
ROLD IN ACTION #1 
แนวปฏิบัติแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเพื่อคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน  

ตามแนวทางศาสตร์พระราชา : กรณีน่าน



เราจะแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนชุมชนกับป่าได้อย่างยั่งยืน  

โดยเรียนรู้จากศาสตร์พระราชา 

ในมุมของหลักนิติธรรมได้อย่างไร ?



ที่มา : บัณฑูร   ล่ำซำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย



สภาพป่าที่สมบูรณ์ (ป่าสงวนแห่งชาติและ
ป่าอนุรักษ์) เนื้อที่ 4,711,377 ไร่ (61.97%)
 
พื้นที่ทำกินใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า  เนื้อที่ 
1,367,136 ไร่ (17.98%) 

พื้นที่ส.ป.ก. เนื้อที่ 417,718ไร่ (5.50%) 

พื้นที่กรรมสิทธิ์ รวมกับพื้นที่นอกเขตป่า 
และอื่น 1,105,648 ไร่ (14.54%)

ปัญหาป่าน่าน  

ที่ดินทำกินมีเพียงราว 

15% 



ไม่มีสิทธิในที่ดิน
ทำกิน 

พื้นที่ทับซ้อนกับป่า 
(land right)

ความยากจน 
(poverty)

ไม่สามารถคิดประกอบ
อาชีพระยะยาว 

(short term focus)

เกษตรเชิงเดี่ยว
ทำลายป่า 

(deforestation 
cash-crops) 

รายได้น้อย 
วงจรหนี้ 
(debt 

cycles)

การโดน  
เอาเปรียบ

ธุรกิจ 
ขนาดใหญ่

กลุ่มผล
ประโยชน์  
ท้องถิ่น

กฎหมายไม่รับรองสิทธินำมาสู่วงจร 
ความยากจนและการทำลายป่า



“...ในป่าสงวนซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวนหรือป่า

จำแนก แต่ว่าเราขีดเส้นไว้ประชาชนก็มีอยู่ในนั้นแล้ว เราจะเอา

กฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่าที่ยังไม่ได้สงวนแล้วเพิ่ง

ไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนเศษกระดาษก็ดูชอบกลอยู่ แต่มี

ปัญหาเกิดขึ้นที่เมื่อขีดเส้นแล้วประชาชนที่อยู่ในนั้นก็กลายเป็นผู้

ฝ่าฝืนกฎหมายไป ถ้าดูในทางกฎหมายเขาก็ฝ่าฝืนเพราะว่าตรา

มาเป็นกฎหมายโดยชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติ ใครเป็นผู้

ทำผิดกฎหมาย ก็ผู้ที่ขีดเส้นนั่นเอง เพราะว่าบุคคลที่อยู่ในป่านั้น

เขาอยู่ก่อน เขามีสิทธิในทางเป็นมนุษย์ หมายความว่าทาง

ราชการบุกรุกบุคคล ไม่ใช่บุคคลบุกรุกกฎหมายบ้านเมือง...”

พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9  

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 27 มิถุนายน พ.ศ. 2516

มุมมองกฏหมายตามหลักนิติธรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



โครงการดอยตุง 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง



ความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์

ของโครงการหลวง และ 

โครงการในพระราชดำริ 

ด้วยหลักการทรงงาน  

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”



ภาพรวมนโยบายการจัดการป่าและชุมชนอย่างยั่งยืนแบ่งตามโซน 



ความต้องการ
LOSE-LOSE 

GAME

WIN-WIN  

GAME

ชาวบ้าน ชุมชน
มีกิน มีความมั่นคง 

ดูแลทรัพยากรชุมชน

บุกรุกพื้นที่ป่า  

โดนจับดำเนินคดี  

โดนกล่าวหาจากสังคม

คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 

ร่วมดูแล และใช้ประโยชน์

อย่างเหมาะสม

ภาครัฐ
ดูแลชุมชน รักษาป่าไม้และ

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ไม่สามารถใช้กฏหมายได้

จริง และมีปัญหากับชุมชน

สร้างความมีส่วนร่วมกับทุก

ภาคส่วน ดูแลป่าได้ ช่วยให้

ชุมชนอยู่ได้

ภาคประชาสังคม
สนับสนุนชุมชนให้จัดการ

ตนเองเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

สนับสนุนต้นแบบเล็กๆแต่

ขยายผลไม่ได้ ขาด

ทรัพยากร มีปัญหากับรัฐ 

ทำงานร่วมกับภาครัฐ 

เอกชนในการขยายผลความ

สำเร็จของชุมชนต่างๆ

ภาคเอกชน
การใช้พื้นที่ และ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สนับสนุนต้นแบบเล็กๆ 

แต่ขยายผลไม่ได้   

มีทรัพยากร                   

เป็นจำเลยในสังคม

ทำงานร่วมกับรัฐ และ

ประชาสังคม ร่วมดูแล และ

ร่วมลงทุนขยายผล

GAME CHANGING 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ปัญหาและโอกาสความร่วมมือสู่ความยั่งยืน



1 เตรียมความพร้อมชุมชน

2 กำหนดกรอบการ

จัดการพื้นที่อย่างมี    

  ส่วนร่วม

3 ดำเนินการ ติดตาม และ

กำกับดูแลร่วมกัน

4 จัดการความรู้ และสรุป

บทเรียนเพื่อการขยายผล

แนวปฏิบัติแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเพื่อคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน  
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

ระเบิดจากข้างในสู่การจัดการร่วมที่สมดุลและยั่งยืน 



ถอดเงื่อนไขความสำเร็จสู่ความสมดุลและยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา 

เงื่อนไขการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ  

ปลูกต้นไม้ในใจคน  

“...ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ 

ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” 

เงื่อนไขการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน 

ระเบิดจากข้างใน  

ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มจากเล็กขยายไปใหญ่ 

การร่วมกำหนดกติกา และการดูแลจัดการ 

เงื่อนไขการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ดิน-น้ำ-ป่า 

ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง (ไม้ใช้สอย ไม้กินได้      

  ไม้เศรษฐกิจ และระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) 

การปลูกป่าทดแทน และการปลูกแบบไม่ต้องปลูก 

การคำนึงถึงภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ (Geo-social) 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน)

1 เตรียมความพร้อมชุมชน



ผสมผสานการใช้กฏหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กฏหมายรัฐธรรมนูญ: สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืน  

พรบ. ป่าสงวนฯ และระเบียบกรมอุทยานฯ: มาตรา 19 อธิบดีกรมป่าไม้ มีอำนาจอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ เพื่อ

ควบคุม ดูแล รักษา และบำรุงป่าสงวน, ระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ 

กติกาชุมชน และข้อบัญญัติท้องถิ่น: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน สามารถร่วมกันออกกฏเกณฑ์

ดูแลป่าจากฐานเรื่องสิทธิชุมชน  

กำหนดพื้นที่และขอบเขต 

การทำพิกัดและแผนที่ร่วมกัน จนเป็นที่ยอมรับได้ และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (GPS-GIS)  

การพิสูจน์สิทธิการใช้ประโยชน์ 

กำหนดผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) 

ประชาชน ชุมชน ที่มีความพร้อมในการนำการพัฒนา (ผู้ริเริ่มโครงการ) 

หน่วยราชการในพื้นที่ และส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยสนับสนุนภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

2 กำหนดกรอบการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม



กำหนดแนวทางการใช้กฏหมาย และระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อ

สนับสนุนการร่วมดูแลจัดการ 

การสร้างกติกาชุมชน บัญญัติท้องถิ่น  

แนวทางการบังคับใช้ และการระงับข้อพิพาทระหว่างชุมชน    

เจ้าหน้าที่รัฐ  (เจ้าหน้าที่ป่าไม้/อุทยาน ตำรวจ อัยการ และศาล 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

  

กำหนดแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเงื่อนไขความสมดุลและยั่งยืน 

ตามแนวทางศาสตร์พระราชา (สอดคล้องกับช่องทางตามกฏหมาย) 

กำหนดกลไกการตัดสินใจ ติดตาม และประเมินว่าการใช้พื้นที่เป็นไป

อย่างยั่งยืนตามแผน (governance structure) 

คณะกรรมการร่วม บทบาท และหน้าที่

2 กำหนดกรอบการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม (ต่อ)



กรณีตัวอย่างจากบ้านห้วยปลาหลด จ. ตาก 

จากเอกสารนำเสนอของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ



เสนอแผนงานร่วมกับหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบพื้นที่                  

เพื่อพิจารณาอนุมัติริเริ่มดำเนินการโครงการ  

การดำเนินโครงการตามแผนงาน  

การติดตาม ประเมินผล และกำกับดูแลอย่างมีส่วนร่วม 

3 ดำเนินการ ติดตาม และกำกับดูแลร่วมกัน

พัฒนาแผนร่วม
ตามกรอบการ

จัดการพื้นที่อย่าง
มีส่วนร่วม

เสนอต่อหน่วย
งานรัฐที่ดูแลพื้นที่ 
(กรมป่าไม้/กรม

อุทยาน)

ร่วมพัฒนางาน 
และดำเนิน
โครงการ

ภายใต้ 

พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 19 

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติ

การของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2549 

ร่วมกันระหว่าง 

ชุมชน (เจ้าของเรื่อง) 

หน่วยงานรัฐในพื้นที่ 

องค์กรสนับสนุนต่างๆ



    ตัวอย่างปฏิบัติ – ชุมชนบ้านผาตั้ง อำเภอขุนควร จังหวัดพะเยา

จากเอกสารนำเสนอของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ



การถอดบทเรียนความสำเร็จ และอุปสรรค  

การแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติต่างๆ 

การสรุปบทเรียนในเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

การนำเสนอบทเรียนต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดการขยายผลอย่างกว้างขวาง  

4 จัดการความรู้ และสรุปบทเรียนเพื่อการขยายผล



1 เตรียมความพร้อมชุมชน

2 กำหนดกรอบการ

จัดการพื้นที่อย่างมี    

  ส่วนร่วม

3 ดำเนินการ ติดตาม และ

กำกับดูแลร่วมกัน

4 จัดการความรู้ และสรุป

บทเรียนเพื่อการขยายผล

แนวปฏิบัติแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเพื่อคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน  
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

ระเบิดจากข้างในสู่การจัดการร่วมที่สมดุลและยั่งยืน 



ชุมชมพัฒนาความพร้อมในการจัดการ

พื้นที่ ตามหลักศาสตร์พระราชา          

โดยการสนับสนุนของรัฐและองค์กรอื่นๆ

ใช้หลักนิติธรรมให้มีสิทธิทำกินและใช้

ประโยชน์จากพื้นที่ได้ ภายใต้เงื่อนไขการ

จัดการพื้นที่อย่างส่วนร่วม สมดุลและยั่งยืน 

ทั้งทางเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ฟื้นฟูดินน้ำป่า

วงจรสร้างสรรค์ คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

ชุมชนมีความเป็นอยู่ รายได้ และ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                  

มีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีขึ้น

ชุมชนมีศักยภาพในการร่วมดูแล และ     

ขยายพื้นที่ป่าร่วมกับหน่วยงานรัฐ 

สนับสนุนเป็นเครือข่ายกับพื้นที่อื่นๆ

สร้างเป็นกลุ่มตัวอย่างต้นแบบที่เป็นรูปธรรม 

เป็นฐานที่สอดคล้องกับการปฏิรูปกฏหมายในภาพรวมต่อไป


