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เมื่อตนกรุงรัตนโกสินทรมีกลุ มชาติพันธุ ไทย-ลาวไดกอรางสราง
ชุมชนเล็กในปาใหญขึ้นมา ปจจุบันคือบานหนองบั่วดงทำเลดอนใหญ หมูที่ 5
ตำบลชางเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด มีระบบนิเวศนที่อุดม
สมบู ร ณบนพื ้ น ที ่ ป ระมาณ 1,200 ไร มี ป ระชากร 966 คนมี ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต ตาม
บรรพบุรุษตัดไมมาใชสอยเก็บของปาดำรงชีพไดตลอดป มีพืชพรรณที่หลาก
หลาย อาทิ พืชสมุนไพร เห็ดนานาชนิด และไมพะยูง เปนตน ชาวบานจะไมตัดไม
พะยูงมาใชดวยเชื่อวาเปนพญาไม ใครนำมาใชจะแพภัยหากนำมาใชทำไดเฉพาะ
จั่วอยูบนที่สูงเทานั้นไมเหยียบย่ำอยูเบื้องลาง ตอมาในปพ.ศ. 2554 – 2556
มี ก ารบุ ก รุ ก จากขบวนการจากเครื อ ขายนอกหมู บานลั ก ลอบตั ด ไมพะยู ง
เปนจำนวนมากซึง่ ไมเคยปรากฏมากอนและกระทำอยางไมเกรงกลัวตอกฎหมาย
ชาวบานจึงรวมตัวกันปกปองทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาอยางหวงแหน
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ในเบื้องตนชาวบานรวมกลุ มกันออกลาดตระเวน
ผลัดเปลี่ยนเวรยามสรางปอมเฝาระวังสกัดกั้นการลักลอบ
ตัดไมพะยู ง เมื ่ อวัด บาน โรงเรียน องคการบริ ห ารสวน
ตำบลช างเผื อ กผนึ ก กำลั ง กั น จึ ง ได เกิ ด โครงการ
ปลู ก ปา-บวชปาชุ ม ชนทำเลดอนใหญ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
ในป 2556 พรอมตั้งกลุ มจิตอาสาพิทักษปาชุมชนดงทำเล
ดอนใหญขึ้น ตอมาจังหวัดรอยเอ็ดยื่นมือมาชวยเหลืออยาง
เปนรูปธรรมโดยจัดทำแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัด เพือ่
การอนุรักษปาแบบบูรณาการ มีการตั้งคณะทำงานเพื่อ
สำรวจพืน้ ทีป่ า คนหาสภาพความเปนจริง และสรางความรู
ความเขาใจใหกับชุมชนผานกลุมจิตอาสาฯทัง้ ในรูปแบบการ
พูดคุย การจัดเสวนาแลกเปลีย่ น และระดมความคิดเห็น เพือ่
เลือกสรรแนวทางเหมาะสม และเห็นชอบรวมกันในการจัดตั้ง
โครงการรอยเอ็ดรวมใจอนุรกั ษปาชุมชนดงทำเลดอนใหญ

ปจจุบนั สมาชิกกลุมจิตอาสาพิทกั ษปาชุมชนดงทำเลดอนใหญ
มีจำนวน199คน จิตอาสาทุกคนลวนแตมีเปาหมายทีช่ ดั เจนใน
การรวมกันรักษาผืนปาแหงนี้ ใหอุดมสมบูรณ สืบสานเพื่อ
ประโยชนของชุมชน และทองถิน่ รวมกันโดยไดรับการสนับสนุน
เงิ น ทุ น อุ ป กรณสิ ่ ง ของจากจั ง หวั ด พลั ง ของชาวบาน
องคการบริหารสวนทองถิน่ หนวยงานราชการตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ

รวมสนับสนุนกลุมจิตอาสาฯทีจ่ ดั แบงออกเปนทีม 6 ทีม เฝา
เวรยามผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เพื่อเปนจุดสกัด มีการ
ประสานงานเพื่อจัดการปญหาจากอันเกิดจากผูบุกรุกผาน
ศูนยวิทยุสอ่ื สาร รวมถึงใชเปนชองทางในการกระจายขาวสาร
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ใหชาวบานไดรับทราบกันอยางทัว่ ถึง อีกทัง้ ไดจัดทำขอมูลสำรวจและจดทะเบียนไมพะยูง
พรอมทั้งจัดตั้ง กฎ ระเบียบในการรักษาปา การเก็บของปา และขุดคลองรอบปาเพื่อเปน
แนวกันไฟและแนวเขตพื้นที่ปาอีกดวย หลักการสำคัญสำหรับการจัดการปาชุมชน จะตอง
ปรับเปลี่ยน ความคิดพฤติกรรมจากการทำลายปากลับมาใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติอยางมีจิตสำนึกนำไปสู การแกปญหาตามบริบทของชุมชน โดยจังหวัดและ
เครือขายไดจัดกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมปลูกปาและบวชปา เพื่อสงเสริม
การอนุรักษปาชุมชนปลูกจิตสำนึกประชาชน เยาวชนและสรางขวัญกำลังใจแกกลุมจิตอาสาฯ
อยางตอเนื่องในการอนุรักษพื้นที่ปาชุมชน โดยเฉพาะในกิจกรรม “ครูปาไม" เพื่อสืบทอด
การรักษาปาสงตอใหกับเด็ก และไดรวมกันจัดตั้งศูนยการเรียนรูตนแบบชุมชน โดยการ
ระดมทุนและการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด สราง “ศูนยเรียนรูการอนุรกั ษปาชุมชน
ดงทำเลดอนใหญ” เปนที่ศึกษาดูงานใหกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และโรงเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติอยางยั่งยืน

»ÒÊÁºÙÃ³ªØºªÕÇÔµËÅÍàÅÕéÂ§ªØÁª¹
ชุมชนไดอนุรกั ษไมพะยูงและพันธุพืชพืน้ ถิน่ ภาคอีสาน มีตนพะยูงขนาดใหญเสนรอบวงมากกวา 80 ซม. เพิม่ จำนวนตนพะยูง
จาก 1,376 ตน เปน 1,426 ตน และมี ไมขนาดใหญชนิดตางๆ เพิ่มขึ้น เชน ยางนา กระบาก กระบก มีอายุมากกวา 100 ป ฯลฯ
สามารถแกปญหาภัยแลง มีการขุดบอน้ำบาดาล 2 บอ ใชประโยชนเพื่อการเกษตร และใชการอุปโภคบริโภคในชุมชน
สรางงานสรางรายได ใหชาวชุมชนจากการผลผลิตจากปา ที่อาศัยอยู 200 ครัวเรือนๆละ 5,000 บาท/ป รวมทั้งป
คิดเปนรายไดของชุมชน 1,000,000 บาท/ป
มีการตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยจิตอาสา เพื่อออมเงินและสมาชิกสามารถฝากกูยืมเงินได อีกทั้งมีเงินปนผลจากการออม
ปจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 400,000 บาท
เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ผสานพลังรวม “บวร” คือ บาน วัด โรงเรียน ตนแบบในการอนุรักษปา
ชุมชนของจังหวัดรอยเอ็ด

เปนแหลงศึกษาเรียนรูธรรมชาตินอกหองเรียนที่สำคัญและเปนที่ศึกษาดูงานและวิจัยของหนวยงานตาง ๆ
ขยายผลไปอีก 2 พื้นที่ ปาชุมชนบานน้ำคำและบานโนนสวาง จังหวัดรอยเอ็ด
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