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คาสาคัญ: นิเวศภูมิทศั น์/ พื้นที่กนั ชน
ชลทิชา กาลังทรัพย์: แนวทางการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ในพื้นที่แนวกันชน: กรณี
ศึกษาพื้นที่แนวกันชน เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูม.ิ อาจารย์ที่ปรึ กษาค้นคว้าอิสระ:
รศ.ดร.ชัยสิ ทธิ์ ด่านกิตติกลุ . 98 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ของป่ าภูกระแต ซึ่ งเป็ นพื้นที่กนั
ชนส่ วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเข้าถึง
ทรัพยากร วัฒนธรรม พร้อมทั้งศึกษาบทบาท กระบวนการจัดการและฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ ข้อดี ข้อเสี ย ของการดาเนิ นงานและแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของหน่วยงานท้อง
ถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เพื่อเสนอแนวทางและรู ปแบบที่เหมาะสมในการจัดการฟื้ นฟูนิเวศภูมิ
ทัศน์ป่าไม้ในพื้นที่แนวกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปการศึกษาแนวทางการ
จัดการและฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้จากกรณี ศึกษาที่ประสบความสาเร็ จ และทาการศึกษาในระดับ
พื้นที่ดว้ ยวิธีการสารวจภาคสนาม โดยใช้การสังเกตบันทึกข้อมูลด้านกายภาพ องค์ประกอบทางภูมิ
ทัศน์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานท้องถิ่นถึงแนวทางการจัดการและฟื้ น
ฟูพ้ืนที่ป่าไม้ต้ งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ผลจากการศึกษาพบว่า สภาพของผืนป่ าภูกระแตมีความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้และระบบ
นิ เวศน้อย เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่มีหน่ วยงานต่างๆ ได้เข้ามาอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าภูกระแต
สาหรับแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการและฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ ได้แก่ 1. การฟื้ นฟูสภาพ
พื้นที่ก่อนปลูกป่ า นิ เวศภูมิทศั น์มิใช่เป็ นเพียงแค่การปลูกป่ าเท่านั้น แต่ควรคานึ งถึงโครงสร้างของ
ภูมิทศั น์ป่าธรรมชาติและความหลากหลายของระบบนิเวศ 2. การเข้ามีส่วนร่ วมสนับสนุนโครงการ
ของทางภาครัฐ ทั้งในเรื่ องเงินทุน เทคนิค วิธีการ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
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ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2554
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53060202: MAJOR: LANDSCAPE ARCHITECTURE
KEY WORDS: LANDSCAPE ECOLOGY/ BUFFER ZONE
CHONTICHA KUMLANGSAB: LANDSCAPE ECOLOGICAL APPROACH TO
FOREST REHABILIZATION IN THE BUFFER ZONE: CASE STUDY OF PHUKHIEO
WILDLIFE SANCTUARY BUFFER ZONE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASSOC.
PROF. CHAIYASIT DANKITTIKUL, Ph.D. 97 pp.
The objective of this research is to assess the current condition of Phu Kratae forest,
which is one of the buffer zones for Phukhieo wildlife sanctuary in Chaiyaphum province;
economic and social system; resource outreach; culture; the role of rehabilization management of
the forest landscape ecology; forest conservation; benefits and drawback of local administrative
organization in its operational and problem-solving capacity from past to present, in order to
determine appropriate strategies for restoring the landscape ecology of the buffer zone in Phu
khieo wildlife sanctuary.
This research studied relevant theories and rehabilization management to improving
forest landscape ecology by reviewing prior successful implemented programs, conducting an onsite survey, collecting geographical information and elements of the landscape, as well as
interview with local government staff who had long been involved in the forest rehabilization
programs.
Results indicate that little forest biodiversity and ecology is remained within Phu Kratae
compared to when organizations were actively implementing forest rehabilization and improve
ment programs in the area. Appropriate forest landscape ecology restoration includes: 1. Forest
rehabilization should be done prior to re-planting trees; landscape ecology is not merely involving
tree planting, but it is important to taking into consideration the natural forest biodiversity and
landscape structure, 2. Collaborative governmental projects with financial support, management
techniques, published information.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระเรื่ องแนวทางการฟื้ นฟูนิเวศภูมิทศั น์ป่าไม้ในพื้นที่แนวกันชน: กรณี
ศึกษาพื้นที่แนวกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สาเร็ จลุล่วงลงได้ ซึ่งได้รับความ
กรุ ณาอย่างยิ่งจาก รศ.ดร.ชัยสิ ทธิ์ ด่านกิตติกุล อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุ ณาให้คา
แนะนามาโดยตลอด รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.รุ จิโรจน์ อนามบุตร
และอ.ดร.สิ นีนาถ ศุกลรัตนเมธี ที่ให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นประเด็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่
ผูว้ ิจยั ในการแก้ไขปรับปรุ งการค้นคว้าอิสระเป็ นไปได้ดว้ ยดีในที่สุด
สุ ดท้าย ขอขอบคุณครอบครัว ที่ให้การสนับสนุ นและเป็ นกาลังใจเสมอมา คณาจารย์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น และภาควิชาออกแบบและวางผังชุ มชนเมือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้คาปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั คณะกรรมการภายในเครื อข่ายองค์
กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภูเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้อม อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ที่ให้ความรู ้และข้อมูลสาหรับงานวิจยั ทาให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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