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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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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ทรัพยากรป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีอ านวยประโยชน์ขั้นพื้นฐานแก่มนุษยแ์ละ
ระบบนิเวศโดยรวม นบัตั้งแต่ทรัพยากรดิน น ้ า สัตวป่์า รวมตั้งแต่สัตวเ์ซลลเ์ดียวและพืชเซลลเ์ดียว 
ตลอดจนสตัวช์ั้นสูงและพืชชั้นสูง ซ่ึงกลายเป็นระบบนิเวศท่ีมีความเก่ียวพนักนัอยา่งแยกไม่ออก ถา้
หากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งใดอยา่งหน่ึงถูกท าลายลงไปยอ่มส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอยา่งอ่ืน
ท่ีเหลือหรือท าให้มีการเปล่ียนแปลงทั้งระบบ (มนัส สุวรรณ, 2542 อา้งถึงในประวิทย,์ 2544) แต่
ปัจจุบนัทรัพยากรป่าไมไ้ดถู้กบุกรุกท าลายจนอยู่ในสภาพเส่ือมโทรม ซ่ึงเป็นตน้เหตุของปัญหา
ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อสภาวะทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม ปัญหา
ดงักล่าวมีผลมาจากโครงการพฒันาต่างๆ ของรัฐท่ีมุ่งสร้างความเจริญใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีส่วนท าให้
ทรัพยากรป่าไมล้ดลงอยา่งรวดเร็ว ไดแ้ก่ การสร้างถนน การพฒันาแหล่งน ้ า การจดัตั้งหมู่บา้นใน
เขตป่าไมเ้พื่อเป็นแรงจูงใจใหร้าษฎรอพยพเขา้ไปตั้งถ่ินฐานเพิ่มมากข้ึน (เยาวลกัษณ์, 2531 อา้งถึง
ในวราภรณ์, 2540) หลงัการปิดสัมปทานป่าไม ้ตั้ งแต่ปีพ.ศ.2532 เป็นตน้มา ทิศทางการจดัการ
ทรัพยากรป่าไมข้องประเทศไทยมุ่งเน้นไปสู่การอนุรักษ์และการคุม้ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยการประกาศพื้นท่ีหลายแห่งให้เป็นป่าอนุรักษ์และกนัประชาชนออกจากระบบการ
ตดัสินใจใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้มีงานวิจยัหลายช้ินช้ีใหเ้ห็นว่าการจดัการทรัพยากรป่าไม้
ภายใตก้ระบวนทศัน์ดงักล่าวก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบอยา่งนอ้ย 3 ประการ กล่าวคือ 

1) เกิดการแยง่ชิงทรัพยากรธรรมชาติและความไม่เป็นธรรมจากการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากร  

2) ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไมข้องประชาชนในทอ้งถ่ิน  
3) ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม 
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 7 ไดก้ าหนดใหมี้พื้นท่ีป่าไมร้้อยละ 

40 ของพื้นท่ีประเทศ โดยใหเ้ป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษร้์อยละ 25 เป็นพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ท าให้
รัฐบาลโดยกรมป่าไม ้ตอ้งเร่งขยายพื้นท่ีป่าอนุรักษใ์นรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุ
สตัวป่์า เขตหา้มล่าสตัวป่์า เขตป่าตน้น ้า เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดต้ามเป้าหมายนโยบายท่ีวางไว ้จึงท า
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ให้ตอ้งเผชิญปัญหาการแยง่ชิงทรัพยากรกบัชุมชนในเขตป่าอนุรักษ ์ทั้งชุมชนเดิมท่ีมาอยูก่่อนและ
ชุมชนท่ีบุกรุกเขา้ไปอยู่ใหม่ ซ่ึงการใชว้ิธีการป้องกนัควบคุมอย่างเขม้งวดและการอพยพคนออก
จากป่าไม่สามารถแกปั้ญหาการลดลงของพื้นท่ีป่าอยา่งต่อเน่ืองได ้ยิง่กวา่นั้นยงัน าไปสู่ความขดัแยง้
ระหวา่งรัฐกบัชุมชนมากข้ึน (พงศศ์กัด์ิ, 2540) 

โครงการจดัการแนวกนัชน เป็นวิธีการรูปแบบหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาเพื่อการอนุรักษ์
ลกัษณะเด่นทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเช่ือมโยงพื้นท่ีอนุรักษ ์พื้นท่ีชุมชน
ทอ้งถ่ิน และพื้นท่ีพฒันาเศรษฐกิจเขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัเขตกนัชนเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาป่า
ไมข้องชุมชนท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั (สมศกัด์ิ, 2531) โดยยนิยอมใหร้าษฎรเขา้ไปท าประโยชน์จากพื้น 
ท่ีแนวกนัชนและน าผลผลิตมาใชเ้พื่อการอุปโภค บริโภค หรือคา้ขายเพื่อยงัชีพภายในครัวเรือน ภาย 
ใตเ้ง่ือนไขท่ีมีการควบคุมของเจา้หนา้ท่ี มีการพฒันาคุณภาพชีวิตของราษฎร โดยให้ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไมเ้พื่อใหเ้กิดส านึกในการเป็นเจา้ของ ดงันั้นราษฎรในทอ้งถ่ินจึงไม่
จ าเป็นตอ้งบุกรุกเขา้ไปในป่าธรรมชาติ (มาโนช, 2537 อา้งถึงในวราภรณ์, 2540) 

เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว เป็นพื้นท่ีท่ีอุดมไปดว้ยสัตวป่์า พนัธ์ุไม ้แหล่งน ้ า และ
ธรรมชาติท่ีสวยงาม เดิมพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียวถูกก าหนดให้เป็นป่าโครงการไมก้ระยา
เลยภูเขียว จากการท าสัมปทานป่าไมท้ าให้ราษฎรใชเ้ส้นทางเหล่าน้ีเดินทางเขา้บุกรุกท าลายป่าอนั
อุดมสมบูรณ์อยา่งรวดเร็ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 - 2513 ต่อมากรมป่าไมไ้ดป้ระกาศพื้นท่ีป่าภูเขียวเป็น
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า ในปีพ.ศ.2515 ตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี15 ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
พ.ศ.2515 มีพื้นท่ี 1,314 ตารางกิโลเมตรหรือ 821,250 ไร่ ในปี พ.ศ.2522 ไดอ้อก พ.ร.บ.สงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า ผนวกพื้นท่ีเพิ่มเติมจนมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,560 ตารางกิโลเมตรหรือ 975,000 ไร่ การ
เพิ่มพื้นท่ีป่าอนุรักษท์ าให้มีการทบัซอ้นกบัพื้นท่ีท ากินของราษฎรเดิมท่ีอาศยัติดป่าอนุรักษจึ์งเกิด
ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัชุมชน ท่ีท ากินถูกผนวกใหก้ลายเป็นป่าอนุรักษ ์(เขต
รักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว, 2553) 

ถึงแมว้า่จะไดมี้การจดัการพื้นท่ีแนวกนัชนของเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าภูเขียวบา้งแลว้แต่
ปัญหาเร่ืองการฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไมใ้นพื้นท่ีแนวกนัชนยงัไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจาก
ปัญหาต่างๆ ทั้งภายในองคก์รหรือราษฎรท่ีตั้งถ่ินฐานส่วนใหญ่ในพื้นท่ีดงักล่าวยงัคงด ารงชีพโดย
การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้  ขีดความสามารถในการรองรับความตอ้งการท่ีมากข้ึนของราษฎรใน
พื้นท่ี ท าให้ป่าเส่ือมโทรมระบบนิเวศไม่สมดุล ผลผลิตจากป่าไมไ้ม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของ
ราษฎรในทอ้งถ่ิน ท าใหเ้กิดปัญหาการรุกล ้าเขา้ไปใชท้รัพยากรในพื้นท่ีป่าอนุรักษม์ากข้ึน 
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2. ความมุ่งหมาย 
งานวิจยัมุ่งศึกษาเพื่อจดัการใหเ้กิดความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างมนุษยท์รัพยากรธรรมชาติ  

และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีอยูใ่นภูมินิเวศหน่ึงๆ โดยกระบวนความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ต่างๆ และมุ่งฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ พร้อมทั้งท าความเขา้ใจหลกัการพื้นฐานในการ
ออกแบบป่าและภูมิทศัน์ป่าไมท่ี้ดี เพื่อเสริมสร้างการพฒันาศกัยภาพของป่าไมชุ้มชนในทอ้งถ่ินให้
เพิ่มข้ึนและใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 
3. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการและฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไม ้ ศึกษาแนวคิด
การออกแบบภูมิทศัน์ป่าไม ้ทั้งในดา้นทฤษฎีต่างๆ และเอกสารงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เพื่อศึกษาปัญหา ศกัยภาพและตน้ทุนทางสังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม ของพื้นท่ี
ป่าในแนวกนัชน พร้อมทั้งศึกษาขอ้ดี ขอ้เสีย ของแนวทางการอนุรักษ์และการแกไ้ขปัญหาของ
หน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนรับผดิชอบพื้นท่ีศึกษาในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

3. เพื่อเสนอแนวทางและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไม ้ในพื้นท่ี
แนวกนัชน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว 

 
4. ค าถามการวจิัย 

1. สภาพนิเวศภูมิทศัน์ในปัจจุบนัและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพป่าไม ้มี
อะไรบา้ง 

2. การบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ปัจจุบนัมีแนวทางอยา่งไร
บา้งและมีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร 

3. แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการและฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไม ้ในพื้นท่ีแนวกนัชน
ควรเป็นอยา่งไร 

 
5. ขอบเขตของการวจิัย 

5.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ศึกษาองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทัศน์ป่าไม้ 
1. แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟนิูเวศภูมิทศัน์ 
2. การจดัการฟ้ืนฟภููมินิเวศในพื้นท่ีอ่ืนๆ 
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3. แนวคิดการออกแบบภูมิทศัน์ป่าไม ้
ศึกษาเนือ้หาในพืน้ท่ีท าการศึกษา 
1. ความเป็นมา ท่ีตั้ง  ขอบเขต  สภาพในปัจจุบนัและการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี 
2. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
3. แนวทางการจดัการปัญหาในปัจจุบนั ขอ้ดี ขอ้เสีย  
แนวทางการศึกษามุ่งเนน้ศึกษาสภาพป่าไมใ้นปัจจุบนัและศึกษาแนวทางการจดัการป่า

ไมข้องหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการฟ้ืนฟนิูเวศภูมิ
ทศัน์ของพื้นท่ีศึกษาได ้ 

5.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
พื้นท่ีศึกษาคลอบคลุม พื้นท่ีกนัชน “ภูกระแต” ซ่ึงเป็นภูเขาขนาดเลก็ สภาพโดยรวม

ของภูกระแตมีลกัษณะเป็นภูเขาหินดินปนทราย ลกัษณะเป็นป่าเตง็รัง มีเน้ือท่ีประมาณ 7,600 ไร่ มี
อาณาเขตควบคุมพื้นท่ี 4 ต าบล อยูใ่นอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ  (เครือข่ายองคก์รชาวบา้น
เกษตรกรตีนภูเพื่อการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม, 2554) 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบัต าบลบา้นบวั อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ 
ทิศใต ้  เป็นเขตอ าเภอหนองบวัแดง 
ทิศตะวนัออก อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 
ทิศตะวนัตก  เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว 
การเลอืกพืน้ทีก่รณีศึกษา 
การศึกษาวิจยั ไดเ้ลือกพื้นท่ีกนัชนเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ เป็นพื้นท่ี

กรณีศึกษา โดยพื้นท่ีป่าไมน้ี้นอกจากเป็นเขตกนัชนแลว้ยงัเป็นป่าชุมชน คือ ป่าภูกระแต โดยราษฎร
ในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ เป็นป่าไมท่ี้ผา่นระยะเวลามายาวนานจากพื้นท่ีป่าท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์มาก มีเสืออาศยัอยู ่จนถึงยคุสัมปทานป่าไมไ้ดท้  าให้ป่าภูกระแตน้ีเส่ือมโทรมลง
อยา่งรวดเร็ว ท าใหร้าษฎรเดือดร้อนเน่ืองจากการด ารงชีวิตท่ียงัตอ้งพึ่งพิงป่าและส่งผลไปถึงสัตวป่์า
อีกดว้ย ซ่ึงนอกจากจะอยูอ่าศยัแลว้ สัตวป่์ายงัสามารถใชผ้นืป่าแห่งน้ีเป็นทางเช่ือมเพื่อเดินทางขา้ม
ระหว่างเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียวและอุทยานแห่งชาติภูแลนคา  แต่ประเด็นท่ีส าคญัอีกประเด็น 
คือ พื้นท่ีกนัชน ป่าภูกระแต มีโครงการต่างๆ ท่ีเขา้มาจดัการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าไมแ้ต่ในปัจจุบนัน้ี
สภาพป่ามีการฟ้ืนคืนสภาพไดค่้อนขา้งชา้เม่ือเทียบกบัระยะเวลาท่ีผา่นมา การฟ้ืนฟูภูมินิเวศของผนื
ป่าภูกระแต ควรค่าแก่การศึกษาเพื่อให้มีแนวทางท่ีเขา้ใจตรงกนัในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศพร้อมทั้ง
สภาพภูมิทศัน์ป่าไมท่ี้ดีท่ีสามารถใหป้ระโยชน์แก่ชุมชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งย ัง่ยนื   
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ภาพที่ 1  แผนท่ีจงัหวดัชยัภูมิ แสดงท่ีตั้งพื้นท่ีกรณีศึกษา 
ทีม่า : http://www.novabizz.com/Map/17.htm 

 

            
ภาพที่ 2 แผนท่ีป่าไม ้แสดงท่ีตั้งพื้นท่ีกรณีศึกษา  
ทีม่า : ศนูยป์ระสานงานป่าไมช้ยัภูมิ  (ออนไลน์), เขา้ถึงไดจ้าก www.forestcp.com   

พื้นท่ีป่าภกูระแต 

พื้นท่ีป่าภกูระแต 
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ภาพที ่3 แผนท่ีทางอากาศแสดงพื้นท่ีป่าภกูระแต 
ทีม่า : www.googlearth 
 
 
 
 
 
 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภเูขียว 

ป่าภกูระแต 
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6. ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
6.1 ก าหนดหัวข้อศึกษาและวางแผนโครงงานวจิัย 
6.2 ก าหนดค าถามงานวจิัย 
6.3 ก าหนดกรอบแนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
6.4 ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูลพืน้ทีก่รณศึีกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมลูปฐมภูมิ  
เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานเบ้ืองตน้ของพื้นท่ีศึกษา 

ขอ้มูลส่วนน้ีไดจ้ากการ 
1) การบนัทึกและส ารวจลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี ท าการส ารวจพื้นท่ีภาคสนาม 

โดยเก็บขอ้มูลสภาพพื้นท่ีป่าไมแ้ละบริบทโดยรอบ การส ารวจลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี และ
องคป์ระกอบโดยรวมของภูมิทศัน์ อาทิเช่น ลกัษณะภูมิประเทศ, ลกัษณะพนัธ์ุพืช, การใชป้ระโยชน์
ท่ีดินของบริบทโดยรอบ ปัจจยัทางธรรมชาติ, ปัจจยัทางวฒันธรรม, ปัจจยัทางสุนทรียภาพ เป็นตน้ 

2) การสัมภาษณ์ เป็นการสืบคน้ขอ้มูลจากคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีท างานเครือข่าย
เกษตรตีนภูฯ เพื่อเขา้ใจถึงแนวทาง รูปแบบการท างาน การจดัการและแกไ้ขปัญหาป่าไม ้ทศันคติ 
ความเช่ือ และความตอ้งการของชาวบา้นในเร่ืองทรัพยากรป่าไมท้อ้งถ่ิน ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการพฒันาและอนุรักษป่์าไม ้
รวมไปถึงแนวโนม้และทิศทางการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีป่า ผา่นการพดูคุยและตั้งขอ้ซกัถาม 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย ของการท าวิจยัคร้ังน้ี คือ ประธานกรรมการ คณะกรรมการและเจา้หนา้ 
ท่ีในกลุ่มเครือข่ายองคก์รชาวบา้นเกษตรกรตีนภูเพื่อการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นหน่วย 
งานท่ีจดัตั้งโดยชุมชนท่ีอยูร่อบๆ พื้นท่ีป่าภูกระแต  

การสัมภาษณ์มุ่งเนน้เร่ืองแนวทางการจดัการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพป่าไมข้องหน่วย 
งานในทอ้งถ่ินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ก่อนการลงส ารวจพื้นท่ีภาคสนาม การสัมภาษณ์คร้ังน้ีไม่ใช้
แบบสัมภาษณ์ แต่เป็นการสัมภาษณ์ปากเปล่าและจดบนัทึกระหว่างท าการสัมภาษณ์ ส่วนประเด็น
ในการสมัภาษณ์สามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1) ลกัษณะทางกายภาพและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมใ้นอดีตและปัจจุบนั 
2) ความเห็นและทศันคติเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ีป่าไมใ้นในอดีตและปัจจุบนั รวมไปถึง

สาเหตุและปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัในการฟ้ืนฟสูภาพป่าไม ้
3) รูปแบบและวิธีการฟ้ืนฟนิูเวศภูมิทศัน์ป่าไมข้องหน่วยงานและชุมชนในปัจจุบนั 
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4) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติของราษฎรทอ้งถ่ิน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

การสัมภาษณ์ในรูปแบบน้ี จะท าใหไ้ดข้อ้มูลส าคญัอ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากค าถาม
หลกั เพราะเป็นการสัมภาษณ์ในลกัษณะของการพดูคุยมากกวา่การตอบเฉพาะค าถามแต่ละประเด็น
เท่านั้น  
การเกบ็รวบรวมข้อมลูทุติยภูมิ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลประเภท
ต่างๆ จากทางเอกสาร ต ารา หนงัสือ บทความ ตวัแปรท่ีมาจากขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ลกัษณะสภาพทาง
กายภาพ ขอ้ก าหนด ทฤษฎี แนวคิดต่างๆ กรณีศึกษา เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งขอ้มูลเป็น 3 ประเภท 
ดงัน้ี 

1) ลกัษณะทางกายภาพ เพื่อศึกษาบริบทรอบๆ ของพื้นท่ีศึกษา ขอบเขตของเขตรักษา
พนัธ์ุสตัวป่์าภูเขียวและเขตพื้นท่ีกนัชน แผนท่ีและแผนท่ีทางอากาศ เป็นตน้ 

2) ขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมก้รณีศึกษา
ท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการและฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไมใ้นประเทศไทย รวมไปถึงแนวคิด
และหลกัในการออกแบบภูมิทศัน์ป่าไมท่ี้ดีควรเป็นอยา่งไร เป็นตน้ 

3) ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีแนวกนัชน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว 
ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน เป็นการรวบรวมขอ้มูลก่อนการสมัภาษณ์  

6.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและจากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ซ่ึงการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นกระบวนการท่ีด าเนินไปพร้อมๆ กบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในภาคสนาม โดยจะ
บนัทึกท่ีไดใ้ห้ครอบคลุมในทุกๆ ดา้น จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลและวิเคราะห์ให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการสัมภาษณ์กลุ่มหลกั น ามาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบอุดมการณ์
ความคิดแนวทางของแกนน า วิธีการด าเนินงานใหเ้กิดการรวมตวัตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาในโครงการท่ีเป็นอุปสรรคในการพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

6.6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี ท าใหท้ราบความส าคญัและสภาพในปัจจุบนัของพื้นท่ีป่า

กนัชน รวมไปถึงแนวทางการจดัการและฟ้ืนฟูสภาพทั้งทางกายภาพ (ภูมิทศัน์ป่าไม)้ และชีวภาพ 
(ระบบนิเวศ) ของทรัพยากรป่าไม ้ท่ีเหมาะสมกบัแต่ล่ะทอ้งถ่ิน  

2. ผลท่ีไดส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการและฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไม ้ในพื้น 
ท่ีแนวกนัชน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวภู์เขียวหรือพื้นท่ีกนัชนในเขตอนุรักษอ่ื์นๆ เพื่อให้มีศกัยภาพรอง 
รับความตอ้งการของชุมชนและส่งเสริมการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานรัฐและราษฎรในทอ้ง 
ถ่ินใหมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นทอ้งถ่ิน 
 
8. นิยามศัพท์ 

8.1 การฟ้ืนฟูภูมินิเวศป่าไม้ 
การฟ้ืนฟูภูมินิเวศป่าไม ้หมายถึง การพลิกฟ้ืนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและ

ยงัเป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในบริเวณท่ีภูมินิเวศป่าไมถู้กท าลายเสียหาย ไดก้ลบัมามีชีวิต

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและส่ิงส าคญัท่ีสุดของการฟ้ืนฟูภูมินิเวศป่าไม ้คือ ความพยายามในการบริหาร

จดัการให้เกิดการท างานร่วมกนัระหว่าง คน ทรัพยากรธรรมชาติ และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ท่ีอยู่

ในภูมินิเวศหน่ึงๆ โดยผา่นกระบวนการความร่วมมือ เพื่อใหก้ารใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีของผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งต่างๆ มีความสอดคลอ้งและมุ่งเนน้ท่ีจะฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ทางชีวภาพและเสริมสร้างการ

พฒันาของชุมชนและเศรษฐกิจ 

แนวคิดเร่ืองการจดัการภูมินิเวศป่าไม ้ริเร่ิมข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2544 ก่อตั้งโดยกลุ่มของผู ้

เช่ียวชาญฟ้ืนฟูป่าไมท่ี้พบกนัในเซโกเวีย  ประเทศสเปน การฟ้ืนฟูภูมินิเวศ มีความหมายต่างจาก

การปลูกป่าแบบเดิม อาทิ  

- เนน้การมองในระดบัภูมินิเวศ ไม่ไดห้มายถึงว่าโครงการฟ้ืนฟูภูมินิเวศป่าไมจ้ะตอ้ง

เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีขนาดใหญ่หรือท่ีใชง้บประมาณมาก หากแต่มีเป้าหมายในระดบัภูมิ

นิเวศใหช้ดัเจน 

- เนน้การบริหารจดัการแบบท่ีตอ้งบรรลุเป้าหมาย 2 ประการ คือ การฟ้ืนคืนของระบบ

นิเวศและเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยูข่องคน 
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- เนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซ่ึงรวมถึงการใหก้ลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ี

หลากหายเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจบนพื้นฐานของเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีสุดและเป็นทาง 

เลือกท่ีไดรั้บการยอมรับทางสงัคม 

- ไม่จ าเป็นตอ้งเน้นท่ีจะให้ภูมินิเวศป่าไมก้ลบัมาเป็นเหมือนเดิม แต่มุ่งการจดัการท่ี

มองไปขา้งหนา้ โดยเพิ่มขีดความสามารถใหภู้มินิเวศป่าไมก้ลบัคืนสู่สภาพปกติ และเปิดโอกาสใน

การใชป้ระโยชน์จากป่าเพื่อแปรรูปและบริการในระดบัภูมินิเวศอยา่งสร้างสรรค ์

- สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกสภาพป่าไม ้ซ่ึงอาจจะเป็นป่าท่ีผา่นการแผว้ถาง พื้นท่ีป่า

ท่ีมีความสมบูรณ์หรือแมก้ระทัง่พื้นท่ีเกษตรกรรมก็ได ้จึงไม่จ ากดัเฉพาะป่าดั้งเดิมเท่านั้น (IUCN 

ประเทศไทย, 2552) 

8.2 พืน้ทีก่นัชน  
IUCN (1986) “แนวกนัชน (Buffer zone) หมายถึง แนวท่ีเช่ือมต่อระหว่างเขตพื้นท่ี

อนุรักษก์บัพื้นท่ีใชป้ระโยชน์รอบนอกเป็นแนวท่ีก าหนดข้ึนเพื่อป้องกนัไม่ใหท้รัพยากรภายในเขต
พื้นท่ีอนุรักษ์ถูกบุกรุกท าลาย ในขณะเดียวกันแนวดังกล่าวก็สามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์ใน
ทางตรงหรือทางออ้มต่อชุมชนหรือสงัคมรอบๆเขตพื้นท่ีอนุรักนั้นๆ” 

สมศกัด์ิ (2536) “แนวกนัชน หมายถึง อาณาบริเวณรอบพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีการจ ากดัการ
ใชป้ระโยชน์ เพื่อใชเ้ป็นแนวป้องกนัพื้นท่ีอนุรักษอี์กชั้นหน่ึง และเพื่อเป็นการชดเชยให้กบัชาว
ชนบทท่ีตอ้งเสียสิทธ์ิในการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีอนุรักษเ์ขตกนัชนนั้น จดัท าข้ึนเพื่อลดแรงกดดนัจาก
ภายนอกท่ีมีต่อพื้นท่ีอนุรักษใ์นขณะเดียวกนักท็  าหนา้ท่ีใหป้ระโยชนแ์ก่ชาวชนบทไดบ้า้ง ในเขตกนั
ชนมีกิจกรรมหลกัอยูส่องอยา่งคือ การอนุรักษแ์ละการพฒันา” 
ประเภทของพืน้ทีก่นัชน  

พื้นท่ีแนวกนัชนแบ่งตามสภาพพื้นท่ีของทรัพยากรและความจ าเป็นของชุมชน ไดเ้ป็น 
4 ประเภทส าคญัดงัน้ี 

1. พื้นท่ีเขตกนัชนภายในพื้นท่ีอนุรักษ ์ จะเป็นเขตพื้นท่ีซ่ึงมีการใชป้ระโยชน์อยูก่่อน
โดยชุมชนดั้งเดิม ไดจ้  ากดัให้ใชป้ระโยชน์ไดบ้างประเภทท่ีไม่ท าลายธรรมชาติเพื่อการใชส้อยใน
ครัวเรือน อาทิ เช่น  

- การจบัปลาโดยวิธีท่ีไม่ผดิกฎหมาย เช่น ยาเบ่ือ หรือระเบิด 
- การเกบ็หาชนัและน ้ายางจากตน้ไม ้ซ่ึงตอ้งระวงัไม่ใหเ้ป็นอนัตรายกบัตน้ไม ้
- การเกบ็หาผลไมป่้าและน ้าผึ้ง ซ่ึงจะตอ้งไม่ใชว้ิธีตดัหรือเผาตน้ไม ้
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- น าสัตวเ์ล้ียงมาเล้ียงในบางฤดูกาล ซ่ึงในกรณีน้ีจะตอ้งไม่มีสัตวป่์าท่ีส าคญัมาหากิน
ในพื้นท่ีเดียวกนั 

ส าหรับกิจกรรมท่ีควรหา้มโดยเดด็ขาดในพื้นท่ีประเภทน้ีไดแ้ก่ 
- น าสตัวต่์างประเทศท่ีมีลกัษณะดุร้ายเขา้มาเล้ียง 
- การตดัไมย้นืตน้ 
- การเผาป่า 
- การตั้งถ่ินฐานในเขตอนุรักษ ์ซ่ึงถา้พบวา่มีอยูแ่ลว้ ควรจะจดัท าขอบเขตใหช้ดัเจน 
2. เขตกนัชนป่าไม ้ เป็นพื้นท่ีดา้นนอกพื้นท่ีอนุรักษ ์(Forest Buffer) ซ่ึงอาจจะเป็นพื้น 

ท่ีป่าธรรมชาติ ป่ารุ่น หรือสวนป่าเศรษฐกิจของชุมชนท่ีมีการจดัการอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงนอกจากจะให้
ประโยชน์ใชส้อยแลว้ ยงัให้การอนุรักษดิ์นและน ้ าแก่พื้นท่ีอีกดว้ย ขอ้ดีส าหรับแนวกนัชนประเภท
น้ีคือ สามารถท าให้เกิดเป็นรูปธรรมไดบ้า้งและหากไดรั้บการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ จะเป็นหลกั 
ประกนัถึงความมัน่คงของพื้นท่ีอนุรักษใ์นระยะยาว 

3. เขตกนัชนเศรษฐกิจ (Economic Buffer) โดยเขตกนัชนประเภทน้ีจะอยูร่ายรอบพื้นท่ี
อนุรักษ์ ซ่ึงจะได้รับการจัดการเพื่อลดแรงกดดันของชุมชนท่ีตอ้งการจะใช้ทรัพยากรในพื้นท่ี
อนุรักษ ์รูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีในเขตกนัชนอาจอยูใ่นรูปของการเกษตรแบบยัง่ยนืการปลูก
สวนผลไมแ้ละการเพาะเล้ียงสตัวป่์าเป็นตน้ ซ่ึงจะเนน้การเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 

4. เขตกนัชนก่อสร้าง (Physical Buffer) ซ่ึงในสภาพการณ์ท่ีไม่มีพื้นท่ีรายรอบในพื้นท่ี
อนุรักษอ์ยา่งเพียงพอ อาจจ าเป็นตอ้งใชข้อบเขตของพื้นท่ีอนุรักษน์ั้นเป็นแนวกนัชน ในกรณีน้ีอาจ
สร้างขอบเขตท่ีชดัเจน เช่น ร้ัว คูคลอง ก าแพง หรือลวดหนาม (สุระ, 2543: 4-5) 

8.3 นิเวศภูมิทศัน์ 
ดนยั ทายตะคุ กล่าวว่า “นิเวศภูมิทศัน์ (Landscape Ecological) คือ ปรากฏการณ์ทั้ง 

หลายรอบตวัเราสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดต่้อไปไดใ้นเชิงของการพฒันาและการจดัการ
ภูมิทศัน์ ในฐานะของการเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต วิถีชีวิต และความยัง่ยืนของ
มนุษย ์ดว้ยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดเหนือภูมิทศัน์นั้นๆ ซ่ึงในเวลาเดียวกนันั้นมนุษยก์็มี
อิทธิพลต่อการด ารงชีวิต วิถีชีวิต และความยัง่ยืนของภูมิทศัน์ดว้ย โดยความสามารถของมนุษยใ์น
การดดัแปลงธรรมชาติและภูมิทศัน์” 
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ปัจจัยของนิเวศภูมิทศัน์  
1. ปัจจัยทีเ่ป็นส่ิงมีชีวติ 

1.1 สัตวป่์า (Wildlife) 
ความสมัพนัธ์ของสตัวป่์ากบัระบบนิเวศสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  

(1) หนา้ท่ีของสตัวป่์าในระบบนิเวศ (Animal Function) 
(2) ต าแหน่งท่ีอยูเ่ฉพาะของสตัวป่์าแต่ล่ะชนิด (Specific Habitat) 

สตัวป่์าจดัเป็นผูบ้ริโภคในระบบนิเวศ มีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนัตามสภาพพื้นท่ีและ
เวลา ความหลากหลายและการกระจายของส่ิงมีชีวิตในพื้นท่ีแห่งใดแห่งหน่ึง ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของ
คุณภาพและปริมาณในองคป์ระกอบของถ่ินอาศยันั้นๆ (Elton’s niche และ Bailey, 1984 อา้งถึงใน 
จุฑามาศ, 2544: 16 ) 

ปัจจัยเพ่ือการด ารงชีวิตของสัตว์ป่า (Welfare Factor)  
  (1) อาหาร (Food) ซ่ึงอาหารของสตัวป่์าจะแตกต่างไปตามชนิดและสภาพ
พื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัไป ชนิด (species) ปริมาณ (Abundance) คุณภาพ (Quality) และการกระจายตวั 
(Distribution) มีความส าคญัมาก 
  (2) ท่ีอยูอ่าศยั (Cover) หมายถึงบริเวณท่ีสัตวป่์าใชใ้นการปกปิดก าบงัเพื่อ
หลบหลีกภยัอนัตรายต่างๆ จากสัตวผ์ูล่้าหรือจากสภาพภูมิอากาศ สัตวต่์างชนิดกนัจะตอ้งการท่ีอยู่
อาศยัแตกต่างกนัและยงัแตกต่างกนัไปตามฤดูกาลดว้ย แหล่งหลบภยัของสัตวป่์าทุกฤดูกาลสามารถ
อ านวยประโยชน์ในเร่ืองของอาหาร โดยไม่ตอ้งออกไปหากินไกลๆ 
  (3) น ้ า (Water) น ้ าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด โดยน ้ าในบาง
ลกัษณะเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมากส าหรับท่ีอยูอ่าศยัของสตัวป่์า ชนิดและปริมาณของน ้าท่ีสตัวต์อ้งการ
แตกต่างกนัไปตามชนิดของสตัว ์สตัวช์นิดท่ีอาศยัอยูไ่กลแหล่งน ้ าจะปรับตวัเองใหส้ามารถเดินทาง
ไดไ้กลมากกวา่สตัวท่ี์อาศยัใกลแ้หล่งน ้า 
  (4) อาณาเขตเพื่อการหากินและพื้นท่ีเพื่อกิจการอ่ืนๆ (Living Space) โดย
สตัวป่์าแต่ล่ะชนิดตอ้งการพื้นท่ีท ากิจประจ าวนัท่ีแน่นอน (Certain Amount of Space Needed) สัตว์
แต่ล่ะชนิดตอ้งการปริมาณและชนิดของอาหาร ตลอดจนท่ีอยูอ่าศยัท่ีจ  ากดัส าหรับสัตวน์ั้นๆ หรือท่ี
อาจจะเก่ียวกบัเร่ืองการหลบหนีอนัตรายจากสตัวอ่ื์นๆ ส าหรับสตัวบ์างชนิดอาจจะข้ึนอยูก่บัการยา้ย
ถ่ิน (เกษม, 2526 อา้งถึงในจุฑามาศ, 2544: 16-17)  
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1.2 พืชพรรณ (Vegetation) 
ปัจจัยแวดล้อม (Environmental Factors)  
ส่ิงมีชีวิตต่างๆ ลว้นมีช่วงของความทนทานทางนิเวศวิทยา (Amplitude of Tolerance 

or Ecological Amplitude) เฉพาะของแต่ล่ะชนิด พืชพนัธ์ุชนิดหน่ึงชนิดใดจะข้ึนอยูไ่ดใ้นทอ้งท่ีใด
นั้น ปัจจยัแวดลอ้มรวมในพื้นท่ีจะตอ้งอยูใ่นช่วงความทนทานของระบบนิเวศของมนัเองเป็นอนัดบั
แรก ซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงขีดความสามารถในการรองรับพื้นท่ีของระบบได ้ดงันั้นความสมบูรณ์
ของสังคมป่าลว้นถูกควบคุมดว้ยความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีให้ในพื้น 
ท่ีปัจจยัแวดลอ้มของป่า สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศ (Climatic Factors) สภาพภูมิอากาศถือว่าเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมของพืชคลุมดินในแต่ละแถบของโลกหรือในแต่ละส่วนของประเทศผนั
แปรไปโอกาสท่ีชนิดป่าหรือสังคมพืชจะผนัแปรไป โดยจะตอ้งไม่เกินขีดจ ากดัของภูมิอากาศท่ีเปิด
โอกาสน้ี ปัจจัยท่ีอยู่ในกลุ่มของภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณน ้ าฝน ปริมาณความช้ืนใน
บรรยากาศ ฤดู กาล และลม 

2. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัดิน (Edaphic Factors) ดินมีบทบาทท่ีใหเ้กิดความผนัแปรของสังคม
พืชคลุมดินในท่ีต่างๆ ได ้ปัจจยัท่ีส าคญัของกลุ่มน้ี ไดแ้ก่  คุณลกัษณะและชนิดของดิน คุณสมบติั
ทางเคมีและคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของดินชนิดต่างๆ เช่น ดินทรายจดั ดินลูกรัง ดินเหนียว และดิน
อินทรียท่ี์มีส่วนใหเ้กิดป่าแตกต่างกนัได ้

3. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพภูมิประเทศ (Topographic Factors) ซ่ึงไดแ้ก่รูปร่างภูมิประเทศ 
ระดบัความสูงจากน ้าทะเล และทิศทางดา้นลาดเท 

4. ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ (Biotic Factors) สัตวป่์ามีผลท าใหป่้าไมบ้างชนิดเกิดข้ึนหรือ
หายไปได ้แต่สตัวป่์าอาจเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของป่านอ้ยกว่าปัจจยัอ่ืนๆ ส าหรับพืช
ดว้ย กนักมี็ผลไม่นอ้ยท่ีก่อใหเ้กิดความแตกต่างในดา้นโครงสร้างของป่าแต่ล่ะชนิดดว้ย 

5. ไฟป่า (Forest Fire) ซ่ึงไฟป่านั้นถือเป็นปัจจยัท่ีควบคุมใหป่้าบางชนิดเปล่ียนไปได ้
ซ่ึงโดยเฉพาะป่าเตง็รังและป่าผสมผลดัใบสามารถคงอยูไ่ดก้็ตอ้งมีไฟป่าทุกปีหรือสองถึงสามปีคร้ัง 
(อุทิศ, 2535: 37-38 อา้งถึงในจุฑามาศ, 2544: 17-18) 
2. ปัจจัยทีเ่ป็นส่ิงไม่มีชีวติ (Abiotic Factor) 

1) ดิน (Soil) 
2) ธรณีวิทยา (Geology) 
3) น ้า (Hydrology) 
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4) ลกัษณะภูมิประเทศ (Physiography) 
5) ลกัษณะภูมิอากาศ (Climate) 

3. มาตรการเปลีย่นแปลงทางภูมิทศัน์ (Landscape Scale) 
ส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบนัจากองคป์ระกอบของนิเวศภูมิทศัน์ดงัท่ีไดก้ล่าวมา 

อาจจะเป็นผลสืบเน่ืองท่ีเกิดข้ึนจากปรากฏการณ์ในอดีต การเปล่ียนแปลงนิเวศภูมิทศัน์จึงมีความ
เก่ียวขอ้งทั้งในเร่ืองของมาตราทางเวลาและทางพื้นท่ี (Spatial-Temporal Scale) มาตราทางพื้นท่ี 
(Spatial Scale) เป็นเร่ืองของ ระยะทาง, ทิศทาง, รูปร่าง, รูปทรง ท่ีสามารถวดัได ้มาตราทางพื้นท่ีจึง
เป็นส่ิงท่ีสามารถปรากฏใหเ้ห็นและท าการวดัและเปรียบเทียบไดง่้าย เช่น ขนาดของป่าท่ีลดลงเม่ือ
เกิดการบุกรุกพื้นท่ีป่าจากการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์ท าให้ขนาดของถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าลดลง
ซ่ึงเราสามารถท าการวดัขนาดของพื้นท่ีท่ีเปล่ียนแปลงได ้

ส่วนมาตราทางเวลา (Temporal Scale) เหมือนกบัการวดัทางพื้นท่ี แต่เวลาจะมีเพียงมิติ
เดียวและทิศทางเดียวเท่านั้น คือระยะเวลาท่ีส่ิงต่างๆจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
เป็นเร่ืองของวิวฒันาการและการเปล่ียนแปลง จึงเป็นการยากท่ีจะท าการวดัให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงต่างๆจะใชเ้วลาไม่เท่ากนั เช่น วงจรชีวิตแมลงจะใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีวนั แต่
การแปรสภาพจากหินมาเป็นดินนั้นอาจใชเ้วลานานนบัเป็นลา้นๆปี เป็นตน้  

ดงันั้นในการศึกษาการฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ จึงท าการศึกษาเพียงมาตราทางพื้นท่ีเป็น
หลกั ซ่ึงมาตราทางเวลานั้นจะมีความยุ่งยากซบัซอ้น แต่ก็ควรจะตอ้งมีการค านึงถึงมาตราทางเวลา
ดว้ยอยูเ่สมอเน่ืองจากแนวทางการฟ้ืนฟนูั้นเป็นงานในระยะยาวไม่ไดจ้บอยูแ่ค่เพียงเวลาใดเวลาหน่ึง
เท่านั้น (Meentemeyer and Box,1987 อา้งถึงในดนยั, 2544 และจุฑามาศ, 2544) 
4. ขอบเขตของภูมิทศัน์ 

ขอบเขตของภูมิทศัน์ หมายถึง บริเวณท่ีแสดงคุณลกัษณะท่ีส าคญัของภูมิทศัน์ภายใน
บริเวณนั้นๆ ขอบเขตภูมิทศัน์บางแห่งอาจจะก าหนดจากรอยต่อระหว่างผืนดินและน ้ า แนวรอยต่อ
ของป่ากบัทุ่งหญา้หรือขอบเขตพื้นท่ีลุ่มน ้า เป็นตน้ การก าหนดขอบเขตภูมิทศัน์สามารถพิจารณาได้
สองแนวทาง คือ (Beanlands and Duinker, 1983; Forman and Moore, 1992 อา้งถึงในดนยั, 2544 
และจุฑามาศ, 2544) 
3.1 ขอบเขตทางกายภาพหรือโครงสร้าง (Physical or Structural Boundary) 

ก าหนดจากคุณลกัษณะของภูมิทศัน์ เช่น บริเวณท่ีแยกออกจากกนัหรือมีความแตกต่าง
กนัของภูมิทศัน์อยา่งชดัเจน หรือมีระดบัความมากนอ้ยขององคป์ระกอบภูมิทศัต่างกนั โดยสามารถ
จ าแนกขอบเขตทางกายภาพไดด้งัน้ี  
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1) กระบวนการทางธรณีวิทยา (Geomorphic Process) เป็นบริเวณท่ีแสดงเห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงจากกระบวนการทางธรณีวิทยา โดยสามารถน ามาก าหนดขอบเขตของภูมิทศัน์ท่ีแตก 
ต่างกนัได ้

2) กระบวนการทางธรรมชาติ (Natural Disturbance) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงโดยกระบวน 
การทางธรรมชาติจะให้ผลคลา้ยคลึงกบักระบวนการทางธรณีวิทยาแต่จะสามารถสังเกตเห็นได ้
ชดัเจนกวา่และเกิดข้ึนในช่วงเวลาไม่นานมากนกั 

3) การกระท าของมนุษย ์(Human Influence) มีความแตกต่างจากการเปล่ียนแปลงตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงอาจจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ท่ีรุนแรงกวา่ ท าใหเ้กิดการจ าแนกขอบเขตของ
ภูมิทศัน์มากกวา่ 1 รูปแบบได ้(Forman and Moore, 1986 อา้งถึงในดนยั, 2544 และจุฑามาศ, 2544) 
3.2 ขอบเขตทางนิเวศวิทยา (Ecological Boundary or Stability Boundary)  

ก าหนดจากรูปแบบความหลากหลายของระบบในบริเวณนั้นๆ โดยจ าแนกระดบัของ
นิเวศวิทยาออกเป็น 6 ระดบั ดงัน้ี  

1) Ecoprovince ไดแ้ก่ บริเวณผิวโลกท่ีแสดงคุณลกัษณะของภูมิทศัน์ดว้ยรูปทรงของ
แผน่ดินหรือโครงสร้างหลกัๆของพื้นท่ี เขตพืชพรรณของโลกหรือเขตภูมิอากาศของโลก เป็นตน้ 

2) Ecoregion เป็นส่วนหน่ึงของ Ecoprovince แสดงคุณลกัษณะของภูมิทศัน์ท่ีเป็นผล
มาจากความแตกต่างของเขตภูมิอากาศในระดบัภูมิภาค เช่น ระบบนิเวศป่าไม ้ระบบนิเวศสตัวป่์า 

3) Ecodistrict เป็นส่วนหน่ึงของ Ecoregion แสดงคุณลกัษณะของภูมิทศัน์ดว้ยความ
แตกต่างของรูปทรงแผน่ดิน ลกัษณะทางธรณีสณัฐาน กลุ่มพืชพรรณและสตัวป่์า เป็นตน้  

4) Ecosection เป็นส่วนหน่ึงของ Ecodistrict แสดงคุณลกัษณะของภูมิทศัน์ดว้ยรูป 
แบบของผนืดิน พืชพรรณ รูปร่างของแหล่งน ้า และชนิดพนัธ์ุสตัวป่์า เป็นตน้ 

5) Ecosite เป็นส่วนหน่ึงของ Ecosection แสดงคุณลกัษณะของภูมิทศัน์ดว้ยความแตก 
ต่างของวตัถุแม่ (Parent Material) กลุ่มชุดดิน ชนิดพืชพรรณท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั 

6) Ecoelement เป็นส่วนหน่ึงของ Ecosite แสดงคุณลกัษณะของภูมิทศัน์ดว้ยชนิดของ
ดิน ชนิดของพืชพรรณ หรือประเภทของแหล่งน ้า เป็นตน้ 

โดยสรุปแลว้ ขอบเขตของภูมิทศัน์ท่ีเหมาะสมส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี สามารถก าหนด 
ไดท้ั้งจากขอบเขตทางกายภาพและขอบเขตทางนิเวศวิทยา โดยเฉพาะขอบเขตทางนิเวศวิทยานั้นจะ
มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัระบบนิเวศในระดบั Ecosection, Ecosite และ Ecoelement เป็นระดบั
ของระบบนิเวศท่ีมีผลต่อการใหผ้ลผลิตจากป่า โดยราษฎรในทอ้งถ่ินสามารถเขา้มาใชป้ระโยชน์ได ้
(Beanlands and Duinker, 1983 ; Rubec และ Wiken, 1983 อา้งถึงในดนยั, 2544 และจุฑามาศ, 
2544) 
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บทที่ 2 
       แนวคดิ  ทฤษฎี และเอกสารงานวจิัยที่เกีย่วข้องและกรณศึีกษา 
 
การฟ้ืนฟนิูเวศภูมิทศัน์ป่าไมไ้ดศึ้กษาความหมายของพื้นท่ีกนัชน แนวคิดทฤษฎีหลกัๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัอนัไดแ้ก่ 1. แนวคิดเร่ืองป่าชุมชน 2. แนวคิดในการอนุรักษแ์ละการฟ้ืนฟู 3. 
แนวคิดนิเวศวิยามนุษย ์ 4. แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั 
พร้อมกนัน้ีได้ศึกษาแนวคิดและหลกัการออกแบบภูมิทศัน์ป่าและตวัอย่างกรณีศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จในการจดัการภูมินิเวศป่าไม ้เพื่อให้มีความเขา้ใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในพื้นท่ีศึกษาต่อไปได ้
 
1. แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

1.1 แนวคดิเร่ืองป่าชุมชน 
ในอดีตเม่ือป่ายงัมีความอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตของประชาชนโดยส่วนใหญ่นั้นหาเล้ียง

ชีพดว้ยการบุกเบิกพื้นท่ีป่าหกัลา้งถางพง ท ามาหากินด ารงชีพ สั่งสมประสบการณ์ วฒันธรรมและ           
ภูมิปัญญาเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติประกอบเป็นพื้นฐานของสังคม จึงท าให้วิถีชีวิตของชุมชน
ทอ้งถ่ินกบัป่าด าเนินควบคู่กนัอย่างผกูพนัและเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อกนัมาชา้นาน  แนวคิดเร่ือง
ป่าชุมชนจึงเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความสนใจโดยหวงัว่าป่าชุมชนจะช่วยแกไ้ขสถานการณ์ป่าไมท่ี้ประสบ
อยูใ่นขณะน้ี ได ้

สมศักด์ิ สุขวงศ์ (2533) ป่าชุมชน คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการ
ทรัพยากรทอ้งถ่ินและจดัการอยา่งย ัง่ยนืถาวร ซ่ึงกค็งเป็นป่าขนาดเลก็ๆท่ีอยูใ่กลห้มู่บา้น มีไวเ้พื่อใช้
สอย เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินแต่มิใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

โกมล  แพรกทอง (2537) ไดใ้ห้ความหมายป่าชุมชนว่า เป็นรูปแบบของการจดัการป่า
ไม้ ท่ีน าเอาความต้องการพึ่ งพิงป่าของประชาชน มาเป็นวตัถุประสงค์ในการจัดการ และให้
ประชาชนผูไ้ดรั้บประโยชน์จากป่าเป็นผูก้  าหนดแผนการและควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้เพื่อผลประโยชน์ต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมอตามความตอ้งการของชุมชน (โกมล, 
2537 อา้งถึงในพงศศ์กัด์ิ, 2540) 

การด าเนินการจดัการป่าและการรักษาทรัพยากรป่าไม ้และสัตวป่์าโดยเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐเพียงฝ่ายเดียว ไม่สามารถสัมฤทธ์ิผลได ้รวมทั้งแนวคิดการจดัการและการใชป้ระโยชน์ป่าไม้
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แบบยัง่ยนื ไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวางในสงัคมปัจจุบนั จึงมีการแสวงหาแนวทางและรูปแบบ
การจดัการท่ีเหมาะสมโดยให้ความส าคญัต่อชาวบา้นผูใ้กลชิ้ดป่าท่ีสุด พึ่งพิงอาศยัป่าในการด ารง
ชีพใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้อยูใ่กลห้มู่บา้น เพื่อประโยชน์
ของชาวบา้นเองเป็นส าคญั ในรูปของป่าชุมชน และได้สรุปหลกัการส าคญัของป่าชุมชนไว ้4 
ประการ คือ  

 1) เป็นการจดัการเพื่อรักษาไวซ่ึ้งนิเวศวิทยาของชุมชนและของประเทศโดยรวม 
2) เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจในการยงัชีพของชุมชน  
3) เป็นการธ ารงรักษาไวซ่ึ้งความเช่ือและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 

อนุรักษป่์าไม ้
4) สิทธิในการดูแลรักษาจดัการและประโยชน์จากป่าชุมชนเป็นสิทธิร่วมของทั้งชุมชน

(กรมป่าไม,้ 2539 อา้งถึงในพงศศ์กัด์ิ, 2540) 
สัณฑิตา กาญจนพนัธ์ุ (2543) ไดเ้สนอวิธีการจดัการป่าชุมชนไว ้5 ประเดน็คือ 
1) การกระจายตวัของป่าชุมชน ซ่ึงชุมชนทอ้งถ่ินท่ีอนุรักษป่์าส่วนใหญ่เป็นชุมชนท่ีตั้ง

ถ่ินฐานบนท่ีราบเชิงดอย ท านาด าเป็นหลกั และมกัจะมีการท าไร่ตามท่ีดอนเพิ่มเติมด้วย ป่าท่ี
อนุรักษ์ไวม้กัจะเป็นป่าบนดอย ซ่ึงเป็นตน้น ้ าล าธารท่ีไหลมาหล่อเล้ียงพื้นท่ีนา โดยอาศยัระบบ
เหมืองฝาย 

2) การจ าแนกประเภทป่า ซ่ึงไม่ว่าจะเรียกช่ือเป็นอยา่งไรก็ตาม โดยชาวบา้นส่วนใหญ่
จะมีการจ าแนกพื้นท่ีป่าอยา่งคร่าวๆ เป็น 3 ประเภท คือ 

(1) ป่าตน้น ้าล าธาร ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของล าหว้ยท่ีไหลผา่นหมู่บา้น มีการ 
เรียกช่ือแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ินตามลกัษณะตน้น ้ า เช่น ป่าซบัน ้ า ป่าน ้ าจ  า ป่าน ้ ารู ป่าขนุน ้ า 
ป่าขนุหว้ย 

(2) ป่าใชส้อย เป็นป่าแพะหรือป่าเบญจพรรณท่ีชาวบา้นไดใ้ชป้ระโยชน์ 
ในการเก็บเห็ด หน่อไม ้ผกัป่า สมุนไพร ไมฝื้น ไมส้ าหรับสร้างบา้นเรือน ตลอดจนเป็นท่ีเล้ียงววั 
ควาย นอกจากนั้นป่าใชส้อยยงัอาจเป็นแหล่งผลิตของพืชยนืตน้ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ลูกต๋าว 
เม่ียง และตองตึง 

(3) ป่าประเพณี ซ่ึงผกูพนักบัศาสนาและความเช่ือ เช่น ป่าเขตอภยัทาน ป่า 
ชา้ ป่าท่ีเป็นท่ีสิงสถิตของผี ความคิดเร่ืองเขตอภยัทานเป็นความคิดในศาสนาพุทธ ส าหรับคนเมือง
ล้ือ และไทใหญ่มีความเช่ือเร่ืองผปู่ียา่ ผเีจา้นาย เส้ือบา้นเส้ือเมือง ผขีนุน ้ า ตลอดจนผฝ่ีาย 
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3) การก าหนดขอบเขตป่า ตอ้งมีขอบเขตแสดงสิทธิในการดูแลรักษาและใชป้ระโยชน์
จากป่าชุมชน ส่วนมากชาวบา้นมกัจะก าหนดขอบเขตป่ากนัอยา่งคร่าวๆโดยอาศยัสันปันน ้ า แนวล า
หว้ย ถนน หรือแมแ้ต่เขตภาษีบ ารุงทอ้งถ่ิน เป็นเสน้แบ่งเขต 

4) ระบบการจดัการป่า ป่าชุมชนถือเป็นสมบติัส่วนรวมของชุมชน สมาชิกของชุมชน
ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการใชป้ระโยชน์จากป่า สมาชิกของชุมชนอ่ืนไม่มีสิทธิใชท้รัพยากรใน
ป่าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต แต่ถา้ไดรั้บอนุญาตก็ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของชุมชนเจา้ของป่า เช่น 
อนุญาตเก็บหาของป่าบางประเภทไปใชห้รือไปบริโภค แต่ห้ามน าไปขาย เพราะจะเกินก าลงัการ
ผลิตของป่าชุมชนนั้ น ซ่ึงในการจัดสรรทรัพยากรป่าไม้เพื่อใช้ภายในชุมชน ชาวบ้านจะแบ่ง
ประเภทป่า ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้และจะก าหนดระดบัการใชป้ระโยชน์จากป่าและการดูแลป่า ดงัน้ี 

(1) ป่าตน้น ้า มกัเป็นป่าท่ีชาวบา้นหวงแหนท่ีสุด เพราะตอ้งพึ่งพาน ้าใชใ้น 
การเกษตร จึงมกัห้ามตดัหรือรบกวนสภาพป่าโดยเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตามชุมชนบางแห่งอาจ
อนุโลมใหเ้กบ็ไมล้ม้เพราะถูกลมพดัโค่น หรือไมท่ี้ยนืตน้ตายได ้

(2) ป่าใชส้อย มกัเป็นป่าท่ีชาวบา้นหวงแหนรองลงมาจากป่าตน้น ้า  
ชาวบา้นมีสิทธิน าสัตวเ์ล้ียงไปเล้ียงในป่าได ้เก็บหาของป่า ไมแ้ห้งท่ีใชท้  าฝืน ตลอดจนขออนุญาต
ตดัไมจ้  านวนไม่มากนกัมาสร้างบา้นเรือน ซ่อมแซมวดั หรือฝาย 

(3) ป่าประเพณี เป็นป่าท่ีใชใ้นพิธีกรรมต่างๆ ตลอดจนเป็นท่ีสิงสถิต 
ของผ ีจึงเป็นท่ีเคารพย  าเกรง ชาวบา้นไม่ค่อยกลา้เขา้ไปตดัไมห้รือรบกวนความสงบ 

5) ปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยในการรักษาป่า จาการส ารวจพื้นท่ีป่าชุมชนในเขตภาคเหนือ
ตอนบนพบว่า ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัในการพฒันาจิตส านึกถึงคุณค่าของป่าและแสดงความจ าเป็นท่ี
ตอ้งอนุรักษป่์า แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการสืบทอดประเพณีการรักษาป่าบนพื้นฐานความเช่ือของ
ชุมชน กลุ่มการเผชิญปัญหาปัญหาการขดัแยง้ทรัพยากรกบับุคคลภายนอกชุมชน และกลุ่มการ
ประสบภยัธรรมชาติท่ีเป็นผลมาจากการท าลายป่า (สัณฑิตา, 2543 อา้งถึงในประวิทย,์ 2544) 

โดยสรุปป่าชุมชน เป็นแนวความคิดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ป่าไมก้บัชุมชน ใน
ลกัษณะท่ีวา่การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนตอ้งพึ่งพาทรัพยากรป่าไมเ้พราะป่าไมเ้ป็นแหล่งอาหาร 
และสมุนไพรท่ีน ามารักษาโรค คนชุมชนไดอ้าศยัไมจ้ากป่าเพื่อก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั ดงันั้นเม่ือป่าไม้
เส่ือมโทรมยอ่มท าใหส่ิ้งท่ีคนในชุมชนตอ้งการนั้นเหลือนอ้ยลงไปดว้ย 

 
1.2 แนวคดิเกีย่วกบัการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
การอนุรักษใ์นประเทศไทยเร่ิมตระหนกัและรณรงคเ์ก่ียวกบัการอนุรักษศิ์ลปกรรมและ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัในวงกวา้ง เพียงเม่ือประมาณ 20 ปี ท่ีผา่นมาเท่านั้น การอนุรักษมี์ระดบัและ
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ความเขม้งวดในการปฏิบติัแตกต่างกนั เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ส าหรับความเป็นอยู่ของสังคม 
และเป็นการเปิดโอกาสใหม้นุษยไ์ดมี้การ "พฒันา" อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

เดชา บุญค ้า (2536: 36-40) กล่าวว่า การอนุรักษ ์(Conservation) หมายถึง กระบวนการ
สงวนรักษาท่ีไม่เขม้งวดและเป็นลกัษณะผ่อนคลาย เพื่อปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ภูมิทศัน์หรือสถานท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ไวมิ้ใหสู้ญหาย หรือถูกเปล่ียนไปโดย การใชส้อยหรือบริโภค ท่ีไม่เหมาะ 
สมหรือกล่าวโดยหลกัการก็คือ เป็นการพิทกัษรั์กษาสภาพและเอกลกัษณ์เดิมไว ้แต่ไม่หวงหา้ม ใน
การใชพ้จนานุกรมภูมิสถาปัตยกรรม (Morrow, 1981 อา้งถึงในเดชา, 2536) ซ่ึงไดใ้หนิ้ยามไวว้่า 
“เป็นกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมยกระดบัการจ ากดัการผลาญทรัพยากร อนัไดแ้ก่ แร่
ธาตุ ดิน พืชพนัธ์ุ และสัตว ์การปฏิบติัการอนุรักษท่ี์ดีรวมถึงการตดัไมซุ้งแบบคดัเลือก ควบคู่ไปกบั
การปลูกป่าขนาดใหญ่ การอนุรักษเ์ชิงการจดัการ ไดแ้ก่ การจ ากดัการใชทุ่้งหญา้ ทะเล ทะเลทราย 
ล าธาร และแหล่งท่ีอยูข่องสัตวแ์ละทรัพยากรอ่ืนๆ ไม่ใหเ้ป็นไปในทางท่ีผดิ การอนุรักษส์นบัสนุน
การท าเหมืองแร่ท่ีฉลาด และถูกวิธีดว้ย” 

การฟ้ืนฟ ู (Rehabilization)  หมายถึง การฟ้ืนฟสูภาพของภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ีส าคญั
ทางประวติัศาสตร์ ให้กลบัอยู่ในสภาพท่ีใชป้ระโยชน์ได ้ซ่ึงโดยปกติแลว้จะท าในระดบัเพียงการ
ซ่อมแซมใหมี้สภาพดีและอาจรวมถึงการปรับสภาพเลก็นอ้ยเพื่อใหส้ะดวกแก่การใชง้าน ระดบัของ
การรักษาความแทด้ั้งเดิมเป็นรอง (เดชา, 2536) 
 

1.3 แนวคดินิเวศวทิยามนุษย์ 
มนุษยมี์ความจ าเป็นตอ้งพึ่งพาและสัมพนัธ์กบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

อย่างแยกไม่ออก เพราะมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตทั้งหลายลว้นเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศ มีการปรับ 
ตวัให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพธรรมชาติ โดยการปรับตวัดงักล่าวมีลกัษณะเป็น
พฤติกรรมร่วมระหว่างส่ิงมีชีวิตทั้งหลายในสภาพแวดลอ้มเหล่านั้น  สภาพธรรมชาติและมนุษยมี์
ความสมัพนัธ์กนัตลอดเวลา ซ่ึงแนวคิดท่ีจะน ามาอธิบายไดคื้อ นิเวศวิทยามนุษย ์

นิเวศวิทยามนุษย ์เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อบอก
ให้รู้ถึงถ่ินก าเนิดและความหลากหลายทางวฒันธรรมของมนุษย ์ท่ีเป็นตวัก าหนดระบบนิเวศได ้
เครือข่ายความซับซ้อนทางนิเวศวิทยาจะส่งผลกระทบต่อกนัและกนั ความคิดเก่ียวกบันิเวศวิทยา
เป็นท่ียอมรับว่า มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างส่ิงมีชีวิต
ทั้งหลาย คือ มนุษย ์ป่าไม ้สัตว ์และส่ิงไม่มีชีวิตต่างๆซ่ึงประกอบเป็นระบบนิเวศมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งถาวร สร้างความสมดุลใหเ้กิดข้ึนในระบบนิเวศ มนุษยมี์ความจ าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยัอยูใ่น
ระบบนิเวศ แต่พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากองคป์ระกอบท่ีมีระบบสังคมเป็นส าคญัและมีอิทธิพล
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ต่อความสมดุลของระบบนิเวศ การจดัการทรัพยากร ความมุ่งหวงัท่ีจะใหม้นุษยอ์ยูอ่าศยัอยูใ่นระบบ
นิเวศไดโ้ดยไม่มีการท าลาย  

Dixon and William (1986) ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่า
ไมแ้ละป่าตน้น ้ านั้นมิไดเ้ป็นปัญหาเฉพาะทางดา้นชีวภาพเท่านั้น แต่เป็นปัญหาท่ีเก่ียวโยงถึงปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ต่างๆ ในอดีตมกัแกปั้ญหาเฉพาะดา้นชีวภาพ โดยมอง 
ขา้มประเด็นทางสังคมและวฒันธรรม จึงไม่ประสบความส าเร็จ ดงันั้นในการแกปั้ญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบนิเวศทาง 
ธรรมชาติและระบบสังคมมนุษย ์เพราะทั้งสองระบบน้ีมีความสัมพนัธ์กนัในรูปแบบของการแลก 
เปล่ียนวตัถุข่าวสารกนัตลอดเวลาขณะท่ีอยูใ่นสังคม (Dixon and William, 1986 อา้งถึงในประวิทย,์ 
2544) 

มนสั  สุวรรณ (2539) กล่าววา่ ระบบนิเวศทุกระบบยอ่มมีขีดจ ากดัของธรรมชาติอยู ่ถา้
มนุษยท์  ากิจกรรมใดเกินขอบเขตของธรรมชาติท่ีจะรับได ้ยอ่มเกิดผลเสียต่อมนุษย ์เช่น การเปล่ียน
สภาพป่าให้เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกท ากิจกรรมการเกษตร เม่ือป่ามีลกัษณะดินเหมาะสมแก่การเพาะ 
ปลูกถูกเปล่ียนไปใช้ประโยชน์ท าการเพาะปลูกจนหมดส้ินและการกระท าในลกัษณะดังกล่าว
เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองแลว้ จะเป็นการสร้างความเสียสมดุลทางธรรมชาติและเกิดผลเสียส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย ์เช่น การพงัทลายของดิน เกิดมลภาวะอากาศเป็นพิษ ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลง ฝนไม่ตก
ตามฤดูกาล เกิดความแหง้แลง้ เป็นตน้ 

 อาจกล่าวได้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบนัการท่ีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนการพฒันาในดา้นต่างๆท่ีตอ้งอาศยัทรัพยากรธรรมชาติอนัเป็นปัจจยัพื้นฐานมากข้ึน ท าให้
เกิดปัญหาการขาดแคลนและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความไม่สมดุลทาง
ธรรมชาติ แต่ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มมิไดก่้อให้เกิดปัญหาทุกประเด็นไป มี
หลายกรณีและหลายพื้นท่ีท่ีมนุษยส์ามารถอยูร่่วม กนัไดอ้ยา่งกลมกลืนกบัธรรมชาติ กล่าวคือมนุษย์
กบัส่ิงแวดลอ้มมีส่วนเก้ือกลูกนัและกนั ท าใหเ้กิดความมัน่คงและความสมดุลของระบบนิเวศ (มนสั
, 2539 อา้งถึงในประวิทย,์ 2544) 

นิวติั  เรืองพานิช (2537) กล่าววา่ ในปัจจุบนันกัวิชาการป่าไมแ้ละนกัอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติต่างกถื็อวา่ประโยชน์ทางออ้มของป่าไมมี้ความส าคญัมากท่ีสุดอยา่งหน่ึงและอาจมีมากยิง่
กว่าประโยชน์ท่ีไดรั้บโดยทางตรงจากป่าไมเ้สียอีก นอกจากน้ีในทางนิเวศวิทยา ซ่ึงช้ีให ้เห็นว่า ป่า
ไมช่้วยให้ระดบัน ้ าใตดิ้นมีปริมาณสูงพอท่ีจะท าให้พืชต่างๆ อยูไ่ด ้ดงันั้นจึงไม่ตอ้งสงสัยเลยว่าใน
บริเวณท่ีป่าไมมี้ความอุดมสมบูรณ์ จึงมีแหล่งซบัน ้ าผิวดิน มีสภาพช้ืนตลอดปี มีหนา้ดินท่ีมีน ้ าซึม
ตลอดเวลา มีพืชน ้ านานาชนิดข้ึนอยู่ ซ่ึงระบบนิเวศจะมีอีกลกัษณะหน่ึงแตกต่างกนัไป การท าลาย
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ป่าไมไ้มใช่ท าให้การระบายของน ้ าในดินเร็วข้ึนเท่านั้นแต่จะท าใหป้ริมาณน ้ าฝนท่ีตกลงมานอ้ยลง
ดว้ย เพราะป่าไมส้ามารถท าใหค้วามช้ืนหมุนเวียนกลบัไปในบรรยากาศไดโ้ดยการระเหยจบัตวัเป็น
กอ้นเมฆและกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ าแลว้ตกลงมาเป็นฝน จากการศึกษาเร่ืองน้ีพบว่าการระเหยของน ้ า
จากป่าไม ้2.5 ไร่ หรือ เท่ากบั 1 เอเคอร์ มีปริมาณเท่ากบัการระเหยของน ้ า 2,500 แกลลอนต่อวนั 
เป็นการปรับระบบธรรมชาติในการน าน ้ ากลบัมาใชใ้หม่ ถา้ไม่มีป่าไม ้การน าความช้ืนกลบั มาให้
ธรรมชาติกจ็ะหมดไป ท าใหน้ ้ าตอ้งหมดไปจากระบบนิเวศอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงป่าไมใ้นทางนิเวศ วิทยา
ถือว่าเป็นสังคมของพืชและสัตวช์นิดต่างๆ องคป์ระกอบของป่าจึงมิใช่หมายถึงเพียงตน้ไมอ้ย่าง
เดียวแต่รวมถึงไมเ้ล็กไมน้้อย พืชนานาชนิด ตลอดจนถึงสัตวช์นิดต่างๆ ดิน น ้ า แร่ธาตุต่างๆ เป็น
องคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดการรักษาระดบัความสมดุลทางนิเวศไวไ้ด ้ 

การใชป้ระโยชน์จากป่าไมข้องมนุษยน์ั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงการใชไ้มห้รือใชพ้ื้นท่ีในการ
ท าเกษตรกรรมเท่านั้น หากแต่ยงัรวมไปถึงการใชท้รัพยากรทั้งหมดท่ีรวมเป็นป่า ป่าเป็นบ่อเกิดของ
รายไดแ้ละอาชีพมากมายและทรัพยากรท่ีมีค่าในผนืป่ากเ็ป็นท่ีตอ้งการของมนุษย ์ทั้งภายในและภาย 
นอกชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงพื้นท่ีป่าไมแ้ละยิง่ในปัจจุบนัน้ีถนนหนทางการคมนาคมสะดวก การ
ตดัผ่านพื้นท่ีป่าไมก้็เป็นช่องทางหน่ึงท่ีท าให้คนต่างถ่ิน ต่างจงัหวดั สามารถนายานพาหนะเขา้ไป
เก็บเก่ียวทรัพยากรป่าไมใ้นทอ้งถ่ินอ่ืนไดส้ะดวกยิง่ข้ึนจนเกินก าลงัผลิตของป่าท่ีจะให้ได ้ซ่ึงท าให้
ระบบนิเวศของป่าไมเ้ส่ือมโทรมและเปล่ียนแปลงไปทั้งระบบและส่งผลกระทบต่อมนุษยใ์นท่ีสุด 
(นิวติั, 2537 อา้งถึงในประวิทย,์ 2544) 

จากบทเรียนท่ีผา่นมา การสูญเสียพื้นท่ีป่าเป็นจ านวนมากเกิดจากผูท่ี้อยูน่อกเขตป่าโดย 
เฉพาะอยา่งยิง่บริษทัสมัปทานป่าไม ้ผูมี้อิทธิพล และขา้ราชการท่ีมีผลประโยชน์จากการท าไมเ้ถ่ือน 
แมแ้ต่รัฐเองก็เป็นส่วนส าคญัในการลดพื้นท่ีป่า ในรูปของการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น 
ถนน ไฟฟ้า และเข่ือน เป็นตน้ การละเลยขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีตลอดจนการมีอคติกบัชาวบา้น ซ่ึงท าให้
นโยบายการอนุรักษป่์าท่ีผา่นมามกัมองขา้มศกัยภาพของชาวบา้น ซ่ึงมีวิถีชีวิตท่ีผกูพนัอยูก่บัป่ามา
นาน มองไม่เห็นว่าชาวบา้นสามารถสร้างระบบคุณค่าทางศีลธรรมของป่า การวางระบบกฎเกณฑ์
ในการใชป่้า และการสะสมภูมิปัญญาเก่ียวกบัระบบนิเวศของป่าไมไ้ดม้ากมาย ดงันั้นในการจดัการ
ทรัพยากรป่าไมท่ี้ไดผ้ลดีท่ีสุด ควรจะตอ้งใหป้ระชานเขา้มีส่วนร่วมในการจดัการพื้นท่ีป่าไมใ้นเขต
ชุมชนของตนเอง ประชาชนจะไดมี้โอกาสพฒันาชุมชนของตนเองพร้อมๆ ไปกบัการพฒันาป่าไม ้
ซ่ึงในท่ีสุดแลว้เขาเองจะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ ท าให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของป่า หวงแหนป่า และ
สามารถอยูร่่วมกบัป่าไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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1.4 แนวคดิการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมพื้นฐานของการพฒันาชุมชน การท่ีจะท าให้ประชาชนนั้น

ตระหนกัถึงสภาพปัญหา ความตอ้งการ และการคาดการสภาพเหตุการณ์ในภายหนา้เก่ียวกบัชุมชน 
วิเคราะห์ปัญหาและการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดดว้ยตนเอง 

ทวี  หงส์วิวฒัน์ กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีประชาชนหรือ
ชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนเองในการจดัการและควบคุมการใชแ้ละกระจายทรัพยากรได้
อยา่งสมศกัด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสังคมและไดพ้ฒันาการรับรู้และภูมิปัญญา ซ่ึงแสดงออกในรูป
ของการตดัสินในการก าหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ดว้ยตวัเอง ความหมายและหลกัการบริหารและ
การมีส่วนร่วมคือ การบริหารท่ีเปิดโอกาสใหบุ้คคลหรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์รไดมี้ส่วนในการแสดง
ความคิดเห็น ตดัสินใจร่วมกบัผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานขององคก์รนั้นๆ” (ทวี, 2527 อา้งถึงในประ
วิทย,์ 2544) 

ไพรัช  เตชะรินทร์ ไดก้ล่าวว่า “ความตอ้งการท่ีให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ   
พฒันานั้น มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัหรืออีกในหน่ึงเป็นเร่ืองท่ีเกิดพร้อมๆ กบัท่ีมีการ
อยูร่่วมกนัของมนุษยชาติ จะแตกต่างกจ็ะรูปแบบและวิธีการเท่านั้น” โดยไพรัช ยงัไดใ้หค้วามหมาย 
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพฒันาวา่ “หมายถึง กระบวนการท่ีภาครัฐท าการ
ส่งเสริม ชกัน า สนบัสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนและชุมชน ทั้งในรูปของส่วนบุคคล กลุ่ม
คน และองคก์รอาสาสมคัรต่างๆ ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหลาย
เร่ืองรวมกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาท่ีก าหนดไว”้ (ไพรัช, 2527 อา้งถึงใน
พงศศ์กัด์ิ, 2540) 

อคิน  รพีพฒัน์ ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่า “เป็นการให้
ประชาชนเป็นผูค้น้คิดปัญหา เป็นผูน้ าทุกอยา่ง ไม่ใช่ว่าก าหนดไปแลว้ว่า ให้ประชาชนเขา้มา ร่วม
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ทุกอยา่งตอ้งเป็นเร่ืองของประชาชนท่ีคิดข้ึนมา” (อคิน, 2527 อา้งถึงในอญัชลี, 
2547) 

สรุปแลว้การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ความส าเร็จในการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัภาครัฐฝ่ายเดียว แต่ยงัข้ึนอยู่กบัราษฎรในทอ้งถ่ิน เม่ือราษฎรเขา้ใจถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนย่อมมีความหวงแหน รู้สึกเป็นเจา้ของ 
น าไปสู่การร่วมแรงในการจดัการทรัพยากรต่อไป เป็นกระบวนการสร้างจิตส านึกและสร้างแรงจูง 
ใจให้ประชาชนเขา้ร่วมการพฒันา และการให้อ านาจแก่ประชาชนให้มีความสามารถเขา้ไปเก่ียว 
ขอ้งกบัโครงการพฒันา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูท่ี้ยากจนหรือผูท่ี้เสียเปรียบในชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



23 
 

 

นอกจากน้ียงัมีแนวคิดและหลกัการของการออกแบบภูมิทศัน์ป่าไมใ้นพื้นท่ีธรรมชาติ
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการฟ้ืนฟรูะบบนิเวศโดยยงัคงสภาพภูมิทศัน์ป่าธรรมชาติไวไ้ด ้

 
1.5 แนวคดิการออกแบบภูมิทศัน์ป่าไม้ 
Oliver (Oliver W.R. Lucas, 1991) ภูมิสถาปนิก ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ The Design of 

Forest Landscapes ถึงแนวคิดและหลกัการในการออกแบบภูมิทศัน์ป่าไวว้่า “ภูมิทศัน์มีคุณสมบติั
คลอบคลุมองคป์ระกอบต่างๆ ในปัจจุบนัของพื้นท่ีและท่ีดิน รวมไปถึงพฤติกรรมของธรรมชาติท่ี
ส่งผลกระทบต่อส่งท่ีเรามองเห็น ซ่ึงการรวมกนัระหว่างความคิดและการมองเห็นนั้นเรียกว่าการ
รับรู้และการรับรู้นั้นจะเป็นพื้นฐานในการออกแบบป่าและภูมิทศัน์ป่าไมท่ี้ดี ส าหรับแนวคิดในการ
ออกแบบภูมิทศัน์ป่าไม ้แบ่งได ้4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. Conservation of Natural Landscape 

การออกแบบป่าท่ีจะอนุรักษแ์ละการเสริมสร้างภูมิทศัน์ของมนุษยน์ั้นมีตั้งแต่การวาง
ผงัเมืองหรือการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม แต่การกระท าน้ีส่งผลทั้งท าให้เกิดความหลาก 
หลายของภูมิทศัน์มากข้ึนและบางคร้ังก็อาจท าให้ความหลากหลายลดนอ้ยลงจากการใชส้ภาพแวด 
ลอ้มในชีวิตประจ าวนัดว้ย 

ส่ิงท่ีควรพิจารณาเป็นอนัดับแรกคือภูมิทศัน์ธรรมชาติและภูมิทศัน์เมือง คือการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน โดยในอดีตป่าถูกมองว่าเป็นถ่ินทุรกนัดาร ต่อมาไดมี้การตดัไมท้ าลายป่าเพื่อปรับ
ให้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมมากข้ึน พื้นท่ีการเกษตร เช่น นา ไร่ มกัมีรูปร่างทรงเรขาคณิตซ่ึงส่งผล
กระทบต่อขนาดและการรับรู้ภูมิทศัน์ รูปแบบความเป็นธรรมชาตินอ้ยลง ขอบป่าสามารถมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งผวิสมัผสั สีระหวา่งป่า และพื้นดินเปิด ซ่ึงคุณสมบติัท่ีแตกต่างเหล่าน้ี ท าใหพ้ื้นท่ี
เกษตรมีรูปทรงเรขาคณิตท่ีแตกต่างกนัจากรูปทรงป่าไม ้และป่ามกัจะอยู่บนพื้นดินท่ีสูงชนัซ่ึงเป็น
ลกัษณะท่ีเด่นมองเห็นมากข้ึน ปัจจุบนัพื้นท่ีเกษตรเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะมีรูปแบบเป็นธรรมชาติ
มากข้ึนจากหญา้, เฟิร์น, โขดหินและหินกรวด และท่ีดินการเกษตรเร่ิมแนวโน้มน้อยลงอย่าง
ต่อเน่ือง จึงท าใหภู้มิทศัน์ป่าไมธ้รรมชาติสามารถรอดพน้จากการคุกคามของพื้นท่ีการเกษตร 
2. Landform and Forest Shapes 

การออกแบบป่าไมท่ี้สามารถส่งผลกระทบต่อลกัษณะท่ีปรากฏของภูมิประเทศ ถึงแมว้่าจะ
ถูกบดบงัโดยการปกคลุมของตน้ไมแ้ต่ล่ะตน้ เช่นเดียวกนัแนวพุ่มไมท่ี้เป็นเสมือนขอบร้ัวจะโดด
เด่นมากข้ึนในภูมิประเทศเรียบง่าย ถา้ลกัษณะภูมิประเทศเรียบง่ายตอ้งการเพิ่มความเด่นชดัมากข้ึน 
ก็ควรเพิ่มตน้ไมโ้ดยการปลูกระหว่างตน้หรือปลูกในพื้นท่ีเปิดโล่ง ซ่ึงจะท าให้เกิดการต่อเน่ือง
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ระหว่างผนืป่า  การศึกษาลกัษณะภูมิประเทศในวงกวา้งเป็นพื้นฐานส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์
ป่า ซ่ึงป่าจะตอ้งไดรั้บการออกแบบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะภูมิประเทศ 

3. Reflecting The Scale of The Landscape 
ขนาดของภูมิทศัน์นั้นมีผลต่อการรับรู้ของมนุษย ์โดยรอบขนาดท่ีมีความกวา้งมากจะมี

ผลต่อระดบัท่ีป่าผสมผสานกบัสภาพภูมิทศัน์ แต่ในทุกภูมิประเทศท่ีราบเรียบ ลกัษณะภูมิประเทศ
จะเป็นตวัก าหนดขนาดโดยทัว่ไปของภูมิทศัน์ รูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ในภูมิทศัน์ป่าทาง
แนวนอนมีผลกระทบต่อมุมมองในขณะท่ีรายละเอียดเลก็ๆ มีมากข้ึนตามความเหมาะสมในสถานท่ี
ท่ีเห็นไดจ้ากระยะทางสั้นๆ 

รูปแบบขนาดใหญ่ของป่าตามแนวนอนท่ีมีขนาดเลก็อาจจะปรากฏข้ึนอยา่งซ ้าซากและ
หยาบ ดงันั้นความสมดุลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นขนาดท่ีแตกต่างกนัของภูมิทศัน์จากส่วน
หน่ึงไปยงัส่วนหน่ึง หมายความว่าบางพื้นท่ีป่าขนาดใหญ่ความต่อเน่ืองมีความจ าเป็นมาก เพื่อให้
รูปแบบพื้นหลงัมีความหลากหลายมากข้ึน 
4. Design of Buildings and Structures 

เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามหลกัธรรมชาติของภูมิทศัน์ป่าไม ้จึงควรมีการควบคุมอาคารและ
โครงสร้างต่างๆ ในการออกแบบภูมิทศัน์บริเวณพื้นท่ีเมืองและชานเมือง อาคารประเภทส านกังาน, 
สถานท่ีประชุมเชิงปฏิบติัการ, ท่ีพกัชัว่คราว, ร้ัว, ประตู, ลานจอดรถ ฯลฯ ซ่ึงควรท่ีจะหลีกเล่ียงการ 
ก่อสร้างในเขตพื้นท่ีป่า ส่วนพื้นท่ีในเขตชนบทควรเลือกโครงสร้างท่ีเฉพาะเจาะจง มีการออกแบบ
อยา่งเรียบง่าย เพื่อลดความสับสนจากพื้นหลงัธรรมชาติท่ีเรียบง่าย จ านวนของโครงสร้างท่ีตอ้งใช้
ในท่ีจอดรถควรมีใหน้อ้ยท่ีสุด อาจมีรูปแบบท่ีคลา้ยกนัและควรมีสีเขม้หรือสีอ่อน 
 
2. เอกสารที่เกีย่วข้อง 

2.1 โครงสร้างเชิงปริภูมิของภูมิทศัน์กบัการวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองการทบทวน
ทางทฤษฎขีองกระบวนการเชิงปริมาณทางภูมินิเวศวทิยา 

ในการท าความเขา้ใจในระบบนิเวศของภูมิทศัน์ จะตอ้งท าความเขา้ใจกบัระบบนิเวศ
ของพื้นท่ีดั้งเดิมและพื้นท่ีโดยรอบไปพร้อมๆ กนัเน่ืองจากความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ของปัจจยั
ต่างๆ ของระบบนิเวศโดยรวม หรือเราจะกรอบระบบนิเวศทั้งหลายให้เป็นระบบเดียวกนัเน่ืองจาก
ลกัษณะของภูมิทศัน์ท่ีมีความต่อเน่ืองกนัก็ได ้ในการศึกษาระบบนิเวศดงักล่าว ซ่ึงสามารถน าเอา
ทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา มาเป็นกรอบในการศึกษาโดยองคป์ระกอบของระบบนิเวศหรือภูมิทศันไ์ด้
ดงัน้ี (Forman and Godron, 1986 อา้งถึงในดนยั, 2548) 
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1. โครงสร้างของระบบนิเวศหรือภูมิทศัน์ 
โครงสร้างของระบบนิเวศ หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพต่างๆ ท่ีประกอบกนัเป็น

องคป์ระกอบของระบบนิเวศ ซ่ึงมาประกอบกนัข้ึนเป็นแบบแผนทางกายภาพท่ีปรากฏในภูมิทศัน์ 
ซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ของระบบนิเวศหรือภูมิทศัน์ หรือปฏิสัมพนัธ์และกระบวนการ
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ตวัอย่าง เช่น แบบแผนและลกัษณะทางธรณีสัณฐานของเมือง แบบแผนขององค ์
ประกอบต่างๆ และการกระจายตวัขององคป์ระกอบต่างๆ ประชากรและสังคมท่ีมีชีวิต พืชพรรณ
และอ่ืนๆ แบบแผนของกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ 
2. บทบาทของระบบนิเวศหรือภูมิทศัน์ 

บทบาทของระบบนิเวศ หมายถึง กระบวนการต่างๆและปฏิสัมพนัธ์ต่างๆ  ของระบบ
นิเวศท่ีเกิดข้ึนในภูมิทศัน์ และประกอบกนัเป็นแบบแผนทางปฏิสัมพนัธ์หรือกระบวนการท่ีเป็นใน
คุณลกัษณะของระบบนิเวศหรือภูมิทศัน์ ตวัอยา่งเช่น การถ่ายทอดสารอาหารในห่วงโซ่อาหารหรือ
สายใยอาหาร การแลกเปล่ียนหรือถ่ายเทมวลสารในรูปต่างๆ เช่น การเคล่ือนยา้ยของตะกอนต่างๆ 
ดิน หิน หรือ ชีวมวล การเคล่ือนยา้ยหรืออพยพของประชากร ฯลฯ 
3. การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศหรือภูมิทศัน์ 

การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ หมายถึง การเปล่ียนแปลงทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ
ระบบนิเวศหรือพลวตัรของระบบนิเวศ รวมไปถึงวิวฒันาการของระบบนิเวศ ซ่ึงเป็นผลต่อพลวตัร
ของภูมิทศัน์และวิวฒันาการของภูมิทศัน์ ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวนั้นปรากฏให้เห็นเป็นแบบแผนของ      
พลวตัรและวิวฒันาการท่ีมีท่ีเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ของระบบนิเวศหรือภูมิทศัน์ หรือปฏิสัมพนัธ์
และกระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึน ตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนแปลงรูปร่างของเมือง แบบแผนการกระจาย
ตวั การเปล่ียนแปลงของปริมาณและความหนาแน่น การเปล่ียนแปลงของประชากรและสังคมของ
ส่ิงมีชีวิต พืชพนัธ์ุ และอ่ืนๆ ฯลฯ 

จากองคป์ระกอบทางภูมินิเวศและปัจจยัดงักล่าว เราสามารถประเมินคุณค่าของระบบ
นิเวศหรือภูมิทศัน์ โดยประเมินจากศกัยภาพและบทบาทของระบบนิเวศหรือภูมิทศัน์ ท่ีมีต่อสังคม
มนุษย ์ไดด้งัน้ี (Zonneveld, 1988; Vos and Zonneveld, 1993 อา้งถึงในดนยั, 2544)  

1) บทบาทในฐานะผูผ้ลิต ซ่ึงไดแ้ก่ การเป็นแหล่งก าเนิดทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย  
หรือความสามารถในเชิงการผลิตท่ีอาศยัทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นระบบ 

2) บทบาทในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีรองรับความตอ้งการในเชิงพื้นท่ี และปฏิสมัพนัธ์ต่างๆ 
ท่ีเกิดในระบบนิเวศ เช่น การใชท่ี้ดินและการตั้งถ่ินฐาน 

3) บทบาทในฐานะผูค้วบคุมใหก้ระบวนการต่างๆ ในระบบนิเวศเกิดความสมดุลตาม 
ขอ้จ ากดัและศกัยภาพท่ีมีในระบบตามธรรมชาติ เพื่อระบบนิเวศใหส้ามารถด ารงอยูไ่ด ้
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4) บทบาทในฐานะเป็นผูบ่้งบอกสารสนเทศของระบบนิเวศถึงสถานภาพ ความเป็นไป  
แนวโน้มการเปล่ียนแปลง ทิศทางของวิวฒันาการ รวมทั้งในเชิงของสุนทรียภาพของธรรมชาติ 
วิทยาการ และประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นไปของมนุษยแ์ละความสมัพนัธ์กบัธรรมชาติ  

การศึกษาถึงองคป์ระกอบทางภูมินิเวศและปัจจยัรวมทั้งคุณค่าของระบบภูมินิเวศดงั 
กล่าว จึงเป็นแนวทางในการท าความเขา้ใจระบบนิเวศของพื้นท่ี เพื่อน าไปสู่การศึกษาในเร่ืองของ
การเปล่ียนแปลงและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงต่อไป 
 

2.2 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างความหลากหลายเชิงทศันียภาพ และความ
หลากหลายเชิงนิเวศภูมิทศัน์ ในการวางแผนและการออกแบบภูมิทศัน์ในพืน้ทีธ่รรมชาติ  

ทศันียภาพและระบบนิเวศภูมิทศัน์ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิ่งในการวางแผนและ
ออกแบบภูมิทศัน์ ซ่ึงองคป์ระกอบทั้งสองน้ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ทั้งท่ีสามารถมองเห็น
หรือบ่งช้ีไดง่้ายและชดัเจน และส่วนท่ีมองเห็นไดย้าก หรือมีความสลบัซบัซอ้นมากซ่ึงท าใหย้ากแก่
การบ่งช้ี ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นส่วนส าคญัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อภูมิทศัน์เม่ือมีการเปล่ียน 
แปลงเกิดข้ึนในภูมิทศัน์ ไม่วา่จะเป็นการบูรณะ ปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้ข้ึน (ดนยั, 2544: 117-118) 
การประเมินความหลากหลายเชิงทศันียภาพและความหลากหลายเชิงนิเวศภูมิทศัน์ 

การวางแผนและออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีธรรมชาติ หรือบริเวณท่ียงัคงสภาพความ
เป็นธรรมชาติอยูน่ั้น ประเดน็หลกัๆ ท่ีมีความส าคญัและถูกอา้งถึงในการใชเ้ป็นกรอบหรือเกณฑใ์น
การวางแผน วางผงัและการออกแบบ โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเด็นคือ 1. คุณภาพทาง
ทศันียภาพในบริบทของวฒันธรรมและระบบคุณค่าของมนุษย ์2. คุณภาพทางดา้นระบบนิเวศภูมิ
ทศัน์หรือสภาพแวดลอ้มในบริบทของระบบนิเวศภูมิทศัน์ 

ทศันียภาพเป็นส่ือหลกัในการรับรู้ การเขา้ใจ และก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อภูมิ
ทศัน์และคุณค่าของภูมิทศัน์ในแง่ของความงาม ความประทบัใจ ความพึงพอใจ ซ่ึงแสดงออกในรูป 
แบบของความชอบและความไม่ชอบ ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัความสวยความงามและการขาดหาย 
ไปซ่ึงความสวยและความงามหรือความน่าเกลียด ซ่ึงถูกน ามาใชอ้า้งอิงในการประเมินคุณภาพของ
ทศันียภาพ 

ระบบนิเวศเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิต ภูมิทศัน์หรือสภาพแวดลอ้ม ท่ีท าให้ส่ิงทั้ง 
หลายคงอยู่ และมีการเปล่ียนแปลงหรือมีวิวฒันาการตามครรลองของธรรมชาติ แต่ก็เป็นการยาก
อยา่งยิง่ท่ีจะท าใหม้นุษยต์ระหนกัถึงความหมายของระบบนิเวศดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งๆ ท่ีผลกระทบท่ี
เกิดจากระบบนิเวศภูมิทัศน์ท่ีมนุษย์อาศัยอยู่นั้ นเห็นได้อย่างชัดเจนทั้ งทางตรงและทางอ้อม       
(ดนยั, 2544) 
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ความหลากหลายเชิงทศันียภาพของภูมิทศัน์ 
ความหลากหลายในเชิงทศันียภาพไดรั้บการอภิปรายอยา่งกวา้งขวางในหลายประเด็น 

ซ่ึงไดป้รากฏในบทความทางวิชาการต่างๆ ดงัน้ี 
คาร์ลสัน (Carlson, 1977: 136-137 อา้งถึงในดนยั, 2544: 118-119) ไดอ้ภิปรายไวด้งัน้ี 

ลกัษณะของภูมิทศัน์กคื็อ เป็นความประทบัใจขององคร์วมท่ีถูกสร้างข้ึนจากการผสมผสานไดอ้ยา่ง
มีเอกลกัษณ์ ขององคป์ระกอบทางทศันียภาพ (ตวัอยา่งเช่น ลกัษณะของพื้นท่ี ลกัษณะของพืชพนัธ์ุ
แหล่งน ้าท่ีปรากฏในภูมิทศัน์และโครงสร้างต่างๆ เป็นตน้) โดยท่ีถูกมองหรือรับรู้ในเชิงของรูปทรง 
เส้น สี และลกัษณะพื้นผิวในดา้นของคุณค่าทางสุนทรียภาพ ภาพรวมของคุณภาพของทศันียภาพ
ของภูมิทศัน์ โดยนยัส าคญัควรท่ีจะประเมินในเชิงความหลากหลายขององคป์ระกอบ 

สตีเฟน  แคปแลน (Kaplan, 1979 อา้งถึงในดนยั, 2544: 119) ไดอ้ภิปรายในเร่ืองของ
องคป์ระกอบในแง่ของ ความซบัซอ้น (Complexity) ว่าคือ การเขา้ร่วมองคป์ระกอบต่างๆในระดบั
ของการวิเคราะห์อยา่งคร่าวๆ แต่ในการมองอยา่งลึกซ้ึงน่าจะหมายถึง ความหลากหลาย (Diversity) 
หรือ ความอุดมสมบูรณ์ (Richness) ความหลากหลายเคยถูกพิจารณาว่า เป็นองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ท่ี
ส าคญัในการบ่งช้ีถึงการตอบสนองในเชิงสุนทรียภาพ ความหลากหลายอาจถูกมองอย่างง่ายๆ ว่า 
เกิดอะไรข้ึนในภูมิทศัน์หรือมีอะไรบา้งในภูมิทศัน์ มีมากเพียงใดส าหรับการมอง ถา้ในภูมิทศัน์มี
อะไรน้อยมากหรือไม่มีเลย ยกตวัอย่างเช่น พื้นท่ีโล่งท่ีไม่มีความแตกต่างหรือมีแต่ความซ ้ าซาก 
ความชอบหรือความประทบัใจกมี็แนวโนม้ท่ีจะต ่าหรือไม่มีเลย 

ราเชล  แคปแลน (Kaplan, 1979 อา้งถึงในดนยั, 2544: 119) ซ่ึงไดอ้ภิปรายในเร่ืองของ 
การจ าแนก (Classification) อยูบ่นพื้นฐานของแนวความคิดท่ีว่าทุกๆภูมิทศัน์นั้นมีคุณค่าบางอย่าง
อยูใ่นตวั แต่ท่ีท่ีมีความหลากหลายมากกว่าจะมีศกัยภาพท่ีสูงกว่าในเร่ืองของคุณค่าชองทศันียภาพ 
ไม่เป็นท่ีน่าสงสัยเลยว่ารูปแบบ (Pattern) บางอยา่งท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัซ่ึงสามารถแสดงออกถึง
ศกัยภาพดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ประเดน็ของความหลากหลายนั้นจะเป็นตวัประกอบท่ีส าคญัเพียง
หน่ึงเดียวในการบ่งช้ีถึงศกัยภาพของทศันียภาพไดห้รือไม่ หรือว่าในกรณีท่ีองคป์ระกอบต่างๆ มี
ความทดัเทียมกนัถา้เป็นไปได ้ความหลากหลายจะน าไปสู่ความมีคุณค่าของทศันียภาพอย่างยิ่งได้
หรือไม่เป็นการง่ายพอท่ีจะจินตนาการถึงความส านึกหรือเหตุผลของความหลากหลายท่ีจะสามารถ
พินิจพิจารณาได ้แต่ในส่วนของความพึงพอใจหรือความงามนั้นก็จะขาดไป ป่าอาจจะอุดมสมบูรณ์
ไปดว้ยพืชพรรณชนิดต่างๆแต่กอ็าจจะขาดไปในเร่ืองของคุณลกัษณะในเชิงทศันียภาพดา้นอ่ืนๆ ใน 
ทางตรงกนัขา้ม ท่ีท่ีมีความสงบอนัเป็นคุณค่าอยา่งหน่ึงก็อาจจะมีความหลากหลายนอ้ย หรืออาจถูก
เรียกวา่เป็นธรรมดา หรือเรียบง่ายในการจ าแนกในเชิงของความหลากหลาย  
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ความหลากหลายเชิงนิเวศภูมิทศัน์ 
ริชาร์ด  ฟอร์แมน (Forman, 1986 อา้งถึงในดนยั, 2544: 119-120) โดยไดใ้ห้ค  าจ ากดั

ความของความหลากหลายในระบบนิเวศภูมิทศัน์ไวว้่า ความหลากหลาย (Heterogeneity) ในภูมิ
ทศัน์ไม่ว่าจะเกิด  ข้ึนตามธรรมชาติหรือโดยมนุษยก์็ตาม จะมีลกัษณะท่ีประกอบไปดว้ยพื้นท่ีผืน
ใหญ่จ านวนนอ้ย ซ่ึงจะมีผลท าใหช้นิดของส่ิงมีชีวิตท่ีการด ารงชีวิตตอ้งการสภาพแวดลอ้มจุลภาคท่ี
เกิดข้ึนภาย ในพื้นท่ีผืนใหญ่ (หรืออีกนยัหน่ึงระบบนิเวศย่อยภายในพื้นท่ีผืนใหญ่) มีจ านวนน้อย 
ในขณะเดียว กนักจ็ะประกอบไปดว้ยพื้นท่ีผนืเลก็จ านวนมากท่ีต่างกนั ซ่ึงท าใหภู้มิทศัน์มีลกัษณะท่ี
เตม็ไปดว้ยบริเวณท่ีเป็นแนวขอบของระบบเลก็ๆอยูม่ากมาย มีชนิดของส่ิงมีชีวิตซ่ึงมีความสามารถ
ในการด ารงชีวิตอยู่ตามขอบของพื้นท่ี (ตามแนวขอบของระบบนิเวศ) ท่ีมีความแตกต่างกนัหรือมี
ความสามารถในการด ารงชีวิตในระบบนิเวศเลก็ๆ ท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัเป็นจ านวน
มาก ท าใหค้วามหลากหลายโดยรวมของภูมิทศัน์สูง เน่ืองจากระบบเลก็ๆ ท่ีปรากฏอยู ่ซ่ึงมีลกัษณะ
ท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองของกลุ่มของส่ิงมีชีวิตหรือชนิดองคป์ระกอบของภูมิทศัน์ท่ีถูกผสมผสานเป็น
รูปแบบสังเคราะห์ของภูมิทศัน์ท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โครงสร้างของภูมิทศัน์โดยรวมจะมี
ความเก่ียวขอ้งกบัชุดหรือระบบของคุณลกัษณะท่ีมีการเสริมกนัหรืออีกนยัหน่ึงมีความสัมพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนั อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ โครงสร้างของภูมิทศัน์ (Landscape Structure) ซ่ึงได ้
แก่ ลกัษณะของรูปร่างของพื้นท่ีหรือปริภูมิ (Spatial Characteristic) ความหลากหลายภายในความ
หลากหลายโดยรวมของภูมิทศัน์หรือความแตกต่างของแต่ละองคป์ระกอบ อิทธิพลจากมนุษย ์และ
ขนาดของรูปแบบ ในภูมิทศัน์ท่ีเกิดจากผนืทั้งหลายมาประกอบกนั 

การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างความหลากหลายเชิงทศันียภาพ 
และความหลากหลายเชิงนิเวศภูมิทศัน์ ในการวางแผนและการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีธรรมชาติ
นั้น เม่ือองคป์ระกอบทางธรรมชาติมีความหลากหลายทางนิเวศภูมิทศัน์จะสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั
กบัความหลากหลายเชิงทศันียภาพ 

โดยสรุปแลว้การศึกษาเอกสารทางวิชาการโครงสร้างเชิงปริภูมิของภูมิทศัน์ กบัการ
วิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองการทบทวนทางทฤษฎี ของกระบวนการเชิงปริมาณทางภูมินิเวศ 
วิทยาและโครงสร้างเชิงปริภูมิของภูมิทศัน์ กบัการวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองการทบทวนทาง
ทฤษฎี ของกระบวนการเชิงปริมาณทางภูมินิเวศวิทยา ท าใหท้ราบโครงสร้าง, องคป์ระกอบของภูมิ
ทศัน์ บทบาทและศกัยภาพของระบบนิเวศท่ีมีผลต่อมนุษย ์รวมไปถึงความหมายและความ ส าคญั
ของความหลากหลายเชิงนิเวศภูมิทศัน์เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาถึงสุนทรียภาพพื้นท่ีป่าไม้
ธรรมชาติของป่าภูกระแตต่อไป 
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3. กรณีศึกษาในการจัดการนิเวศภูมิทศัน์ป่าไม้ 
แนวคิดการฟ้ืนฟูและจดัการภูมินิเวศป่าไม ้ไดมี้การพฒันาและปรับตวั จากการพื้นฟู

และจดัการป่าไม ้โดยใหค้วามส าคญัต่อผูอ้ยูอ่าศยัท่ีอยูใ่กลเ้คียงป่า และปรับการจดัการโดยภาครัฐสู่
การจดัการอยา่งมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนต่างๆ  
 

3.1 แนวทางการฟ้ืนแนวเช่ือมต่อเทอืกเขาตะนาวศรี 
แนวเช่ือมต่อมีบทบาทหลกั เพื่อเอ้ือสัตวป่์าให้เคล่ือนยา้ยกระจายพนัธ์ุ ตั้งประชากร

ใหม่ ลดการผสมเลือดชิด และเพื่อให้เกิดการถ่ายเททางพนัธุกรรมเพื่อความมัน่คงของประชากร
และสังคมสัตวป่์าโดยรวม การรักษาความเช่ือมโยงทางธรรมชาติ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้ส่ิงมี 
ชีวิตสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะของโลกในระยะยาว เช่น การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และยงัช่วยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติอ่ืนๆเช่น ระบบการไหลเวียนของน ้ า 
การผสมเกสร นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้มนุษยส์ามารถพฒันาแนวทางแกไ้ขสถานการณ์ เพื่อ
คุม้ครองระบบธรรมชาติและความอยูเ่ยน็เป็นสุขของสงัคมมนุษยโ์ดยรวม 

ปัญหาส าคญัท่ีเทือกเขาตะนาวศรีก าลงัเผชิญอยู ่คือ  
- การเปล่ียนพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมและสวนป่า 
- ปัญหาการลกัลอบตดัไมท้ั้งในและรอบๆ พื้นท่ีอนุรักษ ์
- การลกัลอบล่าสตัว ์โดยเฉพาะในพื้นท่ีอนุรักษ ์
- การเก็บหาของป่าจนเกินขอบเขตทั้ งพื้นท่ีแนวเช่ือมต่อป่าและพื้นท่ีอนุรักษ์

(Wikramanayake 2002 and Birdlife International 2003 อา้งถึงในสมาคมอนุรักษส์ัตวป่์า, 2552) 
โครงการแนวเช่ือมต่อเทือกเขาตะนาวศรี เพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ โดย

กรมอุทยาน สตัวป่์าและพนัธ์ุพืช ไดมี้เป้าหมายหลกัในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ระบบนิเวศ
ท่ีมีศกัยภาพในการจดัท าแนวเช่ือมต่อเพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพและยงัสามารถเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการเคล่ือนยา้ยของส่ิงมีชีวิตและพนัธุกรรมชองส่ิงมีชีวิตรวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนใน
พื้นท่ีเป้าหมายมีความเป็นอยูดี่ข้ึน และมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงพื้นท่ีโครง 
การแนวเช่ือมต่อเทือกเขาตะนาวศรี เป็นรอยต่อระหว่างกลุ่มป่าตะวนัตกและกลุ่มป่าแก่งกระจาน 
ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร เป็นพื้นท่ีติดต่อกบัแนวชายแดนสหภาพพม่า ซ่ึงมีทรัพยากรป่าไม้
อยา่งอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการจดัท าแนวเช่ือมต่อระหว่างประเทศ (Transboundary   
Corridor) ทั้งน้ีมีเป้าหมายในระยะยาว เพื่อใหเ้ป็นผนืป่าอนุรักษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเชียงใต ้
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ในการฟ้ืนฟูภูมินิเวศป่าไมภ้ายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมนั้น มีการศึกษาขอ้มูลดา้น
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และจดัท าแผนการลงทุนหมู่บา้น มีการ
จดัฝึกอบรมทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้แก่ชุมชน เพื่อลดการพึ่งพิงป่าและสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน สนบัสนุนให้มีการสร้างเรือนเพาะช าหมู่บา้น โดยทางโครงการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุ
ไมป่้าทอ้งถ่ินท่ีมีในพื้นท่ีและวสัดุเพาะช า จากนั้นให้ราษฎรเป็นผูผ้ลิต ดูแลกลา้ไมแ้ละทางโครง 
การด าเนินการรับซ้ือกลา้ไมท่ี้ผลิตได ้เพื่อน าไปปลูกป่าในกิจกรรมการปลูกฟ้ืนฟสูภาพป่า  

นอกจากน้ียงัไดส่้งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและไมโ้ตเร็ว โดยจา้งแรงงานชาวบา้น
ในการเตรียมพื้นท่ีปลูกป่าและฝายชะลอความชุ่มช้ืน รวมถึงการสนบัสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมชุมชน เป็นกองทุนอนุรักษแ์นวเช่ือมต่อเขาตะนาวศรี ในการอนุรักษค์วามหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน นอกจากน้ียงัไดส่้งเสริมการจดัตั้งป่าชุมชน โดย
การประชาสัมพนัธ์และท าความเขา้ใจ ผ่านการจดัเวทีชาวบา้นและจดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใช้
ประโยชน์และการจดัการป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

ความร่วมมือระหว่างองคก์ารณ์ในพื้นท่ี คือความส าเร็จในโครงการ เน่ืองจากพื้นท่ี
แนวเช่ือมต่อเทือกเขาตะนาวศรีน้ี ส่วนใหญ่อยูน่อกพื้นท่ีอนุรักษ ์และอยู่ภายใตก้ารดูแลของหลาย
หน่วยงาน ดงันั้นความส าเร็จของโครงการจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งอาศยัการประสานงานท่ีเขม้แขง็ โดย
ใหทุ้กฝ่ายเห็นความส าคญัของการรักษาและฟ้ืนฟแูนวเช่ือมต่อป่าน้ีอยา่งมีเป้าหมายเดียวกนั 
(สมาคมอนุรักษส์ัตวป่์า, 2552) 
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ภาพที่ 4 แผนท่ีแสดงขอบเขตโครงการแนวเช่ือมต่อเทือกเขาตะนาวศรี 
ทีม่า : สถานภาพสัตวป่์า และแนวทางการฟ้ืนฟแูนวเช่ือมต่อป่าเทือกเขาตะนาวศรี  www.wcsthailand.org 

 
พืน้ที่โครงการ 
1. อุทยานแห่งชาติไทรโยค ( SINP ) 
2. เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าแม่น ้าภาชี ( MPWS ) 
3. พื้นท่ีเตรียมการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ-ไทยประจนั ( PCNP ) 
4. ป่าสงวนวงัใหญ่-แม่น ้านอ้ย ( WNRF ) 
5. พื้นท่ีทหารขอใชป้ระโยชน์ ( RTA ) 
6. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรินธร ( NHP ) 
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แนวทางการรักษาและฟ้ืนฟูแนวเช่ือมต่อป่าตะนาวศรี 
ตารางท่ี 1 แสดงกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าใหโ้ครงการแนวเช่ือมต่อเทือกเขาตะนาวศรีประสบความส าเร็จ 

ทีม่า : สถานภาพสัตวป่์า และแนวทางการฟ้ืนฟแูนวเช่ือมต่อป่าเทือกเขาตะนาวศรี  www.wcsthailand.org 
 
 

 
 

 
กจิกรรม 

 
ผลลพัธ์ 

ล าดบั 
ความส าคญั 

โซนแนวเช่ือมต่อ 

การฟ้ืนฟธูรรมชาติ 

- ท าใหแ้นวเช่ือมต่อธรรมชาติกวา้งข้ึน และสัตวส์ามารถ
ใชห้ากิน อพยพเคล่ือนยา้ยได ้
- เพื่อลดการขยายการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งไม่เป็น
ระบบ ทั้งจากบุคคลทอ้งถ่ินและรีสอร์ท 

สูง 

การวางแผนการใชท่ี้ดินใหไ้ด้
ประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมใหมี้แนวทางการใชท่ี้ดินใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ
สูงสุด ลดการถางป่าและการใชท่ี้ดินอยา่งส้ินเปลือง 

สูง 

การจดัการการเกบ็หาของป่า 
อยา่งมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

- ลดการเกบ็หาของป่าอยา่งเกินขอบเขต ส่งเสริม
แนวทางเลือกอ่ืนๆ 
- ส่งเสริมใหมี้ระบบการเกบ็หาของป่า ใหป้ระกนัความ
ยัง่ยนื 

สูง 

การส่งเสริมแนวทางการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

- สร้างแนวทางใหชุ้มชนมีรายได ้ และรู้สึกเห็นดว้ยกบั
แนวทางการรักษาฟ้ืนฟแูนวเช่ือมต่อป่า 
- ลดผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีเป็นอุตสาหกรรม 

ปานกลาง 

การรณรงคเ์ผยแพร่ดา้น
ธรรมชาติศึกษา 

- เป็นแนวทางระยะยาวท่ีท าใหส้มาชิกในชุมชน ซึมซบั
ความส าคญัของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ปานกลาง 

พืน้ทีอ่นุรักษ์ 

การสร้างระบบการลาด-  
ตระเวนเชิงคุณภาพใหเ้กิดใน
พื้นท่ี 

- ลดอตัราการล่าสัตวใ์นพื้นท่ีอนุรักษใ์หเ้ป็นรูปธรรม 
- คุม้ครองประชากรสัตวป่์าหลกั เพื่อไดมี้โอกาส
ขยายพนัธ์ุ กระจายสู่แนวพื้นท่ีเช่ือมต่อ 

สูง 

แนวทางการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพดา้นอ่ืนๆ แก่
เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์า 

- สร้างเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองพื้นท่ีอนุรักษ ์ในพื้นท่ีโครงการ
แนวเช่ือมต่อใหไ้ดม้าตรฐาน ในระดบัสากล 

สูง 
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3.2 การจัดการป่าชุมชน กรณลุ่ีมน า้แม่ทา จังหวดัเชียงใหม่ 
การจดัการและฟ้ืนฟูลุ่มน ้ า ภายใตก้รอบแนวคิดของการกระจายอ านาจในการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของป่าชุมชนแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
เป็นผนืป่าส่วนหน่ึงของลุ่มน ้ าแม่ทา โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทา เครือข่ายทรัพยากรต าบล
แม่ทาและสถาบนัพฒันาทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ยืนแม่ทา ซ่ึงเป็นองคก์รชุมชนระดบัต าบล 
และหน่วยงายพี่เล้ียง คือ ศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและภาคี ไดเ้ปิด
พื้นท่ีการท างานร่วมกนั เพื่อสนบัสนุนให้ประชาชนในเขตต าบลแม่ทา ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการใชป้ระโยชน์ ฟ้ืนฟูลุ่มน ้ าและภูมินิเวศของต าบลแม่ทา อยา่งเท่าเทียมกนั อีกทั้งยงัมุ่งหวงัให้
สมาชิกในชุมชนและหน่วยงานภายนอกท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการจดัการทรัพยากรป่าไมเ้กิดการ
ยอมรับอยา่งเป็นทางการในรูปแบบการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ในรูปแบบ “ป่าชุมชน”  

ปี พ.ศ.2536 ต าบลแม่ทาไดริ้เร่ิมจดัการ ป่าชุมชน อยา่งเป็นรูปธรรม โดยสภาต าบลได้
จดัตั้งคณะกรรมการป่าระดบัต าบลและก าหนดกฎระเบียบการจดัการป่าระดบัต าบล พร้อมทั้งสนบั 
สนุนใหมี้คณะกรรมการป่าชุมชนระดบัหมู่บา้น โดยแบ่งพื้นท่ีรับผดิชอบดูแลและพิจารณาอนุญาต
การใชไ้มจ้ากพื้นท่ีป่าชุมชนภายในหมู่บา้นตวัเอง เน่ืองจากชุมชนประสบปัญหาความแหง้แลง้ ชาว 
บา้นขาดแคลนน ้าส าหรับการท านาและเพาะปลูก แกนน าชาวบา้นเห็นว่าสาเหตุส าคญัเกิดจากป่าไม้
ถูกท าลายและอยูใ่นสภาพเส่ือมโทรม หากไม่ท าการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้ชุมชนจะประสบปัญหา
มากข้ึนเร่ือยๆ นอกจากน้ี กรมป่าไม ้(ในขณะนั้น) ไดมี้แผนเตรียมประกาศให้พื้นท่ีป่าในเขตลุ่มน ้ า
แม่ทาตอนบน เป็นพื้นท่ีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ โดยมีพื้นท่ีส่วนใหญ่ทบัพื้นท่ีป่า
ท่ีชุมชนแม่ทาใชป้ระโยชน์และเกบ็หาของป่า รวมทั้งทบัพื้นท่ีท ากินบางส่วนของชาวบา้น 

การจดัการป่าชุมชนในแต่ล่ะหมู่บา้นของต าบลแม่ทา ไดแ้บ่งพื้นท่ีป่าชุมชนออกเป็น 2 
ส่วน ไดแ้ก่ 

1) พื้นท่ีป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ ์โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีตน้น ้ าล าธาร จึงหา้มตดัไมใ้น
พื้นท่ีน้ีไปใชป้ระโยชน์อยา่งเดด็ขาด เป็นการเกบ็รักษาตน้ไมใ้หญ่เพื่อกกัเกบ็น ้าและความชุ่มช้ืน แต่
ยงัอนุญาตใหมี้การเกบ็ของป่าอ่ืนๆ 

2) พื้นท่ีป่าชุมชนเพื่อการใชส้อย 
 
แกนน าชุมชน ต าบลแม่ทา ยงัไดจ้ดัตั้ง “เครือข่ายการจดัการทรัพยากรธรรมชาติต าบล

แม่ทา” คลา้ยกบัรูปแบบคณะกรรมการป่าระดบัต าบล ในช่วงท่ีผา่นมา ทั้งน้ีเพื่อให้เครือข่ายต าบล
เป็นพื้นท่ีของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งคณะกรรมป่าชุมชนระดบัหมู่บา้น ไดข้บัเคล่ือนรูปแบบ
การจดัการป่าชุมชนในระดบัต าบลและประสานผลกัดนันโยบายป่าชุมชนระดบัชาติกบัองค์กร
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พฒันาเอกชน ในปัจจุบนัการบริหารงานและจดัการเครือข่ายฯอยูใ่นรูปของคณะกรรมการ 21 คน 
ประกอบไปดว้ยตวัแทนจากคณะกรรมการป่าหมู่บา้นล่ะ 2 คน สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึง
เป็นตวัแทนทั้ง 7 หมู่บา้นๆ ละ 1 คน มีกลไกในการสร้างการเรียนรู้และส านึกร่วมในการจดัการดิน 
น ้า และป่าของคนแม่ทา ผา่นกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น โครงการปลูกตน้ไมใ้นไร่สวน โครง 
การจดัท าแผนท่ีและแนวเขตป่าของต าบลแม่ทา โครงการเดินตรวจป่า การเล้ียงผีขุนน ้ า และการ
ประชุมประจ าปีของเครือข่าย ถือไดว้่ากลไกการประสานงานแบบเครือข่ายทรัพยากรระดบัต าบลมี
ความส าคญัอย่างมาก ในการหล่อเล้ียงจิตส านึกเพื่อดูแลรักษาป่าของสมาชิกในชุมชน และยงัเป็น
การใหก้ าลงัใจคณะกรรมการป่าชุมชนระดบัหมู่บา้นในการท าหนา้ท่ีของตนเองอีกดว้ย 

ต่อมาในปี พ.ศ.2548 เครือข่ายทรัพยากรต าบลแม่ทาไดร่้วมมือกบัเครือข่ายเกษตรใน
การจดัตั้ง “สถาบนัพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยัง่ยนืแม่ทา” โดยมุ่งหวงัท่ีใหมี้การ
ประสานงานและเช่ือมโยงงาน ป่า กบั เกษตร เขา้ดว้ยกนั โดยทางสถาบนัไดมี้บทบาทในการจดัท า
แผนยทุธศาสตร์ชุมชน 5 ปี มองความส าคญัในเร่ืองของสวสัดิการของคณะกรรมการป่าชุมชนทั้ง
ในระดบัหมู่บา้นและต าบลซ่ึงท าหนา้ท่ีลาดตระเวนและควบคุมการใชป้ระโยชน์ป่าชุมชน โดยจดั 
ตั้ง “กองทุนเพื่อจดัการป่าชุมชน” ในปี พ.ศ.2550 โดยงบประมาณเบ้ืองตน้ไดจ้ากศูนยฝึ์กอบรมวน
ศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

อาจกล่าวไดว้่า ความส าเร็จของคนแม่ทาในการจดัการป่าชุมชน ตอ้งผา่นกระบวนการ
เรียนรู้และลงปฏิบติั โดยอาศยักลไก สถาบันท้องถิน่ เพื่อจดัการกบัปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู ่ซ่ึงโดย 
เฉพาะอยา่งยิง่การยอมรับรูปแบบและแบบแผนการจดัการของทอ้งถ่ิน ทั้งจากสมาชิกภายในชุมชน 
หน่วยงานของรัฐ และสังคมโดยทัว่ไป ในปี พ.ศ.2550 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทา ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากองคก์รพี่เล้ียง เช่น แผนงานสนบัสนุนความร่วมมือในประเทศไทย ศูนยฝึ์กอบรมวน
ศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงไดม้องเห็นถึง
ปัญหาและเลง็เห็นโอกาสทางนโยบายท่ีเปิดให้ทอ้งถ่ิน ไดมี้สิทธิ อ านาจ และหนา้ท่ีในการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยปี พ.ศ.
2540 พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจปี พ.ศ.2542 และพระราชบญัญติั
สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลในปี พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี5) พ.ศ.2546  จึงไดมี้
การจดักระบวนการรวบรวมขอ้มูลในชุมชนและน าไปสู่การยกร่าง ข้อบัญญัติต าบลแม่ทา เร่ืองการ
จัดการป่าชุมชนต าบลแม่ทา พ.ศ.2550 ข้ึนโดยผา่นความเห็นชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ทาและประกาศใชใ้นท่ีสุด (คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย, 2553) 
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3.3 แนวทางการจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เขาองัคาร จังหวดั
บุรีรัมย์ 

เขาองัคารเป็นภูเขาท่ีดบัแลว้ ตั้งอยูใ่นอ าเภอนางรอง, อ าเภอเฉลิมพระเกียรติและอ าเภอ
ละหานทราย จงัหวดับุรีรัมย ์เดิมเรียก “เขาพระองัคารหรือภูเขาลอย” ซ่ึงในต านานจะมี “พระองัคาร
ธาตุ” รอบพระพุทธบาทจ าลองและใบเสมาศิลาแลง 8 คู่ สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนระหว่าง พ.ศ.1440-
1750 สมยัทวารวดี ต่อมาปี พ.ศ.2471 มีการสร้างวดัและศาลาเก็บรอยพระพุทธบาทท่ีบา้นเจริญสุข 
เนินเขาท่ีสูงท่ีสุดของเขาองัคาร มีความสูงประมาณ 330 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง ชาวบา้น
เรียกวา่ “เขาป่าชา้” เพราะเคยใชเ้ป็นท่ีฝังเก็บศพหรือเผากระดูกของชาวบา้นท่ีอาศยับริเวณรอบเนิน
น้ี นอกจากน้ียงัมีแหล่งโบราณสถานอนัควรอนุรักษห์ลงเหลือใหเ้ห็นอยู ่

เขาองัคารไดรั้บการประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 383 
เม่ือปี พ.ศ.2511 ครอบคลุมต าบลตาเป็ก ต าบลนางรอง และต าบลถาวร อ าเภอละหานทราย (ในสมยั
นั้น) มีเน้ือท่ี 27,681 ไร่ และไดม้อบพื้นท่ี 6,825 ไร่ เป็นของป่าเศรษฐกิจ (โซน E) ใหแ้ก่ส านกังาน
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม ในปี พ.ศ.2536 ต่อมาก็มีชุมชนเขา้มาตั้งถ่ินฐาน ขยายพื้นท่ีท ากิน
รุกล ้า เขา้มาใกลเ้ขตอนุรักษ ์(โซน C) มากข้ึน ซ่ึงผลการประเมินพื้นท่ีโซน C ของทรัพยากรและส่ิง 
แวดลอ้ม จงัหวดับุรีรัมย ์ล่าสุด ปี พ.ศ.2550-2551 พื้นท่ีอนุรักษเ์หลือประมาณ 15,000 ไร่ เท่านั้น  

โดยชุมชนรอบๆ เขาองัคารทั้งใกลแ้ละไกล ต่างพึ่งพิงเก็บหาของป่าในบริเวณพื้นท่ีเขา
องัคารตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายน – กนัยายน เพราะมีเห็ดต่างๆ มากมาย เช่น เห็ดโคน 
เห็ดปลวก เห็ดระโงก เห็ดผึ้ง และพืชผกัจ านวนมาก เช่น ดอกกระเจียว เปรกะดบั ดอกดิน กระบุก 
อีนูน ไข่มดแดง ผกัหวานและของป่าต่างๆ อีกมากมาย 

เขาองัคารแบ่งการจดัการเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ พื้นท่ีอนุรักษโ์ซน C มีลกัษณะเป็นยอดเขา
สูง สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ แต่กมี็ท่ีราบลุ่มริมหว้ย และแอ่งกระทะในบางพื้นท่ี เป็นเหตุใหช้าวบา้นท่ี
เคยตั้งรกรากมาก่อนจบัจองพื้นท่ีท ากิน ท านาอยูใ่นโซน C หลายราย ส่วนบริเวณพื้นท่ีดา้นนอกเป็น
พื้น ท่ีป่าเส่ือมโทรมโซน E ท่ีอนุโลมใหช้าวบา้นท ากิน แต่กย็งัพบการซ้ือขายแทนสิทธิและลกั ลอบ
ขยายแนวเขตล ้าเขา้ไปในโซน C อยูบ่า้ง นอกจากน้ีก็มีพื้นท่ีกนัใหส้ัมปทานท าโรงโม่หิน พื้นท่ีป่า
องัคารทั้งสองบริเวณมีหลายหน่วยงานเก่ียวขอ้ง แต่ส่วนใหญ่นั้นตั้งอยูน่อกพื้นท่ีและห่างไกล จึงท า
ใหไ้ม่สามารถจดัการกบัความตอ้งการใชป้ระโยชน์จากเขาองัคารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การแกไ้ข
ปัญหาเชิงรุกยงัเป็นขอ้จ ากดั ท าใหฝ่้ายปกครองทั้งเขต 3 อ าเภอ คือ อ าเภอนางรอง อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติและอ าเภอละหานทราย ตอ้งรับภาระในการติดตามและก ากบัอยา่งเขม้งวด ต่อปัญหาการบุก
รุกพื้นท่ีท ากิน ตดัไม ้ไฟป่า และเก็บหาของป่าอยา่งอิสระ และยงัพบว่ามีปัญหาแนวเขตป่าท่ียงัไม่
ชดัเจนอีกดว้ย 
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การท างานของภาคีต่างๆเพื่อร่วมอนุรักษฟ้ื์นฟเูขาองัคาร เป็นการผนึกก าลงัทุกฝ่ายและ
ต่างก็มีภารกิจท่ีมุ่งมัน่สู่เป้าหมายร่วมกนั แต่ค านึงอยูเ่สมอว่าเครือข่ายฯ ชุมชนและทอ้งถ่ินตอ้งเป็น
แกนน า หน่วยงานต่างๆ จะสนบัสนุนเพื่อให้แกนน ามีความเขม้แขง็ ทั้งน้ีไดมี้กิจกรรมในดา้นการ
ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน อาทิเช่น เฝ้าระวงัส ารวจความหลาก 
หลายทางชีวภาพ ส ารวจเพื่อพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้ โดยภาคีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สถาบนัส่ิงแวด 
ลอ้มไทย (Thailand Environment Institute: TEI) สถาบนัพฒันาประชากรและชุมชน ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดับุรีรัมย ์ (ทส.จ.) ส านกังานจดัการป่าไมน้ครราชสีมา 
หน่วยงานดา้นปกครอง ทหาร นักศึกษาและอาจารย ์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และส านกังานจงัหวดับุรีรัมย ์เป็นตน้ การ
พฒันาอยา่งเป็นกระบวนการเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื ไดแ้ก่ 

1) การสร้างองคค์วามรู้การจดัการป่าให้แก่คนในพื้นท่ี ไดแ้ก่ การส ารวจความหลาก 
หลายทางชีวภาพ มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์รอบเขตป่า ตลอดจนความเช่ือมโยงวิถีการผลิตรอบเขตป่า
ท่ีผกูพนักบัคนในชุมชน 

2) การค านึงถึงสิทธิในการบริหารจดัการทรัพยากรทอ้งถ่ินร่วมกนัระหว่างพื้นท่ี ไดแ้ก่ 
การจดัท าแนวทางอนุรักษ ์รังวดั และแบ่งโซนพื้นท่ีรับผิดชอบระหว่างต าบล เพื่อยกระดบัเป็น “ป่า
ชุมชน” สามารถก าหนดระเบียบ กฎเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

3) การเช่ือมโยงองคค์วามรู้จากป่าเขาองัคารบูรณาการสู่การเรียนรู้ ทั้งภายในและนอก
ชุมชน ครูและนักเรียน รอบๆ แนวป่า ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร – หน่วยการเรียนทอ้งถ่ิน ศูนย์
เรียนรู้รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

4) การบูรณาการแผนและความร่วมมือภาครัฐ – อปท. – ชุมชนในพื้นท่ีและท าการเพิ่ม
มาตรการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายช่องทาง  

5) การพฒันาศกัยภาพเครือข่ายองคก์รชุมชนใหเ้ขม้แขง็ และมีกิจกรรมเสริมรายไดแ้ก่ 
กลุ่ม ไดแ้ก่ กิจกรรมท่องเท่ียว มคัคุเทศก ์เพิ่มมูลค่าจากป่า (แบบอนุรักษ)์ สมุนไพร 

6) การก าหนดกติกาในการใชป้ระโยชน์จากป่าเขาองัคาร เช่น การเก็บหาของป่า การ
ท านุบ ารุงศาสนสถานบนเขา การท่องเท่ียว การครอบครองสิทธิในท่ีดิน เป็นตน้ 

สรุปแลว้การท าแนวเช่ือมต่อเทือกเขาตะนาวศรี เป็นการริเร่ิมโครงการโดยหน่วยงาน
ของรัฐ ไดแ้ก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชและกองบญัชาการกองทพัไทย โดยการท า
แนวเช่ือมต่อเทือกเขาตะนาวศรี เน้นการเพิ่มมาตรการโดยใชก้ารท าโครงการร่วมกบัชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความส าคญัของป่าไมใ้นแนวประชิดท่ีท ากิน เพื่อน าไปสู่การรักษาป่าสงวน
แห่งชาติท่ียงัเช่ือมต่อกลุ่มป่าอนุรักษข์นาดใหญ่ทางดา้นเหนือ คือ ป่าตะวนัตกในจงัหวดักาญจนบุรี
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และกลุ่มป่าอนุรักษท์างดา้นใตคื้อกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยพื้นท่ีท่ีเช่ือมต่อกลุ่มป่าจะอยูใ่นจงัหวดั
กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี เพื่อรักษาพื้นท่ีการเดินทางของส่ิงมีชีวิตในป่า โดยประสานความ
ร่วมมือกบัองคก์รอนุรักษป่์าภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษาในส่วนกลาง อยา่งเช่น ศูนยฝึ์กอบรม
วนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
มาร่วมในการศึกษาขอ้มูลและด าเนินกิจกรรมท่ีหน่วยงานเจา้ภาพอยา่งกรมอุทยาน สัตวป่์าและพนัธ์ุ
พืช โดยยงัขาดประสบการณ์และบุคลากร 

กลไกการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษข์องแนวเช่ือมต่อเทือกเขาตะนาวศรี จะ 
ตอ้งส่งเสริมใหจ้กัตั้งเป็นป่าชุมชนโดยเสนอพื้นท่ีท่ีไดส้ ารวจเพื่อจดัตั้งป่าชุมชนต่อกรมป่าไม ้ 

กรณีแนวเช่ือมต่อเทือกเขาตะนาวศรี ถือวา่เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ท่ีไดป้รับตวัใหมี้บทบาทเป็นองคก์รประสานความร่วมทั้งกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นชุมชนใน 
องคก์รทอ้งถ่ินและการขยายความร่วมมือเป็นภาคีกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

กรณีป่าชุมชนแม่ทา และการจดัการป่าเขาองัคาร เป็นกรณีการจดัการภูมินิเวศป่าไม ้ท่ี
อาจกล่าววา่น าโดยภาคประชาชน โดยกรณีป่าแม่ทา เกิดจากกระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิในการ
ใชป้ระโยชน์จากป่าของชุมชน โดยสร้างบทเรียนของการรักษาผืนป่าเป็นองคค์วามรู้ เพื่อพิสูจน์ให้
ภาครัฐท่ีตอ้งการอนุรักษผ์ืนป่าโดยการประกาศพื้นท่ีเป็นอุทยานแห่งชาติ พฒันาเครือข่ายการจดั 
การป่าในแต่ล่ะหมู่บา้น จนครอบคลุมพื้นท่ีลุ่มน ้ า(ย่อย)แม่ทา จนกระทัง่เป็นท่ียอมรับของสังคม
และหน่วยงานภายนอก โดยมีศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นองคก์ร
พี่เล้ียงท่ีส าคญั สร้างตน้แบบการจดัการท่ีเป็นรูปธรรมในการยกระดบัจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
รักษาป่าเป็นขอ้บญัญติัต าบลแม่ทาเร่ืองการจดัการป่าชุมชน ขณะเดียวกนัก็พฒันากลุ่มแกนน าการ
จดัการทรัพยากรทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นสถาบนัพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยัง่ยนื  

ในขณะท่ีการจดัการป่าเขาองัคาร เป็นการรวมกนัของภาคประชาชน เพื่อหยุดย ั้งการ
บุกรุกป่าบนพื้นท่ีเขาองัคาร ซ่ึงเป็นแหล่งหาอยูห่ากินของชาวบา้นส่วนรวม โดยอาศยักลไกเร่ิมตน้
จากความร่วมมือของ องคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน 5 ต าบล โดยรอบเขาองัคาร เพื่อประสานความร่วม 
มือกบัหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ อาทิ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดับุรีรัมย ์หน่วยงาน
ราชการฝ่ายปกครองในระดบัอ าเภอ 3 อ าเภอ  คืออ าเภอนางรอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติและอ าเภอ
ละหานทราย (คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย, 2553) 
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บทที่ 3 
พืน้ทีศึ่กษาและบริบทที่เกีย่วเน่ือง 

 
1. ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดัชัยภูมิ 

1.1 ขนาดและทีต่ั้ง 
จงัหวดัชยัภูมิตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยูบ่ริเวณใจกลางของประเทศ เส้นรุ้งท่ี 

15 องศาเหนือ  เส้นแวงท่ี 102 องศาตะวนัออก  สูงจากระดบัน ้าทะเล 631 มีเน้ือท่ีประมาณ 12,778.3 
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 7,986,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพื้นท่ีทั้งหมดของภาคและร้อย
ละ 2.5ของพื้นท่ีทั้งประเทศ  มีเน้ือท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภาค และใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ  
มีอาณาเขต ติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบัจงัหวดัขอนแก่นและเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัขอนแก่น และนครราชสีมา 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัจงัหวดันครราชสีมา          
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัจงัหวดัลพบุรีและเพชรบูรณ์ 
 
1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป ประกอบดว้ยป่าไมแ้ละภูเขาร้อยละ 50 ของพื้นท่ีจงัหวดั 

นอกนั้นเป็นท่ีราบสูง บริเวณตอนกลางของจงัหวดัชยัภูมิเป็นพื้นท่ีราบ มีพื้นท่ีป่าไมแ้ละเทือกเขาตั้ง
เรียงรายจากทิศตะวนัออกสู่ทิศตะวนัตก ประกอบดว้ยเทือกเขาส าคญัไดแ้ก่ ภูอีเฒ่า ภูแลนคา และภู
พงัเหย รายละเอียดมีดงัน้ี 

1. ภูเขาและป่าไม ้  มีจ านวนพื้นท่ี  4,026,616 ไร่       ร้อยละ 50.42  
2. ท่ีราบลุ่ม   มีจ านวนพื้นท่ี  3,603,994 ไร่       ร้อยละ 45.13 
3. ท่ีราบสูงนอกเขตป่าไม ้ มีจ านวนพื้นท่ี     252,413 ไร่       ร้อยละ   3.16 
4. พื้นน ้า   มีจ านวนพื้นท่ี       63,431 ไร่       ร้อยละ   0.79 
5. เน้ือท่ีดินดาน ดินเลนใชป้ระโยชน์ไม่ได ้มีจ านวนพื้นท่ี 39,975ไร่       ร้อยละ   0.50 
จงัหวดัชยัภูมิ สามารถแบ่งภูมิประเทศของจงัหวดัชยัภูมิออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ 
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ภาพที่ 5  แผนท่ีจงัหวดัชยัภูมิ  
ทีม่า : จงัหวดัชยัภมิู (ออนไลน์), เขา้ถึงไดจ้าก http://www.novabizz.com/Map/17.htm 
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1. พืน้ท่ีราบในฝ่ังแม่น า้ โดยมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 0 - 200 เมตร ไดแ้ก่
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าชีในอ าเภอเมืองชยัภูมิ อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์อ าเภอจตุัรัส อ าเภอคอนสวรรค ์
บริเวณน้ีจะเป็นท่ีราบน ้าท่วมถึง 

2. พืน้ท่ีลกูคล่ืนลอนต า่ อยูต่อนกลางของพื้นท่ีจงัหวดัชยัภูมิ เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ-
ใต ้ตามแนวเทือกเขาดงพญาเยน็ มีความสูงประมาณ 200 - 300 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 
ซ่ึงไดแ้ก่ พื้นท่ีบางส่วนในเขตอ าเภอเมืองชยัภูมิ อ าเภอจตุัรัส อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์อ าเภอบา้นเขวา้ 
และอ าเภอคอนสวรรค ์

3. พืน้ท่ีสูงและภูเขา สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลอนลึกและภูเขาในเขตเทือก 
เขาดงพญาเยน็ มีความสูงตั้งแต่ 500 - มากกว่า 1,000 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง ไดแ้ก่ พื้นท่ี
บางส่วนของอ าเภอหนองบวัระเหว อ าเภอคอนสาร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอภูเขียว อ าเภอแกง้ 
คร้อและพื้นท่ีทางตอนเหนือของอ าเภอเมือง 

1.3 แหล่งน า้ธรรมชาติ 
1. แม่น า้ชี มีตน้น ้ าอยูบ่ริเวณภูเขาเขียวบา้นโหล่น ต าบลบา้นโหล่น (ชีผดุชีดั้น) และท่ี

เทือกเขาพญาฝ่อหรือเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขตอ าเภอหนองบวัแดงไหลผา่นจงัหวดัชยัภูมิเป็นระยะ 
ทางประมาณ 190 กิโลเมตร 

2. ล าน า้พรม  มีตน้ก าเนิดในเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าภูเขียว อ าเภอคอนสาร โดยไหลผา่น
เขตจงัหวดัชยัภูมิเป็นระยะทางประมาณ 196 กิโลเมตร 

3. บึงละหาน  อยูท่ี่ต  าบลละหาน ในอ าเภอจตุัรัส ซ่ึงเป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยมี
พื้นท่ีประมาณ 16,000 ไร่  เป็นแหล่งน ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยปลาน ้ าจืดหลายชนิดและเป็นแหล่งเพาะ 
พนัธ์ุปลา ปัจุบนัมีสถานีประมงน ้าจืดดูแลอยู ่

1.4 ประชากร 
1. ประชากร จงัหวดัชยัภูมิมีประชากรในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 โดยคิดรวมทั้งหมด 

1,120,192 คน ชาย 558,031 คิดเป็นร้อยละ 49.82 ของประชากรทั้งจงัหวดั หญิง 562,161 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.18 ของประชากรทั้งจงัหวดั ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉล่ียทั้งจงัหวดั 87.66 
คน ต่อ ตารางกิโลเมตร (ส านกังานกลางทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย, 2550) 

2. ศาสนา  โดยประชาชนส่วนใหญ่นั้นนบัถือศาสนาพุทธ และศาสนาอ่ืนๆ ก็มีบา้งแต่
มีจ านวนไม่มากนกั ส าหรับความเช่ือถือประเพณีในสมยัก่อน ยงัคงมีอยูต่ามชนบท และมีอิทธิพล
ทางจิตใจของประชาชนในแถบนั้นๆ เช่น การแห่นางแมวขอฝน บุญพระเวส บุญเดือนหก บุญบอ้ง
ไฟ รวมถึงประเพณีร าฝีฟ้า เพื่อบนบานรักษาคนเจบ็ป่วย ฯลฯ   
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3. อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดั ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การท านา
ขา้วในเขตท่ีราบลุ่มน ้ าชี การปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ เช่น ออ้ยโรงงาน มนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียง
สตัว ์ และการปลูกไมผ้ลและไมย้นืตน้หลายชนิด อาทิ มะม่วง มะขาม กลว้ยน ้าวา้ เป็นตน้ 

1.5 ป่าไม้  
สภาพป่าไมข้องจงัหวดัชยัภูมิ มีสภาพเป็นป่าท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ

ไทย เป็นตน้ก าเนิดแม่น ้ าสายส าคญัในภาคอีสานตอนกลาง ลกัษณะป่าเป็นป่าดิบแลง้ ป่าดิบช้ืน ป่า
เตง็รัง ป่าเบญจพรรณ ป่าสนเขาและป่าดิบเขา จากขอ้มูลเม่ือปี พ.ศ. 2536 จงัหวดัชยัภูมิไดมี้พื้นท่ีป่า
เหลืออยูป่ระมาณ 3,080 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1.9 ลา้นไร่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีประมาณร้อยละ 24 
ของพื้นท่ีจงัหวดั โดยเป็นพื้นท่ีท่ียงัคงสภาพป่าอนุรักษ ์และได้ก าหนดใหเ้ป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า และพื้นท่ีตน้น ้าล าธาร  

1. ป่าสงวนแห่งชาติ  มีทั้งหมด 11 ป่าสงวนแห่งชาติในจงัหวดัชยัภูมิ มีเน้ือท่ีทั้งหมด
ประมาณ 2,064,839 ไร่  

2. อุทยานแห่งชาติ  มีทั้งหมด 4 อุทยานแห่งชาติในจงัหวดัชยัภูมิ (ไม่คิดพื้นท่ีอุทยานท่ี
คาบเก่ียวจงัหวดัชยัภูมิ) เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 522,862.50 ไร่ 

3. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์  มีทั้งหมด 3 เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าในพื้น 
ท่ีจงัหวดัชยัภูมิ มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 1673707 ไร่ 1 

 
ภาพที่ 6  แผนท่ีแสดงพื้นท่ีป่าไมใ้นจงัหวดัชยัภูมิ 
ทีม่า : ศนูยป์ระสานงานป่าไมช้ยัภูมิ  (ออนไลน์), เขา้ถึงไดจ้าก www.forestcp.com   
                                                            

1  ศูนยป์ระสานงานป่าไมช้ยัภูมิ  ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 8 (นครราชสีมา), กรมป่าไม ้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

N 
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2. พืน้ทีศึ่กษาและบริบทที่เกีย่วเน่ือง 

2.1 เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว 
พื้นท่ีป่าภูเขียวหรือเขาเขียว แต่เดิมไดมี้การจดัวางโครงการท าไมม้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 

เรียกว่า ป่าโครงการไมก้ระยาเลยภูเขียวหมวดท่ี 4 และไดท้ าไมอ้อกบางส่วน ในช่วงปี พ.ศ. 2508-
2512  ต่อมาผูรั้บสัมปทานท าไมไ้ดต้ดัเส้นทางจาก อ าเภอคอนสาร ผา่นทุ่งลุยลายไปสู่ปางม่วงและ
ทุ่งกะมงัต่อไปจนถึงบึงแปนและหว้ยแหล่หนองป่าเตยเพื่อชกัลากไม ้อนัเน่ืองจากเส้นทางสายน้ีท า
ใหร้าษฎรเดินทางเขา้ไปบุกรุกท าลายป่าอนัสมบูรณ์ส่วนน้ีอยา่งรวดเร็ว โดยเร่ิมพฒันาจากหมอนไม้
หรือท่ีพกัคนงานกลายเป็นหมู่บา้นนอ้ยใหญ่ ในบริเวณทุ่งกะมงั บึงมน บึงแปน หว้ยแหล่ป่าเตยและ
ศาลาพรม โดยเฉพาะบริเวณทุ่งกะมงั ซ่ึงชาวบา้นเรียกว่า ทุ่งก าวาง มีหวัหนา้หมู่บา้นช่ือนายบวักบั
นายอินและลูกบา้นจ านวนหน่ึง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 รัฐบาลไดเ้ร่ิมตดัเส้นทางเขา้ไปในป่าลึก เพื่อ
เตรียมพื้นท่ีสร้างเข่ือนจุฬาภรณ์ ยิง่ท าใหร้าษฎรอาศยัทั้งเส้นทางชกัลากไมแ้ละเส้นทางเตรียมสร้าง
เข่ือนเขา้ไปจบัจองและแผว้ถางป่าเพิ่มเติม 

เหตุการณ์ท่ีส าคญัโดยเฉพาะกระซู่ไดถู้กล่าไปถึง 3 ตวั ในช่วงปี พ.ศ. 2510 - 2513 ใน
บริเวณทุ่งกะมงั อนัเน่ืองมาจากสัตวป่์าสงวนท่ีหายากมากไดถู้กล่าท าให ้ นายศกัด์ิ วฒันากุล ป่าไม้
จงัหวดัชยัภูมิในสมยันั้น ไดท้  าหนงัสือถึงอธิบดีกรมป่าไม ้ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2513 ขอใหมี้การ
ด าเนินการจดัตั้งป่าภูเขียวเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า ดงันั้นในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2513 ฝ่ายจดั 
การสัตวป่์า กองบ ารุง กรมป่าไม ้จึงไดส่้งเจา้หนา้ท่ีน าโดย นายมานพ ชมพจูนัทร์ พนกังานป่าไมต้รี 
(ยศในขณะนั้น) มาส ารวจความเหมาะสมต่างๆ พบว่ายงัมีร่องรอยของกระซู่และสัตวป่์าอีกหลายๆ
ชนิด เช่น ชา้ง กระทิง ววัแดง เสือ กวาง เกง้ เลียงผา และนกชนิดต่างๆ สภาพป่ายงับริสุทธ์ิและอยู่
ในขั้นเตรียมการท าไม ้ แต่ก็ยงัมีราษฎรเขา้ไปจบัจองบุกรุกแผว้ถางป่าหลายแห่งเพิ่มข้ึน บริเวณทุ่ง
กะมงั ศาลาพรม หนองไรไก่ ภูดิน ปางม่วงและซ าเตย จนกระทัง่นายผอ่ง เล่งอ้ี พยายามด าเนินการ
ต่างๆ จนไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2515 โดยให้จดัป่าภูเขียวเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว และต่อมาโดยประกาศคณะปฏิวติั 
ฉบบัท่ี 154 ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 89 ตอนท่ี 82 ของวนัท่ี 26
พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ใหป่้าภูเขียวมีพื้นท่ี 821,250 ไร่ (1,314 ตารางกิโลเมตร) เป็นเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์า พร้อมทั้งไดอ้พยพราษฎรออกจากบา้นทุ่งกะมงัจ านวน 40 ครอบครัว และอพยพออกจาก
บา้นศาลาพรม จ านวน 100 ครอบครัว กลบัสู่ภูมิล าเนาเดิมไดใ้นปี พ.ศ. 2516  (เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่าภูเขียว, กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธ์ุพืช) 

เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว ไดมี้เหตุการณ์และปัญหาหลายอยา่งเกิดข้ึนและไดรั้บการ
แกไ้ข จนในปัจจุบนัน้ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียวจดัไดว้่าเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าท่ีไม่มีราษฎร
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ภายในและครอบครองพื้นท่ี ประกอบไปดว้ยระบบนิเวศทั้งบนบกและในน ้ า สภาพภูมิประเทศมี
ความผนัแปรในระดบัความสูงท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่ 250-1,310 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล มีพื้นท่ีราบ
และพื้นท่ีสูงชนั จึงประกอบไปดว้ยสังคมพืชท่ีหลากหาย ซ่ึงมีความส าคญัมากในการรักษาสมดุล
ธรรมชาติของผนืป่าแห่งน้ีและเป็นปัจจยัท่ีมีความเหมาะสมมากต่อการด ารงชีพของสัตวป่์าทุกชนิด
(Welfare Factors ) ท่ีมีความสมบูรณ์มากกวา่พื้นท่ีอ่ืนในภูมิภาคน้ี 

ทิศเหนือ ติดแนวเขตดา้นใตข้องพื้นท่ีอ่างเกบ็น ้าเข่ือนจุฬาภรณ์ และ
แนวเขตอุทยานแห่งชาติน ้าหนาว 

ทิศใต ้ จดเขาดา้นนอก อนัมีเขากระแต เขาลาดกวาง เขาลอ้มกวาง 
เขาช่องลม เขาแหลมคา เขาลาดหิน และเขตรักษาพนัธ์ุสตัว์
ป่าตะเบาะ-หว้ยใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ 

ทิศตะวนัออก จดภูเขาดินบริเวณหว้ยน ้าพรม กดีุด่านนอก และป่าสงวน
แห่งชาติโคกใหญ่ 

ทิศตะวนัตก จดแนวเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าตะเบาะ-หว้ยใหญ่และอุทยาน
แห่งชาติตาดหมอก จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 
2.2 พืน้ทีก่นัชน เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว 

พื้นกนัชนโดยรอบพื้นท่ีของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว นบัระยะในรัศมี 5 กิโลเมตร 
 
ตารางท่ี 2 พื้นท่ีเขตกนัชนของเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ 

ทีม่า: โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาป่าไมท่ี้ย ัง่ยนืในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภเูขียว 

อ าเภอคอนสาร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอหนองบวัแดง 
1. อบต. ทุ่งพระ 1. อบต. บา้นยาง 1. อบต. หนองบวัแดง 
2. อบต. หว้ยยาง 2. อบต. บา้นเป้า 2. อบต. นางแดด 
3. อบต. ทุ่งลุยลาย 3. อบต.กุดเลาะ 3. อบต. หนองแวง 
4. อบต. บา้นนาเลา 4. อบต. หนองข่า  
 5. อบต. หนองโพนงาม  
 6. อบต. บา้นบวั  
 7. อบต. โนนทอง  

รวม  4  อบต. รวม  7  อบต. รวม  3  อบต. 
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ภาพท่ี 7 การตั้งถ่ินฐานและการใชท้รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าภเูขียว ก่อนประกาศเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภเูขียว 
ทีม่า : เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภเูขียว  (ออนไลน์), เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.phukhieows.org 
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ภาพที่ 8 แผนท่ีแสดงอาณาเขตท่ีตั้งเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว  
ทีม่า : เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภเูขียว  (ออนไลน์), เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.phukhieows.org 

       

                             
ภาพที่ 9 แผนท่ีทางอากาศแสดงอาณาเขตท่ีตั้งเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภเูขียว 
ทีม่า :  www.googlearth.com 

N
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2.3 การตั้งถิ่นฐาน 
ส่วนใหญ่จะตั้งมากกว่า 50 ปี ยกเวน้บางหมู่บา้นท่ีอาจก่อตั้งข้ึนมาในช่วงเวลาไม่นาน

นกั (นอ้ยกว่า 30 ปี) ทั้งท่ีเกิดจากการแยกตวัของหมู่บา้นขนาดใหญ่ หรือประชากรกลุ่มใหม่ท่ียา้ย
เขา้มาก่อตัง่บา้นเรือนเพิ่มข้ึน  ลกัษณะของประชากรในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัว
ขนาดกลางสมาชิกโดยเฉล่ีย 5 คน อยูร่วมกนัในลกัษณะครอบครัวขยาย ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การยา้ยถ่ินฐานมาแลว้ แต่ส่วนใหญ่ยนืยนัว่าไม่ตอ้งการยา้ยอีกในอนาคต แนวโนม้ท่ี
ประชากรและครัวเรือนของประชากรในชุมชนจะลดลงจึงเป็นเร่ืองยาก เส้นทางเดินป่าท่ีใชใ้นการ
เขา้ถึงพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว ปรากฏอยู่โดยรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บา้นส าคญัๆ ซ่ึง
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพรานและปัจจุบนัยงัคงอาศยัทรัพยากรป่าไมใ้นการยงัชีพ 
            

              
 
ภาพที่ 10 แผนท่ีแสดงแนวเขตติดกบัชุมชนในพื้นท่ี 3 อ าเภอ คือ อ.หนองบวัแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ และอ. คอน
สาร จ.ชยัภูมิ รวมระยะทางประมาณ 184 กิโลเมตร หมู่บา้นท่ีติดแนวเขต 69 หมู่บา้น 
ทีม่า : เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภเูขียว  (ออนไลน์), เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.phukhieows.org 
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2.4 อาชีพ 
มากกวา่ร้อยละ 90 ของชุมชนประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชไร่ต่างๆ

ไดแ้ก่ ขา้วไร่ ขา้วโพด ปอ มนัส าปะหลงั ถัว่ และฝ้าย เป็นอาชีพหลกั  การเล้ียงสัตวแ์ละรับจา้ง เป็น
อาชีพรอง  การท าการเกษตรอาศยัน ้าฝนเป็นหลกั จึงปลูกพืชไดเ้พียงปีละ 1 คร้ัง ในแต่ละปีจึงมีช่วง
วา่งจากงานในไร่นาประมาณ 3 เดือน คือ ช่วงหลงัเกบ็เก่ียวในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี 
การถือครองท่ีดิน ส่วนใหญ่ยงัถือครองไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย การใชท่ี้ในการเพาะปลูกมกัจะท าใน
พื้นท่ีขนาดกลาง โดยมกัมีพื้นท่ีมากกวา่ 1 แปลง เน้ือท่ีโดยรวมประมาณ 20 ไร่ แบ่งปลูกพืชมากกวา่ 
1 ชนิด มกัปลูกขา้วเหนียวเพื่อการบริโภค และปลูกพืชชนิดอ่ืนเพื่อจ าหน่าย 

การใชเ้ทคโนโลยดีา้นการเกษตรในการปลูกพืช มีการใชน้อ้ยมาก การเลือกปลูกพืชแต่
ละชนิดมกัปลูกตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและท ากนัมาแต่ดั้งเดิม มีการใชเ้คร่ืองจกัรบางประเภท 
เช่น รถไถ ส าหรับการไถพรวนเพื่อเตรียมดินก่อนการเพาะปลูกเท่านั้น มีการใชย้าฆ่าแมลงในการ
ปลูกฝ้าย การปลูกพืชส่วนใหญ่อาศยัความสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติในพื้นท่ีเป็นหลกั ดงันั้น
ผลผลิตของพืชส่วนใหญ่จึงไม่สูงมากนกั จึงน่าจะเป็นไปไดว้า่ในอนาคต และเม่ือความสมบูรณ์ตาม 
ธรรมชาติลดลงจากท่ีเป็นอยู ่การขยายพื้นท่ีท ากินโดยการบุกรุกพื้นท่ีอนุรักษจ์ะเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

2.5 การพึง่พงิทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
ปี พ.ศ. 2529 ก่อนมีการด าเนินโครงการหมู่บา้นรักป่า ประชากรรักสัตว ์ซ่ึงเน้นการ

ฝึกอบรมประชาชนรอบเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว โดยใหมี้จิตส านึกท่ีดีต่อการอนุรักษท์รัพยากร  
ธรรมชาติ มีการส ารวจพบวา่มีประชาชนบางกลุ่มล่าสตัวป่์าเพื่อน ามาเป็นอาหารและขาย เป็นรายได้
หลกัให้แก่ครัวเรือนมานานกว่า 10 ปี บางส่วนเป็นการปฏิบติัสืบต่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ก่อให้เกิด
ความสูญเสียต่อทรัพยากรดา้นน้ีเป็นจ านวนมาก จากผลการศึกษาของ จารึก ปาลิโพธ์ิ (2532) ภาย 
หลงัด าเนินโครงการ ยงัมีพรานอีกร้อยละ 28.3 (จากจ านวนตวัอยา่ง 60 คน) ยงัคงล่าสัตวต์ามปกติ 
เน่ืองจากมีเหตุผลส าหรับใชเ้ป็นอาหาร น าไปขายเป็นรายได ้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ไดผ้ล และ
นิสยัท่ีชอบการล่าสตัวคิ์ดเป็นเปอร์เซ็นตล์ดหลัน่กนัตามล าดบั (โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาป่าไมท่ี้  
ย ัง่ยนืในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว, กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช) 

เน่ืองจากเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียวมีอาณาเขตขนาดใหญ่ โดยเขตกนัชนท่ีอยูร่อบๆ 
มีมากมายหลายพื้นท่ี  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะศึกษาเฉพาะบางพื้นท่ี โดยเลือกพื้นท่ีกนัชนท่ีเคยผา่น
โครงการจดัการและการฟ้ืนฟปู่าไมใ้นมาบา้งแลว้ แต่จากช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมายงัไม่ประสบความ 
ส าเร็จเท่าท่ีควร ในการฟ้ืนฟูสภาพป่าไมเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ินให้มีใช ้
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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3. พืน้ทีก่นัชน ป่าชุมชนภูกระแต 
ภูกระแต เป็นภูเขาขนาดเลก็ มีลกัษณะเป็นภูเขาหินดินปนทราย โดยมีเน้ือท่ีประมาณ 

7,600 ไร่ มีอาณาเขตควบคุมพื้นท่ี 4 ต าบลไดแ้ก่ ต าบลต าบลบา้นเด่ือ ต าบลบา้นบวั ต าบลหนองข่า
และต าบลโนนกอก  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ สภาพป่าโดยส่วนมากเป็นป่าเต็งรัง รวม 
ทั้งแหล่งพนัธ์ุพืชสมุนไพรธรรมชาติมาก มายหลายชนิด ป่าภูกระแตยงัเก่ียวขอ้งผกูพนักบัวิถีชีวิต
ของคนท่ีอยูร่อบๆ ดา้น การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนรอบป่าภูกระแตลว้นพึ่งพิงป่าในดา้นปัจจยั 
4 ไม่ว่าจะเป็นท่ีอยูอ่าศยั อาหาร ยา รักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม และยงัเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ไดอี้กดว้ย 
พื้นท่ีรอบป่าภูกระแตส่วนใหญ่ยงัเป็นพื้นท่ีการเกษตร ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัภูกระแตมีพฒันาการ
เปล่ียนแปลง เร่ือยมา ทั้งในแง่ของการใชป้ระโยชน์จากป่าและการรุกพื้นท่ีป่า เม่ือสภาพป่าภูกระแต
เปล่ียนแปลงในช่วงหน่ึง จึงไดเ้กิดกลุ่มองคก์รชุมชนท่ีท าการอนุรักษป่์าข้ึน 
 

3.1 ขอบเขตที่ตั้ง 
ป่าภูกระแต เป็นพื้นท่ีกนัชนของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว เป็นในลกัษณะป่าชุมชน 

ประกอบดว้ยพื้นท่ีป่าไมแ้ละแหล่งก าเนิดตน้น ้ าสายส าคญัหลายสาย เช่น ห้วยหามแห หว้ยโสกขนุ 
หว้ยกดุแชะ และอ่างภูกระแต 

ทิศเหนือ  ติดกบัต าบลบา้นบวั อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ 
ทิศใต ้  ติดกบัเขตอ าเภอหนองบวัแดง 
ทิศตะวนัออก ติดอุทยานแห่งชาติภูแลนคา 
ทิศตะวนัตก  ติดเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว       

 
3.2 ปัจจัยทางธรรมชาติ  
1) ลกัษณะพืชพันธ์ุป่าไม้ 
สภาพป่าของภูกระแต เป็นป่าเตง็รัง ( Dry Dipterocarp Forest ) มีหลายช่ือ เช่น ป่าแดง 

ป่าแพะ หรือป่าโคก มีสภาพเป็นป่าโปร่งบนภูเขาขนาดเลก็ โดยมีชั้นดินต้ืน และมีหินหรือหินลูกรัง
ปะปนอยูท่ ัว่ไปโดยทัว่ไป พนัธ์ุไมใ้นป่าเตง็รังจะมีขนาดเลก็ มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร สภาพ
ป่าเตง็รังจะมีความแหง้แลง้ในช่วงท่ีผลดัใบ (เดือนธนัวาคม – เมษายน)ซ่ึง มีใบร่วงสู่พื้นเป็นจ านวน
มากก่อใหเ้กิดไฟป่าท่ีภูกระแตข้ึนทุกปี ซ่ึงโครงสร้างของป่าเตง็รังมีพรรณไม ้3 เรือนยอด ไดแ้ก่ 

(1) ไมช้ั้นบน เป็นไมใ้หญ่ มีความสูงเรือนยอด 12-20 เมตร ไดแ้ก่ ไมเ้ตง็  
ไมรั้ง ประดู่ ตะแบก ชงโค ต้ิวแดง เหมือดโลด รกฟ้า จกัจัน่ ตีนนก หนามขา้วเบือ เป็นตน้ 
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(2) ไมช้ั้นกลาง เป็นไมท่ี้มีความสูงเรือนยอดตั้งแต่ 8 เมตรลงมา ไดแ้ก่ 
มะขามป้อม มะกอก เลียง แคราย แก่นเทา ตบัเต่า เป็นตน้ 

(3) ไมช้ั้นล่าง เป็นไมข้นาดเลก็ ประกอบดว้ยไมพุ้ม่ ไมพุ้ม่ก่ึงไมย้นืตน้ 
ขนาดเลก็ ไมล้ม้ ลุก หญา้ ไมเ้ถา เฟิร์น และกลว้ยไม ้เป็นตน้ 2 
             

 
ภาพที่ 11 แผนท่ีแสดงลกัษณะภูมิประเทศของพื้นท่ีศึกษา (ภูกระแต) และบริบทรอบๆ 
ทีม่า : www.googlearth.com 
 

                                                            
2 รายงานการวจิยั การศึกษาการเปล่ียนแปลงของป่าเขตร้อนท่ีมีผลกระทบต่อระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจและสงัคม 

บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.  2542 

เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภเูขียว 

อุทยานแห่งชาติภแูลนคา 

N
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ภาพที่ 12 แผนท่ีทางอากาศแสดงอาณาเขตท่ีตั้ง ป่าชุมชนภูกระแต 
ทีม่า : www.googlearth.com 
 
 
 
 
 
 
 

เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าภเูขียว 

N
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2) สัตว์ป่า 
สัตวท่ี์อาศยัอยู่ในป่าภูกระแต ส่วนมากเป็นสัตวป่์าขนาดเลก็หรือสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม

ขนาดเลก็ เช่น นก กระต่าย กระแต กระรอก ไก่ป่า สุนขัจ้ิงจอก เป็นตน้ แต่เน่ืองจากป่าภูกระแตนั้น 
ตั้งอยูต่รงกลางระหวา่ง อุทยานแห่งชาติภูแลนคาและเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว พื้นท่ีป่าแห่งน้ีจึง
เหมาะส าหรับเป็นทางเช่ือมส าหรับสัตวป่์า เพื่อท่ีจะอพยพเคล่ือนยา้ยระหว่างป่าไดแ้ต่ยงัเป็นสัตว์
ขนาดเลก็เพราะผนืป่าภูกระแตยงัไม่กวา้งและอุดมสมบูรณ์มากพอส าหรับการอพยพของสตัวใ์หญ่ 
 

3.3 ปัจจัยทางวฒันธรรม 
เม่ือสมยัท่ีรัฐบาลไดมี้นโยบายให้สัมปทานป่าไม ้พื้นท่ีป่าภูกระแตคือแหล่งท าไมเ้พื่อ

การเผาถ่าน โดยถ่านท่ีผลิตจากป่าภูกระแตเป็นถ่านท่ีมีคุณภาพดี ท่ีมีช่ือเสียงมากในหัวเมืองอีสาน
ชั้นใน  เกิดการสั่งซ้ือเป็นจ านวนมาก ซ่ึงสาเหตุน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ป่าภูกระแตจากท่ีเคยอุดม
สมบูรณ์กลบัลดปริมาณลงอยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ก่ีปี ปัจจุบนัยงัเหลือร่องรอยของเสน้ทาง
ชกัลากและหลุมเตาเผาถ่านขนาดใหญ่จ านวนมากในพื้นท่ีป่าภูกระแต 

1) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ประชาชนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั พื้นท่ีรอบๆ ป่าภูกระแตจึง

เป็นพื้นท่ีเกษตรไร่นาของชุมชน อีกทั้งพื้นท่ีบางส่วนของป่าภูกระแตยงัซ้อนทบักบัท่ีดินของชาว 
บา้น ท าใหเ้กิดการรุกล ้าเขา้มาท าลายป่าเพื่อขยายเป็นพื้นท่ีท ากินและล่าสตัวม์ากข้ึน 

2) กฎหมาย 
ยงัขาดตวับทกฎหมายอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ีรองรับสิทธิในการดูแลและอยูร่่วม 

กบัทรัพยากรทอ้งถ่ิน แต่ไดมี้การวางกฎระเบียบ กฎเกณฑก์นัเองภายในชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อ
จดัการดูแลทรัพยากรป่าไม ้ใหมี้ใชไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม เช่น 

- บุคคลภายนอกเขตหมู่บา้น ท่ีจะเขา้มาใชป้ระโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าชุมชน ตอ้งไดรั้บ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 500-1,000 บาท  

-  การใชป้ระโยชน์ใดๆจากพื้นท่ีป่าชุมชน ตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
- หากครอบครัวใดตอ้งการจุดไฟเผาซงัขา้วในไร่นาของตนเองโดยเฉพาะพื้นท่ีนาท่ีอยู่

ติดกบัเขตป่าชุมชน จะตอ้งแจง้คณะกรรมการป่าชุมชนในหมู่บา้น เพื่อจะไดช่้วยกนัควบคุมดูแลไม่ 
ใหไ้ฟลุกลามเขา้มายงัเขตป่าชุมชน 
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ภาพที่ 13 ป้ายท่ีติดตั้งในพื้นท่ีป่าภกูระแต  
 

 
ภาพที่ 14 หลกัเขตแสดงพื้นท่ีรับผดิชอบดูแลป่าภกูระแต ของแต่ละหมู่บา้น 
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3.4 ปัจจัยทางสุนทรียภาพ 
ดนยั ทายตะคุ (2544) กล่าวว่า “ทศันียภาพเป็นส่ือท่ีรับรู้ การเขา้ใจ ก่อให้เกิดปฏิกิริยา

ตอบสนองต่อภูมิทศัน์และคุณค่าของภูมิทศัน์ในแง่ของความงาม ความประทบัใจ ความพึงพอใจ 
ซ่ึงแสดงออกในรูปแบบของความชอบและไม่ชอบ ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัความสวยงามและการ
ขาดหายไปซ่ึงความสวยและความงามหรือความน่าเกลียด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถูกน ามาใชอ้า้งอิงในการ
ประเมินคุณภาพของทศันียภาพ”  

ปัจจุบนัป่าภูกระแตอยูใ่นระยะฟ้ืนคืนสภาพ ตน้ไมส่้วนใหญ่ยงัเป็นไมข้นาดเลก็ทั้งจาก
การเกิดข้ึนตามธรรมชาติและตน้ไมท่ี้ทางชุมชนไดร่้วมกนัปลูก เพื่อขยายพื้นท่ีป่าไมใ้หม้ากข้ึน แต่
การปลูกป่าโดยมากยงัไม่มีระบบและแบบแผน เป็นการเนน้แค่เพิ่มพื้นท่ีป่าให้ไดม้ากท่ีสุด โดยยงั
ไม่ค านึงในเร่ืองของความงามและความหลากหลายทางนิเวศภูมิทศัน์ป่าธรรมชาติ เช่น ในการลง
ส ารวจภาคสนาม ในโซนพื้นท่ีหน่ึงอาจจะพบเพียงพืชไม่ก่ีชนิด หรืออาจชนิดเดียวอยูห่นาแน่นหรือ
กระจุกตวัเป็นบริเวณกวา้ง ขาดการกระจายตวัดา้นความหลากหลายของพนัธ์ุไมซ่ึ้งส่งผลถึงความ
หลากหลายทางระบบนิเวศและความหลากหลายเชิงนิเวศภูมิทศัน์ดว้ย การท่ีมีถนนตดัผา่นป่าท าให้
ผืนป่าขาดความต่อเน่ือง ป่าถูกแยกออกเป็นผืนเล็กผืนนอ้ย มีผลกระทบต่อสุนทรียภาพในแง่ของ
ความงามของป่าธรรมชาติและสตัวป่์าในพื้นท่ีอาจไดรั้บอนัตรายจากยานพาหนะได ้ 

 

 
ภาพที่ 15 มุมมองจากป่าภูกระแต ไปยงัเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภเูขียว  ( ภูเขาเขียว )  
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ภาพที่ 16 ลกัษณะถนนท่ีเขา้ถึงป่าภกูระแต เป็นถนนสายเดิมจากยคุสัมปทานป่า  
 

 
ภาพที่ 17 ลกัษณะถนนท่ีเขา้ถึงป่าภกูระแต  
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4. สภาพนิเวศภูมิทศัน์ป่าไม้ของพืน้ทีก่นัชน ป่าชุมชนภูกระแตในปัจจุบัน 
จากการส ารวจภาคสนามพื้นท่ีป่าภูกระแตพบวา่ ภูกระแต เป็นภูเขาหิน ท่ีสภาพดินลูก 

รังมีความอุดมสมบูรณ์นอ้ย เป็นป่าเตง็รัง สภาพป่าไมส่้วนใหญ่ก าลงัฟ้ืนตวัจากการเส่ือมโทรมใน
อดีต พนัธ์ุไมท่ี้เจริญเติบโตอยูใ่นป่ายงัเป็นไมข้นาดเลก็ มีพื้นท่ีป่าหญา้สลบักบัป่าหินข้ึนอยูใ่นพื้นท่ี
ค่อนขา้งมาก ซ่ึงมีผลท าให้ตน้ไมไ้ม่สามารถเจริญเติบไดใ้นบริเวณน้ีและพื้นท่ีป่าหญา้ก็มีแนวโนม้
กระจายเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากตน้ไมไ้ม่สามารถข้ึนได ้ส่งผลใหค้วามหนาแน่นของพนัธ์ุไมน้อ้ยใน
บางพื้นท่ี ชนิดของพืชพนัธ์ุชนิดเดิมท่ีกระจุกตวัในบริเวณเดียวกนัทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและ
โดยการปลูกป่าของราษฎรในทอ้งถ่ิน เม่ือเกิดการกระจายความหลากหลายของชนิดตน้ไมน้อ้ย  ผล 
กระทบต่อเน่ืองท่ีตามมากคื็อความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศภูมิทศัน์ท่ีลดนอ้ยลงไปดว้ย  

พื้นท่ีป่ามีถนนตดัผ่านสายเส้นทาง ท าให้ชาวบา้นสามารถน ายานพาหนะเขา้มาหาผล 
ผลิตจากป่าไดม้ากข้ึน แต่ส่วนมากเป็นประชาชนจากท่ีอ่ืนท่ีเขา้มาหาผลประโยชน์จากป่าในแง่การ 
คา้ โดยไม่เคารพกฎเกณฑข์องชุมชนทอ้งถ่ิน เก็บตลอดทั้งปีหรือท าลายตน้ไมเ้พื่อเก็บผล เป็นตน้ 
ปัจจุบนัการควบคุมคนท่ีเขา้มาใชป้ระโยชน์จากป่าประเภทน้ีนั้นท าไดล้  าบาก 

จากการศึกษาสภาพป่าจากแผนท่ีทางอากาศก็พบว่า ขอบป่าดา้นนอกยงัไม่ชดัเจน ยงั
ปะปนกบัพื้นท่ีเกษตรกรรม ท่ีอยู่รอบๆ ป่าภูกระแต ทั้งยงัมีถนนตดัผ่านทั้งตามแนวยาวและขวาง 
ท าใหป่้าถูกแยกออกเป็นผนืเลก็ผนืนอ้ย ซ่ึงท าใหเ้ส่ียงต่อการถูกบุกรุกใชเ้ป็นพื้นท่ีท าการเกษตรได ้
การใชห้ลกัเขตแบ่งพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบดูแลป่า  เพื่อการจดัวางกฎเกณฑก์นัเองในแต่ละหมู่บา้น แต่
ส าหรับการดูแลก็ยงัช่วยกนัดูแลรวมๆ ไม่แบ่งแยกว่าเป็นของหมู่บา้นอ่ืน ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความ
สามคัคีของชุมชนรอบป่าภูกระแต ท่ีรักและหวงแหนทรัพยากรทอ้งถ่ินของตน 

ส่วนการบริหารจดัการและฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าภูกระแตนั้นค่อนขา้งชา้ ทั้งท่ีพื้นท่ีป่า
ภูกระแตไดมี้หน่วยงานและโครงการต่างๆ เขา้มาดูแล ในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 
จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเม่ือเทียบจากระยะเวลากบัสภาพความอุดมสมบูรณ์ป่าไมแ้ละระบบนิเวศของป่าภู 
กระแตในปัจจุบนันั้นถือวา่มีการพฒันาท่ีนอ้ยมาก   
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ภาพที่ 18 แสดงลกัษณะพื้นท่ีป่าภกูระแต เป็นภูเขาหิน  
 

 
ภาพที่ 19 แสดงลกัษณะพื้นท่ีป่าภกูระแต เป็นป่าหญา้ 
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ภาพที่ 20 ลกัษณะพืชพรรณในพื้นท่ีป่าภกูระแต 
 

 
ภาพที่ 21 ลกัษณะพืชพรรณในพื้นท่ีป่าภกูระแต 
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ภาพที่ 22 ปัญหาขยะในพื้นท่ีป่าภกูระแต 

 

ภาพที่ 23 ปัญหาขยะในพื้นท่ีป่าภกูระแต 
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ภาพที่ 24 ลกัษณะหลุมเผาถ่านในอดีต 
 

การศึกษาโครงการต่างๆท่ีเขา้มาจดัการในพื้นท่ีกนัชน ป่าภูกระแตนั้น สามารถท าให้
ทราบถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน ทั้งท่ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้ประสบความส าเร็จและปัญหาท่ี
ยงัไม่สามารถแกไ้ขไดจ้นถึงปัจจุบนั 
 
5. โครงการพฒันาพืน้ทีแ่นวกนัชนป่าภูกระแต 

5.1 โครงการพฒันาพืน้ทีแ่นวกนัชนป่าภูเขียวเพือ่ความยัง่ยนื ( พ.ศ. 2537-2540) 
โครงการไดรั้บการสนบัสนุนจากสถานทูตเนเธอร์แลนด ์โดยความร่วมมือจากกรมป่า

ไมแ้ละสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย  
1) วตัถุประสงคโ์ครงการ   
เพื่อการอนุรักษแ์ละการฟ้ืนฟสูภาพป่าไม ้เพื่อการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินใหมี้ความยัง่ยนื 

และเพื่อการพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพขององคก์รทอ้งถ่ินในการพฒันา การจดัการชุมชนและการ
อนุรักษท์รัพยากรทอ้งถ่ิน โดยมีพื้นท่ีโครงการบริเวณชุมชนในพื้นท่ีแนวกนัชนรอบพื้นท่ีเขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว ในทอ้งท่ี 4 ต าบล คือ ต าบลบา้นบวั ต าบลหนองข่า ต าบลโนนกอก และต าบล
บา้นเด่ือ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ  ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะใหเ้กิดการพฒันาในระยะยาว จึง
ไดมี้การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองคก์รต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานและองคก์รทอ้งถ่ิน 
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ไดแ้ก่ เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าภูเขียว คณะกรรมการป่าภูกระแต องคก์ารบริหารส่วนต าบล หน่วยงาน
ราชการ ผูเ้ช่ียวชาญและประชาชนในพื้นท่ี ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการของโครงการ 
ตั้งแต่ การร่วมวางแผนงาน การด าเนินงาน และการติดตามประเมินผลโครงการ ซ่ึงถือเป็นจุดส าคญั
ท่ีจะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนทอ้งถ่ิน ใหเ้ขม้แขง็ นอกจากน้ียงัมีองคก์รความร่วมมือต่างๆ 
ไดแ้ก่ รัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด ์กรมป่าไม ้และศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (RECOFTC) และหน่วยงานอ่ืนๆ (ฝ่ายกิจกรรมภาคสนาม สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย) 

2) ผลการด าเนินงาน 
โครงการเนน้การเพิ่มพื้นท่ีป่าเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น โดยวิธีการท างาน คือ การจา้งงาน

ชาวบา้นในรูปแบบนายจา้งกบัลูกจา้งใหท้ าการปลูกป่ารอบๆ ภูกระแต โดยไม่ไดท้  าความเขา้ใจหรือ
ท าให้ชาวบา้นมีส่วนร่วมในวตัถุประสงคข์องโครงการฯ ท าใหช้าวบา้นรู้สึกว่าไม่ไดเ้ป็นเจา้ของป่า 
คิดว่าป่าเป็นของเจา้หนา้ท่ี เป็นของโครงการฯ และเม่ือส้ินสุดโครงการ ไดเ้กิดไฟป่าในพื้นท่ีแปลง
ปลูกตน้ไมบ้ริเวณรอบๆ ป่าภูกระแตเกือบทั้งหมด เป็นการส้ินสุดโครงการท่ีลม้เหลว  

การอนุรักษท์รัพยากรท่ีมองมุมเดียว โดยไม่ใหช้าวบา้นในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วม ท าให้
ไม่ประสบความส าเร็จการจดัการเขตกนัชนในคร้ังน้ี 
 

5.2 เครือข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภูเพือ่การพฒันาชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
(พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน) 

เครือข่ายองคก์รชาวบา้นเกษตรกรตีนภูเพื่อการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้มไดเ้ร่ิม
ด าเนินการก่อตั้งในปีพ.ศ. 2541 โดยโครงการน้ีพฒันามาจากโครงการพฒันาพื้นท่ีแนวกนัชนป่าภู
เขียวเพื่อความยัง่ยนื (พ.ศ. 2537 - 2540) มีสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ซ่ึงเป็นองคก์รพฒันาเอกชนได้
พฒันาร่วมกบัชุมชนในการจดัตั้งองคก์ร โดยมีพื้นท่ีเครือข่ายประกอบดว้ย 4 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบล
หนองข่า ต าบลโนนกอก ต าบลบา้นบวั ต าบลบา้นเด่ือ โดยมีหมู่บา้นเครือข่ายทั้งหมด 21 หมู่บา้น 
และมีการคดัเลือกตวัแทนจาก 4 ต าบลเขา้มาเป็นคณะกรรมการบริหารในนาม “เครือข่ายองคก์ร
ชาวบา้นเกษตรกรตีนภูเพื่อการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม” โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของผูค้นในชุมชนบริเวณรอบพื้นท่ีป่าภูกระแตและป่าภูเขียวให้ดีข้ึน โดยท าควบคู่ไปกบัการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ดิน น ้ า ป่า) ในทอ้งถ่ินและด ารงอยู่เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
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1) วตัถุประสงคโ์ครงการ 
1. เพื่อเป็นศูนยก์ลางการประสานงานความร่วมมือระหว่างสมาชิกเครือข่ายองคก์รชุม 

ชนกบัหน่วยงานภาคราชการและเอกชนทั้งภายในและนอกพื้นท่ี  ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของผู ้
คนในชุมชนรอบป่าตีนภูกระแตและภูเขียวให้ดีข้ึน ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

2. เพื่อเป็นศูนยก์ลางการติดตามสนบัสนุนและการใหค้วามช่วยเหลือ ค าแนะน าใหแ้ก่ 
สมาชิกในเครือข่ายองคก์รชาวบา้นเกษตรกรตีนภูเพื่อการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม มีเป้าหมาย
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้

3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์ร 
4. เพื่อเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนทั้ง 4 ต าบล 
5. เพื่อเสริมสร้างสนบัสนุนใหผู้น้ าองคก์รชุมชน ใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนกัพฒันาชุมชนทอ้ง 

ถ่ินไดด้ว้ยตวัเอง 
6. เพื่อเป็นศูนยก์ลางการพฒันากิจกรรมและพฒันางบประมาณ ใหแ้ก่กลุ่มสมาชิกเครือ 

ข่ายเกษตรตีนภูฯ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
ซ่ึงปัจจุบนั (พ.ศ.2554) สถานทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย ซ่ึงไดใ้หก้ารสนบัสนุนดา้น

งบประมาณในการอนุรักษฟ้ื์นฟูและพฒันาป่าชุมชนภูกระแตเพื่อความยัง่ยืน โดยเนน้กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสร้างศกัยภาพให้กบัชุมชนท่ีอาศยัรอบป่า คู่กบัการเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ชาวบา้น 

การด าเนินงานของเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ ไดมี้การสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการพฒันา
ใหแ้ก่ชุมชนรอบป่าภูกระแต เกิดองคชุ์มชนข้ึนหลายกลุ่ม อาทิเช่น  

1) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต มีอยู ่19 กลุ่มกระจายใน 19 หมู่บา้น 
2) กลุ่มผูสู้งอาย ุมี 4 กลุ่ม กระจายใน 4 ต าบล 
3) กลุ่มสตรีทอผา้พนัคอ กระจายใน 4 ต าบล 
4) กลุ่มทอผา้ไหมท ามือ มี 1 กลุ่มในต าบลบา้นบวั 
5) กลุ่มเกษตรกรรมทางรอดของชุมชนเป็นศูนยก์ลางทั้ง 4 ต าบล 
6) กลุ่มสมุนไพรชุมชน เป็นศูนยก์ลางรวมทั้ง 4 ชุมชน 
7) กลุ่มป่าชุมชนเป็นศูนยก์ลางรวมทั้ง 4 ชุมชน 
8) กลุ่มอาสาสมคัรเยาวชนพิทกัษป่์าภูกระแต มี 3 กลุ่มท่ีต าบลบา้นบวั บา้นเด่ือและ

บา้นโนนกอก 
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2) ปัญหาภายในโครงการ 
ความตั้งใจของเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ ในการสนบัสนุนกิจกรรมเชิงอนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในทอ้งถ่ิน และส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนรอบป่าตีนภูกระแต
ปรับเปล่ียนวิถีชีวิต การผลิตจากเคยผลิตแบบเชิงพาณิชยห์ันมาผลิตแบบพออยู่พอกินและเอ้ือต่อ
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน แต่ระยะเวลาท่ีผา่นมา พบว่ามีปัญหาหลายประการท่ีเกิดข้ึนใน
ระดบัพื้นท่ีการท างานของเครือข่าย ไดแ้ก่ 

1. การบุกรุกท าลายป่าในบางส่วนของพื้นท่ี  เพื่อล่าสัตว ์ตดัไมท้  าฝืนหรือปลูกพืชทาง 
การเกษตรและการน าขยะข้ึนมาท้ิงบนป่าภูกระแต 

2. ปัญหาการขาดแคลนน ้าในการท าเกษตรกรรม  
3. ปัญหาเก่ียวกบัรายรับรายจ่ายและหน้ีสินของชุมชน  
4. ปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินการของเครือข่าย ซ่ึงจากเดิมท่ีมีความเขม้แขง็และสามารถ

ท าการพฒันาในระดบัพื้นท่ีไดด้ว้ยตนเองในระดบัหน่ึง แต่ปัจจุบนัถึงแมเ้ครือข่ายฯ จะด าเนินงาน
กิจกรรมค่อนขา้งเยอะแต่กลบัไม่เกิดผลเท่าท่ีควร เป็นเพราะว่าขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ขาดการเช่ือมประสานงานระหวา่งภาคีต่างๆ ความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นท่ี  

นอกจากยงัมีปัญหาท่ีพบอีก ไดแ้ก่  ปัญหาเร่ืองการเก็บรวมรวมฐานขอ้มูลต่างๆ ของ
พื้นท่ีป่าภูกระแต เช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพพื้นท่ีป่าไมใ้นแต่ละปี  การเก็บขอ้มูลไฟป่าท่ีเกิด
ในแต่ละปี  ขอ้มูลพนัธ์ุไม ้ ขอ้มูลสัตวป่์าขอ้มูลพื้นท่ีท่ีควรมีการปลูกป่าเพิ่ม  แผนท่ีแสดงขอบเขต
พื้นท่ีป่าภูกระแต  เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัทางหน่วยงานยงัไม่มีส่วนน้ี ท าใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษาพื้นท่ีป่าภู
กระแตรวมไปถึงตวัหน่วยงานเอง ขาดขอ้มูลส าคญัท่ีใชเ้ป็นฐานในการท าวิจยัเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไปได ้

โดยสรุปแลว้จากการศึกษาขอ้มูลในการลงภาคสนามนั้น ท าใหท้ราบรายละเอียดท่ีมาก
ข้ึนนอกเหนือจากศึกษาเอกสาร ถึงสภาพพื้นท่ีภายในป่าภูกระแต ทั้งในเร่ือง ลกัษณะภูมิประเทศ,  
ลกัษณะพืชพรรณ, ลกัษณะดิน,  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ปัจจยัต่างๆ ท่ีท าให้ป่าธรรมชาติ
ขาดความงามทางสุนทรียภาพ อาทิ ถนน ขยะมูลฝอย ป่าหญา้ เป็นตน้ รวมไปถึงสภาพบริบทรอบๆ
พื้นท่ีป่าภูกระแต ท่ีเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมของราษฎรในทอ้งถ่ิน เส่ียงต่อการบุกรุก เน่ืองจากขอบป่า
ริมนอกยงัไม่ชดัเจน ตน้ไมข้ึ้นกระจดักระจาย ไม่รวมเป็นกลุ่มเป็นแนวเพื่อแสดงขอบเขตของป่าท่ี
ชดัเจน  
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บทที่ 4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาหนงัสือ เอกสาร รวมทั้งการสัมภาษณ์คณะกรรม

ภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าไมภู้กระแต และการวิเคราะห์ขอ้มูลหลงั
การลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลภาคสนามในพื้นท่ีป่าภูกระแต เน่ืองจากวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามใน
งานวิจยันั้น ดงันั้นการวิเคราะห์ขอ้มูล จึงมี 2 ประเด็นใหญ่ คือ 1. สภาพและสถานการณ์ในปัจจุบนั
ของป่าภูกระแต 2. วิเคราะห์ถึงวิธีการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีขอ้ดี ขอ้เสีย อยา่งไรกบัการ
บริหารงานในปัจจุบนั เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไม ้ในแนวกนัชน
ต่อไปได ้
 
1. วเิคราะห์สภาพและสถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบัน   

สภาพโดยทัว่ของพื้นท่ีป่าไมใ้นปัจจุบนันั้นก าลงัอยูใ่นระยะฟ้ืนตวัจากการเส่ือมโทรม
หลงัยคุท่ีมีการให้สัมปทานป่าไม ้โดยพื้นท่ีป่าภูกระแตไดก้ลายเป็นแหล่งผลิตถ่านท่ีมีช่ือเสียงแห่ง
หน่ึงในภาคอีสาน จากเหตุการณ์ดงักล่าวท าใหพ้ื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมและลดลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงต่อมา
หลงัจากยคุสัมปทานป่าไม ้ราษฎรในทอ้งถ่ินเร่ิมต่ืนตวั และตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากร
ทอ้งถ่ิน เน่ืองจากประชานชนถูกกนัไม่ใหเ้ขา้ไปหาผลผลิตจากป่าไดห้รือของป่าท่ีเคยมีอยูอ่ยา่งอุดม
สมบูรณ์ก็เร่ิมลดนอ้ยลง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นท่ีมีวิถีชีวิตพึ่งพิงป่า จึงได้
รวมตวัจดัตั้งกลุ่มเพื่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรในทอ้งถ่ิน แต่การฟ้ืนฟูสภาพป่าภูกระแตนั้น
เป็นไปอยา่งชา้ๆ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไมแ้ละระบบนิเวศเป็นบางพื้นท่ี ส่วนพื้นท่ีบางแห่งนั้นมี
สภาพเป็นป่าหญา้ข้ึนแทรกอยูเ่ป็นบริเวณกวา้งท าใหต้น้ไมไ้ม่สามารถเจริญเติบโตไดอ้ยา่งเตม็ท่ี พืช
พรรณท่ีพบเห็นนั้นยงัมีเป็นไมข้นาดเลก็ ประกอบกบัเป็นภูกระแตเป็นภูเขาหิน ลกัษณะดินเป็นดิน
ลูกรังหรือดินปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์นอ้ย 
 

1.1 ไฟป่า 
ภูกระแตมีลกัษณะเป็นป่าเตง็รัง ซ่ึงป่าไมป้ระเภทน้ีมกัจะมีอตัราการเกิดไฟป่าข้ึนทุกปี 

เน่ืองจากพืชพรรณส่วนใหญ่เป็นไมผ้ลดัใบ เช่น เตง็ รัง มะขามป้อม ใบท่ีรวงหล่นจึงเป็นเช้ือเพลิง
อยา่งดีส าหรับการเกิดไฟป่า ไฟป่าในพื้นท่ีป่าภูกระแตนั้นเกิดข้ึนทุกปี โดยไฟป่าจะครอบคลุมเป็น
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บริเวณกวา้งท าให้ป่าธรรมชาติและป่าปลูกไดรั้บความเสียหายเป็นจ านวนมาก แต่
ปัจจุบนันั้นระดับความรุนแรงและบริเวณพื้นท่ีของไฟป่านั้นเร่ิมลดลง เน่ืองจากทางหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินและราษฎรในชุมชนช่วยกนัสอดส่องดูแลและป้องกนัการเกิดไฟป่า 

 
1.2 สัตว์ป่า 
สัตวป่์า ท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีป่าภูกระแต ในปัจจุบนัเป็นสัตวป่์าขนาดเลก็หรือสัตวเ์ล้ียง

ลูกดว้ยนมขนาดเลก็ เช่น กระรอก กระแต กระต่าย นกชนิดต่างๆ ไก่ป่า สุนขัจ้ิงจอก เป็นตน้ ซ่ึงจาก
การสัมภาษณ์ประธานเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ เม่ือประมาณ ปี พ.ศ.2495 ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มาก
มีสัตวป่์านานาชนิดอาศยัอยูม่ากมาย มีเสือออกมากดักินววัของชาวบา้นเป็นประจ า แสดงถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าไมท่ี้มีเสืออาศยัอยู่ แต่ปัจจุบนัจากขอ้มูลของทางหน่วยงานในทอ้งถ่ิน สัตวป่์า
ขนาดใหญ่ท่ีพบเห็นปัจจุบนัมีเพียงสุนขัจ้ิงจอกเท่านั้น  

โดยจ านวนสัตวป่์ามีผลต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพราะสัตวเ์ป็นตวัช่วยในการ
กระจายเมลด็พนัธ์ุไม ้สัตวกิ์นพืชขนาดใหญ่ เช่น ชา้ง แรด ววัป่า และควายป่ามีความส าคญัอยา่ง
มากต่อการน าเมลด็พนัธ์ุจากบริเวณป่าเขา้มาในพื้นท่ีท่ีถูกท าลาย เน่ือง จากสัตวพ์วกน้ีมีปากท่ีใหญ่
พอจะกลืนเมลด็ขนาดใหญ่ไดท้ั้งเมลด็และมีอาณาเขตหากินกวา้งจึงท าใหพ้วกเมลด็ไปไดไ้กล การ
สูญเสียสัตวข์นาดใหญ่เหล่าน้ีไปจากพื้นท่ีท าให้การกระจายเมลด็ของพรรณไมท่ี้มีเมลด็ขนาดใหญ่
เกิดข้ึนไม่ได ้(Corlett and Hau, 2000 อา้งถึงในหน่วยวิจยัการฟ้ืนฟปู่า, 2549)  

นกและคา้งคาวเป็นอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีความส าคญัต่อการแพร่กระจายเมล็ดพนัธ์ุไปใน
ระยะทางไกลๆ ซ่ึงท าใหป่้ามีพนัธ์ุไมท่ี้หลากหลายส่งผลต่อความหลากหลายของระบบนิเวศดว้ย 
 

1.3 ผลผลติจากป่า 
ป่าอนัอุดมไปดว้ยพืชพรรณและสตัวน์านาชนิดน้ีเป็นแหล่งทรัพยากรส าคญัส าหรับชุม 

ชนในทอ้งถ่ิน ทั้งยาสมุนไพรพืชอาหาร น ้าผึ้ง หน่อไมแ้ละเห็ด ลว้นเป็นผลผลิตท่ีมีใหเ้ก็บเก่ียวได้
ตลอดทั้งปี อยา่งไรก็ตามผลผลิตท่ีไดจ้ากป่าเหล่าน้ีส่วนใหญ่ถูกใชไ้ปในชีวิตประจ าวนัและไม่ได้
ถูกน ามาขายมูลค่าของมนัจึงไม่ไดรั้บความสนใจจากหน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นผูก้  าหนดนโยบายใน
การเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่า  

ในปัจจุบนัถึงแมว้่าดชันีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเพิ่มสูงข้ึนแต่ส าหรับชาวบา้น
ท่ีอยูก่บัป่าแลว้ สถานการณ์กลบัแยล่งเพราะชาวบา้นตอ้งเร่ิมจ่ายเงินเพื่อซ้ือของจากตลาดแทนของ
ท่ีเคยเกบ็เก่ียวไดจ้ากป่าดงัท่ีเคยเป็นในอดีต (หน่วยวิจยัการฟ้ืนฟปู่า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549) 
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การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าภูกระแตของชาวบา้นในชุมชนทอ้งถ่ินนั้น ส่วนมาก
จะเขา้มาเกบ็หาของป่าเพื่อใชเ้ป็นอาหาร เช่น หน่อไม ้ไข่มดแดง ผกัอีนูน เห็ดป่าชนิดต่างๆ เป็นตน้ 
และการตดัไมใ้ชเ้พื่อท าไมฝื้น เน่ืองจากปัจจุบนันิยมใชว้สัดุชนิดอ่ืนในการสร้างท่ีพกัอาศยัทดแทน
การใชไ้ม ้เช่น อิฐ คอนกรีต โดยส่งผลดีต่อการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม ้ท าให้ตน้ไมเ้จริญเติบโตไดเ้ตม็ท่ี
ส่วนปัญหาจากการล่าสตัวป่์าในพื้นท่ีป่าภูกระแตนั้นพบไม่มากเพราะสัตวป่์ามีขนาดเลก็กระจายตวั
ทัว่ทั้งพื้นท่ีป่า ชาวบา้นท่ีเขา้มาล่าท าไดล้  าบาก การตั้งกฎระเบียบในการคุม้ครองสัตวป่์าในชุมชน
และปัจจุบนัไม่นิยมน าสตัวป่์ามาบริโภคกนัภายในครัวเรือน 

จากการศึกษาแผนท่ีทางอากาศและขอ้มูลท่ีไดจ้ากทางเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ จะเห็นได้
ว่าขอบเขตผืนป่านั้นยงัไม่ชดัเจน ความหนาแน่นของตน้ไมน้อ้ยท าให้ขอบป่าไม่ต่อเน่ืองกนั ซ่ึงจะ
เส่ียงต่อการบุกรุกของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูร่อบๆ พื้นท่ีป่าภูกระแตและยงัไม่มีการท ารังวดัท่ีใชใ้น
ก าหนดขอบเขตป่า ซ่ึงขอบเขตท่ีใชก้นัในปัจจุบนันั้นไดม้าจากคนเก่าแก่ในพื้นท่ีบอกต าแหน่งของ
เขตป่าภูกระแตเท่านั้น  

นอกจากน้ีถนนท่ีตดัผา่นผืนป่าภูกระแตซ่ึงเป็นถนนเก่าดั้งเดิมในยุคสัมปทานป่า โดย
จ านวนของถนนท่ีสามารถเขา้ถึงป่าภูกระแตไดน้ั้นมีจ านวนมากเกินความจ าเป็น ท าให้พื้นท่ีป่าถูก
แยกออกเป็นส่วนๆ ขาดความต่อเน่ืองของผืนป่า ท าให้สุนทรียภาพของภูมิทศัน์ป่าธรรมชาติลด
น้อยลงดว้ย พื้นท่ีป่าขนาดเล็กท่ีถูกตดัขาดออกจากผืนป่าใหญ่จะค่อยๆ มีขนาดเล็กลงเร่ือยๆ 
เน่ืองจากการบุกรุกจากบริเวณชายป่าทั้ งจากการตัดไม้และการเผารุกเข้ามาในพื้นท่ีเพื่อท า
เกษตรกรรม และพื้นท่ีในลกัษณะน้ีประชากรของพืชและสัตวป่์ามีจ านวนไม่มาก อาจท าใหมี้ความ
เส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุสูง 
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ภาพที่ 25  ถนนตดัผา่นป่าภกูระแตและขอบป่าริมนอก 
ทีม่า : www.googleearth.com 

ถนนตดัผา่น
ป่าภูกระแต 

ถนนต่อเน่ือง 
จากป่าภูกระแต 

ถนนทางหลวง 
หมายเลข  2037 
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1.4 นิเวศภูมิทศัน์ป่าไม้ 
ในทุกพื้นท่ีล าดบัขั้นของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศจะข้ึนอยูก่บัดินสภาพ

อากาศและแหล่งเมล็ดพนัธ์ุในเขตร้อนพื้นดินท่ีว่างเปล่าจะถูกปกคลุมโดยหญา้และวชัพืชอ่ืนๆ 
อยา่งรวดเร็วพืชเหล่าน้ีจะค่อยๆ ถูกแทนท่ีดว้ย ไมพุ้่ม ซ่ึงเขา้มาสร้างร่มเงาใหแ้ก่พื้นท่ี จากนั้นไม้
เบิกน าจะข้ึนปกคลุมไมพุ้่มและเม่ือเวลาผา่นไป ไมเ้บิกน าจะถูกแทนท่ีดว้ยกลุ่มไมเ้สถียรท่ีทนร่ม
และกลายเป็นป่าท่ีสมบูรณ์ในท่ีสุด 

วิธีการท่ีจะใชใ้นการฟ้ืนฟูก็จะข้ึนอยู่กบัว่าป่าในพื้นท่ีนั้นถูกท าลายจนเส่ือมโทรมไป
ถึงระดบัใด ทั้งน้ีมีปัจจยัหลกัๆ ท่ีตอ้งพิจารณา 6 ประการ  
ปัจจัยจ ากดัทีต้่องพจิารณาในระดับพืน้ที่ 

1) ความหนาแน่นของตน้ไมล้ดลงจนท าใหว้ชัพืชกลายเป็นพืชเด่นและท าใหก้ลา้ไมใ้น
ธรรมชาติไม่สามารถข้ึนได ้

2) หนา้ดินถูกกดัเซาะจนถึงระดบัท่ีกลายเป็นตวัจ ากดัการงอกของเมลด็ 
3) ปริมาณของแหล่งของพรรณไมธ้รรมชาติในการฟ้ืนตวัของป่าตามธรรมชาติ เช่น 

ปริมาณเมลด็พนัธ์ุในพื้นท่ี ตอไมท่ี้ยงัมีชีวิตหรือแม่ไมท่ี้ใหเ้มลด็ได ้ลดลงเกินกว่าจะสามารถรักษา
ประชากรของชนิดพนัธ์ุท่ีมีอยูเ่ดิมได ้
ปัจจัยจ ากดัทีต้่องพจิารณาในระดับภูมิทศัน์ 

1) ป่าไมส้มบูรณ์ท่ีเหลืออยูใ่นภูมิทศัน์โดยรวมจะลดลงจนต ่ากว่าจุดท่ีจะสามารถรักษา
ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุไมท่ี้เป็นตวัแทนของป่าปฐมภูมิ ในระยะท่ีเมลด็สามารถกระจายเขา้
มาสู่พื้นท่ีฟ้ืนฟไูด ้

2) ประชากรของสัตวป่์าท่ีช่วยกระจายเมลด็พนัธ์ุนั้นลดลงจนไม่สามารถท่ีจะน าเมล็ด
ไมเ้ขา้มาในพื้นท่ีท่ีตอ้งการฟ้ืนฟไูดเ้พียงพอ 

3) ความเส่ียงในการเกิดไฟสูง จนท าใหก้ลา้ไมธ้รรมชาติไม่สามารถรอดชีวิตได ้
 
เม่ือพิจารณาปัจจยัเหล่าน้ีร่วมกนัจะสามารถแยกระดบัความรุนแรงของการเส่ือมโทรม

ได ้ 5 ระดบัและในแต่ละระดบัตอ้งการกลยทุธในการฟ้ืนฟูป่าท่ีไม่เหมือนกนั ดงัน้ี (หน่วยงานวิจยั
ฟ้ืนฟปู่า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2008)  
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ตารางท่ี 3 การเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 1 
ปัจจยัจากพื้นท่ี ปัจจยัจากภูมิทศัน์ 

พืช ตน้ไมป้กคลุมพืชชั้นล่าง ป่า 
ยงัมีพื้นท่ีป่าขนาดใหญ่ ท่ีเป็น
แหล่งของเมลด็พนัธ์ุ 

ดิน 
ถูกรบกวนนอ้ย พื้นท่ีส่วน
ใหญ่คงความสมบูรณ์ 

การกระจายตวั
เมลด็ 

พบไดท้ัว่ไปทั้งสตัวใ์หญ่และ
สัตวเ์ลก็ 

การเกบ็ไม้
ธรรมชาติ 

เมลด็ในดินมีจ านวนมากและ
ยงัมีตอไมท่ี้มีชีวิต 

ความเส่ียงใน
การเกิดไฟป่า 

ต ่า 

            

                            
ภาพที่ 26 แสดงการเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 1 
ทีม่า : งานวจิยัเพื่อฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่าเขตร้อน   
 
ตารางท่ี 4 วิธีการฟ้ืนฟขูองการเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 1 

 
 

วิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับการ
อนุรักษค์วามหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

ป้องกนัการถูกรบกวนในอนาคตน าพืชและสตัวท่ี์สูญ
พนัธ์ุไปจากพื้นท่ีกลบัเขา้มาใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สตัวท่ี์
เป็นตวัการส าคญัในการผสมเกสรและกระจายเมลด็พนัธ์ุ 

การรับมือทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม 
ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ตน้ไมท่ี้ถูกตดัออกไปจากการ
ท าไมแ้ละส่งเสริมใหท้ าการเกบ็เก่ียวผลผลิตท่ีไม่ใช่ไม้
จากป่าแบบยัง่ยนื 
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ตารางท่ี 5 การเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 2 
ปัจจยัจากพื้นท่ี ปัจจยัจากภูมิทศัน์ 

พืช ตน้ไมข้ึ้นปนกบัพืชขนาดเลก็ ป่า 
มีพอท่ีจะเป็นแหล่งใหเ้มลด็
พนัธ์ุ 

ดิน 
ส่วนใหญ่ยงัคงสมบูรณ์ 
ถูกกดัเซาะนอ้ย 

การกระจายตวั
เมลด็ 

สตัวใ์หญ่ค่อนขา้ง 
หายากแต่สตัวเ์ลก็พบอยูท่ ัว่ไป 

การเกบ็ไม้
ธรรมชาติ 

เมลด็และกลา้ไมล้ดลง 
แต่พบตอไมท่ี้ยงัมีชีวิต 
อยูม่าก 

ความเส่ียงใน
การเกิดไฟป่า 

ปานกลาง 

       

                            
ภาพที่ 27 แสดงการเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 2 
ทีม่า : งานวจิยัเพื่อฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่าเขตร้อน  
 
ตารางท่ี 6 วิธีการฟ้ืนฟขูองการเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 2 

 

วิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับการ
อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 

ANR- ปกป้องป่าท่ียงัคงเหลืออยูแ่ละป้องกนัไม่ใหเ้กิด
การล่าสตัวท่ี์ช่วยกระจายเมลด็พนัธ์ุ; ปลูกตน้ไมบ้างชนิด
ของป่าปฐมภูมิเพื่อทดแทนหากตน้ไมช้นิดนั้นหายไป 

การรับมือทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม 
เพิ่มปริมาณของไมเ้ศรษฐกิจ โดยเฉพาะชนิดท่ีถูกตดั
ออกไปเร่งการรักษาป่าแบบยัง่ยนืเพื่อการเกบ็ผลผลิตท่ี
ไม่ใช่เน้ือไมทุ้กปี 
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ตารางท่ี 7 การเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 3 
ปัจจยัจากพื้นท่ี ปัจจยัจากภูมิทศัน์ 

พืช พืชลม้ลุกเป็นพืชเด่น ป่า มีเหลืออยูเ่ป็นแหล่งเมลด็พนัธ์ุ 

ดิน 
ส่วนใหญ่คงความสมบูรณ์ 
ถูกกดัเซาะนอ้ย 

การกระจายตวั
เมลด็ 

สัตวข์นาดเลก็ท่ีน าพาเมลด็ 
ขนาดเลก็ 

การเกบ็ไม้
ธรรมชาติ 

ส่วนใหญ่มาจากเมลด็ท่ีถูก
น าเขา้มาในพื้นท่ีอาจ 
มีลูกไมแ้ละตอไมท่ี้มีชีวิตอยู่
บา้ง 

ความเส่ียงใน
การเกิดไฟป่า 

สูง 

                               

                             
ภาพที่ 28 แสดงการเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 3 
ทีม่า : งานวจิยัเพื่อฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่าเขตร้อน   
 
ตารางท่ี 8 วิธีการฟ้ืนฟขูองการเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 3 

วิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับการ
อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 

ANR + การปลูกพรรณไมโ้ครงสร้าง 20-30 ชนิด ปกป้อง
ป่าท่ีเหลืออยูแ่ละป้องกนัไม่ใหเ้กิดการล่าสตัวก์ระจาย
เมลด็พนัธ์ุ 

การรับมือทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม 

พรรณไมโ้ครงสร้างท่ีปลูกควรมีไมเ้ศรษฐกิจรวมอยูด่ว้ย 
ดูใหแ้น่ใจวา่ประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บค่าตอบแทนท่ีดี 
ส าหรับการปลูกตน้ไมแ้ละการดูแลหลงัการปลูกวน-
เกษตรและการท าไมเ้ชิงเกษตร 
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ตารางท่ี 9 การเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 4 
ปัจจยัจากพื้นท่ี ปัจจยัจากภูมิทศัน์ 

พืช วชัพืชเป็นพืชเด่น ป่า 
ขาดแหล่งใหเ้มลด็พนัธ์ุใน
ระยะท่ีเมลด็จะถูกน าเขา้มาได ้

ดิน 
ความเส่ียงต่อการกดัเซาะ
เพิ่มมากข้ึน 

การกระจายตวั
เมลด็ 

สตัวใ์หญ่เกือบหมดไปจาก
พื้นท่ี 

การเกบ็ไม้
ธรรมชาติ 

นอ้ย 
ความเส่ียงใน
การเกิดไฟป่า 

สูง 

             

                             
ภาพที่ 29 แสดงการเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 4 
ทีม่า : งานวจิยัเพื่อฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่าเขตร้อน  
 

ตารางท่ี 10 วิธีการฟ้ืนฟขูองการเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 4  

 
 
 

วิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับการ
อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 

การปลูกตน้ไมโ้ดยใหมี้ความหลากหลายสูงสุด 

การรับมือทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม 
การท าวนเกษตร ปลูกตน้ไมผ้สมกนัหลายชนิด 
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ตารางท่ี 11 การเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 5 
ปัจจยัจากพื้นท่ี ปัจจยัจากภูมิทศัน์ 

พืช พืชขนาดเลก็จ านวนนอ้ย ป่า 
ขาดแหล่งเมลด็พนัธ์ุ
บริเวณใกลเ้คียง 

ดิน 
หนา้ดินถูกกดัเซาะจนเสีย
สภาพ 

การกระจายตวั
เมลด็ 

เกือบหมดไปจากพื้นท่ี 

การเกบ็ไม้
ธรรมชาติ 

นอ้ยมาก 
ความเส่ียงใน
การเกิดไฟป่า 

สูงมาก 

       

                            
ภาพที่ 30 แสดงการเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 5 
ทีม่า : งานวจิยัเพื่อฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่าเขตร้อน   
 
ตารางท่ี 12 วิธีการฟ้ืนฟขูองการเส่ือมโทรมของพื้นท่ีระดบัท่ี 5  

 

วิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับการ
อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 

ปรับปรุงสภาพดินโดยการปลูกตน้ไมพ้ี่เล้ียง เช่น พืชเบิก
น าตระกลูถัว่จากนั้น 2-3 ปี จึงตามดว้ยการปลูกตน้ไม้
ชนิดอ่ืนเพื่อเพิม่ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การรับมือทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม 

ดูใหแ้น่ใจวา่คนในทอ้งถ่ินสามารถใชป้ระโยชน์จากไมพ้ี่
เล้ียงไดเ้ช่นการตดัสางหรือเลือกตน้ไมท่ี้ใหผ้ลตอบ แทน
อ่ืนๆ ดว้ย หรือการปลูกตน้ไมเ้พียง 2- 3 ชนิดท่ีมี
ความสามารถท่ีจะอยูร่อดในสภาพ ดินท่ีแยม่ากๆ ได ้
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การลงพื้นท่ีส ารวจภาคสนาม วิเคราะห์สภาพป่าภูกระแตในปัจจุบนัส่วนใหญ่นั้นจดัอยู่
ในช่วงเส่ือมโทรมของพื้นท่ีในระดบั 2 -3 โดยมีตน้ไมข้ึ้นปนกบัพืชขนาดเลก็ ลกัษณะดินส่วนใหญ่
ยงัมีความสมบูรณ์ ถูกกดัเซาะนอ้ย สัตวป่์าขนาดใหญ่ค่อนขา้งหายากแต่สัตวเ์ลก็พบไดอ้ยูท่ ัว่ไปใน
พื้นท่ีป่าภูกระแต พื้นท่ีส่วนใหญ่มีอตัราเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าปานกลาง มีลูกไมแ้ละตอไมท่ี้มีชีวิต
อยูบ่า้ง แต่มีบางโซนพื้นท่ีท่ีความเส่ือมโทรมอยูใ่นระดบั 4 คือ บริเวณท่ีมีวชัพืช (ป่าหญา้) เป็นพืช
เด่น ซ่ึงเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าสูง ดงันั้นวิธีการท่ีเหมาะสมในการอนุรักษส์ภาพป่าไมแ้ละความหลาก 
หลายทางชีวภาพ สามารถสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการฟ้ืนฟนิูเวศภูมิทศัน์ป่าไม ้ไดด้งัน้ี  

1) การเร่งใหเ้กิดการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ (Accelerated Natural Regeneration; ANR)  
ร่วมกบัการปลูกพรรณไมโ้ครงสร้าง 20-30 ชนิด โดยการปกป้องป่าท่ียงัคงเหลืออยูแ่ละป้องกนัไม่ 
ใหเ้กิดการล่าสัตวท่ี์ช่วยกระจายเมลด็พนัธ์ุ, ปลูกตน้ไมบ้างชนิดของป่าปฐมภูมิเพื่อทดแทนหากตน้ 
ไมช้นิดนั้นหายไป 

2) พื้นท่ีท่ีมีป่าหญา้หรือวชัพืชข้ึนหนาแน่น ใหเ้นน้การปลูกตน้ไมโ้ดยใหมี้ความหลาก 
หลายของพนัธ์ุพืชสูงสุด 

3) สภาพดินของป่าภูกระแตยงัขาดความอุดมสมบูรณ์ จึงตอ้งท าการปรับปรุงสภาพดิน
โดยการปลูกตน้ไมพ้ี่เล้ียง เช่น พืชเบิกน าตระกลูถัว่จากนั้น 2-3 ปี จึงตามดว้ยการปลูกตน้ไมช้นิดอ่ืน
เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ หรือการใส่ปุ๋ยท่ีไดจ้ากมูลสัตว ์จากสัตวเ์ล้ียงในหมู่บา้นมาเท
ลงบนพื้นท่ีท่ีตอ้งมีการปรับสภาพดิน 

นิเวศภูมิทศัน์ป่าไมข้องผนืป่าภูกระแตนั้น ปัจจุบนัมีระดบัความเส่ือมโทรมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ยงัสามารถฟ้ืนฟูภูมิทศัน์และระบบนิเวศใหก้ลบัมาสมบูรณ์ได ้แต่ตอ้งอาศยัระยะเวลาใน
การฟ้ืนสภาพและความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและชุมชนในทอ้งถ่ิน 
 
2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

การสัมภาษณ์ประธานกรรมการและคณะกรรมการท่ีท างานในเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ 
โดยมีประเดน็ค าถาม ดงัน้ี  

1) ลกัษณะทางกายภาพและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมใ้นอดีตและปัจจุบนั 
2) ความเห็นและทศันคติเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ีป่าไมใ้นในอดีตและปัจจุบนั รวมไปถึง

สาเหตุและปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัในการฟ้ืนฟสูภาพป่าไม ้
3) รูปแบบและวิธีการฟ้ืนฟนิูเวศภูมิทศัน์ป่าไมข้องหน่วยงานและชุมชนในปัจจุบนั 
4) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้นทอ้งถ่ินของคนในชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
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จากการสัมภาษณ์คร้ังน้ี ท าใหท้ราบขอ้มูลต่างๆ ประวติัความเป็นมา สภาพทัว่ไปของ
ผนืป่า การจดัการปัญหา การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟพูื้นท่ีป่าภูกระแตในอดีตจนถึงปัจจุบนั สามารถสรุป
ขอ้มูลท่ีได ้ดงัน้ี 

2.1 ศักยภาพ 
1) เป็นทางเช่ือมส าหรับสตัวป่์า เน่ืองจากป่าภูกระแตอยูต่รงกลางระหว่างพื้นท่ีอนุรักษ์

สองแห่ง คือ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียวและอุทยานแห่งชาติภูแลนคา พื้นท่ีป่าภูกระแตจึงเหมาะ 
สมท่ีเป็นทางเช่ือมส าหรับสัตวป่์า เพื่อให้สัตวป่์าใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัและเดินทางจากป่าอนุรักษห์น่ึง
ไปยงัอีกแห่งหน่ึง และอาจเป็นด่านสัตวไ์ดใ้นอนาคต แต่อยา่งไรก็ตามทางเช่ือมท่ีอยูใ่กลก้บัชุมชน
จะใชไ้ดผ้ลก็ต่อเม่ือไม่มีการล่าสัตวใ์นพื้นท่ีเท่านั้น เพราะสัตวท่ี์เขา้มาอยูใ่นบริเวณทางเช่ือมซ่ึงถูก
ล่าไดง่้ายกวา่ในพื้นท่ีป่า ดงันั้นถา้ยงัมีการล่าสตัวอ์ยูบ่ริเวณทางเช่ือมจะกลายเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง
สูงท่ีสัตวป่์าจะถูกล่า 

2) เป็นพื้นท่ีป่าธรรมชาติ ท่ีมีคุณค่าและความส าคญัในแง่ของวิถีชีวิตและการด ารงชีพ 
เป็นแหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ แนวพื้นท่ีกนัชนท่ีมีลกัษณะเป็นป่าชุมชน เป็นแหล่งอาหารและ
รายไดข้องคนในชุมชน ซ่ึงราษฎรท่ีอาศยัอยูใ่กลก้บัพื้นท่ีป่าภูกระแต มีการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไมใ้น
การด ารงชีวิตในอดีตป่าภูกระแตไดถู้กสัมปทาน ไดมี้การพื้นท่ีป่าไมใ้นการเผาถ่าน เป็นแหล่งผลิต
ถ่านท่ีมีช่ือ เสียง ซ่ึงไดท้  าให้จ  านวนพื้นท่ีป่าไมล้ดลงอยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ก่ีปี  เม่ือป่าม้
เกิดเส่ือมโทรมชาวบา้นท่ีอยูร่อบๆ จะไดรั้บผลกระทบโดยตรง ผลผลิตท่ีไดจ้ากป่าลดลงท าให้เกิด
ปัญหาปากทอ้งและรายไดท่ี้ไดจ้ากการเก็บหาของป่า เม่ือป่ากลบัมามีความอุดมสมบูรณ์ก็จะส่งผล
ท าใหชี้วิตความเป็นอยูข่องชุมชนทอ้งถ่ินดีข้ึนดว้ย 

3) เป็นพื้นท่ีประวติัศาสตร์ ป่าภูกระแตมีประวติัท่ียาวนานมีต านานท่ีเล่ากนัวา่มีส่ิงศกัด์ิ
สิทธ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีภูกระแตมีถ ้าพระมีวตัถุโบราณอยูม่ากมายภูกระแตจึงมีท่ีมาว่าทุกวนัข้ึน 15 ค ่าของ
เดือน 5 จึงมีพิธีสรงน ้ าพระภูกระแตของทุกปี คนทั้ง 4 ต าบลก็จะนดัหมายกนัมารวมตวักนัอยู่ท่ีถ  ้า
พระดว้ยความมุ่งมัน่ทุกคนจะพาลูกหลานมาครบทุกครอบครัวมีขา้วปลาอาหารก็จะน ามาท ากินกนั
ท่ีน่ีท าบุญเล้ียงพระ มีการเล่นสงกรานตก์นัอยา่งสนุกสนานมากส่วนประเพณีอ่ืนๆ ประชาชนรอบ
ป่าภูกระแตจะท าบุญประเพณีครบ 12 เดือน ชาวบา้นทั้ง 4 ต าบลโดยส่วนมากจะนบัถือศาสนาพุทธ
และแต่ละหมู่บา้นทั้ง 4 ต าบลจะไม่ค่อยแตกต่างกนัเท่าใดนกั ส าหรับบทบาทของวดัท่ีมีกบัชุมชนก็
มีความร่วมมือเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ความเช่ือเก่ียวกบัดอนปู่ตาในทุกพื้นท่ี 4 ต  าบล มีความเช่ือว่า
ท่านจะช่วยคุม้ครองหมู่บา้นให้อยูเ่ยน็เป็นสุข ตวัอย่างเช่น ดอนปู่ ตา ในเขตต าบลบา้นบวั โดยชาว 
บา้นเช่ือวา่ดอนปู่ ตาจะช่วยในการรักษาป่าไมไ้ม่ใหใ้ครมาตดัไมท้ าลายป่า ถา้มีใครมาตดัคนนั้นก็จะ
มีอนัเป็นไปทุกราย 
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2.2 แนวทางการจดัการและฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าภูกระแตของหน่วยงานท้องถิ่น 
ส าหรับการฟ้ืนฟูป่านั้น ความรู้และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น แต่

ส่ิงท่ีส าคญัไม่ยิง่หยอ่นกวา่กนักคื็อการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในทอ้งถ่ินและการประสานงานกบั
หน่วยงานราชการ ถา้หากขาดองคป์ระกอบทางสงัคมท่ีส าคญัเหล่าน้ีไป ซ่ึงโครงการฟ้ืนฟูป่าอาจลม้ 
เหลวไดแ้มจ้ะด าเนินการโดยใชค้วามรู้ทางวิชาการท่ีดีกต็าม 

จากการสัมภาษณ์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการท่ีท างานในเครือข่ายเกษตรตีน
ภูฯ มีประเดน็ค าถาม ดงัน้ี  

1) ลกัษณะทางกายภาพและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมใ้นอดีตและปัจจุบนั 
2) ความเห็นและทศันคติเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ีป่าไมใ้นในอดีตและปัจจุบนั รวมไปถึง

สาเหตุและปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัในการฟ้ืนฟสูภาพป่าไม ้
3) รูปแบบและวิธีการฟ้ืนฟนิูเวศภูมิทศัน์ป่าไมข้องหน่วยงานและชุมชนในปัจจุบนั 
4) การมีส่วนร่วมในอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
แนวทางในการจดัการอนุรักษ์ป่าไมข้องหน่วยงานทอ้งถ่ิน ส าหรับการอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีกนัชนของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียวนั้น เร่ิมตน้มาตั้งแต่ในช่วงปี 
พ.ศ.2537 – ปัจจุบนั มีหลายหน่วยงานท่ีเขา้มาดูแลรับผดิชอบโครงการต่างๆ ไดมี้การปรับกลยทุธ์
ต่างๆ เพื่อใหก้ารอนุรักษมี์ประสิทธิภาพสูงสุด  
1. โครงการพฒันาพืน้ทีแ่นวกนัชนป่าภูเขียวเพือ่ความยัง่ยนื (พ.ศ.2537-2540) 

แนวทางการจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้องโครงการน้ี เนน้การเพิ่มพื้นท่ีป่าไมโ้ดย
การปลูกป่าให้มากท่ีสุด โดยการจา้งชาวบา้นในทอ้งถ่ินปลูกป่าในบริเวณป่าภูกระแต จา้งชาวบา้น
ดบัไฟป่าเม่ือมีการเกิดไฟป่า ช่วงน้ีชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจรูปแบบการท างานและไม่มีส่วนร่วม
ในการแสดงความเห็นเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าไม ้การจดัการงานในช่วงน้ีเป็นไปในลกัษณะลูกจา้ง
และนายจา้งในการดูแลรักษาป่า เช่น จา้งชาวบา้นปลูกป่าหรือเม่ือเกิดไฟป่าข้ึนก็จา้งชาวบา้นในการ
ดบัไฟป่า เป็นตน้ ราษฎรในทอ้งถ่ินไม่รู้สึกถึงความเป็นเจา้ของผนืป่า  

ภายหลงัจากการด าเนินงานของโครงการพฒันาพื้นท่ีแนวกนัชนป่าภูเขียวเพื่อความ
ยัง่ยืนเสร็จส้ินลง ไดเ้กิดไฟป่าข้ึนเป็นบริเวณกวา้ง ท าให้พื้นท่ีป่าปลูกเสียหายเกือบทั้งหมด แนว
ทางการอนุรักษข์องโครงการน้ีจึงถือวา่ไม่ประสบความส าเร็จ 
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2. เครือข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภูเพือ่การพฒันาชุมชนและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ.2541 -
ปัจจุบัน)  

 แนวทางการจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมน้ั้น ประชาชนในทอ้งถ่ินเร่ิมเขา้มามีส่วน
ร่วม โดยมีการจดัตั้งเครือข่ายองคก์รชาวบา้นเกษตรกรตีนภูเพื่อการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม มี
การเลือกแกนน าของชุมชนเขา้มาพฒันาองคก์ร ปัจจุบนัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจากสถานทูต
ญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย โดยไดแ้บ่งเงินทุนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 80% น าไปอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
พื้นท่ีป่าภูกระแต และส่วนท่ีสอง 20% น าไปพฒันาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทอ้งถ่ิน การอนุรักษ ์
ป่านั้นจะรวมกลุ่มกนัปลูกป่าช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม หรือช่วงฤดูฝนของทุกปี โดยตน้ไม้
ท่ีปลูกส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เตง็ รัง ประดู่ เป็นตน้ ส่วนพนัธ์ุไมท่ี้ใชป้ลูกป่านั้นไดรั้บมาจากเรือนเพาะช า
ของทางหน่วยงานราชการในจงัหวดัชยัภูมิ  
วเิคราะห์ปัญหาในหน่วยงาน 

1. ปัญหาการบริหารงานภายในของเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ มีการเปล่ียนคณะกรรมการ
ภายในองคก์รบ่อยๆ ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการบริหารงาน 

2. การขาดการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการหรือองคก์รเอกชน ภาคีอ่ืนๆ ทั้งในดา้น
เงินทุน ความรู้และเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีจ าเป็นในการอนุรักษแ์ละพื้นฟูสภาพนิเวศภูมิทศัน์ป่าไมข้อง
ภูกระแต เน่ืองจากในปัจจุบนัทางเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ ใชเ้พียงองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
อนุรักษ ์แต่ยงัขาดเทคนิค เทคโนโลยี วิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพืชพนัธ์ุและส่ิงมี 
ชีวิตในพื้นท่ีป่า ซ่ึงส่งผลโดยตรงในดา้นทศันียภาพและความหลากหลายของนิเวศภูมิทศัน์ในพื้นท่ี
ป่าภูกระแต ซ่ึงอาจเป็นประเด็นหน่ึงท่ีท าให้พื้นท่ีป่าไมแ้ละความสมบูรณ์ของระบบนิเวศกลบัฟ้ืน
คืนสภาพไดช้า้กเ็ป็นได ้ 

โครงการฟ้ืนฟปู่าท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่นั้น เกิดข้ึนจากความร่วมมือของหลาย 
หน่วยงานชุมชน หน่วยงานราชการ องคก์รพฒันาเอกชนหน่วยงานท่ีใหทุ้นสนบัสนุนและใหค้วาม 
รู้ทางวิชาการ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกว่ากนั ความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหว่าง
กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจึงมีความจ าเป็นเพื่อใหทุ้กภาคส่วนไดรั้บประโยชน์สูงสุดและป้องกนัการสูญเสีย
ทรัพยากรโดยไม่จ าเป็น  

3. การบนัทึก เกบ็รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ของป่าภูกระแต อาทิเช่น ชนิดพืชพรรณ 
ชนิดสัตวป่์า พื้นท่ีเกิดไฟป่า  หรือการท ารังวดัขอบเขตป่า โดยปัจจุบนัหน่วยงานทอ้งถ่ินยงัไม่มีการ
บนัทึกขอ้มูลส่วนน้ีตั้งแต่เร่ิมจดัตั้งองคก์ร ท าให้ไม่สามารถวดัผลไดว้่าการฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ีป่าไม้
ในแต่ละปีนั้นเพิ่มข้ึนหรือลดลง โดยขอ้มูลต่างๆ ยงัเป็นในลกัษณะค าบอกเล่าของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น 
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การวางแผนเป็นส่ิงจ าเป็น แผนงานของโครงการเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงวตัถุประสงคข์อง
โครงการฟ้ืนฟปู่า พื้นท่ี และวิธีการด าเนินงาน เม่ือไดรั้บขอ้มูลใหม่ๆ แผนงานท่ีวางไวส้ามารถปรับ 
เปล่ียนไดต้ามความคิดเห็นของผูมี้ส่วนร่วม และการปรับแผนงานทุกคร้ังควรไดรั้บความเห็นชอบ
จากทุกๆ ฝ่าย การเขียนและปรับปรุงแผนงานของโครงการช่วยใหทุ้กคนติดตามการด าเนินงานท่ีจ า 
เป็นไดว้า่ใคร จะท าอะไร เม่ือไหร่ ท่ีไหน  แรงงาน และงบประมาณท่ีตอ้งใชส้ าหรับกิจกรรมต่างๆ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการลงพื้นท่ีภาคสนาม สามารถสรุปจากการวิเคราะห์
สภาพกายภาพทัว่ไป สถานการณ์ในปัจจุบนัของพื้นท่ีป่าภูกระแตและวิเคราะห์ถึงแนวทางการจดั 
การบริหารงานของหน่วยงานทอ้งถ่ิน ในการจดัการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้ไดส้รุปเป็น
ประเดน็ปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการฟ้ืนฟนิูเวศภูมิทศัน์ในพื้นท่ีแนวกนัชนป่าภูกระแต ไดด้งัน้ี 
 
3. ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อการฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ของพืน้ทีก่รณศึีกษา 

3.1 ปัจจัยทีส่่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไม้ 
1) ความมุ่งมัน่ท่ีจะอนุรักษท์รัพยากรในทอ้งถ่ินของคนในชุมชน เม่ือชาวบา้นในทอ้ง 

ถ่ินเร่ิมหวงแหนป่าภูกระแต การมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากร ไม่ล่าสตัวป่์า มีการตั้งกฎเกณฑ์
ในการเก็บหาของป่า และไดจ้ดัตั้งกลุ่มเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ ข้ึนกนัเองภายในชุมชน เพื่อคอยดูแล
จดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ถือวา่เป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีในอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟนิูเวศภูมิทศัน์ 

2) ความร่วมมือของภาคเอกชน (สถานทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย) ท่ีไดใ้หก้ารสนบั 
สนุนเงินทุนในการพฒันาและอนุรักษท์รัพยากร และปัจจุบนัเร่ิมมีนกัศึกษาจากสถาบนัต่างๆ ท่ีได้
เขา้มาท าการส ารวจ วิจยั พื้นท่ีป่าภูกระแตบา้งแลว้ ซ่ึงคาดว่าอีกไม่นานหน่วยงานรัฐจะเร่ิมเลง็เห็น    
และสร้างทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัราษฎรท่ีอาศยัอยูติ่ดกบัป่า เขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นท่ีแห่งน้ีดว้ย 

การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดในทุกขั้นตอนของการวางแผนงานและ
ด าเนินการนบัเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่อยา่งไรกต็าม ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของแต่ละภาคส่วนเก่ียวกบั
การใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีและการจดัล าดบัความตอ้งการของแต่ละฝ่ายอาจเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

นอกจากน้ียงัอาจมีความเห็นขดัแยง้กนัในเร่ืองของเทคนิคและวิธีการท่ีจะเลือกใช ้ ดงั 
นั้นความส าเร็จของโครงการปลูกป่าใดๆ จึงข้ึนอยูก่บัการตกลงท าความเขา้ใจในเร่ืองเหล่าน้ีตั้งแต่
ในช่วงเร่ิมวางแผนงานความขดัแยง้ระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดโดยตอ้งแกไ้ขผา่นการประ 
ชุมปรึกษาหารือกนับ่อยๆ โดยทุกคร้ังจะตอ้งมีการบนัทึกรายงานการประชุมเพื่อใชอ้า้งอิงส าหรับ
การท างานต่อไป วตัถุประสงคข์องการประชุมในลกัษณะน้ี คือการแสดงความชดัเจนของแผนงาน
ท่ีแต่ละฝ่ายจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเพื่อลดความสบัสนและซ ้าซอ้นในการท างาน  
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3) เหตุผลทางการเมือง อาจเป็นเหตุผลส าคญัเบ้ืองหลงัการมีส่วนช่วยในโครงการฟ้ืนฟู
ป่าของชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองสิทธิการถือครองท่ีดิน ตามกฎหมายของไทยชุมชนใดๆ ก็
ตามท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอนุรักษม์กัถูกอพยพออกจากพื้นท่ีดว้ยความเช่ือท่ีว่าชาวบา้นท่ีอยูใ่นพื้นท่ีป่าจะ
เป็นผูท้  าลายทรัพยากรธรรมชาติของบา้นเมือง การเขา้ร่วมในโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าจึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่ชาวบา้นในพื้นท่ีสามารถรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มไดเ้ช่นกนั (หน่วยวิจยัการฟ้ืนฟปู่า 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549) 

การฟ้ืนฟูป่าช่วยท าให้เสียงเรียกร้องสิทธิในท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีอนุรักษข์องชุมชนมีน ้ า 
หนกัมากข้ึนและยงัช่วยลบภาพพจน์เดิมๆ ท่ีชาวบา้นมกัถูกมองวา่เป็นผูท้  าลายป่าได ้

4) ปัจจยัทางวฒันธรรม ของป่าหลายอยา่งมีความส าคญัต่อวฒันธรรมพื้นบา้นในขณะ 
ท่ีมีความเช่ือว่าป่าและไมใ้หญ่ในป่าเป็นท่ีสิงสถิตของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ การสูญเสียป่าจึงอาจมีผลต่อจิต
วิญญาณและความมีตวัตนของชุมชน ความเช่ือและประเพณีดั้งเดิมจึงอาจเป็นแรงจูงใจส าคญัในการ
ฟ้ืนฟปู่า  

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเร่ืองของการดูแลรักษาพนัธ์ุไม ้เช่น การดูแลรักษาตอไม ้การเลือก
ชนิดของพืชพรรณทอ้งถ่ินมาปลูกป่าหรือการมีช่วงฤดูในการเก็บหาของป่าซ่ึงการเวน้ช่วง ซ่ึงจะท า
ปัจจยัพื้นฐานท่ีท าใหป่้าสามารถไดฟ้ื้นตวัไดเ้องตามธรรมชาติ 

 
3.2 ปัจจัยคุกคามทีท่ าให้นิเวศภูมิทศัน์ป่าไม้เส่ือมสภาพลง 
1) ปัจจุบนัมีจ านวนถนนตดัผ่านป่ามากข้ึน ท าให้ป่าไมถู้กแยกเป็นส่วนๆ เป็นผืนเล็ก

ผนืนอ้ย ซ่ึงท าใหพ้ื้นท่ีป่าไม่ต่อเน่ืองและผนืป่าเลก็ๆ มีโอกาสถูกบุกรุกโดยพื้นท่ีเกษตรกรรมไดม้าก 
รถยนตท่ี์เขา้มาในบริเวณป่าจะเป็นอนัตรายต่อสัตวป่์าในพื้นท่ี และถนนยงัเป็นตวัคัน่กลางในการ
กระจายความหลากหลายของชนิดพืชพรรณหรือความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตโดยรวมท่ีเป็นองค ์
ประกอบส าคญัของภูมิทศัน์ ถนนท่ีไม่ไดรั้บการออกแบบท่ีดีนั้นยงัส่งผลเสียต่อทศันียภาพของภูมิ
ทศัน์ป่าธรรมชาติอีกดว้ย 

2) ประชาชนจากทอ้งถ่ินอ่ืนเขา้มาเก็บหาของป่าตลอดทั้งปีในแง่การคา้ขาย โดยยงัไม่
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือกฎเกณฑ์ของคนในทอ้งถ่ิน เช่น ประชาชนจากทอ้งถ่ินอ่ืนๆ เขา้มาเก็บผล
มะขามป้อมและผลไมต่้างๆ ในป่าภูกระแต โดยใชว้ิธีตดัก่ิงหรือโค่นตน้ไมแ้ลว้จึงเก็บผลไมป่้า ซ่ึง
ท าใหป่้าเกิดความเสียหายมาก พื้นท่ีป่าไมส่้วนใหญ่จึงไม่สามารถฟ้ืนตวัไดเ้องตามธรรมชาติ ท าให้
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้นท่ีอาศยัอยูร่อบๆ ป่าภูกระแต 
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3) การปลูกป่าในพื้นท่ีป่าภูกระแตนั้น ช่วง 1-2 ปีแรก จะปลูกตน้ไมไ้ม่ข้ึนเลยเน่ืองจาก
ปัญหาเร่ืองสภาพดินในพื้นท่ีและชนิดของพนัธ์ุไมท่ี้น ามาปลูก หรือพืชพนัธ์ุท่ีไดรั้บมาส่วนใหญ่ไม่ 
ใช่พรรณไมใ้นทอ้งถ่ิน เม่ือน าไปปลูกแลว้ไม่เจริญเติบโตหรือทนต่อสภาพอากาศ ท าให้ป่าท่ีปลูก
ข้ึนใหม่ไม่ประสบความส าเร็จ ปัจจุบนัคณะกรรมการในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบส่วนใหญ่เป็นคนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินตอ้งแกปั้ญหากนัเอง โดยยงัไม่มีหน่วยงานรัฐท่ีมีความรู้ให้ค  าปรึกษา เงินทุน เทคนิค 
วิธีการต่างๆ กบัทางกลุ่มเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ โดยส่งผลท าให้พื้นท่ีป่าส่วนใหญ่นั้นยงัขาดความ
หลากหลายของทั้งพืชพนัธ์ุ, ส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็ รวมไปถึงความหลาก หลายทางนิเวศภูมิทศัน์ท่ีส่ง 
ผลโดยตรงต่อความหลากหลายของทศันียภาพในพื้นท่ีป่าภูกระแตอีกดว้ย 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ในการวางแผนปลูกป่า ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญั คือ การมองถึงสภาพโดยรวมของภูมิประเทศ 

มิใช่มองเฉพาะพื้นท่ีปลูกเพียงโดดๆ พื้นท่ีรอบขา้งไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ป่าธรรมชาติ ป่า
ปลูก แหล่งน ้ า หรือส่ิงก่อสร้างต่างๆ ลว้นมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีฟ้ืนฟูป่าทั้งในแง่นิเวศ- 
วิทยาและสังคมเศรษฐกิจ The World Wide Fund for Nature (WWF) และThe World Conservation 
Union (IUCN) ไดน้ าเสนอแนวคิดการฟ้ืนฟภููมิทศัน์ป่าไม ้(Forest Landscape Restoration: FLR) ซ่ึง
เป็นการน าแนวความคิดในการจดัการพื้นท่ีซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อฟ้ืนฟูคุณค่าทางนิเวศวิทยาของป่าท่ี
ถูกท าลายหรือป่าเส่ือมโทรม พร้อมๆ กบัท าใหม้นุษยมี์ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนโดยอาศยัความร่วมมือ
จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน การฟ้ืนฟูภูมิทศัน์ป่าไมไ้ดร้วมเอาแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันา การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายเขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อฟ้ืนฟูพื้นท่ี
ป่าเส่ือมโทรมให้กลบัมามีความสมบูรณ์เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งแก่มนุษยแ์ละธรรมชาติ (หน่วยวิจยั
การฟ้ืนฟปู่า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549) 

ภูมิประเทศ หมายถึง แผน่ดินท่ีมีขนาดอยูร่ะหว่างพื้นท่ีและเขตนิเวศ ซ่ึงมีลกัษณะทาง
นิเวศวิทยาและสงัคมเศรษฐกิจ โดยสามารถแยกออกจากภูมิประเทศท่ีอยูใ่กลเ้คียงไดอ้ยา่งชดัเจนภูมิ
ทศัน์ป่าถูกจดัวา่เป็นพื้นท่ีเส่ือมโทรมกต่็อเม่ือความรุนแรงของการสูญเสียป่า ซ่ึงท าใหพ้ื้นท่ีดงักล่าว
สูญเสียศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตท่ีเพียงพอหรือการใหป้ระโยชน์ในแง่มุมอ่ืนแก่มนุษย ์และสูญเสีย
กลไกในการท างานของระบบนิเวศ รวมไปถึงความหลากหลายทางธรรมชาติ (หน่วยวิจยัการฟ้ืนฟู
ป่า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549) 

การศึกษาเร่ืองแนวทางการฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไมใ้นพื้นท่ีแนวกนัชน เขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าภูเขียว ท าใหท้ราบถึงปัญหาเร่ืองการจดัการทรัพยากรทอ้งถ่ินในประเทศไทยตั้งแต่เร่ิมมีการ
ใหส้ัมปทานป่า โดยรัฐบาลไดมี้นโยบายเพื่อผลประโยชน์ในรูปแบบการคา้ ท าใหป่้าไมเ้ส่ือมโทรม
และลดปริมาณลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงต่อมารัฐบาลไดป้รับเปล่ียนนโยบายป่าไมโ้ดยเป็นการมุ่งเนน้ใน
ลกัษณะของการอนุรักษ ์นโยบายการอนุรักษป่์าควรเป็นการท างานร่วมกนัระหว่างรัฐและชุมชน
ทอ้งถ่ิน  

พื้นท่ีกนัชนป่าภูกระแต มีลกัษณะเป็นป่าชุมชน โดยครอบคลุมพื้นท่ี 4 ต าบล ในอ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ เป็นผนืป่าดั้งเดิม ราษฎรในทอ้งถ่ินพึ่งพิง มีวิถีชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าภู
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กระแต แต่ดว้ยนโยบายยคุสัมปทานป่าไม ้พื้นท่ีป่าภูกระแตเป็นแหล่งผลิตถ่านท่ีมีคุณภาพดีในแถบ
ภาคอีสาน ท าใหป่้าเส่ือมโทรมและลดปริมาณลงอยา่งรวดเร็ว ต่อมาไดมี้การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นท่ี
ป่าภูกระแต โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในทอ้งถ่ิน ไดมี้การปรับกลยทุธต่างๆ เพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีรวมถึงวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินดว้ย แต่จากการศึกษาพบว่าแนวทางการ
จดัการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าภูกระแตนั้นยงัเป็นการแยกการท างานระหว่างหน่วยงานรัฐกบัเครือข่าย
เกษตรตีนภูฯ โดยหน่วยงานรัฐยงัคงมีทศันคติว่าชาวบา้นท่ีอาศยัอยูติ่ดป่าภูกระแตว่าเป็นผูท่ี้ท าลาย
ผนืป่าภูกระแตเอง เกิดความไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัมากต่อการจดัการทรัพยากร
ทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของนิเวศภูมิทศัน์และประวติั
ความเป็นมาของการบริหารจดัการป่าไมข้องหน่วยงานชุมชนในพื้นท่ีป่าภูกระแต รวมไปถึงการ
วิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจดัการและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้นทอ้งถ่ิน เพื่อหาแนว 
ทางและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการฟ้ืนฟนิูเวศภูมิทศัน์ในพื้นท่ีป่าภูกระแตต่อไป 

วิธีการเกบ็ขอ้มูลของผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานทอ้งถ่ิน เก่ียว 
กบัประวติัความเป็นมาของป่าภูกระแต สภาพป่าไมใ้นอดีตจนถึงปัจจุบนั และการจดัการทรัพยากร
ป่าไมข้องหน่วยงานในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา ก่อนการส ารวจเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม เกบ็ขอ้มูลสภาพ
ทัว่ไปของพื้นท่ี อาทิ ลกัษณะพืชพนัธ์ุ, ลกัษณะดิน, อตัราความหนาแน่น, สุนทรียภาพ, ความหลาก 
หลายทางชีวภาพ, ความหลากหลายทางนิเวศภูมิทศัน์ ฯลฯ ซ่ึงปัจจยัต่างๆ น้ีส่งผลต่อการด ารงชีวิต
ของราษฎรในทอ้งถ่ิน 
 
1. สรุปผลการศึกษา 

1.1 สภาพนิเวศภูมิทศัน์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้  
จากการวิเคราะห์สภาพป่าไมแ้ละความหลากหลายของระบบนิเวศของพื้นท่ีป่าภูกระ 

แต สรุปผลไดส้ภาพโดยทัว่ๆ ไปป่ามีลกัษณะป่าเตง็รัง ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 300 
เมตร ชนิดของพืชพนัธ์ุ ไดแ้ก่ เตง็ รัง ประดู่ ตะแบก ต้ิวแดง มะขามป้อม  เป็นตน้ แต่ตน้ไมใ้นพื้นท่ี
ป่าภูกระแต ยงัมีขนาดเลก็ มีการเจริญเติบโตชา้ อีกทั้งความหนาแน่นของจ านวนตน้ไมใ้นบางพื้นท่ี
นั้นยงัน้อยอยู่มาก โดยจะมีป่าหญา้หรือวชัพืชเกิดข้ึนสลบัอยู่กบัตน้ไม ้ลกัษณะดินในป่าภูกระแต
นั้นเป็นดินปนทรายและเป็นภูเขาหิน ดินจึงไม่มีความอุดมสมบูรณ์ เม่ือคนในชุมชนน าตน้ไมข้ึ้นมา
ปลูกบนภูกระแต จ านวนตน้ไมท่ี้ยงัคงสามารถเติบโตไดน้ั้นเหลือเพียงเลก็นอ้ย 

การเกิดไฟป่า ไฟป่ามกัจะพบไดบ่้อยในพื้นท่ีป่าเตง็รัง ซ่ึงป่าภูกระแตกป็ระสบปัญหาน้ี
ทุกปี ในอดีตไฟป่าท าใหพ้ื้นท่ีป่าภูกระแตเสียหายเป็นอยา่งมากมาก แต่หลงัจากท่ีชุมชนไดร้วมกลุ่ม
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ท่ีมุ่งการอนุรักษท์รัพยากรทอ้งถ่ินข้ึน มีการสอดส่อง ควบคุมดูแลพื้นท่ีป่าท่ีมีการเกิดไฟป่าทุกๆ ปี  
การเผาซงัขา้วในนาท่ีอยูใ่กลภู้กระแต มีการดูแลป้องกนัไม่ใหไ้ฟลามเขา้ไปในพื้นท่ีป่าไม ้  การหา้ม
ล่าสตัวโ์ดยวิธีการเผาป่า แต่ปัจจุบนักย็งัมีไฟป่าเกิดข้ึนทุกปีแต่ครอบคลุมพื้นท่ีนอ้ยลง  เน่ืองจากป่า
ภูกระมีลกัษณะเป็นป่าเตง็รัง ตน้ไมท่ี้ข้ึนเป็นไมผ้ลดัใบ  ท าใหใ้บท่ีร่วงหล่นเป็นเช้ือเพลิงอยา่งดีใน
การเกิดไฟป่า 

การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมข้องคนในชุมชน ไดแ้ก่ ตดัไมท้  าฝืน เก็บหาของ
ป่า ส่วนการตดัไมเ้พื่อไปสร้างท่ีอยูอ่าศยันั้นค่อนขา้งนอ้ยเน่ืองจากตน้ไมใ้นพื้นท่ีป่าภูกระแตนั้น ยงั
มีขนาดเลก็ไม่เหมาะแก่การก่อสร้างท่ีพกัอาศยัแต่เหมาะส าหรับเป็นไมฝื้น และปัจจุบนัราษฎรนิยม
ใชว้สัดุชนิดอ่ืน เช่น อิฐและ คอนกรีต ในการสร้างท่ีอยูอ่าศยัมากกว่าการใชไ้ม ้ ซ่ึงเป็นผลดีต่อการ
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพผืนป่าภูกระแตอีกทางหน่ึง ส่วนการเก็บหาของป่า อาทิ เห็ดต่างๆ หน่อไม ้
ผกัหวาน ไข่มดแดง  ผกัป่าชนิดต่างๆ สมุนไพรพื้นบา้น เป็นตน้ จะมีช่วงระยะเวลาในการเก็บ ไม่ 
ไดเ้กบ็ตลอดทั้งปี ซ่ึงท าใหป่้าไมส้ามารถฟ้ืนคืนสภาพไดห้ลงัจากหมดช่วงการเก็บหาของราษฎรใน
ทอ้งถ่ิน   

สัตวป่์า ท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีป่าภูกระแตนั้นยงัเป็นสัตวข์นาดเลก็ ไดแ้ก่ กระรอก กระแต 
กระต่าย นก ไก่ป่า สุนขัจ้ิงจอก ฯลฯ ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมานั้นเคยมีการพบเสือในพื้นท่ีป่าภูกระแต แต่
หลงัจากท่ีรัฐบาลไดเ้ปิดใหมี้การสัมปทานป่า  มีการเผาถ่านเป็นอุตสาหกรรมซ่ึงท าให้ปริมาณป่าไม้
ในพื้นท่ีป่าภูกระแตลดลงเป็นจ านวนมาก เส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมีผลกระทบต่อสัตวท่ี์อาศยั
อยู ่ในขณะนั้น ท าให้ปัจจุบนัเหลือเพียงสัตวป่์าขนาดเลก็เท่านั้น ส่วนการล่าสัตวป่์าของประชาชน
ในทอ้งถ่ินนั้นลดลงเน่ืองจากปัจจุบนัไม่นิยมน ามาบริโภคกนัในครัวเรือนและไดมี้การตั้งกฎเกณฑ์
กนัในชุมชน ท าใหก้ารล่าสตัวใ์นปัจจุบนัน้ีมีนอ้ยมาก 

จ านวนถนนตดัผา่น จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ ท่ีพบว่าถนนท่ีตดัผา่นทั้งตาม
แนวขวางและแนวยาวของพื้นท่ีป่า มีจ านวนมากท าใหพ้ื้นท่ีป่าถูกแบ่งออกเป็นพื้นท่ีเลก็ ขาดความ
ต่อเน่ืองของป่าและเส่ียงต่อการบุกรุกพื้นท่ีป่าผนืเลก็เหล่าน้ีใหเ้ป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยั 
นอกจากน้ีถนนยงัเป็นการน าให้คนนอกชุมชน เขา้มาหาผลผลิตจากป่าและไม่ไดท้  าตามกฎเกณฑ์
หรือขอ้ตกลงของคนในชุมชน ท าใหป่้าท่ีก าลงัฟ้ืนตวัและสัตวป่์าท่ีอาศยัอยูถู่กท าลายไดง่้ายข้ึนและ
ถนนยงัท าให้ป่าขาดสุนทรียภาพของภูมิทศัน์ป่าไมธ้รรมชาติ ผนืป่าท่ีไม่มีความต่อเน่ือง ท าให้การ
กระจายตวัและความหนาแน่นของสงัคมส่ิงมีชีวิตและพืชพรรณ ซ่ึงอาจถูกคัน่ดว้ยถนนหลายสายใน
พื้นท่ีป่าภูกระแต ซ่ึงมีผลต่อโครงสร้างของภูมิทศัน์ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 2 ภูมิทศัน์ท่ีเกิดจากป่า
ผนืเลก็ทั้งๆ หลายมาประกอบกนั เม่ือโครงสร้างของภูมิทศัน์ของป่าแต่ล่ะผืนท่ีถูกแยกโดยถนนไม่
สมบูรณ์ ท าใหค้วามหลากหลายของนิเวศภูมิทศัน์ลดนอ้ยลงไปดว้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



83 
 

ปัญหาการน าขยะข้ึนมาท้ิงบนภูกระแต ไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ขยะจาก
เศษวสัดุก่อสร้าง ก าลงัเป็นปัญหามากในปัจจุบนั เน่ืองจากการจดัเก็บขยะขององคก์ารในชุมชนยงั
ไม่มีประสิทธิภาพ ทางหน่วยงานบริหารส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศเตือน ตั้งโทษของการน าขยะมาท้ิง 
แต่ก็มีราษฎรบางส่วนก็ยงัน าขยะข้ึนมาท้ิง  ปัญหาจากขยะอาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ
ตน้ไมเ้ม่ือสารพิษจากขยะซึมลงสู่ใตดิ้น และสัตวป่์าบางชนิดอาจกินเศษขยะซ่ึงอาจท าให้เจ็บป่วย
และตายได ้
 

1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของหน่วยงานท้องถิ่น 
การจดัตั้งหน่วยงานท่ีเขา้มารับผิดชอบโครงการต่างๆ ในพื้นท่ีแนวกนัชน ป่าภูกระแต 

โดยเร่ิมแรกเป็นการจดัตั้งของหน่วยงานรัฐ คือ โครงการพัฒนาพืน้ท่ีแนวกันชนป่าภูเขียวเพ่ือความ
ยัง่ยืน (2537-2540) จดัตั้งโดยสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ท่ีเขา้มาสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นท่ี
ป่าภูกระแต เนน้เร่ืองการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม ้โดยว่าจา้งชาวบา้นในพื้นท่ีใหม้าปลูกป่า ซ่ึงโครงการน้ีไม่
ประสบความส าเร็จ เพราะชาวบา้นไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ไม่รู้สึกเป็นเจา้ของป่า และ
พนัธ์ุไมท่ี้น ามาปลูกไม่ใช่ตน้ไมท้อ้งถ่ิน จึงท าใหป่้าท่ีปลูกเสียหายเกือบทั้งหมด  

โครงการท่ีสอง เป็นโครงการท่ีก่อตั้งหลงัจากโครงการแรกหมดระยะเวลา เป็นหน่วย 
งานท่ีก่อตั้งจากสมาชิกในชุมชน ทั้ง 4 ต าบลท่ีอยูใ่นพื้นท่ีป่าภูกระแต คือ เครือข่ายองค์กรชาวบ้าน
เกษตรกรตีนภูเพ่ือการพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อม (2540-ปัจจุบัน) เป็นการก่อตั้งโดยคนในชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการเรียกร้องสิทธิในการใชท้รัพยากรทอ้งถ่ิน หลงัจากท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการให้
สัมปทานป่าไมเ้พื่อหวงัผลในรูปแบบการคา้ท าให้เกิดการปิดกั้นสิทธ์ิของชาวบา้นในการเขา้ไปใช้
ผลประโยชน์จากป่าตามวิถีดั้งเดิมของชาวบา้น ถือเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
เพราะเม่ือคนในทอ้งถ่ินเร่ิมเลง็เห็นถึงคุณค่าและรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรของทอ้งถ่ินแลว้ ท าให้
การบริหารจดัการป่าไมท้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจากการวิเคราะห์การบริหารจดัการท่ีมี
ในปัจจุบนั พบขอ้ดีขอ้เสียของการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

ข้อดี 
1. การท่ีทางกลุ่มเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ นั้น เป็นสมาชิกในชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีป่าภูกระ 

แตท่ีทราบถึงปัญหาท่ีมีมาตั้งแต่ตน้ สามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุดมากกวา่คนนอกพื้นท่ี เช่น การเลือก
ชนิดของพืชท่ีใชป้ลูกในพื้นท่ีป่าภูกระแต รู้เส้นทางหรือพื้นท่ีท่ีเกิดไฟป่าบ่อยคร้ังจะท าให้สามารถ
ควบคุมไฟป่าไดท้นั  

2. หน่วยงานหรือองคก์รทอ้งถ่ินสามารถพดูคุย ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละ
พฒันาหรือกล่าวตกัเตือนชาวบา้นในทอ้งถ่ินถา้มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าไดง่้ายกวา่เจา้หนา้ท่ีรัฐ เน่ืองจาก
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เป็นเจา้หนา้ท่ีภายในกลุ่มเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ ซ่ึงเป็นคนในชุมชนเหมือนกนัท าใหส้ามารถเขา้ถึง
ชาวบา้นรอบๆ เขตพื้นท่ีป่าภูกระแตไดม้ากกวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  

3. การก่อตั้งกลุ่มเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ ระยะแรกนั้นเจา้หนา้ท่ีและคณะกรรมการท่ีรับ 
ผดิชอบในการท างานนั้น ท างานโดยไม่ไดรั้บเงินเดือน แต่หลงัจากท่ีไดรั้บเงินสนบัสนุน ในปี พ.ศ.
2554 จึงไดจ้ดัสรรเงินเดือนส าหรับสมาชิกบา้ง ซ่ึงท าใหเ้ห็นว่าทางหน่วยงานท่ีชุมชนจดัตั้งข้ึนมาน้ี
มีความตั้งใจจริง เกิดการต่ืนตวัในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการป่าไมใ้นพื้นท่ีชุมชน
ของตนเอง ซ่ึงถือเป็นพื้นฐานท่ีเขม้แขง็ในการอนุรักษท์รัพยากรในทอ้งถ่ิน 

ข้อเสีย 
1. เงินทุนในการสนบัสนุนโครงการ  โดยทางกลุ่มเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ ตอ้งหาเงิน 

ทุนเขา้มาบริหารงานภายในกนัเอง ยงัไม่มีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาดูแล เงินสนบัสนุนท่ีไดรั้บมาจะ
แบ่งออกเป็นสองส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรก 80% น าไปฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าภูกระแต และส่วนท่ีสอง 20% ทาง
หน่วยงานไดน้ าไปพฒันาคุณภาพชีวิตของราษฎรท่ีอาศยัอยู่รอบๆ พื้นท่ีป่าภูกระแต ซ่ึงเจา้หน้าท่ี
ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี จึงไม่เครือข่ายในการหาเงินทุนจากภายนอกมาสนบัสนุนในโครงการได้
อยา่งเพียงพอ 

2. ขาดหน่วยงานท่ีใหค้วามรู้และค าปรึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการป่าไมแ้ละการฟ้ืนฟู
นิเวศภูมิทศัน์อยา่งถูกตอ้ง รวมไปถึงการน าเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีช่วยใหก้ารฟ้ืนฟูป่าไมน้ั้นมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน  เน่ืองจากปัจจุบนัการอนุรักษป่์าไมย้งัเป็นองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น การรักษา
ตอไม ้รวมทั้งการใชว้ฒันธรรมในทอ้งถ่ินต่างๆ ในการจดัการทรัพยากรท่ีมีในพื้นท่ี ซ่ึงก็เป็นส่ิงท่ีดี
ท่ีควรรักษาไว ้แต่ท าใหป่้าฟ้ืนคืนสภาพไดช้า้  ส่วนการปลูกตน้ไมเ้พื่อการเพิ่มพื้นท่ีป่าของทางกลุ่ม
เครือข่ายเกษตรตีนภูฯ นั้น ยงัเนน้เพื่อการเพิ่มจ านวนพื้นป่าไมเ้ท่านั้น โดยยงัไม่ค านึงถึงเร่ืองความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของนิเวศภูมิทศัน์ ซ่ึงมีผลต่อทศันียภาพของภูมิทศัน์ป่าไม้
ธรรมชาติดว้ย 

3. ปัจจุบนัทางกลุ่มเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ ไดมี้ปัญหากบัทางหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบั
ทศันคติของหน่วยงานรัฐ ท่ียงัโทษราษฎรในทอ้งถ่ินว่าเป็นสาเหตุส าคญัของการท าลายป่าไมพ้ื้นท่ี
ป่าภูกระแต ท าใหเ้ป็นอุปสรรคท่ีส าคญัในการพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

4. ปัญหาจากการบริหารภายในของหน่วยงาน ไดมี้การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการใน
การด าเนินงานบ่อย ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการบริหารจดัการป่า  

5. การจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ จดัท าข้ึนเพื่อใหก้าร
สนับสนุนกิจกรรมดา้นการพฒันาให้แก่ชุมชนรอบผืนป่าภูกระแต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ราษฎรในทอ้งถ่ิน อาทิเช่น 
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- กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต มีอยู ่19 กลุ่มกระจายใน 19 หมู่บา้น 
- กลุ่มผูสู้งอาย ุมี 4 กลุ่ม กระจายใน 4 ต าบล 
- กลุ่มสตรีทอผา้พนัคอ กระจายใน 4 ต าบล 
- กลุ่มทอผา้ไหมท ามือ มี 1 กลุ่มในต าบลบา้นบวั 
- กลุ่มเกษตรกรรมทางรอดของชุมชนเป็นศูนยก์ลางทั้ง 4 ต าบล 
- กลุ่มสมุนไพรชุมชน เป็นศูนยก์ลางรวมทั้ง 4 ชุมชน 
- กลุ่มป่าชุมชนเป็นศูนยก์ลางรวมทั้ง 4 ชุมชน 
- กลุ่มอาสาสมคัรเยาวชนพิทกัษป่์าภูกระแต มี 3 กลุ่มท่ีต าบลบา้นบวั บา้นเด่ือ

และโนนกอก  
ซ่ึงโครงการเหล่ายงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ของ

ทางกลุ่มเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ มีรูปแบบท่ียงัไม่น่าสนใจ ปัญหาในเร่ืองของตลาดรับซ้ือสินคา้ ท า
ให้ชาวบา้นบางส่วนท่ียงัมีความล าบากในการท ามาหากิน และเขา้มาพึ่งพิงทรัพยากรป่าไมใ้นป่าภู
กระแตอยูเ่ร่ือยๆ 
 

1.3 แนวทางที่เหมาะสมในการฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไม้ในพืน้ทีแ่นวกนัชน 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทั้งสภาพทางกายภาพของพื้นท่ีป่าไมแ้ละการบริหาร

จดัการของหน่วยงานในการพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถสรุปไดถึ้งแนวทางท่ี
เหมาะสมในการฟ้ืนฟนิูเวศภูมิทศัน์ ไดด้งัน้ี 

1. วิธีการในการฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์นั้นควรเลือกใชค้วามรู้และเทคโนโลยท่ีีง่าย ท่ีมีงบ 
ประมาณไม่สูงมาก เน่ืองจากปัญหาเร่ืองเงินทุนของทางกลุ่มเครือข่ายเกษตรตีนภูฯ และควรเป็นวิธี
ท่ีเจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงานสามารถท าความเขา้ใจและปฏิบติัหรือน าความรู้ท่ีไดไ้ปสอนต่อใหก้บั
ประชาชนในทอ้งถ่ินได ้เป็นวิธีการท่ีลงทุนนอ้ยและการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยุกตร่์วมดว้ย 
จะเป็นแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมกบัป่าภูกระแต ท าใหพ้ื้นท่ีป่าไมใ้หส้ามารถใหผ้ลประโยชน์
กบัประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งย ัง่ยนืดว้ย 

2. การฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การปลูกป่าเท่านั้น แต่ควรค านึงถึงลกัษณะ
โครงสร้างของภูมิทศัน์ ซ่ึงมาประกอบกนัข้ึนเป็นแบบแผนทางกายภาพท่ีปรากฏในภูมิทศัน์ เช่น 
แบบแผนขององคป์ระกอบต่างๆ และการกระจายตวัของประชากรและสังคมท่ีมีชีวิต พืชพนัธ์ุและ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงจะท าใหท้รัพยากรท่ีอยูใ่นระบบสามารถเพิ่มก าลงัในการผลิต เพื่อใหร้าษฎร
ในทอ้งถ่ินใชป้ระโยชน์จากป่าไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ราษฎรมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนก็ท าให้รู้สึกหวงเห็นและ
เห็นคุณค่าของป่ามากข้ึน และจากการวิเคราะห์เอกสารงายวิจยัท่ีเก่ียวกบัความหลากหลายเชิงนิเวศ
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ภูมิทศัน์ สรุปไดว้่าความหลากหลายของระบบนิเวศสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนักบัความหลากหลายเชิง
นิเวศภูมิทศัน์ ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อคุณภาพและคุณค่าของทศันียภาพภูมิทศัน์ในพื้นท่ีป่าธรรมชาติอีก
ดว้ย 

ส่วนถนนท่ีแบ่งพื้นท่ีป่าออกเป็นผนืเลก็ๆ นั้น ควรท าการส ารวจและระบุเลือกเส้นทาง
ถนนหลกั เพื่อใหป่้าธรรมชาติถูกรบกวนโดยมนุษยน์อ้ยท่ีสุด และเพื่อการอนุรักษค์วามหลากหลาย
ทางธรรมชาติ การฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไมค้วรใหค้วามส าคญักบัสภาพพื้นท่ีป่าท่ีเหลืออยูด่ว้ย โดย
หลกัการส าคญั คือ การป้องกนัไม่ให้เกิดการแบ่งพื้นท่ีป่าออกเป็นผืนย่อยๆ เพื่อด ารงไวซ่ึ้งความ
หลากหลายทางชีวภาพ และควรปลูกตน้ไมเ้พื่อสร้างทางเช่ือมระหว่างผืนป่ายอ่ยๆ นั้น ซ่ึงอาจเป็น
ทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยใหส้ตัวท่ี์กระจายอยูใ่นป่าแต่ล่ะหยอ่มมีโอกาสท่ีจะเดินทางไปยงัท่ีอ่ืนได ้   

3. การก่อตั้งเครือข่ายองคก์รชาวบา้นเกษตรกรตีนภูเพื่อการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท าใหเ้ห็นว่าราษฎรในทอ้งถ่ินเร่ิมมีบทบาท ตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัการและ
การอนุรักษท์รัพยากรป่าไมท้อ้งถ่ินแลว้ ขาดยงัแต่หน่วยงานภาครัฐท่ีเขา้มาดูแล โดยควรท าหนา้ท่ี
ส่งเสริม ให้ค  าปรึกษาและสนับสนุนองคก์รชาวบา้นทั้งดา้นองคค์วามรู้ทางวิชาการ วสัดุอุปกรณ์
และเงินทุน เพื่อให้องคก์รชุมชนสามารถบริหารจดัการทรัพยากรทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และยัง่ยนื ไดแ้ก่ 

1) การรับรองสิทธิของชุมชนในการจดัการป่าไมด้ั้งเดิม ตามกรอบของจารีตประเพณี
และวฒันธรรมของชุมชน ดว้ยการกระจายอ านาจหนา้ท่ีการบริหารจดัการป่าไมแ้ก่ชุมชน โดยรัฐมี
หนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนและก ากบัดูแลการจดัการทรัพยากรของชุมชนเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์
ท่ีชุมชนริเร่ิม 
 2) รัฐควรส่งเสริมชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัป่า ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และพฒันาสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนรับรองจารีตประเพณีและวิธีการต่างๆ ท่ีราษฎรในชุมชนน ามา 
ใชใ้นการอนุรักษพ์ฒันาและมีการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 
 3) การจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนัระหว่างรัฐกบัองคก์รและราษฎรในทอ้งถ่ิน เพื่อสร้าง
สมัพนัธ์ท่ีดีในการปฏิบติังานร่วมกนั ลดความขดัแยง้ของทั้งสองฝ่าย เช่น การจดัอบรมสัมมนา การ
เรียนรู้ระบบเกษตรทอ้งถ่ิน การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบา้น ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัป่า เป็นตน้ 
เพื่อเป็นการสนบัสนุนการกินดีอยูดี่ หรือการเป็นแหล่งผลิตอาหารและใหค้วามมัน่ใจในเร่ืองแหล่ง
อาหารของประชาชน ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งอาศยัจากการท างานร่วมกนัระหว่างเจา้ 
หนา้ท่ีของภาครัฐ หน่วยงานทอ้งถ่ิน และชาวบา้นรอบผนืป่านั้นๆ (ประวิทย,์ 2544) 

4. เสนอแนะเพิ่มเติม  ทางเช่ือมส าหรับสัตวป่์า ปัจจุบนัขอบป่าของพื้นท่ีป่าภูกระแตยงั
ไม่จรดกบัพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและอุทยานแห่งชาติภูแลนคา สัตวท่ี์ใชพ้ื้นท่ีป่าภูกระแตเป็น
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ทางเช่ือมน้ีจะตอ้งผา่พื้นท่ีเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยัของราษฎร ก่อนท่ีจะสามารถเขา้เขตของพื้นท่ี
ป่าอนุรักษไ์ด ้ดงันั้นจึงควรมีการปลูกตน้ไมร้ะหว่างทางเช่ือมเพื่อให้สัตวป่์าสามารถอพยพเคล่ือน 
ยา้ยไดอ้ยา่งปลอดภยัและพื้นท่ีทางเช่ือมน้ีควรงดเวน้การล่าสัตวโ์ดยเด็ดขาด เพราะสัตวป่์าท่ีอยูใ่น
บริเวณทางเช่ือมนั้นจะถูกล่าไดง่้ายกวา่ในพื้นท่ีป่าขนาดใหญ่ 

ความกวา้งของทางเช่ือมระหวา่งป่านั้นข้ึนอยูก่บัชนิดของสตัวป่์า ส าหรับแมลงและนก
ขนาดเลก็ ทางเช่ือมท่ีสร้างจากตน้ไมท่ี้ปลูกเพียงไม่ก่ีเมตรกเ็พียงพอส าหรับสัตวป่์าในกลุ่มน้ีท่ีจะใช้
ส าหรับเป็นเดินทางไปมาระหวา่งผนืป่าได ้แต่ส าหรับนกท่ีหากินบนพื้นป่าหรือสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม
ขนาดเลก็หรือขนาดกลางนั้นอาจจะตอ้งใชท้างเช่ือมให้มีความขนาดความกวา้งราว 200-300 เมตร 
จนกระทัง่ถึง 2-3 กิโลเมตร และส าหรับสัตวป่์าขนาดใหญ่ ทางเช่ือมอาจตอ้งกวา้งถึง 10 กิโลเมตร 
ถึงจะได ้ผล ในการสร้างทางเช่ือมนั้นควรเร่ิมจากการปลูกตน้ไมเ้ป็นทางแคบๆ แลว้จึงค่อยๆ ปลูก
ตน้ไมข้ยายความกวา้งออกไปและตอ้งมีการเกบ็ขอ้มูลสตัวป่์าท่ีเขา้มาใชท้างเช่ือมน้ีดว้ย 1   
 
การฟ้ืนตัวของป่า 

การลดจ านวนลงของสัตวใ์หญ่จากการล่าของมนุษยท์  าให้การกระจายเมลด็พนัธ์ุของ
ไมเ้สถียรท่ีมีเมลด็ขนาดใหญ่แทบไม่สามารถเป็นไปได ้นอกจากน้ีไฟป่าซ่ึงส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากน ้ า 
มือมนุษยย์งัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าลายกลา้ไมใ้นพื้นท่ี ไฟป่าท าใหก้ลไกการฟ้ืนตวัของป่าหยดุชะงกั
และพื้นท่ีส่วนมากถูกวชัพืชยดึครองและไม่สามารถฟ้ืนตวักลบัมาเป็นป่าไดอี้ก การฟ้ืนฟูป่าจึงเป็น 
ความพยายามของมนุษยท่ี์จะแกไ้ขปรับเปล่ียนสภาพท่ี “ผดิไปจากธรรมชาติ” ของป่าท่ีถูกท าลายให้
กลบัมาอยูใ่นความสมดุลอีกคร้ัง ความส าเร็จของการฟ้ืนฟูป่าข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจกลไกการฟ้ืนตวั
ของป่าโดยธรรมชาติและการพฒันาวิธีการต่างๆ เพื่อทดแทนกระบวนการเหล่านั้น (หน่วยวิจยัการ
ฟ้ืนฟปู่า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549) 
 

 
 

                                                            
1 ปลูกใหเ้ป็นป่า แนวคิดและแนวปฏิบติัส าหรับการฟ้ืนฟปู่าเขตร้อน. 2549, หน่วยวจิยัการฟ้ืนฟปู่า ภาควชิาชีววทิยา  คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  
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ภาพที่ 31  แสดงพื้นท่ีป่าท่ีถูกแบ่งเป็นผืนยอ่ยๆ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะต่างๆ 
ทีม่า: หนงัสือปลกูใหเ้ป็นป่า แนวคิดและแนวปฏิบติัส าหรับการฟ้ืนฟปู่าเขตร้อน, 2549, หน่วยวจิยัการฟ้ืนฟปู่า 
ภาควิชาชีววทิยา  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
 
 
 

ป่าถูกตดัผ่าน โดย ถนน,

ทางรถไฟหรือสายไฟฟ้า 

พืน้ที่ระหว่างป่าขยายตวั 

ป่าถกูบุกรุกจากชุมชนท่ี

เขา้มาตั้งถ่ินฐานตามแนว

ถนน 

พืน้ทีป่่าถูกแยกออกเป็น

ผนืย่อยๆ พื้นท่ีระหวา่งผืน

ป่ามีขนาดใหญ่กวา่ป่าท่ี

เหลือ 

ป่าเส่ือมโทรมลง พื้นท่ีป่า

แต่ละผืนค่อยๆลดขนาดลง 
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ภาพที่ 32 ตวัอยา่งการออกแบบพื้นท่ีอนุรักษ ์ท่ีประกอบดว้ยแกนกลางซ่ึงไม่มีกิจกรรมของมนุษยเ์ขา้ไปรบกวน
และพื้นท่ีแนวกนัชนเพื่อลดความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยแ์ละสัตวป่์า มีการปลกูสร้างทางเช่ือมระหวา่งป่าเพื่อให้
สัตวอ์พยพเคล่ือนยา้ยระหวา่งพื้นท่ีได ้

ที่มา: ปลกูใหเ้ป็นป่า แนวคิดและแนวปฏิบติัส าหรับการฟ้ืนฟปู่าเขตร้อน, 2549, หน่วยวจิยัการฟ้ืนฟปู่า ภาควิชา
ชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
1. การฟ้ืนฟูป่าโดยการเร่งการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติ 

การเร่งใหเ้กิดการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ (Accelerated Natural Regeneration; ANR)  
หมายถึง กิจกรรมทุกอยา่งท่ีท าข้ึนเพื่อเพิ่มหรือเร่งกระบวนการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติของป่า ไดแ้ก่ 
การส่งเสริมการเจริญเติบโตของกลา้ไมท่ี้มีอยูแ่ละท าใหมี้กลา้ไมใ้นพื้นท่ีมากข้ึน ในขณะเดียวกนัก ็
ช่วยปกป้องลูกไมท่ี้มีอยูเ่ดิมไม่ใหไ้ดรั้บอนัตรายจากปัจจยัต่างๆ เช่น การแข่งขนักบัวชัพืช สัตวป่์า 
หรือไฟป่า เป็นตน้ 

เน่ืองจากการเร่งใหเ้กิดการฟ้ืนตวัตามธรรมชาตินั้นตอ้งอาศยักระบวนการท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติจึงใชแ้รงงานนอ้ยกว่าการปลูกป่าและเป็นวิธีการฟ้ืนฟูป่าท่ีใชทุ้นนอ้ยดว้ย อยา่งไรก็ตาม
วิธี การทั้ง 2 ไม่ถือเป็นการฟ้ืนฟูป่าท่ีแยกจากกนัอยา่งเด็ดขาดเพราะการฟ้ืนฟูป่าท่ีมีประสิทธิภาพ
นั้นตอ้งอาศยัวิธีการทั้งสองแบบร่วมกนั ในบางพื้นท่ีการใชก้ารเร่งใหเ้กิดการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ
เพียงอยา่งเดียว อาจเพียงพอท่ีจะท าใหร้ะบบนิเวศฟ้ืนตวัได ้แต่การปลูกตน้ไมเ้พื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
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นั้นควรใชว้ิธีการเร่งให้เกิดการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติท่ีเหมาะสมร่วมดว้ยเสมอ(หน่วยวิจยัการฟ้ืนฟู
ป่า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549)  

1.1 พืน้ทีท่ี่เหมาะส าหรับการเร่งการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติ 
การเร่งการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติเหมาะกบัพื้นท่ีท่ีมีกระบวนการฟ้ืนตวัของป่าเองตาม

ธรรมชาติอยูบ่า้งแลว้ การประเมินสภาพเบ้ืองตน้ของพื้นท่ีจึงมีความจ าเป็นเพราะ ขอ้มูลดงักล่าวจะ
ช่วยในการตดัสินใจว่าการเร่งการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติอยา่งเดียวเพียงพอส าหรับจะท าใหป่้าฟ้ืนตวั
ไดด้ว้ยตนเองหรือไม่และวิธีการแบบใดจะเร่งท าใหเ้กิดกระบวนการดงักล่าวไดดี้ท่ีสุด การประเมิน
สภาพพื้นท่ีประกอบดว้ย 

1) ประเมินศกัยภาพของพื้นท่ีในการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติของป่า 
2) วิเคราะห์วา่ปัจจยัท่ีอาจยบัย ั้งไม่ใหป่้าเกิดการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ 
1.2 วธีิการเร่งให้เกดิการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติ 
1) เร่งใหต้อไมแ้ตกยอดใหม่  
ตน้ไมท่ี้แตกยอดจากตอไมน้ั้นเจริญเติบโตข้ึนเป็นไมใ้หญ่ไดเ้ร็วกว่าลูกไมห้รือกลา้ไม ้

เพราะตน้ไมเ้หล่าน้ีสามารถดึงอาหารท่ีสะสมไวใ้นระบบรากของตน้เดิมมาใชใ้นการเจริญเติบโตได ้
นอกจากนั้นยงัทนทานต่อความแหง้แลง้ไดดี้กว่ากลา้ไมเ้พราะระบบรากท่ีแขง็แรง สามารถแข่งขนั
กบัวชัพืชไดดี้ 
 2) การก าจดัวชัพืช 
 การก าจดัวชัพืชเพื่อลดการแข่งขนัระหว่างหญา้กบัตน้ไมท่ี้มีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติยอ่ม
ใหผ้ลดีเช่นเดียวกบัการก าจดัวชัพืชใหแ้ก่กลา้ไมท่ี้เราปลูก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงฤดูฝน การก า 
จดัวชัพืชท าให้กลา้ไมแ้ละลูกไมข้นาดเลก็มีโอกาสเติบโตไดดี้ข้ึน แต่ในช่วงฤดูแลง้การมีวชัพืชอยู่
ดว้ยอาจให้ผลดีแก่กลา้ไมเ้หล่านั้นในแง่ของการให้ร่มเงาและป้องกนัไม่ให้ตน้กลา้แหง้ตาย อยา่ง 
ไรก็ตามการมีวชัพืชอยูใ่นพื้นท่ีจะท าใหค้วามเส่ียงของการเกิดไฟป่าสูงข้ึนจึงตอ้งมีการชัง่น ้ า หนกั
ระหวา่งขอ้ดีและขอ้เสียดงักล่าวดว้ยส าหรับตน้ไมท่ี้แตกมาจากตอเดิมการก าจดัวชัพืชอาจไม่จ าเป็น
นกัเน่ืองจากตน้ไมพ้วกน้ีมกัมีความสูงมากกวา่วชัพืชและในขณะเดียวกนัก็มีระบบรากท่ีพฒันาดีอยู่
ลึกลงไปจากระดบัรากของวชัพืชท่ีเป็นไมล้ม้ลุกอยูแ่ลว้ 
 3) ปศุสตัวใ์นพื้นท่ี 
 ในประเทศเนปาลชาวบา้นจะไม่ปล่อยใหป้ศุสัตวเ์ขา้ไปหากินเองในพื้นท่ีป่าชุมชน แต่
ใชว้ิธีเขา้ไปเก็บเก่ียวพืชอาหารสัตวอ์อกมาให้สัตวเ์ล้ียงท่ีบา้น วิธีการน้ีนอกจากลดความเส่ียงท่ีฝงู
สตัวจ์ะท าความเสียหายใหแ้ก่ตน้ไมแ้ลว้ยงัช่วยก าจดัวชัพืชในป่าดว้ย แต่ในอเมริกากลางการท าปศุ-
สัตวถื์อเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการจดัการพื้นท่ีในช่วงแรกของการฟ้ืนฟูสภาพป่า โดยพวกมนัถูก
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เรียกวา่ “เคร่ืองตดัหญา้มีชีวิต” ท่ีนอกจากจะช่วยควบคุมวชัพืชและท าใหต้น้ไมท่ี้อายยุงันอ้ยโตไดดี้
ข้ึนแลว้ยงัช่วยกระจายเมลด็พนัธ์ุของไมเ้ด่นบางชนิดในพื้นท่ีอีกดว้ย 

4) การป้องกนัไฟจากพื้นท่ี 
ไฟเป็นตวัการส าคญัท่ียบัย ั้งการฟ้ืนตวัของป่าในเขตร้อนท่ีมีความช้ืนต ่า โดยในพื้นท่ีท่ี

มีความเส่ียงในการเกิดไฟสูง เม่ือตอ้งการเร่งการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติการป้องกนัไฟป่า จึงเป็นส่ิงท่ี
จ า เป็นโดยตอ้งถางแนวกนัไฟรอบๆ พื้นท่ีตั้งแต่ในช่วงตน้ฤดูแลง้และตอ้งมีการระวงัไฟและเตรียม 
พร้อมส าหรับดบัไฟจนกวา่จะเขา้ฤดูฝน 

วิธีการเร่งการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติเป็นวิทยาการท่ีค่อนขา้งใหม่ อยา่งไรก็ตามหากเรา
ใชว้ิธีการดงักล่าวในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมยอ่มประสบความส าเร็จไดใ้นระดบัหน่ึง ถึงแมว้่าผลท่ีไดน้ั้น
อาจไม่สูงเท่าท่ีคาดการณ์ไวก้็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของการฟ้ืนตวัของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อีกรูปแบบหน่ึงท่ีอาจท าได ้ คือการปลูกกลา้ไมเ้สริมในพื้นท่ีเพื่อสร้างโครงสร้างของ
เรือนยอดป่าพร้อมๆ กบัการเร่งการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติวิธีน้ีเรียกว่า “การปลูกตน้ไมเ้พื่อเร่งการฟ้ืน
ตวั” ตน้ไมท่ี้ปลูกลงในพื้นท่ีจะช่วยท าใหก้ารฟ้ืนตวัของป่าเกิดข้ึนไดเ้ร็วข้ึน โดยจะช่วยปรับเปล่ียน
สภาพแวดลอ้มของบริเวณนั้นใหดึ้งดูดนกช่วยกระจายเมลด็พนัธ์ุเขา้มามากข้ึน (หน่วยวิจยัการฟ้ืนฟู
ป่า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549)  
2. การฟ้ืนฟูป่าด้วยวธีิพรรณไม้โครงสร้าง 

วิธีพรรณไมโ้ครงสร้างนั้นเป็นการฟ้ืนฟพูื้นท่ีโดยเลือกปลูกตน้ไมท่ี้เป็นโครงสร้างของ
ระบบนิเวศผสมผสานกบัการเร่งการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติของพื้นท่ีดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างระบบ
นิเวศป่าท่ีสามารถอยูไ่ดเ้องอยา่งย ัง่ยนืภายหลงัการปลูกเพียงคร้ังเดียว 

พรรณไมโ้ครงสร้าง หมายถึง ตน้ไมป่้าพนัธ์ุพื้นเมือง ซ่ึงเม่ือน าตน้ไมม้าปลูกแลว้จะ
ช่วยส่งเสริมการฟ้ืนตวัของป่าและเร่งใหค้วามหลากหลายทางชีวภาพกลบัคืนมาไดเ้ร็วข้ึน  

2.1 วธีิการปลูกพรรณไม้โครงสร้าง 
ในวิธีพรรณไมโ้ครงสร้าง ตน้ไม ้20-30 ชนิด ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกจะถูกปลูกลงในพื้น 

ท่ีและไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ดในช่วง 2 ปีแรก ตน้ไมท่ี้ปลูกจะตอ้งสามารถเจริญเติบโตไดร้วดเร็ว
และบดบงัแสงท าให้วชัพืชต่างๆ ไม่สามารถเจริญไดแ้ละท าใหเ้กิดโครงสร้างป่าไมท่ี้ประกอบดว้ย
เรือนยอดหลายๆ ชั้น นอกจากน้ีตน้ไมเ้หล่านั้นจะตอ้งฟ้ืนฟูกระบวนการต่างๆ ในระบบนิเวศ เช่น 
วฏัจกัรของธาตุอาหารและท าให้สภาพพื้นท่ีมีความเหมาะสมต่อการงอกและการเจริญของกลา้ไม้
ธรรมชาติโดยท าใหพ้ื้นท่ีร่มและช้ืนมากข้ึน ซ่ึงพื้นท่ีป่าท่ีช้ืนปกคลุมดว้ยเศษซากใบไมท่ี้อุดมไปดว้ย
สารอาหารและปราศจากวชัพืชน้ีเหมาะสมส าหรับกลา้ไมธ้รรมชาติจะกลบัมางอกและเจริญเติบโต
ในพื้นท่ี 
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ตน้ไม ้20-30 ชนิดท่ีปลูกนั้นเป็นเพยีงส่วนเลก็ๆ ของสงัคมพืชในผนืป่าเขตร้อนเท่านั้น 
เพื่อใหพ้ื้นท่ีฟ้ืนฟกูลบัมามีความหลากหลายใกลเ้คียงกบัป่าดั้งเดิม ตน้ไมท่ี้จะน ามาใชเ้ป็นพรรณไม้
โครงสร้างนั้นตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

(1) อตัราการรอดสูงเม่ือปลูกในพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม 
(2) โตเร็ว 
(3) มีทรงพุม่ท่ีหนา กวา้ง สามารถบดบงัแสงแดดท าใหว้ชัพืชเติบโตไม่ได ้
(4) ออกดอก ติดผล หรือใหท้รัพยากรท่ีดึงดูดสตัวป่์าไดต้ั้งแต่อายนุอ้ยๆ 
ในพื้นท่ีท่ีไฟป่ามกัเกิดข้ึนในช่วงฤดูแลง้ เช่น ในป่าผลดัใบการถูกท าลายจากไฟป่าอาจ 

ท าให้การปลูกป่าทั้งหมดลม้เหลวได ้ ไมท่ี้ถูกคดัเลือกมาเป็นพรรณไมโ้ครงสร้าง ส าหรับพื้นท่ีใน
ลกัษณะน้ีจึงตอ้งมีคุณลกัษณะอีกประการหน่ึง คือ ทนไฟ และสามารถแตกยอดข้ึนมาใหม่ได ้ถึง 
แมว้า่ส่วนท่ีอยูเ่หนือดินจะถูกเผาไหมไ้ปและเหลือเพียงส่วนท่ีอยูใ่ตดิ้นเท่านั้น 

การฟ้ืนฟูป่าดว้ยพรรณไมโ้ครงสร้างแต่ละท่ีจะปลูกพรรณไม ้ 20-30 ชนิด ปะปนกนั
แบบสุ่มไม่ตอ้งเป็นแถวดว้ย ระยะห่างระหว่างตน้โดยเฉล่ีย 1.8 เมตร (ประมาณ 500 ตน้ต่อ 1 ไร่) 
ในพื้นท่ีท่ีมีกลา้ไมธ้รรมชาติอยูบ่า้งแลว้จ านวนตน้ไมท่ี้ปลูกจะลดลงตามดว้ย ส าหรับการดูแลกลา้
ไมธ้รรมชาติในพื้นท่ีระหว่างการเตรียมพื้นท่ีและการปลูกเป็นส่ิงจ าเป็นในการฟ้ืนฟูป่าด้วยวิธี
พรรณไมโ้ครงสร้าง 
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ภาพที่ 33 ตวัอยา่งวธีิการฟ้ืนฟภููมิทศัน์ป่าไม ้
ทีม่า: ปลกูใหเ้ป็นป่า แนวคิดและแนวปฏิบติัส าหรับการฟ้ืนฟปู่าเขตร้อน, 2549, หน่วยวจิยัการฟ้ืนฟปู่า ภาควิชา
ชีววทิยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

พื้นท่ีเดิมปกคลุมดว้ยป่าธรรมชาติ พื้นท่ีท่ีถูกเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชพ้ื้นท่ี แต่ป่ายงั

สามารถใหผ้ลผลิตและท าหนา้ท่ีทางระบบนิเวศได ้

พื้นท่ีเส่ือมโทรม ตน้ไมถู้กตดัออกไปจนท าใหผ้ลผลิตจากป่าและ

ความสามารถในการท าหนา้ท่ีทางนิเวศของภูมิทศัน์นั้นลดลง 
พื้นท่ีท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟภููมิทศัน์ป่าไม ้ 

ป่าปฐมภูมิ 

สวน 
 

ป่าเส่ือมโทรม 
ป่าทุติยภูมิ 

พื้นท่ีเกษตรกรรม 
ป่าปลูก  
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ขอ้จ ากดัของวิธีพรรณไมโ้ครงสร้างวิธีพรรณไมโ้ครงสร้าง ซ่ึงเป็นวิธีท่ีตอ้งอาศยัปัจจยั
เอ้ืออ านวยหลายอยา่ง ไดแ้ก่ แหล่งเมลด็พนัธ์ุจากพื้นท่ีป่าธรรมชาติใกล้ๆ  และสัตวป่์าท่ีช่วยกระจาย
เมลด็ หากพื้นท่ีท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูขาดปัจจยัส าคญัเหล่าน้ีการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติในแปลงปลูกพรรณ 
ไมโ้ครงสร้างยอ่มไม่อาจเกิดข้ึนได ้ และตอ้งปลูกตน้ไมบ้างชนิดเพิ่มเติม (หน่วยวิจยัการฟ้ืนฟูป่า 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549) 

สรุปแลว้เพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางธรรมชาติ การฟ้ืนฟูภูมิทศัน์ป่าไม ้ โดยให้
ความส าคญักบัการดูแลรักษาพื้นท่ีป่าท่ีเหลืออยู ่โดยหลกัการท่ีส าคญั คือ การป้องกนัไม่ใหเ้กิดการ
แบ่งพื้นท่ีออกเป็นผนืยอ่ย ๆ เพื่อด ารงไวซ่ึ้งความหลากหลายทางชีวภาพ อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีทราบ
กนัดีวา่การรักษาเฉพาะพื้นท่ีป่าไม่สามารถป้องกนัการแบ่งพื้นท่ีและการลดลงของความหลากหลาย
ทางธรรมชาติได ้
ส่ิงทีไ่ด้รับจากการฟ้ืนฟูภูมิทศัน์ป่าไม้   

1) การฟ้ืนฟูกลไกการท างานของส่ิงแวดลอ้ม เช่น สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยใชก้ารปลูกป่า ANR และการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ 

2) ชุมชนไดรั้บสิทธิประโยชน์จากพื้นท่ี ไม่วา่จะเป็นแหล่งเกบ็เก่ียวของป่า น ้าสะอาด  
หรือแมแ้ต่การป้องกนัน ้าท่วม 

3) รักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของพื้นท่ีป่าใกลเ้คียง จะท าให ้
เกิดความสมดุลในการใชป้ระโยชนจ์ากพื้นท่ีในระดบัภูมิประเทศ 

4) เพิ่มทางเลือกในการจดัการพื้นท่ีในอนาคต โดยท าการปรับเปล่ียนการจดัการใหเ้ขา้
กบัการใชพ้ื้นท่ีและการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศไดป้้องกนัไม่ใหเ้กิดการท าลายพื้นท่ีป่าเพิ่มข้ึน 
(หน่วยวิจยัการฟ้ืนฟปู่า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549) 

ดงันั้นการฟ้ืนฟูป่าจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการฟ้ืนฟูภูมิทศัน์ป่าไม ้ เป็นส่วนท่ี
ใหป้ระโยชน์ทั้งแก่มนุษยแ์ละพืชพรรณสัตวป่์าในพื้นท่ีการฟ้ืนฟูภูมิทศัน์ป่าไม ้ ซ่ึงควรค านึงถึงทั้ง
การอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มและความเป็นอยูข่องชุมชนในพื้นท่ี เพราะคนในทอ้งถ่ินเป็นผูท่ี้มีความ 
ส าคญัในการจดัการพื้นท่ีของตนเองและชุมชนจะตอ้งเห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากป่าก่อนจึงจะชกั 
น าใหเ้กิดความพยายามท่ีจะรักษาพื้นท่ีดงักล่าวไว ้
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยขั้นต่อไป 
1. ศึกษาการเลือกใชเ้ทคนิค วิธีการ ในการปรับสภาพพื้นท่ี และการเลือกชนิดพืชพนัธ์ุ

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพป่าภูกระแต เพื่อช่วยส่งเสริมภูมิทศัน์และความหลากหลายของระบบนิเวศป่า
ธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทอ้งถ่ินให้ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรได้
อยา่งย ัง่ยนื 

2. ศึกษาการเปล่ียนแปลงทศันคติและการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการอนุรักษแ์ละ
พฒันาทรัพยากรป่าไม ้หลงัจากการเขา้มาจดัการและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ขององคก์รชุมชน
ทอ้งถ่ิน ภาครัฐและเอกชน 
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