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บทคัดย่อ
ในช่วงปี 2557 ผู้เขียนได้มีโอกาสดาเนินงานวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ทาให้ทราบถึงสถานการณ์
ทรัพ ยากรป่า ไม้ใ นพื้น ที่ชายแดน รวมถึงการจัด การทรัพ ยากรป่า ไม้ใ นพื้น ที่ข อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ดังนั้นบทความวิชาการนี้ นับเป็นความพยายามอีก
แง่มุมหนึ่งของผู้เขียนที่ต้องการนาเสนอถึงสถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดน
รวมถึงการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนที่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ทรัพยากรในพื้นที่ที่
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดนเป็น
แหล่งทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์และนับวันก็จะลดลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่อง
มาจากการบุกรุกเพื่อลักลอบตัดไม้ และการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชายแดนใน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งประชาชน และนายทุน ผู้ประกอบการต่างๆ โดยไม่คานึงถึง
ประโยชน์และคุณค่าของแหล่งทรัพยากรป่าไม้ และระบบนิเวศอื่น ๆ จะเห็นได้ว่า
สถานการณ์ดังกล่าวนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีแนวทางการจัดการที่เหมาะสม
เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรอื่นๆ มีสภาพอุดมสมบูรณ์และคงอยู่เหมือนเดิม
ดังนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดน ร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้น ที่ เพื่ อให้ เกิ ด แนวทางการจัด การให้
ทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ : การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การมีส่วนร่วม

Abstract
In the end of 2557 B.E. the author had chance to do a
research, the ways of forest resources management sustainably in the
frontiers of Sisaket province and make me know the situation of forest
resources in frontiers including forest resources management in the
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areas of government sector, private sector and the participation of
community in forest resources management in frontiers. So this
journal is regarded as being an attempt of author that wish to present
the situation of forest resources in frontier including forest resources
management in the areas of government sector, private sector and
community that have really occurred including it still is indicating the
situation of forest resources in frontiers having change tendency and
application from forest resources being obviously seen that forest
resources in frontiers are plentiful forest resources so much and as days
go by it becomes increasingly lower because of trespassing to smuggle
deforesting and entering to apply in the frontiers of various types,
whole people, capitalists and entrepreneurs by not considering benefits
and the value of forest resources and other ecology it can be seen that
situation mentioned above still occurred continuously by not having
ways to manage suitably to make forest resources and other resources
having fertility and maintaining as before. So it is necessary so much to
manage the forest resources in frontiers accompanied with government
sector, private sector and people in the areas to have the ways in
managing the forest resources suitably and permanently.
Keyword : Forest Resources Management, Participation

บทนา
ป่าไม้เ ป็น ทรั พยากรธรรมชาติ ที่มี ความส าคั ญและเป็ นแหล่ งก าเนิด ของ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่งที่เอื้ออานวยต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เพราะป่าไม้
เอื้อให้เกิดแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และยังมีประโยชน์ในการรักษา
สมดุลของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในผืนป่า และหากป่าไม้ถูกบุกรุกทาลายและใช้
ประโยชน์อย่างไม่เห็นคุณค่า ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
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วงจรวิถีชีวิตของมนุษย์และสัตว์ เพราะหากทรัพยากรป่าไม้ถูกทาลาย จะส่งผลไปถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและแหล่งน้า เมื่อป่าถูกเผาทาลายหรือบุกรุกถางป่า จะทา
ให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และไม่มีต้นไม้ที่จะคอยดูดซับน้าไว้เมื่อมีน้าไหลบ่าท่วม
บ้านเรือน ซึ่งการจัดการทรัพยากรป่าไม้ นับเป็นแนวทางที่สาคัญที่จะทาให้เกิ ดแนว
ทางการแก้ ไ ขปั ญ หาทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยเฉพาะการจัดการโดยเน้นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญบน
ฐานแนวคิดของการส่งเสริมการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในขณะเดียวกัน สถานการณ์สาคัญด้านทรั พยากรป่าไม้ โดยเฉพาะพื้นที่
ชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่ง
นับวันผืนป่าไม้ที่สมบูรณ์จะคงเหลือ เนื่องจากถูกแผ้วถางเพื่อทาเกษตรกรรมและ
พื้นที่ป่าไม้บางส่วนถูกลักลอบตัดไม้ ทาให้เกิดผลเสียต่อนิเวศน์และส่งผลให้ประสบ
ปัญหาภาวะโลกร้อน มีการลักลอบและบุกรุกตัดไม้หวงห้ามที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะ
ไม้พะยูง อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกของประชาชน กลุ่มนายทุนและ
ผู้ประกอบการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าไปทากินและใช้ประโยชน์อื่น ๆ จากที่ดิน
เหล่านั้น สถานการณ์และปัญหาดังกล่ าว ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ม
รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในพื้นที่ชายแดน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้ น ที่ ทั้ งนี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ของ
ธรรมชาติและมีทรัพยากรป่าไม้ไว้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

การจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในปัจจุบันนี้ ทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกทาลายไปจานวนมาก การทาลายทรัพยากร
ป่าไม้ นอกจากจะทาให้ปริมาณไม้ที่จะใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจลดลงโดยตรงแล้ว
ยังเป็นผลที่ทาให้เกิดความสูญเสียต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติอื่น ๆ
อย่างมากมาย ดังนั้นการเร่งดาเนินการเพื่อจัดการทรัพยากรป่าไม้และการฟื้นฟูสภาพ
ป่าไม้จึงต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยรัฐบาลต้องมีแนวทางในการกาหนดแนวนโยบายด้านการ
จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ที่ ชัด เจน อาทิ การก าหนดเขตการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของ
ประชาชน และการกาหนดอาณาเขตพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการพัฒนา
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ด้านทรัพยากรป่าไม้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งทางด้านการอนุรักษ์
และด้านเศรษฐกิจอย่างผสมผสานกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยมีนักวิชาการได้
ให้คานิยาม และข้อเสนอแนะได้อย่างกว้างขวาง ดังนี้
กรมป่าไม้ (2531: 151) ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพ ยากรป่า ไม้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ และมีความต่อเนื่องในระยะยาวและให้มีความสอดคล้องกับการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ นั้นจาเป็นที่จะต้องมีการกาหนดนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ
ไว้ให้เป็นการแน่นอน เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจ
ร่วมกันและถือเป็นแนวทางปฏิบัติอันจะทาให้การพัฒนาป่าไม้เป็นไปอย่างราบรื่นและ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งได้แก่ 1) การกาหนดแนวทางการจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ในระยะยาวอันจะทาให้ประเทศได้รับประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าทาง สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและ สิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยเน้นให้มีการ
ประสานกันระหว่างทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น 2) ส่งเสริมบทบาทและ
หน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชน ให้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน 3) ปรับปรุงการบริหารงานป่าไม้ของชาติให้สอดคล้อง
กับปริมาณคุณภาพและทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 4) กาหนดให้มีพื้นที่
ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยใน อัตราร้อยละ 40 ของพื้ นที่ประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นป่า
เพื่อการอนุรักษ์ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายากและป้องกัน
ภัยธรรมชาติอันเกิด จากน้าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชนใน อัตราร้อยละ 25 ของพื้นที่ป ระเทศ
และป่าเศรษฐกิจ เพื่อการผลิตไม้และของป่าเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในอัตรา
ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ 5) รัฐ และภาคเอกชน จะพัฒ นาพื้นที่ป่าไม้ไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และจะจัดการพัฒนาให้อานวยประโยชน์ทั้งในทางตรง และ
ทางอ้อมโดยสม่าเสมอตลอดไป 6) การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรเพื่อลดการทาลายพื้นที่ป่าไม้ 7) เพื่อก่อให้เกิด
การประสาน การใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดอื่นๆ
เช่น ที่ ดิน แหล่งน้า และทรัพ ยากรธรณี รวมทั้งเพื่ อก่อ ให้ เกิ ดการประสานความ
ร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐกับ ภาคเอกชนและประชาชน
ในท้อ งถิ ่น รัฐ จะจัด ให้ มีแ ผนพัฒ นาป่า ไม้ไ ว้เ ป็น ส่ว นหนึ ่ง ของแผน พัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 8) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไม้ด้วย การจัดการป่าไม้ทั้งในระบบวนวัฒน์แบบเลือกตัด และ
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ระบบวนวัฒน์แบบตัดหมด ตามหลักวิชาการ โดย เฉพาะในระบบตัดหมดนี้ เมื่อตัด
แล้วให้ปลูกทดแทนในพื้นที่ที่ถูกตัดทันที 9) เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และการ
ป้องกันภัยอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมรัฐจะต้องเร่งรัดปรับปรุงการวางผังเมืองและกาหนด
พื้นที่ปา่ ไม้ให้แน่นอนเพื่อกาหนดเขตการใช้ ประโยชน์ที่ดิน สาหรับเป็นพื้นที่อยู่อาศัย
พื้นที่ประเภทชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละ จังหวัดที่แน่นอนเพื่อป้องกันการ
บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 10) การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ระดับชาติกาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 11) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึก รักและหวงแหน
รู้ จั ก ใช้ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ อ ย่ า งประหยั ด รั ฐ จะต้ อ งให้ ค วามรู้ ทั ศ นคติ ความส านึ ก
ความรู้สึก และทักษะ แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรป่าไม้
และผลเสียจากการตัดไม้ ทาลายป่า การใช้สอยไม้อย่างฟุ่มเฟือย จัดให้มีการเผยแพร่
ความรู้และความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับความสาคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อ
ส่ ว นรวม 12) การพั ฒ นาด้ า นป่ า ไม้ โดยส่ ง เสริ ม การปลู ก ป่ า ภาคเอกชนและ
ภาครัฐบาลเพื่อ ใช้ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการอุตสาหกรรม และสนับสนุน
ให้มีการส่งออกไป จาหน่ายต่างประเทศส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่า
ในที่ดิ น ของรัฐ และการปลู กป่ า ตามหั ว ไร่ ป ลายนา หรื อการปลู กป่ ารายย่ อ ยเพื่ อ
ประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน 13) สนับสนุนให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องและ
โรงงานเยื่อกระดาษเพื่อนาทุกส่วนของไม้มาใช้ประโยชน์และส่งเสริมให้ มีการใช้วัสดุ
อื่นทดแทนไม้ 14) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่ออานวยผล ให้การรักษาและเพิ่ม
ทรัพยากรป่าไม้และการตัดฟัน ไม้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15) การ
ด าเนิ น การวิ จั ย ด้ า นป่ า ไม้ ให้ ก รมป่ า ไม้ ข อความ ร่ ว มมื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย และ
สถาบันการศึกษาระดับสูงต่างๆ แทนการตั้งสถาบันวิจัยป่าไม้ระดับชาติ 16) เพื่อลด
การนาเข้าน้ามันเชื้อเพลิง จึงให้มี การใช้ไม้เพื่อพลังงาน โดยให้มีการปลูกป่า เพื่อเป็น
แหล่งพลังงาน 17) กาหนดพื้นที่ที่มี ความลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ไว้
เป็นพื้นที่ป่าไม้โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดหรือรับรองการทาประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 18) กาหนดแนวทางปฏิบัติงานที่แน่นอนชัดเจนเกี่ยว กับการ
แก้ปัญหาการทาลายป่าในรูปแบบต่างๆ เช่น การทาไร่เลื่อนลอย ภัยจากไฟป่า การ
ท าลายป่ า จากชนกลุ่ ม น้ อ ย การรุ ก ล้ าพื้ น ที่ ป่ า จากเชิ งเขา โดยให้ มี ก ารก าหนด
มาตรการและขั้ น ตอนที่ แ น่ นอนชั ด เจน เกี่ ย วกั บ การปราบปรามและการลงโทษ
ผู้กระทาผิด รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์รวมการปราบปรามในแต่ละภาคและให้มี มาตรการ
ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอิทธิพล และผู้กระทาผิดไว้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ของ
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หน่วยราชการและภาคเอกชน 19) กาหนดให้ มีสิ่งจูงใจในการส่งเสริมการปลูกป่า
ภาคเอกชน และ 20) กาหนดให้มีการวางแผน ทรัพยากรมนุษย์ และการตั้งถิ่นฐานใน
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Keenlyside (1977 : 174-175) ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของ
ประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์ว่าควรมีการทาความเข้าใจและคาดหวังในพฤติกรรมของ
คนในพื้นที่ให้มากที่สุดโดยควรจะดาเนินการ ดังนี้ 1) ให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้
ตัดสินใจในลักษณะวันต่อวันต่อการดาเนินการใดๆ ในพื้นที่ ดังนั้น การแก้ปัญหาส่วน
ใหญ่จึงควรอยู่ในความรับผิดชอบของคนในพื้นที่เอง 2) การยอมรับผิดชอบหรือไม่
ของประชาชนขึ้นอยู่กับทัศนคติและความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
ระหว่างการตัดสินใจและผลที่จะเกิดขึ้นตามมา 3) โดยปกติไม่มีเหตุผลใดที่ประชาชน
ในพื้นที่ต้องทาการอนุรักษ์ เนื่องจากการทาดังกล่าว อาจไม่ได้ช่วยเพิ่มผลผลิตหรือ
เพิ่มพูนรายได้ให้แก่พวกเขาแต่ประการใด ดังนั้นการที่คนในพื้นที่จะอนุรักษ์จึงน่าจะ
เกิดจากความสนใจส่วนตัว มีความรับผิดชอบทางสังคม และได้ประโยชน์หรือมีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรนั้น ๆ 4) ประชาชนบางคนบางกลุ่ม อาจมีความ
สนใจที่จะอนุรักษ์ แต่มิอาจจะลงมือทาได้เนื่องจากไม่ มีเงิน ไม่มีเวลาหรืออาจขาด
ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ และมาตรการที่สาคัญในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรั พยากรป่า ไม้ จึงควรมีค วามยืด หยุ่น ควรเน้ นการมี ส่ว นร่ว มของประชาชนผู้ ใ ช้
ประโยชน์เป็นสาคัญ แต่การที่จะดาเนินการให้เป็นไปในแนวทางดังกล่าว จาเป็นต้องมี
การออกแบบและหาแนวทางวิ ธีก ารสื่ อ สารภายในหน่ วยงานและในพื้ นที่ เ พื่ อ ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดทั้งในด้านดาเนินงานและกระบวนการตัดสินใจ
Kenneth Ruddie and Dennis A. Rondtnelli (1983 : 77-87) ได้
เสนอแนะแนวทางการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าควรจะมีการ
คานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 1) การประสานสัมพันธ์ 2) บูรณาการในแนวตั้งหรือ
เชื่อมโยงกับองค์กรระดับสูง 3) ความสอดคล้องกับวัฒนธรรม 4) ความมีศักยภาพสูง
ในการส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ 5) ความยืดหยุ่น และการปรับเข้ากับ
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 6) การให้บริการโดยยึดกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง
7) การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าร่วม 8) การใช้วิธีการวางแผน
และจัดการที่ง่ายไม่สลับซับซ้อน และ 9) มีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่แต่มี
ลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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สรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการกาหนดนโยบาย
กาหนดพื้นที่ที่ชัดเจน การกาหนดมาตรการในการปราบปรามและลงโทษผู้กระทาผิด
และมีการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าทั้งทางสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังจาเป็นที่จะต้องมีการสร้างความเข้าใจในการ
อนุ รั ก ษ์ และการเสริ มสร้ า งบทบาทของประชาชนในพื้ นที่ ใ นการร่ วมรั บ ผิ ด ชอบ
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงการดาเนินการที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางของการดาเนินการจัดการทรัพยากรป่าไม้และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม เป็นการเข้าร่วมอย่างแข็งขันของประชาชน เพื่อเข้าร่วมใน
ขั้นตอนต่างๆ ของการดาเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนา
หรือกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการกาหนดประเด็นเพื่อการกาหนด
นโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่เป็นที่อยู่อาศัยในการดารงชีวิตของตนเอง
นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์ วางแผน การพัฒนาตามแผนงาน
โครงการ และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการพัฒนาและการดาเนินงานใน
ชุมชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมอาจจะกระทาได้หลากหลายรูปแบบ วิธีการ ดังนั้น
นักวิชาการได้นาเสนอไว้ ดังต่อไปนี้
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2537: 182-183) ได้ให้ความหมายของ การมี
ส่วนร่วมว่าเป็นการที่บุคคล หรือ คณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนทาประโยชน์
ในเรื่องต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การ
วางแผนโครงการ และการเสียสละกาลัง แรงงาน วัสดุ กาลังเงิน หรือทรัพยากรใดๆ
ที่มีอยู่ในชุมชน
บัณฑร อ่อนดา (อ้างถึงใน ทศพล กฤตยพิสิฐ, 2537:17) ได้อธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา ซึ่งประชาชนทุกคนจะต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยมีนักวิชาการจากภายนอกเป็นผู้ส่งเสริม
และสนับสนุน ทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม กล่าวถึงการมีส่วน
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ร่วมในการพัฒนา ซึ่งเป็นการวัดเชิงคุณภาพออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1
การมีส่วนร่วมในขั้นการริเริ่มการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
กาหนดความต้องการของชุมชน และจัดลาดับความสาคัญของความต้องการของ
ชุมชน ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนในการพัฒนาซึ่งเป็นขั้นตอนของ
การก าหนดนโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ วิ ธี ก ารตลอดจนแนวทางการ
ดาเนินงานและทรัพยากรที่จะใช้
ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการ
ดาเนินการพัฒนา เป็นส่วนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
โดยได้รั บ การสนั บสนุ น ด้า นงบประมาณเทคโนโลยี ฯลฯ จากองค์ก รภาคี พั ฒ นา
ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งเป็นทั้งการ
ได้รับผลประโยชน์ทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ และขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมใน
ขั้นประเมิ นผลการพัฒนา เป็นการประเมินว่า การที่ป ระชาชนเข้าร่วมพัฒนา ได้
ด าเนิ น การส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พี ย งใด การประเมิ น อาจประเมิ น แบบย่ อ ย
(Formative Evaluation) เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าเป็นระยะๆ หรืออาจ
ประเมินผลรวม (Summative Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวมยอด
World Health Organization : WTO (1984 : 41-49 อ้างถึงใน พีรพล
ไชยพงศ์, 2539 : 20-23) ได้เสนอรูปแบบของการมีส่วนร่วม ที่ถือว่าเป็นรูปแบบที่
แท้จริงนั้น จะต้องประกอบด้วยขบวนการ 4 ขั้นตอนสาคัญ ได้แก่ 1) การวางแผน
(Planning) ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดลาดับความสาคัญ
ตั้งเป้าหมาย กาหนดวิธีการ ติดตาม ประเมินผล และการตัดสินใจ 2) การดาเนิน
กิจกรรม(Implementation) ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและการ
บริหารการใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบให้การจัดสรรควบคุมทางการเงิน 3) การ
บริหารการใช้ประโยชน์ (Utilization) ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการนากิจ
กรรมามาใช้ ใ ห้ เ กิด ประโยชน์ ซึ่ งเป็น การเพิ่ มระดั บ ของการพึ่ งพาตนเองและการ
ควบคุมทางสังคม และ 4) การได้รับผลประโยชน์ (Obtaining Benefits) ประชาชน
ต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์ในพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์
ส่วนตัว สังคม หรือวัตถุก็ได้
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2552: 198-199) ได้กล่าวถึงลักษณะของ
การมีส่วนร่วมมีอยู่ 2 นัยยะ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการ
ของการพัฒนาโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มจน
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สิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดม
ทรัพยากร และเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริ หารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมทั้ง
การรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน และ 2) การมีส่วนร่วมในนัยยะทาง
การเมือง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ การส่งเสริมสิทธิและพลังอานาจ
ของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชน
อันจะก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่ง
ความสามารถของ ตนและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง
กลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลักโดย การกระจาย
อานาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็น
เอกเทศ ให้อานาจทางการเมือง การบริหาร มีอานาจต่อรองในการจัดสรรทรัพยากร
อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
การคืนอานาจ(Empowerment)ในการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
กาหนดอนาคตของตนเอง ทั้งนี้ต้องคานึงถึงการพัฒนาที่เท่าเทียมกันของชายและ
หญิง (Gender) ในการดาเนินการพัฒนาด้วย
Cohen, J.M. and Uphoff (1977: 7-9) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้
กล่ า วคื อ การมี ส่ ว นร่ ว มโดยทั่ ว ไปหมายถึ งการมี ส่ ว นร่ ว มในขั้ น ตอนการตั ด สิ น ใจ
(Decision Making) โดยอาจเป็นการตัดสินใจตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น การตัดสินใจ
ในช่วงของกิจกรรม และในการดาเนินกิจกรรม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัดสินใจอย่าง
เดียว ยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับขั้นตอนการปฏิบัติการ (Implementation) ด้วย
เช่น ในการจัดองค์กร การกาหนดกิจกรรมการพัฒนา ทั้งในรูปแบบของการเข้าร่วม
โดยมีการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรหรือการเข้าร่วมในการบริหารและการร่วมมือ
รวมถึ งการเข้ า ร่ ว มในการลงแรงร่ ว มใจเป็ น ต้ น การตั ด สิ น ใจยั งมี ค วามเกี่ ย วกั บ
ประชาชนในเรื่องของการรับผลประโยชน์ (Benefits) ซึ่งผลประโยชน์นั้นอาจเป็นทั้ง
ทางวัตถุ ทางสังคมหรือโดย ส่วนตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างควบคู่กันไป
ซึ่งจะเห็ นว่ า การตั ดสิ น ใจนั้ น เกี่ ยวข้ องเกือ บโดยตรงกั บ การปฏิ บัติ ก ารและการ
ประเมินผล (Evaluation) ด้วยเหมือนกันซึ่งการมีส่วนร่วมในการประเมิน ผลก็คือการ
ควบคุมตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมทั้งหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมี
ส่วนร่วมต่อไป เหล่านี้ล้วนซึ่งได้รับผลมาจากขั้นตอนการตัดสินใจแล้วทั้งสิ้นนั่นเอง
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นอกจากนี้ยังมีผลสะท้อนกลับ (Feed-back) จากการประเมินผลและการปฏิบัติการ
กลับไปสู่การตัดสินใจ ซึ่งตามแนวความคิดของ Cohen, J.M. and Uphoff จะทาให้
เห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ 2) การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล และในทุก 4 ขั้นตอนดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมุ่งเน้นให้ค วามสาคัญกับการตัดสิน ใจเป็นขั้ นตอนที่ สาคัญเพราะการ
ตัดสินใจมีผลต่อทุกขั้นตอน
Arnstein (อ้างถึงใน ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2540 : 23) ได้กล่าวถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมไว้ว่าหมายถึงขั้นตอนที่ประชาชนในรูปของบุคคล กลุ่มคน
ชุมชน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกันตามขั้นตอนต่างๆ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
ร่วมรับรู้ คือ การมีส่วนร่วมในขั้นได้รับรู้ รับทราบกิจกรรมที่ปฏิบัติ (มีส่วนร่วมน้อย
ที่สุด) 2) ขั้นร่วมทา คือ การมีส่วนร่วมในขั้นปฏิบัติ กระทากิจกรรมที่กาหนด (มีส่วน
ร่วมน้อย) 3) ขั้นรับรู้และร่วมทา คือ การมีส่วนร่วมในขั้นได้รับรู้ รับทราบกิจกรรมที่
ปฏิบัติ รวมทั้งได้ปฏิบัติ (มีส่วนร่วมปานกลาง) 4) ขั้นร่วมคิดร่วมตัดสินใจ คือ การมี
ส่วนร่วมในขั้นได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอ แนะและร่วมตัดสินใจ (มีส่วนร่วมมาก)
และ 5) ขั้นร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมทา คือ การมีส่วนร่วมในขั้นได้แสดงความ
คิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและร่วมตัดสินใจ รวมทั้งได้ปฏิบัติกระทากิจกรรมที่กาหนด
ด้วย (มีส่วนร่วมมากที่สุด)
องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 1981) ได้รวบรวมรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมไว้ 3 รูปแบบดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง จะเป็นการมีส่วน
ร่วมที่เป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้นเองเพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่ม
ตนเอง โดยเน้นการกระทาที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภายนอก 2) การมีส่วนร่วม
แบบชักนา เป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลหรือ
หน่วยงานอื่น เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในประเทศกาลังพัฒนา และ 3) การมีส่วนร่วม
แบบบั งคับ ซึ่งเป็นผู้ มีส่วนร่วมภายในการดาเนินนโยบายของรัฐ บาล ภายใต้การ
จัดการโดยภาครัฐ หรือโดยการบังคับโดยตรง ผู้กระทาที่รับผลทันที แต่จะไม่ได้รับผล
ในระยะยาว ปิยนุช สมสมัย (2553 :11 ) ได้อธิบายว่าการมีส่วนร่วมต้องคานึงปัจจัย
สภาพแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ 1) ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายนอกชุ ม ชน
ประกอบด้วย ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง
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ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม และปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์ และ
2) ปัจจัยจากประชากร ประกอบด้วย อายุและเพศ สถานภาพในครอบครัว ระดับ
การศึกษา สถานภาพทางสังคม เช่นชั้นทางสังคม ศาสนา อาชีพ รายได้และทรัพย์สิน
ช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นและสถานภาพการทางาน
ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ (2531: 24-29 อ้างถึงใน ณัฐนรี ศรีทอง, 2552 : 196200) ได้แบ่งระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น 7 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1
คือ การที่ประชาชนถูกบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา โดยไม่มีทางเลี่ยงได้ เช่น
นายจ้างบังคับให้ลูกจ้างเข้าร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นต้น ระดับที่ 2 คือ ประชาชน
ถูกหลอกให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจถูกหลอกล่อด้วยผลประโยชน์ในรูปของค่าจ้าง
รางวัลหรือด้วยความสะดวกสบายบางอย่าง ระดับที่ 3 คือ ประชาชนถูกชักชวนให้เข้า
ร่ว มกิ จ กรรม ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ น กิ จ กรรมที่ห น่ ว ยงานราชการเป็ น ผู้ กาหนดขึ้ น แล้ ว
พยายามชักชวนให้ประชาชนให้ความร่วมมือ ด้วยการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เป็น
สาคัญ ระดับที่ 4 คือ ประชาชนถูกสัมภาษณ์ข้อมูล แล้วมีการวางแผนการทากิจกรรม
ไว้ ซึ่งทาให้ปัญหาหรือความต้องการของประชาชนอาจได้รับความสนใจบ้างในบาง
กรณีแต่การตัดสินใจยังเป็นคนภายนอกชุมชนเป็นสาคัญ ระดับที่ 5 คือ ประชาชนมี
โอกาสเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกั บโครงการและการดาเนินงานโครงการตลอดจน
กิจกรรมที่ทาในชุมชนนั้น ระดับที่ 6 คือ ประชาชนในชุมชนมีโอกาสเสนอโครงการใน
ชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการเป็นผู้ให้คาปรึกษา หารือ จนได้โครงการ
และกิจกรรมที่ทาดาเนินงานในชุมชน และมีโอกาสเข้าไปร่วมปฏิบัติกิจกรรมในชุมชน
ด้วย และ ระดับที่ 7 คือ ประชาชนในชุมชนมีโอกาสตัดสินใจในทุกกิจกรรมของชุมชน
นับตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลปัญหา สภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สรุปปัญหาและความต้องการ การกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา การลงมือ
ปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเด็นสาคัญอยู่ที่ประชาชนในชุมชนต้อง
มีอานาจการตัดสินใจทุกขั้นตอน
เสรี พงศ์พิศ (2547: 27-29) กล่า วว่า การมีส่ว นร่ว มของประชาชน
(people’s participatory) เป็นคาที่เริ่มใช้กันเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา เพื่อแสดง
ว่าโครงการพัฒนาต่างๆ ที่นาไปให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ นั้น ประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วม บ้างก็บอกว่ามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน โดยชุมชนมีส่วนสมทบงบประมาณ
5-10 เปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่มีเงินก็คิ ดจากมูลค่าแรงงาน วัสดุสิ่งของหรือวัตถุดิบ หรือ
อะไรก็ได้ที่มาจากชุมชน ทั้งที่จริงแล้วงบประมาณเกือบทั้งหมดรวมถึงการคิดและการ
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วางแผน “มาจากข้างบน” (top down) มาจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงาน
ราชการหรือองค์ กรเอกชน บ้างก็ว่าก็บอกว่ามีส่ วนร่วมในทุกขั้น ตอน คือการเก็ บ
ข้อมูล วางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล และอ้างว่านี่เป็นกระบวนการ “มา
จากข้างล่าง” (bottom up) รวมทั้งอ้างว่าได้มี การทาประชาพิจารณ์ (public
hearing) แล้ว ซึ่งหมายความว่าได้รับการ “รับรอง” จากชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนวันนี้มีความหมายและมีความสาคัญที่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการ
กาหนดนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการชุมชน คน ทุนของ
ชุมชน จึงต้องมีการแยกแยะเนื้อหาและรูปแบบของ “การมีส่วนร่วมของประชาชน”
ให้เหมาะสมกับแต่ละเรื่อง พร้อมกับวิธีการและกระบวนการให้เหมาะสม ดังนั้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่ใช่แต่เพียงรูปแบบ เช่นการเลือกตั้งในทุกระดับ แล้วก็
ปล่อยให้ ผู้ได้รับเลือกตั้งไปดาเนินการทุกอย่างทุกเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
หมายความว่ า หลั ง การด าเนิ น งานของ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง เข้ า ไปท าหน้ า ที่ แ ทน
ประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่ใช่เพียงไปหา 5-10 % มาสมทบ
โครงการที่องค์กรจากภายนอกนาเข้าไปให้ ไม่ใช่การเข้าไปเก็บข้อมูลให้ข้าราชการที่
บอกว่าจะเอาไปทาโครงการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ใช่แค่การไปร่วมประชุมรับฟังการเสนอ
โครงการแล้วยกมือรับรองแล้วอ้างว่าเป็นประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมของประชาชน
คือการแสดงออกถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชนในการจัดการทุนชุมชน จัดการชีวิตของ
ตนเอง
สรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การริเริ่มวางแผน การค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กาหนดความต้องการของ การวางแผนในการ
พัฒนา การกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนการกาหนดแนว
ทางการดาเนินงานและการพัฒนา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ
การติดตามประเมินผล ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาและ
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ นั้ น
จาเป็นต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การวิเคราะห์ปัญหา การดาเนินการ
ติดตามและประเมินผล ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน สิ่งสาคัญคือประชาชน
จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและการบริหารการใช้ทรัพยากรป่าไม้ และการใช้
ประโยชน์ อย่างเท่าเทียมกัน
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กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้
จากการดาเนินงานเก็บข้อมูลภาคสนามในการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ โดยทาการสัมภาษณ์
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ในภาคประชาชน เกี่ ย วกั บ การจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ใ นพื้ น ที่
ชายแดนทาให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรี
สะเกษ ดังต่อไปนี้
นายลือ กอกหวาน อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 125 หมู่ 2 ตาบลดงรัก อาเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้สัมภาษณ์และเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดน
“สิ่งสำคัญ ที่สุด คือวิถีชีวิต ของประชำชนในพื้น ที่ชำยแดนจะมี
วิถีชีวิต ที่สอดคล้องและพึ่งพำทรัพยำกรป่ำไม้ รวมถึงกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรป่ำไม้ ซึ่งประชำชนในพื้นที่ชำยแดนยังเป็นชุมชนชนบทที่มีควำม
หลำกหลำยของกลุ่มชำติพันธุ์ มีวั ฒนธรรมและวิถีชีวิตในกำรจัดกำรและ
ดูแลรักษำป่ำที่หลำกหลำยรูปแบบ อำทิ มีควำมเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอย
ดูแลป่ำและรักษำต้นน้ำ และหำกประชำชนคนใดบุกรุกหรือเข้ำไปทำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้อำจจะมีอันเป็นไป หรือประสบเหตุร้ำย ดังนั้น แนวทำงกำร
จัดกำรเพื่ออนุรักษ์ทรั พยำกรป่ำไม้ในพื้นที่ชำยแดนจึงต้องมีกำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติ และควำมเชื่ อเกี่ ยวกั บสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ที่ คอยดูแลป่ำและรั กษำต้นน้ ำ
เพื่อให้มีกำรเกรงกลัวและมิให้ผู้ใดบุกรุกเข้ำไปตัดไม้และทำลำยผืนป่ำ”
นางสมจิ ต ร อ่ อ นศรี อายุ 53 ปี บ้ า นเลขที่ 78 หมู่ 5 ต าบลไพรพั ฒ นา
อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้สัมภาษณ์และเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดน
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“จะต้ องมุ่งเน้ นกำรให้ ควำมสำคัญ และกำรสร้ ำงจิต สำนึก ของ
ประชำชนในพื้นที่ชำยแดน เพื่อให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์ป่ำไม้ในพื้นที่ที่ได้
ลดลงเป็นจำนวนมำก ซึ่งกำรลดลงของทรั พยำกรป่ำไม้ นอกจำกจะทำให้
ปริมำณต้นไม้ลดลงแล้ว ยังเป็นผลที่ทำให้เกิดควำมสูญเสียต่อสิ่งแวดล้อม
และทรัพยำกรอื่นๆ อย่ำงมำกมำย นอกจำกนี้พื้นที่ป่ำไม้ยังถือเป็นแหล่ง
อำหำรสำคัญของประชำชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงสิ่งมีชีวิตใน
ป่ำที่ ยังคงต้ องพึ่งพำและอำศั ยผืน ป่ำ เพื่ อกำรด ำรงชีวิ ต ดังนั้นแนวทำง
จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่ชำยแดนจำเป็นต้องเร่งมำตรกำรในกำรสร้ำง
ควำมตระหนักให้กับประชำชนในพื้นที่ และกำรฟื้นฟูสภำพป่ำไม้ในพื้นที่มิ
ให้เสื่อมโทรมลงไปมำกกว่ำนี้”
นายประดิษฐ์ ดาราศาสตร์ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 72 หมู่ 4 ตาบลรุง อาเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้สัมภาษณ์และเสนอแนะแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดน
“ซึ่งสภำพบริบ ทของพื้ นที่ป่ำไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งส่ว นใหญ่จ ะ
ยังคงหลงเหลืออยู่ตำมแนวเขตพื้นที่ชำยแดน ซึ่งในพื้นที่ชำยแดนจังหวัดศรี
สะเกษ - กั ม พู ช ำ ในปั จ จุ บั น นี้ พื้ น ที่ ป่ ำ เริ่ ม ถู ก บุ ก รุ ก ท ำลำยไปเรื่ อ ยๆ
ในขณะที่ ป ระชำชนในพื้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรดู แ ลและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้ เนื่องจำกเป็นพื้นที่ในเขตอนุรักษ์ป่ำไม้ ซึ่งประชำชนไม่
สำมำรถเข้ำไปใช้ประโยชน์และดำเนินกิจกรรมใดๆ ได้ ในขณะเดียวกันวิถี
ชีวิตของประชำชนในพื้นที่ชำยแดนส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่สืบ
ทอดมรดกจำกบรรพชนมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน ประชำชนเหล่ำนี้ได้ใช้
ประโยชน์จำกผืนป่ำทั้งไม้ใหญ่ไม้น้อย ไม้เถำ ไม้เลื้อย รวมไปถึงผลิตผลป่ำ
ด้ำนอื่น ๆ อำทิ เห็ดต่ำงๆ พืชผักประเภทต่ำงๆ ผลไม้ป่ำ สัตว์และแมลง
ต่ำงๆ อีกมำกมำย ดังนั้น กำรจัดกำรเพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่ให้
มีสภำพสมบูรณ์และไม่ถูกบุกรุกทำลำย จำเป็นต้องเปิดโอกำสให้ประชำชน
ในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ ร่วมกับ
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง”
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นายบัวกัน อุ่นอ่อน อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 186 หมู่ 10 ตาบลเสาธงชัย
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ ได้ให้สัมภาษณ์และเสนอแนวทางเพื่อการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดน
“กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้จำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรสร้ำงมำตรกำร
ในกำรจัดกำรพื้นที่ป่ำไม้ที่ชัดเจน อำทิ กำรปิดประกำศเขตอนุรักษ์ป่ำไม้
เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบอำณำเขตพื้นที่อนุรักษ์ป่ำไม้ เขตห้ำมบุกรุก
หรือทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้โดยเฉพำะในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ในขณะ
เดียวจำเป็นต้องมีกำรสร้ำงบทบำทให้ประชำชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกำร
ดู แ ลและบริ ห ำรจั ด กำรป่ ำ ไม้ หรื อ มี ก ำรเร่ ง รั ด ให้ มี ก ำรด ำเนิ น กำรจด
ทะเบียนเป็นป่ำชุมชน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์ และเป็นกำรลดปัญหำกำรบุกรุกทำลำย
ป่ำในพื้นที่ชำยแดน”
พระลัน ธมฺมรโส อายุ 48 ปี เจ้าอาวาสสานักสงฆ์ภูดินสอ บ้านกันทรอมใต้
ตาบลกันทรอม อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสนอแนะบทบาทของพระสงฆ์
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดน
“พระสงฆ์ ล้ ว นมี บ ทบำทส ำคั ญ ในกำรดู แ ลและเชื่ อ มประสำน
ควำมเข้ ำ ใจ ด้ ว ยแนวทำงสั น ติ วิ ธี โดยเฉพำะในพื้ น ที่ ที่ มี ค วำมขั ด แย้ ง
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐกับประชำชนในพื้นที่ โดยเฉพำะกำรบุกรุกและเข้ำ
ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นผื น ป่ ำ อย่ ำ งไรก็ ต ำมสิ่ ง ส ำคั ญ ที่ สุ ด คื อ พระสงฆ์ แ ละ
ชำวบ้ำนจะต้องช่วยกันดูแลผืนป่ำ ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ และช่วยปลูก
ต้นไม้และดูแลป่ำไม่ให้ผู้ใดบุกรุก โดยมีหลัก ยึดถือก็คือ กำรตระหนักว่ำคน
พึ่งและอำศัยป่ำ ดังนั้นคนจะต้องช่ วยดูแลป่ำไม้ ดังนั้นแนวทำงสำคัญใน
กำรจั ด กำรและอนุ รั ก ษ์ ป่ ำ ในพื้ น ที่ ช ำยแดน คื อ กำรเพิ่ ม บทบำทของ
ประชำชน และหลั ก ศำสนำเข้ ำ มำเป็ น แนวยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ รวมถึ ง กำร
เสริ ม สร้ ำ งบทบำทของพระสงฆ์ ที่ พั ก อำศั ย ตำมบริ เ วณพื้ น ที่ ป่ ำ ในเขต
ชำยแดน เนื่ อ งจำกพระสงฆ์ เ ป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบำทส ำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
คุณธรรมให้ประชำชนได้เห็นคุณค่ำและควำมสำคัญของกำรพึ่งพำอำศัย
ผืนป่ำ”
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บทสรุป
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดนจาเป็นต้องมีการประสานงาน
และร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดย
จะต้องมีการกาหนดแนวทางนโยบาย การสร้างความเข้าใจร่วมกันและถือเป็นแนว
ปฏิ บั ติด้ า นการจั ดการทรั พ ยากรป่า ไม้ใ ห้ เ ป็น ไปอย่ า งราบรื่น ร่ ว มกั น โดยจะต้ อ ง
คานึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประสานงานและความร่วมมือ การบูรณา
การร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าร่วมบริหารจัดการร่วมกัน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และชุมชน การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
ในการอนุรักษ์และการเสริมสร้างกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ รวมถึงการสร้างเสริมบทบาท
ของพระสงฆ์ในพื้นที่ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรป่า
ในพื้ น ที่ ช ายแดน การด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ท าลายป่ า และเข้ า ไปใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ป่าโดยมิชอบ การเร่งรัดมาตรการในการกาหนดประเภทของป่าไม้
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการกาหนด
อาณาเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุกดังนั้น การจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่ชายแดน จึงควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
เพื่ อ ให้ มี ส่ วนร่ ว มในการจั ด การและอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรป่ า ไม้ ร่ วมกั บ ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่โดยเน้นการเสริมสร้างบทบาทของประชาชนในท้องถิ่น รวมไป
จนถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกขั้นตอน และการกาหนดนโยบายด้านป่าไม้ที่ชัดเจน เพื่อให้
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดนมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดน ให้มีความยั่งยืน
ต่อไป
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