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Abstract

งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษา
บริ บทและการมีส่วนร่ วมจัดการป่ าของชุมชน เพื่อ
ส�ำรวจลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ และเพื่อ
หารู ป แบบบริ ห ารจัด การป่ าแบบมี ส่ว นร่ ว ม พื น้ ที่
ศึกษา คือ ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าโคกใหญ่ ป่ าหนอง
พระสรวล และป่ าหนองหมีในเขตเทศบาลต�ำบลปะ
ค�ำ โดยศึกษาจากข้ อมูลจากเอกสาร ต�ำรา งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ อง แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมระดม
ความคิ ด เห็ น ของผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย และส� ำ รวจ
บริ บทและข้ อมูลป่ าด้ วยเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และ
ภูมิสารสนเทศ
ผลการวิจยั พบว่า ป่ าพื ้นที่ศกึ ษามีเนี ้อที่
รวม 6.78 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื ้นที่ลาดเอียง
ลงไปด้ านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ซึ่งเป็ นต้ น
ก�ำเนิดล�ำน� ้ำสาขาของแม่น� ้ำมูล คือ ล�ำนางรอง และ
ล�ำน� ้ำมาศในพื ้นที่การสร้ างแนวถนนกันไฟ และพบ
พืน้ ที่ป่าที่ถูกบุกรุ กโดยชาวบ้ าน เพื่อท�ำการเกษตร
จากการประชุมโดยมีคณะกรรมการป่ าชุมชน ผู้น�ำ
ชุมชน พระสงฆ์ และชาวบ้ าน พบว่า ชุมชนมีความ
ต้ อ งการในการจัด ท� ำ แผนที่ ข อบเขตป่ าให้ ชัด เจน
เพื่อป้องกันการบุกบุก การหาแนวทางเฝ้าระวังการ
ตั ด ไม้ ท� ำ ลายป่ าและการจั ด ท� ำ แนวป้ อ งกั น ไฟ
นอกจากนัน้ ยังพบว่า แกนน�ำในการอนุรักษ์ ระบบ
นิ เ วศป่ าไม้ ของชุ ม ชนเป็ นพระสงฆ์ ต� ำ แหน่ ง เจ้ า
อาวาสวัดป่ าปะค�ำธรรมสามัคคี เป็ นแกนน�ำในการ
อนุรักษ์ ระบบนิเวศป่ าไม้

This research aimed to 1) Investigate
context and participation of community forest
management 2) Survey physical and biological
features and 3) Establish model of participatory
forest management. The studied areas included
National Reserved Forests at Kok Yai Forest, Nong
Mee Forest, and Nong Pra Suan Forest within the
jurisdiction of Pakham Subdistrict Municipality.
Study of information was conducted from documents, textbooks, and relevant research works,
in-depth interviews, brainstorming sessions of
stakeholders, survey of context and forest information with geographical and geo-informatics tools.
The research findings revealed that the forest areas
under the study covered in total 6.78 square kilometers, with elevation from surrounding areas, slope
to the east and the west, and source of tributaries
of the Mun River namely Lam Nang Rong and Lam
Nam Mat. In the forest areas, firebreak roads were
built. The forest areas were found to be encroached
by villagers engaged in agriculture. According to
the meetings attended by Community Forest Committee, community leaders, monks, and villagers, it
was found that there was the need to set up clear
forest boundary map to prevent encroachment,
guideline to monitor forestation, firebreaks, and
database of resources of community forests. It
ค�ำส�ำคัญ : การบริหารจัดการป่ าชุมชน การมีสว่ นร่วม was also found that the abbot of Wat Pa Pakham
Dhamma Samaggi was the leader of preservation
ป่ าชุมชน
of forest eco-system.
Keywords : Community forest management,
Participation, Community forest
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ทรัพยากรป่ าไม้ ถือเป็ นทรัพยากรหนึ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ได้ ใช้
ประโยชน์จากป่ าไม้ ทงทางตรง
ั้
เช่น เป็ นแหล่งอาหาร ใช้ เป็ นอาหาร ใช้ สร้ างทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็ นต้ น และทางอ้ อม เช่น
เป็ นแหล่งต้ นน� ้ำ รักษาสมดุลอากาศ กรองมลพิษทางอากาศ เป็ นต้ น แต่ด้วยเหตุที่ป่าไม้ ถกู ใช้ อย่างฟุ่ ยเฟื อย
และไม่ถกู ต้ อง ไม่มีการปลูกทดแทนการใช้ งานป่ าไม้ อย่างพอเพียงและทันท่วงที นอกจากนันแล้
้ วในการฟื น้ ฟู
แหล่งทรัพยากรป่ าไม้ ที่เสื่อมโทรมนันใช้
้ เวลานานในการฟื น้ ฟู ปั จจุบนั จึงประสบปั ญหาป่ าเสื่อมโทรมในพื ้นที่
ป่ าของประเทศไทย ในประเทศไทยโดยหน่วยงานรัฐที่ดแู ลเกี่ยวกับทรัพยากรป่ าไม้ ต้ องการส่งเสริ มให้ ชมุ ชน
มีสว่ นร่วมในการรักษาป่ าไม้ ที่อยูใ่ กล้ แหล่งชุมชน จึงมีแนวคิดจัดตังป่
้ าชุมชนโดยมีกติกาให้ ใช้ ประโยชน์จาก
ป่ าไม้ ร่วมกันภายในชุมชน ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั บริ บทของชุมชนในการบริ หารจัดการป่ า ชุมชนบางแห่งมีการจัดตัง้
คณะกรรมการบริ หารจัดการป่ าชุมชน และจัดตังเครื
้ อข่ายป่ าชุมชน (Saengchan, Pengpae & Mirasing,
2014) เพื่อร่วมรักษาและใช้ ประโยชน์จากป่ าอย่างมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ
Sritanatorn (2010) ที่พบว่าการมีสว่ นร่วมในการจัดการป่ าชุมชนของประชาชนได้ รับความสนใจและปฏิบตั ิ
อย่างแพร่หลายในประเทศที่ก�ำลังพัฒนาและมีทรัพยากรป่ าไม้ เป็ นฐานการผลิต อาทิ อินเดีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ และ
อินโดนีเซีย เป็ นต้ น
อ�ำเภอปะค�ำ เป็ นอ�ำเภอขนาดเล็กแห่งหนึง่ ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้ ของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นชุมชนเก่าแก่
ที่มีประวัตกิ ารตังถิ
้ ่นฐานมานานกว่า 200 ปี โดยบรรพบุรุษดังเดิ
้ มอพยพมาจากเมืองนครราชสีมา ต่อมามีการ
พัฒนาเส้ นทางเลียบชายแดนสาย 224 เพื่อเป็ นเส้ นทางล�ำเลียงและส่งก�ำลังบ�ำรุงในพื ้นที่เรี ยบเขตแดน ท�ำให้
เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอ�ำเภอเพิ่มขึ ้นตามล�ำดับ กล่าวคือ รัฐบาลได้ ประกาศให้ หลายพื ้นที่เป็ นที่อยู่
อาศัย เช่น ประกาศเป็ นพื ้นที่นิคมสร้ างตนเอง ส่งเสริ มให้ คนอพยพเข้ ามาอยูโ่ ดยจูงใจให้ พื ้นที่อยูอ่ าศัยหาก
ย้ ายเข้ ามาอยูใ่ นอ�ำเภอบ้ านปะค�ำ จึงมีการอพยพย้ ายถิ่นเข้ ามาอยูใ่ นพื ้นที่มากขึ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2515 เป็ นต้ น
มา (Boonyiam & Mahakhan, 2015) การอพยพเข้ ามาอยูอ่ าศัยและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื ้นที่ดงั กล่าว จึง
ส่งผลให้ จ�ำนวนประชากรในพื ้นทีเ่ พิม่ ขึ ้นอย่างรวดเร็ว ในภาคการเกษตรนันได้
้ มกี ารส่งเสริมให้ เกษตรกรท�ำการ
เกษตรแบบพืชเชิงเดีย่ วมากขึ ้น เช่น ส่งเสริมให้ ประชาชนท�ำนา ส่งเสริมให้ ปลูกมันส�ำปะหลัง ส่งเสริมประชาชน
ปลูกต้ นยูคาลิปตัส ส่งเสริ มให้ ประชาชนปลูกยางพารา เป็ นต้ น ซึง่ ท�ำให้ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการที่ดนิ เพื่อ
รองรับการท�ำอาชีพดังกล่าว จึงเกิดการบุกรุกที่ดนิ ในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้ ในปี พ.ศ. 2560 ในอ�ำเภอปะค�ำ
เหลือพื ้นทีป่ ่ าจากการบุกรุกจากการท�ำกินของชาวบ้ านโดยรอบพื ้นทีอ่ ยูจ่ �ำนวนหนึง่ ซึง่ ชาวบ้ านเรียกป่ าดังกล่าว
นี ้ว่า ป่ าปะค�ำ หรื อที่ขึ ้นทะเบียนเป็ นป่ าชุมชนจ�ำนวน 4 ป่ าชุมชน (Information Technology Center RFD,
2016) ได้ แก่ ได้ แก่ ป่ าชุมชนบ้ านทุง่ ไผ่ (ขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2544) ป่ าชุมชนบ้ านประชาสามัคคี
(ขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2544) ป่ าชุมชนบ้ านหนองกราด (ขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2555)
และป่ าชุมชนบ้ านป่ ายาง (ขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2559) ซึง่ ป่ าชุมชนทังหมดอยู
้
ใ่ นเขตป่ าสงวนแห่ง
ชาติป่าโคกใหญ่ ป่ าหนองพระสรวล และป่ าหนองหมี ในพื ้นที่ดงั กล่าว ชาวบ้ านส่วนใหญ่เข้ าไปเก็บของป่ า
มาขายตามฤดูกาล เช่น ในฤดูฝนจะเข้ าไปเก็บเห็ดป่ ามาขาย ในฤดูแล้ งจะเข้ าไปเก็บยอดไม้ ป่าหรื อผลไม้ ป่า
มาขายเช่น ลูกตะคร้ อ สมอ ฯลฯ ขณะเดียวกันก็มีจ�ำนวนไม่น้อยที่ไปแอบตัดไม้ ขนาดใหญ่มาเลื่อยขาย หรื อ
มาเผาเป็ นถ่านขาย ท�ำให้ ป่าในปั จจุบนั มีจ�ำนวนลดลงอย่างรวดเร็ ว
อย่างไรก็ตามมีผ้ ูที่เกี่ ยวข้ องอีกหลายกลุ่มในพืน้ ที่ที่เห็นความส�ำคัญของพืน้ ที่ป่าไม้ ดังกล่าว
เช่น พระ ข้ าราชการ ชาวบ้ านในพืน้ ที่ ภาคเอกชนในพืน้ ที่ ทหาร เยาวชน ตลอดจนอาสาสมัครนอกพืน้ ที่
จึงได้ เข้ าร่ วมกันอนุรักษ์ ป่าผืนนี ้ให้ คงอยู่ ซึ่งการด�ำเนินการนันไม่
้ สามารถด�ำเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง และ

รูปแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนเพือ่ รักษาระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ในเขตเทศบาลต�ำบลปะค�ำ อ�ำเภอปะค�ำ จังหวัดบุรรี มั ย์
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ไม่สามารถยับยัง้ การท�ำลายพืน้ ที่ป่าไม้ ที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ วได้ Benjachai (2000) กล่าวถึงการบริ หาร
และการจัดการป่ าชุมชน (community forest administration and management) ว่าเป็ นการจัดตังและ
้
บริ หารองค์กรป่ าชุมชน เพื่อด�ำเนินการหรื อจัดการป่ าชุมชนให้ ด�ำเนินไปได้ ด้วยดี รวมถึงการรวบรวมเอา
หลักวิชาการสาขาต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ ป่าไม้ และสังคมศาสตร์ มาใช้ ด�ำเนินการใน
ป่ าชุมชน เพื่อให้ ป่าชุมชนตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ ที่ได้ ก�ำหนดไว้ ในป่ าชุมชนนัน้ ๆ และ
เพื่ ออนุรักษ์ ป้องกัน และปรั บปรุ งผลผลิตของป่ าชุมชนให้ ดีขึน้ และยั่งยื น การศึกษานี จ้ ึงได้ ศึกษาและ
วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อมูลปฐมภูมิที่เก็บในพืน้ ที่ เพื่อวิเคราะห์ เป็ นแนวทางการร่ วมมือของ
ชุมชนในการบริ หารจัดการป่ าชุมชนบ้ านป่ ายางที่ชัดเจน และมี ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ ตอบสนองต่อ
ความต้ องการของผู้น�ำ ผู้ที่เกี่ยวข้ องและชาวบ้ านในพื ้นที่ที่เห็นว่า ในพื ้นที่พบปั ญหาการบุกรุ กเขตป่ าเพื่อ
ท�ำการเกษตร ที่ผ่านมา ผู้น�ำและชาวบ้ านได้ ร่วมกันจัดตังเป็
้ นป่ าชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลปะค�ำ แต่ยงั
ขาดรู ปแบบการจัดการดูแลที่ชดั เจน การศึกษานีจ้ ึงศึกษาและวิเคราะห์หารู ปแบบในการจัดการป่ าชุมชน
แห่งนีโ้ ดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน เพื่อเป็ นประโยชน์ อย่างยั่งยืนในการใช้ พืน้ ที่ป่าชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อส�ำรวจลักษณะทางกายภาพและส�ำรวจข้ อมูลทางชีวภาพในพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ า
โคกใหญ่ ป่ าหนองพระสรวล และป่ าหนองหมี ในเขตเทศบาลต�ำบลปะค�ำ อ�ำเภอปะค�ำ จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาบริ บทของป่ าชุมชนและการมีส่วนร่ วมจัดการป่ าของชุมชนรอบป่ าสงวนแห่งชาติ
ป่ าโคกใหญ่ ป่ าหนองพระสรวล และป่ าหนองหมี ในเขตเทศบาลต�ำบลปะค�ำ อ�ำเภอปะค�ำ จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อวิเคราะห์เสนอรู ปแบบบริ หารจัดการป่ าแบบมีส่วนร่ วมในป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าโคกใหญ่
ป่ าหนองพระสรวล และป่ าหนองหมี ในเขตเทศบาลต�ำบลปะค�ำ อ�ำเภอปะค�ำ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษานีค้ รอบคลุมพืน้ ที่ป่าชุมชนที่ขึน้ ทะเบียนแล้ วจ�ำนวน 4 แห่งใน อบต.ปะค�ำ (Information Technology Center RFD, 2016) ได้ แก่ ป่ าชุมชนบ้ านทุ่งไผ่ (ขึน้ ทะเบียนป่ าชุมชนเมื่อปี พ.ศ.
2544) ป่ าชุมชนบ้ านประชาสามัคคี (ขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2544) ป่ าชุมชนบ้ านหนองกราด (ขึ ้น
ทะเบียนป่ าชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2555) และป่ าชุมชนบ้ านป่ ายาง (ขึน้ ทะเบียนป่ าชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2559)
รวมถึงที่พกั ส�ำนักสงฆ์ 1 แห่ง คือ วัดป่ าปะค�ำธรรมสามัคคี มีพืน้ ที่รวมกันประมาณ 4,200 ไร่ ซึ่งอยู่ใน
เขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าโคกใหญ่ ป่ าหนองพระสรวล และป่ าหนองหมี ได้ ท�ำการศึกษากลุ่มประชากรที่
เกี่ยวข้ องกับการท�ำกิจกรรมในป่ าชุมชนดังกล่าว ได้ แก่ ผู้ชุมชนและผู้บริ หารในเทศบาลต�ำบลปะค�ำ เช่น
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน เป็ นต้ น พระที่วดั ป่ าปะค�ำธรรมสามัคคี นักเรี ยน
ในโรงเรี ยนเขตเทศบาลต�ำบลปะค�ำ ด้ านเนือ้ หาการศึกษานีว้ ตั ถุประสงค์นีผ้ ลการศึกษาเพื่อหารู ปแบบที่
เหมาะสมต่อการบริ หารจัดการป่ าไม้ ในเทศบาลต�ำบลปะค�ำ อ�ำเภอปะค�ำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาจาก
บริ บทและปั ญหาในพื ้นที่ ซึ่งประกอบด้ วยการส�ำรวจลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ ลักษณะทางสังคม
เช่น การมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนทัง้ หน่วยงานของรั ฐและชุมชนท้ องถิ่น รวมถึงพระสงฆ์ และสถาบัน
อื่นๆ ในชุมชนท้ องถิ่น เป็ นต้ น เพื่อให้ เกิดการจัดการป่ าอย่างยั่งยืน
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ผลของการศึกษานี ้รวมถึง ข้ อมูลลักษณะทางกายภาพและข้ อมูลทางชีวภาพของป่ าชุมชน ใน
เขตเทศบาลต�ำบลปะค�ำ ซึ่งสามารถน�ำไปเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานในการวางแผนส�ำหรั บการบริ หารจัดการป่ า
ชุมชนส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่อไปในอนาคต นอกจากนัน้ การศึกษายังจะได้ การวางระบบเฝ้าระวัง
ไฟป่ าแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน กฎกติกาการใช้ ประโยชน์ จากป่ าไม้ ร่วมกัน และเสนอแนะแนวทางในการ
บริ หารจัดการป่ าโดยการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนทุกภาคส่วน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ช่วงเตรียมการ คณะได้ เตรี ยมคณะท� ำงานในระดับพื น้ ที่ หมู่บ้านหรื อระดับต�ำบลหรื อ

อ�ำเภอ โดยให้ คณะท�ำงานท�ำความเข้ าใจกรอบการด�ำเนินงานร่ วมกันในภาพรวม จากนัน้ จึงแบ่งหน้ าที่
การท�ำงานของคณะท�ำงาน

2. ช่วงด�ำเนินโครงการ

- จัดท�ำฐานข้ อมูลผู้เกี่ยวข้ องในการด�ำเนินงาน เช่น ข้ อมูลภาพถ่ายทางอากาศ การใช้ ประโยชน์
ที่ดินในอดีต ขอบเขตการปกครอง ฯลฯ โดยเป็ นข้ อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ส�ำนักงานที่ดิน
จังหวัดบุรีรัมย์ สถานีพฒ
ั นาที่ดินบุรีรัมย์ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ เป็ นต้ น
- รวบรวมข้ อ มูล บริ บ ทการบริ ห ารจัด การป่ าและส� ำ รวจการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรป่ า
ไม้ ของชุมชน โดยการประชุม/สนทนากลุ่ม และรวบรวมข้ อมูล ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทาง
ชีวภาพ โดยการประชุมร่ วมกับคนในพืน้ ที่โดยการจัดสนทนากลุ่มเพื่อส�ำรวจปั ญหาป่ าชุมชน และความ
ต้ องการข้ อมูลป่ าชุมชน
- น�ำเสนอข้ อมูลเพื่อสร้ างความเข้ าใจร่ วมกัน (ชาวบ้ านและกลุ่มผู้ด�ำเนินงานวิจัย) จัดเวทีน�ำ
เสนอข้ อมูลผลการวิจัย และตรวจสอบข้ อมูลร่ วมกับชุมชนเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ประกอบ
ด้ วย เวที สร้ างความเข้ าใจร่ วมกัน เวที วางแผนการด�ำเนิ นงาน (หน่วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน) การร่ วมด�ำเนินกิจกรรมตามแผน และเวทีน�ำเสนอข้ อมูลเพื่อร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และร่ วม
ปรั บเปลี่ยนแก้ ไขหลังด�ำเนินการ
- น�ำเสนอผลสรุ ปของการด�ำเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในชุมชน

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์หารูปแบบการบริหารจัดการป่าแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ในเขตเทศบาลต�ำบลปะค�ำ ส�ำหรับการวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบการบริ หารจัดการป่ าแบบมีส่วน

ร่ วมในพืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาตินี ้ ประกอบด้ วยขัน้ ตอนดังนี ้ 1) เวทีร่วมวางแผนการด�ำเนินงานเฉพาะกลุ่ม
ผู้น�ำชุมชน 2) เวทีร่วมวางแผนด�ำเนินงานในภาพรวมกับผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องได้ แก่ ชาวบ้ าน ส่วนราชการ
พระสงฆ์ และภาคเอกชนในพืน้ ที่ 3) เวทีร่วมถอดบทเรี ยนการด�ำเนินงาน และ 4) เวทีเพื่อสรุ ปการด�ำเนิน
งานตามแผนงาน และหาทางเลือกเพื่อรองรั บการด�ำเนินงานในอนาคต
ภาพที่ 1 แสดงกรอบการศึกษาของการศึกษานี ้

รูปแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนเพือ่ รักษาระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ในเขตเทศบาลต�ำบลปะค�ำ อ�ำเภอปะค�ำ จังหวัดบุรรี มั ย์
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การเตรียมการ
-คนหาทีมงาน
-ทําความเขาใจ
-เตรียมทีมงานและเครื่องมือ

การใหความรู
- การจัดการปาของชุมชน
ตนแบบ
- การลาดตระเวน เฝาระวังไฟ
ปา และการบุกรุกปา
- การจัดการไฟปา ปองกันไฟปา

การดําเนินการ
-สํารวจขอมูลบริบทปาและการใช
ประโยชนจากปาของชุมชน ลักษณะ
ทางกายภาพและลักษณะทางชีวภาพ
-จัดทําฐานขอมูล และนําเสนอขอมูล
-เวทีสรางความเขาใจรวมกัน
- เวทีวางแผนการดําเนินงาน

การเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่อง GPS โดรน
ถายภาพทางอากาศ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร

การวิเคราะหหารูปแบบการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการปาชุมชน
- เวทีแกนนํา
- เวทีชุมชนและหนวยงาน
- เวทีรวมถอดบทเรียนการดําเนินงาน
- สรุปเวทีการดําเนินงานตามแผนงาน และ
หาทางเลือกเพื่อรองรับการการดําเนินงานใน
อนาคต

- จัดทําเอกสารวิจัย
- จัดทําสื่อเผยแพร
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบการศึกษา
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ผลการศึกษา
1. บริบทของป่าและการมีส่วนร่วมการจัดการป่า

จากการศึกษาจากเอกสาร และสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ จังหวัดบุรีรัมย์ ป่าสงวนแห่งชาติป่า
โคกใหญ่ ป่ าหนองพระสรวล และป่ าหนองหมี ที่อยู่ในเขตเทศบาลต�ำบลปะค�ำ ได้ ถกู ประกาศเป็ นป่ าชุมชน
และที่พกั ส�ำนักสงฆ์ ได้ แก่ ป่ าชุมชนบ้ านทุ่งไผ่ ป่ าชุมชนบ้ านประชาสามัคคี ป่ าชุมชนบ้ านหนองกราด
ป่ าชุมชนบ้ านป่ ายาง และ วัดป่ าปะค�ำธรรมสามัคคี โดยพืน้ ที่ป่าดังกล่าวครอบคลุมเนือ้ ที่รวม 4,239
ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา หรื อ 6.78 ตารางกิโลเมตร (ภาพที่ 2 แสดงพืน้ ที่ป่าชุมชนและวัดป่ าปะค�ำธรรม
สามัคคี) ประกอบด้ วยพืน้ ที่ดงั นี ้
1) ป่ าชุมชนบ้ านหนองไผ่ เริ่ มโครงการป่ าชุมชน เมื่อปี พ.ศ.2544 มีเนื ้อที่ 1,460 ไร่ 3 งาน
			 89 ตารางวา
2) ป่ าชุมชนบ้ านประชาสามัคคี เริ่ มโครงการป่ าชุมชน เมื่อปี พ.ศ.2544 มีเนื ้อที่ 172 ไร่
			 2 งาน 15 ตารางวา
3) ป่ าชุมชนบ้ านหนองกราด เริ่ มโครงการป่ าชุมชน เมื่อปี พ.ศ.2555 มีเนื่อที่ 244 ไร่ 2 งาน
			 5 ตารางวา
4) ป่ าชุมชนบ้ านป่ ายาง เริ่ มโครงการป่ าชมุชน เมื่อปี พ.ศ.2559 มีเนื ้อที่ 1,945 ไร่ 1 งาน
			 21 ตารางวา
5) ที่พกั สงฆ์ ป่ าปะค�ำธรรมสามัคคี มีเนื ้อที่ 416 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
ผู้ศึกษาได้ จัดเวทีสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ เชิงลึกในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
ชุมชนท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง ร่ วมประชุม และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ พบว่า ป่ าชุมชนทัง้ 4 แห่ง และที่พกั สงฆ์นี ้
พบปั ญหาการบุกรุ กตัดไม้ ท�ำลายป่ า ปั ญหาไฟป่ าช่วงฤดูแล้ งทุกปี และยังพบการบุกรุ กเพื่อท�ำการเกษตร
อยู่ในพื ้นที่ป่า ผู้น�ำชุมชนและพระสงฆ์จึงได้ ร่วมกันสร้ างกฎกติกาป่ าในการใช้ พื ้นที่ป่าชุมชน แต่ก็ยงั มีคน
ลักลอบตัดไม้ อยู่ จึงเสนอให้ หาทางออกและแนวทางการแก้ ปัญหาการลักลอบตัดไม้ ส่วนปั ญหาไฟป่ า
ผู้น�ำและชาวบ้ าน สันนิษฐานว่าเกิดจากการเผาหญ้ าแห้ ง เพื่อให้ หญ้ าอ่อนที่เกิดใหม่เป็ นอาหารของสัตว์
เลี ้ยงประเภท วัว และควาย และเกิดการลุกลาม เข้ าไปยังป่ าในช่วงหน้ าแล้ ง จึงควรมีวิธีการแก้ ไขหรื อ
แนวทางในการป้องกันหรื อเฝ้าระวังไฟป่ านี ้ รวมถึงการมี แนวเขตป่ าชุมชนที่ ไม่ชัดเจนท�ำให้ ยังเกิ ดการ
บุกรุ กป่ าเพื่อแผ้ วถางเป็ นพืน้ ที่เกษตรกรรมของชาวบ้ านรอบป่ านีอ้ ยู่

2. ลักษณะทางกายภาพและส�ำรวจข้อมูลทางชีวภาพในพื้นที่ป่า

2.1 ลักษณะทางกายภาพ
จากการส� ำ รวจด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ทางภูมิ ศ าสตร์ แ ละภูมิ ส ารสนเทศ รวมถึ ง การส� ำ รวจ
ภาคพื น้ ดิ น ร่ ว มกับ ผู้น� ำ ชุม ชนและคณะกรรมการป่ าชุม ชน ท� ำ ให้ ไ ด้ ข้ อ มูล ลัก ษณะทางกายภาพ ดัง นี ้
สภาพภูมิประเทศบริ เวณป่ าชุมชนเป็ นที่สูงจากพืน้ ที่รอบๆ โดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 220 เมตร จาก
ระดับทะเลปานกลาง ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 2 แผนที่ป่าชุมชน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี
ที่อยู่ในเขตเทศบาลต�ำบลปะค�ำ (ขอบเขตป่าชุมชนดัดแปลงจากแผนที่ของส�ำนักงานป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์)
ที่มา: Land Development Department (2018)

ภาพที่ 3 ภาพตัดขวางสภาพภูมิประเทศบริเวณป่าชุมชน
ที่มา: Google Earth (2018)
ภาพตัดขวางสภาพภูมิประเทศบริ เวณป่ าชุมชน (ภาพที่ 3) แสดงให้ เห็นถึงความสูง-ต�่ ำของ
พื น้ ที่ บริ เวณป่ าชุมชน ที่ มีความสูงจากพื น้ ที่ รอบๆ และลาดเอี ยงลงไปยังด้ านทิศตะวันออก จนถึง ล�ำ
นางรอง ซึ่งเป็ นบริ เวณที่ต�่ำที่สดุ โดยจะผ่านชุมชนและพื ้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้ านรอบๆ ป่ าชุมชน และ
ทิศตะวันตกจะลาดเอียงลงไปจนถึง ล�ำมาศ โดยจะผ่านพืน้ ที่เกษตรชุมชน หมู่บ้าน และ เทศบาลต�ำบล
ปะค�ำ ก่อนจะถึงล�ำมาศ ดังนัน้ ป่ าแห่งนี ้ จึงเป็ นต้ นก�ำเนิดล�ำน�ำ้ สาขาทัง้ ของ ล�ำนางรอง และล�ำน�ำ้ มาศ
แต่เนื่องจากเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม ท�ำให้ ล�ำน�ำ้ ถูกเปลี่ยนสภาพเป็ นที่ราบเพื่อการเพาะปลูก จึงเหลือเพียง
ร่ องรอย ซากของล�ำน�ำ้ เดิม ที่ขาดเป็ นท่อน ๆ ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ล�ำน�้ำที่ไหลจากบริเวณที่สูงของป่าชุมชน
ที่มา: Land Development Department (2018)
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในพื น้ ที่ ป่ าปั จ จุบัน พบว่า ชุม ชนโดยผู้น� ำ และคณะกรรมการมี
การปรั บปรุ งแหล่งน�ำ้ เพื่อใช้ ในการเกษตรและให้ ป่ามีความชุ่มชืน้ เป็ นการรั กษาระบบนิเวศ อีกทัง้ ยังมี
การสร้ างแนวถนนกันไฟ โดยใช้ ถนนแบ่งพืน้ ที่ป่าออกเป็ นส่วนๆ เพื่อจ�ำกัดการลุกลามของไฟป่ า และให้
สะดวกต่อการจัดการไฟป่ า และยังพบพืน้ ที่ป่าที่ถูกบุกรุ กโดยชาวบ้ านเพื่อท� ำการเกษตร ส่วนใหญ่เป็ นไร่
มันส�ำปะหลัง และบางส่วนถูกทิง้ ร้ าง ดังแสดงในภาพที่ 5 และภาพที่ 6
2.2 ข้ อมูลทางชีวภาพ
จากการส�ำรวจข้ อมูลชีวภาพ พบไม้ ยืนต้ น ไม้ พุ่มและเถาวัลย์ สัตว์ป่าและแมลง รวม
ถึงสมุนไพรต่าง ๆ โดยผู้ศกึ ษาได้ สำ� รวจร่ วมกับผู้น�ำชุมชน คณะกรรมการ ชาวบ้ าน และปราชญ์ด้านสมุนไพร
ในชุมชน ทัง้ 5 แห่ง โดยใช้ วิธีการจัดท�ำแปลงตัวอย่าง ขนาด 20x20 เมตร จ�ำนวน 5 แปลง พบว่า มีพนั ธุ์ไม้
ทังหมด
้
80 ชนิด เป็ นไม้ ยืนต้ น 42 ชนิด ไม้ พ่มุ และเถาวัลย์ 38 ชนิด สัตว์และแมลง 22 ชนิด
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ภาพที่ 5 การบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อท�ำการเกษตร 5a ป่าชุมชนหนองกราด 5b
ป่าชุมชนทุ่งไผ่ 5c ป่าบ้านประชาสามัคคี และ 5d ป่าชุมชนป่ายาง
ที่มา: Google Map (2018)
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ที่มา: Google Map (2018)

ภาพที่ 9 แผนที่วัดป่าปะค�ำ

ไม้ ยืนต้ น ที่พบมาก ได้ แก่ พะงาด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Memecylon scutellatum) ไม้ แดง
(ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xylia xylocarpa) ซึง่ เป็ นไม้ มีสรรคุณทางยา และนิยมใช้ ท�ำเฟอร์ นิเจอร์ พบร่ องรอยการ
ถูกตัดจากผู้บกุ รุก ผู้น�ำชุมชน สันนิษฐานว่า ถูกตัดไปเพื่อจ�ำหน่ายให้ กบั โรงเลื่อยโดยมีนายทุนจ้ างวาน และ
เพื่อเผาถ่านโดยชาวบ้ านในชุมชนรอบๆ ป่ า ไม้ พมุ่ และเถาวัลย์ที่พบมาก ได้ แก่ หญ้ าเพ็ก (ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Vietnamosasa pusilla) ต้ นอ่อนใช้ เป็ นอาหารสัตว์พวก โค กระบือ พัดยายชี (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xyphidium
caeruleum Aubl) และสาบเสือ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chromolaena odorata) ตามล�ำดับ
สัตว์ป่า ที่พบมาก ได้ แก่ นก เช่น นกกระจิบ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orthotomus) นกกระจอก
(ชื่อวิทยาศาสตร์ : Passeridae) นกกา (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Corvus) ส่วนแมลงที่พบส่วนใหญ่เป็ น มดแดง
(ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oecophylla smaragdina) ท�ำรั งบนต้ นไม้ นิยมกินเป็ นอาหาร ทัง้ ไข่ และตัวมดแดง

3. การหารูปแบบบริหารจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม

การประชุม โดยมีคณะกรรมการป่ าชุมชน ผู้น�ำชุมชน พระสงฆ์ และชาวบ้ าน จัดขึน้ ณ วัดป่ า
ปะค�ำ ซึ่งอยู่ในพื ้นที่ป่าที่ท�ำการวิจยั เพื่อเสนอปั ญหา และร่ วมวางแผนเพื่อแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ โดนเน้ นการ
มีส่วนร่ วม และเพื่อการอนุรักษ์ ระบบนิเวศป่ าไม้ ให้ ยงั่ ยืน (ภาพที่ 10) ผลการประชุมกลุ่มได้ ข้อสรุ ปเกี่ยว
กับแนวทางในการด�ำเนิ นการเพื่ อแก้ ปัญหาดังกล่าวมาแล้ ว คือ การจัดท� ำแผนที่ ขอบเขตป่ าให้ ชัดเจน
เพื่อป้องกันการบุกบุกต่อไปในอนาคต การจัดการและหาแนวทางเฝ้าระวังการตัดไม้ ท�ำลายป่ า การจัด
ท�ำแนวป้องกันไฟ และการจัดท�ำฐานข้ อมูลทรั พยากรและความหลากหลายทางชีวภาพของป่ าชุมชน
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ภาพที่ 10 การประชุม โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชน ผู้น�ำชุมชน พระสงฆ์ และชาวบ้าน จัดขึ้น ณ วัดป่าปะค�ำ
ทางชุมชนได้ ด�ำเนินการตามแผนเพื่อรั บมือจากไฟป่ า ซึ่งจะเกิดช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนพฤษภาคม โดยผู้น�ำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านได้ ร่วมกันจัดท�ำแนวกันไฟในรู ปแบบต่างๆ
เช่น ใช้ รถไถท�ำถนนในป่ า เพื่อแบ่งป่ าออกเป็ นส่วน การท�ำความสะอาดเศษใบไม้ จากถนนที่เคยท�ำไว้ แล้ ว
เพื่อขจัดเชือ้ ไฟ ที่จะเป็ นต้ นเหตุของการลุกลามไปยังพืน้ ที่อื่น เป็ นต้ น (ภาพที่ 11)

ภาพที่ 11 การด�ำเนินการตามแผนเพื่อรับมือจากไฟป่าในชุมชน
ในการศึกษานี พ้ บว่า การจัดการและหาแนวทางเฝ้าระวังการตัดไม้ ท�ำลายป่ าในแต่ละพืน้ ที่
ป่ าชุมชนมีรูปแบบแตกต่างกันตามบริ บท สภาพแวดล้ อม และความรุ นแรงของปั ญหา ในพืน้ ที่ศึกษานี ้
พบว่า พืน้ ที่ป่าชุมชนบ้ านป่ ายางที่พบการด�ำเนินการที่ต่อเนื่องและชัดเจน โดยมีการประชุมชาวบ้ านที่
เกี่ยวข้ องสม�่ำเสมอ เพื่อสื่อสารและแจ้ งข่าวสาร และเตือนให้ ระวังเกี่ยวกับการบุกรุ ก ชีแ้ จงข้ อกฎหมาย
โดยเชิญเจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ หรื อเจ้ าหน้ าที่ท่ีเกี่ ยวข้ องมาให้ ความรู้ และให้ เห็นความส�ำคัญของต้ นไม้ และป่ า
ชุมชนแก่ ชาวบ้ านและลูกหลาน รวมถึงมีการด�ำเนินการเกี่ ยวกับการข่าว โดยการให้ อาสาสมัครที่เป็ น
ชาวบ้ านที่อาศัยอยู่ใกล้ แนวเขตป่ า เป็ นผู้สื่อสารมายังคณะกรรมการ เมื่อมีผ้ ูบุกรุ กหรื อต้ องสงสัยว่าจะ
มาตัดไม้ ท�ำลายป่ า ดังแสดงในภาพที่ 12 ซึ่งการด�ำเนินการในลักษณะบูรณาการชุมชน และหน่วยงาน
ของรั ฐนี ้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
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ภาพที่ 12 การประชุมวางแผนเพื่อลงพื้นที่ส�ำรวจแนวเขต และการประชุมท�ำความเข้าใจ
บทลงโทษการบุกรุกป่า โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้

สรุปและอภิปรายผล

ผลการศึกษาบริ บทของป่ าชุมชนและการมีส่วนร่ วมจัดการป่ าของชุมชนรอบป่ าสงวนแห่งชาติ
ในเขตเทศบาลต�ำบลปะค�ำ อ�ำเภอปะค�ำ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดูแลป่ าชุมชนได้ ร่วมด�ำเนินการ
อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูป่ากับหน่วยงานภาครัฐ โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ ประโยชน์จากป่ า จัดกิจกรรมที่เน้ นการ
มีส่วนร่ วมของคนในชุมชน เช่น การปลูกป่ า การน�ำแนวกันไฟ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Saengchan et
al. (2014) ที่ได้ ท�ำการศึกษารู ปแบบการจัดการทรั พยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณี ศึกษา
ป่ าชุมชน เขาราวเทียนทองจังหวัดชัยนาท พบว่า รู ปแบบการจัดการป่ าชุมชนมีคณะกรรมการเครื อข่าย
ป่ าชุมชน จากตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน วางแผน บริ หาร หาแหล่งสนับสนุนงบประมาณ ประชาชนใน
กลุ่มส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้ าใจ และสนใจเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการท�ำกิจกรรมในการจัดการป่ า โดย
กิจกรรมที่ประชาชนเข้ าไปมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ การจัดการพืน้ ที่ป่าไม้ การปลูกและฟื ้นฟูป่า รวมทัง้
การป้องกันและการอนุรักษ์ ป่า
ผลการส� ำ รวจสภาพภูมิ ป ระเทศของป่ าชุม ชน พบว่ า ป่ าดัง กล่า วมี ลัก ษณะเป็ น ป่ าต้ น น� ำ้
เนื่องจากอยู่บนเนินสูงจากพืน้ ที่รอบๆ พบเส้ นทางน�ำ้ ที่ไหลจากป่ าลงสู่ล�ำน�ำ้ สายใหญ่ แต่ถูกตัดขาดจาก
การเข้ าท�ำการเกษตรในพืน้ ที่ และมีชุมชนอาศัยอยู่รอบๆ ปั ญหาที่ตามมาคือ เกิดภัยน�ำ้ ท่วมในช่วงหน้ า
ฝนหรื อน�ำ้ หลากจึงบริ หารจัดการอุทกภัยได้ ยาก เนื่องจากไม่มีร่องน�ำ้ ที่ใช้ ในการระบาย และไม่สามารถ
กักเก็บน� ำ้ หรื อจัดการน�ำ้ เพื่อการเกษตรในพืน้ ที่ได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า บางชุมชนได้ เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของการบริ หารจัดการป่ าที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อการบริ หารจัดการทรั พยากรอื่นๆ ซึ่งสามารถเชื่อม
โยงซึ่งกันและกัน ดังนัน้ ผู้น�ำชุมชนดังกล่าวจึงได้ ริเริ่ มการบริ หารจัดการทรั พยากรแบบบูรณาการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหลายภาคส่วน เพื่อบริ หารจัดการพืน้ ที่อย่างยั่งยืน ทัง้ ป่ าและน�ำ้ เช่น การขุดคลอง
กันเขตป่ า การขุดคลองในเขตป่ า เพื่อเป็ นแนวกันไฟป่ าและให้ ความชุมชืน้ กับป่ า เป็ นต้ น
ป่ าชุมชนทัง้ 4 ป่ าดังกล่าวเป็ นป่ าที่อยู่ใกล้ กับชุมชน ซึ่งเป็ นทัง้ แหล่งอาหารป่ า โดยชาวบ้ าน
จะเข้ าไปเก็บพืชที่เป็ นผักป่ า และเห็ดตามฤดูกาล และเข้ าไปเก็บกิ่งไม้ และไม้ ล้มมาใช้ เป็ นฟื นเชือ้ เพลิง
ในกิจวัตรประจ�ำวัน รวมทัง้ การใช้ ประโยชน์ อื่นๆ ดังนัน้ พืน้ ที่ดงั กล่าวจึงเสี่ยงต่อการบุกรุ ก การมีคณะ
กรรมการป่ าชุม ชนจึง เป็ น แนวทางที เ หมาะสมในการบริ ห ารจัด การป่ า โดยให้ ชุม ชนที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์
รูปแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนเพือ่ รักษาระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ในเขตเทศบาลต�ำบลปะค�ำ อ�ำเภอปะค�ำ จังหวัดบุรรี มั ย์
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จากป่ าดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันเอง จากการศึกษาพบว่า ผู้น�ำได้ สื่อสาร ชีแ้ จงและท�ำความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การใช้ ประโยชน์ จากป่ าเป็ นอย่างสม�่ ำเสมอกับชาวบ้ าน ทัง้ นีไ้ ด้ เชิญเจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ หรื อเจ้ าหน้ าที่ภาค
รั ฐที่ เกี่ ยวข้ องมาให้ ความรู้ เกี่ ยวกับโทษของการบุกรุ ก ตัดไม้ ท�ำลายป่ า เพื่ อให้ ชาวบ้ านที่ อยู่รอบป่ าได้
ตระหนักและให้ ความส�ำคัญกับป่ าชุมชน มีการใช้ ประโยชน์ ร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ Poungngamchuen, Supa-udomlerk & Rungkawat (2013) ที่ได้ ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการมี
ส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน: กรณี ศึกษา บ้ านทาป่ าเปา ต�ำบลทาปลาดุก อ�ำเภอแม่ทา
จังหวัดล�ำพูน พบว่า ผลของการท�ำลายป่ าในอดีต ท�ำให้ ปัจจุบนั ชาวบ้ านหันมาฟื น้ ฟูป่าด้ วยกิจกรรมต่างๆ
อย่างจริ งจัง ซึ่งในอนาคตชาวบ้ านต้ องการส่งเสริ มและเผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของ
ป่ าชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชนทัว่ ไปและกลุ่มเยาวชนให้ มากขึ ้น และยังพบว่าชุมชนมีการ
สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือจากภายนอก สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Kumsap (2015) ที่ได้ ท�ำการวิจัย
เกี่ยวกับ การจัดการป่ าชุมชนท้ องถิ่นอย่างยั่งยืน กรณี ศึกษาป่ าชุมชนบ้ านดอนหมู จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนมีความต้ องการความร่ วมมือ ช่วยเหลือจากภายนอก และมีการสร้ างเครื อข่ายการจัดการป่ าชุมชน
จากภายนอกด้ วย

ข้อเสนอแนะ

ผลการส� ำ รวจลัก ษณะทางกายภาพสามารถน� ำ ไปเป็ น ข้ อ มูล หรื อ แนวทางในการบริ ห าร
จัดการน�ำ้ เพื่อการเกษตรในชุมชนรอบๆ ได้ รวมถึงยังจะช่วยแก้ ปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนหรื อน�ำ้ หลากได้
เนื่องจากป่ าชุมชนมีลกั ษณะเป็ นเนินสูง เป็ นแหล่งต้ นน�ำ้ พบเส้ นทางน�ำ้ เดิมที่เคยไหลในอดีตก่อนจะถูก
ปรับสภาพเป็ นที่ราบเพื่อการเพาะปลูก และยังพบพื ้นที่บุกรุ กของชาวบ้ านเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม และบาง
ส่วนมีความเสี่ยงต่อการบุกรุ ก เช่น บริ เวณที่พืน้ ที่เกษตรติดกับแนวเขตป่ า ซึ่งไม่มีรัว้ หรื อถนนกัน้ ท�ำให้
เสี่ยงต่อการบุกรุ กหรื อขยายพืน้ ที่เข้ ามาเขตป่ า ข้ อมูลความเสี่ยงดังกล่าวสามารถระบุพืน้ ที่ ต�ำแหน่งได้
และใช้ เป็ นแนวทางในการป้องกันการบุกรุ ก เช่น ติดตังป้
้ ายแสดงแนวเขตบริ เวณจุดเสี่ยง เพื่อลดความ
ขัดแย้ งในอนาคต
การศึกษาครัง้ นี ้เกี่ยวข้ องกับการจัดท�ำแนวเขตป่ าชุมชนและสภาพป่ าปั จจุบนั จากการลงพื ้นที่
ประชุมกลุม่ และพูดคุยกับผู้นำ� พบว่ามีชาวบ้ านท�ำกินอยูใ่ นเขตป่ าบางส่วน เนือ่ งมาจากความเข้ าใจคลาดเคลือ่ น
เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ที่ดิน ทังจากตั
้
วชาวบ้ านเอง และจากข้ อมูลแผนที่ รวมดึงแปลงที่ดินของหน่วยงานรัฐที่
ไม่ชดั เจน เนื่องจากใช้ เครื่ องมือที่มีความละเอียดแม่นย�ำไม่เท่ากัน การศึกษาในด้ านการส่งเสริ มให้ บรู ณาการ
ข้ อมูลเข้ าด้ วยกัน เพื่อท�ำให้ แนวเขตที่ดิน การปกครอง และแนวเขตป่ าระหว่างหน่วยงานชัดเจน จะเป็ น
แนวทางให้ การบริ หารจัดการพืน้ ที่ที่มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ ต่อไป
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