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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของป่าภูกระแต ซ่ึงเป็นพื้นท่ีกนั
ชนส่วนหน่ึงของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเขา้ถึง
ทรัพยากร วฒันธรรม พร้อมทั้งศึกษาบทบาท กระบวนการจดัการและฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไม ้การ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ขอ้ดี ขอ้เสีย ของการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงานทอ้ง 
ถ่ินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อเสนอแนวทางและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการฟ้ืนฟูนิเวศภูมิ
ทศัน์ป่าไมใ้นพื้นท่ีแนวกนัชน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว 

การวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งควบคู่ไปการศึกษาแนวทางการ
จดัการและฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไมจ้ากกรณีศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ และท าการศึกษาในระดบั
พื้นท่ีดว้ยวิธีการส ารวจภาคสนาม โดยใชก้ารสังเกตบนัทึกขอ้มูลดา้นกายภาพ องคป์ระกอบทางภูมิ
ทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งการสมัภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานทอ้งถ่ินถึงแนวทางการจดัการและฟ้ืน 
ฟพูื้นท่ีป่าไมต้ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 ผลจากการศึกษาพบว่า สภาพของผนืป่าภูกระแตมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไมแ้ละระบบ
นิเวศนอ้ย เม่ือเทียบกบัระยะเวลาท่ีมีหน่วยงานต่างๆ ไดเ้ขา้มาอนุรักษแ์ละพฒันาพื้นท่ีป่าภูกระแต 
ส าหรับแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการและฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไม ้ ไดแ้ก่ 1. การฟ้ืนฟูสภาพ
พื้นท่ีก่อนปลูกป่า นิเวศภูมิทศัน์มิใช่เป็นเพียงแค่การปลูกป่าเท่านั้น แต่ควรค านึงถึงโครงสร้างของ
ภูมิทศัน์ป่าธรรมชาติและความหลากหลายของระบบนิเวศ 2. การเขา้มีส่วนร่วมสนบัสนุนโครงการ
ของทางภาครัฐ ทั้งในเร่ืองเงินทุน เทคนิค วิธีการ ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
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The objective of this research is to assess the current condition of Phu Kratae forest, 

which is one of the buffer zones for Phukhieo wildlife sanctuary in Chaiyaphum province; 
economic and social system; resource outreach; culture; the role of rehabilization management of 
the forest landscape ecology; forest conservation; benefits and drawback of local administrative 
organization in its operational and problem-solving capacity from past to present, in order to 
determine appropriate strategies for restoring the landscape ecology of the buffer zone in Phu 
khieo wildlife sanctuary.  

This research studied relevant theories and rehabilization management to improving 
forest landscape ecology by reviewing prior successful implemented programs, conducting an on-
site survey, collecting geographical information and elements of the landscape, as well as 
interview with local government staff who had long been involved in the forest rehabilization 
programs.  

Results indicate that little forest biodiversity and ecology is remained within Phu Kratae 
compared to when organizations were actively implementing forest rehabilization and improve 
ment programs in the area. Appropriate forest landscape ecology restoration includes: 1. Forest 
rehabilization should be done prior to re-planting trees; landscape ecology is not merely involving 
tree planting, but it is important to taking into consideration the natural forest biodiversity and 
landscape structure, 2. Collaborative governmental projects with financial support, management 
techniques, published information.  
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การคน้ควา้อิสระเร่ืองแนวทางการฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไมใ้นพื้นท่ีแนวกนัชน: กรณี 
ศึกษาพื้นท่ีแนวกนัชน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ส าเร็จลุล่วงลงได ้ซ่ึงไดรั้บความ
กรุณาอยา่งยิ่งจาก รศ.ดร.ชยัสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีไดก้รุณาให้ค  า 
แนะน ามาโดยตลอด รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ ผศ.ดร.รุจิโรจน์  อนามบุตร 
และอ.ดร.สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี ท่ีให้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่
ผูว้ิจยัในการแกไ้ขปรับปรุงการคน้ควา้อิสระเป็นไปไดด้ว้ยดีในท่ีสุด 

สุดทา้ย ขอขอบคุณครอบครัว ท่ีให้การสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจเสมอมา คณาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และภาควิชาออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ใหค้  าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั คณะกรรมการภายในเครือข่ายองค ์
กรชาวบา้นเกษตรกรตีนภูเพื่อการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ 
ท่ีใหค้วามรู้และขอ้มูลส าหรับงานวิจยั ท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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