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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต โดยใช้เทคนิค
วิธีการวิจัยอนาคตหรือที่เรียกว่า เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi futures research ) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ป่าไม้และป่าสาคู จำนวน 24 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เป็น
การสัมภาษณ์และแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า การเก็บข้อมลูจำนวน 3 รอบ รอบแรกเป็นการสัมภาษณ์ แล้วนำ
ข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า นำไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญตอบในรอบที่สองและสาม ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามรอบสุดท้าย นำมาหาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ความต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์  
เพื่อสรุปรูปแบบเป็นภาพอนาคต และมีการตรวจสอบรูปแบบโดยใช้วิธีการสัมมนาแบบอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) 
เพื่อนำสู่รูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบที่เหมาะสม คือ การมีส่วนร่วม
ระหว่างรัฐกับชุมชนกำหนดแผนแนวทางการปลูก การขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจำท้องถิ่น ทำให ้
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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บทนำ 
  ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าปกคลุมกระจายอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ในป ีพ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า
จำนวนร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 171 
ล้านไร่ ต่อมาในปี พ .ศ .2525 มีพ ื้นท ี่ป ่าเหลืออยู่ร ้อยละ 
30.5 ของพื้นที ่หรือประมาณ 98 ล้านไร ่ในป ีพ.ศ. 2541 มี
พื้นที่ป่าเหลืออยู่ ร้อยละ 25.2 ของพื้นที่ หรือประมาณ 81 
ล้านไร่ ปี พ.ศ. 2551 มีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ ร้อยละ 33.4 หรือ
ประมาณ 107 ล้านไร ่และปี พ.ศ. 2556 พื้นที่ป่าไม้คงเหลือ 
102.1 ล้านไร ่คิดเป็นร้อยละ 31.6 ของประเทศ (กรมป่าไม,้ 
2558 : 10) จากการลดลงของพ ื้นท ี่ป ่าจำนวนมากใน
ระยะเวลาที่ผ่านมาอยู่ในขั้นวิกฤต ิก่อให้เกิดการเสียสมดุล
ทางธรรมชาต ิ ส ่งผลกระทบเช ื่อมโยงในหลายม ิต ิ ท ั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ
ชีวภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ช ุ่มน้ำ (Wetlands) ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่สำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ พืชและสัตว ์
ตลอดจนระบบนิเวศวิทยาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ที่พ ึงได้ร ับจากการใช้ประโยชน์ท ั้ง
ทางตรงและทางอ้อม แม้กระทั่งประชาชนในชนบทหรือใน
เมือง ต่างพึ่งพาอาศัยและมีความผูกพันกับพื้นที่ชุ่มน้ำมา
หลายยุคหลายสมัย แต่ป ัจจุบ ันเป็นที่น ่าวิตกอย่างยิ่งว่า 
พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทยถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก 
ส ่วนท ี่เหล ือกำล ังถ ูกทำลายและม ีสภาพ เส ื่อม โทรม  
ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สาเหตุเป็นเพราะว่าจำนวน
ประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อใช้ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ช ุ่มน้ำเป็นไปอย่างไม่ม ีประสิทธิภาพ  
ไม ่ถ ูกต ้อง ไม ่เหมาะสม  การพ ัฒนาโครงสร ้างพ ื้นฐาน 
ก็เช่นเดียวกันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมิคำนึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ต้องพึ่งพา
อาศัยพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะสาค ู(Sago palm) เป็นพืชที่
สามารถเจริญเต ิบโตได้ด ีในพ ื้นท ี่ช ุ่มน ้ำและในดินหลาย
ประเภท ตั้งแต่ดินที่มีการระบายน้ำดี น้ำท่วมขังบางเวลา 
ดินเหนียว ดินลาวาจากภูเขาไฟ ดินเปรี้ยวจัด จนกระทั่งใน
ดินด่างอ่อน ๆ ที่มีค่า pH ระหว่าง 4.0 – 7.4 และสามารถ
อยู่ร่วมกับพรรณพืชอื่นๆ กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติที่มีน้ำ
จ ืดไหลผ่าน เช ่น ห้วย หนอง คลอง บึง พร  ุและแม่น ้ำ  
มีประชาชนนำมาปลูกไว้บริเวณบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ โดยมี
การเรียกป่าในบริเวณนี้ว่า ป่าสาค ูซึ่งมีความหลากหลายใน
ระบบนิเวศมากมาย ทั้งพืช ผักผลไม้พื้นบ้าน สัตว์บก สัตว์
น้ำ พืชสมุนไพร และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำจำนวน
มาก อีกทั้งป่าสาคูยังมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาเปน็เวลาช้า
นาน ในการพึ่งพาอาศัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตทางด้าน

อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่
สำคัญแก่ครอบครัวและชุมชน มีบทบาททางวัฒนธรรม  
มีการใช้สาคูในพิธีกรรม และสถาปัตยกรรม อีกทั้งสามารถ
ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญภายในท้องถิ่น 
นอกจากนี้ป่าสาคูยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพพื้นที่
ช ุ่มน ้ำ สามารถซ ับน ้ำ ก ักเก ็บแหล ่งน ้ำเพ ื่อการเกษตร 
อนุรักษ์ดิน และระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำได้เอื้อประโยชน์แก่
ช ุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ป ่าสาคู และบริเวณใกล้เค ียงได้ร ับ
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 สำหรับประเทศไทยมีพ ื้นท ี่ป ่าสาค ูประมาณ 
400,000 ไร่ (กล้าณรงค์ ศรีรอต, 2546 อ้างถึงในนิพนธ์ ใจปล้ืม, 
2557: 14) กระจายอยู่ในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึง
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 (นิพนธ์ ใจปลื้ม, 
2557: 16) ทำการสำรวจปริมาณพื้นท ี่ป ่าสาคูในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง พบว่า พื้นที่ป่าสาคูลดลง
มาก  โดยม ีพ ื้นท ี่ป ่าสาค ูเพ ียง 957, 191 และ  381 ไร  ่
ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 1,528 ไร่ แต่ปัจจุบันสถานการณ์ของ
พื้นที่ป่าสาคูถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อระบบ
นิเวศป ่าสาค ู จึงเก ิดจากหลายสาเหตุ เช ่น การทำลาย 
โดยร ู้เท ่าไม ่ถ ึงการณ ์ อ ันม ีผลมาจากการท ี่ไม ่ร ู้ค ุณค ่า  
ใหค้วามสำคัญและการใช้ประโยชน์จากป่าสาคูน้อยลง การ
พัฒนาในชนบทไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม มีการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยวิธีขุดลอกคลอง 
การจัดระบบชลประทาน โดยใช้แผนงานที่เหมือนกันหมด
ทั้งประเทศ เน้นนโยบายการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจดว้ย
การส่งเสริมเกษตรกรรมแผนใหม่ ผ่านหน่วยงานราชการ  
รัฐสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยางพาราและ
ปาล์มน้ำมัน ทำให้พื้นที่ป่าสาคูถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูก
พ ืชเช ิงเด ี่ยว การเปลี่ยนแปลงระบบการทำนาแบบเดิม  
มาเป็นการทำนาที่พึ่งปัจจัยการผลิต ที่อาศัยปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
และการจัดการน้ำจากระบบชลประทาน การขยายตัวของ
เมืองและชนบท ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่เพื่อสร้าง
บ้านเรือน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลต่อป่าสาคูอย่าง
หลีกเล ี่ยงไม ่ได ้ และขาดการส่งเสริมจากภาครัฐในการ
เผยแพร่ความรู ้ความสำคัญของสาคูถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่า
ให้คนรุ่นใหม่รับรู้ และเห็นคุณค่าการใช้ประโยชน์จากสาค ู
ทั้งๆ ที่ป ่าสาคูเป ็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ 
ปัจจุบันปัญหาป่าสาคูลดลงเป็นปัญหาสำคัญที่มักเกิดควบคู่
ไปกับการพฒันา และการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกจิและ
สังคม ซึ่งจะพบได้เกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
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บทนำ 
  ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าปกคลุมกระจายอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ในป ีพ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า
จำนวนร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 171 
ล้านไร่ ต่อมาในปี พ .ศ .2525 มีพ ื้นท ี่ป ่าเหลืออยู่ร ้อยละ 
30.5 ของพื้นที ่หรือประมาณ 98 ล้านไร ่ในป ี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 ล้านไร ่คิดเป็นร้อยละ 31.6 ของประเทศ (กรมป่าไม,้ 
2558 : 10) จากการลดลงของพ ื้นท ี่ป ่าจำนวนมากใน
ระยะเวลาที่ผ่านมาอยู่ในขั้นวิกฤต ิก่อให้เกิดการเสียสมดุล
ทางธรรมชาต  ิส ่งผลกระทบเช ื่อมโยงในหลายม ิต ิ ท ั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ
ชีวภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ช ุ่มน้ำ (Wetlands) ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่สำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ พืชและสัตว ์
ตลอดจนระบบนิเวศวิทยาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ที่พ ึงได้ร ับจากการใช้ประโยชน์ท ั้ง
ทางตรงและทางอ้อม แม้กระทั่งประชาชนในชนบทหรือใน
เมือง ต่างพึ่งพาอาศัยและมีความผูกพันกับพื้นที่ชุ่มน้ำมา
หลายยุคหลายสมัย แต่ป ัจจุบ ันเป็นที่น ่าวิตกอย่างยิ่งว่า 
พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทยถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก 
ส ่วนท ี่เหล ือกำล ังถ ูกทำลายและม ีสภาพ เส ื่อม โทรม  
ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สาเหตุเป็นเพราะว่าจำนวน
ประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อใช้ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ช ุ่มน้ำเป็นไปอย่างไม่ม ีประสิทธิภาพ  
ไม ่ถ ูกต ้อง ไม ่เหมาะสม  การพ ัฒนาโครงสร ้างพ ื้นฐาน 
ก็เช่นเดียวกันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมิคำนึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ต้องพึ่งพา
อาศัยพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะสาค ู(Sago palm) เป็นพืชที่
สามารถเจริญเต ิบโตได้ด ีในพ ื้นท ี่ช ุ่มน ้ำและในดินหลาย
ประเภท ตั้งแต่ดินที่มีการระบายน้ำดี น้ำท่วมขังบางเวลา 
ดินเหนียว ดินลาวาจากภูเขาไฟ ดินเปรี้ยวจัด จนกระทั่งใน
ดินด่างอ่อน ๆ ที่มีค่า pH ระหว่าง 4.0 – 7.4 และสามารถ
อยู่ร่วมกับพรรณพืชอื่นๆ กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติที่มีน้ำ
จ ืดไหลผ่าน เช ่น ห้วย หนอง คลอง บึง พร  ุและแม่น ้ำ  
มีประชาชนนำมาปลูกไว้บริเวณบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ โดยมี
การเรียกป่าในบริเวณนี้ว่า ป่าสาค ูซึ่งมีความหลากหลายใน
ระบบนิเวศมากมาย ทั้งพืช ผักผลไม้พื้นบ้าน สัตว์บก สัตว์
น้ำ พืชสมุนไพร และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำจำนวน
มาก อีกทั้งป่าสาคูยังมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาเปน็เวลาช้า
นาน ในการพึ่งพาอาศัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตทางด้าน

อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่
สำคัญแก่ครอบครัวและชุมชน มีบทบาททางวัฒนธรรม  
มีการใช้สาคูในพิธีกรรม และสถาปัตยกรรม อีกทั้งสามารถ
ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญภายในท้องถิ่น 
นอกจากนี้ป่าสาคูยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพพื้นที่
ช ุ่มน ้ำ สามารถซ ับน ้ำ ก ักเก ็บแหล ่งน ้ำเพ ื่อการเกษตร 
อนุรักษ์ดิน และระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำได้เอื้อประโยชน์แก่
ช ุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ป ่าสาคู และบริเวณใกล้เค ียงได้ร ับ
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 สำหรับประเทศไทยมีพ ื้นท ี่ป ่าสาค ูประมาณ 
400,000 ไร่ (กล้าณรงค์ ศรีรอต, 2546 อ้างถึงในนิพนธ์ ใจปล้ืม, 
2557: 14) กระจายอยู่ในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึง
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 (นิพนธ์ ใจปลื้ม, 
2557: 16) ทำการสำรวจปริมาณพื้นท ี่ป ่าสาคูในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง พบว่า พื้นที่ป่าสาคูลดลง
มาก  โดยม ีพ ื้นท ี่ป ่าสาค ูเพ ียง 957, 191 และ  381 ไร  ่
ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 1,528 ไร่ แต่ปัจจุบันสถานการณ์ของ
พื้นที่ป่าสาคูถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อระบบ
นิเวศป ่าสาค ู จึงเก ิดจากหลายสาเหตุ เช ่น การทำลาย 
โดยร ู้เท ่าไม ่ถ ึงการณ ์ อ ันม ีผลมาจากการท ี่ไม ่ร ู้ค ุณค ่า  
ใหค้วามสำคัญและการใช้ประโยชน์จากป่าสาคูน้อยลง การ
พัฒนาในชนบทไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม มีการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยวิธีขุดลอกคลอง 
การจัดระบบชลประทาน โดยใช้แผนงานที่เหมือนกันหมด
ทั้งประเทศ เน้นนโยบายการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจดว้ย
การส่งเสริมเกษตรกรรมแผนใหม่ ผ่านหน่วยงานราชการ  
รัฐสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยางพาราและ
ปาล์มน้ำมัน ทำให้พื้นที่ป่าสาคูถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูก
พ ืชเช ิงเด ี่ยว การเปลี่ยนแปลงระบบการทำนาแบบเดิม  
มาเป็นการทำนาที่พึ่งปัจจัยการผลิต ที่อาศัยปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
และการจัดการน้ำจากระบบชลประทาน การขยายตัวของ
เมืองและชนบท ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่เพื่อสร้าง
บ้านเรือน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลต่อป่าสาคูอย่าง
หลีกเล ี่ยงไม ่ได ้ และขาดการส่งเสริมจากภาครัฐในการ
เผยแพร่ความรู ้ความสำคัญของสาคูถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่า
ให้คนรุ่นใหม่รับรู้ และเห็นคุณค่าการใช้ประโยชน์จากสาค ู
ทั้งๆ ที่ป ่าสาคูเป ็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ 
ปัจจุบันปัญหาป่าสาคูลดลงเป็นปัญหาสำคัญที่มักเกิดควบคู่
ไปกับการพฒันา และการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกจิและ
สังคม ซึ่งจะพบได้เกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ 
 เพ ื่อพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัดการป ่าสาค ูของ
ประเทศไทยในอนาคต 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 รูปแบบการศึกษา เป ็นการศึกษาใช ้เทคนิค
ว ิธ ีก ารว ิจ ัยอนาคตหร ือ เทคน ิค  EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) 
 กลุ่มตัวอย่าง ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงาน
และเกี่ยวข้องด้านทรพัยากรธรรมชาติและป่าไม้ ซึ่งผู้วิจัย
กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้เช่ียวชาญ ออกเป็น 
3 กล ุ่ม  ด ังน ี้ (1) กล ุ่มผ ู้เช ี่ยวชาญท ี่ม ีบทบาทสำค ัญ
รับผิดชอบดูแลนโยบาย ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือเคยเป็น
ผู้บริหารระดับนโยบาย และ/หรือข้าราชการระดับสูง ทางด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จำนวน 8 คน 
(2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทสำคัญในขั้นการดำเนิน/
ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ตรงเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ประกอบด้วยนักวิชาการหรือนักการศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กรมป่าไม  ้
ผู้บริหารและ/หรือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 8 คน (3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจ มีความรู้
และประสบการณ์ตรง และมีบทบาทสำคัญในการจัดการ การ
ใช้ประโยชน ์และได้รับผลกระทบจากป่าสาค ูประกอบด้วย 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ เอกชนและ
องค์กรอิสระ กลุ่ม/ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มผู้นำ
ชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ องค์กรภายในชุมชน 
และกลุ่มชาวบ้าน จำนวน 8 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) รวม จำนวน 24 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แนวการสัมภาษณ์รูปแบบการจัดการป่าสาคู
ของประเทศไทยในอนาคต รอบท่ี 1 สร้างแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open – End From) จากกรอบที่กำหนดไว้ โดย
วิธีการสัมภาษณ์แบบ EDFR เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
อนาคต ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ  
 2. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล รอบที่ 2 
เป็นการนำคำตอบที่ได้จากแบบสอบถามในรอบที ่1 มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ แยกเป็นประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่ง
ยังคงสำนวนเดิมของผู้เช ี่ยวชาญและตัดทอนข้อความที่
ซ้ำซ้อนหรือส่วนที่อยู่เหนือขอบเขตของการวิจัย เพื่อนำมา
สร้างเป็นแบบสอบถามรอบที ่2 โดยใช้แบบมาตราส่วน
ประมาณค ่า (Rating Scale) ม ี 5 ระด ับ  แล ้วเสนอต ่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะเพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องตามเนื้อหาและสำนวนภาษาที่ใช้ให้สมบูรณ์ 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) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์
(Interquartile Range) 
  3. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รอบท่ี 3 เป็นคำถามชุดเดียวกันกับแบบสอบถามในรอบที ่
2 แต่จะเพิ่มเติมค่ามัธยฐานของน้ำหนักคะแนน ช่วงพิสัย 
ควอไทล ์และน้ำหนักคะแนนของคำตอบของผู้เชี่ยวชาญ 
ที่ตอบในรอบที่ 2 เพื่อให้ผู้เช ี่ยวชาญแต่ละท่านได้ทราบ
คำตอบและทบทวนก่อนทีจ่ะตอบกลบัมาอีกครั้ง ในการตอบ
แบบสอบถามในรอบที ่3 ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะทราบว่า 
ตนมีความคิดเห็นแตกต่างหรือไม่แตกตา่งจากความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเพียงใด ซึ่งจะได้พิจารณาว่าเห็น
ด้วยหรือไม ่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะเปลี่ยนคำตอบใหม่หรือยังคง
ยืนยันคำตอบเดิมก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วย 
 ด ังน ั้น  ในรอบน ี้ ผ ู้ว ิจ ัยนำข ้อความท ี่กล ุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันทั้งค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์และค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม 
มาสรุปเป็นความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บข้อมูลรอบที่ 1 ขอความร่วมมือจาก
ผู้บริหารหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับนโยบาย และ/หรือ
ข้าราชการระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงและผู้ที่มีบทบาท
สำคัญในการจัดการ การใช้ประโยชน์ และได้รับผลกระทบจาก
ป่าสาคู จำนวน 24 คน โดยทำการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลในรอบท่ี 2 กลุ่มเป้าหมายเดิมตอบแบบสอบถามที่ได้
จากการสัมภาษณ ์และการเก็บข้อมูลในรอบที ่3 สอบถาม
กลุ่มเป้าหมายเดิมเพื่อยืนยันคำตอบ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้นำขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามในรอบที่ 
2 มาทำการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์เป็นรายข้อ แล้วเลือกแนวโน้มที่มีค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 
3.50 ขึ้นไปมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในรอบที่ 
3 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าความแตกต่าง
ระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล  ์
สำหรับแปรผลแต่ละข้อ ผู้วิจัยได้กำหนดตามแนวทางของ 
(จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2536 : 23) โดยการพิจารณาความ
สอดคล้องข้อความใดที่มีค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ไม่เกิน 
1.50 และค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐานไม่
เกิน 1.00 ข้อความนั้นมีคามสอดคล้องกัน ในกรณีที่ข้อความ

ใดม ีค ่าพ ิส ัยระหว่าง ควอไทล ์ไม ่เก ิน 1.50 แต ่ค ่าความ
แตกต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐานเกิน 1.00 หรือกลับกัน 
จะถือว่าข้อความนั้นไมม่ ีความสอดคล้องการตรวจสอบ
รูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต โดย
การสนทนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำสู่รูปแบบการจัดการ
ป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต  
 
สรุปผลและอภิปรายการวิจัย  
 สรุปผลการวิจัย 
  ผลจากการสังเคราะห์การพัฒนารูปแบบการ
จัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต สามารถนำเสนอ 
ดังภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต 
 
  จากภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการป่าสาคูของ
ประเทศไทยในอนาคต  ตามข ้อเสนอของผ ู้เช ี่ยวชาญ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน ดังนี ้
   1. สภาพสังคมในระบบนิเวศป่าสาคูของ
ประเทศไทย จัดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอบรม ประชาสัมพันธ์แก่
ชุมชน สร้างเครือข่าย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและหวงแหน รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของป่าสาคู และภาวะ
เส่ียงต่อการสูญหายของป่าสาคู 

    2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาป่าสาคู 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเกิดแนวคิด การรวมกลุ่ม 
กระต ุ้นเศรษฐก ิจในครัวเร ือนและช ุมชน  ส ู่การพ ัฒนา
นว ัตกรรมการผล ิต  เพ ิ่มม ูลค ่า สร ้างรายได ้ และเปน็
หลักประกันความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน 
   3. การจัดการสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการป่าสาคู แยกได้ดังน้ี 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้นำขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามในรอบที่ 
2 มาทำการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์เป็นรายข้อ แล้วเลือกแนวโน้มที่มีค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 
3.50 ขึ้นไปมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในรอบที่ 
3 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าความแตกต่าง
ระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล  ์
สำหรับแปรผลแต่ละข้อ ผู้วิจัยได้กำหนดตามแนวทางของ 
(จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2536 : 23) โดยการพิจารณาความ
สอดคล้องข้อความใดที่มีค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ไม่เกิน 
1.50 และค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐานไม่
เกิน 1.00 ข้อความนั้นมีคามสอดคล้องกัน ในกรณีที่ข้อความ

ใดม ีค ่าพ ิส ัยระหว่าง ควอไทล ์ไม ่เก ิน 1.50 แต ่ค ่าความ
แตกต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐานเกิน 1.00 หรือกลับกัน 
จะถือว่าข้อความนั้นไมม่ ีความสอดคล้องการตรวจสอบ
รูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต โดย
การสนทนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำสู่รูปแบบการจัดการ
ป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต  
 
สรุปผลและอภิปรายการวิจัย  
 สรุปผลการวิจัย 
  ผลจากการสังเคราะห์การพัฒนารูปแบบการ
จัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต สามารถนำเสนอ 
ดังภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต 
 
  จากภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการป่าสาคูของ
ประเทศไทยในอนาคต  ตามข ้อเสนอของผ ู้เช ี่ยวชาญ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน ดังนี้ 
   1. สภาพสังคมในระบบนิเวศป่าสาคูของ
ประเทศไทย จัดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอบรม ประชาสัมพันธ์แก่
ชุมชน สร้างเครือข่าย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและหวงแหน รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของป่าสาคู และภาวะ
เส่ียงต่อการสูญหายของป่าสาคู 

    2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาป่าสาคู 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเกิดแนวคิด การรวมกลุ่ม 
กระต ุ้นเศรษฐก ิจในครัวเร ือนและช ุมชน  ส ู่การพ ัฒนา
นว ัตกรรมการผล ิต  เพ ิ่มม ูลค ่า สร ้างรายได ้ และเปน็
หลักประกันความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน 
   3. การจัดการสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการป่าสาคู แยกได้ดังน้ี 

     3.1 ด้านกายภาพ แบ่งเป็น 5 ลักษณะ 
ดังน้ี  
      3.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดย
การสำรวจ และเลือกภูม ิศาสตร์ช ุมชนที่เหมาะสม เป ็น
ต้นแบบในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ในการ
ปลูกสาคู ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่นากุ้ง พื้นที่เสื่อมโทรมให้
กลับสู่สภาพเดิม  
      3.1.2 ลักษณะทรัพยากรน้ำ ทั้ง
ใต้ดิน และผิวน้ำ ซึ่งสาคูเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีทั้งดินดี
และดินเค็ม สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้บริเวณชายทะเล จึง
ควรประสานความร่วมมือระหว่างรัฐกับชุมชน กำหนด
แนวทางการปลูก การขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง  
      3.1.3 ล ักษณ ะอากาศ  และ
คุณภาพอากาศ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ป่าสาคู เปรียบเสมือนเครื่องกรองอากาศที่สำคัญ ช่วยเพิ่ม
คาร์บอนในพื้นที่ป่าและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่าง
ยั่งยืน  
      3.1.4 ลักษณะทางธรณ ีว ิทยา 
พัฒนาให้สาคูเพิ่มมากขึ้นในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ราบลุ่ม 
ดินพรุ หรือที่มีน้ำขังตลอดทั้งปี  
      3.1.5 ลักษณะทางทรัพยากรดิน 
สาคูมีลักษณะพิเศษ สามารถทนเค็มได้ระดับหนึ่ง สามารถ
เจริญเติบโตได้กบัดินทุกประเภท เหมาะแก่การนำไปปลูกใน
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือป่าที่ถูกบุกรุก 
    3.2 ด ้า น ช ีว ภ าพ  แ บ ่ง เป ็น  3 
ลักษณะ ดังนี้  
      3.2.1 ลักษณะทางทรัพยากร
ชีวภาพทางน้ำ ป่าสาคูมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
เป ็นแหล ่งกำเน ิดของส ัตว ์น ้ำ ส ัตว ์บก  พ ืชน ้ำ อาหาร 
สมุนไพรที่อ ุดมสมบูรณ์ ซึ่งชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และไม่
ทำลายป่าสาคู 
      3.2.2 ลักษณะทางทรัพยากร
ชีวภาพทางบก สนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
จากวัสดุธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนำส่วนต่างๆ
ของต้นสาคูมาแปรรูป เพิ่มรายได ้ลดค่าใช้จ่าย และกระจาย
ผลผลิตออกสู่ชุมชนอื่นๆ  
      3.2.3 ลักษณะทางทรัพยากร
ชีวภาพที่หายากและใกล้สูญพันธุ ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีศูนย์การเรียนรู้ประจำท้องถิ่นที่มีพืชสาคู โดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในการปลูกจิตสำนึกและสร้างกระบวนการจัดการโดยดึง
ผู้สูงวัย ภูมิปัญญาชาวบ้าน เด็ก และเยาวชนมีส่วนร่วม 
     3.3 ด้านคุณค่าการใช ้ประโยชน์ 
แบ่งเป็น 10 ด้าน คือ (1) ด้านน้ำในการอุปโภค บริโภค  

มีการบริหารจัดการ พัฒนาป่าสาคู และกำจัดสิ่งกีดขวาง
หรอืทับถมขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง (2) ด้านการคมนาคม
ขนส่ง ทุกภาคส่วนร่วมกันคิด วางแผน ร่วมปฏิบ ัต ิและ 
ร ่วมร ับผลประโยชน ์ร ่วมก ัน เพ ื่อพ ัฒนาถนนทางเด ิน 
ตามแนวป่าสาคูให้สะดวก ง่ายต่อการเข้าไปศึกษาเรียนรู้  
(3) ด้านเกษตรกรรม ประชาชนสามารถนำน้ำในพื้นท ี่ 
ป่าสาค ูไปใช ้ประโยชน์ในภาคการเกษตรหรืออ ื่น ๆ ได ้  
(4) ด้านการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม เมื่อมีการจัดการป่า
สาคูที่เหมาะสม ทำให้การระบายน้ำเป็นไปตามธรรมชาต ิ
(5) ด้านพลังงานไฟฟ้า เม ื่อป ่าสาคูสมบูรณ ์ มีแหล่งน้ำ
เหมาะสม ชุมชนสามารถนำน้ำมาใช้โดยภูมิปัญญาชาวบ้าน
กั้นน้ำเป็นเขื่อน ใช้แรงดันน้ำผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือ
ไฟฟ้าชีวมวล และผลิตเป็นพลังงานทางเลือก เช่น เอทานอล 
ไบโอดีเซล เป็นต้น (6) ด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ พัฒนา
เป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศ ศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
แหล่งศึกษาวิจ ัย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ภายในชุมชน แต่ต้องไม่กระทบต่อระบบนิเวศ (7) ด้านการ
ทำเหมืองแร่ ไม่ควรมีเหมืองแร่ใกล้พื้นที่ป่าสาคู หากมีต้องมี
การประเม ินผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างเข ้มข ้น  
(8) ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และจัดแต่งสางกลางคลอง ให้น ้ำไหลสะดวก  
(9) ด้านอุตสาหกรรม/วิสาหกิจชุมชน ภาครัฐสนับสนุน ให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการครบวงจร จัดตั้งเป็น
วิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนการศึกษาดูงานทั้งในและ
ต ่างประเทศร่วมก ับองค ์กรอ ื่นๆ (10) ด้านท ี่ด ิน มีการ
ปรับปรุงวางผังเมืองและกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ให้
ชัดเจน พัฒนาเป็นแหล่งป่าไม้ชุมชน  
     3.4 การจ ัดการส ิ่งแวดล ้อมด ้าน
คุณภาพชีวิตในการพัฒนาป่าสาคู ประกอบด้วย 6 ด้าน 
ดังนี้ 
      3.4.1 ด้านอาหาร แบ่งออกเป็น 
2 กล ุ่ม  ค ือ  กล ุ่ม อ าห ารพ ื้น เม ือ ง  ทำให ้ป ่าส าค ูเป ็น  
“ครัวชุมชน” ที่สำคัญพัฒนาประเทศไทยไปสู่ครัวโลกได้
อย่างยั่งยืน และกลุ่มอาหารแปรรปู/สำเร็จรูป สนับสนุนให้
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีการแปรรูปแป้งดิบให้เป็นแป้ง
ด ัดแปรง แป้งอเนกประสงค์ บะหมี่ก ึ่งสำเร็จรูป พร้อม
นำไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นต่อไป  
      3.4.2 ด้านผลิตภัณฑ์ยารักษา
โรคและส่งเสริมสุขภาพ ศึกษา ส่งเสริม วิจัยองค์ประกอบ
ของต้นสาคู เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่อดีต เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตเป็นยารักษาโรค
หรือผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
และพัฒนาต่อยอดเป็นฟิล์มหุ้มอาหาร แคปซูลยา พลาสติก
ย่อยสลายได้ 
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      3.4.3 ด ้านความปลอดภ ัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ปลูกฝังการเรยีนรู ้สร้างความตระหนักถึง
คุณประโยชน ์โทษและผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคม ี
ออกกติกา กฎหมายและระเบียบบังคับใช้ 
      3.4.4 ด้านโบราณสถาน/สถานท่ี
ประวัติศาสตร์/ศาสนา นำความเช่ือทางศาสนามาประยุกต์ใช้ 
เช่น การบวชป่า และเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการดำรงชีวิต
ด้วยการยึดคำสอนทางศาสนาเป็นหลัก 
      3.4.5 ด้านแหล่งธรรมชาติและ
การท่องเที่ยว ต้องปรับพื้นที่ป่าสาคูให้เป็นการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ และมีการนำวัตถุดิบ องค์ประกอบจากต้นสาคูมา
สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้เก ิดผลดีต ่อสุขภาพ 
ร่างกายและจิตใจ  
      3.4.6 ด้านมลพิษทางทัศนียภาพ 
เมื่อป่าสาคูเพิ่มขึ้นมีส่วนดูดซับมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ
และเป็นตัวฟอกอากาศที่ดีแก่ชุมชน  
   4. ด้านสังคม การเมืองและวัฒนธรรม 
มีการกำหนดออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
    4.1 ด้านกฎหมาย/ระเบียบ กำหนด
ข้อตกลง กติกา กฎหมาย ระเบียบการใชป้ระโยชน  ์การ
ทำลายคุ้มครองป่าสาคู มี พรบ. คุ้มครองพืชสาคูที่ใกล้สูญ
พันธุ์ในประเทศไทยให้เป็นพืชที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร 
    4.2 ด้านวัฒนธรรม ชุมชนมีส ่วน
ร่วมในการดูแล ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ร่วมรับประโยชน์
ร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน  
    4.3 ด้านการศึกษา แยกออกเป็น 
ด้านการศึกษาบทเรียน/หลักสูตรท้องถิ่น จัดเวทีอบรม 
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มต่างๆ ให้เกิดการ
เรยีนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์สาค ูและใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศป่าสาคูอย่างยั่งยืน สร้างหลักสูตร จัดการเรียนการสอน
ว่าด้วยเรื่องป่าสาคูในรูปแบบสิ่งแวดล้อมศึกษา และด้าน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างป่าสาคูเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อาศัยใน
ป่าสาคูให้เป็นห้องเรียนรู้ทางธรรมชาติ  
    4.4 ด้านการมีส่วนร่วม  
      4.4.1 ส่วนร่วมของบุคคล โดย
ร่วมคิด วางแผน ติดตาม ประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ  
      4.4.2 ส ่วนร ่วมของช ุมชน  ม ี
ส ่วนร่วมในการจัดการ ร่วมรับผลประผลโยชน์ท ี่ช ุมชน 
พึงได ้ ผ ่านกระบวนการประช ุม ประชาคม จ ัดต ั้งกล ุ่ม  
ชมรม เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ให้สาคูเป็น “พืชมหัศจรรย์ 
แห่งลุ่มน้ำจืด”  

      4.4.3 ส ่วน ร ่วมขอ งอ งค ์ก ร
ภาครัฐ มีความเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการหรือพัฒนา
รูปแบบต่างๆ เช่น การตั้งกลุ่ม ชมรม พัฒนาและอนุรักษ์ป่า
สาคูให้เกิดความยั่งยืน  
      4.4.4 ส ่วน ร ่วมขอ งอ งค ์ก ร
เอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนา
ป่าสาคใูนช่วงกระแสอนุรักษ์กำลังมาแรง พัฒนาให้มีความ
มั่นคงทางอาหารมากขึ้น  
      4.4.5 ส ่วน ร ่วมขอ งอ งค ์ก ร
ศาสนา เป็นศิลปวัฒนธรรมต้องมีการสนับสนุนดูแลรักษาป่า
สาค  ูเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์โดยเน้นผ่านช่องทางวัน
สำคัญทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบสานกัน
มาอย่างยาวนาน  
      4.4.6 ส ่วน ร ่วมขอ งอ งค ์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงาน 
งบประมาณ อุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการด้าน
การตลาด  
      4.4.7 ส่วนร่วมขององค์กรอื่นๆ 
เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มอนรุักษ์นิยม กลุ่ม NGOs 
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก มีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง 
   5. ด้านเศรษฐกิจ แยกได้ดังนี้ 
     5.1 การเพิ่มขึ้นในการผลิตสินค้า
และบริการ ศึกษาวิจัย ผลิตสินคา้ ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม
จากแป้งสาค ูพัฒนาเป็น Wrap ห่ออาหาร สารเคลือบยา
เม็ดและสารเคลือบของเด็กเล่น ฯลฯ ให้ทันสมัยหรือจัดเป็น
สินค้า OTOP จัดตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนให้
เกิดขึ้น 
    5.2 การตอบสนองความจำเป็นขัน้
พ ื้นฐาน  ภาครัฐต ้องบร ิหารจ ัดการส ่งเสร ิมให ้เก ิดการ
รวมกล ุ่ม  จ ัดการท ่องเท ี่ยวเช ิงน ิเวศ  เพ ื่อการเร ียนร ู้
วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากประโยชน์สาคู  
    5.3 ทำให้เกิดการกระจายรายไดท้ี่
เป็นธรรมเพิ่มขึ้น จัดตั้งกลุ่มพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
และร่วมรับผลประโยชน์จากป่าสาคู 
   6. ด้านการอน ุร ักษ ์ ประกอบด้วย 2 
ด้านดังนี้ 
     6.1 การอน ุร ักษ ์เพ ื่อการพ ัฒนา 
ส่งเสริมกจิกรรมอาชีพทางเลือกให้แก่ชุมชนพัฒนา ส่งเสริม
การปลูกสาคูในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ชุ่มน้ำและกำหนดการ
จัดการพื้นที่ป ่าสาคูเขตการใช้ประโยชน์ (Zoning) อย่าง
จริงจัง  
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      3.4.3 ด ้านความปลอดภ ัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ปลูกฝังการเรยีนรู ้สร้างความตระหนักถึง
คุณประโยชน ์โทษและผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคม ี
ออกกติกา กฎหมายและระเบียบบังคับใช้ 
      3.4.4 ด้านโบราณสถาน/สถานท่ี
ประวัติศาสตร์/ศาสนา นำความเช่ือทางศาสนามาประยุกต์ใช้ 
เช่น การบวชป่า และเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการดำรงชีวิต
ด้วยการยึดคำสอนทางศาสนาเป็นหลัก 
      3.4.5 ด้านแหล่งธรรมชาติและ
การท่องเที่ยว ต้องปรับพื้นที่ป่าสาคูให้เป็นการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ และมีการนำวัตถุดิบ องค์ประกอบจากต้นสาคูมา
สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้เก ิดผลดีต ่อสุขภาพ 
ร่างกายและจิตใจ  
      3.4.6 ด้านมลพิษทางทัศนียภาพ 
เมื่อป่าสาคูเพิ่มขึ้นมีส่วนดูดซับมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ
และเป็นตัวฟอกอากาศที่ดีแก่ชุมชน  
   4. ด้านสังคม การเมืองและวัฒนธรรม 
มีการกำหนดออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
    4.1 ด้านกฎหมาย/ระเบียบ กำหนด
ข้อตกลง กติกา กฎหมาย ระเบียบการใชป้ระโยชน  ์การ
ทำลายคุ้มครองป่าสาคู มี พรบ. คุ้มครองพืชสาคูที่ใกล้สูญ
พันธุ์ในประเทศไทยให้เป็นพืชที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร 
    4.2 ด้านวัฒนธรรม ชุมชนมีส ่วน
ร่วมในการดูแล ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ร่วมรับประโยชน์
ร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน  
    4.3 ด้านการศึกษา แยกออกเป็น 
ด้านการศึกษาบทเรียน/หลักสูตรท้องถิ่น จัดเวทีอบรม 
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มต่างๆ ให้เกิดการ
เรยีนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์สาค ูและใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศป่าสาคูอย่างยั่งยืน สร้างหลักสูตร จัดการเรียนการสอน
ว่าด้วยเรื่องป่าสาคูในรูปแบบสิ่งแวดล้อมศึกษา และด้าน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างป่าสาคูเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อาศัยใน
ป่าสาคูให้เป็นห้องเรียนรู้ทางธรรมชาติ  
    4.4 ด้านการมีส่วนร่วม  
      4.4.1 ส่วนร่วมของบุคคล โดย
ร่วมคิด วางแผน ติดตาม ประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ  
      4.4.2 ส ่วนร ่วมของช ุมชน  ม ี
ส ่วนร่วมในการจัดการ ร่วมรับผลประผลโยชน์ท ี่ช ุมชน 
พึงได ้ ผ ่านกระบวนการประช ุม ประชาคม จ ัดต ั้งกล ุ่ม  
ชมรม เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ให้สาคูเป็น “พืชมหัศจรรย์ 
แห่งลุ่มน้ำจืด”  

      4.4.3 ส ่วน ร ่วมขอ งอ งค ์ก ร
ภาครัฐ มีความเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการหรือพัฒนา
รูปแบบต่างๆ เช่น การตั้งกลุ่ม ชมรม พัฒนาและอนุรักษ์ป่า
สาคูให้เกิดความยั่งยืน  
      4.4.4 ส ่วน ร ่วมขอ งอ งค ์ก ร
เอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนา
ป่าสาคูในช่วงกระแสอนุรักษ์กำลังมาแรง พัฒนาให้มีความ
มั่นคงทางอาหารมากขึ้น  
      4.4.5 ส ่วน ร ่วมขอ งอ งค ์ก ร
ศาสนา เป็นศิลปวัฒนธรรมต้องมีการสนับสนุนดูแลรักษาป่า
สาค  ูเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์โดยเน้นผ่านช่องทางวัน
สำคัญทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบสานกัน
มาอย่างยาวนาน  
      4.4.6 ส ่วน ร ่วมขอ งอ งค ์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนในการสนบัสนุนการดำเนินงาน 
งบประมาณ อุปกรณ ์ประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการด้าน
การตลาด  
      4.4.7 ส่วนร่วมขององค์กรอื่นๆ 
เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มอนรุักษ์นิยม กลุ่ม NGOs 
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก มีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง 
   5. ด้านเศรษฐกิจ แยกได้ดังนี้ 
     5.1 การเพิ่มขึ้นในการผลิตสินค้า
และบริการ ศึกษาวิจัย ผลิตสินคา้ ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม
จากแป้งสาค ูพัฒนาเป็น Wrap ห่ออาหาร สารเคลือบยา
เม็ดและสารเคลือบของเด็กเล่น ฯลฯ ให้ทันสมัยหรือจัดเป็น
สินค้า OTOP จัดตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนให้
เกิดขึ้น 
    5.2 การตอบสนองความจำเป็นขัน้
พ ื้นฐาน  ภาครัฐต ้องบร ิหารจ ัดการส ่งเสร ิมให ้เก ิดการ
รวมกล ุ่ม  จ ัดการท ่องเท ี่ยวเช ิงน ิเวศ  เพ ื่อการเร ียนร ู้
วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากประโยชน์สาคู  
    5.3 ทำให้เกิดการกระจายรายไดท้ี่
เป็นธรรมเพิ่มขึ้น จัดตั้งกลุ่มพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
และร่วมรับผลประโยชน์จากป่าสาคู 
   6. ด้านการอน ุร ักษ ์ ประกอบด้วย 2 
ด้านดังนี้ 
     6.1 การอน ุร ักษ ์เพ ื่อการพ ัฒนา 
ส่งเสริมกจิกรรมอาชีพทางเลือกให้แก่ชุมชนพัฒนา ส่งเสริม
การปลูกสาคูในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ชุ่มน้ำและกำหนดการ
จัดการพื้นที่ป ่าสาคูเขตการใช้ประโยชน์ (Zoning) อย่าง
จริงจัง  

    6.2 การวิเคราะห์ส ิ่งแวดล้อม ทุก
ภาคส่วนช่วยกันดูแลรักษาภูเขา ป่าต้นน้ำ แหล่งกำเนิด 
ลำธาร คู คลอง และจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต ได้มีรายละเอียดในแต่ละ
ประเด ็นของรูปแบบที่เหมาะสมกับการจ ัดการป ่าสาค ู 
ของประเทศไทย  ผ ู้ว ิจ ัยได ้อภ ิปรายผลจากการศ ึกษา 
ดังรายละเอียดดังนี้ 
  1. สภาพสังคมในระบบน ิเวศป ่าสาค ูของ
ประเทศไทย จัดเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมอบรม ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน 
สร้างเครือข่าย เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
หวงแหน รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของป่าสาคูและภาวะเส่ียงต่อการ
สูญหายของป่าสาคู  
   2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาป่าสาค  ูเพ ื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเกิดแนวคิด การรวมกลุ่ม 
กระต ุ้น เศรษฐก ิจในคร ัวเร ือนและช ุมชนส ู่การพ ัฒนา
นว ัตกรรมการผล ิต  เพ ิ่มม ูลค ่า  สร ้างรายได ้และเป ็น
หลักประกันความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน 
  3. การจัดการสิ่งแวดล้อมในการพ ัฒนา
รูปแบบการจัดการป่าสาคู แยกได้ดังน้ี 
    3.1 ด้านกายภาพ แบ่งเป็น 5 ลักษณะ ดังน้ี 
1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สำรวจ และเลือกชุมชนที่มีความ
เหมาะสมสำหรับเป ็นต ้นแบบในการพ ัฒนาเป ็นแหล ่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และดำเนินการปลูกสาคู เพื่อฟื้นฟู 
พัฒนาพ ื้นท ี่นาก ุ้ง พื้นท ี่เส ื่อมโทรมให ้กล ับส ู่สภาพเด ิม  
2) ลักษณะทรัพยากรน้ำ ทั้งใต้ดิน และผิวน้ำ ซึ่งสาคูเป็นพืช
ที่เจริญเติบโตได้ดีทั้งดินดีและดินเค็ม สามารถพฒันาให้
เกิดขึ้นได้บริเวณชายทะเล จึงควรประสานความร่วมมือ
ระหว่างรัฐกับชุมชน กำหนดแผนแนวทางการปลูก การ
ขยายพันธุ์ ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 3) ลักษณะอากาศ 
และคุณภาพอากาศ โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ซึ่งป่าสาคูเปรียบเสมือนเครื่องกรองอากาศที่สำคัญ
ช่วยเพิ่มคาร์บอนในพื้นที่ป่าและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ได้อย่างยั่งยืน 4) ลักษณะทางธรณีวิทยา พัฒนาสาคูให้เพิ่ม
มากขึ้นในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ราบลุ่ม ดินพรุ หรือที่มีน้ำ
ขังตลอดทั้งปี 5) ลักษณะทางทรัพยากรดนิ สาคูมีลักษณะ
พิเศษ สามารถเจริญเติบโตได้กับดินทุกประเภท เหมาะแก่
การนำไปปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือป่าที่ถูกบุกรุก 
   3.2 ด้านชีวภาพ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ 
ดังน ี้ 1) ชีวภาพทางน ้ำ ป่าสาคูม ีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง เป ็นแหล่งกำเนิดของสัตว์น ้ำ สัตว์บก พืชน้ำ 
อาหาร สมุนไพร ซึ่งชุมชนต้องร่วมกันอนุรกัษ์และไม่ทำลาย

ป่าสาคู 2) ชีวภาพทางบก สนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้
ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนำ
ส่วนต่างๆของต้นสาคูมาแปรรูป เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย
และกระจายผลผลิตออกสู่ชุมชนอื่นๆ 3) ชีวภาพที่หายาก
และใกล้สูญพันธุ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้
ประจำท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึก และสร้างกระบวนการจัดการ
โดยดึงผู้สูงวัย ภูมิปัญญาชาวบ้าน เด็ก และเยาวชนมีส่วน
ร่วม 
    3.3 ด ้าน ค ุณ ค ่าก าร ใช ้ป ระ โยชน ์ 
แบ่งเป็น 10 ด้าน คือ (1) ด้านน้ำในการอุปโภค บริโภค มี
การบริหารจัดการ พัฒนาป่าสาคู และกำจัดสิ่งกีดขวางหรอื
ทับถมขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง (2) ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ทุกภาคส่วนร่วมปฏบิัติและรับผลประโยชน์ เพื่อพัฒนาถนน
ทางเดินตามแนวป่าสาคูให้สะดวก (3) ด้านเกษตรกรรม 
ประชาชนสามารถนำน้ำในพื้นที่ป่าสาคูไปใช้ประโยชน์ใน
ภาคการเกษตรหรืออื่นๆได ้(4) ด้านการระบายน้ำ ป้องกัน
น ้ำท ่วม เม ื่อม ีการจัดการป่าสาคูท ี่เหมาะสม ทำให ้การ
ระบายน้ำเป็นไปตามธรรมชาต ิ(5) ด้านพลังงานไฟฟ้า เมื่อ
ป่าสาคูสมบูรณ ์มีแหล่งน้ำเหมาะสม สามารถนำน้ำกั้นเป็น
เขื่อน ใช้แรงดันน้ำผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือไฟฟ้าชีวมวล 
ผลิตเป็นพลังงานทางเลือก เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล เป็น
ต้น (6) ด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ พัฒนาเป็นแหล่งศึกษา
ระบบนิเวศ ศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ แหล่งศึกษาวิจัย 
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในชุมชน แต่ต้อง
ไม่กระทบต่อระบบนิเวศ (7) ด้านการทำเหมืองแร ่ไม่ควรมี
เหม ืองแร่ใกล ้พ ื้นท ี่ป ่าสาค ู หากมีต ้องม ีการประเม ินผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมในระดับเข ้มข้น (8) ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และจัด
แต่งสางกลางคลองให้น้ำไหลสะดวก (9) ด้านอุตสาหกรรม/
วิสาหกิจชมุชน องค์กรภาครัฐให้การสนับสนุนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการแบบครบวงจร มีแกนนำจัดตั้งเป็น
วิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนการศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศร่วมกับองค์กรอื่นๆ (10) ด้านที่ดิน ต้องมีการ
ปรับปรุง วางผังเมืองและกำหนดพื้นที่ป่าสาคู ขอบเขตการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจน พัฒนาพื้นที่ป่าสาคูให้เป็นป่าไม้
ชุมชน มีการจัดการร่วมระหวา่งชุมชนกับองค์กรของรัฐ  
    3.4 การจัดการส่ิงแวดล้อมด้านคุณภาพ
ชีวิตในการพัฒนาป่าสาคู ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 1) 
ด้านอาหาร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มอาหารพื้นเมือง 
ทำให้ป่าสาคูเป็น “ครัวชุมชน” ที่สำคัญและพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่ครัวโลกได้อย่างยั่งยืน และกลุ่มอาหารแปรรูป/
สำเร็จรูป สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีการ
แปรรูปแป้งด ิบให ้เป ็นแป้งด ัดแปรง แป้งอเนกประสงค์ 
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พร้อมนำไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นต่อไป 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคำกิ่งแก้ว ปัดทำมะวง (2555 : 
94) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าผลิต
เพ ื่อยกระด ับค ุณ ภาพช ีว ิตของประชาชน ในภาคใต ้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า สภาพ
ปัจจุบันของป่าผลิตเป็นพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติมีระบบ
นิเวศอุดมสมบูรณ ์มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งรัฐบาล
กำหนดเพ ื่อสนองตอบความต ้องการของการพฒันา
เศรษฐกิจสังคม และปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และ
เพ ื่อแก ้ไขและขจัดความยากจนของประชาชน การใช ้
ประโยชน์การจัดการปา่ผลิต คุณภาพชีวิตและความต้องการ
ของประชาชนอยู่ในระดับมาก 2) ด้านผลิตภัณฑ์ยารักษา
โรคและส่งเสริมสุขภาพ ศึกษา ส่งเสริม วิจัยองค์ประกอบ
ของต้นสาคู เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่อดีต เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตเป็นยารักษาโรค
หรือผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
และพัฒนาต่อยอดเป็นฟิล์มหุ้มอาหาร แคปซูลยา พลาสติก
ย่อยสลายได ้3) ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ 
ปลูกฝังการเรยีนรู้ สร้างความตระหนักถึงคุณประโยชน ์โทษ
และผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมี ออกกติกา กฎหมาย
และระเบ ียบบ ังค ับ ใช ้ 4) ด ้านโบราณสถาน/สถานท ี่
ป ระว ัต ิศ าสตร ์/ศาสนา  นำความ เช ื่อทางศาสนามา
ประยุกต์ใช ้เช่น การบวชป่า และเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการ
ดำรงช ีว ิตด ้วยการย ึดคำสอนทางศาสนาเป ็นหล ัก  ซ ึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญยงค์ เกศเทศ (2550 : 135) 
ได้ศึกษาวิจัยความเชื่อบนรากเหงา้วิถชีนพื้นถิ่นอีสานในการ
อนุรักษ์ป่าวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า ดงหรือดอนปู่ตา
เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธ์ของชุมชนชาวบ้านให้ความเคารพ
อย่างต่อเนื่อง ผลความเชื่อพิสูจน์เป็นรูปธรรมไม่ได้ แต่การ
ดำรงชีวิตที่พึ่งพิงดอนปู่ตาทั้งทางจิตใจและทางกายที่ได้รับ
ประโยชน์ผลผลิตจากป่า เนื่องจากผีปู่ตามีความสัมพันธ์
แนบแน่นกับชุมชนมาตั้งแต่เริ่มแรก จะเห็นได้จากการมี
พิธีกรรมพิธีบูชาเซ่นสรวงก่อนปักดำ หรือเดินทางไปแสวง
โชค ต้องมากราบลาขอพรให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต 5) ด้าน
แหล่งธรรมชาติและการท่องเทีย่ว ปรับพื้นที่ป่าสาคูให้เป็น
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนเป็นผู้บริการการท่องเที่ยว 
นำวัตถุดิบองค์ประกอบจากต้นสาคูมาสร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลินให้เกดิผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 6) 
ด้านมลพิษทางทัศนียภาพ เมื่อป่าสาคูเพิ่มขึ้นมีส่วนดูดซับ
มลพิษทางน้ำ ทางอากาศและเป็นตัวฟอกอากาศที่ดีของ
ชุมชน  
  4. ด้านสังคม การเมืองและวัฒนธรรม มี
การกำหนดออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
   4.1 ด้านกฎหมาย/ระเบ ียบ กำหนด
ข้อตกลง กติกา กฎหมาย ระเบียบในการใช้ประโยชน์ การ

ทำลายคุ้มครองป่าสาค ูมี พรบ. คุ้มครองพืชสาคู พืชที่ใกล้
สูญพันธ์ในประเทศไทยให้เป็นพืชที่สร้างความมั่นคงทาง
อาหาร 
   4.2 ด้านวัฒนธรรม สร้างวัฒนธรรมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง
และรับประโยชน์ร่วมกัน  
   4.3 ด้านการศึกษา แยกออกเป็น ด้าน
การศึกษาบทเรียน/หลักสูตรท้องถิ่น โดยการจดัเวทีอบรม 
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน
ให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์สาคู และการใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าสาคูอย่างยั่งยืน สร้างหลักสูตร
จ ัดการเร ียนการสอนว ่าด ้วย เร ื่อ งป ่าสาค ูในร ูปแบบ
สิ่งแวดล้อมศึกษา และด้านการศึกษาแหล่งเร ียนรู้ทาง
ธรรมชาต ิส่งเสริม สนับสนุนสร้างศักยภาพป่าสาคูเป็นแหล่ง
เรียนรูส้ภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิและสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
ภายในป่าสาคูให้เป็นห้องการเรียนรู้ทางธรรมชาติ  
   4.4 ด้านการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น
ดังนี้ 1) ส่วนร่วมของบุคคล โดยร่วมคิด วางแผน ติดตาม
ประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ให้ข้อคิดเห็นเกีย่วกับปัญหา
และการแก้ไขปัญหาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นสำคัญ 2) ส่วนร่วมของชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
ร่วมคิดร่วมวางแผน ประเมินผล รับผลประผลโยชน์ที่ชุมชน
พึงได้ โดยผ่านกระบวนการประชุม ประชาคม แบ่งความ
รับผิดชอบกระจายสู่ผู้นำชุมชน ให้มีการอนุรักษ์เกิดขึ้น เช่น 
การต ั้งกล ุ่ม ชมรม เพ ื่อพ ัฒนาและอน ุร ักษ ์ให ้สาค ูเป ็น  
“พืชมหัศจรรย ์แห่งลุ่มน้ำจืด” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุพรรณี ไชยอำพร (2549 : 232) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการป่าด้วยวิถีชุมชน : กรณีศึกษาบ้านเตยงาม ตำบลน้ำสวย 
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ีผลการศึกษาพบว่า ป่า
และป่าชุมชนมีความแตกต่างกันในแง่ที่ป่าชุมชนจำเป็นต้องมี
กฎระเบยีบการใช้ประโยชน์จากป่า และชุมชนต้องมีส่วนร่วม
ในการจ ัดการทร ัพยากรด ิน  น ้ำ ป ่า ม ีขอบเขตจำก ัด 
กระบวนการจัดการทรัพยากรป่าของชาวบ้านมีวัตถุประสงค์ใน
การฟื้นฟูสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์เช่นในอดีต มีการประสาน
ความร่วมมือจากหน่วยงานของท้องถิ่น สำนักงานป่าไม้เขต 
การต้ังกฎกติกา การกำหนดการใช้ประโยชน์จากป่า ต้ังอยู่บน
หลักของความเอื้ออาทรต่อกันจะพบว่าการทำกิจกรรมต่างๆ 
ในการดูแลป่า ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเกือบ
ทั้งหมู่บ้าน 3) ส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ มีความเกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการหรือพัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น การตั้ง
กลุ่ม ชมรม พัฒนาและอนุรักษ์ป่าสาคูให้เกิดความยั่งยืน 4) 
ส่วนร่วมขององค์กรเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน การพัฒนาป่าสาคูในช่วงกระแสอนุรักษ์กำลังมา
แรงและพัฒนาให้มีความมั่นคงทางอาหารให้มากขึ้น 5) ส่วน
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคำกิ่งแก้ว ปัดทำมะวง (2555 : 
94) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าผลิต
เพ ื่อยกระด ับค ุณ ภาพช ีว ิตของประชาชน ในภาคใต ้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า สภาพ
ปัจจุบันของป่าผลิตเป็นพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติมีระบบ
นิเวศอุดมสมบูรณ ์มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งรัฐบาล
กำหนดเพ ื่อสนองตอบความต ้องการของการพ ัฒนา
เศรษฐกิจสังคม และปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และ
เพ ื่อแก ้ไขและขจัดความยากจนของประชาชน การใช ้
ประโยชน์การจัดการปา่ผลิต คุณภาพชีวิตและความต้องการ
ของประชาชนอยู่ในระดับมาก 2) ด้านผลิตภัณฑ์ยารักษา
โรคและส่งเสริมสุขภาพ ศึกษา ส่งเสริม วิจัยองค์ประกอบ
ของต้นสาคู เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่อดีต เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตเป็นยารักษาโรค
หรือผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
และพัฒนาต่อยอดเป็นฟิล์มหุ้มอาหาร แคปซูลยา พลาสติก
ย่อยสลายได ้3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
ปลูกฝังการเรยีนรู้ สร้างความตระหนักถึงคุณประโยชน ์โทษ
และผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมี ออกกติกา กฎหมาย
และระเบ ียบบ ังค ับ ใช ้ 4) ด ้านโบราณสถาน/สถานท ี่
ป ระว ัต ิศ าสตร ์/ศาสนา  นำความ เช ื่อทางศาสนามา
ประยุกต์ใช ้เช่น การบวชป่า และเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการ
ดำรงช ีว ิตด ้วยการย ึดคำสอนทางศาสนาเป ็นหล ัก  ซ ึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญยงค์ เกศเทศ (2550 : 135) 
ได้ศึกษาวิจัยความเชื่อบนรากเหงา้วิถชีนพื้นถิ่นอีสานในการ
อนุรักษ์ป่าวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า ดงหรือดอนปู่ตา
เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธ์ของชุมชนชาวบ้านให้ความเคารพ
อย่างต่อเนื่อง ผลความเชื่อพิสูจน์เป็นรูปธรรมไม่ได้ แต่การ
ดำรงชีวิตที่พึ่งพิงดอนปู่ตาทั้งทางจิตใจและทางกายที่ได้รับ
ประโยชน์ผลผลิตจากป่า เนื่องจากผีปู่ตามีความสัมพันธ์
แนบแน่นกับชุมชนมาตั้งแต่เริ่มแรก จะเห็นได้จากการมี
พิธีกรรมพิธีบูชาเซ่นสรวงก่อนปักดำ หรือเดินทางไปแสวง
โชค ต้องมากราบลาขอพรให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต 5) ด้าน
แหล่งธรรมชาติและการท่องเทีย่ว ปรับพื้นที่ป่าสาคูให้เป็น
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนเป็นผู้บริการการท่องเที่ยว 
นำวัตถุดิบองค์ประกอบจากต้นสาคูมาสร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลินให้เกดิผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 6) 
ด้านมลพิษทางทัศนียภาพ เมื่อป่าสาคูเพิ่มขึ้นมีส่วนดูดซับ
มลพิษทางน้ำ ทางอากาศและเป็นตัวฟอกอากาศที่ดีของ
ชุมชน  
  4. ด้านสังคม การเมืองและวัฒนธรรม มี
การกำหนดออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
   4.1 ด้านกฎหมาย/ระเบ ียบ กำหนด
ข้อตกลง กติกา กฎหมาย ระเบียบในการใช้ประโยชน์ การ

ทำลายคุ้มครองป่าสาค ูมี พรบ. คุ้มครองพืชสาคู พืชที่ใกล้
สูญพันธ์ในประเทศไทยให้เป็นพืชที่สร้างความมั่นคงทาง
อาหาร 
   4.2 ด้านวัฒนธรรม สร้างวัฒนธรรมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง
และรับประโยชน์ร่วมกัน  
   4.3 ด้านการศึกษา แยกออกเป็น ด้าน
การศึกษาบทเรียน/หลักสูตรท้องถิ่น โดยการจัดเวทีอบรม 
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน
ให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์สาคู และการใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าสาคูอย่างยั่งยืน สร้างหลักสูตร
จ ัดการเร ียนการสอนว ่าด ้วย เร ื่อ งป ่าสาค ูในร ูปแบบ
สิ่งแวดล้อมศึกษา และด้านการศึกษาแหล่งเร ียนรู้ทาง
ธรรมชาต ิส่งเสริม สนับสนุนสร้างศักยภาพป่าสาคูเป็นแหล่ง
เรียนรูส้ภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิและสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
ภายในป่าสาคูให้เป็นห้องการเรียนรู้ทางธรรมชาติ  
   4.4 ด้านการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น
ดังนี้ 1) ส่วนร่วมของบุคคล โดยร่วมคิด วางแผน ติดตาม
ประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ให้ข้อคิดเห็นเกีย่วกับปัญหา
และการแก้ไขปัญหาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นสำคัญ 2) ส่วนร่วมของชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
ร่วมคิดร่วมวางแผน ประเมินผล รับผลประผลโยชน์ที่ชุมชน
พึงได้ โดยผ่านกระบวนการประชุม ประชาคม แบ่งความ
รับผิดชอบกระจายสู่ผู้นำชุมชน ให้มีการอนุรักษ์เกิดขึ้น เช่น 
การต ั้งกล ุ่ม ชมรม เพ ื่อพ ัฒนาและอน ุร ักษ ์ให ้สาค ูเป ็น  
“พืชมหัศจรรย ์แห่งลุ่มน้ำจืด” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุพรรณี ไชยอำพร (2549 : 232) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการป่าด้วยวิถีชุมชน : กรณีศึกษาบ้านเตยงาม ตำบลน้ำสวย 
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ป่า
และป่าชุมชนมีความแตกต่างกันในแง่ที่ป่าชุมชนจำเป็นต้องมี
กฎระเบยีบการใช้ประโยชน์จากป่า และชุมชนต้องมีส่วนร่วม
ในการจ ัดการทร ัพยากรด ิน  น ้ำ ป ่า ม ีขอบเขตจำก ัด 
กระบวนการจัดการทรัพยากรป่าของชาวบ้านมีวัตถุประสงค์ใน
การฟื้นฟูสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์เช่นในอดีต มีการประสาน
ความร่วมมือจากหน่วยงานของท้องถิ่น สำนักงานป่าไม้เขต 
การต้ังกฎกติกา การกำหนดการใช้ประโยชน์จากป่า ต้ังอยู่บน
หลักของความเอื้ออาทรต่อกันจะพบว่าการทำกิจกรรมต่างๆ 
ในการดูแลป่า ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเกือบ
ทั้งหมู่บ้าน 3) ส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ มีความเกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการหรือพัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น การตั้ง
กลุ่ม ชมรม พัฒนาและอนุรักษ์ป่าสาคูให้เกิดความยั่งยืน 4) 
ส่วนร่วมขององค์กรเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน การพัฒนาป่าสาคูในช่วงกระแสอนุรักษ์กำลังมา
แรงและพัฒนาให้มีความมั่นคงทางอาหารให้มากขึ้น 5) ส่วน

ร่วมขององคก์รศาสนา ศิลปวัฒนธรรมต้องมีการสนับสนุน
ดูแลรักษาป่าสาคู เป ็นสื่อกลางประชาสัมพ ันธ์เน ้นผ่าน
ช่องทางวันสำคัญทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่สืบสานอย่างยาวนาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชาญชัย 
งามเจริญ (2550 : 131) ได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการป่าชุมชน พบว่า มิติทางสังคมและมิติทางเศรษฐกิจ 
ของภูมิปัญญาฮีตคองเกีย่วข้องกับพทุธศาสนาความเชื่อ การ
ทำบุญ การสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน มีการจัดการ
ผลิตผลการเกษตรให้เหมาะสมและพอเพียงแก่การยังชีพ 
โดยเฉพาะในด้านมิต ิน ิเวศนั้น การรู้บ ุญคุณของดิน น้ำ  
นาข้าวป่าปู่ตา ป่าหัวไร่ปลายนาและใช้อย่างเหมาะสมก็เป็น
การเพ ียงพอแล้วในการจัดการทรัพยากรชุมชนแบบไม่
เบียดเบียนและล้างผลาญ 6) ส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ่น  ม ีส ่วน ในการสน ับสน ุนการดำเน ิน งาน 
งบประมาณ อุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดการ
ด้านการตลาด 7) ส่วนร่วมขององค์กรอื่นๆ เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน กล ุ่มอน ุร ักษ ์น ิยม กล ุ่ม NGOs กองท ุน
สิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทยเข้ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการ มีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย กับประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างต่อเนื่อง 
  5. ด ้านเศรษฐก ิจ  แยกได ้ด ังน ี้ 5.1 การ
เพิ่มขึ้นในการผลิตสินค้าและบริการ ศึกษาวิจัยการผลิต
สินค้า ผลิตภัณฑ์อ ุตสาหกรรมจากแป้งสาคู พัฒนาเป็น 
Wrap ห ่ออาหาร สารเคล ือบยาเม ็ด  และสารเคล ือบ
ของเด็กเล่น ฯลฯ ให้ทันสมัยหรือจัดเป็นสินค้า OTOP จัดตั้ง
เป็นรูปแบบสหกรณ/์วิสาหกิจชุมชนให้เกิดขึ้นภายในชุมชน 
5.2 การตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ภาครัฐต้อง
บริหารจัดการสง่เสริมทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่พัฒนา และ
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากประโยชน์สาค ูและ 5.3 ทำให้เกิดการกระจายรายไดท้ี่
เป็นธรรมเพิ่มขึ้น ดำเนินการตั้งกลุ่มพัฒนาพื้นที่ป่าในพื้นที่
ชุ่มน้ำ จัดทำผลิตผลจากป่าสาคู แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การแปรรูปผลิตภัณฑ์และร่วมรับผลประโยชน์จากระบบ
นิเวศป่าสาคู 
  6. ด้านการอนุรักษ์ ประกอบด้วย 2 ด้าน
ด ังน ี้ 6.1 การอน ุร ักษ ์เพ ื่อการพ ัฒนา โดยการส ่งเสร ิม
กิจกรรมอาชีพทางเลือกให้แก่ชุมชน มีส่วนร่วมและรู้สึกเป็น
เจ้าของในการพัฒนาทรัพยากรป่าสาคูอย่างจริงจัง ส่งเสริม
การปลูกสาคูในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ชุ่มน้ำและกำหนดการ
จัดการพื้นที่ป่าสาคูเขตการใช้ประโยชน ์(Zoning) 6.2 การ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลและรักษา
ภูเขา ป่าต้นน้ำ แหล่งกำเนิดลำธาร คู คลอง ที่มีป่าสาคูอุดม
สมบูรณ์อย่างจริงจัง และจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1. สร้างทัศนคติและปลกุจิตสำนึกให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม รู้สึกรัก หวงแหนเป็นเจ้าของในการพัฒนา
ทรัพยากรป่าสาคูอย ่างจริงจ ังและร่วมรับผลประโยชน์
ร่วมกัน 
  2. ประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นท ี่ป ่าสาคู
ดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการป่าสาคูนำร่อง
อย่างเคร่งครัดเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าสาคูให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาวิจัยต่อยอดการพัฒนารูปแบบ
การจัดการป่าสาคูไปใช้กับพื้นที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ที่ไม่
สามารถปลูกพืชชนิดอื่นๆได้ 
  2. ควรศึกษาและส่งเสริมการปลูกสาคูเป็น
อาหารของช้างเพื่อเป็นทางเลือกไม่ให้ช้างทำลายพืชชนิด
อื่นๆของประชาชน (ช้างมีอาหารไม่เพียงพอ) 
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