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 คู่มือการจัดการความรู้เชื่อมโยงกระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สู่การจัดการดินและน ้า
ตามแนวพระราชด้าริเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของเครือข่ายป่าชุมชนอ้าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ฉบับนี  ส้าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่าย
จัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ ประจ้าปี 2560 ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอขอบพระคุณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ความรู้ ค้าปรึกษาและขอเสนอแนะในการ
จัดท้าวิจัย จนกระท่ังส้าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบคุณ ผู้น้าป่าชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ป่าชุมชนทั ง 14 ป่าชุมชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการศึกษาครั งนี เป็นอย่างดียิ่ง ผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือฉบับนี  จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายนี  ผู้จัดท้าขออุทิศคุณความดี มอบให้แด่
บูรพคณาจารย์ที่ได้ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และทุกๆ ท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
สนับสนุนและเป็นก้าลังใจในการด้าเนินการจนเป็นผลส้าเร็จ  
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องค์ความรูก้ารอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สู่การจัดการดินและน ้า 
ตามแนวพระราชด้าริเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของเครือข่ายป่าชุมชน 

อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
 
 พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่ทรงท าการพิสูจน์ 
ด้วยโครงการพระราชด าริต่างๆ ที่เป็นแนวทางต่อการปรับใช้เพ่ือการแก้ไขและพัฒนาการท ามาหากิน
ของประชาชนคนไทยครอบคลุมทุกมิติเป็นองค์รวมของการแก้ปัญหาได้อย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน โดยมี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาในระดับต่างๆ จนถึง
ปัจจุบันยังมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาหลักของการพัฒนาประเทศและน ามาใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
 ชุมชนท้องถิ่นต้องมีบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวบนพ้ืนฐานของความรู้และบูรณาการ
ผสมผสานภูมิปัญญากับหลักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็นทุนทางธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ
แก่คนในชุมชนท้องถิ่น และเป็นมรดกตกทอดที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริ ง  
ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยเราต้องการชุมชนผู้น าเพ่ือการศึกษาและพัฒนาเกษตรทางเลือก
เพ่ือยกระดับอาชีพเกษตรกรรมให้พ้นจากปัญหาความยากจนและหนี้สินภายใต้กระแสบริโภคนิยม
เข้มข้น ดังนั้นชุมชนที่มีทุนทางธรรมชาติจึงเป็นชุมชนต้นแบบที่ดีและสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้ นใน
ระยะสั้นได้ 
  เครือข่ายป่าชุมชน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายได้เห็นความส าคัญของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ า รวมกันอยู่ในระบบความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น
อันทรงคุณค่าก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของชุมชน  จึงได้พัฒนากระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากผลการวิจัย การเรียนรู้การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน โดย
น าเอาแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง  
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เข้ามาช่วยเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการ 
ทุนทางธรรมชาติที่ส าคัญให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ความหลากหลายทางชีวภาพถือเป็นรากฐานในการสร้างความมั่งคงด้านอาหาร คุณภาพชีวิต 
และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการใช้อย่างชาญฉลาด คุ้มค่า 
ภายใต้แนวทางการจัดการ การอนุรักษ์และพัฒนาที่เหมาะสม 
 

 
 
          ส านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2559 : 1) ได้ให้ความหมาย
ของ ความหลากหลายทางชีวภาพไว้ว่า การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก หรือง่ายๆ คือ การที่มีชนิดพันธุ์ (species) สาย
พันธุ์ (genetic)และระบบนิเวศ (ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก” 
          ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หมายถึง สิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ใน
ระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก หรือง่ายๆ คือ การที่มี
สิ่งมีชีวิตหลายชนิด (Species) หลายสายพันธุ์ และระบบนิเวศ ( Ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลาย
บนโลก 
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          ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์
ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก หรือง่ายๆ คือ การที่มีชนิด
พันธุ์ (Species) สายพันธุ์ (Genetic) และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก 
          ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) อีกความหมายหนึ่ง คือ ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่ด ารงอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันหรือแตกต่างกัน ซึ่งสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะมี
ความแตกต่างกันทั้งในด้านชนิดและจ านวนหรือแม้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันก็อาจจะมีความแตกต่างกัน
ได้เช่นกัน 
 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ  
สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 3 ระดับคือ 

          1. ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) คือ ความแตกต่างหรือเความแปร
ผันทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด 
          2. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (Species diversity) คือ ความหลากหลายของชนิดพันธุุ
กรรม ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในระบบนิเสศต่างๆ ตามธรรมชาติ 
          3.ความหลากหลายทางระบบนิเวศ (Ecological diversity) คือ ความหลากหลายของระบบ
นิเวศท่ีมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกัน 
 
          ความหลากหลายทางชีวภาพมีความส าคัญต่อโลกของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ในหลายแง่มุม 
มนุษย์ได้รับประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น ทุกคนจึงควรมี
ส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให้เกิดความสมดุลในโลกของสิ่งมีชีวิต 
 

การท้าหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต 
กลุ่มผู้ผลิต (Producer) คือ พืช และ จุลินทรีย์บางชนิด 
กลุ่มผู้บริโภค (Consumer) คือ สัตว์ 
กลุ่มผู้ย่อยสลาย (Decomposer) (สลายสารอินทรีย์เป็นส ารอนินทรีย์ หรือ ธาตุอ าหาร) 

คือ จุลินทรีย์ (โดยเฉพาะ เห็ด ร า และ แบคทีเรีย) 
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          ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตนานาชนิด เช่น จุรินทรีย์ พืช สัตว์ 
รวมถึงมนุษย์ ซึ่งต่างก็มีองค์ประกอบขอพันธุกรรมที่แตกต่างกันกันออกไป เพ่ือให้เหมาะสมกับระบบ
นิเวศท่ีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละบริเวณของพ้ืนผิวโลก 
           จากข้อมูลดังกล่าว ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความ
หลากหลายของระบบนิเวศ เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดความสมดุลของโลก 
 
แนวทางการดูแลและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและ
เลือกใช้อย่างเป็นระบบเหมาะสม เนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สามารถสูญเสียหรือหมดไปจากแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศนั้นได้ หากมีการบุกรุกหรือการใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศนั้นอย่างไม่เหมาะสม เช่น ตัดไม้ท าลายป่า การล่าสัตว์ป่าหรือการเก็บพืช
พรรณในป่าออกมามากเกินควร ก็จะท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นหมดลงได้  

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจึงควรมีการดูแลเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (sustainable development) คือ ไม่เกิดการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพอย่างสูญเปล่า 
และไม่ก่อให้เกิดการสูญสิ้นของชนิดหรือสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้น ซึ่งแนวทางการ
ดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพนั้น สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 

1. การควบคุมดูแล 
          การควบคุมดูแลความหลากหลายทางชีวภาพโดยรัฐอาจเป็นการออกกฎหมายคุ้มครองหรือ  
มีการท าข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งชุมชน ภาครัฐและเอกชน มีกฎและเรียบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
เพ่ือควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือป่าชุมชนนั้น เพ่ือควบคุมไม่ให้พืชหรือสัตว์ได้ถูกท าลาย
ไปได ้

2. การอนุรักษ ์
          เป็นวิธีการป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน โดยอาศัยวิธีการอนุรักษ์
ป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตหรือความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนนั้น ถูกรุกรานจนสูญพันธุ์ไป มีการ
เก็บรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มมาเลี้ยงเอาไว้ เพ่ือศึกษาลักษณะการด ารงชีวิต  และการ
ขยายพันธุ์ เพ่ือให้สามารถรักษาสิ่งมีชีวิตนั้นเพิ่มข้ึนได้ในอนาคต 

3. การส่งเสริม 
          เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการควบคุมดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตที่อาจถูกท าลายได้ โดยการสนับสนุนอาจท าได้หลายวิธี เช่น การรณรงค์ให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสม การฝึกอบรมแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเหมาะสม 
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4. การทดแทน 
          ในธรรมชาติระบบนิเวศที่ถูกบุกรุกและท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่จนสามารถกลับมาเป็นระบบนิเวศท่ีสมดุลดังเดิมได้ แต่การเปลี่ยนแปลงแทนที่นั้น
อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานปี แต่มนุษย์สามารถมีส่วนช่วยให้ระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่
ไปสู่จุดสมดุลได้เร็วขึ้น ด้วยการปลูกพืชที่เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศทดแทนระบบนิเวศเดิมที่ถูกท าลายลงไป เช่น การปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

5. ปลูกฝังจิตส านึกของประชากรในชุมชน 
          การปลูกฝังให้ประชากรในชุมชนมีความรักท้องถิ่น เข้าใจถึงความส าคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผสมผสานให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชากรในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหมดสิ้นไปจากท้องถิ่น รวมทั้ง
ยังสามารถช่วยกันดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้ยั่งยืนอยู่คู่ชุมชนสืบไปได้ 
 
การมีส่วนร่วม (participation) 
 
          การมีส่วนร่วม (participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความ ต้องการ
และทิศทางของการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติ เหตุผล
แรกของการที่มีคนมารวมกันได้ควรจะต้องมีการตระหนักว่าการกระท าทั้งหมด ที่ท าโดยกลุ่ม ผู้น า
ชุมชน หรือกระท าผ่านองค์กร (organization) ดังนั้น ผู้น าชุมชน องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้
บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ชุมชนเกิดการ
พัฒนา ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา เช่น การมีส่วนร่วม หลักการพัฒนาชุมชน 
กระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญท่ีต้องใช้ในงานพัฒนาชุมชน และคนก็
มีส่วนส าคัญท่ีสุด เพราะ คนเป็นศูนย์กลางหลักในการพัฒนาที่จะท าให้ชุมชนมีการพัฒนาไปในทางที่ดี 
การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน 
          การมีส่วนร่วม (participation) เป็นการเห็นพ้องกันในเรื่องของความ ต้องการและทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มพัฒนาและปฏิบัติ รวมกันโดยกลุ่ม ผู้น าชุมชน หรือกระท าผ่าน
องค์กร (organization) ดังนั้น ผู้น าชุมชน องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความต้องการ
หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ 

หลักการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ดังนี้คือ 
          1. การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริง ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชน 
          2. กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันช่วยกันคิด ช่วยกันท าในการแก้ไขปัญหาลองผิดลองถูกในชุมชน
กันเอง มีอิสระในการคิด ซึ่งอาจจะเรียกว่ามีการวางแผนร่วมกันก็ได้ 
          3. การมีเป้าหมายเดียวกันในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 
          4. มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ร่วมกันคิดในชุมชนนั้นๆไปในแนวทางเดียวกัน 
          5. หลังจากปฏิบัติแล้วน าสิ่งที่ได้หรือปัญหาที่เกิดขึ้นมาพูดคุยกันและมีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนร่วมกันเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับการปฏิบัติของชุมชน 
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          ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างยั้ง
ยืนและเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป 

ความจ าเป็นของการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม 
          1. ประชาชนอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ 
          2. เมื่อเขาร่วมวิเคราะห์ปัญหาแล้วต่อไปจะคิดแก้ไขโดยการพึ่งตนเอง 
          3. ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจ ากัด 
          4. เป็นหลักการบริหารบนพื้นฐานของความสุจริตและยุติธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
          5. ท าให้เกิดฉันทามติ 
          6. จ าเป็นต้องมีตัวแทนของประชาชนหลากหลายฝ่ายร่วมดูแลผลประโยชน์ของตนเพราะที่
ผ่านมาผลประโยชน์มักอยู่ที่บางกลุ่ม 
          7. เพ่ือให้ชุมชนและกลุ่ม สนับสนุนต่อผลการตัดสินใจร่วมกัน 
          8. เมื่อต้องตัดสินใจกระท าสิ่งใด จะเกิดผลกระทบที่ส าคัญต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจึงต้อง
ได้รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในรอบด้าน 
 
แนวพระราชด้าริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัส ความว่า “...ป่าไม้ที่จะปลูกนั้น 
สมควรที่จะปลูกแบบป่าใช้ไม่หนึ่ง ป่าส าหรับใช้ผลหนึ่ง ป่าส าหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง อันนี้แยก
ออกไปเป็นกว้างๆใหญ่ๆ การที่จะปลูกต้นไม้ส าหรับได้ประโยชน์ดังนี้ ในค าวิเคราะห์ของกรมป่าไม้
รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้ แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพ่ือต้นน้ าล าธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวย
ผลไม้ก็ตามหรือเป็นสวนฟืนก็ตามนั่นแหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้อง เพราะท าหน้าที่เป็นป่า คือ เป็นต้นไม้
และท าหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านส าหรับให้ผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้...” 

ประโยชน์ของป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
1. พอกิน คือ การปลูกต้นไม้ที่กินได้ รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น แค มะรุม 

ผักหวาน กล้วย ฟักข้าว ตีนนก และต้นไม้ผลต่าง ๆ 
2. พอใช้ คือ การปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้ ส าหรับท าเครื่องใช้สอยในครัวเรือน อาทิ ท าฟืน 

เผาถ่าน ท างานหัตถกรรม เช่น ประดู่ สัก ไผ่ เต็ง รัง เหียง ก่อแดง  
3. พออยู่ คือ การปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่า ไม้กลุ่มนี้เป็นไม้อายุยืน

เพ่ือใช้สร้างบ้าน ท าเครื่องเรือน ต้นไม้กลุ่มนี้ เช่น ประดู่ ยางนา สัก พะยูง  
4. พอร่มเย็น คือ จะเป็นประโยชน์อย่างที่ 4 ที่เกิดจากการปลูกป่า 3 อย่าง ซึ่งจะช่วยฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีข้ึน ดินและน้ าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์  
ความรู้จากแนวพระราชด าริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จึงเป็นองค์ความรู้ที่สมควรอย่าง

ยิ่งที่จะน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการ “ป่าชุมชน”  
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ป่าชุมชน  ตามที่สังคมโลกด าเนินการนั้น เป็นการพัฒนาด้านป่าไม้ที่ชุมชนมีบทบาทส าคัญ
ในการจัดการป่าไม้และตัดสินใจการใช้ที่ดินโดยการมีส่วนร่วมและร่วมมือของคนในชุมชนเอง ใน
สังคมโลกเป็นระบบการจัดการป่าไม้ที่มีความโดดเด่นในช่วงทศวรรษที่ 1970 คณะกรรมาธิการโลกได้
น าโปแกรมป่าไม้สังคม (Social Forestry) ไปใช้เพ่ือการพัฒนาชนบทควบคู่กับการอนุรักษ์ โดย
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งประชาชาติ (FAO) ได้เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและลดปัญหา
ความขาดแคลนอาหารและความยากจนด้วยการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามความต้องการทาง
เศรษฐกิจของคนในชนบทและมุ่งพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ด้วยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 

1. เป็นไม้เชื้อเพลิงทดแทนมูลวัว 
2. เป็นไม้ใช้เนื้อไม้ขนาดเล็ก 
3. เป็นอาหารสัตว์ 
4. ป้องกันพ้ืนที่ทางการเกษตรจากลมพายุและเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 
 
ประโยชน์ที่ได้จากโปรแกรมป่าไม้สังคม คือ 
1. การเพ่ิมข้ึนของไม้เชื้อเพลิงและอาหารสัตว์ 
2. สร้างการจ้างงานในชนบท 
3. รักษาสมดุลทางนิเวศวิทยา 
4. การใช้พื้นท่ีรกร้างใหเ้หมาะสม 
5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมหมู่บ้านและกระท่อม 
6. กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและต้นไม้ 
7. ลดแรงกดดันจากป่าธรรมชาติ 
8. ท าให้เสถียรภาพการผลิตทางการเกษตร 
 
ดังนั น การน้าเอาแนวพระราชด้าริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มาเป็นองค์ความรู้หลัก

ในการจัดการเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนที่ด้าเนินการด้านป่าชุมชนในอ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
จึงเป็นการบ่งชี ได้ว่าจะท้าให้ชุมชนเกิดการสร้างความรู้เชิงนวัตกรรมขึ นในการจัดการป่าชุมชน
ต่อไป 
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้
ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไป
ถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง ซึ่งปฏิบัติได้ในระดับบุคคล 
องค์กร และระดับประเทศ ที่ส าคัญ คือ 

1.1 การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่มีความจ าเป็น เพ่ือให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้
นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

1.2 การน ากลับมาใช้ซ้ าอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะ
น ามาใช้ซ้ าได้อีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น หรือสามารถที่จะน ามาใช้ได้ใหม่โดยผ่าน
กระบวนการต่างๆ เช่น การน ากระดาษที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพ่ือท าเป็นกระดาษแข็ง 
เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการท าลายสิ่งแวดล้อมได้ 

1.3 การบูรณซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการช ารุดได้ 
เพราะฉะนั้นถ้ามีการบูรณะซ่อมแซม ท าให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก 

1.4 การบ าบัดและการฟ้ืนฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ด้วยการบ าบัดก่อน เช่น การบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ก่อนที่จะ
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ส่วนการฟ้ืนฟูเป็นการรื้อฟ้ืนธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น การปลูก
ป่าชายเลน เพ่ือฟ้ืนฟูความสมดุลของป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 

1.5 การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง
และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงาน
แสงแดดแทนแร่เชื้อเพลิง การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น 

1.6 การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย เช่น เฝ้าระวัง การทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ า การจัดท าแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น 

2.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
2.1 การพัฒนาคุณภาพประชาชนโดยสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งสามารถท าได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวง
แหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง 

2.2 การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม 
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้าน
พลังกาย พลังใจ พลังความคิด ด้วยจิตส านึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา 
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เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร 
มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น 

2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้
คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตในท้องถิ่นของตน การประสานงาน
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการ
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีการประหยัดพลังงาน
มากขึ้น การค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

2.5 การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสันและระยะยาว เพ่ือเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ยึดถือและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

 
 

การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4  ประการ 
 

 
เป้าหมาย “คนอยู่กับป่าอย่างเกื อกูล” 
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การจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 
 1. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ดิน น้ า ป่าไม้ ให้อุดมสมบูรณ์ 
 2. การพัฒนาความรู้ในการจัดการทรัพยากร ดิน น้ า ป่า ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของตนเอง 
 3. พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชุมชน ฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา 
 4. การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด 
 

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นรากฐานของการพัฒนาเกษตรกรรม 
เกษตรกรรมท่ีสมบูรณ์เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ  
“เป็นความม่ันคง ยั่งยืนและความหลากหลายคือชีวิต” 

 
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน  
1. การบุกรุกพ้ืนดินที่ป่าชุมชน 
2. การลักลอบตัดต้นไม้ในป่าชุมชน 
3. การลักลอบท้ิงขยะในเขตื้นที่ป่าชุมชน 
4. การลักลอบเผ่าป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
5. ในฤดูร้อน ขาดแหล่งน้ า ท าให้ป่าชุมชนขาดความชุ่มชื้น 
6. ขาดงบประมาณในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน 
7. ประชาชนในป่าชุมชนยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในป่าชุมชน 
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แนวทางในการปัญหาเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน  
1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชน มีกฎระเบียบในการเข้าชื้นที่ป่าชุมชน 
2. มีการวางแผนการพัฒนาป่าชุมชนให้ยั่งยืน 
3. มีการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน 

 
ธรรมนูญป่าชุมชน 
 
 ธรรมนูญ เกิดจากคนในทุกกลุ่ม ทุกเครือข่าย ทุกชุมชน ได้เข้ามาร่วมกันคิด ร่วมท า  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามประเมินผล และได้รับประโยชน์ร่วมกันมีข้อตกลงร่วมกันตามหลักการ
แนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญกับ สิทธิชุมชน วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทาง
สังคมของชุมชน ข้อมูลสุขภาพ เป็น “พื นที่จัดการที่ยั่งยืน” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือค้นหาวิถีทางแห่งความสุข เพ่ือสร้าง  “ความอยู่เย็นเป็นสุขในชุมชน
ต้าบล” ด้วยกัน 
 
ธรรมนูญในการพ้ืนที่สามารถแยกได้ ดังนี้ 

ธรรมนูญ 4 เป้าหมาย คือ 
  1. ข้อตกลงร่วม 
  2. เป้าหมายร่วม 
  3. กฎ กติการ่วม 
  4. ศีลร่วม ธรรมร่วม 

 
ธรรมนูญ 4 ร่วม   
1. ร่วมคิด, ก าหนด 
2. ร่วมวางแผน 
3. ร่วมท า/ร่วมปฏิบัติ 
4. ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น 
 
ธรรมนูญ 4 หลัก  

  1. ง่ายๆ 
  2. กินได้ 

3. ใกล้ตัว 
  4. ไม่มัวติดรูปแบบ 
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สาระส้าคัญของธรรมนูญว่าด้วยการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
 
ส่วนที่ 1  ส่วนน้า 

1.1 แนวโน้มสถานการณ์ป่าไม้ และป่าชุมชน 
การจัดการป่าในแนวทางที่รัฐเป็นเจ้าของป่า ก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศของแต่ละ

ประเทศและของโลก และยังก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์จากทรัพยากร
ของส่วนรวมอีกด้วย 

“ด้วยเหตุนี้จึงมีการเสนอให้เปลี่ยนแปลงปรัชญาแนวคิด ในการจัดการป่าเสียใหม่ โดยหวัง
ผลหลัก 2 ประการ คือ ไม่ท าลาย ทั้งยังรักษาและฟ้ืนฟูสภาพระบบนิเวศให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็
หาทางให้ผู้คนรอบๆ ป่าและในป่า ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่และเป็นกลุ่มคนผู้เสียเปรียบในสังคม ได้รับ
ประโยชน์จากที่ดินในป่าและทรัพยากรจากป่ามากขึ้น” 

1.2 สถานะของธรรมนูญ ว่าด้วยป่าชุมชนป่าชุมชนจะอยู่ได้ต่อไป และจะสามารถพัฒนาให้
เข้มแข็งมากขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่า ชุมชนที่พ่ึงพาอาศัยป่านั้นมีความเป็นชุมชน และมีผลประโยชน์
ร่วมกันจากป่าหรือไม่?  
 
ส่วนที่ 2 นิยามศัพท์ ในธรรมนูญ ว่าด้วยป่าชุมชน 
 
ส่วนที่ 3 หลักการส้าคัญของป่าชุมชน 

ปรัชญาและแนวคิดหลักของการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนคุณลักษณะและ
เป้าหมายของการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนการจัดให้มีหลักประกันและความ
คุ้มครองให้เกิดป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
 
ส่วนที่ 4 สาระรายหมวด 

1.สิทธิและหน้าที่ของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 
2.การส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
3.การป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามการบุกรุกท าลายป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
4.การใช้ประโยชน์จากผลิตผลและบริการภายในป่าชุมชน ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
5.การสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารในการจัดการป่าชุมชนแบบมี

ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
6.การสร้างและพัฒนาก าลังคนในการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

 
ส่วนที่ 5 บทเฉพาะกาล  
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ตัวอย่าง คู่มือการจัดท้าแผนที่ป่าชุมชน 

เพ่ือการจัดการเครือข่ายป่าชุมชนอ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
โดยใช้โปรแกรมอ่านและสร้างแผนที่กูเกิลเอิร์ธเป็นเครื่องมือหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
การจัดการความรู้เชื่อมโยงกระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สู่การจัดการดินและน ้า 

ตามแนวพระราชด้าริเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของเครือข่ายป่าชุมชน 
อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
 
 

 
 

 
ประเภททุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

โครงการขับเคลื่อนและเช่ือมโยงเครือข่ายจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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เกริ่นน้า 
 

โครงการจัดการความรู้เชื่อมโยงกระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สู่การจัดการ
ดินและน้ าตามแนวพระราชด าริเพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของเครือข่ายป่าชุมชน
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เฉพาะประการหนึ่งท่ีส าคัญคือ เพื่อจัดการองค์
ความรู้เชื่อมโยงกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้บูรณาการสู่การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรให้เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของเครือข่ายป่าชุมชน อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

การพัฒนาฐานองค์ความรู้ชุมชน ท่ีสามารถเข้าถึงได้และน าไปใช้ส าหรับการ
วางแผน การบริหารจัดการท่ีดีและมีความรับผิดชอบอย่างมีส่วนร่วมนั้น ฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีจัดท าเป็นแผนที่ชุมชนชน จะสามารถใช้เป็นแบบแผนการวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน ท้ังในด้านประชากร กิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วได้ 

ดังนั้น การฝึกอบรมการจัดท าแผนท่ีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย 
ท้ังการท าความเข้าใจ สามารถเข้าถึงได้ และการพัฒนาเพื่อใช้ในการรวบรวม และแสดง
ข้อมูลฐานทรัพยากรชุมชน จึงเป็นเครื่องมือท่ีมีความสามารถจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลได้ 
พร้อมกับสามารถปรับปรุง/แก้ไขให้ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการเสริมศักยภาพการ
จัดท าแผนท่ีชุมชนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศข้อมูลผ่านโปรแกรม “กูเกิล 
เอิร์ธ” และในอนาคตจะสามารถพัฒนาไปสู่การใช้งานโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ท่ีมีความซับซ้อนและมีมาตรฐานอ่ืนๆ ได้ เช่น ArcView, QGIS 

การฝึกอบรมการจัดท าแผนที่ส าหรับชุมชนชนดูแลป่าชุมชน มีเป้าหมายให้แต่ละ
ชุมชนสามารถท าแผนท่ีขอบเขตหมู่บ้าน ระบบการถือครองท่ีดิน ขอบเขตป่าชุมชน และ
ทรัพยากรภายในชุมชน  เป็นระบบฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรของชุมชนท่ีมีป่าชุมชนเป็นฐานได้ โดยในเบื้องต้นชุมชนจะมี
ความสามารถในการผลิต (1) แผนท่ีขอบเขตหมู่บ้าน (2) แผนท่ีการใช้ท่ีดิน และ (3) แผน
ท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและป่าชุมชน จากการตัดสินใจหรือได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอกท่ีท าให้เกิดการเคลื่อนย้าย/เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินป่าชุมชน เมื่อ
ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองมีศักยภาพในการใช้ข้อมูลแผนท่ีผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้ว
จะท าให้ชุมชนมีศักยภาพและมั่นใจในสิทธิการใช้ประโยชน์ท่ีดินและวางแผนการจัดการ
การใช้ท่ีดินและทรัพยากรป่าชุมชนได้อย่างเหมาะสม และน าไปอธิบายเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตลอดถึงการใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อการจัดการร่วมกับองค์กรภายนอก 
ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
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แนะน้าค้าศัพท์ 
ที่ใช้ในการจัดท้าแผนที่ 

 
แผนที่ หมายถึง  สิ่งท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศของผิวโลกท้ังท่ีเป็นอยู่ตามธรรมชาติและ

ส่วนท่ีมนุษย์ปรุงแต่งขึ้น โดยน ามาแสดงลงในพื้นท่ีราบจะเป็นกระดาษ
หรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีแบน ด้วยการย่อส่วนให้เล็กลงตามขนาดท่ี
ต้องการ ซึ่งต้องอาศัย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ทิศทาง มาตราส่วน และ
สิ่งอื่นๆ ที่ท าให้การอ่านลักษณะภูมิประเทศได้ถูกต้องและแม่นย าขึ้น 

การอ่านแผนที่ หมายถึง  การค้นหารายละเอียดบนภูมิประเทศท่ีปรากฏตามธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างขึ้น โดยผู้อ่านต้องทราบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีใช้
แทนลักษณะภูมิประเทศ มาตราส่วนและทิศทาง เพราะสิ่งเหล่านี้ช่วย
ให้ผู้ศึกษาเข้าใจปรากฏการท่ีเกิดขึ้นในช่วงท่ีจัดท าแผนที่ได้ชัดเจนขึ้น 

ชนิดของแผนที่ หมายถึง การแบ่งประเภทของแผนท่ีโดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
(1) แผนท่ีแบบแบน  คือแผนท่ีท่ีแสดงพื้นผิวโลกในทางราบ ไม่แสดง

ความสูง ระยะทางและเส้นทางให้ใช้ประโยชน์มาก ใช้ในการแสดง
ต าแหน่ง ระยะทางราบ และเส้นทางเท่านั้น เช่น แผนที่ท ามือ 

(2) แผนท่ีภูมิประเทศ คือ แผนท่ีแสดงพื้นผิวโลกให้เห็นความสูงต่ า ให้
คุณประโยชน์ได้รู้ระดับความสูงต่ าของพื้นท่ี ทิศทางความลาดเอียง 
และอธิบายสัญลักษณ์ ต าแหน่ง เส้นทางได้ละเอียดกว่าแผนท่ีแบบ
แบน เช่น แผนที่ทหาร หรือแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000  

(3) แผนที่ภาพถ่าย คือ ผลผลิตจากภาพถ่ายทางอากาศ มีคุณประโยชน์
มากและสามารถสังเกตหาความสูงต่ าและรายละเอียดของภูมิ
ประเทศได้ชัดเจนเป็นภาพสามมิติ เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ แผนท่ี
ดาวเทียม มาตราส่วน 1:4000 เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งแผนท่ีออกตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ เช่น 
แผนที่ภาษีท่ีดินและโรงเรือนของท้องถิ่นต่างๆ แผนท่ีการเกษตร ซึ่งแผนท่ีตามลักษณะการ
ใช้งานดังกล่าวจะมีการอาศัยแผนที่ท้ัง 3 ชนิดข้างต้นในการจัดท าขึ้น 
 
เส้นโครงแผนที่ หมายถึง  เส้นละติจูด และเส้นลองจิจูด ท่ีใช้อ้างอิงต าแหน่งบนพื้นผิวโลก 

โดยการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และน ามาใช้ก าหนดเป็นมาตรฐาน
การจัดท าแผนท่ีมาตราส่วนต่างๆ เพื่อการอ่านต าแหน่งทางภูมิศาสตร์
บนพื้นผิวโลก หรือโดยทั่วไปเราเข้าใจกันว่า “พิกัดภูมิศาสตร์” 
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ละติจูด (Latitude) คือ ระยะทางเชิงมุมท่ีวัดไปทางเหนือและทางใต้จากเส้นศูนย์สูตร นับ
จาก 0 องศาไปทางเหนือ และทางใต้ 90 องศา 

ลองจิจูด (Longitude) คือ ระยะทางเชิงมุมท่ีวัดจากเส้นเมริเดียน (เส้น 0 องศาของแนว
เหนือและใต้ เมริเดียนเส้นแรกอยู่ท่ี ต.กรีนิช ประเทศอังกฤษ วัดไปทาง
ตะวันออก 180 องศา และตะวันตก 180 องศา) 

 

 
ภาพ แสดงเส้นพิกัดภูมิศาสตร์ 

 
ระบบพิกัดกริด หรือยูทีเอ็ม (UTM coordinate systems)  เป็นระบบที่ปรับมาจากระบบเส้น

โครงแผนที่แบบทรานสเวิร์สเมอร์เคเตอร์ เพ่ือเป็นการรักษารูปร่าง โดยใช้
ทรงกระบอกตัดลูกโลกระหว่างละติจูด 84 องศาเหนือ – 80 องศาใต้ โดยมีรัศมี
ทรงกระบอกสั้นกว่ารัศมีของลูกโลก ผิวทรงกระบอกจะผ่านเข้าไปตามแนวเม
ริเดียนของโซน 2 แนว คือ ตัดเข้ากับตัดออกเรียกลักษณะนี้ว่า เส้นตัด (Secant) 
ท าให้ความถูกต้องมีมากข้ึนโดยเฉพาะบริเวณสองข้างเมริเดียนกลาง 

ข้อควรจ้า  แผนท่ีแต่ละประเภท/ชนิด จะมีองค์ประกอบแผนท่ีหลักคือ สัญลักษณ์ สี ชื่อ
ทางภูมิศาสตร์ และระบบอ้างอิงในการก าหนดต าแหน่ง ได้แก่เส้นหรือ



17 
 

ตารางท่ีแสดงไว้ในแผนท่ีเพื่อใช้การก าหนดค่าพิกัดจุดใดๆ ในแผนท่ีนั้น 
เราเรียกว่า “ระวางแผนที”่ 

ตัวอย่างระวางแผนที่ประเทศไทย 

 
 



18 
 

การใช้เครื่องมืออ่านแผนท่ี 
 
 เครื่องมืออ่านแผนท่ีมีอยู่หลากหลายชนิด/รูปแบบท่ีนอกเหนือไปจากการอ่านแผน
ท่ีท่ีแสดงอยู่บนกระดาษแล้ว ในปัจจุบันมีเครื่องมืออ่านแผนท่ีท่ีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุนการอ่านแผนท่ีได้มากขึ้น การฝึกอบรมครั้งนี้
จะแนะน าเครื่องมือการอ่านแผนท่ีอย่างง่ายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า “กูเกิล
แมปส์” (Google Maps) ถ้าผู้ใช้โทรศัพท์มือถือท่ีเป็นสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์ท่ีเป็นเสมือน
คอมพิวเตอร์) จะสามารถใช้งานกูเกิลแมปส์ได้อย่างง่ายดาย 
 
การอ่านแผนที่กูเกิลแมปส์ 
 แผนที่กูเกิลแมปส์ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์  

 
1) เปิดหน้าจอโทรศัพท์  
ค้นหาภาพไอคอนของแผนที่ดังรูป  
ในวงกลมท่ีลูกศรชี ้
เมื่อเจอแล้วคลิก (แตะ) บนภาพแผนท่ี 
2) เมื่อโปรแกรมได้เปิดขึ้นแล้วจะได้ดังรูป 
 
ในวงกลมเมื่อใช้นิ้วแตะ(คลิก) จะปรากฎ
เมนูต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้ตั้งค่าและก าหนดค่า
ตามเมนูย่อยท่ีมีอยู่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับแผนที่ในระบบ IOS ของโทรศัพท์ไอโฟน ก็จะมีลักษณะไม่แตกต่างกัน  
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 3) การใช้งานแผนท่ีกูเกิลแมปส์ เพื่อจัดท า 
    “แผนที่ชุมชน” เริ่มต้นจากเรียนรู้เครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) การใช้เครื่องมือค้นหาต าแหน่ง เพื่อก าหนดค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปล่ียนโหมดจากแผนที่ภูมิประเทศเป็น
ภาพดาวเทียม 

ปรับทิศทาง/เขม็ทิศ (สีแดง) เพื่อให้
ด้านบน (จอภาพ) เป็นทศิเหนือ 

ก าหนดต าแหน่งปจัจุบันของโทรศัพท์ 
นั่นคือต าแหน่งพิกัดภูมศิาสตร์ทีเ่ราอยู ่

ใช้เพื่อก าหนดเส้นทางเพื่อให้น าทาง
เวลาเดินทาง/ขับรถ 

  

1. คลิก/แตะ แล้วรอใหเ้ครื่อง
ค้นหาต าแหน่ง ปรับต าแหน่ง
เข็มทิศให้ดา้นบนเป็นทิศเหนือ 

2. ใช้นิ้วแตะไปท่ีจุดสีฟา้ขอบ
ขาว เพื่อรับค่าต าแหน่งพกิัด

ละติจูด ลองจจิูด 

 

ค่าต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ได้ เป็น
จุดที่เส้นภูมิศาสตร์ละติจูดมาตัดกับเส้น
ลองจิจูด ตรงต าแหน่ง 

18.905273 คือ ค่าละติจูด (เหนือ-ใต้) 
99.048965 คือ ค่าลองจิจูด (ออก-ตก) 
เป็นต าแหน่งบ้านของ “นครินทร” 

ข้อมูลในส่วนนี้ เราจะน าไปใช้
เ พ่ือการจั ดท าแผนที่ ชุ มชน
ต่อไป โดยการจัดท าขอบเขต
หมู่บ้าน  ขอบเขตที่ดินท ากิน 
และต าแหน่งสถานที่ส าคัญๆ 
ของหมู่บ้าน ฯลฯ  
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การหาต้าแหน่งภูมิศาสตร์โดยใช้เครื่อง GPS 
เครื่อง GPS จะเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ช่วยในการหาค่าต าแหน่งพิกัดบนพ้ืนโลกเพ่ือ

น ามาจัดท าแผนที่ได้ โดยเครื่องที่แนะน าการใช้นี้เป็นเครื่องยี่ห้อ GARMIN รุ่น etrex 30 
 

 

                                           
วิธีที่ 1 

1. กดปุ่มเปิดเครื่อง ดังภาพ 

ปุ่มเปิด/ปิด
เคร่ือง 

ปุ่ม Enter 

ปุ่มเมน ู
(Menu) 
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2. เลื่อนปุ่ม Enter ขึ้นด้านบน เพ่ือเลือกเมนูดาวเทียม จากนั้นให้กดปุ่ม Enter เพ่ือเข้าสู่เมนู

ดาวเทียม (ปุ่ม Enter สามารถเลื่อนได้หลายทิศทาง เช่นด้านขวา ด้านซ้าย ด้านบน ด้านล่าง) 
 

  

กดปุ่มนี้เพ่ือ                   
เปิดเครื่อง 

1. เลื่อนปุ่ม 
Enter ขึ้น
ด้านบน  

2. เลือกเมนู
ดาวเทียม 

3. กดปุ่ม 
Enter  
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3. ควรรอให้เครื่อง GPS รับสัญญาณจากดาวเทียมได้อย่างน้อย 4 ดวงขึ้นไป จึงจะกดปุ่ม Enter  

(การกดปุ่มเพ่ือจับพิกัดต้องกดปุ่ม Enter ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที) 

 
4. บันทึกค่าพิกัด โดยตัวเลขด้านบนคือค่า E ตัวเลขด้านล่างคือค่า N เมื่อจดค่าพิกัดเรียบร้อย

แล้วให้กดปุ่มกดปุ่ม Enter เพ่ือบันทึกค่าพิกัด  จากนั้นจะกลับไปเมนูดาวเทียม  
 

เมนูดาวเทียม 
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1. จดบันทึกค่าพิกัด  
E = 0568548          
N = 0836346 

2. กดปุ่ม Enter 
เพ่ือบันทึกค่าพิกัด   

เมนูดาวเทียม 
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การบันทึกค่าพิกัดต้าแหน่งภูมิศาสตร์เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ 
 
 เมื่อเราได้ท าการจับค่าพิกัดต าแหน่งด้วยเครื่องมือท้ังสองแล้ว จ าเป็นต้องมีการจด
บันทึกค่าพิกัดเหล่านั้นเพื่อเก็บรวบรวมน ามาจัดท าแผนท่ีชุมชนในรูปแบบการใช้ประโยชน์
ท่ีต้องการต่อไป โดยการสร้างตารางบันทึกข้อมูลอย่างง่ายดังนี้ 
 
แผ่นบันทึกข้อมูลพิกัดแผนท่ี................................................ วันท่ี.................................... 
โดย......................................................... บริเวณ.............................................................. 

 จากแผนท่ีกูเกิล จากเคร่ือง GPS ชื่อจุดพิกัด รายละเอียด 
ของจุดพิกัด ล าดับ พิกัดภูมิศาสตร์ พิกัดกริด (UTM) 

 ละติจูด ลองจิจูด X Y 
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แผ่นบันทึกข้อมูลพิกัดแผนท่ี.............................................. วันท่ี.................................... 
โดย.............................................................. บริเวณ...................................................... 

 จากแผนท่ีกูเกิล จากเคร่ือง GPS ชื่อจุดพิกัด รายละเอียด 
ของจุดพิกัด ล าดับ พิกัดภูมิศาสตร์ พิกัดกริด (UTM) 

 ละติจูด ลองจิจูด X Y 
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การจัดท้าแผนที่ชุมชน 
 
 การจัดท าแผนท่ีชุมชน เป็นขั้นตอนการน าข้อมูลด้านขอบเขตพื้นท่ีของชุมชนมา
จัดท าโดยใช้โปรแกรมจัดท าแผนท่ี (ในการฝึกอบรมครั้งนี้ใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ) ซึ่งการ
จัดท าแผนท่ีชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองนั้นจะมีขอบเขตชุมชนท่ีส าคัญ 2 ส่วนคือ 1) ขอบเขต
ชุมชนดั้งเดิม ณ ช่วงเวลาท่ีมาตั้งถิ่นฐานและท ากินในพื้นท่ีครั้งแรก  2) ขอบเขตชุมชน
ปัจจุบัน ณ วัน เวลาท่ีท าการจัดท าแผนท่ี  ซึ่งเมื่อได้แผนท่ีท้ัง 2 มาจะเห็นภาพการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนซึ่งใช้อธิบายความเป็นมาของชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการจัดท า
แผนที่ชุมชนจะมีขั้นตอนส าคัญๆ ดังนี้ 

1) หาข้อมูล 
1.1) มีแหล่งข้อมูลใดท่ีบอก/อธิบายขอบเขตชุมชนไว้บ้าง เช่น ประกาศ

จัดตั้งหมู่บ้านตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 หรือแผนท่ี
หมู่บ้านในเขตบริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) 
หรืออื่นๆ 

1.2) กรณีไม่มี และต้องจัดท าขึ้นมาเองโดยชุมชนท้ังหมด ท้ังแผนท่ีปัจจุบัน
และในอดีต แหล่งข้อมูลท่ีต้องมีคือ ผู้รู้ ท่ีเป็นผู้น า/ผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีบอก
ขอบเขตของหมู่บ้านได้ จากนั้นผู้จัดท าแผนท่ีชุมชนจึงออกเดินส ารวจ
จับพิกัดต าแหน่งส าคัญๆ ท่ีระบุว่าเป็นขอบเขตหมู่บ้านของตนเอง เช่น 
ยอดเขา ล าห้วย ต้นไม้ใหญ่  แนวชายป่า ฯลฯ เพื่อน ามาใช้จัดท าแผน
ท่ีชุมชนต่อไป 
**การหาข้อมูลในกรณีนี้ จ าเป็นท่ีผู้ท าแผนท่ีจะต้องมีการถ่ายภาพ/
บันทึกวีดีโอจุดพิกัด เพื่อน ามาอธิบายประกอบด้วย 

2) น้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ/โปรแกรมแผนที่ 
การน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมแผนท่ี จะเป็นขั้นตอนล าดับต่อจากการได้ข้อมูล 

แล้วน ามาดัดแปลงเข้าสู่โปรแกรมแผนที่ ซึ่งสามารถน าเข้าได้ท้ังภาพถ่ายแผนท่ี จุดพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะมีขั้นตอนรายละเอียดต่อไป 
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การจัดท้าแผนทีก่ารใช้ประโยชน์และการถือครองที่ดิน 
 
 การจัดท าแผนท่ีการใช้ประโยชน์และการถือครองท่ีดิน เป็นขั้นตอนการน าข้อมูล
ด้านขอบเขตการใช้ท่ีดินของครัวเรือนในชุมชน มาจัดท าโดยใช้โปรแกรมจัดท าแผนท่ี  
(ในการฝึกอบรมคร้ังนี้ใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ) ซึ่งการจัดท าแผนท่ีการใช้ประโยชน์และการ
ถือครองท่ีดินของชนเผ่าพื้นเมืองนั้นจะมีการแบ่งขอบเขตพื้นท่ีออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

1) ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ขอบเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินจะมีการแบ่งออกตามประเภทการใช้ท่ีดินของผัง

เมือง เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปอธิบายสู่สาธารณะต่อไป โดยมีการแบ่งเป็นดังนี้ 
(ก) ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย คือท่ีตั้งบ้านเรือนของครัวเรือนในชุมชน 
(ข) ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม คือ ท่ีดินท่ีครัวเรือนในชุมชนใช้เป็นพื้นท่ี

เกษตรกรรมประเภทต่างๆ ท่ีแบ่งประเภทย่อยออกไปตามชนิดพืชท่ีปลูก
ดังนี้ 

a. นาข้าว 
b. พืชไร่ 
c. พืชสวน 
d. ไม้ผล 
e. ยางพารา 
f. ปาล์มน้ ามัน 
g. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
h. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
i. พื้นท่ีไร่เหล่า/ไร่เก่าท่ีปล่อยฟื้นตัว 

(ค) ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ คือ ท่ีดินป่าไม้ประเภทต่างๆ ท่ีชุมชนแบ่งแยก
ประเภทได้ เช่น 

a. พื้นท่ีสวนป่า 
b. พื้นท่ีป่าไม้ผลัดใบ (1. เต็งรัง   2.เบญจพรรณ) 
c. พื้นท่ีป่าไม้ไม่ผลัดใบ (1.ป่าดิบแล้ง  2.ป่าดิบชื้น  3.ป่าดิบเขา) 

(ง) ท่ีดินประเภทพื้นท่ีน้ า คือ แหล่งน้ าต่างๆ ท่ีแยกเป็น  
1.แหล่งน้ าธรรมชาติ หรือ 2. แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 

(จ) ท่ีดินประเภทอื่นๆ คือ พื้นท่ีท่ีไม่อยู่ในประเภทท่ีจ าแนกไว้ข้างต้น ได้แก่ 
พื้นท่ีชุ่มน้ า พื้นที่ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  เหมืองแร่  บ่อดิน ฯลฯ 
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2) ขอบเขตการถือครองที่ดิน 
ขอบเขตการถือครองท่ีดิน เป็นการจ าแนกตามความเป็นเจ้าของ/ผู้ดูแลท่ีดิน 

ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 
1) ขอบเขตท่ีดินถือครองโดยปัจเจกบุคคล นั่นคือ เป็นท่ีดินภายใต้การถือ

ครองของบุคคลคนใดคนหนึ่งท่ีได้มาโดยการใช้ประโยชน์หรือการออก
เอกสารสิทธิ์แสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิ น พ.ศ. 
2475 ก็ได้ 

2) ขอบเขตท่ีดินถือครองโดยรัฐ นั่นคือ เป็นท่ีดินภายใต้การดูแลของ
หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นส่วนราชการต่างๆ ได้ประกาศพื้นท่ีถือครองตาม
กฎหมายหรือเข้าใช้ประโยชน์โดยอาศัยอ านาจหน้าท่ีอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หรือควบคุมจัดการท่ีดินดังกล่าว ได้แก่ 
1) พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
2) พื้นท่ีป่าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
3) พื้นท่ีสวนป่า ออป. 
4) พื้นท่ีป่าชุมชน 
5) พื้นท่ีราชพัสดุ 
6) ฯลฯ 
 

3) การจัดท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและการถือครองที่ดิน 
สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับการจัดท าแผนท่ีชุมชน แต่จะต้องมีการ

จับพิกัดต าแหน่งแปลงท่ีดินที่ละเอียดและเล็กกว่าขอบเขตท่ีดินหมู่บ้าน รายละเอียดจะมี
การน าเสนอในขั้นตอนต่อไป 
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ปฏิบัติการ 

จัดท้าแผนท่ีชุมชน แผนที่การใช้ประโยชน์และถือครองที่ดิน 

โดย เครือข่ายป่าชุมชนอ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

1. การรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มลูเพือ่จดัท าแผนที่ชุมชน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
แผนที่การถอืครองที่ดินของชุมชนสามารถด าเนนิการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ก. ก าหนดขอบเขตที่ดินชุมชน  
ข. ก าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตทีด่ินชุมชน 

ค. ก าหนดขอบเขตการถือครองที่ดินในเขตที่ดินชุมชน 

เปน็การส ารวจและก าหนดค่าพิกัดขอบเขตที่ดนิทั้ง 3 ประเภท โดย
ผู้ส ารวจท าการแบ่งหน้าที่กันเดินส ารวจและใช้ตารางบันทึกค่าพิกัดเพือ่รวบรวม
ข้อมูลที่ดินทั้ง 3 ประเภท 

 
2. การบันทึกข้อมูล 

การบันทึกข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 มาท าการบันทึกโดยใช้
โปรแกรมเอ็กเซลล์เพื่อบันทึกข้อมูลแล้วจึงน าเข้าในโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ หรือ
บันทึกข้อมูลเป็นรายค่าพิกัดลงบนโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธไปเลยก็ได้ (แต่จะท าได้ช้า
กว่า) 

 
3. การสร้างแผนที่ 

การสร้างแผนที่ คือ การน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ ก่อนที่จะแปลง
ข้อมูลไปใช้ประโยชนโดยโปรแกรมอ่านแผนที่อื่นๆ (รวมถึงกูเกิลแมปส์) ซึ่งข้อมูล
ที่น าเข้าสู่โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธนี้ จะเป็น “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์” 
ของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองที่สามารถแก้ไข-ปรับปรุงให้มีความทันสมัย และน าไป
บรรจุอยู่ในระบบศูนย์ข้อมูลชุมชนต่อไป 
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4. การพิมพ์แผนที่ 
เมื่อเราสร้างแผนที่ได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพิมพ์แผนที่ออกไปใช้

ประโยชน์หรือเผยแพร่ภาพแผนที่ ซึ่งในโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธจะมีเมนูค าสั่งที่
สามารถสร้างแผนที่เพื่อพิมพ์เผยแพร่ได้ ดังนี้ 

 
  

 

 
 
  

(1) ไปท่ีเมนูค าส่ังไฟล์ 

(2) เลือกค าส่ังบันทึก 

(3) เลือกค าส่ังบันทึกภาพ 

หน้าต่างโปรแกรมจะเปล่ียนเป็นดัง
ภาพด้านล่างนี ้
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เมื่อท าการปรับชื่อแผนท่ีและค าอธิบายเสร็จให้ท าการบันทึกภาพแผนท่ีลงในดิสก์เพื่อ
น าไปพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ต่อไป 
 

 
 

 
ตัวอย่างภาพแผนท่ีท่ีได้ พร้อมน าไปพิมพ์โดยเคร่ืองพิมพ์ 

ท าการพิมพ์ชื่อแผนท่ี และค าอธบิาย
สัญลักษณ์ต่างๆ ของแผนท่ีได้ตามต้องการ
ในกรอบทั้ง 2 กรอบนี้ โดยใชเ้มาส์ชี้และ
คลิก แล้วท าการแก้ไขให้เหมาะสม 

ใช้เมาส์ชีแ้ละคลิกเพื่อบันทึกไฟล์ภาพแผนท่ี 

ก าหนดความละเอียดภาพ 
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รูปแบบของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากดินและน ้าอย่างยั่งยืน 
เครือข่ายป่าชุมชน อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาองความรู้ 
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

จากดินและน ้าอย่างยั่งยืน 
 

การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชน 

 

ร่วมกันส ารวจป่าชุมชน 
- เข้าถึงบริบทป่าชุมชน 
- เข้าถึงบริบทความต้องการ 
  ของชุมชน 
- เข้าใจถึงหลักการ 
  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

ธรรมนูญป่าชุมชน 

พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบฐานข้อมูล 

การสร้างเครือข่ายป่าชุมชน 

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากดินและน ้าอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ชุมชน 

การส่งเสริมให้มีความรู้ 
การปลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง 

 

การบริหารป่าชุมชน
อย่างยั่งยืน 

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
ตามแนวพระราชด าริ 

 

การมีส่วนร่วม 
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