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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ทรัพยากรป่ าไม้เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่อานวยประโยชน์ข้ นั พื้นฐานแก่มนุ ษย์และ
ระบบนิ เวศโดยรวม นับตั้งแต่ทรัพยากรดิน น้ า สัตว์ป่า รวมตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวและพืชเซลล์เดียว
ตลอดจนสัตว์ช้ นั สู งและพืชชั้นสู ง ซึ่งกลายเป็ นระบบนิเวศที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก ถ้า
หากทรัพยากรธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งถูกทาลายลงไปย่อมส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างอื่น
ที่เหลือหรื อทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ (มนัส สุ วรรณ, 2542 อ้างถึงในประวิทย์, 2544) แต่
ปั จจุบนั ทรั พยากรป่ าไม้ได้ถูกบุกรุ กทาลายจนอยู่ในสภาพเสื่ อมโทรม ซึ่ งเป็ นต้นเหตุของปั ญหา
ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาวะทาง เศรษฐกิ จ สังคม การเมือง และสิ่ งแวดล้อม ปั ญหา
ดังกล่าวมีผลมาจากโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐที่มุ่งสร้างความเจริ ญให้แก่ทอ้ งถิ่น ซึ่งมีส่วนทาให้
ทรัพยากรป่ าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ ว ได้แก่ การสร้างถนน การพัฒนาแหล่งน้ า การจัดตั้งหมู่บา้ นใน
เขตป่ าไม้เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ราษฎรอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น (เยาวลักษณ์, 2531 อ้างถึง
ในวราภรณ์ , 2540) หลังการปิ ดสัมปทานป่ าไม้ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2532 เป็ นต้นมา ทิ ศทางการจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้ของประเทศไทยมุ่งเน้นไปสู่ การอนุ รักษ์และการคุม้ ครองความหลากหลายทาง
ชี วภาพ โดยการประกาศพื้นที่หลายแห่ งให้เป็ นป่ าอนุ รักษ์และกันประชาชนออกจากระบบการ
ตัดสิ นใจใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ มีงานวิจยั หลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าการจัดการทรัพยากรป่ าไม้
ภายใต้กระบวนทัศน์ดงั กล่าวก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างน้อย 3 ประการ กล่าวคือ
1) เกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและความไม่เป็ นธรรมจากการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร
2) ปั ญหาการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ของประชาชนในท้องถิ่น
3) ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ได้กาหนดให้มีพ้นื ที่ป่าไม้ร้อยละ
40 ของพื้นที่ประเทศ โดยให้เป็ นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 เป็ นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ทาให้
รัฐบาลโดยกรมป่ าไม้ ต้องเร่ งขยายพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ในรู ปแบบของอุทยานแห่ งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่ าต้นน้ า เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ตามเป้ าหมายนโยบายที่วางไว้ จึงทา
1

2
ให้ตอ้ งเผชิญปั ญหาการแย่งชิงทรัพยากรกับชุมชนในเขตป่ าอนุรักษ์ ทั้งชุมชนเดิมที่มาอยูก่ ่อนและ
ชุมชนที่บุกรุ กเข้าไปอยู่ใหม่ ซึ่ งการใช้วิธีการป้ องกันควบคุมอย่างเข้มงวดและการอพยพคนออก
จากป่ าไม่สามารถแก้ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องได้ ยิง่ กว่านั้นยังนาไปสู่ ความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับชุมชนมากขึ้น (พงศ์ศกั ดิ์, 2540)
โครงการจัดการแนวกันชน เป็ นวิธีการรู ปแบบหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเพื่อการอนุรักษ์
ลักษณะเด่นทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเชื่อมโยงพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ชุมชน
ท้องถิ่น และพื้นที่พฒั นาเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเขตกันชนเป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหาป่ า
ไม้ของชุมชนที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั (สมศักดิ์, 2531) โดยยินยอมให้ราษฎรเข้าไปทาประโยชน์จากพื้น
ที่แนวกันชนและนาผลผลิตมาใช้เพื่อการอุปโภค บริ โภค หรื อค้าขายเพื่อยังชีพภายในครัวเรื อน ภาย
ใต้เงื่อนไขที่มีการควบคุมของเจ้าหน้าที่ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร โดยให้ราษฎรมีส่วน
ร่ วมในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้เพื่อให้เกิดสานึกในการเป็ นเจ้าของ ดังนั้นราษฎรในท้องถิ่นจึงไม่
จาเป็ นต้องบุกรุ กเข้าไปในป่ าธรรมชาติ (มาโนช, 2537 อ้างถึงในวราภรณ์, 2540)
เขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เป็ นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่า พันธุ์ไม้ แหล่งน้ า และ
ธรรมชาติที่สวยงาม เดิมพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวถูกกาหนดให้เป็ นป่ าโครงการไม้กระยา
เลยภูเขียว จากการทาสัมปทานป่ าไม้ทาให้ราษฎรใช้เส้นทางเหล่านี้ เดินทางเข้าบุกรุ กทาลายป่ าอัน
อุดมสมบูรณ์อย่างรวดเร็ ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 - 2513 ต่อมากรมป่ าไม้ได้ประกาศพื้นที่ป่าภูเขียวเป็ น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในปี พ.ศ.2515 ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม
พ.ศ.2515 มีพ้ืนที่ 1,314 ตารางกิโลเมตรหรื อ 821,250 ไร่ ในปี พ.ศ.2522 ได้ออก พ.ร.บ.สงวนและ
คุม้ ครองสัตว์ป่า ผนวกพื้นที่เพิ่มเติมจนมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 1,560 ตารางกิโลเมตรหรื อ 975,000 ไร่ การ
เพิ่มพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ทาให้มีการทับซ้อนกับพื้นที่ทากินของราษฎรเดิมที่อาศัยติดป่ าอนุ รักษ์จึงเกิด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับชุมชน ที่ทากินถูกผนวกให้กลายเป็ นป่ าอนุรักษ์ (เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว, 2553)
ถึงแม้วา่ จะได้มีการจัดการพื้นที่แนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียวบ้างแล้วแต่
ปั ญหาเรื่ องการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ในพื้นที่ แนวกันชนยังไม่ประสบความสาเร็ จ เนื่ องจาก
ปั ญหาต่างๆ ทั้งภายในองค์กรหรื อราษฎรที่ต้ งั ถิ่นฐานส่ วนใหญ่ในพื้นที่ดงั กล่าวยังคงดารงชีพโดย
การพึ่งพิงทรัพยากรป่ าไม้ ขีดความสามารถในการรองรับความต้องการที่มากขึ้นของราษฎรใน
พื้นที่ ทาให้ป่าเสื่ อมโทรมระบบนิ เวศไม่สมดุล ผลผลิตจากป่ าไม้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิตของ
ราษฎรในท้องถิ่น ทาให้เกิดปั ญหาการรุ กล้ าเข้าไปใช้ทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากขึ้น
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2. ความมุ่งหมาย
งานวิจยั มุ่งศึกษาเพื่อจัดการให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยูใ่ นภูมินิเวศหนึ่งๆ โดยกระบวนความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ และมุ่งฟื้ นฟูความสมบูรณ์ทางระบบนิ เวศ พร้อมทั้งทาความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการ
ออกแบบป่ าและภูมิทศั น์ป่าไม้ที่ดี เพื่อเสริ มสร้างการพัฒนาศักยภาพของป่ าไม้ชุมชนในท้องถิ่นให้
เพิม่ ขึ้นและใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการและฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ ศึกษาแนวคิด
การออกแบบภูมิทศั น์ป่าไม้ ทั้งในด้านทฤษฎีต่างๆ และเอกสารงานวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อศึกษาปั ญหา ศักยภาพและต้นทุนทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของพื้นที่
ป่ าในแนวกันชน พร้ อมทั้งศึกษาข้อดี ข้อเสี ย ของแนวทางการอนุ รักษ์และการแก้ไขปั ญหาของ
หน่วยงานท้องถิ่นที่มีส่วนรับผิดชอบพื้นที่ศึกษาในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
3. เพื่อเสนอแนวทางและรู ปแบบที่เหมาะสมในการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ ในพื้นที่
แนวกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
4. คาถามการวิจัย
1. สภาพนิ เวศภูมิทศั น์ในปั จจุบนั และปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพป่ าไม้ มี
อะไรบ้าง
2. การบริ หารจัดการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปัจจุบนั มีแนวทางอย่างไร
บ้างและมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างไร
3. แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการและฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ ในพื้นที่แนวกันชน
ควรเป็ นอย่างไร
5. ขอบเขตของการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ศึกษาองค์ ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการฟื ้ นฟูนิเวศภูมิทัศน์ ป่าไม้
1. แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์
2. การจัดการฟื้ นฟูภูมินิเวศในพื้นที่อื่นๆ
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3. แนวคิดการออกแบบภูมิทศั น์ป่าไม้
ศึกษาเนือ้ หาในพืน้ ที่ทาการศึกษา
1. ความเป็ นมา ที่ต้ งั ขอบเขต สภาพในปัจจุบนั และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั
3. แนวทางการจัดการปัญหาในปัจจุบนั ข้อดี ข้อเสี ย
แนวทางการศึกษามุ่งเน้นศึกษาสภาพป่ าไม้ในปัจจุบนั และศึกษาแนวทางการจัดการป่ า
ไม้ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการฟื้ นฟูนิเวศภูมิ
ทัศน์ของพื้นที่ศึกษาได้
5.2 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
พื้นที่ศึกษาคลอบคลุม พื้นที่กนั ชน “ภูกระแต” ซึ่ งเป็ นภูเขาขนาดเล็ก สภาพโดยรวม
ของภูกระแตมีลกั ษณะเป็ นภูเขาหิ นดินปนทราย ลักษณะเป็ นป่ าเต็งรัง มีเนื้ อที่ประมาณ 7,600 ไร่ มี
อาณาเขตควบคุมพื้นที่ 4 ตาบล อยูใ่ นอาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (เครื อข่ายองค์กรชาวบ้าน
เกษตรกรตีนภูเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้อม, 2554)
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลบ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ทิศใต้
เป็ นเขตอาเภอหนองบัวแดง
ทิศตะวันออก
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
ทิศตะวันตก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
การเลือกพืน้ ทีก่ รณีศึกษา
การศึกษาวิจยั ได้เลือกพื้นที่กนั ชนเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็ นพื้นที่
กรณี ศึกษา โดยพื้นที่ป่าไม้น้ ีนอกจากเป็ นเขตกันชนแล้วยังเป็ นป่ าชุมชน คือ ป่ าภูกระแต โดยราษฎร
ในท้องถิ่นได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เป็ นป่ าไม้ที่ผา่ นระยะเวลามายาวนานจากพื้นที่ป่าที่มี
ความอุดมสมบูรณ์มาก มีเสื ออาศัยอยู่ จนถึงยุคสัมปทานป่ าไม้ได้ทาให้ป่าภูกระแตนี้ เสื่ อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ ว ทาให้ราษฎรเดือดร้อนเนื่องจากการดารงชีวิตที่ยงั ต้องพึ่งพิงป่ าและส่ งผลไปถึงสัตว์ป่า
อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะอยูอ่ าศัยแล้ว สัตว์ป่ายังสามารถใช้ผนื ป่ าแห่ งนี้ เป็ นทางเชื่อมเพื่อเดินทางข้าม
ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและอุทยานแห่ งชาติภูแลนคา แต่ประเด็นที่สาคัญอีกประเด็น
คือ พื้นที่กนั ชน ป่ าภูกระแต มีโครงการต่างๆ ที่เข้ามาจัดการอนุรักษ์และฟื้ นฟูป่าไม้แต่ในปั จจุบนั นี้
สภาพป่ ามีการฟื้ นคืนสภาพได้ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ผา่ นมา การฟื้ นฟูภูมินิเวศของผืน
ป่ าภูกระแต ควรค่าแก่การศึกษาเพื่อให้มีแนวทางที่เข้าใจตรงกันในการฟื้ นฟูระบบนิ เวศพร้อมทั้ง
สภาพภูมิทศั น์ป่าไม้ที่ดีที่สามารถให้ประโยชน์แก่ชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างยัง่ ยืน
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พื้นที่ป่าภูกระแต

ภาพที่ 1 แผนที่จงั หวัดชัยภูมิ แสดงที่ต้ งั พื้นที่กรณี ศึกษา
ทีม่ า : http://www.novabizz.com/Map/17.htm

พื้นที่ป่าภูกระแต

ภาพที่ 2 แผนที่ป่าไม้ แสดงที่ต้ งั พื้นที่กรณี ศึกษา
ทีม่ า : ศูนย์ประสานงานป่ าไม้ชยั ภูมิ (ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก www.forestcp.com
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เขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่าภูเขียว

ป่ าภูกระแต

ภาพที่ 3 แผนที่ทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าภูกระแต
ทีม่ า : www.googlearth
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6. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
6.1 กาหนดหัวข้ อศึกษาและวางแผนโครงงานวิจัย
6.2 กาหนดคาถามงานวิจัย
6.3 กาหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
6.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูลพืน้ ทีก่ รณีศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ
เป็ นข้อมูลที่รวบรวมได้จากพื้นที่ศึกษา ซึ่ งเป็ นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลส่ วนนี้ได้จากการ
1) การบันทึกและสารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ทาการสารวจพื้นที่ภาคสนาม
โดยเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้และบริ บทโดยรอบ การสารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และ
องค์ประกอบโดยรวมของภูมิทศั น์ อาทิเช่น ลักษณะภูมิประเทศ, ลักษณะพันธุ์พืช, การใช้ประโยชน์
ที่ดินของบริ บทโดยรอบ ปัจจัยทางธรรมชาติ, ปัจจัยทางวัฒนธรรม, ปัจจัยทางสุ นทรี ยภาพ เป็ นต้น
2) การสัมภาษณ์ เป็ นการสื บค้นข้อมูลจากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทางานเครื อข่าย
เกษตรตีนภูฯ เพื่อเข้าใจถึงแนวทาง รู ปแบบการทางาน การจัดการและแก้ไขปั ญหาป่ าไม้ ทัศนคติ
ความเชื่อ และความต้องการของชาวบ้านในเรื่ องทรัพยากรป่ าไม้ทอ้ งถิ่น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าไม้
รวมไปถึงแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า ผ่านการพูดคุยและตั้งข้อซักถาม
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย ของการทาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประธานกรรมการ คณะกรรมการและเจ้าหน้า
ที่ในกลุ่มเครื อข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภูเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเป็ นหน่วย
งานที่จดั ตั้งโดยชุมชนที่อยูร่ อบๆ พื้นที่ป่าภูกระแต
การสัมภาษณ์มุ่งเน้นเรื่ องแนวทางการจัดการอนุรักษ์และฟื้ นฟูสภาพป่ าไม้ของหน่วย
งานในท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ก่อนการลงสารวจพื้นที่ภาคสนาม การสัมภาษณ์ครั้งนี้ ไม่ใช้
แบบสัมภาษณ์ แต่เป็ นการสัมภาษณ์ปากเปล่าและจดบันทึกระหว่างทาการสัมภาษณ์ ส่ วนประเด็น
ในการสัมภาษณ์สามารถแบ่งเป็ นหัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้
1) ลักษณะทางกายภาพและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ในอดีตและปัจจุบนั
2) ความเห็นและทัศนคติ เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ป่าไม้ในในอดีตและปั จจุบนั รวมไปถึง
สาเหตุและปั ญหาที่เป็ นอุปสรรคสาคัญในการฟื้ นฟูสภาพป่ าไม้
3) รู ปแบบและวิธีการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ของหน่วยงานและชุมชนในปัจจุบนั
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4) การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และการฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติของราษฎรท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
การสัมภาษณ์ในรู ปแบบนี้ จะทาให้ได้ขอ้ มูลสาคัญอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากคาถาม
หลัก เพราะเป็ นการสัมภาษณ์ในลักษณะของการพูดคุยมากกว่าการตอบเฉพาะคาถามแต่ละประเด็น
เท่านั้น
การเก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นการสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลประเภท
ต่างๆ จากทางเอกสาร ตารา หนังสื อ บทความ ตัวแปรที่มาจากข้อมูลทุติยภูมิ คือ ลักษณะสภาพทาง
กายภาพ ข้อกาหนด ทฤษฎี แนวคิดต่างๆ กรณี ศึกษา เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งข้อมูลเป็ น 3 ประเภท
ดังนี้
1) ลักษณะทางกายภาพ เพื่อศึกษาบริ บทรอบๆ ของพื้นที่ศึกษา ขอบเขตของเขตรักษา
พันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียวและเขตพื้นที่กนั ชน แผนที่และแผนที่ทางอากาศ เป็ นต้น
2) ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้กรณี ศึกษา
ที่ประสบความสาเร็ จในการจัดการและฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ในประเทศไทย รวมไปถึงแนวคิด
และหลักในการออกแบบภูมิทศั น์ป่าไม้ที่ดีควรเป็ นอย่างไร เป็ นต้น
3) ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่แนวกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
ปัญหาและอุปสรรคในการทางาน เป็ นการรวบรวมข้อมูลก่อนการสัมภาษณ์
6.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นกระบวนการที่ดาเนินไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม โดยจะ
บันทึกที่ได้ให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาประมวลและวิเคราะห์ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์กลุ่มหลัก นามาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบอุดมการณ์
ความคิดแนวทางของแกนนา วิธีการดาเนินงานให้เกิดการรวมตัวตั้งเป็ นกลุ่มเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ
พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาในโครงการที่เป็ นอุปสรรคในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
6.6 บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
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7. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบความสาคัญและสภาพในปั จจุบนั ของพื้นที่ป่า
กันชน รวมไปถึงแนวทางการจัดการและฟื้ นฟูสภาพทั้งทางกายภาพ (ภูมิทศั น์ป่าไม้) และชีวภาพ
(ระบบนิเวศ) ของทรัพยากรป่ าไม้ ที่เหมาะสมกับแต่ล่ะท้องถิ่น
2. ผลที่ได้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการและฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ ในพื้น
ที่แนวกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูเขียวหรื อพื้นที่กนั ชนในเขตอนุรักษ์อื่นๆ เพื่อให้มีศกั ยภาพรอง
รับความต้องการของชุมชนและส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและราษฎรในท้อง
ถิ่นให้มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ในท้องถิ่น
8. นิยามศัพท์
8.1 การฟื้ นฟูภูมินิเวศป่ าไม้
การฟื้ นฟูภูมินิเวศป่ าไม้ หมายถึง การพลิกฟื้ นความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิ เวศและ
ยังเป็ นการช่วยส่ งเสริ มให้ประชาชนในบริ เวณที่ภูมินิเวศป่ าไม้ถูกทาลายเสี ยหาย ได้กลับมามีชีวิต
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนและสิ่ งสาคัญที่สุดของการฟื้ นฟูภูมินิเวศป่ าไม้ คือ ความพยายามในการบริ หาร
จัดการให้เกิดการทางานร่ วมกันระหว่าง คน ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่อยู่
ในภูมินิเวศหนึ่งๆ โดยผ่านกระบวนการความร่ วมมือ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่างๆ มีความสอดคล้องและมุ่งเน้นที่จะฟื้ นฟูความสมบูรณ์ทางชีวภาพและเสริ มสร้างการ
พัฒนาของชุมชนและเศรษฐกิจ
แนวคิดเรื่ องการจัดการภูมินิเวศป่ าไม้ ริ เริ่ มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ก่อตั้งโดยกลุ่มของผู ้
เชี่ ยวชาญฟื้ นฟูป่าไม้ที่พบกันในเซโกเวีย ประเทศสเปน การฟื้ นฟูภูมินิเวศ มีความหมายต่างจาก
การปลูกป่ าแบบเดิม อาทิ
- เน้นการมองในระดับภูมินิเวศ ไม่ได้หมายถึงว่าโครงการฟื้ นฟูภูมินิเวศป่ าไม้จะต้อง
เป็ นโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขนาดใหญ่หรื อที่ใช้งบประมาณมาก หากแต่มีเป้ าหมายในระดับภูมิ
นิเวศให้ชดั เจน
- เน้นการบริ หารจัดการแบบที่ตอ้ งบรรลุเป้ าหมาย 2 ประการ คือ การฟื้ นคืนของระบบ
นิเวศและเสริ มสร้างชีวิตความเป็ นอยูข่ องคน
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- เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนซึ่งรวมถึงการให้กลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่
หลากหายเข้ามามี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของเทคนิ คที่เหมาะสมที่สุดและเป็ นทาง
เลือกที่ได้รับการยอมรับทางสังคม
- ไม่จาเป็ นต้องเน้นที่จะให้ภูมินิเวศป่ าไม้กลับมาเป็ นเหมือนเดิ ม แต่มุ่งการจัดการที่
มองไปข้างหน้า โดยเพิ่มขีดความสามารถให้ภูมินิเวศป่ าไม้กลับคืนสู่ สภาพปกติ และเปิ ดโอกาสใน
การใช้ประโยชน์จากป่ าเพื่อแปรรู ปและบริ การในระดับภูมินิเวศอย่างสร้างสรรค์
- สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกสภาพป่ าไม้ ซึ่งอาจจะเป็ นป่ าที่ผา่ นการแผ้วถาง พื้นที่ป่า
ที่มีความสมบูรณ์หรื อแม้กระทัง่ พื้นที่เกษตรกรรมก็ได้ จึงไม่จากัดเฉพาะป่ าดั้งเดิมเท่านั้น (IUCN
ประเทศไทย, 2552)
8.2 พืน้ ทีก่ นั ชน
IUCN (1986) “แนวกันชน (Buffer zone) หมายถึง แนวที่เชื่อมต่อระหว่างเขตพื้นที่
อนุรักษ์กบั พื้นที่ใช้ประโยชน์รอบนอกเป็ นแนวที่กาหนดขึ้นเพื่อป้ องกันไม่ให้ทรัพยากรภายในเขต
พื้น ที่ อนุ รัก ษ์ถูก บุ ก รุ ก ทาลาย ในขณะเดี ย วกัน แนวดังกล่ าวก็สามารถเอื้ ออานวยประโยชน์ใ น
ทางตรงหรื อทางอ้อมต่อชุมชนหรื อสังคมรอบๆเขตพื้นที่อนุรักนั้นๆ”
สมศักดิ์ (2536) “แนวกันชน หมายถึง อาณาบริ เวณรอบพื้นที่อนุรักษ์ที่มีการจากัดการ
ใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็ นแนวป้ องกันพื้นที่อนุ รักษ์อีกชั้นหนึ่ ง และเพื่อเป็ นการชดเชยให้กบั ชาว
ชนบทที่ตอ้ งเสี ยสิ ทธิ์ในการใช้ประโยชน์พ้นื ที่อนุรักษ์เขตกันชนนั้น จัดทาขึ้นเพื่อลดแรงกดดันจาก
ภายนอกที่มีต่อพื้นที่อนุรักษ์ในขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่ให้ประโยชน์แก่ชาวชนบทได้บา้ ง ในเขตกัน
ชนมีกิจกรรมหลักอยูส่ องอย่างคือ การอนุรักษ์และการพัฒนา”
ประเภทของพืน้ ทีก่ นั ชน
พื้นที่แนวกันชนแบ่งตามสภาพพื้นที่ของทรัพยากรและความจาเป็ นของชุมชน ได้เป็ น
4 ประเภทสาคัญดังนี้
1. พื้นที่เขตกันชนภายในพื้นที่อนุ รักษ์ จะเป็ นเขตพื้นที่ซ่ ึ งมีการใช้ประโยชน์อยูก่ ่อน
โดยชุมชนดั้งเดิม ได้จากัดให้ใช้ประโยชน์ได้บางประเภทที่ไม่ทาลายธรรมชาติเพื่อการใช้สอยใน
ครัวเรื อน อาทิ เช่น
- การจับปลาโดยวิธีที่ไม่ผดิ กฎหมาย เช่น ยาเบื่อ หรื อระเบิด
- การเก็บหาชันและน้ ายางจากต้นไม้ ซึ่งต้องระวังไม่ให้เป็ นอันตรายกับต้นไม้
- การเก็บหาผลไม้ป่าและน้ าผึ้ง ซึ่งจะต้องไม่ใช้วิธีตดั หรื อเผาต้นไม้
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- นาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบางฤดูกาล ซึ่ งในกรณี น้ ี จะต้องไม่มีสัตว์ป่าที่สาคัญมาหากิน
ในพื้นที่เดียวกัน
สาหรับกิจกรรมที่ควรห้ามโดยเด็ดขาดในพื้นที่ประเภทนี้ได้แก่
- นาสัตว์ต่างประเทศที่มีลกั ษณะดุร้ายเข้ามาเลี้ยง
- การตัดไม้ยนื ต้น
- การเผาป่ า
- การตั้งถิ่นฐานในเขตอนุรักษ์ ซึ่งถ้าพบว่ามีอยูแ่ ล้ว ควรจะจัดทาขอบเขตให้ชดั เจน
2. เขตกันชนป่ าไม้ เป็ นพื้นที่ดา้ นนอกพื้นที่อนุรักษ์ (Forest Buffer) ซึ่งอาจจะเป็ นพื้น
ที่ป่าธรรมชาติ ป่ ารุ่ น หรื อสวนป่ าเศรษฐกิจของชุมชนที่มีการจัดการอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งนอกจากจะให้
ประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังให้การอนุรักษ์ดินและน้ าแก่พ้ืนที่อีกด้วย ข้อดีสาหรับแนวกันชนประเภท
นี้ คือ สามารถทาให้เกิดเป็ นรู ปธรรมได้บา้ งและหากได้รับการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ จะเป็ นหลัก
ประกันถึงความมัน่ คงของพื้นที่อนุรักษ์ในระยะยาว
3. เขตกันชนเศรษฐกิจ (Economic Buffer) โดยเขตกันชนประเภทนี้จะอยูร่ ายรอบพื้นที่
อนุ รัก ษ์ ซึ่ งจะได้รับการจัด การเพื่อลดแรงกดดันของชุ มชนที่ ตอ้ งการจะใช้ทรั พยากรในพื้น ที่
อนุรักษ์ รู ปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเขตกันชนอาจอยูใ่ นรู ปของการเกษตรแบบยัง่ ยืนการปลูก
สวนผลไม้และการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเป็ นต้น ซึ่งจะเน้นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
4. เขตกันชนก่อสร้าง (Physical Buffer) ซึ่งในสภาพการณ์ที่ไม่มีพ้ืนที่รายรอบในพื้นที่
อนุรักษ์อย่างเพียงพอ อาจจาเป็ นต้องใช้ขอบเขตของพื้นที่อนุรักษ์น้ นั เป็ นแนวกันชน ในกรณี น้ ี อาจ
สร้างขอบเขตที่ชดั เจน เช่น รั้ว คูคลอง กาแพง หรื อลวดหนาม (สุ ระ, 2543: 4-5)
8.3 นิเวศภูมิทศั น์
ดนัย ทายตะคุ กล่าวว่า “นิ เวศภูมิทศั น์ (Landscape Ecological) คือ ปรากฏการณ์ท้ งั
หลายรอบตัวเราสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไปได้ในเชิงของการพัฒนาและการจัดการ
ภูมิทศั น์ ในฐานะของการเป็ นที่อยู่อาศัยที่มีอิทธิ พลต่อการดารงชี วิต วิถีชีวิต และความยัง่ ยืนของ
มนุ ษย์ ด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิ ดเหนื อภูมิทศั น์น้ ันๆ ซึ่ งในเวลาเดี ยวกันนั้นมนุ ษย์ก็มี
อิทธิ พลต่อการดารงชีวิต วิถีชีวิต และความยัง่ ยืนของภูมิทศั น์ดว้ ย โดยความสามารถของมนุษย์ใน
การดัดแปลงธรรมชาติและภูมิทศั น์”
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ปัจจัยของนิเวศภูมิทศั น์
1. ปัจจัยทีเ่ ป็ นสิ่ งมีชีวติ
1.1 สัตว์ป่า (Wildlife)
ความสัมพันธ์ของสัตว์ป่ากับระบบนิเวศสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
(1) หน้าที่ของสัตว์ป่าในระบบนิเวศ (Animal Function)
(2) ตาแหน่งที่อยูเ่ ฉพาะของสัตว์ป่าแต่ล่ะชนิด (Specific Habitat)
สัตว์ป่าจัดเป็ นผูบ้ ริ โภคในระบบนิเวศ มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่และ
เวลา ความหลากหลายและการกระจายของสิ่ งมีชีวิตในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของ
คุณภาพและปริ มาณในองค์ประกอบของถิ่นอาศัยนั้นๆ (Elton’s niche และ Bailey, 1984 อ้างถึงใน
จุฑามาศ, 2544: 16 )
ปั จจัยเพื่อการดารงชี วิตของสัตว์ ป่า (Welfare Factor)
(1) อาหาร (Food) ซึ่งอาหารของสัตว์ป่าจะแตกต่างไปตามชนิดและสภาพ
พื้นที่ที่แตกต่างกันไป ชนิ ด (species) ปริ มาณ (Abundance) คุณภาพ (Quality) และการกระจายตัว
(Distribution) มีความสาคัญมาก
(2) ที่อยูอ่ าศัย (Cover) หมายถึงบริ เวณที่สัตว์ป่าใช้ในการปกปิ ดกาบังเพื่อ
หลบหลีกภัยอันตรายต่างๆ จากสัตว์ผลู ้ ่าหรื อจากสภาพภูมิอากาศ สัตว์ต่างชนิ ดกันจะต้องการที่อยู่
อาศัยแตกต่างกันและยังแตกต่างกันไปตามฤดูกาลด้วย แหล่งหลบภัยของสัตว์ป่าทุกฤดูกาลสามารถ
อานวยประโยชน์ในเรื่ องของอาหาร โดยไม่ตอ้ งออกไปหากินไกลๆ
(3) น้ า (Water) น้ าเป็ นปั จจัยที่สาคัญของสิ่ งมีชีวิตทุกชนิด โดยน้ าในบาง
ลักษณะเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างมากสาหรับที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า ชนิดและปริ มาณของน้ าที่สตั ว์ตอ้ งการ
แตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์ สัตว์ชนิดที่อาศัยอยูไ่ กลแหล่งน้ าจะปรับตัวเองให้สามารถเดินทาง
ได้ไกลมากกว่าสัตว์ที่อาศัยใกล้แหล่งน้ า
(4) อาณาเขตเพื่อการหากินและพื้นที่เพื่อกิจการอื่นๆ (Living Space) โดย
สัตว์ป่าแต่ล่ะชนิ ดต้องการพื้นที่ทากิจประจาวันที่แน่นอน (Certain Amount of Space Needed) สัตว์
แต่ล่ะชนิ ดต้องการปริ มาณและชนิ ดของอาหาร ตลอดจนที่อยูอ่ าศัยที่จากัดสาหรับสัตว์น้ นั ๆ หรื อที่
อาจจะเกี่ยวกับเรื่ องการหลบหนีอนั ตรายจากสัตว์อื่นๆ สาหรับสัตว์บางชนิดอาจจะขึ้นอยูก่ บั การย้าย
ถิ่น (เกษม, 2526 อ้างถึงในจุฑามาศ, 2544: 16-17)
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1.2 พืชพรรณ (Vegetation)
ปั จจัยแวดล้ อม (Environmental Factors)
สิ่ งมีชีวิตต่างๆ ล้วนมีช่วงของความทนทานทางนิ เวศวิทยา (Amplitude of Tolerance
or Ecological Amplitude) เฉพาะของแต่ล่ะชนิด พืชพันธุ์ชนิดหนึ่งชนิดใดจะขึ้นอยูไ่ ด้ในท้องที่ใด
นั้น ปั จจัยแวดล้อมรวมในพื้นที่จะต้องอยูใ่ นช่วงความทนทานของระบบนิเวศของมันเองเป็ นอันดับ
แรก ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถในการรองรับพื้นที่ของระบบได้ ดังนั้นความสมบูรณ์
ของสังคมป่ าล้วนถูกควบคุมด้วยความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของปั จจัยแวดล้อมที่มีใ ห้ในพื้น
ที่ปัจจัยแวดล้อมของป่ า สามารถจาแนกได้ดงั นี้
1. ปั จจัยที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Climatic Factors) สภาพภูมิอากาศถือว่าเป็ นปั จจัย
สาคัญที่มีอิทธิ พลต่อสังคมของพืชคลุมดินในแต่ละแถบของโลกหรื อในแต่ละส่ วนของประเทศผัน
แปรไปโอกาสที่ชนิดป่ าหรื อสังคมพืชจะผันแปรไป โดยจะต้องไม่เกินขีดจากัดของภูมิอากาศที่เปิ ด
โอกาสนี้ ปั จ จัย ที่ อยู่ใ นกลุ่ มของภู มิอากาศ ได้แ ก่ อุ ณ หภู มิ ปริ มาณน้ าฝน ปริ มาณความชื้ น ใน
บรรยากาศ ฤดู กาล และลม
2. ปั จจัยที่เกี่ยวกับดิน (Edaphic Factors) ดินมีบทบาทที่ให้เกิดความผันแปรของสังคม
พืชคลุมดินในที่ต่างๆ ได้ ปั จจัยที่สาคัญของกลุ่มนี้ ได้แก่ คุณลักษณะและชนิ ดของดิน คุณสมบัติ
ทางเคมีและคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ของดินชนิ ดต่างๆ เช่น ดินทรายจัด ดินลูกรัง ดินเหนี ยว และดิน
อินทรี ยท์ ี่มีส่วนให้เกิดป่ าแตกต่างกันได้
3. ปั จจัยที่เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ (Topographic Factors) ซึ่งได้แก่รูปร่ างภูมิประเทศ
ระดับความสู งจากน้ าทะเล และทิศทางด้านลาดเท
4. ปั จจัยเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ (Biotic Factors) สัตว์ป่ามีผลทาให้ป่าไม้บางชนิดเกิดขึ้นหรื อ
หายไปได้ แต่สตั ว์ป่าอาจเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของป่ าน้อยกว่าปั จจัยอื่นๆ สาหรับพืช
ด้วย กันก็มีผลไม่นอ้ ยที่ก่อให้เกิดความแตกต่างในด้านโครงสร้างของป่ าแต่ล่ะชนิดด้วย
5. ไฟป่ า (Forest Fire) ซึ่งไฟป่ านั้นถือเป็ นปั จจัยที่ควบคุมให้ป่าบางชนิ ดเปลี่ยนไปได้
ซึ่งโดยเฉพาะป่ าเต็งรังและป่ าผสมผลัดใบสามารถคงอยูไ่ ด้ก็ตอ้ งมีไฟป่ าทุกปี หรื อสองถึงสามปี ครั้ง
(อุทิศ, 2535: 37-38 อ้างถึงในจุฑามาศ, 2544: 17-18)
2. ปัจจัยทีเ่ ป็ นสิ่ งไม่ มีชีวติ (Abiotic Factor)
1) ดิน (Soil)
2) ธรณี วิทยา (Geology)
3) น้ า (Hydrology)
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4) ลักษณะภูมิประเทศ (Physiography)
5) ลักษณะภูมิอากาศ (Climate)
3. มาตรการเปลีย่ นแปลงทางภูมิทศั น์ (Landscape Scale)
สิ่ งที่ปรากฏให้เห็ นอยู่ในปั จจุบนั จากองค์ประกอบของนิ เวศภูมิทศั น์ดงั ที่ได้กล่าวมา
อาจจะเป็ นผลสื บเนื่ องที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ในอดีต การเปลี่ยนแปลงนิ เวศภูมิทศั น์จึงมีความ
เกี่ยวข้องทั้งในเรื่ องของมาตราทางเวลาและทางพื้นที่ (Spatial-Temporal Scale) มาตราทางพื้นที่
(Spatial Scale) เป็ นเรื่ องของ ระยะทาง, ทิศทาง, รู ปร่ าง, รู ปทรง ที่สามารถวัดได้ มาตราทางพื้นที่จึง
เป็ นสิ่ งที่สามารถปรากฏให้เห็นและทาการวัดและเปรี ยบเทียบได้ง่าย เช่น ขนาดของป่ าที่ลดลงเมื่อ
เกิดการบุกรุ กพื้นที่ป่าจากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ทาให้ขนาดของถิ่นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าลดลง
ซึ่งเราสามารถทาการวัดขนาดของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงได้
ส่ วนมาตราทางเวลา (Temporal Scale) เหมือนกับการวัดทางพื้นที่ แต่เวลาจะมีเพียงมิติ
เดียวและทิศทางเดียวเท่านั้น คือระยะเวลาที่สิ่งต่างๆจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เป็ นเรื่ องของวิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลง จึงเป็ นการยากที่จะทาการวัดให้เห็นได้อย่างชัดเจน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆจะใช้เวลาไม่เท่ากัน เช่น วงจรชีวิตแมลงจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วนั แต่
การแปรสภาพจากหิ นมาเป็ นดินนั้นอาจใช้เวลานานนับเป็ นล้านๆปี เป็ นต้น
ดังนั้นในการศึกษาการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ จึงทาการศึกษาเพียงมาตราทางพื้นที่เป็ น
หลัก ซึ่ งมาตราทางเวลานั้นจะมีความยุ่งยากซับซ้อน แต่ก็ควรจะต้องมีการคานึ งถึงมาตราทางเวลา
ด้วยอยูเ่ สมอเนื่องจากแนวทางการฟื้ นฟูน้ นั เป็ นงานในระยะยาวไม่ได้จบอยูแ่ ค่เพียงเวลาใดเวลาหนึ่ง
เท่านั้น (Meentemeyer and Box,1987 อ้างถึงในดนัย, 2544 และจุฑามาศ, 2544)
4. ขอบเขตของภูมิทศั น์
ขอบเขตของภูมิทศั น์ หมายถึง บริ เวณที่แสดงคุณลักษณะที่สาคัญของภูมิทศั น์ภายใน
บริ เวณนั้นๆ ขอบเขตภูมิทศั น์บางแห่ งอาจจะกาหนดจากรอยต่อระหว่างผืนดินและน้ า แนวรอยต่อ
ของป่ ากับทุ่งหญ้าหรื อขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ า เป็ นต้น การกาหนดขอบเขตภูมิทศั น์สามารถพิจารณาได้
สองแนวทาง คือ (Beanlands and Duinker, 1983; Forman and Moore, 1992 อ้างถึงในดนัย, 2544
และจุฑามาศ, 2544)
3.1 ขอบเขตทางกายภาพหรื อโครงสร้าง (Physical or Structural Boundary)
กาหนดจากคุณลักษณะของภูมิทศั น์ เช่น บริ เวณที่แยกออกจากกันหรื อมีความแตกต่าง
กันของภูมิทศั น์อย่างชัดเจน หรื อมีระดับความมากน้อยขององค์ประกอบภูมิทศั ต่างกัน โดยสามารถ
จาแนกขอบเขตทางกายภาพได้ดงั นี้
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1) กระบวนการทางธรณี วิทยา (Geomorphic Process) เป็ นบริ เวณที่แสดงเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงจากกระบวนการทางธรณี วิทยา โดยสามารถนามากาหนดขอบเขตของภูมิทศั น์ที่แตก
ต่างกันได้
2) กระบวนการทางธรรมชาติ (Natural Disturbance) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวน
การทางธรรมชาติจะให้ผลคล้ายคลึงกับกระบวนการทางธรณี วิทยาแต่จะสามารถสังเกตเห็ นได้
ชัดเจนกว่าและเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่นานมากนัก
3) การกระทาของมนุษย์ (Human Influence) มีความแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ที่รุนแรงกว่า ทาให้เกิดการจาแนกขอบเขตของ
ภูมิทศั น์มากกว่า 1 รู ปแบบได้ (Forman and Moore, 1986 อ้างถึงในดนัย, 2544 และจุฑามาศ, 2544)
3.2 ขอบเขตทางนิเวศวิทยา (Ecological Boundary or Stability Boundary)
กาหนดจากรู ปแบบความหลากหลายของระบบในบริ เวณนั้นๆ โดยจาแนกระดับของ
นิเวศวิทยาออกเป็ น 6 ระดับ ดังนี้
1) Ecoprovince ได้แก่ บริ เวณผิวโลกที่แสดงคุณลักษณะของภูมิทศั น์ดว้ ยรู ปทรงของ
แผ่นดินหรื อโครงสร้างหลักๆของพื้นที่ เขตพืชพรรณของโลกหรื อเขตภูมิอากาศของโลก เป็ นต้น
2) Ecoregion เป็ นส่ วนหนึ่งของ Ecoprovince แสดงคุณลักษณะของภูมิทศั น์ที่เป็ นผล
มาจากความแตกต่างของเขตภูมิอากาศในระดับภูมิภาค เช่น ระบบนิเวศป่ าไม้ ระบบนิเวศสัตว์ป่า
3) Ecodistrict เป็ นส่ วนหนึ่ งของ Ecoregion แสดงคุณลักษณะของภูมิทศั น์ดว้ ยความ
แตกต่างของรู ปทรงแผ่นดิน ลักษณะทางธรณี สณ
ั ฐาน กลุ่มพืชพรรณและสัตว์ป่า เป็ นต้น
4) Ecosection เป็ นส่ วนหนึ่ งของ Ecodistrict แสดงคุณลักษณะของภูมิทศั น์ดว้ ยรู ป
แบบของผืนดิน พืชพรรณ รู ปร่ างของแหล่งน้ า และชนิดพันธุ์สตั ว์ป่า เป็ นต้น
5) Ecosite เป็ นส่ วนหนึ่งของ Ecosection แสดงคุณลักษณะของภูมิทศั น์ดว้ ยความแตก
ต่างของวัตถุแม่ (Parent Material) กลุ่มชุดดิน ชนิดพืชพรรณที่มีความคล้ายคลึงกัน
6) Ecoelement เป็ นส่ วนหนึ่งของ Ecosite แสดงคุณลักษณะของภูมิทศั น์ดว้ ยชนิดของ
ดิน ชนิดของพืชพรรณ หรื อประเภทของแหล่งน้ า เป็ นต้น
โดยสรุ ปแล้ว ขอบเขตของภูมิทศั น์ที่เหมาะสมสาหรับการศึกษาครั้งนี้ สามารถกาหนด
ได้ท้ งั จากขอบเขตทางกายภาพและขอบเขตทางนิเวศวิทยา โดยเฉพาะขอบเขตทางนิเวศวิทยานั้นจะ
มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบนิ เวศในระดับ Ecosection, Ecosite และ Ecoelement เป็ นระดับ
ของระบบนิเวศที่มีผลต่อการให้ผลผลิตจากป่ า โดยราษฎรในท้องถิ่นสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้
(Beanlands and Duinker, 1983 ; Rubec และ Wiken, 1983 อ้างถึงในดนัย, 2544 และจุฑามาศ,
2544)

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องและกรณีศึกษา
การฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ได้ศึกษาความหมายของพื้นที่กนั ชน แนวคิดทฤษฎีหลักๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั อันได้แก่ 1. แนวคิดเรื่ องป่ าชุมชน 2. แนวคิดในการอนุรักษ์และการฟื้ นฟู 3.
แนวคิดนิเวศวิยามนุษย์ 4. แนวคิดเรื่ องการมีส่วนร่ วมของชุมชน เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั
พร้ อมกันนี้ ได้ศึกษาแนวคิดและหลักการออกแบบภูมิทศั น์ป่าและตัวอย่างกรณี ศึกษาที่ประสบ
ความสาเร็ จในการจัดการภูมิ นิเวศป่ าไม้ เพื่อให้มีความเข้าใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษาต่อไปได้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
1.1 แนวคิดเรื่องป่ าชุ มชน
ในอดีตเมื่อป่ ายังมีความอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตของประชาชนโดยส่ วนใหญ่น้ นั หาเลี้ยง
ชีพด้วยการบุกเบิกพื้นที่ป่าหักล้างถางพง ทามาหากินดารงชีพ สั่งสมประสบการณ์ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติประกอบเป็ นพื้นฐานของสังคม จึงทาให้วิถีชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่นกับป่ าดาเนิ นควบคู่กนั อย่างผูกพันและเอื้ออานวยประโยชน์ต่อกันมาช้านาน แนวคิดเรื่ อง
ป่ าชุมชนจึงเป็ นสิ่ งที่ได้รับความสนใจโดยหวังว่าป่ าชุมชนจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ป่าไม้ที่ประสบ
อยูใ่ นขณะนี้ ได้
สมศัก ดิ์ สุ ข วงศ์ (2533) ป่ าชุ ม ชน คื อ การให้ ป ระชาชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มจัด การ
ทรัพยากรท้องถิ่นและจัดการอย่างยัง่ ยืนถาวร ซึ่งก็คงเป็ นป่ าขนาดเล็กๆที่อยูใ่ กล้หมู่บา้ น มีไว้เพื่อใช้
สอย เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นแต่มิใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
โกมล แพรกทอง (2537) ได้ให้ความหมายป่ าชุมชนว่า เป็ นรู ปแบบของการจัดการป่ า
ไม้ ที่ น าเอาความต้อ งการพึ่ ง พิ ง ป่ าของประชาชน มาเป็ นวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการจัด การ และให้
ประชาชนผูไ้ ด้รับประโยชน์จากป่ าเป็ นผูก้ าหนดแผนการและควบคุมการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อผลประโยชน์ต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอตามความต้องการของชุมชน (โกมล,
2537 อ้างถึงในพงศ์ศกั ดิ์, 2540)
การดาเนิ นการจัดการป่ าและการรักษาทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่าโดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพียงฝ่ ายเดี ยว ไม่สามารถสัมฤทธิ์ ผลได้ รวมทั้งแนวคิดการจัดการและการใช้ประโยชน์ป่าไม้
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แบบยัง่ ยืน ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในสังคมปัจจุบนั จึงมีการแสวงหาแนวทางและรู ปแบบ
การจัดการที่เหมาะสมโดยให้ความสาคัญต่อชาวบ้านผูใ้ กล้ชิดป่ าที่สุด พึ่งพิงอาศัยป่ าในการดารง
ชีพให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่อยูใ่ กล้หมู่บา้ น เพื่อประโยชน์
ของชาวบ้านเองเป็ นสาคัญ ในรู ปของป่ าชุ มชน และได้สรุ ปหลักการสาคัญของป่ าชุ มชนไว้ 4
ประการ คือ
1) เป็ นการจัดการเพื่อรักษาไว้ซ่ ึงนิเวศวิทยาของชุมชนและของประเทศโดยรวม
2) เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจในการยังชีพของชุมชน
3) เป็ นการธารงรักษาไว้ซ่ ึงความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ป่าไม้
4) สิ ทธิในการดูแลรักษาจัดการและประโยชน์จากป่ าชุมชนเป็ นสิ ทธิร่วมของทั้งชุมชน
(กรมป่ าไม้, 2539 อ้างถึงในพงศ์ศกั ดิ์, 2540)
สัณฑิตา กาญจนพันธุ์ (2543) ได้เสนอวิธีการจัดการป่ าชุมชนไว้ 5 ประเด็นคือ
1) การกระจายตัวของป่ าชุมชน ซึ่งชุมชนท้องถิ่นที่อนุรักษ์ป่าส่ วนใหญ่เป็ นชุมชนที่ต้ งั
ถิ่ น ฐานบนที่ ราบเชิ งดอย ทานาดาเป็ นหลัก และมักจะมี ก ารทาไร่ ตามที่ ด อนเพิ่มเติ มด้วย ป่ าที่
อนุ รักษ์ไว้มกั จะเป็ นป่ าบนดอย ซึ่ งเป็ นต้นน้ าลาธารที่ไหลมาหล่อเลี้ยงพื้นที่นา โดยอาศัยระบบ
เหมืองฝาย
2) การจาแนกประเภทป่ า ซึ่งไม่ว่าจะเรี ยกชื่อเป็ นอย่างไรก็ตาม โดยชาวบ้านส่ วนใหญ่
จะมีการจาแนกพื้นที่ป่าอย่างคร่ าวๆ เป็ น 3 ประเภท คือ
(1) ป่ าต้นน้ าลาธาร ซึ่งเป็ นต้นกาเนิดของลาห้วยที่ไหลผ่านหมู่บา้ น มีการ
เรี ยกชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นตามลักษณะต้นน้ า เช่น ป่ าซับน้ า ป่ าน้ าจา ป่ าน้ ารู ป่ าขุนน้ า
ป่ าขุนห้วย
(2) ป่ าใช้สอย เป็ นป่ าแพะหรื อป่ าเบญจพรรณที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์
ในการเก็บเห็ด หน่ อไม้ ผักป่ า สมุนไพร ไม้ฝืน ไม้สาหรับสร้างบ้านเรื อน ตลอดจนเป็ นที่เลี้ยงวัว
ควาย นอกจากนั้นป่ าใช้สอยยังอาจเป็ นแหล่งผลิตของพืชยืนต้นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ลูกต๋ าว
เมี่ยง และตองตึง
(3) ป่ าประเพณี ซึ่งผูกพันกับศาสนาและความเชื่อ เช่น ป่ าเขตอภัยทาน ป่ า
ช้า ป่ าที่เป็ นที่สิงสถิตของผี ความคิดเรื่ องเขตอภัยทานเป็ นความคิดในศาสนาพุทธ สาหรับคนเมือง
ลื้อ และไทใหญ่มีความเชื่อเรื่ องผีปู่ย่า ผีเจ้านาย เสื้ อบ้านเสื้ อเมือง ผีขนุ น้ า ตลอดจนผีฝ่าย
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3) การกาหนดขอบเขตป่ า ต้องมีขอบเขตแสดงสิ ทธิในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์
จากป่ าชุมชน ส่ วนมากชาวบ้านมักจะกาหนดขอบเขตป่ ากันอย่างคร่ าวๆโดยอาศัยสันปั นน้ า แนวลา
ห้วย ถนน หรื อแม้แต่เขตภาษีบารุ งท้องถิ่น เป็ นเส้นแบ่งเขต
4) ระบบการจัดการป่ า ป่ าชุมชนถือเป็ นสมบัติส่วนรวมของชุมชน สมาชิกของชุมชน
ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์จากป่ า สมาชิกของชุมชนอื่นไม่มีสิทธิใช้ทรัพยากรใน
ป่ าโดยไม่ได้รับอนุ ญาต แต่ถา้ ได้รับอนุ ญาตก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขของชุ มชนเจ้าของป่ า เช่ น
อนุ ญาตเก็บหาของป่ าบางประเภทไปใช้หรื อไปบริ โภค แต่ห้ามนาไปขาย เพราะจะเกินกาลังการ
ผลิ ต ของป่ าชุ ม ชนนั้น ซึ่ ง ในการจัด สรรทรั พ ยากรป่ าไม้เ พื่อ ใช้ภ ายในชุ ม ชน ชาวบ้า นจะแบ่ ง
ประเภทป่ า ดังที่ได้กล่าวมาแล้วและจะกาหนดระดับการใช้ประโยชน์จากป่ าและการดูแลป่ า ดังนี้
(1) ป่ าต้นน้ า มักเป็ นป่ าที่ชาวบ้านหวงแหนที่สุด เพราะต้องพึ่งพาน้ าใช้ใน
การเกษตร จึ งมักห้ามตัดหรื อรบกวนสภาพป่ าโดยเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตามชุ มชนบางแห่ งอาจ
อนุโลมให้เก็บไม้ลม้ เพราะถูกลมพัดโค่น หรื อไม้ที่ยนื ต้นตายได้
(2) ป่ าใช้สอย มักเป็ นป่ าที่ชาวบ้านหวงแหนรองลงมาจากป่ าต้นน้ า
ชาวบ้านมีสิทธิ นาสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงในป่ าได้ เก็บหาของป่ า ไม้แห้งที่ใช้ทาฝื น ตลอดจนขออนุญาต
ตัดไม้จานวนไม่มากนักมาสร้างบ้านเรื อน ซ่อมแซมวัด หรื อฝาย
(3) ป่ าประเพณี เป็ นป่ าที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ตลอดจนเป็ นที่สิงสถิต
ของผี จึงเป็ นที่เคารพยาเกรง ชาวบ้านไม่ค่อยกล้าเข้าไปตัดไม้หรื อรบกวนความสงบ
5) ปั จจัยที่ เอื้ ออานวยในการรั กษาป่ า จาการสารวจพื้นที่ป่าชุ มชนในเขตภาคเหนื อ
ตอนบนพบว่า ปั จจัยที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนาจิตสานึ กถึงคุณค่าของป่ าและแสดงความจาเป็ นที่
ต้องอนุรักษ์ป่า แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการสื บทอดประเพณี การรักษาป่ าบนพื้นฐานความเชื่อของ
ชุ มชน กลุ่มการเผชิ ญปั ญหาปั ญหาการขัดแย้งทรั พยากรกับบุคคลภายนอกชุ มชน และกลุ่มการ
ประสบภัยธรรมชาติที่เป็ นผลมาจากการทาลายป่ า (สัณฑิตา, 2543 อ้างถึงในประวิทย์, 2544)
โดยสรุ ปป่ าชุมชน เป็ นแนวความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ป่าไม้กบั ชุมชน ใน
ลักษณะที่วา่ การดาเนินชีวิตของคนในชุมชนต้องพึ่งพาทรัพยากรป่ าไม้เพราะป่ าไม้เป็ นแหล่งอาหาร
และสมุนไพรที่นามารักษาโรค คนชุมชนได้อาศัยไม้จากป่ าเพื่อก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย ดังนั้นเมื่อป่ าไม้
เสื่ อมโทรมย่อมทาให้ส่ิ งที่คนในชุมชนต้องการนั้นเหลือน้อยลงไปด้วย
1.2 แนวคิดเกีย่ วกับการอนุรักษ์ และฟื้ นฟู
การอนุรักษ์ในประเทศไทยเริ่ มตระหนักและรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปกรรมและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังในวงกว้าง เพียงเมื่อประมาณ 20 ปี ที่ผา่ นมาเท่านั้น การอนุรักษ์มีระดับและ
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ความเข้มงวดในการปฏิบตั ิแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สาหรับความเป็ นอยู่ของสังคม
และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ได้มีการ "พัฒนา" อย่างถูกต้องเหมาะสม
เดชา บุญค้ า (2536: 36-40) กล่าวว่า การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง กระบวนการ
สงวนรักษาที่ไม่เข้มงวดและเป็ นลักษณะผ่อนคลาย เพื่อปกป้ องสิ่ งแวดล้อม ภูมิทศั น์หรื อสถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ ไว้มิให้สูญหาย หรื อถูกเปลี่ยนไปโดย การใช้สอยหรื อบริ โภค ที่ไม่เหมาะ
สมหรื อกล่าวโดยหลักการก็คือ เป็ นการพิทกั ษ์รักษาสภาพและเอกลักษณ์เดิมไว้ แต่ไม่หวงห้าม ใน
การใช้พจนานุกรมภูมิสถาปั ตยกรรม (Morrow, 1981 อ้างถึงในเดชา, 2536) ซึ่ งได้ให้นิยามไว้ว่า
“เป็ นกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่ งเสริ มยกระดับการจากัดการผลาญทรัพยากร อันได้แก่ แร่
ธาตุ ดิน พืชพันธุ์ และสัตว์ การปฏิบตั ิการอนุรักษ์ที่ดีรวมถึงการตัดไม้ซุงแบบคัดเลือก ควบคู่ไปกับ
การปลูกป่ าขนาดใหญ่ การอนุ รักษ์เชิงการจัดการ ได้แก่ การจากัดการใช้ทุ่งหญ้า ทะเล ทะเลทราย
ลาธาร และแหล่งที่อยูข่ องสัตว์และทรัพยากรอื่นๆ ไม่ให้เป็ นไปในทางที่ผดิ การอนุรักษ์สนับสนุน
การทาเหมืองแร่ ที่ฉลาด และถูกวิธีดว้ ย”
การฟื้ นฟู (Rehabilization) หมายถึง การฟื้ นฟูสภาพของภูมิทศั น์ อาคารสถานที่สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ให้กลับอยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ งโดยปกติแล้วจะทาในระดับเพียงการ
ซ่อมแซมให้มีสภาพดีและอาจรวมถึงการปรับสภาพเล็กน้อยเพื่อให้สะดวกแก่การใช้งาน ระดับของ
การรักษาความแท้ด้ งั เดิมเป็ นรอง (เดชา, 2536)
1.3 แนวคิดนิเวศวิทยามนุษย์
มนุ ษย์มีความจาเป็ นต้องพึ่งพาและสัมพันธ์กบั ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
อย่างแยกไม่ออก เพราะมนุ ษย์และสิ่ งมีชีวิตทั้งหลายล้วนเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบนิ เวศ มีการปรับ
ตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติ โดยการปรับตัวดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ น
พฤติกรรมร่ วมระหว่างสิ่ งมีชีวิตทั้งหลายในสภาพแวดล้อมเหล่านั้น สภาพธรรมชาติและมนุ ษย์มี
ความสัมพันธ์กนั ตลอดเวลา ซึ่งแนวคิดที่จะนามาอธิบายได้คือ นิเวศวิทยามนุษย์
นิ เวศวิทยามนุ ษย์ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม เพื่อบอก
ให้รู้ถึงถิ่นกาเนิ ดและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุ ษย์ ที่เป็ นตัวกาหนดระบบนิ เวศได้
เครื อข่ายความซับซ้อนทางนิ เวศวิทยาจะส่ งผลกระทบต่อกันและกัน ความคิดเกี่ยวกับนิ เวศวิทยา
เป็ นที่ยอมรับว่า มนุ ษย์เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบนิ เวศ ซึ่ งมีความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสิ่ งมีชีวิต
ทั้งหลาย คือ มนุ ษย์ ป่ าไม้ สัตว์ และสิ่ งไม่มีชีวิตต่างๆซึ่ งประกอบเป็ นระบบนิ เวศมีความสัมพันธ์
กันอย่างถาวร สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในระบบนิเวศ มนุษย์มีความจาเป็ นต้องพึ่งพาอาศัยอยูใ่ น
ระบบนิ เวศ แต่พฤติกรรมของมนุ ษย์เกิดจากองค์ประกอบที่มีระบบสังคมเป็ นสาคัญและมีอิทธิ พล
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ต่อความสมดุลของระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากร ความมุ่งหวังที่จะให้มนุษย์อยูอ่ าศัยอยูใ่ นระบบ
นิเวศได้โดยไม่มีการทาลาย
Dixon and William (1986) ได้แสดงให้เห็นว่าปัญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรป่ า
ไม้และป่ าต้นน้ านั้นมิได้เป็ นปั ญหาเฉพาะทางด้านชีวภาพเท่านั้น แต่เป็ นปั ญหาที่เกี่ยวโยงถึงปั ญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ต่างๆ ในอดีตมักแก้ปัญหาเฉพาะด้านชีวภาพ โดยมอง
ข้ามประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม จึงไม่ประสบความสาเร็ จ ดังนั้นในการแก้ปัญหาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งจาเป็ นที่จะต้องทาความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติและระบบสังคมมนุ ษย์ เพราะทั้งสองระบบนี้ มีความสัมพันธ์กนั ในรู ปแบบของการแลก
เปลี่ยนวัตถุข่าวสารกันตลอดเวลาขณะที่อยูใ่ นสังคม (Dixon and William, 1986 อ้างถึงในประวิทย์,
2544)
มนัส สุ วรรณ (2539) กล่าวว่า ระบบนิเวศทุกระบบย่อมมีขีดจากัดของธรรมชาติอยู่ ถ้า
มนุษย์ทากิจกรรมใดเกินขอบเขตของธรรมชาติที่จะรับได้ ย่อมเกิดผลเสี ยต่อมนุษย์ เช่น การเปลี่ยน
สภาพป่ าให้เป็ นพื้นที่เพาะปลูกทากิจกรรมการเกษตร เมื่อป่ ามีลกั ษณะดิ นเหมาะสมแก่การเพาะ
ปลูกถูกเปลี่ ยนไปใช้ประโยชน์ทาการเพาะปลูกจนหมดสิ้ นและการกระทาในลักษณะดังกล่าว
เป็ นไปอย่างต่อเนื่องแล้ว จะเป็ นการสร้างความเสี ยสมดุลทางธรรมชาติและเกิดผลเสี ยส่ งผลกระทบ
ต่อมนุ ษย์ เช่น การพังทลายของดิน เกิดมลภาวะอากาศเป็ นพิษ สิ่ งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ฝนไม่ตก
ตามฤดูกาล เกิดความแห้งแล้ง เป็ นต้น
อาจกล่าวได้ว่าในสถานการณ์ ปัจจุบนั การที่จานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ตลอดจนการพัฒนาในด้านต่างๆที่ตอ้ งอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอนั เป็ นปั จจัยพื้นฐานมากขึ้น ทาให้
เกิ ดปั ญหาการขาดแคลนและความเสื่ อมโทรมของทรั พยากรธรรมชาติ เกิ ดความไม่สมดุ ลทาง
ธรรมชาติ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อมมิได้ก่อให้เกิ ดปั ญหาทุกประเด็นไป มี
หลายกรณี และหลายพื้นที่ที่มนุษย์สามารถอยูร่ ่ วม กันได้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ กล่าวคือมนุษย์
กับสิ่ งแวดล้อมมีส่วนเกื้อกูลกันและกัน ทาให้เกิดความมัน่ คงและความสมดุลของระบบนิเวศ (มนัส
, 2539 อ้างถึงในประวิทย์, 2544)
นิวตั ิ เรื องพานิช (2537) กล่าวว่า ในปัจจุบนั นักวิชาการป่ าไม้และนักอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติต่างก็ถือว่าประโยชน์ทางอ้อมของป่ าไม้มีความสาคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งและอาจมีมากยิง่
กว่าประโยชน์ที่ได้รับโดยทางตรงจากป่ าไม้เสี ยอีก นอกจากนี้ ในทางนิ เวศวิทยา ซึ่งชี้ให้ เห็นว่า ป่ า
ไม้ช่วยให้ระดับน้ าใต้ดินมีปริ มาณสู งพอที่จะทาให้พืชต่างๆ อยูไ่ ด้ ดังนั้นจึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าใน
บริ เวณที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีแหล่งซับน้ าผิวดิน มีสภาพชื้นตลอดปี มีหน้าดินที่มีน้ าซึ ม
ตลอดเวลา มีพืชน้ านานาชนิ ดขึ้นอยู่ ซึ่ งระบบนิ เวศจะมีอีกลักษณะหนึ่ งแตกต่างกันไป การทาลาย
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ป่ าไม้ไมใช่ทาให้การระบายของน้ าในดินเร็ วขึ้นเท่านั้นแต่จะทาให้ปริ มาณน้ าฝนที่ตกลงมาน้อยลง
ด้วย เพราะป่ าไม้สามารถทาให้ความชื้นหมุนเวียนกลับไปในบรรยากาศได้โดยการระเหยจับตัวเป็ น
ก้อนเมฆและกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ าแล้วตกลงมาเป็ นฝน จากการศึกษาเรื่ องนี้ พบว่าการระเหยของน้ า
จากป่ าไม้ 2.5 ไร่ หรื อ เท่ากับ 1 เอเคอร์ มีปริ มาณเท่ากับการระเหยของน้ า 2,500 แกลลอนต่อวัน
เป็ นการปรับระบบธรรมชาติในการนาน้ ากลับมาใช้ใหม่ ถ้าไม่มีป่าไม้ การนาความชื้ นกลับ มาให้
ธรรมชาติกจ็ ะหมดไป ทาให้น้ าต้องหมดไปจากระบบนิเวศอย่างรวดเร็ ว ซึ่งป่ าไม้ในทางนิเวศ วิทยา
ถือว่าเป็ นสังคมของพืชและสัตว์ชนิ ดต่างๆ องค์ประกอบของป่ าจึงมิใช่ หมายถึงเพียงต้นไม้อย่าง
เดียวแต่รวมถึงไม้เล็กไม้น้อย พืชนานาชนิ ด ตลอดจนถึงสัตว์ชนิ ดต่างๆ ดิน น้ า แร่ ธาตุต่างๆ เป็ น
องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการรักษาระดับความสมดุลทางนิเวศไว้ได้
การใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ของมนุษย์น้ นั ไม่ได้เป็ นเพียงการใช้ไม้หรื อใช้พ้ืนที่ในการ
ทาเกษตรกรรมเท่านั้น หากแต่ยงั รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่รวมเป็ นป่ า ป่ าเป็ นบ่อเกิดของ
รายได้และอาชีพมากมายและทรัพยากรที่มีค่าในผืนป่ าก็เป็ นที่ตอ้ งการของมนุษย์ ทั้งภายในและภาย
นอกชุมชนที่อาศัยอยูใ่ กล้เคียงพื้นที่ป่าไม้และยิง่ ในปั จจุบนั นี้ ถนนหนทางการคมนาคมสะดวก การ
ตัดผ่านพื้นที่ป่าไม้ก็เป็ นช่องทางหนึ่ งที่ทาให้คนต่างถิ่น ต่างจังหวัด สามารถนายานพาหนะเข้าไป
เก็บเกี่ยวทรัพยากรป่ าไม้ในท้องถิ่นอื่นได้สะดวกยิง่ ขึ้นจนเกินกาลังผลิตของป่ าที่จะให้ได้ ซึ่ งทาให้
ระบบนิ เวศของป่ าไม้เสื่ อมโทรมและเปลี่ยนแปลงไปทั้งระบบและส่ งผลกระทบต่อมนุ ษย์ในที่สุด
(นิวตั ิ, 2537 อ้างถึงในประวิทย์, 2544)
จากบทเรี ยนที่ผา่ นมา การสูญเสี ยพื้นที่ป่าเป็ นจานวนมากเกิดจากผูท้ ี่อยูน่ อกเขตป่ าโดย
เฉพาะอย่างยิง่ บริ ษทั สัมปทานป่ าไม้ ผูม้ ีอิทธิพล และข้าราชการที่มีผลประโยชน์จากการทาไม้เถื่อน
แม้แต่รัฐเองก็เป็ นส่ วนสาคัญในการลดพื้นที่ป่า ในรู ปของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น
ถนน ไฟฟ้ า และเขื่อน เป็ นต้น การละเลยข้อเท็จจริ งเหล่านี้ ตลอดจนการมีอคติกบั ชาวบ้าน ซึ่งทาให้
นโยบายการอนุ รักษ์ป่าที่ผา่ นมามักมองข้ามศักยภาพของชาวบ้าน ซึ่ งมีวิถีชีวิตที่ผกู พันอยูก่ บั ป่ ามา
นาน มองไม่เห็นว่าชาวบ้านสามารถสร้างระบบคุณค่าทางศีลธรรมของป่ า การวางระบบกฎเกณฑ์
ในการใช้ป่า และการสะสมภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบนิเวศของป่ าไม้ได้มากมาย ดังนั้นในการจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้ที่ได้ผลดีที่สุด ควรจะต้องให้ประชานเข้ามีส่วนร่ วมในการจัดการพื้นที่ป่าไม้ในเขต
ชุมชนของตนเอง ประชาชนจะได้มีโอกาสพัฒนาชุมชนของตนเองพร้อมๆ ไปกับการพัฒนาป่ าไม้
ซึ่ งในที่สุดแล้วเขาเองจะเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์ ทาให้มีความรู ้สึกเป็ นเจ้ าของป่ า หวงแหนป่ า และ
สามารถอยูร่ ่ วมกับป่ าได้อย่างยัง่ ยืน
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1.4 แนวคิดการมีส่วนร่ วมของประชาชน
การมีส่วนร่ วมเป็ นกิจกรรมพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน การที่จะทาให้ประชาชนนั้น
ตระหนักถึงสภาพปั ญหา ความต้องการ และการคาดการสภาพเหตุการณ์ ในภายหน้าเกี่ยวกับชุมชน
วิเคราะห์ปัญหาและการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดด้วยตนเอง
ทวี หงส์วิวฒั น์ กล่าวว่า “การมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนหรื อ
ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากรได้
อย่างสมศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกของสังคมและได้พฒั นาการรับรู ้และภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกในรู ป
ของการตัดสิ นในการกาหนดรู ปแบบกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง ความหมายและหลักการบริ หารและ
การมีส่วนร่ วมคือ การบริ หารที่เปิ ดโอกาสให้บุคคลหรื อเจ้าหน้าที่ขององค์กรได้มีส่วนในการแสดง
ความคิดเห็น ตัดสิ นใจร่ วมกับผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างานขององค์กรนั้นๆ” (ทวี, 2527 อ้างถึงในประ
วิทย์, 2544)
ไพรัช เตชะริ นทร์ ได้กล่าวว่า “ความต้องการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
พัฒนานั้น มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่มนุษย์อยู่ร่วมกันหรื ออีกในหนึ่ งเป็ นเรื่ องที่เกิดพร้อมๆ กับที่มีการ
อยูร่ ่ วมกันของมนุษยชาติ จะแตกต่างก็จะรู ปแบบและวิธีการเท่านั้น” โดยไพรัช ยังได้ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาว่า “หมายถึง กระบวนการที่ภาครัฐทาการ
ส่ งเสริ ม ชักนา สนับสนุ น และสร้างโอกาสให้ประชาชนและชุมชน ทั้งในรู ปของส่ วนบุคคล กลุ่ม
คน และองค์กรอาสาสมัครต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง หรื อหลาย
เรื่ องรวมกัน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่กาหนดไว้” (ไพรัช, 2527 อ้างถึงใน
พงศ์ศกั ดิ์, 2540)
อคิน รพีพฒั น์ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมของประชาชนไว้ว่า “เป็ นการให้
ประชาชนเป็ นผูค้ น้ คิดปั ญหา เป็ นผูน้ าทุกอย่าง ไม่ใช่ว่ากาหนดไปแล้วว่า ให้ประชาชนเข้ามา ร่ วม
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ทุกอย่างต้องเป็ นเรื่ องของประชาชนที่คิดขึ้นมา” (อคิน, 2527 อ้างถึงในอัญชลี,
2547)
สรุ ปแล้วการมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง ความสาเร็ จในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติที่ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั ภาครัฐฝ่ ายเดียว แต่ยงั ขึ้นอยู่กบั ราษฎรในท้องถิ่น เมื่อราษฎรเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนย่อมมีความหวงแหน รู ้สึกเป็ นเจ้าของ
นาไปสู่ การร่ วมแรงในการจัดการทรัพยากรต่อไป เป็ นกระบวนการสร้างจิตสานึ กและสร้างแรงจูง
ใจให้ประชาชนเข้าร่ วมการพัฒนา และการให้อานาจแก่ประชาชนให้มีความสามารถเข้าไปเกี่ยว
ข้องกับโครงการพัฒนา โดยมีกลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูท้ ี่ยากจนหรื อผูท้ ี่เสี ยเปรี ยบในชุมชน
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นอกจากนี้ ยงั มีแนวคิดและหลักการของการออกแบบภูมิทศั น์ป่าไม้ในพื้นที่ธรรมชาติ
เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการฟื้ นฟูระบบนิเวศโดยยังคงสภาพภูมิทศั น์ป่าธรรมชาติไว้ได้
1.5 แนวคิดการออกแบบภูมิทศั น์ ป่าไม้
Oliver (Oliver W.R. Lucas, 1991) ภูมิสถาปนิก ได้กล่าวไว้ในหนังสื อ The Design of
Forest Landscapes ถึงแนวคิดและหลักการในการออกแบบภูมิทศั น์ป่าไว้ว่า “ภูมิทศั น์มีคุณสมบัติ
คลอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในปั จจุบนั ของพื้นที่และที่ดิน รวมไปถึงพฤติกรรมของธรรมชาติที่
ส่ งผลกระทบต่อส่ งที่เรามองเห็ น ซึ่ งการรวมกันระหว่างความคิดและการมองเห็นนั้นเรี ยกว่าการ
รับรู ้และการรับรู ้น้ นั จะเป็ นพื้นฐานในการออกแบบป่ าและภูมิทศั น์ป่าไม้ที่ดี สาหรับ แนวคิดในการ
ออกแบบภูมิทศั น์ป่าไม้ แบ่งได้ 4 ลักษณะ ได้แก่
1. Conservation of Natural Landscape
การออกแบบป่ าที่จะอนุรักษ์และการเสริ มสร้างภูมิทศั น์ของมนุ ษย์น้ นั มีต้ งั แต่การวาง
ผังเมืองหรื อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม แต่การกระทานี้ ส่งผลทั้งทาให้เกิ ดความหลาก
หลายของภูมิทศั น์มากขึ้นและบางครั้งก็อาจทาให้ความหลากหลายลดน้อยลงจากการใช้สภาพแวด
ล้อมในชีวิตประจาวันด้วย
สิ่ งที่ ควรพิจารณาเป็ นอันดับแรกคือภูมิทศั น์ธรรมชาติ และภูมิทศั น์เมือง คือการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยในอดีตป่ าถูกมองว่าเป็ นถิ่นทุรกันดาร ต่อมาได้มีการตัดไม้ทาลายป่ าเพื่อปรับ
ให้เป็ นพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น พื้นที่การเกษตร เช่ น นา ไร่ มักมีรูปร่ างทรงเรขาคณิ ตซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อขนาดและการรับรู ้ภูมิทศั น์ รู ปแบบความเป็ นธรรมชาตินอ้ ยลง ขอบป่ าสามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน ทั้งผิวสัมผัส สี ระหว่างป่ า และพื้นดินเปิ ด ซึ่งคุณสมบัติที่แตกต่างเหล่านี้ ทาให้พ้ืนที่
เกษตรมีรูปทรงเรขาคณิ ตที่ แตกต่างกันจากรู ปทรงป่ าไม้ และป่ ามักจะอยู่บนพื้นดินที่สูงชันซึ่ งเป็ น
ลักษณะที่เด่นมองเห็นมากขึ้น ปั จจุบนั พื้นที่เกษตรเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะมีรูปแบบเป็ นธรรมชาติ
มากขึ้นจากหญ้า, เฟิ ร์ น, โขดหิ นและหิ นกรวด และที่ดินการเกษตรเริ่ มแนวโน้มน้อยลงอย่าง
ต่อเนื่อง จึงทาให้ภูมิทศั น์ป่าไม้ธรรมชาติสามารถรอดพ้นจากการคุกคามของพื้นที่การเกษตร
2. Landform and Forest Shapes
การออกแบบป่ าไม้ที่สามารถส่ งผลกระทบต่อลักษณะที่ปรากฏของภูมิประเทศ ถึงแม้ว่าจะ
ถูกบดบังโดยการปกคลุมของต้นไม้แต่ล่ะต้น เช่นเดียวกันแนวพุ่มไม้ที่เป็ นเสมือนขอบรั้วจะโดด
เด่นมากขึ้นในภูมิประเทศเรี ยบง่าย ถ้าลักษณะภูมิประเทศเรี ยบง่ายต้องการเพิ่มความเด่นชัดมากขึ้น
ก็ควรเพิ่มต้นไม้โดยการปลูกระหว่างต้นหรื อปลูกในพื้นที่ เปิ ดโล่ง ซึ่ งจะทาให้เกิ ดการต่อเนื่ อง
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ระหว่างผืนป่ า การศึกษาลักษณะภูมิประเทศในวงกว้างเป็ นพื้นฐานสาคัญในการออกแบบภูมิทศั น์
ป่ า ซึ่งป่ าจะต้องได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ
3. Reflecting The Scale of The Landscape
ขนาดของภูมิทศั น์น้ นั มีผลต่อการรับรู ้ของมนุษย์ โดยรอบขนาดที่มีความกว้างมากจะมี
ผลต่อระดับที่ป่าผสมผสานกับสภาพภูมิทศั น์ แต่ในทุกภูมิประเทศที่ราบเรี ยบ ลักษณะภูมิประเทศ
จะเป็ นตัวกาหนดขนาดโดยทัว่ ไปของภูมิทศั น์ รู ปแบบที่เปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในภูมิทศั น์ป่าทาง
แนวนอนมีผลกระทบต่อมุมมองในขณะที่รายละเอียดเล็กๆ มีมากขึ้นตามความเหมาะสมในสถานที่
ที่เห็นได้จากระยะทางสั้นๆ
รู ปแบบขนาดใหญ่ของป่ าตามแนวนอนที่มีขนาดเล็กอาจจะปรากฏขึ้นอย่างซ้ าซากและ
หยาบ ดังนั้นความสมดุลจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นซึ่งสะท้อนให้เห็นขนาดที่แตกต่างกันของภูมิทศั น์จากส่ วน
หนึ่ งไปยังส่ วนหนึ่ ง หมายความว่าบางพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ความต่อเนื่ องมีความจาเป็ นมาก เพื่อให้
รู ปแบบพื้นหลังมีความหลากหลายมากขึ้น
4. Design of Buildings and Structures
เพื่อให้ได้คุณภาพตามหลักธรรมชาติของภูมิทศั น์ป่าไม้ จึงควรมีการควบคุมอาคารและ
โครงสร้างต่างๆ ในการออกแบบภูมิทศั น์บริ เวณพื้นที่เมืองและชานเมือง อาคารประเภทสานักงาน,
สถานที่ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ, ที่พกั ชัว่ คราว, รั้ว, ประตู, ลานจอดรถ ฯลฯ ซึ่งควรที่จะหลีกเลี่ยงการ
ก่อสร้างในเขตพื้นที่ป่า ส่ วนพื้นที่ในเขตชนบทควรเลือกโครงสร้างที่เฉพาะเจาะจง มีการออกแบบ
อย่างเรี ยบง่าย เพื่อลดความสับสนจากพื้นหลังธรรมชาติที่เรี ยบง่าย จานวนของโครงสร้างที่ตอ้ งใช้
ในที่จอดรถควรมีให้นอ้ ยที่สุด อาจมีรูปแบบที่คล้ายกันและควรมีสีเข้มหรื อสี อ่อน
2. เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
2.1 โครงสร้ างเชิงปริภูมิของภูมิทศั น์ กบั การวิเคราะห์ และสร้ างแบบจาลองการทบทวน
ทางทฤษฎีของกระบวนการเชิงปริมาณทางภูมินิเวศวิทยา
ในการทาความเข้าใจในระบบนิ เวศของภูมิทศั น์ จะต้องทาความเข้าใจกับระบบนิ เวศ
ของพื้นที่ด้ งั เดิมและพื้นที่โดยรอบไปพร้อมๆ กันเนื่ องจากความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ของปั จจัย
ต่างๆ ของระบบนิเวศโดยรวม หรื อเราจะกรอบระบบนิ เวศทั้งหลายให้เป็ นระบบเดียวกันเนื่ องจาก
ลักษณะของภูมิทศั น์ที่มีความต่อเนื่ องกันก็ได้ ในการศึกษาระบบนิ เวศดังกล่าว ซึ่ งสามารถนาเอา
ทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา มาเป็ นกรอบในการศึกษาโดยองค์ประกอบของระบบนิเวศหรื อภูมิทศั น์ได้
ดังนี้ (Forman and Godron, 1986 อ้างถึงในดนัย, 2548)
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1. โครงสร้างของระบบนิเวศหรื อภูมิทศั น์
โครงสร้ างของระบบนิ เวศ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพต่างๆ ที่ประกอบกันเป็ น
องค์ประกอบของระบบนิ เวศ ซึ่ งมาประกอบกันขึ้นเป็ นแบบแผนทางกายภาพที่ปรากฏในภูมิทศั น์
ซึ่งอาจจะเป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆ ของระบบนิ เวศหรื อภูมิทศั น์ หรื อปฏิสัมพันธ์และกระบวนการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตัวอย่าง เช่น แบบแผนและลักษณะทางธรณี สัณฐานของเมือง แบบแผนขององค์
ประกอบต่างๆ และการกระจายตัวขององค์ประกอบต่างๆ ประชากรและสังคมที่มีชีวิต พืชพรรณ
และอื่นๆ แบบแผนของกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ฯลฯ
2. บทบาทของระบบนิเวศหรื อภูมิทศั น์
บทบาทของระบบนิ เวศ หมายถึง กระบวนการต่างๆและปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของระบบ
นิเวศที่เกิดขึ้นในภูมิทศั น์ และประกอบกันเป็ นแบบแผนทางปฏิสัมพันธ์หรื อกระบวนการที่เป็ นใน
คุณลักษณะของระบบนิ เวศหรื อภูมิทศั น์ ตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดสารอาหารในห่ วงโซ่อาหารหรื อ
สายใยอาหาร การแลกเปลี่ยนหรื อถ่ายเทมวลสารในรู ปต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายของตะกอนต่างๆ
ดิน หิ น หรื อ ชีวมวล การเคลื่อนย้ายหรื ออพยพของประชากร ฯลฯ
3. การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศหรื อภูมิทศั น์
การเปลี่ยนแปลงระบบนิ เวศ หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ
ระบบนิ เวศหรื อพลวัตรของระบบนิเวศ รวมไปถึงวิวฒั นาการของระบบนิเวศ ซึ่ งเป็ นผลต่อพลวัตร
ของภูมิทศั น์และวิวฒั นาการของภูมิทศั น์ ซึ่ งลักษณะดังกล่าวนั้นปรากฏให้เห็นเป็ นแบบแผนของ
พลวัตรและวิวฒั นาการที่มีที่เป็ นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ของระบบนิเวศหรื อภูมิทศั น์ หรื อปฏิสัมพันธ์
และกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของเมือง แบบแผนการกระจาย
ตัว การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณและความหนาแน่น การเปลี่ยนแปลงของประชากรและสังคมของ
สิ่ งมีชีวิต พืชพันธุ์ และอื่นๆ ฯลฯ
จากองค์ประกอบทางภูมินิเวศและปั จจัยดังกล่าว เราสามารถประเมินคุณค่าของระบบ
นิ เวศหรื อภูมิทศั น์ โดยประเมินจากศักยภาพและบทบาทของระบบนิ เวศหรื อภูมิทศั น์ ที่มีต่อสังคม
มนุษย์ ได้ดงั นี้ (Zonneveld, 1988; Vos and Zonneveld, 1993 อ้างถึงในดนัย, 2544)
1) บทบาทในฐานะผูผ้ ลิต ซึ่งได้แก่ การเป็ นแหล่งกาเนิดทรัพยากรธรรมชาติท้ งั หลาย
หรื อความสามารถในเชิงการผลิตที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใ่ นระบบ
2) บทบาทในฐานะที่เป็ นพื้นที่รองรับความต้องการในเชิงพื้นที่ และปฏิสมั พันธ์ต่างๆ
ที่เกิดในระบบนิเวศ เช่น การใช้ที่ดินและการตั้งถิ่นฐาน
3) บทบาทในฐานะผูค้ วบคุมให้กระบวนการต่างๆ ในระบบนิเวศเกิดความสมดุลตาม
ข้อจากัดและศักยภาพที่มีในระบบตามธรรมชาติ เพื่อระบบนิเวศให้สามารถดารงอยูไ่ ด้
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4) บทบาทในฐานะเป็ นผูบ้ ่งบอกสารสนเทศของระบบนิเวศถึงสถานภาพ ความเป็ นไป
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ทิศทางของวิวฒั นาการ รวมทั้งในเชิ งของสุ นทรี ยภาพของธรรมชาติ
วิทยาการ และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นไปของมนุษย์และความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ
การศึกษาถึงองค์ประกอบทางภูมินิเวศและปั จจัยรวมทั้งคุณค่าของระบบภูมินิเวศดัง
กล่าว จึงเป็ นแนวทางในการทาความเข้าใจระบบนิ เวศของพื้นที่ เพื่อนาไปสู่ การศึกษาในเรื่ องของ
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อไป
2.2 การวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบระหว่ างความหลากหลายเชิงทัศนียภาพ และความ
หลากหลายเชิงนิเวศภูมิทศั น์ ในการวางแผนและการออกแบบภูมิทศั น์ ในพืน้ ทีธ่ รรมชาติ
ทัศนี ยภาพและระบบนิ เวศภูมิทศั น์ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งในการวางแผนและ
ออกแบบภูมิทศั น์ ซึ่ งองค์ประกอบทั้งสองนี้ มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ทั้งที่สามารถมองเห็ น
หรื อบ่งชี้ได้ง่ายและชัดเจน และส่ วนที่มองเห็นได้ยาก หรื อมีความสลับซับซ้อนมากซึ่งทาให้ยากแก่
การบ่งชี้ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนสาคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภูมิทศั น์เมื่อมีการเปลี่ยน
แปลงเกิดขึ้นในภูมิทศั น์ ไม่วา่ จะเป็ นการบูรณะ ปรับปรุ งหรื อพัฒนาให้ดีข้ นึ (ดนัย, 2544: 117-118)
การประเมินความหลากหลายเชิงทัศนียภาพและความหลากหลายเชิงนิเวศภูมิทศั น์
การวางแผนและออกแบบภูมิทศั น์ในพื้นที่ธรรมชาติ หรื อบริ เวณที่ยงั คงสภาพความ
เป็ นธรรมชาติอยูน่ ้ นั ประเด็นหลักๆ ที่มีความสาคัญและถูกอ้างถึงในการใช้เป็ นกรอบหรื อเกณฑ์ใน
การวางแผน วางผังและการออกแบบ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ นสองประเด็นคือ 1. คุณภาพทาง
ทัศนี ยภาพในบริ บทของวัฒนธรรมและระบบคุณค่าของมนุษย์ 2. คุณภาพทางด้านระบบนิเวศภูมิ
ทัศน์หรื อสภาพแวดล้อมในบริ บทของระบบนิเวศภูมิทศั น์
ทัศนี ยภาพเป็ นสื่ อหลักในการรับรู ้ การเข้าใจ และก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อภูมิ
ทัศน์และคุณค่าของภูมิทศั น์ในแง่ของความงาม ความประทับใจ ความพึงพอใจ ซึ่งแสดงออกในรู ป
แบบของความชอบและความไม่ชอบ ส่ วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามและการขาดหาย
ไปซึ่งความสวยและความงามหรื อความน่าเกลียด ซึ่ งถูกนามาใช้อา้ งอิงในการประเมินคุณภาพของ
ทัศนียภาพ
ระบบนิ เวศเป็ นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิต ภูมิทศั น์หรื อสภาพแวดล้อม ที่ทาให้สิ่งทั้ง
หลายคงอยู่ และมีการเปลี่ยนแปลงหรื อมีวิวฒั นาการตามครรลองของธรรมชาติ แต่ก็เป็ นการยาก
อย่างยิง่ ที่จะทาให้มนุษย์ตระหนักถึงความหมายของระบบนิเวศดังกล่าวข้างต้น ทั้งๆ ที่ผลกระทบที่
เกิ ด จากระบบนิ เ วศภู มิ ท ัศ น์ ที่ ม นุ ษ ย์อ าศัย อยู่น้ ัน เห็ น ได้อ ย่า งชัด เจนทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม
(ดนัย, 2544)
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ความหลากหลายเชิงทัศนียภาพของภูมิทศั น์
ความหลากหลายในเชิงทัศนี ยภาพได้รับการอภิปรายอย่างกว้างขวางในหลายประเด็น
ซึ่งได้ปรากฏในบทความทางวิชาการต่างๆ ดังนี้
คาร์ลสัน (Carlson, 1977: 136-137 อ้างถึงในดนัย, 2544: 118-119) ได้อภิปรายไว้ดงั นี้
ลักษณะของภูมิทศั น์กค็ ือ เป็ นความประทับใจขององค์รวมที่ถูกสร้างขึ้นจากการผสมผสานได้อย่าง
มีเอกลักษณ์ ขององค์ประกอบทางทัศนียภาพ (ตัวอย่างเช่น ลักษณะของพื้นที่ ลักษณะของพืชพันธุ์
แหล่งน้ าที่ปรากฏในภูมิทศั น์และโครงสร้างต่างๆ เป็ นต้น) โดยที่ถูกมองหรื อรับรู ้ในเชิงของรู ปทรง
เส้น สี และลักษณะพื้นผิวในด้านของคุณค่าทางสุ นทรี ยภาพ ภาพรวมของคุณภาพของทัศนี ยภาพ
ของภูมิทศั น์ โดยนัยสาคัญควรที่จะประเมินในเชิงความหลากหลายขององค์ประกอบ
สตีเฟน แคปแลน (Kaplan, 1979 อ้างถึงในดนัย, 2544: 119) ได้อภิปรายในเรื่ องของ
องค์ประกอบในแง่ของ ความซับซ้อน (Complexity) ว่าคือ การเข้าร่ วมองค์ประกอบต่างๆในระดับ
ของการวิเคราะห์อย่างคร่ าวๆ แต่ในการมองอย่างลึกซึ้ งน่าจะหมายถึง ความหลากหลาย (Diversity)
หรื อ ความอุดมสมบูรณ์ (Richness) ความหลากหลายเคยถูกพิจารณาว่า เป็ นองค์ประกอบเบื้องต้นที่
สาคัญในการบ่งชี้ถึงการตอบสนองในเชิ งสุ นทรี ยภาพ ความหลากหลายอาจถูกมองอย่างง่ายๆ ว่า
เกิดอะไรขึ้นในภูมิทศั น์หรื อมีอะไรบ้างในภูมิทศั น์ มีมากเพียงใดสาหรับการมอง ถ้าในภูมิทศั น์มี
อะไรน้อยมากหรื อไม่มีเลย ยกตัวอย่างเช่ น พื้นที่โล่งที่ไม่มีความแตกต่างหรื อมีแต่ความซ้ าซาก
ความชอบหรื อความประทับใจก็มีแนวโน้มที่จะต่าหรื อไม่มีเลย
ราเชล แคปแลน (Kaplan, 1979 อ้างถึงในดนัย, 2544: 119) ซึ่งได้อภิปรายในเรื่ องของ
การจาแนก (Classification) อยูบ่ นพื้นฐานของแนวความคิดที่ว่าทุกๆภูมิทศั น์น้ นั มีคุณค่าบางอย่าง
อยูใ่ นตัว แต่ที่ที่มีความหลากหลายมากกว่าจะมีศกั ยภาพที่สูงกว่าในเรื่ องของคุณค่าชองทัศนี ยภาพ
ไม่เป็ นที่น่าสงสัยเลยว่ารู ปแบบ (Pattern) บางอย่างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสามารถแสดงออกถึง
ศักยภาพดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี แต่ประเด็นของความหลากหลายนั้นจะเป็ นตัวประกอบที่สาคัญเพียง
หนึ่ งเดียวในการบ่งชี้ถึงศักยภาพของทัศนี ยภาพได้หรื อไม่ หรื อว่าในกรณี ที่องค์ประกอบต่างๆ มี
ความทัดเทียมกันถ้าเป็ นไปได้ ความหลากหลายจะนาไปสู่ ความมีคุณค่าของทัศนี ยภาพอย่างยิ่งได้
หรื อไม่เป็ นการง่ายพอที่จะจินตนาการถึงความสานึกหรื อเหตุผลของความหลากหลายที่จะสามารถ
พินิจพิจารณาได้ แต่ในส่ วนของความพึงพอใจหรื อความงามนั้นก็จะขาดไป ป่ าอาจจะอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยพืชพรรณชนิดต่างๆแต่กอ็ าจจะขาดไปในเรื่ องของคุณลักษณะในเชิงทัศนียภาพด้านอื่นๆ ใน
ทางตรงกันข้าม ที่ที่มีความสงบอันเป็ นคุณค่าอย่างหนึ่งก็อาจจะมีความหลากหลายน้อย หรื ออาจถูก
เรี ยกว่าเป็ นธรรมดา หรื อเรี ยบง่ายในการจาแนกในเชิงของความหลากหลาย
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ริ ชาร์ด ฟอร์แมน (Forman, 1986 อ้างถึงในดนัย, 2544: 119-120) โดยได้ให้คาจากัด
ความของความหลากหลายในระบบนิ เวศภูมิทศั น์ไว้ว่า ความหลากหลาย (Heterogeneity) ในภูมิ
ทัศน์ไม่ว่าจะเกิด ขึ้นตามธรรมชาติหรื อโดยมนุ ษย์ก็ตาม จะมีลกั ษณะที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ผืน
ใหญ่จานวนน้อย ซึ่งจะมีผลทาให้ชนิดของสิ่ งมีชีวิตที่การดารงชีวิตต้องการสภาพแวดล้อมจุลภาคที่
เกิดขึ้นภาย ในพื้นที่ผืนใหญ่ (หรื ออีกนัยหนึ่ งระบบนิ เวศย่อยภายในพื้นที่ผืนใหญ่) มีจานวนน้อย
ในขณะเดียว กันก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่ผนื เล็กจานวนมากที่ต่างกัน ซึ่งทาให้ภูมิทศั น์มีลกั ษณะที่
เต็มไปด้วยบริ เวณที่เป็ นแนวขอบของระบบเล็กๆอยูม่ ากมาย มีชนิดของสิ่ งมีชีวิตซึ่งมีความสามารถ
ในการดารงชี วิตอยู่ตามขอบของพื้นที่ (ตามแนวขอบของระบบนิ เวศ) ที่มีความแตกต่างกันหรื อมี
ความสามารถในการดารงชีวิตในระบบนิเวศเล็กๆ ที่มีความแตกต่างกันที่อยูใ่ กล้เคียงกันเป็ นจานวน
มาก ทาให้ความหลากหลายโดยรวมของภูมิทศั น์สูง เนื่องจากระบบเล็กๆ ที่ปรากฏอยู่ ซึ่งมีลกั ษณะ
ที่แตกต่างกันในเรื่ องของกลุ่มของสิ่ งมีชีวิตหรื อชนิ ดองค์ประกอบของภูมิทศั น์ที่ถูกผสมผสานเป็ น
รู ปแบบสังเคราะห์ของภูมิทศั น์ที่มีคุณลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ โครงสร้างของภูมิทศั น์โดยรวมจะมี
ความเกี่ยวข้องกับชุดหรื อระบบของคุณลักษณะที่มีการเสริ มกันหรื ออีกนัยหนึ่ งมีความสัมพันธ์ซ่ ึ ง
กันและกัน อย่างไรก็ตามสิ่ งที่สาคัญที่สุดก็คือ โครงสร้างของภูมิทศั น์ (Landscape Structure) ซึ่งได้
แก่ ลักษณะของรู ปร่ างของพื้นที่หรื อปริ ภูมิ (Spatial Characteristic) ความหลากหลายภายในความ
หลากหลายโดยรวมของภูมิทศั น์หรื อความแตกต่างของแต่ละองค์ประกอบ อิทธิพลจากมนุษย์ และ
ขนาดของรู ปแบบ ในภูมิทศั น์ที่เกิดจากผืนทั้งหลายมาประกอบกัน
การศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์เชิ งเปรี ยบเทียบระหว่างความหลากหลายเชิ งทัศนี ยภาพ
และความหลากหลายเชิงนิเวศภูมิทศั น์ ในการวางแผนและการออกแบบภูมิทศั น์ในพื้นที่ธรรมชาติ
นั้น เมื่อองค์ประกอบทางธรรมชาติมีความหลากหลายทางนิ เวศภูมิทศั น์จะสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
กับความหลากหลายเชิงทัศนียภาพ
โดยสรุ ปแล้วการศึกษาเอกสารทางวิชาการโครงสร้างเชิ งปริ ภูมิของภูมิทศั น์ กับการ
วิเคราะห์และสร้างแบบจาลองการทบทวนทางทฤษฎี ของกระบวนการเชิ งปริ มาณทางภูมินิเวศ
วิทยาและโครงสร้างเชิงปริ ภูมิของภูมิทศั น์ กับการวิเคราะห์และสร้างแบบจาลองการทบทวนทาง
ทฤษฎี ของกระบวนการเชิงปริ มาณทางภูมินิเวศวิทยา ทาให้ทราบโครงสร้าง, องค์ประกอบของภูมิ
ทัศน์ บทบาทและศักยภาพของระบบนิ เวศที่มีผลต่อมนุษย์ รวมไปถึงความหมายและความ สาคัญ
ของความหลากหลายเชิ งนิ เวศภูมิทศั น์เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาถึงสุ นทรี ยภาพพื้นที่ป่าไม้
ธรรมชาติของป่ าภูกระแตต่อไป
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3. กรณีศึกษาในการจัดการนิเวศภูมิทศั น์ ป่าไม้
แนวคิดการฟื้ นฟูและจัดการภูมินิเวศป่ าไม้ ได้มีการพัฒนาและปรับตัว จากการพื้นฟู
และจัดการป่ าไม้ โดยให้ความสาคัญต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยที่อยูใ่ กล้เคียงป่ า และปรับการจัดการโดยภาครัฐสู่
การจัดการอย่างมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วนต่างๆ
3.1 แนวทางการฟื้ นแนวเชื่อมต่ อเทือกเขาตะนาวศรี
แนวเชื่ อมต่อมีบทบาทหลัก เพื่อเอื้อสัตว์ป่าให้เคลื่อนย้ายกระจายพันธุ์ ตั้งประชากร
ใหม่ ลดการผสมเลือดชิ ด และเพื่อให้เกิดการถ่ายเททางพันธุ กรรมเพื่อความมัน่ คงของประชากร
และสังคมสัตว์ป่าโดยรวม การรักษาความเชื่ อมโยงทางธรรมชาติ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้ส่ิ งมี
ชี วิตสามารถปรั บตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของโลกในระยะยาว เช่ น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และยังช่วยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติอื่นๆเช่น ระบบการไหลเวียนของน้ า
การผสมเกสร นอกจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาสให้มนุ ษย์สามารถพัฒนาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ เพื่อ
คุม้ ครองระบบธรรมชาติและความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของสังคมมนุษย์โดยรวม
ปั ญหาสาคัญที่เทือกเขาตะนาวศรี กาลังเผชิญอยู่ คือ
- การเปลี่ยนพื้นที่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรมและสวนป่ า
- ปั ญหาการลักลอบตัดไม้ท้ งั ในและรอบๆ พื้นที่อนุรักษ์
- การลักลอบล่าสัตว์ โดยเฉพาะในพื้นที่อนุรักษ์
- การเก็ บ หาของป่ าจนเกิ น ขอบเขตทั้ง พื้ น ที่ แ นวเชื่ อ มต่ อ ป่ าและพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
(Wikramanayake 2002 and Birdlife International 2003 อ้างถึงในสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า, 2552)
โครงการแนวเชื่อมต่อเทือกเขาตะนาวศรี เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีเป้ าหมายหลักในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิ เวศ
ที่มีศกั ยภาพในการจัดทาแนวเชื่อมต่อเพื่ออนุ รักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและยังสามารถเอื้อ
ประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายของสิ่ งมีชีวิตและพันธุ กรรมชองสิ่ งมีชีวิตรวมทั้งส่ งเสริ มให้ชุมชนใน
พื้นที่เป้ าหมายมีความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน และมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งพื้นที่โครง
การแนวเชื่ อมต่อเทือกเขาตะนาวศรี เป็ นรอยต่อระหว่างกลุ่มป่ าตะวันตกและกลุ่มป่ าแก่งกระจาน
ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร เป็ นพื้นที่ติดต่อกับแนวชายแดนสหภาพพม่า ซึ่งมีทรัพยากรป่ าไม้
อย่างอุดมสมบูรณ์ เป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการจัดทาแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ (Transboundary
Corridor) ทั้งนี้มีเป้ าหมายในระยะยาว เพื่อให้เป็ นผืนป่ าอนุรักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเชียงใต้
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ในการฟื้ นฟูภูมินิเวศป่ าไม้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วมนั้น มีการศึกษาข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และจัดทาแผนการลงทุนหมู่บา้ น มีการ
จัดฝึ กอบรมทางเลือกที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมให้แก่ชุมชน เพื่อลดการพึ่งพิงป่ าและสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน สนับสนุ นให้มีการสร้างเรื อนเพาะชาหมู่บา้ น โดยทางโครงการสนับสนุ นเมล็ดพันธุ์
ไม้ป่าท้องถิ่นที่มีในพื้นที่และวัสดุเพาะชา จากนั้นให้ราษฎรเป็ นผูผ้ ลิต ดูแลกล้าไม้และทางโครง
การดาเนินการรับซื้อกล้าไม้ที่ผลิตได้ เพื่อนาไปปลูกป่ าในกิจกรรมการปลูกฟื้ นฟูสภาพป่ า
นอกจากนี้ ยงั ได้ส่งเสริ มการปลูกพืชสมุนไพรและไม้โตเร็ ว โดยจ้างแรงงานชาวบ้าน
ในการเตรี ยมพื้นที่ปลูกป่ าและฝายชะลอความชุ่มชื้น รวมถึงการสนับสนุ นเงินกองทุนเพื่อส่ งเสริ ม
กิจกรรมชุมชน เป็ นกองทุนอนุรักษ์แนวเชื่ อมต่อเขาตะนาวศรี ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยงั ได้ส่งเสริ มการจัดตั้งป่ าชุมชน โดย
การประชาสัมพันธ์และทาความเข้าใจ ผ่านการจัดเวทีชาวบ้านและจัดการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์และการจัดการป่ าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ความร่ วมมือระหว่างองค์การณ์ ในพื้นที่ คือความสาเร็ จในโครงการ เนื่ องจากพื้นที่
แนวเชื่ อมต่อเทือกเขาตะนาวศรี น้ ี ส่ วนใหญ่อยูน่ อกพื้นที่อนุ รักษ์ และอยู่ภายใต้การดูแลของหลาย
หน่ วยงาน ดังนั้นความสาเร็ จของโครงการจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยการประสานงานที่เข้มแข็ง โดย
ให้ทุกฝ่ ายเห็นความสาคัญของการรักษาและฟื้ นฟูแนวเชื่อมต่อป่ านี้อย่างมีเป้ าหมายเดียวกัน
(สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า, 2552)
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ภาพที่ 4 แผนที่แสดงขอบเขตโครงการแนวเชื่อมต่อเทือกเขาตะนาวศรี
ทีม่ า : สถานภาพสัตว์ป่า และแนวทางการฟื้ นฟูแนวเชื่อมต่อป่ าเทือกเขาตะนาวศรี www.wcsthailand.org
พืน้ ที่โครงการ
1. อุทยานแห่งชาติไทรโยค ( SINP )
2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี ( MPWS )
3. พื้นที่เตรี ยมการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ-ไทยประจัน ( PCNP )
4. ป่ าสงวนวังใหญ่-แม่น้ าน้อย ( WNRF )
5. พื้นที่ทหารขอใช้ประโยชน์ ( RTA )
6. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิ รินธร ( NHP )
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แนวทางการรักษาและฟื้ นฟูแนวเชื่อมต่ อป่ าตะนาวศรี
ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมต่างๆ ที่ทาให้โครงการแนวเชื่อมต่อเทือกเขาตะนาวศรี ประสบความสาเร็ จ
กิจกรรม

ผลลัพธ์

ลาดับ
ความสาคัญ

โซนแนวเชื่อมต่ อ
การฟื้ นฟูธรรมชาติ
การวางแผนการใช้ที่ดินให้ได้
ประสิ ทธิภาพ
การจัดการการเก็บหาของป่ า
อย่างมีระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ
การส่ งเสริ มแนวทางการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- ทาให้แนวเชื่อมต่อธรรมชาติกว้างขึ้น และสัตว์สามารถ
ใช้หากิน อพยพเคลื่อนย้ายได้
- เพื่อลดการขยายการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เป็ น
ระบบ ทั้งจากบุคคลท้องถิ่นและรี สอร์ท
- ส่ งเสริ มให้มีแนวทางการใช้ที่ดินให้ได้ประสิ ทธิภาพ
สูงสุ ด ลดการถางป่ าและการใช้ที่ดินอย่างสิ้ นเปลือง
- ลดการเก็บหาของป่ าอย่างเกินขอบเขต ส่ งเสริ ม
แนวทางเลือกอื่นๆ
- ส่ งเสริ มให้มีระบบการเก็บหาของป่ า ให้ประกันความ
ยัง่ ยืน
- สร้างแนวทางให้ชุมชนมีรายได้ และรู้สึกเห็นด้วยกับ
แนวทางการรักษาฟื้ นฟูแนวเชื่อมต่อป่ า
- ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เป็ นอุตสาหกรรม
- เป็ นแนวทางระยะยาวที่ทาให้สมาชิกในชุมชน ซึ มซับ
ความสาคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

สูง

สูง

สูง

ปานกลาง

การรณรงค์เผยแพร่ ดา้ น
ปานกลาง
ธรรมชาติศึกษา
พืน้ ทีอ่ นุรักษ์
การสร้างระบบการลาด- ลดอัตราการล่าสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์ให้เป็ นรู ปธรรม
ตระเวนเชิงคุณภาพให้เกิดใน - คุม้ ครองประชากรสัตว์ป่าหลัก เพื่อได้มีโอกาส
สูง
พื้นที่
ขยายพันธุ์ กระจายสู่ แนวพื้นที่เชื่อมต่อ
แนวทางการเสริ มสร้าง
- สร้างเจ้าหน้าที่คุม้ ครองพื้นที่อนุรักษ์ ในพื้นที่โครงการ
ประสิ ทธิภาพด้านอื่นๆ แก่
สูง
แนวเชื่อมต่อให้ได้มาตรฐาน ในระดับสากล
เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า
ทีม่ า : สถานภาพสัตว์ป่า และแนวทางการฟื้ นฟูแนวเชื่อมต่อป่ าเทือกเขาตะนาวศรี www.wcsthailand.org
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3.2 การจัดการป่ าชุ มชน กรณีลุ่มนา้ แม่ ทา จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการและฟื้ นฟูลุ่มน้ า ภายใต้กรอบแนวคิดของการกระจายอานาจในการบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของป่ าชุมชนแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ ง
เป็ นผืนป่ าส่ วนหนึ่ งของลุ่มน้ าแม่ทา โดยองค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่ทา เครื อข่ายทรัพยากรตาบล
แม่ทาและสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ ยืนแม่ทา ซึ่ งเป็ นองค์กรชุมชนระดับตาบล
และหน่ วยงายพี่เลี้ยง คือ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ ชุมชนแห่ งภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกและภาคี ได้เปิ ด
พื้นที่การทางานร่ วมกัน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในเขตตาบลแม่ทา ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดการใช้ประโยชน์ ฟื้ นฟูลุ่มน้ าและภูมินิเวศของตาบลแม่ทา อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังมุ่งหวังให้
สมาชิกในชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการทรัพยากรป่ าไม้เกิดการ
ยอมรับอย่างเป็ นทางการในรู ปแบบการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ในรู ปแบบ “ป่ าชุมชน”
ปี พ.ศ.2536 ตาบลแม่ทาได้ริเริ่ มจัดการ ป่ าชุมชน อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยสภาตาบลได้
จัดตั้งคณะกรรมการป่ าระดับตาบลและกาหนดกฎระเบียบการจัดการป่ าระดับตาบล พร้อมทั้งสนับ
สนุนให้มีคณะกรรมการป่ าชุมชนระดับหมู่บา้ น โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดูแลและพิจารณาอนุญาต
การใช้ไม้จากพื้นที่ป่าชุมชนภายในหมู่บา้ นตัวเอง เนื่องจากชุมชนประสบปั ญหาความแห้งแล้ง ชาว
บ้านขาดแคลนน้ าสาหรับการทานาและเพาะปลูก แกนนาชาวบ้านเห็นว่าสาเหตุสาคัญเกิดจากป่ าไม้
ถูกทาลายและอยูใ่ นสภาพเสื่ อมโทรม หากไม่ทาการฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้ ชุมชนจะประสบปั ญหา
มากขึ้นเรื่ อยๆ นอกจากนี้ กรมป่ าไม้ (ในขณะนั้น) ได้มีแผนเตรี ยมประกาศให้พ้ืนที่ป่าในเขตลุ่มน้ า
แม่ทาตอนบน เป็ นพื้นที่เตรี ยมประกาศอุทยานแห่ งชาติแม่ตะไคร้ โดยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทบั พื้นที่ป่า
ที่ชุมชนแม่ทาใช้ประโยชน์และเก็บหาของป่ า รวมทั้งทับพื้นที่ทากินบางส่ วนของชาวบ้าน
การจัดการป่ าชุมชนในแต่ล่ะหมู่บา้ นของตาบลแม่ทา ได้แบ่งพื้นที่ป่าชุมชนออกเป็ น 2
ส่ วน ได้แก่
1) พื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ โดยส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ตน้ น้ าลาธาร จึงห้ามตัดไม้ใน
พื้นที่น้ ีไปใช้ประโยชน์อย่างเด็ดขาด เป็ นการเก็บรักษาต้นไม้ใหญ่เพื่อกักเก็บน้ าและความชุ่มชื้น แต่
ยังอนุญาตให้มีการเก็บของป่ าอื่นๆ
2) พื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการใช้สอย
แกนนาชุมชน ตาบลแม่ทา ยังได้จดั ตั้ง “เครื อข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตาบล
แม่ทา” คล้ายกับรู ปแบบคณะกรรมการป่ าระดับตาบล ในช่วงที่ผา่ นมา ทั้งนี้ เพื่อให้เครื อข่ายตาบล
เป็ นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างคณะกรรมป่ าชุมชนระดับหมู่บา้ น ได้ขบั เคลื่อนรู ปแบบ
การจัดการป่ าชุ มชนในระดับตาบลและประสานผลักดันนโยบายป่ าชุ มชนระดับชาติกบั องค์กร
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พัฒนาเอกชน ในปั จจุบนั การบริ หารงานและจัดการเครื อข่ายฯอยูใ่ นรู ปของคณะกรรมการ 21 คน
ประกอบไปด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการป่ าหมู่บา้ นล่ะ 2 คน สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลซึ่ง
เป็ นตัวแทนทั้ง 7 หมู่บา้ นๆ ละ 1 คน มีกลไกในการสร้างการเรี ยนรู ้และสานึกร่ วมในการจัดการดิน
น้ า และป่ าของคนแม่ทา ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในไร่ สวน โครง
การจัดทาแผนที่และแนวเขตป่ าของตาบลแม่ทา โครงการเดินตรวจป่ า การเลี้ยงผีขุนน้ า และการ
ประชุมประจาปี ของเครื อข่าย ถือได้ว่ากลไกการประสานงานแบบเครื อข่ายทรัพยากรระดับตาบลมี
ความสาคัญอย่างมาก ในการหล่อเลี้ยงจิตสานึ กเพื่อดูแลรักษาป่ าของสมาชิกในชุมชน และยังเป็ น
การให้กาลังใจคณะกรรมการป่ าชุมชนระดับหมู่บา้ นในการทาหน้าที่ของตนเองอีกด้วย
ต่อมาในปี พ.ศ.2548 เครื อข่ายทรัพยากรตาบลแม่ทาได้ร่วมมือกับเครื อข่ายเกษตรใน
การจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยัง่ ยืนแม่ทา” โดยมุ่งหวังที่ให้มีการ
ประสานงานและเชื่อมโยงงาน ป่ า กับ เกษตร เข้าด้วยกัน โดยทางสถาบันได้มีบทบาทในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ ชุมชน 5 ปี มองความสาคัญในเรื่ องของสวัสดิการของคณะกรรมการป่ าชุมชนทั้ง
ในระดับหมู่บา้ นและตาบลซึ่ งทาหน้าที่ลาดตระเวนและควบคุมการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน โดยจัด
ตั้ง “กองทุนเพื่อจัดการป่ าชุมชน” ในปี พ.ศ.2550 โดยงบประมาณเบื้องต้นได้จากศูนย์ฝึกอบรมวน
ศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
อาจกล่าวได้ว่า ความสาเร็ จของคนแม่ทาในการจัดการป่ าชุมชน ต้องผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู ้และลงปฏิบตั ิ โดยอาศัยกลไก สถาบันท้ องถิน่ เพื่อจัดการกับปั ญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ ซึ่งโดย
เฉพาะอย่างยิง่ การยอมรับรู ปแบบและแบบแผนการจัดการของท้องถิ่น ทั้งจากสมาชิกภายในชุมชน
หน่วยงานของรัฐ และสังคมโดยทัว่ ไป ในปี พ.ศ.2550 องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่ทา ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรพี่เลี้ยง เช่น แผนงานสนับสนุนความร่ วมมือในประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวน
ศาสตร์ ชุมชนแห่ งภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก และสมาคมสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน ซึ่ งได้มองเห็นถึง
ปั ญหาและเล็งเห็นโอกาสทางนโยบายที่เปิ ดให้ทอ้ งถิ่น ได้มีสิทธิ อานาจ และหน้าที่ในการบริ หาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตามที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.
2540 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจปี พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบลในปี พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่5) พ.ศ.2546 จึงได้มี
การจัดกระบวนการรวบรวมข้อมูลในชุมชนและนาไปสู่ การยกร่ าง ข้ อบัญญัติตาบลแม่ ทา เรื่ องการ
จัดการป่ าชุมชนตาบลแม่ ทา พ.ศ.2550 ขึ้นโดยผ่านความเห็นชอบขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่
ทาและประกาศใช้ในที่สุด (คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย, 2553)
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3.3 แนวทางการจัดการและการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ เขาอังคาร จังหวัด
บุรีรัมย์
เขาอังคารเป็ นภูเขาที่ดบั แล้ว ตั้งอยูใ่ นอาเภอนางรอง, อาเภอเฉลิมพระเกียรติและอาเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมเรี ยก “เขาพระอังคารหรื อภูเขาลอย” ซึ่งในตานานจะมี “พระอังคาร
ธาตุ” รอบพระพุทธบาทจาลองและใบเสมาศิลาแลง 8 คู่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.14401750 สมัยทวารวดี ต่อมาปี พ.ศ.2471 มีการสร้างวัดและศาลาเก็บรอยพระพุทธบาทที่บา้ นเจริ ญสุ ข
เนินเขาที่สูงที่สุดของเขาอังคาร มีความสู งประมาณ 330 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ชาวบ้าน
เรี ยกว่า “เขาป่ าช้า” เพราะเคยใช้เป็ นที่ฝังเก็บศพหรื อเผากระดูกของชาวบ้านที่อาศัยบริ เวณรอบเนิน
นี้ นอกจากนี้ยงั มีแหล่งโบราณสถานอันควรอนุรักษ์หลงเหลือให้เห็นอยู่
เขาอังคารได้รับการประกาศให้เป็ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 383
เมื่อปี พ.ศ.2511 ครอบคลุมตาบลตาเป็ ก ตาบลนางรอง และตาบลถาวร อาเภอละหานทราย (ในสมัย
นั้น) มีเนื้ อที่ 27,681 ไร่ และได้มอบพื้นที่ 6,825 ไร่ เป็ นของป่ าเศรษฐกิจ (โซน E) ให้แก่สานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ในปี พ.ศ.2536 ต่อมาก็มีชุมชนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ขยายพื้นที่ทากิน
รุ กล้ า เข้ามาใกล้เขตอนุรักษ์ (โซน C) มากขึ้น ซึ่งผลการประเมินพื้นที่โซน C ของทรัพยากรและสิ่ ง
แวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ ล่าสุ ด ปี พ.ศ.2550-2551 พื้นที่อนุรักษ์เหลือประมาณ 15,000 ไร่ เท่านั้น
โดยชุมชนรอบๆ เขาอังคารทั้งใกล้และไกล ต่างพึ่งพิงเก็บหาของป่ าในบริ เวณพื้นที่เขา
อังคารตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน เพราะมีเห็ดต่างๆ มากมาย เช่น เห็ดโคน
เห็ดปลวก เห็ดระโงก เห็ดผึ้ง และพืชผักจานวนมาก เช่น ดอกกระเจียว เปรกะดับ ดอกดิน กระบุก
อีนูน ไข่มดแดง ผักหวานและของป่ าต่างๆ อีกมากมาย
เขาอังคารแบ่งการจัดการเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ พื้นที่อนุรักษ์โซน C มีลกั ษณะเป็ นยอดเขา
สูง สภาพป่ าอุดมสมบูรณ์ แต่กม็ ีที่ราบลุ่มริ มห้วย และแอ่งกระทะในบางพื้นที่ เป็ นเหตุให้ชาวบ้านที่
เคยตั้งรกรากมาก่อนจับจองพื้นที่ทากิน ทานาอยูใ่ นโซน C หลายราย ส่ วนบริ เวณพื้นที่ดา้ นนอกเป็ น
พื้น ที่ป่าเสื่ อมโทรมโซน E ที่อนุโลมให้ชาวบ้านทากิน แต่กย็ งั พบการซื้อขายแทนสิ ทธิและลัก ลอบ
ขยายแนวเขตล้ าเข้าไปในโซน C อยูบ่ า้ ง นอกจากนี้ ก็มีพ้ืนที่กนั ให้สัมปทานทาโรงโม่หิน พื้นที่ป่า
อังคารทั้งสองบริ เวณมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง แต่ส่วนใหญ่น้ นั ตั้งอยูน่ อกพื้นที่และห่ างไกล จึงทา
ให้ไม่สามารถจัดการกับความต้องการใช้ประโยชน์จากเขาอังคารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การแก้ไข
ปั ญหาเชิงรุ กยังเป็ นข้อจากัด ทาให้ฝ่ายปกครองทั้งเขต 3 อาเภอ คือ อาเภอนางรอง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติและอาเภอละหานทราย ต้องรับภาระในการติดตามและกากับอย่างเข้มงวด ต่อปั ญหาการบุก
รุ กพื้นที่ทากิน ตัดไม้ ไฟป่ า และเก็บหาของป่ าอย่างอิสระ และยังพบว่ามีปัญหาแนวเขตป่ าที่ยงั ไม่
ชัดเจนอีกด้วย
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การทางานของภาคีต่างๆเพื่อร่ วมอนุรักษ์ฟ้ื นฟูเขาอังคาร เป็ นการผนึกกาลังทุกฝ่ ายและ
ต่างก็มีภารกิจที่มุ่งมัน่ สู่ เป้ าหมายร่ วมกัน แต่คานึงอยูเ่ สมอว่าเครื อข่ายฯ ชุมชนและท้องถิ่นต้องเป็ น
แกนนา หน่วยงานต่างๆ จะสนับสนุนเพื่อให้แกนนามีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมในด้านการ
ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน อาทิเช่น เฝ้ าระวังสารวจความหลาก
หลายทางชีวภาพ สารวจเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้น โดยภาคีที่สาคัญ ได้แก่ สถาบันสิ่ งแวด
ล้อมไทย (Thailand Environment Institute: TEI) สถาบันพัฒนาประชากรและชุมชน สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ (ทส.จ.) สานักงานจัดการป่ าไม้นครราชสี มา
หน่ วยงานด้านปกครอง ทหาร นักศึกษาและอาจารย์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย และสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นต้น การ
พัฒนาอย่างเป็ นกระบวนการเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน ได้แก่
1) การสร้างองค์ความรู ้การจัดการป่ าให้แก่คนในพื้นที่ ได้แก่ การสารวจความหลาก
หลายทางชีวภาพ มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์รอบเขตป่ า ตลอดจนความเชื่อมโยงวิถีการผลิตรอบเขตป่ า
ที่ผกู พันกับคนในชุมชน
2) การคานึงถึงสิ ทธิในการบริ หารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นร่ วมกันระหว่างพื้นที่ ได้แก่
การจัดทาแนวทางอนุรักษ์ รังวัด และแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบระหว่างตาบล เพื่อยกระดับเป็ น “ป่ า
ชุมชน” สามารถกาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
3) การเชื่อมโยงองค์ความรู ้จากป่ าเขาอังคารบูรณาการสู่ การเรี ยนรู ้ ทั้งภายในและนอก
ชุมชน ครู และนักเรี ยน รอบๆ แนวป่ า ได้แก่ การพัฒนาหลักสู ตร – หน่ วยการเรี ยนท้องถิ่น ศูนย์
เรี ยนรู ้รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น
4) การบูรณาการแผนและความร่ วมมือภาครัฐ – อปท. – ชุมชนในพื้นที่และทาการเพิ่ม
มาตรการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง
5) การพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง และมีกิจกรรมเสริ มรายได้แก่
กลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ เพิ่มมูลค่าจากป่ า (แบบอนุรักษ์) สมุนไพร
6) การกาหนดกติกาในการใช้ประโยชน์จากป่ าเขาอังคาร เช่น การเก็บหาของป่ า การ
ทานุบารุ งศาสนสถานบนเขา การท่องเที่ยว การครอบครองสิ ทธิในที่ดิน เป็ นต้น
สรุ ปแล้วการทาแนวเชื่อมต่อเทือกเขาตะนาวศรี เป็ นการริ เริ่ มโครงการโดยหน่ วยงาน
ของรัฐ ได้แก่ กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกองบัญชาการกองทัพไทย โดยการทา
แนวเชื่ อมต่อเทือกเขาตะนาวศรี เน้นการเพิ่มมาตรการโดยใช้การทาโครงการร่ วมกับชุมชน เพื่อ
ส่ งเสริ มให้ชุมชนเห็นความสาคัญของป่ าไม้ในแนวประชิดที่ทากิน เพื่อนาไปสู่ การรักษาป่ าสงวน
แห่งชาติที่ยงั เชื่อมต่อกลุ่มป่ าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ทางด้านเหนือ คือ ป่ าตะวันตกในจังหวัดกาญจนบุรี
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และกลุ่มป่ าอนุ รักษ์ทางด้านใต้คือกลุ่มป่ าแก่งกระจาน โดยพื้นที่ที่เชื่อมต่อกลุ่มป่ าจะอยูใ่ นจังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี เพื่อรักษาพื้นที่การเดินทางของสิ่ งมีชีวิตในป่ า โดยประสานความ
ร่ วมมือกับองค์กรอนุรักษ์ป่าภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในส่ วนกลาง อย่างเช่น ศูนย์ฝึกอบรม
วนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มาร่ วมในการศึกษาข้อมูลและดาเนินกิจกรรมที่หน่วยงานเจ้าภาพอย่างกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช โดยยังขาดประสบการณ์และบุคลากร
กลไกการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ของแนวเชื่อมต่อเทือกเขาตะนาวศรี จะ
ต้องส่ งเสริ มให้จกั ตั้งเป็ นป่ าชุมชนโดยเสนอพื้นที่ที่ได้สารวจเพื่อจัดตั้งป่ าชุมชนต่อกรมป่ าไม้
กรณี แนวเชื่อมต่อเทือกเขาตะนาวศรี ถือว่าเป็ นตัวอย่างที่ดีในการทางานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ได้ปรับตัวให้มีบทบาทเป็ นองค์กรประสานความร่ วมทั้งกับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นชุมชนใน
องค์กรท้องถิ่นและการขยายความร่ วมมือเป็ นภาคีกบั องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค
กรณี ป่าชุมชนแม่ทา และการจัดการป่ าเขาอังคาร เป็ นกรณี การจัดการภูมินิเวศป่ าไม้ ที่
อาจกล่าวว่านาโดยภาคประชาชน โดยกรณี ป่าแม่ทา เกิดจากกระบวนการต่อสู ้เพื่อรักษาสิ ทธิในการ
ใช้ประโยชน์จากป่ าของชุมชน โดยสร้างบทเรี ยนของการรักษาผืนป่ าเป็ นองค์ความรู ้ เพื่อพิสูจน์ให้
ภาครัฐที่ตอ้ งการอนุ รักษ์ผืนป่ าโดยการประกาศพื้นที่เป็ นอุทยานแห่ งชาติ พัฒนาเครื อข่ายการจัด
การป่ าในแต่ล่ะหมู่บา้ น จนครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ า(ย่อย)แม่ทา จนกระทัง่ เป็ นที่ยอมรับของสังคม
และหน่วยงานภายนอก โดยมีศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ ชุมชนแห่ งภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก เป็ นองค์กร
พี่เลี้ยงที่สาคัญ สร้างต้นแบบการจัดการที่เป็ นรู ปธรรมในการยกระดับจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
รักษาป่ าเป็ นข้อบัญญัติตาบลแม่ทาเรื่ องการจัดการป่ าชุมชน ขณะเดียวกันก็พฒั นากลุ่มแกนนาการ
จัดการทรัพยากรท้องถิ่น ให้เป็ นสถาบันพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ในขณะที่การจัดการป่ าเขาอังคาร เป็ นการรวมกันของภาคประชาชน เพื่อหยุดยั้งการ
บุกรุ กป่ าบนพื้นที่เขาอังคาร ซึ่ งเป็ นแหล่งหาอยูห่ ากินของชาวบ้านส่ วนรวม โดยอาศัยกลไกเริ่ มต้น
จากความร่ วมมือของ องค์การปกครองท้องถิ่น 5 ตาบล โดยรอบเขาอังคาร เพื่อประสานความร่ วม
มือกับหน่ วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ อาทิ ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ หน่ วยงาน
ราชการฝ่ ายปกครองในระดับอาเภอ 3 อาเภอ คืออาเภอนางรอง อาเภอเฉลิมพระเกียรติและอาเภอ
ละหานทราย (คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย, 2553)

บทที่ 3
พืน้ ทีศ่ ึกษาและบริบทที่เกีย่ วเนื่อง
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของจังหวัดชัยภูมิ
1.1 ขนาดและทีต่ ้งั
จังหวัดชัยภูมิต้ งั อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูบ่ ริ เวณใจกลางของประเทศ เส้นรุ ้งที่
15 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเล 631 มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.3
ตารางกิโลเมตรหรื อประมาณ 7,986,429 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 7.6 ของพื้นที่ท้ งั หมดของภาคและร้อย
ละ 2.5ของพื้นที่ท้ งั ประเทศ มีเนื้ อที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของภาค และใหญ่เป็ นอันดับ 7 ของประเทศ
มีอาณาเขต ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และนครราชสี มา
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดนครราชสี มา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดลพบุรีและเพชรบูรณ์
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไป ประกอบด้วยป่ าไม้และภูเขาร้อยละ 50 ของพื้นที่จงั หวัด
นอกนั้นเป็ นที่ราบสู ง บริ เวณตอนกลางของจังหวัดชัยภูมิเป็ นพื้นที่ราบ มีพ้ืนที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้ง
เรี ยงรายจากทิศตะวันออกสู่ ทิศตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาสาคัญได้แก่ ภูอีเฒ่า ภูแลนคา และภู
พังเหย รายละเอียดมีดงั นี้
1. ภูเขาและป่ าไม้
มีจานวนพื้นที่ 4,026,616 ไร่ ร้อยละ 50.42
2. ที่ราบลุ่ม
มีจานวนพื้นที่ 3,603,994 ไร่ ร้อยละ 45.13
3. ที่ราบสูงนอกเขตป่ าไม้
มีจานวนพื้นที่ 252,413 ไร่ ร้อยละ 3.16
4. พื้นน้ า
มีจานวนพื้นที่ 63,431 ไร่ ร้อยละ 0.79
5. เนื้อที่ดินดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้ มีจานวนพื้นที่ 39,975ไร่ ร้อยละ 0.50
จังหวัดชัยภูมิ สามารถแบ่งภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิออกได้เป็ น 3 ลักษณะคือ
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ภาพที่ 5 แผนที่จงั หวัดชัยภูมิ
ทีม่ า : จังหวัดชัยภูมิ (ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก http://www.novabizz.com/Map/17.htm
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1. พืน้ ที่ราบในฝั่ งแม่ นา้ โดยมีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 0 - 200 เมตร ได้แก่
บริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าชีในอาเภอเมืองชัยภูมิ อาเภอบาเหน็จณรงค์ อาเภอจัตุรัส อาเภอคอนสวรรค์
บริ เวณนี้จะเป็ นที่ราบน้ าท่วมถึง
2. พืน้ ที่ลกู คลื่นลอนตา่ อยูต่ อนกลางของพื้นที่จงั หวัดชัยภูมิ เป็ นแนวยาวตามทิศเหนือใต้ ตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสู งประมาณ 200 - 300 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง
ซึ่งได้แก่ พื้นที่บางส่ วนในเขตอาเภอเมืองชัยภูมิ อาเภอจัตุรัส อาเภอบาเหน็จณรงค์ อาเภอบ้านเขว้า
และอาเภอคอนสวรรค์
3. พืน้ ที่สูงและภูเขา สภาพภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ลอนลึกและภูเขาในเขตเทือก
เขาดงพญาเย็น มีความสู งตั้งแต่ 500 - มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่
บางส่ วนของอาเภอหนองบัวระเหว อาเภอคอนสาร อาเภอเกษตรสมบูรณ์ อาเภอภูเขียว อาเภอแก้ง
คร้อและพื้นที่ทางตอนเหนือของอาเภอเมือง
1.3 แหล่งนา้ ธรรมชาติ
1. แม่ นา้ ชี มีตน้ น้ าอยูบ่ ริ เวณภูเขาเขียวบ้านโหล่น ตาบลบ้านโหล่น (ชีผดุ ชีด้ นั ) และที่
เทือกเขาพญาฝ่ อหรื อเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขตอาเภอหนองบัวแดงไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิเป็ นระยะ
ทางประมาณ 190 กิโลเมตร
2. ลานา้ พรม มีตน้ กาเนิดในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียว อาเภอคอนสาร โดยไหลผ่าน
เขตจังหวัดชัยภูมิเป็ นระยะทางประมาณ 196 กิโลเมตร
3. บึงละหาน อยูท่ ี่ตาบลละหาน ในอาเภอจัตุรัส ซึ่งเป็ นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยมี
พื้นที่ประมาณ 16,000 ไร่ เป็ นแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยปลาน้ าจืดหลายชนิดและเป็ นแหล่งเพาะ
พันธุ์ปลา ปัจุบนั มีสถานีประมงน้ าจืดดูแลอยู่
1.4 ประชากร
1. ประชากร จังหวัดชัยภูมิมีประชากรในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 โดยคิดรวมทั้งหมด
1,120,192 คน ชาย 558,031 คิดเป็ นร้อยละ 49.82 ของประชากรทั้งจังหวัด หญิง 562,161 คน คิด
เป็ นร้อยละ 50.18 ของประชากรทั้งจังหวัด ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด 87.66
คน ต่อ ตารางกิโลเมตร (สานักงานกลางทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย, 2550)
2. ศาสนา โดยประชาชนส่ วนใหญ่น้ นั นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอื่นๆ ก็มีบา้ งแต่
มีจานวนไม่มากนัก สาหรับความเชื่อถือประเพณี ในสมัยก่อน ยังคงมีอยูต่ ามชนบท และมีอิทธิ พล
ทางจิตใจของประชาชนในแถบนั้นๆ เช่น การแห่ นางแมวขอฝน บุญพระเวส บุญเดือนหก บุญบ้อง
ไฟ รวมถึงประเพณี ราฝี ฟ้า เพื่อบนบานรักษาคนเจ็บป่ วย ฯลฯ
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3. อาชี พ ประชากรส่ วนใหญ่ของจังหวัด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทานา
ข้าวในเขตที่ราบลุ่มน้ าชี การปลูกพืชไร่ ชนิ ดต่างๆ เช่น อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และการปลูกไม้ผลและไม้ยนื ต้นหลายชนิด อาทิ มะม่วง มะขาม กล้วยน้ าว้า เป็ นต้น
1.5 ป่ าไม้
สภาพป่ าไม้ของจังหวัดชัยภูมิ มีสภาพเป็ นป่ าที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่ งหนึ่ งในประเทศ
ไทย เป็ นต้นกาเนิ ดแม่น้ าสายสาคัญในภาคอีสานตอนกลาง ลักษณะป่ าเป็ นป่ าดิบแล้ง ป่ าดิบชื้น ป่ า
เต็งรัง ป่ าเบญจพรรณ ป่ าสนเขาและป่ าดิบเขา จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2536 จังหวัดชัยภูมิได้มีพ้ืนที่ป่า
เหลืออยูป่ ระมาณ 3,080 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 1.9 ล้านไร่ ซึ่งเป็ นพื้นที่ประมาณร้อยละ 24
ของพื้นที่จงั หวัด โดยเป็ นพื้นที่ที่ยงั คงสภาพป่ าอนุรักษ์ และได้กาหนดให้เป็ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า และพื้นที่ตน้ น้ าลาธาร
1. ป่ าสงวนแห่ งชาติ มีท้ งั หมด 11 ป่ าสงวนแห่ งชาติในจังหวัดชัยภูมิ มีเนื้ อที่ท้ งั หมด
ประมาณ 2,064,839 ไร่
2. อุทยานแห่ งชาติ มีท้ งั หมด 4 อุทยานแห่ งชาติในจังหวัดชัยภูมิ (ไม่คิดพื้นที่อุทยานที่
คาบเกี่ยวจังหวัดชัยภูมิ) เนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 522,862.50 ไร่
3. เขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่าและเขตห้ ามล่ าสัตว์ มีท้ งั หมด 3 เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าในพื้น
ที่จงั หวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 1673707 ไร่ 1

N

ภาพที่ 6 แผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิ
ทีม่ า : ศูนย์ประสานงานป่ าไม้ชยั ภูมิ (ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก www.forestcp.com
1

ศูนย์ประสานงานป่ าไม้ชยั ภูมิ สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 8 (นครราชสี มา), กรมป่ าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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2. พืน้ ทีศ่ ึกษาและบริบทที่เกีย่ วเนื่อง
2.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าภูเขียว
พื้นที่ป่าภูเขียวหรื อเขาเขียว แต่เดิมได้มีการจัดวางโครงการทาไม้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498
เรี ยกว่า ป่ าโครงการไม้กระยาเลยภูเขียวหมวดที่ 4 และได้ทาไม้ออกบางส่ วน ในช่วงปี พ.ศ. 25082512 ต่อมาผูร้ ับสัมปทานทาไม้ได้ตดั เส้นทางจาก อาเภอคอนสาร ผ่านทุ่งลุยลายไปสู่ ปางม่วงและ
ทุ่งกะมังต่อไปจนถึงบึงแปนและห้วยแหล่หนองป่ าเตยเพื่อชักลากไม้ อันเนื่องจากเส้นทางสายนี้ ทา
ให้ราษฎรเดินทางเข้าไปบุกรุ กทาลายป่ าอันสมบูรณ์ส่วนนี้อย่างรวดเร็ ว โดยเริ่ มพัฒนาจากหมอนไม้
หรื อที่พกั คนงานกลายเป็ นหมู่บา้ นน้อยใหญ่ ในบริ เวณทุ่งกะมัง บึงมน บึงแปน ห้วยแหล่ป่าเตยและ
ศาลาพรม โดยเฉพาะบริ เวณทุ่งกะมัง ซึ่งชาวบ้านเรี ยกว่า ทุ่งกาวาง มีหวั หน้าหมู่บา้ นชื่อนายบัวกับ
นายอินและลูกบ้านจานวนหนึ่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 รัฐบาลได้เริ่ มตัดเส้นทางเข้าไปในป่ าลึก เพื่อ
เตรี ยมพื้นที่สร้างเขื่อนจุฬาภรณ์ ยิง่ ทาให้ราษฎรอาศัยทั้งเส้นทางชักลากไม้และเส้นทางเตรี ยมสร้าง
เขื่อนเข้าไปจับจองและแผ้วถางป่ าเพิ่มเติม
เหตุการณ์ที่สาคัญโดยเฉพาะกระซู่ได้ถูกล่าไปถึง 3 ตัว ในช่วงปี พ.ศ. 2510 - 2513 ใน
บริ เวณทุ่งกะมัง อันเนื่ องมาจากสัตว์ป่าสงวนที่หายากมากได้ถูกล่าทาให้ นายศักดิ์ วัฒนากุล ป่ าไม้
จังหวัดชัยภูมิในสมัยนั้น ได้ทาหนังสื อถึงอธิบดีกรมป่ าไม้ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2513 ขอให้มีการ
ดาเนินการจัดตั้งป่ าภูเขียวเป็ นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2513 ฝ่ ายจัด
การสัตว์ป่า กองบารุ ง กรมป่ าไม้ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่นาโดย นายมานพ ชมพูจนั ทร์ พนักงานป่ าไม้ตรี
(ยศในขณะนั้น) มาสารวจความเหมาะสมต่างๆ พบว่ายังมีร่องรอยของกระซู่และสัตว์ป่าอีกหลายๆ
ชนิด เช่น ช้าง กระทิง วัวแดง เสื อ กวาง เก้ง เลียงผา และนกชนิ ดต่างๆ สภาพป่ ายังบริ สุทธิ์ และอยู่
ในขั้นเตรี ยมการทาไม้ แต่ก็ยงั มีราษฎรเข้าไปจับจองบุกรุ กแผ้วถางป่ าหลายแห่ งเพิ่มขึ้น บริ เวณทุ่ง
กะมัง ศาลาพรม หนองไรไก่ ภูดิน ปางม่วงและซาเตย จนกระทัง่ นายผ่อง เล่งอี้ พยายามดาเนินการ
ต่างๆ จนได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2515 โดยให้จดั ป่ าภูเขียวเป็ นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และต่อมาโดยประกาศคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 154 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 82 ของวันที่ 26
พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ให้ป่าภูเขียวมีพ้ืนที่ 821,250 ไร่ (1,314 ตารางกิโลเมตร) เป็ นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า พร้อมทั้งได้อพยพราษฎรออกจากบ้านทุ่งกะมังจานวน 40 ครอบครัว และอพยพออกจาก
บ้านศาลาพรม จานวน 100 ครอบครัว กลับสู่ ภูมิลาเนาเดิมได้ในปี พ.ศ. 2516 (เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ าภูเขียว, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ได้มีเหตุการณ์และปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นและได้รับการ
แก้ไข จนในปั จจุบนั นี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจัดได้ว่าเป็ นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่มีราษฎร
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ภายในและครอบครองพื้นที่ ประกอบไปด้วยระบบนิ เวศทั้งบนบกและในน้ า สภาพภูมิประเทศมี
ความผันแปรในระดับความสู งที่แตกต่างกันตั้งแต่ 250-1,310 เมตร จากระดับน้ าทะเล มีพ้ืนที่ราบ
และพื้นที่สูงชัน จึงประกอบไปด้วยสังคมพืชที่หลากหาย ซึ่ งมีความสาคัญมากในการรักษาสมดุล
ธรรมชาติของผืนป่ าแห่งนี้และเป็ นปั จจัยที่มีความเหมาะสมมากต่อการดารงชีพของสัตว์ป่าทุกชนิด
(Welfare Factors ) ที่มีความสมบูรณ์มากกว่าพื้นที่อื่นในภูมิภาคนี้
ทิศเหนือ
ติดแนวเขตด้านใต้ของพื้นที่อ่างเก็บน้ าเขื่อนจุฬาภรณ์ และ
แนวเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว
ทิศใต้
จดเขาด้านนอก อันมีเขากระแต เขาลาดกวาง เขาล้อมกวาง
เขาช่องลม เขาแหลมคา เขาลาดหิ น และเขตรักษาพันธุ์สตั ว์
ป่ าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก
จดภูเขาดินบริ เวณห้วยน้ าพรม กุดีด่านนอก และป่ าสงวน
แห่งชาติโคกใหญ่
ทิศตะวันตก
จดแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่และอุทยาน
แห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์
2.2 พืน้ ทีก่ นั ชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าภูเขียว
พื้นกันชนโดยรอบพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว นับระยะในรัศมี 5 กิโลเมตร
ตารางที่ 2 พื้นที่เขตกันชนของเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
อาเภอคอนสาร
1. อบต. ทุ่งพระ
2. อบต. ห้วยยาง
3. อบต. ทุ่งลุยลาย
4. อบต. บ้านนาเลา

รวม 4 อบต.

อาเภอเกษตรสมบูรณ์
1. อบต. บ้านยาง
2. อบต. บ้านเป้ า
3. อบต.กุดเลาะ
4. อบต. หนองข่า
5. อบต. หนองโพนงาม
6. อบต. บ้านบัว
7. อบต. โนนทอง
รวม 7 อบต.

อาเภอหนองบัวแดง
1. อบต. หนองบัวแดง
2. อบต. นางแดด
3. อบต. หนองแวง

ทีม่ า: โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่ าไม้ที่ยงั่ ยืนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

รวม 3 อบต.

44

ภาพที่ 7 การตั้งถิ่นฐานและการใช้ทรัพยากรป่ าไม้ในพื้นที่ป่าภูเขียว ก่อนประกาศเป็ นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
ทีม่ า : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก http://www.phukhieows.org
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ภาพที่ 8 แผนที่แสดงอาณาเขตที่ต้ งั เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
ทีม่ า : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก http://www.phukhieows.org

N

ภาพที่ 9 แผนที่ทางอากาศแสดงอาณาเขตที่ต้ งั เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
ทีม่ า : www.googlearth.com
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2.3 การตั้งถิ่นฐาน
ส่ วนใหญ่จะตั้งมากกว่า 50 ปี ยกเว้นบางหมู่บา้ นที่อาจก่อตั้งขึ้นมาในช่วงเวลาไม่นาน
นัก (น้อยกว่า 30 ปี ) ทั้งที่เกิดจากการแยกตัวของหมู่บา้ นขนาดใหญ่ หรื อประชากรกลุ่มใหม่ที่ยา้ ย
เข้ามาก่อตัง่ บ้านเรื อนเพิ่มขึ้น ลักษณะของประชากรในชุมชน ประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นครอบครัว
ขนาดกลางสมาชิกโดยเฉลี่ย 5 คน อยูร่ วมกันในลักษณะครอบครัวขยาย ซึ่ งประชากรส่ วนใหญ่มี
ประสบการณ์ การย้ายถิ่นฐานมาแล้ว แต่ส่วนใหญ่ยนื ยันว่าไม่ตอ้ งการย้ายอีกในอนาคต แนวโน้มที่
ประชากรและครัวเรื อนของประชากรในชุมชนจะลดลงจึงเป็ นเรื่ องยาก เส้นทางเดินป่ าที่ใช้ในการ
เข้าถึงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ปรากฏอยู่โดยรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บา้ นสาคัญๆ ซึ่ ง
ราษฎรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพรานและปัจจุบนั ยังคงอาศัยทรัพยากรป่ าไม้ในการยังชีพ

ภาพที่ 10 แผนที่แสดงแนวเขตติดกับชุมชนในพื้นที่ 3 อาเภอ คือ อ.หนองบัวแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ และอ. คอน
สาร จ.ชัยภูมิ รวมระยะทางประมาณ 184 กิโลเมตร หมู่บา้ นที่ติดแนวเขต 69 หมู่บา้ น
ทีม่ า : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก http://www.phukhieows.org
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2.4 อาชีพ
มากกว่าร้อยละ 90 ของชุมชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชไร่ ต่างๆ
ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพด ปอ มันสาปะหลัง ถัว่ และฝ้ าย เป็ นอาชีพหลัก การเลี้ยงสัตว์และรับจ้าง เป็ น
อาชีพรอง การทาการเกษตรอาศัยน้ าฝนเป็ นหลัก จึงปลูกพืชได้เพียงปี ละ 1 ครั้ง ในแต่ละปี จึงมีช่วง
ว่างจากงานในไร่ นาประมาณ 3 เดือน คือ ช่วงหลังเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี
การถือครองที่ดิน ส่ วนใหญ่ยงั ถือครองไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การใช้ที่ในการเพาะปลูกมักจะทาใน
พื้นที่ขนาดกลาง โดยมักมีพ้นื ที่มากกว่า 1 แปลง เนื้อที่โดยรวมประมาณ 20 ไร่ แบ่งปลูกพืชมากกว่า
1 ชนิด มักปลูกข้าวเหนียวเพื่อการบริ โภค และปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อจาหน่าย
การใช้เทคโนโลยีดา้ นการเกษตรในการปลูกพืช มีการใช้นอ้ ยมาก การเลือกปลูกพืชแต่
ละชนิดมักปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่และทากันมาแต่ด้ งั เดิม มีการใช้เครื่ องจักรบางประเภท
เช่น รถไถ สาหรับการไถพรวนเพื่อเตรี ยมดินก่อนการเพาะปลูกเท่านั้น มีการใช้ยาฆ่าแมลงในการ
ปลูกฝ้ าย การปลูกพืชส่ วนใหญ่อาศัยความสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติในพื้นที่เป็ นหลัก ดังนั้น
ผลผลิตของพืชส่ วนใหญ่จึงไม่สูงมากนัก จึงน่าจะเป็ นไปได้วา่ ในอนาคต และเมื่อความสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติลดลงจากที่เป็ นอยู่ การขยายพื้นที่ทากินโดยการบุกรุ กพื้นที่อนุรักษ์จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
2.5 การพึง่ พิงทรัพยากรป่ าไม้ และสั ตว์ ป่า
ปี พ.ศ. 2529 ก่อนมีการดาเนิ นโครงการหมู่บา้ นรักป่ า ประชากรรักสัตว์ ซึ่ งเน้นการ
ฝึ กอบรมประชาชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว โดยให้มีจิตสานึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ มีการสารวจพบว่ามีประชาชนบางกลุ่มล่าสัตว์ป่าเพื่อนามาเป็ นอาหารและขาย เป็ นรายได้
หลักให้แก่ครัวเรื อนมานานกว่า 10 ปี บางส่ วนเป็ นการปฏิบตั ิสืบต่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ก่อให้เกิด
ความสู ญเสี ยต่อทรัพยากรด้านนี้ เป็ นจานวนมาก จากผลการศึกษาของ จารึ ก ปาลิโพธิ์ (2532) ภาย
หลังดาเนินโครงการ ยังมีพรานอีกร้อยละ 28.3 (จากจานวนตัวอย่าง 60 คน) ยังคงล่าสัตว์ตามปกติ
เนื่ องจากมีเหตุผลสาหรับใช้เป็ นอาหาร นาไปขายเป็ นรายได้ ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผล และ
นิสยั ที่ชอบการล่าสัตว์คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ลดหลัน่ กันตามลาดับ (โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่ าไม้ที่
ยัง่ ยืนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
เนื่ องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวมีอาณาเขตขนาดใหญ่ โดยเขตกันชนที่อยูร่ อบๆ
มีมากมายหลายพื้นที่ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกที่จะศึกษาเฉพาะบางพื้นที่ โดยเลือกพื้นที่กนั ชนที่เคยผ่าน
โครงการจัดการและการฟื้ นฟูป่าไม้ในมาบ้างแล้ว แต่จากช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมายังไม่ประสบความ
สาเร็ จเท่าที่ควร ในการฟื้ นฟูสภาพป่ าไม้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นให้มีใช้
ได้อย่างยัง่ ยืน
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3. พืน้ ทีก่ นั ชน ป่ าชุ มชนภูกระแต
ภูกระแต เป็ นภูเขาขนาดเล็ก มีลกั ษณะเป็ นภูเขาหิ นดินปนทราย โดยมีเนื้ อที่ประมาณ
7,600 ไร่ มีอาณาเขตควบคุมพื้นที่ 4 ตาบลได้แก่ ตาบลตาบลบ้านเดื่อ ตาบลบ้านบัว ตาบลหนองข่า
และตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ สภาพป่ าโดยส่ วนมากเป็ นป่ าเต็งรัง รวม
ทั้งแหล่งพันธุ์พืชสมุนไพรธรรมชาติมาก มายหลายชนิ ด ป่ าภูกระแตยังเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิต
ของคนที่อยูร่ อบๆ ด้าน การดาเนินชีวิตของคนในชุมชนรอบป่ าภูกระแตล้วนพึ่งพิงป่ าในด้านปั จจัย
4 ไม่ว่าจะเป็ นที่อยูอ่ าศัย อาหาร ยา รักษาโรค เครื่ องนุ่งห่ ม และยังเป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้ได้อีกด้วย
พื้นที่รอบป่ าภูกระแตส่ วนใหญ่ยงั เป็ นพื้นที่การเกษตร ตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั ภูกระแตมีพฒั นาการ
เปลี่ยนแปลง เรื่ อยมา ทั้งในแง่ของการใช้ประโยชน์จากป่ าและการรุ กพื้นที่ป่า เมื่อสภาพป่ าภูกระแต
เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่ง จึงได้เกิดกลุ่มองค์กรชุมชนที่ทาการอนุรักษ์ป่าขึ้น
3.1 ขอบเขตที่ต้งั
ป่ าภูกระแต เป็ นพื้นที่กนั ชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เป็ นในลักษณะป่ าชุมชน
ประกอบด้วยพื้นที่ป่าไม้และแหล่งกาเนิ ดต้นน้ าสายสาคัญหลายสาย เช่น ห้วยหามแห ห้วยโสกขุน
ห้วยกุดแชะ และอ่างภูกระแต
ทิศเหนือ
ติดกับตาบลบ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ทิศใต้
ติดกับเขตอาเภอหนองบัวแดง
ทิศตะวันออก
ติดอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
ทิศตะวันตก
ติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
3.2 ปัจจัยทางธรรมชาติ
1) ลักษณะพืชพันธุ์ป่าไม้
สภาพป่ าของภูกระแต เป็ นป่ าเต็งรัง ( Dry Dipterocarp Forest ) มีหลายชื่อ เช่น ป่ าแดง
ป่ าแพะ หรื อป่ าโคก มีสภาพเป็ นป่ าโปร่ งบนภูเขาขนาดเล็ก โดยมีช้ นั ดินตื้น และมีหินหรื อหิ นลูกรัง
ปะปนอยูท่ วั่ ไปโดยทัว่ ไป พันธุ์ไม้ในป่ าเต็งรังจะมีขนาดเล็ก มีความสู งประมาณ 10-15 เมตร สภาพ
ป่ าเต็งรังจะมีความแห้งแล้งในช่วงที่ผลัดใบ (เดือนธันวาคม – เมษายน)ซึ่ง มีใบร่ วงสู่พ้ืนเป็ นจานวน
มากก่อให้เกิดไฟป่ าที่ภูกระแตขึ้นทุกปี ซึ่งโครงสร้างของป่ าเต็งรังมีพรรณไม้ 3 เรื อนยอด ได้แก่
(1) ไม้ช้ นั บน เป็ นไม้ใหญ่ มีความสูงเรื อนยอด 12-20 เมตร ได้แก่ ไม้เต็ง
ไม้รัง ประดู่ ตะแบก ชงโค ติ้วแดง เหมือดโลด รกฟ้ า จักจัน่ ตีนนก หนามข้าวเบือ เป็ นต้น
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(2) ไม้ช้ นั กลาง เป็ นไม้ที่มีความสูงเรื อนยอดตั้งแต่ 8 เมตรลงมา ได้แก่
มะขามป้ อม มะกอก เลียง แคราย แก่นเทา ตับเต่า เป็ นต้น
(3) ไม้ช้ นั ล่าง เป็ นไม้ขนาดเล็ก ประกอบด้วยไม้พมุ่ ไม้พมุ่ กึ่งไม้ยนื ต้น
ขนาดเล็ก ไม้ลม้ ลุก หญ้า ไม้เถา เฟิ ร์น และกล้วยไม้ เป็ นต้น 2

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

อุทยานแห่งชาติภแู ลนคา
N

ภาพที่ 11 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษา (ภูกระแต) และบริ บทรอบๆ
ทีม่ า : www.googlearth.com

2

รายงานการวิจยั การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของป่ าเขตร้อนที่มีผลกระทบต่อระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจและสังคม
บริ เวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ. 2542
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เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียว

N

ภาพที่ 12 แผนที่ทางอากาศแสดงอาณาเขตที่ต้ งั ป่ าชุมชนภูกระแต
ทีม่ า : www.googlearth.com
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2) สัตว์ ป่า
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่ าภูกระแต ส่ วนมากเป็ นสัตว์ป่าขนาดเล็กหรื อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดเล็ก เช่น นก กระต่าย กระแต กระรอก ไก่ป่า สุ นขั จิ้งจอก เป็ นต้น แต่เนื่องจากป่ าภูกระแตนั้น
ตั้งอยูต่ รงกลางระหว่าง อุทยานแห่ งชาติภูแลนคาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว พื้นที่ป่าแห่ งนี้ จึง
เหมาะสาหรับเป็ นทางเชื่อมสาหรับสัตว์ป่า เพื่อที่จะอพยพเคลื่อนย้ายระหว่างป่ าได้แต่ยงั เป็ นสัตว์
ขนาดเล็กเพราะผืนป่ าภูกระแตยังไม่กว้างและอุดมสมบูรณ์มากพอสาหรับการอพยพของสัตว์ใหญ่
3.3 ปัจจัยทางวัฒนธรรม
เมื่อสมัยที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้สัมปทานป่ าไม้ พื้นที่ป่าภูกระแตคือแหล่งทาไม้เพื่อ
การเผาถ่าน โดยถ่านที่ผลิตจากป่ าภูกระแตเป็ นถ่านที่มีคุณภาพดี ที่มีชื่อเสี ยงมากในหัวเมืองอีสาน
ชั้นใน เกิดการสั่งซื้ อเป็ นจานวนมาก ซึ่ งสาเหตุน้ ี เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ป่าภูกระแตจากที่เคยอุดม
สมบูรณ์กลับลดปริ มาณลงอย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลาไม่กี่ปี ปัจจุบนั ยังเหลือร่ องรอยของเส้นทาง
ชักลากและหลุมเตาเผาถ่านขนาดใหญ่จานวนมากในพื้นที่ป่าภูกระแต
1) การใช้ ประโยชน์ ที่ดิน
ประชาชนท้องถิ่นส่ วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก พื้นที่รอบๆ ป่ าภูกระแตจึง
เป็ นพื้นที่เกษตรไร่ นาของชุ มชน อีกทั้งพื้นที่บางส่ วนของป่ าภูกระแตยังซ้อนทับกับที่ดินของชาว
บ้าน ทาให้เกิดการรุ กล้ าเข้ามาทาลายป่ าเพื่อขยายเป็ นพื้นที่ทากินและล่าสัตว์มากขึ้น
2) กฎหมาย
ยังขาดตัวบทกฎหมายอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ที่รองรับสิ ทธิ ในการดู แลและอยูร่ ่ วม
กับทรัพยากรท้องถิ่น แต่ได้มีการวางกฎระเบียบ กฎเกณฑ์กนั เองภายในชุมชน โดยมีเป้ าหมายเพื่อ
จัดการดูแลทรัพยากรป่ าไม้ ให้มีใช้ได้อย่างยัง่ ยืนและเป็ นธรรม เช่น
- บุคคลภายนอกเขตหมู่บา้ น ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าชุมชน ต้องได้รับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฝ่ าฝื นจะมีโทษปรับ 500-1,000 บาท
- การใช้ประโยชน์ใดๆจากพื้นที่ป่าชุมชน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- หากครอบครัวใดต้องการจุดไฟเผาซังข้าวในไร่ นาของตนเองโดยเฉพาะพื้นที่นาที่อยู่
ติดกับเขตป่ าชุมชน จะต้องแจ้งคณะกรรมการป่ าชุมชนในหมู่บา้ น เพื่อจะได้ช่วยกันควบคุมดูแลไม่
ให้ไฟลุกลามเข้ามายังเขตป่ าชุมชน
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ภาพที่ 13 ป้ ายที่ติดตั้งในพื้นที่ป่าภูกระแต

ภาพที่ 14 หลักเขตแสดงพื้นที่รับผิดชอบดูแลป่ าภูกระแต ของแต่ละหมู่บา้ น
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3.4 ปัจจัยทางสุ นทรียภาพ
ดนัย ทายตะคุ (2544) กล่าวว่า “ทัศนี ยภาพเป็ นสื่ อที่รับรู ้ การเข้าใจ ก่อให้เกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อภูมิทศั น์และคุณค่าของภูมิทศั น์ในแง่ของความงาม ความประทับใจ ความพึงพอใจ
ซึ่งแสดงออกในรู ปแบบของความชอบและไม่ชอบ ส่ วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความสวยงามและการ
ขาดหายไปซึ่ งความสวยและความงามหรื อความน่ าเกลียด ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ถูกนามาใช้อา้ งอิ งในการ
ประเมินคุณภาพของทัศนียภาพ”
ปั จจุบนั ป่ าภูกระแตอยูใ่ นระยะฟื้ นคืนสภาพ ต้นไม้ส่วนใหญ่ยงั เป็ นไม้ขนาดเล็กทั้งจาก
การเกิดขึ้นตามธรรมชาติและต้นไม้ที่ทางชุมชนได้ร่วมกันปลูก เพื่อขยายพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้น แต่
การปลูกป่ าโดยมากยังไม่มีระบบและแบบแผน เป็ นการเน้นแค่เพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้มากที่สุด โดยยัง
ไม่คานึ งในเรื่ องของความงามและความหลากหลายทางนิ เวศภูมิทศั น์ป่าธรรมชาติ เช่น ในการลง
สารวจภาคสนาม ในโซนพื้นที่หนึ่งอาจจะพบเพียงพืชไม่กี่ชนิด หรื ออาจชนิดเดียวอยูห่ นาแน่นหรื อ
กระจุกตัวเป็ นบริ เวณกว้าง ขาดการกระจายตัวด้า นความหลากหลายของพันธุ์ไม้ซ่ ึ งส่ งผลถึงความ
หลากหลายทางระบบนิ เวศและความหลากหลายเชิงนิเวศภูมิทศั น์ดว้ ย การที่มีถนนตัดผ่านป่ าทาให้
ผืนป่ าขาดความต่อเนื่ อง ป่ าถูกแยกออกเป็ นผืนเล็กผืนน้อย มีผลกระทบต่อสุ นทรี ยภาพในแง่ของ
ความงามของป่ าธรรมชาติและสัตว์ป่าในพื้นที่อาจได้รับอันตรายจากยานพาหนะได้

ภาพที่ 15 มุมมองจากป่ าภูกระแต ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ( ภูเขาเขียว )
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ภาพที่ 16 ลักษณะถนนที่เข้าถึงป่ าภูกระแต เป็ นถนนสายเดิมจากยุคสัมปทานป่ า

ภาพที่ 17 ลักษณะถนนที่เข้าถึงป่ าภูกระแต
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4. สภาพนิเวศภูมิทศั น์ ป่าไม้ ของพืน้ ทีก่ นั ชน ป่ าชุ มชนภูกระแตในปัจจุบัน
จากการสารวจภาคสนามพื้นที่ป่าภูกระแตพบว่า ภูกระแต เป็ นภูเขาหิ น ที่สภาพดินลูก
รังมีความอุดมสมบูรณ์นอ้ ย เป็ นป่ าเต็งรัง สภาพป่ าไม้ส่วนใหญ่กาลังฟื้ นตัวจากการเสื่ อมโทรมใน
อดีต พันธุ์ไม้ที่เจริ ญเติบโตอยูใ่ นป่ ายังเป็ นไม้ขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ป่าหญ้าสลับกับป่ าหิ นขึ้นอยูใ่ นพื้นที่
ค่อนข้างมาก ซึ่ งมีผลทาให้ตน้ ไม้ไม่สามารถเจริ ญเติบได้ในบริ เวณนี้ และพื้นที่ป่าหญ้าก็มีแนวโน้ม
กระจายเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากต้นไม้ไม่สามารถขึ้นได้ ส่ งผลให้ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้นอ้ ยใน
บางพื้นที่ ชนิดของพืชพันธุ์ชนิดเดิมที่กระจุกตัวในบริ เวณเดียวกันทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
โดยการปลูกป่ าของราษฎรในท้องถิ่น เมื่อเกิดการกระจายความหลากหลายของชนิดต้นไม้นอ้ ย ผล
กระทบต่อเนื่องที่ตามมาก็คือความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศภูมิทศั น์ที่ลดน้อยลงไปด้วย
พื้นที่ป่ามีถนนตัดผ่านสายเส้นทาง ทาให้ชาวบ้านสามารถนายานพาหนะเข้ามาหาผล
ผลิตจากป่ าได้มากขึ้น แต่ส่วนมากเป็ นประชาชนจากที่อื่นที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่ าในแง่การ
ค้า โดยไม่เคารพกฎเกณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น เก็บตลอดทั้งปี หรื อทาลายต้นไม้เพื่อเก็บผล เป็ นต้น
ปัจจุบนั การควบคุมคนที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่ าประเภทนี้น้ นั ทาได้ลาบาก
จากการศึกษาสภาพป่ าจากแผนที่ทางอากาศก็พบว่า ขอบป่ าด้านนอกยังไม่ชดั เจน ยัง
ปะปนกับพื้นที่เกษตรกรรม ที่อยู่รอบๆ ป่ าภูกระแต ทั้งยังมีถนนตัดผ่านทั้งตามแนวยาวและขวาง
ทาให้ป่าถูกแยกออกเป็ นผืนเล็กผืนน้อย ซึ่งทาให้เสี่ ยงต่อการถูกบุกรุ กใช้เป็ นพื้นที่ทาการเกษตรได้
การใช้หลักเขตแบ่งพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลป่ า เพื่อการจัดวางกฎเกณฑ์กนั เองในแต่ละหมู่บา้ น แต่
สาหรับการดูแลก็ยงั ช่วยกันดูแลรวมๆ ไม่แบ่งแยกว่าเป็ นของหมู่บา้ นอื่น ซึ่งเป็ นการแสดงถึงความ
สามัคคีของชุมชนรอบป่ าภูกระแต ที่รักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน
ส่ วนการบริ หารจัดการและฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าภูกระแตนั้นค่อนข้างช้า ทั้งที่พ้ืนที่ป่า
ภูกระแตได้มีหน่ วยงานและโครงการต่างๆ เข้ามาดูแล ในการอนุรักษ์และฟื้ นฟู ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537
จนถึงปั จจุบนั ซึ่งเมื่อเทียบจากระยะเวลากับสภาพความอุดมสมบูรณ์ป่าไม้และระบบนิเวศของป่ าภู
กระแตในปั จจุบนั นั้นถือว่ามีการพัฒนาที่นอ้ ยมาก
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ภาพที่ 18 แสดงลักษณะพื้นที่ป่าภูกระแต เป็ นภูเขาหิ น

ภาพที่ 19 แสดงลักษณะพื้นที่ป่าภูกระแต เป็ นป่ าหญ้า
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ภาพที่ 20 ลักษณะพืชพรรณในพื้นที่ป่าภูกระแต

ภาพที่ 21 ลักษณะพืชพรรณในพื้นที่ป่าภูกระแต
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ภาพที่ 22 ปัญหาขยะในพื้นที่ป่าภูกระแต

ภาพที่ 23 ปัญหาขยะในพื้นที่ป่าภูกระแต
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ภาพที่ 24 ลักษณะหลุมเผาถ่านในอดีต

การศึกษาโครงการต่างๆที่เข้ามาจัดการในพื้นที่กนั ชน ป่ าภูกระแตนั้น สามารถทาให้
ทราบถึงสาเหตุของปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วประสบความสาเร็ จและปั ญหาที่
ยังไม่สามารถแก้ไขได้จนถึงปั จจุบนั
5. โครงการพัฒนาพืน้ ทีแ่ นวกันชนป่ าภูกระแต
5.1 โครงการพัฒนาพืน้ ทีแ่ นวกันชนป่ าภูเขียวเพือ่ ความยัง่ ยืน ( พ.ศ. 2537-2540)
โครงการได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ โดยความร่ วมมือจากกรมป่ า
ไม้และสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย
1) วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อการอนุรักษ์และการฟื้ นฟูสภาพป่ าไม้ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความยัง่ ยืน
และเพื่อการพัฒนาเสริ มสร้างศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นในการพัฒนา การจัดการชุมชนและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีพ้ืนที่โครงการบริ เวณชุมชนในพื้นที่แนวกันชนรอบพื้นที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ในท้องที่ 4 ตาบล คือ ตาบลบ้านบัว ตาบลหนองข่า ตาบลโนนกอก และตาบล
บ้านเดื่อ อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว จึง
ได้มีการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่น
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ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียว คณะกรรมการป่ าภูกระแต องค์การบริ หารส่ วนตาบล หน่วยงาน
ราชการ ผูเ้ ชี่ยวชาญและประชาชนในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดการของโครงการ
ตั้งแต่ การร่ วมวางแผนงาน การดาเนินงาน และการติดตามประเมินผลโครงการ ซึ่งถือเป็ นจุดสาคัญ
ที่จะช่วยเสริ มสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ ยงั มีองค์กรความร่ วมมือต่างๆ
ได้แก่ รัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ กรมป่ าไม้ และศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่ งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (RECOFTC) และหน่วยงานอื่นๆ (ฝ่ ายกิจกรรมภาคสนาม สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย)
2) ผลการดาเนินงาน
โครงการเน้นการเพิ่มพื้นที่ป่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยวิธีการทางาน คือ การจ้างงาน
ชาวบ้านในรู ปแบบนายจ้างกับลูกจ้างให้ทาการปลูกป่ ารอบๆ ภูกระแต โดยไม่ได้ทาความเข้าใจหรื อ
ทาให้ชาวบ้านมีส่วนร่ วมในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทาให้ชาวบ้านรู ้สึกว่าไม่ได้เป็ นเจ้าของป่ า
คิดว่าป่ าเป็ นของเจ้าหน้าที่ เป็ นของโครงการฯ และเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ ได้เกิดไฟป่ าในพื้นที่แปลง
ปลูกต้นไม้บริ เวณรอบๆ ป่ าภูกระแตเกือบทั้งหมด เป็ นการสิ้ นสุ ดโครงการที่ลม้ เหลว
การอนุรักษ์ทรัพยากรที่มองมุมเดียว โดยไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่ วม ทาให้
ไม่ประสบความสาเร็ จการจัดการเขตกันชนในครั้งนี้
5.2 เครือข่ ายองค์ กรชาวบ้ านเกษตรกรตีนภูเพือ่ การพัฒนาชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม
(พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน)
เครื อข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภูเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้อมได้เริ่ ม
ดาเนิ นการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2541 โดยโครงการนี้ พฒั นามาจากโครงการพัฒนาพื้นที่แนวกันชนป่ าภู
เขียวเพื่อความยัง่ ยืน (พ.ศ. 2537 - 2540) มีสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนได้
พัฒนาร่ วมกับชุ มชนในการจัดตั้งองค์กร โดยมีพ้ืนที่เครื อข่ายประกอบด้วย 4 ตาบล ได้แก่ ตาบล
หนองข่า ตาบลโนนกอก ตาบลบ้านบัว ตาบลบ้านเดื่อ โดยมีหมู่บา้ นเครื อข่ายทั้งหมด 21 หมู่บา้ น
และมีการคัดเลือกตัวแทนจาก 4 ตาบลเข้ามาเป็ นคณะกรรมการบริ หารในนาม “เครื อข่ายองค์กร
ชาวบ้านเกษตรกรตีนภูเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้อม” โดยมีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูค้ นในชุมชนบริ เวณรอบพื้นที่ป่าภูกระแตและป่ าภูเขียวให้ดีข้ ึน โดยทาควบคู่ไปกับการ
อนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (ดิ น น้ า ป่ า) ในท้องถิ่นและดารงอยู่เป็ นประโยชน์
สูงสุ ดต่อชุมชนอย่างยัง่ ยืน
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1) วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเป็ นศูนย์กลางการประสานงานความร่ วมมือระหว่างสมาชิกเครื อข่ายองค์กรชุม
ชนกับหน่วยงานภาคราชการและเอกชนทั้งภายในและนอกพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้
คนในชุ มชนรอบป่ าตีนภูกระแตและภูเขียวให้ดีข้ ึน ควบคู่ไปกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
2. เพื่อเป็ นศูนย์กลางการติดตามสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือ คาแนะนาให้แก่
สมาชิกในเครื อข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภูเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้อม มีเป้ าหมาย
ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้ งั ไว้
3. เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กบั องค์กร
4. เพื่อเป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันของชุมชนทั้ง 4 ตาบล
5. เพื่อเสริ มสร้างสนับสนุนให้ผนู ้ าองค์กรชุมชน ให้ทาหน้าที่เป็ นนักพัฒนาชุมชนท้อง
ถิ่นได้ดว้ ยตัวเอง
6. เพื่อเป็ นศูนย์กลางการพัฒนากิจกรรมและพัฒนางบประมาณ ให้แก่กลุ่มสมาชิกเครื อ
ข่ายเกษตรตีนภูฯ โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
ซึ่งปั จจุบนั (พ.ศ.2554) สถานทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย ซึ่งได้ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟูและพัฒนาป่ าชุมชนภูกระแตเพื่อความยัง่ ยืน โดยเน้นกิจกรรมเพื่อ
ส่ งเสริ มสร้างศักยภาพให้กบั ชุมชนที่อาศัยรอบป่ า คู่กบั การเสริ มสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชาวบ้าน
การดาเนิ นงานของเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ ได้มีการสนับสนุ นกิจกรรมด้านการพัฒนา
ให้แก่ชุมชนรอบป่ าภูกระแต เกิดองค์ชุมชนขึ้นหลายกลุ่ม อาทิเช่น
1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีอยู่ 19 กลุ่มกระจายใน 19 หมู่บา้ น
2) กลุ่มผูส้ ู งอายุ มี 4 กลุ่ม กระจายใน 4 ตาบล
3) กลุ่มสตรี ทอผ้าพันคอ กระจายใน 4 ตาบล
4) กลุ่มทอผ้าไหมทามือ มี 1 กลุ่มในตาบลบ้านบัว
5) กลุ่มเกษตรกรรมทางรอดของชุมชนเป็ นศูนย์กลางทั้ง 4 ตาบล
6) กลุ่มสมุนไพรชุมชน เป็ นศูนย์กลางรวมทั้ง 4 ชุมชน
7) กลุ่มป่ าชุมชนเป็ นศูนย์กลางรวมทั้ง 4 ชุมชน
8) กลุ่มอาสาสมัครเยาวชนพิทกั ษ์ป่าภูกระแต มี 3 กลุ่มที่ตาบลบ้านบัว บ้านเดื่อและ
บ้านโนนกอก
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2) ปัญหาภายในโครงการ
ความตั้งใจของเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ ในการสนับสนุนกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมภายในท้องถิ่น และส่ งเสริ มให้เกษตรกรในชุมชนรอบป่ าตีนภูกระแต
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การผลิตจากเคยผลิตแบบเชิ งพาณิ ชย์หันมาผลิตแบบพออยู่พอกินและเอื้อต่อ
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น แต่ระยะเวลาที่ผา่ นมา พบว่ามีปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นใน
ระดับพื้นที่การทางานของเครื อข่าย ได้แก่
1. การบุกรุ กทาลายป่ าในบางส่ วนของพื้นที่ เพื่อล่าสัตว์ ตัดไม้ทาฝื นหรื อปลูกพืชทาง
การเกษตรและการนาขยะขึ้นมาทิ้งบนป่ าภูกระแต
2. ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการทาเกษตรกรรม
3. ปั ญหาเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายและหนี้สินของชุมชน
4. ปั ญหาเกี่ยวกับการดาเนินการของเครื อข่าย ซึ่งจากเดิมที่มีความเข้มแข็งและสามารถ
ทาการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้ดว้ ยตนเองในระดับหนึ่ ง แต่ปัจจุบนั ถึงแม้เครื อข่ายฯ จะดาเนิ นงาน
กิจกรรมค่อนข้างเยอะแต่กลับไม่เกิดผลเท่าที่ควร เป็ นเพราะว่าขาดการมีส่วนร่ วมของชุมชนและ
ขาดการเชื่อมประสานงานระหว่างภาคีต่างๆ ความร่ วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่
นอกจากยังมีปัญหาที่พบอีก ได้แก่ ปั ญหาเรื่ องการเก็บรวมรวมฐานข้อมูลต่างๆ ของ
พื้นที่ป่าภูกระแต เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละปี การเก็บข้อมูลไฟป่ าที่เกิด
ในแต่ละปี ข้อมูลพันธุ์ไม้ ข้อมูลสัตว์ป่าข้อมูลพื้นที่ที่ควรมีการปลูกป่ าเพิ่ม แผนที่แสดงขอบเขต
พื้นที่ป่าภูกระแต เป็ นต้น ซึ่ งปั จจุบนั ทางหน่วยงานยังไม่มีส่วนนี้ ทาให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการศึกษาพื้นที่ป่าภู
กระแตรวมไปถึงตัวหน่วยงานเอง ขาดข้อมูลสาคัญที่ใช้เป็ นฐานในการทาวิจยั เรื่ องอื่นๆ ต่อไปได้
โดยสรุ ปแล้วจากการศึกษาข้อมูลในการลงภาคสนามนั้น ทาให้ทราบรายละเอียดที่มาก
ขึ้นนอกเหนื อจากศึกษาเอกสาร ถึงสภาพพื้นที่ภายในป่ าภูกระแต ทั้งในเรื่ อง ลักษณะภูมิประเทศ,
ลักษณะพืชพรรณ, ลักษณะดิน, ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต ปั จจัยต่างๆ ที่ทาให้ป่าธรรมชาติ
ขาดความงามทางสุ นทรี ยภาพ อาทิ ถนน ขยะมูลฝอย ป่ าหญ้า เป็ นต้น รวมไปถึงสภาพบริ บทรอบๆ
พื้นที่ป่าภูกระแต ที่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรในท้องถิ่น เสี่ ยงต่อการบุกรุ ก เนื่องจากขอบป่ า
ริ มนอกยังไม่ชดั เจน ต้นไม้ข้ ึนกระจัดกระจาย ไม่รวมเป็ นกลุ่มเป็ นแนวเพื่อแสดงขอบเขตของป่ าที่
ชัดเจน

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาหนังสื อ เอกสาร รวมทั้งการสัมภาษณ์คณะกรรม
ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุรักษ์และฟื้ นฟูป่าไม้ภูกระแต และการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลัง
การลงพื้นที่สารวจข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ป่าภูกระแต เนื่องจากวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถามใน
งานวิจยั นั้น ดังนั้นการวิเคราะห์ขอ้ มูล จึงมี 2 ประเด็นใหญ่ คือ 1. สภาพและสถานการณ์ในปั จจุบนั
ของป่ าภูกระแต 2. วิเคราะห์ถึงวิธีการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีขอ้ ดี ข้อเสี ย อย่างไรกับการ
บริ หารงานในปั จจุบนั เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ ในแนวกันชน
ต่อไปได้
1. วิเคราะห์ สภาพและสถานการณ์ ป่าไม้ ในปัจจุบัน
สภาพโดยทัว่ ของพื้นที่ป่าไม้ในปั จจุบนั นั้นกาลังอยูใ่ นระยะฟื้ นตัวจากการเสื่ อมโทรม
หลังยุคที่มีการให้สัมปทานป่ าไม้ โดยพื้นที่ป่าภูกระแตได้กลายเป็ นแหล่งผลิตถ่านที่มีชื่อเสี ยงแห่ ง
หนึ่งในภาคอีสาน จากเหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้พ้ืนที่ป่าเสื่ อมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งต่อมา
หลังจากยุคสัมปทานป่ าไม้ ราษฎรในท้องถิ่นเริ่ มตื่นตัว และตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากร
ท้องถิ่น เนื่องจากประชานชนถูกกันไม่ให้เข้าไปหาผลผลิตจากป่ าได้หรื อของป่ าที่เคยมีอยูอ่ ย่างอุดม
สมบูรณ์ ก็เริ่ มลดน้อยลง ส่ งผลกระทบต่อชี วิตความเป็ นอยู่ของชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงป่ า จึงได้
รวมตัวจัดตั้งกลุ่มเพื่อการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรในท้องถิ่น แต่การฟื้ นฟูสภาพป่ าภูกระแตนั้น
เป็ นไปอย่างช้าๆ ความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้และระบบนิเวศเป็ นบางพื้นที่ ส่ วนพื้นที่บางแห่ งนั้นมี
สภาพเป็ นป่ าหญ้าขึ้นแทรกอยูเ่ ป็ นบริ เวณกว้างทาให้ตน้ ไม้ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้อย่างเต็มที่ พืช
พรรณที่พบเห็นนั้นยังมีเป็ นไม้ขนาดเล็ก ประกอบกับเป็ นภูกระแตเป็ นภูเขาหิ น ลักษณะดินเป็ นดิน
ลูกรังหรื อดินปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์นอ้ ย
1.1 ไฟป่ า
ภูกระแตมีลกั ษณะเป็ นป่ าเต็งรัง ซึ่งป่ าไม้ประเภทนี้ มกั จะมีอตั ราการเกิดไฟป่ าขึ้นทุกปี
เนื่ องจากพืชพรรณส่ วนใหญ่เป็ นไม้ผลัดใบ เช่น เต็ง รัง มะขามป้ อม ใบที่รวงหล่นจึงเป็ นเชื้อเพลิง
อย่างดีสาหรับการเกิดไฟป่ า ไฟป่ าในพื้นที่ป่าภูกระแตนั้นเกิดขึ้นทุกปี โดยไฟป่ าจะครอบคลุมเป็ น
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บริ เวณกว้างทาให้ป่าธรรมชาติ และป่ าปลูกได้รับความเสี ยหายเป็ นจานวนมาก แต่
ปั จจุบนั นั้นระดับความรุ นแรงและบริ เวณพื้นที่ของไฟป่ านั้นเริ่ มลดลง เนื่ องจากทางหน่ วยงาน
ท้องถิ่นและราษฎรในชุมชนช่วยกันสอดส่ องดูแลและป้ องกันการเกิดไฟป่ า
1.2 สั ตว์ ป่า
สัตว์ป่า ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าภูกระแต ในปั จจุบนั เป็ นสัตว์ป่าขนาดเล็กหรื อสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น กระรอก กระแต กระต่าย นกชนิดต่างๆ ไก่ป่า สุ นขั จิ้งจอก เป็ นต้น ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์ประธานเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2495 ป่ ามีความอุดมสมบูรณ์มาก
มีสัตว์ป่านานาชนิ ดอาศัยอยูม่ ากมาย มีเสื อออกมากัดกินวัวของชาวบ้านเป็ นประจา แสดงถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้ที่มีเสื ออาศัยอยู่ แต่ปัจจุบนั จากข้อมูลของทางหน่วยงานในท้องถิ่น สัตว์ป่า
ขนาดใหญ่ที่พบเห็นปัจจุบนั มีเพียงสุ นขั จิ้งจอกเท่านั้น
โดยจานวนสัตว์ป่ามีผลต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพราะสัตว์เป็ นตัวช่วยในการ
กระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ สัตว์กินพืชขนาดใหญ่ เช่น ช้าง แรด วัวป่ า และควายป่ ามีความสาคัญอย่าง
มากต่อการนาเมล็ดพันธุ์จากบริ เวณป่ าเข้ามาในพื้นที่ที่ถูกทาลาย เนื่อง จากสัตว์พวกนี้มีปากที่ใหญ่
พอจะกลืนเมล็ดขนาดใหญ่ได้ท้ งั เมล็ดและมีอาณาเขตหากินกว้างจึงทาให้พวกเมล็ดไปได้ไกล การ
สู ญเสี ยสัตว์ขนาดใหญ่เหล่านี้ ไปจากพื้นที่ทาให้การกระจายเมล็ดของพรรณไม้ที่มีเมล็ดขนาดใหญ่
เกิดขึ้นไม่ได้ (Corlett and Hau, 2000 อ้างถึงในหน่วยวิจยั การฟื้ นฟูป่า, 2549)
นกและค้างคาวเป็ นอีกกลุ่มหนึ่ งซึ่ งมีความสาคัญต่อการแพร่ กระจายเมล็ดพันธุ์ไปใน
ระยะทางไกลๆ ซึ่งทาให้ป่ามีพนั ธุ์ไม้ที่หลากหลายส่ งผลต่อความหลากหลายของระบบนิเวศด้วย
1.3 ผลผลิตจากป่ า
ป่ าอันอุดมไปด้วยพืชพรรณและสัตว์นานาชนิดนี้เป็ นแหล่งทรัพยากรสาคัญสาหรับชุม
ชนในท้องถิ่น ทั้งยาสมุนไพรพืชอาหาร น้ าผึ้ง หน่อไม้และเห็ด ล้วนเป็ นผลผลิตที่มีให้เก็บเกี่ยวได้
ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามผลผลิตที่ได้จากป่ าเหล่านี้ ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในชีวิตประจาวันและไม่ได้
ถูกนามาขายมูลค่าของมันจึงไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานของรัฐซึ่ งเป็ นผูก้ าหนดนโยบายใน
การเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ า
ในปั จจุบนั ถึงแม้ว่าดัชนีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเพิ่มสู งขึ้นแต่สาหรับชาวบ้าน
ที่อยูก่ บั ป่ าแล้ว สถานการณ์กลับแย่ลงเพราะชาวบ้านต้องเริ่ มจ่ายเงินเพื่อซื้ อของจากตลาดแทนของ
ที่เคยเก็บเกี่ยวได้จากป่ าดังที่เคยเป็ นในอดีต (หน่วยวิจยั การฟื้ นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549)
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การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าภูกระแตของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นนั้น ส่ วนมาก
จะเข้ามาเก็บหาของป่ าเพื่อใช้เป็ นอาหาร เช่น หน่อไม้ ไข่มดแดง ผักอีนูน เห็ดป่ าชนิดต่างๆ เป็ นต้น
และการตัดไม้ใช้เพื่อทาไม้ฝืน เนื่องจากปั จจุบนั นิยมใช้วสั ดุชนิดอื่น ในการสร้างที่พกั อาศัยทดแทน
การใช้ไม้ เช่น อิฐ คอนกรี ต โดยส่ งผลดีต่อการฟื้ นฟูสภาพป่ าไม้ ทาให้ตน้ ไม้เจริ ญเติบโตได้เต็มที่
ส่ วนปั ญหาจากการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าภูกระแตนั้นพบไม่มากเพราะสัตว์ป่ามีขนาดเล็กกระจายตัว
ทัว่ ทั้งพื้นที่ป่า ชาวบ้านที่เข้ามาล่าทาได้ลาบาก การตั้งกฎระเบียบในการคุม้ ครองสัตว์ป่าในชุมชน
และปั จจุบนั ไม่นิยมนาสัตว์ป่ามาบริ โภคกันภายในครัวเรื อน
จากการศึกษาแผนที่ทางอากาศและข้อมูลที่ได้จากทางเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ จะเห็นได้
ว่าขอบเขตผืนป่ านั้นยังไม่ชดั เจน ความหนาแน่นของต้นไม้นอ้ ยทาให้ขอบป่ าไม่ต่อเนื่ องกัน ซึ่ งจะ
เสี่ ยงต่อการบุกรุ กของพื้นที่เกษตรกรรมที่อยูร่ อบๆ พื้นที่ป่าภูกระแตและยังไม่มีการทารังวัดที่ใช้ใน
กาหนดขอบเขตป่ า ซึ่ งขอบเขตที่ใช้กนั ในปั จจุบนั นั้นได้มาจากคนเก่าแก่ในพื้นที่บอกตาแหน่งของ
เขตป่ าภูกระแตเท่านั้น
นอกจากนี้ ถนนที่ตดั ผ่านผืนป่ าภูกระแตซึ่ งเป็ นถนนเก่าดั้งเดิมในยุคสัมปทานป่ า โดย
จานวนของถนนที่สามารถเข้าถึงป่ าภูกระแตได้น้ นั มีจานวนมากเกินความจาเป็ น ทาให้พ้ืนที่ป่าถูก
แยกออกเป็ นส่ วนๆ ขาดความต่อเนื่ องของผืนป่ า ทาให้สุนทรี ยภาพของภูมิทศั น์ ป่าธรรมชาติลด
น้อยลงด้วย พื้นที่ ป่าขนาดเล็กที่ ถูกตัดขาดออกจากผืนป่ าใหญ่จะค่อยๆ มีขนาดเล็กลงเรื่ อยๆ
เนื่ อ งจากการบุ ก รุ ก จากบริ เ วณชายป่ าทั้ง จากการตัด ไม้แ ละการเผารุ ก เข้า มาในพื้ น ที่ เ พื่ อ ท า
เกษตรกรรม และพื้นที่ในลักษณะนี้ประชากรของพืชและสัตว์ป่ามีจานวนไม่มาก อาจทาให้มีความ
เสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์สูง
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ถนนตัดผ่าน
ป่ าภูกระแต
ถนนต่อเนื่อง
จากป่ าภูกระแต
ถนนทางหลวง
หมายเลข 2037

ภาพที่ 25 ถนนตัดผ่านป่ าภูกระแตและขอบป่ าริ มนอก
ทีม่ า : www.googleearth.com
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1.4 นิเวศภูมิทศั น์ ป่าไม้
ในทุกพื้นที่ลาดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศจะขึ้นอยูก่ บั ดินสภาพ
อากาศและแหล่งเมล็ดพันธุ์ในเขตร้ อนพื้นดิ นที่ ว่างเปล่าจะถูกปกคลุมโดยหญ้าและวัชพืชอื่นๆ
อย่างรวดเร็ วพืชเหล่านี้ จะค่อยๆ ถูกแทนที่ดว้ ย ไม้พุ่ม ซึ่งเข้ามาสร้างร่ มเงาให้แก่พ้ืนที่ จากนั้นไม้
เบิกนาจะขึ้นปกคลุมไม้พุ่มและเมื่อเวลาผ่านไป ไม้เบิกนาจะถูกแทนที่ดว้ ยกลุ่มไม้เสถียรที่ทนร่ ม
และกลายเป็ นป่ าที่สมบูรณ์ในที่สุด
วิธีการที่จะใช้ในการฟื้ นฟูก็จะขึ้นอยู่กบั ว่าป่ าในพื้นที่น้ นั ถูกทาลายจนเสื่ อมโทรมไป
ถึงระดับใด ทั้งนี้มีปัจจัยหลักๆ ที่ตอ้ งพิจารณา 6 ประการ
ปัจจัยจากัดทีต่ ้ องพิจารณาในระดับพืน้ ที่
1) ความหนาแน่นของต้นไม้ลดลงจนทาให้วชั พืชกลายเป็ นพืชเด่นและทาให้กล้าไม้ใน
ธรรมชาติไม่สามารถขึ้นได้
2) หน้าดินถูกกัดเซาะจนถึงระดับที่กลายเป็ นตัวจากัดการงอกของเมล็ด
3) ปริ มาณของแหล่งของพรรณไม้ธรรมชาติในการฟื้ นตัวของป่ าตามธรรมชาติ เช่น
ปริ มาณเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ ตอไม้ที่ยงั มีชีวิตหรื อแม่ไม้ที่ให้เมล็ดได้ ลดลงเกินกว่าจะสามารถรักษา
ประชากรของชนิดพันธุ์ที่มีอยูเ่ ดิมได้
ปัจจัยจากัดทีต่ ้ องพิจารณาในระดับภูมิทศั น์
1) ป่ าไม้สมบูรณ์ที่เหลืออยูใ่ นภูมิทศั น์โดยรวมจะลดลงจนต่ากว่าจุดที่จะสามารถรักษา
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ที่เป็ นตัวแทนของป่ าปฐมภูมิ ในระยะที่เมล็ดสามารถกระจายเข้า
มาสู่ พ้ืนที่ฟ้ื นฟูได้
2) ประชากรของสัตว์ป่าที่ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์น้ นั ลดลงจนไม่สามารถที่จะนาเมล็ด
ไม้เข้ามาในพื้นที่ที่ตอ้ งการฟื้ นฟูได้เพียงพอ
3) ความเสี่ ยงในการเกิดไฟสูง จนทาให้กล้าไม้ธรรมชาติไม่สามารถรอดชีวิตได้
เมื่อพิจารณาปั จจัยเหล่านี้ร่วมกันจะสามารถแยกระดับความรุ นแรงของการเสื่ อมโทรม
ได้ 5 ระดับและในแต่ละระดับต้องการกลยุทธในการฟื้ นฟูป่าที่ไม่เหมือนกัน ดังนี้ (หน่วยงานวิจยั
ฟื้ นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2008)
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ตารางที่ 3 การเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 1
ปั จจัยจากพื้นที่
พืช
ดิน
การเก็บไม้
ธรรมชาติ

ปัจจัยจากภูมิทศั น์
ยังมีพ้ืนที่ป่าขนาดใหญ่ ที่เป็ น
ต้นไม้ปกคลุมพืชชั้นล่าง
ป่ า
แหล่งของเมล็ดพันธุ์
ถูกรบกวนน้อย พื้นที่ส่วน
การกระจายตัว พบได้ทวั่ ไปทั้งสัตว์ใหญ่และ
ใหญ่คงความสมบูรณ์
เมล็ด
สัตว์เล็ก
เมล็ดในดินมีจานวนมากและ ความเสี่ ยงใน
ต่า
ยังมีตอไม้ที่มีชีวิต
การเกิดไฟป่ า

ภาพที่ 26 แสดงการเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 1
ทีม่ า : งานวิจยั เพื่อฟื้ นฟูระบบนิเวศป่ าเขตร้อน

ตารางที่ 4 วิธีการฟื้ นฟูของการเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 1
วิธีการที่เหมาะสมสาหรับการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ป้ องกันการถูกรบกวนในอนาคตนาพืชและสัตว์ที่สูญ
พันธุ์ไปจากพื้นที่กลับเข้ามาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สัตว์ที่
เป็ นตัวการสาคัญในการผสมเกสรและกระจายเมล็ดพันธุ์
ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ต้นไม้ที่ถูกตัดออกไปจากการ
การรับมือทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม ทาไม้และส่ งเสริ มให้ทาการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไม่ใช่ไม้
จากป่ าแบบยัง่ ยืน
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ตารางที่ 5 การเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 2
ปั จจัยจากพื้นที่
พืช
ดิน
การเก็บไม้
ธรรมชาติ

ปัจจัยจากภูมิทศั น์
มีพอที่จะเป็ นแหล่งให้เมล็ด
ต้นไม้ข้ ึนปนกับพืชขนาดเล็ก
ป่ า
พันธุ์
ส่ วนใหญ่ยงั คงสมบูรณ์
การกระจายตัว สัตว์ใหญ่ค่อนข้าง
ถูกกัดเซาะน้อย
เมล็ด
หายากแต่สตั ว์เล็กพบอยูท่ วั่ ไป
เมล็ดและกล้าไม้ลดลง
ความเสี่ ยงใน
แต่พบตอไม้ที่ยงั มีชีวิต
ปานกลาง
การเกิดไฟป่ า
อยูม่ าก

ภาพที่ 27 แสดงการเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 2
ทีม่ า : งานวิจยั เพื่อฟื้ นฟูระบบนิเวศป่ าเขตร้อน

ตารางที่ 6 วิธีการฟื้ นฟูของการเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 2
ANR- ปกป้ องป่ าที่ยงั คงเหลืออยูแ่ ละป้ องกันไม่ให้เกิด
วิธีการที่เหมาะสมสาหรับการ
การล่าสัตว์ที่ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ;์ ปลูกต้นไม้บางชนิด
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของป่ าปฐมภูมิเพื่อทดแทนหากต้นไม้ชนิดนั้นหายไป
เพิ่มปริ มาณของไม้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะชนิดที่ถูกตัด
การรับมือทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม ออกไปเร่ งการรักษาป่ าแบบยัง่ ยืนเพื่อการเก็บผลผลิตที่
ไม่ใช่เนื้อไม้ทุกปี
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ตารางที่ 7 การเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 3
ปั จจัยจากพื้นที่
ปัจจัยจากภูมิทศั น์
พืช
พืชล้มลุกเป็ นพืชเด่น
ป่ า
มีเหลืออยูเ่ ป็ นแหล่งเมล็ดพันธุ์
ส่ วนใหญ่คงความสมบูรณ์ การกระจายตัว สัตว์ขนาดเล็กที่นาพาเมล็ด
ดิน
ถูกกัดเซาะน้อย
เมล็ด
ขนาดเล็ก
ส่ วนใหญ่มาจากเมล็ดที่ถูก
การเก็บไม้ นาเข้ามาในพื้นที่อาจ
ความเสี่ ยงใน
สูง
ธรรมชาติ มีลูกไม้และตอไม้ที่มีชีวิตอยู่ การเกิดไฟป่ า
บ้าง

ภาพที่ 28 แสดงการเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 3
ทีม่ า : งานวิจยั เพื่อฟื้ นฟูระบบนิเวศป่ าเขตร้อน

ตารางที่ 8 วิธีการฟื้ นฟูของการเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 3
ANR + การปลูกพรรณไม้โครงสร้าง 20-30 ชนิด ปกป้ อง
วิธีการที่เหมาะสมสาหรับการ
ป่ าที่เหลืออยูแ่ ละป้ องกันไม่ให้เกิดการล่าสัตว์กระจาย
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
เมล็ดพันธุ์
พรรณไม้โครงสร้างที่ปลูกควรมีไม้เศรษฐกิจรวมอยูด่ ว้ ย
ดูให้แน่ใจว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับค่าตอบแทนที่ดี
การรับมือทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม
สาหรับการปลูกต้นไม้และการดูแลหลังการปลูกวนเกษตรและการทาไม้เชิงเกษตร
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ตารางที่ 9 การเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 4
ปั จจัยจากพื้นที่
พืช

วัชพืชเป็ นพืชเด่น

ดิน

ความเสี่ ยงต่อการกัดเซาะ
เพิ่มมากขึ้น

การเก็บไม้
ธรรมชาติ

น้อย

ปัจจัยจากภูมิทศั น์
ขาดแหล่งให้เมล็ดพันธุ์ใน
ป่ า
ระยะที่เมล็ดจะถูกนาเข้ามาได้
การกระจายตัว สัตว์ใหญ่เกือบหมดไปจาก
เมล็ด
พื้นที่
ความเสี่ ยงใน
สูง
การเกิดไฟป่ า

ภาพที่ 29 แสดงการเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 4
ทีม่ า : งานวิจยั เพื่อฟื้ นฟูระบบนิเวศป่ าเขตร้อน

ตารางที่ 10 วิธีการฟื้ นฟูของการเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 4
วิธีการที่เหมาะสมสาหรับการ
การปลูกต้นไม้โดยให้มีความหลากหลายสูงสุ ด
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
การทาวนเกษตร ปลูกต้นไม้ผสมกันหลายชนิด
การรับมือทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม
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ตารางที่ 11 การเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 5
ปั จจัยจากพื้นที่
พืช
ดิน
การเก็บไม้
ธรรมชาติ

ปัจจัยจากภูมิทศั น์
ขาดแหล่งเมล็ดพันธุ์
พืชขนาดเล็กจานวนน้อย
ป่ า
บริ เวณใกล้เคียง
หน้าดินถูกกัดเซาะจนเสี ย การกระจายตัว
เกือบหมดไปจากพื้นที่
สภาพ
เมล็ด
ความเสี่ ยงใน
น้อยมาก
สูงมาก
การเกิดไฟป่ า

ภาพที่ 30 แสดงการเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 5
ทีม่ า : งานวิจยั เพื่อฟื้ นฟูระบบนิเวศป่ าเขตร้อน

ตารางที่ 12 วิธีการฟื้ นฟูของการเสื่ อมโทรมของพื้นที่ระดับที่ 5
ปรับปรุ งสภาพดินโดยการปลูกต้นไม้พี่เลี้ยง เช่น พืชเบิก
วิธีการที่เหมาะสมสาหรับการ
นาตระกูลถัว่ จากนั้น 2-3 ปี จึงตามด้วยการปลูกต้นไม้
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ชนิดอื่นเพื่อเพิม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ดูให้แน่ใจว่าคนในท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์จากไม้พี่
เลี้ยงได้เช่นการตัดสางหรื อเลือกต้นไม้ที่ให้ผลตอบ แทน
การรับมือทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม
อื่นๆ ด้วย หรื อการปลูกต้นไม้เพียง 2- 3 ชนิดที่มี
ความสามารถที่จะอยูร่ อดในสภาพ ดินที่แย่มากๆ ได้
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การลงพื้นที่สารวจภาคสนาม วิเคราะห์สภาพป่ าภูกระแตในปัจจุบนั ส่ วนใหญ่น้ นั จัดอยู่
ในช่วงเสื่ อมโทรมของพื้นที่ในระดับ 2 -3 โดยมีตน้ ไม้ข้ ึนปนกับพืชขนาดเล็ก ลักษณะดินส่ วนใหญ่
ยังมีความสมบูรณ์ ถูกกัดเซาะน้อย สัตว์ป่าขนาดใหญ่ค่อนข้างหายากแต่สัตว์เล็กพบได้อยูท่ วั่ ไปใน
พื้นที่ป่าภูกระแต พื้นที่ส่วนใหญ่มีอตั ราเสี่ ยงต่อการเกิดไฟป่ าปานกลาง มีลูกไม้และตอไม้ที่มีชีวิต
อยูบ่ า้ ง แต่มีบางโซนพื้นที่ที่ความเสื่ อมโทรมอยูใ่ นระดับ 4 คือ บริ เวณที่มีวชั พืช (ป่ าหญ้า) เป็ นพืช
เด่น ซึ่งเสี่ ยงต่อการเกิดไฟป่ าสู ง ดังนั้นวิธีการที่เหมาะสมในการอนุรักษ์สภาพป่ าไม้และความหลาก
หลายทางชีวภาพ สามารถสรุ ปเพื่อเป็ นแนวทางในการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ ได้ดงั นี้
1) การเร่ งให้เกิดการฟื้ นตัวตามธรรมชาติ (Accelerated Natural Regeneration; ANR)
ร่ วมกับการปลูกพรรณไม้โครงสร้าง 20-30 ชนิด โดยการปกป้ องป่ าที่ยงั คงเหลืออยูแ่ ละป้ องกันไม่
ให้เกิดการล่าสัตว์ที่ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์, ปลูกต้นไม้บางชนิดของป่ าปฐมภูมิเพื่อทดแทนหากต้น
ไม้ชนิดนั้นหายไป
2) พื้นที่ที่มีป่าหญ้าหรื อวัชพืชขึ้นหนาแน่น ให้เน้นการปลูกต้นไม้โดยให้มีความหลาก
หลายของพันธุ์พืชสูงสุ ด
3) สภาพดินของป่ าภูกระแตยังขาดความอุดมสมบูรณ์ จึงต้องทาการปรับปรุ งสภาพดิน
โดยการปลูกต้นไม้พี่เลี้ยง เช่น พืชเบิกนาตระกูลถัว่ จากนั้น 2-3 ปี จึงตามด้วยการปลูกต้นไม้ชนิดอื่น
เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ หรื อการใส่ ปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ จากสัตว์เลี้ยงในหมู่บา้ นมาเท
ลงบนพื้นที่ที่ตอ้ งมีการปรับสภาพดิน
นิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ของผืนป่ าภูกระแตนั้น ปัจจุบนั มีระดับความเสื่ อมโทรมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ยังสามารถฟื้ นฟูภูมิทศั น์และระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์ได้ แต่ตอ้ งอาศัยระยะเวลาใน
การฟื้ นสภาพและความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายทั้งภาครัฐและชุมชนในท้องถิ่น
2. ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์
การสัมภาษณ์ประธานกรรมการและคณะกรรมการที่ทางานในเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ
โดยมีประเด็นคาถาม ดังนี้
1) ลักษณะทางกายภาพและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ในอดีตและปัจจุบนั
2) ความเห็ นและทัศนคติเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ป่าไม้ในในอดีตและปั จจุบนั รวมไปถึง
สาเหตุและปัญหาที่เป็ นอุปสรรคสาคัญในการฟื้ นฟูสภาพป่ าไม้
3) รู ปแบบและวิธีการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ของหน่วยงานและชุมชนในปัจจุบนั
4) การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้ในท้องถิ่นของคนในชุมชน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ทาให้ทราบข้อมูลต่างๆ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัว่ ไปของ
ผืนป่ า การจัดการปัญหา การอนุรักษ์และฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าภูกระแตในอดีตจนถึงปัจจุบนั สามารถสรุ ป
ข้อมูลที่ได้ ดังนี้
2.1 ศักยภาพ
1) เป็ นทางเชื่อมสาหรับสัตว์ป่า เนื่องจากป่ าภูกระแตอยูต่ รงกลางระหว่างพื้นที่อนุรักษ์
สองแห่ ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและอุทยานแห่ งชาติภูแลนคา พื้นที่ป่าภูกระแตจึงเหมาะ
สมที่เป็ นทางเชื่อมสาหรับสัตว์ป่า เพื่อให้สัตว์ป่าใช้เป็ นที่อยู่อาศัยและเดินทางจากป่ าอนุรักษ์หนึ่ ง
ไปยังอีกแห่ งหนึ่ ง และอาจเป็ นด่านสัตว์ได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามทางเชื่อมที่อยูใ่ กล้กบั ชุมชน
จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อไม่มีการล่าสัตว์ในพื้นที่เท่านั้น เพราะสัตว์ที่เข้ามาอยูใ่ นบริ เวณทางเชื่อมซึ่ งถูก
ล่าได้ง่ายกว่าในพื้นที่ป่า ดังนั้นถ้ายังมีการล่าสัตว์อยูบ่ ริ เวณทางเชื่อมจะกลายเป็ นพื้นที่ที่มีความเสี่ ยง
สูงที่สัตว์ป่าจะถูกล่า
2) เป็ นพื้นที่ป่าธรรมชาติ ที่มีคุณค่าและความสาคัญในแง่ของวิถีชีวิตและการดารงชีพ
เป็ นแหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ แนวพื้นที่กนั ชนที่มีลกั ษณะเป็ นป่ าชุมชน เป็ นแหล่งอาหารและ
รายได้ของคนในชุมชน ซึ่งราษฎรที่อาศัยอยูใ่ กล้กบั พื้นที่ป่าภูกระแต มีการพึ่งพิงทรัพยากรป่ าไม้ใน
การดารงชีวิตในอดีตป่ าภูกระแตได้ถูกสัมปทาน ได้มีการพื้นที่ป่าไม้ในการเผาถ่าน เป็ นแหล่งผลิต
ถ่านที่มีชื่อ เสี ยง ซึ่ งได้ทาให้จานวนพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลาไม่กี่ปี เมื่อป่ าม้
เกิดเสื่ อมโทรมชาวบ้านที่อยูร่ อบๆ จะได้รับผลกระทบโดยตรง ผลผลิตที่ได้จากป่ าลดลงทาให้เกิด
ปั ญหาปากท้องและรายได้ที่ได้จากการเก็บหาของป่ า เมื่อป่ ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์ก็จะส่ งผล
ทาให้ชีวิตความเป็ นอยูข่ องชุมชนท้องถิ่นดีข้ ึนด้วย
3) เป็ นพื้นที่ประวัติศาสตร์ ป่ าภูกระแตมีประวัติที่ยาวนานมีตานานที่เล่ากันว่ามีส่ิ งศักดิ์
สิ ทธ์ที่เกิดขึ้นที่ภูกระแตมีถ้ าพระมีวตั ถุโบราณอยูม่ ากมายภูกระแตจึงมีที่มาว่าทุกวันขึ้น 15 ค่าของ
เดือน 5 จึงมีพิธีสรงน้ าพระภูกระแตของทุกปี คนทั้ง 4 ตาบลก็จะนัดหมายกันมารวมตัวกันอยู่ที่ถ้ า
พระด้วยความมุ่งมัน่ ทุกคนจะพาลูกหลานมาครบทุกครอบครัวมีขา้ วปลาอาหารก็จะนามาทากินกัน
ที่นี่ทาบุญเลี้ยงพระ มีการเล่นสงกรานต์กนั อย่างสนุกสนานมากส่ วนประเพณี อื่นๆ ประชาชนรอบ
ป่ าภูกระแตจะทาบุญประเพณี ครบ 12 เดือน ชาวบ้านทั้ง 4 ตาบลโดยส่ วนมากจะนับถือศาสนาพุทธ
และแต่ละหมู่บา้ นทั้ง 4 ตาบลจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าใดนัก สาหรับบทบาทของวัดที่มีกบั ชุมชนก็
มีความร่ วมมือเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเชื่อเกี่ยวกับดอนปู่ ตาในทุกพื้นที่ 4 ตาบล มีความเชื่อว่า
ท่านจะช่วยคุม้ ครองหมู่บา้ นให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ตัวอย่างเช่น ดอนปู่ ตา ในเขตตาบลบ้านบัว โดยชาว
บ้านเชื่อว่าดอนปู่ ตาจะช่วยในการรักษาป่ าไม้ไม่ให้ใครมาตัดไม้ทาลายป่ า ถ้ามีใครมาตัดคนนั้นก็จะ
มีอนั เป็ นไปทุกราย
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2.2 แนวทางการจัดการและฟื้ นฟูพนื้ ทีป่ ่ าภูกระแตของหน่ วยงานท้ องถิ่น
สาหรับการฟื้ นฟูป่านั้น ความรู ้และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ น แต่
สิ่ งที่สาคัญไม่ยงิ่ หย่อนกว่ากันก็คือการร่ วมแรงร่ วมใจของชุมชนในท้องถิ่นและการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ ถ้าหากขาดองค์ประกอบทางสังคมที่สาคัญเหล่านี้ไป ซึ่งโครงการฟื้ นฟูป่าอาจล้ม
เหลวได้แม้จะดาเนินการโดยใช้ความรู ้ทางวิชาการที่ดีกต็ าม
จากการสัมภาษณ์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการที่ทางานในเครื อข่ายเกษตรตีน
ภูฯ มีประเด็นคาถาม ดังนี้
1) ลักษณะทางกายภาพและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ในอดีตและปัจจุบนั
2) ความเห็ นและทัศนคติเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ป่าไม้ในในอดีตและปั จจุบนั รวมไปถึง
สาเหตุและปั ญหาที่เป็ นอุปสรรคสาคัญในการฟื้ นฟูสภาพป่ าไม้
3) รู ปแบบและวิธีการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ของหน่วยงานและชุมชนในปัจจุบนั
4) การมีส่วนร่ วมในอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
แนวทางในการจัดการอนุ รักษ์ป่าไม้ของหน่ วยงานท้องถิ่น สาหรั บการอนุ รักษ์และ
ฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้ในพื้นที่กนั ชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนั้น เริ่ มต้นมาตั้งแต่ในช่วงปี
พ.ศ.2537 – ปั จจุบนั มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบโครงการต่างๆ ได้มีการปรับกลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อให้การอนุรักษ์มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
1. โครงการพัฒนาพืน้ ทีแ่ นวกันชนป่ าภูเขียวเพือ่ ความยัง่ ยืน (พ.ศ.2537-2540)
แนวทางการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ของโครงการนี้ เน้นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดย
การปลูกป่ าให้มากที่สุด โดยการจ้างชาวบ้านในท้องถิ่นปลูกป่ าในบริ เวณป่ าภูกระแต จ้างชาวบ้าน
ดับไฟป่ าเมื่อมีการเกิดไฟป่ า ช่วงนี้ ชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจรู ปแบบการทางานและไม่มีส่วนร่ วม
ในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการงานในช่วงนี้ เป็ นไปในลักษณะลูกจ้าง
และนายจ้างในการดูแลรักษาป่ า เช่น จ้างชาวบ้านปลูกป่ าหรื อเมื่อเกิดไฟป่ าขึ้นก็จา้ งชาวบ้านในการ
ดับไฟป่ า เป็ นต้น ราษฎรในท้องถิ่นไม่รู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของผืนป่ า
ภายหลังจากการดาเนิ นงานของโครงการพัฒนาพื้นที่แนวกันชนป่ าภูเขียวเพื่อความ
ยัง่ ยืนเสร็ จสิ้ นลง ได้เกิ ดไฟป่ าขึ้นเป็ นบริ เวณกว้าง ทาให้พ้ืนที่ป่าปลูกเสี ยหายเกือบทั้งหมด แนว
ทางการอนุรักษ์ของโครงการนี้จึงถือว่าไม่ประสบความสาเร็ จ
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2. เครือข่ ายองค์ กรชาวบ้ านเกษตรกรตีนภูเพือ่ การพัฒนาชุ มชนและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2541 ปัจจุบัน)
แนวทางการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้น้ นั ประชาชนในท้องถิ่นเริ่ มเข้ามามีส่วน
ร่ วม โดยมีการจัดตั้งเครื อข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภูเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้อม มี
การเลือกแกนนาของชุมชนเข้ามาพัฒนาองค์กร ปั จจุบนั นี้ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถานทูต
ญี่ปุ่นประจาประเทศไทย โดยได้แบ่งเงินทุนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก 80% นาไปอนุรักษ์และฟื้ นฟู
พื้นที่ป่าภูกระแต และส่ วนที่สอง 20% นาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องถิ่น การอนุรักษ์
ป่ านั้นจะรวมกลุ่มกันปลูกป่ าช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม หรื อช่วงฤดูฝนของทุกปี โดยต้นไม้
ที่ปลูกส่ วนใหญ่ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ เป็ นต้น ส่ วนพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกป่ านั้นได้รับมาจากเรื อนเพาะชา
ของทางหน่วยงานราชการในจังหวัดชัยภูมิ
วิเคราะห์ ปัญหาในหน่ วยงาน
1. ปั ญหาการบริ หารงานภายในของเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ มีการเปลี่ยนคณะกรรมการ
ภายในองค์กรบ่อยๆ ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการบริ หารงาน
2. การขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการหรื อองค์กรเอกชน ภาคีอื่นๆ ทั้งในด้าน
เงินทุน ความรู ้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จาเป็ นในการอนุรักษ์และพื้นฟูสภาพนิ เวศภูมิทศั น์ป่าไม้ของ
ภูกระแต เนื่องจากในปั จจุบนั ทางเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ ใช้เพียงองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ แต่ยงั ขาดเทคนิ ค เทคโนโลยี วิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพืชพันธุ์และสิ่ งมี
ชีวิตในพื้นที่ป่า ซึ่งส่ งผลโดยตรงในด้านทัศนียภาพและความหลากหลายของนิเวศภูมิทศั น์ในพื้นที่
ป่ าภูกระแต ซึ่ งอาจเป็ นประเด็นหนึ่ งที่ทาให้พ้ืนที่ป่าไม้และความสมบูรณ์ของระบบนิ เวศกลับฟื้ น
คืนสภาพได้ชา้ ก็เป็ นได้
โครงการฟื้ นฟูป่าที่ประสบความสาเร็ จส่ วนใหญ่น้ นั เกิดขึ้นจากความร่ วมมือของหลาย
หน่วยงานชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชนหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนและให้ความ
รู ้ทางวิชาการ ซึ่ งล้วนแล้วแต่มีความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน ความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง
กลุ่มบุคคลเหล่านี้จึงมีความจาเป็ นเพื่อให้ทุกภาคส่ วนได้รับประโยชน์สูงสุ ดและป้ องกันการสู ญเสี ย
ทรัพยากรโดยไม่จาเป็ น
3. การบันทึก เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของป่ าภูกระแต อาทิเช่น ชนิดพืชพรรณ
ชนิดสัตว์ป่า พื้นที่เกิดไฟป่ า หรื อการทารังวัดขอบเขตป่ า โดยปั จจุบนั หน่วยงานท้องถิ่นยังไม่มีการ
บันทึกข้อมูลส่ วนนี้ ต้ งั แต่เริ่ มจัดตั้งองค์กร ทาให้ไม่สามารถวัดผลได้ว่าการฟื้ นฟูสภาพพื้นที่ป่าไม้
ในแต่ละปี นั้นเพิ่มขึ้นหรื อลดลง โดยข้อมูลต่างๆ ยังเป็ นในลักษณะคาบอกเล่าของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
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การวางแผนเป็ นสิ่ งจาเป็ น แผนงานของโครงการเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการฟื้ นฟูป่า พื้นที่ และวิธีการดาเนินงาน เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ๆ แผนงานที่วางไว้สามารถปรับ
เปลี่ยนได้ตามความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนร่ วม และการปรับแผนงานทุกครั้งควรได้รับความเห็นชอบ
จากทุกๆ ฝ่ าย การเขียนและปรับปรุ งแผนงานของโครงการช่วยให้ทุกคนติดตามการดาเนินงานที่จา
เป็ นได้วา่ ใคร จะทาอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน แรงงาน และงบประมาณที่ตอ้ งใช้สาหรับกิจกรรมต่างๆ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการลงพื้นที่ภาคสนาม สามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์
สภาพกายภาพทัว่ ไป สถานการณ์ในปั จจุบนั ของพื้นที่ป่าภูกระแตและวิเคราะห์ถึงแนวทางการจัด
การบริ หารงานของหน่วยงานท้องถิ่น ในการจัดการอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้ ได้สรุ ปเป็ น
ประเด็นปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ในพื้นที่แนวกันชนป่ าภูกระแต ได้ดงั นี้
3. ปัจจัยทีส่ ่ งผลกระทบต่ อการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ ของพืน้ ทีก่ รณีศึกษา
3.1 ปัจจัยทีส่ ่ งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ ป่าไม้
1) ความมุ่งมัน่ ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของคนในชุมชน เมื่อชาวบ้านในท้อง
ถิ่นเริ่ มหวงแหนป่ าภูกระแต การมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ล่าสัตว์ป่า มีการตั้งกฎเกณฑ์
ในการเก็บหาของป่ า และได้จดั ตั้งกลุ่มเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ ขึ้นกันเองภายในชุมชน เพื่อคอยดูแล
จัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ถือว่าเป็ นการเริ่ มต้นที่ดีในอนุรักษ์และฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์
2) ความร่ วมมือของภาคเอกชน (สถานทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย) ที่ได้ให้การสนับ
สนุนเงินทุนในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร และปั จจุบนั เริ่ มมีนกั ศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้
เข้ามาทาการสารวจ วิจยั พื้นที่ป่าภูกระแตบ้างแล้ว ซึ่ งคาดว่าอีกไม่นานหน่วยงานรัฐจะเริ่ มเล็งเห็น
และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับราษฎรที่อาศัยอยูต่ ิดกับป่ า เข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแลพื้นที่แห่งนี้ดว้ ย
การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมดในทุกขั้นตอนของการวางแผนงานและ
ดาเนินการนับเป็ นสิ่ งที่สาคัญยิง่ อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของแต่ละภาคส่ วนเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่และการจัดลาดับความต้องการของแต่ละฝ่ ายอาจเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้ ยงั อาจมีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่ องของเทคนิ คและวิธีการที่จะเลือกใช้ ดัง
นั้นความสาเร็ จของโครงการปลูกป่ าใดๆ จึงขึ้นอยูก่ บั การตกลงทาความเข้าใจในเรื่ องเหล่านี้ ต้ งั แต่
ในช่วงเริ่ มวางแผนงานความขัดแย้งระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมดโดยต้องแก้ไขผ่านการประ
ชุมปรึ กษาหารื อกันบ่อยๆ โดยทุกครั้งจะต้องมีการบันทึกรายงานการประชุมเพื่อใช้อา้ งอิงสาหรับ
การทางานต่อไป วัตถุประสงค์ของการประชุมในลักษณะนี้ คือการแสดงความชัดเจนของแผนงาน
ที่แต่ละฝ่ ายจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบเพื่อลดความสับสนและซ้ าซ้อนในการทางาน
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3) เหตุผลทางการเมือง อาจเป็ นเหตุผลสาคัญเบื้องหลังการมีส่วนช่วยในโครงการฟื้ นฟู
ป่ าของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องสิ ทธิการถือครองที่ดิน ตามกฎหมายของไทยชุมชนใดๆ ก็
ตามที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่อนุรักษ์มกั ถูกอพยพออกจากพื้นที่ดว้ ยความเชื่อที่ว่าชาวบ้านที่อยูใ่ นพื้นที่ป่าจะ
เป็ นผูท้ าลายทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเมือง การเข้าร่ วมในโครงการอนุรักษ์และฟื้ นฟูป่าจึงแสดง
ให้เห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่สามารถรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมได้เช่นกัน (หน่วยวิจยั การฟื้ นฟูป่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549)
การฟื้ นฟูป่าช่วยทาให้เสี ยงเรี ยกร้องสิ ทธิ ในที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชนมีน้ า
หนักมากขึ้นและยังช่วยลบภาพพจน์เดิมๆ ที่ชาวบ้านมักถูกมองว่าเป็ นผูท้ าลายป่ าได้
4) ปั จจัยทางวัฒนธรรม ของป่ าหลายอย่างมีความสาคัญต่อวัฒนธรรมพื้นบ้านในขณะ
ที่มีความเชื่อว่าป่ าและไม้ใหญ่ในป่ าเป็ นที่สิงสถิตของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ การสู ญเสี ยป่ าจึงอาจมีผลต่อจิต
วิญญาณและความมีตวั ตนของชุมชน ความเชื่อและประเพณี ด้ งั เดิมจึงอาจเป็ นแรงจูงใจสาคัญในการ
ฟื้ นฟูป่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่ องของการดูแลรักษาพันธุ์ไม้ เช่น การดูแลรักษาตอไม้ การเลือก
ชนิดของพืชพรรณท้องถิ่นมาปลูกป่ าหรื อการมีช่วงฤดูในการเก็บหาของป่ าซึ่งการเว้นช่วง ซึ่งจะทา
ปัจจัยพื้นฐานที่ทาให้ป่าสามารถได้ฟ้ื นตัวได้เองตามธรรมชาติ
3.2 ปัจจัยคุกคามทีท่ าให้ นิเวศภูมิทศั น์ ป่าไม้ เสื่ อมสภาพลง
1) ปั จจุบนั มีจานวนถนนตัดผ่านป่ ามากขึ้น ทาให้ป่าไม้ถูกแยกเป็ นส่ วนๆ เป็ นผืนเล็ก
ผืนน้อย ซึ่งทาให้พ้ืนที่ป่าไม่ต่อเนื่องและผืนป่ าเล็กๆ มีโอกาสถูกบุกรุ กโดยพื้นที่เกษตรกรรมได้มาก
รถยนต์ที่เข้ามาในบริ เวณป่ าจะเป็ นอันตรายต่อสัตว์ป่าในพื้นที่ และถนนยังเป็ นตัวคัน่ กลางในการ
กระจายความหลากหลายของชนิดพืชพรรณหรื อความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตโดยรวมที่เป็ นองค์
ประกอบสาคัญของภูมิทศั น์ ถนนที่ไม่ได้รับการออกแบบที่ดีน้ นั ยังส่ งผลเสี ยต่อทัศนี ยภาพของภูมิ
ทัศน์ป่าธรรมชาติอีกด้วย
2) ประชาชนจากท้องถิ่นอื่นเข้ามาเก็บหาของป่ าตลอดทั้งปี ในแง่การค้าขาย โดยยังไม่
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อกฎเกณฑ์ของคนในท้องถิ่น เช่น ประชาชนจากท้องถิ่นอื่นๆ เข้ามาเก็บผล
มะขามป้ อมและผลไม้ต่างๆ ในป่ าภูกระแต โดยใช้วิธีตดั กิ่งหรื อโค่นต้นไม้แล้วจึงเก็บผลไม้ป่า ซึ่ ง
ทาให้ป่าเกิดความเสี ยหายมาก พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถฟื้ นตัวได้เองตามธรรมชาติ ทาให้
ส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านที่อาศัยอยูร่ อบๆ ป่ าภูกระแต
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3) การปลูกป่ าในพื้นที่ป่าภูกระแตนั้น ช่วง 1-2 ปี แรก จะปลูกต้นไม้ไม่ข้ ึนเลยเนื่องจาก
ปัญหาเรื่ องสภาพดินในพื้นที่และชนิดของพันธุ์ไม้ที่นามาปลูก หรื อพืชพันธุ์ที่ได้รับมาส่ วนใหญ่ไม่
ใช่พรรณไม้ในท้องถิ่น เมื่อนาไปปลูกแล้วไม่เจริ ญเติบโตหรื อทนต่อสภาพอากาศ ทาให้ป่าที่ปลูก
ขึ้นใหม่ไม่ประสบความสาเร็ จ ปัจจุบนั คณะกรรมการในหน่วยงานที่รับผิดชอบส่ วนใหญ่เป็ นคนใน
ชุมชนท้องถิ่นต้องแก้ปัญหากันเอง โดยยังไม่มีหน่วยงานรัฐที่มีความรู ้ให้คาปรึ กษา เงินทุน เทคนิ ค
วิธีการต่างๆ กับทางกลุ่มเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ โดยส่ งผลทาให้พ้ืนที่ป่าส่ วนใหญ่น้ นั ยังขาดความ
หลากหลายของทั้งพืชพันธุ์, สิ่ งมีชีวิตขนาดเล็ก รวมไปถึงความหลาก หลายทางนิ เวศภูมิทศั น์ที่ส่ง
ผลโดยตรงต่อความหลากหลายของทัศนียภาพในพื้นที่ป่าภูกระแตอีกด้วย

บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ในการวางแผนปลูกป่ า สิ่ งหนึ่งที่สาคัญ คือ การมองถึงสภาพโดยรวมของภูมิประเทศ
มิใช่มองเฉพาะพื้นที่ปลูกเพียงโดดๆ พื้นที่รอบข้างไม่ว่าจะเป็ นพื้นที่เกษตรกรรม ป่ าธรรมชาติ ป่ า
ปลูก แหล่งน้ า หรื อสิ่ งก่อสร้างต่างๆ ล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพื้นที่ฟ้ื นฟูป่าทั้งในแง่นิเวศวิทยาและสังคมเศรษฐกิจ The World Wide Fund for Nature (WWF) และThe World Conservation
Union (IUCN) ได้นาเสนอแนวคิดการฟื้ นฟูภูมิทศั น์ป่าไม้ (Forest Landscape Restoration: FLR) ซึ่ง
เป็ นการนาแนวความคิดในการจัดการพื้นที่ซ่ ึงมีจุดประสงค์เพื่อฟื้ นฟูคุณค่าทางนิเวศวิทยาของป่ าที่
ถูกทาลายหรื อป่ าเสื่ อมโทรม พร้อมๆ กับทาให้มนุษย์มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนโดยอาศัยความร่ วมมือ
จากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกภาคส่ วน การฟื้ นฟูภูมิทศั น์ป่าไม้ได้รวมเอาแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเข้าไว้ดว้ ยกันเพื่อฟื้ นฟูพ้ืนที่
ป่ าเสื่ อมโทรมให้กลับมามีความสมบูรณ์เพื่อเป็ นประโยชน์ท้ งั แก่มนุษย์และธรรมชาติ (หน่วยวิจยั
การฟื้ นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549)
ภูมิประเทศ หมายถึง แผ่นดินที่มีขนาดอยูร่ ะหว่างพื้นที่และเขตนิเวศ ซึ่งมีลกั ษณะทาง
นิเวศวิทยาและสังคมเศรษฐกิจ โดยสามารถแยกออกจากภูมิประเทศที่อยูใ่ กล้เคียงได้อย่างชัดเจนภูมิ
ทัศน์ป่าถูกจัดว่าเป็ นพื้นที่เสื่ อมโทรมก็ต่อเมื่อความรุ นแรงของการสู ญเสี ยป่ า ซึ่งทาให้พ้ืนที่ดงั กล่าว
สูญเสี ยศักยภาพในการให้ผลผลิตที่เพียงพอหรื อการให้ประโยชน์ในแง่มุมอื่นแก่มนุษย์ และสู ญเสี ย
กลไกในการทางานของระบบนิเวศ รวมไปถึงความหลากหลายทางธรรมชาติ (หน่วยวิจยั การฟื้ นฟู
ป่ า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549)
การศึกษาเรื่ องแนวทางการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ในพื้นที่แนวกันชน เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูเขียว ทาให้ทราบถึงปัญหาเรื่ องการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นในประเทศไทยตั้งแต่เริ่ มมีการ
ให้สัมปทานป่ า โดยรัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อผลประโยชน์ในรู ปแบบการค้า ทาให้ป่าไม้เสื่ อมโทรม
และลดปริ มาณลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งต่อมารัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนนโยบายป่ าไม้โดยเป็ นการมุ่งเน้นใน
ลักษณะของการอนุ รักษ์ นโยบายการอนุ รักษ์ป่าควรเป็ นการทางานร่ วมกันระหว่างรัฐและชุมชน
ท้องถิ่น
พื้นที่กนั ชนป่ าภูกระแต มีลกั ษณะเป็ นป่ าชุมชน โดยครอบคลุมพื้นที่ 4 ตาบล ในอาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็ นผืนป่ าดั้งเดิม ราษฎรในท้องถิ่นพึ่งพิง มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับป่ าภู
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กระแต แต่ดว้ ยนโยบายยุคสัมปทานป่ าไม้ พื้นที่ป่าภูกระแตเป็ นแหล่งผลิตถ่านที่มีคุณภาพดีในแถบ
ภาคอีสาน ทาให้ป่าเสื่ อมโทรมและลดปริ มาณลงอย่างรวดเร็ ว ต่อมาได้มีการอนุรักษ์และฟื้ นฟูพ้ืนที่
ป่ าภูกระแต โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในท้องถิ่น ได้มีการปรับกลยุทธต่างๆ เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นด้วย แต่จากการศึกษาพบว่าแนวทางการ
จัดการอนุรักษ์และฟื้ นฟูป่าภูกระแตนั้นยังเป็ นการแยกการทางานระหว่างหน่วยงานรัฐกับเครื อข่าย
เกษตรตีนภูฯ โดยหน่วยงานรัฐยังคงมีทศั นคติว่าชาวบ้านที่อาศัยอยูต่ ิดป่ าภูกระแตว่าเป็ นผูท้ ี่ทาลาย
ผืนป่ าภูกระแตเอง เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็ นปัญหาสาคัญมากต่อการจัดการทรัพยากร
ท้องถิ่นเป็ นอย่างมาก
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ของนิ เวศภูมิทศั น์และประวัติ
ความเป็ นมาของการบริ หารจัดการป่ าไม้ของหน่ วยงานชุมชนในพื้นที่ป่าภูกระแต รวมไปถึงการ
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการและฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้ในท้องถิ่น เพื่อหาแนว
ทางและรู ปแบบที่เหมาะสมในการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ในพื้นที่ป่าภูกระแตต่อไป
วิธีการเก็บข้อมูลของผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่น เกี่ยว
กับประวัติความเป็ นมาของป่ าภูกระแต สภาพป่ าไม้ในอดีตจนถึงปั จจุบนั และการจัดการทรัพยากร
ป่ าไม้ของหน่วยงานในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา ก่อนการสารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม เก็บข้อมูลสภาพ
ทัว่ ไปของพื้นที่ อาทิ ลักษณะพืชพันธุ์, ลักษณะดิน, อัตราความหนาแน่น, สุ นทรี ยภาพ, ความหลาก
หลายทางชีวภาพ, ความหลากหลายทางนิ เวศภูมิทศั น์ ฯลฯ ซึ่งปั จจัยต่างๆ นี้ ส่งผลต่อการดารงชีวิต
ของราษฎรในท้องถิ่น
1. สรุปผลการศึกษา
1.1 สภาพนิเวศภูมิทศั น์ และการใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรป่ าไม้
จากการวิเคราะห์สภาพป่ าไม้และความหลากหลายของระบบนิ เวศของพื้นที่ป่าภูกระ
แต สรุ ปผลได้สภาพโดยทัว่ ๆ ไปป่ ามีลกั ษณะป่ าเต็งรัง ที่มีความสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 300
เมตร ชนิดของพืชพันธุ์ ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ ตะแบก ติ้วแดง มะขามป้ อม เป็ นต้น แต่ตน้ ไม้ในพื้นที่
ป่ าภูกระแต ยังมีขนาดเล็ก มีการเจริ ญเติบโตช้า อีกทั้งความหนาแน่นของจานวนต้นไม้ในบางพื้นที่
นั้นยังน้อยอยู่มาก โดยจะมีป่าหญ้าหรื อวัชพืชเกิดขึ้นสลับอยู่กบั ต้นไม้ ลักษณะดินในป่ าภูกระแต
นั้นเป็ นดินปนทรายและเป็ นภูเขาหิ น ดินจึงไม่มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อคนในชุมชนนาต้นไม้ข้ ึนมา
ปลูกบนภูกระแต จานวนต้นไม้ที่ยงั คงสามารถเติบโตได้น้ นั เหลือเพียงเล็กน้อย
การเกิดไฟป่ า ไฟป่ ามักจะพบได้บ่อยในพื้นที่ป่าเต็งรัง ซึ่งป่ าภูกระแตก็ประสบปัญหานี้
ทุกปี ในอดีตไฟป่ าทาให้พ้นื ที่ป่าภูกระแตเสี ยหายเป็ นอย่างมากมาก แต่หลังจากที่ชุมชนได้รวมกลุ่ม
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ที่มุ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นขึ้น มีการสอดส่ อง ควบคุมดูแลพื้นที่ป่าที่มีการเกิดไฟป่ าทุกๆ ปี
การเผาซังข้าวในนาที่อยูใ่ กล้ภูกระแต มีการดูแลป้ องกันไม่ให้ไฟลามเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ การห้าม
ล่าสัตว์โดยวิธีการเผาป่ า แต่ปัจจุบนั ก็ยงั มีไฟป่ าเกิดขึ้นทุกปี แต่ครอบคลุมพื้นที่นอ้ ยลง เนื่องจากป่ า
ภูกระมีลกั ษณะเป็ นป่ าเต็งรัง ต้นไม้ที่ข้ ึนเป็ นไม้ผลัดใบ ทาให้ใบที่ร่วงหล่นเป็ นเชื้อเพลิงอย่างดีใน
การเกิดไฟป่ า
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ของคนในชุม ชน ได้แก่ ตัดไม้ทาฝื น เก็บหาของ
ป่ า ส่ วนการตัดไม้เพื่อไปสร้างที่อยูอ่ าศัยนั้นค่อนข้างน้อยเนื่องจากต้นไม้ในพื้นที่ป่าภูกระแตนั้น ยัง
มีขนาดเล็กไม่เหมาะแก่การก่อสร้างที่พกั อาศัยแต่เหมาะสาหรับเป็ นไม้ฝืน และปั จจุบนั ราษฎรนิยม
ใช้วสั ดุชนิ ดอื่น เช่น อิฐและ คอนกรี ต ในการสร้างที่อยูอ่ าศัยมากกว่าการใช้ไม้ ซึ่ งเป็ นผลดีต่อการ
อนุรักษ์และฟื้ นฟูสภาพผืนป่ าภูกระแตอีกทางหนึ่ ง ส่ วนการเก็บหาของป่ า อาทิ เห็ดต่างๆ หน่ อไม้
ผักหวาน ไข่มดแดง ผักป่ าชนิ ดต่างๆ สมุนไพรพื้นบ้าน เป็ นต้น จะมีช่วงระยะเวลาในการเก็บ ไม่
ได้เก็บตลอดทั้งปี ซึ่งทาให้ป่าไม้สามารถฟื้ นคืนสภาพได้หลังจากหมดช่วงการเก็บหาของราษฎรใน
ท้องถิ่น
สัตว์ป่า ที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ป่าภูกระแตนั้นยังเป็ นสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ กระรอก กระแต
กระต่าย นก ไก่ป่า สุ นขั จิ้งจอก ฯลฯ ซึ่งในอดีตที่ผา่ นมานั้นเคยมีการพบเสื อในพื้นที่ป่าภูกระแต แต่
หลังจากที่รัฐบาลได้เปิ ดให้มีการสัมปทานป่ า มีการเผาถ่านเป็ นอุตสาหกรรมซึ่งทาให้ปริ มาณป่ าไม้
ในพื้นที่ป่าภูกระแตลดลงเป็ นจานวนมาก เสื่ อมโทรมลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่งมีผลกระทบต่อสัตว์ที่อาศัย
อยู่ ในขณะนั้น ทาให้ปัจจุบนั เหลือเพียงสัตว์ป่าขนาดเล็กเท่านั้น ส่ วนการล่าสัตว์ป่าของประชาชน
ในท้องถิ่นนั้นลดลงเนื่ องจากปั จจุบนั ไม่นิยมนามาบริ โภคกันในครัวเรื อนและได้มีการตั้งกฎเกณฑ์
กันในชุมชน ทาให้การล่าสัตว์ในปั จจุบนั นี้มีนอ้ ยมาก
จานวนถนนตัดผ่าน จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ ที่พบว่าถนนที่ตดั ผ่านทั้งตาม
แนวขวางและแนวยาวของพื้นที่ป่า มีจานวนมากทาให้พ้ืนที่ป่าถูกแบ่งออกเป็ นพื้นที่เล็ก ขาดความ
ต่อเนื่องของป่ าและเสี่ ยงต่อการบุกรุ กพื้นที่ป่าผืนเล็กเหล่านี้ ให้เป็ นพื้นที่เกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย
นอกจากนี้ ถนนยังเป็ นการนาให้คนนอกชุมชน เข้ามาหาผลผลิตจากป่ าและไม่ได้ทาตามกฎเกณฑ์
หรื อข้อตกลงของคนในชุมชน ทาให้ป่าที่กาลังฟื้ นตัวและสัตว์ป่าที่อาศัยอยูถ่ ูกทาลายได้ง่ายขึ้นและ
ถนนยังทาให้ป่าขาดสุ นทรี ยภาพของภูมิทศั น์ป่าไม้ธรรมชาติ ผืนป่ าที่ไม่มีความต่อเนื่ อง ทาให้การ
กระจายตัวและความหนาแน่นของสังคมสิ่ งมีชีวิตและพืชพรรณ ซึ่งอาจถูกคัน่ ด้วยถนนหลายสายใน
พื้นที่ป่าภูกระแต ซึ่ งมีผลต่อโครงสร้างของภูมิทศั น์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ภูมิทศั น์ที่เกิดจากป่ า
ผืนเล็กทั้งๆ หลายมาประกอบกัน เมื่อโครงสร้างของภูมิทศั น์ของป่ าแต่ล่ะผืนที่ถูกแยกโดยถนนไม่
สมบูรณ์ ทาให้ความหลากหลายของนิเวศภูมิทศั น์ลดน้อยลงไปด้วย
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ปั ญหาการนาขยะขึ้นมาทิ้งบนภูกระแต ไม่ว่าจะเป็ นขยะมูลฝอยจากครัวเรื อน ขยะจาก
เศษวัสดุก่อสร้าง กาลังเป็ นปั ญหามากในปั จจุบนั เนื่ องจากการจัดเก็บขยะขององค์การในชุมชนยัง
ไม่มีประสิ ทธิภาพ ทางหน่วยงานบริ หารส่ วนท้องถิ่นได้ประกาศเตือน ตั้งโทษของการนาขยะมาทิ้ง
แต่ก็มีราษฎรบางส่ วนก็ยงั นาขยะขึ้นมาทิ้ง ปั ญหาจากขยะอาจมีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของ
ต้นไม้เมื่อสารพิษจากขยะซึ มลงสู่ ใต้ดิน และสัตว์ป่าบางชนิ ดอาจกินเศษขยะซึ่ งอาจทาให้เจ็บป่ วย
และตายได้
1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของหน่ วยงานท้ องถิ่น
การจัดตั้งหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบโครงการต่างๆ ในพื้นที่แนวกันชน ป่ าภูกระแต
โดยเริ่ มแรกเป็ นการจัดตั้งของหน่วยงานรัฐ คือ โครงการพัฒนาพืน้ ที่แนวกันชนป่ าภูเขียวเพื่อความ
ยัง่ ยืน (2537-2540) จัดตั้งโดยสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย ที่เข้ามาสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้ นฟูพ้ืนที่
ป่ าภูกระแต เน้นเรื่ องการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ โดยว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่ให้มาปลูกป่ า ซึ่งโครงการนี้ไม่
ประสบความสาเร็ จ เพราะชาวบ้านไม่มีส่วนร่ วมในการแสดงความเห็น ไม่รู้สึกเป็ นเจ้าของป่ า และ
พันธุ์ไม้ที่นามาปลูกไม่ใช่ตน้ ไม้ทอ้ งถิ่น จึงทาให้ป่าที่ปลูกเสี ยหายเกือบทั้งหมด
โครงการที่สอง เป็ นโครงการที่ก่อตั้งหลังจากโครงการแรกหมดระยะเวลา เป็ นหน่วย
งานที่ก่อตั้งจากสมาชิกในชุมชน ทั้ง 4 ตาบลที่อยูใ่ นพื้นที่ป่าภูกระแต คือ เครื อข่ ายองค์ กรชาวบ้ าน
เกษตรกรตีนภูเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้ อม (2540-ปั จจุบัน) เป็ นการก่อตั้งโดยคนในชุมชน
ท้องถิ่นที่ตอ้ งการเรี ยกร้องสิ ทธิ ในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายในการให้
สัมปทานป่ าไม้เพื่อหวังผลในรู ปแบบการค้าทาให้เกิดการปิ ดกั้นสิ ทธิ์ ของชาวบ้านในการเข้าไปใช้
ผลประโยชน์จากป่ าตามวิถีด้ งั เดิมของชาวบ้าน ถือเป็ นการเริ่ มต้นที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
เพราะเมื่อคนในท้องถิ่นเริ่ มเล็งเห็นถึงคุณค่าและรู ้สึกหวงแหนในทรัพยากรของท้องถิ่นแล้ว ทาให้
การบริ หารจัดการป่ าไม้ทาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์การบริ หารจัดการที่มี
ในปัจจุบนั พบข้อดีขอ้ เสี ยของการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
ข้ อดี
1. การที่ทางกลุ่มเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ นั้น เป็ นสมาชิกในชุมชนที่อยูใ่ นพื้นที่ป่าภูกระ
แตที่ทราบถึงปั ญหาที่มีมาตั้งแต่ตน้ สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่าคนนอกพื้นที่ เช่น การเลือก
ชนิดของพืชที่ใช้ปลูกในพื้นที่ป่าภูกระแต รู ้เส้นทางหรื อพื้นที่ที่เกิดไฟป่ าบ่อยครั้งจะทาให้สามารถ
ควบคุมไฟป่ าได้ทนั
2. หน่วยงานหรื อองค์กรท้องถิ่นสามารถพูดคุย ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ
พัฒนาหรื อกล่าวตักเตือนชาวบ้านในท้องถิ่นถ้ามีการบุกรุ กพื้นที่ป่าได้ง่ายกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจาก
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เป็ นเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ ซึ่งเป็ นคนในชุมชนเหมือนกันทาให้สามารถเข้าถึง
ชาวบ้านรอบๆ เขตพื้นที่ป่าภูกระแตได้มากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. การก่อตั้งกลุ่มเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ ระยะแรกนั้นเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่รับ
ผิดชอบในการทางานนั้น ทางานโดยไม่ได้รับเงินเดือน แต่หลังจากที่ได้รับเงินสนับสนุน ในปี พ.ศ.
2554 จึงได้จดั สรรเงินเดือนสาหรับสมาชิกบ้าง ซึ่งทาให้เห็นว่าทางหน่วยงานที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นมานี้
มีความตั้งใจจริ ง เกิดการตื่นตัวในการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการป่ าไม้ในพื้นที่ชุมชน
ของตนเอง ซึ่งถือเป็ นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น
ข้ อเสี ย
1. เงินทุนในการสนับสนุ นโครงการ โดยทางกลุ่มเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ ต้องหาเงิน
ทุนเข้ามาบริ หารงานภายในกันเอง ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล เงินสนับสนุนที่ได้รับมาจะ
แบ่งออกเป็ นสองส่ วน ได้แก่ ส่ วนแรก 80% นาไปฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าภูกระแต และส่ วนที่สอง 20% ทาง
หน่ วยงานได้นาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่รอบๆ พื้นที่ป่าภูกระแต ซึ่ งเจ้าหน้าที่
ส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่ จึงไม่เครื อข่ายในการหาเงินทุนจากภายนอกมาสนับสนุนในโครงการได้
อย่างเพียงพอ
2. ขาดหน่วยงานที่ให้ความรู ้และคาปรึ กษาเกี่ยวกับเรื่ องการจัดการป่ าไม้และการฟื้ นฟู
นิเวศภูมิทศั น์อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยให้การฟื้ นฟูป่าไม้น้ นั มีประสิ ทธิ
ภาพมากขึ้น เนื่ องจากปั จจุบนั การอนุรักษ์ป่าไม้ยงั เป็ นองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การรักษา
ตอไม้ รวมทั้งการใช้วฒั นธรรมในท้องถิ่นต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรที่มีในพื้นที่ ซึ่งก็เป็ นสิ่ งที่ดี
ที่ควรรักษาไว้ แต่ทาให้ป่าฟื้ นคืนสภาพได้ชา้ ส่ วนการปลูกต้นไม้เพื่อการเพิ่มพื้นที่ป่าของทางกลุ่ม
เครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ นั้น ยังเน้นเพื่อการเพิ่มจานวนพื้นป่ าไม้เท่านั้น โดยยังไม่คานึงถึงเรื่ องความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของนิเวศภูมิทศั น์ ซึ่งมีผลต่อทัศนียภาพของภูมิทศั น์ป่าไม้
ธรรมชาติดว้ ย
3. ปั จจุบนั ทางกลุ่มเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ ได้มีปัญหากับทางหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับ
ทัศนคติของหน่วยงานรัฐ ที่ยงั โทษราษฎรในท้องถิ่นว่าเป็ นสาเหตุสาคัญของการทาลายป่ าไม้พ้ืนที่
ป่ าภูกระแต ทาให้เป็ นอุปสรรคที่สาคัญในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
4. ปั ญหาจากการบริ หารภายในของหน่วยงาน ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการใน
การดาเนินงานบ่อย ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการบริ หารจัดการป่ า
5. การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ จัดทาขึ้นเพื่อให้การ
สนับสนุ นกิจกรรมด้านการพัฒนาให้แก่ชุมชนรอบผืนป่ าภูกระแต และส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตของ
ราษฎรในท้องถิ่น อาทิเช่น
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีอยู่ 19 กลุ่มกระจายใน 19 หมู่บา้ น
กลุ่มผูส้ ู งอายุ มี 4 กลุ่ม กระจายใน 4 ตาบล
กลุ่มสตรี ทอผ้าพันคอ กระจายใน 4 ตาบล
กลุ่มทอผ้าไหมทามือ มี 1 กลุ่มในตาบลบ้านบัว
กลุ่มเกษตรกรรมทางรอดของชุมชนเป็ นศูนย์กลางทั้ง 4 ตาบล
กลุ่มสมุนไพรชุมชน เป็ นศูนย์กลางรวมทั้ง 4 ชุมชน
กลุ่มป่ าชุมชนเป็ นศูนย์กลางรวมทั้ง 4 ชุมชน
กลุ่มอาสาสมัครเยาวชนพิทกั ษ์ป่าภูกระแต มี 3 กลุ่มที่ตาบลบ้านบัว บ้านเดื่อ
และโนนกอก
ซึ่ งโครงการเหล่ายังไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ
ทางกลุ่มเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ มีรูปแบบที่ยงั ไม่น่าสนใจ ปั ญหาในเรื่ องของตลาดรับซื้ อสิ นค้า ทา
ให้ชาวบ้านบางส่ วนที่ยงั มีความลาบากในการทามาหากิน และเข้ามาพึ่งพิงทรัพยากรป่ าไม้ในป่ าภู
กระแตอยูเ่ รื่ อยๆ
-

1.3 แนวทางที่เหมาะสมในการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ ป่าไม้ ในพืน้ ทีแ่ นวกันชน
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทั้งสภาพทางกายภาพของพื้นที่ป่าไม้และการบริ หาร
จัดการของหน่วยงานในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ถึงแนวทางที่
เหมาะสมในการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ ได้ดงั นี้
1. วิธีการในการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์น้ นั ควรเลือกใช้ความรู ้และเทคโนโลยีที่ง่าย ที่มีงบ
ประมาณไม่สูงมาก เนื่ องจากปั ญหาเรื่ องเงินทุนของทางกลุ่มเครื อข่ายเกษตรตีนภูฯ และควรเป็ นวิธี
ที่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสามารถทาความเข้าใจและปฏิบตั ิหรื อนาความรู ้ที่ได้ไปสอนต่อให้กบั
ประชาชนในท้องถิ่นได้ เป็ นวิธีการที่ลงทุนน้อยและการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมด้วย
จะเป็ นแนวทางการจัดการที่เหมาะสมกับป่ าภูกระแต ทาให้พ้ืนที่ป่าไม้ให้สามารถให้ผลประโยชน์
กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยัง่ ยืนด้วย
2. การฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่การปลูกป่ าเท่านั้น แต่ควรคานึงถึงลักษณะ
โครงสร้างของภูมิทศั น์ ซึ่ งมาประกอบกันขึ้นเป็ นแบบแผนทางกายภาพที่ปรากฏในภูมิทศั น์ เช่น
แบบแผนขององค์ประกอบต่างๆ และการกระจายตัวของประชากรและสังคมที่มีชีวิต พืช พันธุ์และ
ส่ วนประกอบอื่นๆ ซึ่ งจะทาให้ทรัพยากรที่อยูใ่ นระบบสามารถเพิ่มกาลังในการผลิต เพื่อให้ราษฎร
ในท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากป่ าได้อย่างยัง่ ยืน ราษฎรมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนก็ทาให้รู้สึกหวงเห็นและ
เห็นคุณค่าของป่ ามากขึ้น และจากการวิเคราะห์เอกสารงายวิจยั ที่เกี่ยวกับความหลากหลายเชิงนิ เวศ
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ภูมิทศั น์ สรุ ปได้ว่าความหลากหลายของระบบนิ เวศสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกันกับความหลากหลายเชิง
นิเวศภูมิทศั น์ ซึ่ งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพและคุณค่าของทัศนียภาพภูมิทศั น์ในพื้นที่ป่าธรรมชาติอีก
ด้วย
ส่ วนถนนที่แบ่งพื้นที่ป่าออกเป็ นผืนเล็กๆ นั้น ควรทาการสารวจและระบุเลือกเส้นทาง
ถนนหลัก เพื่อให้ป่าธรรมชาติถูกรบกวนโดยมนุษย์นอ้ ยที่สุด และเพื่อการอนุรักษ์ค วามหลากหลาย
ทางธรรมชาติ การฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ควรให้ความสาคัญกับสภาพพื้นที่ป่าที่เหลืออยูด่ ว้ ย โดย
หลักการสาคัญ คือ การป้ องกันไม่ให้เกิดการแบ่งพื้นที่ป่าออกเป็ นผืนย่อยๆ เพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความ
หลากหลายทางชีวภาพ และควรปลูกต้นไม้เพื่อสร้างทางเชื่อมระหว่างผืนป่ าย่อยๆ นั้น ซึ่ งอาจเป็ น
ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้สตั ว์ที่กระจายอยูใ่ นป่ าแต่ล่ะหย่อมมีโอกาสที่จะเดินทางไปยังที่อื่นได้
3. การก่อตั้งเครื อข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภูเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
สิ่ งแวดล้อม ทาให้เห็นว่าราษฎรในท้องถิ่นเริ่ มมีบทบาท ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ทอ้ งถิ่นแล้ว ขาดยังแต่หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาดูแล โดยควรทาหน้าที่
ส่ งเสริ ม ให้คาปรึ กษาและสนับสนุ นองค์กรชาวบ้านทั้งด้านองค์ความรู ้ทางวิชาการ วัสดุอุปกรณ์
และเงินทุน เพื่อให้องค์กรชุมชนสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และยัง่ ยืน ได้แก่
1) การรับรองสิ ทธิ ของชุ มชนในการจัดการป่ าไม้ด้ งั เดิม ตามกรอบของจารี ตประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชน ด้วยการกระจายอานาจหน้าที่การบริ หารจัดการป่ าไม้แก่ชุมชน โดยรัฐมี
หน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุนและกากับดูแลการจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
ที่ชุมชนริ เริ่ ม
2) รัฐควรส่ งเสริ มชุมชนท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กบั ป่ า ให้มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์
และพัฒนาสภาพแวดล้อม ตลอดจนรับรองจารี ตประเพณี และวิธีการต่างๆ ที่ราษฎรในชุมชนนามา
ใช้ในการอนุรักษ์พฒั นาและมีการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
3) การจัดให้มีกิจกรรมร่ วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรและราษฎรในท้องถิ่น เพื่อสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ลดความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ าย เช่น การจัดอบรมสัมมนา การ
เรี ยนรู ้ระบบเกษตรท้องถิ่น การเรี ยนรู ้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่ า เป็ นต้น
เพื่อเป็ นการสนับสนุนการกินดีอยูด่ ี หรื อการเป็ นแหล่งผลิตอาหารและให้ความมัน่ ใจในเรื่ องแหล่ง
อาหารของประชาชน ซึ่ งสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้ก็ตอ้ งอาศัยจากการทางานร่ วมกันระหว่างเจ้า
หน้าที่ของภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และชาวบ้านรอบผืนป่ านั้นๆ (ประวิทย์, 2544)
4. เสนอแนะเพิ่มเติม ทางเชื่อมสาหรับสัตว์ป่า ปั จจุบนั ขอบป่ าของพื้นที่ป่าภูกระแตยัง
ไม่จรดกับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่ งชาติภูแลนคา สัตว์ที่ใช้พ้ืนที่ป่าภูกระแตเป็ น
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ทางเชื่อมนี้จะต้องผ่าพื้นที่เกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัยของราษฎร ก่อนที่จะสามารถเข้าเขตของพื้นที่
ป่ าอนุ รักษ์ได้ ดังนั้นจึงควรมีการปลูกต้นไม้ระหว่างทางเชื่อมเพื่อให้สัตว์ป่าสามารถอพยพเคลื่อน
ย้ายได้อย่างปลอดภัยและพื้นที่ทางเชื่อมนี้ ควรงดเว้นการล่าสัตว์โดยเด็ดขาด เพราะสัตว์ป่าที่อยูใ่ น
บริ เวณทางเชื่อมนั้นจะถูกล่าได้ง่ายกว่าในพื้นที่ป่าขนาดใหญ่
ความกว้างของทางเชื่อมระหว่างป่ านั้นขึ้นอยูก่ บั ชนิดของสัตว์ป่า สาหรับแมลงและนก
ขนาดเล็ก ทางเชื่อมที่สร้างจากต้นไม้ที่ปลูกเพียงไม่กี่เมตรก็เพียงพอสาหรับสัตว์ป่าในกลุ่มนี้ ที่จะใช้
สาหรับเป็ นเดินทางไปมาระหว่างผืนป่ าได้ แต่สาหรับนกที่หากินบนพื้นป่ าหรื อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดเล็กหรื อขนาดกลางนั้นอาจจะต้องใช้ทางเชื่อมให้มีความขนาดความกว้างราว 200-300 เมตร
จนกระทัง่ ถึง 2-3 กิโลเมตร และสาหรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ทางเชื่อมอาจต้องกว้างถึง 10 กิโลเมตร
ถึงจะได้ ผล ในการสร้างทางเชื่อมนั้นควรเริ่ มจากการปลูกต้นไม้เป็ นทางแคบๆ แล้วจึงค่อยๆ ปลูก
ต้นไม้ขยายความกว้างออกไปและต้องมีการเก็บข้อมูลสัตว์ป่าที่เข้ามาใช้ทางเชื่อมนี้ดว้ ย 1
การฟื้ นตัวของป่ า
การลดจานวนลงของสัตว์ใหญ่จากการล่าของมนุ ษย์ทาให้การกระจายเมล็ดพันธุ์ของ
ไม้เสถียรที่มีเมล็ดขนาดใหญ่แทบไม่สามารถเป็ นไปได้ นอกจากนี้ ไฟป่ าซึ่งส่ วนใหญ่เกิดขึ้นจากน้ า
มือมนุษย์ยงั เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาลายกล้าไม้ในพื้นที่ ไฟป่ าทาให้กลไกการฟื้ นตัวของป่ าหยุดชะงัก
และพื้นที่ส่วนมากถูกวัชพืชยึดครองและไม่สามารถฟื้ นตัวกลับมาเป็ นป่ าได้อีก การฟื้ นฟูป่าจึงเป็ น
ความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนสภาพที่ “ผิดไปจากธรรมชาติ” ของป่ าที่ถูกทาลายให้
กลับมาอยูใ่ นความสมดุลอีกครั้ง ความสาเร็ จของการฟื้ นฟูป่าขึ้นอยูก่ บั ความเข้าใจกลไกการฟื้ นตัว
ของป่ าโดยธรรมชาติและการพัฒนาวิธีการต่างๆ เพื่อทดแทนกระบวนการเหล่านั้น (หน่วยวิจยั การ
ฟื้ นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549)

1

ปลูกให้เป็ นป่ า แนวคิดและแนวปฏิบตั ิสาหรับการฟื้ นฟูป่าเขตร้อน. 2549, หน่วยวิจยั การฟื้ นฟูป่า ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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ป่ าถูกตัดผ่าน โดย ถนน,
ทางรถไฟหรื อสายไฟฟ้ า

พืน้ ที่ระหว่ างป่ าขยายตัว
ป่ าถูกบุกรุ กจากชุมชนที่
เข้ามาตั้งถิ่นฐานตามแนว
ถนน
พืน้ ทีป่ ่ าถูกแยกออกเป็ น
ผืนย่ อยๆ พื้นที่ระหว่างผืน
ป่ ามีขนาดใหญ่กว่าป่ าที่
เหลือ

ป่ าเสื่ อมโทรมลง พื้นที่ป่า
แต่ละผืนค่อยๆลดขนาดลง

ภาพที่ 31 แสดงพื้นที่ป่าที่ถูกแบ่งเป็ นผืนย่อยๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ
ทีม่ า: หนังสื อปลูกให้เป็ นป่ า แนวคิดและแนวปฏิบตั ิสาหรับการฟื้ นฟูป่าเขตร้อน, 2549, หน่วยวิจยั การฟื้ นฟูป่า
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ภาพที่ 32 ตัวอย่างการออกแบบพื้นที่อนุรักษ์ ที่ประกอบด้วยแกนกลางซึ่ งไม่มีกิจกรรมของมนุษย์เข้าไปรบกวน
และพื้นที่แนวกันชนเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่า มีการปลูกสร้างทางเชื่อมระหว่างป่ าเพื่อให้
สัตว์อพยพเคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่ได้

ที่มา: ปลูกให้เป็ นป่ า แนวคิดและแนวปฏิบตั ิสาหรับการฟื้ นฟูป่าเขตร้อน, 2549, หน่วยวิจยั การฟื้ นฟูป่า ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. การฟื้ นฟูป่าโดยการเร่ งการฟื้ นตัวตามธรรมชาติ
การเร่ งให้เกิดการฟื้ นตัวตามธรรมชาติ (Accelerated Natural Regeneration; ANR)
หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างที่ทาขึ้นเพื่อเพิ่มหรื อเร่ งกระบวนการฟื้ นตัวตามธรรมชาติของป่ า ได้แก่
การส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของกล้าไม้ที่มีอยูแ่ ละทาให้มีกล้าไม้ในพื้นที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็
ช่วยปกป้ องลูกไม้ที่มีอยูเ่ ดิมไม่ให้ได้รับอันตรายจากปั จจัยต่างๆ เช่น การแข่งขันกับวัชพืช สัตว์ป่า
หรื อไฟป่ า เป็ นต้น
เนื่องจากการเร่ งให้เกิดการฟื้ นตัวตามธรรมชาติน้ นั ต้องอาศัยกระบวนการที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติจึงใช้แรงงานน้อยกว่าการปลูกป่ าและเป็ นวิธีการฟื้ นฟูป่าที่ใช้ทุนน้อยด้วย อย่างไรก็ตาม
วิธี การทั้ง 2 ไม่ถือเป็ นการฟื้ นฟูป่าที่แยกจากกันอย่างเด็ดขาดเพราะการฟื้ นฟูป่าที่มีประสิ ทธิภาพ
นั้นต้องอาศัยวิธีการทั้งสองแบบร่ วมกัน ในบางพื้นที่การใช้การเร่ งให้เกิดการฟื้ นตัวตามธรรมชาติ
เพียงอย่างเดียว อาจเพียงพอที่จะทาให้ระบบนิเวศฟื้ นตัวได้ แต่การปลูกต้นไม้เพื่อฟื้ นฟูระบบนิเวศ

90
นั้นควรใช้วิธีการเร่ งให้เกิดการฟื้ นตัวตามธรรมชาติที่เหมาะสมร่ วมด้วยเสมอ(หน่วยวิจยั การฟื้ นฟู
ป่ า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549)
1.1 พืน้ ทีท่ ี่เหมาะสาหรับการเร่ งการฟื้ นตัวตามธรรมชาติ
การเร่ งการฟื้ นตัวตามธรรมชาติเหมาะกับพื้นที่ที่มีกระบวนการฟื้ นตัวของป่ าเองตาม
ธรรมชาติอยูบ่ า้ งแล้ว การประเมินสภาพเบื้องต้นของพื้นที่จึงมีความจาเป็ นเพราะ ข้อมูลดังกล่าวจะ
ช่วยในการตัดสิ นใจว่าการเร่ งการฟื้ นตัวตามธรรมชาติอย่างเดียวเพียงพอสาหรับจะทาให้ป่าฟื้ นตัว
ได้ดว้ ยตนเองหรื อไม่และวิธีการแบบใดจะเร่ งทาให้เกิดกระบวนการดังกล่าวได้ดีที่สุด การประเมิน
สภาพพื้นที่ประกอบด้วย
1) ประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการฟื้ นตัวตามธรรมชาติของป่ า
2) วิเคราะห์วา่ ปั จจัยที่อาจยับยั้งไม่ให้ป่าเกิดการฟื้ นตัวตามธรรมชาติ
1.2 วิธีการเร่ งให้ เกิดการฟื้ นตัวตามธรรมชาติ
1) เร่ งให้ตอไม้แตกยอดใหม่
ต้นไม้ที่แตกยอดจากตอไม้น้ นั เจริ ญเติบโตขึ้นเป็ นไม้ใหญ่ได้เร็ วกว่าลูกไม้หรื อกล้าไม้
เพราะต้นไม้เหล่านี้สามารถดึงอาหารที่สะสมไว้ในระบบรากของต้นเดิมมาใช้ในการเจริ ญเติบโตได้
นอกจากนั้นยังทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีกว่ากล้าไม้เพราะระบบรากที่แข็งแรง สามารถแข่งขัน
กับวัชพืชได้ดี
2) การกาจัดวัชพืช
การกาจัดวัชพืชเพื่อลดการแข่งขันระหว่างหญ้ากับต้นไม้ที่มีอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติยอ่ ม
ให้ผลดีเช่นเดียวกับการกาจัดวัชพืชให้แก่กล้าไม้ที่เราปลูก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงฤดูฝน การกา
จัดวัชพืชทาให้กล้าไม้และลูกไม้ขนาดเล็กมีโอกาสเติบโตได้ดีข้ ึน แต่ในช่วงฤดูแล้งการมีวชั พืชอยู่
ด้วยอาจให้ผลดีแก่กล้าไม้เหล่านั้นในแง่ของการให้ร่มเงาและป้ องกันไม่ให้ตน้ กล้าแห้งตาย อย่าง
ไรก็ตามการมีวชั พืชอยูใ่ นพื้นที่จะทาให้ความเสี่ ยงของการเกิดไฟป่ าสู งขึ้นจึงต้องมีการชัง่ น้ า หนัก
ระหว่างข้อดีและข้อเสี ยดังกล่าวด้วยสาหรับต้นไม้ที่แตกมาจากตอเดิมการกาจัดวัชพืชอาจไม่จาเป็ น
นักเนื่องจากต้นไม้พวกนี้มกั มีความสูงมากกว่าวัชพืชและในขณะเดียวกันก็มีระบบรากที่พฒั นาดีอยู่
ลึกลงไปจากระดับรากของวัชพืชที่เป็ นไม้ลม้ ลุกอยูแ่ ล้ว
3) ปศุสตั ว์ในพื้นที่
ในประเทศเนปาลชาวบ้านจะไม่ปล่อยให้ปศุสัตว์เข้าไปหากินเองในพื้นที่ป่าชุมชน แต่
ใช้วิธีเข้าไปเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์ออกมาให้สัตว์เลี้ยงที่บา้ น วิธีการนี้ นอกจากลดความเสี่ ยงที่ฝงู
สัตว์จะทาความเสี ยหายให้แก่ตน้ ไม้แล้วยังช่วยกาจัดวัชพืชในป่ าด้วย แต่ในอเมริ กากลางการทาปศุสัตว์ถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญของการจัดการพื้นที่ในช่วงแรกของการฟื้ นฟูสภาพป่ า โดยพวกมันถูก
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เรี ยกว่า “เครื่ องตัดหญ้ามีชีวิต” ที่นอกจากจะช่วยควบคุมวัชพืชและทาให้ตน้ ไม้ที่อายุยงั น้อยโตได้ดี
ขึ้นแล้วยังช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ของไม้เด่นบางชนิดในพื้นที่อีกด้วย
4) การป้ องกันไฟจากพื้นที่
ไฟเป็ นตัวการสาคัญที่ยบั ยั้งการฟื้ นตัวของป่ าในเขตร้อนที่มีความชื้นต่า โดยในพื้นที่ที่
มีความเสี่ ยงในการเกิดไฟสู ง เมื่อต้องการเร่ งการฟื้ นตัวตามธรรมชาติการป้ องกันไฟป่ า จึงเป็ นสิ่ งที่
จา เป็ นโดยต้องถางแนวกันไฟรอบๆ พื้นที่ต้ งั แต่ในช่วงต้นฤดูแล้งและต้องมีการระวังไฟและเตรี ยม
พร้อมสาหรับดับไฟจนกว่าจะเข้าฤดูฝน
วิธีการเร่ งการฟื้ นตัวตามธรรมชาติเป็ นวิทยาการที่ค่อนข้างใหม่ อย่างไรก็ตามหากเรา
ใช้วิธีการดังกล่าวในพื้นที่ที่เหมาะสมย่อมประสบความสาเร็ จได้ในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าผลที่ได้น้ นั
อาจไม่สูงเท่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของการฟื้ นตัวของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อีกรู ปแบบหนึ่ งที่อาจทาได้ คือการปลูกกล้าไม้เสริ มในพื้นที่เพื่อสร้างโครงสร้างของ
เรื อนยอดป่ าพร้อมๆ กับการเร่ งการฟื้ นตัวตามธรรมชาติวิธีน้ ี เรี ยกว่า “การปลูกต้นไม้เพื่อเร่ งการฟื้ น
ตัว” ต้นไม้ที่ปลูกลงในพื้นที่จะช่วยทาให้การฟื้ นตัวของป่ าเกิดขึ้นได้เร็ วขึ้น โดยจะช่วยปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมของบริ เวณนั้นให้ดึงดูดนกช่วยกระจายเมล็ดพันธุเ์ ข้ามามากขึ้น (หน่วยวิจยั การฟื้ นฟู
ป่ า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549)
2. การฟื้ นฟูป่าด้ วยวิธีพรรณไม้ โครงสร้ าง
วิธีพรรณไม้โครงสร้างนั้นเป็ นการฟื้ นฟูพ้ืนที่โดยเลือกปลูกต้นไม้ที่เป็ นโครงสร้างของ
ระบบนิเวศผสมผสานกับการเร่ งการฟื้ นตัวตามธรรมชาติของพื้นที่ดว้ ยวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างระบบ
นิเวศป่ าที่สามารถอยูไ่ ด้เองอย่างยัง่ ยืนภายหลังการปลูกเพียงครั้งเดียว
พรรณไม้โครงสร้าง หมายถึง ต้นไม้ป่าพันธุ์พ้ืนเมือง ซึ่ งเมื่อนาต้นไม้มาปลูกแล้วจะ
ช่วยส่ งเสริ มการฟื้ นตัวของป่ าและเร่ งให้ความหลากหลายทางชีวภาพกลับคืนมาได้เร็ วขึ้น
2.1 วิธีการปลูกพรรณไม้ โครงสร้ าง
ในวิธีพรรณไม้โครงสร้าง ต้นไม้ 20-30 ชนิด ซึ่งได้รับการคัดเลือกจะถูกปลูกลงในพื้น
ที่และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วง 2 ปี แรก ต้นไม้ที่ปลูกจะต้องสามารถเจริ ญเติบโตได้รวดเร็ ว
และบดบังแสงทาให้วชั พืชต่างๆ ไม่สามารถเจริ ญได้และทาให้เกิดโครงสร้างป่ าไม้ที่ประกอบด้วย
เรื อนยอดหลายๆ ชั้น นอกจากนี้ ตน้ ไม้เหล่านั้นจะต้องฟื้ นฟูกระบวนการต่างๆ ในระบบนิเวศ เช่น
วัฏจักรของธาตุอาหารและทาให้สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมต่อการงอกและการเจริ ญของกล้าไม้
ธรรมชาติโดยทาให้พ้นื ที่ร่มและชื้นมากขึ้น ซึ่งพื้นที่ป่าที่ช้ืนปกคลุมด้วยเศษซากใบไม้ที่อุดมไปด้วย
สารอาหารและปราศจากวัชพืชนี้ เหมาะสมสาหรับกล้าไม้ธรรมชาติจะกลับมางอกและเจริ ญเติบโต
ในพื้นที่
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ต้นไม้ 20-30 ชนิดที่ปลูกนั้นเป็ นเพียงส่ วนเล็กๆ ของสังคมพืชในผืนป่ าเขตร้อนเท่านั้น
เพื่อให้พ้ืนที่ฟ้ื นฟูกลับมามีความหลากหลายใกล้เคียงกับป่ าดั้งเดิม ต้นไม้ที่จะนามาใช้เป็ นพรรณไม้
โครงสร้างนั้นต้องมีคุณลักษณะดังนี้
(1) อัตราการรอดสู งเมื่อปลูกในพื้นที่ป่าเสื่ อมโทรม
(2) โตเร็ ว
(3) มีทรงพุม่ ที่หนา กว้าง สามารถบดบังแสงแดดทาให้วชั พืชเติบโตไม่ได้
(4) ออกดอก ติดผล หรื อให้ทรัพยากรที่ดึงดูดสัตว์ป่าได้ต้ งั แต่อายุนอ้ ยๆ
ในพื้นที่ที่ไฟป่ ามักเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เช่น ในป่ าผลัดใบการถูกทาลายจากไฟป่ าอาจ
ทาให้การปลูกป่ าทั้งหมดล้มเหลวได้ ไม้ที่ถูกคัดเลือกมาเป็ นพรรณไม้โครงสร้าง สาหรับพื้นที่ใน
ลักษณะนี้ จึงต้องมีคุณลักษณะอีกประการหนึ่ ง คือ ทนไฟ และสามารถแตกยอดขึ้นมาใหม่ได้ ถึง
แม้วา่ ส่ วนที่อยูเ่ หนือดินจะถูกเผาไหม้ไปและเหลือเพียงส่ วนที่อยูใ่ ต้ดินเท่านั้น
การฟื้ นฟูป่าด้วยพรรณไม้โครงสร้างแต่ละที่จะปลูกพรรณไม้ 20-30 ชนิ ด ปะปนกัน
แบบสุ่ มไม่ตอ้ งเป็ นแถวด้วย ระยะห่ างระหว่างต้นโดยเฉลี่ย 1.8 เมตร (ประมาณ 500 ต้นต่อ 1 ไร่ )
ในพื้นที่ที่มีกล้าไม้ธรรมชาติอยูบ่ า้ งแล้วจานวนต้นไม้ที่ปลูกจะลดลงตามด้วย สาหรับการดูแลกล้า
ไม้ธรรมชาติใ นพื้นที่ ระหว่างการเตรี ยมพื้นที่และการปลูกเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการฟื้ นฟูป่าด้วยวิธี
พรรณไม้โครงสร้าง
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ป่ าปฐมภูมิ
ป่ าเสื่ อมโทรม
ป่ าทุติยภูมิ
พื้นที่เกษตรกรรม
ป่ าปลูก
สวน

พื้นที่เดิมปกคลุมด้วยป่ าธรรมชาติ

พื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้พ้นื ที่ แต่ป่ายัง
สามารถให้ผลผลิตและทาหน้าที่ทางระบบนิเวศได้

พื้นที่เสื่ อมโทรม ต้นไม้ถูกตัดออกไปจนทาให้ผลผลิตจากป่ าและ

พื้นที่ที่ได้รับการฟื้ นฟูภูมิทศั น์ป่าไม้

ความสามารถในการทาหน้าที่ทางนิเวศของภูมิทศั น์น้ นั ลดลง

ภาพที่ 33 ตัวอย่างวิธีการฟื้ นฟูภูมิทศั น์ป่าไม้
ทีม่ า: ปลูกให้เป็ นป่ า แนวคิดและแนวปฏิบตั ิสาหรับการฟื้ นฟูป่าเขตร้อน, 2549, หน่วยวิจยั การฟื้ นฟูป่า ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ข้อจากัดของวิธีพรรณไม้โครงสร้างวิธีพรรณไม้โครงสร้าง ซึ่งเป็ นวิธีที่ตอ้ งอาศัยปั จจัย
เอื้ออานวยหลายอย่าง ได้แก่ แหล่งเมล็ดพันธุ์จากพื้นที่ป่าธรรมชาติใกล้ๆ และสัตว์ป่าที่ช่วยกระจาย
เมล็ด หากพื้นที่ที่ตอ้ งการฟื้ นฟูขาดปั จจัยสาคัญเหล่านี้ การฟื้ นตัวตามธรรมชาติในแปลงปลูกพรรณ
ไม้โครงสร้างย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ และต้องปลูกต้นไม้บางชนิ ดเพิ่มเติม (หน่วยวิจยั การฟื้ นฟูป่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549)
สรุ ปแล้วเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ การฟื้ นฟูภูมิทศั น์ป่าไม้ โดยให้
ความสาคัญกับการดูแลรักษาพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ โดยหลักการที่สาคัญ คือ การป้ องกันไม่ให้เกิดการ
แบ่งพื้นที่ออกเป็ นผืนย่อย ๆ เพื่อดารงไว้ซ่ ึงความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตามเป็ นที่ทราบ
กันดีวา่ การรักษาเฉพาะพื้นที่ป่าไม่สามารถป้ องกันการแบ่งพื้นที่และการลดลงของความหลากหลาย
ทางธรรมชาติได้
สิ่ งทีไ่ ด้ รับจากการฟื้ นฟูภูมิทศั น์ ป่าไม้
1) การฟื้ นฟูกลไกการทางานของสิ่ งแวดล้อม เช่น สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยใช้การปลูกป่ า ANR และการฟื้ นตัวตามธรรมชาติ
2) ชุมชนได้รับสิ ทธิประโยชน์จากพื้นที่ ไม่วา่ จะเป็ นแหล่งเก็บเกี่ยวของป่ า น้ าสะอาด
หรื อแม้แต่การป้ องกันน้ าท่วม
3) รักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าใกล้เคียง จะทาให้
เกิดความสมดุลในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในระดับภูมิประเทศ
4) เพิ่มทางเลือกในการจัดการพื้นที่ในอนาคต โดยทาการปรับเปลี่ยนการจัดการให้เข้า
กับการใช้พ้นื ที่และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศได้ป้องกันไม่ให้เกิดการทาลายพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น
(หน่วยวิจยั การฟื้ นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549)
ดังนั้นการฟื้ นฟูป่าจึงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการฟื้ นฟูภูมิทศั น์ป่าไม้ เป็ นส่ วนที่
ให้ประโยชน์ท้ งั แก่มนุ ษย์และพืชพรรณสัตว์ป่าในพื้นที่การฟื้ นฟูภูมิทศั น์ป่าไม้ ซึ่งควรคานึงถึงทั้ง
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและความเป็ นอยูข่ องชุมชนในพื้นที่ เพราะคนในท้องถิ่นเป็ นผูท้ ี่มีความ
สาคัญในการจัดการพื้นที่ของตนเองและชุมชนจะต้องเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากป่ าก่อนจึงจะชัก
นาให้เกิดความพยายามที่จะรักษาพื้นที่ดงั กล่าวไว้
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2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยขั้นต่ อไป
1. ศึกษาการเลือกใช้เทคนิค วิธีการ ในการปรับสภาพพื้นที่ และการเลือกชนิดพืชพันธุ์
ให้เหมาะสมกับสภาพป่ าภูกระแต เพื่อช่วยส่ งเสริ มภูมิทศั น์และความหลากหลายของระบบนิเวศป่ า
ธรรมชาติ ซึ่ งส่ งผลต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของราษฎรในท้องถิ่นให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้
อย่างยัง่ ยืน
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านในการอนุ รักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรป่ าไม้ หลังจากการเข้ามาจัดการและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์กรชุมชน
ท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน
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