
ธวชัชยั กุณวงษ์

ผูป้ระสานงานเครือข่ายอินแปง

แลกเปล่ียนมุมมองการปลูกไม้ยืนต้น



ชว่งเวลา ๓๐ -๔๐ ปีมานีก้อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีก่ดักรอ่นระบบ
สงัคมเกษตรกรรมนเิวศนภ์พูาน ท ัง้ระบบเศรษฐกจิ สงัคม ความเชือ่







อนิแปง หมายถงึเป็นสถานทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์เหมอืนพระอนิทรไ์ดส้รา้งไว้



ประสบการณก์ารสรา้งป่าครอบครวัแบบอินแปง

1.แบบปลกู

2.แบบอนรุกัษ์

3.แบบผสมระหว่างการปลกูและอนรุกัษ์



1.แบบปลกู































2.แบบอนรุกัษ์



ล ำ
ช่ือ-สกลุ

ต ำแหนง่แชร์
พิกดั

พท./ เอกสำร ลกัษณะพืน้ท่ี/ลกัษณะเดน่/
พืชส ำคญั

ควำมคำดหวงั

ดบั บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ ไร่ ท่ีดนิ กำรใช้ประโยชน์/สิ่งท่ีมีอยู่ /ต้องกำร/แนวทำง

6 นำย ปรีชำ เหลำพรม นำล้อม ต้นผึง้ พงัโคน 140 โฉนด มีววั 17 ตวั ไม้กงุ,จิก,ไม้ฮงั พอ่ทองจนัทร์ เหลำพรม

080-7582638 มีบ้ำนพกัอยูป่ระจ ำ ,สมอไทมีเยอะ เป็นคนออกแนวคดิ

ใช้โซลำ่เชล์ สมอเตีย้,ลมุพกุ,หว้ำ ให้รักษำป่ำเอำไว้

ล้อมรัว้เสำปนูลวดหนำม7 ชัน้ เห็ดป่ำนำนำชนิด

เห็ดดนิก่อ ,ละโงก

รำยได้ขำยเห็ด



ล ำ
ช่ือ-สกลุ

ต ำแหนง่แชร์
พิกดั

พท./ เอกสำร ลกัษณะพืน้ท่ี/ลกัษณะเดน่/
พืชส ำคญั

ควำมคำดหวงั
ดบั บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ ไร่ ท่ีดนิ กำรใช้ประโยชน์/สิ่งท่ีมีอยู่ /ต้องกำร/แนวทำง
7 นำย ภิญโญ จนัทเกตุ นำล้อม ต้นผึง้ พงัโคน

17 2654.7908"N103 53 59.5422"
23 โฉนด ป่าเตง็รัง ไม้แดง เตง็,ประดู่ ศนูย์เรียนรู้ประสานงาน

อาย ุ20 ปี บอ่น า้บาดาล ตาไก้, ผกัหวาน ป่าครอบครัว
090-845-0434 ท่ีดนิอยู่ ต.บะฮี อ.พรรณำนิคม แปลงเพาะช า
096-767-0629 สร้างผู้ สืบทอด



ล ำ
ช่ือ-สกลุ

ต ำแหนง่แชร์
พิกดั

พท./ เอกสำร ลกัษณะพืน้ท่ี/ลกัษณะเดน่/
พืชส ำคญั

ควำมคำดหวงั
ดบั บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ ไร่ ท่ีดนิ กำรใช้ประโยชน์/สิ่งท่ีมีอยู่ /ต้องกำร/แนวทำง
8 นำย จ ำปำ ผำยเมืองฮงุ บะฮี บะฮี พรรณนำนิคม

17 25 45  N103  53 27 .OE

8 โฉนด ป่าเตง็รัง ป่าเตง็รัง เห็ดป่า ปลกูสมนุไพรเพิ่ม

โทร.087-0595023 เก็บเห็ดป่า ไขม่ดแดง สร้างผู้ สืบทอด
ผกัหวาน



9 น.ส. วิจิตรตรำ อินทร์ตำ บะฮี บะฮี พรรณนำนิคม
17 25' 44. 5' 103 53' 42. 2'E

10 โฉนด ป่าเตง็รัง ผกัหวาน บอ่บาดาล
ผกัหวาน ไม้เตง็ รัง

089-0271042 (น้ำโน๊ะ) เห็ดป่า

มีรัว้ล้อมรอบ

ล ำ
ช่ือ-สกลุ

ต ำแหนง่แชร์
พิกดั

พท./ เอกสำร ลกัษณะพืน้ท่ี/ลกัษณะเดน่/
พืชส ำคญั

ควำมคำดหวงั
ดบั บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ ไร่ ท่ีดนิ กำรใช้ประโยชน์/สิ่งท่ีมีอยู่ /ต้องกำร/แนวทำง



ล ำ
ช่ือ-สกลุ

ต ำแหนง่แชร์
พิกดั

พท./ เอกสำร ลกัษณะพืน้ท่ี/ลกัษณะเดน่/
พืชส ำคญั

ควำมคำดหวงั
ดบั บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ ไร่ ท่ีดนิ กำรใช้ประโยชน์/สิ่งท่ีมีอยู่ /ต้องกำร/แนวทำง
20 นำย สมุทัร์ ศรีมี โคกสีไค แวง สวำ่งแดนดนิ 123 โฉนด ป่ำเตง็รัง วำ่สำกเหล็ก อนรัุกษ์ป่ำไว้ให้คงเดมิ

098-219-1647 สตัว์ป่ำ ผกัหวำน ปลกูเพิ่มเชน่ไม้พยงู
เห็ดป่ำ ไม้เตง็รัง
ผกัหวำน
สมนุไพร



ล ำ
ช่ือ-สกลุ ต ำแหนง่แชร์พิกดั

พท./ เอกสำร ลกัษณะพืน้ท่ี/ลกัษณะเดน่/
พืชส ำคญั

ควำมคำดหวงั
ดบั บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ ไร่ ท่ีดนิ กำรใช้ประโยชน์/สิ่งท่ีมีอยู่ /ต้องกำร/แนวทำง
23 นำย ไพทลูณ์ สนุำรักษ์ โคกศลิำ โคกศลิำ เจริญศลิป์ 54 โฉนด ป่ำเตง็รัง ประดู่ ปลกูไม้พยงุเพิ่ม

อำย ุ44 ปี เห็ดป่ำ ไม้แดง แหลง่น ำ้
089-577-0379 มีควำมหลำกหลำย ช้ำงน้ำว แนวรัว้

สภำพป่ำสมบรูณ์ ผกัสำบ
สตัว์ป่ำ เง่ียงปลำดกุ



ล ำ
ช่ือ-สกลุ

ต ำแหนง่แชร์
พิกดั

พท./ เอกสำร ลกัษณะพืน้ท่ี/ลกัษณะเดน่/
พืชส ำคญั

ควำมคำดหวงั
ดบั บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ ไร่ ท่ีดนิ กำรใช้ประโยชน์/สิ่งท่ีมีอยู่ /ต้องกำร/แนวทำง
24 สอ. วฒัจะนชยัเหมะธุลิน วำริชภมูิ วำริชภมูิ 63 โฉนด นำ 7 ไร่ ไม้สกั บอ่บำดำล

อำย ุ 71  ปี สวนยำง 20 ร่/ป่ำยำงนำ 4 ไร่ ไม้แดง ปลกูไม้เพิ่มเตมิ
089-574-7952 สวนเมำ่ 1 ไร่ ไม้ประดู่ ทัง้ไม้ป่ำและสมนุไพร

ป่ำดัง้เดมิ มะคำ่โมง
เห็ดป่ำ/ไม้ใช้สอย/ไม้ฟืน ตำเสือ
มีไฟฟ้ำ ไม้บำก,ตะแบก
มีท่ีพกัอำศยั ชิงชนั,ยำงนำ



ล ำ
ช่ือ-สกลุ

ต ำแหนง่แชร์
พิกดั

พท./ เอกสำร ลกัษณะพืน้ท่ี/ลกัษณะเดน่/
พืชส ำคญั

ควำมคำดหวงั
ดบั บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ ไร่ ท่ีดนิ กำรใช้ประโยชน์/สิ่งท่ีมีอยู่ /ต้องกำร/แนวทำง
26 นำย ติก๊ ผำนค ำ อุม่จำน กสุมุำลย์ 3 โฉนด ป่าเตง็รัง ดอกกระเจียว ท ารัง้ล้อมรอบ

อำย ุ30  ปี เก็บเห็ดป่า ไม้เตง็ รัง แหลง่น า้
087-944-1541 เบอร์พ่ีใหญ่ ไม้ใช้สอย ไม้แดง ไม้ยอ ปลกูป่าเพิ่ม

ปลกูสมนุไพรเพิ่ม



ล ำ
ช่ือ-สกลุ

ต ำแหนง่แชร์
พิกดั

พท./ เอกสำร ลกัษณะพืน้ท่ี/ลกัษณะเดน่/
พืชส ำคญั

ควำมคำดหวงั
ดบั บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ ไร่ ท่ีดนิ กำรใช้ประโยชน์/สิ่งท่ีมีอยู่ /ต้องกำร/แนวทำง

28 นำย จรัส กดุวงคแ์ก้ว บ้ำนบวั กดุบำก กดุบำก 34 สปก.
ป่ำดงดบิ,ไม้ใช้สอย,เก็บเห็ดป่ำ,สระน ำ้1
แหง่ ไม้ยำงนำ อนรัุกษ์ป่ำไว้ให้คงเดมิ

อำย ุ67 ปี ไม้ตะเคียน ปลกูสมนุไพรเพิ่ม
092-665-9118 ไม้แดง แหลง่น ำ้

ไม้บำก
อ้อยสำมสวน
ม้ำกระทืบโรง
ก ำลงัววัเถลิง



ล ำ
ช่ือ-สกลุ

ท่ีอยู่ ต ำแหนง่แชร์
พิกดั

พท./ เอกสำร ลกัษณะพืน้ท่ี/ลกัษณะเดน่/
พืชส ำคญั

ควำมคำดหวงั
ดบั บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ ไร่ ท่ีดนิ กำรใช้ประโยชน์/สิ่งท่ีมีอยู่ /ต้องกำร/แนวทำง
39 นำง กำญจนำวดี รำชปี หนองลมุพกุ บอ่แก้ว บ้ำนมว่ง 15 สปก. ป่ำเตง็รัง ต้นนมววั ปลกูสมนุไพรเพิ่ม

อำย ุ43 ปี ดนิอยูท่ี่ เก็บเห็ดป่ำ ก ำแพงเจ็ดชัน้ แหลง่น ำ้
080-184-9873 บ้ำนดงดำ่น ไม้ใช้สอย ธรณีเย็น ท ำรัง้ล้อมรอบ



นายชัยรัตน์  (พ่อน้อย)



3.แบบผสมระหว่างการปลกูและอนรุกัษ์



ล ำ
ช่ือ-สกลุ

ต ำแหนง่แชร์
พิกดั

พท./ เอกสำร ลกัษณะพืน้ท่ี/ลกัษณะเดน่/
พืชส ำคญั

ควำมคำดหวงั
ดบั บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ ไร่ ท่ีดนิ กำรใช้ประโยชน์/สิ่งท่ีมีอยู่ /ต้องกำร/แนวทำง
25 นำง ธิดำพร รำชลองชยั สวุรรณคำม สวุรรณคำม นิคมน ำ้อนู 16 สปก. ป่ำไผ ่ป่ำรวก ผกัหวำน ปลกูไม้เพิ่มเตมิ

อำย ุ43  ปี สระน ำ้ 1 แหง่ หนอ่ไม้ น ำ้บอ่บำดำลน ำ้ลกึ
093-414-6719



หลกัการปลกูและการดแูลรกัษา

1.ปลกูเพ่ืออะไร

2.ร ูจ้กัพืชท่ีจะปลกูเขา้ใจระบบท่ีจะปลกู

3.การวางแผนการปลกู/ระยะเริม่ตน้/ระยะกลาง/ระยะยาว

4.เขา้ใจระบบธรรมชาติ ฤดกูาล/ ดิน/น ้า/ผลผลิต



มมุมอง

1.ท านอ้ยไดม้าก

2. พ้ืนท่ีสะอาด อดุมสมบรูณ ์ดินดี ไม่มีสารพิษ

3. อาหารตามฤดกูาล  ดี  วิเศษ แซ่บ  สดใหม่

4. มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื

5. ตนเองไดโ้ลกได้



แนวทาง

1.จะสรา้งรายไดจ้ากป่าไดอ้ยา่งไร

2.มีระบบการดแูลรกัษาป่าตนเองอยา่งไร เช่น ท ารัว้ 

แนวกนัไฟ  กนัขโมย การเพ่ิมผลผลิตในป่า

3.การพฒันาแปลงป่าครอบครวั

4.การสรา้งผ ูส้ืบทอด

5.การสรา้งเครอืข่ายป่าครอบครวั


