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บทคัดยอ 

 

 ในประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุมนํ้า ที่ประกอบดวยปาชายเลน ปาพรุ หนอง บึง สนุน ทุงนา 

ทะเลสาบ และแมนํ้า กระจัดกระจายอยูทั่วประเทศไทย มีเน้ือที่รวมทั้งหมด ประมาณ ๒๑.๖๓ ลานไร 

หรือประมาณรอยละ ๖.๗๕ ของประเทศไทย และในจํานวนน้ีมีพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญในระดับ

นานาชาติ ๖๑ แหง ระดับชาติ ๔๘ แหง พ้ืนที่ชุมนํ้าถือเปนระบบนิเวศที่มีความสําคัญอยางย่ิง ทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม แตในปจจุบันพ้ืนที่ปาและพ้ืนที่ชุมนํ้าถูกคุกคามจากการบุกรุก และ

การพัฒนาในรูปแบบตางๆ เชน การตัดไมทําลายปาเปนหน่ึงในภัยคุกคามที่สงผลใหเกิดการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ สวนใหญเกิดจากการเพ่ิมพ้ืนที่ทําการเกษตรอยางตอเน่ือง 

  วิจัยฉบับน้ี จึงมุงที่จะศึกษาถึงกฎหมายที่ใชบังคับเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาบุงปา

ทาม  โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ  ประกอบกับการศึกษาวิจัยภาคสนาม ไดแก ปาบุงปาทาม วนอุทยานโกสัมพี อําเภอ

โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ และรวมแสดงความคิดเห็น จากการศึกษา

พบวา กฎหมายขาดประสิทธิภาพในการอนุรักษปาบุงปาทาม เพราะกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน

เปนกฎหมายที่ตราขึ้นและใชบังคับมาเปนเวลานาน, กฎหมายมุงรองรับบทบาทขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมากกวาคุมครองทรัพยากรปาบุงปาทาม, การกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนพัฒนา

ตําบลยังคงขาดการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน,มติคณะรัฐมนตรี กําหนดใหมีหนวยงานหลักที่

เก่ียวของหลายหนวยงาน ทําใหเกิดปญหาในเรื่องผูรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุมนํ้า 

ตลอดจนการประสานงานที่ลาชาได สงผลใหการดําเนินงานขาดศักยภาพในการบังคับใช ตลอดจนปา

บุงปาทามในเขตวนอุทยานโกสัมพี อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ยังมิไดมีการขึ้นทะเบียน

จัดลําดับความสําคัญใหเปนพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับทองถิ่น จึงเสนอใหปรับปรุงแกไข

กฎหมายในสวนที่เกี่ยวของ ดังน้ี ควรกําหนดหลักเกณฑในการฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรปาบุงปา

ทามที่เสียหาย โดยคํานึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน,ภาครัฐหรือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่เกี่ยวของควรกําหนดหลักเกณฑการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน ชุมชนทองถิ่น ชุมชุน

ทองถิ่นด้ังเดิม ใหมีความชัดเจน และสามารถเขารวมในการแสดงความคิดตลอดจนการลงมือปฏิบัติ
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เพ่ือการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟูปาบุงปาทามไดจริง,ควรมีนโยบายในการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการบริหาร

จัดการปาบุงปาทามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และควรมีการจัดแบงประเภทปาบุงปาทามในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือในแตละจังหวัดใหชัดเจน วาเปนแหลงพ้ืนที่ชุมนํ้าประเภทใด เพ่ือจะได

ดําเนินการขึ้นทะเบียนตามอนุสัญญาวาดวยการอนุรักษพ้ืนที่ชุมนํ้า (Ramsar Convention) อันจะ

ไดรับความคุมครองตามเจตนารมณตอไป 

 

คําสําคญั : ปญหาทางกฎหมาย,การมีสวนรวม, พ้ืนที่ชุมนํ้า 
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ABSTRACT 

 

Thailand wetland consists of mangrove swamp, swamp forest, willow 

swamp, lake and rivers around the country. The total areas cover approximately 

21.63 hectares or 6.75 percents of the total area of the country. This consists of the 

61 wetland areas with significance at international level and 48 areas of national 

level significance. The wetland area is considered ecological crucial in economic, 

social and environmental aspects. Nowadays, forest and wetland areas have been 

invaded and occupied. Deforestation is one of the threats that harmfully cause 

biological deterioration mainly from the continual invasion for farming purpose. 

This research aimed to investigate laws and regulations related to resource 

management in Pa Boong Pa Tarm (Flood Plain Forest) by using the participation 

from community and local administration organizations. This qualitative research 

employed a field survey at Pa Boong Pa Tarm (Flood Plain Forest), Kosumpee Park, 

Kosumpisai District, Maha Sarakham Province, interviews and group discussion 

participated by the relevant parties. The results of the research revealed that the 

applicable laws fail to conserve Pa Boong Pa Tarm (Flood Plain Forest) since the laws 

were legislated long time ago. The laws seemed to support roles and acts of the 

local administration organizations more than to protect the natural resources while 

the legislation lacked of public participation; moreover, the government resolution 

assigned several parties to take part in management but this caused an ambiguity in 

management and delay in cooperation. Pa Boong Pa Tarm (Flood Plain Forest) , 

Kosumpee Park, Kosumpisai District, Maha Sarakham Province had not been 

registered their significance to the local community level. Thus, the resolutions 
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proposed to the legal conflicts were to set up standards to improve the destroyed 

area in Pa Boong Pa Tarm (Flood Plain Forest) by receiving community, local people, 

governmental parties and local administration participation. The regulations to invoke 

participation from these parties should be described clearly encouraging real 

participation and practical actions to conserve, develop and improve Pa Boong Pa 

Tarm (Flood Plain Forest). The policy of Pa Boong Pa Tarm (Flood Plain Forest)  

management fund raising should be promoted in the Northeast region. Type of the 

wetland area in Pa Boong Pa Tarm (Flood Plain Forest) should be obviously identifed 

in order to register the park in accordance with the Ramsar Convention. 

 

Key Words : Legal Problems, Participation, wetland 
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