
ป่าชมุชนบา้นดงป่ายูง

บา้นดงป่ายูง หมู่ที0 1 ตาํบลนาถ่อน อาํเภอธาตุพนม 
จงัหวดันครพนม



ความเป็นมา
ป่าชุมชนบา้นดงป่ายูง หมู่ที2 3 เป็นพื8นที2ป่าสาธารณะของ

หมู่บา้น มีเนื8 อที2ท ั8งหมดรวม B แปลง จาํนวน GHI-K-KL ไร่ เป็นป่าไม้
ธรรมชาติที2ยงัมีตน้ไมใ้หญ่ขึ8นอยู่ แปลงที2ใหญ่ที2สดุมีเนื8อที2 HB ไร่ เป็นที2ต ั8ง
ของศาลาเจา้ปู่ตาหรือศาลหลกับา้นอยู่ดา้นทิศตะวนัตกของหมู่บา้น ชาวบา้น
เรยีกชื2อป่านี8 ว่า “ป่าเหล่าหนองเฮอื” หรอืดอยปู่ตา 

เนื2องจากชาวบา้นในหมู่บา้นหลงัจากทาํนาแลว้จะจกัสานกระติบ
ขา้วจากไมไ้ผ่ เป็นอาชีพเสริม แรกเริ2มก็ทําไวใ้ชเ้องในครวัเรือน ต่อมาไดมี้
พ่อคา้เขา้มาส ั2งกระติบขา้วในหมู่บา้นเพื2อไปจาํหน่ายคราวละมากๆ เพื2อใชพ้อ
กบัความตอ้งการของตลาด ในปี พ.ศ. \B\3 นายใบส ีมะโพธ̂ิ เป็นผูใ้หญ่บา้น
ไดม้องเห็นความสาํคญัของไมที้2ใชใ้นการผลิตกระติบขา้ว เพราะเป็นรายได ้
ของคนในชุมชน จงึไดเ้ปิดประชุมและชกัชวนชาวบา้นปลูกไมไ้ผ่ที2ตอ้งใชใ้น
การจกัสานเพื2อที2จะไดมี้ไมไ้วใ้ชเ้องในอนาคต ปรากฏว่าไดร้บัความร่วมมือ
อย่างดจีากคนในชมุชน และไดจ้ดัต ั8งกลุ่มปลกูตน้ไมข้ึ8น โดยปลกูไผ่ในแปลงที2

มีเนื8อที2 HB ไร่  มีกลุ่มสมาชิกปลูกจาํนวน L` ครวัเรือน  และในปี \BBK  มี
การขยายพื8นที2ปลูกไผ่  อกี \G ไร่ ใหก้ลุ่มเยาวชนเป็นผูร้บัผดิชอบ มีสมาชิก
จาํนวน aI คน และจะขยายพื8นที2ปลกูไผใหเ้ต็มพื8นที2 GHI-K-KL ไร่



การดาํเนนิการจดัต ั,งป่าชมุชน

บา้นดงป่ายูง หมู่ที2 3 ตําบลนาถ่อน อําเภอธาตุพนม 
จงัหวดันครพนม ไดร้บัการส่งเสริมการจดัต ั8งป่าชมุชนตามแนวทางของ
กรมป่าไม ้ตาม ปชช.G-K ในปีงบประมาณ พ.ศ. \BHH สิ8นอายุโครงการ
ในปี พ.ศ. \BHa และมีความประสงค์จะจดัทาํโครงการป่าชมุชนเป็นการ
ต่อเนื2อง จดัทาํโครงการป่าชมุชนตามแนวทางของกรมป่าไม ้(ปชช.G-K) 
เ ส น อ ก ร ม ป่ า ไ ม้ พิ จ า ร ณ า อ นุ ม ั ติ ต า ม ห น ั ง สื อ ก ร ม ป่ า ไ ม ้                      
ที2 ทส G`IB.HK/\HIH3 ลงวนัที2 GL ธนัวาคม \BBB  รวม  B  แปลง 
เนื8อที2 GHI-K-KL ไร่



.



ภาพถ่ายทางอากาศ



คาํขวญับา้นดงป่ายูง

ตน้ดู่ยางยูงสงูเด่น  บ่อมะเฮนนํ3าใส

เคม็สดุใจเกลอืบ่อชา้ง  สวยสะอางสาวบา้นดง

ยงัดาํรงสมุนไพร  ปลกูไมไ้ผ่เพืDอจกัสาน

สรา้งตาํนานป่าชมุชน  ทุกคนอยู่อย่างพอเพยีง



การบรหิารจดัการป่าชมุชนโดยใชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

¢ ราษฎรบา้นดงป่ายูง  หมู่ที4 5  ตําบลนาถ่อน อําเภอธาตุพนม  

จงัหวดันครพนม รวม DE ครวัเรอืน ไดร้ว่มกนัจดัตัIงกลุม่ปลูกตน้ไม้

ขึIน เพื4อปลูกไผใ่นพืIนที4สาธารณประโยชน ์เนืIอที4 TU ไร ่เชน่ ไผบ่า้น, 

ไผ่พุง, ไผ่พาง, ไผ่เฮีIย เป็นอาชีพเสริมภายในหมู่บา้น และไดจ้ดัตัIง

กลุ่มอาชีพจกัสานขึIน ซึ4งมีสมาชิกจาํนวน  \]]  คน  นําไมไ้ผ่ที4ได ้

จากการปลูกมาเพิ4มมูลค่าโดยการทําเครื4องจกัสาน  เช่น สุ่มไก ่

กระตบิขา้วเหนียว หวดนึ4งขา้ว เป็นตน้ ซึ4งมีพ่อคา้คนกลางมารบัเพื4อ

ไปขายตอ่ และเป็นสนิคา้ OTOP ของหมูบ่า้น อกีท ัIงยงัมีการ

ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่กลุ่มเยาวชนของหมู่บา้นที4ร่วมกนัสืบสาน 

จดัตัIงกลุม่ปลูกตน้ไม ้และการจกัสาน ของกลุม่เยาวชน โดยมีสมาชกิ

ในกลุ่ม ^_ คน มีการบริการจดัการเรียนแบบกลุ่มปลูกตน้ไมข้อง

หมูบ่า้น



ผลการดาํเนนิงานตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

¢ การดาํเนนิงานโดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงของบา้นดงป่ายูง ใช ้
พืAนทีCป่าชมุชนเป็นหลกั   โดยต ัAงกลุ่มต่างๆ ดงันีA

I. กลุ่มปลกูตน้ไม ้(ไผ่) สมาชกิจาํนวน    QR  ครวัเรอืน

T. กลุ่มจกัสาน สมาชกิจาํนวน   TII  คน 

U. กลุ่มเกลอืสนิเธาว์ สมาชกิจาํนวน    TX  คน



B. กลุ่มปลกูตน้ไม ้(ไผ่)  

มูลค่า  B,JKL,LLL  บาทต่อปี

M. กลุ่มจกัสาน

มูลค่า  O,PBL,LLL  บาทต่อปี 

O. กลุ่มเกลอืสนิเธาว์

มูลค่า    BLP,LLL  บาทต่อปี



รางวลัทีDไดร้บั

I. รางวลัหมู่บา้นน่าอยู่  ตาํบลนาถ่อน ปี TZZI

T. รางวลัหมู่บา้นดเีด่น ดา้นการจดัการสขุภาพ  ปี TZZT

U. รางวลัหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง “อยู่เยน็  เป็นสขุ”  ปี TZZU

^. รางวลัหมู่บา้น อพป. ระดบัภาค  ปี TZZU

Z. รางวลัการประกวดจนิตลลีาของกลุ่มเยาวชน  ปี TZZU

R. รางวลัหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง “อยู่เยน็  เป็นสขุ”  ปี TZZ^



Q. รางวลัการแข่งขนักฬีาตา้นยาเสพติด ปี TZZ^

b. รางวลั“คนรกัษป่์า ป่ารกัชมุชน” ระดบัจงัหวดั  ปี TZZZ

c. รางวลัลกูโลกสเีขยีว ประเภท “กลุ่มเยาวชน”  ปี TZZZ


