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บทคัดย่อ 
บทความน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าหลักคิดเชิงสหวิทยาการจากการเชื่อมโยงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาศัยการ

ประยุกต์ความรู้จากหลายศาสตร์ ศึกษาจากป่าชุมชน ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือให้
เป็นตามแนวทางเชิงทฤษฎีและวิชาการ อาทิ นโยบายสาธารณะและการวางแผน เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสน
ศาสตร์ จากกรณีศึกษาในการลงพ้ืนที่และการปฏิบัติโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับภาคประชาสังคม 
ชุมชนท้องถ่ิน โดยการน าแนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษามาปรับใช้ในการอธิบายความสอดคล้องตรงกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ที่น ามาเป็นกรอบการวิเคราะห์สู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนท้องถ่ินและการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า
ชุมชน เพ่ือให้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากในป่าของชุมชน การศึกษาน้ีสอดรับกับทฤษฎีที่เชื่อมโยงทางมิติทาง
การเมือง นโยบายป่าสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่แนวคิดฐานทรัพยากรอาหาร อันพัฒนามาจากขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตามความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้ที่มีบทบาท
ด้านเกษตรกรรม ความส าคัญของประเด็นด้านอาหารที่เพ่ิมข้ึนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนก่อประโยชน์และคุณค่า
ของการวิเคราะห์ที่ได้จากกระบวนการสร้างความเข้าใจในด้านการจัดการอาหารของชุมชนและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ค าส าคัญ: ประชาธิปไตย / สิทธิ / ชุมชน   
  

Abstract 
This article aims to bring interdisciplinary thinking from related science links. Relying on 

the application of knowledge from many sciences Study from community forest Pong Nam Ron 
Sub-district, Khlong Lan District, Kamphaeng Phet Province In order to be in accordance with 
theoretical and academic approaches such as, such as courses in public policy and planning, 
Economics for Public Administration from the case study in the field installation and 
implementation of various projects for local development in collaboration with civil society local 
community by applying the concepts and theories studied to explain the consistency with current 
situations taken as an analysis framework for the joint learning process of local communities and 
community forest management in order to access the use of forest in the community. This study 
corresponds to the theories related to political dimensions. Forest Policy for Food Security to the 
concept of food resource base developed from social movements and natural resource 
management that change according to the power relations of agricultural actors. The importance 
of food issues that are increasing and concrete as well as creating the benefits and values of the 
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analysis obtained from the understanding process of community food management and 
conservation of natural resources. 
Keywords: Democracy / Right / Community 
 
บทน า 

“อาหาร” เป็นปัจจัยสี่ที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ ถือเป็นเรื่องส าคัญมาก เราทราบแหล่งที่มาของ
อาหารที่กินน้อยมาก ไม่เหมือนกับในอดีตที่ห่วงโซ่อาหารหยุดอยู่ที่คนคนเดียว คือ การปลูก การปรุง และการ
รับประทานในครัวเรือน เราทราบว่าสิ่งที่กินมาจากไหน กินแล้วดีหรือเป็นโทษหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่อง ประชาธิปไตย
ทางอาหารในปัจจุบัน มีการกล่าวถึงกันอยู่สองกลุ่ม คือคนปรุงกับคนกิน คนที่ก าหนดวัตถุดิบแทบจะไม่ได้เข้ามาร่วม
สนทนา ด้วย ประ เ ด็นปัญหา น้ีกลาย เป็น เรื่ อ ง ของคนกิ น เท่ า น้ั น  เมื่ อ วันที่  17 มีนาคม  พ .ศ .  2561  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงาน “ป๋วยทอล์ค” ในหัวข้อ food democracy หรือ “ประชาธิปไตยทางอาหาร” ณ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับเรื่องอาหารในหลากหลายมุมมอง 
เช่น สิทธิเข้าถึงอาหารที่ดีและปลอดภัย ที่คนไทยและคนทั่วโลกขาดสิทธิในการเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ส่งผลให้
เกิดวิกฤติปัญหาตามมามากมายอย่างคาดไม่ถึง รวมถึงนโยบายด้านการเกษตร ที่เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงทาง
อาหาร ซึ่งพัฒนามาจากความแตกต่างด้านการมองปัญหาในหลายมิติ แนวคิด “ความมั่นทางอาหาร” เน้นศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง มีเป้าหมายหาแนวทางแก้ไขที่เกิดข้ึนไปถึงระดับโลก ในขณะที่ “สิทธิทางอาหาร” ให้
ความส าคัญในระดับปัจเจกชนในการเข้าถึงทรัพยากรทางการผลิต ส าหรับ “อธิปไตยทางอาหาร” เป็นแนวคิดที่
เชื่อมโยงมิติทางการเมือง เป็นนโยบายทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับระบบการค้าเสรีนิยม ความเคลื่อนไหว ด้าน
อาหารน าไปสู่แนวคิดฐานทรัพยากรอาหาร อันพัฒนามาจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้านเกษตรกรรมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้ที่มีบทบาทด้านเกษตรกรรมหลาย
ระดับ ความส าคัญของประเด็นความมั่นคงทางอาหารที่เพ่ิมมากข้ึนในเวทีระหว่างประเทศ เป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ปฏิรูปนโยบายการพัฒนาประเทศกับการจัดการระบบเกษตรของไทยเป็นรูปธรรม ประเทศไทยส่งเสริมการพัฒนาท้ัง
ระดับมหภาคด้วยการบรรจุประเด็นความมั่นคงทางอาหารไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
เป็นการเพ่ิมความส าคัญ ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหารและภาคการเกษตรต่อจากการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เข้าเป็นนโยบายของการพัฒนาประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ก่อนหน้า
และส่งเสริมการพัฒนาในองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งระบบราชการและปัจเจกชน แนวทางดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่
จะท าให้ไทยสามารถรับมือกับผลกระทบจากภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต (วิรัลพัชร 
ประเสริฐศักด์ิ, 2558) โดยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย น าเสนอว่า ความ
มั่นคงทางอาหารของชาวบ้านคือ มีข้าวกิน มีกับข้าวที่เหมาะสม มีผลไม้ตามฤดูกาล และไม่เสี่ยงภัยกับการขาดแคลน
อาหาร อาหารมาจาก 4 ฐาน คือ ทรัพยากร การผลิต วัฒนธรรม และการค้า ต้องมองให้พ้นความมั่นคงทางอาหาร
แบบพื้นฐาน คือ พอกิน ปลอดภัย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่า น้ า และทะเล และชุมชนท าเอง เราหาความรู้
จากที่ชุมชนลงมือปฏิบัติ พิจารณาผลที่เกิดข้ึน และสรุปผลออกมาเพ่ือเป็นความรู้ นอกจากน้ี ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์
ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เสนอเ “การหาพ้ืนที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” ว่า
ป่าไม้มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจชุมชน ศูนย์วิจัยป่าไม้ระหว่างประเทศ (CIFOR) ได้ส ารวจครอบครัวชนบทมากกว่า 
8,000 ครอบครัว ใน 25 ประเทศ พบว่า ร้อยละ 23 ของรายได้น้ันมาจากป่า ผลผลิตจากป่าในเชิงรายได้ครัวเรือน 
มีมากว่าค่ารายได้เฉลี่ยจากการเกษตร ที่ชุมชนบ้านกลาง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ชาวปกาเกอญอ มีรายได้
จากการเก็บหาหน่อไม้ไผ่ 1 ล้านบาทต่อปี ฉะน้ันผลผลิตจากป่าท่ีมีการจัดการที่ดีน้ันส าคัญ การเก็บข้อมูลจากบ้าน
กลาง 12 ปี ผลผลิตในการเก็บหาหน่อไม้คงที่ ทั้งที่ข้อมูลสถิติน้ าฝนผันแปรในแต่ละปี โดยเฉพาะปี  พ.ศ. 2547 
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ค่อนข้างแห้งแล้ง คือภูมิทัศน์ที่มีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอากาศ รอบล้อมไปด้วยป่า เห็นได้ว่า ที่ใดมีการ
รักษา รักษาป่าที่ดี ที่น่ันมีความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางอาหาร ต้องพูดถึง “ตลาด” เพราะตลาดเป็น
กลไกส าคัญ ตัวอย่าง พ้ืนที่ภูเขา และทะเล ไม่สามารถปลูกข้าวได้ จ าเป็นต้องซื้อข้าวกิน ตัวกลางคือตลาด ความ
มั่นคงทางอาหารจึงมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและตลาด  (สถาบันลูกโลกสีเขียว, กันยายน 2562) จาก
ข้างต้นท าให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะน าเสนอสถานการณ์และประสบการณ์การลงพ้ืนที่และการเข้าร่วมเวทีต่าง ๆ 
ของจังหวัดก าแพงเพชรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการเข้าถึงอาหารของชุมชน อันเป็นการเรียนรู้และผสานกับวิชาการ
อย่างกลมกลืน ทุกสิ่งต้องบูรณาการร่วมกัน ผู้ศึกษามีความประสงค์ให้ผู้เรียนและผู้สนใจสร้างองค์ความรู้ จากการ
เชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่เข้ากับความรู้และประสบการณ์จริงที่ได้รับ และได้จากการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสารสนเทศระหว่างกัน จะส่งผลต่อการพัฒนาในด้านทักษะอาชีพและทักษะ
ชีวิตให้แก่ผู้ศึกษาได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่ความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดจากตัวอย่างใน
ภาพรวมสู่ท้องถ่ินและกรณีศึกษาที่จะกล่าวถึงต่อไป อันเป็นสิทธิมนุษยชนบนฐานของชุมชน การตระหนักถึง
ความส าคัญของป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและความเชื่อมโยงของศาสตร์ดังน้ี 

แนวคิด ทฤษฎี และความเชื่อมโยงเชิงสังคมศาสตร์ 
แวดวงวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาทางสังคมศาสตร์ ต้องต้ังอยู่บนรากฐานของการแบ่งองค์ความรู้เป็น

สาขาวิชา ศึกษาจากปรากฏการณ์ภายในสังคมมนุษย์ ผู้เขียนจึงน าแนวคิดหลายศาสตร์วิชามาร่วมกันและวิเคราะห์ 
สะท้อนความเชื่อมโยงกันตามหลักวิชาการบนพ้ืนฐานแห่งสังคมศาสตร์ กล่าวคือ เราไม่สามารถปฏิเสธว่าในมุมมอง
เชิงศาสตร์สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีเก่ียวพันและมีความสัมพันธ์ทั้งมนุษย์ศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่
มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ที่ผสมผสานศาสตร์หลายสาขาเข้าด้วยกัน จากหลายปรากฏการณ์ทางสังคมของมนุษย์ที่
มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันกับทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านการศึกษาและด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น นอกจากน้ี สังคมเป็นศาสตร์ที่พิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และ
พฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์ โดยเฉพาะพฤติกรรมกลุ่มและพฤติกรรมทางสังคม เช่น รูปแบบของการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและมุมมองที่สนใจปัญหา (ธงชัย  วงศ์ชัยสุวรรณ, 2553) ต่อมาภายหลัง
ในด้านสังคมศาสตร์ได้รับการแยกแตกออกเป็นแขนงสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเฉพาะด้านข้ึนน้ัน (พระธรรม
ปิฎก, ประยุทธ์ ปยุตโต, 2540) ย่อมต้องกลับมาสู่การบูรณการให้สอดคล้องให้ได้อย่างเป็นองค์รวมอาศัยสห
วิทยาการ คือ การใช้ความรู้มากกว่าหน่ึงสาขาร่วมกัน เพ่ือท าให้เราทราบแนวทางของวิชาการหรือการปฏิบัติ คือ
เรื่องเดียวกันแต่สามารถเชื่อมโยงได้หลายวิชา ด้านวิชาการของสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน จึงให้ความส าคัญกับ
การศึกษาในลักษณะสหวิทยาการที่เน้นบูรณาการเน้ือหาของศาสตร์แต่ละสาขาให้มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลหนุน
เสริมกัน (นาตยา ภัทรแสงไทย, 2525) สหวิทยาการและการบูรณาการไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์และ
มักอยู่คู่กันหรืออยู่ร่วมกันเสมอ (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2547) ได้แก่ (1) เศรษฐกิจกับการเมือง จากเดิมเคยอยู่รวมกัน
แล้วแยกออกจากกันแต่ได้กลับมาร่วมกันใหม่ มาเป็นแนวคิดเศรษฐกิจการเมือง เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านที่แยก
ออกจากกันไม่ได้ (2) เศรษฐศาสตร์การเมือง มาผนวกเข้ากับนิเวศวิทยาสังคม อาจพิจารณาในประเด็นเรื่องความคุ้ม
ทุนว่าสิ่งที่เสียไป เช่น ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และป่าไม้กับสิ่งที่ได้มาว่ามีความคุ้มค่ากันมากน้อยเพียงใด (ชูศักด์ิ  
วิทยาภัค , 2541) (3) รัฐศาสตร์ การศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านของอ านาจและ
ความสัมพันธ์กับระบบการเมืองและสถาบันทางการเมือง (4) รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจ
ถึงระบบบริหารราชการ การบริหารงานต่าง ๆ อันส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ และ (5) 
เศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านการจัดสรร การแบ่งปัน และการกระจาย
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ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด ดังน้ัน ศาสตร์ทางสังคมท าให้ผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้เห็นสังคมตามสภาพความจริง ไม่ใช่
ความเพ้อฝัน ความรู้ทางสังคมท าให้ผู้สนใจมองเห็นถึงความเก่ียวพันของปัญหาและท านายเหตุการณ์ล่วงหน้า ช่วย
ให้ผู้ศึกษาเกิดเข้าใจกลไกการท างานของสังคมและเข้าใจถึงเหตุและผล การเข้าใจแก่นของปัญหาที่เกิดข้ึนภายใน
สังคมจากปัญหา สภาพ และความต้องการ ความเป็นไปของสังคมเพ่ือแสดงให้เห็นผลจากการศึกษาข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดท าแผนแปลงเป็นนโยบายระดับชาติในการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา 
(สุวิมล  ติรกานันท์, 2549) ข้ึนกับความสนใจโดยเฉพาะการต่อยอดของโครงการและกิจกรรม ให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง ตามมุมมองของรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถน ามาปรับกับการบริหาร หน่วยงานหลายฝ่าย การปฏิบัติงาน
ให้ตรงตามปัญหาและความต้องการของท้องถ่ินในพ้ืนที่ศึกษา ผู้สอนบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559) ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือเชื่อมโยงน้ัน พิจารณา
ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ และสามารถมาเป็นกรอบศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
พิจารณาจากแนวคิดของป่าชุมชนในมิติป่าพลเมืองที่ยุทธศาสตร์เชื่อมเมืองและชนบท การสานพลังขบวนการป่า
ชุมชนและขบวนการป่าของคนเมืองจึงเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และก าหนด
วาระทางสังคม เหตุน้ีจึงเริ่มเกิดแนวคิด “ป่าพลเมือง” เน่ืองจากแนวคิด “พลเมือง” มีนัยทางการเมืองที่กว้างขวาง 
ในด้านหน่ึง คือวางอยู่บนฐานของสิทธิมนุษยชน การจัดการป่าชุมชนเพ่ือการด ารงชีพ ความมั่นคงอาหาร รายได้ 
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีก็เป็นสิทธิมนุษยชนบนฐานชุมชน อีกด้านหน่ึง “พลเมือง” ให้ความหมายถึงการมี
สิทธิในเชิงกว้าง ทั้งสิทธิในการมีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี สิทธิที่จะเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะ มีส่วนร่วมก าหนด 
ตรวจสอบ และผลักดันนโยบายสาธารณะ ครอบคลุมทั้งประชาชนในชนบทและภาคเมือง ครอบคลุมฐานชุมชนตาม
วัฒนธรรมจนถึงปัจเจกชน กลุ่มประชาสังคมอิสระ การสร้างวาระทางนโยบายและสังคม ขบวนการป่าชุมชนได้ใช้
ประเด็นการปกป้องสิทธิชุมชนในการสร้างพลังทางสังคม ใช้มิตินิเวศท้องถ่ิน เศรษฐกิจชุมชน และวัฒนธรรมในการ
สื่อสาร แต่มีข้อจ ากัดในการเชื่อมต่อกับสาธารณะ แต่เมื่อขบวนการใช้มิติเชิงรุกในการปกป้องป่าที่ให้บริการนิเวศแก่
สาธารณะ และการใช้อ านาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐท าให้พลังทางสังคมขยายตัวข้ึน (กฤษฎา บุญชัย, 2561) 

ป่าชุมชนสู่สิทธิในการเข้าถึงอาหาร: ป่าชุมชนต าบลโป่งน  าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
การเข้าร่วมเวทีการประชุมการขับเคลื่อนงานป่าไม้ภาคพลเมืองของจังหวัดก าแพงเพชร มีผู้เก่ียวข้องได้เข้า

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่ที่มีป่าชุมชน กระบวนการการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
และที่อยู่อาศัย ได้ร่วมสนทนากลุ่ม ศึกษาพ้ืนที่ที่มีป่าชุมชนสู่สิทธิในการเข้าถึงอาหาร เช่น ป่าชุมชนต าบลโป่งน้ าร้อน
ที่มีสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในระบบอาหาร คือธรรมนูญชีวิต เสมือนเส้นทางสู่การบริโภคที่ย่ังยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สิ่งส าคัญที่ต้องค านึง ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน การ
พัฒนาวางแผนอย่างรอบคอบ และความสุขในการปฏิบัติงาน ดัง วันที่ 24 กันยายน 2562 นายสิทธิศักด์ิ ซาเวียง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพุทรา เป็นประธานในพิธีมอบที่อยู่อาศัยพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพุทรา 
ณ บ้านนายสมหมาย ดีนุช บ้านเลขที่ 158/3 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเจริญ ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร  นายสมพาน ยอดฉัตร เลขานุการนายกฯ นางสมิตา อรรควงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพุทรา 
นายทัย สมโภชน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพุทรา หัวหน้าส่วนราชการ นายวรวีร์ ตรีเนตร ผู้อ านวยการ
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพุทรา นายวีรชน จิตรสว่าง ผู้อ านวยการกองช่างฯ ข้าราชการพร้อมด้วย ผู้น า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปรึกมะกรูด หมู่ที่ 4 บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านท่าพุทราเหนือ และหมู่ที่ 7 บ้านท้องคุ้ง คณะ
สภาองค์กรชุมชนต าบลท่าพุทรา ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบที่อยู่อาศัยเพ่ือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพุทรา จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาก าแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้
มอบที่อยู่อาศัย ในการของบประมาณครั้งน้ี โดยกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพุทรา นายวรวีร์ ตรีเนต ร 
ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพุทรา ได้ขอความอนุเคราะห์รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคาร
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อาคารสงเคราะห์ สาขาก าแพงเพชร เพ่ือสร้างหรือซ่อม ที่อยู่อาศัยเพ่ือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าพุทรา  

การประชุมการขับเคลื่อนงานป่าไม้พลเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ 
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตึกวิทยาศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร จัดโดยเครือข่าย
ทรัพยากรดิน น้ า ป่า จังหวัดก าแพงเพชร เป็นการรวมตัวเพ่ือแลกเปลี่ยนเรื่องป่าไม้พลเมือง จัดให้มีการสนทนากับ
ตัวแทนชุมชน ในพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่ป่าภายในจังหวัด หลังจากเริ่มต้นพูดคุยกันในพ้ืนที่ที่มีป่าชุมชน มีหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ทีม่าให้ข้อมูลเรื่องกฎหมาย นโยบายต่าง ๆ เพ่ือวางแผนการด าเนินการร่วมกันต่อไป ในช่วงการต้ังสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ มีการออกกฎหมาย โดยในเน้ือหามีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการความเหลื่อมล้ าท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน ด้วยยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายอุทยานแห่งชาติ 
จากบทเรียนปี พ.ศ. 2535 ได้มีกลุ่มคนมาเรียกร้องเน่ืองจากกฎหมายจะให้คนออกจากป่า ในช่วงปฏิวัติมีการ
ปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือเตือนคนที่อยู่ในพ้ืนที่อุทยานในการด าเนินการทางกฎหมาย จังหวัดก าแพงเพชร เป็นพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดที่สามกับภารกิจสืบเน่ืองการบังคับใช้ พ.ร.บ.ป่าชุมชน ปี พ.ศ.2562 การสร้างความเข้าใจ
ข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติเบื้องต้นกับผู้น าป่าชุมชน จ.ก าแพงเพชร จ านวนห้าผืนป่าชุมชน คือ ป่าชุมชนต าบลท่าไม้ 
ป่าชุมชนต าบลวังทอง ป่าชุมชนต าบลคลองน้ าไหล ป่าชุมชนต าบลโป่งน้ าร้อน ป่าชุมชนต าบลวังควง นักวิชาการและ
ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการลงพ้ืนที่ติดตามและเตรียมการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานกับพ่ีน้องเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง จากคณะท างาน โครงการป่าไม้ภาคพลเมือง เครือข่ายทรัพยากรดิน
น้ าป่าภาคเหนือตอนล่าง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและการพัฒนาที่ย่ังยืนจังหวัดพิจิตร  และโครงการปฏิรูป
การเกษตรและพัฒนาชนบท เป็นการเตรียมจัดประชุมเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดร่วมกับภาคีความร่วมมือเพ่ือ
วางแผนการด าเนินงานในโอกาสต่อไป โดยมีผลผลิตจากป่าชุมชนและแปลงเกษตรในพ้ืนที่มาแบ่งปัน จ าหน่ายจ่าย
แจกกันด้วย  ผู้ใหญ่บ้านท่านหน่ึงได้บอกผ่านความรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาที่ผ่านมาผมได้ร่วมผ่านเรื่องราวมากมายกับ
เครือข่ายทรัพยากรดิน น้ า ป่า จังหวัดก าแพงเพชร และน าสิ่งที่ได้รับในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ การ
สร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน ช่วยกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า เห็นความส าคัญของอาหารในป่าชุมชน ดังภาพที่ 1 
ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 1: การแลกเปลี่ยนเป็นการลงพ้ืนที่ติดตามและเตรียมการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานป่าไม้ภาคพลเมือง 
ที่มา: การประชุมการขับเคลื่อนงานป่าไม้พลเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562                        

     ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตึกวิทยาศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97?fref=mentions&hc_location=group
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รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

 

ภาพที ่2: การเล่าเหตุการณ์จากกการลงพ้ืนที่ศึกษาป่าชมุชน 
ที่มา: การประชุมการขับเคลื่อนงานป่าไม้พลเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562  

ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตึกวิทยาศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
 

 
ภาพที ่3 และภาพที่ 4: ความสมบูรณ์ของอาหารจากป่าชุมชนในพ้ืนที่ต าบลโป่งน้ าร้อน                                                             

ที่มา: การประชุมการขับเคลื่อนงานป่าไม้พลเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 
          ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตึกวิทยาศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
 
สถานการณ์พ้ืนที่และจ านวนป่าชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร ที่ได้จากการตรวจสอบสภาพป่า กิจกรรม

และความเคลื่อนไหว เช่น ต าบลวังควง ต าบลคลองน้ าไหล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือออป.ด าเนินการปักป้าย 
ต าบลโป่งน้ าร้อน พ้ืนที่ทับซ้อน พ้ืนที่ทหาร มีพ้ืนที่ป่าชุมชนตกค้าง 3 ป่า ต าบลอ่างทอง จากพ้ืนที่บุกรุก มีการกัน
แนวเขต มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสร้างมูลค่าป่าชุมชน ต าบลท่าไม้ ดูแลมากกว่า 20 ปี มีพ้ืนที่ 1,800 ไร่  
มีทางล้อมรอบ ใช้ประโยชน์จากป่า มีแผนส าหรับการจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย สถานการณ์ปัญหาของพ้ืนที่ 
ฐานข้อมูลสภาพป่า ต้องขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง หมดอายุ ไม่ พ้ืนที่ที่เริ่ม
ด าเนินการใหม่ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู การเชื่อมโยงถึงระบบคุณค่า มูลค่าการใช้สอย การประสานภาคี  เพ่ือประกอบ
ข้อมูลเรื่องกฎหมาย ได้จัดที่จังหวัดพิษณุโลก โดยเมื่อวันที่ 10, 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นเวทีให้ความรู้เรื่องกฎหมาย 
ตามโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) คือ ป่าชุมชน มีผล 180 วัน จึงจะมีผลบังคับใช้ ใน
การจัดท าโครงการป่าชุมชน ที่ต้องท าคือ เจ้าหน้าที่กับกรรมการและสมาชิกผู้เข้าร่วมมากย่ิงดี กรรมการ สมาชิก 
และชาวบ้านธรรมดา ซึ่งประสิทธิภาพในการท างาน มีอ านาจก าหนดบทบาทหน้าที่ คือก่อนถึง 26 พฤศจิกายน 
2562 มีเป้าหมายในการท างานร่วมกันอย่างไร เน่ืองจากกฎหมายในบทเฉพาะกาล ป่าชุมชนที่เกินวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2562 ต้องจัดต้ังใหม่ โดยต้องเริ่มกระบวนการใหม่ในการลงพ้ืนที่ และท ากระบวนการใหม่ทั้งหมด ต้อง
ข้ึนทะเบียนครบทั้ง 10 หมู่บ้าน ภายหลังวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จะมีคณะกรรมการป่าชุมชน ภาคเหนือ ก านัน 
จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด มีบทบาทหน้าท่ีเสนอโครงการให้ป่าชุมชนโดยเจ้าหน้าท่ี แต่
ฉบับใหม่ คณะกรรมการจะต้องให้ความเห็นชอบผ่านแผนการจัดการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเห็นชอบ ในขอบเขตป่า
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รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

มีอะไร จากเดิมแนวกันไฟ ฝายชะลอน้ า บวชป่า ปัจจุบันคือ ป่าชุมชนไหนที่มีความสวยงาม สามารถท าแหล่ง
ท่องเท่ียวได้ เสนอไว้ในแผน 5 ปี สามารถบูรณาการได้ เช่น การท าเส้นทางการท่องเที่ยวรอบป่าชุมชนไว้ตรวจตรา 
โดย อบต.ประสานแผนกับ อบจ. ซึ่งไม่ต้องขออนุญาตอธิบดี ส่วนเรื่องงบประมาณ มีความสัมพันธ์ราคากลางในส่วน
ของส่วนโยธา เช่น จังหวัดพิษณุโลก การของบประมาณในอดีตไปไม่ถึงและไม่ได้รับงบประมาณ แต่กฎหมายใหม่เรา
สามารถขอได้ด้วยตัวเอง และ กรณีเจ้าหน้าท่ีและสมาชิก กรรมการ สามารถเสนอให้นักวิชาการเสนอในการท าแผน
ร่วมกัน โดยเฉพาะบุตรหลานที่จบวนศาสตร์ หรือจะท าศาลาที่พักที่ไม่ได้อยู่ในแผนต้องรอให้ครบ 5 ปี ระเบียบป่า
อนุรักษ์ กับ ป่าใช้สอยในทางเศรษฐกิจ คือท าเรื่องการท่องเที่ยวได้ จังหวัดก าแพงเพชร เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าพุทรา ร่วมงานประเด็นที่ดินท ากิน ที่อยู่อาศัย โดยเครือข่ายทรัพยากรดิน น้ า ป่า จังหวัดก าแพงเพชร และ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จ ากัด ได้มีพัฒนาการในการท างานจนมาจนถึงวันน้ี มีแนวทางการ
ท างานร่วมกัน การเรียนรู้สู่การพัฒนาทุกรูปแบบ มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ัง  ความเชื่อมโยงการ
ท างานทุกระดับสู่งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่สามารถเป็นพ้ืนที่รูปธรรม การจัดการชุมชนได้อย่างย่ังยืน ท าให้พื้นที่ป่า
ชุมชน โดยป่าชุมชนต าบลโป่งน้ าร้อนมีความมั่นคงทางอาหาร  ศึกษาจากสภาพการจัดการอาหาร ปัญหา ความ
ต้องการ ปัจจัยอื่นและแนวทางพัฒนา 

สภาพการจัดการอาหาร เมื่อมีความเจริญมากข้ึน ทางราชการได้ยกฐานะ หมู่บ้านโป่งน้ าร้อนข้ึนเป็น

ต าบลโป่งน้ าร้อน ข้ึนกับอ าเภอเมือง ต่อมาในปีพุทธศักราช 2521 ต าบลโป่งน้ าร้อนได้มาข้ึนกับเขตการปกครองของ 

กิ่งอ าเภอคลองลาน ในปีพุทธศักราช 2522 กิ่งอ าเภอคลองลานจึงได้ยกฐานะเป็นอ าเภอคลองลาน ต าบลโป่งน้ าร้อน 

มีก านันต าบลคนแรกคือ นายคง เพ็งศรี ด้านการศึกษา เมื่อมีผู้คนมาอยู่มากข้ึน มีชาวนครชุมไปมาค้าขายและมาต้ัง

บ้านเรือน ต่อมามีชาวนครชุมคนหน่ึง ชื่อนายท า อุทาหรณ์ ได้พาครอบครัวมาอยู่และใช้บ้านเปิดเป็นที่สอนเด็กโดย

รับจ้างสอนคนละ 1 สลึงต่อเดือน อยู่ได้ระยะหน่ึงอพยพกลับนครชุม การรับจ้างสอนเด็กเป็นอันยุติ ต่อมามีนายต้ือ 

ใจดี ชาวอุ้มผาง มาอยู่โป่งน้ าร้อน รับจ้างสอนอีก ประมาณปีพุทธศักราช 2476 ศึกษาธิการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

ได้มาตรวจสภาพประชากรที่โป่งน้ าร้อน ได้พบเห็นนายต้ือ ใจดี รับจ้างสอนเด็กจึงทาบทามให้เป็นครู เมื่อส ารวจ

จ านวนเด็กได้พอสมควรแล้ว จึงมอบหมายให้ นายต้ือ ใจดี เป็นครูคนแรก โดยใช้ศาลากลางบ้านเป็นสถานที่ศึกษา 

(ศาลากลางบ้านปัจจุบันอยู่บริเวณใกล้ ๆ ท่ีต้ังประปาหมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นที่ของนายอู๊ด กับนางตุ๊ และได้ยกให้วัด)  เมื่อ

บริษัทล่ าซ ามาท าไม้สัก ได้มีเอกชนเข้าไปท าไม้กระยาเลย เช่น ไม้ตะแบก กะพง กระท้อน ทางฝั่งขวาของคลองสวน

หมาก (ปัจจุบันคือบ้านเพชรนิยม บ้านสุขส าราญ) ไปรับจ้างชาวบ้านตากน าเกวียนมาชักลากไม้ พาครอบครัวมาจับ

จองที่ท ากิน (กลุ่มผู้ใหญ่ตัน ม่านมูล จากบ้านฉลอมท้องฟ้า จังหวัดตาก) พร้อมกับกลุ่มพ่อหนานเทพ มูลทรัพย์ ได้

พาครอบครัวมาจากจังหวัดล าปาง มาฝึกสอนลูกช้างให้บริษัทล่ าซ า คนจากจังหวัดตาก แพร่ ล าปาง ล าพูน อพยพลง

มาอยู่หลายครอบครัว ชาวนครชุมเคยมีอาชีพตักน้ ามันยาง ท าไต้ หาหวายโป่ง พาญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูงมาท าอาชีพที่

ถนัด ต้ังแต่บ้านหนองปิ้งไก่ ท่าเสากระโดง ท่ากะบาก จนถึงบ้านโป่งน้ าร้อน ผู้หญิงในชุมชนมีอาชีพท าสวนผลไม้

บางส่วน เช่น กล้วยไข่ ลองกอง ทุเรียน เงาะ ซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ได้ผลผลิตเลย 

กล้วยไข่และทุเรียน ยืนต้นตายเพราะฝนไม่ตกตามที่ฤดูกาลและแล้งรุนแรง รวมถึงแมลงที่มากับสภาวะความ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (เมื่อก่อนไม่มีแมลงแบบน้ี เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง เช่น ภายในหน่ึงวัน มีทั้งฝนตก

และแดดออกรวมถึงอากาศที่ร้อนในขณะที่ฝนตก) เราต้องเดินทางออกไปท างานไกลจากบ้านเพ่ือให้มีรายได้ โลก

ร้อนเพ่ิมภาระให้ผู้หญิงนอกเหนือจากที่ต้องดูแลจัดการภายในครอบครัว จึงมีความพยายามหาวิธีเพ่ือปลูกไม้ผลอื่น

ในพ้ืนที่จะได้ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านไปไกลเพ่ือหารายได้ ชุมชนต าบลโป่งน้ าร้อน พืชผักที่ปลูกจะไม่กิน เช่น 

กะหล่ า ลุ้ย เหตุผลเน่ืองจากถ้าไม่ใช้ยาแมลงจะเยอะรบกวนการเจริญเติบโตของพืชผัก  ส่วนมากเป็นผักพ้ืนบ้าน 
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ส่วนอโวคาโดไม่ใช้ยา ผักที่ไม่ใช้ยา ได้แก่ มะระหวาน ป่าชุมชนจะมีผักหวานเห็ดโคน สมัยก่อนเห็นโคนล าต้นจะใหญ่

มาก เช่นที่คลองมดแดงมีเห็ดเผาะ คลองมดแดง หน่อไม้ มีสามชนิด หน่อไม้คาย หน่อไม้ซาง หน่อไม้ไผ่ป่า ที่มาของ

อาหารที่สมบูรณ์ที่สุด คือ หมู่ที่ 2 เพราะมีเห็ดหลายชนิด ผักกรูด ไผ่ เห็ดเผาะมีหลายพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ติดเขา 

และบ้านวุ้งกะสังมีผักประจ าถ่ิน เป็นผักกะสังชื่อตามหมู่บ้าน สมัยก่อนมีมากและน ามาแกงท ากิน ต้นเขียว ๆน้อย ๆ 

เป็นชื่อผักกะสัง เป็นชื่อหมู่บ้านกะสัง ไม่ใช่พืชที่นิยม ผักที่ไม่มีรสชาติ ต้นจะใส เย็น รสชาติจืด คล้ายผักกูด การ

ส่งเสริมกิจกรรมด้านอาหาร ทางอบต. ประเพณีอาหาร การปลูกผัก สัตว์เลี้ยง มีการติดตามผล ส่วนการท่องเที่ยวก็

ท าอาหารแบบด้ังเดิม เพราะอาหารเน้นปลาไม้ไผ่ ไม่ใช้จาน ใช้ใบตอง ปลาตะเพียน ปลาช่อน ใส่ในไม้ไผ่ อร่อย มี

สมุนไพรของเค้า ชื่อโครงการนวัตวิถี คือด้านของจังหวัดไปประกวดระดับประเทศ เน้นเรื่องวิถีชีวิตด้ังเดิม หว่านแห 

มีแหล่งต้นน้ า ใส่สมุนไพร รสชาติอร่อย รสชาติเปรียบกับเผ่าม้ง หากฝืนใจกินรสชาดไม่ถูกปากคนไทย เพราะปรุง

แบบธรรมชาติ อาหารของปะกายอเป็นรสชาติไทย ปรุงรสเข้มด้วยสมุนไพร ความเชื่อว่ากินหน่อไม้รู้สึกปวดหัวเข่า 

หน่อไม้สดหน่อไม้ต้มที่จิ้มแกล้มน้ าพริก กินสองวันปวดเข่า ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงหมูในครัวเรือน ส่วนพ้ืนราบเป็น

นาข้าว ปลูกผัก ได้แก่ หมู่ 4 มีผัก ข่า ปลูกสมุนไพร ฤดูร้อน คือผักหวาน ผักตลาดจะซื้อในงานบวช งานสีด า ถ้าแต่

ละบ้านต้องมีเช่น ชะอม ต าลึง ตลาดนัดชุมชน คนในชุมชนและคนข้างนอกบ้างบางส่วน เช่น บ้านโป่งน้ าร้อนในหน่ึง

อาทิตย์ หมู่ที่หน่ึงที่สองอยู่วันอาทิตย์ นอกน้ันไม่เช้าก็เย็น เป็นอาหารป่า ชาวบ้านน ามาขาย พ้ืนที่ป่าคาชาวบ้านจะ

ร่างกายชราภาพแต่แข็งแรง ไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะไปนาไปไร่ ใช้แต่เกลือเต็มที่ใช้น้ าปลา ต้มจืด อาหารรสจืด   

ปัญหาการจัดการอาหารของชุมชน ในกรณีพ้ืนที่ที่ถูกตรวจยึดในพ้ืนที่โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล (คทช.) จะมีการยกเลิกจากคนที่ถูกจับกุม การต้ังข้อสังเกต จากกรณีที่เป็นป่าเสื่อมโทรม มีสีชมพู
ครอบ ซึ่งมีเจ้าของทันที คือเรื่องสองมาตรฐาน ค าตอบ เพราะไม่ได้อยู่ในกระบวนการตรวจยึด อยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรมหรือศาลสั่งแล้ว แต่อยู่ในคณะกรรมการกลั่นกรอง เรามีหลักฐานในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงรายบุคคล ไม่ต้อง
กังวลว่าสิ่งที่เกิดข้ึนตามครรลองครองธรรม ในต าบลคลองน้ าไหลมีปัญหาในการท างาน ยังไม่ค่อยเห็นการขับเคลื่อน
ปัญหาด้านการบุกรุก ส่วนเรื่องไฟป่าที่อยู่เขตป่า การเลี้ยงสัตว์ที่เข้าไปท าลายป่าชุมชน แต่ละหมู่บ้านยังไม่ค่อยเห็น
การท างานร่วมกันในระดับต าบล มีการขับเคลื่อนเฉพาะจุด ส าหรับเรื่อง (อ.อ.ป.) เข้ามาขอสานต่อ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อต้ังข้ึนเป็น
หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ อาทิ การท าไม้ เก็บหาของป่า แปรรูปไม้ 
ท าไม้อัดอุตสาหกรรมฯป่าไม้ ที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าชุมชนคือชาวบ้านมีข้อกังวลเรื่องการปักป้าย ความหมายคืออะไร เช่น 
การสงวนสิทธ์ิขนาดไหน ซึ่งเป็นข้อกังวลมากเพราะในป้ายไม่ได้สื่อสารให้ชุมชน จะตัดหรือว่าถ้าเข้าไปจะผิดไหม 
โจทย์ที่ต้องต้ังข้อสังเกต หมู่ที่ 2 มีการกันเขตแล้ว และมีเขตป่าชุมชน ได้ท าหนังสือให้กับทางอ าเภอ มีวาระการ
ประชุมที่ในการดูแลป่าชุมชน เน่ืองจากเมื่อปี 2561 โดยผู้ใหญ่เฉลียว หมู่ที่ 7 ยังไม่ค่อยเข้าใจในการดูแลป่า ผู้ที่ท า
ข้อมูลร่วมกันกับป่าไม้ และส่วนของหมู่ 2 น้ันเห็นว่าพ้ืนที่ทับซ้อนป่าคลองขยุก และมีอยู่ในส่วนอ่างคลองน้ าขาว 
และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาได้มีการเจรจา และตอนน้ีคือมีรอยปะ ศูนย์ป่าไม้เจรจาตกลง(อ.อ.ป.) แต่
ยังไม่ได้รับค าตอบกับเรื่องน้ี การเข้ามาใช้พ้ืนที่ต้องมีภาพถ่าย คือ ป่าเศรษฐกิจ เน่ืองจากรัฐวิสาหกิจคือ รายได้ของ
รัฐ ถ้าเจรจาแล้วเพ่ือการอนุรักษ์ สิทธิที่ได้รับจากอธิบดีมีอ านาจทางกฎหมายเต็มที่ ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน ชุมชนดูแล
ป่า มีอยู่ในทางกฎหมาย ถ้า (อ.อ.ป.) ยอมรับข้อมูล พ้ืนที่น้ีป่าไม้มอบให้เป็นป่าชุมชนแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 ต้องท ากระบวนการมีเอกสารแนบท้าย ราชกิจจานุเบกษา การมอบหมายให้เป็นป่าชุมชน และ กรรมการ
มีอ านาจมอบหมายในการดูแลสามารถบริหารจัดการ เช่น น้ าผึ้งสามารถเก็บได้ต่อปีเท่าไร และเก็บค่าธรรมเนียม 
โดยน ารายได้ไปต้ังป่าชุมชน เพ่ือไว้ท ากิจกรรมในป่าชุมชน โดยจัดท าแผนในการขอรับงบประมาณในการพัฒนา  
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กรณีไม้ทรงคุณค่าหาเกิดภัยพิบัติในป่าชุมชน ไม่ต้องขออนุญาต กรณีปลูกไว้และชุมชนที่ท าธนาคารต้นไม้ก็มีการ
ออกแบบในการปลูกและฟ้ืนฟู กรณีที่วงไว้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ สามารถเอาน้ ามาใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่สามารถใช้
ประโยชน์กับต้นไม้ได้ กรณีที่มีระเบียบที่เราจัดต้ังข้ึน เมื่อมีกฎหมายลูกออกมาซึ่งเราต้อง พิจารณา โดยใช้ข้อมูล
กฎระเบียบจากศูนย์ป่าไม้ กรณีที่ทหารน าพ้ืนที่ฝึกเป็นสนามยิงปืน เน่ืองจากพ้ืนที่เป็นป่าชุมชน ต้องวิเคราะห์ว่าขอ
ใช้ประโยชน์อะไรในพ้ืนที่  เพราะเราดูแลป่าชุมชน ตอนน้ีจะมีคนที่มาคัดค้านคือคนนอกพ้ืนที่ที่ไม่เคยมาดูแลพ้ืนที่ป่า
มาคัดค้าน กรณีน้ีกฎหมายใหม่สามารถท าได้ ต าบลโป่งน้ าร้อน เขาพนา มีการบวชป่าทุกปีช่วยหยุดการบุกรุกป่า ป่า
ที่ยังไม่ข้ึนทะเบียนสามป่าและที่ยังไม่ข้ึนทะเบียน คือเขาอีเกิ้ง หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 9 โซนน้ันเป็นโซนไม้สัก การตรวจพบ
สารปนเปื้อน มะระหวาน ซาโยเต้ ถ้าเจ้าหน้าท่ีไปเก็บกินเลย ตรงน้ันไม่ต้องไปเก็บเขาไว้ขาย ผักไม่งามก็ไม่ได้ราคา 
เรื่องอาหาร ท ากับข้าวต้องใส่ผงชูรส โป่งน้ าร้อน เช่น ป่าคา สุดรั้วอย่าไปเก็บ เพ่ือนผู้ใหญ่ทุกคนกะหล่ าลุ้ย ไม่จ าเป็น
อย่าไปกิน ผักงามอย่ากิน รถคว่ ายังไม่เอาไปให้หมู กลัวหมูตาย ปัญหาการใช้ยาฆ่าแมลง อยู่ที่ว่าเกษตรกรคนหน่ึงท า
เพ่ือขายท าส่งตลาด ห้ามไม่ให้สารเคมี ปะกาญอไม่ค่อยเลี้ยงหมู ม้ง ไททรงด า-ผักชนเผ่าก็มีแต่ไม่ใช้ชื่อภาษาไทย
เพราะเป็นภาษาเฉพาะ-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งให้พ่อค้าคนกลาง ไม่มีการขนส่งด้วยตัวเอง ปัจจัยส าคัญคือแบ่งแยก คน
ที่มีพ้ืนที่มีแมงอีนูนบางรายต้ังใจท าลาย เพราะเป็นศัตรูพืช ที่น้ีพืชเชิงเด่ียว เช่น ปลูกอ้อย ตอนน้ีมีเฉพาะคนที่มีพ้ืนที่
ใกล้แหล่งน้ า ท าสวนผสมแมงอีนูนมาก สมัยน้ีจับได้อย่างมากจ านวนสิบกว่าตัว ได้น้อยลงจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนราคา
ไม่สูง ปีน้ีตัวละสองถึงสามบาท-ปัญหาเรื่องที่ดินมาก เป็นหน้ีธนาคารเพ่ือการเกษตร ถ้าพ้ืนที่ข้างคลองปลูกได้ ถ้า
พ้ืนที่อาศัยต้องอาศัยฟ้าฝนธรรมชาติ ฝนไม่ตกอย่างเป็นทาง แปลงหน่ึงไม่สามารถใส่ปุ๋ย ฝนตกตามตลาดคลองลาน 
แต่ในพ้ืนที่ที่มีพืชไร่ไม่ตก ประชากรเพ่ิมข้ึน พ้ืนที่ต้องขยายเพ่ิม ท ามากินอย่างไร ต้องแก้ไขปัญหาแบบต้องช่วยเหลือ
ตัวเอง การร่วมกลุ่มอบรมเรื่องอาหาร ครัวเรือนที่ผ่านมาท าขนมหวานเพ่ือใช้รับประทานเอง ขาดงบประมาณ 
เครื่องมือ นอกจากน้ี สัตว์น้ าตามธรรมชาติ เช่น หอยขม หอยเชอรี่ไม่มีเพราะมียาฆ่าแมลง นกจะกินมาหอยเมื่อสาม
ปีที่แล้ว ปีที่แล้วน้ าน้อย นกหายไป  

ความต้องการด้านการจัดการอาหาร ความย่ังยืนของโครงการสร้างอ่างเก็บน้ าตามพระราชด าริ มีการเก็บ
กักน้ าก็ส่งผลให้ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านคลองสมุยเหนือ หมู่ 7 บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ 5 และบ้านคลองไพร 
หมู่ 4 ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องน้ าจวบจนปัจจุบันถือเป็นสายเลือดเส้นใหญ่ที่หล่อเลี้ยง 3 หมู่บ้านน้ีทีเดียว” 
ปัจจุบันราษฎรทั้ง 3 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ท านา ปลูกพืชล้มลุกประจ าฤดูกาล เช่น 
ข้าวโพด ท าจักสานเครื่องมือทางการเกษตร และอุปกรณ์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน และจากความสมบูรณ์ของพ้ืนที่ 
ภายหลังจากมีน้ าเพียงพอท าให้ป่าไม้โดยรอบของอ่างเก็บน้ าฯ เจริญเติบโตสร้างความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่มากย่ิงข้ึน 
ประกอบกับการด ารงชีพและการใช้ชีวิตของราษฎรยังคงรักษาประเพณีด้ังเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น จึงก่อเกิดการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศมากข้ึน ซึ่งนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่นิยมความเป็นธรรมชาติ
ทั้งชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนตลอดถึงระบบนิเวศ โดยได้เดินทางเข้ามาเย่ียมชมกันอย่างต่อเน่ือง ยังผลให้ราษฎร
ในพ้ืนที่มีรายได้จากการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการโฮมสเตย์ การน าวัตถุดิบในพ้ืนที่ที่เพาะปลูกมา
ประกอบอาหารแบบท้องถ่ินบริการนักท่องเท่ียว ไปจนถึงการจ าหน่ายอุปกรณ์จากเครื่องจักสานแก่นักท่องเที่ยว ท า
ให้มีรายได้เสริมช่วยจุนเจือครอบครัวเป็นอย่างดี ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการที่พ้ืนที่มีน้ าต้นทุนเพ่ือการใช้สอยอย่าง
เพียงพอตลอดทั้งปี  

ปัจจัยอื่นและแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมนวัตวิถีเพ่ือการรองรับนักท่องเท่ียว มีเมนูหลักสี่ถึงห้าอย่าง ถ้วย
จานไม่ใช้จะใช้พืช อาหารจะต้ังเมนูไว้ เส้นทางวัฒนธรรมทางอาหารไม่น่าจะเป็นอาหาร เป็นแหล่ งท่องเที่ยว
ธรรมชาติมากกว่า  อาหารวัตถุดิบ ผักหวาน ไม่สามารถปรุงเด่นอะไรได้ มีเพียงแค่อนุรักษ์พันธ์ุ แต่ละฤดูมีอาหารไม่
ซ้ ากันแต่มีทุกฤดู  เราไม่สามารถท าสิ่งแปลกใหม่ เราแกงอย่างไรก็แกงอย่างน้ัน วัตถุดิบ ฤดูฝนก็จะมีหน่อไม้ เห็ด - 
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ป่าคารณรงค์เป็นพ้ืนที่ต้นน้ า แต่เห็นความส าคัญ ป่าคาคือต้นน้ า ปลาแถวคลองมด ตอนน้ีปลายังสมบูรณ์ ช่วงน้ีปิด
อ่างไม่ให้ลงไปดักเพราะองคมนตรีมาเปิด เข้าโครงการพระราชด าริ ให้เป็นแหล่งอาหาร จากความต้องการที่จะสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาสังคมและจิตใจ ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กลับคืน
มา ดังเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โครงการอ่างเก็บน้ าคลองมดแดง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบล
โป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
เสริมสร้างรายได้ชุมชน พิธีลงนามร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งเสริมโครงการปลูกป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เสริมสร้าง
รายได้ชุมชน  เมื่อ นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอ าเภอคลองลาน ประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาท าความดี
ด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน พิธีลงนามร่วมบันทึกข้อตกลง ส่งเสริมโครงการปลูกป่า 
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน  การจัดท าโครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
เสริมสร้างรายได้ชุมชน นอกจากน้ี (1) โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านป่าคา ก่อต้ังเมื่อปี พ .ศ. 2557 โดยได้รับ
งบประมาณจากสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดลองและพัฒนาพันธ์ุพืชทางการเกษตร
เมืองหนาวให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกในพ้ืนที่บ้านป่าคา ในโครงการมีแปลงทดลองพืชต่าง ๆ เช่น ข้าวสายพันธ์ุ
ต่าง ๆ สตอเบอรี่ แครอท และพืชเมืองหนาวอื่น ๆ มัลเบอรี่ หรือ ลูกหม่อน ซาโยเต้หรือ ฟักแม้ว  มะระหวาน ) 
สวนอโวคาโด้  เพ่ือพัฒนาให้แก่หมู่บ้านป่าคา    

 
บทสรุป 

ความอุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ถือว่าเป็นความมั่นคงด้านอาหาร ถ้ามีความอุดมสมบูรณ์แต่ชาวบ้านและ
ชุมชนไม่สามารถเข้าไม่ถึงและไม่สามารถใช้หาอยู่หากินได้ ความอุดมสมบูรณ์น้ันย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใด ความ
มั่นคงทางอาหารของ  ชุมชนท้องถ่ิน ชาวบ้านต้องมีอ านาจในการจัดการ และเข้าถึงฐานทรัพยากรตรงน้ันได้ด้วย เรา
พิจารณาถึงจริยธรรมทางอาหารคือมีความเข้าใจในคุณค่าอาหาร ความดี ความงาม อาหารต้องมีการเก้ือกูลแบ่งปัน 
การเคารพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม แม้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ก็ตาม ต้องกลับมาสู่คุณค่าอย่าง
แท้จริง คือ เสรีภาพทางอาหารในกระบวนการของประชาธิปไตย เสรีภาพภาพทีข่าดไม่ได้ คือ ความเป็นพลเมืองของ
เรา ทุกคนเป็นผู้บริโภคสามารถน าประชาธิปไตยมาสู่ระบบอาหารได้  สิ่งเหล่าน้ีสามารถเป็นแนวทางส่งเสริม
การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่ศึกษาข้างต้น ล้วนเป็นประโยชน์น าปรับใช้ได้ในด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ เป็นการประยุกต์กับแนวคิดต่าง ๆ แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับสถานการณ์ ผลการจาก
การศึกษาเบื้องต้นพัฒนามาจากปัญหาและความต้องการของชุมชน และแนวทางการพัฒนาร่วมกันเชิงสหวิทยาการ 
การประยุกต์จากโครงการและกิจกรรม เป็นการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ แสดงให้ทราบเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ความส าคัญของการมีส่วนร่วม
ให้เข้ากับทุกภาคส่วนของสังคม การผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะและการสร้างจิตส านึก พร้อมให้ความร่วมมือ
สนับสนุนและแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยการให้ความรู้ การบริการวิชาการในการพัฒนาท้องถ่ินควบคู่กับการส่งเสริม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน กล่าวคือเชิงประจักษ์ ตามข้อเท็จจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ ความเหมาะสม
ของบริบท จากตัวอย่างของขบวนการป่าคนเมืองที่ใช้มิติสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนมีส่วนร่วม ท าให้เห็นว่าการก าหนด
วาระทางนโยบายและสังคมที่มีพลังต้องใช้มิติที่หลากหลาย เพ่ือตอบโจทย์ สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป น ามาสู่ความ
เข้าใจต่อเป้าหมายความเป็นประชาธิปไตย และความเป็นการเมืองของขบวนการป่าชุมชนและป่าคนเมืองที่ชัดข้ึน 
ประชาธิปไตยบนฐานนิเวศและทรัพยากร ต้องเป็นประชาธิปไตยที่รับรองสิทธิในการจัดการทรัพยากร และการมี
ส่วนร่วมในการปกป้องนิเวศสาธารณะ โดยกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินและสังคม เกิดเป็นกลไกพหุภาคีเชิงสถาบันที่เปิด
กว้างต่อการจัดการในหลากหลายรูปแบบ สร้างระบบการจัดการทรัพยากรร่วมที่ภาคีต่างเข้ามามีส่วนร่วมก าหนด 
และตอบโจทย์ของสังคมอย่างบูรณาการทั้งด้านนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไปพร้อมกัน ความเป็นการเมือง
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ที่เป็นเป้าหมายและปมขัดแย้งที่ขบวนการป่าชุมชนและป่าพลเมืองมุ่งบรรลุผลคือ อ านาจประชาชนในการปกป้อง
ทรัพยากรสาธารณะเพ่ือสิทธิมนุษยชน และประโยชน์ร่วมของสังคมจากบริการทางนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมจากการ
จัดการป่าที่ย่ังยืนตลอดไป  
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