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ก าหนดการเดินทางลงพื้นที่ 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี 2561 

ณ ป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 ต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทงิ จังหวัดเชียงราย 

--------------------------- 

วันท่ี 5 สิงหาคม 2561 

เวลา 09.00 น. - เดินทางถึงสนามบินจังหวัดเชียงราย   

เวลา 09.10 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ 

เวลา 09.20 น. - เดินทางไป ปุาชุมชนบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 ต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

                              (ระยะทางประมาณ 45 กม.)   

เวลา 10.00 น. – เดินทางถึง ปุาชุมชนบ้านภูเขาแก้ว หมูท่ี่ 8 

      1. การแสดงต้อนรับของชุมชน (ฟูอนตอ้นรับคณะกรรมการ) 

      2. เชญิคณะกรรมการตัดสินฯ พร้อมกัน ณ ที่ประชุม  

 3. นายอ าเภอเทิง กล่าวต้อนรับ  

 4. แนะน าคณะกรรมการตัดสินฯ ที่ร่วมเดินทาง  

 5. รับชมวีดทีัศนแ์นะน าโครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน 

 6. ประธานกรรมการช้ีแจงหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการตัดสินรางวัลฯ 

 7. ประธานปุาชุมชนหรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย แนะน าคณะกรรมการปุาชุมชน และ   

  น าเสนอความเป็นมา รูปแบบจัดการปุาและผลงานความส าเร็จของการดูแลรักษา 

  ปุาชุมชน 

 8. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาและประเมินปุาชุมชน พร้อมทั้งซักถาม รับฟังข้อมูล 

  เพิ่มเติม    

 9. ประธานกรรมการ ขอบคุณคณะกรรมการปุาชุมชน และผูร้่วมประชุมทุกท่าน 

 9.1 มอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนจากชุมชน 

 9.2  มอบของที่ระลึกแก่ประธานปุาชุมชน 

    10. คณะกรรมการตัดสินฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์จากปุาชุมชน 

เวลา 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น. – คณะกรรมการตัดสินฯ ลงพื้นที่เพื่อประเมินปุาชุมชนบ้านภูเขาแก้ว หมูท่ี่ 8 

เวลา 15.00 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ เดินทางไปที่สนามบินจังหวัดเชียงราย 

เวลา 15.40 น. - เดินทางถึงสนามบินจังหวัดเชียงราย 

------------------- 

หมายเหตุ  สจป.ที่ 2 (เชยีงราย) จัดยานพาหนะ(รถตู้) จ านวน 1 คัน ส าหรับการเดินทางในพืน้ที่   
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ป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว 

1. ชื่อป่าชุมชน ปุาชุมชนบ้านภูเขาแก้ว 

     ที่ตั้ง บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 ต าบลเชยีงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

2. ข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ 

     2.1 อาณาเขตพื้นที่ป่าชุมชน จ านวน 4 แปลง มีพื้นที่รวม 731 – 0 – 32 ไร่ 

   แปลงท่ี 1  จ านวน 646 – 1 - 20 ไร่ 

   แปลงท่ี 2  จ านวน 21 – 0 - 72 ไร่ 

   แปลงท่ี 3  จ านวน 10 – 2 - 40 ไร่ 

   แปลงท่ี 4  จ านวน 53 – 0 - 00 ไร่ 

      2.2 สภาพนิเวศวทิยาป่าไม้ 

 ปุาชุมชนบ้านภูเขาแก้ว อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ปุาขุนห้วยงิ้ว ปุาเชียงเคี่ยน และปุาขุนห้วยโปุง 

มีลักษณะภูมปิระเทศเป็นที่ราบสูงระหว่างภูเขา และเป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินผสมหินลูกรังบางจุดของ

พืน้ที่ มพีืน้ที่ท ากินของราษฎรรอบๆ บริเวณแปลง แตม่ีการจัดท าแนวเขตปุาชุมชนอย่างชัดเจน  

 พื้นที่ปุาชุมชนมีสภาพปุาเป็นปุาเบญจพรรณผสมเต็งรัง ในพื้นที่ปุามีความหลากหลายทาง

ธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง มีพันธ์ไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแนน่   

     2.3 จุดเด่นของป่าชุมชน    

 ปุาชุมชนบ้านภูเขาแก้ว เป็นปุาต้นน้ าให้กับชุมชน ซึ่งเกิดจาการที่ชุมชนบ้านภูเขาแก้ว มีผู้น าและ

คณะกรรมการปุาชุมชนที่เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ท าการปลูกจิตส านึกให้ชุมชนรักปุาและ

หวงแหนปุา จึงท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาปุาอย่างมาก มีกิจกรรมมากมายที่ได้ท าในปุาชุมชน 

จนท าให้ปุาชุมชนบ้านภูเขาแก้ว ได้ฟื้นคืนเป็นปุาที่สมบูรณ์อย่างเช่นทุกวันนี้จนได้เป็นแหล่งเรียนรู้ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และด้านปุาชุมชน มีผู้มาศกึษาดูงานจากหลายแหง่ 

       หลังจากที่ได้พัฒนาปุาชุมชนของหมู่บ้านจนเป็นที่พอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ราษฎรในหมู่บ้าน

มีจิตส านึกรักและหวงแหนปุาชุมชนและสิ่งแวดล้อมของตนเองอย่างจริงจัง ได้ปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ได้ปุา

พื้นบ้านแหล่งอาหารชุมชนกลับคืนมาอีกครั้งด้วยแรงกายแรงใจของชุมชน และยังเป็นที่ยอมรับของ

หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน และยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาปุาชุมชน ให้กับต าบลเชียงเคี่ยน     

ซึ่งได้มีหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาศึกษาดูงานมากมายแล้ว จึงได้ชักชวนหมู่บ้านใกล้เคียงให้ด าเนินการจัดตั้ง 

ปุาชุมชนกับกรมปุาไม้ เพื่อผลประโยชน์ของแต่และหมู่บ้านเอง และจะได้ขยายเป็นเครอืข่ายในระดับต าบลต่อไป 
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3. ข้อมูลด้านการจัดการป่าชุมชน 

 ปุาชุมชนบ้านภูเขาแก้ว ได้รับการอนุมัติโครงการจาก กรมปุาไม้ ตามหนังสือกรมปุาไม้ ที่ ทส 

1604.43/455 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาขุนห้วยงิ้ว ปุาเชียงเคี่ยน 

และปุาขุนห้วยโปุง โดยมีการแบ่งพื้นที่ปุาชุมชนเพื่อการใช้สอย เนื้อที่ประมาณ 194-2-80 ไร่ และ 

ปุาชุมชนเพื่อการการอนุรักษ์ เนือ้ที่ประมาณ 525-3-12 ไร่ 

 3.1 คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว 

  - รายชื่อคณะกรรมการป่าชุมชน 

 1. นายสนอง    อินตะ๊วงค์ ประธานกรรมการปุาชุมชน 

 2. นายเสาร์แก้ว สิรสิาร  รองประธานกรรมการ 

 3. นายโชติ  วัฒนา  รองประธานกรรมการ  

 4. นายชาติชาย   ติ๊บหนอ่  เลขานุการ 

 5. นายธรรมฐ์กร    เขตศิริวรกุล     เลขานุการ 

 6. นายทวีเดช  พระศิริ  เหรัญญิก 

 7. นายวิสุทธิ์  ติ๊บหนอ่  ผูช่้วยเหรัญญิก 

 8. นายทองออ่น ค าอา้ย  กรรมการ  

          9. นายโชคชัย  ปละโน  กรรมการ 

 10. นายเชดิชู  แก้วมูล  กรรมการ 

 11. นายนิคม  ศรวีิชัย  กรรมการ 

 12. นายโสภณิ  ติ๊บหนอ่  กรรมการ 

 13. นายชาย  ใจกูล  กรรมการ 

 14. นายศักดิ์    ปูระตา  กรรมการ 

 15. นายบุญชม  วัฒนา  กรรมการ 

 16. นายสมคิด  ลือชัย  กรรมการ 

 17. นายธนะวีรพล ค้าสม  กรรมการ 

 18. นายพรรณ  ไชยชนะ  กรรมการ 

 19. นายบรรพต ติ๊บหนอ่  กรรมการ 

 20. นายบุญเรียง พระศิริ  กรรมการ 

 21. นายสุรัตน์  กิติมา  กรรมการ 

 22. นายวิเชียร  วัฒนา  กรรมการ 

 23. นายวิโรจน์  ตาค า  กรรมการ 

 24. ร.ต. ถาวร   แก้วมูล  กรรมการ 

 25. นางสาวประภัสสร ชาวน้ าอ้อม กรรมการ 

 26. นางสาวชนนิกานต์ ชาวน้ าอ้อม กรรมการ 
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 27. นายสุธนู  ติ๊บหนอ่  กรรมการ 

 28. นายวรเทพ  ติ๊บหนอ่  กรรมการ 

 29. นายผนิ   อินตะ๊สมฤทธิ์ กรรมการ 

 30. นายจอมแปง ค าบุญ  กรรมการ 

 31. นายบุญส่ง  ชอบเพื่อน กรรมการ 

 32. นายจันดี  ชอบเพื่อน กรรมการ 

 33. นายบุญยัง  แปงด้วง กรรมการ 

  - คณะกรรมการที่ปรึกษาป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว 

  1. นายอินโพธิ์   หนอ่แหวน         นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน 

  2. นายปั่น  ติ๊บหนอ่ 

  3. นายนายอิ่นค า พระศิริ 

  4. นายบุญชู  ติ๊บหนอ่ 

  5. นายอานา  พระศิริ 

  6. นายชอน   ทะลือชัย 

  7. นายจอม   อ้นนอ้ย  

 3.2 ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว 

      ปุาชุมชนบ้านภูเขาแก้ว ในอดีตมีสภาพเป็นปุาที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

และเพราะความอุดมสมบูรณ์นี้ ทางรัฐได้น าไปเป็นปุาสัมปทาน และประกอบกับปุาไม้บริเวณนี้ถูกท าลาย

เพราะความต้องการของราษฎร เพื่อน าไปสร้างที่อยู่อาศัยและความต้องการพื้นที่เพื่อท าการเกษตร   

สร้างฐานะและเลี้ยงดูครอบครัวโดยขาดจิตส านึก ขาดการจัดการที่ดี จึงท าให้สภาพปุาที่เคยอุดมสมบูรณ์

หมดไป แต่หลังจากหมดสัญญาสัมปทานแล้วผืนปุาก็ได้คืนมาให้แก่ชุมชน ราษฎรได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของทรัพยากรปุาไม้ ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงร่วมกัน

ดูแลรักษาให้มสีภาพปุาคืนมาดังเดิม จนถึงวันนี้ถือว่าปุาผืนนี้เป็นปุาผืนหนึ่งที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และ

มคีวามหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น และจะสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป ผืนปุาแห่งนี้ยังมีแหล่งพื้นที่ต้นน้ าอยู่

อีกหลายสายซึ่งเป็นล าห้วย ได้แก่  

      1. ล าหว้ยตะเคียน 

      2. ล าหว้ยต า 

      3. ล าหว้ยม่วง 

      4. ล าหว้ยต้อนต้อง 

      ซึ่งแต่ละล าห้วยยังมีน้ าไหลอยู่ตลอดทั้งปี น้ าในล าห้วยดังกล่าวจะเป็นพื้นที่หล่อเลี้ยงสัตว์ปุา

และประชาชนใน ต าบลเชยีงเคี่ยน ส าหรับท าการเกษตร และอื่นๆ  

      ปุาชุมชนบ้านภูเขาแก้ว ได้ด าเนินการจัดตัง้คณะกรรมการ และออกกฎระเบียบปุาชุมชนขึ้นมา                      

เพื่อร่วมกันรักษาปุาชุมชนนีใ้ห้เกิดการพัฒนาปุาชุมชนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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                      อดีต                                                       ปัจจุบัน 

          กฎระเบียบป่าชุมชน (ปรับปรุงแก้ไข  1 มกราคม 2560) 

ข้อ1 ห้ามตัดไม้ ท าลายปุาทุกชนิดในพืน้ที่ปุาชุมชน ฝาุฝนืมโีทษ ด าเนินคดีตาม พ.ร.บ. ปุาไม้  

ข้อ 2 หา้มเผาปุา ไม่วา่กรณีใดๆฝาุฝืน ด าเนินคดีตาม พ.ร.บ.ปุาไม้ และ พ.ร.บ.สาธารณสุข 

ข้อ 3 ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดฝุาฝนืมีโทษด าเนนิคดีทางกฎหมายและตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง  

        สัตว์ปุา 

ข้อ 4 ห้ามพกอาวุธทุกชนิดเข้าไปในพืน้ที่ปุาชุมชน ไม่ว่ากรณีใดๆ ฝุาฝืนมโีทษด าเนนิคดีตาม  

        พ.ร.บ.อาวุธปืน ยกเว้นอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือได้รับอนุญาต 

ข้อ 5 บุคคลทั้งภายในและภายนอกเขตรับผดิชอบของบ้านภูเขาแก้ว ที่จะหาของปุาหรอืเข้าไปใน 

        พืน้ที่ปุาชุมชน ตอ้งแจง้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการปุาชุมชนทุกครั้ง 

ข้อ 6 หา้มทิ้งขยะ มูลฝอย หรอืบรรจุภัณฑ์ของสารเคมี ต่างๆที่ใชแ้ล้วในปุาชุมชน โดยเด็ดขาด 

        ฝุาฝนืมีโทษด าเนนิคดี ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 

 3.3 กิจกรรมที่ด าเนินการใช้ในป่าชุมชน 

  กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชน 

 1.  ได้จัดท าหนังสือ “พรรณไม้ในปุาชุมชนบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 โดยสนับสนุนจาก

โครงการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ซึ่งเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก                    

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหนังสือที่กล่าวถึงพรรณไม้ต่างๆ ในปุาชุมชนบ้านภูเขาแก้ว ซึ่งได้

ส ารวจโดยคณะกรรมการปุาชุมชนและประชาชนบ้านภูเขาแก้ว ใช้เวลาในการส ารวจ 5 วัน   

 2.  พัฒนาปุาชุมชนให้เป็นเหล่งเรียนรู้ และศกึษาดูงาน  

      ปุาชุมชนบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 ได้ต้อนรับคณะดูงานมามากมาย อาทิเช่น เยาวชน

จากสภาวัฒนธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชยีงราย 

 3.  ท าแนวปูองกันไฟปุาเป็นประจ าทุกปี 

 4.  ได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ปุาชุมชน และบริเวณหมู่บ้าน

อย่างตอ่เนื่อง 
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 5.  ประเพณีบวชปุาชุมชน เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน                 

ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ปุา โดยให้มีพระสงฆ์เข้ามาเจริญพระพุทธมนต์ให้เป็นสิริมงคลต่อ

ต้นไม้และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 6.  จัดท าฝายชะลอน้ า ในล าหว้ยต่างๆ ในปุาชุมชน 

 7. จัดท าเส้นทางศกึษาดูงาน จ านวน 1 กิโลเมตร 

 8.  สง่เสริมให้ราษฎรเลีย้งผึ้งในปุาชุมชน 

 9.  ปลูกสมุนไพรในปุาชุมชน ได้แก่ ไพล และขมิ้นชัน  

10. การเลี้ยงผีขุนน้ า จะท าในระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี เพื่อขอโชค

ขอพร เทพยดา ฟูา ดิน เจ้าปุา เจ้าเขา เพื่อให้ช่วยดลบันดาลให้มีน้ า เพื่อท าการเกษตร และขอพรเพื่อให้

เป็นสิรมิงคลแก่หมู่บ้าน 

 3.4 การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 

1.  เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของชุมชน 

 2.  เป็นแหล่งไม้ใช้สอยในครัวเรือน เช่น ไม้ไผ่ และไม้ฟืน (ไม้ที่แหง้ตายโดยธรรมชาติ) 

 3.  เป็นแหล่งอาหาร และสมุนไพรของชุมชน 

4.  เป็นแหล่งเรียนรู้และศกึษาดูงานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

5.  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา 

6.  เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน  

ประโยชน์ที่ได้รับจากป่าชุมชน 

1.  ราษฎรในหมู่บ้านส านึกรักษ์และหวงแหนปุาชุมชนของหมู่บ้าน โดยการไม่บุกรุกท าลาย

ธรรมชาต ิ

     และสิ่งแวดล้อมปุาชุมชนของตนเอง 

2.  มีปุาชุมชนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยแหล่งน้ า สัตว์ปุานานาชนิด 

เชน่  อเีห็น, กระตา่ย, ไก่ปุา, นกยูง และ  

     นกนานาชนิด ฯลฯ อยู่ในเขตปุาชุมชน 

3. ได้ปุาชุมชนที่มีอาหารพืน้บ้านอย่างเพียงพอ ปุาชุมชนที่เป็นทั้งคลังอาหาร ร้านขายยาประจ า 

    หมูบ่้าน สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนในหมูบ่้านได้ในระดับหนึ่งคอืเป็นการลดรายจ่ายเพิ่ม 

     รายได้ให้กับชุมชน                            

4. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการศกึษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ในหมู่บ้านและโรงเรียน 

     ต่างๆและได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศกึษาเพื่อเป็นต้นแบบการศกึษาธรรมชาติ 

     และความหลากหลายทางชีวภาพ ภาคเหนือ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง 

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 แหง่ของประเทศไทย 

5.  เป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาศกึษาดูงานปุาชุมชนของหมู่บ้านอยู่เป็นประจ า 
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6.   ได้เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ทั้งการมาศกึษาดูงาน ณ สถานที่จรงิ และ การได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  
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สภาพป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 ต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทงิ จังหวัดเชียงราย 
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สภาพป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 ต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทงิ จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 ต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทงิ จังหวัดเชียงราย 
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ภาพกิจกรรมป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 ต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทงิ จังหวัดเชียงราย 
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แบบประเมินป่าชุมชนประเภทรางวัลดีเด่นด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    ชื่อปุาชุมชน .................................................................... ที่ตัง้ ........................................................................................ 

        

ที ่ เกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม ได ้

1 ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ 40   

   - ความหลากหลายทางชวีภาพของพืชและสัตวปุ์าในปาุชุมชน      

  

 ด้านพันธ์ุกรรม(Genetic diversity) คือ ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีได้รับการถ่ายทอดผ่าน

ทางยีนส์(genes) เช่น พืชชนิดเดียวกันมีลักษณะของต้น ขนาด รสชาติ และการใช้

ประโยชนท่ี์แตกต่างกัน     

   ด้านชนดิพันธ์ุ(Species diversity) คือ จ านวนชนิดของพชืและสัตวท่ี์อยูใ่นพืน้ท่ีปุาชุมชน     

  

 ด้านระบบนิเวศ(Ecological diversity) คือ ความซับซ้อนของลักษณะพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกัน 

เชน่ มสีภาพเป็นภูเขา หนองน้ า ท่ีราบลุ่ม หรือมสีภาพปุาท่ีต่างกันในพื้นท่ีปุาชุมชน     

  

- ชุมชนมีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบนิเวศอยู่ในสภาวะสมดุล ชนิด

พันธ์ุแต่ละชนิดมีอัตราส่วนการทดแทนอย่างสม่ าเสมอคือ เมื่อเกิดการบุกรุก หรือการท าลายระบบ

นิเวศลงไป เช่น พายุ ไฟปุา การตัดไม้ท าลายปุา หรือจากการเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ฯลฯ 

ท าให้ระบบนเิวศ เกิดการเสียหาย หรือถูกท าลาย แตธ่รรมชาติก็สามารถท่ีจะมีการทดแทนทางนิเวศ

ของสิ่งมชีวีติใหม ่ขึน้มาทดแทนสิ่งมชีวีติท่ีถูกท าลายได้     

2. ชุมชนมกีารพัฒนาการมสีว่นร่วมในการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 60   

  ในปา่ชุมชนและสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพได้อย่างยั่งยนื     

  

 - มกีารใช้ประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพอย่างย่ังยนื โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาใน

การมสี่วนร่วมด าเนนิงาน     

   - สร้างจิตส านึกในการมีสว่นร่วมตอ่การบริหารจัดการความหลากหลายทางชวีภาพได้อยา่งยั่งยืน     

   - สามารถเป็นต้นแบบ และสถานท่ีเรียนรู้การใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพในชุมชน     

   - มกีระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอกีรุน่หน่ึง เชน่ การถ่ายทอดให้กบั     

  คนในครอบครัว กลุ่มเยาวชน กลุ่มบุคคลในชุมชน กลุ่มบุคคลทัว่ไป       

  

 - มกีารเรียนรู้ เข้าใจและน าหลกัด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชวีภาพมาประยุกตใ์ช้

ให้เกิดประโยชนแ์ก่ตนเอง และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม     

  รวม 100   

 

                                                                                       ลงช่ือ...................................................กรรมการ 

                                                                                               (.......................................................) 
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ก าหนดการเดินทางลงพื้นที่ 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี 2561 

ณ ป่าชุมชนบ้านยางงอย หมู่ที่ 3,10 ต าบลศรสีงคราม อ าเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม 

--------------------------- 

วันท่ี 11 สิงหาคม 2561 

เวลา 08.20 น. - เดินทางถึงสนามบินจังหวัดสกลนคร   

เวลา 08.50 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ 

เวลา 09.00 น. - เดินทางไป ปุาชุมชนบ้านยางงอย หมู่ที่ 3,10 ต าบลศรสีงคราม อ าเภอศรีสงคราม         

  จังหวัดนครพนม (ระยะทางประมาณ  70  กม.)  

เวลา 10.00 น. – เดินทางถึง ปุาชุมชนบ้านยางงอย หมู่ที่ 3,10 

      1. การแสดงต้อนรับของชุมชน 

      2. เชญิคณะกรรมการตัดสินฯ พร้อมกัน ณ ที่ประชุม  

      3. ผูแ้ทนปุาชุมชน กล่าวต้อนรับ  

               4. แนะน าคณะกรรมการตัดสินฯ ที่ร่วมเดินทาง  

                         5. รับชมวีดทีัศนแ์นะน าโครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน 

                6. ประธานกรรมการช้ีแจงหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการตัดสินรางวัลฯ 

               7. ประธานปุาชุมชนหรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย แนะน าคณะกรรมการปุาชุมชน และ

น าเสนอความเป็นมา รูปแบบจัดการปุาและผลงานความส าเร็จของการดูแลรักษา

ปุาชุมชน 

      8. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาและประเมินปุาชุมชน พร้อมทั้งซักถาม รับฟังข้อมูล

เพิ่มเติม    

      9. ประธานกรรมการ ขอบคุณคณะกรรมการปุาชุมชน และผูร้่วมประชุมทุกท่าน 

 9.1 มอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนจากชุมชน 

 9.2  มอบของที่ระลึกแก่ประธานปุาชุมชน 

    10. คณะกรรมการตัดสินฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์จากปุาชุมชน 

เวลา 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น. – คณะกรรมการตัดสินฯ ลงพื้นที่เพื่อประเมินปุาชุมชนบ้านยางงอย หมูท่ี่ 3,10 

เวลา 15.00 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ เดินทางไปที่สนามบินจังหวัดสกลนคร 

เวลา 16.00 น. - เดินทางถึงสนามบินจังหวัดสกลนคร 

------------------- 

หมายเหตุ  สน.สจป.ที่ 6 สาขานครพนม จัดยานพาหนะ(รถตู้) จ านวน 1 คัน ส าหรับการเดินทางในพืน้ที่   
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ป่าชุมชนบ้านยางงอย   

หมู่ที่  3  และ หมู่ที1่0 

ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
**************************** 

 บ้านยางงอยตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2390 หรือประมาณ  171  ปี 

มาแล้ว(ปัจจุบัน พ.ศ. 2561) ในอดีตเป็นที่ตั้งของชุมชนคนเดินทางเข้ามาค้าขายสินค้า พวก

มีด ดาบ เครื่องมือการเกษตร เครื่องเงิน เครื่องทอง ล่องเรือมาตามแม่น้ าโขงแล้วเขาสู่แม่น า

สงครามตรงปากแม่น้ าบา้นตาลปากน้ า (ในปัจจุบัน) แขวงไชยบุร ี(ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน

ในปัจจุบัน) แต่บางพวกก็เดินเท้าเข้ามา ต่อมาชนเผ่าญ้อ (ชนเผ่าที่พูดภาษาถิ่นคือภาษาญ้อ) 

เมืองโปุง เมืองสา จากบ้านสาบ บ้านนา เมืองปุุงลิง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยการน าของพ่อเฒ่าเพชรอาสา พ่อเฒ่าดา พ่อเฒ่าสิงห์  น าครอบครัวเข้ามา

ตั้งหลักแหล่ง ซึ่งตอนนั้นมีอยู่ประมาณ  10 กว่า ครอบครัวเท่านั้น ต่อมาในรัชกาลที่ 5 ของ

กรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการตรากฎหมายให้ราษฎรมีนามสกุลใช้ บรรดาลูกหลานของพ่อเฒ่า

สิงห์และพ่อเฒ่าดา จึงตั้งนามสกุลสิงห์งอย ตามชื่อของพ่อเฒ่าสิงห์ เป็นนามสกุล และ

นามสกุลดายังหยุด ตามชื่อของพ่อเฒ่าดา เป็นนามสกุล เพื่อเป็นเป็นเกียรติแก่ท่านซึ่งเป็นต้น

ตระกูล สว่นพอ่เฒ่าเพชรอาสา ไม่ปรากฏหลักฐานในต านานหรอืเรื่องเล่า  

 ในสมัยเมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมา มีต้นยางนา ต้นยางแดงขนาดใหญ่และใหญ่มากหลาย

คนโอบ ขึ้นอยู่ตามแนวตลิ่งฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแม่น้ าสงครามซึ่งเป็นที่ดอนน้ าท่วม 

ไม่ถึง เป็นจ านวนมาก  จึงตั้งชื่อว่า บ้านยางงอย (ค าว่างอย เป็นภาษาพื้นบ้าน แปลว่า อยู่ชิด

หรือติดขอบมาก ๆ ) บ้านยางงอย จึงแปลว่า  บ้านที่มีต้นยาง งอยอยู่ติดตลิ่ง หรืออยู่ชิดตลิ่ง

นั่นเอง 

 ปัจจุบันบ้านยางงอย แยกการปกครองออกเป็น  2  หมู่ จากหมู่ที่ 3  ออกมาเป็นหมู่ที่  

10  เมื่อปี พ.ศ.2547  มีจ านวนครัวเรือนทั้ง 2 หมู่ ประมาณ 254  ครอบครัว โดยมี

ผู้ปกครองหรอืผู้ใหญ่บ้าน  15  คน ดังนี ้

 1. ผู้ใหญ่สดีาหรือพ่อเฒ่าขวัญ   สงิห์งอย 

 2.   ผู้ใหญ่จันด ี สงิห์งอย 

 3. ผู้ใหญ่ส ี  โพธิค์ าพก 

 4. ผู้ใหญ่ไค   สิงห์งอย 

 5. ผู้ใหญ่ออ่น   สงิห์งอย 
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 6. ผู้ใหญ่กอง   พรหมจันทร์ (คนน้ีผู้เขียนทันได้เห็น) 

 7. ผู้ใหญ่ทา้ว  สิงห์งอย 

 8. ผู้ใหญ่ขันธ์   ดายังหยุด 

9. ผู้ใหญ่ตรี   ดายังหยุด 

10. ผู้ใหญ่ทา้ว   สิงห์งอย (สมัยที่  2) 

 11. ผู้ใหญ่ทศ   บุพศิร ิ

 12. ผู้ใหญ่ค าเฟอืน   หลวง  

         13. ผู้ใหญ่นิคม  บุพศิร ิ (ผู้ใหญ่ผู้หญิงคนแรก) 

ต่อมาปี พ.ศ. 2547  กรมการปกครองได้แยกการปกครองบ้านยางงอยออกเป็น  2  

คือหมู่ที่  3 ซึ่งมีผู้น าหมู่บ้านดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และบ้านยางงอย หมู่ที่  10 ซึ่งมี

ผู้ใหญ่บา้น 2 คน คอื 

 14. ผู้ใหญ่ชนะ  ดายังหยุด 

 15     ผู้ใหญ่บัญชา  ระแสนพรม(ผู้ใหญ่หมู่ 10 คนปัจจุบัน) ผู้ใหญ่บ้านล าดับที่ 

11,13,14,15  ยังมีชีวิตอยู่ 

พื้นที่ตั้งหมู่บ้านเป็นดอนน้ าท่วมไม่ถึง มีแม่น้ าสงครามโอบล้อมสามด้าน พื้นที่ส่วนมาก

เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า น้ าท่วมฤดูน้ าหลาก มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งหมดประมาณ 7,300 ไร่

พูดภาษาดัง้เดมิ คอืภาษาญอ้ ภาษาอื่นมีปะปนบา้งเล็กน้อย 

อาชีพของประชากร 

ประชากรบา้นยางงอยหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาท ิ

ท านาปี ท านาแซง (นาปรัง) ท าสวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ ท าอาชีพ เสริมคือการท าประมง  

หาปลาตามแหลง่น้ าธรรมชาติและเล้ียงปลากระชัง (ปลานลิ ซี.พ.ี) และรับจา้งทั่วไป 

ศาสนสถาน 

มีวัด 1 แห่ง คือวัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 มีพระครูโพธิคุณสถิต เป็นเจ้าอธิการ และ

เป็นเจ้าคณะต าบลศรีสงคราม 

โรงเรียน 1 แห่ง  คอืโรงเรยีนบา้นยางงอย 

บา้นยางงอย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 มีโบราณสถาน 1 แห่ง คือซากเมืองโบราณบริเวณ

ดอนหลวงพระบาง  ชื่อเมืองสมพระมิตร สถานที่แห่งนี้ชาวบ้านนับถือมาก เป็นดอนหอหรือ

ดอนปูตุา ดอนนี้มีพื้นที่ประมาณ 83 ไร ่สถานท่ีแห่งนี้ใครจะละเมิดมิได ้ 
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จ านวนประชากร (พ.ศ. 2561) 

หลังคาเรือน      ชาย       หญิง          รวม (คน) 

หมู่ท่ี 3          160             299       339            638 

หมู่ท่ี 10        108              140      138            278 

รวมทั้งสิน้       268              439       477           916 

ทรัพยากรที่ส าคัญของหมู่บ้าน 

1.   แม่น้ าสงครามไหลผ่านพืน้ท่ีของหมู่บ้าน  3  ดา้น 

2. แหลง่น้ าเพื่อการเกษตร 

- หนองจอก          -   หนองเบ็น 

- ท านบห้วยหมากแดง    -   ท านบห้วยหมากเจยีง 

- ท านบห้วยสอนมอญ 

ป่าชุมชนที่หมู่บ้านร่วมกันอนุรักษ์ ประกอบด้วย 

1. ปุาดอนหลวงพระบาง ดอนหอหรือดอนปูุตา สภาพปุามีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่

ประมาณ 83 ไร่เศษ ชาวบ้านถอืวา่เป็นปาุศักดิ์สิทธิ์ใครไม่อาจล่วงเกินได้ ปราศจากการบุกรุก

จากมนุษย์โดยสิ้นเชิง ในปุานี้อุดมไปด้วยอาหารธรรมชาติตามฤดูกาล เช่นพวกผัก เห็ด และ

ผลไม้ปุาตา่ง ๆ สว่นสัตวว์่า มีสัตวเ์ลือ้ยคลานขนากเล็ก คือ ตัวแลนหรือตัวตะกวด ซึ่งมีจ านวน

มาก ในบรเิวณดอนนี้ไม่มีใครบังอาจล่าได้ สัตว์ปีกจ าพวกนกตา่ง ๆ งู และลงิจ านวนหน่ึง 

2. ปุาดอนปูาช้าหรือดอนปุาแฮ่ว ตั้งอยู่ฟากทุ่งด้านตะวันออกของดอนปูุตา เนื้อที่

ประมาณ 23 ไร่ 3 งาน บริเวณดอนเป็นปุารกทึบ เต็มไปด้วยไม้ยืนต้นพวกยางเหียน และไผ่

ปาุ สัตว์ปุามีพวกตัวแลน สถานท่ีน้ีมีไว้เพื่อเป็นฌาปนสถาน วาระสุดทา้ยของชีวิต 

3. ปุาโคกพะทาย ตั้งอยู่ทาง ทิศใต้ของหมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 378 ไร่ เป็นปุาโคกดิน

ทราย เป็นปาุใช้สอยเช่น เสม็ด ติ้ว แตว้ ตน้ยางเหียน (ตน้ซาด) และไม้เบญจพรรณอื่น ๆ ชาวบ้าน

อาศัยไม้ฟืน ไม้ถ่าน และอาหารปาุตามฤดูกาล สว่นสัตว์ปุามีมากคอื จ าพวกลงิ 

4. ปุาโคกวังยาง เป็นปุาอนุรักษ์ผืนใหญ่ที่สุดของหมู่บ้าน มีพื้นท่ีประมาณ  650 ไร่ ผืน

ปุาทุกตารางเมตรเต็มไปด้วยไม้ใช้สอย ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ อาทิ ตะเคียน ยาง ประดู่ พะยูง ยาง

เหียน  และไม้เบญจพรรณอื่น ๆ การใช้ประโยชน์ ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากไม้ พืชผัก เห็ด และ

ผลไม้ปุา ตามฤดูกาล สัตว์ปุามีมากจ าพวกลงิ สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก และจ าพวกนกตา่ง ๆ  

 5. ปุาทามหนองจอก (หนองเบ็น) เป็นปุาบุ่งปุาทาม ติดริมฝั่งแม่น้ าสงคราม ตั้งอยู่ด้าน

เหนือสุดของเขตหมู่บ้าน ปุาประเภทนี้เป็นปุาทามน้ าท่วม จ าพวกไผ่ปุา ไผ่กะซะ เปือย กะเลา 
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หางเสียว หูลิง ฯลฯ ชาวบ้านได้อาหารจากปุาเหล่านี้ เช่นหน่อไม่ และปุานี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ

ปลาและอนุบาลลูกปลา ในฤดูขยายพันธุใ์นฤดูน้ าหลาก ปาุนี้มีพื้นที่ประมาณ 512 ไร่  

 6. ปาุทามหนองจอก (หนองหมากแซว) เป็นปุาบุ่งปุาทาม ติดริมฝั่งแม่น้ าสงคราม ตั้งอยู่

ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน เป็นปุาต่อเนื่องลงมาจากบน ปุาประเภทนี้เป็นปุาทามน้ า

ท่วม จ าพวกไผ่ปุา ไผ่กะซะ เปือย กะเลา หางเสียว หูลิง ฯลฯ ชาวบ้านได้อาหารจากปุาเหล่านี้ 

เช่นหน่อไม่ และปุานี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและอนุบาลลูกปลา ในฤดูขยายพันธุ์ในฤดู 

น้ าหลาก ปาุนี้มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่  

7. ปุาทุ่งหนองโดน ติดริมฝั่งแม่น้ าสงคราม ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน

เป็นพื้นที่ราบลุ่มในฤดูฝนจะมีน้ าท่วมตลอดฤดู พรรณไม้ที่ส าคัญได้แก่ ไผ่กะซะ อินทนิลน้ า หูลิง 

ท่มชาวบ้านได้อาหารจากปุาเหล่าน้ี เช่นหน่อไม่ และปุานี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและอนุบาล

ลูกปลา ในฤดูขยายพันธ์ุในฤดูน้ าหลาก ในฤดูแล้งใช้เป็นพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้าน ปุาน้ีมีพื้นท่ี

ประมาณ 80 ไร่  

8. หนองเบ็นเป็นพืน้ที่ราบลุ่ม และหนองน้ า (หนองเบ็น)ในฤดูฝนจะมีน้ าท่วมตลอดฤดู การ

ใช้ประโยชน ์ใช้เป็นแหลง่เพาะพันธ์สัตว์น้ า และแหลง่การประมงของชาวบ้าน พืน้ที่ระมาณ 30 ไร่  
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เต่าและหอยต่างๆ 
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ปลาที่จับได้ในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
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สมุนไพรยารักษาโรค 
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กิจกรรมการท าฝายชะลอน้ า 

 
 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
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มกีระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ผลงานที่ได้รับ 

 
 



-25- 

 

แบบประเมินป่าชุมชนประเภทรางวัลดีเด่นด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    ชื่อปุาชุมชน .................................................................... ที่ตัง้ ........................................................................................ 

        

ที ่ เกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม ได ้

1 ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ 40   

   - ความหลากหลายทางชวีภาพของพืชและสัตวปุ์าในปาุชุมชน      

  

 ด้านพันธ์ุกรรม(Genetic diversity) คือ ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีได้รับการถ่ายทอดผ่าน

ทางยีนส์(genes) เช่น พืชชนิดเดียวกันมีลักษณะของต้น ขนาด รสชาติ และการใช้

ประโยชนท่ี์แตกต่างกัน     

   ด้านชนดิพันธ์ุ(Species diversity) คือ จ านวนชนิดของพชืและสัตวท่ี์อยูใ่นพืน้ท่ีปุาชุมชน     

  

 ด้านระบบนิเวศ(Ecological diversity) คือ ความซับซ้อนของลักษณะพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกัน 

เชน่ มสีภาพเป็นภูเขา หนองน้ า ท่ีราบลุ่ม หรือมสีภาพปุาท่ีต่างกันในพื้นท่ีปุาชุมชน     

  

- ชุมชนมีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบนิเวศอยู่ในสภาวะสมดุล ชนิด

พันธ์ุแต่ละชนิดมีอัตราส่วนการทดแทนอย่างสม่ าเสมอคือ เมื่อเกิดการบุกรุก หรือการท าลายระบบ

นิเวศลงไป เช่น พายุ ไฟปุา การตัดไม้ท าลายปุา หรือจากการเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ฯลฯ 

ท าให้ระบบนเิวศ เกิดการเสียหาย หรือถูกท าลาย แตธ่รรมชาติก็สามารถท่ีจะมีการทดแทนทางนิเวศ

ของสิ่งมชีวีติใหม ่ขึน้มาทดแทนสิ่งมชีวีติท่ีถูกท าลายได้     

2. ชุมชนมกีารพัฒนาการมสีว่นร่วมในการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 60   

  ในปา่ชุมชนและสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพได้อย่างยั่งยนื     

  

 - มกีารใช้ประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพอย่างย่ังยนื โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาใน

การมสี่วนร่วมด าเนนิงาน     

   - สร้างจิตส านึกในการมีสว่นร่วมตอ่การบริหารจัดการความหลากหลายทางชวีภาพได้อยา่งยั่งยืน     

   - สามารถเป็นต้นแบบ และสถานท่ีเรียนรู้การใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพในชุมชน     

   - มกีระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอกีรุน่หน่ึง เชน่ การถ่ายทอดให้กบั     

  คนในครอบครัว กลุ่มเยาวชน กลุ่มบุคคลในชุมชน กลุ่มบุคคลทัว่ไป       

  

 - มกีารเรียนรู้ เข้าใจและน าหลกัด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชวีภาพมาประยุกตใ์ช้

ให้เกิดประโยชนแ์ก่ตนเอง และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม     

  รวม 100   

 

 

                                                                                        

                                                                                    ลงช่ือ...................................................กรรมการ 

                                                                                 (............................................................) 
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ก าหนดการเดินทางลงพื้นที่ 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี 2561 

ณ ป่าชุมชนบ้านบนควน หมู่ที่ 6 ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา 

--------------------------- 

วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 

เวลา 08.10 น. - เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่  

เวลา 08.30 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ 

เวลา 09.00 น. - เดินทางไป ปุาชุมชนบ้านบนควน หมู่ที่ 6 ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา         

  (ระยะทางประมาณ  50  กม.)  

เวลา 10.00 น. – เดินทางถึง ปุาชุมชนบ้านบนควน หมู่ที่ 6 

      1. การแสดงต้อนรับของชุมชน 

      2. เชญิคณะกรรมการตัดสินฯ พร้อมกัน ณ ที่ประชุม  

      3. ผูแ้ทนปุาชุมชน กล่าวต้อนรับ  

               4. แนะน าคณะกรรมการตัดสินฯ ที่ร่วมเดินทาง  

                         5. รับชมวีดทีัศนแ์นะน าโครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน 

                6. ประธานกรรมการช้ีแจงหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการตัดสินรางวัลฯ 

               7. ประธานปุาชุมชนหรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย แนะน าคณะกรรมการปุาชุมชน และ

น าเสนอความเป็นมา รูปแบบจัดการปุาและผลงานความส าเร็จของการดูแลรักษา

ปุาชุมชน 

      8. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาและประเมินปุาชุมชน พร้อมทั้งซักถาม รับฟังข้อมูล

เพิ่มเติม    

      9. ประธานกรรมการ ขอบคุณคณะกรรมการปุาชุมชน และผูร้่วมประชุมทุกท่าน 

 9.1 มอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนจากชุมชน 

 9.2  มอบของที่ระลึกแก่ประธานปุาชุมชน 

    10. คณะกรรมการตัดสินฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์จากปุาชุมชน 

เวลา 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น. – คณะกรรมการตัดสินฯ ลงพื้นที่เพื่อประเมินปุาชุมชนบ้านบนควน หมู่ที่ 6 

เวลา 15.00 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ เดินทางไปที่สนามบินหาดใหญ่ 

เวลา 16.00 น. - เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ 

------------------- 

 

หมายเหตุ  สจป.ที่ 13 (สงขลา) จัดยานพาหนะ(รถตู้) จ านวน 1 คัน ส าหรับการเดินทางในพืน้ที่   
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ป่าชุมชนบ้านบนควน 

1. ชื่อป่าชุมชน ปุาชุมชนบ้านบนควน 

 ที่ตั้ง บ้านบนควน  หมูท่ี่ 6 ต าบลเขาพระ  อ าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 

2. ข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ 

2.1 อาณาเขตพื้นที่ป่าชุมชน 

ด้านทิศเหนอื     จด ล าคลอง,พืน้ที่ท ากิน วัดระยะได้ 1,200 เมตร 

ด้านทิศตะวันออก จด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง  วัดระยะได้ 4,000 เมตร 

ด้านทิศใต้      จด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง  วัดระยะได้    900 เมตร 

ด้านทิศตะวันตก จด พื้นที่ท ากิน วัดระยะได้  2,500  เมตร 

2.2 สภาพนิเวศวิทยาป่าไม้ 

ปุาชุมชนบ้านบนควน มลีักษณะภูมปิระเทศเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ปุาควนหิน

ผุด แตเ่ดิมเป็นปุาดบิชืน้ผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งรวมพันธุกรรมพืช ที่ส าคัญ แต่หลังจากที่

มีการบุกรุกตัดต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ ส่งผลให้สภาพปุาเสื่อมโทรมลง ต่อมาภายหลังจากราษฎรได้ร่วมกัน

ฟื้นฟูสภาพปุา ด้วยการหยุดการตัดไม้ ปูองกันรักษาปุา และปลูกปุาทดแทน สภาพปุาในปัจจุบันจึง

ประกอบด้วยปุาธรรมชาติซึ่งเป็นไม้รุ่นสองที่เกิดจากตอไม้และลูกไม้เดิมที่เหลืออยู่ในพื้นที่ และปุาปลูก 

โดยมีการแบ่งพืน้ที่ในการจัดการปุา ออกเป็น 2 ช้ัน คือ  

  1. ปุาช้ันนอก(ปุาสองฝ่ังคลอง) เพื่อการใชส้อย 

2. ปุาช้ันใน เรียกว่า ปุาอนุรักษ์ปุาต้นน้ า 

2.3 จุดเด่นของป่าชุมชน 

ปุาชุมชนบ้านบนควน เกิดขึ้นมาได้จากการร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่ต้นน้ าเขาพร ที่ช่วยกัน

ปกปูองดูแลรักษาปุาอย่างเข้มแข็ง พรอ้มทั้งรว่มกันสานตอ่ภูมปิัญญาและวิถีชีวิต และสร้างเจตนารมณ์ ไม่

ยอมใหม้ีการแผ้วถางปุา บุกรุกปุา โดยมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวทุกด้าน ทั้งพืช สัตว์ 

ดิน น้ า สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และทัศนยีภาพที่สวยงาม ควบคู่ไปกับความเรียบง่าย

ของวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งวิถีพุทธและอิสลาม อีกทั้ง เป็นปุาต้นน้ าที่ส าคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคน

ในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

3. ข้อมูลด้านการจัดการป่าชุมชน 

1) ป่าชุมชนบ้านบนควน มีเนื้อที่ประมาณ 1,460 ไร่ ได้รับการอนุมัติโครงการจากกรมปุาไม้ 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 ตามหนังสือกรมปุาไม้ที่ ที่ ทส 1605.2/10882 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 

2549 อยู่ภายใต้เขตปุาสงวนแห่งชาติปุาควนหินผุด  
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3.1 คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านบนควน 

 3.1.1) คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านบนควน 

1) นายดะหนัน  ดูหมาด ประธาน 

2) นายอภินันท์  หมัดหลี รองประธาน 

3) นายเจ๊ะเล๊าะ  บิลอะหลี รองประธาน 

4) นายอาซันต์  เกลีย้งสัน กรรมการ 

5) นายภูมปิัญญา  หมัดหลี กรรมการ 

6) นายอดิศักดิ์  มะแอหลี กรรมการ 

7) นางดารณี  หมัดหลี กรรมการ 

8) นายธเนศ  นิยมเดชา กรรมการ 

9) นายจิรายุ  กาสัน  กรรมการ 

10) นายวารี  ประยุงคุณ กรรมการ 

3.1.2) คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายเสกสิทธิ์  เกียรติเสนกุล ที่ปรึกษา 

2. นายสัน  เส็นหล๊ะ   ที่ปรึกษา 

3. นายหมีด  บิลอะหลี  ที่ปรึกษา 

3.2 ประวัติความเป็นมาในการจัดการป่าชุมชนบ้านบนควน 

ในอดีตที่ผ่านมาบ้านบนควนมีผืนปุาที่อุดมสมบูรณ์และร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ต้นไม้ส่วน

ใหญ่มีขนาด 4 – 6 คนโอบ มีต้นไม้รวมถึงสัตว์ปุาที่หายากหลากหลายชนิด ในล าคลองมีน้ าหล่อเลี้ยง

ตลอดทั้งปี ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2488 กองทัพญี่ปุุนได้ด าเนินการสร้างทางรถไฟ

เพื่อใช้ในการล าเลียงทางสงคราม ซึ่งเป็นชว่งเวลาการเริ่มตน้ความเสื่อมโทรมของผืนปุาที่เคยอุดมสมบูรณ์ 

เหตุเพราะกองทัพญี่ปุุนได้เกณฑ์เชลยศึกเข้ามาตัดต้นไม้เพื่อน าไปท าหมอนรถไฟ ใช้ท าฟืนหลา สร้าง

สะพาน สร้างค่ายทหาร และอื่นๆ อีกมากมาย 

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาพบ้านเมืองและความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทั่วไป มีความ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่าง ไม่เว้นแม้แต่ในผืนปุาบ้านคลองล าแชง และบ้านบนควนที่อยู่ในชนบท

ห่างไกลในสมัยนั้น ก็มีการตัดไม้ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งเพื่อการฟื้นฟูบ้านเรือน การท าไม้ฟืนหลา

และตัดไม้เพื่อน าไปเผาถ่าน เพื่อใช้สอยและค้าขายหาเลี้ยงชีพโดยราษฎรในพื้นที่และต่างพื้นที่จนเกินก าลัง

การผลิตและการทดแทนตามธรรมชาติของผืนปุา อีกทั้งต่อมามีการตั้งโรงเลื่อยไม้ขึ้น ณ บริเวณที่เรียกว่า 

ปากทางไม้บ้อง (ตลาดสวนล าไยในปัจจุบัน) โดยได้ขอใช้พื้นที่ปุาบริเวณผืนปุาคลองล าแซงและบ้านบน

ควนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ เพื่อเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบไม้น าไปผลิตฟืนหลาและส่งขายเป็นไม้แปรรูป

อีกด้วย ในที่สุดเมื่อผนืปุาบริเวณนีเ้สื่อมโทรมลง จงึมรีาษฎรทั้งในและนอกพื้นที่ เริ่มเข้ามาจับจองและแผ้ว

ถางพื้นที่เป็นที่ท ากิน ซึ่งในช่วงแรกนีก้ารบุกรุกยึดถือครอบครองเป็นไปอย่างช้า ๆ 
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ต่อมาในช่วงปี 2504 กรมปุาไม้ ได้มีการปิดปุายุติการให้สัมปทานปุาไม้ลง ประกอบกับชาวบ้าน

เริ่มปลูกไม้ผลและยางพารากันอย่างกว้างขวาง จึงมีการจับจองและขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ โดยไร้การ

ควบคุม พื้นที่ปุาถูกบุกรุกอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ปี แม้แต่ต้นไม้เล็ก ๆ ก็ถูกท าลายไป สมุนไพรต่างๆ เริ่มมี

น้อยลง สัตว์ปุาไม่มีที่อยู่อาศัยและหมดไปจากพื้นที่ในที่สุด สิ่งที่เข้ามาทดแทนคือ ความแห้งแล้ง ฝนไม่ตก

ต้องตามฤดูกาล ขาดแคลนน้ า อากาศร้อน ธรรมชาติที่สวยงามหมดไป คงเหลือเพียงต้นไม้ที่แตกจากตอเดิม 

ชาวบ้านที่เคยใช้น้ าจากพื้นที่ปุา ปลูกพืชไม้ผลเลีย้งสัตว์ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีน้ าเพียงพอ 

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนปุา คือดัชนีบ่งชี้ความสุขของชุมชนบ้านบนควน เพราะเมื่อ ป่า ซึ่ง

เปรียบเสมือนหลังคาของหมู่บ้าน เป็นแหล่งก าเนิดของน้ าและสายน้ าที่เคยไหลริน เริ่มเสื่อมโทรมลง ฝนฟูาที่

เคยตกต้องตามฤดูกาล ฤดูแล้งที่ไม่เคยแล้งน้ าก็กลับแหง้แล้งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ส่งผลกระทบด้านลบต่อ

การหาเลี้ยงชีพตามวิถีดั้งเดิมที่เคยเป็นมา  จากชุมชนที่เคยสงบสุขอยู่กันแบบพี่น้อง ต่างต้องดิ้นรนกอบโกย

เพื่อตัวเองมากขึ้น ประกอบกับกระแสความเจริญที่หลั่งไหลเข้ามาในชุมชน ท าให้วิถีชีวิตของชาวบ้านบนควน

เปลี่ยนไป ผลประโยชน์ ความเห็นแก่ตัว ครอบง าจิตใจคนบางกลุ่ม  จนมีความวิตกว่า อนาคตจะเป็นเช่นไร 

จนกระทั่งในปี 2534  ได้เกิดการรวมตัวของบุคคลในชุมชน โดยการน าของ นายหมีด บิลอะหลี 

ชาวบ้านทั่วไปเรยีกว่า ยีหมีด (ยี เป็นค าน าหน้าชื่อที่ใช้เรียกผู้นับถือศาสนาอิสลามที่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ 

ณ นครเมกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มาแล้ว ผู้ชาย เรียก โต๊ะยี ผู้หญิง เรียก ฮัจย์เซาะ แต่นิยมใช้ค าสั้นๆ 

เรียกว่า ยี)ซึ่งเป็นผู้น าชุมชนในขณะน้ัน ได้เรียกชาวบ้านมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน ระดมความคิด และ

ลงมติว่า ชาวบ้านบนควน “ต้องช่วยกันดูแลผืนป่าต้นน้ าแห่งน้ีไว้ ไม่ให้ใครเข้ามาบุกรุก แผ้วถางอีก”  

เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง “เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ าเขาพระ” โดยการรวมตัวผู้น าชุมชน ปราชญ์

ชาวบ้าน และชาวบ้านในต าบลเขาพระที่ร่วมกันใช้น้ าในคลองล าแชง  ผลปรากฏว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกัน

ฟื้นฟู ดูแลผนืปุา และร่วมกันเป็นหูเป็นตาไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา บุกรุกพื้นที่ต้นน้ าแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน 

ท าให้มีสภาพปุาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทั้งชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศ 

สมุนไพรนานาชนิดที่หายากและเคยสูญหายไปกลับมีเพิ่มมากขึ้น เช่น ไหลเผือก เหล็กฝักไข่ หัวไอเหล็ก เป็น

ต้น จนน าไปสู่การศึกษาค้นคว้า วิจัย ทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานมาถึงปัจจุบัน ผลส าเร็จของการจัดตั้งและด าเนินงาน 

เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ าเขาพระ เป็นการจุดประกายให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่นดั้งเดิม ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านอื่นๆ ตามมาภายหลังโดยไม่ยากนัก 

รวมถึงการจัดตั้งปุาชุมชน บ้านบนควนด้วย ปัจจุบันบ้านบนควนมีศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยเกษตร

ธาตุ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านต่างๆ และยังเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล 

เผยแพร่องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ศึกษา และปฏิบัติของปราชญ์ชาวบ้านใน

หลากหลายสาขาในชุมชนมากว่า 15 ปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ปุาชุมชน 2 ฝั่งคลอง ,การจักสาน ,การท า

เกษตรธาตุ 4 ,การท าเกษตร 4 ยอ ,สังคมพืช 12 ช้ัน, การแปรรูปสมุนไพร        
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3.3 กิจกรรมที่ด าเนินการในป่าชุมชน 

 3.3.1 กิจกรรมการป้องกันดูแลรักษาป่า 

 1) การลาดตระเวนปูองกันรักษาปุา คณะกรรมการปุาชุมชน และกลุ่มสภาเยาวชนคน

ต้นน้ าเขาพระ ทราบและตระหนักถึงบทบาทและหนา้ที่ในการปูองกันดูแลรักษาปุา มีความตั้งใจในการดูแล

ผนืปุาจึงได้รว่มกันลาดตระเวรปุาในทุกเดือนอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้  

 2) กิจกรรมปูองกันไฟปุา แม้พื้นที่ปุาชุมชนบ้านบนควนจะมีสภาพปุาเป็นปุาดิบชื้นซึ่งมี

ความเสี่ยงตอ่การเกิดไฟปุาน้อยมาก แต่ได้มีการบริหารจัดการโดยน าวิธีจัดท าปุาเปียก โดยการสร้างฝาย

ชะลอน้ าตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ผืนปุา ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดไฟ

ปุาในพืน้ที่ 

 3.3.2 กิจกรรมปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษา 

   คณะกรรมการปุาชุมชนและเครือขา่ยอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ าเขาพระ ได้ด าเนินการและร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ ปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ปุาชุมชน รวมถึงการปลูกไม้ผสมผสานในพื้นที่

เกษตรกรรมเพื่อการอนุรักษ์ดนิและน้ าบริเวณหมู่บ้าน อย่างตอ่เนื่องมาตั้งแตป่ี 2549 จนถึงปัจจุบัน 

 3.3.3 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

 1) มกีารจัดท าปูายค าขวัญเชิญชวน ปลุกจติส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เชน่ ตดิปูายประชาสัมพันธ์ในบริเวณหมูบ่้าน บริเวณปุาชุมชน โดยจัดท าปูายค าขวัญ ปูาย

คติเตอืนใจ ปูายแนวเขตปุาชุมชน ปูายกฎ กติกา ระเบียบ ขอ้ปฏิบัติ ปูายชื่อต้นไมใ้นปุาชุมชนฯ 

  2) คณะกรรมการปุาชุมชน ได้จัดท าปูายประชาสัมพันธ์และปูายกิจกรรมการ

ด าเนินงานของ ปุาชุมชนบ้านบนควน ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน อย่างนอ้ยเดือนละ 2 ครั้ง 

 3) มกีารถ่ายท าสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การท างานของคณะกรรมการปุาชุมชน 

และกลุ่มเครอืข่ายฯ    

 4) จัดท าแผน่พับประชาสัมพันธ์  

 5) จัดท าข้อมูลและเผยแพร่กิจกรรมที่ด าเนินการผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook และ Line   

3.3.4 กิจกรรมสร้างเครือข่าย 

  1) นายดะหนัน ดูหมาด ประธานปุาชุมชน , นายอภินันท์ หมัดหลี, นายสัน เส็นหล๊ะ 

และคณะกรรมการปุาชุมชน ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการปุาชุมชน ให้แก่ผู้เข้ารับโครงการ

อบรมหลักสูตรปุาชุมชน และโครงการต่าง ๆ ของหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในพื้นที่และนอกพืน้ที่  

 3) นายหมีด บิลอะหลี ที่ปรึกษาปุาชุมชน บ้านบนควน ได้ร่วมจัดตั้งองค์กรเครือข่าย

อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ าเขาพระ เมื่อปี 2535 จนถึงปัจจุบันมีเครือข่ายกลุ่มสมาชิกในต าบลเขาพระ 4  

ปุาชุมชนจาก 1 อ าเภอ 5 หมูบ่้าน 
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3.3.5 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เรื่องป่าชุมชน 

  หลังจากเจ้าหน้าที่ปุาไม้ ได้เข้ามาสนับสนุนแนะน าให้ความรู้ในเรื่องปุาชุมชน แก่ชาวบ้าน

บนควน เมื่อปี 2548 แล้วต่อมาชุมชนบ้านบนควนได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะบุคคลจากหน่วยงาน

ภาครัฐและประชาชน ที่ขอเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของชุมชนในเรื่องปุ าอย่างต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน โดยในพื้นที่ปุาชุมชนได้มีการจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานของผู้

เข้ามาศกึษาธรรมชาติ  

  3.3.6 กิจกรรมอื่นๆ ของสมาชิกคณะกรรมการป่าชุมชนและกลุ่ม เครอืข่ายฯบ้านบนควน 

  คณะกรรมการปุาชุมชนบ้านบนควน ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน ในนามของผู้น าชุมชนด้านปุาชุมชนและปราชญ์ชุมชน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงได้มี

โอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ผลงานด้านปุาชุมชนของหมู่บ้านบนควน ให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และได้มีโอกาสรู้จักและเชื่อมโยงกับผู้น าชุมชนอื่นๆ และองค์กรต่างๆ ซึ่งต่อมาได้มีการ

เชื่อมโยงเป็นเครือขา่ยปุาชุมชน  

 3.3.7 การด าเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านบนควน กับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  คณะกรรมการปุาชุมชนบ้านบนควนและชุมชนใกล้เคียงทั้ง 4 หมู่บ้านได้น้อมน าแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการปุาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  โดยได้

จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ขึ้นในหมู่บ้านโดยน าวัตถุดิบในปุา เช่น สมุนไพรย่านสะบ้า น ามาท าเป็นแชมพูสระ

ผม น าพืชอาหารปุาในปุาชุมชนมาบริโภคและจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว การปลูกผักสวนครัว

ไว้บริโภค การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใชใ้นการเกษตรแทนการใชปุ้๋ยเคมี 

3.3.8 กิจกรรมด้านการจัดการความหลากหลายทางชวีภาพ 

กิจกรรมด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปุาชุมชนบ้านบนควน 

ด าเนินการในรูปแบบของการสงวนรักษา จัดการ และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ความหลากหลายทางชีวภาพในหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากการน าบทเรียนในอดีตมาเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิด

และการด าเนินการที่กลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่ อันมีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้อง และมีผลต่อจิตส านึกรักปุาของราษฎรในชุมชน และการด ารงอยู่อย่างยั่งยืนของทรัพยากรและ

ความหลากหลายทางชีวภาพที่มอียู่ในปุาชุมชน ด้วยการ “ร่วมกันคดิและแยกกันท า” ดังนี้ 

 

1. สวนสมรม : “อยู่ได้ กินดี มีความสุขตามอัตภาพ” 

สวนสมรม หรอืสมลม เป็นค าภาษาถิ่น แต่เดิมหมายถึง สวนขนาดเล็ก ที่ปลูกผลไม้

นานาชนิดผสมปนเปกัน เช่น ทุเรียน มังคุด ลางสาด จ าปาดะ หมาก สะตอ ลูกเนียง ฯลฯ ไม่มีการแยก

แปลงแยกชนิด อาศัยความหลากหลายของวิสัยตามธรรมชาติที่ของพืชต่างชนิด ให้เกื้อกูลกันเองโดยไม่

ต้องใช้สารเคมี บางคนเรียกสวนเช่นนี้ว่า “สวนเทวดาเลี้ยง” นอกจากได้ผลผลิตหลากหลายต่อเนื่องกัน

ตลอดทั้งปีแล้ว ยังชว่ยแก้ปัญหาผลผลติล้นตลาด และอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชในท้องถิ่นด้วย  
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เราจะพบเห็นสวนลักษณะนี้มากในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงพื้นที่ท าการเกษตรบริเวณ

ใกล้เคียงปุาชุมชนบ้านบนควนด้วย ซึ่งระยะหลังมีการน าไม้ปุาปลูกรวมเข้าไปด้วย และแตกแขนงเป็น

แนวทางที่หลากหลายออกไป เช่น วนเกษตร เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ สังคมพืช 12 ช้ัน 

เกษตรธาตุ 4 และ เกษตร 4 ย. เป็นต้น 

2. เกษตรธาตุ 4 : “เกษตรเดินหน้า เกษตรแห่งความสุข” 

 การเกษตรธาตุ 4 เป็นการน าภูมิปัญญาสั่งสม คือ การเกษตรผสมผสาน (สวน

สมรม) มาประยุกต์รวมกับความรู้ธาตุ 4 ซึ่งเป็นความรู้ที่มีแนวคิดพื้นฐานจากความเชื่อทางศาสนาและ

ความรู้ทางแพทย์แผนโบราณ และความเชื่อว่าธรรมชาติของต้นไม้มีธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม และธาตุไฟ 

เชน่เดียวกับมนุษย์ หากธาตุทั้งสี่มีความสมดุลก็จะเจรญิแข็งแรง  

เมื่อคน้พบแล้ว จงึใชค้วามรูเ้รื่องธาตุ 4 มาเป็นหลักในการคัดเลือกพืชที่มีลักษณะ

เข้ากันได้มาปลูกได้ด้วยกัน อีกทั้งต้องค านึงทรงพุ่ม เรือนยอดที่สูงต่ าแตกต่างกัน ระยะห่างของพืชที่ปลูก 

การผลิดอกออกผลของพืชแตล่ะชนิดอย่างเหมาะสม จนเกิดความหลากหลายของสังคมพืชที่มีความลงตัว 

เกิดการเอื้อเฟื้อพึ่งพากันของชนิดพันธุ์ที่หลากหลาย ไม่ท าลายกัน และได้ดอกผลที่ดี มีความงอกงาม และ

สมบูรณ์ เชน่เดียวกับการอยู่รว่มกันของสังคมของมนุษย์ 

3. สังคมพชื 12 ชั้น : “ท าแล้วสนุก ท าแล้วมีสุข ท าแล้วสุขภาพดี” 

เป็นการจัดการสวนเกษตรภายใต้แนวคิดเลียนแบบธรรมชาติ โดยปลูกพืช ผักและ

ผลไม้ ให้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมพืชตั้งแต่พืชที่อยู่ ช้ันล่างสุด จนถึงพืชที่ขึ้นได้สูงที่สุด ท าให้เกิดความ

หลากหลายทั้งด้านชนิดพันธุ์ ดา้นพันธุกรรม และความหลากหลายของระบบนิเวศในพื้นที่ อีกทั้งยังเน้นให้

เกิดประโยชน์ครอบคลุม 5 ด้าน คือ ด้านอาหาร ด้านยารักษาโรค ด้านข้าวของเครื่องใช้ ด้านที่อยู่อาศัย 

และด้านพลังงาน  

สังคมพืช ๑๒ ช้ัน ประกอบด้วย 

ช้ันที่ 1 พชืหัว   ช้ันที่ 7 พชืเส้นใย 

ช้ันที่ 2 พชืน้ า   ช้ันที่ 8 พืชยืนตน้ขนาดเล็ก 

ช้ันที่ 3 พืชผวิดิน   ช้ันที่ 9 พืชยืนตน้ขนาดกลาง 

ช้ันที่ 4 พืชหนา้ดิน  ช้ันที่ 10 พชืยืนตน้ขนาดใหญ่ 

ช้ันที่ 5 พืชคลุมดิน  ช้ันที่ 11 พืชพึ่งเพื่อน 

ช้ันที่ 6 พืชผักกินยอด  ช้ันที่ 12 พืชเถาวัลย์  

4. เกษตร 4 ย. : “ป่าอยู่รอด เราอยู่ได้ ป่าไม่เสียหาย รายได้เรามี” 

เป็นการใช้ปัญญาน าการเกษตร ในหลักคิด “ปุาอยู่รอด เราอยู่ได้” โดยมีเปูาหมาย

ให้เกิดความยั่งยืนทั้งในอาชีพการเกษตรและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในปุา ดังนี้ 

ย.ที่ 1 : “ยั่งยืนต่อชีวิต” คือ ต้องท าให้ชีวิตทั้งคน พืช และสัตว์ยั่งยืน โดยการลด 

ละ เลิกการใชส้ารเคมีในการท าการเกษตร 



-33- 

 

ย.ที่ 2 : “ยั่งยืนต่อต้นน้ า” คือ ต้องช่วยกันสร้างปุาเพื่อเพิ่มน้ า และปลูกไม้ปุาเสริม

ในแปลงเกษตรของตนเอง เท่ากับเป็นการช่วยรักษาปุาต้นน้ าอีกทางหนึ่ง 

ย.ที่ 3 :  “ยั่งยืนต่อดิน” คือ ไม่ใช้สารเคมี เพราะสารเคมีจะตกค้างในดินระยะยาว

ท าใหต้้องเพิ่มปริมาณการใช้ไปเรื่อยๆ ซึ่ง 

ย.ที่ 4 : “ยั่งยืนต่อผลผลิต” คือ การปลูกพืชหลายชนิดในแปลง ทั้งไม้ผล ไม้ใช้สอย 

ผักพืน้บ้าน ไม้เศรษฐกิจ ฯลฯ ใหส้ามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตส าหรับการบริโภคและสร้างรายได้ได้ตลอดปี      

3.3.9 การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่บ้านบนควนดังที่กล่าวมาแล้ว 

นอกจากท าให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ยังมีการพัฒนาการใช้ทรัพยากร ด้วยการน าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเข้าไปร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นท าให้เกิดการสร้าง

งาน สรา้งอาชีพ เช่น อาชีพจักสาน กลุ่มสตรีแปรรูปสมุนไพรย่านสะบ้า กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน

พืน้ที่ปุาชุมชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชวีิตของราษฎรในชุมชนให้มีมาตรฐานคุณภาพชวีิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

3.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการป่าชุมชน 

  - เป็นแหล่งต้นน้ า และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน 

  - เป็นหอ้งเรียน แหล่งศกึษาธรรมชาติของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

  - เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา 

  - เป็นแหล่งอาหารและแหล่งไม้ใชส้อยในครัวเรือน 

  - เป็นสถานที่พักผอ่นหย่อนใจในชุมชน และพัฒนาเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนและ

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 

  - เป็นแหล่งสมุนไพร 

  - เป็นแหล่งเรียนรู้ ศกึษาธรรมชาติ 

รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง 

 ผูป้ระสานงาน นางกมลมาส รัตนมณี โทร 095-0390040 

 ผูอ้ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน นายไพโรจน ์นัครา โทร 08-9732-6221 

 ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 (สงขลา) นายธวัชชัย  ลัดกรูด 074-205990 

 ประธานปุาชุมชน นายดะหนัน ดูหมาด โทร 08-7290-8300 
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ภาพกิจกรรมชุมชน 
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แบบประเมินป่าชุมชนประเภทรางวัลดีเด่นด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    ชื่อปุาชุมชน .................................................................... ที่ตัง้ ........................................................................................ 

        

ที ่ เกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม ได ้

1 ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ 40   

   - ความหลากหลายทางชวีภาพของพืชและสัตวปุ์าในปาุชุมชน      

  

 ด้านพันธ์ุกรรม(Genetic diversity) คือ ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีได้รับการถ่ายทอดผ่าน

ทางยีนส์(genes) เช่น พืชชนิดเดียวกันมีลักษณะของต้น ขนาด รสชาติ และการใช้

ประโยชนท่ี์แตกต่างกัน     

   ด้านชนดิพันธ์ุ(Species diversity) คือ จ านวนชนิดของพชืและสัตวท่ี์อยูใ่นพืน้ท่ีปุาชุมชน     

  

 ด้านระบบนิเวศ(Ecological diversity) คือ ความซับซ้อนของลักษณะพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกัน 

เชน่ มสีภาพเป็นภูเขา หนองน้ า ท่ีราบลุ่ม หรือมสีภาพปุาท่ีต่างกันในพื้นท่ีปุาชุมชน     

  - ชุมชนมีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบนิเวศอยู่ในสภาวะสมดุล ชนิด

พันธ์ุแต่ละชนิดมีอัตราส่วนการทดแทนอย่างสม่ าเสมอคือ เมื่อเกิดการบุกรุก หรือการท าลายระบบ

นิเวศลงไป เช่น พายุ ไฟปุา การตัดไม้ท าลายปุา หรือจากการเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ฯลฯ 

ท าให้ระบบนเิวศ เกิดการเสียหาย หรือถูกท าลาย แตธ่รรมชาติก็สามารถท่ีจะมีการทดแทนทางนิเวศ

ของสิ่งมชีวีติใหม ่ขึน้มาทดแทนสิ่งมชีวีติท่ีถูกท าลายได้ 

    

      

      

2. ชุมชนมกีารพัฒนาการมสีว่นร่วมในการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 60   

  ในปา่ชุมชนและสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพได้อย่างยั่งยนื     

  

 - มกีารใช้ประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพอย่างย่ังยนื โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาใน

การมสี่วนร่วมด าเนนิงาน     

   - สร้างจิตส านึกในการมีสว่นร่วมตอ่การบริหารจัดการความหลากหลายทางชวีภาพได้อยา่งยั่งยืน     

   - สามารถเป็นต้นแบบ และสถานท่ีเรียนรู้การใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพในชุมชน     

   - มกีระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอกีรุน่หน่ึง เชน่ การถ่ายทอดให้กบั     

  คนในครอบครัว กลุ่มเยาวชน กลุ่มบุคคลในชุมชน กลุ่มบุคคลทัว่ไป       

  

 - มกีารเรียนรู้ เข้าใจและน าหลกัด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชวีภาพมาประยุกตใ์ช้

ให้เกิดประโยชนแ์ก่ตนเอง และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม     

  รวม 100   

                                                                                                

ลงช่ือ...................................................กรรมการ 

                                                                                               (.........................................................) 
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ก าหนดการเดินทางลงพื้นที่ 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี 2561 

ณ ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

--------------------------- 

วันท่ี 29 สิงหาคม 2561  

เวลา 09.30 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ 

  (ระยะทางจากกรุงเทพถึงปุาชุมชน 125 กม.) 

เวลา 10.00 น. – เดินทางถึง ปุาชุมชนบ้านหนองบัว หมูท่ี่ 1 ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง  

จังหวัดสุพรรณบุรี 

      1. การแสดงต้อนรับของชุมชน 

      2. เชญิคณะกรรมการตัดสินฯ พร้อมกัน ณ ที่ประชุม  

      3. ผูแ้ทนปุาชุมชน กล่าวต้อนรับ  

               4. แนะน าคณะกรรมการตัดสินฯ ที่ร่วมเดินทาง  

                         5. รับชมวีดทีัศนแ์นะน าโครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน 

                6. ประธานกรรมการช้ีแจงหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการตัดสินรางวัลฯ 

               7. ประธานปุาชุมชนหรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย แนะน าคณะกรรมการปุาชุมชน และ

น าเสนอความเป็นมา รูปแบบจัดการปุาและผลงานความส าเร็จของการดูแลรักษา

ปุาชุมชน 

      8. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาและประเมินปุาชุมชน พร้อมทั้งซักถาม รับฟังข้อมูล

เพิ่มเติม    

      9. ประธานกรรมการ ขอบคุณคณะกรรมการปุาชุมชน และผูร้่วมประชุมทุกท่าน 

 9.1 มอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนจากชุมชน 

 9.2  มอบของที่ระลึกแก่ประธานปุาชุมชน 

    10. คณะกรรมการตัดสินฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์จากปุาชุมชน 

เวลา 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น. – คณะกรรมการตัดสินฯ ลงพื้นที่เพื่อประเมินปุาชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 

เวลา 15.00 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ เดินทางกลับ 

------------------- 

หมายเหตุ   
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ป่าชุมชนบ้านหนองบัว 

หมู่ที่ 1 ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 1. ประวัติความเป็นมาของป่าชุมชน 

  บริเวณผืนปุาบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

มีลักษณะเป็นภูเขา  มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างน้อย ลักษณะเป็นปุาเบญจพรรณ ชนิดพันธุ์ไม้ ได้แก่ 

ประดู่ปุา  มะค่าโมง ตะคร้ า  เสลา  ขี้หนอน ไผ่ปุา ไผ่รวก   สัตว์ปุาที่พบได้แก่  กระรอก  กระแต  ไก่ปุา หมูปุา 

นกชนิดต่าง  ๆ อาหารปุาที่พบ  ได้แก่  ผึ้ง  ผักหวาน  หน่อไม้  เห็ดโคน  เป็นภูเขา สภาพดินเป็นดินปนหินลูกรัง  

ต่อมาทางผู้น าหมู่บ้านได้ยื่นค าขอจัดตั้งเป็นปุาชุมชนกับทางเจ้าหน้าที่กรมปุาไม้  ซึ่งกรมปุาไม้ได้อนุมัติจัดตั้งเป็น 

ปุาชุมชน  ตามหนังสือกรมปุาไม้ ที่ ทส 1604.43/3788  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 ซึ่ง อยู่ในเขตปุาตาม

พระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484  มีเนื้อที่  162  ไร่  

 2.  อาณาเขตของป่าชุมชน 

   ด้านทิศเหนอื  จด  ที่ดนิท ากินของชาวบ้าน               

        ด้านทิศตะวันออก จด  ที่ดนิท ากินของชาวบ้าน   

   ด้านทิศใต้  จด  วัดบ้านหนองบัว     

    ด้านทิศตะวันตก    จด  ถนนและที่ดนิท ากินของชาวบ้าน              

 3. ลักษณะพื้นที่ของป่าชุมชน 

  ลักษณะภูมิประเทศ   เป็นภูเขาสูงลาดเททางด้านทิศตะวันออก  ลักษณะดินเป็นดินร่วน

ปนหนิลูกรัง  มีถนนรอบพื้นที่  ติดกับวัดและที่ดนิท ากินของชาวบ้าน     

  สภาพปุา  เป็นปุาเบญจพรรณ  บนเขามีไม้ขนาดใหญ่ค่อนข้างน้อย  พันธุ์ไม้ที่พบ  คือ  ประดู่  

เสลา  ไผ่รวก  ไผ่ปุา  มะค่าโมง  มะกอกปุา  สัตว์ปุาที่พบ  ได้แก่  นกนานาชนิด  กระรอก  ผึ้ง  พืชอาหารปุา  

เช่นเห็ดชนิดต่างๆ  หน่อไม้  ผักหวาน น้ าผึ้ง 

4. การบริหารจัดการแผนและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการปุาชุมชน  

และราษฎรในชุมชนมีการด าเนินงานร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่ปุา ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมจาก

ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศกึษา ตลอดจนหนว่ยงานจากภาครัฐ และองค์กรตา่งๆในพืน้ที่ ดังนี้ 

 3.1  ร่วมกันตัดสินใจในการจัดตัง้ปุาชุมชน 

 3.2  ร่วมกันอนุรักษ์ปกปูองพืน้ที่ปุา  ได้มกีารลาดตระเวนปุากันอย่างตอ่เนื่อง 

 3.3  รว่มกันท าแนวกันไฟ  เพื่อไม่ให้เกิดไฟปุา 

 3.4  รว่มกันปลูกฟื้นฟูปุา  มกีารจัดกิจกรรมปลูกปุาในวันส าคัญต่างๆ กันอย่างตอ่เนื่อง 

 3.5  มกีารท าปูายประชาสัมพันธ์ตา่งๆ   

 3.6  มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะกรรมการ  และราษฎรในชุมชนในเรื่องตา่ง 
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4. คณะกรรมการด าเนินงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจุบันมีคณะกรรมการ

ด าเนนิงาน จ านวน 10 คน  โดยมีนายสมนึก  ปทุมสูติ  เป็นประธานคณะกรรมการปุาชุมชน  

 

 

 

      

 

   
นายเกสร  ปทุมสูติ 

รองประธานป่าชุมชน 

นายชัชวาล  ลีร้ัตน์ 

รองประธานป่าชุมชน 

นายราเชนทร์ จรเข้ 

คณะกรรมการ 

   

นายประยูร ปทุมสูติ 

เลขานุการ 

นายพิษณุ  ปทุมสูติ 

คณะกรรมการ 

นายนิรุธ  ปทุมสูติ 

คณะกรรมการ 

   

นายสมพงษ์ แซ่ตัง 

คณะกรรมการ 

นายพนม ปทุมสูตร 

คณะกรรมการ 

          นายลีลาศ หมั่นจิตร 

คณะกรรมการ 

 
นายสมนึก  ปทุมสูติ 

ประธานป่าชุมชน 

 

 

ประธาน 

 

 

 
 
 

นายสมนึก  ปทุมสูติ 
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แผนที่ 1:50000 
บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 1 ต าบลจระเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ป่าชุมชนบ้านหนองบัว | 11 

2.5 ลักษณะสภาพพื้นที่ของปา่ชุมชน ก่อน และ หลัง จากที่ชุมชนช่วยกันดูและและอนุมัตเิป็นปา่

ชุมชน จากกรมป่าไม้ 
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สภาพป่าชุมชน 

ก่อน  ด ำเนินกำรจัดต้ังเป็นปำ่ชุมชน 

 

หลัง  จำกที่ได้รับกำรดูแลจำกชุมชน 
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มีความอุดมสมบูรณแ์ละความหลากหลายทางชีวภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  ด้านพันธุ์กรรม  (Genetic  diversity)   

“เห็ดโคน” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป็นเห็นโคนที่มีรสชาดที่แตกต่างจากที่อื่น คือมีรดชาดที่หวาน กรอบ ลักษณะดอกจะเล็กกว่าพืน้ที่

อื่น  และจะขึน้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน  พอช่วงฝนตกหนักนับต่อไปอีก 15 วัน  เห็ดโคนก้อจะขึน้ทุกครั้ง 

2. ด้านชนิดพันธุ์ (Species  diversity)  มีพชืสมุนไพรชนิดตา่ง ๆ ดังนี้  

“รากสามสิบ” 

 

 

 

 

          รากสามสิบแท้จริงแล้วถูกเรียกหลายชื่อมาก ๆ  

เชน่ สาวร้อยผัว จว๋งเครือ (ภาคเหนือ) ผักชีช้าง ผักหนาม (ภาคอีสาน) สามร้อยราก สามสิบ ชีช้าง จั่นดนิ 

หรอืม้าสามต๋อน มีช่ือสามัญว่า Shatavari ส่วนลักษณะต้นรากสามสิบเป็นไม้เลือ้ยเนื้อแข็ง มีหนามแหลม 

มีเหง้าและรากใต้ดนิคล้ายรากของต้นกระชาย ดอกมีขนาดเล็ก สีขาว แยกเป็นช่อ มีกลิ่นหอม เป็นต้นที่มี

ผลสดลักษณะกลม ผิวเรียบมัน และมีเมล็ดสีด า   

 

 

  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr4dOPkPDbAhUDdCsKHVELDa8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.naphatherbal.com/product/721/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&psig=AOvVaw2j7cQ5LobuTT0PnOYeNrZj&ust=1530061155504135
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“ก าลังวัวเถลิง”  
 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ส ารวจ          เขื่อนห้วยกุ่ม 

ชื่อท้องถิ่น ก าลังวัวเถลิง 

ชื่อทั่วไป   นมวัว สะบันงา เครอื ก าลังวัวเถลิง  ตีนต่ัง ตีนต้าง (เลย) 

ชื่อพฤกษศาสตร์  Artabotrys harmandii Finet & Gagnep. 

ชื่อวงศ์    Annonaceae 

การใช้ประโยชน์ในพื้นที่   เถาต้มน้ าดื่มบ ารุงก าลัง แก้กระษัย (บ ารุงไต กล้ามเนือ้เสื่อม เส้นเสื่อม) 

“เปราะป่า” 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปราะป่า ชื่อสามัญ Peacock ginger, Resurrection lily 

เปราะป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia marginata Carey ex Roscoe จัดอยู่ในวงศ์ขงิ (ZINGIBERACEAE) 

 ต้นเปราะป่า จัดเป็นพืชลงหัวขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 3-5 เซนติเมตร มีเหง้าสั้น และราก

เป็นกระจุก หัวเปราะป่า หรอืเหงา้สั้น และมีขนาดเล็ก ลักษณะของเหง้าเป็นรูปทรงกลม สีน้ าตาล 

ที่ผิวมีรอยข้อปล้องอย่างชัดเจน ออกรากจากเหง้าหลักเป็นเส้นกลมยาว เหง้ามีกลิ่นหอม รสร้อน

 

 

https://medthai.com/tag/ZINGIBERACEAE/
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เผ็ดและขมจัด สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ต้นเปราะปุามักขึ้นตามพื้นดินหรือเกาะ

อยู่ตามโขดหิน โดยเกิดตามที่ลุ่มช้ืนแฉะในปุาเบญจพรรณทั่วๆ  

 “ดอกกระเจยีว” 
 

   

 

 

 

 
 

          

 

ดอกกระเจยีว เป็นชื่อเรยีกดอกของตน้กระเจียวที่นยิมน ามารับประทานเป็นผัก และน ามาประกอบอาหาร

ของคนอีสาน ใหร้สกรอบหวาน และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รวมถึงนิยมปลูกเป็นไม้ดอกประดับ เนื่องจาก 

ดอกมีสสีันสวยงาม มีหลากหลายสีต้นกระเจียว เป็นพืชดั้งเดิมของไทย พบขึน้ทั่วไปตามปุาเบญจพรรณ 

และตามหัวไร่ปลายนาในแถบภาคอีสาน และภาคเหนือ แต่พบมากในทางภาคอีสาน และพบได้ในประเทศ

อื่นบริเวณใกล้เคียง เช่น พม่า และลาว 

ชื่อวทิยาศาสตร์ : Curcuma aeruqinosa Roxb. 

ชื่อท้องถิ่น : ดอกกระเจียว กระเจยีวแดง ดอกอีเจียว 

ประโยชน์ของดอกกระเจียว 

– ดอกกระเจยีว และหน่ออ่อน ในภาคอีสานนิยมน ามาประกอบอาหาร อาทิ หมกดอกกระเจยีวใส่แย้ หมก

ดอกกระเจยีวใส่กระปอม แกงอ่อมดอกกระเจียว เนื่องจาก ใหร้สกรอบหวาน มกีลิ่นหอมเฉพาะตัว 

– ดอกกระเจยีว และหน่ออ่อน ในภาคอีสานนิยมน ามารับประทานสดจิ้มน้ าพริก หรอื น ามาลวก

รับประทานคู่กับน้ าพริก 

– ดอกกระเจยีว บางท้องที่น ามาปลูกเพื่อเป็นไม้ดอกประดับ เนื่องจาก ใหด้อกที่มีสีสันสวยงาม 

– ทุ่งดอกกระเจยีว เป็นแหล่งที่มดีอกกระเจียวขึ้นมากจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นของจังหวัดชัยภูมิ 

 -พบพันธุ์ถิ่นเดยีว  ได้แก ่มะลิสยามหรอืมะลิปุา เป็นไม้พุ่มเตี้ย  สูงเพียง  20 – 30 ม.ใบ

เดี่ยวเกิดแบบตรงขา้ม  ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่  ปลายใบแหลม  โคนในแหลม  ดอกสีขาว  ออกรวมเป็น

ช่อ  ช่อละ 2 -3  ดอก  ตามซอกใบและปลายกิ่ง  กลีบเลี้ยงรูปร่างคล้ายแผน่ใบ  กลีบดอกมี 7 – 8  

กลีบ  รูปเรียวแหลมแบบกระสวย  ยาว  12-20 มม.  ผลกลมขนาด  ยาว 7-9 มม.  เมื่อแก่สีแดงเข้ม  

มีเมล็ดใชข้ยายพันธุ์ได้ ขึ้นเป็นจ านวนเยอะมากทั่วบริเวณพืน้ที่ปุาชุมชน 

 ประโยชน์:  ต้นเป็นพุ่มแนน่  ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี  และดอกสวย  มีกลิ่นหอมอ่อนๆ 
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3.  ด้านระบบนเิวศน์ ( Ecological  diversity)  เมื่อได้มกีารจัดตั้งปุาชุมชนบ้านหนองบัว  พืน้ที่

ปุาได้รับการคุ้มครองโดยชุมชน  ท าให้ทรัพยากรปุาไม้ ดิน น้ า มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และมีความ

หลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นในปุาชุมชน 

-พบเห็นสัตว์ปุา เช่น ไก่ปุา กระรอก กระแต แย้ เหี้ย งูเหลือม งูจงอาง งูเห่า นกเอี้ยง นกเขา     

นกพิราบ 
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พบชนิดพันธุ์ไม้ ได้แก่ ประดู่ปุา  มะค่าโมง ตะคร้ า  เสลา  ขี้หนอน ไผปุ่า ไผ่รวก   ขึ้นทั่วบริเวณปุาชุมชน 
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ด้านเศรษฐกิจ  มีการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ไก่ กลุ่มทอผ้า เย็บผ้าโหล ท าไม้กวาด ท าปุ๋ย

หมัก  ไว้อุปโภค – บริโภค เพื่อสรา้งรายได้ให้กับครัวเรือน 
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ในพื้นที่ปุาชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  ในชุมชนบ้านหนองบัว ได้แก่ การรวมกลุ่ม

ของชุมชนทอผ้าของชุมชน  กลุ่มทอผ้า  เย็บผ้าโหล  นอกจากนี้ได้หลักๆ จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

จากปุา (เห็ดโคน),(หน่อไม้) ตลอดจนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากปุาชุมชน ระยะเวลา 1 ปี โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

ล าดั

บที ่

รายได้ของชุมชน 

(บาท) 
รวม                 

เป็นเงิน 

(บาท) 

หมายเหต ุ

รายการ 
ม.ค. 

60 

ก.พ. 

60 

เม.ย. 

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค. 

60 

ส.ค. 

60 

ก.ย. 

60 

ต.ค. 

60 

พ.ย. 

60 

ธ.ค. 

60 

1. การขายผลิตภัณฑ์ตา่งๆ 

จากป่า(เหด็โคน) 

    
 

      
150,000 

รายได้เฉลี่ย 

โดยประมาณ 

2. การกลุ่มทอผ้าและเย็บ 

ผ้าโหล 

    
 

      
36,000 ต่อปี 

3. การกลุ่มเย็บผา้โหล     
 

      
96,000 ต่อปี 

รวม 282,000 
รายได้เฉลี่ย 

โดยประมาณ 

หมายเหตุ... 

1. รายได้การขายเห็ดโคน คิดจากชาวบ้าน 30 คน หาได้ครั้งละ 20 กก. /กก. ละ 250 บาท 

ระยะเวลาเก็บหาเห็ดโคน ประมาณ 6 เดือน เดือนละ 2 วัน 

2. การกลุ่มทอผ้าของชุมชน คิดจากกลุ่มทอผ้า ต่อครั้ง ๆละ 1 เดือนๆละประมาณ 3,000-5,000

บาท โดยเฉลี่ย 

3. การกลุ่มเย็บผา้โหลของชุมชน   คิดจากกลุ่มเย็บผา้โหล ตอ่ครั้ง ๆละ 1 เดอืนๆละประมาณ 

8,000-10,000  บาท โดยเฉลี่ย 

 ข้อมูลมากจากแบบส ารวจผู้ได้รับผลประโยชน์ในปุาชุมชนบ้านหนองบัว  หมู่ที่ 1 ต าบลจรเข้สามพัน  

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ด้านการท่องเที่ยว   

หินศิลาแลง” 
      ศิลาแลงมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่ง คือเมื่อขุดขึ้นมาใหม่ ๆ 

จะมีความหยุ่น ต่อเมื่อสัมผัสอากาศจึงแข็งตัว ศิลาแลงเกิดใน

เขตที่มอีากาศรอ้นชืน้ เชน่ประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคใต้ ทั้งนี้

เนื่องจากมีอุณหภูมิและความชื้นสูงท าให้เกิดการละลายและ

การชะล้างของแร่ธาตุต่าง ๆ ออกไปจากดินมาก ยังคงเหลือ

พวกสารประกอบของแร่เหล็ก แมงกานีสและอะลูมิเนียมสะสม
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อยู่ในดินมาก แร่เหล่านีจ้ะสะสมกันหนาแน่นบริเวณเหนือระดับ น้ าใต้ดิน การจบตัวของแร่ทั้ง ๓ ชนิดกับดินมี

ความแน่นมาก เรียกว่า “ดินแลง quot ลักษณะของดินแลงมีสีแดงสลับขาว เมื่อขุดดินนี้ขึ้นมาอาจใช้เครื่องมือ

ตัดตกแต่งเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ง่าย ภายหลังเมื่อทิ้งก้อนดินแลงให้สัมผัสกับอากาศนาน ๆ จะแข็งแกร่ง

เรียกว่า “ ศิลาแลง ” ดินแลงซึ่งสัมผัสกับอากาศโดยการสึกกร่อนของผิวดินหรืออากาศแทรกซึมเข้าไปในดิน

ใต ้ท าใหด้ินแลงแข็งแกร่งไปเองตามธรรมชาติมีรูปร่างเป็นก้อนลักษณะต่าง ๆ ปนอยู่กับดิน เรียกก้อนที่แข็งนี้

ว่า “ลูกรัง ” ถ้ามีดินปนอยู่ด้วยเรียกว่า “ ดินลูกรัง ”  ศิลาแลง น ามาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอุโบสถ 

วิหารและเจดีย์ในสมัยโบราณศิลาแลงจะใช้เป็นส่วนก่อสร้างที่ไม่ต้องการความประณีต เพราะน ามาสลักไม่ได้

เนื่องจากเนื้อศิลาแลงมีรูพรุนทั่วไป ใช้ในการก่อสร้างผนังก าแพงหรือส่วนที่ถือปูน สิ่งก่อสร้างสมัยทวารวดี

และศรีวชัิยในภาคใต้ส่วนมากจะใช้ศิลาแลงเป็นส่วนประกอบ สิ่งก่อสร้างสมัยสุโขทัยก็ใช้ศิลาแลงเป็นอันมาก 

ปัจจุบันใช้ศิลาแลงกันน้อย แต่จะใช้ดนิลูกรังกันมาก ส่วนมากน ามาใช้ถมที่ท าพืน้ถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดชมวิวเมืองโบราณอู่ทอง  สามารถมองเห็น  ววิ ทิวทัศนร์อบ ๆ เมืองโบราณอู่ทอง 
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แบบประเมินป่าชุมชนประเภทรางวัลดีเด่นด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    ชื่อปุาชุมชน .................................................................... ที่ตัง้ ........................................................................................ 

        

ที ่ เกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม ได ้

1 ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ 40   

   - ความหลากหลายทางชวีภาพของพืชและสัตวปุ์าในปาุชุมชน      

  

 ด้านพันธ์ุกรรม(Genetic diversity) คือ ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีได้รับการถ่ายทอดผ่าน

ทางยีนส์(genes) เช่น พืชชนิดเดียวกันมีลักษณะของต้น ขนาด รสชาติ และการใช้

ประโยชนท่ี์แตกต่างกัน     

   ด้านชนดิพันธ์ุ(Species diversity) คือ จ านวนชนิดของพชืและสัตวท่ี์อยูใ่นพืน้ท่ีปุาชุมชน     

  

 ด้านระบบนิเวศ(Ecological diversity) คือ ความซับซ้อนของลักษณะพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกัน 

เชน่ มสีภาพเป็นภูเขา หนองน้ า ท่ีราบลุม่ หรือมสีภาพปุาท่ีต่างกันในพื้นท่ีปุาชุมชน     

  

- ชุมชนมีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบนิเวศอยู่ในสภาวะสมดุล ชนิด

พันธ์ุแต่ละชนิดมีอัตราส่วนการทดแทนอย่างสม่ าเสมอคือ เมื่อเกิดการบุกรุก หรือการท าลายระบบ

นิเวศลงไป เช่น พายุ ไฟปุา การตัดไม้ท าลายปุา หรือจากการเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ฯลฯ 

ท าให้ระบบนเิวศ เกิดการเสียหาย หรือถูกท าลาย แตธ่รรมชาติก็สามารถท่ีจะมีการทดแทนทางนิเวศ

ของสิ่งมชีวีติใหม ่ขึน้มาทดแทนสิ่งมชีวีติท่ีถูกท าลายได้     

2. ชุมชนมกีารพัฒนาการมสีว่นร่วมในการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 60   

  ในปา่ชุมชนและสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพได้อย่างยั่งยนื     

  

 - มกีารใช้ประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพอย่างย่ังยนื โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาใน

การมสี่วนร่วมด าเนนิงาน     

   - สร้างจิตส านึกในการมีสว่นร่วมตอ่การบริหารจัดการความหลากหลายทางชวีภาพได้อยา่งยั่งยืน     

   - สามารถเป็นต้นแบบ และสถานท่ีเรียนรู้การใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพในชุมชน     

   - มกีระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอกีรุน่หน่ึง เชน่ การถ่ายทอดให้กบั     

  คนในครอบครัว กลุ่มเยาวชน กลุ่มบุคคลในชุมชน กลุ่มบุคคลทัว่ไป       

  

 - มกีารเรียนรู้ เข้าใจและน าหลกัด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชวีภาพมาประยุกตใ์ช้

ให้เกิดประโยชนแ์ก่ตนเอง และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม     

  รวม 100   

                                                                                               

ลงช่ือ........................................................กรรมการ 

                                                                            (........................................................) 

 


