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บทคัดย่อ : อ าเภภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญและโดดเภด่นระดับโลก จากการค้นพบฟอสซิลไม้กลายเภป็นหิน
ขนาดใหญ่จ านวน 7 ต้น (ความยาวตั้งแต่ 22-69 เภมตร) ในวนอุทยานไม้กลายเภป็นหิน จึงเภป็นแหล่งศึกษาเภรียนรู้ด้านธรณีวิทยา 
นิเภวศวิทยาและความหลากหลายของพืชท้ังในอดีตและปัจจุบัน แต่ก าลังประสบปัญหาไม้กลายเภป็นหินแตกและผุพังอย่างรวดเภร็ว  ไม้
กลายเภป็นหินเภป็นกุญแจส าคัญท่ีสามารถช่วยพัฒนาเภศรษฐกิจ และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน จากการท่องเภท่ียวเภชิงธรณีโดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม เภช่น เภป็นมัคคุเภทศก์ท้องถิ่น จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะผู้วิจัยได้ส ารวจแหล่งทรัพยากรอ าเภภอบ้านตากและจัดอบรมให้แก่
นักเภรียนและชุมชน จ านวนกว่า 10 ครั้ง ใน พ.ศ. 2557  ต่อมา พ.ศ. 2558 ได้เภชิญคณะกรรมการเภครือข่ายอุทยานธรณีโลกมาประเภมิน
เภบื้องต้นพบว่า อ าเภภอบ้านตากมีความพร้อมด้านทรัพยากรและชุมชนท่ีเภข้มแข็ง  สามารถพัฒนาเภป็นอุทยานธรณีโลกภายใต้การรับรอง
ของยูเภนสโกได้  แต่ยังต้องการร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นให้มากขึ้น ควรมีการท าวิจัยด้านงานอนุรักษ์แบบบูรณาการและ
ลงพื้นท่ีอย่างสม่ าเภสมอเภพื่อแลกเภปลี่ยนความรู้กับชุมชนอย่างต่อเภนื่อง ส่งเภสริมเภครือข่ายอนุรักษ์ท่ีชุมชนมีบทบาทในการด าเภนินงานเภพื่อให้
เภข้าใจและเภห็นความส าคัญของทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเภองมากขึ้น ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรเภหล่าน้ีให้อยู่สืบไป ร่วมกันพัฒนาให้เภป็น
แหล่งท่องเภท่ียวอย่างยั่งยืนในระดับชาติ และระดับสากล 
ค าส าคัญ : ไม้กลายเภป็นหิน, ตาก, อุทยานธรณีโลก ยูเภนสโก, ชุมชน, อนุรักษ ์
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Bantak District, Tak province, possesses distinguished natural resources including some of the world’s longest 
fossilized trees (seven trunks range from 22-69 m long) in Petrified Forest Park. The park has the potential to 
become a central learning hub for the subjects of geology, ecology, and plant diversity from the past and the 
present; unfortunately, the petrified trees have been rapidly deteriorating due to the tropical climate and 
insufficient conservation efforts. Petrified wood has the potential to develop the local economy, and be used in 
sustainable conservation through a program promoting geotourism (e.g. local guides and local product sales). We 
surveyed the Bantak area and arranged educational programs for students and local people for on more than  
10 occasions in 2013, in addition to inviting the committee from the Global Geopark Networks for a pre-evaluation 
in 2014. Bantak has the potential to become a UNESCO Global Geopark because of its natural resources and 
community empowerment, though it still requires tighter collaboration from local organizations. To facilitate more 
effective conservation, we suggest 1) continuing research on petrified wood and natural resources of the area,  
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2) exchanging further knowledge with local communities, and 3) raising public awareness consistently. Using this 
approach, we can create more effective network for conservation with community involvement, while promoting 
sustainable tourism at both a national and international level. 
Keywords : petrified wood, Tak, UNESCO Global Geopark, community, conservation 

บทน า 

 เภมื่อปี  พ.ศ. 2546-2548 มีการขุดพบซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเภป็นหิน (Petrified Wood) ขนาดใหญ่  จ านวน 7 ต้น 
(ความยาวตั้งแต่ 22-72.22 เภมตร) ในพื้นท่ีป่าชุมชนของต าบลตากออก อ าเภภอบ้านตาก จังหวัดตาก  โดยต้นท่ียาวท่ีสุด 72.22 เภมตร  
มีขนาดเภส้นผ่านศูนย์กลางบริเภวณโคนต้น 4.38 เภมตร เภป็นซากดึกด าบรรพ์ต้นไม้ใหญ่ท่ียาวท่ีสุดในโลก พื้นท่ีดังกล่าวได้รับการประกาศให้
เภป็นวนอุทยานเภขาพระบาทในปี พ .ศ .  2546 ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 12,500 ไร่ และเภปลี่ยนชื่อเภป็นวนอุทยานไม้กลายเภป็นหินในปี 
พ.ศ. 2549 (Kruayoo, 2006) จากการศึกษาโดย Songtham et al., 2011 พบว่าไม้กลายเภป็นหินมีลักษณะเภน้ือไม้ใกล้เภคียงกับไม้
ปัจจุบันสกุลทองบึ้ง (Koompassia) และบางต้นใกล้เภคียงกับสกุลมะค่าโมง (Afzelia) ท่ีพบตามป่าเภบญจพรรณชื้นและป่าดิบแล้งท่ัวไป 
จึงแตกต่างจากสภาพพื้นท่ีในปัจจุบันซ่ึงเภป็นป่าเภต็งรังแสดงให้เภห็นถึงการเภปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศในอดีตกับ
ปัจจุบัน ท าให้เภป็นแหล่งเภรียนรู้และท่องเภท่ียวท่ีส าคัญท้ังด้านนิเภวศวิทยา ธรณีวิทยา และบรรพชีวินวิทยา  รวมท้ังประโยชน์ในการ
ท่องเภท่ียว (กรมทรัพยากรธรณี. 2551; Boonchai et al., 2009; Philippe et al., 2013) องค์การยูเภนสโกจึงได้ประเภมินให้สถานท่ีพบไม้
กลายเภป็นหินหลายแห่งขึ้นบัญชีเภป็นมรดกโลก เภช่น อุทยานแห่งชาติป่าไม้กลายเภป็นหินรัฐอริโซนา หรือเภป็นอุทยานธรณี เภช่น ป่าไม้
กลายเภป็นหินเภกาะเภลสวอส ประเภทศกรีซ ซ่ึงวนอุทยานไม้กลายเภป็นหิน อ าเภภอบ้านตาก ก็มีศักยภาพอยู่ในระดับดังกล่าว 

 วนอุทยานไม้กลายเภป็นหินบ้านตากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณการด าเภนินงานศึกษาวิจัยและไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน จากสภาพอากาศ ความชื้น และอุณหภูมิท่ีแตกต่างกัน เภพราะไม้กลายเภป็นหินยังคงเภผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีเภป็น
ระบบเภปิดเภป็นระยะเภวลานานท าให้ไม้กลายเภป็นหินแตกและผุพังเภพิ่มขึ้นอย่างรวดเภร็ว  และมีแนวโน้มเภสื่อมสภาพอย่างต่อเภน่ือง 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2557) ต้นท่ียาวท่ีสุด 72 เภมตร ปัจจุบันคงเภหลือเภพียง 69 เภมตร เภพราะการมีน้ าท่วมขังในฤดูฝนท าให้
โคนต้นผุพัง จ านวนนักท่องเภท่ียวท่ีเภข้าชมมีจ านวนลดลงจาก 91,646 คน ในปี พ.ศ. 2550 เภหลือเภพียง 50,232 คน ในปี พ.ศ. 2556 
นอกจากน้ี ด้วยจ านวนบุคลากรท่ีจ ากัดเภมื่อเภปรียบเภทียบกับขนาดของพื้นท่ีท่ีต้องรับผิดชอบในวนอุทยาน  ท าให้ประสบกับปัญหา
นักท่องเภท่ียวเภคลื่อนย้ายไม้กลายเภป็นหินออกไปจากต าแหน่งเภดิม หรือน าติดตัวกลับบ้านเภพื่อเภป็นของท่ีระลึก ซ่ึงท าให้ไม้มีจ านวนและ
ขนาดเภล็กลงไปเภรื่อยๆ 

 ดังน้ัน เภพื่อเภผยแพร่ความรู้และสร้างความเภข้าใจด้านไม้กลายเภป็นหิน และมรดกในท้องถิ่น  ท้ังด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมให้แก่นักเภรียน นักศึกษา และชุมชนในพื้นท่ี และเภพื่ออนุรักษ์แหล่งท่องเภท่ียวทางธรณีวิทยาท่ีส าคัญระดับโลกท่ีพบใน  
ประเภทศไทย คณะผู้วิจัยร่วมกับวนอุทยานไม้กลายเภป็นหินและหน่วยงานท่ีเภกี่ยวข้องในจังหวัดตาก ตลอดจนชุมชนในพื้นท่ีอ าเภภอบ้านตาก 
จึงได้จัดท าและเภสนอ “โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเภท่ียววนอุทยานไม้กลายเภป็นหินและการอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน” พร้อมกับจัดอบรม
เภชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบ ๆ วนอุทยานไม้กลายเภป็นหิน เภพื่อสร้างเภครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานท่ี
เภกี่ยวข้อง และให้ชุมชน รวมท้ังผู้ท่ีมาเภท่ียวชมเภข้าใจและเภห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเภองมากขึ้น และช่วยกัน
อนุรักษ์ปกป้องทรัพยากรเภหล่าน้ีให้อยู่สืบไปตลอดจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และให้เภป็นแหล่งท่องเภท่ียวอย่างยั่งยืนในระดับชาติ และระดับ
สากลต่อไป 

วิธีการ 

 คณะผู้วิจัยด าเภนินงานตั้งแต่เภดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 – มกราคม พ.ศ. 2558 โดยมีการท างานแบบบูรณาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเภกี่ยวข้องในจังหวัดตาก ท้ังระดับจังหวัด อ าเภภอ ต าบล และหมู่บ้าน ตลอดจนชุมชนในอ าเภภอ โรงเภรียนในพื้นท่ีจังหวัดตาก โดยมี
ด าเภนินการดังต่อไปน้ี 

1. การส ารวจเภก็บข้อมูลไม้กลายเภป็นหินและทรัพยากรธรรมชาติในวนอุทยานไม้กลายเภป็นหินบ้านตาก เภพื่อใช้ในการเภตรียมการ
อนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน แสดงในภาพท่ี 2 

2. วางแผนการอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหินในระดับต้น โดยประสานกับเภจ้าหน้าท่ีในการท าหลังคาคลุมหลุมชั่วคราวส าหรับไม้
กลายเภป็นหินต้นท่ี 6 และต้นท่ี 7 โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ คือ ใบตองตึง (Dipterocarpus tuberculatus) และไม้ไผ่ แสดงในภาพท่ี 3 

3. ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารห้องเภก็บของเภพื่อเภตรียมเภป็นห้องปฏิบัติการส าหรับงานอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน และจัดหาสารเภคมี 
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานอนุรักษ์ แสดงในภาพท่ี 4 ขวา 
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4. ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศเภพื่อเภก็บข้อมูลด้านอุณหภูมิ ความชื้น แสดงในภาพท่ี 4 ซ้าย 
5. จัดอบรมเภชิงปฏิบัติการให้แก่ นักเภรียนและประชาชนท่ัวไปในเภขตชุมชนรอบวนอุทยาน จ านวน 10 ครั้ง โดยแบ่งเภป็นการ

อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จ านวน 8 ครั้ง และอบรมเภชิงปฏิบัติการด้านงานอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน  
จ านวน 2 ครั้ง โดยให้นักเภรียน นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ซ่ึงมีกระบวนการจัดอบรมดังแสดงในภาพท่ี 1 

นอกจากน้ียังมีการจัดอบรมเภพิ่มเภติมให้กับเภจ้าหน้าท่ีวนอุทยานไม้กลายเภป็นหินอีกครั้ง เภพื่อทบทวนการใช้อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการและการด าเภนินกิจกรรม ในกรณีท่ีโครงการสิ้นสุด เภพื่อให้เภจ้าหน้าท่ีสามารถด าเภนินการต่อไปได้ จากน้ันคณะด าเภนินการได้
ท ารายงานรูปเภล่มเภพื่อส่งต่อให้กับทางจังหวัดตากและส านักบริหารพื้นท่ี 14 (ตาก) เภพื่อเภป็นข้อมูเภบื้องต้นส าหรับการด าเภนินงานต่อไปใน
อนาคต  

6. วางแผนด าเภนินการเภพื่อพัฒนาให้ป่าไม้กลายเภป็นหินมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ผลการศึกษา 

จากการด าเภนินงานอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหินร่วมกับชุมชนท่ีผ่านมา สามารถแบ่งผลการด าเภนินงานออกเภป็น 3 ส่วน คือ 

1. การอนุรักษ์ป่าไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรรมชาติ  

1.1. ผลจากการส ารวจข้อมูลไม้กลายเภป็นหินและทรัพยากรธรรมชาติในวนอุทยานไม้กลายเภป็นหิน พบว่า ปัจจุบันไม้กลายเภป็นหินท่ี
พบในแต่ละหลุมขุด มีสภาพทรุดโทรมและผุพังไปอย่างมาก ไม้กลายเภป็นหินต้นท่ี 2, 3, 4 มีการแตกออกเภป็นท่อน ๆ เภหมือนหินท่ีถูก
น ามาวางเภรียงต่อกัน โดยเภฉพาะต้นท่ี 5 มีความทรุดโทรมมากจนอยู่ในสภาวะวิกฤตและกลายเภป็นเภพียงเภศษหิน บางส่วนป่นละเภอียดเภป็น
ผง ไม่สามารถอนุรักษ์ให้กลับคืนสู่สภาพเภดิมได้ มีเภพียงไม้กลายเภป็นหินต้นท่ี 1, 6, และ 7 ท่ียังคงรูปร่างเภป็นต้นไม้และมีความยาวต่อเภนื่อง 
แต่ยังคงมีการผุพังอยู่อย่างต่อเภนื่อง นอกจากไม้กลายเภป็นหินจ านวน 7 ต้นแล้ว พบไม้กลายเภป็นหินขนาดยาวกว่า 5 เภมตรจากการขุดทาง
ระบายน้ าใกล้กับไม้กลายเภป็นหินต้นท่ี 1 และไม้กลายเภป็นหินท่อนใหญ่ขนาดเภส้นผ่านศูนย์กลาง > 50 เภซนติเภมตร อยู่ใกล้กับต้นท่ี 7 
ขนาดและสภาพไม้กลายเภป็นหินท่ีพบในวนอุทยาน แสดงในตารางท่ี 1 

1.2. พรรณไม้ท่ีพบส่วนใหญ่เภป็นพรรณไม้ในป่าเภต็งรัง รวมถึงไม้ท่ีจัดเภป็น Vulnerable Species (VU) ใน IUCN Red list เภช่น  
ปรงป่า และมีพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  

1.3. สัตว์ท่ีพบจ านวนมากกว่า 77 ชนิด ได้แก่ สัตว์เภลี้ยงลูกด้วยนม (2) นก (18) สัตว์เภลื้อยคลาน (23) สัตว์สะเภทินน้ าสะเภทินบก 
(13) และแมลง (21) 

1.4. คณะผู้วิจัยได้ติดตั้งห้องปฏิบัติการ ค้นคว้า เภรียนรู้ (Laboratory and learning room) พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเภรียนการ
สอน เภช่น กล้องจุลทรรศน์ และสารเภคมีต่างๆ ตลอดจนเภก็บตัวอย่างพืช และสัตว์ท่ีตายแล้วมาสตัฟฟ์ไว้ รวมท้ังไม้กลายเภป็นหิน หินและ
กรวดท่ีมีรูปทรงและสีสันต่างกันไปเภพ่ือเภป็นสื่อประกอบการเภรียนการสอน  

1.5. มีหลังคาชั่วคราวท าจากใบตองตึงคลุมไม้กลายเภป็นหินต้นท่ี 6 และ 7 
1.6. มีเภครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติแห่งแรกในอ าเภภอบ้านตาก  

2. การบริการวิชาการชุมชน 

มีการจัดอบรม 10 ครั้ง รวม 524 คน แบ่งเภป็น 
2.1. การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จ านวน 8 ครั้ง มีจ านวนผู้เภข้าร่วมรวมท้ังหมด 389 คน จากโรงเภรียน 

7 แห่ง ในจังหวัดตากและจาก 15 หมู่บ้านในพื้นท่ีต าบลตากออก ผลจากการประเภมินด้วยแบบสอบถามพบว่า มีความพึงพอใจมากถึง
มากที่สุดคิดเภป็น 90.56% ดังตารางท่ี 2  

2.2. อบรมเภชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหินโดยมีวิทยากรจากต่างประเภทศมาให้ความรู้ จ านวน 2 ครั้ง มีผู้เภข้าร่วม
อบรมประมาณ 135 คน ผลจากการประเภมินด้วยแบบสอบถามพบว่า มีความพึงพอมากถึงมากท่ีสุดคิดเภป็น 85.79% (แบ่งเภป็นมากท่ีสุด 
50.83%, มาก 34.96%, ปานกลาง 11.92 %, น้อย 1.52 %) ท้ังนี้ได้มีการน างานท่ีได้จากการอบรมมาร่วมจัดแสดง  
 นักเภรียน นักศึกษาและผู้เภข้าร่วมอบรมมีการตอบรับอย่างดีและอยากให้มีการจัดการท ากิจกรรมแบบน้ีขึ้น อีก เภพราะได้  
ฝึกทักษะ และเภรียนรู้จากธรรมชาติ ท าให้รู้จักสิ่งมีชีวิตในอดีตและฟอสซิลเภพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนมีความเภข้าใจเภรื่องการเภกิดไม้กลายเภป็นหิน 
สมุนไพรและต้นไม้ในป่า การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เภช่น การน าใบลานมาสานเภป็นของใช้ ช่วยส่งเภสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและขณะเภดียวกันเภป็นการสร้างอาชีพเภสรมิและรายได้ให้กับคนในพื้นท่ี ช่วยใหม้ีทักษะในการท างานมากขึ้น สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ พัฒนาเภศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชน เภช่น ให้นักเภรียนและคนในพื้นท่ี
เภป็นมัคคุเภทศก์ มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชุน เภป็นต้น  
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3. การพัฒนาแหล่งไม้กลายเป็นหินอย่างยั่งยืนในรูปแบบของการจัดตั้งอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก 

 วันท่ี 12 -13 มกราคม 2558 สถาบันวิจัยไม้กลายเภป็นหินฯ ได้เภชิญคณะกรรมการเภครือข่ายอุทยานธรณีโลก  (Global 
Geoparks Network, GGN) จ าน วน  2 ท่ าน  คื อ  Prof. Dr. Nickolas Zouros, University of the Aegean – Natural History 
Museum of the Lesvos Petrified Forest, President of GGN แ ล ะ  Prof. Dr. Zhang Jianping, China University of 
Geosciences and GGN Expert มาประเภมินเภบื้องต้นเภพื่อให้ค าแนะน าในการจัดตั้งอุทยานธรณีไม้กลายเภป็นหินของจังหวัดตากให้ได้รับ
การรับรองจากเภครือข่ ายอุทยานธรณี โลก เภพื่ อก้ าวไปสู่ การเภป็น UNESCO Global Geopark จึ งควรเภสนอให้มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของอุทยานธรณีครอบคลุมพ้ืนท่ีป่าไม้กลายเภป็นหิน 

บทสรุป 

 จากผลการด าเภนินงานท่ีผ่านมาและจากผลการประเภมินเภบื้องต้นโดยคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกพบว่า อ าเภภอบ้านตากมี
ความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเภฉพาะอย่างยิ่งซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเภป็นหินและชุมชนท่ีเภข้มแข็ง  สามารถพัฒนาเภป็น 
อุทยานธรณีโลกภายใต้การรับรองของยูเภนสโกได้ แต่เภนื่องจากสภาพไม้กลายเภป็นหินมีการเภสื่อมสภาพมากขึ้นเภรื่อยๆ ดังน้ันการอนุรักษ์  
ไม้กลายเภป็นหินจึงต้องมีการด าเภนินการให้ถูกวิธีด้านการป้องกัน และการอนุรักษ์ โดยด าเภนินการอย่างต่อเภน่ือง และต้องการร่วมมือและ
สนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยท่ีไม่เภพียงแต่ชุมชนมีส่วนร่วมเภท่าน้ัน แต่รวมถึงผู้น าในระดับท้องถิ่นท่ีต้องให้การสนับสนุน
ด้วย และควรมีการท าวิจัยด้านงานอนุรักษ์แบบบูรณาการ มีการลงพื้นท่ีอย่างสม่ าเภสมอเภพื่อแลกเภปลี่ยนความรู้กับชุมชน จัดอบรม ให้
ความรู้แก่นักเภรียน นักศึกษา และชุมชน ส่งเภสริมเภครือข่ายอนุรักษ์ท่ีชุมชนมีบทบาทในการด าเภนินงาน เภพื่อให้เภข้าใจและเภห็นความส าคัญ
ของทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเภองมากขึ้น ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรเภหล่าน้ีให้อยู่สืบไป ร่วมกันพัฒนาให้เภป็นแหล่งท่องเภท่ียวอย่างยั่งยืน
ในระดับชาติ และระดับสากล 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดตาก คณะผู้วิจัยขอขอบคุณนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์   นางชุลีวันทน์ 
สายสิงห์ทอง และกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) และส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ท่ี 4 (ตาก) ขอขอบคุณนายสุรพล เภกวี และเภจ้าหน้าท่ีวนอุทยานไม้กลายเภป็นหินทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเภคราะห์ ในการด าเภนินงานใน
พื้นท่ีวนอุทยาน ขอขอบคุณคุณสรรเภพชญ วิไลศิลป์ ท่ีช่วยประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและชุมชนในพื้นท่ี ตลอดจนกลุ่มเภครือข่ายพิทักษ์ป่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต าบลตากออก และโรงเภรียนต่างๆ ในจังหวัดตาก ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการด าเภนินงานครั้งน้ี
ให้ส าเภร็จลุล่วงไปด้วยดี  ดร. ทักษิณ อาชาวคม สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และนายทศพร นุชอนงค์ กรมทรัพยากรธรณี ส าหรับ
ค าแนะน าท่ีเภป็นประโยชน์ วิทยากรอบรมด้านการอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน Ms. Evangelia Kyriazi จาก University of Peloponnese 
ประเภทศกรีซ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณนางสาวสุภัทรา บุญล าพู นายไกรศรี เภต้นปักษี นางสาวนิสากร คุณวงศ์ นางสาววรางคณา นามแสง 
และนางนันทิดา ยุ่นกระโทก สถาบันวิจัยไม้กลายเภป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้มีส่วนร่วมในการด าเภนินโครงการ 
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ภาพท่ี 1 แผนภาพกระบวนการอบรมเภชิงปฏิบัติการซ่ึงมีการท างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเภกี่ยวข้องในจังหวัดตาก 

 

กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

องค์กรหลักที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมกับชุมชน  
- จังหวัดตาก อ าเภภอบ้านตาก -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

- ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 
-เภครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต าบลตากออก 

บุคลากรผู้เข้าอบรม 
- นักเภรียน  
- ครู-อาจารย์จากโรงเภรยีน

ในจังหวัดตาก 
- ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทน

ชุมชนใน ต.ตากออก 
- เภครือข่ายพิทักษ์ป่า

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต าบลตากออก 

- เภจ้าหน้าท่ีวนอุทยาน 
- เภจ้าหน้าท่ีจากส านักงาน

ทรัพยากรธรณีเภขต 1 
ล าปาง 

กระบวนการฝึกอบรม 
- บรรยายโดยวิทยากร 
- จัดท าสื่อประกอบกิจกรรม 
- ฝึกปฏิบัติการ 
กิจกรรมท่ี 1 แนวทางการ
อนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหินในวน
อุทยานไม้กลายเภป็นหิน  
กิจกรรมท่ี 2 เภดินป่าส ารวจ
ธรรมชาติ ศึกษาเภรียนรู้สมุนไพร
ท้องถิ่น  
กิจกรรมท่ี 3 ทรัพยากรหินแร่ 
ในท้องถิ่น 
กิจกรรมท่ี 4 ไม้กลายเภป็นหินได้
อย่างไร  
กิจกรรมท่ี 5 การเภกิดฟอสซิล
และการขุดค้นฟอสซิล  
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรม
แลกเภปลี่ยนความรู้ พืชสมุนไพร
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
การใช้ประโยชน์ จากป่าอย่าง
ยั่งยืน  
กิจกรรมท่ี 7 เภรื่องกิจกรรม
ลวดลายจากป่า 

วิทยากร 
- นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 

จากสถาบันวิจัยไม้
กลายเภป็นหินฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

- ผู้เภชี่ยวชาญด้าน อนุรักษ์
ไม้กลายเภป็นหิน ระดับ
นานาชาติ 

- คณะกรรมการอุทยาน
ธรณีระดับโลก 

- ภูมิปัญญาชนใน ท้องถิ่น 

การประเมินผล 
- แบบสอบถาม 
- การสังเภกตพฤติกรรม 
- ผลงานของผู้เภข้าร่วมอบรม 
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ภาพท่ี 2 ไม้กลายเภป็นหินขนาดยาวท่ีสุดในโลก (69 เภมตร) มีสภาพผุพังและบริเภวณโคนต้นมีน้ าท่วมขัง 

 
 

 

ภาพท่ี 3  สภาพธรรมชาติไม้กลายเภป็นหินหลุมท่ี 6 (บน) และการท าหลังคาคลุมชั่วคราวจากวัสดุธรรมชาติด้วยใบตองตึง (ล่าง) 



 

การประชุมวชิาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที ่3  
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเภพรส น่าน จังหวัดน่าน 
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ภาพท่ี 4 การติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ (ซ้าย) และห้องปฏิบัติการท่ีปรับปรุงซ่อมแซมส าหรับงานอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน 
            ซ่ึงมีสารเภคมี วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานอนุรักษ์ (ขวา) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเภชิงปฏิบัติการทั้งในส่วนของนักเภรียน และประชาชนท่ีอยู่ในชุมชน จังหวัดตาก 
 


