




 โครงการอนุรักษและฟ นฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี ไดถือกําเนิด
จากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯรับพื้นท่ีปาชุมชน
เขาซับแกงไกไวเปนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ 
จังหวัดลพบุรี ไดมีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา
ใหทรงรับพื้นที่ป าชุมชนเขาซับแกงไก บานลํานํ้าเขียว 
ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ซึ่งอยูในเขต
ปาสงวนแหงชาตปิาชยับาดาล ไวเปนโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ เพ่ือเปนตนแบบในการดูแลรักษาปาโดยชุมชน
และเปนเครือขายในการดําเนินการอนุรักษและฟนฟูสภาพ
ปาไมอยางยั่งยืน
 คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดาํร ิ(กปร.) ไดสนบัสนนุงบประมาณแกหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของในการดําเนนิงานโครงการฯ มาโดยตลอดต้ังแตเร่ิม
โครงการฯ ในป 2555 จนถึงปจจุบนั โครงการฯ มผีลการดําเนินงาน 
ตามวัตถปุระสงคของโครงการฯ และมคีวามกาวหนาตามลําดบั 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ             

คํานําคํานํา



อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) จึงเห็นสมควร
ที่จะไดมีการประเมินผลโครงการฯ เพื่อที่จะไดทราบถึงผล
การดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะ
ในลักษณะของขอมูลเชิงวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อนําไปใช ใน
การกาํหนดนโยบายและวางแผนการดาํเนนิงานในระยะตอไป 
ซึ่งเปนภารกิจสําคัญของสํานักงาน กปร. จะตองทําหนาที่
ในการสืบสาน รักษา ตอยอดโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ใหเกิดประโยชนสงูสดุตามพระบรมราโชวาทใน
สมเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดไป
 การประเมินผลในครั้งนี้จะสําเร็จไมไดหากไมไดรับ
การสนับสนุนชวยเหลือจากบุคคลและหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของ อาทิ ผู บริหารและเจาหนาท่ีจังหวัดลพบุรี 
สํานักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจการพิเศษ 
กรมปาไม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดลพบุรี สํานักงานชลประทานท่ี 10 กรมชลประทาน 
ที่ไดสนับสนุนเจาหนาที่และอํานวยความสะดวก ประสาน
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสนับสนุนขอมูลและสถานท่ี
ในการจัดสัมภาษณเจ าอาวาสวัดปาชุมชน เจ าหนาที่ 
ผูนาํชมุชน และประชาชนในชวงของการปฏิบตังิานประเมินผล                         
เปนอยางดี สงผลใหการประเมินผลคร้ังนี้ไดรับขอมูลท่ี                 



เปนประโยชนครบถวน นอกจากนี้ยังไดการสนับสนุนและ           
แรงใจจากผูบริหารและเจาหนาที่จากหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของทุกคนท่ีรวมใหขอคิด ขอเสนอแนะ และแนวทาง        
ในการประเมินผลโครงการอนุรักษและฟ นฟูป าชุมชน                   
เขาซับแกงไก อันเนื่องมาจากพระราชดําริจนสามารถ               
ดําเนินการสําเร็จเปนรูปเลมอยางสมบูรณ
 สํานักงาน กปร. หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารการประเมิน
ผลโครงการอนุรักษ และฟ นฟูป าชุมชนเขาซับแกงไก                           
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการ
บริหารงานพัฒนาและขยายผลที่ยั่งยืนตอประชาชน ชุมชน               
และประเทศชาติ อีกท้ังจะเป นแหลงเรียนรู ที่ผู สนใจ                        
ไดเขามาศึกษาเรียนรูตอไป

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

ธันวาคม 2560





1โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี

โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี

  พืน้ทีป่าชุมชนเขาซับแกงไก ตัง้อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ปาชัยบาดาล มีพื้นที่ 3,027 ไร ซึ่งราษฎรบานลํานํ้าเขียว                 
ไดรวมกันดูแลอนุรักษและฟนฟูปาเปนระยะเวลานาน ปจจุบัน      
ปามีสภาพสมบูรณในดานความหลากหลายทางชีวภาพ มีสัตวปา
หายาก นกนานาชนิด และอุดมไปดวยพืชสมุนไพร ราษฎรไดอาศัย
ปาแหงนี ้ในการดํารงชีวติดวยการหาของปา รวมทัง้เปนแหลงพชื
สมุนไพร ยาพื้นบาน และไมใชสอยของหมูบาน แตเนื่องจากพื้นที่
ปาชมุชนเขาซบัแกงไกตัง้อยูระหวางตะเขบ็แนวรอยตอของจงัหวดั
ลพบรุ ีจงัหวดัสระบรุแีละจังหวดันครราชสีมา มคีวามเส่ียงตอการ
ถูกคุกคาม การดูแลรักษาปาเปนไปดวยความยากลําบาก และอยู
หางไกลจากหนวยงาน ทําใหการดูแลไมทั่วถึง มีการแอบลักลอบ
เขาไปตัดตนไมในปา และลาสัตวในเวลากลางคืน

สภาพปญหาสภาพปญหา



2 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี

  เขาซับแกงไก อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชัยบาดาล
ทองท่ีหมูที ่5 ตาํบลเขานอย อาํเภอลาํสนธิ จงัหวดัลพบุร ีสภาพพืน้ท่ี
เปนภเูขาหนิปนู ยอดสงูสดุสงูกวาระดบันํา้ทะเลปานกลาง 693 เมตร 
พืน้ทีบ่างสวนลาดชันมาก มทีีร่าบบริเวณชายเขา เปนพ้ืนท่ีโครงการ
อนรัุกษและพ้ืนทีป่าชมุชนเขาซับแกงไกอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ
จํานวน 3,027 ไร (รวมเนื้อที่วัดปาชุมชนดวย) สภาพปาไมเปน
ปาเบญจพรรณ พันธุไมเดน เชน มะคาโมง ประดูปา งิ้วปา 
มะกอกปา ไผรวก ไทร จันทนผา จันทรหนู ปรงชนิดตาง ๆ 
และพืชสมุนไพร อีกทั้งเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาหายาก เชน 
เลียงผา หมีควาย สุนัขจิ้งจอก ลิงกัง เมน อีเห็น หมูปา และ
นกนานาชนดิ รวมถงึเปนปาตนนํา้ลาํธารทีไ่หลลงสูเขือ่นปาสักชลสทิธิ์ 
จังหวัดลพบุรี ราษฎรในพื้นที่ไดใชประโยชนจากพ้ืนปาแหงนี้ใน
ลักษณะเปนแหลงอาหาร เกบ็หาของปา และเปนไมฟน ไมใชสอย
ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังเปนแหลงน้ําซับเพื่อการเกษตรและ
อปุโภคบรโิภคใหแกราษฎรในพืน้ที ่ดวยเหตนุีร้าษฎรตระหนกัถงึ
ความสาํคญัของ ทรพัยากรปาไมทีใ่หประโยชนในดานตาง ๆ  มากมาย 
จงึไดรวมมอืกนัอนรุกัษทรพัยากรปาไมและสตัวปาบรเิวณพืน้ทีป่า
เขาซบัแกงไก และพรอมใจกนัขอพระราชทานโครงการอนัเนือ่งมา
จากพระราชดําริ เพื่อจะไดมีหนวยงานของทางราชการเขาไปดูแล
และบรหิาร จดัการพืน้ที ่อยางใกลชดิรวมกบัราษฎร เพือ่คงสภาพ

ความเปนมาความเปนมา



3โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี

พื้นที่และปาไมที่อุดมสมบูรณ ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต          
โดยนอมนาํแนวทางการดาํเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาปรับใชในชุมชน เพื่อใหบังเกิดความย่ังยืนตลอดไป
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพติร ทรงพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอม รบัพืน้ที่
ปาชมุชนเขาซบัแกงไกไวเปนโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขานอย อาํเภอลําสนธิ จงัหวัดลพบุรี 
ไดมีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาขอใหทรงรับพื้นที่ปา
ชุมชนเขาซับแกงไก บานลําน้ําเขียว ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ 
จังหวัดลพบุรี ซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาชัยบาดาล ไวเปน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิเพ่ือเปนตนแบบในการดูแล
รักษาปาโดยชุมชนและเปนเครือขายในการดําเนินการอนุรักษ
และฟนฟูสภาพปาไม (ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล 
0008.2/21750 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555)

้้



4 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี

 อนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไดมีพระราชกระแสเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการฯ ความวา 
สํานักงาน กปร. หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของและราษฎร
ในพ้ืนที่เตรียมแนวทางปฏิบัติในการดูแลพื้นท่ีปาชุมชนเขา
ซับแกงไกไวแลวอยางไรหรือไม ถึงแมกรมปาไมจะยินดี
สนับสนุนในการอนุรักษฟนฟู แตควรจะมีหนวยงานอื่น เชน 
สํานักงาน กปร. ไปรวมดูแลดวย โดยอาจจะไปเปนประจํา
ทุกเดือนโดยสม่ําเสมอ เพื่อจะไดเปนตนแบบในการดูแลรักษา
ปาไมอยางแทจริง
 (ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการที่ รล 0008.2/17809 
 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554)



5โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี



6 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี



7โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี

7โ รงการอน กษ ละ าชมชนเขาซบาชุมชนเขาซับ ไโครงการอนุรักษและฟนฟูปาชโครงการอนุรักษและฟ ซับแกงฟูปาชุมชโค มช ซบซปค ปครงการอนรั ะ ไกกงไกงไกกงไงไกแกงไ
งมาจากพระร ริ จังหวัดอันเนื่องม จจจากพระราชอันเเนื่องมา หวัดลพบุรีาชดําริ จั ลพจจอั หวัดหวหวอนเน วด พวว พบรีลพบรีพ

ุ ูุ ุ



8 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี

8 ครรงก ปาชุมชนเขาซับแกงไกครงการรงกการอนุรักษแล ฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกษและฟนฟูปฟูปกาารอนุรักษกษแษษษแอนโโครโคโคโครครโคโคคร
อันเนื่องม ะราชดําริ จังหวัดลพบุรีนื่องมาจากพรอันเนืองื ดําริ จังหวัดลชดํารพระระราชดาํดําราาชชาชาจาองมาจ พรากพจาม พกนเน น ริอันเ ือันเนืืนเ ืืนเ

ุุ ููุ



9โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี

 - ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี
 - ทิศเหนือติดกับตํ าบลซับสมบูรณ   อํา เภอลําสนธิ 
  จังหวัดลพบุรี
 - ทศิใตตดิกบัตาํบลลําสมพุง อาํเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี
 - ทิศตะวันออกติดกับตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด
  จังหวดันครราชสีมา
 - ทิศตะวันตกติดกับตําบลซับตะเคียน อําเภอชัยบาดาล
  จังหวัดลพบุรี

สถานที่ตั้งโครงการสถานที่ตั้งโครงการ
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 1. เพ่ือนอมนําแนวพระราชดําริมาเปนแนวทางในการ
อนุรักษและพ้ืนฟูทรัพยากรปาไมและสัตว ป าบริเวณพื้นท่ี                            
เขาซับแกงไกใหมีความอุดมสมบูรณ
 2. เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปาบริเวณพ้ืนที่เขาซับแกงไก
และขยายผลสรางเครือขายอนุรักษปาตนน้ําของแมนํ้าปาสัก            
ตอนลาง
 3. เปนศูนยการเรียนรูดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ปาไมอยางมีสวนรวม
 4.  เป นแหลงอนุรักษ พันธุกรรมพืชและสมุนไพรและ            
เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา

 

 1. ทรัพยากรปาไมและสัตวปาบริเวณเขาซับแกงไกมีความ
อุดมสมบูรณเปนตนแบบของการอนุรักษปาตนน้ําลําธารของ              
ลุมนํ้าปาสักตอนลาง
 2. ทุกภาคส วนมีส  วนร วมในการอนุรักษ และฟ  นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและมีเครือขายในการอนุรักษปาตนนํ้า                    
ลุมนํ้าปาสักตอนลาง

วัตถุประสงคของโครงการวัตถุประสงคของโครงการ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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หนวยงานรับผิดชอบหนวยงานรับผิดชอบ

ติดตอประสานงานติดตอประสานงาน

 3. เปนศูนยกลางการเรียนรู ดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางมีสวนรวม
 4. ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีไ่ดรบัการอนรุกัษและ
พัฒนาเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของราษฎรรอบพื้นที่ปา

 1. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)
 2. จังหวัดลพบุรี
 3. สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมปาไม

1. หวัหนาโครงการอนรุกัษ
 และฟนฟูปาชุมชน
 เขาซับแกงไก 
 08 3713 1482
2. ประธานปาชุมชน
 เขาซับแกงไก
 นายจําลอง จิติรัศมี
 09 0814 6265
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ผลการดําเนินงาน
 1. การบริหารงาน 
  - การดําเนินงานบริเวณพื้นที่เขาซับแกงไกไดรับการ
อนรุกัษและฟนฟอูยางมสีวนรวมของทกุภาคสวน ทัง้ภาครฐั ชุมชน 
และภาคเอกชน โดยมีการจัดตั้งองคกรดําเนินงานในรูปคณะ
กรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเนื่องมา
จากพระราชดําริในป 2555 ประกอบดวย คณะกรรมการยอย 
จาํนวน 3 คณะ คอื คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดําเนินงาน 
และคณะกรรมการปาชุมชน ทําหนาที่ในการกําหนดแนวทาง
บริหาร จัดทําแผนดําเนินงาน และขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติ ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคอยางตอเน่ือง 
นอกจากน้ียังมีการขยายผลสรางเครือขายอนุรักษปาตนนํ้าของ
แมนํ้าปาสักตอนลางอีกดวย
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  - ดาํเนนิการปรบัปรงุระบบนเิวศ
ตนนํา้ จาํนวน 25 ไร เพือ่รักษาระบบนเิวศ
ตนนํ้า
  - เพาะชํากลาไมมีคา จํานวน 
30,000 กลา (ป 2555-2559) อาท ิจนัทนผา 
มะเกลือ  พญามือเหล็ก  มะยมเงิน         
มะยมทอง มะคาโมง แคสนัติสขุ โมกราชนิี 
เพื่ออนุรักษพันธุกรรม โดยแจกจาย
แกราษฎรนําไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง
  - จัดทําแนวปองกันไฟปาและ
แนวเขตปา ระยะทาง 20 กิโลเมตร 
เพื่อใชประโยชนในการปองกันรักษาปา
  - ฝกอบรมราษฎรอาสาสมัคร
พทิกัษปา และสรางเครอืขายอาสาสมคัรฯ 

ปละ 1 รุ น ๆ ละ 50 คน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปองกันรักษาปา 
(ตั้งแตป 2555 เปนตนมา)
  - ฝกอบรมเยาวชนดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปละ 1 รุน 
รุนละ 50 คน เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกใน
การอนรุกัษทรัพยากรธรรมชาต ิ(ตัง้แตป 
2558)
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 2. การอนุรักษและฟนฟูปา (สิ่งแวดลอม)
  - ปลกูปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ตามแนวพระราชดําริ 
ไดแก มะคาโมง สะเดา ฝาง ไผรวก ไผซางหมน เพือ่เปนพชือาหาร 
และสําหรับเปนไมใชประโยชน ไมเศรษฐกิจของราษฎรในพ้ืนที่ 
รวมถึงชวยเพ่ิมความชุมช้ืนใหแกพื้นดิน และเปนการอนุรักษ
ดินและน้ํา อีกดวย
  - ป 2555-2559 ดําเนินการกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร 
(Check Dam) ประเภท ฝายถาวร จํานวน 1 แหง ฝายกึ่งถาวร 
จํานวน 42 แหง และฝายผสมผสาน จํานวน 10 แหง เพื่อรักษา
ความชุมชื้นในพ้ืนที่ปา
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  ภาพกอนมีโครงการ

  ภาพหลังมีโครงการ
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 3. คุณภาพชีวิต
  - ปลูกปาธนาคารอาหารชุมชน ปละ 50 ไร เริ่มตั้งแต
ป 2555 เปนตนมา เชน ไผรวก ไผซางหมน สะเดา มะมวงปา 
แค ฝาง มะขามเปรี้ยว เสี้ยวดอกขาว ขี้เหล็ก เพื่อเปนพืชอาหาร
ในชุมชน ชวยลดรายจายและสามารถนําไปแปรรูปจําหนาย
เปนรายไดเสริม
  - สงเสริมการแปรรูปและใชประโยชนจากสมุนไพร เชน 
ขมิ้นชัน วานชักมดลูก (นางคํา) กระชายดํา ชุมเห็ด ยอ บอระเพ็ด 
ลูกใตใบ เปนตน เพื่อเปนผลิตภัณฑชุมชน
  - สาธิตการปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนต ชวยลด
รายจายคาอาหารในครัวเรือน
  - ส  ง เ ส ริ ม และ
พัฒนากลุ  มอาชีพผลิต
นํ้ายาอเนกประสงคเพื่อ
ลดรายจายในครัวเรือน 
เชน นํ้ายาลางจาน แชมพู
สระผม นํ้ายาปรับผานุม 
โดยใช สมุนไพรจากป า
ชุมชน เชน อัญชัน มะกรูด 
พญามือเหล็ก เปนสวน
ประกอบ นบัเปนการสราง
รายไดเสริมใหแกชมุชนอีก
ทางหน่ึง
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 4. แหลงทองเที่ยว
  -  ป 2555 จัดทําทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง                  
1,600 เมตร และจดัทาํจดุสือ่ความหมายธรรมชาต ิจาํนวน 5 แหง 
เพือ่เปนแหลงทองเทีย่วเชงินเิวศในทองถิน่ ปจจบุนัมีผูสนใจเรยีนรู 
พื้นที่ปาซับแกงไกอยางตอเนื่อง ปละประมาณ 400-500 คน
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 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
  - ทรพัยากรปาไมในพื้นที่ปาเขาซับ
แกงไก จํานวน 3,027 ไร ไดรับการอนุรักษ
และพื้นฟูใหมีความอุดมสมบูรณตามแนว
พระราชดําริ ปญหาไฟไหมปาลดนอยลง
อยางมาก มีแหลงนํ้าทําการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
ดนิในพืน้ทีก่ารเกษตรมคีณุภาพดขีึน้ ราษฎร
สามารถใชพื้นที่ในการทําเกษตรผสมผสาน
ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น 
  - ปาไมเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีไมกี่ชนิด ปจจุบันมีพันธุไม
กวา 300 ชนิด เชน จันทนผา จันทนแดง จันทนหนู ปรงยักษ 
งิ้วปา พญามือเหล็ก พระเจาหาพระองค รางจืด วานงาชาง 
กลวยไมกะเรกะรอน เปนตน สตัวปาเพ่ิมขึน้ เชน เลยีงผา หมคีวาย 
ลิงลม สุนัขจิ้งจอก หมูหริ่ง ชะมด พังพอน ตัวนิ่ม เมน คางคาว 
เปนตน นกเพ่ิมชนิดจากเดิม ปจจุบันมีมากกวา 160 ชนิด 
เชน นกกะรางหัวขวาน นกเอี้ยงถ้ํา นกปรอดเหลืองหัวจุก 
นกแซวสวรรค นกขุนแผน ไกฟาพญาลอ เปนตน พืชอาหารปา
เพิ่มขึ้น อาทิ เห็ด หอยหอม หนอไม ฯลฯ
 - การมีส วนร วมของประชาชน ชุมชน วัด ภาครัฐ 
มีการบูรณาการทํางานในลักษณะ 3 ประสาน ระหวาง บาน - 
วัด - ราชการ ตามแนวพระราชดําริ “บวร” สงผลใหการพัฒนา
และการอนุรักษฟ นฟูปาดําเนินการอยางตอเนื่องและกอเกิด
ประโยชนรวมกันอยางเกื้อกูล



19โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี

  - โครงการอนุรักษและ
ฟ นฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก ฯ            
เปนศูนยการเรยีนรูสาํหรบัเยาวชน
และผูสนใจดานการอนรุกัษและฟนฟู 
ทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม 
ตลอดจนเป นแหล งท องเ ท่ียว             
เชิงนิเวศในทองถ่ิน โดยมีเสนทาง
เดินศึกษาธรรมชาติความยาว                 
1,600 เมตร มแีหลงเรยีนรูทัง้พืชปา 
และสัตวปา มีถํ้าและพืชชั้นบน
ชั้นลาง ใหเรียนรูอยางครบวงจร 
ที่สามารถพลิกฟนปาเขาหินปูนให
คืนจากความแหงแลงมาสู ความ
อุดมสมบูรณ เป นตนแบบการ
พัฒนาที่ยั่งยืนใหแกเยาวชน และ
หมูบานอ่ืนไดเปนอยางดี สงผลให
ประชาชนในพื้นที่และใกลเคียง       
มีความรู และมีจิตสํานึกในการ
อนรุกัษทรพัยากรปาไมเพิม่มากข้ึน



20 โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี



21โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี

  - ปาชุมชนเขาซับแกง
ไกเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรม
พืชและสมุนไพรกวา 300 ชนิด 
รวมทั้งเป นแหลงที่อยู อาศัย
ของสัตวปาที่หลากหลาย อาทิ 
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม นกกวา 
160 ชนิด สัตว  เลื้อยคลาน 
สัตวครึ่งบกคร่ึงนํ้า หอย แมลง
จํานวนมาก ประชาชนสามารถ
ใชประโยชนจากปา เพื่อการ
ยงัชีพ และเปนรายไดจากการนํา
ผลผลิตจากปา ทั้งพืชสมุนไพร 
สัตว ต  า งๆ  มาแปรรูปเป น
ผลิตภัณฑ อาทิ งานประดิษฐ
จากเมล็ดไมปาและเปลือกหอย 
ตลอดจนการแปรรูปสมุนไพร
เพื่อใชในครัวเรือนและจําหนาย
เปนรายไดเสริมไดอีกดวย
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ผลจากการประเมินผลโครงการอนุรกัษและฟนฟู
ปาชุมชนเขาซับแกงไกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตาม
ประเมินผล ไดทําการประเมินผลโครงการอนุรักษและฟนฟู
ปาชมุชนเขาซับแกงไกอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิอาํเภอลําสนธิ 
จังหวัดลพบุรี ในป 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลผลิต 
(output) ของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ 
ผลสาํเรจ็ของการดาํเนนิโครงการซึง่ประกอบดวยผลลพัธ (outcome) 
และผลกระทบ (impact) ของการดําเนินงาน รวมถึงการศึกษา
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการ 
ทั้งนี้เพื่อนําผลจากการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้มากําหนด
แนวทางนโยบายในการดําเนินงานและจัดทําแผนงาน เพื่อใหได
แนวทางการดําเนินงานทีช่ดัเจน และเปนตนแบบในการพัฒนาปาไม
ที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนที่ยั่งยืน ตอไป
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 การประเมินผลโครงการฯ ในครัง้นีม้ขีอบเขตในการประเมินผล 
ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) ดานเวลา ประเมินผลในชวงเวลา
การดําเนินงานโครงการฯ ระหวางป 2555-2559 2) ดานพ้ืนที่ 
คือพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไก ที่ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ปาชัยบาดาลมพีืน้ที ่3,027 ไร บานลาํน้ําเขยีว หมูที ่5 ตาํบลเขานอย 
อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 3) ดานประชากร ประกอบดวย 

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใน
โครงการฯ ทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ 
หน วยงานท่ี เ ก่ียวข อง
กับโครงการฯ ผูนําชุมชน 
และประชาชนในพื้นท่ี
ที่ ได รับประโยชน จาก
โครงการฯ  

 สําหรับวิธีการศึกษา เปนการศึกษาจากการรวบรวมขอมูล
เอกสารและจัดทําเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลโดยการสํารวจ
จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณเจาหนาที่และราษฎร                               
กลุมเปาหมายในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชน
เขาซับแกงไกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จากนั้นทําการแปลผล
ขอมูลและวิเคราะห เพื่อจัดทําขอสรุปและขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 
เจาหนาที่โครงการ จํานวน 8 ราย สวนที่ 2 ผูนําชุมชน จํานวน 
6 ราย และสวนที่ 3 ประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจาก
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โครงการฯ จาํนวน 2 หมูบานรอบพืน้ทีโ่ครงการฯ จาํนวน 86 ราย 
ซึ่งเปนตัวแทนจากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 430 ครัวเรือน 
 ผลจากการเก็บขอมูลสรุปไดว า สภาพปญหากอนเริ่ม                       
มีโครงการ ฯ นั้น พื้นที่ปาถูกบุกรุกทําลายเพื่อเปลี่ยนเปนพื้นที่
เกษตรกรรม ชาวบานในพื้นที่ขาดความรู ความเขาใจในการ                   
ใชประโยชน และขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
นอกจากนีย้งัมปีญหาในเรือ่งการขาดแคลนแหลงน้ําทาํการเกษตร 
และการคมนาคมไมสะดวก
 ผลจากการดาํเนนิโครงการฯ  พบวาหลงัจากพระบาทสมเดจ็                 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับไวเปน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
นบัตัง้แตป 2555 หนวยงานท่ีเก่ียวของ           
ได มีการวางแผนการดําเนินงาน           
โคร งการฯ  และ มีการแต  ง ต้ั ง              
คณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่         
ปาชมุชนเขาซับแกงไกฯ ขึน้ โดยไดรบั
การสนับส นุนงบประมาณจาก
สาํนกังาน กปร. สงผลใหการดําเนินงาน 
ตั้งแตป 2555 - ปจจุบัน เปนไปตาม
วตัถปุระสงคของโครงการทุกประการ 
ไดแก มีการนอมนําแนวพระราชดําริ
มาเปนแนวทางในการอนุรักษและ
ฟนฟูทรพัยากรปาไมและสตัวปาใหมี        
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ความอดุมสมบรูณ  มกีารเสริมสรางการมสีวนรวมของทกุภาคสวน
ในการอนุรักษและพ้ืนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา และมีการ
ขยายผลสรางเครือขายอนุรักษปาตนน้ําของแมนํ้าปาสักตอนลาง
รวมถึงเปนศูนยการเรียนรูดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ปาไมอยางมีสวนรวมและเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืช
และสมุนไพร ตลอดจนสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ การรณรงคและประชาสัมพันธ เพื่อการปองกันและ
รักษาปาใหมีความยั่งยืนตลอดไป 
 ผลสําเร็จในการดําเนินโครงการฯ ในสวนของผลลัพธเห็นได
ชดัวา ปาอดุมสมบูรณขึน้ โดยดูจากสภาพปาทีม่คีวามหลากหลาย
ท า ง ชี ว ภ า พ เ พิ่ ม ขึ้ น 
ทั้ ง พันธุ  พื ชพั นธุ  สั ต ว 
และความชุมชื้นในพื้นท่ี 
กลาวคือ พันธุ พืชกว า 
300 ชนิด สัตวปาเลี้ยงลูก
ด วยนมกว า 20 ชนิด 
นกก ว  า  1 6 0  ชนิ ด 
ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่
สามารถเขาไปหาพืชอาหารและเก็บหาของปาเปนจํานวนมาก 
ปริมาณนํ้าในแหลงนํ้าซับธรรมชาติมีมากขึ้น และไมมีการเกิด
ไฟไหมปาในบริเวณพ้ืนที่ปา ประโยชนที่ไดรับจากโครงการฯ 
มีหลายประการ กลาวคือปาไมมีความอุดมสมบูรณ มีแหลงนํ้า
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เพิ่มขึ้น มีการสงเสริมอาชีพ การปลูกจิตสํานึก สิ่งเหลานี้                        
ยังประโยชนมาใหกับผู มีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน สงผลให
ทรัพยากรธรรมชาติคงอยูสืบตอไปยังลูกหลาน 
 สําหรับในการดําเนินงานโครงการฯ จากการลงพ้ืนที่พบปะ
พูดคุยกับชาวบาน พบวา ความกระตือรือรนและมีสวนรวม         
ของประชาชนในพื้นที่มีมาก ชาวบานมีความรวมมือและดูแลปา
อย างช วยเหลือเก้ือกูลกัน เช น มีการแจ งเร่ืองราวต างๆ 
ผานผูนาํชุมชน และมีแกนนําในการอาสาสมัครพทิกัษปา จงึทาํให
ปาไดรับการปกปองดูแลสงผลใหมีสภาพปาที่มีความสมบูรณ                 
ไดอยางรวดเร็ว

 ผ ล จ า ก ก า ร
สัมภาษณผูนําชุมชนพบ
วา ภายหลังมีโครงการฯ 
การเปลี่ยนแปลงเปนไป
ในทางที่ ดี ขึ้ น  การมี            
สวนรวมของชุมชนในพ้ืนที่ 
พบวา มีความรวมมือ
กบัโครงการฯ ทั้งการเขา

รวมประชุม และการรวมมือกับหนวยงานรัฐ ในการชวยอํานวย
ความสะดวกในกิจกรรมตางๆ ใหสาํเรจ็ มกีารรวมกนัจดัทาํแผนงาน
กบัทกุภาคสวน และมีการบรูณาการรวมกนัในการประสานความ
รวมมือ ทั้งในการวางแผนการปฏิบัติงานและการดําเนินกิจกรรม
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ร วมกันระหว างวัดป าชุมชน เจ าหน าที่ โครงการฯ และ
ผูนําชุมชนในลักษณะ 3 ประสาน ตามแนวพระราชดําริ “บวร” 
ในการชวยเหลือกนั ปองกันดแูลรักษาปา และการชวยใหชาวบาน
มีรายได มีงานทํา เพื่อจะไดไมบุกรุกทําลายปาและหาของปา         
ลาสตัวอยางผิดวธิ ีมกีารใหความสําคัญกับการพัฒนาดานแหลงนํา้ 
การเลี้ยงสัตว การเกษตร การสงเสริมอาชพีเสริม เพื่อใหชาวบาน
มีความเปนอยูที่ดีมีรายไดที่มั่นคงพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางมั่นคง
 ผลจากการสัมภาษณประชาชนในพื้นท่ีพบวา โครงการ
อนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ ทําใหคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเปล่ียนไปในทางท่ีดขีึน้ มทีรพัยากรธรรมชาติ ดนิ นํา้ 
ปาไมทีส่มบูรณขึน้ ทัง้นีโ้ดยประชาชนไดมสีวนรวมในการอนุรกัษ  
ฟนฟูปาโดยนอมนําแนวพระราชดําริ ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 
4 อยาง และการนําฝายชะลอความชุมชื้นตามแนวพระราชดําริ 
มาปรับใชในโครงการฯ ตลอดจนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ที่ไดนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต ไดสงผลใหประชาชนมีความ
มัน่คง ทัง้อาชีพ รายไดและเลิกบกุรกุปา หนักลบัมาทําการเกษตร
ตามแนวพระราชดําริ ซึ่งหากไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ             
อยางต อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะทําใหราษฎร                                  
มีความมั่นคงในชีวิตยิ่งขึ้น นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่มีความ           
มุงม่ันและต้ังใจสานตอพระราชดําริในการผลักดันใหพื้นที่แหงนี้ 
เปนศูนยเรียนรูในการอนุรักษและรักษาปาที่ยั่งยืน เพื่อให
ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่อื่น ๆ ได  เข ามาเรียนรู และ
นาํความรูแนวทางการพฒันาทีป่ระสบผลสําเรจ็จากพืน้ทีโ่ครงการ
อนุรักษและฟนฟูปาชุมชนเขาซับแกงไกฯ แหงนี้เปนตนแบบ           
การพัฒนาที่สมบูรณแบบตอไป






