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ทามกลางความกดดันของการเปลี่ยนแปลง
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในยุคโลกาภิวตั น
ประกอบกั บ สภาวะการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยูนั้น ไดสงผลให
เกิดการเปลีย่ นแปลงของสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ทรั พ ยากร
ป า ไม แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพในพื้ น ที่
ปาธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมและลดจำนวน
ลงไปเปนอยางมาก ซึ่งผลกระทบเหลานี้ไดสราง
ความเสียหายโดยตรงตอความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น
ทีย่ งั คงพึง่ พิงทรัพยากรธรรมชาติปา ไมเปนปจจัยหลัก
ในการดำรงชีวติ โดยเฉพาะเรือ่ งความมัน่ คงทางดาน
อาหาร
¡

ด ว ยความตระหนั ก ในสภาวการณ ป ญ หาเหล า นี้ นานาประเทศรวมทั้ ง
ประเทศไทย ไดกำหนดใหมีนโยบายหลายประเด็นในการใหความสำคัญตอการ
ฟนฟูและรักษาไวซึ่งพื้นที่ปาธรรมชาติที่เหลืออยู รวมทั้งริเริ่มกระบวนการศึกษา
วิจัยจัดการปาแบบมีสวนรวมในรูปแบบการจัดการปาชุมชน เพื่อคนหารูปแบบ
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในสถานการณที่แตกตางกันของแตละพื้นที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอีสานอันเปนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ
ประเทศ อาทิเชน ออย มันสำปะหลัง ยูคาลิปตัส ยางพารา ฯลฯ ดังนั้นวิธีการคืน
ความหลากหลายทางชีวภาพสูปาไมควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสอดคลอง
กันนั้น จำเปนอยางยิ่งที่ตองใชกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการฟนฟูลุมน้ำชี ดำเนินการโดยองคการกองทุนสัตวปาโลกสากล
สำนั ก งานประเทศไทย หรื อ WWF ประเทศไทย ภายใต ก ารสนั บ สนุ น ของ
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Coca-Cola Foundation USA)
และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (The Coca-Cola Foundation Thailand)
ดำเนินงานในพืน้ ทีต่ ำบลคำแคน ตำบลทาศาลา ตำบลโพนเพ็ก และตำบลหนองแปน
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ไดสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ปาไมโดยเนนการมีสว นรวมจากชุมชนและภาคีความรวมมือจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
การศึ ก ษาวิ จั ย องค ค วามรู ท างด า นวิ ท ยาศาสตร โ ดยใช วิ ธี พ รรณไม โ ครงสร า ง
(framework species) ผสมผสานกับองคความรูจากงานวิจัยไทบาน เพื่อการ
ติดตามประเมินผลแบบมีสว นรวม ทีท่ กุ ภาคสวนจะไดเห็นถึงขอมูลความเปลีย่ นแปลง
คุณคาและมูลคาของทรัพยากรปาไมทเี่ กิดขึน้ จากกระบวนการฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อยางเปนระบบ
โครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวา บทเรียน
และขอสรุปที่ปรากฏอยูในหนังสือเลมนี้ จะเปนคูมือที่จะชวยสงเสริม ผลักดัน
แนวทางและมาตรการการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวมที่ยั่งยืน
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการรวมกันสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมในบริบทพื้นที่ภาคอีสานไดตอไป
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ลุ ม น้ ำ ชี ในด า นหนึ่ ง ชาวบ า นตามชนบทส ว นใหญ ยั ง คงพึ่ ง พิ ง

ทรัพยากรธรรมชาติจากพื้นที่ปาไม ทั้งในดานการเปนแหลงอาหาร แหลงเชื้อเพลิง
พืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตว รวมทัง้ ยังเปนแหลงสรางรายไดใหกบั ชุมชนอยางสม่ำเสมอทุกฤดูกาล
แตอีกดานหนึ่งกำลังสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อพื้นที่ปาไม
พื้นที่สาธารณะประโยชนถูกบุกรุกจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
พัฒนาดานตางๆ สงผลทำใหความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยาง
นาใจหายและหลีกเลี่ยงไมได
จากปญหาดังกลาว โครงการฟน ฟูลมุ น้ำชี WWF ประเทศไทย เริม่ ดำเนินงาน
ในพื้ น ที่ อ ำเภอมั ญ จาคี รี จั ง หวั ด ขอนแก น ระหว า งป 2550-2553 โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟู
ความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ ส อดคล อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ไดเริม่ ตนการสำรวจและประเมินทรัพยากรธรรมชาติภายใตรปู แบบ “งานวิจยั ไทบาน”
มีผูคนที่หลากหลายจากทั้ง “ภายใน” และ “ภายนอก” มาชวยกันรวบรวมขอมูล
สำคัญ เพื่อเปนเครื่องมือใหทุกคนสามารถมองเห็นภาพสถานการณทรัพยากรจาก
อดีตถึงปจจุบันและรวมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรในอนาคต
¤

หนังสือ “ปาชุมชน...เรื่องของ “คน” กับ “ปา” : บทเรียนการฟนฟู
ภู มิ ทั ศ น ป า ไม แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนอย า งมี ส ว นร ว ม อำเภอมั ญ จาคี รี
จังหวัดขอนแกน” เปนสวนหนึ่งของความรูที่เกี่ยวของกับการดำรงชีวิตและความ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อการสราง
ความเขาใจระหวาง “คนกับคน” ในลุมน้ำชี
กระผมในนามโครงการฟน ฟูลมุ น้ำชี WWF ประเทศไทย ขอขอบพระคุณ
ทุกทานที่เกี่ยวของในการทำงานดานการจัดการปาชุมชน และหวังเปนอยางยิ่งวา
หนังสือทีถ่ อื อยูใ นมือทานเลมนี้ จะเปนสวนหนึง่ ของการสรางกระบวนการมีสว นรวม
จากของคนในทองถิ่น อันจะนำไปสูการปรับปรุงกลไกการทำงานดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลุมน้ำชีในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และ
ระดับลุมน้ำตอไป

รัฐพล พิทักษเทพสมบัติ
ผูจัดการโครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย
2553
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ในนามโครงการฟ น ฟู ลุ ม น้ ำ ชี WWF ประเทศไทย ต อ งขอขอบคุ ณ
พี่ น อ งชาวบ า นโนนคู น บ า นไส ไ ก บ า นห ว ยฮวก บ า นโพนเพ็ ก บ า นคำน อ ย
บานหนองขามพัฒนา และบานกุดขอนแกน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
ทุกคนที่ไดใหความรวมมือดวยดีมาตลอด
ขอขอบคุณสำหรับความชวยเหลือดานตางๆ จากนายเฉลิมชัย ชละธาร
นายอำเภอมัญจาคีรี นายปยิน ตลับนาค นายอำเภอชุมแพ สวนราชการอำเภอ
มัญจาคีรี สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 ขอนแกน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 2 คุณยรรยง ศรีเจริญ คุณบุษยดา ยังเฟองมนต คุณสมคิด สิงสง
คุณระวี ถาวร
ขอขอบคุณเปนอยางสูงสำหรับศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก (RECOFTC) ทีไ่ ดถา ยทอดความรู ฝกอบรม และเสริมสรางกระบวนการ
การจัดการปาชุมชนมาตั้งแตเริ่มตน
ขอขอบคุณหนวยวิจยั การฟน ฟูปา (FORRU) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ทีส่ นับสนุนขอมูล เทคนิคดานวิชาการ และคำแนะนำสำหรับการฟน ฟูปา
ในเขตรอนที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
ขอขอบคุณสถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาหวยกุม ที่ถายทอด
ความรู ประสบการณการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ และขอขอบคุณโครงการ
รักษปา สรางคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง ที่เปนแนวรวมและสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนยศึกษาธรรมชาติภูวัดใหเปนรูปเปนรางขึ้นมา
และตองขอขอบคุณ มูลนิธโิ คคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Coca-Cola
Foundation USA) และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (The Coca-Cola
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Foundation Thailand) ที่ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมการฟนฟูภูมิทัศนปาไมและ
คุณภาพชีวิตชุมชนอยางมีสวนรวมลุมน้ำชีตอนบน
หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือบทเรียนการฟนฟูภูมิทัศนปาไมและคุณภาพชีวิต
ชุมชนอยางมีสวนรวมลุมน้ำชีตอนบน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน จะชวย
เปนจุดเริม่ ตนในการวางแผนจัดการทรัพยากรลุม น้ำชีแบบมีสว นรวมจากระดับลาง
ขึ้นไป ใหเกิดความยั่งยืนในระดับนโยบายในอนาคตอันใกลตอไป
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โครงการฟนฟูลุมน้ำชี (Chi Watershed Restoration
Project) ภายใตฝายจัดการทรัพยากรน้ำจืด องคการกองทุน
สัตวปาโลก สำนักงานประเทศไทย (WWF ประเทศไทย) ไดรับ
การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก มู ล นิ ธิ โคคา-โคลา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (The Coca-Cola Foundation USA) และมูลนิธิ
โคคา-โคลา ประเทศไทย (The Coca-Cola Foundation Thailand)
มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2553
มีเปาหมายของโครงการ “เพื่อผสมผสานการพัฒนาความ
เปนอยูท อ งถิน่ ใหเหมาะสมกับการฟน ฟูระบบภูมนิ เิ วศลุม น้ำ และ
การรักษาไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในลุมน้ำชีเพื่อให
เกื้อหนุนตอวิถีชุมชนในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” มีภารกิจหลัก
ที่สำคัญอยางหนึ่ง คือ การจัดการปาชุมชน ภายใตหลักการ
มีสวนรวมของภาคีพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการ
ศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และคณะกรรมการ
ลุมน้ำชี มีเปาหมายทั้งหมด 7 ชุมชน ของตำบลคำแคน ตำบล
โพนเพ็ก และตำบลทาศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
พื้นที่รวม 2,029 ไร และกำลังดำเนินการเพิ่มเติมอีกในพื้นที่
ปาภูรวก ตำบลหนองแปน เนือ้ ที่ 1,200 ไร รวมพืน้ ทีฟ่ นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาทั้งหมด 8 ปาชุมชน มีเนื้อที่
รวมทั้งหมด 3,229 ไร
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ประการที่ 1 รักษาพื้นที่ปาธรรมชาติ เปนปาชุมชนจำนวน 7 แหง และพัฒนา
แผนการจัดการปาชุมชนทั้ง 7 พื้นที่ มีเนื้อที่ปาธรรมชาติรวมกันทั้งหมด 1,957 ไร
ซึ่งเปนปาที่ยังคงเหลือในภูมิทัศนลุมน้ำชีตอนบนในเขตอำเภอมัญจาคีรี อันเปน
แหลงที่ยังคงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ เปนแหลงอาหาร ปาใชสอย และ
แหลงเรียนรูของชุมชนทองถิ่น
ประการที่ 2 ไดพื้นที่ปาชุมชนกลับคืน อันเนื่องมาจากกระบวนการทางสังคม
ภายในชุมชน ซึ่งนำไปสูการเวนคืนที่ดินโดยรอบพื้นที่ปาชุมชนที่ถูกบุกรุก จำนวน
2 แหง คิดเปนพื้นที่รวมกัน 72 ไร ทำใหมีพื้นที่ปาชุมชนเพิ่มขึ้นเปน 2,029 ไร
ประการที่ 3 ฟนฟูปาธรรมชาติ ใหมีความอุดมสมบูรณและเปนแหลงอาหาร
ของชุมชนได โดยการปลูกตนไมเสริมในพืน้ ทีป่ า ธรรมชาติ พืน้ ทีส่ าธารณะ ตลอดจน
ปาหัวไรปลายนาหรือปาครอบครัว คิดเปนจำนวนกลาไม 163,681 ตน มีอัตรา
การรอดตายเพิ่มจากปที่ 1 จากรอยละ 30 เปนรอยละ 50 ในปที่ 2 และ รอยละ
60 ในปที่ 3 ของการฟนฟู นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จการจัดการไฟปา
โดยพบวา ไฟปาที่เกิดขึ้นในปาชุมชนลดลงมากกวา 70 % สงผลใหสภาพปาฟนตัว
และลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศไดจำนวนมาก
ประการที่ 4 ปาชุมชนเปนแหลงอาหาร และสรางรายไดใหกับชุมชน กิจกรรม
การอนุรักษและฟนฟูปาสงผลใหปริมาณของปาหลายชนิดเพิ่มขึ้น โดยของปาที่
ชาวบานใชประโยชนจากปาชุมชนมากที่สุดคือ พืชผักปาและผลไมปา จำนวน
49 ชนิด รองลงมาคือ เห็ดปา จำนวน 47 ชนิด สัตวและแมลงจำนวน 22 ชนิด
ทัง้ นี้ พืชผักปาและสัตวปา บางชนิดสามารถสรางรายไดเสริมแกชมุ ชนไดเปนอยางดี
บางหมูบานมีรายไดจากการเก็บหาของปามีมูลคาเฉลี่ยกวา 700,000 บาทตอป
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ประการที่ 5 ศักยภาพขององคกรชุมชน ในพื้นที่มีความเขมแข็ง โดยโครงการ
มี บ ทบาทช ว ยเสริ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรชุ ม ชนในการจั ด การดู แ ลรั ก ษาป า ให มี
ความรูค วามสามารถ มี ค วามเข ม แข็ ง มี ก ระบวนการทำงานอย า งเป น ระบบ
ผานกิจกรรม อาทิ การฝกอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองคความรู
ประการที่ 6 เกิ ด ความร ว มมื อ ในการจั ด การทรั พ ยากรในท อ งถิ่ น ระหว า ง
คณะกรรมการปาชุมชนกับองคการบริหารสวนตำบล ที่ทำการปกครองอำเภอ
มัญจาคีรี หนวยงานในกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื โครงการ
รักษปา สรางคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง วัดและสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ประการที่ 7 พัฒนาฐานขอมูลปาชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรปาชุมชน ฐานขอมูลแมไม ขอมูลพันธุไ มทม่ี ศี กั ยภาพเปนพันธุไ มโครงสราง
สำหรับการฟนฟูปาเต็งรัง ที่สามารถนำไปใชเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากร
ในระดับอำเภอไดในอนาคต และนำฐานขอมูลดังกลาวมาพัฒนาเปน “ศูนยศึกษา
ธรรมชาติภูวัด”
ประการที่ 8 เกิดการพัฒนา การแลกเปลีย่ นเรียนรู ตลอดจนสืบทอดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งเทคนิควิธีการในการฟนฟูปาอยางมีสวนรวมและการใช
ประโยชนจากปาอยางยั่งยืน
การดำเนินโครงการฯ ประสบความสำเร็จในมิติ 3 ดาน โดยดานทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดการหนุนเสริมกลไกการจัดการปาของชุมชนซึ่งแตเดิมใชกลไกทางวัฒนธรรม
ซึ่งไมเพียงพอตอการดูแลรักษาปา ทำใหสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายปา และ
มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นทั้งพืชและสัตว โดยมีโครงสรางการปกคลุม
เรือนยอดและจำนวนชั้นเรือนยอดเพิ่มขึ้น การทดแทนของลูกไม ตลอดจนไมหนุม
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เพิ่มขึ้น สภาพดินมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น ในขณะที่มิติทางดานสังคม ชุมชน
มี ส ว นร ว ม มี ค วามตระหนั ก และมี จิ ต สำนึ ก ในการดู แ ลรั ก ษาป า เพิ่ ม มากขึ้ น
คณะกรรมการมีความเขมแข็ง รวมทั้งมีการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
มากขึ้น อันเปนผลมาจากการจัดการปาชุมชนที่เปนรูปธรรม และมิติดานเศรษฐกิจ
พบวา ผลผลิตจากปาเพิ่มมากขึ้น สามารถเก็บหาไดงายขึ้น เปนแหลงอาหาร
ชวยลดรายจายและสรางรายไดใหกับชาวบานในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง
ปจจัยเงื่อนไขที่สงผลใหเกิดความสำเร็จของโครงการฯ คือ การมีสวนรวม
ของชุมชน บทบาทของผูนำที่เปนทางการและไมเปนทางการ ความเขมแข็งของ
กรรมการ ความตั้งใจจริงในการทำงาน กฎระเบียบ แบบแผนการจัดการปา
ที่ ชั ด เจนและยอมรั บ ร ว มกั น ส ง ผลให ช าวบ า นได ป ระโยชน จ ากการดู แ ลป า
อยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีปจจัยเงื่อนไขภายนอกคือ ความรวมมือ และการ
สนับสนุนดานงบประมาณ ความรู การฝกอบรม การศึกษาดูงาน และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ จนเกิดความรวมมือทั้งเปนทางการและ
ไมเปนทางการในการทำงานรวมกันในอนาคต
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การจั ด การป า ชุ ม ชน พบบทเรี ย นหลั ก ที่ ส ำคั ญ 6 ประการ ได แ ก
1) การทำงานฟนฟูภูมิทัศนปาไมตองเปนโครงการในระยะยาว มีกิจกรรมอยาง
ตอเนือ่ งและมีพน้ื ทีต่ น แบบพรอมสำหรับขยายผล 2) การฟน ฟูปา ไมแบบมีสว นรวม
ตองผสมผสานความรูทางวิชาการปาไมและองคความรูทองถิ่นผานกระบวนการ
สังคมในพื้นที่ 3) การสรางแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพและความรูสึกเปนเจาของเปน
ป จ จั ย สำคั ญ ที่ จ ะทำให ก ารฟ น ฟู ป า ให ค วบคู กั บ การพั ฒ นาความเป น อยู
ซึ่งจะนำไปสูการจัดการปาไมที่ยั่งยืนในอนาคตตอไป 4) ตองสรางกติกาชุมชนแบบ
มีสวนรวมในการอนุรักษ การฟนฟูและใชประโยชนจากปาชุมชน 5) การจัดการ
ไฟปาและการเลีย้ งสัตวทม่ี ปี ระสิทธิภาพสามารถเรงการฟน ฟูของลูกไมตามธรรมชาติ
ไดมาก และ 6) การอนุรักษตนไมใหญตามธรรมชาติ (แมไม) โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
พืน้ ทีส่ ว นบุคคลมีความสำคัญเปนอยางยิง่ เนือ่ งจากไมใหญเหลานีเ้ ปนแหลงพันธุกรรม
และสืบพันธุตามธรรมชาติ พรอมทั้งยังเปนแหลงเก็บเมล็ดไมที่สำคัญสำหรับการ
ฟนฟู
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เสริ ม สร า งศั ก ยภาพด า นการบริ ห ารจั ด การให แ ก ค ณะกรรมการ
ปาชุมชนอยางตอเนื่อง
ขยายบทเรียน สรางวิทยากรทองถิ่น และเครือขายเพิ่มเติม ทั้งใน
ระดับพื้นที่ ตำบล อำเภอและลุมน้ำชี
พั ฒ นาคนรุ น ใหม ด ว ยการหนุ น เสริ ม เยาวชน/นั ก เรี ย นให เข า มา
มีบทบาททำงานดานการจัดการทรัพยากรในแตละชุมชน
เสริ ม สร า งความร ว มมื อ ในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท อ งถิ่ น อย า งมี ส ว นร ว ม โดยผ า นกลไกต า งๆ
ที่เกี่ยวของทั้งในระดับพื้นที่และในระดับนโยบาย
พั ฒ นานโยบายส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ แ หล ง พั น ธุ ก รรมพื ช (แม ไ ม )
ในพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมระบบวนเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งในพื้นที่
ปาไมและพื้นที่หัวไรปลายนา เพื่อลดการพึ่งพิงทรัพยากรจากปาชุมชน
เสริมสรางศักยภาพของปาในดานการเพิ่มผลผลิตจากปาโดยใชระบบ
วนเกษตร
ยกระดับขีดความสามารถและความพรอมของชุมชนในการปรับตัวตอ
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นระดับสากล
เชน การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทำลายปาและความ
เสื่อมโทรมของปา (REDD) หรือการซื้อขายคารบอนเครดิต
การเชื่อมตอ เชื่อมโยงปาในภูมิทัศน รวมทั้งพื้นที่ปาริมน้ำสาขาตางๆ
จนไปถึงลำน้ำชี ตลอดจนสรางหยอมพื้นที่สีเขียว โดยการสงเสริม
วนเกษตรใหกระจายในพื้นที่ เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงแกระบบ
นิเวศลุมน้ำชี
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ลุ ม น้ ำ ชี เ ป น ลุ ม น้ ำ หลั ก ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย
และยังเปนลุมน้ำยอยที่สำคัญของลุมน้ำโขง ที่หลอเลี้ยงชีวิตผูคนเปนจำนวนมาก
จากขอมูลดานสภาพเศรษฐกิจและสังคมพบชาวบานในเขตลุมน้ำชีมีรายไดเฉลี่ย
ตอปในระดับทีไ่ มสงู มากและตองดำรงชีพดวยการพึง่ พาทรัพยากรโดยตรง ทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมและแหลงน้ำธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงอยาง
ตอเนือ่ ง ดวยการขาดกลไกการจัดการอยางเปนระบบ การฟน ฟูระบบนิเวศทองถิน่
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชน ภายใต โ ครงการฟ น ฟู ลุ ม น้ ำ ชี WWF ประเทศไทย
ไดคัดเลือกพื้นที่ ตำบลคำแคน ตำบลหนองแปน ตำบลโพนเพ็กและตำบลทาศาลา
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อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ซึ่งอยูในพื้นที่ลุมน้ำชี สวนที่ 3 โดยมีเปาหมาย
ของโครงการ “เพื่อผสมผสานการพัฒนาความเปนอยูทองถิ่นใหเหมาะสมกับ
การฟนฟูระบบภูมินิเวศลุมน้ำ และการรักษาไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
ในลุม น้ำชีเพือ่ ใหเกือ้ หนุนตอวิถชี มุ ชนในการดำรงชีวติ ทีย่ ง่ั ยืน” ภายใตวตั ถุประสงค
5 ประการ คือ
»ÃÐ¡ÒÃáÃ¡ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
และจั ด การทรั พ ยากรโดยภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ควบคู กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่เหมาะสมและยั่งยืน
»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÍ§ สงเสริมการจัดการพื้นที่ปาธรรมชาติ พื้นที่ชุมน้ำ พื้นที่
สวนบุคคลและพื้นที่สาธารณะของชุมชนในเขตเกษตรกรรม โดยการมีสวนรวม
จากชุมชนและผูม สี ว นไดสว นเสียไดรบั การฟน ฟู มีพนื้ ทีป่ ลูกปาและมีปริมาณตนไม
เพิม่ ขึน้ โดยการจัดการอยางยั่งยืนในระดับทองถิ่น
»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÒÁ สรางและสาธิตการใชประโยชนที่ดินและการฟนฟูพื้นที่
เกษตรกรรมที่มีการจัดการแหลงน้ำ และเทคโนโลยี อันจะนำไปสูแนวทางและ
มาตรการทองถิน่ ในการจัดการระบบการเกษตร และฟน ฟูแหลงน้ำใหมปี ระสิทธิภาพ
และยั่งยืน
»ÃÐ¡ÒÃ·Õè ÊÕè เพื่ อ สนั บ สนุ น คณะทำงานลุ ม น้ ำ ชี ในการวางแผนและ
อำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
และติดตามตรวจสอบคุณภาพของน้ำในลุมน้ำชีโดยกลไกทองถิ่นรวมกับชุมชน
»ÃÐ¡ÒÃÊØ´·ŒÒÂ สงเสริมใหเกิดการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติเชิงนโยบาย
ในหนวยงานภาครัฐ เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งในระดับชุมชน
ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค
โดยมีประเด็นการทำงานหลัก 3 ประเด็น คือ ดานเกษตรยั่งยืน ดานการ
จัดการพื้นที่ชุมน้ำ และดานการจัดการปาชุมชน ภายใตหลักการการมีสวนรวม
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ของภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่สำคัญคือชุมชนในพื้นที่
โครงการฟ น ฟู ลุ ม น้ ำ ชี WWF ประเทศไทย ได มี ก ารดำเนิ น การพั ฒ นา
และจั ด การป า ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ลุ ม น้ ำ ชี ต อนบนบริ เวณอำเภอมั ญ จาคี รี ทั้ ง หมด
7 หมูบาน ใน 3 ตำบลคือ ตำบลคำแคน 3 หมูบาน ตำบลโพนเพ็ก 2 หมูบาน
และตำบลทาศาลา 2 หมูบาน เนื้อที่รวม 2,029 ไร และกำลังดำเนินการเพิ่มเติม
อีกใน 15 หมูบาน ในตำบลหนองแปน ซึ่งมีปาชุมชนผืนเดียวกันทั้งตำบลคือ
ปาภูรวกเนื้อที่ 1,200 ไร โดยมีเปาหมายของการดำเนินการเพื่ออนุรักษผืนปาที่
หลงเหลืออยู รวมทั้งการฟนฟูความสมบูรณหรือความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ปาทั้งหมด 8 ปาชุมชน มีเนื้อที่รวม 3,229 ไร
¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙã‹ ËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒÃ¿„¹œ ¿ÙÃÐººÀÙÁ¹Ô àÔ ÇÈÅØÁ‹ ¹éÓ
áÅÐÃÑ¡ÉÒäÇŒ«§èÖ ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ã¹ÅØÁ‹ ¹éÓà¾×Íè à¡×Íé Ë¹Ø¹
μ‹ÍÇÔ¶ÕªØÁª¹·ÕèÂÑè§Â×¹
¿„œ¹¿ÙáÅÐ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹
ã¹¾×é¹·ÕèÅ‹ØÁ¹éÓªÕμÍ¹º¹

¾Ñ²¹ÒÃÙ»áººáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ
ÃÐººÇ¹à¡ÉμÃ à¡ÉμÃÂÑ§è Â×¹

¨Ñ´¡ÒÃ¾×é¹·ÕèªØ‹Á¹éÓáÅÐáËÅ‹§¹éÓ
¸ÃÃÁªÒμÔã¹¾×é¹·ÕèÅØ‹Á¹éÓªÕμÍ¹º¹

กรอบแนวคิด (Concept) การฟนฟูภูมิทัศนปาไมควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Forest
Landscape Restoration and Livelihood Development: FLR&L)
หลักการ (Principles) 1) การมีสวนรวมของชุมชน 2) ผสมผสานวิชาการกับองคความรู
ทองถิ่น 3) ประสานและเชื่อมโยงความรวมมือภาคีตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ำ
ยุทธศาสตรหลัก (Strategies) การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปา หยอมปา ที่เหลืออยูในภูมิทัศน
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการสงเสริมวนเกษตรในไรนา โดยใชการเชื่อมโยงสายน้ำยอยตางๆ กับ
พื้นที่ชุมน้ำหรือ landscape approach
¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ ËÅÑ¡¡ÒÃ áÅÐÂØ·¸ÈÒÊμÃËÅÑ¡¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÅØ‹Á¹éÓªÕ WWF »ÃÐà·Èä·Â
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ËÅÑ¡¡ÒÃ¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÀÙÁÔ·ÑÈ¹»†ÒäÁŒÍÂ‹Ò§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
สังคมไทยเรามีความเขาใจเกี่ยวกับการปลูกปาที่แตกตางกัน มีคำหลายคำ
ที่เกี่ยวของ ไดแก สวนปา (plantation) คือ กลุมตนไมที่ปลูกขึ้นซึ่งอาจเปนตนไม
ดั้งเดิมหรือไมตางถิ่น เชน สัก ยูคาลิปตัส กระถินเทพา ฯลฯ หรืออาจใชวิธีหวาน
เมล็ดไมแทนการปลูก การฟนฟูถิ่นธรรมชาติ (rehabilitation) เปนการฟนฟูพืช
และสัตวในระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมที่เคยมีอยู ณ ที่นั้น ซึ่งอาจไมครบทุกชนิด
ที่มีอยูเดิม บางครั้งอาจปลูกพืชตางถิ่นดวยเพื่อบทบาททางเศรษฐกิจหรือบทบาท
ทางนิเวศวิทยา (สมศักดิ์, 2543) และคำสุดทายที่เกี่ยวของกับประเด็นการฟนฟู
ภูมิทัศนมากที่สุดคือ การฟนฟูปา (forest restoration) หนวยวิจัยการฟนฟูปา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใหความหมายวา การฟนฟูปาเปนการ
สร า งพื้ น ที่ ป า ที่ ถู ก ทำลายให มี ส ภาพใกล เ คี ย งกั บ พื้ น ที่ ป า ที่ เ คยมี อ ยู เ ดิ ม ให
มากทีส่ ดุ ดังนัน้ การฟน ฟูปา จึงเปนการสรางความอุดมสมบูรณและความหลากหลาย
ของปาดั้งเดิมที่เปนอยูในปจจุบัน กระบวนการทางนิเวศ และหนาที่ของปาที่ไดรับ
การฟนฟูจะมีความใกลเคียงกับปาดั้งเดิมนั่นเอง
กลุม พันธมิตรระดับโลกวาดวยการฟน ฟูภมู ทิ ศั นปา ไม (Global partnership
on FLR) ไดใหความหมายวา “การฟนฟูภูมิทัศนปาไมเปนการเปดโอกาสให
ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ที่มีพื้นที่ปาไม หรือเคยมีปาไมปกคลุมมารวมศึกษา
จำแนก เจรจา วางแผนการจัดการการใชประโยชนพื้นที่ และปฏิบัติการรวมกัน
เพื่อสรางความสมดุลและประโยชนทั้งทางดานระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ”
กลาวคือ เปนแนวคิดการจัดการพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีจดุ ประสงคเพือ่ ฟน ฟูคณ
ุ คาทางนิเวศวิทยา
ของปาที่ถูกทำลาย หรือปาเสื่อมโทรม พรอมๆ กับการหนุนเสริมวิถีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น โดยอาศัยความรวมมือจากผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ปจจุบัน
แนวคิดนี้ไดเกิดการยอมรับและใหความสำคัญในระดับสากล ซึ่งมีหลายหนวยงาน
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ที่ทำงานสนับสนุนประเด็นนี้ เชน สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) และ
องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล (WWF) ไดใหความสำคัญตอการฟนฟูภูมิทัศน
ปาไมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปดวยกัน

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãã¹ÀÙÁÔ·ÑÈ¹
ปจจุบันผืนปาในประเทศไทยถูกแบงแยกออกจากกัน ผืนปาขนาดใหญ
เกือบทั้งหมดไดรับการประกาศเปนพื้นที่อนุรักษ เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษา
พันธุส ตั วปา วนอุทยาน ฯลฯ สวนปาผืนเล็กๆ บางแหงเชือ่ มโยงกับปาใหญ บางแหง
ไมเชื่อมตอ การจัดการทรัพยากรปาไมที่ถูกแบงแยกในภูมิทัศนนั้น มีหลักการ
สำคัญคือ การอนุรักษและการเชื่อมโยงเขาดวยกัน (Protect and Connect)
(สมศักดิ,์ 2550) การอนุรกั ษและเชือ่ มโยงพืน้ ทีป่ า ในภูมทิ ศั น จะเปนการเปดโอกาส
ใหสิ่งมีชีวิตตางๆ ไดเคลื่อนยายและกระจายพันธุไปได โดยอาศัยทางเชื่อมตอ
ระหวางผืนปาตางๆ ทั้งผืนเล็ก ผืนใหญ หยอมปาธรรมชาติ ปาหัวไรปลายนา
ป า ชุ ม ชน เชื่ อ มต อ ป า ริ ม น้ ำ จากต น น้ ำ ถึ ง ปลายน้ ำ ทำให เ กิ ด การเชื่ อ มต อ ของ
ถิ่ น ที่ อ ยู อ าศั ย ของพื ช และสั ต ว ซึ่ ง นำไปสู ก ารจั ด การเชื่ อ มโยงกลุ ม ประชากร
หลายๆ กลุม ปจจุบันพบวามีหลายชุมชนใชหลักการนี้ เชน การจัดทำวังปลาหรือ
เขตอนุรักษพันธุสัตวน้ำกระจายตลอดสายน้ำเพื่อใหปลา สัตวน้ำตางๆ มีแหลง
อาศัยแพรพันธุ และเชื่อมโยงกัน ฯลฯ ดวยเหตุนี้ชุมชนทองถิ่นจึงมีบทบาทสำคัญ
ตอการจัดการพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งผืนปาสวนใหญถูกแบงแยก
กระจัดกระจาย ซึ่งจำเปนอยางยิ่งที่จะมีการอนุรักษปาชุมชน ปาหัวไรปลายนา
ปาริมทางไว ซึ่งนอกเหนือจากการอำนวยประโยชนในดานการเปนแหลงพึ่งพิง
แหลงอาหาร แหลงใชสอยของคนในชุมชนแลว ยังสามารถทำหนาที่เปนพื้นที่
เคลื่ อ นย า ยและเชื่ อ มต อ สั ต ว ต า งๆ อั น เป น กลไกเสริ ม สร า งความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ไดอีกทางหนึ่งดวย
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ลุมน้ำชี ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ลุมน้ำ
รวมทั้งสิ้น 49,477 ตร.กม. หรือ 30,923,125 ไร ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด
ไดแก ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี
นครราชสีมา เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และศรีสะเกษ สภาพภูมิประเทศของ
ลุมน้ำชีประกอบไปดวย เทือกเขาสูง ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือคือเทือกเขา
ภูพาน สวนทิศตะวันตกคือเทือกเขาดงพญาเย็น พื้นที่ตอนกลางของลุมน้ำชีเปน
ที่ราบถึงลูกคลื่นลอน และมีเนินเล็กนอย ทางตอนใตของลุมน้ำ แมน้ำสายหลักคือ
แมน้ำชี มีตนกำเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด
ชัยภูมิ ไหลผานอำเภอตางๆ ในจังหวัดชัยภูมิ เขาสูจังหวัดขอนแกน ผานอำเภอ
มัญจาคีรี และอำเภอชนบท ผานอำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เขาสูจ งั หวัด
รอยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ แลวไหลไปบรรจบกับแมน้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานี
มีระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 760 กิโลเมตร ลุมน้ำชี มีลำน้ำสาขาสายสำคัญ ไดแก
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น้ำพรม มีตน กำเนิดมาจากเทือกเขา
ดงพญาเย็นซึ่งเปนสันปนน้ำของลุมน้ำชี
และลุมน้ำปาสัก ไหลผานจังหวัดชัยภูมิ
มาบรรจบกับน้ำเชิญแลวไหลมาลงเขื่อน
อุบลรัตน
น้ำเชิญ มีตน กำเนิดมาจากเทือกเขา
ดงพญาเย็นซึ่งเปนสันปนน้ำของลุมน้ำชี
และลุมน้ำปาสัก ไหลผานจังหวัดชัยภูมิ
เขาสูจ งั หวัดขอนแกนแลวไหลมาลงเขือ่ น
อุบลรัตน
น้ำพอง มีตน กำเนิดมาจากภูกระดึง
ไหลผานอำเภอภูกระดึงและอำเภอตางๆ

ในจั ง หวั ด เลย เข า สู จั ง หวั ด ขอนแก น
ก อ นบรรจบกั บ แม น้ ำ ชี ที่ อ ำเภอเมื อ ง
จังหวัดขอนแกน
ลำปาว มีตน กำเนิดมาจากหนองหาร
ในอำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ไหลผาน
จังหวัดกาฬสินธุ มาบรรจบกับแมน้ำชี
ที่อำเภอรองคำ จังหวัดกาฬสินธุ
น้ำยัง มีตน กำเนิดมาจากเทือกเขา
ภูพานซึ่งเปนสันปนน้ำของลุมน้ำชีกับ
ลุมน้ำสงคราม ไหลผานจังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดรอยเอ็ด มาบรรจบกับแมน้ำชี
กอนถึงอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

á¼¹·Õè áÊ´§¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§ÃÐºº¹ÔàÇÈÅØ‹Á¹éÓªÕ ºÃÔàÇ³ÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕáÅÐ¾×é¹·Õèã¡ÅŒà¤ÕÂ§
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»†ÒäÁŒã¹ÅØ‹Á¹éÓªÕ
พื้นที่ลุมน้ำชีในภาพรวม พบวามีพื้นที่ปา 9,645,368.86 ไร หรือคิดเปน
รอยละ 31.2 ของพื้นที่ลุมน้ำทั้งหมด พื้นที่ปาไมสวนใหญพบบริเวณพื้นที่ลุมน้ำชี
ตอนบน คิดเปนรอยละ 14.27 ของพื้นที่ปาไมในลุมน้ำชีทั้งหมด จำแนกเปนพื้นที่
ป า ธรรมชาติ 8,490,798.78 ไร คิ ด เป น ร อ ยละ 27.4 พื้ น ที่ ป า เสื่ อ มโทรม
1,143,135.16 ไร คิดเปนรอยละ 3.7 และสวนปาผสมหรือปาปลูก 11,434.92 ไร
คิ ด เป น ร อ ยละ 0.04 ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด โดยเป น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม แหล ง น้ ำ
ที่อยูอาศัย และพื้นที่อื่นๆ ประมาณรอยละ 68.8 (กรมทรัพยากรน้ำ, 2549) พื้นที่
ป า ธรรมชาติ ใ นลุ ม น้ ำ ชี จ ำแนกออกเป น 3 ประเภท คื อ เขตพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ
(C) เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ (E) และเขตพื้นที่เหมาะสมกับการเกษตร (A)

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»†ÒäÁŒã¹¾×é¹·ÕèÅØ‹Á¹éÓªÕÊ‹Ç¹·Õè 3
พื้นที่ลุมน้ำสาขาลำน้ำชีสวนที่ 3 ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัด
ขอนแกน คือ อำเภอมัญจาคีรี บานฝาง แวงใหญ พระยืน บานแฮด โนนศิลา
ชนบท และบานไผ มีพื้นที่ 2,027,500 ไร คิดเปนรอยละ 6.56 ของพื้นที่ลุมน้ำชี
มีพื้นที่ปาไม 125,330.24 ไร คิดเปนรอยละ 6.18 ของพื้นที่ แบงเปนปาธรรมชาติ
98,310.53 ไร และปาเสื่อมโทรม 27,019.71 ไร
สถานการณปาไมในลำน้ำชีสวนที่ 3 เมื่อพิจารณาจากพื้นที่ปาไมในพื้นที่
เขตปาอนุรกั ษในลุม น้ำ พบวามีการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า ไมลดลงนอยมาก (รอยละ 1)
ในชวงทุกๆ 10 ป หรือแทบไมมีนัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเลย แสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพการจัดการพืน้ ทีป่ า อนุรกั ษ แตในขณะเดียวกันพบวา พืน้ ทีป่ า ธรรมชาติ
ที่อยูนอกเขตอนุรักษมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน โดยเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่
เกษตรหรือเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น
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พื้นที่ปาไมในเขตอำเภอมัญจาคีรีมีลักษณะกระจายครอบคลุมทั่วไปในพื้นที่
สวนใหญพบบริเวณภูเขาสูงดานทิศตะวันตกซึ่งเปนเขตอุทยานแหงชาติน้ำพอง
ทั้งนี้พื้นที่ปาสวนใหญถูกแบงแยกกระจัดกระจายเปนหยอมปาผืนเล็กผืนนอยและ
มี พื้ น ที่ เ กษตรกรรมคั่ น กลาง สามารถจำแนกระบบนิ เวศทรั พ ยากรธรรมชาติ
ออกเปน 2 ประเภทคือ
1. ÃÐºº¹ÔàÇÈ·Ò§º¡ ปกคลุมดวยพืน้ ทีป่ า ไมทงั้ หมด 94,200 ไร คิดเปน
รอยละ 20.4 ของพื้นที่อำเภอ (โครงการฟนฟูลุมน้ำชี, 2548) พื้นที่สวนใหญ
อยูใ นเขตพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแหงชาตินำ้ พอง-ภูเม็ง ปาสงวนแหงชาติปา โคกหลวง ปาสงวน
แหงชาติปา โคกหลวงแปลงสาม และปาสงวนแหงชาติปา ภูระงำ และกระจัดกระจาย
เปนหยอมปาใหญนอยทั่วไปในพื้นที่ ลักษณะสังคมปาไมในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี
สามารถแบงออกดังตอไปนี้
ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) พบอยูในเขตอุทยานแหงชาติ
น้ำพอง-ภูเม็ง มีพื้นที่ประมาณ 10,639 ไร หรือคิดเปนรอยละ 11.29 ของพื้นที่ปา
ทั้งหมด ยังคงมีความอุดมสมบูรณและเปนตนน้ำลำธารที่สำคัญของพื้นที่ สภาพปา
คอนขางรกทึบมีความชุมชื้นและเขียวชอุมตลอดป มีเรือนยอดไมปกคลุมตอเนื่อง
กัน ชนิดพันธุไมที่สำคัญ ไดแก ไมวงศยาง เชน ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง ฯลฯ
กระบก มะหาด มะมวงปา มะคาโมง ฯลฯ สวนไมพื้นลาง พบจำพวก ปาลม หวาย
ขิง ขา หนามขี้แรด และเถาวัลยตางๆ อีกมากมาย
ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) หรือปาผสมผลัดใบ
มีพื้นที่ทั้งหมด 40,551 ไร หรือรอยละ 43 ของพื้นที่ปาทั้งหมด พบในเขตพื้นที่
อุทยานแหงชาติน้ำพอง-ภูเม็ง มีลักษณะเปนปาโปรง ประกอบดวย ไมขนาดใหญ
และขนาดกลางหลายชนิด พื้นปาไมรกทึบ และมีไผชนิดตางๆ ขึ้นกระจัดกระจาย
ทัว่ ไป ในฤดูแลงตนไมสว นมากผลัดใบ และมักจะมีไฟปาเกิดขึน้ ทุกป เมือ่ เขาฤดูฝน

16

â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÅ‹ØÁ¹é¹Óª
â¤Ã§¡ÒÃ¿¹¿Ù
ÓªÕ WWF »ÃÐà·Èä·Â

ตนไมจะผลิใบและกลับเขียวชอุมเหมือนเดิม พันธุไมสำคัญ ไดแก ประดูแดง
มะคาโมง ตะแบก เสลา สาน มะเกลือ ฯลฯ พืชพื้นลางจำพวก หญา และไมไผ
ชนิดตางๆ

ÊÀÒ¾»†ÒÊ‹Ç¹ãËÞ‹ã¹¾×é¹·ÕèÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕáÅÐã¡ÅŒà¤ÕÂ§à»š¹»†Òàμç§ÃÑ§ ËÃ×Í »†Ò¨Ô¡ »†ÒÎÑ§

ป า เต็ ง รั ง (Deciduous Dipterocarp Forest) มีพื้นที่ทั้งหมด
41,811 ไร หรือรอยละ 44.4 เปนสังคมปาไมทพ่ี บมากทีส่ ดุ ในพืน้ ที่ พบกระจัดกระจาย
ทั่วไป ปาชนิดนี้มีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามทองถิ่น เชน ปาแดง ปาแพะ ปาโคก
ลักษณะทั่วไปเปนปาโปรง มีตนไมขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ขึ้นปะปน
กันอยูไมคอยแนนทึบ ตามพื้นที่ปามักมีหญาชนิดตางๆ ขึ้นอยูโดยเฉพาะหญาเพ็ก
และไผปะปน พืน้ ทีแ่ หงแลง ดินรวนปนทราย หินกรวดหรือดินลูกรัง ตนไมจะผลัดใบ
ในชวงฤดูแลง และมักเกิดไฟปาทุกป พันธุไมที่สำคัญ ไดแก เต็ง รัง ยางเหียง
ยางพลวง ยางกราด พะยอม ติ้ว ยอปา มะคาแต มะขามปอม มะมวงหัวแมงวัน
กระโดน ฯลฯ
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จากขอมูลงานวิจัยไทบานลุมน้ำชี อำเภอมัญจาคีรี พบวา ทรัพยากรปาไม
ในพื้นที่เปาหมาย 20 หมูบาน 4 ตำบล อันเปนแหลงพึ่งพิงของคนทั้งในชุมชน
และพื้นที่ใกลเคียง ทั้งชนิดพันธุไม พืชผักปา เห็ด สมุนไพร และสัตวปา ไมต่ำกวา
380 ชนิด โดยแบงเปนไมยืนตน 82 ชนิด ไมเลื้อย 24 ชนิด พืชลมลุก/ไมพุม/
พืชผักปา 50 ชนิด เห็ด 47 ชนิด สมุนไพร 27 ชนิด กลวยไม 4 ชนิด นก 52 ชนิด
สั ต ว เ ลื้ อ ยคลาน 17 ชนิ ด สั ต ว ค รึ่ ง บกครึ่ ง น้ ำ 13 ชนิ ด สั ต ว เ ลี้ ย งลู ก ด ว ยนม
14 ชนิด และแมลง 50 ชนิด
สวนผลการวางแปลงประเมินทรัพยากรปาชุมชนโดยการมีสวนรวมกับ
ชุมชนในพื้นที่ปา 7 แหง พบวา ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเปนปาเต็งรังที่มีความ
อุดมสมบูรณ และบางสวนกำลังฟนตัว มีอัตราการปกคลุมเรือนยอดเฉลี่ยรอยละ
44 มีจำนวนชั้นเรือนยอดตั้งแต 1-3 ชั้น คือ เรือนยอดชั้นบน เรือนยอดชั้นกลาง
และเรือนยอดชั้นลาง สวนใหญมักพบจำนวน 2 ชั้นเรือนยอด เนื่องจากตนไมใหญ
ซึ่งเปนเรือนยอดชั้นบนถูกตัดออกไปจากพื้นที่จนเกือบหมดตั้งแตในอดีต อัตราการ
ปกคลุมผิวดินเฉลี่ยรอยละ 64 พืชคลุมดินสวนใหญ ไดแก หญาเพ็ก โจด ฯลฯ
พบชนิดไมยืนตน (tree) อยางนอย 75 ชนิด ชนิดที่มีความโดดเดน และพบมาก
ไดแก แดง รัง เต็ง มะคาแต ประดู มะกอกเกลื้อน ฯลฯ มีความหนาแนนของ
ตนไมเฉลีย่ 263 ตน/ไร มีอตั ราการทดแทนลูกไมเฉลีย่ 2,131 ตน/ไร โดยชนิดพันธุ
ที่ทดแทนมากคือ มะคาแต กอกกัน แดง รัง เสี้ยว เปนตน นอกจากนี้พบพรรณพืช
อื่นๆ อยางนอย 128 ชนิด ชนิดที่พบมากในพื้นที่คือ หญาเพ็ก กระเจียว อีรอก
และตูบหมูบ สวนสัตวปา และแมลงพบอยางนอย 70 ชนิด โดยชนิดทีพ่ บมาก คือ
หนูนา แย อึ่งอาง ตะกวด กิ้งกา แมลงทับ นกตะขาบทุง นกเขาใหญ ฯลฯ โดยมี
พื้นที่ปาไมที่สำคัญในพื้นที่ ไดแก
ภูเม็ง เปนพื้นที่สวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติน้ำพอง มีเนื้อที่ประมาณ
197 ตารางกิโลเมตร หรือ 123,125 ไร ครอบคลุมพื้นที่อำเภออุบลรัตน บานฝาง
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หนองเรือ มัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน และอำเภอบานแทน แกงครอ
จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพเปนปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และทุงหญา
ปาภูเม็งยังคงมีความอุดมสมบูรณและเปนพื้นที่ตนน้ำที่สำคัญ มีความหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติ พืชพันธุ และสัตวปาหลายชนิด เปนแหลงเก็บหาของปา
ของชาวบาน รวมถึงเปนสถานที่ทองเที่ยวของประชาชนทั่วไปอีกดวย
ภูวัด ตั้งอยูในเขตบานคำนอย หมูที่ 4 ตำบลคำแคน มีพื้นที่ 650 ไร
ลั ก ษณะทั่ ว ไปเป น ป า เต็ ง รั ง ที่ ยั ง คงความอุ ด มสมบู ร ณ มี ค วามสำคั ญ ต อ ชุ ม ชน
ในดานเปนแหลงพึง่ พิงทรัพยากรจากปาชุมชน การเก็บหาของปา และการเลีย้ งสัตว
ของปาทีช่ มุ ชนเก็บหาไดสว นใหญจำพวกเห็ดปานานาชนิด เชน เห็ดระโงก เห็ดตะไคร
เห็ดปลวก เห็ดผึ้ง ฯลฯ ตลอดจนผักหวานปา ผักสาบ อีรอก ดอกกระเจียว แย
ไขมดแดง อึ่งอาง เปนตน ของปาที่เก็บหาไดสวนใหญจะเก็บหาเพื่อใชเปนอาหาร
ในครัวเรือน สวนที่เหลือจะนำไปวางขายริมถนนในหมูบานใหกับคนในชุมชนหรือ
คนที่ผานไปมา
ภูรวก ตั้งอยูในพื้นที่ตำบลหนองแปน มีพื้นที่ประมาณ 1,800 ไร จัดเปน
พื้นที่สาธารณประโยชนแบบใชรวมกันทั้งตำบลใน 16 หมูบาน ตลอดจนอำเภอ
ใกล เ คี ย ง ลั ก ษณะทั่ ว ไปเป น ป า เต็ ง รั ง สลั บ กั บ ป า เบญจพรรณ มี ไ ผ ร วกขึ้ น
กระจัดกระจายทั่วไปทั้งผืนปาจนเปนที่มาของชื่อเรียก มีความสำคัญตอชุมชน
ในดานการเปนแหลงเก็บหาของปา ไมใชสอย และพื้นที่เลี้ยงสัตว โดยเฉพาะ
พืชผักปาและสัตวปา หลายชนิด เชน ไผรวก อีรอก ดอกกระเจียว แย แมลงทับ ฯลฯ
ในชวงเดือนกันยายนของทุกป ชุมชนรอบปารวมกับ อบต.หนองแปน ดำเนิน
กิจกรรมปดปาเพื่อใหปาภูรวกฟนตัว
ปาโคกหลวง ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาโคกหลวง มีพื้นที่ครอบคลุม
4 ตำบล ไดแก ตำบลทาศาลา ตำบลโพนเพ็ก ตำบลหนองแปน และตำบลสวนหมอน
ในอดี ต มี พื้ น ที่ ก ว า แสนไร ป จ จุ บั น เหลื อ อยู เ พี ย งไม กี่ ห มื่ น ไร พื้ น ที่ ต อนกลาง
เป น พื้ น ที่ สั ม ปทานของสวนป า มั ญ จาคี รี ลั ก ษณะทั่ ว ไปเป น ป า เต็ ง รั ง สลั บ กั บ
ปาเบญจพรรณซึ่งสวนใหญมีความเสื่อมโทรมเนื่องจากปญหาการตัดไม การบุกรุก
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พื้ น ที่ ตลอดจนป ญ หาไฟป า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ป จั ด เป น พื้ น ที่ ป า สาธารณประโยชน
ที่ใชรวมกันทั้งอำเภอ ตลอดจนชาวบานจากอำเภออื่นๆ ใกลเคียง ในการเก็บหา
ของป า เช น หน อ โจด เห็ ด อี ร อก ผั ก หวาน กระเจี ย ว แย อึ่ ง อ า ง ฯลฯ
และการเลี้ยงสัตว

àËç´ ¤×Í¼Å¼ÅÔμáÅÐÃÒÂä´Œ·ÕèÊÓ¤ÑÞ¢Í§ªÒÇÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕáÅÐã¡ÅŒà¤ÕÂ§

ปาโคกหลุบกุง มีพื้นที่ประมาณ 480 ไร ตั้งอยูในเขตการปกครองหมูที่ 1
และ 14 ตำบลโพนเพ็ก ติดตอกับบานหนองตอ ตำบลนาขา ลักษณะทั่วไปเปน
ปาเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงเก็บหาของปาที่สำคัญของชุมชน พันธุไม
ที่สำคัญ ไดแก เต็ง รัง ยางพลวง กระบก มะมวงปา มะขามปอม มะกอกเกลื้อน
ประดู เหมือดแอ มะคาแต ฯลฯ พื้นที่บางสวนเปนปาที่กำลังเริ่มฟนตัว สัตวปา
ที่ยังคงพบเห็นไดแก ตะกวด อีเห็น แย กระแต นก หนู งู กระรอก กิ้งกา เปนตน
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ภูลอมขาว มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 104 ไร ตัง้ อยูใ นเขตการปกครองบานโนนคูณ
ตำบลทาศาลา ลักษณะทั่วไปเปนปาเต็งรังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ เปนที่ตั้งของ
สำนักสงฆซึ่งชวยดูแลรักษาปาบริเวณนี้ พันธุไมที่พบสวนใหญ ไดแก เต็ง รัง
แดง ประดงเลือด ยางพลวง มะขามปอม ตะขบปา กระบก ฯลฯ สัตวปา ทีพ่ บไดแก
พังพอน อีเห็น แย กิง้ กา นกชนิดตางๆ เปนตน นอกจากนีย้ งั เปนแหลงเก็บหาของปา
ทีส่ ำคัญของชุมชน ชนิดทีเ่ ดนๆ ไดแก กระเจียว อีรอก ไขมดแดง เห็ด ผักสาบ เปนตน
โคกปาชา มีพื้นที่ประมาณ 150 ไร ตั้งอยูในเขตการปกครองบานหวยฮวก
ตำบลโพนเพ็ก แตเดิมเปนปาชาสำหรับเผาศพคนตายในหมูบาน ลักษณะทั่วไป
เปนปาเต็งรังที่เริ่มฟนตัว พันธุไมเดน ไดแก มะคาแต ประดู มะกอกเกลื้อน
แดง เต็ง รัง ฯลฯ เปนแหลงเก็บหาของปาที่สำคัญของบานหวยฮวก ของปาที่
สำคัญไดแก เห็ดชนิดตางๆ อีรอก ดอกกระเจียว ผักหวานปา ไขมดแดง แมลงทับ
อึ่งอาง เปนตน
โคกปาชากุดขอนแกน มีพื้นที่ประมาณ 125 ไร ตั้งอยูในเขตการปกครอง
บานกุดขอนแกน ตำบลคำแคน ลักษณะทั่วไปเปนปาเต็งรังที่อุดมสมบูรณ พื้นที่ปา
บางสวนกำลังฟนตัวมีตนไมขนาดใหญปรากฏหลงเหลืออยูบาง พันธุไมที่พบไดแก
แดง มะคาแต มะกอกเกลือ้ น ประดู กระบก ฯลฯ พืน้ ลางของปามีไมพมุ พืชคลุมดิน
สมุ น ไพร และเห็ ด หลายชนิ ด สั ต ว ป า ที่ ยั ง คงพบเห็ น ส ว นใหญ เ ป น สั ต ว
ขนาดเล็ก ไดแก ตะกวด อีเห็น แย พังพอน นก หนู งู ฯลฯ นอกจากนี้ในปจจุบัน
ปาผืนนี้ ยังคงสืบทอดประเพณีโดยใชเปนพืน้ ทีเ่ ผาศพคนตาย โดยการโยนไขเสีย่ งทาย
เพื่อหาบริเวณเผาศพ
ปาโคกหินฮาวและปาโคกหนองหญาขาว มีพื้นที่ประมาณ 310 ไร ตั้งอยู
ในเขตการปกครองบานหนองขามพัฒนา ตำบลคำแคน พื้นที่ปาแบงออกเปน
2 สวน คือ ปาโคกหินฮาว พื้นที่ 247 ไร และปาโคกหนองหญาขาว พื้นที่ 63 ไร
ลักษณะทั่วไปเปนปาเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ ยังคงมีไมขนาดใหญหลงเหลืออยู
พันธุไมเดน ไดแก ยางพลวง แดง เต็ง รัง ประดูปา มะกอกเกลื้อน มะคาแต ฯลฯ
สัตวที่พบ ไดแก ตะกวด อีเห็น พังพอน ไกปา แย กิ้งกา นกชนิดตางๆ ฯลฯ
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อุทยานกลวยไมปาชางกระ ตั้งอยูในวัดปามัญจาคีรี ตำบลกุดเคา มีพื้นที่
ประมาณ 15 ไร โดยวัดตั้งอยูบนเนินดินขนาดใหญกลางทุง ในวัดมีตนไมเกาแก
จำนวนมากที่มีอายุหลายรอยป โดยเฉพาะมะขาม ตะโก กระถินปา จำปา ฯลฯ
ประมาณ 280 ตน มีกลวยไมปาพันธุชางกระเกาะอยูตามกิ่งไมและเจริญพันธุ
ตามธรรมชาติอยูเปนจำนวนมากกวา 4,000 ตน กลวยไมเหลานี้จะเริ่มออกชอ
ในราวเดือนธันวาคมและดอกสีชมพูขาวจะชูชอบานเต็มที่ในชวงเดือนมกราคม
ถึงกุมภาพันธของทุกป สงกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณ สวนในชวงปลายเดือนมกราคม
ของทุ ก ป ท างอำเภอและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งจะร ว มกั น จั ด งาน “เทศกาล
กลวยไมปาชางกระบาน ที่เมืองมัญจา”

2. ÃÐºº¹Ô à ÇÈ·Ò§¹é Ó สวนใหญพบบริเวณพื้นที่ราบลุมใกลแมน้ำชี

และลำหวยสาขาตางๆ อันเปนระบบนิเวศทีห่ ลากหลาย เชน ปาบุง ปาทาม ทุง นา
หนอง กุด วัง โดยพืน้ ทีบ่ ริเวณริมฝง แมนำ้ ชี และหนองน้ำตางๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับแมนำ้ ชี
มีลักษณะเปนปาทาม มีพันธุไมขึ้นหนาแนน และทนตอน้ำทวม ชนิดพันธุเดน
ไดแก กระเบา แสง หวา มะเดื่อ มะดัน กระโดนน้ำหวา หูลิง ผือ กก ธูปฤษี ทม
เหมือด เสียวน้ำ ฯลฯ พื้นที่ปาทามนับไดวาเปนแหลงที่อยูอาศัย หากิน วางไขและ
เจริญเติบโตของพันธุปลาและสัตวน้ำชนิดตางๆ จากการศึกษาของนักวิจัยไทบาน
พบวา ลุมน้ำชีชวงอำเภอมัญจาคีรี มีพันธุปลาไมต่ำกวา 88 ชนิด ชนิดที่สำคัญ
ไดแก ปลาคาว ปลาเคิง ปลาอีตู ปลาฝา ปลาเชือม ปลาปง ปลากด ปลาดุก ปลาชอน
ปลานาง ฯลฯ โดยสวนใหญจะเปนปลาอพยพขึ้นมาหากินและวางไขในชวงฤดู
น้ำหลาก
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เมื อ งมั ญ จาคี รี ตั้ ง ขึ้ น ครั้ ง แรกเมื่ อ ป พ.ศ. 2424
ทีบ่ า นจระเขหวั นา (ปจจุบนั เปนตำบลจระเข อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแกน) ตั้งอยูบนที่ลาดต่ำของเขาภูเม็ง (ปจจุบัน
เปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติน้ำพอง) คำวา “เม็ง”
แปลวา เตียง ตอมาเปลี่ยนคำวา เม็ง เปนภาษาบาลีวา
“มัญจา” ซึง่ บนเขาภูเม็งมีกอ นหินใหญรปู รางลักษณะคลาย
เตียงนอนปรากฏทุกวันนี้ และเติมคำวา คีรี ตอทาย เมื่อ
แปลคำวามัญจาคีรี ทั้งหมดไดความวา “เมืองที่มีภูเขา
รูปเตียง” ตอมาไดยายตัวเมืองไปตั้งที่บานสวนหมอน และ
บานดอนเหมือดแอ อยูใกลบึงกุดเคาซึ่งเปนที่ตั้งของอำเภอ
มัญจาคีรีในปจจุบัน ป พ.ศ. 2445 ไดยุบเมืองมัญจาคีรีและ
ตั้งเปนอำเภอมัญจาคีรี ตอมาในป พ.ศ. 2462 ไดเปลี่ยนชื่อ
อำเภอมัญจาคีรี เปนอำเภอกุดเคา เนือ่ งจากทีต่ ง้ั ของทีว่ า การ
อำเภออยูในเขตตำบลกุดเคา เปนบึงใหญที่มีปลาชุกชุม
และในป พ.ศ. 2484 ทางราชการไดเปลีย่ นชือ่ อำเภอกุดเคา
เปนอำเภอมัญจาคีรีมาจนถึงปจจุบัน
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อำเภอมัญจาคีรีมีพื้นที่ทั้งหมด 713.62 ตร.กม. หรือ 446,012 ไร แบงเขต
การปกครองออกเปน 8 ตำบล 118 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 71,661 คน
ใน 19,208 ครัวเรือน เปนเพศชาย 35,626 คน เพศหญิง 36,035 คน (ที่ทำการ
ปกครองอำเภอมัญจาคีรี, 2553) พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม มีแมน้ำชี
เปนลำน้ำสายหลักไหลผานตำบลตางๆ ทางดานทิศใตและทิศตะวันออกของพื้นที่
ยาวประมาณ 60 กิโลเมตร บริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่บริเวณปาสงวนแหงชาติ
ปาโคกหลวงเปนทีต่ งั้ ของสวนปามัญจาคีรี (ยูคาลิปตัส) ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร ไดแก การทำนา ไรออย ไรมันสำปะหลัง ยูคาลิปตัส เลี้ยงสัตว
และรับจาง มีรายไดเฉลี่ย 39,179 บาท/คน/ป สำหรับสภาพสังคม การพึ่งพิง
สถานการณ และการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปาไมในพื้นที่ดำเนินงานปาชุมชน
ทั้ง 7 แหง มีดังนี้
1. บานโนนคูณ ตำบลทาศาลา
ชุมชนมีอายุ 66 ป ปจจุบนั มีราษฎร 705 คน 186 ครัวเรือน (ตุลาคม 2553)
สวนใหญประกอบอาชีพทำนา ปลูกมันสำปะหลัง ออย แตงโมขายเมล็ด และ
เลี้ยงไกแบบ contract farming เลี้ยงวัว และปลูกยูคาลิปตัส
ปาชุมชนภูลอมขาว พื้นที่ 104 ไร ประกอบดวยภู 2 ภู คือ ภูลอมขาว
70 ไร ภูเล็ก 34 ไร เปนปาเต็งรัง ที่กำลังฟนตัวจำนวนชั้นเรือนยอด 2-3 ชั้น
การปกคลุมเรือนยอดเฉลี่ยรอยละ 57 การปกคลุมผิวดินรอยละ 79 พบตนไม
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ทั้งหมด 27 ชนิด โดยพบมากคือ รัง แดง และประดงเลือด มีความหนาแนนของ
ตนไม 453 ตน/ไร พบการทดแทนของลูกไม 27 ชนิด ที่พบมากคือ เสี้ยว ตีนนก
และแดง มีอัตราการทดแทน 3,980 ตนตอไร พืชอื่นๆ พบ 54 ชนิด พบมากคือ
หญาเพ็ก กระเจียว เครือสมลม และเฟรน สัตวปาพบอยางนอย 35 ชนิด เปน
สัตวเลีย้ งลูกดวยนม 4 ชนิด ไดแก พังพอน ตุน ฯลฯ นก 3 ชนิด ไดแก นกแซงแซว
หางปลา นกกระจิ๊ด ฯลฯ สัตวเลื้อยคลาน 4 ชนิด ไดแก แย งูสิง หอย 1 ชนิด คือ
หอยเดื่อ และแมลง 22 ชนิด ไดแก แมงคาม แมลงทับ มดแดง เปนตน
ชุมชนพึ่งพิงใชประโยชนโดยเก็บหาของปาหลักๆ 19 ชนิด เปนพืช
6 ชนิด คือ ผักหวาน อีรอก ผักสาบ ดอกกระเจียว ติ้ว และหนอไม สัตวอยางนอย
7 ชนิด คือ แย ไขมดแดง แมลงทับ แมลงอีนูน กบ และอึ่งอาง เก็บหาเห็ดปา
อยางนอย 6 ชนิด คือเห็ดปลวก เห็ดตะไคร เห็ดระโงก เห็ดหำฟาน เห็ดเผาะ
เห็ดกระดาง ของปาที่สรางรายไดเสริมคือ เห็ดชนิดตางๆ และไขมดแดง
2. บานไสไก ตำบลทาศาลา
ชุมชนมีอายุ 79 ป ปจจุบนั มีราษฎร 660 คน 146 ครัวเรือน (ตุลาคม 2553)
สวนใหญประกอบอาชีพทำนา ไรมันสำปะหลัง ไรออย และเลี้ยงสัตว
ปาชุมชนโคกหลวง เนือ้ ที่ 210 ไร ติดเขตสวนปามัญจาคีรี เปนปาเต็งรัง
กำลังฟนตัว มีจำนวนชั้นเรือนยอด 1-2 ชั้น มีการปกคลุมเรือนรอยละ 9-20
การปกคลุ ม ผิ ว ดิ น ร อ ยละ 74-75 พบต น ไม 12 ชนิ ด พบมากคื อ แดง เต็ ง
และกอกกัน มีความหนาแนน 244 ตนตอไร โดยไมพบตนไมที่มีขนาดโตกวา
90 ซม. ขึ้นไป พบการทดแทนของลูกไม 10 ชนิดที่ทดแทนมากคือ เต็ง แดง
และพฤกษ โดยมีอัตราการทดแทน 1,256 ตนตอไร พรรณพืชอื่นๆ พบอยางนอย
39 ชนิด ที่พบมากคือ เพ็ก เครือไธสง สัตวปาพบอยางนอย 24 ชนิด เปนสัตว
เลี้ยงลูกดวยนม 2 ชนิด คือหนูและสุนัขจิ้งจอก นก 9 ชนิด ไดแก นกหัวขวาน
นกตบยุง ฯลฯ สัตวเลือ้ ยคลาน 2 ชนิดคือ แยและกิง้ กา สัตวครึง่ บกครึง่ น้ำ 1 ชนิด
คือ เขียดอีโม แมลงพบ 13 ชนิด ไดแก ตั๊กแตน กุดจี่ และหอย 1 ชนิด คือ หอยผง
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ชุมชนพึ่งพิงใชประโยชนโดยเก็บหาพืชผักปาอยางนอย 15 ชนิด คือ
ผักหวาน ผักอีรอก ดอกกระเจียว และหนอไมรวก หนอโจด เห็ดอยางนอย 8 ชนิด
คือ เห็ดปลวก เห็ดตะไคร เห็ดตีนต่ำ เห็ดระโงก เห็ดน้ำหมาก เห็ดถาน เห็ดเผาะ
และเห็ดกระดาง ของปาทีส่ รางรายไดแกชาวบานคือ เห็ดระโงก เห็ดตะไคร เห็ดปลวก
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3. บานหวยฮวก ตำบลโพนเพ็ก
ชุ ม ชนมี อ ายุ 133 ป ป จ จุ บั น มี ร าษฎร 505 คน 116 ครั ว เรื อ น
(ตุลาคม 2553) สวนใหญประกอบอาชีพทำนา ทำไรออยแบบพันธะสัญญากับ
โรงงานน้ำตาล มันสำปะหลัง เลี้ยงสัตว
บานหวยฮวกมีปา ชุมชนทัง้ หมด 4 แหง เนือ้ ทีร่ วม 650 ไร ประกอบดวย
ปาโคกปาชา 150 ไร ปาโคกดอนกลาง 450 ไร ปาโคกสะแบง 10 ไร และปาโคก
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เตาถาน 5 ไร สภาพเปนปาเต็งรังฟนตัว มี 2 ชั้นเรือนยอด การปกคลุมเรือนยอด
รอยละ 23 การปกคลุมผิวดินรอยละ 76 พบตนไม 24 ชนิด พบมากคือ แดง รัง
และมะคาแต สวนใหญมีขนาดความโตวัดรอบระดับอกต่ำกวา 90 ซม. มีความ
หนาแนนตนไม 175 ตนตอไร พบการทดแทนของลูกไม 26 ชนิด พบมากคือ มะคาแต
กอกกั น และเสี้ ย ว มี อั ต ราการทดแทน 2,440 ต น ต อ ไร พรรณพื ช อื่ น ๆ
พบอยางนอย 31 ชนิด ที่พบมากคือ ผักตูบหมูบ หญาเพ็ก และอีรอก สัตวปาพบ
อยางนอย 30 ชนิด เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 3 ชนิด ไดแก สุนัขจิ้งจอก กระเล็น
ฯลฯ นก 3 ชนิด ไดแก นกเขาใหญ นกกระจิบ และนกโพระดกสวน สัตวเลือ้ ยคลาน
5 ชนิด ไดแก แยตะกวด จิ้งเหลน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ 4 ชนิด ไดแก เขียดอีโม
เขียดขาคำ ฯลฯ แมลงพบ 17 ชนิด ไดแก แมงกุดจี่ แมลงทับ แมงอีนูน ฯลฯ
ชุมชนพึ่งพิงใชประโยชนโดยการเก็บหาของปาอยางนอย 15 ชนิด เปน
พืชผัก 4 ชนิด คือ ผักหวาน อีรอก ผักสาบ ดอกกระเจียว เห็ดระโงก เห็ดถาน
เห็ดผึ้ง สัตวปาและแมลงอยางนอย 11 ชนิด ไดแก แย กิ้งกา ไขมดแดง อึ่งอาง
แมงแคง แมลงทับ และตั๊กแตน
4. บานกุดขอนแกน ตำบลคำแคน
ชุมชนมีอายุ 80 ป ปจจุบนั มีราษฎร 669 คน 167 ครัวเรือน (ตุลาคม 2553)
สวนใหญมอี าชีพทำนา ไรมนั สำปะหลัง ไรออ ย และปลูกพืชชนิดอืน่ ๆ เชน ขาวโพด ถัว่
ตนหอม ฯลฯ นอกจากนี้มีการเลี้ยงหมู ไก และวัว สำหรับเพื่อนำไปใชเปนอาหาร
ในครัวเรือน หรือขายในหมูบาน
ปาชุมชน (ปาชา) พื้นที่ 125 ไร เปนปาเต็งรังกำลังฟนตัว มีจำนวน
2-3 ชั้นเรือนยอด มีการปกคลุมเรือนยอดรอยละ 60 และการปกคลุมผิวดินรอยละ
61 พบชนิดตนไม 31 ชนิด ที่พบมากคือ ไมแดง มะคาแต และมะกอกเกลื้อน พบ
ไมมีชั้นความโตวัดรอบระดับอกทุกชั้นตั้งแต 30 ซม. ถึงมากกวา 120 ซม. มีความ
หนาแนนรวม 187 ตนตอไร พบการทดแทนของลูกไม 14 ชนิด มีอตั ราการทดแทน
1,280 ตนตอไร ชนิดที่ทดแทนมากคือ มะมวงปา เปอย (ตะแบก) และแดง
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พรรณพืชอื่นๆ พบอยางนอย 33 ชนิด พบมากคือ หญาเพ็ก อีรอก และกระเจียว
สัตวปาพบอยางนอย 30 ชนิด เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4 ชนิด คือ กระแต อีเห็น
พังพอน และหนู นก 8 ชนิด ไดแก ไกปา นกกระจิบหญา นกกระปูดใหญ นกกาเหวา
ฯลฯ สัตวเลือ้ ยคลาน 4 ชนิด ไดแก งูเหลือม ตะกวด แย ฯลฯ แมลง 12 ชนิด
ชุ ม ชนพึ่ ง พิ ง ใช ป ระโยชน โ ดยเก็ บ หาของป า จากป า ชุ ม ชนอย า งน อ ย
15 ชนิด ทั้งพืชผักปาและสัตว ชนิดที่สำคัญไดแก เห็ดชนิดตางๆ เชน เห็ดระโงก
เห็ดผึ้ง เห็ดปลวก เห็ดน้ำหมาก ฯลฯ ผักหวานปา กระเจียว อีรอก ตูบหมูบ ผักติ้ว
ไขมดแดง สัตวปา ไดแก แมงคาม แมลงทับ จั๊กจั่น ผีเสื้อ อึ่งอาง เปนตน
5. บานโพนเพ็ก ตำบลโพนเพ็ก
ชุ ม ชนมี อ ายุ 112 ป ป จ จุ บั น มี ร าษฎร 1,063 คน 283 ครั ว เรื อ น
(ตุลาคม 2553) สวนใหญประกอบอาชีพทำนา ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกออย
บางครัวเรือนปลูกขาวโพดขายฝกสดหลังทำนา ในฤดูแลงออกไปรับจางนอกชุมชน
4-5 เดือน เชน ตัดออยที่ลพบุรี กาญจนบุรี
ปาชุมชนโคกหลุบกุง มีเนือ้ ที่ 480 ไร เปนปาเต็งรังกำลังฟน ตัว มีจำนวน
ชั้นเรือนยอด 2-3 ชั้น การปกคลุมเรือนยอดรอยละ 46 การปกคลุมผิวดินรอยละ
45 พบชนิดตนไม 31 ชนิด พบมากคือ รัง มะคาแต และแดง มีความหนาแนน
ตนไม 308 ตนตอไร พบการทดแทนของลูกไม 18 ชนิด ที่พบมากคือ มะคาแต
หมักมอ และกอกกัน โดยมีอัตราการทดแทนรวมทุกชนิดเปน 2,180 ตนตอไร
พรรณพืชอื่นๆ พบอยางนอย 26 ชนิดที่สำคัญ เชน หญาเพ็ก อีรอก ผักลิ้นแย
และกนครก สัตวปาพบอยางนอย 27 ชนิด เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4 ชนิด คือ
อีเห็น พังพอน ฯลฯ นก 8 ชนิด ไดแก ไกปา นกกระปูดเล็ก นกกาเหวา ฯลฯ
สัตวเลื้อยคลาน 5 ชนิด ไดแก แย กิ้งกา งูเหลือม ตะกวด ฯลฯ แมลง 10 ชนิด
ที่สำคัญคือ จักจั่น ตั๊กแตน มดแดง ผีเสื้อ ฯลฯ
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ชุมชนพึง่ พิงใชประโยชนโดยการเก็บหาของ
ปาอยางนอย 15 ชนิด ทั้งพืชผักผักและสัตวปา
ไดแก หนอเพ็ก ผักหวาน ดอกกระเจียว ผักสาบ
ผักติว้ และอีรอก เห็ดชนิดตางๆ ไดแก เห็ดตะไคร
เห็ดตับเตา เห็ดถาน เห็ดผึง้ เห็ดระโงก เห็ดปลวก
เห็ ด ดิ น เห็ ด น้ ำ หมาก เห็ ด เกลื อ และเห็ ด มั น ปู
สัตวปาและแมลง ไดแก ไขมดแดง แย กบ เขียด
อีเห็น กิ้งกา อึ่งอาง เปนตน
6. บานหนองขามพัฒนา ตำบลคำแคน
ชุมชนมีอายุ 127 ป ปจจุบันมีีราษฎร áÁÅ§·Ñº ªÒÇºŒÒ¹¨ÑºÁÒ·Ó¹éÓ¾ÃÔ¡áÅÐ
ÊÒÁÒÃ¶¢ÒÂä´Œ´ŒÇÂ
487 คน 129 ครัวเรือน (ตุลาคม 2553) สวนใหญ
ประกอบอาชีพทำนา ปลูกออย มันสำปะหลัง พืชผักอื่นๆ และการเลี้ยงสัตว
ปาชุมชนโคกหินฮาวและปาหนองหญาขาว
มีเนื้อที่ 310 ไร เปนปาเต็งรังที่กำลังฟนตัว มีจำนวนชั้นเรือนยอด
2-3 ชั้น มีการปกคลุมเรือนยอดรอยละ 25-46 การปกคุลมผิวดินรอยละ 66-76
พบตนไมอยางนอย 22 ชนิด ทีพ่ บมากคือ แดง ยางพลวง และเต็ง มีความหนาแนน
รวม 275 ตนตอไร โดยไมพบไมขนาดโตกวา 120 ซม. พบการทดแทนของลูกไม
24 ชนิด ทีพ่ บมากคือ แดง และรัง มีอตั ราการทดแทน 1,540 ตนตอไร พรรณพืชอืน่ ๆ
พบอยางนอย 39 ชนิด พบมากคือ หญาเพ็ก กระเจียว ตางไก เครือเขียง เครือไธสง
สัตวปาที่พบอยางนอย 34 ชนิด เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4 ชนิด ไดแก อีเห็น
พังพอน ฯลฯ นก 9 ชนิด ไดแก ไกปา นกกระติ๊ด นกตะขาบทุง นกกระจิบหญา
นกกระปูด นกกะรางหัวขวาน ฯลฯ สัตวเลือ้ ยคลานพบ 5 ชนิด ไดแก ตะกวด กิง้ กา
งู แย ฯลฯ แมลง 16 ชนิด ชนิดทีส่ ำคัญไดแก แมลงแคง แมลงทับ ตัก๊ แตน เปนตน
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ชุมชนพึง่ พิงใชประโยชนโดยการเก็บหาของปาอยางนอย 21 ชนิด ชนิดที่
สำคัญเชน ผักหวานปา ผักสาบ หนอโจด และหนอรวก เห็ด ไดแก เห็ดระโงก
เห็ดตะไคร เห็ดตีนต่ำ เห็ดกอ เห็ดน้ำหมาก เห็ดถาน เห็ดเผาะ และเห็ดกระดาง
สัตวปา และแมลง ไดแก แมลงทับ ไขมดแดง จักจัน่ แย กบ เขียด อึง่ อาง นก กระแต
หนูพุก และหนูนา ที่สรางรายไดเสริมคือ เห็ดระโงก เห็ดตะไคร และไขมดแดง
7. บานคำนอย ตำบลคำแคน
ชุมชนมีอายุ 83 ป ปจจุบนั มีราษฎร 623 คน 142 ครัวเรือน (ตุลาคม
2553) สวนใหญประกอบอาชีพทำนา ปลูกออย มันสำปะหลัง เพาะเห็ดขอน ปลูก
ยูคาลิปตัส และเลี้ยงสัตว
ปาชุมชนภูวัด มีเนื้อที่รวม 650 ไร แบงเปน ปาสมบูรณ 200 ไร และ
ปากำลังฟนตัว 450 ไร และเปนพื้นที่วัดปาซึ่งถือวาเปนปาวัฒนธรรมอีก 10 ไร
มีจำนวนชั้นเรือนยอด 1-3 ชั้น มีการปกคลุมเรือนยอดรอยละ 44-48 การปกคลุม
ผิวดินรอยละ 49-51 พบตนไม 23 ชนิดที่สำคัญคือ แดง ประดู และรัง มีความ
หนาแนนตนไม 205 ตนตอไร พบการทดแทนของลูกไม 36 ชนิดๆ ที่ทดแทนมาก
คือ แดง รัง และเสี้ยว มีอัตราการทดแทน 2,317 ตนตอไร พรรณพืชอื่นๆ พบ
อยางนอย 48 ชนิด ที่พบมากคือ หญาเพ็ก กระเจียว ตูบมูบ และอีรอก สัตวปา
พบอยางนอย 36 ชนิด เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 5 ชนิด ไดแก ลิ่น สุนัขจิ้งจอก
ฯลฯ แมลงอยางนอย 29 ชนิด ไดแก แมลงทับ แมงกุดจี่ ฯลฯ
ชุมชนพึ่งพิงใชประโยชนโดยการเก็บหาของปาอยางนอย 77 ชนิด
โดยแบงออกเปนพืชผัก 8 ชนิด ไดแก ผักหวานปา ผักติ้ว ผักสาบ ดอกกระเจียว
หนอไม ผักตูบหมูบ ผักเม็ก และกลอย เก็บหาสัตวและแมลงอยางนอย 23 ชนิด
ที่สำคัญ เชน ไขมดแดง แย กิ้งกา หนู ผึ่ง ตอ เห็ดตางๆ 46 ชนิด เชน เห็ดระโงก
เห็ดตะไคร เห็ดปลวก ฯลฯ นอกจากนีป้ า ภูวดั ยังเปนปาวัฒนธรรมทีช่ มุ ชนใชประกอบ
พิธีกรรมบุญยอดน้ำซึ่งจัดเปนประจำทุกปในชวงหลังประเพณีสงกรานต
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»†ÒäÁŒ...·‹ÒÁ¡ÅÒ§¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÂØ¤ÊÁÑÂ
จากขอมูลขางตนสามารถชีใ้ หเห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิน่
แตขณะเดียวกันแนวคิดการพัฒนาเพือ่ ยกระดับความเปนอยูข องภาครัฐและเอกชน
ไดขยายจากเมืองมาสูช นบทนัน้ สงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม
และวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ โดยการนำพื้นที่ปาไมและพื้นที่สาธารณประโยชน
มาใชดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัย โดยสามารถสรุปความ
เปลี่ยนแปลงออกเปน 3 ยุคหลัก ไดดังนี้

ÂØ¤·Õè 1 ÂØ¤ÇÔ¶ÕºŒÒ¹»†Ò ¹Ò´Ó ¡‹Í¹ ¾.È. 2504
ชุมชนสวนใหญมีอายุมากกวา 100 ป โดยอพยพมาจากอำเภอใกลเคียง
เนื่องจากสภาพที่ตั้งถิ่นฐานมีปาไมที่อุดมสมบูรณ และยังพบสัตวปา เชน เสือดาว
ชางปา เกง กวาง หมูปา ลิง ฯลฯ แรกเริ่มชุมชนตั้งถิ่นฐานเปนกลุมบานขนาดเล็ก
ทำนาในที่ลุม ทำขาวไรในที่ดอน ปลูกฝาย ปลูกคราม ปลูกปอ เลี้ยงวัว-ควายเพื่อ
ใชในการเกษตรและเดินทาง มีรายไดจากการปลูกฝายและปอ การประกอบอาชีพ
ใชแรงงานคนและสัตวเลี้ยง มีวัฒนธรรมการลงแขก การคมนาคมใชการเดินเทา
และเกวียน เก็บหาของปาลาสัตวเพื่อบริโภค เก็บยาสมุนไพรรักษาโรคจากปา
ตอมาก็มีผูคนอพยพเขามาสมทบจึงมีการตั้งวัด และมีผูนำชุมชนเพื่อปกครองดูแล
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ÂØ¤·Õè 2 ÂØ¤»†Òáμ¡ : »Í ÁÑ¹ÊÓ»ÐËÅÑ§ ÊÑÁ»·Ò¹»†ÒäÁŒáÅÐÊÇ¹»†Ò
(¾.È. 2504-2520)
หลังจากการตั้งถิ่นฐาน มีผูคนอพยพเขามายังพื้นที่มากขึ้น มีการสรางวัด
โรงเรี ย น มี ผู ใ หญ บ า น ในช ว งเริ่ ม ต น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ฉบับที่ 1 ป พ.ศ. 2504 มีการสงเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีการขยายตัวของพื้นที่
ปลู ก ปอ ต อ มาในช ว งหลั ง ป พ.ศ. 2510 เริ่ ม เปลี่ ย นจากการปลู ก ปอมาเป น
มันสำปะหลังเนือ่ งจากประสบกับภาวะความแหงแลงอยางกวางขวาง มีการไปรับจาง
ทำงานในเมือง และเริ่มไปทำงานตางประเทศ การปลูกมันสำปะหลังขยายตัว
อยางมากในชวงประมาณ พ.ศ. 2515-2516 เริ่มมีการใชรถแทรกเตอรในการ
บุกเบิกพื้นที่ปามากขึ้น
รัฐเปดสัมปทานใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อสรางสวนปามัญจาคีรี
ปลูกไมยูคาลิปตัส และในชวงเวลาดังกลาวรัฐมีนโยบายจัดสรรที่ทำกินแกราษฎร
เพือ่ ยับยัง้ การบุกรุกทำลายปา แตกลับพบวาเปนการเรงบุกเบิกพืน้ ทีเ่ พือ่ การจับจอง
อย า งกว า งขวาง ส ง ผลให ส ภาพป า ในลุ ม น้ ำ ชี บ ริ เวณอำเภอมั ญ จาคี รี ล ดลง
อยางรวดเร็ว สัตวปาที่สำคัญหลายชนิดหายไปจากพื้นที่ เชน ชางปา เสือโครง
กวาง หมูปา ฯลฯ

ÂØ¤·Õè 3 ¡ÒÃ¢ÂÒÂμÑÇ¢Í§ÍŒÍÂ ¹ÒËÇ‹Ò¹ àÅÕéÂ§ÇÑÇ¾Ñ¹¸Ø
áÅÐÂÙ¤ÒÅÔ»μÑÊ
ในชวงป พ.ศ. 2521 เปนตนมา พื้นที่ปลูกออยขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
มีโรงงานน้ำตาลตั้งอยูในจังหวัด มีระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาระหวางเกษตรกร
กับโรงงานน้ำตาล มีการใชปุยเคมี ยาฆาหญามากขึ้น สงผลตอสภาพทรัพยากร
ปาไม และลุมน้ำมีความเสื่อมโทรม ปาเหลืออยูเปนหยอม บางหมูบานเหลือพื้นที่
ปาไมเฉพาะปาชา วัดปา และพืน้ ทีส่ าธารณะ ภาคการเกษตรมีการใชเครือ่ งจักรกล
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ชาวนานิยมทำนาหวานเพราะมีตนทุนต่ำ หลังป พ.ศ. 2540 หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
เริ่มปลูกพืชหมุนเวียน เลี้ยงวัวพันธุ มีการเลี้ยงไกแบบทำสัญญากับบริษัท ในป
พ.ศ. 2545 มีการสงเสริมการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่เกษตรกรโดยบริษัทเอกชน
ในลักษณะเกษตรพันธะสัญญา ชวงป พ.ศ. 2545-2550 รัฐมีการออก สปก. ทำให
สภาพปาในอำเภอมัญจาคีรีเหลือเปนหยอมๆ กระจายอยูทั่วไป
จากสถานการณ ใ นพื้ น ที่ ดั ง กล า ว พบประเด็ น ป ญ หาหลั ก 3 ประการ
ที่สำคัญ คือ 1. พื้นที่ปาที่หลงเหลืออยูกระจัดกระจายและเสี่ยงตอการถูกคุกคาม
2. การใช ส ารเคมี ใ นภาคเกษตรกรรมยั ง ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพลุ ม น้ ำ ผลผลิ ต
ตอไรและแหลงอาหารตามธรรมชาติลดลง และ 3. ภาวะหนี้สินและความยากจน
ของชาวบ า น ถึ ง แม ว า จะมี ร ายได จ ากการปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย วมากขึ้ น แต ต น ทุ น
การผลิตก็เพิม่ ขึน้ จากการใชปยุ ยาฆาแมลง ยาฆาหญา คาจางแรงงาน และนอกเหนือ
จากประเด็นดังกลาวแลว การสงเสริมพลังงานทางเลือกของภาครัฐ เชน การจัดตั้ง
โรงไฟฟาพลังงานชีวมวล มีการตั้งโรงงานรับซื้อเศษไมในพื้นที่เพื่อเปนเชื้อเพลิง
ผลิตไฟฟา ก็เปนภัยคุกคามพืน้ ทีป่ า ไมในชวงระยะเวลา 1-2 ป

¡ÒÃμÑ´äÁŒà¾×Íè à¼Ò¶‹Ò¹ »ÃÐà´ç¹»˜ÞËÒË¹Ö§è ·Õ¤è ¡Ø ¤ÒÁ¾×¹é ·Õ»è Ò† ªØÁª¹
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â´Â¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§ªØÁª¹
¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†Òã¹¾×é¹·Õè

ก อ นป พ.ศ. 2550 ชุ ม ชนรั ก ษาป า โดยใช ก ลไกทางวั ฒ นธรรม กลไก
ญาติพนี่ อ ง เชน ผูน ำขอความรวมมือไมใหบกุ รุกหรือตัดไม ฯลฯ แตพบวากลไกดังกลาว
นั้นไมเพียงพอ และไมสามารถหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ปาซึ่งเปนปาผืนเล็กผืนนอย
ทีห่ ลงเหลือในพืน้ ที่ ซึง่ มีเนือ้ ทีต่ งั้ แต 104-650 ไร เฉลีย่ เหลืออยูเ พียง 290 ไรตอ ชุมชน
อีกทัง้ มีแรงกดดันทางดานเศรษฐกิจ อันนำไปสูค วามตองการพืน้ ทีท่ ำการเกษตรเพิม่
การใชประโยชนจากปาโดยไมมีกฎเกณฑรวมกัน รวมทั้งการเขามาใชประโยชน
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จากปาจากชุมชนอื่นๆ โดยพบวา สัดสวนระหวางพื้นที่ปาตอผูใช
ประโยชนมีอัตราที่นอยมากเพียง 1.74 ไรตอครัวเรือน ซึ่งแตกตาง
จากป า ชุ ม ชนในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ที่ มี เ นื้ อ ที่ ข องป า ชุ ม ชนมาก เช น
ภาคเหนื อ ฯลฯ ส ง ผลให มี แรงกดดั น ต อ ป า เพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด ว ย
และประกอบกั บ การขาดการพั ฒ นาเชิ ง สถาบั น (institutional
development) ทั้งองคกร ธรรมนูญ และกฎระเบียบที่ชัดเจน
ในการจั ด การป า ภายใต ส ถานการณ ดั ง กล า ว แม ว า ช ว งดั ง กล า ว
จะมีโครงการจากหนวยงานตางๆ เชน โครงการปลูกปาของกรมปาไม
ซึ่งเปนลักษณะโครงการที่ทำเปนกิจกรรมๆ รายปตามปงบประมาณ
แตยังขาดกระบวนการที่เปนรูปธรรมที่สรางกระบวนการเรียนรูแก
ชุ ม ชนอย า งต อ เนื่ อ ง และส ว นใหญ เ ป น โครงการที่ อ อกแบบโดย
ภาครัฐ (top down) ยังมีกระบวนการมีสว นรวมไมเต็มทีแ่ ละแข็งขัน
(active participation) ซึ่งเปนชองวางของการทำงานในพื้นที่
ตอมาเมื่อ โครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย ไดเขา
มาทำงาน โดยใชกระบวนการมีสว นรวมจากชาวบานในการออกแบบ
โครงการ (bottom up approach) ตั้งแตการวิเคราะหสถานการณ
ปญหา คัดเลือกพืน้ ทีน่ ำรองในแตละประเด็น และใชกลไกคณะกรรมการ
ชาวบานขับเคลือ่ นในระดับชุมชนโดยมีโครงการฯ เปนผูอ ำนวยความ
สะดวก (facilitator) และในขณะเดียวกันก็มีบทบาทประสานกับ
ภาคีอื่นๆ ในลุมน้ำชีตอนบน ทำใหสามารถรักษาปาที่เปนผืนปา
ธรรมชาติที่เปนปาแบงแยก (fragmented forest) ซึ่งลักษณะเปน
หยอมปา (patch) กระจายแทรกในลุมน้ำชีตอนบนในทองที่อำเภอ
มัญจาคีรรี วมทัง้ สรางกระบวนการฟน ฟูความอุดมสมบูรณปา ธรรมชาติ
กลายเปนแหลงอาหารและรายไดของคนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ
หลักการฟนฟูภูมิทัศนปาไมอยางมีสวนรวม (Participatory Forest
Landscape Restoration: PFLR) ซึ่ ง ต อ งตอบหลั ก การ 2 L
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ดังกลาว L ตัวที่หนึ่งคือการฟนฟูภูมิทัศน (landscape restoration) พรอมกับ
การพัฒนาคุณภาพความเปนอยูชาวบาน (livelihood development) หรือ L
ตัวที่สองนั่นเอง ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการหลักในการทำงานไดดังนี้

ÃÐÂÐáÃ¡ สรางมิตรภาพและความไววางใจ พรอมกับการศึกษาสภาพทั่วไป

ของลุมน้ำอยางมีสวนรวมทั้งศักยภาพที่มีทั้งตนทุนทางธรรมชาติ ตนทุนทางสังคม
ประเด็นปญหาตางๆ โดยใชการประเมินสภาพชนบทอยางมีสว นรวม (Participatory
Rural Appraisal: PRA)

ÃÐÂÐ·ÕÊè Í§ เปนกระบวนการเสริมสรางความเขาใจกับชุมชนถึงสถานการณ

ทรัพยากรธรรมชาติ พรอมกับการพัฒนาเชิงสถาบันทั้ง องคกรจัดการปา คือ
คณะกรรมการปาชุมชน สรางกฎระเบียบ ขอตกลง ธรรมนูญตางๆ และสราง
ความชัดเจนเรื่องแนวเขตกับชุมชนที่พรอมโดยใชกลไกประชาคม

ÃÐÂÐ·ÕÊè ÒÁ เปนการศึกษาขอมูลปา สรางฐานขอมูล การเสริมสรางศักยภาพ

องคกรชุมชน และขยายความรวมมือกับ อบต. ภาคีตางๆ ใหเขามามีสวนรวมกับ
ชุมชนจัดการปาผานกิจกรรมตางๆ เชน การเพาะชำกลาไม การปลูกปา ในชวงนี้
บางชุมชนมีแผนการจัดการปาที่ชัดเจน

áÅÐÃÐÂÐ·ÕèÊÕè การสรางแบบแผนการจัดการปาที่ชัดเจน มีการยกระดับ

การใชประโยชนปาชุมชนเปนศูนยเรียนรูทางธรรมชาติ และขยายเครือขายชุมชน
ในภูมิทัศน
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กิ จ กรรมหลั ก พบว า ยั ง มี ก ารตั ด ไม บุ ก รุ ก พื้ น ที่ เ ผาถ า นใน 4 ชุ ม ชน
จาก 7 ชุมชน และทุกพื้นที่ประสบปญหาไฟปา ยังไมมีการจัดการปาอยางเปน
ระบบแบบแผน มีการจัดการโดยใชรูปแบบตามกลไกวัฒนธรรม และการปกครอง
แบบเครือญาติบอกกลาวทางวาจา พูดคุยขอรอง ขาดขอตกลงในการใชประโยชนเก็บหา
ของปาที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและยอมรับกัน ขาดองคกรบริหารจัดการ
มีเพียงการตั้งกลุมอนุรักษของบานโพนเพ็ก แตอยางไรในชวงนี้บางชุมชนพระสงฆ
มีบทบาทชวยในการรักษาปาเพราะชาวบานยังใหความเคารพ เชน บานกุดขอนแกน
และมีโครงการเกีย่ วกับการอนุรกั ษปา ไม 2 ชุมชนคือ บานโพนเพ็ก และบานโนนคูณ
ภาคีความรวมมือ ผูน ำชุมชน ผูน ำทางธรรมชาติ พระสงฆ อำเภอ (โครงการ
อยูดีมีสุข) และเจาหนาที่กรมปาไม (โครงการปลูกปา) อบต.เขามาสวนรวม 2 แหง
คือ อบต.โพนเพ็กสนับสนุนการจัดฝกอบรมไฟปา และอบต.คำแคนทำการรังวัด
พื้นที่สาธารณประโยชนบานกุดขอนแกน
ผลทีเ่ กิดขึน้ พืน้ ทีป่ า สวนใหญยงั ถูกคุกคามจากการบุกรุก การลักลอบตัดไม
เพื่อใชสอย เผาถาน การเก็บหาของปา ไมมีขอตกลงที่ยอมรับกันทั้งภายในและ
ระหวางหมูบาน การมีสวนรวมของชาวบานในการอนุรักษปายังมีนอย การมีความ
รวมมือกับภายนอกนอย ดังนั้นสภาพปาจึงมีความเสื่อมโทรมขาดการจัดการอยาง
เปนระบบแบบแผน

»‚ ¾.È. 2550

กิจกรรมหลัก เกิดเวทีประชาคมเพือ่ วิเคราะหสถานการณ เกิดปญหาน้ำทวม
และทรายไหลมาทั บ ถมที่ ท ำกิ น จากการตั ด ยู ค าลิ ป ตั ส ของสวนป า มั ญ จาคี รี
WWF-ประเทศไทย มาชวยประสาน ทุกชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการ และสราง
กฎระเบี ย บ สำรวจและจั ด ทำแนวเขตให ชั ด เจนในหลายชุ ม ชน บ า นโพนเพ็ ก
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ดำเนิ น การยึ ด คื น พื้ น ที่ ป า ที่ ถู ก บุ ก รุ ก กลั บ คื น เสริ ม ศั ก ยภาพโดยการศึ ก ษา
ดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฝกอบรมการจัดการไฟปา กิจกรรมการปลูกปา
เพื่อฟนฟูปาธรรมชาติ และปลูกตามพื้นที่สวนบุคคล พื้นที่สาธารณะ กลาไม
35 ชนิด กวา 26,708 ตน ทัง้ ใน 7 ชุมชนและอีก 13 หมูบ า นในโครงการทีไ่ มมพี นื้ ทีป่ า
ภาคีความรวมมือ ชาวบาน กำนัน ผูนำ พระสงฆ โรงเรียน เจาหนาที่ปาไม
อำเภอ อบต.มีสวนรวมมากขึ้น เชน อบต.ทาศาลา
ผลที่เกิดขึ้น เกิดความเขาใจของชาวบานมากขึ้น เกิดองคกรมารับผิดชอบ
ในการจัดการปา เริ่มมีแนวเขตชัดเจน มีขอตกลงในการรักษาปา โดยในระยะแรก
จะเนนการปองกันแนวเขต การปองกันไฟปา ทำใหปาชุมชนเกือบทั้งหมดไมมีการ
บุกรุก และเริ่มมีการฟนตัวทั้งจากการฟนโดยธรรมชาติ และปลูกเสริม ตนไม
รอดตาย 30 เปอรเซ็นต

»‚ ¾.È. 2551

กิจกรรมหลัก หมูบานกุดขอนแกนและบานหนองขามพัฒนา ดำเนินการ
เวนคืนพื้นที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกตามนโยบายของรัฐโดยการจัดเวทีประชาคม
การสำรวจแนวเขตปาชุมชน 5 แหง ทำการสำรวจประเมินสภาพปาทั้งโครงสราง
และความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพการทดแทนของลูกไม ความหลากหลาย
ของพรรณพืชอื่นและสัตวปาที่พบในพื้นที่ใน 3 ชุมชน จัดทำแผนการจัดการปา
ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น และการเนนความสำคัญในการจัดการไฟปา ทั้งการทำแนว
กันไฟและเฝาระวังไฟปา จัดกิจกรรมบวชปาตั้งศาลปูตา และปลูกปาเสริมที่ปา
ชุมชนโคกปาชาบานหวยฮวก ในวันสิ่งแวดลอมโลก พัฒนากิจกรรมเรือนเพาะชำ
ชุมชน 2 รูปแบบ คือ เรือนเพาะชำชุมชน จำนวน 8 หมูบาน และแบบครัวเรือน
ผลิตกลาไมทองถิ่นสำหรับการฟนฟูปลูกเสริมในบริเวณที่เสื่อมโทรม และแจกจาย
ให กั บ ราษฎรปลู ก ตามหั ว ไร ป ลายนา พื้ น ที่ บ า น สวนหลั ง บ า น และพื้ น ที่
สาธารณประโยชน โดยมีการผลิตกลาไมจำนวน 23 ชนิด กวา 32,860 ตน
บานโพนเพ็กปลูกปาเศรษฐกิจบนพื้นที่ยึดคืนจำนวน 10 ไร
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ภาคีความรวมมือ ฝายปกครองอำเภอมัญจาคีรี สำนักงานที่ดินอำเภอ
มัญจาคีรี เจาหนาที่ WWF ประเทศไทย มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ศูนยมีชัย
บานไผ ขาราชการอำเภอมัญจาคีรี เจาหนาที่กรมปาไม โครงการรักษปาสรางคน
84 ตำบล วิถพี อเพียง กลุม มัญจาเขียวขจีฯ ผูน ำ อบต.ทัง้ 3 ตำบล วัด และโรงเรียน
ในพื้นที่
ผลที่เกิดขึ้น เกิดความตื่นตัวอยางมากในหมูบานที่ดำเนินการเวนคืนพื้นที่
สาธารณะรวมทั้งประเด็นขอขัดแยงของชาวบานบางสวนที่ไมยินยอมคืนพื้นที่
สภาพปาในทุกพื้นที่เริ่มฟนตัว มีกระบวนการทดแทนของลูกไมตามธรรมชาติ
และการปลูกเสริม มีฐานขอมูลความหลากหลายทางชนิดพันธุของพืชและสัตวปา
อัตราการทดแทนตามธรรมชาติซึ่งนำไปใชในการจัดการพื้นที่ฟนปา เชน การเลือก
ชนิดที่จะปลูกเสริมปาธรรมชาติ โดยพบวาตนไมที่ปลูกรอดตายกวา 50 เปอรเซ็นต
ทั้งนี้เกิดจากการจัดการไฟปาที่มีประสิทธิภาพ มีปริมาณของปามากขึ้น ทั้งเห็ด
ผักปาตางๆ สัตวปาหลายชนิดมีการขยายพันธุมากขึ้น เชน กระตายปา ไกปา
ตะกวด ฯลฯ มีภาคีความรวมมือมากขึ้นโดยเฉพาะ อบต. นอกจากนี้กรมปาไม
ดำเนินการขึ้นทะเบียนปาชุมชนโคกหลวง

»‚ ¾.È. 2552

กิจกรรมหลัก บานกุดขอนแกนทำความเขาใจกับชาวบานทีบ่ กุ รุก ตลอดจน
พิสูจนหลักฐานการถือครอง ปาภูวัดพัฒนาแผนการจัดการปาชุมชน จัดกิจกรรม
บวชปา และริเริ่มการจัดตั้งศูนยศึกษาธรรมชาติที่ปาภูวัด ปลูกปาเสริม บางชุมชน
มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางกรรมการเชน บานโพนเพ็ก เริ่มมีการจัดตั้งกองทุน
กลาไมที่บานโนนคูณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเพาะกลาไมเพื่อขยายผลไปปลูก
ในพื้นที่หัวไรปลายนา เฝาระวังไฟปาอยางตอเนื่องเกือบทุกชุมชน มีกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในอำเภอ บางชุมชนมีการเชื่อมโยงกิจกรรมการจัดการปา
กับการเกษตร เชน การผลิตปุยชีวภาพของบานหนองไห บานหนองแปน ฯลฯ
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ภาคีความรวมมือ เจาหนาที่ WWF ประเทศไทย ผูนำ อบต. โรงเรียน วัด
อำเภอ เจ า หน า ที่ ก รมป า ไม เจ า หน า ที่ โ ครงการรั ก ษ ป า สร า งคน 84 ตำบล
วิถีพอเพียง กศน.
ผลที่เกิดขึ้น ปาฟนตัวอยางตอเนื่อง มีผลผลิตจากปามากขึ้นมีการปลูก
ตนไมเสริมในพื้นที่ทั้งในปาชุมชน พื้นที่สวนตัวกวา 50,688 ตน และมีอัตรา
รอดตายกวา 51 เปอรเซ็นต บานกุดขอนแกนรับมอบพื้นที่เวนคืนจากชาวบาน
จำนวน 30 ไร เกิดความขยายผลภาคีความรวมมือมากขึ้นโดยเฉพาะกับ อบต.
มีฐานขอมูลในการจัดการปาและติดตามปาอยางชัดเจนครบทั้ง 7 ชุมชน พรอมทั้ง
มีแผนการจัดการปาทั้ง 7 พื้นที่ และเกิดกระบวนการสนับสนุนการจัดการปา
จากหนวยงานภาครัฐ (กรมปาไม)

»‚ ¾.È. 2553

กิจกรรมหลัก สำรวจประเมินสภาพปาเพิ่มเติมในพื้นที่ปาชุมชน 5 แหง
จัดทำศูนยศึกษาธรรมชาติภูวัด บานคำนอย จัดทำเสนทางศึกษาธรรมชาติ พัฒนา
คูมือและปายสื่อความหมาย ปลูกปาเพิ่มเติมในบานกุดขอนแกน 19 ไร ปลูกปา
เศรษฐกิจบริเวณพื้นที่เวนคืนบานหนองขามพัฒนา 20 ไร สำรวจการทดแทนและ
เฝ า ระวั ง ไฟป า บู ร ณะแนวกั น ไฟ ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ป า ยแนวเขตป า ชุ ม ชน
บางชุมชนมีการขึ้นทะเบียนปาชุมชน คือ บานหนองขามพัฒนา และบานหวยฮวก
กรรมการปาชุมชนเขารวมแลกเปลี่ยนบทเรียนกับพื้นที่อื่นๆ
ภาคีความรวมมือ เจาหนาที่ WWF ประเทศไทย ผูนำ อบต. โรงเรียน วัด
อำเภอ เจ า หน า ที่ ก รมป า ไม เจ า หน า ที่ โ ครงการรั ก ษ ป า สร า งคน 84 ตำบล
วิถีพอเพียง
ผลทีเ่ กิดขึน้ ปาฟน ตัวอยางตอเนือ่ งมีลกู ไมทดแทนจำนวนมาก ปาใหผลผลิต
จากปามากขึ้นโดยเฉพาะเห็ด ผักหวาน อีรอก ดอกกระเจียว สรางแหลงอาหารแก
ชุมชน สัตวปาหลายชนิดมากขึ้น เชน กระตาย ไกปา กระแต กระรอก ตะกวด แย
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มีการใชพื้นที่ปาเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูธรรมชาติและการจัดการปา เชน
ปาชุมชนภูวดั บางแหงมีเนือ้ ทีป่ า เพิม่ ขึน้ จากการเวนคืน เชน บานหนองขามพัฒนา
มีเนือ้ ทีป่ า เพิม่ 42 ไร มีการสรางเครือขายในระดับอำเภอทีจ่ ะหนุนเสริมการทำงาน
พื้นที่ในอนาคต

¡ÒÃÇÒ§á»Å§»ÃÐàÁÔ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁË¹Öè§·ÕèÍÂÙ‹ÀÒÂãμŒ¡Ô¨¡ÃÃÁ
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹ÍÂ‹Ò§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
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»†ÒªØÁª¹...àÃÍ§¢Í§
»ÒªØ
ª¹...àÃ×èÍ§¢Í§ “¤¹”
¤¹ ¡º
¡Ñº “»†»ÒÒ”

á¹Ç¤Ô´ÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹ã¹ÃÐ´Ñº¾×é¹·Õè
จากกระบวนการจัดการปาชุมชนอยางมีสว นรวมในพืน้ ที่ สงผลทำใหสภาพปา
กลับคืนสูค วามอุดมสมบูรณ ความหลากหลายทางชีวภาพเพิม่ ขึน้ เปนแหลงอาหาร
และรายได เ สริ ม แก ช าวบ า น จึ ง เป น ป จ จั ย หลั ก สำคั ญ ที่ ท ำให ค ณะกรรมการ
ปาชุมชน ชาวบาน ชุมชนรอบขางและหนวยงานที่เกี่ยวของเขาใจผลที่เกิดจากการ
จัดการปาชุมชน ซึ่งสามารถสรุปหลักการสำคัญเบื้องตนได 7 ประเด็น ดังนี้
1. การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในระดั บ การตั ด สิ น ใจและสร า งความรู สึ ก
เปนเจาของโครงการ
2. ผสมผสานองคความรูทางดานวิชาการและองคความรูทองถิ่นในการ
ฟน ฟู เชน การใชหลักการพรรณไมโครงสรางในการฟน ฟูปา (framework species)
การเก็บขอมูลชีพลักษณแมไม ผสมผสานกับเทคนิค องคความรูทองถิ่น เชน
การคัดเลือกแมไม เก็บลูกไม และการเพาะกลาไมจากผูรูทองถิ่น
3. ชนิดพรรณไมโครงสรางเปนประโยชนตอระบบนิเวศ เนนการฟนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น และเปนประโยชนตอชุมชนในอนาคต
4. ปลูกตนไมเสริมปาธรรมชาติในบริเวณทีเ่ สือ่ มโทรม โดยเนนชนิดทีห่ ายไป
หรือมีการทดแทนนอย และปลูกโดยไมไถพรวนหนาดิน เพื่อใหลูกไมขนาดเล็ก
สามารถเจริญเติบโตตอไปได
5. การจัดการไฟปาและสงเสริมการกระจาย สืบตอพันธุตามธรรมชาติ
ทั้งสัตวปา ลม
6. สรางขอตกลงในการจัดการพื้นฟูและประยุกตใชกลไกทางวัฒนธรรม
ความเชื่อทองถิ่นมาเปนเงื่อนไขชวยกระบวนการฟนฟู
7. สรางกระบวนการติดตามตรวจสอบโดยชุมชนมีสวนรวม
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º·ºÒ·¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†Ò
สามารถแบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ
1. กลุ ม ภายในชุ ม ชน ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ผู มี ส ว นได เ สี ย หลั ก มี บ ทบาทและ
มีความสำคัญตอความสำเร็จในการจัดการปามาก เนื่องจากเปนผูที่อยูใกลชิด
พึ่งพิงใชประโยชนจากปา และจะไดรับผลกระทบในลำดับตนหากปาไมถูกทำลาย
มีทง้ั หมด 7 กลุม คือ คณะกรรมการปาชุมชน พระสงฆ ชาวบาน โรงเรียน
กลุมเยาวชน อปพร. และอบต. ซึ่งคณะกรรมการปาชุมชนจะมีบทบาทในการ
ประสานและบริหารจัดการตามแผนการจัดการปาชุมชน การบังคับใชกฎระเบียบ
โดยกลุม อืน่ ๆ นัน้ มีสว นรวมในการคิด วางแผน และรวมกิจกรรมตางๆ โดยมี อบต.
ให ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ บุ ค ลากร เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม และจั ด ทำ
ขอบัญญัติตำบล
2. กลุม องคกรภายนอก ไดแก องคกรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สถาบัน
การศึกษา จำนวน 14 องคกร โดยมีโครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย
มีบทบาทในการอำนวยความสะดวก (facilitator) และประสานงานรวมกับภาคี
ในการขั บ เคลื่ อ นงานป า ชุ ม ชนทั้ ง ในระดั บ เครื อ ข า ยภายในอำเภอมั ญ จาคี รี
ซึ่งถือวาเปนเครือขายในแนวนอน (horizontal network) และเชื่อมโยงเครือขาย
ในแนวดิ่ง (vertical network) กลาวคือการเชื่อมโยงประสานกับระดับจังหวัด
ระดับลุมน้ำ และระดับนโยบาย ในสวนองคกรอื่นๆ นั้นมีบทบาทเปนผูสนับสนุน
(supporter) ในกระบวนการ กิ จ กรรมต า งๆ ในการจั ด การป า ชุ ม ชน เช น
การสนับสนุนงบประมาณ เทคนิค ความรู เปนตน
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áÅÐ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨
¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ ¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§
áÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÁÔμÔμ‹Ò§æ
จากการทำงานภายใตโครงการฯ
ที่ผานมาสามารถสรุปประมวลผลสำเร็จ
ของกิจกรรมตางๆ ดังนี้
»ÃÐ¡ÒÃ·Õè 1 รั ก ษาพื้ น ที่ ป า
ธรรมชาติเปนปาชุมชนจำนวน 7 พื้นที่
จากการถูกบุกรุกคุกคามจากการขยายตัว
ของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ซึ่งไดพัฒนา
แผนการจั ด การป า ชุ ม ชนทั้ ง 7 พื้ น ที่

มี เ นื้ อ ที่ ป า ธรรมชาติ ร วม 1,964 ไร
ซึ่งเปนหยอมปาที่เหลือในพื้นที่ลุมน้ำชี
ตอนบนอำเภอมัญจาคีรี อันเปนแหลง
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เปน
แหลงอาหาร แหลงเรียนรูของชาวบาน
โรงเรียน รวมทัง้ ทำหนาทีเ่ ปนพืน้ ทีพ่ กั พิง
และเคลื่อนยายของสัตวปาสูผืนปาอื่นๆ
ในพืน้ ทีต่ อ ไป
»ÃÐ¡ÒÃ·Õè 2 ฟนฟูปาธรรมชาติ
ให อุ ด มสมบู ร ณ แ ละแหล ง อาหารของ
ชุมชนได โดยการปลูกเสริมกล าไมใน
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พื้นที่ปาธรรมชาติ และปาหัวไรปลายนา
ป า ครอบครั ว พื้ น ที่ ส าธารณะกว า
163,681 ตน โดยมีอัตราการรอดตาย
เพิม่ จากปที่ 1 จากรอยละ 30 เปนรอยละ
50 ในปที่ 2 และ รอยละ 60 ในปที่ 3
ของการฟน ฟู นอกจากนีย้ งั ประสบความ
สำเร็ จ ในการจั ด การไฟป า โดยพบว า
ไฟปาลดลงถึง 70 เปอรเซ็นต ใน 7 พืน้ ที่
ปาชุมชน ซึ่งชวยทำใหปาฟนตัว และ
ลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกสู ชั้ น
บรรยากาศไดจำนวนมาก
»ÃÐ¡ÒÃ·Õè 3 ไดพื้นที่ปาเพิ่ม
เพื่อการฟนฟูปา นอกจากจะสามารถ
รั ก ษาผื น ป า ธรรมชาติ ไว แ ล ว ยั ง พบว า
มี พื้ น ที่ ป า เพิ่ ม ขึ้ น จากการเวนคื น ของ
ชุมชนในบานหนองขามพัฒนาไดพื้นที่
ปาที่จะมาปลูกปาเพิ่มอีก 42 ไร บาน
กุดขอนแกน 30 ไร ทำใหพื้นที่ปาชุมชน
เพิ่มขึ้นเปน 2,029 ไร
»ÃÐ¡ÒÃ·Õè 4 ปาเปนแหลงอาหาร
และรายได พบวาปริมาณของปาหลากหลาย
ชนิดเพิม่ มากขึน้ ทัง้ เห็ดปา ผักปา สัตวปา
และแมลง บางชนิดสามารถสรางรายไดเสริม
แกชุมชนไดเปนอยางดี
»ÃÐ¡ÒÃ·Õè 5 เสริมสรางศักยภาพ
องคกรชุมชน โครงการฯ มีบทบาทชวย

เสริ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรชุ ม ชนให มี
ความรูความสามารถ เสริมสรางองคกร
ชุมชนใหมคี วามเขมแข็ง ทำงานเปนระบบ
ในการจัดการดูแลปาชุมชน ผานกิจกรรม
ตางๆ เชน การฝกอบรมการสำรวจและ
ประเมินสภาพปาอยางงาย การฝกอบรม
การจัดการไฟปา การศึกษาดูงานจัดการ
ปาชุมชน การฝกอบรมการผลิตกลาไม
ทองถิ่น การฝกอบรมการจัดการเรือน
เพาะชำ นอกจากนี้ยังเกิดองคกรภาค
ประชาสังคมทีท่ ำงานหนุนเสริมการทำงาน
»ÃÐ¡ÒÃ·Õè 6 เกิดความรวมมือ
และเปลี่ยนดานการจัดการทรัพยากรใน
ทองถิน่ ระหวางองคกรชุมชนทัง้ 7 ชุมชน
และองคการบริหารสวนตำบลทัง้ 3 ตำบล
และมีกลไกความรวมมือกับภาครัฐและ
เอกชน ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงเรียน
»ÃÐ¡ÒÃ·Õè 7 ฐานขอมูลจาก
ปาชุมชน สามารถนำไปใชวางแผนจัดการ
แตละระดับไดตอไปในอนาคต ทั้งพื้นที่
ปาชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนาตอยอดดานเศรษฐกิจชุมชน
ตลอดจนการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมแม ไ ม
ในพื้นที่ตอไป
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โดยชุมชนรวมวิเคราะหความเปลีย่ นแปลง
หลังจากการจัดการปาชุมชน ใน 4 ดาน คือ

1. ´Œ Ò ¹ÊÀÒ¾·ÃÑ ¾ ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔ
áÅÐÊÔè § áÇ´ÅŒ Í Á มี ก ารจั ด การเป น ระบบ

ÀÒ¾à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃ¿„œ¹μÑÇ
¢Í§»†ÒªØÁª¹â¤¡ËÅÇ§
ºŒÒ¹äÊŒ ä ¡‹ ÃÐËÇ‹Ò§»‚
¾.È. 2551 (ÀÒ¾º¹)
áÅÐ ¾.È. 2553 (ÀÒ¾Å‹Ò§)
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มีแนวเขตทีช่ ดั เจน มีแผนการจัดการ กฎระเบียบ
ในการใช ป ระโยชน ร ว มกั น คณะกรรมการ
สามารถดู แ ลป า รั ก ษาป า มี เ นื้ อ ที่ ร วมกั น กว า
2,029 ไร โดยมีการขอคืนพืน้ ทีป่ า เดิมทีถ่ กู บุกรุก
ไป 72 ไร ในบานหนองขามพัฒนาและบาน
กุดขอนแกนมีการฟ น ฟู แ ละการปลู ก ป า เสริ ม
จำนวน 163,681 ต น ที่ ส ำคั ญ คื อ มี อั ต รา
การรอดตาย 30-60 % ไฟปาลดลงกวา 70 %
โดยมีปา 5 แหง ไมมีไฟปาเกิดขึ้น ซึ่งชวยลด
การเกิดภาวะหมอกควัน ลดการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศ ซึ่งเปน
มาตรการหนึง่ ในการแกไขปองกัน (mitigation)
ปญหาภาวะโลกรอน
2. ´Œ Ò ¹àÈÃÉ°¡Ô ¨ จากสภาพปาไม
ทีฟ่ น คืนความสมบูรณ ทำใหพนั ธุพ ชื และพันธุส ตั ว
เพิม่ ขึน้ ไปดวย สงผลใหชาวบานสามารถเก็บหา
ของปาในพื้นที่ปาไดงายขึ้น มีผลผลิตจากปา
มากขึ้ น โดยเฉพาะ ไข ม ดแดง แย กะปอม
ผักหวานปา ผักสาบ อีรอก ดอกกระเจียว เห็ด
ตางๆ บางคนมีรายไดเสริมจากปาวันละ 400 บาท
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3. ´Œ Ò ¹ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³Õ จารีตประเพณียังเหมือนเดิม แตระดับ

ความเขมขนลดลง คนที่ยังคงรักษาศีลธรรม จารีต ประเพณีอยางดีคือ กลุม
ผูส งู อายุ ผูเ ฒา ผูแ ก สวนคนรุน หนุม สาว เยาวชนไมคอ ยสืบทอดเทาทีค่ วรเนือ่ งจาก
มีเทคโนโลยีตางๆ เขามามากมาย การชวยเหลือเกื้อกูล การเอาแรงลดลงเมื่อเทียบ
กั บ ป พ.ศ. 2549 เพราะมี ภ าวะเศรษฐกิ จ บี บ คั้ น มากขึ้ น ทำให ไ ม ค อ ยมี เวลา
อยางไรก็ตามพบวาชาวบานมีการตืน่ ตัว และใหความสำคัญกับงานสวนรวมมากขึน้
อบต.มีบทบาทในการสนับสนุนมากขึ้น
4. ´ŒÒ¹¹âÂºÒÂμ‹Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ การสงเสริมการจัดการปาชุมชน
และวนเกษตรจาก WWF ประเทศไทย อบต. ทุก อบต. สนับสนุนการดูแลปา
ปองกันไฟปา ปลูกปาเสริม มีความรวมมือมากขึ้นจากภายนอกทั้ง ปตท. สนับสนุน
กลุม อาชีพเกษตร พลังงานชุมชน มีโครงการชุมชนพอเพียง โครงการถนนปลอดฝุน
โครงการประกันราคาพืชผลของ ธกส. และยังมีการดำเนินการมาตอเนื่อง เชน
กองทุนเงินลาน กองทุนปุย กองทุนขาวพันธุดี กรมปาไมขึ้นทะเบียนปาชุมชน
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในมิตทิ ง้ั 4 มิตดิ งั กลาว พบวา ความเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ ปนความเปลีย่ นในทางทีด่ ขี นึ้ (+) อยางนอย 4 ประการ ประการแรก พืน้ ทีป่ า ไม
ทั้ง 7 แหงหยุดถูกการบุกรุกทำลายและมีการฟนฟูความสมบูรณมากขึ้น ประการ
ที่สอง องคกรชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้นจากกระบวนการเรียนรูแบบปฏิบัติจริง
อยางมีสวนรวม ประการที่สาม การสนับสนุนของ อบต. ในการจัดการทรัพยากร
ในทองถิ่นมีมากขึ้น และประการสุดทายชาวบานมีความรัก มีความเปนเจาของ
และใหความรวมมือและมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
มากขึ้ น แต ใ นขณะเดี ย วกั น นั้ น พบความเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ แ ย ล ง (-)
อยางนอย 4 ประการ กลาวคือ ระบบการผลิตมีตนทุนที่สูงขึ้นทั้งราคาปุย แรงงาน
สารเคมีตางๆ ประการที่สองทรัพยากรน้ำขาดแคลน ไมเพียงพอตอการทำนา
อันเนื่องมาจากฝนไมตกตองตามฤดูกาล สภาพดินฟาอากาศแปรปรวนคาดการณ
ไมได ประการที่สามภาวะหนี้สินครัวเรือนและของชุมชนเพิ่มขึ้น แมวารายได
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จะมากขึน้ แตดว ยรายจายคาครองชีพสูงขึน้ ดวย ประการทีส่ ี่ วัฒนธรรมการเอาแรง
ชวยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ดวยมีขอจำกัดเรื่องเวลาที่ถูกบีบคั้นจากภาวะกดดัน
ทางเศรษฐกิจ และประการสุดทายคือ ปญหาเรื่องเยาวชน คนรุนใหมกับการ
สืบทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณีนอยลง จากการออกไปศึกษาและมีเทคโนโลยี
การสื่อสาร รับวัฒนธรรมขางนอก
เพื่อเปนการวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการโดยเฉพาะการจัดการ
ทรัพยากรปาไม โครงการฯ จึงไดพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อใชในการวัดระดับความสำเร็จ
รวมกับชุมชนรวมทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ปามีความสมบูรณและหลากหลายมากขึ้น
2. ผลผลิตจากปาที่ชาวบานสามารถเก็บหาไดมากขึ้น (ทั้งบริโภค และ
รายไดเสริม)
3. องคกรชุมชนมีความเขมแข็ง
4. ชาวบานใหความรวมมือและมีจิตสำนึกในการดูแลจัดการปา
5. ความรวมมือและการสนับสนุนจาก อบต. และองคกรภายนอก
6. ความสามัคคีในชุมชน
7. ปามีบทบาทเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ
8. การสืบทอดภูมิปญญาองคความรูทองถิ่น
จากการประเมินความสำเร็จของโครงการโดยใชตัวชี้วัดทั้ง 8 ตัว โดยให
ชุ ม ชนเป น ผู ป ระเมิ น พบว า มี ร ะดั บ คะแนนที่ ดี ซึ่ ง ชุ ม ชนจะให ค วามสำคั ญ
ในการจัดการในเบื้องตน (social management) ซึ่งตองอาศัยกระบวนการ
ภายนอกทีช่ ว ยอำนวยการ (facilitation process) จะนำไปสูก ารจัดการทรัพยากร
ชีวภาพปาไม ทัง้ การปกปองพืน้ ทีป่ า การฟน ฟูปา สรางกฎกติกาเก็บหา ซึง่ เปนการ
จัดการดานชีวภาพ (biological management) ซึ่งทำใหเกิดผลผลิตโดยเฉพาะ
ของปาซึง่ ถือวาเปนผลผลิตทีไ่ ดระยะสัน้ ซึง่ เปนผลประโยชน (benefit) สรางแรงจูงใจ
ใหชาวบานเห็นประโยชนเปนรูปธรรม ใหความสำคัญและเขามามีสวนรวมในการ
จัดการปามากขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูใชประโยชนและพึ่งพิงปาโดยตรง
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¼Å¡ÃÐ·ºμÒÁ¡ÃÍº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
จากการศึกษาและติดตามขอมูลของโครงการฯ และการจัดประชุมตัวแทน
ชุมชนในพืน้ ทีเ่ ปาหมายทัง้ 7 ชุมชน และหนวยงาน องคกรทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ประมวล
ความสำเร็จของทุกชุมชนภายใตกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนคือ ดานเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา ชุมชนมีความพอใจในมิติดาน
ทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาพบวาพอใจในความสำเร็จในมิติสังคม
และมิติที่ชุมชนสะทอนความพอใจในความสำเร็จสุดทายคือดานเศรษฐกิจและ
ความเปนอยู และมีรายละเอียดประเด็นความสำเร็จของโครงการในมิติตางๆ ดังนี้
1) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม พบวา ภายหลังทีม่ กี ารดำเนิน
กิ จ กรรมการจั ด การป า ชุ ม ชน มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ กำหนดกฎระเบียบ
ขอตกลง การจัดทำแนวเขตปาที่ชัดเจน การลาดตระเวนและปองกันไฟปา และ
กิจกรรมการปลูกปา ในพื้นที่ปาชุมชน 7 แหง มีพื้นที่รวมกัน 2,029 ไร สงผลให
สภาพปามีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้นทั้งพืชและสัตว สภาพปามีโครงสรางทั้งการ
ปกคลุมเรือนยอด จำนวนชั้นเรือนยอดมากขึ้น มีการทดแทนของลูกไม ไมหนุม
มากขึน้ สภาพดินในปามีความอุดมสมบูรณมากขึน้ และปญหาไฟปาลดลง ตลอดจน
ไมมีไฟปาเกิดขึ้นเลยในปาชุมชนบางแหง

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Ñºä¿»†Ò
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ป พ.ศ. 2551
ป พ.ศ. 2553
No. layer %CC %SC No. layer %CC
1. ปาชุมชนบานคำนอย
3
44 51
3
48
2. ปาชุมชนบานหนองขาม
3
25 76
3
46
3. ปาชุมชนบานกุดขอนแกน*
3
60
4. ปาชุมชนบานหวยฮวก
2
23 76
N/A
N/A
5. ปาชุมชนบานโพนเพ็ก*
3
46
6. ปาชุมชนบานไสไก
2
9
75
2
20
7. ปาชุมชนบานโนนคูณ
3
57 79
3
66
ปาชุมชน

หมายเหตุ
No. layer คือ จำนวนชั้นเรือนยอด
%CC คือ รอยละการปกคลุมเรือนยอด
%SC คือ รอยละการปกคลุมผิวดิน
* ปาชุมชนบานกุดขอนแกนและบานโพนเพ็ก ดำเนินการสำรวจในป 2553
N/A ยังไมดำเนินการสำรวจ
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%SC
49
66
61
N/A
45
74
75

ºŒÒ¹¤Ó¹ŒÍÂ
ºŒÒ¹Ë¹Í§¢ÒÁ
ºŒÒ¹¡Ø´¢Í¹á¡‹¹
ºŒÒ¹ËŒÇÂÎÇ¡
ºŒÒ¹â¾¹à¾ç¡
ºŒÒ¹äÊŒä¡‹
ºŒÒ¹â¹¹¤Ù³

¤ÇÒÁË¹Òá¹‹¹μÒÁªÑé¹¤ÇÒÁâμ »‚ ¾.È. 2551 (μŒ¹μ‹ÍäÃ‹)
<30
31-60
61-90 91-120 >120
100
65
17
3
3
75
80
15
3
0
105
57
12
2
0
83
9
0
0
0
184
78
27
3
0

¤ÇÒÁË¹Òá¹‹¹μÒÁªÑé¹¤ÇÒÁâμ »‚ ¾.È. 2553 (μŒ¹μ‹ÍäÃ‹)
<30
31-60
61-90 91-120 >120
108
76
16
3
3
150
107
14
3
0
328
88
32
3
13
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
152
144
13
0
0
218
6
0
0
0
282
138
30
3
0

ËÁÒÂàËμØ *¢ŒÍÁÙÅª¹Ô´¾Ñ¹¸ØÊÑμÇ»†ÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñ¹ä´Œà¹×èÍ§¨Ò¡à¡çº¢ŒÍÁÙÅà¾ÕÂ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇμ‹Í»‚
N/A ÂÑ§äÁ‹´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊÓÃÇ¨

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

»†ÒªØÁª¹

μÒÃÒ§ à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤ÇÒÁË¹Òá¹‹¹μÒÁ¨Ó¹Ç¹ªÑé¹¤ÇÒÁâμã¹¾×é¹·Õè»†ÒªØÁª¹ »‚ 2551 áÅÐ 2553

»†ÒªØÁª¹

»‚ ¾.È. 2551
»‚ ¾.È. 2553
ª¹Ô´μŒ¹äÁŒ ¤ÇÒÁË¹Òá¹‹¹/äÃ‹ ¡ÒÃ·´á·¹ÅÙ¡äÁŒ/äÃ‹ ª¹Ô´¾ÃÃ³¾×ªÍ×è¹æ ª¹Ô´ÊÑμÇ»Ò† * ª¹Ô´μŒ¹äÁŒ ¤ÇÒÁË¹Òá¹‹¹/äÃ‹ ¡ÒÃ·´á·¹ÅÙ¡äÁŒ/äÃ‹ ª¹Ô´¾ÃÃ³¾×ªÍ×è¹æ
1. ºŒÒ¹¤Ó¹ŒÍÂ
23
189
2,050
41
35
23
205
2,317
48
2. ºŒÒ¹Ë¹Í§¢ÒÁ
22
187
1,033
28
27
22
275
1,540
39
3. ºŒÒ¹¡Ø´¢Í¹á¡‹¹
31
187
1,280
33
4. ºŒÒ¹ËŒÇÂÎÇ¡
24
175
2,440
31
30
N/A
N/A
N/A
N/A
5. ºŒÒ¹â¾¹à¾ç¡
31
308
2,180
26
6. ºŒÒ¹äÊŒä¡‹
12
98
1,256
39
21
14
244
1,184
33
7. ºŒÒ¹â¹¹¤Ù³
25
299
2,320
42
31
29
453
3,980
54

μÒÃÒ§ à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂª¹Ô´¾Ñ¹¸Ø áÅÐÍÑμÃÒ¡ÒÃ·´á·¹ã¹¾×é¹·Õè»†ÒªØÁª¹ »‚ ¾.È. 2551 áÅÐ ¾.È. 2553
ª¹Ô´ÊÑμÇ»†Ò*
36
30
30
N/A
29
24
35
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2) ดานมิตสิ งั คม ทัง้ การมีสว นรวม ความตระหนัก และจิตสำนึกของชาวบาน
ในการดูแลจัดการปามีมากขึ้น องคกรชุมชนหรือคณะกรรมการมีความเขมแข็ง
รวมทั้งมีการสนับสนุนจาก อบต. และหนวยงานภายนอก
3) ดานเศรษฐกิจ/ความเปนอยู พบวาชุมชนมีแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ
เพิ่มเติมมากขึ้น สามารถเก็บหาไดงายขึ้นเปนแหลงอาหารของชาวบานในชุมชน
โดยเฉพาะชาวบานที่ยากจน ที่มีความจำเปนในการพึ่งพิงเก็บหาของปา ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความมั่นคงทางดานอาหารของชุมชน ชวยลดรายจาย ชาวบานในบาง
ชุมชนมีรายไดจากการเก็บหาของปามากขึ้น ดังเชน บานโพนเพ็กที่มีรายไดเสริม
เฉลี่ยกวาปละ 700,000 บาท (ดูเพิ่มเติมในหนา 83)
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วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยตามชนบทในภู มิ ภ าคต า งๆ นั้ น นั บ ว า มี ค วามผู ก พั น
เกี่ ย วเนื่ อ งกับทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่นอยางชัดเจน ซึ่งมีความหลากหลาย
แตกตางกันไปตามสภาพพืน้ ทีห่ รือระบบนิเวศของทองถิน่ นัน้ ๆ โดยทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่มีบทบาทและความสำคัญตอการดำรงวิถีชีวิตของชุมชนในดานการเปนตน
ทุนหรือฐานการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งชุมชนที่ยังคงพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก ทั้งจากพื้นที่ปาไม แมน้ำ
ลำหวย ฯลฯ เพื่อการอุปโภค บริโภค อันเปนการเพิ่มรายไดและลดรายจายใน
ครอบครัว วิถีชีวิตที่มีความเกี่ยวพันกับฐานทรัพยากรในทองถิ่น ไดกอเกิดความ
เชื่อมโยงและถายทอดจากรุนสูรุน การพึ่งพิงทรัพยากรนำไปสูการสรางความ
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สัมพันธระหวางคนในชุมชนเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการสังคม วัฒนธรรมประเพณี
กลายเปนองคความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชนบางแหงไดนำองคความรูหรือ
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ไปใชในการจัดการปาเชน ประเพณีการบวชปา ตัง้ ศาลปูต า เปนตน

ªÒÇºŒÒ¹¡ÓÅÑ§ª‹ÇÂ¡Ñ¹¤Ñ´àÅ×Í¡àÁÅç´¾Ñ¹¸ØäÁŒà¾×èÍ·Ó¡ÒÃà¾ÒÐ¡ÅŒÒäÁŒ

อยางไรก็ตาม จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ
เสื่อมโทรมและลดลงอยางมาก อันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศในดานตางๆ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมธรรมชาติเปนพื้นที่เกษตรกรรม สงผล
ใหพน้ื ทีป่ า เสือ่ มโทรมและลดลง ลำพังการจัดการปาโดยใชองคความรูห รือภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นเพียงอยางเดียวนั้นจึงอาจมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ ซึ่งจำเปนตองนำ
หลักวิชาการดานการจัดการปามาใชและประยุกตองคความรูห รือภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
มาอันเปนกระบวนการทางสังคมมาเปนกลไกชวยเสริมการจัดการปาใหมปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น
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พืน้ ทีล่ มุ น้ำชีตอนบน บริเวณอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน เปนพืน้ ทีห่ นึง่
ที่ชุมชนสวนใหญยังคงพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะพื้นที่
ปาไมธรรมชาติ และยังคงมีองคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับทรัพยากร
ซึง่ สามารถนำมาประยุกตใชกบั การจัดการปาชุมชนไดอยางลงตัว สำหรับองคความรู
และภูมิปญญาทองถิ่นลุมน้ำชีตอนบน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน สามารถ
สรุปได ดังนี้

ËÅÑ¡¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¾ÃÃ³äÁŒÊÓËÃÑº¡ÒÃ¿„¹œ ¿Ù»Ò† ã¹ÁØÁÁÍ§¢Í§ªÒÇºŒÒ¹
1) การสำรวจและประเมิ น สถานภาพป า ก อ นการฟ น ฟู ทั้ ง ความ
อุดมสมบูรณ โครงสรางทั่วไป ทั้งการปกคลุมเรือนยอด จำนวนชั้น
เรื อ นยอด ความหลากหลายของชนิ ด ต น ไม ความหลากหลายและ
การกระจายของแมไม การทดแทนของลูกไมแตละชนิด เพื่อประกอบ
การตัดสินใจเลือกชนิด
2) ชนิดที่ปลูกตองเปนชนิดไมที่พบในทองถิ่น หรือเคยมีในอดีต
3) ชนิดไมที่ชุมชนสามารถใชประโยชนในอนาคตหรือเปนไมเศรษฐกิจ เชน
เก็บกินผล กินใบ ดอก ยอด หรือสวนตางๆ เปนอาหารได
4) ชนิดทีโ่ ตเร็ว และทนตอสภาพแวดลอมในพืน้ ที่ ทัง้ ไฟปา การแทะเล็มของ
สัตวหรือสัตวเลี้ยงไมกิน แตกหนอไดดีหากถูกเหยียบย่ำจากสัตวเลี้ยง
5) ผลเปนอาหารของสัตวปา และนกตางๆ
6) ชนิดที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ในพื้นที่ฟนฟู เชน มะคาแต
ชอบดินรนปนเหนียว ยางนาชอบที่ลุมริมหวยหรือริมน้ำ เปนตน
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ª¹Ô´äÁŒ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾àËÁÒÐÊÁã¹¡ÒÃà»š¹äÁŒâ¤Ã§ÊÃŒÒ§
ã¹¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù»†Òã¹¾×é¹·ÕèÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕ
จากการเก็ บ ข อ มู ล และศึ ก ษาชี พ ลั ก ษณ แ ม ไ ม ใ นพื้ น ที่ จ ำนวน 223 ต น
27 ชนิด นำมาเพาะกลาไมในเรือนเพาะชำโครงการฯ และเรือนเพาะชำชุมชน
โดยใชเกณฑการคัดเลือกชนิดไมตามเทคนิควิธีพรรณไมโครงสราง ตลอดจนกลาไม
ชนิดพันธุอ น่ื ๆ ทีไ่ ดรบั จากเรือนเพาะชำกรมปาไม นำไปปลูกเสริมในพืน้ ทีเ่ ปาหมาย
เช็คอัตราการรอดตายหลังปลูก สามารถคัดเลือกชนิดพรรณไมที่มีศักยภาพในการ
ฟนฟูจำนวน 37 ชนิด
μÒÃÒ§ ª¹Ô´¾Ñ¹¸ØäÁŒ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾à»š¹äÁŒâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ã¹¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù»†Òã¹¾×é¹·ÕèÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕ
คุณสมบัติ

ชนิดพันธุ
เพาะงาย
ขีเ้ หล็ก, แดง, สะเดา, มะคาโมง, มะมวงปา, สะแกนา, เต็ง*,
รัง*, ผักเม็ก, ไผรวก, มะคาแต, หวา
โตเร็วในถุงเพาะ
ขี้เหล็ก, เพกา, มะกล่ำตน, สะเดา, มะคาโมง, มะมวงปา,
แคปา, แคบาน, มะรุม, หวา
ติดผล ดึงดูดสัตวปา
มะขามปอม, หวา, กระบก, มะมวงปา, ตะขบปา, มะเกลือ,
มะหาด
โตเร็วหลังปลูก
ขี้เหล็ก, ตีนเปด, เพกา, เสี้ยว, มะกอก, สัก, แดง, มะกล่ำ
ตน, สะเดา, ประดูปา, พันซาด, แคบาน, ไผรวก
การรอดตายสูงหลังปลูก, ทนแลง ขี้เหล็ก, ตีนเปด, มะมวงปา, กระบก, พะยูง, มะรุม, คูน,
สะเดา, เสี้ยว, กระโดน
ปลูกดวยเมล็ดโดยตรง

มะคาโมง, มะคาแต, ขี้เหล็ก

ชนิดพันธุเดนในปาเต็งรัง
ปลูกริมน้ำ
พุมใบกวาง
ไมเศรษฐกิจ

เต็ง*, รัง*, ยางเหียง*, ยางกราด*, ยางพลวง*, แดง
ยางนา, หวา, ตะเคียนทอง, กระเบา
มะกอก, พฤกษ, มะกอกเกลื้อน, พันซาด
มะกอก, ไผรวก, แคบาน, สัก, ขี้เหล็ก, พะยูง, กระโดน,
เขลง

ËÁÒÂàËμØ *¡ÅŒÒäÁŒÍÒÂØ»ÃÐÁÒ³ 1 »‚ ¡‹Í¹¹Óä»»ÅÙ¡
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à·¤¹Ô¤¡ÒÃà¡çºàÁÅç´äÁŒ
1. เลือกแมไมที่สมบูรณ แข็งแรง ลำตนสูงใหญ เปลาตรง อาจใชการสังเกต
กลาไมหรือลูกไมเล็กๆ อยูใตตนแม และบริเวณใกลเคียง ที่แสดงใหเห็น
วามีศักยภาพในการสืบพันธุ
2. บางชนิดตองพิจารณาความสดของเมล็ด เชน ยางนา เนื้อในตองสด
สีขาว ไมเปนรู
3. ไมมีรองรอยของสัตว หรือแมลงเจาะเมล็ด
4. เลือกเมล็ดที่แกพอดี สีสดตามธรรมชาติ เชน สีของฝกหรือผลมีสีออก
เหลืองหรือแดง หรือฝกเริ่มปริแตก
5. เก็บตามระยะเวลา การรวงหลนโดยตองใชขอมูลชีพลักษณ ตลอดจน
องคความรู การสังเกตของคนในทองถิ่น
6. เมล็ดไมบางชนิดมีอายุสั้น เชน ยางนา เต็ง รัง ฯลฯ สามารถเก็บไวใน
ตูเย็นเพื่อยืดอายุและรักษาความชื้นได ประมาณ 1 อาทิตย
7. การแลกเปลี่ยนเมล็ดไมระหวางชุมชน สามารถชวยประหยัดเวลาและ
คาใชจาย อีกทั้งเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชน

ÁÐ¤‹ÒâÁ§

ÁÐ¡ÅèÓμŒ¹, ºÑ¡ÅÒÁ

¾Ä¡É, ÍÕ·Ö¡

ÁÐ¤‹ÒáμŒ

ÀÒ¾μÑÇÍÂ‹Ò§¾Ñ¹¸ØäÁŒ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾à»š¹¾ÃÃ³äÁŒâ¤Ã§ÊÃŒÒ§
ã¹¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù»†Òã¹¾×é¹·ÕèÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕ
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à·¤¹Ô¤¡ÒÃà¾ÒÐàÁÅç´äÁŒ

1.

ไม แ ต ล ะชนิ ด ใช ถุ ง เพาะ
ขนาดตางกัน ยกตัวอยางเชน มะคาโมง
สะเดา ขี้เหล็ก เพกา ฯลฯ จะโตรวดเร็ว
มากในถุงเพาะ ดังนัน้ ขนาดถุงทีใ่ ชเพาะชำ
ขนาดเล็ ก ก็ เ พี ย งพอแล ว ซึ่ ง จะช ว ย
ประหยัดวัสดุเพาะและงายตอการขนสง
สวนตนไมตระกูลยาง เชน เต็ง รัง สะแบง
ตะเคียนทอง ฯลฯ ควรใชถุงเพาะขนาด
ใหญ เนื่องจากโตชา และตองมีการดูแล
รักษาขามป จึงจะไดขนาดเหมาะสม
2. เมล็ ด ไม บ างชนิ ด เมล็ ด
มีเปลือกหนา แข็ง กอนเพาะตองทำแผล
เชน มะคาโมง มะคาแต คูน ฯลฯ
3. ทดสอบเมล็ ด ก อ นเพาะ
โดยการแชน้ำ สังเกตวาเมล็ดที่ดีจะจม
สวนเมล็ดที่เสียหรือแฟบ จะลอยขึ้นมา
4. เมล็ดไมบางชนิดเพาะสดๆ
ไดเลย โดยอาจเอาเยื่อหุมหรือเนื้อผล
ออกกอน เชน สะเดา มะมวงปา
5. ตนคูน อาจเพาะโดยใชผา
ชุบน้ำใหชุมหอเมล็ดไว คอยหมั่นเปดดู
หอผา และคัดเลือกเมล็ดทีง่ อกนำไปเพาะ
ลงถุงตอไป
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6.

เมล็ดไมทมี่ ปี ก เชน จิก (เต็ง)
รัง ยางนา ฯลฯ ตองตัดปกออกกอนเพาะ
7. เมล็ดไมบางชนิดใชวิธีการ
แชนำ้ รอน เชน สัก คูน แดง ฯลฯ เพราะ
สังเกตตามธรรมชาติเมื่อเมล็ดถูกไฟไหม
มักจะแตกแลวงอกงาย ควรใชความรอน
ประมาณ 70 องศาเซลเซียส หรือทดสอบ
โดยใชนิ้วจุมพอสะดุง ประมาณ 5 นาที
แลวผสมน้ำเย็นทิ้งไว 1 คืน
8. เมล็ดไมบางชนิด สามารถ
ขุดกลาไมขนาดเล็กใตตนแมในชวงตน
ฤดูฝนมาอนุบาลในถุงเพาะได เชน สะเดา
มะกอก แดง ยางนา ฯลฯ
9. การวางเมล็ดไมในถุงเพาะ
อาจสั ง เกตจากการร ว งหล น ใต ต น แม
ในธรรมชาติ
10. เมล็ดไมบางชนิดใชวิธีการ
เพาะกลางแจงเพือ่ ใหไดรบั แสงแดดเต็มที่
เชน สัก เปนตน
11. ตนไมชนิดเดียวกัน บางตน
มี อั ต ราการงอกของเมล็ ด สู ง ในขณะที่
บางตนมีอตั ราการงอกของเมล็ดต่ำ ขอมูล
ดังกลาวจะเปนประโยชนในการวางแผน
ผลิตกลาไมในปตอไปได

ÀÒ¾àÃ×Í¹à¾ÒÐªÓã¹ÃÐ´ÑºªØÁª¹ (ÀÒ¾º¹) áÅÐáºº¤ÃÑÇàÃ×Í¹ (ÀÒ¾Å‹Ò§)
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¡ÒÃ»ÅÙ¡μŒ¹äÁŒà¾×èÍ¿„œ¹¿ÙÊÀÒ¾»†Ò
ชวงเวลาสำหรับการปลูกตนไมที่เหมาะสมในชวงฤดูฝนที่ฝนตกมากพอ
จนมีความชื้นในดินพอที่ตนไมจะตั้งตัวไดในระยะแรก การปลูกจะขุดหลุมคละกัน
ไปไมเปนแถวเพือ่ ใหใกลเคียงตนไมในปาธรรมชาติใหมากทีส่ ดุ โดยไมตอ งไถเตรียม
พื้นที่เพื่อใหลูกไมธรรมชาติหรือตนไมขนาดเล็กที่มีอยูเดิมไดเจริญตอไปได กะ
ระยะหางตอตนพอประมาณ 1-1.5 เมตร กรณีทปี่ ลูกเปนสวนปาอาจปลูกเปนแถวเพือ่
ใหงา ยตอการดูแลรักษา การขุดหลุมจะขุดตามขนาดของตนกลา กลบดินบริเวณ
โคนตนใหแนนและเปนแองเล็กนอยเพื่อเก็บน้ำ ในพื้นที่ที่มีลักษณะดินเลว มีสาร
อินทรียนอย เชน ดินปนหินกรวด หรือชั้นดินตื้น อาจใสปุยหมักหรือปุยคอกเสริม
หรือใชฟางขาวหรือเศษวัชพืชคลุมโคนตนเพื่อเก็บความชื้นและมีขอดีในการชวย
ปรับปรุงคุณสมบัตขิ องดินใหดนิ ขึน้ ตนไมบางชนิดสามารถปลูกโดยใชเมล็ดโดยตรง
(direct seed) เชน มะคาโมง มะคาแต ขี้เหล็ก หรือบางชนิดสามารถขุดยายกลา
จากใตตนแมมาปลูกได เชน สะเดา เปนตน ทั้งนี้ หากพบวาพื้นที่ปลูกปามีสภาพ
ความแหงแลงหรือฝนทิง้ ชวง หลังการปลูกตองใหนำ้ แกกลาไม โดยใชระบบกระปองน้ำ
หยด หรืออาจใชรถน้ำเคลื่อนที่ เปนตน หลังจากปลูกตองทำแนวกันไฟ และหาม
นำสัตวเลี้ยงเขาไปเลี้ยงในบริเวณปาฟนฟู โดยตองทำการสรางความเขาใจ และ
สรางขอตกลงกับชาวบานที่มีสัตวเลี้ยงในชุมชน
¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒá»Å§»ÅÙ¡»†Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ´ÒÂËÞŒÒáÅÐãËŒ¹éÓËÂ´¡ÃÐ»‰Í§
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à·¤¹Ô¤¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃä¿»†Òã¹»†Òàμç§ÃÑ§áººªÒÇºŒÒ¹

1. การทำแนวกันไฟ โดยสวนใหญ

ชาวบานนิยมใชแนวถนน (ถามี) เปนหลัก
หากไมมีถนนจะทำแนวกันไฟโดยใชคน
ถางหรือใชรถแทรกเตอรไถเปนทางกวาง
ประมาณ 3-5 เมตร แลวจุดไฟเผาเศษ
วัชพืชเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง บางครั้ง
อาจทำแนวกันไฟผานกลางพื้นที่หรือ
แบงเปนสวนๆ เพื่อปองกันไมใหไฟปา
ลุกลามไปทั่วทั้งปา

2. การลาดตระเวนเฝาระวัง

5. ดำเนินการเฝาระวังบริเวณ

ที่เกิดไฟปาบอยครั้งเปนพิเศษ

6. ใชคนเก็บหาของปาหรือ

นักวิจยั ไทบาน ขณะเขาไปเก็บหาของปา
คอยลาดตระเวนและแจงขาว

7. อนุญาตใหชาวบานเขาไป

เก็บหาฟนหรือไมแหง เพื่อลดปริมาณ
เชื้อเพลิงและความรุนแรงของไฟปาได

8.

ไฟป า ในช ว งฤดู แ ล ง ระหว า งเดื อ น
ใชการสังเกต โดยในเวลา
มกราคม-เดือนพฤษภาคม ทั้งกลางวัน กลางวันหากพบวาพื้นที่ปาบริเวณไหน
และกลางคืน
มีแมลงบินวอนไปมาและมีนกบินโฉบ
แมลงเปนฝูงใหญ แสดงวาอาจเกิดไฟปา
การสรางความรวมมือกับ บริเวณนั้น ซึ่งจะสามารถเขาดับไฟปา
ชาวบานที่มีที่ดินติดกับปาชุมชนในการ ไดทัน สวนในเวลากลางคืนสังเกตจาก
ช ว ยแจ ง เหตุ ไ ฟไหม หรื อ หากจุ ด ไฟ แสงสวางของเปลวไฟและฟงเสียงปะทุ
เผาไรจะตองทำแนวกันไฟกอน หรือสราง ของไฟไหมปา
แรงจูงใจในความรวมมือ เชน แจกกลาไม
เปนตน
การประชาสั ม พั น ธ ท าง
หอกระจายขาวหมูบานในชวงฤดูแลง
กรณีรตู วั ผูท ม่ี กั จุดไฟเผาปา เพื่อรณรงคและปองกันไฟปา
หากบุคคลนั้นเขาไปในปา จะมีหนวย
ติดตามคอยสังเกตพฤติกรรมอยูหางๆ

3.

4.

9.
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¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÒÃÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§Í§¤¡ÃªØÁª¹
จากการระดมกลุมยอยเพื่อสรุป
เทคนิคตางๆ ทั้งจากตัวแทนชุมชนและ
เจ า หน า ที่ ท ำงานในการสร า งการมี
สวนรวมของชาวบานและการเสริมสราง
ความเขมแข็งขององคกรชุมชนทีผ่ า นมา
พบวา มีวธิ กี ารทีใ่ ชแลวไดผลดีหลากหลาย
วิธกี าร โดยเฉพาะการสรางการมีสว นรวม
ของชาวบาน มีวิธีการดังนี้
1. การประชาคม การประชุม
สรางความเขาใจ โดยเนนเวทีชาวบาน

อยางมีสวนรวม เพื่อสรางขอตกลง
กติกา กฎระเบียบที่ยอมรับรวมกัน
2. ผูนำหรือแกนนำตองทำ
เปนตัวอยางใหเกิดรูปธรรม
3. ประสานภาคี อ งค ก ร
ภายนอกเขามาชวยสรางความเขาใจ
4. ประชาสัมพันธทั้งเสียง
ตามสาย และวงพู ด คุ ย ขนาดเล็ ก ที่
ไมเปนทางการ เชน การโสเหล เปนตน

¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÅÙ¡»†ÒÃ‹ÇÁ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·
â¤¤Ò-â¤ÅÒ »ÃÐà·Èä·Â à¾×èÍÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¿„œ¹¿Ù»†ÒäÁŒã¹¾×é¹·Õè
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5.

สร า งแรงจู ง ใจหรื อ มี ผ ล
ประโยชน ที่ ช าวบ า นจะได รั บ จากการ
ทำงาน เชน ไดเก็บหาผลผลิต และรายได
จากปามากขึ้นจากการรักษาปา
6. ใช ก ลไกทางวั ฒ นธรรม
ประเพณี วันสำคัญในการทำงานรวมกัน
เชน การบวชปา ปลูกปาวันแม ฯลฯ
7. การใหบคุ คลทีช่ าวบานเคารพ
นับถือเขามาเปนทีป่ รึกษา คณะกรรมการ
จะชวยสรางความเขาใจงายขึ้น

8.

การสื่ อ สารโดยใช ก ลไก
ทางระบบเครือญาติในการสรางความเขาใจ
9. ใชกจิ กรรมเดินปา กินขาวปา
และพู ด คุ ย สร า งความสั ม พั น ธ กั บ
ชาวบาน
10. การใช สื่ อต างๆ ที่ส ราง
ความสนใจแกชาวบานทัง้ วีดที ศั น สไลด
ประกอบการบรรยาย

¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§á¡‹Í§¤¡ÃªØÁª¹¹Ñé¹
¾ºÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ·Õèä´Œ¼Å´Õ ´Ñ§¹Õé
1. คัดเลือก หรือใหโอกาสคนที่มีความพรอม มีจิตอาสา เสียสละเขามา
ทำงาน
2. มีโครงสรางและบทบาทในการทำงานอยางชัดเจนและสอดคลองกับ
กิจกรรมการจัดการปา
3. มีคณะ หรือทีมที่ปรึกษาในการใหขอเสนอแนะทิศทางการจัดการปา
ครอบคลุมมิติตางๆ รอบดาน
4. การเสริ ม สร า งศั ก ยภาพบุ ค ลากรองค ก รชุ ม ชน ทั้ ง การฝ ก อบรม
การศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนในระดับตางๆ ทั้งในพื้นที่ ระดับอำเภอ
จังหวัด และระดับชาติ
5. การศึ ก ษาดู ง าน แลกเปลี่ ย นประสบการณ ช ว ยเป ด มุ ม มอง และ
มีแรงกระตุน
6. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามความกาวหนา สรุปบทเรียนตางๆ รวมกัน
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º·àÃÕÂ¹áÅÐ¢ŒÍ¤Œ¹¾ººÒ§ÍÂ‹Ò§¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ
1. ¡ÒÃ·Ó§Ò¹»† Ò ªØ Á ª¹ เพื่อฟนฟูภูมินิเวศลุมน้ำนั้นเปนกระบวนการ

ทางสังคมผสมผสานกับกระบวนการทางนิเวศซึ่งตองใชเวลาจึงจะเห็นเปนรูปธรรม
โดยเฉพาะพื้ น ที่ ที่ ไ ม มี ก ระบวนการเรี ย นรู ก ารจั ด การป า ชุ ม ชนมาก อ น ซึ่ ง ใน
ช ว งแรกต อ งเน น การทำความเข า ใจกั บ ชุ ม ชนซึ่ ง เป น กระบวนการทางสั ง คม
ซึ่งสอดคลองกับการฟนฟูปาที่เขาแผงมาที่ตองใชเวลามากกวา 10 ป สำหรับพื้นที่
ที่ไมมีสภาพปาเลย สวนพื้นที่ลุมน้ำชีที่ดำเนินการมา 4 ป ก็ยังตองมีกระบวนการ
ในการฟ น ฟู ต อ ไปเพราะป า มี ก ารขาดแยกเป น หย อ มๆ การสร า งผื น ป า ใหม ๆ
รวมถึงการสรางพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เกษตรนั้นตองใชเวลา
2. ¡ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃä¿»† Ò ·Õè ÁÕ » ÃÐÊÔ · ¸Ô À Ò¾ และการจัดการการเลี้ยงสัตว
ในพื้นที่ปาหรือพื้นที่ฟนฟู เปนปจจัยที่ชวยหนุนเสริมกระบวนการฟนฟูปาเต็งรัง
ที่เสื่อมโทรมใหฟนตัวไดอยางรวดเร็ว
3. áËÅ‹§μŒ¹äÁŒ ãËÞ‹ (áÁ‹äÁŒ) ซึ่งเปนแหลงพันธุกรรมและสืบพันธุตาม
ธรรมชาติในพื้นที่สวนใหญอยูในพื้นที่สวนบุคคลหรือหัวไรปลายนามีแนวโนมลดลง
ทุกป จากการศึกษาชีพลักษณแมไมจำนวน 27 ชนิด 223 ตนในพื้นที่พบวา แมไม
มีปริมาณลดลง 14 เปอรเซ็นตตอป ตลอดชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา และอาจ
หมดไปจากพื้นที่ภายในระยะเวลา 19 ป ดังนั้น การจัดการพื้นที่ปาสวนบุคคลหรือ
ปาหัวไรปลายนาเพื่อการอนุรักษแหลงพันธุกรรมแมไมสำหรับการสืบพันธุตาม
ธรรมชาติ ตลอดจนการเป น แหล ง เก็ บ เมล็ ด สำหรั บ การฟ น ฟู จึ ง มี ค วามสำคั ญ
เปนอยางยิ่ง
4. ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃ×Í¹à¾ÒÐªÓªØÁª¹ พบวา รูปแบบเรือนเพาะชำ
แบบครัวเรือนประสบความสำเร็จมากกวาเรือนเพาะชำชุมชน เนือ่ งจากดูแลรักษางาย
มีขนาดทีพ่ อเหมาะ มีความคลองตัวสูง ลงทุนนอย ใชระบบจัดการน้ำขนาดเล็กๆ ได
และเปนการกระจายการมีสวนรวม เกิดแรงจูงใจจากผลตอบแทนการขายกลาไม
สวนเรือนเพาะชำชุมชนนัน้ ตองใชนำ้ มาก มีระบบจัดการทีย่ งุ ยาก ใชพนื้ ทีข่ นาดใหญ
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และมักดูแลไมทั่วถึง บางครั้งการหมุนเวียนมาดูแลไมเปนไปตามระบบเพราะมี
ขอจำกัดเรื่องเวลา และตองเดินทางมาที่เรือนเพาะชำ อยางไรก็ตามทั้ง 2 รูปแบบ
จะประสบความสำเร็ จ นั้ น มี ป จ จั ย อยู 3 ประการ คื อ กรรมการต อ งเข ม แข็ ง
มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบ และมีความโปรงใส เปนธรรมตอสมาชิกทุกคน
เปนประการสำคัญ
5. ¡ÒÃË¹Ø ¹ àÊÃÔ Á áÅÐÊ¹Ñ º Ê¹Ø ¹ จากหนวยงานตางๆ ในบทบาทที่
เหมาะสม เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณ ภาคเอกชน เชน
มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณ หนวยงาน WWF ประเทศไทย
มีบทบาทเปนผูอำนวยความสะดวก (facilitator) และประสานงานระหวางชุมชน
กับหนวยงานภายนอก หรือเปนผูไ กลเกลีย่ (mediator) ในกรณีมคี วามขัดแยง
6. ¡ÒÃàª×è Í ÁâÂ§à¤Ã× Í ¢‹ Ò Â ทั้ ง ในพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย งจะช ว ยหนุ น เสริ ม
การจัดการปาชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน กรณีที่มีคนจากภายนอกเขามา
ใชปาผิดกฎชุมชน หรือการจัดการปารวมกัน และการเชื่อมโยงเปนเครือขายระดับ
ภูมิทัศนจะหนุนเสริมในการจัดการในระดับที่กวางขึ้น

7. ¤ÇÒÁÃÙŒ ·Œ Í §¶Ôè ¹ áÅÐ¡Åä¡·Ò§
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ความเชือ่ มีความสำคัญตอการฟน ฟู

และจัดการปา ทัง้ ความรูท อ งถิน่ เกีย่ วกับชีพลักษณ
นิเวศวิทยาของตนไมชนิดทีจ่ ะปลูกเสริม การคัดเลือก
แม ไ ม ที่ ดี ตลอดจนเทคนิ ค การเพาะชำกล า
ในชวงการดูแลพื้นที่ฟนฟูการใชกลไกวัฒนธรรม
มาหนุนเสริม เชน การบวชปา ตั้งศาลเพียงตา
เพื่อชวยคุมครองพื้นที่ก็สามารถชวยกระบวนการ
ฟนฟูปาได จะชวยลดการรบกวนจากกิจกรรม
มนุษยได
áÁ‹äÁŒ Ê‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐÍÂÙã‹ ¹¾×¹é ·Õàè ¡ÉμÃ¡ÃÃÁ
àÊÕèÂ§μ‹Í¡ÒÃμÑ´â¤‹¹
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»˜ÞËÒ ÍØ»ÊÃÃ¤ áÅÐ¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹
1. การเก็บหาของปาที่ผิดวิธหี รือการเก็บหาแบบทำลาย เชน การใชคอน
ทุบตนไมเพือ่ เก็บหาแมลงทับ การใชแหหวานเพือ่ จับแย การจุดไฟไลสตั ว นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารเก็ บ หาเกิ น กำลั ง ผลิ ต ของป า ซึ่ ง ส ว นใหญ จ ะเป น คนภายนอกชุ ม ชน
ซึ่งสงผลกระทบตอการสืบพันธุตามธรรมชาติของชนิดพันธุนั้นๆ
2. ปญหาแนวเขตปาชุมชนไมชัดเจน ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณแนวเขตปาที่ติดตอกันระหวางตำบลหรือระหวางหมูบาน
3. ปาชุมชนบางแหง ยังคงนิยมเผาศพคนตายหรือเผาผีแบบวิธีดั้งเดิม
โดยไมใชเตาเผาศพสมัยใหม การเผาศพดังกลาวใชวิธีโยนไขเสี่ยงทายเพื่อหาพื้นที่
เผาศพ ซึ่งสงผลกระทบตอการฟนตัวของปา
4. ภาระความรับผิดชอบสวนใหญฝากไวกับผูนำเปนสวนใหญ ขาดการ
ฝกคนรุนใหมที่จะมารับชวงตอหรือแบงเบาภาระงาน
5. งบประมาณ ขาดความตอเนื่องในการดำเนินการ การฟนฟูปาจำเปน
ตองใชกระบวนการและงบประมาณอยางตอเนื่อง
6. กลาไมในแปลงปลูกตาย เนื่องจากสัตวที่อาศัยอยูใตดิน เชน ปลวก
หรือแมลงบางชนิด ฯลฯ
7. การลดลงของต น ไม ใ หญ ใ นพื้ น ที่ (แม ไ ม ) อั น เป น แหล ง อนุ รั ก ษ
พันธุกรรมและสืบพันธุตามธรรมชาติซึ่งสวนใหญอยูในพื้นที่สวนบุคคล
8. การขยายพื้นที่และการพัฒนาสิ่งปลูกสรางของวัดปา ที่ตั้งอยูในปา
ชุมชนบางแหง ยังไมมีการควบคุมหรือแนวทางการจัดการที่ชัดเจน
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º·àÃÕÂ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
»†ÒªØÁª¹ã¹¾×é¹·Õè
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บ า นโพนเพ็ ก ตั้ ง อยู ใ นเขตการ
ปกครองหมูที่ 1 และ 14 ตำบลโพนเพ็ก
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ลักษณะ
พืน้ ทีท่ ว่ั ไปเปนทีร่ าบ มีลำหวยคำปากดาว
เปนลำน้ำสายหลักไหลผานหมูบาน พื้นที่
สวนใหญเปนพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม สวนพืน้ ที่
ปาไม มีประมาณรอยละ 12 ของพื้นที่
หมูบานทั้งหมด
ชาวบานสวนใหญมอี าชีพเกษตรกรรม
เลีย้ งสัตว รับจาง ทำหัตถกรรม และเก็บหา
ของปาเพือ่ เปนอาหาร และบางครอบครัว

มีอาชีพเก็บหาของปาขายใหกับแมคา
ที่มารับซื้อ ตลอดจนขายใหกับราษฎร
ในหมูบ า น
ปาโคกหลุบกุง ในอดีตมีพื้นที่
ประมาณ 1,480 ไร สภาพปารกทึบ
ปกคลุมไปดวยตนไมใหญขนาดหลายคน
โอบจำนวนมาก มีแหลงน้ำซับทีม่ นี ำ้ ไหล
ตลอดป พบสั ต ว ป า หายากอาศั ย อยู
เชน เกง หมูปา อีเห็น ลิง เสือดาว ฯลฯ
แต ป จ จุ บั น มี พื้ น ที่ เ หลื อ ประมาณ
480 ไร พันธุไมสวนใหญเปนพันธุไม

»†ÒªØÁª¹...àÃÍ§¢Í§
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ปาเต็งรังที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ บางสวนเปนปาที่กำลังเริ่มฟนตัว พันธุไม
ที่พบไดแก รัง มะคาแต เต็ง แดง ยางพลวง มะกอกเกลื้อน ประดู เหมือดแอ
กระบก ฯลฯ สัตวปาที่ยังคงพบเห็นสวนใหญเปนสัตวปาขนาดเล็ก เชน ตะกวด
อีเห็น แย กระแต นก หนู งู กระรอก กิ้งกา เปนตน
ชาวบานสวนใหญ รอยละ 95 ใชประโยชนทางตรงจากปาชุมชนตลอดทั้งป
มีทั้งไมยืนตน พืชลมลุก สมุนไพร ฟนและสัตวชนิดตางๆ เชน เห็ด ผักหวาน
ดอกกระเจียว ผักสาบ ติ้ว ผักอีรอก ไขมดแดง แย กบ เขียด อีเห็น กิ้งกา ตะกวด
และอึ่งอาง
“สมัยกอนโคกหลุบกุงเปนปา
รกทึบ ไมคอยมีใครกลาเดินเขาไปลึก
เพราะกลัวหลง หากินตามชายปาก็พอ
โดยเฉพาะผักหวานปามีเยอะจนแทบ
จะเดินชนตนผักหวาน” นายทองปก
นาดี ผู ช ว ยผู ใ หญ บ า นและประธาน
á¼¹·Õ»è †ÒªØÁª¹â¤¡ËÅØº¡Ø§
ปาชุมชนโคกหลุบกุง เลายอนอดีต

àÃÔèÁμŒ¹¨Ò¡»˜ÞËÒ…ÊÙ‹¡ÒÃá¡Œä¢Ã‹ÇÁ¡Ñ¹

¹ÒÂ·Í§»˜¡ ¹Ò´Õ ¼ÙªŒ Ç‹ Â¼ÙãŒ ËÞ‹ºÒŒ ¹â¾¹à¾ç¡
ËÁÙ‹ 14 áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹»†ÒªØÁª¹â¤¡ËÅØº¡Ø§
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ใน ชวงป พ.ศ. 2515 ทางการสงเสริม
การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ โดยเป ด ให ช าวบ า น
ไดรับสิทธิจับจองพื้นที่ทำกิน (นสล.) คนละ 5 ไร
รวมทั้งหมด 800 ไร เพื่อทำการเกษตรกรรม
ปลูกปอและมันสำปะหลัง สงผลใหพื้นที่ปาลดลง
ตอมาไดเปดสัมปทานปาขึน้ มีนายทุนเขามาตัดไม
เพื่อเผาถาน ประกอบกับการบุกรุกแผวถาง

â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÅ‹ØÁ¹é¹Óª
â¤Ã§¡ÒÃ¿¹¿Ù
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การลักลอบตัดไมและลาสัตวของชาวบานเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลให
พื้นที่ปาลดนอยลงและเสื่อมโทรมลง สัตวปาขนาดใหญหายไปเหลือเพียงสัตว
ขนาดเล็ก จากพื้นที่ปา 1,480 ไร เหลือเพียง 480 ไร
ป พ.ศ. 2545 ไดจดั ตัง้ วัดปาขึน้ บริเวณดานตะวันออกของปาใกลกบั หมูบ า น
มีพระภิกษุมาจำพรรษาทำใหการตัดไมและการลาสัตวในพื้นที่ลดลง หมูบานมีการ
บอกกลาวเตือนเรื่องหามตัดไมทำลายปา แตเปนเพียงการปองปรามดวยวาจา
และยังไมมีการบังคับใชบทลงโทษ มีไฟปาเกิดขึ้น
ป พ.ศ. 2547 จัดตั้งกรรมการดูแลรักษาปาขึ้นมาเปนครั้งแรก มีการทำ
กิจกรรมลาดตระเวนเฝาระวังปา การปองกันไฟปา ภายใตการสนับสนุนงบประมาณ
จากนายสนั่น ทองวิเศษ นายดานศุลกากรจังหวัดชลบุรีซึ่งเปนคนบานโพนเพ็ก
โดยทำพิธีดื่มน้ำสาบานตนขึ้นบริเวณวัดปา แตหลังจากดำเนินการไดเพียง
3 เดือน มีอันตองลมเลิกไปดวยสาเหตุการจัดการภายในกลุม นอกจากนี้มีไฟปา
เกิดขึ้นอยางรุนแรง
ป พ.ศ. 2548 ชุมชนกำหนดกฎระเบียบปาชุมชนขึ้น สามารถบังคับใชและ
ปองกันการตัดไมทำลายปาไดในระดับหนึ่ง แตยังไมมีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ดูแล เริม่ มีชาวบานตางพืน้ ทีเ่ ขามาเก็บหาของปาเพิม่ ขึน้ มีการเก็บหาของปาทีผ่ ดิ วิธี
เชน ขุดตนผักหวาน ตัดเครือผักสาบ ฯลฯ และมีปญหาไฟปา
“ชวงระยะหลังมานี้ เริ่มมีชาวบานจาก
ที่อื่นเหมารถยนตหรือรถหกลอเขามาเก็บหา
ของปาในพื้นที่มากขึ้น โดยการใชวิธีการที่ไม
ถูกตอง เชนใชแหหวานเอาตัวแย ขุดตนผักหวาน
ตัดเครือผักสาบ ตัดไมในปาไปเผาถานทุกวัน
ชาวบานเริ่มรูสึกวาปาเราเรารักษาแตวาคนอื่น
เเขามาทำลาย จึงเปนจุดเริม่ ตนของการพูดคุยกัน
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹
à´Ô¹ÊÓÃÇ¨»†ÒªØÁª¹
ใในหมูบาน” พอทองปกกลาว
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ป พ.ศ. 2550 ชุมชน นำโดย นายเจน บุญตะคุ กำนันตำบลโพนเพ็ก
ขณะนัน้ และชาวบาน เขายึดคืนพืน้ ทีท่ ถี่ กู บุกรุกกลับคืนมาบางสวน ประมาณ 20 ไร
ตอมาโครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย เขามาสงเสริมการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และตัวแทนชุมชนไดเขารวมกิจกรรมการศึกษา
ดูงานจนสงผลใหเกิดแนวคิดการประยุกตใชกบั พืน้ ทีต่ นเอง นอกจากนี้ อบต.โพนเพ็ก
เข า มาสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการเฝ า ระวั ง ไฟป า จั ด ชุ ด ลาดตระเวน และออกกฎ
ระเบียบการดูแลรักษาปาเพื่อบังคับใชในตำบล
ป พ.ศ. 2551 ชุมชนจัดตัง้ คณะกรรมการชุดใหมขน้ึ มาอีกครัง้ เพือ่ รับผิดชอบ
ดูแล อบต.โพนเพ็ก สนับสนุนกิจกรรมการเฝาระวังไฟปาและจัดชุดลาดตระเวน
ในชวงฤดูแลง สภาพปาเริ่มฟนฟูและมีสภาพดีขึ้น ไมมีไฟปาเกิดขึ้น มีกิจกรรม
ปลูกปาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ยึดคืน
ป พ.ศ. 2552 ชุมชนดำเนินการจัดการปาชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดยการ
สงเสริมจากโครงการฯ เปดประชาคมหมูบานเพื่อทำความเขาใจ การกำหนด
กฎระเบียบปาชุมชนที่ชัดเจน จัดทำแผนกิจกรรมปาชุมชน การสำรวจแนวเขต
การติดตั้งปายปาชุมชน ปายแนวเขตปาชุมชน การลาดตระเวน การทำแนวกันไฟ
การเพาะชำกลาไม กิจกรรมปลูกปาฟน ฟูู บริเวณพืน้ ทีย่ ดึ คืนจำนวน 5 ไร การศึกษา
ดูงานที่เกี่ยวของกับการจัดการปาชุมชน อบต.โพนเพ็กสนับสนุนกิจกรรมการจัด
ชุดลาดตระเวนและปองกันไฟปา ไมมีไฟปาเกิดขึ้น ของปาเพิ่มขึ้น
ป พ.ศ. 2553 สภาพปาฟนตัวและมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น ผลผลิต
จากปา พืชผักปาชนิดตางๆ เชน เห็ด ผักหวาน แย ตะกวด ไขมดแดง อีรอก ฯลฯ
เพิ่มขึ้นอยางมาก สัตวปาเพิ่มขึ้นทั้งชนิดและปริมาณ ชุมชนรวมกับโครงการฟนฟู
ลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย วางแปลงเพื่อประเมินทรัพยากรปาชุมชน อบต.
โพนเพ็ก สนับสนุนกิจกรรมการเฝาระวังไฟปา จัดชุดลาดตระเวนและทำแนวกันไฟ
ผลจากการจัดการปาชุมชนอยางเปนระบบและมีสวนรวม สามารถชวย
ใหการดูแลพื้นที่ทำไดงายขึ้น ปญหาไฟปาลดลง ปาฟนตัวมากขึ้น จนสงผลให
ความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของปาเริ่มกลับคืนมา
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จากการวางแปลงสำรวจพบวา การปกคลุมเรือนยอดเพิม่ ขึน้ ลูกไมขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้น ผลผลิตจากปา ตลอดจนสัตวและแมลงเพิ่มขึ้นอยางมาก ทำใหผลผลิตจาก
ปาสามารถสรางรายไดเสริมแกชมุ ชนเฉลีย่ ไมตำ่ กวาปละ 700,000 บาท
μÒÃÒ§ ¼Å¼ÅÔμ¨Ò¡»†ÒªØÁª¹â¤¡ËÅØº¡Ø§ ºŒÒ¹â¾¹à¾ç¡ ËÁÙ‹ 1, 14 ·ÕèªØÁª¹¾Öè§¾Ô§
ปริมาณที่เก็บหาได 2551-2553 (กก.)
2551 รายได (บาท) 2552 รายได (บาท) 2553* รายได (บาท)
1. เห็ดทุกชนิด 2,000
400,000
3,000
600,000
2,000**
400,000
2. ไขมดแดง
400
80,000
500
100,000
600
120,000
3. แย
140
9,800
140
9,800
200
14,000
4. อึ่ง
400
48,000
500
60,000
400
48,000
5. แมลงทับ
1,000 ตัว
1,000
1,600 ตัว
1,600
2,000 ตัว
2,000
6. กิ้งกา
200 ตัว
1,000
400 ตัว
2,000
400 ตัว
2,000
7. หนอโจด
40
6,000
20
3,000
8. ผักติ้ว
100
8,000
120
9,600
120
9,600
9. ผักหวานปา
140
25,200
200
36,000
200
36,000
10. ผักสาบ
100
15,000
120
18,000
120
18,000
11. อีรอก
100
20,000
120
24,000
150
30,000
รวม
608,000
867,000
682,600

ลำดับ

ชนิด

ËÁÒÂàËμØ *ÃÐËÇ‹Ò§à´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á-à´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á
**Ä´Ù½¹ÁÒªŒÒ¡Ç‹Ò»¡μÔ·ÓãËŒ»ÃÔÁÒ³àËç´·Õèà¡çºËÒä´ŒÅ´¹ŒÍÂÅ§
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»ÒªØ
ª¹...àÃ×èÍ§¢Í§ “¤¹”
¤¹ ¡º
¡Ñº “»†»ÒÒ”

¼Ñ¡ËÇÒ¹»†Ò ¡¡.ÅÐ 150-300 ºÒ·

àËç´ÅÐâ§¡ ¡¡.ÅÐ 200-250 ºÒ·

¼Ñ¡»˜§ ¡¡.ÅÐ 40-50 ºÒ·

ä¢‹Á´á´§ ¡¡. ÅÐ 250-300 ºÒ·

μÑÇÍÂ‹Ò§¼Å¼ÅÔμ¨Ò¡»†ÒªØÁª¹â¤¡ËÅØº¡Ø§
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†Òà¾×èÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ
·Ò§ªÕÇÀÒ¾¢Í§»†ÒªØÁª¹â¤¡ËÅØº¡Ø§
“àÃÔèÁ·Õè¤¹¨Ó¹Ç¹¹ŒÍÂ áÅŒÇ¤‹ÍÂ¢ÂÒÂ¼ÅÃÐ´ÑºËÁÙ‹ºŒÒ¹” การ

จัดการปาโคกหลุบกุง เริ่มที่การพูดคุยกันในกลุมแกนนำและชาวบานที่มีความ
ตัง้ ใจจริงทีจ่ ะรักษาปาผืนนีไ้ วใหกบั ลูกหลาน มีการเดินสำรวจปา กินขาวปารวมกัน
พูดคุยกันถึงปญหาที่เกิดขึ้น และจัดตั้งคณะกรรมการปาชุมชนโคกหลุบกุงขึ้นเพื่อ
เปนกลุมที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษาปา
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“à¹Œ¹¡ÒÃÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ ¡ÓË¹´¡®à¡³±¢ÍŒ μ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹” คณะกรรมการ

ปาชุมชนใหความสำคัญตอการมีสวนรวม จัดใหมีการประชาคมหมูบานขึ้นเพื่อ
ทำความเขาใจและออกกฎระเบียบการใชประโยชนจากปาและวิธีการเก็บหา
ของปาที่ยั่งยืนชุมชนรวมกัน
“¨Óá¹¡¾×é¹·Õè” ชุมชนแบงพื้นที่ปาชุมชนออกเปน 5 สวน เพื่อความ
สะดวกและบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ปาอนุรักษ พื้นที่ 310 ไร สภาพปายังคงความอุดมสมบูรณ มีความ
หลากหลายของชนิ ด พั น ธุ พื ช สมุ น ไพร เห็ ด ของป า และสั ต ว ป า หลายชนิ ด
เปนพื้นที่ใชประโยชนเก็บหาของปา
พื้นที่กันออก พื้นที่ 80 ไร ตั้งอยูบริเวณแนวเขตติดตอบานหนองตอ
ตำบลนาขา เปนบริเวณพื้นที่มีปญหาการบุกรุกเพื่อการทำไรและแนวเขตยังไม
ชัดเจน
เขตอนุรักษพันธุสัตวปา พื้นที่ 40 ไร ตั้งอยูบริเวณวัดปา เปนเขต
สงวนไวสำหรับเปนแหลงอาศัยและขยายพันธุของสัตว โดยไมอนุญาตใหลาสัตว
หรือจับสัตวปาโดยเด็ดขาด
พื้นที่ฟนฟู พื้นที่ 30 ไร แบงเปนแปลงปลูกปา พื้นที่ประมาณ
10 ไร และแปลงมันสำปะหลังซึ่งอยูระหวางการเวนคืนจากชาวบานที่บุกรุก พื้นที่
ประมาณ 20 ไร
สวนปาเศรษฐกิจ พื้นที่ 20 ไร เปนพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสเพื่อใช
ประโยชนของชุมชน
“»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×èÍ§” คณะกรรมการปาชุมชนทำหนาที่
ประชาสั ม พั น ธ ด ว ยการบรรจุ ว าระเรื่ อ งการจั ด การป า ชุ ม ชนเข า ในที่ ป ระชุ ม
ประจำเดือนของหมูบาน เพื่อการทำความเขาใจเกี่ยวกับขอระเบียบปฏิบัติรวมกัน
และประสานงานกั บ ฝายปกครองอำเภอเพื่ อออกหนังสือประชาสั มพันธไปยั ง
118 หมูบาน ของอำเภอมัญจาคีรี
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“ä¿äÁ‹ à ¢Œ Ò »† Ò ¡ç ¢Öé ¹ ” การจั ด การป า โคกหลุ บ กุ ง เน น การจั ด การ

ลาดตระเวนและปองกันไมใหเกิดไฟปาเกิดขึ้น จัดทำแนวกันไฟโดยรอบปาและ
บริเวณพืน้ ทีจ่ ดุ เสีย่ งทีม่ กั มีไฟปาเกิดขึน้ จัดเตรียมอุปกรณดบั ไฟปา จัดชุดลาดตระเวน
เฝาระวังไฟปาในชวงฤดูแลงระหวางเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกป
“ËÅÇ§»Ù†ÊÔ§Ë¤Ó” เปนการนำวัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน
เขามาเกี่ยวโยงกับการจัดการปา เนื่องจากชุมชนมีความเชื่อวาหลวงปูสิงหคำเปน
ผูป กปกรักษาปาโคกหลุบกุง หากใครหลบหลู ไมเคารพนับถือ หรือตัดไมทำลายปา
จะพบกับภัยพิบตั หิ รือมีอนั เปนไปในทีส่ ดุ ซึง่ ทีผ่ า นมามีชาวบานเลาวา ผูท บี่ กุ รุกปา
หรือตัดไมในปาโคกหลุบกุงตองมีอันเปนไปทุกราย ความเชื่อของชุมชนดังกลาว
นับวาสงผลดีในแงของการจัดการปาโคกหลุบกุง
“ºÇÃ…ºŒÒ¹ ÇÑ´ âÃ§àÃÕÂ¹” เปนการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการปาโดยมีวัดเปนศูนยกลาง พระสงฆ วัดปามีบทบาทในการดูแล
รักษาปา ชาวบานมีความศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา โรงเรียนเปนแหลงเรียนรู
ของเด็กและปลูกฝงจิตสำนึกของเด็กในการเห็นคุณคาและความสำคัญของปา
มีการจัดกิจกรรมการดูแลรักษาปารวมกัน เชน จัดกิจกรรมปลูกปาในวันสำคัญ
เปนตน
“à¾ÒÐªÓ¡ÅŒÒäÁŒ” เปนกิจกรรมหนึ่งที่อยูในแผนการจัดการปา โดยการ
เพาะชำกลาไมทองถิ่นหรือไมเศรษฐกิจ เชน ไผรวก สะเดา เพกา ขี้เหล็ก ฯลฯ
เพื่อปลูกพื้นฟูบริเวณพื้นที่เสื่อมโทรม ตลอดจนสนับสนุนแจกจายใหกับราษฎร
ในหมูบานสำหรับปลูกบริเวณหัวไรปลายนา เพื่อชวยลดการพึ่งพิงทรัพยากรจาก
ปาชุมชน
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¾.È. 2551

การอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ปาชุมชนโคกหลุบกุงของชุมชนบานโพนเพ็ก
มีการดำเนินการมาเปนระยะเวลานานกวา 6 ป
ประสบกับปญหาและความลมเหลวในชวงแรก
แต ก็ เ ป น กระบวนการและพั ฒ นาการเรี ย นรู
รวมกันของคนในชุมชน และเกิดความรวมมือ
ระหวางชุมชนกับหนวยงานภายนอก ปจจุบัน
ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องป า โคกหลุ บ กุ ง เริ่ ม
กลับคืนมา พืชผัก ของปา และสัตวปาเพิ่มขึ้น
“ป า โคกหลุ บ กุ ง เป น ป า เศรษฐกิ จ
จริงๆ เอือ้ ประโยชนแกคนในชุมชนและหมูบ า น
อื่ น ๆ ได เ ยอะมาก ตอนนี้ ก รรมการป า กั บ
ชาวบานใหความรวมมือกันเปนอยางดี ชวย
ดูแลกัน โดยเฉพาะเรื่องไฟปาถาไมเกิดขึ้นปา
จะฟนดวยตัวของมันเอง แตเราก็ชวยปลูก
เสริมดวย เพาะกลาไมกันเอง เชน ไผรวก
มะคาโมง ตนจิก ตนฮัง ฯลฯ เหลือก็เอาแจก
ใหชาวบานไปปลูกที่ไรที่นาบาง ตอไปเราก็
จะเก็ บ ข อ มู ล ผลผลิ ต จากป า ว า มี ป ริ ม าณ
เทาไหรในแตละป เพื่อนำขอมูลมาวางแผน
จัดการปาของเรา” พอทองปก กลาวทิ้งทาย

ÀÒ¾à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃ¿„œ¹μÑÇ
¢Í§»†Òâ¤¡ËÅØº¡Ø§ à»ÃÕÂºà·ÕÂºÃÐËÇ‹Ò§
»‚ ¾.È. 2551 ¡Ñº ¾.È. 2553
¾.È. 2553
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บ า นคำน อ ย ตั้ ง อยู ใ นเขตการ
ปกครองหมูที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ลักษณะพืน้ ที่
ทั่วไปเปนที่ราบ มีความลาดชันเล็กนอย
อยูต ดิ กับเขตอุทยานแหงชาตินำ้ พอง-ภูเม็ง
อาชีพหลักของหมูบ า นสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คือ การทำนา ทำไร
มันสำปะหลัง ทำไรออย และการปลูก
พืชอื่นๆ
พื้ น ที่ ส ว นใหญ ข องหมู บ า นเป น
พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ปาไม ปาหัวไร
ปลายนาเหลืออยูร อ ยละ 15 ของหมูบ า น
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โดยมีปาภูวัดพื้นที่ 650 ไร ซึ่งมีความ
สำคัญตอชุมชนในดานเปนแหลงพึ่งพิง
ทรัพยากรจากปาชุมชน การเก็บหาของปา
และการเลี้ยงสัตว ของปาที่ชุมชนเก็บ
หาไดสวนใหญจำพวกเห็ดปานานาชนิด
เชน เห็ดระโงก เห็ดตะไคร เห็ดปลวก
เห็ ด ผึ้ ง ฯลฯ ตลอดจนผั ก หวานป า
ผักสาบอีรอก ดอกกระเจียว แย ไขมดแดง
อึง่ อาง เปนตน ของปาทีเ่ ก็บหาไดสว นใหญ
จะเก็บหาเพื่อใชเปนอาหารในครัวเรือน
ส ว นที่ เ หลื อ จะนำไปวางขายริ ม ถนน
ในหมู บ า นให กั บ คนในชุ ม ชนหรื อ คน
ที่ผานไปมา

·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã»†ÒªØÁª¹ÀÙÇÑ´
ป า ชุ ม ชนภู วั ด มี ค วามสู ง จากระดั บ น้ ำ ทะเลปานกลาง 290 เมตร
มีลักษณะเปนปาเต็งรังที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงทรัพยากรปาไมและ
พั น ธุ พื ช นิ ด ต า งๆ ที่ ส ำคั ญ หลายชนิ ด จากงานวิ จั ย ไทบ า นมี ก ารสำรวจพบ
ไมยืนตนไมต่ำกวา 82 ชนิด เชน เต็ง รัง แดง ประดู ประบก มะคาแต มะกอก
เกลื้อน มะขามปอม ฯลฯ ไมเลื้อยจำนวน 24 ชนิด เชน เครือจาน เครือผักสาบ
เครื อ ส ม จ อ ย เครื อ หุ น เครื อ เขี ย ง ฯลฯ พื ช ล ม ลุ ก /พื ช ผั ก ป า /ไม พุ ม จำนวน
50 ชนิด ไดแก กระเจียว วานตูบหมูบ หนอโจด อีรอก หนอรวก ผักชีชา ง ปรง ฯลฯ
เห็ด จำนวน 46 ชนิด ไดแก เห็ดตะไคร เห็ดปลวก เห็ดปากไกนอ ย เห็ดผึง้ แย เห็ดขาต่ำ
เห็ดกระดาง เห็ดเกลือ เห็ดหูหนู ฯลฯ สมุนไพร จำนวน 27 ชนิด ไดแก ประดงเหลือง
ฮางคี ผักชีชา ง ชางนาว โดไมรลู ม หัวขอลอ ฯลฯ และกลวยไม จำนวน 4 ชนิด

ÊÀÒ¾»†Òà¡Ô´ä¿»†Òº‹ÍÂ¤ÃÑé§áÅÐà¡Ô´¢Öé¹·Ø¡»‚

ËÅÑ§¨Ò¡à¢ŒÒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹
ä¿»†ÒÅ´Å§·Ø¡»‚

ÀÒ¾à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃ¿„œ¹μÑÇ¢Í§»†Òàμç§ÃÑ§ã¹»†ÒªØÁª¹ÀÙÇÑ´
ปาภูวัดยังเปนแหลงที่อยูอาศัยหากินของสัตวปาหลายชนิด โดยพบนกกวา
52 ชนิด ไดแก นกกระทาทุง นกแซงแซวหางบวงใหญ นกตะขาบทุง นกพญาไฟสีเทา
นกสีชมพูสวน ฯลฯ สัตวเลื้อยคลาน 17 ชนิด ไดแก กิ้งกา แย งูสิง งูเหา งูจงอาง
งูเหลือม ตะกวด เปนตน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ จำนวน 13 ชนิด ไดแก เขียดอีโม
เขียดขาคำ อึ่งอาง คางคก เตาเพ็ก ฯลฯ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 14 ชนิด ไดแก
กระตายปา สุนัขจิ้งจอก ตุน บาง ลิ่น พังพอน เปนตน และแมลง จำนวน 50 ชนิด
ไดแก จิง้ โกรง จิง้ หรีด ตัก๊ แตน ผีเสือ้ ผึง้ ตอ แตน กวาง แมงตับเตา จักจัน่ งวงชาง
เปนตน
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นอกจากนีป้ า ภูวดั ยังมีความสำคัญ
ตอชุมชนในเชิงวัฒนธรรมคือ เปนที่ตั้ง
ของวัดปาปุญญนิมิตรตลอดจนหลวงปู
ภูวัด ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวบาน
ในชุ ม ชนและพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย ง ชาวบ า น
จะรวมทำบุญประเพณีบญ
ุ ยอดน้ำในชวง
วันสงกรานตของทุกป ซึ่งนับวามีสวน
สำคัญใหปา ผืนนีย้ งั คงเหลืออยูจ นปจจุบนั

¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔ
ในอดี ต พื้ น ที่ โ ดยรอบหมู บ า น
ค ำ น อ ย มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป น ป า ผื น ใ ห ญ
มีทรัพยากรปาไมอุดมสมบูรณ ตลอดจน
สั ต ว ป า หลากหลายชนิ ด เช น ช า งป า
เสือโครง เสือดาว เกง กวาง หมูปา ฯลฯ
ภายหลั ง เริ่ ม มี ช าวบ า นอพยพเข า มา
จับจองหาทีด่ นิ ทำกินเพิม่ ขึน้ มีการบุกเบิก
พื้นที่ ตัดไม เพื่อทำการเกษตร ทำนา
ทำไร มีประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สงผลใหพื้นที่ปาเริ่มลดลง
พ.ศ. 2503 หลวงตาเลิศ ไดเขา
มาจำพรรษาบริเวณปาภูวดั ป พ.ศ. 2507
รั ฐ บาลประกาศให พื้ น ที่ ป า บริ เ วณ
โดยรอบหมูบานเปนปาสงวนแหงชาติ
ปาโคกหลวง
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ในป พ.ศ. 2510 พระสงฆรว มกับ
ชาวบานกอสรางวิหารและพระพุทธรูป
ขึ้นบริเวณปาภูวัด หลังจากถูกทิ้งรางเปน
เวลานานหลายป
ป พ.ศ. 2517 สัตวขนาดใหญ เชน
เสือ หายไปจากพื้นที่
ชวงป พ.ศ. 2520 พื้นที่ปาลดลง
เรื่ อ ยๆ ไม ใ หญ ถู ก ตั ด ออกไปจากพื้ น ที่
แปรรู ป ขายให กั บ นายทุ น พื้ น ที่ ป า เริ่ ม
เปลี่ยนไปเปนไรและที่นา ป พ.ศ. 2521
หลวงปูเ คีย่ มเขามาจำพรรษาบริเวณปาภูวดั
มีการสรางกุฎทิ พี่ กั ศาลา ตอมาในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2526-2528 เปน
ชวงที่รัฐออกเอกสารสิทธิ์ที่ทำกินใหกับ
ชาวบาน (สทก.) มีการถางปาเพื่อขายตอ
การทำไรมนั สำปะหลัง การลาสัตว ปญหา
ไฟปารุนแรงขึน้ สงผลใหพนื้ ทีป่ า ถูกทำลาย
เพิม่ ขึน้ อยางมาก

â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÅ‹ØÁ¹é¹Óª
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ชวงป พ.ศ. 2534-2539 ชาวบานเริ่ม
หันมาปลูกออย เนื่องจากมีหนวยงานมาสงเสริม
และมีโรงงานน้ำตาลตั้งอยูใกลพื้นที่
ป พ.ศ. 2540 เริ่มมีการปลูกยูคาลิปตัส
พื้นที่ปาถูกแบงกระจัดออกเปนหยอมๆ ปาผืน
ใหญเหลืออยูเพียงบริเวณปาภูวัดและพื้นที่หัวไร
ปลายนาที่มีเจาของ ชวงนี้เริ่มมีการตั้งบทบัญญัติ
ของหมู บ า น ห า มตั ด ไม ใ นป า สงวนแห ง ชาติ
แตยังไมมีการจับกุมหรือมีบทลงโทษ
¹ÒÂºØÞÁÒ ·Ñ¹ËÒ
¡Ó¹Ñ¹μÓºÅ¤Óá¤¹
ป พ.ศ. 2542 พระมหาโกศลเขามาพัฒนา
áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹»†ÒªØÁª¹ÀÙÇÑ´
และดูแลรักษาปาภูวัด
พ.ศ. 2545-2546 อบต.คำแคน เริม่ เขามาจัดการดูแลรักษาปา จัดทำแนวกันไฟ
บริเวณปาภูวัด การรณรงค และหามตัดไมทำลายปา เพื่อสนองพระราชเสาวนีย
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป พ.ศ. 2550 นายบุญมา ทันหา
ผูใ หญบา นคำนอย ในขณะนัน้ (ปจจุบนั นายบุญมา ทันหา เปนกำนัน ตำบลคำแคน)
ไดเริ่มชักชวนชาวบานหันมาดูแลรักษาปาภูวัด มีการจัดรณรงคและประชาสัมพันธ
ในชุมชน และเขารวมกับโครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย เดินทาง
ไปศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่จังหวัดนครสวรรค
ป พ.ศ. 2551 เริ่มมีการบริหารจัดการและดูแลรักษาปาอยางเปนระบบ
ภายใตการสนับสนุนจากโครงการฯ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการปาชุมชน การประชาคม
หมูบาน กำหนดกฎระเบียบการใชประโยชนจากปา จัดตั้งเรือนเพาะชำกลาไม
ทองถิ่น วางแปลงสำรวจและประเมินทรัพยากรปาชุมชน กิจกรรมการลาดตระเวน
ปา ปลูกปา และการบวชปา อบต.คำแคน เขามาสนับสนุนการทำแนวกันไฟและ
จัดชุดลาดตระเวนปองกันไฟปา สงผลใหไมมีไฟปาเกิดขึ้น
พ.ศ. 2552–2553 (ปจจุบัน) สภาพปาบริเวณภูวัดมีความอุดมสมบูรณ
เพิ่ ม ขึ้ น ป า เริ่ ม หนาแน น ขึ้ น ลู ก ไม เ พิ่ ม ขึ้ น สั ต ว ป า เริ่ ม พบเห็ น ได บ อ ยขึ้ น
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เชน แย ตะกวด เปนตน ของปาผลิตจากปา เชน เห็ด กระเจียว อีรอก ฯลฯ เก็บหา
ไดมากขึน้ เริม่ มีชาวบานนอกพืน้ ที่ อำเภอพระยืน บานไผ เมืองพล ตลอดจนจังหวัด
ขอนแกนเขามาเก็บหาของปาในพื้นที่ และดำเนินการวางแปลงสำรวจและประเมิน
ทรัพยากรปาชุมชนครั้งที่ 2 และรวมกับโครงการฯ หนวยงานปกครองอำเภอ และ
หนวยงานตางๆ จัดงานวันสิ่งแวดลอมโลก ประจำป 2553 ขึ้นบริเวณปาภูวัด

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†Ò…Â¡ÃÐ´ÑºÊÙ‹áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§ªØÁª¹
นับแตชุมชนเริ่มดูแลรักษาปาอยางเปนระบบตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึง
ปจจุบัน เปนระยะเวลาเกือบ 3 ป ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นสามารถมองเห็นไดอยางเปน
รูปธรรม เชน การเพิ่มขึ้นของตนไมใหญ ลูกไมหรือไมหนุมที่เพิ่มขึ้น ไฟปาลดลง
สัตวปา ของปา โดยเฉพาะอยางยิ่งเห็ดปาที่เพิ่มขึ้นกวาแตกอนมาก สรางรายได
เปนกอบเปนกำ ชุมชนเริ่มมองเห็นความสำคัญของปาและเขามามีสวนรวมเพิ่มขึ้น
จากการที่หมูบานคำนอย เปนหมูบานที่ทำงานวิจัยไทบานเพื่อสำรวจและ
ประเมินสถานภาพของทรัพยากรในปาภูวัด จนเกิดชุดขอมูลและองคความรูดาน
ตางๆ คณะกรรมการปาชุมชนจึงเริ่มมีการพูดคุยกันถึงแนวคิดที่อยากจะพัฒนาให
ปาภูวัดเปนแหลงเรียนรูเรื่องราวธรรมชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมใหแกเด็กนักเรียน
เยาวชน และชาวบานในพื้นที่
“ผมไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานเรื่องปาชุมชนหลายที่ สังเกตวาแตละที่จะ
มีเสนทางศึกษาธรรมชาติในปาดวย มีอาคารศูนยขอมูล มีปาย มีแผนที่เสนทาง
สถานีความรูที่สำคัญของปา ไวบริการผูไปเยี่ยมเยียน อีกทั้งยังทำความเขาใจ
ง า ยเพราะเห็ น ภาพกิ จ กรรมต า งๆ จึ ง ง า ยต อ การเข า ใจ” พ อ บุ ญ มา ทั น หา
ประธานปาชุมชนภูวัด กลาว
ประมาณ ตนป 2553 ทางโครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย และ
คณะกรรมการปาชุมชนภูวัดจึงไดรวมกันจัดเวทีพูดคุยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่ ไดแก อบต.คำแคน โครงการรักษปาสรางคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง
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เครือขายโรงเรียนตำบลคำแคน อุทยานแหงชาตินำ้ พอง หนวยประสานงานปองกัน
และปราบปรามการทำลายทรัพยากรปาไมขอนแกน (นปม.) และชุมชนโดยรอบ
ปาภูวัด เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปาภูวัดเปนแหลงเรียนรู ซึ่งนับวาเปนจุดเริ่มตน
ของการจัดตั้ง “ศูนยศึกษาธรรมชาติภูวัด”
เพื่ อ ให ก ารทำงานมี ทิ ศ ทางและ
มีกรอบการดำเนินงานทีช่ ดั เจน จึงไดมกี าร
จัดตั้งคณะกรรมการศูนยศึกษาธรรมชาติ
ป า ภู วั ด ขึ้ น ที่ ม าจากหลายฝ า ย ร ว มกั น
กำหนดแผนการดำเนินงานขึ้น พรอมทั้ง
สำรวจศักยภาพพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ
ºÑ¹·Ö¡ÀÒ¾à¾×èÍà¡çºà»š¹°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
จุดเดน รวมถึงประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรม
ของปา รวมกับคณะกรรมการปาชุมชน
นั ก วิ จั ย ไทบ า น ครู แ ละผู รู ใ นหมู บ า น
หลังจากนั้นนำขอมูลมาสรุปวิเคราะหและ
แลกเปลี่ ย นกั น อี ก หลายครั้ ง จนได ม า
ซึ่งฐานขอมูลทรัพยากรปาชุมชนภูวัด
“ช ว งระหว า งลงสำรวจพื้ น ที่
¡ÙÃÙ¹Ò§ÍÑêÇ ËÃ×Í ¾ÅÑº¾ÅÖ§
บางครั้งชาวบานตองเก็บขอมูลเองดวย
¾×ª·Õè¾ºä´Œ·ÑèÇä»ã¹»†ÒÀÙÇÑ´
ตอนแรกเราก็ ไ ม ถ นั ด แต ภ ายหลั ง เริ่ ม
ทดลองบอยครั้งขึ้นจนคลอง เริ่มเรียนรู
ได แ ลกเปลี่ ย นร ว มกั น ” กำนั น บุ ญ มา
อธิบายถึงกระบวนการสำรวจขอมูล

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹ ¢³Ð¡ÓÅÑ§
μÔ´»‡ÒÂàÊŒ¹·Ò§ÈÖ¡ÉÒ¸ÃÃÁªÒμÔ
ã¹»†ÒªØÁª¹ÀÙÇÑ´
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ฐานขอมูลทรัพยากรปาภูวัด ตลอดจนจุดเดนของพื้นที่ ไดถูกนำมาใชใน
การออกแบบและจัดทำเสนทางศึกษาธรรมชาติ มีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ซึ่งตัดผานพื้นที่ปาเต็งรังที่มีจุดเดนที่นาสนใจ มีสถานีสื่อความหมาย 8 จุด รวมทั้ง
ปายชือ่ พรรณไมชนิดตางๆ ทีพ่ บเห็นในเสนทาง นอกจากนีไ้ ดจดั ทำอาคารนิทรรศการ
ขึ้นเพื่อเปนที่ตั้งของศูนยศึกษาธรรมชาติ สำหรับใหขอมูลและความรูแกนักเรียน
เยาวชน และคนที่เขามาใชประโยชน โดยไดนำเอาฐานขอมูลทรัพยากรมานำ
เรี ย บเรี ย งไว ภ ายในศู น ย อาทิ เช น ข อ มู ล ประวั ติ พื้ น ที่ ความหลากหลายของ
พืชพรรณและสัตวปา การพึ่งพิงปาของคนในชุุมชน ฯลฯ

ÍÒ¤ÒÃÈÙ¹Â¢ŒÍÁÙÅ

»‡ÒÂÊ¶Ò¹Õ´§ÊÁØ¹ä¾Ã
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»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè WWF »ÃÐà·Èä·Â Ã‹ÇÁ¾Ô¸Õà»´
ÈÙ¹ÂÈÖ¡ÉÒ¸ÃÃÁªÒμÔÀÙÇÑ´ ã¹§Ò¹ÇÑ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁâÅ¡
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 4 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2553

การจัดการศูนยศึกษาธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้น ที่ปาชุมชนภูวัดบานคำนอย
อันเกิดจากการรวมแรงรวมใจกันของ
คนในชุ ม ชน หน ว ยงานราชการและ
หน ว ยงานท อ งถิ่ น และผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง
นั บ ว า เป น การยกระดั บ งานจั ด การ
ปาชุมชน โดยประยุกตใชองคความรู
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เข า มาเป น ตั ว เสริ ม
ผลักดันกระบวนการเรียนรูธรรมชาติ
ใหกับนักเรียน เยาวชน ตลอดจนคนใน
ชุมชน อันเปนกลไกหนึง่ ทีจ่ ะนำไปสูก าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติทอ งถิน่ ตอไป

อยางไรก็ตาม ศูนยศกึ ษาธรรมชาติ
ภูวัดที่เกิดขึ้นยังเปนเพียงแคจุดเริ่มตน
เทานั้น สิ่งสำคัญที่คณะกรรมการศูนย
กำลังขับเคลือ่ นตอไปก็คอื การฝกอบรม
มั ค คุ เ ทศก ห รื อ นั ก สื่ อ ความหมาย
ธรรมชาติ และการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรูหรือหลักสูตรศึกษาธรรมชาติที่มี
ความเฉพาะเจาะจงมากขึ้ น ร ว มกั บ
คณะครู เ ครื อ ข า ยโรงเรี ย นในพื้ น ที่
เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู ไดฝก
ปฏิ บั ติ จ ริ ง เกิ ด ความรู ความเข า ใจ
เกิดจิตสำนึกหวงแหน และนำไปสูการ
อนุรักษตอไป
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¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹
ÍÂ‹Ò§ÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁºŒÒ¹¡Ø´¢Í¹á¡‹¹
μÓºÅ¤Óá¤¹ ÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕ
¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹
บ า นกุ ด ขอนแก น ตั้ ง อยู ใ นเขต
การปกครองหมูท ่ี 9 ตำบลคำแคน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ลักษณะพืน้ ที่
ทัว่ ไปเปนทีร่ าบ ลาดชันเล็กนอย มีลำหวย
คำปากดาว ซึง่ มีตน น้ำมาจากเขตอุทยาน
แหงชาติน้ำพอง-ภูเม็ง ไหลผานทางดาน
ทิศตะวันตกของหมูบาน กอตั้งหมูบาน
เมื่ อ ป พ.ศ. 2473 โดยอพยพมาจาก
จั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู ประกอบอาชี พ
การปลูกปอ และมันสำปะหลัง

ÇÔ¡ÄμÔ»Þ
˜ ËÒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãã¹ªØÁª¹
ในอดีตพืน้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบหมูบ า น
กุ ด ขอนแก น มี ลั ก ษณะเป น ป า ผื น ใหญ
รกทึ บ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ห ลายหมู บ า น
นับหมืน่ ไร มีทรัพยากรปาไมอดุ มสมบูรณ
ตนไมใหญหลายคนโอบ ตลอดจนสัตวปา
หลากหลายชนิด เชน เสือไฟ เสือดาว
เกง หมูปา ลิง อีเห็น บาง กระแต ฯลฯ
ตอมาในป พ.ศ. 2513 รัฐบาลมีนโยบาย
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ในการสงเสริมพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
การสงเสริมการปลูกปอ มันสำปะหลัง
และแตงโม โดยการเปดใหราษฎรจับจอง
พื้นที่เพื่อการทำเกษตร รวมถึงการออก
เอกสารสิทธิ์ นส.3 ก ในป พ.ศ. 2520
สงผลใหพื้นที่ปาธรรมชาติถูกแผวถาง
ทำลาย เกิ ด การตั ด ต น ไม ข นาดใหญ
และการล า สั ต ว ใ นพื้ น ที่ โ ดยไม มี ก าร
ควบคุมดูแลจากเจาหนาที่ของรัฐ สงผล
ใหพนื้ ทีป่ า ไม ตลอดจนสัตวปา ชนิดตางๆ
ลดนอยลงอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลา
20-30 ป ที่ผานมา สงผลกระทบตอ
ชุมชน ผลผลิตจากปาลดนอยลง และ
เกิดภาวะปญหาฝนแลงในป พ.ศ. 2519
ตลอดจนสงผลใหปริมาณและระดับน้ำ
ในลำห ว ยคำปากดาวลดต่ ำ ลง แต
อยางไรก็ตาม ปญหาการลักลอบตัดไม
การลาสัตว ตลอดจนการบุกรุกแผวถาง
พื้นที่ปาธรรมชาติในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง

¡ÒÃºØ¡ÃØ¡¾×é¹·Õè»†Òà¾×èÍ·Ó¡ÒÃà¡ÉμÃ¢Í§ªØÁª¹
·ÕÍè ÂÙâ‹ ´ÂÃÍº»†ÒªØÁª¹ºŒÒ¹¡Ø´¢Í¹á¡‹¹

á¼¹·ÕèÀÙÁÔ»ÃÐà·ÈáÅÐ¾×é¹·Õè»†ÒÊÒ¸ÒÃ³ÐºŒÒ¹¡Ø´¢Í¹á¡‹¹

ตอมาในป พ.ศ. 2536 หนวยงาน
อำเภอมั ญ จาคี รี ไ ด เข า มาดำเนิ น การ
รั ง วั ด พื้นที่สาธารณประโยชน (นสล.)
ที่ยังคงเหลืออยู ตอมาในป พ.ศ. 2547
หลวงพอสายัณหไดเขามาจำพรรษาและ
ตั้ ง วั ด ป า ธรรมมารามขึ้นบริเวณปาชา
สาธารณะ สงผลใหปญหาการลักลอบ
ตัดไมและการลาสัตวลดนอยลง และ
ในปเดียวกันนัน้ เอง องคการบริหารสวน
ตำบลคำแคน ไดเขามาดำเนินการสำรวจ
รังวัด และทำการตอกหมุดพืน้ ทีส่ าธารณะ
อีกครัง้ โดยมีพื้นที่ปาสาธารณะที่เหลือ
อยู 3 แปลง มีพนื้ ทีร่ วมกันทัง้ หมด 220 ไร
ดังนี้
ป า ช า สาธารณะ มี พื้ น ที่
ประมาณ 125 ไร สภาพปามีความ
อุ ด มสมบู ร ณ ม ากที่ สุ ด จากพื้ น ที่ ทั้ ง
3 แปลง ลักษณะทั่วไปเปนปาที่กำลัง

ฟน ตัว มีตน ไมขนาดใหญปรากฏหลงเหลือ
อยูบ า ง พันธุไ มทพ่ี บไดแก แดง มะคาแต
มะกอกเกลือ้ น ประดู กระบก ฯลฯ พืน้ ลาง
ของปามีไมพุม พืชคลุมดิน สมุนไพร
และเห็ ด หลายชนิ ด สั ต ว ป า ที่ ยั ง คง
พบเห็นสวนใหญเปนสัตวขนาดเล็ก ไดแก
ตะกวด อีเห็น แย พังพอน นก หนู งู
ฯลฯ ป จ จุ บั น ป า ผื น นี้ ยั ง คงสื บ ทอด
ประเพณีใชเปนพื้นที่เผาศพคนตายใน
หมูบาน โดยการโยนไขเสี่ยงทายเพื่อหา
บริเวณเผาศพ
ปาหินหรอง มีพนื้ ทีป่ ระมาณ
75 ไร เปนพืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตว และการเก็บหา
ของปา
ปาหนองมวง มีพนื้ ทีป่ ระมาณ
21 ไร เปนพืน้ ทีท่ ำเลเลีย้ งสัตว และการ
เก็บหาของปา
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พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่นของบานกุดขอนแกน
เริ่มแรกใชกระบวนการปกครองของหมูบาน ระบบพี่นองเพื่อนบาน ไมมีรูปแบบ
กฎระเบียบหรือขอตกลงที่ชัดเจน มีเพียงการบอกกลาวหามปรามหรือตักเตือน
เทานั้น เชน หามตัดไมหรือหามลาสัตวในพื้นที่ปาสาธารณะ เปนตน โดยไมมีการ
บังคับใชกฎของหมูบาน
“บางครั้งก็หามได บางครั้งก็หามไมได ก็ปลอยเลยตามเลย เพราะวา
เปนพี่นองเครือญาติกัน บางครั้งมีคนนอกหมูบานมาตัดไม มาบุกรุกพื้นที่ ก็ทำ
อะไรไมได ไมมีใครสนใจ แตดีหนอยก็ตรงที่มีหลวงพอมาตั้งวัดปาที่ปาชา ทำให
คนทีบ่ กุ รุกเขาเกรงใจบาง” เปนคำกลาวของนายนคร สิงเอ ผูใ หญบา นกุดขอนแกน
คนปจจุบัน กลาวถึงสภาพปญหาทรัพยากรทองถิ่นที่เกิดขึ้นในอดีต

¨Ø´àÃÔèÁμŒ¹/¨Ø´à»ÅÕèÂ¹

¹ÒÂ¹¤Ã ÊÔ§àÍ ¼ÙŒãËÞ‹ºŒÒ¹áÅÐ
»ÃÐ¸Ò¹»†ÒªØÁª¹ºŒÒ¹¡Ø´¢Í¹á¡‹¹
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ป พ.ศ. 2550 โครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF
ประเทศไทย ไดเขามาดำเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำ
ชี อำเภอมัญจาคีรี มีพื้นที่เปาหมาย 20 หมูบาน
ใน 4 ตำบล โดยมีบานกุดขอนแกนเปนหนึ่งใน
หมูบานเปาหมายนำรอง โครงการฯ ไดเขามาพูด
คุย จัดเวทีประชาคมหมูบ า น เพือ่ ทำความเขาใจกับ
ชุมชนเกีย่ วกับวัตถุประสงคของโครงการและการ
จัดการทรัพยากรทองถิ่นอยางมีสวนรวม ซึ่งไดรับ
ความสนใจเปนอยางมากจากผูน ำหมูบ า นและชุมชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งนายนคร สิงเอ ผูใหญบาน

â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÅ‹ØÁ¹é¹Óª
â¤Ã§¡ÒÃ¿¹¿Ù
ÓªÕ WWF »ÃÐà·Èä·Â

“พื้นเพผมเปนคนที่นี่ เห็นสภาพ
ป ญ หาความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
หมูบ า น โดยเฉพาะอยางยิง่ เรือ่ งทรัพยากร
เรือ่ งปา แตไมรจู ะเริม่ อยางไร พอโครงการฯ
เขามา ก็มีความหวังวานาจะมีทางออก”
ตอมาในปเดียวกัน ผูใหญนครและ
ตัวแทนชุมชน ไดมีโอกาสเขารวมเปนคณะ
ศึกษาดูงาน ภายใตโครงการฟนฟูลุมน้ำชี
WWF ประเทศไทย ทีอ่ ำเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค ซึ่ ง มี จุ ด เด น ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติทอ งถิน่ อยางมีสว นรวม
“แนวทางการฟนฟูปาที่ไดรับจาก
การแลกเปลี่ ย นประสบการณ ที่ ไ พศาลี
ทำใหผมเกิดความประทับใจในแนวคิด
และสนใจโครงการนี้เปนพิเศษ ตั้งใจวา
เมื่อกลับมาถึงบานจะตองนำแนวคิดนี้มา
ปรั บ ใช ใ นหมู บ า นและชุ ม ชนของผม
ใหได” ผญบ. กุดขอนแกน กลาวอยางมุง มัน่
ภายหลังกลับมาจากอำเภอไพศาลี
ผูใ หญนครจึงไดดำเนินการจัดตัง้ คณะทำงาน
ขึน้ โดยมีหนาทีร่ บั ผิดชอบการทำงาน ทำความ
เขาใจกับชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษปาหรือ
ความสำคัญของปา โดยใหความสำคัญตอพืน้ ที่
แนวเขตปาสาธารณะที่ยังคงเหลืออยูเปน
อันดับแรก โดยทำงานรวมกับโครงการฯ
ในการสำรวจแนวเขตพื้นที่ปาสาธารณะ
ทัง้ 3 แปลง

ตอมาในป พ.ศ. 2551 รัฐบาล
ประกาศใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
ดำเนิ น การเวนคื น /เรี ย กคื น พื้ น ที่
สาธารณะที่ถูกบุกรุก โดยใหอำนาจ
องคกรทองถิน่ หมูบ า นทำการรังวัด และ
พิสูจน และยึดคืนพื้นที่กลับคืนใหกลับ
มาเปนพื้นที่ของสวนรวม โดยพื้นที่ปา
สาธารณะบานกุดขอนแกนมีจำนวน
ผูบ กุ รุกพืน้ ทีจ่ ำนวน 20 ราย เปนราษฎร
ในหมูบ า น 15 ราย และหมูบ า นใกลเคียง
5 ราย คิดเปนพื้นที่ประมาณ 35 ไร
จึงไดจดั ประชาคมหมูบ า นขึน้ ทามกลาง
ความขัดแยงของชาวบานทีเ่ ห็นดวยและ
ไมเห็นดวย
“ชาวบานสวนใหญเห็นดวยที่
จะเอาพืน้ ทีค่ นื มีเพียงสวนนอยเทานัน้
ที่คัดคาน แตปญหาก็คือจะเอาพื้นที่
คืนไดอยางไร เพราะเจาของอางวา
ทำกิ น มานานแล ว ตั้ ง แต ส มั ย ปู ย า
ตายาย” นายนคร กลาว
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ค ณ ะ ท ำ ง า น ไ ด ด ำ เ นิ น ก า ร
ประสานงานและขอข อ มู ล แผนที่
สาธารณประโยชน จ าก อบต.คำแคน
รวมกับคณะทำงานจากหมูบานอื่นๆ ใน
ตำบลทีม่ ปี ญ
 หาการบุกรุกพืน้ ทีส่ าธารณะ
ประโยชน เชน บานหนองขามพัฒนา
บานคำนอย บานคำคันโซ ฯลฯ ตลอดจน
ประสานงานไปยั ง หน ว ยงานปกครอง
อำเภอมัญจาคีรี ซึ่งไดรับการสนับสนุน
เปนอยางดีจากนายอำเภอมัญจาคีรีและ
เจาหนาที่สวนงานที่เกี่ยวของในการให
คำปรึกษาและคำแนะนำ

หลังจากนัน้ คณะทำงานไดดำเนิน
การผลักดันการเวนคืนพืน้ ทีป่ า สาธารณะ
อยางตอเนือ่ งทามกลางกระแสความขัดแยง
จากชุ ม ชนที่ ไ ม เ ห็ น ด ว ยและเห็ น ด ว ย
ซึ่งชาวบานที่เห็นดวยนั้นยังไมเชื่อวาจะ
สามารถเวนคื น พื้ น ที่ ก ลั บ คื น มาได
คณะทำงานจึ ง ได เริ่ ม ลงสำรวจพื้ น ที่
รวมกับเจาหนาทีฝ่ า ยปกครอง สำนักงาน
ทีด่ นิ และอบต.คำแคน โดยอบต.คำแคน
ไดจดั งบประมาณมารังวัดพืน้ ทีส่ าธารณะ
ทั้ง 3 แปลงอีกครั้ง ตลอดจนการจัดเวที
ประชาคมหมู บ า นโดยเชิ ญ ชาวบ า นที่
บุกรุกพืน้ ทีท่ งั้ 20 ราย มาประชุมรวมกัน
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เพือ่ หาทางออก ซึง่ ในชวงแรกนัน้ ชาวบานยังคงไมยินยอมที่จะเซ็นเอกสารคืนพื้นที่ให
และมีการตอสูกันโดยใชแผนที่คนละฉบับ ภายหลังเรื่องไดสงไปถึงจังหวัดและ
มีการพิสูจนสิทธิพบวา แผนที่ของชาวบานไมถูกตอง สงผลใหชาวบานจำเปนตอง
คืนพื้นที่ที่บุกรุกใหกับหมูบาน
นอกเหนือไปจากการเวนคืนพื้นที่บุกรุกแลว อีกกิจกรรมหนึ่งที่ผูใหญนคร
และคณะทำงานลงมือปฏิบัติไปพรอมๆ กันนั่นก็คือ การจัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชน
ขึ้น เพื่อผลิตกลาไมชนิดพันธุทองถิ่นสำหรับฟนฟูพื้นที่เสื่อมโทรม และแจกใหแก
ราษฎรในหมูบานสำหรับปลูกในพื้นที่หัวไรปลายนา ซึ่งนับวาเปนการทำกิจกรรม
เพื่อมวลชนควบคูไปดวย
ป พ.ศ. 2552 ภายหลังจากหนวยงานจังหวัดไดมีมติใหราษฎรที่บุกรุก
พื้นที่คืนพื้นที่ใหกับสวนรวมแลว หมูบานไดจัดประชาคมหมูบานขึ้นอีกหนึ่งครั้ง
และเชิญชาวบานที่บุกรุกพื้นที่ปาสาธารณะทั้ง 20 ราย เขามารวมประชุม โดย
ชาวบานกุดขอนแกนทัง้ หมด 15 ราย ยินยอมและเซ็นเอกสารคืนพืน้ ทีป่ า สาธารณะ
ใหกับหมูบาน ซึ่งสรางความยินดีใหแกคนในหมูบานเปนอยางมาก สวนชาวบาน
อีก 5 ราย ซึ่งเปนราษฎรหมูบานใกลเคียงเซ็นเอกสารคืนพื้นที่ใหแลวเชนกัน
แตเนื่องจากพื้นที่อยูระหวางชวงการผลิตพืชผลการเกษตร คณะทำงานจึงอนุโลม
ใหยืดระยะไปกอน และใหคืนพื้นที่ภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบรอยแลว
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นายชาติชาย ชัยสิทธิ์ ชาวบาน
กุดขอนแกน เปนราษฎร 1 ใน 20 ราย
ที่ เ คยปลู ก มั น สำปะหลั ง ที่ เขตพื้ น ที่ ป า
สาธารณะ กลาววา “ที่ดินแปลงนี้เปน
สมบัติตกทอดมาจากพอของผม เนื้อที่
ประมาณ 2 ไร พอผมซือ้ มาจากเจาของ
เดิมอีกทอดหนึ่งหลายสิบปมาแลว ใช
ปลูกมันสำปะหลังมาตลอด ภายหลัง
ทราบวาชุมชนตองการนำทีด่ นิ กลับคืน
เปนของหมูบาน กรรมการก็เรียกผม
กับพอไปคุยหลายรอบ คืนใหเพราะวา
เปนพื้นที่สาธารณะไมใชของเรา ก็พอ
มีพื้นที่แปลงอื่นไดทำกินอยูบาง อยาก
ใหปา มันดีขน้ึ เหมือนตอนสมัยเด็ก ปกติ
ก็เขามาเก็บหาของปาเก็บเห็ด เก็บอีรอก
ไปแกงบางเปนบางครัง้ เห็นความสำคัญ
ของปา พอหมูบานมีกิจกรรมปลูกปา
ก็มารวมดวย”
ผลสำเร็จจากยึดคืนพืน้ ทีท่ ถ่ี กู บุกรุก
ให ก ลั บ คื น เป น ของส ว นรวม ส ง ผลให
คณะทำงานมีความเขมแข็งและเชื่อมั่น
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนเพียงหมูบาน
เดี ย วจากจำนวน 4 หมู บ า นในตำบล
คำแคน ที่สามารถเวนคืนพื้นที่ถูกบุกรุก
ไดสำเร็จ อันมาจากความเขมแข็งและ
กระบวนการทำงานอยางตอเนือ่ งในพืน้ ที่
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ตอมาคณะทำงานจึงไดดำเนินการจัดการปาชุมชนขึ้นอยางเปนรูปธรรม
ภายใต ก ารสนั บ สนุ น จากโครงการฟ น ฟู ลุ ม น้ ำ ชี WWF ประเทศไทย โดยมี
คณะกรรมการป า ชุ ม ชนบ า นกุ ด ขอนแก น จำนวน 16 คนเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
มีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเนนการมีสวนรวม
ของราษฎรในชุมชน โดยพยายามใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมใหมากที่สุด
และใชความสัมพันธทางวัฒนธรรม ระบบเครือญาติ บาน วัด และโรงเรียน
(บวร) องคกรชาวบานรวมกันกำหนดกฎเกณฑขอตกลงรวมกันเพื่อชวยในการ
ปกปอง อนุรักษ และฟนฟู และเพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืนและ
เหมาะสม มีกระบวนการเรียนรูรวมกัน มีการจัดทำแผนการจัดการปาชุมชน การ
ประสานความรวมมือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก อบต.คำแคน หนวยงาน
อำเภอ ปาไม ฯลฯ การออกลาดตระเวนปาชุมชน การเพาะชำกลาไม การปลูกปา
ฟน ฟูบริเวณพืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรมและพื้นที่ยึดคืน การรณรงคใหความรูแกคนในชุมชน
และหมูบ า นใกลเคียง ตลอดจนการเก็บขอมูลความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่
จากประสบการณที่ผานมาขององคกรชาวบานกุดขอนแกนในการจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท อ งถิ่ น นั บ ว า เป น บทเรี ย นที่ ส ำคั ญ ที่ ค นในชุ ม ชนได รั บ
และนำไปสูการแกไขปญหาเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป
กวา 4 ปที่ผานมา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่นอยางมีสวนรวม
ของบานกุดขอนแกน ถือไดวาประสบกับความสำเร็จ ภายใตความรวมมือของ
ชุ ม ชนกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ว มกั น ตลอดจน
ยกระดับการจัดการปาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สภาพปาเริ่มฟนคืน ผลผลิต
จากปาเพิ่มขึ้น สัตวปาเริ่มมีพบเห็นมากขึ้น
“สมัยกอนพื้นที่ปาสมบูรณและรกมาก คนไมกลาเขาไป ภายหลังถูก
บุกรุก ปาก็ลดลง เสื่อมโทรม พื้นที่บุกรุกกลายเปนเขตหวงหาม ไมมีคนกลา
เขาไป เพราะไมอยากมีปญหากับเจาของที่ แตพอมีโครงการฯ เขามาสนับสนุน
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การจัดการปาชุมชน ทำใหเดี๋ยวนี้สบายแลว ปาเริ่มฟนคืน ของปาก็มีเยอะขึ้น
ทั้งคน ทั้งสัตว ทั้งปาขึ้น พอไฟไมเขา ผักสาบ อีรอก ดอกกระเจียว ก็เพิ่มขึ้น
สัตวปาก็เริ่มมี อีเห็น พังพอน ก็เยอะขึ้น ถาปาดีแลวเราไมทำลาย ปาก็อยูได
สัตวปาก็อาศัยอยูได คนก็ไดประโยชน ไดเก็บหาเห็ด ของปา ก็อยูกันอยางมี
ความสุข ทั้งคน ทั้งสัตว ทั้งปา” ผูใหญนคร กลาวทิ้งทาย
แมจะเหนื่อยยาก มีอุปสรรคขวางกั้น แตดวยอุดมการณที่มุงมั่นที่จะสราง
ประโยชนใหกับชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบานกุดขอนแกน
ไมทอถอยที่จะกาวเดินไปขางหนาพรอมกับความหวังที่จะไดเห็นผืนปาชุมชน
กลับคืนมาเขียวชอุมอุดมสมบูรณ เปนแหลงตนน้ำ และแหลงอาหารตามธรรมชาติ
ใหกับคนในชุมชนไดใชประโยชนรวมกันอยางยั่นยืนตลอดไป
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จากการแลกเปลี่ยนในที่ประชุม
ร ว มกั บ ตั ว แทนชุ ม ชน และเจ า หน า ที่
ที่ ท ำงาน มี ข อ เสนอต อ ทิ ศ ทางการ
ขับเคลื่อนงานในการจัดการปาชุมชน
ในพื้ น ที่ ทั้ ง ในระดั บ พื้ น ที่ แ ละระดั บ
นโยบายในระยะต อ ไปอย า งน อ ย 11
ประการดังนี้
1. เสริมสรางศักยภาพกรรมการ
ป า อย า งต อ เนื่ อ งโดยเฉพาะเรื่ อ งการ
บริหารจัดการองคกรชุมชน
2. ประสานงานและขับเคลือ่ น
ไปกับกลุม มัญจาเขียวขจี ลุม น้ำชีพฒ
ั นา
ชีวิต
3. ขยายบทเรียน สรางวิทยากร
ทองถิน่ และสรางเครือขายเพิม่ ในอำเภอ
และลุมน้ำชีตอนบน

4.

พัฒนาคนรุนใหม และหนุน
เสริ ม เครื อ ข า ยเยาวชนเข า มามี บ ทบาท
ในการทำงานดานการจัดการทรัพยากร
รวมทั้งสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในแตละ
ชุมชน
5. เสริมสรางศักยภาพของปาใน
ดานการเพิม่ ผลผลิตจากปา ระบบวนเกษตร
การปลู ก พื ช อาหารไว ที่ บ า น ตลอดจน
กระบวนการเรี ย นรู ร ว มกั บ ชุ ม ชนอย า ง
ตอเนื่อง
6. ยกระดับงานการจัดการปา
ชุมชนสูการเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทอ งถิน่ โดย
ชุมชน
7. เสริ ม สร า งบทบาทความ
รวมมือ การสนับสนุน กิจกรรมอนุรกั ษและ
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ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่นอยางมี
ส ว นร ว ม โดยการบู ร ณาการแผนการ
จัดการจากระดับหมูบานสูอำเภอ และ
ระดั บ จั ง หวั ด โดยหน ว ยงานรั ฐ เข า มา
มีบทบาทหนุนเสริมกลไกหรือกระบวนการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
8. การขยายผลบทเรียนการ
จั ด การเกษตรยั่ ง ยื น แบบครบวงจร
เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต การเกษตรเชิ ง เดี่ ย ว
ในวงกวาง เพือ่ ลดอัตราการบุกรุกคุกคาม
พื้ น ที่ ป า ธรรมชาติ ต ลอดจนป า หั ว ไร
ปลายนา
9. พัฒนานโยบายสงเสริมการ
อนุ รั ก ษ แ หล ง พั น ธุ ก รรมพื ช (แม ไ ม )
ในพื้ น ที่ โดยเฉพาะพื้ น ที่ ส ว นบุ ค คล
ปาหัวไรปลายนา สงเสริมระบบวนเกษตร
เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต จากป า หั ว ไร ป ลายนา
เพือ่ ลดการพึง่ พิงทรัพยากรจากปาชุมชน
10. การขยายผลเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถและความพรอมของ
ชุมชนในการปรับตัวตอสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็น
ระดับสากล เชน กลไกการลดการปลอย
ก า ซเรื อ นกระจกอั น เนื่ อ งมาจากการ
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ตัดไมทำลายปาและความเสื่อมโทรม
ของป า (REDD) หรื อ การซื้ อ ขาย
คารบอนเครดิต
11. ที่ผานมาโครงการไดมีการ
อนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ที่ เ หลื อ อยู (protect)
ในลุ ม น้ ำ ชี ต อนบนในท อ งที่ อ ำเภอ
มัญจาคีรีแลว ในระยะตอไปควรมีการ
เชื่อมตอเชื่อมโยง (connect) ปาใน
ภูมิทัศนทั้งการฟนฟูเชื่อมโยงปาริมน้ำ
ทั้งลำน้ำสาขาตางๆ จนไปถึงลำน้ำชี
ตามหลักการฟนฟูและจัดการภูมิทัศน
ปาไม รวมทั้งการสรางจำนวนหยอม
พื้นที่สีเขียว (pacth) โดยการสงเสริม
วนเกษตรใหกระจายในพืน้ ทีใ่ หมากเพือ่
เปนหินกาวกระโดด (stepping stone)
ในภู มิ ทั ศ น ใ ห ม ากขึ้ น เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ความแข็งแกรงแกระบบนิเวศลุมน้ำชี
ตอไป

â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÅ‹ØÁ¹é¹Óª
â¤Ã§¡ÒÃ¿¹¿Ù
ÓªÕ WWF »ÃÐà·Èä·Â

âÍ¡ÒÊ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒäÁŒã¹¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹
ทั้งนี้ จังหวัดขอนแกนรวมกับองคกรภาคีสมาชิกตางๆ ได
มีการจัดทำปฎิญญาลดโลกรอนขึ้นในป พ.ศ. 2552 ตลอดจน
ไดรบั การคัดเลือกจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) และโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
(UNDP) กำหนดให จั ง หวั ด ขอนแก น เป น พื้ น ที่ น ำร อ ง ในการ
เสริมสรางขีดความสามารถและความพรอมในการปรับตัวตอ
สภาพภู มิ อ ากาศที่ เ ปลี่ ย นแปลง การส ง เสริ ม ให ทุ ก ภาคส ว น
มีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจกโดยหวังวาอีก 2 ป จะลด
การใชพลังงานและมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยเนนการพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งถือไดวาเปนแนวโนมและทิศทางที่ดี
ในการอนุรักษฟนฟูและการใชประโยชนจากปาไมอยางยั่งยืน
ตอไปในอนาคต
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หมากบก
หมากเค็ง
แดง
หมากเบน
ตนจิก
ตนดู
อีทึก
พันซาด
ลิ้นฟา
ตนคา
มวงปา
ตนยาง
กะเดา
ตนหาด

ชือ่ ทองถิน่

Irvingia malayana Oliv.
Dialium cochinchinensis Pierre
Xylia xylocarpa (Roxb.)
Flacourtia indica (Burn.f) Merr.
Shorea obtuse Wall. EX Blume
Pterocarpus macrocarpus Kuez.
Albizia lebbeck (L.) Bth.
Erythrophleum succirubrum Gagnep.
Oroxylum indicum (L.) Kurz.
Afzelia xylocarpa (Kurz.) Craib
Mangifera caloneura Kurz.
Dipterocarpus alatus Roxb.
Azadirachta indica saimensis Valeton
Artocarpus lacucha Roxb.

ชื่อวิทยาศาสตร

ËÁÒÂàËμØ a ´Í¡μÙÁ b ´Í¡ºÒ¹ c μÔ´¼Å

กระบก
เขลง
แดง
ตะขบปา
เต็ง
ประดูปา
พฤกษ
พันซาด
เพกา
มะคาโมง
มะมวงปา
ยางนา
สะเดา
มะหาด

ชื่อสามัญ
Irvingiaceae
Leguminosae-Caesalpinioideae
Leguminosae-Mimosoideae
Flacourtiaceae
Dipterocarpaceae
Leguminosae-Papilionoideae
Leguminosae-Mimosoideae
Leguminosae-Caesalpinioideae
Bignoniaceae
Leguminosae-Caesalpinioideae
Anacardiaceae
Dipterocarpaceae
Meliaceae
Moraceae

วงศ
เม.ย.
ab

bc
abc
abc
ab
abc
ab
c
a
ab
a ab bc c
ab abc abc c
ab abc bc c
a
a abc bc

ม.ค. ก.พ. มี.ค.
a
c
ab abc
ab
a ab
a ab
a
a

ลักษณะทางชีพลักษณ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ab b
c
c
c
c
c
c
c
c
a ab ab b
c
c
c
c
c
c
c
b
c
c
c
c
c
c
bc c
c
ab ab bc c
c
c
a ab ab c
c
c
c
c
ab ab bc c
c
c
c
c
c
c
c
a
c
c
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¤
â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÅØ‹Á¹éÓªÕ WWF »ÃÐà·Èä·Â
Chi Watershed Restoration Project
ไดรับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ โคคาโคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Coca Cola
Foundation USA) และมูลนิธิ โคคา-โคลา
ประเทศไทย (The Coca Cola Foundation
Thailand) โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2553
จุดมุงหมาย
1) เพื่ อ ผสมผสานการพั ฒ นาความ
เปนอยูทองถิ่นใหเหมาะสมกับการฟนฟู
2) ระบบนิเวศลุมน้ำและการรักษาไว
ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในลุมน้ำชี
3) เพื่อใหเกื้อหนุนตอวิถีชุมชนในการ
ดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
ภารกิจ
1) เพิ่มประสิทธิภาพการมีสวนรวม
2) สาธิ ต การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และ
การฟนฟูพื้นที่เกษตรกรรม
3) ส นั บ ส นุ น ค ณ ะ ท ำ ง า น ร ะ ดั บ
จังหวัดในการประสานความรวมมือดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
4) ส ง เสริ ม การจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติในทองถิ่น
5) ส ง เ ส ริ ม ใ ห เ กิ ด ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติเชิงนโยบาย ระดับชุมชน
ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค
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สถานที่ติดตอ
สำนักงานประสานงานในพื้นที่
เลขที่ 404-406 หมู 13
ถนนเกษตรวัฒนา ตำบลกุดเคา
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
40160 โทรศัพท 0 4338 1158-9
แฟกซ 0 4338 1159
สำนักงานใหญ
องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล
สำนักงานประเทศไทย
(WWF ประเทศไทย)
เลขที่ 2549/33-34, 45-47
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02 942 7691-4
แฟกซ 02 942 7649-50
www.wwfthai.org

