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ค าน า 
ท่ามกลางความกดดันของการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง 

ในยคุโลกาภิวฒัน์ประกอบกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีทัว่โลกก าลงัเผชิญอยู่นัน้ 
ได้ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีป่าธรรมชาติเกิดความเส่ือมโทรม  
และลดจ านวนลงไปเป็นอย่างมาก ซึ่งผลกระทบเหล่านีไ้ด้สร้างความเสียหายโดยตรงต่อความอุดม
สมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถ่ินท่ียงัคงพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
เป็นปัจจยัหลกัในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะเร่ืองด้านความมัน่คงทางด้านอาหาร 

ด้วยความตระหนักในสภาวะการณ์ปัญหาเหล่านี  ้ นานาประเทศรวมทัง้ประเทศไทย  
ได้ก าหนดให้มีนโยบายหลายประเด็นในการให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูและรักษาไว้ซึ่งพืน้ท่ี  
ป่าธรรมชาติท่ีเหลืออยู่ รวมทัง้ริเร่ิมกระบวนการศึกษาวิจัยจัดการป่าแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ 
การจดัการป่าชุมชน เพ่ือค้นหารูปแบบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
ของแต่ละพืน้ท่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานอันเป็นพืน้ท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ  
อาท ิเชน่ อ้อย มนัส าปะหลงั ยคูาลิปตสั ยางพารา ฯลฯ ดงันัน้วิธีการคืนความหลากหลายทางชีวภาพ
สู่ป่าไม้ควบคูก่บัการพฒันาคณุภาพชีวิตให้สอดคล้องกนันัน้  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องใช้กลไกการบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

โครงการฟืน้ฟูลุ่มน า้ชี ด าเนินการโดยองค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากลส านกังานประเทศไทย 
หรือ WWF ประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา  
(The Coca-Cola Foundation USA) และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (The Coca-Cola 
Foundation Thailand) ด าเนินงานในพืน้ท่ีต าบลค าแคน ต าบลท่าศาลา ต าบลโพนเพ็ก และต าบล
หนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ได้สนบัสนนุการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรป่าไม้โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องการศึกษาวิจยัองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีพรรณไม้โครงสร้าง(framework species) ผสมผสานกับองค์ความรู้
จากงานวิจยัไทบ้าน เพ่ือการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ท่ีทุกภาคส่วนจะได้เห็นถึงข้อมูล 
ความเปล่ียนแปลงคุณค่าและมูลค่าของทรัพยากรป่าไ ม้ ท่ี เ กิดขึ น้จากกระบวนการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งเป็นระบบ 

โครงการฟืน้ฟูลุ่มน า้ชี WWF ประเทศไทย หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนและข้อสรุปท่ีปรากฎ 
อยู่ในหนงัสือเล่มนี ้ จะเป็นคูมื่อท่ีจะช่วยส่งเสริม ผลกัดนัแนวทางและมาตรการการอนรัุกษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมท่ียัง่ยืนให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ในการร่วมกันสนบัสนุนกิจกรรม 
การอนรัุกษ์และฟืน้ฟทูรัพยากรป่าไม้ในบริบทพืน้ท่ีภาคอีสานได้ตอ่ไป 
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบความหลากหลายชนิดพนัธุ์และอตัราการทดแทนในพืน้ท่ีป่าชมุชน         55 
                ระหวา่งปี 2551 และ 2553 

ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบความหนาแนน่ของต้นไม้ในพืน้ท่ีป่าชมุชนระหวา่งปี 2551 และ 2553         55 

ตารางท่ี 10 ข้อมลูกิจกรรมการปลกูป่าฟืน้ฟรูะหวา่งปี 2550-2553            56 

ตารางท่ี 11 ผลผลิตจากป่าชมุชนโคกหลบุกงุ บ้านโพนเพ็ก ม.1,14 ท่ีชมุชนพึง่พิง          57 

ตารางท่ี 12 พรรณไม้ท่ีมีศกัยภาพเป็นไม้โครงสร้างในการฟืน้ฟปู่าในพืน้ท่ีอ าเภอมญัจาคีรี         60 

ตารางท่ี 13 ตารางการเก็บเมล็ด การปฏิบตัติอ่เมล็ด และการผลิตกล้าไม้ในพืน้ท่ี          65 
                  อ าเภอมญัจาคีรี 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน า้ชี (Chi Watershed Restoration Project) ภายใต้ฝ่ายจดัการทรัพยากร
น า้จืด องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลก ส านกังานประเทศไทย (WWF ประเทศไทย) ได้รับการสนบัสนนุ
งบประมาณจาก มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Coca-Cola Foundation USA) 
 และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (The Coca-Cola Foundation Thailand) มีระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 4 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550-2553 มีเปา้หมายของโครงการ “เพื่อผสมผสานการพัฒนา 
ความเป็นอยู่ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับการฟ้ืนฟูระบบภูมินิเวศลุ่มน า้ และการรักษาไว้ซึ่ ง 
ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน า้ชีเพื่อให้เกือ้หนุนต่อวิถีชุมชนในการด ารงชีวิตที่ยั่ งยืน” 
มีภารกิจหลกัท่ีส าคญัอย่างหนึ่ง คือ การจดัการป่าชมุชน ภายใต้หลกัการมีส่วนร่วมของภาคีพฒันา 
ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชมุชน และคณะกรรมการลุ่มน า้
ชี มีเปา้หมายทัง้หมด 7 ชมุชน ของต าบลค าแคน ต าบลโพนเพ็ก และต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี 
จงัหวดัขอนแก่น พืน้ท่ีรวม 2,029 ไร่  

การจัดการป่าชุมชน ท่ีผา่นมาสามารถสรุปผลส าเร็จได้ 8 ประการดงันี ้

ประการที่ 1 รักษาพืน้ที่ป่าธรรมชาติ เป็นป่าชุมชนจ านวน 7 แห่ง และพฒันาแผน 
การจดัการป่าชมุชนทัง้ 7 พืน้ท่ี มีเนือ้ท่ีป่าธรรมชาติรวมกนัทัง้หมด 1,957 ไร่ ซึ่งเป็นป่าท่ียงัคงเหลือ 
ในภูมิทัศน์ลุ่มน า้ชีตอนบนในเขตอ าเภอมัญจาคีรี  อันเป็นแหล่งท่ียังคงไว้ซึ่งความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เป็นแหลง่อาหาร ป่าใช้สอย และแหลง่เรียนรู้ของชมุชนท้องถ่ิน 

ประการที่ 2 ได้พืน้ท่ีป่าชุมชนกลับคืน อนัเน่ืองมาจากกระบวนการทางสงัคมภายในชมุชน 
ซึ่งน าไปสู่การเวนคืนท่ีดินโดยรอบพืน้ท่ีป่าชมุชนท่ีถกูบกุรุก จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นพืน้ท่ีรวมกนั 72 ไร่ 
ท าให้มีพืน้ท่ีป่าชมุชนเพิ่มขึน้เป็น 2,029 ไร่ 

ประการที่ 3 ฟ้ืนฟูป่าธรรมชาติ ให้มีความอดุมสมบรูณ์และเป็นแหล่งอาหารของชมุชนได้ 
โดยการปลูกต้นไม้เสริมในพืน้ท่ีป่าธรรมชาติ พืน้ท่ีสาธารณะ ตลอดจนป่าหัวไร่ปลายนาหรือ 
ป่าครอบครัว คิดเป็นจ านวนกล้าไม้ 163,681 ต้น มีอตัราการรอดตายเพิ่มจากปีท่ี 1 จากร้อยละ 30 
เป็นร้อยละ 50 ในปีท่ี 2 และ ร้อยละ 60 ในปีท่ี 3 ของการฟืน้ฟู นอกจากนีย้งัประสบความส าเร็จ 
การจดัการไฟป่า โดยพบว่า ไฟป่าท่ีเกิดขึน้ในป่าชมุชนลดลงมากกว่า 70 % ส่งผลให้สภาพป่าฟืน้ตวั 
และลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศได้จ านวนมาก 

ประการที่ 4 ป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหาร และสร้างรายได้ให้กบัชมุชน กิจกรรมการอนรัุกษ์
และฟืน้ฟปู่าสง่ผลให้ปริมาณของป่าหลายชนิดเพิ่มขึน้ โดยของป่าท่ีชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าชมุชน
มากท่ีสดุคือ พืชผกัป่าและผลไม้ป่า จ านวน 49 ชนิด รองลงมาคือ เห็ดป่า จ านวน 47 ชนิด สตัว์ป่า 
และแมลงจ านวน 22 ชนิด ทัง้นี ้ พืชผกัป่าและสตัว์ป่าบางชนิดสามารถสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน 
ได้เป็นอยา่งดีบางหมูบ้่านมีรายได้จากการเก็บหาของป่ามีมลูคา่เฉล่ียกวา่ 700,000 บาทตอ่ปี 
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ประการที่ 5 ศักยภาพขององค์กรชุมชน ในพืน้ท่ีมีความเข้มแข็ง โดยโครงการมีบทบาท
ช่วยเสริมศกัยภาพบุคลากรชุมชนในการจดัการดแูลรักษาป่า  ให้มีความรู้ความสามารถ มีความ
เข้มแข็ง มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรม อาทิ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ 

ประการที่ 6 เกิดความร่วมมือ ในการจดัการทรัพยากรในท้องถ่ินระหว่างคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนกับ องค์กรบริหารส่วนต าบล ท่ีท าการปกครองอ าเภอมัญจาคีรี หน่วยงานในกรมป่าไม้  
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่าและพนัธ์ุุพืช โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบลวิถีพอเพียง วดั 
และสถาบนัการศกึษาในพืน้ท่ี 

ประการที่ 7 พัฒนาฐานข้อมูลป่าชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร 
ป่าชมุชน ฐานข้อมลูแม่ไม้ ข้อมลูพนัธุ์ไม้ท่ีมีศกัยภาพเป็นพนัธุ์ไม้โครงสร้างส าหรับการฟืน้ฟูป่าเต็งรัง  
ท่ีสามารถน าไปใช้เพ่ือการวางแผนจดัการทรัพยากรในระดบัอ าเภอได้ในอนาคต  และน าฐานข้อมูล
ดงักลา่วมาพฒันาเป็น “ศูนย์ศึกษาธรรมชาตภิูวัด” 

ประการที่ 8 เกิดการพัฒนา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจนสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน รวมทัง้เทคนิควิธีการในการฟืน้ฟปู่าอยา่งมีสว่นร่วมและการใช้ประโยชน์จากป่าอยา่งยัง่ยืน 

การด าเนินโครงการฯ ประสบความส าเร็จ ในมิต ิ3 ด้าน โดยด้านทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการ
หนุนเสริมกลไกการจัดการป่าของชุมชนซึ่งแต่เดิมใช้กลไกทางวัฒนธรรมซึ่งไม่เพียงพอต่อการดูแล
รักษาป่า ท าให้สามารถหยดุยัง้การบกุรุกท าลายป่า และมีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึน้ทัง้พืช
และสตัว์ โดยมีโครงสร้างการปกคลมุเรือนยอดและจ านวนชัน้เรือนยอดเพิ่มขึน้  การทดแทนของลกูไม้ 
ตลอดจนไม้หนุ่มเพิ่มขึน้ สภาพดินมีความอดุมสมบูรณ์มากขึน้ ในขณะท่ีมิติทางด้านสงัคม ชุมชน 
มีส่วนร่วม มีความตระหนกั และมีจิตส านึกในการดแูลรักษาป่าเพิ่มมากขึน้ คณะกรรมการมีความ
เข้มแข็ง รวมทัง้มีการสนบัสนนุจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมากขึน้ อนัเป็นผลมาจากการจดัการป่าชมุชน
ท่ีเป็นรูปธรรม และมิติด้านเศรษฐกิจพบว่า ผลผลิตจากป่าเพิ่มมากขึน้ สามารถเก็บหาได้ง่ายขึน้  
เป็นแหลง่อาหาร ชว่ยลดรายจา่ยและสร้างรายได้ให้กบัชาวบ้านในชมุชนและพืน้ท่ีใกล้เคียง  

ปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จของโครงการฯ คือ การมีส่วนร่วมของชมุชน บทบาท
ของผู้น าท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ความเข้มแข็งของกรรมการ ความตัง้ใจจริงในการท างาน 
กฏระเบียบ แบบแผนการจดัการป่าท่ีชดัเจนและยอมรับร่วมกนั ส่งผลให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จากการ
ดแูลป่าอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนีย้งัมีปัจจยัเง่ือนไขภายนอกคือ ความร่วมมือ และการสนบัสนนุ
ด้านงบประมาณ ความรู้ การฝึกอบรม การศึกษาดงูาน และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจากหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง จนเกิดความร่วมมือทัง้เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการในการท างานร่วมกนัในอนาคต 
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การจัดการป่าชุมชน พบบทเรียนหลักที่ส าคัญ 6 ประการ ดงันี ้
1) การท างานฟื้นฟูภูมิทศัน์ป่าไม้ต้องเป็นโครงการในระยะยาว  มีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

และมีพืน้ท่ีต้นแบบพร้อมส าหรับขยายผล  
2) การฟื้นฟูป่าไม้แบบมีส่วนร่วมต้องผสมผสานความรู้ทางวิชาการป่าไม้และองค์ความรู้

ท้องถ่ินผา่นกระบวนการสงัคมในพืน้ท่ี  
3) การสร้างแรงจงูใจท่ีมีประสิทธิภาพและความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้

การฟืน้ฟปู่าให้ควบคูก่บัการพฒันาความเป็นอยูซ่ึง่จะน าไปสู่การจดัการป่าไม้ท่ียงัยืนในอนาคตตอ่ไป  
4) ต้องสร้างกตกิาชมุชนแบบมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ การฟืน้ฟูและใช้ประโยชน์จากป่าชมุชน           
5) การจดัการไฟป่าและการเลีย้งสตัว์สามารถเร่งการฟืน้ฟขูองลกูไม้ตามธรรมชาตไิด้  
6) การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ตามธรรมชาติ (แม่ไม้) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ีส่วนบุคคล 

มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากไม้ใหญ่เหล่านีเ้ป็นแหล่งพนัธุกรรมและสืบพนัธุ์ตามธรรมชาติ 
พร้อมทัง้ยงัเป็นแหลง่เก็บเมล็ดไม้ท่ีส าคญัส าหรับการฟืน้ฟู 

ข้อเสนอแนะจากชุมชนและโครงการฯ ต่อทศิทางการการขับเคล่ือนงานป่าชุมชนในพืน้ท่ี
โครงการอย่างน้อย 8 ประการ ดังนี ้

1. เสริมสร้างศกัยภาพด้านการบริหารจดัการให้แก่คณะกรรมการป่าชมุชนอย่างตอ่เน่ือง 
2. ขยายบทเรียน สร้างวิทยากรท้องถ่ิน และเครือข่ายเพิ่มเติม ทัง้ในระดบัพืน้ท่ี ต าบล อ าเภอ

และลุม่น า้ชี 
3. พฒันาคนรุ่นใหม่ ด้วยการหนุนเสริมเยาวชน/นกัเรียนให้เข้ามามีบทบาทท างานด้านการ

จดัการทรัพยากรในแตล่ะชมุชน 
4. เสริมสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติท้องถ่ิน

อยา่งมีสว่นร่วม โดยผา่นกลไกตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ในระดบัพืน้ท่ีและในระดบันโยบาย 
5. พฒันานโยบายส่งเสริมการอนรัุกษ์แหล่งพนัธุกรรมพืช (แม่ไม้) ในพืน้ท่ี ตลอดจนส่งเสริม

ระบบวนเกษตรเพ่ือเพิ่มผลผลิตทัง้ในพืน้ท่ีป่าไม้และพืน้ท่ีหวัไร่ปลายนา  เพ่ือลดการพึ่งพิงทรัพยากร
จากป่าชมุชน 

6. เสริมสร้างศกัยภาพของป่าในด้านการเพิ่มผลผลิตจากป่าโดยใช้ระบบวนเกษตร 
7. ยกระดบัขีดความสามารถและความพร้อมของชุมชนในการปรับตวัต่อสภาพภูมิอากาศ 

ท่ีเปล่ียนแปลง ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประเด็นระดบัสากล เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ท าลายป่าและความเส่ือมโทรมของป่า (REDD) หรือการซือ้ขายคาร์บอนเครดติ 

8. การเช่ือมตอ่ เช่ือมโยงป่าในภูมิทัศน์ รวมทัง้พืน้ท่ีป่าริมน า้สาขาตา่งๆ จนไปถึงล าน า้ชี 
ตลอดจนสร้างหย่อมพืน้ท่ีสีเขียว โดยการส่งเสริมวนเกษตรให้กระจายในพืน้ท่ี เพ่ือเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งแก่ระบบนิเวศลุม่น า้ชี 
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ความเป็นมาและแนวคดิของโครงการฟ้ืนฟูลุ่มน า้ชี 

ลุ่มน า้ชีเป็นลุ่มน า้หลกัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และยงัเป็นลุ่มน า้ย่อย 
ท่ีส าคญัของลุ่มน า้โขง ท่ีหล่อเลีย้งชีวิตผู้คนเป็นจ านวนมาก จากข้อมลูด้านสภาพเศรษฐกิจและสงัคม
พบชาวบ้านในเขตลุ่มน า้ชีมีรายได้เฉล่ียต่อปีในระดบัท่ีไม่สูงมากและต้องด ารงชีพด้วยการพึ่งพา
ทรัพยากรโดยตรง ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีป่าไม้และแหล่งน า้ธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมลง
อย่างตอ่เน่ือง ด้วยการขาดกลไกการจดัการอย่างเป็นระบบ การฟืน้ฟูระบบนิเวศท้องถ่ินและคณุภาพ
ชีวิตชมุชน  

โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน า้ชี (Chi Watershed Restoration Project) ภายใต้ฝ่ายจดัการทรัพยากร
น า้จืด องค์การกองทุนสตัว์ป่าโลก ส านกังานประเทศไทย (WWF ประเทศไทย) ได้รับการสนบัสนนุ
งบประมาณจาก มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Coca-Cola Foundation USA)  
และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (The Coca-Cola Foundation Thailand)มีระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 4 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550-2553 ได้คดัเลือกพืน้ท่ี ต าบลค าแคน ต าบลหนองแปน ต าบล 
โพนเพ็กและต าบลท่าศาลาอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งอยู่ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ชี ส่วนท่ี 3 โดยมี
เป้าหมายของโครงการ “เพ่ือผสมผสานการพัฒนาความเป็นอยู่ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับการ
ฟ้ืนฟูระบบภูมินิเวศลุ่มน า้ และการรักษาไว้ซึ่ งความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน า้ชี
เพื่อให้ห้เกือ้หนุนต่อวิถีชุมชนในการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน” ภายใต้วตัถปุระสงค์ 5 ประการ คือ 

ประการแรก เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรโดยภมูิปัญญาท้องถ่ินควบคูก่บัการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีเหมาะสมและยัง่ยืน 

ประการที่สอง ส่งเสริมการจดัการพืน้ท่ีป่าธรรมชาติ พืน้ท่ีชุ่มน า้ พืน้ท่ีส่วนบคุคลและพืน้ท่ี
สาธารณะของชุมชนในเขตเกษตรกรรม โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ 
การฟืน้ฟ ูมีพืน้ท่ีปลกูป่าและมีปริมาณต้นไม้เพิ่มขึน้โดยการจดัการอยา่งยัง่ยืนในระดบัท้องถ่ิน 

ประการที่สาม สร้างและสาธิตการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการฟื้นฟูพืน้ท่ีเกษตรกรรมท่ีมี  
การจดัการแหล่งน า้ และเทคโนโลยี อนัจะน าไปสู่แนวทางและมาตรการท้องถ่ินในการจดัการระบบ
การเกษตร และฟืน้ฟแูหลง่น า้ให้มีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

ประการที่ส่ี เพ่ือสนบัสนนุคณะท างานลุม่น า้ลุม่น า้ชี ในการวางแผนและอ านวยความสะดวก
ในการสนบัสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืนและติดตามตรวจสอบคณุภาพของน า้ใน  
ลุม่น า้ชีโดยกลไกท้องถ่ินร่วมกบัชมุชน 

ประการสุดท้าย ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงนโยบายในหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ทัง้ในระดบัชมุชนระดบัจงัหวดั และระดบัภมูิภาค 
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โดยมีประเด็นการท างานหลกั 3 ประเด็น คือ ด้านเกษตรยัง่ยืน ด้านการจดัการพืน้ท่ีชุ่มน า้ 
และด้านการจดัการป่าชมุชน ภายใต้หลกัการการมีส่วนร่วมของภาคีทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
พฒันาเอกชน สถาบนัวิชาการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และท่ีส าคญัคือชมุชนในพืน้ท่ี 

โครงการฟืน้ฟูลุ่มน า้ชี WWF ประเทศไทย ได้มีการด าเนินการพฒันาและจดัการป่าชมุชน 
ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ตอนชีตอนบนบริเวณอ าเภอมญัจาคีรี ทัง้หมด 7 หมู่บ้าน ใน 3 ต าบลคือ ต าบลค าแคน  
3 หมูบ้่าน ต าบลโพนเพ็ก 2 หมู่บ้าน และต าบลท่าศาลา 2 หมู่บ้าน โดยมีเปา้หมายของการด าเนินการ
เพ่ืออนุรักษ์ผืนป่าท่ีหลงเหลืออยู่ รวมทัง้การฟืน้ฟูความสมบูรณ์หรือความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในพืน้ท่ีป่าทัง้หมด 7 ป่าชมุชน มีเนือ้ท่ีรวม 2,029 ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 1 แผนท่ีป่าชมุชนท่ีด าเนินงานการจดัการป่าชมุชนทัง้ 7 แหง่  
 
 
 
 
 
 
 

ป่าชุมชนภูวัด 

ป่าชุมชนภลูอมข้าว 

ป่าชุมชนโคกหลวง 

ป่าชุมชนกุดขอนแก่น 

ป่าชุมชนโคกหนิฮาว 

ป่าชุมชนโคกป่าช้า 

ป่าชุมชนโคกหลุบกุง 
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ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิด หลกัการ และยทุธศาสตร์หลกัของโครงการฟืน้ฟลูุม่น า้ชี WWF ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิด (Concept) การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Forest Landscape 
Restoration and Livelihood Development:: FLR&L) 

หลักการ (Principles): 1) การมีส่วนร่วมของชมุชน 2) ผสมผสานวิชาการกับองค์ความรู้ท้องถ่ิน 3) ประสานและ
เช่ือมโยงความร่วมมือภาคีตา่งๆในพืน้ท่ีลุม่น า้ 

ยุทธวิธีหลัก (Approaches) การรักษาพืน้ท่ีป่า หย่อมป่าท่ีเหลืออยู่ในภูมิทศัน์ฟืน้ฟู และเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวโดยการ
ส่งเสริมวนเกษตรในไร่นา โดยใช้การเช่ือมโยงสายน า้ย่อยต่างๆ กับพืน้ท่ีชุ่มน า้น า้ (จากภูผาสู่ล าน า้ชี) 
หรือ landscape approach 

พัฒนาความเป็นอยู่ให้เหมาะสมกับการฟ้ืนฟู
ระบบภมิูนิเวศลุ่มน า้และรักษาไว้ซ่ึง 

ความหลากหลายทางชวีภาพเพื่อเกือ้หนุน 
ต่อวิถชุีมชนที่ยั่งยนื 

ฟ้ืนฟูและจัดการป่าชุมชนในพืน้ที่
ลุ่มน า้ชตีอนบน 

พัฒนารูปแบบและส่งเสริมระบบ 
วนเกษตร เกษตรยั่งยนื 

จัดการพืน้ที่ ชุ่มน า้และแหล่งน า้
ธรรมชาติในพืน้ที่ ลุ่มน า้ชีตอนบน 
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แนวคิดและหลักการการฟ้ืนฟูภูมิทศัน์ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม 

การฟืน้ฟภูมูิทศัน์ป่าไม้ (Forest Landscape Restoration : FLR) มีค าศพัท์หลายค าท่ีสมัพนัธ์
กับประเด็นดงักล่าว ในสังคมไทยมีความเข้าใจเก่ียวกับการปลูกป่าท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมีค าหลายค า  
ท่ีเก่ียวข้องกบัการปลกูป่าท่ีส าคญัได้แก่ สวนป่า (plantation) คือ กลุม่ต้นไม้ท่ีปลกูขึน้ซึ่งอาจเป็นต้นไม้
ดัง้เดิมหรือไม้ต่างถ่ิน เช่น ไม้สกั ยูคาลิปตสั หรือกระถินเทพา ฯลฯ หรืออาจใช้วิธีหว่านเมล็ดไม้แทน
การปลกูก็ได้ ความหมายจึงใช้กบักลุ่มหรือหมู่ไม้ท่ีคนสร้างขึน้  ค าท่ีสอง ค าว่า การฟืน้ฟูถ่ินธรรมชาต ิ
(rehabilitation) เป็นการฟืน้ฟูพืชและสตัว์ในระบบนิเวศท่ีเส่ือมโทรมท่ีเคยมีอยู่ ณ ท่ีนัน้ ซึ่งอาจไม่ครบ
ทกุชนิดท่ีมีอยูเ่ดมิ บางทีอาจปลกูพืชตา่งถ่ินด้วยเพ่ือบทบาททางเศรษฐกิจ หรือบทบาททางนิเวศวิทยา
ก็ได้ (สมศกัดิ,์ 2543) และค าสดุท้ายท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นการฟืน้ฟูภูมิทศัน์มากท่ีสดุคือ การฟืน้ฟูป่า 
(forest restoration) หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้
ความหมายว่า การฟ้ืนฟูป่าเป็นการสร้างพืน้ท่ีป่าท่ีถูกท าลายให้มีสภาพใกล้เคียงกับพืน้ท่ีป่า 
ท่ีเคยมีอยู่เดิมให้มากท่ีสุด ดังนัน้การฟื้นฟูป่าจึงเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายของป่าดัง้เดิมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ขบวนการทางนิเวศ และหน้าท่ีของป่าฟืน้ฟูจะมีความ
ใกล้เคียงกบัป่าดัง้เดมินัน่เอง 

การฟืน้ฟภูมูิทศัน์ป่าไม้ มีสาระส าคญั หรือนยัมากกว่าการปลกูต้นไม้หรือการฟืน้ฟูป่า ซึ่งกลุ่ม
พนัธมิตรระดบัโลกว่าด้วยการฟืน้ฟูภูมิทศัน์ป่าไม้ (Global partnership on FLR)ได้ให้ความหมายว่า 
“เป็นการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ท่ีท่ีมีสังคมป่าไม้ หรือเคยมีป่าไม้ปกคลุมมาร่วมศึกษา 
จ าแนก เจรจา วางแผนการจัดการการใช้ประโยชน์พืน้ที่ และร่วมปฏิบัติการร่วมกันเพื่อสร้าง
ความสมดุลและประโยชน์ทัง้ทางด้านระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ” กล่าวคือ เป็นแนวคิด
การจดัการพืน้ท่ีซึ่งมีจดุประสงค์เพ่ือฟืน้ฟูคณุคา่ทางนิเวศวิทยาของป่าท่ีถกูท าลาย หรือป่าเส่ือมโทรม 
พร้อมๆ กับท าให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยอาศยัความร่วมมือจากผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
สว่น ซึง่เป็นแนวคดิเร่ืองการพฒันากบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิหลากหลายเข้าไว้ด้วยกนั 

ปัจจุบนัแนวคิดนีไ้ด้เกิดการยอมรับและให้ความส าคญัในระดบัสากล ซึ่งมีหลายหน่วยงาน  
ท่ีท างานสนับสนุนประเด็นนี ้เช่น สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ( IUCN) และ องค์การกองทุน 
สตัว์ป่าโลกสากล (WWF) ให้ความส าคญัคือ การฟืน้ฟูภูมิทศัน์ป่าไม้กับการพฒันาคณุภาพชีวิตไป
ด้วยกันซึ่งมีการด าเนินการโครงการในหลายๆ ประเทศทั่วโลก รวมทัง้ประเทศไทย ซึ่งมีโครงการ
ลักษณะดังกล่าวนี ้เช่น โครงการฟื้นฟูป่าบ้านแม่สาใหม่ จ.เชียงใหม่ ของหน่วยวิจัยการฟื้นฟู ป่า 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โครงการฟืน้ฟูลุ่มน า้ชี จ.ขอนแก่น ของ WWF ประเทศไทย และเกิดเครือข่าย
องค์กรพนัธมิตรระดบัโลกท่ีท างานด้านการฟืน้ฟูภูมิทศัน์ป่าไม้มีช่ือว่า Global partnership on FLR 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบนัมีสมาชิกทัง้หมดทัง้ท่ีเป็นองค์กร หน่วยงาน และประเทศต่างๆ กว่า 25 
องค์กร ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี http://www.unep-wcmc.org/forest/restoration/globalpartnership/ 

http://www.unep-wcmc.org/forest/restoration/globalpartnership/
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ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดและหลกัการการฟืน้ฟภูมูิทศัน์ป่าไม้ 

การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้กับการแก้ไขปัญหาความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change: CC ) ในชว่งศตวรรษท่ีผา่นมาอณุหภมูิของโลกโดยเฉล่ียสงูขึน้กว่า 0.6 องศาเซลเซียส ท าให้
ประชาคมโลก และนานาประเทศ ตา่งให้ความส าคญัและต่ืนตวัตอ่ปรากฏการณ์ปัญหาภาวะโลกร้อน 
เน่ืองจากมีผลกระทบตอ่มนษุย์และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง ก๊าซท่ีเป็นสาเหตหุลกัๆ ของปัญหาคือ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเกิดจากเผาไหม้ของเชือ้เพลิงฟอสซิล ซึ่งแต่ละประเทศจะได้รับผลกระทบ
จากสภาวะโลกร้อนท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิประเทศของแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศไทย
นัน้จะได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะการผลิตข้าวหากเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งจากการศึกษาของ
สถาบนัวิจยัข้าวนานาชาติพบว่า ผลผลิตข้าวจะลดลงร้อยละ 15 เม่ืออากาศร้อนขึน้ 1 องศาเซลเซียส 
ซึง่ถือวา่เป็นเร่ืองใกล้ตวัมากส าหรับประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นฐานการผลิตข้าวท่ีส าคญัแห่ง
หนึ่งของโลก นอกจากนีภ้าวะโลกร้อนยังท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศและวิถีชีวิตของ
ชมุชนอยา่งมากมาย เชน่ การเกิดน า้ทว่ม  การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล ฯลฯ 

ทัง้นี ้บทบาทป่าไม้นัน้มีบทบาททัง้ 2 ด้านต่อปัญหาสภาพความเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
กล่าวคือ ป่าเป็นทัง้สาเหตหุากถูกท าลายก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชัน้บรรยากาศซึ่งในปี 
ค . ศ .  2007 คณะกรรมการ ระหว่ า ง รั ฐบาลว่ า ด้ วยกา ร เป ล่ี ยนแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCCC) รายงานว่าร้อยละ 20 ของก๊าซเรือน
กระจกมาจากการท าลายป่า และอีกบทบาทหนึ่งท่ีส าคญัคือ ป่าไม้นัน้ช่วยดดูซบักาซคาร์บอนไดออก
ไซต์มาเก็บไว้ในรูปเนือ้ไม้ซึ่งก็เป็นแนวทางการในการแก้ไขปัญหา (mitigation) ความเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศได้เชน่กนั 

                                
             

                          
        

                                   
 Forest Landscape Ecology)

                

            
-                           
-                   

        

1.               
           

2.                 
            

3.           

           

4.          

                

       

L1.                                    
                           

L2.            



 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 สดัสว่นปริมาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศ 

การจัดการทรัพยากรในภูมิทัศน์ 

ปัจจบุนัผืนป่าในประเทศไทยถกูแบง่แยกออกจากกนั (Fragmented forest) ผืนขนาดใหญ่ซึ่ง
เกือบทัง้หมดได้รับการประกาศเป็นพืน้ท่ีอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า
ตา่งๆ ส่วนป่าผืนเล็กๆ บางแห่งก็เช่ือมโยงกบัป่าใหญ่ บางแห่งก็ไม่เช่ือมตอ่ ซึ่งในภูมิทศัน์ดงักล่าวก็มี
พืน้ท่ีเกษตรกรรม มีแหลง่น า้ ล าห้วย ท่ีเช่ือมโยงต้นน า้ ทางน า้ ปลายปลายน า้ ฯลฯ  

ในสภาวะโลกร้อนการจดัการทรัพยากรตา่งๆ ในภูมิทศัน์เป็นเร่ืองท่ีส าคญั ซึ่งสมศกัดิ์ (2550) 
กลา่ววา่ การจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ีถกูแบง่แยกในภูมิทัศน์นัน้  มีหลกัการส าคญัคือ หลกัการอนรัุกษ์
และการเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน (protect and connect) ซึ่งมีนยัยะท่ีส าคญัต่อปรากฎการณ์โลกร้อน   
อนัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทัง้น า้ท่วม ดินถล่ม ความแห้งแล้งจากอุณหภูมิท่ีสูงขึน้  และยังส่งผล
กระทบไปสู่สิ่งมีชีวิตทัง้พืชและสัตว์ในแต่ละภูมิทศัน์  ซึ่งจะเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ในอุณหภูมิ
ระดบัหนึง่ถึงอีกระดบัหนึง่ หรือจากท่ีมีปริมาณน า้ฝนระดบัหนึ่งถึงระดบัหนึ่งเท่านัน้ กรอบหรือช่วงของ
สิ่งแวดล้อมดงักล่าวเรียกว่า “ซองแห่งชีวิต” (biotic envelope) ปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดซองแห่งชีวิต 
ดงักล่าวคือ ภูมิอากาศ  หากโลกร้อนขึน้สิ่งชีวิตไม่ว่าพืชหรือสตัว์จะเคล่ือนย้ายไปสู่ท่ีแห่งใหม่ท่ีซึ่งจะ
อยู่รอด สามารถเจริญเติบโต และแพร่พันธุ์ ได้   ซึ่งปัจจุบันเร่ิมพบปรากฏการณ์ดงักล่าวแล้ว เช่น 
งานวิจยัการติดตามพืชและสัตว์ท่ีเขาใหญ่ ท่ีศึกษามาหลายสิบปีโดยศาสตรจารย์วอเรน บรอคเคิล
แมน พบวา่มีสตัว์และพืชกระจายพนัธุ์ในบริเวณท่ีสงูขึน้กวา่เดมิ เชน่ ไก่ฟ้าพญาลอ ซึง่เกิดจากการเพิ่ม
อุณหภูมิ 1.5-2 องศาเซลเซียส ของพืน้ท่ีรอบๆ เขาใหญ่ ซึ่งในขณะนีเ้ช่ือว่าอุณหภูมิโลกจะร้อนขึน้
สิ่งมีชีวิตก็จะออกนอกซองแหง่ชีวิตอยา่งมาก  
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อนุรักษ์และเช่ือมโยงผืนป่าในภูมิทัศน์: รองรับการปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน 

การอนุรักษ์และเช่ือมโยงพืน้ท่ีต่างๆ ในภูมิทศัน์  จะเป็นการเปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้
เคล่ือนย้ายและกระจายพันธุ์ไปได้  โดยอาศยัทางเช่ือมต่อระหว่างผืนป่าต่างๆ ทัง้ผืนเล็ก ผืนใหญ่ 
หย่อมป่าธรรมชาติ ป่าหวัไร่ปลายนา ป่าชุมชน เช่ือมต่อป่าริมน า้จากต้นน า้ถึงปลายน า้  ช่วยให้เกิด
การเคล่ือนย้ายของพืชและสตัว์ ท าให้เกิดการเช่ือมตอ่ของถ่ินท่ีอยู่อาศยั (habitat connectivity) ของ
พืชและสัตว์ ซึ่งน าไปสู่การจัดการเช่ือมโยงกลุ่มประชากรหลายๆ กลุ่ม (meta-population) นั่นเอง 
ปัจจบุนัพบวา่มีหลายชมุชน หลายพืน้ท่ีใช้หลกัการนี ้เช่น การจดัท าวงัมจัฉา หรือเขตอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์
น า้กระจายตลอดสายน า้เพ่ือให้ปลา สัตว์น า้ต่างๆ มีแหล่งอาศัย แพร่พันธุ์  และเช่ือมโยงกันได้  
ทัง้สายน า้ กระจายออกไปตามแหลง่น า้ ทุง่นาตา่งๆ กลายเป็นแหลง่อาหารโปรตีนของคนท้องถ่ิน  

ด้วยเหตุนีชุ้มชนท้องถ่ินจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการพืน้ท่ีต่างๆ ในภูมิทัศน์   
ในภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะพืน้ท่ีภาคอีสานท่ีผืนป่านัน้ถกูแบง่แยกกระจาย ควรมีการอนรัุกษ์ป่าชมุชน 
ป่าหวัไร่ปลายนา ป่าริมทาง ไว้ท าหน้าท่ีเหมือนการเป็นก้อนหินท่ีใช้กระโดดข้ามแม่น า้ของสตัว์ตา่งๆ 
ทัง้นีป่้าชุมชนท่ีกระจายทั่วภาคอีสานมีศกัยภาพในการเก็บกักคาร์บอนได้มากมาย นอกจากนีพื้น้ท่ี 
ป่าชมุชนยงัสามารถท่ีจะเพิ่มเตมิความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปในพืน้ท่ีป่าชมุชน โดยการปลกูพืช
ตา่งๆ เสริมเข้าไปในพืน้ท่ีทัง้พืชอาหารคน อาหารสตัว์ เช่นเดียวกบัการรักษาไว้ซึ่งพืน้ท่ีป่าหวัไร่ปลาย
นา ป่าครอบครัว ซึง่นอกจากจะชว่ยเก็บกบัคาร์บอนแล้ว ยงัให้ประโยชน์ทัง้เป็นแหล่งอาหาร และแหล่ง
ไม้ใช้สอยของครัวเรือนด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 เขตเช่ือมตอ่ในภมูิทศัน์ท่ีประกอบด้วยป่าชมุชน วนเกษตร ป่าริมน า้ (สมศกัด์, 2553) 

พ้ืนท่ีอนุรกัษ์

พ้ืนท่ีอนุรกัษ์

คอริดอโซน 

(เขตเช่ือมตอ่)

ล ำ
น ้ำ

วนเกษตร

ป่ำชุมชน

หย่อม

หย่อม
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การท าวนเกษตรและเกษตรอินทรีย์  ในพืน้ท่ีเรือกสวนไร่นา การปลูกพืชหลากหลายชนิด 
ทัง้พืชระยะสัน้ ระยะยาว เพ่ือให้เกิดความมัน่คงทางอาหาร หลายพืน้ท่ีได้น าต้นไม้ในท้องถ่ินไปปลูก  
สร้างเป็นป่าครอบครัว การปลูกไม้หลายชนิดท่ีให้ประโยชน์หลายๆ อย่าง เป็นทัง้อาหาร ช่วยรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพท้องถ่ิน และยงัช่วยเก็บกักคาร์บอนในต้นไม้ ไม้หลายอย่างเป็นไม้แห่ง
การออมท่ีชาวบ้านเรียกว่า “ไม้สวสัดิการท่ีเก็บไว้ใช้ยามแก่เฒ่า” กล่าวคือ ไม้มีมลูค่าเพิ่มขึน้ตามการ
เจริญเตบิโตซึง่เป็นไม้ท่ีมีอายมุาก เช่น ยางนา ตะเคียน ประดู ่มะคา่โมง ฯลฯ ไม้บางชนิดนัน้เป็นแหล่ง
พลังงานในอนาคตของชนบท เช่น ยางนา เป็นต้น ส่วนการท าการเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี 
ในการท าการเกษตรในภมูิทศัน์ ก็ชว่ยลดภาวะโลกร้อนได้ เพราะไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง เคมีภณัฑ์ตา่งๆ 
ซึง่ต้องมีกระบวนการผลิตท่ีใช้ทรัพยากร พลงังาน และการขนสง่ด้วย 

 ดงันัน้ ป่าชุมชนนัน้มีบทบาทอย่างมากต่อมาตรการแก้ไขปัญหา (mitigation) และอีกทัง้ยงัมี
บทบาทต่อการปรับตัว (adaptation) ซึ่งทัง้สองบทบาทดังกล่าวนัน้สามารถปรากฏอยู่ทัง้ในระดับ
ชมุชน เช่น ชมุชนหนึ่งชมุชน และระดบัภูมิทศัน์ ภูมินิเวศได้ เช่น ลุ่มน า้ กลุ่มผืนป่าใหญ่น้อย เป็นต้น 
โดยสรุปป่าชุมชนมีบทบาทต่อความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในด้านมาตรการในการแก้ไข  
ป่าชุมชนนัน้มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนได้โดยเฉพาะป่าชุมชนท่ีอยู่ในระยะการฟื้นฟูซึ่งมี
ศกัยภาพในการเก็บคาร์บอนได้เพิ่มมากขึน้ ในด้านมาตราการในการปรับตวั ป่าชมุชนท่ีหลงเหลืออยู่
ในภูมิทศัน์นัน้ท าหน้าท่ีเป็นหย่อมป่า(patch) และ หินข้ามกระโดด (stepping stone) ท่ีสามารถท่ีจะ
เช่ือมตอ่ให้เป็นสะพานระหวา่งผืนป่าผืนใหญ่ ป่าอนรัุกษ์กบัป่าท่ีอยู่นอกพืน้ท่ี ป่าชมุชน ป่าหวัไร่ปลาย
นา ส าหรับการเคล่ือนย้ายของสิ่งมีชีวิตท่ีจะได้รับผลกระทบจากสภาวะควมเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ นอกจากนีย้งัช่วยส าหรับการปรับตวัของคนกล่าวคือ เป็นแหล่งส ารองอาหารส าหรับชมุชน
ในยามเกิดวิกฤติอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลจากสภาพดินฟ้าอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป  
เป็นแหล่งพลังงานของชุมชน การช่วยป้องกัน และบรรเทาภัยธรรมชาติต่างๆจากสภาวะ  
ความแปรปรวนของภมูิอากาศท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ 
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สถานการณ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ที่อ าเภอมัญจาคีรี 

ลุ่มน า้ชี ตัง้อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพืน้ท่ีลุ่มน า้รวมทัง้สิน้ 49,477 
ตร.กม. หรือ 30,923,125 ไร่ ครอบคลุมพืน้ท่ี 12 จงัหวดั ได้แก่ ชยัภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อบุลราชธานี นครราชสีมา เลย หนองบวัล าภู อดุรธานี และศรีสะเกษ 
สภาพภมูิประเทศของลุ่มน า้ชีประกอบไปด้วย เทือกเขาสงู ทางทิศตะวนัออกและทิศเหนือคือเทือกเขา
ภูพาน ส่วนทิศตะวนัตกคือเทือกเขาดงพญาเย็น พืน้ท่ีตอนกลางของลุ่มน า้ชีเป็นท่ีราบถึงลกูคล่ืนลอน 
และมีเนินเล็กน้อย ทางตอนใต้ของลุ่มน า้ แม่น า้สายหลกัคือ แม่น า้ชี มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขา
เพชรบรูณ์ในเขตอ าเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภูมิไหลผ่านอ าเภอตา่ง ๆ ในจงัหวดัชยัภูมิ เข้าสู่
จงัหวดัขอนแก่น ผ่านอ าเภอมญัจาคีรี และอ าเภอชนบท ผ่านอ าเภอโกสมุพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 
เข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น า้มูลในจังหวัดอุบลราชธานี  
มีระยะทางทัง้สิน้ประมาณ 760 กิโลเมตร ลุม่น า้ชี มีล าน า้สาขาสายส าคญั ได้แก่ 

น า้พรม มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาดงพญาเย็นซึง่เป็นสนัปันน า้ของลุ่มน า้ชีและลุ่มน า้ป่าสกั 
ไหลผา่นจงัหวดัชยัภมูิมาบรรจบกบัน า้เชิญแล้วไหลมาลงเข่ือนอบุลรัตน์ 

น า้เชิญ มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาดงพญาเย็นซึ่งเป็นสนัปันน า้ของลุ่มน า้ชีและลุ่มน า้ป่าสกั 
ไหลผา่นจงัหวดัชยัภมูิเข้าสูจ่งัหวดัขอนแก่นแล้วไหลมาลงเข่ือนอบุลรัตน์ 

น า้พอง มีต้นก าเนินมาจากภูกระดงึ ไหลผ่านอ าเภอภูกระดงึและอ าเภอตา่งๆ ในจงัหวดัเลย 
เข้าสูจ่งัหวดัขอนแก่น ก่อนบรรจบกบัแมน่ า้ชีท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

ล าปาว มีต้นก าเนิดมาจากหนองหาร ในอ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ไหลผ่านจงัหวดั
กาฬสินธุ์ มาบรรจบกบัแมน่ า้ชีท่ีอ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสินธุ์ 

น า้ยัง มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาภูพานซึ่งเป็นสันปันน า้ของลุ่มน า้ชีกับลุ่มน า้สงคราม   
ไหลผา่นจงัหวดักาฬสินธุ์จงัหวดัร้อยเอ็ด มาบรรจบกบัแมน่ า้ชีก่อนถึงอ าเภอเมือง จงัหวดัยโสธร 

สถานการณ์ป่าไม้ในลุ่มน า้ชี 
พืน้ท่ีลุม่น า้ชีในภาพรวม พบว่ามีพืน้ท่ีป่า 9,645,368.86 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.2 ของพืน้ท่ี

ลุ่มน า้ทัง้หมด พืน้ท่ีป่าไม้ส่วนใหญ่พบบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ชีตอนบน คิดเป็นร้อยละ 14.27 ของพืน้ท่ีป่า
ไม้ในลุ่มน า้ชีทัง้หมด จ าแนกเป็นพืน้ท่ีป่าธรรมชาติ 8,490,798.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.4 พืน้ท่ีป่า
เส่ือมโทรม 1,143,135.16 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.7 และสวนป่าผสมหรือป่าปลกู 11,434.92 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.04 ของพืน้ท่ีทัง้หมด โดยเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม แหล่งน า้ ท่ีอยู่อาศยั และพืน้ท่ีอ่ืนๆ ประมาณ
ร้อยละ 68.8 (กรมทรัพยากรน า้, 2549) พืน้ท่ีป่าธรรมชาติในลุ่มน า้ชีจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท  
คือ เขตพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ (C) เขตพืน้ท่ีป่าเศรษฐกิจ (E) และเขตพืน้ท่ีเหมาะสมกบัการเกษตร (A) 
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สถานการณ์ป่าไม้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ชีส่วนที่ 3 
พืน้ท่ีลุ่มน า้สาขาล าน า้ชีส่วนท่ี 3 ครอบคลมุพืน้ท่ี 8 อ าเภอ ของจงัหวดัขอนแก่น คือ อ าเภอ

มญัจาคีรี บ้านฝาง แวงใหญ่ พระยืน บ้านแฮด โนนศิลา ชนบท และบ้านไผ่ มีพืน้ท่ี 2,027,500 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 6.56 ของพืน้ท่ีลุ่มน า้ชีมีพืน้ท่ีป่าไม้ 125,330.24 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.18 ของพืน้ท่ี 
แบง่เป็นป่าธรรมชาติ 98,310.53 ไร่ และป่าเส่ือมโทรม 27,019.71 ไร่ สถานการณ์ป่าไม้ในล าน า้ชี 
ส่วนท่ี 3 เม่ือพิจารณาจากพืน้ท่ีป่าไม้ในพืน้ท่ีเขตป่าอนรัุกษ์ในลุ่มน า้  พบว่ามีการปล่ียนแปลงพืน้ท่ี 
ป่าไม้ลดลงน้อยมาก (ร้อยละ 1) ในช่วงทกุๆ 10 ปี หรือแทบไม่มีนยัส าคญัในการเปล่ียนแปลงเลย 
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการจดัการพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์  แตใ่นขณะเดียวกนัพบว่า พืน้ท่ีป่าธรรมชาติ 
ท่ีอยูน่อกเขตอนรัุกษ์มีการเปล่ียนแปลงอย่างชดัเจน โดยเปล่ียนแปลงเป็นพืน้ท่ีเกษตรหรือเป็นพืน้ท่ีป่า
เส่ือมโทรมเพิ่มขึน้ 

สถานการณ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่อ าเภอมัญจาคีรี 

พืน้ท่ีป่าไม้ในเขตอ าเภอมัญจาคีรีมีลักษณะกระจายครอบคลุมทั่วไปในพืน้ท่ี  ส่วนใหญ่ 
พบบริเวณภูเขาสูงด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติน า้พองทัง้นีพื้น้ ท่ีป่าส่วนใหญ่  
ถกูแบง่แยกกระจดักระจายเป็นหย่อมป่าผืนเล็กผืนน้อยและมีพืน้ท่ีเกษตรกรรมคัน่กลาง มีพืน้ท่ีป่าไม้
ทัง้หมด 94,200 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 20.4 ของพืน้ท่ีอ าเภอ (โครงการฟืน้ฟูลุ่มน า้ชี, 2548) พืน้ท่ีส่วนใหญ่
อยู่ในเขตพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติน า้พอง-ภูเม็ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคก
หลวงแปลงสาม และป่าสงวนแห่งชาติป่าภูระง า และกระจดักระจายเป็นหย่อมป่าใหญ่น้อยทัว่ไป 
ในพืน้ท่ีลกัษณะสงัคมป่าไม้ในพืน้ท่ีอ าเภอมญัจาคีรี สามารถแบง่ออกดงัตอ่ไปนี ้

ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) พบอยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติน า้พอง-ภูเม็ง มีพืน้ท่ี
ประมาณ 10,639 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.29 ของพืน้ท่ีป่าทัง้หมด ยงัคงมีความอดุสมบรูณ์และเป็น
ต้นน า้ล าธารท่ีส าคญัของพืน้ท่ี สภาพป่าคอ่นข้างรกทบึมีความชุม่ชืน้และเขียวชอุ่มตลอดปี มีเรือนยอด
ไม้ปกคลมุตอ่เน่ืองกนั ชนิดพนัธุ์ไม้ท่ีส าคญั ได้แก่ ไม้วงศ์ยาง เช่น ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง ฯลฯ 
กระบก มะหาด มะม่วงป่า มะคา่โมง ฯลฯ ส่วนไม้พืน้ล่าง พบจ าพวก ปาล์ม หวาย ขิง ข่า หนามขีแ้รด 
และเถาวลัย์ตา่งๆ อีกมากมาย 

ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) หรือป่าผสมผลดัใบ มีพืน้ท่ีทัง้หมด 40,551 ไร่ 
หรือร้อยละ 43 ของพืน้ท่ีป่าทัง้หมด พบในเขตพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติน า้พอง-ภูเม็ง มีลกัษณะเป็นป่า
โปร่ง ประกอบด้วย ไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายชนิด พืน้ป่าไม่รกทึบ และมีไผ่ชนิดตา่งๆ ขึน้
กระจดักระจายทัว่ไป ในฤดแูล้งต้นไม้ส่วนมากผลดัใบ และมกัจะมีไฟป่าเกิดขึน้ทกุปี เม่ือเข้าฤดฝูน 
ต้นไม้จะผลิใบและกลบัเขียวชอุ่มเหมือนเดิม พนัธุ์ไม้ส าคญั ได้แก่ ประดูแ่ดง มะคา่โมง ตะแบก เสลา 
ส้าน มะเกลือ ฯลฯ พืชพืน้ลา่งจ าพวก หญ้า และไผช่นิดตา่งๆ 
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ภาพท่ี  6 ความหลากหลายของระบบนิเวศลุม่น า้ชี บริเวณอ าเภอมญัจาคีรีและพืน้ท่ีใกล้เคียง 

ป่าเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest) มีพืน้ท่ีทัง้หมด 41,811 ไร่ หรือร้อยละ 44.4 
เป็นสงัคมป่าไม้ท่ีพบมากท่ีสดุในพืน้ท่ี พบกระจดักระจายทัว่ไป ป่าชนิดนีมี้ช่ือเรียกแตกตา่งกนัไปตาม
ท้องถ่ิน เช่น ป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคก ลกัษณะทัว่ไปเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ขึน้ปะปนกนัอยูไ่มค่อ่ยแน่นทึบ ตามพืน้ท่ีป่ามกัมีหญ้าชนิดตา่งๆ ขึน้อยู่โดยเฉพาะหญ้าเพ็ก
และไผป่ะปน พืน้ท่ีแห้งแล้ง ดนิร่วนปนทราย หินกรวดหรือดนิลกูรัง ต้นไม้จะผลดัใบในช่วงฤดแูล้ง และ
มกัเกิดไฟป่าทกุปี พนัธุ์ไม้ท่ีส าคญั ได้แก่ เต็ง รัง ยางเหียง ยางพลวง ยางกราด พะยอม ติว้ ยอป่า 
มะคา่แต้ มะขามปอ้ม มะมว่งหวัแมงวนั กระโดน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ป่าเตง็รัง สงัคมพืชเดน่ท่ีพบได้ทัว่ไปในพืน้ท่ีลุม่น า้ชี อ าเภอมญัจาคีรี 
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ข้อมลูงานวิจยัไทบ้านลุ่มน า้ชี อ าเภอมญัจาคีรี พบว่า ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีเปา้หมาย 20 
หมู่บ้าน 4 ต าบล อนัเป็นแหล่งพึ่งพิงของคนทัง้ในชมุชนและพืน้ท่ีใกล้เคียง ทัง้ชนิดพนัธ์ไม้ พืชผกัป่า 
เห็ด สมนุไพร และสตัว์ป่า ไม่ต ่ากว่า380 ชนิด โดยแบง่เป็นไม้ยืนต้น 82 ชนิด ไม้เลือ้ย 24 ชนิด พืช
ล้มลกุ/ไม้พุ่ม/พืชผกัป่า 50 ชนิด เห็ด 47 ชนิด สมนุไพร 27 ชนิด กล้วยไม้ 4 ชนิด นก 52 ชนิด 
สตัว์เลือ้ยคลาน 17 ชนิด สตัว์คร่ึงบกคร่ึงน า้ 13 ชนิด สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม14 ชนิด และแมลง 50 ชนิด 

(ตารางภาคผนวกท่ี 1-8) 
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สภาพเศรษฐกจิ สังคม ทรัพยากรป่าชุมชน และการพึ่งพงิ 

ตามประวตัิ เมืองมญัจาคีรีตัง้ขึน้ครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2424 ท่ีบ้านจระเข้หวันา (ปัจจบุนัเป็น
ต าบลจระเข้ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น) ตัง้อยู่บนท่ีลาดต ่าของเขาภูเม็ง (ปัจจบุนัเป็นส่วนหนึ่ง
ของอุทยานแห่งชาติน า้พอง) ซึ่งค าว่า  "เม็ง"แปลว่า เตียง  ต่อมาเปล่ียนค าว่า เม็ง เป็นภาษาบาลี
ว่า “มัญจา” ซึ่งบนภูเขาเม็งมีก้อนหินใหญ่รูปร่างลกัษณะคล้ายเตียงนอนปรากฎทุกวนันี  ้และเติมค า
ว่า คีรี ต่อท้าย เม่ือแปลค าว่ามญัจาคีรี ทัง้หมดได้ความว่า “เมืองท่ีมีภูเขารูปเตียง” ต่อมาได้ย้ายตวั
เมืองไปตัง้ท่ีบ้านสวนหม่อน และบ้านดอนเหมือดแอ่ อยู่ใกล้บงึกดุเค้าซึ่งเป็นท่ีตัง้ของอ าเภอมญัจาคีรี
ในปัจจุบนั  ต่อมาในปี พ.ศ. 2445 ได้ยุบเมืองมัญจาคีรีและตัง้เป็นอ าเภอมญัจาคีรี ปี พ.ศ. 2462   
ได้เปล่ียนช่ืออ าเภอมัญจาคีรี เป็นอ าเภอกุดเค้า เน่ืองจากท่ีตัง้ของท่ีว่าการอ าเภออยู่ในเขตต าบล 
กุดเค้า ซึ่งเป็นบึงใหญ่ท่ีมีปลาชุกชุม และในปี พ.ศ.2484 ทางราชการได้เปล่ียนช่ืออ าเภอกุดเค้า 
เป็นอ าเภอมญัจาคีรีมาจนถึงปัจจบุนั มีพืน้ท่ีการปกครองใน 8 ต าบล 118 หมูบ้่าน 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

อ าเภอมญัจาคีรีมีพืน้ท่ีทัง้หมด 713.62 ตร.กม. หรือ 446,012 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 8 ต าบล 118 หมู่บ้าน(ตลุาคม 2553) มีประชากรทัง้สิน้ 71,661 คน ใน 19,208 ครัวเรือน 
เป็นเพศชาย 35,626 คน เพศหญิง 36,035 คน (ท่ีท าการปกครองอ าเภอมญัจาคีรี, 2553) พืน้ท่ี 
ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม มีแม่น า้ชีเป็นล าน า้สายหลักไหลผ่านต าบลต่างๆ ทางด้านทิศใต้ 
และทิศตะวนัออกของพืน้ท่ี ยาวประมาณ 60 กิโลเมตร บริเวณทิศตะวนัออกของพืน้ท่ีบริเวณป่าสงวน
แห่งชาติป่าโคกหลวงเป็นท่ีตัง้ของสวนป่ามญัจาคีรี (ยูคาลิปตสั) ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
ด้านการเกษตร ได้แก่ การท านา ไร่อ้อย ไร่มนัส าปะหลงั ยคูาลิปตสั เลีย้งสตัว์ และรับจ้าง มีรายได้
เฉล่ีย 39,179 บาท/คน/ปี  

จากการศึกษาสถานการณ์ในระดบัพืน้ท่ีจากชุมชน 20 ชุมชน ใน 4 ต าบลคือ ต าบลค าแคน 
ต าบลโพนเพ็ก  ต าบลท่าศาลา และต าบลหนองแปน ในท้อง ท่ีอ าเภอมัญจาคี รี  สามารถ 
แบง่สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ และสภาพเศรษฐกิจสงัคมออกเป็น 3 ยคุหลกัโดยใช้รูปแบบการผลิต 
วิถีชีวิต และนโยบายการพฒันาเป็นเกณฑ์แบง่ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

ยุคท่ี 1 ยุควิถีบ้านป่า นาด า ก่อน พ.ศ. 2504  
จากการศึกษาพบว่าชุมชนทัง้หมดนัน้ตัง้ ถ่ินฐานก่อน พ.ศ. 2504 หรือมากกว่า 48 ปี  

โดยพบว่ามีอายชุมุชนระหว่าง 66-143 ปี มากท่ีสดุคือ 143 ปี คือ บ้านท่าศาลา ต.ท่าศาลา อายนุ้อย
ท่ีสดุคือ 66 ปีคือ บ้านโนนคณู ต.ท่าศาลา โดยส่วนใหญ่มกัจะมีอายชุมุชนมากกว่า 100 ปี โดยอพยพ
มาจากอ าเภอใกล้เคียงคือ อ.พระยืน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยพบว่าสภาพพืน้ท่ีท่ีตัง้ถ่ินฐาน (ปัจจบุนั
คือท้องท่ีอ าเภอมญัจาคีรี) มีสภาพป่าไม้ท่ีอดุมสมบูรณ์ ประกอบด้วยป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และยงัพบ
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สตัว์ป่าท่ีส าคญั เช่น เสือโคร่ง เสือดาว ช้างป่า เก้ง กวาง หมูป่า ลิง เป็นต้น แรกเร่ิมชมุชนตัง้ถ่ินฐาน
เป็นกลุ่มบ้านขนาดไม่ใหญ่โดยเร่ิมแรกจาก 3-10 ครอบครัวท่ีอพยพไปตัง้ถ่ินฐานก่อน ประกอบอาชีพ
ท านาด าในท่ีลุ่ม ท าข้าวไร่ในท่ีดอนเพ่ือบริโภค ปลูกฝา้ย ปลกูครามไว้ใช้ท าเสือ้ผ้า ปอเพ่ือท าเชือกใช้
สอย เลีย้งววัเพ่ือใช้ในการเทียมเกวียน และควายไว้ในการไถนา สิ่งท่ีสร้างรายได้ในช่วงนัน้คือ ฝ้าย
และปอ แต่ยังไม่มีการใช้เคร่ืองจักรกลท าโดยใช้แรงงานคน และสัตว์เลีย้งจึงท าได้ตามก าลัง  
มีวฒันธรรมการลงแขกในการท าการเกษตร การคมนาคมใช้การเดินเท้าและเกวียนเทียมววั เก็บหา
ของป่าล่าสตัว์ป่าเพ่ือบริโภค เก็บยาสมุนไพรรักษาโรคจากป่า ตอ่มาก็มีผู้คนอพยพเข้ามาสมทบจึงมี
การตัง้วดั และมีผู้น าชมุชนเพ่ือปกครองดแูลชมุชนตนเอง 

ยุคท่ี 2 ยุคป่าแตก: ปอ มันส าปะหลัง สัมปทานป่าไม้ และสวนป่า (พ.ศ. 2504-2520) 
หลงัจากทีมีการตัง้ถ่ินมีผู้คนอพยพเข้ามายงัพืน้ท่ีมากขึน้จึงเร่ิมมีการสร้างวดั สร้างโรงเรียน 

และมีการตัง้ผู้น าชมุชนอย่างเป็นทางการ คือ ผู้ ใหญ่บ้านเพ่ือการปกครองชมุชน และประสานงานกับ
ภาครัฐในช่วงเร่ิมต้นใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 ปี พ.ศ. 2504 รัฐเร่ิมมีการ
ส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืชเชิงเด่ียวในช่วงแรกประมาณ พ.ศ. 2504-2510 มีการปลูกปอเพ่ือการค้า
ขยายตวัมากขึน้ ท าให้เกิดการบุกเบิกพืน้ท่ีป่าในพืน้ท่ีลุ่มน า้ชีตอนบนในเขตอ าเภอมญัจาคีรีมากขึน้ 
พร้อมๆ กับเร่ิมพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ฐาน ทัง้เส้นทางคมนาคม โรงเรียนประถม ระบบสาธารสุข
สุขอนามัยพืน้ฐาน เช่น ห้องส้วม ฯลฯ ต่อมาในช่วงหลังปี พ.ศ. 2510 เร่ิมเปล่ียนจากการปลูกมัน
ส าปะหลังเป็นการปลูกอ้อยแทน เน่ืองจากขัน้ตอนไม่ยุ่งยาก ประกอบกับในพืน้ท่ีอ าเภอมัญจาคีรี
ประสบกับภาวะความแห้งแล้งอย่างกว้างขวาง หลายชุมชนประสบความแห้งแล้งซ า้ซากติดต่อกัน
หลายปี เช่น บ้านห้วยฮวก ต.โพนเพ็ก บ้านหนองขามพฒันา ต.ค าแคน บ้านหนองหวัช้าง บ้านหนอง
ไห ต.หนองแปน ประสบภาวะแห้งแล้งติดต่อกนั 7 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2515-2522  ไม่มีแหล่งน า้แช่ปอ  
จึงเลิกปลูกปอ บางรายไม่สามารถถท านาได้จึงอพยพแรงงานไปรับจ้างในเมือง และเร่ิมมีการไป
ท างานต่างประเทศมากขึน้ ในช่วงการปลูกมันส าปะหลังขยายตวัอย่างมากในช่วงประมาณ พ.ศ. 
2515-16 เร่ิมมีการใช้เคร่ืองจกัรกล คือรถแทรกเตอร์ในการบุกเบิกพืน้ท่ีป่ามากขึน้ ประกอบบางพืน้ท่ี 
เชน่ บ้านไส้ไก่ ต.ทา่ศาลา มีการเกิดสมัปทานให้กบัองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้เพ่ือสร้างสวนป่ามญัจา
คีรี (ยูคาลิปตสั)  ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วและมีความเส่ือมโทรมอย่างกว้างขวาง 
และเร่ิมมีความขดัแย้งของชาวบ้านผู้ เลีย้งสตัว์กบัพืน้ท่ีสวนป่าในการใช้พืน้ท่ี และในช่วงเวลาดงักล่าว
รัฐนโยบายในการจดัสรรท่ีท ากินแก่ราษฎร เช่น สค. 1 สทก. รวมทัง้ คจก.  เช่น ท่ีบ้านโพนเพ็กจดัสรร
ท่ีดนิให้ครอบครัวละ 5 ไร่ บ้านแจ้งครอบครัวละ 3 ไร่ ในพืน้ท่ีบ้านห้วยฮวกมีโครงการ คจก. ในปี พ.ศ. 
2516 ในพืน้ท่ีเพ่ือยังยัง้การบุกรุกท าลายป่า แต่กลบัพบว่านโยบายดงักล่าวเป็นการเร่งบุกเบิกพืน้ท่ี
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการจบัจองมากอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้สภาพป่าในลุ่มน า้ชีตอนบน (บริเวณอ าเภอ
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มัญจาคีรีในปัจุบนั) ถูถแบ่งแยก ผืนป่าแตกเป็นหย่อม สัตว์ปาท่ีส าคญัหลายชนิดหายไปจากพืน้ท่ี
โดยเฉพาะสตัว์ขนาดใหญ่ท่ีต้องพืน้ท่ีขนาดใหญ่และเช่ือมตอ่ เชน่ ช้าง เสือโคร่ง กวาง หมปู่า ฯลฯ 

ยุคท่ี 3 การขยายตัวของอ้อย นาหว่าน เลีย้งวัวพันธ์ุ และยูคาลิปตัส 
ในช่วงปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นเร่ิมมีการใช้เคร่ืองจกัรกลมาท างานแทนควายมากขึน้ ทัง้รถไถ 

การใช้รถแทรกเตอร์บกุเบกิป่าท่ีจบัจองไว้  เร่ิมมีระบบสาธาณรูปโภคสะดวกมากยิ่งขึน้ทัง้ถนนลาดยาง 
มีความขดัแย้งระหว่างชาวบ้านไส้ไก่กบักบันายทุน จนน าไปสู่การเรียกร้องขอพืน้ท่ีสาธารณะคืน 210 
ไร่ ในปี พ.ศ. 2529 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2530 มีสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ถนนลาดยางสะดวกมากขึน้
เกือบทุกชุมชน มีการขยายตวัของพืน้ท่ีปลูกอ้อยมากขึน้ เน่ืองจากมีโรงงานน า้ตาลมาตัง้อยู่ในพืน้ท่ี
จงัหวดัขอนแก่น จึงเร่ิมมีการเปล่ียนการปลูกมนัส าปะหลังเป็นอ้อยมากขึน้ ประกอบมีระบบเกษตร
แบบพนัธะสญัญากบัโรงงานน า้ตาลท่ีลงทนุและรับซือ้ผลผลิตจากชาวบ้าน บางรายมีการให้บริษัทเช่า
พืน้ท่ีเพ่ือปลูกอ้อย การขยายตวัของอ้อยซึ่งมีการใช้รถแทรกเตอร์ การใช้ปุ๋ ยเคมี ยาฆ่าหญ้ามากขึน้ 
ส่งผลต่อสภาพทรัพยากรป่าไม้ และลุ่มน า้มีความเส่ือมโทรม ป่าเหลืออยู่เ ป็นหย่อม บางหมู่บ้านไม่มี
ป่าเป็นตนเอง บางหมู่บ้านมีพืน้ท่ีป่าหลงเหลืออยู่บางส่วนเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีป่าช้า ป่าวดั และพืน้ท่ี
สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 การขยายตวัของพืน้ท่ีปลกูพืชเศรษฐกิจ (อ้อย) สง่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีป่าธรรมชาติ 

พ.ศ. 2533-2535 เร่ิมมีรถเร่เข้ามาขายของกิน ของใช้ตามไร่นา ตามหมู่บ้านมากขึน้เน่ืองจาก
ชาวบ้านมีเวลาในการปลูกพืชผกั และเก็บหาอาหารจากธรรมชาติน้อยลง โดยเฉพาะในช่วงฤดกูาล
เพาะปลูกและเก็บเก่ียว คา่จ้างแรงงานในภาคเกษตรแพงขึน้เน่ืองจากวยัหนุ่มสาวเข้าท างานในเมือง
ใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ ขอนแก่น นครราชสีมา เป็นต้น การสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีคนรุ่นใหญ่ 
มีน้อยลง รูปแบบการท านาใช้เคร่ืองจกัรกลมากขึน้ มีการใช้แรงงานควายน้อยมาก และเปล่ียนรูปแบบ
จากการท านาด าเป็นนาหว่านเพราะมีต้นทุนต ่ากว่า แรงงานหายากและราคาแพง การเก่ียวก็ใช้รถ
เก่ียวและนวดข้าวไปพร้อมในครัง้เดียวกัน วฒันธรรมการเอาแรงลงแขกเกือบเลือนหายไปจากพืน้ท่ี 
ยกเว้นในเครือญาตเิดียวกนัยงัพบมีการลงแรงชว่ยกนับ้าง 



 26 

พ.ศ. 2540  มีการเร่ิมเลีย้งววัพนัธุ์ตา่งประเทศเพ่ือสร้างรายได้ทัง้พนัธุ์อเมริกนับราห์มนั มีการ
นิยมท านาหว่านมากขึน้เพราะค่าจ้างแรงงานแพง และประสบภาวะความแห้งแล้งน า้ไม่เพียงพอต่อ
การท านาด า บางชมุชนเปล่ียนรูปแบบเป็นนาหวา่นกวา่ร้อยละ 90 เชน่ บ้านหวันากลาง บางชมุชนเลิก
ใช้แรงงานควาย เช่น บ้านโนนคุต ต.โพนเพ็ก พ.ศ. 2545 มีการส่งเสริมการปลูกยูคาลิปตสัในพืน้ท่ี
เกษตรกรโดยบริษัทเอกชนในลกัษณะเกษตรพนัธะสญัญามากขึน้ ช่วงปี  พ.ศ. 2545-2550 รัฐเร่ิมมี
การออก สปก.ให้ในบางพืน้ท่ีของอ าเภอมญัจาคีรี สภาพป่าท่ีเหลืออยูใ่นท้องท่ีอ าเภอมญัจาคีรีจึงเหลือ
เป็นหย่อมๆ กระจายในภูมิทัศน์ลุ่มน า้ชีตอนบนในท้องท่ีอ าเภอมัญจาคีรี  (รายละเอียดดังตาราง
ภาคผนวกท่ี 10) 

จากสถานการณ์ในพืน้ท่ีดงักล่าว พบประเด็นปัญหาหลกั 3 ประการท่ีส าคญั คือ 1.พืน้ท่ีป่า 
ท่ีหลงเหลืออยูก่ระจดักระจายและเส่ียงตอ่การถกูคกุคาม 2.การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมยงัส่งผล
ตอ่คณุภาพลุ่มน า้ ผลผลิตตอ่ไร่และแหล่งอาหารตามธรรมชาติลดลง และ 3.ภาวะหนีส้ินและความ
ยากจนของชาวบ้าน ถึงแม้ว่าจะมีรายได้จากการปลกูพืชเชิงเด่ียวมากขึน้ แตต้่นทนุการผลิตก็เพิ่มขึน้
จากการใช้ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ค่าจ้างแรงงาน และนอกเหนือจากประเด็นดงักล่าวแล้ว  
การส่งเสริมพลงังานทางเลือกของภาครัฐ เช่น การจดัตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล มีการตัง้โรงงาน 
รับซือ้เศษไม้ในพืน้ท่ีเพ่ือเป็นเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้า ก็เป็นภยัคกุคามพืน้ท่ีป่าไม้ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี ท่ี
ผา่นมานีด้้วย 

ส าหรับสภาพสงัคม การพึ่งพิง สถานการณ์ และการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ท่ี
ด าเนินงานป่าชมุชนทัง้ 7 แหง่ มีดงันี ้

1. บ้านโนนคูณ ต าบลท่าศาลา 
ชมุชนมีอายุ 66 ปี ปัจจบุนัมี ราษฎร 705 คน 186 ครัวเรือน (ตลุาคม 2553) ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพท านา ปลกูมนัส าปะหลงั อ้อย แตงโมขายเมล็ด และเลีย้งไก่แบบ contract farming 
เลีย้งววั และปลกูยคูาลิปตสั 

ป่าชุมชนภูลอมข้าว พืน้ท่ี 104 ไร่ ประกอบด้วยภูเขาเล็กขนาดเล็ก 2 ลกู คือ ภูลอมข้าว 70 
ไร่ ภูเล็ก 34 ไร่ เป็นป่าเต็งรังท่ีก าลงัฟืน้ตวั มีจ านวนชัน้เรือนยอด 2-3 ชัน้ การปกคลุมเรือนยอดเฉล่ีย
ร้อยละ 57 การปกคลมุผิวดินร้อยละ 79 พบต้นไม้ 29 ชนิดๆ ท่ีพบมากคือ รัง แดง และประดงเลือด 
ความหนาแน่นของต้นไม้เฉล่ีย 453 ต้น/ไร่ พบการทดแทนของลกูไม้ 27 ชนิดๆ ท่ีพบมากคือ เสีย้ว 
ตีนนก และแดง มีอตัราการทดแทนของลกูไม้ 3,980 ต้นตอ่ไร่ พรรณพืชอ่ืนๆ พบ 54 ชนิด ชนิดท่ีพบ
มากคือ หญ้าเพ็ก กระเจียว เครือส้มลม และเฟิร์น สตัว์ป่าพบอย่างน้อย 35 ชนิด เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วย
นม 4 ชนิด ได้แก่ พงัพอน ตุน่ ฯลฯ นก 3 ชนิด ได้แก่ นกแซงแซวหางปลา นกกระจิ๊ด ฯลฯ 
สตัว์เลือ้ยคลาน 4 ชนิด ได้แก่ แย้ งูสิง หอย 1 ชนิด คือ หอยเด่ือ และแมลง 22 ชนิด ได้แก่ แมงคาม 
แมลงทบั มดแดง เป็นต้น 
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ภาพท่ี 9 ป่าชมุชนภลูอมข้าว บ้านโนนคณู ต าบลทา่ศาลา 

ชมุชนพึ่งพิงใช้ประโยชน์โดยเก็บหาของป่าหลกัๆ 19 ชนิด เป็นพืช 6 ชนิด คือ ผกัหวาน อีรอก 
ผกัสาบ ดอกกระเจียว ติว้ และหน่อไม้ เห็ดป่าอย่างน้อย 6 ชนิด คือเห็ดปลวก ตะไคร้ เห็ดระโงก เห็ด
ห าฟาน เห็ดเผาะ เห็ดกระด้าง และสตัว์อย่างน้อย 7 ชนิด คือ แย้ ไข่มดแดง แมลงทบั แมลงอีนนู กบ 
และอึง่อา่ง ของป่าท่ีสร้างรายได้เสริมคือ เห็ดชนิดตา่งๆ และไขม่ดแดง 

2. บ้านไส้ไก่ ต าบลท่าศาลา 
ชมุชนมีอายุ 79 ปี ปัจจุบนัมีราษฎร 660 คน 146 ครัวเรือน (ตลุาคม 2553) ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพท านา ไร่มนัส าปะหลงั ไร่อ้อย และเลีย้งสตัว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพท่ี 10 ป่าชมุชนโคกหลวง บ้านไส้ไก่ ต าบลทา่ศาลา 

ป่าชุมชนโคกหลวง เนือ้ท่ี 210 ไร่ ติดเขตสวนป่ามญัจาคีรี เป็นป่าเต็งรังก าลงัฟืน้ตวั มี
จ านวนชัน้เรือนยอด 1-2 ชัน้ มีการปกคลมุเรือนร้อยละ 9-20 การปกคลมุผิวดินร้อยละ 74-75 พบ
ต้นไม้ 14 ชนิดๆ ท่ีพบมากคือ แดง เต็ง และกอกกนั มีความหนาแน่น 244 ต้นตอ่ไร่ พบการทดแทน
ของลกูไม้ 10 ชนิดๆ ท่ีทดแทนมากคือ เตง็ แดง และพฤกษ์ มีอตัราการทดแทนของลกูไม้ 1,256 ต้นตอ่
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ไร่ พรรณพืชอ่ืนๆ พบอย่างน้อย 39 ชนิด ท่ีพบมากคือ เพ็ก เครือไธสง สตัว์ป่าพบอย่างน้อย 24 ชนิด 
เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 2 ชนิด คือหนแูละสนุขัจิง้จอก นก 9 ชนิด ได้แก่ นกหวัขวาน นกตบยงุ ฯลฯ 
สตัว์เลือ้ยคลาน 2 ชนิดคือ แย้และกิง้ก่า สตัว์คร่ึงบกคร่ึงน า้ 1 ชนิดคือ เขียดอีโม้ แมลงพบ 13 ชนิด 
ได้แก่ ตัก๊แตน กดุจ่ี และหอย 1 ชนิด คือ หอยผง 

ชมุชนพึ่งพิงใช้ประโยชน์โดยเก็บหาพืชผกัป่าอย่างน้อย 15 ชนิด คือ ผกัหวาน ผกัอีรอก  
ดอกกะเจียว และหน่อไม้รวก หน่อโจด เห็ดอย่างน้อย 8 ชนิด คือ เห็ดปลวก เห็ดใคร้ เห็ดตีนต ่า เห็ดระ
โงก เห็ดน า้หมาก เห็ดถ่าน เห็ดเผาะ และเห็ดกระด้าง ของป่าท่ีสร้างรายได้แก่ชาวบ้านคือ เห็ดระโงก 
เห็ดใคร้ เห็ดปลวก 

3. บ้านห้วยฮวก ต าบลโพนเพก็ 
ชมุชนมีอายุ 133 ปี ปัจจบุนัมีราษฎร 505 คน 116 ครัวเรือน (ตลุาคม 2553) ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพท านา ท าไร่อ้อยแบบพนัธะสญัญากบัโรงงานน า้ตาล มนัส าปะหลงั เลีย้งสตัว์ 
บ้านห้วยฮวกมีป่าชมุชนทัง้หมด 4 แห่ง เนือ้ท่ีรวม 650 ไร่ ประกอบด้วย ป่าโคกป่าช้า 150 ไร่ 

ป่าโคกดอนกลาง 450 ไร่ ป่าโคกสะแบง 10 ไร่ และป่าโคกเตาถ่าน 5 ไร่ สภาพเป็นป่าเต็งรังฟืน้ตวั  
มี 2 ชัน้เรือนยอด การปกคลมุเรือนยอดร้อยละ 23 การปกคลมุผิวดินร้อยละ 76 พบต้นไม้ 24 ชนิดๆ  
ท่ีพบมากคือ แดง รัง และมะคา่แต้ ส่วนใหญ่มีขนาดความโตวดัรอบระดบัอกต ่ากว่า 90 ซม. มีความ
หนาแน่นต้นไม้ 175 ต้นตอ่ไร่ พบ มีการทดแทนของลกูไม้ 26 ชนิดๆ ท่ีพบมากคือ มะคา่แต้ กอกกนั 
และเสีย้ว มีอตัราการทดแทน 2,440 ต้นตอ่ไร่ พรรณพืชอ่ืนๆ พบอย่างน้อย 31 ชนิด ท่ีพบมากคือ  
ผกัตบูหมบู หญ้าเพ็ก และอีรอก สตัว์ป่าพบอย่างน้อย 30 ชนิด เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 3 ชนิด ได้แก่ 
สุนขัจิง้จอก กระเล็น ฯลฯ นก 3 ชนิด ได้แก่ นกเขาใหญ่ นกกระจิบ และนกโพระดกสวน 
สตัว์เลือ้ยคลาน 5 ชนิด ได้แก่ แย้ตะกวด จิง้เหลน สตัว์คร่ึงบกคร่ึงน า้ 4 ชนิด ได้แก่ เขียดอีโม้ เขียดขา
ค า ฯลฯ แมลงพบ 17 ชนิด ได้แก่ แมงกดุจ่ี แมลงทบั แมงอีนนู ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
            ภาพท่ี 11 ป่าชมุชนโคกป่าช้า บ้านห้วยฮวก ต าบลโพนเพ็ก 
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ชมุชนพึ่งพิงใช้ประโยชน์โดยการเก็บหาของป่าอย่างน้อย  15 ชนิด เป็นพืชผกั 4 ชนิด คือ 
ผกัหวาน อีรอก ผกัสาบ ดอกกระเจียว เห็ดระโงก เห็ดถ่าน เห็ดผึง้ สตัว์ป่าและแมลงอย่างน้อย 11 
ชนิด ได้แก่ แย้ กิง้ก่า ไขม่ดแดง อึง่อา่ง แมงแคง แมลงทบั และตัก๊แตน 

4. บ้านกุดขอนแก่น ต าบลค าแคน 
ชมุชนมีอายุ 80 ปี ปัจจบุนัมีราษฎร 669 คน 167 ครัวเรือน (ตลุาคม 2553) ส่วนใหญ่มีอาชีพ

ท านา ไร่มนัส าปะหลงั ไร่อ้อย และปลกูพืชชนิดอ่ืนๆ เช่น ข้าวโพด ถัว่ ต้นหอม ฯลฯ นอกจากนีมี้การ
เลีย้งหม ูไก ่และววั ส าหรับเพ่ือน าไปใช้เป็นอาหารในครัวเรือน หรือขายในหมูบ้่าน 

ป่าชุมชน (ป่าช้า) พืน้ท่ี 125 ไร่ เป็นป่าเต็งรังก าลงัฟืน้ตวั มีจ านวน 2-3 ชัน้เรือนยอด มีการ
ปกคลมุเรือนยอดร้อยละ 60 และการปกคลมุผิวดินร้อยละ 61 พบชนิดต้นไม้ 31 ชนิดๆ ท่ีพบมากคือ 
ไม้แดง มะค่าแต้ และมะกอกเกลือ้น พบไม้มีชัน้ความโตวดัรอบระดบัอกทุกชัน้ตัง้แต่ 30 ซ.ม. 
ถึงมากกว่า 120 ซ.ม. มีความหนาแน่น 187 ต้นตอ่ไร่ พบการทดแทนของลกูไม้ 14 ชนิด มีอตัราการ
ทดแทน1,280 ต้นตอ่ไร่ ชนิดท่ีทดแทนมากคือ มะม่วงป่า เปือย (ตะแบก) และแดง พรรณพืชอ่ืนๆ  
พบอย่างน้อย 33 ชนิด พบมากคือ หญ้าเพ็ก อีรอก และกระเจียว สตัว์ป่าพบอย่างน้อย 30 ชนิด  
เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 4 ชนิด คือ กระแต อีเห็น พงัพอน และหน ูนก 8 ชนิด ได้แก่ ไก่ป่า นกกระจิบ
หญ้า นกกระปดูใหญ่ นกกาเหว่า ฯลฯ สตัว์เลือ้ยคลาน 4 ชนิด ได้แก่ งูเหลือม ตะกวด แย้ ฯลฯ แมลง 
12 ชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพท่ี 12 ป่าชมุชนบ้านกดุขอนแก่น ต าบลค าแคน 
ชมุชนพึ่งพิงใช้ประโยชน์โดยเก็บหาของป่าจากป่าชมุชนอย่างน้อย  15 ชนิด ทัง้พืชผกัป่าและ

สตัว์ ชนิดท่ีส าคญัได้แก่ เห็ดชนิดตา่งๆ เช่น เห็ดระโงก เห็ดผึง้ เห็ดปลวก เห็ดน า้หมาก ฯลฯ ผกัหวาน
ป่า กระเจียว อีรอก ตบูหมบู ผกัติว้ ไข่มดแดง สตัว์ป่า ได้แก่ แมงคาม แมลงทบั จัก๊จัน่ ผีเสือ้ อึ่งอ่าง 
เป็นต้น 
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5. บ้านโพนเพก็ ต าบลโพนเพก็ 
ชมุชนมีอายุ 112 ปี ปัจจบุนัมีราษฎร 1,063 คน 283 ครัวเรือน (ตลุาคม 2553) ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพท านา ปลูกมนัส าปะหลงั ปลกูอ้อย บางครัวเรือนปลกูข้าวโพดขายฝักสดหลังท านา  
ในฤดแูล้งออกไปรับจ้างตดัอ้อยนอกพืน้ท่ีประมาณ 4-5 เดือน  

ป่าชุมชนโคกหลุบกุง มีเนือ้ท่ี 480 ไร่ เป็นป่าเต็งรังก าลงัฟืน้ตวั มีจ านวนชัน้เรือนยอด 2-3 
ชัน้ การปกคลมุเรือนยอดร้อยละ 46 การปกคลมุผิวดินร้อยละ 45 พบชนิดต้นไม้ 31 ชนิดๆ ท่ีพบมาก
คือ รัง มะคา่แต้ และแดง มีความหนาแน่นต้นไม้ 308 ต้นตอ่ไร่ พบการทดแทนของลกูไม้ 18 ชนิดๆ ท่ี
พบมากคือ มะค่าแต้ หมกัม่อ และกอกกัน โดยมีอตัราการทดแทนของลูกไม้ 2,180 ต้นต่อไร่  
พรรณพืชอ่ืนๆ พบอย่างน้อย 26 ชนิดท่ีส าคญั เช่น หญ้าเพ็ก อีรอก ผกัลิน้แย้ และก้นครก สตัว์ป่าพบ
อยา่งน้อย 27 ชนิด เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 4 ชนิด คือ อีเห็น พงัพอน ฯลฯ นก 8 ชนิด ได้แก่ ไก่ป่า นก
กระปดูเล็ก นกกาเหว่า ฯลฯ สตัว์เลือ้ยคลาน 5 ชนิด ได้แก่ แย้ กิง้ก่า งูเหลือม ตะกวด ฯลฯ แมลง 10 
ชนิด ท่ีส าคญัคือ จกัจัน่ ตัก๊แตน มดแดง ผีเสือ้ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
          ภาพท่ี 13 ป่าชมุชนโคกหลบุกงุ บ้านโพนเพ็ก ต าบลโพนเพ็ก 

ชมุชนพึ่งพิงใช้ประโยชน์โดยการเก็บหาของป่าอย่างน้อย  15 ชนิด ทัง้พืชผกัผกัและสตัว์ป่า
ได้แก่ หน่อเพ็ก ผกัหวาน ดอกกระเจียว ผกัสาบ ผกัติว้ และอีรอก เห็ดชนิดตา่งๆ ได้แก่ เห็ดตะไคร้  
เห็ดตบัเตา่ เห็ดถ่าน เห็ดผึง้ เห็ดระโงก เห็ดปลวก เห็ดดิน เห็ดน า้หมาก เห็ดเกลือ และเห็ดมนัป ูสตัว์
ป่าและแมลง ได้แก่ ไขม่ดแดง แย้ กบ เขียด อีเห็น กิง้ก่า อึง่อา่ง เป็นต้น 

6. บ้านหนองขามพัฒนา ต าบลค าแคน 
ชมุชนมีอายุ 127 ปี ปัจจบุนัมีมีราษฎร 487 คน 129 ครัวเรือน (ตลุาคม 2553) ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพท านา ปลกูอ้อย มนัส าปะหลงั พืชผกัอ่ืนๆ และการเลีย้งสตัว์ 
ป่าชุมชนโคกหินฮาวและป่าหนองหญ้าขาว มีเนือ้ท่ี 310 ไร่ เป็นป่าเต็งรังท่ีก าลงัฟืน้ตวั  

มีจ านวนชัน้เรือนยอด 2-3 ชัน้ มีการปกคลมุเรือนยอดร้อยละ 25-46 การปกคลุมผิวดินร้อยละ 66-76 
พบต้นไม้อยา่งน้อย 22 ชนิด ท่ีพบมากคือ แดง ยางพลวง และเต็ง มีความหนาแน่นของต้นไม้ 275 ต้น
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ตอ่ไร่ โดยไม่พบไม้ขนาดโตกว่า 120 ซ.ม. พบการทดแทนของลกูไม้ 24 ชนิด ท่ีพบมากคือ แดง และรัง 
มีอตัราการทดแทน 1,540 ต้นตอ่ไร่ พรรณพืชอ่ืนๆ พบอย่างน้อย 39 ชนิด พบมากคือ หญ้าเพ็ก 
กระเจียว ต้างไก่ เครือเขียง เครือไธสง สตัว์ป่าท่ีพบอยา่งน้อย 34 ชนิด เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 4 ชนิด 
ได้แก่ อีเห็น พงัพอน ฯลฯ นก 9 ชนิด ได้แก่ ไก่ป่า นกกระติ๊ด นกตะขาบทุ่ง นกกระจิบหญ้า นกกระปดู 
นกกะรางหวัขวาน ฯลฯ สตัว์เลือ้ยคลานพบ 5 ชนิด ได้แก่ ตะกวด กิง้ก่า ง ูแย้ ฯลฯ แมลง 16 ชนิด ชนิด
ท่ีส าคญัได้แก่ แมลงแคง แมลงทบั ตัก๊แตน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 14 ป่าชมุชนโคกหินฮาว-หนองหญ้าขาว บ้านหนองขามพฒันา ต าบลค าแคน 

ชมุชนพึ่งพิงใช้ประโยชน์โดยการเก็บหาของป่าอย่างน้อย  21 ชนิด ชนิดท่ีส าคญัเช่น ผกัหวาน
ป่า ผกัสาบ หน่อโจด และหน่อรวก เห็ด ได้แก่ เห็ดระโงก เห็ดตะไคร้ เห็ดตีนต ่า เห็ดก่อ เห็ดน า้หมาก 
เห็ดถ่าน เห็ดเผาะ และเห็ดกระด้าง สตัว์ป่าและแมลง ได้แก่ แมลงทบั ไข่มดแดง จกัจัน่แย้ กบ เขียด 
อึง่อา่ง นก กระแต หนพูกุ และหนนูา ท่ีสร้างรายได้เสริมคือ เห็ดระโงก เห็ดตะไคร้ และไขม่ดแดง 

7. บ้านค าน้อย ต าบลค าแคน 
ชมุชนมีอายุ 83 ปี ปัจจุบนัมีราษฎร 623 คน 142 ครัวเรือน (ตลุาคม 2553) ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพท านา ปลกูอ้อย มนัส าปะหลงั เพาะเห็ดขอน ปลกูยคูาลิปตสั และเลีย้งสตัว์ 
ป่าชุมชนภูวัด มีเนือ้ท่ีรวม 650 ไร่ แบง่เป็น ป่าสมบรูณ์ 200 ไร่ และป่าก าลงัฟืน้ตวั 450 ไร่ 

และเป็นพืน้ท่ีวดัป่าซึ่งถือว่าเป็นป่าวฒันธรรมอีก 10 ไร่ มีจ านวนชัน้เรือนยอด 1-3 ชัน้ มีการปกคลมุ
เรือนยอดร้อยละ 44-48 การปกคลมุผิวดินร้อยละ 49-51 พบต้นไม้ 23 ชนิดๆ ท่ีส าคญัคือ แดง ประดู ่
และรัง มีความหนาแน่นต้นไม้ 205 ต้นตอ่ไร่ พบการทดแทนของลกูไม้ 36 ชนิดๆ ท่ีทดแทนมากคือ 
แดง รังและเสีย้ว มีอตัราการทดแทน 2,317 ต้นตอ่ไร่ พรรณพืชอ่ืนๆ พบอย่างน้อย 48 ชนิด ท่ีพบมาก
คือ หญ้าเพ็ก กระเจียว ตบูมบู และอีรอก สตัว์ป่าพบอย่างน้อย 36 ชนิด เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 5 
ชนิด ได้แก่ ลิ่น สนุขัจิง้จอก ฯลฯ แมลงอยา่งน้อย 29 ชนิด ได้แก่ แมลงทบั แมงกดุจ่ี ฯลฯ 
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                  ภาพท่ี 15 ป่าชมุชนภวูดั บ้านค าน้อย ต าบลค าแคน 

ชมุชนพึ่งพิงใช้ประโยชน์โดยการเก็บหาของป่าอย่างน้อย  77 ชนิด โดยแบง่ออกเป็นพืชผกั 8 
ชนิด ได้แก่ ผกัหวานป่า ผกัติว้ ผกัสาบ ดอกกระเจียว หน่อไม้ ผกัตบูหมบู ผกัเม็ก และกลอย เก็บหา
สตัว์และแมลงอย่างน้อย 23 ชนิดท่ีส าคญั เช่น ไข่มดแดง แย้ กิง้ก่า หน ูผึ่ง ตอ่ เห็ดตา่งๆ 46 ชนิด เช่น 
เห็ดระโงก เห็ดไคร้ เห็ดปลวก ฯลฯ  
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กระบวนการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม 

กิจกรรมการจัดการป่าในพืน้ท่ี 

ก่อนปี พ.ศ. 2550 ชมุชนรักษาป่าโดยใช้กลไกทางวฒันธรรม กลไกญาติพ่ีน้อง เช่น ผู้น า 
ขอความร่วมมือไม่ให้บุกรุกหรือตดัไม้ ฯลฯ แต่พบว่ากลไกดงักล่าวนัน้ไม่เพียงพอ และไม่สามารถ
หยดุยัง้การบกุรุกพืน้ท่ีป่าซึ่งเป็นป่าผืนเล็กผืนน้อยที่หลงเหลือในพืน้ที่ ซึ่งมีเนือ้ที่ตัง้แต่ 104-650 

ไร่ เฉล่ียเหลืออยู่เพียง 290 ไร่ต่อชุมชน อีกทัง้มีแรงกดดนัทางด้านเศรษฐกิจ อนัน าไปสู ่
ความต้องการพืน้ท่ีท าการเกษตรเพิ่ม การใช้ประโยชน์จากป่าโดยไม่มีกฏเกณฑ์ร่วมกนั รวมทัง้การเข้า
มาใช้ประโยชน์จากป่าจากชมุชนอ่ืนๆ โดยพบว่า สัดส่วนระหว่างพืน้ท่ีป่าต่อผู้ใช้ประโยชน์มีอัตรา
ที่น้อยมากเพียง 1.74 ไร่ต่อครัวเรือน ซึ่งแตกต่างจากป่าชุมชนในภูมิภาคอ่ืนๆ ที่มีเนือ้ที่ของ
ป่าชุมชนมาก เช่น ภาคเหนือ ฯลฯ ส่งผลให้มีแรงกดดนัตอ่ป่าเพิ่มขึน้ตามไปด้วย และประกอบกบั 
การขาดการพฒันาเชิงสถาบนั (institutional development) ทัง้องค์กร ธรรมนญู และกฎระเบียบ 
ท่ีชดัเจนในการจดัการป่าภายใต้สถานการณ์ดงักล่าว แม้ว่าช่วงดงักล่าวจะมีโครงการจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น โครงการปลูกป่า ของกรมป่าไม้ซึ่งเป็นลักษณะโครงการท่ีท าเป็นกิจกรรมรายปี 
ตามปีงบประมาณ แต่ยังขาดกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ แก่ชุมชน 
อย่างตอ่เน่ือง และส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีออกแบบโดยภาครัฐ (top down) ยงัมีกระบวนการมีส่วน
ร่วมไมเ่ตม็ท่ีและแข็งขนั (active participation) ซึง่เป็นชอ่งวา่งของการท างานในพืน้ท่ี  

โครงการฟื้นฟูลุ่มน า้ชี ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนในหมู่บ้าน
เป้าหมาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากชาวบ้านในการออกแบบกิจกรรมการจัดการ ตัง้แต ่
การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา คดัเลือกพืน้ท่ีน าร่องในแตล่ะประเด็น และใช้กลไกคณะกรรมการ
ชาวบ้านขบัเคล่ือนในระดบัชมุชน โดยมีโครงการฯ เป็นผู้อ านวยความสะดวก และในขณะเดียวกนัก็มี
บทบาทประสานกับภาคีอ่ืนๆ ในลุ่มน า้ชีตอนบน ในการสนับสนุนกิจกรรมในพืน้ท่ี โดยมีขัน้ตอน 
การด าเนินงานดงันี ้
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กิจกรรมการจัดการป่าชุมชนดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้อย่างมี 

ส่วนร่วม (Participatory Forest Landscape Restoration: PFLR) ซึ่งต้องตอบหลกัการ 2 L ดงักล่าว 
L ตวัท่ีหนึ่งคือการฟืน้ฟูภูมิทศัน์ (landscape restoration) พร้อมกบัการพฒันาคณุภาพความเป็นอยู่
ชาวบ้าน (livelihood development) หรือ L ตวัท่ีสองนัน่เอง ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการหลกัในการ
ท างานได้ดงันี ้

ระยะแรก สร้างมิตรภาพและความไว้วางใจ พร้อมกับการศึกษาสภาพทั่วไปของลุ่มน า้ 
อย่างมีส่วนร่วมทัง้ศกัยภาพท่ีมีทัง้ต้นทนุทางธรรมชาติ ต้นทนุทางสงัคม ประเด็นปัญหาตา่งๆ โดยใช้
การประเมินสภาพชนบทอยา่งมีสว่นร่วม (Participatory rural appraisal: PRA) 

ระยะที่ สอง เป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้าใจกับชุมชนถึงสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกบัการพฒันาเชิงสถาบนัทัง้ องค์กรจดัการป่าคือ คณะกรรมการป่าชมุชน 

  
  

  
ศึกษาศึกษา  
ดูงานดูงาน  

  
สร้างสร้าง
ความความ
ร่วมมือร่วมมือ
กับภาคีกับภาคี
ต่าง ๆต่าง ๆ  

  

  

  
  

คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย 

จัดเวทปีระชาคมหมู่บ้าน 

จัดตัง้องค์กรชุมชน / กฎระเบียบ ข้อตกลง 

ส ารวจพืน้ท่ี / ส ารวจแนวเขตป่าชุมชน 

ส ารวจทรัพยากรป่าชุมชน 

จัดท าแผนกิจกรรม / แผนป่าชุมชน 

ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

ประเมินผลการด าเนินงาน / ปรับปรุง / ยกระดับ / สร้างเครือข่าย 

งานงานวิจยัไทบ้าน วิจยัไทบ้าน   
วางแปลงส ารวจวางแปลงส ารวจป่าป่า  

ภาพท่ี 16 ขัน้ตอนการด าเนินงานป่าชมุชนในพืน้ท่ีเปา้หมาย 
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สร้างกฎระเบียบ ข้อตกลง ธรรมนญูตา่งๆ และสร้างความชดัเจนเร่ืองแนวเขตกบัชมุชนท่ีพร้อมโดยใช้
กลไกประชาคม 

ระยะที่สาม เป็นการศกึษาข้อมลูป่า สร้างฐานข้อมลู การเสริมสร้างศกัยภาพองค์กรชมุชน 
และขยายความร่วมมือกบั อบต. ภาคีตา่งๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมกบัชมุชนจดัการป่าผ่านกิจกรรมตา่งๆ 
เชน่ การเพาะช ากล้าไม้ การปลกูป่า ในชว่งนีบ้างชมุชนมีแผนการจดัการป่าท่ีชดัเจน 

ระยะที่ ส่ี การสร้างแบบแผนการจดัการป่าท่ีชดัจน มีการยกระดบัการใช้ประโยชน์ป่าชมุชน
เป็นศนูย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ และขยายเครือขา่ยชมุชนในภมูิทศัน์ 

 
พัฒนาการด าเนินงานด้านการจัดการป่าชุมชนในพืน้ท่ี 

ปี พ.ศ. 2549 
กิจกรรมหลัก พบว่ายงัมีการตดัไม้ บกุรุกพืน้ท่ี เผาถ่านใน 4 ชมุชนจาก 7 ชมุชน และทกุ

พืน้ท่ีประสบปัญหาไฟป่า ยงัไม่มีการจดัการป่าอย่างเป็นระบบแบบแผน มีการจดัการโดยใช้รูปแบบ
ตามกลไกวฒันธรรม และการปกครองแบบเครือญาติบอกล่าวทางวาจา พดูคยุขอร้อง ขาดข้อตกลง 
ในการใช้ประโยชน์เก็บหาของป่าท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกัษรและยอมรับกัน  ขาดองค์กรบริหาร
จดัการ มีเพียงการตัง้กลุ่มอนรัุกษ์ของบ้านโพนเพ็ก แตอ่ย่างไรในช่วงนีบ้างชมุชนพระสงฆ์มีบทบาท
ช่วยในการรักษาป่าเพราะชาวบ้านยงัให้ความเคารพ เช่น บ้านกดุขอนแก่น และมีโครงการเก่ียวกับ
การอนรัุกษ์ป่าไม้ 2 ชมุชนคือ บ้านโพนเพ็ก และบ้านโนนคนู 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพท่ี 17 ไฟป่าและการลกัลอบตดัไม้เผาถ่านเป็นภยัคกุคามตอ่การฟืน้ตวัของป่าธรรมชาตใินพืน้ท่ี 

ภาคีความร่วมมือ ผู้น าชมุชน ผู้น าทางธรรมชาติ พระสงฆ์ อ าเภอ (โครงการอยู่ดีมีสขุ) และ
เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ (โครงการปลกูป่า) อบต.เข้ามาส่วนร่วม 2 แห่ง คือ อบต.โพนเพ็กสนบัสนนุการจดั
ฝึกอบรมไฟป่า และอบต.ค าแคนท าการรังวดัพืน้ท่ีสาธารณะประโยชน์บ้านกดุขอนแก่น 
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ผลที่เกิดขึน้ พืน้ท่ีป่าส่วนใหญ่ยงัถกูคกุคามจากการบกุรุก การลกัลอบตดัไม้เพ่ือใช้สอยและ
เผาถ่าน การเก็บหาของป่ายงัไม่มีข้อตกลงท่ียอมรับกนัทัง้ภายในและระหว่างหมู่บ้าน การมีส่วนร่วม
ของชาวบ้านในการอนรัุกษ์ป่ายงัมีน้อย การมีความร่วมมือกับภายนอกน้อย ดงันัน้สภาพป่าจึงยงัคง 
มีความเส่ือมโทรมขาดการจดัการอยา่งเป็นระบบแบบแผน 

ปี พ.ศ. 2550 
กิจกรรมหลัก เกิดเวทีประชาคมเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ เกิดปัญหาน า้ท่วม และทรายไหล

มาทบัถมท่ีท ากินจากการตดัไม้ยคูาลิปตสัของสวนป่ามญัจาคีรี WWF-ประเทศไทย มาช่วยประสาน 
บางชมุชนด าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการป่าชมุชน และสร้างกฏระเบียบ ส ารวจและจดัท าแนวเขตให้
ชดัเจน บ้านโพนเพ็กด าเนินการยึดคืนพืน้ท่ีป่าท่ีถกูบกุรุกกลบัคืน เสริมศกัยภาพโดยการศกึษาดงูาน
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ฝึกอบรมการจดัการไฟป่า กิจกรรมการปลกูป่าเพ่ือฟืน้ฟูป่าธรรมชาติ 
และปลกูตามพืน้ท่ีส่วนบคุคล พืน้ท่ีสาธารณะ กล้าไม้ 35 ชนิด กว่า 26,708 ต้น ทัง้ใน 7 ชมุชนและอีก 
13 หมูบ้่านในโครงการท่ีไมมี่พืน้ท่ีป่า 

ภาคีความร่วมมือ ชาวบ้าน ก านนั ผู้น า พระสงฆ์ โรงเรียน เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ อ าเภอ อบต. 
มีสว่นร่วมมากขึน้ เชน่ อบต.ทา่ศาลา 

ผลที่เกิดขึน้ เกิดความเข้าใจของชาวบ้านมากขึน้ เกิดองค์กรมารับผิดชอบในการจดัการป่า 
เร่ิมมีแนวเขตชดัเจน มีข้อตกลงในการรักษาป่า โดยในระยะแรกจะเน้นการปอ้งกนัแนวเขต การปอ้งกนั
ไฟป่า ท าให้ป่าชุมชนเกือบทัง้หมดไม่มีการบุกรุก และเร่ิมมีการฟืน้ตวัทัง้จากการฟืน้โดยธรรมชาติ  
และปลกูเสริม ต้นไม้รอดตาย 30 เปอร์เซ็นต ์

ปี พ.ศ. 2551 
กิจกรรมหลัก หมู่บ้านกุดขอนแก่นและบ้านหนองขามพัฒนา ด าเนินการเวนคืนพืน้ท่ี

สาธารณะท่ีถกูบกุรุกตามนโยบายของรัฐโดยการจดัเวทีประชาคม การส ารวจแนวเขต ป่าชมุชน 5 แห่ง 
ท าการส ารวจประเมินสภาพป่าทัง้โครงสร้างและความหลากหลายทางชีวภาพ  สภาพการทดแทน 
ของลูกไม้ ความหลากหลายของพรรณพืชอ่ืนและสตัว์ป่าท่ีพบในพืน้ท่ีใน  3 ชุมชน จดัท าแผน 
การจดัการป่าให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ และการเน้นความส าคญัในการจดัการไฟป่า ทัง้การท าแนวกนัไฟ
และเฝา้ระวงัไฟป่า จดักิจกรรมบวชป่าตัง้ศาลปู่ ตา และปลกูป่าเสริมท่ีป่าชมุชนโคกป่าช้าบ้านห้วยฮวก 
ในวนัสิ่งแวดล้อมโลก พฒันากิจกรรมเรือนเพาะช าชมุชน 2 รูปแบบ คือ เรือนเพาะช าชมุชน จ านวน  
8 หมู่บ้าน และแบบครัวเรือน ผลิตกล้าไม้ท้องถ่ินส าหรับการฟืน้ฟูปลกูเสริมในบริเวณท่ีเส่ือมโทรม  
และแจกจ่ายให้กับราษฎรปลูกตามหัวไร่ปลายนา พืน้ท่ีบ้าน สวนหลังบ้าน และพืน้ท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ โดยมีการผลิตกล้าไม้จ านวน 23 ชนิด กว่า 32,860 ต้น บ้านโพนเพ็กปลกูป่าเศรษฐกิจ 
บนพืน้ท่ียดึคืนจ านวน 10 ไร่ 
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ภาคีความร่วมมือ ฝ่ายปกครองอ าเภอมญัจาคีรี ส านกังานท่ีดินอ าเภอมญัจาคีรี เจ้าหน้าท่ี 
WWF ประเทศไทย มลูนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ศนูย์มีชยับ้านไผ่ ข้าราชการอ าเภอมญัจาคีรี 
เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ โครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กลุ่มมญัจาเขียวขจีฯ ผู้น า อบต.
ทัง้ 3 ต าบล วดั และโรงเรียนในพืน้ท่ี 

ผลที่เกิดขึน้ เกิดความต่ืนตวัอย่างสงูในหมู่บ้านท่ีด าเนินการเวนคืนพืน้ท่ีสาธารณะรวมทัง้
ประเด็นข้อขัดแย้งของชาวบ้านบางส่วนท่ีไม่ยินยอมคืนพืน้ท่ี  สภาพป่าในทุกพืน้ท่ีเร่ิมฟื้นตัว  
มีกระบวนการทดแทนของลูกไม้ตามธรรมชาติและการปลูกเสริม  มีฐานข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชนิดพนัธุ์ของพืชและสตัว์ป่า อตัราการทดแทนตามธรรมชาติซึ่งน าไปใช้ในการจดัการพืน้ท่ีฟืน้ป่า 
เช่น การเลือกชนิดท่ีจะปลกูเสริมป่าธรรมชาติ โดยพบว่าต้นไม้ท่ีปลกูรอดตายกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ทัง้นี ้
เกิดจากการจดัการไฟป่าท่ีมีประสิทธิภาพ มีปริมาณของป่ามากขึน้ ทัง้เห็ด ผกัป่าต่างๆ สตัว์ป่า 
หลายชนิดมีการขยายพนัธุ์มากขึน้ เช่น กระตา่ยป่า ไก่ป่า ตะกวด ฯลฯ มีภาคีความร่วมมือมากขึน้
โดยเฉพาะ อบต. นอกจากนีก้รมป่าไม้ด าเนินการขึน้ทะเบียนป่าชมุชนโคกหลวง 

ปี พ.ศ. 2552 
กิจกรรมหลัก บ้านกดุขอนแก่นท าความเข้าใจกบัชาวบ้านท่ีบกุรุกพืน้ท่ีป่าชมุชน ตลอดจน

พิสจูน์หลกัฐานการถือครอง ป่าภูวดัพฒันาแผนการจดัการป่าชมุชน จดักิจกรรมบวชป่า และริเร่ิม 
การจดัตัง้ศนูย์ศกึษาธรรมชาติท่ีป่าภูวดั ปลกูป่าเสริม บางชมุชนมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างกรรมการ
เช่น บ้านโพนเพ็ก เร่ิมมีการจดัตัง้กองทนุกล้าไม้ท่ีบ้านโนนคณูเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมการเพาะกล้าไม้
เพ่ือขยายผลไปปลกูในพืน้ท่ีหวัไร่ปลายนา เฝา้ระวงัไฟป่าอย่างตอ่เน่ืองเกือบทกุชมุชน มีกิจกรรมเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในอ าเภอ บางชุมชนมีการเช่ือมโยงกิจกรรมการจดัการป่ากบัการเกษตร เช่น 
การผลิตปุ๋ ยชีวภาพของบ้านหนองไห บ้านหนองแปน ฯลฯ 

ภาคีความร่วมมือ เจ้าหน้าท่ี WWF ประเทศไทย ผู้น า อบต. โรงเรียน วดั อ าเภอ เจ้าหน้าท่ี
กรมป่าไม้ เจ้าหน้าท่ีโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กศน. 

ผลที่เกิดขึน้ ป่าฟืน้ตวัอยา่งตอ่เน่ือง มีผลผลิตจากป่ามากขึน้มีการปลกูต้นไม้เสริมในพืน้ท่ีทัง้
ในป่าชมุชน พืน้ท่ีส่วนตวักว่า 50,688 ต้น และมีอตัรารอดตายกว่า 51 เปอร์เซ็นต์ บ้านกดุขอนแก่น 
รับมอบพืน้ท่ีเวนคืนจากชาวบ้านจ านวน 30 ไร่ เกิดความขยายผลภาคีความร่วมมือมากขึน้โดยเฉพาะ
กบั อบต.มีฐานข้อมลูในการจดัการป่าและติดตามป่าอย่างชดัเจนครบทัง้ 7 ชมุชน พร้อมทัง้มีแผนการ
จดัการป่าทัง้ 7 พืน้ท่ี และเกิดกระบวนการสนบัสนนุการจดัการป่าจากหนว่ยงานภาครัฐ (กรมป่าไม้) 

ปี พ.ศ. 2553 
กิจกรรมหลัก ส ารวจประเมินสภาพป่าเพิ่มเติมในพืน้ท่ีป่าชมุชน 5 แห่ง จดัท าศนูย์ศกึษา

ธรรมชาตภิวูดั บ้านค าน้อย จดัท าเส้นทางศกึษาธรรมชาติ พฒันาคูมื่อและปา้ยส่ือความหมาย ปลกูป่า
เพิ่มเติมในบ้านกดุขอนแก่น 19 ไร่ ปลกูป่าเศรษฐกิจบริเวณพืน้ท่ีเวนคืนบ้านหนองขามาพฒันา 20 ไร่ 
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ส ารวจการทดแทนและเฝ้าระวงัไฟป่า บูรณะแนวกันไฟ ปรับปรุงเพิ่มเติมป้ายแนวเขตป่าชุมชน  
บางชมุชนมีการขึน้ทะเบียนป่าชมุชน คือ บ้านหนองขามพฒันา และบ้านห้วยฮวก กรรมการป่าชมุชน
เข้าร่วมแลกเปล่ียนบทเรียนกบัพืน้ท่ีอ่ืนๆ 

ภาคีความร่วมมือ เจ้าหน้าท่ี WWF ประเทศไทย ผู้น า อบต. โรงเรียน วดั อ าเภอ เจ้าหน้าท่ี
กรมป่าไม้ เจ้าหน้าท่ีโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง 

ผลที่เกิดขึน้ ป่าฟืน้ตวัอย่างตอ่เน่ืองมีลกูไม้ทดแทนจ านวนมาก ป่าให้ผลิตจากป่ามากขึน้
โดยเฉพาะเห็ด ผกัหวาน อีรอก ดอกกระเจียว สร้างแหล่งอาหารแก่ชมุชน สตัว์ป่าหลายชนิดมากขึน้ 
เช่น กระตา่ย ไก่ป่า กระแต กระรอก ตะกวด แย้ ฯลฯ มีการใช้พืน้ท่ีป่าเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้
ธรรมชาตแิละการจดัการป่าในพืน้ท่ีป่าชมุชนภวูดั ป่าชมุชนบ้านกดุขอนแก่นมีเนือ้ท่ีป่าเพิ่มขึน้จากการ
เวนคืนท่ีดนิท่ีถกูบกุรุกจากชาวบ้าน 
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จุดเปล่ียน ปี พ.ศ. 2550 เกิดกระบวนการฟืน้ฟแูละจดัการป่าพร้อมกบักระบวนการทางสงัคม ก่อนปี พ.ศ. 2550 พืน้ท่ีป่าถกูคกุคามและไมมี่แบบแผนการจดัการ 
ปัจจัยส าเร็จ 1) มีหนว่ยงานอ านวยความสะดวกกระบวนการ 2) การมีสว่นร่วมของชมุชน 3) มีแผนและข้อตกลงในการจดัการป่า 4) ชาวบ้านได้ผลผลิตจากป่า 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 18 พฒันาการด าเนินงานการจดัการป่าชมุชนในพืน้ท่ีระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2553 

 
 

WWF-ประเทศไทย 

ปี 2549 พืน้ที่ป่ายังถูกบุกรุก ตัดไม้ 
เผาถ่าน ไฟป่า การจัดการป่ายังไม่
เป็นระบบแบบแผน ไม่มีองค์กร
ชัดเจน ขาดข้อตกลง จัดการภายใต้
กลไกวัฒนธรรมและเครือญาติ มี 1 
ชุมชนที่ มีคณะกรรมการคือ บ้าน
หนองขามพัฒนา ในขณะมีโครงการ
ปลูกป่าของกรมป่าไม้ที่บ้านโนนคูน 

PRA 
-เวทีประชาคมสร้างความเขา้ใจ 

และวางแนวทางร่วม 

-ตัง้คณะกรรมการ 

-ส ารวจแนวเขตป่าร่วมกนั 

-พฒันากิจกรรมเพาะช ากลา้ไม ้

สร้างความเข้าใจ พัฒนาเชิงสถาบัน 

-จดัท าแนวเขตใหช้ดัเจน 

-สร้างกฏระเบียบข้อตกลง 

-ปลูกป่าเสริมเพือ่ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่า 

-ส ารวจประเมินสภาพป่าอย่างมีส่วนร่วม 

-เสริมศกัยภาพองค์กรชมุชนและเคร่ือข่าย

(กลุ่มมญัจา) เชื่อมโยงความร่วมมือกบัอบต. 

-ส่งเสริมปลูกตน้ไม้ตามไร่นา (วนเกษตร) 

ระบบข้อมูลและขยายความร่วมมือ 

 

 

-จดัท าแผนการจดัการป่า 

-ปรบัปรุงข้อตกลง กฏระเบียบ 

-ติดตามการเจริญเติบโตและการทดแทนของป่า 

-สร้างเคร่ือข่ายการเรียนรู้กบัภายนอก 

-พฒันาศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้

ของเด็กและระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน 

-เสริมศกัยภาพ องค์กรชมุชนและเคร่ือข่าย 

 

สร้างรูปธรรมการจัดการป่าและขยายเครือข่าย 
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ทัง้นี ้การฟืน้ฟูภูมิทศัน์ท่ีพร้อมไปกับการพฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ทัง้ส่ีระยะดงักล่าว  
มีกระบวนการและการท ากิจกรรมดงันี ้

 ตารางท่ี 1 สรุปกิจกรรมการจดัการป่าชมุชนในพืน้ท่ีโครงการฯ ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2553 

กิจกรรม จ านวน (ครัง้) 
จ านวนผู้ เข้าร่วม 

(คน) 
ระยะแรก การสร้างมิตรภาพและความไวว้างใจ การศึกษาสภาพทัว่ไปของลุ่มน ้าอย่างมีส่วนร่วม 
การแนะน าโครงการในระดบัหมูบ้่าน 7 824 
กิจกรรมการเรียนรู้ชมุชน 7 210 
การส ารวจพืน้ท่ีป่าสาธารณะ 7 140 
การศกึษาความหลากหลายของพนัธุ์ไม้ 7 136 
การส ารวจข้อมลูชนิดพนัธุ์พืชท่ีชมุชนใช้ประโยชน์ 7 หมูบ้่าน ผู้ รู้ 21 คน 
ระยะท่ีสอง การสร้างกระบวนการเสริมสร้างความเข้าใจกบัชมุชนถึงสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การจดัตัง้องค์กรจดัการป่าคือ คณะกรรมการ สร้างกฎระเบียบ ข้อตกลง ธรรมนูญต่างๆ และสร้าง
ความชดัเจนเร่ืองแนวเขตกบัชมุชนทีพ่ร้อมโดยใช้กลไกประชาคม 
การประชาคมหมูบ้่าน 7 368 
ศกึษาดงูานการจดัการป่าชมุชน 5 150 
การประชมุจดัท าแผนการจดัการป่าชมุชน 7 138 
อบรมการจดัการไฟป่า 1 55 
การส ารวจแนวเขตป่าชมุชน 7 119 
ระยะท่ีสาม การศึกษาข้อมูลป่า สร้างฐานข้อมูล การเสริมสร้างศกัยภาพองค์กรชมุชน และขยาย
ความร่วมมือกบั อบต. ภาคีต่างๆ ใหเ้ข้ามามีส่วนร่วมกบัชมุชนจัดการป่าผ่านกิจกรรมต่างๆ  
การฝึกอบรมการผลิตกล้าไม้ 2 50 
การผกึอบรมการจดัการเรือนเพาะช า 1 12 
การจดักิจกรรมปลกูป่า 80 4,216 
การจดักิจกรรมบวชป่า 2 1,500 
การจดัตัง้เรือนเพาะช าชมุชนชมุชน 
การจดัตัง้เรือนเพาะช าระดบัครัวเรือน 

8 หมูบ้่าน 
20 หมูบ้่าน 

- 
134 ครัวเรือน 

ฝึกอบรมการส ารวจและประเมินสภาพป่าอยา่งง่าย 1 35 
การวางแปลงส ารวจและประเมินสภาพป่าชมุชนอยา่งง่าย 11 165 
การส ารวจชีพลกัษณ์แมไ่ม้ 1 ปี 6 
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ตารางท่ี 1 (ตอ่) 

กิจกรรม จ านวน (ครัง้) 
จ านวนผู้ เข้าร่วม 

(คน) 
การฝึกอบรมการเก็บข้อมลูนกัวิจยัไทบ้าน 1 120 
การประชมุสมัมนาป่าชมุชน 10 170 
การจดักิจกรรมวนัสิ่งแวดล้อมโลก 2 2,500 
ระยะท่ีส่ี การสร้างแบบแผนการจดัการป่าทีช่ดัจน มีการยกระดบัการใช้ประโยชน์ป่าชมุชน 
เป็นศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ และขยายเครือข่ายชมุชนในภูมิทศัน์ 
การจดัตัง้ศนูย์ศกึธรรมชาติ 1 แหง่ กรรมการ 34 คน 
การจดัอบรมการจดัท าหลกัสตูรศนูย์ศกึษาธรรมชาตภิวูดั 2  45 
การอบรมวิทยากรบรรยายประจ าสถานี 1 10 
การต้อนรับคณะศกึดงูานการจดัการป่าชมุชน 2 90 

แนวคิดส าคัญในการจัดการป่าชุมชนในระดับพืน้ที่ 

กระบวนการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยชุมชนในพืน้ ท่ี  เป็นปัจจัยหลัก ท่ี มี
ความส าคญั และส่งผลตอ่การฟืน้คืนตามธรรมชาติของป่า  ซึ่งสามารถสรุปหลกัการส าคญัเบือ้งต้น 
ได้ 7 ประเดน็ ดงันี ้

1. การมีสว่นร่วมของชมุชนในระดบัการตดัสินใจและสร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของโครงการ 
2. ผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและองค์ความรู้ท้องถ่ินในการฟืน้ฟู เช่น การใช้

หลกัการพรรณไม้โครงสร้างในการฟืน้ฟูป่า (framework species) การเก็บข้อมูลชีพลกัษณ์แม่ไม้ 
ผสมผสานกับเทคนิค องค์ความรู้ท้องถ่ิน เช่น การคดัเลือกแม่ไม้ เก็บลูกไม้ และการเพาะกล้าไม้ 
จากผู้ รู้ท้องถ่ิน 

3. ชนิดพรรณไม้โครงสร้างเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ  เน้นการฟืน้ฟูความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในท้องถ่ิน และเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนในอนาคต 

4. ปลกูต้นไม้เสริมป่าธรรมชาติในบริเวณท่ีเส่ือมโทรม โดยเน้นชนิดหายไปหรือมีการทดแทน
น้อย และปลกูโดยไมไ่ถพรวนหน้าดนิ เพ่ือให้ลกูไม้ขนาดเล็กสามารถเจริญเตบิโตตอ่ไปได้ 

5. การจดัการไฟป่าและสง่เสริมการกระจายสืบตอ่พนัธุ์ตามธรรมชาติ รวมถึงสตัว์ป่า และลม 
6. สร้างข้อตกลงในการจดัการพืน้ฟูและประยกุต์ใช้กลไกทางวฒันธรรม  ความเช่ือท้องถ่ิน 

มาเป็นเง่ือนไขชว่ยกระบวนการฟืน้ฟ ู
7. สร้างกระบวนการตดิตามตรวจสอบโดยชมุชนมีส่วนร่วม 
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ภาพท่ี 19 กระบวนการฟืน้ฟปู่าโดยการมีสว่นร่วมของชมุชน (มญัจาคีรีโมเดล) 
 

ประชาคมหมูบ้่าน (ทบทวน
สถานการณ์ ประเด็นจดัการ  
และแตง่ตัง้คณะกรรมการป่า) 

ส ารวจพืน้ท่ีป่า จดัท าแนว
เขตป่าชมุชนอยา่งมีสว่นร่วม 

ส ารวจสภาพความสมบรูณ์/
เสือ่มโทรมของป่า แบง่เขต
การจดัการ รวมทัง้พืน้ท่ีฟืน้ฟ ู

คดัเลอืกชนิดพรรณไม้ พิจารณาจากข้อมลูการ
ส ารวจและประเมินสภาพป่า สภาพการทดแทน 
และองค์ความรู้จากท้องถ่ินเพื่อคดัเลอืก 
พรรณไม้โครงสร้าง (Framework species) 

ฝึกอบรมโดย RECOFTC ประยกุต์ใช้บทเรียนจาก FORRU 

จดัท าเรือนเพาะช า ทัง้เรือนเพาะ
ช าชมุชน และแบบครัวเรือน 

ส ารวจแมไ่ม้ ศกึษาชีพ
ลกัษณ์ และเก็บเมลด็ไม้ 26 
ชนิด จากแมไ่ม้ 225 ต้น 

เพาะช ากล้าไม้และบ ารุงรักษาโดย
แบง่โควต้าแตล่ะชมุชน 

ปลกูป่าในพืน้ท่ีต้องการฟืน้ฟแูละ
ปลกูเสริม และแจกจ่ายปลกูตาม 
หวัไร่ปลายนา พืน้ท่ีสาธารณะตา่งๆ 

กฎระเบียบ ข้อตกลง การบวชป่า  
ตัง้ศาลเพียงตา (เงือ่นไขทางวฒันธรรม) 

การจดัการไฟป่า การเลีย้งสตัว์ และ
เฝา้ระวงัในพืน้ท่ีฟืน้ฟ ู

การส ารวจอตัราการรอดตาย และ
ติดตามการทดแทนโดยการส ารวจวาง
แปลงสุม่ตวัอยา่ง จดัเวทีสรุปผล 

วางแผนการปลกูเสริม
ทดแทนและจดัการในฤดกูาล
ปลกูในปีตอ่ไป 
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บทบาทการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและจัดการป่า 

 บทบาทในการมีสว่นร่วมในการจดัการป่าชมุชนสามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกั คือ  

กลุ่มภายในชุมชน เป็นผู้ มีส่วนได้เสียหลัก มีบทบาทและความส าคัญต่อความส าเร็จในการ
จดัการป่ามาก เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีอยู่ใกล้ชิดและมีความสมัพันธ์ ทัง้การพ่ีงพาใช้ประโยชน์จากป่า และจะ
ได้รับผลกระทบในล าดบัต้นหากป่าถูกท าลาย มีทัง้หมด 7 กลุ่ม คือ คณะกรรมการป่าชุมชน พระสงฆ์ 
ชาวบ้าน โรงเรียน (ครู นกัเรียน) กลุ่มเยาวชน อพปร. และอบต. โดยคณะกรรมการป่าชุมชนจะมีบทบาท
เป็นแกนหลักในการประสานและบริหารจัดการในการจัดการป่าชุมชนตามแผนการจัดการป่าชุมชน  
การบงัคบัใช้ข้อตกลงกฎระเบียบ ซึง่ถือวา่มีบทบาทเป็นผู้จดัการป่า ในขณะท่ีกลุ่มอ่ืนๆ นัน้มีส่วนร่วมในคิด 
การวางแผนการจัดการป่า และร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น อบต.มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณ  
และการพฒันาข้อบญัญตัใินระดบัต าบล เป็นต้น 

กลุ่มที่สอง เป็นองค์กรภายนอกชุมชน ทัง้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษา อย่างน้อย 14 องค์กร โดยโครงการฯ มีบทบาทในการเป็นผู้ อ านวยความสะดวก  
และประสานงานระหวา่งชมุชนและภาคีตา่งๆ ภายนอก ในการขบัเคล่ือนงานป่าชมุชนทัง้ในระดบัเครือข่าย
ภายในอ าเภอมญัจาคีรี ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายในแนวนอน (horizontal network) และเช่ือมโยงเครือข่าย 
ในแนวดิ่ง (vertical network) กล่าวคือการเช่ือมโยงประสานกับระดบัจังหวัด ระดบัลุ่มน า้ และระดับ
นโยบาย ในส่วนองค์กรอ่ืนๆ นัน้มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน ในกระบวนการ กิจกรรมต่างๆ ในการจัดการ  
ป่าชมุชน เชน่ การสนบัสนนุงบประมาณ เทคนิค ความรู้ เป็นต้น  

ตารางท่ี 2 บทบาทของผู้ มีส่วนได้สว่นเสียในการจดัการป่าชมุชนในพืน้ท่ี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ภาค ี บทบาทการสนับสนุน 

ภายในชมุชน (ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกั) 

1.คณะกรรมการป่าชมุชน -องค์กรหลกัในการดแูลรักษาป่า ประชาสมัพนัธ์ ท าความเข้าใจ ก าหนด
กฎระเบียบการใช้ประโยชน์ / จดัท าแผนป่า ประสานงาน  จดักิจกรรมตา่ง ๆ 

2. วดัป่า / วดับ้าน (พระสงฆ์) -ศนูย์รวมของชมุชน ช่วยดแูลรักษาป่า อนเุคราะห์สถานท่ีจดัท าเรือนเพาะช า 

3. ชาวบ้าน / และกลุม่ภายในองค์กรชมุชน                         -ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ 

4. โรงเรียน (ครู นกัเรียน)                 -พฒันาหลกัสตูรการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น ปลกูป่า เป็นต้น 

5. กลุม่เยาวชนในชมุชน                         -เข้าร่วมกิจกรรม 

6. อปพร.                         -ลาดตระเวนปอ้งกนัไฟ จดัท าแนวกนัไฟ 
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ตารางที่ 2 (ตอ่) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ภาค ี บทบาทการสนับสนุน 

7. องค์การบริหารสว่นต าบล 
-ออกข้อบญัญตัิต าบล สนบัสนนุทางด้านกฎหมาย 
 -รังวดั/จดัท าแนวเขตพืน้ท่ีสาธารณะ สนบัสนนุงบประมาณ 
 -เสริมสร้างศกัยภาพชมุชนในการอนรัุกษ์และฟืน้ฟทูรัพยากร  

องค์กรภายนอกชมุชน/ภาคีตา่งๆ (ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีรอง) 

1.โครงการฟืน้ฟลูุม่น า้ชี  WWF ประเทศไทย -สง่เสริมและสนบัสนนุกระบวนการจดัการป่าชมุชน จดัท าแผนชมุชน 
-ให้ความรู้เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
-สนบัสนนุงบประมาณ การอบรม/ศกึษาดงูาน 

2. ศนูย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชมุชนแหง่ 

   ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) 

-สนบัสนนุแลกเปลีย่นความร่วมมือ องค์ความรู้การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชมุชน 

3.กลุม่มญัจาเขียวขจีลุม่น า้ชีพฒันาชีวติ 
-ประสานงานกิจกรรมตา่ง ๆ ขบัเคลือ่นกิจกรรมการอนรัุกษ์และฟืน้ฟู
เช่ือมโยง แลกเปลีย่นเรียนรู้ ระหวา่งหมูบ้่านเปา้หมาย 

4.หนว่ยวิจยัการฟืน้ฟปู่า (FORRU) ม.เชียงใหม ่
-แลกเปลีย่นข้อมลู องค์ความรู้การฟืน้ฟปู่าโดยใช้วิธีพรรณไม้โครงสร้าง 
(Framework Species) 

5. คณะท างานลุม่น า้ห้วยสามหมอ -เช่ือมโยง แลกเปลีย่นข้อมลู องค์ความรู้การจดัการทรัพยากรในลุม่น า้ 

6. กลุม่อนรัุกษ์แก่งละว้า เช่ือมโยง แลกเปลีย่นข้อมลู องค์ความรู้การจดัการทรัพยากรในลุม่น า้ 

7. สถานีพฒันาและสง่เสริมการอนรัุกษ์ 

   สตัว์ป่าห้วยกุม่ 

-สนบัสนนุข้อมลู กลไก องค์ความรู้ เพื่อยกระดบัป่าชมุชนเป็นแหลง่เรียนรู้
และศกึษาด้านธรรมชาติ 

8.บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (โครงการรักษ์ป่า 
สร้างคน 84 ต าบล วถีิพอเพียง) 

-สนบัสนนุอปุกรณ์ดบัไฟป่า และการอบรมราษฎรอาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า 
(รสทป.)สนบัสนนุกิจกรรมศนูย์ศกึษาธรรมชาติภวูดั 

9. กศน. อ าเภอมญัจาคีรี -จดักิจกรรมบวชป่า ปลกูป่า 

10.ศนูย์มีชยั (บ้านไผ)่ -เข้าร่วมกิจกรรม 

11.ฝ่ายปกครองอ าเภอมญัจาคีรี -ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า และประสานงานความร่วมมือ 

12.ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่7  กรมป่าไม้ 
และหนว่ยภายใต้สงักดักรมป่าไม้ 

-สนบัสนนุกล้าไม้ เมลด็พนัธุ์ ขึน้ทะเบียนป่าชมุชน อบรมเพาะช ากล้าไม้ 

13.ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมจงัหวดัขอนแก่น -เช่ือมประสานข้อมลู และผลกัดนัด้านนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมในพืน้ท่ี 

14. คณะกรรมการลุม่น า้ชี -พฒันานโยบายการจดัการลุม่น า้ 
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ความส าเร็จ ความเปล่ียนแปลง และผลกระทบต่อมิตต่ิางๆ 

ความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ 

จากการท างานภายใต้โครงการท่ีผา่นมาสามารถสรุประมวลผลส าเร็จของกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้
ประการท่ี 1 รักษาพืน้ท่ีป่าธรรมชาติเป็นป่าชมุชนจ านวน 7 พืน้ท่ีจากการถกูบกุรุกคกุคามจากการ

ขยายตวัของพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว ซึ่งได้พฒันาแผนการจดัการป่าชมุชนทัง้ 7 พืน้ท่ี มีเนือ้ท่ีป่าธรรมชาติ
รวม 1, 964 ไร่ ซึ่งเป็นป่าท่ีเหลือในภูมิทัศน์ลุ่มน า้ชีตอนบนในเขตอ าเภอมญัจาคีรี ท่ีเป็นแหล่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นแหล่งพ่ีงพิง แหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้ของชาวบ้าน โรงเรียน รวมทัง้ท า
หน้าท่ีเป็นพืน้ท่ีพกัพิงและเคล่ือนย้ายสูผื่นป่าอ่ืนๆ ของสตัว์ป่าตา่งๆ ในพืน้ท่ีตอ่ไป  

ประการท่ี 2 ฟืน้ฟูป่าธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์และแหล่งอาหารของชุมชนได้ โดยการปลูกเสริม
กล้าไม้ในพืน้ท่ีป่าธรรมชาติ และป่าหวัไร่ปลายนา ป่าครอบครัว พืน้ท่ีสาธารณะกว่า 163,681 ต้น โดยมี
อตัราการรอดตายเพิ่มจากปีท่ี 1 จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 50 ในปีท่ี 2 และ ร้อยละ 60 ในปีท่ี 3 ของการ
ฟืน้ฟ ูนอกจากนีย้งัประสบความส าเร็จการจดัการไฟป่า โดยพบวา่ ไฟป่าลดลงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ใน 7 พืน้ท่ี
ป่าชมุชน ซึง่ชว่ยท าให้ป่าฟืน้ตวั และลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศได้จ านวนมาก  

ประการท่ี 3 ได้พืน้ท่ีป่าเพิ่มเพ่ือการฟืน้ฟูป่า นอกจากจะสามารถรักษาผืนป่าธรรมชาติไว้แล้วยงั
พบว่า มีพืน้ท่ีป่าเพิ่มขึน้จาการเวนคืนของชมุชนในบ้านหนองขามพฒันาได้พืน้ท่ีป่าท่ีจะมาปลกูป่าเพิ่มอีก 
42 ไร่ บ้านกดุขอนแก่น 30 ไร่ ซึง่ท าให้พืน้ท่ีป่าชมุชนเพิ่มเป็น 2,029 ไร่ 

ประการท่ี 4 ป่าเป็นแหล่งอาหารและรายได้ พบว่าปริมาณของป่าหลากหลายชนิดเพิ่มมากขึน้ทัง้
เห็ดป่า ผักป่า สัตว์ป่าและแมลง บางชนิดสามารถสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น  
เห็ดระโงก เห็ดตะไคร้ เห็ดผึง้ เห็ดปลวก ผกัหวานป่า ผกัสาบ อีรอก แย้ กะปอม แมลงทบั เป็นต้น  

ประการท่ี 5 เสริมสร้างศกัยภาพองค์กรชมุชน โครงการมีบทบาทช่วยเสริมศกัภาพบคุลากรชมุชน
ให้มีความรู้ความสามารถ เสริมสร้างองค์กรชมุชนให้มีความเข้มแข็งท างานเป็นระบบในการจดัการดแูลป่า
ชมุชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรมการส ารวจและประเมินสภาพป่าอย่างง่าย 7 ครัง้ (7 ชุมชน) 
การฝึกอบรมการจดัการไฟป่า 5 ครัง้ (5 ชมุชน) การศกึษาดงูานจดัการป่าชมุชน 5 ครัง้ การฝึกอบรมการ
ผลิตกล้าไม้ท้องถ่ิน 1 ครัง้ การฝึกอบรมการจดัการเรือนเพาะช า 1 ครัง้นอกจากนีย้งัเกิดองค์กรภาคประชา
สงัคมท่ีท างานหนนุเสริมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ีคือ กลุ่มมญัจาเขียวขจี ลุ่มน า้ชีพฒันาชีวิต 
โดยมีสมาชิกมาจากหมูบ้่านเปา้หมายของโครงการ 

ประการท่ี 6 เกิดความร่วมมือในการจดัการทรัพยากรในท้องถ่ินระหว่างองค์กรชมุชนทัง้ 7 ชุมชน 
และองค์กรบริหารส่วนต าบลทัง้ 3 ต าบล และมีกลไกความร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชน ทัง้อ าเภอมญัจา
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คีรี เจ้าหน้าท่ีจากกรมป่าไม้ในท้องถ่ิน โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียงรวมทัง้ช่วยลดความ
ขดัแย้งระหวา่งชาวบ้านกบัสวนป่ามญัจาคีรีได้ระดบัหนึง่ 

ประการท่ี 7 ฐานข้อมูลป่าชุมชน ซึ่งมีข้อมูลท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการวางแผนจดัการในระดบั
อ าเภอได้ต่อไปในอนาคต ทัง้พืน้ท่ีป่าชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรท่ีมีศักยภาพ  
ในพืน้ท่ีท่ีจะพ ฒนาตอ่ยอดด้านเศรษฐกิจชมุชน ตลอดจนแผนท่ีแม่ไม้ 27 ชนิดใน 6 ต าบล 223 ต้น ซึ่งเป็น
แผนท่ีพนัธุกรรมชนิดไม้ท่ีต้องท าการอนรัุกษ์แมไ่ม้ตอ่ไป 

 ความเปล่ียนแปลงในมิตต่ิางๆ ในมุมมองท้องถิ่น 

นอกจากนีจ้ากการการประเมินผลความส าเร็จโดยชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้โมเดลว่าววิเคราะห์
ความเปล่ียนแปลงในมิติ 4 มิติ (ส่ีมุมของว่าว) ทัง้ด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ด้านสังคม ความสมัพนั ธ์
ของชาวบ้านในหมู่บ้าน วฒันธรรมประเพณี มิติท่ีสามด้านสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
มิติสดุท้ายคือ ข้อตกลงร่วม กฎระเบียบ โครงการพฒันานโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ในระดบัชุมชน หรือ
ระดับนโยบาย เน่ืองจากมิติทัง้ส่ีนัน้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทัง้เ ชิงบวกและเชิงลบ ขึน้อยู่กับ
สถานการณ์ การวิเคราะห์เช่ือมโยงจึงเป็นเร่ืองส าคญัโดยพบความเปล่ียนแปลงทัง้  4 มิติ โดยพบการ
สะท้อนความส าเร็จของโครงการจากชมุชนดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ความส าเร็จจากการจดัการป่าชมุชน 3 ปีคร่ึง โดยเรียงล าดบัจากความถ่ี 
ประเดน็ส าเร็จ ชมุชนท่ีสะท้อน 

1.ป่าสมบรูณ์มากขึน้ ทัง้พรรณพืช พนัธุ์สตัว์ป่า 
ทัง้ปริมาณและชนิดพนัธุ์ 

บ้านไส้ไก่ บ้านห้วยฮวก บ้านกดุขอนแก่น  
บ้านโนนคณู และบ้านโพนเพ็ก 

2.ชาวบ้าน / ชมุชนให้ความร่วมมือ บ้านไส้ไก่ บ้านห้วยฮวก บ้านโนนคณู บ้านค าน้อย 
บ้านโพนเพ็ก และบ้านหนองขามพฒันา 

3. ผลผลิตจากป่าท่ีให้ชมุชนได้เก็บหาพึง่พาใช้ประโยชน์
มากขึน้ 

บ้านไส้ไก่ บ้านห้วยฮวก บ้านกดุขอนแก่น  
และบ้านโพนเพ็ก 

4. ความร่วมมือกบั อบต. และหนว่ยงานตา่งๆ ภายนอก บ้านไส้ไก่ บ้านห้วยฮวก บ้านกดุขอนแก่น  
และบ้านหนองขามพฒันา 

5. คณะกรรมการเข้มแข็ง บ้านไส้ไก่ บ้านกดุขอนแก่น และบ้านโนนคนู 
6. ผู้น าเข้มแข็ง บ้านค าน้อย บ้านกดุขอนแก่น 
7. ไฟป่าหมดไป บ้านกดุขอนแก่น 
8.เกิดแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติ บ้านค าน้อย 

โดยสามารถประมวลความเปล่ียนแปลงทัง้ 4 มิตภิาพรวมของชมุชนทัง้ 7 ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 
และปี พ.ศ. 2553 ได้ดงัตารางท่ี 4
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ต     ่ี 4                           ้ 7         4                 โ       
มิต ิ ก่อนโครงการ (ปี พ.ศ. 2549) หลังโครงการ (ปัจจุบัน พ.ศ. 2553) 

เศรษฐกิจ และ
ความเป็นอยู่ 

ท านาทัง้นาด าและนาหวา่นเพ่ือการบริโภคเป็นหลกั โดยพบว่าเร่ิม
มีนาหว่านมากเน่ืองจากปริมาณน า้ฝนน้อย ค่าแรงสูงขึน้ รายได้
หลกัมาจากการท าไร่มนัส าปะหลงัและอ้อยปีละ 2 ครัง้ แต่มีการ
ลงทุนสูง รับจ้างในพืน้ท่ีและโรงงาน พบมีการเลีย้งวัวลดลงเป็น
อย่างมากเ น่ืองจากราคาตกต ่า เ ร่ิมมีการท าฟาร์มไก่แบบ 
พันธะสัญญากับบริษัทมากขึน้ แต่ชุมชนยังประสบภาวะหนี ้ยัง
พึ่งพิงเก็บหาของป่า เผาถ่าน ตดัไม้มาใช้ บางครัวเรือนมีการปลูก
ผกัหลงัจากท านา เลีย้งปลา เป็ด ไก่เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

ยงัคงท านา ท าไร่ เร่ิมมีการท าเกษตรผสมผสานบ้าง การคมนาคมสะดวก
มากขึน้ มีรายจ่ายมากขึน้จากต้นทุนทางการเกษตร ราคาปุ๋ ย ยาแพงขึน้ 
การศึกษาของบุตรหลาน บางครอบครัวยังซือ้อาหารบริโภค ค่าครองชีพ
สงูขึน้ ผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอนโดยเฉพาะการท านาเพราะฝนไม่ตก
ตามฤดูกาล ปริมาณน า้ในห้วย คลองไม่พอใช้ รายได้ไม่พอรายจ่าย  
มีภาวะหนีส้ินเพิ่มขึน้ แตส่ามารถหาอยู่หากินในพืน้ท่ีป่าได้ง่ายขึน้ มีผลผลิต
จากป่ามากขึน้ ทัง้ไข่มดแดง ผักหวาน ผักสาบ อีรอก ดอกกระเจียว เห็ด
ต่างๆ บางคนมีรายได้เสริมจากป่าวนัละ 400 บาท โดยภาพรวมยงัมีภาวะ
หนีส้ินเพิ่มขึน้ 

ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ 

ป่าในหลายพืน้ท่ียงัมีการบุกรุกเพ่ือท าพืน้ท่ีเกษตร เน่ืองจากแนว
เขตไม่ชัดเจน ยังพบการตัดไม้เผาถ่าน ไฟป่า การเลีย้ งสัตว์  
การเก็บหาของป่าใช้ประโยชน์จากป่ายงัไม่มีกฏระเบียบข้อตกลง 
ท าให้ยงัคงมีการเก็บหาของป่าแบบท าลาย และเกินก าลงัของป่า 
ขาดองค์กรหรือคณะกรรมการดแูลท่ีชดัเจน การจดัการป่าใช้ระบบ
การขอ ร้องพูดจาและวัฒนธรรม  เช่น  บทบาทพระสง ฆ์ 
แต่ไม่เพียงพอ เพราะพืน้ท่ีป่ามีน้อยแตมี่คนใช้ป่าทัง้อ าเภอมีมาก 
ท าให้สภาพป่าท่ีเหลืออยู่ในอ าเภอมัญจีคีรีส่วนใหญ่เส่ือมโทรม 

ป่าชุมชนทัง้ 7 แห่ง มีการจัดการเป็นระบบ มีแนวเขตท่ีชัดเจน มีแผนการ
จัดการ กฏระเบียบในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน คณะกรรมการดูแลป่า
สามารถรักษาป่าทัง้ 7 ไว้มีเนือ้ท่ีรวมกว่า 1,836 ไร่ และนอกจากนีย้งัมีพืน้ท่ี
ป่าเพิ่มจากกระบวนการขอเวนคืนของชุมชนกว่า 72 ไร่ท่ีบ้านหนองขาม
พฒันาและบ้านกุดขอนแก่น มีกิจกรรมการฟื้นฟูทัง้การส่งเสริมการสืบต่อ
พนัธ์ตามธรรมชาติ และการปลูกเสริมต้นไม้กว่า 163,681 ต้น ตลอด 3 ปีท่ี
ผ่านมามีอตัรการรอดตาย 30-60 เปอร์เซ็นต์ ไฟป่าลดลงกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ 
โดยมีป่า 5 แห่ง ไม่มีไฟป่าเกิดขึน้ ซึ่งช่วยลดการเกิดภาวะหมอกควัน และ
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มิต ิ ก่อนโครงการ (ปี พ.ศ. 2549) หลังโครงการ (ปัจจุบัน พ.ศ. 2553) 
สภาพดินในพืน้ท่ีเกษตรเร่ิมเส่ือมโทรมมากขึน้จากการใช้สารเคมี
มากขึน้ การไถพรวนท่ีท าใหเกิดการกดัเซาะหน้าดิน สภาพล าห้วย
ล าคลองยังพอสามารถหาอยู่หากินจับสัตว์น า้เพ่ือการบริโภคได้  
นอกจากนีใ้นปี พ.ศ. 2550 ยงัพบว่าท่ีบ้านไส้ไก่ประสบปัญหาน า้
ท่วมหลากน า้ตะกอนทรายจากการตดัไม้ยูคาลิปตสัของสวนป่า
มัญจาคีรีไหลมาทับท่ีนาเสียหาย แต่อย่างไรก็ตามได้มีการ
ประสานในการแก้ไขปัญหาโดย WWF-ประเทศไทย ในระยะตอ่มา 

ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชัน้บรรยากาศซึ่งเป็นมาตรการ
หนึ่งในการแก้ไขป้องกัน (mitigation) ปัญหาภาวะโลกร้อน เม่ือสภาพ
สมบูรณ์มากขึน้ท าให้ผลผลิตจากป่าของป่า ต่างๆ ทัง้เห็ดป่า ผักป่า 
สมนุไพรมีมากขึน้ หาง่ายขึน้กลายเป็นพืน้ท่ีส ารองอาหารท่ีช่วยรองรับความ
มั่นคงด้านอาหาร (food security) และช่วยการปรับตวั (adapation) ใน
ภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลงผลผลลิตทางการเกษตรไม่แน่แอน และ บาง
ชุมชนมีรายเสริมจากการเก็บหาของป่าขายวนัละกว่า 400-500 บาท แต่
อย่างไรก็ตามพบว่าชุมชนประสบปัญหาฝนทิง้ช่วงตกไม่ตามฤดกูาลส่งผล
ตอ่ทรัพยากรสตัว์น า้ กุ้ งหอย ป ูปลา กบ เขียด องึอา่งลดลง 

สังคม 
ว ฒนธรรม 

ทุกชุมชนยงัคงมีจารีต ประเพณีตามแบบชุมชนอีสานคือ ฮีต 12 
ครอง 14 มีการท าบุญหยอดน า้ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน มีระบบการ
ปกครองแบบพ่ีน้อง ยังพอพบการช่วยเหลือเกือ้กูลในการท างาน 
เช่น การลงแขก การเอาแรงบ้าง แต่บางชุมชนสะท้อนว่าเร่ิมมี
น้อยลงอยู่แบบตัวใครตัวมันมากขึน้  ไม่ให้ความสนใจและ
ความส าคญักับงานส่วนรวม พบว่ามีการใช้การผูกเส่ียวเพ่ือลด
การทะเลาะของเยาวชนในชมุชน พบปัญหายาเสพตดิในชมุชน 

จารีตประเพณียังเหมือนเดิม แต่ระดบัความเข้มข้นลดลง คนท่ียงัคงรักษา
ศีลธรรม จารีต ประเพณีอยา่งดีคือ กลุม่ผุ้สงูอาย ุผู้ เฒา่ ผู้แก่ ส่วนคนรุ่นหนุ่ม
สาว เยาวชนไม่ค่อยสืบทอดเท่าท่ีควรเน่ืองจากมีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
มากมาย การช่วยเหลือเกือ้กลู การเอาแรงลดลงเม่ือเทียบกบั ปี พ.ศ. 2549 
เ พ ร า ะ มี ภ า ว ะ เ ศ รษ ฐ กิ จ บี บ คั ้น ม า ก ขึ ้น  ท า ใ ห้ ไ ม่ ค่ อ ย มี เ ว ล า  
อย่างไรก็ตามพบว่าชาวบ้านมีการต่ืนตัว และให้ความส าคัญกับงาน
สว่นรวมมากขึน้อบต.มีบทบาทในการสนบัสนนุมากขึน้  
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มิต ิ ก่อนโครงการ (ปี พ.ศ. 2549) หลังโครงการ (ปัจจุบัน พ.ศ. 2553) 
นโยบาย 
โครงการพัฒนา
ต่างๆ 

จดัตัง้กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร อสม. โครงการ SMLท าถนน 
อบต.ส่งเสริมปลูกหม่อนเลีย้งไหม เลีย้งโค เลีย้งปลา มีบริษัทมา
ส่งเสริมปลูกมะเขือเทศ แตงโม (ขายเมล็ด ) เลีย้งไก่ฟาร์ม  
ทางอ าเภอมีโครงการอยู่ดีมีสขุ มีนโยบายลดเผาตอซงัข้าวเพ่ือลด
ภาวะหมอกควัน นโยบายพักช าระหนีข้อง ธกส. กองทุนปุ๋ ย 
กองทุนข้าวพันธุ์ ดี  และบางชุมชนมีโครงการปลูกป่าของ 
กรมป่าไม้ 

การสง่เสริมการจดัการป่าชมุชนและวนเกษตรจาก WWF-ประเทศไทย อบต.
ทุกอบต. สนับสนุนการดูแลป่า ป้องกันไฟป่า ปลูกป่าเสริม มีความร่วมมือ
มากขึน้จากภายนอกทัง้ ปตท. สนบัสนนุกลุ่มอาชีพเกษตร พลงังานชมุชน มี
โครงการชมุชนพอเพียง (ปรับจากโครงการ SML เดิม) โครงการถนนปลอด
ฝุ่ น โครงการประกันราคาพืชผลของ ธกส. และยังมีการด าเนินการมา
ตอ่เน่ือง เช่น กองทนุเงินล้าน กองทนุปุ๋ ย กองทนุข้าวพนัธุ์ดี กรมป่าไม้รับขึน้
ทะเบียนป่าชมุชน  
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ดังนัน้พบว่า ความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นความเปล่ียนในทางท่ีดีขึน้ ซึ่งก็คือความก้าวหน้า 
ความส าเร็จของโครงการนัน่เอง ซึ่งสามารถสรุปประเด็นความเปล่ียนแปลงก่อน - หลงัโครงการ ได้
ดงันี ้ 

สิ่งที่เปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึน้ (+) อย่างน้อย 4 ประการ ประการแรก คือ พืน้ท่ีป่าไม้ทัง้ 7 
แห่งหยุดถูกการบุกรุกท าลายและมีการฟืน้ฟูความสมบูรณ์มากขึน้ ประการที่สอง คือ องค์กรชุมชน 
มีความเข้มแข็งมากขึน้จากการผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบตัิจริงอย่างมีส่วนร่วม ประการที่สาม
คือ การสนับสนุนของ อบต.ในการจัดการทรัพยากรในท้องถ่ินมีมากขึน้ และประการสุดท้ายคือ 
ชาวบ้านมีความรัก มีความเป็นเจ้าของและให้ความร่วมมือและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตใินท้องถ่ินมากขึน้  

ความเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลง (-) อย่างน้อย 5 ประการ ประการแรกคือ ระบบ
การผลิตมีต้นทนุท่ีสงูขึน้ทัง้ราคาปุ๋ ย แรงงาน สารเคมีตา่งๆ ประการที่สอง คือทรัพยากรน า้ขาดแคลน 
ไม่เพียงพอต่อการท านาอันเน่ืองมาจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน
คาดการณ์ไม่ได้ ประการที่สามคือ ภาวะหนีส้ินครัวเรือนและของชุมชนเพิ่มขึน้แม้ว่ารายได้จะมากขึน้
แตด้่วยรายได้คา่ครองชีพสงูขึน้ด้วย ประการที่สี่ วฒันธรรมการเอาแรง ช่วยเหลือเกือ้กลูกนัลดลง ด้วย
มีข้อจ ากัดเร่ืองเวลาท่ีถูกบีบคัน้จากภาวะกดดนัทางเศรษฐกิจ และประการสุดท้ายคือ ปัญหาเร่ือง
เยาวชน คนรุ่นใหม่กับการสืบทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณี น้อยลง จากการออกไปศึกษาและมี
เทคโนโลยี การส่ือสาร รับวฒันธรรมข้างนอกมากขึน้ 

เพ่ือเป็นการวัดระดบัความส าเร็จของการด าเนินการโครงการฟื้นฟูลุ่มน า้ชี โดยเฉพาะการ
จดัการทรัพยากรป่าไม้ จึงต้องพัฒนาตวัชีว้ัดท่ีจะใช้ในการวัดระดบัความส าเร็จร่วมกับชุมชน ทัง้นี ้
ตวัชีว้ดันีไ้ด้มาจากการสะท้อนประเด็นความส าเร็จทัง้ 8 ประเด็นจากการทบทวนกิจกรรม แตอ่ย่างไร 
ก็ตามมีตวัชีว้ดับ้างตวัท่ีมีความคาบเก่ียวและทบัซ้อนกนัจงึรวมเป็นตวัเดียวกนัคือ ไฟป่าหมดไปหรือใน
พืน้ท่ีบางแห่งลดลง น าไปรวมกับตวัชีว้ดัป่าสมบูรณ์ขึน้เพราะการท่ี ป่าสมบูรณ์มากขึน้ มีการฟืน้ตวั 
ทดแทนท่ีดีสว่นหนึง่เกิดจากการจดัการไฟท่ีดีนัน่เอง และประเด็นหนึ่งคือ ผู้น าเข้มแข็งได้น าไปรวมกบั
ประเด็นเร่ือง องค์กรชุมชนเข้มแข็ง ทัง้นีมี้การเพิ่มตวัชีว้ดัมาอีก 2 ตวัคือ ความสามคัคีภายในชุมชน 
และการสืบทอดองค์ความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ดงันัน้จงึได้ตวัชีว้ดัท่ีจะใช้ประเมินระดบัความส าเร็จโดย
ใช้แผนผงัใยแมงมมุรวมทัง้สิน้ 8 ตวัชีว้ดัดงันี ้

1.ป่ามีความสมบรูณ์และหลากหลายมากขึน้ 
2. ผลผลิตจากป่าท่ีชาวบ้านสามารถเก็บหาได้มากขึน้ (ทัง้บริโภค และรายได้เสริม) 
3. องค์กรชมุชนมีความเข้มแข็ง 
4. ชาวบ้านให้ความร่วมมือและมีจิตส านกึในการดแูลจดัการป่า 
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5. ความร่วมมือและการสนบัสนนุจาก อบต. และองค์กรภายนอก 
6. ความสามคัคีในชมุชน 
7. ป่ามีบทบาทเป็นแหลง่เรียนรู้ทางธรรมชาติ 
8. การสืบทอดภมูิปัญญาองค์ความรู้ท้องถ่ิน 

 จากการให้แต่ละชุมชนได้ท าการประเมินความส าเร็จของโครงการโดยใช้ตวัชีว้ดัชุดเดียวกัน 
จากการประเมินของตวัแทนชุมชนพบว่า มีระดบัคะแนนท่ีดี และหากพิจารณามิติจะพบว่า คะแนน  
ในมิติทางด้านสังคม ซึ่งชุมชนจะให้ความส าคญัในการจัดการในเบือ้งต้น (social management)  
ซึ่งต้องอาศยักระบวนการภายนอกท่ีช่วยอ านวยการ ( facilitation process) จะน าไปสู่การจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพป่าไม้ ทัง้การปกป้องพืน้ท่ีป่า ฟื้นฟูป่า สร้างกฎกติกาเก็บหา ซึ่งเป็นการจัดการ  
ด้านชีวภาพ (biological management) ซึ่งท าให้เกิดผลผลิตโดยเฉพาะของป่าซึ่งถือว่าเป็นผลผลิต 
ท่ีได้ระยะสัน้ซึ่งเป็นผลประโยชน์ (benefit) สร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์เป็นรูปธรรม  
ให้ความส าคญัและเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการป่ามากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ ใช้ประโยชน์และพึ่งพิง
ป่าโดยตรง (รายละเอียดดงัตารางท่ี 5) 
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     ตารางท่ี 5 สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินความส าเร็จการด าเนินโครงการตามตวัชีว้ดั 

                                       ถ                                                                     ถ        ้            ็โ        

ตัวชีวั้ด 
ระดับความพอใจต่อความส าเร็จของแต่ละชุมชน 

ค าน้อย หนองขาม กุดขอนแก่น โพนเพก็ ห้วยฮวก ไส้ไก่ โนนคูณ เฉล่ียรายตัวชีวั้ด 
1.ป่าสมบรูณ์ 10 10 7 8 5 5 10 7.85 

2.ผลผลิตจากป่าเพิ่มขึน้ 10 10 8 5 6 2 7 6.85 
3.องค์กรชมุชนเข้มแข็ง 8 10 8 10 10 7 10 9 
4.ความร่วมมือชาวบ้าน 7 10 7 5 7 7 7 7.14 
5.การสนบัสนนุจาก อบต.
และหนว่ยงานอ่ืนๆ 

10 10 10 5 10 8 10 9 

6.ความสามคัคีในชมุชน 7 10 9 5 7 10 7 7.85 

7.แหลง่เรียนรู้ธรรมชาติ 10 3 0 10 3 2 7 5 
8.สืบทอดภมูิปัญญา 7 5 8 5 4 5 7 5.85 

เฉล่ียรายชุมชน 8.63 8.5 7.12 6.625 6.5 5.75 8.125  
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ตารางท่ี 6 ประเดน็ความส าเร็จของโครงการฯ จากมมุมองของชมุชน 
ล าดับที่ ประเดน็ส าเร็จ ชุมชนท่ีระบุ 

1 ป่ามีความสมบรูณ์มีความหลากหลายมากขึน้
ทัง้พืชและสตัว์ 

ทัง้ 7 ชมุชน 

2 ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการจดัการป่า 6 ชมุชน ยกเว้นบ้านโพนเพ็ก 
3 ความร่วมมือกบั อบต. และหนว่ยงานภายนอก 

เชน่ อ าเภอ (ภายใต้การประสานงานของ 
WWF-ประเทศไทย) 

บ้านไส้ไก่ ห้วยฮวก กดุขอนแก่น  
โนนคณู หนองขามพฒันา 

4 ปริมาณผลผลิตมากขึน้ เป็นแหลง่อาหารและ
รายได้ 

บ้านไส้ไก่ ห้วยฮวก กดุขอนแก่น  
โพนเพ็ก 

5 องค์กรชมุชน / คณะกรรมการเข้มแข็ง ห้วยฮวก กดุขอนแก่น โนนคณู 
 
ผลกระทบตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  

จากการศึกษาข้อมูลการติดตามของโครงการฯ และการจัดประชุมตัวแทนชุมชนในพืน้ท่ี
เปา้หมายทัง้ 7 ชมุชน และหนว่ยงาน องค์กรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประมวลความส าเร็จของทกุชมุชนภายใต้
กรอบการพฒันาอยา่งยัง่ยืนคือ ด้านเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พบว่าชมุชน
มีความพอในในมิตด้ิานทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสดุ รองลงมาพบว่าพอใจในความส าเร็จในมิติสงัคม 
และมิติท่ีชุมชนสะท้อนความพอใจในความส าเร็จสุดท้ายคือด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่  และมี
รายละเอียดประเดน็ความส าเร็จของโครงการในมิติตา่ง ๆ ดงันี ้

1) ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พบว่า ภายหลงัท่ีมีการด าเนินกิจกรรมการจดัการ
ป่าชุมชน มีการจดัตัง้คณะกรรมการ ก าหนดกฎระเบียบข้อตกลง การจดัท าแนวเขตป่าท่ีชดัเจน การ
ลาดตระเวนและปอ้งกนัไฟป่า และกิจกรรมการปลกูป่า ในพืน้ท่ีป่าชมุชน 7 แห่ง มีพืน้ท่ีรวมกนั 2,029 
ไ ร่  ส่งผลให้สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ น้ทัง้ พืชและสัตว์ สภาพป่ามีโครงสร้างทัง้  
การปกคลมุเรือนยอด จ านวนชัน้เรือนยอดมากขึน้ มีการทดแทนของลูกไม้ ไม้หนุ่มมากขึน้ สภาพดิน  
ในป่ามีความอดุมสมบรูณ์มากขึน้ กล้าไม้ท่ีปลกูเสริมในพืน้ท่ีธรรมชาติมีอตัราการรอดตายเพิ่มจากปีท่ี 
1 จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 50 ในปีท่ี 2 และ ร้อยละ 60 ในปีท่ี 3 ของการฟืน้ฟู ปัญหาไฟป่าลดลง
กวา่ 70 เปอร์เซ็นต ์ตลอดจนไมมี่ไฟป่าเกิดขึน้เลยในป่าชมุชนบางแหง่ (รายละเอียดดงัตารางท่ี 7-10)   
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบสภาพโครงสร้างป่าชมุชนทัง้ 7 พืน้ท่ีระหวา่งปี พ.ศ. 2551 และ 2553 

ป่าชุมชน 
ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2553 

No. layer % CC %SC No. layer % CC %SC 
1.ป่าชมุชนบ้านค าน้อย 3 44 51 3 48 49 
2.ป่าชมุชนบ้านหนองขาม 3 25 76 3 46 66 
3.ป่าชมุชนบ้านกดุขอนแก่น* - - - 3 60 61 
4.ป่าชมุชนบ้านห้วยฮวก 2 23 76 N/A N/A N/A 

5.ป่าชมุชนบ้านโพนเพ็ก* - - - 3 46 45 
6.ป่าชมุชนบ้านไส้ไก่ 2 9 75 2 20 74 
7.ป่าชมุชนบ้านโนนคณู 3 57 79 3 66 75 
 
No of layer คือ จ านวนชัน้เรือนยอด % CC คือ ร้อยละการปกคลมุเรือนยอด % SC คือ ร้อยละการปกคลมุผิวดิน 
* ป่าชมุชนบ้านกดุขอนแก่นและบ้านโพนเพ็ก เร่ิมด าเนินการส ารวจในปี 2553 
N/A  ยงัไมด่ าเนินการส ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภ พ ่ี 20-21      ้               โ                            . . 2551       
                          . . 2553        
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความหลากหลายชนิดพนัธุ์ และอตัราการทดแทนในพืน้ท่ีป่าชมุชน ปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553 

         
    . . 2551     . . 2553 

                       
     

             
           

        
       ๆ 

            *                        
     

        
                

        
           ๆ 

            * 

1.            23 189 2,050 41 35 23 205 2,317 48 36 
2.            22 187 1,033 28 27 22 275 1,540 39 30 
3.               - - - - - 31 187 1,280 33 30 

4.        ฮ   24 175 2,440 31 30 N A N A N A N A N A 
5.    โ     ็ - - - - - 31 308 2,180 26 29 

6.           12 98 1,256 39 21 14 244 1,184 33 24 
7.    โ      25 299 2,320 42 31 29 453 3,980 54 35 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความหนาแน่นของต้นไม้ในพืน้ท่ีป่าชมุชน ปี 2551และ 2553 

ป่าชมุชน 
ความหนาแนน่ตามชัน้ความโต ปี พ.ศ. 2551 (ต้นตอ่ไร่) ความหนาแนน่ตามชัน้ความโต ปี พ.ศ. 2553 (ต้นตอ่ไร่) 

<30 31-60 61-90 91-120 > 120 <30 31-60 61-90 91-120 > 120 
1. บ้านค าน้อย 100 65 17 3 3 108 76 16 3 3 
2. บ้านหนองขาม 75 80 15 3 0 150 107 14 3 0 
3. บ้านกดุขอนแก่น - - - - - 328 88 32 3 13 
4. บ้านห้วยฮวก 105 57 12 2 0 N/A N/A N/A N/A N/A 
5. บ้านโพนเพ็ก - - - - - 152 144 13 0 0 
6. บ้านไส้ไก่ 83 9 0 0 0 218 6 0 0 0 
7. บ้านโนนคณู 184 78 27 3 0 282 138 30 3 0 

         *              ธ                  ถ                             ็               ้           
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      ภ พ ่ี 22                   ้            7                 . .2550-2553 

     ตารางท่ี 10 ข้อมลูกิจกรรมปลกูป่าฟืน้ฟู ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 - 2553 

รายละเอียด ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

- จ านวนต้นไม้ท่ีปลกู (ต้น) 
    ( รวม 148,533 ตน้ ) 

26,708 32,860 50,688 38,277 

- พืน้ท่ีปลกูทัง้หมด (ไร่) 
    ( รวม 1,158 ไร่ ) 

220 269 422 247 

- ชนิดกล้าไม้ (ชนิด) 35 23 30 31 

-ปลกูในพืน้ท่ีสาธารณะ/ป่าชมุชน (แหง่)   
- คิดเป็นจ านวนกล้าไม้ (ต้น)    
- คิดเป็นพืน้ท่ี (ไร่) 

22 
6,784 

57 

45 
19,577 

163 

27 
21,908 

182 

7 
29,547 

197 
- ปลกูในพืน้ท่ีหวัไร่ปลายนา (ต้น) 
- คิดเป็นจ านวนครัวเรือน (ครอบครัว) 

19,924 
216 

13,283 
110 

28,780 
- 

8,730 
- 

- ปลกูหญ้าแฝก,ไผป่่า ริมน า้ชี (กอ) - 18,000 - - 

- อตัราการรอดตาย 30.0 % 50.4 % 60.0 % - 

 

 
 

ขอ้มลูการเกดิไฟป่าระหวา่งปี 2550-2553

0

1

2

3

4

5

6

ภลูอมขา้ว โคกหลวง โคกป่าชา้ โคกหนิฮาว ภวูดั กุดขอนแก่น โคกหลบุกุง

พืน้ที่

จ านวน (ครัง้)

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553
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2) ด้านมิติสังคม ทัง้การมีส่วนร่วม ความตระหนัก และจิตส านึกของชาวบ้านในการดูแล
จดัการป่ามีมากขึน้ องค์กรชมุชนหรือคณะกรรมการมีความเข้มแข็ง รวมทัง้มีการสนบัสนนุจากอบต.  
และหนว่ยงานภายนอก  

3) ด้านเศรษฐกิจ/ความเป็นอยู่ โดยพบว่าชมุชนมีแหล่งอาหารท่ีอดุมสมบรูณ์เพิ่มเติมมากขึน้
สามารถเก็บหาได้ง่ายขึน้เป็นแหลง่อาหารของชาวบ้านในชมุชนโดยเฉพาะชาวบ้านท่ียากจน ท่ีมีความ
จ าเป็นในการพึ่งพิงเก็บหาของป่า ผลผลิตบริโภคภายในครัวเรือนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง
ทางด้านอาหารของชุมชน ช่วยลดรายจ่าย ชาวบ้านในบางชมุชนมีรายได้จากการเก็บหาของป่ามาก
ขึน้ ดงัเชน่บ้านโพนเพ็กท่ีมีรายได้เสริมกวา่ปีละ 680,000 บาท ดงัตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11 ผลผลิตจากป่าชมุชนโคกหลบุกงุ บ้านโพนเพ็ก หมู ่1, 14 ท่ีชมุชนพึง่พิง* 

ล าดับ ชนิด 
ปริมาณที่เก็บหาได้ (กก.)  

2551 รายได้ 
(บาท) 

2552 รายได้ 
(บาท) 

2553 (ม.ค.-
ส.ค.) 

รายได้ 
(บาท) 

1 เห็ดทกุชนิด 2,000 400,000 3,000 600,000 2,000** 400,000 
2 ไขม่ดแดง 400 80,000 500 100,000 600 120,000 
3 แย้ 140 9,800 140 9,800 200 14,000 
4 อึง่ 400 48,000 500 60,000 400 48,000 
5 แมลงทบั 1,000 

ตวั 
1,000 1,600 ตวั 1,600 2,000 ตวั 2,000 

6 กิง้ก่า 200 ตวั 1,000 400 ตวั 2,000 400 ตวั 2,000 
7 หนอ่โจด - - 40 6,000 20 3,000 
8 ผกัติว้ 100 8,000 120 9,600 120 9,600 
9 ผกัหวานป่า 140 25,200 200 36,000 200 36,000 
10 ผกัสาบ 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 

หมายเหต ุ *   ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ชาวบ้านและแมค้่ารับซือ้ของป่า 

**  ฤดฝูนมาช้ากวา่ปกตทิ าให้ปริมาณเห็ดท่ีเก็บหาได้ลดน้อยลง 
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                 ภาพท่ี 23 ผลผลิตจากป่าท่ีชมุชนเก็บหาได้โดยมีชนิดและปริมาณท่ีเพิ่มขึน้

เห็ดรวม 

เห็ดรวม 

ไขม่ดแดง น า้ผึง้ 

เห็ดน า้หมาก ผกัหวานป่า 

เห็ดรวม 

หนอ่โจด 
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องค์ความรู้ในการฟ้ืนฟูป่าและรูปแบบการจัดการป่าของชุมชน 

 บทเรียนการฟืน้ฟภูมูิทศัน์ป่าไม้และคณุภาพชีวิตชมุชนอยา่งมีสว่นร่วมลุ่มน า้ชีตอนบน อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ภายใต้กิจกรรมการจัดการป่าชุมชน โดยใช้เทคนิควิธีการด้านวิชาการ 
ตลอดจนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผนวกกบัความเช่ือ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ส าหรับ
จัดการป่าได้อย่างลงตัว โดยสามารถสรุปองค์ความรู้ในการฟื้นฟูปป่าและรูปแบบการจัดการป่า  
ของชมุชนอยา่งมีสว่นร่วมได้ดงันี ้

1. องค์ความรู้เก่ียวกับการฟ้ืนฟูป่า 

 หลักการคัดเลือกพรรณไม้ส าหรับการฟ้ืนฟูป่าในมุมมองของชาวบ้าน 
1) การส ารวจและประเมินสถานภาพป่าก่อนการฟืน้ฟูทัง้ความอุดมสมบรูณ์ โครงสร้างทัว่ไปทัง้

การปกคลมุเรือนยอด จ านวนชัน้เรือนยอด ความหลากหลายของชนิดต้นไม้ ความหลากหลายและการ

กระจายของแมไ่ม้ การทดแทนของลกูไม้ แตล่ะชนิด เพ่ือประกอบการตดัสินใจเลือกชนิด 

 

 

 

 

 

 

           ภาพท่ี 24 การวางแปลงส ารวจทรัพยากรเพ่ือประเมินลกัษณะโครงสร้างป่าชมุชน 

2) ชนิดท่ีปลกูต้องเป็นชนิดไม้ท่ีพบในท้องถ่ิน หรือเคยมีในอดีต 

3) ชนิดไม้ท่ีชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในในอนาคตหรือเป็นไม้เศรษฐกิจ เช่น เก็บกินผล กินใบ 

ดอก ยอด หรือสว่นตา่ง ๆ เป็นอาหารได้  

4) ชนิดท่ีโตเร็ว และทนต่อสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ี ทัง้ไฟป่า การแทะเล็มของสตัว์หรือสตัว์เลีย้ง 

ไมกิ่น แตกหนอ่ได้ดีหากถกูเหยียบย ่าจากสตัว์เลีย้ง 

5) ผลเป็นอาหารของสตัว์ป่า  และนกตา่งๆ  

6) ชนิดท่ีเหมาะสมกบัสภาพดิน และพืน้ท่ีในพืน้ท่ีฟืน้ฟู เช่น มะคา่แต้ชอบดินร่นปนเหนียว ยาง

นาชอบท่ีลุม่ริมห้วยหรือริมน า้ เป็นต้น 
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 ชนิดไม้ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการเป็นไม้โครงสร้างในการฟ้ืนฟูป่าเต็งรังในพืน้ท่ี
อ าเภอมัญจาคีรี 

จากการเก็บข้อมลูและศกึษาชีพลกัษณ์แม่ไม้ในพืน้ท่ีจ านวน 223 ต้น 27 ชนิด น ามาทดลอง
เพาะในเรือนเพาะช า และปลกูเสริมในพืน้ท่ีเปา้หมาย โดยใช้เกณฑ์การคดัเลือกชนิดไม้ตามเทคนิควิธี
พรรณไม้โครงสร้าง รวมถึงเป็นชนิดพนัธุ์ท่ีให้ผลผลิตในแง่เศรษฐกิจ สามารถคดัเลือกชนิดพรรณไม้ท่ีมี
ศกัยภาพในการฟืน้ฟจู านวน 37 ชนิด ดงัตารางท่ี 12 

ตารางท่ี 12 พรรณไม้ท่ีมีศกัยภาพเป็นไม้โครงสร้างในการฟืน้ฟปู่าในพืน้ท่ีอ าเภอมญัจาคีรี 

คุณสมบัติ ชนิดพันธ์ุ 
เพาะง่าย ขีเ้หล็ก, แดง, สะเดา, มะคา่โมง, มะมว่งป่า, สะแกนา, เต็ง*, รัง*, ผกัเม็ก, ไผ่

รวก, มะคา่แต้, หว้า 
โตเร็วในถงุเพาะ ขีเ้หล็ก, เพกา, มะกล ่าต้น, สะเดา, มะคา่โมง, มะมว่งป่า, แคป่า, แคบ้าน, 

มะรุม, หว้า 
ตดิผล ดงึดดูสตัว์ป่า มะขามปอ้ม, หว้า, กระบก, มะมว่งป่า, ตะขบป่า, มะเกลือ, มะหาด 
โตเร็วหลงัปลกู ขีเ้หล็ก, ตีนเป็ด, เพกา, เสีย้ว, มะกอก, สกั, แดง, มะกล ่าต้น, สะเดา, ประดู่

ป่า, พนัซาด, แคบ้าน, ไผร่วก 
การรอดตายสงูหลงัปลกู ขีเ้หล็ก, ตีนเป็ด, มะมว่งป่า, กระบก, พะยงู, มะรุม, คนู, สะเดา, เสีย้ว, 

กระโดน 
ปลกูด้วยเมล็ดโดยตรง มะคา่โมง, มะคา่แต้, ขีเ้หล็ก 
ชนิดพนัธุ์เดน่ในป่าเตง็รัง เตง็*, รัง*, ยางเหียง*, ยางกราด*, ยางพลวง*, แดง 
ปลกูริมน า้ ยางนา, หว้า, ตะเคียนทอง, กระเบา 
พุม่ใบกว้าง มะกอก, พฤกษ์, มะกอกเกลือ้น, พนัซาด 
ไม้เศรษฐกิจ มะกอก, ไผร่วก, แคบ้าน, สกั, ขีเ้หล็ก, พะยงู, กระโดน, เขลง 
หมายเหตุ  * กล้าไม้อายปุระมาณ 1 ปี ก่อนน าไปปลกู 
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    ภาพท่ี 25 พนัธุ์ไม้ท้องถ่ินท่ีมีศกัยภาพเป็นไม้โครงสร้างในการฟืน้ฟปู่าในพืน้ท่ีอ าเภอมญัจาคีรี 

ประดูป่่า 

มะกล า่ต้น 

เพกา, ลิน้ฟา้ 

มะมว่งป่า 

พฤกษ์ มะคา่แต้ พนัซาด 

หว้า 

มะคา่โมง 
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 เรือนเพาะช าชุมชน…การฟ้ืนฟูป่าอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชน 

      เรือนเพาะช าชมุชนผลิตกล้าไม้ชนิดพนัธุ์ท้องถ่ิน เพ่ือใช้ส าหรับการฟืน้ฟปู่าในชมุชน พืน้ท่ีหวัไร่
ปลายนา พืน้ท่ีสาธารณะ และพืน้ท่ีอ่ืนๆ กิจกรรมด าเนินการโดยเร่ิมท่ีการจดัตัง้กลุ่มเพาะช ากล้าไม้
หรือกองทนุกล้าไม้ (กองทนุชมุชนเขียวขจี) มีคณะกรรมการท่ีจดัตัง้ขึน้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ 
ก าหนดชนิด ปริมาณ และมาตรฐานของกล้าไม้ แบง่รูปแบบการผลิตออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

1) เรือนเพาะช ากลาง ด าเนินงานโดยคณะท างานเรือนเพาะช า รับผิดชอบการผลิต
กล้าไม้ ตัง้แตก่ารเก็บเมล็ด การเตรียมเมล็ด การเตรียมดินการเพาะเมล็ด การกรอกถุง การย้ายกล้า 
การดแูลรักษา การขนสง่กล้าไม้ และการขนย้ายไปยงัพืน้ท่ีปลกู  

2) เรือนเพาะช าระดับครัวเรือน เป็นการผลิตกล้าไม้โดยสมาชิกในชมุชนท่ีเข้าร่วมเพ่ือ
เพาะกล้าไม้เป็นรายได้เสริม เรือนเพาะช าจะสนบัสนุนถุงด าให้กับสมาชิกรับไปเพาะกล้าไม้บริเวณ
บ้านของตนเอง โดยระบชุนิดและจ านวนกล้าไม้ท่ีต้องการเพาะ  

 กรรมการเรือนเพาะช าจะท าหน้าท่ีในการควบคมุดูแลการผลิตกล้าไม้ของสมาชิกในแต่ละ
ครัวเรือน รูปแบบการผลิตกล้าไม้ทัง้สองแบบมีการอบรมเทคนิคการผลิตกล้าไม้ท่ีมีคณุภาพให้แก่
สมาชิกท่ีมีความสนใจ กล้าไม้ท้องถ่ินท่ีชมุชนผลิตขึน้ จะขายให้กบัหน่วยงานในท้องถ่ิน ตลอดจนผู้ ท่ี
สนใจ รายได้จากการขายกล้าไม้ถูกบริหารจดัการในรูปแบบของกองทุนพนัธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการเรือนเพาะช าในปีต่อ ๆ ไป รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบรรจุอยู่ในแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรของชมุชน เช่น กิจกรรมปลกูป่า กิจกรรมจดัท าแนวกนัไฟ กิจกรรมดบัไฟป่า ฯลฯ รวมไปถึง
สวสัดกิารของสมาชิก (รายละเอียดดงัภาพท่ี 26) 

 โดยระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 ด าเนินกิจกรรมเรือนเพาะช าชมุชนจ านวน 7 แห่ง 16 หมู่บ้าน 
159 ครัวเรือน ผลิตกล้าไม้ท้องถ่ินจ านวน 74 ชนิด คิดเป็นจ านวนกล้าไม้ 150,666 ต้น (ตาราง
ภาคผนวกที่ 11) 
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กล้าไม้คุณภาพดี 

รับซือ้กล้าไม้ ส่งขายแหล่งอ่ืน ๆ  

กองทุนพันธ์ุไม้ 

มาตรฐานกล้าไม้ 
(ชนิด ปริมาณ คุณภาพ) 

กลุ่มมัญจาเขียวขจี 
ลุ่มน า้ชีพัฒนาชีวติ 

คณะท างาน 
ชุมชนเขียวขจี 

คณะท างาน 
เรือนเพาะช าชุมชน 

เรือนเพาะช าชุมชน สมาชิกครัวเรือน 

อบรมการผลิตกล้าไม้ 

โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน า้ช ี
WWF ประเทศไทย 

ปลูกในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

ภาพท่ี 26 กลไกการด าเนินงานเรือนเพาะช าชมุชน 
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 เทคนิคการเก็บเมล็ดไม้ 
1 เลือกแม่ไม้ท่ีสมบรูณ์ แข็งแรง ล าต้นสงูใหญ่ เปลาตรง อาจใช้การสงัเกตกล้าไม้หรือลกูไม้

เล็กๆ อยูใ่ต้ต้นแม ่และบริเวณใกล้เคียง ท่ีแสดงให้เห็นวา่มีศกัยภาพในการสืบพนัธุ์ 
2 บางชนิดต้องพิจารณาความสดของเมล็ด เชน่ ยางนา เนือ้ในต้องสด สีขาว ไมเ่ป็นรู 
3 ไมมี่ร่องรอยของสตัว์ หรือแมลงเจาะเมล็ด 
4 เลือกเมล็ดท่ีแก่พอดี สีสดตามธรรมชาติ เช่น สีของฝักหรือผลมีสีออกเหลืองหรือแดง หรือ

ฝักเร่ิมปริแตก 
5 เก็บตามระยะเวลา การร่วงหล่นโดยต้องใช้ข้อมูลชีพลกัษณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ การ

สงัเกตของคนในท้องถ่ิน 
6 เมล็ดไม้บางชนิดมีอายสุัน้ เช่น ยางนา เต็ง รัง ฯลฯ สามารถเก็บไว้ในตู้ เย็นเพ่ือยืดอายแุละ

รักษาความชืน้ได้ ประมาณ 1 อาทิตย์ 
7 การแลกเปล่ียนเมล็ดไม้ระหว่างชมุชน สามารถช่วยประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่าย อีกทัง้เป็น

การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งชมุชน 

 เทคนิคการเพาะเมล็ดไม้ 
1. ไม้แตล่ะชนิดใช้ถงุเพาะขนาดตา่งกนั ยกตวัอย่างเช่น มะคา่โมง สะเดา ขีเ้หล็ก เพกา ฯลฯ 

จะโตรวดเร็วมากในถุงเพาะ ดงันัน้ขนาดถงุท่ีใช้เพาะช าขนาดเล็กก็เพียงพอแล้ว ชึ่งจะช่วยประหยดั
วสัดเุพาะและง่ายตอ่การขนส่ง ส่วนต้นไม้ตระกลูยาง เช่น เต็ง รัง สะแบง ตะเคียนทอง ฯลฯ ควรใช้ถงุ
เพาะขนาดใหญ่ เน่ืองจากโตช้า และต้องมีการดแูลรักษาข้ามปี จงึจะได้ขนาดเหมาะสม 

2. เมล็ดไม้บางชนิดเมล็ดมีเปลือกหนา แข็ง ก่อนเพาะต้องท าแผล เช่น มะคา่โมง มะคา่แต้ 
คนู ฯลฯ 

3. ทดสอบเมล็ดก่อนเพาะโดยการแชน่ า้ สงัเกตว่าเมล็ดท่ีดีจะจม ส่วนเมล็ดท่ีเสียหรือแฟบ จะ
ลอยขึน้มา 

4. เมล็ดไม้บางชนิดเพาะสดๆ ได้เลย โดยอาจเอาเยือ้หุ้มหรือเนือ้ผลออกก่อน เช่น สะเดา 
มะมว่งป่า 

5. ต้นคนู อาจเพาะโดยใช้ผ้าชบุน า้ให้ชุ่มห่อเมล็ดไว้ คอยหมัน่เปิดดหู่อผ้า และคดัเลือกเมล็ด
ท่ีงอกน าไปเพาะลงถงุตอ่ไป 

6. เมล็ดไม้ท่ีมีปีก เชน่ จิก (เตง็) รัง ยางนา ฯลฯ ต้องตดัปีกออกก่อนเพาะ 
7. เมล็ดไม้บางชนิดใช้วิธีการแช่น า้ร้อน เช่น สกั คนู แดง ฯลฯ เพราะสงัเกตตามธรรมชาติเม่ือ

เมล็ดถกูไฟไหม้มกัจะแตกแล้วงอกง่าย ควรใช้ความร้อนประมาณ 70 องศาเซลเซียส หรือทดสอบโดย
ใช้นิว้จุม่พอสะดุ้ง ประมาณ 5 นาที แล้วผสมน า้เย็นทิง้ไว้ 1 คืน 
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8. เมล็ดไม้บางชนิด สามารถขดุกล้าไม้ขนาดเล็กใต้ต้นแม่ในช่วงต้นฤดฝูนมาอนุบาลในถุง
เพาะได้ เชน่ สะเดา มะกอก แดง ยางนา ฯลฯ 

9. การวางเมล็ดไม้ในถงุเพาะอาจสงัเกตจากการร่วงหลน่ใต้ต้นแมใ่นธรรมชาติ 
10. เมล็ดไม้บางชนิดใช้วิธีการเพาะกลางแจ้งเพ่ือให้ได้รับแสงแดดเตม็ท่ี เชน่ สกั เป็นต้น 
11. ต้นไม้ชนิดเดียวกนั บางต้นมีอตัราการงอกของเมล็ดสงูในขณะท่ีบางต้นมีอตัราการงอก

ของเมล็ดต ่า ข้อมูลดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนผลิตกล้าไม้ในปีต่อไปได้ (รายละเอียด 
ดงัตารางท่ี 13) 

ตารางท่ี 13 ตารางการเก็บเมล็ด การปฏิบตัติอ่เมล็ด และการผลิตกล้าไม้ในพืน้ท่ีอ าเภอมญัจาคีรี 

ชนิด 
อัตรา 

การงอก 
(%) 

ช่วงเวลาที่
ใช้ในการ
งอก (วนั) 

ช่วงเวลาที่
ใช้เพาะช า 
(เดอืน) 

ขนาด
ความสูง
ของกล้า 
(ซม.) 

การปฏิบัตต่ิอเมลด็ 
ฤดูกาล
เก็บเมลด็ 

มะคา่โมง 90 9-12 4 30-35 ใช้มดีตดั-ท าแผลที่ปลายเมลด็     แช่
น า้ทิง้ไว้ 1 คืน 

ต.ค.-ม.ค. 

มะคา่แต้ 85 8-13 7 30 ใช้มดีตดั-ท าแผลที่ปลายเมลด็     แช่
น า้ทิง้ไว้ 1 คืน 

ก.ย.-ต.ค. 

ประดูป่่า 42 22 8 30-40 เด็ดปีก แช่น า้เย็นทิง้ไว้ 1 คืน  ก.ย-ต.ค. 

สะเดา 75 10 6 30-40 เอาเนือ้หุ้มออก ผึง่ให้แห้ง มี.ค.-เม.ย. 

ขีเ้หลก็ 65 12 4 40 แช่น า้ร้อน 60-70 c แล้วทิง้ไว้ประมาณ 
1 คืน 

มี.ค.-เม.ย. 

ยางกราด (สะแบง)  70 15 7 30-40 เด็ดปีก แช่น า้ 1 คืน มี.ค.-พ.ค. 

ยางเหียง (ซาด)  70-80 8 7-8 30-40 เด็ดปีก แช่น า้ 1 คืน มี.ค.-พ.ค. 

ยางนา 70 12 8 30-35 เด็ดปีก แช่น า้ 1 คืน มี.ค.-พ.ค. 

เต็ง,จิก 80-90 7 10 30 เด็ดปีก แช่น า้ 1 คืน มี.ค.-ก.ค. 

รัง 80-90 7-10 8-10 30 เด็ดปีก แช่น า้ 1 คืน มี.ค.-ก.ค. 

ตะเคยีนทอง         
(ไม้แคน) 

80 7 8 35 เด็ดปีก แช่น า้ 1 คืน เม.ย.-มิ.ย. 

แดง 77 7 6 30-40 แช่น า้ร้อน 60-70 องศา นาน 5 นาที  
เทน า้เย็นผสม แล้วทิง้ไว้ประมาณ 1 
คืน 

มี.ค.-พ.ค. 
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ตารางท่ี 13 (ตอ่) 

ชนิด 
อัตรา 

การงอก 
(%) 

ช่วงเวลาที่
ใช้ในการ
งอก (วนั) 

ช่วงเวลาที่
ใช้เพาะช า 
(เดอืน) 

ขนาด
ความสูง
ของกล้า 
(ซม.) 

การปฏิบัตต่ิอเมลด็ 
ฤดูกาล
เก็บเมลด็ 

พฤกษ์ (อีทกึ,ก้านฮงุ)  75 12 7 30-40 แช่น า้ร้อน 60-70 องศา นาน 5 นาที  
เทน า้เย็นผสม แล้วทิง้ไว้ประมาณ 1 
คืน 

ธ.ค.-ม.ค. 

มะเกลอื 75 15 6 30 กรรไกรตดัเลบ็ขลบิท่ีปลายเมลด็ ม.ค.-เม.ย. 

คนู 90 10 6 20-30 กรรไกรตดั-ท าแผลที่ปลายเมลด็     แช่
น า้ทิง้ไว้ 1 คืน 

มี.ค.-เม.ย. 

แคบ้าน 75 20 3 30 แช่น า้เย็นประมาณ 1 คืน ม.ค.-ก.พ. 

แคป่า 60-70 10-15 6-7 30 เพาะปกต ิ เม.ย.-มิ.ย. 

มะขามปอ้ม 75 31 7 30-40 เอาเนือ้ออก แช่น า้ ตากแดดให้เมลด็
แตกออก แล้วเพาะลงถงุ 

ธ.ค.-ม.ค. 

กระบก 50 75 8 30-40 เอาเนือ้หุ้มออก แล้วเพาะตามปกติ ก.พ.-เม.ย. 

สกั 50 30 6 30 แช่น า้ 1 คืน สลบัผึง่ 1 วนั ประมาณ 1 
สปัดาห์ น าหวา่นลงแปลงดินกลางแจ้ง
แล้วเอาดินกลบ เมื่อกล้าไม้งอกจงึย้าย
ลงถงุด า 

ม.ค.-เม.ย. 

มะกล า่ต้น (บกัลาม)  60 8-12 5 40 ใช้กรรไกรตดัเลบ็ขลบิท่ีปลายเมลด็ 
หรือแช่น า้ 1 คืน 

ธ.ค.-ม.ค. 

เพกา (ลิน้ฟา้)  30-40 30 5 40 เด็ดปีก ธ.ค.-ม.ค. 

มะรุม 40 19 4 40 เพาะปกต ิ ม.ค.-ก.พ. 

พนัซาด 80 10-14 6 30 ใช้กรรไกรตดัเลบ็ขลบิท่ีปลายเมลด็ 
หรือแช่น า้ 1 คืน 

พ.ย.-ม.ค. 

มะมว่งป่า 90 20-25 3 25-30 เอาเนือ้หุ้มออก แล้วเพาะตามปกติ มี.ค.-เม.ย. 

หว้า 60 30-40 5 40 เอาเนือ้หุ้มออก แล้วเพาะตามปกติ เม.ย.-พ.ค. 

มะกอก 25-50 92-122 6 40 เอาเนือ้หุ้มออก แล้วเพาะตามปกติ ธ.ค.-ก.พ. 

สตับรรณ,ตีนเป็ด 60-70 7-12 3 40 เพาะปกต ิ ก.พ.-มี.ค. 
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ตารางท่ี 13 (ตอ่) 

ชนิด 
อัตรา 

การงอก 
(%) 

ช่วงเวลาที่
ใช้ในการ
งอก (วนั) 

ช่วงเวลาที่
ใช้เพาะช า 
(เดอืน) 

ขนาด
ความสูง
ของกล้า 
(ซม.) 

การปฏิบัตต่ิอเมลด็ 
ฤดูกาล
เก็บเมลด็ 

ผกัหวานป่า  
(เพาะเมลด็) 

100 6 12 20-25 เอาเนือ้หุ้มออก วางเมลด็บนวสัดเุพาะ
โดยไมต้่องกลบ เมื่อรากเร่ิมงอกให้กด
ลงดิน 

เม.ย.-พ.ค. 

มะกอกเกลือ้น,หมาก
เหลีย่ม 

60 180 8 30 เอาเนือ้หุ้มออก แล้วเพาะตามปกติ ก.ค.-ต.ค. 

เค็ง,เขลง 53 15 6 30 ใช้กรรไกรตดัเลบ็ขลบิท่ีปลายเมลด็  ม.ค.-ก.พ. 

สะแกนา 90 5 6 40-50 เพาะปกต ิ มี.ค.-เม.ย. 

ทองกวาว 70-80 7-12 5-6 40-50 แช่น า้ 1 คืน เม.ย.-พ.ค. 

พะยงู 60-70 7-14 3-5 30 แช่น า้เย็น 1 วนั แล้วน าไปเพาะลง
กระบะทราย 

ก.ค.-ก.ย. 

ไผร่วก 80-90 6-8 6 30-40 หวา่นเมลด็ลงในแปลงทราย ใช้ทราย
กลบพอมิด หลงัจากกล้าไม้งอกจงึย้าย
ลงถดุ า 

ม.ค.-ก.พ. 
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 การปลูกต้นไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่า 
ช่วงเวลาส าหรับการปลูกต้นไม้ท่ีเหมาะสมในช่วงฤดฝูนท่ีฝนตกมากพอจนมีความชืน้ในดิน

พอท่ีต้นไม้จะตัง้ตวัได้ในระยะแรก การปลูกจะขุดหลุมคละกันไปไม่เป็นแถวเพ่ือให้ใกล้เคียงต้นไม้ 
ในป่าธรรมชาตใิห้มากท่ีสดุ โดยไม่ต้องไถเตรียมพืน้ท่ีเพ่ือให้ลกูไม้ธรรมชาติหรือต้นไม้ขนาดเล็กท่ีมีอยู่
เดิมได้เจริญต่อไปได้ กะระยะห่างตอ่ต้นพอประมาณ 1-1.5 เมตร กรณีท่ีปลกูเป็นสวนป่าอาจปลูก 
เป็นแถวเพ่ือให้ง่ายต่อการดแูลรักษา การขดุหลมุจะขดุตามขนาดของต้นกล้า กลบดินบริเวณโคนต้น
ให้แน่นและเป็นแอ่งเล็กน้อยเพ่ือเก็บน า้ ในพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะดินเลว มีสารอินทรีย์น้อย เช่น ดินปนหิน
กรวด หรือชัน้ดนิตืน้ อาจใสปุ่๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยคอกเสริมหรือใช้ฟางข้าวหรือเศษวชัพืชคลมุโคนต้นเพ่ือเก็บ
ความชืน้และมีข้อดีในการช่วยปรับปรุงคณุสมบตัิของดินให้ดินขึน้  ต้นไม้บางชนิดสามารถปลกูโดยใช้
เมล็ดโดยตรง (direct seed) เช่น มะคา่โมง มะคา่แต้ ขีเ้หล็ก หรือบางชนิดสามารถขดุย้ายกล้าจาก 
ใต้ต้นแม่มาปลกูได้ เช่น สะเดา เป็นต้น ทัง้นี ้หากพบว่าพืน้ท่ีปลกูป่ามีความสภาพความแห้งแล้งหรือ
ฝนทิง้ช่วง หลงัการปลกูต้องให้น า้แก่กล้าไม้ โดยใช้ระบบกระป๋องน า้หยด หรืออาจใช้รถน า้เคล่ือนท่ี 
เป็นต้น หลงัจากปลกูต้องท าแนวกนัไฟ และห้ามน าสตัว์เลีย้งเข้าไปเลีย้งในบริเวณป่าฟืน้ฟู โดยต้องท า
การสร้างความเข้าใจ และสร้างข้อตกลงกบัชาวบ้านท่ีมีสตัว์เลีย้งในชมุชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาพท่ี 27 การดแูลรักษากล้าไม้ในแปลงปลกูป่า 



 69 

 เทคนิคการจัดการไฟป่าในป่าเตง็รังแบบชาวบ้าน 
1. การท าแนวกนัไฟ โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านนิยมใช้แนวถนน (ถ้ามี) เป็นหลกั หากไม่มีถนน 

จะท าแนวกนัไฟโดยใช้คนถางหรือใช้รถแทรกเตอร์ไถเป็นทางกว้างประมาณ 3-5 เมตร แล้วจดุไฟเผา
เศษวัชพืชเพ่ือลดปริมาณเชือ้เพลิง บางครัง้อาจท าแนวกันไฟผ่านกลางพืน้ท่ีหรือแบ่งเป็นส่วนๆ  
เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ไฟป่าลกุลามไปทัว่ทัง้ป่า 

2. การลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคม -เดือนพฤษภาคม  
ทัง้กลางวนัและกลางคืน 

3. การสร้างความร่วมมือกับชาวบ้านท่ีมีท่ีดินติดกับป่าชุมชนในการช่วยแจ้งเหตุไฟไหม้   
หรือหากจดุไฟเผาไร่จะต้องท าแนวกนัไฟก่อน หรือสร้างจงูใจในความร่วมมือ เชน่ แจกกล้าไม้ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพท่ี 28 กิจกรรมการท าแนวกนัไฟและลาดตระเวนปอ้งกนัไฟป่า 

4. กรณีรู้ตวัผู้ ท่ีมักจุดไฟเผาป่าหากบุคคลนัน้เข้าไปในป่า จะมีหน่วยติดตามคอยสังเกต
พฤตกิรรมอยูห่า่งๆ 

5. ด าเนินการเฝา้ระวงับริเวณท่ีเกิดไฟป่าบอ่ยครัง้เป็นพิเศษ 
6. ใช้คนเก็บหาของป่าหรือนกัวิจยัไทบ้าน ขณะเข้าไปเก็บหาของป่าคอยลาดตระเวนและแจ้ง

ขา่ว 
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7. อนญุาตให้ชาวบ้านเข้าไปเก็บหาฟืนหรือไม้แห้ง เพ่ือลดปริมาณเชือ้เพลิงและความรุนแรง
ของไฟป่าได้ 

8. ใช้การสงัเกต โดยในเวลากลางวนัหากพบวา่พืน้ท่ีป่าบริเวณไหนมีแมลงบินว่อนไปมาและมี
นกบินโฉบแมลงเป็นฝูงใหญ่ แสดงว่าอาจเกิดไฟป่าบริเวณนัน้ ซึ่งจะสามารถเข้าดบัไฟป่าได้ทัน  
สว่นในเวลากลางคืนสงัเกตจากแสงสวา่งของเปลวไฟและฟังเสียงปะทขุองไฟไหม้ป่า 

9. การประชาสมัพนัธ์ทางหอกระจายขา่วหมูบ้่านในชว่งฤดแูล้งเพ่ือรณรงค์และปอ้งกนัไฟป่า 

2. องค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างย่ังยืน (Forest Utilization) 

เปา้หมายของโครงการท่ีส าคญัอย่างหนึ่งคือ การพฒันาความเป็นอยู่ของชาวบ้านท่ียงัคงต้อง
พึ่งพิงธรรมชาติ โดยเฉพาะจากป่าทัง้แหล่งอาหาร รายได้ ยารักษาโรค ซึ่งพืน้ท่ีป่าชุมชนได้ช่วย
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนท้องถ่ินท่ีชุมชนได้เก็บหาพึ่งพิงเป็นแหล่งอาหาร  
ของครัวเรือนท่ีช่วยลดรายจ่าย นอกจากนีบ้างชนิดยงัสามารถสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชนได้ การเก็บ
ข้อมลูการพึ่งพาป่าในรอบปี หรือปฏิทินการเก็บหาในรอบปี ซึ่งจะเป็นข้อมลูท่ีบง่ชีถ้ึงผลของการฟืน้ฟู
ป่าท่ีเช่ือมโยงกบัความมัน่คงทางอาหารของท้องถ่ินได้ ซึง่ชมุชนมีองค์ความรู้ในการเก็บหาใช้ประโยชน์
ทรัพยากรจากป่าชมุชนท่ีเป็นแหล่งอาหารหลกัๆ ของชมุชนจากการระดมกลุ่มและข้อมลูจากงานวิจยั
ไทบ้านลุม่น า้ชี อ าเภอมญัจาคีรี สามารถแบง่ออกได้ดงันี ้

เหด็ป่า 
ชุมชนท้องถ่ินพึ่งพิงเห็ดจากป่าอย่างน้อย 47 ชนิด ได้แก่ เห็ดตะใคร้ เห็ดละโงก เห็ดปลวก 

เห็ดห าฟาน เห็ดมนัป ูเห็ดเผาะ เห็ดขอนขาว เห็ดกระด้าง เห็ดผึง้คราม เห็ดถ่าน เห็ดข่า เห็ดหน้าขาว 
เห็ดหน้าแหล่ เห็ดดิน เห็ดตีนแฮด เห็ดผึง้แย้ เห็ดผึง้นกยุง เป็นต้น (รายละเอียดดงัตารางภาคผนวก 
ท่ี 12) โดยชมุชนแบง่ประเภทของเห็ดตามแหลง่ท่ีเกิดได้ 5 ประเภท ดงันี ้

1) เห็ดท่ีเกิดในท่ีโลง่และพืน้หญ้า ได้แก่ เห็ดแทด เห็ดทา เห็ดปนู ฯลฯ 
2) เห็ดท่ีเกิดใต้ผิวดนิ ได้แก่ เห็ดเผาะหนงั เห็ดเผาะฝา้ย เห็ดตาโล ่ฯลฯ 
3) เห็ดท่ีเกิดบริเวณจอมปลวก ได้แก่ เห็ดปลวกฟาน เห็ดปลวกจิก เห็ดปลวกไก่น้อย  

เห็ดปลวกตาบ เห็ดปลวกขาบตาโป ้เห็ดปลวกจิกแดง ฯลฯ 
4) เห็ดท่ีเกิดบริเวณตอไม้ผ ุ/ ต้นไม้ ได้แก่ เห็ดกระด้าง เห็ดหหูน ูเห็ดเพ็ก 
5) เห็ดท่ีเกิดบนดินใต้ต้นไม้ ได้แก่ เห็ดหน้าขาว เห็ดหน้าแดง เห็ดละโงกเหลือง เห็ดละ

โงกขาว เห็ดดนิ เห็ดไคหน้าขาว เห็ดหน้าแล ่เห็ดมนัปนู้อย ฯลฯ 
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ภมูิปัญญาพืน้บ้านกบัการเก็บเห็ด 

จากองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน ในการพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติ และการ
ถ่ายทอดความรู้มาตัง้แต่เด็ก ได้ทราบแหล่งท่ีเกิดของเห็ดชนิดต่าง ๆ ชุมชนสังเกตจากสัญญาณ
ธรรมชาตท่ีิสืบทอดกนัมานบัแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัดงันี ้

1) สังเกตจากท้องฟ้ามีลักษณะแจ่มใส เมฆกระจายเป็นฝอยเต็มท้องฟ้าเป็นกลุ่มดอกเห็ด  
ซึง่ชาวบ้านเรียกวา่ “ฟ้าลาย” ชาวบ้านเช่ือวา่จะเกิดเห็ดกระด้าง ในชว่งเดือน 12 

2) อากาศร้อนอบอ้าวหลงัจากฝนตกห่าแรกประมาณ 2-3 วัน ใบไม้ท่ีทบัถมกันจะร้อนระอ ุ
ชาวบ้านเรียกว่า “อ้าเห็ด” หรือ “อ้าวเห็ดออก” โดยเห็ดดิน เห็ดตะไค จะเกิดก่อน ตามมาด้วยเห็ดละ
โงก 

3) ได้กลิ่นหอมเห็ด เช่น เห็ดตะไค เม่ือบานหรือแก่จัดจะส่งกลิ่นโชย ท าให้รู้ว่ามีเห็ดเกิดขึน้
บริเวณนัน้ 

4) พบหอยทากหรือกิง้กือ ซึง่เป็นสตัว์ท่ีชอบกินเห็ดอยูบ่ริเวณนัน้ 

5) เก็บเฉพาะดอกตมู ดอกท่ีบานหรือแก่จดัปลอ่ยให้เป็นเชือ้เห็ดตอ่ไป 

6) การเก็บเห็ดในชว่งเวลากลางคืนจะสามารถมองเห็นเห็ดได้ง่ายกวา่ตอนกลางวนั 

7) สงัเกตจากฤดกูาล โดยช่วงเวลาท่ีเก็บหาจะเป็นช่วงฤดฝูนโดยเห็ดปลวกจะเก็บหาได้ตัง้แต่
เดือนพฤษภาคม ส่วนเห็นละโงกและเห็ดอ่ืนๆจะเห็ดอ่ืนๆ จะเก็บได้ตัง้แต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัฤดฝูนจะเร่ิมมาเร็วหรือช้า 

8) การเก็บหานัน้จะเก็บโดยใช้เสียมหรือเด็ดด้วยมือ เหลือ “เหง้า” หรือ “ผ้าอ้อม” ไว้ เพ่ือเป็น
เชือ้เห็ดต่อไป โดยเฉพาะเห็ดปลวกนัน้จะไม่ขุดเพราะจะท าให้น า้ขังและรังปลวกจะเน่าซึ่งจะท าให้  
ปีหน้าเห็ดจะไมอ่อก  

อาหารพืน้บ้านจากเห็ด 
การปรุงอาหารจากเห็ดป่าของชาวบ้าน มีขัน้ตอนส าคญัอยู่ท่ีการเตรียมเห็ดและเคร่ืองปรุง   

การคัดเลือกเห็ด แยกเห็ดดอกสมบูรณ์  ดอกไม่สมบูรณ์  หรือแยกเห็ดพิเศษเพ่ือแจกญาติพ่ีน้อง 
ชาวบ้านจะท าความสะอาดล้างดินออกจากเห็ดให้หมดโดยผสมเกลือ 1  ก ามือ เพ่ือท าให้เห็ดอ่อนนุ่ม
ไมเ่ปราะและล้างดนิออกได้ง่าย  แล้วใช้มีดผ่าดอกเห็ดท่ีมีขนาดใหญ่  หลงัจากนัน้จดัเตรียมเคร่ืองปรุง 
เชน่  ผกัติว้  หอมสด  พริกแห้ง  น า้ปลา  ปลาร้า ฯลฯ การปรุงอาหารจากเห็ดมีหลายวิธี ได้แก่ 

“การแกง” เป็นอาหารท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุด นอกจากเห็ดจะให้คณุค่าทางอาหารแล้วยังมี
สมนุไพรท่ีเป็นสว่นประกอบของเคร่ืองปรุงท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ร่างกาย   
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“การออ่ม” ท่ีนิยมมาก ได้แก่ เห็ดไค    
“การเอาะ” เห็ดท่ีนิยม ได้แก่ เห็ดเผาะ เห็ดแดง เห็ดแทด และเห็ดทา   
“การหมก” เห็ดท่ีนิยมได้แก่ เห็ดปลวก เห็ดแทด เห็ดทา  
“การนึ่ง” เห็ดท่ีนิยมนึ่งได้แก่ เห็ดแดง เห็ดก่อ เห็ดไค และเห็ดเผาะ จะมีแจ่วพริกเป็นเคร่ือง

เคียง   
“การยา่ง” ได้แก่ เห็ดไค เห็ดปลวก เห็ดฟาง เห็ดน า้หมาก  
“การป่น” เห็ดท่ีนิยมป่น ได้แก่ เห็ดแดง เห็ดละโงก เห็ดปลวก เห็ดเผาะ เห็ดแทด เป็นต้น  
“การก้อย” เห็ดท่ีนิยมก้อย ได้แก่ เห็ดปลวก เห็ดผึง้ตบัควาย เห็ดตาโล ่เห็ดห าพระ 

 จะเห็นได้ว่าอาหารประเภทเห็ดของชุมชนท้องถ่ินนัน้  ถือเป็นเอกลักษณ์ท่ีแสดงออก  
ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการกินของคนแต่ละท้องถ่ิน  เน้นความพึงพอใจในรสชาติและถือว่า  
เป็นของหากินยาก หนึง่ฤดกูาลตอ่ครัง้เทา่นัน้ 

 การสงัเกตเห็ดพิษและการแก้พิษ 
 การเก็บเห็ด  จ าเป็นต้องอาศัยความช านาญในการสังเกตเห็ดแต่ละชนิดว่าเป็นเห็ด 
ท่ีรับประทานได้หรือไม่  “เห็ดพิษ” หรือ “เห็ดตายเบื่อ” จะสามารถพบใกล้เคียงกับเห็ดกินได้ทุกชนิด 
แต่จะมีสารพิษท าให้ผู้ บริโภคเกิดอาการแพ้  และอาจถึงกับเสียชีวิตได้  ชาวบ้านเจ้าของพืน้ท่ีจะ
สามารถบอกได้ว่าเห็ดชนิดใดมีพิษก็จะไม่เก็บมา  โดยเห็ดมีพิษท่ีสามารถพบได้ในพืน้ท่ี ได้แก่  
เห็ดขีค้วาย  เห็ดคนัร่ม เห็ดผกูคอตาย  เห็ดตายเบ่ือ  เห็ดระงาก  เป็นต้น  หากได้มาซึ่งเห็ดจากถ่ินท่ีเรา
ไมแ่นใ่จวา่มีพิษหรือไมมี่วิธีสงัเกตและทดสอบ เชน่ เห็ดละงาก เป็นเห็ดพิษมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัเห็ด
ละโงก  แตกตา่งกนัท่ีเห็ดละงากจะมีดอกใหญ่ ผิวหมวกดอกจะมีขยุคล้ายขนมีวงแหวนรอบก้านดอก  
มีกลิ่นเหม็น  นอกจากนีมี้วิธีสงัเกตง่าย  ๆ  คือ  ถ้าเป็นเห็ดพิษจะไมมี่ร่องรอยการกดัแทะของสตัว์  เช่น  
หอยทาก  หรือกิง้กือ เป็นต้น หรืออาจทดสอบโดยใช้ข้าวเหนียวจิม้ลงไปในเนือ้เห็ดหรือหม้อแกง   
หากข้าวเหนียวเปล่ียนสีจากสีขาวกลายเป็นสีส้มหรือแดงแสดงว่าเป็นเห็ดพิษ หากข้าวเหนียวยงัเป็น  
สีขาวแสดงว่าเป็นเห็ดไม่มีพิษ  ส าหรับวิธีแก้พิษ  หากมีอาการเบื่อเห็ดพิษ  มีอาการวิงเวียน  หน้ามืด 
ตาลาย ปวดท้อง  หรือถ่ายท้อง  ให้ล้วงคอแล้วใช้ไข่ขาวกรอกปากเพ่ือให้อาเจียนเอาเห็ดพิษออก  
และท าการขดุหลมุดินแล้วน าร่างของผู้ เบื่อเห็ดลงฝังดินเพ่ือดดูพิษเห็ดประมาณ  2  ชัว่โมงอาการเบื่อ
เห็ดก็จะหายไป หรือหากมีอาการหนกัให้รีบน าสง่โรงพยาบาล 

พืชผักป่า 

ชาวบ้านพึ่งพิงพืชผักป่า และหน่อไม้อย่างน้อย 49 ชนิด ได้แก่ ผกัสาบ ผกัหวานป่า อีรอก 
ดอกกระเจียว ผกัตบูหมบู ชีช้าง ผกัติว้ ผกัเม็ก ผกักระโดน ผกัออบแอบ (ผกัส้ม) ผกักาดหญ้า หน่อโจด 
หนอ่รวก ฯลฯ โดยการเก็บหาส าหรับผกันัน้จะเก็บยอดอ่อนโดยใช้มือ ผกัหวานป่าจะท าการเก็บโดยใช้
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มือเด็ดลิดใบออกให้หมด บางครัง้อาจใช้ไม้สอย เครือผักสาบใช้วิธีการเก็บเฉพาะยอดโดยอาจปีน
ต้นไม้ท่ีผกัสาบขึน้อาศยัหรือใช้ไม้สอย ชมุชนมีกฎระเบียบและรณรงค์ห้ามขดุต้นผกัหวาน ห้ามตดัก่ิง 
และตดัต้นไม้เพ่ือเก็บผกัสาบ ส าหรับดอกกระเจียวใช้มือถอนเฉพาะดอกไม่ขุดเหง้าออก ช่วงท่ีเก็บหา
ผกัป่าส่วนมากจะฤดฝูน ยกเว้นผกัหวานจะออกยอดอ่อนก่อนฤดฝูนมา ส่วนหน่อไม้จะเก็บหาได้มาก
ในช่วงฝนตกชุกดินมีความชืน้ลึกแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม  (รายละเอียดดังตาราง
ภาคผนวกท่ี 13) 

 นอกจากเห็ดและพืชผกัป่าแล้ว ชาวบ้านยงัคงพึ่งพิงแมลง และสัตว์ต่างๆ จากป่าเป็นแหล่ง
โปรตีนอย่างน้อย 22 ชนิด โดยแบง่ออกเป็นแมลง 11 ชนิด ซึ่งพบว่าจะพึ่งพิงทัง้ฤดฝูนและฤดแูล้ง ซึ่ง
จะตา่งจากพืชผกัป่าซึง่สว่นใหญ่จะเก็บหาในฤดฝน (รายละเอียดดงัตารางภาคผนวกท่ี 14) 
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การสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและเสริมสร้างองค์กรชุมชน 

 จากการระดมกลุม่ย่อยเพ่ือสรุปเทคนิคตา่งๆ ทัง้จากตวัแทนชมุชนและเจ้าท่ีท างานในการ
สร้างการมีสว่นร่วมของชาวบ้านและการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรุชมนท่ีผา่นมาพบวา่มี
วิธีการท่ีใช้แล้วได้ผลดีหลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะการสร้างการมีสว่นร่วมของชาวบ้านมีวิธีการดงันี  ้

 1) การประชาคม การประชุมสร้างความเข้าใจ โดยเน้นเวทีชาวบ้านอย่างมีส่วนร่วมโดยมี
วิทยากรกระบวนการ 

 2) ผู้น า แกนน าต้องท าเป็นตวัอยา่งให้เกิดรูปธรรม 

 3) ประสานภาคีองค์กรภายนอกเข้ามาช่วยสร้างความเข้าใจในกรณีท่ีชาวบ้านขาดความ
เช่ือมัน่กบักลุม่แกนน า ผู้น า 

 4) ชกัชวน เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากการเวทีพดูคยุเพ่ือสร้างความเข้าใจมากขึน้ 

 5) ประชาสมัพนัธ์ทัง้เสียงตามสาย และวงพดูคยุขนาดเล็กท่ีไมเ่ป็นทางการ เชน่ การโสเหร่ 

 6) สร้างแรงจงูใจหรือมีผลประโยชน์ท่ีชาวบ้านจะได้รับจากการท างาน เช่น ได้เก็บหาผลผลิต 
และรายได้จากป่ามากขึน้จากการรักษาป่า 

 7) ใช้กลไกทางวฒันธรรม ประเพณี วนัส าคญัในการท างานร่วมกนั เชน่ การบวชป่า 

 8) การให้บคุคลท่ีชาวบ้านเคารพนบัถือเข้ามาเป็นท่ีปรึกษา คณะกรรมการจะช่วยสร้างความ
เข้าใจง่ายขึน้  

 9) การส่ือสารโดยใช้กลไกทางระบบเครือญาตใินการสร้างความเข้าใจ 

 10) ใช้กิจกรรมเดนิป่า กินข้าวป่า และพดูคยุสร้างความสมัพนัธ์กบัชาวบ้าน 

 11) สร้างข้อตกลง กตกิา กฏระเบียบอยา่งมีร่วมท่ียอมรับร่วมกนั 

 12) ผู้น าไมเ่ลือกปฏิบตั ิมีความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย ทกุคน 

 13) การใช้ส่ือตา่งๆ ท่ีสร้างความสนใจแก่ชาวบ้านทัง้ วีดีทศัน์ สไลด์ประกอบการบรรยาย  
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ในสว่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรชมุชนนัน้พบวา่มีการใช้วิธีการท่ีหลากหลายท่ี
ได้ผลดี ดงันี ้
 1) คดัเลือก หรือให้โอกาสคนท่ีมีความพร้อม มีจิตอาสา เสียสละเข้ามาท างาน 

 2) มีโครงสร้างและบทบาทในการท างานอย่างชดัเจนและสอดคล้องกบักิจกรรมการจดัการป่า 

 3) มีคณะ หรือทีมท่ีปรึกษาในการให้ข้อเสนอแนะทิศทางการจดัการป่าครอบคลมุมิติตา่งๆ
รอบด้าน 

 4) การเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากรองค์กรชมุชน ทัง้การฝึกอบรม การศกึษาดงูาน เวที
แลกเปล่ียนในระดบัตา่งๆ ทัง้ในพืน้ท่ี ระดบัอ าเภอ จงัหวดั และระดบัชาติ 

 5) การศกึษาดงูานแลกเปล่ียนประสบการณ์ชว่ยเปิดมมุมอง และมีแรงกระตุ้น 

 6) ประชมุแลกเปล่ียนติดตามความก้าวหน้า สรุปบทเรียนตา่งๆร่วมกนั  
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บทเรียนและข้อค้นพบบางอย่างจากโครงการ 

 1) กระบวนการท างานป่าชุมชนเพ่ือฟื้นฟูภูมินิเวศลุ่มน า้นัน้เ ป็นกระบวนการทางสังคม
ผสมผสานกับกระบวนการทางนิเวศซึ่งต้องใช้เวลาจึงจะ เห็นเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีไม่มี
กระบวนการเรียนรู้การจดัการป่าชุมชนมาก่อน ซึ่งในช่วงแรกต้องเน้นการท าความเข้าใจกับชุมชนซึ่ง
เป็นกระบวนการทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นฟูป่าท่ีเขาแผงม้าท่ีต้องใช้เวลามากกว่า 10 ปี 
ส าหรับพืน้ท่ีท่ีไม่มีสภาพป่าเลย ส่วนพืน้ท่ีลุ่มน า้ชีท่ีด าเนินการมา 4 ปี ก็ยงัต้องมีกระบวนการในการ
ฟืน้ฟูต่อไปเพราะป่ามีการขาดแยกเป็นหย่อมๆ การสร้างผืนป่าใหม่ๆ รวมถึงการสร้างพืน้ท่ีสีเขียวใน
พืน้ท่ีเกษตรนัน้ต้องใช้เวลา 

 2) การจดัการไฟป่าท่ีมีประสิทธิภาพ และการจดัการการเลีย้งสตัว์ในพืน้ท่ีปลกูเสริมเป็นปัจจยั
ท่ีชว่ยหนนุเสริมกระบวนการฟืน้ฟปู่าเตง็รังท่ีเส่ือมโทรมให้ฟืน้ตวัได้อยา่งรวดเร็ว 

 3) แหล่งต้นไม้ใหญ่ (แม่ไม้) ซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมและสืบพันธุ์ตามธรรมชาติในพืน้ท่ีส่วน
ใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีส่วนบุคคลหรือหัวไร่ปลายนามีแนวโน้มลดลงทุกปี จากการศึกษาชีพลักษณ์แม่ไม้
จ านวน 27 ชนิด 223 ต้นในพืน้ท่ีพบว่า แม่ไม้มีปริมาณลดลง 14 เปอร์เซ็นต์ตอ่ปี ตลอดช่วงระยะเวลา 
3 ปีท่ีผ่านมา และอาจหมดไปจากพืน้ท่ีภายในระยะเวลา 19 ปี ดัง้นัน้ การจดัการพืน้ท่ีป่าส่วนบคุคล
หรือป่าหวัไร่ปลายนาเพ่ือการอนรัุกษ์แหลง่พนัธุกรรมแมไ่ม้ส าหรับการสืบพนัธุ์ตามธรรมชาติ ตลอดจน
การเป็นแหลง่เก็บเมล็ดส าหรับการฟืน้ฟจูงึมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง 
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 4) การบริหารจดัการเรือนเพาะช าชมุชนนัน้พบว่า รูปแบบเรือนเพาะช าแบบครัวเรือนประสบ
ความส าเร็จมากกว่าเรือนเพาะช าชุมชน เน่ืองจากดแูลรักษาง่าย มีขนาดท่ีพอเหมาะ อยู่ใกล้กับคน
ดแูล มีความคล่องตวัสูง ลงทนุน้อย ใช้ระบบจดัการน า้ขนาดเล็กๆได้ และเป็นการกระจายการมีส่วน
ร่วม เกิดแรงจงูใจจากผลตอบแทนการขายกล้าไม้ ส่วนเรือนเพาะช าชุมชนนัน้ต้องใช้น า้มาก มีระบบ
จดัการท่ียุ่งยากกว่าแบบครัวเรือน ใช้พืน้ท่ีขนาดใหญ่ และมกัดแูลไม่ทัว่ถึง บางครัง้การหมนุเวียนมา
ดแูลไมเ่ป็นไปตามระบบเพราะมีข้อจ ากดัเร่ืองเวลา และต้องเดนิทางมาท่ีเรือนเพาะช า ซึ่งตา่งจากเรือน
เพาะช าครัวเรือนซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านสมาชิก แตอ่ย่างไรก็ตามทัง้ 2 รูปแบบจะประสบความส าเร็จนัน้
มีปัจจยัอยู่ 3 ประการ คือ กรรมการต้องเข้มแข็ง มีการบริหารจดัการท่ีดีมีระบบ และมีความโปร่งใส 
เป็นธรรมตอ่สมาชิกทกุคน เป็นประการส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 30 เรือนเพาะช าระดบัครัวเรือน (ภาพบน) มีความสะดวก คล่องตวั และบริหารจดัการได้ง่าย
กวา่เรือนเพาะช ากลาง (ภาพลา่ง) 
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 5) การจดัการป่าชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพและได้ผล ต้องมีกฎระเบียบ ข้อตกลงท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกบับริบทสงัคมวฒันธรรมชมุชนและศกัยภาพป่าท่ีได้รับการยอมรับ และสามารถบงัคบัใช้ได้
จริงในภาคปฏิบตั ิ

 6) การหนุนเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในบทบาทท่ีเหมาะสม เช่น องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินสนบัสนนุงบประมาณ ภาคเอกชน เช่น มลูนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย สนบัสนนุ
งบประมาณ หน่วยงาน WWF-Thailand มีบทบาทเป็นผู้ อ านวยความสะดวก ( facilitator) และ
ประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภายนอก หรือเป็นผู้ ไกลเกล่ีย (mediator) ในกรณีมีความ
ขดัแย้ง  

 7) การเช่ือมโยงเครือข่ายทัง้ในพืน้ท่ีใกล้เคียงจะช่วยหนุนเสริมการจัดการป่าชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น กรณีการท่ีมีคนจากภายนอกเข้ามาใช้ป่าผิดกฎชมุชน หรือ การจดัการป่า
ร่วมกนั และการเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยระดบัภมูิทศัน์จะหนนุเสริมในการจดัการในระดบัท่ีกว้างขึน้ 

 8) การเตรียมความพร้อมของชุมชนก่อนท่ีจะมีงบประมาณ หรือผลประโยชน์ต่างๆ เข้าไป  
เป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะหากไม่มีความพร้อมและระบการบริหารจดัการท่ีดีอาจน าไปสู่ความขดัแย้ง
ภายในชมุชนได้ 

 9) ความรู้ท้องถ่ินและกลไกทางวฒันธรรมความเช่ือมีความส าคญัตอ่การฟืน้ฟูและจดัการป่า  
ทัง้ความรู้ท้องถ่ินเก่ียวกับชีพลกัษณ์ นิเวศวิทยาของต้นไม้ชนิดท่ีจะปลูกเสริม การคดัเลือกแม่ไม้ท่ีดี 
ตลอดจนเทคนิคการเพาะช ากล้า ในช่วงการดแูลพืน้ท่ีฟืน้ฟูการใช้กลไกวฒันธรรมมาหนุนเสริม เช่น 
การบวชป่า ตัง้ศาลเพียงตา เพ่ือช่วยคุ้มครองพืน้ท่ีก็สามารถช่วยกระบวนการฟืน้ฟูป่าได้ จะช่วยลด
การรบกวนจากกิจกรรมมนษุย์ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 ประเพณีและความเช่ือท้องถ่ินมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การจดัการป่าในพืน้ท่ี 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินงานการจัดการป่าชุมชน 

1. การเก็บหาของป่าที่ผิดวิธุีหรือการเก็บหาแบบท าลาย เชน่ การใช้ค้อนทุบต้นไม้เพ่ือเก็บ
หาแมลงทบั การใช้แหหว่านเพ่ือจบัแย้ การจดุไฟไล่สตัว์ นอกจากนีย้งัมีการเก็บหาเกินก าลงัผลิตของ
ป่าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนภายนอกชมุชน ซึ่งส่งผลกระทบตอ่การสืบพนัธุ์ตามธรรมชาติของชนิดพนัธุ์
นัน้ๆ 

2. ปัญหาแนวเขตป่าชุมชนไม่ชัดเจนในบางพืน้ท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแนวเขตป่าท่ี
ตดิตอ่กนัระหวา่งต าบลหรือระหวา่งหมูบ้่าน 

3. ป่าชุมชนบางแห่ง ยังคงนิยมเผาศพคนตายหรือเผาผีแบบวิธีดัง้เดมิ โดยไม่ใช้เตาเผา
ศพสมยัใหม ่การเผาศพดงักลา่วใช้วิธีโยนไขเ่ส่ียงทายเพ่ือหาพืน้ท่ีเผาศพ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การฟืน้ตวั
ของป่า 

4. ภาระความรับผิดชอบส่วนใหญ่ฝากไว้กับผู้น าเป็นส่วนใหญ่ ขาดการฝึกคนรุ่นใหม่ท่ี
จะมารับชว่งตอ่หรือแบง่เบาภาระงาน 

5. งบประมาณขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินการการฟืน้ฟูป่าจ าเป็นต้องใช้กระบวนการ
และงบประมาณอยา่งตอ่เน่ือง 

6. กล้าไม้ในแปลงปลูกตายเน่ืองจากสตัว์ท่ีอาศยัอยู่ใต้ดิน เช่น ปลวกหรือแมลงบางชนิด 
ฯลฯ 

7. การลดลงของต้นไม้ใหญ่ในพืน้ที่  (แม่ไม้) อนัเป็นแหล่งอนรัุกษ์พนัธุกรรมและสืบพนัธุ์
ตามธรรมชาตซิึง่สว่นใหญ่อยูใ่นพืน้ท่ีสว่นบคุคล 

8. การขยายพืน้ท่ีและการพัฒนาส่ิงปลูกสร้างของวัดป่าท่ีตัง้อยู่ในป่าชมุชนบางแห่ง ยงั
ไมมี่การควบคมุหรือแนวทางการจดัการท่ีชดัเจน 
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ข้อเสนอแนะและทศิทางการจัดการป่าท่ามกลางความเปล่ียนแปลง 
จากการแลกเปล่ียนในท่ีประชมุร่วมกบัตวัแทนชมุชน และเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานมีข้อเสนอตอ่ทิศ

ทางการขบัเคล่ือนงานในการจดัการป่าชมุชนในพืน้ท่ี ทัง้ในระดบัพืน้ท่ีและระดบันโยบายในระยะตอ่ไป
อยา่งน้อย 11 ประการดงันี ้

1. เสริมสร้างศกัยภาพกรรมการป่าอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะเร่ืองการบริหารจดัการองค์กร
ชมุชน 

2. ประสานงานและขบัเคล่ือนไปกบักลุม่มญัจาเขียวขจี ลุม่น า้ชีพฒันาชีวิต 

3. ขยายบทเรียน สร้างวิทยากรท้องถ่ิน และสร้างเครือขา่ยเพิ่มในอ าเภอ และลุม่น า้ชีตอนบน 

4. พฒันาคนรุ่นใหม่ และหนนุเสริมเครือข่ายเยาวชนเข้ามามีบทบาทในการท างานด้านการ
จดัการทรัพยากรรวมทัง้สืบทอดภมูิปัญญาท้องถ่ินในแตล่ะชมุชน 

5. เสริมสร้างศกัยภาพของป่าในด้านการเพิ่มผลผลิตจากป่า  ระบบวนเกษตร การปลูกพืช
อาหารไว้ท่ีบ้าน ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบัชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง 

6. ยกระดับงานการจัดการป่าชุมชนสู่การเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตท้ิองถ่ินโดยชมุชน 

7. เสริมสร้างบทบาทความร่วมมือ  การสนับสนุน กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการแผนการจัดการจากระดบัหมู่บ้านสู่
อ าเภอ และระดบัจงัหวดั โดยหน่วยงานรัฐเข้ามามีบทบาทหนนุเสริมกลไกหรือกระบวนการขบัเคล่ือน
กิจกรรม 

8. การขยายผลบทเรียนการจดัการเกษตรยัง่ยืนแบบครบวงจร  เพ่ือเพิ่มผลผลิตการเกษตร
เชิงเดี่ยวในวงกว้าง เพ่ือลดอตัราการบกุรุกคกุคามพืน้ท่ีป่าธรรมชาต ิตลอดจนป่าหวัไร่ปลายนา 

9. พฒันานโยบายส่งเสริมการอนรัุกษ์แหล่งพนัธุกรรมพืช (แม่ไม้) ในพืน้ท่ี โดยเฉพาะพืน้ท่ี
สว่นบคุคล ป่าหวัไร่ปลายนา สง่เสริมระบบวนเกษตร เพ่ือเพิ่มผลผลิตจากป่าหวัไร่ปลายนาเพ่ือลดการ
พึง่พิงทรัพยากรจากป่าชมุชน 

10. การขยายผลเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถและความพร้อมของชุมชนในการปรับตวัต่อ
สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประเด็นระดบัสากล เช่น กลไกการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอนัเน่ืองมาจากการตดัไม้ท าลายป่าและความเส่ือมโทรมของป่า  (REDD) หรือการซือ้ขาย
คาร์บอนเครดติ 

11. ท่ีผ่านโครงการได้มีการอนุรักษ์พืน้ท่ีท่ีเหลืออยู่ (protect) ในลุ่มน า้ชีตอนบนในท้องท่ี
อ าเภอมญัจาคีรีแล้ว ในระยะตอ่ไปควรมีการเช่ือมตอ่เช่ือมโยง (connect) ป่าในภูมิทศัน์ ทัง้การฟืน้ฟู
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เช่ือมโยงป่าริมน า้ทัง้ล าน า้สาขาต่างๆ จนไปถึงล าน า้ชีตามหลกัการฟืน้ฟูและจดัการภูมิทศัน์ป่าไม้ 
รวมทัง้การสร้างจ านวนหยอ่มพืน้ท่ีสีเขียว (pacth) โดยการสง่เสริมวนเกษตรให้กระจายในพืน้ท่ีให้มาก
เพ่ือเป็นหินก้าวกระโดด (stepping stone) ในภูมิทศัน์ให้มากขึน้เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
ระบบนิเวศลุม่น า้ชีตอ่ไป 
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เอกสารและสิ่งอ้างอิง 

พลบัพลงึ จนัทิมา. 2553. ป่าชุมชนและความม่ันคงทางอาหาร กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์จาก

เหด็ บริเวณป่าชุมชนภูวัด บ้านค าน้อย ต.ค าแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น. เอกสาร
สรุปโครงการศกึษาเรียนรู้การฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อมลุม่น า้ชีตอนบน. นกัศกึษาฝึกงานคณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

สมศกัดิ์ สขุวงศ์. 2550. ป่าชุมชน คนพอเพียง ในนิเวศวิทยาภูมิทัศน์และสภาวะโลกร้อน.  
 กรุงเทพฯ: บางกอกการ์ดการพิมพ์ 

หนว่ยวิจยัการฟืน้ฟปู่า. 2549. ปลูกให้เป็นป่า: แนวคิดและแนวปฏิบัตสิ าหรับการฟ้ืนฟูป่าเขต
ร้อน. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากล ส านกังานประเทศไทย. 2549. เอกสารโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่า
ไม้และคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน า้ชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. โครงการฟืน้ฟลูุม่น า้ชี 
WWF ประเทศไทย. 

องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากล ส านกังานประเทศไทย. 2550. รายงานสรุปผลการเรียนรู้ชุมชน 

 อย่างมีส่วนร่วม.โครงการฟืน้ฟลูุม่น า้ชี WWF ประเทศไทย. 

องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากล ส านกังานประเทศไทย. 2550. รายงานสรุปผลการศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ: ความรู้ ความคิดเหน็ของ
ชุมชน และความต้องการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูป่า.โครงการฟืน้ฟลูุม่น า้ชี WWF ประเทศ
ไทย. 

องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากล ส านกังานประเทศไทย. 2552. สรุปความก้าวหน้าครัง้ท่ี 2 
งานวิจัยไทบ้านอ าเภอมัญจาคีรี. โครงการฟืน้ฟลูุม่น า้ชี จงัหวดัขอนแก่น. 

องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากล ส านกังานประเทศไทย. 2553. รายงานสรุปกิจกรรมการฟ้ืนฟู 

 ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างมีส่วนร่วม. โครงการฟืน้ฟลูุม่น า้ชี WWF ประเทศไทย. 

องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากล ส านกังานประเทศไทย. 2553. รายงานประชุมเชิงปฏิบัตกิารสรุป
บทเรียนการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าไม้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม: ลุ่มน า้ชี
ตอนบน (มัญจาคีรีโมเดล).โครงการฟืน้ฟลูุม่น า้ชี WWF ประเทศไทย. 
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ภาคผนวก 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 ชนิดพนัธุ์ไม้ยืนต้นในพืน้ท่ีลุม่น า้ชี อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 

ล าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

1 เตง็ จิก Shorea obtusa Wall. Ex Blume Dipterocarpaceae 

2 รัง ฮงั Shorea siamensis Miq. Dipterocarpaceae 

3 แดง แดง Xylia Xylocarpa (Roxb.) Leguminosae - Mimosoideae 

4 กระบก หมากบก Irvingia malayana Oliv. Irvingiaceae 

5 มะพอก ต้นพอก Parinari anamense Hance Chrysobalanaceae (Rosaceae) 

6 ประดูป่่า ต้นดู ่ Pterocarpus macrocarpus Kurz. Leguminosae -Papilionoideae 

7 มะคา่แต้ ต้นแต้ Sindora siamensis Teijsm. & Miq. Leguminosae -Caesalpinioideae 

8 ยางพลวง กงุ Dipterocarpus tuberculatns Roxb. Dipterocarpaceae 

9 มะมว่งป่า มว่งป่า Mangifera caloneura Kurz. Anacardiaceae 

10 ยางกราด สะแบง Dipterocarpus intricatus Dyer Dipterocarpaceae 

11 ติว้ขาว ติว้ Cratoxylum formosum Dyer Guttiferae 

12 ทองกวาว ต้นจาน Butea monosperma (Lam.) Taub. Leguminosae -Papilionoideae 

13 รักใหญ่ น า้เกลีย้ง Gluta usitata (Wall.) Ding Hou Anacardiaceae 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

14 ยางเหียง ซาด Dipterocarpus Obtusifolius Teijsm.ex Miq. Dipterocarpaceae 

15 หมกัมอ่ หมกัมอ่ Rothmannia wittii (Craib) Bremek Rubiaceae 

16 ยางนา ต้นยาง Dipterocarpus alatus Roxb. Dipterocarpaceae 

17 ตีนนก ตีนนก Vitex pinnata L. Labiatae 

18 เหมือดแอ เหมือดแอ Memecylon scutellatum Naudin Melastomataceae 

19 แคขาว, แคป่า แคป่า Dolichandrone serrulata (DC.) Seem. Bignoniaceae 

20 ค ารอก ตานกกด Ellipanthus tomentosus Kurz var. tomentosus Connaraceae 

21 ตะเคียนทอง ต้นแคน Hopea odorata Roxb. Dipterocarpaceae 

22 กระโดน กระโดน Careya sphaerica Roxb. Lecythidaceae 

23 พฤกษ์ กนัฮงุ Albizia lebbeck (L.) Benth. Leguminosae - Mimosoideae 

24 มะคา่โมง ต้นคา่ Afzelia Xylocarpa (Kurz) Craib Leguminosae -Caesalpinioideae 

25 ช้างน้าว ช้างน้าว Ochna integerrima (Lour.) Merr. Ochnaceae 

26 มะขามป้อม ขามป้อม Phyllanthus emblica L. Euphorbiaceae 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

27 ยอป่า ยอป่า Morinda coreia Ham. Rubiaceae 

28 ไข่เน่า ไข่เน่า Vitex glabrata R. Br. Labiatae 

29 รกฟ้า เซือก Terminalia alata Heyne ex Roth Combretaceae 

30 กอกกนั กอกกนั Rhus javanica L.var javanica Anacardiaceae 

31 มะกอกป่า มะกอก Spondias pinnata (L.f.) Kurz. Anacardiaceae 

32 หนามแท่ง หนามแท่ง Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tiveng Rubiacae 

33 ตะขบป่า หมากเบน Flacourtia indica (Burn.f.) Merr. Flacourtiaceae 

34 คอแลน คอแลน Nephelium melliferum Gagnep. Sapindaceae 

35 - ข่าลิน้ Walsura villosa Wall. Meliaceae 

36 เสีย้ว เสีย้วส้ม Bauhinia penicillioba Pierre ex Gagep. Leguminosae, Caesalpinioideae 

37 มะกอกเกลือ้น หมากเหลี่ยม Canarium subulatum Guillaumin Annonaceae 

38 ตมูกาแดง ตมูกา Strychnos nux-vomica L. Strychnaceae 

39 ผกัหวานป่า ผกัหวาน Melientha suavis Pierre Opiliaceae 

 



 87 

ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

40 พะยอม พะยอม Shorea roxburghii G. Don Dipterocarpaceae 

41 พนัซาด พนัซาด Erythrophleum succirubrum Gagnep. Leguminosae, Caesalpinioideae 

42 สะเดาช้าง สะเดาช้าง Acrocarpus fraxinifolius Wight ex Arn. Leguminosae, Caesalpinioideae 

43 สะเดา กะเดา Azadirachta indica siamensis Valeton Meliaceae 

44 ขีเ้หลก็ ขีเ้หลก็ Cassia siamea (Lmk.) Leguminosae -Caesalpinioideae 

45 ราชพฤกษ์ คนู Cassia fistula L. Leguminosae -Caesalpinioideae 

46 มะมว่งป่า มะมว่งป่า Mangifera caloneura Kurz. Anacardiaceae 

47 มะมว่งหวัแมงวนั มว่งหวัแมงวนั Buchanania lanzan Spreng. Anacardiaceae 

48 ตะแบกเลือด เปือยเลือด Terminalia pedicellata Nanakorn Combretaceae 

49 กว้าว เขวา, กระทุ่มดง Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale Rubiaceae 

50 ปอแก่นเท่า แก่นเท่า Grewia eriocarpa Juss. Tiliaceae 

51 ส้านใหญ่ ส้าน Dillenia obovata (Bl.) Hoogl. Dilleniaceae 

52 สมอไทย ส้มมอ Terminalia chebula Retz. Combretaceae 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

53 มะหาด ต้นหาด Artocarpus lakoocha Roxb. Moraceae 

54 มะเกลือ มะเกลือ Diospyros mollis Griff. Ebenaceae 

55 เขลง เคง็ Dialium cochinchinensis Pierre Leguminosae, Caesalpinioideae 

56 ตะแบกใหญ่ เปือย Lagerstroemia calyculata Kurz. Lythraceae 

57 สมอพิเภก ต้นแหน Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Combreteceae 

58 หว้าขีก้วาง หว้าน้อย Eugenia fruiticosa L. Myrtaceae 

59 ตะคร้อ หมากค้อ Schleichera oleosa Merr. Sapindaceae 

60 แฮดกวง แฮดกวง Diospyros ehretioides Wall.ex G. Don Ebenaceae 

61 เพกา ลิน้ฟ้า Oroxylum indicum (L.) Kurz. Bignoniaceae 

62 สะแกนา ต้นแก Combretum quadrangulare Kurz. Combreteceae 

63 เตง็หนาม รังหนาม Bridelia retusa (L.) A. Juss. Euphorbiaceae 

64 ชะมวง ส้มโมง Garcinia cowa Roxb ex DC. Guttiferae 

65 กระพีจ้ัน้ ต้นจัน่ Milettia brandisiana Kurz Leguminosae -Papilionoideae 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

66 กุ่มน า้ ต้นกุ่ม Crateva magna (Lour.) DC. Cappardaceae 

67 ข้าวสารป่า - Pavetta tomentosa Roxb. ex Smith Rubiaceae 

68 แครกฟ้า รังแร้ง Heterophragma sulfureum Kurz Bignoniaceae 

69 ไคร้น า้ ไคร้น า้ Homonoia riparia Lour. Euphorbiaceae 

70 งิว้ งิว้ป่า Bombax ceiba L. Bombacaceae 

71 จนั หมากจนั Diospyros decandra Lour. Ebenaceae 

72 ฉนวน ฉนวน Dalbergia nigrescens Kurz. Var. saigonensis 
(Pierre) Gagnep. 

Leguminosae -Papilionoideae 

73 ตะคร้อหนาม ค้อหนาม Sisyrolepis muricata (Pieere) Leenh. Sapindaceae 

74 ปีป ก้านของ Millingtonia hortensis L.f. Bignoniaceae 

75 พญาสตับรรณ ตีนเป็ด Alstonia scholaris (Linn.) R.Br. Apocynaceae 

76 มะกล ่าต้น บกัลาม Adenanthera pavonina L. Leguminosae - Mimosoideae 

77 โมกมนั ต้นโมก Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. Apocynaceae 

78 ส าโรง ส้มโฮง Sterculia foetida L. Sterculiaceae 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

79 เสีย้วป่า ต้นเสีย้ว Bauhinia saccocalyx Pierre Leguminosae, Caesalpinioideae 

80 เหมือดโลด เหมือดโลด Aporusa villosa (Wall. Ex Lindl.) Baill. Euphorbiaceae 

81 อะราง อะราง Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz Leguminosae, Caesalpinioideae 

82 ตะโกนา ตะโก Diospyros rhodocalyx Kuarz. Ebenaceae 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 ชนิดพนัธุ์ไม้เลือ้ยในพืน้ท่ีลุม่น า้ชี อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 

ล าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

1 เถาพนัซ้าย เครือจาน Spatholobus parviflorus (DC.)Kuntze Leguminosae -Papilionoideae 

2 ผกัสาบ เครือผกัสาบ Adenia viridiflora Craib. Passifloraceae 

3 ส้มลม เครือส้มลม Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire Apocynaceae 

4 - เครือส้มจ้อย - - 

5 - เครือเอนออ่น - - 

6 ก าแพงเจ็ดชนั เครือตากวาง Salacia chinensis L. Celastraceae 

7 เครือหมาน้อย เครือหมาน้อย Cissampelos pareira Linn. Var. hirsutus 
(Buch.ex.DC.) Ferman 

Anacardiaceae 

8 กลอย เครือกลอย Dioscorea hispida Dennst Dioscoreaceae 

9 - มนัข้าวนก - - 

10 มนัเทียน เครือมนัเทียน Dioscorea myriantha Kunth Dioscoreaceae 

11 - เครือหมาหลง - - 

12 - เครือห าววั - - 

13 - เครือขนัหมาก - - 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

14 เครือหนุ เครือหนุ Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Vitaceae 

15 - เครือเขียง - - 

16 - เครือดัง่อีทก - - 

17 - เครือโป๊งเลน - - 

18 เถาประสงค์ เครือไธสง 
Streptocaulon juventas (Lour.) Merr. 

Asclepiadaceae 
 

19 - เครือจมกูปลาไหล - - 

20 - เครือหางหม ู - - 

21 - เครือขีก้า - - 

22 องุ่นป่า เครืออีโกย Ampelocissus martinii Planch. Vitaceae 

23 ไส้ตนั เครือไส้ตนั Aganosma marginata (Roxb.) G. don Apocynaceae 

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

Leguminosae, Caesalpinioideae 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ชนิดพนัธุ์พืชล้มลกุ/พืชผกัป่า/ผกัสมนุไพร พืน้ท่ีลุม่น า้ชี อ าเภอมญัจาคีรี 

ล าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

1 กระเจียวแดง กระเจียว CurcumaAeruginosa Roxb. Zingiberaceae 

2 ตบูหมบู ตบูหมบู Kadsura rotunda Linn. Schisandraceae 

3 - หน่อโจด Arundinaria  cililta Gramineae 

4 - อีรอก Amorphophallus brevispathus Gagnep. Araceae 

5 ไผ่รวก หน่อรวก Thyrsostachys siamensis Gamble Gramineae 

6 สามสิบ ผกัชีช้าง,  
สาวน้อยร้อยผวั Asparagus racemosus  Willd. Asparagaceae 

7 ปรง ผง Cycas siamensis Miq Cycadaceae 

8 - บาซาด - - 

9 - เดือยไก่ - - 

10 กระเทียมช้าง คลูนูางอัว้ Crinum amoenum Roxb. Amaryllidaceae 

11 เพ็ก หญ้าเพ็ก Vietnamosasa pusilla (chevalier & A.camus) 
Nguyen 

Gramineae 

12 - สา่เหล้า - - 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

13 สาบเสือ ล าฮ่าง Chromoleana odoratum (l.) r.m.kinG &h.rob0. Compositae 

14 - เสีย้วโผ - - 

15 - เกลด็ข้าว - - 

16 เลบ็แมว หมากเลบ็แมว Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var. oenoplia Rhaminaceae 

17 ตีนตัง่ ตีนตัง่ Calycopteris floribunda Combretaceae 

18 - หวัข้อลอ่ - - 

19 - ฮางค ี - - 

20 - มกูบะ - - 

21 ตบัเตา่น้อย ก้นครก Polylthia debilis Finet & Gagnep. Annonaceae 

22 - กระดกูอึง่ - - 

23 - ก่องข้าวเย็น - - 

24 ขีตุ้น่น้อย ขีตุ้น่ Helicteres angustifolia L. Sterculiaceae 

25 ส้มสนัดาน เครือขีม้อด Embelia subcoriacea (C.B. Clarke) Mez Myssinaceae 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

26 โดไ่มรู้่ล้ม โดไ่มรู้่ล้ม Elephantopus scaber Linn. Compositae 

27 นมน้อย ต้องแล้ง Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. Anpnaceae 

28 กระตงัใบเตีย้ ต้างไก่ Leea thorelii Gagnep. Leeaceae 

29 - ผกัอีโป่ง - - 

30 - ลิน้ป่ี - - 

31 มา่นพระอินทร์, หญ้า
หมอน้อย 

หญ้าพระเทพ 
Vernonia einerea Linn Less. Asteraceae 

32 - ออบแอบ Cissus hastata Miq Vitaceae 

33 - อีเม้ง - - 

34 - ข้าวจ่ี - - 

35 - สายทอง - - 

36 กระเจียวขาว กระเจียวขาว Curcuma parviflora Wall. Zingiberaceae 

37 เสีย้วผี เครือไส้ไก ่ Jasminum scandens (Retz.) Vahl Oleaceae 

38 - ดกูใส - - 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

39 ขิงป่า ขิงป่า Globba nisbetiana Craib. Zingiberaceae 

40 -- ตาแดง - - 

41 พลบัพลา ลอมคอม Microcos tomentosa Sm. Tiliaceae 

42 - วา่นแผ่นดินเย็น Nervilia sp.  

43 - พรายสะเมา Clerodendrum serratum (L.) Moon Lamiaceae 

44 ลกูใต้ใบ ลกูใต้ใบ Phyllanthus amarus Schum & Thonn. Euphorbiaceae 

45 - หนาด - - 

46 - หมาว้อ - - 

47 กระทือ อีทือ Zingiber zerumbet (L.) Sm. Zingiberaceae 

48 กลอย กลอย Dioscorea hispida Dennst Dioscoreaceae 

49 เมก็, เสมด็ชนุ ผกัเมก็ Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra var. gratum Myrtaceae 
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ตารางภาคผนวกที่ 4 ชนิดพนัธุ์นกท่ีพบในพืน้ท่ีลุม่น า้ชี อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 

ล าดับที่ ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ วงศ์ สถานภาพ 

1 นกกวกั นกไก่นา White-breasted Waterhen Rallidae นกประจ าถ่ิน 

2 นกยางกรอกพนัธุ์จีน นกเจ่า Chinese Pond Heron Ardeidae นกอพยพ 

3 นกกระปดูเลก็ นกกด Lesser Coucal Centropodidae นกประจ าถ่ิน 

4 นกกระปดูใหญ่ นกกด Greater Coucal Centropodidae นกประจ าถ่ิน 

5 นกกระจอกบ้าน นกกระจอก Eurasian Tree Sparrow Passeridae นกประจ าถ่ิน 

6 นกกระจอกตาล - Plain-backed Sparrow Passeridae นกประจ าถ่ิน 

7 นกเด้าดินทุ่งใหญ่ นกจิบเพียว Richard's Pipit Passeridae นกอพยพ 

8 นกกระติ๊ดขึห้ม ู นกขี Scaly-breasted Munia Passeridae นกประจ าถ่ิน 

9 นกกระแตแต้แว้ด นกเลนเคด็ Olive-backed Pipit Passeridae นกประจ าถ่ิน 

10 นกเด้าดินสวน - Olive-backed Pipit Passeridae นกอพยพ 

11 นกกระจิบธรรมดา นกกระจิบ Common Tailorbird Sylviidae นกประจ าถ่ิน 

12 นกกระจ๊ิดปากหนา - Radde's Warbler Sylviidae นกอพยพ 

13 นกกระจ๊ิดธรรมดา - Yellow-browed Warbler Sylviidae นกอพยพ 
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ตารางภาคผนวกที่ 4 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ วงศ์ สถานภาพ 

14 นกกระทาทุ่ง นกกระทา Chinese Francolin Phasianidae นกประจ าถ่ิน 

15 อีกา กา Large-billed Crow Corvidae นกประจ าถ่ิน 

16 นกแซงแซวหางปลา นกแซว Black Drongo Corvidae นกอพยพ 

17 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกแซว Greater Racket-tailed Drongo Corvidae นกประจ าถ่ิน 

18 นกขมิน้ท้ายท้อยด า นกเหลียงกล้วย Black-naped Oriole Corvidae นกอพยพ 

19 นกขมิน้น้อยธรรมดา นกอีจู้  Common Iora Corvidae นกประจ าถ่ิน 

20 นกปีกลายสก๊อต นกเจ่าวดั Eurasian Jay Corvidae นกประจ าถ่ิน 

21 นกพญาไฟสีเทา - Ashy Minivet Corvidae นกอพยพ 

22 นกอีแพรดแถบอกด า - Pied Fantail   Corvidae นกประจ าถ่ิน 

23 นกตะขาบทุ่ง นกขาบ Indian Roller Coraciidae นกประจ าถ่ิน 

24 เป็ดแดง นกเป็ด Lesser Whistling-duck Dendrocygnidae นกประจ าถ่ิน 

25 เหย่ียวกิง้ก่าสีด า แหลวหงอน Black Baza Accipitridae นกอพยพ 

26 เหย่ียวขาว แหลวขีอ้อ่ย Black-shouldered Kite Accipitridae นกประจ าถ่ิน 
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ตารางภาคผนวกที่ 4 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ วงศ์ สถานภาพ 

27 เหย่ียวนกเขาพนัธุ์จีน แหลวนกเขา Chinese Sparrowhawk Accipitridae นกอพยพ 

28 เหย่ียวแดง แหลวแดง Brahminy Kite Accipitridae นกอพยพ 

29 นกเอีย้งสาริกา นกเอีย้ง Common Myna Sturnidae นกประจ าถ่ิน 

30 นกกระเตน็อกขาว นกเตน็คอก้าก White-throated Kingfisher Halcyonidae นกประจ าถ่ิน 

31 นกปรอดสวน นกขอด Streak-eared Bulbul Pycnonotidae นกประจ าถ่ิน 

32 นกกระจิบหญ้าสีเรียบ นกเกด Plain Prinia Cisticolidae นกประจ าถ่ิน 

33 นกกาเหวา่ กาเหวา่ Asian Koel Cuculidae นกประจ าถ่ิน 

34 นกกินปลีอกเหลือง - Olive-backed Sunbird Nectariniidae นกประจ าถ่ิน 

35 นกสีชมพสูวน - Scarlet-backed Flowerpecker Nectariniidae นกประจ าถ่ิน 

36 นกเค้าแมว นกเค้าบกักอก Asian Barred Owlet Strigidae นกประจ าถ่ิน 

37 นกฮกู นกเค้าฮ ู Collared Scops Owl Strigidae นกประจ าถ่ิน 

38 นกแสก นกเค้าลาน Barn Owl Tytonidae นกประจ าถ่ิน 

39 นกตีทอง นกปก Coppersmith Barbet Megalaimidae นกประจ าถ่ิน 
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ตารางภาคผนวกที่ 4 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ วงศ์ สถานภาพ 

40 นกหวัขวานดา่งแคระ นกไซก้อม Grey-capped Woodpecker Picidae นกประจ าถ่ิน 

41 นกกะรางหวัขวาน - Common Hoopoe Upupidae นกประจ าถ่ิน 

42 นกคุม่อกลาย นกคุม่ Barred Buttonquail Turnicidae นกประจ าถ่ิน 

43 นกพิราบป่า นกพิราบ Rock Pigeon   Columbidae นกประจ าถ่ิน 

44 นกเขาชวา นกเขาชวา Zebra Dove Columbidae นกประจ าถ่ิน 

45 นกเขาใหญ่ นกเขาใหญ่ Spotted Dove Columbidae นกประจ าถ่ิน 

46 นกเขาไฟ นกเขาไฟ Red Collared Dove Columbidae นกประจ าถ่ิน 

47 นกจาบคาเลก็ นกติว Green Bee-eater Meropidae นกประจ าถ่ิน 

48 นกอีเสือสีน า้ตาล นกแจนแวน Brown Shrike Laniidae นกอพยพ 

49 นกยอดหญ้าสีด า - Pied Bushchat Muscicapidae นกประจ าถ่ิน 

50 นกจบัแมลงสนี า้ตาล - Asian Brown Flycatcher Muscicapidae นกอพยพ 

51 นกกางเขนบ้าน นกอีจ ู Oriental Magpie Robin Muscicapidae นกประจ าถ่ิน 

52 นกนางแอน่บ้าน นกอีแซว Barn Swallow Hirundinidae นกอพยพ 
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ตารางภาคผนวกที่ 5 ชนิดพนัธุ์สตัว์เลือ้ยคลานท่ีพบในพืน้ท่ีลุม่น า้ชี อ าเภอมญัจาคีรี  

ล าดับ
ที่ 

ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

1 กิง้ก่าสวน กะปอม Calotes mystaceus Dumeril & Bibron 
1837 

Agamidae 

2 กิง้ก่าแก้ว กิง้ก่าเขียว Calotes emma Gray 1845 Agamidae 

3 แย้  แย้ Leinolepis belliana (Gray) 1827 Uromastycidae 

4 งสูิงบ้าน งสูิง Ptyas korros (Schlegel) 1837 Colubridae 

5 งเูห่า, งเูห่าหม้อ งเูห่า Naja kaouthia Lesson 1831 Elapidae 

6 งจูงอาง  จงอาง Ophiophagus hannah (Cantor) 1836 Elapidae 

7 งเูหลือม  เหลือม Pytohon reticulatus  (Schnider) 1801 Pythonidae 

8 งหูลาม งเูหลือมแกลบ Pytohon molurus (Linnaeus) 1766 Pythonidae 

9 งเูขียวหางไหม้หางเทา งเูขียวหางแหบ  Trimeresurus sumatranus Viperidae 

10 งดูินบ้าน งดูิน Ramphotyphlops braminus (Ddaudin) 
1803 

Typhlopidae 
 

11 งเูขียวพระอินทร์,  
งเูขียวดอกหมาก 

งเูขียว Chrysopelea ornata ornatissima 
Werner, 1925 

Colubridae 

12 ตะกวด  แลน Varanus nebulosus (Gray) 1831 Varanidae 

13 จิง้เหลนบ้าน จิง้เหลน Mabuya multifasciata (Kuhl) 1820 Scinicidae 

14 ตุ๊กแก  ตุ๊กแก Gekko gecko (Linnaeus) 1758 Gekkonidae 

15 จิง้จกหางหนาม ขีเ้กีย้ม Hemidactylus frenatus Dumeril & 
Bibron 1836 

Gekkonidae 

16 เตา่เหลือง เตา่เพ็ก Indotestudo elongata (Blyth) 1853 Testudinidae 

17 เตา่นา เตา่นา Malayemys subtrijuga (Schlegel & S. 
Muller) 1844 

Bataguridae 
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ตารางภาคผนวกที่ 6 ชนิดพนัธุ์สตัว์คร่ึงบกคร่ึงน า้ท่ีพบในพืน้ท่ีลุม่น า้ชี อ าเภอมญัจาคีรี  

ล าดับ
ที่ 

ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ 

1 กบนา กบ Hoplobatrachus rugulosus 
(Wiegmann, 1835) 

Dicroglossidae 

2 กบหนอง, เขียดอีโม้ เขียดอีโม้ Fejervarya limnocharis (Gravenhorst, 
1829) 

Dicroglossidae 

3 อึง่ขาค า เขียดขาค า  Microhyla pulchra  (Hallowell, 1861) Microhylidae 

4 เขียดทราย, เขียดอีแว้ด เขียดจะนา Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829) Occiidozyginae 

5 เขียดจิก, เขียดบวั,  
เขียดเขียว 

เขียดจิก 
Hylarana erythraea (Schlegel, 1837) Ranidae 

6 อึง่ข้างด า - Microhyla heymonsi Vogt, 1911 Micrhylidae 

7 อึง่อา่งบ้าน อึง่อา่ง Kaloula pulchra Gray, 1831 Micrhylidae 

8 อึง่อา่งก้นขีด, อึง่ไม้แดง - Kaloula mediolineata Smith, 1917 Micrhylidae 

9 ปาดบ้าน  ตะปาด Polypedates leucomystax 
(Gravenhorst, 1829) 

Rhacophoridae 

10 คางคกบ้าน คางคก Bufo melanostictus Schneider, 1799 Bufonidae 
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ตารางภาคผนวกที่ 7 ชนิดพนัธุ์สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมท่ีพบในพืน้ท่ีลุม่น า้ชี มญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ 

1 กระตา่ยป่า  กระตา่ย Lepus pequensis Blyth 1856 Leporidae 

2 กระจ้อน  กระจ้อน Menetes berdmorei (Blyth) 1849 Sciuridae 

3 กระแตธรรมดา กระแต Tupaia gils (Diard) 1820 Tupaiidae 

4 สนุขัจิง้จอก  หมาจอก Canis aureus Linnaeus 1758 Canidae 

5 หนพูกุเลก็ หนพูกุ Bandicota savilei Thomas 1916 Muridae 

6 ตุน่  ตุน่ Talpa micrura Hodgson 1841 Talpidae 

7 บา่ง  บา่ง Cynocephalus variegatus 
(Audebert) 1799 

Cynocephalidae 

8 ลิน่ชวา, ลิน่ธรรมดา ลิน่ Manis javanica Desmarest 1822 Manidae 

9 ค้างคาวขอบหขูาวกลาง อีเกลอื Cynopterus sphinx (Vahl) 1797 Pteropodidae 

10 ชะมดเช็ด - Viverricula indica (Desmarest, 
1804) 

Viverridae 

11 อีเห็นธรรมดา,  
อีเห็นข้างลาย 

อีเห็นเสือคือ  Paradoxurus hermaphroditus 
(Pallas, 1777) 

Viverridae 

12 อีเห็นหน้าขาว, อีเห็นเครือ อีเห็นหน้าแว ่ Paguma larvata (Smith) 1827 Viverridae 

13 ชะมดแผงหางปล้อง - Viverra zibetha Linnaeus, 1758 Viverridae 

14 พงัพอน จอนฟอน Herpestes javanicus (Geoffroy) 
1818 

Herpestidae 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

ตารางภาคผนวกที่ 8 ชนิดพนัธุ์แมลง/แมง ท่ีพบในพืน้ท่ีลุม่น า้ชี อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

1 จิง้โกร่ง  จิโป่ม Brachytrupes portentosus Licht   Gryllidae 

2 จิง้หรีด  จิง้หรีด Gryllus assimilis Gryllidae 

3 ตัก๊แตนต าข้าว ตัก๊แตนต าข้าว Creobroter gemmatus Mantidae   

4 ตัก๊แตนขาแดง - Chondracris roseapbrunner Acrididae 

5 ตัก๊แตนหน้าแหลม - Acrida turrita Acrididae 

6 ตัก๊แตนลาย - Choredocus insignis Acrididae 

7 ตัก๊แตนหนวดยาว แมงมนั Euconocephalus incertus Walker Tettigoniidae 

8 แมลงทบั แมงคบั Sterocera acquisignata 
Saunders 

Buprestidae 

9 จกัจัน่ จกัจัน่ Dundopia sp. Cicadidae 

10 มดแดง มดแดง Oecophylla smaragdina 
fabricius 

Formicidae 

11 แมงกระชอน แมงกิซอน Gryllotalpa africana Beauvois Gryllotalpidae 

12 ผึง้ ผึง้ Apis cerana  Fabricius, 1793 Hymenoptera 

13 ตอ่ ตอ่ Vespa sp. Hymenoptera 

14 ปลวก  ปลวก Termes sp. Termitidae 

15 ผีเสือ้ถงุทอง - Troides aeacus aeacus  Papilionidae 

16 ผีเสือ้แผนท่ีธรรมดา - Cyrestis thyodamas thyodamas Nymphalidae 

17 แมงกินนู แมงกินนู Holotricheasp. 
Order colcoptera 

Searabaeidae 

18 มวนล าไย แมงแคงจิก Tesseratoma sp. Pentatomidae 

19 แมงกดุจ่ียกัษ์,  
กดุจ่ีขีค้วาย 

แมงกดุจ่ี Heliocopris bucephalus 
fabricius 

Scarabaeidia 

20 แมงคาม ด้วงกวา่ง Xylotrupes Gideon Linneaus Scarabaeidia 
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ตารางภาคผนวกที่ 8 (ตอ่) 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ 

21 จกัจัน่งวง แมลงช้าง Pyrops candelarius (Linnaeus, 
1758) 

Fulgoridae 

22 บึง้ บึง้ Haplopelma sp. Threraphosidae 

23 ด้วงดิ่ง แมลงตบัเตา่ Cybister limbatus   Fabricius Dytistidae 

24 แมลงปอบ้าน (ตวัออ่น) แมงละง า Rhyothemis sp. Libellulidae 

25 ชนัโรง - Trigona apicalis  Apidae 

26 ด้วงหนวดยาว,  
แมงหวัแข็ง 

แมงกอก Plocaederus obesus Gahan Cerambycidae 

27 แมลงดานา แมงดา Lethocerus indicus Lip.-Serv. Belostomatidae 

28 แมลงเตา่ทอง แมงเตา่ทอง - Coccinellidae 
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ตารางภาคผนวกที่ 9 ป่าชมุชนพืน้ท่ีเปา้หมายของโครงการฯ  

ต าบล หมู่บ้าน พืน้ท่ี เนือ้ที่ (ไร่) หมายเหตุ 
ค าแคน ค าน้อย ป่าชมุชนภวูดั 650 ขึน้ทะเบียนป่าชมุชน ปี 52 

หนองขามพฒันา ป่าชมุชนโคกหินฮาว- 
หนองหญ้าขาว 

310 ขึน้ทะเบียนป่าชมุชน ปี 52 

กดุขอนแก่น ป่าช้า 125  
โพนเพ็ก ห้วยฮวก ป่าชมุชนโคกป่าช้า 150 ขึน้ทะเบียนป่าชมุชน ปี 52 

โพนเพ็ก โคกหลบุกงุ 480  
ทา่ศาลา โนนคนู ป่าชมุชนภลูอมข้าว 104 ขึน้ทะเบียนป่าชมุชน ปี 47 

ไส้ไก่ ป่าชมุชนโคกหลวง 210 ขึน้ทะเบียนป่าชมุชน ปี 51 
รวมพืน้ท่ี 2,029  
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ตารางภาคผนวกที่10 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาตใินระดบัชมุชนภายใต้การด าเนินโครงการฯ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 
พืน้ท่ี/ชมุชน ยคุวถีิบ้านป่า (ข้าวไร่ นาด า ปอ ฝา้ย) ยคุพืชเชิงเดีย่วมนัส าปะหลงั  สมัปทานป่าและสวน

ป่า) 
ยคุอ้อย นาหวา่น ยคูาลปิตสั พ.ศ. 2531-ปัจจบุนั 

1.บ้านโนนคณู 
ต.ทา่ศาลา  
(อายชุมุชน 66 
ปี) 
 

ตัง้ถ่ินฐานเมื่อ พ.ศ. 2487 โดยอพยพมากจาก อ.
พระยืนซึง่ในสมยันัน้ป่าไม้อดุมสมบรูณ์มากยงัพบ
เสอื เก้ง หมปู่า เร่ิมท าการเกษตรเพื่อยงัชีพโดยการ
ปลกูข้าวไร่ ท านาโดยใช้ควาย มกีารวฒันธรรมลง
แขกเอาแรง ปลกูปอ และฝา้ยเพือ่ขายเป็นรายได้ 

พ.ศ. 2498 ได้รับ สค. 1 เร่ิมมีการปลกูมนัส าปะหลงั 
และขยายตวัมากในชว่ง พ.ศ. 2516 ป่าถกูบกุรุกเพิ่ม 
ตดัไม้เผาถ่าน สภาพป่าเสือ่มโทรม สตัว์ป่าหลายชนิด
เร่ิมลดลง และบางชนิดหายไป  

พ . ศ .  2530 เ ร่ิ ม มี ก า ร ใ ช้ ร ถ ไ ถ น า แ ท น ค ว า ย  
พ.ศ. 2537 นายทนุมาเช่าที่ปลกูอ้อย มีการบกุรุกป่าเพิ่ม รัฐ
มีนโยบาย สทก. และสปก. ปี พ.ศ. 2545 ชาวบ้านบางราย
เร่ิมปลกูยูคาลิปตสั ปัจจุบนัเหลือป่าที่จดัการเป็นป่าชุมชน 
104 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2551 มีการเลีย้งไก่โดยการส่งเสริม
ของบ. เบทาโกร 17 ราย นอกจากท างานภาคเกษตรแล้วมี
การรับจ้างในเมืองและในพืน้ท่ี 

2. บ้านใส้ไก่ ต.
ทา่ศาลา (อายุ
ชมุชน 79 ปี)  
 

ตัง้ถ่ินฐานใน พ.ศ. 2464 ป่ามีความอดุมสมบรูณ์ ยงั
พบสตัว์ป่าเช่น ลงิ เก้ง กวาง หมูป่่า ไก่ป่ามาก
ชาวบ้านประกอบอาชีพท านา (นาด า) ปี พ.ศ. 2504 
เร่ิมมีการปลกูปอ เร่ิมมกีารบกุเบกิพืน้ท่ีป่ามากขึน้ใน
ระยะตอ่มา 
 
 
 

พ.ศ. 2510 เร่ิมมกีารปลกูมนัส าปะหลงัมากขึน้ ตอ่มา
มีการสปัทานป่าไม้โดย ออป. ในช่วงปี พ.ศ. 2518-20 
แล้วก็ปลกูสร้างสวนป่า ชาวบ้านบกุรุกพืน้ท่ีป่าเพื่อ
ปลกูมนัส าปะหลงัสง่ผลให้ป่ามีสภาพเสือ่มโทรมอยา่ง
รวดเร็ว เร่ิมมคีวามขดัแย้งในเร่ืองการเลีย้งสตัว์ในพืน้ท่ี
สวนป่า 

ใช้รถไถนาแทนควาย เลกิเลีย้งควาย ปลกูอ้อยมากขึน้
เพราะมีโรงงานรับซือ้ ปี พ.ศ. 2529 ชาวบ้านรวมตวักนั
เรียกร้องพืน้ท่ีสาธารณะคืนจากนายทนุ 210 ไร่ แตอ่ยา่งไร
ก็ตามยงัประสบปัญหาน า้ทว่มหลากและทรายจากสวนป่า
มาไหลลทบัท่ีท ากิน ชาวบ้านร่วมกนัฟืน้ฟปู่าสาธารณะ
ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2540 มีการเลีย้งโคขนุพนัธุ์ตา่งประเทศ
มากเป็นอาชีพรองจากการท านา 

3. บ้านห้วยฮวก 
ต.โพนเพ็ก  
(อายชุมุชน 133 

ตัง้ถ่ินฐานในปี พ.ศ. 2420 ประมาณ 10 หลงัคา
เรือน สภาพยงัสมบรูณ์พบสตัว์ป่าหลากหลายและ
ชกุชมุ ทัง้เก้ง หมปู่า ไก่ป่า กระตา่ย ประกอบอาชีพ

พ.ศ. 2504 เร่ิมปลกูมนัเพราะปลกูง่ายกวา่ปอ และ
ฝา้ยมีรายได้ดีกวา่ ป่าถกูบกุรุกมากขึน้ สตัว์ป่าลดลง 
การเกษตรเร่ิมใช้รถไถนาแทนควาย ปี พ.ศ. 2505 มี

ปี พ.ศ. ปลกูอ้อยแทนมนัส าปะหลงัมากขึน้โดยท าสญัญา
กบัโรงงานน า้ตาลมิตรผลภเูวียง เพราะะรายได้ดกีวา่ มีการ
เลีย้งววัมากขึน้ ควายลดลง ยงัคงท านาด า ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 
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ปี) ท านา ปลกูปอ ปลกูฝา้ยไว้ใช้ในครัวเรือน ใช้แรงงาน
ววั ควายท าการเกษตร ปี พ.ศ. 2500 เร่ิมปลกูปอ 
ฝา้ยเพื่อขาย 

สมัปทานป่าไม้ ตัง้โรงเลือ่ย ปี พ.ศ. 2515 ประสบ
ความแห้งแล้ง 7 ปี ติดตอ่กนัจนถึงปี พ.ศ. 2522 
ชาวบ้านอพยพไปรับจ้างในเมือง ในช่วงปี พ.ศ. 2516 
มีโครงการ คจก. สภาพป่าตอนนนัน้แยกแป็นหยอ่มๆ  

2550-51 ชาวบ้านร่วมกบั WWF-Thailand ฟืน้ฟปู่า บวช
ป่า จดัการเป็นป่าชมุชนในพืน้ท่ีป่าชมุชนโคกป่าช้า พืน้ท่ี 
150 ไร่ 

4. บ้านโพนเพ็ก 
หมู ่1,14  
 ต.โพนเพ็ก 
(อายชุมุชน 113 
ปี) 

ตัง้ถ่ินฐานชว่งปี พ.ศ. 2440-2513 เร่ิมอพยพจาก
บ้านแจ้ง เข้ามาอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีบริเวณหนองน า้ ช่ือ
บ้านขามแก (ช่ือหมูบ้่านเดิม) สภาพป่ารอบหมูบ้่าน
อดุมสมบรูณ์ ประกอบอาพท านา ไร่ปอ ไร่ฝา้ย ใช้
เกวยีน พ.ศ. 2483 ตัง้โรงเรียนประถม ปี พ.ศ. 2513 
ประสบภาะแห้งแล้ง 

พ.ศ. 2517 รัฐจดัสรรท่ีท ากินให้ชาวบ้านครอบครัวละ 
5 ไร่ รวม 800 ไร่ พืน้ท่ีป่าเร่ิมลดลง แตย่งัพบเห็นสตัว์
ป่า เช่น อีเห็น หมปู่า ตะกวด ไกป่่า รัฐเร่ิมออกใบจอง
ที่ดินให้กบัชาวบ้านท าให้มกีารถางป่าเพื่อจบัจองทีด่ิน
ท ากิน ป่าถกูบกุเบกิ แตกเป็นหยอ่ม ชาวบ้านพ.ศ. 
2533 เร่ิมเปลีย่นรูปแบบการท านาโดยจ้างแรงงาน
มากขึน้ ใช้รถไถ เคร่ืองจกัรกลมากขึน้   

ปี พ.ศ. 2545 มีถนนลาดยางการคมนาคมสะดวก ตัง้วดัป่า
บ้านโพนเพ็ก และศนูย์วิปัสสนา ปัจจบุนัยงัท านาแตเ่ปลีย่น
รูปแบบจากนาด าเป็นนาหวา่นมากขึน้กวา่ร้อยละ 50 ปลกู
มนัส าปะหลงัปีละ 2 รอบ บางครอบครัวปลกูข้าวโพดขาย
ฝักสดในนาข้าวหลงัฤดกูารเก็บเก่ียว หน้าแล้งผู้ชายจะ
ออกไปรับจ้างนอกชมุชน 4-5 เดอืน ตดัอ้อยแถบจงัหวดั
ลพบรีุ กาญจนบรีุ และลพบรีุ ปี พ.ศ. 2550 ตัง้กลุม่อนรัุกษ์
ป่าดแูลป่าร่วมกบัหมูท่ี่ 14  

5. บ้านแจ้ง ต.
โพนเพ็ก (อายุ
ชมุชน 104 ปี) 

ช่วงตัง้ถ่ินฐาน พ.ศ. 2449-2503 อพยพมาจากบ้าน
ขามแก 10 ครอบครัว รอบหมูบ้่านเป็นป่าสมบรูณ์มี
สตัว์ป่าหลายชนิด ทัง้ไก่ป่า กระตา่ย ลิน่ หมปู่า เก้ง 
ประกอบอาชีพท านา การเดินทางโดยใช้เกวียน  ปี 
พ.ศ. 2504 เร่ิมปลกูปอเพื่อขาย ป่าเร่ิมถกูบกุเบิก
มากขึน้ 

พ.ศ. 2516 เร่ิมปลกูมนัส าปะหลงั เลกิปลกูปอเพราะ
เกิดภาวะแห้งแล้งไมม่ีน า้ใช้น าแช่ปอ มีโครงการ
ก่อสร้างแหลง่น า้ พฒันาถนนเข้าหมูบ้่าน ปี พ.ศ. 
2518 รัฐเปิดให้มีการจบัจองที่ดินครอบครัวละ 3 ไร่ ซึง่
สง่ผลให้เกิดการบกุรุกพืน้ท่ีป่ามากขึน้ พืน้ท่ีป่าลดลง 
สตัว์ป่าและของป่าเร่ิมหายากมากขึน้ ชาวบ้านบาง
รายไปท างานตา่งประเทศ 

พ.ศ. 2525 เร่ิมท านาโดยใช้รถไถเดินตาม พ.ศ. 2533 มีรก
เร่ขายสนิค้าจากหมูบ้่านอื่นๆ เร่ิมเลีย้งววัพนัธุ์ฮินดบูราซิล 
พ.ศ. 2538 เร่ิมมกีารจ้างด านา คา่จ้างแรงงานแพงขึน้ บาง
รายเปลีย่นมาท านาหวา่น อาชีพเสริมเลีย้งววั พ.ศ. 2546 
ขึน้ทะเบียนป่าโคกดอนพนัซาดเป็นป่าชมุชน 

6. บ้านบรูณะ  
ต.โพนเพ็ก (อายุ
ชมุชน 71 ปี) 

ช่วงตัง้ถ่ินฐาน พ.ศ. 2482-2514 ย้ายมาจากบ้าน 
ห้วยฮวก 8 ครอบครัว เดมิช่ือหมูบ้่านดอนหนั 
ประกอบอาชีพท านา มีการลงแขกในการท านา รอบ

พ.ศ. 2515-2520 ยคุปลกูพืชเศรษฐกิจ พ.ศ. 2515 
เร่ิมปลกูปอเพื่อใช้ท าเชือก ใช้ในครัวเรือน และสง่ขาย
บ้านไผ ่ปี พ.ศ. 2519 การลงแขกท านาน้อยลง ปี พ.ศ. 

พ.ศ. 2539 มีการออกโฉนดที่ดินแก่ราษฎร จ้างการท านา
มากขึน้ แรงงานไมพ่อ จึงเปลีย่นแปลงรูปแบบการท านา
เป็นนาหวา่นมากขึน้ พ.ศ. 2543 ชาวบ้านเร่ิมออกไปนอก



 109 

หมูบ้่านเป็นทุง่นา การเดินทางใช้เกวียน ปี พ.ศ. 
2493 สร้างวดั และมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก 

2520 เปลีย่นจากปลกูปอเป็นมนัส าปะหลงั เนื่องจาก
มีราคาดีกวา่ ท างา่ยกวา่ขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก เร่ิมมีรถเร่
เข้ามาขายของในหมูบ้่าน ปี พ.ศ. 2528 มีไฟฟา้ เร่ิมใช้
รถไถเดินตาม ควายลดลง ปี พ.ศ. 2535 เร่ิมปลกูอ้อย
มากขึน้ พืน้ท่ีป่าลดลง  

พืน้ท่ี เนื่องจากท านา ท าไร่ รายได้ไมพ่อ ผู้หญิงออกไป
ท างานโรงอวนในตวัเมืองขอนแกน่ และโรงงานในกรุงเทพ 
มีการสง่เสริมปลกูหญ้าเลีย้งสตัว์ในพืน้ท่ีมากขขึน้ ปัจจบุนั
เลกิการใช้ควายในการท านา จ านวนง่ายลดลง แตย่งัมกีาร
เลีย้งววั ปลกูมนัส าปะหลงั 

7. บ้านโนนคตุ 
ต.โพนเพ็ก (อายุ
ชมุชน 93 ปี) 

ช่วงตัง้ถ่ินฐาน พ.ศ. 2460-2499 เร่ิมมีอพยพเข้ามา
อาศยัในพืน้ท่ี 3 ครอบครัว รอบๆ ยงัสมบรูณ์ มีสตัว์
ป่า เช่น ช้าง หมปู่า เสอื บา่ง ฯลฯ ประกอบอาชีพท า
นา ปลกูฝา้ย ปลกูป่าน เลีย้งววัไว้เทียมเกวียน ควาย
ใช้ไถนา พ.ศ. 2485 รัฐเปิดให้ชาวบ้านจบัจองที่ทิน 
และเร่มออก สค. 1 ปี พ.ศ. 2499 ตัง้โรงเรียนสอนใน
วดัคงคาราม  

พ.ศ. 2506 เร่ิมปลกูปอ สง่ขายทีอ่ าเภอบ้านไผ ่มีการ
ส ารวจพืน้ท่ีเพื่อสร้างสวนป่ามญัจาคีรี ชว่งนีป่าลดลง 
สตัว์ป่าลดลง มีการใช้รถจกัรยานยนต์ แทนเกวียน  
พ.ศ. 2517 เลกิปลกูปอปลกูมนัแทนเพราะไมม่ีแหลง่
น า้แช่ปอ มีมนัท างา่ยมีราคาดกีวา่ ชาวบ้านบางคน
ออกไปท างานรับจ้างข้างนอก เชน่ ชลบรีุ กรุงเทพฯ ปี 
2521 มีการใช้รถแทรกเตอร์บกุเบิกป่าเพื่อปลกูมนั
ส าปะหลงัมากขึน้ ใช้รถไถแทนควาย และเร่ิมของ
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน นส.3 ก 

พ.ศ. 2526 เร่ิมเปลีย่นรูปแบบจาการท านาด าเป็นนาหวา่น
มากขึน้ เพราะน า้ไมพ่อ คา่แรงงานแพง เร่ิมเปลีย่นจากปลกู
มนัเป็นอ้อยเนื่องจากมีโรงงานอยูใ่กล้ ราคาดี มีระบบไฟฟา้ 
ระบบน า้ประปา น า้บาดาล ปี 2535 ชาวบ้านบางรายเร่ิม
ปลกูยคูาลปิตสั ปี 2543 เกิดภยัแล้ง เลกิใช้แรงงานควาย 
ปัจจบุนัยงัคงท านา รองลงมาคือการปลกูอ้อย ยคูาลปิตสั มี
การออกไปรับจ้างท างานนอกชมุชนในชว่งหลงัฤดกูารผลติ  

8. บ้านค าน้อย 
ต.ค าแคน (อายุ
ชมุชน 83 ปี) 

ตัง้ถ่ินฐานเมื่อ พ.ศ. 2470 สภาพป่าสมบรูณ์มากยงั
พบเสอื ช้าง เก้ง หมปู่า การคมนาคมใช้เกวียน 
อาชีพท าไร่ ท านา และปลกูปอ 

พ.ศ. 2508 มีถนน มีการติดตอ่ค้าขายกบัภายนอก
มากขึน้ พ.ศ. 2512 เร่ิมเปลีย่นจากปลกูปอมาปลกูมนั
ส าปะหลงัเพราะมีโรงงาน รายได้ดีกวา่ ท าให้บกุเบกิ
พืน้ท่ีท ากินมากขึน้ สตัว์ป่า ช้าง เสอื หายไป รัฐบาลมี
การส ารวจพืน้ท่ีป่าท า สทก. 

ปี พ.ศ. 2529 เร่ิมใช้รถไถนาแทนควายมากขึน้ และเปลีย่น
จากการปลกูมนัส าปะหลงัเป็นอ้อยโดยท าสญัญากบับริษัท 
เลีย้งววัพนัธุ์ตา่งประเทศมากขึน้ ปี 2540 มีการสง่เสริมการ
ปลกูยคูาลปิตสั มีการเลีย้งววัพืน้บ้านมากขึน้ เพาะเห็ด 
เลีย้งปลา หม ูเป็ดไก่ไว้บริโภค มกีารรับจ้างนอกชมุชน ปี 
2551 จดัการป่าชมุชนภวูดัอยา่งเป็นรูปธรรม 

9. บ้านห้วยแล้ง 
ต.ค าแคน (อายุ

ตัง้ถ่ินฐาน พ.ศ. 2464 พืน้ท่ีมีป่าไม้สมบรูณ์อดุมไป
ด้วยสตัว์ป่าที่ส าคญั เชาน  เสอื ช้าง ลงิ กวาง หมปู่า 

 พ.ศ. 2505-2515 ปลกูปอขายเป็นอาชีพ พืน้ท่ีป่า
ลดลง สตัว์ป่าบางชนิดหายไป เชน่ เสอื ช้างป่า รัฐมี

พ.ศ. 2537-2550 มีนโยบายออก สปก. เปลีย่นจากปลกูมนั
ส าปะหลงัมาปลกูอ้อยมากขึน้ เพราะมีโรงงานมติรภเูขียว 
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ชมุชน 89 ปี) ประกอบอาชีพท านาด า และปลกูปอใช้ท าเชือก 
เดินทางโดยใช้เกวยีน มีการลงแขกเอาแรงในการท า
การเกษตร 

นโยบายออก ส.ค. 1 ชาวบ้านเร่ิมออกไปท างานนอก
ชมุชน พ.ศ 2516-2535 ปลกูมนัส าปะหลงัมากกวา่
ปลกูปอเพราะท าง่ายกวา่ ราคาด ีมีการจ้างแรงงานใน
พืน้ท่ีมากขึน้ นิยมไปท างานตา่งประเทศมากขึน้ เลีย้ง
ววัพนัธุ์ตา่งประเทศ การใช้แรงงานสตัว์น้อยลง ใช้รถ
ไถนามากขึน้ 

โดยมีการปลกูแบบท าสญัญา ใช้รถแทรกเตอร์มากขึน้ใน
การท าการเกษตร ควายลดลงมาก 

10. บ้านค าแคน
เหนือ ต.ค าแคน 
(อายชุมุชน 120 
ปี) 

ตัง้ถ่ินฐาน พ.ศ. 2433 -2450 อพยพมาจากอ าเภอ
เมือง สภาพพืน้ท่ีอดุมสมบรูณ์ไปด้วยพรรณไม้ สตัว์
ป่า ประกอบอาชีพท านา ไร่ฝา้ย ทอผ้าใช้เอง ใช้ต้น
นุน่ท าเคร่ืองผ้าหม่ ตัง้วดั มีวฒันธรรมเอาแรงลงแขก
ช่วยกนัท างาน 

พ.ศ. 2510 เร่ิมปลกูปอขาย เกิดภยัแล้งมาก พ.ศ. 
2511 มีสมัปทานป่าไม้บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติโคก
หลวง พ.ศ. 2512-2540 เร่ิมมีการปลกูมนัส าปะหลงั
มากขึน้ และไปท างานตา่งประเทศเพราะเกิกภาวะ
แห้งแล้ง ใช้รถไถนาแทนแรงงานควาย มีการจ้าง 
แรงงานในการท าการเกษตร 

พ.ศ. 2541-2550 เร่ิมปลกูอ้อยแทนมนัส าปะหลงั มีโรงงาน
และบริษัทมาสง่เสริม ปลกูปีละ 2 ครัง้ ยงัท านาด า และ
บางสว่นเปลีย่นเป็นนาหวา่นเพราะมีขาดแรงงาน และมี
คา่จ้างแพง มีรถเร่เข้ามาขายของในชมุชนมากขึน้ บางราย
ปลกูยคูาลปิตสั มีการใช้เคร่ืองจกัรกลแทนแรงงานควาย 

11. บ้านหนอง
ขามพฒันา ต.
ค าแคน (อายุ
ชมุชน 118 ปี) 

ช่วงการตัง้ถ่ินฐาน พ.ศ. 2435 อพยพมาจาก ต.พระ
บ ุอ.เมือง สภาพพืน้ท่ีเป็นป่าสมบรูณ์ พบเห็นสตัว์
ป่าส าคญั เช่น ช้าง บา่ง ชะนี เสอื ตะกวด หมปู่า มี
อาชีพหลกัท านา และปลกูฝา้ย ตอ่มาอีก 5 ปี ตัง้วดั 
และเปิดสอนชัน้ประถม  

พ.ศ. 2505 เร่ิมปลกูปอเพื่อขาย บกุเบิกพืน้ท่ีป่า สตัว์
ป่าเร่ิมลดลง บางชนิดชนดิไป เชน่ เสอื ช้าง ตอ่มาปี 
พ.ศ. 2514 เปลีย่นจากปลกูปอมาปลกูมนัส าปะหลงั 
เนื่องจากไมต้่องใช้น า้มาก และประสบภาวะแห้งแล้ง
ยาวกวา่ 7 ปี ปี พ.ศ. 2515 สตัว์ป่าทกุชนิดเร่ิมหายไป
จากพืน้ท่ี เร่ิมใช้รถไถนาเดินตามแทนควาย และเลีย้ง
ววัพนัธ์ุตา่งประเทศ ออกเกสารสทิธ์ิท่ีดิน นส.3 ก.  

พ.ศ. 2530 เร่ิมมีไฟฟา้ในหมูบ้่าน ชาวบ้านเปลีย่นมาจาก
ปลกูอ้อยแทนมนัส าปะหลงั เราะราดีกวา่ มีโรงงานอยูใ่กล้ 
พืน้ท่ีป่าลดลง เลกิเลีย้งควาย มีการจ้างท านามากขึน้ ปี 
พ.ศ. 2545 รัฐจดัสรรท่ีดินในเขตป่าสงวนโคกหลวงเป็น 
สปก. แตต่อ่มาเปลีย่นมาปลกูมนัส าปะหลงัเพราะน้อยลง
ทนุน้อยกวา่อ้อย และรูบแบบการท านาเปลีย่นจากนาด า
เป็นนาหวา่น ปัจจบุนัมีสดัสว่นท านาร้อยละ 50 ไร่อ้อยร้อย
ละ 30 และไร่มนัส าปะหลงัร้อยละ 20 พ.ศ.2551 จดัการป่า
ชมุชน 

12. บ้านหวันา ตัง้ถ่ินฐานเมื่อ พ.ศ. 2440 อพยพมาท าไร่ข้าว ปลกู 2504 ท านาด า ปลกูปอขาย 2514 ปลกูมนัส าปะหลงั 2531-2550 ท านาหวา่นแทนนาด ามากขึน้กวา่ร้อยละ 90 
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กลาง ต.ทา่
ศาลา (อายุ
ชมุชน 113 ปี) 

คราม ใช้เกวียน พืน้ท่ีป่ามีความสมบรูณากพบเสอื 
เก้ง หมปู่า กวาง ปี พ.ศ. 2503 ตัง้วดั มีโรงเรียน
ประถม แตง่ตัง้ผู้ใหญ่บ้าน 

แทนปอ เกิดความแห้งแล้งติดตอ่กนัหลายปี ชาวบ้าน
บางคนออกไปท างานนอกชมุชนมากขึน้ 2516-2530 
สร้างสวนป่ามญัจาคีรี เร่ิมปลกูยคูาลปิตสั เลีย้งววั
พนัธุ์ตา่งประเทศ ใช้รถไถนามากวา่ควาย เร่ิมซือ้
อาหารจากรถเร่ บางรายไปท างานตา่งประเทศ 

เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน คา่จ้างแรงงานสงู ใช้ไฟฟา้ เร่ิม
ปลกูอ้อย ใช้รถ และเคร่ืองจกัรกลท าการเกษตรมากขึน้  ปี 
2551 จดัท าเรือนเพาะช าชมุชน ปลกูป่าฟืน้ฟริูมล าห้วยพะ
เนาว์ 

13. บ้านทา่
ศาลา ต.ทา่
ศาลา (อายุ
ชมุชน 143 ปี) 

ตัง้ถ่ินในฐานช่วง พ.ศ. 2410-2482 ท านาด า ปลกู
ฝา้ยใช้เอง ป่าเป็นป่าดิบแล้งสมบรูณ์มากพบช้าง 
เสอื คา่ง ชะนี ตอ่มาในชว่งปี พ.ศ. 2506 ตัง้วดั และ
โรงเรียนขึน้ในชมุชน 

พ.ศ. 2507-2520 ยคุสวนป่าและปลกูปอ โดยตัง้สวน
ป่ามญัจาคีรีในปี พ.ศ. 2518 ชาวบ้านนิยามปลกูปอ
มากขึน้ แตย่งัท านาเหมือนเดิม พืน้ท่ีเลีย้งววัถกูทบั
ซ้อนจากสวนป่าท าให้ไมม่ีพืน้ท่ีเลีย้งววั  

2522 เปลีย่นจากปลกูปอมาปลกูมนัส าปะหลงั อ้อย และยู
คาลปิตสัมากขึน้ มีระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานพร้อม ถนน 
ไฟฟา้ มีการซือ้อาหารจากภายนอกมากขึน้  

14. บ้านหวันา
เหนือ ต.ทา่
ศาลา (อายุ
ชมุชน 118 ปี) 

ช่วงตัง้ถ่ินฐาน พ.ศ. 2435-2498 ประกอบอาชีพท า
นาด า ท าไร่ฝา้ย ปลกูคราม ทอผ้าใช้เอง พึง่พิงเก็บ
หาของป่าทัง้อาหาร ยารักษาโรค สภาพสมบรูณ์พบ
ช้าง เสอื กวาง การคมนาคมใช้เกวียน การเดินเท้า 
และตอ่มาจึงมีการตัง้วดั และผู้น าชมุชน 

พ.ศ. 2497-2512 ยคุปอ อ้อย ชาวบ้านเร่ิมปลกูปอ 
และอ้อยเพื่อขายมากขึน้ แตย่งัคงท านาเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน นอกจากนีใ้นชว่งเวลาดงักลา่วยงัมีการจดัตัง้
สวนป่ามญัจาคีรี สง่ผลให้ผืนป่าลดลง สตัว์ป่าหลาย
ชนิดหายไปจากพืน้ท่ี ตอ่มาในปี พ.ศ. 2516-2525 
เปลีย่นจากปอมาปลกูมนัส าปะหลงัแทน ท านาเร่ิมมี
การจ้างแรงงานคน ใช้รถไถมากขึน้  

พ.ศ. 2526-2548 ระบบสาธารณปูโภคพร้อมทัง้ ถนน 
ประปา ไฟฟา้ ปลกูยคูาลปิตสัแทนมนัส าปะหลงัมากขึน้ 
เพราะราคามนัส าปะหลงัตกต า่ ปัจจบุนัด าเนินการดแูลพืน้
ทีป่าสาธารณะ (ป่าช้า) ร่วมกบับ้านหวันากลาง พืน้ท่ี 80 ไร่ 

15. บ้านโนน
แสนสขุ และ
บ้านหนองแปน 
ต.หนองแปน 
(อายชุมุชน 86 
ปี) 

ช่วงตัง้ถ่ินฐาน พ.ศ. 2467-2498 ท านา ปลกูฝา้ย 
แตง ให้เกวียนในการเดินทาง สภาพป่ามคีวามอดุม
สมบรูณ์ สตัว์ป่ายงัชกุชมุ ปี พ.ศ. 2495-2507 ปลกู
ปอขาย พืน้ท่ีป่าลดลง และป่าเร่ิมถกูแบง่แยกเป็น
ผืนเลก็ๆ (ป่าแตก) 

พ.ศ. 2510-2518 เร่ิมเปลีย่นจากปลกูปอมาเป็นมนั
ส าปะหลงั และยงับกุเบิกป่ามากขึน้ ป่าแตกออกเปน้
หยอ่มๆ มีการใช้รถแทรกเตอร์ในพืน้ท่ีมากขึน้ สตัว์ป่า
หลายชนิดหายไปจากพืน้ท่ี  

พ.ศ. 2520 เลกิปลกูปอ ยงัคงท านา บางคนไปท างาน
ตา่งประเทศ เลีย้งววัพนัธุ์ตา่งประเทศ และพนัธุ์พืน้เมือง 
ปลกูยคูาลปิตสัจากการสง่สริมของโรงงาน ปี 2551 จดัตัง้
เรือนเพาะช าชมุชน กิจกรรมปลกูป่าบริเวณป่าโสกเหมือด
แอ โคกดอนกลาง และริมฝ่ังน า้ชี ปี 2552-53 จดัท าแหลง่
อนรัุกษ์พนัธุ์ปลาในหนองแปนและแมน่ า้ชี 
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16. บ้านหนอง
หวัช้าง หมู ่13, 
16 ต.หนองแปน 
(อายชุมุชน 113 
ปี) 

ตัง้ถ่ินฐานชว่ง พ.ศ. 2440 -2498 ท านาโดยใช้
แรงงานสตัว์ และคน ปลกูพืชผกัอาหารบบริโภคใน
ครัวเรือน ป่าอดุมสมบรูณ์มีสตัว์ป่าขนาดใหญ่  

ยคุพืชเชิงเดีย่ว พ.ศ. 2499-2524 เร่ิมปลกูปอ ป่าถกู
บกุเบิกพืน้ท่ีลด สตัว์ป่าลดลง เร่ิมแยกออกเป็นหยอ่ม 
พ.ศ. 2512 เปลีย่นจากปลกูปอมาเปน้มนัส าประหลงั 
ท านาใช้รถไถนา จ านวนควายลดลง ประสบภาวะ
ความแห้งแล้ง ชาวบ้านบางรายเร่ิมไปท างาน
ตา่งประเทศ พ.ศ.2525-2538 เลกิปลกูปอยงัคงปลกู
มนัส าปะหลงั นิยมไปท างานตา่งประเทศทัง้
ซาอดุิอาระเบยี ใต้หวนั ในชว่งปี พ.ศ. 2527 ท านาใช้
รถไถมากขึน้ ควายเหลอืน้อย เลีย้วววัพนัธุ์
ตา่งประเทศ และท างานโรงงาน 

ยคุอ้อย ยคูาลปิตสั 2539-2550 เร่ิมปลกูยคูาลปิตสัจากการ
สง่เสริมของโรงงาน เส้นทางสะดวก มีระบบประปา เปลีย่น
จากปลกูมนัมาปลกูออ้ยมากขึน้ เลีย้งววัพนัธุ์อเมริกนับรา
มนั เปลีย่นรูปแบบการท านาเป็นนาหวา่นมากขึน้เนื่องจาก
คา่จ้างแรงงานแพง และปริมาณน า้ฝนนไมเ่พียงพอ
เหมาะสมกบัการท านาด า ปี 2551 จดัท าเรือนเพาะช า
ชมุชน ปี 2553 จดัท าเขตอนรัุกษ์พนัธุ์ปลาบริเวณล าน า้ชี 

17. บ้านหนอง
ไห ต.หนองแปน 
(อายชุมุชน 98 
ปี) 

ช่วงตัง้ถ่ินฐาน พ.ศ. 2455 -2499 ย้ายอพยพมาจาก 
จ.มหาสารคาม ประกอบอาชีพหลกัโดยการท านาด า 
ท าสวน เลีย้งสตัว์ รอบหมูบ้่านเป็นป่าสมบรูณ์ มี
สตัว์ป่า เช่น อีเห็น กระตา่ย หมาจิง้จอก หมปู่า ใช้
เกวยีนในการเดินทาง จดัตัง้วดั มกีารปลกูฝา้ยใช้ 
ช่วงปี พ.ศ. 2497 เร่ิมประสบความแห้งแล้ง
ติดตอ่กนั 7 ปี  

พ.ศ. 2500 ชาวบ้านเลกิปลกูฝา้ย หนัมาปลกูปอ เร่ิมมี
การถางป่าเพื่อปลกูปอมากขึน้ พืน้ท่ีป่าและสตัว์ป่า
ลดลง พ.ศ. 2517 เลกิปลกูปอ มาปลกูมนัส าปะหลงั 
เนื่องจากปอมีขัน้ตอนยุง่ยาก และขาดแหลง่น า้ในการ
แช่ปอ พ.ศ. 2518 สร้างถนนเข้าหมูบ้่าน เร่ิมมีการใช้
รถไถนาแทนควาย  กรมชลปะทานจดัตัง้เคร่ืองสบูน า้
ด้วยไฟฟา้จากแมน่ า้ชี ชาวบ้านเร่ิมออกไปท างานนอก
หมูบ้่านเช่น กรุงเทพ เพราะประสบกบัภาวะแห้งแล้ง ปี 
2525 นิยมไปท างานตา่งประเทศ เช่น จอร์แดน ลเิบีย 
ซาอดุิอาระเบยี บรูไน สงิคโปร์ มาเลเซีย อิสราเอล 
และไต้หวนั เร่ิมปลกูอ้อยแทนมนัส าปะหลงัใน ปี พ.ศ. 
2534 และใช้รถไถนา รถแทรกเตอร์มากขึน้ 

พ.ศ. 2537 เร่ิมมกีารปลกูยคูาลปิตสัจากการสง่เสริมของ 
ออป. และเอกชน รัฐสร้างพนงักัน้น า้ชี ปรับปรุงถนนเข้า
หมูบ้่าน บางรายเร่ิมปลกูยางพารา แตย่งัท านาโดยการใช้
รถไถนา ปี พ.ศ. 2550 เหลอืควายเพียง 1 ตวั หลงัการเก็บ
เก่ียวข้าวจะปลกูข้าวโพดขายฝักสด ผกัตามริมน า้ชี  มีการ
วา่จ้างแรงงาน  คา่แรงงานแพง บางรายจงึเปลี่ยนมาท านา
หวา่นแทนนาด ามากขึน้ ยงัปลกูมนัส าปะหลงั อ้อย ปีละ 2 
ครัง้ เลีย้งววัพนัธุ์ตา่งประเทศ บางสว่นไปรับจ้างก่อสร้าง 
โรงงานผิลตอวน แหในตวัเมืองขอนแก่นในชว่งวา่งจากฤดู
การผลติ ปี 2551-2553 จดักิจกรรมปลกูป่าฟืน้ฟบูริเวณป่า
สาธารณะภกูระแตพืน้ท่ี 10 ไร่ ปี 2553 จดัท าเขตอนรัุกษ์
พนัธุ์สตัว์น า้บริเวณแมน่ า้ชี 
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18. บ้านกดุ
ขอนแก่น ต.ค า
แคน (ชมุชนอาย ุ 

ตัง้ถ่ินฐาน พ.ศ.2473 อพยพมาจากจงัหวดั
หนองบวัล าภ ูประกอบอาชีพท านา ท าไร่มนั
ส าปะหลงั ไร่อ้อย และพืชอื่น ๆ เช่น ข้าวโพด ถัว่ 
ต้นหอม พืชผกัสวนครัว เลีย้งหม ูไก่ และววั ฯลฯ  

พ.ศ.2505 เร่ิมได้เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน ในรูปแบบ สค. 1 ปี 
พ.ศ.2507 เร่ิมปลกูปอ สตัว์ขนาดใหญ่ เช่น เสือเหลอืง 
เร่ิมหมดไป พ.ศ.2515 เปลีย่นจากการปลกูปอมาเป็น
มนัส าปะหลงั สตัว์ป่าเร่ิมลดลง ปี 2519 เกิดภาวะฝน
แล้ง ปี 2520 มีการออกเอกสารสทิธิ นส3  

ปี 2536-2538 เร่ิมปลกูยคูาลปิตสัและมีการจดัสรรท่ีดิน 
สปก. ปี 2539 ราษฎรเร่ิมหนัมาปลกูอ้อย เนื่องจากมีโรงงาน
รับซือ้ผลผลติ และราคา พืน้ที่ป่าธรรมชาติลดลงอยา่งมาก 
พ.ศ.2547 ก่อตัง้วดัป่า พ.ศ.2550-2551 ชมุชนเร่ิมมีการคยุ
กนัเร่ืองการดแูลรักษาป่า อบต.ค าแคนสนบัสนนุการ
ปอ้งกนัไฟป่า การจดัท าแนวกนัไฟ และการอบรมอาสมคัร
ราษฎรพิทกัษ์ป่า (รสทป.) พ.ศ.2552-ปัจจบุนั โครงการ
ฟืน้ฟลูุม่น า้ชี WWF ประเทศไทย เข้ามาสนบัสนนุการ
จดัการป่าชมุชน 
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ตารางภาคผนวกที่ 11 รายการกล้าไม้ท่ีผลิตโดยเรือนเพาะช าชมุชน ระหวา่งปี 2551-2553 

ล าดับที่ ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น จ านวน (ต้น) 

1 กระถินณรงค์ - 40 

2 กระท้อน - 25 

3 กระบก หมากบก 457 

4 กระเบา หมากกระเบา 1116 

5 กลัปพฤกษ์ - 34 

6 ยางพลวง กงุ 286 

7 ขนนุ บกัมี ้ 1610 

8 ขีเ้หลก็ - 789 

9 ราชพฤกษ์ คนู 8761 

10 เขลง หมากเค็ง 160 

11 แคบ้าน แคบ้าน 343 

12 แคป่า แคป่า 43318 

13 งิว้ งิว้ 2859 

14 เงาะ - 16 

15 มะขามปอ้ม บกัขามปอ้ม 304 

16 จ าปาดอกเหลอืง - 42 

17 ชมพู ่ - 12 

18 ยางเหียง ซาด 540 

19 แดง - 2299 

20 ทองกวาว ต้นจาน 56 

21 ฝาง ต้นฝาง 103 

22 แสง ต้นแสง 192 

23 สมอพิเภก ต้นแหน 15 

24 ตะคร้อ หมากค้อ 56 



 115 

ตารางภาคผนวกที่ 11 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น จ านวน (ต้น) 

25 ตะเคียนทอง ต้นแคน 2367 

26 ตะเคียนหิน ต้นแคน 1204 

27 ตานกกด ตานกกด 30 

28 เตง็ ต้นจิก 6979 

29 ทบัทิม หมากพิลา 132 

30 ทเุรียน - 8 

31 น้อยหนา่ บกัเขียก 4866 

32 นุน่ - 1036 

33 มะกล า่ต้น บกัลาม 1394 

34 ประดูป่่า ต้นดู ่ 2630 

35 ไผป่่า - 929 

36 ไผร่วก ฮวก 9574 

37 ฝร่ัง บกัสดีา 258 

38 พฤกษ์ อีทกึ 5 

39 พนัซาด พนัซาด 440 

40 เพกา ลิน้ฟา้ 2078 

41 มะกรูด - 520 

42 มะกอก บกักอก 541 

43 มะกอกเกลือ้น หมากเหลีย่ม 1265 

44 มะขาม - 1695 

45 มะขามเทศ หมามขามแป 466 

46 มะขามหวาน - 180 
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ตารางภาคผนวกที่ 11 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น จ านวน (ต้น) 

47 มะคา่แต้ ต้นแต้ 1444 

48 มะคา่โมง ต้นคา่ 14,946 

49 มะตมู บกัตมู 147 

50 มะตมูไต้หวนั - 150 

51 มะนาว - 71 

52 มะเฟือง - 16 

53 มะมว่ง - 1191 

54 มะมว่งป่า - 1238 

55 มะรุม อีฮมุ 940 

56 มะละกอ บกัหุง่ 5643 

57 มะหาด ต้นหาด 250 

58 ยอบ้าน ต้นยอ 436 

59 ยางนา ต้นยาง 890 

60 ยางพลวง ต้นกงุ 350 

61 รัง ต้นฮงั 1709 

62 ล าไย - 2412 

63 ลิน้จ่ี - 65 

64 สมอไทย ส้มมอ 46 

65 ส้มโฮง ส้มโฮง 1948 

66 สะแกนา ต้นแก 180 

67 สะเดา กะเดา 10083 

68 ยางกราด สะแบง 881 
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ตารางภาคผนวกที่ 11 (ตอ่) 

ล าดับที่ ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น จ านวน (ต้น) 

69 สกั - 2532 

70 หมกัมอ่ - 80 

71 ต้นนมสาว หมากนม 150 

72 หว้า บกัหว้า 568 

73 หางนกยงู - 60 

74 เหลอืงกาญจนา - 210 

รวมกล้าไม้ทัง้หมด 150,666 
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 ตารางภาคผนวกที่ 12 เห็ดป่าท่ีชมุชนพึง่พิงใช้ประโยชน์จากป่าชมุชน 

ล าดบั ช่ือ 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 เห็ดตะไค้             
2 เห็ดปลวก             
3 เห็ดปลวกไก่น้อย             
4 เห็ดปลวกจิก             
5 เห็ดปลวกฟาน, 

เห็ดปลวกเลอืด 
            

6 เห็ดปลวกน า้แกง่             
7 เห็ดปลวกตาบ             
8 เห็ดผึง้แย้             
9 เห็ดผึง้ขม, เห็ดขม, 

เห็ดยคูา 
            

10 เห็ดผึง้ข้าว             
11 เห็ดผึง้มิน             
12 เห็ดผึง้ตบัควาย             
13 เห็ดผึง้นกยงู             
14 เห็ดขาต ่า             
15 เห็ดตีนแฮด             
16 เห็ดกระด้าง             
17 เห็ดขอนขาว             
18 เห็ดพงุหน ู             
19 เห็ดเกลอื             
20 เห็ดหหูน ู             
22 เห็ดแทด             
23 เหด็ทา             
24 เห็ดน า้หมาก             
25 เห็ดห าฟาน             
26 เห็ดถา่นช้าง             
27 เห็ดถา่น             
28 เห็ดก่อหน้าแล ่             
29    ็          , 

   ็        
            

30    ็     ,   ็                   
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 ต    ภ  ผ    ่ี  12       

            
      

 . .  . .   . .   . .  . .   . .  . .  . .  . .  . .  . . ธ. . 
31    ็                    
32    ็                
33    ็                     
34    ็โ  โ                
35    ็                     
36    ็                    
37    ็                    
38    ็                    
39    ็ ผ               
40    ็  โ                     
41    ็  โ                  
42    ็   ็             
43    ็                
44    ็                  
45    ็       , 

   ็       
            

46    ็                  
47    ็                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120 

ตารางภาคผนวกที่ 13  พืชผกัและผลไม้ป่าท่ีชมุชนพึง่พิงใช้ประโยชน์จากป่าชมุชน 

ล าดับ ชื่อ วิธีการเกบ็หา/ส่วนที่เกบ็ ช่วงฤดูกาล 
1 หน่อโจด ใช้มือหกัหน่อ เมษายน-พฤษภาคม 
2 หน่อไม้ ใช้มือหรือเสียม กรกฏาคม-กนัยายน 
3 ผกัติว้ เดด็ใบหรือยอดออ่น ตลอดทัง้ปี 
4 ผกัเมก็ เดด็ใบหรือยอดออ่น ตลอดทัง้ปี 
5 ผกัหวานป่า เดด็ใบหรือยอดออ่น,ใช้ไม้สอย เมษายน-พฤษภาคม 
6 ผกัสาบ เดด็ใบหรือยอด เมษายน-พฤษภาคม 
7 อีรอก ดงึเอาเฉพาะล าต้น เมษายน-พฤษภาคม 
8 ตบูหมบู,อบูอีบ เดด็ยอดออ่น พฤษภาคม-มิถนุายน 
9 กระเจียว เดด็ดอก เมษายน-พฤษภาคม 

10 กลอย ขดุเอาหวั กนัยายน-ตลุาคม 
11 สะเดา เดด็ยอด,ดอก เมษายน-พฤษภาคม 
12 ผกัอีฮีน เดด็ยอดและดอก เมษายน-พฤษภาคม 
13 ผกัก้านหญ้า เก็บสว่นยอดออ่น ตลอดทัง้ปี 
14 มะขามป้อม เก็บผลสกุ พฤศจิกายน-กมุภาพนัธ์ 
15 ส้มมอ เก็บผลแก่จดั พฤศจิกายน-กมุภาพนัธ์ 
16 มะกอก ใบ,ยอดออ่น,ผล พฤศจิกายน-ธนัวาคม 
17 เคง็ เก็บผลสกุ กนัยายน-ธนัวาคม 
18 เครือส้มลม เก็บยอด ใบ และดอก ตลอดทัง้ปี 
19 ส้มจ้อย เก็บผลแก่จดั กรกฎาคม-พฤศจิกายน 
20 ตะคร้อ เก็บผลสกุ กนัยายน-มกราคม 
21 กระบก ผ่ากินเมลด็ข้างใน กนัยายน-เมษายน 
22 ตะขบป่า,หมากเบน กินผลสกุ พฤศจิกายน-ธนัวาคม 
23 หมากซายเดน็ กินผลสกุ เมษายน-พฤษภาคม 
24 ก้นครก เก็บผลสกุ กนัยายน-ธนัวาคม 
25 ต้องแหล้ง เก็บผลสกุ กนัยายน-ธนัวาคม 
26 หมกัมอ่ เก็บผลสกุ พฤษภาคม-มิถนุายน 
27 ตะโก กินผล พฤษภาคม-มิถนุายน 
28 ตีนตัง่ กินผลสกุ กนัยายน-ธนัวาคม 
29 มะกล ่าต้น-บกัลาม กินยอดออ่น ตลอดทัง้ปี 
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 ต    ภ  ผ    ่ี  13       

ล าดับ ชื่อ วิธีการเกบ็หา/ส่วนที่เกบ็ ช่วงฤดูกาล 
30 เพกา,ลิน้ฟ้า กินฝักออ่น มีนาคม-พฤษภาคม 
31 มะกอกเกลือ้น,เหลี่ยม กินเมลด็ข้างในผล กนัยายน-ธนัวาคม 
32 มะมว่งป่า กินผลสกุ เมษายน-มิถนุายน 
33 สลกัด า กินเมด็ออ่น กรกฎาคม-สิงหาคม 
34 เลบ็แมว กินผล พฤศจิกายน-ธนัวาคม 
35 โป้งเลน กินผลสกุ กนัยายน-ธนัวาคม 
36 ส้มโมง กินยอด, กินผลสกุ ยอดกินได้ตลอดทัง้ปี,  

ยอดเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
37 ต้นสงั กินยอดออ่น ตลอดทัง้ปี 
38 มนัมือเสือ ขดุเอาหวั มีนาคม-พฤษภาคม 
39 มนัเทียน ขดุเอาววั กนัยายน-ธนัวาคม 
40 พีพวน กินผลสกุ กนัยายน-ธนัวาคม 
41 เครืออีโกย,องุ่นป่า กินผลสกุ,กินยอด มีนาคม-พฤษภาคม 
42 ออบแอบ กินใบ กินดอก กรกฎาคม-สิงหาคม 
43 เครือเขียง กินใบออ่น ตลอดทัง้ปี 
44 เสียวโผ กินผล กินราก ตลอดทัง้ปี 
45 เสีย้วส้ม กินใบ ยอด ผล ตลอดทัง้ปี 
46 นมสาว กินเมลด็ออ่น กนัยายน 
47 หมากดกู กินเนือ้ข้างในผล เมษายน-พฤษภาคม 
48 มะพอก กินผลสกุ เมษายน-พฤษภาคม 
49 กระโดน กินใบ ยอดออ่น เมษายน-พฤษภาคม 
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 ตารางภาคผนวกที่ 14 แมลงและสตัว์ป่าท่ีชมุชนพึง่พิงใช้ประโยชน์จากป่าชมุชน 

ล าดับ ชื่อ วิธีการจับและเกบ็หา ช่วงฤดูกาล 
1 แมลงทบั เขย่าหรือใช้ไม้ตีต้นไม้ให้หลน่ ต้นไม้ท่ี

มกัพบแมลงทบั ได้แก ่พนัซาด เตง็ รัง 
แดง มะคา่แต้ ประดูป่่า ก้านฮงุ 
นอกจากนีส้งัเกตวา่หากต้นไม้ใดมีรังมด
แดงจะไมม่ีแมลงงทบัอาศยัอยู่ 

ส.ค.-ต.ค. 

2 แมลงคาม เขย่าหรือใช้ไม้ตีต้นไม้ให้หลน่ ส.ค.-ต.ค. 
3 จัก๊จัน่ ตบใช้ไม้ด้ามยาวท่ีปลายติดถงึพลาสติก

ท าเป็นถงุใสปุ่่ ยนุน่ 
มี.ค.-พ.ค. (ฤดแูล้ง) 

4 แมลงอ ี ตบใช้ไม้ด้ามยาวท่ีปลายติดถงึพลาสติก
ท าเป็นถงุใสปุ่่ ยนุน่ 

มี.ค.-พ.ค. (ฤดแูล้ง) 

5 แมงง่วง ตบใช้ไม้ด้ามยาวท่ีปลายติดถงึพลาสติก
ท าเป็นถงุใสปุ่่ ยนุน่ 

ส.ค.-ต.ค. 

6 แมงแครงคร้อ ใช้มือจบัตามต้นคร้อ พ.ค.-ก.ค. 
7 แมงแครงขาโป้ ใช้มือจบัอยู่ตามต้นคอแลน พ.ค.-ก.ค. 
8 แมงเงา (แมงป่อง) ใช้เสียมสบัเหลก็ไนออกแล้วใช้มือจบั ตลอดทัง้ปี 
9 แมงอีนนู ปสูือใต้ต้นไม้ใช้ไฟลอ่ พ.ค.-มิ.ย. 

10 ไข่มดแดง ใช้ตะกร้าติดปลายไม้ไผ่แหย่ท่ีรังให้ไข่
หลน่ลงตะกร้า สว่นใหญ่ต้นไม้ท่ีพบมด
แดงท ารังมกัมีใบเลก็ เช่น สะเดา พฤกษ์ 
ประดูป่่า ฯลฯ 

เม.ย.-พ.ค. 

11 จิง้หร๊ีด ใช้ไสส่อ่งหาตอนกลางคืน เม.ย.-พ.ค. 
12 แย้ ขดุรูและใช้กบัดกั เรียกวา่ “บ่วงหรือปดุ” 

บริเวณปากรู โดยสงัเกตวา่หากปากรูแย้
มีลกัษณะเกลีย้ง เป็นมนัแสดงวา่มีแย้
อาศยัอยู่ 

เม.ย.-ก.ค. 

13 กิง้ก่า ใช่บ่วงท าติดไมไ่ผ่จบั บางครัง้ใช้
หนงัสติ๊กยิง 

เม.ย.พ.ค. 

14 กระรอก กบัดกั ตลอดปี 
15 กระแต กบัดกั ตลอดปี 
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 ตารางภาคผนวกที่  14 (ตอ่) 
ล าดับ ชื่อ วิธีการจับและเกบ็หา ช่วงฤดูกาล 

16 อึง่อา่ง ใช้ไฟสอ่งช่วงฝนตกใหม่ๆ  บางครัง้
ชาวบ้านจะจบัอึง่ท่ีก าลงัผสมพนัธุ์ในน า้ 
ชาวบ้านเรียกวา่“อึง่ตกมวก” นอกจากนี ้
ใช้วิธีการขดุหาอึง่ท่ีอยู่ในรู จะเรียกวา่ 
“บ้างอึง่” โดยสงัเกตปากรูจะมีรอยดิน
หลวม ๆ หรือมีรอยดินตกลงไปในรู 

เม.ย.-พ.ค. 

17 กบ ใช้ไฟสอ่งช่วงฝนตกใหม่ๆ หรือใช้เบ็ดกบ 
ในช่วงเดือน 12 ชาวบ้านจะใช้ไม้แหย่รู
เม่ือดงึไม้ออกมาหากพบวา่ปลายไม้
เปียกซึง่เป็นเย่ียวกบ โดยกบจะตกใจ
เม่ือโดนไม้แหย่และเย่ียวออกมา แสดง
วา่มีกบอยู่ข้างใน นอกจากนีใ้นช่วง
เดือน 12 ชาวบ้านจะหากบท่ีอาศยัอยู่
ตามคนันาหรือท้องนาเรียกวา่ “กบไง
หรือกบจ าศีล”โดยมีฟางข้าวปิดทบั วิธี
จบัจะใช้เสียมหรือไม้แงะหา และ
บางครัง้ชาวบ้านจะใช้วิธิเลียงเสียงกบ 

เม.ย.-พ.ค. 
ธ.ค. 

18 พงัพอน กบัดกั ตลอดปี 
19 อีเห็น กบัดกั ตลอดปี 
20 กระตา่ย กบัดกัตาข่าย พ.ย.-มิ.ย. 
21 หน ู ใช้ฉมวกแทง, ใช้เครือมือ “ฟ้าลัน่” 

,“แห้วซิ่ง” หรือ “แห้วลวด” ดกัตาม
ทางเดิน  

พ.ย.-ก.พ. 

22 ตะกวด ใช้สนุขัไล ่หรือใช้หนงัสติ๊กยิง ตลอดทัง้ปี 

 
 

 

 

 


