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ภมูทิศันว์ฒันธรรมกบัความหลากหลายทางชวีภาพ
ในพืน้ทีโ่คก หนอง นา 

ต าบลจอมศร ีอ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอดุรธานี
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2 ทศวรรษ “รางวลัลกูโลกสเีขยีว”



“รางวลัลกูโลกสเีขยีว”
ผลสมัฤทธิท์ ีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคมและประเทศชาติ

อนรุกัษพ์ืน้ทีป่่ารวมกวา่ 1,871,164 ไร ่แบง่ออกเป็น
ป่าบก 1,808,716 ไร่
ป่าชายเลน 62,448 ไร่

เกดิเครอืขา่ยลกูโลกสเีขยีว 125 ชุมชน 104 บคุคล 
และ 89 กลุม่เยาวชน ทีส่ามารถแลกเปลีย่นความรู ้

ประสบการณ์ และใหก้ าลงัใจซึง่กนัและกนั 

Represents the 
awardee in each
area
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• ตน้แบบรางวลัลกูโลกสเีขยีว

• เกดิตน้แบบและองคค์วามรูใ้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

งานรางวลัลกูโลกสเีขยีว



ชุมชนต าบลจอมศร ี(ป่าชุมชนจอมศร)ี  ต.จอมศร ีอ.เพ็ญ จ.อดุรธานี
“รางวลัลกูโลกสเีขยีว” ประจ าปี 2555

ภมูทิศัน ์โคก หนอง นา 



หมายเหต ุแผนทีน่ีเ้ป็นการแสดงขอบเขตโดยสงัเขป ไมส่ามารถน าไปอา้งองิได ้

ชุมชนต าบลจอมศร ี(ป่าชุมชนจอมศร)ี 
ต.จอมศร ีอ.เพ็ญ จ.อดุรธานี

ป่าชุมชนจอมศร ี176 ไร่

บา้นจอมศรี

พืน้ทีท่ านาปรงั
700 ไร่

พืน้ทีท่ านาปรงั
500 ไร ่

หนองมกั 900 ไร่

พืน้ทีท่ านาปรงั
700 ไร่

บา้นนารายณ์

บา้นนารายณ์ทุง่สวา่ง

หนองแสง 124 ไร่



การจดัสรรพืน้ทีก่ารใชป้ระโยชนโ์ดยชุมชน 



 วถิชีาวนา : พืน้ทีท่าม จะมนี า้ทว่มในฤดนู า้หลาก (ม.ิย. – ต.ค.) ชุมชนเขา้มาใชอ้ยา่งเป็นธรรม

 ท านาปรงัในหนา้แลง้ (ก.พ. – ม.ิย.) ครอบครวัละ 5 ไร ่

นาปรงั



วถิคีนเลีย้งควาย และคนจบัปลา  ในทีส่ว่นรวม



กจิกรรม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

นาแซง/นาปรัง

- เตรยีมดนิ

- หวา่น/ปักด าขา้ว

- ใสปุ่๋ ย

- ออกดอก

- เก็บเกีย่ว

หาปลา

เลีย้งววั, ควาย

วถิชีวีติคนทาม



การแบง่บทบาทชาย-หญงิ 

ในการหาปลา



 การใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชวีภาพ (พนัธุป์ลา)

ชนดิพันธุป์ลา
9

8

7

6

4

3

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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* อกี 31 ชนดิ หาไดต้ลอดท ัง้ปี



 ป่า : ป่าชุมชน และ ป่าทาม แหลง่อาหารตามฤดกูาล 



ปรบัปรงุจากรายงาน การพจิารณารางวลัฯ ประจ าปี 2555

ชนดิ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เห็ด

- กะดา้ง

- โคน/ปลวก

- ปลวกเล็ก

- ระโงก

- ดนิ

หน่อไม ้

- ไผป่่า

- ไผเ่ลีย้ง

แมลง

- จักจ่ัน

- ไขม่ดแดง

- แมงอนูีน

ปลา, กุง้

ผลผลติ : แหลง่รายไดจ้ากป่าชุมชน



การใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชวีภาพ จากพืน้ทีป่่าทาม 



การใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชวีภาพ จากหนองน า้



เครอืขา่ยหมอยาพืน้บา้น





ประชาคมหมูบ่า้น
เพือ่จดัต ัง้กฏระเบยีบป่าชมุชน



บทสรปุ

 ความหลากหลายของภมูทิศัน์
ก าเนดิความหลากหลายทาง
ชวีภาพ

 ความหลากหลายทางชวีภาพ 
สรา้งความหลากหลายการใช้

ประโยชน์

 การใชป้ระโยชน ์สรา้งฐาน
วฒันธรรม 



22

ขอบคณุครบั



ขอเชญิชวนรว่มเป็นสว่นหนึง่ในการอนุรกัษ ์ดนิ น า้ ป่า 

ดว้ยการสง่ผลงานเขา้ประกวด 

หรอืเป็น “แมวมอง” สง่ผลงานเขา้ประกวด 

“รางวลัลกูโลกสเีขยีว” คร ัง้ที ่19 

ต ัง้แตบ่ดันี ้ - ธนัวาคม 2560 

สอบถามโทร. 02 537 1305


