
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีงด้วยภูมปัิญญาอสีาาน

โดย 
นายธวัชชัย กุณวงษ์

ผู้ประสานงานเครือข่ายอนิแปง



ขอคารวะ

หมอยงยุทธ ตรีนุชกร

และผูน้ ำเครือข่ำยอินแปง

ผูเ้ป็นทัง้ครูและผูใ้ห้



อินแปงเป็นองคก์รชาวบา้น

ท่ีท างานรอบเขาภพูาน

•ภพูานเป็นเทือกเขาท่ีมีความส าคญัองคป์ระกอบ 

ท่ีหลากหลาย และการกอ่เกิดการเปลี่ยน แปลง

ทางสงัคมท่ีน่า สนใจ



๑. มีความหลากหลายของพนัธ ุพื์ชสตัวอ์ยา่งมาก















•ระบบนิเวศนภ์พูาน

ภพูานคอืชีวติ มวลมิตรคือพลงั พึ่งตนเองคอืความหวงั อนิแปงยงัเพือ่ชมุชน 



๒.เป็นแหลง่ตน้ก าเนิดของสายน ้าส าคญัในอีสานเหนือเช่น น ้าอนู น ้าสงคราม น ้าพงุ



๓.มีชนเผา่พ้ืนถ่ินประกอบดว้ยชนเผา่ดัง้เดิมท่ีอย ูร่อบ สงัคมระบบ

นิเวศนป่์าภพูาน เช่น เผา่กะเลิง บร ูภไูท ยอ้ แสก ลาว



ประเพณีบุญขา้วประดบัดิน



๔.เป็นแหลง่ก าเนิดพระอรยิะสงฆเ์ป็นสายวดัป่าโดยมี

อาจารยใ์หญ่คือหลวงปู่ มัน่ ภรูทิตัโต







๕.เป็นแหล่งก าเนดิพรรคคอมมิวนติสแ์ห่งประเทศไทย



๖.เป็นแหลง่ก าเนิดของกล ุม่เสรไีท



ชว่งเวลา ๒๐ -๓๐ ปีมานีก้อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีก่ดักรอ่นระบบ
สงัคมเกษตรกรรมนเิวศนภ์พูาน ท ัง้ระบบเศรษฐกจิ สงัคม ความเชือ่











อนิแปง หมายถงึเป็นสถานทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์เหมอืนพระอนิทรไ์ดส้รา้งไว้



ของดี

ความรู้

คน

ทรัพยากร

ผูรู้ค้นดีคนเก่ง

พืช-สตัว-์แมลง
ภูเขา,ป่าไม,้น า้,ที่ดิน

ภูมปัิญญาต่างๆ

เร่ิมตน้พฒันาจากฐานวฒันธรรมชุมชน



หวาย 

ความรู้

คน

ทรัพยากร

1. ผูรู้ ้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่

2. ผูร่้วมเวทกีารเรียนรู ้

1. หวาย ตามธรรมชาติ

2. เพาะเมลด็พนัธุ ์

3. ที่ดินท ากนิ 

1. อาหาร 

2. ของฝาก

3. อาหารพระสงฆ ์

4. ยกป่าภูพานมาไวส้วน





พ้ืนท่ีเครอืข่ายอินแปง

จ.สกลนคร
จ.นครพนม

จ.อดุรธานี

จ.กาฬสนิธุ ์ จ.มกุดาหาร



ภารกิจหลกัเครือข่ายอินแปง

๑.ยกป่าภูพานมาไวส้วน/ป่าครอบครวั

๒.ป่าชมุชนและป่าเทือกเขาภูพาน

๓.การแปรรูปและการตลาด

๔. สถาบนัการเงินและสวสัดิการชมุชน

๕. การสรา้งผูน้ าและผูสื้บทอดวิถเีกษตร

๘.การอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช-สตัวท์อ้งถิน่

๖. การสรา้งสถาบนัการเรียนรูเ้พือ่ปวงชน

๗.การใชพ้ลงังานทางเลือก



ขัน้ท่ี 1 พออย ูพ่อกินในระดบัครวัเรอืน

ขัน้ท่ี 2 จดัการทรพัยากรเพ่ือเพ่ิมมลูค่า

ขัน้ท่ี3 ยกระดบัการบรหิารเพ่ือความยัง่ยนื

กรอบการน าเสนอมี 3 ระดับ ดังนี ้



ขัน้ท่ี 1 พออย ูพ่อกินในระดบัครวัเรอืน

คือ ป่าท่ีมีเอกสารสิทธิท ากินโดยการปลกู หรืออนรุกัษฟ้ื์นฟ ูข้ึนมา

แบบท่ี1 ยกป่าภพูานมาไวส้วน

ป่าครอบครวั ป่าส ามะปิ





สวนป่าครอบครวัประเภทปลกูข้ึนมา

กรณี นายเสรมิ  อดุมนา







สวนป่าครอบครวั ประเภทปลกูขึน้เอง
กรณีนางสวิงทอง  ลามค า









สวนป่าครอบครัวประเภทปลูกเอง   กรณ ี นางวลิยั  กดุวงค์แก้ว











สวนป่าครอบครวักรณีปลกูข้ึนเอง   กรณี  นางวชัราภรณ ์ กณุวงษ์



















ผกัช ำชะ







เกษตรผสมผสานแบบไรน่าสวนผสม 

สวนนางพิมพ ์โถตนัค า ต.นาม่อง อ.กดุบาก จ.สกลนคร















แบบท่ี 2 
แบบพฒันาจากป่าหวัไร่ปลายนา 
สู่การบริหารจดัการป่าครอบครัว



ป่าครอบครวัประเภทอนรุกัษ ์กรณี นางค าปนุ กดุวงคแ์กว้







ป่าครอบครวัประเภทอนรุกัษ ์กรณี นายเพชรพรรณ จนัเกต ุ





สวนป่าครอบครัว   กรณ ี นายสุมทัร์ ศรีมี





มีพืชและแมลงในพ้ืนท่ีป่าครอบครวั203ไร ่109 ชนิด













แมลง



กรณีศึกษาจ านวนชนิดพืชในป่าครอบครวั 32 ราย เป็นพ้ืนท่ีทัง้หมด   1,063  ไร่

ท่ี ช่ือตน้ไม้ จน.ตน้ ท่ี ช่ือตน้ไม้ จน.ตน้ ท่ี ช่ือตน้ไม้ จน.ตน้ ท่ี ช่ือตน้ไม้ จน.ตน้ ท่ี ช่ือตน้ไม้ จน.ตน้

1
ตน้แดง

193,466 14 ตน้ผกัหวานป่า 13,819 27 ตน้หมากคอ้ 21,470 40 ตน้แคฝอย 5,315 53 ตน้เหมือดดอกออ้ 5,315

2
ตน้พวง/กงุ

66,969 15 ตน้สม้กุง้ 34,016 28 ตน้ประดู่ 6,378 41 ตน้หนามแท่งนอ้ย 5,315 54 ตน้หุ่นไฮ่ 531,500

3
ตน้เต็งหรือจิก

152,009 16 ตน้ตมูกา 13,819 29 ตน้เขวา 23,386 42 หญา้ขีอ้น้ 31,890 55 สม้โมง 3,189

4
ตน้มะมว่งหวัแมงวัน

9,567 17 ตน้ตบัเตา่ 12,756 30 ตน้ท้ิงถ่อน 6,518 43 ตน้เกล็ดลิ้นนอ้ย 31,890 56 ตน้หมากใตใ้บดง 3,189

5 ตน้ท่ม 42,520 18 ตน้ผา่สาม/ขีห้นอน 2,126 31 ตน้กะโดน 10,610 44 ตน้ตะขบป่า 10,630 57 ตน้เฮือนกวาง/ตองทง่ 10,630

6 ตน้ยอสม้ 1,063 19 ตน้ขีเ่ถา้ 9,567 32 ตน้กอกเหลื่อม 17,008 45 ตน้มะเกลือ 5,315 58 ตน้ตะแบกขาว 10,630

7 ตน้มะขามป้อม 3,189 20 ตน้ขีเ้ถา้เครือ 15,945 33 ตน้กอกกัน่ 8,504 46 ตน้กา้งปลานอ้ย 21,260 59 หญา้ฟ้าระงบั 425,200

8 ตน้เหมือดใบมน 13,819 21 ตน้เชือก 26,728 34 ตน้แตงแซง 3,189 47 ตน้ขีเ้หล็กสาร 26,575 60 ตน้ไขเ่นา่นอ้ย/สีดาโคก 10,630

9
ตน้เขยตาย

9,567 22 ตน้โปร่งฟ้า/สอ่งฟ้า1,063,000 35 ตน้ติว้หมอ่น 10,630 48 ตน้นมสาว 5,315 61 ตน้ใบหมี่ 3,189

10
ตน้ยอป่า

15,945 23 ตน้กานา 1,063 36 ตน้ติว้แดง 15,945 49 กอ่มกอ๋ยลอดขอน 637,800 62 ตน้ปอเตาไห้ 116,930

11
ตน้ขา้วจ่ี

5,315 24 ตน้เค็ง 2,126 37 ตน้ติว้สม้ 5,315 50 ตน้เหมือดแอ่ 10,630 63 ตน้เสลา่นอ้ย 15,945

12
ตน้เกล็ดล่ิน

2,126 25 ตน้ขา่ลิ้น 10,630 38 ตน้เอ้ืองนา 2,126 51 ตน้ชายเดน 5,315 64 ตน้บวับก 3,189

13
ตน้รกัษ/์น า้เกีย้ง

34,016 26 ตน้ชา้งนา้ว 9,567 39 ตน้หมากมาย 6,378 52 ตน้เข็มแดง 31,890 65 ตน้กน้ถงุ 21,260



ท่ี ช่ือตน้ไม้ จน./ตน้ ท่ี ช่ือตน้ไม้ จน./ตน้ ท่ี ช่ือตน้ไม้ จน./ตน้

66 ตน้ปะสงแดง 31,890 79 หญา้ตนีนก/กาสามปี 31,890 92 ครามโคก 116,930

67 ตน้กะพงัโหมนอ้ย 10,630 80 เครือไสต้นั 19,134 93 ตน้พงุหมู 10,630

68 ตน้หมยุแดง 12,756 81 เครือดัง่ 1,063 94 หมากดกูใส 5,315

69 ตน้สมอไท 12,756 82 เครือสม้ลม 212,600 95 นางหวาน 21,260

70 ตน้เงยีงปลาดกุ 15,945 83 เครือบอระเพ็ด 3,189 96 ตนีตัง่นอ้ย 26,575

71 ตน้แสต้คีวาย/ดกูอ่ึง 10,630 84 เครือฮอ้สะพายควาย 3,189 97 ตน้ปง 31,890

72 ตน้ลุม่พกุขาว 10,630 85 เครือกะพงัโหมใหญ่ 5,315 98 อีบกุ 31,890

73 ตน้งิว้ดอกแดง 3,189 86 ดอกกระเจียว 1,063,000 99 อีรอก 50,455

74 สม้กบ 21,260 87 หัวเอ็น 5,315

75 ตน้ขาเปีย 5,315 88 แผน่ดนิเย็น 531,500

76 ตน้ตา่งไก่ 15,945 89 ตน้คางเลื่อย 212,600

77 หญา้เพ็ก 212,600 90 ไมฮ้งัหนาม 21,260

78 หญา้คมปาว 31,890 91 สมัเสี้ยว 10,630

รวมทัง้หมด 6,703,192 ตน้



องค์ความรู้
สา าคญัการเพาะขยายพนัธ์ุพืชพืน้บ้านมากกว่า 500ชนิด

เช่น การเพาะพนัธ์ุหวาย  ผกัหวาน  ผกัติว้ คอนแคน  ฯลฯ เป็นต้น



ล้างน า้คดัเมลด็ทีไ่ม่สามบูรณ์ออกน าไปผึง่ลมให้แห้ง 1วนั



เตรียมภาชนะทีจ่ะเพาะใส่าดนิทรายในกะละมงัหรือถุงด า



9วนัเร่ิมน ามาปลูกไดห้รือจะรออีก ไม่เกิน 30 วนั (กรณีสวนน้ีสูงสุดแค่  26 วนั)



เตรียมหลุมปลูก

1.น า้เปล่า



2.ขุดหลุมลึก ประมาณ 50 เซนตเิมตร



3.เตรียมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพคลุกกับดนิที่ขุดขึน้มาให้เข้ากัน



4.กลบดนิทีผ่สามกนักลบัลงหลมุเดมิรดน า้ให้เละกวนให้เป็นตม



5.น าเมลด็ผกัหวานงอกปลูกลงไป2-3 เมลด็ ตามความต้องการ



คลุมด้วยผ้าแหยงเขยีวป้องกนัแมลง



ปลูกฤดูฝนไม่ต้องรดน า้ นอกจากฝนไม่ตกและสัางเกตดนิแห้งกร็ด



13วนัเร่ิมทยอยทิง้เปลือกถอดยอดแต่ละต้นกไ็ม่พร้อมกนั





นับจากวนัทีเ่มลด็ปลูกแล้ว20วนั สูาง5-8 ซม. อกี10วนัวดัอกีที่เพิม่เป็น13-14 ซม.



การท าแป้งนัวแทนผงชูรส









































คณะท างานสง่เสรมิป่าครอบครวัเพ่ือขบัเคล่ือนเมือง

สิ่งแวดลอ้มยัง่ยืน (Green City) ดว้ยกลไกประชารฐัระดบัจงัหวดั











ป่าครอบครวั นายเพชรพรรณ จนัเกต ุ



พืน้ที่ป่าครอบครัว จ านวน 32 ราย
มีพืน้ที่รวมกัน 1,063 ไร่ ทัง้หมดเป็น
พืน้ที่โฉนดอนุรักษ์ร่วมกันมาเกือบ 20 ปี





กรอบร่างยุทธศาสตร์ป่าครอบครัว จังหวัดสกลนครปี 2560-2565









ขอ้เสนอบทเรยีนจากยกป่าภพูานมาไวส้วนส ูป่่าเศรษฐกิจครอบครวัสกลนคร

1. ชว่ยท าความเขา้ใจทกุระดบั สื่อสาร เผยแพร่ คณุค่าและมลูคา่ ความหลากหลายทางชวีภาพ

ในป่าครอบครวัเป็นรปูแบบการเกษตรกรรมที่ม ีความมัน่คงดา้นทรพัยากร “รกัทรพัยากร   

คือการรกัชาต”ิ

2.สนบัสนนุการระดมกองทนุพฒันาป่าครอบครวัในระดบัจงัหวดั เพ่ือพฒันาระบบไฟฟ้า,ระบบ

น า้,การท าแนวกนัไฟ,การป้องกนัไฟ,การดแูลรกัษา การศึกษารวบรวมองคค์วามรูต้า่งๆ ,การ

มอบรางวัลเป็นขวญัก าลงัใจแกผู่ท้ าการเกษตรกรรมที่เอ้ือตอ่ตนเองและสรรพสิ่ง

3.แหลง่ทนุควรประเมนิทรพัยส์ินที่เป็นเนือ้ไม,้ความอดุมสมบรูณใ์นระบบอินทรียร์่วมกบัการ

ประเมนิมลูคา่ท่ีดนิ เป็นตน้

4.สนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพใหค้รอบคลมุทกุๆดา้น ทัง้คนและสตัว์ เชน่ พืช 

อาหารส าหรบัสตัว ์ท่ีอยู่อาศยั ยารกัษาโรค 



เป็นผลผลิตท่ีมคีุณภาพเช่นเป็นอาหารสดใหม ่เป็นยา และได้มาตรฐานอินทรีย์



ขัน้ท่ี 2 การจดัการทรพัยากรเพ่ือเพ่ิมมลูค่า



หมากเม่าเป็นพืชทอ้งถ่ินท่ีดีทีสดุของจงัหวดัสกลนคร

ในแถบเทือกเขาภพูานที่มีการโคจรของดวงอาทิตย์

เหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตตามวงจนสริุยะปฏิทินพอด ี

นอกจากนี้ลักษณะดินบนเทือกเขาภพูานเป็นดินร่วนปน

ทรายระบายน า้ดีส่งผลใหห้มากเมา่ที่เตบิโตบนเทือกเขาภู

พาน เป็นหมากเมา่ท่ีมคีณุภาพ มีรสชาต ิและความหวาน

ไม่ต า่กว่า 15 บริค มีความเปร้ียว ความฝาด และกลิ่น

หอมเฉพาะตัวแตกต่างจากตน้เม่าที่ เติบโตในพื้นที่ อ่ืน

“หมากเม่าสกลนครถือหมากเม่าท่ีดีท่ีสดุในประเทศ

ไทย”



โรงงานผลิตน ้าผลไมพ้ื้นบา้น

พนกังานจ านวน 15 คน







โรงงานสมนุไพร







โรงงานผงนวั









ครามกะเลงิ









แปรรปูเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ



ขัน้ที3่ ยกระดบัการบริหารจดัการเพื่อความยัง่ยืน

2017 จ ากดับรษิทับา้น



บรษิทั

บา้นอินแปง2017 จ ากดั

การหารายไดเ้พ่ือการ

พ่ึงตนเอง

ผา้ครามธรรมชาติหมากเมา่

การทอ่งเท่ียว ขา้ว ผกั ปลา ผลไมพ้ื้นบา้น

สมนุไพรการแพทยแ์ผนอนาคต



สรา้งผูส้บืทอดของเครอืขา่ยเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื





ทีมครเูสรมิ อดุมนา

ครูเสริม
ครูค าไพ

ครูราศี

ครูใหญ่ ครูหวงิ ครูเทป็



นกัเรยีน

กิ

หน ู

เขียว
นิด

ใส

เทียน
เกง่

หก













































สวนนางศิรวิรรณ พิมพฒุ ต.โคกศรี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร



สวนนายธานี  กิมใช่ยง้ ต.บา้นแป้น อ.โพนนาแกว้ จ.สกลนคร



นายครองศักดิ์  ราชลองชัย



สวนน.ส.วนัเพ็ญ กดุวงคแ์กว้ ต.กดุบาก อ.กดุบาก จ.สกลนคร

















ขอ้เสนอในเชิงนโยบายสรา้งผ ูส้ืบทอด

1. สนบัสนนุสรา้งผ ูส้ืบทอดหรอืนกัพฤกษเ์วชชมุชนในระดบัต าบล โดยมีการเก็บขอ้มลู

ส ารวจ ระบบนิเวศ ล าหว้ย หนอง ว่ามีประโยชนอ์ยา่งไร สถานการณท่ี์สง่ผลกระทบ

ต่อการเกิดภาวะความเสี่ยงสญูพนัธ์

2. สรา้งผ ูป้ระกอบการใหม ่ สนบัสนนุนกัการตลาดชมุชนท่ีมีคณุธรรมเพ่ือเป็น

ตวัอยา่งและสรา้งแรงจงูใจใหค้นร ุน่ใหมก่ลบัคืนถ่ิน เพ่ือพฒันาบา้นเกิด



สวสัดีครบั


