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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำท่ีท ำกำรวิจยั 
 สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พืน้ทีป่่าไมย้งัคงถูกบุก
รุกท าลาย ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ พื้นที่    
ป่าไมข้องประเทศไทยมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยลดลงจาก 171 ล้านไร่ ในปี 2504 หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 53.3 เหลอื 107.6 ลา้นไร ่ปี 2552 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.6 ของพืน้ทีป่ระเทศ จาก
พืน้ที่ป่าที่ลดลงไดส้่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าและความหลากหลายทางชวีภาพ ซึ่งเป็นแหล่ง
พึง่พงิในการด ารงชวีติของชุมชน และเป็นพืน้ฐานการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศในอนาคต ไดม้ี
การบรหิารจดัการเพื่อการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์โดยมีการค้นพบสิง่มีชีวิตชนิดพนัธุ์ใหม่ใน
ประเทศไทยหลายชนิด แต่จ านวนชนิดพนัธุ์ที่เสีย่งต่อการสูญพนัธุ์ก็มจี านวนเพิม่มากขึน้  ทัง้น้ี
ประเทศไทยมพีื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 จ านวน 102,285,400.62 ไร่ หรอืรอ้ยละ 31.62 
ของพืน้ทีป่ระเทศ (ส านกัจดัการทีด่นิป่าไม ้กรมป่าไม,้ 2558)  
 ปัจจยัเสีย่งดา้นภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิสถานการณ์การเกดิภยัพบิตัมิแีนวโน้มรุนแรงมาก
ขึน้ เน่ืองจากทรพัยากรธรรมชาตถิูกบุกรกุท าลาย โดยคาดวา่ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศจะ
เป็นปัจจยัเสรมิทัง้ดา้นความถี่ และระดบัความรนุแรงของภยัพบิตัใินหลายพืน้ทีข่องประเทศ ไดแ้ก่ 
อุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม วาตภัย และไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของมนุษย ์
โดยเฉพาะประชากรทีม่ขีดีความสามารถในการรบัมอืกบัผลกระทบดว้ยตนเองต ่า (Scheba, A., & 
Mustalahti, I., 2015) ซึง่ปัจจุบนัทรพัยากรป่าไมข้องชาติ มปีรมิาณน้อยลงและยงัมแีนวโน้มเสื่อม
โทรมลงอย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้เกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติที่รุนแรงและมีความถี่มากขึ้นด้วย 
(ส านกังานโครงการสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี 2556)  
 ทัง้น้ีการสรา้งภูมิคุ้มกนัเป็นสิง่ส าคญั โดยเฉพาะการด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง วถิีชวีติไทย ความตระหนักถึงประโยชน์ และคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม จะเป็นภูมคิุ้มกนัน าไปสู่สงัคมและเศรษฐกิจสเีขยีว ที่มแีบบแผนการผลิตและ
บรโิภคอย่างยัง่ยนื และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยเีพยีงอย่างเดยีว
อาจไม่ทนักบัปัญหาที่สะสมอย่างต่อเน่ือง หากประชาชนยงัคงมพีฤติกรรมการบรโิภคเกนิพอด ี
ขาดความตระหนัก รกัและหวงแหนในทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การไม่ใหค้วามส าคญั
กบัระบบเกษตรกรรมอย่างยัง่ยนืเท่าที่ควร อนัจะเป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเชงิ
อนุรกัษ์ไปสูว่ถิแีหง่การผลติและบรโิภคทีม่คีวามพอด ีประหยดั รูคุ้ณคา่ และยัง่ยนื  
 ทัง้น้ีความเขม้แขง็ของชุมชนในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดย
สามารถรวมกลุ่มเพื่อแกไ้ขปัญหาในชุมชน รวมถงึการพฒันาระบบเศรษฐกจิสงัคมชุมชนทอ้งถิน่
ไดม้ากขึน้ ทัง้น้ีการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่ของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม ท า
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ใหส้ามารถอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูฐานทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพไดอ้ยา่งยัง่ยนื นอกจากน้ี
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วม และยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง สง่ผลใหชุ้มชนมขีดีความสามารถในการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัสภาพภูมสิงัคม ท าใหป้รบั
ไปสูว่ถิกีารพึง่ตนเองและเกดิความยัง่ยนืได ้ 
 การศกึษาป่าชุมชนภูน้อย (บา้นนาเจรญิ) ในเขตพืน้ที ่หมู ่9,18 บา้นนาเจรญิ ต าบลหนอง
แวงอ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิมเีน้ือที่ 550 ไร่ อยู่ในการดูแลของหน่วยอนุรกัษ์ป่าเขา
เขยีว (ล าสะพุง) กรมป่าไม ้ลกัษณะทางกายภาพของป่าชุมชนภูน้อย มลีกัษณะเป็นภูเขา ลานหนิ 
ขนาดเล็ก สภาพดินปนทราย และหิน มีต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นเต็ง รัง ตะขบป่า สะแก 
มะขามป้อม ติ้ว กล้วยไมน้านาพนัธ์ ใฝ่รวก ใฝ่ป่า หญ้าแฝก หญ้าเพ็กหรอืไผ่เพก็ หญ้าคา เหด็
นานาพนัธุ์ ดอกกระเจยีว ประเภทสตัว์มหีลายชนิด เช่น กระรอก บ่าง กระแต นกนานาชนิด งู
นานาชนิด หอยทาก หนู เป็นต้น (ส านักฝ่ายจดัการป่าชุมชน จงัหวดัชยัภูมิ, 2558 :เอกสาร
ประกอบการบรรยาย)  
 ทัง้น้ีป่าชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาตขิองประชาชน ใน 2 ต าบล คอื ต าบล
นางแดด และต าบลหนองแวง  ของอ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิฤดูกาลที่ประชาชนได้
ประโยชน์จากป่าชุมชน แบ่งได้ดงัน้ี ฤดูฝนเป็นฤดูที่หน่อไมร้วก หน่อไม้ไผ่ออกหน่อ ประชาชน 
จาก 2 ต าบล ของอ าเภอหนองบวัแดง จะขบัรถจกัรยานยนต์เพื่อหาเกบ็หน่อไม ้รวมถงึการเกบ็
เหด็นานาชนิด และนอกจากน้ีในบางพื้นที่มสีภาพเป็น แอ่งน ้า ตามโขลดหนิ ป่าหนิ ดนิ ทราย 
หลงัฝนตกใหม่มนี ้าท่วมขงั อึ่งอ่าง (ภาษาอสีาน เรยีกอึ่งเผา้, อึ่งยาง) จะออกจากการจ าศลีเป็น
จ านวนมาก ประชาชนเขา้ไปหาจบัอึง่อ่าง ซึง่จะออกหากนิปลวก ช่วงเวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อ
น ามาขายหรอืน ามาปรงุเป็นอาหารบรโิภคในครวัเรอืน 

สว่นฤดูรอ้น หรอืหน้าแลง้ก่อนเขา้สู่ฤดฝูนใบไมแ้ตกใบใหม่ ผกัหวานแตกยอด ประชาชน
เขา้ไปหาเกบ็ของป่า ยอดผกัหวาน แหย่ไข่มดแดง (แกงสม้ผกัหวานใส่ไข่มดแดง) จบัสตัวน์านา
ชนิด เพือ่น ามาปรงุเป็นอาหารบรโิภคในครวัเรอืน 
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ภาพที ่1.1 แสดงปัญหาไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย 

 
 ในฤดูรอ้น หรอืหน้าแลง้ ตน้ไมช้นิดต่าง ๆ จะแหง้ผลใิบ อากาศรอ้นแหง้ ก่อใหเ้กดิไฟป่า
ไดง้า่ย หรอืเกดิจากบางกลุ่มคนผูห้าของป่า ท าใหป่้าชุมชนภูน้อย ถูกไฟไหมเ้ป็นประจ ามากกว่า 
40 ปี (ตัง้แต่ผูว้จิยัจ าความได)้ ถงึแมว้่าหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง คอื หน่วยอนุรกัษ์ เขตรกัษาพนัธุ์
สตัว์ป่าภูเขยีว (ล าสะพุง) กรมป่าไม ้จะรณรงค์ไม่ให้ประชาชนเผาป่าก็ตาม ก็ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาอนัยาวนานน้ีได ้ฤดแูลง้จะเกดิไฟไหมป่้าเป็นประจ าทุกปี  
  ส านกัสงฆ ์ซึง่ตัง้อยูใ่นป่าชุมชน ซึง่ไดร้บัการอนุญาตจากเจา้หน้าทีอ่นุรกัษ์ป่า และใหช้่วย
ในการดแูลป่าจากการไมใ่หถู้กไฟไหม ้ซึง่พืน้ทีบ่รเิวณส านกัสงฆไ์ดร้อดพน้จากการถูกไฟไหมเ้ป็น
บางส่วน แต่ส่วนใหญ่แล้วป่าชุมชนจะถูกไฟไหม้ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะประชาชนบางกลุ่มคน มี
ทศันคตทิีไ่ม่ด ีเช่น การเผาป่าเพื่อใหผ้กัหวานแตกยอดใหม่มากขึน้ จะไดม้ยีอดผกัหวานเกบ็เพื่อ
น าไปท าเป็นอาหารบรโิภค หรอื ถ้าไม่เผาป่าเหด็นานาชนิดจะไม่เกดิดอก จงึจ าเป็นต้องเผาป่า 
ในชว่งเริม่เขา้ฤดฝูน ชว่งแรก ตน้ผกัหวานกจ็ะแตกยอด เหด็กเ็ริม่ทีจ่ะเกดิดอกนานาชนิด เป็นตน้  
 ป่าชุมชนภูน้อย มเีน้ือที่บรเิวณหมู่ 9,18 บ้านนาเจรญิ หมู่ 6 บ้านหว้ยหวา้ และบ้านท่า
แจง้ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิ หน่วยอนุรกัษ์ป่าเขาเขยีว (วงัสะพุง) 
เป็นหน่วยงานที่มหีน้าทีร่บัผดิชอบดูแลป่าชุมชนแห่งน้ี ซึ่งมเีน้ือที่มากกว่า 550 ไร่ สภาพปัญหา
ของป่าชุมชน ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา จะถูกท าลาย โดยการตดัไมใ้นป่าชุมชน ซึง่มตีน้ไมข้นาด
ใหญ่ เช่น ต้นจกิ ต้นรงั มกีารแอบขโมยตดัไมใ้นป่าชุมชนในช่วงฤดูฝน เจา้หน้าที่ดูแลไม่ทัว่ถึง 
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สว่นในช่วงฤดแูลง้กจ็ะเจอสภาพปัญหา คอื ไฟไหมป่้า ซึง่ป่าชุมชนจะถูกไฟไหม ้เป็นประจ าทุกปี 
มเีพยีงบางส่วน เช่น พื้นที่บรเิวณส านักสงฆ์ที่รอดพน้จากการถูกไฟเผาไหม ้ ปัญหาไฟไหมป่้า
ชุมชน มคีวามเกีย่วขอ้งกบัความเชื่อทีผ่ดิ ๆ ของประชาชนบางกลุ่มคน เช่นเชื่อว่าการเผาป่าเพื่อ
ท าให้ผกัหวานแตกยอดใหม่ หรอืมีเห็ดนานาชนิดเกิดดอก เพื่อเก็บน าไปท าอาหารบริโภคใน
ครวัเรอืน   
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องโครงกำรวิจยั 
 
 1. เพือ่เสรมิสรา้งพฒันาป่าชุมชนภูน้อยโดยสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูท้ ัง้เชงิทฤษฎแีละ
การปฏบิตั ิผา่นกจิกรรมถ่ายทอดแนวทางจดัการป่าชุมชน และกจิกรรมประชาอาสาปลูกป่าชุมชน
ใหเ้ป็นแหล่งการเรยีนรูค้วามหลากหลายทางชวีภาพตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. เพื่อพฒันาเสน้ทางท่องเทีย่วทอ้งถิน่ โดยพฒันาป่าชุมชนภูน้อยใหเ้ป็นแหล่งอาหารทีม่ี
ความอุดมสมบูรณ์ ส าหรบัการเรยีนรูค้วามหลากหลายทางชวีภาพ จากการพฒันาแหล่งเขื่อนล า
สะพุงให้เป็นสถานที่พักผ่อน และส่งเสริมประเพณีการบ าเพ็ญบุญกุศล ให้เกิดกิจกรรมการ
ทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 3. เพื่อเสรมิสร้างกระบวนการกลุ่มผู้น า โดยกลุ่มเครอืข่ายผู้น า กลุ่มประชาชน มีการ
ขบัเคลื่อนกจิกรรมเพือ่การพฒันาศกัยภาพของ ส านกัสงฆ ์ป่าชุมชนภนู้อย และแหล่งน ้าธรรมชาติ
เขือ่นล าสะพงุ กา้วสูก่ารเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   
 

1.3 ประโยชน์ท่ีได้รบั  
ดา้นวชิาการ ดา้นนโยบาย ดา้นเศรษฐกจิ/พาณิชย ์ดา้นสงัคมและชุมชน รวมถึงการ

เผยแพรใ่นวารสาร จดสทิธบิตัร ฯลฯ และหน่วยงานทีน่ าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
 1. หน่วยอนุรกัษ์ป่าภูเขยีว กรมป่าไม ้ใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไฟไหมป่้า การ
รกัษาป่าชุมชนไมใ่หถู้กไฟไหม ้ 
 2. โรงเรยีนบา้นนาเจรญิ ไดแ้นวทางในการปลูกฝังเดก็และเยาวชนใหรู้จ้กัการอนุรกัษ์ป่า
ชุมชนภนู้อย มจีติส านึกรกัษท์ีจ่ะดแูลป่าชุมชน เหมอืนทรพัยส์มบตัขิองตนเอง  
 3. ส านักสงฆ ์มคีวามเขม้แขง็ในการดูแลป่าชุมชนภูน้อย อกีทัง้สามารถพฒันาส านักสงฆ์
ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหรอืเป็นสถานที่ฝึกจิตใจของพุทธศาสนิกชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม  
 4. ประชาชนในหมู่ 9,18 ได้ป่าชุมชนภูน้อย ซึ่งเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่อุดม
สมบรูณ์ไดป้ระโยชน์จากการปลกูป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง   
 5. ประชาชนได้ร่วมกนัพฒันา “ป่าชุมชนภูน้อย” ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูท้างธรรมชาติ ตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่แกไ้ขปัญหาไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อยไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
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 6. เกดิการพฒันาเชงิพืน้ที่ โดยเน้นการท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิเสรมิสรา้งรายไดจ้ากการ
เป็นผู้ประกอบการ การให้บรกิารด้านการท่องเที่ยว และเกิดองค์ความรู้ตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง แก่ประชาชน นกัทอ่งเทีย่ว ผูส้นใจทัว่ไป 
 
1.4 ผลส ำเรจ็และควำมคุ้มค่ำของกำรวิจยัท่ีได้รบั 
 ผลส าเรจ็และความคุม้ค่าของการวจิยัทีไ่ดร้บัจากการศกึษาไดป้ระกอบดว้ย  
 1. หน่วยอนุรกัษ์ป่าภูเขยีว ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขไฟไหม้ป่า การรกัษาป่าชุมชน
ไมใ่หถู้กไฟไหม ้ 
 2. โรงเรยีนบา้นนาเจรญิไดแ้นวทางในการปลูกฝังเดก็และเยาวชนใหรู้จ้กัการอนุรกัษ์ป่า มี
จติส านึกรกัษ์ทีจ่ะดแูลป่าชุมชน เหมอืนทรพัยส์มบตัขิองตนเอง  
 3. ส านักสงฆ ์มคีวามเขม้แขง็ในการดแูลป่าชุมชน อกีทัง้สามารถพฒันาส านกัสงฆใ์หเ้ป็น
สถานทีพ่กัผอ่น หรอืเป็นสถานทีฝึ่กจติใจของพทุธศาสนิกชน ใหเ้ป็นผูรู้ผู้ต้ื่น ผูเ้บกิบาน  
 4. ประชาชนในหมู ่9,18 หมูบ่า้นใกลเ้คยีง มป่ีาชุมชน ซึง่เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาตทิี่
อุดมสมบรูณ์  
 5. ประชาชนได้ร่วมกนัพฒันา “ป่าชุมชนภูน้อย” ให้เป็นแหล่งการเรยีนรูท้างธรรมชาต ิ
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
 6. เกิดการพฒันาเชงิพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เสรมิสรา้งรายได้ มอีาชีพ
เสรมิใหก้บัประชาชนในทอ้งถิน่  
 7. เกิดการดูแลรกัษาป่าชุมชนภูน้อย ให้เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่กลไ้กล ไดป้ระโยชน์โดยพึง่พาอาศยัตามวถิชีวีติของทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื  
 
1.5 ขอบเขตของโครงกำรวิจยั 
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้น าศาสนา เจ้าหน้าที่อนุรกัษ์ป่า เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วน
ต าบล คณะครู นักเรยีน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจดัการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่อนุรกัษ์ป่าภูเขาเขียว และ
ผูใ้หญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมกรรมการป่าชุมชน บ้านนาเจรญิ ต าบลหนองแวง 
อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิ 
 การได้มาซึ่งกลุ่มตวัอย่างโดยการประชาสมัพนัธ์เพื่อเรยีนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่  1) ท าหนังสอืเชญิขออนุญาตผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านนาเจรญิ เพื่อน านักเรยีนเขา้ร่วม
กจิกรรม 2) ท าหนงัสอืถงึผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมูบ่า้น เพือ่เรยีนเชญิเขา้รว่มประชุมหารอื และเขา้
รว่มกจิกรรมต่าง ๆ 3) ท าหนงัสอืเชญิผูน้ าทอ้งถิน่ เจา้หน้าทีก่รมป่าไม ้เจา้หน้าทีพ่ฒันาทีด่นิ เพื่อ
ร่วมกิจกรรม และ 4) ประชาสมัพนัธ์ส าหรบัผู้สนใจเข้าร่วม โดยขึ้นป้ายไวนิวขนาดใหญ่ ทัง้น้ี
แบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น  
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กลุ่มนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษา ปีที ่5, 6 เพื่อประเมนิสภาวการณ์ ผา่นกจิกรรมบอกความ
ในใจทีอ่ยากเล่า และกจิกรรมประชาอาสาปลกูป่าในใจคน จ านวน 23 คน  

กลุ่มเครอืข่ายภาครฐัและประชาชน ได้แก่  หวัหน้าฝ่ายจดัการป่าชุมชนจงัหวดัชยัภูม ิ
ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้ ผู้น าสงฆ์ คณะสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บา้น และคณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชน และประชาชนผูส้นใจ (1) เพื่อ
ประเมนิประภาวการณ์ ผ่านกจิกรรมการประชุมหารอื (2) กจิกรรมถ่ายทอดองค์ความรูเ้กี่ยวกบั
แนวทางจดัการป่าชุมชน กฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการป่าชุมชน และ (3) กจิกรรม
ประเมนิขอ้มลูเชงิประจกัษ์จากกลุ่มผูไ้ดป้ระโยชน์จากป่า จ านวน 33 คน   

กลุ่มผู้น าสงฆ์  คณะสงฆ์  ผู้น าท้องถิ่น  ผู้ ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ
คณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชน ประชาชน ครู นักเรยีน เพื่อเสรมิสรา้งจติพฤติกรรมการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย ผา่นโครงการกจิกรรมประชาชาอาสาปลกูป่าในใจคน จ านวน 150 คน  
 กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน โดยใช้แบบประเมิน แบ่งเป็น  (1) กลุ่มนักเรยีน ส าหรบั
ประเมินความตัง้ใจสู่การปฏิบตัิ จ านวน 23 คน (2) กลุ่มประชาชนทัว่ไป ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ส าหรบัประเมนิการตดิตามผลหลงัด าเนินโครงการเสรจ็ (ก่อนเขา้พรรษา) จ านวน 29 คน และ (3) 
กลุ่มประชาชนทัว่ไป ทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ ส าหรบัประเมนิตดิตามผลหลงัด าเนินการครบสามเดอืน 
(หลงัออกพรรษา) จ านวน 47 คน  
 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 สว่นที ่1 บรบิทสภาพแวดลอ้ม (Context)  

 1.1 ศกึษาสภาพป่าชุมชนภูน้อย ใน 3 ช่วงฤดู คอื ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูรอ้น การ
เปลี่ยนแปลงวงจรของป่า การเกิดไฟป่า เผาป่าชุมชนภูน้อย ตามช่วงฤดูกาล โดยลงพื้นที่
ภาคสนาม เพือ่บนัทกึรปูภาพ การเปลีย่นแปลงของป่า วงจรของป่าชุมชน  

1.2 ศกึษาความคดิเหน็ ความตอ้งการกลุ่มผูน้ าสงฆ ์ผูน้ าทอ้งถิน่ ผูน้ าชุมชน โดย
การลงพืน้ทีภ่าคสนาม เพือ่ประเมนิถงึแนวคดิ ความตอ้งการในการ พฒันาพืน้ทีป่่าชุมชนภูน้อย  

1.3 ศึกษาความคิดเห็น ความต้องการ กลุ่มครู นักเรียน โดยการประเมิน
สภาวการณ์ผ่านโครงการกจิกรรม “บอกความในใจที่อยากเล่า เรื่อง ป่าชุมชนภูน้อย (ป่าพนัง)” 
กลุ่มนักเรยีนโรงเรยีนบ้านนาเจรญิ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวดัชยัภูมิ และ
โครงงานของกลุ่มนกัเรยีน 

1.4 ศกึษาความคดิเหน็ ความตอ้งการ นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล เจา้หน้าที่
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล แนวคดิในการพฒันาศกัยภาพเชงิพืน้ทีเ่ชงินโยบาย 

1.5 ศึกษาความคิดเห็น ความต้องการ กลุ่มเจ้าหน้าที่จัดการป่าชุมชน แนว
ทางการจดัการป่าชุมชน องคค์วามรูเ้กีย่วกบัการจดัการป่า กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัป่าชุมชน  
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1.5 ศึกษาความคิดเห็น ความต้องการ กลุ่มเจ้าหน้าที่พฒันาที่ดินชยัภูมิ แนว
ทางการพฒันาทีด่นิในพืน้ที่เป้าหมาย การสนบัสนุนเชงินโยบายการพฒันาพืน้ที่ เพื่อใชเ้ป็นแหล่ง
เรยีนรูท้างการเกษตร การปลกูหญา้แฝกเพือ่ปรบัดนิ เป็นตน้  

1.7 ศึกษาความคิดเห็น ความต้องการ กลุ่มผู้น าชุมชน แนวทางการด าเนิน
กิจกรรมการปลูกป่า การอนุรกัษ์ป่าชุมชน กลุ่มเฝ้าระวงัไฟป่าชุมชนภูน้อย โดยผ่านโครงการ
ประชุมเชงิปฏบิตักิาร (1) การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจกฎหมายป่าชุมชน และการจดัการป่า
ชุมชนภูน้อย (ป่าพนงั) บา้นนาเจรญิ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิณ ส านกั
สงฆป่์าพนังเขาสลดัใด และ (2) โครงการประชาอาสาปลูกป่าในใจคน: ป่าชุมชนภูน้อย (ป่าพนัง) 
เน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา วนัอาสาฬหบชูา วนัเขา้พรรษา  

สว่นที ่2 ปัจจยัน าเขา้ (Input) 
2.1 กลุ่มทรพัยากรทุนมนุษย ์ไดแ้ก่ 1) ผูน้ าสงฆ ์(คณะสงฆใ์นส านักสงฆท์ีต่ ัง้อยู่

ในป่าชุมชน) 2) ผูน้ าชาวบ้าน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น (หมู่ 9,18) 3) คณะคร ูนักเรยีน (ชัน้ 
ป.5,6) 4) เจา้หน้าทีห่น่วยอนุรกัษ์ป่า (ป่าชุมชนภูน้อย) 5) เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

2.2 งบประมาณด าเนินการ ไดแ้ก่ 1) ตน้กลา้ สมุนไพรชนิดต่าง ๆ เน้น ปลกูป่า 3 
อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 2) ดินเพาะปลูก 3) วงซีเมนต์ส าหรับปลูกต้นสมุนไพร 4) ป้าย 
ประชาสมัพนัธ์ร่วมกจิกรรม 5) หนิคุ ปรบัเสน้ทางในป่าชุมชนภูน้อย 6) อุปกรณ์ดบัไฟป่า ถงัฉีด
น ้า และ 7) คูม่อืจดัการป่าชุมชนภูน้อย  

2.3 พื้นที่ปลูกหญ้าแฝก ส าหรบัเรยีนรูข้องประชาชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง จดัเตรยีมพืน้ทีป่ลกู และจดัหาตน้กลา้ หญา้แฝก ปลกูตามเสน้ทาง 

สว่นที ่3 กระบวนการวจิยั (Process) 
 กจิกรรมปลกูพชืสมนุไพรในป่าชุมชน 
 1) กิจกรรมปลูกในหมู่ผู้น าหมู่บ้านหรอือาสาสมคัร มีหน้าที่จดัเตรยีมสถานที่

ส าหรบัปลกูตน้กลา้ พชืสมนุไพร จดัเตรยีมพฒันาเสน้ทางศกึษาพชืสมนุไพรในป่าชุมชน  
 2) กิจกรรมปลูกในหมู่คณะครู นักเรยีน มหีน้าที่ ปลูกต้นกล้าพชืสมุนไพร และ

รกัษา รบัผดิชอบ ตน้กลา้ทีเ่ป็นคนปลกูดว้ยตนเอง 
 3) กิจกรรมปลูกในหมู่เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรกัษ์ป่า มีหน้าที่สนับสนุน ให้ความ

เหน็ชอบ อนุญาตใหม้กีารด าเนินกจิกรรมในป่าชุมชน 
 4) กจิกรรมปลกูในหมูผู่น้ าสงฆ ์คณะสงฆ ์ใหค้วามเมตตาอนุเคราะห ์สถานที ่และ

สนับสนุนส านักสงฆใ์หม้สีถานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมทอ้งถิน่ ซึ่งเป็นสถานทีบ่ าเพญ็
บุญกุศล ท าความดขีองประชาชนทัว่ไปในทอ้งถิน่  โดยเฉพาะการจดักิจกรรมการปฏิบัติ
ธรรมเป็นประจ า เพือ่รองรบัพทุธศาสนิกชน หรอืกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรม 

 5) กจิกรรมปลูกในหมู่ประชาชนเจา้ของที่ดนิในพื้นที่ใกล้เคยีง ใหก้ารสนับสนุน
พฒันาทีด่นิ ใหเ้ป็นสถานทีพ่กัผอ่น โดยเฉพาะพืน้ทีบ่รเิวณเขือ่นวงัไฮแม่น ้าล าสะพุง มกีารพฒันา
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สถานที ่ใหเ้ป็นสถานทีท่ ากจิกรรมเพื่อการเรยีนรู้แนวคดิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กษตรพอเพยีงของชุมชนในทอ้งถิน่     

สว่นที ่4 ผลผลติการวจิยั (Output) 
 1) ไดแ้หล่งทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรม (วดัส านกัสงฆซ์ึง่ตัง้อยูใ่นป่าชุมชนภูน้อย) 
  2) ไดเ้สน้ทางศกึษาป่าชุมชน ป่า 3 อยา่งประโยชน์ 4 อยา่ง) 
 3) ไดแ้หล่งพกัผอ่นทางธรรมชาต ิบรเิวณเขือ่นแมน่ ้าล าสะพุง สถานทีท่ ากจิกรรม

เพือ่การเรยีนรูแ้นวคดิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
สว่นที ่5 ผลกระทบของโครงการวจิยั (Impact) 
 1) เกดิการแกปั้ญหาไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อยอยา่งบูรณาการโดยการมสีว่นรว่มทุก

ภาคสว่น 
 2) ประชาชนในพืน้ที ่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนอยา่แทจ้รงิ ไดแ้ก่ เหด็ หน่อไม ้

ผกัหวาน ดอกกระเจยีว พชืสมุนไพร ขงิ ไข่มดแดง แหล่งอาหารทางธรรมชาตเิพื่อการด ารงชวีติ
อยา่งยัง่ยนื 

 3)  มแีหล่งท่องเทีย่วเกดิขึน้ในชุมชน โดยประชาชนในทอ้งถิน่เป็นผูป้ระกอบการ 
รา้นคา้ อาหาร เครือ่งดื่ม อุปกรณ์วา่ยน ้า หว่งยาง ก่อใหเ้กดิรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วในชุมชน  

 4) นักท่องเที่ยวไดร้บัความสุข จากการท าบุญที่ส านักสงฆ์ ซึ่งเป็นส านักสงฆ์ใน
ป่าชุมชน เกิดการศึกษาเรยีนรู้พชืสมุนไพรในป่าชุมชนภูน้อย และเกิดกิจกรรมครอบครวั เช่น
รบัประทานอาหารรว่มกนั ตามแหล่งท่องเทีย่ว ในพืน้ทีบ่รเิวณเขือ่นแมน่ ้าล าสะพงุ  

 5) ปลกูฝังสรา้งจติส านึกใหเ้ดก็และเยาวชนรกัษาป่าชมุชนอยา่งยัง่ยนื  
 
 ขอบเขตดา้นพืน้ที ่สถานทีท่ าการศกึษา ไดแ้ก่  

ส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด ส านักสงฆว์งมนต์ วดับา้นนาเจรญิใต ้วดับา้นนาเจรญิเหนือ 
ป่าชุมชนภูน้อย (ป่าพนัง) โรงเรยีนบา้นนาเจรญิ บา้นนาเจรญิ หม ู9, 18 ต าบลหนองแวง อ าเภอ
หนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิ 

 
ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ระยะเวลาในการท าวจิยั และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิยั ปีงบประมาณ 2558 - 

2559  
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1.6 ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อกำรวิจยั  
ประโยชน์ที่เอื้อต่อการวจิยั ไดแ้ก่ การเขา้ใจ การเขา้ถึงประชาชน ทัง้ หมู่ 9 และหมู่ 18 

เพื่อด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดถึงการได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงาน
เครือข่าย ได้แก่ ส านักสงฆ์ หน่วยอนุรกัษ์ป่าภู น้อย โรงเรยีนบ้านนาเจรญิ และประชาชนใน
หมูบ่า้นนาเจรญิ หมู ่9,18 เกดิกลุ่มจติอาสาในการจดัการป่าชุมชนรว่มกนัอยา่งเขม้แขง็  

การเขา้ใจบรบิทป่าชุมชนและประชาชนทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ สภาพบรบิทของป่าชุมชนภูน้อย มี
ความเขา้ใจถงึผูห้วงัประโยชน์บางคนทีเ่ผาป่าเพยีงเพราะความรูส้กึว่าป่ารก ขาดความตระหนักรู้
ถงึการรกัษาป่าชุมชน มกีารจุดไฟเผาเป็นประจ า จนมคีวามรูส้กึคุน้เคย กลายเป็นเรื่องธรรมดา 
ประชาชนสว่นใหญ่ไมไ่ดต้ระหนกัถงึโทษทีเ่กดิขึน้ตามมาจากการเผาป่า  

ภัยแล้งทางธรรมชาติ เน่ืองจากสภาพป่าชุมชนมีสภาพเป็นป่าเต็งรงั เมื่อถึงฤดูร้อน 
ในช่วงเดอืน ธนัวาคม – เมษายน เป็นช่วงทีม่คีวามรอ้น แสงแดดไดแ้ผดเผา ตน้ไม ้หญ้าคลุมดนิ 
ท าใหเ้กดิใบไมผ้ลใิบ แหง้เหี่ยว ล่วงโหล่น ประกอบกบัหญ้าคลุมดนิ กแ็หง้เหี่ยวตาย กลายเป็น
เชือ้เพลงิเป็นอยา่งด ีจงึงา่ยต่อการตดิไฟแมเ้พยีงกน้บุหรีก่ส็ามารถจุดไฟเผาป่าได ้ 

การป้องกนัไฟไหมป่้า จงึยากทีจ่ะป้องกนัไมใ่หม้กีารเผาป่าได ้ ป่าชุมชนภูน้อย จงึไมร่อด
พน้จากการเผาป่าไดม้าเป็นเวลามากกว่า 40 ปี การพฒันาเดก็เยาวชน ใหเ้ป็นผูม้หีวัใจของการ
เฝ้าระวงัเพื่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชน จงึถือเป็นปัจจยัส าคญัในการที่จะอนุรกัษ์ป่าชุมชนใหร้อดพ้น
จากการเผาป่า เป็นตน้  
 
 




