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ทามกลางความกดดันของการเปลี่ยนแปลง
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในยุคโลกาภิวัตน 
ประกอบกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภูมิอากาศที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยูนั้น ไดสงผลให
เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากร 
ปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี 
ปาธรรมชาติเกิดความเส่ือมโทรมและลดจำนวน 
ลงไปเปนอยางมาก ซึ่งผลกระทบเหลานี้ไดสราง
ความเสียหายโดยตรงตอความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน
ท่ียังคงพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติปาไมเปนปจจัยหลัก
ในการดำรงชีวติ โดยเฉพาะเร่ืองความม่ันคงทางดาน
อาหาร  
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ดวยความตระหนักในสภาวการณปญหาเหลานี้ นานาประเทศรวมท้ัง 
ประเทศไทย ไดกำหนดใหมีนโยบายหลายประเด็นในการใหความสำคัญตอการ
ฟนฟูและรักษาไวซึ่งพื้นที่ปาธรรมชาติที่เหลืออยู รวมท้ังริเริ่มกระบวนการศึกษา
วิจัยจัดการปาแบบมีสวนรวมในรูปแบบการจัดการปาชุมชน เพื่อคนหารูปแบบ 
ที่เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพในสถานการณที่แตกตางกันของแตละพื้นที่  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอีสานอันเปนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ
ประเทศ อาทิเชน ออย มันสำปะหลัง ยูคาลิปตัส ยางพารา ฯลฯ ดังนั้นวิธีการคืน
ความหลากหลายทางชีวภาพสูปาไมควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสอดคลอง
กันนั้น จำเปนอยางยิ่งที่ตองใชกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการฟนฟูลุมน้ำชี ดำเนินการโดยองคการกองทุนสัตวปาโลกสากล 
สำนักงานประเทศไทย หรือ WWF ประเทศไทย ภายใตการสนับสนุนของ 
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Coca-Cola Foundation USA)   
และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (The Coca-Cola Foundation Thailand) 
ดำเนนิงานในพ้ืนทีต่ำบลคำแคน ตำบลทาศาลา ตำบลโพนเพ็ก และตำบลหนองแปน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ไดสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร 
ปาไมโดยเนนการมีสวนรวมจากชุมชนและภาคีความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
การศึกษาวิจัยองคความรูทางดานวิทยาศาสตรโดยใชวิธีพรรณไมโครงสราง 
(framework species) ผสมผสานกับองคความรูจากงานวิจัยไทบาน เพื่อการ
ติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม ท่ีทุกภาคสวนจะไดเห็นถึงขอมูลความเปล่ียนแปลง 
คณุคาและมลูคาของทรัพยากรปาไมทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
อยางเปนระบบ 

โครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวา บทเรียน
และขอสรุปที่ปรากฏอยูในหนังสือเลมนี้ จะเปนคูมือที่จะชวยสงเสริม ผลักดัน
แนวทางและมาตรการการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวมท่ียั่งยืน 
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการรวมกันสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมในบริบทพื้นที่ภาคอีสานไดตอไป 

¢



¤Óá¶Å§ 

 

ลุมน้ำช ี ในดานหนึ่งชาวบานตามชนบทสวนใหญยังคงพึ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติจากพื้นที่ปาไม ทั้งในดานการเปนแหลงอาหาร แหลงเช้ือเพลิง 
พืน้ทีเ่ลีย้งสตัว รวมทัง้ยงัเปนแหลงสรางรายไดใหกบัชมุชนอยางสมำ่เสมอทกุฤดกูาล 

แตอีกดานหน่ึงกำลังสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อพื้นที่ปาไม 
พื้นที่สาธารณะประโยชนถูกบุกรุกจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
พัฒนาดานตางๆ สงผลทำใหความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยาง
นาใจหายและหลีกเลี่ยงไมได  

จากปญหาดงักลาว โครงการฟนฟลูุมน้ำช ีWWF ประเทศไทย เริม่ดำเนนิงาน
ในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ระหวางป 2550-2553 โดยมี 
จุดมุงหมายเพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ียั่ งยืน  
ไดเริม่ตนการสำรวจและประเมนิทรพัยากรธรรมชาตภิายใตรปูแบบ “งานวจิยัไทบาน” 
มีผูคนที่หลากหลายจากทั้ง “ภายใน” และ “ภายนอก” มาชวยกันรวบรวมขอมูล
สำคัญ เพื่อเปนเครื่องมือใหทุกคนสามารถมองเห็นภาพสถานการณทรัพยากรจาก
อดีตถึงปจจุบันและรวมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรในอนาคต 
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รัฐพล พิทักษเทพสมบัติ 
ผูจัดการโครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย 

2553 

หนังสือ “ปาชุมชน...เรื่องของ “คน” กับ “ปา” : บทเรียนการฟนฟู 
ภูมิทัศนปาไมและคุณภาพชีวิตชุมชนอยางมีสวนรวม อำเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแกน” เปนสวนหนึ่งของความรูที่เกี่ยวของกับการดำรงชีวิตและความ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อการสราง
ความเขาใจระหวาง “คนกับคน” ในลุมน้ำชี 

กระผมในนามโครงการฟนฟลูุมน้ำช ี  WWF ประเทศไทย ขอขอบพระคุณ 
ทุกทานที่เกี่ยวของในการทำงานดานการจัดการปาชุมชน และหวงัเปนอยางยิ่งวา
หนังสือท่ีถืออยูในมือทานเลมน ี ้จะเปนสวนหน่ึงของการสรางกระบวนการมีสวนรวม
จากของคนในทองถ่ิน อันจะนำไปสูการปรับปรุงกลไกการทำงานดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมลุมน้ำชีในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และ
ระดับลุมน้ำตอไป 

§



ในนามโครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย ตองขอขอบคุณ 
พี่นองชาวบานโนนคูน บานไสไก บานหวยฮวก บานโพนเพ็ก บานคำนอย  
บานหนองขามพัฒนา และบานกุดขอนแกน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
ทุกคนที่ไดใหความรวมมือดวยดีมาตลอด 

ขอขอบคุณสำหรับความชวยเหลือดานตางๆ จากนายเฉลิมชัย ชละธาร 
นายอำเภอมัญจาคีรี นายปยิน ตลับนาค นายอำเภอชุมแพ สวนราชการอำเภอ 
มัญจาคีรี สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 ขอนแกน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 2 คุณยรรยง ศรีเจริญ คุณบุษยดา ยังเฟองมนต คุณสมคิด สิงสง 
คุณระวี ถาวร 

ขอขอบคุณเปนอยางสูงสำหรับศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก (RECOFTC) ท่ีไดถายทอดความรู ฝกอบรม และเสริมสรางกระบวนการ
การจัดการปาชุมชนมาต้ังแตเริ่มตน 

ขอขอบคุณหนวยวิจัยการฟนฟูปา (FORRU) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม ทีส่นับสนนุขอมูล เทคนคิดานวชิาการ และคำแนะนำสำหรับการฟนฟปูา
ในเขตรอนที่เปนประโยชนอยางย่ิง 

ขอขอบคุณสถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาหวยกุม ที่ถายทอด
ความรู ประสบการณการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ และขอขอบคุณโครงการ
รักษปา สรางคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง ที่เปนแนวรวมและสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนยศึกษาธรรมชาติภูวัดใหเปนรูปเปนรางข้ึนมา 

และตองขอขอบคุณ มลูนธิโิคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมรกิา (The Coca-Cola 
Foundation USA) และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (The Coca-Cola 
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Foundation Thailand) ที่ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมการฟนฟูภูมิทัศนปาไมและ
คุณภาพชีวิตชุมชนอยางมีสวนรวมลุมน้ำชีตอนบน  

หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือบทเรียนการฟนฟูภูมิทัศนปาไมและคุณภาพชีวิต
ชุมชนอยางมีสวนรวมลุมน้ำชีตอนบน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน จะชวย
เปนจุดเร่ิมตนในการวางแผนจัดการทรัพยากรลุมนำ้ชแีบบมีสวนรวมจากระดับลาง
ขึ้นไป ใหเกิดความยั่งยืนในระดับนโยบายในอนาคตอันใกลตอไป 

 

©



ÊÒÃºÑÞ 
¤Ó¹Ó 

¤Óá¶Å§ 

¤Ó¢Íº¤Ø³ 

º·ÊÃØ» 
¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÀÙÁÔ·ÑÈ¹ �»†ÒäÁŒáÅÐ 

¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμªØÁª¹ã¹¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÅØ‹Á¹éÓªÕ 
»†ÒäÁŒ..ã¹ÅØ‹Á¹éÓªÕ 

ÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á  
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã»†ÒªØÁª¹ áÅÐ¡ÒÃ¾Öè§¾Ô§ 

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÀÙÁÔ·ÑÈ¹ �»†ÒäÁŒ 
ÍÂ‹Ò§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§ªØÁª¹ 

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹áÅÐ¤ÇÒÁÊÓàÃç̈ ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
Í§¤ �¤ÇÒÁÃÙŒã¹¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù»†ÒáÅÐ 

ÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†Ò¢Í§ªØÁª¹ 
º·àÃÕÂ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹ã¹¾×é¹·Õè 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð 
ÀÒ¤¼¹Ç¡ 

¡ 
¤ 
¨ 
1 
7 

13 
24 
36 
46 
55 
69 95 
98 

Ø

Ø
»† ä Œ

¤Ø³ÀÒ¾ªÇμªØÁª¹ã¹¾¹·â¤Ã§¡ÒÃ¿¹¿ÙÅØÁ¹Óª
ã éØ
Ô Ñ

·Ã¾ÂÒ¡Ã»ÒªØÁª¹ áÅ ¡ÒÃ¾§¾§
œ ä

ÍÂÒ§ÁÊÇ¹ÃÇÁ¢Í§ªØÁª¹
â¼Å¡ÒÃ´Óà¹¹§Ò¹áÅ¤ÇÒÁÊÓàÃ¨¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ

ã œ
Ù Ø

ã é èº·àÃÂ¹¡ÒÃ¨´¡ÒÃ»ÒªØÁª¹ã¹¾¹·

ª





 

 

º·àÃÕÂ¹¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÀÙÁÔ·ÑÈ¹ �»†ÒäÁŒáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμªØÁª¹ 
ÍÂ‹Ò§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ ÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕ Ñ̈§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹ 

º·ÊÃØ» 

โครงการฟนฟูลุมน้ำช ี (Chi Watershed Restoration 
Project) ภายใตฝายจัดการทรัพยากรน้ำจืด องคการกองทุน
สัตวปาโลก สำนักงานประเทศไทย (WWF ประเทศไทย) ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศ 
สหรัฐอเมรกิา (The Coca-Cola Foundation USA) และมลูนธิ ิ 
โคคา-โคลา ประเทศไทย (The Coca-Cola Foundation Thailand)
มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2553  
มีเปาหมายของโครงการ “เพื่อผสมผสานการพัฒนาความ 
เปนอยูทองถ่ินใหเหมาะสมกับการฟนฟูระบบภมูนิเิวศลุมนำ้ และ
การรักษาไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในลุมน้ำชีเพ่ือให
เก้ือหนุนตอวิถีชุมชนในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” มีภารกิจหลัก 
ที่สำคัญอยางหน่ึง คือ การจัดการปาชุมชน ภายใตหลักการ 
มีสวนรวมของภาคีพัฒนาท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการ
ศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และคณะกรรมการ
ลุมน้ำชี มีเปาหมายท้ังหมด 7 ชุมชน ของตำบลคำแคน ตำบล
โพนเพ็ก และตำบลทาศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
พื้นที่รวม 2,029 ไร และกำลังดำเนินการเพิ่มเติมอีกในพื้นท่ี 
ปาภรูวก ตำบลหนองแปน เน้ือที ่ 1,200 ไร รวมพืน้ทีฟ่นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาท้ังหมด 8 ปาชุมชน มีเนื้อท่ี

รวมทั้งหมด 3,229 ไร 
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ประการที่ 1  รักษาพื้นที่ปาธรรมชาติ เปนปาชุมชนจำนวน 7 แหง และพัฒนา
แผนการจัดการปาชุมชนทั้ง 7 พื้นที่ มีเนื้อที่ปาธรรมชาติรวมกันทั้งหมด 1,957 ไร 
ซึ่งเปนปาที่ยังคงเหลือในภูมิทัศนลุมน้ำชีตอนบนในเขตอำเภอมัญจาคีรี อันเปน
แหลงที่ยังคงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ เปนแหลงอาหาร ปาใชสอย และ
แหลงเรียนรูของชุมชนทองถิ่น   
 
ประการที่ 2 ไดพื้นที่ปาชุมชนกลับคืน อันเน่ืองมาจากกระบวนการทางสังคม
ภายในชุมชน ซึ่งนำไปสูการเวนคืนที่ดินโดยรอบพ้ืนที่ปาชุมชนท่ีถูกบุกรุก จำนวน 
2 แหง คิดเปนพ้ืนที่รวมกัน 72 ไร ทำใหมีพื้นที่ปาชุมชนเพิ่มขึ้นเปน 2,029 ไร   
 
ประการที่ 3  ฟนฟูปาธรรมชาติ ใหมีความอุดมสมบูรณและเปนแหลงอาหาร
ของชมุชนได โดยการปลกูตนไมเสริมในพืน้ทีป่าธรรมชาติ พืน้ทีส่าธารณะ ตลอดจน
ปาหัวไรปลายนาหรือปาครอบครัว คิดเปนจำนวนกลาไม 163,681 ตน มีอัตรา
การรอดตายเพิ่มจากปที่ 1 จากรอยละ 30 เปนรอยละ 50 ในปที่ 2 และ รอยละ 
60 ในปที่ 3 ของการฟนฟู นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จการจัดการไฟปา  
โดยพบวา ไฟปาที่เกิดขึ้นในปาชุมชนลดลงมากกวา 70 % สงผลใหสภาพปาฟนตัว 
และลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศไดจำนวนมาก  
 
ประการที่ 4  ปาชุมชนเปนแหลงอาหาร และสรางรายไดใหกับชุมชน กิจกรรม
การอนุรักษและฟนฟูปาสงผลใหปริมาณของปาหลายชนิดเพิ่มข้ึน โดยของปาที่
ชาวบานใชประโยชนจากปาชุมชนมากท่ีสุดคือ พืชผักปาและผลไมปา จำนวน  
49 ชนิด รองลงมาคือ เห็ดปา จำนวน 47 ชนิด สัตวและแมลงจำนวน 22 ชนิด 
ทัง้นี ้พชืผกัปาและสตัวปาบางชนดิสามารถสรางรายไดเสรมิแกชมุชนไดเปนอยางด ี
บางหมูบานมีรายไดจากการเก็บหาของปามีมูลคาเฉลี่ยกวา 700,000 บาทตอป  
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ประการที่ 5  ศักยภาพขององคกรชุมชน ในพ้ืนที่มีความเขมแข็ง โดยโครงการ 
มีบทบาทชวยเสริมศักยภาพบุคลากรชุมชนในการจัดการดูแลรักษาปา ใหม ี
ความรูความสามารถ มีความเขมแข็ง มีกระบวนการทำงานอยางเปนระบบ  
ผานกิจกรรม อาทิ การฝกอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองคความรู  
 
ประการที่ 6  เกิดความรวมมือ ในการจัดการทรัพยากรในทองถิ่นระหวาง 
คณะกรรมการปาชุมชนกับองคการบริหารสวนตำบล ที่ทำการปกครองอำเภอ 
มัญจาคีรี หนวยงานในกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช โครงการ
รักษปา สรางคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง วัดและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
 
ประการที่ 7  พัฒนาฐานขอมูลปาชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรปาชุมชน ฐานขอมูลแมไม ขอมูลพันธุไมท่ีมีศักยภาพเปนพันธุไมโครงสราง
สำหรับการฟนฟูปาเต็งรัง ที่สามารถนำไปใชเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากร 
ในระดับอำเภอไดในอนาคต และนำฐานขอมูลดังกลาวมาพัฒนาเปน “ศูนยศึกษา
ธรรมชาติภูวัด” 
 
ประการที ่8  เกดิการพฒันา การแลกเปล่ียนเรยีนรู ตลอดจนสบืทอดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น รวมท้ังเทคนิควิธีการในการฟนฟูปาอยางมีสวนรวมและการใช
ประโยชนจากปาอยางย่ังยืน  
 
การดำเนนิโครงการฯ  ประสบความสำเรจ็ในมติ ิ 3 ดาน โดยดานทรพัยากรธรรมชาต ิ 
เกิดการหนุนเสริมกลไกการจัดการปาของชุมชนซึ่งแตเดิมใชกลไกทางวัฒนธรรม 
ซึ่งไมเพียงพอตอการดูแลรักษาปา ทำใหสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายปา และ
มีความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมข้ึนท้ังพืชและสัตว โดยมีโครงสรางการปกคลุม
เรือนยอดและจำนวนชั้นเรือนยอดเพิ่มขึ้น การทดแทนของลูกไม ตลอดจนไมหนุม
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เพิ่มขึ้น สภาพดินมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น ในขณะท่ีมิติทางดานสังคม ชุมชน 
มีสวนรวม มีความตระหนัก และมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาปาเพ่ิมมากข้ึน  
คณะกรรมการมีความเขมแข็ง รวมทั้งมีการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
มากข้ึน อันเปนผลมาจากการจัดการปาชุมชนที่เปนรูปธรรม และมิติดานเศรษฐกิจ 
พบวา ผลผลิตจากปาเพ่ิมมากข้ึน สามารถเก็บหาไดงายข้ึน เปนแหลงอาหาร  
ชวยลดรายจายและสรางรายไดใหกับชาวบานในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง  

ปจจัยเง่ือนไขท่ีสงผลใหเกิดความสำเร็จของโครงการฯ คือ การมีสวนรวม
ของชุมชน บทบาทของผูนำที่เปนทางการและไมเปนทางการ ความเขมแข็งของ
กรรมการ ความต้ังใจจริงในการทำงาน กฎระเบียบ แบบแผนการจัดการปา 
ที่ชัดเจนและยอมรับรวมกัน สงผลใหชาวบานไดประโยชนจากการดูแลปา 
อยางเปนรูปธรรม นอกจากน้ียังมีปจจัยเงื่อนไขภายนอกคือ ความรวมมือ และการ
สนับสนุนดานงบประมาณ ความรู การฝกอบรม การศึกษาดูงาน และเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนเกิดความรวมมือท้ังเปนทางการและ 
ไมเปนทางการในการทำงานรวมกันในอนาคต  
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การจัดการปาชุมชน พบบทเรียนหลักท่ีสำคัญ 6 ประการ ไดแก  
1) การทำงานฟนฟูภูมิทัศนปาไมตองเปนโครงการในระยะยาว มีกิจกรรมอยาง
ตอเน่ืองและมีพ้ืนท่ีตนแบบพรอมสำหรับขยายผล 2) การฟนฟูปาไมแบบมีสวนรวม
ตองผสมผสานความรูทางวิชาการปาไมและองคความรูทองถิ่นผานกระบวนการ
สังคมในพื้นที่ 3) การสรางแรงจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพและความรูสึกเปนเจาของเปน
ปจจัยสำคัญที่จะทำใหการฟนฟูปาใหควบคูกับการพัฒนาความเปนอยู  
ซึ่งจะนำไปสูการจัดการปาไมที่ยั่งยืนในอนาคตตอไป 4) ตองสรางกติกาชุมชนแบบ 
มีสวนรวมในการอนุรักษ การฟนฟูและใชประโยชนจากปาชุมชน 5) การจัดการ 
ไฟปาและการเล้ียงสัตวท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเรงการฟนฟูของลูกไมตามธรรมชาติ
ไดมาก และ 6) การอนุรักษตนไมใหญตามธรรมชาติ (แมไม) โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
พ้ืนท่ีสวนบุคคลมีความสำคัญเปนอยางย่ิง เน่ืองจากไมใหญเหลาน้ีเปนแหลงพันธุกรรม
และสืบพันธุตามธรรมชาติ พรอมทั้งยังเปนแหลงเก็บเมล็ดไมที่สำคัญสำหรับการ
ฟนฟู 

 

â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÅ‹ØÁ¹éÓªÕ WWF »ÃÐà·Èä·Â â¤Ã§¡ÒÃ¿¹¿ÙÅØÁ¹Óª WWF »ÃÐà·Èä·Â 



 

·Ñé§¹ÕéÁÕ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¨Ò¡ªØÁª¹áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃÏ μ ‹Í·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
§Ò¹»†ÒªØÁª¹ã¹¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 8 »ÃÐ¡ÒÃ ¤×Í   

 
1. เสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการใหแกคณะกรรมการ 

 ปาชุมชนอยางตอเนื่อง  
2. ขยายบทเรียน สรางวิทยากรทองถิ่น และเครือขายเพิ่มเติม ทั้งใน 

 ระดับพื้นที่ ตำบล อำเภอและลุมน้ำชี 
3.  พัฒนาคนรุนใหม ดวยการหนุนเสริมเยาวชน/นักเรียนใหเขามา 

 มีบทบาททำงานดานการจัดการทรัพยากรในแตละชุมชน 
4. เสริมสรางความรวมมือในการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการ 

 ทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่นอยางมีสวนรวม โดยผานกลไกตางๆ  
 ที่เกี่ยวของทั้งในระดับพื้นที่และในระดับนโยบาย 

5. พัฒนานโยบายสงเสริมการอนุรักษแหลงพันธุกรรมพืช (แมไม)  
 ในพ้ืนท่ี ตลอดจนสงเสริมระบบวนเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทั้งในพื้นท่ี 
 ปาไมและพื้นที่หัวไรปลายนา เพื่อลดการพ่ึงพิงทรัพยากรจากปาชุมชน 

6. เสริมสรางศักยภาพของปาในดานการเพิ่มผลผลิตจากปาโดยใชระบบ 
 วนเกษตร 

7.  ยกระดับขีดความสามารถและความพรอมของชุมชนในการปรับตัวตอ 
 สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง ที่เกี่ยวเน่ืองกับประเด็นระดับสากล  
 เชน การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทำลายปาและความ 
 เสื่อมโทรมของปา (REDD) หรือการซื้อขายคารบอนเครดิต  

8. การเช่ือมตอ เชื่อมโยงปาในภูมิทัศน รวมท้ังพื้นที่ปาริมน้ำสาขาตางๆ  
 จนไปถึงลำน้ำชี ตลอดจนสรางหยอมพ้ืนที่สีเขียว โดยการสงเสริม 
 วนเกษตรใหกระจายในพ้ืนที่ เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงแกระบบ 
 นิเวศลุมน้ำชี 
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ลุมน้ำชีเปนลุมน้ำหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
และยังเปนลุมน้ำยอยที่สำคัญของลุมน้ำโขง ที่หลอเลี้ยงชีวิตผูคนเปนจำนวนมาก 
จากขอมูลดานสภาพเศรษฐกิจและสังคมพบชาวบานในเขตลุมน้ำชีมีรายไดเฉลี่ย
ตอปในระดับท่ีไมสูงมากและตองดำรงชีพดวยการพ่ึงพาทรัพยากรโดยตรง ทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีปาไมและแหลงน้ำธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงอยาง
ตอเน่ือง ดวยการขาดกลไกการจดัการอยางเปนระบบ การฟนฟรูะบบนเิวศทองถิน่
และคุณภาพชีวิตชุมชน ภายใตโครงการฟนฟูลุมน้ำช ี WWF ประเทศไทย  
ไดคัดเลือกพื้นที่ ตำบลคำแคน ตำบลหนองแปน ตำบลโพนเพ็กและตำบลทาศาลา 

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ 
¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÀÙÁÔ·ÑÈ¹ �»†ÒäÁŒáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμªØÁª¹

ÍÂ‹Ò§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¾×é¹·ÕèÅØ‹Á¹éÓªÕ 

š â œ é
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อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ซึ่งอยูในพื้นที่ลุมน้ำชี สวนที่ 3 โดยมีเปาหมาย
ของโครงการ “เพ่ือผสมผสานการพัฒนาความเปนอยูทองถิ่นใหเหมาะสมกับ
การฟนฟูระบบภูมินิเวศลุมน้ำ และการรักษาไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
ในลุมน้ำชีเพ่ือใหเก้ือหนุนตอวิถีชุมชนในการดำรงชีวิตท่ีย่ังยืน” ภายใตวัตถุประสงค 
5 ประการ คือ 

»ÃÐ¡ÒÃáÃ¡ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
และจัดการทรัพยากรโดยภูมิปญญาทองถ่ินควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่เหมาะสมและยั่งยืน  

»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÍ§ สงเสริมการจัดการพ้ืนที่ปาธรรมชาติ พื้นที่ชุมน้ำ พื้นที่ 
สวนบุคคลและพื้นที่สาธารณะของชุมชนในเขตเกษตรกรรม โดยการมีสวนรวม
จากชมุชนและผูมสีวนไดสวนเสียไดรบัการฟนฟ ูมพีืน้ทีป่ลกูปาและมีปริมาณตนไม
เพิม่ขึน้โดยการจัดการอยางย่ังยืนในระดับทองถิ่น  

»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÒÁ สรางและสาธิตการใชประโยชนที่ดินและการฟนฟูพื้นท่ี
เกษตรกรรมท่ีมีการจัดการแหลงน้ำ และเทคโนโลยี อันจะนำไปสูแนวทางและ
มาตรการทองถ่ินในการจัดการระบบการเกษตร และฟนฟูแหลงน้ำใหมีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน  

»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÕè เพื่อสนับสนุนคณะทำงานลุมน้ำชี ในการวางแผนและ 
อำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพของน้ำในลุมน้ำชีโดยกลไกทองถิ่นรวมกับชุมชน 

»ÃÐ¡ÒÃÊǾ ·ŒÒÂ สงเสริมใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเชิงนโยบาย 
ในหนวยงานภาครัฐ เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งในระดับชุมชน 
ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค  

โดยมีประเด็นการทำงานหลัก 3 ประเด็น คือ ดานเกษตรยั่งยืน ดานการ
จัดการพื้นท่ีชุมน้ำ และดานการจัดการปาชุมชน ภายใตหลักการการมีสวนรวม
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ของภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่สำคัญคือชุมชนในพื้นที่  

โครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย ไดมีการดำเนินการพัฒนา 
และจัดการปาชุมชนในพื้นที่ลุมน้ำชีตอนบนบริเวณอำเภอมัญจาคีรี ทั้งหมด  
7 หมูบาน ใน 3 ตำบลคือ ตำบลคำแคน 3 หมูบาน ตำบลโพนเพ็ก 2 หมูบาน  
และตำบลทาศาลา 2 หมูบาน เน้ือที่รวม 2,029 ไร และกำลังดำเนินการเพ่ิมเติม
อีกใน 15 หมูบาน ในตำบลหนองแปน ซึ่งมีปาชุมชนผืนเดียวกันท้ังตำบลคือ 
ปาภูรวกเน้ือที่ 1,200 ไร โดยมีเปาหมายของการดำเนินการเพ่ืออนุรักษผืนปาท่ี
หลงเหลืออยู รวมท้ังการฟนฟูความสมบูรณหรือความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ปาทั้งหมด 8 ปาชุมชน มีเนื้อที่รวม 3,229 ไร  

 

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ ËÅÑ¡¡ÒÃ áÅÐÂØ·¸ÈÒÊμÃ�ËÅÑ¡¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÅØ‹Á¹éÓªÕ WWF »ÃÐà·Èä·Â 

กรอบแนวคิด (Concept) การฟนฟูภูมิทัศนปาไมควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Forest 

Landscape Restoration and Livelihood Development: FLR&L) 

หลักการ (Principles) 1) การมีสวนรวมของชุมชน 2) ผสมผสานวิชาการกับองคความรู

ทองถิ่น 3) ประสานและเชื่อมโยงความรวมมือภาคีตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ำ 

ยุทธศาสตรหลัก (Strategies) การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปา หยอมปา ที่เหลืออยูในภูมิทัศน 
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการสงเสริมวนเกษตรในไรนา โดยใชการเช่ือมโยงสายน้ำยอยตางๆ กับ

พื้นท่ีชุมน้ำหรือ landscape approach 

 

¿„œ¹¿ÙáÅÐ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹ 
ã¹¾×é¹·ÕèÅ‹ØÁ¹éÓªÕμÍ¹º¹ 

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

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

¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹ãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÃÐººÀÙÁÔ¹ÔàÇÈÅØ‹Á¹éÓ
áÅÐÃÑ¡ÉÒäÇŒ«Öè§¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ã¹ÅØ‹Á¹éÓà¾×èÍà¡×éÍË¹Ø¹

μ‹ÍÇÔ¶ÕªØÁª¹·ÕèÂÑè§Â×¹ 
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สังคมไทยเรามีความเขาใจเก่ียวกับการปลูกปาที่แตกตางกัน มีคำหลายคำ 
ที่เกี่ยวของ ไดแก สวนปา (plantation) คือ กลุมตนไมที่ปลูกข้ึนซึ่งอาจเปนตนไม
ดั้งเดิมหรือไมตางถิ่น เชน สัก ยูคาลิปตัส กระถินเทพา ฯลฯ หรืออาจใชวิธีหวาน
เมล็ดไมแทนการปลูก การฟนฟูถิ่นธรรมชาติ (rehabilitation) เปนการฟนฟูพืช
และสัตวในระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมที่เคยมีอยู ณ ที่นั้น ซึ่งอาจไมครบทุกชนิด 
ที่มีอยูเดิม บางครั้งอาจปลูกพืชตางถิ่นดวยเพื่อบทบาททางเศรษฐกิจหรือบทบาท
ทางนิเวศวิทยา (สมศักด์ิ, 2543) และคำสุดทายที่เกี่ยวของกับประเด็นการฟนฟู 
ภูมิทัศนมากท่ีสุดคือ การฟนฟูปา (forest restoration) หนวยวิจัยการฟนฟูปา  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใหความหมายวา การฟนฟูปาเปนการ
สรางพ้ืนที่ปาที่ถูกทำลายใหมีสภาพใกลเคียงกับพื้นท่ีปาที่เคยมีอยูเดิมให 
มากท่ีสุด ดังน้ันการฟนฟูปาจึงเปนการสรางความอุดมสมบูรณและความหลากหลาย
ของปาดั้งเดิมที่เปนอยูในปจจุบัน กระบวนการทางนิเวศ และหนาที่ของปาที่ไดรับ
การฟนฟูจะมีความใกลเคียงกับปาด้ังเดิมนั่นเอง 

กลุมพันธมิตรระดับโลกวาดวยการฟนฟูภูมิทัศนปาไม (Global partnership 
on FLR) ไดใหความหมายวา “การฟนฟูภูมิทัศนปาไมเปนการเปดโอกาสให 
ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ที่มีพื้นที่ปาไม หรือเคยมีปาไมปกคลุมมารวมศึกษา 
จำแนก เจรจา วางแผนการจัดการการใชประโยชนพื้นท่ี และปฏิบัติการรวมกัน
เพื่อสรางความสมดุลและประโยชนทั้งทางดานระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ” 
กลาวคือ เปนแนวคิดการจัดการพ้ืนท่ีซ่ึงมีจุดประสงคเพ่ือฟนฟูคุณคาทางนิเวศวิทยา
ของปาที่ถูกทำลาย หรือปาเสื่อมโทรม พรอมๆ กับการหนุนเสริมวิถีชีวิตความ 
เปนอยูที่ดีขึ้น โดยอาศัยความรวมมือจากผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ปจจุบัน
แนวคิดนี้ไดเกิดการยอมรับและใหความสำคัญในระดับสากล ซึ่งมีหลายหนวยงาน
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ที่ทำงานสนับสนุนประเด็นนี้ เชน สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) และ 
องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล (WWF) ไดใหความสำคัญตอการฟนฟูภูมิทัศน 
ปาไมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปดวยกัน  

 

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãã¹ÀÙÁÔ·ÑÈ¹ � 
 

ปจจุบันผืนปาในประเทศไทยถูกแบงแยกออกจากกัน ผืนปาขนาดใหญ
เกือบทั้งหมดไดรับการประกาศเปนพื้นที่อนุรักษ เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษา
พนัธุสตัวปา วนอทุยาน ฯลฯ สวนปาผนืเลก็ๆ บางแหงเชือ่มโยงกับปาใหญ บางแหง
ไมเช่ือมตอ การจัดการทรัพยากรปาไมที่ถูกแบงแยกในภูมิทัศนนั้น มีหลักการ
สำคัญคือ การอนุรักษและการเชื่อมโยงเขาดวยกัน (Protect and Connect)  
(สมศักด์ิ, 2550) การอนุรกัษและเช่ือมโยงพ้ืนทีป่าในภูมทิศัน จะเปนการเปดโอกาส
ใหสิ่งมีชีวิตตางๆ ไดเคลื่อนยายและกระจายพันธุไปได โดยอาศัยทางเช่ือมตอ 
ระหวางผืนปาตางๆ ทั้งผืนเล็ก ผืนใหญ หยอมปาธรรมชาติ ปาหัวไรปลายนา  
ปาชุมชน เชื่อมตอปาริมน้ำจากตนน้ำถึงปลายน้ำ ทำใหเกิดการเช่ือมตอของ 
ถิ่นที่อยูอาศัยของพืชและสัตว ซึ่งนำไปสูการจัดการเช่ือมโยงกลุมประชากร 
หลายๆ กลุม ปจจุบันพบวามีหลายชุมชนใชหลักการนี้ เชน การจัดทำวังปลาหรือ
เขตอนุรักษพันธุสัตวน้ำกระจายตลอดสายน้ำเพ่ือใหปลา สัตวน้ำตางๆ มีแหลง
อาศัยแพรพันธุ และเช่ือมโยงกัน ฯลฯ ดวยเหตุนี้ชุมชนทองถ่ินจึงมีบทบาทสำคัญ
ตอการจัดการพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งผืนปาสวนใหญถูกแบงแยก
กระจัดกระจาย  ซึ่งจำเปนอยางยิ่งที่จะมีการอนุรักษปาชุมชน ปาหัวไรปลายนา 
ปาริมทางไว ซึ่งนอกเหนือจากการอำนวยประโยชนในดานการเปนแหลงพึ่งพิง 
แหลงอาหาร แหลงใชสอยของคนในชุมชนแลว ยังสามารถทำหนาท่ีเปนพื้นที่
เคล่ือนยายและเช่ือมตอสัตวตางๆ อันเปนกลไกเสริมสรางความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในพ้ืนที่ไดอีกทางหนึ่งดวย 

11

â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÅ‹ØÁ¹éÓªÕ WWF »ÃÐà·Èä·Â â¤Ã§¡ÒÃ¿¹¿ÙÅØÁ¹Óª WWF »ÃÐà·Èä·Â 





»†ÒäÁŒ...ã¹ÅØ‹Á¹éÓªÕ 
ลุมน้ำชี ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ลุมน้ำ

รวมทั้งสิ้น 49,477 ตร.กม. หรือ 30,923,125 ไร ครอบคลุมพื้นท่ี 12 จังหวัด 
ไดแก ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี 
นครราชสีมา เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และศรีสะเกษ สภาพภูมิประเทศของ
ลุมน้ำชีประกอบไปดวย เทือกเขาสูง ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือคือเทือกเขา 
ภูพาน สวนทิศตะวันตกคือเทือกเขาดงพญาเย็น พื้นที่ตอนกลางของลุมน้ำชีเปน
ที่ราบถึงลูกคลื่นลอน และมีเนินเล็กนอย ทางตอนใตของลุมน้ำ แมน้ำสายหลักคือ 
แมน้ำชี มีตนกำเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด
ชัยภูมิ ไหลผานอำเภอตางๆ ในจังหวัดชัยภูมิ เขาสูจังหวัดขอนแกน ผานอำเภอ 
มญัจาคีร ีและอำเภอชนบท ผานอำเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม เขาสูจงัหวดั
รอยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ แลวไหลไปบรรจบกับแมน้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานี 

มีระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 760 กิโลเมตร ลุมน้ำชี มีลำน้ำสาขาสายสำคัญ ไดแก 
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น้ำพรม มีตนกำเนิดมาจากเทือกเขา
ดงพญาเย็นซึ่งเปนสันปนน้ำของลุมน้ำชี
และลุมน้ำปาสัก ไหลผานจังหวัดชัยภูมิ 
มาบรรจบกับน้ำเชิญแลวไหลมาลงเขื่อน
อุบลรัตน  

น้ำเชิญ มีตนกำเนิดมาจากเทือกเขา
ดงพญาเย็นซึ่งเปนสันปนน้ำของลุมน้ำชี
และลุมน้ำปาสัก ไหลผานจังหวัดชัยภูมิ 
เขาสูจังหวัดขอนแกนแลวไหลมาลงเข่ือน
อุบลรัตน  

น้ำพอง มีตนกำเนิดมาจากภูกระดึง 
ไหลผานอำเภอภูกระดึงและอำเภอตางๆ 

ในจังหวัดเลย เขาสูจังหวัดขอนแกน  
กอนบรรจบกับแมน้ำชีที่อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  

ลำปาว มีตนกำเนิดมาจากหนองหาร 
ในอำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ไหลผาน
จังหวัดกาฬสินธุ มาบรรจบกับแมน้ำชี 
ที่อำเภอรองคำ จังหวัดกาฬสินธุ  

น้ำยัง มีตนกำเนิดมาจากเทือกเขา
ภูพานซึ่งเปนสันปนน้ำของลุมน้ำชีกับ
ลุมน้ำสงคราม ไหลผานจังหวัดกาฬสินธุ 
จังหวัดรอยเอ็ด มาบรรจบกับแมน้ำชี 
กอนถึงอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  

á¼¹·Õè áÊ´§¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§ÃÐºº¹ÔàÇÈÅØ‹Á¹éÓªÕ ºÃÔàÇ³ÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕáÅÐ¾×é¹·Õèã¡ÅŒà¤ÕÂ§ 
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พื้นที่ลุมน้ำชีในภาพรวม พบวามีพื้นที่ปา 9,645,368.86 ไร หรือคิดเปน
รอยละ 31.2 ของพื้นที่ลุมน้ำทั้งหมด พื้นที่ปาไมสวนใหญพบบริเวณพื้นที่ลุมน้ำชี
ตอนบน คิดเปนรอยละ 14.27 ของพื้นที่ปาไมในลุมน้ำชีทั้งหมด จำแนกเปนพื้นที่
ปาธรรมชาติ 8,490,798.78 ไร คิดเปนรอยละ 27.4 พื้นที่ปาเสื่อมโทรม 
1,143,135.16 ไร คิดเปนรอยละ 3.7 และสวนปาผสมหรือปาปลูก 11,434.92 ไร 
คิดเปนรอยละ 0.04 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม แหลงน้ำ  
ที่อยูอาศัย และพ้ืนที่อื่นๆ ประมาณรอยละ 68.8 (กรมทรัพยากรน้ำ, 2549)  พื้นที่
ปาธรรมชาติในลุมน้ำชีจำแนกออกเปน 3 ประเภท คือ เขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ  
(C) เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ (E) และเขตพื้นที่เหมาะสมกับการเกษตร (A)  

 
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �»†ÒäÁŒã¹¾×é¹·ÕèÅØ‹Á¹éÓªÕÊ‹Ç¹·Õè 3  
 

พื้นที่ลุมน้ำสาขาลำน้ำชีสวนที่ 3 ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัด
ขอนแกน คือ อำเภอมัญจาคีรี บานฝาง แวงใหญ พระยืน บานแฮด โนนศิลา 
ชนบท และบานไผ มีพื้นที่ 2,027,500 ไร คิดเปนรอยละ 6.56 ของพื้นที่ลุมน้ำชี  
มีพื้นที่ปาไม 125,330.24 ไร คิดเปนรอยละ 6.18 ของพื้นที่ แบงเปนปาธรรมชาติ 
98,310.53 ไร และปาเสื่อมโทรม 27,019.71 ไร   

สถานการณปาไมในลำน้ำชีสวนท่ี 3 เมื่อพิจารณาจากพ้ืนที่ปาไมในพ้ืนที่
เขตปาอนุรกัษในลุมนำ้ พบวามกีารเปล่ียนแปลงพืน้ทีป่าไมลดลงนอยมาก (รอยละ 1) 
ในชวงทุกๆ 10 ป หรือแทบไมมีนัยสำคัญในการเปล่ียนแปลงเลย แสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีปาอนุรักษ แตในขณะเดียวกันพบวา พ้ืนท่ีปาธรรมชาติ 
ที่อยูนอกเขตอนุรักษมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน โดยเปล่ียนแปลงเปนพื้นท่ี
เกษตรหรือเปนพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น 
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พื้นที่ปาไมในเขตอำเภอมัญจาคีรีมีลักษณะกระจายครอบคลุมท่ัวไปในพ้ืนที่
สวนใหญพบบริเวณภูเขาสูงดานทิศตะวันตกซ่ึงเปนเขตอุทยานแหงชาติน้ำพอง 
ทั้งนี้พื้นที่ปาสวนใหญถูกแบงแยกกระจัดกระจายเปนหยอมปาผืนเล็กผืนนอยและ
มีพื้นที่เกษตรกรรมค่ันกลาง สามารถจำแนกระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ 
ออกเปน 2 ประเภทคือ 

1. ÃÐºº¹ÔàÇÈ·Ò§º¡ ปกคลมุดวยพืน้ทีป่าไมทัง้หมด 94,200 ไร คดิเปน
รอยละ 20.4 ของพื้นที่อำเภอ (โครงการฟนฟูลุมน้ำชี, 2548) พื้นที่สวนใหญ 
อยูในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ำพอง-ภูเม็ง ปาสงวนแหงชาติปาโคกหลวง ปาสงวน
แหงชาติปาโคกหลวงแปลงสาม และปาสงวนแหงชาติปาภูระงำ และกระจัดกระจาย
เปนหยอมปาใหญนอยทั่วไปในพื้นที่ ลักษณะสังคมปาไมในพื้นท่ีอำเภอมัญจาคีรี 
สามารถแบงออกดังตอไปนี้ 

ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) พบอยูในเขตอุทยานแหงชาติ
น้ำพอง-ภูเม็ง มีพื้นที่ประมาณ 10,639 ไร หรือคิดเปนรอยละ 11.29 ของพื้นที่ปา
ทั้งหมด ยังคงมีความอุดมสมบูรณและเปนตนน้ำลำธารที่สำคัญของพื้นที่ สภาพปา
คอนขางรกทึบมีความชุมชื้นและเขียวชอุมตลอดป มีเรือนยอดไมปกคลุมตอเนื่อง
กัน ชนิดพันธุไมที่สำคัญ ไดแก ไมวงศยาง เชน ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง ฯลฯ 
กระบก มะหาด มะมวงปา มะคาโมง ฯลฯ สวนไมพื้นลาง พบจำพวก ปาลม หวาย 
ขิง ขา หนามขี้แรด และเถาวัลยตางๆ อีกมากมาย 

ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) หรือปาผสมผลัดใบ  
มีพื้นที่ทั้งหมด 40,551 ไร หรือรอยละ 43 ของพื้นที่ปาท้ังหมด พบในเขตพื้นท่ี
อุทยานแหงชาติน้ำพอง-ภูเม็ง มีลักษณะเปนปาโปรง ประกอบดวย ไมขนาดใหญ
และขนาดกลางหลายชนิด พื้นปาไมรกทึบ และมีไผชนิดตางๆ ขึ้นกระจัดกระจาย
ทัว่ไป ในฤดูแลงตนไมสวนมากผลัดใบ และมักจะมีไฟปาเกิดขึน้ทกุป เมือ่เขาฤดูฝน 
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ตนไมจะผลิใบและกลับเขียวชอุมเหมือนเดิม พันธุไมสำคัญ ไดแก ประดูแดง  
มะคาโมง ตะแบก เสลา สาน มะเกลือ ฯลฯ พืชพื้นลางจำพวก หญา และไมไผ
ชนิดตางๆ 

ปาเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest) มีพื้นที่ทั้งหมด  
41,811 ไร หรือรอยละ 44.4 เปนสังคมปาไมท่ีพบมากท่ีสุดในพ้ืนท่ี พบกระจัดกระจาย
ทั่วไป ปาชนิดน้ีมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามทองถ่ิน เชน ปาแดง ปาแพะ ปาโคก 
ลักษณะทั่วไปเปนปาโปรง มีตนไมขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ขึ้นปะปน
กันอยูไมคอยแนนทึบ ตามพ้ืนที่ปามักมีหญาชนิดตางๆ ขึ้นอยูโดยเฉพาะหญาเพ็ก  
และไผปะปน พืน้ทีแ่หงแลง ดนิรวนปนทราย หนิกรวดหรือดนิลกูรงั ตนไมจะผลดัใบ
ในชวงฤดูแลง และมักเกิดไฟปาทุกป พันธุไมที่สำคัญ ไดแก เต็ง รัง ยางเหียง  
ยางพลวง ยางกราด พะยอม ติ้ว ยอปา มะคาแต มะขามปอม มะมวงหัวแมงวัน 
กระโดน ฯลฯ  

ÊÀÒ¾»†ÒÊ‹Ç¹ãËÞ‹ã¹¾×é¹·ÕèÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕáÅÐã¡ÅŒà¤ÕÂ§à»š¹»†Òàμç§ÃÑ§ ËÃ×Í »†Ò Ô̈¡ »†ÒÎÑ§ 
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จากขอมูลงานวิจัยไทบานลุมน้ำชี อำเภอมัญจาคีรี พบวา ทรัพยากรปาไม
ในพื้นที่เปาหมาย 20 หมูบาน 4 ตำบล อันเปนแหลงพึ่งพิงของคนทั้งในชุมชน 
และพื้นที่ใกลเคียง ทั้งชนิดพันธุไม พืชผักปา เห็ด สมุนไพร และสัตวปา ไมต่ำกวา 
380 ชนิด โดยแบงเปนไมยืนตน 82 ชนิด ไมเลื้อย 24 ชนิด พืชลมลุก/ไมพุม/ 
พืชผักปา 50 ชนิด เห็ด 47 ชนิด สมุนไพร 27 ชนิด กลวยไม 4 ชนิด นก 52 ชนิด 
สัตวเล้ือยคลาน 17 ชนิด สัตวครึ่งบกคร่ึงน้ำ 13 ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนม  
14 ชนิด และแมลง 50 ชนิด  

สวนผลการวางแปลงประเมินทรัพยากรปาชุมชนโดยการมีสวนรวมกับ
ชุมชนในพื้นที่ปา 7 แหง พบวา ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเปนปาเต็งรังท่ีมีความ 
อุดมสมบูรณ และบางสวนกำลังฟนตัว มีอัตราการปกคลุมเรือนยอดเฉลี่ยรอยละ 
44 มีจำนวนชั้นเรือนยอดตั้งแต 1-3 ชั้น คือ เรือนยอดชั้นบน เรือนยอดชั้นกลาง 
และเรือนยอดชั้นลาง สวนใหญมักพบจำนวน 2 ชั้นเรือนยอด เนื่องจากตนไมใหญ
ซึ่งเปนเรือนยอดชั้นบนถูกตัดออกไปจากพื้นที่จนเกือบหมดตั้งแตในอดีต อัตราการ
ปกคลุมผิวดินเฉล่ียรอยละ 64 พืชคลุมดินสวนใหญ ไดแก หญาเพ็ก โจด ฯลฯ  
พบชนิดไมยืนตน (tree) อยางนอย 75 ชนิด ชนิดที่มีความโดดเดน และพบมาก
ไดแก แดง รัง เต็ง มะคาแต ประดู มะกอกเกลื้อน ฯลฯ มีความหนาแนนของ
ตนไมเฉลีย่ 263 ตน/ไร มอีตัราการทดแทนลูกไมเฉลีย่ 2,131 ตน/ไร โดยชนดิพนัธุ 
ที่ทดแทนมากคือ มะคาแต กอกกัน แดง รัง เสี้ยว เปนตน นอกจากนี้พบพรรณพืช
อื่นๆ อยางนอย 128 ชนิด ชนิดที่พบมากในพื้นที่คือ หญาเพ็ก กระเจียว อรีอก 
และตูบหมูบ สวนสัตวปาและแมลงพบอยางนอย 70 ชนดิ โดยชนิดทีพ่บมาก คือ 
หนูนา แย อึ่งอาง ตะกวด กิ้งกา แมลงทับ นกตะขาบทุง นกเขาใหญ ฯลฯ โดยมี
พื้นที่ปาไมที่สำคัญในพื้นที่ ไดแก  

ภูเม็ง เปนพื้นที่สวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติน้ำพอง มีเนื้อท่ีประมาณ  
197 ตารางกิโลเมตร หรือ 123,125 ไร ครอบคลุมพื้นที่อำเภออุบลรัตน บานฝาง 
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หนองเรือ มัญจาคีรี โคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน และอำเภอบานแทน แกงครอ 
จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพเปนปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และทุงหญา  
ปาภูเม็งยังคงมีความอุดมสมบูรณและเปนพื้นที่ตนน้ำที่สำคัญ มีความหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติ พืชพันธุ และสัตวปาหลายชนิด เปนแหลงเก็บหาของปา
ของชาวบาน รวมถึงเปนสถานที่ทองเที่ยวของประชาชนทั่วไปอีกดวย 

ภูวัด ตั้งอยูในเขตบานคำนอย หมูที่ 4 ตำบลคำแคน มีพื้นท่ี 650 ไร  
ลักษณะท่ัวไปเปนปาเต็งรังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ มีความสำคัญตอชุมชน 
ในดานเปนแหลงพึง่พงิทรพัยากรจากปาชมุชน การเกบ็หาของปา และการเลีย้งสตัว 
ของปาทีช่มุชนเกบ็หาไดสวนใหญจำพวกเหด็ปานานาชนดิ เชน เหด็ระโงก เหด็ตะไคร 
เห็ดปลวก เห็ดผึ้ง ฯลฯ ตลอดจนผักหวานปา ผักสาบ อีรอก ดอกกระเจียว แย  
ไขมดแดง อึ่งอาง เปนตน ของปาที่เก็บหาไดสวนใหญจะเก็บหาเพ่ือใชเปนอาหาร
ในครัวเรือน สวนท่ีเหลือจะนำไปวางขายริมถนนในหมูบานใหกับคนในชุมชนหรือ
คนที่ผานไปมา  

ภูรวก ตั้งอยูในพื้นที่ตำบลหนองแปน มีพื้นที่ประมาณ 1,800 ไร จัดเปน
พื้นที่สาธารณประโยชนแบบใชรวมกันทั้งตำบลใน 16 หมูบาน ตลอดจนอำเภอ
ใกลเคียง ลักษณะทั่วไปเปนปาเต็งรังสลับกับปาเบญจพรรณ มีไผรวกข้ึน
กระจัดกระจายทั่วไปทั้งผืนปาจนเปนที่มาของชื่อเรียก มีความสำคัญตอชุมชน 
ในดานการเปนแหลงเก็บหาของปา ไมใชสอย และพื้นท่ีเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะ 
พชืผักปาและสัตวปาหลายชนิด เชน ไผรวก อรีอก ดอกกระเจียว แย แมลงทับ ฯลฯ  
ในชวงเดือนกันยายนของทุกป ชุมชนรอบปารวมกับ อบต.หนองแปน ดำเนิน
กิจกรรมปดปาเพื่อใหปาภูรวกฟนตัว 

ปาโคกหลวง ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาโคกหลวง มีพื้นท่ีครอบคลุม 
4 ตำบล ไดแก ตำบลทาศาลา ตำบลโพนเพ็ก ตำบลหนองแปน และตำบลสวนหมอน 
ในอดีตมีพื้นที่กวาแสนไร ปจจุบันเหลืออยูเพียงไมกี่หมื่นไร พื้นที่ตอนกลาง 
เปนพื้นที่สัมปทานของสวนปามัญจาคีร ี ลักษณะทั่วไปเปนปาเต็งรังสลับกับ
ปาเบญจพรรณซ่ึงสวนใหญมีความเส่ือมโทรมเน่ืองจากปญหาการตัดไม การบุกรุก
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พื้นที่ ตลอดจนปญหาไฟปาที่เกิดขึ้นทุกป จัดเปนพื้นท่ีปาสาธารณประโยชน 
ที่ใชรวมกันทั้งอำเภอ ตลอดจนชาวบานจากอำเภออื่นๆ ใกลเคียง ในการเก็บหา 
ของปา เชน หนอโจด เห็ด อีรอก ผักหวาน กระเจียว แย อึ่งอาง ฯลฯ  
และการเลี้ยงสัตว 

ปาโคกหลุบกุง มีพื้นท่ีประมาณ 480 ไร ตั้งอยูในเขตการปกครองหมูที่ 1 
และ 14 ตำบลโพนเพ็ก ติดตอกับบานหนองตอ ตำบลนาขา ลักษณะทั่วไปเปน 
ปาเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงเก็บหาของปาท่ีสำคัญของชุมชน พันธุไม
ที่สำคัญ ไดแก เต็ง รัง ยางพลวง กระบก มะมวงปา มะขามปอม มะกอกเกล้ือน 
ประดู เหมือดแอ มะคาแต ฯลฯ พื้นที่บางสวนเปนปาที่กำลังเริ่มฟนตัว สัตวปา 
ที่ยังคงพบเห็นไดแก ตะกวด อีเห็น แย กระแต นก หนู งู กระรอก กิ้งกา เปนตน 

àËç´ ¤×Í¼Å¼ÅÔμáÅÐÃÒÂä´Œ·ÕèÊÓ¤ÑÞ¢Í§ªÒÇÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕáÅÐã¡ÅŒà¤ÕÂ§ 
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ภลูอมขาว มพีืน้ทีป่ระมาณ 104 ไร ตัง้อยูในเขตการปกครองบานโนนคณู 
ตำบลทาศาลา ลักษณะทั่วไปเปนปาเต็งรังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ เปนที่ตั้งของ
สำนักสงฆซึึ่งชวยดูแลรักษาปาบริเวณนี ้ พันธุไมที่พบสวนใหญ ไดแก เต็ง รัง  
แดง ประดงเลือด ยางพลวง มะขามปอม ตะขบปา กระบก ฯลฯ สตัวปาท่ีพบไดแก 
พงัพอน อเีหน็ แย กิง้กา นกชนิดตางๆ เปนตน นอกจากน้ียงัเปนแหลงเกบ็หาของปา
ทีส่ำคญัของชมุชน ชนิดทีเ่ดนๆ ไดแก กระเจียว อรีอก ไขมดแดง เหด็ ผกัสาบ เปนตน 

โคกปาชา มีพื้นที่ประมาณ 150 ไร ตั้งอยูในเขตการปกครองบานหวยฮวก 
ตำบลโพนเพ็ก แตเดิมเปนปาชาสำหรับเผาศพคนตายในหมูบาน ลักษณะท่ัวไป
เปนปาเต็งรังที่เริ่มฟนตัว พันธุไมเดน ไดแก มะคาแต ประดู มะกอกเกลื้อน  
แดง เต็ง รัง ฯลฯ เปนแหลงเก็บหาของปาที่สำคัญของบานหวยฮวก ของปาที่
สำคัญไดแก เห็ดชนิดตางๆ อีรอก ดอกกระเจียว ผักหวานปา ไขมดแดง แมลงทับ 
อึ่งอาง เปนตน 

โคกปาชากุดขอนแกน มีพื้นที่ประมาณ 125 ไร ตั้งอยูในเขตการปกครอง
บานกุดขอนแกน ตำบลคำแคน ลักษณะทั่วไปเปนปาเต็งรังท่ีอุดมสมบูรณ พื้นที่ปา
บางสวนกำลังฟนตัวมีตนไมขนาดใหญปรากฏหลงเหลืออยูบาง พันธุไมที่พบไดแก 
แดง มะคาแต มะกอกเกล้ือน ประดู กระบก ฯลฯ พืน้ลางของปามไีมพุม พชืคลมุดนิ 
สมุนไพร และเห็ดหลายชนิด สัตวปาที่ยังคงพบเห็นสวนใหญเปนสัตว 
ขนาดเล็ก ไดแก ตะกวด อีเห็น แย พังพอน นก หนู งู ฯลฯ นอกจากนี้ในปจจุบัน
ปาผืนน้ี ยังคงสืบทอดประเพณีโดยใชเปนพ้ืนท่ีเผาศพคนตาย โดยการโยนไขเส่ียงทาย
เพื่อหาบริเวณเผาศพ 

ปาโคกหินฮาวและปาโคกหนองหญาขาว มีพื้นที่ประมาณ 310 ไร ตั้งอยู
ในเขตการปกครองบานหนองขามพัฒนา ตำบลคำแคน พื้นท่ีปาแบงออกเปน  
2 สวน คือ ปาโคกหินฮาว พื้นที่ 247 ไร และปาโคกหนองหญาขาว พื้นที่ 63 ไร 
ลักษณะทั่วไปเปนปาเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ ยังคงมีไมขนาดใหญหลงเหลืออยู 
พันธุไมเดน ไดแก ยางพลวง แดง เต็ง รัง ประดูปา มะกอกเกล้ือน มะคาแต ฯลฯ 

สัตวที่พบ ไดแก ตะกวด อีเห็น พังพอน ไกปา แย กิ้งกา นกชนิดตางๆ ฯลฯ  
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อุทยานกลวยไมปาชางกระ ตั้งอยูในวัดปามัญจาคีรี ตำบลกุดเคา มีพื้นที่
ประมาณ 15 ไร โดยวัดตั้งอยูบนเนินดินขนาดใหญกลางทุง ในวัดมีตนไมเกาแก
จำนวนมากที่มีอายุหลายรอยป โดยเฉพาะมะขาม ตะโก กระถินปา จำปา ฯลฯ 
ประมาณ 280 ตน มีกลวยไมปาพันธุชางกระเกาะอยูตามก่ิงไมและเจริญพันธุ 
ตามธรรมชาติอยูเปนจำนวนมากกวา 4,000 ตน กลวยไมเหลานี้จะเริ่มออกชอ 
ในราวเดือนธันวาคมและดอกสีชมพูขาวจะชูชอบานเต็มท่ีในชวงเดือนมกราคม 
ถึงกุมภาพันธของทุกป สงกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณ สวนในชวงปลายเดือนมกราคม
ของทุกปทางอำเภอและหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะรวมกันจัดงาน “เทศกาล 
กลวยไมปาชางกระบาน ที่เมืองมัญจา” 

 

2. ÃÐºº¹ÔàÇÈ·Ò§¹éÓ สวนใหญพบบริเวณพื้นที่ราบลุมใกลแมน้ำชี  
และลำหวยสาขาตางๆ อันเปนระบบนิเวศทีห่ลากหลาย เชน ปาบุง ปาทาม ทุงนา 
หนอง กดุ วงั โดยพืน้ทีบ่ริเวณรมิฝงแมนำ้ช ีและหนองนำ้ตางๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัแมนำ้ชี 
มีลักษณะเปนปาทาม มีพันธุไมขึ้นหนาแนน และทนตอน้ำทวม ชนิดพันธุเดน 
ไดแก กระเบา แสง หวา มะเดื่อ มะดัน กระโดนน้ำหวา หูลิง ผือ กก ธูปฤษี ทม 
เหมือด เสียวน้ำ ฯลฯ พื้นที่ปาทามนับไดวาเปนแหลงท่ีอยูอาศัย หากนิ วางไขและ
เจริญเติบโตของพันธุปลาและสัตวน้ำชนิดตางๆ จากการศึกษาของนักวิจัยไทบาน
พบวา ลุมน้ำชีชวงอำเภอมัญจาคีรี มีพันธุปลาไมต่ำกวา 88 ชนิด ชนิดท่ีสำคัญ 
ไดแก ปลาคาว ปลาเคงิ ปลาอตีู ปลาฝา ปลาเชอืม ปลาปง ปลากด ปลาดกุ ปลาชอน 
ปลานาง ฯลฯ โดยสวนใหญจะเปนปลาอพยพขึ้นมาหากินและวางไขในชวงฤดู 
น้ำหลาก 
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เมืองมัญจาคีรีตั้งขึ้นคร้ังแรกเมื่อป พ.ศ. 2424  
ทีบ่านจระเขหวันา (ปจจุบนัเปนตำบลจระเข อำเภอหนองเรอื 
จังหวัดขอนแกน) ตั้งอยูบนท่ีลาดต่ำของเขาภูเม็ง (ปจจุบัน
เปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติน้ำพอง) คำวา “เม็ง” 
แปลวา เตียง ตอมาเปล่ียนคำวา เม็ง เปนภาษาบาลีวา  
“มัญจา” ซ่ึงบนเขาภูเม็งมีกอนหินใหญรูปรางลักษณะคลาย
เตียงนอนปรากฏทุกวันนี้ และเติมคำวา คีรี ตอทาย เม่ือ
แปลคำวามัญจาคีรี ทั้งหมดไดความวา “เมืองที่มีภูเขา 
รูปเตียง” ตอมาไดยายตัวเมืองไปตั้งที่บานสวนหมอน และ
บานดอนเหมือดแอ อยูใกลบึงกุดเคาซ่ึงเปนที่ตั้งของอำเภอ
มัญจาคีรีในปจจุบัน ป พ.ศ. 2445 ไดยุบเมืองมัญจาคีรีและ
ตั้งเปนอำเภอมัญจาคีรี ตอมาในป พ.ศ. 2462 ไดเปลี่ยนชื่อ
อำเภอมัญจาคีรี เปนอำเภอกุดเคา เน่ืองจากท่ีต้ังของท่ีวาการ
อำเภออยูในเขตตำบลกุดเคา เปนบึงใหญที่มีปลาชุกชุม 
และในป พ.ศ. 2484 ทางราชการไดเปล่ียนช่ืออำเภอกุดเคา
เปนอำเภอมัญจาคีรีมาจนถึงปจจุบัน 

 





 
ÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á 
 

อำเภอมัญจาคีรีมีพื้นที่ทั้งหมด 713.62 ตร.กม. หรือ 446,012 ไร แบงเขต
การปกครองออกเปน 8 ตำบล 118 หมูบาน มีประชากรท้ังสิ้น 71,661 คน  
ใน 19,208 ครัวเรือน เปนเพศชาย 35,626 คน เพศหญิง 36,035 คน (ที่ทำการ
ปกครองอำเภอมัญจาคีรี, 2553) พื้นท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีแมน้ำชี
เปนลำน้ำสายหลักไหลผานตำบลตางๆ ทางดานทิศใตและทิศตะวันออกของพื้นที่ 
ยาวประมาณ 60 กิโลเมตร บริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่บริเวณปาสงวนแหงชาติ
ปาโคกหลวงเปนทีต่ัง้ของสวนปามญัจาคีร ี(ยคูาลปิตสั) ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร ไดแก การทำนา ไรออย ไรมันสำปะหลัง ยูคาลิปตัส เลี้ยงสัตว 
และรับจาง มีรายไดเฉล่ีย 39,179 บาท/คน/ป  สำหรับสภาพสังคม การพ่ึงพิง 
สถานการณ และการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ดำเนินงานปาชุมชน
ทั้ง 7 แหง มีดังน้ี 

1. บานโนนคูณ ตำบลทาศาลา  
ชมุชนมอีาย ุ66 ป ปจจุบนัมรีาษฎร 705 คน 186 ครวัเรอืน (ตุลาคม 2553) 

สวนใหญประกอบอาชีพทำนา ปลูกมันสำปะหลัง ออย แตงโมขายเมล็ด และ 
เลี้ยงไกแบบ contract farming เลี้ยงวัว และปลูกยูคาลิปตัส  

ปาชุมชนภูลอมขาว พื้นที่ 104 ไร ประกอบดวยภู 2 ภู คือ ภูลอมขาว 
70 ไร ภูเล็ก 34 ไร เปนปาเต็งรัง ที่กำลังฟนตัวจำนวนช้ันเรือนยอด 2-3 ชั้น   
การปกคลุมเรือนยอดเฉลี่ยรอยละ 57 การปกคลุมผิวดินรอยละ 79 พบตนไม 
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ทั้งหมด 27 ชนิด โดยพบมากคือ รัง แดง และประดงเลือด มีความหนาแนนของ
ตนไม 453 ตน/ไร พบการทดแทนของลูกไม 27 ชนิด ที่พบมากคือ เสี้ยว ตีนนก 
และแดง มีอัตราการทดแทน 3,980 ตนตอไร พืชอื่นๆ พบ 54 ชนิด พบมากคือ 
หญาเพ็ก กระเจียว เครือสมลม และเฟรน สัตวปาพบอยางนอย  35 ชนิด เปน
สัตวเล้ียงลูกดวยนม 4 ชนิด ไดแก พังพอน ตุน ฯลฯ นก 3 ชนิด ไดแก นกแซงแซว
หางปลา นกกระจ๊ิด ฯลฯ สัตวเลื้อยคลาน 4 ชนิด ไดแก แย งูสิง หอย 1 ชนิด คือ 
หอยเดื่อ และแมลง 22 ชนิด ไดแก แมงคาม แมลงทับ มดแดง เปนตน  

ชุมชนพึ่งพิงใชประโยชนโดยเก็บหาของปาหลักๆ 19 ชนิด เปนพืช  
6 ชนิด คือ ผักหวาน อีรอก ผักสาบ ดอกกระเจียว ติ้ว และหนอไม สัตวอยางนอย 
7 ชนิด คือ แย ไขมดแดง แมลงทับ แมลงอีนูน กบ และอึ่งอาง เก็บหาเห็ดปา 
อยางนอย 6 ชนิด คือเห็ดปลวก เห็ดตะไคร เห็ดระโงก เห็ดหำฟาน เห็ดเผาะ  
เห็ดกระดาง ของปาที่สรางรายไดเสริมคือ เห็ดชนิดตางๆ และไขมดแดง 

2.  บานไสไก ตำบลทาศาลา  
ชมุชนมอีายุ 79 ป ปจจุบนัมรีาษฎร 660 คน 146 ครวัเรอืน (ตลุาคม 2553) 

สวนใหญประกอบอาชีพทำนา ไรมันสำปะหลัง ไรออย และเล้ียงสัตว 
ปาชมุชนโคกหลวง เนือ้ที ่210 ไร ตดิเขตสวนปามญัจาครี ีเปนปาเตง็รงั

กำลังฟนตัว มีจำนวนชั้นเรือนยอด 1-2 ชั้น มีการปกคลุมเรือนรอยละ 9-20  
การปกคลุมผิวดินรอยละ 74-75 พบตนไม 12 ชนิด พบมากคือ แดง เต็ง  
และกอกกัน มีความหนาแนน 244 ตนตอไร โดยไมพบตนไมที่มีขนาดโตกวา  
90 ซม. ขึ้นไป พบการทดแทนของลูกไม 10 ชนิดที่ทดแทนมากคือ เต็ง แดง  
และพฤกษ โดยมีอัตราการทดแทน 1,256 ตนตอไร พรรณพืชอื่นๆ พบอยางนอย 
39 ชนิด ที่พบมากคือ เพ็ก เครือไธสง สัตวปาพบอยางนอย 24 ชนิด เปนสัตว
เลี้ยงลูกดวยนม 2 ชนิด คือหนูและสุนัขจ้ิงจอก นก 9 ชนิด ไดแก นกหัวขวาน  
นกตบยุง ฯลฯ สตัวเลือ้ยคลาน 2 ชนดิคอื แยและกิง้กา สตัวครึง่บกคร่ึงนำ้ 1 ชนดิ
คอื เขียดอโีม แมลงพบ 13 ชนิด ไดแก ตั๊กแตน กุดจ่ี และหอย 1 ชนิด คือ หอยผง 
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ชุมชนพึ่งพิงใชประโยชนโดยเก็บหาพืชผักปาอยางนอย 15 ชนิด คือ 
ผักหวาน ผักอีรอก ดอกกระเจียว และหนอไมรวก หนอโจด เห็ดอยางนอย 8 ชนิด 
คือ เห็ดปลวก เห็ดตะไคร เห็ดตีนต่ำ เห็ดระโงก เห็ดน้ำหมาก เห็ดถาน เห็ดเผาะ 
และเหด็กระดาง ของปาทีส่รางรายไดแกชาวบานคือ เหด็ระโงก เหด็ตะไคร เหด็ปลวก  

 

Ë¹‹ÍÃÇ¡ «Öè§ÊÒÁÒÃ¶¾ºä Œ́·ÑèÇä»μÒÁ»†ÒªØÁª¹ 

3.  บานหวยฮวก ตำบลโพนเพ็ก  
ชุมชนมีอายุ 133 ป ปจจุบันมีราษฎร 505 คน 116 ครัวเรือน  

(ตุลาคม 2553) สวนใหญประกอบอาชีพทำนา ทำไรออยแบบพันธะสัญญากับ
โรงงานน้ำตาล มันสำปะหลัง เลี้ยงสัตว  

บานหวยฮวกมีปาชุมชนท้ังหมด 4 แหง เน้ือท่ีรวม 650 ไร ประกอบดวย
ปาโคกปาชา 150 ไร ปาโคกดอนกลาง 450 ไร ปาโคกสะแบง 10 ไร และปาโคก
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เตาถาน 5 ไร สภาพเปนปาเต็งรังฟนตัว มี 2 ชั้นเรือนยอด การปกคลุมเรือนยอด
รอยละ 23 การปกคลุมผิวดินรอยละ 76 พบตนไม 24 ชนิด พบมากคือ แดง รัง 
และมะคาแต สวนใหญมีขนาดความโตวัดรอบระดับอกต่ำกวา 90 ซม. มีความ
หนาแนนตนไม 175 ตนตอไร พบการทดแทนของลูกไม 26 ชนิด พบมากคือ มะคาแต 
กอกกัน และเส้ียว มีอัตราการทดแทน 2,440 ตนตอไร พรรณพืชอื่นๆ  
พบอยางนอย 31 ชนิด ที่พบมากคือ ผักตูบหมูบ หญาเพ็ก และอีรอก สัตวปาพบ
อยางนอย 30 ชนิด เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 3 ชนิด ไดแก สุนัขจ้ิงจอก กระเล็น 
ฯลฯ นก 3 ชนิด ไดแก นกเขาใหญ นกกระจิบ และนกโพระดกสวน สัตวเล้ือยคลาน  
5 ชนิด ไดแก แยตะกวด จิ้งเหลน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ 4 ชนิด ไดแก เขียดอีโม 
เขียดขาคำ  ฯลฯ แมลงพบ 17 ชนิด ไดแก แมงกุดจ่ี แมลงทับ แมงอีนูน ฯลฯ 

ชุมชนพึ่งพิงใชประโยชนโดยการเก็บหาของปาอยางนอย 15 ชนิด เปน
พืชผัก 4 ชนิด คือ ผักหวาน อีรอก ผักสาบ ดอกกระเจียว เห็ดระโงก เห็ดถาน 
เห็ดผ้ึง สัตวปาและแมลงอยางนอย 11 ชนิด ไดแก แย กิ้งกา ไขมดแดง อึ่งอาง 
แมงแคง แมลงทับ และตั๊กแตน 

4.  บานกุดขอนแกน ตำบลคำแคน  
ชมุชนมอีาย ุ80 ป ปจจุบนัมรีาษฎร 669 คน 167 ครวัเรอืน (ตลุาคม 2553)  

สวนใหญมีอาชีพทำนา ไรมันสำปะหลัง ไรออย และปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ เชน ขาวโพด ถ่ัว 
ตนหอม ฯลฯ นอกจากนี้มีการเลี้ยงหมู ไก และวัว สำหรับเพื่อนำไปใชเปนอาหาร
ในครัวเรือน หรือขายในหมูบาน  

ปาชุมชน (ปาชา) พื้นที่ 125 ไร เปนปาเต็งรังกำลังฟนตัว มีจำนวน  
2-3 ชั้นเรือนยอด มีการปกคลุมเรือนยอดรอยละ 60 และการปกคลุมผิวดินรอยละ 
61 พบชนิดตนไม 31 ชนิด ที่พบมากคือ ไมแดง มะคาแต และมะกอกเกล้ือน พบ
ไมมีชั้นความโตวัดรอบระดับอกทุกชั้นต้ังแต 30 ซม. ถึงมากกวา 120 ซม. มีความ
หนาแนนรวม 187 ตนตอไร พบการทดแทนของลูกไม 14 ชนิด มีอัตราการทดแทน 
1,280 ตนตอไร ชนิดที่ทดแทนมากคือ มะมวงปา เปอย (ตะแบก) และแดง  
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พรรณพืชอื่นๆ พบอยางนอย 33 ชนิด พบมากคือ หญาเพ็ก อีรอก และกระเจียว 
สัตวปาพบอยางนอย 30 ชนิด เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4 ชนิด คือ กระแต อีเห็น 
พงัพอน และหน ูนก 8 ชนดิ ไดแก ไกปา นกกระจิบหญา นกกระปูดใหญ นกกาเหวา 
ฯลฯ สตัวเล้ือยคลาน 4 ชนดิ ไดแก งเูหลอืม ตะกวด แย ฯลฯ แมลง 12 ชนดิ 

ชุมชนพ่ึงพิงใชประโยชนโดยเก็บหาของปาจากปาชุมชนอยางนอย  
15 ชนิด ทั้งพืชผักปาและสัตว ชนิดที่สำคัญไดแก เห็ดชนิดตางๆ เชน เห็ดระโงก 
เห็ดผ้ึง เห็ดปลวก เห็ดน้ำหมาก ฯลฯ ผักหวานปา กระเจียว อีรอก ตูบหมูบ ผักติ้ว  
ไขมดแดง สัตวปา ไดแก แมงคาม แมลงทับ จั๊กจั่น ผีเสื้อ อึ่งอาง เปนตน 

5.  บานโพนเพ็ก ตำบลโพนเพ็ก  
ชุมชนมีอายุ 112 ป ปจจุบันมีราษฎร 1,063 คน 283 ครัวเรือน  

(ตุลาคม 2553) สวนใหญประกอบอาชีพทำนา ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกออย  
บางครัวเรือนปลูกขาวโพดขายฝกสดหลังทำนา ในฤดูแลงออกไปรับจางนอกชุมชน  
4-5 เดือน เชน ตัดออยที่ลพบุรี กาญจนบุรี  

ปาชุมชนโคกหลุบกุง  มีเน้ือท่ี 480 ไร เปนปาเต็งรังกำลังฟนตัว มีจำนวน
ชั้นเรือนยอด 2-3 ชั้น การปกคลุมเรือนยอดรอยละ 46 การปกคลุมผิวดินรอยละ 
45 พบชนิดตนไม 31 ชนิด พบมากคือ รัง มะคาแต และแดง มีความหนาแนน
ตนไม 308 ตนตอไร พบการทดแทนของลูกไม 18 ชนิด ที่พบมากคือ มะคาแต 
หมักมอ และกอกกัน โดยมีอัตราการทดแทนรวมทุกชนิดเปน 2,180 ตนตอไร 
พรรณพืชอื่นๆ พบอยางนอย 26 ชนิดที่สำคัญ เชน หญาเพ็ก อีรอก ผักลิ้นแย  
และกนครก สัตวปาพบอยางนอย 27 ชนิด เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4 ชนิด คือ 
อีเห็น พังพอน ฯลฯ นก 8 ชนิด ไดแก ไกปา นกกระปูดเล็ก นกกาเหวา ฯลฯ  
สัตวเลื้อยคลาน 5 ชนิด ไดแก แย กิ้งกา งูเหลือม ตะกวด ฯลฯ แมลง 10 ชนิด  
ที่สำคัญคือ จักจั่น ตั๊กแตน มดแดง ผีเสื้อ ฯลฯ 
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ชมุชนพ่ึงพงิใชประโยชนโดยการเก็บหาของ
ปาอยางนอย 15 ชนิด ทั้งพืชผักผักและสัตวปา 
ไดแก หนอเพ็ก ผักหวาน ดอกกระเจียว ผักสาบ  
ผกัติว้ และอีรอก เห็ดชนิดตางๆ ไดแก เหด็ตะไคร 
เหด็ตบัเตา เหด็ถาน เห็ดผึง้ เหด็ระโงก เห็ดปลวก 
เห็ดดิน เห็ดน้ำหมาก เห็ดเกลือ และเห็ดมันปู  
สัตวปาและแมลง ไดแก ไขมดแดง แย กบ เขียด 
อีเห็น กิ้งกา อึ่งอาง เปนตน 

áÁÅ§·Ñº ªÒÇºŒÒ¹¨ÑºÁÒ·Ó¹éÓ¾ÃÔ¡áÅÐ
ÊÒÁÒÃ¶¢ÒÂä´Œ Œ́ÇÂ 

6. บานหนองขามพัฒนา ตำบลคำแคน 
ชุมชนมีอายุ 127 ป ปจจุบันมีีราษฎร 

487 คน 129 ครัวเรือน (ตุลาคม 2553) สวนใหญ
ประกอบอาชีพทำนา ปลูกออย มันสำปะหลัง พืชผักอื่นๆ และการเลี้ยงสัตว 

ปาชุมชนโคกหินฮาวและปาหนองหญาขาว  
มีเนื้อที่ 310 ไร เปนปาเต็งรังที่กำลังฟนตัว มีจำนวนชั้นเรือนยอด  

2-3 ชั้น มีการปกคลุมเรือนยอดรอยละ 25-46 การปกคุลมผิวดินรอยละ 66-76 
พบตนไมอยางนอย 22 ชนิด ท่ีพบมากคือ แดง ยางพลวง และเต็ง มีความหนาแนน
รวม 275 ตนตอไร โดยไมพบไมขนาดโตกวา 120 ซม. พบการทดแทนของลูกไม 
24 ชนิด ทีพ่บมากคือ แดง และรงั มอีตัราการทดแทน 1,540 ตนตอไร พรรณพชือืน่ๆ 
พบอยางนอย 39 ชนดิ พบมากคือ หญาเพก็ กระเจียว ตางไก เครอืเขยีง เครอืไธสง 
สัตวปาที่พบอยางนอย 34 ชนิด เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4 ชนิด ไดแก อีเห็น 
พังพอน ฯลฯ นก 9 ชนิด ไดแก ไกปา นกกระต๊ิด นกตะขาบทุง นกกระจิบหญา 
นกกระปูด นกกะรางหัวขวาน ฯลฯ สตัวเลือ้ยคลานพบ 5 ชนดิ ไดแก ตะกวด กิง้กา 
งู แย ฯลฯ แมลง 16 ชนิด ชนิดท่ีสำคัญไดแก แมลงแคง แมลงทับ ต๊ักแตน เปนตน 
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ชมุชนพ่ึงพงิใชประโยชนโดยการเก็บหาของปาอยางนอย 21 ชนดิ ชนดิที่
สำคัญเชน ผักหวานปา ผักสาบ หนอโจด และหนอรวก เห็ด ไดแก เห็ดระโงก  
เห็ดตะไคร เห็ดตีนต่ำ เห็ดกอ เห็ดน้ำหมาก เห็ดถาน เห็ดเผาะ และเห็ดกระดาง 
สตัวปาและแมลง ไดแก แมลงทบั ไขมดแดง จกัจัน่แย กบ เขียด อึง่อาง นก กระแต 
หนูพุก และหนูนา ที่สรางรายไดเสริมคือ เห็ดระโงก เห็ดตะไคร และไขมดแดง 

7.  บานคำนอย ตำบลคำแคน  
ชมุชนมีอาย ุ 83 ป ปจจบุนัมรีาษฎร 623 คน 142 ครวัเรอืน (ตลุาคม 

2553) สวนใหญประกอบอาชีพทำนา ปลูกออย มันสำปะหลัง เพาะเห็ดขอน ปลูก
ยูคาลิปตัส และเล้ียงสัตว 

ปาชุมชนภูวัด มีเนื้อที่รวม 650 ไร แบงเปน ปาสมบูรณ 200 ไร และ
ปากำลังฟนตัว 450 ไร และเปนพื้นที่วัดปาซึ่งถือวาเปนปาวัฒนธรรมอีก 10 ไร  
มีจำนวนช้ันเรือนยอด 1-3 ชั้น มีการปกคลุมเรือนยอดรอยละ 44-48 การปกคลุม
ผิวดินรอยละ 49-51 พบตนไม 23 ชนิดที่สำคัญคือ แดง ประดู และรัง มีความ
หนาแนนตนไม 205 ตนตอไร พบการทดแทนของลูกไม 36 ชนิดๆ ที่ทดแทนมาก
คือ แดง รัง และเสี้ยว มีอัตราการทดแทน 2,317 ตนตอไร พรรณพืชอื่นๆ พบ
อยางนอย 48 ชนิด ที่พบมากคือ หญาเพ็ก กระเจียว ตูบมูบ และอีรอก สัตวปา
พบอยางนอย 36 ชนิด เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 5 ชนิด ไดแก ลิ่น สุนัขจิ้งจอก 
ฯลฯ แมลงอยางนอย 29 ชนิด ไดแก แมลงทับ แมงกดุจี่ ฯลฯ 

ชุมชนพ่ึงพิงใชประโยชนโดยการเก็บหาของปาอยางนอย 77 ชนิด  
โดยแบงออกเปนพืชผัก 8 ชนิด ไดแก ผักหวานปา ผักติ้ว ผักสาบ ดอกกระเจียว 
หนอไม ผักตูบหมูบ ผักเม็ก และกลอย เก็บหาสัตวและแมลงอยางนอย 23 ชนิด 
ที่สำคัญ เชน ไขมดแดง แย กิ้งกา หนู ผึ่ง ตอ เห็ดตางๆ 46 ชนิด เชน เห็ดระโงก 
เห็ดตะไคร เห็ดปลวก ฯลฯ นอกจากน้ีปาภูวัดยังเปนปาวัฒนธรรมท่ีชุมชนใชประกอบ
พิธีกรรมบุญยอดน้ำซึ่งจัดเปนประจำทุกปในชวงหลังประเพณีสงกรานต 
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»†ÒäÁŒ...·‹ÒÁ¡ÅÒ§¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÂØ¤ÊÁÑÂ 
 

จากขอมูลขางตนสามารถช้ีใหเห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ิน 
แตขณะเดียวกันแนวคิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเปนอยูของภาครัฐและเอกชน 
ไดขยายจากเมืองมาสูชนบทน้ัน สงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม
และวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ โดยการนำพื้นที่ปาไมและพื้นที่สาธารณประโยชน 
มาใชดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และท่ีอยูอาศัย โดยสามารถสรุปความ
เปลี่ยนแปลงออกเปน 3 ยุคหลัก ไดดังนี้ 

 
ÂØ¤·Õè 1 ÂØ¤ÇÔ¶ÕºŒÒ¹»†Ò ¹Ò´Ó ¡‹Í¹ ¾.È. 2504  
 

ชุมชนสวนใหญมีอายุมากกวา 100 ป โดยอพยพมาจากอำเภอใกลเคียง 
เนื่องจากสภาพท่ีตั้งถิ่นฐานมีปาไมที่อุดมสมบูรณ และยังพบสัตวปา เชน เสือดาว 
ชางปา เกง กวาง หมูปา ลิง ฯลฯ แรกเริ่มชุมชนตั้งถิ่นฐานเปนกลุมบานขนาดเล็ก 
ทำนาในที่ลุม ทำขาวไรในที่ดอน ปลกูฝาย ปลูกคราม ปลูกปอ เลี้ยงวัว-ควายเพื่อ
ใชในการเกษตรและเดินทาง มีรายไดจากการปลูกฝายและปอ การประกอบอาชีพ
ใชแรงงานคนและสัตวเลี้ยง มีวัฒนธรรมการลงแขก การคมนาคมใชการเดินเทา
และเกวียน เก็บหาของปาลาสัตวเพื่อบริโภค เก็บยาสมุนไพรรักษาโรคจากปา  
ตอมาก็มีผูคนอพยพเขามาสมทบจึงมีการตั้งวัด และมีผูนำชุมชนเพื่อปกครองดูแล 
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ÂØ¤·Õè 2 ÂØ¤»†Òáμ¡ : »Í ÁÑ¹ÊÓ»ÐËÅÑ§ ÊÑÁ»·Ò¹»†ÒäÁŒáÅÐÊÇ¹»†Ò 
 (¾.È. 2504-2520) 
 

หลังจากการต้ังถ่ินฐาน มีผูคนอพยพเขามายังพ้ืนที่มากข้ึน มีการสรางวัด 
โรงเรียน มีผูใหญบาน ในชวงเร่ิมตนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 ป พ.ศ. 2504 มีการสงเสริมการปลูกพืชเชิงเด่ียว มีการขยายตัวของพื้นที่
ปลูกปอ ตอมาในชวงหลังป พ.ศ. 2510 เริ่มเปลี่ยนจากการปลูกปอมาเปน 
มันสำปะหลงัเน่ืองจากประสบกบัภาวะความแหงแลงอยางกวางขวาง มีการไปรบัจาง
ทำงานในเมือง และเร่ิมไปทำงานตางประเทศ การปลูกมันสำปะหลังขยายตัว 
อยางมากในชวงประมาณ พ.ศ. 2515-2516 เร่ิมมีการใชรถแทรกเตอรในการ
บุกเบิกพื้นที่ปามากขึ้น  

รัฐเปดสัมปทานใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อสรางสวนปามัญจาคีรี
ปลูกไมยูคาลิปตัส และในชวงเวลาดังกลาวรัฐมีนโยบายจัดสรรท่ีทำกินแกราษฎร
เพ่ือยับย้ังการบุกรุกทำลายปา แตกลับพบวาเปนการเรงบุกเบิกพ้ืนท่ีเพ่ือการจับจอง
อยางกวางขวาง สงผลใหสภาพปาในลุมน้ำชีบริเวณอำเภอมัญจาคีรีลดลง 
อยางรวดเร็ว สัตวปาท่ีสำคัญหลายชนิดหายไปจากพื้นท่ี เชน ชางปา เสือโครง 
กวาง หมูปา ฯลฯ 

 
ÂØ¤·Õè 3 ¡ÒÃ¢ÂÒÂμ ÑÇ¢Í§ÍŒÍÂ ¹ÒËÇ‹Ò¹ àÅÕéÂ§ÇÑÇ¾Ñ¹ Ø̧�  
 áÅÐÂÙ¤ÒÅÔ»μ ÑÊ 

 
ในชวงป พ.ศ. 2521 เปนตนมา พื้นที่ปลูกออยขยายตัวเพิ่มข้ึน เนื่องจาก 

มีโรงงานน้ำตาลตั้งอยูในจังหวัด มีระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาระหวางเกษตรกร
กับโรงงานน้ำตาล มีการใชปุยเคมี ยาฆาหญามากข้ึน สงผลตอสภาพทรัพยากร 
ปาไม และลุมน้ำมีความเสื่อมโทรม ปาเหลืออยูเปนหยอม บางหมูบานเหลือพ้ืนท่ี
ปาไมเฉพาะปาชา วดัปา และพ้ืนทีส่าธารณะ ภาคการเกษตรมีการใชเคร่ืองจักรกล 
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ชาวนานิยมทำนาหวานเพราะมีตนทุนต่ำ หลังป พ.ศ. 2540 หลังฤดูกาลเก็บเก่ียว
เร่ิมปลูกพืชหมุนเวียน เลี้ยงวัวพันธุ มีการเล้ียงไกแบบทำสัญญากับบริษัท ในป  
พ.ศ. 2545 มีการสงเสริมการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นท่ีเกษตรกรโดยบริษัทเอกชน 
ในลักษณะเกษตรพันธะสัญญา ชวงป พ.ศ. 2545-2550 รัฐมกีารออก สปก. ทำให
สภาพปาในอำเภอมัญจาคีรีเหลือเปนหยอมๆ กระจายอยูทั่วไป  

จากสถานการณในพื้นที่ดังกลาว พบประเด็นปญหาหลัก 3 ประการ 
ที่สำคัญ คือ 1. พื้นที่ปาที่หลงเหลืออยูกระจัดกระจายและเส่ียงตอการถูกคุกคาม  
2. การใชสารเคมีในภาคเกษตรกรรมยังสงผลตอคุณภาพลุมน้ำ ผลผลิต 
ตอไรและแหลงอาหารตามธรรมชาติลดลง และ 3. ภาวะหน้ีสินและความยากจน
ของชาวบาน ถึงแมวาจะมีรายไดจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น แตตนทุน 
การผลิตก็เพ่ิมข้ึนจากการใชปุย ยาฆาแมลง ยาฆาหญา คาจางแรงงาน  และนอกเหนือ
จากประเด็นดังกลาวแลว การสงเสริมพลังงานทางเลือกของภาครัฐ เชน การจัดตั้ง
โรงไฟฟาพลังงานชีวมวล มีการต้ังโรงงานรับซ้ือเศษไมในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนเช้ือเพลิง 
ผลติไฟฟา กเ็ปนภยัคุกคามพืน้ทีป่าไมในชวงระยะเวลา 1-2 ป 

¡ÒÃμÑ́ äÁŒà¾×èÍà¼Ò¶‹Ò¹ »ÃÐà´ç¹»Þ̃ËÒË¹Öè§·Õè¤Ø¡¤ÒÁ¾×é¹·Õè»†ÒªØÁª¹
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¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÀÙÁÔ·ÑÈ¹ �»†ÒäÁŒ  
â´Â¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§ªØÁª¹ 
¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†Òã¹¾×é¹·Õè 

กอนป พ.ศ. 2550 ชุมชนรักษาปาโดยใชกลไกทางวัฒนธรรม กลไก 
ญาตพิีน่อง เชน ผูนำขอความรวมมอืไมใหบกุรกุหรอืตัดไม ฯลฯ แตพบวากลไกดังกลาว
นั้นไมเพียงพอ และไมสามารถหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ปาซ่ึงเปนปาผืนเล็กผืนนอย 
ทีห่ลงเหลือในพืน้ที ่ซึง่มเีนือ้ทีต่ัง้แต 104-650 ไร เฉลีย่เหลอือยูเพยีง 290 ไรตอชุมชน 
อกีท้ังมแีรงกดดันทางดานเศรษฐกิจ อนันำไปสูความตองการพ้ืนทีท่ำการเกษตรเพ่ิม 
การใชประโยชนจากปาโดยไมมีกฎเกณฑรวมกัน รวมทั้งการเขามาใชประโยชน
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จากปาจากชุมชนอื่นๆ โดยพบวา สัดสวนระหวางพื้นที่ปาตอผูใช
ประโยชนมีอัตราที่นอยมากเพียง 1.74 ไรตอครัวเรือน ซึ่งแตกตาง
จากปาชุมชนในภูมิภาคอื่นๆ ที่มีเนื้อที่ของปาชุมชนมาก เชน  
ภาคเหนือ ฯลฯ สงผลใหมีแรงกดดันตอปาเพ่ิมข้ึนตามไปดวย  
และประกอบกับการขาดการพัฒนาเชิงสถาบัน (institutional 
development) ทั้งองคกร ธรรมนูญ และกฎระเบียบท่ีชัดเจน 
ในการจัดการปาภายใตสถานการณดังกลาว แมวาชวงดังกลาว 
จะมีโครงการจากหนวยงานตางๆ เชน โครงการปลูกปาของกรมปาไม 
ซึ่งเปนลักษณะโครงการท่ีทำเปนกิจกรรมๆ รายปตามปงบประมาณ 
แตยังขาดกระบวนการที่เปนรูปธรรมที่สรางกระบวนการเรียนรูแก
ชุมชนอยางตอเนื่อง และสวนใหญเปนโครงการที่ออกแบบโดย 
ภาครฐั (top down) ยงัมกีระบวนการมสีวนรวมไมเตม็ท่ีและแขง็ขัน  
(active participation) ซึ่งเปนชองวางของการทำงานในพื้นที่ 

ตอมาเมื่อ โครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย ไดเขา
มาทำงาน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากชาวบานในการออกแบบ
โครงการ (bottom up approach) ตั้งแตการวิเคราะหสถานการณ
ปญหา คัดเลือกพ้ืนท่ีนำรองในแตละประเด็น และใชกลไกคณะกรรมการ
ชาวบานขับเคล่ือนในระดับชุมชนโดยมีโครงการฯ เปนผูอำนวยความ
สะดวก (facilitator) และในขณะเดียวกันก็มีบทบาทประสานกับ
ภาคีอื่นๆ ในลุมน้ำชีตอนบน ทำใหสามารถรักษาปาท่ีเปนผืนปา
ธรรมชาติที่เปนปาแบงแยก (fragmented forest) ซึ่งลักษณะเปน
หยอมปา (patch) กระจายแทรกในลุมน้ำชีตอนบนในทองที่อำเภอ
มัญจาคีรีรวมท้ังสรางกระบวนการฟนฟูความอุดมสมบูรณปาธรรมชาติ
กลายเปนแหลงอาหารและรายไดของคนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ
หลักการฟนฟูภูมิทัศนปาไมอยางมีสวนรวม (Participatory Forest 
Landscape Restoration: PFLR) ซึ่งตองตอบหลักการ 2 L  
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ดังกลาว L ตัวที่หนึ่งคือการฟนฟูภูมิทัศน (landscape restoration) พรอมกับ
การพัฒนาคุณภาพความเปนอยูชาวบาน (livelihood development) หรือ L 
ตัวท่ีสองน่ันเอง ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการหลักในการทำงานไดดังนี้ 

 
ÃÐÂÐáÃ¡ สรางมิตรภาพและความไววางใจ พรอมกับการศึกษาสภาพท่ัวไป

ของลุมน้ำอยางมีสวนรวมท้ังศักยภาพท่ีมีทั้งตนทุนทางธรรมชาติ ตนทุนทางสังคม 
ประเด็นปญหาตางๆ โดยใชการประเมินสภาพชนบทอยางมีสวนรวม (Participatory 
Rural Appraisal: PRA)  

 
ÃÐÂÐ·ÕèÊÍ§ เปนกระบวนการเสริมสรางความเขาใจกับชุมชนถึงสถานการณ

ทรัพยากรธรรมชาติ พรอมกับการพัฒนาเชิงสถาบันทั้ง องคกรจัดการปา คือ  
คณะกรรมการปาชุมชน สรางกฎระเบียบ ขอตกลง ธรรมนูญตางๆ และสราง
ความชัดเจนเรื่องแนวเขตกับชุมชนที่พรอมโดยใชกลไกประชาคม  

 
ÃÐÂÐ·ÕèÊÒÁ เปนการศึกษาขอมูลปา สรางฐานขอมูล การเสริมสรางศักยภาพ

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

 
áÅÐÃÐÂÐ·ÕèÊÕè การสรางแบบแผนการจัดการปาที่ชัดเจน มีการยกระดับ 

การใชประโยชนปาชุมชนเปนศูนยเรียนรูทางธรรมชาติ และขยายเครือขายชุมชน 
ในภูมิทัศน 
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»‚ ¾.È. 2549 
กิจกรรมหลัก พบวายังมีการตัดไม บุกรุกพื้นที่ เผาถานใน 4 ชุมชน 

จาก 7 ชุมชน และทุกพื้นที่ประสบปญหาไฟปา ยังไมมีการจัดการปาอยางเปน
ระบบแบบแผน มีการจัดการโดยใชรูปแบบตามกลไกวัฒนธรรม และการปกครอง
แบบเครอืญาตบิอกกลาวทางวาจา พดูคุยขอรอง ขาดขอตกลงในการใชประโยชนเก็บหา
ของปาที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและยอมรับกัน ขาดองคกรบริหารจัดการ  
มีเพียงการตั้งกลุมอนุรักษของบานโพนเพ็ก แตอยางไรในชวงนี้บางชุมชนพระสงฆ
มีบทบาทชวยในการรักษาปาเพราะชาวบานยังใหความเคารพ เชน บานกุดขอนแกน 
และมโีครงการเก่ียวกบัการอนรัุกษปาไม 2 ชมุชนคอื บานโพนเพก็ และบานโนนคณู 

ภาคีความรวมมือ  ผูนำชุมชน ผูนำทางธรรมชาติ พระสงฆ อำเภอ (โครงการ
อยูดีมีสุข) และเจาหนาที่กรมปาไม (โครงการปลูกปา) อบต.เขามาสวนรวม 2 แหง 
คือ อบต.โพนเพ็กสนับสนุนการจัดฝกอบรมไฟปา และอบต.คำแคนทำการรังวัด
พื้นที่สาธารณประโยชนบานกุดขอนแกน 

ผลทีเ่กดิขึน้ พืน้ทีป่าสวนใหญยงัถกูคกุคามจากการบุกรกุ การลักลอบตัดไม
เพื่อใชสอย เผาถาน การเก็บหาของปา ไมมีขอตกลงที่ยอมรับกันท้ังภายในและ
ระหวางหมูบาน การมีสวนรวมของชาวบานในการอนุรักษปายังมีนอย การมีความ
รวมมือกับภายนอกนอย ดังนั้นสภาพปาจึงมีความเสื่อมโทรมขาดการจัดการอยาง
เปนระบบแบบแผน 

 
»‚ ¾.È. 2550 
กจิกรรมหลัก เกดิเวทปีระชาคมเพ่ือวเิคราะหสถานการณ เกดิปญหานำ้ทวม 

และทรายไหลมาทับถมที่ทำกินจากการตัดยูคาลิปตัสของสวนปามัญจาคีรี  
WWF-ประเทศไทย มาชวยประสาน ทุกชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการ และสราง 
กฎระเบียบ สำรวจและจัดทำแนวเขตใหชัดเจนในหลายชุมชน บานโพนเพ็ก 
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ดำเนินการยึดคืนพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกกลับคืน เสริมศักยภาพโดยการศึกษา 
ดงูานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฝกอบรมการจัดการไฟปา กจิกรรมการปลูกปา
เพ่ือฟนฟูปาธรรมชาติ และปลูกตามพ้ืนที่สวนบุคคล พื้นที่สาธารณะ กลาไม  
35 ชนดิ กวา 26,708 ตน ทัง้ใน 7 ชมุชนและอกี 13 หมูบานในโครงการท่ีไมมพีืน้ทีป่า 

ภาคีความรวมมือ ชาวบาน กำนัน ผูนำ พระสงฆ โรงเรียน เจาหนาที่ปาไม 
อำเภอ อบต.มีสวนรวมมากข้ึน เชน อบต.ทาศาลา 

ผลที่เกิดขึ้น เกิดความเขาใจของชาวบานมากขึ้น เกิดองคกรมารับผิดชอบ
ในการจัดการปา เริ่มมีแนวเขตชัดเจน มีขอตกลงในการรักษาปา โดยในระยะแรก
จะเนนการปองกันแนวเขต การปองกันไฟปา ทำใหปาชุมชนเกือบทั้งหมดไมมีการ
บุกรุก และเร่ิมมีการฟนตัวทั้งจากการฟนโดยธรรมชาติ และปลูกเสริม ตนไม 
รอดตาย 30 เปอรเซ็นต 

 
»‚ ¾.È. 2551 
กิจกรรมหลัก หมูบานกุดขอนแกนและบานหนองขามพัฒนา ดำเนินการ

เวนคืนพ้ืนที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกตามนโยบายของรัฐโดยการจัดเวทีประชาคม  
การสำรวจแนวเขตปาชุมชน 5 แหง ทำการสำรวจประเมินสภาพปาท้ังโครงสราง 
และความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพการทดแทนของลูกไม ความหลากหลาย
ของพรรณพืชอื่นและสัตวปาที่พบในพื้นที่ใน 3 ชุมชน จัดทำแผนการจัดการปา 
ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น และการเนนความสำคัญในการจัดการไฟปา ทั้งการทำแนว
กันไฟและเฝาระวังไฟปา จัดกิจกรรมบวชปาต้ังศาลปูตา และปลูกปาเสริมที่ปา
ชุมชนโคกปาชาบานหวยฮวก ในวันสิ่งแวดลอมโลก พัฒนากิจกรรมเรือนเพาะชำ
ชุมชน 2 รูปแบบ คือ เรือนเพาะชำชุมชน จำนวน 8 หมูบาน และแบบครัวเรือน 
ผลิตกลาไมทองถิ่นสำหรับการฟนฟูปลูกเสริมในบริเวณที่เสื่อมโทรม และแจกจาย
ใหกับราษฎรปลูกตามหัวไรปลายนา พื้นที่บาน สวนหลังบาน และพื้นที่
สาธารณประโยชน โดยมีการผลิตกลาไมจำนวน 23 ชนิด กวา 32,860 ตน  
บานโพนเพ็กปลูกปาเศรษฐกิจบนพ้ืนที่ยึดคืนจำนวน 10 ไร 
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ภาคีความรวมมือ ฝายปกครองอำเภอมัญจาคีรี สำนักงานท่ีดินอำเภอ 
มัญจาคีรี เจาหนาที่ WWF ประเทศไทย มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ศูนยมีชัย
บานไผ ขาราชการอำเภอมัญจาคีรี เจาหนาที่กรมปาไม โครงการรักษปาสรางคน 
84 ตำบล วิถีพอเพียง กลุมมัญจาเขียวขจีฯ ผูนำ อบต.ท้ัง 3 ตำบล วัด และโรงเรียน 
ในพื้นที่  

ผลท่ีเกิดขึ้น เกิดความต่ืนตัวอยางมากในหมูบานที่ดำเนินการเวนคืนพื้นที่
สาธารณะรวมท้ังประเด็นขอขัดแยงของชาวบานบางสวนท่ีไมยินยอมคืนพื้นที่ 
สภาพปาในทุกพ้ืนที่เร่ิมฟนตัว มีกระบวนการทดแทนของลูกไมตามธรรมชาติ  
และการปลูกเสริม มีฐานขอมูลความหลากหลายทางชนิดพันธุของพืชและสัตวปา 
อัตราการทดแทนตามธรรมชาติซึ่งนำไปใชในการจัดการพื้นที่ฟนปา เชน การเลือก
ชนิดที่จะปลูกเสริมปาธรรมชาติ โดยพบวาตนไมที่ปลูกรอดตายกวา 50 เปอรเซ็นต 
ทั้งน้ีเกิดจากการจัดการไฟปาที่มีประสิทธิภาพ มีปริมาณของปามากขึ้น ทั้งเห็ด 
ผักปาตางๆ สัตวปาหลายชนิดมีการขยายพันธุมากข้ึน เชน กระตายปา ไกปา 
ตะกวด ฯลฯ มีภาคีความรวมมือมากข้ึนโดยเฉพาะ อบต. นอกจากน้ีกรมปาไม 
ดำเนินการขึ้นทะเบียนปาชุมชนโคกหลวง 

 
»‚ ¾.È. 2552 
กจิกรรมหลัก บานกุดขอนแกนทำความเขาใจกับชาวบานท่ีบกุรกุ ตลอดจน

พิสูจนหลักฐานการถือครอง ปาภูวัดพัฒนาแผนการจัดการปาชุมชน จัดกิจกรรม
บวชปา และริเริ่มการจัดต้ังศูนยศึกษาธรรมชาติที่ปาภูวัด ปลูกปาเสริม บางชุมชน
มีการปรับเปล่ียนโครงสรางกรรมการเชน บานโพนเพ็ก เริ่มมีการจัดตั้งกองทุน 
กลาไมที่บานโนนคูณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเพาะกลาไมเพื่อขยายผลไปปลูก 
ในพื้นที่หัวไรปลายนา เฝาระวังไฟปาอยางตอเนื่องเกือบทุกชุมชน มีกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในอำเภอ บางชุมชนมีการเชื่อมโยงกิจกรรมการจัดการปา
กับการเกษตร เชน การผลิตปุยชีวภาพของบานหนองไห บานหนองแปน ฯลฯ  
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ภาคีความรวมมือ เจาหนาที่ WWF ประเทศไทย ผูนำ อบต. โรงเรียน วัด 
อำเภอ เจาหนาที่กรมปาไม เจาหนาที่โครงการรักษปา สรางคน 84 ตำบล  
วิถีพอเพียง กศน. 

ผลท่ีเกิดขึ้น ปาฟนตัวอยางตอเน่ือง มีผลผลิตจากปามากข้ึนมีการปลูก
ตนไมเสริมในพ้ืนที่ทั้งในปาชุมชน พื้นที่สวนตัวกวา 50,688 ตน และมีอัตรา 
รอดตายกวา 51 เปอรเซ็นต บานกุดขอนแกนรับมอบพื้นท่ีเวนคืนจากชาวบาน
จำนวน 30 ไร เกิดความขยายผลภาคีความรวมมือมากข้ึนโดยเฉพาะกับ อบต. 
มีฐานขอมูลในการจัดการปาและติดตามปาอยางชัดเจนครบท้ัง 7 ชุมชน พรอมทั้ง
มีแผนการจัดการปาทั้ง 7 พื้นที่ และเกิดกระบวนการสนับสนุนการจัดการปา 
จากหนวยงานภาครัฐ (กรมปาไม) 

 
»‚ ¾.È. 2553 
กิจกรรมหลัก สำรวจประเมินสภาพปาเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีปาชุมชน 5 แหง  

จัดทำศูนยศึกษาธรรมชาติภูวัด บานคำนอย จัดทำเสนทางศึกษาธรรมชาติ พัฒนา
คูมือและปายสื่อความหมาย ปลูกปาเพิ่มเติมในบานกุดขอนแกน 19 ไร ปลูกปา
เศรษฐกิจบริเวณพ้ืนที่เวนคืนบานหนองขามพัฒนา 20 ไร สำรวจการทดแทนและ
เฝาระวังไฟปา บูรณะแนวกันไฟ ปรับปรุงเพิ่มเติมปายแนวเขตปาชุมชน  
บางชุมชนมีการขึ้นทะเบียนปาชุมชน คือ บานหนองขามพัฒนา และบานหวยฮวก
กรรมการปาชุมชนเขารวมแลกเปลี่ยนบทเรียนกับพื้นที่อื่นๆ 

ภาคีความรวมมือ เจาหนาที่ WWF ประเทศไทย ผูนำ อบต. โรงเรียน วัด 
อำเภอ เจาหนาที่กรมปาไม เจาหนาที่โครงการรักษปา สรางคน 84 ตำบล  
วิถีพอเพียง 

ผลท่ีเกิดข้ึน ปาฟนตัวอยางตอเน่ืองมีลูกไมทดแทนจำนวนมาก ปาใหผลผลิต
จากปามากขึ้นโดยเฉพาะเห็ด ผักหวาน อีรอก ดอกกระเจียว สรางแหลงอาหารแก
ชุมชน สัตวปาหลายชนิดมากขึ้น เชน กระตาย ไกปา กระแต กระรอก ตะกวด แย 
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มีการใชพื้นที่ปาเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูธรรมชาติและการจัดการปา เชน  
ปาชุมชนภูวัด บางแหงมีเน้ือท่ีปาเพ่ิมข้ึนจากการเวนคืน เชน บานหนองขามพัฒนา 
มีเน้ือท่ีปาเพ่ิม 42 ไร มีการสรางเครือขายในระดับอำเภอท่ีจะหนุนเสริมการทำงาน
พื้นที่ในอนาคต 

 

¡ÒÃÇÒ§á»Å§»ÃÐàÁÔ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁË¹Öè§·ÕèÍÂÙ‹ÀÒÂãμŒ¡Ô¨¡ÃÃÁ
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹ÍÂ‹Ò§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ 
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á¹Ç¤Ô´ÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹ã¹ÃÐ´Ñº¾×é¹·Õè 
 

จากกระบวนการจดัการปาชมุชนอยางมสีวนรวมในพืน้ท่ี สงผลทำใหสภาพปา
กลับคืนสูความอุดมสมบูรณ ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมข้ึน เปนแหลงอาหาร
และรายไดเสริมแกชาวบาน จึงเปนปจจัยหลักสำคัญท่ีทำใหคณะกรรมการ 
ปาชุมชน ชาวบาน ชุมชนรอบขางและหนวยงานที่เกี่ยวของเขาใจผลท่ีเกิดจากการ
จัดการปาชุมชน ซึ่งสามารถสรุปหลักการสำคัญเบื้องตนได 7 ประเด็น ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมของชุมชนในระดับการตัดสินใจและสรางความรูสึก 
เปนเจาของโครงการ 

2. ผสมผสานองคความรูทางดานวิชาการและองคความรูทองถ่ินในการ
ฟนฟู เชน การใชหลักการพรรณไมโครงสรางในการฟนฟูปา (framework species) 
การเก็บขอมูลชีพลักษณแมไม ผสมผสานกับเทคนิค องคความรูทองถ่ิน เชน 
การคัดเลือกแมไม เก็บลูกไม และการเพาะกลาไมจากผูรูทองถิ่น 

3. ชนิดพรรณไมโครงสรางเปนประโยชนตอระบบนิเวศ เนนการฟนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น และเปนประโยชนตอชุมชนในอนาคต  

4. ปลกูตนไมเสรมิปาธรรมชาตใินบรเิวณทีเ่สือ่มโทรม โดยเนนชนิดทีห่ายไป 
หรือมีการทดแทนนอย และปลูกโดยไมไถพรวนหนาดิน เพื่อใหลูกไมขนาดเล็ก
สามารถเจริญเติบโตตอไปได 

5. การจัดการไฟปาและสงเสริมการกระจาย สืบตอพันธุตามธรรมชาติ 
ทั้งสัตวปา ลม  

6. สรางขอตกลงในการจัดการพ้ืนฟูและประยุกตใชกลไกทางวัฒนธรรม
ความเชื่อทองถิ่นมาเปนเงื่อนไขชวยกระบวนการฟนฟู 

7. สรางกระบวนการติดตามตรวจสอบโดยชุมชนมีสวนรวม  
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º·ºÒ·¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†Ò 
 

สามารถแบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ  
1. กลุมภายในชุมชน ซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดเสียหลัก มีบทบาทและ 

มีความสำคัญตอความสำเร็จในการจัดการปามาก เน่ืองจากเปนผูที่อยูใกลชิด  
พึ่งพิงใชประโยชนจากปา และจะไดรับผลกระทบในลำดับตนหากปาไมถูกทำลาย  

มีท้ังหมด 7 กลุม คือ คณะกรรมการปาชุมชน พระสงฆ ชาวบาน โรงเรียน 
กลุมเยาวชน อปพร. และอบต. ซึ่งคณะกรรมการปาชุมชนจะมีบทบาทในการ
ประสานและบริหารจัดการตามแผนการจัดการปาชุมชน การบังคับใชกฎระเบียบ 
โดยกลุมอืน่ๆ นัน้มสีวนรวมในการคดิ วางแผน และรวมกจิกรรมตางๆ โดยม ีอบต.
ใหการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยีที่ เหมาะสม และจัดทำ 
ขอบัญญัติตำบล 

 
2. กลุมองคกรภายนอก ไดแก องคกรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สถาบัน

การศึกษา จำนวน 14 องคกร โดยมีโครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย  
มีบทบาทในการอำนวยความสะดวก (facilitator) และประสานงานรวมกับภาคี 
ในการขับเคลื่อนงานปาชุมชนทั้งในระดับเครือขายภายในอำเภอมัญจาคีรี  
ซึ่งถือวาเปนเครือขายในแนวนอน (horizontal network) และเช่ือมโยงเครือขาย
ในแนวด่ิง (vertical network) กลาวคือการเช่ือมโยงประสานกับระดับจังหวัด 
ระดับลุมน้ำ และระดับนโยบาย ในสวนองคกรอื่นๆ นั้นมีบทบาทเปนผูสนับสนุน  
(supporter) ในกระบวนการ กิจกรรมตางๆ ในการจัดการปาชุมชน เชน  
การสนับสนุนงบประมาณ เทคนิค ความรู เปนตน  
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¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 
áÅÐ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨  
¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ ¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§  
áÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºμ ‹ÍÁÔμ Ôμ ‹Ò§æ 
 

จากการทำงานภายใตโครงการฯ 
ที่ผานมาสามารถสรุปประมวลผลสำเร็จ
ของกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

»ÃÐ¡ÒÃ·Õè 1 รักษาพ้ืนที่ปา
ธรรมชาติเปนปาชุมชนจำนวน 7 พื้นที่
จากการถูกบุกรุกคุกคามจากการขยายตัว
ของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ซึ่งไดพัฒนา
แผนการจัดการปาชุมชนท้ัง 7 พื้นที่  

มีเนื้อที่ปาธรรมชาติรวม 1,964 ไร  
ซึ่งเปนหยอมปาท่ีเหลือในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี 
ตอนบนอำเภอมัญจาคีรี อันเปนแหลง 
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เปน
แหลงอาหาร แหลงเรียนรูของชาวบาน 
โรงเรียน รวมท้ังทำหนาท่ีเปนพ้ืนท่ีพักพิง
และเคล่ือนยายของสัตวปาสูผืนปาอ่ืนๆ 
ในพืน้ทีต่อไป  

»ÃÐ¡ÒÃ·Õè 2 ฟนฟูปาธรรมชาติ
ใหอุดมสมบูรณและแหลงอาหารของ
ชุมชนได โดยการปลูกเสริมกลาไมใน 



พื้นที่ปาธรรมชาติ และปาหัวไรปลายนา 
ปาครอบครัว พื้นที่สาธารณะกวา 
163,681 ตน โดยมีอัตราการรอดตาย
เพิม่จากปที ่1 จากรอยละ 30 เปนรอยละ 
50 ในปที่ 2 และ รอยละ 60 ในปที่ 3 
ของการฟนฟู นอกจากน้ียังประสบความ
สำเร็จในการจัดการไฟปา โดยพบวา  
ไฟปาลดลงถึง 70 เปอรเซ็นต ใน 7 พ้ืนท่ี 
ปาชุมชน ซึ่งชวยทำใหปาฟนตัว และ 
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้น
บรรยากาศไดจำนวนมาก  

»ÃÐ¡ÒÃ·Õè 3 ไดพื้นที่ปาเพ่ิม 
เพื่อการฟนฟูปา นอกจากจะสามารถ
รักษาผืนปาธรรมชาติไวแลวยังพบวา  
มีพื้นที่ปาเพ่ิมขึ้นจากการเวนคืนของ
ชุมชนในบานหนองขามพัฒนาไดพื้นที่
ปาที่จะมาปลูกปาเพิ่มอีก 42 ไร บาน
กุดขอนแกน 30 ไร ทำใหพื้นที่ปาชุมชน
เพ่ิมขึ้นเปน 2,029 ไร 

»ÃÐ¡ÒÃ·Õè 4  ปาเปนแหลงอาหาร
และรายได พบวาปริมาณของปาหลากหลาย
ชนดิเพิม่มากขึน้ทัง้เหด็ปา ผกัปา สตัวปา
และแมลง บางชนิดสามารถสรางรายไดเสริม
แกชุมชนไดเปนอยางดี  

»ÃÐ¡ÒÃ·Õè 5  เสริมสรางศักยภาพ
องคกรชุมชน โครงการฯ มีบทบาทชวย

เสริมศักยภาพบุคลากรชุมชนใหมี 
ความรูความสามารถ เสริมสรางองคกร
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง ทำงานเปนระบบ
ในการจัดการดูแลปาชุมชน ผานกิจกรรม
ตางๆ เชน การฝกอบรมการสำรวจและ
ประเมนิสภาพปาอยางงาย การฝกอบรม
การจดัการไฟปา การศกึษาดงูานจัดการ
ปาชุมชน การฝกอบรมการผลิตกลาไม
ทองถิ่น การฝกอบรมการจัดการเรือน
เพาะชำ นอกจากน้ียังเกิดองคกรภาค
ประชาสังคมท่ีทำงานหนุนเสริมการทำงาน 

»ÃÐ¡ÒÃ·Õè 6 เกิดความรวมมือ
และเปลี่ยนดานการจัดการทรัพยากรใน
ทองถ่ินระหวางองคกรชุมชนท้ัง 7 ชุมชน 
และองคการบริหารสวนตำบลท้ัง 3 ตำบล 
และมีกลไกความรวมมือกับภาครัฐและ
เอกชน ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงเรียน  

»ÃÐ¡ÒÃ·Õè 7 ฐานขอมูลจาก 
ปาชุมชน สามารถนำไปใชวางแผนจัดการ
แตละระดับไดตอไปในอนาคต ทั้งพื้นท่ี
ปาชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การพัฒนาตอยอดดานเศรษฐกิจชุมชน 
ตลอดจนการอนุรักษพันธุกรรมแมไม 
ในพ้ืนที่ตอไป 
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¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹´ŒÒ¹μ ‹Ò§æ  
¨Ò¡ÁØÁÁÍ§¢Í§¤¹¡Ñº»†Ò 
 

โดยชุมชนรวมวิเคราะหความเปล่ียนแปลง
หลังจากการจัดการปาชุมชน ใน 4 ดาน คือ  

1. ́ ŒÒ¹ÊÀÒ¾·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμ Ô
áÅÐÊÔè §áÇ´ÅŒÍÁ มีการจัดการเปนระบบ  
มีแนวเขตท่ีชัดเจน มีแผนการจัดการ กฎระเบียบ
ในการใชประโยชนรวมกัน คณะกรรมการ
สามารถดูแลปารักษาปามีเนื้อที่รวมกันกวา 
2,029 ไร โดยมีการขอคืนพ้ืนท่ีปาเดิมท่ีถูกบุกรุก
ไป 72 ไร ในบานหนองขามพัฒนาและบาน 
กุดขอนแกนมีการฟนฟูและการปลูกปาเสริม
จำนวน 163,681 ตน ที่สำคัญคือมีอัตรา 
การรอดตาย 30-60 % ไฟปาลดลงกวา 70 % 
โดยมีปา 5 แหง ไมมีไฟปาเกิดข้ึน ซึ่งชวยลด 
การเกิดภาวะหมอกควัน ลดการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศ ซึ่งเปน
มาตรการหนึง่ในการแกไขปองกนั (mitigation) 
ปญหาภาวะโลกรอน  

2. ́ ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ จากสภาพปาไม 
ทีฟ่นคืนความสมบรูณ ทำใหพนัธุพชืและพนัธุสตัว
เพิม่ขึน้ไปดวย สงผลใหชาวบานสามารถเก็บหา
ของปาในพื้นที่ปาไดงายข้ึน มีผลผลิตจากปา 
มากขึ้น โดยเฉพาะ ไขมดแดง แย กะปอม 
ผกัหวานปา ผกัสาบ อรีอก ดอกกระเจียว เหด็ 
ตางๆ บางคนมีรายไดเสริมจากปาวันละ 400 บาท

ÀÒ¾à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃ¿„œ¹μÑÇ
¢Í§»†ÒªØÁª¹â¤¡ËÅÇ§  
ºŒÒ¹äÊŒ ä¡‹ ÃÐËÇ‹Ò§»‚  

¾.È. 2551 (ÀÒ¾º¹)  
áÅÐ ¾.È. 2553 (ÀÒ¾Å‹Ò§) 
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3. ́ ŒÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³Õ จารีตประเพณียังเหมือนเดิม แตระดับ 
ความเขมขนลดลง คนที่ยังคงรักษาศีลธรรม จารีต ประเพณีอยางดีคือ กลุม 
ผูสูงอายุ ผูเฒา ผูแก สวนคนรุนหนุมสาว เยาวชนไมคอยสืบทอดเทาท่ีควรเน่ืองจาก 
มีเทคโนโลยีตางๆ เขามามากมาย การชวยเหลือเกื้อกูล การเอาแรงลดลงเม่ือเทียบ
กับป พ.ศ. 2549 เพราะมีภาวะเศรษฐกิจบีบคั้นมากขึ้น ทำใหไมคอยมีเวลา 
อยางไรกต็ามพบวาชาวบานมีการต่ืนตัว และใหความสำคญักบังานสวนรวมมากข้ึน
อบต.มีบทบาทในการสนับสนุนมากขึ้น 

4. ́ ŒÒ¹¹âÂºÒÂμ ‹Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ การสงเสริมการจัดการปาชุมชน
และวนเกษตรจาก WWF ประเทศไทย อบต. ทุก อบต. สนับสนุนการดูแลปา 
ปองกันไฟปา ปลูกปาเสริม มีความรวมมือมากข้ึนจากภายนอกท้ัง ปตท. สนับสนุน
กลุมอาชีพเกษตร พลังงานชุมชน มโีครงการชุมชนพอเพียง โครงการถนนปลอดฝุน 
โครงการประกันราคาพืชผลของ ธกส. และยังมีการดำเนินการมาตอเน่ือง เชน 
กองทุนเงินลาน กองทุนปุย กองทุนขาวพันธุดี กรมปาไมขึ้นทะเบียนปาชุมชน 

 
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในมิติท้ัง 4 มิติดังกลาว พบวา ความเปล่ียนแปลง 

ทีเ่ปนความเปล่ียนในทางทีด่ขีึน้ (+) อยางนอย 4 ประการ ประการแรก พืน้ทีป่าไม
ทั้ง 7 แหงหยุดถูกการบุกรุกทำลายและมีการฟนฟูความสมบูรณมากข้ึน ประการ 
ที่สอง องคกรชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้นจากกระบวนการเรียนรูแบบปฏิบัติจริง
อยางมีสวนรวม ประการที่สาม การสนับสนุนของ อบต. ในการจัดการทรัพยากร 
ในทองถ่ินมีมากข้ึน และประการสุดทายชาวบานมีความรัก มีความเปนเจาของ
และใหความรวมมือและมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
มากขึ้น แตในขณะเดียวกันนั้นพบความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แยลง (-)  
อยางนอย 4 ประการ กลาวคือ ระบบการผลิตมีตนทุนที่สูงข้ึนทั้งราคาปุย แรงงาน 
สารเคมีตางๆ ประการท่ีสองทรัพยากรน้ำขาดแคลน ไมเพียงพอตอการทำนา 
อันเน่ืองมาจากฝนไมตกตองตามฤดูกาล สภาพดินฟาอากาศแปรปรวนคาดการณ 
ไมได ประการที่สามภาวะหนี้สินครัวเรือนและของชุมชนเพิ่มขึ้น แมวารายได 
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จะมากขึน้แตดวยรายจายคาครองชพีสงูขึน้ดวย ประการทีส่ี ่ วฒันธรรมการเอาแรง 
ชวยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ดวยมีขอจำกัดเรื่องเวลาที่ถูกบีบคั้นจากภาวะกดดัน 
ทางเศรษฐกิจ และประการสุดทายคือ ปญหาเรื่องเยาวชน คนรุนใหมกับการ
สืบทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณีนอยลง จากการออกไปศึกษาและมีเทคโนโลยี  
การส่ือสาร รับวัฒนธรรมขางนอก 

เพื่อเปนการวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการโดยเฉพาะการจัดการ
ทรัพยากรปาไม โครงการฯ จึงไดพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อใชในการวัดระดับความสำเร็จ
รวมกับชุมชนรวมทั้งสิ้น  8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ปามีความสมบูรณและหลากหลายมากขึ้น 
2. ผลผลิตจากปาที่ชาวบานสามารถเก็บหาไดมากขึ้น (ทั้งบริโภค และ 

รายไดเสริม) 
3. องคกรชุมชนมีความเขมแข็ง 
4. ชาวบานใหความรวมมือและมีจิตสำนึกในการดูแลจัดการปา 
5. ความรวมมือและการสนับสนุนจาก อบต. และองคกรภายนอก 
6. ความสามัคคีในชุมชน 
7. ปามีบทบาทเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 
8. การสืบทอดภูมิปญญาองคความรูทองถิ่น 
จากการประเมินความสำเร็จของโครงการโดยใชตัวช้ีวัดท้ัง 8 ตัว โดยให

ชุมชนเปนผูประเมินพบวา มีระดับคะแนนท่ีดี ซึ่งชุมชนจะใหความสำคัญ 
ในการจัดการในเบ้ืองตน (social management) ซึ่งตองอาศัยกระบวนการ
ภายนอกท่ีชวยอำนวยการ (facilitation process) จะนำไปสูการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพปาไม ท้ังการปกปองพ้ืนท่ีปา การฟนฟูปา สรางกฎกติกาเก็บหา ซ่ึงเปนการ
จัดการดานชีวภาพ (biological management) ซึ่งทำใหเกิดผลผลิตโดยเฉพาะ
ของปาซึง่ถอืวาเปนผลผลิตทีไ่ดระยะส้ันซึง่เปนผลประโยชน (benefit) สรางแรงจูงใจ
ใหชาวบานเห็นประโยชนเปนรูปธรรม ใหความสำคัญและเขามามีสวนรวมในการ
จัดการปามากขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูใชประโยชนและพึ่งพิงปาโดยตรง 
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จากการศึกษาและติดตามขอมูลของโครงการฯ และการจัดประชุมตัวแทน
ชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมายท้ัง 7 ชุมชน และหนวยงาน องคกรท่ีเก่ียวของ เพ่ือประมวล
ความสำเร็จของทุกชุมชนภายใตกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนคือ ดานเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พบวา ชุมชนมีความพอใจในมิติดาน
ทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาพบวาพอใจในความสำเร็จในมิติสังคม  
และมิติที่ชุมชนสะทอนความพอใจในความสำเร็จสุดทายคือดานเศรษฐกิจและ
ความเปนอยู และมีรายละเอียดประเด็นความสำเร็จของโครงการในมิติตางๆ ดังนี้ 

 1) ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม พบวา ภายหลงัท่ีมกีารดำเนิน
กิจกรรมการจัดการปาชุมชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการ กำหนดกฎระเบียบ 
ขอตกลง การจัดทำแนวเขตปาที่ชัดเจน การลาดตระเวนและปองกันไฟปา และ
กิจกรรมการปลูกปา ในพื้นที่ปาชุมชน 7 แหง มีพื้นที่รวมกัน 2,029 ไร สงผลให
สภาพปามีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้นทั้งพืชและสัตว สภาพปามีโครงสรางท้ังการ 
ปกคลุมเรือนยอด จำนวนช้ันเรือนยอดมากข้ึน มีการทดแทนของลูกไม ไมหนุม 
มากขึน้ สภาพดนิในปามคีวามอดุมสมบรูณมากขึน้ และปญหาไฟปาลดลง ตลอดจน
ไมมีไฟปาเกิดขึ้นเลยในปาชุมชนบางแหง 

 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Ñºä¿»†Ò 
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ปาชุมชน 
ป พ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2553 

No. layer %CC %SC No. layer %CC %SC 
1. ปาชุมชนบานคำนอย 3 44 51 3 48 49 

2. ปาชุมชนบานหนองขาม 3 25 76 3 46 66 

3. ปาชมุชนบานกดุขอนแกน* - - - 3 60 61 

4. ปาชุมชนบานหวยฮวก 2 23 76 N/A N/A N/A 

5. ปาชุมชนบานโพนเพ็ก* - - - 3 46 45 

6. ปาชุมชนบานไสไก 2 9 75 2 20 74 

7. ปาชุมชนบานโนนคูณ 3 57 79 3 66 75 

μÒÃÒ§ à»ÃÕÂºà·ÕÂºÊÀÒ¾â¤Ã§ÊÃŒÒ§»†ÒªØÁª¹·Ñé§ 7 ¾×é¹·ÕèÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. 2551 áÅÐ 2553 

หมายเหตุ 
  No. layer คือ จำนวนชั้นเรือนยอด  
  %CC คือ รอยละการปกคลุมเรือนยอด  
  %SC คือ รอยละการปกคลุมผิวดิน 
  * ปาชุมชนบานกุดขอนแกนและบานโพนเพ็ก ดำเนินการสำรวจในป 2553 
  N/A  ยังไมดำเนินการสำรวจ 
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2) ดานมติสิงัคม ทัง้การมสีวนรวม ความตระหนัก และจิตสำนกึของชาวบาน
ในการดูแลจัดการปามีมากขึ้น องคกรชุมชนหรือคณะกรรมการมีความเขมแข็ง 
รวมทั้งมีการสนับสนุนจาก อบต. และหนวยงานภายนอก  

 
3) ดานเศรษฐกิจ/ความเปนอยู พบวาชุมชนมีแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ

เพิ่มเติมมากขึ้น สามารถเก็บหาไดงายข้ึนเปนแหลงอาหารของชาวบานในชุมชน
โดยเฉพาะชาวบานที่ยากจน ที่มีความจำเปนในการพึ่งพิงเก็บหาของปา ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความมั่นคงทางดานอาหารของชุมชน ชวยลดรายจาย ชาวบานในบาง
ชุมชนมีรายไดจากการเก็บหาของปามากขึ้น ดังเชน บานโพนเพ็กท่ีมีรายไดเสริม
เฉลี่ยกวาปละ 700,000 บาท (ดูเพิ่มเติมในหนา 83) 
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Í§¤ �¤ÇÒÁÃÙŒã¹¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù»†Ò 
áÅÐÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†Ò¢Í§ªØÁª¹ 

วิถีชีวิตของคนไทยตามชนบทในภูมิภาคตางๆ นั้นนับวามีความผูกพัน
เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่นอยางชัดเจน ซึ่งมีความหลากหลาย 
แตกตางกนัไปตามสภาพพ้ืนทีห่รอืระบบนเิวศของทองถ่ินนัน้ๆ โดยทรพัยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่มีบทบาทและความสำคัญตอการดำรงวิถีชีวิตของชุมชนในดานการเปนตน
ทุนหรือฐานการผลิตท่ีเกี่ยวเน่ืองกับความม่ันคงทางอาหารของชุมชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งชุมชนที่ยังคงพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก ทั้งจากพื้นที่ปาไม แมน้ำ 
ลำหวย ฯลฯ เพื่อการอุปโภค บริโภค อันเปนการเพ่ิมรายไดและลดรายจายใน
ครอบครัว วิถีชีวิตท่ีมีความเก่ียวพันกับฐานทรัพยากรในทองถ่ิน ไดกอเกิดความ
เช่ือมโยงและถายทอดจากรุนสูรุน การพ่ึงพิงทรัพยากรนำไปสูการสรางความ
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สัมพันธระหวางคนในชุมชนเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการสังคม วัฒนธรรมประเพณี 
กลายเปนองคความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชนบางแหงไดนำองคความรูหรือ
ภูมิปญญาทองถ่ินไปใชในการจดัการปาเชน ประเพณีการบวชปา ต้ังศาลปูตา เปนตน 

ªÒÇºŒÒ¹¡ÓÅÑ§ª‹ÇÂ¡Ñ¹¤Ñ´àÅ×Í¡àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�äÁŒà¾×èÍ·Ó¡ÒÃà¾ÒÐ¡ÅŒÒäÁŒ 

อยางไรก็ตาม จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ
เสื่อมโทรมและลดลงอยางมาก อันเน่ืองมาจากการพัฒนาประเทศในดานตางๆ 
โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปาไมธรรมชาติเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม สงผล 
ใหพ้ืนท่ีปาเส่ือมโทรมและลดลง ลำพังการจัดการปาโดยใชองคความรูหรือภูมิปญญา
ทองถิ่นเพียงอยางเดียวนั้นจึงอาจมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ ซึ่งจำเปนตองนำ 
หลักวิชาการดานการจัดการปามาใชและประยุกตองคความรูหรือภูมิปญญาทองถ่ิน 
มาอันเปนกระบวนการทางสังคมมาเปนกลไกชวยเสริมการจัดการปาใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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พืน้ทีลุ่มนำ้ชตีอนบน บรเิวณอำเภอมัญจาครี ีจงัหวดัขอนแกน เปนพืน้ทีห่นึง่
ที่ชุมชนสวนใหญยังคงพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะพ้ืนท่ี
ปาไมธรรมชาติ และยังคงมีองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพยากร
ซึง่สามารถนำมาประยกุตใชกบัการจดัการปาชมุชนไดอยางลงตวั สำหรบัองคความรู
และภูมิปญญาทองถ่ินลุมน้ำชีตอนบน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน สามารถ
สรุปได ดังนี้ 

 
ËÅÑ¡¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡¾ÃÃ³äÁŒÊÓËÃÑº¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù»†Òã¹ÁØÁÁÍ§¢Í§ªÒÇºŒÒ¹ 
 

1) การสำรวจและประเมินสถานภาพปากอนการฟน ฟูทั้ งความ 
 อุดมสมบูรณ โครงสรางทั่วไป ทั้งการปกคลุมเรือนยอด จำนวนชั้น 
 เรือนยอด ความหลากหลายของชนิดตนไม ความหลากหลายและ 
 การกระจายของแมไม การทดแทนของลูกไมแตละชนิด เพื่อประกอบ 
 การตัดสินใจเลือกชนิด 

2) ชนิดที่ปลูกตองเปนชนิดไมที่พบในทองถิ่น หรือเคยมีในอดีต 
3) ชนิดไมที่ชุมชนสามารถใชประโยชนในอนาคตหรือเปนไมเศรษฐกิจ เชน 

  เก็บกินผล กินใบ ดอก ยอด หรือสวนตางๆ เปนอาหารได  
4) ชนดิทีโ่ตเรว็ และทนตอสภาพแวดลอมในพืน้ที ่ทัง้ไฟปา การแทะเลม็ของ 

 สัตวหรือสัตวเลี้ยงไมกิน แตกหนอไดดีหากถูกเหยียบย่ำจากสัตวเลี้ยง 
5) ผลเปนอาหารของสัตวปา และนกตางๆ  
6) ชนิดที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพ้ืนที่ในพ้ืนท่ีฟนฟู เชน มะคาแต 

 ชอบดินรนปนเหนียว ยางนาชอบท่ีลุมริมหวยหรือริมน้ำ เปนตน 
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ª¹Ô´äÁŒ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾àËÁÒÐÊÁã¹¡ÒÃà»š¹äÁŒâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ 
ã¹¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù»†Òã¹¾×é¹·ÕèÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕ  
 

จากการเก็บขอมูลและศึกษาชีพลักษณแมไมในพ้ืนท่ีจำนวน 223 ตน  
27 ชนิด นำมาเพาะกลาไมในเรือนเพาะชำโครงการฯ และเรือนเพาะชำชุมชน  
โดยใชเกณฑการคัดเลือกชนิดไมตามเทคนิควิธีพรรณไมโครงสราง ตลอดจนกลาไม
ชนิดพันธุอ่ืนๆ ท่ีไดรับจากเรือนเพาะชำกรมปาไม นำไปปลูกเสริมในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
เช็คอัตราการรอดตายหลังปลูก สามารถคัดเลือกชนิดพรรณไมที่มีศักยภาพในการ
ฟนฟูจำนวน 37 ชนิด  

 μÒÃÒ§ ª¹Ô´¾Ñ¹¸Ø�äÁŒ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾à»š¹äÁŒâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ã¹¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù»†Òã¹¾×é¹·ÕèÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕ 

คุณสมบัติ ชนิดพันธุ 
เพาะงาย ขีเ้หลก็, แดง, สะเดา, มะคาโมง, มะมวงปา, สะแกนา, เตง็*, 

รัง*, ผักเม็ก, ไผรวก, มะคาแต, หวา 

โตเร็วในถุงเพาะ ขี้เหล็ก, เพกา, มะกล่ำตน, สะเดา, มะคาโมง, มะมวงปา, 

แคปา, แคบาน, มะรุม, หวา 

ติดผล ดึงดูดสัตวปา มะขามปอม, หวา, กระบก, มะมวงปา, ตะขบปา, มะเกลือ, 

มะหาด 

โตเร็วหลังปลูก ขี้เหล็ก, ตีนเปด, เพกา, เสี้ยว, มะกอก, สัก, แดง, มะกล่ำ

ตน, สะเดา, ประดูปา, พันซาด, แคบาน, ไผรวก 

การรอดตายสูงหลังปลูก, ทนแลง ขี้เหล็ก, ตีนเปด, มะมวงปา, กระบก, พะยูง, มะรุม, คูน, 

สะเดา, เสี้ยว, กระโดน 

ปลูกดวยเมล็ดโดยตรง มะคาโมง, มะคาแต, ขี้เหล็ก 

ชนิดพันธุเดนในปาเต็งรัง เต็ง*, รัง*, ยางเหียง*, ยางกราด*, ยางพลวง*, แดง 

ปลูกริมน้ำ ยางนา, หวา, ตะเคียนทอง, กระเบา 

พุมใบกวาง มะกอก, พฤกษ, มะกอกเกลื้อน, พันซาด 

ไมเศรษฐกิจ มะกอก, ไผรวก, แคบาน, สัก, ขี้เหล็ก, พะยูง, กระโดน, 

เขลง  

ËÁÒÂàËμ Ø *¡ÅŒÒäÁŒÍÒÂØ»ÃÐÁÒ³ 1 »‚ ¡‹Í¹¹Óä»»ÅÙ¡ 
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à·¤¹Ô¤¡ÒÃà¡çºàÁÅç´äÁŒ 
 

1. เลือกแมไมที่สมบูรณ แข็งแรง ลำตนสูงใหญ เปลาตรง อาจใชการสังเกต 
 กลาไมหรือลูกไมเล็กๆ อยูใตตนแม และบริเวณใกลเคียง ที่แสดงใหเห็น 

 วามีศักยภาพในการสืบพันธุ 
2. บางชนิดตองพิจารณาความสดของเมล็ด เชน ยางนา เนื้อในตองสด  

 สีขาว ไมเปนรู  
3. ไมมีรองรอยของสัตว หรือแมลงเจาะเมล็ด 
4. เลือกเมล็ดที่แกพอดี สีสดตามธรรมชาติ เชน สีของฝกหรือผลมีสีออก 

 เหลืองหรือแดง หรือฝกเริ่มปริแตก 
5. เก็บตามระยะเวลา การรวงหลนโดยตองใชขอมูลชีพลักษณ ตลอดจน 

 องคความรู การสังเกตของคนในทองถิ่น 
6. เมล็ดไมบางชนิดมีอายุสั้น เชน ยางนา เต็ง รัง ฯลฯ สามารถเก็บไวใน 

 ตูเย็นเพื่อยืดอายุและรักษาความช้ืนได ประมาณ 1 อาทิตย 
7. การแลกเปล่ียนเมล็ดไมระหวางชุมชน สามารถชวยประหยัดเวลาและ 

 คาใชจาย อีกทั้งเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชน 
 

ÀÒ¾μÑÇÍÂ‹Ò§¾Ñ¹¸Ø�äÁŒ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾à»š¹¾ÃÃ³äÁŒâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ 
ã¹¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù»†Òã¹¾×é¹·ÕèÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕ 

¾Ä¡É �, ÍÕ·Ö¡ ¾Ä¡É �, ÍÕ·Ö¡ 

ÁÐ¤‹ÒâÁ§ ÁÐ¤‹ÒâÁ§ 

ÁÐ¡ÅèÓμŒ¹, ºÑ¡ÅÒÁ ÁÐ¡ÅèÓμŒ¹, ºÑ¡ÅÒÁ ÁÐ¤‹ÒáμŒ ÁÐ¤‹ÒáμŒ 
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à·¤¹Ô¤¡ÒÃà¾ÒÐàÁÅç´äÁŒ 
 

1. ไมแตละชนิดใชถุ ง เพาะ
ขนาดตางกัน ยกตัวอยางเชน มะคาโมง 
สะเดา ขี้เหล็ก เพกา ฯลฯ จะโตรวดเร็ว
มากในถงุเพาะ ดงัน้ันขนาดถงุทีใ่ชเพาะชำ
ขนาดเล็กก็เพียงพอแลว ซึ่งจะชวย
ประหยัดวัสดุเพาะและงายตอการขนสง 
สวนตนไมตระกูลยาง เชน เต็ง รัง สะแบง 
ตะเคียนทอง ฯลฯ ควรใชถุงเพาะขนาด
ใหญ เนื่องจากโตชา และตองมีการดูแล
รักษาขามป จึงจะไดขนาดเหมาะสม  

2. เ ม ล็ด ไม บา งช นิด เม ล็ด 
มีเปลือกหนา แข็ง กอนเพาะตองทำแผล 
เชน มะคาโมง มะคาแต คูน ฯลฯ 

3. ทดสอบเมล็ดกอนเพาะ 
โดยการแชน้ำ สังเกตวาเมล็ดที่ดีจะจม 
สวนเมล็ดที่เสียหรือแฟบ จะลอยขึ้นมา 

4. เมล็ดไมบางชนิดเพาะสดๆ 
ไดเลย โดยอาจเอาเย่ือหุมหรือเน้ือผล 
ออกกอน เชน สะเดา มะมวงปา  

5. ตนคูน อาจเพาะโดยใชผา
ชุบน้ำใหชุมหอเมล็ดไว คอยหมั่นเปดดู
หอผา และคัดเลือกเมล็ดท่ีงอกนำไปเพาะ
ลงถุงตอไป 

6. เมลด็ไมทีม่ปีก เชน จกิ (เตง็) 
รัง ยางนา ฯลฯ ตองตัดปกออกกอนเพาะ 

7. เมล็ดไมบางชนิดใชวิธีการ
แชน้ำรอน เชน สัก คูน แดง ฯลฯ เพราะ
สังเกตตามธรรมชาติเมื่อเมล็ดถูกไฟไหม
มักจะแตกแลวงอกงาย ควรใชความรอน
ประมาณ 70 องศาเซลเซียส หรือทดสอบ
โดยใชนิ้วจุมพอสะดุง ประมาณ 5 นาที 
แลวผสมน้ำเย็นทิ้งไว 1 คืน 

8. เมล็ดไมบางชนิด สามารถ
ขุดกลาไมขนาดเล็กใตตนแมในชวงตน
ฤดูฝนมาอนุบาลในถุงเพาะได เชน สะเดา 
มะกอก แดง ยางนา ฯลฯ 

9. การวางเมล็ดไมในถุงเพาะ 
อาจสังเกตจากการรวงหลนใตตนแม 
ในธรรมชาติ 

10. เมล็ดไมบางชนิดใชวิธีการ
เพาะกลางแจงเพ่ือใหไดรับแสงแดดเต็มท่ี 
เชน สัก เปนตน 

11. ตนไมชนิดเดียวกัน บางตน
มีอัตราการงอกของเมล็ดสูงในขณะท่ี 
บางตนมีอัตราการงอกของเมล็ดต่ำ ขอมูล
ดังกลาวจะเปนประโยชนในการวางแผน
ผลิตกลาไมในปตอไปได 
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ÀÒ¾àÃ×Í¹à¾ÒÐªÓã¹ÃÐ Ñ́ºªØÁª¹ (ÀÒ¾º¹) áÅÐáºº¤ÃÑÇàÃ×Í¹ (ÀÒ¾Å‹Ò§)  
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¡ÒÃ»ÅÙ¡μ Œ¹äÁŒà¾×èÍ¿„œ¹¿ÙÊÀÒ¾»†Ò  
 

 ชวงเวลาสำหรับการปลูกตนไมที่เหมาะสมในชวงฤดูฝนท่ีฝนตกมากพอ 
จนมีความช้ืนในดินพอท่ีตนไมจะต้ังตัวไดในระยะแรก การปลูกจะขุดหลุมคละกัน
ไปไมเปนแถวเพ่ือใหใกลเคียงตนไมในปาธรรมชาติใหมากท่ีสุด โดยไมตองไถเตรียม
พื้นที่เพื่อใหลูกไมธรรมชาติหรือตนไมขนาดเล็กที่มีอยูเดิมไดเจริญตอไปได กะ
ระยะหางตอตนพอประมาณ 1-1.5 เมตร กรณีทีป่ลกูเปนสวนปาอาจปลกูเปนแถวเพือ่
ใหงายตอการดูแลรักษา การขุดหลุมจะขุดตามขนาดของตนกลา กลบดินบริเวณ
โคนตนใหแนนและเปนแองเล็กนอยเพื่อเก็บน้ำ  ในพื้นที่ที่มีลักษณะดินเลว มีสาร
อินทรียนอย เชน ดินปนหินกรวด หรือชั้นดินต้ืน อาจใสปุยหมักหรือปุยคอกเสริม 
หรือใชฟางขาวหรือเศษวัชพืชคลุมโคนตนเพ่ือเก็บความช้ืนและมีขอดีในการชวย
ปรับปรุงคุณสมบัติของดินใหดินข้ึน ตนไมบางชนิดสามารถปลูกโดยใชเมล็ดโดยตรง  
(direct seed) เชน มะคาโมง มะคาแต ขี้เหล็ก หรือบางชนิดสามารถขุดยายกลา
จากใตตนแมมาปลูกได เชน สะเดา เปนตน ทั้งน้ี หากพบวาพื้นที่ปลูกปามีสภาพ
ความแหงแลงหรือฝนท้ิงชวง หลังการปลูกตองใหน้ำแกกลาไม โดยใชระบบกระปองน้ำ
หยด หรืออาจใชรถน้ำเคลื่อนที่ เปนตน หลังจากปลูกตองทำแนวกันไฟ และหาม
นำสัตวเล้ียงเขาไปเลี้ยงในบริเวณปาฟนฟู โดยตองทำการสรางความเขาใจ และ
สรางขอตกลงกับชาวบานที่มีสัตวเลี้ยงในชุมชน 

 ¡ÒÃ Ù́áÅÃÑ¡ÉÒá»Å§»ÅÙ¡»†Ò Œ́ÇÂ¡ÒÃ´ÒÂËÞŒÒáÅÐãËŒ¹éÓËÂ´¡ÃÐ»‰Í§ 
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à·¤¹Ô¤¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃä¿»†Òã¹»†Òàμ ç§ÃÑ§áººªÒÇºŒÒ¹  

1. การทำแนวกันไฟ โดยสวนใหญ
ชาวบานนิยมใชแนวถนน (ถามี) เปนหลัก
หากไมมีถนนจะทำแนวกันไฟโดยใชคน
ถางหรือใชรถแทรกเตอรไถเปนทางกวาง
ประมาณ 3-5 เมตร แลวจดุไฟเผาเศษ
วัชพืชเพ่ือลดปริมาณเช้ือเพลิง บางคร้ัง
อาจทำแนวกันไฟผานกลางพื้นที่หรือ
แบงเปนสวนๆ เพื่อปองกันไมใหไฟปา
ลุกลามไปทั่วทั้งปา  2.การลาดตระเวนเฝาระวัง
ไฟปาในชวงฤดูแล งระหวาง เ ดือน
มกราคม-เดือนพฤษภาคม ทั้งกลางวัน
และกลางคืน 

 3.การสรางความรวมมือกับ
ชาวบานท่ีมีที่ดินติดกับปาชุมชนในการ
ชวยแจงเหตุไฟไหม หรือหากจุดไฟ 
เผาไรจะตองทำแนวกันไฟกอน หรือสราง
แรงจงูใจในความรวมมอื เชน แจกกลาไม 
เปนตน 

 4. กรณีรูตัวผูท่ีมักจุดไฟเผาปา
หากบุคคลน้ันเขาไปในปา จะมีหนวย
ติดตามคอยสังเกตพฤติกรรมอยูหางๆ 

 

5. ดำเนินการเฝาระวังบริเวณ
ที่เกิดไฟปาบอยครั้งเปนพิเศษ 

 6. ใชคนเก็บหาของปาหรือ
นกัวจิยัไทบาน ขณะเขาไปเก็บหาของปา
คอยลาดตระเวนและแจงขาว 

 7. อนุญาตใหชาวบานเขาไป
เก็บหาฟนหรือไมแหง เพื่อลดปริมาณ
เชื้อเพลิงและความรุนแรงของไฟปาได 

 8. ใชการสังเกต โดยในเวลา
กลางวันหากพบวาพื้นท่ีปาบริเวณไหน
มีแมลงบินวอนไปมาและมีนกบินโฉบ
แมลงเปนฝงูใหญ แสดงวาอาจเกิดไฟปา
บริเวณนั้น ซึ่งจะสามารถเขาดับไฟปา
ไดทัน สวนในเวลากลางคืนสังเกตจาก
แสงสวางของเปลวไฟและฟงเสียงปะทุ
ของไฟไหมปา 

 9. การประชาสัมพันธทาง 
หอกระจายขาวหมูบานในชวงฤดูแลง
เพื่อรณรงคและปองกันไฟปา 
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จากการระดมกลุมยอยเพ่ือสรุป

เทคนิคตางๆ ทั้งจากตัวแทนชุมชนและ
เจาหนาที่ทำงานในการสรางการมี
สวนรวมของชาวบานและการเสริมสราง
ความเขมแข็งขององคกรชุมชนท่ีผานมา
พบวา มีวิธีการท่ีใชแลวไดผลดีหลากหลาย
วิธีการ โดยเฉพาะการสรางการมีสวนรวม
ของชาวบาน มีวิธีการดังนี้ 

1. การประชาคม การประชุม
สรางความเขาใจ โดยเนนเวทีชาวบาน

อยางมีสวนรวม เพื่อสรางขอตกลง 
กติกา กฎระเบียบท่ียอมรับรวมกัน 

2. ผูนำหรือแกนนำตองทำ
เปนตัวอยางใหเกิดรูปธรรม 

3. ประสานภาคีองค กร
ภายนอกเขามาชวยสรางความเขาใจ  

4. ประชาสัมพันธทั้งเสียง
ตามสาย และวงพูดคุยขนาดเล็กที่ 
ไมเปนทางการ เชน การโสเหล เปนตน 

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

¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§Í§¤�¡ÃªØÁª¹ 
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¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§á¡‹Í§¤ �¡ÃªØÁª¹¹Ñé¹ 
¾ºÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃãªŒÇÔ Õ̧¡ÒÃ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ·Õèä Œ́¼Å´Õ Ñ́§¹Õé 
 

1. คัดเลือก หรือใหโอกาสคนท่ีมีความพรอม มีจิตอาสา เสียสละเขามา 
 ทำงาน 

2. มีโครงสรางและบทบาทในการทำงานอยางชัดเจนและสอดคลองกับ 
 กิจกรรมการจัดการปา 

3. มีคณะ หรือทีมที่ปรึกษาในการใหขอเสนอแนะทิศทางการจัดการปา 
 ครอบคลุมมิติตางๆ รอบดาน 

4. การเสริมสรางศักยภาพบุคลากรองคกรชุมชน ทั้งการฝกอบรม  
 การศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนในระดับตางๆ ทั้งในพื้นที่ ระดับอำเภอ  
 จังหวัด และระดับชาติ 

5. การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยเปดมุมมอง และ 
 มีแรงกระตุน 

6. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามความกาวหนา สรุปบทเรียนตางๆ รวมกัน  

5. สรางแรงจู ง ใจหรือมีผล
ประโยชนที่ชาวบานจะไดรับจากการ
ทำงาน เชน ไดเกบ็หาผลผลติ และรายได
จากปามากขึ้นจากการรักษาปา 

6. ใช กล ไกทาง วัฒนธรรม 
ประเพณี วันสำคัญในการทำงานรวมกัน 
เชน การบวชปา ปลูกปาวันแม ฯลฯ  

7. การใหบคุคลท่ีชาวบานเคารพ
นับถือเขามาเปนท่ีปรึกษา คณะกรรมการ
จะชวยสรางความเขาใจงายขึ้น  

8. การส่ือสารโดยใชกลไก
ทางระบบเครือญาติในการสรางความเขาใจ

9. ใชกจิกรรมเดินปา กนิขาวปา 
และพูดคุยสร า งความสัมพันธกับ 
ชาวบาน 

10. การใชสื่อตางๆ ที่สราง
ความสนใจแกชาวบานท้ัง วีดีทัศน สไลด
ประกอบการบรรยาย 
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º·àÃÕÂ¹áÅÐ¢ŒÍ¤Œ¹¾ººÒ§ÍÂ‹Ò§¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ 
 

1. ¡ÒÃ·Ó§Ò¹»†ÒªØÁª¹ เพื่อฟนฟูภูมินิเวศลุมน้ำนั้นเปนกระบวนการ 
ทางสังคมผสมผสานกับกระบวนการทางนิเวศซึ่งตองใชเวลาจึงจะเห็นเปนรูปธรรม 
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไมมีกระบวนการเรียนรูการจัดการปาชุมชนมากอน ซึ่งใน 
ชวงแรกตองเนนการทำความเขาใจกับชุมชนซึ่งเปนกระบวนการทางสังคม  
ซึ่งสอดคลองกับการฟนฟูปาที่เขาแผงมาที่ตองใชเวลามากกวา 10 ป สำหรับพื้นที่
ที่ไมมีสภาพปาเลย สวนพื้นที่ลุมน้ำชีที่ดำเนินการมา 4 ป ก็ยังตองมีกระบวนการ
ในการฟนฟูตอไปเพราะปามีการขาดแยกเปนหยอมๆ การสรางผืนปาใหมๆ  
รวมถึงการสรางพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เกษตรนั้นตองใชเวลา 

2. ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃä¿»†Ò·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ และการจัดการการเลี้ยงสัตว 
ในพ้ืนที่ปาหรือพื้นที่ฟนฟู เปนปจจัยที่ชวยหนุนเสริมกระบวนการฟนฟูปาเต็งรัง 
ที่เสื่อมโทรมใหฟนตัวไดอยางรวดเร็ว 

3. áËÅ‹§μ Œ¹äÁŒ ãËÞ‹ (áÁ‹äÁŒ) ซึ่งเปนแหลงพันธุกรรมและสืบพันธุตาม
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีสวนบุคคลหรือหัวไรปลายนามีแนวโนมลดลง
ทุกป จากการศึกษาชีพลักษณแมไมจำนวน 27 ชนิด 223 ตนในพื้นที่พบวา แมไม
มีปริมาณลดลง 14 เปอรเซ็นตตอป ตลอดชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา และอาจ
หมดไปจากพื้นที่ภายในระยะเวลา 19 ป ดังนั้น การจัดการพื้นที่ปาสวนบุคคลหรือ
ปาหัวไรปลายนาเพื่อการอนุรักษแหลงพันธุกรรมแมไมสำหรับการสืบพันธุตาม
ธรรมชาติ ตลอดจนการเปนแหลงเก็บเมล็ดสำหรับการฟนฟูจึงมีความสำคัญ 
เปนอยางยิ่ง 

4. ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃ×Í¹à¾ÒÐªÓªØÁª¹ พบวา รูปแบบเรือนเพาะชำ
แบบครวัเรอืนประสบความสำเรจ็มากกวาเรอืนเพาะชำชมุชน เนือ่งจากดแูลรักษางาย 
มขีนาดทีพ่อเหมาะ มคีวามคลองตวัสงู ลงทนุนอย ใชระบบจดัการนำ้ขนาดเลก็ๆ ได 
และเปนการกระจายการมีสวนรวม เกิดแรงจูงใจจากผลตอบแทนการขายกลาไม 
สวนเรือนเพาะชำชุมชนน้ันตองใชนำ้มาก มรีะบบจัดการท่ียุงยาก ใชพืน้ทีข่นาดใหญ 
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และมักดูแลไมทั่วถึง บางครั้งการหมุนเวียนมาดูแลไมเปนไปตามระบบเพราะมี 
ขอจำกัดเรื่องเวลา และตองเดินทางมาท่ีเรือนเพาะชำ อยางไรก็ตามทั้ง 2 รูปแบบ
จะประสบความสำเร็จนั้นมีปจจัยอยู 3 ประการ คือ กรรมการตองเขมแข็ง  
มีการบริหารจัดการท่ีดีมีระบบ และมีความโปรงใส เปนธรรมตอสมาชิกทุกคน 
เปนประการสำคัญ 

5. ¡ÒÃË¹Ø¹àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ จากหนวยงานตางๆ ในบทบาทที่
เหมาะสม เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณ ภาคเอกชน เชน 
มลูนธิ ิโคคา-โคลา ประเทศไทย สนบัสนนุงบประมาณ หนวยงาน WWF ประเทศไทย 
มีบทบาทเปนผูอำนวยความสะดวก (facilitator) และประสานงานระหวางชุมชน
กบัหนวยงานภายนอก หรอืเปนผูไกลเกลีย่ (mediator) ในกรณมีคีวามขดัแยง  

6. ¡ÒÃàª×è ÍÁâÂ§à¤Ã×Í¢‹ ÒÂ ทั้งในพื้นที่ใกลเคียงจะชวยหนุนเสริม 
การจัดการปาชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน กรณีที่มีคนจากภายนอกเขามา
ใชปาผิดกฎชุมชน หรือการจัดการปารวมกัน และการเช่ือมโยงเปนเครือขายระดับ
ภูมิทัศนจะหนุนเสริมในการจัดการในระดับที่กวางขึ้น 

 7. ¤ÇÒÁÃÙŒ·Œ Í§¶Ôè ¹áÅÐ¡Åä¡·Ò§
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ความเช่ือมคีวามสำคัญตอการฟนฟู
และจดัการปา ทัง้ความรูทองถิน่เกีย่วกับชพีลกัษณ
นิเวศวิทยาของตนไมชนิดท่ีจะปลูกเสริม การคัดเลือก
แมไมที่ดี ตลอดจนเทคนิคการเพาะชำกลา  
ในชวงการดูแลพื้นที่ฟนฟูการใชกลไกวัฒนธรรม
มาหนุนเสริม เชน การบวชปา ตั้งศาลเพียงตา 
เพื่อชวยคุมครองพื้นท่ีก็สามารถชวยกระบวนการ
ฟนฟูปาได จะชวยลดการรบกวนจากกิจกรรม 
มนุษยได 

áÁ‹äÁ Œ Ê‹Ç¹ãËÞ‹̈ ÐÍÂÙ‹ã¹¾×é¹·Õèà¡ÉμÃ¡ÃÃÁ 
àÊÕèÂ§μ‹Í¡ÒÃμÑ ấ¤‹¹ 
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»˜ÞËÒ ÍØ»ÊÃÃ¤ áÅÐ¢ŒÍ¨Ó¡Ñ ã́¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹ 
 

1. การเก็บหาของปาที่ผิดวิธหีรือการเก็บหาแบบทำลาย เชน การใชคอน
ทุบตนไมเพ่ือเก็บหาแมลงทับ การใชแหหวานเพ่ือจับแย การจุดไฟไลสัตว นอกจากน้ี
ยังมีการเก็บหาเกินกำลังผลิตของปาซ่ึงสวนใหญจะเปนคนภายนอกชุมชน  
ซึ่งสงผลกระทบตอการสืบพันธุตามธรรมชาติของชนิดพันธุนั้นๆ 

2. ปญหาแนวเขตปาชุมชนไมชัดเจน ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณแนวเขตปาที่ติดตอกันระหวางตำบลหรือระหวางหมูบาน 

3. ปาชุมชนบางแหง ยังคงนิยมเผาศพคนตายหรือเผาผีแบบวิธีดั้งเดิม 
โดยไมใชเตาเผาศพสมัยใหม การเผาศพดังกลาวใชวิธีโยนไขเสี่ยงทายเพ่ือหาพ้ืนที่
เผาศพ ซึ่งสงผลกระทบตอการฟนตัวของปา  

4. ภาระความรับผิดชอบสวนใหญฝากไวกับผูนำเปนสวนใหญ ขาดการ
ฝกคนรุนใหมที่จะมารับชวงตอหรือแบงเบาภาระงาน 

5. งบประมาณ ขาดความตอเนื่องในการดำเนินการ การฟนฟูปาจำเปน
ตองใชกระบวนการและงบประมาณอยางตอเนื่อง 

6. กลาไมในแปลงปลูกตาย เนื่องจากสัตวที่อาศัยอยูใตดิน เชน ปลวก 
หรือแมลงบางชนิด ฯลฯ  

7. การลดลงของตนไมใหญในพ้ืนท่ี (แมไม) อันเปนแหลงอนุรักษ
พันธุกรรมและสืบพันธุตามธรรมชาติซึ่งสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีสวนบุคคล 

8. การขยายพ้ืนที่และการพัฒนาส่ิงปลูกสรางของวัดปา ที่ตั้งอยูในปา
ชุมชนบางแหง ยังไมมีการควบคุมหรือแนวทางการจัดการที่ชัดเจน 
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º·àÃÕÂ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
»†ÒªØÁª¹ã¹¾×é¹·Õè 

 
 
 
บานโพนเพ็ก ตั้งอยูในเขตการ

ปกครองหมูที่ 1 และ 14 ตำบลโพนเพ็ก 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ลักษณะ
พ้ืนท่ีท่ัวไปเปนท่ีราบ มีลำหวยคำปากดาว
เปนลำน้ำสายหลักไหลผานหมูบาน พื้นที่
สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สวนพ้ืนท่ี
ปาไม มีประมาณรอยละ 12 ของพื้นที่
หมูบานทั้งหมด  

ชาวบานสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม
เลีย้งสตัว รบัจาง ทำหตัถกรรม และเกบ็หา
ของปาเพือ่เปนอาหาร และบางครอบครวั 

มีอาชีพเก็บหาของปาขายใหกับแมคา
ที่มารับซ้ือ ตลอดจนขายใหกับราษฎร 
ในหมูบาน 

ปาโคกหลุบกุง ในอดีตมีพื้นท่ี
ประมาณ 1,480 ไร สภาพปารกทึบ 
ปกคลมุไปดวยตนไมใหญขนาดหลายคน
โอบจำนวนมาก มแีหลงนำ้ซบัทีม่นีำ้ไหล
ตลอดป พบสัตวปาหายากอาศัยอยู  
เชน เกง หมูปา อีเห็น ลิง เสือดาว ฯลฯ  
แตป จจุ บั นมีพื้ นที่ เ หลื อประมาณ  
480 ไร พันธุไมสวนใหญเปนพันธุไม 

â¤¡ËÅØº¡Ø§ : ¿„œ¹»†ÒÊÃŒÒ§áËÅ‹§ÍÒËÒÃªØÁª¹



ปาเต็งรังที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ บางสวนเปนปาที่กำลังเริ่มฟนตัว พันธุไม 
ที่พบไดแก รัง มะคาแต เต็ง แดง ยางพลวง มะกอกเกล้ือน ประดู เหมือดแอ 
กระบก ฯลฯ สัตวปาที่ยังคงพบเห็นสวนใหญเปนสัตวปาขนาดเล็ก เชน ตะกวด 
อีเห็น แย กระแต นก หนู งู กระรอก กิ้งกา เปนตน  

ชาวบานสวนใหญ รอยละ 95 ใชประโยชนทางตรงจากปาชุมชนตลอดท้ังป  
มีทั้งไมยืนตน พืชลมลุก สมุนไพร ฟนและสัตวชนิดตางๆ เชน เห็ด ผักหวาน  
ดอกกระเจียว ผักสาบ ติ้ว ผักอีรอก ไขมดแดง แย กบ เขียด อีเห็น กิ้งกา ตะกวด 
และอึ่งอาง  

 

“สมัยกอนโคกหลุบกุงเปนปา 
รกทึบ ไมคอยมีใครกลาเดินเขาไปลึก
เพราะกลัวหลง หากินตามชายปาก็พอ 
โดยเฉพาะผักหวานปามีเยอะจนแทบ
จะเดินชนตนผักหวาน” นายทองปก 
นาดี ผูชวยผูใหญบานและประธาน 
ปาชุมชนโคกหลุบกุง เลายอนอดีต 

 
 àÃÔèÁμ Œ¹¨Ò¡»˜ÞËÒ…ÊÙ‹¡ÒÃá¡Œä¢Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ 

 
ใน ชวงป พ.ศ. 2515 ทางการสงเสริม

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเปดใหชาวบาน 
ไดรับสิทธิจับจองพื้นที่ทำกิน (นสล.) คนละ 5 ไร  
รวมทั้งหมด 800 ไร เพื่อทำการเกษตรกรรม 
ปลูกปอและมันสำปะหลัง สงผลใหพื้นที่ปาลดลง  
ตอมาไดเปดสมัปทานปาขึน้ มนีายทนุเขามาตดัไม
เพื่อเผาถาน ประกอบกับการบุกรุกแผวถาง  

 ¹ÒÂ·Í§»̃¡ ¹Ò Ṍ  ¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒãËÞ‹ºŒÒ¹â¾¹à¾ç¡ 
ËÁÙ‹ 14 áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹»†ÒªØÁª¹â¤¡ËÅØº¡Ø§ 

á¼¹·Õè»†ÒªØÁª¹â¤¡ËÅØº¡Ø§ 
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การลักลอบตัดไมและลาสัตวของชาวบานเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลให
พื้นที่ปาลดนอยลงและเสื่อมโทรมลง สัตวปาขนาดใหญหายไปเหลือเพียงสัตว
ขนาดเล็ก จากพื้นที่ปา 1,480 ไร เหลือเพียง 480 ไร  

ป พ.ศ. 2545 ไดจัดต้ังวัดปาข้ึนบริเวณดานตะวันออกของปาใกลกับหมูบาน  
มีพระภิกษุมาจำพรรษาทำใหการตัดไมและการลาสัตวในพื้นท่ีลดลง หมูบานมีการ
บอกกลาวเตือนเร่ืองหามตัดไมทำลายปา แตเปนเพียงการปองปรามดวยวาจา 
และยังไมมีการบังคับใชบทลงโทษ มีไฟปาเกิดขึ้น 

ป พ.ศ. 2547 จัดต้ังกรรมการดูแลรักษาปาข้ึนมาเปนคร้ังแรก มีการทำ
กิจกรรมลาดตระเวนเฝาระวังปา การปองกันไฟปา ภายใตการสนับสนุนงบประมาณ
จากนายสน่ัน ทองวิเศษ นายดานศุลกากรจังหวัดชลบุรีซึ่งเปนคนบานโพนเพ็ก  

โดยทำพิธีดื่มน้ำสาบานตนขึ้นบริเวณวัดปา แตหลังจากดำเนินการไดเพียง 
3 เดือน มีอันตองลมเลิกไปดวยสาเหตุการจัดการภายในกลุม นอกจากนี้มีไฟปา
เกิดขึ้นอยางรุนแรง 

ป พ.ศ. 2548 ชุมชนกำหนดกฎระเบียบปาชุมชนขึ้น สามารถบังคับใชและ
ปองกันการตัดไมทำลายปาไดในระดับหนึ่ง แตยังไมมีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ดแูล เริม่มชีาวบานตางพ้ืนทีเ่ขามาเก็บหาของปาเพ่ิมขึน้ มกีารเก็บหาของปาทีผ่ดิวธิ ี
เชน ขุดตนผักหวาน ตัดเครือผักสาบ ฯลฯ และมีปญหาไฟปา 

 “ชวงระยะหลังมานี้ เริ่มมีชาวบานจาก
ที่อื่นเหมารถยนตหรือรถหกลอเขามาเก็บหา
ของปาในพ้ืนที่มากข้ึน โดยการใชวิธีการท่ีไม
ถูกตอง เชนใชแหหวานเอาตัวแย ขุดตนผักหวาน 
ตัดเครือผักสาบ ตัดไมในปาไปเผาถานทุกวัน 
ชาวบานเร่ิมรูสึกวาปาเราเรารักษาแตวาคนอ่ืน
เขามาทำลาย จงึเปนจดุเริม่ตนของการพูดคยุกนั
ในหมูบาน” พอทองปกกลาว 
เเ
ใใ

 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹  
à Ố¹ÊÓÃÇ¨»†ÒªØÁª¹ 
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ป พ.ศ. 2550 ชุมชน นำโดย นายเจน บุญตะคุ กำนันตำบลโพนเพ็ก 
ขณะนัน้ และชาวบาน เขายดึคนืพืน้ทีท่ีถ่กูบกุรกุกลบัคนืมาบางสวน ประมาณ 20 ไร 
ตอมาโครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย เขามาสงเสริมการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และตัวแทนชุมชนไดเขารวมกิจกรรมการศึกษา
ดงูานจนสงผลใหเกดิแนวคดิการประยุกตใชกบัพืน้ทีต่นเอง นอกจากน้ี อบต.โพนเพก็ 
เขามาสนับสนุนกิจกรรมการเฝาระวังไฟปา จัดชุดลาดตระเวน และออกกฎ
ระเบียบการดูแลรักษาปาเพื่อบังคับใชในตำบล 

ป พ.ศ. 2551 ชุมชนจัดต้ังคณะกรรมการชุดใหมข้ึนมาอีกคร้ังเพ่ือรับผิดชอบ
ดูแล อบต.โพนเพ็ก สนับสนุนกิจกรรมการเฝาระวังไฟปาและจัดชุดลาดตระเวน 
ในชวงฤดูแลง สภาพปาเริ่มฟนฟูและมีสภาพดีขึ้น ไมมีไฟปาเกิดข้ึน มีกิจกรรม 
ปลูกปาเศรษฐกิจบริเวณพ้ืนที่ยึดคืน 

ป พ.ศ. 2552 ชุมชนดำเนินการจัดการปาชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดยการ
สงเสริมจากโครงการฯ เปดประชาคมหมูบานเพื่อทำความเขาใจ การกำหนด 
กฎระเบียบปาชุมชนท่ีชัดเจน จัดทำแผนกิจกรรมปาชุมชน การสำรวจแนวเขต 
การติดตั้งปายปาชุมชน ปายแนวเขตปาชุมชน การลาดตระเวน การทำแนวกันไฟ 
การเพาะชำกลาไม กจิกรรมปลูกปาฟนฟู ูบริเวณพืน้ทีย่ดึคนืจำนวน 5 ไร การศกึษา
ดูงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปาชุมชน อบต.โพนเพ็กสนับสนุนกิจกรรมการจัด
ชุดลาดตระเวนและปองกันไฟปา ไมมีไฟปาเกิดขึ้น ของปาเพิ่มขึ้น 

ป พ.ศ. 2553 สภาพปาฟนตัวและมีความอุดมสมบูรณเพิ่มข้ึน ผลผลิต 
จากปา พืชผักปาชนิดตางๆ เชน เห็ด ผักหวาน แย ตะกวด ไขมดแดง อีรอก ฯลฯ  
เพิ่มขึ้นอยางมาก สัตวปาเพิ่มขึ้นทั้งชนิดและปริมาณ ชุมชนรวมกับโครงการฟนฟู
ลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย วางแปลงเพ่ือประเมินทรัพยากรปาชุมชน อบต. 
โพนเพ็ก สนับสนุนกิจกรรมการเฝาระวังไฟปา จัดชุดลาดตระเวนและทำแนวกันไฟ 

ผลจากการจัดการปาชุมชนอยางเปนระบบและมีสวนรวม สามารถชวย
ใหการดูแลพื้นที่ทำไดงายขึ้น ปญหาไฟปาลดลง ปาฟนตัวมากขึ้น จนสงผลให
ความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของปาเริ่มกลับคืนมา  
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จากการวางแปลงสำรวจพบวา การปกคลมุเรอืนยอดเพิม่ขึน้ ลกูไมขนาดเลก็
เพิ่มขึ้น ผลผลิตจากปา ตลอดจนสัตวและแมลงเพิ่มขึ้นอยางมาก ทำใหผลผลติจาก
ปาสามารถสรางรายไดเสริมแกชมุชนเฉลีย่ไมตำ่กวาปละ 700,000 บาท   

 μÒÃÒ§  ¼Å¼ÅÔμ¨Ò¡»†ÒªØÁª¹â¤¡ËÅØº¡Ø§ ºŒÒ¹â¾¹à¾ç¡ ËÁÙ‹ 1, 14 ·ÕèªØÁª¹¾Öè§¾Ô§ 

ลำดับ ชนิด 
ปริมาณที่เก็บหาได 2551-2553 (กก.) 

2551 รายได (บาท)  2552 รายได (บาท) 2553* รายได (บาท) 
1. เห็ดทุกชนิด 2,000 400,000 3,000 600,000 2,000** 400,000 

2. ไขมดแดง 400 80,000 500 100,000 600 120,000 

3. แย 140 9,800 140 9,800 200 14,000 

4. อึ่ง 400 48,000 500 60,000 400 48,000 

5. แมลงทับ 1,000 ตัว 1,000 1,600 ตัว 1,600 2,000 ตัว 2,000 

6. กิ้งกา 200 ตัว 1,000 400 ตัว 2,000 400 ตัว 2,000 

7. หนอโจด - - 40 6,000 20 3,000 

8. ผักติ้ว 100 8,000 120 9,600 120 9,600 

9. ผักหวานปา 140 25,200 200 36,000 200 36,000 

10. ผักสาบ 100 15,000 120 18,000 120 18,000 

11. อีรอก 100 20,000 120 24,000 150 30,000 

รวม   608,000  867,000  682,600 

ËÁÒÂàËμ Ø *ÃÐËÇ‹Ò§à ×́Í¹Á¡ÃÒ¤Á-à´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á  
 **Ä Ù́½¹ÁÒªŒÒ¡Ç‹Ò»¡μÔ·ÓãËŒ»ÃÔÁÒ³àËç´·Õèà¡çºËÒä´ŒÅ´¹ŒÍÂÅ§   
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μÑÇÍÂ‹Ò§¼Å¼ÅÔμ¨Ò¡»†ÒªØÁª¹â¤¡ËÅØº¡Ø§ 

¼Ñ¡ËÇÒ¹»†Ò ¡¡.ÅÐ 150-300 ºÒ· àËç´ÅÐâ§¡ ¡¡.ÅÐ 200-250 ºÒ· 

¼Ñ¡»˜§ ¡¡.ÅÐ 40-50 ºÒ· ä¢‹Á´á´§ ¡¡. ÅÐ 250-300 ºÒ· 

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†Òà¾×èÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ 
·Ò§ªÕÇÀÒ¾¢Í§»†ÒªØÁª¹â¤¡ËÅØº¡Ø§ 

 
 “àÃÔèÁ·Õè¤¹¨Ó¹Ç¹¹ŒÍÂ áÅŒÇ¤‹ÍÂ¢ÂÒÂ¼ÅÃÐ Ñ́ºËÁÙ‹ºŒÒ¹” การ

จัดการปาโคกหลุบกุง เริ่มที่การพูดคุยกันในกลุมแกนนำและชาวบานที่มีความ
ตัง้ใจจริงทีจ่ะรักษาปาผนืนีไ้วใหกบัลกูหลาน มกีารเดินสำรวจปา กนิขาวปารวมกัน 
พูดคุยกันถึงปญหาท่ีเกิดขึ้น และจัดต้ังคณะกรรมการปาชุมชนโคกหลุบกุงขึ้นเพื่อ
เปนกลุมที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษาปา 
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 “à¹Œ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ ¡ÓË¹´¡®à¡³± �¢ŒÍμ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹”  คณะกรรมการ

ปาชุมชนใหความสำคัญตอการมีสวนรวม จัดใหมีการประชาคมหมูบานข้ึนเพื่อ
ทำความเขาใจและออกกฎระเบียบการใชประโยชนจากปาและวิธีการเก็บหา 
ของปาที่ยั่งยืนชุมชนรวมกัน  

 “¨Óá¹¡¾×é¹·Õè” ชุมชนแบงพื้นที่ปาชุมชนออกเปน 5 สวน เพื่อความ
สะดวกและบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 ปาอนุรักษ พื้นที่ 310 ไร สภาพปายังคงความอุดมสมบูรณ มีความ
หลากหลายของชนิดพันธุพืช สมุนไพร เห็ด ของปา และสัตวปาหลายชนิด  
เปนพ้ืนที่ใชประโยชนเก็บหาของปา 

 พื้นที่กันออก พื้นที่ 80 ไร ตั้งอยูบริเวณแนวเขตติดตอบานหนองตอ 
ตำบลนาขา เปนบริเวณพื้นที่มีปญหาการบุกรุกเพื่อการทำไรและแนวเขตยังไม
ชัดเจน  

 เขตอนุรักษพันธุสัตวปา พื้นที่ 40 ไร ตั้งอยูบริเวณวัดปา เปนเขต
สงวนไวสำหรับเปนแหลงอาศัยและขยายพันธุของสัตว โดยไมอนุญาตใหลาสัตว
หรือจับสัตวปาโดยเด็ดขาด 

 พื้นที่ฟนฟู พื้นที่ 30 ไร แบงเปนแปลงปลูกปา พื้นท่ีประมาณ  
10 ไร และแปลงมันสำปะหลังซึ่งอยูระหวางการเวนคืนจากชาวบานที่บุกรุก พื้นที่ 
ประมาณ 20 ไร 

  สวนปาเศรษฐกิจ พื้นที่ 20 ไร เปนพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสเพื่อใช
ประโยชนของชุมชน 

 “»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ÍÂ‹Ò§μ ‹Íà¹×èÍ§” คณะกรรมการปาชุมชนทำหนาท่ี
ประชาสัมพันธ ดวยการบรรจุวาระเรื่องการจัดการปาชุมชนเขาในที่ประชุม
ประจำเดือนของหมูบาน เพื่อการทำความเขาใจเก่ียวกับขอระเบียบปฏิบัติรวมกัน 
และประสานงานกับฝายปกครองอำเภอเพื่อออกหนังสือประชาสัมพันธไปยัง  
118 หมูบาน ของอำเภอมัญจาคีรี   
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 “ä¿äÁ‹ à¢Œ Ò »†Ò¡ç¢Öé¹” การจัดการปาโคกหลุบกุงเนนการจัดการ

ลาดตระเวนและปองกันไมใหเกิดไฟปาเกิดข้ึน จัดทำแนวกันไฟโดยรอบปาและ
บริเวณพ้ืนท่ีจุดเส่ียงท่ีมักมีไฟปาเกิดข้ึน จัดเตรียมอุปกรณดับไฟปา จัดชุดลาดตระเวน
เฝาระวังไฟปาในชวงฤดูแลงระหวางเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกป  

 “ËÅÇ§»Ù†ÊÔ§Ë �¤Ó” เปนการนำวัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน 
เขามาเก่ียวโยงกับการจัดการปา เนื่องจากชุมชนมีความเช่ือวาหลวงปูสิงหคำเปน 
ผูปกปกรักษาปาโคกหลุบกุง หากใครหลบหลู ไมเคารพนับถอื หรือตดัไมทำลายปา 
จะพบกบัภยัพบิตัหิรือมอีนัเปนไปในทีส่ดุ ซึง่ทีผ่านมามชีาวบานเลาวา ผูทีบ่กุรกุปา
หรือตัดไมในปาโคกหลุบกุงตองมีอันเปนไปทุกราย ความเชื่อของชุมชนดังกลาว 
นับวาสงผลดีในแงของการจัดการปาโคกหลุบกุง 

 “ºÇÃ…ºŒÒ¹ ÇÑ´ âÃ§àÃÕÂ¹” เปนการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการปาโดยมีวัดเปนศูนยกลาง พระสงฆ วัดปามีบทบาทในการดูแล
รักษาปา ชาวบานมีความศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา โรงเรียนเปนแหลงเรียนรู
ของเด็กและปลูกฝงจิตสำนึกของเด็กในการเห็นคุณคาและความสำคัญของปา  
มีการจัดกิจกรรมการดูแลรักษาปารวมกัน เชน จัดกิจกรรมปลูกปาในวันสำคัญ 
เปนตน 

 “à¾ÒÐªÓ¡ÅŒÒäÁŒ” เปนกิจกรรมหน่ึงที่อยูในแผนการจัดการปา โดยการ
เพาะชำกลาไมทองถิ่นหรือไมเศรษฐกิจ เชน ไผรวก สะเดา เพกา ขี้เหล็ก ฯลฯ 
เพ่ือปลูกพ้ืนฟูบริเวณพ้ืนที่เสื่อมโทรม ตลอดจนสนับสนุนแจกจายใหกับราษฎร 
ในหมูบานสำหรับปลูกบริเวณหัวไรปลายนา เพ่ือชวยลดการพึ่งพิงทรัพยากรจาก
ปาชุมชน 
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การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ปาชุมชนโคกหลุบกุงของชุมชนบานโพนเพ็ก  
มกีารดำเนนิการมาเปนระยะเวลานานกวา 6 ป 
ประสบกับปญหาและความลมเหลวในชวงแรก 
แตก็เปนกระบวนการและพัฒนาการเรียนรู 
รวมกันของคนในชุมชน และเกิดความรวมมือ
ระหวางชุมชนกับหนวยงานภายนอก ปจจุบัน
ความอุดมสมบูรณของปาโคกหลุบกุงเริ่ม 
กลับคืนมา พืชผัก ของปา และสัตวปาเพิ่มขึ้น  

“ปาโคกหลุบกุงเปนปาเศรษฐกิจ 
จริงๆ เอ้ือประโยชนแกคนในชุมชนและหมูบาน
อื่นๆ ไดเยอะมาก ตอนน้ีกรรมการปากับ 
ชาวบานใหความรวมมือกันเปนอยางดี ชวย
ดูแลกัน โดยเฉพาะเร่ืองไฟปาถาไมเกิดขึ้นปา
จะฟนดวยตัวของมันเอง แตเราก็ชวยปลูก
เสริมดวย เพาะกลาไมกันเอง เชน ไผรวก 
มะคาโมง ตนจิก ตนฮัง ฯลฯ เหลือก็เอาแจก
ใหชาวบานไปปลูกที่ไรที่นาบาง ตอไปเราก็
จะเก็บขอมูลผลผลิตจากปา วามีปริมาณ
เทาไหรในแตละป เพื่อนำขอมูลมาวางแผน
จัดการปาของเรา”  พอทองปก กลาวทิ้งทาย 

 

ÀÒ¾à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃ¿„œ¹μÑÇ 
¢Í§»†Òâ¤¡ËÅØº¡Ø§ à»ÃÕÂºà·ÕÂºÃÐËÇ‹Ò§ 

»‚ ¾.È. 2551 ¡Ñº ¾.È. 2553 

¾.È. 2551 

¾.È. 2553 
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»†ÒªØÁª¹.....áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ ¢Í§ªØÁª¹ »†ÒªØÁª¹ÀÙÇÑ́   
ºŒÒ¹¤Ó¹ŒÍÂ μÓºÅ¤Óá¤¹ ÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕ Ñ̈§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹ 

บานคำนอย ตั้งอยูในเขตการ
ปกครองหมูที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ลักษณะพ้ืนท่ี
ทั่วไปเปนที่ราบ มีความลาดชันเล็กนอย 
อยูติดกับเขตอุทยานแหงชาติน้ำพอง-ภูเม็ง
อาชีพหลักของหมูบานสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คือ การทำนา ทำไร
มันสำปะหลัง ทำไรออย และการปลูก
พืชอื่นๆ  

พื้นที่สวนใหญของหมูบานเปน
พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ปาไม ปาหัวไร
ปลายนาเหลืออยูรอยละ 15 ของหมูบาน 

โดยมีปาภูวัดพื้นท่ี 650 ไร ซึ่งมีความ
สำคัญตอชุมชนในดานเปนแหลงพึ่งพิง
ทรพัยากรจากปาชมุชน การเก็บหาของปา 
และการเล้ียงสัตว ของปาที่ชุมชนเก็บ
หาไดสวนใหญจำพวกเห็ดปานานาชนิด 
เชน เห็ดระโงก เห็ดตะไคร เห็ดปลวก 
เห็ดผึ้ง ฯลฯ ตลอดจนผักหวานปา 
ผักสาบอีรอก ดอกกระเจียว แย ไขมดแดง 
อึง่อาง เปนตน ของปาทีเ่ก็บหาไดสวนใหญ
จะเก็บหาเพ่ือใชเปนอาหารในครัวเรือน 
สวนที่ เหลือจะนำไปวางขายริมถนน 
ในหมูบานใหกับคนในชุมชนหรือคน 
ที่ผานไปมา  
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ปาชุมชนภูวัด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 290 เมตร 
มีลักษณะเปนปาเต็งรังที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงทรัพยากรปาไมและ
พันธุพืชนิดตางๆ ที่สำคัญหลายชนิด จากงานวิจัยไทบานมีการสำรวจพบ  
ไมยืนตนไมต่ำกวา 82 ชนิด เชน เต็ง รัง แดง ประดู ประบก มะคาแต มะกอก
เกลื้อน มะขามปอม ฯลฯ ไมเลื้อยจำนวน 24 ชนิด เชน เครือจาน เครือผักสาบ 
เครือสมจอย เครือหุน เครือเขียง ฯลฯ พืชลมลุก/พืชผักปา/ไมพุม จำนวน  
50 ชนิด ไดแก กระเจยีว วานตบูหมูบ หนอโจด อรีอก หนอรวก ผกัชีชาง ปรง ฯลฯ 
เหด็ จำนวน 46 ชนดิ ไดแก เหด็ตะไคร เหด็ปลวก เหด็ปากไกนอย เหด็ผึง้แย เหด็ขาตำ่ 
เหด็กระดาง เหด็เกลอื เหด็หหูน ูฯลฯ สมนุไพร จำนวน 27 ชนดิ ไดแก ประดงเหลือง 
ฮางค ีผกัชชีาง ชางนาว โดไมรูลม หวัขอลอ ฯลฯ และกลวยไม จำนวน 4 ชนดิ 

ปาภูวัดยังเปนแหลงที่อยูอาศัยหากินของสัตวปาหลายชนิด โดยพบนกกวา 
52 ชนดิ ไดแก นกกระทาทุง นกแซงแซวหางบวงใหญ นกตะขาบทุง นกพญาไฟสีเทา 
นกสีชมพูสวน ฯลฯ สัตวเลื้อยคลาน 17 ชนิด ไดแก กิ้งกา แย งูสิง งูเหา งูจงอาง 
งูเหลือม ตะกวด เปนตน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ จำนวน 13 ชนิด ไดแก เขียดอีโม 
เขียดขาคำ อึ่งอาง คางคก เตาเพ็ก ฯลฯ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 14 ชนิด ไดแก 
กระตายปา สุนัขจิ้งจอก ตุน บาง ลิ่น พังพอน เปนตน และแมลง จำนวน 50 ชนิด 
ไดแก จิง้โกรง จิง้หรดี ตัก๊แตน ผเีสือ้ ผึง้ ตอ แตน กวาง แมงตบัเตา จกัจ่ันงวงชาง 
เปนตน 

ÊÀÒ¾»†Òà¡Ô´ä¿»†Òº‹ÍÂ¤ÃÑé§áÅÐà¡Ô´¢Öé¹·Ø¡»‚ 
ËÅÑ§¨Ò¡à¢ŒÒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹

ä¿»†ÒÅ´Å§·Ø¡»‚ 
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นอกจากน้ีปาภูวัดยังมีความสำคัญ
ตอชุมชนในเชิงวัฒนธรรมคือ เปนที่ตั้ง
ของวัดปาปุญญนิมิตรตลอดจนหลวงปู 
ภูวัด ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวบาน
ในชุมชนและพ้ืนที่ใกลเคียง ชาวบาน 
จะรวมทำบุญประเพณีบุญยอดน้ำในชวง
วันสงกรานตของทุกป ซึ่งนับวามีสวน
สำคัญใหปาผืนน้ียังคงเหลืออยูจนปจจุบัน 
 
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμ Ô 
 

ในอดีตพื้นที่ โดยรอบหมูบาน 
คำน อ ยมี ลั กษณะ เป นป า ผื น ใหญ  
มีทรัพยากรปาไมอุดมสมบูรณ ตลอดจน
สัตวปาหลากหลายชนิด เชน ชางปา 
เสือโครง เสือดาว เกง กวาง หมูปา ฯลฯ 
ภายหลังเร่ิมมีชาวบานอพยพเขามา
จับจองหาท่ีดินทำกินเพ่ิมข้ึน มีการบุกเบิก
พื้นที่ ตัดไม เพื่อทำการเกษตร ทำนา 
ทำไร มีประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
สงผลใหพื้นที่ปาเริ่มลดลง   

พ.ศ. 2503 หลวงตาเลิศ ไดเขา
มาจำพรรษาบริเวณปาภูวัด ป พ.ศ. 2507 
รั ฐบาลประกาศใหพื้ นที่ป าบริ เวณ 
โดยรอบหมูบานเปนปาสงวนแหงชาติ
ปาโคกหลวง   

ในป พ.ศ. 2510 พระสงฆรวมกับ
ชาวบานกอสรางวิหารและพระพุทธรูป
ขึ้นบริเวณปาภูวัด หลังจากถูกทิ้งรางเปน
เวลานานหลายป  

ป พ.ศ. 2517 สัตวขนาดใหญ เชน 
เสือ หายไปจากพื้นที่ 

ชวงป พ.ศ. 2520 พื้นที่ปาลดลง
เรื่อยๆ ไมใหญถูกตัดออกไปจากพื้นท่ี 
แปรรูปขายใหกับนายทุน พื้นที่ปาเริ่ม
เปลี่ยนไปเปนไรและที่นา ป พ.ศ. 2521 
หลวงปูเคีย่มเขามาจำพรรษาบรเิวณปาภวูดั 
มกีารสรางกฎุทิีพ่กั ศาลา ตอมาในชวง  

ระหวางป พ.ศ. 2526-2528 เปน
ชวงที่รัฐออกเอกสารสิทธิ์ที่ทำกินใหกับ 
ชาวบาน (สทก.) มีการถางปาเพื่อขายตอ 
การทำไรมนัสำปะหลงั การลาสตัว ปญหา 
ไฟปารนุแรงขึน้ สงผลใหพืน้ทีป่าถกูทำลาย 
เพิม่ขึน้อยางมาก  

 ¶éÓ¾ÃÐ Ê¶Ò¹·ÕèÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸ÔìÀÒÂã¹»†ÒªØÁª¹ 
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ชวงป พ.ศ. 2534-2539 ชาวบานเริ่ม
หันมาปลูกออย เนื่องจากมีหนวยงานมาสงเสริม 
และมีโรงงานน้ำตาลตั้งอยูใกลพื้นที่  

ป พ.ศ. 2540 เริ่มมีการปลูกยูคาลิปตัส 
พื้นที่ปาถูกแบงกระจัดออกเปนหยอมๆ ปาผืน
ใหญเหลืออยูเพียงบริเวณปาภูวัดและพ้ืนท่ีหัวไร
ปลายนาที่มีเจาของ ชวงนี้เริ่มมีการตั้งบทบัญญัติ
ของหมูบาน หามตัดไมในปาสงวนแหงชาติ  
แตยังไมมีการจับกุมหรือมีบทลงโทษ  

ป พ.ศ. 2542  พระมหาโกศลเขามาพัฒนา
และดูแลรักษาปาภูวัด 

¹ÒÂºØÞÁÒ ·Ñ¹ËÒ  
¡Ó¹Ñ¹μÓºÅ¤Óá¤¹  

áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹»†ÒªØÁª¹ÀÙÇÑ´ 

พ.ศ. 2545-2546 อบต.คำแคน เริม่เขามาจัดการดแูลรกัษาปา จดัทำแนวกนัไฟ
บริเวณปาภูวัด การรณรงค และหามตัดไมทำลายปา เพื่อสนองพระราชเสาวนีย
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป พ.ศ. 2550 นายบุญมา ทันหา 
ผูใหญบานคำนอย ในขณะนัน้ (ปจจุบนันายบญุมา ทนัหา เปนกำนนั ตำบลคำแคน) 
ไดเริ่มชักชวนชาวบานหันมาดูแลรักษาปาภูวัด มีการจัดรณรงคและประชาสัมพันธ
ในชุมชน และเขารวมกับโครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย เดินทาง 
ไปศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่จังหวัดนครสวรรค  

ป พ.ศ. 2551 เริ่มมีการบริหารจัดการและดูแลรักษาปาอยางเปนระบบ
ภายใตการสนับสนุนจากโครงการฯ มีการจัดต้ังคณะกรรมการปาชุมชน การประชาคม
หมูบาน กำหนดกฎระเบียบการใชประโยชนจากปา จัดตั้งเรือนเพาะชำกลาไม
ทองถิ่น วางแปลงสำรวจและประเมินทรัพยากรปาชุมชน กิจกรรมการลาดตระเวน
ปา ปลูกปา และการบวชปา อบต.คำแคน เขามาสนับสนุนการทำแนวกันไฟและ
จัดชุดลาดตระเวนปองกันไฟปา สงผลใหไมมีไฟปาเกิดขึ้น 

พ.ศ. 2552–2553 (ปจจุบัน) สภาพปาบริเวณภูวัดมีความอุดมสมบูรณ
เพิ่มขึ้น ปาเร่ิมหนาแนนขึ้น ลูกไมเพิ่มขึ้น สัตวปาเริ่มพบเห็นไดบอยขึ้น 
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เชน แย ตะกวด เปนตน ของปาผลติจากปา เชน เหด็ กระเจยีว อรีอก ฯลฯ เกบ็หา
ไดมากข้ึน เร่ิมมีชาวบานนอกพ้ืนท่ี อำเภอพระยืน บานไผ เมืองพล ตลอดจนจังหวัด
ขอนแกนเขามาเก็บหาของปาในพ้ืนที่ และดำเนินการวางแปลงสำรวจและประเมิน
ทรัพยากรปาชุมชนครั้งที่ 2 และรวมกับโครงการฯ หนวยงานปกครองอำเภอ และ
หนวยงานตางๆ จัดงานวันสิ่งแวดลอมโลก ประจำป 2553 ขึ้นบริเวณปาภูวัด 

 
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†Ò…Â¡ÃÐ´ÑºÊÙ‹áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§ªØÁª¹ 
 

นับแตชุมชนเริ่มดูแลรักษาปาอยางเปนระบบตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึง
ปจจุบัน เปนระยะเวลาเกือบ 3 ป ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นสามารถมองเห็นไดอยางเปน
รูปธรรม เชน การเพ่ิมขึ้นของตนไมใหญ ลูกไมหรือไมหนุมที่เพิ่มขึ้น ไฟปาลดลง 

สัตวปา ของปา โดยเฉพาะอยางย่ิงเห็ดปาท่ีเพิ่มข้ึนกวาแตกอนมาก สรางรายได
เปนกอบเปนกำ ชุมชนเริ่มมองเห็นความสำคัญของปาและเขามามีสวนรวมเพิ่มขึ้น  

จากการที่หมูบานคำนอย เปนหมูบานท่ีทำงานวิจัยไทบานเพ่ือสำรวจและ
ประเมินสถานภาพของทรัพยากรในปาภูวัด จนเกิดชุดขอมูลและองคความรูดาน
ตางๆ คณะกรรมการปาชุมชนจึงเริ่มมีการพูดคุยกันถึงแนวคิดที่อยากจะพัฒนาให
ปาภูวัดเปนแหลงเรียนรูเรื่องราวธรรมชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมใหแกเด็กนักเรียน 
เยาวชน และชาวบานในพื้นที่ 

“ผมไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานเร่ืองปาชุมชนหลายท่ี สังเกตวาแตละท่ีจะ
มีเสนทางศึกษาธรรมชาติในปาดวย มีอาคารศูนยขอมูล มีปาย มีแผนที่เสนทาง 
สถานีความรูที่สำคัญของปา ไวบริการผูไปเยี่ยมเยียน อีกท้ังยังทำความเขาใจ
งายเพราะเห็นภาพกิจกรรมตางๆ จึงงายตอการเขาใจ” พอบุญมา ทันหา 
ประธานปาชุมชนภูวัด กลาว 

ประมาณ ตนป 2553 ทางโครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย และ
คณะกรรมการปาชุมชนภูวัดจึงไดรวมกันจัดเวทีพูดคุยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ในพื้นที่ ไดแก อบต.คำแคน โครงการรักษปาสรางคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง 
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เครือขายโรงเรียนตำบลคำแคน อุทยานแหงชาติน้ำพอง หนวยประสานงานปองกัน
และปราบปรามการทำลายทรัพยากรปาไมขอนแกน (นปม.) และชุมชนโดยรอบ 
ปาภูวัด เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาปาภูวัดเปนแหลงเรียนรู ซึ่งนับวาเปนจุดเร่ิมตน
ของการจัดตั้ง “ศูนยศึกษาธรรมชาติภูวัด” 

เพื่อใหการทำงานมีทิศทางและ 
มีกรอบการดำเนินงานท่ีชัดเจน จึงไดมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการศูนยศึกษาธรรมชาติ
ปาภูวัดขึ้นที่มาจากหลายฝาย รวมกัน
กำหนดแผนการดำเนินงานข้ึน พรอมทั้ง
สำรวจศักยภาพพ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติ 
จุดเดน รวมถึงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ของปา รวมกับคณะกรรมการปาชุมชน 
นักวิจัยไทบาน ครูและผูรู ในหมูบาน 
หลังจากนั้นนำขอมูลมาสรุปวิเคราะหและ
แลกเปล่ียนกันอีกหลายคร้ังจนไดมา 
ซึ่งฐานขอมูลทรัพยากรปาชุมชนภูวัด 

“ชวงระหวางลงสำรวจพื้น ท่ี  
บางครั้งชาวบานตองเก็บขอมูลเองดวย 
ตอนแรกเราก็ไมถนัด แตภายหลังเริ่ม
ทดลองบอยครั้งขึ้นจนคลอง เริ่มเรียนรู 
ไดแลกเปล่ียนรวมกัน” กำนันบุญมา 
อธิบายถึงกระบวนการสำรวจขอมูล 

 

 

ºÑ¹·Ö¡ÀÒ¾à¾×èÍà¡çºà»š¹°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ 
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ฐานขอมูลทรัพยากรปาภูวัด ตลอดจนจุดเดนของพ้ืนที่ ไดถูกนำมาใชใน
การออกแบบและจัดทำเสนทางศึกษาธรรมชาติ มีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร 
ซึ่งตัดผานพ้ืนที่ปาเต็งรังที่มีจุดเดนที่นาสนใจ มีสถานีสื่อความหมาย 8 จุด รวมทั้ง
ปายช่ือพรรณไมชนิดตางๆ ท่ีพบเห็นในเสนทาง นอกจากน้ีไดจัดทำอาคารนิทรรศการ
ขึ้นเพื่อเปนที่ตั้งของศูนยศึกษาธรรมชาติ สำหรับใหขอมูลและความรูแกนักเรียน 
เยาวชน และคนที่เขามาใชประโยชน โดยไดนำเอาฐานขอมูลทรัพยากรมานำ
เรียบเรียงไวภายในศูนย อาทิเชน ขอมูลประวัติพื้นที่ ความหลากหลายของ 
พืชพรรณและสัตวปา การพ่ึงพิงปาของคนในชุมชน ฯลฯ 

ÀÒ¾ÈÙ¹Â �ÈÖ¡ÉÒ¸ÃÃÁªÒμÔÀÙÇÑ´ 

ุ

�� Ö Ñ
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การจัดการศูนยศึกษาธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้น ที่ปาชุมชนภูวัดบานคำนอย 
อันเกิดจากการรวมแรงรวมใจกันของ
คนในชุมชน หนวยงานราชการและ
หนวยงานทองถิ่น และผูที่เกี่ยวของ  
นับวาเปนการยกระดับงานจัดการ 
ปาชุมชน โดยประยุกตใชองคความรู
ภูมิปญญาทองถ่ินเขามาเปนตัวเสริม 
ผลักดันกระบวนการเรียนรูธรรมชาติ 
ใหกับนักเรียน เยาวชน ตลอดจนคนใน
ชุมชน อันเปนกลไกหน่ึงท่ีจะนำไปสูการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติทองถิน่ตอไป 

อยางไรกต็าม ศนูยศกึษาธรรมชาติ
ภูวัดที่เกิดข้ึนยังเปนเพียงแคจุดเร่ิมตน
เทาน้ัน สิ่งสำคัญท่ีคณะกรรมการศูนย 
กำลังขับเคล่ือนตอไปก็คือ การฝกอบรม
มัคคุ เทศกหรื อนักสื่ อความหมาย
ธรรมชาติ และการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรูหรือหลักสูตรศึกษาธรรมชาติที่มี
ความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นรวมกับ 
คณะครูเครือขายโรงเรียนในพ้ืนที่  
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู ไดฝก
ปฏิบัติจริง เกิดความรู ความเขาใจ  
เกิดจิตสำนึกหวงแหน และนำไปสูการ

อนุรักษตอไป 

¡Ô¨¡ÃÃÁàÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Í¡ËŒÍ§àÃÕÂ¹¢Í§
âÃ§àÃÕÂ¹ã¹μÓºÅ¤Óá¤¹ 

¡Ô¨¡ÃÃÁÀÒÂã¹  
ÈÙ¹Â �ÈÖ¡ÉÒ¸ÃÃÁªÒμÔÀÙÇÑ´ 

¹ÒÂÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕ, ¼ÙŒºÃÔËÒÃÁÙÅ¹Ô̧ Ô â¤¤Ò-â¤ÅÒ  
»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè WWF »ÃÐà·Èä·Â Ã‹ÇÁ¾Ô¸Õà» �´
ÈÙ¹Â �ÈÖ¡ÉÒ¸ÃÃÁªÒμÔÀÙÇÑ´ ã¹§Ò¹ÇÑ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁâÅ¡ 

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 4 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2553 

85

â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÅ‹ØÁ¹éÓªÕ WWF »ÃÐà·Èä·Â â¤Ã§¡ÒÃ¿¹¿ÙÅØÁ¹Óª WWF »ÃÐà·Èä·Â 



 

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹ 
ÍÂ‹Ò§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁºŒÒ¹¡Ǿ ¢Í¹á¡‹¹  
μÓºÅ¤Óá¤¹ ÍÓàÀÍÁÑÞ¨Ò¤ÕÃÕ 
¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹ 
 

บานกุดขอนแกน ตั้งอยูในเขต 
การปกครองหมูท่ี 9 ตำบลคำแคน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ลักษณะพ้ืนท่ี
ท่ัวไปเปนท่ีราบ ลาดชันเล็กนอย มีลำหวย
คำปากดาว ซ่ึงมีตนน้ำมาจากเขตอุทยาน
แหงชาติน้ำพอง-ภูเม็ง ไหลผานทางดาน
ทิศตะวันตกของหมูบาน กอต้ังหมูบาน
เมื่อป พ.ศ. 2473 โดยอพยพมาจาก
จังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบอาชีพ 
การปลูกปอ และมันสำปะหลัง  

 
 
 
ในอดีตพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบหมูบาน 

กุดขอนแกนมีลักษณะเปนปาผืนใหญ 
รกทึบครอบคลุมพื้นที่หลายหมูบาน 
นับหม่ืนไร มีทรัพยากรปาไมอุดมสมบูรณ 
ตนไมใหญหลายคนโอบ ตลอดจนสตัวปา
หลากหลายชนิด เชน เสือไฟ เสือดาว 
เกง หมูปา ลิง อีเห็น บาง กระแต ฯลฯ  
ตอมาในป พ.ศ. 2513 รัฐบาลมีนโยบาย

ในการสงเสริมพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
การสงเสริมการปลูกปอ มันสำปะหลัง 
และแตงโม โดยการเปดใหราษฎรจับจอง
พื้นที่เพื่อการทำเกษตร รวมถึงการออก
เอกสารสิทธิ์ นส.3 ก ในป พ.ศ. 2520 
สงผลใหพื้นท่ีปาธรรมชาติถูกแผวถาง
ทำลาย เกิดการตัดตนไมขนาดใหญ 
และการลาสัตวในพ้ืนที่โดยไมมีการ
ควบคุมดูแลจากเจาหนาที่ของรัฐ สงผล
ใหพืน้ทีป่าไม ตลอดจนสตัวปาชนดิตางๆ 
ลดนอยลงอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลา 
20-30 ป ที่ผานมา สงผลกระทบตอ
ชุมชน ผลผลิตจากปาลดนอยลง และ
เกิดภาวะปญหาฝนแลงในป พ.ศ. 2519 
ตลอดจนสงผลใหปริมาณและระดับน้ำ
ในลำหวยคำปากดาวลดต่ำลง แต
อยางไรก็ตาม ปญหาการลักลอบตัดไม 
การลาสัตว ตลอดจนการบุกรุกแผวถาง
พื้นที่ปาธรรมชาติในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง 

¡ÒÃºØ¡ÃØ¡¾×é¹·Õè»†Òà¾×èÍ·Ó¡ÒÃà¡ÉμÃ¢Í§ªØÁª¹
·ÕèÍÂÙ‹â´ÂÃÍº»†ÒªØÁª¹ºŒÒ¹¡Ǿ ¢Í¹á¡‹¹ 
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ตอมาในป พ.ศ. 2536 หนวยงาน
อำเภอมัญจาคีรีไดเขามาดำเนินการ 
รังวัดพื้นที่สาธารณประโยชน (นสล.)  
ที่ยังคงเหลืออยู ตอมาในป พ.ศ. 2547 
หลวงพอสายัณหไดเขามาจำพรรษาและ
ตั้งวัดปาธรรมมารามข้ึนบริเวณปาชา
สาธารณะ สงผลใหปญหาการลักลอบ
ตัดไมและการลาสัตวลดนอยลง และ 
ในปเดียวกันน้ันเอง องคการบริหารสวน
ตำบลคำแคน ไดเขามาดำเนินการสำรวจ
รังวัด และทำการตอกหมุดพ้ืนท่ีสาธารณะ
อกีครัง้ โดยมีพื้นที่ปาสาธารณะที่เหลือ
อยู 3 แปลง มพีืน้ทีร่วมกนัทัง้หมด 220 ไร 
ดังนี้ 

 ปาชาสาธารณะ มีพื้นที่
ประมาณ  125 ไร สภาพปามีความ 
อุดมสมบูรณมากที่สุดจากพื้นที่ทั้ ง  
3 แปลง ลักษณะทั่วไปเปนปาที่กำลัง

ฟนตัว มีตนไมขนาดใหญปรากฏหลงเหลือ
อยูบาง พันธุไมท่ีพบไดแก แดง มะคาแต 
มะกอกเกล้ือน ประดู กระบก ฯลฯ พ้ืนลาง
ของปามีไมพุม พืชคลุมดิน สมุนไพร 
และเห็ดหลายชนิด สัตวปาท่ียังคง
พบเห็นสวนใหญเปนสัตวขนาดเล็ก ไดแก 
ตะกวด อีเห็น แย พังพอน นก หนู งู 
ฯลฯ ปจจุบันปาผืนนี้ ยังคงสืบทอด
ประเพณีใชเปนพื้นท่ีเผาศพคนตายใน
หมูบาน โดยการโยนไขเสี่ยงทายเพื่อหา
บริเวณเผาศพ 

 ปาหินหรอง มพีืน้ทีป่ระมาณ 
75 ไร เปนพืน้ทีเ่ลีย้งสตัว และการเก็บหา
ของปา 

 ปาหนองมวง มพีืน้ท่ีประมาณ 
21 ไร เปนพ้ืนท่ีทำเลเล้ียงสัตว และการ
เก็บหาของปา 
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พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ินของบานกุดขอนแกน 
เริ่มแรกใชกระบวนการปกครองของหมูบาน ระบบพ่ีนองเพื่อนบาน ไมมีรูปแบบ 
กฎระเบียบหรือขอตกลงท่ีชัดเจน มีเพียงการบอกกลาวหามปรามหรือตักเตือน
เทานั้น เชน หามตัดไมหรือหามลาสัตวในพ้ืนที่ปาสาธารณะ เปนตน โดยไมมีการ
บังคับใชกฎของหมูบาน  

“บางคร้ังก็หามได บางคร้ังก็หามไมได ก็ปลอยเลยตามเลย เพราะวา
เปนพี่นองเครือญาติกัน บางครั้งมีคนนอกหมูบานมาตัดไม มาบุกรุกพ้ืนที่ ก็ทำ
อะไรไมได ไมมีใครสนใจ แตดีหนอยก็ตรงท่ีมีหลวงพอมาตั้งวัดปาที่ปาชา ทำให
คนท่ีบุกรุกเขาเกรงใจบาง”  เปนคำกลาวของนายนคร สิงเอ ผูใหญบานกุดขอนแกน 
คนปจจุบัน กลาวถึงสภาพปญหาทรัพยากรทองถิ่นที่เกิดข้ึนในอดีต  

¨Ø´àÃÔèÁμ Œ¹/¨Ø´à»ÅÕèÂ¹ 
 

ป พ.ศ. 2550 โครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF 
ประเทศไทย ไดเขามาดำเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ำ
ชี อำเภอมัญจาคีรี มีพื้นท่ีเปาหมาย 20 หมูบาน 
ใน 4 ตำบล โดยมีบานกุดขอนแกนเปนหนึ่งใน
หมูบานเปาหมายนำรอง โครงการฯ ไดเขามาพูด
คุย จัดเวทีประชาคมหมูบาน เพือ่ทำความเขาใจกับ
ชมุชนเกีย่วกับวัตถุประสงคของโครงการและการ
จัดการทรัพยากรทองถิ่นอยางมีสวนรวม ซึ่งไดรับ
ความสนใจเปนอยางมากจากผูนำหมูบานและชุมชน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงนายนคร สิงเอ ผูใหญบาน  

 

¹ÒÂ¹¤Ã ÊÔ§àÍ ¼ÙŒãËÞ‹ºŒÒ¹áÅÐ
»ÃÐ¸Ò¹»†ÒªØÁª¹ºŒÒ¹¡Ø´¢Í¹á¡‹¹ 
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“พื้นเพผมเปนคนท่ีนี่ เห็นสภาพ
ปญหาความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนใน
หมูบาน โดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองทรัพยากร 
เร่ืองปา แตไมรูจะเร่ิมอยางไร พอโครงการฯ
เขามา ก็มีความหวังวานาจะมีทางออก” 

ตอมาในปเดียวกัน ผูใหญนครและ
ตัวแทนชุมชน ไดมีโอกาสเขารวมเปนคณะ
ศึกษาดูงาน ภายใตโครงการฟนฟูลุมน้ำชี 
WWF ประเทศไทย ท่ีอำเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค ซึ่งมีจุดเดนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ินอยางมีสวนรวม  

“แนวทางการฟนฟูปาที่ไดรับจาก
การแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไพศาลี 
ทำใหผมเกิดความประทับใจในแนวคิด 
และสนใจโครงการนี้เปนพิเศษ ตั้งใจวา
เมื่อกลับมาถึงบานจะตองนำแนวคิดนี้มา
ปรับใชในหมูบานและชุมชนของผม 
ใหได” ผญบ. กดุขอนแกน กลาวอยางมุงมัน่    

ภายหลังกลับมาจากอำเภอไพศาล ี
ผูใหญนครจงึไดดำเนนิการจดัต้ังคณะทำงาน
ข้ึนโดยมีหนาท่ีรับผิดชอบการทำงาน ทำความ
เขาใจกับชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษปาหรือ
ความสำคัญของปา โดยใหความสำคัญตอพ้ืนท่ี
แนวเขตปาสาธารณะท่ียังคงเหลืออยูเปน 
อันดับแรก โดยทำงานรวมกับโครงการฯ 
ในการสำรวจแนวเขตพื้นที่ปาสาธารณะ 
ทัง้ 3 แปลง  

ตอมาในป พ.ศ. 2551 รัฐบาล
ประกาศใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดำเนินการเวนคืน/ เรียกคืนพื้นที่
สาธารณะที่ถูกบุกรุก โดยใหอำนาจ
องคกรทองถ่ิน หมูบานทำการรังวัด และ
พิสูจน และยึดคืนพื้นท่ีกลับคืนใหกลับ
มาเปนพื้นที่ของสวนรวม โดยพ้ืนที่ปา
สาธารณะบานกุดขอนแกนมีจำนวน 
ผูบุกรุกพ้ืนท่ีจำนวน 20 ราย เปนราษฎร
ในหมูบาน 15 ราย และหมูบานใกลเคียง 
5 ราย คิดเปนพื้นท่ีประมาณ 35 ไร  
จงึไดจดัประชาคมหมูบานขึน้ทามกลาง
ความขัดแยงของชาวบานท่ีเห็นดวยและ 
ไมเหน็ดวย 

“ชาวบานสวนใหญเห็นดวยที่
จะเอาพ้ืนท่ีคืน มีเพียงสวนนอยเทาน้ัน
ที่คัดคาน แตปญหาก็คือจะเอาพื้นที่
คืนไดอยางไร เพราะเจาของอางวา
ทำกินมานานแลว ตั้งแตสมัยปูยา 
ตายาย” นายนคร กลาว 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹ºŒÒ¹¡Ø´¢Í¹á¡‹¹
ÊÓÃÇ¨·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãã¹¾×é¹·Õè»†ÒªØÁª¹ 
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คณะทำ ง าน ไ ด ด ำ เ นิ น ก า ร 
ประสานงานและขอข อมู ลแผน ท่ี
สาธารณประโยชนจาก อบต.คำแคน 
รวมกับคณะทำงานจากหมูบานอื่นๆ ใน
ตำบลท่ีมีปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ
ประโยชน เชน บานหนองขามพัฒนา 
บานคำนอย บานคำคนัโซ ฯลฯ ตลอดจน
ประสานงานไปยังหนวยงานปกครอง
อำเภอมัญจาคีรี ซึ่งไดรับการสนับสนุน

เปนอยางดีจากนายอำเภอมัญจาคีรีและ
เจาหนาที่สวนงานท่ีเกี่ยวของในการให
คำปรึกษาและคำแนะนำ 

หลังจากน้ัน คณะทำงานไดดำเนิน
การผลักดันการเวนคืนพ้ืนท่ีปาสาธารณะ
อยางตอเน่ืองทามกลางกระแสความขัดแยง
จากชุมชนท่ีไมเห็นดวยและเห็นดวย  
ซึ่งชาวบานท่ีเห็นดวยน้ันยังไมเช่ือวาจะ
สามารถเวนคืนพื้น ท่ีกลับคืนมาได  
คณะทำงานจึงไดเริ่มลงสำรวจพื้นท่ี 
รวมกับเจาหนาท่ีฝายปกครอง สำนักงาน
ท่ีดิน และอบต.คำแคน โดยอบต.คำแคน  
ไดจัดงบประมาณมารังวัดพ้ืนท่ีสาธารณะ
ทั้ง 3 แปลงอีกครั้ง ตลอดจนการจัดเวที
ประชาคมหมูบานโดยเชิญชาวบานที่
บุกรกุพืน้ทีท่ัง้ 20 ราย มาประชุมรวมกัน
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เพือ่หาทางออก ซึง่ในชวงแรกน้ันชาวบานยังคงไมยินยอมที่จะเซ็นเอกสารคืนพื้นที่ให 
และมีการตอสูกันโดยใชแผนท่ีคนละฉบับ ภายหลังเรื่องไดสงไปถึงจังหวัดและ 
มีการพิสูจนสิทธิพบวา แผนที่ของชาวบานไมถูกตอง สงผลใหชาวบานจำเปนตอง
คืนพื้นที่ที่บุกรุกใหกับหมูบาน 

นอกเหนือไปจากการเวนคืนพื้นที่บุกรุกแลว อีกกิจกรรมหน่ึงที่ผูใหญนคร
และคณะทำงานลงมือปฏิบัติไปพรอมๆ กันน่ันก็คือ การจัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชน
ขึ้น เพื่อผลิตกลาไมชนิดพันธุทองถ่ินสำหรับฟนฟูพื้นที่เสื่อมโทรม และแจกใหแก
ราษฎรในหมูบานสำหรับปลูกในพื้นที่หัวไรปลายนา ซึ่งนับวาเปนการทำกิจกรรม
เพื่อมวลชนควบคูไปดวย 

ป พ.ศ. 2552 ภายหลังจากหนวยงานจังหวัดไดมีมติใหราษฎรท่ีบุกรุก
พื้นที่คืนพื้นที่ใหกับสวนรวมแลว หมูบานไดจัดประชาคมหมูบานข้ึนอีกหน่ึงครั้ง 
และเชิญชาวบานที่บุกรุกพื้นที่ปาสาธารณะทั้ง 20 ราย เขามารวมประชุม โดย 
ชาวบานกุดขอนแกนท้ังหมด 15 ราย ยินยอมและเซ็นเอกสารคืนพ้ืนท่ีปาสาธารณะ 
ใหกับหมูบาน ซึ่งสรางความยินดีใหแกคนในหมูบานเปนอยางมาก สวนชาวบาน
อีก 5 ราย ซึ่งเปนราษฎรหมูบานใกลเคียงเซ็นเอกสารคืนพื้นท่ีใหแลวเชนกัน  
แตเนื่องจากพ้ืนที่อยูระหวางชวงการผลิตพืชผลการเกษตร คณะทำงานจึงอนุโลม
ใหยืดระยะไปกอน และใหคืนพื้นที่ภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบรอยแลว  
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นายชาติชาย ชัยสิทธิ์ ชาวบาน
กุดขอนแกน เปนราษฎร 1 ใน 20 ราย 
ที่เคยปลูกมันสำปะหลังที่เขตพ้ืนที่ปา
สาธารณะ กลาววา “ที่ดินแปลงนี้เปน
สมบัติตกทอดมาจากพอของผม เนื้อท่ี
ประมาณ 2 ไร พอผมซ้ือมาจากเจาของ
เดิมอีกทอดหน่ึงหลายสิบปมาแลว ใช
ปลูกมันสำปะหลังมาตลอด ภายหลัง
ทราบวาชุมชนตองการนำท่ีดินกลับคืน
เปนของหมูบาน กรรมการก็เรียกผม
กับพอไปคุยหลายรอบ คืนใหเพราะวา
เปนพื้นท่ีสาธารณะไมใชของเรา ก็พอ
มีพื้นที่แปลงอ่ืนไดทำกินอยูบาง อยาก
ใหปามันดีข้ึนเหมือนตอนสมัยเด็ก ปกติ 
กเ็ขามาเก็บหาของปาเกบ็เหด็ เก็บอรีอก
ไปแกงบางเปนบางคร้ัง เห็นความสำคัญ
ของปา พอหมูบานมีกิจกรรมปลูกปา 
กม็ารวมดวย” 

ผลสำเร็จจากยึดคืนพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก
ใหกลับคืนเปนของสวนรวม สงผลให 
คณะทำงานมีความเขมแข็งและเช่ือมั่น
มากยิ่งขึ้น เน่ืองจากเปนเพียงหมูบาน
เดียวจากจำนวน 4 หมูบานในตำบล 
คำแคน ที่สามารถเวนคืนพื้นที่ถูกบุกรุก
ไดสำเร็จ อันมาจากความเขมแข็งและ
กระบวนการทำงานอยางตอเน่ืองในพ้ืนท่ี 

¾×é¹·Õè·Õèä´ŒÃÑºàÇ¹¤×¹  
Ê‹Ç¹Ë¹Öè§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÅÙ¡»†Ò 

à¾×èÍ¿„œ¹¿Ù¾×é¹·Õè 
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ตอมาคณะทำงานจึงไดดำเนินการจัดการปาชุมชนข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
ภายใตการสนับสนุนจากโครงการฟนฟูลุมน้ำชี WWF ประเทศไทย โดยมี 
คณะกรรมการปาชุมชนบานกุดขอนแกน จำนวน 16 คนเปนผูรับผิดชอบ  
มีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเนนการมีสวนรวม

ของราษฎรในชุมชน โดยพยายามใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมใหมากที่สุด 
และใชความสัมพันธทางวัฒนธรรม ระบบเครือญาติ บาน วัด และโรงเรียน  
(บวร) องคกรชาวบานรวมกันกำหนดกฎเกณฑขอตกลงรวมกันเพ่ือชวยในการ
ปกปอง อนุรักษ และฟนฟู และเพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืนและ
เหมาะสม มีกระบวนการเรียนรูรวมกัน มีการจัดทำแผนการจัดการปาชุมชน การ
ประสานความรวมมือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก อบต.คำแคน หนวยงาน
อำเภอ ปาไม ฯลฯ การออกลาดตระเวนปาชุมชน การเพาะชำกลาไม การปลกูปา
ฟนฟบูรเิวณพ้ืนทีเ่สือ่มโทรมและพ้ืนที่ยึดคืน การรณรงคใหความรูแกคนในชุมชน  
และหมูบานใกลเคยีง ตลอดจนการเก็บขอมลูความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ 

จากประสบการณที่ผานมาขององคกรชาวบานกุดขอนแกนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่น นับวาเปนบทเรียนที่สำคัญที่คนในชุมชนไดรับ  
และนำไปสูการแกไขปญหาเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนตอไป  

กวา 4 ปที่ผานมา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่นอยางมีสวนรวม
ของบานกุดขอนแกน ถือไดวาประสบกับความสำเร็จ ภายใตความรวมมือของ
ชุมชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตลอดจน 
ยกระดับการจัดการปาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สภาพปาเร่ิมฟนคืน ผลผลิต
จากปาเพิ่มขึ้น สัตวปาเร่ิมมีพบเห็นมากขึ้น 

“สมัยกอนพื้นที่ปาสมบูรณและรกมาก คนไมกลาเขาไป ภายหลังถูก
บุกรุก ปาก็ลดลง เสื่อมโทรม พื้นท่ีบุกรุกกลายเปนเขตหวงหาม ไมมีคนกลา
เขาไป เพราะไมอยากมีปญหากับเจาของท่ี แตพอมีโครงการฯ เขามาสนับสนุน
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การจัดการปาชุมชน ทำใหเดี๋ยวนี้สบายแลว ปาเริ่มฟนคืน ของปาก็มีเยอะขึ้น  
ทั้งคน ทั้งสัตว ทั้งปาขึ้น พอไฟไมเขา ผักสาบ อีรอก ดอกกระเจียว ก็เพ่ิมขึ้น 
สัตวปาก็เริ่มมี อีเห็น พังพอน ก็เยอะขึ้น ถาปาดีแลวเราไมทำลาย ปาก็อยูได 
สัตวปาก็อาศัยอยูได คนก็ไดประโยชน ไดเก็บหาเห็ด ของปา ก็อยูกันอยางมี
ความสุข ทั้งคน ทั้งสัตว ทั้งปา” ผูใหญนคร กลาวทิ้งทาย 

แมจะเหนื่อยยาก มีอุปสรรคขวางกั้น แตดวยอุดมการณที่มุงมั่นท่ีจะสราง
ประโยชนใหกับชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบานกุดขอนแกน
ไมทอถอยที่จะกาวเดินไปขางหนาพรอมกับความหวังที่จะไดเห็นผืนปาชุมชน 
กลับคืนมาเขียวชอุมอุดมสมบูรณ เปนแหลงตนน้ำ และแหลงอาหารตามธรรมชาติ
ใหกับคนในชุมชนไดใชประโยชนรวมกันอยางย่ันยืนตลอดไป 
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จากการแลกเปล่ียนในท่ีประชุม
รวมกับตัวแทนชุมชน และเจาหนาที่ 
ที่ทำงาน มีขอเสนอตอทิศทางการ
ขับเคลื่อนงานในการจัดการปาชุมชน
ในพ้ืนที่ ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับ
นโยบายในระยะตอไปอยางนอย 11 
ประการดังน้ี 

1. เสรมิสรางศกัยภาพกรรมการ
ปาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะเร่ืองการ
บริหารจัดการองคกรชุมชน 

2. ประสานงานและขับเคล่ือน
ไปกับกลุมมัญจาเขียวขจี ลุมน้ำชีพัฒนา
ชีวิต 

3. ขยายบทเรยีน สรางวทิยากร
ทองถ่ิน และสรางเครือขายเพ่ิมในอำเภอ 
และลุมน้ำชีตอนบน 

4. พัฒนาคนรุนใหม และหนุน
เสริมเครือขายเยาวชนเขามามีบทบาท 
ในการทำงานดานการจัดการทรัพยากร 
รวมท้ังสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินในแตละ
ชุมชน  

5. เสริมสรางศักยภาพของปาใน
ดานการเพ่ิมผลผลิตจากปา ระบบวนเกษตร 
การปลูกพืชอาหารไวที่บาน ตลอดจน
กระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชนอยาง
ตอเนื่อง 

6. ยกระดับงานการจัดการปา
ชุมชนสูการเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ินโดย
ชุมชน 

7. เสริ มสร า งบทบาทความ
รวมมือ การสนับสนุน กิจกรรมอนุรักษและ



ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ินอยางมี
สวนรวม โดยการบูรณาการแผนการ
จัดการจากระดับหมูบานสูอำเภอ และ
ระดับจังหวัด โดยหนวยงานรัฐเขามา 
มบีทบาทหนุนเสริมกลไกหรือกระบวนการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 

8. การขยายผลบทเรียนการ
จัดการเกษตรย่ังยืนแบบครบวงจร  
เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรเชิงเดี่ยว 
ในวงกวาง เพ่ือลดอัตราการบุกรุกคุกคาม
พื้นท่ีปาธรรมชาติตลอดจนปาหัวไร 
ปลายนา 

9. พัฒนานโยบายสงเสริมการ
อนุรักษแหลงพันธุกรรมพืช (แมไม)  
ในพื้นที ่ โดยเฉพาะพ้ืนที่สวนบุคคล  
ปาหัวไรปลายนา สงเสริมระบบวนเกษตร 
เพื่อเพิ่มผลผลิตจากปาหัวไรปลายนา 
เพ่ือลดการพ่ึงพิงทรัพยากรจากปาชุมชน 

10. การขยายผลเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถและความพรอมของ
ชุมชนในการปรับตัวตอสภาพภูมิอากาศ
ที่เปล่ียนแปลง ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็น
ระดับสากล เชน กลไกการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกอันเน่ืองมาจากการ 

ตัดไมทำลายปาและความเส่ือมโทรม
ของปา (REDD) หรือการซ้ือขาย
คารบอนเครดิต  

11. ที่ผานมาโครงการไดมีการ
อนุรักษพื้นท่ีที่ เหลืออยู (protect)  
ในลุมน้ำชีตอนบนในทองท่ีอำเภอ 
มัญจาคีรีแลว ในระยะตอไปควรมีการ
เชื่อมตอเช่ือมโยง (connect) ปาใน 
ภูมิทัศนทั้งการฟนฟูเชื่อมโยงปาริมน้ำ
ทั้งลำน้ำสาขาตางๆ จนไปถึงลำน้ำชี
ตามหลักการฟนฟูและจัดการภูมิทัศน
ปาไม รวมทั้งการสรางจำนวนหยอม
พื้นที่สีเขียว (pacth) โดยการสงเสริม
วนเกษตรใหกระจายในพ้ืนท่ีใหมากเพ่ือ
เปนหินกาวกระโดด (stepping stone) 
ในภูมิทัศนใหมากขึ้นเพื่อเสริมสราง
ความแข็งแกรงแกระบบนิเวศลุมน้ำชี
ตอไป 
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ทั้งนี้ จังหวัดขอนแกนรวมกับองคกรภาคีสมาชิกตางๆ ได
มีการจัดทำปฎิญญาลดโลกรอนข้ึนในป พ.ศ. 2552 ตลอดจน 
ไดรับการคัดเลือกจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม (สผ.) และโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
(UNDP) กำหนดใหจังหวัดขอนแกนเปนพ้ืนที่นำรอง ในการ 
เสริมสรางขีดความสามารถและความพรอมในการปรับตัวตอ
สภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลง การสงเสริมใหทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจกโดยหวังวาอีก 2 ป จะลด
การใชพลังงานและมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยเนนการพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งถือไดวาเปนแนวโนมและทิศทางที่ดี
ในการอนุรักษฟนฟูและการใชประโยชนจากปาไมอยางยั่งยืน 
ตอไปในอนาคต 

â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÅ‹ØÁ¹éÓªÕ WWF »ÃÐà·Èä·Â â¤Ã§¡ÒÃ¿¹¿ÙÅØÁ¹Óª WWF »ÃÐà·Èä·Â 



ชื่อ
สา

มัญ
 

ชื่อ
ทอ

งถิ่
น 

ชื่อ
วิท

ยา
ศา

สต
ร 

วง
ศ 

ลัก
ษณ

ะท
าง

ชีพ
ลัก

ษณ
 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

กร
ะบ

ก 
หม

าก
บก

 
Irv

in
gia

 m
al

ay
an

a 
O

liv
. 

Irv
in

gia
ce

ae
 

 
 

a 
ab

 
ab

 
b 

c 
c 

c 
c 

 
 

เข
ลง

 
หม

าก
เค็

ง 
Di

al
iu

m
 c

oc
hi

nc
hi

ne
ns

is 
Pi

er
re

 
Le

gu
m

in
os

ae
-C

ae
sa

lp
in

io
id

ea
e 

c 
 

 
 

a 
ab

 
ab

 
b 

c 
c 

c 
c 

แด
ง 

แด
ง 

Xy
lia

 x
yl

oc
ar

pa
 (R

ox
b.

) 
Le

gu
m

in
os

ae
-M

im
os

oi
de

ae
 

 
ab

 
ab

c 
bc

 
c 

c 
 

 
 

 
 

 

ตะ
ขบ

ปา
 

หม
าก

เบ
น 

Fl
ac

ou
rti

a 
in

di
ca

 (B
ur

n.
f) 

M
er

r. 
Fl

ac
ou

rti
ac

ea
e 

  
 

 
ab

 
ab

c 
c 

c 
c 

 
 

 
 

 

เต
็ง 

ตน
จิก

 
Sh

or
ea

 o
bt

us
e 

W
al

l. 
EX

 B
lu

m
e 

Di
pt

er
oc

ar
pa

ce
ae

 
 

a 
ab

 
ab

c 
c 

c 
 

 
 

 
 

 

ปร
ะด

ูปา
 

ตน
ดู 

Pt
er

oc
ar

pu
s 

m
ac

ro
ca

rp
us

 K
ue

z.
 

Le
gu

m
in

os
ae

-P
ap

ili
on

oi
de

ae
 

 
a 

ab
 

ab
 

b 
c 

c 
c 

c 
c 

c 
 

พฤ
กษ

 
อีท

ึก 
Al

bi
zia

 le
bb

ec
k 

(L
.) 

Bt
h.

 
Le

gu
m

in
os

ae
-M

im
os

oi
de

ae
 

 
a 

a 
ab

c 
bc

 
c 

c 
 

 
 

 
 

พัน
ซา

ด 
พัน

ซา
ด 

Er
yt

hr
op

hl
eu

m
 s

uc
cir

ub
ru

m
 G

ag
ne

p.
 

Le
gu

m
in

os
ae

-C
ae

sa
lp

in
io

id
ea

e 
 

 
 

ab
 

ab
 

ab
 

bc
 

c 
c 

c 
 

 

เพ
กา

 
ลิ้น

ฟา
 

O
ro

xy
lu

m
 in

di
cu

m
 (L

.) 
Ku

rz
. 

Bi
gn

on
ia

ce
ae

 
c 

 
 

a 
a 

ab
 

ab
 

c 
c 

c 
c 

c 

มะ
คา

โม
ง 

ตน
คา

 
Af

ze
lia

 x
yl

oc
ar

pa
 (K

ur
z.

) C
ra

ib
 

Le
gu

m
in

os
ae

-C
ae

sa
lp

in
io

id
ea

e 
 

 
 

ab
 

ab
 

ab
 

bc
 

c 
c 

c 
c 

 

มะ
มว

งป
า 

มว
งป

า 
M

an
gif

er
a 

ca
lo

ne
ur

a 
Ku

rz
. 

An
ac

ar
di

ac
ea

e 
a 

ab
 

bc
 

c 
c 

 
 

 
 

 
 

 

ยา
งน

า 
ตน

ยา
ง 

Di
pt

er
oc

ar
pu

s 
al

at
us

 R
ox

b.
 

Di
pt

er
oc

ar
pa

ce
ae

 
ab

 
ab

c 
ab

c 
c 

c 
 

 
 

 
 

 
c 

สะ
เด

า 
กะ

เด
า 

Az
ad

ira
ch

ta
 in

di
ca

 s
ai

m
en

sis
 V

al
et

on
 

M
el

ia
ce

ae
 

ab
 

ab
c 

bc
 

c 
c 

 
 

 
 

 
 

a 

มะ
หา

ด 
ตน

หา
ด 

Ar
to

ca
rp

us
 la

cu
ch

a 
Ro

xb
. 

M
or

ac
ea

e 
a 

a 
ab

c 
bc

 
c 

c 
 

 
 

 
 

 

ËÁ
ÒÂ

àË
μØ 

a 
´Í

¡μ
ÙÁ 

b 
´Í

¡º
Ò¹
 c
 μ

Ô´¼
Å 

ÀÒ
¤¼

¹Ç
¡ 

¡ 
μÑÇ

ÍÂ
‹Ò§
ªÕ¾

ÅÑ¡
É³

�¾Ñ¹
¸Ø�äÁ

ŒºÒ
§ª
¹Ô´

ã¹¾
×é¹·

ÕèÅØ‹Á
¹éÓ
ªÕμ

Í¹
º¹

 Í
ÓàÀ

ÍÁ
ÑÞ
¨Ò
¤ÕÃ

Õ ¨
Ñ§Ë

ÇÑ´
¢Í
¹á
¡‹¹

 

98



ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢ ¼Å¼ÅÔμ¨Ò¡»†Ò·ÕèªØÁª¹¾Öè§¾Ô§ãªŒ»ÃÐâÂª¹ �¨Ò¡»†ÒªØÁª¹  

Ë¹‹Íâ¨´ àËç´ÃÐâ§¡ 

àËç´¹Ò¹Òª¹Ô´ àËç´¢Í¹¢ÒÇ 
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ไดรับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ โคคา-

โคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Coca Cola 

Foundation USA) และมูลนิธิ โคคา-โคลา 

ประเทศไทย (The Coca Cola Foundation 

Thailand) โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2553 

จุดมุงหมาย 
1) เพื่อผสมผสานการพัฒนาความ

เปนอยูทองถิ่นใหเหมาะสมกับการฟนฟู 

2) ระบบนิเวศลุมน้ำและการรักษาไว

ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในลุมน้ำชี 

3) เพ่ือใหเกื้อหนุนตอวิถีชุมชนในการ

ดำรงชีวิตที่ยั่งยืน 

ภารกิจ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการมีสวนรวม 

2) สาธิตการใชประโยชนที่ดินและ

การฟนฟูพื้นที่เกษตรกรรม 

3) สนั บสนุ นคณะทำ ง านระ ดับ

จังหวัดในการประสานความรวมมือดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

4) สง เสริมการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติในทองถิ่น 

5) ส ง เ ส ริ ม ใ ห เ กิ ด ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติเชิงนโยบาย ระดับชุมชน 

ระดบัจังหวัด และระดับภูมิภาค 

สถานที่ติดตอ 
สำนักงานประสานงานในพ้ืนที่ 

เลขที่ 404-406 หมู 13 

ถนนเกษตรวัฒนา ตำบลกุดเคา  

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

40160 โทรศัพท 0 4338 1158-9  

แฟกซ 0 4338 1159 

สำนักงานใหญ 
องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล 

สำนักงานประเทศไทย  

(WWF ประเทศไทย)  

เลขที ่2549/33-34, 45-47  

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท 02 942 7691-4  

แฟกซ 02 942 7649-50  

www.wwfthai.org 
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