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คำานำา
 ประเทศไทยได้เข้�ร่วมเป็นภ�คีอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�ง
ชีวภ�พ (Convention on Biological Diversity: CBD) เมื่อวันที่ 29 มกร�คม 
พ.ศ.2547 ทำ�ให้ประเทศไทยต้องดำ�เนินก�รรักษ�คว�มสมดุลของก�รอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พอย่�งยั่งยืน โดยก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�ค
ส่วน รักษ�ระบบนิเวศธรรมช�ติต่�งๆ ลดก�รสูญเสียคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 
ดังนั้นก�รสำ�รวจและจัดทำ�ฐ�นข้อมูลคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในทุกระบบนิเวศ
จึงเป็นง�นที่สำ�คัญและเร่งด่วน ที่ประเทศไทยจะต้องดำ�เนินก�ร

 กรมป่�ไม้ ซึ่งเป็นหน่วยง�นที่ดูแลระบบนิเวศป่�ไม้ จึงได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจ
และจัดทำ�ฐ�นข้อมูลคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ โดยมอบ
หม�ยให้กลุ่มง�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พด้�นป่�ไม้ ดำ�เนินก�รภ�ยใต้กิจกรรม
อนุรักษ์และพัฒน�ด้�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นม�
และในปี พ.ศ. 2558 ได้มีก�รดำ�เนินง�นในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติป่�แม่วงก์-แม่เปิน
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับชุมชนบ้�นคลองห้วยหว�ย บ้�นเข�แหลม บ้�นธ�รมะยม
บ้�นคลองบ่วงส�มัคคี และหน่วยป้องกันรักษ�ป่�ที่ นว.1 (แม่กะสี) ผลก�รดำ�เนิน
ง�น มีข้อค้นพบม�กม�ย และเรื่องร�วของชุมชนที่ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่� 

 จ�กข้อมูลดังกล่�ว กรมป่�ไม้ เห็นว่�เป็นข้อมูลที่สำ�คัญและเป็นประโยชน์
ต่อก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ป่�ไม้ ก�รศึกษ�วิจัย และก�รดำ�เนินง�นต�มพันธกรณี
ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ กรมป่�ไม้จึงได้จัดทำ�หนังสือ
“ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าอย่างยั่งยืน” เพื่อเผย
แพร่ผลง�นและข้อมูลให้กับหน่วยง�น ทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

นายชลธิศ สุรัสวดี

อธิบดีกรมป่าไม้
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บอกกล่าว เล่าความ

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 1

	 วันเวลาผ่านไป . .ปีนี้กลุ่มงาน

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

ได้จัดทำาหนังสือ.“ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

ความหลากหลายทางชีวภาพของ

ผืนป่าอย่างยั่ งยืน” . .ซึ่ งเป็นหนังสือ

เล่มที่..44..ที่มีเรื่องราวมากมาย..ความ

เปลี่ยนแปลงของผืนป่า. .ความหลาก

หลายทางชีวภาพที่เหลือน้อยลง.ไม่มี

น้ำา .ไม่มีอาหาร . .ไฟป่า . .ภูเขาหัวโล้น

ชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น พื้นที่

ป่าที่ราบเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

ผืนป่าที่ เหลืออยู่ ไม่ติดกัน เห็นเป็น

2 พื้นที่ อย่างชัดเจน

	 จากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ

การไม่มีน้ำากิน น้ำาใช้ น้ำาทำาการเกษตร	

จึง เป็นแรงผลักดันให้ชุมชนร่วมมือ

ร่วมใจกัน ปกป้องดูแล รักษา ฟื้นฟู

ผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม

“ถ้าทำ�ได้ทุกป่าของประเทศไทย

เราคงเป็นประเทศที่ร่ำ�รวยทรัพยากร

ป่าไม้�ความสุข�และรอยยิ้มค่ะ”

	 และเป็นเวลา 10 ปี ที่ป่าผืนนี้

มีน้ำาให้ชุมชนได้ใช้ มีพรรณพืช สัตว์ป่า

แมลง และเห็ด ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์

ร่วมกัน เป็นความยั่งยืนของผืนป่าที่จะ

ทำาให้เราทุกคน มีความสุข อยู่ดีกินดี

สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ

หัวหน้ากิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
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ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ความเป็นมาป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน
พ.ศ. 2501
	 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2501 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ได้ประกาศให้

เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 ในราชกิจจานุเบกษา	

ครอบคลุมพื้นที่ตำาบลห้วยน้ำาหอม อำาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

มพีืน้ทีป่ระมาณ 985,199 ไร่ สภาพปา่มคีวามอดุมสมบรูณม์าก มไีมม้คีา่					ไดแ้ก่

สัก ยาง ตะเคียน และมะค่า ต่อมามีประชากรอพยพเข้ามาใช้ประโยชน์ใน

พื้นที่ป่ามากขึ้น ป่าไม้จึงถูกบุกทำาลาย เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่อาศัยและ

พื้นที่เกษตรกรรม จึงทำาให้เหลือพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าน้อยลง

พ.ศ. 2528
	 กองอุทยานแห่งชาติ	 กรมป่าไม้	 ได้ผนวกพื้นที่บางส่วนของป่าแม่วงก์-

แม่เปิน	จำานวน	289,307	ไร่	ให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

พ.ศ. 2557
	 โครงการจัดทำาข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556-2557 โดยสำานัก

จัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ป่าแม่วงก์-แม่เปินมีเนื้อที่ 695,892.61 ไร่
เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสภาพเป็นป่าแล้ว 613,446.64 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่ยังคง
สภาพเป็นป่า 82,445.97 ไร่ ประกอบไปด้วยพื้นที่ป่า 2 พื้นที่* คือ

 ป่าเขาอีนวย-เขาแหลม	 มีเนื้อที่				37,253.47 ไร่

 ป่าเขาแม่กระทู	้ 	 มีเนื้อที่	 		45,192.50 ไร่

*เป็นการแบ่งพื้นที่ป่าเพื่อการสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้กิจกรรมหลักจัดทำา
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	เท่านั้น
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*แผนที่ดังกล่าวใช้เพื่อการศึกษาและสำารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้กิจกรรมหลัก
จัดทำาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่านั้น

ขอบเขตจังหวัดนครสวรรค์
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เขาอีนวย-เขาแหลม

เขาแม่กระทู้

*แผนที่ดังกล่าวใช้เพื่อการศึกษาและสำารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้กิจกรรมหลัก
จัดทำาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่านั้น



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน8

ป่าเขาอีนวย-เขาแหลม
 ในอดีตป่าเขาอีนวย-เขาแหลม เป็นผืนป่าที่เชื่อมต่อกับเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ป่าผืนนี้มีความอุดมสมบูรณ์

เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ. 2517 เริ่มมีการอพยพ

ของผู้คนจากหลากหลายจังหวัดเข้ามาแผ้วถางพื้นที่ป่าให้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่

ทำาการเกษตร และเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นชุมชนต่างๆ รอบพื้นที่ป่า

 พ.ศ. 2538-2548 เป็นช่วงที่ป่าถูกบุกรุกมากที่สุดจากการเข้ามาของกลุ่ม

นายทุน มีการนำาเครื่องจักรหนักเข้ามาตัดโค่นต้นไม้ ทำาให้พื้นที่ป่าถูกทำาลายเป็น

จำานวนมาก

	 ชุมชนรอบป่าเริ่มเห็นผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของป่า โดยเฉพาะการ

หายไปของหน่อไม้และเห็ดป่านานาชนิด ที่เป็นแหล่งอาหารและรายได้หลักของ

ชุมชน รวมไปถึงต้นน้ำาลำาธารที่เคยหล่อเลี้ยงชุมชนรอบป่าก็เริ่มเหือดแห้งลง
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 พ.ศ. 2543-2545 มีชุมชนหลายชุมชนเริ่มรวมตัวกันเพื่อปกป้องผืนป่า

เช่น บ้านเขาแหลม บ้านคลองห้วยหวาย บ้านเขามะตูม บ้านมออีทอน บ้านแม่กะสี

เป็นต้น โดยความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ร่วมกัน

ลาดตระเวนป่าอย่างต่อเนื่อง

 พ.ศ. 2557 ชุมชนต่างๆ รอบป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ องค์กรภาคประชาชนและ

ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันปลูกป่าตามแนวเขตป่าแม่วงก์-แม่เปิน บริเวณป่าเขาอีนวย-

เขาแหลม และจัดทำาแนวเขตป่าให้มีความชัดเจน รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ

กำาหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ป่า

 พ.ศ. 2558 มีชุมชนอยู่รอบพื้นที่ป่าเขาอีนวย-เขาแหลม 16 ชุมชน

อยู่ในเขตอำาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อำาเภอแม่เปินและอำาเภอแม่วงก์ จังหวัด

นครสวรรค์์

	 แม้ปัจจุบันสถานการณ์การบุกรุกป่ายังคงอยู่ แต่ก็มีอัตราลดลงตาม

ลำาดับและก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ การบุกรุกป่าจะหมดไปและป่าจะกลับคืนสู่

ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง	ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันปกป้องผืนป่าจากทุกภาคส่วน
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ป่าเขาแม่กระทู้
 ป่าเขาแม่กระทู้ เป็นผืนป่าหนึ่งที่มีการถูกบุกรุกทำาลายป่า พบร่องรอย

ของตอไม้เก่า ซึ่งเป็นร่องรอยของอดีต และหากย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2535-2539

ป่ามีสภาพเป็นเขาหัวโล้น เกิดไฟป่าที่รุนแรงขึ้นทุกปี ส่งผลให้อาหารจากป่าที่

ชาวบ้านพึ่งพาอาศัยเลี้ยงชีพลดน้อยลง และที่สำาคัญคือการเหือดแห้งของสายน้ำา

ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำาอุปโภคบริโภคและทำาการเกษตรของชุมชนรอบป่า

 พ.ศ. 2539 เริ่มมีการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเขาแม่กระทู้กว่า 15,000 ไร่ ตาม

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยชุมชนกว่า 10 หมู่บ้านรอบป่าเขาแม่

กระทู้ร่วมกันปลูกและดูแลจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2543 ชุมชนรอบป่าเริ่มเห็นการฟื้นตัว

ของผืนป่า ลำาธารที่เคยเหือดแห้งกลับมาชุ่มชื้นมีน้ำา

	 ทำาให้ชุมชนเริ่มตระหนักและเห็นคุณค่าของการฟื้นคืนผืนป่า จึงมีการรวมตัว

เพื่ออนุรักษ์ป่าเขาแม่กระทู้อย่างจริงจัง มีการปลูกฟื้นฟูป่าเพิ่มเติม สร้างฝายชะลอ

น้ำาบนเขาเป็นช่วงๆ ลดหลั่นกันลงมาจนถึงหมู่บ้าน
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 พ.ศ. 2558 มีชุมชนอยู่รอบป่าเขาแม่กระทู้ 17 ชุมชน อยู่ ในพื้นที่

อำาเภอชุมตาบง และอำาเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ มีการอนุรักษ์ป่าจนเห็น

ผลสำาเร็จเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นบ้านธารมะยม ตำาบลวังซ่าน บ้านมอสวรรค์

ตำาบลแม่เล่ย์ อำาเภอแม่วงก์ บ้านปางชัย และบ้านคลองบ่วงสามัคคี ตำาบลปาง

สวรรค์ อำาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ผลสำาเร็จของชุมชนดังกล่าวกระตุ้น

ให้อีกหลายๆ ชุมชนรอบป่าเขาแม่กระทู้เริ่มตื่นตัวที่จะอนุรักษ์ป่าเช่นกัน เช่น บ้าน

วังชุมพร บ้านทุ่งรวงทอง บ้านถังแดง บ้านเขานางฟ้า บ้านใหม่ศรีนคร บ้านปาง

มะละกอ บ้านหินดาด และบ้านทรัพย์มาก

	 การตื่นตัวด้านการอนุรักษ์ของชุมชน ส่งผลให้สภาพป่าเขาแม่กระทู้มีการ

ฟื้นตัว ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำารวจโครงสร้างป่า ที่พบว่าสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่า

ที่เริ่มมีการฟื้นตัวจากการบุกรุกทำาลายป่า

	 จากบทเรียนของการทำาลายป่าในอดีต การไม่มีน้ำาใช้ในการอุปโภคบริโภค

และทำาการเกษตร ทำาให้ชุมชนเริ่มตระหนักถึงปัญหาจากการสูญเสียป่า และเห็น

คุณค่าของผืนป่าที่ฟื้นคืนมา นำาไปสู่การร่วมมือร่วมใจของชุมชนและทุกภาคส่วน

เพื่อปกป้องผืนป่าให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
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1.		บ้านใหม่แม่เรวา

2.		บ้านคลองแบ่ง

3.		บ้านปางข้าวสาร

4.		บ้านยอดห้วยแก้ว

5.		บ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำารุง

6.		บ้านปางสัก

7.		บ้านสวนป่า

8.		บ้านแม่กะสี

9.		บ้านท่ามะกรูด

10.	บ้านทรัพย์โพธิ์ทอง

11.	บ้านมอช้างใหญ่

12.	บ้านคลองห้วยหวาย

13.	บ้านเขาแหลม

14.	บ้านเขามะตูม

15.	บ้านกม.52

16.	บ้านพรเจริญ

ชุมชนรอบป่าเขาอีนวย-เขาแหลม
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1.		บ้านหินดาด

2.		บ้านวังชุมพร

3.		บ้านทรัพย์น้อย

4.		บ้านปางมะละกอ

5.		บ้านทรัพย์มาก

6.		บ้านทุ่งรวงทอง

7.		บ้านธารมะยม

8.		บ้านมอสวรรค์

9.		บ้านใหม่ศรีนคร

10.	บ้านเขาแม่กระทู้

11.	บ้านใหม่เจ้าพระยา

12.	บ้านถังแดง

13.	บ้านไร่ไทรทอง

14.	บ้านปางชัย

15.	บ้านคลองบ่วงสามัคคี

16.	บ้านเขานางฟ้า

17.	บ้านเขาหินกราว

ชุมชนรอบป่าเขาแม่กระทู้

*แผนที่ดังกล่าวใช้เพื่อการศึกษาและ
สำารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ภาย ใต้ กิ จ ก ร รมหลั กจั ดทำ า ฐ าน
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เท่านั้น
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บทเรียนของการขาดแคลนน้ำาของชุมชน

กับความสมบูรณ์ของผืนป่า

	 เมื่อเกิดวิกฤต ไม่มีน้ำากิน น้ำาใช้ น้ำาทำาการเกษตร 

ความแห้งแล้ง อากาศร้อนขึ้น ไฟป่า ไม่มีต้นไม้ เขาหัวโล้น

ทำาให้ชุมชนเห็นคุณค่าความสมบูรณ์ของผืนป่าที่สามารถช่วย

แก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นได้

	 จากการเริ่มต้นฟื้นฟูป่า สร้างฝายชะลอน้ำา ทำาแนว

กันไฟ ไม่มีการปลูกพืชเกษตรบนภูเขา ชุมชนช่วยกันดูแลไม่ให้

ใครมาบุกรุกทำาลายป่า เผาป่า และปลูกพืชเกษตร

 10 ปี ผ่านมา ป่ามีต้นไม้ พรรณพืช สัตว์ แมลง เห็ด

นานาชนิด และไลเคน เกิดขึ้นมากมาย เห็นสีเขียวขจีของป่า นกร้อง

ผีเสื้อ เห็ดกินได้ หน่อไม้ สมุนไพร ความชุ่มชื้น อากาศดี น้ำาเริ่มมีให้

ใช้แล้ว และแน่นอนปีต่อๆ มาป่าจะมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

เกิดขึ้นมากมาย

	 เ ป็ น ก า รพิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น แล้ ว ว่ า ก า รดู แ ลผื นป่ า ต้ อ ง มี

ความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนที่อยู่รอบป่า องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็นกำาลังสำาคัญที่จะทำาให้ความอุดม

สมบูรณ์ของผืนป่านั้นยั่งยืนอย่างแท้จริง และมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพของผืนป่าอย่างยั่งยืนเช่นกัน ดั่งบทเรียนของชุมชนรอบป่า

เขาอีนวย-เขาแหลม	และเขาแม่กระทู้
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 ถ้าประเทศไทยต้องมีพื้นที่ป่าไว้อย่างน้อย

40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าต้อง

เป็นกำาลังสำาคัญให้เรามีป่าได้ตามเป้าหมายและรักษา

ป่าได้อย่างยั่งยืน ทำาให้เราทุกคนอยู่อย่างมีความสุข	

ปลอดภัย และมีความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม

ที่ดี เพื่อให้เรามีน้ำา อากาศบริสุทธิ์ ความหลากหลาย

ของพันธุกรรม ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
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 พวกเราทุกคน องค์กรทุกภาคส่วน และรัฐบาล ต้องให้การสนับสนุน

ส่งเสริมและช่วยเหลือชุมชนที่อยู่รอบป่าให้มีรายได้ ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี

และสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ แล้วชุมชนจะเป็นคนปกป้อง ดูแลรักษาผืนป่าเอง	

	 เหมือนกับตัวอย่างชุมชนรอบป่าเขาอีนวย-เขาแหลม และเขาแม่กระทู้

ที่ปกป้องรักษา ฟื้นฟูป่าแม่วงก์-แม่เปิน ให้มี “ความหลากหลายทางชีวภาพของ

ผืนป่าอย่างยั่งยืน”

พวกเราทุกคนต้องขอบคุณให้กับชุมชนรอบป่าด้วย...

	 มาติดตามเรื่องราวดีๆ ข้อค้นพบที่น่าสนใจ เรื่องเล่าจากพื้นที่ ข้อมูล

ทรัพยากรความหลากหลายฯ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าและคุณค่าของ

ผืนป่าสงวนแห่งชาติแม่วงก์-แม่เปิน ในปี 2558 กันค่ะ
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เสียงสะท้อนของ..คนรอบป่า
 ยินดีและดีใจ ที่มีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาช่วยทำางานในเรื่องของ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ส่วนมากคนทั่วไปหรือพวกเรารู้แค่ เรื่องของต้นไม้ พืช สัตว์

ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ไม่ลึกซึ้งเหมือนที่รู้จักครั้งนี้ รู้จักมากขึ้น มากขึ้นกว่า

เดิมเยอะเลย ยกตัวอย่างเช่น รู้เรื่องสมุนไพรหลายชนิดมากขึ้น รู้จักคำาว่า

ชีวภาพ ตั้งแต่เชื้อราเล็กๆ ที่เค้าเริ่มสมบูรณ์ขึ้นมา มีความหลากหลาย

ขึ้นมาทั้งๆ ที่เมื่อก่อนเราไม่มี แต่เรามีหลาย

อย่างเพิ่มขึ้น

 ส่วนที่เราสำารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ อย่างน้อยถ้าสำารวจเสร็จก็ต้อง

เอาไปประชุมชาวบ้านให้ชาวบ้านได้รับรู้

รับทราบร่วมกันว่าเรามีความหลากหลายฯ

บนเขาแม่กระทู้ของเรา แล้วให้พี่น้อง

รักษาไว้ตรงที่เรามีชีวภาพหรือ ทรัพยากร

ที่เรามีอยู่บนเขาแม่กระทู้ต้องอนุรักษ์ไว้

นางลลิตา	สบายใจ

ผู้ใหญ่บ้านคลองบ่วงสามัคคี

”

“
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 ดีใจ ที่ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้	 เช่น	 แมลง	 เห็ด	

ผมก็ไม่ค่อยได้สัมผัส ต้นไม้บางต้นผมยังไม่รู้หมดก็ได้รู้

ดีใจที่ได้มาร่วมช่วยกันอนุรักษ์ในเรื่องพันธุกรรมไม้

ต่างๆ และดีใจที่ว่าบ้านธารมะยมได้มีหน่วยงานมาช่วย

ตรวจสอบในเรื่องพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่มีหลากหลายอยู่

ในพื้นที่

	 อย่างแรกคือการอยู่ร่วมกันกับคนที่เราไม่รู้จักทำาความสนิทสนมกัน

ช่วยเหลือกันเวลาเดินป่า มีน้ำาแบ่งกันกิน มีข้าวแบ่งกันกิน รู้จักสัตว์

สิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จักเราก็รู้เพิ่มขึ้น เพิ่มเติมความรู้ตัวเอง

	 ที่เรามาทำางานตรงนี้ทำาให้เราเข้าใจเจ้าหน้าที่มากขึ้น	

ทำาให้เราไปพูดกับคนอื่นได้ว่าเค้าทำางานกันยังไง

นายพร	กล้าหาญ

อาสาสมัครชุมชนบ้านธารมะยม

“

”

นายภราดร	เงินกลม

อาสาสมัครชุมชนบ้านเขาแหลม

“

”
	 เราจะเจอพวกนกที่เราเคยเห็นแต่ไม่รู้จักชื่อ	

พอพี่เค้ารู้ผมก็จะถามว่าชื่ออะไร	 ชนิดอะไร	 พอมีมา

เดินป่าเราก็จะรู้ว่าชื่ออะไร	รู้หลากหลายมากขึ้น
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    การสำ�รวจความหลากหลายฯ� คิดว่ามันเป็นดัชนีชี้วัดเรื่องของการจัดการพื้นที่ได้
เหมือนกัน��บางพื้นที่ของมันอาจจะเคยมีแต่อาจจะน้อยลงไป�พอเราเข้ามาบริหารจัดการ
พื้นที่ป่าใหม่�มันก็กลับมีขึ้นเรื่อยๆ
 

ซึ่งความหลากหลายฯ�ที่เราเจอคิดว่ามันเป็นตัวบ่งชี้
ถึงความสำ�เร็จในการบริหารจัดการพื้นที่

  �ที่เราเข้ามาสำ�รวจกันเราจะเจอพืชหรือสัตว์�ที่เรามองว่าพื้นๆ�จริงๆ�แล้วเป็นสิ่งหายาก�
โดยเฉพาะพืชบางอย่าง� เราใช้ประโยชน์ทางยาแค่บางประการ� เมื่อเรายืนยันได้ชัดว่าเป็น
อะไรแล้วอาจมีในท้องถิ่นอื่นใช้ประโยชน์อย่างอื่น� ก็จะได้รู้ว่า� พืชนี้นอกจากที่เค้าใช้แล้ว
ที่อื่นอาจใช้ประโยชน์อย่างอื่น� ก็เป็นการ� ขยายองค์ความรู้เพื่อให้เห็นความสำ�คัญของ
ชนิดพันธุ์ที่หลากหลาย

“

นายเธียรวิชญ์�มูสิกะวงศ์�
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่�นว.1�(แม่กะสี)

    “พวกเราที่ทำ�งานเดินตรวจป่า�
ลาดตระเวนป่า�ไม่ได้ลงลึกว่าจริงๆ�แล้วมีอะไรบ้าง�
แต่พอมีกลุ่มงานความหลากหลายฯ�เข้ามาสำ�รวจ�ณ�ตอนนี้�
ทำ�ให้เรารู้ว่าการที่เราเดินตรวจป่าเราควรจะสำ�รวจไปด้วยว่ามีอะไร
เป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่ง�ยิ่งมารู้ว่าอะไรที่มีความสำ�คัญ�

ความรู้สึกรักและหวงแหนอยากจะเก็บเอาไว้มันก็มีมากขึ้น�
ไม่นับแง่ที่ว่ามีประโยชน์อะไร
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คุณค่า มูลค่า และ ความสำาคัญของผืนป่า

พื้นที่ 82,445.97 ไร่
มีจำ�นวนต้นไม้1  24 ล้านต้น

อ้างอิง
1. ข้อมูลการวางแปลงสำารวจสังคมพืช กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
2. ข้อมูลการกักเก็บน้ำาของพื้นที่ป่าแต่ละชนิดป่า ที่มา: ส่วนวิจัยต้นน้ำา สำานักอนุรักษ์และจัดการ
ต้นน้ำา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (http://www.dnp.go.th/watershed/
waterholding/waterholding.htm)
3. ในการคำานวณมูลค่าของการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของเนื้อไม้ ใช้ราคา 793.5 บาท/ตัน
ที่มา: งานวิจัยเรื่อง แบบจำาลองเพื่อประเมินมูลค่าป่าต้นน้ำา ของ ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัชชุติกุล และ
พิณทิพย์ ธิติโรจนวัฒน์ ปี 2552

พืชสมุนไพร 3,845,159 ต้น

พืชอาหาร 5,839,884 ต้น

พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย 5,936,194 ต้น

พืชทำาเครื่องใช้สอย 3,579,930 ต้น

พืชไม้ดอกไม้ประดับ 919,043 ต้น

พืชอื่นๆ 4,503,971 ต้น
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กักเก็บน้ำ�2�
34 ล้านลูกบาศก์เมตร

กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในเนื้อไม้3

 886,170 ตัน

คิดเป็นมูลค่า3�703 ล้านบาท

CO2
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CO2

คุณค่า มูลค่า และ ความสำาคัญของผืนป่า

ป่าเขาอีนวย-เขาแหลม
มีจำ�นวนต้นไม้ 11,052,098 ต้น
พื้นที่ 37,253.47 ไร่

กักเก็บน้ำ� 
11.53 ล้านลูกบาศก์เมตร

กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในเนื้อไม้�
309,344.33 ตัน

คิดเป็นมูลค่า�
245.46 ล้านบาท

พืชสมุนไพร 1,782,739 ต้น

พืชอาหาร 2,175,003 ต้น

พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย 4,275,928 ต้น

พืชทำาเครื่องใช้สอย 960,456 ต้น

พืชไม้ดอกไม้ประดับ 571,996 ต้น

พืชอื่นๆ 1,285,976 ต้น
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CO2

CO2

CO2

พื้นที่ 45,192.50 ไร่
มีจำ�นวนต้นไม้ 13,572,083 ต้น

พืชสมุนไพร  2,062,420 ต้น

กักเก็บน้ำ��
22.08 

ล้านลูกบาศก์เมตร

พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย 1,660,266 ต้น

พืชทำาเครื่องใช้สอย  2,619,474 ต้น

พืชอาหาร  3,664,881 ต้น

กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในเนื้อไม้�
576,825.26 ตัน

คิดเป็นมูลค่า�457.71 ล้านบาท

พืชอื่นๆ  3,217,995 ต้น

ป่าเขาแม่กระทู้

พืชไม้ดอกไม้ประดับ  347,047 ต้น
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   เดือนกรกฎาคม	 พ.ศ.2558	 เราพบนกแก๊ก (Anthracoceros

albirostris) เข้ามากินลูกกร่าง (Ficus altissima) ในบริเวณของผืนป่า

เขาอีนวย-เขาแหลม ใกล้กับชุมชนบ้านเขาแหลม ซึ่งมีต้นกร่างกำาลัง

ออกลูกเต็มไปหมด ชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่า “มักพบนกแก๊กเข้า

มากินลูกกร่างอยู่เป็นประจำาแต่ไม่เคยพบว่ามาทำารังในพื้นที่นี้เลย” 

ซึ่งเป็นไปได้ว่านกแก๊กที่เราพบน่าจะบินมาจากพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่น

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

นิมิตหมายที่ดีของผืนป่า...

พบนกแก๊ก

 จากการที่นกแก๊กเข้ามากินลูกกร่างได้นั้น แสดงให้เห็นว่าการดูแล

รักษาป่าของชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง ทำาให้ป่าผืนนี้ไม่ถูกรบกวนและกำาลัง

ฟื้นสภาพ มีไม้ต้นที่มีขนาดไม่ใหญ่พอที่นกจะทำารังได้ และมีไม้หนุ่มอยู่เป็น

จำานวนมาก ได้แก่	หว้า	ปออีเก้ง	และไม้วงศ์ยาง	(Dipterocarpaceae)
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    ในอนาคตข้างหน้า ไม้ต้น ไม้หนุ่มจะมีขนาดใหญ่ข้ึน

เราอาจจะเห็นนกแก๊กมาทำารังและอาศัยอยู่ในผืนป่าน้ี

อย่างถาวร ถ้าเป็นอย่างน้ันจริง...

“ นกแก๊กก็จะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของความสำาเร็จ

ในการปกป้องดูแลผืนป่าของชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

ที่ทำาให้ผืืนป่านี้มีความอุดมสมบูรณ์ ” 



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน28

 สัตว์ป่า ที่เคยพบในอดีต...
       แต่ปัจจุบันไม่พบแล้ว

 

 
จากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

ในปี 2501 ที่มีพื้นที่ 985,199 ไร่ จนมาถึงปี 2557

มีพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพเป็นป่า 82,445.97 ไร่ และผืนป่ามี

เนื้อที่ป่าไม่ติดกันเห็นได้อย่างชัดเจน

ดังนั้นสัตว์ที่ต้องอาศัยหากินในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น

เสือโคร่ง ที่ต้องการพื้นที่อาศัยมากกว่า 300 ตาราง

กิโลเมตร หรือวัวแดงและควายป่า ที่ต้องการพื้นที่

ป่าโปร่งและทุ่งหญ้า ซึ่งพื้นที่ป่าดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็น

พื้นที่การเกษตรไปแล้ว อีกทั้งมีชุมชนเข้ามาอาศัยอยู่โดย

รอบพื้นที่ป่า
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สอดคล้องกับการสำารวจของเราที่ไม่พบแม้แต่ร่องรอยของสัตว์ป่าขนาดใหญ่เลย
รวมทั้งคำาบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่นี้ว่า “ในอดีตป่าผืนนี้พบสัตว์ป่าขนาดใหญ่
เช่น เสือโคร่ง ช้าง วัวแดง ควายป่า และเลียงผา แต่ปัจจุบันไม่พบสัตว์เหล่านี้แล้ว”

เมื่อสภาพป่าเปลี่ยนไป ไม่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่มีขนาดเล็กลงและถูกรบกวน
โดยมนุษย์ สัตว์กลุ่มนี้และสัตว์อีกหลายชนิดจึงอพยพไปอาศัยในพื้นที่ป่าใกล้เคียงที่มี
สภาพที่เหมาะสมกว่า เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

...จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ในขณะนี้เรายังคงไม่พบสัตว์กลุ่มนี้ในผืนป่า...
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สัตว์ป่าที่เคยพบในอดีต

ลำาดับ ชื่อทั่วไป ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 วัวแดง Banteng Bos javanicus Bovidae

2 ควายป่า Wild	Water	Buffalo Bubalus arnee Bovidae

3 เลียงผา Southern	Serow Naemorhedus 

sumatraensis

Bovidae

4 ลิงเสน Stump-tailed	

Macaque

Macaca arctoides Cercopithecidae

5 ลิงอ้ายเงี๊ยะ Assamese	Macaque Macaca assamensis Cercopithecidae

6 ลิงวอก Rhesus	Macaque Macaca mulatta Cercopithecidae

7 ลิงกัง Pig-tailed	Macaque Macaca nemestrina Cercopithecidae

8 กวางป่า Sambar Cervus unicolor Cervidae

9 บ่าง	(พุงจง) Sunda	Colugo Galeopterus variegatus Cynocephalidae

10 ช้าง Asian	Elephant Elephas maximus Elephantidae

11 เสือโคร่ง Tiger Panthera tigris Felidae

12 ชะนี

ธรรมดา

White-handed	

Gibbon

Hylobates lar Hylobatidae

13 เม่นใหญ่ Malayan	Porcupine Hystrix brachyura Hystricidae

14 ลิงลม	

(นางอาย)

Slow	Loris Nycticebus coucang Lorisidae

15 ลิ่นชวา Sunda	Pangolin Manis javanica Manidae

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 31

ลำาดับ ชื่อทั่วไป ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

16 หมาไม้ Yellow-throated	

Marten

Martes flavigula Mustelidae

17 หมาหริ่ง Large-toothed	

Ferret-badger

Melogale personata Mustelidae

18 พญากระรอกดำาใหญ่ Black	Giant	Squirrel Ratufa bicolor Sciuridae

19 หมีคน	(หมีหมา) Malayan	Sun	Bear Ursus malayanus Ursidae

20 หมีควาย Asiatic	Black	Bear Ursus thibetanus Ursidae

21 หมีขอ Binturong Arctictis binturong Viverridae

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ลำาดับ ชื่อทั่วไป ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 นกเงือกสีน้ำาตาล Tickell’s	Brown	

Hornbill

Anorrhinus tickelli Bucerotidae

2 นกกก Great	Hornbill Buceros bicornis Bucerotidae

3 นกกระทาทุ่ง Chinese	Francolin Francolinus 

pintadeanus

Phasianidae

กลุ่มนก
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
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ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

   4 สาขา 18 เรื่อง

 เห็ดรา
 23 วงศ์ 41 สกุล 91 ชนิด

 ไลเคน
 18 วงศ์ 32 สกุล 51 ชนิด

 แมลง
 50 วงศ์ 168 สกุล 202 ชนิด

 สัตว์ป่า
 107 วงศ์ 213 สกุล 249 ชนิด

	 พรรณพืช 

 91 วงศ์ 287 สกุล 374 ชนิด
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ชนิดป่าและพรรณพืช

ป่าเบญจพรรณ (Mixed Dipterocarp Forest)

พบที่ระดับความสูงประมาณ 140-353 เมตร จากระดับน้ำาทะเล ลักษณะป่าเป็น
ที่ราบ เป็นสังคมพืชแบบป่าเบญจพรรณที่เชื่อมต่อมาจากป่าเต็งรังต้นไม้ที่ขึ้นค่อนข้าง
กระจัดกระจายและความโตของต้นไม้ไม่ค่อยโตมากนัก มีไม้ไผ่ขึ้นปะปน ได้แก่ ไผ่ไร่
และไผ่ซางดอย พบพรรณไม้ เช่น มะกอกเกลื้อน แดง ยมหิน กระโดน เป็นต้น	
กล้วยไม้ เช่น แข้งกว่าง เขาแพะ เอื้องส้มแปะ เอื้องดอกมะขาม แผ่นดินเย็น
เข็มขาว	เป็นต้น

ค่าดัชนีความสำาคัญทางนิเวศวิทยา (Important Value Index : IVI)

แปลงตัวอย่างขนาด 40×40 เมตร จำานวน 3 แปลง พบมีไม้ใหญ่ (Tree) 64
ชนิด จำานวน 401 ต้น พรรณไม้เด่น คือ สวอง (Vitex limonifolia Wall.) แดง
(Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen)
ตะแบกแดง (Largerstroemia calyculata Kurz) ตะคร้อ (Schleichera oleosa
(Lour.) Oken และประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ที่มีค่าดัชนีความ
สำาคัญทางนิเวศวิทยาเป็น 29.52, 25.31, 18.42, 16.72 และ 11.16 ตามลำาดับ

เขาอีนวย-เขาแหลม
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ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest)

พบที่ระดับความสูงประมาณ 120-385 เมตร จากระดับน้ำาทะเล ลักษณะป่าโปร่ง	
การกระจายตัวของสังคมป่าเต็งรัง เริ่มจากตีนเขาไปจนถึงสันเขา ต้นไม้ขึ้นห่างๆ กัน
มีลักษณะแคระแกร็น ป่ามีความแห้งแล้งมากในฤดูแล้งและมีไฟป่าเกิดขึ้น
ทุกปี ดินมีลักษณะเป็นหินและดินทราย พบพรรณไม้ เช่น เต็ง รัง ขว้าว กระพี้จั่น
มะเกลือเลือด ช้างน้าว เป็นต้น กล้วยไม้ เช่น เอื้องพวงมาลัย เอื้องส้มแปะ
เอื้องผึ้ง เอื้องขี้หมา ว่านจูงนาง เอื้องเขาแกะ ช้างกระ เป็นต้น

ค่าดัชนีความสำาคัญทางนิเวศวิทยา (Important Value Index : IVI)

แปลงตัวอย่างขนาด 40×40 เมตร จำานวน 3 แปลง พบมีไม้ใหญ่ (Tree) 39 ชนิด

จำานวน 482 ต้น พรรณไม้เด่น คือ แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var.

kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen) รัง (Shorea siamensis Miq.) เต็ง (Shorea

obtusa Wall. ex Blume) เหมือดจี้ (Memecylon scutellatum (Lour.) Hook. & Arn

var. scutellatum) และมะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guillaumin) ที่มีค่า

ดัชนีความสำาคัญทางนิเวศวิทยาเป็น 114.60, 83.23, 54.11, 42.05 และ 35.25 ตามลำาดับ
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ป่าเบญจพรรณ (Mixed Dipterocarp Forest)

พบที่ระดับความสูงประมาณ 140-480 เมตร จากระดับน้ำาทะเล ลักษณะป่า
มีความลาดชันมากจะพบไม้ต้นขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น แต่ ในช่วงที่มีความ
ลาดชันน้อยจะพบว่ามีไม้ต้นที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น พบพรรณไม้ เช่น ตีนนก เขลง
กระบกกรัง ติ้วขาว เป็นต้น กล้วยไม้ เช่น เอื้องงวงช้าง ว่านอึ่ง อึ่งเปาะ	เป็นต้น

ค่าดัชนีความสำาคัญทางนิเวศวิทยา (Important Value Index : IVI)

แปลงตัวอย่างขนาด 40×40 เมตร จำานวน 3.แปลง พบมีไม้ใหญ่ (Tree) 56 ชนิด
จำานวน 497 ต้น พรรณไม้เด่น คือ ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz)
เข ล ง (D i a l i um coch i n ch i n en s e P i e r r e ) พลั บพล า (M i c r o co s
tomentosa Sm.) เปล้าใหญ่ (Croton persimilis Müll. Arg.) และโมกมัน
(Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) ที่มีค่าดัชนีความสำาคัญทางนิเวศวิทยาเป็น
41.92, 17.94, 17.11, 14.69 และ 14.33 ตามลำาดับ

ชนิดป่าและพรรณพืช เขาแม่กระทู้
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ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)

พบที่ระดับความสูงประมาณ.160-606.เมตร จากระดับน้ำาทะเล..ลักษณะป่ามี
ความชื้นสูง..บริเวณลำาห้วยมีตาน้ำาซับ..บริเวณยอดเขาเส้นทางเดินลาดชัน.มีโขด
หินขนาดใหญ่และลื่น.ทำาให้การเดินขึ้นสันเขาค่อนข้างลำาบาก..ไม้ต้นมีขนาดใหญ่
ความหนาแน่นของไม้ต้นและไม้พื้นล่างมีมาก ..พบพรรณไม้ .เช่น .ยมหิน .หาด
ตะคร้อ.มะเดื่อปล้อง.เต่าร้าง.เป็นต้น..กล้วยไม้.เช่น.เอื้องกุหลาบพวง.เอื้องเข็มแดง
ช้างดำา.กะเรกะร่อน.เอื้องหนวดพราหมณ.์เอื้องสายสุคนธ.์เ์อื้องดินดอกหม่น.เป็นต้น

ค่าดัชนีความสำาคัญทางนิเวศวิทยา (Important Value Index : IVI)

แปลงตัวอย่างขนาด	40×40	เมตร	จำานวน	3	แปลง	พบมีไม้ใหญ่	(Tree)	68	ชนิด	
จำานวน	663	ต้น	พรรณไม้เด่น	คือ	ชมพู่นก	(Syzygium formosum	(Wall.) Masam)	
โมกมัน	(Wrightia arborea	(Dennst.)	Mabb.)	สวอง	(Vitex limonifolia	Wall.)	
พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) และยางโอน (Monoon viride (Craib)	
B. Xue & R. M. K. Saunders) ที่มีค่าดัชนีความสำาคัญทางนิเวศวิทยาเป็น 29.27,	

25.38,	25.34,	23.49	และ	17.49	ตามลำาดับ
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