








บทนำ�

	 พิษณุโลก	 เป็นจังหวัดใหญ่	 อยู่ใน

เขตภาคเหนือตอนล่าง	 ห่างจากกรุงเทพมหานคร	

377	กิโลเมตร	มีพ้ืนท่ีประมาณ	10,815,854	ไร่	

ลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาและท่ีราบสลับป่าไม้					ใน

เขตตะวันออก	นอกน้ันเป็นท่ีราบลุ่มอยู่โดยท่ัวไป	และ

มีแม่น้ำาสำาคัญไหลผ่าน	2	สาย	คือ	แม่น้ำาน่านและแม่น้ำายม	ถือเป็นสายน้ำาท่ีหล่อเล้ียงชีวิตผู้คน

มานานแสนนาน

	จังหวัดพิษณุโลกแบ่งการปกครอง	เป็น	9	อำาเภอ	

คือ	อำาเภอเมือง	อำาเภอวังทอง	อำาเภอพรหมพิราม	

อำาเภอบางระกำา	อำาเภอบางกระทุ่ม	อำาเภอวัดโบสถ์	

อำาเภอชาติตระการ	อำาเภอเนินมะปราง	และอำาเภอ

นครไทย

	 ป่าห้วยเสนมีพ้ืนท่ีประมาณ	 3,000	 ไร่	 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา

กระยาง	รายล้อมด้วยหมู่บ้าน	6	หมู่บ้าน	คือ	หมู่ท่ี	6	บ้านนาหนอง	หมู่ท่ี	16	บ้านบางยาง 

หมู่ท่ี	17	บ้านน้ำาตาก	หมู่ท่ี	20	บ้านเนินกลาง	หมู่ท่ี	22	บ้านเนินพลวง	และหมู่ท่ี	25	บ้าน

ห้วยเซิม ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของป่าห้วยเสนเป็นเนินเขา สลับกับพ้ืนท่ีราบเชิงเขาความ

สูงจากระดับน้ำาทะเลประมาณ	400	–	450	เมตร	สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง						หน้าดิน

ตื้น	เป็นหินโผล่กระจายอยู่ทั่วไป	ไม่เหมาะแก่การทำาเกษตร	

	 ในปี	 2552	 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

จึงได้คัดเลือกพ้ืนท่ีป่าห้วยเสน	หมู่ท่ี	20	บ้านเนินกลาง	ตำาบลหนองกะท้าว	อำาเภอนครไทย	

จังหวัดพิษณุโลก	เน้ือท่ีประมาณ	1,270	ไร่	เป็นพ้ืนท่ีดำาเนินการของจังหวัดพิษณุโลก

	 คนรักษ์ป่า

	 คณะทำางานแห่งป่าห้วยเสน

	 สิงหาคม	2552
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วิถีพึ่งพ� วิถีแบ่งปัน ป�่ห้วยเสน
	 “....ชาวบ้านแถวนี้ เขาก็ได้หากิน

ของป่าในป่าห้วยเสน...นี่แหละ......เป็นป่าที่เราได้

พึ่งพาและใช้ประโยชน์ร่วมกันมานาน.....โดยเฉพาะ

การเก็บหาของป่าเพื่อไว้กินไว้ใช้สามารถทำาได้เกือบ

ทั้งปี.....นอกจากเก็บหาไว้กินไว้ใช้แล้วยังมีเหลือ

ขายให้กับพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อถึงในป่าห้วยเสนก็มี

เยอะ	อย่างเช่น	ในช่วงฤดูฝนจะมีพวกเห็ด	หน่อไม้	

กบ	 เขียดต่าง ๆ	 และยอดอ่อนของต้นไม้หลายชนิด

ให้เราได้เก็บกิน	 ส่วนในช่วงฤดูแล้งก็จะมีผักหวาน

ไข่มดแดง	 และแมลงต่าง ๆ	 ให้พวกเราได้เก็บกิน

อย่างเพียงพอ	ไม่เดือดร้อน	เป็นการประหยัดค่าใช้

จ่ายได้เป็นอย่างดี......จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแล

รักษาป่าผืนนี้ เพื่ อลูก เพื่ อหลานจะได้สืบสาน							

ต่อไป....”	 นี่เป็นคำากล่าวบางส่วนของคุณลุงกรี	

ทองหล้า	 อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่	 6	 บ้านนาหนอง								

ผู้ รั กษ์ ป่ า ห้ วย เสนที่ ไ ด้ แ สดงออกถึ งความ									

ภาคภูมิใจในผืนป่าแห่งนี้	 ที่ชุมชนได้ร่วมกันดูแล

รักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกันมาโดยตลอด	 ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงวิถีพึ่งพา	 ผูกพัน	 และแบ่งปันของ

ชีวิตคนกับป่าได้อย่างเหมาะสม	และพอเพียง.........	
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รู้จักกันหน่อย....
	 ในป่าห้วยเสนก่อนพวกเราจะเข้าไป

เก็บข้อมูล	 เราติดต่อทีมอาสาสมัครชุมชนไว้								

10	 คน	 โดยเป็นชาวบ้านที่อยู่ในท้องที่	 หมู่ที่	 20	

บ้านเนิน-กลาง ตำาบลหนองกระท้าว อำาเภอนครไทย 

จังหวัดพิษณุ โลก	 เนื่องจากพื้นที่ที่กำ าหนดไว้							

เพ่ือการศึกษาเก็บข้อมูลประมาณ	1,270	ไร่	ส่วนใหญ่

อยู่พื้นที่รับผิดชอบของบ้านเนินกลาง		และเราได้หา

ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จาก

ผู้รู้ในท้องถิ่นก่อนทำาให้เราทราบว่า	 เมื่อประมาณ	

100	 กว่าปี	 พื้นเพเดิมของชาวบ้านนาหนองบ้าน

เนินกลาง	 และใกล้เคียง	 มาจากอำาเภอด่านซ้าย	

จังหวัดเลย	 ที่มีเขตติดต่อกับอำาเภอนครไทย	 โดย

เดินทางมาค้าวัว	 ค้าควาย	 และได้ทำาการหักร้าง

ถางพงเพียงเพื่อเป็นที่พักของวัว	 ควาย	 ระหว่าง

เดินทางเท่านั้น	 และต่อมาได้สร้างเป็นที่อยู่อาศัย	

เริ่มแรกมีเพียง	 14	 –	 15	 หลังคาเรือน	 เท่านั้น		

ซึ่งคนสมัยก่อนได้นำาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ	

การทำาน้ำากระทอน	จากพืชเพื่อใช้ในการปรุงอาหาร

เข้ามาด้วย	 และได้อัญเชิญวิญญาณเจ้าปู่จาก

อำาเภอด่านซ้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านโดยได้สร้างศาล

เจ้าปู่ไว้บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน

เพื่อคอยอารักษ์คุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข	

สัตว์เล้ียง วัว ควาย และสัตว์เล้ียงอ่ืน ๆ ให้ปราศจาก

อันตรายและภัยพิบัติต่างๆ	
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พิธีเลี้ยงปู่เจ้า
	 การเลี้ยงปู่	 หรือการเลี้ยงผีเจ้าปู่ของบ้านเนิน

กลาง	 เป็นพิธีการที่คนในชุมชนจะทำาการสักกา

ระผีประจำาหมู่บ้าน	 ซึ่งเชื่อกันว่าผีปู่หรือเจ้าปู่	 คือ

บรรพบุรุษของคนในชุมชน	 เป็นคนดีมีความเก่งกล้า

สามารถพิเศษ	หรือเป็นผู้นำา	นักรบ	เจ้าเมือง							ผู้

ก่อตั้งบ้านเมือง	

	 เจ้าปู่หรือผีปู่	 มีฐานะเป็นอารักษ์	

ทำาหน้าที่คอยคุ้มครองคน	รวมไปถึงสัตว์เลี้ยง	วัว	

ควาย	และสตัวเ์ลีย้งอืน่	ๆ 	ในหมูบ่า้นใหอ้ยูเ่ยน็เปน็สขุ	

ปราศจากอันตรายและภัยพิบัติทั้งปวง	

	 คณุลงุหนเูจยีง	ศรบีญุ	หรอืทีช่าวบา้นเรยีกวา่เจา้กวนซึง่ชาวบา้นในหมูบ่า้น

ให้ความนับถือเนื่องจากเป็นผู้ที่เจ้าปู่มอบให้เป็นผู้นำาในพิธีเลี้ยงเจ้าปู่	 เมื่อชาวบ้านมีปัญหา

และอุปสรรคใดๆ	 ก็มาบนบานกับศาลเจ้าปู	่ เพื่อให้สิ่งที่ปรารถนาสัมฤทธิ์ผล	 และเมื่อได้

ตามที่หวังแล้วก็จะมาทำาพิธีแก้บนกับศาลเจ้าปู่	 โดย

การล้มหมูที่มีอวัยวะครบสมบูรณ์ซึ่งตามปกติการ

แก้บนจะสามารถทำาได้ทุกช่วงเวลาแต่มักจะทำาร่วม

กันในเดือน	8	ของทุกป	ี (ยกเว้นในช่วงเข้าพรรษาที่

ไม่นิยมแก้บน)	 ซึ่งจะเป็นวันที่ชาวบ้านในหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงมารวมตัวกันจัดพิธีเลี้ยงปู่	 ตั้งแต่ช่วงเช้าของวัน	 นับเป็นวันรวมญาติ

ของคนในชุมชนวันหนึ่งเลยทีเดียว

	 พิธีกรรมเลี้ยงปู่ตา	 จึงนับได้ว่าเป็น

ความเชื่อซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	 เป็นศูนย์

รวมความศรัทธาและเป็นขวัญกำาลังใจให้กับคนใน

ชุมชนนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน	
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ถูมิปัญญการทำาน้ำากระทอน
	 กระทอนหรือสะทอน	 ไม้ป่ายืนต้น	 เน้ือแข็ง	 ท่ีพบมากบริเวณแนวป่าเชิงเขา

ระหว่างเขตติดต่ออำาเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย	กับอำาเภอนครไทย	จังหวัดพิษณุโลก			ใน

ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมของ

ทกุป	ีซึง่เปน็ชว่งทีใ่บของกระทอนจะเริม่แตกใบออ่น	

ชาวบา้นกจ็ะนำาใบกระทอนออ่นมาหมกัและตม้	จนได้

น้ำากระทอนไว้ใช้รับประทานกัน							เป็นน้ำาปรุงรส

แทนน้ำาปลา

เตรียมอุปกรณ์ 

1.	ใบกระทอน	 					2.	กระทะใบบัว

3.	ผ้าขาวบาง	 					4.	กระชอน

5.	โอ่งมังกรหรือภาชนะอ่ืน		6.	เกลือสำาหรับปรุง

ขั้นตอนการทำาน้ำากระทอน

 ขั้นแรกนำาใบอ่อนกระทอนและกิ่งอ่อนของกระทอนมาตำา

โดยใชค้รกกระเดือ่งหรอืเครือ่งบด	แตไ่มถ่งึกบัละเอยีดมาก

นัก	จากนั้นนำามาหมักในโอ่งมังกรไว้ประมาณ	4	-	5	วัน

		 หลังจากหมักใบกระทอนได้ที่ตามกำาหนดแล้วจึง

นำามาคั้นน้ำา	 กรองด้วยผ้าขาวบางเอาเศษใบกระทอนที่

เหลือออกจะได้น้ำา								กระทอนที่เป็นสีเขียวอ่อน	นำาน้ำากระทอนที่ได้มาเคี่ยวในกระทะ

ใบบัวประมาณ	 6	 ชั่วโมงหรือเคี่ยวจนน้ำาแห้งเหลือ

ประมาณ	1	 ใน	3	ส่วนของน้ำาที่ต้ม	สีของน้ำากระ

ทอนจะกลายเป็นสีน้ำาตาลเข้ม	 เติมเกลือเพื่อปรุงรส

เพิ่มรสชาติให้กลมกล่อม	 ตั้งไว้ให้เย็นแล้วบรรจุลง

ในภาชนะขวดแก้ว	 พร้อมปิดฝาให้แน่น	 นำาไปปรุง

อาหารแทนน้ำาปลา

น้ำากระทอนประมาณ	1	โอ่ง

มังกร	ต้มหรือเคี่ยวแล้ว

จะได้น้ำา

กระทอนประมาณ	

4	-	5	ลิตร		:	

จำาหน่ายขวดละ	50	บาท

(0.5	ลิตร)
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ย่างแคร่ สปาพื้นบ้าน
			การยา่งแครห่รอืการ
อบสมุนไพรโดยอาศัย
แคร่ไม้ไผ่	 และสมุนไพร
ที่มีอยู่ใน	 	 	 	 	 	 ท้อง

ถิ่นมารักษาคนไข้	 เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กัน
มาหลายชั่วอายุคน	 เพื่อรักษา	 หรือบรรเทาอาการเจ็บ
ป่วย	 เช่น	 ปวดเมื่อย	 ฟกช้ำาดำาเขียว	 ช้ำาใน	 แผลถลอก
ตามร่างกาย	
 อุปกรณ์หาได้รอบตัวแถวบ้าน
	 แคร่ไม้ไผ่	 ขนาดกว้าง	2	 เมตร	ยาว	1	
เมตร	สมุนไพรท้องถ่ิน	เช่น	ใบหนาด	ใบเปล้า	ตะไคร้หอม	
และสมุนไพรอื่นๆ	ที่หาได้ในท้องถิ่น	เตาถ่าน	หวดนึ่งข้าว
พร้อมหม้อนึ่ง	ผ้าม่อฮ่อมสำาหรับห่อสมุนไพร
ขั้นตอนการย่างแคร่
	 1.	เตรียมสมุนไพรท้องถิ่น	โดยอาศัยเก็บบริเวณหมู่บ้าน
	 2.	เตรียมตั้งเตาไฟให้ถ่านครุแดง	นำาหม้อนึ่งใส่น้ำาตั้งไฟให้น้ำาเดือด	
	 3.	นำาสมุนไพรใส่หวดปิดด้วยผ้าม่อฮ่อม	แล้วนำาไปตั้งไฟ	ให้ไอน้ำาจากหม้อ
นึ่งอบสมุนไพรจนร้อน	แล้วนำาไปตั้งใต้แคร่ไม้ไผ่
	 4.	แบ่งสมุนไพรในหวดบางส่วนมาปูบนแคร	่ให้คนป่วยไปนอนบนแคร่ไม้ไผ่
ทบับนสมนุไพรทีป่เูอาไว	้แลว้นำาสมนุไพรทีเ่หลอืมาหอ่ดว้ยผา้มอ่ฮอ่มใหม้ลีกัษณะคลา้ยลกู
ประคบ	นวดไปตามตัวผู้ป่วยหรือบริเวณที่มีอาการเจ็บป่วย	โดยทำาไปพร้อม ๆ 	กับการอบ
ตัวด้วยไอน้ำาผ่านสมุนไพร
	 การอบตัวด้วยความร้อนนั้น	 นับเป็น
วิธีการที่ทางการแพทย์แผนปัจจุบันให้การยอมรับว่า
สามารถช่วยให้การไหลเวียนของโลหิต	 	 น้ำาเหลือง
บริเวณผิวหนังดีขึ้น	 	 ส่วนไอน้ำาของสมุนไพรจะมี
สรรพคุณตามคุณสมบัติของสมุนไพรนั้น	 ซึ่งส่วนใหญ่
จะช่วยให้ร่างกายสดชื่น
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
	 	การเก็บข้อมูลพืช	เห็ดรา	และ	ไลเคน	ในพ้ืนท่ีป่าห้วยเสน	ทำาการแบ่งพ้ืนท่ี	

ออกเป็น	6	แปลง	ตามลักษณะของ

ภูมิประเทศ	โดยแต่ละแปลงจะมีขนาด

ความกว้าง	 40	 x	 40	 เมตร	 และ

แปลงย่อยทับซ้อนในแปลงอีก							2	

แปลง	ขนาด	10	x	10	 เมตร	และ	

ขนาด	4	x	4	เมตร	เพ่ือทำาการสำารวจ

ความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มพืช	

และกลุ่มเห็ดราและไลเคน

กลุ่มพืช

ป่าห้วยเสนเป็นป่าเต็งรัง	 หน้าดินตื้น	

ผสมหิน	ความหนาแน่นเรือนยอดของ

ไม้ใหญ่ประมาณ	 20-50	 เปอร์เซ็นต	์

ความสูงของต้นไม้ใหญ่อยู่ระหว่าง	

5-25	เมตร	พชืไมเ้ดน่ทีพ่บในพืน้ที่	เชน่	

ไม้เต็ง	ไม้รัง									ไม้พลวง	ไม้เหียง	

ไม้ยางกราด	 ไม้หว้า	 ไม้ประดู่ป่า	 และ

ไม้พะยอม	เป็นต้น		

	 การสำารวจไม้ใหญ่จากแปลงตัวอย่าง	ขนาด	40	x	40	เมตร	ท้ัง	6	แปลง	

พบมีอยู่จำานวน	44	ชนิด

	 การสำารวจไม้หนุ่มจากแปลงตัวอย่าง	ขนาด	10	x	10	เมตร	ท้ัง	6	แปลง	

พบมีอยู่จำานวน	15	ชนิด

	 การสำารวจไม้พ้ืนล่างจากแปลงตัวอย่าง	ขนาด	4	x	4	เมตร	ท้ัง	6	แปลง	

พบมีอยู่จำานวน	11	ชนิด
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
	 พันธุ์ไม้ที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ	่จะเป็นไม้ที่พบได้ทั่วไปในป่าเต็งรัง	เช่น	เต็ง	

รัง	ประดู่ป่า	เหียง	และพะยอม	เป็นต้น	

	 เต็ง	(Shorea obtusa)	 รัง	(Shorea siamensis) 

ประดู่ป่า	(Pterocarpus macrocarpus)     	 เหียง (Dipterocarpus Obtusifolius) 

	 พะยอม (Shorea roxburgii)	 หว้า	(Syzygium cumini)
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
	 นอกจากไม้ใหญ่แล้ว	ในป่าห้วยเสนยังมีสมุนไพร	และกล้วยไม้ป่าอีกหลาย

ชนิด	 เช่น	 โด่ไม่รู้ล้ม	 ชะเอม	 หนาด	 และกำาแพงเจ็ดชั้น	 ส่วนกล้วยไม้ป่า	 เช่น	 เอื้องผึ้ง	

เอื้องเงิน	และเอื้องแปรงสีฟัน	เป็นต้น

	 โด่ไม่รู้ล้ม	 หนาด
 (Elephantopus  scaber) (Blumea balasamifera) 

	 กำาแพงเจ็ดช้ัน		 เอ้ืองเงิน
 (Salacia chinensis) (Dendrobium draconis) 

	 เอื้องผึ้ง	 แปรงสีฟันพระอินทร์	
 (Dendrobium lindleyi) (Dendrobium secundum)
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
กลุ่มเห็ดรา และไลเคน

	 เห็ดรา	 และไลเคนเป็นสิ่งมี

ชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตที่แยก

จากพืช	สัตว์	และแบคทีเรีย	เป็นกลุ่มความ

หลากหลายทางชีวภาพที่ ให้คุณค่าทาง

อาหาร	ยา	รวมทั้งเป็นตัวย่อยสลายซากพืช

ซากสัตว์	 ทำาให้เกิดความสมดุลขึ้นในระบบ

นิเวศ	ไลเคนที่พบในพื้นที่มี	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่ม

โฟลิโอส (foliose) หรือแบบใบ	 และ	 	 กลุ่ม

ครัสโตส (crustose) หรือแบบฝุ่นผง	 แพร่

กระจายทั่วไปบนพรรณไม้หลากชนิด	 เช่น	

เต็ง	รัง	หว้า	และมะม่วงหัวแมงวัน	และบน

หิน	 โดยมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไล

เคนไม่น้อยกว่า	30	ชนิด	

	 ส่วนเห็ดที่พบก็มีทั้งประเภทกนิไดแ้ละกนิไมไ่ด	้เหด็กนิได	้เชน่	เหด็ไคล	เหด็โ

คน	เห็ดหน้าวัว	เห็ดลม	เห็ดไข่เหลือง	และเห็ดเผาะ	ส่วนเห็ดกินไม่ได	้เช่น	เห็ดหน้าข่า	เห็ด

ขี้หมู	และเห็ดก้านธูป	เป็นต้น

การเก็บตัวอย่างไลเคน

เห็ดไข่เหลือง เห็ดไข่ขาว
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ไลเคนชนิดเด่นที่พบได้ทั่วไปในป่าห้วยเสน

Laurera benguelensis 

Parmotrema tinctorum 

Pyxine coccifera 
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

กลุ่มสัตว์

	 เนื่องจากสภาพป่าในพื้นที	่ เป็นป่าเต็งรัง	 ค่อนข้างโปร่ง	 และแหล่งน้ำาใน

พื้นที่ก็ไม่มีน้ำาตลอดปี	 ทำาให้สัตว์ที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก	 จากการสำารวจ

และสอบถามจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆ	พื้นที	่พบว่า	สัตว์ในพื้นที่นี้มีหลายชนิดขึ้นอยู่

กับช่วงฤดูกาลและปริมาณอาหาร	ดังนี้		

	 1.	 กลุ่มนก	สำารวจพบประมาณ	20	ชนิด	ได้แก่	เหย่ียวรุ้ง	เหย่ียวปีกแดง	

นกเอี้ยงสาลิกา	นกแซงแซว	นกแซงแซวบ่วงใหญ่	นกกระแตแต้แว้ด	นกปรอดหัวสีเขม่า	

นกกระปูดใหญ่	 นกกระปูดเล็ก	 นกขาบทุ่ง	 นกยางควาย	 นกกระจาบ	 นกโพระดก

ธรรมดา	 นกกระจิบธรรมดา	 นกกระเต็นอกขาว	 นกหัวขวาน	 นกหัวขวานเขียวตะโพก

แดง	นกกินปรีแก้มสีทับทิม	ไก่ป่า	และนกฟินฟุต	

	 นกกระแตแต้แว้ด	(Vanellus indicus)	 เหยี่ยวรุ้ง	(Spilornis cheela)

	 นกฟินฟุต (Heliopais personatus)	 นกเอี้ยงสาลิกา	(Acridotheres tristis) 
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
	 2.	 กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสำารวจพบประมาณ	 11	 ชนิด	 ได้แก่	

ค้างคาวขอบหูขาวกลาง	 ค้างคาวมงกุฏ	 ชะมดเช็ด	 กระแตเหนือ	 แมวดาว	 กระรอก

หลากสี	กระจ้อน	กระรอกบินเล็กแก้มขาว	อ้นเล็ก	กระต่ายป่า	และ	พังพอนธรรมดา	

	 ค้างคาวขอบหูขาวกลาง	 ค้างคาวมงกุฎ	
 (Cynopterus sphinx) (Shorea siamensis) 

	 กระรอกหลากสี	 กระรอกบินแก้มขาว	
	 (Callosciurus	finlaysoni) (Hylopetes phayrei) 

	 ชะมดเช็ด	 แมวดาว
 (Viverricula indica) (Prionailurus bengalensis)         
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

	 กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor)	 	กิ้งก่าหัวสีฟ้า	(Calotes mystaceus)

	 ตะกวด	(Varanus nebulosus)	 งูสิงธรรมดา	(Ptyas korros)

	 งูสิงหางลาย	(Ptyas mucosa)	 เต่าใบไม้	(Cyclemys dentata)

	 3.	 กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน	 สำารวจพบประมาณ	10	 ชนิด	 ได้แก	่ ตะกวด	

งูสิงธรรมดา	งูสิงหางลาย	งูเขียวหัวจิ้งจก	จิ้งเหลนหลากลาย	จิ้งเหลนบ้าน	จิ้งเหลน

ภูเขาเกล็ดเรียบ	งูลายสอใหญ่	งูลายสาบคอแดง	และเต่าใบไม้
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
	 4.	 กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก	 สำารวจพบประมาณ	 13	 ชนิด	 ได้แก่	

คางคกหัวราบ	คางคกบ้าน	 เขียดทราย	 เขียดจะนา	กบหงอน	กบนา	กบบัว	กบหนอง	

อึ่งขาคำา	อึ่งน้ำาเต้า	อึ่งข้างดำา	อึ่งอ่างบ้าน	และปาดบ้าน

	 คางคกหัวราบ	 เขียดทราย	
 (Ingerophrynus macrotis) (Occidozyga martensii)

	 กบหงอน	 กบหนอง
 (Limnonectes gyldenstolpei) (Fejervarya limnocharis)

	 อึ่งอ่างขาคำา	 อึ่งอ่างข้างดำา
 (Microhyla pulchra) (Microhyla heymonsi)
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
	 กลุ่มแมลง

	 แมลงในระบบนิเวศ	 สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้สภาพความอุดมสมบูรณ์

ของพื้นที่ป่า	เช่น	การใช้แมลงน้ำา	สำาหรับประเมินคุณภาพของแหล่งน้ำา	การใช้ปลวกเป็น

ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่	 การใช้มดเป็นดัชนีชี้ว่าผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์

เพียงใด	เป็นต้น

	 แมลงที่พบในพื้นที	่ เช่น	 ด้วงกว่าง	 จักจั่น	 มวน	 ผึ้ง	 ต่อ	 แตน	 ตั๊กแตน	

และผีเสื้อต่างๆ	เป็นต้น

	 ผีเสื้อหนอนข้าวสารลายเสือ	 ผีเสื้อหางยางตาเคียวปีกลายหยัก
 (Danaus genutia) (Actias maenas)

	 กว่างชน	 ด้วงคีมแดงธรรมดา
 (Xylotrupes gideon) (Prosopocoilus astacoides)
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กิจกรรมร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์

และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

	 การจัดเวทีประชาคม	เรื่อง	การอนุรักษ์และพัฒนาความ

หลากหลายทางชีวภาพป่าไม้	



ป่าห้วยเสน 19

กิจกรรมร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์

และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
จัดฝึกอบรม	“เยาวชนรักษ์ป่า”	หลักสูตร			นักอนุกรมวิธานน้อย	 

	 เยาวชนจาก	 โรงเรียนบ้านนาหนอง	 ได้เรียนรู้และตระหนักในคุณค่า

ความสำาคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นส่งผลให้

เกิดกลไกความร่วมมือของเยาวชนในพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้	 ขยายผล	 และนำาไปสู่

การลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและเป็นการสร้างแนวร่วม	 กลุ่มเครือข่ายเยาวชน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	
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กิจกรรมร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์

และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

	 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู

ชนิดพันธุ์พืชป่าหายากและใกล้สูญพันธ์ุ

	 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนการจัดการ

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้		
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การเปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดขึ้น	
ของอาสาสมัครชุมชน	เจ้าหน้าที่ป่าไม	้ชุมชน	

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
	 อาสาสมัครชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น	

ทำาให้เห็นความสำาคัญของป่าห้วยเสน	 เข้าใจถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนกับป่า	

ด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น	 จากการได้ทำางานร่วมกัน					

ได้พูดคุยกัน	 ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็มีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

มากกว่าเดิม	 รู้จักการปรับแนวทางในการทำางานจากเดิมที่เน้นในด้านการปราบปราม

จับกุมมาเป็นการป้องกันโดยการประชาสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนทำาให้

เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับคนในชุมชนรวมถึงเครือข่ายและองค์กร

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนซ่ึงจะนำาไปสู่แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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บรรณานุกรม

กรมป่าไม้	 	 2544	 คู่มือดูนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่.	 ส่วนอุทยานแห่งชาติ	 สำานัก

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	กรมป่าไม้,	กรุงเทพฯ

การ์ดเนอร์	 ไซมอน	2549	คู่มือศึกษาพรรณไม้ในป่าภาคเหนือ	 ประเทศไทย.	 โครงการ

จัดพิมพ์คบไฟ,	กรุงเทพฯ

เต็ม	สมิตินันท์	2544	ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย.	บริษัทประชาชนจำากัด,	กรุงเทพฯ

ปิยชาติ	 ไตรสารศรี	 	 2551	พรรณไม้สวนรุกขชาติมวกเหล็ก	 จังหวัดสระบุรี.	 สำานัก

วจิยัการอนรุกัษป์า่ไมแ้ละพนัธุพ์ชื	กรมอทุยานแหง่ชาต	ิสตัวป์า่	และ

พันธุ์พืช,	กรุงเทพฯ

สำานักหอพรรณไม้	 	 2551	พรรณไม้ห้วยทราย	จังหวัดเพชรบุรี	 กรมอุทยานแห่งชาต	ิ

สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช,	กรุงเทพฯ
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คณะทำางาน

ดร.สุรางค์  เธียรหิรัญ

ผู้อำานวยการสำานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

 นางสาวเรณู  สุวรรณรัตน์ นายชัยรัตน์  แสงปาน

 นักวิชาการป่าไม้ชำานาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการฯ ประจำาพื้นที่ลุ่มน้ำาน่าน

 ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯ จังหวัดพิษณุโลก

นายธงชัย  พวงเฟื่อง

พนักงานพิทักษ์ป่า

นายบุญไทย  เนตรแสงสี

พนักงานพิทักษ์ป่า 

นายเสริมศักดิ์  เฉลิมงาม

พนักงานขับรถยนต์                                  
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คณะทำางาน

นายถวิล  เปียมี

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

นายแสวงศักดิ์  จันสีนำา

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

นายถาวร  วงษ์สุธรรม

อาสาสมัครชุมชน

นายวันชัย  ฟองจางวาง

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

นายสำานัก  สิงห์รักษ์

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 

นายลำาเพลิน  รังอ่อน

อาสาสมัครชุมชน

นายลำาดวน  แสงปัญญา

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

นายสำารวย  พัวพัน

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

นายขวัญชัย  ทองติ่ง

อาสาสมัครชุมชน
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คณะทำางาน

นายสอน  อินจันทรา

อาสาสมัครชุมชน

นายสมศักดิ์  คงอิว

อาสาสมัครชุมชน

นางคำาควร บุญธรรม

อาสาสมัครชุมชน

นายสังเวียน  ทิพย์โสต

อาสาสมัครชุมชน

นายสีทน  บุญอาจ

อาสาสมัครชุมชน

นายเอกสิทธิ์ ปัญญาเส็ง

KM พิษณุโลก

น.ส.สุจารีย์  ศรีวิเศษ

KM พิษณุโลก

นายจงกล  บุญอาจ

อาสาสมัครชุมชน

นายระงับ  ประแจ้

อาสาสมัครชุมชน

นางสาวสรียา  มาเพิ่ม

KM พิษณุโลก
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กองบรรณาธิการ
นายนพพร  ตั้งจิตต์งาม  
 หัวหน้ากลุ่มงานสำารวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
นายธานี  พันแสง  
 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
นางสาวนิรดา  แป้นนางรอง  นักวิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธิลักษณ์  โรจนานุกูล ผู้ช่วยนักวิจัย
นายอานุภาพ  โตสุวรรณ   นักวิทยาศาสตร์
นายสนั่น  หมัดส๊ะ  เจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวลออรัตน์  ปานมา  ผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาวจารินี  บำารุงถิ่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเอกอยุทธ์  มันทรานนท์    นักวิชาการเผยแพร่
นายรัตน์พงษ์  นันทรัตน์  นักวิชาการเผยแพร่
นางสุวรรณี  สร้างคำา    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวสมรัก โกระวิโยธิน  เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธีรพงศ์  โตยะวานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เรียบเรียงและพิสูจน์อักษร

นายธนชาต  แสงไพโรจน์    นักวิทยาศาสตร์

สำานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้
โทรศัพท์ 0-2579-2814
website : web1.forest.go.th/forest/biodiversity/
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