วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563

การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต
The Development of Sago Palm Forest Management Model of Thailand in the Future
ภัทรภร ชูปาน1
วารุณี หะยีมะสา2
วิชิต เรืองแป้น3
นิสาพร มูหะมัด4
บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต โดยใช้เทคนิค
วิธ ีก ารวิจ ัย อนาคตหรือ ที่เรีย กว่า เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi futures research ) กลุ่ม ตัว อย่างประกอบด้ว ย
ผู้เชี่ย วชาญ ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่อ งที่เกี่ย วข้อ งกับ การใช้ป ระโยชน์ การจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม ป่าไม้และป่าสาคู จำนวน 24 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เป็น
การสัมภาษณ์และแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า การเก็บข้อมูลจำนวน 3 รอบ รอบแรกเป็นการสัมภาษณ์ แล้วนำ
ข้อ มูล ที่ได้ม าสร้างแบบสอบถามมาตราส่ว นประมาณค่า นำไปให้ผ เู้ ชี่ย วชาญตอบในรอบที่ส องและสาม ข้อ มูล ที่ได้จ าก
แบบสอบถามรอบสุดท้าย นำมาหาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ความต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์
เพื่อสรุปรูปแบบเป็นภาพอนาคต และมีการตรวจสอบรูปแบบโดยใช้วิธีการสัมมนาแบบอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship)
เพื่อนำสู่รูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบที่เหมาะสม คือ การมีส่วนร่วม
ระหว่างรัฐกับชุมชนกำหนดแผนแนวทางการปลูก การขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจำท้องถิ่น ทำให้
ป่าสาคู “เป็นครัวชุมชน” พัฒนาไปสู่ครัวโลกได้อย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ วัตถุประสงค์ ระบบนิเวศ หลักการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์
คำสำคัญ : เทคนิค EDFR ป่าสาคู รูปแบบการจัดการป่าสาคู การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคู
Abstract

The objective of this research was to develop sago palm forest management model of Thailand
in the future model with EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) technique. The sample of this
research was of 24 experts who were knowledgeable, capable and experienced in utilization, natural
resources, environment and their relevant aspects of sago with purposive sampling. Interview and rating
scale questionnaire were used as research instruments. There were three sessions in collecting data from
participants. Interview was arranged at the first session to gain data; the collected date was analyzed for
creating rating scaled questionnaire. The questionnaire was answered by experts in the session two and
three respectively. The information obtained from informants was analyzed for statistic of median, mode,
difference between mode and median and the interquartile range to summarize as future images. In
addition, connoisseurship seminar was conducted to investigate templates for sago palm forest
management model of Thailand in the future. The research findings revealed that appropriate model,
collaboration between government sectors and community to determine planting plan, plant propagation,
utilization and establishment of community learning center could turn sago palm forest into "community
kitchen" to develop towards sustainable global kitchen. The main components are ecology, objective
determination, principles of economy, social, political and culture, principles of environmental
management and conservation.
Keywords: Ethnographic Delphi Futures Research, Sago palm forest, Sago palm forest management model,
Development Sago palm forest management model
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ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าปกคลุมกระจายอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า
จำนวนร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 171
ล้า นไร่ ต่อ มาในปี พ.ศ.2525 มีพ ื้น ที่ป ่า เหลือ อยู่ร ้อ ยละ
30.5 ของพื้นที่ หรือประมาณ 98 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2541 มี
พื้นที่ป่าเหลืออยู่ ร้อยละ 25.2 ของพื้นที่ หรือประมาณ 81
ล้านไร่ ปี พ.ศ. 2551 มีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ ร้อยละ 33.4 หรือ
ประมาณ 107 ล้านไร่ และปี พ.ศ. 2556 พื้นที่ป่าไม้คงเหลือ
102.1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.6 ของประเทศ (กรมป่าไม้,
2558 : 10) จากการ ลดลงของพื้น ที่ป ่า จำนวนมากใน
ระยะเวลาที่ผ่านมาอยู่ในขั้นวิกฤติ ก่อให้เกิดการเสียสมดุล
ทางธรรมชาติ ส่ง ผลกระทบเชื่อ มโยงในหลายมิต ิ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ
ชีว ภาพ โดยเฉพาะพื้น ที่ช ุ่ม น้ำ (Wetlands) ซึ่งมีบ ทบาท
หน้าที่สำคัญ ต่อวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ พืชและสัตว์
ตลอดจนระบบนิเวศวิท ยาทั้งในระดับ ท้อ งถิ่น ระดับ ชาติ
และระดับ นานาชาติ ที่พ ึง ได้ร ับ จากการใช้ป ระโยชน์ท ั้ง
ทางตรงและทางอ้อม แม้กระทั่งประชาชนในชนบทหรือใน
เมือง ต่างพึ่งพาอาศัยและมีความผูกพัน กับ พื้น ที่ชุ่ม น้ำมา
หลายยุค หลายสมัย แต่ป ัจ จุบ ัน เป็น ที่น ่า วิต กอย่า งยิ่ง ว่า
พื้น ที่ช ุ่ม น้ำของประเทศไทยถูก ทำลายไปเป็น จำนวนมาก
ส่ว นที่เ หลือ กำลัง ถูก ทำลายและมีส ภาพเสื่อ มโทร ม
ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สาเหตุเป็นเพราะว่าจำนวน
ประชากรเพิ่ม มากขึ้น ความต้อ งการการพัฒ นาทางด้า น
เศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อใช้ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การใช้
ประโยชน์จ ากพื้น ที่ช ุ่ม น้ำ เป็น ไปอย่า งไม่ม ีป ระสิท ธิภ าพ
ไม่ถ ูก ต้อ ง ไม่เ หมาะสม การ พัฒ นาโคร งสร ้า งพื้น ฐาน
ก็เช่น เดียวกัน ที่ท ำให้เกิด การเปลี่ยนแปลง โดยมิค ำนึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ต้องพึ่งพา
อาศัยพื้น ที่ชุ่ม น้ำ โดยเฉพาะสาคู (Sago palm) เป็น พืชที่
สามารถเจริญ เติบ โตได้ด ีใ นพื้น ที่ช ุ่ม น้ำ และในดิน หลาย
ประเภท ตั้งแต่ดินที่มีการระบายน้ำดี น้ำท่วมขังบางเวลา
ดินเหนียว ดินลาวาจากภูเขาไฟ ดินเปรี้ยวจัด จนกระทั่งใน
ดินด่างอ่อน ๆ ที่มีค่า pH ระหว่าง 4.0 – 7.4 และสามารถ
อยู่ร่วมกับพรรณพืชอื่นๆ กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติที่มีน้ำ
จืด ไหลผ่า น เช่น ห้ว ย หนอง คลอง บึง พรุ และแม่น ้ำ
มีประชาชนนำมาปลูกไว้บริเวณบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ โดยมี
การเรียกป่าในบริเวณนี้ว่า ป่าสาคู ซึ่งมีความหลากหลายใน
ระบบนิเวศมากมาย ทั้งพืช ผักผลไม้พื้นบ้าน สัตว์บก สัตว์
น้ำ พืชสมุนไพร และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำจำนวน
มาก อีกทั้งป่าสาคูยังมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาเป็นเวลาช้า
นาน ในการพึ่งพาอาศัยที่สำคัญ ต่อการดำรงชีวิตทางด้าน

อาหาร ที่อ ยู่อ าศัย ยารัก ษาโรค เป็น แหล่งสร้า งรายได้ท ี่
สำคัญ แก่ค รอบครัว และชุม ชน มีบ ทบาททางวัฒ นธรรม
มีการใช้สาคูในพิธีกรรม และสถาปัตยกรรม อีกทั้งสามารถ
ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุร ักษ์ที่สำคัญ ภายในท้องถิ่น
นอกจากนี้ป่าสาคูยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพพื้นที่
ชุ่ม น้ำ สามาร ถซับ น้ำ กัก เก็บ แหล่ง น้ำ เพื่อ การ เกษตร
อนุรักษ์ดิน และระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำได้เอื้อประโยชน์แก่
ชุม ชนที่อ าศัย อยู่ใกล้ป ่า สาคู และบริเวณใกล้เคีย งได้ร ับ
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สำหรับ ประเทศไทยมีพ ื้น ที่ป ่า สาคูป ระมาณ
400,000 ไร่ (กล้าณรงค์ ศรีรอต, 2546 อ้างถึงในนิพนธ์ ใจปลื้ม,
2557: 14) กระจายอยู่ในภาคใต้ต ั้งแต่จังหวัด ชุม พรจนถึง
จังหวัดนราธิวาส และบางจังหวัดในภาคตะวันออก ซึ่งจาก
การสำรวจการกระจายของปาล์มสาคูในอำเภอต่างๆ ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2549 รวมพื้นที่ได้ทั้งหมด
1,648.5 ไร่ (จารุยา ขอพลอยกลาง, 2549 อ้างถึงในนิพนธ์
ใจปลื้ม , 2557: 15) และในปี พ.ศ. 2557 (นิพ นธ์ ใจปลื้ม ,
2557: 16) ทำการสำรวจปริม าณพื้น ที่ป ่า สาคูในจัง หวัด
นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง พบว่า พื้นที่ป่าสาคูลดลง
มาก โดยมีพ ื้น ที่ป ่า สาคูเ พีย ง 957, 191 และ 381 ไร่
ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 1,528 ไร่ แต่ปัจจุบันสถานการณ์ของ
พื้น ที่ป ่าสาคูถ ูก ทำลายไปเป็น จำนวนมาก ส่งผลต่อ ระบบ
นิเวศป่า สาคู จึง เกิด จากหลายสาเหตุ เช่น การทำลาย
โดยร ู้เ ท่า ไม่ถ ึง การ ณ์ อัน มีผ ลมาจากการ ที่ไ ม่ร ู้ค ุณ ค่า
ให้ความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากป่าสาคูน้อยลง การ
พัฒนาในชนบทไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม มีการพัฒ นาแหล่งน้ำด้วยวิธีขุดลอกคลอง
การจัดระบบชลประทาน โดยใช้แผนงานที่เหมือนกันหมด
ทั้งประเทศ เน้นนโยบายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย
การส่งเสริม เกษตรกรรมแผนใหม่ ผ่านหน่วยงานราชการ
รัฐสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยางพาราและ
ปาล์มน้ำมัน ทำให้พื้นที่ป่าสาคูถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูก
พืช เชิง เดี่ย ว การเปลี่ย นแปลงระบบการทำนาแบบเดิม
มาเป็นการทำนาที่พึ่งปัจจัยการผลิต ที่อาศัยปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
และการจัดการน้ำจากระบบชลประทาน การขยายตัวของ
เมืองและชนบท ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่เพื่อสร้าง
บ้านเรือน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลต่อป่าสาคูอย่าง
หลีก เลี่ย งไม่ไ ด้ และขาดการส่ง เสริม จากภาครัฐ ในการ
เผยแพร่ความรู้ ความสำคัญของสาคูถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่า
ให้คนรุ่นใหม่ร ับรู้ และเห็นคุณค่าการใช้ประโยชน์จากสาคู
ทั้ง ๆ ที่ป ่า สาคูเป็น แหล่ง ทรัพ ยากรที่ส ำคัญ ของประเทศ
ปัจจุบันปัญหาป่าสาคูลดลงเป็นปัญหาสำคัญที่มักเกิดควบคู่
ไปกับการพัฒนา และการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งจะพบได้เกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย
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วัตถุประสงค์
เพื่อ พัฒ นาร ูป แบบการ จัด การ ป่า สาคูข อง
ประเทศไทยในอนาคต
วิธีดำเนินการวิจัย
รูป แบบการศึก ษา เป็น การศึก ษาใช้เทคนิค
วิธ ีก าร วิจ ัย อนาคตหร ือ เทคนิค EDFR (Ethnographic
Delphi Futures Research)
กลุ่มตัวอย่าง ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงาน
และเกี่ยวข้องด้านทรัพ ยากรธรรมชาติและป่าไม้ ซึ่งผู้วิจัย
กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ออกเป็น
3 กลุ่ม ดัง นี้ (1) กลุ่ม ผู้เ ชี่ย วชาญ ที่ม ีบ ทบาทสำคัญ
รับผิดชอบดูแลนโยบาย ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือเคยเป็น
ผู้บริหารระดับนโยบาย และ/หรือข้าราชการระดับสูง ทางด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 คน
(2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีบ ทบาทสำคัญ ในขั้นการดำเนิน/
ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบด้วยนักวิชาการหรือนักการศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม/กรมป่าไม้
ผู้บ ริห ารและ/หรือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 8 คน (3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจ มีความรู้
และประสบการณ์ตรง และมีบทบาทสำคัญในการจัดการ การ
ใช้ประโยชน์ และได้รับผลกระทบจากป่าสาคู ประกอบด้วย
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ส ังกัด หน่วยงานของรัฐ เอกชนและ
องค์กรอิสระ กลุ่ม/ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มผู้นำ
ชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ องค์กรภายในชุมชน
และกลุ่ม ชาวบ้า น จำนวน 8 คน โดยเลือ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling) รวม จำนวน 24 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แนวการสัมภาษณ์รูปแบบการจัดการป่าสาคู
ของประเทศไทยในอนาคต รอบที่ 1 สร้างแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open – End From) จากกรอบที่กำหนดไว้ โดย
วิธีก ารสัม ภาษณ์แ บบ EDFR เพื่อ ศึก ษาความเป็น ไปได้ใน
อนาคต ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล รอบที่ 2
เป็น การนำคำตอบที่ได้จ ากแบบสอบถามในรอบที่ 1 มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ แยกเป็นประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่ง
ยัง คงสำนวนเดิม ของผู้เชี่ย วชาญและตัด ทอนข้อ ความที่
ซ้ำซ้อนหรือส่วนที่อยู่เหนือขอบเขตของการวิจัย เพื่อนำมา
สร้า งเป็น แบบสอบถามรอบที่ 2 โดยใช้แ บบมาตราส่ว น
ปร ะมาณ ค่า (Rating Scale) มี 5 ร ะดับ แล้ว เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะเพื่อตรวจสอบความ
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ถูก ต้อ งตามเนื้อ หาและสำนวนภาษาที่ใช้ให้ส มบูร ณ์ แล้ว
นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม โดยการให้น้ำหนักความเป็นไป
ได้ของแนวโน้มตามระดับคะแนน ดังนี้
2.1 ให้ระดับคะแนน แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่
จะเป็นไปได้น้อยที่สุด
2.2 ให้ระดับคะแนน แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่
จะเป็นไปได้น้อย
2.3 ให้ระดับคะแนน แนวโน้มนั้นจะมีโอกาส
ที่จะเป็นไปได้ปานกลาง
2.4 ให้ระดับคะแนน แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่
จะเป็นไปได้มาก
2.5 ให้ระดับคะแนน แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่
จะเป็นไปได้มากที่สุด
เพื่อนำคะแนนทีได้ไปคำนวณหาค่ามัธยฐาน
(Medium) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
(Interquartile Range)
3. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รอบที่ 3 เป็นคำถามชุดเดียวกันกับแบบสอบถามในรอบที่
2 แต่จะเพิ่มเติมค่ามัธยฐานของน้ำหนักคะแนน ช่วงพิสัย
ควอไทล์ และน้ำหนัก คะแนนของคำตอบของผู้เชี่ย วชาญ
ที่ต อบในรอบที่ 2 เพื่อ ให้ผ ู้เชี่ย วชาญแต่ล ะท่า นได้ท ราบ
คำตอบและทบทวนก่อนทีจ่ ะตอบกลับมาอีกครั้ง ในการตอบ
แบบสอบถามในรอบที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะทราบว่า
ตนมีความคิดเห็นแตกต่างหรือไม่แตกต่างจากความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเพียงใด ซึ่งจะได้พิจารณาว่าเห็น
ด้วยหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญอาจจะเปลี่ยนคำตอบใหม่หรือยังคง
ยืนยันคำตอบเดิมก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วย
ดัง นั้น ในรอบนี้ ผู้ว ิจ ัย นำข้อ ความที่ก ลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันทั้งค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ และค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม
มาสรุป เป็น ความคิดเห็น ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การ
พัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ ข้อ มูล รอบที่ 1 ขอความร่ว มมือ จาก
ผู้บ ริห ารหรือ เคยเป็น ผู้บ ริห ารระดับ นโยบาย และ/หรือ
ข้าราชการระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงและผู้ที่มีบทบาท
สำคัญในการจัดการ การใช้ประโยชน์ และได้รับผลกระทบจาก
ป่าสาคู จำนวน 24 คน โดยทำการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลในรอบที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเดิมตอบแบบสอบถามที่ได้
จากการสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลในรอบที่ 3 สอบถาม
กลุ่มเป้าหมายเดิมเพื่อยืนยันคำตอบ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในรอบที่
2 มาทำการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และพิสัยระหว่าง
ควอไทล์เป็นรายข้อ แล้วเลือกแนวโน้มที่มีค่ามัธยฐาน ตั้งแต่
3.50 ขึ้นไปมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในรอบที่
3 มาวิเคราะห์ห าค่ามัธยฐาน ฐานนิย ม ค่าความแตกต่าง
ระหว่างฐานนิย มกับ มัธ ยฐาน และพิส ัย ระหว่า งควอไทล์
สำหรับแปรผลแต่ละข้อ ผู้วิจัยได้กำหนดตามแนวทางของ
(จุม พล พูล ภัท รชีว ิน , 2536 : 23) โดยการพิจารณาความ
สอดคล้อ งข้อ ความใดที่ม ีค ่าพิส ัย ระหว่าง ควอไทล์ไม่เกิน
1.50 และค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐานไม่
เกิน 1.00 ข้อความนั้นมีคามสอดคล้องกัน ในกรณีที่ข้อความ

ใดมีค ่า พิส ัย ระหว่า ง ควอไทล์ไ ม่เ กิน 1.50 แต่ค ่า ความ
แตกต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐานเกิน 1.00 หรือกลับกัน
จะถือ ว่า ข้อ ความนั้น ไม่ม ีค วามสอดคล้อ งการตรวจสอบ
รูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต โดย
การสนทนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำสู่ร ูปแบบการจัดการ
ป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต
สรุปผลและอภิปรายการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการสังเคราะห์การพัฒนารูปแบบการ
จัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต สามารถนำเสนอ
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต
จากภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการป่าสาคูของ
ประเทศไทยในอนาคต ตามข้อ เสนอของผู้เ ชี่ย วชาญ
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน ดังนี้
1. สภาพสังคมในระบบนิเวศป่าสาคูของ
ประเทศไทย จัดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอบรม ประชาสัมพันธ์แก่
ชุมชน สร้างเครือข่าย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์
ฟื้นฟูและหวงแหน รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของป่าสาคู และภาวะ
เสี่ยงต่อการสูญหายของป่าสาคู

2. วัตถุประสงค์ใ นการพัฒ นาป่า สาคู
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเกิดแนวคิด การรวมกลุ่ม
กร ะตุ้น เศร ษฐกิจ ในคร ัว เร ือ นและชุม ชน สู่ก าร พัฒ นา
นวัต กร ร มการ ผลิต เพิ่ม มูล ค่า สร้า งรายได้ และเป็น
หลักประกันความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการป่าสาคู แยกได้ดังนี้
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ดังนี้

3.1 ด้านกายภาพ แบ่งเป็น 5 ลักษณะ

3.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดย
การสำรวจ และเลือ กภูม ิศ าสตร์ช ุม ชนที่เหมาะสม เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในการ
ปลูก สาคู ฟื้น ฟูแ ละพัฒ นาพื้น ที่น ากุ้ง พื้น ที่เสื่อ มโทรมให้
กลับสู่สภาพเดิม
3.1.2 ลักษณะทรัพยากรน้ำ ทั้ง
ใต้ดิน และผิวน้ำ ซึ่งสาคูเป็นพืชที่เจริญ เติบโตได้ดีทั้งดินดี
และดินเค็ม สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้บริเวณชายทะเล จึง
ควรประสานความร่ว มมือ ระหว่า งรัฐ กับ ชุม ชน กำหนด
แนวทางการปลูก การขยายพัน ธุ์ การใช้ป ระโยชน์อ ย่า ง
ต่อเนื่อง
3.1.3 ล ัก ษ ณ ะอ าก าศ และ
คุณภาพอากาศ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ป่าสาคู เปรียบเสมือนเครื่องกรองอากาศที่สำคัญ ช่วยเพิ่ม
คาร์บอนในพื้นที่ป่าและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่าง
ยั่งยืน
3.1.4 ลัก ษ ณะทางธรณีว ิท ยา
พัฒนาให้สาคูเพิ่มมากขึ้นในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ราบลุ่ม
ดินพรุ หรือที่มีน้ำขังตลอดทั้งปี
3.1.5 ลักษณะทางทรัพยากรดิน
สาคูมีลักษณะพิเศษ สามารถทนเค็มได้ระดับหนึ่ง สามารถ
เจริญเติบโตได้กบั ดินทุกประเภท เหมาะแก่การนำไปปลูกใน
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือป่าที่ถูกบุกรุก
3.2 ด ้า น ช ีว ภ า พ แ บ ่ง เป ็น 3
ลักษณะ ดังนี้
3.2.1 ลัก ษณะทางทรัพ ยากร
ชีวภาพทางน้ำ ป่าสาคูมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
เป็น แหล่ง กำเนิด ของสัต ว์น ้ำ สัต ว์บ ก พืช น้ำ อาหาร
สมุน ไพรที่อ ุด มสมบูร ณ์ ซึ่ง ชุม ชนร่ว มกัน อนุร ัก ษ์แ ละไม่
ทำลายป่าสาคู
3.2.2 ลัก ษณะทางทรัพ ยากร
ชีวภาพทางบก สนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
จากวัสดุธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนำส่วนต่างๆ
ของต้นสาคูมาแปรรูป เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และกระจาย
ผลผลิตออกสู่ชุมชนอื่นๆ
3.2.3 ลัก ษณะทางทรัพ ยากร
ชีวภาพที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีศูนย์การเรียนรู้ประจำท้องถิ่นที่มีพืชสาคู โดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในการปลูกจิตสำนึกและสร้างกระบวนการจัดการโดยดึง
ผู้สูงวัย ภูมิปัญญาชาวบ้าน เด็ก และเยาวชนมีส่วนร่วม
3.3 ด้า นคุณ ค่า การใช้ป ระโยชน์
แบ่งเป็น 10 ด้าน คือ (1) ด้า นน้ำ ในการอุป โภค บริโภค
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มีก ารบริห ารจัด การ พัฒ นาป่าสาคู และกำจัด สิ่งกีด ขวาง
หรือทับถมขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง (2) ด้านการคมนาคม
ขนส่ง ทุก ภาคส่ว นร่ว มกัน คิด วางแผน ร่ว มปฏิบ ัต ิแ ละ
ร ่ว มร ับ ผลปร ะโยชน์ร ่ว มกัน เพื่อ พัฒ นาถนนทางเดิน
ตามแนวป่าสาคูให้ส ะดวก ง่ายต่อ การเข้าไปศึก ษาเรียนรู้
(3) ด้า นเกษตรกรรม ประชาชนสามารถนำน้ำ ในพื้น ที่
ป่า สาคูไ ปใช้ป ระโยชน์ใ นภาคการเกษตรหรือ อื่น ๆ ได้
(4) ด้านการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม เมื่อมีการจัดการป่า
สาคูที่เหมาะสม ทำให้การระบายน้ำเป็นไปตามธรรมชาติ
(5) ด้า นพลัง งานไฟฟ้า เมื่อ ป่า สาคูส มบูร ณ์ มีแ หล่ง น้ำ
เหมาะสม ชุมชนสามารถนำน้ำมาใช้โดยภูมิปัญญาชาวบ้าน
กั้นน้ำเป็นเขื่อน ใช้แรงดันน้ำผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือ
ไฟฟ้าชีวมวล และผลิตเป็นพลังงานทางเลือก เช่น เอทานอล
ไบโอดีเซล เป็นต้น (6) ด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ พัฒนา
เป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศ ศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ
แหล่ง ศึก ษาวิจ ัย และเป็น แหล่ง ท่อ งเที่ย วทางธรรมชาติ
ภายในชุมชน แต่ต้องไม่กระทบต่อระบบนิเวศ (7) ด้านการ
ทำเหมืองแร่ ไม่ควรมีเหมืองแร่ใกล้พื้นที่ป่าสาคู หากมีต้องมี
การประเมิน ผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อ มอย่า งเข้ม ข้น
(8) ด้า นการท่อ งเที่ย วเชิง นิเวศ ส่งเสริม และพัฒ นาการ
ท่อ งเที่ย ว และจัด แต่ง สางกลางคลอง ให้น ้ำ ไหลสะดวก
(9) ด้านอุตสาหกรรม/วิสาหกิจชุมชน ภาครัฐสนับสนุน ให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการครบวงจร จัดตั้งเป็น
วิส าหกิจ ชุม ชนและสนับ สนุน การศึก ษาดูง านทั้ง ในและ
ต่า งประเทศร่ว มกับ องค์ก รอื่น ๆ (10) ด้า นที่ด ิน มีก าร
ปรับปรุงวางผังเมืองและกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ให้
ชัดเจน พัฒนาเป็นแหล่งป่าไม้ชุมชน
3.4 การจัด การสิ่ง แวดล้อ มด้า น
คุณ ภาพชีวิต ในการพัฒ นาป่าสาคู ประกอบด้วย 6 ด้าน
ดังนี้
3.4.1 ด้านอาหาร แบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่ม อาห าร พ ื้น เมือ ง ท ำให ้ป ่า สาคูเ ป ็น
“ครัวชุม ชน” ที่ส ำคัญ พัฒ นาประเทศไทยไปสู่ค รัวโลกได้
อย่างยั่งยืน และกลุ่มอาหารแปรรูป/สำเร็จรูป สนับสนุนให้
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีการแปรรูปแป้งดิบให้เป็นแป้ง
ดัด แปรง แป้ง อเนกประสงค์ บะหมี่ก ึ่ง สำเร็จ รูป พร้อ ม
นำไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นต่อไป
3.4.2 ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ย ารัก ษา
โรคและส่งเสริมสุขภาพ ศึกษา ส่งเสริม วิจัยองค์ประกอบ
ของต้นสาคู เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่อ ดีต เพื่อ เป็น ทางเลือ กในการผลิต เป็น ยารัก ษาโรค
หรือผลิตภัณ ฑ์ส่งเสริม สุขภาพให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
และพัฒนาต่อยอดเป็นฟิล์มหุ้มอาหาร แคปซูลยา พลาสติก
ย่อยสลายได้
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3.4.3 ด้า นความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ปลูกฝังการเรียนรู้ สร้างความตระหนักถึง
คุณประโยชน์ โทษและผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมี
ออกกติกา กฎหมายและระเบียบบังคับใช้
3.4.4 ด้านโบราณสถาน/สถานที่
ประวัติศาสตร์/ศาสนา นำความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้
เช่น การบวชป่า และเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการดำรงชีวิต
ด้วยการยึดคำสอนทางศาสนาเป็นหลัก
3.4.5 ด้านแหล่งธรรมชาติและ
การท่องเที่ยว ต้องปรับ พื้น ที่ป ่าสาคูให้เป็น การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และมีการนำวัตถุดิบ องค์ประกอบจากต้นสาคูมา
สร้า งความสนุก สนานเพลิด เพลิน ให้เกิด ผลดีต ่อ สุข ภาพ
ร่างกายและจิตใจ
3.4.6 ด้านมลพิษทางทัศนียภาพ
เมื่อ ป่าสาคูเพิ่ม ขึ้น มีส ่วนดูด ซับ มลพิษ ทางน้ำ ทางอากาศ
และเป็นตัวฟอกอากาศที่ดีแก่ชุมชน
4. ด้านสังคม การเมืองและวัฒ นธรรม
มีการกำหนดออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
4.1 ด้านกฎหมาย/ระเบียบ กำหนด
ข้อ ตกลง กติก า กฎหมาย ระเบีย บการใช้ป ระโยชน์ การ
ทำลายคุ้มครองป่าสาคู มี พรบ. คุ้มครองพืชสาคูที่ใกล้สูญ
พันธุ์ในประเทศไทยให้เป็นพืชที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร
4.2 ด้า นวัฒ นธรรม ชุม ชนมีส ่ว น
ร่วมในการดูแล ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ร่วมรับประโยชน์
ร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน
4.3 ด้า นการศึก ษ า แยกออกเป็น
ด้า นการศึก ษาบทเรีย น/หลัก สูต รท้อ งถิ่น จัด เวทีอ บรม
สัม มนา แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ร ะหว่างกลุ่ม ต่างๆ ให้เกิด การ
เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์สาคู และใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศป่าสาคูอย่างยั่งยืน สร้างหลักสูตร จัดการเรียนการสอน
ว่าด้วยเรื่อ งป่าสาคูในรูป แบบสิ่งแวดล้อ มศึก ษา และด้าน
การศึก ษาแหล่ง เรีย นรู้ท างธรรมชาติ ส่ง เสริม สนับ สนุน
สร้างป่าสาคูเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อาศัยใน
ป่าสาคูให้เป็นห้องเรียนรู้ทางธรรมชาติ
4.4 ด้านการมีส่วนร่วม
4.4.1 ส่วนร่วมของบุคคล โดย
ร่วมคิด วางแผน ติดตาม ประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ
4.4.2 ส่ว นร่ว มของชุม ชน มี
ส่ว นร่ว มในการจัด การ ร่ว มรับ ผลประผลโยชน์ท ี่ช ุม ชน
พึง ได้ ผ่า นกระบวนการประชุม ประชาคม จัด ตั้ง กลุ่ม
ชมรม เพื่อพัฒ นาและอนุร ักษ์ให้สาคูเป็น “พืชมหัศ จรรย์
แห่งลุ่มน้ำจืด”

4.4.3 ส ่ว น ร่ว ม ข อ งอ งค ์ก ร
ภาครัฐ มีความเกี่ยวข้องในการบริห ารจัดการหรือพัฒ นา
รูปแบบต่างๆ เช่น การตั้งกลุ่ม ชมรม พัฒนาและอนุรักษ์ป่า
สาคูให้เกิดความยั่งยืน
4.4.4 ส ่ว น ร่ว ม ข อ งอ งค ์ก ร
เอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ป่าสาคูในช่วงกระแสอนุรักษ์กำลังมาแรง พัฒนาให้มีความ
มั่นคงทางอาหารมากขึ้น
4.4.5 ส ่ว น ร่ว ม ข อ งอ งค ์ก ร
ศาสนา เป็นศิลปวัฒนธรรมต้องมีการสนับสนุนดูแลรักษาป่า
สาคู เป็น สื่อ กลางประชาสัม พัน ธ์โดยเน้น ผ่านช่อ งทางวัน
สำคัญทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบสานกัน
มาอย่างยาวนาน
4.4.6 ส ่ว น ร่ว ม ข อ งอ งค ์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงาน
งบประมาณ อุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการด้าน
การตลาด
4.4.7 ส่วนร่วมขององค์กรอื่นๆ
เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่ม NGOs
กองทุน สิ่ง แวดล้อ มโลก มีส ่ว นร่ว มเป็น ภาคีเครือ ข่า ยกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านเศรษฐกิจ แยกได้ดังนี้
5.1 การเพิ่ม ขึ้น ในการผลิต สิน ค้า
และบริการ ศึกษาวิจัย ผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จากแป้งสาคู พัฒ นาเป็น Wrap ห่ออาหาร สารเคลือบยา
เม็ดและสารเคลือบของเด็กเล่น ฯลฯ ให้ทันสมัยหรือจัดเป็น
สินค้า OTOP จัดตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนให้
เกิดขึ้น
5.2 การตอบสนองความจำเป็นขัน้
พื้น ฐาน ภาคร ัฐ ต้อ งบร ิห าร จัด การ ส่ง เสร ิม ให้เ กิด การ
ร วมกลุ่ม จัด การ ท่อ งเที่ย วเชิง นิเ วศ เพื่อ การ เร ีย นร ู้
วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากประโยชน์สาคู
5.3 ทำให้เกิดการกระจายรายได้ที่
เป็น ธรรมเพิ่ม ขึ้น จัด ตั้งกลุ่ม พัฒ นาการแปรรูป ผลิต ภัณ ฑ์
และร่วมรับผลประโยชน์จากป่าสาคู
6. ด้า นการอนุร ัก ษ ์ ประกอบด้ว ย 2
ด้านดังนี้
6.1 การอนุร ัก ษ ์เ พื่อ การพัฒ นา
ส่งเสริมกิจกรรมอาชีพทางเลือกให้แก่ชุมชนพัฒนา ส่งเสริม
การปลูกสาคูในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ชุ่มน้ำและกำหนดการ
จัด การพื้น ที่ป ่า สาคูเขตการใช้ป ระโยชน์ (Zoning) อย่า ง
จริงจัง
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6.2 การวิเคราะห์ส ิ่ง แวดล้อ ม ทุก
ภาคส่ว นช่ว ยกัน ดูแ ลรัก ษาภูเขา ป่า ต้น น้ำ แหล่ง กำเนิด
ลำธาร คู คลอง และจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต ได้มีรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็น ของรูป แบบที่เหมาะสมกับ การจัด การป่า สาคู
ของประเทศไทย ผู้ว ิจ ัย ได้อ ภิป ร ายผลจากการ ศึก ษา
ดังรายละเอียดดังนี้
1. สภาพสัง คมในระบบนิเวศป่า สาคูข อง
ประเทศไทย จัดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอบรม ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน
สร้างเครือข่าย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน อนุรักษ์ฟื้นฟูและ
หวงแหน รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของป่าสาคูและภาวะเสี่ยงต่อการ
สูญหายของป่าสาคู
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒ นาป่า สาคู เพื่อ
ส่งเสริม สนับ สนุน ให้ป ระชาชนเกิด แนวคิด การรวมกลุ่ม
กร ะตุ้น เศร ษฐกิจ ในคร ัว เร ือ นและชุม ชนสู่ก าร พัฒ นา
นวัต กร ร มการ ผลิต เพิ่ม มูล ค่า สร ้า งร ายได้แ ละเป็น
หลักประกันความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน
3. การจัด การสิ่ง แวดล้อ มในการพัฒ นา
รูปแบบการจัดการป่าสาคู แยกได้ดังนี้
3.1 ด้านกายภาพ แบ่งเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้
1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สำรวจ และเลือกชุมชนที่มีความ
เหมาะสมสำหรับ เป็น ต้น แบบในการพัฒ นาเป็น แหล่ง
ท่อ งเที่ย วเชิงอนุร ัก ษ์ และดำเนิน การปลูก สาคู เพื่อ ฟื้น ฟู
พัฒ นาพื้น ที่น ากุ้ง พื้น ที่เ สื่อ มโทรมให้ก ลับ สู่ส ภาพเดิม
2) ลักษณะทรัพยากรน้ำ ทั้งใต้ดิน และผิวน้ำ ซึ่งสาคูเป็นพืช
ที่เจริญ เติบ โตได้ด ีท ั้งดิน ดีแ ละดิน เค็ม สามารถพัฒ นาให้
เกิด ขึ้น ได้บ ริเวณชายทะเล จึงควรประสานความร่ว มมือ
ระหว่า งรัฐ กับ ชุม ชน กำหนดแผนแนวทางการปลูก การ
ขยายพัน ธุ์ ใช้ป ระโยชน์อ ย่างต่อ เนื่อ ง 3) ลัก ษณะอากาศ
และคุณภาพอากาศ โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ซึ่งป่าสาคูเปรียบเสมือนเครื่องกรองอากาศที่สำคัญ
ช่วยเพิ่มคาร์บอนในพื้นที่ป่าและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ได้อย่างยั่งยืน 4) ลักษณะทางธรณีวิทยา พัฒนาสาคูให้เพิ่ม
มากขึ้นในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ราบลุ่ม ดินพรุ หรือที่มีน้ำ
ขังตลอดทั้งปี 5) ลักษณะทางทรัพยากรดิน สาคูมีลักษณะ
พิเศษ สามารถเจริญเติบโตได้กับดินทุกประเภท เหมาะแก่
การนำไปปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือป่าที่ถูกบุกรุก
3.2 ด้า นชีว ภาพ แบ่งเป็น 3 ลัก ษณะ
ดัง นี้ 1) ชีว ภาพทางน้ำ ป่า สาคูม ีค วามหลากหลายทาง
ชีว ภาพสูง เป็น แหล่ง กำเนิด ของสัต ว์น ้ำ สัต ว์บ ก พืช น้ำ
อาหาร สมุนไพร ซึ่งชุมชนต้องร่วมกันอนุรกั ษ์และไม่ทำลาย
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ป่าสาคู 2) ชีวภาพทางบก สนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้
ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนำ
ส่วนต่างๆของต้น สาคูม าแปรรูป เพิ่ม รายได้ ลดค่าใช้จ่าย
และกระจายผลผลิตออกสู่ชุมชนอื่นๆ 3) ชีวภาพที่หายาก
และใกล้สูญพันธุ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้
ประจำท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึก และสร้างกระบวนการจัดการ
โดยดึงผู้สูงวัย ภูมิปัญ ญาชาวบ้าน เด็ก และเยาวชนมีส่วน
ร่วม
3.3 ด ้า น ค ุณ ค ่า ก ารใช ้ป ระโย ช น ์
แบ่งเป็น 10 ด้าน คือ (1) ด้านน้ำในการอุปโภค บริโภค มี
การบริหารจัดการ พัฒนาป่าสาคู และกำจัดสิ่งกีดขวางหรือ
ทับถมขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง (2) ด้านการคมนาคมขนส่ง
ทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติและรับผลประโยชน์ เพื่อพัฒนาถนน
ทางเดิน ตามแนวป่า สาคูให้ส ะดวก (3) ด้า นเกษตรกรรม
ประชาชนสามารถนำน้ำในพื้น ที่ป ่าสาคูไปใช้ป ระโยชน์ใน
ภาคการเกษตรหรืออื่นๆได้ (4) ด้านการระบายน้ำ ป้องกัน
น้ำ ท่ว ม เมื่อ มีก ารจัด การป่า สาคูท ี่เหมาะสม ทำให้ก าร
ระบายน้ำเป็นไปตามธรรมชาติ (5) ด้านพลังงานไฟฟ้า เมื่อ
ป่าสาคูสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำเหมาะสม สามารถนำน้ำกั้นเป็น
เขื่อน ใช้แรงดันน้ำผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือไฟฟ้าชีวมวล
ผลิตเป็นพลังงานทางเลือก เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล เป็น
ต้น (6) ด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ พัฒนาเป็นแหล่งศึกษา
ระบบนิเวศ ศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ แหล่งศึกษาวิจัย
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในชุมชน แต่ต้อง
ไม่กระทบต่อระบบนิเวศ (7) ด้านการทำเหมืองแร่ ไม่ควรมี
เหมือ งแร่ใ กล้พ ื้น ที่ป ่า สาคู หากมีต ้อ งมีก ารประเมิน ผล
กระทบต่อ สภาพแวดล้อ มในระดับ เข้ม ข้น (8) ด้า นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และจัด
แต่งสางกลางคลองให้น้ำไหลสะดวก (9) ด้านอุตสาหกรรม/
วิสาหกิจชุม ชน องค์กรภาครัฐให้การสนับ สนุน ให้ชุม ชนมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการแบบครบวงจร มีแกนนำจัดตั้งเป็น
วิส าหกิจ ชุม ชนและสนับ สนุน การศึก ษาดูง านทั้ง ในและ
ต่างประเทศร่วมกับองค์กรอื่นๆ (10) ด้านที่ดิน ต้องมีการ
ปรับปรุง วางผังเมืองและกำหนดพื้นที่ป่าสาคู ขอบเขตการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจน พัฒนาพื้นที่ป่าสาคูให้เป็นป่าไม้
ชุมชน มีการจัดการร่วมระหว่างชุมชนกับองค์กรของรัฐ
3.4 การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพ
ชีวิตในการพัฒ นาป่าสาคู ประกอบด้ว ย 6 ด้า น ดัง นี้ 1)
ด้านอาหาร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มอาหารพื้น เมือง
ทำให้ป่าสาคูเป็น “ครัวชุมชน” ที่สำคัญและพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่ค รัว โลกได้อ ย่า งยั่ง ยืน และกลุ่ม อาหารแปรรูป /
สำเร็จ รูป สนับ สนุน ให้โรงงานอุต สาหกรรมอาหาร มีก าร
แปรรูป แป้ง ดิบ ให้เป็น แป้ง ดัด แปรง แป้ง อเนกประสงค์
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พร้อมนำไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นต่อไป

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคำกิ่งแก้ว ปัดทำมะวง (2555 :
94) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าผลิต
เพ ื่อ ยกร ะดับ คุณ ภาพ ชีว ิต ของปร ะชาชนในภาคใต้
สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว พบว่า สภาพ
ปัจ จุบ ัน ของป่าผลิต เป็น พื้น ที่ท รัพ ยากรธรรมชาติม ีร ะบบ
นิเวศอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งรัฐบาล
กำหนดเพื่อ สนองตอบความต้อ งการของการพัฒ นา
เศรษฐกิจสังคม และปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และ
เพื่อ แก้ไ ขและขจัด ความยากจนของประชาชน การใช้
ประโยชน์การจัดการป่าผลิต คุณภาพชีวิตและความต้องการ
ของประชาชนอยู่ในระดับมาก 2) ด้านผลิตภัณ ฑ์ยารักษา
โรคและส่งเสริมสุขภาพ ศึกษา ส่งเสริม วิจัยองค์ประกอบ
ของต้นสาคู เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่อ ดีต เพื่อ เป็น ทางเลือ กในการผลิต เป็น ยารัก ษาโรค
หรือผลิตภัณ ฑ์ส่งเสริมสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
และพัฒนาต่อยอดเป็นฟิล์มหุ้มอาหาร แคปซูลยา พลาสติก
ย่อยสลายได้ 3) ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพ ย์สนิ
ปลูกฝังการเรียนรู้ สร้างความตระหนักถึงคุณประโยชน์ โทษ
และผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมี ออกกติกา กฎหมาย
และระเบีย บบัง คับ ใช้ 4) ด้า นโบราณ สถาน/สถานที่
ปร ะวัต ิศ าสตร ์/ ศาสนา นำความเชื่อ ทางศาสนามา
ประยุกต์ใช้ เช่น การบวชป่า และเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการ
ดำร งชีว ิต ด้ว ยการยึด คำสอนทางศาสนาเป็น หลัก ซึ่ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของบุญ ยงค์ เกศเทศ (2550 : 135)
ได้ศึกษาวิจัยความเชื่อบนรากเหง้าวิถชี นพื้นถิ่นอีสานในการ
อนุร ักษ์ป่าวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า ดงหรือดอนปู่ตา
เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธ์ของชุมชนชาวบ้านให้ความเคารพ
อย่างต่อเนื่อง ผลความเชื่อพิสูจน์เป็นรูปธรรมไม่ได้ แต่การ
ดำรงชีวิตที่พึ่งพิงดอนปู่ตาทั้งทางจิตใจและทางกายที่ได้รับ
ประโยชน์ผ ลผลิต จากป่า เนื่อ งจากผีป ู่ต ามีค วามสัม พัน ธ์
แนบแน่น กับ ชุม ชนมาตั้งแต่เริ่ม แรก จะเห็น ได้จ ากการมี
พิธีกรรมพิธีบูชาเซ่นสรวงก่อนปักดำ หรือเดินทางไปแสวง
โชค ต้องมากราบลาขอพรให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต 5) ด้าน
แหล่งธรรมชาติและการท่องเทีย่ ว ปรับพื้นที่ป่าสาคูให้เป็น
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนเป็นผู้บริการการท่องเที่ยว
นำวัตถุดิบองค์ประกอบจากต้นสาคูมาสร้างความสนุกสนาน
เพลิด เพลิน ให้เกิด ผลดีต ่อ สุขภาพทั้งร่างกายและจิต ใจ 6)
ด้านมลพิษทางทัศนียภาพ เมื่อป่าสาคูเพิ่มขึ้นมีส่วนดูดซับ
มลพิษ ทางน้ำ ทางอากาศและเป็น ตัวฟอกอากาศที่ด ีข อง
ชุมชน
4. ด้านสังคม การเมือ งและวัฒ นธรรม มี
การกำหนดออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
4.1 ด้า นกฎหมาย/ระเบีย บ กำหนด
ข้อตกลง กติกา กฎหมาย ระเบียบในการใช้ประโยชน์ การ

ทำลายคุ้มครองป่าสาคู มี พรบ. คุ้มครองพืชสาคู พืชที่ใกล้
สูญ พัน ธ์ในประเทศไทยให้เป็น พืช ที่ส ร้างความมั่น คงทาง
อาหาร
4.2 ด้านวัฒนธรรม สร้างวัฒนธรรมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง
และรับประโยชน์ร่วมกัน
4.3 ด้านการศึกษา แยกออกเป็น ด้าน
การศึกษาบทเรียน/หลักสูตรท้องถิ่น โดยการจัดเวทีอบรม
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน
ให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์สาคู และการใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าสาคูอย่างยั่งยืน สร้างหลักสูตร
จัด การ เร ีย นการ สอนว่า ด้ว ยเร ื่อ งป่า สาคูใ นร ูป แบบ
สิ่ง แวดล้อ มศึก ษา และด้า นการศึก ษาแหล่ง เรีย นรู้ท าง
ธรรมชาติ ส่งเสริม สนับสนุนสร้างศักยภาพป่าสาคูเป็นแหล่ง
เรียนรูส้ ภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
ภายในป่าสาคูให้เป็นห้องการเรียนรู้ทางธรรมชาติ
4.4 ด้า นการมีส ่ว นร่ว ม แบ่งออกเป็น
ดังนี้ 1) ส่วนร่วมของบุคคล โดยร่วมคิด วางแผน ติดตาม
ประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ให้ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหา
และการแก้ไขปัญ หาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นสำคัญ 2) ส่วนร่วมของชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
ร่วมคิดร่วมวางแผน ประเมินผล รับผลประผลโยชน์ที่ชุมชน
พึงได้ โดยผ่านกระบวนการประชุม ประชาคม แบ่งความ
รับผิดชอบกระจายสู่ผู้นำชุมชน ให้มีการอนุรักษ์เกิดขึ้น เช่น
การ ตั้ง กลุ่ม ชมรม เพื่อ พัฒ นาและอนุร ัก ษ์ใ ห้ส าคูเ ป็น
“พืชมหัศจรรย์ แห่งลุ่มน้ำจืด” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุพรรณี ไชยอำพร (2549 : 232) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการป่าด้วยวิถีชุมชน : กรณีศึกษาบ้านเตยงาม ตำบลน้ำสวย
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ป่า
และป่าชุมชนมีความแตกต่างกันในแง่ที่ป่าชุมชนจำเป็นต้องมี
กฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่า และชุมชนต้องมีส่วนร่วม
ในการ จัด การ ทร ัพ ยากร ดิน น้ำ ป่า มีข อบเขตจำกัด
กระบวนการจัดการทรัพยากรป่าของชาวบ้านมีวัตถุประสงค์ใน
การฟื้นฟูสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์เช่นในอดีต มีการประสาน
ความร่วมมือจากหน่วยงานของท้องถิ่น สำนักงานป่าไม้เขต
การตั้งกฎกติกา การกำหนดการใช้ประโยชน์จากป่า ตั้งอยู่บน
หลักของความเอื้ออาทรต่อกันจะพบว่าการทำกิจกรรมต่างๆ
ในการดูแลป่า ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเกือบ
ทั้งหมู่บ้าน 3) ส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ มีความเกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการหรือพัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น การตั้ง
กลุ่ม ชมรม พัฒนาและอนุรักษ์ป่าสาคูให้เกิดความยั่งยืน 4)
ส่วนร่วมขององค์กรเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาป่าสาคูในช่วงกระแสอนุร ักษ์กำลังมา
แรงและพัฒนาให้มีความมั่นคงทางอาหารให้มากขึ้น 5) ส่วน
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ร่วมขององค์กรศาสนา ศิลปวัฒนธรรมต้องมีการสนับสนุน
ดูแ ลรัก ษาป่า สาคู เป็น สื่อ กลางประชาสัม พัน ธ์เน้น ผ่า น
ช่องทางวันสำคัญทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่สืบสานอย่างยาวนาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชาญชัย
งามเจริญ (2550 : 131) ได้ศึกษาภูมิป ัญ ญาท้องถิ่น ในการ
จัดการป่าชุมชน พบว่า มิติทางสังคมและมิติทางเศรษฐกิจ
ของภูมิปัญญาฮีตคองเกีย่ วข้องกับพุทธศาสนาความเชื่อ การ
ทำบุญ การสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน มีการจัดการ
ผลิต ผลการเกษตรให้เหมาะสมและพอเพียงแก่ก ารยังชีพ
โดยเฉพาะในด้า นมิต ิน ิเวศนั้น การรู้บ ุญ คุณ ของดิน น้ำ
นาข้าวป่าปู่ตา ป่าหัวไร่ปลายนาและใช้อย่างเหมาะสมก็เป็น
การเพีย งพอแล้ว ในการจัด การทรัพ ยากรชุม ชนแบบไม่
เบียดเบียนและล้างผลาญ 6) ส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่น มีส ่ว นในการสนับ สนุน การดำเนิน งาน
งบประมาณ อุป กรณ์ ประชาสัม พัน ธ์ และบริห ารจัด การ
ด้านการตลาด 7) ส่วนร่วมขององค์กรอื่นๆ เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน กลุ่ม อนุร ัก ษ์น ิย ม กลุ่ม NGOs กองทุน
สิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทยเข้ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการ มีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย กับประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างต่อเนื่อง
5. ด้า นเศรษ ฐกิจ แยกได้ด ัง นี้ 5.1 การ
เพิ่มขึ้น ในการผลิตสิน ค้าและบริการ ศึกษาวิจัยการผลิต
สิน ค้า ผลิต ภัณ ฑ์อ ุต สาหกรรมจากแป้ง สาคู พัฒ นาเป็น
Wrap ห่อ อาหาร สาร เคลือ บยาเม็ด และสารเคลือ บ
ของเด็กเล่น ฯลฯ ให้ทันสมัยหรือจัดเป็นสินค้า OTOP จัดตั้ง
เป็นรูปแบบสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนให้เกิดขึ้นภายในชุมชน
5.2 การตอบสนองความจำเป็น ขั้น พื้น ฐาน ภาครัฐ ต้อ ง
บริหารจัดการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่พัฒนา และ
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วัฒ นธรรม/ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
จากประโยชน์สาคู และ 5.3 ทำให้เกิดการกระจายรายได้ที่
เป็นธรรมเพิ่มขึ้น ดำเนินการตั้งกลุ่มพัฒนาพื้นที่ป่าในพื้นที่
ชุ่มน้ำ จัดทำผลิตผลจากป่าสาคู แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การแปรรูป ผลิต ภัณ ฑ์แ ละร่วมรับ ผลประโยชน์จ ากระบบ
นิเวศป่าสาคู
6. ด้า นการอนุร ัก ษ์ ประกอบด้ว ย 2 ด้าน
ดัง นี้ 6.1 การอนุร ัก ษ ์เ พื่อ การพัฒ นา โดยการส่ง เสริม
กิจกรรมอาชีพทางเลือกให้แก่ชุมชน มีส่วนร่วมและรู้สึกเป็น
เจ้าของในการพัฒนาทรัพยากรป่าสาคูอย่างจริงจัง ส่งเสริม
การปลูกสาคูในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ชุ่มน้ำและกำหนดการ
จัดการพื้นที่ป่าสาคูเขตการใช้ประโยชน์ (Zoning) 6.2 การ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลและรักษา
ภูเขา ป่าต้นน้ำ แหล่งกำเนิดลำธาร คู คลอง ที่มีป่าสาคูอุดม
สมบูรณ์อย่างจริงจัง และจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

71

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. สร้างทัศนคติและปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม รู้สึกรัก หวงแหนเป็นเจ้าของในการพัฒ นา
ทรัพ ยากรป่า สาคูอ ย่า งจริง จัง และร่ว มรับ ผลประโยชน์
ร่วมกัน
2. ประชาชนที่อ าศัย บริเวณพื้น ที่ป ่า สาคู
ดำเนิน การตามรูป แบบการบริห ารจัด การป่า สาคูน ำร่อ ง
อย่างเคร่งครัดเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าสาคูให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยต่อยอดการพัฒนารูปแบบ
การจัด การป่าสาคูไปใช้ก ับ พื้น ที่เสื่อ มโทรมและพื้น ที่ท ี่ไม่
สามารถปลูกพืชชนิดอื่นๆได้
2. ควรศึกษาและส่งเสริมการปลูกสาคูเป็น
อาหารของช้างเพื่อเป็น ทางเลือกไม่ให้ช้างทำลายพืชชนิด
อื่นๆของประชาชน (ช้างมีอาหารไม่เพียงพอ)
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