
รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓  ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 
 ๑๘ 

โครงการน าร่องหมู่บ้านปุาพรุเพือ่พัฒนาการมีส่วนร่วมปูองกันไฟปุาอย่างยั่งยนื 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

ด้วยป่าพรุในพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งครอบคลุมในท้องที่ ๕ อ าเภอ ๑๒ ต าบล ๔๔ หมู่บ้าน ของอ าเภอชะอวด หัวไทร เชียรใหญ่  
ร่อนพิบูลย์ และเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายและส าคัญทาง
ชีวภาพ ที่ได้รับการก าหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  และพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
บ่อล้อ แล้ว ยังคงมีความส าคัญต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจ คือเป็นแหล่งเก็บเกี่ยวกระจูด ที่น าไปสานเสื่อ หรือ
ผลิตภัณฑ์กระจูด อันเป็นรายได้หลักของชุมชน และเป็นแหล่งหาปลาตาม
ล าคลองในพื้นที่ป่าพรุ  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ส าคัญของชุมชนอีกด้วย แต่สภาพ
ปัญหาที่เกิดข้ึนกับป่าพรุในปัจจุบัน  มีการเปลี่ยนสภาพป่าพรุ การบุกรุก
ตัดไม้ท าลายป่าพรุ โดยลักลอบเผาป่าพรุเพื่อหวังผลให้เสื่อมโทรม ซื้อขาย
และครอบครองพื้นที่ป่าพรุ เพื่อท าการเกษตรกรรม  โดยสถานการณ์การ
ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ ยังคงปรากฏเกิดไฟป่ารุนแรง มากน้อยมาโดยตลอด 

  ดังนั้นการป้องกั น ควบคุมไฟป่า  และดูแลรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่ป่าพร ุควรจักต้องเป็นไปในรปูแบบของความร่วมมอืกันของภาครัฐและภาคประชาชน  ด้วยเหตุน้ี 
การด าเนินการโครงการหมู่บา้นป่าพรเุพือ่พัฒนาการมสี่วนร่วมปอ้งกนัไฟป่าอย่างยั่งยืน จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความตระหนักให้ภาคประชาชนเห็นถึงความส าคัญของป่าพรุ ผลเสียของไฟป่าที่เกิดกับป่าพรุ และมีจิตส านึกในการ
ดูแลรักษา ปกป้องทรัพยากรป่าพรุ สร้างเสริมแนวร่วมและเครือข่ายในการ
ป้องกัน ควบคุมไฟป่า และ และดูแลรักษา เพื่อให้คงไว้
ซึ่งทรัพยากรป่าพรุที่มีความส าคัญต่อชุมชนทั้งทาง
สังคม และเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนสืบไป  

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมประชุมองค์กรผู้น าชุมชนป้องกันไฟป่าเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่ง
องค์กรผู้น าชุมชนในการป้องกันไฟป่า  

จ านวน ๔ ครั้งๆ ละ ๓๐  คน  เป็นเจ้าหน้าที่  
๘  คน และผู้น าชุมชนป้องกัน 
ไฟป่า ๒๒ คน   (ผู้น าชุมชนต าบลเคร็ง ๑๑  

หมู่บ้าน ๆ  ละ ๒ คน ) รวมจ านวน ๑๒๐ คน 
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 ๑๙ 

ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการรักษาทรัพยากรปุา
ไม้ของชุมชนบ้านวังพา หมู่ ๙ ต าบลทุ่งต าเสา 
อ าเภอหาดใหญ่ และป่าชุมชนดีเด่นบ้านนิคม 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ด้านการเสริมสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ ที่ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชด าริ จังหวัดพัทลุง  และด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สวนไผ่ลุงเอื้อน อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

 
กิจกรรมอบรมฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุา  

 
 
 

 
กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าพรุหรือด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ได้แก่ การเจาะ
บาดาลให้กับชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์  

 
กิจกรรมค่ายเยาวชน “ต้นกล้า ต้นใหม่ แห่งผืนปุาพรุ ” ๓ ครั้งๆ ละ ๔๕  คน 
แบ่งเป็น ครั้งที่ ๑  ระดับช้ันประธมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ ครั้งที่ ๒ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น และครั้งที่ ๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจ านวน 
๑๓๕ คน 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมโครงการเยาวชนปิดเทอมรณรงค์ปูองกันไฟปุา โดยจ้าง
นักเรียนในชุมชนซึ่งศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน ๒๒ คน 
ท างานรณรงค์ป้องกันไฟป่าในช่วงปิดเทอม จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
พูดคุยผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เดินแจกสื่อ ใบปลิว 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓  ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 
 ๒๐ 

การอบรมเสริมทักษะการปูองกันไฟปุาแก่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ให้กับสถานีควบคุมไฟป่าต่าง ๆ  ที่เข้ามา
สนับสนุน การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ และ
เตรียมพร้อมเครื่องมือการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า
ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ๔ ครั้งๆ ละ ๔๐  คน รวมจ านวน ๑๖๐  คน และสนับสนุน

เครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟป่า ๔ ชุด เพื่อเตรียมพร้อมการควบคุมไฟป่าในช่วงสถานการณ์วิกฤต 

 

ผลท่ีได้รับ 

๑. ชุมชนเกิดจิตส านึกและความเข้มแข็งขององค์กรภายในชุมชนในการอนุรักษ์ป่าพรุ 
๒. ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าพรุ เพื่อลดปัญหา ความขัดแย้ง รวมถึงข้อพิพาท  

ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าพรุ 
๓. ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และท้องถ่ิน ในการพึ่งพาตนเองและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
๔. พื้นที่ป่าพรุ ได้รับการดูแลรักษา ป้องกันไฟป่า อนุรกัษ์และฟื้นฟูให้คืนความอุดมสมบรูณ์ สามารถที่จะ

เอื้ออ านวยประโยชน์ให้กบัชุมชนอย่างยัง่ยืน 
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โครงการปลกูฟืน้ฟูระบบนเิวศต้นน  า (๗ – ๑๐ ปี) 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

พื้นที่ที่สภาพเดิมเป็นเป็นป่าดิบเขาและป่าเต็งรัง จะมีพรรณไม้
ดั้งเดิมประจ าถ่ินของชนิดป่าน้ันๆ เหลือน้อยและยากที่จะฟื้นตัวกลบั
เป็นป่าธรรมชาติที่สมบรูณ์ดังเดิมได้ หรือต้องใช้เวลานานมาก โดย
เฉลี่ยแล้ว ต้องการเวลา ๕๐ และ ๖๐ ปี ในการฟื้นตัวและใช้เวลา 
๕๐ และ ๖๒ ปีในการพัฒนาการเจริญเติบโต และสุดท้ายต้องการ
เวลา ๑๐๐ และ ๑๒๒ ปี ในการเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นป่าที่สมบูรณ์ 

วิธีการด าเนินการ 

๑. จัดท าแนวกันไฟรอบพื้นที่แปลงเป้าหมาย 
๒. จัดเจ้าหน้าทีล่าดตระเวนป้องกันไฟป่า ดูแลรักษาป่า 
๓. ปลูกเสริมพันธ์ุไมห้ลกัยืนต้นประจ าถ่ิน ที่มรีะบบรากหลายระดับ
ความลึก และเรือนยอด ระดับช้ันฝายต้นน้ าล าธารและปลูกหญ้า
แฝกในพื้นทีท่ี่เหมาะสม 
๔. ด าเนินการมาตรการเสริมในด้านอนรุักษ์ดินและน้ า และกระจาย
ความชุ่มช้ืนแก่พื้นที่ด้วยการจัดสร้างฝายต้นน้ าล าธารและปลูกหญ้า
แฝกในพื้นทีท่ี่เหมาะสม 
๕. ด าเนินการในแต่ละแปลงเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๐ ปี 
เพื่อเร่งบ ารงุรักษาระบบนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

บ ารุงรักษาพันธ์ุไม้ทีป่ลกูเสริมป่าเพื่อการปรับปรุงระบบนเิวศต้นน้ า แปลงปลูกปี ๒๕๔๒ เนือ้ที่ ๒๐๐ ไร่  
ปี ๒๕๔๓ เนื้อที่ ๒๐๐ ไร่  ปี ๒๕๔๔ เนือ้ที่ ๒๐๐ ไร่ รวมเนื้อที่ ๖๐๐ ไร่ โดยในปี ๒๕๕๔ ปลกูที่ ต.หนิตก อ.ร่อนพบิูลย์ 
โดยชนิดพันธ์ุไม้ที่ปลูก ได้แก่ หลุมพอ ,ตะเคียนทองประ,จ าปาป่า,ยางนา  และมอีัตราการรอดตาย ๙๕% ดายวัชพืช 
๒ ครั้ง ถางวัชพืชรอบโคน ๑ ครั้ง ใส่ปุ๋ย ๑ ครั้ง ซ่อมปรับปรุงแนวกันไฟ และปลูกซ่อม ๑ ครั้ง 
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โครงการฝกึอบรมเชิงปฏบิัตกิารการจัดการพื นที่ปุาต้นน  าร่วมกับชุมชนคนตน้น  า 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นทีต่้นน้ า 
ยังถูกบุกรุกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลกระทบต่อระบบนเิวศและชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยรวม ดังนั้น การเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงมีความจ าเป็นและส าคัญ
ยิ่ง เพื่อใหป้ระชาชนมีความพร้อมและความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการพื้นที่ต้นน้ าอย่างยัง่ยืน รวมทัง้สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกด้วย 

พื นท่ีด าเนินการ 
 ชุมชนพื้นที่ต.ลานสกา อ.ร่อนพิบลูย์   

ผลการด าเนินงาน 

บรรยายให้ความรู้ในการดูแล รกัษาป่าต้นน้ าได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยใช้
สื่อเอกสารประกอบ วีดีทัศน ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ 
เสนอแนวคิดมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
อย่างยั่งยืนราษฎร ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้น าชุมชนท้องถ่ิน  องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ 

ตระหนักและเกิดจิตส านึกมสี่วนร่วมด าเนินการบรหิารจัดการป่าต้นน้ า 
เพิ่มข้ึน จ านวน ๘๑ คน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓๕%  

 

 

ผลได้รับ 

๑. ชุมชนท้องถ่ินในการมีส่วนร่วมอนรุักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ าได้มากข้ึน 
๒. เพิ่มศักยภาพผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรให้มจีติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๓. ราษฎรในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นทีป่่าต้นน้ าได้อย่างยั่งยืน  


