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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
4.1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์ คือ สภาพบรบิท ศกัยภาพเชิงพื้นที่  1) ข้อมูลพื้นฐาน
ส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใด 2) ข้อมูลพื้นฐานแม่น ้าล าสะพุงแหล่งน ้าทางธรรมชาติ 3) ข้อมูล
พืน้ฐานป่าชุมชนภูน้อยแหล่งอาหารทางธรรมชาติทอ้งถิน่ 4) ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัสภาพปัญหา
ไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1) ข้อมูลพืน้ฐานส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด 
ส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใดมีการพฒันาตามล าดบัคือ เริม่จากเป็นที่พกัของพระสาย

ปฏบิตัมิาปักกรดอยูท่า่มกลางป่าสลกัใด จนกลายเป็นส านกัสงฆ ์มศีาสนสถานทีใ่หญ่โตเกดิขึน้ ดงั
มรีายละเอยีดดงัน้ี  

ส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด 
 

 
ภาพที ่4.1 แสดงพระพทุธรปูประดษิฐานรอบศาลาปฏบิตัธิรรม 
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ภาพที ่4.2 แสดงศาลาปฏบิตัธิรรม 

 
ภาพที ่4.3 แสดงป้ายบอกทางไปส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด 
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ภาพที ่4.4 แสดงศาลาปฏบิตัธิรรม บรเิวณลานหนิป่าสลกัใด 

 
ภาพที ่4.5 แสดงป้ายบอกทางไปทีพ่กัสงฆอ์าศรมวงัมนต ์
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ภาพที ่4.6 แสดงป้ายบอกทางไปสถานปฏบิตัธิรรมส านกัสงฆว์งัใหญ่ 

 
ส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด เมื่อประมาณปี 2540 เป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรมของพระป่า มี

พระสายปฏิบัติ มาพกัอาศยับรเิวณลานหิน ซึ่งมีต้นสลกัใดเกิดขึ้นบรเิวณนัน้เป็นจ านวนมาก 
บรเิวณดงักล่าวมตีน้ไมย้นืตน้ และไมค้ลุมดนิค่อนขา้งรกในช่วงฤดฝูน มเีสน้ทางน ้าไหลมารวมกนั
เป็นล่องน ้า ในช่วงหน้าฝนน ้าจะไหลมาจากทศิต่าง ๆ ตามลานหนิ จากพืน้ทีส่งู หากฝนตกหนักก็
มนี ้าไหลหลาก เสน้ทางรอ่งน ้าไหล จงึมคีวามอุดมสมบรูณ์เน่ืองจากมตีะกอน ซากใบไมแ้หง้ทบัถม 
ท าใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์มาก ไมย้นืต้นและหญ้าคลุมดนิจงึเตบิโตขึน้ดกีว่าทีอ่ื่น ๆ   บรเิวณพืน้
ลานหนิในบางทีจ่ะมลีกัษณะลานหนิสงูกวา้ง ท าใหม้ลีกัษณะรอ่งหนิลกึหลายเมตร เหมอืนเหวหาก
เดนิผดิพลาดหกลม้อาจท าใหไ้ดร้บับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติได ้บรเิวณรอ่งหนิลกึนัน้จงึเป็นเสน้ทางน ้า
ไหล ในบางที่มสีภาพเป็นแอ่งน ้า ในช่วงหน้าฝน อึ่งอ่าง กบ จงึออกมาวางไข่ เป็นจ านวนมาก 
ชาวบ้านหาจบัอึ่งอ่างในพื้นที่ร่องหนิลกึนัน้ไดเ้ป็นจ านวนมาก โดยได้น าไปปรุงเป็นอาหาร และ
ขายสรา้งรายไดใ้นช่วงต้นฝนไดเ้ป็นอย่างด ีในบางพืน้ที่ซึ่งมกีารทบัถมของซากใบไมต้ะกอนดนิ 
ท าใหเ้หด็ชนิดต่าง ๆ ออกดอกด ีเหด็ที่ชาวบ้านหาเกบ็ไดส้่วนมาก ประกอบดว้ย เหด็ไค เหด็ระ
โงก เหด็กระดา้ง ซึง่ชายบา้นจะมภีูมปัิญญารูด้ว้ยตนเองว่า พืน้ทีล่กัษณะใด จะมเีหด็ประเภทไหน
ออกดอกด ีหาเกบ็ไดบ้รเิวณพืน้ทีใ่ด การเกบ็เหด็ของประชาชนในพืน้ทีจ่งึตอ้งอาศยัภูมปัิญญาใน
การหาเก็บ ซึ่งพบว่า ชาวบ้านบางคนหาเก็บได้เยอะมาก เพราะมีความช านาญ ช่างสงัเกต
ลกัษณะของพืน้ทีใ่นแต่ละแหง่วา่ จะมเีหด็ชนิดใดออกดอกดหีาเกบ็ไดม้าก ส าหรบับางคนกห็าเกบ็
เหด็ไมไ่ดเ้ลย เพราะไมช่ านาญในบรเิวณพืน้ทีต่่าง ๆ ของป่าชุมชนภูน้อย เป็นตน้ 

ป่าชุมชนภูน้อย เป็นสถานทีแ่สวงบุญของพระนกัปฏบิตัหิลายรปู ทีห่มุนเวยีนกนัมาปฏบิตัิ
ธรรม ณ ลานหนิสลกัใด มกีารสรา้งทีพ่กัสงฆแ์บบงา่ย ๆ  โดยชาวบา้นไดช้่วยกนัสรา้ง ดว้ยตน้ไม้
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ทีม่อียู่ในป่าชุมชน เช่น ต้นติ้ว น ามาท าเป็นเสา ไมร้วก น ามาท าเป็นโครงสรา้งหลงัคา และหญ้า
แฝก น ามามงุหลงัคา ท าใหพ้ระสงฆไ์ดพ้กัอาศยั เป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรม  

บรเิวณป่าชุมชนภูน้อย เป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรมของพระนักปฏบิตั ิตามลกัษณะทีเ่ด่นเชงิ
พืน้ที ่คอื “ลานหนิสลกัใด” หากพจิารณาพืน้ทีแ่ลว้จะมลีกัษณะเงยีบวงัเวง ป่าไมร้ก ท าใหรู้ส้กึน่า
กลวัอยู่บา้ง บรเิวณพืน้ที ่“โขดหนิวงัใหญ่” บรเิวณรมิฝัง่แม่น ้าวงัใหญ่ จะมลีกัษณะเนินสงู ไมร้วก 
ไมย้นืต้น ไมค้ลุมดนิ เกิดขึน้เป็นจ านวนมาก มลีกัษณะเป็นพื้นที่รก มลีานหนิส าหรบันัง่ปฏิบตัิ
ธรรม พจิารณาสายน ้าไหล ท่ามกลางธรรมชาติที่เงยีบสงบ ก็ถือว่าเป็นสถานที่สปัปายะส าหรบั
พระนกัปฏบิตัธิรรม สถานทีท่ ัง้สองแหง่หากพจิารณาเชงิพืน้ทีถ่อืว่าเป็นสถานทีท่ีโ่ดดเด่นเชงิพืน้ที ่
โดยเฉพาะบรเิวณเนินสูง ณ ส านักสงฆ์ หรอืที่พกัพระสงฆ์วงัใหญ่ จะมองเห็นบรเิวณพื้นที่ป่า
ชุมชน 360 องศา เป็นตน้ หรอือาจดว้ยเหตุผลอื่น เช่น เป็นสถานทีซ่ึ่งประกอบดว้ยความเชื่อเขา้
มาเกีย่วขอ้ง ไม่ว่าจะเป็น ลานหนิสลกัใด หรอื เนินสงูบรเิวณแม่น ้าวงัใหญ่เชื่อว่าเป็นสถานทีส่ถติ
ของ “รุกขเทวดา” สถานที่ดงักล่าวน้ีจงึถูกพฒันาขึน้ด้วยแรงศรทัธาทัง้ของพระสงฆ์และอุบาสก
อุบาสกิาผู้ปฏิบตัิธรรม ได้ช่วยกันบรจิาคทรพัย์สร้างที่พกัสงฆ์ สร้างศาลา สรา้งห้องน ้า ท าให้
กลายเป็นส านกัสงฆต์ามล าดบั 

ส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด เป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรม มกีารก่อสรา้ง ศาสนสถานที่ถาวร 
คอื ศาลาปฏบิตัธิรรม กุฏสิงฆ ์คอ่นขา้งโดดเด่น สว่นส านกัสงฆว์งัใหญ่ มเีพยีงศาลา และกุฏสิงฆ ์

เมื่อพจิารณาจากการสงัเกต พบวา่ ส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด เป็นสถานที่ทีม่ศีกัยภาพ
มาก โดยพจิารณาจากการจดักจิกรรมของวดั คอื กจิกรรมการปฏบิตัธิรรม มพีุทธศาสนิกชน เป็น
จ านวนมากให้ความสนใจ มาพกัอาศยัเพื่อฝึกปฏิบตัิธรรม  มโีครงสรา้งระบบสาธารณูปโภคที่
เพยีงพอ บรรยากาศและธรรมชาติในบางช่วงฤดูกาลเอือ้ต่อการปฏบิตัธิรรมช าระจติใจใหส้ะอาด
บรสิทุธิ ์ 

ผูน้ าสงฆ ์จากการพดูคุยสนทนา พบว่า ท่านเป็นพระนกัปฏบิตั ิทีม่วีสิยัทศัน์ และเป็นพระ
นักพฒันา คอื 1) บทบาทของท่านในฐานะพระนักปฏบิตั ิมกีารก าหนดใหม้กีจิกรรม “การปฏบิตัิ
ธรรม” โดยก าหนดโปรแกรมปฏิบัติธรรม 3-5 วัน หรือการปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาเป็นประจ า มีพุทธศาสนิกชนจากทัว่ทิศมาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งน้ี 2) 
บทบาทในฐานะพระนักพฒันา ท่านเป็นผู้น าสงฆ์ในการก่อสรา้งศาสนสถาน เช่น ศาลาปฏิบตัิ
ธรรม ซึ่งมลีกัษณะที่โดดเด่น มพีระพุทธรูปล้อมรอบก าแพงที่สวยงาม ท าใหเ้ป็นที่น่าสนใจของ
นักท่องเทีย่ว มคีวามสนใจมาเยีย่มชม กราบไหวพ้ระ และฝึกปฏบิตัธิรรม 3) บทบาทเป็นพระนัก
อนุรกัษ์ จากการพูดคุยกบัท่านพบว่า ท่านน าพระสงฆด์ูแลแหล่งน ้า โดยมกีารเกบ็เศษแก้ว ขยะ 
ในแมน่ ้าล าสะพงุ ท่านกลวั ชาวบา้น เดก็เยาวชนจะเหยยีบเศษแก้วในแมน่ ้า จงึไดม้กีจิกรรมพเิศษ
น้ี สว่นการดแูลอนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย (เขาพนงั) โดยเฉพาะในช่วงฤดแูลง้ ช่วงทีม่ไีฟป่า ท่านกบั
พระสงฆพ์รอ้มลูกศษิยผ์ูป้ฏบิตัธิรรม กจ็ะคอยดแูลไฟป่า เมือ่เกดิไฟป่าขึน้ทีใ่ด ท่านพรอ้มอุปกรณ์
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ดบัไฟกจ็ะรบีวิง่ไปยงัสถานทีเ่กดิเหตุเพื่อดบัไฟป่า บางส่วนของพืน้ทีป่่าชุมชนภูน้อยรอดพน้จาก
การถูกไฟไหม ้เพราะทา่นและคณะลกูศษิย ์ 

วสิยัทศัน์ในการมองป่าชุมชนภูน้อย ท่านเสนอแนวคดิทีน่่าสนใจว่า ป่าชุมชนภูน้อย เป็น
ป่าที่เราทุกคนควรให้ความส าคญั ดูแลช่วยกนั เพราะป่าเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ พชืผกั 
ชนิดต่าง ๆ เหด็ หน่อไม ้ซึ่งบางชนิดสามารถเก็บไปเป็นอาหาร และขายได้ ถ้าชาวบ้านทุกคน
ช่วยกนัดูแล จะท าให้ป่าชุมชนแห่งน้ี เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่มคีวามอุดมสมบูรณ์และ
เพยีงพอต่อการบรโิภคของชาวบา้น ซึง่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าจะท าใหช้าวบา้นหายจากความ
ยากจน ไมทุ่กขล์ าบาก เพราะมแีหล่งอาหาร  

ส าหรบักจิกรรมการอนุรกัษ์ป่า ทา่นเสนอว่า เป็นกจิกรรมทีด่มีปีระโยชน์ ถา้สามารถท าได้
อย่างต่อเน่ืองและจรงิจงั จะช่วยสรา้งงานสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนในพืน้ที่มแีหล่งหากนิ คอืป่า
ชุมชนแห่งน้ี ดังนัน้ การปลูกต้นไม้ ก็ควรที่จะเป็นไม้ใช้สอย ไม้กินได้ เพื่อให้ประชาชนได้
ประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ     

ส านกัสงฆแ์หง่นี้ ตัง้อยูท่่ามกลางป่าธรรมชาตทิีห่ลากหลายชนิด มคีวามอุดมสมบูรณ์ของ
ตน้ไมท้ีบ่รเิวณโดยรอบ เตบิโตตามล าดบั เหมาะส าหรบัเป็นสถานทีพ่กัผ่อนส าหรบัผูส้นใจสมัผสั
ธรรมชาติ เช่น การเดนิป่าศกึษาธรรมชาติ การนัง่พกัผ่อนตามลานหนิ มตี้นไมใ้หญ่บงัแสงแดด 
ฟังเสยีงนก สมัผสัธรรมชาตไิดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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2) ข้อมูลพืน้ฐานแม่น ้าล าสะพงุแหล่งน ้าทางธรรมชาติ 
   ในส่วนน้ีเกี่ยวกบัแม่น ้าล าสะพุงบรเิวณเขื่อนฝายน ้าล้นหรอืชาวบ้านเรยีกว่า วงัไฮ มี

การพฒันาตามล าดบั จากแหล่งน ้าธรรมชาตจินกลายเป็นการสรา้งฝายน ้าลน้เป็นสถานทีพ่กัผ่อน
หยอ่นใจ มรีายละเอยีดดงัน้ี  

   แม่น ้ าล าสะพุง ในอดีต (พ.ศ. 2520 - 2535) เป็นแม่น ้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก 
เน่ืองจากมสีตัวน์ ้าชนิดต่าง ๆ สามารถหาจบัน ามาปรุงเป็นอาหารได ้กุง้ หอย ปู ปลา การหาจบั
สตัวน์ ้าดว้ยเครือ่งมอื เชน่ ตาขา่ย แห สวงิ เบด็ ในอดตีนัน้จะม ีหญา้แหน (กลุ่มหญา้แหนเป็ด) รมิ
ฝัง่แมน่ ้า ชาวบา้นใชส้วงิกวนเขา้ไปใตห้ญา้แหน เพื่อจบักุง้หรอืปลาซวิ เป็นวธิหีากนิของชาวบา้น 
ด้วยการหาจบัสตัว์น ้า ซึ่งหาได้ง่ายมาก โดยเฉพาะในช่วงต้นฝน น ้าจะมลีกัษณะเป็นสเีหลือง
เน่ืองจากฝนกดัเซาะดนิ น าพาดนิโคลนไหลลงสู่แม่น ้า น ้าจงึมลีกัษณะเป็นสเีหลอืง ซึ่งในช่วงน้ี 
ชาวบา้นไดห้าจบัปลาดว้ยแห “ทอดแหหรอืหวา่นแห” จบัปลาในช่วงหน้าฝนไดเ้ยอะมาก บางคนมี
การน าไปท าเป็นปลารา้บ้าง หรอืน าไปขายที่ตลาดบ้าง ซึ่งนับว่า ในน ้ามคีวามอุดมสมบูรณ์เป็น
อยา่งมาก    
 

 
ภาพที ่4.7 แสดงแมน่ ้าล าสะพงุ น ้าลน้เขือ่นสวยงาม 
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ภาพที ่4.8 แสดงน ้าลน้สนัเขือ่นมุมมองระดบัสนัเขือ่น 

 
 

ภาพที ่4.9 แสดงแมน่ ้าล าสะพงุ น ้าลน้ไหลใตเ้ขือ่น 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

53 

 
ภาพที ่4.10 แสดงสภาพปัญหาน ้าแหง้ของแมน่ ้าล าสะพงุ 

 
ภาพที ่4.11 แสดงปรมิาณน ้าแหง้ ใตเ้ขือ่นล าสะพงุจุดพืน้ทีว่งัไฮ 
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ภาพที ่4.12 แสดงปรมิาณน ้าของแมน่ ้าล าสะพงุแหง้ในฤดแูลง้ 

 
 เข่ือนล าสะพุง เป็นเขื่อนที่ถูกสร้างขึ้นโดยองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแวง ซึ่งมี
งบประมาณสนบัสนุน เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางขนส่งพชืผลทางการเกษตร เขือ่นล าสะพุงนี้ เมื่อเวลาน ้า
หลากกจ็ะถูกกดัเซาะพงัทลาย พืน้ผวิหน้าเขื่อนจะถูกท าลายเพราะแรงน ้า จ าเป็นต้องมกีารซ่อม
บ ารุงหลงัน ้าหลากในทุกฤดกูาล 
 เขื่อนล าสะพุง เป็นสถานที่พกัผ่อน อาบน ้า เล่นน ้าของเดก็ ๆ เยาวชน เป็นจ านวนมาก 
ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากจะทราบรู้จกัสถานที่แห่งน้ี เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประชาชนเป็นจ านวนมาก จะไปพกัผ่อน เล่นน ้า ทานอาหารรมิแม่น ้าล าสะพุง นัง่ใต้
ตน้ไม ้ลานหนิ รมิฝัง่แมน่ ้า ซึง่นบัวา่เป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ คลายรอ้น ไดเ้ป็นอยา่งด ีเหมาะ
ทีจ่ะท ากจิกรรมของครอบครวั 
 สนัเขื่อนล าสะพุง เป็นเสน้ทางขนส่งพชืผลทางการเกษตร ประเภท มนัส าปะหลงั อ้อย 
ขา้ว ท าใหป้ระชาชนไดป้ระโยชน์ ความสะดวก สบายในการขนส่งพชืผลทางการเกษตร เขื่อนล า
สะพุง ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมลอยต่อพื้นที่ ไร่ นา บรเิวณใกล้กบัพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ภูเขาเขยีว ทัง้น้ี
สามารถที่จะพฒันาเป็นเส้นทางศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติของป่าได้ด้วยเช่นกนั มี
เสน้ทางหลายกโิลเมตรส าหรบัผูส้นใจทีจ่ะเป็นนกัปัน่เพือ่สุขภาพ  
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3) ข้อมูลพืน้ฐานป่าชมุชนภนู้อยแหล่งอาหารทางธรรมชาติท้องถ่ิน 

 

 
ภาพที ่4.13 แสดงความอุดมสมบรูณ์ในฤดฝูน 

 
ภาพที ่4.14 แสดงหญา้คลุมดนิ หญา้เพก็ 
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ภาพที ่4.15 แสดงชนิดของอาหารจากป่าชุมชนภูน้อย 

 
ภาพที ่4.16 แสดงการน าอาหารจากป่าชุมชนภูน้อยขายสรา้งรายไดเ้สรมิ 
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ภาพที ่4.17 แสดงอาชพีคา้ขาย บางอยา่งน ามาจากป่าชุมชนภูน้อย 

 
ภาพที ่4.18 แสดงชาวบา้นขายพชืผกั ไมผ้ลกนิได ้จากป่าชุมชนภูน้อย 
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4) ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกบัสภาพปัญหาไฟไหมป่้าชมุชนภนู้อย 
 

 
ภาพที ่4.19 แสดงไฟไมป่้าชุมชน ตน้ติว้ ตน้แดง 

 
ภาพที ่4.20 แสดงไฟไหมป่้าทีเ่คยมหีญา้รกในฤดฝูน 
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ภาพที ่4.21 แสดงไฟไหมต้น้ไมข้นาดใหญ่ในป่าชุมชน 

 
ภาพที ่4.22 แสดงไฟไหมห้ญา้คลุมดนิ 
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ภาพที ่4.23 แสดงไฟไหมท้างเขา้ส านกัสงฆ ์

 
ภาพที ่4.24 แสดงหญา้เพก็แหง้เป็นเชือ้เพลงิการเผาไหม ้

 
 ปัญหาไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย นับเป็นปัญหาหลกั เป็นปัญหาใหญ่มาก ยากทีจ่ะแกไ้ข ใน
อดตีมากกว่า 30 ปี ผูว้จิยัทราบว่า เกดิไฟไหมป่้าชุมชนแห่งน้ีเป็นประจ าทุกปี จนกลายเป็นวงจร
ของป่า ไม่สามารถป้องกนัไฟป่าได้อย่างแท้จรงิ สามารถป้องกนัไฟไหม้ป่าได้ในพื้นที่บางส่วน
เท่านัน้ โดยเฉพาะบรเิวณส านักสงฆเ์ขาสลกัใด ซึง่สามารถรอดพน้จากการถูกไฟไหม ้เมื่อเขา้ไป
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ศกึษาพบว่า ตน้ไมเ้ตบิโตใหญ่ขึน้ มคีวามอุดมสมบูรณ์ของพชืต่าง ๆ ไมย้นืต้น ไมค้ลุมดนิ มกีาร
เจรญิเตบิโตท าใหเ้ป็นทีอ่าศยัของสตัวป์ระเภทต่าง ๆ เช่น นก เป็นตน้ 
  

สรปุสภาพบริบทศกัยภาพเชิงพืน้ท่ี พบว่า ส านกัในเขตพืน้ทีป่่าชุมชนภูน้อย คอื ส านัก
สงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใด ส านักสงฆ์วงัใหญ่ และที่พกัสงฆ์วงัมนต์ เป็นสถานที่เหมาะส าหรบัการ
ประพฤตปิฏบิตัธิรรม จุดเด่นของแต่ละแหง่ เช่น ลานป่าหนิสลกัใด  กอ้นหนิขนาดใหญ่รมิฝัง่แมน่ ้า
วงัใหญ่ และวงัมนต์ พระสงฆ์พกัอาศยัตามสถานที่ดงักล่าวเพื่อปฏบิตัธิรรม โดยมลีกัษณะสรา้ง
เป็นอาศรมขนาดเลก็ส าหรบัพกัอาศยัปฏบิตัธิรรม โดยส านกัสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด มศีาลาปฏบิตัิ
ธรรมเป็นสิง่ก่อสรา้งถาวร ส่วนส านกัสงฆว์งัใหญ่ มศีาลาการเปรยีญ เป็นสถานทีบ่ าเพญ็ศาสนกจิ
ทีถ่าวร ซึง่ส านกัสงฆก์ าลงัด าเนินการขออนุญาตเปลีย่นแปลงสถานเป็น “วดั” ตามล าดบั  

แหล่งแม่น ้าล าสะพุง แหล่งน ้าทางธรรมชาติ เป็นสถานที่ส าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจส าหรบั
ประชาชนทัง้ใกล้และไกล ซึ่งถือเป็นสถานที่มศีกัยภาพเชงิพื้นที่เน่ืองจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน มปีรมิาณน ้าไหลลน้สนัเขื่อน ประชาชนจ านวนมาก เดนิทางมากเล่นน ้า  
พกัผอ่นหยอ่นใจบรเิวณดงักล่าว ท ากจิกรรมครอบครวั เชน่ รบัประทานอาหารรว่มกนั  

ป่าชุมชนภูน้อยแหล่งอาหารทางธรรมชาติท้องถิ่น  เป็นสถานที่มศีกัยภาพเชงิพื้นที่ ซึ่ง
เป็นทัง้แหล่งท่องเที่ยวเชงิธรรมชาต ิโดยศกึษาความหลากหลายของป่า ต้นไมช้นิดต่าง ๆ ซึ่งมี
ในชว่งฤดฝูน อกีทัง้เป็นแหล่งอาหารทอ้งถิน่ และเป็นทีต่ัง้ของส านกัสงฆ ์2 แหง่ เป็นตน้ 

สว่นปัญหาของป่าชุมชนภูน้อย คอื การประสบปัญหาไฟไหมป่้า ในช่วงฤดูรอ้น ประมาณ
เดอืน ธนัวาคม – มนีาคม ของทุกปี โดยส่วนใหญ่เป็นการจุดไฟเผาของผูห้วงัประโยชน์จากป่า
บางคน ทัง้น้ีกลุ่มพระสงฆแ์ละประชาชน ยงัคงชว่ยกนัดบัไฟตามศกัยภาพก าลงัของกลุ่ม  
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4.2 การประเมินศกัยภาพเชิงพืน้ที่อย่างเรง่ด่วน 
 ในสว่นน้ีเป็นการประเมนิสภาวะชนบทอยา่งเรง่ด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA) เป็น
เทคนิคที่สามารถช่วยให้เรยีนรูส้ภาพชนบทอย่างถูกต้องในระยะเวลาอนัสัน้ เพื่อช่วยให้เขา้ใจ
สภาพชนบทดขีึน้ ผลการศกึษามดีงัน้ี  
 

1) การประเมินสภาวการณ์หน่วยงานภาครฐักบัป่าชมุชนภนู้อย 
   การประเมนิสภาพบรบิทป่าชุมชนภนู้อย หน่วยงานภาครฐัไดใ้หค้วามสนใจเป็นอยา่งไร  

มกีารดําเนินนโยบาย โครงการกจิกรรมเกี่ยวกบัการพฒันาป่าชุมชนภูน้อยอย่างไร ประชาชนมี
ความรูค้วามเขา้ใจต่อการพฒันาป่าชุมชนอยา่งไรบา้ง  

   ผลการศึกษา พบว่า การบรหิารจดัการพื้นที่ โดยการสนับสนุนจากภาครฐั ซึ่งมกีาร
ดําเนินการบรหิารจดัการพืน้ทีโ่ดยการสนับสนุนจาก ศูนยป์ระสานงานป่าไมช้ยัภูม ิสํานักจดัการ
ทรพัยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสมีา) กรมป่าไม้ ดําเนินกิจกรรมโครงการจดัตัง้ป่าชุมชน โดยมี
วตัถุประสงค ์คอื (1) เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการพฒันาผลผลติทีเ่กี่ยวกบั
ป่าไม ้ทีม่อียูใ่นชุมชน ใหม้มีลูคา่สงูขึน้ เพื่อเป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บัชุมชน และสรา้งความสามคัคี
ใหก้บัชุมชน (2) เพื่อใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตรข์องจงัหวดัในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้และ
สิง่แวดลอ้ม (3) เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้และตระหนกัถงึความสาํคญัของ “การบรหิาร
จดัการป่าและการพฒันาอาชพีดา้นป่าไม”้ ใหชุ้มชนสามารถที่จะใชว้ชิาความรูจ้ากการฝึกอบรม 
ผสมผสานกบัภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ไปประกอบอาชีพหารายได้พึ่งตนเองต่อไป (4) เพื่อให้
ราษฎรสามารถวางแผนการจดัการ การบรหิารจดัการป่าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบั
ความต้องการของชุมชน เช่น การกําหนดพืน้ทีป่ลูก การคดัเลอืกพนัธุไ์มป่้ากนิได ้การปลูกบํารุง
ป่า การดูแลรกัษาป่า และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนืตลอดไป (5) เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการ
พฒันาดา้นต่าง ๆ รวมถงึดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยการสนับสนุนใหป้ระชาชน 
องค์กรประชาชนองค์กรท้องถิ่น เข้ามามบีทบาทและส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู และจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ (6) เพือ่ป้องกนัการเกดิไฟป่า หรอืความเสยีหายจากการ
ทาํลายทรพัยากรธรรมชาต ิโดยราษฎรในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ทีป่่าชุมชน  
 การกําหนดกิจกรรมการบริหารจดัการป่า กิจกรรมการบริหารจดัการป่าที่ขอรบัการ
สนบัสนุนเงนิอุดหนุน ไดแ้ก่ (1) ทาํป้ายโครงการป่าชุมชน (2) ป้ายกฎกตกิา (3) ป้ายแนวเขต (4) 
อุปกรณ์ดบัไฟป่า และ (5) ตดิป้ายแนวเขต  
 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั ไดแ้ก่ (1) รกัษาสภาพป่าไมด้ัง้เดมิในชุมชน และเพิม่พนูพืน้ทีป่่าไมใ้หม ่
(2) ทําใหชุ้มชนมสี่วนร่วมในการดําเนินกจิกรรม เพื่อความสามคัค ี(3) เป็นการรกัษาสมดุลทาง
ธรรมชาต ิและระบบนิเวศ (4) ทาํใหชุ้มชนสามารถพึง่พาตนเองได ้(5) ทําใหชุ้มชนมคีวามเป็นอยู่
อยา่งยัง่ยนื  
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 อกีทัง้เพื่อ (1) เป็นการสนองพระราชปณิธาน ในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ 
(2) เพิม่รายไดใ้หก้บัชุมชน (3) ทําใหชุ้มชนมคีวามยัง่ยนืและพึ่งพาตนเอง (4) ลดค่าครองชพีใน
ยุคปัจจุบนั ทัง้น้ีคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านนาเจรญิ จะไดด้ําเนินการปฏบิตังิานตามกจิกรรมที่
เสนอขอรบัการสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ และยนิดปีฏบิตัติามคําแนะนํา
ของเจ้าหน้าที่ของรฐัที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการขอเข้าตรวจสอบผลการ
ดําเนินการและหลกัฐานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ อน่ึงโครงการน้ีเป็นโครงการที่
พนักงานเจ้าหน้าที่จดัทําให้มขีึ้นเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รกัษา หรอืบํารุง ป่าสงวน
แห่งชาต ิหรอืป่าตามพระราชบญัญตัป่ิาไม ้พุทธศกัราช 2484 หรอืพืน้ทีแ่ห่งอื่น ๆ ของรฐัทีไ่ดร้บั
การขึน้ทะเบยีนป่าชมุชน  
 

2) หน่วยงานภาครฐักบัป่าชมุชนภนู้อย 
     ฝ่ายจัดการป่าชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชัยภูมิ สํานักจัดการ
ทรพัยากรป่าไมท้ี่ 8 (นครราชสมีา) กรมป่าไม ้ได้ดําเนินโครงการป่าชุมชนภูน้อย บ้านนาเจรญิ 
หมู่ที่ 9 ตําบลหนองแวง อําเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิเสนอตวัอย่าง กฎ กติกาป่าชุมชน 
ไดแ้ก่ 1) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผาถ่านโดยนําไมอ้อกจากป่าชุมชน โดยเดด็ขาด 2) หา้มมใิหผู้ใ้ดลกัลอบ
ตดัไม ้หรอืบุกรุกยดึถอืครองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืทําการคา้ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ 3) ห้ามมใิห้ผู้ใดนําสตัว์เลี้ยงมาล้อมคอกในเขตป่าชุมชน หรอืทําการนอนค้างเพื่อยดึถือ
ครอบครองเป็นทีอ่าศยั หรอืพกัสตัวเ์ลีย้ง 4) หา้มบุคคลภายนอกเขตป่าชุมชนเขา้มาเกบ็หาของป่า 
เช่น กล้วยไม้ ต้นปรง หรือพันธุ์ไม้อื่น ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยเด็ดขาด 5) ห้าม
บุคคลภายนอกเขตป่าชุมชนนําเครื่องมอืตดัไมท้ําลายป่า เช่น มดี ขวาน เลื่อย เขา้ไปในเขตป่า
ชุมชน โดยเดด็ขาด 6) หา้มมใิหผู้ใ้ดนําเครื่องมอืล่าสตัว ์อาวุธปืน และเครื่องมอือื่นทีใ่ชใ้นการล่า
สตัวเ์ขา้มาล่าสตัวใ์นเขตป่าชุมชนโดยเดด็ขาด  
 บทลงโทษ (1) ผู้ใดฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 1, 4, 5 และ 6 แห่งข้อบังคบัน้ี ต้อง
ระวางโทษปรบัตัง้แต่ 500 – 10,000 บาท หรือดําเนินคดีตามกฎหมาย ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับการ
พจิารณาของคณะกรรมการ (2) ผูใ้ดฝ่าฝืน หรอืไมป่ฏบิตัติาม ขอ้ 2, 3 และ 7 แหง่ขอ้บงัคบัน้ี ตอ้ง
ระวางโทษปรบั ตัง้แต่ 2,000 – 10,000 บาท หรอืดําเนินคดีตามกฎหมาย ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับการ
พจิารณาของคณะกรรมการ    
 ขอ้ยกเวน้ใน การใชส้อยไม ้(1) ราษฎรที่ไดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิเช่น อคัคภียั 
และวาตภยั เป็นตน้ (2) บรูณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ เช่น วดั โรงเรยีน ศาลากลางบา้น เป็น
ตน้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัการพจิารณาของคณะกรรมการ  
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ศูนยป์ระสานงานป่าไมช้ยัภูม ิสาํนักจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่8 (นครราชสมีา) กรมป่าไม้
ทมีงานป่าชุมชน (จงัหวดัชยัภมู)ิ ประกอบดว้ย  

 
1) นายอนุชา แกว้หยอ่ง  นกัวชิาการป่าไม ้ชาํนาญการ  
    หวัหน้าฝ่ายจดัการป่าชุมชน  
2) นายภานุมาศ ดงทอง  นกัวชิาการเผยแพร ่เจา้หน้าทีง่านป่าชุมชน  
3) นายสมาส แกว้จริพนัธ ์ เจา้หน้าทีก่ารเกษตร เจา้หน้าทีง่านป่าชุมชน  
4) นายวสนัต ์เคา้นาวงั   เจา้หน้าทีก่ารเกษตร เจา้หน้าทีง่านป่าชุมชน  
5) นายประภาส พลชยั   เจา้หน้าทีก่ารเกษตร เจา้หน้าทีง่านป่าชุมชน  
6) นายชยัวฒัน์ พนัธุส์ามารถ  เจา้หน้าทีก่ารเกษตร เจา้หน้าทีง่านป่าชุมชน  
7) นายยทุธพล ทรพัยโ์ยธนิ  เจา้หน้าทีก่ารเกษตร เจา้หน้าทีง่านป่าชุมชน  
8) นายสรุเดช ระววิรรณ์  เจา้หน้าทีก่ารเกษตร เจา้หน้าทีง่านป่าชุมชน  
9) นางปรารถนา พนัธุส์ามารถ  เจา้หน้าทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอร ์

 
3) ผลประเมินความคิด ความต้องการ ของประชาชนกบัป่าชมุชนภนู้อย  

    ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาเจริญตําบลหนองแวง 
อาํเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิผูซ้ึง่มปีระสบการณ์ผา่นการอบรมหลกัสตูร “การบรหิารจดัการ
ป่าและการพฒันาอาชพีดา้นป่าไม”้ ประกอบดว้ย  

1 นายอรณุ ดวงเขม็ ประธานกรรมการป่าชุมชน 
2 นายสมหมาย เหมนอก รองประธาน ดา้นบรหิารจดัการป่าไม ้
3 นายคมสนัต ์เรยีบภเูขยีว รองประธาน ดา้นพฒันาอาชพีป่าไม ้
4 นายวริตัน์ พรมรนิทร ์ กรรมการ ดา้นจดัซือ้จดัจา้ง 
5 นายทองมกุข ์ออ่นพทุธา กรรมการ ดา้นบรหิารจดัการป่า 
6 นายสงัวาล ทองดนีอก กรรมการ ดา้นพฒันาอาชพีดา้นป่าไม ้
7 นางมยรุา อาจวชิติ กรรมการ ดา้นการเงนิและบญัช ี
8 นางแนม ดาหนองเป็ด กรรมการและเลขานุการ   
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รายชื่อผูม้ปีระสบการณ์รว่มกจิกรรม ปลกูป่า ตดิป้ายป่าชุมชน 
 นายอรณุ ดวงเขม็ ประธานกรรมการป่าชุมชน 
 นายคมสนัต ์เฮยีบภเูขยีว กรรมการป่าชุมชน 
 นายอ๊อด เตยภเูขยีว กรรมการป่าชุมชน 
 นายไฟศาล ศรอีบมา กรรมการป่าชุมชน 
 นายพรพนัธ ์พนัยาง กรรมการป่าชุมชน 
 นายพานี พนัธุบุ์ญ กรรมการป่าชุมชน 
 นายประมวล พนัธุบุ์ญ กรรมการป่าชุมชน 
 นายเจรญิ รามขาม กรรมการป่าชุมชน 
 นายสมหมาย เหมนอก กรรมการป่าชุมชน 
 นายจรญู สขูศร ี กรรมการป่าชุมชน 
 นายสพุนิ ศรศีกัดิน์อก กรรมการป่าชุมชน 
 นายววิฒัน์ พรนนท ์ กรรมการป่าชุมชน 
 นายเจยีม ขนืเขยีว  กรรมการป่าชุมชน 

 
การประชุมเกีย่วกบัป่าชุมชนในอดตี 

 ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น และกรรมการหมูบ่า้น ทราบว่า  การอนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย
บ้านที่อยู่ในเขตป่า มจีํานวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาเจรญิเหนือ บ้านนาเจรญิใต้ บ้านท่าแจ้ง 
บา้นหว้ยหวา้ อยูเ่ขตป่า มกีารตดิป้ายตามแนวเขต พรอ้มชุดดบัไฟป่า 

คณะกรรมการป่าชุมชนบา้นนาเจรญิ ม ี8 คน (เดมิ)  
1 นายอรณุ ดวงเขม็ ประธานกรรมการป่าชุมชน 
2 นายสมหมาย เหมนอก รองประธาน ดา้นบรหิารจดัการป่าไม ้
3 นายคมสนัต ์เรยีบภเูขยีว รองประธาน ดา้นพฒันาอาชพีป่าไม ้
4 นายวริตัน์ พรมรนิทร ์ กรรมการ ดา้นจดัซือ้จดัจา้ง 
5 นายทองมกุข ์ออ่นพทุธา กรรมการ ดา้นบรหิารจดัการป่า 
6 นายสงัวาล ทองดนีอก กรรมการ ดา้นพฒันาอาชพีดา้นป่าไม ้
7 นางมยรุา อาจวชิติ กรรมการ ดา้นการเงนิและบญัช ี
8 นางแนม ดาหนองเป็ด กรรมการและเลขานุการ   
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หน่วยงานจดัการป่าชุมชน ใหม้กีารคดัเลอืกคณะกรรมการป่าชุมชนเพิม่อกีจาํนวน 12 คน 
คณะกรรมการทัง้หมด 30 คน ประกอบดว้ย  

9 นายอ๊อด เตยภเูขยีว กรรมการป่าชุมชน 
10 นายบุญรว่ม ญาตยินิด ี กรรมการป่าชุมชน 
11 นายทองคาํ คาํธร กรรมการป่าชุมชน 
12 นายอุทยั เมาขนุทด กรรมการป่าชุมชน 
13 นายกา้ดร พนัธยาง กรรมการป่าชุมชน 
14 นายสวุทิย ์ทองดนีอก กรรมการป่าชุมชน 
15 นายสทุนิ ศรศีกัดิน์อก กรรมการป่าชุมชน 
16  นายจรญั หุน่ด ี กรรมการป่าชุมชน 
17 นายกานตช์นก รกัษ์มณ ี กรรมการป่าชุมชน 
18 นายถนอม พนัธุบุ์ญ กรรมการป่าชุมชน 
19 นายทองมว้น ฉิมนอก กรรมการป่าชุมชน 
20 นายเจรญิ ธานขาม กรรมการป่าชุมชน 
21 นายสายณัฆ ์เสนนาร ี กรรมการป่าชุมชน 
22 นายบณัฑติ ศรเีจรญิววิฒัน์ กรรมการป่าชุมชน 
23 นายประหยดั ปรชัชาเขยีว กรรมการป่าชุมชน 
24 นายไฟศาล ศรธีรรมมา กรรมการป่าชุมชน 
25 นายประหยดั บาํรงุเผา่ กรรมการป่าชุมชน 
26 นายวเิชยีร ทวศีกัดิ ์ กรรมการป่าชุมชน 
27 นายพงษ์พนัธ ์พนัธย์าง กรรมการป่าชุมชน 
 
การตัง้กฎกตกิาในการรกัษาเขตป่าชุมชน ไดแ้ก่ 1) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผาถ่าน โดยนําไมอ้อก

จากป่าชุมชนโดยเดด็ขาด 2) หา้มมใิหผู้ใ้ดลกัลอบตดัไมห้รอืบุกรกุยดึถอืครอบครองเพื่อประโยชน์
ส่วนตน หรอืทําการคา้ แสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ 3) หา้มมใิหผู้ใ้ดนําสตัวเ์ลี้ยงมาลอ้มคอก
ในป่าชุมชนหรอืทําการนอน ค้างเพื่อยึดถือครอบครองเป็นที่อาศยั หรอืพกัสตัว์เลี้ยง 4) ห้าม
บุคคลภายนอกเขตป่าชุมชนเก็บของป่า เช่น กล้วยไม ้ต้นปรง หรอืพนัธ์ไม้อื่น ๆ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์โดยเด็ดขาด 5) ห้ามตัดไม้ในเขตป่าชุมชนนําเครื่องมือตัดไม้ทําลายป่า เช่น มีด 
ขวาน เลื่อย เขา้ในเขตป่าชุมชนโดยเดด็ขาด 6) หา้มมใิหผู้ใ้ดนําเครื่องมอืล่าสตัว์ อาวุธปืน และ
เครือ่งมอือื่นทีใ่ชใ้นการล่าสตัวเ์ขา้มาในเขตป่าชุมชน 7) หา้มทิง้ขยะมลูฝอย และสิง่ปฏกิลู สารเคม ี
ต่าง ๆ ในเขตป่าชุมชนโดยเดด็ขาด  

บทลงโทษ ไดแ้ก่  (1) ผูใ้ดฝ่าผนื หรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ 1,4,5,6 แหง่ขอ้บงัคบัน้ีตอ้งระวาง
โทษปรบัตัง้แต่ 500 -10,000 บาท หรอืดาํเนินตามกฎหมายทัง้น้ีขึน้อยูก่บัคณะกรรมการพจิารณา 
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(2) ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตาม ขอ้ 2, 3, 7 แห่งขอ้บงัคบัน้ี ต้องระวางโทษปรบัตัง้แต่ 2,000 – 
10,000 บาท หรอืดาํเนินการคดตีามกฎหมาย ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัการพจิารณาของคณะกรรมการ 

ขอ้ยกเวน้ในการใชส้อยไม ้(1) ราษฎรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากธรรมชาต ิเช่น อคัคภียั วาต
ภยั อุทกภยั เป็นตน้ (2) บรูณะซ่อมแซมสาธารณะประโยชน์ เชน่ วดั โรงเรยีน ศาลากลางบา้น  
 ผลการวเิคราะหเ์อกสารและจากการสงัเกต พบว่า คณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชน 
ยงัไม่ทราบบทบาทของตนเองทีช่ดัเจน ไม่ทราบแนวทางในการแสดงบทบาท จงึไม่ไดข้บัเคลื่อน
กจิกรรมใด ๆ เท่าทีค่วร ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า ขาดผูนํ้ากลุ่มในการขบัเคลื่อนการจดัการป่าชุมชน 
ดงันัน้ในเบื้องตน้หน่วยงานของรฐัจงึควรใหก้ารสนับสนุนคอยเป็นพีเ่ลีย้งเพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
เขม้แขง็ในการจดัการป่าชุมชน  
 
 4) ผลประเมินความคิด ความต้องการ ในเบือ้งต้น  
     ชาวบ้านมีความต้องการพัฒนา จัดการป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์  เพราะ
ประชาชนต่างรูด้วี่าต้องอาศยัป่าในการดํารงชวีติอยู่ ในขณะเดยีวกนัประชาชนส่วนใหญ่กย็งัคงมี
ความรูส้กึว่า ป่าชุมชนภูน้อย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาไฟไหม้ได้ เน่ืองจากว่าปัญหาไฟไหม้ป่า
ชุมชนภูน้อย ได้ถูกเผาไหมเ้ป็นประจําทุกปี  ถึงแมจ้ะมผีูท้ี่พยายามป้องกนัไม่ใหเ้กดิไฟไหมป่้า
ชุมชนก็ตาม ชาวบ้านจงึมคีวามรูส้กึว่า ยากที่จะแก้ไขได ้หรอืไม่สามารถแก้ไขได้เลย เป็นเวลา
กว่า 30 ปี ปัญหาไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย เกดิขึน้เป็นประจําทุกปี ชาวบา้นจงึมคีวามรูส้กึเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่เกิดขึ้น กลายเป็นเรื่องคุ้นเคย จนรู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่ผิดปกติแต่อย่างได ลูกหลาน
เยาวชนรุน่หลงักร็ูส้กึว่า เป็นเรือ่งปกต ิซึง่นบัว่าเป็นปัญหาทีน่่าเป็นหว่งเป็นอยา่งยิง่ หากปล่อยให้
เกดิความรูส้กึวา่การเผาป่าชุมชนภนู้อยเป็นเรือ่งปกตทิีเ่กดิขึน้  
 ทัง้น้ีเพราะว่าประเทศไทยมพีื้นที่ป่าส่วนมากจะถูกเผาในช่วงฤดูแล้ง ตามชนบทในทุก
พืน้ที่ ซึ่งอาจสะทอ้นถงึระบบและกลไกภาครฐัยงัหละหลวม ไม่เขม้งวดในการป้องกนัการเผาป่า
ชุมชน หรอือาจเป็นเพราะว่า วธิกีารป้องกนัต่าง ๆ ไม่สามารถป้องกนัได ้เน่ืองจากว่าพื้นที่ป่ามี
บรเิวณพืน้ทีก่วา้ง ไมส่ามารถควบคุม ดแูลประชาชน ในการเขา้-ออกป่า จงึยากทีจ่ะป้องกนัผูท้ีค่ดิ
เผาป่าเพราะวตัถุประสงคต่์าง ๆ ของตนเอง 
 
 สรปุการประเมินศกัยภาพเชิงพื้นที่อย่างเร ่งด่วน พบว่า มบีางคนขาดจติสํานึกทีด่ต่ีอ
การอนุรกัษ์ดูแลป่าชุมชน ถึงแม้ว่าจะพยายามอธิบายชี้แจงเหตุผลในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน ดู
เหมอืนไม่มคีวามเขา้ใจ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าขาดการกล่อมเกลาจากระบบการศกึษา ใหเ้ป็นผูม้ี
หวัใจเป็นนักอนุรกัษ์ ดงันัน้หน่วยงานการศกึษาจงึควรมกีารทบทวนบทบาทในการสัง่สอนอบรม
เดก็และเยาวชนทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นผูม้จีติใจเป็นนกัอนุรกัษ์  
 ปัญหาการเผาป่าชุมชนกบัความยากจน บางคนมคีวามยากจนมาก ไม่สามารถศกึษาใน
ระดบัสงูได ้เพราะตอ้งหางานทําตัง้แต่ยงัเดก็ ทาํใหข้าดการศกึษาทีด่ ีเมื่อไมไ่ดร้บัการศกึษา การ
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ใชช้วีติความเป็นอยู่ ตอ้งหาอยู่หากนิดว้ยการอาศยัป่า แสวงหาของป่าแบบผดิวธิ ีเช่น การจุดไฟ
เผาป่าเพื่อล่าสตัว์ เผาป่าเพราะรู้สึกว่าป่ารกมาก เดินหาของป่าไม่สะดวก จึงได้จุดไฟเผาป่า 
ในช่วงอายุของคนหน่ึงคนจงึตอ้งเผาป่าเป็นอาจณิ ถงึแมจ้ะมกีลุ่มผูท้ีพ่ยายามป้องกนัหา้มการเผา
ป่าชุมชนดว้ยวธิต่ีาง ๆ กต็าม  กไ็มส่ามารถหา้มไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ีเพราะผูท้ีห่าของป่า ล่าสตัวใ์น
ป่าชุมชนในเวลาคํ่าคนื ซึ่งกเ็ป็นเรื่องยากทีจ่ะรูไ้ดว้่า ใครคอืผูจุ้ดไฟเผาป่า ซึง่ส่วนใหญ่แลว้ไฟจะ
เกดิขึน้ในเวลาคํ่าคนื จงึเป็นเรือ่งยากทีจ่ะป้องกนัได ้
 การแกไ้ขปัญหาไฟไหมป่้าชุมชน จงึควรรเิริม่ปลูกป่าในจติใจคน ใหรู้จ้กัรกัษ์หวงแหนป่า 
ตระหนักถงึความสาํคญัต่อการพึง่พาอาศยัป่าชุมชน ดงันัน้คนจงึควรเป็นศูนยก์ลางของการแกไ้ข
ปัญหาไฟไหมป่้า เพราะหากคนเมื่อไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นผูท้ีม่คีุณภาพแลว้นัน้ การแกไ้ขปัญหา
ไฟไหมป่้า กย็อ่มจะสามารถแกไ้ขป้องกนัไดต้ามลาํดบั   
 การประเมินสภาวการณ์ความต้องการของประชาชนพบว่า มคีวามต้องการจดัการป่า
ชุมชนใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์ เพราะต่างรูด้วี่าต้องอาศยัป่าในการดํารงชวีติอยู่ ส่วนใหญ่ยงัคงมี
ความรูส้กึว่า ป่าชุมชนภูน้อยไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไฟไหมไ้ด ้เน่ืองจากว่า เกดิขึน้เป็นประจาํทุก
ปี มคีวามรูส้กึเป็นเรือ่งธรรมดาทีเ่กดิขึน้ มคีวามคุน้เคยจนรูส้กึวา่เป็นเรือ่งปกต�ิ
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4.3 การเสริมสรา้งแนวทางจดัการป่าชุมชนภนู้อย 
การศกึษาในส่วนน้ีเป็นการศกึษาแนวทางการจดัการป่าในอดตีจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

และแนวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อย โดยบูรณาการขอ้มลูในอดตีและปัจจุบนั เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอื
ถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ดัการป่าชุมชนภูน้อย รายละเอยีดมดีงัน้ี  

 
1) การจดัตัง้ป่าชมุชนในอดีต 
    การจดัตัง้ป่าชุมชนภูน้อย มีการรเิริม่มาระยะเวลามากกว่า 10 ปี แต่ด้วยเหตุผลที่

ประชาชนยงัขาดความเขา้ใจในทางปฏบิตัจิงึท าใหก้ารขบัเคลื่อนโดยกลุ่มเครอืขา่ยภาคประชาชน
ยงัไม่เขม้แขง็เพยีงพอ โดยต้องอาศยัหน่วยงานภาครฐั ช่วยสนับสนุนพฒันาระบบและกลไกการ
จดัการป่าชุมชน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

 
โครงการป่าชุมชนภูน้อย บา้นหว้ยหวา้ หมู่ที ่6, บา้นนาเจรญิ หมู่ที ่9, บา้นท่าแจง้ หมู่ที ่

15 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวดัชยัภูมิ เป็นการขออนุมตัิโครงการป่าชุมชน
ต่อเน่ือง ครัง้ที่ 1 โครงการป่าชุมชนภูน้อย ที่ตัง้โครงการตัง้อยู่ที่ บ้านหว้ยหวา้ หมู่ที่ 6, บ้านนา
เจรญิ หมูท่ี ่9, บา้นทา่แจง้ หมูท่ี ่15 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิ 

พื้นที่ด าเนินการ เน้ือที่ 470 ไร่ - งาน - ตารางวา ป่าเตรยีมการสงวน ป่าหมายเลข 10 
แปลง 1                                                        

หลกัการและเหตุผล  การด าเนินงานป่าชุมชน เป็นการจดัการทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งมสีว่น
ร่วมระหว่างเจา้หน้าที ่ กรมป่าไม ้และราษฎรในชุมชน ตามแนวทางทีก่ าหนด  ดว้ยวธิกีาร  เช่น  
การควบคุม ดูแล รกัษา หรอืบ ารุงป่า ทัง้นี้เพื่อใหป่้านัน้สมบูรณ์ขึน้  และราษฎรในชุมชนทีไ่ดร้ว่ม
จดัการทรพัยากรป่าไมไ้ดใ้ชป้ระโยชน์ภายใตห้ลกัการของความยัง่ยนื บรเิวณพืน้ทีป่่าชุมชนภนู้อย
เป็นป่าที่มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน จึงเป็นพื้นที่ที่สมควรจะจดัการและ
พฒันาใหป่้าไมส้มบูรณ์ขึน้ และเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สนองตอบต่อความจ าเป็นพืน้ฐานในการด ารง
ชพี 

ราษฎรในชุมชนไดร้บัการส่งเสรมิจากเจา้หน้าทีป่่าไม ้ใหม้สี่วนร่วมตามทีร่ฐัธรรมนูญเปิด
โอกาส  และราษฎรไดส้นองตอบโดยร่วมกนัเน้นกลุ่มที่มคีวามพรอ้มในการร่วมด าเนินการจดัการ
ป่าไมแ้ลว้  จงึมุ่งหวงัทีจ่ะร่วมกบัเจา้หน้าทีป่่าไมด้ าเนินการจดัการป่าไมแ้ห่งน้ี โดยใหชุ้มชนเป็น
ศนูยก์ลางในการบรหิารจดัการ ควบคุม ดแูล รกัษา หรอืบ ารุงรกัษาป่า พฒันาสิง่แวดลอ้ม และการ
ใช้ประโยชน์ภายใต้หลกัการความยัง่ยนื  มุ่งหวงัที่จะพฒันาป่าไม้ และสรา้งความเขม้แขง็ของ
ชุมชนควบคู่กนัไป เช่น  ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง  หรอืแนวทางทีเ่หมาะสม  ชุมชนจะไดม้ี
ความสงบสุขพรอ้มดว้ยความสมบูรณ์ของทรพัยากรป่าไม ้ ดนิ และน ้า  ตลอดจนถงึมุ่งหวงัที่จะ
บรหิารจดัการป่าอนัเป็นประโยชน์ต่อการรบัผลผลติมาลดรายจ่าย เพิม่รายไดใ้นครวัเรอืน  เป็น
การปรบัปรงุคุณภาพชวีติของราษฎรในชุมชนไดด้ขีึน้ 
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วตัถุประสงค์ คือ (1) เพื่อการร่วมกนัจดัการป่าไม้ โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
บรหิารจดัการ ควบคุม ดูแล รกัษา หรอืบ ารุงป่า พฒันาสิง่แวดลอ้ม และการใชป้ระโยชน์ภายใต้
หลกัการความยัง่ยนื (2) เพื่อการพฒันาป่าไม ้และสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนควบคู่กนัไป เช่น 
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง หรอืแนวทางที่เหมาะสม ชุมชนจะได้มคีวามสงบสุขพรอ้มด้วย
ความสมบูรณ์ ของทรพัยากรป่าไม ้ดนิ และน ้า (3) เพื่อการบรหิารจดัการป่าอนัเป็นประโยชน์ต่อ
การรบัผลผลติมาลดรายจ่าย เพิม่รายไดใ้นครวัเรอืน เป็นการปรบัปรุงคุณภาพชวีติของราษฎรใน
ชุมชนใหด้ขีึน้ 

เป้าหมาย ด าเนินการจดัตัง้กลุ่ม  จ านวน  1  กลุ่ม  ในรปูแบบของคณะกรรมการป่าชุมชน 
เพือ่รว่มกนัจดัการป่าชุมชนภูน้อย   เน้ือที ่ 470 ไร ่  -   งาน   –   ตารางวา 

วธิดี าเนินงาน   แบ่งระยะเวลา และวธิกีารด าเนินงานออกเป็นดงัน้ี 
การจดัตัง้กลุ่ม ในรปูแบบ คณะกรรมการป่าชุมชนภูน้อย  จ านวน 1 กลุ่ม โดยจะพจิารณา

คดัเลอืกจากบุคคลทีค่นในชุมชนยอมรบั และสามารถปฏบิตังิานรว่มกนัได ้ รวมทัง้มแีนวความคดิ
และอุดมการณ์  ในการรกัษาป่าชุมชนเพือ่ท าหน้าทีค่วบคุม และบรหิารงานป่าชุมชน 

 มีการจดัประชุมหรอืฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการป่าชุมชน และประชาชนใน
ทอ้งถิน่ใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจในการจดัการป่าชุมชน โดยเรยีนเชญิเจา้หน้าทีข่องรฐัเป็นผู้
มาท าการฝึกอบรมให ้   

มกีารแบ่งพืน้ทีป่่าทีจ่ะดแูลรกัษาในรปูแบบของป่าชุมชน ออกเป็นสดัสว่น โดยส่วนทีห่น่ึง                 
จะอนุรกัษ์ และรกัษาไวโ้ดยเดด็ขาด  จ านวน 57 ไร่ ส่วนทีส่อง ท าการปลูกเสรมิป่าทีเ่สื่อมสภาพ                 
ในรูปแบบไมใ้ชส้อย จ านวน 23 ไร่ ส่วนที่สาม ป่าพืน้บา้น อาหารชุมชน จ านวน 390 ไร่ โดยคน
ในชุมชนทุกคนชว่ยกนัปลกู และบ ารุงรกัษาตลอดระยะเวลา 5 ปี 

ท าการปลูกเสรมิป่าในส่วนทีก่นัไวส้ าหรบัปลูกป่าเสรมิ  จ านวน  23 ไร่ ภายในระยะเวลา 
5 ปี โดยอาศยัแรงงานจากคนในทอ้งถิน่รว่มกนัด าเนินงาน 

ลาดตระเวนป้องกนัและควบคุมมใิหเ้กดิไฟป่าในพืน้ที่แปลงป่าชุมชนดัง้เดมิและพืน้ที่ป่า              
ทีป่ลกูขึน้มาใหม ่รวมไปถงึการบุกรกุแผว้ถาง  การลกัลอบตดัไมท้ าลายป่า และสตัวป่์า โดยจดัเวร
ยามชาวบา้นจากหมูบ่า้นไดผ้ลดัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัออกไปด าเนินการในชว่งฤดแูลง้ของทุกปี 

ก าหนดกฎ กตกิา และขอ้บงัคบั ส าหรบัการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนภูน้อย  เพื่อใหค้น
ในชุมชนและหมูบ่า้นอื่น ๆ  ไดร้บัทราบและปฏบิตัติามโดยประชาคมของหมู่บา้น  แลว้น าเสนอขอ
ความเหน็ชอบจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแวง  โดย  กฎ กตกิา  และขอ้บงัคบัดงักล่าว จะ
ไมข่ดัต่อกฎหมายดา้นป่าไม ้และกฎหมายอื่น ๆ 

ด าเนินการบ ารุงรกัษาตน้ไม ้ทีไ่ดร้ว่มกนัปลูกไวใ้นแต่ละปี โดยจดักจิกรรมในวนัส าคญั ๆ 
ต่าง ๆ  เพื่อใหค้นในชุมชนไดเ้สียสละแรงกาย  แรงใจ  รว่มกนับ ารุงรกัษาตน้ไม ้ และในพืน้ทีป่่า
ชุมชนดัง้เดมิกจ็ะมกีารบ ารุงรกัษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่มีใิหเ้กดิการบุกรกุท าลายหรอืไฟไหมป่้า 
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จดัท าแผนพฒันาป่าชุมชนในแต่ละกจิกรรม แต่ละปี  เสนอของบประมาณจากองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองแวง  เพื่อที่จะได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน  โดยความ
เหน็ชอบของประชาคมหมูบ่า้นรวมทัง้ขอรบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  เช่น  กรมป่า
ไม ้กรมชลประทาน กรมสง่เสรมิการเกษตร 

ท าการตดิป้ายแนวเขตป่าชุมชน และป้ายบอก กฎ  กตกิา ขอ้บงัคบั การใชป้ระโยชน์จาก
ป่าไว้รอบป่าให้คนทัว่ ๆ ไปได้รูแ้ละปฏิบตัิตามได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ก าหนดขอบเขตของป่า
ชุมชนใหช้ดัเจนดว้ย 

มกีารจดัท าฝายชะลอน ้าแบบผสมผสาน เพื่อกกัน ้าท าความชุ่มชื้นให้กบัป่า เป็นแหล่ง
เพาะพนัธุส์ตัวจ์ าพวก กบ เขยีด อึง่อ่าง สตัวป่์าจะไดม้แีหล่งน ้าไวก้นิในฤดแูลง้   

 
2) การบริหารจดัการป่าชมุชนภนู้อย  
ผูใ้หญ่บา้น บา้นหว้ยหวา้ หมูท่ี ่6, บา้นนาเจรญิ หมู่ที ่9, บา้นท่าแจง้ หมูท่ี ่15, เจา้หน้าที่

ประจ าโครงการป่าชุมชนภูน้อย, ก านนัต าบลหนองแวง  
หน่วยงานสนับสนุน  ได้แก่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ศูนย์

ประสานงานป่าไมช้ยัภมู ิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแวง 
งบประมาณ ส าหรบังบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินงานจะได้มาจาก  (1) ขอรบัการ

สนบัสนุนจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแวง ซึง่เป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีอ่ยูใ่นพืน้ที่
ป่าชุมชนตัง้อยู่ โดยแยกเป็นกจิกรรม ๆ ต่อปี (2) การพจิารณาขอรบัการสนับสนุน และการหา
เงนิทุน ส าหรบัด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ จะแยกขอเป็นรายปีไปเพื่อสะดวกในการพจิารณาของผูใ้ห้
การสนับสนุน (3) งบประมาณสนับสนุนจากราษฎรในชุมชน (4) งบเงนิอุดหนุนกจิกรรม ส่งเสรมิ
การจดัการป่าชุมชน จากส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่8 (นครราชสมีา)   

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั คอื (1) มกีารร่วมกนัจดัการป่าไม ้โดยใหชุ้มชนเป็นศูนยก์ลางในการ
บรหิารจดัการ ควบคุม ดแูล รกัษา หรอืบ ารุงรกัษา พฒันาสิง่แวดลอ้ม และการใชป้ระโยชน์ภายใต้
หลกัการความยัง่ยนื (2) มกีารพฒันาป่าไม้และสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนควบคู่กนัไป เช่น 
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง หรอืแนวทางที่เหมาะสม ชุมชนจะได้มคีวามสงบสุขพรอ้มด้วย
ความสมบูรณ์ของทรพัยากรป่าไม้ ดนิ และน ้า (3) มกีารบรหิารจดัการป่าอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
รบัผลผลิตมา ลดรายจ่าย เพิม่รายได้ในครวัเรอืน เป็นการปรบัปรุงคุณภาพชวีติของราษฎรใน
ชุมชนใหด้ขีึน้ 
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แผนที่ประกอบโครงการ  แผนที่ระวาง มาตราส่วน 1 : 50,000 มหีมายเลข ค่าพกิดักรดิ 
ชดัเจน แผนที่สงัเขป แสดงบรเิวณพื้นที่ใกล้เคยีงที่ตรงกบัค าขอและการรายงานการตรวจสอบ
สภาพป่า และระบุขอบเขตพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนินการตามกจิกรรมต่าง ๆ 

คา่พกิดัหมูบ่า้นทีข่อจดัตัง้ป่าชุมชน 
บา้นหว้ยหวา้   หมูท่ี ่6 พกิดั 787301  E,  1785407  N 
บา้นนาเจรญิ   หมูท่ี ่9 พกิดั 787262  E,  1786492   N 
บา้นทา่แจง้   หมูท่ี ่15 พกิดั 788868  E,  1785446   N 
 
ชื่อพืน้ทีห่รอืป่า พรบ. ป่าไม ้2484 ป่าหมายเลข 10 แปลง 1                                                       
ที่ตัง้ของพื้นที่  บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 , บ้านนาเจรญิ หมู่ที่ 9 , บ้านท่าแจ้ง  หมู่ที่ 15  

ต าบลหนองแวง    อ าเภอหนองบวัแดง    จงัหวดัชยัภมู ิ 
เน้ือที ่  470   ไร…่…-…….งาน………-……….ตารางวา    
อาณาเขตพืน้ที ่

ดา้นทศิเหนือ  จด ทีท่ีม่กีารครอบครอง   
ดา้นทศิตะวนัออก จด ถนนสาธารณะ  
ดา้นทศิใต ้  จด ทีท่ีม่กีารครอบครอง   
ดา้นทศิตะวนัตก  จด ทีท่ีม่กีารครอบครอง  

ลกัษณะภูมปิระเทศ   เป็นพืน้ทีเ่นินเขา ลกัษณะดนิเป็นดนิเหนียวปนหนิลูกรงัสลบักบัโขด
หิน ลานหิน สภาพป่า เป็นป่าเต็งรงั  พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่  ได้แก่  เต็ง  รงั  พลวง  เหียง  แดง  
มะกอกเหลื่อม ไผร่วก ฯลฯ   โครงสรา้งของไมใ้นป่า ประกอบดว้ย  ไมช้ัน้บน  ไดแ้ก่ เตง็ รงั เหยีง 
พลวง  แดง ฯลฯ  ผกัสามสบิ  ผกัอนูีน  กระเจยีว ของป่าทีพ่บ  เช่น หน่อไม ้ชนัไม ้ น ้าผึง้  ไขม่ด
แดง  สตัว์ป่าที่พบ  เช่น  อึ่งอ่าง  กิ้งก่า  แย้  อีเห็น  นก  และงู ชนิดต่าง ๆ   ลกัษณะการใช้
ประโยชน์ในพืน้ที่  คอื ใชเ้ป็นแหล่งอาหารเกบ็หาของป่า  เป็นท าเลเลีย้งสตัว ์ เป็นแหล่งพกัผ่อน
หยอ่นใจ  เป็นแหล่งเกบ็หาไมฟื้น   

ท าการตรวจสอบป่า    เมื่อวนัที ่1 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2554 แผนทีร่ะวาง 1:50,000 ทีม่ี
หมายเลขแสดง คา่พกิดักรดิ ชดัเจน พรอ้มรายละเอยีดเลขระวาง พรอ้มแสดงรปูแปลงจุดทีต่ ัง้ 

ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า เน่ืองจากชุมชนแห่งน้ีได้มีการดูแลรกัษา และใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชน มาโดยต่อเน่ืองและโครงการที่ขอจดัตัง้ได้หมดอายุโครงการ หากมกีาร
อนุญาตให้มกีารจดัการป่าชุมชนตามที่ขอ ชุมชนจะได้น าความรูด้ าเนินกิจกรรมในการบรหิาร
จดัการป่าต่อไป 
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คา่พกิดั  G.P.S.   อยูใ่น โซน 47 Map Datum Indian Thailand 1975 มคีา่พกิดัดงัน้ี 
1 785754 E 1788336 N 30 789257 E 1786050 N 
2 785715 E 1788246 N 31 789223 E 1786075 N 
3 785734 E 1788194 N 32 789155 E 1786185 N 
4 785719 E 1788045 N 33 789158 E 1786258 N 
5 785811 E 1787881 N 34 789077 E  1786293 N 
6 785963 E 1787805 N 35 789010 E 1786313 N 
7 786506 E 1787726 N 36 788922 E 1786397 N 
8 786759 E 1787742 N 37 788890 E 1786489 N 
9 787074 E 1787825 N 38 788847 E 1786566 N 
10 787386 E  1787611 N 39 788834 E 1786654 N 
11 787570 E 1787455 N 40 788784 E 1786685 N 
12 787624 E 1787532 N 41 788743 E 1786735 N 
13 787711 E 1787500 N 42 788661 E 1786827 N 
14 787780 E 1787457 N 43 788487 E 1787028 N 
15 787842 E 1787380 N 44 788377 E 1787064 N 
16 787971 E 1787366 N 45 788215 E 1787280 N 
17 788143 E 1787235 N 46 788008 E 1787391 N 
18 788387 E 1786961 N 47 787837 E 1787525 N 
19 788447 E 1787006 N 48 787671 E 1787634 N 
20 788532 E 1786946 N 49 787551 E 1787731 N 
21 788609 E 1786861 N 50 787020 E 1788121 N 
22 788736 E 1786631 N 51 786994 E 1788088 N 
23 788705 E 1786502 N 52 786484 E 1787899 N 
24 788744 E 1786398 N 53 786405 E 1787934 N 
25 788995 E 1786153 N 54 786353 E 1787992 N 
26 789182 E 1785991 N 55 786298 E 1788045 N 
27 789414 E 1785860 N 56 786241 E 1788102 N 
28 789489 E 1785936 N 57 786157 E 1788128 N 
29 789336 E 1786013 N 58 786105 E 1788131 N 
59 786045 E 1788101 N 64 785856 E 1788245 N 
60 786011 E 1788094 N 65 785850 E 1788279 N 
61 785981 E 1788126 N 66 785811 E 1788314 N 
62 785956 E 1788157 N 67 785803 E 1788318 N 
63 785921 E 1788187 N  
แหล่งขอ้มลู ส านกัฝ่ายจดัการป่าชุมชน จงัหวดัชยัภมู ิ(2558) 
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3) คณะกรรมการบริหารจดัการป่าชมุชน  
   ส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่8 (นครราชสมีา) โดยศูนยป์ระสานงานป่าไมช้ยัภูม ิไดม้ี

การสนับสนุน การจดัการป่าชุมชนภูน้อย (ปี พ.ศ. 2554 – 2559) โดยก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บา้น เป็นคณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชนโดยต าแหน่ง โดยไดด้ าเนินการ
ในปัจจุบนั เป็นช่วงระยะที ่2 คอื มกีารเสนอใหม้กีารด าเนินโครงการจดัตัง้ป่าชุมชนขึน้ โดยเสนอ
ใหม้คีณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชนดงัน้ี  

ป่าชุมชนภูน้อยบา้นหว้ยหวา้  หมูท่ี ่6 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิ
1. นางละเอยีด  พลทะยาน ประธานป่าชมุชน  

  2. นายอุทยั นางศรคีณู  ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 
  3. นางมะล ิพลขอนแก่น  ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 
  4. นายเจรญิ ดวงชุมภ ู  ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 

5. นายเฉลมิ    สมตัถะ  กรรมการ 
6. นายพทิกัษ์   โหนชยัภมู ิ กรรมการ 
7. นายสรุสทิธิ ์  สมตัถะ  กรรมการ 
8. นายสนุทร  ค าภรีะ  กรรมการ 
9. นางนิตยา   นวลศร ี  กรรมการ 
10. นายฉลอง   มณีกลาง กรรมการ 
11. นายถวลิ    ลอยเมอืง กรรมการ 
12. นายคด   เสนนาร ี กรรมการ 
 

ป่าชุมชนภูน้อยบา้นนาเจรญิ หมู ่9 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิ
1. นายอรุณ   ดวงเขม็  ประธานป่าชมุชน หมู ่9 
2. นายคมสนัต ์   เรยีบชยัภมู ิ รองประธานฝ่ายกจิกรรม 
3. นายสมหมาย  เหมนอก รองประธานฝ่ายแผนงาน 
4. นางแนม    ดาหนองเป็ด เลขานุการ 
5. นางมยรุา    อาจวชิติ เหรญัญกิ 
6. นายวริตัน์    พรมรนิทร ์ กรรมการ 
7. นายสงัวาล  ทองดนีอก กรรมการ 
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 ป่าชุมชนภูน้อยบา้นนาเจรญิใต ้หมู ่18  
1. นายสวุชั   จนัทรมนตร ี ผูใ้หญ่บา้น บา้นนาเจรญิใต ้ 
2. นายสงัวาล   ผาบวัล ี  ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 
3. นายสมประสงค ์ พานาม  ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 
4. นายจรญู   สขุศร ี  ส.อบต.  

 
ป่าชุมชนภูน้อยบา้นทา่แจง้  หมู ่15 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิ

1. นายอนงค ์  ภญิโญยาง ประธานป่าชมุชน 
2. นายบุญชติ   สมถัถะ  รองประธานฝ่ายกจิกรรม 
3. นายทองคณู   ปาปะตงั รองประธานฝ่ายแผนงาน 
4. นายรอด   ค าเขวา้  เลขานุการ 
5. นางสุบนิ   ทาหว้ยหวา้ เหรญัญกิ 
6. นางค าเขยีน  สองเมอืง กรรมการ 
7. นายคะนอง  ตัง้นาร ี  กรรมการ  
8. นายหลอด   ผาชยัภมู ิ กรรมการ 
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4) แผนท่ีแสดงขอบเขตโครงการป่าชมุชนภนู้อย  
   บา้นหว้ยหวา้ หมูท่ี ่6, บา้นนาเจรญิ หมู่ที ่9, 18 บา้นท่าแจง้ หมู่ที ่15 ต าบลหนองแวง 

อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิเน้ือที ่470 ไร ่มาตราสว่น 1: 50,000    ระวาง 5240 I 

 
ภาพที ่4.25 แผนทีแ่สดงขอบเขตโครงการป่าชุมชนภูน้อย 

            แหล่งขอ้มลู ฝ่ายจดัการป่าชุมชน ชยัภมู,ิ 2558 
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แผนที่สงัเขปแสดงบรเิวณพื้นที่ใกล้เคยีงที่ตรงกบัค าขอ และการรายงานการตรวจสอบ
สภาพป่าและระบุขอบเขตพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนินการกจิกรรมต่าง  ๆ  

โครงการป่าชุมชนภูน้อย ทอ้งทีบ่า้นหว้ยหวา้ หมู่ที ่6, บา้นนาเจรญิ หมู่ที ่9, บา้นท่าแจง้ 
หมูท่ี ่15 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิเน้ือที ่470 ไร ่

 
 
 

 
 
แผนทีแ่สดงหมุดพกิดัขอบเขตโครงการป่าชุมชนภูน้อย 

บ้านหว้ยหวา้ หมู่ที่ 6 , บ้านนาเจรญิ หมู่ที่ 9 , บ้านท่าแจง้  หมู่ที่ 15   ต าบลหนองแวง   
อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภมู ิเน้ือที ่ 470  ไร ่

มาตราสว่น 1 : 25,000   ระวาง 5240 I 
 
 

ภาพที ่4.26 แสดงบรบิทป่าชุมชนภูน้อยและเขตพืน้ทีต่ ัง้หมูบ่า้น  
                แหล่งขอ้มลู ฝ่ายจดัการป่าชุมชน ชยัภมู,ิ 2558 
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5) การพฒันาคู่มือจดัการป่าชมุชนภนู้อย  
    การพฒันาคู่มือจดัการป่าชุมชนภูน้อย จดัท าขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบและกลไกในการ

อนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย โดยมุ่งให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคญัของป่าชุมชนซึ่งเป็นแหล่ง
อาหารทางธรรมชาต ิทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ โดยเฉพาะมนุษยต์อ้งพึง่พาอาศยัป่าในการ
ด ารงชีวิต ทัง้น้ีมุ่งให้ประชาชนเกิดความรู้สกึมคีวามมัน่คงปลอดภยัในการอาศยัแหล่งอาหาร
ทอ้งถิน่ สามารถแสวงหาพชื ผกั ชนิดต่าง ๆ เช่น ผกัหวาน ผกัสาบ ผกัติ้ว ผกักระโดน ผกัต าลึง 
เหด็ หน่อไม ้อรีอก ดอกกระเจยีว ไขม่ดแดง ฯลฯ น ามาปรุงเป็นอาหารบรโิภคในครวัเรอืน อกีทัง้
สามารถน าไปขายสรา้งรายได้ให้กบัตนเอง ท าให้มคีวามรูส้กึมคีวามมัน่คงทางอาหารในแหล่ง
พืน้ทีท่อ้งถิน่   
 ประชาชนจ านวนมากได้ประโยชน์จากป่าชุมชน อาศัยป่าชุมชน ในการด ารงชีวิตอยู่  
ดงันัน้จงึเหน็ควรมกีารพฒันา ระบบและกลไก ในการอนุรกัษ์ ดูแล เฝ้าระวงัป่าชุมชนภูน้อย เพื่อ
ป้องกนัการท าลายเผาป่าชุมชน ทัง้น้ีเพื่อใหป่้าชุมชนเป็นป่าที่มคีวามหลากหลายทางชวีภาพใน
พืน้ทีอ่ยา่งยัง่ยนืต่อไป 

 
ภาพที ่4.27 แสดงคูม่อืจดัการป่าชุมชนภูน้อย (วรีชยั ค าธร, 2558) 
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วิธีพฒันาคู่มือจดัการป่าชมุชนภนู้อย  
การพัฒนาคู่มือจัดการป่าชุมชนภูน้อย  โดยผู้วิจัยก าหนดแนวทางการพัฒนาคู่มือ

ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัน้ี   
ขัน้ที่ 1 การจดัท าร่างคู่มอืจดัการป่าชุมชน โดยผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ เอกสาร ต ารา งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และเอกสารจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง น าไปสูก่าร
พฒันาจดัท าเป็นรปูแบบเล่มเน้ือหา  

ขัน้ที่ 2 น าเสนอร่างคู่มอืจดัการป่าชุมชน โดย 1) เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒ ิผูเ้ชี่ยวชาญ ได้
วพิากษ์เสนอแนวทางการปรบัแก้ ตามความเหมาะสม 2) เสนอคณะกรรมการบรหิารจดัการป่า
ชุมชนภูน้อย เพือ่เสนอแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการและสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 

ขัน้ที่ 3 ปรบัแก้คู่มอืจดัการป่าชุมชนภูน้อย ตามขอ้เสนอของผู้ทรง และคณะกรรมการ
บรหิารจดัการป่าชุมชน 

ขัน้ที่ 4 น าเสนอคู่มอืจดัการป่าชุมชนภูน้อย (ฉบบัปรบัแก้) ต่อคณะกรรมการบริหารป่า
ชุมชนภูน้อย คณะกรรมการชุมชนพจิารณา  

ขัน้ที ่5 เผยแพรคู่่มอืจดัการป่าชุมชนภูน้อย ฉบบัสมบูรณ์ ต่อสาธารณะชนผา่นเอกสารสื่อ
สิง่พมิพ ์และเอกสารอเิลคทรอนิกส ์เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั เป็นตน้    
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 ขัน้ตอนการพฒันาคู่มือจดัการป่าชุมชนภูน้อย สรุปแสดงเป็นแผนภาพ กระบวนการ 
ขัน้ตอนของการพฒันาไดด้งัน้ี  

 
ภาพที ่4.28 แสดงกระบวนการพฒันาคูม่อืจดัการป่าชุมชนภูน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษาขอ้มลู 
พฒันารา่ง

คูม่อื 

เสนอผูเ้ชีย่วชาญ 

ยอมรบั/ปฏเิสธ เสนอแนวทางปรบัแก ้

เสนอ
คณะกรรมการ
จดัการป่าชุมชน 

ปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะ 

คูม่อืจดัการป่าชุมชนภนู้อย เผยแพรสู่ป่ระชาชน 

เอกสาร,ต ารา,งานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง, หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การจดัตัง้กลุ่ม 

ประชุม 

สรรหา 

เสนอชื่อประธานกลุม่ 

มตปิระชาชน 

บรหิารงานป่าชุมชน 

แนวความคดิและ
อุดมการณ์การรกัษา 

ป่าชุมชน 

คณะกรรมการ

บรหิารป่าชุมชน 

ยอมรบั/ปฏเิสธ 

แนวทางจดัการป่าชมุชนภนู้อย  
การน าเสนอเน้ือหาจดัการป่าชุมชนภูน้อย ในส่วนน้ีมุ่งใหค้ณะกรรมการบรหิารจดัการป่า

ชุมชน ประชาชน จากหมู่บา้นบรเิวณโดยรอบป่าชุมชนภูน้อย หรอืกลุ่มเครอืขา่ยผูน้ าทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจดัการป่าชุมชน ใชเ้ป็นคู่มอืจดัการป่าชุมชนภูน้อย โดยก าหนดเป็นแนวทางต่าง ๆ ดงัน้ี  
(1) แนวทางจดัตัง้กลุ่มเครอืข่ายจดัการป่าชุมชนภูน้อย (2) แนวทางการถ่ายทอดองคค์วามรูก้าร
จดัการป่าชุมชนภูน้อย (3) แนวทางการปลกูป่าเสรมิ (4) แนวทางการลาดตระเวนป้องกนั (5) แนว
ทางการจดัท าฝายชะลอน ้า (4) แนวทางท าป้ายตดิแนวเขตป่าชุมชน (5) การศกึษาวจิยัป่าชุมชนภู
น้อย (6) ผลด าเนินงานกรณีตวัอย่าง (7) แนวทางการป้องกนัไฟไหม้ป่าชุมชนภูน้อย และ (8) 
แนวทางจดัหาทุนเฝ้าระวงัและป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย มรีายละเอยีดมดีงัน้ี  
 

แนวทางจดัตัง้กลุ่มเครือข่ายจดัการป่าชมุชนภนู้อย 
 การจดัตัง้กลุ่มเครือข่ายจดัการป่าชุมชนควรก าหนดให้มีกระบวนการการจดัตัง้กลุ่ม
เครอืขา่ยป่าชุมชนภูน้อยดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.29 แสดงแนวทางจดัตัง้กลุ่มเครอืขา่ยจดัการป่าชุมชนภูน้อย 

 
แนวทางการจดัตัง้กลุ่มเครอืข่ายจดัการป่าชุมชนภูน้อย โดยมผีู้น าซึ่งได้แก่  ผู้ใหญ่บ้าน 

หรอืปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ที่ประชาชนทัว่ไปยอมรบั โดยมกีารด าเนินการขบัเคลื่อนให้มกีารจดัตัง้
กลุ่ม ผา่นการจดัประชุมสรรหา การเสนอชื่อ ประกาศแต่งตัง้โดยทีป่ระธานบรหิารจดัการป่าชุมชน
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ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกนัน้ ประชาชนยอมรบัแนวความคดิ และอุดมการณ์ในการรกัษาป่าชุมชนเพื่อ
ท าหน้าทีค่วบคุมและบรหิารงานป่าชุมชน และสามารถปฏบิตังิานรว่มกนัได ้
 

แนวทางการถ่ายทอดองคค์วามรู้การจดัการป่าชมุชนภนู้อย 
 การถ่ายทอดองคค์วามรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อย ก าหนดใหม้กีระบวนการ ขัน้ตอน
ในการด าเนินการถ่ายทอดองคค์วามรู ้มดีงัน้ี 
 

 
ภาพที ่4.30 แสดงแนวทางการถ่ายทอดองคค์วามรูก้ารจดัการป่าชุมชนภูน้อย 

 
แนวทางการจดัประชุมหรอืฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่คณะกรรมการป่าชุมชน และประชาชน

ในท้องถิน่ ใหเ้กดิความรู้และความเขา้ใจในการจดัการป่าชุมชน  โดยเรยีนเชญิเจา้หน้าที่ของรฐั
เป็นผูม้าท าการฝึกอบรมใหอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

การถ่ายทอดความรู ้

ประชุมหารอื คณะกรรมการป่าชุมชน 

ประชาชนทัว่ไป 

ประสานวทิยากร
ประชาชนทัว่ไป 

ก าหนดวนั 

ประชุม 

ถ่ายทอด
ความรู ้

เตรยีมเอกสาร/สถานที ่
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แนวทางการปลกูป่าเสริม 
 แนวทางการปลูกป่าเสรมิโดยก าหนดให้มกีระบวนการขัน้ตอนในการด าเนิน โครงการ
กจิกรรมผา่นมตทิีป่ระชุมหารอืในทีป่ระชุมของคณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชน ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.31 แสดงแนวทางการปลกูป่าเสรมิ 
 
 แนวทางการปลกูป่าเสรมิ โดยประธานบรหิารจดัการป่าชุมชน ไดเ้สนอแนวคดิในทีป่ระชุม
ต่อคณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชน เพื่อพจิารณาหารอื การก าหนดกจิกรรมปลูกป่าเสรมิ 
โดยก าหนดกระบวนการขัน้ตอนต่าง ๆ ประกอบดว้ย การจดัเตรยีมต้นกล้าไม ้และสถานที่ปลูก 
การเลีย้งรบัรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ การประชาสมัพนัธ ์การด าเนินกจิกรรมปลูกป่าชุมชน และการ
ประเมนิผลการด าเนินโครงการตามช่วงระยะเวลา 3 เดอืน หรอื 9 เดอืน เพื่อประเมนิความส าเรจ็
ของการด าเนินโครงการโดยคณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชน 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิาร 
จดัการป่าชุมชน 

ประธานป่าชุมชน 

ประชุมหารอื 

มตทิีป่ระชุม 

ด าเนินกจิกรรม 

ปลกูป่าชุมชน 

จดัเตรยีมกลา้ไม ้
สถานทีป่ลกู 

ประชาสมัพนัธ ์

ตดิตามประเมนิความส าเรจ็ 
ชว่ง 3 เดอืน, 9 เดอืน 
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แนวทางการลาดตระเวนเฝ้าระวงัป้องกนัไฟไหม้ป่าชมุชน 
 แนวทางการลาดตระเวนป้องกนั ประธานป่าชุมชน และคณะกรรมการบรหิารจดัการป่า
ชุมชนก าหนดใหม้กีระบวนการ ขัน้ตอน ในการด าเนินกจิกรรมการลาดตระเวนดงัน้ี 
 

 
ภาพที ่4.32 แสดงแนวทางการลาดตระเวนเฝ้าระวงัป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชน 

 
 การลาดตระเวน เป็นการเฝ้าระวงัป้องกนัป่าชุมชนเพื่อไม่ใหม้กีารท าลายป่าชุมชนที่ผดิ
กฎหมาย การเฝ้าระวงัการตดัไม ้การเฝ้าระวงัไม่ใหม้กีารจุดไฟเผาป่าชุมชน การเฝ้าระวงัการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเฝ้าระวงัไมใ่หม้กีารกระท าที่
ผดิกฎหมายในการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน  
 
  
 

ประธานป่าชุมชน 

ประชุม 
หารอื 

ก าหนด 

ผูล้าดตระเวน 
 

ก าหนดจุดพืน้ที ่
เฝ้าระวงั 

มต ิ        
ทีป่ระชุม 

กจิกรรมลาดตะเวน 
การไดร้บัการสนบัสนุน 

หน่วยงานรฐัอื่น 

ชุดอุปกรณ์การเดนิป่า  
ยาสามญัปฐมพยาบาล 

คณะกรรมการบรหิาร 

จดัการป่าชุมชน 

ประเมนิรายงาน 

กจิกรรมลาดตะเวน 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

85 

แนวทางการจดัท าฝายชะลอน ้า 
 แนวทางการจดัท าฝายชะลอน ้า ก าหนดใหม้กีระบวนการขัน้ตอนในการด าเนินกจิกรรม 
โดยผา่นมตใินทีป่ระชุมของคณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชนดงัน้ี  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.33 แสดงแนวทางการจดัท าฝายชะลอน ้า 
  

การท าฝายชะลอน ้าเป็นการท าดว้ยวสัดุไมห้รอืกอ้นหนิทีม่อียู่ในพืน้ที ่จดัท าเป็นฝายหรอื
เสาไมปั้กเป็นลกัษณะฟันปลาเพื่อใหเ้กดิการต้านแรงน ้าไหล ซึ่งจะท าใหซ้ากไม ้ใบไมม้าทบัถม
บรเิวณฝายท าใหเ้กดิความอุดมสมบูรณ์ และชะลอน ้าใหล้ดแรงการไหล เป็นตน้   
 
 
 
 
 
 

ประธานป่าชุมชน 

ประชุม
หารอื 

 

มตทิีป่ระชุม 
 

ส ารวจพืน้ที ่

 

ก าหนดวนั 

 

ด าเนินกจิกรรม 
ท าฝายชะลอน ้า 

 

คณะกรรมการบรหิาร
จดัการป่าชุมชน 

 

เตรยีมวสัดุอุปกรณ์ 

ประเมนิพืน้ทีช่่วง
ระยะ 3, 9 เดอืน 

ก ำหนดผู้ รับผิดชอบ 
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แนวทางท าป้ายติดแนวเขตป่าชมุชน  
 แนวทางการท าป้ายตดิแนวเขตป่าชุมชนก าหนดใหม้กีระบวนการ ขัน้ตอนในการด าเนิน
กจิกรรมเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของประชาชนดงัน้ี  

 
ภาพที ่4.34 แสดงแนวทางท าป้ายตดิแนวเขตป่าชุมชน 

 
 การก าหนดแนวเขตพืน้ทีป่่าชุมชน อาจมปีระชาชนผูเ้สยีผลประโยชน์ ดงันัน้จงึก าหนดให้
มกีารประชุมพจิารณาร่วมกนัระหว่าง คณะกรรมการบรหิารป่าชุมชน ร่วมกบัเจา้หน้าฝ่ายจดัการ
ป่าชุมชน เจา้หน้าทีอ่นุรกัษ์ป่าในเขตพืน้ที ่เพื่อพจิารณาการก าหนดแนวเขตใหม่ใหถู้กต้อง ทัง้น้ี
การติดป้ายแสดงแนวเขตเพื่อให้มคีวามเขา้ใจร่วมกนัในเขตพื้นที่สาธารณะในการใช้ประโยชน์
รว่มกนั  
 
 
 

ประธานป่าชุมชน 

คณะกรรมการบรหิาร
จดัการป่าชุมชน 

ประชุม 

พจิารณา 

เจา้หน้าทีก่รมป่าไม ้

เจา้หน้าทีป่กครองทอ้งถิน่ 

มต ิ

ทีป่ระชุม 

ยืน่ค ารอ้ง ของ 

ผูเ้สยีประโยชน์ 

ปฏเิสธ 

ยอมรบั 

ก าหนดเขตพืน้ที ่
ป้ายบอกเขต 

ประชาชน 

รบัรูร้ว่มกนั 
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แนวทางการป้องกนัไฟไหม้ป่าชมุชนภนู้อย 
 แนวทางการป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย มกีระบวนการขัน้ตอนที่เป็นแนวทางปฏบิตัิ
ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชนภูน้อยดงัน้ี  

 
ภาพที ่4.35 แสดงแนวทางการป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย 

 
 เมื่อเกิดไฟไหม้ป่าชุมชนภูน้อย ประธานสงฆ์ ส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลักใด ประสาน
ประธานป่าชุมชน และคณะกรรมการ จากบา้นนาเจรญิเหนือ บา้นนาเจรญิใต ้บา้นหว้ยหวา้ บา้น
ท่าแจง้ แจง้การเกดิไฟไหมใ้หป้ระชาชนทราบ และมาช่วยกนัดบัไฟ โดยมกีารประกาศผ่านเสยีง
ตามสายประจ าหมู่บา้น หรอืบา้นผูใ้หญ่บา้น เพื่อแจง้ขอความช่วยเหลอืจากประชาชนไดช้่วยกนั
ดบัไฟไหมต้ามจุดไฟไหมใ้นป่าชุมชนภูน้อย  
 ทัง้น้ีอุปกรณ์ดบัไฟได้ มกีารจดัหาเตรยีมไวแ้ลว้ ณ ส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด ซึ่งเป็น
เสมือนศูนย์เฝ้าระวงัและป้องกันไฟไหม้ป่าชุมชนภู น้อย ทัง้น้ีคณะกรรมการป่าชุมชนพร้อม
ชาวบ้าน น าอุปกรณ์ดบัไฟติดมอืไปด้วย เพราะที่มอียู่อาจไม่เพยีงพอ เช่น ไม้ตบไฟ ถงัฉีดน ้า
แรงดนัสงู เป็นตน้   
 
 
 

ศนูยเ์ฝ้าระวงัและป้องกนัไฟ

ไหมป่้าชุมชนภนู้อย 

ประธานบรหิารจดัการป่า

ชุมชนภนู้อย 

คณะกรรมการจดัการป่า

ชุมชนภนู้อย 

แจง้การเกดิ 

ไฟไหม ้

ส านกัสงฆป่์า
พนงัเขาสลกัใด 

ประชำชน 

กลุม่อำสำสมคัร 

การมสีว่นรว่ม ดบัไฟไหม ้

ป่าชุมชนภนู้อย 
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ประธานป่าชุมชน 

 

ประชุมหารอื 
คณะกรรมการจดัการ

ป่าชุมชน 

ก าหนดกจิกรรม ทอดผา้ป่า 
เพือ่การอนุรกัษ์ป่าชุมชน 

ประธานสงฆ ์ศนูยเ์ฝ้าระวงัและ
ป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนภนู้อย 

ประชาชนบรจิาค
ท าบุญทอดผา้ป่า 

ประชาสมัพนัธ ์

กจิกรรมอื่น เชน่ การ
ปลกูป่าเสรมิ 

แนวทางจดัหาทุนเพ่ือเฝ้าระวงัและป้องกนัไฟไหม้ป่าชมุชนภนู้อย 
 แนวทางการจดัหาทุนเพื่อใช้ส าหรบัเฝ้าระวงัและป้องกนัไฟไหม้ป่าชุมชนก าหนดให้มี
แนวทาง กระบวนการขัน้ตอนส าหรบัคณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชนดงัน้ี  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.36 แสดงแนวทางจดัหาทุนเพือ่เฝ้าระวงัและป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย 
 
 การจดัหาทุนเพื่อใชใ้นการเฝ้าระวงัและป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนเป็นเรื่องส าคญัโดยเฉพาะ
การมงีบประมาณด าเนินการอยา่งต่อเนื่องจวบจนกระทัง่สามารถพึง่พาตนเองได ้ทัง้นี้งบประมาณ
ในการด าเนินการ ไดแ้ก่ 1) คา่ตอบแทน เบีย้เลีย้ง ส าหรบัเจา้หน้าทีเ่ฝ้าระวงัไฟไหมป่้าชุมชน โดย
จดัใหม้กีารลาดตะเวน 2) ค่าใชจ้่ายในการจดัซือ้อุปกรณ์ดบัไฟเพิม่เตมิ เชน่ ถงัฉีดดบัไฟ ไมต้บไฟ 
3) ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรยีมปลูกป่าเสรมิ ต้นกล้าส าหรบัปลูก การเลี้ยงรบัรองประชาชนผู้ร่วม
โครงการปลูกป่า เป็นตน้  
 กจิกรรมหาแหล่งทุน ไดแ้ก่ 1) โครงการทอดผา้ป่าเพื่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย โดย
ก าหนดใหม้กีจิกรรมปลูกป่า 2) การบรจิาคของผูห้าของป่าในป่าชุมชนภูน้อย 3) หน่วยงานของรฐั
ใหก้ารสนบัสนุน   
 สรุปการเสริมสร้างแนวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อย พบว่า ประชาชนมีการรบัรู้
เกี่ยวกบัแนวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อย เป็นเรื่องที่ดมีปีระโยชน์ โดยอาศยัคู่มอืจดัการป่าชุมชน 
ทัง้น้ีประชาชนในชุมชนมลีกัษณะความเป็นกลุ่มเพือ่จดัการป่าชุมชนยงัไมเ่ขม้แขง็ ขาดกจิกรรมท า
ร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง  ท าใหก้ารสรา้งกลุ่มเครอืข่ายไปยงัสมาชกิหมู่บ้านไม่ทัว่ถึงทุกคน ในการ
ด าเนินการสรา้งแนวทางจดัการป่าชุมชนรว่มกนั    
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4.4 ผลส ำรวจกำรได้ประโยชน์และแนวทำงพฒันำเชิงพืน้ท่ี 
ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์ คอื การพฒันาเสน้ทางท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยพฒันาป่า

ชุมชนภูน้อยให้เป็นแหล่งอาหารที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ ส าหรบัการเรยีนรูค้วามหลากหลายทาง
ชวีภาพ การพฒันาพื้นที่บรเิวณเขื่อนล าสะพุงให้เป็นสถานที่พกัผ่อน และการส่งเสรมิประเพณี
ท้องถิ่น ให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
รายละเอยีดดงัน้ี 

ความคดิ ความตอ้งการ พฒันาเสน้ทางทอ่งเทีย่วเชงิพืน้ที ่
 
 

- - - - - - - - ทางหลวงชนบท ระหวา่งอ าเภอหนองบวัแดง – บา้นโหล่น - - - - - - - - 

ทีท่ ากนิ เขตป่าภนู้อย 

ป่าชุมชน  เขือ่นล าละพงุ 

 ส านกัสงฆ ์

 

 
 

ทีท่ ากนิ - - ส านกัสงสะลกัใด - -  

 

เขตป่าภนู้อย 

ไปเขือ่นล าสะพงุ - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

ป่าชุมชน 

ทีท่ ากนิ 

แมน่ ้าล าสะพงุ 

-- ไปเขือ่นล าสะพุง,ส านกัสงฆส์ะลกัใด - - - -   - - - - - - - - - - - - - -   
 
 
 

เขตป่าภนู้อย 

- - - - - - - ไปเขือ่นล าสะพง -  - - 
- -- 

 เขตป่ำภนู้อย 

 

 

 
 
 

 วงัใหญ่,วงัมนต ์- - 
- --- - 

ส านกัสงฆ ์
 
 
 
 

-  -   -    -   -   -   -   -   -    -    -   -   -  ทางไปบา้นสะพงุเหนือ - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  

 
ภาพที ่4.37 แสดงเสน้ทางทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ 

 
 4.4.1 ผลส ำรวจกำรได้ประโยชน์และแนวทำงพฒันำเชิงพืน้ท่ี 
        ในส่วนน้ีเป็นการส ารวจความคิดเหน็ โดยการสมัภาษณ์เกี่ยวกบั การไดป้ระโยชน์
จากพืน้ที ่และแนวทางการพฒันาบรเิวณพืน้ทีต่่าง ๆ ไดแ้ก่ (1) ประโยชน์จากการพฒันาเขือ่นล า
สะพุงใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว (2) แนวทางพฒันาเขือ่นล าสะพุง เป็นแหล่งท่องเทีย่ว (3) ประโยชน์
ของส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใด เป็นแหล่งท่องเที่ยว (4) แนวทางพฒันาส านักสงฆ์ป่าพนังเขา

บ้านนาเจริญ 
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สลกัใด เป็นแหล่งท่องเทีย่ว (5) ประโยชน์จากการพฒันาป่าชุมชนภูน้อย เป็นแหล่งท่องเทีย่ว (6) 
แนวทางการรกัษาป่าชุมชนภูน้อย เป็นแหล่งท่องเทีย่ว (7) แนวทางการมสีว่นรว่มพฒันาป่าชุมชน
เป็นแหล่งอาหารทอ้งถิน่ ผลจากการสมัภาษณ์มรีายละเอยีดดงัน้ี  
 

(1) ประโยชน์จำกกำรพฒันำเข่ือนล ำสะพงุเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
     ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่1 “...การพฒันาเขือ่นล าสะพุงไดป้ระโยชน์มาก หากมกีารพฒันาเขือ่น

ล าสะพุงใหเ้ป็นสถานทีพ่กัผอ่น ทุกคนตอ้งการพฒันาเขือ่นล าสะพงุใหเ้ป็นแหล่งน ้าทีม่คีวามส าคญั 
ใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผอ่น เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต.ิ..” 
 

     ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 “...การพัฒนาเขื่อนล าสะพุง จะท าให้ได้ประโยชน์ด้วยการท า
กจิกรรมการพกัผอ่นต่าง ๆ คอื ไดเ้ล่นน ้า คลายรอ้น มคีวามสนุกสนานกบัการเล่นน ้า มคีวามรูส้กึ
สบายใจ สมัผสัอากาศเยน็สบาย เพลดิเพลนิกบัการพกัผอ่นท่ามกลางธรรมชาต.ิ..” 
 

     ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 3 “...การพฒันาเขื่อนล าสะพุงจะได้ประโยชน์ โดยเป็นแหล่งอาหาร 
โดยการหาจบัปลา หาหอยแครง หาเก็บผกั ตามแหล่งน ้าล าสะพุง เพื่อน ามาปรุงเป็นอาหาร
บรโิภคในครวัเรอืน...”  
 

     ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 “...ได้ประโยชน์ในการอุปโภคบรโิภค ได้แก่ การน าน ้ าไปใช้ใน
ครวัเรอืน เช่น การใชล้า้งจาน ลา้งรถ และใชใ้นหอ้งน ้า หอ้งสุขา ใชร้ดน ้าต้นไม ้ใชเ้ป็นน ้าอาบใน
ครวัเรอืน ตลอดถงึน าน ้าไปใชเ้พือ่การเกษตร เชน่ ใชร้ดไรอ่อ้ย รดไรม่นัส าปะหลงั...”  
 
      สรุปประโยชน์จากการพัฒนาเขื่อนล าสะพุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ เป็นสถานที่
พกัผ่อนท ากจิกรรมเล่นน ้า คลายรอ้น เพลดิเพลนิกบัธรรมชาติ อกีทัง้เป็นแหล่งอาหารโดยการหา
จบัสตัว์น ้า เช่น ปลา  หาเกบ็ผกั เช่น ผกักรูด เพื่อน ามาปรุงเป็นอาหารบรโิภคในครวัเรอืน และ
นอกจากน้ีเป็นแหล่งน ้าเพื่อใช้ในครวัเรอืน เช่น ใช้ล้างจาน ล้างรถ ใช้ในห้องน ้า ใช้รดน ้าต้นไม ้
รวมถงึการน าน ้าไปใชเ้พือ่การเกษตร เชน่ ใชร้ดไรอ่อ้ย รดไรม่นัส าปะหลงั 
 

(2) แนวทำงพฒันำเข่ือนล ำสะพงุ เป็นแหล่งท่องเท่ียว  
     ผูใ้ห้ขอ้มูลคนที่ 1 “...แนวทางพฒันาเขื่อนล าสะพุงโดยการไม่ทิ้งขยะลงไปในแม่น ้า

เพราะอาจท าใหน้ ้าเน่าเสยีได ้เพื่อใหแ้ม่น ้าใสสะอาดควรพฒันาเขื่อนล าสะพุง โดยการไม่ทิง้ขยะ
มูลฝอย และไม่ตัดไม้ท าลายป่า โดยเฉพาะต้นไม้ริมฝัง่แม่น ้ าล าสะพุง เพราะต้นไม้จะท าให้
ธรรมชาตสิวยงาม…”  
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      ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 2 “...แนวทางพฒันาเขื่อนล าสะพุงโดยการท าความเขา้ใจร่วมกบัใน
การอนุรกัษ์แหล่งแม่น ้าล าสะพุง การสะทอ้นถงึความส าคญัของแม่น ้าล าสะพุงในอดตี กบัสภาพที่
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ประชาชนตระหนกัถงึการไดป้ระโยชน์รว่มกนั...” 
 
      ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 3 “...แนวทางพฒันาเขื่อนล าสะพุงโดยพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เปิดใหน้ักท่องเทีย่วเข้ามาเทีย่วเขื่อนล าสะพุง จดัท าถนนใหก้วา้งขึน้ ท าใหส้ะอาดสวยงาม ไม่ทิง้
ขยะบรเิวณเขื่อนแม่น ้าล าสะพุง มีการปลูกต้นไม้ตามเส้นทาง เพื่อให้เหมาะส าหรบัเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต…ิ”  
 

     ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่4 “...แนวทางพฒันาเขือ่นล าสะพงุโดยการไมปั่สสาวะลงในแมน่ ้า เพื่อ
รกัษาความสะอาดของแม่น ้า ไม่ปล่อยใหน้ ้าเสยีลงในแม่น ้า ไม่ทิ้งขยะก้นบุหรี่ลงในแม่น ้า ไม่ขุด
เจาะเขือ่น มกีารปลกูไมด้อกไมป้ระดบัเพือ่ความสวยงาม ปลกูตน้ไมช้นิดต่าง ๆ ...”  

 

 
ภาพที ่4.38 แหล่งทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิแมน่ ้าล าสะพงุ ฝายน ้าลน้  

 
      สรุปแนวทางพฒันาเขื่อนล าสะพุงใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว โดยการไม่ทิง้ขยะลง ไม่ตดั
ไมท้ าลายป่ารมิฝัง่แมน่ ้าล าสะพุง อกีทัง้ท าความเขา้ใจกบัประชาชนใหต้ระหนกัถงึการไดป้ระโยชน์
ร่วมกนั ทัง้น้ีควรมกีารจดัท าถนนใหส้ะดวกสวยงาม  ปลูกต้นไมต้ามเสน้ทาง ไม่ปล่อยใหน้ ้าเสยี 
ไมข่ดุเจาะเขือ่นเป็นตน้  
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(3) ประโยชน์ของส ำนักสงฆป่์ำพนังเขำสลกัใด เป็นแหล่งท่องเท่ียว  
     ผู้ให้ข้อมูลคนที่  1 “...การพัฒนาส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลักใด เป็นแหล่งเรียนรู้

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาในทอ้งถิน่ ท าใหพุ้ทธศาสนิกชนไดค้วามรู้ เกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัิ
ฝึกสมาธสิูก่ารไดร้บัความสุขในชวีติอยา่งแทจ้รงิ...” 
 

     ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 2 “...ไดป้ระโยชน์จากส านกัสงฆป่์าพนงัสลกัใด คอื ช่วยดแูลรกัษาป่า
ชุมชนภูน้อยใหเ้ป็นแห่งอาหาร การดแูลป่าชุมชนภูน้อยโดยป้องกนัไม่ใหไ้ฟไหม้ป่า หากมไีฟไหม้
ป่าชุมชนก็ช่วยกนัดบัไฟ น าถงัฉีดน ้าดบัไฟ ท าใหป่้าชุมชนภูน้อยบางส่วนรอดพน้จากการถูกไฟ
ไหม.้..”  
 

     ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 3 “...เป็นแหล่งบ าเพญ็บุญกุศลส าหรบัพุทธศาสนิกชน คอื เป็นแหล่ง
เรยีนรูศ้กึษาหลกัพุทธธรรม การฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆแ์ละฝึกปฏบิตัสิมาธภิาวนาในวนั
ส าคญัทางพระพุทธศาสนา ไหวพ้ระ ท าบุญ รกัษาศลี...” 

 
     ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 4 “...เป็นสถานที่บูชาพระพุทธเจา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่มศีาลาปฏบิตัิ

ธรรมทีม่พีระพุทธรปูประดษิฐานเรยีงลอ้มรอบ มคีวามสวยงามน่าเลื่อมใสศรทัธา เอือ้ต่อการเจรญิ
จติภาวนา...” 
 

     ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 “...ได้ดูแลส านักสงฆ์ได้อย่างใกล้ชิด อีกทัง้มีโอกาสช่วยดูแลป่า
ชุมชน การอนุรกัษ์ป่าชุมชน ป้องกนัผูไ้มห่วงัดที าลาย โดยไมค่ านึงถงึการไดป้ระโยชน์รว่มกนัจาก
ป่าชุมชน ...”  
 
      สรุปประโยชน์ของส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใดเป็นแหล่งท่องเที่ยว คอื เป็นแหล่ง
เรยีนรูห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาในทอ้งถิน่ ท าให้พุทธศาสนิกชนไดค้วามรูเ้กี่ยวกบัแนวทาง
ปฏบิตัฝึิกสมาธสิูก่ารไดร้บัความสุขในชวีติอยา่งแทจ้รงิ อกีทัง้ช่วยดแูลป่าชุมชนภูน้อยโดยป้องกนั
ไมใ่หไ้ฟไหม ้ซึง่ท าใหบ้างสว่นรอดพน้จากการถูกไฟไหมเ้ป็นตน้  
 

(4) แนวทำงพฒันำส ำนักสงฆป่์ำพนังเขำสลกัใดเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
     ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่1 “...การพฒันาดว้ยการรว่มกนัปลกูตน้ไมใ้นส านกัสงฆ ์รว่มกนั

พฒันาส านกัสงฆใ์หเ้ป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรมทีใ่หญ่แหง่หน่ึงในจงัหวดัชยัภมู…ิ” 
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     ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 2 “...การพฒันาโดยการไม่ตดัไมท้ าลายป่า ไม่ฆ่าสตัว์ ไม่ไปท าลาย
สิง่ของในส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด ไม่ทิง้ขยะ การสรา้งทีพ่กัสงฆใ์หเ้หมาะสม พรอ้มเปิดรบัผู้
ปฏบิตัธิรรมเพิม่ขึน้ เพือ่ประโยชน์ในการเผยแพรพ่ระพทุธศาสนาใหเ้จรญิรุง่เรอืนต่อไป...”  

 
     ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 “...การประชาสมัพนัธ์ ท าป้ายบอกทาง ป้ายแสดงเขตพื้นที่สงฆ ์

ป้ายแสดงเขตพืน้ทีอุ่บาสกอุบาสกิาผูป้ฏบิตัธิรรม ซึง่จะท าใหว้ดัมคีวามเป็นระเบยีบสวยงาม ...” 
 
      ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 4 “...การเกบ็กวาดลานวดั เศษขยะ เศษใบไมร้่วง ไม่ทิง้ขยะ ปลูกไม้
ดอก ไมป้ระดบั เพื่อความสวยงามของส านกัสงฆ ์ผูป้ฏบิตัธิรรมมคีวามอิม่เอบิ เมื่อไดส้มัผสัชื่นชม
ความงามของดอกไม ้ท าใหก้ารปฏบิตัธิรรมมคีวามเจรญิในธรรมยิง่ขึน้ตามล าดบั...”  
 

     ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่5 “การมถีงัขยะทีท่ิง้ขยะทีเ่พยีงพอ ก าหนดใหม้ทีัง้ในบรเิวณส านกั
สงฆ ์และตามเสน้ทางสูแ่หลง่น ้าเขือ่นล าสะพงุเพือ่แกปั้ญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน...”  

 
      สรุปแนวทางพฒันาส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใดเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือการปลูก
ตน้ไมใ้นส านักสงฆ์ ไม่ท าลายป่า ไม่ทิง้ขยะ ท าป้ายเขตพืน้ทีส่งฆ ์แสดงเขตอภยัทาน ไม่ฆ่าสตัว ์
ปลกูไมป้ระดบัเพือ่ความสวยงามของส านกัสงฆ ์เป็นตน้  
 

(5) ประโยชน์จำกกำรพฒันำป่ำชมุชนภนู้อย เป็นแหล่งท่องเท่ียว  
     ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 “...การได้ประโยชน์จากป่าชุมชนภูน้อย คือ การได้เรยีนรู้แหล่ง

ธรรมชาตทิีส่ าคญั เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในทอ้งถิน่ ไดอ้าหารจากป่าชุมชนภูน้อย การได้
หาของกนิไดห้ลายชนิดในป่าชุมชน การเกบ็หาของป่ามาบรโิภคในครวัเรอืน..” 
 

     ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 2 “...การมชีวีติความเป็นอยู่ดว้ยความรูส้กึปลอดภยั อุ่นใจในการใช้
ชีวิต หากต้องการที่จะหาอยู่หาอยู่หากิน ก็มีป่าชุมชน ซึ่งก็เพียงพอที่จะหาของป่า ผกั เห็ด 
หน่อไม ้ไขม่ดแดง บรโิภคในครวัเรอืน ลดรายจ่ายในครวัเรอืน มแีหล่งอาหาร แมว้่าจะไม่มเีงนิซือ้
กไ็มใ่ชส่าระส าคญั...”  
 

     ผู้ให้ข้อมูลคนที่  3 “...การมีป่าไม้ในป่าชุมชน ได้สร้างความร่มรื่น ให้ความอุดม
สมบูรณ์ ป่ามีความชุ่มชื้น ท าให้ฝนตกตรงตามฤดูกาล ป้องกันภัยพิบัติ เช่น วาตภัย ต้นไม้
สามารถป้องกนัพายุลมใหอ้่อนแรงลง ส่วนอุทกภยั ต้นไมส้ามารถป้องกนัน ้าท่วม  ชะลอแรงการ
ไหลของน ้าใหช้า้ลง และอคัคภียั ตน้ไมส้ามารถสรา้งความชืน้ในอากาศ ท าใหไ้ฟไหมช้า้ลง...” 
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     ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 “...ป่าชุมชนภูน้อย แหล่งผลิตอาหารสร้างความมัน่คงเศรษฐกิจ
ชุมชน ประชาชนจ านวนหลายครวัเรอืน หารายได้เสรมิ ด้วยการหาของป่าขาย เช่น หน่อไม ้
ผกัหวาน เหด็ ไขม่ดแดง ซึง่การขายของป่าดงักล่าวนี้ไดส้รา้งรายไดแ้ก่ชาวบา้นเป็นอยา่งด.ี..” 
 
      สรุปประโยชน์จากการพฒันาป่าชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งท่องเทีย่ว คอื  มแีหล่งเรยีนรู้
ธรรมชาติที่ส าคัญ อีกทัง้เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในท้องถิ่น มีชีวิตความเป็นอยู่ด้วย
ความรูส้กึมัน่คงทางอาหารโดยหา ของป่า ไดแ้ก่ ผกั เหด็ หน่อไม ้ไข่มดแดง บรโิภคในครวัเรอืน 
ลดรายจ่ายในครวัเรอืน  รวมถงึมป่ีาไมใ้นป่าชุมชน ไดส้รา้งความรม่รืน่  ใหค้วามอุดมสมบรูณ์เป็น 
แหล่งผลติอาหารสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิชุมชน  
 

(6) แนวทำงกำรรกัษำป่ำชมุชนภนู้อย เป็นแหล่งท่องเท่ียว  
ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 1 “...การปลูกตน้ไมท้ดแทน ปลูกป่าเพิม่ทดแทนส่วนทีต่ายไป หรอืถูกไฟ

ไหมไ้ป ควรมกีารช่วยกนัสอดส่องดูแลรกัษาป่า การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอนุรกัษ์ป่าชุมชน เพื่อท า
กิจกรรมการอนุรกัษ์ เช่น การปลูกป่า การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนัก ถึง
ความส าคญัของป่าชุมชน... 
 

ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 2 “...การป้องกนัไม่ใหเ้กดิไฟไหมป่้าชุมชน ดว้ยการไม่เผาไรอ่อ้ย ไม่เผา
ฟางขา้วในทุ่งนา ไม่เผาป่าชุมชน ป้องกนัไฟป่าและไม่ให้เผาป่าอ้อย และการไม่ทิ้งขยะในเขต
พื้นที่ป่าชุมชน ไม่เผาขยะในป่าชุมชนเพื่อป้องกนัไม่ให้ไฟไหม้ลุกรามไหมต้้นไม ้ต้นหญ้าในป่า
ชุมชน...”  
 
 ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่3 “...การก าหนดแนวเขตพืน้ทีใ่หเ้ป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าอยา่งเครง่ครดั 
เขตควบคุมสตัวป่์าเพือ่ใหน้ก หรอืสตัวต์่าง ๆ มทีีอ่าศยัในพืน้ทีด่งักล่าว และน าไปสูก่ารขยายพืน้ที่
กวา้งขึน้ตามล าดบั อกีทัง้มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบเขา้ใจตรงกนัในการก าหนดเขต
พืน้ทีอ่นุรกัษ์ทีเ่ขม้งวด หากมกีารฝ่าฝืนมบีทลงโทษทีร่นุแรงหรอืเสยีคา่ปรบัจ านวนมากขึน้...”   
  
 สรุปแนวทางการรกัษาป่าชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยว  คอืการปลูกต้นไม้ทดแทน 
ปลูกป่าเพิ่มทดแทนส่วนที่ตายไป อีกทัง้มกีารรวมกลุ่มเป็นเครอืข่ายอนุรกัษ์ป่าชุมชน เพื่อท า
กจิกรรม เช่น การปลูกป่า การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนตระหนักถงึความส าคญัของป่า
ชุมชน เพื่อเฝ้าระวงัป้องกนัไม่ใหเ้กดิไฟไหมป่้าชุมชน  รณรงคไ์ม่ใหเ้ผาไร่ออ้ย ไม่เผาฟางขา้วใน
ทุ่งนา ไม่ทิ้งขยะในเขตพืน้ที่ป่า ตลอดถงึการก าหนดแนวเขตพืน้ที่ ใหเ้ป็นเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์า
อย่างเคร่งครดั เขตควบคุมดูแล เพื่อให้เป็นที่อาศยัของสตัว์ป่า นก หรอืสตัว์ต่าง ๆ โดยมกีาร
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ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบเขา้ใจตรงกนัในการก าหนดเขตพื้นที่อนุรกัษ์ที่เขม้งวด และมี
บทลงโทษทีร่นุแรงส าหรบัผูก้ระท าความผดิกฎกตกิา   
 

(7) แนวทำงกำรมีส่วนร่วมพฒันำป่ำชมุชน เป็นแหล่งอำหำรท้องถ่ิน 
ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 1 “...การมสีว่นรว่มในกจิกรรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย เน่ืองในโอกาส

วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา โดยการปลกูตน้ไม ้ปลกูป่ารว่มกนั.. 
 
ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 2 “...การรกัษาศลีอย่างเคร่งครดั ไม่ฆ่าสตัว์ป่าในเขตพืน้ที่โซนหวงหา้ม 

เพราะใหถ้อืว่าเป็นเขตอภยัทาน โดยเฉพาะในเขตบรเิวณโดยรอบส านักสงฆค์วรก าหนดใหเ้ป็น
เขตพืน้ทีอ่ภยัทาน หา้มฆา่สตัวท์ุกชนิด การรกัษาศลีถอืเป็นแนวทางการมสีว่นรว่มของประชาชน
ในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย...”  
 
 สรุปแนวทางการมีส่วนร่วมพฒันาป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหารท้องถิ่น  คือ การก าหนด
กจิกรรมเน่ืองในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เช่นกจิกรรมการปลูกป่าร่วมกนั อกีทัง้รณรงค์ให้
ประชาชนรกัษาศลีอย่างเคร่งครดั ไม่ฆ่าสตัวป่์าในเขตพืน้ทีอ่ภยัทาน คอืการหา้มฆ่าสตัวท์ุกชนิด 
ซึ่งการรกัษาศลีถอืเป็นแนวทางการมสี่วนร่วมของประชาชนในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อยอย่าง
แทจ้รงิ  
 

4.4.2 กำรศึกษำเส้นทำงท่องเท่ียวท้องถ่ิน 
 การศกึษาเสน้ทางพกิดัของต าแหน่งสถานที่ พบว่า มศีกัยภาพเชงิพื้นที่ อกีทัง้จากการ
ประเมนิความคดิเหน็ ความต้องการ โดยการสมัภาษณ์ พบประเดน็ดา้นการพฒันาพืน้ที่ทอ้งถิน่ 
ใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว มดีงัน้ี เช่น (1) มคีวามต้องการเสน้ทางศกึษาความหลากหลายของป่า
ชุมชนภูน้อย (2) มสีถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจทัง้ในป่าส านกัสงฆแ์ละเขือ่นล าสะพุง (3) มป่ีาชุมชนที่
สร้างความเอิบอิ่มจากต้นไม้ตามเส้นทางในป่าชุมชน (4) มีการพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่ง
นักท่องเที่ยว (5) มกีารพฒันาแหล่งเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (6) มเีขื่อน
แม่น ้าล าสะพุงเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ (7) มเีสน้ทางศกึษาความหลากหลายของป่าชุมชนภู
น้อย เป็นตน้  

ดัง้นัน้จงึควรมกีารพฒันาเป็นเสน้ทางท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิเชงิวฒันธรรม เชงินิเวศ จะ
ท าใหเ้กดิศกัยภาพเชงิพืน้ที่ ซึ่งเป็นการพฒันาที่จะน าไปสู่การพฒันาทีป่ระชาชนไดร้บัประโยชน์
อยา่งแทจ้รงิ 
 เสน้ทางท่องเที่ยวเชงินิเวศ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะศกึษา พชืชนิด ต้นไมช้นิดต่าง ๆ  
ในป่าชุมชน หรอืการแสวงหาของป่า เชน่ ผกัหวาน เหด็ เพือ่ใชส้ าหรบัท าเป็นอาหาร เป็นกจิกรรม
การเดนิป่าอกีรปูแบบหน่ึงทีน่กัทอ่งเทีย่วสามารถท าได ้ 
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 เสน้ทางท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม นักท่องเทีย่วสามารถที่จะ ศกึษาฝึกปฏบิตัธิรรม เรยีนรู้
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ชื่นชมความงามสถานที่ปฏบิตัธิรรม และป่าธรรมชาต ิสมัผสักบั
กลิน่ไอของป่าธรรมชาต ิเสยีงสตัว์ประเภทนก จกัจัน่ รอ้งระงมทัว่ทัง้ป่า หรอือาจมกีจิกรรมการ
สอ่งนกกน่็าสนใจเชน่กนั  
 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะปั ่นจกัรยาน ชื่นชมสมัผัส
ธรรมชาตติามเสน้ทางแผนที่ป่าชุมชนภูน้อย ตามจุดส าคญั ไดแ้ก่ ส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใด 
เขือ่นน ้าล าสะพุง ส านกัสงฆว์งัใหญ่ การศกึษาดพูชืสวน พชืไร ่ ก าหนดเป็นกจิกรรมการออกก าลงั
กายเพื่อสุขภาพ โดยเราสามารถไปตามเส้นทางจุดส าคัญ ๆ ในพื้นที่ รวมระยะทางไปกลับ
ประมาณ 5 กโิลเมตร 
 ทัง้น้ีการก าหนดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงบูรณาการตามฤดูกาลของแต่ละฤดูกาล โดย
นักท่องเที่ยว มคีวามต้องการสมัผสับรรยากาศ โดยสามารถจ าแนกตามสถานการณ์ของแต่ละ
ฤดกูาลดงัน้ี 
 
 (1) เสน้ทางคมิหนัตฤด ูกบัการบ าเพญ็บุญกุศล 
 ชว่งวนัที ่27-28 กมุภำพนัธ ์- 7 มีนำคม ของทุกปี ส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด มกีารจดั
โปรแกรมการปฏิบตัิธรรม 7 วนั เจรญิจติภาวนา การปฏิบตัิธรรม เดนิจงกรม นัง่สมาธ ิฟังการ
บรรยายธรรม ตลอดเจด็วนั จงึเป็นช่วงทีก่ลุ่มผูป้ฏบิตัธิรรมทัง้หลายไม่ควรพลาดโอกาสน้ี ส านัก
สงฆ์มสีถานที่เอื้อต่อการปฏิบตัิธรรม ภายใต้ร่มเงาไม้ ส าหรบันัง่สมาธ ิเดินจงกรม หรอื ศาลา
ปฏิบัติธรรม ที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม ทุก ๆ เช้า จะได้สมัผสักบัอากาศแสนบรสิุทธิ ์การเดิน
จงกรม บรเิวณลานหนิป่าสลกัใด รบัอรณุยามเชา้  
 ค าแนะน าส าหรบัผูส้นใจที่จะปฏบิตัิธรรม ส านักสงฆ์มคีวามพรอ้มที่จะรองรบัผูส้นใจได้
จ านวนมาก ผูป้ฏบิตัธิรรมสามารถที่จะปักกรด กางเต็นท์ ได้บรเิวณรอบศาลาปฏบิตัธิรรม หรอื
บรเิวณตน้ไม ้เพยีงจดัเตรยีมกรดหรอืเตน็ทไ์ปเท่านัน้ หอ้งน ้ากเ็พยีงพอส าหรบับรกิาร หากไม่ได้
ไดจ้ดัหาไป ทางส านกัสงฆก์ม็ใีหบ้รกิารแต่ไมม่ากนกั  
 ขอ้ดขีองการปฏบิตัธิรรม ณ ส านกัสงฆแ์หง่น้ี จะท าใหผู้ป้ฏบิตัธิรรม ไดส้มัผสัธรรมชาตไิด้
อย่างแท้จรงิ โดยเฉพาะในยามเช้า ผูป้ฏบิตัิธรรมสามารถเดนิจงกรมบรเิวณโดยรอบส านักสงฆ์
เพือ่สมัผสักลิน่ไอหมอกยามเชา้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ    
 
  (2) เสน้ทางคมิหนัตฤด ูคลายรอ้นกบัเทศกาลสงกรานตเ์ขือ่นล าสะพงุ 

ในช่วงเดอืน เมษำยน ประชาชนจ านวนมาก ต่างเดนิทางมุ่งหน้าสู่แม่น ้าเขื่อนล าสะพุง 
เพือ่สมัผสัความเยน็ คลายรอ้น ถงึแมว้า่จะเป็นชว่งฤดรูอ้น แต่เมือ่ไปถงึบรเิวณแมน่ ้าล าสะพงุ กจ็ะ
รู้สึกเย็นได้ทันที ซึ่งปรมิาณน ้าจะมีความเหมาะสมส าหรบัการเล่นของเด็กเยาวชน   หรอืท า
กจิกรรมครอบครวั การรบัประทานอาหารรว่มกนับรเิวณรมิฝัง่แม่น ้าล าสะพุง ท าใหไ้ดร้บัความสุข
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สนุกสนาน ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์มวีนัหยุดตดิต่อกนัหลายวนั ลูกหลานกลบัจากการท างาน
ต่างถิน่ เพื่อมาเยีย่มบา้น ทุกคนต่างคดิถงึแม่น ้าล าสะพุงสายน้ี หลายคนต่างคดิว่า แม่น ้าจะมนี ้า
ใหเ้ล่นบา้งหรอืเปล่า จะมคีนออกมาเล่นน ้ากนัเยอะไหม ต่างมคี าถามในใจ เมื่อกลบัมาเยีย่มบา้น
ต่างกแ็วะเวยีนมาทีเ่ขือ่นล าสะพงุแหง่น้ีทุกครัง้ บรเิวณเขือ่นล าสะพงุจงึเป็นเหมอืนจุดศนูยร์วมของ
เดก็เยาวชน คนหนุ่มสาว ซึง่แต่ละคนทีไ่ปท างานต่างถิน่ใกลไ้กล เมือ่กลบับา้นก็ท าใหค้ดิถงึสภาพ
บรรยากาศในอดีต จึงกลบัมาหวนร าลึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีต เขื่อนล าสะพุงจึงกลายเป็น
สถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจของหลาย ๆ คน  

    
(3) เสน้ทางวสัสานฤดกูาลใหมก่บักลิน่ไอของธรรมชาต ิ

 ช่วงเดอืน พฤษภำคม เป็นช่วงทีต่้นไมแ้ตกใบออกยอดอ่อน นักท่องเทีย่วสามารถสมัผสั
กบัความหลากหลายทางธรรมชาตใินป่าชุมชนภูน้อย ไดแ้ก่ ผกัหวาน  ผกัสาบ ในช่วงน้ีตน้จกิ ตน้
รงัก าลงัแตกใบเตม็ตน้ เสยีงแมลงจกัจัน่รอ้งระงมทัว่ป่า  ซึง่นกัทอ่งเทีย่วบางคนอาจชอบธรรมชาติ
ลกัษณะดงักล่าวนี้ 
 ในชว่งนี้หากฝนตกเพยีงครัง้หรอืสองครัง้ ยอดไมข้องพุม่ไมต้่าง ๆ กจ็ะแตกยอดใหมท่ าให้
ดูเขยีวไปทัว่ทัง้ป่า ไมจ้กิ ไมร้งั ออกใบเต็มต้น ไดใ้หร้่มเงา อกีทัง้หญ้าเพก็ หญ้าคลุมดนิ กแ็ตก
หน่อเป็นพุ่มหญ้าเขยีว ท าใหพ้ืน้ดนิเขยีวทัว่ทัง้ป่า ในช่วงเชา้หากผูส้นใจรกัสุขภาพ สามารถทีจ่ะ
ปัน่จกัรยาน ชื่นชมธรรมชาติในยามเช้า ตามเสน้ทางระหว่างส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใด และ
เสน้ทางลงเขือ่นแมน่ ้าล าสะพุง ท่ามกลางหมอกยามเชา้ ช่วงเวลาประมาณ 05.00 – 07.00 น. คอื
เวลาทีเ่หมาะสมในการสมัผสัธรรมชาตป่ิาชุมชนภูน้อย  
 
 (4) เสน้ทางวสัสานฤด ูกบัความหลากหลายทางธรรมชาต ิ
 ช่วงวนัที่ 29 มิถนุำยน - 1 กรกฎำคม เป็นช่วงที่ทางส านักสงฆ์ก าหนดใหม้กีารปฏบิตัิ
ธรรมส าหรบัอุบาสกอุบาสกิาผูส้นใจในการปฏบิตัธิรรม เป็นช่วงทีส่องของทุกปี เน่ืองจากเป็นการ
ปฏบิตัธิรรมเพือ่เสรมิสริมิงคลส าหรบัวนัคลา้ยวดัเกดิของ พระอำจำรยชิ์งชยั อคคฺธมโฺม ประธาน
สงฆ์ ส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด พุทธศาสนิกชนต่างใหค้วามสนใจเดนิทางร่วมปฏบิตัธิรรมใน
ครัง้นี้ ในช่วงน้ีหากมฝีนมาก ดอกเจยีว อรีอก กจ็ะเกดิทัว่บรเิวณพืน้ทีก่วา้ง พุ่มหญา้เพก็เขยีวขจี
เป็นทุ่งหญ้ากวา้ง ในยามเช้าหากเดนิเขา้ไปในป่าก็จะพบว่ามนี ้าค้าง ได้ใหค้วามชุ่มชื้นกบัยอด
หญา้ ชาวบา้นจากหมูบ่า้นใกลไ้กลต่างสง่เสยีงรอ้งเรยีกขานกนัโหวกเหวก ถามไถ่กนัและกนั ดว้ย
ความสนุกสนานจากการหาเกบ็เหด็หรอืหาของป่า    
  
 (5) เสน้ทางสริริฤด ูกบัเทศกาลดอกกระเจยีวทา่มกลางป่าหมอก  
 ชว่งเดอืน กรกฎำคม - สิงหำคม เป็นชว่งทีก่ระเจยีวออกดอกเตม็ที ่ส าหรบัผูท้ีช่ ื่นชมการ
บนัทึกภาพ ความงามของธรรมชาติ เป็นช่วงที่ป่าชุมชนให้ผลผลติค่อนขา้งเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น 
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ผกัหวาน ดอกกระเจยีว อรีอก ผกัสาบ และหน่อไมร้วก ป่าชุมชนแหง่น้ีจงึไมว่า่งเวน้จากผูแ้สวงหา
ของป่า ป่าชุมชนจงึเตม็ไปดว้ยเสยีงรอ้งเรยีกกนัโหวกเหวก  เป็นช่วงเวลาทีเ่หมาะสมส าหรบัผูท้ี่
หลงใหลในธรรมชาต ิสามารถเกบ็บนัทกึภาพธรรมชาตใินชว่งนี้ไวช้ื่นชม  
 
 (6) เสน้ทางเหมนัตฤด ูตอ้นรบัเทศกาลบุญกระธปูออกพรรษา    
 ชว่งเดอืน กนัยำยน ตลุำคม พฤศจิกำยน ใกลว้นัออกพรรษา 4 วนัของทุกปี ชาวอ าเภอ
หนองบวัแดง ต่างร่วมกนัจดัเตรยีมกระธูป ประดบัตกแต่งดว้ยความวจิติร งดงาม “ประเพณีบุญ
กระธปูออกพรรษา” ของชาวหนองบวัแดง ในหลายหมูบ่า้นของแต่ละต าบล มกีารจดัเตรยีมประดบั
ตกแต่งกระธูปของตนเอง ซึ่งเป็นตวัแทนของต าบล ประกวดความสวยงามวจิติร  สวยงาม แข่ง
ประชนัความงานกนั ทัง้น้ีชาวอ าเภอหนองบวัแดงต่างพรอ้มใจสามคัค ีเดนิขบวนแห่กระธูป รอบ
อ าเภอ ที่มคีวามสวยงาม ซึ่งเป็นบุญประเพณีที่สะท้อนถึงวถิีชวีติของชาวอ าเภอหนองบวัแดง 
ดงันัน้นกัทอ่งเทีย่วจงึไมค่วรพลาดโอกาสน้ี 
 

 
ภาพที ่4.39 แสดงงานประเพณีบุญกระธปูออกพรรษา 
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ภาพที ่4.40 แสดงการประดบักระธปู 

 
 (7) เสน้ทางเหมนัตฤด ูสมัผสัลมหนาวตอ้นรบัเทศกาลปีใหม ่ 
 ช่วงเดอืน ธนัวำคม – มกรำคม เป็นช่วงที่สภาพอากาศเยน็สบาย ในช่วงน้ีปรมิาณน ้า
เขื่อนล าสะพุงจะไหลล้นเขื่อนพอเหมาะ ส าหรบัเดนิสมัผสัความเยน็บนสนัเขื่อน สามารถที่จะลง
อาบเล่นน ้าคลายรอ้นได ้สว่นตน้ไมใ้นป่าชุมชนภูน้อย ตน้ไมใ้บไมเ้ริม่ผลใิบ เหลอืงอร่ามทัว่ทัง้ป่า 
เป็นช่วงเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตคิ่อนขา้งมาก สภาพอากาศค่อนขา้งแหง้  การสมัผสัธรรมชาติ
ในช่วงนี้ ควรเป็นยามเชา้ก่อนฟ้าสางของทุกวนั ณ จุดบรเิวณพืน้ที่ ส านกัสงฆ ์และตามเสน้ทางสู่
แมน่ ้าล าสะพงุ สภาพอากาศเยน็สบาย  เหมาะกบักจิกรรมยามเชา้ เชน่ การปัน่จกัรยาน เป็นตน้  
 
 สรุป ความคิดเห็นความต้องการพฒันาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพื้นที่  พบว่า  ควรมีการ
พฒันาเป็นเสน้ทางท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิเชงิวฒันธรรม เชงินิเวศ จะท าใหเ้กดิศกัยภาพเชงิพืน้ที ่
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ซึง่เป็นการพฒันาที่น าไปสู่การพฒันาทีป่ระชาชนไดร้บัประโยชน์อย่างแทจ้รงิ การพฒันาเสน้ทาง
ประกอบดว้ย 1) เสน้ทางที ่1 การบ าเพญ็ธรรมท่ามกลางธรรมชาติ ช่วงวนัที่ 27-28 กุมภาพนัธ ์- 
7 มีนาคม ของทุกปี  2) เส้นทางที่ 2 เทศกาลสงกรานต์กบัเขื่อนล าสะพุง ช่วงเดือน เมษายน 
คลายรอ้นและท ากจิกรรมครอบครวัที่เขื่อนล าสะพุง 3) เสน้ทางที่ 3 สมัผสักลิน่ไอแห่งธรรมชาติ 
ในช่วงเดอืน พฤษภาคม เป็นช่วงที่ต้นไม้แตกใบออกยอดอ่อน ฟังเสยีงรอ้งของจกัจัน่ทัว่ทัง้ป่า
ชุมชน  4)  เส้นทางที่ 4 การสมัผสัความหลากหลายทางธรรมชาติ ช่วงวนัที่ 29 มถุินายน - 1 
กรกฎาคม เป็นช่วงที่ส านักสงฆ์ก าหนดใหม้กีารปฏบิตัธิรรมส าหรบัอุบาสกอุบาสกิาผูส้นใจ  เป็น
ช่วงที่สองของทุกปี  5) เสน้ทางที่ 5 เทศกาลดอกกระเจยีวท่ามกลางป่าหมอกฤดูฝน  ช่วงเดอืน 
กรกฎาคม - สงิหาคม เป็นช่วงทีก่ระเจยีวออกดอกเตม็ที ่ 6) เสน้ทางที ่6 เทศกาลบุญกระธูปออก
พรรษา   ช่วงเดอืน กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ใกลว้นัออกพรรษา 4 วนัก่อนออกพรรษา ของ
ทุกปี สมัผสัความงดงามวจิติรของการประดบักระธปูดว้ยภมูปัิญญาทอ้งถิน่  7) เสน้ทางที ่7 สมัผสั
ลมหนาวตอ้นรบัเทศกาลปีใหม่ ช่วงเดอืน ธนัวาคม – มกราคม เป็นช่วงทีส่ภาพอากาศเยน็สบาย 
ในชว่งนี้ปรมิาณน ้าเขือ่นล าสะพงุจะไหลลน้เขือ่นพอเหมาะ  
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4.5 การเสริมสรา้งกระบวนกลุ่มเพื่อพฒันาป่าชมุชนภนู้อย กลุ่มนักเรียน 
การวเิคราะหข์อ้มลูในสว่นนี้เพือ่ตอบวตัถุประสงค ์คอืเสรมิสรา้งพฒันาป่าชุมชนภูน้อยโดย

สรา้งประสบการณ์การเรยีนรูท้ ัง้เชงิทฤษฎแีละการปฏบิตั ิผา่นกจิกรรมบอกความในใจทีอ่ยากเล่า 
และกจิกรรมสาธารณะประโยชน์โครงการประชาอาสาปลูกป่าในใจ เพื่อให้เป็นแหล่งการเรยีนรู้
ความหลากหลายทางชวีภาพตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ก าหนดหวัขอ้ในการน าเสนอประกอบ ดว้ย 1) การด าเนินกจิกรรมบอกความในใจที่อยาก
เล่าของกลุ่มนักเรยีน 2) ผลประเมนิสภาวการณ์กจิกรรมบอกความในใจทีอ่ยากเล่า กลุ่มนักเรยีน 
3) ผลประเมนิความตัง้ใจสูก่ารปฏบิตั ิกลุ่มนกัเรยีน  

ผลวเิคราะหข์อ้มลูมรีายละเอยีดดงัน้ี   
 

4.5.1 การด าเนินกิจกรรมบอกความในใจท่ีอยากเล่าของกลุ่มนักเรียน 
“...โครงการบอกความในใจ..ทีอ่ยากเล่า เรื่อง ป่าชุมชนภูน้อย ของนักเรยีนโรงเรยีนบา้น

นาเจรญิ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู.ิ..”  
ความส าคญั พระราชด ารแิละความเป็นมา สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ีทรงด าเนินงานเกีย่วกบัการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร มาตัง้แต่ ปี 2523 โดยมี
พระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทัง้ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามยั 
การศกึษา ทกัษะทางวชิาชพี จติส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้
สบืสานวฒันธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ โดยมโีรงเรยีนสงักดัต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในพืน้ทีห่่างไกลเขา้รว่ม
โครงการ เช่น โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรยีนสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พื้นฐาน ศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนชาวไทยภูเขา เป็นต้น ส าหรบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมนัน้ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมพีระราชด ารใิห้ด าเนิน
โครงการ เมื่อวนัที ่6 กุมภาพนัธ์ 2530 ณ โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบ ารุงที ่107 บา้นหว้ย
จะค่าน ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เพื่อปลูกฝังใหเ้ดก็ นักเรยีน เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มจีติส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ โดยการส่งเสรมิให้นักเรยีนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา การใช้สะเดา ลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตร สวน
พฤกษศาสตร ์ในส่วนของประชาชนไดม้กีารใหค้วามรู ้ส่งเสรมิการจดัท าป่าชุมชน รวมทัง้การใช้
ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ  ต่อมาในปี 2554 ประเทศไทย
ประสบภยัพบิตัทิางธรรมชาตหิลายครัง้ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดม้ี
พระราชกระแสเพิม่เตมิใหม้กีารจดัการเรยีนรูเ้รื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้เพื่อใหน้ักเรยีนได้
ตระหนักถึงความส าคญัของทรพัยากรป่าไม้ เกิดความรกัความหวงแหนและร่วมกันอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไม้ พระราชกระแสในเรื่องดังกล่าวมีหลายครัง้และหลายวาระ ดังน้ี  วันที่ 13 
มกราคม 2554 ณ โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน บา้นตอืงอ ช่างกลปทุมวนัอนุสรณ์ 13 จงัหวดั
นราธิวาส วนัที่ 31 มกราคม 2554 ณ โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จงัหวดั
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ประจวบครีขีนัธ์ และต่อมาในวนัที่ 23 มถุินายน 2554 ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดงึ จงัหวดัเลย มี
พระราชกระแสกบัผูบ้ญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน และอธบิดกีรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์าและ
พนัธุพ์ชื  สรุปความไดว้่า “ป่าไมถู้กตดัท าลายไปอย่างมากจนเป็นปัญหาต่อสภาพแวดลอ้มอย่าง
หนัก การช่วยเหลอือย่างไรก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แมจ้ะสรา้งบ้านทดแทนบ้านที่พงัไปแล้วก็
อาจพงัถล่มไดอ้กีในคราวถดัไป  จงึควรทีจ่ะเริม่ต้นสอนการอนุรกัษ์ป่าไมต้ัง้แต่เดก็ ซึง่อาจเริม่ใน
โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน โดยจดัท าเป็นหลกัสตูรหรอืกจิกรรมใหเ้ดก็เกดิความรกั และหวง
แหนในทรพัยากรป่าไมแ้ละรว่มสงวนรกัษาป่าไมไ้ว”้  
 จากพระราชกระแสดงักล่าวข้างต้น ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีไดจ้ดัตัง้คณะท างานร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้ครูโรงเรยีนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 12 โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ตาม
พระราชด าร ิชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 และไดน้ าไปทดลองการจดักจิกรรมขึ้นในปีการศกึษา 2555 
หลงัจากนัน้ไดส้รปุและถอดบทเรยีน ปรบัปรงุเป็นคู่มอืส าหรบัครผููส้อนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการจดั
กจิกรรม เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรยีนและชุมชนโดยรอบโรงเรยีนตระหนักถึงความส าคญัและร่วมกนั
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องประเทศ  
 การบอกความในใจ..ที่อยากเล่า เรื่อง ป่าชุมชนภูน้อย เป็นกิจกรรมที่จะมีส่วนช่วย
เสรมิสรา้งการอนุรกัษ์ป่าชุมชน ทัง้น้ีจดัขึน้เพือ่มุง่ใหน้กัเรยีนในระดบัประถมศกึษา ชัน้ปีที ่5, 6 ได้
แสดงออกถงึความรูส้กึบอกความในใจทีอ่ยากเล่า เรื่องป่าชุมชนภูน้อย เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งให้
นักเรยีนได้ตระหนักถึง หน้าที่ ในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน ตลอดถึงการตระหนักถึงความส าคญั 
ประโยชน์ ที่ได้จากป่าชุมชน เช่น แหล่งอาหารทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ แหล่งน ้า
ธรรมชาติส าหรบัพกัผ่อนคลายร้อน ส านักสงฆ์สถานที่ส าหรบัฝึกพฒันาจิตใจ ซึ่งเป้าประสงค์
ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยัการมสีว่นร่วมจากกลุ่มนักเรยีนซึง่เป็นเยาวชนทีเ่ป็นก าลงัส าคญัของการ
พฒันาทอ้งถิน่ สงัคม ประเทศชาต ิตามล าดบั    

วตัถุประสงค์ คอื เพื่อส ารวจรวบรวมความคดิเหน็ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5, 6 
ผา่นโครงการบอกความในใจทีอ่ยากเล่าเกีย่วกบัป่าชุมชนภูน้อย ซึง่เป็นแหล่งอาหารทอ้งถิน่ เขือ่น
น ้าล าสะพุง สถานทีค่ลายรอ้น ส านักสงฆใ์นเขตป่าชุมชน สถานทีพ่ฒันาจติใจ และปัญหาไฟไหม้
ป่าชุมชน   

กลุ่มเป้าหมาย นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5, 6 จ านวน   20 คน  
วธิดี าเนินการ รปูแบบการด าเนินการ 
ขัน้ที ่1 ประสานการเตรยีมการ 
ติดต่อประสานงานผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านนาเจรญิเพื่อขออนุญาตด าเนินโครงการ

กิจกรรม สร้างและพฒันาเครื่องมือ แบบฟอร์มบอกความในใจ..ที่อยากเล่า ทดสอบเครื่องมือ
แบบฟอร์ม จากกลุ่มนักเรียนที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงด าเนินการจดัท าเอกสารที่
เกีย่วขอ้งในโครงการฯ 
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ขัน้ที ่2 การด าเนินกจิกรรม 
ด าเนินโครงการกิจกรรม ขอความอนุเคราะห์ครูประจ าชัน้ (ชัว่โมงว่าง) ประมาณ 1-2 

ชัว่โมง/คาบเรียน เพื่อด าเนินกิจกรรม  “บอกความในใจ...ที่อยากเล่า” เรื่องป่าชุมชน ตาม
แบบฟอรม์ 
 ครปูระจ าชัน้รวบรวมแบบฟอรม์บอกความในใจ..ทีอ่ยากเล่า ของนักเรยีนทุกคน ประชุม
พจิารณาใหร้างวลั ทุนการศกึษา ชนะเลศิ อนัดบั 1, 2, 3 โดยผูว้จิยัมอบทุนการศกึษาไวก้บัทาง
โรงเรยีนตามจ านวน ทัง้น้ีครูประจ าชัน้รวบรวมแบบฟอร์ม “บอกความในใจ..ที่อยากเล่า” ของ
นกัเรยีนทุกคน มอบใหผู้ว้จิยั เพือ่น าไปศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป   

ขัน้ที ่3 คณะกรรมการครพูจิารณาผลงาน 
คณะกรรมการครูเป็นกรรมการพจิารณาผลงาน “บอกความในใจ..ที่อยากเล่า” เรื่องป่า

ชุมชนภูน้อย (ป่าพนงั) บา้นนาเจรญิ เพื่อคดัเลอืกผลงานทีค่วรไดร้บัรางวลั ชนะเลศิอนัดบั 1, 2, 3 
ตามล าดบั โดยจะไดร้บัทุนการศกึษา 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
ชนะเลศิ อนัดบั   1   จ านวน  1,000  บาท  
รองชนะเลศิอนัดบั  2   จ านวน  700  บาท  
รองชนะเลศิอนัดบั  3   จ านวน  500  บาท 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
ชนะเลศิอนัดบั   1   จ านวน  1,000  บาท  
รองชนะเลศิอนัดบั  2   จ านวน  700  บาท  
รองชนะเลศิอนัดบั  3   จ านวน  500  บาท 

ขัน้ที ่4 มอบทุนการศกึษา 
 นักเรียนผู้มีผลงาน “บอกความในใจ...ที่อยากเล่า ” รับทุนการศึกษาจาก

ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านนาเจรญิ ในห้องประชุมของโรงเรยีน พรอ้มแจ้งการด าเนินโครงการ
กจิกรรมครัง้ต่อไปเกีย่วกบั โครงการกจิกรรมการปลกูป่าในป่าชุมชนภูน้อย   

ขัน้ที ่5 ประเมนิโครงการ/กจิกรรม โดยใหน้กัเรยีนตอบแบบประเมนิหลงัจากรว่มท า
กจิกรรมการปลกูป่า 

ระยะเวลาด าเนินการ ไดแ้ก่  25 - 26 มถุินายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรยีนบา้นนาเจรญิ 
งบประมาณด าเนินการ ไดแ้ก่ งบด าเนินการวจิยั 
ประโยชน์ทีไ่ดร้บั ไดแ้ก่ (1) ไดเ้สรมิสรา้งการปลูกฝังเดก็และเยาวชนใหม้จีติส านึกต่อการ

อนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย (2) ไดเ้สรมิสรา้งใหน้กัเรยีนมจีติส านึกรกัษ์ป่าชุมชน ตระหนกัถงึหน้าทีใ่น
การดแูลป่าชมุชน เหมอืนทรพัยส์มบตัขิองตนเอง ช่วยกนัดแูลป่าชมุชนใหเ้ป็นแหล่งอาหารทาง
ธรรมชาตทิีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ (3) ไดส้รา้งเครอืขา่ยการป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนในหมูน่กัเรยีนให้
รูจ้กัการรกัษาป่า ป้องกนัไฟป่า และป้องกนัการเผาป่าชุมชนภูน้อย (4) ไดเ้ครอืขา่ยเฝ้าระวงัการ
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เผาป่า ในหมูเ่ดก็เยาวชนในทอ้งถิน่ ใหม้จีติส านึกในการดแูลรกัษาป่าทรพัยากรทอ้งถิน่สูก่าร
พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ 

ตวัชี้วดัความส าเรจ็ ไดแ้ก่ (1) จ านวนแบบฟอรม์ที่ไดร้บั (2) คุณภาพของเน้ือหาขอ้มูลที่
ไดร้บัจากการรายงานตามแบบฟอรม์ บอกความในใจที่อยากเล่า (3) ไดเ้ครอืข่ายเยาวชนในการ
ดแูลรกัษาป่าชุมชนภูน้อย  

วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกจิกรรมบอกความในใจทีอ่ยากเล่า   
 การด าเนินการในส่วนน้ีเพื่อประเมนิความต้องการในการจัดการป่าชุมชน แบ่งเป็น (1) 
ประเมนิความตอ้งการของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5, 6 โดยใช ้แบบสมัภาษณ์ แบบสอบถาม 
และ ซึ่งความต้องการของกลุ่มนักเรียนโดยประเมินจากแบบสมัภาษณ์  โดยเมื่อวนัที่ 25-26 
มถุินายน พ.ศ. 2558 ไดด้ าเนินกจิกรรม บอกความในใจทีอ่ยากเล่า เรื่องป่าชุมชนภูน้อย โดยเป็น
การใหน้ักเรยีนเขยีนถงึความรูส้กึต่อป่าชุมชนภูน้อย ซึ่งพบประเดน็ที่น่าสนใจในกลุ่มนักเรยีน มี
ประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี  
 

ประเดน็ความตอ้งการจดัการป่าชุมชนของนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นนาเจรญิ 

 
ภาพที ่4.41 แสดงการด าเนินโครงการบอกความในใจทีอ่ยากเล่า 
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ภาพที ่4.42 แสดงการมอบทุนการศกึษาในโครงการบอกความในใจทีอ่ยากเล่า 

 
ภาพที ่4.43 แสดงการเขา้รว่มโครงการประชาอาสาปลกูป่าในใจคน 

 
การสะทอ้นความตอ้งการจดัการป่าชุมชนภูน้อย โดยภาพรวมผา่นโครงการ “บอกความใน

ใจทีอ่ยากเล่าเรื่องป่าชุมชนภูน้อย” พบว่า ประเดน็ความตอ้งการนักเรยีนเพื่อการจดัการป่าชุมชน
ภูน้อย โดยพบภาพรวมความตอ้งการทีส่ าคญั คอื  ประเดน็ที ่1 ตอ้งการใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูค้วาม
หลากหลายทางธรรมชาติ ประเดน็ที่ 2 ความต้องการให้ส านักสงฆ์เป็นสถานที่บ าเพญ็บุญกุศล 
ประเดน็ที่ 3  ความต้องการใหเ้ขื่อนล าสะพุงเป็นแหล่งน ้าที่ส าคญัต่อการด ารงชวีติ ประเดน็ที่ 4  
ความตอ้งการใหป่้าชุมชนเป็นแหล่งอาหารของประชาชนทอ้งถิน่ ประเดน็ที ่5  ความตัง้ใจทีจ่ะเฝ้า
ระวงัไมใ่หม้กีารเผาท าลายป่าชุมชนภูน้อย  อกีทัง้มกีารด าเนินโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์
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ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ โครงงานดา้นอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นโครงงานที่
เป็นความตอ้งการของนกัเรยีนโดยผูว้จิยัสนบัสนุนงบประมาณ     
 

4.5.2 ผลประเมินสภาวการณ์กิจกรรมบอกความในใจท่ีอยากเล่า  
 ในส่วนน้ีเป็นการน าเสนอเกี่ยวกบั สภาวการณ์ความต้องการของกลุ่มนักเรยีน ผ่านการ
เขยีนบรรยาย เพื่อสะทอ้นความรูส้กึในใจทีอ่ยากเล่า เกีย่วกบั ส านกัสงฆ ์เขือ่นล าสะพุง ป่าชุมชน
ภูน้อยแหล่งอาหารทางธรรมชาต ิปัญหาป่าชุมชนภูน้อยไฟไหมป่้า การเผาป่าชุมชนภูน้อย และ
แนวทางการพฒันาเสน้ทางทอ่งเทีย่ว มดีงัน้ี 
 

ส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด 
 การสะทอ้นความรูส้กึต่อส านักสงฆ ์ในประเดน็เกีย่วกบัการไดร้บัประโยชน์จากส านกัสงฆ ์
และความต้องการที่จะพฒันาส านักสงฆ์ในป่าชุมชน ซึ่งนักเรยีนได้สะท้อนถึงความส าคญัของ
ส านกัสงฆใ์นประเดน็ต่าง ๆ   
 
 (1) ประโยชน์ท่ีได้รบัจากส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด 
 นักเรยีนได้สะท้อนการได้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใด และ
ส านกัสงฆว์งัใหญ่ โดยไดส้ะทอ้นถงึประโยชน์ทีน่่าสนใจดงัน้ี   
 

นักเรยีนคนที ่1 “..การไดไ้ปส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด ท าใหไ้ดค้วามรูเ้กีย่วกบัประวตัิ
ของพระพุทธเจา้ ไดป้ฏบิตัธิรรมโดยการฝึกนัง่สมาธิ เดนิจงกรม ท าใหเ้วลาเรยีนหนังสือสามารถ
ท างานทีค่รมูอบหมายไดส้ าเรจ็ อกีทัง้ไดร้บัความสุขทางกาย สุขทางใจ ไมม่คีวามทุกข.์.” 
 

นักเรยีนคนที่ 2 “...มคีวามรูส้กึว่าได้ประโยชน์จากส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใด  คอืได้
เทีย่วชมส านักสงฆ ์ศาลาปฏบิตัธิรรมมพีระพุทธรปูประดษิฐานสวยงาม อกีทัง้ส านักสงฆไ์ดม้กีาร
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าและสตัวป่์า ท าใหส้ านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใดเป็นสถานทีม่คีวามน่าสนใจ
เป็นอยา่งมาก...” 
 
 นกัเรยีนคนที ่3 “...การไดศ้กึษาเรยีนรูว้ฒันธรรมต่าง ๆ ของศาสนาซึง่สอนใหท้ าแต่ความ
ด ีไมท่ าความชัว่ และท าจติใจของตนเองใหบ้รบิรูณ์เพือ่จะไดม้คีวามสขุในชวีติ”  

 
นักเรยีนคนที่ 4 “...การไดรู้จ้กัพระธรรม ไดรู้จ้กัวดั ไดไ้หวพ้ระ ไดท้ าบุญที่ส านักสงฆว์ดั

สลกัใด และได้ไหว้พระที่วดั ในเทศกาลบุญ เช่น บุญกฐิน บุญผ้าป่า บุญเข้าพรรษา  บุญออก
พรรษา เป็นตน้ ซึง่มพีระสงฆผ์ูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ทีม่คีวามรูท้ีด่ ีน่าเคารพนบัถือกราบไหวบ้ชูา..” 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

107 

นักเรยีนคนที่ 5 “...การไดท้ าบุญกุศลดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ไดแ้ก่ การฝึกสมาธ ิการปลูกป่า 
การท าความสะอาดวดั รวมกบัเพือ่น ๆ ..” 
 

นกัเรยีนคนที ่6 “...การไดรู้ป้ระวตัขิองพระพุทธเจา้ ไดค้วามรูว้่า ท าดไีดด้ ีท าชัว่ไดช้ัว่ ได้
นัง่สมาธ ิไดส้มัผสัธรรมชาต ิทา่มกลางเสยีงจกัจัน่รอ้ง อกีทัง้ไดค้วามรูเ้กีย่วกบัการสวดมนต ์ท าให้
ไดรู้ห้ลกัธรรมค าสอนและไดท้ าบุญทุกวนัหยุด..” 
 

นกัเรยีนคนที ่7 “...การไดท้ าบุญและรูเ้กีย่วกบัพระพุทธเจา้ ไดรู้ว้่าทีส่ านกัสงฆป่์าพนงัเขา
สลกัใด ซึ่งตัง้อยู่ในป่าชุมชนภูน้อย มีสิง่ที่น่าสนใจ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่รอบ ๆ อย่าง
สวยงาม เป็นทีน่่าสนใจของชาวพุทธ..”  
 

นักเรยีนคนที่ 8 “...การไดรู้ห้ลกัปฏบิตัตินตามแนวทางพระพุทธศาสนา ท าใหไ้ดข้อ้คดิด ี
ๆ ในการท าความด ีไดรู้ว้า่ การท าความชัว่ไมเ่ป็นผลด ีแต่การท าความดจีะไดร้บัผลดตีอบแทน จะ
ไดส้ิง่ตอบแทนในทางทีด่ ีจงึควรมจีติส านึกทีด่ ีในการสบืทอดพระพุทธศาสนา ดว้ยการปฏบิตัติน
ใหเ้ป็นชาวพทุธทีด่ ีเรยีนรูเ้รือ่งศาสนาพทุธ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประวตัขิองพระพุทธเจา้..”  
 

นกัเรยีนคนที ่9 “..การไดไ้ปท าบุญ ดว้ยวธิเีกบ็ขยะในวดั ท าใหว้ดัสะอาด น่าสนใจ เพราะ
วดัมพีระเยอะ และววิสวยมาก พระนัง่ประดษิฐานเรยีงกนัเป็นแถวอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

 
นักเรยีนคนที่ 10 “..การได้ท าบุญที่ส านักสงฆ์วงัใหญ่และส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใด 

ด้วยการเก็บขยะท าความสะอาดวดั ได้ท าบุญสรา้งศาลา ได้ท าบุญปลูกต้นไม้ มกีิจกรรมให้ท า
มากมาย ท าใหไ้ดท้ าความดหีลายอย่าง โดยเฉพาะการไดรู้ถ้งึคุณงามความด ีสรา้งบุญกุศล ท าให้
มปีระสบการณ์การเรยีนรูป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ ของส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด…” 

 
 สรุปประโยชน์ที่ไดร้บัจากส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใด คอืเป็นสถานที่ฝึกนัง่สมาธิ เดนิ
จงกรม เรยีนรูว้ฒันธรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา เรยีนรูพ้ระธรรม  เขา้ใจในบุญประเพณีต่าง 
ๆ คอื บุญกฐนิ บุญผา้ป่า บุญเขา้พรรษา บุญออกพรรษา  ได้เรยีนรูป้ระวตัขิองพระพุทธเจา้ ได้
แนวปฏบิตัตินตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ปฏบิตัตินใหเ้ป็นชาวพุทธทีด่ ีการสรา้งคุณงามความ
ด ีเป็นตน้  
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 (2) แนวทางพฒันาส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด 
 นกัเรยีนไดเ้สนอวธิกีารพฒันาหรอืแนวทางพฒันาส านักสงฆท์ีต่ ัง้อยู่ในเขตพืน้ทีป่่าชุมชน
ภูน้อย ซึง่มปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงัน้ี 
  

นักเรยีนคนที ่1 “...การร่วมกนัปลูกต้นไมใ้นส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด ซึ่งการร่วมกนั
พฒันาส านกัสงฆแ์หง่น้ีใหเ้ป็นสถานทีป่ฏบิตัิธรรมทีใ่หญ่แหง่หนึ่งในจงัหวดัชยัภูม ิอกีทัง้การไมต่ดั
ไมท้ าลายป่า การไม่ท าลายวตัถุสิง่ของภายในส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด และการไมท่ิง้ขยะ ไม่
ฆา่สตัว…์”  
 

นักเรยีนคนที ่2 “...อยากใหทุ้กคนร่วมบรจิาคเงนิสรา้งศาลาเพื่อจะไดไ้ปนัง่สมาธหิรอืไป
สวดมนตไ์หวพ้ระ (กราบพระ) การบรจิาคเงนิใหว้ดัและท าบุญวดัจะไดพ้ฒันาขึน้ พฒันาส านกัสงฆ์
สลกัใดใหส้วยงาม และต้องการพฒันาส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใดใหเ้ป็นวดัที่สวยงาม มกีารท า
ป้ายใหส้ านักสงฆใ์หม่ และสรา้งโบสถ์ใหม่ โดยการบรจิาคเงนิใหว้ดัและท าบุญวดัจะไดพ้ฒันาขึน้
...” 
 
 นกัเรยีนคนที ่3 “...การเกบ็ขยะทุกวนัไมใ่หม้เีศษขยะ การช่วยกนัปัดกวาดบรเิวณวดั การ
ช่วยกนัล้างจาน ซึ่งการเก็บขยะร่วมกนั ได้แก่ การไม่ทิ้งขยะ เกบ็ขยะใส่ถงั  การไม่สูบบุหรี ่การ
กวาดลานวดั เป็นการสรา้งบุญกุศล...”  
 

นักเรยีนคนที่ 4 “....การสรา้งโบสถ์ ดว้ยการรวบรวมเงนิจากการท าบุญผ้าป่ามา ท าบุญ
ตามก าลงัศรทัธา เพื่อสรา้งศาลา สรา้งที่เก็บน ้าเอาไว้ใช้ สรา้งโรงครวัส าหรบัท าอาหาร สรา้งที่
พกัผอ่น และทีพ่กัอาศยั และสรา้งหอ้งน ้าหอ้งสุขาใหเ้พยีงพอ..”  
 

นักเรยีนคนที ่5 “..การสรา้งสถานทีป่ฏบิตัธิรรม เพื่อใหช้าวพุทธทุกคน ไดเ้ขา้รว่มปฏบิตัิ
ธรรมทีส่ านักสงฆ ์และไดแ้รงศรทัธาจากชาวบา้นมาช่วยกนัสรา้งศาลาใหเ้สรจ็เรว็ ๆ ปรบัปรุงป้าย
วดัใหม ่ใหม้องเหน็ชดัเจนขึน้...”  

 
นักเรยีนคนที ่6 “....อยากใหว้ดัมคีนมาบวชทีส่ านักสงฆแ์ห่งน้ี มคีนมาท าบุญเพิม่ขึน้ ท า

ใหส้ านกัสงฆเ์ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มสีถานทีห่รอืจุดชมววิ อาจท าใหม้คีนมามากขึน้ ท าใหม้โีอกาส
เรยีนรูศ้าสนาเพิม่มากขึน้ดว้ย...”  

 
 นักเรยีนคนที่ 7 “...การช่วยกนัปลูกต้นไมใ้หก้บัวดัและช่วยกนัท าความสะอาด จะท าให้
เอือ้ต่อการ ท าบุญปฏบิตัธิรรม การช่วยบรจิาคทรพัยส์นิเพื่อท าบุญบ ารุงศาสนา บ าเพญ็ประโยชน์
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ต่าง ๆ เชน่ ปลกูตน้ไม ้เกบ็ขยะบรเิวณวดั อยากใหว้ดัมคีนมาบวชพระ เพราะจะท าใหค้นทีม่าบวช
มสีมาธ ิและจะท าใหท้ีน่ี่น่าทอ่งเทีย่ว...”  
 
 สรปุแนวทางพฒันาส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด คอื การปลกูตน้ไมไ้มต่ดัไมท้ าลายป่า ไม่
ท าลายวตัถุสิง่ของภายในส านักสงฆ์ บรจิาคเงนิสรา้งศาสนสถาน ช่วยกนัดูแลปัดกวาดบรเิวณวดั 
สรา้งที่เก็บน ้าเอาไวใ้ช้ สรา้งสถานที่ปฏบิตัธิรรม มสีถานที่จุดชมววิ บรจิาคทรพัยส์นิเพื่อท าบุญ
บ ารุงศาสนา  
 
 (3) แนวทางพฒันาส านักสงฆด้์วยวิธีอ่ืน ๆ  

นกัเรยีนคนที ่1 “...ไดเ้คยขึน้ไปทีส่ านกัสงฆแ์หง่นี้ทุกวนัพระ ไปเพื่อสวดมนตก์บัปู่ และย่า 
เมื่อได้ไปที่ส านักสงฆ์แห่งน้ีรูส้กึว่า สบายใจมากขึน้ ไม่ต้องแบกทุกขไ์วใ้นใจ ให้ปล่อยมนัทิ้งไป 
รูส้กึวา่มสีมาธมิากขึน้ เวลาเรยีนกม็สีมาธ ิเพราะหลงัจากทีส่วดมนตเ์สรจ็กน็ัง่สมาธแิละเดนิจงกรม
ท าใหเ้รามสีมาธ.ิ.”  
 

นักเรยีนคนที่ 2 “...ส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลักใดเป็นสถานที่มีความน่าสนใจ ส าหรบั
ประชาชนทัว่ไป ส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใด มคีวามน่าสนใจ  เกี่ยวกบัการปฏิบตัิธรรม ท าให้
ประชาชนไดเ้ขา้วดัมากยิง่ขึน้…” 
 

นักเรยีนคนที่ 3 “...ส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใด มป่ีาที่อุดมสมบูรณ์ มแีหล่งที่อยู่อาศยั
ของสตัวป่์า มทีีใ่หป้ฏบิตัธิรรม ท าใหค้นเขา้วดัมากขึน้…”  

 
นักเรยีนคนที่ 4 “...หากสรา้งศาลาเสรจ็แล้ว ท าให้สามารถฟังธรรม หรอืสวดมนต์ ไหว้

พระ นัง่สมาธ ิซึง่เราสามารถท าจติใจใหบ้รสิทุธิไ์ดอ้ยา่งด ีอยากใหว้ดัพฒันาขึน้ มกีารสรา้งกุฏสิงฆ ์
อยากรว่มท าบุญ ดว้ยการสรา้งถนนทางขึน้ไปวดั ตอ้งการใหม้ป้ีายวดัใหมด่ว้ย…”  
 

นกัเรยีนคนที ่5 “....ทีส่ านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด มพีระพุทธรปูส าหรบักราบไหวบู้ชา มี
จ านวนมากและสวยงาม อกีทัง้มทีางเดนิไปแมน่ ้าล าสะพุง ซึง่มสีถานทีเ่ดนิเทีย่วชมมากมาย มรีปู
ปั้นต่าง ๆ ได้แก่  นก ม้าลาย กวาง เงาะป่า สุนัข กระต่าย ท าให้เป็นที่ น่าสนใจส าหรับ
พุทธศาสนิกชน และนอกจากน้ียงัมีน ้ าสะพุงใกล้กับส านักสงฆ์ด้วย ซึ่งเป็นแม่น ้ าที่มีความใส 
สะอาด เยน็ ในชว่งปลายฤดฝูน จงึเหมาะทีจ่ะเป็นสถานทีพ่กัผอ่น หรอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วส าหรบั
สมัผสัธรรมชาต.ิ..”  
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นกัเรยีนคนที ่6 “...อยากใหทุ้กคนอนุรกัษ์ป่าชุมชนไวเ้พือ่ใหล้กูหลาน รกัษาสมบตัน้ีิเอาไว้
ตลอดไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ให้ทุกคนรกัษาป่าไม้ ไม่ท าลายป่า และให้ทุกคนดูแลสาธารณะ
สมบตัสิ่วนรวมน้ี ใหน้านทีสุ่ด และรกัษาป่าไวด้ว้ย ส านักสงฆ ์มศีาสนสถานทีส่วยวจิิตรงดงาม มี
ป่าตน้ไมห้ลากหลายชนิด และมสีายน ้าไหลผา่น…”  
 

นกัเรยีนคนที ่7 “... อยากใหป่้าชุมชนเป็นแหล่งท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ ซึง่ป่าชุมชนจะเป็นที่
อยูอ่าศยัของสตัวต์่าง ๆ อกีทัง้ส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใดเป็นสถานทีเ่งยีบสงบ สวยงาม มตีน้ไม้
หนาแน่น รม่รืน่ และทีส่ าคญัมแีมน่ ้าล าสะพงุอยูใ่กล ้ๆ ท าใหม้คีวามสดชื่นเยน็สบาย...” 
 

นักเรียนคนที่ 8 “...ควรมีการปรบัปรุงถนนเส้นทางให้ดีขึ้น เพื่อความสะดวกในการ
เดนิทางไปท าบุญทีส่ านกัสงฆ์ มป้ีายซุม้ประตูทางเขา้ส านกัสงฆ ์และทุกคนควรช่วยกนัปลูกตน้ไม ้
รกัษาความสะอาดเกบ็ขยะ ท าใหส้ านกัสงฆม์คีวามสวยงาม อาจท าใหม้คีนมาท่องเทีย่วส านกัสงฆ์
มากขึน้ ทัง้ส านกัสงฆว์งัมนต ์ส านกัสงฆว์งัใหญ่...”  
 

นักเรยีนคนที่ 9 “...ส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใด มคีวามน่าสนใจ และเป็นส านักสงฆ์ที่
สวยงาม เป็นศูนย์รวมของประชาชนชุมชน อยากใหม้ปีระชาชนมาท าบุญช่วยสรา้งศาลาปฏบิตัิ
ธรรมใหส้วยงามจะไดเ้ป็นแหล่งเรยีนรูห้ลกัธรรม และมป่ีาชุมชนเป็นแหล่งเรยีนรูค้วามหลากหลาย
ทางธรรมชาต.ิ..”  
 
 สรุปแนวทางพฒันาส านักสงฆด์ว้ยวธิอีื่น ๆ ไดแ้ก่ การไปทีส่ านักสงฆ์ทุกวนัพระเพื่อสวด
มนต์ภาวนา ประชาชนทุกคนช่วยกนัอนุรกัษ์ป่าชุมชนไวเ้พื่อลูกหลาน รกัษาดแูลสาธารณะสมบตัิ
ส่วนรวม ปรบัปรุงถนนเสน้ทางให้ดขีึน้เพื่อความสะดวกในการเดนิทางไปท าบุญที่ส านักสงฆ์ มี
ป้ายซุม้ประตูทางเขา้ส านกัสงฆ ์และชว่ยกนัปลกูตน้ไม ้  
 

เข่ือนล าสะพงุแหล่งน ้าทางธรรมชาติ  
 
(1) การได้ประโยชน์จากแม่น ้าล าสะพงุ 
นกัเรยีนคนที ่1 “...ชาวบา้นขบัรถผา่นเขือ่นล าสะพงุแหง่น้ีเพื่อทีจ่ะไปไรไ่ปนา บางคนกจ็ะ

แวะลา้งรถบา้ง ซกัผา้บา้ง เวลาชาวบา้นกลบัมาจากไร่ นา กจ็ะแวะมาเล่นน ้าและลา้งรถทีเ่ขือ่นล า
สะพุงแหง่น้ีเป็นประจ า เพราะเวลาชาวบา้นกลบัมาจากไร่ นา ท าใหช้าวบา้นเหนื่อยและเหงือ่ออก
มากท าใหต้วัเหนียว อยากจะลงเล่นน ้า หรอือาบน ้าทีเ่ขือ่นล าสะพงุแหง่น้ี…”  
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นักเรียนคนที่ 2 “...ได้ประโยชน์จากเขื่อนล าสะพุงแหล่งน ้ าธรรมชาติ  เป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่ว ประชาชนกม็าเทีย่วมากมาย และเป็นสถานทีพ่กัผอ่น เป็นแหล่งน ้าทีม่คีวามส าคญั การ
ไดช้ื่นชมสมัผสัธรรมชาต ิกบัเสยีงของแรงน ้าไหล กลิน่ไอน ้า แรงลม และ ความเยน็ของน ้า...”  
  
 นักเรยีนคนที่ 3 “...ได้ใช้น ้าเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้น ้าซกัผ้า ล้างรถ ช าระล้าง
เครื่องกลทางการเกษตร แช่ตน้ปอซึง่เป็นกระบวนการผลติตน้ปอ การฟอกปอ การลอกปอ...หรอื
แมก้ระทัง้การใชเ้ป็นแหล่งน ้าของสตัวเ์ลีย้ง ควาย ววั...”  
 

นักเรยีนคนที่ 4 “..ไดใ้ชน้ ้าไปท าไร่ ท านา ใชน้ ้ารดผกั ไมผ้ล ชาวไร่ชาวนาหลายคนทีไ่ด้
ประโยชน์จากแมน่ ้า โดยการน าน ้าไปใช ้รดไรอ่อ้ย รดไรม่นัส าปะหลงั  และใชท้ านาปลกูขา้ว...”  

 
นักเรยีนคนที่ 5 “...ไดใ้ชแ้หล่งน ้าเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิโดยไดเ้ล่นน ้าทีเ่ขื่อน

ล าสะพุง สรา้งความรื่นรมย ์เพลดิเพลนิสนุกสนานทีไ่ดเ้ล่นน ้าคลายร้อน ไดร้บัประทานอาหารป่า 
หรอืทีเ่รยีกวา่ การปิกนิคในกลุ่มครอบครวั ในกลุ่มเพือ่น ๆ ในวนัหยุด เสาร-์อาทติย.์.”  
 
 นักเรยีนคนที่ 6 “...ไดใ้ชแ้หล่งน ้าเพื่อท าการประมงตามภูมปัิญญาชาวบ้าน การจบัปลา
ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เช่น การด าน ้ายงิปลาดว้ยฉมวก การวางตาขา่ยดกัปลา การตกเบด็ การใสเ่บด็ 
หาเกบ็หอย และการหาเกบ็ผกัตามรมิฝัง่แมน่ ้าล าสะพงุ เชน่ ผกักูด ...” 
 

 นกัเรยีนคนที ่7 “...ไดช้มธรรมชาตเิสยีงน ้าไหลแรงและเยน็และเหน็เพื่อนมาเล่นดว้ยการ
ไดจ้บัปลาซวิและผกัหนามอยู่กลางป่าผกัหวานกม็เีหมอืนกนัหอมดอกยาง ไดเ้กบ็เศษขยะบ้างก็
เป็นขวดบา้งกเ็ป็นเศษขนมถุงยางสว่นมากถา้วนัไหนไดไ้ปกจ็ะไดข้วดกลบัมาดว้ย…”  
 

นักเรยีนคนที่ 8 “...ส านักสงฆ์ได้ใชป้ระโยชน์จากแม่น ้าล าสะพุง โดยการสูบน ้าขึน้มาใช ้
เพื่อใชอุ้ปโภคบรโิภคส าหรบัพระสงฆ ์ใชส้รงน ้า และพุทธศาสนิกชนผูป้ฏบิตัธิรรม ใชอ้าบน ้าช าระ
รา่งกาย รวมถงึใชร้ดน ้าตน้ไมบ้รเิวณส านกัสงฆ.์..”    
 

นักเรยีนคนที่ 9 “...การใชน้ ้าเพื่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชน โดยส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใด 
หน่วยงานภาครฐั องค์การบรหิารส่วนท้องถิ่น ใช้รถบรรทุกน ้า น าน ้าไปแจกจ่ายชาวบ้านในฤดู
ร้อน หน้าแล้ง หรอืใช้ดบัไฟ ป้องกนัไฟไหม้ป่าชุมชนภูน้อย ดังนัน้เขื่อนล าสะพุงแห่งน้ี ได้ให้
ประโยชน์แก่ชาวบา้นเป็นอยา่งมาก ส าหรบัการน าน ้าไปใชเ้พือ่ประโยชน์ดา้นต่าง ๆ ...”  
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 สรุปการไดป้ระโยชน์จากแม่น ้าล าสะพุง คอื เป็นสถานที่พกัผ่อน เป็นแหล่งน ้าใชเ้พื่อท า
กิจกรรม เช่น ใช้ซักผ้า ล้างรถ  เป็นแหล่งน ้ านันทนาการ การเล่นน ้ าสร้างความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน คลายรอ้น  อกีทัง้การท าประมงตามภูมปัิญญาชาวบ้าน  อกีทัง้ฟังเสยีงน ้าไหลแรง
สมัผสัความเยน็ของแหล่งน ้าธรรมชาติ รวมถงึเป็นแหล่งน ้าเพื่อใชอุ้ปโภคบรโิภคใชร้ดน ้าตน้ไม้ มี
การใชร้ถบรรทุกน ้า เพือ่แจกจา่ยชาวบา้นใกลไ้กล และใชด้บัไฟป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย  
  

(2) แนวทางการพฒันาอนุรกัษ์แม่น ้าล าสะพงุ 
นักเรยีนคนที่ 1 “...แนวทางการอนุรกัษ์แม่น ้ าล าสะพุง ให้คงเดิม ห้ามไม่ให้ตัดต้นไม ้

บรเิวณรมิแมน่ ้าเขือ่นล าสะพุงและหา้มตดัไมท้ าลายป่า และบรเิวณเขือ่นล าสะพุงตอ้งเป็นเขตพืน้ที่
อนุรกัษ์...” 

 
นักเรยีนคนที ่2 “....แนวทางการพฒันาแม่น ้าล าสะพุง โดยการหา้มทิง้ขยะลงในน ้า หา้ม

ปล่อยสารเคมลีงในน ้า ไมป่ล่อยใหน้ ้าเน่าเสยี...”  
 
 สรุปแนวทางการพัฒนาอนุรกัษ์แม่น ้ าล าสะพุง คือ ห้ามตัดต้นไม้ บรเิวณรมิฝัง่แม่น ้ า     
ล าสะพุง โดยก าหนดใหเ้ป็นเขตพืน้ทีอ่นุรกัษ์ อกีทัง้หา้มทิง้ขยะ หา้มปล่อยสารเคม ีไมป่ล่อยใหน้ ้า
เน่าเสยี ไหลลงแมน่ ้าล าสะพงุ เป็นตน้  
 

ป่าชมุชนภนู้อยแหล่งอาหารทางธรรมชาติ 
 
(1) การได้ประโยชน์อะไรจากป่าชมุชนภนู้อย 
นักเรยีนคนที่ 1 “...ไดท้ี่อยู่อาศยัเพราะน าหญ้าแฝกจากป่าชุมชนมาสรา้งมุงหลงัคาบ้าน 

อกีทัง้มสีมุนไพรบางชนิดที่สามารถท าเป็นอาหารพืน้บา้น ผกัพืน้บา้น เช่น สะเดา ผกัสาบ ผกัติ้ว 
อกีทัง้มสีตัวท์ีส่ามารถน ามาท าเป็นอาหารได ้เชน่ อึง่อ่าง แมลงจกัจัน่…”  

 
นกัเรยีนคนที ่2 “...ไดป้ระโยชน์จากป่าชุมชนภูน้อย ไดไ้ปหาอาหารจากป่า ไดอ้าศยัรม่เงา

ของตน้ไมท้ีอ่ยูใ่นป่าไดไ้ปหาอาหารจากป่าไดอ้ยูร่่มของตน้ไมใ้นป่าชุมชนภูน้อย…” 
 

 นักเรยีนคนที่ 3 “...ไดป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ โดยการหาของป่า คอื ผกัหวาน หน่อไม ้
เหด็ไค เหด็กระดา้ง เหด็ระโงก ไข่มดแดง ซึ่งอาหารทางธรรมชาตทิี่มอียู่ ในพืน้ที่ป่าชุมชนภูน้อย 
ชาวบ้านบางครวัเรอืนประกอบอาชีพหาอาหารป่า น าไปขายที่ตลาดในหมู่บ้าน  ในตลาดของ
อ าเภอหนองบวัแดง ซึง่อาหารประเภทเหด็ มรีาคาซือ้ขายค่อนขา้งสงู ท าใหช้าวบา้นมรีายไดจ้าก
อาชพีเสรมิเป็นอยา่งด.ี..”    
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นกัเรยีนคนที ่4 “...การไดอ้าศยัรม่เงาของตน้ไม ้ในป่าชุมชนภูน้อย เชน่ รม่เงาของ ตน้จกิ 
ต้นรงั ซึ่งเป็นร่มเงาที่สามารถบงัแสงแดดได้ มโีขดหนิใหน้ัง่พกัใต้ร่มเงาที่ร่มรื่น ท าใหค้ลายรอ้น 
ฟังเสยีงจกัจัน่ เสยีงนก เป็นการสมัผสัธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ...”  
 

นกัเรยีนคนที ่5 “...มคีวามสุขทีไ่ดท้ าความด ีดว้ยความคดิสรา้งสรรคต์่อการรกัษาป่าไมใ่ห้
ไฟไหมป่้า ท าใหม้ทีีห่าอยู่ หากนิ (ป่าทีห่ากนิ) หากมกีารตดัไม ้เผาป่า จะท าใหส้ภาพป่าชุมชน มี
สภาพแวดลอ้มทีเ่สือ่มโทรม ไมม่ทีีห่าอยูห่ากนิ เพราะขาดความอุดมสมบูรณ์...” 

 
 สรุปการได้ประโยชน์อะไรจากป่าชุมชนภูน้อย คือ ได้อาศยัร่มเงาของต้นไม้ ได้ไปหา
อาหารจากป่า คอื ผกัหวาน หน่อไม ้เหด็ไค เหด็กระดา้ง เหด็ระโงก ไขม่ดแดง  อกีทัง้ไดฟั้งเสยีง
จกัจัน่ เสยีงนก  เป็นการสมัผสัธรรมชาติอย่างแท้จรงิ ท าให้มคีวามสุข ไดท้ าความดีมคีวามคดิ
สรา้งสรรคต์่อการรกัษาป่า  
 

(2) แนวทางรกัษาป่าชมุชนให้เป็นแหล่งอาหารท่ีอดุมสมบูรณ์  
นักเรยีนคนที่ 1 “...การได้เรยีนรูเ้กี่ยวกบัธรรมชาต ิการไดเ้รยีนรูว้่า ป่าเป็นแหล่งหากนิ 

การมป่ีาท าใหส้ิง่มชีวีติทัง้สตัวป่์า และมนุษยท์ุกคน ต้องพึง่พาอาศยัป่า การเรยีนรูว้่า การตดัไม้
เผาป่าเป็นสิง่ทีไ่มด่ ีถา้ตดัไมท้ าลายป่า หรอืเผาป่าเป็นการท าลายวงจรของชวีติสตัวป่์าและมนุษย์
...”  
 

นกัเรยีนคนที ่2 “...การณรงคไ์ม่ใหต้ดัไม้ท าลายป่า การรณรงคไ์ม่ใหม้กีารเผาไร่ออ้ย เผา
ฟางขา้วในนา และเผาป่าหญา้แหง้ในป่าชุมชน การไมท่ิง้ขยะถุงพลาสตกิในป่าชุมชน การไมค่ดิจะ
ท าลายเผาป่าชุมชนภูน้อย (ป่าพนัง) การไม่ตัดไม้ท าลายป่า ไม่ทิ้งเศษถุงพลาสติก กระดาษ 
เพราะมนัจะท าใหไ้มน่่าทอ่งเทีย่ว การไมเ่ผาป่าเพราะมนัจะท าใหต้น้ไมย้นืตน้ตาย และจะท าใหเ้รา
ไมม่รีม่เงาของตน้ไม ้การหา้มไมใ่หค้นตดัไมท้ าลายป่า…”  

 
นักเรียนคนที่ 3 “...อยากให้ชาวชัยภูมิทุกคน ได้ดูแลรกัษาป่าชุมชนให้มีความอุดม

สมบูรณ์ตลอดไป โดยไม่มกีารท าลายป่าต้นน ้า เพราะป่าต้นน ้า จะท าใหแ้หล่งป่าไมม้คีวามอุดม
สมบูรณ์ ท าใหฝ้นตกตรงตามฤดูกาล มนี ้าฝนไหลลงสูแ่ม่น ้า มแีหล่งน ้าทีอุ่ดมสมบูรณ์เป็นทีอ่าศยั
ทัง้สตัวแ์ละมนุษยพ์ึง่พาอาศยัแหล่งน ้า...”  

 
นักเรยีนคนที่ 4 “…การไม่ตัดต้นไม้ ไม่เผาป่าไม้ จะท าให้เป็นแหล่งอาศยัของสตัว์ป่า 

แมลงต่าง ๆ จกัจัน่ มดแดง ตวัอย่างเช่น การไม่เผาป่าต้นไม้ ไม่ตดัต้นไม้ จะท าให้ต้นไมเ้ป็นที่
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อาศยัของมดแดง ซึง่จะท าใหม้ดแดงสรา้งรงัไขเ่พิม่ขึน้ มจี านวนมากขึน้ ชาวบา้นไดป้ระโยชน์โดย
การหาไขม่ดแดงไปขายสรา้งรายไดเ้สรมิเพิม่ขึน้...”   

 
นกัเรยีนคนที ่5 “...การไม่ทิง้ขยะในป่าชุมชน เพราะถา้มเีศษขยะในป่าชุมชน จะท าให้ป่า

ไม่มคีวามสวยงาม มกีารเผาขยะในป่าชุมชน อาจเป็นสาเหตุท าให้เกดิไฟไหม้ป่าชุมชนตามมา 
การรกัษาป่าไมท่ิง้ขยะในป่าชุมชน จงึเป็นแนวทางหน่ึงในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน...” 

 
นกัเรยีนคนที ่6 “...การไมท่ิง้ขยะในแหล่งน ้า แมน่ ้าล าสะพุง การทิง้ขยะลงสูแ่มน่ ้าล าสะพุง 

ท าใหน้กัท่องเทีย่ว ชาวบา้นมคีวามรูส้กึว่า แหล่งน ้าไมส่ะอาด ไมม่คีวามมัน่ใจทีจ่ะใชน้ ้า เช่น ไมม่ี
ความมัน่ใจที่จะลงเล่นน ้า เพราะกลวัน ้าไม่สะอาด มเีชื้อโรค…. หรอืการไม่ทิ้งขยะเศษแก้วลงใน
แมน่ ้า เพราะท าใหน้กัทอ่งเทีย่วชาวบา้นรูส้กึไมป่ลอดภยั เมือ่ลงเล่นน ้า เพราะกลวัเศษแกว้บาด...” 
 

นักเรยีนคนที่ 7 “...การเอาแต่พอประมาณ ส่วนที่เหลอืเอาไวใ้หค้นอื่นเอาบ้าง   เช่น วธิี
เกบ็ผกัหวาน.. การเกบ็ผกัหวาน บางคนกเ็กบ็เหมอืนจะเอาหมดทัง้ตน้...ไม่เหลอืยอดไวใ้หเ้ตบิโต
ในวนัอื่นเลย...บางคนก็มีความคิดที่จะขุดเอาทัง้ต้นเพื่อไปปลูกในที่ของตนเอง...การเก็บยอด
ผกัหวาน จะมบีางยอดทีไ่ม่ยาว ซึ่งประมาณอกี 2-3 วนักจ็ะไดข้นาดยอดยาวพอด ีกค็วรเหลอืไว้
เพือ่ใหย้อดยาวในวนัต่อมา...”  
 
 สรุปแนวทางรกัษาป่าชุมชนใหเ้ป็นแหล่งอาหารทีอุ่ดมสมบูรณ์  คอื การณรงคไ์มใ่หต้ดัไม้
ท าลายป่า ไมใ่หม้กีารเผาไรอ่อ้ย เผาฟางขา้วทุ่งนา และไมเ่ผาหญา้แหง้ในป่าชุมชน ช่วยกนัรกัษา
ป่าต้นน ้า เพราะจะท าใหป่้าไมม้คีวามอุดมสมบูรณ์ ท าใหฝ้นตกตรงตามฤดูกาล มนี ้าฝนไหลลงสู่
แมน่ ้า มแีหล่งน ้าทีอุ่ดมสมบูรณ์ เป็นทีอ่าศยัทัง้สตัวแ์ละมนุษย ์ไดพ้ึง่พาอาศยัแหล่งน ้า 
 

(3) การปลูกต้นไม้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ประเภทไมใ้ชป้ระโยชน์  
นักเรยีนคนที่ 1 “...การปลูกป่า โดยมีการปลูกต้นไม้ประเภทไม้ผลกินได้ เช่น มะม่วง 

มะขาม มะยม ตน้แคบา้น ตน้แคป่า ประเภทไมใ้ชส้อย ไดแ้ก่ ตน้จกิ ตน้รงั ตน้สกั ตน้พยงุ ตน้ยาง
นา ต้นยางพารา ต้นตะโก ต้นยูคาลปิตสั หรอื ต้นไผ่บ้าน ไผ่ป่า ซึ่งสามารถน าเอาไปสรา้งบ้าน 
หรอืน าหน่อไมท้ าเป็นอาหารในครวัเรอืนและขายสรา้งรายไดเ้สรมิ...”  
 

นักเรยีนคนที ่2 “...ควรปลูกต้นไมห้ลาย ๆ ชนิด เพราะถ้าปลูกหลายชนิดประเภท จะท า
ใหเ้ราไดอ้าศยัตน้ไม ้อาศยัร่มเงา ไดร้่มเยน็สบาย อาศยัพชืผล น าไปเป็นอาหาร หรอือาศยัล าต้น
เพือ่ใชป้ระโยชน์สรา้งเป็นบา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั...”  
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ประเภทไมก้นิได ้
นักเรยีนคนที ่3  “...การปลูกตน้ไมป้ระเภทไมก้นิได ้เช่น ต้นผกัหวาน ต้นกระถนิ ต้นแค 

ตน้ชมพู ่ตน้มะมว่ง ตน้มะยม ตน้มะขาม ตน้มะขามเทศ ตน้ติว้ ตน้มะขามป้อม เป็นตน้...”  
 
 สรุปการปลูกต้นไมต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คอื ประเภทไมก้นิได้ ได้แก่ 
มะมว่ง มะขาม มะยม ตน้แคบา้น ตน้แคป่า ตน้ผกัหวาน ตน้กระถนิ ตน้แค ตน้ชมพู่ สว่นประเภท
ไมใ้ชส้อย ได้แก่ ต้นมะขามเทศ ต้นติ้ว ต้นมะขามป้อม ต้นจกิ ต้นรงั ต้นสกั ต้นพยุง ต้นยางนา 
ตน้ยางพารา ตน้ตะโก ตน้ยคูาลปิตสั ตน้ไผบ่า้น ไผป่่า โดยควรปลูกตน้ไมห้ลาย ๆ ชนิด เพราะถา้
ปลูกหลายชนิดจะท าให้เราได้อาศยัต้นไม้ อาศยัร่มเงา ได้ร่มเย็นสบาย อาศยัพชืผล น าไปเป็น
อาหารหรอือาศยัล าตน้เพือ่ใชป้ระโยชน์สรา้งเป็นบา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั เป็นตน้  
 

ปัญหาไฟไหม้ป่าชมุชนภนู้อย 
 

(1) สาเหตไุฟไหม้ป่าชมุชนภนู้อย  
นักเรยีนคนที ่ 1 “...เกดิจากธรรมชาตเิพราะไฟป่าทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิกดิขึน้จาก

หลายสาเหตุ เช่น ฟ้าผ่า กิง่ไมเ้สยีดสกีนั เกดิจากมนุษย์ เพราะเผาไร่ เพื่อก าจดัวชัพชืหรอืเศษ
ซากพชืทีเ่หลอื...” 
 

นักเรียนคนที่ 2 “...การเผาป่าเพราะเกิดจากความขดัแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครฐั 
ชาวบ้านบางคนได้แกล้งจุดไฟเผาป่า เพราะมีปัญหาความขดัแย้งกับหน่วยงานของรฐั หรือ
เจา้หน้าทีร่ฐับางคน จงึหาทางแกแ้คน้หรอืเอาคนืเจา้หน้าทีร่ฐัดว้ยการเผาป่า...”  
 

นกัเรยีนคนที ่3 “...ความประมาทของใครบางคน โดยเกดิจากการเขา้ไปพกัแรมในป่า ก่อ
กองไฟแลว้ลมืดบั หรอืทิง้กน้บุหรีล่งบนพืน้ป่า จงึท าใหเ้กดิไฟไหมป่้าชุมชน...” 

 
นกัเรยีนคนที ่4 “...เกดิจากฝีมอืของคนบางคน เพราะว่าบางคนไดไ้ปหาหน่อไม ้มกีารก่อ

กองไฟเผาหน่อไม ้ปอกหน่อไม ้อาจจะลมืดบักองไฟ ท าใหไ้ฟไหมป่้าชุมชน หรอืเกดิไฟไหมต้าม
ภูเขา...”  
 

นกัเรยีนคนที ่5 “...การมคีนเผาป่าเพือ่ไมใ่หม้นัรก เดนิหาของป่าไมส่ะดวก จงึลงมอืจุดไฟ
เผาหญ้าแหง้ ใบไมแ้หง้ หญ้าแฝกแหง้ หญ้าคาแหง้ หญ้าเพก็แหง้ หญ้าคอมมวินิสต์แหง้ ซึ่งเป็น
เชือ้เพลงิอยา่งด ีจงึท าใหเ้กดิไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อยเป็นประจ าทุกปี...”  
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 นักเรียนคนที่ 6 “...การเผาขยะ การเผาไร่อ้อย เผาฟางข้าวทุ่งนา ซึ่งเป็นการเผาใน
บรเิวณพืน้ทีเ่ชื่อมต่อกบัป่าชุมชน จงึท าใหเ้กดิไฟไหมป่้าชุมชน ท าใหเ้กดิไฟไหมใ้นทุกปี...”   

 
นักเรยีนคนที ่7 “…การเกดิภยัแลง้ ในช่วงฤดูรอ้น อากาศรอ้น ความแหง้แลง้ แสงแดดที่

แผดเผา แรงลม เพยีงกน้บุหรีห่น่ึงมวนกส็ามารถตดิไฟได ้หญ้าชนิดต่าง ๆ จงึเป็นเชือ้เพลงิเป็น
อยา่งด ีท าใหเ้กดิไฟไหมไดง้า่ย และรนุแรง ตน้ไมข้นาดเลก็ขนาดใหญ่ ถูกเผาไหมเ้ป็น...” 
 
 นักเรยีนคนที่  8 “...มชีาวบา้นบางคน ตอ้งการจุดไฟเผาป่าโดยตรง เพราะมคีวามรูส้กึว่า 
ป่ารก ป่าแหง้จงึคดิอยากจะเผาป่า ไม่ใหป่้ารก จะไดเ้ดนิสะดวกเมื่อยามเดนิหาเกบ็ผกัหวาน หรอื
เกบ็เหด็...” 
 
 นักเรยีนคนที ่9 “...มเียาวชนบางคนกม็คีวามคกึคะนอง อยากจะจุดไฟเผาป่า เพราะเหน็
วา่ ป่ารก เหน็ป่าแหง้แลว้รูส้กึอยากจุดไฟเผา โดยไมค่ดิถงึผลเสยีตามมา...”  
 

นักเรยีนคนที่ 10 “...การจุดไฟเพื่อประกอบอาหาร ป้ิงย่างปลา ลืมดบัไฟเมื่อประกอบ
อาหารเสรจ็ อาจลุกลามไหมไ้ปตามกระแสลมพดั หรอืการจุดไฟเผาไรอ่อ้ย ซึง่กระแสลมพดัแรงท า
ใหไ้หมลุ้กลามเผาไหมป่้าชุมชน เป็นตน้...”  
 
 สรุปสาเหตุไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย ไดแ้ก่ (1) เกดิจากมนุษยม์กีารเผาไร่ออ้ย เผาฟางขา้ว
ในทุ่งนา และการเผาขยะ  (2) เกดิจากความขดัแยง้ ชาวบา้นบางคนไดแ้กลง้จุดไฟเผาป่าเพราะมี
ปัญหาความขดัแยง้ กบัหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีร่ฐับางคน  (3) เกดิจากการเขา้ไปพกัแรม
ในป่า มกีารก่อกองไฟเพื่อประกอบอาหาร ท ากจิกรรมรอบกองไฟ แลว้ลมืดบั หรอืทิ้งก้นบุหรีล่ง
บนพื้นที่ป่า (4) เกิดจากการก่อกองไฟเผาหน่อไม้เพื่อปอกหน่อไม้ ลืมดบัไฟ ท าให้ไฟไหม้ป่า 
รวมถงึการเผาป่าเพื่อไมใ่หป่้ารกเพราะเดนิหาของป่าไม่สะดวก (5) เกดิจากภยัแลง้ในช่วงฤดรูอ้น 
อากาศรอ้นแหง้แลง้ แสงแดดแผดเผา ลมแรง แมเ้พยีงกน้บุหรีก่ส็ามารถเกดิไฟไหมป่้าได ้
 

(2) แนวทางในการป้องกนัไฟไหม้ป่าชมุชนภนู้อย  
นกัเรยีนคนที ่1 “... ท าระบบป้องกนัไฟไหมป่้าโดยใชแ้นวคลองสง่น ้าและแนวพชืชนิดต่าง 

ๆ ปลูกตามแนวคลองนัน้ ควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกนัไฟป่าเปียก การปลูกต้นไม้โตเรว็คลุม
เพือ่ใหค้วามชุม่ชืน้และแผข่ยายออกไปทัง้สองขา้ง..” 
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นักเรยีนคนที ่2 “...การตดิป้ายหา้มตดัต้นไม้ ใครไม่ท าตามกฎ ปรบั 1,000 บาท หา้มทิง้
ขยะ หา้มจุดไฟเผาป่า ผดิกฎหมาย ปรบั 1,000 บาท หา้มก่อกองไฟเผาหน่อไม ้มกีารเพิม่จ านวน
เจา้หน้าทีอ่นุรกัษ์มากขึน้...” 
 

นกัเรยีนคนที ่3 “...การป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชน โดยการไมเ่ผาไรอ่อ้ย ไมเ่ผาฟางขา้ว การ
ไม่เผาถ่าน ไม่เผาขยะ เพราะในช่วงฤดูแลง้ มหีญ้าแหง้จ านวนมาก เมื่อมกีารเผาไหมท้ าใหม้กีาร
ลุกลามไดง้า่ย เกดิไฟไหมป่้าชุมชนไดง้า่ย ยากทีจ่ะป้องกนั...” 

 
 นักเรียนคนที่ 4 “...การช่วยกันดูแล รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรกัษ์ป่า ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการป่าชุมชน ประชาชนทัว่ไป ใหร้บีชว่ยกนัดบัไฟ ชาวบา้นควรชว่ยกนัเฝ้าระวงัการเผา
ป่าชุมชนรว่มกนั คอยสอดสอ่งดแูลตลอดเวลา...” 
 
 นักเรยีนคนที ่5 “…การมอีุปกรณ์ดบัไฟ ไมต้ไีฟ ไมต้บไฟ ถงัฉีดน ้าดบัไฟ รถดบัเพลงิ มี
เพยีงพอทีศ่นูยป้์องกนัและเฝ้าระวงัไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย...” 
 

นักเรยีนคนที ่6 “...การก าหนดใหทุ้กคนมหีน้าทีป้่องกนัไม่ใหไ้ฟไหมป่้า ระมดัระวงัไฟป่า 
การแนะน าตกัเตอืน หา้มคนรอบขา้ง เพือ่นบุคคลรูจ้กั หา้มจุดไฟเผาป่า...” 

 
 นกัเรยีนคนที ่7 “...การเขยีนป้ายหา้มเผาป่า หา้มตดัไมท้ าลายป่า หา้มทิง้บุหรีใ่นป่า การ
หยุดเผาป่า เพือ่สรา้งแนวปฏบิตัริว่มกนั รบัรูร้ว่มกนั ชาวบา้นทุกคนรบัรูเ้ขา้ใจตรงกนั...” 
 
 นักเรียนคนที่ 8 “...การให้ความรู้เรื่องการอนุรกัษ์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์จากการ
อนุรกัษ์ป่า และโทษผลเสยีจากการเผาป่าชุมชน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพีน้่องประชาชนที่
อาศยัในเขตพืน้ทีท่อ้งถิน่ ภยัพบิตัติ่าง ๆ จะเกดิขึน้ตามมาหากมกีารเผาป่า...” 
 
 สรุปแนวทางในการป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย ไดแ้ก่  สรา้งคลองส่งน ้า ปลูกพชืตาม
แนวคลองนัน้ ควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกนัไฟ อกีทัง้ช่วยกนัดแูล แจง้เจา้หน้าทีห่น่วยอนุรกัษ์ป่า 
ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการป่าชุมชน ประชาชนทัว่ไป ใหร้บีช่วยกนัดบัไฟ เฝ้าระวงัการเผาป่า คอย
สอดส่องดูแลตลอดเวลา และมอีุปกรณ์ดบัไฟ มกีารก าหนดใหทุ้กคนมหีน้าทีป้่องกนัไม่ใหไ้ฟไหม้
ป่า  และมกีารใหค้วามรูเ้รื่องการอนุรกัษ์เพื่อชีใ้หเ้หน็ถงึประโยชน์ของป่า และโทษผลเสยีจากการ
เผาป่าชุมชน เป็นตน้   
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(3) ผูด้แูลป่าชมุชนภนู้อย 
นักเรยีนคนที ่1 “...ผูดู้แลป่าชุมชนภูน้อย กลุ่มเจา้หน้าที่ ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีอ่นุรกัษ์ในพืน้ที ่

ประกอบดว้ย ศนูยพ์ทิกัษ์ป่าภูเขยีวที ่5 (สะพุงเหนือ) เจา้หน้าทีด่บัเพลงิ เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลหนองแวง เจา้หน้าทีร่ฐั คณะคร ูผูใ้หญ่บา้น...” 

 
 นักเรยีนคนที่ 2 “...ผูดู้แลป่าชุมชนภูน้อย กลุ่มเครอืข่ายภาคประชาชน ได้แก่ ผูน้ าสงฆ ์
ประธานจดัการป่าชุมชน คณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชน และประชาชนผูม้จีติอาสา...”  
 
 นกัเรยีนคนที ่3 “...กลุ่มเดก็เยาวชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นกัเรยีน มหีน้าทีอ่นุรกัษ์ชุมชนภู
น้อย โดยการเชื่อฟังบดิามารดาที่ได้ อบรมสัง่สอนเรื่องการห้ามเผาป่าชุมชน ห้ามเล่นไฟในป่า
ชุมชน หรอืคอยแจง้ผูป้กครองหากพบเหน็ผูท้ีเ่ผาป่า ควรรบีแจง้ผูป้กครองทนัท.ี..” 
 

นักเรยีนคนที ่4 “...คนทุกคนในชุมชนเป็นผูดู้แลป่าชุมชน เช่น นักเรยีน ผูใ้หญ่บ้าน และ
ทุกคนในหมู่บา้น เป็นตน้ ทุกคนในหมูบ่า้น และผูดู้แลป่านอกจากน้ี ตอ้งช่วยกนัดบัไฟป่าโดยการ
ช่วยกนัเอาน ้ามาดบัไฟผูใ้หญ่บา้นตอ้งดูแลลูกบา้นอย่างใกลช้ดิ ถ้าไฟไหมป่้าชาวบา้นทุกคนต้อง
มาช่วยกนัดบัไฟป่า…”  

 
นักเรียนคนที่ 5 “...พระสงฆ์ในส านักสงฆ์ที่ตัง้อยู่ในป่าชุมชน คือผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

ชาวบา้นควรเชื่อฟังเคารพศรทัธาพระสงฆ ์เมื่อท่านสัง่สอนหา้มการกระท าพฤตกิรรมใด ๆ ซึง่เป็น
ลกัษณะของการท าลายป่าชุมชน ชาวบ้านควรช่วยพระสงฆ์ในการดูแลป่า เพื่อท าให้ป่ามคีวาม
อุดมสมบูรณ์..” 
 
 สรุปผู้ดูแลป่าชุมชนภูน้อย คือ กลุ่มเครอืข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วย ผู้น าสงฆ ์
ประธานจดัการป่าชุมชน คณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชน และประชาชนผูม้จีติอาสา รวมถงึ
กลุ่มเดก็เยาวชน  เชื่อฟังบดิามารดาทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนการหา้มเผาป่า หากพบเหน็ผูท้ีเ่ผาป่าควร
รบีแจง้เจา้หน้าทีท่นัท ีซึง่ทุกคนในชุมชนเป็นผูด้แูลป่าโดยมพีระสงฆเ์ป็นผูน้ า ชาวบา้นควรเชื่อฟัง
เคารพศรทัธาต่อพระสงฆ ์โดยชว่ยพระสงฆด์แูลป่าเพือ่ท าใหป่้ามคีวามอุดมสมบรูณ์ 
 

4.5.3 ผลประเมินความตัง้ใจสู่การปฏิบติั กลุ่มนักเรียน 
 ในสว่นน้ีเป็นการประเมนิความตัง้ใจของกลุ่มนกัเรยีนเกีย่วกบัความตัง้ใจปฏบิตัทิีจ่ะมสีว่น
รว่มรบัผดิชอบ การพฒันาเชงิพืน้ที่ ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ (1) ความตัง้ใจพฒันาส านักสงฆ์ (2) ความ
ตัง้ใจทีจ่ะพฒันาเขือ่นล าสะพุง (3) ความตัง้ใจทีจ่ะดแูลป่าชุมชนภูน้อย (4) ความตัง้ใจทีจ่ะเฝ้าระวงั
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ไมใ่หม้กีารเผาป่าชุมชน (5) ความตัง้ใจพฒันาป่าชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งเรยีนรูชุ้มชน โดยก าหนด
เกณฑก์ารแปลผลส าหรบัแปลความหมายความตัง้ใจดงัน้ี 

เกณฑ์การแปลความหมาย ความตัง้ใจร่วมพฒันาเชิงพื้นที่ ก าหนดเป็นช่วงคะแนนได ้
ดงัต่อไปน้ี (Best, 1977)  

ระดบัความตัง้ใจ น้อยทีส่ดุ คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 
ระดบัความตัง้ใจ น้อย  คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 
ระดบัความตัง้ใจ ปานกลาง  คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 
ระดบัความตัง้ใจ มาก  คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 
ระดบัความตัง้ใจ มากทีส่ดุ คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 
ผลการส ารวจพบประเดน็ส าคญัดงัน้ี     

 
 (1) ความตัง้ใจพฒันาส านักสงฆ ์
 
ตารางที ่4.1 แสดงความตัง้ใจพฒันาส านกัสงฆ ์

รายการความตัง้ใจพฒันาส านกัสงฆ ์   S.D. แปลผล อนัดบั 
1. ตัง้ใจท าประโยชน์ใหเ้กดิขึน้ในส านกัสงฆ ์ 4.00 1.279 มาก 5 
2. ตัง้ใจใหส้ านกัสงฆเ์ป็นทีพ่ึง่ทางจติใจ 4.35 .982 มาก 3 
3. ตัง้ใจทีจ่ะท าความดบี าเพญ็บุญกุศลทีส่ านกัสงฆ ์ 4.57 .843 มากทีส่ดุ 1 
4. ตัง้ใจทีจ่ะไปปฏบิตัธิรรมชว่ยงานในส านกัสงฆ ์ 4.00 1.279 มาก 5 
5. ตัง้ใจใหส้ านกัสงฆม์สีว่นรว่มอนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย 4.17 1.267 มาก 4 
6. ตัง้ใจใหส้ านกัสงฆม์คีวามส าคญัต่อพทุธศาสนิกชน 4.39 1.196 มาก 2 

รวม 4.25 .897 มาก  
  

จากตารางที ่4.1 พบว่า ความตัง้ใจพฒันาส านักสงฆ ์ภาพรวมอยู่ใน ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 4.25) เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย พบว่า ระดบัมากทีสุ่ด  ไดแ้ก่ ขอ้ 1.3 ตัง้ใจทีจ่ะท า
ความดบี าเพญ็บุญกุศลทีส่ านกัสงฆ ์(ค่าเฉลีย่ = 4.57) และระดบัมาก ไดแ้ก่ ขอ้ 1.6 ตัง้ใจใหส้ านกั
สงฆ์มคีวามส าคญัต่อพุทธศาสนิกชน (ค่าเฉลี่ย = 4.39) ขอ้ 1.2 ตัง้ใจใหส้ านักสงฆ์เป็นที่พึ่งทาง
จติใจ (ค่าเฉลีย่ = 4.35) ขอ้ 1.5 ตัง้ใจใหส้ านักสงฆม์สี่วนร่วมอนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย (ค่าเฉลีย่ = 
4.17) ขอ้ 1.4 ตัง้ใจที่จะไปปฏบิตัิธรรมช่วยงานในส านักสงฆ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.00) ขอ้ 1.1 ตัง้ใจท า
ประโยชน์ใหเ้กดิขึน้ในส านกัสงฆ ์(คา่เฉลีย่ = 4.00) ตามล าดบั  
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(2) ความตัง้ใจท่ีจะพฒันาเข่ือนล าสะพงุ 
ตารางที ่4.2 แสดงความตัง้ใจทีจ่ะพฒันาเขือ่นล าสะพงุ 

รายการความตัง้ใจทีจ่ะพฒันาเขือ่นล าสะพงุ   S.D. แปลผล อนัดบั 
1. ตัง้ใจพฒันาประโยชน์ใหเ้กดิขึน้จากเขือ่นล าสะพงุ 4.26 .964 มาก 5 
2. ตัง้ใจใหเ้ขือ่นล าสะพงุเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว 4.61 1.033 มากทีส่ดุ 4 
3. ตัง้ใจพฒันาเขือ่นล าสะพงุเป็นสถานทีพ่กัผอ่น 4.70 .876 มากทีส่ดุ 3 
4. ตัง้ใจพฒันาดแูลรกัษาเขือ่นล าสะพงุ 4.74 .689 มากทีส่ดุ 2 
5. ตัง้ใจใหเ้ขือ่นล าสะพงุเป็นแหล่งน ้าส าคญัต่อวถิชีวีติ 4.78 .671 มากทีส่ดุ 1 

รวม 4.62 .552 มากทีส่ดุ  
 

ตารางที่ 4.2 พบว่า ความตัง้ใจที่จะพฒันาเขื่อนล าสะพุง ภาพรวมอยู่ ในระดบัมากที่สุด 
(คา่เฉลีย่ = 4.62) เมือ่พจิารณาคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย พบว่า อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ขอ้ 2.4 
ตัง้ใจพฒันาดูแลรกัษาเขื่อนล าสะพุง (ค่าเฉลี่ย = 4.74) ข้อ 2.3 ตัง้ใจพฒันาเขื่อนล าสะพุงเป็น
สถานทีพ่กัผ่อน (ค่าเฉลีย่ = 4.70) ขอ้ 2.2 ตัง้ใจใหเ้ขื่อนล าสะพุงเป็นแหล่งท่องเทีย่ว (ค่าเฉลีย่ = 
4.61) และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ 2.1 ตัง้ใจพัฒนาประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากเขื่อนล าสะพุง 
(คา่เฉลีย่ = 4.26) ตามล าดบั  

 
(3) ความตัง้ใจท่ีจะดแูลป่าชมุชนภนู้อย 

ตารางที ่4.3 แสดงความตัง้ใจทีจ่ะดแูลป่าชุมชนภูน้อย 
รายการความตัง้ใจทีจ่ะดแูลป่าชุมชนภูน้อย   S.D. แปลผล อนัดบั 

1. ตัง้ใจท าประโยชน์ใหเ้กดิขึน้จากป่าชุมชนภูน้อย 4.74 .752 มากทีส่ดุ 2 
2. ตัง้ใจรกัษาป่าชุมชนใหม้คีวามส าคญัต่อประชาชนต่อไป 4.57 .992 มากทีส่ดุ 5 
3. ตัง้ใจท าใหป่้าชุมชนมคีวามส าคญัต่อชวีติของชุมชน 4.52 .846 มากทีส่ดุ 6 
4. ตัง้ใจใหป่้าชุมชนเป็นแหล่งอาหารของชุมชนทอ้งถิน่ 4.78 .518 มากทีส่ดุ 1 
5. ตัง้ใจใหป่้าชุมชนเป็นแหล่งเรยีนรูท้างธรรมชาตทิีส่ าคญั 4.65 .714 มากทีส่ดุ 3 
6. ตัง้ใจทีจ่ะมสีว่นรว่มรกัษาป่าชุมชนภูน้อย 4.74 .541 มากทีส่ดุ 2 
7. ตัง้ใจใหป่้าชุมชนก าหนดเขตโซนรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า 4.52 1.039 มากทีส่ดุ 6 
8. ตัง้ใจทีจ่ะดแูลป่าชุมชนใหเ้ป็นทีอ่ยูข่องสตัวป่์า 4.52 .790 มากทีส่ดุ 6 
9. ตัง้ใจแบ่งปันประโยชน์จากป่าชุมชนใหบุ้คคลอื่น 4.57 .945 มากทีส่ดุ 4 
10. ตัง้ใจจะเฝ้าระวงัไมใ่หม้กีารท าลายเผาป่าชุมชน 4.52 1.163 มากทีส่ดุ 6 
11. ตัง้ใจใหท้กุคนท าหน้าทีร่กัษาป่าชุมชนภูน้อย 4.61 .656 มากทีส่ดุ 4 

รวม 4.61 .521 มากทีส่ดุ  
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 จากตารางที่ 4.3 แสดงความตัง้ใจที่จะดูแลป่าชุมชนภูน้อย พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ (คา่เฉลีย่ = 4.61) เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่จดัอนัดบัจากมากไปน้อย พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด ไดแ้ก่ ขอ้ 3.4 ตัง้ใจใหป่้าชุมชนเป็นแหล่งอาหารของชุมชนท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย = 4.78)  ขอ้ 
3.1 ตัง้ใจท าประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากป่าชุมชนภูน้อย (ค่าเฉลี่ย = 4.74) ขอ้ 3.6 ตัง้ใจที่จะมสี่วน
ร่วมรกัษาป่าชุมชนภูน้อย (ค่าเฉลี่ย = 4.74)  ข้อ 3.5 ตัง้ใจให้ป่าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติที่ส าคญั (ค่าเฉลี่ย = 4.65) ข้อ 3.9 ตัง้ใจแบ่งปันประโยชน์จากป่าชุมชนให้บุคคลอื่น 
(ค่าเฉลี่ย = 4.57) ขอ้ 3.11 ตัง้ใจใหทุ้กคนท าหน้าที่รกัษาป่าชุมชนภูน้อย (ค่าเฉลี่ย = 4.61) ขอ้ 
3.2 ตัง้ใจรกัษาป่าชุมชนใหม้คีวามส าคญัต่อประชาชนต่อไป (ค่าเฉลีย่ = 4.57) ขอ้ 3.3 ตัง้ใจท าให้
ป่าชุมชนมคีวามส าคญัต่อชวีติของชุมชน (ค่าเฉลีย่ = 4.52) ขอ้ 3.7 ตัง้ใจใหป่้าชุมชนก าหนดเขต
โซนรกัษาพนัธุ์สตัวป่์า (ค่าเฉลี่ย = 4.52) ขอ้ 3.8 ตัง้ใจที่จะดูแลป่าชุมชนใหเ้ป็นที่อยู่ของสตัว์ป่า 
(ค่าเฉลี่ย = 4.52) ข้อ 3.10 ตัง้ใจจะเฝ้าระวงัไม่ให้มีการท าลายเผาป่าชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 4.52) 
ตามล าดบั  
 

(4) ความตัง้ใจท่ีจะเฝ้าระวงัไม่ให้มีการเผาป่าชมุชน 
 
ตารางที ่4.4 แสดงความตัง้ใจทีจ่ะเฝ้าระวงัไมใ่หม้กีารเผาป่าชุมชน 
    S.D. แปลผล อนัดบั 
1. ตัง้ใจจะไมเ่ผาป่าชุมชนเพือ่หาของป่า 3.78 1.808 มากทีส่ดุ 2 
2. ผูท้ีเ่ผาป่าชุมชนควรไดร้บัการลงโทษต าหนิ 4.70 .926 มากทีส่ดุ 4 
3. ตัง้ใจทีจ่ะเฝ้าระวงัไมใ่หม้กีารเผาป่าชุมชน 4.87 .344 มากทีส่ดุ 1 
4. ไฟไหมป่้าชุมชน เกดิผูท้ีข่าดจติส านึกทีด่ ี 4.17 1.403 มาก 8 
5. ตัง้ใจทีจ่ะหา้มบุคคลทีค่ดิจะเผาป่าชุมชน 4.39 1.196 มาก 6 
6. ตัง้ใจไมเ่ผาป่าเพือ่ท าใหป่้ามคีวามสมบรูณ์ 4.22 1.445 มาก 7 
7. ตัง้ใจไมเ่ผาป่าเพือ่ใหเ้ป็นแหล่งอาศยัของสตัวป่์า 4.74 .864 มากทีส่ดุ 3 
8. ตัง้ใจพรอ้มทีจ่ะมสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 4.57 1.037 มากทีส่ดุ 5 

รวม 4.43 .689 มาก  
 
จากตารางที่ 4.4 แสดงความตัง้ใจที่จะเฝ้าระวงัไม่ใหม้กีารเผาป่าชุมชน พบว่า ภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.43) เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด ไดแ้ก่ ขอ้ 4.3 ตัง้ใจทีจ่ะเฝ้าระวงัไม่ใหม้กีารเผาป่าชุมชน (ค่าเฉลีย่ = 4.87) ขอ้ 4.1 ตัง้ใจจะ
ไมเ่ผาป่าชุมชนเพื่อหาของป่า (ค่าเฉลีย่ = 3.78)ขอ้ 4.7 ตัง้ใจไม่เผาป่าเพื่อใหเ้ป็นแหล่งอาศยัของ
สตัวป่์า (ค่าเฉลี่ย = 4.74) ขอ้ 4.2 ผูท้ีเ่ผาป่าชุมชนควรไดร้บัการลงโทษต าหนิ (ค่าเฉลี่ย = 4.70) 
ขอ้ 4.8 ตัง้ใจพรอ้มที่จะมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน(ค่าเฉลี่ย = 4.57) และอยู่ในระดบัมาก 
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ไดแ้ก่  ขอ้ 4.5 ตัง้ใจทีจ่ะหา้มบุคคลทีค่ดิจะเผาป่าชุมชน (ค่าเฉลีย่ = 4.39) ขอ้ 4.6 ตัง้ใจไม่เผาป่า
เพื่อท าใหป่้ามคีวามสมบูรณ์ (ค่าเฉลีย่ = 4.22) ขอ้ 4.4 ไฟไหมป่้าชุมชน เกดิผูท้ีข่าดจติส านึกทีด่ ี
(คา่เฉลีย่ = 4.17) ตามล าดบั  
 
 (5) ความตัง้ใจพฒันาป่าชมุชนภนู้อยเป็นแหล่งเรียนรู้ชมุชน 
 
ตารางที ่4.5 แสดงความตัง้ใจพฒันาป่าชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งเรยีนรูชุ้มชน 
    S.D. แปลผล อนัดบั 
1. ตัง้ใจใหป่้าชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งเรยีนรูเ้ชงิเกษตร 4.39 .839 มาก 6 
2. ตัง้ใจใหป่้าชุมชนภูน้อยเป็นเสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิ 4.87 .626 มากทีส่ดุ 3 
3. ตัง้ใจใหป่้าชุมชนภูน้อยแหล่งทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั 4.70 .559 มากทีส่ดุ 4 
4. ตัง้ใจใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูค้วามหลากหลายทางธรรมชาต ิ 4.96 .209 มากทีส่ดุ 1 
5. ตัง้ใจศกึษาท าความเขา้ใจระบบนิเวศของป่าชุมชน 4.52 .790 มากทีส่ดุ 5 
6. ตัง้ใจทีจ่ะศกึษาเรยีนรูธ้รรมชาตขิองป่า 4.87 .458 มากทีส่ดุ 3 
7. ตัง้ใจทีจ่ะรกัษาป่าใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูชุ้มชนทอ้งถิน่ 4.91 .417 มากทีส่ดุ 2 

รวม 4.75 .450 มากทีส่ดุ  
 
จากตารางที่ 4.5 แสดงความตัง้ใจพฒันาป่าชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งเรยีนรูชุ้มชน พบว่า 

ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.75) เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย พบว่า อยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ขอ้ 5.4 ตัง้ใจใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูค้วามหลากหลายทางธรรมชาต ิ(คา่เฉลีย่ 
= 4.96) ขอ้ 5.7 ตัง้ใจที่จะรกัษาป่าให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ชุมชนท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย = 4.91) ข้อ 5.6 
ตัง้ใจที่จะศึกษาเรยีนรูธ้รรมชาติของป่า (ค่าเฉลี่ย = 4.87) ข้อ 5.2 ตัง้ใจให้ป่าชุมชนภูน้อยเป็น
เสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิ(คา่เฉลีย่ = 4.87) ขอ้ 5.3 ตัง้ใจใหป่้าชุมชนภูน้อยแหล่งทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั 
(ค่าเฉลี่ย = 4.70) ขอ้ 5.5 ตัง้ใจศกึษาท าความเขา้ใจระบบนิเวศของป่าชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 4.52) 
และอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ขอ้ 5.1 ตัง้ใจใหป่้าชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งเรยีนรูเ้ชงิเกษตร (ค่าเฉลีย่ = 
4.39) ตามล าดบั  
 

สรุปการสะท้อนความต้องการจดัการป่าชุมชนภูน้อยโดยภาพรวม พบว่า ประเด็นที่ 1 
ต้องการใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูค้วามหลากหลายทางธรรมชาติ ประเดน็ที่ 2 ความต้องการใหส้ านัก
สงฆเ์ป็นสถานทีบ่ าเพญ็บุญกุศล ประเดน็ที ่3  ความตอ้งการใหเ้ขือ่นล าสะพงุเป็นแหล่งน ้าทีส่ าคญั
ต่อการด ารงชวีติ ประเดน็ที่ 4  ความต้องการใหป่้าชุมชนเป็นแหล่งอาหารของประชาชนทอ้งถิน่ 
ประเดน็ที่ 5  ความตัง้ใจที่จะเฝ้าระวงัไม่ใหม้กีารเผาท าลายป่าชุมชนภูน้อย  อกีทัง้มกีารด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงงานด้านอนุรกัษ์
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงงานที่เป็นความต้องการของนักเรยีนโดยผูว้จิยัสนับสนุน
งบประมาณ 
 สรุปการประเมนิความตัง้ใจสู่การปฏบิตั ิกลุ่มนักเรยีน พบว่า  1) ความตัง้ใจพฒันาส านัก
สงฆ์ ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25)  2) ความตัง้ใจที่จะพัฒนาเขื่อนล าสะพุง 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.62)  3) ความตัง้ใจที่จะดูแลป่าชุมชนภูน้อย พบว่า 
ภาพรวม อยู่ในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.61) 4) ความตัง้ใจที่จะเฝ้าระวงัไม่ให้มกีารเผาป่า
ชุมชน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.43)  5) ความตัง้ใจพฒันาป่าชุมชนภูน้อย
เป็นแหล่งเรยีนรูชุ้มชน พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ = 4.75)  
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4.6 การเสริมสรา้งกระบวนกลุ่มเพ่ือพฒันาป่าชมุชนภนู้อย กลุ่มประชาชน  
ในส่วนน้ีเพื่อตอบวัตถุประสงค์คือ การเสริมสร้างพัฒนาป่าชุมชนภูน้อย โดยสร้าง

ประสบการณ์การเรยีนรูท้ ัง้เชงิทฤษฎีและการปฏบิตั ิผ่านกจิกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทาง
จดัการป่าชุมชน และกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ดา้นการปลูกป่าชุมชนใหเ้ป็นแหล่งการเรยีนรู้
ความหลากหลายทางชวีภาพตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึ่งรายละเอยีดจะน าเสนอ
ตามล าดบั 
 โดยคาดว่า การสรา้งการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชน ทัง้เชงิทฤษฎแีละ
การปฏิบตัิ ผ่านการจดัประชุมฟังบรรยาย การศึกษาดูงาน “การจดัการป่าชุมชนต้นแบบ” จะ
ก่อใหเ้กดิการจดัการป่าชุมชนอยา่งยัง่ยนื 
 ทัง้นี้ก าหนดหวัขอ้ในการน าเสนอ ประกอบดว้ย  1) กจิกรรมเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ต่อแนวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อย 2) ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้นวทางจดัการป่า
ชุมชน 3) ผลประเมินสภาวการณ์เชงิประจกัษ์ของ กลุ่มประชาชน 4) การประเมนิสภาวการณ์
ความตอ้งการพฒันาป่าชุมชนภูน้อย กลุ่มประชาชน 5) ผลประเมนิการสรา้งองคก์รชุมชนแหง่การ
เรยีนรู ้
 ผลด าเนินการมดีงัน้ี  
 
 4.6.1 โครงการเสริมสร้างความรู้การจดัการป่าชมุชนภนู้อย 

ก าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
กฎหมายป่าชุมชน และแนวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อย ณ ส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลักใด บ้านนา
เจรญิ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิ วนัพุธ ที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ความส าคัญ หากจะกล่าวถึงนักอนุรักษ์ ป่าไม้คนส าคัญของชาติ ทุกคนคงนึกถึง
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ที่ทรงเป็นผูน้ าในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมม้าอย่างต่อเน่ือง ยาวนานบนพืน้ฐานของการอนุรกัษ์อย่างยัง่ยนื โดยเริม่
จากเพื่อปากทอ้งของประชาชนแลว้ พฒันาเป็นความมัน่คงทางสงัคม และสุดทา้ยคอืสรา้งความ
ยัง่ยนืให้กบัทรพัยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นแบบอย่างให้คนไทยทัง้ชาติหนัมา รกัษาป่า รกัษาน ้า โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล่าถึงแรงบันดาลใจในความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับ
ความสมัพนัธ์ระหว่าง ป่า น ้า ดนิ ซึ่งโยงใยมผีลกระทบต่อกนั ตัง้แต่เมื่อครัง้ยงัทรงพระเยาวเ์มื่อ
วนัที ่25 มถุินายน พ.ศ. 2512 วา่  
 “...อาจมบีางคนเขา้ใจว่าท าไมถงึสนใจเรื่องชลประทาน หรอื เรื่องป่าไม ้จ าไดเ้มื่ออายุ 10 
ขวบ ทีโ่รงเรยีนมคีรคูนหน่ึง ซึง่เดีย๋วน้ีตายไปแลว้ สอนเรื่องวทิยาศาสตร ์เรื่องการอนุรกัษ์ดนิแลว้
ใหเ้ขยีนว่า ภูเขาต้องมป่ีา มอิย่างนัน้เมด็ฝนลงมาแล้วจะชะดนิลงมาเรว็ ท าใหไ้หลตามน ้าไป ไป
ท าความเสียหาย ดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน ้ าไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการ
อนุรกัษ์ดนิ และเป็นหลกัของชลประทานทีว่่า ถา้เราไมร่กัษาป่าไมข้า้งบนจะท าใหเ้ดอืดรอ้น ตลอด
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ตัง้แต่ดนิภูเขาจะหมดไปกระทัง่การที่จะมตีะกอนลงมาในเขื่อน มตีะกอนลงมาในแม่น ้าท าใหน้ ้า
ทว่มน่ีนะ เรยีนมาตัง้แต่อายุ 10 ขวบ…” 
 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงห่วงใยในการลดลงของพืน้ที่ป่าไมข้องชาต ิเป็นอย่าง
มาก จึงทรงพยายามคิดค้นวิธีการต่าง ๆ ในอนัที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยใช้วิธีการที่ เรยีบง่าย 
ประหยดั และเป็นการสง่เสรมิวฏัจกัรของป่าไมธ้รรมชาตดิัง้เดมิอาศยัวงจรชวีติของป่าตามกฎแหง่
ธรรมชาติ และใช้พระต าหนักจติรลดา เป็นสถานที่รเิริม่ทรงงานทดลองท าโครงการป่าไม้สาธติ 
เมื่อปี 2504 โดยทดลองปลูกไม้ยางนา พรอ้มได้ให้คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
และโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา ศึกษาอทิธพิลของปุ๋ ยเคมแีละความเขม้แสงที่มตี่อการ
เจรญิเตบิโตของต้นไมย้างนา ซึ่งเรื่องความเขม้ของแสงสว่างน้ีเอง ไดท้ดลองใหร้่มดว้ยการปลูก
ตน้แคบา้น 2 ดา้น และ 4 ดา้น ของกลา้ไมย้างนา รวมทัง้การปลูกไมย้างนาควบคู่ไปกบักลว้ยและ
ออ้ย ซึง่ต่อมาการปลูกไมย้างนารว่มกบัตน้แคบา้น กลว้ย และออ้ยไดก้ลายมาเป็นรปูแบบของการ
ปลกูป่าผสม หรอืการปลกูป่าแบบวนเกษตร  
 วธิกีารเพิม่พืน้ทีป่่าใหเ้ริม่จาก การปลกูฝังจติส านึกแก่ประชาชน หรอืใหป้ลกูตน้ไมล้งในใจ
คนเสยีก่อน แล้วคนเหล่านัน้จะพากนัปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรกัษาต้นไม้ด้วยตนเอง ซึ่ง
นบัเป็นปรชัญาในการพฒันาป่าไมท้ีย่ ิง่ใหญ่ และดว้ยความลกึซึง้ในสมดุลของธรรมชาตโิดยแท ้จงึ
ทรงรเิริม่วธิกีารสรา้งป่าไมใ้หป้ระชาชนไดใ้ชย้งัชพีทัง้ยงัแฝงไวด้ว้ยประโยชน์ดา้นการอนุรกัษ์ดนิ
และน ้า ซึง่เป็นการฟ้ืนฟูป่าทีเ่สื่อมโทรมใหก้ลบัคนืเป็นป่าธรรมชาตใินเวลาทีร่วดเรว็ โดยเริม่จาก
การปรบัสภาพพื้นที่ใหเ้อื้ออ านวยต่อการเกดิป่าไม้ขึน้เสยีก่อน แล้วท าการปลูกป่าทดแทนตาม
แหล่งต้นน ้าสาขาตลอดจนรอบอ่างเกบ็น ้าและพืน้ทีท่ ัว่ไป แลว้ไม่เขา้ไปรบกวนจะท าใหป่้ามเีวลา
ในการฟ้ืนตวัเองขึน้ใหมเ่ป็นป่าธรรมชาต ิ
 การที่ทรงใหค้วามส าคญัในการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมนัน้มใิช่เพยีงปัญหาป่าไม ้ดนิ
และน ้า หรอืระบบนิเวศ แต่ยงัส่งผลโยงใจถึงการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม และคุณภาพ
จรยิธรรมอกีดว้ย แนวพระราชด ารใินการแกไ้ขปัญหาป่าไม ้จงึรวมงานพฒันาทีเ่กีย่วเน่ืองทัง้หมด
เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้บูรณาการส่งเสริมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในท้องถิ่นต่าง ๆ อย่าง
สอดคลอ้งสมัพนัธก์นั  
 โครงการน้ีจงึมุ่งหวงัให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคญัของป่าไม้ ซึ่งเป็น
แหล่งอาหารทางธรรมชาต ิ การตระหนักถงึการพึง่พาอาศยัป่า เช่น ป่าเป็นแหล่งอาหาร เพื่อการ
ด ารงชวีติอยู่ ตลอดถงึการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายป่าชุมชน ทัง้น้ีเพื่อใหป้ระชาชน
ตระหนักถงึความส าคญัของการจดัการป่าชุมชนภูน้อย ใหเ้ป็นป่าชุมชนทีม่คีวามหลากหลายทาง
ธรรมชาตทิีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ สามารถเป็นแหล่งพึง่พาของมนุษยไ์ดอ้ยา่งยัง่ยนื เป็นส าคญั  

วตัถุประสงค์ คอื เพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายป่าชุมชน ตลอดถงึ
แนวทางการจดัการป่าชุมชน โดยกลุ่มเครอืขา่ยภาคประชาชน เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาป่า
ชุมชนใหเ้ป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาตทิีม่คีวามอุดมสมบรูณ์  
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กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่  
กลุ่มเครอืข่ายผูน้ าสงฆ์ ได้แก่  ผูน้ าสงฆ์วดับ้านนาเจรญิ ผูน้ าสงฆ์บ้านนาเจรญิใต้ ผูน้ า

สงฆส์ านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด ผูน้ าสงฆส์ านกัสงฆว์งัมนต ์   
กลุ่มเครอืข่ายภาคประชาชน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บ้าน ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น 

ประชาชนผูส้นใจ 
 กลุ่มเครอืขา่ยภาครฐั ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีก่รมป่าไม ้เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

วธิดี าเนินการ/รปูแบบการด าเนินการ 
 ขัน้ที่ 1 ประสาน/เตรยีมการ (1) ประสานเจ้าหน้าที่ จากหน่วยอนุรกัษ์ป่าในพื้นที่ เป็น
วทิยากรให้ความรู้  (2) ท าหนังสือเชิญผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน กรรมการป่าชุมชน และ
ประชาชนบา้นนาเจรญิหมู ่9, 18 เขา้รว่มโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การจดัการป่าชุมชน 
โดยการลงชื่อ เสนอชื่อเขา้ร่วมประชุม ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน (บ้านนาเจรญิใต้ , บ้านนาเจรญิ
เหนือ)  (3) ท าหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ ส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลักใดเป็นสถานที่ในการ
ประชุมเชงิปฏบิตักิาร  4) จดัเตรยีมอาหาร/อาหารวา่ง ส าหรบัผูเ้ขา้เขา้รว่มประชุม และวทิยากร   
 ขัน้ที่ 2 ด าเนินกจิกรรม ด าเนินการประชุมเชงิปฏบิตักิาร โดยก าหนดเน้ือหาการประชุม 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  (1) ประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง กฎหมายป่าชุมชน และการจดัการป่า
ชุมชนภูน้อย โดยวทิยากรจากหน่วยอนุรกัษ์ป่าชุมชน บา้นนาเจรญิต าบลหนองแวง อ าเภอหนอง
บวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัป่าชุมชนตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง (2) ประชุม
เชิงปฏิบตัิการ เรื่อง สภาวการณ์ป่าชุมชนภูน้อย เป็นการรายงานถึงความต้องการ ความรู้สกึ  
ความคิดเห็น เกี่ยวกบัสภาพป่าชุมชนในปัจจุบนั และทิศทางในการพฒันาป่าชุมชนในอนาคต
ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

ประโยชน์ทีไ่ดร้บั ไดแ้ก่ กลุ่มเครอืขา่ยภาคประชาชน กลุ่มเครอืขา่ยภาครฐั กลุ่มเครอืขา่ย
ผูน้ าสงฆ ์มสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์ป่าชุมภูน้อย จดัการป่าชุมชนภูน้อย ใหเ้ป็นแหล่งอาหารทอ้งถิน่
ทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์และมคีวามหลากหลายทางธรรมชาต ิทัง้น้ีก าหนดตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ไดแ้ก่ 
จ านวนเครอืขา่ยทุกภาคสว่นทีเ่ขา้รว่ม 

 
 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

127 

ก าหนดการ ประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจการจดัการป่า
ชุมชน ภูน้อย และกฎหมายป่าชุมชน บา้นนาเจรญิ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดั
ชยัภมู ิณ ส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลดัใด 

วนัพุธ ที ่29 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม 
เวลา 09.00 – 09.30 น. พธิเีปิดโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารฯ 

    โดย ผูน้ าสงฆ ์ส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด 
เวลา 10.00 – 12.00 น. การบรรยาย เรือ่ง กฎหมายป่าชุมชนทีป่ระชาชนควรรู ้และ 

แนวทางการจดัการป่าชุมชนภูน้อย 
    โดย นายอนุชา แกว้หยอ่ง  

หวัหน้าฝ่ายจดัการป่าชุมชนจงัหวดัชยัภมู ิ 
ส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่8 (นครราชสมีา) กรมป่าไม ้

เวลา 12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหาร 
เวลา 13.00 – 14.00 น. ประเมนิความคดิเหน็ ความตอ้งการพฒันาป่าชุมชนภูน้อย 

    วทิยากร โดย นายวรีชยั ค าธร 
    รองผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  
     มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

14.00 - 15.00 น. บนัทกึภาพกจิกรรมรว่มกนั/ปิดประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
 

4.6.2 ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาการถ่ายทอดองคค์วามรู้แนวทางจดัการป่าชมุชน  
การด าเนินการในส่วนน้ี เพื่อเสรมิสรา้งกระบวนการกลุ่ม ลกัษณะภาวะผูน้ า ไดแ้ก่ กลุ่ม

เครอืข่ายผู้น า กลุ่มประชาชน ในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย พรอ้มขบัเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการ
พฒันาศกัยภาพของ ส านักสงฆ ์ป่าชุมชนภูน้อย และแหล่งธรรมชาตเิขื่อนล าสะพุง กา้วสูก่ารเป็น
แหล่งทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   

เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสรมิสร้างองค์กร
ชุมชนแห่งการเรยีนรู ้เรื่อง “แนวทางจดัการป่าชุมชน” มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน 30 ± คน โดยม ี
นายอนุชา แกว้ย่อง หวัหน้าฝ่ายจดัการป่าชุมชนจงัหวดัชยัภูม ิส านักจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 8 
(นครราชสมีา) กรมป่าไม้ เป็นวทิยากร ให้ความรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชนแก่ผู้เขา้ร่วมประชุม 
ไดแ้ก่ ผูน้ าสงฆ ์คณะสงฆ ์ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมูบ่า้น และคณะกรรมการบรหิารจดัการป่า
ชุมชน รวมถงึประชาชนผูส้นใจ  

จากการประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางจดัการป่าชุมชน กฎหมาย 
ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการป่าชุมชน มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย กลุ่มเครอืขา่ยภาครฐั
และภาคประชาชน ประชาชน ผูแ้ทนทีส่นใจเขา้รว่มประชุม มดีงัน้ี   
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 รายชื่อกลุ่มเครอืขา่ยภาครฐัและภาคประชาชน ผูแ้ทนทีส่นใจเขา้รว่มประชุม ประกอบดว้ย 
1 พระอาจารยช์งิชยั อคฺคธมฺโม ประธานสงฆ ์
2 คณะสงฆส์ านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด  
3 นายอนุชา แกว้หยอ่ง หวัหน้าฝ่ายจดัการป่าชุมชนจงัหวดัชยัภมู ิ
4 เจา้หน้าทีส่ านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่8 จ านวน 3 ทา่น 
5 เจา้หน้าทีอ่นุรกัษ์ป่า บา้นหนองป้อง จ านวนวน 3 ทา่น 
6 นายอรุณ ดวงเขม็ ผูใ้หญ่บา้น,ประธานป่าชุมชน 
7 นายบวัลาย เจรญิจติร ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 
8 นายคมสนัต ์เรยีบภเูขยีว กรรมการป่าชุมชน 
9 นายทองค า ค าธร กรรมการป่าชุมชน 
10 นางขนัทอง ดหีามแห กรรมการป่าชุมชน 
11 นางสุพนัท ์อาราษฎร กรรมการป่าชุมชน 
12 นางส าเนียง ค ายศ กรรมการป่าชุมชน 
13 นายนิพนธ ์เมง็ภูเขยีว กรรมการป่าชุมชน 
14 นางยุน่ มาหามแห กรรมการป่าชุมชน 
15 นายตี ๋วนัทมาตย ์ กรรมการป่าชุมชน 
16 นายบุญม ีบุญชมพ ู กรรมการป่าชุมชน 
17 นางสาวเปรมยดุา เจรญิลาภ กรรมการป่าชุมชน 
18 นางค า ศรชีนิเลศิ กรรมการป่าชุมชน 
19 นางดวงจนัทร ์ผาบวัล ี กรรมการป่าชุมชน 
20 นายกายฟ้า มงักร กรรมการป่าชุมชน 
21 นายนิพนธ ์สนิสงูเนิน กรรมการป่าชุมชน 
22 นายวญิญ ูแววสระ กรรมการป่าชุมชน 
23 นายนนัธวชั บุญศรมีา กรรมการป่าชุมชน 
24 นางทองมา รามขาม กรรมการป่าชุมชน 
25 นางแนม ดาหนองเป็ด เลขานุการป่าชุมชน 
26 นางออ่นสระ  ดาหนองเป็ด กรรมการป่าชุมชน 
27 นายมงคล การบรรจง กรรมการป่าชุมชน 
28 นายค ามาย มณีจนัทร ์ กรรมการป่าชุมชน 
29 นางนิชาภา หงสส์ระค ู(หนองป้อง) กรรมการป่าชุมชน 
30 นายดุสติ พทัธจาร ี กรรมการป่าชุมชน 
31 นางน ้าฝน อนิตา กรรมการป่าชุมชน 
32 นายชาตชิาย อ่อนพุทธา กรรมการป่าชุมชน 
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33 นางละเอยีด พลทะยาน ผูใ้หญ่บา้น,ประธานป่าชุมชนบา้นหว้ยหวา้ 
 

 
ภาพที ่4.44 แสดงการเรยีนรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชนของประชาชน 

 
ภาพที ่4.45 แสดงการลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุมแนวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อย 
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ภาพที ่4.46 แสดงการเรยีนรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชนของประชาชน 

 
ภาพที ่4.47 แสดงการเรยีนรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชนของประชาชน 
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ภาพที ่4.48 แสดงการเรยีนรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชนของประชาชน 

 
สรุปภาพรวมสภาวการณ์ความตอ้งการจดัการป่าชุมชนภูน้อย พบว่า มกีารขบัเคลื่อนการ

จดัการป่าชุมชนในอดตี โดยการสนับสนุนให้มกีารขบัเคลื่อนการจดัการป่าชุมชน จากหน่วยงาน
ภาครฐั แต่ไม่ประสบผลส าเรจ็เชงิประจกัษ์ เน่ืองจากว่า ผู้น าในท้องถิ่นยงัสงสยัในบทบาทของ
ตนเอง ไม่รูว้่าจะเริม่ต้นในการแสดงบทบาทในการเป็นผูน้ าจดัการป่าชุมชนอย่างไร ในเบื้องต้น
ของการจดัการป่าชุมชน ควรมเีจา้หน้าทีภ่าครฐั จากส านักจดัการทรพัยากรป่าไม ้ฝ่ายจดัการป่า
ชุมชน หรอืหน่วยงานทางการศกึษา เพื่อขบัเคลื่อนกจิกรรมต่าง ๆ ใหผู้น้ าชุมชน ประชาชน ทราบ
ถงึชอ่งทางด าเนินกจิกรรมการขบัเคลื่อนพฒันา จดัการป่าชุมชน ตามล าดบั 
 

4.6.3 ผลประเมินต้องการเชิงประจกัษ์ กลุ่มประชาชน 
ความตอ้งการของประชาชนสะทอ้นจากแหล่งขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

 การส ารวจความต้องการของประชาชน ก าหนดวธิกีารศกึษาโดยลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อ
เกบ็ขอ้มูลขอ้มูล โดยการบนัทกึภาพ และการสงัเกต กลุ่มประชาชน ซึ่งมคีวามต้องการพึง่พาป่า
ชุมชนภูน้อย  
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ภาพที ่4.49 แสดงความตอ้งการเชงิประจกัษ์ของประชาชน 

 
ภาพที ่4.50 แสดงความตอ้งการเชงิประจกัษ์ของประชาชน 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

133 

 
ภาพที ่4.51 แสดงความตอ้งการเชงิประจกัษ์ของประชาชน 

 
พบว่า ความตอ้งการของประชาชนตาม “ความตอ้งการจ าเป็นพืน้ฐาน” ไดแ้ก่ ประชาชนมี

ความตอ้งการหวงัพึง่พาอาศยัป่าเพื่อการด ารงชวีติ การใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน โดย ประชาชน
จ านวนมากในอ าเภอหนองบวัแดง ต่างมคีวามตอ้งการหวงัพึง่พาอาศยัป่าชุมชน ดงัจะเหน็ไดจ้าก
ประชาชนในหลายหมู่บ้าน ในหลายต าบล ต่างเดินทางไปเพื่อแสวงหาของป่า ในเขตพื้นที่ป่า
ชุมชนภูน้อย ด้วยรถจกัรยานยนต์ เพื่อเก็บหาของป่า เช่น ผกัหวาน อรีอก ดอกกระเจยีว เห็ด 
หน่อไม ้ไข่มดแดง ตามภูมปัิญญาของตนเอง เช่น ภูมปัิญญาในการหาเก็บเห็ด บางคนจะรูด้วี่า 
พืน้ทีล่กัษณะใดมเีหด็ประเภทใดออกดอกใหไ้ดเ้กบ็  
 

4.6.4 การประเมินความคิดเหน็ ความต้องการพฒันาป่าชมุชนภนู้อย 
ในส่วนน้ีเป็นการประเมนิสภาวการณ์ความต้องการของกลุ่มประชาชนต่อการจดัการป่า

ชุมชนภูน้อย ไดแ้ก่ แนวทางแกไ้ขปัญหาไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย แนวทางพฒันาส านกัสงฆป่์าพนงั
เขาสลกัใด แนวทางการอนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย แนวคดิการปลูกป่าชุมชน แนวทางการพฒันา
เขือ่นล าสะพงุ และแนวคดิปลกูหญา้แฝกตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

รายละเอยีดมดีงัน้ี  
 
 (1) แนวทางแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าชมุชนภนู้อย 

 ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 1 “...แนวทางแกไ้ขปัญหาไฟไหมป่้าชุมชน โดยมีการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั
การป้องกนัไฟไหมป่้าใหช้าวบา้นไดน้ าไปปฏบิตั ิเชน่ การไมท่ิง้บุหรีใ่นป่า ไมเ่ผาป่าเพือ่ล่าสตัว.์..”  
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ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 2 “....ควรเขา้ใจถงึการรกัษาป่าใหม้ากกว่าน้ี และใหห้น่วยงานเขา้มาตดั
ไฟตัง้แต่ตน้ลม เชน่ เราอาจจะมกีารแนวป้องกนัไฟบรเิวณโดยรอบเพือ่ป้องกนักนัไฟป่าลุกลาม…”  

 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 “....ควรมีการอบรมแนวทางป้องกันไฟแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน

เสยีก่อนวา่จะด าเนินการอยา่งไร เพราะไฟป่าเป็นอนัตรายต่อประชาชนมาก...”  
 
 ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่4 “....แนวทางแกไ้ขปัญหาไปไหมป่้าชุมชน ไดแ้ก่   การตดิป้ายขอ้ความ

การป้องกนัการเกดิไฟป่า การประชาสมัพนัธแ์ละขอความรว่มมอืทุกฝ่ายรว่มกนัป้องกนัปัญหาไฟ
ไหม้ป่า และ ทุกส่วนราชการให้การสนับสนุนงบประมาณ เช่น เครื่องมือดบัเพลิง เจ้าหน้าที่
ชว่ยกนัเฝ้าระวงัและดบัไฟป่า...” 
 

ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 5 “...ควรสรา้งเขื่อนเก็บน ้า หรอืแหล่งเก็บน ้า ให้เพยีงพอในฤดูแล้งเมื่อ
เกดิไฟไหมป่้า จะไดม้นี ้าส าหรบัดบัไฟป่า และมแีหล่งพกัผอ่นในฤดแูลง้...”  
 

ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่6 “...ตอ้งมเีวรยามเฝ้าคอยดแูลอยูต่ลอดเวลาชว่งฤดใูบไมร้ว่ง ชว่ยกนัดใูน
หน้าแลง้ ไมใ่หเ้กดิไฟป่าขึน้ โดยหา้มจุดป่า ชว่ยกนัรกัษาป้องกนัไมใ่หเ้กดิไปไหมป้า...”  
 

ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 7 “...ควรดแูลป่าช่วยกนั อยา่ก่อไฟในป่า หรอื ถา้จ าเป็นควรดใูหด้วี่าไฟที่
ก่อนัน้ดบัหรอืยงั เรากจ็ะป้องกนัไฟป่าไดอ้กีทางทีด่ไีมค่วรก่อไฟ อกีทัง้ควรมเีครื่องมอืทีท่นัสมยัม ี
รถฉีดน ้า อุปกรณ์ดบัไฟป่า..” 
 

ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 8 “...ควรมกีารท าแนวทางป้องกนัไฟลามเขา้หมู่บ้าน โดยส านักสงฆ์ท า
แนวป้องกนัไฟลุกลาม การไม่ตดัไมท้ าลายป่า ไม่เผาไม ้ไม่ทิง้กน้บุหรี่ เพราะจะท าใหเ้กดิไฟไหม้
ป่าได ้ปลกูป่าทดแทน…”  
 

ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่9 “...การท าป้ายประชาสมัพนัธ์หา้มจุดไฟเผาป่า สรา้งความเขา้ใจรว่มกนั
ผา่นการประชุม เพือ่ท าความเขา้ใจเมือ่เกดิไฟไหมป่้า สง่ผลกระทบต่อประชาชนอยา่งไร...”  

 
ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่10 “....มกีารรณรงคไ์มใ่หม้กีารเผาท าไร ่สวน ใกลเ้ขตป่าชุมชน ควรมกีาร

ตดิป้ายเตอืนการเผาท าไร่ และมโีทษปรบัเพิม่มากขึน้ หรอืมกีารเดนิรณรงคเ์รื่องการตดัไมท้ าลาย
ป่า หรอื ไมจุ่ดไฟเผาป่า ไมใ่หม้กีารเผาป่า…”  
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 ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 11 “...มกีารรณรงคป้์ายประชาสมัพนัธ ์เมื่อเกดิไฟไหมแ้จง้เจา้หน้าที ่ผูม้ ี
สว่นเกีย่วขอ้ง หรอืรบีดบัไฟเพื่อไม่ใหลุ้กลามต่อไป และหรอืมกีารประชุมชีแ้จงผลเสยีหากเกดิไฟ
ไหม…้” 

 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 “...มีการให้ความรู้ถึงผลเสีย จากการเผาป่า โดยผู้น าชุมชนต้อง

ประชาสมัพนัธ์เป็นประจ าและหน่วยงานของรฐัที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งต้องเอาจรงิ โดยความผดิตาม
กฎหมาย...” 

 
ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 13 “...ไฟป่าไม่ไดเ้กดิจากธรรมชาติ เพราะฉะนัน้เราควรปลูกใหค้นบาง

กลุ่มหรอืคนในชุมชน ไมค่วรจุดไฟป่าและใหค้นรูจ้กัดแูลหวงแหนป่าบา้นเกดิ...” 
 
 ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่14 “...ควรใหผู้น้ าหมูบ่า้นจดักลุ่มอาสาดแูลป่าชุมชนภูน้อย เมือ่ถงึฤดแูลง้

ไฟป่ามกัจะเกดิขึน้บ่อย และควรช่วยกนัดบัไฟป่าเมื่อเกดิเหตุขึน้ อกีทัง้ควรสรา้งจติส านึกของคน
ใหร้กัป่ามากขึน้กวา่น้ีโดยมหีน่วยงานของรฐัเขา้มามสีว่นรว่ม...”  
 

 
 

ภาพที ่4.52 แสดงการมอบถวายถงัฉีดน ้า อุปกรณ์ดบัไฟ 2558 
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ภาพที ่4.53 แสดงอุปกรณ์ดบัไฟบรวิารกฐนิสามคัค ี2558 
  
 สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าชุมชนภูน้อย คือ ให้หน่วยงานที่ภาครฐั ท าแนว
ป้องกนัไฟในบรเิวณพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกนัไฟป่าลุกลาม มกีารอบรมแนวทางป้องกนัไฟแก่
คณะกรรมการหมู่บา้น มกีารตดิป้ายขอ้ความการป้องกนัการเกดิไฟป่า มกีารประชาสมัพนัธ์และ
ขอความร่วมมอืจากทุกฝ่ายรว่มกนัป้องกนัปัญหาไฟไหมป่้า มเีวรยามเฝ้าคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา
พรอ้มมเีครื่องมอืที่ทนัสมยั  รถฉีดน ้า อุปกรณ์ดบัไฟป่า สรา้งความเขา้ใจร่วมกนัผ่านการประชุม 
รณรงคไ์มใ่หม้กีารเผาท าไร ่สวน ในพืน้ทีใ่กลเ้ขตป่าชุมชน และผูน้ าหมูบ่า้นควรจดักลุ่มอาสาดแูล
ป่าชุมชนภูน้อยรวมกนั  
 
 (2) แนวทางพฒันาส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด 

ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 1 “...ควรมกีารพฒันาสถานทีใ่หส้ะอาด น่าอยู่อาศยั ช่วยกนัท าป้ายชื่อวดั 
ชว่ยกนัพฒันาดแูล ท าความสะอาดรกัษาพืน้ทีใ่หร้ม่รืน่...” 

 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 “...มีการเผยแผ่ศาสนาออกไปเกี่ยวกับ การปฏิบัติธรรม เพื่อการ

ด ารงชวีติทีด่ขี ึน้ รว่มมอืกนัสรา้งศาลาวดัเพือ่ประโยชน์สว่นรวม...” 
 
ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 3 “…ควรมกีารก าหนดกจิกรรมทางพุทธศาสนา เช่น ท าบุญตกับาตรเขา้

วดัฟังธรรม การท านุบ ารุงวตัถุสถาน ในส านักสงฆ์ให้เป็นแหล่งศกึษาความรู ้และท ากจิกรรมที่
หลากหลายใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มารว่มกจิกรรม…” 
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ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 4 “....ควรมกีารจดัอบรมตามแนวทางพุทธศาสนาไม่ใช่สรา้งวตัถุล่อใจ มี
การท าถนนเข้า-ออกให้สะดวก โดยสนับสนุนงบประมาณที่จะมาพฒันา ผ่านการแนะน าหรือ
ชกัชวนใหล้กูหลานไดไ้ปชว่ยกนัสนบัสนุน...” 

 
ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่5 “...มกีารสง่เสรมิจดักจิกรรมเจรญิจติภาวนาใหเ้ยาวชนไดศ้กึษา โดยการ

สง่เสรมิการจดักจิกรรมเจรญิจติภาวนา แก่เยาวชน นกัศกึษา เพิม่มากขึน้ทุก ๆ ปี…”  
 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 “...ควรมีการท าทางเข้า ออก ให้ดี ท าให้เส้นทางเดินเท้าให้สะดวก 
พฒันาส านักสงฆ์ใหม้ถีนนที่ด ีมกีารช่วยกนัดูแลรกัษาความสะอาด มสีระน ้าเลีย้งปลา ปลูกตน้ไม้
กนิได ้ทุกคนชว่ยกนับ ารุงรกัษาส านกัสงฆใ์หเ้ป็นทีป่ฏบิตัธิรรม…” 

  
ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 7 “....ควรใหผู้น้ าชุมชนเขา้ไปมสี่วนร่วมดว้ยช่วยกนัอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม

ของส านักสงฆ์ใหอุ้ดมสมบูรณ์ใหม้พีืน้ที่เจรญิจติภาวนาได ้ถ้าส านักสงฆป่์าเขาสลกัได มป่ีาอุดม
สมบรูณ์อาจเป็นทีรู่จ้กัได…้” 

 
ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 8 “….ควรมกีารก าหนดแนวทางการพฒันา โดยการประชาสมัพนัธ์ การ

ปลูกจติส านึกใหช้าวบา้นเขา้ใจในการศาสนา และถา้มสี านักสงฆ์ ชาวบา้นกจ็ะไม่ตดัไมท้ าลายป่า
ภายในวดัไดป้ระชาสมัพนัธใ์หรู้จ้กัอยา่งทัว่ถงึ…” 
 

ผู้ให้ขอ้มูลคนที่ 9 “...อยากให้ส านักสงฆ์แห่งน้ีให้ความรูก้ารรกัษาป่า และเป็นศูนย์เฝ้า
ระวังป้องกันการบุกรุกท าลายป่า และควรเป็นฝ่ายรุกในการรักษาป่าและปลูกป่า  โดย
ประชาสมัพนัธผ์า่นผูป้ฏบิตัธิรรมในแต่ละครัง้ ใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั...” 

 
ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 10 “...อยากให้ส านักสงฆ์มคีวามเจรญิมากยิง่ขึน้ มสีถานเป็นวดัป่า ที่มี

บทบาทคอยดูแลป่าชุมชนภูน้อยใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์ ได้อนุรกัษ์ป่าชุมชนไวใ้หลู้กหลานไดรู้จ้กั 
อกีทัง้ประชาชนไดใ้ชว้ดัป่าเป็นสถานทีศ่กึษาหลกัธรรมใหเ้ขา้ใจมากขึน้....” 

 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่  11 “...อยากให้กรมการศาสนาออกใบอนุญาตตัง้วัดให้ถูกต้องตาม

กฎหมายเสยีท ีขอใหเ้ป็นแนวทางของเจา้ส านักสงฆเ์องและผูม้จีติเป็นกุศลแต่ละคนถ้าเจา้ส านัก
สงฆท์ าดกีจ็ะมคีนเขา้มาเองดว้ยความศรทัธา…” 
 

ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 12 “...ไม่ท าลายป่าชุมชน ช่วยกนัปลูกเพิม่ ช่วยกนัดูแลผนืป่า และปลูก
ตน้ไมเ้พิม่เพื่อเป็นแหล่งอาหาร หน่วยงานราชการควรใหก้ารสนบัสนุน พชื เช่น ตน้กลา้ไมจ้ าพวก 
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ผกัหวาน ต้นไผ่ ฯลฯ น ามาปลูกโดยประชาชนเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูก  และดูแลด้วยกนัให้
เจรญิเตบิโตเพือ่เป็นแหล่งอาหารในชุมชนต่อไป...” 

 
ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่13 “...เมื่อรว่มมอืกนัปลูกป่าแลว้ ควรจดัหางบประมาณดแูลอยา่งต่อเนื่อง 

ใหร้กัษาไฟป่าใหไ้ด ้แลว้จะสมบรูณ์เอง มกีารปลกูป่าเพิม่ใหม้ากทีส่ดุ...” 
 
ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 14 “...การที่มป่ีาไมอุ้ดมสมบูรณ์กจ็ะท าใหเ้กดิฝนตกตามฤดูกาลเมื่อฝน

ตก ผกัหวาน เห็ดป่า เกิดตามฤดูกาลได้ เมื่อร่วมกันปลูกแล้ว ก็ช่วยกันดูแลไม่เกิดไฟป่าขึ้น 
ชว่ยกนัป้องกนัไฟป่าแลว้จะสมบรูณ์ขึน้…” 
 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15 “...มีการจดัการอบรมท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรกัษ์เพิ่มมากขึ้น 
จดัท าคู่มอืจดัการป่าชุมชน และ ดู VDO ประกอบ ช่วยกนัป้องกนัไฟป่า และปลูกต้นไมม้ากขึน้ 
หา้มตดัไมท้ าลายป่า เราตอ้งดแูลรกัษาป่าช่วยกนั เราอยา่ตดัไมท้ าลายป่า ช่วยกนัปลูกป่าเพิม่ทุก
ปี…” 
 

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนที่ 16 “...การดูแลป่าชุมชน จะต้องมหีน่วยทางราชการเขา้มาอบรมให้กับ
หมู่บา้นเป็นอย่างดเีพราะป่าชุมชนเป็นป่าทีอุ่ดมสมบูรณ์มาก หน้าฝนหน่อไม ้เหด็ ผกัหวานออก
มาก ไมใ่หม้กีารตดัไมท้ าลายป่า ไมเ่ผาป่า ชว่ยกนัอนุรกัษ์ตน้ไมท้ีม่ผีลผลติทีก่นิได…้” 
  

ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 17 “...การอนุรกัษ์ป่าดจีะท าให้ ฝนตกชุก เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน 
ชาวบ้านควรช่วยกนัรกัษาป่าไมไ้ม่ใหท้ าลายป่า ใหค้วามรูค้นในชุมชนใหม้คีวามรกัต่อป่า และมี
กจิกรรมบ่อย ๆ ไมใ่ชเ่พยีงแคป่ลกู แต่ไมม่กีารดแูลรกัษา...” 
 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18 “...การช่วยกนัอนุรกัษ์เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะป่า คือ ชีวิต และเป็น
ประโยชน์ใหก้บัชุมชนเป็นแหล่งอาหาร และควรจะเป็นมรดกของทุก ๆ คนทีเ่ขา้ถงึประโยชน์ในป่า
ได้เท่าเทยีมกนั โดยมกีารปลูกต้นไม้ ช่วยกนัสอดส่องดูแลไม่ใหใ้ครมาตดัไม้ท าลายป่าชุมชนภู
น้อย...” 
 

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนที่ 19 “...ควรมกีารปลูกต้นไม้ใหม้ากที่สุด ห้ามตดัต้นไม้ ปลูกต้นไมก้นิได ้
หรอืใชป้ระโยชน์คู่กนั ควรอนุรกัษ์ป่ารว่มกนั ไมใ่หค้นอื่นท ารา้ยป่า มกีารปลกูป่าเสรมิและช่วยกนั
ดแูลไมใ่หค้นท าลายและช่วยกนัเฝ้าดแูลไมใ่หเ้กดิไฟไหมป่้า ทุกคนตอ้งคดิว่าป่าเป็นสมบตัขิองตน
...” 
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 สรปุแนวทางพฒันาส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด คอื ก าหนดกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เช่น ท าบุญตกับาตรเขา้วดัฟังธรรม ท านุบ ารุง พระพุทธศาสนา ท าส านักสงฆ ์ใหเ้ป็นแหล่งศกึษา
หาความรู ้มกีิจกรรมที่หลากหลายให้ประชาชนได้เขา้มาร่วมกิจกรรม อกีทัง้มกีารพฒันาถนน 
ท าทางเขา้ ออก ใหส้ะดวก  มกีารก าหนดแนวทางการพฒันา การประชาสมัพนัธ์ การปลูก สรา้ง
จติส านึกใหช้าวบา้นเขา้ใจ ท าใหเ้ป็นศนูยเ์ฝ้าระวงัป้องกนัการบุกรกุท าลายป่า มหีน่วยงานราชการ
ควรให้การสนับสนุน ร่วมมอืกนั จดัหางบประมาณดูแลอย่างต่อเน่ือง  มกีารพฒันาจดัท าคู่มือ
จดัการป่าชุมชนภูน้อย และมหีน่วยทางราชการเขา้มาอบรมใหค้วามรูแ้ก่ชาวบา้น  
 
 (3) แนวคิดการปลกูป่าชมุชนภนู้อย  

ผู้ให้ข้อมูลคนที่  1 “...ความรู้สึกว่า ได้มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น และได้น าไปบริโภค มี
ความเหน็ดว้ยกบัการปลูกตน้ไมส้วยงาม และพชืผลทีเ่กบ็เกีย่วกนิได ้ตามรมิทางในป่าชุมชน อกี
ทัง้ใหร้ม่เงา และไดน้ าผลผลติไปใชก้นิตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง…” 
 

ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 2 “...ชุมชนมคีวามต้องการใหม้ป่ีาชุมชน เป็นแหล่งอาหารในชุมชนของ
ตนเองมากที่สุด เหน็ดว้ยกบัแนวทางน้ี แต่ต้องปลูกต้นฝนหน่อยไม่ใช่ปลูกแล้ว 1 เดอืนฝนหมด 
อาจท าใหง้บประมาณสญูเปล่า…” 

 
ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 3 “...การปลูกต้นไมก้นิได ้ไม่เหน็ด้วยเพราะว่าเมื่อโตขึน้จะมคีนท าลาย 

เพือ่น าลกู ผลมากนิใหป้ลกูไมส้กั มะค่า เตง็ลงั จะดกีวา่ จะดมีาก...” 
 
ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 4 “...เราสามารถใชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีงได ้ไม่ตอ้งไปซื้อและไรส้ารพษิ 

เป็นการดมีากทีป่ลกูตน้ทีก่นิได ้เป็นสิง่ทีด่ทีีป่ลกูตน้ไมท้ีเ่รากนิได ้เหน็ดมีากเพราะวา่เรากนิได.้.. 
 
ผูใ้หข้อ้มูลคนที่  5 “...การปลูกไมก้นิได้ดมีากครบั เป็นววิทวิทศัน์ที่สวยงาม แต่ต้องวาง

ระบบน ้าทีด่ ีและการดแูลรกัษาตน้ไมต้ลอดทัง้ปี เหน็ดดีว้ยครบั ดมีาก...” 
 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่  6 “...มีประโยชน์ในการปลูกป่าดีมาก ช่วยพวกเราทุกคนหากินได้ 

สามารถกนิสะดวกขึน้ คดิว่าเป็นเรื่องทีด่มีากเพราะป่าจะอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น สวยงาม เป็นสิง่ที่ดี
มาก ถา้เรารว่มมอืกนัปลกูตน้ไมท้ีส่ามารถเกบ็กนิได…้”  
 

ผูใ้หข้อ้มูลคนที่  7 “...แนวคดิการปลูกป่า เป็นสิง่ที่ด ีที่มตี้นไมเ้พิม่ขึน้และสวยงาม และ
สามารถเก็บกินได้ตามรมิทางในป่าชุมชน เห็นด้วยเพราะสวยงามและเป็นการอนุรกัษ์ต้นไม้
ดว้ย…” 
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ผูใ้หข้อ้มูลคนที่  8 “...การปลูกป่าชุมชนเหน็ดดีว้ย เพราะเป็นระบบช่วยรกัษาต้นไม ้ให้
เป็นอาหารทีใ่ชใ้นการรบัประทานได้ ดมีาก และตอ้งช่วยกนัรกัษา และป้องกนัจากภยัป่า และมจีติ
สาธารณะรกัป่า ดมีาก ๆ เพราะเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนอกีดว้ยไมว่่า จะเป็นตน้ไมท้ีส่วยงาม 
และเกบ็กนิไดอ้กีดว้ยเป็นสิง่ทีด่แีละสามารถเกบ็ผกัผลไมร้บัประทานได.้..” 
 

ผู้ให้ขอ้มูลคนที่  9 “...การปลูกป่าเห็นด้วยอย่างยิง่ ดีมาก ปลูกต้นไม้รมิทางดูสวยงาม 
ตอ้งมกีารดแูล และอนุรกัษ์ไวห้า้มท าลาย ดมีากปลกูตน้ไม ้ใหเ้ป็นธรรมชาตทิีส่วยงาม รกัษาความ
อุดมสมบูรณ์ไดด้มีาก…”  

 

 
ภาพที ่4.54 แสดงเตรยีมทอ่วงปนูส าหรบัปลกูกลา้ไมก้นิไดใ้นป่าชมุชนภูน้อย 
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ภาพที ่4.55 แสดงตน้ขีเ้หลก็ตดิตามหลงัปลกู 3 เดอืน 

 สรุปแนวคดิการปลูกป่าชุมชน ประชาชนมคีวามเหน็ดว้ยกบัการปลูกตน้ไมส้วยงาม และ
พชืผลทีเ่กบ็เกี่ยวกนิได ้ตามรมิทางในป่าชุมชน ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได ้ท าให้
ไม่ต้องไปซื้อ และไรส้ารพษิ เป็นการดมีากที่ปลูกต้นที่กนิได้แต่ต้องวางระบบน ้าที่ด ีมกีารดูแล
รกัษาตน้ไมต้ลอดทัง้ปี ทุกคนรว่มมอืกนัปลกูตน้ ชว่ยกนัดแูล  
 

 (4) แนวทางการพฒันาเข่ือนล าสะพงุ 
ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่ 1 “...การพฒันาเขือ่นล าสะพุงโดยไมท่ิง้ขยะ และเศษอาหารลงไปในเขือ่น 

ปลูกดอกไมไ้วข้า้งเขื่อนเพื่อความสวยงาม และพยายามรณรงค์ใหช้าวบา้นไม่ทิ้งขยะเศษอาหาร 
หรอืสิง่ที่เป็นมลพษิลงในเขื่อนล าสะพุง ควรประชาสมัพนัธ์ใหช้าวบา้นรบัรูถ้งึภยัของน ้าที่จะต้อง
น ามาใชอุ้ปโภค หากไมส่ะอาดเพยีงพอ...” 

 
ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่2 “...การพฒันาเขือ่นล าสะพุงโดยช่วยกนัรกัษาความสะอาด ทิง้ขยะลงถงั

โดยจัดเตรียมถังขยะไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  และขอ
งบประมาณปรบัปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง ปลูกจติส านึกในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
และใหค้วามรูใ้นการทอ่งเทีย่วในเชงิอนุรกัษ์…” 
 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 “...การพัฒนาเขื่อนล าสะพุง ประชาชนไม่สามารถท าได้ นอกจาก
หน่วยงานของรฐั ควรสรา้งระดบัสนัเขื่อนใหเ้พิม่ความสูงขึน้อกีประมาณ 2 เมตร จะดมีาก จดัให้
เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตไิด.้..” 
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ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 “...การพฒันาเขื่อนโดยช่วยกนัรกัษาความสะอาดอยู่เสมอ จะดีมาก 
หากเป็นแหล่งท่องเทีย่วได ้หากเป็นไปไดค้วรใหท้ าตวัฝายใหใ้หญ่และแขง็แรงขึน้กว่าน้ี โดยเพิม่
ความสงูขึน้อกี แลว้จะเกบ็น ้าไดม้ากเพราะวา่หนองบวัแดงกม็าเอาน ้าทีฝ่ายไปใช…้” 

 
ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 5 “...การพฒันาเขื่อนล าสะพุง โดยเสรมิคนักัน้น ้าใหส้งูเพิม่ขึน้เพื่อกกัเกบ็

น ้าใหม้ากในช่วงหน้าแล้ง ควรติดป้ายเตือนไม่ให้ซกัผ้าทิ้งขยะลงในแม่น ้า เหน็ด้วยกบัการเพิม่
เขือ่นใหส้งูขึน้อกีท าใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว...” 
 

ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 6 “...การพฒันาเขื่อนล าสะพุงโดย ช่วยกนัรกัษาความสะอาด ซึง่ล าสะพุง
ของเราสวยงามอยู่แล้วเพยีงแต่เราอย่าไปท าลายก็พอ ต้องมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดหน่ึง
ขึน้มาดแูลเสยีก่อน ตามขัน้ตอนจงึจะมคีวามสะอาดได…้” 

 
ผูใ้ห้ขอ้มูลคนที่ 7 “...การพฒันาเขื่อนล าสะพุงโดยไม่ทิ้งขยะลงแม่น ้า ไม่ท าลายสิง่ปลูก

สรา้ง อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มบรเิวณรอบขา้ง ควรมกีารปรบัปรุงภูมทิศัน์ พฒันาสถานทีท่่องเทีย่ว ท า
ความสะอาด และมกีารประชาสมัพนัธ์ใหช้่วยกนัรกัษาความสะอาด รกัษาภูมทิศัน์ใหด้สีวยงามอยู่
ตลอดเวลา...” 

 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 “...การพฒันาเขื่อนล าสะพุงโดยไม่ท าลายป่า รกัษา และปลูกต้นไม ้

ช่วยกนัรกัษาไม่ใหม้ขียะ และผูท้ี่มีที่ดนิตามรมิแม่น ้าล าสะพุง ควรปลูกและรกัษาป่ารมิแม่น ้าให้
สวยงาม...” 

 
ผูใ้ห้ขอ้มูลคนที่ 9 “...การพฒันาเขื่อนล าสะพุงโดย ปิดกัน้น ้าให้สนิท ไม่ร ัว่ไหลใต้เขื่อน

ก่อน แลว้คอ่ยพฒันาอยา่งอื่นตามล าดบั ตอ้งมกีารประสานกบัองคก์รบรหิารสว่นต าบลทอ้งถิน่...” 
 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 “...การพฒันาเขื่อนโดยไม่ทิ้งขยะ ช่วยกนัรกัษาความสะอาด ปลูก

ตน้ไมใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ ตามรมิแมน่ ้า ชว่ยกนัอนุรกัษ์ไว ้ใหอ้นุรกัษ์สิง่แวดลอ้มไมใ่หท้ าลายป่าไม ้…”  
 
 สรุปแนวทางการพฒันาเขื่อนล าสะพุง คอื ประชาชนไม่สามารถท าได ้นอกจากหน่วยงาน
ของรฐั ควรสรา้งระดบัสนัเขื่อนใหเ้พิม่ความสงูขึน้อกีประมาณ 2 เมตร ท าตวัสนัเขื่อนใหใ้หญ่และ
แขง็แรงขึน้กว่าน้ี เสรมิคนักัน้น ้าใหสู้งเพิม่ขึน้ เพื่อกกัเกบ็น ้าใหม้ากในช่วงหน้าแล้ง ควรติดป้าย
เตือนไม่ให้ซกัผ้าทิ้งขยะลงในแม่น ้า และมกีารปลูกต้นไม้ให้ได้มากที่สุด ตามรมิแม่น ้า ช่วยกนั
อนุรกัษ์ สิง่แวดลอ้มไมใ่หม้กีารท าลายป่าไม ้เป็นตน้   
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 (5) แนวคิดปลกูหญ้าแฝกตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 1 “...การปลูกหญ้าแฝก เป็นสิง่ที่ด ีเน่ืองจากว่า ช่วยกนัดนิไม่ใหก้ดัเซาะ

ลงน ้าช่วยพยุงดินได้ดีมาก เห็นด้วย กับโครงการปลูกหญ้าแฝกตามเส้นทาง เพื่อพยุงผืนดิน
ป้องกนัไมใ่หน้ ้าไหลกดัเซาะหน้าดนิ ผวิดนิ ไหลลงสูแ่มน่ ้าล าสะพงุ…” 

 
ผูใ้หข้อ้มูลคนที่ 2 “...การปลูกหญ้าแฝกเป็นสิง่ที่ด ีจะไดป้้องกนัหน้าดนิกดัเซาะพงั ไม่ให้

ดนิไหลลงเขือ่นล าสะพุง ซึง่ถอืเป็นแนวทางการป้องกนัทีด่ ีในปัจจุบนัชุมชนยงัขาดความรูแ้ละขาด
งบประมาณ เช่น ไม่มหีญ้าแฝก ไม่มแีหล่งต้นกล้าของหญ้าแฝก ท าให้น ้าไหลกดัเซาะหน้าดิน
หลายแหง่ ปัญหาน้ีจงึสมควรไดร้บัการปรบัปรงุเรง่ด่วน...” 
 

ผูใ้หข้อ้มลูคนที่  3 “...การปลูกหญา้แฝกเป็นเรื่องทีด่ ีหน้าแลง้สามารถเกบ็เกีย่วมาใชส้อย
ได ้เป็นสิง่ทีด่ ีดนิจะไมถู่กกดัเซาะลงไปในล าสะพงุ แต่ปัญหาจะมเีพราะมไีฟป่าไหมป่้าอยูเ่สมอ…” 

 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 “...การปลูกหญ้าแฝกเป็นเรื่องที่ดีมากที่สุด ถ้าปลูกหญ้าแฝก เป็น

ความคดิทีด่มีาก เพราะท าใหเ้สน้ทางการใชร้ถหน้าแลง้จะไดไ้ม่ล าบาก ปลูกหญ้าแฝกกนัน ้าไหล
เซาะลงหน้าดนิเป็นสิง่ทีด่.ี..” 

 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 “...การปลูกหญ้าแฝกเป็นเรื่องที่ดีมาก ซึ่งการปลูกหญ้าแฝกตาม

เสน้ทางเพือ่ป้องกนัน ้าไหลกดัเซาะหน้าดนิ เป็นสิง่ทีด่ ีดนิจะไมถู่กกดัเซาะลงไปในล าสะพงุ...” 
 
ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 6 “...การปลูกหญ้าแฝกดมีากครบั การปลูกหญ้าแฝกช่วยยดึหน้าดนิไดด้ี 

ดมีาก ถา้ปลกูหญา้แฝกความสมบรูณ์จะไดเ้ป็นธรรมชาตมิากขึน้...” 
 
ผู้ให้ขอ้มูลคนที่  7 “...การปลูกหญ้าแฝกเป็นเรื่องที่ด ีเป็นแนวทางที่ดมีาก เพราะหญ้า

แฝกป้องกนัการไหลกดัเซาะหน้าดนิ และสวยงามตอนออกดอก เหน็ด้วยกบัการปลูกหญ้าแฝก
ตามเสน้ทาง...” 

 
ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่ 8 “...การปลูกหญา้แฝกเป็นสิง่ทีด่ ีควรมกีารปลูกพชืทีช่่วยป้องกนัน ้าไหล

กดัเซาะหน้าดนิ ช่วยไดม้ากอกีแนวทางหน่ึง ซึ่งช่วยป้องกนัดนิพงัทลาย ใชป้ระโยชน์อย่างอื่นได้
มาก ชว่ยยดึไมใ่หด้นิพงัทลาย…” 
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ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 9 “... การปลูกหญา้แฝกมคีวามเหน็ดว้ย และตอ้งมเีขตทีแ่น่นอนและช่วย
รกัษาป่าต้นไมต้ามรมิสายน ้า ซึง่ส่วนมากเกษตรกรจะเริม่บุก และท าลายเพื่อการเกษตรมากกว่า 
เพราะไมม่ปัีกเขตทีแ่น่นอน…” 
  

ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่10 “...การปลกูหญา้แฝกดมีาก เพราะหญา้แฝกสามารถป้องกนัการชะลา้ง
หน้าดนิไดด้แีละป้องกนัไมใ่หแ้มน่ ้าตืน้เขนิ เป็นสิง่ทีด่ ีเพราะป้องกนัน ้าไหลกดัเซาะหน้าดนิและยงั
ท าใหส้วยงามเป็นสิง่ทีด่แีละเหน็ดว้ย…” 

 
ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 11 “...การปลูกหญา้แฝกดมีาก เพราะการปลูกหญา้แฝกตามเสน้ทาง เพื่อ

ป้องกนัน ้าไหลกดัเซาะหน้าดนิ และต้องดูแลรกัษาไม่ใหไ้ฟป่าลุกลามไป เป็นเรื่องที่ดมีาก ปลูก
หญา้แฝกตามเสน้ทางเพื่อป้องกนัน ้าไหลกดัเซาะหน้าดนิ ดมีากถา้ปลูกหญา้แฝกหน้าดนิจะไมแ่หง้
แลง้…”  

 

  
ภาพที ่4.56 แสดงปลกูหญา้แฝกตามเสน้ทางสูแ่มน่ ้าล าสะพงุ 
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 สรุปแนวคิดปลูกหญ้าแฝกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ เป็นสิ่งที่ด ี
เน่ืองจากว่าชว่ยกนัดนิไมใ่หก้ดัเซาะลงแมน่ ้า ช่วยพยุงดนิไดด้มีาก เหน็ดว้ยกบัโครงการปลูกหญา้
แฝกตามเสน้ทาง แต่ต้องมเีขตพื้นที่ ที่แน่นอน ช่วยรกัษาป่าต้นไมต้ามรมิสายน ้า  แต่ต้องดูแล
รกัษาไมใ่หเ้กดิไฟป่าลุกลาม เป็นตน้   

 
4.6.5 ผลประเมินการถ่ายทอดองคค์วามรู้แนวทางจดัการป่าชมุชนภนู้อย 
ในส่วนน้ีเป็นการประเมนิผลการถ่ายทอดองค์ความรู ้เกี่ยวกบัแนวทางจดัการป่าชุมชนภู

น้อย โดยคาดว่าการสรา้งองคก์รชุมชนแห่งการเรยีนรูท้ ัง้เชงิทฤษฎแีละปฏบิตั ิผา่นการจดัประชุม
ฟังบรรยาย หรอืการศกึษาดูงาน “การจดัการป่าชุมชนต้นแบบ” จะก่อใหเ้กดิการจดัการป่าชุมชน
อย่างยัง่ยนื ซึ่งก าหนดประเมนิเกี่ยวกบัมติิการรับรูต้่อการจดัการป่าชุมชนภูน้อย มรีายละเอยีด
ดงัน้ี   

การรบัรู้ต่อแนวทางจดัการป่าชมุชนภนู้อย 
ตารางที ่4.6 แสดงการรบัรูต้่อแนวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อย  

มติกิารรบัรูก้ารจดัการป่าชุมชนภูน้อย   SD. แปลผล อนัดบั 
1.การรบัรูว้า่มคีวามจ าเป็นในการดแูลป่าชุมชนรว่มกนั 4.03 .906 มาก 2 
2.การรบัรูว้า่มแีนวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อยโดยจดัประชุมฯ 3.62 1.049 มาก 6 
3.การรบัรูว้า่มกีารปลกูป่ารว่มกนัผา่นกลุ่มประชาอาสาปลกูป่า 3.97 .981 มาก 3 
4.การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดจ้ากป่าตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 4.24 .830 มาก 1 
5.การรบัรูว้า่มกีลุ่มผูอุ้ทศิตนเพือ่ป่าชุมชนภูน้อย 3.72 1.066 มาก 4 
6.การรบัรูว้า่มกีลุ่มรบัผดิชอบป่าชุมชนรว่มกนัเกดิขึน้ 3.66 1.173 มาก 5 
7.การรบัรูร้ะบบและกลไกผา่นคูม่อืจดัการป่าชุมชนภูน้อย 3.97 .981 มาก 3 

รวม 3.89 .784 มาก  
 

จากตารางที ่4.6 แสดงการรบัรูต้่อแนวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อย พบว่า ภาพรวม อยู่ใน
ระดบั มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.89) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้โดยเรยีงอนัดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ขอ้ 4. การรบัรูถ้งึประโยชน์ที่ไดจ้ากป่าตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง (ค่าเฉลี่ย = 4.24) ขอ้ 1. การ
รบัรูว้า่มคีวามจ าเป็นในการดแูลป่าชุมชนรว่มกนั (คา่เฉลีย่ = 4.03) ขอ้ 3. การรบัรูว้่ามกีารปลกูป่า
ร่วมกนัผ่านกลุ่มประชาอาสาปลูกป่า  ขอ้ 7. การรบัรูร้ะบบและกลไกผ่านคู่มอืจดัการป่าชุมชน    
ภูน้อย (ค่าเฉลีย่ = 3.97) ขอ้ 5. การรบัรูว้่ามกีลุ่มผูอุ้ทศิตนเพื่อป่าชุมชนภูน้อย (ค่าเฉลีย่ = 3.72) 
ขอ้ 6. การรบัรูว้่ามกีลุ่มรบัผดิชอบป่าชุมชนร่วมกนัเกดิขึน้ (ค่าเฉลี่ย = 3.66) ขอ้ 2. การรบัรูว้่ามี
แนวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อยโดยจดัประชุมฯ (คา่เฉลีย่ = 3.62) ตามล าดบั 
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 สรปุการเสริมสร้างกระบวนกลุ่มเพ่ือการพฒันาป่าชุมชนภนู้อย กลุ่มประชาชน ผา่น 
กจิกรรมเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจต่อแนวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อย พบว่า มกีารขบัเคลื่อน
การจัดการป่าชุมชนในอดีต โดยการสนับสนุนให้มีการขบัเคลื่อนการจัดการป่าชุมชน จาก
หน่วยงานภาครฐั แต่ไม่ประสบผลส าเรจ็เชิงประจกัษ์ เน่ืองจากว่า ผู้น าในท้องถิ่นยงัสงสยัใน
บทบาทของตนเอง ไม่รูว้่าจะเริม่ต้นในการแสดงบทบาทในการเป็นผูน้ าจดัการป่าชุมชนอย่างไร 
ในเบือ้งตน้ของการจดัการป่าชุมชน ควรมเีจา้หน้าทีภ่าครฐั จากส านกัจดัการทรพัยากรป่าไม ้ฝ่าย
จดัการป่าชุมชน หรือหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อขบัเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้น าชุมชน 
ประชาชน ทราบถงึชอ่งทางด าเนินกจิกรรมการขบัเคลื่อนพฒันา จดัการป่าชุมชน ตามล าดบั 
ผลประเมนิสภาวการณ์เชงิประจกัษ์ของกลุ่มประชาชน 

ความคดิเหน็ ความต้องการของประชาชน ตาม “ความต้องการเชงิประจกัษ์” พบว่า มี
ความตอ้งการหวงัพึง่พาอาศยัป่าเพื่อการด ารงชวีติ การใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน โดย ประชาชน
จ านวนมากในอ าเภอหนองบวัแดง ต่างมคีวามตอ้งการหวงัพึง่พาอาศยัป่าชุมชน ดงัจะเหน็ไดจ้าก
ประชาชนในหลายหมู่บา้น ในหลายต าบล มตี าบลหนองแวง เป็นต้น ต่างเดนิทางไปเพื่อแสวงหา
ของป่า ในเขตพืน้ทีป่่าชุมชนภูน้อยดว้ยรถจกัรยานยนต์ เพื่อเกบ็หาของป่า เช่น ผกัหวาน อีรอก 
ดอกกระเจยีว เหด็ หน่อไม ้ไขม่ดแดง ตามภมูปัิญญาของตนเอง เชน่ ภูมปัิญญาในการหาเกบ็เหด็ 
บางคนจะรูด้วีา่ พืน้ทีล่กัษณะใดมเีหด็ประเภทใดออกดอกใหไ้ดเ้กบ็  

การประเมนิความคดิเหน็ ความต้องการพฒันาป่าชุมชนภูน้อย กลุ่มประชาชน ไดแ้ก่ (1) 
แนวทางแกไ้ขปัญหาไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย (2) แนวทางพฒันาส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด (3) 
แนวคดิการปลูกป่าชุมชน (4) แนวทางการพฒันาเขื่อนล าสะพุง (5) แนวคดิปลูกหญ้าแฝกตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (6) ผลประเมนิการถ่ายทอดองค์ความรูแ้นวทางจดัการป่า
ชุมชนภูน้อย พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (คา่เฉลีย่ = 3.89)   
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

147 

4.7 การเสริมสรา้งลกัษณะผูน้ ากลุ่ม 
ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค ์คอื เพื่อเสรมิสรา้งกระบวนการกลุ่มใหเ้กดิขึน้ ไดแ้ก่ กลุ่ม

เครือข่ายผู้น า กลุ่มประชาชน และกลุ่มครูนักเรียน เพื่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย พร้อม
ขบัเคลื่อนกจิกรรมเพื่อการพฒันาศกัยภาพของ ส านักสงฆ์ ป่าชุมชนภูน้อย และแม่น ้าล าสะพุง
บรเิวณพื้นที่สร้างเขื่อน ก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง รายละเอยีดน าเสนอตามล าดบั  

ทัง้น้ี คาดว่าการสรา้งลกัษณะภาวะผูน้ ากลุ่ม ผ่านกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ กจิกรรม
ประชาอาสาปลูกป่าจะเสรมิสรา้งลกัษณะที่พงึประสงค ์คอื การสรา้งกลุ่ม การอุทศิตน การมสี่วน
ร่วมรบัผิดชอบ การเห็นประโยชน์จากป่าส าหรบับุคคลอื่น ลกัษณะดงักล่าวน้ีจะก่อให้เกิดการ
จดัการป่าชุมชนอยา่งยัง่ยนื 

ผลการด าเนินโครงการมดีงัน้ี  
 
1) โครงการประชาอาสาปลกูป่า 
“...โครงการประชาอาสาปลูกป่าในใจคน : ป่าชุมชนภูน้อย เน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา 

วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา ณ ป่าชุมชนภูน้อย (บา้นนาเจรญิ) ต าบลหนองแวง อ าเภอหนอง
บวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิวนัพฤหสับด ีที ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558…”  

หน่วยงานเครอืขา่ย ไดแ้ก่ กลุ่มเครอืข่ายผูน้ าสงฆ ์: ส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด, ส านัก
สงฆว์งัใหญ่, วดับา้นนาเจรญิเหนือ และวดับา้นนาเจรญิใต ้ 

กลุ่มเครอืขา่ยภาครฐั : มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร,ี โรงเรยีนบา้นนาเจรญิ, องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองแวง, ฝ่ายจัดการป่าชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 8 
(นครราชสมีา) กรมป่าไม,้ ส านกังานพฒันาทีด่นิจงัหวดัชยัภมู ิ

เครอืขา่ยภาคประชาชน: บา้นนาเจรญิเหนือ บา้นนาเจรญิใต ้บา้นหว้ยหวา้ บา้นทา่แจง้  
ความส าคัญ  หากจะกล่าวถึงนักอนุรักษ์ ป่าไม้คนส าคัญของชาติ ทุกคนคงนึกถึง

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ที่ทรงเป็นผูน้ า ในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมม้าอย่างต่อเน่ือง ยาวนานบนพืน้ฐานของการอนุรกัษ์อย่างยัง่ยนื โดยเริม่
จากเพื่อปากทอ้งของประชาชนแลว้ พฒันาเป็นความมัน่คงทางสงัคม และสุดทา้ยคอืสรา้งความ
ยัง่ยนืให้กบัทรพัยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นแบบอย่างให้คนไทยทัง้ชาติหนัมา รกัษาป่า รกัษาน ้า  โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล่าถึงแรงบันดาลใจในความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับ
ความสมัพนัธ์ระหว่าง ป่า น ้า ดนิ ซึ่งโยงใยมผีลกระทบต่อกนั ตัง้แต่เมื่อครัง้ยงัทรงพระเยาวเ์มื่อ
วนัที ่25 มถุินายน พ.ศ. 2512 วา่  
 “...อาจมบีางคนเขา้ใจว่าท าไมถงึสนใจเรื่องชลประทาน หรอื เรื่องป่าไม ้จ าไดเ้มื่ออายุ 10 
ขวบ ทีโ่รงเรยีนมคีรคูนหน่ึง ซึง่เดีย๋วน้ีตายไปแลว้ สอนเรื่องวทิยาศาสตร ์เรื่องการอนุรกัษ์ดนิแลว้
ใหเ้ขยีนว่า ภูเขาต้องมป่ีา มอิย่างนัน้เมด็ฝนลงมาแล้วจะชะดนิลงมาเรว็ ท าใหไ้หลตามน ้าไป ไป
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ท าความเสียหาย ดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน ้ าไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการ
อนุรกัษ์ดนิและเป็นหลกัของชลประทานทีว่่า ถา้เราไมร่กัษาป่าไมข้า้งบนจะท าใหเ้ดอืดรอ้น ตลอด
ตัง้แต่ดนิภูเขาจะหมดไปกระทัง่การที่จะมตีะกอนลงมาในเขื่อน มตีะกอนลงมาในแม่น ้าท าใหน้ ้า
ทว่มน่ีนะ เรยีนมาตัง้แต่อายุ 10 ขวบ…” 
 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงห่วงใยในการลดลงของพืน้ที่ป่าไมข้องชาต ิเป็นอย่าง
มาก จึงทรงพยายามคิดค้นวิธีการต่าง ๆ ในอนัที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยใช้วิธีการที่เรยีบง่าย 
ประหยดั และเป็นการสง่เสรมิวฏัจกัรของป่าไมธ้รรมชาตดิัง้เดมิอาศยัวงจรชวีติของป่าตามกฎแหง่
ธรรมชาติ และใช้พระต าหนักจติรลดา เป็นสถานที่รเิริม่ทรงงานทดลองท าโครงการป่าไม้สาธติ 
เมื่อปี 2504 โดยทดลองปลูกไมย้างนา โดยไดใ้หค้ณะวนศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และ
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ ยเคมีและความเข้มแสงที่มีต่อการ
เจรญิเตบิโตของต้นไมย้างนา ซึ่งเรื่องความเขม้ของแสงสว่างน้ีเอง ไดท้ดลองใหร้่มดว้ยการปลูก
ตน้แคบา้น 2 ดา้น และ 4 ดา้น ของกลา้ไมย้างนา รวมทัง้การปลูกไมย้างนาควบคู่ไปกบักลว้ยและ
ออ้ย ซึง่ต่อมาการปลูกไมย้างนารว่มกบัตน้แคบา้น กลว้ย และออ้ยไดก้ลายมาเป็นรปูแบบของการ
ปลกูป่าผสม หรอืการปลูกป่าแบบวนเกษตร  
 วธิกีารเพิม่ขึน้พืน้ทีป่่าใหเ้ริม่จาก การปลูกฝังจติส านึกแก่ประชาชน หรอืใหป้ลูกต้นไมล้ง
ในใจคนเสยีก่อน แลว้คนเหล่านัน้จะพากนัปลูกตน้ไมล้งบนแผน่ดนิและรกัษาตน้ไมด้ว้ยตนเอง ซึง่
นบัเป็นปรชัญาในการพฒันาป่าไมท้ีย่ ิง่ใหญ่ และดว้ยความลกึซึง้ในสมดุลของธรรมชาตโิดยแท ้จงึ
ทรงรเิริม่วธิกีารสรา้งป่าไมใ้หป้ระชาชนไดใ้ชย้งัชพีทัง้ยงัแฝงไวด้ว้ยประโยชน์ดา้นการอนุรกัษ์ดนิ
และน ้า ซึง่เป็นการฟ้ืนฟูป่าทีเ่สื่อมโทรมใหก้ลบัคนืเป็นป่าธรรมชาตใินเวลาทีร่วดเรว็ โดยเริม่จาก
การปรบัสภาพพื้นที่ใหเ้อื้ออ านวยต่อการเกดิป่าไม้ขึ้นเสยีก่อน แล้วท าการปลูกป่าทดแทนตาม
แหล่งต้นน ้าสาขาตลอดจนรอบอ่างเกบ็น ้าและพืน้ทีท่ ัว่ไป แลว้ไม่เขา้ไปรบกวนจะท าใหป่้ามเีวลา
ในการฟ้ืนตวัเองขึน้ใหมเ่ป็นป่าธรรมชาต ิ
 การที่ทรงใหค้วามส าคญัในการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมนัน้มใิช่เพยีงปัญหาป่าไม ้ดนิ
และน ้า หรอืระบบนิเวศ แต่ยงัส่งผลโยงใจถึงการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม และคุณภาพ
จรยิธรรมอกีดว้ย แนวพระราชด ารใินการแกไ้ขปัญหาป่าไม ้จงึรวมงานพฒันาทีเ่กีย่วเน่ืองทัง้หมด
เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้บูรณาการส่งเสริมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในท้องถิ่นต่าง ๆ อย่าง
สอดคลอ้งสมัพนัธก์นั  
 โครงการน้ีจงึมุ่งหวงัให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคญัของป่าไม้ ซึ่งเป็น
แหล่งอาหารทางธรรมชาต ิ การตระหนักถงึการพึง่พาอาศยัป่า เช่น ป่าเป็นแหล่งอาหาร เพื่อการ
ด ารงชวีติอยู่ เพื่อใหป้ระชาชนตระหนักถงึความส าคญัของการจดัการป่าชุมชนภูน้อย ใหเ้ป็นป่า
ชุมชนที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเป็นแหล่งพึ่งพาของ
มนุษยไ์ดอ้ยา่งยัง่ยนื เป็นส าคญั  
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วตัถุประสงค ์คอื มุ่งหวงัใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ตระหนักถงึความส าคญัของป่าไม ้ซึง่เป็น
แหล่งอาหารทางธรรมชาต ิ การตระหนักถงึการพึง่พาอาศยัป่า เช่น ป่าเป็นแหล่งอาหาร เพื่อการ
ด ารงชวีติอยู่ เพื่อใหป้ระชาชนตระหนักถงึความส าคญัของการจดัการป่าชุมชนภูน้อย ใหเ้ป็นป่า
ชุมชนที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเป็นแหล่งพึ่งพาของ
มนุษยไ์ดอ้ยา่งยัง่ยนื  

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายผู้น าสงฆ์ กลุ่มเครือข่ายภาครฐั เครือข่ายภาค
ประชาชน  

วธิดี าเนินการ/รปูแบบการด าเนินการ ไดแ้ก่ 
 ขัน้ที่ 1 ประสานหน่วยงานเครอืข่ายที่เกี่ยวขอ้ง การประชาสมัพนัธ์ผ่าน หนังสอืราชการ 
ป้ายไวน์น่ิว ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนเขา้รว่มโครงการ  
 ขัน้ที ่2 จดัเตรยีมสถานทีป่ลกูตน้ไม/้จดัหากลา้ไม/้เตรยีมดนิ/ 
 ขัน้ที ่3 ด าเนินโครงการปลกูป่าในใจคน /การถวายผา้ป่าตน้กลา้ไม/้กจิกรรมปลกู 
 ขัน้ที ่4 จดัเตรยีมเอกสารประเมนิผลการด าเนินโครงการ 

การประเมนิโครงการ ไดแ้ก่ ประเมนิจากการสงัเกต/การท าแบบประเมนิโครงการ และการ
บนัทกึภาพถ่าย 

ประโยชน์ที่ได้รบั  ได้แก่ เสริมสร้างการอนุรกัษ์ป่าชุมชน การรกัษาป่าชุมชนในหมู่
ประชาชนนกัเรยีน กลุ่มหน่วยงานเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตวัชี้วดัความส าเรจ็ ได้แก่ กลุ่มเครอืข่ายภาคประชาชน  ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง มสี่วนร่วม
โครงการ  
 

2) ผลการด าเนินโครงการกิจกรรม  
 ผลการประเมนิโครงการกจิกรรม ในสว่นนี้เป็นการประเมนิจากการสงัเกตในทีป่ระชุม โดย
การจบัประเดน็ส าคญั ๆ และการประเมนิความคดิเหน็ ความต้องการ จากการพูดคุยสนทนากนั
ระหวา่งบุคคลส าคญั พบประเดน็ส าคญัเพือ่การพฒันาป่าชุมชนดงัน้ี  
 

พระอาจารยชิ์งชยั อคฺคธมโฺม ประธานฝ่ายสงฆ ์แสดงปาฐกถา เรื่อง ประโยชน์ของป่า 
อานิสงส์ของการปลูกป่า  เสริมสร้างศรทัธาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเป็นอย่างดี ท าให้
ประชาชนอิ่มเอิบไปด้วยความสุข ที่ได้ท าบุญด้วยการปลูกป่าชุมชนในครัง้น้ี โดยปาฐกถามี
ประเดน็ที่ส าคญั คอื 1) ป่าชุมชนบรเิวณพืน้ที่ บางส่วนท่านสามารถรกัษาใหร้อดพน้จากไฟไหม ้
พบว่า มคีวามอุดมสมบูรณ์ ชาวบา้นจะเขา้หาเกบ็เหด็ในพืน้ทีป่่าทีซ่ึง่ไม่ถูกไฟไหม ้ท าใหเ้หด็เกดิ
มากกว่าพืน้ทีอ่ื่น ๆ ชาวบา้นไดป้ระโยชน์มาก มคีวามสุขมากทีช่าวบา้นไดป้ระโยชน์จากป่าชุมชน 
หาเกบ็เหด็ไดเ้ยอะ น าไปท าเป็นอาหาร หรอืน าไปขายสรา้งรายไดเ้สรมิ กร็ูส้กึมคีวามสุขแล้ว 2) 
บรเิวณพื้นที่ป่าที่ไม่ถูกไฟไหมประมาณ 2-3 ปี พบว่า มจี านวนสตัว์ป่า ประเภทกระต่ายมเีป็น
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จ านวนมาก จงึคดิว่า น่าจะมกีารก าหนดเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า พรอ้มกบัมกีารปรบัปรงุแหล่งน ้าใน
ป่าชุมชนใหส้ามารถเกบ็รกัษาน ้าไวไ้ด ้เพื่อใหส้ตัวป่์าไดอ้าศยั 3) พืน้ทีถู่กไฟไหมป้ระจ า “...กร็ูส้กึ
เหน่ือย เวลาทีท่่านอยู่วดั บรรยากาศเงยีบ หมายถงึ ไม่มใีครกลา้จุดไฟเผาป่า  แต่เมื่อใดทีไ่ม่อยู่
วดั ไปท าธุระในอ าเภอ ก็จะได้รบัโทรศพัท์ว่า ขณะน้ีไฟก าลงัไหม้ป่าชุมชน ก็ต้องรบีกลบัมาก 
น าพาพระสงฆแ์ละชาวบา้น ช่วยกนัดบัไฟ...” 4) การเหน็ความเจรญิเตบิโตของตน้ไมท้ีช่าวบา้นได้
ร่วมกนัปลูก เมื่อนึกถึงเวลาเมื่อต้นไม้เหล่านัน้เติบโต ก็มคีวามสุขแล้ว ท าให้จติใจเบิกบาน มี
ความสุข จงึต้องการใหช้าวบ้านไดช้่วยกนัดูแลรกัษาใหเ้จรญิโต ใหร้่มเงาได้อาศยับงัแดดบงัฝน 
ชาวบ้านได้ประโยชน์จากต้นไม้ที่ร่วมกนัปลูก เช่น เก็บยอดขี้เหล็กน าไปปรุงเป็นอาหาร แกง
ขีเ้หลก็ ตม้น ้ายอดดอกแคหรอืยอดดอกแครบัประทานกบัน ้าพรกิ เพยีงแคร่บัรูว้า่ ชาวบา้นน่าจะได้
ประโยชน์จากการปลกูป่าครัง้น้ีกม็คีวามสขุดว้ยเชน่กนั 

 
คณะสงฆ์ ได้ให้ความร่วมมือในการปลูกป่าเป็นอย่างดี ให้ความอนุเคราะห์ในการจดั

สถานที ่ใชส้ าหรบัจดัประชุมชีแ้จงในการปลูกป่า จดัเตรยีมสถานทีส่ าหรบัเลีย้งรบัรอง จดัหาคณะ
แมค่รวัท าอาหาร ส าหรบัเลีย้งประชาชนทีเ่ขา้รว่มโครงการปลกูป่าชุมชน 

 
 นายนิคม อบมาลี นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแวง ได้เป็นประธานโครงการ
ประชาอาสาปลูกป่า กล่าวเปิดโครงการพร้อมแสดงวสิยัทศัน์เชงินโยบายเกีย่วกบั การพฒันาเชงิ
พื้นที่ท้องถิ่น ว่า ในอนาคตท้องถิน่จะมกีารขบัเคลื่อนการพฒันาดา้นใดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การพฒันาเขือ่นล าสะพุง การพฒันาแหล่งน ้าใหป้ระชาชนไดม้โีอกาสใชอุ้ปโภคบรโิภค ประชาชน
จะได้รบัความสะดวกสบายมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั ทัง้น้ีแม่น ้าล าสะพุงถือเป็นแหล่งน ้าที่มี
ความส าคญัต่อการด ารงชวีติของประชาชนในพืน้ที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่มคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ที่
จะสนับสนุนกจิกรรมการพฒันาดา้นต่าง ๆ ใหก้บัประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
ส าคญั  
 

นายวิโรจน์ ทองงาม ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นนาเจรญิ ไดส้นบัสนุนใหผู้ว้จิยัด าเนินการ
ตามกระบวนการวิจยั ได้แก่ การส ารวจความต้องการนักเรียนเกี่ยวกับการจดัการป่าชุมชน 
สนับสนุนใหค้ณะคร ูนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5,6 เขา้ร่วมโครงการปลูกประชาอาสาปลูกป่า
ชมชน โดยน าคณะครนูกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมปลกูป่าอยา่งพรอ้มเพยีงกนั และนอกจากนี้ไดม้กีาร
สนบัสนุนโครงการดา้นการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพื่อกล่อมเกล่าจติใจนกัเรยีนใหเ้ป็นผู้
มหีวัใจรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตระหนกัถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้ม เป็นส าคญั   
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 นายอรุณ ดวงเขม็ ผู้ใหญ่บ้านและประธานป่าชุมชน บ้านนาเจรญิเหนือ หมู่ 9 ได้น า
สมาชกิลกูบา้นเขา้รว่มปลกูป่าชุมชนในครัง้น้ี โดยมกีารประชาสมัพนัธใ์หช้าวบา้นเขา้รว่มโครงการ
ปลกูป่าชุมชน เป็นทีร่บัรูร้บัทราบโดยทัว่กนั 
 
 นายสุวชั จนัทรมนตรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาเจรญิใต้ หมู่ 18 มอบให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
พรอ้มสมาชกิลูกบา้นเขา้ร่วมโครงการในครัง้น้ีโดยไดเ้ขา้ร่วมประชุมการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้นว
ทางการจดัการป่าชุมชน และโครงการประชาอาสาปลูกป่า จากการพดูคุยและประเมนิทศันคตติ่อ
การพฒันาป่าชุมชน สะทอ้นถงึความตอ้งการเป็นการสว่นตวัคอืตอ้งการใหม้กีารพฒันาอนุรกัษ์ป่า
ชุมชน  
 
 นางละเอียด พลทะยาน ผูใ้หญ่บ้าน บ้านห้วยหว้า จากการสงัเกตในที่ประชุมชนโดย
พบว่า  แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั การท าความเขา้ใจกบัประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่การท า
ความเขา้ใจกบัคณะกรรมการหมู่บา้น คณะกรรมการป่าชุมชน เสนอใหม้กีารจดัประชุมชนเพื่อท า
ความเขา้ใจใหทุ้กคนเขา้ใจรบัรูร้บัทราบรว่มกนัเพือ่จะไดป้ฏบิตัไิดต้รงกนั  
 
 ประชาชนผู้สนใจ จากหมู่บา้นบา้นนาเจรญิเหนือ นาเจรญิใต ้บา้นหว้ยหวา้ บา้นท่าแจง้ 
และจากที่อื่น ๆ ซึ่งไดเ้ดนิทางมาปฏบิตัธิรรมฝึกสมาธเิจรญิภาวนา โอกาสน้ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการ
ปลกูป่าชุมชนในครัง้น้ีดว้ยเช่นกนั  
 

3) ผูเ้ข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลกูป่า  
ผู้เข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่าในครัง้น้ี ประกอบด้วย กลุ่มพระสงฆ์ ผู้บรหิาร

องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ คณะครนูกัเรยีน อุบาสกอุบาสกิาผูป้ฏบิตัธิรรมและประชาชนผูส้นใจ
เขา้รว่ม 
 รายชื่อผูเ้ขา้รว่มโครงการประชาอาสาปลกูป่า 

1 พระอาจารยช์งิชยั อคฺคธมฺโม ประธานสงฆ ์
2 คณะสงฆ ์ ส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด 
3 นายนิคม อบมาล ี นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแวง 
4 นายวโิรจน์ ทองงาม ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นนาเจรญิ 
5 นายสมัฤทธิ ์ดวงเขม็ คณะคร ู
6 นางสุภารตัน์ ศรสีมบตัร คณะคร ู
7 นางสมพศิ ดวงเขม็ คณะคร ู
8 นางศศนีิ ปรกีาร คณะคร ู
9 นายประสทิธิ ์นวลศร ี คณะคร ู



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

152 

10 นางกิง่แกว้ เกยพดุซา คณะคร ู
11 นางสอ่งแสง อาราษฎร ์ คณะคร ู
12 นายหนูจนัทร ์อาราษฎร ์ นกัการภารโรง 
13 นายอรุณดวงเขม็ ผูใ้หญ่บา้น 
14 นายทองค า ค าธร  
15 นายดุสติ พทัธจาร ี  
16 นางเยาว ์เพชรบรูณ์  
17 นายไกรสร บุตรกง  
18 นางจดั เงนิลาด  
19 นางสาวน้องทราย ทองบาง  
20 นางสาววรศิรา เจรญิรมัย ์  
21 นางสายตา พมิพศ์ร ี  
22 นายสวด พมิพศ์ร ี  
23 ฐติวิรรณ เงนิลาด  
24 เจษฎาพงค ์ทองด ี  
25 ณฐัพล เงนิลาด  
26 นางนิชาภา   
27 นางจนัทรส์ขุ สบุณัฑติ  
28 นายปราโมทย ์อาราษฎร ์  
29 พรีภทัร ดาหนองเป็ด  
30 อนุชา ศรโีคกกรวด  
31 ปิยะ สนิสงูเนิน  
32 นางกนวรรณ วลิสนั  
33 MR.Derel John Wilson  
34 นางสุพนัท ์อาราษฎร  
35 นางสาวปมชิญา เจรญิรมัย ์  
36 นายประสทิธิ ์พลอยด ี  
37 นายสรยทุธ ์ไชยสถาน  
38 นางจ าปา ศรชีนิเลศิ  
39 นายบุญเพลงิ ศรชีนิเลศิ  
40 นางหนู คดิเขม้  
41 นางสาวพฒัน์นิชา สงิหน้์อย  
42 นางน้อย อาลาด  
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43 นางแสง จนัทมาตย ์  
44 นายมติรภาพ จนัทมาตย ์  
45 นางสาววลิาวรรณ แกว้กณัหา  
46 นางค า ศรชีนิเลศิ  
47 เดก็หญงิไอลดา ยศรุง่เรอืง  
48 เดก็หญงิจนิตรา มลูชว่ย  
49 เดก็หญงิณชักานต ์อ่อนพุทธา  
50 เดก็หญงิวารณุี ดาปยุ  
51 เดก็หญงิอรปรยีา อาราษฎร ์  
52 เดก็หญงิภรณ์ธรีา เกยพุดซา  
53 เดก็ชายวราเทพ บนัเทงิสขุ  
54 เดก็หญงิวรญัญา อาราษฎร ์  
55 เดก็หญงิชลติรตา ค าเชา้  
56 เดก็หญงิรชันี ทภีูเวยีง  
57 เดก็หญงิปานฤทยั ศรนีวลจนัทร ์  
58 เดก็หญงิสุภกัษร กายา  
59 เดก็หญงิอจัรา จะณรงค ์  
60 เดก็ชายภานุพงศ ์ทองด ี  
61 เดก็ชายภานุเดช อ่อนแกว้  
62 เดก็หญงิพชัรพร วุฒยิา  
63 เดก็หญงิจุฑาภรณ์ อตัฤทธิ ์  
64 เดก็ชายอรรถพล จ าพงษ์  
65 เดก็ชายอนุวฒัน์ โพธิข์นัค ์  
66 เดก็ชายณฐัพล คอนแป๊ะ  
67 เดก็ชายจกัรรนิทร ์ตรงด ี  
68 เดก็ชายเรอืงศกัดิ ์ประเสรฐิวงค ์  
69 เดก็หญงิณิชกานต ์เกยพุดชา  
70 เดก็ชายอสิรา เรอืงสนิ  
71 เดก็ชายเจษฎากร เกยพุดซา  
72 เดก็หญงิอรอนงค ์ศรสีงัวาล  
73 ประชาชนทีไ่มไ่ดล้งมากกวา่ 30 คน  
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4) ผลการด าเนินกิจกรรมประชาอาสาปลกูป่าชมุชน 
การด าเนินกจิกรรมปลูกป่า โดยผูว้จิยัคาดว่า กจิกรรมการปลูกป่าจะมสี่วนใหป้ระชาชน

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ มโีอกาสแสดงออกถงึ มติลิกัษณะภาวะผูน้ า กล่าวคอื กลุ่มประชาชนผูเ้ขา้รว่ม
โครงการพรอ้มทีจ่ะแสดงบทบาทหน้าทีข่องตนเองต่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย 

 
ประสบการณ์แหง่การเรยีนรูเ้สรมิสรา้งภาวะผูน้ า 
ชาวบ้านบางคนได้แสดงออกถึงความต้องการ มคีวามพรอ้มที่จะอุทศิตนเพื่อจดัการป่า

ชุมชนภูน้อย โดยมทีัง้ผูท้ี่ไดแ้สดงชื่อลงชื่อเขา้ร่วมโครงการ และผูท้ี่ไม่ไดร้ะบุชื่อหรอืไม่ไดล้งชื่อ
เขา้รว่มโครงการ แต่กไ็ดเ้สยีสละแรงกายอุทศิตนชว่ยกนัปลกูป่าในครัง้น้ี  รายละเอยีดดงัภาพ  

 
ภาพที ่4.57 แสดงนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแวงเป็นประธานเปิดโครงการ 
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ภาพที ่4.58 แสดงประธานสงฆแ์สดงปาฐกถาอานิสงสก์ารปลกูป่าชมุชน 

 
ภาพที ่4.59 แสดงนายกองคก์ารบรหิารสา่วนต าบลหนองแวงเป็นประธานปลกูป่า 
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ภาพที ่4.60 แสดงคณะกรรมการป่าชุมชนรว่มกนัปลกูป่า 

 
ภาพที ่4.61 แสดงประธานสงฆก์ล่าวอานิสงสก์ารปลกูป่า 
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ภาพที ่4.62 แสดงคณะสงฆร์ว่มกนัปลกูป่าชุมชนภูน้อย 

 
ภาพที ่4.63 แสดงประชาชนเตรยีมปลกูป่าชุมชนภูน้อย 
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ภาพที ่4.64 แสดงนกัเรยีนรว่มกบัประชาชนชว่ยกนัปลกูป่าชุมชนภนู้อย 

 
ภาพที ่4.65 แสดงเสน้ทางปลกูป่าชุมชนภูน้อยในทอ่นวงปนูซเีมนต ์
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 การด าเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่าในใจคน เมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดย
มวีตัถุประสงค ์คอื เพื่อเสรมิสรา้งองคก์รชุมชนแห่งการเรยีนรู ้โดยมผีูเ้ขา้รว่มจ านวน 70  คน มี
ผูท้ีไ่มไ่ดล้งชื่อเขา้รว่มโครงการอกีจ านวนมาก ทัง้นี้ผูเ้ขา้รว่มโครงการประกอบดว้ย ผูน้ าสงฆ ์คณะ
สงฆ ์นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแวง ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมูบ่า้น ประธานบรหิาร
จดัการป่าชุมชน และคณะกรรมการบริหารจดัการป่าชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านนาเจรญิ 
คณะครู นักเรยีนโรงเรยีนบ้านนาเจรญิ และประชาชนจาก บ้านนาเจรญิเหนือ บ้านนาเจรญิใต ้
บา้นหว้ยหวา้ บา้นทา่แจง้ เป็นตน้ 
 

5) การจดัเตรียมต้นกล้าไม้ส าหรบัปลกู  
 จ านวนรายงานตน้ไมท้ีป่ลกูในวนัเขา้พรรษา  

               รายการ จ านวน 
1 ตน้ขีเ้หลก็ 150 
2 ตน้สะเดา (หวานมรีสขมน้อย) 150 
3 ตน้คณู (ตน้ราชฟฤกษ์) 50 
4 ตน้อรีมุ 50 
5 ตน้แค 50 
6 ตน้ไทรเกาหล ี 30 
7 ตน้มะกอก 20 
 รวม 500 

 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดัเตรยีมท่อนวงปนูซเีมนต ์จ านวน 130 ท่อน จดัเรยีงตามเสน้ทางใน
ป่าชุมชน และต้นกล้าไม้ชนิดต่าง ๆ จ านวนมากกว่า 500 ต้น โดยด าเนินการปลูกในท่อนวง
ปูนซีเมนต์ จ านวน 130 ต้น/ท่อน ส่วนที่เหลอืได้ด าเนินการปลูกนอกท่อนวงปูนซเีมนต์ โดยได้
กระจายปลกูในป่ารมิขา้งทางตามเสน้ทางในป่าชุมชนภูน้อย 
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6) มิติผูน้ าต่อการจดัการป่าชมุชนภนู้อย 
 ในส่วนน้ีเป็นการประเมนิลกัษณะภาวะผูน้ าต่อการจดัการป่าชุมชน โดยคาดว่าการสรา้ง
ลกัษณะภาวะผูน้ า ผ่านกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ โครงการประชาอาสาปลูกป่าจะเสรมิสรา้ง
ลกัษณะทีพ่งึประสงค ์คอื การสรา้งกลุ่ม การอุทศิตน การมสีว่นรว่มรบัผดิชอบ การเหน็ประโยชน์
จากป่าส าหรบับุคคลอื่น ลักษณะดังกล่าวน้ีจะก่อให้เกิดการจัดการป่าชุมชนอย่างยัง่ยืน มี
รายละเอยีดดงัน้ี  
 
ตารางที ่4.7 แสดงมติผิูน้ าต่อการจดัการป่าชุมชนภูน้อย 

มติลิกัษณะทีด่ขีองกลุ่มผูน้ าดแูลป่าชุมชนภูน้อย   SD. แปลผล อนัดบั 
1.การอุทศิตนเพือ่ป่าชุมชน 3.72 1.192 มาก 2 
2.การรว่มรบัผดิชอบป่าชุมชนรว่มกนัเป็นกลุ่มเครอืขา่ย 3.59 1.150 มาก 4 
3.การมสีว่นรว่มกจิกรรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 3.93 1.067 มาก 1 
4.การเหน็แก่ประโยชน์เพือ่บุคคลอื่น 3.55 1.088 มาก 5 
5.การสนบัสนุนทรพัยเ์พือ่การอนุรกัษ์ป่าชุมชน 3.62 1.115 มาก 3 

รวม 3.68 .964 มาก  
 

จากตารางที่ 4.7 แสดงมติผิูน้ าต่อการจดัการป่าชุมชนภูน้อย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉลีย่ = 3.68) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงอนัดบัจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ขอ้ 3. การมสี่วนร่วมกจิกรรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 3.93) ขอ้ 1. การ
อุทิศตนเพื่อป่าชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 3.72) ข้อ 5. การสนับสนุนทรพัย์เพื่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 
(ค่าเฉลีย่ = 3.62) ขอ้ 2. การรว่มรบัผดิชอบป่าชุมชนร่วมกนัเป็นกลุ่มเครอืขา่ย (ค่าเฉลีย่ = 3.59) 
ขอ้ 4. การเหน็แก่ประโยชน์เพือ่บุคคลอื่น (คา่เฉลีย่ = 3.55) ตามล าดบั  
 
 สรปุการเสริมสร้างลกัษณะผูน้ าต่อการจดัการป่าชุมชนภนู้อย ผา่นโครงการกจิกรรม 
ประชาอาสาปลูกป่า เพื่อใหป้ระชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มสี่วนร่วมไดแ้สดงออกถงึลกัษณะภาวะ
ผูน้ า  โดยมผีูเ้ขา้ร่วม จ านวนมากว่า 70 คน มกีารจดัเตรยีมท่อนวงปูนซเีมนต์ จ านวน 130 ท่อน 
จดัเรยีงตามเสน้ทางในป่าชุมชน และต้นกล้าไม ้จ านวนมากกว่า 500 ต้น ท าการปลูกในท่อนวง
ปูนซีเมนต์ จ านวน 130 ต้น/ท่อน ส่วนที่เหลือได้ด าเนินการปลูกนอกท่อนวงปูนซีเมนต์ โดย
กระจายปลูกในป่ารมิขา้งทาง และตามเสน้ทางในป่าชุมชนภูน้อย ทัง้น้ีการประเมนิลกัษณะภาวะ
ผูน้ ากลุ่มต่อการจดัการป่าชุมชนภูน้อย พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 3.68)  
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4.8 สรปุการติดตามประเมินผลความเหมาะสมของโครงการ 
 
 4.8.1 การติดตามผลช่วงเดือนแรก (ก่อนเขา้พรรษา) 
 ในส่วนน้ีเป็นการตดิตามประเมนิผลการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ช่วงระยะแรก หลงัจากได้
ด าเนินโครงการต่าง ๆ เสรจ็สิน้แล้ว  จ านวน 29 คน โดยก าหนดประเดน็การตดิตามประเมนิผล
โครงการตามแนวคิดตัวแบบ CIPP Model สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในส่วนน้ีแบ่งน าเสนอ
เฉพาะ ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมนิ (2) ปัจจยัน าเขา้ (Input) (3) กระบวนการ
ตามโครงการ (Process) (4) ผลผลิตที่ได้ (Product Output) และ (5) ผลกระทบจากการพฒันา 
(Product Impact) รายละเอยีดน าเสนอตามล าดบัดงัน้ี  
  

1) ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน  
ตารางที ่4.8 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมนิ 

ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 
1.1 เพศ   
 ชาย 16 55.2 
  หญงิ 13 44.8 
1.2 กลุ่มอายุเฉลีย่   
 น้อยกวา่ 54 ปี 12 41.4 
  55 ปี ขึน้ไป 17 58.6 
1.3 ต าแหน่ง   
 ลกูบา้น 11 37.9 
 ผูใ้หญ่บา้น 2 6.9 
 กรรมการหมูบ่า้น 2 6.9 
 ผูป้ฏบิตัธิรรมในส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด 2 6.9 
 สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 2 6.9 
  เกษตรกร 1 3.4 
  คร ู 1 3.4 
  ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 1 3.4 
  ไมร่ะบุต าแหน่ง 7 24.1 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 

1.4 กจิกรรมทีเ่คยดแูลป่าชุมชน   
 ปลกูป่าชุมชน 8 27.6 
 เขา้รว่มประชมุ,ดแูลป่าชุมชน, ดบัไฟป่า 5 17.2 
 ดแูลป่าชุมชน 4 13.8 
 ดบัไฟ,ปลกูตน้ไมเ้พิม่ 3 10.3 
 ดบัไฟ,ตดิป้ายเขตป่าชุมชน 1 3.4 
  ประชุม, ดบัไฟ, ปลกูตน้ไมเ้พิม่ 1 3.4 
  ไมร่ะบ ุ 7 24.1 
1.5 ทา่นเป็นสมาชกิกลุ่มใด   
 ลกูบา้น 4 13.8 
 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.) 4 13.8 
 ผูป้ฏบิตัธิรรม 3 10.3 
  เกษตรกร 2 6.9 
  ขา้ราชการบ านาญ 1 3.4 
  คร ู 1 3.4 
  แมบ่า้น 1 3.4 
  สมาชกิสหกรณ์การเกษตรหนองบวัแดง 1 3.4 
  ไมร่ะบ ุ 12 41.4 

* ไมร่วมขอ้มลูทีผู่ต้อบไมไ่ดร้ะบุตอบ 
 

จากตารางที ่4.8 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมนิ พบว่า 1) เพศ แบ่งเป็น ชาย
จ านวน 16 คน ร้อยละ 55.2 หญิง จ านวน 13 คน  ร้อยละ 44.8 2) อายุเฉลี่ย น้อยกว่า 54 ปี 
จ านวน 12 คน  รอ้ยละ 41.4 อายุ 55 ปี ขึน้ไป จ านวน 17 คน  รอ้ยละ 58.6 3) ต าแหน่ง แบ่งเป็น 
ลูกบ้าน จ านวน 11 คน  รอ้ยละ 37.9 ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน  รอ้ยละ 6.9 กรรมการหมู่บ้าน 
จ านวน 2 คน  รอ้ยละ 6.9 ผูป้ฏบิตัิธรรมในส านักสงฆ์ป่าพนังเขาสลกัใด จ านวน  2 คน  รอ้ยละ 
6.9 สมาชกิองคก์ารบรหิารส่วนต าบล จ านวน 2 คน  รอ้ยละ 6.9 เกษตรกร คร ูผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น
จ านวนต าแหน่งละ 1 คน รอ้ยละ 3.4 ไม่ระบุต าแหน่ง จ านวน 7 คน  รอ้ยละ 24.1 4) กจิกรรมที่
เคยดูแลป่าชุมชน แบ่งเป็น ปลูกป่าชุมชน จ านวน 8 คน  รอ้ยละ 27.6 เขา้ร่วมประชุม, ดูแลป่า
ชุมชน, ดบัไฟป่า จ านวน 5 คน  รอ้ยละ 17.2 ดูแลป่าชุมชน จ านวน 4 คน รอ้ยละ 13.8 ดบัไฟ, 
ปลูกต้นไม้เพิม่ จ านวน 3 คน  รอ้ยละ 10.3 ดบัไฟ,ติดป้ายเขตป่าชุมชน ประชุม, ดบัไฟ, ปลูก
ตน้ไมเ้พิม่ จ านวน 1 คน  รอ้ยละ 3.4 ไม่ระบุ จ านวน 7 คน  รอ้ยละ 24.1  5) เป็นสมาชกิกลุ่มใด
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แบ่งเป็น ลกูบา้น จ านวนจ านวน 4 คน รอ้ยละ 13.8 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.) 
จ านวน 4 คน รอ้ยละ 13.8 ผูป้ฏบิตัธิรรม จ านวน 3 คน รอ้ยละ 10.3 เกษตรกร จ านวน 2 คน รอ้ย
ละ 6.9 ขา้ราชการบ านาญ คร ูแมบ่า้น และสมาชกิสหกรณ์การเกษตรหนองบวัแดง จ านวนสมาชกิ
ทีเ่ป็นอยา่งละ 1 คน รอ้ยละ 3.4 และ ไมร่ะบุสมาชกิทีเ่ป็น จ านวน 12 คน รอ้ยละ 41.4 ตามล าดบั 
 

2) ผลประเมินโครงการกิจกรรมตามกระบวนการวิจยั 
เกณฑ์การแปลความหมาย  ความเหมาะสมด้านปัจจัยน าเข้า ความเหมาะสมตาม

กระบวนการในโครงการกิจกรรม  ผลผลิตที่ได้จากการพฒันา และผลกระทบจากการพฒันา
ก าหนดเป็นชว่งคะแนนได ้ดงัต่อไปน้ี (Best, 1977)  

ระดบั น้อยทีส่ดุ คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 
ระดบั น้อย  คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 
ระดบั ปานกลาง  คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 
ระดบั มาก  คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 
ระดบั มากทีส่ดุ คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 

ผลการส ารวจพบประเดน็ส าคญัดงัน้ี     
 
ความเหมาะสมด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 

ตารางที ่4.9 แสดงความเหมาะสม ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 
ความเหมาะสมดา้นปัจจยัน าเขา้   SD. แปลผล อนัดบั 

1. การสนบัสนุนจากผูน้ า คณะคร ูนกัเรยีน เจา้หน้าทีป่่าไม ้ 4.07 .842 มาก 2 
2. การจดัประชุมใหค้วามรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อย 3.62 1.265 มาก 6 
3. การจดัเตรยีมที ่(วงซเีมนต ์ตน้ไม)้ ปลกูตน้ไมใ้นป่าชุมชน 3.52 1.122 มาก 8 
4. การปรบัพืน้ทีเ่สน้ทางในป่าชุมชนภูน้อย 3.55 1.121 มาก 7 
5. การพฒันาสถานทีใ่หเ้ป็นแหล่งนกัทอ่งเทีย่ว 3.90 .900 มาก 5 
6. การพฒันาแหล่งเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 4.14 .915 มาก 1 
7. การพฒันาคูม่อืจดัการป่าชุมชนภูน้อย 3.97 .981 มาก 4 
8. การจดัหาอุปกรณ์ดบัไฟ ถงัฉีดน ้า ไมต้บไฟ 4.03 1.149 มาก 3 
9. การปลกูหญา้แฝกตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 4.14 .915 มาก 1 

รวม 3.88 .718 มาก  
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จากตารางที่ 4.9 แสดงความเหมาะสม ด้านปัจจยัน าเขา้ (Input) พบว่า ภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 3.88) เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่จดัล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ขอ้ 6. การพฒันาแหล่งเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง กบั ขอ้ 9. การปลูก
หญ้าแฝกตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (ค่าเฉลีย่ = 4.14) ขอ้ 1. การสนับสนุนจากผูน้ า 
คณะครู นักเรยีน เจา้หน้าทีป่่าไม ้(ค่าเฉลี่ย = 4.07) ขอ้ 8. การจดัหาอุปกรณ์ดบัไฟ ถงัฉีดน ้า ไม้
ตบไฟ (ค่าเฉลี่ย = 4.03) ขอ้ 7. การพฒันาคู่มอืจดัการป่าชุมชนภูน้อย (ค่าเฉลี่ย = 3.97) ขอ้ 5. 
การพฒันาสถานที่ให้เป็นแหล่งนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ข้อ 2. การจดัประชุมให้ความรู้
แนวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อย (ค่าเฉลีย่ = 3.62) ขอ้ 4. การปรบัพืน้ทีเ่สน้ทางในป่าชุมชนภูน้อย 
(ค่าเฉลี่ย = 3.55) ขอ้ 3. การจดัเตรยีมที่ (วงซีเมนต์ ต้นไม้) ปลูกต้นไมใ้นป่าชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 
3.52) ตามล าดบั  
 

ความเหมาะสมด้านกระบวนการตามโครงการกิจกรรม (Process) 
ตารางที ่4.10 แสดงความเหมาะสมดา้นกระบวนการตามโครงการกจิกรรม (Process) 

ความเหมาะสมของกระบวนการตามโครงการ   SD. แปลผล อนัดบั 
1. การรว่มประชุมเรยีนรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชน 3.76 1.057 มาก 3 
2. การรว่มโครงการประชาอาสาปลกูป่าชุมชน 4.03 .944 มาก 1 
3. การรบัรูร้ะบบและกลไกผา่นคูม่อืจดัการป่าชุมชนภูน้อย 3.72 1.032 มาก 4 
4. การเรยีนรูว้ธิดีแูลป่าชุมชนโดยธรรมชาต ิ 3.97 .981 มาก 2 
5. การหาแนวทางป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย 4.03 1.149 มาก 1 

รวม  3.90 .917 มาก  
 

ตารางที่ 4.10 แสดงความเหมาะสมด้านกระบวนการตามโครงการกิจกรรม (Process) 
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90) เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยจดัล าดบัจากมากไปหา
น้อย พบว่า อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ขอ้ 2. การร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่าชุมชน กบั ขอ้ 5. 
การหาแนวทางป้องกนัไฟไหม้ป่าชุมชนภูน้อย (ค่าเฉลี่ย = 4.03) ข้อ 4. การเรยีนรู้วิธีดูแลป่า
ชุมชนโดยธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย = 3.97) ข้อ 1. การร่วมประชุมเรยีนรู้แนวทางจดัการป่าชุมชน 
(คา่เฉลีย่ = 3.76) ขอ้ 3. การรบัรูร้ะบบและกลไกผา่นคูม่อืจดัการป่าชุมชนภูน้อย (คา่เฉลีย่ = 3.72) 
ตามล าดบั  
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

165 

ผลผลิตท่ีได้จากการพฒันา (Product Output) 
ตารางที ่4.11 แสดงผลผลติทีไ่ดจ้ากการพฒันา (Product Output) 

ผลผลติทีไ่ด ้   SD. แปลผล อนัดบั 
1. ไดส้ถานทีเ่จรญิจติภาวนาส าหรบัพทุธศาสนิกชน 4.28 .841 มาก 3 
2. ไดป่้าชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งอาหารทอ้งถิน่ 4.59 .628 มากทีส่ดุ 1 
3. ไดเ้ขือ่นแมน่ ้าล าสะพงุเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ 4.55 .632 มากทีส่ดุ 2 
4. ไดเ้สน้ทางศกึษาความหลากหลายของป่าชุมชนภูน้อย 4.28 .751 มาก 3 

รวม 4.42 .609 มาก  
 

จากตารางที ่4.11 แสดงผลผลติทีไ่ดจ้ากการพฒันา (Product Output) พบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.42) เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยจดัล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด ไดแ้ก่ ขอ้ 2. ได้ป่าชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งอาหารท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย = 4.59) และ 
ขอ้ 3. ไดเ้ขื่อนแม่น ้าล าสะพุงเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.55) และอยู่ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ขอ้ 1. ไดส้ถานทีเ่จรญิจติภาวนาส าหรบัพทุธศาสนิกชน (คา่เฉลีย่ = 4.28) ขอ้ 4. ไดเ้สน้ทาง
ศกึษาความหลากหลายของป่าชุมชนภูน้อย (คา่เฉลีย่ = 4.28) ตามล าดบั  
 

ผลกระทบเกิดจากการพฒันา (Product Impact) 
ตารางที ่4.12 แสดงผลกระทบเกดิจากการพฒันา (Product Impact) 

ผลกระทบจากการพฒันา   SD. แปลผล อนัดบั 
1. ไดแ้กไ้ขปัญหาไฟไหมป่้าชุมชนโดยทุกคนรว่มรบัผดิชอบ 3.90 1.113 มาก 4 
2. ไดป้ระโยชน์จากการเกบ็ เหด็ หน่อไม ้ผกัหวาน (กนิ-ขาย) 4.45 .827 มาก 1 
3. ไดป้ระโยชน์จากแหล่งทอ่งเทีย่วโดยสรา้งรายได ้ 3.66 1.203 มาก 5 
4. ไดส้ถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจทัง้ในป่าส านกัสงฆแ์ละเขือ่นฯ 4.34 .769 มาก 2 
5. ไดค้วามเอบิอิม่ทีไ่ดป้ลกูตน้ไมต้ามเสน้ทางในป่าชมุชน 4.21 .940 มาก 3 

รวม 4.11 .720 มาก  
  

จากตารางที ่4.12 แสดงผลกระทบเกดิจากการพฒันา (Product Impact) พบว่า ภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.11) เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่จดัล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ขอ้ 2. ได้ประโยชน์จากการเกบ็ เหด็ หน่อไม้ ผกัหวาน (กนิ-ขาย) (ค่าเฉลี่ย = 
4.45) ขอ้ 4. ได้สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจทัง้ในป่าส านักสงฆ์และเขื่อนฯ (ค่าเฉลี่ย = 4.34) ขอ้ 5. 
ไดค้วามเอบิอิม่ทีไ่ดป้ลูกต้นไมต้ามเสน้ทางในป่าชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 4.21) ขอ้ 1. ไดแ้ก้ไขปัญหา
ไฟไหม้ป่าชุมชนโดยทุกคนร่วมรบัผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ข้อ 3. ได้ประโยชน์จากแหล่ง
ทอ่งเทีย่วโดยสรา้งรายได ้(คา่เฉลีย่ = 3.66) ตามล าดบั  
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4.8.2 การติดตามผล หลงัช่วงสามเดือน (หลงัออกพรรษา)  
  การด าเนินการติดตามผลช่วงสามเดอืน เป็นการติดตามผลผู้เขา้ร่วมโครงการช่วงหลงั
ออกพรรษา ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสามเดอืน จ านวน  46 คน ทัง้น้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินกจิกรรมต่าง ๆ 
เสรจ็สมบูรณ์แล้ว โดยก าหนดประเด็นในการติดตามผล ได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ไป 2) การด าเนิน
กิจกรรม (1) ปัจจัยน าเข้า (Input) (2) กระบวนการของโครงการฯ (Process) (3) ผลผลิตฯ 
(Product Output) (4) ผลกระทบฯ (Product Impact) 3) การสรา้งองคก์รชุมชนแหง่การเรยีนรู ้(1) 
การเสรมิสรา้งลกัษณะการรบัรูป่้าชุมชนภูน้อย (2) การเสรมิสรา้งลกัษณะภาวะผูน้ ากลุ่ม และ 4) 
ขอ้ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ เพือ่การพฒันา รายละเอยีดมดีงัน้ี  
 

1) ข้อมูลทัว่ไป  
ตารางที ่4.13 แสดงจ านวน รอ้ยละ ขอ้มลูทัว่ไป (3 เดอืน) 

ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ* 
1.1 เพศ   
 ชาย 24 52.17 
  หญงิ 22 47.83 
1.2 กลุ่มอาย ุ   
 อายุน้อยกวา่ หรอืเทา่กบั 48 ปี 22 55.00 
  อาย ุ49 ปีขึน้ไป 18 45.00 
1.3 ต าแหน่ง   
 ผูใ้หญ่บา้น 2 4.65 
  กรรมการหมูบ่า้น 10 23.26 
  สมาชกิลกูบา้น 31 72.09 
1.4 กจิกรรมทีเ่คยดแูลป่าชุมชนภูน้อย   
 ประชุม 14 34.15 
  ดบัไฟ 15 36.59 
  อื่น ๆ ไดแ้ก่ เฝ้าระวงัไฟป่า 12 29.27 
1.5 ทา่นเป็นสมาชกิกลุ่มใด   
 อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) 5 12.50 
  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.)  14 35.00 
  อื่น ๆ ไดแ้ก่ ลกูบา้น 21 52.50 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ)  
ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ* 

1.6 พทุธศาสนิกชน   
 กลุ่มผูป้ฏบิตัธิรรม 5 13.2 
  กลุ่มผูบ้ าเพญ็บุญกุศลทัว่ไป 33 86.8 

*ไมร่วมขอ้มลูทีผู่ต้อบไมไ่ดร้ะบุตอบ 
 
 จากตารางที ่4.13 พบว่า ขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่ 1.1) เพศ แบ่งเป็น ชาย จ านวน 24 คน  คดิ
เป็นรอ้ยละ 52.17 หญงิ จ านวน 22 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 47.83 1.2) กลุ่มอายุ แบ่งเป็น  อายุน้อย
กวา่ หรอืเท่ากบั 48 ปี จ านวน 22 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 55.00 อายุ 49 ปีขึน้ไป จ านวน 18 คน  คดิ
เป็นร้อยละ 45.00 1.3) ต าแหน่ง แบ่งเป็น  ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.65 
กรรมการหมู่บ้าน จ านวน 10 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 23.26 สมาชกิลูกบ้าน จ านวน 31 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 72.09 1.4) กจิกรรมทีเ่คยดูแลป่าชุมชนภูน้อย แบ่งเป็น  ร่วมประชุม จ านวน 14 คน  คดิ
เป็นรอ้ยละ 34.15 ร่วมดบัไฟ จ านวน 15 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 36.59 อื่น ๆ ไดแ้ก่ เฝ้าระวงัไฟป่า 
จ านวน 12 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 29.27 1.5) ท่านเป็นสมาชกิกลุ่มใด แบ่งเป็น  อาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.50 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)  จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 อื่น ๆ ได้แก่ ลูกบ้าน จ านวน 21 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 52.50 1.6) พุทธศาสนิกชน แบ่งเป็น กลุ่มผูป้ฏบิตัธิรรม จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
13.2 กลุ่มผูบ้ าเพญ็บุญกุศลทัว่ไป จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.8  

สรุปขอ้มูลทัว่ไปส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 52.17) มอีายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 48 ปี 
(รอ้ยละ 55.00) เป็นสมาชกิลูกบา้น (รอ้ยละ 72.09) เคยรว่มกจิกรรมดูแลป่าชุมชนภูน้อยโดยรว่ม
ดบัไฟ (รอ้ยละ 36.59) เป็นสมาชกิลูกบา้น (รอ้ยละ 52.50) และเป็นพุทธศาสนิกชนกลุ่มผูบ้ าเพญ็
บุญกุศลทัว่ไป (รอ้ยละ 86.8)  
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2) การด าเนินกิจกรรม  
ปัจจยัน าเข้า (Input) 

ตารางที ่4.14 แสดงคา่เฉลีย่ ปัจจยัน าเขา้ (Input) 
รายการปัจจยัน าเขา้ (Input)   SD. แปลผล อนัดบั 

1.1 การสนบัสนุนจากผูน้ าชุมชน คร ูนกัเรยีน เจา้หน้าทีป่่าไม ้ 3.65 1.079 มาก 2 
1.2 การจดัประชุมใหค้วามรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อย 3.28 1.205 ปานกลาง 7 
1.3 การจดัเตรยีมที ่(วงซเีมนต ์ตน้ไม)้ ปลกูตน้ไมใ้นป่าชุมชน 3.52 1.150 มาก 5 
1.4 การปรบัพืน้ทีเ่สน้ทางในป่าชุมชนภนู้อย 3.61 1.105 มาก 4 
1.5 การพฒันาสถานทีใ่หเ้ป็นแหล่งนกัทอ่งเทีย่ว 3.70 1.152 มาก 1 
1.6 การพฒันาแหล่งเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 3.63 1.142 มาก 3 
1.7 การพฒันาคูม่อืจดัการป่าชุมชนภูน้อย 3.65 1.159 มาก 2 
1.8 การจดัหาอุปกรณ์ดบัไฟ ถงัฉีดน ้า ไมต้บไฟ 3.63 1.199 มาก 3 
1.9 การปลกูหญา้แฝกตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 3.46 1.206 มาก 6 

รวม 3.57 .912 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ภาพรวมความเหมาะสมของปัจจยัน าเขา้ (Input) อยู่ในระดบั 
มาก (ค่าเฉลีย่ = 3.57) เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่จดัเรยีงอนัดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ขอ้ 1.5 การ
พฒันาสถานที่ให้เป็นแหล่งนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย = 3.70) ข้อ 1.7 การพฒันาคู่มือจดัการป่า
ชุมชนภูน้อย (คา่เฉลีย่ = 3.65) ขอ้ 1.1 การสนบัสนุนจากผูน้ าชุมชน คร ูนกัเรยีน เจา้หน้าทีป่่าไม ้
(ค่าเฉลี่ย = 3.65) ข้อ 1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ค่าเฉลี่ย = 3.63) ขอ้ 1.8 การจดัหาอุปกรณ์ดบัไฟ ถงัฉีดน ้า ไมต้บไฟ (ค่าเฉลี่ย = 3.63) ขอ้ 1.4 
การปรบัพื้นที่เส้นทางในป่าชุมชนภูน้อย (ค่าเฉลี่ย = 3.61) ขอ้ 1.3 การจดัเตรยีมที่ (วงซีเมนต์ 
ตน้ไม)้ ปลูกต้นไมใ้นป่าชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ขอ้ 1.9 การปลูกหญ้าแฝกตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง (ค่าเฉลี่ย = 3.46) ขอ้ 1.2 การจดัประชุมใหค้วามรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชนภู
น้อย (คา่เฉลีย่ = 3.28) ตามล าดบั  
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กระบวนการของโครงการฯ (Process) 
ตารางที ่4.15 แสดงคา่เฉลีย่ กระบวนการของโครงการฯ (Process) 

รายการกระบวนการของโครงการฯ (Process)   SD. แปลผล อนัดบั 
1. การรว่มประชุมเรยีนรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชน 3.26 .976 มาก 5 
2. การรว่มโครงการประชาอาสาปลกูป่าชุมชน 3.50 .983 มาก 3 
3. การเรยีนรูร้ะบบและกลไกผา่นคูม่อืจดัการป่าชุมชนภูน้อย 3.48 1.027 มาก 4 
4. การเรยีนรูว้ธิดีแูลป่าชุมชนโดยธรรมชาต ิ 3.59 1.066 มาก 1 
5. การหาแนวทางป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย 3.54 1.187 มาก 2 

รวม 3.47 .858 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ภาพรวมความเหมาะสมของ กระบวนการของโครงการฯ 
(Process) อยู่ในระดบั มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.47) เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยจดัเรยีงอนัดบัจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ข้อ 4. การเรยีนรู้วิธีดูแลป่าชุมชนโดยธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย = 3.59) ข้อ 5. การหา
แนวทางป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนภูน้อย (ค่าเฉลี่ย = 3.54) ขอ้ 2. การร่วมโครงการประชาอาสา
ปลูกป่าชุมชน (ค่าเฉลีย่ = 3.50) ขอ้ 3. การเรยีนรูร้ะบบและกลไกผา่นคู่มอืจดัการป่าชุมชนภูน้อย 
(ค่าเฉลี่ย = 3.48) ข้อ 1. การร่วมประชุมเรียนรู้แนวทางจัดการป่าชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 3.26) 
ตามล าดบั  
 

ผลผลิตฯ (Product Output) 
ตารางที ่4.16 แสดงคา่เฉลีย่ ผลผลติฯ (Product Output)  

รายการ ผลผลติฯ (Product Output)   SD. แปลผล อนัดบั 
1. ไดส้ถานทีเ่จรญิจติภาวนาส าหรบัพทุธศาสนิกชน 3.76 .947 มาก 4 
2. ไดป่้าชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งอาหารทอ้งถิน่ 4.17 .926 มาก 2 
3. ไดเ้ขือ่นแมน่ ้าล าสะพงุเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ 4.22 1.073 มาก 1 
4. ไดเ้สน้ทางศกึษาความหลากหลายของป่าชุมชนภูน้อย 3.93 .854 มาก 3 

รวม  4.02 .769 มาก  
 

จากตารางที ่4.16 พบว่า ภาพรวมความเหมาะสมของ ผลผลติฯ (Product Output) อยู่ใน
ระดบั มาก (ค่าเฉลีย่ = 4.02) เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่จดัเรยีงอนัดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ขอ้ 3. 
ไดเ้ขือ่นแมน่ ้าล าสะพุงเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ (ค่าเฉลีย่ = 4.22) ขอ้ 2. ไดป่้าชุมชนภูน้อยเป็น
แหล่งอาหารทอ้งถิน่ (ค่าเฉลี่ย = 4.17) ขอ้ 4. ไดเ้สน้ทางศกึษาความหลากหลายของป่าชุมชนภู
น้อย (ค่าเฉลีย่ = 3.93) ขอ้ 1. ไดส้ถานทีเ่จรญิจติภาวนาส าหรบัพุทธศาสนิกชน (ค่าเฉลีย่ = 3.76) 
ตามล าดบั  
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 ผลกระทบฯ (Product Impact) 
ตารางที ่4.17 แสดงคา่เฉลีย่ ผลกระทบฯ (Product Impact) 

รายการผลกระทบฯ (Product Impact)   SD. แปลผล อนัดบั 
1.1 ไดแ้กไ้ขปัญหาไฟไหมป่้าชุมชนโดยทุกคนรว่มรบัผดิชอบ 3.54 1.168 มาก 5 
1.2 ไดป้ระโยชน์จากการหาเกบ็เหด็ หน่อไม ้ผกัหวาน (กนิ-ขาย) 4.43 .834 มาก 1 
1.3 ไดป้ระโยชน์จากแหล่งทอ่งเทีย่วโดยสรา้งรายได ้ 3.59 1.203 มาก 4 
1.4 ไดส้ถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ ทัง้ป่า ส านกัสงฆ ์และเขือ่นสะพุง 4.13 1.002 มาก 3 
1.5 ไดค้วามเอบิอิม่ชื่นชมทีไ่ดป้ลกูตน้ไมต้ามเสน้ทางในป่าชุมชน 4.17 .973 มาก 2 

รวม 3.97 .829 มาก  
 
 จากตารางที ่4.17 พบว่า ภาพรวมความเหมาะสมของ ผลกระทบฯ (Product Impact) อยู่
ในระดบั มาก (ค่าเฉลีย่ = 3.97) เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่จดัเรยีงอนัดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ขอ้ 
1.2 ได้ประโยชน์จากการหาเก็บเหด็ หน่อไม้ ผกัหวาน (กนิ-ขาย) (ค่าเฉลี่ย = 4.43) ขอ้ 1.5 ได้
ความเอบิอิม่ชื่นชมทีไ่ดป้ลูกต้นไมต้ามเสน้ทางในป่าชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 4.17) ขอ้ 1.4 ไดส้ถานที่
พกัผ่อนหย่อนใจ ทัง้ป่า ส านักสงฆ์ และเขื่อนสะพุง (ค่าเฉลี่ย = 4.13) ขอ้ 1.3 ได้ประโยชน์จาก
แหล่งท่องเทีย่วโดยสรา้งรายได้ (ค่าเฉลีย่ = 3.59) ขอ้ 1.1 ไดแ้กไ้ขปัญหาไฟไหมป่้าชุมชนโดยทุก
คนรว่มรบัผดิชอบ (คา่เฉลีย่ = 3.54) ตามล าดบั 
 

3) การเสริมสร้างการรบัรู้พฤติกรรมเชิงอนุรกัษ์ป่าชมุชน 
การเสรมิสรา้งการรบัรูพ้ฤตกิรรมเชงิอนุรกัษ์ป่าชุมชน 

ตารางที ่4.18 แสดงค่าเฉลีย่ การรบัรูพ้ฤตกิรรมเชงิอนุรกัษ์ป่าชุมชน 
รายการเสรมิสรา้งลกัษณะการรบัรูป่้าชุมชนภนู้อย   SD. แปลผล อนัดบั 

1.1 การรบัรูค้วามจ าเป็นในการดแูลป่าชมุชนรว่มกนั 3.80 .980 มาก 2 
1.2 การรบัรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อยโดยจดัประชุมฯ 3.59 1.002 มาก 4 
1.3 การรบัรูก้ารปลกูป่ารว่มกนัผา่นกลุ่มประชาอาสาปลกูป่า 3.72 .935 มาก 3 
1.4 การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดจ้ากป่าตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 3.83 .996 มาก 1 
1.5 การรบัรูว้า่มกีลุ่มผูอุ้ทศิตนเพือ่ป่าชุมชนภนู้อย 3.33 .944 มาก 6 
1.6 การรบัรูว้า่มกีลุ่มรบัผดิชอบป่าชุมชนรว่มกนัเกดิขึน้ 3.46 1.005 มาก 5 
1.7 การรบัรูร้ะบบและกลไกผา่นคูม่อืจดัการป่าชุมชนภูน้อย 3.33 .990 มาก 6 

รวม 3.58 .738 มาก  
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 จากตารางที ่4.18 พบว่า ภาพรวมความเหมาะสมของ การเสรมิสรา้งลกัษณะการรบัรูป่้า
ชุมชนภูน้อย  อยู่ในระดบั มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.58) เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่จดัเรยีงอนัดบัจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ขอ้ 1.4 การรบัรูถ้ึงประโยชน์ที่ได้จากป่าตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง (ค่าเฉลี่ย = 
3.83)  ขอ้ 1.1 การรบัรู้ความจ าเป็นในการดูแลป่าชุมชนร่วมกนั (ค่าเฉลี่ย = 3.80)  ขอ้ 1.3 การ
รบัรูก้ารปลูกป่าร่วมกนัผ่านกลุ่มประชาอาสาปลูกป่า (ค่าเฉลี่ย = 3.72)  ขอ้ 1.2 การรบัรูแ้นวทาง
จดัการป่าชุมชนภูน้อยโดยจดัประชุมฯ (ค่าเฉลีย่ = 3.59)  ขอ้ 1.6 การรบัรูว้่ามกีลุ่มรบัผดิชอบป่า
ชุมชนร่วมกนัเกดิขึน้ (ค่าเฉลี่ย = 3.46)  ขอ้ 1.5 การรบัรูว้่ามกีลุ่มผูอุ้ทศิตนเพื่อป่าชุมชนภูน้อย 
(ค่าเฉลี่ย = 3.33)  ขอ้ 1.7 การรบัรูร้ะบบและกลไกผ่านคู่มอืจดัการป่าชุมชนภูน้อย (ค่าเฉลี่ย = 
3.33) ตามล าดบั  
 
 4) การเสริมสร้างลกัษณะภาวะผูน้ ากลุ่ม 
ตารางที ่4.19 แสดงค่าเฉลีย่ การเสรมิสรา้งลกัษณะภาวะผูน้ ากลุ่ม  

รายการเสรมิสรา้งลกัษณะภาวะผูน้ ากลุม่   SD. แปลผล อนัดบั 
1.1 การอุทศิตนเพือ่ป่าชุมชน 3.59 .956 มาก 4 
1.2 การรว่มรบัผดิชอบป่าชมุชนรว่มกนัเป็นกลุ่มเครอืขา่ย 3.65 1.059 มาก 3 
1.3 การมสีว่นรว่มกจิกรรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 3.76 .947 มาก 2 
1.4 การเหน็แก่ประโยชน์เพือ่บุคคลอื่น 3.26 1.237 มาก 5 
1.5 การสนบัสนุนทรพัยเ์พือ่การอนุรกัษ์ป่าชุมชน 3.85 1.264 มาก 1 

รวม  3.62 .826 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ภาพรวมความเหมาะสมของ การเสรมิสรา้งลกัษณะภาวะผูน้ า
กลุ่ม อยู่ในระดบั มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.62) เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยจดัเรยีงอนัดบัจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ขอ้ 1.5 การสนับสนุนทรพัยเ์พื่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชน (ค่าเฉลีย่ = 3.85) ขอ้ 1.3 การมสี่วน
ร่วมกจิกรรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 3.76) ขอ้ 1.2 การร่วมรบัผดิชอบป่าชุมชนร่วมกนั
เป็นกลุ่มเครอืข่าย (ค่าเฉลีย่ = 3.65) ขอ้ 1.1 การอุทศิตนเพื่อป่าชุมชน (ค่าเฉลีย่ = 3.59) ขอ้ 1.4 
การเหน็แก่ประโยชน์เพือ่บุคคลอื่น (คา่เฉลีย่ = 3.26) ตามล าดบั  
 
 สรปุการติดตามประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ 
 การประเมนิผลหลงัด าเนินโครงการเสรจ็ ความเหมาะสมฯ พบว่า (1) ด้านปัจจยัน าเขา้ 
(Input) ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.88) (2) ด้านกระบวนการตามโครงการกจิกรรม 
(Process) ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90) (3) ผลผลติที่ได้จากการพฒันา (Product 
Output) ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.42) (4) ผลกระทบเกดิจากการพฒันา (Product 
Impact) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.11) 
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 การตดิตามผลหลงัช่วงสามเดอืน ความเหมาะสม พบว่า  (1) ปัจจยัน าเขา้ (Input) อยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 3.57) (2) กระบวนการของโครงการกจิกรรมต่าง ๆ (Process) อยู่ในระดบั 
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.47) (3) ผลผลิตฯ (Product Output) อยู่ในระดบั มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02) (4) 
ผลกระทบฯ (Product Impact) อยู่ในระดบั มาก (ค่าเฉลีย่ = 3.97) (5) การเสรมิสรา้งลกัษณะการ
รบัรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อย อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉลีย่ = 3.58) (6) การเสรมิสรา้งลกัษณะ
ภาวะผูน้ ากลุ่ม อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลีย่ = 3.62)  
 

5) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
 

 
ภาพที ่4.66 แสดงป่าชุมชนภูน้อยในชว่งฤดแูลง้ หญา้คลุมดนิแหง้ เป็นเชงิเพลงิไฟป่า 
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ภาพที ่4.67 แสดงไฟเผาไหมห้ญา้คลุมดนิ หญา้แหง้ 

 
ภาพที ่4.68 แสดงไฟไหมป่้าตน้ไมข้นาดใหญ่กถ็ูกเผาเชน่กนั  
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ภาพที ่4.69 แสดงอุปกรณ์ดบัไฟป่า ประเภทถงัฉีด แรงดนัลมและแรงดนัไฟฟ้า 

 
ภาพที ่4.70 แสดงการมอบอุปกรณ์ดบัไฟป่า รว่มเป็นสว่นหน่ึงของบุญกฐนิทอดถวาย  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา   
ผลจากการสมัภาษณ์โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เชงิโครงสรา้ง ไดท้ าการสมัภาษณ์ประชาชน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเสรมิสรา้งความรูด้า้นการจดัการป่าชุมชน และโครงการประชาอาสาปลูกป่าใน
ใจ พบประเดน็ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาดงัน้ี  

 
ประเดน็ท่ี 1 ท่านคดิว่าควรมแีนวทางใดในการแก้ไขปัญหาไฟไหมป่้าชมชนภูน้อย พบ

ประเดน็เสนอแนะดงัน้ี 
คนที ่ ประเดน็เสนอแนะ 

1 ท าแนวทางป้องกนัไฟลามเขา้หมูบ่า้น 
2 วดัท าแนวป้องกนัไฟลุกลาม 
3 ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัไฟไหมป่้าใหช้าวบา้นไดน้ าไปปฏบิตั ิเช่น ไม่ทิ้งบุหรีใ่นป่า 

ไมเ่ผาป่าเพือ่ล่าสตัว ์เป็นตน้ 
4 ควรเขา้ใจถงึการรกัษาป่าใหม้ากกว่าน้ี และใหห้น่วยงานเขา้มาตดัไฟตัง้แต่ตน้ลม เช่น เรา

อาจจะมกีารเวยีนไฟบรเิวณรอบเพือ่กนัไฟป่าลุกลาม 
5 ควรมกีารอบรมแนวทางจากกรรมการหมู่บา้นเสยีก่อนว่าจะด าเนินการอย่างไร เพราะไฟ

ป่าเป็นอนัตรายต่อประชาชนมาก 
6 การตดิป้ายขอ้ความการป้องกนัการเกดิไฟป่า การประชาสมัพนัธ์และขอความร่วมมอืทุก

ฝ่ายรว่มกนัป้องกนัปัญหาไฟไหมป่้า และทุกสว่นราชการใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ เช่น 
เครือ่งมอืดบัเพลงิ เจา้หน้าทีช่ว่ยกนัเฝ้าระวงัและดบัไฟป่า 

7 มกีารรณรงคไ์มใ่หม้กีารเผาท าไรส่วนใกลเ้ขตป่าชุมชน ควรตดิป้ายเตอืนการเผาท าไร ่และ
มโีทษปรบัเพิม่มากขึน้ 

8 ติดป้ายประชาสมัพันธ์ว่า ห้ามจุดไฟเผาป่า ประชุมท าความเข้าใจเมื่อเกิดไฟไหม้ป่า 
ผลกระทบมอีะไรบา้ง ใหป้ระชาชนเขา้ใจ 

9 มกีารรณรงคป้์ายประชาสมัพนัธ ์เมื่อเกดิไฟไหมแ้จง้หรอืรบีดบัไฟเพื่อไม่ใหลุ้กลามต่อไป 
และมกีารประชุมชีแ้จงผลเสยีหากเกดิไฟไหม ้

10 ตดิป้ายประชาสมัพนัธห์า้มตดัตน้ไมท้ าลายป่า 
11 สรา้งจติส านึกของคนใหร้กัป่ามากขึน้กว่าน้ีโดยมหีน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนเขา้มามสีว่น

รว่ม 
12 ควรสรา้งเขือ่นเกบ็น ้าใหเ้พยีงพอในฤดแูลง้เมื่อเกดิไฟไหมป่้า จะไดม้นี ้าและเป็นทีพ่กัผอ่น

ในฤดแูลง้ 
13 ตอ้งใหม้แีหล่งเกบ็น ้าเพือ่ใชส้ะดวก เพือ่ไมใ่หไ้ฟป่าเกดิขึน้ 
14 ตอ้งมเีวรยามเฝ้าคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาช่วงฤดูใบไมร้่วง มเีครื่องมอืทีท่นัสมยั มรีถฉีดน ้า

ถา้จะใหด้ ี
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15 ตอ้งเฝ้าดแูลอยูต่ลอดเวลาหน้าแลง้ 
16 ชว่ยกนัดไูมใ่หไ้ฟป่าขึน้ 
17 ชว่ยกนัดแูลไฟป่าในหน้าแลง้หา้มจุดป่า 
18 เราชว่ยดแูลไฟป่าในหน้าแลง้ หา้มจุดป่าในหน้าแลง้ในป่าชุมชนภูน้อย 
19 รกัษาป้องกนัไมใ่หไ้ฟไหมป่้า 
20 เราควรดูแลป่าช่วยกนั อย่าก่อไฟในป่า หรอืถ้าจ าเป็นเราควรดูใหด้วี่าไฟที่เราก่อนัน้ดบั

หรอืยงั เรากจ็ะป้องกนัไฟป่าไดอ้กี ทางทีด่ไีมค่วรก่อไฟ 
21 เลิกตัดไม้ท าลายป่า ไม่เผาไม้ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่เพราะจะท าให้เกิดไฟไหม้ป่าได้ ปลูกป่า

ทดแทน 
22 1’ ต้องใหค้วามรูถ้ึงผลดผีลเสยีจากไฟป่า 2.ผูน้ าชุมชนต้องประชาสมัพนัธ์เป็นประจ า 3.

หน่วยงานของรฐัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งตอ้งเอาจรงิต่อความผดิตามกฎหมาย 
23 ไฟป่าไม่ไดเ้กดิจากธรรมชาตเิพราะฉะนัน้เราควรปลูกให้คนบางกลุ่มหรอืคนในชุมชน ไม่

ควรจุดไฟป่าและใหค้นรูจ้กัดแูลหวงแหนป่าบา้นเกดิ 
24 เดนิรณรงคเ์รือ่งการตดัไมท้ าลายป่าหรอืเผาป่า ไมจุ่ดไฟเผาป่า ไมใ่หม้เีผาป่า 
25 ตอ้งการเครือ่งดบัเพลงิเมือ่มไีฟป่า 
26 อยากใหผู้น้ าหมู่บา้นจดักลุ่มอาสาดูแลป่าภูน้อยเมื่อถงึฤดูแลง้ไฟป่ามกัจะเกดิขึน้บ่อยและ

ชว่ยกนัดบัไฟป่าเมือ่เกดิเหตุขึน้ 
 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าชุมชนภนู้อย 
 สรุปขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา ประเดน็แนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟไหมป่้าชุมชนภู
น้อย  คอื การใหค้วามรู ้ตดิป้ายขอ้ความประชาสมัพนัธ ์การป้องกนั ขอความรว่มมอืจากทุกฝ่าย
รว่มกนัป้องกนัปัญหาไฟไหมป่้า โดยส่วนราชการใหก้ารสนับสนุนงบประมาณ  เครื่องมอืดบัเพลงิ 
มเีจา้หน้าทีช่่วยกนัเฝ้าระวงั และดบัไฟ อกีทัง้มกีารรณรงค ์สรา้งจติส านึก ไมใ่หม้กีารเผาไรส่วนไร่
นา ใกลเ้ขตพืน้ทีป่่าชุมชน  เตอืนการเผา ท าไร่ ท านา  การมโีทษปรบัเพิม่มากขึน้ อกีทัง้การมเีวร
ยามเฝ้าคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา ผูน้ าชุมชนต้องประชาสมัพนัธ์เอาจรงิต่อความผดิตามกฎหมาย 
รณรงคเ์รือ่งไมจุ่ดไฟเผาป่า ผูน้ าหมูบ่า้นจดักลุ่มอาสาดแูลป่าภูน้อยอยา่งต่อเน่ือง 
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ภาพที ่4.71 แสดงพระพทุธรปูทีปั่น้โดยพระสงฆ ์อุบาสกอุบาสกิาผูป้ฏบิตัธิรรม 
 

ประเดน็ท่ี 2 ส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด เป็นสถานทีเ่จรญิจติภาวนาส าหรบัประชาชน
ในพื้นที่ ท่านมแีนวคดิอย่างไร ที่จะพฒันาส านักสงฆ์แห่งน้ีใหเ้ป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นที่
รูจ้กัของประชาชนทัว่ไป มปีระเดน็เสนอแนะดงัน้ี  

 
คนที ่ ประเดน็เสนอแนะ 

1 ส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด ควรใหก้ารสนบัสนุนและชว่ยกนัรกัษาใหเ้ป็นทีก่ราบไหวบ้ชูา 
2 แสวงหาทุน แหล่งทุนสนับสนุนในการพฒันาส านักสงฆ์ เช่น เรี่ยไรทุกหมู่บ้าน ในเขต 

ต าบลหนองแวง ทุกหมูบ่า้น เพือ่ใหม้เีงนิทุนส าหรบัการพฒันาส านกัสงฆ ์
3 ควรใหค้วามสนใจในการท าบุญ ควรจดัใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทีน่่าเทีย่ว มคีวามน่าสนใจ

ของประชาชน จดัเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิพทุธ 
4 ทางวดัขาดจุดใหญ่หลายอยา่ง เช่น ทางขึน้วดั เรากนัไฟป่ายงัไม่ไดท้ัง้หมด ถา้ทางขึน้วดั

ด ีกนัไฟป่าไดป่้าไมก้จ็ะเขยีวชอุ่ม หน้าชม 
5 ตดิป้ายใหญ่ทางเขา้วดัเพื่อคนจะไดเ้หน็ชดัเจน และประชาสมัพนัธใ์หค้นรูจ้กัเยอะขึน้ป้าย

ประกาศ ออกสือ่ 
6 ช่วยกันดูแลท าความสะอาด ดูแลเรื่องลูกน ้ ายุงลาย ตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์ ท าทุก

กิจกรรมที่ทางพระสงฆ์จดัขึ้น ช่วยบอกต่อ ๆ กนัไป อย่างเช่น พ่อบอกแม่ พี่บอกน้อง 
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บอกต่อๆ กนัไปเรื่อย ๆ ว่าส านักสงฆข์องเราเป็นสถานทีพ่กัผ่อนทางกายและทางใจไดด้ ี
มาทีน่ี่อิม่ทัง้บุญอิม่ทัง้ใจ 

7 พฒันาโดยการแกไ้ขถนนการเดนิทางใหส้ะดวกยิง่ขึน้ 
8 สมควรอย่างมากเพราะเป็นสถานที่เหมาะสมทัง้ยงัเป็นที่จุดศูนย์รวมทัง้ทางกายและใจ 

โดยจะเป็นแหล่งสง่เสรมิในการปลกูฝังการรกัษ์ป่า(วดัจะรม่รืน่น่าเขา้ถา้มป่ีาทีส่มบูรณ์) 
9 ทีส่ านักสงฆแ์หง่นี้ไดด้แูลป่าชุมชนเป็นอย่างดขีอใหส้นบัสนุนใหท้ีพ่กัสงฆแ์ห่งนี้ ออกทีพ่กั

สงฆต์ามเป็นทีพ่กัสงฆถ์ูกตอ้งตามกฎมหาเถรสมาคมสงฆ ์เพือ่ช่วยดแูลป่าชุมชนต่อไป 
10 อยากใหจ้ดัสถานทีท่อ่งเทีย่วเพราะอยูใ่กลก้บัล าน ้าสะพงุ แต่งสถานทีใ่หส้วยงาม 
11 ท าวารสารประชาสมัพนัธ์เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปได้รูจ้กั ช่วยกนัรกัษาธรรมชาต ิใหก้ารท านุ

บ ารุงสถานทีแ่หง่น้ี และรว่มเป็นสว่นหน่ึงในการสรา้งและปฏบิตัธิรรม 
12 พระอาจารยช์งิชยัทา่นปฏบิตัดิแีลว้ขอใหท้างราชการดแูลชว่ยพฒันาใหม้ากกว่าน้ี 
13 เราตอ้งกระจายเพือ่ประโยชน์รกัษาอนุรกัษ์ป่าภูน้อยของเราใหรู้ก้นัขา้มประเทศ 
14 ลงชื่อประวตัสิ านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใดลงในเวบ็ไซดเ์พื่อใหทุ้กคนสามารถคน้หาไดแ้ละ

สามารถมาทีส่ านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใดไดถู้กทาง 
15 ส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใดเป็นสถานทีเ่จรญิจติภาวนาด ีเป็นทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ สวยงาม

มพีระบชูามาก พระอาจารยม์คีวามอดทนรกัษาป่าไม ้
16 ตอนน้ีกม็ผีูค้นเลื่อมใสมาจากทีอ่ื่น เป็นสิง่ด ี
17 ออกตามสื่อต่าง ๆ วทิยุ โทรทศัน์ อนิเตอร์เน็ต สิง่พมิพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพบั จดั

กิจกรรมบ่อย ๆ เช่น ท าบุญตามวถิีพุทธ ปลูกป่า ท่องเที่ยว ร่องแพ จกัรยานภูเขา วนั
ส าคญัต่าง ๆ สรา้งค่านิยม 

18 เป็นแนวคดิทีด่ ีแต่ตอ้งอยูใ่นขอบเขต 
19 สรา้งความเจรญิ 
20 ควรแพรก่ระจายใหท้ัว่ถงึวา่เรามสีิง่ทีด่อียูใ่นบา้นของเรา 
21 ส านกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใดนกัเรยีนไดป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ 
22 เราตอ้งช่วยกนัดแูลความสะอาดและถอืในหลกัธรรมเพราะจะชว่ยใหค้นนบัถอืได ้
23 หาแนวทางแนะน าชกัชวนคนนอกพืน้ทีใ่หม้ารูจ้กัและใหม้ารว่มท าบุญใหม้าก ๆ 
24 ช่วยกนัปลูกต้นไมเ้พิม่ใหร้่มรื่นช่วยดูแลและป้องกนัไฟป่าตอนหน้าแล้ง ช่วยกนัอุปถมัภ์

พระสงฆ ์ชว่ยดแูลตามก าลงัของตนของแต่ละคน 
25 ส านกัสงฆเ์ขาสลกัใดเป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรมทีอ่งิอยูก่บัธรรมชาต ิธรรมะกบัธรรมชาตเิป็น

ของคู่กนัเหน่ือยอะไรกไ็ม่เท่าเหน่ือยใจ เหน่ือยกบัความไม่สมปรารถนา สบายอะไรกไ็ม่
เทา่สบายใจ ท าทุกอยา่งตามแนวความสามารถของผูเ้ชีย่วชาญดา้นวฒันธรรม 

26 ภูน้อยถา้จะนับสถานทีป่ฏบิตัธิรรมหรอืส านักสงฆท์ัง้หมดม ี3 แห่ง คอื 1.วดัป่าเทพนิมติร 
(ภูกุม้ขา้ว) 2.ส านักสงฆว์งัใหญ่ 3.ส านักสงฆส์ลกัใด ความแตกต่างกไ็ม่มากถ้าจะนับการ
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ปฏบิตัขิองเจา้อาวาสผูด้แูล กใ็หเ้ป็นภาพรวมของภูน้อยจะดกีวา่ 
27 ยกความสามารถใหก้บัผูเ้ชีย่วชาญขอ้มลูและพรอ้มสนบัสนุนทุกเมือ่ 
28 ตามความถนดัของผูม้คีวามรูค้วามสามารถ 
29 พดูบอกกล่าวประชาสมัพนัธใ์หผู้ค้นทีไ่ม่รูไ้ดรู้ ้จะไดม้ผีูค้นแวะมาเยีย่มชมและไดรู้จ้ ักพวก

เรามศีรทัธาอยูแ่ลว้กใ็หช้ว่ยกนัทุกฝ่าย 
 
 แนวทางพฒันาส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด 
 สรุปขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาประเดน็แนวทางพฒันาส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด  คอื 
ให้การสนับสนุนและช่วยกนัรกัษา ด้วยการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนในการพฒันาส านักสงฆ ์
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรูจ้กัว่าเป็นสถานที่พกัผ่อนทางกายและทางจติใจ เป็นที่จุดศูนยร์วม
รวมใจของประชาชน มกีารพฒันาถนนใหม้คีวามสะดวก จดัสถานทีท่่องเทีย่วเพราะอยู่ใกลก้บัล า
น ้าสะพุง ดว้ยการท าวารสารประชาสมัพนัธเ์พื่อใหบุ้คคลทัว่ไปไดรู้จ้กัดว้ยการออกตามช่องทางสื่อ
ต่าง ๆ  หรอืแนะน าชกัชวนคนนอกพืน้ทีใ่หม้ารูจ้กั อกีทัง้ขอใหท้างราชการดูแลช่วยพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง   
 
 

 
ภาพที ่4.72 แสดงโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ ์รว่มโครงการประชาอาสาปลกูป่า 
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ภาพที ่4.73 แสดงเตรยีมกลา้ไมก้นิไดส้ าหรบัปลกูในป่าชุมชนภูน้อย 

 
ภาพที ่4.74 แสดงวงปนูซเีมนตเ์ตรยีมส าหรบัปลกูรมิถนนในป่าชุมชนภนู้อย 
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ประเดน็ท่ี 3 ทา่นมแีนวคดิอยา่งไรทีจ่ะดแูลอนุรกัษ์ป่าคนืผนืป่าใหม้คีวามสมบรูณ์เป็น
แหล่งอาหารของประชาชน มปีระเดน็เสนอแนะดงัน้ี  
คนที ่ ประเดน็เสนอแนะ 

1 ตอ้งช่วยกนัดแูลไมใ่หไ้ฟไหมป่้าและรกัษาป่าไมไ้มต่ดัไมท้ าลายป่า 
2 สิง่แรกเราควรดแูลรกัษาผนืป่า ไมต่ดัไมท้ าลายป่า เราจงึจะมผีนืป่าทีอุ่ดมสมบูรณ์ 
3 ถา้ทุกคนสว่นมากเขา้มาดแูลชว่ยกนัรกัษา การวางเพลงิ หรอืตดัไมท้ าลายป่ากจ็ะดขีึน้ 
4 ประชาสมัพนัธใ์หช้าวบา้นใหค้วามส าคญัของป่ามากขึน้ 
5 ไมบุ่กรกุ ไมข่ยายส านกัสงฆ ์ปล่อยใหเ้ป็นไปตามระบบนิเวศน์ 
6 ทุกคนในชุมชนตอ้งช่วยกนัดแูลไมใ่หม้ไีฟป่า ปลกูป่าใหมแ่ทนป่าทีเ่สือ่มโทรม 
7 ชว่ยกนัปลกูป่าเพิม่ไมท่ าลายป่าโดยการจุดหรอืเผาเพือ่หาของป่า 
8 ตดิป้ายไมใ่หต้ดัไมแ้ละไมใ่หเ้ผาป่า ถา้หากเหน็จะมคีวามผดิ 
9 ถา้ป่าสมบูรณ์นิเวศวทิยา หลากหลายจะหาของป่าไดม้ากขึน้และมขีองป่าจ านวนมากขึน้

ดว้ย 
10 ชว่ยดแูลอยา่ใหม้ไีฟป่า ช่วยไมใ่หม้กีารเผาป่า หา้มไมใ่หม้ผีูบุ้กรกุป่าต่อไป 
11 ชว่ยกนัปลกูป่า รกัษาป่าใหค้งความอุดมสมบูรณ์ใหม้ากทีส่ดุ ใชป้ระโยชน์แหล่งอาหารให้

พอด ีไมท่ าลายจนกลายเป็นป่าแหง้แลง้ เชน่ ไมข่ดุตน้ผกัหวาน ไมข่ดุหวับุกป่า เป็นตน้ 
12 ชว่ยเป็นหเูป็นตาดแูลรว่มกนัและปรบัคตผิูท้ีเ่ขา้มาเกบ็ของป่า 
13 ไมต่ดัไมท้ าลายป่าเพือ่ประโยชน์ต่อไป 
14 ชว่ยกนัปลกูตน้ไมร้ดน ้าพรวนดนิใหต้น้ไมเ้พือ่จะไดเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
15 ถา้ตดัไมท้ าลายป่าไฟป่าเผาไมข้องธรรมชาต ิมเีหด็ ผกัหวานหน่อไมไ้มม่ใีหก้นิ 
16 เราตอ้งรกัษาป่าชว่ยกนั ปลกูป่าเพิม่ 
17 ชว่ยกนัรกัษาตน้ไมแ้ละช่วยกนัปลกูตน้ไมเ้พิม่ 
18 จดัท าโครงการรองรบั เพือ่จะไดม้งีบประมาณจดัการไดอ้ยา่งเตม็ที ่
19 ใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน ใหรู้จ้กัหาประโยชน์จากป่าอยา่งพอเหมาะ 
20 ชว่ยกนัรกัษาไมใ่หไ้ฟไหม ้
21 เป็นการรกัษาผนืป่าของเราทีม่กีารรกัษาตน้ไมใ้บหญา้ไมใ่หเ้กดิไฟป่า 
22 ชว่ยกนัอนุรกัษ์ป่าและน ้าอยา่ท าลายป่า 
23 คดิวา่ใหป้ลกูตน้ผกัหวานจะเป็นการดแีละปลกูตน้ไมเ้พิม่อกี 
24 อยากใหม้หีน่วยงานสง่เสรมิพนัธไ์มเ้ขา้มาปลกูเสรมิในฤดฝูน 
25 จดัท าพมิพต์่าง ๆ ถา้เป็นแผน่พบักใ็หม้สีสีนัสวยงามฝากไวต้ามทีท่ าการส านกังานต่าง 

ๆ หรอืวทิยชุมุชนกด็ ี
27 ปลกูฝังจติส านึกใหล้กูหลานโดยวธิกีารและความสามารถของผูม้คีวามรูค้วามสามารถ

เฉพาะดา้นเหมอืนหมอรกัษาโรค 
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28 ปลกูป่าปลกูไมท้ีร่บัประทานได ้เสรมิจากทีม่อียูเ่ดมิ 
29 ควรใหม้กีารจดัอบรมตามฤดกูาล 
30 ธรรมชาตสิวยงาม 
31 ชว่ยกนัดแูลปลูกป่าเพิม่เตมิ เพือ่คนืความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัผนืป่า 
32 ผูน้ าชุมชนตอ้งย า้กบัทางหอกระจายขา่วบ่อย ๆ 

  
 แนวทางคืนผนืป่าให้เป็นแหล่งอาหารของประชาชน 
 สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ประเด็นแนวทางคืนผืนป่าให้เป็นแหล่งอาหารของ
ประชาชน ไดแ้ก่ การช่วยกนัดแูลไมใ่หไ้ฟไหมป่้า และรกัษาป่าไม ้โดยไมม่กีารไมต่ดัไมท้ าลายป่า 
ประชาสมัพนัธ์ให้ชาวบ้านตระหนักถึงความส าคญัของป่า ติดป้ายไม่ให้ตดัไม้ และไม่ให้เผาป่า 
ชว่ยกนัเป็นหเูป็นตา ดแูลป่ารว่มกนั อกีทัง้มกีารปรบัทศันคตผิูท้ีเ่ขา้มาเกบ็ของป่า ใหช้่วยกนัปลูก
ต้นไม้ รดน ้าพรวนดินให้ต้นไม้ มกีารจดัท าโครงการให้ความรูแ้ก่ประชาชน อกีทัง้มหีน่วยงาน
สนับสนุนพนัธ์ไม้ส าหรบัปลูกเสรมิในฤดูฝน และมกีารจดัท าสื่อสิง่พมิพ์ แผ่นพบั มสีสีนัสวยงาม 
เป็นสื่อรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกให้ลูกหลาน พร้อมมีการจดัอบรมตามฤดูกาล และผู้น าชุมชน
ประชาสมัพนัธผ์า่นหอกระจายขา่วอยา่งต่อเน่ือง  
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ภาพที ่4.75 แสดงการปรบัถนนและวางทอ่นปนูซเีมนตส์ าหรบัปลกูกลา้ไม ้

 
ประเดน็ท่ี 4 ท่านคดิอย่างไรหากมกีารปลูกต้นไมข้ึน้สวยงามและสามารถเกบ็กนิได้ตาม

รมิทางในป่าชุมชนภูน้อย มปีระเดน็เสนอแนะดงัน้ี  
คนที ่ ประเดน็เสนอแนะ 

1 ป่าสวยงามและรม่รืน่ยงัเกบ็เกีย่วกนิไดอ้กี 
2 ควรดแูลช่วยกนั ดมีาก ๆ หากเป็นไปได ้เรามองตามสายทางกจ็ะสวยงาม และมผีลไมเ้กบ็

ผลเคีย้วกนิ 
3 ท าใหช้าวบ้านมอีาหารเพิม่ขึน้ เพราะผกักนิได้ และถ้ามตี้นไมส้วยงาม อาจจะท าให้เป็น

แหล่งทอ่งเทีย่วทีใ่หญ่ขึน้ 
4 ถา้ปลูกไมด้อกจะท าใหส้วยงามเวลาผูค้นเดนิทางผ่านไปผ่านมา ถา้ปลูกไมท้ีส่ามารถเกบ็
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กนิไดจ้ะท าใหป้ระชาชนสามารถเกบ็กนิได ้
5 จะดมีาก ๆ เลยเพราะคนในหมู่บ้าน หรอืนักปฏิบตัิธรรมทุกท่านที่เดนิทางมาส านักสงฆ์

หรอืป่าชุมชนภูเขาน้อยจะไดท้านผกัปลอดสารพษิ 
6 ดมีาก 
7 ดทีีส่ดุ 
8 ดมีาก ๆ 
9 เป็นแนวคดิทีด่ ี
10 ดมีาก 
11 ดมีาก 
12 พอใจในนโยบาย เป็นอยา่งยิง่ ขอสนบัสนุน 
13 ขอขอบคุณมาก ๆ ทีม่คีวามคดิรว่มกนัอยา่งน้ี 
14 เหน็ดว้ยเพราะวา่ชาวบา้นจะไดม้แีหล่งอาหารและจะไดป้ระหยดัรายจา่ย 
16 เป็นแนวทางทีด่ทีีจ่ะท าใหป่้าอุดมสมบูรณ์ 
16 ประชาชนกจ็ะมาชื่นชมมาถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึได ้
17 คดิว่าจะท าใหป่้าชุมชน มทีวิทศัน์ทีน่่าเทีย่ว และพกัผ่อนไดต้ลอดวนัท าใหป่้ามพีืน้ทีท่ีว่่าง

น้อยลงและท าใหส้ตัวป่์ามาอยูอ่าศยัมากขึน้ดว้ย 
18 เป็นการคนืธรรมชาตใิหอุ้ดมสมบูรณ์ ไดท้ัง้อาหารการกนิและความชุ่มชืน้ใหก้บัผนืป่า 
19 ใหป้ลกูผกัทีก่นิได ้เชน่ ผกัหวานและขีเ้หลก็ และอื่น ๆ ทีก่นิได ้
20 มผีกัถัว่ผกัทุกชนิด มหีน่อไม ้มผีกักาด มแีตง 
21 เป็นสิง่ทีน่่าภาคภูมใิจทีป่่าในทอ้งถิน่มคีุณคา่ ความสวยงาม ท าใหค้นมจีติใจสดชื่นเบกิบาน 

ไดอ้าหารตามธรรมชาต ิเป็นการด ารงชพีของมนุษยต์ามความจ าเป็นพืน้ฐาน ทีม่ใีนทอ้งถิน่
โดยไม่ต้องซื้อขาย อาหารที่เกิดจากป่าสร้างรายได้ในครอบครวัได้ ป่าไม้มทีัง้ไม้ที่เป็น
สมุนไพรรกัษาโรคได ้การพึง่พาอาศยัป่า พกัผอ่นหยอ่นใจ ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวต์่าง ๆ 

22 กด็ชีาวบา้นจะมผีกัรมิรัว้กนิได ้
23 ปลกูไดก้ด็ ีถา้เรามกีารดแูลรกัษาผลผลติของเรามากกวา่น้ี 
24 อยากใหม้รีถน ้ามารดน ้าตน้ไมท้ีป่ลกูรมิทางในฤดแูลง้อาทติยล์ะ 1 ครัง้จะดมีาก 
25 เป็นแนวความคดิทีเ่ยีย่มมาก ยิง่เป็นตน้ไมต้ามฤดกูาลกย็ิง่ด ีหน้าฝนชนิดน้ีหน้าแลง้ชนิดน้ี 
26 ถา้เป็นไมต้ามฤดูกาล กจ็ะยิง่เป็นการดมีทีุกอย่างทุกชนิดทีไ่ม่เคยมทีีไ่หนมาก่อนมทีีเ่ดยีว

ในโลกทีส่ามารถเกบ็กนิฟรไีด ้(แต่หา้มน าไปจ าหน่าย) 
27 เป็นตน้แบบของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ลกูหลานจะไดเ้หน็ต่อไป 
28 กด็ชีาวบ้านจะไดม้อีาหารเพิม่ขึน้ ถ้าปลูกผกักนิได้ เช่น ขีเ้หลก็ ตามขา้งทาง หรอืต้นแค 

ผกัหวาน เมื่อโตกส็ามารถเกบ็กนิได ้ไม่เสยีเงนิซือ้หา /หรอืพชืชนิดใดกไ็ดส้ามารถเกบ็กนิ
ไดจ้ะเป็นการชว่ยใหม้อีาหารเพิม่ขึน้จากเดมิทีม่อียู่ 
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 แนวคิดการปลกูต้นไม้ ประเภทสวยงามกินได้ตามเส้นทางในป่าชมุชน 
 สรุปขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา ประเด็นแนวคดิการปลูกต้นไม้ ประเภทสวยงาม และ
ประเภทเก็บกินได้ ปลูกตามเส้นทางในป่าชุมชนภูน้อย ประชาชนมคีวามต้องการ หรอืมคีวาม
คดิเหน็ว่า เป็นสิง่ที่ท าใหช้าวบา้นมอีาหารเพิม่ขึน้ เพราะมผีกักนิได ้โดยเฉพาะตน้ไมต้ามฤดูกาล 
มตี้นไมส้วยงาม อาจจะท าใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว อกีทัง้ท าใหค้นในหมู่บา้นหรอืนักปฏบิตัธิรรมที่
เดนิทางมาส านกัสงฆห์รอืป่าชุมชนภูน้อย จะไดร้บัประทานอาหารปลอดสารพษิ  มคีวามพอใจต่อ
แนวคดิหรอืนโยบายเป็นอยา่งยิง่ขอสนบัสนุน เพราะวา่ชาวบา้นจะไดม้แีหล่งอาหาร จะลดรายจ่าย 
ไดท้ัง้อาหารกนิตามธรรมชาต ิและความชุ่มชืน้ใหก้บัผนืป่า เป็นสิง่ทีน่่าภาคภูมใิจทีป่่าในทอ้งถิน่มี
คุณค่า ท าให้คนมจีติใจสดชื่นเบิกบาน ซึ่งเป็นการด ารงชพีของมนุษย์ตามความจ าเป็นพื้นฐาน 
เป็นตน้แบบการด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ลกูหลานจะไดเ้หน็ต่อไป 
 
 

 
ภาพที ่4.76 แสดงความแหง้ของน ้าใตเ้ขือ่นล าสะพงุ 
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ภาพที ่4.77 แสดงความแหง้ของน ้าสนัเขือ่น และระดบัน ้าหน้าบรเิวณเขือ่นล าสะพงุ 

 
ภาพที ่4.78 แสดงปรมิาณน ้าลน้ บรเิวณสนัเขือ่นล าสะพงุ ในชว่งฤดฝูน 
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ประเดน็ท่ี 5 ท่านมแีนวทางอย่างไร ที่จะท าใหเ้ขื่อนล าสะพุงเป็นแหล่งน ้าที่มคีวามอุดม
สมบรูณ์ เป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ มปีระเดน็เสนอแนะดงัน้ี 
คนที ่ ประเดน็เสนอแนะ 

1 เราตอ้งช่วยกนัรกัษาความสะอาดดแูลน ้าใหเ้ป็นทีเ่ป็นทางใหเ้ป็นตวัอยา่งทีด่ใีหส้งัคมยอมรบั 
เผือ่คนต่างชาตเิหน็และชมเชย 

2 ด ีเพราะเป็นแหล่งน ้าทีอุ่ดมสมบูรณ์มากเหมาะส าหรบัท่องเทีย่ว 
3 ขอใหผู้ท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัทางท าแหล่งน ้าไดเ้ขา้มาจดัท าเกบ็น ้าใหม้ากขึน้ ป่าไมห้รอืใจ

มนุษยแ์ทบทกุคน ทุกชวีติคงจะชุม่ชื่น ไปตามกนั 
4 ประชาสมัพนัธใ์หค้นทีไ่ปเทีย่วเกบ็ขยะไมท่ิง้ขยะทัว่ไปชว่ยกนัรกัษาความสะอาดช่วยกนั

รกัษาความสะอาด เกบ็เศษแกว้ ขยะ 
5 คนในชุมชนทุกคนตอ้งช่วยกนัดแูลในเรือ่งความสะอาด ไมท่ิง้ขยะหรอืขวดแกว้ลงในแมน่ ้า 

เพราะเป็นสถานทีพ่กัผอ่นของคนในชุมชนอยูแ่ลว้โดยเฉพาะเดก็ ๆ 
6 ถา้ท าเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วจะท าใหส้มาชกิในชุมชนมรีายไดจ้ากการคา้ขายจะท าให้

เศรษฐกจิทีช่มุชนดขีึน้ 
7 อยา่ใหเ้สยีเพิม่ขึน้อกี 
8 น่าจะท าใหม้แีหล่งน ้าไดใ้ชต้ลอดหน้าแลง้และน่าจะท าใหม้ขีนาดใหญ่กวา่น้ีอกี เพือ่เกบ็กกั

น ้าไดม้ากกวา่น้ีแต่ขาดการดแูลรกัษา เพราะมเีขือ่นแลว้มรีรู ัว่ขนาดใหญ่ดา้นล่างอกีน่าจะมี
งบซ่อมแซม 

9 ดมีากเพือ่ประชาชนจะไดม้นี ้าเพือ่ท าการเกษตร และประชาชนจะไดอ้ยูด่กีนิด ีเมือ่เขาอยูด่ี
กนิดแีลว้เขาจะไมท่ าลายป่าต่อไป 

10 ควรมกีารขยายใหม้ขีนาดกวา้งไวเ้ป็นแหล่งเกบ็กกัน ้า เพือ่ใชส้อยและเป็นสถานทีพ่กัผ่อน
หยอ่นใจ 

11 ดมีาก ๆ เพราะประชาชนจะไดอ้ยูด่กีนิดมีอีาชพีทีม่คีวามสขุ 
12 ล าสะพงุเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว อยากใหท้ าใหส้งูขึน้มาอกี 1 เมตร 
13 แนะน าสถานทีเ่ขือ่นล าสะพงุใหทุ้กคนรูจ้กัทางเวบ็ไซดใ์หป่้าอุดมสมบรูณ์เราตอ้งรกัษาโดย

การปลกูตน้ไมเ้พิม่อกี 
14 ใหช้ว่ยกนัรกัษาความสะอาดทีเ่ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วใหด้สูวยงาม 
15 เราตอ้งปลูกตน้ไม ้หรอืหญา้แฝก ทีร่มิเขือ่นหรอืปลกูดอกไมทุ้กชนิดใหส้วยงาม 
16 รกัษาสภาพแวดลอ้มของแหล่งน ้าไมใ่หเ้ปลีย่นแปลงไปมากกว่าน้ี - สรา้งจติส านึกของคนใน

ชุมชนให้เห็นความส าคัญของแหล่งน ้ า - การห้ามการกระท าบางอย่างอันก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อแหล่งน ้า - น าสตัวน์ ้ามาปล่อยทุก ๆ ปีจะดทีีส่ดุ 

17 เหน็ดว้ย เพราะจะเกดิประโยชน์แก่ชุมชม 
18 รกัษาความสะอาดใหน่้าเทีย่ว 
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19 อยากจะสรา้งคงจะไมม่งีบประมาณ 
20 ชว่ยกนัรกัษาแหล่งน ้าโดยชว่ยกนัรกัษาความสะอาดและเศษแกว้ทีแ่ตก น่าจะมถีงัขยะ 
21 ควรจดัใหม้เีจา้หน้าทีม่าดแูลความสะอาด 
22 ถา้หากเขือ่นเกดิขึน้ไดจ้รงิ ๆ เรื่องอื่น ๆ จะตามมาโดยอตัโนมตั ิขอใหไ้ดม้าจรงิ ๆ ทุกอยา่ง

เปลีย่นไปในทางทีด่ขี ึน้แน่นอนรวมถงึวถิชีวีติของผูค้นในชุมชนดว้ย 
23 น ้าคู่ป่า ถ้ามแีต่ป่าไม่มนี ้าความสมดุลก็ย่อมไม่เกดิขึน้ถ้าไม่มนี ้าหรอืเขื่อนล าสะพุงไม่เกดิ

ความหวงัของป่าและการส ารวจความคดิเหน็ในวนัน้ีก็จะไม่มวีนัสมบูรณ์มแีต่ป่าแห้งแล้ง
ใบไมแ้หง้ ๆ ที่หล่นเกลื่อนกลาดและไฟป่าก็พรอ้มที่จะเผาผลาญให้ป่าแห่งความหวงัวอด
วายในแต่ละปี 

24 ดมีาก 
25 วงิวอนขอหน่วยงานใหร้บัทราบว่าเราชาวต าบลหนองแวงมคีวามตอ้งการอยากไดเ้ขือ่นมาก

อนุมตัใิหด้ว้ย 
26 เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
27 ถา้มเีขือ่นล าสะพุง เกดิขึน้จรงิ ชาวบา้นกจ็ะมแีหล่งน ้ากนิใชใ้นการท านา ท าไร ่ท าสวน กจ็ะ

เกดิความเจรญิกา้วหน้ามากขึน้ รอบบรเิวณเขื่อนกป็ลูกตน้ไมใ้หร้่มเงา เวลาผูค้นมาเที่ยวก็
จะมรีม่เงาไวพ้กัผอ่น 

28 อยากใหท้าง องค์การบรหิารส่วนต าบล ส่งเสรมิและเขา้มาดูแลบ้าง เกี่ยวกบัความสะอาด
โดยเฉพาะเศษแกว้แตก ย า้ใหเ้ยาวชนเรยีนรูร้ว่มกนั ดแูลความสวยงาม 

 
 แนวทางพฒันาเข่ือนล าสะพงุเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหย่อนใจของประชาชน 
 สรุปขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนา ประเด็นแนวทางพฒันาเขื่อนล าสะพุงให้เป็นแหล่งน ้า
ส าหรบัเป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน คอื หน่วยงานภาครฐั ผูห้น้าทีเ่กีย่วกบัท าแหล่ง
น ้ า ควรพัฒนาเขื่อนล าสะพุงให้สามารถจดัเก็บน ้ าได้มากขึ้น มีการขยายขนาดให้กว้างใหญ่ 
กว่าเดิม และท าให้สูงขึ้นมาอีก 1 เมตร เพราะหากเก็บกักน ้ าได้มาก ประชาชนจะได้มีน ้ าท า
การเกษตร มพีืน้ทีใ่ชส้อยบนสนัเขือ่น จะท าใหเ้ป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วใน
พืน้ทีไ่ด ้ประชาสมัพนัธ์แนะน าสถานทีเ่ขื่อนล าสะพุงใหทุ้กคนรูจ้กั ช่วยกนัรกัษาความสะอาดปลูก
ตน้ไม ้หรอืหญา้แฝกทีร่มิเขือ่น หรอืปลกูดอกไมทุ้กชนิดใหส้วยงาม สรา้งจติส านึกของคนในชุมชน
ใหเ้หน็ความส าคญัของแหล่งน ้า  
 ทัง้น้ีหน่วยงานภาครฐั หรอืผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง ควรทราบความต้องการของประชาชนคนที่
ตอ้งการอยากไดเ้ขือ่นล าสะพุง หากเกดิขึน้จรงิ ชาวบา้นกจ็ะมแีหล่ง น ้ากนิ น ้าใชใ้นการท าเกษตร 
ไร-่นา โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ควรก าหนดนโยบายสง่เสรมิดแูลทอ้งถิน่  
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ภาพที ่4.79 แสดงการปลกูหญา้แฝกตามถนน ตดิตามหลงัสามเดอืน  
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ประเดน็ท่ี 6 ท่านคดิอยา่งไร หากมกีารปลูกหญา้แฝก ตามเสน้ทางเพื่อป้องกนัน ้าไหลกดั
เซาะหน้าดนิ ไหลลงสูแ่มน่ ้าล าสะพงุ มปีระเดน็เสนอแนะดงัน้ี  
คนที ่ ประเดน็เสนอแนะ 

1 เหน็ดว้ยเพราะท าใหป่้าสะอาดต่อไป ถา้ใหด้อียากใหป้ลกูเพิม่ 
2 เหน็ดว้ยดมีาก 
3 ถา้ปลกูหญา้แฝกกด็เีพราะป้องกนัน ้าไหลกดัเซาะหน้าดนิชว่ยไมใ่หด้นิทรดุตวัดว้ย 
4 ดมีาก 
5 ถา้ปลูกไดจ้รงิ ๆ จะเป็นประโยชน์มาก ๆ เลย หน้าฝนน ้าจะไหลกดัเซาะหน้าดนิท าใหเ้ป็น

รอ่งลกึ ถงึลกึมาก ๆ เลยรถสญัจรไปมาล าบากมาก 
6 ดมีากถา้น าหญา้แฝกมาปลูกจะไดป้้องกนัการกดัเซาะของน ้าได ้
7 ดมีาก 
8 จะท าใหล้ าสะพงุไมต่ืน้เขนิจงึสมควรปลกูจ านวนมาก 
9 ดมีากที่ส าสะพุงจะไม่ตื้นเขนิเพราะทุกวนัน้ีเมื่อฝนตกน ้าไหลเซาะลงสะพุงท าสิง่แวดลอ้ม

เสยีหาย เมือ่น ้าตืน้เขนิปลากไ็มม่ทีีอ่ยูอ่าศยัจะเดอืดรอ้นถงึลกูหลานในวนัขา้งหน้าต่อไป 
10 เหน็ดว้ยมแีนวคดิทีด่เีพราะหญา้แฝกกัน้น ้าไดด้ ี
11 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เพราะหญ้าแฝกจะป้องกนัการกดัเซาะของน ้าและการพงัทลายของดนิ 

ท าใหแ้มน่ ้าล าสะพุงไมต่ืน้เขนิ 
12 เป็นความคดิดมีากเพราะชว่ยไรไ่ดไ้ถดนิไดไ้หลลงล าสะพงุ 
13 ปลกูเพราะไมใ่หน้ ้าล าสะพงุพงัทลาย 
14 ดมีากเพราะท าใหน้ ้าล าสะพุงไม่ไหลกดัเซาะหน้าดนิไปไดม้ากเท่าไรแถมยงัเป็นโครงการ

ของพระราชด าร ิ
15 ปลกูหญา้แฝกหรอืปลกูไมร้วกดทีีส่ดุ 
16 ดเีป็นอย่างยิง่เราป้องกนัดนิและป้องกนัผุพงัเขื่อน ถ้าเราปลูกหญ้าแฝกตามเสน้ทางเพื่อ

ป้องกนัน ้าไหล เหน็ดดีว้ยหญา้แฝกท าใหด้นิปรบัปรงุสภาพดนิใหม ่ดนิจะด าดไีมแ่ฉะ 
17 เป็นความคดิทีด่มีาก 
18 ควรม ีควรปลกูไวต้ามพืน้ทีเ่หมาะสมและหญา้แฝกกน็ ามาใชป้ระโยชน์ได ้
19 เหน็ดว้ยเพราะจะท าใหป้้องกนัแนวฝัง่ไมใ่หพ้งัลงสูล่ าน ้า 
20 กด็ ี
21 ดมีาก 
22 ดมีาก 
23 ดมีาก 
24 ปลกูตามขอ้คดิคงดมีาก 
25 เหน็ดว้ยเพราะวา่จะไดร้กัษาดนิและป่าใหอุ้ดมสมบูรณ์ 
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26 เป็นการดมีากถา้ท าได ้
27 เหน็ดดีว้ยทีจ่ะปลกูหญา้แฝกกัน้ดนิไมใ่หด้นิไหลลงไปล าสะพงุ 
28 ท าให้ล าสะพุงไม่ตื้นเขนิควรมกีารประชาสมัพนัธ์หาวทิยากรให้ค าแนะน าพรอ้มบอกถึง

คุณคา่ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
29 เป็นเรือ่งทีด่มีากแต่ตอ้งมวีธิดีแูลใหด้เีพือ่ใหห้ญา้เกดิจรงิ ๆ 
30 เป็นวธิกีารทีพ่่อหลวงท่านไดว้างแนวน ารอ่งและส าเรจ็ผลมาแลว้ถา้ชุมชนของเรามโีอกาส

กส็มควรเป็นอยา่งยิง่ 
31 แฝกมปีระโยชน์ไม่เฉพาะป้องกนัน ้าไหลกดัเซาะหน้าดนิเท่านัน้แฝกยงัท าเป็นหลงัคามุง -/

ซุ้มต่าง ๆ ลดความรอ้นและถ้าหากมมีากแฝกคอืรายได้ที่จะน ามาสู่ชุมชนไดม้ากทเีดยีว 
ถา้ปลกูไดก้จ็ะเป็นประโยชน์หลายทาง 

32 การปลูกหญ้าแฝกนัน้ช่วยได้มาก ในการไม่ให้น ้ ากัดเซาะหน้าดิน จะได้ไม่เกิดความ
เสยีหายต่อหน้าดนิ 

33 จะเกดิผลดใีนอนาคตเพื่อลกูหลานไดเ้หน็และเป็นผลดตี่อหน้าดนิเพราะทุกวนัน้ีหน้าดนิทีม่ี
ความอุดมสมบรูณ์ไมค่อ่ยเหลอืแลว้ 

 
 แนวคิดการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกนัการกดัเซาะหน้าดิน 
 สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา ประเด็นแนวคิดการปลูกหญ้าแฝกตามเส้นทางเพื่อ
ป้องกนัน ้าไหล กดัเซาะหน้าดนิ ไหลลงสู่แม่น ้าล าสะพุง หากสามารถปลูกไดจ้รงิจะเป็นประโยชน์
มากท าใหล้ าน ้าสะพุงไม่ตื้นเขนิ อกีทัง้เป็นโครงการของพระราชด าริ ควรปลูกตามพืน้ทีเ่หมาะสม
ทัง้น้ีการปลูกหญ้าแฝกจะท าใหไ้ด้ประโยชน์หลายอย่าง โดยช่วยรกัษาดนิและป่าใหอุ้ดมสมบูรณ์ 
อกีทัง้ยงัน าแฝกมาท าเป็นหลงัคามุงบา้นเรอืน หญา้แฝกจะเสรมิสรา้งรายไดสู้ชุ่มชน เป็นประโยชน์
หลายทาง ซึง่จะเกดิผลดใีนอนาคตเพือ่ลูกหลานไดเ้หน็ และเป็นผลดตี่อหน้าดนิเพราะปัจจุบนัหน้า
ดนิไมห่ลงเหลอืความอุดมสมบูรณ์แลว้  
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ภาพที ่4.80 แสดงปกคูม่อืจดัการป่าชุมชนภูน้อย 

 
ประเดน็ท่ี 7 ท่านคดิว่า คู่มอืจดัการป่าชุมชนภูน้อย น้ีจะใชเ้ป็นแนวทางจดัการป่าชุมชน

ภูน้อยไดห้รอืไม ่มปีระเดน็เสนอแนะดงัน้ี  
คนที ่ ประเดน็เสนอแนะ 

1 ได ้เพราะวา่เป็นแนวความคดิทีม่ปีระโยชน์ และสวยงาม ในป่าชุมชนภูน้อยของเราไดอ้ยา่งด ี
2 ไดข้อเพยีงทุกภาคสว่นเขา้มาช่วยกนัดแูล ท าความเขา้ใจกบัประชาชนในเขตพืน้ทีใ่หม้ากขึน้ 
3 ได ้เพราะคู่มอืจดัการป่าชุมชนภูน้อย เป็นกระบวนการพลกิผนืป่า เพื่อการเรยีนรูสู้่การเป็น

แหล่งทอ่งเทีย่ว 
4 ได ้ในระดบัหน่ึง 
5 ได้ เพราะเน้ือหาในคู่มอื มแีต่เน้ือหาที่มาจากเรื่องจรงิ และคนในชุมชนหรอืหน่วยงานทุก

ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกช็ว่ยกนัท าอยูแ่ลว้ 
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6 ได ้
7 ปรบัจติใจคนใหไ้ดก้่อน ทุกอยา่งจะดเีอง 
8 ไดแ้น่นอน เพราะใชเ้ป็นเอกสารใหส้มาชกิในชุมชนร่วมกนัศกึษา หรอืผูท้ี่อ่านแลว้สามารถ

แนะน าใหผู้ท้ีย่งัไมไ่ดอ้่านเขา้ใจป่าชุมชน 
9 ได ้ดมีากขอใหด้ าเนินการต่อไป 
10 ได ้
11 ไดอ้ยา่งดมีาก เพราะเป็นแนวทางในการจดัการป่าชุมชนอยา่งครบถว้น 
12 ไดด้มีาก ๆ อยา่งน้อยกใ็หเ้จา้หน้าที ่ไดต้ื่นตวัในการท างานมากขึน้ 
13 ไดเ้พราะวา่การปลกูป่าชุมชนขอใหม้ผีูร้กัษาป่า 
14 ไดเ้พราะมพีืน้ทีพ่อส าหรบัจดัป่าชุมชนภูน้อย 
15 ชว่ยกนัรว่มใจกนัตอ้งท าได ้
16 ไดเ้พราะภนู้อยเป็นภูทีเ่ราสงวนไวใ้หล้กูหลานเราทีเ่กดิใหม่ 
17 ไดด้มีาก 
18 ไดด้มีาก ตอ้งมคีูม่อืเอกสารศกึษา คน้ควา้จากงานวจิยันัน้ ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี
19 ไดบ้างสว่น 
20 ได ้ถา้มคีนมาสนใจ 
21 ได ้ถา้เราชว่ยกนั 
22 ได ้เพราะวา่ชาวบา้นจะไดเ้ขา้ใจในโครงการจดัการป่าภูน้อย 
23 ได ้เพราะวา่เป็นแนวทางทีด่มีากทีส่ดุ 
24 ท าไดท้ีทุ่กคนจะท าป่าชุมชนน้ีใหด้อียูแ่ลว้ 
25 ได ้เป็นอยา่งด ีพรอ้มใหค้ณะผูจ้ดัท ามาใหค้ าแนะน าการรกัษาป่า 
26 น่าจะมผีลบา้ง 
27 ได ้มากทเีดยีว 
28 ได้มาก ถ้าผู้รบัคู่มอืไปแล้วอ่านท าความเขา้ใจอย่างจรงิจงั ปัจจุบนัภารกิจหน้าที่ของผูค้น

มากจนแทบจะไมม่เีวลาศกึษาจากการอ่าน 
29 ได ้
30 ไดม้าก 
31 ไดม้ากพอสมควร 
32 ได ้และถูกตอ้งทีส่ดุ 
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 คู่มือจดัการป่าชมุชนภนู้อย 
 สรุปแนวคิดเพื่อการพัฒนา ประเด็นความคิดเห็นต่อ “คู่มือจัดการป่าชุมชนภูน้อย” 
ประชาชนประเมนิวา่ สามารถใชเ้ป็นแนวทางจดัการป่าชุมชนภูน้อยได้ เพราะว่าเป็นแนวความคดิ
ทีม่ปีระโยชน์สรา้งสรรค์ ในการจดัการป่าชุมชนภูน้อย ไดเ้ป็นอย่างด ีขอเพยีงทุกภาคส่วน เขา้มา
มสี่วนร่วมช่วยกนัดูแล  สรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนในเขตพื้นที่ใหม้ากขึน้ ปรบัความคดิเหน็
ของประชาชนใหต้รงกนั การใชคู้่มอืจดัการป่าชุมชนภูน้อย จะเป็นเครื่องมอืท า เป็นเอกสารทีท่ า
ให้สมาชกิในชุมชนร่วมกนัศึกษา อกีทัง้ท าให้ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตื่นตวัในการ
ท างานมากขึน้ เป็นตน้  
 

ประเดน็ท่ี 8 คูม่อืจดัการป่าชุมชนภูน้อยควรเพิม่เน้ือหาอะไรมปีระเดน็เสนอแนะดงัน้ี  
คนที ่ ประเดน็เสนอแนะ 

1 เน้ือหาในคู่มอืกด็อียู่แลว้ แต่เราทุกคนต้องปลูกจติส านึกใหร้กัน ้า รกัป่าไมใ้หไ้ดแ้บบน้ีอย่าง
สม ่าเสมอและตลอดไปถงึจะส าเรจ็ได ้

2 ใส่รายชื่อต้นไมว้่า มอีะไรบา้ง มสีตัวอ์าศยัอยู่กี่ชนิด มเีหด็กี่ชนิดกนิได้ มกีี่ประเภท มแีหล่ง
น ้าอยูก่ีแ่หง่ในเขตป่าชุมชนภูน้อย มกีารสง่เสรมิจากราชการทุก ๆ ปี ในการปลกูป่า 

3 ขอใหชุ้มชนไดต้ระหนกัถงึความเสยีหายในวนัขา้งหน้า 
4 ใสเ่น้ือหา ท าแหล่งท่องเทีย่วใหส้วยงาม เพราะสถานทีภ่เูขาน้อยเหมาะมากในการท่องเทีย่ว 
5 อยากให้กรมป่าไม้ องค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.) พระสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ตลอด

ขา้ราชการทุกหน่วยงาน ชว่ยเหลอืดแูลป่า 
6 ขอใหเ้ป็นแนวทางทีเ่ป็นจรงิตามแนวทางทีป่ระสงคไ์ว ้
7 ควรหาภาพใหช้ดัเจน มสีใีหช้ดักวา่น้ี 
8 ปลูกป่าขึน้มาอุดมสมบูรณ์แลว้ใหอ้นุรกัษ์ เสยีงอึง่อ่าง จดัพธิแีต่งงานใหอ้ึง่อ่าง เพื่ออนุรกัษ์

ของเก่าแก่ก่อนจะสญูพนัธต์่อไป 
9 เป็นขอ้คดิทีด่ทีีใ่หค้วามรูเ้รือ่งป่าชุมชน 
10 สาระส าคญั คุณคา่จากป่าไม ้คุณค่าอาหารธรรมชาต ิลกัษณะการทอ่งเทีย่ว 
11 ควรเพิม่เตมิเน้ือหาเรือ่งการใหค้วามรูใ้นการรกัษาป่า ดแูลป่าหาประโยชน์จากป่าอยา่งถูกวธิ ี
12 ไมม่ ี
13 คูม่อืจดัการป่าชุมชนภูน้อย ดอียูแ่ลว้ 
14 ไมม่ ีคดิดมีาก 
15 ดแีลว้ 
16 การดแูลความสะอาด และการใชส้ถานทีท่อ่งเทีย่ว 
17 ชว่ยกนัเชญิชวนใหป้ระชาชนมาชว่ยกนัดแูล และปลกูป่ามาก ๆ 
18 เพิม่รปูภาพ ทีม่สีสีนัสวยงาม ตามความเป็นจรงิทุกฤดกูาล แทรกเขา้เป็นหมวดหมู ่
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19 สาระคลา้ย ๆ สารคด ีเชน่ ชว่งหน้าเหด็ หน่อไม ้ดอกไมป่้า 
20 เสนอใหเ้พิม่จากการอา่น เป็นการฟังไปดว้ย ท างานไปดว้ย สาระดทีุกอยา่ง 
21 ภูน้อยแบ่งเขตรบัผดิชอบของชุมชน จากบา้นท่าแจง้ ภนู้อยเริม่จากภูกุม้ขา้ว ยาวไปถงึล าสะ

พงุ ฝัง่ตะวนัตกพืน้ทีส่าระควรจะมทีัง้หมด ตัง้แต่เริม่จนจบ ไมเ่น้นเฉพาะสว่นสลกัใด 
22 ทีม่อียูก่ไ็ดค้วามรูม้ากมาย ดอียูแ่ลว้ 
23 ใหเ้ป็นภาพส ีจะดดู ีและมองเหน็ความสวยงามดขีึน้ 

 
 เน้ือหาท่ีควรเพ่ิมในคู่มือจดัการป่าชมุชนภนู้อย 
 สรุปขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา ประเดน็การพฒันาคู่มอืจดัการป่าชุมชนภูน้อย ควรเพิม่
เน้ือหาอะไรบา้ง คอื  ควรใส่รายชื่อตน้ไมช้นิดต่าง ๆ ประเภทของสตัวท์ีอ่าศยัอยู่มกีีช่นิด มเีหด็กี่
ชนิดที่กนิได ้มกีี่ประเภท มแีหล่งน ้าอยู่กี่แห่งในเขตป่าชุมชนภูน้อย อกีทัง้ใส่เน้ือหาแนะน าพืน้ที่
แหล่งท่องเทีย่ว จุดต่าง ๆ ในป่าชุมชนภูน้อย จุดชมววิที่สวยงาม เพราะสถานทีภู่เขาน้อยเหมาะ
มากในการท่องเทีย่ว และนอกจากน้ีควรมเีน้ือหาเกีย่วกบั การใหค้วามรูใ้นการรกัษาป่าอยา่งถูกวธิ ี
การดแูลป่าหาประโยชน์จากป่าอยา่งถูกวธิ ีและการดแูลความสะอาด การใชส้ถานทีท่่องเทีย่ว  อกี
ทัง้มเีน้ือหาในเล่มมสีสีนัสวยงามตามความเป็นจรงิของทุกฤดูกาล โดยจดัท าเป็นหมวดหมู่ เป็น
ภาพส ีจะท าใหด้ดูมีคีวามสวยงาม  
 


	บทที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐาน
	บทที่ 4.2 การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่อย่างเร่งด่วน
	บทที่ 4.3 การเสริมสร้างแนวทางจัดการป่าชุมชนภูน้อย
	บทที่ 4.4 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพื้นที่
	บทที่ 4.5 กระบวนการเสริมสร้างกลุ่มเพื่อการพัฒนาป่าชุมชนภูน้อย กลุ่มนักเรียน
	บทที่ 4.6 กระบวนการเสริมสร้างกลุ่มเพื่อการพัฒนาป่าชุมชนภูน้อย กลุ่มประชาชน
	บทที่ 4.7 การเสริมสร้างลักษณะผู้นำ
	บทที่ 4.8 การติดตามประเมินผลหลังดำเนินโครงการกิจกรรมเสร็จ



