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บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 การสรปุ 

1) สรปุขอ้มลูทัว่ไปเชงิพืน้ที ่ 
    ส ำนักสงฆ์ในพื้นที่ป่ำชุมชนภูน้อย มสี ำนักสงฆ์ป่ำพนังเขำสลกัใด ส ำนักสงฆ์วงัใหญ่ 

และที่พกัสงฆ์วงัมนต์ เป็นสถำนที่เหมำะส ำหรบักำรประพฤตปิฏบิตัธิรรม จุดเด่นของแต่ละแห่ง 
เชน่ ลำนหนิ ป่ำสลกัใด  กอ้นหนิขนำดใหญ่รมิฝัง่แมน่ ้ำวงัใหญ่ และวงัมนต ์พระสงฆพ์กัอำศยัตำม
สถำนทีด่งักล่ำวเพื่อปฏบิตัธิรรม โดยมลีกัษณะสรำ้งเป็นอำศรมขนำดเลก็ส ำหรบัพกัอำศยัปฏบิตัิ
ธรรม โดยส ำนกัสงฆป่์ำพนงัเขำสลกัใด มศีำลำปฏบิตัธิรรมเป็นสิง่ก่อสรำ้งถำวร สว่นส ำนกัสงฆว์งั
ใหญ่ มศีำลำกำรเปรยีญที่ถำวรเป็นสถำนที่บ ำเพ็ญศำสนกิจ ซึ่งส ำนักสงฆ์ก ำลงัด ำเนินกำรขอ
อนุญำตเปลีย่นแปลงสถำนเป็น “วดั” ตำมล ำดบั  

     แหล่งแม่น ้ำล ำสะพุง เป็นแหล่งน ้ำทำงธรรมชำติ เป็นสถำนทีส่ ำหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ
ส ำหรบัประชำชนทัง้ใกล้และไกล ซึ่งถือเป็นสถำนที่มีศกัยภำพเชิงพื้นที่เน่ืองจำกเป็นสถำนที่
ท่องเที่ยว โดยเฉพำะในช่วงฤดูฝน มปีรมิำณน ้ำไหลลน้สนัเขื่อน ประชำชนจ ำนวนมำก เดนิทำง
มำกเล่นน ้ำ พกัผอ่นหยอ่นใจบรเิวณดงักล่ำว ท ำกจิกรรมครอบครวั เชน่ รบัประทำนอำหำรรว่มกนั  

     ป่ำชุมชนภูน้อยแหล่งอำหำรทำงธรรมชำตทิ้องถิน่  เป็นสถำนที่มศีกัยภำพเชงิพื้นที ่
ซึง่เป็นทัง้แหล่งท่องเทีย่วเชงิธรรมชำต ิโดยศกึษำควำมหลำกหลำยของป่ำ ตน้ไมช้นิดต่ำง ๆ ซึง่มี
ในชว่งฤดฝูน อกีทัง้เป็นแหล่งอำหำรทอ้งถิน่ และเป็นทีต่ัง้ของส ำนกัสงฆ ์2 แหง่ เป็นตน้ 

     ปัญหำของป่ำชุมชนภูน้อย คอื กำรประสบปัญหำไฟไหมป่้ำ ในช่วงฤดูรอ้น ประมำณ
เดอืน ธนัวำคม – มนีำคม ของทุกปี โดยส่วนใหญ่เป็นกำรจุดไฟเผำของผูห้วงัประโยชน์จำกป่ำ
บำงคน ทัง้น้ีกลุ่มพระสงฆแ์ละประชำชน ยงัคงชว่ยกนัดบัไฟตำมศกัยภำพก ำลงัของกลุ่ม 
 2) สรปุประเมนิศกัยภำพเชงิพืน้ทีอ่ยำ่งเรง่ด่วน  
     กำรประเมนิศกัยภำพเชงิพื้นที่อย่ำงเร่งด่วน พบว่ำ มบีำงคนขำดจติส ำนึกที่ดตี่อกำร
อนุรกัษ์ดแูลป่ำชุมชน ถงึแมว้่ำจะพยำยำมอธบิำยชีแ้จงเหตุผลในกำรอนุรกัษ์ป่ำชุมชน ดเูหมอืนไม่
มคีวำมเขำ้ใจ ทัง้น้ีอำจเป็นเพรำะว่ำ ขำดกำรกล่อมเกลำจำกระบบกำรศกึษำ ใหเ้ป็นผูม้หีวัใจเป็น
นักอนุรกัษ์ ดงันัน้หน่วยงำนกำรศกึษำจงึควรมกีำรทบทวนบทบำทในกำรสัง่สอนอบรมเดก็และ
เยำวชนทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นผูม้จีติใจเป็นนกัอนุรกัษ์  
       ปัญหำกำรเผำป่ำชุมชน คอื บำงคนมคีวำมยำกจนมำก ไม่สำมำรถศกึษำในระดบัสูง
ได ้เพรำะต้องหำงำนท ำตัง้แต่ยงัเดก็ ท ำใหข้ำดกำรศกึษำทีด่ ีเมื่อไม่ไดร้บักำรศกึษำ กำรใชช้วีติ
ควำมเป็นอยู ่ตอ้งอำศยัพึง่พำป่ำชุมชนภูน้อย และภูเขำเขยีว แสวงหำของป่ำแบบผดิวธิ ีเช่น กำร
จุดไฟเผำป่ำเพื่อล่ำสตัว ์เผำป่ำเพรำะรูส้กึว่ำป่ำรก เพรำะรูส้กึเดนิหำของป่ำไม่สะดวก จงึไดจุ้ดไฟ
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เผำป่ำ ในช่วงอำยขุองคนหนึ่งคน จงึตอ้งเผำป่ำเป็นอำจณิ ถงึแมจ้ะมกีลุ่มผูท้ีพ่ยำยำมป้องกนัหำ้ม
กำรเผำป่ำชุมชนดว้ยวธิตี่ำง ๆ กต็ำม  กไ็มส่ำมำรถหำ้มไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้เพรำะผูท้ีห่ำของป่ำ ล่ำ
สตัวใ์นป่ำชุมชนในเวลำค ่ำคนื ซึง่กเ็ป็นเรื่องยำกทีจ่ะรูไ้ดว้ำ่ ใครคอืผูจุ้ดไฟเผำป่ำ ซึง่สว่นใหญ่แลว้
ไฟจะเกดิขึน้ในเวลำค ่ำคนื จงึเป็นเรือ่งยำกทีจ่ะป้องกนัได ้
 3) สรปุกำรเสรมิสรำ้งแนวทำงจดักำรป่ำชุมชนภูน้อย 
     แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำไฟไหมป่้ำชุมชน ควรรเิริม่ปลกูป่ำในจติใจคน ใหรู้จ้กัรกัษ์หวง
แหนป่ำ ตระหนักถงึควำมส ำคญัต่อกำรพึง่พำอำศยัป่ำชุมชน ดงันัน้คนจงึควรเป็นศูนยก์ลำงของ
กำรแก้ไขปัญหำไฟไหมป่้ำ เพรำะหำกคนเมื่อได้รบักำรพฒันำใหเ้ป็นผูท้ี่มคีุณภำพแล้วนัน้ กำร
แกไ้ขปัญหำไฟไหมป่้ำ กย็อ่มจะสำมำรถแกไ้ขป้องกนัไดต้ำมล ำดบั   
 4) สรปุตำมวตัถุประสงคก์ำรวจิยัที ่1 
    กำรมุง่เสรมิสรำ้งพฒันำป่ำชุมชนผำ่นประสบกำรณ์กำรเรยีน รูท้ ัง้เชงิทฤษฎี และปฏบิตั ิ
พบว่ำ ประชำชนมกีำรรบัรูเ้กี่ยวกบัแนวทำงจดักำรป่ำชุมชนภูน้อย เป็นเรื่องทีด่มีปีระโยชน์ ทัง้น้ี
ประชำชนในชุมชนยงัคงลกัษณะกลุ่มเพื่อจดักำรป่ำชุมชนยงัไม่เขม้แขง็ ขำดกจิกรรมท ำร่วมกนั
อย่ำงต่อเน่ืองท ำให้กำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยไปยังสมำชิก ในหมู่บ้ำนไม่ทัว่ถึงทุกคน ในกำร
ด ำเนินกำรสรำ้งแนวทำงจดักำรป่ำชุมชนรว่มกนั  
   ทัง้นี้ประเดน็ส ำคญัของกำรเสรมิสรำ้งพฒันำป่ำชุมชนภูน้อย พบว่ำ มตีวับ่งชีห้ลงัด ำเนิน
กจิกรรมเสรจ็ คอื กำรไดป่้ำชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งอำหำรทอ้งถิน่ (ค่ำเฉลีย่ = 4.59) สอดคลอ้งกบั
ตัวบ่งชี้หลังด ำเนินกิจกรรมเสร็จ 3 เดือน คือ กำรได้ประโยชน์จำกกำรหำเก็บเห็ด  หน่อไม ้
ผกัหวำน (กนิ-ขำย) (คำ่เฉลีย่ = 4.43) 
 5) สรปุตำมวตัถุประสงคก์ำรวจิยัที ่2  
    กำรมุ่งศกึษำพฒันำเสน้ทำงท่องเที่ยวทอ้งถิน่ โดยพฒันำป่ำชุมชนภูน้อยใหเ้ป็นแหล่ง
อำหำรที่อุดมสมบูรณ์ พบว่ำ กำรศกึษำเสน้ทำงท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยพฒันำป่ำชุมชนภูน้อยให้
เป็นแหล่งอำหำรทีม่คีวำมอุดมสมบรูณ์ ส ำหรบักำรเรยีนรูค้วำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ กำรพฒันำ
เขือ่นล ำสะพุงใหเ้ป็นสถำนทีพ่กัผอ่น และกำรสง่เสรมิประเพณีกำรบ ำเพญ็บุญกุศล ใหเ้กดิกจิกรรม
กำรท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ ตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง พบว่ำ มติกิำรรบัรูต้่อกำรจดักำร
ป่ำชุมชนภูน้อย ภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉลีย่ = 3.89) 
    ควำมคดิเหน็ ควำมตอ้งกำร พฒันำเสน้ทำงท่องเทีย่วเชงิพืน้ที่ พบว่ำ  มคีวำมตอ้งกำร
พฒันำเป็นเสน้ทำงท่องเทีย่วเชงิธรรมชำต ิเชงิวฒันธรรม เชงินิเวศ จะท ำใหเ้กดิศกัยภำพเชงิพืน้ที ่
ซึ่งเป็นกำรพฒันำที่น ำไปสู่กำรพฒันำที่ประชำชนได้รบัประโยชน์อย่ำงแท้จรงิ โดยกำรพฒันำ
เส้นทำงประกอบด้วย 1) เส้นทำงที่ 1 กำรบ ำเพ็ญธรรมท่ำมกลำงธรรมชำติ ช่วงวันที่ 1 - 8 
มนีำคม ของทุกปี  2) เสน้ทำงที ่2 เทศกำลสงกรำนต์กบัเขื่อนล ำสะพุง ช่วงเดอืน เมษำยน คลำย
รอ้นและท ำกจิกรรมครอบครวัทีเ่ขื่อนล ำสะพุง 3) เสน้ทำงที ่3 สมัผสักลิน่ไอแห่งธรรมชำติ ในช่วง
เดอืน พฤษภำคม เป็นช่วงที่ต้นไม้แตกใบออกยอดอ่อน ฟังเสยีงรอ้งของจกัจัน่ทัว่ทัง้ป่ำชุมชน     
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4)  เสน้ทำงที ่4 กำรสมัผสัควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติ ช่วงวนัที ่29 มถุินำยน - 1 กรกฎำคม 
เป็นช่วงทีส่ ำนกัสงฆก์ ำหนดใหม้กีำรปฏบิตัธิรรมส ำหรบัอุบำสกอุบำสกิำผูส้นใจ เป็นช่วงทีส่องของ
ทุกปี  5) เสน้ทำงที่ 5 เทศกำลดอกกระเจยีวท่ำมกลำงป่ำหมอกฤดูฝน  ช่วงเดอืน กรกฎำคม - 
สงิหำคม เป็นช่วงทีก่ระเจยีวออกดอกเตม็ที ่ 6) เสน้ทำงที ่6 เทศกำลบุญกระธูปออกพรรษำ ช่วง
เดอืน กนัยำยน ตุลำคม พฤศจกิำยน ก่อนวนัออกพรรษำ 4 วนั ของทุกปี สมัผสัควำมงดงำมวจิติร
ของกำรประดบักระธูปด้วยภูมปัิญญำทอ้งถิ่น  7) เสน้ทำงที่ 7 สมัผสัลมหนำวต้อนรบัเทศกำลปี
ใหม ่ช่วงเดอืน ธนัวำคม – มกรำคม เป็นชว่งทีส่ภำพอำกำศเยน็สบำย ในช่วงนี้ปรมิำณน ้ำเขือ่นล ำ
สะพงุจะไหลลน้เขือ่นพอเหมำะ  
 สรุปประเดน็ส ำคญัของกำรพฒันำเสน้ทำงท่องเทีย่วทอ้งถิน่ คอื กำรมเีขือ่นแมน่ ้ำล ำสะพุง
เป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ (คำ่เฉลีย่ = 4.22)  
 6) สรปุตำมวตัถุประสงคก์ำรวจิยัที ่3  
     กำรมุ่งเสรมิสรำ้งกระบวนกำรกลุ่มผู้น ำขบัเคลื่อนกิจกรรมกำรพฒันำศกัยภำพของ
ส ำนกัสงฆ ์ป่ำชุมชนภูน้อย และเขือ่นล ำสะพงุ แบ่งเป็น กลุ่มนกัเรยีน และกลุ่มประชำชนดงัน้ี  
     (1) สรปุกำรเสรมิสรำ้งกระบวนกลุ่มเพือ่พฒันำป่ำชุมชนภูน้อย กลุ่มนกัเรยีน 
             สรุปกำรสะทอ้นควำมคดิเหน็ ควำมต้องกำรจดักำรป่ำชุมชนภูน้อย โดยภำพรวม 
พบว่ำ ประเด็นที่ 1 ต้องกำรให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติ  ประเด็นที่ 2 
ตอ้งกำรใหส้ ำนกัสงฆเ์ป็นสถำนทีบ่ ำเพญ็บุญกุศล ประเดน็ที ่3  ตอ้งกำรใหเ้ขือ่นล ำสะพงุเป็นแหล่ง
น ้ำที่ส ำคญัต่อกำรด ำรงชวีติ ประเด็นที่ 4  ต้องกำรให้ป่ำชุมชนเป็นแหล่งอำหำรของประชำชน
ทอ้งถิน่ ประเดน็ที่ 5  มคีวำมตัง้ใจที่เฝ้ำระวงัไม่ใหม้กีำรเผำท ำลำยป่ำชุมชนภูน้อย  อกีทัง้มกีำร
ด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรอนุรกัษ์ธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ โครงงำนดำ้นอนุรกัษ์
ธรรมชำติและสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นโครงงำนที่เป็นควำมต้องกำรของนักเรยีนโดยผูว้จิยัสนับสนุน
งบประมำณ 
           สรุปกำรประเมินควำมตัง้ใจสู่กำรปฏิบตัิ กลุ่มนักเรยีน พบว่ำ  (1) ควำมตัง้ใจ
พฒันำส ำนักสงฆ ์ภำพรวมอยู่ใน ระดบัมำก (ค่ำเฉลีย่ = 4.25) (2) ควำมตัง้ใจทีจ่ะพฒันำเขื่อนล ำ
สะพุง ภำพรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.62) (3) ควำมตัง้ใจที่จะดูแลป่ำชุมชนภูน้อย 
พบว่ำ ภำพรวม อยู่ในระดบัมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.61) (4) ควำมตัง้ใจที่จะเฝ้ำระวงัไม่ใหม้กีำร
เผำป่ำชุมชน พบว่ำ ภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (ค่ำเฉลีย่ = 4.43) (5) ควำมตัง้ใจพฒันำป่ำชุมชนภู
น้อยเป็นแหล่งเรยีนรูชุ้มชน พบวำ่ ภำพรวมอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ (ค่ำเฉลีย่ = 4.75)  
      (2) สรปุกำรเสรมิสรำ้งกระบวนกลุ่มเพือ่พฒันำป่ำชุมชนภูน้อย กลุ่มประชำชน   
            สรุปกำรเสรมิสรำ้งกระบวนกำรกลุ่ม ผำ่นกจิกรรมเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจต่อ
แนวทำงจดักำรป่ำชุมชนภูน้อย พบว่ำ มีกำรขบัเคลื่อนกำรจดักำรป่ำชุมชนในอดีต โดยกำร
สนับสนุนใหม้กีำรขบัเคลื่อนกำรจดักำรป่ำชุมชน จำกหน่วยงำนภำครฐั แต่ไม่ประสบผลส ำเรจ็เชงิ
ประจกัษ์ เน่ืองจำกว่ำ ผูน้ ำในทอ้งถิน่ยงัสงสยัในบทบำทของตนเอง ไม่รูว้่ำจะเริม่ต้นในกำรแสดง



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

199 

บทบำทในกำรเป็นผู้น ำจัดกำรป่ำชุมชนอย่ำงไร ในเบื้องต้นของกำรจดักำรป่ำชุมชน  ควรมี
เจ้ำหน้ำที่ภำครฐั จำกส ำนักจดักำรทรพัยำกรป่ำไม้ ฝ่ำยจดักำรป่ำชุมชน หรอืหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ เพื่อขบัเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ ให้ผู้น ำชุมชน ประชำชน ทรำบถึงช่องทำงด ำเนิน
กจิกรรมกำรขบัเคลื่อนพฒันำจดักำรป่ำชุมชน ตำมล ำดบั 
  ผลประเมนิสภำวกำรณ์เชงิประจกัษ์ของกลุ่มประชำชน 
             สรุปควำมต้องกำรของประชำชน ตำมควำมต้องกำรเชงิประจกัษ์ พบว่ำ มคีวำม
ตอ้งกำรหวงัพึง่พำอำศยัป่ำเพื่อกำรด ำรงชวีติ กำรใชป้ระโยชน์จำกป่ำชุมชน โดยประชำชนจ ำนวน
มำกในอ ำเภอหนองบัวแดง ต่ำงมีควำมต้องกำรหวังพึ่งพำอำศัยป่ำชุมชน ดังจะเห็นได้จำก
ประชำชนในหลำยหมู่บ้ำน ในหลำยต ำบล ต่ำงเดนิทำงไปเพื่อแสวงหำของป่ำ ในพื้นที่ป่ำชุมชน   
ภูน้อยดว้ยรถจกัรยำนยนต ์เพือ่เกบ็หำของป่ำ เช่น ผกัหวำน อรีอก ดอกกระเจยีว เหด็ หน่อไม ้ไข่
มดแดง ตำมภมูปัิญญำของตนเอง เชน่ ภูมปัิญญำในกำรหำเกบ็เหด็ บำงคนจะรูด้วี่ำ พืน้ทีล่กัษณะ
ใดมเีหด็ประเภทใดออกดอกใหไ้ดเ้กบ็  
           กำรประเมนิควำมคดิเห็น ควำมต้องกำรพฒันำป่ำชุมชนภูน้อย กลุ่มประชำชน 
ไดแ้ก่  (1) แนวทำงแกไ้ขปัญหำไฟไหมป่้ำชุมชนภูน้อย (2) แนวทำงพฒันำส ำนักสงฆป่์ำพนังเขำ
สลกัใด (3) แนวคดิกำรปลูกป่ำชุมชน (4) แนวทำงกำรพฒันำเขื่อนล ำสะพุง (5) แนวคดิปลูกหญ้ำ
แฝกตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง (6) ผลประเมนิกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้นวทำง
จดักำรป่ำชุมชนภูน้อย พบวำ่ ภำพรวมอยูใ่นระดบั มำก (คำ่เฉลีย่ = 3.89)   
          สรุปกำรเสรมิสรำ้งลกัษณะผูน้ ำกลุ่ม ต่อกำรจดักำรป่ำชุมชนภูน้อย ผ่ำนโครงกำร
กิจกรรม ประชำอำสำปลูกป่ำ เพื่อให้ประชำชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีส่วนร่วมได้แสดงออกถึง
ลกัษณะภำวะผู้น ำ  โดยมีผู้เข้ำร่วม จ ำนวนมำกว่ำ 70 คน มีกำรจดัเตรยีมท่อนวงปูนซีเมนต ์
จ ำนวน 130 ท่อน จดัเรยีงตำมเสน้ทำงในป่ำชุมชน และต้นกล้ำไม ้จ ำนวนมำกกว่ำ 500 ต้น ท ำ
กำรปลูกในท่อนวงปูนซเีมนต์ จ ำนวน 130 ต้น/ท่อน ส่วนที่เหลอืได้ด ำเนินกำรปลูกนอกท่อนวง
ปนูซเีมนต ์โดยกระจำยปลูกในป่ำรมิขำ้งทำง และตำมเสน้ทำงในป่ำชุมชนภูน้อย ทัง้นี้กำรประเมนิ
ลกัษณะผูน้ ำกลุ่มต่อกำรจดักำรป่ำชุมชนภูน้อย พบวำ่ ภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉลีย่ = 3.68)  
 7) สรปุกำรตดิตำมประเมนิผล 
      กำรประเมินผล หลงัด ำเนินโครงกำรเสร็จ พบว่ำ ควำมเหมำะสมฯ (1) ด้ำนปัจจยั
น ำเขำ้ (Input) ภำพรวม อยู่ในระดบัมำก (ค่ำเฉลี่ย = 3.88) (2) ด้ำนกระบวนกำรตำมโครงกำร
กจิกรรม (Process) ภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (ค่ำเฉลี่ย = 3.90) (3) ผลผลติที่ได้จำกกำรพฒันำ 
(Product Output) ภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.42) (4) ผลกระทบเกดิจำกกำรพฒันำ 
(Product Impact) ภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉลีย่ = 4.11)  
       กำรติดตำมประเมินผล ช่วงหลงั 3 เดือน พบว่ำ ควำมเหมำะสม (1) ปัจจยัน ำเข้ำ 
(Input) อยู่ ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 3.57) (2) กระบวนกำรของโครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆ 
(Process) อยู่ในระดบั มำก (ค่ำเฉลี่ย = 3.47) (3) ผลผลติฯ (Product Output) อยู่ในระดบั มำก 
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(ค่ำเฉลีย่ = 4.02) (4) ผลกระทบฯ (Product Impact) อยู่ในระดบั มำก (ค่ำเฉลี่ย = 3.97) (5) กำร
เสรมิสรำ้งลกัษณะกำรรบัรู้แนวทำงจดักำรป่ำชุมชนภูน้อย อยูใ่นระดบั มำก (ค่ำเฉลีย่ = 3.58) (6) 
กำรเสรมิสรำ้งลกัษณะผูน้ ำกลุ่ม อยูใ่นระดบัมำก (คำ่เฉลีย่ = 3.62)  
      สรุปประเดน็ส ำคญัของกำรเสรมิสรำ้งกระบวนกำรกลุ่มผูน้ ำ พบว่ำ ลกัษณะผูน้ ำกลุ่ม
ต่อกำรจดักำรป่ำชุมชนภูน้อย ภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (ค่ำเฉลีย่ = 3.68) โดยมตีวับ่งชีส้ ำคญัคอื 
(1) กำรมสี่วนร่วมกจิกรรมกำรอนุรกัษ์ป่ำชุมชน และ (2) กำรสนับสนุนทรพัยเ์พื่อกำรอนุรกัษ์ป่ำ
ชุมชน สว่นขอ้เสนอแนะเพื่อกำรพฒันำ ไดแ้ก่ (1) แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำไฟไหมป่้ำ (2) แนวคดิ
ทีจ่ะพฒันำส ำนกัสงฆ ์(3) แนวคดิคนืผนืป่ำใหเ้ป็นแหล่งอำหำรของประชำชน (4) แนวคดิกำรปลูก
ตน้ไมป้ระเภทสวยงำมและกนิไดต้ำมเสน้ทำงในป่ำชุมชนภูน้อย (5) แนวทำงพฒันำเขื่อนล ำสะพุง
ใหเ้ป็นสถำนทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ และ (6) แนวคดิปลูกหญำ้แฝกเพื่อป้องกนัน ้ำไหลกดัเซำะหน้ำดนิ
ไหลลงสูแ่มน่ ้ำล ำสะพงุ 
 
5.2 อภิปรายผล 
 ในส่วนน้ีก ำหนดอภปิรำยผลกำรวจิยัตำมวตัถุประสงค์ของกำรวจิยัเฉพำะประเดน็ส ำคญั 
ซึง่มปีระเดน็กำรอภปิรำยดงัน้ี 
 กำรอภปิรำยผลตำมวตัถุประสงค์ที ่1 คอื มุ่งเสรมิสรำ้งพฒันำป่ำชุมชนผ่ำนประสบกำรณ์
กำรเรยีน รูท้ ัง้เชงิทฤษฎแีละปฏบิตัิ ผ่ำนกจิกรรมถ่ำยทอดแนวทำงจดักำรป่ำชุมชน และกจิกรรม
ประชำอำสำปลูกป่ำชุมชนใหเ้ป็นแหล่งกำรเรยีนรูค้วำมหลำกหลำยทำงชวีภำพตำมหลกัปรชัญำ
ของเศรษฐกจิพอเพยีง แบ่งเป็น 2 สว่น คอื 

ตวับ่งชี้ส ำคญัหลงัด ำเนินกจิกรรมเสรจ็ (ก่อนเขำ้พรรษำ) ไดแ้ก่ ควำมเหมำะสม 1) ดำ้น
ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ได้แก่ (1) กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง 
(คำ่เฉลีย่ = 4.14) (2) กำรปลูกหญำ้แฝกตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง (ค่ำเฉลีย่ = 4.14) 
2) ควำมเหมำะสมดำ้นกระบวนกำรตำมโครงกำรกจิกรรม (Process) ไดแ้ก่ (1) กำรรว่มโครงกำร
ประชำอำสำปลูกป่ำชุมชน (ค่ำเฉลี่ย = 4.03) (2) กำรหำแนวทำงป้องกนัไฟไหมป่้ำชุมชนภูน้อย 
(คำ่เฉลีย่ = 4.03) 3) ผลผลติทีไ่ดจ้ำกกำรพฒันำ (Product Output) คอื กำรไดป่้ำชุมชนภนู้อยเป็น
แหล่งอำหำรทอ้งถิน่ (ค่ำเฉลีย่ = 4.59) 4) ผลกระทบเกดิจำกกำรพฒันำ (Product Impact) คอื ได้
ประโยชน์จำกกำรเกบ็ เหด็ หน่อไม ้ผกัหวำน (กนิ-ขำย) (คำ่เฉลีย่ = 4.45)  
 ตวับ่งชีส้ ำคญัตดิตำมผลหลงัด ำเนินโครงกำรเสรจ็สำมเดอืน (ออกพรรษำ) ไดแ้ก่ 1) ปัจจยั
น ำเขำ้ (Input) คอื กำรพฒันำสถำนทีใ่หเ้ป็นแหล่งนกัท่องเทีย่ว (ค่ำเฉลีย่ = 3.70) 2) กระบวนกำร
ของโครงกำรฯ (Process) คอื กำรเรยีนรูว้ธิดีูแลป่ำชุมชนโดยธรรมชำติ (ค่ำเฉลี่ย = 3.59) 3) ผล
ผลติฯ (Product Output) คอื กำรได้เขื่อนแม่น ้ำล ำสะพุงเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ (ค่ำเฉลี่ย = 
4.22) 4) ผลกระทบฯ (Product Impact) คือ กำรได้ประโยชน์จำกกำรหำเก็บเห็ด  หน่อไม ้
ผกัหวำน (กนิ-ขำย) (คำ่เฉลีย่ = 4.43) 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

201 

อธบิำยไดว้ำ่ กำรไดป่้ำชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งอำหำรทอ้งถิน่ และกำรไดป้ระโยชน์จำกกำร
เกบ็ เหด็ หน่อไม ้ผกัหวำน (กนิ-ขำย) แสดงใหเ้หน็ไดอ้ย่ำงชดัเจนว่ำ ประชำชนในชุมชนมคีวำม
ต้องกำรอำหำรจำกป่ำ มคีวำมหวงัพึ่งพำป่ำเพื่อสรำ้งรำยได ้ซึ่งกล่ำวไดว้่ำ ป่ำชุมชนภูน้อยเป็น
เหมอืนเศรษฐกจิแบบยงัชพีของชุมชน (ฉลำดชำย รมิตำนนท,์ 2536) กล่ำวคอื กำรพึง่พำป่ำดำ้น
ต่ำง ๆ ของชำวบำ้น โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ กำรเกบ็หำของป่ำและล่ำสตัว ์เพื่อเป็นอำหำร และเป็นยำ
รกัษำโรค นอกจำกนัน้กเ็ป็นกำรพึง่ผลติผลจำกป่ำเพื่อใชส้อย ทีส่ ำคญัคอื ตน้ไมส้ ำหรบัสรำ้งบำ้น 
ไมแ้หง้ใชท้ ำฟืน และใบตองตงึท ำหลงัคำบำ้น เป็นตน้    

ทัง้นี้ทรพัยำกรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ คอื ป่ำชุมชนภูน้อย ซึง่เป็นแหล่งอำหำรสรำ้งควำมมัน่คง
ปลอดภยั สรำ้งระบบเศรษฐกจิแบบยงัชพี และเป็นแหล่งสรำ้งรำยไดแ้ก่ชุมชนท้องถิ่น ดงันัน้จงึ
เป็นทรพัยำกรที่ส ำคญัต่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สญัญำ สญัญำววิฒัน์ 
(2547) อธบิำยว่ำ ทรพัยำกรธรรมชำติจะท ำให้เกิดกำรพฒันำ  หมำยควำมว่ำ ปัจจยัเหตุ คือ 
ทรพัยำกรธรรมชำติก่อให้เกิดปัจจยัผล คือ กำรพฒันำท ำไมถึงเป็นเช่นนัน้ เหตุผลก็คือเมื่อมี
ทรพัยำกร เชน่ น ้ำมนั ทองค ำ หรอืเพชรแลว้ สิง่เหล่ำน้ีจะท ำใหเ้กดิเป็นทรพัยส์นิเงนิทอง สำมำรถ
จะน ำไปใชจ้่ำยยกระดบัคุณภำพชวีติใหส้งูขึน้ ยิง่มทีรพัยำกรธรรมชำตมิคี่ำจ ำนวนมำก กย็ิง่ท ำให้
ระดบักำรพฒันำสงูมำกขึน้ไปอกี เป็นตน้    
     อภิปรำยผลประเด็นส ำคญัของกำรเสรมิสรำ้งพฒันำป่ำชุมชนภูน้อย โดยมตีวับ่งชี้หลงั
ด ำเนินกิจกรรมเสร็จ คือ กำรได้ป่ำชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งอำหำรท้องถิ่น (ค่ำเฉลี่ย = 4.59) 
สอดคล้องกบัตวับ่งชี้หลงัด ำเนินกจิกรรมเสรจ็ 3 เดอืน คอื กำรได้ประโยชน์จำกกำรหำเก็บเหด็ 
หน่อไม ้ผกัหวำน (กนิ-ขำย) (คำ่เฉลีย่ = 4.43) ทัง้น้ีหำกอธบิำยระดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบั กำรได้
ป่ำชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งอำหำรท้องถิ่นซึ่งมีระดบัที่ลดลงนัน้ ทัง้น้ีอธิบำยโดยทฤษฎีกำรรบัรู ้
(Perception Theory) คอื กำรรบัรูเ้ป็นพืน้ฐำนกำรเรยีนรูท้ีส่ ำคญัของบุคคล (สุปำณี สนธริตัน และ
คณะ, 2547) ซึ่งประชำชนมีกำรรบัรู้จำกสภำพแวดล้อมที่เป็นอยู่ของตนเองเป็นอย่ำงดีว่ำกำร
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเชงิอนุรกัษ์ป่ำชุมชนภูน้อยนัน้เป็นสิง่ทีท่ ำไดย้ำกซึ่งมปัีญหำอุปสรรคต์้อง
ต่อสู้มำกมำย เช่น ควำมแห้งแล้งในฤดูร้อน และควำมยำกจนของประชำชนในท้องถิ่น 
(Sreedharan, C. K., & Matta, J. R., 2010) เป็นตน้  
 
 กำรอภปิรำยผลตำมวตัถุประสงคท์ี ่2 คอืมุง่พฒันำเสน้ทำงทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่โดยพฒันำป่ำ
ชุมชนภูน้อยให้เป็นแหล่งอำหำรที่อุดมสมบูรณ์ ส ำหรบักำรเรยีนรูค้วำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ 
จำกกำรพฒันำแหล่งเขื่อนล ำสะพุงให้เป็นสถำนที่พกัผ่อน และส่งเสรมิประเพณีกำรบ ำเพญ็บุญ
กุศล ใหเ้กดิกจิกรรมกำรทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 สรุปผลกำรศกึษำกำรพฒันำเสน้ทำงท่องเทีย่วทอ้งถิน่  คอื (1) กำรไดเ้ขือ่นแมน่ ้ำล ำสะพุง
เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ (ค่ำเฉลี่ย =4.22) และ (2) กำรพฒันำสถำนที่ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว 
(ค่ำเฉลีย่ = 3.70) แสดงใหเ้หน็อย่ำงชดัเจนว่ำ แม่น ้ำล ำสะพุง ไดม้กีำรสรำ้งสนัเขือ่น เป็นลกัษณะ
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ของฝำยน ้ำล้น เมื่อเขำ้สู่ฤดูน ้ำหลำก ฝนตกปรมิำณมำก ๆ น ้ำไหลล้นเขื่อน จงึเหมำะที่จะเป็น
แหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ ซึ่งถือเป็นศกัยภำพของทรพัยำกรกำรท่องเที่ยว (ววิฒัน์ชยั บุญยศกัดิ,์ 
2532), (นวยนำด เชำวนำภรณ์, 2552) ซึง่ประกอบดว้ยหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดศกัยภำพของแหล่ง
ท่องเที่ยว คือ (1) คุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ควำมสวยงำม ลกัษณะเด่นในตัวเอง (2) 
สภำพกำรเข้ำถึง ได้แก่ สภำพเส้นทำง ลกัษณะกำรเดนิทำง ระยะทำงจำกตวัเมอืงไปยงัแหล่ง
ท่องเทีย่ว (3) สิง่อ ำนวยควำมสะดวก ไดแ้ก่ ทีพ่กัแรม ควำมปลอดภยั ( 4) สภำพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
สภำพทำงกำยภำพ สภำพอำกำศ ระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว (5) สถำนที่มคีวำมปลอดภยั 
และ (6) มชีื่อเสยีงหรอืเป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลำยของแหล่งท่องเทีย่ว เป็นตน้  
 อภปิรำยผลประเดน็ส ำคญัของกำรศกึษำเสน้ทำงท่องเทีย่วทอ้งถิน่ คอื กำรไดเ้ขื่อนแม่น ้ำ
ล ำสะพุงเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ (ค่ำเฉลี่ย = 4.22)  ทัง้น้ีอธิบำยได้ว่ำ แม่น ้ำล ำสะพุง เป็น
สถำนที่ประชำชนในท้องถิ่นรูจ้กัเป็นอย่ำงด ีซึ่งมกัจะไปพกัผ่อนหย่อนใจ ท ำกจิกรรมครอบครวั 
โดยกำรอำบน ้ำ รบัประทำนอำหำร สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณ์ศักยภำพของแหล่ง
ท่องเที่ยว (ววิฒัน์ชยั บุญยศกัดิ,์ 2532) คอื (1) มคีุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยว ไดแ้ก่ มบีรรยำกำศ
เยน็สภำพ สภำพภูมทิศัน์ทำงธรรมชำติ มแีม่น ้ำ ป่ำชุมชนภูน้อย ส ำนักสงฆ ์(2) สภำพกำรเขำ้ถงึ 
ได้แก่ มเีสน้ทำง โดยมลีกัษณะกำรเดนิทำงสะดวก มเีสน้ทำงตดัผ่ำนป่ำชุมชนภูน้อย ถึง เขื่อน
แม่น ้ำล ำสะพุง และถงึส ำนักสงฆ ์(3) มสีภำพแวดลอ้มทีด่ ีไดแ้ก่ สภำพทำงกำยภำพ เป็นป่ำตำม
ภูเขำน้อย (ป่ำชุมชนภูน้อย) มเีขือ่นฝำยน ้ำลน้ ซึง่เดก็ ๆ ชอบเล่นอำบน ้ำกนั อกีทัง้มีสภำพอำกำศ
ทีด่คีอ่นขำ้งเยน็สบำย และ (4) เป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลำยในหมูน่กัทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ เป็นตน้   
 
 กำรอภปิรำยผลตำมวตัถุประสงค์ที่ 3 คอืมุ่งเสรมิสรำ้งกระบวนกำรกลุ่มผูน้ ำ ขบัเคลื่อน
กิจกรรมกำรพฒันำศกัยภำพของส ำนักสงฆ์ ป่ำชุมชนภูน้อย และเขื่อนล ำสะพุง ก้ำวสู่กำรเป็น
แหล่งทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง   
 โดยพบตวับ่งชีส้ ำคญั คอื ลกัษณะผูน้ ำกลุ่มต่อกำรจดักำรป่ำชุมชนภูน้อยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 3.68) ซึ่งมีตัวบ่งชี้ส ำคัญของผู้น ำ คือ (1) กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมกำร
อนุรกัษ์ป่ำชุมชน และ (2) กำรสนบัสนุนทรพัยเ์พื่อกำรอนุรกัษ์ป่ำชุมชน ทัง้อธบิำยไดอ้ยำ่งชดัเจน
ว่ำ ประชำชนในชุมชนทอ้งถิน่ มลีกัษณะควำมเป็นผูน้ ำในกำรจดักำรป่ำชุมชน ทัง้ในส่วนของกำร
รว่มกจิกรรมกำรอนุรกัษ์ป่ำและพรอ้มใหก้ำรสนบัสนุนทรพัยส์ว่นตวัเพือ่กำรอนุรกัษ์ป่ำ ซึง่ลกัษณะ
ผูน้ ำดงักล่ำวน้ี จะน ำไปสู่กำรจดักำรป่ำชุมอย่ำงยัง่ยนื ทัง้น้ีลกัษณะผูน้ ำประเภทต่ำง ๆ มคีวำม
หลำกหลำยยิง่เป็นผลดีต่อกำรพฒันำชุมชนท้องถิ่น สอดคล้องกบัแนวคิดของ สญัญำ สญัญำ
ววิฒัน์ (2547) อธบิำยว่ำ ภำวะผูน้ ำหรอืจ ำนวนผูน้ ำประเภทต่ำง ๆ ยงัมมีำกเท่ำใด กจ็ะยิง่ท ำให้
กำรพฒันำมรีะดบัสงูมำกขึน้เพยีงนัน้ เพรำะผูน้ ำมกัจะเป็นคนทีม่คีุณภำพ กำรท ำงำนของผูน้ ำจงึ
พลอยมีคุณภำพหรอืประสิทธิภำพไปด้วย หรอืไม่เช่นนัน้ ผู้น ำจะสำมำรถรวบรวมคนได้เป็น
จ ำนวนมำก กลำยเป็นกลุ่มคนเป็นจ ำนวนมำก จงึท ำงำนใหญ่หรอืงำนปรมิำณมำกได ้นอกจำกนัน้ 
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ดว้ยบำรมขีองผูน้ ำ ท ำให้ไดร้บัควำมร่วมมอืจำกผู้ที่มำรวมตวักนัท ำงำน ท ำงำนอย่ำงทุ่มเท เพื่อ
ผู้น ำจึงท ำให้เกิดผลดีแก่กำรพัฒนำในกำรจดักำรป่ำชุมชน (Andrés-Domenech, P., Martín-
Herrán, G., & Zaccour, G., 2015) 
 อภปิรำยผลประเดน็ส ำคญัของกำรเสรมิสรำ้งกระบวนกำรกลุ่มผูน้ ำ คอื ลกัษณะผูน้ ำกลุ่ม
ต่อกำรจดักำรป่ำชุมชนภูน้อยภำพรวม อยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉลีย่ = 3.68) มตีวับ่งชี ้คอื (1) กำรมี
สว่นรว่มกจิกรรมกำรอนุรกัษ์ป่ำชุมชน และ (2) กำรสนบัสนุนทรพัยเ์พื่อกำรอนุรกัษ์ป่ำชุมชน สว่น
ขอ้เสนอแนะเพื่อกำรพฒันำ ไดแ้ก่ (1) แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำไฟไหมป่้ำ (2) แนวคดิทีจ่ะพฒันำ
ส ำนักสงฆ์ (3) แนวคิดคืนผืนป่ำให้เป็นแหล่งอำหำรของประชำชน (4) แนวคิดกำรปลูกต้นไม้
ประเภทสวยงำมและกินได้ตำมเส้นทำงใน ป่ำชุมชน (5) แนวทำงพฒันำเขื่อนล ำสะพุงให้เป็น
สถำนทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ และ (6) แนวคดิปลูกหญำ้แฝกเพื่อป้องกนัน ้ำไหลกดัเซำะหน้ำดนิไหลลง
สูแ่มน่ ้ำล ำสะพงุ ทัง้น้ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิกำรสรำ้งกระบวนกำรกลุ่ม (Group Process)  คอื กำรที่
เน้นกำรมปีฏสิมัพนัธ์รว่มระหว่ำงบุคคลในกลุ่มและสมำชกิกลุ่ม ไดร้ว่มกนัท ำกจิกรรมสิง่ใดสิง่หน่ึง
ในกลุ่ม โดยกจิกรรมนัน้ไดพ้จิำรณำไตรต่รองแลว้ว่ำ เหมำะสมกบัสมำชกิในกลุ่ม ซึง่ก่อใหเ้กดิกำร
เรยีนรู ้และสำมำรถน ำสิง่ทีไ่ดร้บัภำยในกลุ่ม มำแกไ้ขและประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนัใหเ้ป็นไปใน
ทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสม นอกจำกนัน้กำรรวมกลุ่มเพื่อกำรแก้ปัญหำน้ีจะส่งผลไปสู่กำรรู้จกั
ตนเอง รูจ้กักำรท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นใหเ้ป็นไปดว้ยดอีกีดว้ย ซึ่งเป็นกำรส่งเสรมิใหเ้กดิพลงัชุมชน 
และมสีว่นรว่มอยำ่งเป็นรปูธรรม (กองสขุศกึษำ กระทรวงสำธำรณสขุ, 2542) เป็นตน้ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะจำกกำรศกึษำ 

        ประเด็นที่ 1 ควรเสรมิสร้ำงผลผลิต (Product Output) ผ่ำนกระบวนกำรวิจยั คือ 
กำรไดป่้ำชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งอำหำรทอ้งถิน่  

       ประเด็นที่ 3 ควรเสรมิสรำ้งผลผลติฯ (Product Output) ผ่ำนกระบวนกำรวจิยั คอื 
กำรไดเ้ขือ่นแมน่ ้ำล ำสะพุงเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ  

       ประเดน็ที่ 2 ควรเสรมิสรำ้งผลกระทบ (Product Impact) ผ่ำนกระบวนกำรวจิยั คอื 
กำรไดป้ระโยชน์จำกกำรเกบ็ เหด็ หน่อไม ้ผกัหวำน (กนิ-ขำย)  

       ประเดน็ที ่4 ควรเสรมิสรำ้งผลกระทบฯ (Product Impact) ผำ่นกระบวนกำรวจิยั คอื 
กำรไดป้ระโยชน์จำกกำรหำเกบ็เหด็ หน่อไม ้ผกัหวำน (กนิ-ขำย) 
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ 
        ประเดน็ที่ 1 แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำไฟไหมป่้ำชุมชนภูน้อย  คอื ควรมกีำรให้
ควำมรู ้ตดิป้ำยขอ้ควำมประชำสมัพนัธ์ กำรป้องกนั ขอควำมร่วมมอืจำกทุกฝ่ำยร่วมกนัป้องกนั
ปัญหำไฟไหมป่้ำ โดยส่วนรำชกำรใหก้ำรสนับสนุนงบประมำณ  เครื่องมอืดบัเพลงิ มเีจ้ำหน้ำที่
ชว่ยกนัเฝ้ำระวงั และดบัไฟ อกีทัง้มกีำรรณรงค ์สรำ้งจติส ำนึก ไมใ่หม้กีำรเผำไรส่วนไรน่ำ ใกลเ้ขต
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พื้นที่ป่ำชุมชน  เตือนกำรเผำ ท ำไร่ ท ำนำ  กำรมีโทษปรบัเพิ่มมำกขึ้น อีกทัง้กำรมีเวรยำม
เฝ้ำคอยดแูลอยูต่ลอดเวลำ ผูน้ ำชุมชนตอ้งประชำสมัพนัธเ์อำจรงิต่อควำมผดิตำมกฎหมำย รณรงค์
เรือ่งไมจุ่ดไฟเผำป่ำ ผูน้ ำหมูบ่ำ้นจดักลุ่มอำสำดแูลป่ำภูน้อยอยำ่งต่อเน่ือง 

        ประเด็นที่ 2 แนวคิดที่จะพัฒนำส ำนักสงฆ์ป่ำพนังเขำสลักใด คือ ควรให้กำร
สนับสนุนและช่วยกันรักษำ ด้วยกำรแสวงหำแหล่งทุนสนับสนุนในกำรพัฒนำส ำนักสงฆ ์
ประชำสมัพนัธ์ให้ประชำชนรูจ้กัว่ำเป็นสถำนที่พกัผ่อนทำงกำยและทำงจติใจ เป็นที่จุดศูนยร์วม
รวมใจของประชำชน มกีำรพฒันำถนนใหม้คีวำมสะดวก จดัสถำนทีท่่องเทีย่วเพรำะอยู่ใกลก้บัล ำ
น ้ำสะพุง ดว้ยกำรท ำวำรสำรประชำสมัพนัธเ์พื่อใหบุ้คคลทัว่ไปไดรู้จ้กัดว้ยกำรออกตำมช่องทำงสื่อ
ต่ำง ๆ หรอืแนะน ำชกัชวนคนนอกพื้นที่ใหม้ำรูจ้กั อกีทัง้ขอใหท้ำงรำชกำรดูแลช่วยพฒันำอย่ำง
ต่อเน่ือง   
        ประเดน็ที ่3 แนวคดิคนืผนืป่ำชุมชนภูน้อย ใหม้คีวำมสมบูรณ์เป็นแหล่งอำหำรของ
ประชำชน ได้แก่ ควรใหก้ำรช่วยกนัดูแลไม่ใหไ้ฟไหม้ป่ำ และรกัษำป่ำไม้ โดยไม่มกีำรไม่ตดัไม้
ท ำลำยป่ำ ประชำสมัพนัธใ์หช้ำวบำ้นตระหนกัถงึควำมส ำคญัของป่ำ ตดิป้ำยไมใ่หต้ดัไม ้และไมใ่ห้
เผำป่ำ ช่วยกนัเป็นหูเป็นตำ ดูแลป่ำร่วมกนั อกีทัง้มีกำรปรบัทศันคติผู้ที่เข้ำมำเก็บของป่ำ ให้
ช่วยกนัปลูกต้นไม้ รดน ้ำพรวนดินใหต้้นไม้ มกีำรจดัท ำโครงกำรใหค้วำมรูแ้ก่ประชำชน อกีทัง้มี
หน่วยงำนสนับสนุนพนัธไ์มส้ ำหรบัปลูกเสรมิในฤดูฝน และมกีำรจดัท ำสื่อสิง่พมิพ ์แผ่นพบั มสีสีนั
สวยงำม เป็นสื่อรณรงค์ปลูกฝังจติส ำนึกใหลู้กหลำน พรอ้มมกีำรจดัอบรมตำมฤดูกำล และผูน้ ำ
ชุมชนประชำสมัพนัธผ์ำ่นหอกระจำยขำ่วอยำ่งต่อเน่ือง  
        ประเดน็ที่ 4 แนวคดิกำรปลูกต้นไม ้ประเภทสวยงำม และประเภทเกบ็กนิได้ ปลูก
ตำมเส้นทำงใน ป่ำชุมชนภูน้อย ควรมีกำรปลูกไม้กินได้ ไม้ใช้สอย จะท ำให้ชำวบ้ำนมีอำหำร
เพิม่ขึน้ เพรำะมผีกักนิได้ โดยเฉพำะต้นไมต้ำมฤดูกำล มตี้นไมส้วยงำม อำจจะท ำใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว อกีทัง้ท ำให้คนในหมู่บ้ำนหรอืนักปฏิบตัิธรรมที่เดนิทำงมำส ำนักสงฆ์หรอืป่ำชุมชนภู
น้อย จะไดร้บัประทำนอำหำรปลอดสำรพษิ  มคีวำมพอใจต่อแนวคดิหรอืนโยบำยเป็นอย่ำงยิง่ขอ
สนับสนุน เพรำะว่ำชำวบำ้นจะไดม้แีหล่งอำหำร จะลดรำยจ่ำย ไดท้ัง้อำหำรกนิตำมธรรมชำต ิและ
ควำมชุ่มชืน้ใหก้บัผนืป่ำ เป็นสิง่ทีน่่ำภำคภูมใิจทีป่่ำในทอ้งถิน่มคีุณค่ำ ท ำใหค้นมจีติใจสดชื่นเบกิ
บำน ซึง่เป็นกำรด ำรงชพีของมนุษยต์ำมควำมจ ำเป็นพืน้ฐำน เป็นตน้แบบกำรด ำเนินชวีติตำมหลกั
ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ลกูหลำนจะไดเ้หน็ต่อไป 

        ประเด็นที่ 5 แนวทำงพัฒนำเขื่อนล ำสะพุง ให้เป็นแหล่งน ้ ำส ำหรบัเป็นสถำนที่
พกัผ่อนหย่อนใจของประชำชน โดยหน่วยงำนภำครฐั ผูห้น้ำที่เกี่ยวกบัท ำแหล่งน ้ำ ควรพฒันำ
เขือ่นล ำสะพุงใหส้ำมำรถจดัเกบ็น ้ำไดม้ำกขึน้ มกีำรขยำยขนำดใหก้วำ้งใหญ่ กวำ่เดมิ และท ำใหส้งู
ขึน้มำอกี 1 เมตร เพรำะหำกเกบ็กกัน ้ำไดม้ำก ประชำชนจะไดม้นี ้ำท ำกำรเกษตร มพีื้นที่ใชส้อย
บนสนัเขื่อน จะท ำให้เป็นสถำนทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ทีไ่ด ้ประชำสมัพนัธ์
แนะน ำสถำนทีเ่ขื่อนล ำสะพุงใหทุ้กคนรูจ้กั ช่วยกนัรกัษำควำมสะอำดปลูกต้นไม ้หรอืหญ้ำแฝกที่
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รมิเขื่อน หรอืปลูกดอกไมทุ้กชนิดใหส้วยงำม สรำ้งจติส ำนึกของคนในชุมชนใหเ้หน็ควำมส ำคญั
ของแหล่งน ้ำ  ทัง้น้ีหน่วยงำนภำครฐั หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ควรทรำบควำมตอ้งกำรของประชำชน
คนที่ต้องกำรอยำกไดเ้ขื่อนล ำสะพุง หำกเกดิขึน้จรงิ ชำวบ้ำนกจ็ะมแีหล่ง น ้ำกนิ น ้ำใชใ้นกำรท ำ
เกษตร ไร่-นำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ควรก ำหนดนโยบำยส่งเสรมิดูแล
ทอ้งถิน่  
        ประเดน็ที ่6 แนวคดิกำรปลูกหญ้ำแฝกตำมเสน้ทำงในป่ำชุมชนภูน้อย เพื่อป้องกนั
น ้ำไหล กดัเซำะหน้ำดนิ ไหลลงสู่แม่น ้ำล ำสะพุง ควรปลูกตำมพื้นที่เหมำะสมทัง้น้ีกำรปลูกหญ้ำ
แฝกจะท ำใหไ้ดป้ระโยชน์หลำยอยำ่ง โดยช่วยรกัษำดนิและป่ำใหอุ้ดมสมบูรณ์ อกีทัง้ยงัน ำแฝกมำ
ท ำเป็นหลงัคำมุงบ้ำนเรอืน หญ้ำแฝกจะเสรมิสรำ้งรำยไดสู้่ชุมชน เป็นประโยชน์หลำยทำง ซึ่งจะ
เกดิผลดใีนอนำคตเพื่อลูกหลำนไดเ้หน็ และเป็นผลดตี่อหน้ำดนิเพรำะปัจจุบนัหน้ำดนิไมห่ลงเหลอื
ควำมอุดมสมบรูณ์แลว้  
        ประเดน็ที่ 7 แนวคดิต่อ “คู่มอืจดักำรป่ำชุมชนภูน้อย” คอื ควรใส่รำยชื่อต้นไม้ชนิด
ต่ำง ๆ ประเภทของสตัวท์ีอ่ำศยัอยูม่กีีช่นิด มเีหด็กีช่นิดทีก่นิได ้มกีีป่ระเภท มแีหล่งน ้ำอยูก่ีแ่หง่ใน
เขตป่ำชุมชนภูน้อย อกีทัง้ใส่เน้ือหำแนะน ำพืน้ที่แหล่งท่องเทีย่ว จุดต่ำง ๆ ในป่ำชุมชนภูน้อย จุด
ชมววิที่สวยงำม เพรำะสถำนทีภู่เขำน้อยเหมำะมำกในกำรท่องเทีย่ว และนอกจำกน้ีควรมเีน้ือหำ
เกีย่วกบั กำรใหค้วำมรูใ้นกำรรกัษำป่ำอยำ่งถูกวธิ ีกำรดแูลป่ำหำประโยชน์จำกป่ำอยำ่งถูกวธิี และ
กำรดแูลควำมสะอำด กำรใชส้ถำนทีท่่องเทีย่ว  อกีทัง้มเีน้ือหำในเล่มมสีสีนัสวยงำมตำมควำมเป็น
จรงิของทุกฤดกูำล โดยจดัท ำเป็นหมวดหมู ่เป็นภำพส ีจะท ำใหด้ดูมีคีวำมสวยงำม  
 




