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การจัดการปาไม 
เพ่ือความย่ังยืนของปาและชุมชน 

 
จากประสบการณการจัดการทรัพยากรปาไมโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ของสถาบัน

ส่ิงแวดลอมไทย มาต้ังแตป 2539 ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ พบวาชุมชนหลายพื้นที่ไดดําเนนิการอนุรักษ 

ฟนฟู เฝาระวงัดูแลรักษาปา ดวยรูปแบบและวิธีการจัดการที่แตกตางกันไปตามสภาพพื้นที ่ วัฒนธรรม ระบบ

นิเวศนั้นๆ บางชุมชนมีการประยุกตความรู วัฒนธรรมเดิมใหสอดคลองเทาทนัสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป มี

ศักยภาพความสามารถในการประสานความรวมมอืทัง้ภายในและภายนอกชุมชนปรากฏมีความชัดเจนจนถึง

ปจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปประสบการณการทาํงานเพือ่เปนแนวทางการจัดการทรัพยากรปาไมใหเกิด

ประสิทธิภาพและขยายผลมากข้ึน 
 

การจัดการปา: หลากหลายกลไกการมีสวนรวมและบูรณาการ  

 ทรัพยากรปาไม มีคุณคาทัง้ดานเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดลอม นอกจากนัน้ยงัมีความเกีย่วเนื่อง 

สัมพันธกนัหลายประการ ดังนัน้ การจดัการปาจึงควรเอ้ือประโยชนใหเกิดความสมดุลในทัง้ 3 สวน และ

สอดคลองกับสถานการณและวัฒนธรรมชุมชน เปนธรรมทั้งกบักลุมคนรุนปจจุบันและรุนลูกรุนหลานดวย ซึง่

การจัดการที่สําคัญตองอยูบนพืน้ฐานกระบวนการทาํงานของการมีสวนรวมและบูรณาการ ดวยการพัฒนา

แบบคอยเปนคอยไป เรียนรู และปรับตัวตามสถานการณ การขับเคลือ่นงานการจัดการปาใหประสบผลสําเร็จ

ที่สําคัญ จําเปนตองแสวงหา พัฒนาผูนําเยาวชน เพื่อเปนรากฐานในการจัดการปา และพัฒนาชุมชน
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ของตนเอง ไปพรอมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดี่  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและความพรอม

ของชุมชนที่จะเขามามีสวนรวมมากนอย อันนาํไปสูความยั่งยืนของปาไมประเทศ 
 

  พัฒนาผูนําและเยาวชน: จุดเริ่มและรากฐานการพัฒนา 

 เร่ืองราวการทาํงานของบุคคล กลุมองคกรในอดีต บางชุมชนไมเคยมีแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ

ฟนฟู การจดัการปามากอน การไดเผชิญปญหากับภาวะของปาแหลงพึง่พงิลดลง และการมี

หนวยงานภายนอกเขาไปสงเสริม ทําใหชุมชนมีกระบวนการปรึกษาหารือ ศึกษาดูงาน สราง

ความมัน่ใจทีจ่ะลงมือทําจริง ขณะเดียวกนัแกนนําคนทาํงานปาที่ผานการเรียนรู ไดพัฒนาวิธีคิด 

ระบบการจัดการ รวมไปถึงการสรางความสามัคคีใหกบัคนในชุมชนเพราะกลไกของกลุม ทําให

เกิดผูนําที่มีความเสียสละ และผูตามทีพ่รอมจะมีสวนรวมทาํงาน สรางความตระหนกัใหคนรุน

ใหมไดมาเรียนรูงานสานตอ ลดการแบงเบาการทํางานของกลุมคนรุนบุกเบิก 

  ปาชุมชน: กระบวนการพัฒนาปาและคน 

 ปาชุมชน เปนรูปแบบการจัดการปาไมที่อยูบนฐานทรัพยากรสวนรวม ชุมชนตองมกีารเรียนรูที่จะ

อยูกับปาและใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาชีวิตและความเปนอยูใหดีข้ึน เปนทัง้เร่ืองแนวความคิด 

เคร่ืองมือ และวิธีการที่จะนําไปสูการแกไขปญหาในดานตางๆ เกีย่วของและสัมพันธกันอยาง

ใกลชิดใน 2 สวน ไดแก ระบบทางสังคม เชน ตองมกีลุมองคกรเพือ่ทํางาน ไมใชคนใดคนหนึง่ 

กําหนดกติกาหรือวิธีปฏิบัติในการใชประโยชนเปนที่ยอมรับรวมกันภายในชุมชน มีการดูแล เฝา

ระวังติดตาม ปาที่จะดูแลตองมีขอบเขตชัดเจน และอีกสวน คือระบบของทรัพยากรธรรมชาติ 

ทั้งตัวตนไมและทรัพยากรชวีภาพตางๆ ระบบนิเวศ ชนิดพนัธุพชื พันธุสัตว จึงควรศึกษาและ

ทดสอบ นาํหลักวชิาการมาสนับสนุนจัดการปาใหดียิ่งข้ึน รวมไปถงึการใชประโยชน เก็บหา

ผลผลิตที่เกิดข้ึนจากปา เหด็ หนอไมโดยไมทําลายตนตอเดิม นอกจากนัน้ การจัดการปาชุมชนที่

ดีจําเปนตองพจิารณาประเด็นของบทบาทชายหญิง การแบงปน การกระจายสิทธิอํานาจและ

หนาที่ความรับผิดชอบใหเปนพลังหนนุเสริม เพื่อใหสังคมเกื้อกูลสรางประโยชนแกทุกคนดวย 

 กองทุนหมุนเวียน: เก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การไดกินดี อยูดี ใชชีวิตในวิถีทีเ่หมาะสม ไมลําบากมากเกนิไป จะสงเสริมใหสมาชิกในชุมชน

สนใจและเต็มใจที่จะเขามามีสวนรวมมากข้ึน มากกวาใหความรวมมอืแบบชวยกนั หนวยงานทั้ง

ภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนภายนอกควรใหความสนใจและความสําคัญกับกลุมผูมีรายได

นอยซึง่อาจจะเปนคนสวนใหญในชุมชน และตองใหสมาชิกทุกกลุมใหเหน็ถงึการไดรับประโยชน

จากผลผลิตการจัดการนัน้ๆ ดวย จะทาํใหเกิดความสําเร็จมากยิง่ข้ึน ดังนัน้ การเพิม่โอกาส 

ทางเลือกในการประกอบอาชีพทีห่ลากหลาย การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน ผานกลุมกองทนุ
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หมุนเวียน กลุมกิจกรรม ไปพรอมๆ กับการดูแลรักษาปาและส่ิงแวดลอม จะเสริมสรางความสุขใจ

ใหกับคนในชุมชนไดอีกทาง เกิดความอบอุนในครอบครัว เพราะไดทํางานในถิน่ฐานบานเกิด

ทองถิน่ของตน 

   ชุมชนและทองถิ่น: ประสานเพื่อความย่ังยืน 

  การเฝาระวังปาและการจัดการปาของชุมชน กลุมองคกรชาวบานตระหนกัเสมอวาไมอาจ

สามารถดูแลจดัการใหยัง่ยนืไดโดยลําพัง รวมถงึการมีพื้นที่คาบเกีย่วระหวางชุมชน การสราง

ความสัมพันธและประสานกนัระหวางชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่มีภารกจิ ทัง้อํานาจ 

หนาที่ในการดําเนนิการ สงเสริม และการบูรณาการการจัดการโดยตรง จําเปนตองสงเสริมใหเกิด

การประสาน เชื่อมโยงกัน ชวยทัง้ดานการเรียนรู และเพิ่มศักยภาพอยางตอเนือ่ง เติมเต็มพลัง 

รวมถึงการผลักดันแผนงานและสนับสนนุทุน เอ้ืออํานวย เพื่อสรางพลังปกปองผืนปาซ่ึงเปน

ทรัพยากรของชุมชนและสวนรวม 

บทสรุปของการจัดการปา 

ประสบการณการจัดการปาไมขางตน แมจะมีรูปแบบการจัดการปาที่หลากหลาย แตสวนใหญเปน

กระบวนการทาํงานกับคนไปพรอมๆ กับการจัดการที่ผืนปา  เพราะคนและชุมชนรอบปาตางๆ ของประเทศ  มี

วิถีชีวิตที่ตองพึ่งพาอาศัยปาอยูเสมอ ดังนั้น การเขาไปสนับสนนุการจัดการปาเหลานัน้ จึงไดมีการศึกษาชุมชน

กอนและตระหนักอยูเสมอวาชุมชนจะเปนพลังสําคัญตอการปกปองผืนปาดวยเชนกนั กลาวไดวา คนพึ่งปา 

ปาพึง่คน   

แตดวยขอจํากัดในดานเศรษฐกิจของชุมชนสวนใหญ จึงไดมีการสงเสริม “กองทุนหมุนเวียน” เขาไป

เปนเคร่ืองมือพัฒนากระบวนการทํางานอยางมีสวนรวม คิดถึงประโยชนสวนรวม และบรรเทาปญหาดาน

รายไดของชุมชนไปดวย โดยนําสวนหนึ่งของดอกผลที่เกิดข้ึนมาใชในการจัดการปา ซึ่งไดมกีารตัง้ “ปาชุมชน” 

ข้ึน เพื่อการใชประโยชนปาอยางยั่งยืน มีการจัดการทีดี่ ภายใตกฎระเบียบที่ชมุชนไดเห็นพองตองกัน โดยมี

การเตรียมความพรอมในการขับเคลื่อนการจัดการปาใหมีความยั่งยืน นั่นก็คือ “การพฒันาผูนาํ” อยาง

ตอเนื่อง และประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลองและ

สนับสนนุซ่ึงกนัและกนั 
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กรณีการเรียนรูและประการณ 
การจัดการปาของชุมชน 
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ปาลุมนํ้าปาสักฝงซาย ถือเปนแหลงตนนํ้าของแมนํ้าปาสัก เช่ือมตอกับ

พ้ืนท่ีเขตอุทยานแหงชาตินํ้าหนาวซ่ึงเปนผืนปาขนาดใหญ ปาผืนน้ีมี

ความสําคัญอยางย่ิงในการชะลอความแรงของนํ้าในชวงนํ้าหลาก จึงชวยลด

ความเสียหายจากอุทกภัยของพ้ืนท่ีดานลางไดเปนอยางดี  ในทางกลับหากปา

ผืนน้ีถูกทําลายและเสื่อมโทรมลง ก็จะสงผลใหเกิดภัยอยางมหันตตอพื้นท่ี

ดานลาง 

ชุมชนทาอิบุญ เปนชุมชนหน่ึงท่ีตั้งอยูบริเวณปาแหงน้ี สวนใหญทําไร

ยาสูบและสวนมะขามหวาน ซ่ึงถือเปนพืชเศรษฐกิจของชุมชน และยังมีการ

ปลูกพืชผักตางๆ  ชุมชนทาอิบุญมีการกอตั้งหมูบานมานานกวา 100 ป โดย

ยายมาจาก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย   เน่ืองจากเห็นวาพ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีทําเล

ท่ีตั้งดีและมีทรัพยากรท่ีสมบูรณ  เพราะเดิมปาในบริเวณน้ีมีพืชพรรณท่ี

สมบูรณ และมีสัตวปาจําพวกชางและเสืออาศัยอยู แตเน่ืองจากปาถูกทําลาย

ไป ทําใหปจจุบันพบสัตวจําพวกหมูปา เกง เตา นก ซ่ึงอาศัยอยูในพ้ืนท่ีปาท่ี

เหลืออยู  

ในป 2538 ชุมชนไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาภายใตโครงการปลูก

ปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ และในป 2542 ไดเขารวมโครงการหมูบานพัฒนา
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รักษาปา ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณโดย ปตท.  ปจจุบัน มีการเรียนรูและ

พัฒนาจนเปนท่ียอมรับของสังคม โดยปาชุมชนบานบุง ไดรับโลประเภทปา 

สาธารณประโยชนระดับประเทศ อันดับ 2 จากโครงการปลูกปาเฉลิมถาวร

เฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงชุมชนไดใชเงินปนผลจากกองทุนฯ หมูบานในการดูแล

รักษาปา  นอกจากน้ี ชุมชนยังมีกิจกรรมอื่นๆ  ไดแก  

- กลุมออมทรัพยระดับหมูบาน เพ่ือสงเสริมการออมของสมาชิก โดยมี

กฎระเบียบการจัดการข้ึนกับการยอมรับของชุมชน   

- กองทุนหมุนเวียนเพ่ือสงเสริมอาชีพและสิ่งแวดลอม (7 ชุมชน) ซ่ึงมี

ผลกําไรและนําบางสวนมาใชในการพัฒนาและตอยอดกิจกรรมการ

การพัฒนาชุมชน เชน จัดซ้ือเตนท โตะ เกาอี้ อุปกรณเคร่ืองครัว

ใหบริการเชาใชงานบุญ งานประเพณีตางๆ แกสมาชิกในหมูบาน

และหมูบานใกลเคียง  นอกจากน้ี ยังใชเงินปนผลบางสวนนําไปจัด

กิจกรรมปลูกปาในวันสําคัญ และสนับสนุนอาหารกลางวันใหเด็ก 
- มีการพัฒนาของกลุมกิจกรรมตางๆ เชน กลุมนาหญา กลุมธนาคาร

เพ่ือการอนุรักษและพัฒนาโค-กระบือ กลุมผูเลี้ยงวัวแมพันธุ กลุม
ผลิตสุกรแมพันธุเพ่ือทําลูกสุกรขุน 

จากการทํางานพัฒนาดานการฟนฟูปาและการพัฒนาชุมชนท่ีผานมา  
ทําใหผูนําชุมชนไดมีโอกาสพัฒนาท้ังในดานความคิดและทักษะการทํางาน  
จนไดรับการยอมรับและเขาไปมีบทบาทในองคการบริหารสวนตําบล  มีการ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอก  ในการพัฒนาดานอาชีพตางๆ  และ
พบวา มีสัดสวนของผูหญิงเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมของของชุมชน 
อาทิ ประธานกองทุนฯ กรรมการ จนถึงแกนนําของชุมชน 

จากความต้ังใจและพลังของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ของทองถ่ิน การบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนฯ และการสงเสริมอาชีพท่ีไม

ทําลายสิ่งแวดลอมเพ่ือเพ่ิมรายไดและลดรายจายท่ีหลากหลาย กอเกิดการ

ทํางานในลักษณะ “เครือขายลุมน้ําปาสักเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ท่ีมีการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ืองและสรางสรรคผลงานใหแกชุมชนไดอยางชัดเจน  
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ปาแมกระทู  เปนสวนหน่ึงของปาสงวนแหงชาติแมวงก-แมเปน  มี

ลักษณะเปนปาเบญจพรรณแลง ท่ีเปนตนนํ้าของลํานํ้าหลายสาย อาทิ คลอง

ตะกวด และหวยหวาย  ซ่ึงเปนแหลงนํ้าด่ืมนํ้าใชท่ีสําคัญของชุมชนโดยรอบ  ท่ี

สวนใหญอพยพมาจากหลายพื้นท่ี เชน จังหวัดนครราชสีมา ลพบุรี ชัยนาทและ

อุทัยธานี โดยตั้งถ่ินฐานมา 30-40 ป  ทําอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําไร

มันสําปะหลัง ออยและถ่ัว  

พ้ืนท่ีน้ีมักมีปญหานํ้าหลากไหลแรงในชวงฤดูฝนและมีปญหาขาดแคลน

นํ้าในชวงฤดูแลง  ชุมชนไดอาศัยนํ้าจากหวยท่ีมีตนกําเนิดจากเขาแมกระทู ใน

การเกษตรและเก็บไวกินไวใช 

การเรียนรูของชุมชุมท่ีชัดเจน เร่ิมจาก 10 หมูบาน ใน 3 ตําบล ของ

อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค ท่ีอยูรอบๆ เขาแมกระทู ไดเขารวมโครงการ

พัฒนาหมูบาน ท่ี ปตท. ใหการสนับสนุนงบประมาณ จนสามารถรวมกลุม 

กิจกรรมตางๆ กอตั้งเปน “เครือขายแมวงกชุมชนคนรักษปา” เมื่อ 4 ปกอน และ

นับแตน้ันมา เครือขายฯ ก็มีบทบาท ในการรวมกลุม รวมคิด ตัดสินใจ และรักษา

ผลประโยชนใหกับชุมชนสมาชิกมาโดยตลอด  
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ภูกระแต แมจะเปนเนินเขาเต้ียๆ ท่ีตั้งอยูในเขตอําเภอเกษตรสมบูรณ 
จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงอยูเคียงขางปาผืนใหญอยางปาภูเขียวหรือเขตรักษาปาพันธุ
สัตวปาภูเขียว แตภูกระแตก็มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนท่ีอยูตีนภู  
เพราะภูกระแตเปนท้ังแหลงไมและแหลงอาหารของชุมชน 

ชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานอยูรอบๆ ภูกระแต สวนใหญแลวอพยพมาจากท่ีอื่น
และเขามาตั้งถ่ินฐานประมาณ 100 ป  ยังดํารงชีวิตโดยตองพ่ึงพาธรรมชาติ  
ท้ังการใชนํ้าในแหลงธรรมชาติเพ่ือการกินการใช และการเกษตร ใชไมจากปา
ในการกอสรางท่ีอยูอาศัย เก็บหาผลผลิตจากปา อยางเชน ผักหวาน ผักอีหมู 
ผักสาบ เห็ดชนิดตางๆ หนอไม ไขมดแดง  การใชไมไผทําตอกมัดขาว ไผปา  
ไผซาง และไผบง   

ตอมา เมื่อภูกระแตเร่ิมเสื่อมโทรมลงจากการบุกรุกและตัดไมทําลาย
ปา  สถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดเขาไปดําเนินการฟนฟูปาภูกระแต โดยรวมกับ
กรมปาไมและชุมชน ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีแนวกันชนปาภูเขียวแบบ
ผสมผสาน ซ่ึงไดรับการสนับสนุนสถานฑูตเนเธอรแลนดและองคการไมเขต
รอนระหวางประเทศ (ITTO) โดยดําเนินการปลูกปาในชวงป 2537-2540 สรุป
ไดวา การปลูกปาไมใชเร่ืองยาก เพราะหากมีงบประมาณและมีกําลังคน ก็
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สามารถดําเนินการได แตการเฝาระวังและบํารุงรักษาตอไปนับวาเปนเร่ืองท่ีทา
ทาย  เพราะหากชุมชนคิดวาการปลูกปาดังกลาวเปนของหนวยงานภายนอก  
ก็ตองเขาใจวาหนวยงานเหลาน้ันจะตองเขามาดูแลตอไป   

ในชวงระยะเวลาตอมา การทํางานแบบรวมคิดรวมตัดสินใจกับชุมชน
จึงมีมากข้ึน และหนวยงานภายนอกตางๆ ก็ไดลดบทบาทลง เมื่อภูกระแตมี
การฟนตัวกลับมาเปนปาท่ีสมบูรณ และชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถ
บริหารจัดการไดเอง   โดยมีชุมชนกวา 20 หมูบานรอบภูกระแต  รวมตัวกันเปน 
“เครือขายเกษตรกรตีนภูพัฒนา” มีการสงผูแทนของแตละหมูบานเขามาเปน
คณะกรรมการของเครือขาย และกอสรางศูนยประสานงานข้ึนโดยอาศัย 
แรงงานของชาวบานกันเอง   

แมการทํางานรวมกันแบบเครือขาย ยังเปนเร่ืองท่ีตองเรียนรูและ
พัฒนาในดานการบริหารจัดการใหเปนระบบมากข้ึน แตในวันน้ี เครือขาย
เกษตรกรตีนภูพัฒนาก็คนพบวาการรวมกันคิดและแบงปนกัน  ทําใหกิจกรรม
หลายๆ อยางไดรับการพัฒนาข้ึนอยางเปนรูปธรรม โดยทุกชุมชนมีกลุม 
ออมทรัพย และกองหมุนเวียนของเครือขายฯ  โดยคณะกรรมการจะพิจารณา
จัดสรรงบประมาณกองทุนหมุนเวียนใหกับองคกรสมาชิกตามความตองการ  

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเครือขายฯ มีความภาคภูมิใจ ไดแก  
- สงเสริมการเลี้ยงวัวก่ึงขุน  ซ่ึงมีความเสียงนอย 
- สงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีโรงปุยชีวภาพของ

เครือขาย  ท่ีผลิตและจําหนายใหกับสมาชิก ซ่ึงเปนท่ีตองการของ
ทองถ่ิน เน่ืองจากมีคุณภาพดีและใชไดผล 

- มีการจัดการปาชุมชน ซ่ึงไดมีการคิดและริเร่ิมนวัตกรรมใหมอยู
เสมอ  เชน กิจกรรมปลอยอึ่ง จับอึ่งแตงงานในปาชุมชน 

- ดําเนินการผลิตอิฐดินซีเมนต จําหนายใหกับผูท่ีสนใจในบริเวณ
ใกลเคียง 

กลุ มแกนนําและคณะกรรมการ เค รือข าย   ยั งมีการ จัด เว ที
ประชุมสัมมนาท้ังในระดับชุมชนและเครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและ
วิธีการดําเนินกิจกรรมในดานตางๆ  เปนวิทยากรฝกอบรมใหกับชุมชนอื่นๆ 
และเปนแหลงเรียนรูดูงานสําหรับชุมชนท่ีสนใจ 
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ปาเขาฟอด ในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยูเขตปาสงวนแหงชาติปาหนอง

แลง  ซ่ึงเปนแนวเทือกเขาท่ีตอเน่ืองกับปาดงพญาเย็น   ปาเขาฟอดมีสภาพเปน

ปาเบญจพรรณและปาดิบแลง  ท่ีมักจะมีไฟปาเกิดข้ึนทุกปในชวงหนาหนาว

และหนาแลง  ประกอบกับมีการบุกรุกแผวทําลายปาเพ่ิมข้ึน ก็ย่ิงทําใหปามี

สภาพเสื่อมโทรมเปนอยางมาก 

 สวนปาเขาภูหลวง ก็อยูในจังหวัดนครราชสีมาเชนกัน แตอยูในเขตปา

สงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง ท่ีมีลักษณะเปนปาดิบแลง เปนแหลงตนนํ้าของ

หวยหนองไผและหวยลําสําลาย  ปาท้ังสองแหงถือเปนแหลงหาเก็บของปาท่ี

สําคัญของชุมชนในบริเวณน้ัน   

ชุมชนรอบปาเขาฟอด ในตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว เปนชุมชน

คอนขางใหม เน่ืองจากมีการอพยพเขามาจากอําเภออื่นๆ ใกลเคียง เมื่อ 40-50 

ปมาน้ีเอง เพ่ือจับจองพื้นท่ีทําการเกษตร ไดแก ทําไรขาวโพด มันสําปะหลัง  

มันเหน็บ พริก มะขามเทศ เปนตน และจะออกไปรับจางหลังฤดูเก็บเก่ียว  โดย

ไดมีการแผวถางปาไปเร่ือยๆ  ซ่ึงไมแตกตางจากชุมชนรอบปาเขาภูหลวงท่ี



 12 

ชาวบานโดยสวนใหญอพยพมาจากหลายพ้ืนท่ีอื่นเชนกัน ทําใหมีวัฒนธรรมท่ี

หลากหลายในชุมชน  

 ชุมชนรอบปาท้ังสองแหง ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร

และสิ่งแวดลอมทองถ่ิน ตั้งแตป 2541 ภายใตโครงการปลูกปาถาวรเฉลิม 

พระเกียรติ และตอมาไดเขารวมในโครงการหมูบานพัฒนารักษาปา ท่ี

สนับสนุนงบประมาณโดย ปตท. มีกิจกรรมหลักต้ังแตการปลูกและฟนฟูสภาพ

ปา การอบรมและเตรียมความพรอมในการปองกันและดับไฟปา การเฝาระวัง

การทําลายปา การปลูกปาเสริมในวันสําคัญ  โดยดําเนินงานผานกระบวนการ

ทํางานของคณะกรรมการหมูบาน  นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมเดนของพ้ืนท่ี ไดแก 

- ทุกชุมชนมีการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนมาอยางตอเน่ือง  โดย

นําดอกผลท่ีไดไปใชในการพัฒนาชุมชน และการดูแลรักษาปา  แมวา

บางแหงจะมีปญหาอุปสรรค  แตคณะกรรมการก็เรียนรูท่ีจะจัดการ

กับปญหาท่ีเกิดข้ึน  หากเกินกําลังก็จะประสานหนวยงานภายนอกให

เขามาเปนท่ีปรึกษา 

- สมาชิกกองทุนหมุนเวียน สวนใหญมีการกูยืมเงินกองทุนไปใชสําหรับ 

การเลี้ยงสัตวเพ่ือเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว อาทิ แพะ หมูปา 

และวัว 

- ชุมชนบานหนองไผไดดําเนินการและทําแนวเขต ปกปาย ดูแลบริเวณ

พ้ืนท่ีหลังวัดเปนพ้ืนท่ีปาชุมชน เพ่ือปองกันการบุกรุก และสงเสริมการ

ดูแลหัวไรปลายนา 

- ชุมชนไดรวมมือกับกับเจาหนาท่ีปาไมในการเฝาระวังปา และข้ึนไป

ดับไฟบนเขาภูหลวงในชวงหนาแลง  ซ่ึงจะมีไฟปาเกิดข้ึนทุกป  

รวมท้ังจัดทําฝายแมว เพ่ือกักเก็บนํ้ายามหนาแลงและรักษาความชุม

ช้ืนใหปา 

การทํางานท่ีผานมาสามารถพัฒนาผูนําชุมชนใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

ขยายความรวมมือในการเฝาระวังปาไปยังสมาชิกในชุมชน  และไดเกิดความ

รวมมือกับหนวยงานปาไมและหนวยงานตางๆ ภายนอกท่ีชัดเจน 
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ปาบุณฑริก เดิมเปนปาสงวนแหงชาติ ท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

และมีอาณาเขตติดตอกับประเทศลาว ตอมาไดถูกประกาศเปนเขตรักษาพันธุ

สัตวปาบุณฑริก-ยอดมน ดวยความสมบูรณของปาจึงมีพันธุพืชและพันธุสัตวท่ี

หลากหลายอยาง ไดแก “กลวยไมปา” หรือ “ชายผาสีดา” เห็ด และพืชสมุนไพร

ตางๆ  และหากเขาไปในปาน้ี ก็จะสามารถพบรอยเทาชางไดไมยาก 

ชุมชนรอบปาบุณฑริก สวนใหญไมไดเปนชุมชนดั้งเดิม บางชุมชนถูก

ทางราชการอพยพออกมาจากเขตปาไดจัดสรรท่ีทํากินให  ชาวบานสวนใหญจึง

ทําการปลูกพืชไร อาทิ ปอ มันสําปะหลัง และขาว  เกือบทุกครอบครัวจะออก

จากบานเขาปาต้ังแตเชา เพ่ือเก็บหาของปามาขายและเปนอาหาร รวมท้ังหา 

“ไผพุง” และ“เตยปา” นํามาสานหวดและสานเสื่อ 

สําหรับชุมชน 3 หมูบาน ในเขตตําบลคอแลน อําเภอบุณฑริก ซ่ึงมีการ

พ่ึงพิงและใชประโยชนจากปาบุณฑริกน้ี ไดเขารวมโครงการปลูกปาถาวรเฉลิม

พระเกียรติฯ ตั้งแตป 2541 และตอมาไดเขารวมโครงการหมูบานพัฒนารักษา

ปา ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปตท. ก็ไดมีกิจกรรมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนมาอยางตอเน่ือง   
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ชุมชนไดรวมมือกับหนวยงานทองถ่ินและหนวยงานปาไมจัดทําปาชุมชน  

เพ่ือฟนฟูและเฝาระวังปาใหมีความสมบูรณ  โดยมีพิธีบายศรีสูขวัญตนไมตาม

ประเพณี ซ่ึงเช่ือกันวาเปนการเรียกขวัญตนไมและปาใหคืนความอุดมสมบูรณ 

จัดทําแนวเขตท่ีชัดเจน ปาย กฎระเบียบปาชุมชน  รณรงคปลูกปาในวันสําคัญ

อยางตอเน่ือง ทําแนวกันไฟ และริเร่ิมกิจกรรมดูแลเฝาระวัง ทําใหปาชุมชนใน

พ้ืนท่ีเร่ิมฟนตัวและมีความสมบูรณมากข้ึน   

 ปาชุมชนภูอะเลาะ บานหนองเรือ ผูนําไดนําเตยปาและไผพุงท่ีเปน

พืชสําคัญตอเศรษฐกิจชุมชนและท่ีนับวันออกเก็บหาไดยาก นํามา

ปลูกในพื้นท่ีปาชุมชนใกลบาน เพ่ือเพ่ิมผลิตและลดการพ่ึงพิงปา    

 ปาชุมชนภูจันทรแดง บานปาไม มีสัญลักษณของท่ีมาของช่ือ คือ 

ตนจันทรแดง ท่ีกําลังจะสูญหาญไปจากภูดังกลาว ผูนําจึงไดนํามา

มีการขยายพันธุ และพัฒนาปาชุมชนเปนแหลงทองเท่ียว   

 ปาชุมชนบานปาแขม ไดรับความสนใจจากครูและผูบริหารใน

สถานศึกษา และผูนําชุมชน  รวมกันพัฒนาและผลักดันใหเปนปา

ชุมชนหลังโรงเรียน เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของเยาวชน    

ชุมชนมีการจัดการกองทุนหมุนเวียน โดยเร่ิมจากการออมทรัพยเมื่อป 2542 

กองทุนมีความเติบโต ขยายผลและตอยอดไปสูกิจกรรมอื่นๆ   

 กองทุนปมนํ้ามัน บานหนองเรือ  ดําเนินการบริการใหกับสมาชิกมา

อยางตอเน่ืองและมีผลกําไรคืนใหสมาชิกกลุม 

 กองทุนควาย บานหนองเรือ จากควายเร่ิมตน 4 ตัว เพ่ิมเปน 8 ตัว 

และหมุนเวียนขยายผลกับสมาชิกลําดับตอไป 

 กลุมเกษตรกรบานปาแขม พัฒนาเปนตลาดนัดสวนยาง เกิดเงินทุน

หมุนเวียน ท่ีเพ่ิมรายไดและยังเพ่ิมเงินหมุนเวียนใหกับกองทุน 

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ก็ไดสรางการเรียนรูใหกับผูนําและชุมชน  ซ่ึงมีผูนําชุมชนหลายคนมี

พัฒนาการทางดานความคิด และขยายบทบาทของตน จนไดรับการยอมรับใหเขาไปทําหนาท่ีใน

องคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือผลักดันใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางเปนระบบและกวางขวางออกไป  
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องคการบริหารสวนตําบลลําไทรโยง อําเภอนางรอง และองคการบริหารสวน
ตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย มีความสนใจใน
การพัฒนาชุมชนใหนาอยู จึงไดเขารวมเปนพ้ืนท่ีนํารองในโครงการชุมชน 
นาอยู ภายใตการสนับสนุนของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน เมื่อกลางป 2547 ดวยแนวคิดการทํางานอยางมีสวนรวม 
 การเรียนรูรวมกัน เร่ิมจากการศึกษาวิเคราะหชุมชนและจัดทําแผน 
ยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ เพ่ือใหชุมชนไดรูจักตนเอง  
คนหาสิ่งท่ีตองการซ่ึงมีความเหมาะสมกับทองถ่ินและเปนไปได โดยพบวามี
ความตองการท่ีหลากหลายและแตกตางกันไป ซ่ีงเมื่อสรุปเปนโครงการตางๆ 
จึงเห็นไดชัดวาเกินศักยภาพท่ีจะทําไดท้ังหมด จึงไดมีการกําหนดหลักเกณฑ
และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการวมกัน โดยอาศัยเหตุและผล 
รวมท้ังอาศัยเสียงสวนใหญ และในที่สุดก็ไดโครงการนํารองมาปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม 

การอนุรักษและพัฒนาเครือขายการจัดการปาชุมชนดอนโจร-โคกแรโดย
ชุมชนมีสวนรวม ตําบลลําไทรโยง นับวามีความสําคัญตอชุมชนใน 
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พ้ืนท่ีเปนอยางย่ิง เน่ืองจากปาดอนซ่ึงมีอยูกระจายอยูท่ัวไป ประมาณ 4,000 
ไร ไดถูกชาวบานบุกรุกทําลายเมื่อคร้ังตองประสบภัยแลงรุนแรงในป 2519  ซ่ึง
ไดประสบกับปญหาขาดนํ้าในการทําการเกษตร จึงทําการบุกรุกแผวถางปาเผา
ถานขายเพ่ือนําเงินไปซ้ือขาวมาดํารงชีวิต สงผลพื้นท่ีปาลดลงเปนจํานวนมาก 
และซํ้ารายความแหงแลงก็ยังไมหมดไป 

- 17กลาไมทองถ่ิน 
- จัดทําหอตรวจการเฝาระวังปา  5 แหง และพัฒนาแหลงนํ้าในปา 
- การจัดทําแนวเขตในรูปแบบคลองเพื่อใหสัตวเลี้ยงไดดื่มกิน 

การพัฒนาเกษตรอินทรีย ตําบลยายแยมวัฒนา เปนโครงการท่ีไดรับการ
คัดเลือกเปนลําดับแรก เน่ืองจากชาวบานในตําบลยายแยมวัฒนา ทําอาชีพ
ปลูกขาวและพืชผัก จึงไดมุงสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นท่ีทําการปลูกขาวโดยลด
การใชสารเคมีและใชปุยอินทรียในการบํารุงดิน ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีสําคัญ ไดแก 

- โรงงานศูนยผลิตปุยอินทรียประจําตําบล มีการระดมหุนของสมาชิก 
และขายปุยใหกับสมาชิกในราคาถูก 

- สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย 
พรอมการประชาสัมพันธเสียงตามสายและจัดทําแผนพับโฆษณา 

- พัฒนาเปนศูนยเรียนรูและสนับสนุนกิจกรรมนํารองเกษตรอินทรีย มี
การพัฒนาสูตรปุยอินทรียท่ีมีคุณภาพ เปนสูตรปุยเฉพาะของศูนยฯ 
มีแปลงสาธิตเปนแหลงศึกษาดูงาน พรอมจัดวิทยากรไวใหความรู 

การทํางานท่ีผานมา ถือเปนกระบวนการเรียนรูท่ีกระตุนใหทองถ่ินและ
ชุมชน มีการคิดอยางมีเหตุผล มีแผน ทิศทางและเปาหมายท่ีชัดเจน  และ
สนองตอบตอความตองการท่ีแทจริงของชุมชน  
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ลุมนํ้าสงครามตอนลาง เปนบริเวณท่ีแมนํ้าสงครามไหลลงสูแมนํ้าโขง  
อยูในเขตอําเภอศรีสงครามและอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม  ซ่ึงมีลักษณ

พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมต่ํา เมื่อถึงฤดูนํ้าหลากปาและพ้ืนท่ีบริเวณน้ีก็จะกลายสภาพ

เปนผืนนํ้าท่ีกวางสุดลูกหูลูกตา คลายทะเลสาบ  โดยจะกินเวลาประมาณ 3-4 

เดือนในแตละป   ชาวบานเรียกกันวา “ปาบุงปาทาม” และเมื่อนํ้าลดก็จะกลับ

สภาพเปนปาบกท่ัวๆ ไป 

 ปาบุงปาทาม  ถือเปนแหลงทําการประมงท่ีสําคัญของชุมชน  อาจกลาว

ไดวามีรายไดมากกวาการทํานาท้ังป ปจจุบัน ปาบุงปาทามลุมนํ้าสงคราม

ตอนลาง เร่ิมมีสภาพเสื่อมโทรมลงไปเน่ืองจากมีการใชประโยชนมากเกินไป มี

การถมพ้ืนท่ี และการบุกรุกเขามาใชประโยชนในรูปแบบเกษตรเชิงพาณิชยของ

กลุมนายทุน   

เมื่อกลางป 2546 กิจกรรมของคณะนักวิจัยไทบาน ท่ีประกอบดวยผูนํา 

4 ชุมชน ในอําเภอศรีสงครามไดเร่ิมข้ึน ดวยการสนับสนุนขององคกรสหภาพ

สากลวาดวยการอนุรักษ หรือ IUCN รวมศึกษารวบรวมขอมูลทางดานระบบ
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นิเวศ  สํารวจพรรณพืช พันธุปลา ตลอดจนประวัติและวัฒนธรรมชุมชน ระบบ

เศรษฐกิจ รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือนําเปนขอมูลในสื่อสารและสรางความ

ตระหนักใหกับคนในชุมชน รวมท้ังนํามาใชในการฟนฟูปาบุงปาทามใหกลับมา

สมบูรณเชนเดิม 

ปจจุบัน คณะนักวิจัยไทบาน ไดขยายความรวมมือออกไปเร่ือยๆ จน

พัฒนามาเปน “เครือขายวิจัยเพื่อการอนุรักษและพัฒนาวิถีชีวิตลุมนํ้าสงคราม” 

รวมสมาชิก 12 ชุมชน ทํากิจกรรมดานการฟนฟูทรัพยากรของทองถ่ิน 

โดยเฉพาะปาบุงปาทาม แมนํ้าสงครามตอนลางและลํานํ้าสาขา  มีการเพาะ

กลาไมทองถ่ินเพ่ือนําไปปลูกในปาบุงปาทาม รวมกิจกรรมตางๆ ของทาง

ราชการ อาทิ การจัดกิจกรรมวันพ้ืนท่ีชุมนํ้าโลก เทศกาลปลาอําเภอศรีสงคราม 

และจัดใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณท้ังในกลุมสมาชิกของ

เครือขายฯ และระหวางเครือขายอื่นๆ  

การฟนฟูปาบุงปาทามลุมนํ้าสงครามตอนลาง ยังไดรับการหนุนชวยจาก

เครือขายโรงเรียนอนุรักษแมนํ้าสงคราม ท่ีมีโรงเรียนตางๆ รวมเปนสมาชิกนับ 

20 โรงเรียน ท่ีขยายตัวไปตามลํานํ้าจนถึงจังหวัดสกลนคร  ลงมือตรวจวัด

คุณภาพนํ้า  โดยตั้งสถานีตรวจวัดใกลๆ โรงเรียน รวม 9 สถานี แลวนําขอมูล

มาประชุมแลกเปลี่ยนกันปละ 2 คร้ัง ซ่ึงถือเปนสิ่งท่ีเช่ือมโยงใหเกิดการ

พัฒนาการเรียนรูของเยาวชนในดานอื่นๆ ตามมา  สิ่งหน่ึงท่ีเครือขายโรงเรียนฯ 

ภาคภูมิใจก็คือ การรวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 2 จังหวัด

นครพนม พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินลุมนํ้าสงคราม ท่ีสงผลใหเยาวชนและคนลุม

นํ้าสงครามไดภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 

สําหรับบทบาทขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในพื้นท่ี จํานวน 5 แหง 

ไดรวมมือกันจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมลุมนํ้าสงครามตอนลาง เพ่ือบูรณาการเขาสูแผนพัฒนาทองถ่ินของ

แตละ อบต. โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และนําแผนไปสูการปฏิบัติ

ไดอยางเปนรูปธรรม โดยสถาบันสิ่งแวดลอมไดเขาไปเปนท่ีปรึกษาและ

สนับสนุนการดําเนินงาน 
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ปาแกงกระจาน มีสภาพท่ัวไปเปนปาดิบช้ืน ท่ีเปนตนนํ้าของแมนํ้า

เพชรบุรี ปาผืนน้ีนับเปนปาอนุรักษท่ีสําคัญแหงหน่ึงของประเทศไทย  ไดรับการ

ประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ ในป 2524 โดยเปนอุทยานแหงชาติท่ีมีพ้ืนท่ี

มากท่ีสุดของประเทศ คือ ประมาณ 1.8 ลานไร และยังมีเข่ือนแกงกระจานเปน

เข่ือนดินขนาดใหญ ท่ีกักเก็บนํ้าไวสําหรับการเกษตร จึงเกิดอางเก็บนํ้าบริเวณ

เหนือสันเข่ือน ประกอบกับทิวทัศนท่ีงดงามของพื้นท่ี จึงทําใหเปนแหลง 

ทองเท่ียวท่ีมีผูเขามาเย่ียมเยือนตลอดท้ังป 

ปาแกงกระจานน้ี มีชุมชนตั้งถ่ินฐานอยูโดยรอบ อีกท้ังยังมีชุมชนท่ีอยูใน

พ้ืนท่ีปา เชน บานบางกลอย และบานโปงลึก ซ่ึงชุมชนเหลาน้ีลวนมีบทบาท

สําคัญท้ังอนุรักษและใชประโยชนจากปา ดังน้ัน ในป 2544 สถาบันสิ่งแวดลอม

ไทย จึงไดดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนตางๆ เพ่ือใหชุมชนเหลาน้ีไดพัฒนาเปน

เขตแนวกันชน ท่ีทําหนาท่ีดูแลรักษาปาแกงกระจาน พรอมกับการสนับสนุนและ

สงเสริมใหเกิดการจัดการทรัพยากรปาไมอยางย่ังยืน และการยกระดับคุณภาพ

ชีวิต ดวยการสนับสนุนจากกรมปาไม และองคการไมเขตรอนระหวางประเทศ 

(ITTO)   
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บทบาทสําคัญของชุมชนท่ีอยูรอบปาและในปาแกงกระจาน จึงเนนท่ี

การปลูกปาธรรมชาติ ซ่ึงไดดําเนินการไปจํานวน 4,000 ไร และจัดทําปาชุมชน  

โดยในชวงแรกๆ ของการปลูกปาชุมชนไดมีการจัดสรางเรือนเพาะชํากลาไม 

ข้ึน  เพ่ือผลิตกลาไมเอง  รวมท้ังผลิตไมเศรษฐกิจเพ่ือสงเสริมการปลูกปาหัวไร

ปลายนาในพ้ืนท่ีของเกษตรกร  ปจจุบันไดเกิดความรวมมือ ประสานงาน และ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการดูแลรักษาปา รวมกับหนวยงานปาไมในพ้ืนท่ีเปน

อยางดี   

นอกจากน้ี ยังมีงานศึกษาวิจัยซ่ึงไดรับความรวมมือจากนักวิชาการ 

ภายนอก ท่ีเขาไปทําการศึกษาดานระบบนิเวศ การสํารวจพืชสมุนไพร และ

ทดสอบอัตราการงอกของพันธุไมทองถ่ิน เพ่ือเปนองคความพ้ืนฐานในการฟนฟู

ปาอยางเปนระบบ 

สําหรับการพัฒนาชุมชนซึ่งมีอาชีพเดิมในการทําไรสับปะรด ปลูกไมผล 

และทําการเกษตรอ่ืนๆ ไดรับการสงเสริมความรูความเขาใจและกระตุนใหหันมา

ทําการเกษตรอินทรีย  โดยไดมีเกษตรกรตัวอยางริเร่ิมทําแลว แตยังตองการการ

ขยายผลใหแพรหลายมากข้ึน  สําหรับกิจกรรมอ่ืนๆ  ไดแก การบริหารจัดการ

กองทุนหมุนเวียนเพื่อสงเสริมอาชีพของชุมชน   การฝกอบรมอาชีพเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตของเกษตรกร 

ดวยความสําคัญของปาแหงน้ี ซ่ึงเปนปาตนนํ้าของแมนํ้าเพชรบุรีท่ีคน

ท้ังจังหวัดไดใชประโยชน อีกท้ังเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสรางรายไดใหกับจังหวัด  

จึงไดมีความพยายามจากหลายฝาย โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

โรงเรียนในพ้ืนท่ี ไดดําเนินการศึกษาเรียนรูชุมชนท่ีอยูติดแมนํ้าเพชรบุรี ทําใหได

ทราบปญหาหลายประการ เชน แมนํ้าต้ืนเขิน การเนาเสียของนํ้าบริเวณปลาย

นํ้า จึงไดดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษปาแกงกระจานไปพรอมกับการอนุรักษ

แมนํ้าเพชรบุรี  เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินน้ี ไดยังประโยชนใหกับ 

ชุมชนและสังคมโดยรวมตอไป 
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อาวทุงมหา อยูในเขตตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ้ืนท่ี

บริเวณน้ีเคยเปนเมืองท่ีพระยาเพชรกําแหงสงครามอดีตเจาเมืองชุมพร ใชหลบ

ซอนร้ีพลในเวลาคับขันเมื่อคราวท่ีพมายกทัพมารุกรานเน่ืองจากเปนชัยภูมิท่ี

เหมาะสม เปนอาวโคงเหมือนพระจันทรคร่ึงเสี้ยว จึงเรียกวา “คุงหา“ หมายถึง 

ไดมาหาแลวเจอคุงท่ีดีและเรียกเพ้ียนเปน“ทุงมหา“   

สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป มีลักษณะเปนภูเขาและท่ีราบเชิงเขา ท่ีราบชายฝง 

มีปาพรุ และปาชายเลนประมาณ 6,550 ไร ซ่ึงเปนปาชายเลนผืนเดียวของ

อําเภอปะทิวท่ียังมีความอุดมสมบูรณ มีแหลงนํ้าธรรมชาติท่ีสําคัญๆ  ไหลผาน 

นอกจากน้ี ยังมีหาดทรายสวยงาม จึงนับวาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา

เปนแหลงทองเท่ียว ชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานในบริเวณน้ีมีอาชีพประมงพ้ืนบานดวย

เรือประมงขนาดเล็กและหาสัตวนํ้าในปาชายเลน และบางสวนก็รับจาง ทําสวน 

และคาขาย  

 ในป 2540 พบวาท้ังปาบกและปาชายเลน ถูกทําลายจนตกอยูในสภาพ

เสื่อมโทรมเปนอยางมาก จากการใชประโยชนในรูปแบบตางๆ นําไปสูขอขัดแยง

ในชุมชน การเรียนรูเพ่ือแกไขปญหาอยางสรางสรรคก็เร่ิมข้ึน โดยสถาบัน- 
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สิ่งแวดลอมไทย ไดเขาไปเปนท่ีปรึกษา และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนสิ่งแวดลอม เร่ิมดวยการสรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรปาชายเลน 

การเจรจาหารือรวมกันทุกฝาย การจัดทําแนวเขตปาชายเลนใหมีความชัดเจน 

และริเร่ิมกิจกรรม “ปาชุมชน” ท่ีสรางความรูสึกเปนเจาของใหกับชุมชน มีการ

ดูแลและเฝาระวังใหมีการใชประโยชนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ยังมีการเช่ือมโยง

ระหวางชุมชนและโรงเรียน  และขยายผลสูกิจกรรมอื่นๆ ไดแก 

 “บานปลา” เปนแนวคิดท่ีไดจากการศึกษาดูงานมาผนวกกับความ

อยากเรียนรู จึงเร่ิมนํายางนอกรถยนตท่ีใชแลว มามัดรวมเปนแลวเท

ปูนเพ่ือถวงนํ้าหนัก นําไปปลอยลงในทะเลเพื่อเปนแหลงท่ีอยูของ

ปลา ซ่ึงชาวประมงยืนยันไดวามีปลาเพ่ิมข้ึน และยังชวยปองกัน

เรือประมงขนาดใหญลวงล้ําเขามา ปจจุบันไดพัฒนาไปสูการใชวัสดุ

อื่นๆ โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานประมงในพื้นท่ี 

 “ธนาคารปู” เกิดข้ึนจากการปรึกษาหารือกันหลายๆ คร้ัง เพ่ือ

แกปญหาท่ีนับวันชาวประมงหาปูหาปลาไดนอยลงเรื่อยๆ และยังมี

ความขัดแยงกันในเร่ืองอุปกรณจับปู จึงไดคิดท่ีจะอนุรักษแมปูซ่ึง

มักจะติดลอบเรือและมีไขลากทรายจํานวนมาก โดยนําไปฝากไวใน

กระชังท่ีสรางข้ึน ท่ีเรียกวาธนาคารปู พ่ือรอเวลาใหปลอยออกไขสู

ธรรมชาติ แลวคอยนําแมปูไปขาย นําเงินไปฝากเปนกองทุนเพ่ือนํา

เงินไปซื้ออาหารใหแมปูท่ีอยูในกระชังและใชประโยชนอื่นๆ ตอไป 

ปจจุบัน การเฝาระวังปาชายเลนของชุมชนก็ยังดําเนินตอไป เพราะถือ

เปนแหลงทํามาหากินของชาวประมงซ่ึงสวนใหญไมมีท่ีดินทํากิน และยังตอง

เผชิญกับการทําลายลางทรัพยากรของเรือประมงพาณิชย ชุมชนจึงตองการให

ตนไดมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรชายฝงบริเวณชายฝงทะเลหนาบานของตน 

เพ่ือดูแลรักษาไวใหลูกหลานใชไดอยางย่ังยืน 

  ความสําเร็จของชุมชนในวันน้ี คือ การไดพลิกฟนคืนความสมบูรณ

กลับมาสูบริเวณชายฝงอีกคร้ัง จนได รับพระกรุณาโปรดเกลาใหเขารับ

พระราชทานธงพิทักษปาเพ่ือรักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจาพระบรมพระ

ราชินีนาถฯ ถึง 3 คร้ัง คือ ในป 2541 ป 2544 และป 2549 
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สืบเน่ืองจากภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามิ เมื่อปลายป 2547 ทําใหทุกฝายได
ประจักษชัดถึงบทบาทของปาชายเลนในการปองกันและลดความแรงของคล่ืน
และลม โดยชวยรักษาทรัพยสินและชีวิตของหลายๆ ครอบครัวไวได ทําใหการ
ฟนฟูปาภายใต โครงการปาชายเลนเ พ่ือชุมชน  ท่ี ได รับการสนับสนุน
งบประมาณจากบริษัท เชฟรอน สํารวจและผลิต จํากัด  จึงไดรับความรวมมือ
จากทุกฝายเปนอยางจริงจัง 

โดยมีชุมชนตางๆ ซ่ึงติดชายฝงทะเลและมีพ้ืนท่ีปาชายเลน ใน 3 ตําบล ของ
จังหวัดระนองและพังงา (ตําบลนาคา ตําบลบางวัน และตําบลเกาะคอเขา) ได
ดําเนินรวมกัน และเปนท่ีโชคดีวาในจํานวนน้ีมีชุมชนบานบางติบ ซ่ึงเปนชุมชน
ท่ีมีพัฒนาการทํางานในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มาต้ังแตป 2539 จึงมีผล
การดําเนินงานท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนอื่นๆ ไดเปนอยางดี  

อันท่ีจริงแลว จังหวัดพังงาและระนองเปนพ้ืนท่ีท่ีมีปาชายเลนมากท่ีสุดของ
ประเทศ แตสวนใหญเปนเขตอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา โดย
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการและใชประโยชนไมมากนัก แมวาชุมชนจะเปนผู
ไดรับผลกระทบจากปาชายเลนโดยตรงก็ตาม  
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การเรียนรูและพัฒนาท่ีสําคัญในการฟนฟูและเฝาระวังปาชายเลนเพ่ือชุมชนใน
บริเวณน้ี เร่ิมจากการศึกษาทําความเขาใจชุมชน ไปพรอมๆ กับการศึกษาวิจัย
และพัฒนาเปนคูมือเร่ืองปาชายเลนกับการปองกันภัยสึนามิ ท่ีจะชวยเพิ่มพูน
ความรูดานวิชาการใหกับชุมชน นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ท่ีสําคัญ ไดแก 

- องคการบริหารสวนตําบลตางๆ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
ฟนฟูทองถ่ิน โดยแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากหลายๆ ฝายข้ึน  
คณะกรรมการฯ จะไดรับการอบรมเสริมสรางศักยภาพและเรียนรู
จากการทํางานจริง ทายสุดแผนฯ น้ี ไดถูกนําเขาสูระบบแผนพัฒนา
ทองถ่ินตอไป  และแนนอนวาการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติไดรับการ
กําหนดเปนยุทธศาสตรสําคัญ 

- โครงการนํารองท่ีเกิดจากการจัดทําแผนฟนฟูทองถ่ิน ไดถูกนําไป
ปฏิบัติจริง ไดแก การพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติปาชายเลน ของ
ตําบลเกาะคอเขา การพัฒนาศูนยซอมเคร่ืองยนตขนาดเล็กสําหรับ
ชาวประมงชายฝงของตําบลนาคา และการจัดการขยะมูลฝอยและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนของตําบลบางวัน 

- ปลูกและฟนฟูปาชายเลนที่เสื่อมโทรมจากการสัมปทานไมเผาถาน
ในอดีตและพ้ืนท่ีท่ีถูกทําลายจากคลื่นสึนามิ อยางตอเน่ืองใหเต็มทุก 
พ้ืนท่ี โดยไดรับการสนับสนุนกลาไมจากสถานีพัฒนาทรัพยากรปา
ชายเลน 

- เรียนรูเร่ืองการบริหารจัดการกลุมและกองทุนหมุนเวียน เพ่ือพัฒนา
ดานสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนควบคูกันไป และเช่ือมโยง
กิจกรรมกับโรงเรียน เยาวชน และชุมชนไปพรอมๆ กัน   

ชุมชนเหลาน้ีไดผานบทเรียนอันเจ็บปวดจากภัยธรรมชาติ ท่ีไมมีใคร
อยากจะใหเกิดข้ึนอีก และทุกชุมชนเขาใจดีวาสามารถปองกันและบรรเทา
ผลกระทบไดหากมีปาชายเลนเปนเกราะกําบัง ดังน้ัน การฟนฟูปาชายเลนใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยอยางในทุกชุมชนบนเกาะคอเขา รวมถึงบานแหลมนาว บานบาง
กลวยนอก และชุมชนอื่นๆ จึงตองดําเนินตอไป  ไมเพียงเทาน้ันความหวังท่ีจะ
ใหมีผลผลิตทางการประมงกลับมาสมบูรณอีกคร้ัง ก็นาจะเปนจริงไดในไมชา 

 




