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บอกกล่าวเล่าความ

	 ป่าผืนนี้มีอดีตที่น่าสนใจคือเดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกกำาหนดให้เป็นพื้นที่ป่า
สัมปทานทำาไม้	 และเมื่อหมดอายุสัมปทาน	 นายอำาเภอทุ่งฝนขณะนั้นได้ชักชวนชาวบ้าน
กำาหนดเขตป่าให้เป็นป่าสาธารณะให้ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	และด้วยความเข้มแข็งของผู้นำา
ชุมชน	 ทั้งแกนนำาทางการปกครอง	 แกนนำาด้านการพัฒนา	 ก็สามารถประคับประคองดูแล 
ป่าผืนนี้ให้เหลือเป็นสมบัติลูกหลานจนถึงปัจจุบัน	
	 หนังสือเล่มนี้แสดงถึงกระบวนการจัดการความรู้ให้ชุมชนของโครงการฯ	ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้อดีตเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนรุ่นปัจจุบัน	 ข้อมูลในอดีตถูกเรียบเรียงจากผู้รู้ทั้งมิติ
ระบบนิเวศ	 มิติวัฒนธรรม	 เพื่อร้อยเรียงและสังเคราะห์สู่การจัดการที่ยั่งยืน	 แบบอย่างที่ดี 
ในการจัดการจากภูมิปัญญาดั้งเดิมผสมผสานกับองค์ความรู้ใหม่	 เพื่อให้การจัดการทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีค่าในป่าแห่งนี้ถูกใช้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

 

คณะทำางานแห่งป่าคำาหัวแฮด
					สิงหาคม	2552
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คำาหัวแฮดป่าชานเมือง	แหล่งรวมชีวิต	จิตวิญญาณชาวทุ่งใหญ่
ป่าตีนบ้าน	ติดชานเมือง

	 ป่ า คำ า หั ว แ ฮ ด 	 ตั้ ง อ ยู่ ที่
ตำาบลทุ่งใหญ่	 อำาเภอทุ่งฝน	 จังหวัด
อุดรธานี	 มีชุมชนตำาบลทุ่งใหญ่อยู่
รายรอบพื้นที่ป่าที่มีพื้นที่ประมาณ	
1,800	 ไร่	 และอยู่ห่างจากตัวอำาเภอ
ทุ่ งฝนประมาณ	 7	 กม.	 จึ งน่า
อัศจรรย์ใจยิ่งนักว่าป่าผืนนี้คงอยู่ได้
ด้วยเหตุใด	 คำาถามนี้ถูกตั้งเป็นโจทย์
ให้ เจ้าหน้าที่ โครงการอนุรักษ์และ

พัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ลุ่มน้ำ า
สงคราม	 จังหวัดอุดรธานี	 เพราะเป็นที่ทราบกันว่า	 ป่า
ธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำาสงครามถูกบุกรุกทำาลายเปลี่ยน
สภาพเป็นพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย	 ที่ตั้งชุมชน	 จนเกิด
สภาพเป็นป่าแบบหย่อม	 (Cluster	 Forest)	 แยกออก
จากผืนใหญ่ที่มีอยู่เดิม	 เกิดความเสื่อมโทรมของระบบ

นิเวศและเป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพในผืนป่า	 แต่สถานการณ์ที่น่าวิตกคือ
มีกลุ่มนายทุนจากต่างถิ่นเริ่มเข้ามาซื้อที่ดินชายป่าและบุกรุกป่าเพิ่มเติม

	 ในอดีต	 ป่าคำาหัวแฮดอยู่ในเขตปกครองอำาเภอหนองหาน	 จ.อุดรธานี	 ก่อนแยก
ออกเป็นอำาเภอทุ่งฝน	 พื้นที่คำาหัวแฮดเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกกำาหนดให้เป็นป่าสัมปทาน 
ทำาไม้	 เมื่อหมดสัมปทาน	 ราษฎรได้บุกเบิกที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยและทำาการเกษตร	 ปี	 พ.ศ.	
2490	ขุนแวว	พรหมภักดี	นายอำาเภอหนองหาน	ออกมาเยี่ยมเยือนบ้านทุ่งใหญ่และดำาริให้
ชาวบ้านรักษาป่าทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านไว้เป็นที่สาธารณะเนื้อที่ประมาณ	 2,000	 ไร่	
พ.ศ.	 2538	 ได้ขึ้นทะเบียนหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง	 3	 แปลง	 คือ	 ป่าคำาหัวแฮด	 
ป่าโสกปลาดุก	และป่าห้วยงูเหลือม
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	 ที่มาของคำาว่า	 “ป่าคำาหัวแฮด”	 นั้น	 เนื่องจากในอดีตป่าสาธารณประโยชน์แห่งนี้	
มีความอุดมสมบูรณ์มาก	 มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู	่ และได้มีชาวบ้านพบซากของแรด	 อยู่
บริเวณขุนห้วย	(ต้นน้ำา)	ของป่าแห่งนี	้ซึ่งชาวอีสานเรียกแรด	ว่า	“แฮด”	จึงเป็นที่มาของป่า
สาธารณประโยชน์ป่าคำาหัวแฮด	 และความสำาคัญของป่านี้เป็นป่าต้นน้ำาของลำาห้วยทวนที่ไหล
ลงสู่ลำาน้ำาสงคราม	บริเวณตำาบลวังทอง	 และตำาบลบ้านม่วง	 อำาเภอบ้านดุง	 จังหวัดอุดรธานี	
ซึ่งเป็นที่ตั้งของคำาชะโนด	สถานที่ศักดิ์สิทธิ	์ที่อยู่ของเจ้าพ่อศรีสุทโธ

แกนนำาที่เข้มแข็ง	การประสานความร่วมมือที่เข้มข้น

	 โครงการได้รับการประสานจากแกนนำาของชุมชนที่ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพ	 
อาสาสมัครชุมชน	 ผู้ใหญ่บ้าน
และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล	 ได้ขอความร่วมมือ
ให้ดำาเนินการผลักดันให้มีการ
จัดการป่าผืนนี้ก่อนที่จะถูก
บุกรุกทำาลายมากกว่านี้	เราจึง
ตัดสินใจเลือกป่าคำาหัวแฮด
เป็นพื้นที่ดำาเนินการ	
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ความสำาคัญของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

	 ด้วยเหตุที่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 ของ
สำานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้	 กรมป่าไม้	 เล็งเห็นว่าพื้นที่ลุ่มน้ำาสงคราม	
มีความสำาคัญต่อพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 และมี
รายงานว่าป่าในพื้นที่ทั้งลุ่มน้ำาตอนบน	 ตอนกลางและตอนล่างของลุ่มน้ำาสงคราม	 อยู่ใน
ภาวะวิกฤต	 ป่าถูกบุกรุกเปลี่ยนเป็นนาข้าว	 สวนยางพารา	 และยูคาลิปตัส	 และไม้เศรษฐกิจ	
ตามนโยบายที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการปลูก	 เราสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ของ 
กรมป่าไม้ท่ีดูแลป่าในเขตลุ่มน้ำา	 จนพบว่ามีป่าท่ีเหลืออยู่เป็นผืนสุดท้ายในเขตลุ่มน้ำาน้ีอยู่ในเขต
วัดป่าซึ่งมีการดูแลรักษาอย่างดีจากพระวัดป่า	 ป่าผืนนี้คือป่าคำาหัวแฮด	 แห่งแดนทุ่งใหญ่	 
เป็นป่าสาธารณประโยชน์ที่ได้ขึ้นทะเบียนหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง	 (นสล.)	 ได้รับการ
ทนุถนอมดูแลจากชุมชนและผู้นำาชุมชนมานานนับหลายปี	 จากการบอกเล่าของผู้นำาชุมชน 
ในช่วงที่เราจัดประชาคม	 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พบว่า	 ป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เคยผ่านการให้
สัมปทานป่าไม้มาก่อน	 จึงเป็นป่ารุ่นสองที่มีอายุมากกว่า	 20	 ปี	 ผืนใหญ่มรดกผืนสุดท้าย
ของอำาเภอทุ่งฝนปัจจุบันป่าผืนนี้มีพื้นที่เหลือประมาณ	 1,000	 กว่าไร่เศษ	 และถูกบุกรุก 
ไปแล้วบางส่วนเพราะชาวบ้านขาดความตระหนักและสำานึกร่วมในการดูแลรักษาของชุมชน 
คนรุ่นใหม่และนับวันจะถูกบุกรุกทำาลายมากขึ้น	 เราจึงเข้าร่วมดำาเนินการเพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาป่าผืนนี้ไว้



6 คำ�หวัแฮด แดนทุ ่งใหญ่

หน่วยป้องกันรักษาป่า	นำาความรู้และความหลากหลายสู่ชุมชนและผืนป่า

	 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่	 อด.3	 (บ้านดุง)	 เป็นหน่วยป้องกันรักษาป่า	 ที่มีพื้นที่ 
รับผิดชอบ	 1,061.19	 ตารางกิโลเมตร	 ครอบคลุม	 7	 อำาเภอ	 ของจังหวัดอุดรธานี	 ที่มีสถิต	ิ
การตรวจยึดจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทำาลายป่ามากที่สุด	 โดยเฉพาะคดีตรวจยึดไม้ของกลาง	 
จากทั้งหมด	 29	 หน่วยป้องกันรักษาป่า	 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	 4	 จังหวัด	 ซึ่งอยู่ในความ 
รับผิดชอบของสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที	่ 6	 (อุดรธานี)	 กรมป่าไม้	 จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
พิทักษ์รักษาป่า	 ที่เคยทำางานไล่จับผู้กระทำาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	 และเป็นที่เกลียดชัง	
ของชาวบ้าน	 แต่ปัจจุบันภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนไปเป็นผู้ที่สนิทคุ้นเคยกับชาวบ้าน
และได้ร่วมทำางานกับอาสาสมัครชุมชนในพ้ืนท่ีเพ่ือร่วมกันเรียนรู้และอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพจากผืนป่าแห่งนี้	 เมื่อผ่านการอบรมการสำารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	 5	 ด้าน	 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ	 ที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านจะร่วมกับอาสาที่ผ่านการ
อบรมด้วยกันได้เข้าพื้นที่เรียนรู้ความมหัศจรรย์และความลึกล้ำาในเสน่ห์ของผืนป่าคำาหัวแฮด	
แห่งแดนทุ่งใหญ่	 รวมถึงเข้าใจในศาสตร์แห่งปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน	 จากเรื่องภูมิปัญญา	
พรรณพืช	เห็ดราและไลเคน	ค่อยๆ	เรียนรู้	เร่ืองแมลงและสัตว์กลุ่มต่างๆ	จากน้ันจึงนำาความรู้	
ไปเผยแพร่สู่ครอบครัว	เพื่อนบ้านและชุมชนในเวทีประชุมทั้งของโครงการและเวทีอื่นๆ	

	 ความศรัทธาในงานที่พวกเราทำาต่อชุมชน	 ปรากฏผลชัดเจนจากการที่ผู้นำาชุมชน	
ได้แก่	 ชาวบ้าน	 กำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้บริหารโรงเรียนในชุมชน	 สมาชิก	 อบต.	 หน่วยงาน
พัฒนาอื่นในท้องถิ่นได้ให้ความสนใจร่วมประชุมทุกครั้งและร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง	
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คุณค่าป่า

	 ป่าทุ่งใหญ่แห่งน้ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ในแต่ละกลุ่ม	 คือ 
 กลุ่มพืช	 พบชนิดพันธุ์พืชตามเส้นทางเดินจำานวน	 126	 ชนิด	 แบ่งเป็นสังคมป่าเต็งรัง
และสังคมป่าเบญจพรรณ	 แยกเป็นสังคมไม้เหียง	 สังคมไม้พลวงและพบเพิ่มเติมจากการวาง
แปลงตัวอย่างเพิ่มอีก	
 กลุ่มสัตว์ป่า	พบสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมจากการสำารวจและสอบถามมีประมาณ	6	ชนิด	
เช่น	 กระรอก	 อีเห็นหรือชะมด	 สุนัขจิ้งจอก	 ค้างคาว	 และหนูชนิดต่างๆ	 สัตว์เลื้อยคลาน	 
จากการสำารวจพบ	10	ชนิด	เช่น	งู	ตุ๊กแก	จ้ิงเหลน	และเต่า	เป็นต้น	สัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก
สำารวจพบมี	 8	 ชนิด	 เช่น	 กบนา	 กบหนอง	 และอึ่ง	 นอกจากนี้ยังพบนกชนิดต่างๆ	 
25	ชนิด	เช่น	นกกะปูด	นกกระจอกตาล	นกเขา	และนกตะขาบทุ่ง	เป็นต้น
 กลุ่มแมลง	 พบว่ามีผีเสื้อกลางวันวงศ์ต่างๆ	 จำานวน	 4	 วงศ์	 และผีเสื้อกลางคืน	
แมลงพบด้วงชนิดต่างๆ	เช่น	ด้วงกว่าง	ด้วงมูลสัตว	์มด	ปลวก	อีกทั้งยังพบจักจั่นซึ่งชาวบ้าน
นำามาใช้เป็นอาหาร	ซึ่งได้จากการวางชนิดกับดักที่แตกต่างกัน	
 กลุ่มเห็ดราและไลเคน	พบเห็ดชนิดต่างๆข้ึนอยู่มากมายในป่าแห่งน้ี	 เช่น	 เห็ดระโงก	
เห็ดผึ้งชนิดต่างๆ	และเห็ดปลวกหรือเห็ดโคน	ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชน	รวมทั้งพบไลเคน
หลายชนิดที่เกาะอยู่บนต้นไม้	
 กลุ่มภูมิปัญญา	 ค้นพบภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อๆกันมาประมาณ	 14	 เรื่อง	 เช่น	
เรื่องสมุนไพร	 จักสาน	 ความเชื่อดอนปู่ตา	 ผู้รู้ด้านพรรณไม	้ การทอผ้า	 การทอสื่อกก	 และ
การหาปลา	เป็นต้น
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ขั้นตอนการทำางาน

	 ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	
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	 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	
การสำารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มเห็ดราและไลเคน	 พืช	
แมลง	และสัตว์
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การลงพื้นที่สำารวจความหลากหลายทางชีวภาพ	กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น	
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ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มพืช

มะกอกเลื่อม 
 Gillaumin 

มะม่วย
 Blume var.  

(Blume) Markgr.

นมแมว (พีพ่วนน้อย ) 
 Blume 

นมน้อย (น้ำาเต้าแล้ง ต้องแล่ง) 
 

(Pierre) Finet & Gagnep. .

มะม่วงหัวแมงวัน
 Spreng. 

หมั่กหม้อ 
 (Craib) Bremek. 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มแมลง 

ด้วงมูลสัตว์ (กุดจี่แดง) แมลงกอก 

แมงแคงขาโป้ (มวล) แมลงทับ 

แมงง่วง (จักจั่นยักษ์) ผีเสื้อหางติ่งธรรมดาเพศเมีย 

ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา ผีเสื้อหนอนมะนาว 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มเห็ดราและไลเคน

เห็ดผึ้งหางนกยูง เห็ดปลวกจิก

เห็ดระโงกขาว เห็ดผึ้งตับควาย

เห็ดผึ้งขาว เห็ดตาโล่

ไลเคน 
 

ไลเคน 
 sp.



14 คำ�หวัแฮด แดนทุ ่งใหญ่

ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มสัตว์ 

นกกะปูด นกอัญชันคิ้วขาว 

กระรอก แย้

จิ้งเหลนหลากหลาย อึ่งอ่าง

ปาด กบนา
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พันธ์ุพืชและเห็ดราที่หายากของพื้นที่

 จากการค้นพบของชุมชนที่ร่วมกับโครงการผ่านเวทีประชาคม พบว่ามีพันธ์ุพืชและ
เห็ดราที่หายากของพื้นที่ที่จำาเป็นต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูดังนี้ คือ 

 ลำาดับที่ ชื่อพันธ์ุพืชที่สำาคัญ  แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา
   ฟื้นฟ ู อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์
 1. พะยูง ◌ ◌  ก่อสร้าง
 2. ตะเคียนทอง ◌ ◌  ก่อสร้าง , พิธีกรรม
 3. ไม้ยางนา ◌ ◌  ก่อสร้าง
 4. ไม้มันปลา ◌ ◌  สิ่งประดิษฐ์
 5. ไม้ยางบง ◌ ◌  สิ่งประดิษฐ์
 6. ผักหวาน ◌ ◌ อาหาร
 7. ฝาง ◌ ◌  สมุนไพร
 8. มะไฟ ◌ ◌ ผลไม้
 9. หมากเม่า ◌ ◌ ผลไม้
 10. กล้วยไม้ ◌ ◌  ไม้ดอก
 11. ตะเคียนหนู ◌ ◌  ก่อสร้าง
 12. ตะเคียนหม่น ◌ ◌  ก่อสร้าง
 13. หวาย ◌ ◌  อาหาร
 14. มะค่าโมง ◌ ◌  ก่อสร้าง
 15. มะเกลือ ◌ ◌  ก่อสร้าง , สมุนไพร
 16. กระท้อนป่า ◌ ◌  ผลไม้
 17. เงียงดุก ◌ ◌  สมุนไพร
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 ลำาดับที่ ชื่อพันธ์ุเห็ดที่สำาคัญ  แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา
   ฟื้นฟู อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์
 1. หำาฟาน   ◌  อาหาร
 2. เผาะหนัง   ◌  อาหาร
 3. ปลวกตาบ   ◌  อาหาร
 4. ไส้เดือน   ◌  อาหาร

การขยายผลที่เกิดจากโครงการและความภูมิใจที่ได้รับ

 จากคำากล่าวของกลุ่มอาสาสมัครชุมชนและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่ลงพื้นที่ 
เป็นเสียงเดียวกันว่า มีความดีใจที่กรมป่าไม้ได้มีโครงการที่ให้ความสำาคัญกับป่าและสร้างความ
ตระหนักต่อชุมชนในการหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติที่เหลืออยู่ในพื้นที่ของชุมชนและมี
การขยายผลและฟื้นฟู เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรป่าไม้ และภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน ที่กำาลังจะสูญหายจากชุมชน
เนื่องจากไม่มีผู้มาสืบสานวัฒนธรรมอันดีให้ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดี
ต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จากผู้ปกป้องรักษาพงไพรมาทำางานด้านอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟู  
มีความเป็นมิตรและช่วยถ่ายทอดส่ิงดีๆ กับคืนสู่ชุมชนและผืนป่า ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมบางราย
ยังกล่าวขึ้นมาว่า “เจ้าหน้าที่ป่าไม้นอนหลับตื่นสายมัวไปทำาอะไรกันอยู่ ปัจจุบันพวกเรารู้
ดีแล้วว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ตื่นสายแล้ว หรือว่าตื่นสายยังดีกว่าที่จะไม่ตื่นเลย” ซึ่งเป็น
คำาพูดที่น่านำาไปคิดมาก เนื่องจากชาวบ้านได้เห็นทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ทำางานร่วมกับ 
อาสาสมัครชุมชน และได้เข้าพบปะประชาสัมพันธ์และทำาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากร
ด้านป่าไม้มากขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา นี่คือสัญญาณที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน 
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จากใจแกนนำาชุมชนที่มีต่อโครงการ

นายไทย บุดดีคำา ผู้ใหญ่บ้าน/ดีเจวิทยุชุมชน 
 

 “พวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาส
ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งที่ผ่าน
มา 5-6 เดือน ที่กระผมและอาสาสมัครชุมชน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่คณะทำางานได้ร่วมกันทำางาน
สำารวจความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
ประชาสัมพันธ์ป้องกันการบุกรุกแผ้วถางการ 
ตัดไม้ทำาลาย ซึ่งปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
การที่หน่วยงานภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความ

สำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพวกเรา 
ก็ยิ่งทำาให้เราได้มีกำาลังใจ ว่าพวกเราไม่ได้ถูกมองข้ามหรือทำางานอย่างโดดเดี่ยว สุดท้ายคือ
ความภาคภูมิใจสูงสุดที่พวกเราได้มีโอกาสร่วมในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

นายประสาท สีสมรส อาสาสมัครชุมชน 
 
 “ ภู มิ ใ จ ที่ ไ ด้ ทำ า ง า น เ พื่ อ ส่ ว น ร ว ม  
มีเหนื่อยบ้างท้อบ้าง แต่ก็จะพยายามต่อไป 
เพราะถ้าเรายอมแพ้ลูกหลานเราในอนาคตจะอยู่
อย่างไร”
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นายเรืองยศ มะไลโย ดีเจวิทยุชุมชน 

 “ข้ าพ เจ้ ามี ความภาคภูมิ ใ จมากที่ ได้ ไปอบรม
และได้เห็นสิ่งดีๆ หลายๆ อย่าง เช่น ได้พบได้รู้จัก
เพื่อนร่วมงานมากขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน
รักษาป่าและได้มาทำางานร่วมกับทีมงานอาสาสมัคร
ชุมชนด้านการอนุรักษ์รักษาป่า และได้ค้นหาพืชที่
เกือบจะลืมชื่อให้ฟื้นกับมาอีกครั้ง โดยคิดอยู่เสมอว่า
เราจะทำางานเพื่อสังคมตลอดมา โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทนใดๆ ทั้งสิ้นตลอดไป ขอให้ เพื่อนร่วมงาน  
ทั้งอาสาสมัครชุมชน และเจ้าหน้าที่จากโครงการ 

ทุกๆ ท่าน จงเป็นกำาลังแรงใจตลอดไป สิ่งภูมิใจมากๆ ที่สุด คือ อยากมีป่าที่เหลืออยู่เก็บไว้
ให้ลูกหลานได้ศึกษาหาความรู้ ตลอดชั่วกาลนาน”

นายสมปอง บุดดีคำา อาสาสมัครชุมชน 

 “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง ความอยู่รอดของทุกชีวิต ปัจจุบันการ
ทำาลายทรัพยากรมีอยู่ทั่วไป แต่ก็ เป็นความ
ท้าทายท่ีอาสาสมัครชุมชน จะต้องประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา 
ถ้าหากว่าทรัพยากรถูกทำาลายไปมากกว่านี้”
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นายวีระพันธ์ จันลา อาสาสมัครชุมชน 
 

 “ผมแล ะครอบครั ว ผู กพั น กั บป่ า คำ า หั ว แ ฮ ด
เพราะได้ใช้ป่าผืนนี้ในการเก็บหาอาหารที่ใช้เลี้ยง
ครอบครัวและขายให้ชุมชนทำารายได้ให้แก่ครอบครัว 
ดีใจที่ได้เรียนรู้เพิ่ม ทำาให้อยากอนุรักษ์ป่าเพื่อตัวเอง
และชุมชนและระมัดระวังในการเก็บหาเห็ดและผัก 
หน่อไม้ ไข่มดแดงมากขึ้น”

นายสมคิด ภูพิมทอง นักการเมืองท้องถิ่น 
 

 “ผมมีความภาคภูมิ ใ จที่ ไ ด้ ร่ วม เป็นส่ วนหนึ่ ง
ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพราะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผล
กระทบโดยตรงกับทุกชี วิต ดั งนั้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหน้าที่ของ
ทุกคนที่จะต้องร่วมกันรักษา”
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บทบาทและองค์ความรู้ที่เปลี่ยนไปของเจ้าหน้าที่

นายอดุลย์ แสนขันธ์ พนักงานพิทักษ์ป่า 

 “ก ารที่ ไ ด้ มี โ อ ก าสทำ า ง านร่ ว มกั บอ าสาขอ ง
ชาวบ้านนับว่าเป็นประสบการณ์ท่ีดี นอกจากน้ียังได้รับ
ความร่วมมือดีมาก ที่สำาคัญการทำางานที่ลงพื้นที่จริงๆ 
ทำาให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
กันมีความรู้สึกใกล้ชิดเหมือนญาติพี่น้อง
 ต่อจากนี้ ไป หน่วยงานก็พร้อมที่จะทำางานใน
เชิงรุกได้สะดวก เพราะแนวร่วมของเราคือประชาชนใน
พื้นที่โดยส่วนใหญ่ ซึ่งชุมชนเข้าใจวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของพวกเรา ว่าทุกอย่างที่ทำา คือผลประโยชน์ 
ต่อชุมชนโดยตรง”

นายประทิน ขันศรี เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
 

 “ ก ร ะ ผ ม ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง า น เ กี่ ย ว กั บ ด้ า น ก า ร
ป้องกันรักษาป่าประจำาหน่วยฯ อด.3 (บ้านดุง) เป็น
ระยะเวลา 15 ปี พอปี พ.ศ. 2552 ได้มีโอกาสเข้ามา
ทำางานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพป่าไม้ กระผมมีความรู้สึกประทับใจกับ 
ชาวบ้านทุ่งสีทองและบ้านทุ่งใหญ่ ตำาบล ทุ่งใหญ่  
ที่ได้อนุรักษ์ป่าคำาหัวแฮด ป่าคำาป่าก้าว ป่าคำาหญ้าคา 
ป่าห้วยงูเหลือม มาได้หลายปี และอาสาสมัครชุมชน 
ก็มีความสมัครสมานสามัคคีพร้อมเพรียงกันดี ที่จะ

ทำางานตรงจุดนี้ และชาวบ้านก็เป็นกันเอง มีอัธยาศัยดีทุกๆ คน ถ้าตำาบลอื่นมีการอนุรักษ์
ป่าเหมือนกับตำาบลทุ่งใหญ่ คงจะดีไม่น้อยต่อประเทศชาติ”
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นายอภิชาติ บัวทองสิงห์ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
ประจำาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.3 (บ้านดุง) 

 “ เ ดิ ม มี ห น้ า ที่ อ อ ก ต ร ว จ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร 
กระทำาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในเขตรับผิดชอบ
ขอ งหน่ ว ยฯ ต ามคำ า สั่ ง ข อ งหั ว หน้ า หน่ ว ยฯ  
การปฏิบัติงานดังกล่าวจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ
จากราษฎรในพื้นที่ ต่อมาเมื่อได้ร่วมโครงการฯ  
ทำาหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ำ า
สงคราม จังหวัดอุดรธานี ได้เข้ารับการฝึกอบรม 
ในด้านต่างๆ และนำาความรู้ที่ได้รับมาทำาการสำารวจ
ร่วมกับอาสาสมัครชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากผู้นำาในพื้นที่ อาสาสมัครและราษฎรใน
พื้นที่ อีกทั้งพื้นที่ดำา เนินโครงการบ้านทุ่งสีทอง 

ตำาบลทุ่งใหญ่ อำาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี มีการร้องเรียนหน่วยว่านายทุนต่างถิ่นบุกรุกป่า
เป็นประจำา เมื่อเข้ามาร่วมทำางานในพื้นที่ปัญหาดังกล่าวค่อยๆ ลดลงแต่พื้นที่ของโครงการฯ 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเขตรับผิดชอบของหน่วย อยากให้ขยายพื้นที่ดำาเนินการเพื่อลดปัญหา
การบุกรุกทำาลายป่าในเขตรับผิดชอบของหน่วยฯ”
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