รายงานฉบับสมบูรณ์
การฟื ้ นฟูภมู ทิ ศั น์ ป่าไม้ และคุณภาพชีวติ ชุมชนอย่ างมีส่วนร่ วม
ลุ่มนา้ ชีตอนบน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่ น

โครงการฟื ้ นฟูล่ ุมนา้ ชี WWF ประเทศไทย
ฝ่ ายจัดการทรัพยากรนา้ จืด
องค์ การกองทุนสัตว์ ป่าโลก สานักงานประเทศไทย
ธันวาคม 2553

คานา
ท่ า มกลางความกดดัน ของการเปลี่ ย นแปลงสภาพเศรษฐกิ จ สัง คมและการเมื อ ง
ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ประกอบกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวั่ โลกกาลังเผชิญอยู่นนั ้
ได้ ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรั พ ยากรป่ าไม้ และความหลากหลายทางชี ว ภาพในพื น้ ที่ ป่ าธรรมชาติ เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรม
และลดจานวนลงไปเป็ นอย่างมาก ซึ่งผลกระทบเหล่านี ้ได้ สร้ างความเสียหายโดยตรงต่อความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนท้ องถิ่นที่ยงั คงพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
เป็ นปัจจัยหลักในการดารงชีวิต โดยเฉพาะเรื่ องด้ านความมัน่ คงทางด้ านอาหาร
ด้ ว ยความตระหนัก ในสภาวะการณ์ ปัญ หาเหล่า นี ้ นานาประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย
ได้ ก าหนดให้ มี น โยบายหลายประเด็ น ในการให้ ความส าคัญ ต่อ การฟื ้น ฟู แ ละรั ก ษาไว้ ซึ่ ง พื น้ ที่
ป่ าธรรมชาติที่เหลื ออยู่ รวมทัง้ ริ เ ริ่ ม กระบวนการศึกษาวิจัยจัดการป่ าแบบมี ส่วนร่ วมในรู ปแบบ
การจัดการป่ าชุมชน เพื่อค้ นหารู ปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
ของแต่ละพืน้ ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานอันเป็ นพืน้ ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ
อาทิ เช่น อ้ อย มันสาปะหลัง ยูคาลิปตัส ยางพารา ฯลฯ ดังนันวิ
้ ธีการคืนความหลากหลายทางชีวภาพ
สู่ป่าไม้ ควบคูก่ บั การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ สอดคล้ องกันนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ กลไกการบริ หาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการฟื น้ ฟูล่มุ น ้าชี ดาเนินการโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสานักงานประเทศไทย
หรื อ WWF ประเทศไทย ภายใต้ การสนับสนุนของมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริ กา
(The Coca-Cola Foundation USA) และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (The Coca-Cola
Foundation Thailand) ดาเนินงานในพื ้นที่ตาบลคาแคน ตาบลท่าศาลา ตาบลโพนเพ็ก และตาบล
หนองแปน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ได้ สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื น้ ฟูทรัพยากรป่ าไม้ โดยเน้ น
การมีส่วนร่ วมจากชุมชนและภาคีความร่ วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องการศึกษาวิจยั องค์ความรู้
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีพรรณไม้ โครงสร้ าง(framework species) ผสมผสานกับองค์ความรู้
จากงานวิจยั ไทบ้ าน เพื่อการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่ วม ที่ทุกภาคส่วนจะได้ เห็นถึงข้ อมูล
ความเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า ของทรั พ ยากรป่ าไม้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากกระบวนการฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็ นระบบ
โครงการฟื น้ ฟูล่มุ น ้าชี WWF ประเทศไทย หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า บทเรี ยนและข้ อสรุปที่ปรากฎ
อยู่ในหนังสือเล่มนี ้ จะเป็ นคูม่ ือที่จะช่วยส่งเสริ ม ผลักดันแนวทางและมาตรการการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู
ทรัพยากรป่ าไม้ แบบมีส่วนร่ วมที่ยงั่ ยืนให้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ในการร่ วมกันสนับสนุนกิจกรรม
การอนุรักษ์และฟื น้ ฟูทรัพยากรป่ าไม้ ในบริบทพื ้นที่ภาคอีสานได้ ตอ่ ไป

2

สารบัญ
หน้ า
คานา

2

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

8

เป้าหมาย กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์ ของโครงการ

11

แนวคิด และหลักการการฟื น้ ฟูภมู ิทศั น์ป่าไม้ อย่างมีสว่ นร่วม

14

สถานการณ์ป่าไม้ และบริ บททางสังคมในพื ้นที่

19

กระบวนการทางานฟื น้ ฟูภมู ิทศั น์ป่าไม้ อย่างมีสว่ นร่วม

33

ความสาเร็จ ความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อมิตติ า่ ง ๆ

45

ผลกระทบโครงการตามกรอบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (มิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้ อม)

53

องค์ความรู้ในการฟื น้ ฟูป่าและการจัดการป่ าชุมชน

59

การสร้ างการมีสว่ นร่วมของชาวบ้ านและเสริมสร้ างองค์กรชุมชน

74

บทเรี ยนและข้ อค้ นพบบางอย่างจากโครงการ

76

ปัญหา อุปสรรค และข้ อจากัดในการดาเนินงานจัดการป่ าชุมชน

79

ข้ อเสนอแนะและทิศทางการจัดการป่ าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

80

เอกสารและสิ่งอ้ างอิง

82

ภาคผนวก

83

ตารางภาคผนวกที่ 1 ชนิดพันธุ์ไม้ ยืนต้ นในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี

84

ตารางภาคผนวกที่ 2 ชนิดพันธุ์ไม้ เลื ้อยในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี

91

ตารางภาคผนวกที่ 3 ชนิดพันธุ์พืชล้ มลุก พืชผักป่ า สมุนไพรในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี
อาเภอมัญจาคีรี

93

ตารางภาคผนวกที่ 4 ชนิดพันธุ์นกที่พบในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี

97

ตารางภาคผนวกที่ 5 ชนิดพันธุ์สตั ว์เลื ้อยคลานในพื ้นที่ล่มุ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี

101

ตารางภาคผนวกที่ 6 ชนิดพันธุ์สตั ว์ครึ่งบกครึ่งน ้าในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี

102

3

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ตารางภาคผนวกที่ 7 ชนิดพันธุ์สตั ว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี

103

ตารางภาคผนวกที่ 8 ชนิดพันธุ์แมลง / แมง ในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี

104

ตารางภาคผนวกที่ 9 ป่ าชุมชนพื ้นที่เป้าหมายภายใต้ โครงการฯ

106

ตารางภาคผนวกที่ 10 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชนภายใต้
การดาเนินโครงการฯ อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

107

ตารางภาคผนวกที่ 11 รายการกล้ าไม้ ที่ผลิตโดยเรื อนเพาะชาชุมชน ระหว่างปี
2551-2553

114

ตารางภาคผนวกที่ 12 เห็ดป่ าที่ชมุ ชนพึง่ พิงใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชน

118

ตารางภาคผนวกที่ 13 พืชผักป่ าและผลไม้ ป่าที่ชมุ ชนพึ่งพิงใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชน

120

ตารางภาคผนวกที่ 14 แมลงและสัตว์ป่าที่ชมุ ชนพึง่ พิงใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชน

122

4

สารบัญภาพ
หน้ า
ภาพที่ 1 แผนที่ป่าชุมชนที่ดาเนินงานจัดการป่ าชุมชนทัง้ 7 แห่ง

12

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิด หลักการ และยุทธศาสตร์ ของโครงการฯ

13

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดและหลักการฟื น้ ฟูภมู ิทศั น์ป่าไม้

15

ภาพที่ 4 สัดส่วนปริมาณการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสู่ชนบรรยากาศ
ั้

16

ภาพที่ 5 เขตเชื่อมต่อในภูมิทศั น์ที่ประกอบด้ วยป่ าชุมชน วนเกษตร ป่ าริมน ้า

17

ภาพที่ 6 ความหลากหลายของระบบนิเวศลุม่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรีและพื ้นที่ใกล้ เคียง

21

ภาพที่ 7 ป่ าเต็งรัง สัมคมพืชเด่นที่พบได้ ทวั่ ไปในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี

21

ภาพที่ 8 การขยายตัวของพื ้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (อ้ อย) ส่งผลกระทบต่อพื ้นทีป่าธรรมชาติ

25

ภาพที่ 9 ป่ าชุมชนภูลอมข้ าว บ้ านโนนคูน ตาบลท่าศาลา

27

ภาพที่ 10 ป่ าชุมชนโคกหลวง บ้ านไส้ ไก่ ตาบลท่าศาลา

27

ภาพที่ 11 ป่ าชุมชนโคกป่ าช้ า บ้ านห้ วยฮวก ตาบลโพนเพ็ก

28

ภาพที่ 12 ป่ าชุมชนบ้ านกุดขอนแก่น ตาบลคาแคน

29

ภาพที่ 13 ป่ าชุมชนโคกหลุบกุง บ้ านโพนเพ็ก ตาบลโพนเพ็ก

30

ภาพที่ 14 ป่ าชุมชนโคกหินฮาว-หนองหญ้ าขาว บ้ านหนองขามพัฒนา ตาบลคาแคน

31

ภาพที่ 15 ป่ าชุมชนภูวดั บ้ านคาน้ อย ตาบลคาแคน

32

ภาพที่ 16 ขันตอนการด
้
าเนินงานป่ าชุมชนในพื ้นที่โครงการฯ

34

ภาพที่ 17 ไฟป่ าและการลักลอบตัดไม้ เผาถ่านเป็ นภัยคุกคามต่อการฟื น้ ตัวของป่ าธรรมชาติ

35

ในพื ้นที่
ภาพที่ 18 พัฒนาการดาเนินงานป่ าชุมชนในพื ้นที่ระหว่างปี 2549-2553

39

ภาพที่ 19 กระบวนการฟื น้ ฟูป่าโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน (มัญจาคีรีโมเดล)

42

ภาพที่ 20-21 การฟื น้ ตัวของป่ าชุมชนโคกหลวง บ้ านไส้ ไก่ ระหว่างปี 2551 และ 2553

54

ภาพที่ 22 การเกิดไฟป่ าในพื ้นที่ป่าชุมชนทัง้ 7 แห่ง ระหว่างปี 2550-2553

56

5

สารบัญภาพ (ต่ อ)
หน้ า
ภาพที่ 23 ผลผลิตจากป่ าชุมชนที่เก็บหาได้ โดยมีชนิดและปริมาณเพิ่มขึ ้น

58

ภาพที่ 24 การวางแปลงสารวจทรัพยากรเพื่อประเมินลักษณะโครงสร้ างป่ าชุมชน

59

ภาพที่ 25 พันธุ์ไม้ ท้องถิ่นที่มีศกั ยภาพเป็ นไม้ โครงสร้ างในการฟื น้ ฟูป่าในอาเภอมัญจาคีรี

61

ภาพที่ 26 กลไกการดาเนินงานเรื อนเพาะชาชุมชน

63

ภาพที่ 27 การดูแลรักษากล้ าไม้ ในแปลงปลูกป่ า

68

ภาพที่ 28 กิจกรรมการทาแนวกันไฟและลาดตระเวนป้องกันไฟป่ า

69

ภาพที่ 29 แม่ไม้ หรื อไม้ ใหญ่อนั เป็ นแหล่งสืบพันธุ์ตามธรรมชาติในพื ้นที่มีปริมาณลดลง
อย่างต่อเนื่อง

76

ภาพที่ 30 เรื อนเพาะชาระดับครัวเรื อน มีความสะดวก คล่องตัว และบริหารจัดการได้ ง่าย
กว่าเรื อนเพาะชากลาง

77

ภาพที่ 31 ประเพณีและความเชื่อท้ องถิ่นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการป่ า

78

6

สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่ 1 สรุปกิจกรรมการจัดการป่ าชุมชนในพื ้นที่โครงการฯ ระหว่างปี 2550-2553

40

ตารางที่ 2 บทบาทของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการจัดการป่ าชุมชนในพื ้นที่

43

ตารางที่ 3 ความสาเร็จจากการจัดการป่ าชุมชน 3 ปี ครึ่ง (2550-2553) เรี ยงลาดับจากความถี่

46

ตารางที่ 4 ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนทัง้ 7 ชุมชนใน 4 มิติ ก่อนและหลังโครงการฯ

47

ตารางที่ 5 สรุปเปรี ยบเทียบผลการประเมินความสาเร็จการดาเนินโครงการตามตัวชี ้วัด

52

ตารางที่ 6 ประเด็นความสาเร็จของโครงการฯ จากมุมมองของชุมชน

53

ตารางที่ 7 เปรี ยบเทียบสภาพโครงสร้ างป่ าชุมชนทัง้ 7 พื ้นที่ ระหว่างปี 2551 และ 2553

54

ตารางที่ 8 เปรี ยบเทียบความหลากหลายชนิดพันธุ์และอัตราการทดแทนในพื ้นที่ป่าชุมชน
ระหว่างปี 2551 และ 2553

55

ตารางที่ 9 เปรี ยบเทียบความหนาแน่นของต้ นไม้ ในพื ้นที่ป่าชุมชนระหว่างปี 2551 และ 2553

55

ตารางที่ 10 ข้ อมูลกิจกรรมการปลูกป่ าฟื น้ ฟูระหว่างปี 2550-2553

56

ตารางที่ 11 ผลผลิตจากป่ าชุมชนโคกหลุบกุง บ้ านโพนเพ็ก ม.1,14 ที่ชมุ ชนพึง่ พิง

57

ตารางที่ 12 พรรณไม้ ที่มีศกั ยภาพเป็ นไม้ โครงสร้ างในการฟื น้ ฟูป่าในพื ้นที่อาเภอมัญจาคีรี

60

ตารางที่ 13 ตารางการเก็บเมล็ด การปฏิบตั ติ อ่ เมล็ด และการผลิตกล้ าไม้ ในพื ้นที่
อาเภอมัญจาคีรี

65

7

บทสรุ ปสาหรั บผู้บริ หาร
โครงการฟื ้ นฟูล่ ุมนา้ ชี (Chi Watershed Restoration Project) ภายใต้ ฝ่ายจัดการทรัพยากร
น ้าจืด องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก สานักงานประเทศไทย (WWF ประเทศไทย) ได้ รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก มูลนิ ธิ โคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริ กา (The Coca-Cola Foundation USA)
และมูลนิ ธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (The Coca-Cola Foundation Thailand) มีระยะเวลาดาเนิน
โครงการ 4 ปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550-2553 มีเป้าหมายของโครงการ “เพื่อผสมผสานการพัฒนา
ความเป็ นอยู่ท้อ งถิ่นให้ เหมาะสมกั บ การฟื ้ นฟู ระบบภู มินิเ วศลุ่ ม นา้ และการรั กษาไว้ ซ่ ึง
ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มนา้ ชีเพื่อให้ เกือ้ หนุนต่ อวิถีชุมชนในการดารงชีวิตที่ย่ ังยืน ”
มีภารกิจหลักที่สาคัญอย่างหนึ่ง คือ การจัดการป่ าชุมชน ภายใต้ หลักการมีส่วนร่วมของภาคีพฒ
ั นา
ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ชุมชน และคณะกรรมการลุ่มน ้า
ชี มีเป้าหมายทังหมด
้
7 ชุมชน ของตาบลคาแคน ตาบลโพนเพ็ก และตาบลท่าศาลา อาเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น พื ้นที่รวม 2,029 ไร่
การจัดการป่ าชุมชน ที่ผา่ นมาสามารถสรุปผลสาเร็จได้ 8 ประการดังนี ้
ประการที่ 1 รั กษาพืน้ ที่ป่าธรรมชาติ เป็ นป่ าชุมชนจานวน 7 แห่ง และพัฒนาแผน
การจัดการป่ าชุมชนทัง้ 7 พื ้นที่ มีเนื ้อที่ป่าธรรมชาติรวมกันทังหมด
้
1,957 ไร่ ซึ่งเป็ นป่ าที่ยงั คงเหลือ
ในภูมิ ทัศน์ ลุ่ม นา้ ชี ตอนบนในเขตอาเภอมัญจาคีรี อันเป็ นแหล่ง ที่ ยัง คงไว้ ซึ่ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็ นแหล่งอาหาร ป่ าใช้ สอย และแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชนท้ องถิ่น
ประการที่ 2 ได้ พนื ้ ที่ป่าชุมชนกลับคืน อันเนื่องมาจากกระบวนการทางสังคมภายในชุมชน
ซึ่งนาไปสู่การเวนคืนที่ดินโดยรอบพื ้นที่ป่าชุมชนที่ถกู บุกรุก จานวน 2 แห่ง คิดเป็ นพื ้นที่รวมกัน 72 ไร่
ทาให้ มีพื ้นที่ป่าชุมชนเพิ่มขึ ้นเป็ น 2,029 ไร่
ประการที่ 3 ฟื ้ นฟูป่าธรรมชาติ ให้ มีความอุดมสมบูรณ์และเป็ นแหล่งอาหารของชุมชนได้
โดยการปลูกต้ นไม้ เ สริ ม ในพื น้ ที่ป่าธรรมชาติ พื น้ ที่สาธารณะ ตลอดจนป่ าหัวไร่ ปลายนาหรื อ
ป่ าครอบครัว คิดเป็ นจานวนกล้ าไม้ 163,681 ต้ น มีอตั ราการรอดตายเพิ่มจากปี ที่ 1 จากร้ อยละ 30
เป็ นร้ อยละ 50 ในปี ที่ 2 และ ร้ อยละ 60 ในปี ที่ 3 ของการฟื น้ ฟู นอกจากนี ้ยังประสบความสาเร็ จ
การจัดการไฟป่ า โดยพบว่า ไฟป่ าที่เกิดขึ ้นในป่ าชุมชนลดลงมากกว่า 70 % ส่งผลให้ สภาพป่ าฟื น้ ตัว
และลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสูช่ นบรรยากาศได้
ั้
จานวนมาก
ประการที่ 4 ป่ าชุมชนเป็ นแหล่ งอาหาร และสร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชน กิจกรรมการอนุรักษ์
และฟื น้ ฟูป่าส่งผลให้ ปริมาณของป่ าหลายชนิดเพิ่มขึ ้น โดยของป่ าที่ชาวบ้ านใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชน
มากที่สดุ คือ พืชผักป่ าและผลไม้ ป่า จานวน 49 ชนิด รองลงมาคือ เห็ดป่ า จานวน 47 ชนิด สัตว์ป่า
และแมลงจานวน 22 ชนิด ทังนี
้ ้ พืชผักป่ าและสัตว์ป่าบางชนิดสามารถสร้ างรายได้ เสริ มแก่ชุมชน
ได้ เป็ นอย่างดีบางหมูบ่ ้ านมีรายได้ จากการเก็บหาของป่ ามีมลู ค่าเฉลี่ยกว่า 700,000 บาทต่อปี
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ประการที่ 5 ศักยภาพขององค์ กรชุมชน ในพื ้นที่มีความเข้ มแข็ง โดยโครงการมีบทบาท
ช่วยเสริ มศักยภาพบุคลากรชุมชนในการจัดการดูแลรักษาป่ า ให้ มีความรู้ ความสามารถ มีความ
เข้ มแข็ง มีกระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบ ผ่านกิจกรรม อาทิ การฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ประการที่ 6 เกิดความร่ วมมือ ในการจัดการทรัพยากรในท้ องถิ่นระหว่างคณะกรรมการ
ป่ าชุมชนกับ องค์กรบริ หารส่วนตาบล ที่ทาการปกครองอาเภอมัญจาคีรี หน่วยงานในกรมป่ าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ ุุพืช โครงการรักษ์ ป่า สร้ างคน 84 ตาบลวิถีพอเพียง วัด
และสถาบันการศึกษาในพื ้นที่
ประการที่ 7 พัฒนาฐานข้ อมูลป่ าชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร
ป่ าชุมชน ฐานข้ อมูลแม่ไม้ ข้ อมูลพันธุ์ไม้ ที่มีศกั ยภาพเป็ นพันธุ์ไม้ โครงสร้ างสาหรับการฟื น้ ฟูป่าเต็งรัง
ที่สามารถนาไปใช้ เพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรในระดับอาเภอได้ ในอนาคต และนาฐานข้ อมูล
ดังกล่าวมาพัฒนาเป็ น “ศูนย์ ศึกษาธรรมชาติภูวัด”
ประการที่ 8 เกิดการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ตลอดจนสืบทอดองค์ความรู้ภูมิ ปัญญา
ท้ องถิ่น รวมทังเทคนิ
้
ควิธีการในการฟื น้ ฟูป่าอย่างมีสว่ นร่วมและการใช้ ประโยชน์จากป่ าอย่างยัง่ ยืน
การดาเนินโครงการฯ ประสบความสาเร็ จ ในมิติ 3 ด้ าน โดยด้ านทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการ
หนุนเสริ มกลไกการจัดการป่ าของชุมชนซึ่งแต่เดิมใช้ กลไกทางวัฒนธรรมซึ่งไม่เพียงพอต่ อการดูแล
รักษาป่ า ทาให้ สามารถหยุดยังการบุ
้
กรุกทาลายป่ า และมีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ ้นทังพื
้ ช
และสัตว์ โดยมีโครงสร้ างการปกคลุมเรื อนยอดและจานวนชันเรื
้ อนยอดเพิ่มขึ ้น การทดแทนของลูกไม้
ตลอดจนไม้ หนุ่มเพิ่มขึ ้น สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ ้น ในขณะที่มิติทางด้ านสังคม ชุมชน
มีส่วนร่วม มีความตระหนัก และมีจิตสานึกในการดูแลรักษาป่ าเพิ่มมากขึ ้น คณะกรรมการมีความ
เข้ มแข็ง รวมทังมี
้ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมากขึ ้น อันเป็ นผลมาจากการจัดการป่ าชุมชน
ที่เป็ นรู ปธรรม และมิติด้านเศรษฐกิจพบว่า ผลผลิตจากป่ าเพิ่มมากขึ ้น สามารถเก็บหาได้ ง่ายขึ ้น
เป็ นแหล่งอาหาร ช่วยลดรายจ่ายและสร้ างรายได้ ให้ กบั ชาวบ้ านในชุมชนและพื ้นที่ใกล้ เคียง
ปั จจัยเงื่อนไขที่ส่งผลให้ เกิดความสาเร็ จของโครงการฯ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน บทบาท
ของผู้นาที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ความเข้ มแข็งของกรรมการ ความตังใจจริ
้
งในการทางาน
กฏระเบียบ แบบแผนการจัดการป่ าที่ชดั เจนและยอมรับร่วมกัน ส่งผลให้ ชาวบ้ านได้ ประโยชน์จากการ
ดูแลป่ าอย่างเป็ นรูปธรรม นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยเงื่อนไขภายนอกคือ ความร่วมมือ และการสนับสนุน
ด้ านงบประมาณ ความรู้ การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน และเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง จนเกิดความร่วมมือทังเป็
้ นทางการและไม่เป็ นทางการในการทางานร่วมกันในอนาคต
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การจัดการป่ าชุมชน พบบทเรียนหลักที่สาคัญ 6 ประการ ดังนี ้
1) การทางานฟื ้นฟูภูมิทศั น์ป่าไม้ ต้องเป็ นโครงการในระยะยาว มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และมีพื ้นที่ต้นแบบพร้ อมสาหรับขยายผล
2) การฟื ้นฟูป่าไม้ แบบมีส่วนร่ วมต้ องผสมผสานความรู้ ทางวิช าการป่ าไม้ และองค์ความรู้
ท้ องถิ่นผ่านกระบวนการสังคมในพื ้นที่
3) การสร้ างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพและความรู้สึกเป็ นเจ้ าของเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้
การฟื น้ ฟูป่าให้ ควบคูก่ บั การพัฒนาความเป็ นอยูซ่ งึ่ จะนาไปสู่การจัดการป่ าไม้ ที่ยงั ยืนในอนาคตต่อไป
4) ต้ องสร้ างกติกาชุมชนแบบมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ การฟื น้ ฟูและใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชน
5) การจัดการไฟป่ าและการเลี ้ยงสัตว์สามารถเร่งการฟื น้ ฟูของลูกไม้ ตามธรรมชาติได้
6) การอนุรักษ์ ต้นไม้ ใหญ่ตามธรรมชาติ (แม่ไม้ ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ ที่ส่วนบุคคล
มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากไม้ ใหญ่เหล่านี ้เป็ นแหล่งพันธุกรรมและสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ
พร้ อมทังยั
้ งเป็ นแหล่งเก็บเมล็ดไม้ ที่สาคัญสาหรับการฟื น้ ฟู
ข้ อเสนอแนะจากชุมชนและโครงการฯ ต่ อทิศทางการการขับเคลื่อนงานป่ าชุมชนในพืน้ ที่
โครงการอย่ างน้ อย 8 ประการ ดังนี ้
1. เสริมสร้ างศักยภาพด้ านการบริหารจัดการให้ แก่คณะกรรมการป่ าชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. ขยายบทเรี ยน สร้ างวิทยากรท้ องถิ่น และเครื อข่ายเพิ่มเติม ทังในระดั
้
บพื ้นที่ ตาบล อาเภอ
และลุม่ น ้าชี
3. พัฒนาคนรุ่นใหม่ ด้ วยการหนุนเสริ มเยาวชน/นักเรี ยนให้ เข้ ามามีบทบาททางานด้ านการ
จัดการทรัพยากรในแต่ละชุมชน
4. เสริ มสร้ างความร่ วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น
อย่างมีสว่ นร่วม โดยผ่านกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังในระดั
้
บพื ้นที่และในระดับนโยบาย
5. พัฒนานโยบายส่งเสริ มการอนุรักษ์ แหล่งพันธุกรรมพืช (แม่ไม้ ) ในพื ้นที่ ตลอดจนส่งเสริ ม
ระบบวนเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทังในพื
้
้นที่ป่าไม้ และพื ้นที่หวั ไร่ ปลายนา เพื่อลดการพึ่งพิงทรัพยากร
จากป่ าชุมชน
6. เสริมสร้ างศักยภาพของป่ าในด้ านการเพิ่มผลผลิตจากป่ าโดยใช้ ระบบวนเกษตร
7. ยกระดับขีดความสามารถและความพร้ อมของชุมชนในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นระดับสากล เช่น การลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการ
ทาลายป่ าและความเสื่อมโทรมของป่ า (REDD) หรื อการซื ้อขายคาร์ บอนเครดิต
8. การเชื่อมต่อ เชื่อมโยงป่ าในภูมิทัศน์ รวมทังพื
้ ้นที่ป่าริ มน ้าสาขาต่างๆ จนไปถึงลาน ้าชี
ตลอดจนสร้ างหย่อมพื ้นที่สีเขียว โดยการส่งเสริ มวนเกษตรให้ กระจายในพื ้นที่ เพื่อเสริ มสร้ างความ
แข็งแกร่งแก่ระบบนิเวศลุม่ น ้าชี
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ความเป็ นมาและแนวคิดของโครงการฟื ้ นฟูล่ ุมนา้ ชี
ลุ่มน ้าชีเป็ นลุ่มน ้าหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และยังเป็ นลุ่มน ้าย่อย
ที่สาคัญของลุ่มน ้าโขง ที่หล่อเลี ้ยงชีวิตผู้คนเป็ นจานวนมาก จากข้ อมูลด้ านสภาพเศรษฐกิจและสังคม
พบชาวบ้ านในเขตลุ่ม นา้ ชี มี รายได้ เฉลี่ ยต่อปี ในระดับที่ ไม่สูงมากและต้ องดารงชีพ ด้ วยการพึ่ง พา
ทรัพยากรโดยตรง ท่ามกลางความเปลี่ ยนแปลงของพื ้นที่ป่าไม้ และแหล่งน ้าธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลง
อย่างต่อเนื่อง ด้ วยการขาดกลไกการจัดการอย่างเป็ นระบบ การฟื น้ ฟูระบบนิเวศท้ องถิ่นและคุณภาพ
ชีวิตชุมชน
โครงการฟื ้ นฟูล่ ุมนา้ ชี (Chi Watershed Restoration Project) ภายใต้ ฝ่ายจัดการทรัพยากร
น ้าจืด องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก สานักงานประเทศไทย (WWF ประเทศไทย) ได้ รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก มูลนิ ธิ โคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริ กา (The Coca-Cola Foundation USA)
และมูลนิ ธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (The Coca-Cola Foundation Thailand)มีระยะเวลาดาเนิน
โครงการ 4 ปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550-2553 ได้ คดั เลือกพื ้นที่ ตาบลคาแคน ตาบลหนองแปน ตาบล
โพนเพ็กและตาบลท่าศาลาอาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ในพื ้นที่ล่มุ น ้าชี ส่วนที่ 3 โดยมี
เป้าหมายของโครงการ “เพื่อผสมผสานการพัฒนาความเป็ นอยู่ท้องถิ่นให้ เหมาะสมกับการ
ฟื ้ นฟู ระบบภูมิ นิเวศลุ่ มนา้ และการรั กษาไว้ ซ่ ึงความหลากหลายทางชีว ภาพในลุ่ม นา้ ชี
เพื่อให้ ห้เกือ้ หนุนต่ อวิถีชุมชนในการดารงชีวิตที่ย่ งั ยืน” ภายใต้ วตั ถุประสงค์ 5 ประการ คือ
ประการแรก เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารและจัดการ
ทรัพยากรโดยภูมิปัญญาท้ องถิ่นควบคูก่ บั การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและยัง่ ยืน
ประการที่สอง ส่งเสริ มการจัดการพื ้นที่ป่าธรรมชาติ พื ้นที่ช่มุ น ้า พื ้นที่ส่วนบุคคลและพื ้นที่
สาธารณะของชุมชนในเขตเกษตรกรรม โดยการมีส่วนร่ วมจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ รับ
การฟื น้ ฟู มีพื ้นที่ปลูกป่ าและมีปริมาณต้ นไม้ เพิ่มขึ ้นโดยการจัดการอย่างยัง่ ยืนในระดับท้ องถิ่น
ประการที่สาม สร้ างและสาธิ ตการใช้ ประโยชน์ที่ดินและการฟื ้นฟูพืน้ ที่เกษตรกรรมที่มี
การจัดการแหล่งน ้า และเทคโนโลยี อันจะนาไปสู่แนวทางและมาตรการท้ องถิ่นในการจัดการระบบ
การเกษตร และฟื น้ ฟูแหล่งน ้าให้ มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
ประการที่ส่ ี เพื่อสนับสนุนคณะทางานลุม่ น ้าลุม่ น ้าชี ในการวางแผนและอานวยความสะดวก
ในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนและติดตามตรวจสอบคุณภาพของน ้าใน
ลุม่ น ้าชีโดยกลไกท้ องถิ่นร่วมกับชุมชน
ประการสุดท้ าย ส่งเสริ มให้ เกิดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติเชิงนโยบายในหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ทังในระดั
้
บชุมชนระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค
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โดยมีประเด็นการทางานหลัก 3 ประเด็น คือ ด้ านเกษตรยัง่ ยืน ด้ านการจัดการพื ้นที่ช่มุ น ้า
และด้ านการจัดการป่ าชุมชน ภายใต้ หลักการการมีส่วนร่วมของภาคีทงภาครั
ั้
ฐ ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และที่สาคัญคือชุมชนในพื ้นที่
โครงการฟื น้ ฟูล่มุ น ้าชี WWF ประเทศไทย ได้ มีการดาเนินการพัฒนาและจัดการป่ าชุมชน
ในพื ้นที่ล่มุ น ้าตอนชีตอนบนบริ เวณอาเภอมัญจาคีรี ทังหมด
้
7 หมู่บ้าน ใน 3 ตาบลคือ ตาบลคาแคน
3 หมูบ่ ้ าน ตาบลโพนเพ็ก 2 หมู่บ้าน และตาบลท่าศาลา 2 หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายของการดาเนินการ
เพื่ออนุรักษ์ ผืนป่ าที่หลงเหลืออยู่ รวมทัง้ การฟื น้ ฟูความสมบูรณ์หรื อความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื ้นที่ป่าทังหมด
้
7 ป่ าชุมชน มีเนื ้อที่รวม 2,029 ไร่

ป่ าชุมชนภูวัด
ป่ าชุมชนภูลอมข้ าว
ป่ าชุมชนกุดขอนแก่ น
ป่ าชุมชนโคกหินฮาว

ป่ าชุมชนโคกหลวง

ป่ าชุมชนโคกป่ าช้ า

ป่ าชุมชนโคกหลุบกุง

ภาพที่ 1 แผนที่ป่าชุมชนที่ดาเนินงานการจัดการป่ าชุมชนทัง้ 7 แห่ง
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พัฒนาความเป็ นอยู่ให้ เหมาะสมกับการฟื ้ นฟู
ระบบภูมินิเวศลุ่มนา้ และรักษาไว้ ซ่ งึ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเกือ้ หนุน
ต่ อวิถชี ุมชนที่ย่ งั ยืน

ฟื ้ นฟูและจัดการป่ าชุมชนในพืน้ ที่
ลุ่มนา้ ชีตอนบน

พัฒนารูปแบบและส่ งเสริมระบบ
วนเกษตร เกษตรยั่งยืน

จัดการพืน้ ที่ช่ ุมนา้ และแหล่ งนา้
ธรรมชาติในพืน้ ที่ล่ ุมนา้ ชีตอนบน

กรอบแนวคิด (Concept) การฟื ้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Forest Landscape
Restoration and Livelihood Development:: FLR&L)
หลักการ (Principles): 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน 2) ผสมผสานวิชาการกับองค์ความรู้ท้องถิ่น 3) ประสานและ
เชื่อมโยงความร่วมมือภาคีตา่ งๆในพื ้นที่ลมุ่ น ้า
ยุทธวิธีหลัก (Approaches) การรักษาพื ้นที่ป่า หย่อมป่ าที่เหลืออยู่ในภูมิทศั น์ฟืน้ ฟู และเพิ่มพื ้นที่สีเขียวโดยการ
ส่งเสริ มวนเกษตรในไร่ นา โดยใช้ การเชื่อมโยงสายนา้ ย่อยต่างๆ กับพืน้ ที่ ช่มุ น ้านา้ (จากภูผาสู่ลานา้ ชี)
หรื อ landscape approach
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิด หลักการ และยุทธศาสตร์ หลักของโครงการฟื น้ ฟูลมุ่ น ้าชี WWF ประเทศไทย
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แนวคิดและหลักการการฟื ้ นฟูภูมิทศั น์ ป่าไม้ อย่ างมีส่วนร่ วม
การฟื น้ ฟูภมู ิทศั น์ป่าไม้ (Forest Landscape Restoration : FLR) มีคาศัพท์หลายคาที่สมั พันธ์
กับประเด็นดังกล่าว ในสังคมไทยมีความเข้ าใจเกี่ ยวกับการปลูกป่ าที่แตกต่างกัน ซึ่งมีคาหลายคา
ที่เกี่ยวข้ องกับการปลูกป่ าที่สาคัญได้ แก่ สวนป่ า (plantation) คือ กลุม่ ต้ นไม้ ที่ปลูกขึ ้นซึ่งอาจเป็ นต้ นไม้
ดังเดิ
้ มหรื อไม้ ต่างถิ่น เช่น ไม้ สกั ยูคาลิปตัส หรื อกระถินเทพา ฯลฯ หรื ออาจใช้ วิธีหว่านเมล็ดไม้ แทน
การปลูกก็ได้ ความหมายจึงใช้ กบั กลุ่มหรื อหมู่ไม้ ที่คนสร้ างขึ ้น คาที่สอง คาว่า การฟื น้ ฟูถิ่นธรรมชาติ
(rehabilitation) เป็ นการฟื น้ ฟูพืชและสัตว์ในระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมที่เคยมีอยู่ ณ ที่นนั ้ ซึ่งอาจไม่ครบ
ทุกชนิดที่มีอยูเ่ ดิม บางทีอาจปลูกพืชต่างถิ่นด้ วยเพื่อบทบาททางเศรษฐกิจ หรื อบทบาททางนิเวศวิทยา
ก็ได้ (สมศักดิ,์ 2543) และคาสุดท้ ายที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นการฟื น้ ฟูภูมิทศั น์มากที่สดุ คือ การฟื น้ ฟูป่า
(forest restoration) หน่ ว ยวิ จัย การฟื ้น ฟู ป่ า คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ไ ด้ ใ ห้
ความหมายว่า การฟื ้ นฟูป่าเป็ นการสร้ างพืน้ ที่ป่าที่ถูกทาลายให้ มีสภาพใกล้ เคียงกับพืน้ ที่ป่า
ที่ เ คยมี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ ม ากที่ สุ ด ดัง นัน้ การฟื ้น ฟู ป่ าจึ ง เป็ น การสร้ างความอุด มสมบูร ณ์ แ ละความ
หลากหลายของป่ าดังเดิ
้ มที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ขบวนการทางนิเวศ และหน้ าที่ของป่ าฟื น้ ฟูจะมีความ
ใกล้ เคียงกับป่ าดังเดิ
้ มนัน่ เอง
การฟื น้ ฟูภมู ิทศั น์ป่าไม้ มีสาระสาคัญ หรื อนัยมากกว่าการปลูกต้ นไม้ หรื อการฟื น้ ฟูป่า ซึ่งกลุ่ม
พันธมิตรระดับโลกว่าด้ วยการฟื น้ ฟูภูมิทศั น์ป่าไม้ (Global partnership on FLR)ได้ ให้ ความหมายว่า
“เป็ นการให้ ผ้ ู มีส่วนได้ ส่วนเสียในพืน้ ที่ท่ ีมีสังคมป่ าไม้ หรื อเคยมีป่าไม้ ปกคลุมมาร่ วมศึกษา
จาแนก เจรจา วางแผนการจัดการการใช้ ประโยชน์ พืน้ ที่ และร่ วมปฏิบัติการร่ วมกันเพื่อสร้ าง
ความสมดุลและประโยชน์ ทัง้ ทางด้ านระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ ” กล่าวคือ เป็ นแนวคิด
การจัดการพื ้นที่ซึ่งมีจดุ ประสงค์เพื่อฟื น้ ฟูคณ
ุ ค่าทางนิเวศวิทยาของป่ าที่ถกู ทาลาย หรื อป่ าเสื่อมโทรม
พร้ อมๆ กับทาให้ มนุษย์มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกภาค
ส่วน ซึง่ เป็ นแนวคิดเรื่ องการพัฒนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเข้ าไว้ ด้วยกัน
ปั จจุบนั แนวคิดนี ้ได้ เกิดการยอมรับและให้ ความสาคัญในระดับสากล ซึ่งมีหลายหน่วยงาน
ที่ทางานสนับสนุนประเด็นนี ้ เช่น สหภาพสากลว่าด้ วยการอนุรักษ์ (IUCN) และ องค์การกองทุน
สัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ให้ ความสาคัญคือ การฟื น้ ฟูภูมิทศั น์ป่าไม้ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไป
ด้ วยกันซึ่ง มีการดาเนินการโครงการในหลายๆ ประเทศทั่วโลก รวมทัง้ ประเทศไทย ซึ่ง มีโครงการ
ลักษณะดัง กล่าวนี ้ เช่น โครงการฟื ้นฟูป่าบ้ านแม่สาใหม่ จ.เชี ยงใหม่ ของหน่วยวิจัยการฟื ้นฟู ป่ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการฟื น้ ฟูล่มุ น ้าชี จ.ขอนแก่น ของ WWF ประเทศไทย และเกิดเครื อข่าย
องค์กรพันธมิตรระดับโลกที่ทางานด้ านการฟื น้ ฟูภูมิทศั น์ป่าไม้ มีชื่อว่า Global partnership on FLR
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543 ปั จจุบนั มีสมาชิกทังหมดทั
้
ง้ ที่เป็ นองค์กร หน่วยงาน และประเทศต่างๆ กว่า 25
องค์กร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.unep-wcmc.org/forest/restoration/globalpartnership/
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดและหลักการการฟื น้ ฟูภมู ิทศั น์ป่าไม้
การฟื ้นฟูภูมิ ทัศน์ ป่าไม้ กับการแก้ ไ ขปั ญหาความเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ (Climate
Change: CC ) ในช่วงศตวรรษที่ผา่ นมาอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยสูงขึ ้นกว่า 0.6 องศาเซลเซียส ทาให้
ประชาคมโลก และนานาประเทศ ต่างให้ ความสาคัญและตื่นตัวต่อปรากฏการณ์ปัญหาภาวะโลกร้ อน
เนื่องจากมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้ อมอย่างกว้ างขวาง ก๊ าซที่เป็ นสาเหตุหลักๆ ของปั ญหาคือ
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากเผาไหม้ ของเชื ้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งแต่ละประเทศจะได้ รับผลกระทบ
จากสภาวะโลกร้ อนที่แตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กบั สภาพภูมิประเทศของแต่ละประเทศ สาหรั บประเทศไทย
นันจะได้
้
รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะการผลิตข้ าวหากเกิดภาวะโลกร้ อน ซึ่งจากการศึกษาของ
สถาบันวิจยั ข้ าวนานาชาติพบว่า ผลผลิตข้ าวจะลดลงร้ อยละ 15 เมื่ออากาศร้ อนขึ ้น 1 องศาเซลเซียส
ซึง่ ถือว่าเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั มากสาหรับประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็ นฐานการผลิต ข้ าวที่สาคัญแห่ง
หนึ่งของโลก นอกจากนี ้ภาวะโลกร้ อนยังทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและวิถีชีวิตของ
ชุมชนอย่างมากมาย เช่น การเกิดน ้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ฯลฯ
ทัง้ นี ้ บทบาทป่ าไม้ นัน้ มี บทบาททัง้ 2 ด้ า นต่อปั ญหาสภาพความเปลี่ ยนแปลงภูมิ อากาศ
กล่าวคือ ป่ าเป็ นทังสาเหตุ
้
หากถูกทาลายก็จะปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ สู่ชนบรรยากาศซึ
ั้
่งในปี
ค. ศ. 2007 คณ ะก รร มก าร ระ หว่ า ง รั ฐ บา ลว่ า ด้ วย กา รเ ปลี่ ยน แป ลง สภ าพ ภู มิ อา กา ศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCCC) รายงานว่าร้ อยละ 20 ของก๊ าซเรื อน
กระจกมาจากการทาลายป่ า และอีก บทบาทหนึ่งที่สาคัญคือ ป่ าไม้ นนช่
ั ้ วยดูดซับกาซคาร์ บอนไดออก
ไซต์มาเก็บไว้ ในรู ปเนือ้ ไม้ ซึ่งก็เป็ นแนวทางการในการแก้ ไขปั ญหา (mitigation) ความเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้ เช่นกัน
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ภาพที่ 4 สัดส่วนปริมาณการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสูช่ นบรรยากาศ
ั้
การจัดการทรั พยากรในภูมิทัศน์
ปัจจุบนั ผืนป่ าในประเทศไทยถูกแบ่งแยกออกจากกัน (Fragmented forest) ผืนขนาดใหญ่ซึ่ง
เกือบทังหมดได้
้
รับการประกาศเป็ นพื ้นที่อนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็ นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
ต่างๆ ส่วนป่ าผืนเล็กๆ บางแห่งก็เชื่อมโยงกับป่ าใหญ่ บางแห่งก็ไม่ เชื่อมต่อ ซึ่งในภูมิทศั น์ดงั กล่าวก็มี
พื ้นที่เกษตรกรรม มีแหล่งน ้า ลาห้ วย ที่เชื่อมโยงต้ นน ้า ทางน ้า ปลายปลายน ้า ฯลฯ
ในสภาวะโลกร้ อนการจัดการทรัพยากรต่างๆ ในภูมิทศั น์เป็ นเรื่ องที่สาคัญ ซึ่งสมศักดิ์ (2550)
กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ถกู แบ่งแยกในภูมิทัศน์นนั ้ มีหลักการสาคัญคือ หลักการอนุรักษ์
และการเชื่อมโยงเข้ าด้ วยกัน (protect and connect) ซึ่งมีนยั ยะที่สาคัญต่อปรากฎการณ์โลกร้ อน
อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัง้ นา้ ท่วม ดินถล่ม ความแห้ งแล้ งจากอุณหภูมิที่สูงขึน้ และยังส่งผล
กระทบไปสู่สิ่งมีชีวิตทังพื
้ ชและสัตว์ในแต่ละภูมิทศั น์ ซึ่งจะเจริ ญเติบโตและแพร่ พันธุ์ได้ ในอุณหภูมิ
ระดับหนึง่ ถึงอีกระดับหนึง่ หรื อจากที่มีปริมาณน ้าฝนระดับหนึ่งถึงระดับหนึ่งเท่านัน้ กรอบหรื อช่วงของ
สิ่งแวดล้ อมดังกล่าวเรี ยกว่า “ซองแห่ งชีวิต” (biotic envelope) ปั จจัยสาคัญที่กาหนดซองแห่งชีวิต
ดังกล่าวคือ ภูมิอากาศ หากโลกร้ อนขึ ้นสิ่งชีวิตไม่ว่าพืชหรื อสัตว์จะเคลื่อนย้ ายไปสู่ที่แห่งใหม่ที่ซึ่งจะ
อยู่รอด สามารถเจริ ญเติบโต และแพร่ พันธุ์ ได้ ซึ่งปั จ จุบันเริ่ ม พบปรากฏการณ์ ดงั กล่าวแล้ ว เช่น
งานวิจยั การติดตามพืชและสัตว์ที่เขาใหญ่ ที่ศึกษามาหลายสิบปี โดยศาสตรจารย์วอเรน บรอคเคิล
แมน พบว่ามีสตั ว์และพืชกระจายพันธุ์ในบริเวณที่สงู ขึ ้นกว่าเดิม เช่น ไก่ฟ้าพญาลอ ซึง่ เกิดจากการเพิ่ม
อุณหภูมิ 1.5-2 องศาเซลเซียส ของพืน้ ที่รอบๆ เขาใหญ่ ซึ่งในขณะนีเ้ ชื่อว่าอุณหภูมิ โลกจะร้ อนขึน้
สิ่งมีชีวิตก็จะออกนอกซองแห่งชีวิตอย่างมาก
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อนุรักษ์ และเชื่อมโยงผืนป่ าในภูมิทัศน์ : รองรับการปรับตัวต่ อภาวะโลกร้ อน
การอนุรักษ์ และเชื่อมโยงพื ้นที่ต่างๆ ในภูมิทศั น์ จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้
เคลื่อนย้ ายและกระจายพันธุ์ไปได้ โดยอาศัยทางเชื่อมต่อระหว่างผืนป่ าต่างๆ ทัง้ ผืนเล็ก ผืนใหญ่
หย่อมป่ าธรรมชาติ ป่ าหัวไร่ ปลายนา ป่ าชุมชน เชื่อมต่อป่ าริ มน ้าจากต้ นน ้าถึงปลายน ้า ช่วยให้ เกิด
การเคลื่อนย้ ายของพืชและสัตว์ ทาให้ เกิดการเชื่อมต่อของถิ่นที่อยู่อาศัย (habitat connectivity) ของ
พืชและสัตว์ ซึ่ง นาไปสู่การจัดการเชื่อมโยงกลุ่มประชากรหลายๆ กลุ่ม (meta-population) นั่นเอง
ปัจจุบนั พบว่ามีหลายชุมชน หลายพื ้นที่ใช้ หลักการนี ้ เช่น การจัดทาวังมัจฉา หรื อเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์
น า้ กระจายตลอดสายน า้ เพื่ อ ให้ ป ลา สัต ว์ น า้ ต่า งๆ มี แ หล่ ง อาศัย แพร่ พัน ธุ์ และเชื่ อ มโยงกัน ได้
ทังสายน
้
้า กระจายออกไปตามแหล่งน ้า ทุง่ นาต่างๆ กลายเป็ นแหล่งอาหารโปรตีนของคนท้ องถิ่น
ด้ ว ยเหตุนี ช้ ุม ชนท้ อ งถิ่ น จึง มี บ ทบาทส าคัญ อย่า งยิ่ ง ในการจัด การพื น้ ที่ ต่า งๆ ในภูมิ ทัศ น์
ในภาวะโลกร้ อน โดยเฉพาะพื ้นที่ภาคอีสานที่ผืนป่ านันถู
้ กแบ่งแยกกระจาย ควรมีการอนุรักษ์ ป่าชุมชน
ป่ าหัวไร่ ปลายนา ป่ าริ มทาง ไว้ ทาหน้ าที่เหมือนการเป็ นก้ อนหินที่ใช้ กระโดดข้ ามแม่น ้าของสัตว์ตา่ งๆ
ทังนี
้ ป้ ่ าชุมชนที่กระจายทั่วภาคอีสานมีศกั ยภาพในการเก็บกักคาร์ บอนได้ มากมาย นอกจากนีพ้ ื ้นที่
ป่ าชุมชนยังสามารถที่จะเพิ่มเติมความหลากหลายทางชีวภาพเข้ าไปในพื ้นที่ป่าชุมชน โดยการปลูกพืช
ต่างๆ เสริ มเข้ าไปในพื ้นที่ทัง้ พืชอาหารคน อาหารสัตว์ เช่นเดียวกับการรักษาไว้ ซึ่งพื ้นที่ ป่าหัวไร่ ปลาย
นา ป่ าครอบครัว ซึง่ นอกจากจะช่วยเก็บกับคาร์ บอนแล้ ว ยังให้ ประโยชน์ทงเป็
ั ้ นแหล่งอาหาร และแหล่ง
ไม้ ใช้ สอยของครัวเรื อนด้ วย

พื้ นที่อนุรกั ษ์
หย่อม
ป่ ำชุมชน

คอริดอโซน
(เขตเชื่อมต่อ)
้ำ
ลำน

หย่อม

วนเกษตร

พื้ นที่อนุรกั ษ์

ภาพที่ 5 เขตเชื่อมต่อในภูมิทศั น์ที่ประกอบด้ วยป่ าชุมชน วนเกษตร ป่ าริมน ้า (สมศักด์, 2553)
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การทาวนเกษตรและเกษตรอินทรี ย์ ในพื ้นที่เรื อกสวนไร่นา การปลูกพืชหลากหลายชนิด
ทังพื
้ ชระยะสัน้ ระยะยาว เพื่อให้ เกิดความมัน่ คงทางอาหาร หลายพื ้นที่ได้ นาต้ นไม้ ในท้ องถิ่นไปปลูก
สร้ างเป็ นป่ าครอบครัว การปลูกไม้ หลายชนิดที่ให้ ประโยชน์ หลายๆ อย่าง เป็ นทัง้ อาหาร ช่วยรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพท้ องถิ่น และยังช่วยเก็บกักคาร์ บอนในต้ นไม้ ไม้ หลายอย่างเป็ นไม้ แห่ง
การออมที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า “ไม้ สวัสดิการที่เก็บไว้ ใช้ ยามแก่เฒ่า ” กล่าวคือ ไม้ มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นตามการ
เจริญเติบโตซึง่ เป็ นไม้ ที่มีอายุมาก เช่น ยางนา ตะเคียน ประดู่ มะค่าโมง ฯลฯ ไม้ บางชนิดนันเป็
้ นแหล่ง
พลังงานในอนาคตของชนบท เช่น ยางนา เป็ นต้ น ส่วนการทาการเกษตรอินทรี ย์ลดการใช้ สารเคมี
ในการทาการเกษตรในภูมิทศั น์ ก็ชว่ ยลดภาวะโลกร้ อนได้ เพราะไม่ต้องใช้ ยาฆ่าแมลง เคมีภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ
ซึง่ ต้ องมีกระบวนการผลิตที่ใช้ ทรัพยากร พลังงาน และการขนส่งด้ วย
ดังนัน้ ป่ าชุมชนนันมี
้ บทบาทอย่างมากต่อมาตรการแก้ ไขปั ญหา (mitigation) และอีกทังยั
้ งมี
บทบาทต่อการปรับตัว (adaptation) ซึ่งทัง้ สองบทบาทดังกล่าวนัน้ สามารถปรากฏอยู่ทัง้ ในระดับ
ชุมชน เช่น ชุมชนหนึ่งชุมชน และระดับภูมิทศั น์ ภู มินิเวศได้ เช่น ลุ่มน ้า กลุ่มผืนป่ าใหญ่น้อย เป็ นต้ น
โดยสรุ ปป่ าชุม ชนมี บทบาทต่อความเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ ในด้ านมาตรการในการแก้ ไ ข
ป่ าชุม ชนนัน้ มี ศัก ยภาพในการกัก เก็ บคาร์ บอนได้ โดยเฉพาะป่ าชุม ชนที่ อยู่ในระยะการฟื ้นฟูซึ่ง มี
ศักยภาพในการเก็บคาร์ บอนได้ เพิ่มมากขึ ้น ในด้ านมาตราการในการปรับตัว ป่ าชุมชนที่หลงเหลืออยู่
ในภูมิทศั น์นนท
ั ้ าหน้ าที่เป็ นหย่อมป่ า(patch) และ หินข้ ามกระโดด (stepping stone) ที่สามารถที่จะ
เชื่อมต่อให้ เป็ นสะพานระหว่างผืนป่ าผืนใหญ่ ป่ าอนุรักษ์ กบั ป่ าที่อยู่นอกพื ้นที่ ป่ าชุมชน ป่ าหัวไร่ปลาย
นา สาหรั บการเคลื่ อ นย้ ายของสิ่ ง มี ชี วิตที่ จ ะได้ รั บผลกระทบจากสภาวะควมเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ นอกจากนี ้ยังช่วยสาหรับการปรับตัวของคนกล่าวคือ เป็ นแหล่งสารองอาหารสาหรับชุมชน
ในยามเกิดวิกฤติอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ ผลจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็ นแหล่ ง พลั ง งานของชุ ม ชน การช่ ว ยป้ อ งกั น และบรรเทาภั ย ธรรมชาติ ต่ า งๆจากสภาวะ
ความแปรปรวนของภูมิอากาศที่นบั วันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ ้น
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สถานการณ์ ป่าไม้ และทรั พยากรธรรมชาติในพืน้ ที่อาเภอมัญจาคีรี
ลุ่มนา้ ชี ตังอยู
้ ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื ้นที่ล่มุ น ้ารวมทัง้ สิ ้น 49,477
ตร.กม. หรื อ 30,923,125 ไร่ ครอบคลุมพื ้นที่ 12 จังหวัด ได้ แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ร้ อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมา เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี และศรี สะเกษ
สภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าชีประกอบไปด้ วย เทือกเขาสูง ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือคือเทือกเขา
ภูพาน ส่วนทิศตะวันตกคือเทือกเขาดงพญาเย็น พื ้นที่ตอนกลางของลุ่มน ้าชีเป็ นที่ราบถึงลูกคลื่นลอน
และมีเนินเล็กน้ อย ทางตอนใต้ ของลุ่มน ้า แม่น ้าสายหลักคือ แม่น ้าชี มีต้นกาเนิดมาจากเทือกเขา
เพชรบูรณ์ในเขตอาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิไหลผ่านอาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ เข้ าสู่
จังหวัดขอนแก่น ผ่านอาเภอมัญจาคีรี และอาเภอชนบท ผ่านอาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
เข้ าสู่จังหวัดร้ อยเอ็ด ยโสธร ศรี สะเกษ แล้ วไหลไปบรรจบกับแม่นา้ มูลในจังหวัดอุบลราชธานี
มีระยะทางทังสิ
้ ้นประมาณ 760 กิโลเมตร ลุม่ น ้าชี มีลาน ้าสาขาสายสาคัญ ได้ แก่
นา้ พรม มีต้นกาเนิดมาจากเทือกเขาดงพญาเย็นซึง่ เป็ นสันปั นน ้าของลุ่มน ้าชีและลุ่มน ้าป่ าสัก
ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิมาบรรจบกับน ้าเชิญแล้ วไหลมาลงเขื่อนอุบลรัตน์
นา้ เชิญ มีต้นกาเนิดมาจากเทือกเขาดงพญาเย็นซึ่งเป็ นสันปั นน ้าของลุ่มน ้าชีและลุ่มน ้าป่ าสัก
ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิเข้ าสูจ่ งั หวัดขอนแก่นแล้ วไหลมาลงเขื่อนอุบลรัตน์
นา้ พอง มีต้นกาเนินมาจากภูกระดึง ไหลผ่านอาเภอภูกระดึงและอาเภอต่างๆ ในจังหวัดเลย
เข้ าสูจ่ งั หวัดขอนแก่น ก่อนบรรจบกับแม่น ้าชีที่อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลาปาว มีต้นกาเนิดมาจากหนองหาร ในอาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไหลผ่านจังหวัด
กาฬสินธุ์ มาบรรจบกับแม่น ้าชีที่อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์
นา้ ยัง มีต้นกาเนิดมาจากเทือกเขาภูพานซึ่งเป็ นสันปั นนา้ ของลุ่มนา้ ชีกับลุ่มนา้ สงคราม
ไหลผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์จงั หวัดร้ อยเอ็ด มาบรรจบกับแม่น ้าชีก่อนถึงอาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
สถานการณ์ ป่าไม้ ในลุ่มนา้ ชี
พื ้นที่ลมุ่ น ้าชีในภาพรวม พบว่ามีพื ้นที่ป่า 9,645,368.86 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 31.2 ของพื ้นที่
ลุ่มน ้าทังหมด
้
พื ้นที่ป่าไม้ ส่วนใหญ่พบบริ เวณพื ้นที่ล่มุ น ้าชีตอนบน คิดเป็ นร้ อยละ 14.27 ของพื ้นที่ป่า
ไม้ ในลุ่มน ้าชีทงหมด
ั้
จาแนกเป็ นพื ้นที่ป่าธรรมชาติ 8,490,798.78 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 27.4 พื ้นที่ป่า
เสื่อมโทรม 1,143,135.16 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 3.7 และสวนป่ าผสมหรื อป่ าปลูก 11,434.92 ไร่ คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.04 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
โดยเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม แหล่งน ้า ที่อยู่อาศัย และพื ้นที่อื่นๆ ประมาณ
ร้ อยละ 68.8 (กรมทรัพยากรน ้า, 2549) พื ้นที่ป่าธรรมชาติในลุ่มน ้าชีจาแนกออกเป็ น 3 ประเภท
คือ เขตพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ (C) เขตพื ้นที่ป่าเศรษฐกิจ (E) และเขตพื ้นที่เหมาะสมกับการเกษตร (A)
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สถานการณ์ ป่าไม้ ในพืน้ ที่ล่ ุมนา้ ชีส่วนที่ 3
พื ้นที่ล่มุ น ้าสาขาลาน ้าชีส่วนที่ 3 ครอบคลุมพื ้นที่ 8 อาเภอ ของจังหวัดขอนแก่น คือ อาเภอ
มัญจาคีรี บ้ านฝาง แวงใหญ่ พระยืน บ้ านแฮด โนนศิลา ชนบท และบ้ านไผ่ มีพื ้นที่ 2,027,500 ไร่
คิดเป็ นร้ อยละ 6.56 ของพื ้นที่ล่มุ น ้าชีมีพื ้นที่ป่าไม้ 125,330.24 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 6.18 ของพื ้นที่
แบ่งเป็ นป่ าธรรมชาติ 98,310.53 ไร่ และป่ าเสื่อมโทรม 27,019.71 ไร่ สถานการณ์ป่าไม้ ในลาน ้าชี
ส่วนที่ 3 เมื่อพิจารณาจากพื ้นที่ป่าไม้ ในพื ้นที่เขตป่ าอนุรักษ์ ในลุ่มน ้า พบว่ามีการปลี่ยนแปลงพื ้นที่
ป่ าไม้ ลดลงน้ อยมาก (ร้ อยละ 1) ในช่วงทุกๆ 10 ปี หรื อแทบไม่มีนยั สาคัญในการเปลี่ ยนแปลงเลย
แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพการจัดการพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ แต่ในขณะเดียวกันพบว่า พื ้นที่ป่าธรรมชาติ
ที่อยูน่ อกเขตอนุรักษ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยเปลี่ยนแปลงเป็ นพื ้นที่เกษตรหรื อเป็ นพื ้นที่ป่า
เสื่อมโทรมเพิ่มขึ ้น
สถานการณ์ ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่อาเภอมัญจาคีรี
พืน้ ที่ป่าไม้ ในเขตอาเภอมัญจาคีรีมีลักษณะกระจายครอบคลุมทั่วไปในพื น้ ที่ ส่วนใหญ่
พบบริ เ วณภู เ ขาสู ง ด้ า นทิ ศ ตะวัน ตกซึ่ ง เป็ นเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ น า้ พองทัง้ นี พ้ ื น้ ที่ ป่ าส่ ว นใหญ่
ถูกแบ่งแยกกระจัดกระจายเป็ นหย่อมป่ าผืนเล็กผืนน้ อยและมีพื ้นที่เกษตรกรรมคัน่ กลาง มีพื ้นที่ป่าไม้
ทังหมด
้
94,200 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 20.4 ของพื ้นที่อาเภอ (โครงการฟื น้ ฟูล่มุ น ้าชี , 2548) พื ้นที่ส่วนใหญ่
อยู่ในเขตพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติน ้าพอง-ภูเม็ง ป่ าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง ป่ าสงวนแห่งชาติป่าโคก
หลวงแปลงสาม และป่ าสงวนแห่งชาติป่าภูระงา และกระจัดกระจายเป็ นหย่อมป่ าใหญ่น้อยทัว่ ไป
ในพื ้นที่ลกั ษณะสังคมป่ าไม้ ในพื ้นที่อาเภอมัญจาคีรี สามารถแบ่งออกดังต่อไปนี ้
ป่ าดิบแล้ ง (Dry Evergreen Forest) พบอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน ้าพอง-ภูเม็ง มีพื ้นที่
ประมาณ 10,639 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11.29 ของพื ้นที่ป่าทังหมด
้
ยังคงมีความอุดสมบูรณ์และเป็ น
ต้ นน ้าลาธารที่สาคัญของพื ้นที่ สภาพป่ าค่อนข้ างรกทึบมีความชุม่ ชื ้นและเขียวชอุ่มตลอดปี มีเรื อนยอด
ไม้ ปกคลุมต่อเนื่องกัน ชนิดพันธุ์ไม้ ที่สาคัญ ได้ แก่ ไม้ วงศ์ยาง เช่น ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง ฯลฯ
กระบก มะหาด มะม่วงป่ า มะค่าโมง ฯลฯ ส่วนไม้ พื ้นล่าง พบจาพวก ปาล์ม หวาย ขิง ข่า หนามขี ้แรด
และเถาวัลย์ตา่ งๆ อีกมากมาย
ป่ าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) หรื อป่ าผสมผลัดใบ มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
40,551 ไร่
หรื อร้ อยละ 43 ของพื ้นที่ป่าทังหมด
้
พบในเขตพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติน ้าพอง-ภูเม็ง มีลกั ษณะเป็ นป่ า
โปร่ง ประกอบด้ วย ไม้ ขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายชนิด พื ้นป่ าไม่รกทึบ และมีไผ่ชนิดต่างๆ ขึ ้น
กระจัดกระจายทัว่ ไป ในฤดูแล้ งต้ นไม้ ส่วนมากผลัดใบ และมักจะมีไฟป่ าเกิดขึ ้นทุกปี เมื่อเข้ าฤดูฝน
ต้ นไม้ จะผลิใบและกลับเขียวชอุ่มเหมือนเดิม พันธุ์ไม้ สาคัญ ได้ แก่ ประดูแ่ ดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา
ส้ าน มะเกลือ ฯลฯ พืชพื ้นล่างจาพวก หญ้ า และไผ่ชนิดต่างๆ
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ภาพที่ 6 ความหลากหลายของระบบนิเวศลุม่ น ้าชี บริเวณอาเภอมัญจาคีรีและพื ้นที่ใกล้ เคียง
ป่ าเต็งรั ง (Deciduous Dipterocarp Forest) มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
41,811 ไร่ หรื อร้ อยละ 44.4
เป็ นสังคมป่ าไม้ ที่พบมากที่สดุ ในพื ้นที่ พบกระจัดกระจายทัว่ ไป ป่ าชนิดนี ้มีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไปตาม
ท้ องถิ่น เช่น ป่ าแดง ป่ าแพะ ป่ าโคก ลักษณะทัว่ ไปเป็ นป่ าโปร่ง มีต้นไม้ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ขึ ้นปะปนกันอยูไ่ ม่คอ่ ยแน่นทึบ ตามพื ้นที่ป่ามักมีหญ้ าชนิดต่างๆ ขึ ้นอยู่โดยเฉพาะหญ้ าเพ็ก
และไผ่ปะปน พื ้นที่แห้ งแล้ ง ดินร่วนปนทราย หินกรวดหรื อดินลูกรัง ต้ นไม้ จะผลัดใบในช่วงฤดูแล้ ง และ
มักเกิดไฟป่ าทุกปี พันธุ์ไม้ ที่สาคัญ ได้ แก่ เต็ง รัง ยางเหียง ยางพลวง ยางกราด พะยอม ติ ้ว ยอป่ า
มะค่าแต้ มะขามป้อม มะม่วงหัวแมงวัน กระโดน ฯลฯ

ภาพที่ 7 ป่ าเต็งรัง สังคมพืชเด่นที่พบได้ ทวั่ ไปในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี
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ข้ อมูลงานวิจยั ไทบ้ านลุ่มน ้าชี อาเภอมัญจาคีรี พบว่า ทรัพยากรป่ าไม้ ในพื ้นที่เป้าหมาย 20
หมู่บ้าน 4 ตาบล อันเป็ นแหล่งพึ่งพิงของคนทังในชุ
้ มชนและพื ้นที่ใกล้ เคียง ทังชนิ
้ ดพันธ์ไม้ พืชผักป่ า
เห็ด สมุนไพร และสัตว์ป่า ไม่ต่ากว่า380 ชนิด โดยแบ่งเป็ นไม้ ยืนต้ น 82 ชนิด ไม้ เลื ้อย 24 ชนิด พืช
ล้ มลุก/ไม้ พ่มุ /พืชผักป่ า 50 ชนิด เห็ด 47 ชนิด สมุนไพร 27 ชนิด กล้ วยไม้ 4 ชนิด นก 52 ชนิด
สัตว์เลื ้อยคลาน 17 ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้า 13 ชนิด สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม14 ชนิด และแมลง 50 ชนิด
(ตารางภาคผนวกที่ 1-8)
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สภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรั พยากรป่ าชุมชน และการพึ่งพิง
ตามประวัติ เมืองมัญจาคีรีตงขึ
ั ้ ้นครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2424 ที่บ้านจระเข้ หวั นา (ปั จจุบนั เป็ น
ตาบลจระเข้ อาเภอหนองเรื อ จังหวัดขอนแก่น) ตังอยู
้ ่บนที่ลาดต่าของเขาภูเม็ง (ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่ง
ของอุทยานแห่งชาตินา้ พอง) ซึ่งคาว่า "เม็ง"แปลว่า เตียง ต่อมาเปลี่ยนคาว่า เม็ง เป็ นภาษาบาลี
ว่า “มัญจา” ซึ่งบนภูเขาเม็งมีก้อนหินใหญ่รูปร่ างลักษณะคล้ ายเตียงนอนปรากฎทุกวันนี ้ และเติมคา
ว่า คีรี ต่อท้ าย เมื่อแปลคาว่ามัญจาคีรี ทังหมดได้
้
ความว่า “เมืองที่มีภูเขารู ปเตียง” ต่อมาได้ ย้ายตัว
เมืองไปตังที
้ ่บ้านสวนหม่อน และบ้ านดอนเหมือดแอ่ อยู่ใกล้ บงึ กุดเค้ าซึ่งเป็ นที่ตงของอ
ั้
าเภอมัญจาคีรี
ในปั จจุบนั ต่อมาในปี พ.ศ. 2445 ได้ ยุบเมืองมัญจาคีรีและตังเป็
้ นอาเภอมัญจาคีรี ปี พ.ศ. 2462
ได้ เ ปลี่ ยนชื่ออาเภอมัญ จาคีรี เป็ นอาเภอกุดเค้ า เนื่ องจากที่ตงั ้ ของที่ว่าการอาเภออยู่ในเขตตาบล
กุดเค้ า ซึ่ง เป็ น บึง ใหญ่ ที่ มี ปลาชุกชุม และในปี พ.ศ.2484 ทางราชการได้ เ ปลี่ ยนชื่ อ อาเภอกุด เค้ า
เป็ นอาเภอมัญจาคีรีมาจนถึงปัจจุบนั มีพื ้นที่การปกครองใน 8 ตาบล 118 หมูบ่ ้ าน
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
อาเภอมัญจาคีรีมีพื ้นที่ทงหมด
ั้
713.62 ตร.กม. หรื อ 446,012 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็ น 8 ตาบล 118 หมู่บ้าน(ตุลาคม 2553) มีประชากรทังสิ
้ ้น 71,661 คน ใน 19,208 ครัวเรื อน
เป็ นเพศชาย 35,626 คน เพศหญิง 36,035 คน (ที่ทาการปกครองอาเภอมัญจาคีรี , 2553) พื ้นที่
ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม มีแม่นา้ ชีเป็ นลาน ้าสายหลักไหลผ่านตาบลต่างๆ ทางด้ านทิศใต้
และทิศตะวันออกของพื ้นที่ ยาวประมาณ 60 กิโลเมตร บริ เวณทิศตะวันออกของพื ้นที่บริ เวณป่ าสงวน
แห่งชาติป่าโคกหลวงเป็ นที่ตงของสวนป่
ั้
ามัญจาคีรี (ยูคาลิปตัส) ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ด้ านการเกษตร ได้ แก่ การทานา ไร่อ้อย ไร่มนั สาปะหลัง ยูคาลิปตัส เลี ้ยงสัตว์ และรับจ้ าง มีรายได้
เฉลี่ย 39,179 บาท/คน/ปี
จากการศึกษาสถานการณ์ในระดับพื ้นที่จากชุมชน 20 ชุมชน ใน 4 ตาบลคือ ตาบลคาแคน
ต าบลโพนเพ็ ก ต าบลท่ า ศาลา และต าบลหนองแปน ในท้ องที่ อ าเภอมั ญ จาคี รี สามารถ
แบ่งสถานการณ์ทรัพยากรป่ าไม้ และสภาพเศรษฐกิจสังคมออกเป็ น 3 ยุคหลักโดยใช้ รูปแบบการผลิต
วิถีชีวิต และนโยบายการพัฒนาเป็ นเกณฑ์แบ่ง ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ยุคที่ 1 ยุควิถีบ้านป่ า นาดา ก่ อน พ.ศ. 2504
จากการศึ ก ษาพบว่ า ชุ ม ชนทัง้ หมดนัน้ ตัง้ ถิ่ น ฐานก่ อ น พ.ศ. 2504 หรื อ มากกว่ า 48 ปี
โดยพบว่ามีอายุชมุ ชนระหว่าง 66-143 ปี มากที่สดุ คือ 143 ปี คือ บ้ านท่าศาลา ต.ท่าศาลา อายุน้อย
ที่สดุ คือ 66 ปี คือ บ้ านโนนคูณ ต.ท่าศาลา โดยส่วนใหญ่มกั จะมีอายุชมุ ชนมากกว่า 100 ปี โดยอพยพ
มาจากอาเภอใกล้ เคียงคือ อ.พระยืน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยพบว่าสภาพพื ้นที่ที่ตงถิ
ั ้ ่นฐาน (ปั จจุบนั
คือท้ องที่อาเภอมัญจาคีรี) มีสภาพป่ าไม้ ที่อดุ มสมบูรณ์ ประกอบด้ วยป่ าดิบแล้ ง ป่ าเต็งรัง และยังพบ
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สัตว์ป่าที่สาคัญ เช่น เสือโคร่ง เสือดาว ช้ างป่ า เก้ ง กวาง หมูป่า ลิง เป็ นต้ น แรกเริ่ มชุมชนตังถิ
้ ่นฐาน
เป็ นกลุ่มบ้ านขนาดไม่ใหญ่โดยเริ่ มแรกจาก 3-10 ครอบครัวที่อพยพไปตังถิ
้ ่นฐานก่อน ประกอบอาชีพ
ทานาดาในที่ล่มุ ทาข้ าวไร่ในที่ดอนเพื่อบริ โภค ปลูกฝ้าย ปลูกครามไว้ ใช้ ทาเสื ้อผ้ า ปอเพื่อทาเชือกใช้
สอย เลี ้ยงวัวเพื่อใช้ ในการเทียมเกวียน และควายไว้ ในการไถนา สิ่งที่ สร้ างรายได้ ในช่วงนันคื
้ อ ฝ้าย
และปอ แต่ยัง ไม่ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งจัก รกลท าโดยใช้ แ รงงานคน และสัต ว์ เ ลี ย้ งจึ ง ท าได้ ต ามก าลัง
มีวฒ
ั นธรรมการลงแขกในการทาการเกษตร การคมนาคมใช้ การเดินเท้ าและเกวียนเทียมวัว เก็บหา
ของป่ าล่าสัตว์ป่าเพื่อบริ โภค เก็บยาสมุนไพรรักษาโรคจากป่ า ต่อมาก็มีผ้ คู นอพยพเข้ ามาสมทบจึงมี
การตังวั
้ ด และมีผ้ นู าชุมชนเพื่อปกครองดูแลชุมชนตนเอง
ยุคที่ 2 ยุคป่ าแตก: ปอ มันสาปะหลัง สัมปทานป่ าไม้ และสวนป่ า (พ.ศ. 2504-2520)
หลังจากทีมีการตังถิ
้ ่นมีผ้ คู นอพยพเข้ ามายังพื ้นที่มากขึ ้นจึงเริ่ มมีการสร้ างวัด สร้ างโรงเรี ยน
และมีการตังผู
้ ้ นาชุมชนอย่างเป็ นทางการ คือ ผู้ใหญ่บ้านเพื่อการปกครองชุมชน และประสานงานกับ
ภาครัฐในช่วงเริ่ มต้ นใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2504 รัฐเริ่ มมีการ
ส่งเสริ มชาวบ้ านปลูกพืชเชิงเดี่ยวในช่วงแรกประมาณ พ.ศ. 2504-2510 มี การปลูกปอเพื่อการค้ า
ขยายตัวมากขึ ้น ทาให้ เกิดการบุกเบิกพื ้นที่ป่าในพื ้นที่ล่มุ น ้าชีตอนบนในเขตอาเภอมัญจาคีรีมากขึ ้น
พร้ อมๆ กับเริ่ มพัฒนาสาธารณูปโภคพื ้นฐาน ทังเส้
้ นทางคมนาคม โรงเรี ยนประถม ระบบสาธารสุข
สุขอนามัยพืน้ ฐาน เช่น ห้ องส้ วม ฯลฯ ต่อมาในช่วงหลังปี พ.ศ. 2510 เริ่ ม เปลี่ยนจากการปลูกมัน
สาปะหลังเป็ นการปลูกอ้ อยแทน เนื่องจากขัน้ ตอนไม่ยุ่ง ยาก ประกอบกับในพื น้ ที่ อาเภอมัญจาคีรี
ประสบกับภาวะความแห้ งแล้ งอย่างกว้ างขวาง หลายชุมชนประสบความแห้ งแล้ งซ ้าซากติดต่อกัน
หลายปี เช่น บ้ านห้ วยฮวก ต.โพนเพ็ก บ้ านหนองขามพัฒนา ต.คาแคน บ้ านหนองหัวช้ าง บ้ านหนอง
ไห ต.หนองแปน ประสบภาวะแห้ งแล้ งติดต่อกัน 7 ปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2515-2522 ไม่มีแหล่งน ้าแช่ปอ
จึง เลิ กปลูกปอ บางรายไม่สามารถถทานาได้ จึงอพยพแรงงานไปรับจ้ างในเมื อง และเริ่ มมี การไป
ทางานต่างประเทศมากขึน้ ในช่วงการปลูกมันสาปะหลังขยายตัวอย่างมากในช่วงประมาณ พ.ศ.
2515-16 เริ่ มมีการใช้ เครื่ องจักรกล คือรถแทรกเตอร์ ในการบุกเบิกพื ้นที่ป่ามากขึ ้น ประกอบบางพื ้นที่
เช่น บ้ านไส้ ไก่ ต.ท่าศาลา มีการเกิดสัมปทานให้ กบั องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ เพื่อสร้ างสวนป่ ามัญจา
คีรี (ยูคาลิปตัส) ส่งผลให้ ทรัพยากรป่ าไม้ ลดลงอย่า งรวดเร็ วและมีความเสื่อมโทรมอย่างกว้ างขวาง
และเริ่มมีความขัดแย้ งของชาวบ้ านผู้เลี ้ยงสัตว์กบั พื ้นที่สวนป่ าในการใช้ พื ้นที่ และในช่วงเวลาดังกล่าว
รัฐนโยบายในการจัดสรรที่ทากินแก่ราษฎร เช่น สค. 1 สทก. รวมทัง้ คจก. เช่น ที่บ้านโพนเพ็กจัดสรร
ที่ดนิ ให้ ครอบครัวละ 5 ไร่ บ้ านแจ้ งครอบครัวละ 3 ไร่ ในพื ้นที่บ้านห้ วยฮวกมีโครงการ คจก. ในปี พ.ศ.
2516 ในพื ้นที่เพื่อยังยังการบุ
้
กรุ กทาลายป่ า แต่กลับพบว่านโยบายดังกล่าวเป็ นการเร่ งบุกเบิกพื ้นที่
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งการจับจองมากอย่างกว้ างขวาง ส่งผลให้ สภาพป่ าในลุ่มน ้าชีตอนบน (บริ เวณอาเภอ
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มัญจาคีรีในปั จุบนั ) ถูถแบ่งแยก ผืนป่ าแตกเป็ นหย่อม สัตว์ปาที่สาคัญหลายชนิดหายไปจากพืน้ ที่
โดยเฉพาะสัตว์ขนาดใหญ่ที่ต้องพื ้นที่ขนาดใหญ่และเชื่อมต่อ เช่น ช้ าง เสือโคร่ง กวาง หมูป่า ฯลฯ
ยุคที่ 3 การขยายตัวของอ้ อย นาหว่ าน เลีย้ งวัวพันธุ์ และยูคาลิปตัส
ในช่วงปี พ.ศ. 2521 เป็ นต้ นเริ่ มมีการใช้ เครื่ องจักรกลมาทางานแทนควายมากขึ ้น ทังรถไถ
้
การใช้ รถแทรกเตอร์ บกุ เบิกป่ าที่จบั จองไว้ เริ่มมีระบบสาธาณรูปโภคสะดวกมากยิ่งขึ ้นทังถนนลาดยาง
้
มีความขัดแย้ งระหว่างชาวบ้ านไส้ ไก่กบั กับนายทุน จนนาไปสู่การเรี ยกร้ องขอพื ้นที่สาธารณะคืน 210
ไร่ ในปี พ.ศ. 2529 ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 มีสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ถนนลาดยางสะดวกมากขึ ้น
เกือบทุกชุมชน มีการขยายตัวของพื ้นที่ปลูกอ้ อยมากขึ ้น เนื่องจากมีโรงงานน ้าตาลมาตังอยู
้ ่ในพื ้นที่
จังหวัดขอนแก่น จึงเริ่ มมีการเปลี่ยนการปลูกมันสาปะหลังเป็ นอ้ อยมากขึน้ ประกอบมีร ะบบเกษตร
แบบพันธะสัญญากับโรงงานน ้าตาลที่ลงทุนและรับซื ้อผลผลิตจากชาวบ้ าน บางรายมีการให้ บริ ษัทเช่า
พื ้นที่เพื่อปลูกอ้ อย การขยายตัวของอ้ อยซึ่งมีการใช้ รถแทรกเตอร์ การใช้ ปยเคมี
ุ๋
ยาฆ่าหญ้ ามากขึน้
ส่งผลต่อสภาพทรัพยากรป่ าไม้ และลุ่มน ้ามีความเสื่อมโทรม ป่ าเหลืออยู่เ ป็ นหย่อม บางหมู่บ้านไม่มี
ป่ าเป็ นตนเอง บางหมู่บ้านมีพืน้ ที่ป่าหลงเหลืออยู่บางส่วนเนื่องจากเป็ นพื ้นที่ป่าช้ า ป่ าวัด และพื ้นที่
สาธารณะ

ภาพที่ 8 การขยายตัวของพื ้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (อ้ อย) ส่งผลกระทบต่อพื ้นที่ป่าธรรมชาติ
พ.ศ. 2533-2535 เริ่ มมีรถเร่เข้ ามาขายของกิน ของใช้ ตามไร่นา ตามหมู่บ้านมากขึ ้นเนื่องจาก
ชาวบ้ านมีเวลาในการปลูกพืชผัก และเก็บหาอาหารจากธรรมชาติน้อยลง โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาล
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ค่าจ้ างแรงงานในภาคเกษตรแพงขึ ้นเนื่องจากวัยหนุ่มสาวเข้ าทางานในเมือง
ใหญ่ เช่น กรุ งเทพฯ ขอนแก่น นครราชสีมา เป็ นต้ น การสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี คนรุ่ นใหญ่
มีน้อยลง รูปแบบการทานาใช้ เครื่ องจักรกลมากขึ ้น มีการใช้ แรงงานควายน้ อยมาก และเปลี่ยนรูปแบบ
จากการทานาดาเป็ นนาหว่านเพราะมีต้นทุนต่ากว่า แรงงานหายากและราคาแพง การเกี่ ยวก็ใช้ รถ
เกี่ยวและนวดข้ าวไปพร้ อมในครัง้ เดียวกัน วัฒนธรรมการเอาแรงลงแขกเกือบเลือนหายไปจากพื ้นที่
ยกเว้ นในเครื อญาติเดียวกันยังพบมีการลงแรงช่วยกันบ้ าง
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พ.ศ. 2540 มีการเริ่มเลี ้ยงวัวพันธุ์ตา่ งประเทศเพื่อสร้ างรายได้ ทงพั
ั ้ นธุ์อเมริ กนั บราห์มนั มีการ
นิยมทานาหว่านมากขึ ้นเพราะค่าจ้ างแรงงานแพง และประสบภาวะความแห้ งแล้ งน ้าไม่เพียงพอต่อ
การทานาดา บางชุมชนเปลี่ยนรูปแบบเป็ นนาหว่านกว่าร้ อยละ 90 เช่น บ้ านหัวนากลาง บางชุมชนเลิก
ใช้ แรงงานควาย เช่น บ้ านโนนคุต ต.โพนเพ็ก พ.ศ. 2545 มีการส่งเสริ มการปลูกยูคาลิปตัสในพืน้ ที่
เกษตรกรโดยบริ ษัทเอกชนในลักษณะเกษตรพันธะสัญญามากขึน้ ช่วงปี พ.ศ. 2545-2550 รัฐเริ่ มมี
การออก สปก.ให้ ในบางพื ้นที่ของอาเภอมัญจาคีรี สภาพป่ าที่เหลืออยูใ่ นท้ องที่อาเภอมัญจาคีรีจึงเหลือ
เป็ นหย่อมๆ กระจายในภูมิ ทัศน์ ลุ่ม นา้ ชี ตอนบนในท้ องที่ อาเภอมัญจาคีรี (รายละเอี ยดดัง ตาราง
ภาคผนวกที่ 10)
จากสถานการณ์ในพื ้นที่ดงั กล่าว พบประเด็นปั ญหาหลัก 3 ประการที่สาคัญ คือ 1.พื ้นที่ป่า
ที่หลงเหลืออยูก่ ระจัดกระจายและเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม 2.การใช้ สารเคมีในภาคเกษตรกรรมยังส่งผล
ต่อคุณภาพลุ่มน ้า ผลผลิตต่อไร่และแหล่งอาหารตามธรรมชาติลดลง และ 3.ภาวะหนี ้สินและความ
ยากจนของชาวบ้ าน ถึงแม้ ว่าจะมีรายได้ จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ ้น แต่ต้นทุนการผลิตก็เพิ่มขึ ้น
จากการใช้ ปยุ๋ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้ า ค่าจ้ างแรงงาน และนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวแล้ ว
การส่งเสริ มพลังงานทางเลือกของภาครัฐ เช่น การจัดตังโรงไฟฟ้
้
าพลังงานชีวมวล มีการตังโรงงาน
้
รับซื ้อเศษไม้ ในพื ้นที่เพื่อเป็ นเชื ้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ก็เป็ นภัยคุกคามพื ้นที่ป่าไม้ ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี ที่
ผ่านมานี ้ด้ วย
สาหรับสภาพสังคม การพึ่งพิง สถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่ าไม้ ในพื ้นที่
ดาเนินงานป่ าชุมชนทัง้ 7 แห่ง มีดงั นี ้
1. บ้ านโนนคูณ ตาบลท่ าศาลา
ชุมชนมีอายุ 66 ปี ปั จจุบนั มี ราษฎร 705 คน 186 ครัวเรื อน (ตุลาคม 2553) ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทานา ปลูกมันสาปะหลัง อ้ อย แตงโมขายเมล็ด และเลี ้ยงไก่แบบ contract farming
เลี ้ยงวัว และปลูกยูคาลิปตัส
ป่ าชุมชนภูลอมข้ าว พื ้นที่ 104 ไร่ ประกอบด้ วยภูเขาเล็กขนาดเล็ก 2 ลูก คือ ภูลอมข้ าว 70
ไร่ ภูเล็ก 34 ไร่ เป็ นป่ าเต็งรังที่กาลังฟื น้ ตัว มีจานวนชันเรื
้ อนยอด 2-3 ชัน้ การปกคุลมเรื อนยอดเฉลี่ย
ร้ อยละ 57 การปกคลุมผิวดินร้ อยละ 79 พบต้ นไม้ 29 ชนิดๆ ที่พบมากคือ รัง แดง และประดงเลือด
ความหนาแน่นของต้ นไม้ เฉลี่ย 453 ต้ น/ไร่ พบการทดแทนของลูกไม้ 27 ชนิดๆ ที่พบมากคือ เสี ้ยว
ตีนนก และแดง มีอตั ราการทดแทนของลูกไม้ 3,980 ต้ นต่อไร่ พรรณพืชอื่นๆ พบ 54 ชนิด ชนิดที่พบ
มากคือ หญ้ าเพ็ก กระเจียว เครื อส้ มลม และเฟิ ร์น สัตว์ป่าพบอย่างน้ อย 35 ชนิด เป็ นสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วย
นม 4 ชนิด ได้ แก่ พังพอน ตุน่ ฯลฯ นก 3 ชนิด ได้ แก่ นกแซงแซวหางปลา นกกระจิ๊ด ฯลฯ
สัตว์เลื ้อยคลาน 4 ชนิด ได้ แก่ แย้ งูสิง หอย 1 ชนิด คือ หอยเดื่อ และแมลง 22 ชนิด ได้ แก่ แมงคาม
แมลงทับ มดแดง เป็ นต้ น
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ภาพที่ 9 ป่ าชุมชนภูลอมข้ าว บ้ านโนนคูณ ตาบลท่าศาลา
ชุมชนพึ่งพิงใช้ ประโยชน์โดยเก็บหาของป่ าหลักๆ 19 ชนิด เป็ นพืช 6 ชนิด คือ ผักหวาน อีรอก
ผักสาบ ดอกกระเจียว ติ ้ว และหน่อไม้ เห็ดป่ าอย่างน้ อย 6 ชนิด คือเห็ดปลวก ตะไคร้ เห็ดระโงก เห็ด
หาฟาน เห็ดเผาะ เห็ดกระด้ าง และสัตว์อย่างน้ อย 7 ชนิด คือ แย้ ไข่มดแดง แมลงทับ แมลงอีนนู กบ
และอึง่ อ่าง ของป่ าที่สร้ างรายได้ เสริมคือ เห็ดชนิดต่างๆ และไข่มดแดง
2. บ้ านไส้ ไก่ ตาบลท่ าศาลา
ชุมชนมีอายุ 79 ปี ปั จจุบนั มีราษฎร 660 คน 146 ครัวเรื อน (ตุลาคม 2553) ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทานา ไร่มนั สาปะหลัง ไร่อ้อย และเลี ้ยงสัตว์

ภาพที่ 10 ป่ าชุมชนโคกหลวง บ้ านไส้ ไก่ ตาบลท่าศาลา
ป่ าชุมชนโคกหลวง เนื ้อที่ 210 ไร่ ติดเขตสวนป่ ามัญจาคีรี เป็ นป่ าเต็งรังกาลังฟื น้ ตัว มี
จานวนชันเรื
้ อนยอด 1-2 ชัน้ มีการปกคลุมเรื อนร้ อยละ 9-20 การปกคลุมผิวดินร้ อยละ 74-75 พบ
ต้ นไม้ 14 ชนิดๆ ที่พบมากคือ แดง เต็ง และกอกกัน มีความหนาแน่น 244 ต้ นต่อไร่ พบการทดแทน
ของลูกไม้ 10 ชนิดๆ ที่ทดแทนมากคือ เต็ง แดง และพฤกษ์ มีอตั ราการทดแทนของลูกไม้ 1,256 ต้ นต่อ
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ไร่ พรรณพืชอื่นๆ พบอย่างน้ อย 39 ชนิด ที่พบมากคือ เพ็ก เครื อไธสง สัตว์ป่าพบอย่างน้ อย 24 ชนิด
เป็ นสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม 2 ชนิด คือหนูและสุนขั จิ ้งจอก นก 9 ชนิด ได้ แก่ นกหัวขวาน นกตบยุง ฯลฯ
สัตว์เลื ้อยคลาน 2 ชนิดคือ แย้ และกิ ้งก่า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้า 1 ชนิดคือ เขียดอีโม้ แมลงพบ 13 ชนิด
ได้ แก่ ตัก๊ แตน กุดจี่ และหอย 1 ชนิด คือ หอยผง
ชุมชนพึ่งพิงใช้ ประโยชน์โดยเก็บหาพืชผักป่ าอย่างน้ อย 15 ชนิด คือ ผักหวาน ผักอีรอก
ดอกกะเจียว และหน่อไม้ รวก หน่อโจด เห็ดอย่างน้ อย 8 ชนิด คือ เห็ดปลวก เห็ดใคร้ เห็ดตีนต่า เห็ดระ
โงก เห็ดน ้าหมาก เห็ดถ่าน เห็ดเผาะ และเห็ดกระด้ าง ของป่ าที่สร้ างรายได้ แก่ชาวบ้ านคือ เห็ดระโงก
เห็ดใคร้ เห็ดปลวก
3. บ้ านห้ วยฮวก ตาบลโพนเพ็ก
ชุมชนมีอายุ 133 ปี ปั จจุบนั มีราษฎร 505 คน 116 ครัวเรื อน (ตุลาคม 2553) ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทานา ทาไร่อ้อยแบบพันธะสัญญากับโรงงานน ้าตาล มันสาปะหลัง เลี ้ยงสัตว์
บ้ านห้ วยฮวกมีป่าชุมชนทังหมด
้
4 แห่ง เนื ้อที่รวม 650 ไร่ ประกอบด้ วย ป่ าโคกป่ าช้ า 150 ไร่
ป่ าโคกดอนกลาง 450 ไร่ ป่ าโคกสะแบง 10 ไร่ และป่ าโคกเตาถ่าน 5 ไร่ สภาพเป็ นป่ าเต็งรังฟื น้ ตัว
มี 2 ชันเรื
้ อนยอด การปกคลุมเรื อนยอดร้ อยละ 23 การปกคลุมผิวดินร้ อยละ 76 พบต้ นไม้ 24 ชนิดๆ
ที่พบมากคือ แดง รัง และมะค่าแต้ ส่วนใหญ่มีขนาดความโตวัดรอบระดับอกต่ากว่า 90 ซม. มีความ
หนาแน่นต้ นไม้ 175 ต้ นต่อไร่ พบ มีการทดแทนของลูกไม้ 26 ชนิดๆ ที่พบมากคือ มะค่าแต้ กอกกัน
และเสี ้ยว มีอตั ราการทดแทน 2,440 ต้ นต่อไร่ พรรณพืชอื่นๆ พบอย่างน้ อย 31 ชนิด ที่พบมากคือ
ผักตูบหมูบ หญ้ าเพ็ก และอีรอก สัตว์ป่าพบอย่างน้ อย 30 ชนิด เป็ นสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม 3 ชนิด ได้ แก่
สุนขั จิ ้งจอก กระเล็น ฯลฯ นก 3 ชนิด ได้ แก่ นกเขาใหญ่ นกกระจิบ และนกโพระดกสวน
สัตว์เลื ้อยคลาน 5 ชนิด ได้ แก่ แย้ ตะกวด จิ ้งเหลน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้า 4 ชนิด ได้ แก่ เขียดอีโม้ เขียดขา
คา ฯลฯ แมลงพบ 17 ชนิด ได้ แก่ แมงกุดจี่ แมลงทับ แมงอีนนู ฯลฯ

ภาพที่ 11 ป่ าชุมชนโคกป่ าช้ า บ้ านห้ วยฮวก ตาบลโพนเพ็ก
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ชุมชนพึ่งพิงใช้ ประโยชน์โดยการเก็บหาของป่ าอย่างน้ อย 15 ชนิด เป็ นพืชผัก 4 ชนิด คือ
ผักหวาน อีรอก ผักสาบ ดอกกระเจียว เห็ดระโงก เห็ดถ่าน เห็ดผึ ้ง สัตว์ป่าและแมลงอย่างน้ อย 11
ชนิด ได้ แก่ แย้ กิ ้งก่า ไข่มดแดง อึง่ อ่าง แมงแคง แมลงทับ และตัก๊ แตน
4. บ้ านกุดขอนแก่ น ตาบลคาแคน
ชุมชนมีอายุ 80 ปี ปั จจุบนั มีราษฎร 669 คน 167 ครัวเรื อน (ตุลาคม 2553) ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ทานา ไร่มนั สาปะหลัง ไร่อ้อย และปลูกพืชชนิดอื่นๆ เช่น ข้ าวโพด ถัว่ ต้ นหอม ฯลฯ นอกจากนี ้มีการ
เลี ้ยงหมู ไก่ และวัว สาหรับเพื่อนาไปใช้ เป็ นอาหารในครัวเรื อน หรื อขายในหมูบ่ ้ าน
ป่ าชุมชน (ป่ าช้ า) พื ้นที่ 125 ไร่ เป็ นป่ าเต็งรังกาลังฟื น้ ตัว มีจานวน 2-3 ชันเรื
้ อนยอด มีการ
ปกคลุมเรื อนยอดร้ อยละ 60 และการปกคลุมผิวดินร้ อยละ 61 พบชนิดต้ นไม้ 31 ชนิดๆ ที่พบมากคือ
ไม้ แดง มะค่าแต้ และมะกอกเกลื ้อน พบไม้ มีชนความโตวั
ั้
ดรอบระดับอกทุกชันตั
้ งแต่
้
30 ซ.ม.
ถึงมากกว่า 120 ซ.ม. มีความหนาแน่น 187 ต้ นต่อไร่ พบการทดแทนของลูกไม้ 14 ชนิด มีอตั ราการ
ทดแทน1,280 ต้ นต่อไร่ ชนิดที่ทดแทนมากคือ มะม่วงป่ า เปื อย (ตะแบก) และแดง พรรณพืชอื่นๆ
พบอย่างน้ อย 33 ชนิด พบมากคือ หญ้ าเพ็ก อีรอก และกระเจียว สัตว์ป่าพบอย่างน้ อย 30 ชนิด
เป็ นสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม 4 ชนิด คือ กระแต อีเห็น พังพอน และหนู นก 8 ชนิด ได้ แก่ ไก่ป่า นกกระจิบ
หญ้ า นกกระปูดใหญ่ นกกาเหว่า ฯลฯ สัตว์เลื ้อยคลาน 4 ชนิด ได้ แก่ งูเหลือม ตะกวด แย้ ฯลฯ แมลง
12 ชนิด

ภาพที่ 12 ป่ าชุมชนบ้ านกุดขอนแก่น ตาบลคาแคน
ชุมชนพึ่งพิงใช้ ประโยชน์โดยเก็บหาของป่ าจากป่ าชุมชนอย่างน้ อย 15 ชนิด ทังพื
้ ชผักป่ าและ
สัตว์ ชนิดที่สาคัญได้ แก่ เห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดระโงก เห็ดผึ ้ง เห็ดปลวก เห็ดน ้าหมาก ฯลฯ ผักหวาน
ป่ า กระเจียว อีรอก ตูบหมูบ ผักติ ้ว ไข่มดแดง สัตว์ป่า ได้ แก่ แมงคาม แมลงทับ จัก๊ จัน่ ผีเสื ้อ อึ่งอ่าง
เป็ นต้ น
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5. บ้ านโพนเพ็ก ตาบลโพนเพ็ก
ชุมชนมีอายุ 112 ปี ปั จจุบนั มีราษฎร 1,063 คน 283 ครัวเรื อน (ตุลาคม 2553) ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทานา ปลูกมันสาปะหลัง ปลูกอ้ อย บางครัวเรื อนปลูกข้ าวโพดขายฝั กสดหลังทานา
ในฤดูแล้ งออกไปรับจ้ างตัดอ้ อยนอกพื ้นที่ประมาณ 4-5 เดือน
ป่ าชุมชนโคกหลุบกุง มีเนื ้อที่ 480 ไร่ เป็ นป่ าเต็งรังกาลังฟื น้ ตัว มีจานวนชันเรื
้ อนยอด 2-3
ชัน้ การปกคลุมเรื อนยอดร้ อยละ 46 การปกคลุมผิวดินร้ อยละ 45 พบชนิดต้ นไม้ 31 ชนิดๆ ที่พบมาก
คือ รัง มะค่าแต้ และแดง มีความหนาแน่นต้ นไม้ 308 ต้ นต่อไร่ พบการทดแทนของลูกไม้ 18 ชนิดๆ ที่
พบมากคือ มะค่าแต้ หมักม่อ และกอกกัน โดยมีอตั ราการทดแทนของลูกไม้ 2,180 ต้ นต่อไร่
พรรณพืชอื่นๆ พบอย่างน้ อย 26 ชนิดที่สาคัญ เช่น หญ้ าเพ็ก อีรอก ผักลิ ้นแย้ และก้ นครก สัตว์ป่าพบ
อย่างน้ อย 27 ชนิด เป็ นสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม 4 ชนิด คือ อีเห็น พังพอน ฯลฯ นก 8 ชนิด ได้ แก่ ไก่ป่า นก
กระปูดเล็ก นกกาเหว่า ฯลฯ สัตว์เลื ้อยคลาน 5 ชนิด ได้ แก่ แย้ กิ ้งก่า งูเหลือม ตะกวด ฯลฯ แมลง 10
ชนิด ที่สาคัญคือ จักจัน่ ตัก๊ แตน มดแดง ผีเสื ้อ ฯลฯ

ภาพที่ 13 ป่ าชุมชนโคกหลุบกุง บ้ านโพนเพ็ก ตาบลโพนเพ็ก
ชุมชนพึ่งพิงใช้ ประโยชน์โดยการเก็บหาของป่ าอย่างน้ อย 15 ชนิด ทังพื
้ ชผักผักและสัตว์ป่า
ได้ แก่ หน่อเพ็ก ผักหวาน ดอกกระเจียว ผักสาบ ผักติ ้ว และอีรอก เห็ดชนิดต่างๆ ได้ แก่ เห็ดตะไคร้
เห็ดตับเต่า เห็ดถ่าน เห็ดผึ ้ง เห็ดระโงก เห็ดปลวก เห็ดดิน เห็ดน ้าหมาก เห็ดเกลือ และเห็ดมันปู สัตว์
ป่ าและแมลง ได้ แก่ ไข่มดแดง แย้ กบ เขียด อีเห็น กิ ้งก่า อึง่ อ่าง เป็ นต้ น
6. บ้ านหนองขามพัฒนา ตาบลคาแคน
ชุมชนมีอายุ 127 ปี ปั จจุบนั มีมีราษฎร 487 คน 129 ครัวเรื อน (ตุลาคม 2553) ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทานา ปลูกอ้ อย มันสาปะหลัง พืชผักอื่นๆ และการเลี ้ยงสัตว์
ป่ าชุมชนโคกหินฮาวและป่ าหนองหญ้ าขาว มีเนื ้อที่ 310 ไร่ เป็ นป่ าเต็งรังที่กาลังฟื น้ ตัว
มีจานวนชันเรื
้ อนยอด 2-3 ชัน้ มีการปกคลุมเรื อนยอดร้ อยละ 25-46 การปกคุลมผิวดินร้ อยละ 66-76
พบต้ นไม้ อย่างน้ อย 22 ชนิด ที่พบมากคือ แดง ยางพลวง และเต็ง มีความหนาแน่นของต้ นไม้ 275 ต้ น
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ต่อไร่ โดยไม่พบไม้ ขนาดโตกว่า 120 ซ.ม. พบการทดแทนของลูกไม้ 24 ชนิด ที่พบมากคือ แดง และรัง
มีอตั ราการทดแทน 1,540 ต้ นต่อไร่ พรรณพืชอื่นๆ พบอย่างน้ อย 39 ชนิด พบมากคือ หญ้ าเพ็ก
กระเจียว ต้ างไก่ เครื อเขียง เครื อไธสง สัตว์ป่าที่พบอย่างน้ อย 34 ชนิด เป็ นสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม 4 ชนิด
ได้ แก่ อีเห็น พังพอน ฯลฯ นก 9 ชนิด ได้ แก่ ไก่ป่า นกกระติ๊ด นกตะขาบทุ่ง นกกระจิบหญ้ า นกกระปูด
นกกะรางหัวขวาน ฯลฯ สัตว์เลื ้อยคลานพบ 5 ชนิด ได้ แก่ ตะกวด กิ ้งก่า งู แย้ ฯลฯ แมลง 16 ชนิด ชนิด
ที่สาคัญได้ แก่ แมลงแคง แมลงทับ ตัก๊ แตน เป็ นต้ น

ภาพที่ 14 ป่ าชุมชนโคกหินฮาว-หนองหญ้ าขาว บ้ านหนองขามพัฒนา ตาบลคาแคน
ชุมชนพึ่งพิงใช้ ประโยชน์โดยการเก็บหาของป่ าอย่างน้ อย 21 ชนิด ชนิดที่สาคัญเช่น ผักหวาน
ป่ า ผักสาบ หน่อโจด และหน่อรวก เห็ด ได้ แก่ เห็ดระโงก เห็ดตะไคร้ เห็ดตีนต่า เห็ดก่อ เห็ดน ้าหมาก
เห็ดถ่าน เห็ดเผาะ และเห็ดกระด้ าง สัตว์ป่าและแมลง ได้ แก่ แมลงทับ ไข่มดแดง จักจัน่ แย้ กบ เขียด
อึง่ อ่าง นก กระแต หนูพกุ และหนูนา ที่สร้ างรายได้ เสริมคือ เห็ดระโงก เห็ดตะไคร้ และไข่มดแดง
7. บ้ านคาน้ อย ตาบลคาแคน
ชุมชนมีอายุ 83 ปี ปั จจุบนั มีราษฎร 623 คน 142 ครัวเรื อน (ตุลาคม 2553) ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทานา ปลูกอ้ อย มันสาปะหลัง เพาะเห็ดขอน ปลูกยูคาลิปตัส และเลี ้ยงสัตว์
ป่ าชุมชนภูวัด มีเนื ้อที่รวม 650 ไร่ แบ่งเป็ น ป่ าสมบูรณ์ 200 ไร่ และป่ ากาลังฟื น้ ตัว 450 ไร่
และเป็ นพื ้นที่วดั ป่ าซึ่งถือว่าเป็ นป่ าวัฒนธรรมอีก 10 ไร่ มีจานวนชันเรื
้ อนยอด 1-3 ชัน้ มีการปกคลุม
เรื อนยอดร้ อยละ 44-48 การปกคลุมผิวดินร้ อยละ 49-51 พบต้ นไม้ 23 ชนิดๆ ที่สาคัญคือ แดง ประดู่
และรัง มีความหนาแน่นต้ นไม้ 205 ต้ นต่อไร่ พบการทดแทนของลูกไม้ 36 ชนิดๆ ที่ทดแทนมากคือ
แดง รังและเสี ้ยว มีอตั ราการทดแทน 2,317 ต้ นต่อไร่ พรรณพืชอื่นๆ พบอย่างน้ อย 48 ชนิด ที่พบมาก
คือ หญ้ าเพ็ก กระเจียว ตูบมูบ และอีรอก สัตว์ป่าพบอย่างน้ อย 36 ชนิด เป็ นสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม 5
ชนิด ได้ แก่ ลิ่น สุนขั จิ ้งจอก ฯลฯ แมลงอย่างน้ อย 29 ชนิด ได้ แก่ แมลงทับ แมงกุดจี่ ฯลฯ
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ภาพที่ 15 ป่ าชุมชนภูวดั บ้ านคาน้ อย ตาบลคาแคน
ชุมชนพึ่งพิงใช้ ประโยชน์โดยการเก็บหาของป่ าอย่างน้ อย 77 ชนิด โดยแบ่งออกเป็ นพืชผัก 8
ชนิด ได้ แก่ ผักหวานป่ า ผักติ ้ว ผักสาบ ดอกกระเจียว หน่อไม้ ผักตูบหมูบ ผักเม็ก และกลอย เก็บหา
สัตว์และแมลงอย่างน้ อย 23 ชนิดที่สาคัญ เช่น ไข่มดแดง แย้ กิ ้งก่า หนู ผึ่ง ต่อ เห็ดต่างๆ 46 ชนิด เช่น
เห็ดระโงก เห็ดไคร้ เห็ดปลวก ฯลฯ
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กระบวนการฟื ้ นฟูภูมิทัศน์ ป่าไม้ อย่ างมีส่วนร่ วม
กิจกรรมการจัดการป่ าในพืน้ ที่
ก่อนปี พ.ศ. 2550 ชุมชนรักษาป่ าโดยใช้ กลไกทางวัฒนธรรม กลไกญาติพี่น้อง เช่น ผู้นา
ขอความร่ วมมือไม่ให้ บุกรุ กหรื อตัดไม้ ฯลฯ แต่พบว่ากลไกดังกล่าวนันไม่
้ เพียงพอ และไม่สามารถ
หยุดยังการบุ
้
กรุกพื ้นที่ป่าซึ่งเป็ นป่ าผืนเล็กผืนน้ อยที่หลงเหลือในพืน้ ที่ ซึ่งมีเนือ้ ที่ตัง้ แต่ 104-650
ไร่ เฉลี่ยเหลืออยู่เพียง 290 ไร่ ต่อชุมชน อีกทังมี
้ แรงกดดันทางด้ านเศรษฐกิจ อันนาไปสู่
ความต้ องการพื ้นที่ทาการเกษตรเพิ่ม การใช้ ประโยชน์จากป่ าโดยไม่มีกฏเกณฑ์ร่วมกัน รวมทังการเข้
้
า
มาใช้ ประโยชน์จากป่ าจากชุมชนอื่นๆ โดยพบว่า สัดส่ วนระหว่ างพืน้ ที่ป่าต่ อผู้ใช้ ประโยชน์ มีอัตรา
ที่น้อยมากเพียง 1.74 ไร่ ต่อครั วเรื อน ซึ่งแตกต่ างจากป่ าชุมชนในภูมิภาคอื่นๆ ที่มีเนือ้ ที่ของ
ป่ าชุมชนมาก เช่น ภาคเหนือ ฯลฯ ส่งผลให้ มีแรงกดดันต่อป่ าเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย และประกอบกับ
การขาดการพัฒนาเชิงสถาบัน (institutional development) ทังองค์
้ กร ธรรมนูญ และกฎระเบียบ
ที่ชดั เจนในการจัดการป่ าภายใต้ สถานการณ์ดงั กล่าว แม้ ว่าช่วงดังกล่าวจะมีโครงการจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น โครงการปลูกป่ า ของกรมป่ าไม้ ซึ่งเป็ นลักษณะโครงการที่ ทาเป็ นกิ จ กรรมรายปี
ตามปี ง บประมาณ แต่ยัง ขาดกระบวนการที่ เ ป็ น รู ป ธรรมที่ ส ร้ างกระบวนการเรี ย นรู้ แก่ ชุม ชน
อย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่ออกแบบโดยภาครัฐ (top down) ยังมีกระบวนการมีส่วน
ร่วมไม่เต็มที่และแข็งขัน (active participation) ซึง่ เป็ นช่องว่างของการทางานในพื ้นที่
โครงการฟื ้นฟูลุ่มนา้ ชี ได้ ดาเนินการส่งเสริ ม และสนับสนุนการจัดการป่ าชุมชนในหมู่บ้าน
เป้าหมาย โดยใช้ ก ระบวนการมี ส่วนร่ วมจากชาวบ้ านในการออกแบบกิ จ กรรมการจัดการ ตัง้ แต่
การวิเคราะห์สถานการณ์ ปั ญหา คัดเลือกพื ้นที่นาร่องในแต่ละประเด็น และใช้ กลไกคณะกรรมการ
ชาวบ้ านขับเคลื่อนในระดับชุมชน โดยมีโครงการฯ เป็ นผู้อานวยความสะดวก และในขณะเดียวกันก็ มี
บทบาทประสานกับภาคีอื่นๆ ในลุ่มน ้าชีตอนบน ในการสนับสนุนกิจกรรมในพืน้ ที่ โดยมีขนตอน
ั้
การดาเนินงานดังนี ้
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คัดเลือกหมู่บ้านเป้ าหมาย
จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
จัดตัง้ องค์ กรชุมชน / กฎระเบียบ ข้ อตกลง

ศึกษา
ดูงาน
สร้ าง
ความ
ร่ วมมือ
กับภาคี
ต่ าง ๆ

สารวจพืน้ ที่ / สารวจแนวเขตป่ าชุมชน
สารวจทรัพยากรป่ าชุมชน

งานวิจยั ไทบ้ าน
วางแปลงสารวจป่ า

จัดทาแผนกิจกรรม / แผนป่ าชุมชน
ดาเนินกิจกรรมตามแผน
ประเมินผลการดาเนินงาน / ปรับปรุง / ยกระดับ / สร้ างเครือข่ าย
ภาพที่ 16 ขันตอนการด
้
าเนินงานป่ าชุมชนในพื ้นที่เป้าหมาย

กิ จ กรรมการจัด การป่ าชุม ชนดัง กล่า วสอดคล้ อ งกับ หลัก การฟื ้น ฟูภู มิ ทัศ น์ ป่ าไม้ อ ย่ า งมี
ส่วนร่วม (Participatory Forest Landscape Restoration: PFLR) ซึ่งต้ องตอบหลักการ 2 L ดังกล่าว
L ตัวที่หนึ่งคือการฟื น้ ฟูภูมิทศั น์ (landscape restoration) พร้ อมกับการพัฒนาคุณภาพความเป็ นอยู่
ชาวบ้ าน (livelihood development) หรื อ L ตัวที่สองนัน่ เอง ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการหลักในการ
ทางานได้ ดงั นี ้
ระยะแรก สร้ างมิตรภาพและความไว้ วางใจ พร้ อมกับการศึกษาสภาพทั่วไปของลุ่มนา้
อย่างมีส่วนร่วมทังศั
้ กยภาพที่มีทงต้
ั ้ นทุนทางธรรมชาติ ต้ นทุนทางสังคม ประเด็นปั ญหาต่างๆ โดยใช้
การประเมินสภาพชนบทอย่างมีสว่ นร่วม (Participatory rural appraisal: PRA)
ระยะที่ สอง
เป็ นกระบวนการเสริ ม สร้ างความเข้ าใจกั บ ชุ ม ชนถึ ง สถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ พร้ อมกับการพัฒนาเชิงสถาบันทัง้ องค์กรจัดการป่ าคือ คณะกรรมการป่ าชุมชน
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สร้ างกฎระเบียบ ข้ อตกลง ธรรมนูญต่างๆ และสร้ างความชัดเจนเรื่ องแนวเขตกับชุมชนที่พร้ อมโดยใช้
กลไกประชาคม
ระยะที่สาม เป็ นการศึกษาข้ อมูลป่ า สร้ างฐานข้ อมูล การเสริ มสร้ างศักยภาพองค์กรชุมชน
และขยายความร่วมมือกับ อบต. ภาคีตา่ งๆ ให้ เข้ ามามีส่วนร่วมกับชุมชนจัดการป่ าผ่านกิจกรรมต่างๆ
เช่น การเพาะชากล้ าไม้ การปลูกป่ า ในช่วงนี ้บางชุมชนมีแผนการจัดการป่ าที่ชดั เจน
ระยะที่ส่ ี การสร้ างแบบแผนการจัดการป่ าที่ชดั จน มีการยกระดับการใช้ ประโยชน์ป่าชุมชน
เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ทางธรรมชาติ และขยายเครื อข่ายชุมชนในภูมิทศั น์
พัฒนาการดาเนินงานด้ านการจัดการป่ าชุมชนในพืน้ ที่
ปี พ.ศ. 2549
กิจกรรมหลัก พบว่ายังมีการตัดไม้ บุกรุกพื ้นที่ เผาถ่านใน 4 ชุมชนจาก 7 ชุมชน และทุก
พื ้นที่ประสบปั ญหาไฟป่ า ยังไม่มีการจัดการป่ าอย่างเป็ นระบบแบบแผน มีการจัดการโดยใช้ รูปแบบ
ตามกลไกวัฒนธรรม และการปกครองแบบเครื อญาติบอกล่าวทางวาจา พูดคุยขอร้ อง ขาดข้ อตกลง
ในการใช้ ประโยชน์เก็บหาของป่ าที่ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและยอมรับกัน ขาดองค์กรบริ หาร
จัดการ มีเพียงการตังกลุ
้ ่มอนุรักษ์ ของบ้ านโพนเพ็ก แต่อย่างไรในช่วงนี ้บางชุมชนพระสงฆ์มีบทบาท
ช่วยในการรักษาป่ าเพราะชาวบ้ านยังให้ ความเคารพ เช่น บ้ านกุดขอนแก่น และมีโครงการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ป่าไม้ 2 ชุมชนคือ บ้ านโพนเพ็ก และบ้ านโนนคูน

ภาพที่ 17 ไฟป่ าและการลักลอบตัดไม้ เผาถ่านเป็ นภัยคุกคามต่อการฟื น้ ตัวของป่ าธรรมชาติในพื ้นที่
ภาคีความร่ วมมือ ผู้นาชุมชน ผู้นาทางธรรมชาติ พระสงฆ์ อาเภอ (โครงการอยู่ดีมีสขุ ) และ
เจ้ าหน้ าที่กรมป่ าไม้ (โครงการปลูกป่ า) อบต.เข้ ามาส่วนร่วม 2 แห่ง คือ อบต.โพนเพ็กสนับสนุนการจัด
ฝึ กอบรมไฟป่ า และอบต.คาแคนทาการรังวัดพื ้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านกุดขอนแก่น
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ผลที่เกิดขึน้ พื ้นที่ป่าส่วนใหญ่ยงั ถูกคุกคามจากการบุกรุก การลักลอบตัดไม้ เพื่อใช้ สอยและ
เผาถ่าน การเก็บหาของป่ ายังไม่มีข้อตกลงที่ยอมรับกันทังภายในและระหว่
้
างหมู่บ้าน การมีส่วนร่วม
ของชาวบ้ านในการอนุรักษ์ ป่ายังมีน้อย การมีความร่วมมือกับภายนอกน้ อย ดังนันสภาพป่
้
าจึงยังคง
มีความเสื่อมโทรมขาดการจัดการอย่างเป็ นระบบแบบแผน
ปี พ.ศ. 2550
กิจกรรมหลัก เกิดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ เกิดปั ญหาน ้าท่วม และทรายไหล
มาทับถมที่ทากินจากการตัดไม้ ยคู าลิปตัสของสวนป่ ามัญจาคีรี WWF-ประเทศไทย มาช่วยประสาน
บางชุมชนดาเนินการจัดตังคณะกรรมการป่
้
าชุมชน และสร้ างกฏระเบียบ สารวจและจัดทาแนวเขตให้
ชัดเจน บ้ านโพนเพ็กดาเนินการยึดคืนพื ้นที่ป่าที่ถกู บุกรุกกลับคืน เสริ มศักยภาพโดยการศึกษาดูงาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฝึ กอบรมการจัดการไฟป่ า กิจกรรมการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูป่าธรรมชาติ
และปลูกตามพื ้นที่ส่วนบุคคล พื ้นที่สาธารณะ กล้ าไม้ 35 ชนิด กว่า 26,708 ต้ น ทังใน
้ 7 ชุมชนและอีก
13 หมูบ่ ้ านในโครงการที่ไม่มีพื ้นที่ป่า
ภาคีความร่ วมมือ ชาวบ้ าน กานัน ผู้นา พระสงฆ์ โรงเรี ยน เจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ อาเภอ อบต.
มีสว่ นร่วมมากขึ ้น เช่น อบต.ท่าศาลา
ผลที่เกิดขึน้ เกิดความเข้ าใจของชาวบ้ านมากขึ ้น เกิดองค์กรมารับผิดชอบในการจัดการป่ า
เริ่มมีแนวเขตชัดเจน มีข้อตกลงในการรักษาป่ า โดยในระยะแรกจะเน้ นการป้องกันแนวเขต การป้องกัน
ไฟป่ า ทาให้ ป่าชุมชนเกือบทังหมดไม่
้
มีการบุกรุก และเริ่ มมีการฟื น้ ตัวทังจากการฟื
้
น้ โดยธรรมชาติ
และปลูกเสริม ต้ นไม้ รอดตาย 30 เปอร์ เซ็นต์
ปี พ.ศ. 2551
กิจกรรมหลัก หมู่บ้านกุดขอนแก่นและบ้ านหนองขามพัฒนา ดาเนินการเวนคืนพืน้ ที่
สาธารณะที่ถกู บุกรุกตามนโยบายของรัฐโดยการจัดเวทีประชาคม การสารวจแนวเขต ป่ าชุมชน 5 แห่ง
ทาการสารวจประเมินสภาพป่ าทังโครงสร้
้
างและความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพการทดแทน
ของลูกไม้ ความหลากหลายของพรรณพืชอื่นและสัตว์ป่าที่พบในพื ้นที่ใน 3 ชุมชน จัดทาแผน
การจัดการป่ าให้ เป็ นรูปธรรมมากขึ ้น และการเน้ นความสาคัญในการจัดการไฟป่ า ทังการท
้
าแนวกันไฟ
และเฝ้าระวังไฟป่ า จัดกิจกรรมบวชป่ าตังศาลปู่
้
ตา และปลูกป่ าเสริ มที่ป่าชุมชนโคกป่ าช้ าบ้ านห้ วยฮวก
ในวันสิ่งแวดล้ อมโลก พัฒนากิจกรรมเรื อนเพาะชาชุมชน 2 รูปแบบ คือ เรื อนเพาะชาชุมชน จานวน
8 หมู่บ้าน และแบบครัวเรื อน ผลิตกล้ าไม้ ท้องถิ่นสาหรับการฟื น้ ฟูปลูกเสริ มในบริ เวณที่เสื่อมโทรม
และแจกจ่ายให้ กับราษฎรปลูกตามหัวไร่ ปลายนา พื ้นที่บ้าน สวนหลังบ้ าน และพืน้ ที่สาธารณะ
ประโยชน์ โดยมีการผลิตกล้ าไม้ จานวน 23 ชนิด กว่า 32,860 ต้ น บ้ านโพนเพ็กปลูกป่ าเศรษฐกิจ
บนพื ้นที่ยดึ คืนจานวน 10 ไร่
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ภาคีความร่ วมมือ ฝ่ ายปกครองอาเภอมัญจาคีรี สานักงานที่ดินอาเภอมัญจาคีรี เจ้ าหน้ าที่
WWF ประเทศไทย มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ศูนย์มีชยั บ้ านไผ่ ข้ าราชการอาเภอมัญจาคีรี
เจ้ าหน้ าที่กรมป่ าไม้ โครงการรักษ์ ป่าสร้ างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กลุ่มมัญจาเขียวขจีฯ ผู้นา อบต.
ทัง้ 3 ตาบล วัด และโรงเรี ยนในพื ้นที่
ผลที่เกิดขึน้ เกิดความตื่นตัวอย่างสูงในหมู่บ้านที่ดาเนินการเวนคืนพื ้นที่สาธารณะรวมทัง้
ประเด็น ข้ อ ขัด แย้ ง ของชาวบ้ า นบางส่ว นที่ ไ ม่ยิ น ยอมคื น พื น้ ที่ สภาพป่ าในทุก พื น้ ที่ เ ริ่ ม ฟื ้น ตัว
มีกระบวนการทดแทนของลูกไม้ ตามธรรมชาติและการปลูกเสริ ม มีฐานข้ อมูลความหลากหลาย
ทางชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์ป่า อัตราการทดแทนตามธรรมชาติซึ่งนาไปใช้ ในการจัดการพื ้นที่ฟืน้ ป่ า
เช่น การเลือกชนิดที่จะปลูกเสริ มป่ าธรรมชาติ โดยพบว่าต้ นไม้ ที่ปลูกรอดตายกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ ทังนี
้ ้
เกิดจากการจัดการไฟป่ าที่มีประสิทธิภาพ มีปริ มาณของป่ ามากขึ ้น ทังเห็
้ ด ผักป่ าต่างๆ สัตว์ป่า
หลายชนิดมีการขยายพันธุ์มากขึ ้น เช่น กระต่ายป่ า ไก่ป่า ตะกวด ฯลฯ มีภาคีความร่วมมือมากขึ ้น
โดยเฉพาะ อบต. นอกจากนี ้กรมป่ าไม้ ดาเนินการขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชนโคกหลวง
ปี พ.ศ. 2552
กิจกรรมหลัก บ้ านกุดขอนแก่นทาความเข้ าใจกับชาวบ้ านที่บกุ รุก พื ้นที่ป่าชุมชน ตลอดจน
พิสจู น์หลักฐานการถือครอง ป่ าภูวดั พัฒนาแผนการจัดการป่ าชุมชน จัดกิจกรรมบวชป่ า และริ เริ่ ม
การจัดตังศู
้ นย์ศกึ ษาธรรมชาติที่ป่าภูวดั ปลูกป่ าเสริ ม บางชุมชนมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างกรรมการ
เช่น บ้ านโพนเพ็ก เริ่ มมีการจัดตังกองทุ
้
นกล้ าไม้ ที่บ้านโนนคูณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเพาะกล้ าไม้
เพื่อขยายผลไปปลูกในพื ้นที่หวั ไร่ปลายนา เฝ้าระวังไฟป่ าอย่างต่อเนื่องเกือบทุกชุมชน มีกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในอาเภอ บางชุมชนมีการเชื่อมโยงกิจกรรมการจัดการป่ ากับการเกษตร เช่น
การผลิตปุ๋ ยชีวภาพของบ้ านหนองไห บ้ านหนองแปน ฯลฯ
ภาคีความร่ วมมือ เจ้ าหน้ าที่ WWF ประเทศไทย ผู้นา อบต. โรงเรี ยน วัด อาเภอ เจ้ าหน้ าที่
กรมป่ าไม้ เจ้ าหน้ าที่โครงการรักษ์ป่า สร้ างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กศน.
ผลที่เกิดขึน้ ป่ าฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง มีผลผลิตจากป่ ามากขึ ้นมีการปลูกต้ นไม้ เสริ มในพื ้นที่ทงั ้
ในป่ าชุมชน พื ้นที่ส่วนตัวกว่า 50,688 ต้ น และมีอตั รารอดตายกว่า 51 เปอร์ เซ็นต์ บ้ านกุดขอนแก่น
รับมอบพื ้นที่เวนคืนจากชาวบ้ านจานวน 30 ไร่ เกิดความขยายผลภาคีความร่วมมือมากขึ ้นโดยเฉพาะ
กับ อบต.มีฐานข้ อมูลในการจัดการป่ าและติดตามป่ าอย่างชัดเจนครบทัง้ 7 ชุมชน พร้ อมทังมี
้ แผนการ
จัดการป่ าทัง้ 7 พื ้นที่ และเกิดกระบวนการสนับสนุนการจัดการป่ าจากหน่วยงานภาครัฐ (กรมป่ าไม้ )
ปี พ.ศ. 2553
กิจกรรมหลัก สารวจประเมินสภาพป่ าเพิ่มเติมในพื ้นที่ป่าชุมชน 5 แห่ง จัดทาศูนย์ศกึ ษา
ธรรมชาติภวู ดั บ้ านคาน้ อย จัดทาเส้ นทางศึกษาธรรมชาติ พัฒนาคูม่ ือและป้ายสื่อความหมาย ปลูกป่ า
เพิ่มเติมในบ้ านกุดขอนแก่น 19 ไร่ ปลูกป่ าเศรษฐกิจบริ เวณพื ้นที่เวนคืนบ้ านหนองขามาพัฒนา 20 ไร่
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สารวจการทดแทนและเฝ้าระวังไฟป่ า บูรณะแนวกันไฟ ปรับปรุ งเพิ่มเติมป้ายแนวเขตป่ าชุมชน
บางชุมชนมีการขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชน คือ บ้ านหนองขามพัฒนา และบ้ านห้ วยฮวก กรรมการป่ าชุมชน
เข้ าร่วมแลกเปลี่ยนบทเรี ยนกับพื ้นที่อื่นๆ
ภาคีความร่ วมมือ เจ้ าหน้ าที่ WWF ประเทศไทย ผู้นา อบต. โรงเรี ยน วัด อาเภอ เจ้ าหน้ าที่
กรมป่ าไม้ เจ้ าหน้ าที่โครงการรักษ์ป่า สร้ างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง
ผลที่เกิดขึน้ ป่ าฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่องมีลกู ไม้ ทดแทนจานวนมาก ป่ าให้ ผลิตจากป่ ามากขึ ้น
โดยเฉพาะเห็ด ผักหวาน อีรอก ดอกกระเจียว สร้ างแหล่งอาหารแก่ชมุ ชน สัตว์ป่าหลายชนิดมากขึ ้น
เช่น กระต่าย ไก่ป่า กระแต กระรอก ตะกวด แย้ ฯลฯ มีการใช้ พื ้นที่ป่าเป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ธรรมชาติและการจัดการป่ าในพื ้นที่ป่าชุมชนภูวดั ป่ าชุมชนบ้ านกุดขอนแก่นมีเนื ้อที่ป่าเพิ่มขึ ้นจากการ
เวนคืนที่ดนิ ที่ถกู บุกรุกจากชาวบ้ าน
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จุดเปลี่ยน ปี พ.ศ. 2550 เกิดกระบวนการฟื น้ ฟูและจัดการป่ าพร้ อมกับกระบวนการทางสังคม ก่อนปี พ.ศ. 2550 พื ้นที่ป่าถูกคุกคามและไม่มีแบบแผนการจัดการ
ปั จจัยสาเร็จ 1) มีหน่วยงานอานวยความสะดวกกระบวนการ 2) การมีสว่ นร่วมของชุมชน 3) มีแผนและข้ อตกลงในการจัดการป่ า 4) ชาวบ้ านได้ ผลผลิตจากป่ า

-จัดทาแผนการจัดการป่ า

WWF-ประเทศไทย

-จัดทาแนวเขตให้ชดั เจน
PRA
ปี 2549 พืน้ ที่ป่ายังถูกบุกรุ ก ตัดไม้
เผาถ่ าน ไฟป่ า การจั ด การป่ ายังไม่
เป็ นระบบแบบแผน ไม่ มี อ งค์ กร
ชัดเจน ขาดข้ อตกลง จัดการภายใต้
กลไกวัฒ นธรรมและเครื อญาติ มี 1
ชุ ม ชนที่ มี ค ณะกรรมการคื อ บ้ าน
หนองขามพัฒนา ในขณะมีโครงการ
ปลูกป่ าของกรมป่ าไม้ ท่บี ้ านโนนคูน

-เวทีประชาคมสร้างความเข้าใจ
และวางแนวทางร่ วม
-ตัง้ คณะกรรมการ

-สร้างกฏระเบียบข้อตกลง

-ติ ดตามการเจริ ญเติ บโตและการทดแทนของป่ า

-ปลูกป่ าเสริ มเพือ่ ฟื ้ นฟูระบบนิ เวศป่ า

-สร้างเครื ่อข่ายการเรี ยนรู้กบั ภายนอก

-สารวจประเมิ นสภาพป่ าอย่างมีส่วนร่ วม
-เสริ มศักยภาพองค์กรชุมชนและเครื ่อข่าย

-สารวจแนวเขตป่ าร่ วมกัน

(กลุ่มมัญจา) เชื ่อมโยงความร่ วมมื อกับอบต.

-พัฒนากิ จกรรมเพาะชากล้าไม้

-ส่งเสริ มปลูกต้นไม้ตามไร่ นา (วนเกษตร)

สร้ างความเข้ าใจ พัฒนาเชิงสถาบัน

-ปรับปรุงข้อตกลง กฏระเบียบ

ระบบข้ อมูลและขยายความร่ วมมือ

-พัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เชื ่อมโยงสู่การเรี ยนรู้
ของเด็กและระบบการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
-เสริ มศักยภาพ องค์กรชุมชนและเครื ่อข่าย

สร้ างรูปธรรมการจัดการป่ าและขยายเครือข่ าย

ภาพที่ 18 พัฒนาการดาเนินงานการจัดการป่ าชุมชนในพื ้นที่ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553
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ทังนี
้ ้ การฟื น้ ฟูภูมิทศั น์ที่พร้ อมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ทงสี
ั ้ ่ระยะดังกล่าว
มีกระบวนการและการทากิจกรรมดังนี ้
ตารางที่ 1 สรุปกิจกรรมการจัดการป่ าชุมชนในพื ้นที่โครงการฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2553
จานวนผู้เข้ าร่วม
(คน)
ระยะแรก การสร้างมิ ตรภาพและความไว้วางใจ การศึกษาสภาพทัว่ ไปของลุ่มน้าอย่างมี ส่วนร่ วม
การแนะนาโครงการในระดับหมูบ่ ้ าน
7
824
กิจกรรมการเรี ยนรู้ชมุ ชน
7
210
การสารวจพื ้นที่ป่าสาธารณะ
7
140
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ไม้
7
136
การสารวจข้ อมูลชนิดพันธุ์พืชที่ชมุ ชนใช้ ประโยชน์
7 หมูบ่ ้ าน
ผู้ร้ ู 21 คน
ระยะที่สอง การสร้างกระบวนการเสริ มสร้างความเข้าใจกับชุมชนถึงสถานการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดตัง้ องค์ กรจัดการป่ าคื อ คณะกรรมการ สร้างกฎระเบี ยบ ข้อตกลง ธรรมนูญต่างๆ และสร้าง
ความชัดเจนเรื ่องแนวเขตกับชุมชนทีพ่ ร้อมโดยใช้กลไกประชาคม
การประชาคมหมูบ่ ้ าน
7
368
ศึกษาดูงานการจัดการป่ าชุมชน
5
150
การประชุมจัดทาแผนการจัดการป่ าชุมชน
7
138
อบรมการจัดการไฟป่ า
1
55
การสารวจแนวเขตป่ าชุมชน
7
119
ระยะที่สาม การศึกษาข้อมูลป่ า สร้างฐานข้อมูล การเสริ มสร้างศักยภาพองค์กรชุมชน และขยาย
ความร่ วมมื อกับ อบต. ภาคี ต่างๆ ให้เข้ามามี ส่วนร่ วมกับชุมชนจัดการป่ าผ่านกิ จกรรมต่างๆ
การฝึ กอบรมการผลิตกล้ าไม้
2
50
การผึกอบรมการจัดการเรื อนเพาะชา
1
12
การจัดกิจกรรมปลูกป่ า
80
4,216
การจัดกิจกรรมบวชป่ า
2
1,500
การจัดตังเรื
้ อนเพาะชาชุมชนชุมชน
8 หมูบ่ ้ าน
การจัดตังเรื
้ อนเพาะชาระดับครัวเรื อน
20 หมูบ่ ้ าน
134 ครัวเรื อน
ฝึ กอบรมการสารวจและประเมินสภาพป่ าอย่างง่าย
1
35
การวางแปลงสารวจและประเมินสภาพป่ าชุมชนอย่างง่าย
11
165
การสารวจชีพลักษณ์แม่ไม้
1 ปี
6
กิจกรรม

จานวน (ครัง้ )
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
จานวนผู้เข้ าร่วม
(คน)
การฝึ กอบรมการเก็บข้ อมูลนักวิจยั ไทบ้ าน
1
120
การประชุมสัมมนาป่ าชุมชน
10
170
การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้ อมโลก
2
2,500
ระยะที่สี่ การสร้างแบบแผนการจัดการป่ าทีช่ ดั จน มี การยกระดับการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน
เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ ทางธรรมชาติ และขยายเครื อข่ายชุมชนในภูมิทศั น์
การจัดตังศู
้ นย์ศกึ ธรรมชาติ
1 แห่ง
กรรมการ 34 คน
การจัดอบรมการจัดทาหลักสูตรศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติภวู ดั
2
45
การอบรมวิทยากรบรรยายประจาสถานี
1
10
การต้ อนรับคณะศึกดูงานการจัดการป่ าชุมชน
2
90
กิจกรรม

จานวน (ครัง้ )

แนวคิดสาคัญในการจัดการป่ าชุมชนในระดับพืน้ ที่
กระบวนการจั ด การป่ าชุ ม ชนอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มโดยชุ ม ชนในพื น้ ที่ เป็ นปั จ จั ย หลั ก ที่ มี
ความสาคัญ และส่งผลต่อการฟื น้ คืนตามธรรมชาติของป่ า ซึ่งสามารถสรุปหลักการสาคัญเบื ้องต้ น
ได้ 7 ประเด็น ดังนี ้
1. การมีสว่ นร่วมของชุมชนในระดับการตัดสินใจและสร้ างความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของโครงการ
2. ผสมผสานองค์ความรู้ ทางด้ านวิชาการและองค์ความรู้ ท้องถิ่นในการฟื น้ ฟู เช่น การใช้
หลักการพรรณไม้ โครงสร้ างในการฟื น้ ฟูป่า (framework species) การเก็บข้ อมูลชีพลักษณ์แม่ไม้
ผสมผสานกับเทคนิค องค์ความรู้ท้องถิ่น เช่น การคัดเลือกแม่ไม้ เก็บลูกไม้ และการเพาะกล้ าไม้
จากผู้ร้ ูท้องถิ่น
3. ชนิดพรรณไม้ โครงสร้ างเป็ นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ เน้ นการฟื น้ ฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้ องถิ่น และเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนในอนาคต
4. ปลูกต้ นไม้ เสริ มป่ าธรรมชาติในบริ เวณที่เสื่อมโทรม โดยเน้ นชนิดหายไปหรื อมีการทดแทน
น้ อย และปลูกโดยไม่ไถพรวนหน้ าดิน เพื่อให้ ลกู ไม้ ขนาดเล็กสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้
5. การจัดการไฟป่ าและส่งเสริมการกระจายสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติ รวมถึงสัตว์ป่า และลม
6. สร้ างข้ อตกลงในการจัดการพื ้นฟูและประยุกต์ใช้ กลไกทางวัฒนธรรม ความเชื่อท้ องถิ่น
มาเป็ นเงื่อนไขช่วยกระบวนการฟื น้ ฟู
7. สร้ างกระบวนการติดตามตรวจสอบโดยชุมชนมีส่วนร่วม
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ประชาคมหมูบ่ ้ าน (ทบทวน
สถานการณ์ ประเด็นจัดการ
และแต่งตังคณะกรรมการป่
้
า)

สารวจพื ้นที่ป่า จัดทาแนว
เขตป่ าชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม

สารวจสภาพความสมบูรณ์/
เสือ่ มโทรมของป่ า แบ่งเขต
การจัดการ รวมทังพื
้ ้นที่ฟืน้ ฟู

ฝึ กอบรมโดย RECOFTC

ปลูกป่ าในพื ้นที่ต้องการฟื น้ ฟูและ
ปลูกเสริ ม และแจกจ่ายปลูกตาม
หัวไร่ปลายนา พื ้นที่สาธารณะต่างๆ

เพาะชากล้ าไม้ และบารุงรักษาโดย
แบ่งโควต้ าแต่ละชุมชน

คัดเลือกชนิดพรรณไม้ พิจารณาจากข้ อมูลการ
สารวจและประเมินสภาพป่ า สภาพการทดแทน
และองค์ความรู้จากท้ องถิ่นเพื่อคัดเลือก
พรรณไม้ โครงสร้ าง (Framework species)

ประยุกต์ใช้บทเรี ยนจาก FORRU

สารวจแม่ไม้ ศึกษาชีพ
ลักษณ์ และเก็บเมล็ดไม้ 26
ชนิด จากแม่ไม้ 225 ต้ น

จัดทาเรื อนเพาะชา ทังเรื
้ อนเพาะ
ชาชุมชน และแบบครัวเรื อน

กฎระเบียบ ข้อตกลง การบวชป่ า
ตัง้ ศาลเพียงตา (เงือ่ นไขทางวัฒนธรรม)
การจัดการไฟป่ า การเลี ้ยงสัตว์ และ
เฝ้าระวังในพื ้นที่ฟืน้ ฟู

การสารวจอัตราการรอดตาย และ
ติดตามการทดแทนโดยการสารวจวาง
แปลงสุม่ ตัวอย่าง จัดเวทีสรุปผล

วางแผนการปลูกเสริ ม
ทดแทนและจัดการในฤดูกาล
ปลูกในปี ตอ่ ไป

ภาพที่ 19 กระบวนการฟื น้ ฟูป่าโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน (มัญจาคีรีโมเดล)
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บทบาทการมีส่วนร่ วมในการฟื ้ นฟูและจัดการป่ า
บทบาทในการมีสว่ นร่วมในการจัดการป่ าชุมชนสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ หลัก คือ
กลุ่ มภายในชุ มชน เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียหลัก มี บทบาทและความส าคัญต่อความส าเร็ จในการ
จัดการป่ ามาก เนื่องจากเป็ นผู้ที่อยู่ใกล้ ชิดและมีความสัมพันธ์ ทังการพี
้
่งพาใช้ ประโยชน์จากป่ า และจะ
ได้ รับผลกระทบในลาดับต้ นหากป่ าถูกทาลาย มี ทงั ้ หมด 7 กลุ่ม คือ คณะกรรมการป่ าชุมชน พระสงฆ์
ชาวบ้ าน โรงเรี ยน (ครู นักเรี ยน) กลุ่มเยาวชน อพปร. และอบต. โดยคณะกรรมการป่ าชุมชนจะมีบทบาท
เป็ นแกนหลักในการประสานและบริ หารจัดการในการจัดการป่ าชุม ชนตามแผนการจัดการป่ าชุม ชน
การบังคับใช้ ข้อตกลงกฎระเบียบ ซึง่ ถือว่ามีบทบาทเป็ นผู้จดั การป่ า ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ นันมี
้ ส่วนร่วมในคิด
การวางแผนการจัด การป่ า และร่ วมกิ จ กรรมต่า งๆ เช่น อบต.มี บทบาทในการสนับ สนุนงบประมาณ
และการพัฒนาข้ อบัญญัตใิ นระดับตาบล เป็ นต้ น
กลุ่มที่สอง เป็ นองค์กรภายนอกชุมชน ทังองค์
้ กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม
สถาบัน การศึก ษา อย่า งน้ อ ย 14 องค์ ก ร โดยโครงการฯ มี บ ทบาทในการเป็ น ผู้อ านวยความสะดวก
และประสานงานระหว่างชุมชนและภาคีตา่ งๆ ภายนอก ในการขับเคลื่อนงานป่ าชุมชนทังในระดั
้
บเครื อข่าย
ภายในอาเภอมัญจาคีรี ซึ่งถือว่าเป็ นเครื อข่ายในแนวนอน (horizontal network) และเชื่อมโยงเครื อข่าย
ในแนวดิ่ง (vertical network) กล่าวคือการเชื่อมโยงประสานกับระดับจังหวัด ระดับลุ่มนา้ และระดับ
นโยบาย ในส่วนองค์กรอื่นๆ นัน้ มีบทบาทเป็ นผู้สนับสนุน ในกระบวนการ กิจกรรมต่างๆ ในการจัดการ
ป่ าชุมชน เช่น การสนับสนุนงบประมาณ เทคนิค ความรู้ เป็ นต้ น
ตารางที่ 2 บทบาทของผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียในการจัดการป่ าชุมชนในพื ้นที่
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย/ภาคี

บทบาทการสนับสนุน

ภายในชุมชน (ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหลัก)
1.คณะกรรมการป่ าชุมชน

-องค์กรหลักในการดูแลรักษาป่ า ประชาสัมพันธ์ ทาความเข้ าใจ กาหนด
กฎระเบียบการใช้ ประโยชน์ / จัดทาแผนป่ า ประสานงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ

2. วัดป่ า / วัดบ้ าน (พระสงฆ์)

-ศูนย์รวมของชุมชน ช่วยดูแลรักษาป่ า อนุเคราะห์สถานที่จดั ทาเรือนเพาะชา

3. ชาวบ้ าน / และกลุม่ ภายในองค์กรชุมชน

-ให้ ความร่วมมือและเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

4. โรงเรี ยน (ครู นักเรี ยน)

-พัฒนาหลักสูตรการเรี ยนรู้ เข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปลูกป่ า เป็ นต้ น

5. กลุม่ เยาวชนในชุมชน

-เข้ าร่วมกิจกรรม

6. อปพร.

-ลาดตระเวนป้องกันไฟ จัดทาแนวกันไฟ

43

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย/ภาคี
7. องค์การบริ หารส่วนตาบล

บทบาทการสนับสนุน
-ออกข้ อบัญญัติตาบล สนับสนุนทางด้ านกฎหมาย
-รังวัด/จัดทาแนวเขตพื ้นที่สาธารณะ สนับสนุนงบประมาณ
-เสริ มสร้ างศักยภาพชุมชนในการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากร

องค์กรภายนอกชุมชน/ภาคีตา่ งๆ (ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียรอง)
1.โครงการฟื น้ ฟูลมุ่ น ้าชี WWF ประเทศไทย

-ส่งเสริ มและสนับสนุนกระบวนการจัดการป่ าชุมชน จัดทาแผนชุมชน
-ให้ ความรู้เรื่ องทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
-สนับสนุนงบประมาณ การอบรม/ศึกษาดูงาน

2. ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ ชมุ ชนแห่ง

-สนับสนุนแลกเปลีย่ นความร่วมมือ องค์ความรู้การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC)
3.กลุม่ มัญจาเขียวขจีลมุ่ น ้าชีพฒ
ั นาชีวติ

-ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ขับเคลือ่ นกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู
เชื่อมโยง แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ระหว่างหมูบ่ ้ านเป้าหมาย

4.หน่วยวิจยั การฟื น้ ฟูป่า (FORRU) ม.เชียงใหม่

-แลกเปลีย่ นข้ อมูล องค์ความรู้การฟื น้ ฟูป่าโดยใช้ วิธีพรรณไม้ โครงสร้ าง
(Framework Species)

5. คณะทางานลุม่ น ้าห้ วยสามหมอ

-เชื่อมโยง แลกเปลีย่ นข้ อมูล องค์ความรู้การจัดการทรัพยากรในลุม่ น ้า

6. กลุม่ อนุรักษ์ แก่งละว้ า

เชื่อมโยง แลกเปลีย่ นข้ อมูล องค์ความรู้การจัดการทรัพยากรในลุม่ น ้า

7. สถานีพฒ
ั นาและส่งเสริ มการอนุรักษ์

-สนับสนุนข้ อมูล กลไก องค์ความรู้ เพื่อยกระดับป่ าชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
และศึกษาด้ านธรรมชาติ

สัตว์ป่าห้ วยกุม่
8.บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (โครงการรักษ์ ป่า
สร้ างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง)

-สนับสนุนอุปกรณ์ดบั ไฟป่ า และการอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษ์ ป่า
(รสทป.)สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติภวู ดั

9. กศน. อาเภอมัญจาคีรี

-จัดกิจกรรมบวชป่ า ปลูกป่ า

10.ศูนย์มีชยั (บ้ านไผ่)

-เข้ าร่วมกิจกรรม

11.ฝ่ ายปกครองอาเภอมัญจาคีรี

-ที่ปรึกษา ให้ คาแนะนา และประสานงานความร่วมมือ

12.สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่7 กรมป่ าไม้
และหน่วยภายใต้ สงั กัดกรมป่ าไม้

-สนับสนุนกล้ าไม้ เมล็ดพันธุ์ ขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชน อบรมเพาะชากล้ าไม้

13.ทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมจังหวัดขอนแก่น

-เชื่อมประสานข้ อมูล และผลักดันด้ านนโยบายให้ เกิดเป็ นรูปธรรมในพื ้นที่

14. คณะกรรมการลุม่ น ้าชี

-พัฒนานโยบายการจัดการลุม่ น ้า
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ความสาเร็จ ความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่ อมิตติ ่ างๆ
ความสาเร็จของการดาเนินการโครงการ
จากการทางานภายใต้ โครงการที่ผา่ นมาสามารถสรุประมวลผลสาเร็จของกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
ประการที่ 1 รักษาพื ้นที่ป่าธรรมชาติเป็ นป่ าชุมชนจานวน 7 พื ้นที่จากการถูกบุกรุกคุกคามจากการ
ขยายตัวของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ซึ่งได้ พฒ
ั นาแผนการจัดการป่ าชุมชนทัง้ 7 พื ้นที่ มีเนื ้อที่ป่าธรรมชาติ
รวม 1, 964 ไร่ ซึ่งเป็ นป่ าที่เหลือในภูมิทัศน์ล่มุ นา้ ชีตอนบนในเขตอาเภอมัญจาคีรี ที่เป็ นแหล่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ อันเป็ นแหล่งพี่งพิง แหล่งอาหาร แหล่งเรี ยนรู้ ของชาวบ้ าน โรงเรี ยน รวมทัง้ ทา
หน้ าที่เป็ นพื ้นที่พกั พิงและเคลื่อนย้ ายสูผ่ ืนป่ าอื่นๆ ของสัตว์ป่าต่างๆ ในพื ้นที่ตอ่ ไป
ประการที่ 2 ฟื น้ ฟูป่าธรรมชาติให้ อุดมสมบูรณ์และแหล่งอาหารของชุมชนได้ โดยการปลูกเสริ ม
กล้ าไม้ ในพื ้นที่ป่าธรรมชาติ และป่ าหัวไร่ ปลายนา ป่ าครอบครัว พื ้นที่สาธารณะกว่า 163,681 ต้ น โดยมี
อัตราการรอดตายเพิ่มจากปี ที่ 1 จากร้ อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 50 ในปี ที่ 2 และ ร้ อยละ 60 ในปี ที่ 3 ของการ
ฟื น้ ฟู นอกจากนี ้ยังประสบความสาเร็จการจัดการไฟป่ า โดยพบว่า ไฟป่ าลดลงถึง 70 เปอร์ เซ็นต์ ใน 7 พื ้นที่
ป่ าชุมชน ซึง่ ช่วยทาให้ ป่าฟื น้ ตัว และลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสูช่ นบรรยากาศได้
ั้
จานวนมาก
ประการที่ 3 ได้ พื ้นที่ป่าเพิ่มเพื่อการฟื น้ ฟูป่า นอกจากจะสามารถรักษาผืนป่ าธรรมชาติไว้ แล้ วยัง
พบว่า มีพื ้นที่ป่าเพิ่มขึ ้นจาการเวนคืนของชุมชนในบ้ านหนองขามพัฒนาได้ พื ้นที่ป่าที่จะมาปลูกป่ าเพิ่มอีก
42 ไร่ บ้ านกุดขอนแก่น 30 ไร่ ซึง่ ทาให้ พื ้นที่ป่าชุมชนเพิ่มเป็ น 2,029 ไร่
ประการที่ 4 ป่ าเป็ นแหล่งอาหารและรายได้ พบว่าปริ มาณของป่ าหลากหลายชนิดเพิ่มมากขึ ้นทัง้
เห็ ด ป่ า ผัก ป่ า สัต ว์ ป่ าและแมลง บางชนิ ด สามารถสร้ างรายได้ เ สริ ม แก่ ชุม ชนได้ เ ป็ นอย่ า งดี เช่ น
เห็ดระโงก เห็ดตะไคร้ เห็ดผึ ้ง เห็ดปลวก ผักหวานป่ า ผักสาบ อีรอก แย้ กะปอม แมลงทับ เป็ นต้ น
ประการที่ 5 เสริ มสร้ างศักยภาพองค์กรชุมชน โครงการมีบทบาทช่วยเสริ มศักภาพบุคลากรชุมชน
ให้ มีความรู้ความสามารถ เสริมสร้ างองค์กรชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งทางานเป็ นระบบในการจัดการดูแลป่ า
ชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึ กอบรมการสารวจและประเมินสภาพป่ าอย่างง่าย 7 ครัง้ (7 ชุมชน)
การฝึ กอบรมการจัดการไฟป่ า 5 ครัง้ (5 ชุมชน) การศึกษาดูงานจัดการป่ าชุมชน 5 ครัง้ การฝึ กอบรมการ
ผลิตกล้ าไม้ ท้องถิ่น 1 ครัง้ การฝึ กอบรมการจัดการเรื อนเพาะชา 1 ครัง้ นอกจากนี ้ยังเกิดองค์กรภาคประชา
สังคมที่ทางานหนุนเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่คือ กลุ่มมัญจาเขียวขจี ลุ่มน ้าชีพฒ
ั นาชีวิต
โดยมีสมาชิกมาจากหมูบ่ ้ านเป้าหมายของโครงการ
ประการที่ 6 เกิดความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรในท้ องถิ่นระหว่างองค์กรชุมชนทัง้ 7 ชุมชน
และองค์กรบริ หารส่วนตาบลทัง้ 3 ตาบล และมีกลไกความร่ วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทังอ
้ าเภอมัญจา
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คีรี เจ้ าหน้ าที่จากกรมป่ าไม้ ในท้ องถิ่น โครงการรักษ์ ป่า สร้ างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียงรวมทังช่
้ วยลดความ
ขัดแย้ งระหว่างชาวบ้ านกับสวนป่ ามัญจาคีรีได้ ระดับหนึง่
ประการที่ 7 ฐานข้ อมูลป่ าชุมชน ซึ่งมีข้อมูลที่จะสามารถนาไปใช้ ในการวางแผนจัดการในระดับ
อ าเภอได้ ต่อ ไปในอนาคต ทัง้ พื น้ ที่ ป่ าชุม ชน ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ทรั พ ยากรที่ มี ศัก ยภาพ
ในพื ้นที่ที่จะพฒนาต่อยอดด้ านเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนแผนที่แม่ไม้ 27 ชนิดใน 6 ตาบล 223 ต้ น ซึ่งเป็ น
แผนที่พนั ธุกรรมชนิดไม้ ที่ต้องทาการอนุรักษ์แม่ไม้ ตอ่ ไป
ความเปลี่ยนแปลงในมิตติ ่ างๆ ในมุมมองท้ องถิ่น
นอกจากนี จ้ ากการการประเมิ นผลความสาเร็ จโดยชุมชนมีส่วนร่ วมโดยใช้ โมเดลว่าววิเคราะห์
ความเปลี่ยนแปลงในมิติ 4 มิติ (สี่มุมของว่าว) ทังด้
้ านเศรษฐกิจ ความเป็ นอยู่ ด้ านสังคม ความสัมพัน ธ์
ของชาวบ้ านในหมู่บ้าน วัฒนธรรมประเพณี มิติที่สามด้ านสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และ
มิติสดุ ท้ ายคือ ข้ อตกลงร่ วม กฎระเบียบ โครงการพัฒนานโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังในระดั
้
บชุมชน หรื อ
ระดับ นโยบาย เนื่ อ งจากมิ ติทัง้ สี่ นัน้ จะมี ความสัม พันธ์ ซึ่ง กัน และกัน ทัง้ เชิ ง บวกและเชิ ง ลบ ขึน้ อยู่กับ
สถานการณ์ การวิเคราะห์เชื่อมโยงจึงเป็ นเรื่ องสาคัญโดยพบความเปลี่ยนแปลงทัง้ 4 มิติ โดยพบการ
สะท้ อนความสาเร็จของโครงการจากชุมชนดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสาเร็จจากการจัดการป่ าชุมชน 3 ปี ครึ่ง โดยเรี ยงลาดับจากความถี่
ประเด็นสาเร็จ
ชุมชนที่สะท้ อน
1.ป่ าสมบูรณ์มากขึ ้น ทังพรรณพื
้
ช พันธุ์สตั ว์ป่า
บ้ านไส้ ไก่ บ้ านห้ วยฮวก บ้ านกุดขอนแก่น
ทังปริ
้ มาณและชนิดพันธุ์
บ้ านโนนคูณ และบ้ านโพนเพ็ก
2.ชาวบ้ าน / ชุมชนให้ ความร่วมมือ
บ้ านไส้ ไก่ บ้ านห้ วยฮวก บ้ านโนนคูณ บ้ านคาน้ อย
บ้ านโพนเพ็ก และบ้ านหนองขามพัฒนา
3. ผลผลิตจากป่ าที่ให้ ชมุ ชนได้ เก็บหาพึง่ พาใช้ ประโยชน์ บ้ านไส้ ไก่ บ้ านห้ วยฮวก บ้ านกุดขอนแก่น
มากขึ ้น
และบ้ านโพนเพ็ก
4. ความร่วมมือกับ อบต. และหน่วยงานต่างๆ ภายนอก บ้ านไส้ ไก่ บ้ านห้ วยฮวก บ้ านกุดขอนแก่น
และบ้ านหนองขามพัฒนา
5. คณะกรรมการเข้ มแข็ง
บ้ านไส้ ไก่ บ้ านกุดขอนแก่น และบ้ านโนนคูน
6. ผู้นาเข้ มแข็ง
บ้ านคาน้ อย บ้ านกุดขอนแก่น
7. ไฟป่ าหมดไป
บ้ านกุดขอนแก่น
8.เกิดแหล่งเรี ยนรู้ธรรมชาติ
บ้ านคาน้ อย
โดยสามารถประมวลความเปลี่ยนแปลงทัง้ 4 มิตภิ าพรวมของชุมชนทัง้ 7 ระหว่างปี พ.ศ. 2549
และปี พ.ศ. 2553 ได้ ดงั ตารางที่ 4
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ต

่ี 4
มิติ
เศรษฐกิจ และ
ความเป็ นอยู่

้ 7
4
โ
ก่ อนโครงการ (ปี พ.ศ. 2549)
ทานาทังนาด
้ าและนาหว่านเพื่อการบริ โภคเป็ นหลัก โดยพบว่าเริ่ ม
มีนาหว่านมากเนื่องจากปริ ม าณน ้าฝนน้ อย ค่าแรงสูงขึน้ รายได้
หลักมาจากการทาไร่ มนั สาปะหลังและอ้ อยปี ละ 2 ครัง้ แต่มีการ
ลงทุนสูง รับจ้ างในพืน้ ที่และโรงงาน พบมีการเลีย้ งวัวลดลงเป็ น
อย่ า งมากเนื่ อ งจากราคาตกต่ า เริ่ ม มี ก ารท าฟาร์ มไก่ แ บบ
พันธะสัญญากับบริ ษัทมากขึน้ แต่ชุมชนยังประสบภาวะหนี ้ ยัง
พึ่งพิงเก็บหาของป่ า เผาถ่าน ตัดไม้ มาใช้ บางครัวเรื อนมีการปลูก
ผักหลังจากทานา เลี ้ยงปลา เป็ ด ไก่เพื่อการบริโภคในครัวเรื อน

ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ป่ าในหลายพื ้นที่ยงั มีการบุกรุ กเพื่อทาพื ้นที่เกษตร เนื่องจากแนว
เขตไม่ ชัด เจน ยัง พบการตัด ไม้ เ ผาถ่ า น ไฟป่ า การเลี ย้ งสัต ว์
การเก็บหาของป่ าใช้ ประโยชน์จากป่ ายังไม่มีกฏระเบียบข้ อตกลง
ทาให้ ยงั คงมีการเก็บหาของป่ าแบบทาลาย และเกินกาลังของป่ า
ขาดองค์กรหรื อคณะกรรมการดูแลที่ชดั เจน การจัดการป่ าใช้ ระบบ
การขอร้ องพู ด จาและวั ฒ นธรรม เช่ น บทบาทพระสง ฆ์
แต่ไม่เพียงพอ เพราะพื ้นที่ป่ามีน้อยแต่มีคนใช้ ป่าทังอ
้ าเภอมีมาก
ทาให้ สภาพป่ าที่เหลื ออยู่ในอาเภอมัญจีคีรีส่วนใหญ่ เสื่อมโทรม

หลังโครงการ (ปั จจุบัน พ.ศ. 2553)
ยังคงทานา ทาไร่ เริ่ มมีการทาเกษตรผสมผสานบ้ าง การคมนาคมสะดวก
มากขึน้ มี รายจ่ายมากขึน้ จากต้ นทุนทางการเกษตร ราคาปุ๋ ย ยาแพงขึน้
การศึกษาของบุตรหลาน บางครอบครั วยัง ซื อ้ อาหารบริ โภค ค่าครองชี พ
สูงขึ ้น ผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอนโดยเฉพาะการทานาเพราะฝนไม่ตก
ตามฤดูก าล ปริ ม าณน า้ ในห้ วย คลองไม่ พ อใช้ รายได้ ไม่ พ อรายจ่ า ย
มีภาวะหนี ้สินเพิ่มขึ ้น แต่สามารถหาอยู่หากินในพื ้นที่ป่าได้ ง่ายขึ ้น มีผลผลิต
จากป่ ามากขึน้ ทัง้ ไข่ม ดแดง ผักหวาน ผักสาบ อี รอก ดอกกระเจี ยว เห็ด
ต่างๆ บางคนมีรายได้ เสริ มจากป่ าวันละ 400 บาท โดยภาพรวมยังมีภาวะ
หนี ้สินเพิ่มขึ ้น
ป่ าชุมชนทัง้ 7 แห่ง มีการจัดการเป็ นระบบ มีแนวเขตที่ชัดเจน มีแผนการ
จัด การ กฏระเบี ย บในการใช้ ประโยชน์ ร่ ว มกัน คณะกรรมการดูแ ลป่ า
สามารถรักษาป่ าทัง้ 7 ไว้ มีเนื ้อที่รวมกว่า 1,836 ไร่ และนอกจากนี ้ยังมีพื ้นที่
ป่ าเพิ่ม จากกระบวนการขอเวนคืนของชุม ชนกว่า 72 ไร่ ที่บ้านหนองขาม
พัฒนาและบ้ านกุดขอนแก่น มีกิจกรรมการฟื ้นฟูทงการส่
ั้
งเสริ มการสืบต่อ
พันธ์ ตามธรรมชาติ และการปลูกเสริ มต้ นไม้ กว่า 163,681 ต้ น ตลอด 3 ปี ที่
ผ่านมามีอตั รการรอดตาย 30-60 เปอร์ เซ็นต์ ไฟป่ าลดลงกว่า 70 เปอร์ เซ็นต์
โดยมีป่า 5 แห่ง ไม่มีไฟป่ าเกิดขึ ้น ซึ่งช่วยลดการเกิดภาวะหมอกควัน และ
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มิติ

ก่ อนโครงการ (ปี พ.ศ. 2549)
สภาพดินในพื ้นที่เกษตรเริ่ มเสื่อมโทรมมากขึ ้นจากการใช้ สารเคมี
มากขึ ้น การไถพรวนที่ทาใหเกิดการกัดเซาะหน้ าดิน สภาพลาห้ วย
ลาคลองยังพอสามารถหาอยู่หากินจับสัตว์นา้ เพื่อการบริ โภคได้
นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. 2550 ยังพบว่าที่บ้านไส้ ไก่ประสบปั ญหาน ้า
ท่วมหลากนา้ ตะกอนทรายจากการตัดไม้ ยูคาลิปตัสของสวนป่ า
มัญ จาคี รี ไ หลมาทับ ที่ น าเสี ย หาย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามได้ มี ก าร
ประสานในการแก้ ไขปัญหาโดย WWF-ประเทศไทย ในระยะต่อมา

สังคม
วฒนธรรม

ทุกชุมชนยังคงมีจารี ต ประเพณีตามแบบชุมชนอีสานคือ ฮีต 12
ครอง 14 มีการทาบุญหยอดน ้า ทอดผ้ าป่ า ทอดกฐิ น มีระบบการ
ปกครองแบบพี่น้อง ยังพอพบการช่วยเหลือเกือ้ กูลในการทางาน
เช่น การลงแขก การเอาแรงบ้ าง แต่บางชุม ชนสะท้ อนว่าเริ่ ม มี
น้ อยลงอยู่ แ บบตัว ใครตัว มั น มากขึ น้ ไม่ ใ ห้ ความสนใจและ
ความสาคัญ กับงานส่วนรวม พบว่ามีการใช้ การผูกเสี่ยวเพื่อลด
การทะเลาะของเยาวชนในชุมชน พบปัญหายาเสพติดในชุมชน

หลังโครงการ (ปั จจุบัน พ.ศ. 2553)
ลดการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ส่ชู นบรรยากาศซึ
ั้
่งเป็ นมาตรการ
หนึ่ ง ในการแก้ ไขป้อ งกัน (mitigation) ปั ญ หาภาวะโลกร้ อน เมื่ อ สภาพ
สมบู ร ณ์ ม ากขึ น้ ท าให้ ผลผลิ ต จากป่ าของป่ า ต่ า งๆ ทัง้ เห็ ด ป่ า ผั ก ป่ า
สมุนไพรมีมากขึ ้น หาง่ายขึ ้นกลายเป็ นพื ้นที่สารองอาหารที่ช่วยรองรับความ
มั่นคงด้ านอาหาร (food security) และช่วยการปรับตัว (adapation) ใน
ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผลผลลิตทางการเกษตรไม่แน่แอน และ บาง
ชุมชนมีรายเสริ มจากการเก็บหาของป่ าขายวันละกว่า 400-500 บาท แต่
อย่างไรก็ตามพบว่าชุมชนประสบปั ญหาฝนทิ ้งช่วงตกไม่ตามฤดูกาลส่งผล
ต่อทรัพยากรสัตว์น ้า กุ้งหอย ปู ปลา กบ เขียด อึงอ่างลดลง
จารี ตประเพณียังเหมือนเดิม แต่ระดับความเข้ มข้ นลดลง คนที่ยงั คงรักษา
ศีลธรรม จารี ต ประเพณีอย่างดีคือ กลุม่ ผุ้สงู อายุ ผู้เฒ่า ผู้แก่ ส่วนคนรุ่นหนุ่ม
สาว เยาวชนไม่ค่อยสืบทอดเท่าที่ควรเนื่องจากมีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ ามา
มากมาย การช่วยเหลือเกื ้อกูล การเอาแรงลดลงเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2549
เ พ ร า ะ มี ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ บี บ คั ้น ม า ก ขึ ้น ท า ใ ห้ ไ ม่ ค่ อ ย มี เ ว ล า
อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า ชาวบ้ า นมี ก ารตื่ น ตัว และให้ ความส าคัญ กับ งาน
ส่วนรวมมากขึ ้นอบต.มีบทบาทในการสนับสนุนมากขึ ้น
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มิติ
นโยบาย
โครงการพัฒนา
ต่ างๆ

ก่ อนโครงการ (ปี พ.ศ. 2549)
จัดตังกลุ
้ ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์เกษตร อสม. โครงการ SMLทาถนน
อบต.ส่งเสริ มปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม เลี ้ยงโค เลี ้ยงปลา มีบริ ษัทมา
ส่ ง เสริ ม ปลู ก มะเขื อ เทศ แตงโม (ขายเมล็ ด ) เลี ย้ งไก่ ฟ าร์ ม
ทางอาเภอมีโครงการอยู่ดีมีสขุ มีนโยบายลดเผาตอซังข้ าวเพื่อลด
ภาวะหมอกควัน นโยบายพัก ช าระหนี ข้ อง ธกส. กองทุน ปุ๋ ย
กองทุ น ข้ าวพั น ธุ์ ดี และบางชุ ม ชนมี โ ครงการปลู ก ป่ าของ
กรมป่ าไม้

หลังโครงการ (ปั จจุบัน พ.ศ. 2553)
การส่งเสริมการจัดการป่ าชุมชนและวนเกษตรจาก WWF-ประเทศไทย อบต.
ทุกอบต. สนับสนุนการดูแลป่ า ป้องกันไฟป่ า ปลูกป่ าเสริ ม มีความร่ วมมือ
มากขึ ้นจากภายนอกทัง้ ปตท. สนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตร พลังงานชุมชน มี
โครงการชุมชนพอเพียง (ปรับจากโครงการ SML เดิม) โครงการถนนปลอด
ฝุ่ น โครงการประกัน ราคาพื ช ผลของ ธกส. และยัง มี ก ารด าเนิ น การมา
ต่อเนื่อง เช่น กองทุนเงินล้ าน กองทุนปุ๋ ย กองทุนข้ าวพันธุ์ดี กรมป่ าไม้ รับขึ ้น
ทะเบียนป่ าชุมชน
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ดัง นัน้ พบว่า ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ น ความเปลี่ ย นในทางที่ ดี ขึน้ ซึ่ง ก็ คื อ ความก้ า วหน้ า
ความสาเร็ จของโครงการนัน่ เอง ซึ่งสามารถสรุ ปประเด็นความเปลี่ยนแปลงก่อน - หลังโครงการ ได้
ดังนี ้
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ (+) อย่างน้ อย 4 ประการ ประการแรก คือ พื ้นที่ป่าไม้ ทงั ้ 7
แห่งหยุดถูกการบุกรุ กทาลายและมีการฟื น้ ฟูความสมบูรณ์ มากขึ ้น ประการที ่สอง คือ องค์กรชุมชน
มีความเข้ มแข็งมากขึ ้นจากการผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ แบบปฏิบตั ิจริ งอย่างมี ส่วนร่ วม ประการที ่สาม
คือ การสนับ สนุนของ อบต.ในการจัด การทรั พ ยากรในท้ องถิ่ น มี ม ากขึน้ และประการสุด ท้า ยคื อ
ชาวบ้ านมี ค วามรั ก มี ค วามเป็ นเจ้ าของและให้ ความร่ ว มมื อ และมี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้ องถิ่นมากขึ ้น
ความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ ลง (-) อย่างน้ อย 5 ประการ ประการแรกคือ ระบบ
การผลิตมีต้นทุนที่สงู ขึ ้นทังราคาปุ๋
้
ย แรงงาน สารเคมีตา่ งๆ ประการที ่สอง คือทรัพยากรน ้าขาดแคลน
ไม่เ พี ยงพอต่อ การทานาอัน เนื่ องมาจากฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาล สภาพดินฟ้ าอากาศแปรปรวน
คาดการณ์ไม่ได้ ประการที ่สามคือ ภาวะหนี ้สินครัวเรื อนและของชุมชนเพิ่มขึ ้นแม้ ว่ารายได้ จะมากขึ ้น
แต่ด้วยรายได้ คา่ ครองชีพสูงขึ ้นด้ วย ประการที ่สี่ วัฒนธรรมการเอาแรง ช่วยเหลือเกื ้อกูลกันลดลง ด้ วย
มีข้อจากัดเรื่ องเวลาที่ถูกบีบคันจากภาวะกดดั
้
นทางเศรษฐกิจ และประการสุดท้ายคือ ปั ญหาเรื่ อง
เยาวชน คนรุ่ นใหม่กับการสืบทอดวัฒ นธรรม จารี ตประเพณี น้ อยลง จากการออกไปศึกษาและมี
เทคโนโลยี การสื่อสาร รับวัฒนธรรมข้ างนอกมากขึ ้น
เพื่อเป็ นการวัดระดับความสาเร็ จของการดาเนินการโครงการฟื ้นฟูลุ่มนา้ ชี โดยเฉพาะการ
จัดการทรัพยากรป่ าไม้ จึงต้ องพัฒนาตัวชีว้ ัดที่จะใช้ ในการวัดระดับความสาเร็ จร่ วมกับชุมชน ทัง้ นี ้
ตัวชี ้วัดนี ้ได้ มาจากการสะท้ อนประเด็นความสาเร็ จทัง้ 8 ประเด็นจากการทบทวนกิจกรรม แต่อย่างไร
ก็ตามมีตวั ชี ้วัดบ้ างตัวที่มีความคาบเกี่ยวและทับซ้ อนกันจึงรวมเป็ นตัวเดียวกันคือ ไฟป่ าหมดไปหรื อใน
พื ้นที่บางแห่งลดลง นาไปรวมกับตัวชีว้ ดั ป่ าสมบูรณ์ ขึ ้นเพราะการที่ ป่าสมบูรณ์มากขึน้ มีการฟื น้ ตัว
ทดแทนที่ดีสว่ นหนึง่ เกิดจากการจัดการไฟที่ดีนนั่ เอง และประเด็นหนึ่งคือ ผู้นาเข้ มแข็งได้ นาไปรวมกับ
ประเด็นเรื่ อง องค์กรชุมชนเข้ มแข็ง ทังนี
้ ้มีการเพิ่มตัวชี ้วัดมาอีก 2 ตัวคือ ความสามัคคีภายในชุมชน
และการสืบทอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น ดังนันจึ
้ งได้ ตวั ชี ้วัดที่จะใช้ ประเมินระดับความสาเร็ จโดย
ใช้ แผนผังใยแมงมุมรวมทังสิ
้ ้น 8 ตัวชี ้วัดดังนี ้
1.ป่ ามีความสมบูรณ์และหลากหลายมากขึ ้น
2. ผลผลิตจากป่ าที่ชาวบ้ านสามารถเก็บหาได้ มากขึ ้น (ทังบริ
้ โภค และรายได้ เสริม)
3. องค์กรชุมชนมีความเข้ มแข็ง
4. ชาวบ้ านให้ ความร่วมมือและมีจิตสานึกในการดูแลจัดการป่ า
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5. ความร่วมมือและการสนับสนุนจาก อบต. และองค์กรภายนอก
6. ความสามัคคีในชุมชน
7. ป่ ามีบทบาทเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทางธรรมชาติ
8. การสืบทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่น
จากการให้ แต่ละชุมชนได้ ทาการประเมินความสาเร็ จ ของโครงการโดยใช้ ตวั ชี ้วัดชุดเดียวกัน
จากการประเมินของตัวแทนชุมชนพบว่า มีระดับคะแนนที่ดี และหากพิจารณามิติจะพบว่า คะแนน
ในมิติทางด้ านสังคม ซึ่งชุมชนจะให้ ความสาคัญในการจัดการในเบื ้องต้ น (social management)
ซึ่งต้ องอาศัยกระบวนการภายนอกที่ช่วยอานวยการ (facilitation process) จะนาไปสู่การจัดการ
ทรั พ ยากรชี วภาพป่ าไม้ ทัง้ การปกป้องพื น้ ที่ ป่า ฟื ้นฟูป่า สร้ างกฎกติกาเก็ บหา ซึ่ง เป็ นการจัดการ
ด้ านชีวภาพ (biological management) ซึ่งทาให้ เกิดผลผลิตโดยเฉพาะของป่ าซึ่งถือว่าเป็ นผลผลิต
ที่ ไ ด้ ร ะยะสัน้ ซึ่ง เป็ นผลประโยชน์ (benefit) สร้ างแรงจูง ใจให้ ช าวบ้ า นเห็ นประโยชน์ เป็ นรู ป ธรรม
ให้ ความสาคัญและเข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่ ามากขึ ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ ประโยชน์และพึ่งพิง
ป่ าโดยตรง (รายละเอียดดังตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 สรุปเปรี ยบเทียบผลการประเมินความสาเร็จการดาเนินโครงการตามตัวชี ้วัด
ระดับความพอใจต่ อความสาเร็จของแต่ ละชุมชน
ตัวชีว้ ัด
คาน้ อย หนองขาม กุดขอนแก่ น โพนเพ็ก
ห้ วยฮวก
ไส้ ไก่
โนนคูณ
เฉลี่ยรายตัวชีว้ ัด
7.85
1.ป่ าสมบูรณ์
10
10
7
8
5
5
10
2.ผลผลิตจากป่ าเพิ่มขึ ้น
10
10
8
5
6
2
7
6.85
3.องค์กรชุมชนเข้ มแข็ง
8
10
8
10
10
7
10
9
4.ความร่วมมือชาวบ้ าน
7
10
7
5
7
7
7
7.14
5.การสนับสนุนจาก อบต.
10
10
10
5
10
8
10
9
และหน่วยงานอื่นๆ
7.85
6.ความสามัคคีในชุมชน
7
10
9
5
7
10
7
7.แหล่งเรี ยนรู้ธรรมชาติ
10
3
0
10
3
2
7
5
8.สืบทอดภูมิปัญญา
7
5
8
5
4
5
7
5.85
เฉลี่ยรายชุมชน
8.63
8.5
7.12
6.625
6.5
5.75
8.125
ถ
ถ
้
็โ
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ตารางที่ 6 ประเด็นความสาเร็จของโครงการฯ จากมุมมองของชุมชน
ลาดับที่
ประเด็นสาเร็จ
ชุมชนที่ระบุ
1
ป่ ามีความสมบูรณ์มีความหลากหลายมากขึ ้น ทัง้ 7 ชุมชน
ทังพื
้ ชและสัตว์
2
ชาวบ้ านให้ ความร่วมมือในการจัดการป่ า
6 ชุมชน ยกเว้ นบ้ านโพนเพ็ก
3
ความร่วมมือกับ อบต. และหน่วยงานภายนอก บ้ านไส้ ไก่ ห้ วยฮวก กุดขอนแก่น
เช่น อาเภอ (ภายใต้ การประสานงานของ
โนนคูณ หนองขามพัฒนา
WWF-ประเทศไทย)
4
ปริมาณผลผลิตมากขึ ้น เป็ นแหล่งอาหารและ บ้ านไส้ ไก่ ห้ วยฮวก กุดขอนแก่น
รายได้
โพนเพ็ก
5
องค์กรชุมชน / คณะกรรมการเข้ มแข็ง
ห้ วยฮวก กุดขอนแก่น โนนคูณ
ผลกระทบตามกรอบการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
จากการศึกษาข้ อมูล การติดตามของโครงการฯ และการจัดประชุม ตัวแทนชุม ชนในพื น้ ที่
เป้าหมายทัง้ 7 ชุมชน และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประมวลความสาเร็ จของทุกชุมชนภายใต้
กรอบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนคือ ด้ านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พบว่าชุมชน
มีความพอในในมิตดิ ้ านทรัพยากรธรรมชาติมากที่สดุ รองลงมาพบว่าพอใจในความสาเร็ จในมิติสงั คม
และมิติที่ชุมชนสะท้ อนความพอใจในความสาเร็ จสุดท้ ายคือด้ านเศรษฐกิจและความเป็ นอยู่ และมี
รายละเอียดประเด็นความสาเร็จของโครงการในมิติตา่ ง ๆ ดังนี ้
1) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พบว่า ภายหลังที่มีการดาเนินกิจกรรมการจัดการ
ป่ าชุมชน มีการจัดตังคณะกรรมการ
้
กาหนดกฎระเบียบข้ อตกลง การจัดทาแนวเขตป่ าที่ชดั เจน การ
ลาดตระเวนและป้องกันไฟป่ า และกิจกรรมการปลูกป่ า ในพื ้นที่ป่าชุมชน 7 แห่ง มีพื ้นที่รวมกัน 2,029
ไร่ ส่ ง ผลให้ สภาพป่ ามี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ เ พิ่ ม ขึ น้ ทั ง้ พื ช และสั ต ว์ สภาพป่ ามี โ ครงสร้ างทั ง้
การปกคลุมเรื อนยอด จานวนชันเรื
้ อนยอดมากขึ ้น มีการทดแทนของลูกไม้ ไม้ หนุ่มมากขึ ้น สภาพดิน
ในป่ ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ ้น กล้ าไม้ ที่ปลูกเสริมในพื ้นที่ธรรมชาติมีอตั ราการรอดตายเพิ่มจากปี ที่
1 จากร้ อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 50 ในปี ที่ 2 และ ร้ อยละ 60 ในปี ที่ 3 ของการฟื น้ ฟู ปั ญหาไฟป่ าลดลง
กว่า 70 เปอร์ เซ็นต์ ตลอดจนไม่มีไฟป่ าเกิดขึ ้นเลยในป่ าชุมชนบางแห่ง (รายละเอียดดังตารางที่ 7-10)
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ตารางที่ 7 เปรี ยบเทียบสภาพโครงสร้ างป่ าชุมชนทัง้ 7 พื ้นที่ระหว่างปี พ.ศ. 2551 และ 2553
ปี พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2553
ป่ าชุมชน
No. layer % CC
%SC
No. layer
% CC
1.ป่ าชุมชนบ้ านคาน้ อย
3
44
51
3
48
2.ป่ าชุมชนบ้ านหนองขาม
3
25
76
3
46
3.ป่ าชุมชนบ้ านกุดขอนแก่น*
3
60
N/A
N/A
4.ป่ าชุมชนบ้ านห้ วยฮวก
2
23
76
5.ป่ าชุมชนบ้ านโพนเพ็ก*
3
46
6.ป่ าชุมชนบ้ านไส้ ไก่
2
9
75
2
20
7.ป่ าชุมชนบ้ านโนนคูณ
3
57
79
3
66

%SC
49
66
61
N/A

45
74
75

No of layer คือ จานวนชันเรื
้ อนยอด % CC คือ ร้ อยละการปกคลุมเรื อนยอด % SC คือ ร้ อยละการปกคลุมผิวดิน
* ป่ าชุมชนบ้ านกุดขอนแก่นและบ้ านโพนเพ็ก เริ่ มดาเนินการสารวจในปี 2553
N/A ยังไม่ดาเนินการสารวจ

ภ พ ี่ 20-21
้

โ

. . 2551

. . 2553
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ตารางที่ 8 เปรี ยบเทียบความหลากหลายชนิดพันธุ์ และอัตราการทดแทนในพื ้นที่ป่าชุมชน ปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553
. . 2551
*
ๆ
1.
23
189
2,050
41
35
23
2.
22
187
1,033
28
27
22
3.
31
4.
ฮ
24
175
2,440
31
30
NA
5. โ
็
31
6.
12
98
1,256
39
21
14
7. โ
25
299
2,320
42
31
29

. . 2553
*
ๆ
205
275
187
NA
308
244

2,317
1,540
1,280
NA
2,180
1,184

48
39
33
NA
26
33

36
30
30
NA
29
24

453

3,980
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ตารางที่ 9 เปรี ยบเทียบความหนาแน่นของต้ นไม้ ในพื ้นที่ป่าชุมชน ปี 2551และ 2553
ป่ าชุมชน
1. บ้ านคาน้ อย
2. บ้ านหนองขาม
3. บ้ านกุดขอนแก่น
4. บ้ านห้ วยฮวก
5. บ้ านโพนเพ็ก
6. บ้ านไส้ ไก่
7. บ้ านโนนคูณ
*

ธ

ความหนาแน่นตามชันความโต
้
ปี พ.ศ. 2551 (ต้ นต่อไร่)
<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
ถ
็
้

<30
108
150
328
N/A
152
218
282

ความหนาแน่นตามชันความโต
้
ปี พ.ศ. 2553 (ต้ นต่อไร่)
31-60
61-90
91-120
> 120
76
16
3
3
107
14
3
0
88
32
3
13
N/A
N/A
N/A
N/A
144
13
0
0
6
0
0
0
138
30
3
0
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ข้อมูลการเกิดไฟป่าระหว่างปี 2550-2553
จานวน (ครั ง้ )

6
5
ปี 2550

4

ปี 2551

3

ปี 2552

2

ปี 2553

1
0
ภูลอมข ้าว

โคกหลวง

โคกป่ าช ้า

โคกหินฮาว

ภูวด
ั

กุดขอนแก่น

โคกหลุบกุง

้ ที่
พืน

ภ พ ี่ 22
้

7

. .2550-2553

ตารางที่ 10 ข้ อมูลกิจกรรมปลูกป่ าฟื น้ ฟู ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2553
รายละเอียด

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

- จานวนต้ นไม้ ที่ปลูก (ต้ น)
( รวม 148,533 ต้น )

26,708

32,860

50,688

38,277

- พื ้นที่ปลูกทังหมด
้
(ไร่)
( รวม 1,158 ไร่ )

220

269

422

247

- ชนิดกล้ าไม้ (ชนิด)

35

23

30

31

22
6,784
57
19,924
216

45
19,577
163
13,283
110

27
21,908
182
28,780
-

7
29,547
197
8,730
-

-

18,000

-

-

30.0 %

50.4 %

60.0 %

-

-ปลูกในพื ้นที่สาธารณะ/ป่ าชุมชน (แห่ง)
- คิดเป็ นจานวนกล้ าไม้ (ต้ น)
- คิดเป็ นพื ้นที่ (ไร่)
- ปลูกในพื ้นที่หวั ไร่ปลายนา (ต้ น)
- คิดเป็ นจานวนครัวเรื อน (ครอบครัว)
- ปลูกหญ้ าแฝก,ไผ่ป่า ริมน ้าชี (กอ)
- อัตราการรอดตาย
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2) ด้ านมิ ติสัง คม ทัง้ การมี ส่วนร่ วม ความตระหนัก และจิ ตส านึกของชาวบ้ านในการดูแล
จัดการป่ ามีมากขึ ้น องค์กรชุมชนหรื อคณะกรรมการมีความเข้ มแข็ง รวมทังมี
้ การสนับสนุนจากอบต.
และหน่วยงานภายนอก
3) ด้ านเศรษฐกิจ/ความเป็ นอยู่ โดยพบว่าชุมชนมีแหล่งอาหารที่อดุ มสมบูรณ์เพิ่มเติมมากขึ ้น
สามารถเก็บหาได้ ง่ายขึ ้นเป็ นแหล่งอาหารของชาวบ้ านในชุมชนโดยเฉพาะชาวบ้ านที่ยากจน ที่มีความ
จ าเป็ นในการพึ่ง พิง เก็ บหาของป่ า ผลผลิตบริ โภคภายในครั วเรื อนซึ่ง แสดงให้ เห็นถึง ความมั่นคง
ทางด้ านอาหารของชุมชน ช่วยลดรายจ่าย ชาวบ้ านในบางชุมชนมีรายได้ จากการเก็บหาของป่ ามาก
ขึ ้น ดังเช่นบ้ านโพนเพ็กที่มีรายได้ เสริมกว่าปี ละ 680,000 บาท ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลผลิตจากป่ าชุมชนโคกหลุบกุง บ้ านโพนเพ็ก หมู่ 1, 14 ที่ชมุ ชนพึง่ พิง*
ลาดับ

ชนิด

2551

1
2
3
4
5

เห็ดทุกชนิด
ไข่มดแดง
แย้
อึง่
แมลงทับ

6
7
8
9
10
11

กิ ้งก่า
หน่อโจด
ผักติ ้ว
ผักหวานป่ า
ผักสาบ
อีรอก
รวม

2,000
400
140
400
1,000
ตัว
200 ตัว
100
140
100
100

หมายเหตุ

ปริมาณที่เก็บหาได้ (กก.)
รายได้
2552
รายได้ 2553 (ม.ค.- รายได้
(บาท)
(บาท)
ส.ค.)
(บาท)
400,000 3,000 600,000
2,000**
400,000
80,000
500
100,000
600
120,000
9,800
140
9,800
200
14,000
48,000
500
60,000
400
48,000
1,000 1,600 ตัว 1,600
2,000 ตัว
2,000
1,000
8,000
25,200
15,000
20,000
608,000

400 ตัว
40
120
200
120
120

2,000
6,000
9,600
36,000
18,000
24,000
867,000

400 ตัว
20
120
200
120
150

2,000
3,000
9,600
36,000
18,000
30,000
682,600

* ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้ านและแม่ค้ารับซื ้อของป่ า
** ฤดูฝนมาช้ ากว่าปกติทาให้ ปริมาณเห็ดที่เก็บหาได้ ลดน้ อยลง
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เห็ดรวม

เห็ดรวม

เห็ดน ้าหมาก

ผักหวานป่ า

เห็ดรวม

หน่อโจด

ไข่มดแดง

น ้าผึ ้ง

ภาพที่ 23 ผลผลิตจากป่ าที่ชมุ ชนเก็บหาได้ โดยมีชนิดและปริมาณที่เพิ่มขึ ้น

58

องค์ ความรู้ ในการฟื ้ นฟูป่าและรู ปแบบการจัดการป่ าของชุมชน
บทเรี ยนการฟื น้ ฟูภมู ิทศั น์ป่าไม้ และคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างมีสว่ นร่วมลุ่มน ้าชีตอนบน อาเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ กิจกรรมการจัดการป่ าชุมชน โดยใช้ เทคนิควิธีการด้ านวิช าการ
ตลอดจนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผนวกกับความเชื่อ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ สาหรับ
จัดการป่ าได้ อย่างลงตัว โดยสามารถสรุ ปองค์ ความรู้ ในการฟื ้นฟูปป่ าและรู ปแบบการจัดการป่ า
ของชุมชนอย่างมีสว่ นร่วมได้ ดงั นี ้
1. องค์ ความรู้ เกี่ยวกับการฟื ้ นฟูป่า

 หลักการคัดเลือกพรรณไม้ สาหรับการฟื ้ นฟูป่าในมุมมองของชาวบ้ าน
1) การสารวจและประเมินสถานภาพป่ าก่อนการฟื น้ ฟูทงความอุ
ั้
ดมสมบูรณ์ โครงสร้ างทัว่ ไปทัง้
การปกคลุมเรื อนยอด จานวนชันเรื
้ อนยอด ความหลากหลายของชนิดต้ นไม้ ความหลากหลายและการ
กระจายของแม่ไม้ การทดแทนของลูกไม้ แต่ละชนิด เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกชนิด

ภาพที่ 24 การวางแปลงสารวจทรัพยากรเพื่อประเมินลักษณะโครงสร้ างป่ าชุมชน
2) ชนิดที่ปลูกต้ องเป็ นชนิดไม้ ที่พบในท้ องถิ่น หรื อเคยมีในอดีต
3) ชนิดไม้ ที่ชุมชนสามารถใช้ ประโยชน์ในในอนาคตหรื อเป็ นไม้ เศรษฐกิจ เช่น เก็บกินผล กินใบ
ดอก ยอด หรื อส่วนต่าง ๆ เป็ นอาหารได้
4) ชนิดที่โตเร็ ว และทนต่อสภาพแวดล้ อมในพื ้นที่ ทังไฟป่
้ า การแทะเล็มของสัตว์หรื อสัตว์เลี ้ยง
ไม่กิน แตกหน่อได้ ดีหากถูกเหยียบย่าจากสัตว์เลี ้ยง
5) ผลเป็ นอาหารของสัตว์ป่า และนกต่างๆ
6) ชนิดที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื ้นที่ในพื ้นที่ฟืน้ ฟู เช่น มะค่าแต้ ชอบดินร่นปนเหนียว ยาง
นาชอบที่ลมุ่ ริมห้ วยหรื อริมน ้า เป็ นต้ น
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 ชนิดไม้ ท่ ีมีศักยภาพเหมาะสมในการเป็ นไม้ โครงสร้ างในการฟื ้ นฟูป่าเต็งรั งในพืน้ ที่
อาเภอมัญจาคีรี
จากการเก็บข้ อมูลและศึกษาชีพลักษณ์แม่ไม้ ในพื ้นที่จานวน 223 ต้ น 27 ชนิด นามาทดลอง
เพาะในเรื อนเพาะชา และปลูกเสริ มในพื ้นที่เป้าหมาย โดยใช้ เกณฑ์การคัด เลือกชนิดไม้ ตามเทคนิควิธี
พรรณไม้ โครงสร้ าง รวมถึงเป็ นชนิดพันธุ์ที่ให้ ผลผลิตในแง่เศรษฐกิจ สามารถคัดเลือกชนิดพรรณไม้ ที่มี
ศักยภาพในการฟื น้ ฟูจานวน 37 ชนิด ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 พรรณไม้ ที่มีศกั ยภาพเป็ นไม้ โครงสร้ างในการฟื น้ ฟูป่าในพื ้นที่อาเภอมัญจาคีรี
คุณสมบัติ
เพาะง่าย

ชนิดพันธุ์
ขี ้เหล็ก, แดง, สะเดา, มะค่าโมง, มะม่วงป่ า, สะแกนา, เต็ง*, รัง*, ผักเม็ก, ไผ่
รวก, มะค่าแต้ , หว้ า
โตเร็วในถุงเพาะ
ขี ้เหล็ก, เพกา, มะกล่าต้ น, สะเดา, มะค่าโมง, มะม่วงป่ า, แคป่ า, แคบ้ าน,
มะรุม, หว้ า
ติดผล ดึงดูดสัตว์ป่า
มะขามป้อม, หว้ า, กระบก, มะม่วงป่ า, ตะขบป่ า, มะเกลือ, มะหาด
โตเร็วหลังปลูก
ขี ้เหล็ก, ตีนเป็ ด, เพกา, เสี ้ยว, มะกอก, สัก, แดง, มะกล่าต้ น, สะเดา, ประดู่
ป่ า, พันซาด, แคบ้ าน, ไผ่รวก
การรอดตายสูงหลังปลูก
ขี ้เหล็ก, ตีนเป็ ด, มะม่วงป่ า, กระบก, พะยูง, มะรุม, คูน, สะเดา, เสี ้ยว,
กระโดน
ปลูกด้ วยเมล็ดโดยตรง
มะค่าโมง, มะค่าแต้ , ขี ้เหล็ก
ชนิดพันธุ์เด่นในป่ าเต็งรัง
เต็ง*, รัง*, ยางเหียง*, ยางกราด*, ยางพลวง*, แดง
ปลูกริมน ้า
ยางนา, หว้ า, ตะเคียนทอง, กระเบา
พุม่ ใบกว้ าง
มะกอก, พฤกษ์ , มะกอกเกลื ้อน, พันซาด
ไม้ เศรษฐกิจ
มะกอก, ไผ่รวก, แคบ้ าน, สัก, ขี ้เหล็ก, พะยูง, กระโดน, เขลง
หมายเหตุ * กล้ าไม้ อายุประมาณ 1 ปี ก่อนนาไปปลูก
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พฤกษ์

ประดูป่ ่ า

เพกา, ลิ ้นฟ้า

มะกลา่ ต้ น

มะค่าโมง

หว้ า

มะม่วงป่ า

มะค่าแต้

พันซาด

ภาพที่ 25 พันธุ์ไม้ ท้องถิ่นที่มีศกั ยภาพเป็ นไม้ โครงสร้ างในการฟื น้ ฟูป่าในพื ้นที่อาเภอมัญจาคีรี
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 เรือนเพาะชาชุมชน…การฟื ้ นฟูป่าอย่ างมีส่วนร่ วมโดยชุมชน
เรื อนเพาะชาชุมชนผลิตกล้ าไม้ ชนิดพันธุ์ท้องถิ่น เพื่อใช้ สาหรับการฟื น้ ฟูป่าในชุมชน พื ้นที่หวั ไร่
ปลายนา พืน้ ที่สาธารณะ และพื ้นที่อื่นๆ กิจกรรมดาเนินการโดยเริ่ มที่ การจัดตังกลุ
้ ่มเพาะชากล้ าไม้
หรื อกองทุนกล้ าไม้ (กองทุนชุมชนเขียวขจี) มีคณะกรรมการที่จดั ตังขึ
้ ้นรับผิดชอบในการบริ หารจัดการ
กาหนดชนิด ปริมาณ และมาตรฐานของกล้ าไม้ แบ่งรูปแบบการผลิตออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ
1) เรื อนเพาะชากลาง ดาเนินงานโดยคณะทางานเรื อนเพาะชา รับผิดชอบการผลิต
กล้ าไม้ ตังแต่
้ การเก็บเมล็ด การเตรี ยมเมล็ด การเตรี ยมดินการเพาะเมล็ด การกรอกถุง การย้ ายกล้ า
การดูแลรักษา การขนส่งกล้ าไม้ และการขนย้ ายไปยังพื ้นที่ปลูก
2) เรือนเพาะชาระดับครัวเรือน เป็ นการผลิตกล้ าไม้ โดยสมาชิกในชุมชนที่เข้ าร่วมเพื่อ
เพาะกล้ าไม้ เป็ นรายได้ เสริ ม เรื อนเพาะชาจะสนับสนุนถุงดาให้ กับสมาชิกรับไปเพาะกล้ าไม้ บริ เวณ
บ้ านของตนเอง โดยระบุชนิดและจานวนกล้ าไม้ ที่ต้องการเพาะ
กรรมการเรื อนเพาะชาจะทาหน้ าที่ในการควบคุมดูแลการผลิตกล้ าไม้ ของสมาชิกในแต่ละ
ครัวเรื อน รู ปแบบการผลิตกล้ าไม้ ทงสองแบบมี
ั้
การอบรมเทคนิคการผลิตกล้ าไม้ ที่มีคณ
ุ ภาพให้ แก่
สมาชิกที่มีความสนใจ กล้ าไม้ ท้องถิ่นที่ชมุ ชนผลิตขึ ้น จะขายให้ กบั หน่วยงานในท้ องถิ่น ตลอดจนผู้ที่
สนใจ รายได้ จากการขายกล้ าไม้ ถูกบริ หารจัดการในรู ปแบบของกองทุนพันธุ์ไม้ เพื่อใช้ ในการบริ หาร
จัดการเรื อนเพาะช าในปี ต่อ ๆ ไป รวมถึ ง กิ จ กรรมต่า ง ๆ ที่ บ รรจุอ ยู่ใ นแผนการอนุรัก ษ์ แ ละฟื ้น ฟู
ทรัพยากรของชุมชน เช่น กิจกรรมปลูกป่ า กิจกรรมจัดทาแนวกันไฟ กิจกรรมดับไฟป่ า ฯลฯ รวมไปถึง
สวัสดิการของสมาชิก (รายละเอียดดังภาพที่ 26)
โดยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 ดาเนินกิจกรรมเรื อนเพาะชาชุมชนจานวน 7 แห่ง 16 หมู่บ้าน
159 ครัวเรื อน ผลิตกล้ าไม้ ท้องถิ่นจานวน 74 ชนิด คิดเป็ นจานวนกล้ าไม้ 150,666 ต้ น (ตาราง
ภาคผนวกที่ 11)
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มาตรฐานกล้ าไม้
(ชนิด ปริมาณ คุณภาพ)

คณะทางาน
ชุมชนเขียวขจี

กลุ่มมัญจาเขียวขจี
ลุ่มนา้ ชีพัฒนาชีวติ

โครงการฟื ้ นฟูล่ ุมนา้ ชี
WWF ประเทศไทย

คณะทางาน
เรือนเพาะชาชุมชน

เรือนเพาะชาชุมชน

สมาชิกครัวเรือน

อบรมการผลิตกล้ าไม้

กล้ าไม้ คุณภาพดี

รับซือ้ กล้ าไม้

ส่ งขายแหล่ งอื่น ๆ

ปลูกในพื้นที่เป้าหมาย

กองทุนพันธุ์ไม้

ภาพที่ 26 กลไกการดาเนินงานเรื อนเพาะชาชุมชน
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 เทคนิคการเก็บเมล็ดไม้
1 เลือกแม่ไม้ ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ลาต้ นสูงใหญ่ เปลาตรง อาจใช้ การสังเกตกล้ าไม้ หรื อลูกไม้
เล็กๆ อยูใ่ ต้ ต้นแม่ และบริเวณใกล้ เคียง ที่แสดงให้ เห็นว่ามีศกั ยภาพในการสืบพันธุ์
2 บางชนิดต้ องพิจารณาความสดของเมล็ด เช่น ยางนา เนื ้อในต้ องสด สีขาว ไม่เป็ นรู
3 ไม่มีร่องรอยของสัตว์ หรื อแมลงเจาะเมล็ด
4 เลือกเมล็ดที่แก่พอดี สีสดตามธรรมชาติ เช่น สีของฝั กหรื อผลมีสีออกเหลืองหรื อแดง หรื อ
ฝักเริ่มปริแตก
5 เก็บตามระยะเวลา การร่ วงหล่นโดยต้ องใช้ ข้อมูลชีพลักษณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ การ
สังเกตของคนในท้ องถิ่น
6 เมล็ดไม้ บางชนิดมีอายุสนั ้ เช่น ยางนา เต็ง รัง ฯลฯ สามารถเก็บไว้ ในตู้เย็นเพื่อยืดอายุและ
รักษาความชื ้นได้ ประมาณ 1 อาทิตย์
7 การแลกเปลี่ยนเมล็ดไม้ ระหว่างชุมชน สามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่าย อีกทังเป็
้ น
การสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน
 เทคนิคการเพาะเมล็ดไม้
1. ไม้ แต่ละชนิดใช้ ถงุ เพาะขนาดต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น มะค่าโมง สะเดา ขี ้เหล็ก เพกา ฯลฯ
จะโตรวดเร็ วมากในถุงเพาะ ดังนันขนาดถุ
้
งที่ใช้ เพาะชาขนาดเล็กก็เพียงพอแล้ ว ชึ่งจะช่วยประหยัด
วัสดุเพาะและง่ายต่อการขนส่ง ส่วนต้ นไม้ ตระกูลยาง เช่น เต็ง รัง สะแบง ตะเคียนทอง ฯลฯ ควรใช้ ถงุ
เพาะขนาดใหญ่ เนื่องจากโตช้ า และต้ องมีการดูแลรักษาข้ ามปี จึงจะได้ ขนาดเหมาะสม
2. เมล็ดไม้ บางชนิดเมล็ดมีเปลือกหนา แข็ง ก่อนเพาะต้ องทาแผล เช่น มะค่าโมง มะค่าแต้
คูน ฯลฯ
3. ทดสอบเมล็ดก่อนเพาะโดยการแช่น ้า สังเกตว่าเมล็ดที่ดีจะจม ส่วนเมล็ดที่เสียหรื อแฟบ จะ
ลอยขึ ้นมา
4. เมล็ดไม้ บางชนิดเพาะสดๆ ได้ เลย โดยอาจเอาเยื ้อหุ้มหรื อเนื ้อผลออกก่อน เช่น สะเดา
มะม่วงป่ า
5. ต้ นคูน อาจเพาะโดยใช้ ผ้าชุบน ้าให้ ช่มุ ห่อเมล็ดไว้ คอยหมัน่ เปิ ดดูห่อผ้ า และคัดเลือกเมล็ด
ที่งอกนาไปเพาะลงถุงต่อไป
6. เมล็ดไม้ ที่มีปีก เช่น จิก (เต็ง) รัง ยางนา ฯลฯ ต้ องตัดปี กออกก่อนเพาะ
7. เมล็ดไม้ บางชนิดใช้ วิธีการแช่น ้าร้ อน เช่น สัก คูน แดง ฯลฯ เพราะสังเกตตามธรรมชาติเมื่อ
เมล็ดถูกไฟไหม้ มกั จะแตกแล้ วงอกง่าย ควรใช้ ความร้ อนประมาณ 70 องศาเซลเซียส หรื อทดสอบโดย
ใช้ นิ ้วจุม่ พอสะดุ้ง ประมาณ 5 นาที แล้ วผสมน ้าเย็นทิ ้งไว้ 1 คืน
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8. เมล็ดไม้ บางชนิด สามารถขุดกล้ าไม้ ขนาดเล็กใต้ ต้นแม่ในช่วงต้ นฤดูฝนมาอนุบาลในถุง
เพาะได้ เช่น สะเดา มะกอก แดง ยางนา ฯลฯ
9. การวางเมล็ดไม้ ในถุงเพาะอาจสังเกตจากการร่วงหล่นใต้ ต้นแม่ในธรรมชาติ
10. เมล็ดไม้ บางชนิดใช้ วิธีการเพาะกลางแจ้ งเพื่อให้ ได้ รับแสงแดดเต็มที่ เช่น สัก เป็ นต้ น
11. ต้ นไม้ ชนิดเดียวกัน บางต้ นมีอตั ราการงอกของเมล็ดสูงในขณะที่บางต้ นมีอตั ราการงอก
ของเมล็ดต่า ข้ อมูลดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนผลิ ตกล้ าไม้ ในปี ต่อไปได้ (รายละเอียด
ดังตารางที่ 13)
ตารางที่ 13 ตารางการเก็บเมล็ด การปฏิบตั ติ อ่ เมล็ด และการผลิตกล้ าไม้ ในพื ้นที่อาเภอมัญจาคีรี

ชนิด

อัตรา
การงอก
(%)

ช่ วงเวลาที่ ช่ วงเวลาที่
ใช้ ในการ ใช้ เพาะชา
งอก (วัน) (เดือน)

ขนาด
ความสูง
ของกล้ า
(ซม.)

การปฏิบัตติ ่ อเมล็ด

ฤดูกาล
เก็บเมล็ด

มะค่าโมง

90

9-12

4

30-35

ใช้ มดี ตัด-ทาแผลที่ปลายเมล็ด แช่
น ้าทิ ้งไว้ 1 คืน

ต.ค.-ม.ค.

มะค่าแต้

85

8-13

7

30

ใช้ มดี ตัด-ทาแผลที่ปลายเมล็ด แช่
น ้าทิ ้งไว้ 1 คืน

ก.ย.-ต.ค.

ประดูป่ ่ า

42

22

8

30-40

เด็ดปี ก แช่น ้าเย็นทิ ้งไว้ 1 คืน

ก.ย-ต.ค.

สะเดา

75

10

6

30-40

เอาเนื ้อหุ้มออก ผึง่ ให้ แห้ ง

มี.ค.-เม.ย.

ขี ้เหล็ก

65

12

4

40

ยางกราด (สะแบง)

70

15

7

30-40

เด็ดปี ก แช่น ้า 1 คืน

มี.ค.-พ.ค.

70-80

8

7-8

30-40

เด็ดปี ก แช่น ้า 1 คืน

มี.ค.-พ.ค.

ยางนา

70

12

8

30-35

เด็ดปี ก แช่น ้า 1 คืน

มี.ค.-พ.ค.

เต็ง,จิก

80-90

7

10

30

เด็ดปี ก แช่น ้า 1 คืน

มี.ค.-ก.ค.

รัง

80-90

7-10

8-10

30

เด็ดปี ก แช่น ้า 1 คืน

มี.ค.-ก.ค.

ตะเคียนทอง
(ไม้ แคน)

80

7

8

35

เด็ดปี ก แช่น ้า 1 คืน

เม.ย.-มิ.ย.

แดง

77

7

6

30-40

แช่น ้าร้ อน 60-70 องศา นาน 5 นาที
เทน ้าเย็นผสม แล้ วทิ ้งไว้ ประมาณ 1
คืน

มี.ค.-พ.ค.

ยางเหียง (ซาด)

แช่น ้าร้ อน 60-70 c แล้ วทิ ้งไว้ ประมาณ มี.ค.-เม.ย.
1 คืน
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ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชนิด
พฤกษ์ (อีทกึ ,ก้ านฮุง)

75

12

7

30-40

มะเกลือ

75

15

6

30

คูน

90

10

6

20-30

แคบ้ าน

75

20

3

30

แช่น ้าเย็นประมาณ 1 คืน

ม.ค.-ก.พ.

แคป่ า

60-70

10-15

6-7

30

เพาะปกติ

เม.ย.-มิ.ย.

มะขามป้อม

75

31

7

30-40

เอาเนื ้อออก แช่น ้า ตากแดดให้ เมล็ด
แตกออก แล้ วเพาะลงถุง

ธ.ค.-ม.ค.

กระบก

50

75

8

30-40

เอาเนื ้อหุ้มออก แล้ วเพาะตามปกติ

ก.พ.-เม.ย.

สัก

50

30

6

30

แช่น ้า 1 คืน สลับผึง่ 1 วัน ประมาณ 1 ม.ค.-เม.ย.
สัปดาห์ นาหว่านลงแปลงดินกลางแจ้ ง
แล้ วเอาดินกลบ เมื่อกล้ าไม้ งอกจึงย้ าย
ลงถุงดา

มะกลา่ ต้ น (บักลาม)

60

8-12

5

40

ใช้ กรรไกรตัดเล็บขลิบที่ปลายเมล็ด
หรื อแช่น ้า 1 คืน

ธ.ค.-ม.ค.

30-40

30

5

40

เด็ดปี ก

ธ.ค.-ม.ค.

มะรุม

40

19

4

40

เพาะปกติ

ม.ค.-ก.พ.

พันซาด

80

10-14

6

30

ใช้ กรรไกรตัดเล็บขลิบที่ปลายเมล็ด
หรื อแช่น ้า 1 คืน

พ.ย.-ม.ค.

มะม่วงป่ า

90

20-25

3

25-30

เอาเนื ้อหุ้มออก แล้ วเพาะตามปกติ

มี.ค.-เม.ย.

หว้ า

60

30-40

5

40

เอาเนื ้อหุ้มออก แล้ วเพาะตามปกติ

เม.ย.-พ.ค.

มะกอก

25-50

92-122

6

40

เอาเนื ้อหุ้มออก แล้ วเพาะตามปกติ

ธ.ค.-ก.พ.

สัตบรรณ,ตีนเป็ ด

60-70

7-12

3

40

เพาะปกติ

ก.พ.-มี.ค.

เพกา (ลิ ้นฟ้า)

ช่ วงเวลาที่ ช่ วงเวลาที่
ใช้ ในการ ใช้ เพาะชา
งอก (วัน) (เดือน)

ขนาด
ความสูง
ของกล้ า
(ซม.)

อัตรา
การงอก
(%)

การปฏิบัตติ ่ อเมล็ด

ฤดูกาล
เก็บเมล็ด

แช่น ้าร้ อน 60-70 องศา นาน 5 นาที
เทน ้าเย็นผสม แล้ วทิ ้งไว้ ประมาณ 1
คืน

ธ.ค.-ม.ค.

กรรไกรตัดเล็บขลิบที่ปลายเมล็ด

ม.ค.-เม.ย.

กรรไกรตัด-ทาแผลที่ปลายเมล็ด แช่ มี.ค.-เม.ย.
น ้าทิ ้งไว้ 1 คืน
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ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชนิด

อัตรา
การงอก
(%)

ช่ วงเวลาที่ ช่ วงเวลาที่
ใช้ ในการ ใช้ เพาะชา
งอก (วัน) (เดือน)

ขนาด
ความสูง
ของกล้ า
(ซม.)

การปฏิบัตติ ่ อเมล็ด

ฤดูกาล
เก็บเมล็ด

ผักหวานป่ า
(เพาะเมล็ด)

100

6

12

20-25

เอาเนื ้อหุ้มออก วางเมล็ดบนวัสดุเพาะ เม.ย.-พ.ค.
โดยไม่ต้องกลบ เมื่อรากเริ่ มงอกให้ กด
ลงดิน

มะกอกเกลื ้อน,หมาก
เหลีย่ ม

60

180

8

30

เอาเนื ้อหุ้มออก แล้ วเพาะตามปกติ

ก.ค.-ต.ค.

เค็ง,เขลง

53

15

6

30

ใช้ กรรไกรตัดเล็บขลิบที่ปลายเมล็ด

ม.ค.-ก.พ.

สะแกนา

90

5

6

40-50

เพาะปกติ

มี.ค.-เม.ย.

ทองกวาว

70-80

7-12

5-6

40-50

แช่น ้า 1 คืน

เม.ย.-พ.ค.

พะยูง

60-70

7-14

3-5

30

แช่น ้าเย็น 1 วัน แล้ วนาไปเพาะลง
กระบะทราย

ก.ค.-ก.ย.

ไผ่รวก

80-90

6-8

6

30-40

หว่านเมล็ดลงในแปลงทราย ใช้ ทราย ม.ค.-ก.พ.
กลบพอมิด หลังจากกล้ าไม้ งอกจึงย้ าย
ลงถุดา
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 การปลูกต้ นไม้ เพื่อฟื ้ นฟูสภาพป่ า
ช่วงเวลาสาหรับการปลูกต้ นไม้ ที่เหมาะสมในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกมากพอจนมีความชื ้นในดิน
พอที่ต้นไม้ จะตังตั
้ วได้ ในระยะแรก การปลูกจะขุดหลุมคละกันไปไม่เป็ นแถวเพื่อให้ ใกล้ เคียงต้ นไม้
ในป่ าธรรมชาติให้ มากที่สดุ โดยไม่ต้องไถเตรี ยมพื ้นที่เพื่อให้ ลกู ไม้ ธรรมชาติหรื อต้ นไม้ ขนาดเล็กที่มีอยู่
เดิมได้ เจริ ญต่อไปได้ กะระยะห่างต่อต้ นพอประมาณ 1-1.5 เมตร กรณีที่ปลูกเป็ นสวนป่ าอาจปลูก
เป็ นแถวเพื่อให้ ง่ายต่อการดูแลรักษา การขุดหลุมจะขุดตามขนาดของต้ นกล้ า กลบดินบริ เวณโคนต้ น
ให้ แน่นและเป็ นแอ่งเล็กน้ อยเพื่อเก็บน ้า ในพื ้นที่ที่มีลกั ษณะดินเลว มีสารอินทรี ย์น้อย เช่น ดินปนหิน
กรวด หรื อชันดิ
้ นตื ้น อาจใส่ปยหมั
ุ๋ กหรื อปุ๋ ยคอกเสริมหรื อใช้ ฟางข้ าวหรื อเศษวัชพืชคลุมโคนต้ นเพื่อ เก็บ
ความชื ้นและมีข้อดีในการช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ ดินขึ ้น ต้ นไม้ บางชนิดสามารถปลูกโดยใช้
เมล็ดโดยตรง (direct seed) เช่น มะค่าโมง มะค่าแต้ ขี ้เหล็ก หรื อบางชนิดสามารถขุดย้ ายกล้ าจาก
ใต้ ต้นแม่มาปลูกได้ เช่น สะเดา เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ หากพบว่าพื ้นที่ปลูกป่ ามีความสภาพความแห้ งแล้ งหรื อ
ฝนทิ ้งช่วง หลังการปลูกต้ องให้ น ้าแก่กล้ าไม้ โดยใช้ ระบบกระป๋ องน ้าหยด หรื ออาจใช้ รถน ้าเคลื่อนที่
เป็ นต้ น หลังจากปลูกต้ องทาแนวกันไฟ และห้ ามนาสัตว์เลี ้ยงเข้ าไปเลี ้ยงในบริ เวณป่ าฟื น้ ฟู โดยต้ องทา
การสร้ างความเข้ าใจ และสร้ างข้ อตกลงกับชาวบ้ านที่มีสตั ว์เลี ้ยงในชุมชน

ภาพที่ 27 การดูแลรักษากล้ าไม้ ในแปลงปลูกป่ า

68

 เทคนิคการจัดการไฟป่ าในป่ าเต็งรังแบบชาวบ้ าน
1. การทาแนวกันไฟ โดยส่วนใหญ่ชาวบ้ านนิยมใช้ แนวถนน (ถ้ ามี) เป็ นหลัก หากไม่มีถนน
จะทาแนวกันไฟโดยใช้ คนถางหรื อใช้ รถแทรกเตอร์ ไถเป็ นทางกว้ างประมาณ 3-5 เมตร แล้ วจุดไฟเผา
เศษวัชพื ชเพื่อลดปริ มาณเชื อ้ เพลิง บางครัง้ อาจทาแนวกันไฟผ่านกลางพืน้ ที่ หรื อแบ่งเป็ นส่วนๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้ ไฟป่ าลุกลามไปทัว่ ทังป่
้ า
2. การลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่ าในช่วงฤดูแล้ งระหว่างเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม
ทังกลางวั
้
นและกลางคืน
3. การสร้ างความร่ วมมือกับชาวบ้ านที่มีที่ดินติดกับป่ าชุม ชนในการช่วยแจ้ งเหตุไ ฟไหม้
หรื อหากจุดไฟเผาไร่จะต้ องทาแนวกันไฟก่อน หรื อสร้ างจูงใจในความร่วมมือ เช่น แจกกล้ าไม้ เป็ นต้ น

ภาพที่ 28 กิจกรรมการทาแนวกันไฟและลาดตระเวนป้องกันไฟป่ า
4. กรณีร้ ู ตัวผู้ที่มักจุดไฟเผาป่ าหากบุคคลนันเข้
้ าไปในป่ า จะมีหน่วยติดตามคอยสังเกต
พฤติกรรมอยูห่ า่ งๆ
5. ดาเนินการเฝ้าระวังบริเวณที่เกิดไฟป่ าบ่อยครัง้ เป็ นพิเศษ
6. ใช้ คนเก็บหาของป่ าหรื อนักวิจยั ไทบ้ าน ขณะเข้ าไปเก็บหาของป่ าคอยลาดตระเวนและแจ้ ง
ข่าว
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7. อนุญาตให้ ชาวบ้ านเข้ าไปเก็บหาฟื นหรื อไม้ แห้ ง เพื่อลดปริ มาณเชื ้อเพลิงและความรุนแรง
ของไฟป่ าได้
8. ใช้ การสังเกต โดยในเวลากลางวันหากพบว่าพื ้นที่ป่าบริเวณไหนมีแมลงบินว่อนไปมาและมี
นกบินโฉบแมลงเป็ นฝูงใหญ่ แสดงว่าอาจเกิดไฟป่ าบริ เวณนัน้ ซึ่งจะสามารถเข้ าดับไฟป่ าได้ ทัน
ส่วนในเวลากลางคืนสังเกตจากแสงสว่างของเปลวไฟและฟั งเสียงปะทุของไฟไหม้ ป่า
9. การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมูบ่ ้ านในช่วงฤดูแล้ งเพื่อรณรงค์และป้องกันไฟป่ า
2. องค์ ความรู้ ด้านการใช้ ประโยชน์ จากป่ าอย่ างยั่งยืน (Forest Utilization)
เป้าหมายของโครงการที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ การพัฒนาความเป็ นอยู่ของชาวบ้ านที่ยงั คงต้ อง
พึ่ง พิ ง ธรรมชาติ โดยเฉพาะจากป่ าทัง้ แหล่ง อาหาร รายได้ ยารั กษาโรค ซึ่ง พื น้ ที่ ป่าชุม ชนได้ ช่ว ย
เสริ ม สร้ างความมั่ น คงทางอาหารแก่ ชุ ม ชนท้ องถิ่ น ที่ ชุ ม ชนได้ เ ก็ บ หาพึ่ ง พิ ง เป็ นแหล่ ง อาหาร
ของครัวเรื อนที่ช่วยลดรายจ่าย นอกจากนี ้บางชนิดยังสามารถสร้ างรายได้ เสริ มแก่ชุมชนได้ การเก็บ
ข้ อมูลการพึ่งพาป่ าในรอบปี หรื อปฏิทินการเก็บหาในรอบปี ซึ่งจะเป็ นข้ อมูลที่บง่ ชี ้ถึงผลของการฟื น้ ฟู
ป่ าที่เชื่อมโยงกับความมัน่ คงทางอาหารของท้ องถิ่นได้ ซึง่ ชุมชนมีองค์ความรู้ในการเก็บหาใช้ ประโยชน์
ทรัพยากรจากป่ าชุมชนที่เป็ นแหล่งอาหารหลักๆ ของชุมชนจากการระดมกลุ่มและข้ อมูลจากงานวิจยั
ไทบ้ านลุม่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี สามารถแบ่งออกได้ ดงั นี ้
เห็ดป่ า
ชุมชนท้ องถิ่นพึ่งพิงเห็ดจากป่ าอย่างน้ อย 47 ชนิด ได้ แก่ เห็ดตะใคร้ เห็ดละโงก เห็ดปลวก
เห็ดหาฟาน เห็ดมันปู เห็ดเผาะ เห็ดขอนขาว เห็ดกระด้ าง เห็ดผึ ้งคราม เห็ดถ่าน เห็ดข่า เห็ดหน้ าขาว
เห็ดหน้ าแหล่ เห็ดดิน เห็ดตีนแฮด เห็ดผึ ้งแย้ เห็ดผึ ้งนกยุง เป็ นต้ น (รายละเอียดดังตารางภาคผนวก
ที่ 12) โดยชุมชนแบ่งประเภทของเห็ดตามแหล่งที่เกิดได้ 5 ประเภท ดังนี ้
1) เห็ดที่เกิดในที่โล่งและพื ้นหญ้ า ได้ แก่ เห็ดแทด เห็ดทา เห็ดปูน ฯลฯ
2) เห็ดที่เกิดใต้ ผิวดิน ได้ แก่ เห็ดเผาะหนัง เห็ดเผาะฝ้าย เห็ดตาโล่ ฯลฯ
3) เห็ดที่เกิ ดบริ เวณจอมปลวก ได้ แก่ เห็ดปลวกฟาน เห็ดปลวกจิก เห็ดปลวกไก่น้อย
เห็ดปลวกตาบ เห็ดปลวกขาบตาโป้ เห็ดปลวกจิกแดง ฯลฯ
4) เห็ดที่เกิดบริเวณตอไม้ ผุ / ต้ นไม้ ได้ แก่ เห็ดกระด้ าง เห็ดหูหนู เห็ดเพ็ก
5) เห็ดที่เกิดบนดินใต้ ต้นไม้ ได้ แก่ เห็ดหน้ าขาว เห็ดหน้ าแดง เห็ดละโงกเหลือง เห็ดละ
โงกขาว เห็ดดิน เห็ดไคหน้ าขาว เห็ดหน้ าแล่ เห็ดมันปูน้อย ฯลฯ

70

ภูมิปัญญาพื ้นบ้ านกับการเก็บเห็ด
จากองค์ ความรู้ หรื อภูมิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น ของชุม ชน ในการพึ่ง พิ ง อาศัยธรรมชาติ และการ
ถ่ายทอดความรู้ มาตังแต่
้ เ ด็ก ได้ ทราบแหล่ง ที่ เกิ ดของเห็ดชนิดต่าง ๆ ชุม ชนสัง เกตจากสัญญาณ
ธรรมชาติที่สืบทอดกันมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดังนี ้
1) สังเกตจากท้ องฟ้ามีลักษณะแจ่มใส เมฆกระจายเป็ นฝอยเต็มท้ องฟ้าเป็ นกลุ่มดอกเห็ด
ซึง่ ชาวบ้ านเรี ยกว่า “ฟ้าลาย” ชาวบ้ านเชื่อว่าจะเกิดเห็ดกระด้ าง ในช่วงเดือน 12
2) อากาศร้ อนอบอ้ าวหลังจากฝนตกห่าแรกประมาณ 2-3 วัน ใบไม้ ที่ทบั ถมกันจะร้ อนระอุ
ชาวบ้ านเรี ยกว่า “อ้ าเห็ด” หรื อ “อ้ าวเห็ดออก” โดยเห็ดดิน เห็ดตะไค จะเกิดก่อน ตามมาด้ วยเห็ดละ
โงก
3) ได้ กลิ่นหอมเห็ด เช่น เห็ดตะไค เมื่อบานหรื อแก่จัดจะส่งกลิ่นโชย ทาให้ ร้ ู ว่ามีเห็ดเกิดขึน้
บริเวณนัน้
4) พบหอยทากหรื อกิ ้งกือ ซึง่ เป็ นสัตว์ที่ชอบกินเห็ดอยูบ่ ริเวณนัน้
5) เก็บเฉพาะดอกตูม ดอกที่บานหรื อแก่จดั ปล่อยให้ เป็ นเชื ้อเห็ดต่อไป
6) การเก็บเห็ดในช่วงเวลากลางคืนจะสามารถมองเห็นเห็ดได้ ง่ายกว่าตอนกลางวัน
7) สังเกตจากฤดูกาล โดยช่วงเวลาที่เก็บหาจะเป็ นช่วงฤดูฝนโดยเห็ดปลวกจะเก็บหาได้ ตงแต่
ั้
เดือนพฤษภาคม ส่วนเห็นละโงกและเห็ดอื่นๆจะเห็ดอื่นๆ จะเก็บได้ ตงแต่
ั ้ เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ฤดูฝนจะเริ่มมาเร็วหรื อช้ า
8) การเก็บหานันจะเก็
้
บโดยใช้ เสียมหรื อเด็ดด้ วยมือ เหลือ “เหง้ า” หรื อ “ผ้ าอ้ อม” ไว้ เพื่อเป็ น
เชือ้ เห็ดต่อไป โดยเฉพาะเห็ดปลวกนันจะไม่
้
ขุดเพราะจะทาให้ นา้ ขังและรังปลวกจะเน่าซึ่งจะทาให้
ปี หน้ าเห็ดจะไม่ออก
อาหารพื ้นบ้ านจากเห็ด
การปรุ งอาหารจากเห็ดป่ าของชาวบ้ าน มีขนั ้ ตอนสาคัญอยู่ที่การเตรี ยมเห็ดและเครื่ องปรุ ง
การคัดเลื อ กเห็ด แยกเห็ดดอกสมบูรณ์ ดอกไม่สมบูรณ์ หรื อ แยกเห็ดพิเ ศษเพื่ อแจกญาติพี่ น้อ ง
ชาวบ้ านจะทาความสะอาดล้ างดินออกจากเห็ดให้ หมดโดยผสมเกลือ 1 กามือ เพื่อทาให้ เห็ดอ่อนนุ่ม
ไม่เปราะและล้ างดินออกได้ ง่าย แล้ วใช้ มีดผ่าดอกเห็ดที่มีขนาดใหญ่ หลังจากนันจั
้ ดเตรี ยมเครื่ องปรุง
เช่น ผักติ ้ว หอมสด พริกแห้ ง น ้าปลา ปลาร้ า ฯลฯ การปรุงอาหารจากเห็ดมีหลายวิธี ได้ แก่
“การแกง” เป็ นอาหารที่นิยมบริ โภคมากที่สุด นอกจากเห็ดจะให้ คณ
ุ ค่าทางอาหารแล้ วยังมี
สมุนไพรที่เป็ นส่วนประกอบของเครื่ องปรุงที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย
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“การอ่อม” ที่นิยมมาก ได้ แก่ เห็ดไค
“การเอาะ” เห็ดที่นิยม ได้ แก่ เห็ดเผาะ เห็ดแดง เห็ดแทด และเห็ดทา
“การหมก” เห็ดที่นิยมได้ แก่ เห็ดปลวก เห็ดแทด เห็ดทา
“การนึ่ง” เห็ดที่นิยมนึ่งได้ แก่ เห็ดแดง เห็ดก่อ เห็ดไค และเห็ดเผาะ จะมีแจ่วพริ กเป็ นเครื่ อง
เคียง
“การย่าง” ได้ แก่ เห็ดไค เห็ดปลวก เห็ดฟาง เห็ดน ้าหมาก
“การป่ น” เห็ดที่นิยมป่ น ได้ แก่ เห็ดแดง เห็ดละโงก เห็ดปลวก เห็ดเผาะ เห็ดแทด เป็ นต้ น
“การก้ อย” เห็ดที่นิยมก้ อย ได้ แก่ เห็ดปลวก เห็ดผึ ้งตับควาย เห็ดตาโล่ เห็ดหาพระ
จะเห็ น ได้ ว่ า อาหารประเภทเห็ ด ของชุม ชนท้ องถิ่ น นัน้ ถื อ เป็ นเอกลัก ษณ์ ที่ แ สดงออก
ถึง วัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาการกินของคนแต่ละท้ องถิ่น เน้ นความพึง พอใจในรสชาติและถื อว่า
เป็ นของหากินยาก หนึง่ ฤดูกาลต่อครัง้ เท่านัน้
การสังเกตเห็ดพิษและการแก้ พิษ
การเก็ บ เห็ ด จ าเป็ นต้ อ งอาศัย ความช านาญในการสัง เกตเห็ ด แต่ ล ะชนิ ด ว่ า เป็ นเห็ ด
ที่รับประทานได้ หรื อไม่ “เห็ดพิษ” หรื อ “เห็ดตายเบื่อ” จะสามารถพบใกล้ เคียงกับเห็ดกินได้ ทุกชนิด
แต่จ ะมี ส ารพิษทาให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ดอาการแพ้ และอาจถึง กับเสี ยชี วิตได้ ชาวบ้ านเจ้ าของพื น้ ที่ จ ะ
สามารถบอกได้ ว่า เห็ ด ชนิ ด ใดมี พิ ษ ก็ จ ะไม่เ ก็ บ มา โดยเห็ ด มี พิ ษ ที่ ส ามารถพบได้ ใ นพื น้ ที่ ได้ แ ก่
เห็ดขี ้ควาย เห็ดคันร่ม เห็ดผูกคอตาย เห็ดตายเบื่อ เห็ดระงาก เป็ นต้ น หากได้ มาซึ่งเห็ดจากถิ่นที่เรา
ไม่แน่ใจว่ามีพิษหรื อไม่มีวิธีสงั เกตและทดสอบ เช่น เห็ดละงาก เป็ นเห็ดพิษมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับเห็ด
ละโงก แตกต่างกันที่เห็ดละงากจะมีดอกใหญ่ ผิวหมวกดอกจะมีขยุ คล้ ายขนมีวงแหวนรอบก้ านดอก
มีกลิ่นเหม็น นอกจากนี ้มีวิธีสงั เกตง่าย ๆ คือ ถ้ าเป็ นเห็ดพิษจะไม่มีร่องรอยการกัดแทะของสัตว์ เช่น
หอยทาก หรื อกิ ง้ กื อ เป็ นต้ น หรื ออาจทดสอบโดยใช้ ข้าวเหนี ยวจิ ม้ ลงไปในเนื อ้ เห็ ดหรื อหม้ อแกง
หากข้ าวเหนียวเปลี่ยนสีจากสีขาวกลายเป็ นสีส้มหรื อแดงแสดงว่าเป็ นเห็ดพิษ หากข้ าวเหนียวยังเป็ น
สีขาวแสดงว่าเป็ นเห็ดไม่มีพิษ สาหรับวิธีแก้ พิษ หากมีอาการเบื่อเห็ดพิษ มีอาการวิงเวียน หน้ ามืด
ตาลาย ปวดท้ อง หรื อถ่ายท้ อง ให้ ล้วงคอแล้ วใช้ ไข่ขาวกรอกปากเพื่ อให้ อาเจี ยนเอาเห็ดพิษออก
และทาการขุดหลุมดินแล้ วนาร่างของผู้เบื่อเห็ดลงฝั งดินเพื่อดูดพิษเห็ดประมาณ 2 ชัว่ โมงอาการเบื่อ
เห็ดก็จะหายไป หรื อหากมีอาการหนักให้ รีบนาส่งโรงพยาบาล
พืชผักป่ า
ชาวบ้ านพึ่งพิงพืชผักป่ า และหน่อไม้ อย่างน้ อย 49 ชนิด ได้ แก่ ผักสาบ ผักหวานป่ า อีรอก
ดอกกระเจียว ผักตูบหมูบ ชีช้าง ผักติ ้ว ผักเม็ก ผักกระโดน ผักออบแอบ (ผักส้ ม) ผักกาดหญ้ า หน่อโจด
หน่อรวก ฯลฯ โดยการเก็บหาสาหรับผักนันจะเก็
้
บยอดอ่อนโดยใช้ มือ ผักหวานป่ าจะทาการเก็บโดยใช้
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มือเด็ดลิดใบออกให้ หมด บางครัง้ อาจใช้ ไม้ สอย เครื อผักสาบใช้ วิธีการเก็บเฉพาะยอดโดยอาจปี น
ต้ นไม้ ที่ผกั สาบขึ ้นอาศัยหรื อใช้ ไม้ สอย ชุมชนมีกฎระเบียบและรณรงค์ห้ามขุดต้ นผักหวาน ห้ ามตัดกิ่ง
และตัดต้ นไม้ เพื่อเก็บผักสาบ สาหรับดอกกระเจียวใช้ มือถอนเฉพาะดอกไม่ขุดเหง้ าออก ช่วงที่เก็บหา
ผักป่ าส่วนมากจะฤดูฝน ยกเว้ นผักหวานจะออกยอดอ่ อนก่อนฤดูฝนมา ส่วนหน่อไม้ จะเก็บหาได้ มาก
ในช่วงฝนตกชุกดินมีความชืน้ ลึกแล้ วในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม (รายละเอียดดังตาราง
ภาคผนวกที่ 13)
นอกจากเห็ดและพืชผักป่ าแล้ ว ชาวบ้ านยัง คงพึ่งพิงแมลง และสัตว์ต่างๆ จากป่ าเป็ นแหล่ง
โปรตีนอย่างน้ อย 22 ชนิด โดยแบ่งออกเป็ นแมลง 11 ชนิด ซึ่งพบว่าจะพึ่งพิงทังฤดู
้ ฝนและฤดูแล้ ง ซึ่ง
จะต่างจากพืชผักป่ าซึง่ ส่วนใหญ่จะเก็บหาในฤดฝน (รายละเอียดดังตารางภาคผนวกที่ 14)
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การสร้ างการมีส่วนร่ วมของชาวบ้ านและเสริมสร้ างองค์ กรชุมชน
จากการระดมกลุม่ ย่อยเพื่อสรุปเทคนิคต่างๆ ทังจากตั
้
วแทนชุมชนและเจ้ าที่ทางานในการ
สร้ างการมีสว่ นร่วมของชาวบ้ านและการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งขององค์กรุชมนที่ผา่ นมาพบว่ามี
วิธีการที่ใช้ แล้ วได้ ผลดีหลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะการสร้ างการมีสว่ นร่วมของชาวบ้ านมีวิธีการดังนี ้
1) การประชาคม การประชุมสร้ างความเข้ าใจ โดยเน้ นเวทีชาวบ้ านอย่างมีส่วนร่ วมโดยมี
วิทยากรกระบวนการ
2) ผู้นา แกนนาต้ องทาเป็ นตัวอย่างให้ เกิดรูปธรรม
3) ประสานภาคีองค์กรภายนอกเข้ ามาช่วยสร้ างความเข้ าใจในกรณีที่ชาวบ้ านขาดความ
เชื่อมัน่ กับกลุม่ แกนนา ผู้นา
4) ชักชวน เชิญชวนเข้ าร่วมกิจกรรมนอกจากการเวทีพดู คุยเพื่อสร้ างความเข้ าใจมากขึ ้น
5) ประชาสัมพันธ์ทงเสี
ั ้ ยงตามสาย และวงพูดคุยขนาดเล็กที่ไม่เป็ นทางการ เช่น การโสเหร่
6) สร้ างแรงจูงใจหรื อมีผลประโยชน์ที่ชาวบ้ านจะได้ รับจากการทางาน เช่น ได้ เก็บหาผลผลิต
และรายได้ จากป่ ามากขึ ้นจากการรักษาป่ า
7) ใช้ กลไกทางวัฒนธรรม ประเพณี วันสาคัญในการทางานร่วมกัน เช่น การบวชป่ า
8) การให้ บคุ คลที่ชาวบ้ านเคารพนับถือเข้ ามาเป็ นที่ปรึกษา คณะกรรมการจะช่วยสร้ างความ
เข้ าใจง่ายขึ ้น
9) การสื่อสารโดยใช้ กลไกทางระบบเครื อญาติในการสร้ างความเข้ าใจ
10) ใช้ กิจกรรมเดินป่ า กินข้ าวป่ า และพูดคุยสร้ างความสัมพันธ์กบั ชาวบ้ าน
11) สร้ างข้ อตกลง กติกา กฏระเบียบอย่างมีร่วมที่ยอมรับร่วมกัน
12) ผู้นาไม่เลือกปฏิบตั ิ มีความโปร่งใส เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย ทุกคน
13) การใช้ สื่อต่างๆ ที่สร้ างความสนใจแก่ชาวบ้ านทัง้ วีดีทศั น์ สไลด์ประกอบการบรรยาย
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ในส่วนการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งแก่องค์กรชุมชนนันพบว่
้
ามีการใช้ วิธีการที่หลากหลายที่
ได้ ผลดี ดังนี ้
1) คัดเลือก หรื อให้ โอกาสคนที่มีความพร้ อม มีจิตอาสา เสียสละเข้ ามาทางาน
2) มีโครงสร้ างและบทบาทในการทางานอย่างชัดเจนและสอดคล้ องกับกิจกรรมการจัดการป่ า
3) มีคณะ หรื อทีมที่ปรึกษาในการให้ ข้อเสนอแนะทิศทางการจัดการป่ าครอบคลุมมิติตา่ งๆ
รอบด้ าน
4) การเสริมสร้ างศักยภาพบุคลากรองค์กรชุมชน ทังการฝึ
้
กอบรม การศึกษาดูงาน เวที
แลกเปลี่ยนในระดับต่างๆ ทังในพื
้ ้นที่ ระดับอาเภอ จังหวัด และระดับชาติ
5) การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชว่ ยเปิ ดมุมมอง และมีแรงกระตุ้น
6) ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามความก้ าวหน้ า สรุปบทเรี ยนต่างๆร่วมกัน
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บทเรี ยนและข้ อค้ นพบบางอย่ างจากโครงการ
1) กระบวนการทางานป่ าชุมชนเพื่อฟื ้นฟูภูมินิเวศลุ่ม นา้ นัน้ เ ป็ นกระบวนการทางสังคม
ผสมผสานกับกระบวนการทางนิ เ วศซึ่ง ต้ องใช้ เวลาจึง จะเห็น เป็ น รู ปธรรม โดยเฉพาะพื น้ ที่ ที่ไ ม่มี
กระบวนการเรี ยนรู้การจัดการป่ าชุมชนมาก่อน ซึ่งในช่วงแรกต้ องเน้ นการทาความเข้ าใจกับชุมชนซึ่ง
เป็ นกระบวนการทางสัง คม ซึ่ง สอดคล้ องกับการฟื ้นฟูป่าที่ เขาแผงม้ าที่ต้องใช้ เวลามากกว่า 10 ปี
สาหรับพื ้นที่ที่ไม่มีสภาพป่ าเลย ส่วนพื น้ ที่ล่มุ น ้าชีที่ดาเนินการมา 4 ปี ก็ยงั ต้ องมีกระบวนการในการ
ฟื น้ ฟูต่อไปเพราะป่ ามีการขาดแยกเป็ นหย่อมๆ การสร้ างผืนป่ าใหม่ๆ รวมถึงการสร้ างพื ้นที่สีเขียวใน
พื ้นที่เกษตรนันต้
้ องใช้ เวลา
2) การจัดการไฟป่ าที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการการเลี ้ยงสัตว์ในพื ้นที่ปลูกเสริ ม เป็ นปั จจัย
ที่ชว่ ยหนุนเสริมกระบวนการฟื น้ ฟูป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรมให้ ฟืน้ ตัวได้ อย่างรวดเร็ว
3) แหล่งต้ นไม้ ใหญ่ (แม่ไม้ ) ซึ่งเป็ นแหล่งพันธุกรรมและสืบพันธุ์ตามธรรมชาติในพื ้นที่ส่วน
ใหญ่อยู่ในพื น้ ที่ส่วนบุคคลหรื อหัวไร่ ปลายนามีแนวโน้ มลดลงทุกปี จากการศึกษาชีพ ลักษณ์ แม่ไ ม้
จานวน 27 ชนิด 223 ต้ นในพื ้นที่พบว่า แม่ไม้ มีปริ มาณลดลง 14 เปอร์ เซ็นต์ตอ่ ปี ตลอดช่วงระยะเวลา
3 ปี ที่ผ่านมา และอาจหมดไปจากพื ้นที่ภายในระยะเวลา 19 ปี ดังนั
้ น้ การจัดการพื ้นที่ป่าส่วนบุคคล
หรื อป่ าหัวไร่ปลายนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมแม่ไม้ สาหรับการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ ตลอดจน
การเป็ นแหล่งเก็บเมล็ดสาหรับการฟื น้ ฟูจงึ มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง

ภาพที่ 29 แม่ไม้ หรื อไม้ ใหญ่อนั เป็ นแหล่งสืบพันธุ์ตามธรรมชาติในพื ้นที่มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง
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4) การบริ หารจัดการเรื อนเพาะชาชุมชนนันพบว่
้
า รูปแบบเรื อ นเพาะชาแบบครัวเรื อนประสบ
ความสาเร็ จมากกว่าเรื อนเพาะชาชุมชน เนื่องจากดูแลรักษาง่าย มีขนาดที่พอเหมาะ อยู่ใกล้ กับคน
ดูแล มีความคล่องตัวสูง ลงทุนน้ อย ใช้ ระบบจัดการน ้าขนาดเล็กๆได้ และเป็ นการกระจายการมีส่วน
ร่วม เกิดแรงจูงใจจากผลตอบแทนการขายกล้ าไม้ ส่วนเรื อนเพาะชาชุ มชนนันต้
้ องใช้ น ้ามาก มีระบบ
จัดการที่ย่งุ ยากกว่าแบบครัวเรื อน ใช้ พื ้นที่ขนาดใหญ่ และมักดูแลไม่ทวั่ ถึง บางครัง้ การหมุนเวียนมา
ดูแลไม่เป็ นไปตามระบบเพราะมีข้อจากัดเรื่ องเวลา และต้ องเดินทางมาที่เรื อนเพาะชา ซึ่งต่างจากเรื อน
เพาะชาครัวเรื อนซึ่งอยู่ในบริ เวณบ้ านสมาชิ ก แต่อย่างไรก็ตามทัง้ 2 รูปแบบจะประสบความสาเร็ จนัน้
มีปัจจัยอยู่ 3 ประการ คือ กรรมการต้ องเข้ มแข็ง มีการบริ หารจัดการที่ดีมีระบบ และมีความโปร่ งใส
เป็ นธรรมต่อสมาชิกทุกคน เป็ นประการสาคัญ

ภาพที่ 30 เรื อนเพาะชาระดับครัวเรื อน (ภาพบน) มีความสะดวก คล่องตัว และบริ หารจัดการได้ ง่าย
กว่าเรื อนเพาะชากลาง (ภาพล่าง)
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5) การจัดการป่ าชุมชนที่มีประสิทธิภาพและได้ ผล ต้ องมีกฎระเบียบ ข้ อตกลงที่เหมาะสม
สอดคล้ องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมชุมชนและศักยภาพป่ าที่ได้ รับการยอมรับ และสามารถบังคับใช้ ได้
จริงในภาคปฏิบตั ิ
6) การหนุนเสริ ม และสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในบทบาทที่เหมาะสม เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ ภาคเอกชน เช่น มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย สนับสนุน
งบประมาณ หน่วยงาน WWF-Thailand มี บ ทบาทเป็ นผู้อานวยความสะดวก (facilitator) และ
ประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภายนอก หรื อเป็ นผู้ไกลเกลี่ย (mediator) ในกรณี มีความ
ขัดแย้ ง
7) การเชื่ อมโยงเครื อข่ายทัง้ ในพืน้ ที่ ใกล้ เคียงจะช่วยหนุนเสริ มการจัดการป่ าชุมชนให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น เช่น กรณีการที่มีคนจากภายนอกเข้ ามาใช้ ป่าผิดกฎชุมชน หรื อ การจัดการป่ า
ร่วมกัน และการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายระดับภูมิทศั น์จะหนุนเสริมในการจัดการในระดับที่กว้ างขึ ้น
8) การเตรี ยมความพร้ อมของชุมชนก่อนที่จะมีงบประมาณ หรื อผลประโยชน์ต่างๆ เข้ าไป
เป็ นเรื่ องที่สาคัญ เพราะหากไม่มีความพร้ อมและระบการบริ หารจัดการที่ดีอาจนาไปสู่ความขัดแย้ ง
ภายในชุมชนได้
9) ความรู้ ท้องถิ่นและกลไกทางวัฒนธรรมความเชื่อมีความสาคัญต่อการฟื น้ ฟูและจัดการป่ า
ทังความรู
้
้ ท้องถิ่นเกี่ยวกับชีพลักษณ์ นิเวศวิทยาของต้ นไม้ ชนิดที่จะปลูกเสริ ม การคัดเลือกแม่ไม้ ที่ดี
ตลอดจนเทคนิคการเพาะชากล้ า ในช่วงการดูแลพื ้นที่ฟืน้ ฟูการใช้ กลไกวัฒนธรรมมาหนุนเสริ ม เช่ น
การบวชป่ า ตังศาลเพี
้
ยงตา เพื่อช่วยคุ้มครองพื ้นที่ก็สามารถช่วยกระบวนการฟื น้ ฟูป่าได้ จะช่วยลด
การรบกวนจากกิจกรรมมนุษย์ได้

ภาพที่ 31 ประเพณีและความเชื่อท้ องถิ่นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการป่ าในพื ้นที่
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ปั ญหา อุปสรรค และข้ อจากัดในการดาเนินงานการจัดการป่ าชุมชน
1. การเก็บหาของป่ าที่ผิดวิธุี หรื อการเก็บหาแบบทาลาย เช่น การใช้ ค้อนทุบต้ นไม้ เพื่อเก็บ
หาแมลงทับ การใช้ แหหว่านเพื่อจับแย้ การจุดไฟไล่สตั ว์ นอกจากนี ้ยังมีการเก็บหาเกินกาลังผลิตของ
ป่ าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นคนภายนอกชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของชนิดพันธุ์
นันๆ
้
2. ปั ญหาแนวเขตป่ าชุมชนไม่ ชัดเจนในบางพื ้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณแนวเขตป่ าที่
ติดต่อกันระหว่างตาบลหรื อระหว่างหมูบ่ ้ าน
3. ป่ าชุมชนบางแห่ ง ยังคงนิยมเผาศพคนตายหรือเผาผีแบบวิธีดงั ้ เดิม โดยไม่ใช้ เตาเผา
ศพสมัยใหม่ การเผาศพดังกล่าวใช้ วิธีโยนไข่เสี่ยงทายเพื่อหาพื ้นที่เผาศพ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการฟื น้ ตัว
ของป่ า
4. ภาระความรั บผิดชอบส่ วนใหญ่ ฝากไว้ กับผู้นาเป็ นส่ วนใหญ่ ขาดการฝึ กคนรุ่นใหม่ที่
จะมารับช่วงต่อหรื อแบ่งเบาภาระงาน
5. งบประมาณขาดความต่อเนื่องในการดาเนินการการฟื น้ ฟูป่าจาเป็ นต้ องใช้ กระบวนการ
และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. กล้ าไม้ ในแปลงปลูกตายเนื่องจากสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ ดิน เช่น ปลวกหรื อแมลงบางชนิด
ฯลฯ
7. การลดลงของต้ นไม้ ใหญ่ ในพืน้ ที่ (แม่ ไม้ ) อันเป็ นแหล่งอนุรักษ์ พนั ธุกรรมและสืบพันธุ์
ตามธรรมชาติซงึ่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นพื ้นที่สว่ นบุคคล
8. การขยายพืน้ ที่และการพัฒนาสิ่งปลูกสร้ างของวัดป่ าที่ตงอยู
ั ้ ่ในป่ าชุมชนบางแห่ง ยัง
ไม่มีการควบคุมหรื อแนวทางการจัดการที่ชดั เจน
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ข้ อเสนอแนะและทิศทางการจัดการป่ าท่ ามกลางความเปลี่ยนแปลง
จากการแลกเปลี่ยนในที่ประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน และเจ้ าหน้ าที่ที่ทางานมีข้อเสนอต่อทิศ
ทางการขับเคลื่อนงานในการจัดการป่ าชุมชนในพื ้นที่ ทังในระดั
้
บพื ้นที่และระดับนโยบายในระยะต่อไป
อย่างน้ อย 11 ประการดังนี ้
1. เสริ มสร้ างศักยภาพกรรมการป่ าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่ องการบริ หารจัดการองค์กร
ชุมชน
2. ประสานงานและขับเคลื่อนไปกับกลุม่ มัญจาเขียวขจี ลุม่ น ้าชีพฒ
ั นาชีวิต
3. ขยายบทเรี ยน สร้ างวิทยากรท้ องถิ่น และสร้ างเครื อข่ายเพิ่มในอาเภอ และลุม่ น ้าชีตอนบน
4. พัฒนาคนรุ่นใหม่ และหนุนเสริ มเครื อข่ายเยาวชนเข้ ามามีบทบาทในการทางานด้ านการ
จัดการทรัพยากรรวมทังสื
้ บทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นในแต่ละชุมชน
5. เสริ มสร้ างศักยภาพของป่ าในด้ านการเพิ่มผลผลิตจากป่ า ระบบวนเกษตร การปลูกพืช
อาหารไว้ ที่บ้าน ตลอดจนกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6. ยกระดับ งานการจัด การป่ าชุม ชนสู่ก ารเป็ น แหล่ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นโดยชุมชน
7. เสริ ม สร้ างบทบาทความร่ ว มมื อ การสนับ สนุน กิ จ กรรมอนุรั ก ษ์ แ ละฟื ้น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่ วม โดยการบูรณาการแผนการจัดการจากระดับหมู่บ้านสู่
อาเภอ และระดับจังหวัด โดยหน่วยงานรัฐเข้ ามามีบทบาทหนุนเสริ มกลไกหรื อกระบวนการขับเคลื่อน
กิจกรรม
8. การขยายผลบทเรี ยนการจัดการเกษตรยัง่ ยืนแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร
เชิงเดี่ยวในวงกว้ าง เพื่อลดอัตราการบุกรุกคุกคามพื ้นที่ป่าธรรมชาติ ตลอดจนป่ าหัวไร่ปลายนา
9. พัฒนานโยบายส่งเสริ มการอนุรักษ์ แหล่งพันธุกรรมพืช (แม่ไม้ ) ในพื ้นที่ โดยเฉพาะพื ้นที่
ส่วนบุคคล ป่ าหัวไร่ปลายนา ส่งเสริมระบบวนเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตจากป่ าหัวไร่ปลายนาเพื่อลดการ
พึง่ พิงทรัพยากรจากป่ าชุมชน
10. การขยายผลเพื่อยกระดับขีดความสามารถและความพร้ อมของชุมชนในการปรับตัวต่อ
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นระดับสากล เช่น กลไกการลดการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจกอันเนื่องมาจากการตัดไม้ ทาลายป่ าและความเสื่อมโทรมของป่ า (REDD) หรื อการซื ้อขาย
คาร์ บอนเครดิต
11. ที่ผ่านโครงการได้ มีการอนุรักษ์ พื ้นที่ที่เหลืออยู่ (protect) ในลุ่มน ้าชีตอนบนในท้ องที่
อาเภอมัญจาคีรีแล้ ว ในระยะต่อไปควรมีการเชื่อมต่อเชื่อมโยง (connect) ป่ าในภูมิทศั น์ ทังการฟื
้
น้ ฟู
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เชื่อมโยงป่ าริ มน ้าทังล
้ าน ้าสาขาต่างๆ จนไปถึงลานา้ ชีตามหลักการฟื น้ ฟูและจัดการภูมิทศั น์ป่ าไม้
รวมทังการสร้
้
างจานวนหย่อมพื ้นที่สีเขียว (pacth) โดยการส่งเสริมวนเกษตรให้ กระจายในพื ้นที่ให้ มาก
เพื่อเป็ นหินก้ าวกระโดด (stepping stone) ในภูมิทศั น์ให้ มากขึ ้นเพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งแก่
ระบบนิเวศลุม่ น ้าชีตอ่ ไป
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เอกสารและสิ่งอ้ างอิง
พลับพลึง จันทิมา. 2553. ป่ าชุมชนและความมั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษาการใช้ ประโยชน์ จาก
เห็ด บริเวณป่ าชุมชนภูวัด บ้ านคาน้ อย ต.คาแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่ น. เอกสาร
สรุปโครงการศึกษาเรี ยนรู้การฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อมลุม่ น ้าชีตอนบน. นักศึกษาฝึ กงานคณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สมศักดิ์ สุขวงศ์. 2550. ป่ าชุมชน คนพอเพียง ในนิเวศวิทยาภูมิทัศน์ และสภาวะโลกร้ อน.
กรุงเทพฯ: บางกอกการ์ ดการพิมพ์
หน่วยวิจยั การฟื น้ ฟูป่า. 2549. ปลูกให้ เป็ นป่ า: แนวคิดและแนวปฏิบัตสิ าหรั บการฟื ้ นฟูป่าเขต
ร้ อน. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สานักงานประเทศไทย. 2549. เอกสารโครงการฟื ้ นฟูภูมิทัศน์ ป่า
ไม้ และคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มนา้ ชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. โครงการฟื น้ ฟูลมุ่ น ้าชี
WWF ประเทศไทย.
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สานักงานประเทศไทย. 2550. รายงานสรุ ปผลการเรี ยนรู้ ชุมชน
อย่ างมีส่วนร่ วม.โครงการฟื น้ ฟูลมุ่ น ้าชี WWF ประเทศไทย.
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สานักงานประเทศไทย. 2550. รายงานสรุปผลการศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ: ความรู้ ความคิดเห็นของ
ชุมชน และความต้ องการมีส่วนร่ วมในการฟื ้ นฟูป่า.โครงการฟื น้ ฟูลมุ่ น ้าชี WWF ประเทศ
ไทย.
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สานักงานประเทศไทย. 2552. สรุปความก้ าวหน้ าครัง้ ที่ 2
งานวิจัยไทบ้ านอาเภอมัญจาคีรี. โครงการฟื น้ ฟูลมุ่ น ้าชี จังหวัดขอนแก่น.
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สานักงานประเทศไทย. 2553. รายงานสรุ ปกิจกรรมการฟื ้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่ างมีส่วนร่ วม. โครงการฟื น้ ฟูลมุ่ น ้าชี WWF ประเทศไทย.
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สานักงานประเทศไทย. 2553. รายงานประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารสรุป
บทเรี ยนการฟื ้ นฟูภูมิทัศน์ ป่าไม้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่ างมีส่วนร่ วม: ลุ่มนา้ ชี
ตอนบน (มัญจาคีรีโมเดล).โครงการฟื น้ ฟูลมุ่ น ้าชี WWF ประเทศไทย.
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ภาคผนวก

83

ตารางภาคผนวกที่ 1 ชนิดพันธุ์ไม้ ยืนต้ นในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลาดับที่

ชื่อสามัญ

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

1

เต็ง

จิก

Shorea obtusa Wall. Ex Blume

Dipterocarpaceae

2

รัง

ฮัง

Shorea siamensis Miq.

Dipterocarpaceae

3

แดง

แดง

Xylia Xylocarpa (Roxb.)

Leguminosae - Mimosoideae

4

กระบก

หมากบก

Irvingia malayana Oliv.

Irvingiaceae

5

มะพอก

ต้ นพอก

Parinari anamense Hance

Chrysobalanaceae (Rosaceae)

6

ประดูป่ ่ า

ต้ นดู่

Pterocarpus macrocarpus Kurz.

Leguminosae -Papilionoideae

7

มะค่าแต้

ต้ นแต้

Sindora siamensis Teijsm. & Miq.

Leguminosae -Caesalpinioideae

8

ยางพลวง

กุง

Dipterocarpus tuberculatns Roxb.

Dipterocarpaceae

9

มะม่วงป่ า

ม่วงป่ า

Mangifera caloneura Kurz.

Anacardiaceae

10

ยางกราด

สะแบง

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

11

ติ ้วขาว

ติ ้ว

Cratoxylum formosum Dyer

Guttiferae

12

ทองกวาว

ต้ นจาน

Butea monosperma (Lam.) Taub.

Leguminosae -Papilionoideae

13

รักใหญ่

น ้าเกลี ้ยง

Gluta usitata (Wall.) Ding Hou

Anacardiaceae
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อสามัญ

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

14

ยางเหียง

ซาด

Dipterocarpus Obtusifolius Teijsm.ex Miq.

Dipterocarpaceae

15

หมักม่อ

หมักม่อ

Rothmannia wittii (Craib) Bremek

Rubiaceae

16

ยางนา

ต้ นยาง

Dipterocarpus alatus Roxb.

Dipterocarpaceae

17

ตีนนก

ตีนนก

Vitex pinnata L.

Labiatae

18

เหมือดแอ

เหมือดแอ

Memecylon scutellatum Naudin

Melastomataceae

19

แคขาว, แคป่ า

แคป่ า

Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.

Bignoniaceae

20

คารอก

ตานกกด

Ellipanthus tomentosus Kurz var. tomentosus

Connaraceae

21

ตะเคียนทอง

ต้ นแคน

Hopea odorata Roxb.

Dipterocarpaceae

22

กระโดน

กระโดน

Careya sphaerica Roxb.

Lecythidaceae

23

พฤกษ์

กันฮุง

Albizia lebbeck (L.) Benth.

Leguminosae - Mimosoideae

24

มะค่าโมง

ต้ นค่า

Afzelia Xylocarpa (Kurz) Craib

Leguminosae -Caesalpinioideae

25

ช้ างน้ าว

ช้ างน้ าว

Ochna integerrima (Lour.) Merr.

Ochnaceae

26

มะขามป้อม

ขามป้อม

Phyllanthus emblica L.

Euphorbiaceae
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อสามัญ

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

27

ยอป่ า

ยอป่ า

Morinda coreia Ham.

Rubiaceae

28

ไข่เน่า

ไข่เน่า

Vitex glabrata R. Br.

Labiatae

29

รกฟ้า

เซือก

Terminalia alata Heyne ex Roth

Combretaceae

30

กอกกัน

กอกกัน

Rhus javanica L.var javanica

Anacardiaceae

31

มะกอกป่ า

มะกอก

Spondias pinnata (L.f.) Kurz.

Anacardiaceae

32

หนามแท่ง

หนามแท่ง

Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tiveng

Rubiacae

33

ตะขบป่ า

หมากเบน

Flacourtia indica (Burn.f.) Merr.

Flacourtiaceae

34

คอแลน

คอแลน

Nephelium melliferum Gagnep.

Sapindaceae

ข่าลิ ้น

Walsura villosa Wall.

Meliaceae

35

-

36

เสี ้ยว

เสี ้ยวส้ ม

Bauhinia penicillioba Pierre ex Gagep.

Leguminosae, Caesalpinioideae

37

มะกอกเกลื ้อน

หมากเหลี่ยม

Canarium subulatum Guillaumin

Annonaceae

38

ตูมกาแดง

ตูมกา

Strychnos nux-vomica L.

Strychnaceae

39

ผักหวานป่ า

ผักหวาน

Melientha suavis Pierre

Opiliaceae
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อสามัญ

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

40

พะยอม

พะยอม

Shorea roxburghii G. Don

Dipterocarpaceae

41

พันซาด

พันซาด

Erythrophleum succirubrum Gagnep.

Leguminosae, Caesalpinioideae

42

สะเดาช้ าง

สะเดาช้ าง

Acrocarpus fraxinifolius Wight ex Arn.

Leguminosae, Caesalpinioideae

43

สะเดา

กะเดา

Azadirachta indica siamensis Valeton

Meliaceae

44

ขี ้เหล็ก

ขี ้เหล็ก

Cassia siamea (Lmk.)

Leguminosae -Caesalpinioideae

45

ราชพฤกษ์

คูน

Cassia fistula L.

Leguminosae -Caesalpinioideae

46

มะม่วงป่ า

มะม่วงป่ า

Mangifera caloneura Kurz.

Anacardiaceae

47

มะม่วงหัวแมงวัน

ม่วงหัวแมงวัน

Buchanania lanzan Spreng.

Anacardiaceae

48

ตะแบกเลือด

เปื อยเลือด

Terminalia pedicellata Nanakorn

Combretaceae

49

กว้ าว

เขวา, กระทุ่มดง

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale

Rubiaceae

50

ปอแก่นเท่า

แก่นเท่า

Grewia eriocarpa Juss.

Tiliaceae

51

ส้ านใหญ่

ส้ าน

Dillenia obovata (Bl.) Hoogl.

Dilleniaceae

52

สมอไทย

ส้ มมอ

Terminalia chebula Retz.

Combretaceae
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อสามัญ

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

53

มะหาด

ต้ นหาด

Artocarpus lakoocha Roxb.

Moraceae

54

มะเกลือ

มะเกลือ

Diospyros mollis Griff.

Ebenaceae

55

เขลง

เค็ง

Dialium cochinchinensis Pierre

Leguminosae, Caesalpinioideae

56

ตะแบกใหญ่

เปื อย

Lagerstroemia calyculata Kurz.

Lythraceae

57

สมอพิเภก

ต้ นแหน

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.

Combreteceae

58

หว้ าขี ้กวาง

หว้ าน้ อย

Eugenia fruiticosa L.

Myrtaceae

59

ตะคร้ อ

หมากค้ อ

Schleichera oleosa Merr.

Sapindaceae

60

แฮดกวง

แฮดกวง

Diospyros ehretioides Wall.ex G. Don

Ebenaceae

61

เพกา

ลิ ้นฟ้า

Oroxylum indicum (L.) Kurz.

Bignoniaceae

62

สะแกนา

ต้ นแก

Combretum quadrangulare Kurz.

Combreteceae

63

เต็งหนาม

รังหนาม

Bridelia retusa (L.) A. Juss.

Euphorbiaceae

64

ชะมวง

ส้ มโมง

Garcinia cowa Roxb ex DC.

Guttiferae

65

กระพี ้จัน้

ต้ นจัน่

Milettia brandisiana Kurz

Leguminosae -Papilionoideae
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อสามัญ

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

66

กุ่มน ้า

ต้ นกุ่ม

Crateva magna (Lour.) DC.

Cappardaceae

67

ข้ าวสารป่ า

-

Pavetta tomentosa Roxb. ex Smith

Rubiaceae

68

แครกฟ้า

รังแร้ ง

Heterophragma sulfureum Kurz

Bignoniaceae

69

ไคร้ น ้า

ไคร้ น ้า

Homonoia riparia Lour.

Euphorbiaceae

70

งิ ้ว

งิ ้วป่ า

Bombax ceiba L.

Bombacaceae

71

จัน

หมากจัน

Diospyros decandra Lour.

Ebenaceae

72

ฉนวน

ฉนวน

73

ตะคร้ อหนาม

ค้ อหนาม

Dalbergia nigrescens Kurz. Var. saigonensis
(Pierre) Gagnep.
Sisyrolepis muricata (Pieere) Leenh.

74

ปี ป

ก้ านของ

Millingtonia hortensis L.f.

Bignoniaceae

75

พญาสัตบรรณ

ตีนเป็ ด

Alstonia scholaris (Linn.) R.Br.

Apocynaceae

76

มะกล่าต้ น

บักลาม

Adenanthera pavonina L.

Leguminosae - Mimosoideae

77

โมกมัน

ต้ นโมก

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.

Apocynaceae

78

สาโรง

ส้ มโฮง

Sterculia foetida L.

Sterculiaceae

Leguminosae -Papilionoideae
Sapindaceae
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อสามัญ

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

79

เสี ้ยวป่ า

ต้ นเสี ้ยว

Bauhinia saccocalyx Pierre

Leguminosae, Caesalpinioideae

80

เหมือดโลด

เหมือดโลด

Aporusa villosa (Wall. Ex Lindl.) Baill.

Euphorbiaceae

81

อะราง

อะราง

Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz

Leguminosae, Caesalpinioideae

82

ตะโกนา

ตะโก

Diospyros rhodocalyx Kuarz.

Ebenaceae

90

ตารางภาคผนวกที่ 2 ชนิดพันธุ์ไม้ เลื ้อยในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลาดับที่

ชื่อสามัญ

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

1

เถาพันซ้ าย

เครื อจาน

Spatholobus parviflorus (DC.)Kuntze

Leguminosae -Papilionoideae

2

ผักสาบ

เครื อผักสาบ

Adenia viridiflora Craib.

Passifloraceae

3

ส้ มลม

เครื อส้ มลม

Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire

Apocynaceae

4

-

เครื อส้ มจ้ อย

-

-

5

-

เครื อเอนอ่อน

-

-

6

กาแพงเจ็ดชัน

เครื อตากวาง

Salacia chinensis L.

7

เครื อหมาน้ อย

เครื อหมาน้ อย

8

กลอย

เครื อกลอย

Cissampelos pareira Linn. Var. hirsutus
(Buch.ex.DC.) Ferman
Dioscorea hispida Dennst

9
10

มันเทียน

มันข้ าวนก

Celastraceae
Anacardiaceae
Dioscoreaceae
-

-

เครื อมันเทียน

Dioscorea myriantha Kunth

Dioscoreaceae

11

-

เครื อหมาหลง

-

-

12

-

เครื อหาวัว

-

-

13

-

เครื อขันหมาก

-

-
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ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)
ลาดับที่
14

ชื่อสามัญ
เครื อหุน

ชื่อท้ องถิ่น
เครื อหุน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

วงศ์
Vitaceae

15

-

เครื อเขียง

-

-

16

-

เครื อดัง่ อีทก

-

-

17

-

เครื อโป๊ งเลน

-

-

18

เถาประสงค์

19

-

เครื อจมูกปลาไหล

-

-

20

-

เครื อหางหมู

-

-

21

-

เครื อขี ้กา

-

-

เครื อไธสง

Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.

Asclepiadaceae

22

องุ่นป่ า

เครื ออีโกย

Ampelocissus martinii Planch.

Vitaceae

23

ไส้ ตนั

เครื อไส้ ตนั

Aganosma marginata (Roxb.) G. don

Apocynaceae

24

กระไดลิง

บันไดลิง

Bauhinia scandens L. var. horsfieldii (Miq.) K. et
S.S. Larsen,

Leguminosae, Caesalpinioideae
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ชนิดพันธุ์พืชล้ มลุก/พืชผักป่ า/ผักสมุนไพร พื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี
ลาดับที่

ชื่อสามัญ

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

1

กระเจียวแดง

กระเจียว

CurcumaAeruginosa Roxb.

Zingiberaceae

2

ตูบหมูบ

ตูบหมูบ

Kadsura rotunda Linn.

Schisandraceae

3

-

หน่อโจด

Arundinaria cililta

Gramineae

4

-

อีรอก

Amorphophallus brevispathus Gagnep.

Araceae

5

ไผ่รวก

หน่อรวก

Thyrsostachys siamensis Gamble

Gramineae

6

สามสิบ

ผักชีช้าง,
สาวน้ อยร้ อยผัว

Asparagus racemosus Willd.

Asparagaceae

7

ปรง

ผง

Cycas siamensis Miq

Cycadaceae

8

-

บาซาด

-

-

9

-

เดือยไก่

-

-

10

กระเทียมช้ าง

คูลนู างอัว้

Crinum amoenum Roxb.

11

เพ็ก

หญ้ าเพ็ก

Vietnamosasa pusilla (chevalier & A.camus)
Nguyen
-

12

-

ส่าเหล้ า

Amaryllidaceae
Gramineae
-
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ตารางภาคผนวกที่ 3 (ต่อ)
ลาดับที่
13

ชื่อสามัญ
สาบเสือ

ชื่อท้ องถิ่น
ลาฮ่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Chromoleana odoratum (l.) r.m.kinG &h.rob0.

วงศ์
Compositae

14

-

เสี ้ยวโผ

-

-

15

-

เกล็ดข้ าว

-

-

16

เล็บแมว

หมากเล็บแมว

Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var. oenoplia

Rhaminaceae

17

ตีนตัง่

ตีนตัง่

Calycopteris floribunda

Combretaceae

18

-

หัวข้ อล่อ

-

-

19

-

ฮางคี

-

-

20

-

มูกบะ

-

-

21

ตับเต่าน้ อย

22

-

กระดูกอึง่

-

-

23

-

ก่องข้ าวเย็น

-

-

ก้ นครก

Polylthia debilis Finet & Gagnep.

Annonaceae

24

ขี ้ตุน่ น้ อย

ขี ้ตุน่

Helicteres angustifolia L.

Sterculiaceae

25

ส้ มสันดาน

เครื อขี ้มอด

Embelia subcoriacea (C.B. Clarke) Mez

Myssinaceae
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ตารางภาคผนวกที่ 3 (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อสามัญ

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

26

โด่ไม่ร้ ู ล้ม

โด่ไม่ร้ ู ล้ม

Elephantopus scaber Linn.

Compositae

27

นมน้ อย

ต้ องแล้ ง

Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep.

Anpnaceae

28

กระตังใบเตี ้ย

ต้ างไก่

Leea thorelii Gagnep.

Leeaceae

29

-

ผักอีโป่ ง

-

-

30

-

ลิ ้นปี่

-

-

31

ม่านพระอินทร์ , หญ้ า หญ้ าพระเทพ
หมอน้ อย

Vernonia einerea Linn Less.

Asteraceae

Cissus hastata Miq

Vitaceae

32

-

ออบแอบ

33

-

อีเม้ ง

-

-

34

-

ข้ าวจี่

-

-

35

-

สายทอง

-

-

36

กระเจียวขาว

กระเจียวขาว

Curcuma parviflora Wall.

Zingiberaceae

37

เสี ้ยวผี

เครื อไส้ ไก่

Jasminum scandens (Retz.) Vahl

Oleaceae

38

-

ดูกใส

-

-
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ตารางภาคผนวกที่ 3 (ต่อ)
ลาดับที่
39

ชื่อสามัญ
ขิงป่ า

40
41

ชื่อท้ องถิ่น
ขิงป่ า

-พลับพลา

ชื่อวิทยาศาสตร์
Globba nisbetiana Craib.

ตาแดง

วงศ์
Zingiberaceae

-

ลอมคอม

Microcos tomentosa Sm.

Tiliaceae

42

-

ว่านแผ่นดินเย็น

Nervilia sp.

43

-

พรายสะเมา

Clerodendrum serratum (L.) Moon

Lamiaceae

ลูกใต้ ใบ

Phyllanthus amarus Schum & Thonn.

Euphorbiaceae

44

ลูกใต้ ใบ

45

-

หนาด

-

-

46

-

หมาว้ อ

-

-

47

กระทือ

อีทือ

Zingiber zerumbet (L.) Sm.

Zingiberaceae

48

กลอย

กลอย

Dioscorea hispida Dennst

Dioscoreaceae

49

เม็ก, เสม็ดชุน

ผักเม็ก

Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra var. gratum

Myrtaceae
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ตารางภาคผนวกที่ 4 ชนิดพันธุ์นกที่พบในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อสามัญ

วงศ์

สถานภาพ

1

นกกวัก

นกไก่นา

White-breasted Waterhen

Rallidae

นกประจาถิ่น

2

นกยางกรอกพันธุ์จีน

นกเจ่า

Chinese Pond Heron

Ardeidae

นกอพยพ

3

นกกระปูดเล็ก

นกกด

Lesser Coucal

Centropodidae

นกประจาถิ่น

4

นกกระปูดใหญ่

นกกด

Greater Coucal

Centropodidae

นกประจาถิ่น

5

นกกระจอกบ้ าน

นกกระจอก

Eurasian Tree Sparrow

Passeridae

นกประจาถิ่น

6

นกกระจอกตาล

Plain-backed Sparrow

Passeridae

นกประจาถิ่น

7

นกเด้ าดินทุ่งใหญ่

นกจิบเพียว

Richard's Pipit

Passeridae

นกอพยพ

8

นกกระติ๊ดขึ ้หมู

นกขี

Scaly-breasted Munia

Passeridae

นกประจาถิ่น

9

นกกระแตแต้ แว้ ด

นกเลนเค็ด

Olive-backed Pipit

Passeridae

นกประจาถิ่น

10

นกเด้ าดินสวน

-

Olive-backed Pipit

Passeridae

นกอพยพ

11

นกกระจิบธรรมดา

นกกระจิบ

Common Tailorbird

Sylviidae

นกประจาถิ่น

12

นกกระจิ๊ดปากหนา

-

Radde's Warbler

Sylviidae

นกอพยพ

13

นกกระจิ๊ดธรรมดา

-

Yellow-browed Warbler

Sylviidae

นกอพยพ

-
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ตารางภาคผนวกที่ 4 (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อสามัญ

วงศ์

สถานภาพ

14

นกกระทาทุ่ง

นกกระทา

Chinese Francolin

Phasianidae

นกประจาถิ่น

15

อีกา

กา

Large-billed Crow

Corvidae

นกประจาถิ่น

16

นกแซงแซวหางปลา

นกแซว

Black Drongo

Corvidae

นกอพยพ

17

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่

นกแซว

Greater Racket-tailed Drongo

Corvidae

นกประจาถิ่น

18

นกขมิ ้นท้ ายท้ อยดา

นกเหลียงกล้ วย

Black-naped Oriole

Corvidae

นกอพยพ

19

นกขมิ ้นน้ อยธรรมดา

นกอีจ้ ู

Common Iora

Corvidae

นกประจาถิ่น

20

นกปี กลายสก๊ อต

นกเจ่าวัด

Eurasian Jay

Corvidae

นกประจาถิ่น

21

นกพญาไฟสีเทา

-

Ashy Minivet

Corvidae

นกอพยพ

22

นกอีแพรดแถบอกดา

-

Pied Fantail

Corvidae

นกประจาถิ่น

23

นกตะขาบทุ่ง

นกขาบ

Indian Roller

Coraciidae

นกประจาถิ่น

24

เป็ ดแดง

นกเป็ ด

Lesser Whistling-duck

Dendrocygnidae

นกประจาถิ่น

25

เหยี่ยวกิ ้งก่าสีดา

แหลวหงอน

Black Baza

Accipitridae

นกอพยพ

26

เหยี่ยวขาว

แหลวขี ้อ่อย

Black-shouldered Kite

Accipitridae

นกประจาถิ่น
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ตารางภาคผนวกที่ 4 (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อสามัญ

วงศ์

สถานภาพ

27

เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน

แหลวนกเขา

Chinese Sparrowhawk

Accipitridae

นกอพยพ

28

เหยี่ยวแดง

แหลวแดง

Brahminy Kite

Accipitridae

นกอพยพ

29

นกเอี ้ยงสาริ กา

นกเอี ้ยง

Common Myna

Sturnidae

นกประจาถิ่น

30

นกกระเต็นอกขาว

นกเต็นคอก้ าก

White-throated Kingfisher

Halcyonidae

นกประจาถิ่น

31

นกปรอดสวน

นกขอด

Streak-eared Bulbul

Pycnonotidae

นกประจาถิ่น

32

นกกระจิบหญ้ าสีเรี ยบ

นกเกด

Plain Prinia

Cisticolidae

นกประจาถิ่น

33

นกกาเหว่า

กาเหว่า

Asian Koel

Cuculidae

นกประจาถิ่น

34

นกกินปลีอกเหลือง

-

Olive-backed Sunbird

Nectariniidae

นกประจาถิ่น

35

นกสีชมพูสวน

-

Scarlet-backed Flowerpecker

Nectariniidae

นกประจาถิ่น

36

นกเค้ าแมว

นกเค้ าบักกอก

Asian Barred Owlet

Strigidae

นกประจาถิ่น

37

นกฮูก

นกเค้ าฮู

Collared Scops Owl

Strigidae

นกประจาถิ่น

38

นกแสก

นกเค้ าลาน

Barn Owl

Tytonidae

นกประจาถิ่น

39

นกตีทอง

นกปก

Coppersmith Barbet

Megalaimidae

นกประจาถิ่น
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ตารางภาคผนวกที่ 4 (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อไทย

40

นกหัวขวานด่างแคระ

41

นกกะรางหัวขวาน

42

นกคุม่ อกลาย

43

ชื่อท้ องถิ่น
นกไซก้ อม

ชื่อสามัญ

วงศ์

สถานภาพ

Grey-capped Woodpecker

Picidae

นกประจาถิ่น

Common Hoopoe

Upupidae

นกประจาถิ่น

นกคุม่

Barred Buttonquail

Turnicidae

นกประจาถิ่น

นกพิราบป่ า

นกพิราบ

Rock Pigeon

Columbidae

นกประจาถิ่น

44

นกเขาชวา

นกเขาชวา

Zebra Dove

Columbidae

นกประจาถิ่น

45

นกเขาใหญ่

นกเขาใหญ่

Spotted Dove

Columbidae

นกประจาถิ่น

46

นกเขาไฟ

นกเขาไฟ

Red Collared Dove

Columbidae

นกประจาถิ่น

47

นกจาบคาเล็ก

นกติว

Green Bee-eater

Meropidae

นกประจาถิ่น

48

นกอีเสือสีน ้าตาล

นกแจนแวน

Brown Shrike

Laniidae

นกอพยพ

49

นกยอดหญ้ าสีดา

-

Pied Bushchat

Muscicapidae

นกประจาถิ่น

50

นกจับแมลงสีน ้าตาล

-

Asian Brown Flycatcher

Muscicapidae

นกอพยพ

51

นกกางเขนบ้ าน

นกอีจู

Oriental Magpie Robin

Muscicapidae

นกประจาถิ่น

52

นกนางแอ่นบ้ าน

นกอีแซว

Barn Swallow

Hirundinidae

นกอพยพ

-
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ตารางภาคผนวกที่ 5 ชนิดพันธุ์สตั ว์เลื ้อยคลานที่พบในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี
ลาดับ
ที่

ชื่อไทย

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

1

กิ ้งก่าสวน

กะปอม

Calotes mystaceus Dumeril & Bibron
1837

Agamidae

2

กิ ้งก่าแก้ ว

กิ ้งก่าเขียว

Calotes emma Gray 1845

Agamidae

3

แย้

แย้

Leinolepis belliana (Gray) 1827

Uromastycidae

4

งูสิงบ้ าน

งูสิง

Ptyas korros (Schlegel) 1837

Colubridae

5

งูเห่า, งูเห่าหม้ อ

งูเห่า

Naja kaouthia Lesson 1831

Elapidae

6

งูจงอาง

จงอาง

Ophiophagus hannah (Cantor) 1836

Elapidae

7

งูเหลือม

เหลือม

Pytohon reticulatus (Schnider) 1801

Pythonidae

8

งูหลาม

งูเหลือมแกลบ

Pytohon molurus (Linnaeus) 1766

Pythonidae

9

งูเขียวหางไหม้ หางเทา

งูเขียวหางแหบ Trimeresurus sumatranus

10

งูดินบ้ าน

งูดิน

Ramphotyphlops braminus (Ddaudin) Typhlopidae
1803

11

งูเขียวพระอินทร์ ,
งูเขียวดอกหมาก

งูเขียว

Chrysopelea ornata ornatissima
Werner, 1925

Colubridae

12

ตะกวด

แลน

Varanus nebulosus (Gray) 1831

Varanidae

13

จิ ้งเหลนบ้ าน

จิ ้งเหลน

Mabuya multifasciata (Kuhl) 1820

Scinicidae

14

ตุ๊กแก

ตุ๊กแก

Gekko gecko (Linnaeus) 1758

Gekkonidae

15

จิ ้งจกหางหนาม

ขี ้เกี ้ยม

Hemidactylus frenatus Dumeril &
Bibron 1836

Gekkonidae

16

เต่าเหลือง

เต่าเพ็ก

Indotestudo elongata (Blyth) 1853

Testudinidae

17

เต่านา

เต่านา

Malayemys subtrijuga (Schlegel & S.
Muller) 1844

Bataguridae

Viperidae
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ตารางภาคผนวกที่ 6 ชนิดพันธุ์สตั ว์ครึ่งบกครึ่งน ้าที่พบในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี
ลาดับ
ที่

ชื่อไทย

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

1

กบนา

กบ

2

กบหนอง, เขียดอีโม้

เขียดอีโม้

3

อึง่ ขาคา

เขียดขาคา

4

เขียดทราย, เขียดอีแว้ ด เขียดจะนา

Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829) Occiidozyginae

5

เขียดจิก, เขียดบัว,
เขียดเขียว

Hylarana erythraea (Schlegel, 1837)

Ranidae

6

อึง่ ข้ างดา

Microhyla heymonsi Vogt, 1911

Micrhylidae

7

อึง่ อ่างบ้ าน

Kaloula pulchra Gray, 1831

Micrhylidae

8

อึง่ อ่างก้ นขีด, อึง่ ไม้ แดง

Kaloula mediolineata Smith, 1917

Micrhylidae

9

ปาดบ้ าน

ตะปาด

Polypedates leucomystax
(Gravenhorst, 1829)

Rhacophoridae

10

คางคกบ้ าน

คางคก

Bufo melanostictus Schneider, 1799

Bufonidae

เขียดจิก
อึง่ อ่าง
-

Hoplobatrachus rugulosus
(Wiegmann, 1835)
Fejervarya limnocharis (Gravenhorst,
1829)

วงศ์

Microhyla pulchra (Hallowell, 1861)

Dicroglossidae
Dicroglossidae
Microhylidae
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ตารางภาคผนวกที่ 7 ชนิดพันธุ์สตั ว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมที่พบในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ
ที่

ชื่อไทย

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

1

กระต่ายป่ า

กระต่าย

Lepus pequensis Blyth 1856

Leporidae

2

กระจ้ อน

กระจ้ อน

Menetes berdmorei (Blyth) 1849

Sciuridae

3

กระแตธรรมดา

กระแต

Tupaia gils (Diard) 1820

Tupaiidae

4

สุนขั จิ ้งจอก

หมาจอก

Canis aureus Linnaeus 1758

Canidae

5

หนูพกุ เล็ก

หนูพกุ

Bandicota savilei Thomas 1916

Muridae

6

ตุน่

ตุน่

Talpa micrura Hodgson 1841

Talpidae

7

บ่าง

บ่าง

Cynocephalus variegatus
(Audebert) 1799

Cynocephalidae

8

ลิน่ ชวา, ลิน่ ธรรมดา

ลิน่

Manis javanica Desmarest 1822

Manidae

9

ค้ างคาวขอบหูขาวกลาง

อีเกลือ

Cynopterus sphinx (Vahl) 1797

Pteropodidae

10

ชะมดเช็ด

Viverricula indica (Desmarest,
1804)

Viverridae

11

อีเห็นธรรมดา,
อีเห็นข้ างลาย

Paradoxurus hermaphroditus
(Pallas, 1777)

Viverridae

12

อีเห็นหน้ าขาว, อีเห็นเครื อ อีเห็นหน้ าแว่

Paguma larvata (Smith) 1827

Viverridae

13

ชะมดแผงหางปล้ อง

Viverra zibetha Linnaeus, 1758

Viverridae

14

พังพอน

Herpestes javanicus (Geoffroy)
1818

Herpestidae

อีเห็นเสือคือ

จอนฟอน
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ตารางภาคผนวกที่ 8 ชนิดพันธุ์แมลง/แมง ที่พบในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ
ที่

ชื่อไทย

ชื่อท้ องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

1

จิ ้งโกร่ ง

จิโป่ ม

Brachytrupes portentosus Licht

Gryllidae

2

จิ ้งหรี ด

จิ ้งหรี ด

Gryllus assimilis

Gryllidae

3

ตัก๊ แตนตาข้ าว

ตัก๊ แตนตาข้ าว Creobroter gemmatus

Mantidae

4

ตัก๊ แตนขาแดง

-

Chondracris roseapbrunner

Acrididae

5

ตัก๊ แตนหน้ าแหลม

-

Acrida turrita

Acrididae

6

ตัก๊ แตนลาย

-

Choredocus insignis

Acrididae

7

ตัก๊ แตนหนวดยาว

แมงมัน

Euconocephalus incertus Walker Tettigoniidae

8

แมลงทับ

แมงคับ

Sterocera acquisignata
Saunders

Buprestidae

9

จักจัน่

จักจัน่

Dundopia sp.

Cicadidae

10

มดแดง

มดแดง

Oecophylla smaragdina
fabricius

Formicidae

11

แมงกระชอน

แมงกิซอน

Gryllotalpa africana Beauvois

Gryllotalpidae

12

ผึ ้ง

ผึ ้ง

Apis cerana Fabricius, 1793

Hymenoptera

13

ต่อ

ต่อ

Vespa sp.

Hymenoptera

14

ปลวก

ปลวก

Termes sp.

Termitidae

15

ผีเสื ้อถุงทอง

-

Troides aeacus aeacus

Papilionidae

16

ผีเสื ้อแผนที่ธรรมดา

-

Cyrestis thyodamas thyodamas

Nymphalidae

17

แมงกินนู

แมงกินนู

Holotricheasp.
Order colcoptera

Searabaeidae

18

มวนลาไย

แมงแคงจิก

Tesseratoma sp.

Pentatomidae

19

แมงกุดจี่ยกั ษ์ ,
กุดจี่ขี ้ควาย

แมงกุดจี่

Heliocopris bucephalus
fabricius

Scarabaeidia

20

แมงคาม

ด้ วงกว่าง

Xylotrupes Gideon Linneaus

Scarabaeidia
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ตารางภาคผนวกที่ 8 (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อไทย

ชื่อท้ องถิ่น

21

จักจัน่ งวง

แมลงช้ าง

22

บึ ้ง

23

ด้ วงดิ่ง

24

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

Fulgoridae

บึ ้ง

Pyrops candelarius (Linnaeus,
1758)
Haplopelma sp.

แมลงตับเต่า

Cybister limbatus Fabricius

Dytistidae

แมลงปอบ้ าน (ตัวอ่อน) แมงละงา

Rhyothemis sp.

Libellulidae

25

ชันโรง

-

Trigona apicalis

Apidae

26

ด้ วงหนวดยาว,
แมงหัวแข็ง

แมงกอก

Plocaederus obesus Gahan

Cerambycidae

27

แมลงดานา

แมงดา

Lethocerus indicus Lip.-Serv.

Belostomatidae

28

แมลงเต่าทอง

แมงเต่าทอง

-

Threraphosidae

Coccinellidae
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ตารางภาคผนวกที่ 9 ป่ าชุมชนพื ้นที่เป้าหมายของโครงการฯ
ตาบล
คาแคน

โพนเพ็ก
ท่าศาลา

หมู่บ้าน
คาน้ อย
หนองขามพัฒนา
กุดขอนแก่น
ห้ วยฮวก
โพนเพ็ก
โนนคูน
ไส้ ไก่
รวมพืน้ ที่

พืน้ ที่
ป่ าชุมชนภูวดั
ป่ าชุมชนโคกหินฮาวหนองหญ้ าขาว
ป่ าช้ า
ป่ าชุมชนโคกป่ าช้ า
โคกหลุบกุง
ป่ าชุมชนภูลอมข้ าว
ป่ าชุมชนโคกหลวง

เนือ้ ที่ (ไร่ )
หมายเหตุ
650
ขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชน ปี 52
310
ขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชน ปี 52
125
150
480
104
210
2,029

ขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชน ปี 52
ขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชน ปี 47
ขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชน ปี 51
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ตารางภาคผนวกที่10 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชนภายใต้ การดาเนินโครงการฯ อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
พื ้นที่/ชุมชน

ยุควิถีบ้านป่ า (ข้ าวไร่ นาดา ปอ ฝ้าย)

1.บ้ านโนนคูณ
ต.ท่าศาลา
(อายุชมุ ชน 66
ปี )

ตังถิ
้ ่นฐานเมื่อ พ.ศ. 2487 โดยอพยพมากจาก อ.
พระยืนซึง่ ในสมัยนันป่
้ าไม้ อดุ มสมบูรณ์มากยังพบ
เสือ เก้ ง หมูป่า เริ่ มทาการเกษตรเพื่อยังชีพโดยการ
ปลูกข้ าวไร่ ทานาโดยใช้ ควาย มีการวัฒนธรรมลง
แขกเอาแรง ปลูกปอ และฝ้ายเพือ่ ขายเป็ นรายได้

2. บ้ านใส้ ไก่ ต.
ท่าศาลา (อายุ
ชุมชน 79 ปี )

ตังถิ
้ ่นฐานใน พ.ศ. 2464 ป่ ามีความอุดมสมบูรณ์ ยัง
พบสัตว์ป่าเช่น ลิง เก้ ง กวาง หมูป่ ่ า ไก่ป่ามาก
ชาวบ้ านประกอบอาชีพทานา (นาดา) ปี พ.ศ. 2504
เริ่ มมีการปลูกปอ เริ่ มมีการบุกเบิกพื ้นที่ป่ามากขึ ้นใน
ระยะต่อมา

ยุคพืชเชิงเดีย่ วมันสาปะหลัง สัมปทานป่ าและสวน
ป่ า)
พ.ศ. 2498 ได้ รับ สค. 1 เริ่ มมีการปลูกมันสาปะหลัง
และขยายตัวมากในช่วง พ.ศ. 2516 ป่ าถูกบุกรุกเพิ่ม
ตัดไม้ เผาถ่าน สภาพป่ าเสือ่ มโทรม สัตว์ป่าหลายชนิด
เริ่ มลดลง และบางชนิดหายไป

ยุคอ้ อย นาหว่าน ยูคาลิปตัส พ.ศ. 2531-ปั จจุบนั

พ . ศ . 2530 เ ริ่ ม มี ก า ร ใ ช้ ร ถ ไ ถ น า แ ท น ค ว า ย
พ.ศ. 2537 นายทุนมาเช่าที่ปลูกอ้ อย มีการบุกรุกป่ าเพิ่ม รัฐ
มีนโยบาย สทก. และสปก. ปี พ.ศ. 2545 ชาวบ้ านบางราย
เริ่ มปลูกยูคาลิปตัส ปั จจุบนั เหลือป่ าที่จดั การเป็ นป่ าชุมชน
104 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2551 มี ก ารเลี ย้ งไก่ โ ดยการส่ง เสริ ม
ของบ. เบทาโกร 17 ราย นอกจากทางานภาคเกษตรแล้ วมี
การรับจ้ างในเมืองและในพื ้นที่
พ.ศ. 2510 เริ่ มมีการปลูกมันสาปะหลังมากขึ ้น ต่อมา ใช้ รถไถนาแทนควาย เลิกเลี ้ยงควาย ปลูกอ้ อยมากขึ ้น
มีการสัปทานป่ าไม้ โดย ออป. ในช่วงปี พ.ศ. 2518-20 เพราะมีโรงงานรับซื ้อ ปี พ.ศ. 2529 ชาวบ้ านรวมตัวกัน
แล้ วก็ปลูกสร้ างสวนป่ า ชาวบ้ านบุกรุกพื ้นที่ป่าเพื่อ
เรี ยกร้ องพื ้นที่สาธารณะคืนจากนายทุน 210 ไร่ แต่อย่างไร
ปลูกมันสาปะหลังส่งผลให้ ป่ามีสภาพเสือ่ มโทรมอย่าง ก็ตามยังประสบปั ญหาน ้าท่วมหลากและทรายจากสวนป่ า
รวดเร็ว เริ่ มมีความขัดแย้ งในเรื่ องการเลี ้ยงสัตว์ในพื ้นที่ มาไหลลทับที่ทากิน ชาวบ้ านร่วมกันฟื น้ ฟูป่าสาธารณะ
สวนป่ า
ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2540 มีการเลี ้ยงโคขุนพันธุ์ตา่ งประเทศ
มากเป็ นอาชีพรองจากการทานา

3. บ้ านห้ วยฮวก ตังถิ
้ ่นฐานในปี พ.ศ. 2420 ประมาณ 10 หลังคา พ.ศ. 2504 เริ่ มปลูกมันเพราะปลูกง่ายกว่าปอ และ
ต.โพนเพ็ก
เรื อน สภาพยังสมบูรณ์พบสัตว์ป่าหลากหลายและ ฝ้ายมีรายได้ ดีกว่า ป่ าถูกบุกรุกมากขึ ้น สัตว์ป่าลดลง
(อายุชมุ ชน 133 ชุกชุม ทังเก้
้ ง หมูป่า ไก่ป่า กระต่าย ประกอบอาชีพ การเกษตรเริ่ มใช้ รถไถนาแทนควาย ปี พ.ศ. 2505 มี

ปี พ.ศ. ปลูกอ้ อยแทนมันสาปะหลังมากขึ ้นโดยทาสัญญา
กับโรงงานน ้าตาลมิตรผลภูเวียง เพราะะรายได้ ดกี ว่า มีการ
เลี ้ยงวัวมากขึ ้น ควายลดลง ยังคงทานาดา ปี พ.ศ. ปี พ.ศ.
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ปี )

ทานา ปลูกปอ ปลูกฝ้ายไว้ ใช้ ในครัวเรื อน ใช้ แรงงาน สัมปทานป่ าไม้ ตังโรงเลื
้
อ่ ย ปี พ.ศ. 2515 ประสบ
วัว ควายทาการเกษตร ปี พ.ศ. 2500 เริ่ มปลูกปอ ความแห้ งแล้ ง 7 ปี ติดต่อกันจนถึงปี พ.ศ. 2522
ฝ้ายเพื่อขาย
ชาวบ้ านอพยพไปรับจ้ างในเมือง ในช่วงปี พ.ศ. 2516
มีโครงการ คจก. สภาพป่ าตอนนนันแยกแป็
้
นหย่อมๆ
4. บ้ านโพนเพ็ก ตังถิ
้ ่นฐานช่วงปี พ.ศ. 2440-2513 เริ่ มอพยพจาก พ.ศ. 2517 รัฐจัดสรรที่ทากินให้ ชาวบ้ านครอบครัวละ
หมู่ 1,14
บ้ านแจ้ ง เข้ ามาอาศัยอยูใ่ นพื ้นทีบ่ ริ เวณหนองน ้า ชื่อ 5 ไร่ รวม 800 ไร่ พื ้นที่ป่าเริ่ มลดลง แต่ยงั พบเห็นสัตว์
ต.โพนเพ็ก
บ้ านขามแก (ชื่อหมูบ่ ้ านเดิม) สภาพป่ ารอบหมูบ่ ้ าน ป่ า เช่น อีเห็น หมูป่า ตะกวด ไก่ป่า รัฐเริ่ มออกใบจอง
(อายุชมุ ชน 113 อุดมสมบูรณ์ ประกอบอาพทานา ไร่ปอ ไร่ฝา้ ย ใช้ ที่ดินให้ กบั ชาวบ้ านทาให้ มกี ารถางป่ าเพื่อจับจองทีด่ ิน
ปี )
เกวียน พ.ศ. 2483 ตังโรงเรี
้
ยนประถม ปี พ.ศ. 2513 ทากิน ป่ าถูกบุกเบิก แตกเป็ นหย่อม ชาวบ้ านพ.ศ.
ประสบภาะแห้ งแล้ ง
2533 เริ่ มเปลีย่ นรูปแบบการทานาโดยจ้ างแรงงาน
มากขึ ้น ใช้ รถไถ เครื่ องจักรกลมากขึ ้น
5. บ้ านแจ้ ง ต.
โพนเพ็ก (อายุ
ชุมชน 104 ปี )

ช่วงตังถิ
้ ่นฐาน พ.ศ. 2449-2503 อพยพมาจากบ้ าน
ขามแก 10 ครอบครัว รอบหมูบ่ ้ านเป็ นป่ าสมบูรณ์มี
สัตว์ป่าหลายชนิด ทังไก่
้ ป่า กระต่าย ลิน่ หมูป่า เก้ ง
ประกอบอาชีพทานา การเดินทางโดยใช้ เกวียน ปี
พ.ศ. 2504 เริ่ มปลูกปอเพื่อขาย ป่ าเริ่ มถูกบุกเบิก
มากขึ ้น

6. บ้ านบูรณะ
ช่วงตังถิ
้ ่นฐาน พ.ศ. 2482-2514 ย้ ายมาจากบ้ าน
ต.โพนเพ็ก (อายุ ห้ วยฮวก 8 ครอบครัว เดิมชื่อหมูบ่ ้ านดอนหัน
ชุมชน 71 ปี )
ประกอบอาชีพทานา มีการลงแขกในการทานา รอบ

2550-51 ชาวบ้ านร่วมกับ WWF-Thailand ฟื น้ ฟูป่า บวช
ป่ า จัดการเป็ นป่ าชุมชนในพื ้นทีป่ ่ าชุมชนโคกป่ าช้ า พื ้นที่
150 ไร่

ปี พ.ศ. 2545 มีถนนลาดยางการคมนาคมสะดวก ตังวั
้ ดป่ า
บ้ านโพนเพ็ก และศูนย์วิปัสสนา ปั จจุบนั ยังทานาแต่เปลีย่ น
รูปแบบจากนาดาเป็ นนาหว่านมากขึ ้นกว่าร้ อยละ 50 ปลูก
มันสาปะหลังปี ละ 2 รอบ บางครอบครัวปลูกข้ าวโพดขาย
ฝักสดในนาข้ าวหลังฤดูการเก็บเกี่ยว หน้ าแล้ งผู้ชายจะ
ออกไปรับจ้ างนอกชุมชน 4-5 เดือน ตัดอ้ อยแถบจังหวัด
ลพบุรี กาญจนบุรี และลพบุรี ปี พ.ศ. 2550 ตังกลุ
้ ม่ อนุรักษ์
ป่ าดูแลป่ าร่วมกับหมูท่ ี่ 14
พ.ศ. 2516 เริ่ มปลูกมันสาปะหลัง เลิกปลูกปอเพราะ พ.ศ. 2525 เริ่ มทานาโดยใช้ รถไถเดินตาม พ.ศ. 2533 มีรก
เกิดภาวะแห้ งแล้ งไม่มีน ้าใช้ นาแช่ปอ มีโครงการ
เร่ขายสินค้ าจากหมูบ่ ้ านอื่นๆ เริ่ มเลี ้ยงวัวพันธุ์ฮินดูบราซิล
ก่อสร้ างแหล่งน ้า พัฒนาถนนเข้ าหมูบ่ ้ าน ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2538 เริ่ มมีการจ้ างดานา ค่าจ้ างแรงงานแพงขึ ้น บาง
2518 รัฐเปิ ดให้ มีการจับจองที่ดินครอบครัวละ 3 ไร่ ซึง่ รายเปลีย่ นมาทานาหว่าน อาชีพเสริ มเลี ้ยงวัว พ.ศ. 2546
ส่งผลให้ เกิดการบุกรุกพื ้นที่ป่ามากขึ ้น พื ้นที่ป่าลดลง ขึ ้นทะเบียนป่ าโคกดอนพันซาดเป็ นป่ าชุมชน
สัตว์ป่าและของป่ าเริ่ มหายากมากขึ ้น ชาวบ้ านบาง
รายไปทางานต่างประเทศ
พ.ศ. 2515-2520 ยุคปลูกพืชเศรษฐกิจ พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2539 มีการออกโฉนดที่ดินแก่ราษฎร จ้ างการทานา
เริ่ มปลูกปอเพื่อใช้ ทาเชือก ใช้ ในครัวเรื อน และส่งขาย มากขึ ้น แรงงานไม่พอ จึงเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทานา
บ้ านไผ่ ปี พ.ศ. 2519 การลงแขกทานาน้ อยลง ปี พ.ศ. เป็ นนาหว่านมากขึ ้น พ.ศ. 2543 ชาวบ้ านเริ่มออกไปนอก
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หมูบ่ ้ านเป็ นทุง่ นา การเดินทางใช้ เกวียน ปี พ.ศ. 2520 เปลีย่ นจากปลูกปอเป็ นมันสาปะหลัง เนื่องจาก
2493 สร้ างวัด และมีผ้ ใู หญ่บ้านคนแรก
มีราคาดีกว่า ทาง่ายกว่าขันตอนไม่
้
ยงุ่ ยาก เริ่ มมีรถเร่
เข้ ามาขายของในหมูบ่ ้ าน ปี พ.ศ. 2528 มีไฟฟ้า เริ่ มใช้
รถไถเดินตาม ควายลดลง ปี พ.ศ. 2535 เริ่ มปลูกอ้ อย
มากขึ ้น พื ้นที่ป่าลดลง
7. บ้ านโนนคุต ช่วงตังถิ
้ ่นฐาน พ.ศ. 2460-2499 เริ่ มมีอพยพเข้ ามา พ.ศ. 2506 เริ่ มปลูกปอ ส่งขายทีอ่ าเภอบ้ านไผ่ มีการ
ต.โพนเพ็ก (อายุ อาศัยในพื ้นที่ 3 ครอบครัว รอบๆ ยังสมบูรณ์ มีสตั ว์ สารวจพื ้นที่เพื่อสร้ างสวนป่ ามัญจาคีรี ช่วงนีป่าลดลง
ชุมชน 93 ปี )
ป่ า เช่น ช้ าง หมูป่า เสือ บ่าง ฯลฯ ประกอบอาชีพทา สัตว์ป่าลดลง มีการใช้ รถจักรยานยนต์ แทนเกวียน
นา ปลูกฝ้าย ปลูกป่ าน เลี ้ยงวัวไว้ เทียมเกวียน ควาย พ.ศ. 2517 เลิกปลูกปอปลูกมันแทนเพราะไม่มีแหล่ง
ใช้ ไถนา พ.ศ. 2485 รัฐเปิ ดให้ ชาวบ้ านจับจองที่ทิน น ้าแช่ปอ มีมนั ทาง่ายมีราคาดีกว่า ชาวบ้ านบางคน
และเร่มออก สค. 1 ปี พ.ศ. 2499 ตังโรงเรี
้
ยนสอนใน ออกไปทางานรับจ้ างข้ างนอก เช่น ชลบุรี กรุงเทพฯ ปี
วัดคงคาราม
2521 มีการใช้ รถแทรกเตอร์ บกุ เบิกป่ าเพื่อปลูกมัน
สาปะหลังมากขึ ้น ใช้ รถไถแทนควาย และเริ่ มของ
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน นส.3 ก
8. บ้ านคาน้ อย ตังถิ
้ ่นฐานเมื่อ พ.ศ. 2470 สภาพป่ าสมบูรณ์มากยัง พ.ศ. 2508 มีถนน มีการติดต่อค้ าขายกับภายนอก
ต.คาแคน (อายุ พบเสือ ช้ าง เก้ ง หมูป่า การคมนาคมใช้ เกวียน มากขึ ้น พ.ศ. 2512 เริ่ มเปลีย่ นจากปลูกปอมาปลูกมัน
ชุมชน 83 ปี )
อาชีพทาไร่ ทานา และปลูกปอ
สาปะหลังเพราะมีโรงงาน รายได้ ดีกว่า ทาให้ บกุ เบิก
พื ้นที่ทากินมากขึ ้น สัตว์ป่า ช้ าง เสือ หายไป รัฐบาลมี
การสารวจพื ้นที่ป่าทา สทก.
9. บ้ านห้ วยแล้ ง
ต.คาแคน (อายุ

ตังถิ
้ ่นฐาน พ.ศ. 2464 พื ้นที่มีป่าไม้ สมบูรณ์อดุ มไป พ.ศ. 2505-2515 ปลูกปอขายเป็ นอาชีพ พื ้นที่ป่า
ด้ วยสัตว์ป่าที่สาคัญ เชาน เสือ ช้ าง ลิง กวาง หมูป่า ลดลง สัตว์ป่าบางชนิดหายไป เช่น เสือ ช้ างป่ า รัฐมี

พื ้นที่ เนื่องจากทานา ทาไร่ รายได้ ไม่พอ ผู้หญิงออกไป
ทางานโรงอวนในตัวเมืองขอนแก่น และโรงงานในกรุงเทพ
มีการส่งเสริ มปลูกหญ้ าเลี ้ยงสัตว์ในพื ้นที่มากขขึ ้น ปั จจุบนั
เลิกการใช้ ควายในการทานา จานวนง่ายลดลง แต่ยงั มีการ
เลี ้ยงวัว ปลูกมันสาปะหลัง
พ.ศ. 2526 เริ่ มเปลีย่ นรูปแบบจาการทานาดาเป็ นนาหว่าน
มากขึ ้น เพราะน ้าไม่พอ ค่าแรงงานแพง เริ่ มเปลีย่ นจากปลูก
มันเป็ นอ้ อยเนื่องจากมีโรงงานอยูใ่ กล้ ราคาดี มีระบบไฟฟ้า
ระบบน ้าประปา น ้าบาดาล ปี 2535 ชาวบ้ านบางรายเริ่ ม
ปลูกยูคาลิปตัส ปี 2543 เกิดภัยแล้ ง เลิกใช้ แรงงานควาย
ปั จจุบนั ยังคงทานา รองลงมาคือการปลูกอ้ อย ยูคาลิปตัส มี
การออกไปรับจ้ างทางานนอกชุมชนในช่วงหลังฤดูการผลิต

ปี พ.ศ. 2529 เริ่ มใช้ รถไถนาแทนควายมากขึ ้น และเปลีย่ น
จากการปลูกมันสาปะหลังเป็ นอ้ อยโดยทาสัญญากับบริ ษัท
เลี ้ยงวัวพันธุ์ตา่ งประเทศมากขึ ้น ปี 2540 มีการส่งเสริ มการ
ปลูกยูคาลิปตัส มีการเลี ้ยงวัวพื ้นบ้ านมากขึ ้น เพาะเห็ด
เลี ้ยงปลา หมู เป็ ดไก่ไว้ บริ โภค มีการรับจ้ างนอกชุมชน ปี
2551 จัดการป่ าชุมชนภูวดั อย่างเป็ นรูปธรรม
พ.ศ. 2537-2550 มีนโยบายออก สปก. เปลีย่ นจากปลูกมัน
สาปะหลังมาปลูกอ้ อยมากขึ ้น เพราะมีโรงงานมิตรภูเขียว
109

ชุมชน 89 ปี )

นโยบายออก ส.ค. 1 ชาวบ้ านเริ่มออกไปทางานนอก
ชุมชน พ.ศ 2516-2535 ปลูกมันสาปะหลังมากกว่า
ปลูกปอเพราะทาง่ายกว่า ราคาดี มีการจ้ างแรงงานใน
พื ้นที่มากขึ ้น นิยมไปทางานต่างประเทศมากขึ ้น เลี ้ยง
วัวพันธุ์ตา่ งประเทศ การใช้ แรงงานสัตว์น้อยลง ใช้ รถ
ไถนามากขึ ้น
10. บ้ านคาแคน ตังถิ
้ ่นฐาน พ.ศ. 2433 -2450 อพยพมาจากอาเภอ พ.ศ. 2510 เริ่ มปลูกปอขาย เกิดภัยแล้ งมาก พ.ศ.
เหนือ ต.คาแคน เมือง สภาพพื ้นที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยพรรณไม้ สัตว์ 2511 มีสมั ปทานป่ าไม้ บริ เวณป่ าสงวนแห่งชาติโคก
(อายุชมุ ชน 120 ป่ า ประกอบอาชีพทานา ไร่ฝา้ ย ทอผ้ าใช้ เอง ใช้ ต้น หลวง พ.ศ. 2512-2540 เริ่ มมีการปลูกมันสาปะหลัง
ปี )
นุน่ ทาเครื่ องผ้ าห่ม ตังวั
้ ด มีวฒ
ั นธรรมเอาแรงลงแขก มากขึ ้น และไปทางานต่างประเทศเพราะเกิกภาวะ
ช่วยกันทางาน
แห้ งแล้ ง ใช้ รถไถนาแทนแรงงานควาย มีการจ้ าง
แรงงานในการทาการเกษตร
11. บ้ านหนอง ช่วงการตังถิ
้ ่นฐาน พ.ศ. 2435 อพยพมาจาก ต.พระ พ.ศ. 2505 เริ่ มปลูกปอเพื่อขาย บุกเบิกพื ้นที่ป่า สัตว์
ขามพัฒนา ต. บุ อ.เมือง สภาพพื ้นที่เป็ นป่ าสมบูรณ์ พบเห็นสัตว์
ป่ าเริ่ มลดลง บางชนิดชนิดไป เช่น เสือ ช้ าง ต่อมาปี
คาแคน (อายุ
ป่ าสาคัญ เช่น ช้ าง บ่าง ชะนี เสือ ตะกวด หมูป่า มี พ.ศ. 2514 เปลีย่ นจากปลูกปอมาปลูกมันสาปะหลัง
ชุมชน 118 ปี ) อาชีพหลักทานา และปลูกฝ้าย ต่อมาอีก 5 ปี ตังวั
้ ด เนื่องจากไม่ต้องใช้ น ้ามาก และประสบภาวะแห้ งแล้ ง
และเปิ ดสอนชันประถม
้
ยาวกว่า 7 ปี ปี พ.ศ. 2515 สัตว์ป่าทุกชนิดเริ่ มหายไป
จากพื ้นที่ เริ่มใช้ รถไถนาเดินตามแทนควาย และเลี ้ยง
วัวพันธุ์ตา่ งประเทศ ออกเกสารสิทธิ์ที่ดิน นส.3 ก.

12. บ้ านหัวนา

ประกอบอาชีพทานาดา และปลูกปอใช้ ทาเชือก
เดินทางโดยใช้ เกวียน มีการลงแขกเอาแรงในการทา
การเกษตร

ตังถิ
้ ่นฐานเมื่อ พ.ศ. 2440 อพยพมาทาไร่ข้าว ปลูก

2504 ทานาดา ปลูกปอขาย 2514 ปลูกมันสาปะหลัง

โดยมีการปลูกแบบทาสัญญา ใช้ รถแทรกเตอร์ มากขึ ้นใน
การทาการเกษตร ควายลดลงมาก

พ.ศ. 2541-2550 เริ่ มปลูกอ้ อยแทนมันสาปะหลัง มีโรงงาน
และบริ ษัทมาส่งเสริ ม ปลูกปี ละ 2 ครัง้ ยังทานาดา และ
บางส่วนเปลีย่ นเป็ นนาหว่านเพราะมีขาดแรงงาน และมี
ค่าจ้ างแพง มีรถเร่เข้ ามาขายของในชุมชนมากขึ ้น บางราย
ปลูกยูคาลิปตัส มีการใช้ เครื่ องจักรกลแทนแรงงานควาย
พ.ศ. 2530 เริ่ มมีไฟฟ้าในหมูบ่ ้ าน ชาวบ้ านเปลีย่ นมาจาก
ปลูกอ้ อยแทนมันสาปะหลัง เราะราดีกว่า มีโรงงานอยูใ่ กล้
พื ้นที่ป่าลดลง เลิกเลี ้ยงควาย มีการจ้ างทานามากขึ ้น ปี
พ.ศ. 2545 รัฐจัดสรรที่ดินในเขตป่ าสงวนโคกหลวงเป็ น
สปก. แต่ตอ่ มาเปลีย่ นมาปลูกมันสาปะหลังเพราะน้ อยลง
ทุนน้ อยกว่าอ้ อย และรูบแบบการทานาเปลีย่ นจากนาดา
เป็ นนาหว่าน ปั จจุบนั มีสดั ส่วนทานาร้ อยละ 50 ไร่อ้อยร้ อย
ละ 30 และไร่มนั สาปะหลังร้ อยละ 20 พ.ศ.2551 จัดการป่ า
ชุมชน
2531-2550 ทานาหว่านแทนนาดามากขึ ้นกว่าร้ อยละ 90
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กลาง ต.ท่า
ศาลา (อายุ
ชุมชน 113 ปี )

13. บ้ านท่า
ศาลา ต.ท่า
ศาลา (อายุ
ชุมชน 143 ปี )
14. บ้ านหัวนา
เหนือ ต.ท่า
ศาลา (อายุ
ชุมชน 118 ปี )

15. บ้ านโนน
แสนสุข และ
บ้ านหนองแปน
ต.หนองแปน
(อายุชมุ ชน 86
ปี )

คราม ใช้ เกวียน พื ้นที่ป่ามีความสมบูรณากพบเสือ
เก้ ง หมูป่า กวาง ปี พ.ศ. 2503 ตังวั
้ ด มีโรงเรี ยน
ประถม แต่งตังผู
้ ้ ใหญ่บ้าน

แทนปอ เกิดความแห้ งแล้ งติดต่อกันหลายปี ชาวบ้ าน
บางคนออกไปทางานนอกชุมชนมากขึ ้น 2516-2530
สร้ างสวนป่ ามัญจาคีรี เริ่ มปลูกยูคาลิปตัส เลี ้ยงวัว
พันธุ์ตา่ งประเทศ ใช้ รถไถนามากว่าควาย เริ่ มซื ้อ
อาหารจากรถเร่ บางรายไปทางานต่างประเทศ
ตังถิ
้ ่นในฐานช่วง พ.ศ. 2410-2482 ทานาดา ปลูก พ.ศ. 2507-2520 ยุคสวนป่ าและปลูกปอ โดยตังสวน
้
ฝ้ายใช้ เอง ป่ าเป็ นป่ าดิบแล้ งสมบูรณ์มากพบช้ าง
ป่ ามัญจาคีรีในปี พ.ศ. 2518 ชาวบ้ านนิยามปลูกปอ
เสือ ค่าง ชะนี ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2506 ตังวั
้ ด และ มากขึ ้น แต่ยงั ทานาเหมือนเดิม พื ้นที่เลี ้ยงวัวถูกทับ
โรงเรี ยนขึ ้นในชุมชน
ซ้ อนจากสวนป่ าทาให้ ไม่มีพื ้นที่เลี ้ยงวัว
ช่วงตังถิ
้ ่นฐาน พ.ศ. 2435-2498 ประกอบอาชีพทา พ.ศ. 2497-2512 ยุคปอ อ้ อย ชาวบ้ านเริ่มปลูกปอ
นาดา ทาไร่ฝา้ ย ปลูกคราม ทอผ้ าใช้ เอง พึง่ พิงเก็บ และอ้ อยเพื่อขายมากขึ ้น แต่ยงั คงทานาเพื่อบริ โภคใน
หาของป่ าทังอาหาร
้
ยารักษาโรค สภาพสมบูรณ์พบ ครัวเรื อน นอกจากนี ้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีการจัดตัง้
ช้ าง เสือ กวาง การคมนาคมใช้ เกวียน การเดินเท้ า สวนป่ ามัญจาคีรี ส่งผลให้ ผืนป่ าลดลง สัตว์ป่าหลาย
และต่อมาจึงมีการตังวั
้ ด และผู้นาชุมชน
ชนิดหายไปจากพื ้นที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2516-2525
เปลีย่ นจากปอมาปลูกมันสาปะหลังแทน ทานาเริ่มมี
การจ้ างแรงงานคน ใช้ รถไถมากขึ ้น
ช่วงตังถิ
้ ่นฐาน พ.ศ. 2467-2498 ทานา ปลูกฝ้าย
พ.ศ. 2510-2518 เริ่ มเปลีย่ นจากปลูกปอมาเป็ นมัน
แตง ให้ เกวียนในการเดินทาง สภาพป่ ามีความอุดม สาปะหลัง และยังบุกเบิกป่ ามากขึ ้น ป่ าแตกออกเป้น
สมบูรณ์ สัตว์ป่ายังชุกชุม ปี พ.ศ. 2495-2507 ปลูก หย่อมๆ มีการใช้ รถแทรกเตอร์ ในพื ้นที่มากขึ ้น สัตว์ป่า
ปอขาย พื ้นที่ป่าลดลง และป่ าเริ่มถูกแบ่งแยกเป็ น
หลายชนิดหายไปจากพื ้นที่
ผืนเล็กๆ (ป่ าแตก)

เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้ างแรงงานสูง ใช้ ไฟฟ้า เริ่ ม
ปลูกอ้ อย ใช้ รถ และเครื่ องจักรกลทาการเกษตรมากขึ ้น ปี
2551 จัดทาเรื อนเพาะชาชุมชน ปลูกป่ าฟื น้ ฟูริมลาห้ วยพะ
เนาว์
2522 เปลีย่ นจากปลูกปอมาปลูกมันสาปะหลัง อ้ อย และยู
คาลิปตัสมากขึ ้น มีระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานพร้ อม ถนน
ไฟฟ้า มีการซื ้ออาหารจากภายนอกมากขึ ้น
พ.ศ. 2526-2548 ระบบสาธารณูปโภคพร้ อมทัง้ ถนน
ประปา ไฟฟ้า ปลูกยูคาลิปตัสแทนมันสาปะหลังมากขึ ้น
เพราะราคามันสาปะหลังตกตา่ ปั จจุบนั ดาเนินการดูแลพื ้น
ทีป่าสาธารณะ (ป่ าช้ า) ร่วมกับบ้ านหัวนากลาง พื ้นที่ 80 ไร่

พ.ศ. 2520 เลิกปลูกปอ ยังคงทานา บางคนไปทางาน
ต่างประเทศ เลี ้ยงวัวพันธุ์ตา่ งประเทศ และพันธุ์พื ้นเมือง
ปลูกยูคาลิปตัสจากการส่งสริ มของโรงงาน ปี 2551 จัดตัง้
เรื อนเพาะชาชุมชน กิจกรรมปลูกป่ าบริ เวณป่ าโสกเหมือด
แอ โคกดอนกลาง และริ มฝั่งน ้าชี ปี 2552-53 จัดทาแหล่ง
อนุรักษ์ พนั ธุ์ปลาในหนองแปนและแม่น ้าชี
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16. บ้ านหนอง ตังถิ
้ ่นฐานช่วง พ.ศ. 2440 -2498 ทานาโดยใช้
หัวช้ าง หมู่ 13, แรงงานสัตว์ และคน ปลูกพืชผักอาหารบบริ โภคใน
16 ต.หนองแปน ครัวเรื อน ป่ าอุดมสมบูรณ์มีสตั ว์ป่าขนาดใหญ่
(อายุชมุ ชน 113
ปี )

ยุคพืชเชิงเดีย่ ว พ.ศ. 2499-2524 เริ่ มปลูกปอ ป่ าถูก
บุกเบิกพื ้นที่ลด สัตว์ป่าลดลง เริ่มแยกออกเป็ นหย่อม
พ.ศ. 2512 เปลีย่ นจากปลูกปอมาเป้นมันสาประหลัง
ทานาใช้ รถไถนา จานวนควายลดลง ประสบภาวะ
ความแห้ งแล้ ง ชาวบ้ านบางรายเริ่ มไปทางาน
ต่างประเทศ พ.ศ.2525-2538 เลิกปลูกปอยังคงปลูก
มันสาปะหลัง นิยมไปทางานต่างประเทศทัง้
ซาอุดิอาระเบีย ใต้ หวัน ในช่วงปี พ.ศ. 2527 ทานาใช้
รถไถมากขึ ้น ควายเหลือน้ อย เลี ้ยววัวพันธุ์
ต่างประเทศ และทางานโรงงาน
17. บ้ านหนอง ช่วงตังถิ
้ ่นฐาน พ.ศ. 2455 -2499 ย้ ายอพยพมาจาก พ.ศ. 2500 ชาวบ้ านเลิกปลูกฝ้าย หันมาปลูกปอ เริ่ มมี
ไห ต.หนองแปน จ.มหาสารคาม ประกอบอาชีพหลักโดยการทานาดา การถางป่ าเพื่อปลูกปอมากขึ ้น พื ้นที่ป่าและสัตว์ป่า
(อายุชมุ ชน 98 ทาสวน เลี ้ยงสัตว์ รอบหมูบ่ ้ านเป็ นป่ าสมบูรณ์ มี
ลดลง พ.ศ. 2517 เลิกปลูกปอ มาปลูกมันสาปะหลัง
ปี )
สัตว์ป่า เช่น อีเห็น กระต่าย หมาจิ ้งจอก หมูป่า ใช้
เนื่องจากปอมีขนตอนยุ
ั้
ง่ ยาก และขาดแหล่งน ้าในการ
เกวียนในการเดินทาง จัดตังวั
้ ด มีการปลูกฝ้ายใช้
แช่ปอ พ.ศ. 2518 สร้ างถนนเข้ าหมูบ่ ้ าน เริ่ มมีการใช้
ช่วงปี พ.ศ. 2497 เริ่ มประสบความแห้ งแล้ ง
รถไถนาแทนควาย กรมชลปะทานจัดตังเครื
้ ่ องสูบน ้า
ติดต่อกัน 7 ปี
ด้ วยไฟฟ้าจากแม่น ้าชี ชาวบ้ านเริ่ มออกไปทางานนอก
หมูบ่ ้ านเช่น กรุงเทพ เพราะประสบกับภาวะแห้ งแล้ ง ปี
2525 นิยมไปทางานต่างประเทศ เช่น จอร์ แดน ลิเบีย
ซาอุดิอาระเบีย บูรไน สิงคโปร์ มาเลเซีย อิสราเอล
และไต้ หวัน เริ่ มปลูกอ้ อยแทนมันสาปะหลังใน ปี พ.ศ.
2534 และใช้ รถไถนา รถแทรกเตอร์ มากขึ ้น

ยุคอ้ อย ยูคาลิปตัส 2539-2550 เริ่ มปลูกยูคาลิปตัสจากการ
ส่งเสริ มของโรงงาน เส้ นทางสะดวก มีระบบประปา เปลีย่ น
จากปลูกมันมาปลูกออ้ ยมากขึ ้น เลี ้ยงวัวพันธุ์อเมริ กนั บรา
มัน เปลีย่ นรูปแบบการทานาเป็ นนาหว่านมากขึ ้นเนื่องจาก
ค่าจ้ างแรงงานแพง และปริ มาณน ้าฝนนไม่เพียงพอ
เหมาะสมกับการทานาดา ปี 2551 จัดทาเรื อนเพาะชา
ชุมชน ปี 2553 จัดทาเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์ปลาบริ เวณลาน ้าชี

พ.ศ. 2537 เริ่ มมีการปลูกยูคาลิปตัสจากการส่งเสริ มของ
ออป. และเอกชน รัฐสร้ างพนังกันน
้ ้าชี ปรับปรุงถนนเข้ า
หมูบ่ ้ าน บางรายเริ่ มปลูกยางพารา แต่ยงั ทานาโดยการใช้
รถไถนา ปี พ.ศ. 2550 เหลือควายเพียง 1 ตัว หลังการเก็บ
เกี่ยวข้ าวจะปลูกข้ าวโพดขายฝักสด ผักตามริ มน ้าชี มีการ
ว่าจ้ างแรงงาน ค่าแรงงานแพง บางรายจึงเปลี่ยนมาทานา
หว่านแทนนาดามากขึ ้น ยังปลูกมันสาปะหลัง อ้ อย ปี ละ 2
ครัง้ เลี ้ยงวัวพันธุ์ตา่ งประเทศ บางส่วนไปรับจ้ างก่อสร้ าง
โรงงานผิลตอวน แหในตัวเมืองขอนแก่นในช่วงว่างจากฤดู
การผลิต ปี 2551-2553 จัดกิจกรรมปลูกป่ าฟื น้ ฟูบริ เวณป่ า
สาธารณะภูกระแตพื ้นที่ 10 ไร่ ปี 2553 จัดทาเขตอนุรักษ์
พันธุ์สตั ว์น ้าบริ เวณแม่น ้าชี
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18. บ้ านกุด
ตังถิ
้ ่นฐาน พ.ศ.2473 อพยพมาจากจังหวัด
ขอนแก่น ต.คา หนองบัวลาภู ประกอบอาชีพทานา ทาไร่มนั
แคน (ชุมชนอายุ สาปะหลัง ไร่อ้อย และพืชอื่น ๆ เช่น ข้ าวโพด ถัว่
ต้ นหอม พืชผักสวนครัว เลี ้ยงหมู ไก่ และวัว ฯลฯ

พ.ศ.2505 เริ่ มได้ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ในรูปแบบ สค. 1 ปี
พ.ศ.2507 เริ่ มปลูกปอ สัตว์ขนาดใหญ่ เช่น เสือเหลือง
เริ่ มหมดไป พ.ศ.2515 เปลีย่ นจากการปลูกปอมาเป็ น
มันสาปะหลัง สัตว์ป่าเริ่ มลดลง ปี 2519 เกิดภาวะฝน
แล้ ง ปี 2520 มีการออกเอกสารสิทธิ นส3

ปี 2536-2538 เริ่ มปลูกยูคาลิปตัสและมีการจัดสรรที่ดิน
สปก. ปี 2539 ราษฎรเริ่ มหันมาปลูกอ้ อย เนื่องจากมีโรงงาน
รับซื ้อผลผลิต และราคา พื ้นที่ป่าธรรมชาติลดลงอย่างมาก
พ.ศ.2547 ก่อตังวั
้ ดป่ า พ.ศ.2550-2551 ชุมชนเริ่ มมีการคุย
กันเรื่ องการดูแลรักษาป่ า อบต.คาแคนสนับสนุนการ
ป้องกันไฟป่ า การจัดทาแนวกันไฟ และการอบรมอาสมัคร
ราษฎรพิทกั ษ์ ป่า (รสทป.) พ.ศ.2552-ปั จจุบนั โครงการ
ฟื น้ ฟูลมุ่ น ้าชี WWF ประเทศไทย เข้ ามาสนับสนุนการ
จัดการป่ าชุมชน
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ตารางภาคผนวกที่ 11 รายการกล้ าไม้ ที่ผลิตโดยเรื อนเพาะชาชุมชน ระหว่างปี 2551-2553
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อท้ องถิ่น

จานวน (ต้ น)

1

กระถินณรงค์

-

40

2

กระท้ อน

-

25

3

กระบก

หมากบก

457

4

กระเบา

หมากกระเบา

1116

5

กัลปพฤกษ์

-

34

6

ยางพลวง

กุง

286

7

ขนุน

บักมี ้

1610

8

ขี ้เหล็ก

-

789

9

ราชพฤกษ์

คูน

8761

10

เขลง

หมากเค็ง

160

11

แคบ้ าน

แคบ้ าน

343

12

แคป่ า

แคป่ า

43318

13

งิ ้ว

งิ ้ว

2859

14

เงาะ

-

16

15

มะขามป้อม

บักขามป้อม

304

16

จาปาดอกเหลือง

-

42

17

ชมพู่

-

12

18

ยางเหียง

ซาด

540

19

แดง

-

2299

20

ทองกวาว

ต้ นจาน

56

21

ฝาง

ต้ นฝาง

103

22

แสง

ต้ นแสง

192

23

สมอพิเภก

ต้ นแหน

15

24

ตะคร้ อ

หมากค้ อ

56
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ตารางภาคผนวกที่ 11 (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อท้ องถิ่น

จานวน (ต้ น)

25

ตะเคียนทอง

ต้ นแคน

2367

26

ตะเคียนหิน

ต้ นแคน

1204

27

ตานกกด

ตานกกด

30

28

เต็ง

ต้ นจิก

6979

29

ทับทิม

หมากพิลา

132

30

ทุเรี ยน

-

31

น้ อยหน่า

บักเขียก

4866

32

นุน่

-

1036

33

มะกลา่ ต้ น

บักลาม

1394

34

ประดูป่ ่ า

ต้ นดู่

2630

35

ไผ่ป่า

-

929

36

ไผ่รวก

ฮวก

9574

37

ฝรั่ง

บักสีดา

258

38

พฤกษ์

อีทกึ

39

พันซาด

พันซาด

440

40

เพกา

ลิ ้นฟ้า

2078

41

มะกรูด

-

520

42

มะกอก

บักกอก

541

43

มะกอกเกลื ้อน

หมากเหลีย่ ม

1265

44

มะขาม

-

1695

45

มะขามเทศ

หมามขามแป

466

46

มะขามหวาน

-

180

8

5
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ตารางภาคผนวกที่ 11 (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อท้ องถิ่น

จานวน (ต้ น)

47

มะค่าแต้

ต้ นแต้

1444

48

มะค่าโมง

ต้ นค่า

14,946

49

มะตูม

บักตูม

147

50

มะตูมไต้ หวัน

-

150

51

มะนาว

-

71

52

มะเฟื อง

-

16

53

มะม่วง

-

1191

54

มะม่วงป่ า

-

1238

55

มะรุม

อีฮมุ

940

56

มะละกอ

บักหุง่

5643

57

มะหาด

ต้ นหาด

250

58

ยอบ้ าน

ต้ นยอ

436

59

ยางนา

ต้ นยาง

890

60

ยางพลวง

ต้ นกุง

350

61

รัง

ต้ นฮัง

1709

62

ลาไย

-

2412

63

ลิ ้นจี่

-

65

64

สมอไทย

ส้ มมอ

46

65

ส้ มโฮง

ส้ มโฮง

1948

66

สะแกนา

ต้ นแก

180

67

สะเดา

กะเดา

10083

68

ยางกราด

สะแบง

881
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ตารางภาคผนวกที่ 11 (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อท้ องถิ่น

จานวน (ต้ น)

69

สัก

-

2532

70

หมักม่อ

-

80

71

ต้ นนมสาว

หมากนม

150

72

หว้ า

บักหว้ า

568

73

หางนกยูง

-

60

74

เหลืองกาญจนา

-

210

รวมกล้ าไม้ ทงั ้ หมด

150,666
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ตารางภาคผนวกที่ 12 เห็ดป่ าที่ชมุ ชนพึง่ พิงใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

เดือน
มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

เห็ดตะไค้
เห็ดปลวก
เห็ดปลวกไก่น้อย
เห็ดปลวกจิก
เห็ดปลวกฟาน,
เห็ดปลวกเลือด
เห็ดปลวกน ้าแก่ง
เห็ดปลวกตาบ
เห็ดผึ ้งแย้
เห็ดผึ ้งขม, เห็ดขม,
เห็ดยูคา
เห็ดผึ ้งข้ าว
เห็ดผึ ้งมิน
เห็ดผึ ้งตับควาย
เห็ดผึ ้งนกยูง
เห็ดขาต่า
เห็ดตีนแฮด
เห็ดกระด้ าง
เห็ดขอนขาว
เห็ดพุงหนู
เห็ดเกลือ
เห็ดหูหนู
เห็ดแทด
เห็ดทา
เห็ดน ้าหมาก
เห็ดหาฟาน
เห็ดถ่านช้ าง
เห็ดถ่าน
เห็ดก่อหน้ าแล่
็
,
็
็
, ็
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ธ.ค.

ต

ภ ผ

ี่ 12
. .

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

็
็
็
็โ โ
็
็
็
็
โ
โ
็
็

็

็

็ ผ

็
็

็
,
็

46
47

็
็
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ธ. .

ตารางภาคผนวกที่ 13 พืชผักและผลไม้ ป่าที่ชมุ ชนพึง่ พิงใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ
หน่อโจด
หน่อไม้
ผักติ ้ว
ผักเม็ก
ผักหวานป่ า
ผักสาบ
อีรอก
ตูบหมูบ,อูบอีบ
กระเจียว
กลอย
สะเดา
ผักอีฮีน
ผักก้ านหญ้ า
มะขามป้อม
ส้ มมอ
มะกอก
เค็ง
เครื อส้ มลม
ส้ มจ้ อย
ตะคร้ อ
กระบก
ตะขบป่ า,หมากเบน
หมากซายเด็น
ก้ นครก
ต้ องแหล้ ง
หมักม่อ
ตะโก
ตีนตัง่
มะกล่าต้ น-บักลาม

วิธีการเก็บหา/ส่ วนที่เก็บ
ใช้ มือหักหน่อ
ใช้ มือหรื อเสียม
เด็ดใบหรื อยอดอ่อน
เด็ดใบหรื อยอดอ่อน
เด็ดใบหรื อยอดอ่อน,ใช้ ไม้ สอย
เด็ดใบหรื อยอด
ดึงเอาเฉพาะลาต้ น
เด็ดยอดอ่อน
เด็ดดอก
ขุดเอาหัว
เด็ดยอด,ดอก
เด็ดยอดและดอก
เก็บส่วนยอดอ่อน
เก็บผลสุก
เก็บผลแก่จดั
ใบ,ยอดอ่อน,ผล
เก็บผลสุก
เก็บยอด ใบ และดอก
เก็บผลแก่จดั
เก็บผลสุก
ผ่ากินเมล็ดข้ างใน
กินผลสุก
กินผลสุก
เก็บผลสุก
เก็บผลสุก
เก็บผลสุก
กินผล
กินผลสุก
กินยอดอ่อน

ช่ วงฤดูกาล
เมษายน-พฤษภาคม
กรกฏาคม-กันยายน
ตลอดทังปี
้
ตลอดทังปี
้
เมษายน-พฤษภาคม
เมษายน-พฤษภาคม
เมษายน-พฤษภาคม
พฤษภาคม-มิถนุ ายน
เมษายน-พฤษภาคม
กันยายน-ตุลาคม
เมษายน-พฤษภาคม
เมษายน-พฤษภาคม
ตลอดทังปี
้
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
พฤศจิกายน-ธันวาคม
กันยายน-ธันวาคม
ตลอดทังปี
้
กรกฎาคม-พฤศจิกายน
กันยายน-มกราคม
กันยายน-เมษายน
พฤศจิกายน-ธันวาคม
เมษายน-พฤษภาคม
กันยายน-ธันวาคม
กันยายน-ธันวาคม
พฤษภาคม-มิถนุ ายน
พฤษภาคม-มิถนุ ายน
กันยายน-ธันวาคม
ตลอดทังปี
้
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ต

ภ ผ

ลาดับ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ี่ 13

ชื่อ
เพกา,ลิ ้นฟ้า
มะกอกเกลื ้อน,เหลี่ยม
มะม่วงป่ า
สลักดา
เล็บแมว
โป้งเลน
ส้ มโมง

วิธีการเก็บหา/ส่ วนที่เก็บ
กินฝั กอ่อน
กินเมล็ดข้ างในผล
กินผลสุก
กินเม็ดอ่อน
กินผล
กินผลสุก
กินยอด, กินผลสุก

ต้ นสัง
มันมือเสือ
มันเทียน
พีพวน
เครื ออีโกย,องุ่นป่ า
ออบแอบ
เครื อเขียง
เสียวโผ
เสี ้ยวส้ ม
นมสาว
หมากดูก
มะพอก
กระโดน

กินยอดอ่อน
ขุดเอาหัว
ขุดเอาวัว
กินผลสุก
กินผลสุก,กินยอด
กินใบ กินดอก
กินใบอ่อน
กินผล กินราก
กินใบ ยอด ผล
กินเมล็ดอ่อน
กินเนื ้อข้ างในผล
กินผลสุก
กินใบ ยอดอ่อน

ช่ วงฤดูกาล
มีนาคม-พฤษภาคม
กันยายน-ธันวาคม
เมษายน-มิถนุ ายน
กรกฎาคม-สิงหาคม
พฤศจิกายน-ธันวาคม
กันยายน-ธันวาคม
ยอดกินได้ ตลอดทังปี
้ ,
ยอดเดือนเมษายน-พฤษภาคม
ตลอดทังปี
้
มีนาคม-พฤษภาคม
กันยายน-ธันวาคม
กันยายน-ธันวาคม
มีนาคม-พฤษภาคม
กรกฎาคม-สิงหาคม
ตลอดทังปี
้
ตลอดทังปี
้
ตลอดทังปี
้
กันยายน
เมษายน-พฤษภาคม
เมษายน-พฤษภาคม
เมษายน-พฤษภาคม
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ตารางภาคผนวกที่ 14 แมลงและสัตว์ป่าที่ชมุ ชนพึง่ พิงใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชน
ลาดับ
ชื่อ
1 แมลงทับ

2
3

แมลงคาม
จัก๊ จัน่

4

แมลงอี

5

แมงง่วง

6
7
8
9
10

แมงแครงคร้ อ
แมงแครงขาโป้
แมงเงา (แมงป่ อง)
แมงอีนนู
ไข่มดแดง

11
12

จิ ้งหรี๊ ด
แย้

13

กิ ้งก่า

14
15

กระรอก
กระแต

วิธีการจับและเก็บหา
เขย่าหรื อใช้ ไม้ ตีต้นไม้ ให้ หล่น ต้ นไม้ ที่
มักพบแมลงทับ ได้ แก่ พันซาด เต็ง รัง
แดง มะค่าแต้ ประดูป่ ่ า ก้ านฮุง
นอกจากนี ้สังเกตว่าหากต้ นไม้ ใดมีรังมด
แดงจะไม่มีแมลงงทับอาศัยอยู่
เขย่าหรื อใช้ ไม้ ตีต้นไม้ ให้ หล่น
ตบใช้ ไม้ ด้ามยาวที่ปลายติดถึงพลาสติก
ทาเป็ นถุงใส่ปยนุ
ุ่ น่
ตบใช้ ไม้ ด้ามยาวที่ปลายติดถึงพลาสติก
ทาเป็ นถุงใส่ปยนุ
ุ่ น่
ตบใช้ ไม้ ด้ามยาวที่ปลายติดถึงพลาสติก
ทาเป็ นถุงใส่ปยนุ
ุ่ น่
ใช้ มือจับตามต้ นคร้ อ
ใช้ มือจับอยู่ตามต้ นคอแลน
ใช้ เสียมสับเหล็กไนออกแล้ วใช้ มือจับ
ปูสือใต้ ต้นไม้ ใช้ ไฟล่อ
ใช้ ตะกร้ าติดปลายไม้ ไผ่แหย่ที่รังให้ ไข่
หล่นลงตะกร้ า ส่วนใหญ่ต้นไม้ ที่พบมด
แดงทารังมักมีใบเล็ก เช่น สะเดา พฤกษ์
ประดูป่ ่ า ฯลฯ
ใช้ ไส่สอ่ งหาตอนกลางคืน
ขุดรู และใช้ กบั ดัก เรี ยกว่า “บ่วงหรื อปุด”
บริ เวณปากรู โดยสังเกตว่าหากปากรู แย้
มีลกั ษณะเกลี ้ยง เป็ นมันแสดงว่ามีแย้
อาศัยอยู่
ใช่บ่วงทาติดไม่ไผ่จบั
บางครัง้ ใช้
หนังสติ๊กยิง
กับดัก
กับดัก

ช่ วงฤดูกาล

ส.ค.-ต.ค.

ส.ค.-ต.ค.
มี.ค.-พ.ค. (ฤดูแล้ ง)
มี.ค.-พ.ค. (ฤดูแล้ ง)
ส.ค.-ต.ค.
พ.ค.-ก.ค.
พ.ค.-ก.ค.
ตลอดทังปี
้
พ.ค.-มิ.ย.
เม.ย.-พ.ค.

เม.ย.-พ.ค.
เม.ย.-ก.ค.

เม.ย.พ.ค.
ตลอดปี
ตลอดปี

122

ตารางภาคผนวกที่ 14 (ต่อ)
ลาดับ
16 อึง่ อ่าง

17

กบ

18
19
20
21

พังพอน
อีเห็น
กระต่าย
หนู

22

ตะกวด

ชื่อ

วิธีการจับและเก็บหา
ใช้ ไฟส่องช่วงฝนตกใหม่ๆ
บางครัง้
ชาวบ้ านจะจับอึง่ ที่กาลังผสมพันธุ์ในน ้า
ชาวบ้ านเรี ยกว่า“อึง่ ตกมวก” นอกจากนี ้
ใช้ วิธีการขุดหาอึง่ ที่อยู่ในรู จะเรี ยกว่า
“บ้ างอึง่ ” โดยสังเกตปากรู จะมีรอยดิน
หลวม ๆ หรื อมีรอยดินตกลงไปในรู
ใช้ ไฟส่องช่วงฝนตกใหม่ๆหรื อใช้ เบ็ดกบ
ในช่วงเดือน 12 ชาวบ้ านจะใช้ ไม้ แหย่รู
เมื่อดึงไม้ ออกมาหากพบว่าปลายไม้
เปี ยกซึง่ เป็ นเยี่ยวกบ โดยกบจะตกใจ
เมื่อโดนไม้ แหย่และเยี่ยวออกมา แสดง
ว่ามีกบอยู่ข้างใน
นอกจากนี ้ในช่วง
เดือน 12 ชาวบ้ านจะหากบที่อาศัยอยู่
ตามคันนาหรื อท้ องนาเรี ยกว่า “กบไง
หรื อกบจาศีล”โดยมีฟางข้ าวปิ ดทับ วิธี
จับจะใช้ เสียมหรื อไม้ แงะหา
และ
บางครัง้ ชาวบ้ านจะใช้ วิธิเลียงเสียงกบ
กับดัก
กับดัก
กับดักตาข่าย
ใช้ ฉมวกแทง, ใช้ เครื อมือ “ฟ้าลัน่ ”
,“แห้ วซิ่ง” หรื อ “แห้ วลวด” ดักตาม
ทางเดิน
ใช้ สนุ ขั ไล่ หรื อใช้ หนังสติ๊กยิง

ช่ วงฤดูกาล
เม.ย.-พ.ค.

เม.ย.-พ.ค.
ธ.ค.

ตลอดปี
ตลอดปี
พ.ย.-มิ.ย.
พ.ย.-ก.พ.

ตลอดทังปี
้
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