาติแม

ยม เดินทางไปถึงอุทยานแหงชาติดอยภูนาง อำเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ อุทยานแหงชาติแมยมควร

สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษของชุมชน 

2) เขตสงวนสภาพธรรมชาติและเขตหวงหาม ชุมชนตำบลสะเอียบโดยกลุมราษฎรรักษปาแมยม

ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษมาอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2534 จนกระทั่งไดรับรางวัลชุมชนชวยเหลืองาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดีเดน ประจำป 2560 อยางไรก็ดี ชุมชนตำบลสะเอียบควรไดรับการสงเสริม

และสนับสนุนใหมากขึ้น เชน การมีสวนรวมตัดสินใจกับอุทยานแหงชาติแมยม การปรับใชภูมิปญญา

ทองถิ่น/ปราชญชาวบานในการจัดการปา การศึกษาและถอดบทเรียนการจัดการปาอยางยั่งยืนของชุมชน 

การเผยแพรบทบาทของชุมชนดานการอนุรักษปาแมยมสูสถานศึกษาหรือสังคมทั่วไป เปนตน 
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3) เขตฟนฟูสภาพธรรมชาติและเขตแนวกันชน อุทยานแหงชาติแมยมควรรวมมือกับกลุมราษฎร

รักษปาแมยมและองคการบริหารสวนตำบลสะเอียบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการและ

มาตรการสงเสริมชุมชนที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบหรือเขตตอเนื่องกับอุทยานแหงชาติแมยม ที่มีสวนในการบุก

รุกทำลายปา การขยายพื้นที่ทำกิน และการปศุสัตว โดยโนมนาวจูงใจใหหันมาใหความรวมมือและมีบทบาทใน

การอนุรักษปาแมยมใหมากขึ้น 

4) เขตกิจกรรมพิเศษ ชุมชนตำบลสะเอียบมีสวนรวมในนโยบายการจัดการปาของรัฐบาล ตาม

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 และมีสวนรวมตัดสินใจในการจัดทำโฉนดชุมชน แตการรับรอง

สิทธิชุมชนในการอยูอาศัยและทำกินในเขตกิจกรรมพิเศษ เปนอำนาจตัดสินใจของภาครัฐสวนกลาง คือ 

รัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น ภาครัฐสวนกลาง จึงควรมีการตัดสินใจ

โดยใชหลักความยุติธรรมทางสังคมและความยุติธรรมทางส่ิงแวดลอม การแสดงความชัดเจนในการรับรอง

สิทธิชุมชน การกำหนดแนวทางและมาตรการการใชสิทธชิุมชนในเขตกิจกรรมพิเศษของอุทยานแหงชาตทิี่

ชัดเจนและปองกันปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และการกำหนดมาตรการปองกันปญหาที่จะ

เกิดขึ้นในเขตกิจกรรมพิเศษ 

  3.3 การจัดการผูมาเยือน 

ชุมชนตำบลสะเอียบควรปรึกษาหารือกับอุทยานแหงชาติแมยมและองคการบริหารสวนตำบล

สะเอียบเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติตนหรือมาตการสำหรับนักทองเที่ยวเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ

การจัดการรายไดจากการทองเที่ยวอยางยุติธรรม โดยคำนึงถึงหลักการใชประโยชนจากพื้นที่ปาแมยม

อยางยั่งยืน ดวยการ 1) กำหนดแนวทางปฎิบัติตนหรือมาตรการสำหรับนักทองเที่ยวเชิงการอนุรักษ  

2) การจัดการรายไดหรือแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมในรูปแบบกองทุนการจัดการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษปาแมยม โดยมีคณะกรรมการจากตัวแทนชุมขน อุทยานแหงชาติแมยม และองคการบริหารสวน

ตำบลสะเอียบ โดยมีการจัดสรรรายไดสวนหนึ่งเขากองทุนกลางของชุมชนเพื่อใชประโยชนสำหรับการพัฒนา

กิจกรรมการทองเที่ยว การอนุรักษปาแมยม และการพัฒนาชุมชน  

3.4 การพัฒนาเครือขายความรวมมือการจัดการปาอยางยั่งยืน 

การพัฒนาเครือขายความรวมมือการจดัการปาอยางยั่งยืน ประกอบดวย 1) การพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือการจัดการปาแมยมอยางไมเปนทางการ/กึ่งทางการ โดยมีกลุมราษฎรรักษปาเปนศูนยกลาง

เครือขาย และขยายเครือขายความรวมมือไปยังหมูบานที่อาศัยโดยรอบพื้นที่อุทยานแหงชาติแมยม 

ตลอดจนภาคีภายนอกพื้นที่ตำบลสะเอียบ และ 2) การพัฒนาเครือขายความรวมมือการจัดการปาแมยม

แบบทางการของอุทยานแหงชาติแมยม ไดแก การพัฒนาคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติ และ

 

 

เครือขายอาสาสมัครพิทักษอุทยานแหงชาติแมยม โดยควรสงเสริมใหตัวแทนชุมชนมีสวนรวมในเครือขาย

เหลานี้ใหมากขึ้น  

4. ตัวแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนในเขตอทุยานแหงชาติแมยม 

   ตัวแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยมใช

แนวทางการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุมครอง โดยสงเสริมใหชุมชนมีการ

จัดการปารวมกับอุทยานแหงชาติแมยมและภาคีความรวมมือตาง ๆ และการใชแนวทางการจัดการปา

แบบบูรณาการ โดยการบูรณาการตัดสินใจรวมกันระหวางตัวแทนหนวยงานภาครัฐกับชุมชน (Top-

down and bottom-up decision making integrated) การบูรณาการตัวแสดงที ่เกี ่ยวของกับการ

จัดการปาแมยม (Actors integrated) โดยเฉพาะชุมชนตำบลสะเอียบ อุทยานแหงชาติแมยม องคการ

บริหารสวนตำบล ตัวแทนวัด (หรือศาสนา/ความเชื่อ) และโรงเรียนในเขตพื้นที่และพื้นที่โดยรอบเขตพื้นที่

อุทยานแหงชาติแมยม ใหมีบทบาทในการจัดการปาแมยมรวมกัน ตลอดทั้งการบูรณาการบทบาทการมี

สวนรวมของตัวแสดงที่เหมาะสมกับทุกชวงวัย ทั้งวัยอาวุโส วัยผูใหญ วัยเด็ก และเยาวชน และการบรูณา

การกิจกรรมการจัดการปาแมยม (Activity integrated) รวมกันระหวางชมุชนกับอทุยานแหงชาติแมยม ตัว

แบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนในเขตอทุยานแหงชาติแมยม มีองคประกอบ ดงันี้ 

4.1 เปาหมายการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน  

 การจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนควรมีเปาหมายเพื่อสรางความยั่งยืนของ

ปาในพื้นที ่คุ มครองโดยการบูรณาการตามกรอบกติกาสากลของสหภาพนานาชาติเพื ่อการอนุรักษ

ธรรมชาติ (IUCN) อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD: Convention on Biological Diversity) 

การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ (SDGs 2030: Sustainable Development Goals 2030) 

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 นโยบายรัฐบาลและกระทรวง

ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอม แผนแมบทอุทยานแหงชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560-2564 แผน

แมบทการจัดการอุทยานแหงชาติแมยม แบบแผนการจัดการปาแมยมของกลุมราษฎรรักษปาแมยมตำบล

สะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร และความยั่งยืนของปาแมยม  

4.2 รูปแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

   รูปแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนควรพัฒนาในรูปแบบเครือขาย

ความรวมมือการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน โดยองคประกอบของเครือขายมีดังนี้ 

 1) แกนหลักหรือสมาชิกหลักของเครือขาย ประกอบดวย ชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม

หรือกลุมราษฎรรักษปาแมยม อุทยานแหงชาติแมยม และองคการบริหารสวนตำบลสะเอียบ มีบทบาท

หนาที่รวมกันในการกำหนดทิศทางการจัดการปาแมยม การจัดการศักยภาพและลดภัยคุกคามปาแมยม 
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เครือขายอาสาสมัครพิทักษอุทยานแหงชาติแมยม โดยควรสงเสริมใหตัวแทนชุมชนมีสวนรวมในเครือขาย

เหลานี้ใหมากขึ้น  

4. ตัวแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนในเขตอทุยานแหงชาติแมยม 

   ตัวแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยมใช

แนวทางการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุมครอง โดยสงเสริมใหชุมชนมีการ

จัดการปารวมกับอุทยานแหงชาติแมยมและภาคีความรวมมือตาง ๆ และการใชแนวทางการจัดการปา

แบบบูรณาการ โดยการบูรณาการตัดสินใจรวมกันระหวางตัวแทนหนวยงานภาครัฐกับชุมชน (Top-

down and bottom-up decision making integrated) การบูรณาการตัวแสดงที ่เกี ่ยวของกับการ

จัดการปาแมยม (Actors integrated) โดยเฉพาะชุมชนตำบลสะเอียบ อุทยานแหงชาติแมยม องคการ

บริหารสวนตำบล ตัวแทนวัด (หรือศาสนา/ความเชื่อ) และโรงเรียนในเขตพื้นที่และพื้นที่โดยรอบเขตพื้นที่

อุทยานแหงชาติแมยม ใหมีบทบาทในการจัดการปาแมยมรวมกัน ตลอดทั้งการบูรณาการบทบาทการมี

สวนรวมของตัวแสดงที่เหมาะสมกับทุกชวงวัย ทั้งวัยอาวุโส วัยผูใหญ วัยเด็ก และเยาวชน และการบรูณา

การกิจกรรมการจัดการปาแมยม (Activity integrated) รวมกันระหวางชมุชนกับอทุยานแหงชาติแมยม ตัว

แบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม มีองคประกอบ ดงัน้ี 

4.1 เปาหมายการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน  

 การจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนควรมีเปาหมายเพื่อสรางความยั่งยืนของ

ปาในพื้นที ่คุ มครองโดยการบูรณาการตามกรอบกติกาสากลของสหภาพนานาชาติเพื ่อการอนุรักษ

ธรรมชาติ (IUCN) อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD: Convention on Biological Diversity) 

การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ (SDGs 2030: Sustainable Development Goals 2030) 

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 นโยบายรัฐบาลและกระทรวง

ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอม แผนแมบทอุทยานแหงชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560-2564 แผน

แมบทการจัดการอุทยานแหงชาติแมยม แบบแผนการจัดการปาแมยมของกลุมราษฎรรักษปาแมยมตำบล

สะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร และความยั่งยืนของปาแมยม  

4.2 รูปแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

   รูปแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนควรพัฒนาในรูปแบบเครือขาย

ความรวมมือการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน โดยองคประกอบของเครือขายมีดังนี้ 

 1) แกนหลักหรือสมาชิกหลักของเครือขาย ประกอบดวย ชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม

หรือกลุมราษฎรรักษปาแมยม อุทยานแหงชาติแมยม และองคการบริหารสวนตำบลสะเอียบ มีบทบาท

หนาที่รวมกันในการกำหนดทิศทางการจัดการปาแมยม การจัดการศักยภาพและลดภัยคุกคามปาแมยม 
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การกำหนดและจัดกิจกรรมสงเสริมความรวมมือการจัดการปาอยางยั่งยืนของเครือขาย การวางแผน

จัดการปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการจัดการพื้นที่ในเขตกิจกรรม

พิเศษ ตลอดทั้งมีบทบาทหนาที่เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการปา

แมยมอยางยั่งยืน 

2) แกนรวมหรือสมาชิกรวมของเครือขาย ประกอบดวย ชุมชนที่อาศัยนอกเขตหรือพื้นที่โดยรอบ

อุทยานแหงชาติแมยม ตัวแทนองคการบริหารสวนตำบล วัด สำนักสงฆ โบสถคริสต โรงเรียน ตัวแทน

หนวยงานราชการ ทั้งในเขตและนอกเขตอุทยานแหงชาติแมยม ตัวแทนภาคประชาสังคม และภาคีพัฒนา

อื่น ๆ ที่มีจุดรวมในการจัดการปาอยางยั่งยืน มีบทบาทหนาที่เขารวม และใหความรวมมือในการดำเนิน

กิจกรรมของเครือขาย รวมทั้งการรวมแลกเปลี่ยนขอมูล แสดงความคิดเห็น คำแนะนำ ขอเสนอแนะตาง ๆ 

เพื่อประโยชนตอการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน 

           4.3 แนวทางการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน  

   การจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนควรสงเสริมใหชุมชนมีอำนาจตัดสินใจ

รวมกับภาครัฐในการจัดการอุทยานแหงชาติแมยม โดยเฉพาะการมีสวนรวมตัดสินใจในแผนการจัดการอุ

ทยาแหงชาติแมยม การจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติแมยม การจัดการผูมาเยือนอุทยานแหงชาติแมยม 

และการจดัการเครือขายความรวมมือการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน ดังนี้  

 1) การมีสวนรวมตัดสินใจในแผนการจัดการอุทยานแหงชาติแมยม การมีสวนรวมตัดสินใจใน

แผนการจัดการอุทยานแหงชาติแมยมควรมีการดำเนินการ ดังนี้ (1) แนวทางการจัดการแบบบูรณาการ

รวมกับชุมชน ไดแก การบูรณาการปราชญชาวบานหรือผูนำชุมชนเขาสู กลไกและกระบวนการของ

แผนการจัดการอุทยาแหงชาติแมยม การบูรณาการความรูทองถิ่นที่เปนประโยชนตอการจัดการปาอยาง

ยั่งยืน และการนำความรูไปใชในการวางแผนการจัดการอุทยานแหงชาติแมยม การบูรณาการกฎระเบยีบ

ชุมชน โดยนำกฎระเบียบชุมชนดานการอนุรักษปาไปกำหนดเปนกฎ ระเบียบ หรือแนวทางการอนุรักษปา

แมยม และการบรรจกุฎระเบียบของชุมชนไวในแผนการจัดการอุทยานแหงชาติแมยม (2) การกำหนดทิศ

ทางการจัดการปารวมกันระหวางชุมชนกับอุทยานแหงชาติแมยม โดยใชแนวทางการบูรณาการกรอบ

กติกาสากล นโยบายของภาครัฐสวนกลาง กฎหมายที่เกี่ยวของ แผนแมบทการจัดการอุทยานแหงชาติแม

ยม กับแผนหรือขอเสนอของชุมชน และใชกระบวนการวางแผนรวมกันในการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของ 

ทบทวนบริบทพื้นที่อุทยานแหงชาติแมยม การระบุความสำคัญและความจำเปนในการวางแผนรวมกัน 

การกำหนดวิสัยทัศน คุณคา และทางเลือกการตัดสินใจรวมกันระหวางชุมชนกับอุทยานแหงชาติแมยม   

 2) การมีสวนรวมในการจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติแมยม การมีสวนรวมในการจัดการพื้นที่

อุทยานแหงชาติแมยมควรสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม ดังนี้  

 

 

(1) เขตบริการและเขตเพื่อการพักผอนและการศึกษาความรู ควรสงเสริมกิจกรรมการ

ทองเที่ยวที่จัดการโดยชุมชน และควรเปนกิจกรรมที่ปรับเขากับวิถีชุมชน วัฒนธรรมชุมชน สภาพ

ภูมิศาสตรของปาและแมน้ำยม การสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดปตามปฏิทินกิจกรรมวิถีชุมชน 

และการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีการเชื่อมโยงจุดทองเที่ยวสำคัญในพื้นที่ชุมชน พื้นที่

ปาใกลชุมชนและแมน้ำยม และพื้นที่เชื่อมตอกับอุทยานแหงชาติแมยม  

   (2) เขตสงวนสภาพธรรมชาติและเขตหวงหาม ชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยมเปน

ชุมชนเขมแข็งดานการอนุรักษปาแมยม โดยมีชื่อเสียงเปนที่รูจักและยอมรับของสังคมในวงกวาง ตลอดทั้ง

การไดรับรางวัลชุมชนชวยเหลืองานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดีเดน ดังนั้น ชุมชนจึงควรไดรับการ

สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการปาแมยมใหสูงขึ้น โดยเฉพาะการมีสวนรวมตัดสินใจใน

การวางแผนการจัดการอุทยานแหงชาติแมยม การถอดบทเรียนและเผยแพรบทบาทของชุมชนดานการ

อนุรักษปาแมยมสูสังคมสาธารณะ โดยเฉพาะการถายทอดสูเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อเปนตนแบบหรือ

ปลูกฝงจิตสำนึกอนุรักษแกเยาวชนตอไป  

   (3) เขตฟนฟูธรรมชาติและเขตแนวกันชน ชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยมรวมมือ

กับอุทยานแหงชาติแมยมและองคการบริหารสวนตำบลสะเอียบในการจัดทำแนวทาง กิจกรรม และ

มาตรการสงเสริมชุมชนที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบอุทยานแหงชาติแมยมใหมีสวนรวมในการอนุรักษ การ

ฟนฟู และการใชประโยชนจากปาแมยมอยางยั่งยืน  

    (4) เขตกิจกรรมพิเศษ อุทยานแหงชาติแมยมควรรวมมือกับองคการบริหารสวนตำบล

สะเอียบเผยแพรขอมูลการดำเนินนโยบายการจัดการปาของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 

มิถุนายน 2541 การจัดทำสภาพการใชที ่ดินและสิทธิการครอบครองที่ดินของชุมชน แผนที่กำหนด

ขอบเขตทีอ่ยูอาศัยและ/หรือที่ทำกิน มาตรการการอนุรักษปาหรือปองกันการคุกคามปา และควรสงเสริม

ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการตอเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตกิจกรรม

พิเศษ ภาครัฐสวนกลางควรรับรองสิทธิชุมชนดานที่อยูอาศัยและ/หรือที่ทำกินในเขตกิจกรรมพิเศษ และมี

มาตรการการใหสิทธิชุมชนในเขตกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนมาตรการปองกันปญหาที่อาจนะเกิดขึ้นใน

อนาคตอยางชัดเจน  

3) การมีสวนรวมในการจัดการผูมาเยือนอุทยานแหงชาติแมยม การมีสวนรวมในการจัดการผูมา

เยือนอุทยานแหงชาติแมยม โดยชุมชนรวมกับอุทยานแหงชาติแมยมและองคการบริหารสวนตำบล

สะเอียบ กำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการสำหรับนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อ

ปองกันหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแกทรัพยากรปาไม และความหลากหลายทางชีวภาพ และการ

จัดการรายไดหรือแบงปนผลประโยชนจากกิจกรรมการทองเที่ยวอยางยุติธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ โดย
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(1) เขตบริการและเขตเพื่อการพักผอนและการศึกษาความรู ควรสงเสริมกิจกรรมการ

ทองเที่ยวที่จัดการโดยชุมชน และควรเปนกิจกรรมที่ปรับเขากับวิถีชุมชน วัฒนธรรมชุมชน สภาพ

ภูมิศาสตรของปาและแมน้ำยม การสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดปตามปฏิทินกิจกรรมวิถีชุมชน 

และการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีการเชื่อมโยงจุดทองเที่ยวสำคัญในพื้นที่ชุมชน พื้นที่

ปาใกลชุมชนและแมน้ำยม และพื้นที่เชื่อมตอกับอุทยานแหงชาติแมยม  

   (2) เขตสงวนสภาพธรรมชาติและเขตหวงหาม ชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยมเปน

ชุมชนเขมแข็งดานการอนุรักษปาแมยม โดยมีชื่อเสียงเปนที่รูจักและยอมรับของสังคมในวงกวาง ตลอดทั้ง

การไดรับรางวัลชุมชนชวยเหลืองานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดีเดน ดังนั้น ชุมชนจึงควรไดรับการ

สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการปาแมยมใหสูงขึ้น โดยเฉพาะการมีสวนรวมตัดสินใจใน

การวางแผนการจัดการอุทยานแหงชาติแมยม การถอดบทเรียนและเผยแพรบทบาทของชุมชนดานการ

อนุรักษปาแมยมสูสังคมสาธารณะ โดยเฉพาะการถายทอดสูเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อเปนตนแบบหรือ

ปลูกฝงจิตสำนึกอนุรักษแกเยาวชนตอไป  

   (3) เขตฟนฟูธรรมชาติและเขตแนวกันชน ชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยมรวมมือ

กับอุทยานแหงชาติแมยมและองคการบริหารสวนตำบลสะเอียบในการจัดทำแนวทาง กิจกรรม และ

มาตรการสงเสริมชุมชนที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบอุทยานแหงชาติแมยมใหมีสวนรวมในการอนุรักษ การ

ฟนฟู และการใชประโยชนจากปาแมยมอยางยั่งยืน  

    (4) เขตกิจกรรมพิเศษ อุทยานแหงชาติแมยมควรรวมมือกับองคการบริหารสวนตำบล

สะเอียบเผยแพรขอมูลการดำเนินนโยบายการจัดการปาของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 

มิถุนายน 2541 การจัดทำสภาพการใชที ่ดินและสิทธิการครอบครองที่ดินของชุมชน แผนที่กำหนด

ขอบเขตที่อยูอาศัยและ/หรือที่ทำกิน มาตรการการอนุรักษปาหรือปองกันการคุกคามปา และควรสงเสริม

ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการตอเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตกิจกรรม

พิเศษ ภาครัฐสวนกลางควรรับรองสิทธิชุมชนดานที่อยูอาศัยและ/หรือที่ทำกินในเขตกิจกรรมพิเศษ และมี

มาตรการการใหสิทธิชุมชนในเขตกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนมาตรการปองกันปญหาที่อาจนะเกิดขึ้นใน

อนาคตอยางชัดเจน  

3) การมีสวนรวมในการจัดการผูมาเยือนอุทยานแหงชาติแมยม การมีสวนรวมในการจัดการผูมา

เยือนอุทยานแหงชาติแมยม โดยชุมชนรวมกับอุทยานแหงชาติแมยมและองคการบริหารสวนตำบล

สะเอียบ กำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการสำหรับนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อ

ปองกันหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแกทรัพยากรปาไม และความหลากหลายทางชีวภาพ และการ

จัดการรายไดหรือแบงปนผลประโยชนจากกิจกรรมการทองเที่ยวอยางยุติธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ โดย
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จัดตั้งกองทุนการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษปาแมยม และมีคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนที่มา

จากตัวแทนชุมชน อุทยานแหงชาติแมยม และองคกรบริหารสวนตำบลสะเอียบเปนผูรับผิดชอบดูแล

กองทุน โดยใชหลักความโปรงใสและตรวจสอบได นอกจากนี้ การจัดการผูมาเยือนอุทยานแหงชาติแมยม

ควรสงเสริมบทบาทอาสาสมัครพิทักษอุทยานแหงชาติแมยมและยุวมัคคุเทศกที่มาจากเยาวชนในพื้นที่เขา

มามีสวนรวมในการจัดการทองเที ่ยว การปรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลนเพื่อ

ประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยว 

4) การมีสวนรวมในการจัดการเครือขายความรวมมือการจัดการปาอยางยั่งยืน ชุมชนในเขต

อุทยานแหงชาติแมยมมีสวนรวมในการจัดการเครือขายความรวมมือการจัดการปาอยางยั่งยืน 2 รูปแบบ 

ไดแก 1) การมีสวนรวมแบบไมทางการ/กึ่งทางการ เชน การพบปะพูดคุยสนทนา การปรึกษาหารือแบบ

ไมทางการ การรวมกิจกรรมอนุรักษปาแมยมของชุมชน การเขารวมงานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน 

เปนตน 2) การมีสวนรวมแบบทางการ เชน การเขารวมเปนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน 

การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของอุทยานแหงชาติแมยม หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน 

4.4 ผลลัพธการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน  

   1) หลักความสอดคลอง ผลลัพธการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนในเขต

อุทยานแหงชาติแมยมตองสอดคลองกับแนวทางการจัดการพื้นที่คุมครองโดยสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน ภายใต (1) กรอบกติกาสากลที่สำคัญ คือ การจัดการพื้นที่คุ มครองตามแนวทางสหภาพ

นานาชาติเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางองคการสหประชาชาติ (2) กรอบ

ของนโยบายภาครัฐสวนกลางที่สำคัญ คือ แผนแมบทอุทยานแหงชาติแบบบูรณาการ แผนพัฒนา

เศรษฐก ิจและส ังคมแห งชาต ิ  แผนย ุทธศาสตร ชาต ิ  นโยบายร ัฐบาล และนโยบายกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (3) แผนแมบทการจัดการอุทยานแหงชาติแมยม (4) กฎระเบียบแบบ

แผนการจัดการปาอยางยั่งยืนของชุมชน และ (5) บริบทพื้นที่อุทยานแหงชาติแมยม 

   2) หลักความยั่งยืน ผลลัพธการมีสวนรวมของชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยมตองตอบสนอง

ตอหลักความยั่งยืนของปาแมยม ทั้งดานการอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนอยางยั่งยืน ดวยการ

เสริมสรางศักยภาพของปาแมยมในดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม และการลดภัยคุกคามปาแมยม

ทั้งจากขบวนการมอดไมทำลายปา การขยายพื้นที่ทำกินรุกล้ำปา และภัยเสี่ยงจากโครงการพัฒนาของ

ภาครัฐสวนกลาง  

4.5 เงื่อนไขความสำเร็จของการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

   ความสำเร็จของการจัดการปาอยางยั ่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนขึ ้นอยู กับเงื ่อนไข

ดังตอไปนี้ 

 

 

 1) การแลกเปลี่ยนทรัพยากร ชุมชนและอุทยานแหงชาติแมยมตองมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร

ระหวางกันเพื่อประโยชนตอการจัดการปาอยางยั่งยืน ทรัพยากรที่วานี้ ไดแก (1) ขอมูลสารสนเทศตาง ๆ 

ความรูวิทยาศาสตร ความรูวนศาสตร ความรูทองถิ่นหรือภูมิปญญาของปราชญชาวบาน ความรูใน

รูปแบบเอกสาร ความรูในตัวบุคคล ซึ่งตองมีชองทางการแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศและความรูดังกลาว

ในรูปแบบที่หลากหลาย (2) อำนาจที่ชอบธรรมตามกฎหมาย เจาหนาที่อุทยานแหงชาติมีอำนาจชอบ

ธรรมตามกฎหมายในการจัดการปาตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ขณะที่ชุมชนแมมิได

มีอำนาจตามกฎหมายโดยตรง แตไดรับการรับรองสิทธิการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมจาก

กติกาสากล รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนแมบทอุทยานแหงชาติ นโยบาย

รัฐบาล และนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งการรับรองสิทธิดังกลาวอุทยาน

แหงชาติแมยมตองมีการส่ือสารประชาสัมพันธใหชุมชนรับรูและเขาใจสิทธิของตนเอง สวนชุมชนก็ตองตระหนัก

ถึงสิทธิของตนเองในการมีสวนรวมการจัดการทรัพยากรปาไมซึ ่งมีการรับรองความชอบธรรมไวในกติกา 

กฎหมาย และนโยบายของรัฐ ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจในบทบาทของชุมชนที่มีตอการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 

และ (3) แรงจูงใจในการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน อุทยานแหงชาติแมยม ชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม 

และองคการบริหารสวนตำบลสะเอียบ รวมมือกันสรางแรงจูงใจในการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืนแกชุมชนที่

อาศัยในพื้นที่โดยรอบอุทยาน ชุมชนที่เขามาทำกินในเขตหรือเขตตอเนื่องกับอุทยาน เชน การแจกพันธุไม

สำหรับปลูกเสริมในพื้นที่ทำกิน หรือปลูกทดแทนพืชไร พืชสวนที่ทำลายปา การสนับสนุนอุปกรณเครื่องมือการ

อนุรักษปา การใหขอมูลบทบาทของชุมชนที่มีตอการอนุรักษปา การชมเชยหรือจัดรางวัลสำหรับหมูบาน

อนุรักษดีเดน การสงเสริมอาชีพทดแทนอาชีพเดิมที่มีลักษณะการรุกล้ำปา เปนตน ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยน

ทรัพยากรตองกระทำผานชองทางและกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนา 

 2) ขีดความสามารถของภาคีหลักในการจัดการปาแมยม ความสำเร็จของการจัดการปาแมยม

อยางยั่งยืน ภาคีหลักตองมีขีดความสามารถ ดังนี้ (1) อุทยานแหงชาติแมยมตองมีขีดความสามารถในการ

เปนผูนำแหงการเปลี่ยนแปลง การวางแผน การบริหารจัดการ การจัดการความเสี่ยง การสื่อสารมวลชน 

จิตวิทยาชุมชน และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม ตองมีขีด

ความสามารถดานการตระหนักรูบทบาทและสิทธิชุมชนตอการจัดการปาไม ความรูทองถิ่น การวางแผน

และการตัดสินใจรวมกับภาครัฐ การจัดการความเสี่ยงตอปาไม และวิถีชีวิตชุมชน และ (3) องคการ

บริหารสวนตำบลสะเอียบ ตองมีขีดความสามารถดานการประสานงานระหวางอุทยานแหงชาติแมยม 

ชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม ชุมชนพื้นที่โดยรอบ และภาคีพัฒนาอื่น ๆ การประสานความรวมมือ

และความเขาใจในการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน การสื่อสารประชาสัมพันธนโยบายและกฎหมายตาง ๆ 



23บูชิตา สังข์แก้ว    พันธรักษ์ ผูกพันธุ์    และอัญชลี รัตนะ

วารสารพ ัฒนาส ังคม ปีที ่ 23 ฉบับที ่ 1 / 2564

 

 

 1) การแลกเปลี่ยนทรัพยากร ชุมชนและอุทยานแหงชาติแมยมตองมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร

ระหวางกันเพื่อประโยชนตอการจัดการปาอยางยั่งยืน ทรัพยากรที่วานี้ ไดแก (1) ขอมูลสารสนเทศตาง ๆ 

ความรูวิทยาศาสตร ความรูวนศาสตร ความรูทองถิ่นหรือภูมิปญญาของปราชญชาวบาน ความรูใน

รูปแบบเอกสาร ความรูในตัวบุคคล ซึ่งตองมีชองทางการแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศและความรูดังกลาว

ในรูปแบบที่หลากหลาย (2) อำนาจที่ชอบธรรมตามกฎหมาย เจาหนาที่อุทยานแหงชาติมีอำนาจชอบ

ธรรมตามกฎหมายในการจัดการปาตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ขณะที่ชุมชนแมมิได

มีอำนาจตามกฎหมายโดยตรง แตไดรับการรับรองสิทธิการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมจาก

กติกาสากล รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนแมบทอุทยานแหงชาติ นโยบาย

รัฐบาล และนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งการรับรองสิทธิดังกลาวอุทยาน

แหงชาติแมยมตองมีการส่ือสารประชาสัมพันธใหชุมชนรับรูและเขาใจสิทธิของตนเอง สวนชุมชนก็ตองตระหนัก

ถึงสิทธิของตนเองในการมีสวนรวมการจัดการทรัพยากรปาไมซึ ่งมีการรับรองความชอบธรรมไวในกติกา 

กฎหมาย และนโยบายของรัฐ ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจในบทบาทของชุมชนที่มีตอการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 

และ (3) แรงจูงใจในการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน อุทยานแหงชาติแมยม ชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม 

และองคการบริหารสวนตำบลสะเอียบ รวมมือกันสรางแรงจูงใจในการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืนแกชุมชนที่

อาศัยในพื้นที่โดยรอบอุทยาน ชุมชนที่เขามาทำกินในเขตหรือเขตตอเนื่องกับอุทยาน เชน การแจกพันธุไม

สำหรับปลูกเสริมในพื้นที่ทำกิน หรือปลูกทดแทนพืชไร พืชสวนที่ทำลายปา การสนับสนุนอุปกรณเครื่องมือการ

อนุรักษปา การใหขอมูลบทบาทของชุมชนที่มีตอการอนุรักษปา การชมเชยหรือจัดรางวัลสำหรับหมูบาน

อนุรักษดีเดน การสงเสริมอาชีพทดแทนอาชีพเดิมที่มีลักษณะการรุกล้ำปา เปนตน ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยน

ทรัพยากรตองกระทำผานชองทางและกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนา 

 2) ขีดความสามารถของภาคีหลักในการจัดการปาแมยม ความสำเร็จของการจัดการปาแมยม

อยางยั่งยืน ภาคีหลักตองมีขีดความสามารถ ดังนี้ (1) อุทยานแหงชาติแมยมตองมีขีดความสามารถในการ

เปนผูนำแหงการเปลี่ยนแปลง การวางแผน การบริหารจัดการ การจัดการความเสี่ยง การสื่อสารมวลชน 

จิตวิทยาชุมชน และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม ตองมีขีด

ความสามารถดานการตระหนักรูบทบาทและสิทธิชุมชนตอการจัดการปาไม ความรูทองถิ่น การวางแผน

และการตัดสินใจรวมกับภาครัฐ การจัดการความเสี่ยงตอปาไม และวิถีชีวิตชุมชน และ (3) องคการ

บริหารสวนตำบลสะเอียบ ตองมีขีดความสามารถดานการประสานงานระหวางอุทยานแหงชาติแมยม 

ชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม ชุมชนพื้นที่โดยรอบ และภาคีพัฒนาอื่น ๆ การประสานความรวมมือ

และความเขาใจในการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน การสื่อสารประชาสัมพันธนโยบายและกฎหมายตาง ๆ 
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ที่เกี่ยวของกับบทบาทของชุมชนในการจัดการปาการวางแผน การบริหารจัดการ และการสงเสริมความ

รวมมือในรูปแบบตาง ๆ เพื่อนำไปสูความยั่งยืนของปา  แมยม 

 3) คุณลักษณะของผูนำชุมชน ผูนำที่เปนตัวแทนของชุมชนในการเขาไปมีสวนรวมตัดสินใจกับ

ภาครัฐ การวางแผนการจัดการปาแมยมรวมกับภาครัฐ ควรเปนผูนำที่มีคุณลักษณะการมีตำแหนงผูนำ

ชุมชน มีชื ่อเสียง และชุมชนใหการยอมรับ ซึ ่งผู นำชุมชนอาจเปนผู มีตำแหนงทางการ เชน กำนัน 

ผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูชวยผูใหญบาน เปนตน และผูนำที่มีตำแหนงไมทางการ เชน ปราชญชาวบาน 

ผูอาวุโส ที่ปรึกษาของชุมชน ผูมีความรูและประสบการณ เปนตน ผูนำเหลานี้ควรมีขีดความสามารถใน

การสื่อสาร การนำเสอ การเจรจาตอรอง ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และกา รวางแผนของภาครัฐ 

ความรูดานระบบนิเวศของอุทยานแหงชาติแมยม และที่สำคัญ คือ การตระหนักรูในสิทธิชุมชนดานการ

จัดการปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 4) การสืบสานแนวคิดการจัดการปาอยางยั่งยืนของคนทุกชวงวัย ความยั่งยืนของผืนปาแมยม

ตองมีการสืบสานแนวคิดการอนุรักษปาไมและทรัพยากรธรรมชาติระหวางคนทุกชวงวัยใน 3 รุน ไดแก 

(1) รุ นอาวุโส ผู สูงอายุ ปราชญชาวบาน วิทยากร มีหนาที ่ใหคำแนะนำ ถายทอดความรู  บอกเลา

ประวัติศาสตรและประสบการณแกคนรุนกลางและรุนใหม (2) รุนกลาง ผูใหญวัยทำงาน มีหนาที่รับรู

ความรูและประสบการณจากรุนอาวุโส เปนตัวเชื่อมประสานระหวางรุนอาวุโสและรุนใหม ถายความรู

และประสบการณสูรุนใหม จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสืบสานแนวคิดการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวน

รวมของคนทุกรุ น (3) รุ นใหม เด็กและเยาวชน มีหนาที ่ใฝหาใฝรู เกี ่ยวกับการอนุรักษปาไมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝงจิตสำนึกของตนเอง เขารวมกิจกรรมการอนุรักษ เขาหาเพื่อรับความรูจากผู

อาวุโสและผูใหญอยางตอเนื่อง  

 5) การสนับสนุนจากภาครัฐสวนกลาง การจัดการปาแมยมอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของ

ช ุมชนจะสำเร ็จได อย างม ั ่นคงและย ั ่งย ืน ต องได ร ับการสนับสนุนจากร ัฐบาลและกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตลอดจนหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ทั้งในดานการรบัรองสิทธิการมี

สวนรวมของชุมชน โดยเฉพาะการมีสวนรวมตัดสินใจกับภาครัฐ การสนับสนุนการจัดการปาไมแบบบูรณา

การความรวมมือระหวางภาครัฐกับชุมชน การสนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพใน

การจัดการปาอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม 
 

อภิปรายผล 
การมีสวนรวมของชุมชน 

การวิจัยนี้สอดคลองกับงานศึกษาของ United Nations (1962) ซึ่งแบงการมีสวนรวมตัดสินใจ

ของชุมชนหรือกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไว คือ ระดับอำนาจเทากัน ชุมชนมีสวนรวม

ตัดสินใจกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการจัดการอุทยานแหงชาติ ระดับชุมชนมีอำนาจนอยกวาภาครัฐ มี

บทบาทเปนผูใหความรวมมือในกิจกรรมของภาครัฐ รวมทั้งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Lane (2003) 

ซึ่งพบวา ชุมชนมีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการปาไม โดยมีอำนาจตัดสินใจรวมกับภาครัฐโดยการเขา

รวมในกลไกคณะกรรมการจัดการปาไมและกระบวนการนโยบายและแผนการจัดการปาไม โดยสามารถ

ใหคำแนะนำ ขอเสนอแนะ หรือเสนอทางเลือกการจัดการปาไม  

 การวิจัยยังสอดคลองกับงานศึกษาของ Dowding (1995) และ Luzi et al., (2008) ซึ่งชี้ใหเห็น

วาความสำเร็จของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมกับภาครัฐขึ้นอยูกับ

ทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ขีดความสามารถของชุมชนและภาครัฐ คุณลักษณะของผูนำ 

เงื่อนไขความสำเรจ็ 

- การแลกเปล่ียนทรัพยากร - ขีดความสามารถของภาคีหลัก  - คุณลักษณะของผูนำชุมชน 

- การสืบสานแนวคิดการจัดการปาอยางยั่งยืนของคนทุกชวงวัย  - การสนับสนุนจากภาครัฐ

 

ตัวแบบการจัดการจัดการปาอยางย่ังยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม 

 

เปาหมายเชิงบูรณา

 

รูปแบบ แนวทาง ผลลัพธ 

- กติกาสากล 

- กฎหมายที่เก่ียวของ 

- นโยบายสวนกลาง 

- แผนแมบทอุทยานแหงชาติแมยม 

- แบบแผนการจัดการปาแมยมของ

ชุมชน 

- บริบทของพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ 

เครือขายความรวมมือ

การจัดการปาแมยม

อยางยั่งยืน 

 

- การมีสวนรวมตัดสินใจ

ในแผนการจัดการ

อุทยานฯ 

- การมีสวนรวมในการ

จัดการพ้ืนที่อุทยานฯ 

- การมีสวนรวมในการ

จัดการผูมาเยือน

อทยานฯ 

- หลักความ

สอดคลอง 

- หลักความยั่งยืน 
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ภาพที่ 2 ตัวแบบการจัดการปาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม 
 

อภิปรายผล 
การมีสวนรวมของชุมชน 

การวิจัยนี้สอดคลองกับงานศึกษาของ United Nations (1962) ซึ่งแบงการมีสวนรวมตัดสินใจ
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ใหคำแนะนำ ขอเสนอแนะ หรือเสนอทางเลือกการจัดการปาไม  

 การวิจัยยังสอดคลองกับงานศึกษาของ Dowding (1995) และ Luzi et al., (2008) ซึ่งชี้ใหเห็น
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- การแลกเปล่ียนทรัพยากร - ขีดความสามารถของภาคีหลัก  - คุณลักษณะของผูนำชุมชน 

- การสืบสานแนวคิดการจัดการปาอยางยั่งยืนของคนทุกชวงวัย  - การสนับสนุนจากภาครัฐ

 

ตัวแบบการจัดการจัดการปาอยางย่ังยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยม 

 

เปาหมายเชิงบูรณา
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ชุมชน 

- บริบทของพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ 

เครือขายความรวมมือ
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และการทำกิจกรรมรวมกัน รวมทั้งสอดคลองกับงานศึกษาของ Cinner et al., (2012) ที่ชี้ใหเห็นวาการมี

สวนรวมตัดสินใจของชุมชนกับภาครัฐจัดวาเปนการกระจายอำนาจรูปแบบใหมที่อยูในรูปแบบการจัดการ

รวมกันแบบบูรณาการ โดยมีพัฒนาการมาจากความพยายามในการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางภาครัฐ

กับชุมชน และนำมาสูการปรับกฎระเบียบเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน โดยคาดหวังวาการ

จัดการรวมระหวางภาครัฐกับชุมชนจะนำไปสูการพัฒนาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

 การวิจัยนี้มีความสอดคลองกับงานศึกษาของ McDermott (2009) เรื ่องบทบาทของชุมชน

ทองถิ่นและกระบวนการสรางการตัดสินใจรวมระหวางชุมชนทองถิ่นกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ 

สหรัฐอเมริกา และ Lockwood (2009) เรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดลอมแบบหลากระดับของประเทศ

ออสเตรเลีย ซึ่งผลการศึกษาพบวาชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมตัดสินใจกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ รัฐบาล

ทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐระดับภูมิภาค โดยยึดถือความยั่งยืนของผืนปาเปนศูนยกลางการตัดสินใจ

รวมกัน ขณะที่อุทยานแหงชาติแมยมมีแนวทางการจัดการอุทยานแหงชาติโดยสนับสนุนการมีสวนรวม

ของชุมชน การตัดสินใจรวมกับผูนำชุมชนและองคการบริหารสวนตำบลสะเอียบในกิจกรรมตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับการจัดการปาแมยม  

 การวิจัยนี้สอดคลองกับงานศึกษาของ Cinner et al., (2012) เรื่องรูปแบบการตัดสินใจรวมโดย

การมอบอำนาจการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กลุมประเทศแอฟริกา ซึ่งพบวาการจัดการ

ความยั่งยืนของทะเลและชายฝงมีการพัฒนากลไกขึ้นใหม เชน หนวยการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยการ

มีสวนรวมของชุมชนประมงพื้นบาน การจัดตั้งคณะกรรมการชาวประมงประจำหมูบานเพื่อเปนหนวยงาน

สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมีการตัดสินใจรวมกันระหวางชุมชนประมงกับ

กรมประมง เปนตน ขณะที่อุทยานแหงชาติแมยม ประเทศไทย มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

อุทยานแหงชาติแมยมที่มีตัวแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ และการจัดตั้งเครือขายพิทักษปาแมยมโดย

การใหชาวบานในชุมชนเขารวมเปนอาสาสมัครพิทักษอุทยานแหงชาติแมยมทำหนาที่เฝาระวังภัยคุกคาม

ที่จะเกิดกับปาแมยม 

 การจัดการพื้นที่คุมครอง 

 การวิจัยนี้ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ Liu et al., (2011) เรื่องบทบาทของรัฐบาลทองถิ่นใน

การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางทะเล ไตหวัน Leverington et al., (2010) เรื่องประสิทธิผลการ

จัดการพื้นที่คุมครองเพื่อสรางความยั่งยืนดานความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษานานาประเทศ 

และ ANZECC (Australian and New Zealand Environment and Conservation Council, 2000) 

เรื่องการปฏิบัติที่เปนเลิศในการวางแผนการจัดการพื้นที่คุมครอง ซึ่งพบวาประเทศตาง ๆ มีการปฏิรูป

กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายการจัดการพื้นที่คุมครอง และกฎหมายการกระจาย

 

 

อำนาจใหมีความสัมพันธกัน โดยมีแนวทางสงเสริมสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมตัดสินใจระหวางชุมชน

กับเจาหนาที่ภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน รวมทั้งพบวา ปจจัยการปฏิรูปกฎหมายใหมี

ความทันสมัยและสอดคลองกับบริบทตาง ๆ และปจจัยการสนับสนุนจากภาครัฐสวนกลาง เปนปจจัย

สำคัญที่นำไปสูความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ขณะที่ประเทศไทยยังขาดการ

ปฏิรูปกฎหมายการจัดการอุทยานแหงชาติ และกฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติอืน่ ๆ ทั้งยังไมมีแนวทาง

การกระจายอำนาจและการสงเสริมสิทธิชุมชนที่ชัดเจนเพื่อนำไปสูการจัดการปาและทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน ทั้งยังขาดการสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน งบประมาณ เทคโนโลยี ฯ ที่เพียงพอตอการจัดการ

อุทยานแหงชาติ  

 

ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยนี้มีขอเสนอแนะ 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ไดแก  

(1) อุทยานแหงชาติแมยมควรสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนตอการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน 

โดยจำแนกชุมชนเปน 2 กลุม ไดแก กลุมชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยมซึ่งมีบทบาทดานการอนุรักษ

ปาแมยมอยูแลว และกลุมชุมชนที่อาศัยพื้นที่โดยรอบอุทยานแหงชาติแมยมควรมีมาตรการสงเสรมิหรือจงู

ใจใหมีบทบาทการอนุรักษปาแมยม (2) องคการบริหารสวนตำบลสะเอียบควรมีบทบาทสนับสนุนการมี

สวนรวมของชุมชนตำบลสะเอียบ โดยเฉพาะการพัฒนาบทบาทการมีสวนรวมตัดสินใจเขตกิจกรรมพิเศษ

และเครือขายการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน (3) ชุมชนตำบลสะเอียบควรมีสวนรวมตัดสินใจการจัดการปา

แมยมรวมกับอุทยานแหงชาติแมยม องคการบริหารสวนตำบล และเครือขายภาคีอื่น ๆ ตลอดจนการเรียนรู

บทบาทการเปนผูวางแผนการจัดการอุทยานแหงชาติแมยมรวมกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติแมยมและ

หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ  และ 2) ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป ไดแก (1) ควรขยายผลการศึกษาวิจัย

ในประเด็นการจัดการความรูทองถิ่นหรือภูมิปญญาของปราชญชาวบานในการจัดการปาอยางยั่งยืน (2) ควร

ขยายผลการศึกษาวิจัยในประเด็นการกระจายอำนาจการจัดการในเขตกิจกรรมพิเศษและสิทธิชุมชนดานที่

อยูอาศัยและที่ทำกินในเขตพื้นที่คุมครอง (3) ควรขยายผลการศึกษาวิจัยในประเดน็พลวตัการจัดการอุทยาน

แหงชาติ ตั้งแต พ.ศ. 2504-ปจจุบัน โดยศึกษาในมิติธรรมาภิบาลภาครัฐกับการจัดการชุมชนที่อาศัยหรือทำ

กินในเขตอุทยานแหงชาติ  
 

เอกสารอางอิง 
Australian and New Zealand Environment and Conservation Council. (2000). Best Practice 

in Protected Area Management Planning. Tasmania: Parks and Wildlife Service.  
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ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยนี้มีขอเสนอแนะ 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ไดแก  

(1) อุทยานแหงชาติแมยมควรสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนตอการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน 

โดยจำแนกชุมชนเปน 2 กลุม ไดแก กลุมชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติแมยมซึ่งมีบทบาทดานการอนุรักษ

ปาแมยมอยูแลว และกลุมชุมชนที่อาศัยพื้นที่โดยรอบอุทยานแหงชาติแมยมควรมีมาตรการสงเสรมิหรือจงู

ใจใหมีบทบาทการอนุรักษปาแมยม (2) องคการบริหารสวนตำบลสะเอียบควรมีบทบาทสนับสนุนการมี

สวนรวมของชุมชนตำบลสะเอียบ โดยเฉพาะการพัฒนาบทบาทการมีสวนรวมตัดสินใจเขตกิจกรรมพิเศษ

และเครือขายการจัดการปาแมยมอยางยั่งยืน (3) ชุมชนตำบลสะเอียบควรมีสวนรวมตัดสินใจการจัดการปา

แมยมรวมกับอุทยานแหงชาติแมยม องคการบริหารสวนตำบล และเครือขายภาคีอื่น ๆ ตลอดจนการเรียนรู

บทบาทการเปนผูวางแผนการจัดการอุทยานแหงชาติแมยมรวมกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติแมยมและ

หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ  และ 2) ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป ไดแก (1) ควรขยายผลการศึกษาวิจัย

ในประเด็นการจัดการความรูทองถิ่นหรือภูมิปญญาของปราชญชาวบานในการจัดการปาอยางยั่งยืน (2) ควร

ขยายผลการศึกษาวิจัยในประเด็นการกระจายอำนาจการจัดการในเขตกิจกรรมพิเศษและสิทธิชุมชนดานที่

อยูอาศัยและที่ทำกินในเขตพื้นที่คุมครอง (3) ควรขยายผลการศึกษาวิจัยในประเดน็พลวตัการจัดการอุทยาน

แหงชาติ ตั้งแต พ.ศ. 2504-ปจจุบัน โดยศึกษาในมิติธรรมาภิบาลภาครัฐกับการจัดการชุมชนที่อาศัยหรือทำ

กินในเขตอุทยานแหงชาติ  
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