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การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง  
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วงศ์    Phyllanthaceae (Euphorbiaceae) 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Bischofia javanica Blume (Syn. Bischofia javensis Blume) 
ชื่อไทย   เติม, ประดู่ส้ม, ไม้เติม 
ชื่อท้องถิ่น ด่งเก้า (ม้ง), เดี๋ยงซุย(เมี่ยน), ไม้เติม, ลำผาด(ลั้วะ), ด่งเก้า(ม้ง), ไม้เติม(คน

เมือง), ละล่ะทึม(ขมุ), ซาเตอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ด่อกะเติ้ม(ปะหล่อง), ลำ
ป้วย(ลั้วะ), ซะเต่ย(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ชอชวาเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง) 

 

ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ 
ไม้ยืนต้นกึ่งผลัดใบ ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 35 เมตร ลำต้นมีเนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่น

หอม เปลือกสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลอมแดง และสีน้ำตาลเข้มขึ้นเมื่ออายุมากข้ึน เหลือกชั้นในสีน้ำตาล
อมแดง มียางสีแดง  
ใบ เป็นแบบใบประกอบ 3 ใบย่อย เรียงตัวแบบสลับ ก้านใบย่อยใบข้างยาวประมาณ 1 ชม. ก้านใบปลาย 
2-4 ซม. ก้านใบร่วง 7-18 ซม. แผ่นใบรูปไข่ยาว กว้าง 12-16 ซม. ยาว 32-80 ซม. ผิวใบเรียบ เกลี้ยง เมื่อ
แก่จัดสีแดงสด  
ดอก ออกเป็นช่อยาว 7-30 ซม. เกิดบริเวณซอกใบดอกย่อยแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้มีกาบรูป
หอกยาว 1.0-3.5 ซม. ร่วงเร็ว ก้านดอก 2-3 มม. มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบเชื่อมติดกัน มีขนละเอียดปกคลุม



 

กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลืองอมเขียวถึงสีเหลืองอมขาวเกสรเพศผู้ 5 อัน อยู่ตรงกันข้าม ดอกเพศเมียมีก้าน
ดอกยาว 4-6 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันมีขนละเอียดปกคลุม กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลืองอมเขียว
หรือขาวอมเหลือง ก้านเกสรสั้น ปลายแยก 3 แฉก โค้งกลับ  
ผล รูปร่างกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-0.7 ซม. ออกเป็นช่อ เมื่ออ่อนสีเขียวเข้ม สุกสีเหลืองอมน้ำตาล 
เมล็ดเป็นมัน 2-4 เมล็ด มีเนื้อหุ้ม 

 
 

สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ 
- ยอดอ่อนลนไฟ ใช้ประกอบอาหารเพื่อเพ่ิมรสเปรี้ยว เช่น แกงส้มปลา ยอดอ่อนและดอก นำไปประกอบ
อาหาร เช่น ยำ หรือนำไปลวกและรับประทานสดจิ้มน้ำพริก(คนเมือง) 
ใบ รับประทานสดหรือนำไปหมกกับเกลือกินแบบเมี่ยง 
ผล รับประทานได้ มีรสหวานฝาด 
ใบอ่อน สับให้ละเอียดเป็นส่วนผสมในการทำลาบ  และนำไปต้มแล้วใช้ห่อเกลือกินแบบเมี่ยง 
ยอดอ่อนและดอกอ่อน ยำใส่ปลากระป๋อง มีรสเปรี้ยวและฝาด(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)  
ผลสุก รับประทานได้ 
- เปลือกต้นหรือยอดอ่อน นำมาต้มน้ำดื่มแก้อาการท้องเสีย 
- ใบ เชื่อว่ามีสรรพคุณแก้ท้องร่วงด้วย อาจใช้ต้มให้หมูที่มีอาการท้องร่วงกินเป็นยาก็ได้ 
- ชาวเขาโดยทั่วไปกินผลสุก เผ่าม้งและลีซอใช้เนื้อไม้ เปลือก ลำต้น และใบต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้เจ็บคอ 
เสียงแห้ง และใช้แก้โรคบิค ท้องเดิน 
- ไม้เนื้อแข็ง ใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้าง ทำสะพาน เครื่องฟอร์นิเจอร์ เปลือกใช้ย้อมภาชนะใช้สอย
ประเภทกระบุง ตะกร้าหรือเครื่องเรือนที่ทำด้วยหวายหรือไม้ไผ่ 
- การใช้ประโยชน์เป็นยาพื้นบ้าน เปลือกลำต้นดำผสมอาหารรสจัดแก้ท้องเสีย เนื้อไม้ต้มน้ำดื่มแก้เลือด
กำเดาและบำรุงโลหิต ดอกแก้เสมหะ ลมจุกเสียด ท้องอืดท้องเฟ้อ 
- เนื้อไม้ รสฝาดขม บำรุงโลหิต แก้ไข้เพื่อโลหิตและกำเดาออก รสร้อนหอม แก้จุกเสียด แก้ท้องขึ้น แก้
เสมหะและลม 
 
ประวัติความเป็นมาของป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง 
 

   ป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวงเป็นป่าไม้ดั้งเดิมก่อนที่บ้านแม่คาวหลวงจะมาตั้งหมู่บ้าน เมื่อ
ปี พ.ศ.2438  ป่าไม้แห่งนี้เป็นป่าไม้สมบูรณ์ เป็นป่าทึบมีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น ประกอบกับพื้นที่แห่งนี้ เป็น
ที่ราบต่ำ เป็นป่าน้ำซับ มีน้ำพุหลายแห่ง น้ำพุเหล่านี้ไหลผ่านลำธารหรือห้วยเข้าสู่หมู่บ้านในตำบลสันกลาง 
มีสัตว์ป่านานาชนิดมากมาย ชาวบ้านอาศัยป่าแห่งนี้เป็นแหล่งหากินโดยการหาของป่าเพ่ือเลี้ยงชีพ ต่อมา
ประมาณปี พ.ศ.2459 ชาวบ้านเริ่มใช้ไม้ในป่ามาทำฟืน สร้างบ้านและนำไปขาย เพื่อหารายได้เพ่ือเลี้ยงชีพ 
จนทำให้ป่าไม้แห่งนี้ถูกทำลายมาขึ้น  

จนถึงปี พ.ศ.2509 นายปั๋น  แสนเป็ง ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ได้เล็งเห็น
ถึงความสำคัญของป่าไม้ที่ถูกทำลายไป จีงได้ประชุมคณะกรรมการเพ่ือป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า แต่มี
กฎ ระเบียบไม่ค่อยชัดเจน ประกอบกับมีนายทุนเข้ามารับซื้อไม้แปรรูปจากราษฏรอย่างกว้างขวาง โดยไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง กฎระเบียบ ข้อบังคับของหมู่บ้าน จึงทำให้ป่าไม้ถูกตัดทำลายมากขึ้น เมื่อ
ปี พ.ศ. 2526 ทางราชการให้หมู่บ้านแม่คาวหลวงเป็นหมู่บ้าน อพป. โดยให้มีคณะกรรมการบริหาร 8 ฝ่าย 



 

แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และคณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติ
ให้มีการรักษาป่าข้ึน โดยมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ แต่ปรากฏว่าได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 นายก๋องคำ  ปัญญา ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ได้จัด
ให้มีอาสาสมัครป้องกันและปราบปรามผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยการนำของนายดวงต๋า  ต๋าคำแก้ว 
และคณะกรรมการรวม 9 คน ชาวบ้านได้ช่วยเหลือเงินหลังคาเรือนละ 10 บาทต่อปี อาสาสมัครเหล่านี้ได้
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง จึงทำให้ผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเกรงกลัว หากใครฝ่าฝืน 
มีการปรับรายละ 20 – 300 บาท การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจึงมีจำนวนลดน้อยลง  

ในปี พ.ศ.2537 นายดวงต๋า  ต๋าคำแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งปัจจุบันดำรง
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้ที่ลักลอบตัดไม้
ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว จึงประกาศปิดป่าแห่งนี้ 
และจะต้องอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการทุกฝ่ายรวมทั้งราษฎรในหมู่บ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีตลอดจนถึงปัจจุบัน 
 
ตำนานของป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง(ตำนานเกาะแม่หม้าย) 
 

ในอดีตบ้านแม่คาวหลวงชื่อว่าบ้านปง ในตำนานเล่าว่าบ้านแม่คาวหลวงปัจจุบันก็คือ
บ้านปงในอดีต จะอยู่ติดกับชายป่า หรือป่าชุมชน ณ ปัจจุบันในสมัยก่อนนั้นจะมีเป็นหมู่บ้านที่อุดม
สมบูรณ์ จะมีทั้งวัดและพระธาตุ ชาวบ้านจะทำมาหากินตามธรรมชาติ และจะใช้ชีวิตตามวิถีในสมัยนั้น 
อยู่มาวันหนึ่งก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้พากันไปหาอาหารและก็พากันไปจับปลาตามแหล่งน้ำที่อยู่แถวๆใน
หมู่บ้านเพราะว่าวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนนั้น เวลามีอะไรก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่องของการ
ทำงานตลอดจนถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ดังนั้นคนในสมัยนั้นจึงมีความสามัคคีกันอย่าง
มาก และในวันนนั้นเองชาวบ้านก็จับปลามาได้ตัวหนึ่ง ซึ่งปลาตัวนี้จะมีขนาดใหญ่มากกลุ่มผู้ที่จับปลาตัวนี้
ได้ก็นำเอาปลาตัวที่จับได้นี้กลับมาที่หมู่บ้าน แล้วก็บอกคนในหมู่บ้านมาช่วยกันทำอาหาร อาหารในที่นี้ก็
คือแกงปลาและปลาในที่นี้ก็คือปลาเหยี่ยน (ปลาไหล) ในเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้แจกจ่ายให้ผู้คนใน
หมู่บ้านเหมือนกันทุกหลังคาเรือน เมื่อแจกจ่ายเรียบร้อยแล้วก็พากันกิน และแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งพูด
ขึ้นมาว่า ยังขาดอีกหนึ่งหลังนั้นก็คือบ้านหญิงหม้าย พอนึกขึ้นได้ก็ดูที่หมอแกงแต่ก็เหลือแค่น้ำแกงและ
หางปลา ก็นำเอาไปให้หญิงหม้ายกิน เมือหญิงหม้ายได้รับก็เอามาดูว่ามีแต่น้ำแกงไม่มีอะไรจะให้กิน แล้วก็
เอาเก็บไว้ อีกไม่นานต่อมาเวลาก็ค่ำลงก็มีผู้ชายคนหนึ่งสวมชุดขาวแล้วขึ้นมาที่บ้านของหญิงหม้าย แล้วก็
ถามหญิงหม้ายว่า ในหมู่บ้านนี้มีงานอะไรกัน หญิงหมายก็บอกว่าไม่มีงานอะไรหลอก แต่ว่าชาวบ้านเขาได้
ปลาตัวใหญ่มาก็เลยนำมาทำอาหารแบ่งกัน แล้วชายลึกลับที่สวมชุดขาวคนนั้นก็ถามหญิงหม้ายว่า แล้ว
ท่านไม่ได้กินกับเขาหรือ ได้แต่น้ำแกงและหางปลามันกินไม่ได้และไม่มีที่กิน แล้วชายลึกลับคนนั้นก็ถามว่า
ถ้าอย่างนั้นข้าขอได้หรือไม่ หญิงหม้ายก็ถามว่าทานจะเอาไปทำอะไร ชายลึกลับคนนั้นก็ตอบว่า ข้า
เดินทางมาจากต่างบ้านมาตามหาญาติอีกหมู่บ้านหนึ่ง ตอนนี้ก็ค่ำแล้วข้ายังไม่ได้กินอะไรเลย แล้วหญิง
หม้ายก็ได้เอาน้ำแกงและหางปลานั้นให้ชายลึกลับนั้นไป แล้วชายลึกลับคนนั้นก็บอกกับหญิงหม้ายคนนั้น
ว่า ถ้าในกลางคืนของวันนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นภายในหมู่บ้านห้ามออกจากบ้านเป็นอันขาด แล้วหญิงหม้ายก็
รับปากจากชายลึกลับ แล้วชายลึกลับก็ลงจากบ้านของหญิงหม้าย แล้วก็มุ่งหน้าไปที่แม่น้ำแล้วหญิงหม้ายก็
ตามไปแอบดู ก็เห็นว่าชายลึกลับคนนั้น กำลังใช้ปากเลียที่หางปลา แล้วก็นำหางปลานั้นลงไปปล่อยที่ในน้ำ
แล้วหางปลานั้นก็กลับกลายเป็นหางปลาเหมือนเดิม แล้วชายคนนั้นก็หายไปพร้อมกับปลาตัวนั้น แล้วหญิง



 

หม้ายก็กลับบ้านของตนแล้วก็เข้านอน พอตกกลางคืน ก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างแรง แล้วหญิง
หม้ายก็นึกถึงคำพูดของชายลึกลับคนนั้นแล้วก็หลับต่อ พอตกเช้ามาก็เกิดเหตุการณ์ที่เธอไม่ขาดคิดมาก่อน
ก็คือ หมู่บ้านปงนั้นล่มจมกลายเป็นหนองน้ำ พร้อมกับไม่เห็นหน้าเพ่ือบ้านแม้แต่คนเดียว นี่ก็เป็นตำนาน
ของเกาะแม่หมาย และเป็นที่มาของป่าชุมชนแม่น้ำพุ (น้ำพุเย็น)  
 
ข้อมูลทางกายภาพของป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง 
 

 ทำเลที่ตั้ง / พื้นที่ป่าชุมชน 
  ป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านแม่คาวหลวง หมู่ 2 ตำบลสัน
กลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 372 ไร่ 2 งาน 61 
ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับเนื้อที่นาและอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับที่ดินส่วนบุคคลและอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินส่วนบุคคลและเขตหมู่บ้านแม่คาวหลวง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 

  
  ลักษณะพ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่ต่ำ เป็นป่าซับน้ำมีขุนน้ำพุ 3 แห่ง ไหลตามห้วยหรือลำธารเข้าสู่
หมู่บ้าน มีอ่างเก็บน้ำเพ่ือการเกษตรเนื้อที่ 15 ไร่ และพ้ืนที่ป่าชุมชุนอีก 372 ไร่ มีหลักฐานทางกฎหมายให้
เป็นที่สาธารณประโยชน์ (สค.1 ) พ้ืนที่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทอย่างชัดเจนจากการแยกจาก
กันของป่าอย่างชัดเจน คือ 

1.  ป่าพรุน้ำจืด เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่และความชื้นสูง เป็นพ้ืนที่ป่าที่มีน้ำจืดขังอยู่
ตลอดปี ลักษณะของพ้ืนที่เป็นที่ราบ มีพรรณไม้หลายชนิดที่พบได้ในบริเวณพรุ สังคมพืชชั้นบนและสงคม
พืชชั้นล่าง 



 

2.  ป่าเต็งรัง เป็นป่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นของพ้ืนที่ป่าชุมชน และมีเพียงบริเวณสันเขา
เท่านั้น และเป็นพ้ืนที่ในการเก็บของป่าของคนในชุมชน เช่น เก็บเห็ด ในฤดูฝน เป็นป่าโปร่งมีพรรณไม้ขึ้น
กระจัดกระจาย 

3.  ป่าเบญจพรรณ สภาพพ้ืนที่ในป่าที่อดีตน่าจะเป็นป่าเบญจพรรณ มาปัจจุบันเหลือ
เพียงต้นไม้ขนาดเล็กและมีไผ่เป็นบริเวณกว้างจึงเป็นที่เรียกว่า “ป่าไผ่” เป็นสังคมพืชที่โปร่ง ป่าไม่รกทึบ
ในฤดูแล้ง ไม้ส่วนใหญ่จะผลัดใบและมักมีไฟไหม้ป่าทุกปี 

4.  ป่าดิบแล้ง เป็นป่าเพียงเล็กน้อยของพ้ืนที่ป่าชุมชนซึ่งติดกับเขตอุทยานแห่งชาติดอย
หลวง 

แต่ละปีป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวงจะมีการพัฒนา ปรับปรุง ปลูกไม้เพ่ิมเติมปีละ
ประมาณ 3,000 ต้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีไม้ใหญ่น้อยนานาชนิด ในอดีตป่า
พรุมีต้นเติม (ภาษาถิ่น : ภาษากลางเรียกว่าต้นประดู่ส้ม) ต้นตองสาด ต้นสัก เป็นจำนวนมาก และสัตว์ป่า
หลายชนิด เช่น นก กระรอก กระแต ปลา เต่า ตะพาบน้ำ งูเหลือม ซึ่งในอดีตชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
ป่า คือ การเก็บหน่อไม้ นำไม้ไผ่มาสานเป็นฝาบ้าน ล้อมรั้วหรือทำเชือกมัดข้าว ซึ่งทางคณะกรรมการ
หมู่บ้านได้มีมาตรการในการปกปักรักษาให้เป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานต่อไป ซึ่งปัจจุบันไม่อนุญาตให้
ตัดไม้ไผ่โดยเด็ดขาด 

 

ลักษณะของป่าพรุของป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง 
 

ป่าพรุ เป็นสังคมพืชป่าไม้ที่มีเอกภาพในลักษณะโครงสร้างและความหลากหลายของ
ชนิดพรรณไม้  เกิดในภูมิประเทศที่เป็นที่ลุ่มต่ำ หรือมีสภาพเป็นแอ่งน้ำจืดขังติดต่อกันตลอดปี  และมี        
การสะสมของชั้นอินทรียวัตถุ หรือดินอินทรีย์หนามาก หรือน้อยอยู่เหนือดินแท้  การสะสมซากพืช และ
อินทรีวัตถุจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันในสภาวะน้ำท่วมขัง  พืชพรรณในป่าพรุส่วนใหญ่ จึงมีวิวัฒนาการในส่วน
ของอวัยวะให้มีโครงสร้างพิเศษ  เพ่ือดำรงชีพอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ได้  เช่น  โคนต้นมีพูพอน  
ระบบรากแก้วสั้น   แต่มีรากแขนงแผ่กว้างแข็งแรงมีระบบรากพิเศษ หรือระบบรากเสริม  ได้แก่ รากค้ำ
ยัน  หรือรากหายใจ โผล่เหนือชั้นดินอินทรีย์ที่มีน้ำเหลืออยู่ตลอด  ซึ่งช่วยในการพยุงลำต้นหรือช่วยในการ
หายใจ ซึ่งระบบเป็นไม้ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ 

ป่าพรุเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะเป็นแหล่งพันธุกรรมของ
พรรณไม้ป่า ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ และพรรณไม้ที่หายากอีกหลายชนิดในประเทศไทย  อีกทั้งยัง
เป็นคลังอาหารพ้ืนบ้านและยารักษาโรคที่เป็นพืชสมุนไพร  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และที่
สำคัญป่าพรุน้ำจืดยังเป็นแหล่งน้ำซับ ที่คอยดูดซับน้ำ ให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน  และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
ได้แก่พ้ืนที่โดยรอบอีกด้วย 

ป่าพรุแม่คาวหลวง ต.สันกลาง  อ.พาน  จ.เชียงราย  เป็นป่าพรุน้ำจืดที่อยู่ในเขตป่า
ชุมชนบ้านแม่คาวหลวงมีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 372  ไร่ 2  งาน 61  ตารางวา  มีสภาพป่าเป็นป่าดงดิบ 
และป่าเบญจพรรณ  ผสมผสานกัน ส่วนใหญ่สภาพป่าเป็นป่าน้ำซับ  ที่มีแหล่งน้ำซับใหญ่ถึง 3 แห่ง        
ไหลรวมเป็นลำธารจากป่าสู่บ้านแม่คาวหลวงและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลสันกลาง  มีไม้ต้นขนาดใหญ่
มากมายหลากหลายชนิดที่สำคัญ  เช่น  ไม้ตะเคียนทอง  ไม้ยมหอม  ไม้ยาง  ไม้เติม  ไม้ข่อย  มะม่วงป่า  
ชมพู่ป่า  มะเดื่อ  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพรรณพืช สมุนไพรผักพ้ืนบ้าน ที่สำคัญ  เช่น  มะเขือแจ้เครือ  



 

กีบม้าลม  เปล่าตอกแตก  ว่านหนวดฤาษี  มะคำดีควาย  ผักกูด ฯลฯ และมีพันธุ์สัตว์ เช่น  ตะกวด  
กระรอก  หมูป่า   ไก่ป่า  เป็นต้น 

จากความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรชีวภาพในป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวงอัน
เนื่องมาจากเป็นป่าพรุน้ำจืดทำให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เป็นทั้งคลังอาหาร  คลังยา และก่อให้เกิดแหล่งน้ำ
ที่ใช้ในการเกษตร และการอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นเสมือนแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตของคนทั้งในและชุมชนรอบ ๆ  
จนทำให้ชุมชนกำหนดกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ป่าตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2509  เป็นต้นมา  และ
ในปัจจุบันได้มีนักเรียนจากโรงเรียนทั้งในและนอกพ้ืนที่เข้ามาใช้ประโยชน์เป็นสถานที่จัดค่ายพักแรมและ
ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมี ผู้รู้และผู้นำในชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้พรรณพืชตาม           ภูมิปัญญา  
แต่ยังขาดการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างชัดเจน และเนื่องจากศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้ามาสำรวจ พรรณพืช  พันธุ์สัตว์  และจัดเป็นระบบฐานข้อมูลของป่า
พรุน้ำจืดและจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน
คุณค่าของป่าที่ก่อให้เกิดจิตสำนึกและความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพให้แก่ ชุมชน  เยาวชน  
และนักเรียน 

ฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติป่าชุมชน บ้านแม่คาวหลวงขึ้น  เพ่ือให้ป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง
เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าพรุน้ำจืด  ทั้งพืช
และสัตว์ และ        องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของท้องถิ่นและของจังหวัดเชียงราย  โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและโรงเรียนในพ้ืนที่ 
 
แนวคิดในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง 
  องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง จึงมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพโดยพัฒนาจุด
ศึกษาธรรมชาติและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านจุดศึกษาธรรมชาติและพัฒนาชุดการเรียนรู้ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและชุมชน เป็นหลักสูตรที่สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการใช้
ทรัพยากรตามความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้กระบวนการสื่อความหมายทางธรรมชาติ  
  การวางแผนการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง จึงต้อง
อาศัยการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางเป็นฝ่าย
สนับสนุนด้านงบประมาณ ส่วนด้านวิชาการได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมาเป็นผู้วิจัย  รวมทั้งโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ ทุก
โรงเรียนร่วมดำเนินการด้วย เพ่ือให้การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวงสำเร็จ
บรรลุผลที่วางไว้  

การที่จะปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก ๆ  อันเป็น
อนาคตของชาติให้ได้ผลนั้น มิใช่อยู่ที่การเรียนในห้องตามหลักทฤษฎี  ซึ่งมีคุณครูยืนสอนหน้าห้อง 
และนักเรียนมีหน้าที่จดตาม หรือวาดภาพไปในใจ  แล้วทำการบ้านมาส่ง แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็ก ๆ เข้ามามีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามหลักการปฏิรูป
การศึกษา ว่าเด็กคือจุดศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ หรือ ชายด์ เซ็นเตอร์  ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทาง
ธรรมชาติป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวงนั้นต้องการให้เยาวชนได้รู้คุณค่าของป่า โดยป่านั้นจะให้ประโยชน์กับ



 

มนุษย์ต่างๆ เช่นเป็นที่รวมของเหล่าพันธุ์ไม้นานาชนิด เมื่อต้นไม้และพืชในป่าสังเคราะห์แสงก็จะทำการ
เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้เป็นก๊าซออกซิเจน (O2) ป่าจึงเปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศ
ขนาดมหึมาคอยป้อนออกซิเจนให้เราหายใจกัน มนุษย์ เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่ง
เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ไว้ให้สมบูรณ์และมีปริมาณมากพอเพ่ือรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ  พืชสมุนไพรนานาชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น ม้ากระทืบโลง สรรพคุณใช้บำรุง
ร่างกาย สำรอง กินแก้ร้อนใน หรือแม้แต่หญ้าสาบเสือที่เราเห็นกันทั่วไปนั้นก็สามารถห้ามเลือดได้ชะงัดนัก   
ทุกวันนี้ป่ายังคงเป็นแหล่งข้อมูลให้มนุษย์เข้าไปศึกษาหาข้อมูลกันอย่างไม่รู้จบ  จากเดิมที่เคยเรียนรู้
ลักษณะของ พืชว่ากินได้หรือไม้ได้ จนได้มีการจัดแยกเป็นกลุ่มทำการวิจัยมากมายเพ่ือค้นหาประโยชน์
และโทษของพืชพรรณในป่า เกิดเป็นศาสตร์ เช่น พฤกษศาสตร์ สัตว์วิทยา นิเวศวิทยา เป็นต้น ชีววิทยา
ป่าไม้ การดำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของป่านอกจากจะช่วยรักษาระบบนิเวศแล้วยังถือว่าเป็นห้องสมุด
ธรรมชาติที่มากมายเรื่องราวให้ค้นหากันต่อไปอีกไม่รู้จบ 

 

ภาคีในการพัฒนาศนูย์เรียนรู้ทางธรรมชาติป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง 

 

 

 

ชุมชนบ้านแม่คาวหลวง 

ป่าชุมชนบา้นแม่คาวหลวง 
ป่าพรุน ้าจืดของจงัหวดัเชียงราย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

-คณะวิจยั 

-นกัศึกษา 

- องคก์ารบริหารส่วนต าบลสันกลาง 
   - โรงเรียนระดบัประถมศึกษา/  
    มธัยมศึกษา ในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
-  ส ารวจ     -  สังเกต -  สัมภาษณ์เจาะลึก      -  เวทีชุมชน -  สนทนากลุ่ม 

ฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
-   ชนิดพรรณพืช    -  ชนิดพนัธุ์สัตว ์

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 

แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ป่าพรุน ้ าจืด บา้นแม่คาวหลวง 

ชุดการเรียนรู้ 
ส าหรับโรงเรียน 

ชุดการเรียนรู้ 
ส าหรับชุมชน 

กระบวนการส่ือความหมายทางธรรมชาติ 

-ชุมชน  เยาวชน  เกิดความตระหนัก มีจิตส านึกและร่วมมือกันในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

-การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวงอย่างย่ังยืน 



 

ป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวงเป็นป่าพรุน้ำจืดที่มีความอุดมสมบูรณ์  จากเหตุนี้ทำให้มีการ
เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน เช่น การทำไร่  การนำไม้ในป่ามาทำฟืน  ตัดไม้เพ่ือนำมาสร้างที่พักอาศัย 
หรือนำออกขาย   และจากการที่ชุมชนได้เห็นความสำคัญของป่าไม้ทำให้ผู้นำหมู่บ้าน เริ่มตระหนักถึง
ความสำคัญที่จะดำรงรักษาป่าไม้ไว้ให้คงอยู่ในสภาพเดิม  ทางชุมชนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป่า
ชุมชนและออกกฎระเบียบในการรักษาป่าและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน  ในการใช้ประโยชน์ในเขตป่า
ชุมชนทุกกรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกฝ่ายโดยต้องมีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ทำให้
ป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวงเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์  และมีความหลากหลายไปด้วยพืชพรรณและพันธุ์
สัตว์  
 

  ต่อมาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ได้นำคณะวิจัยเข้ามาศึกษาสภาพของป่าไม้  
และพืชพรรณต่างๆ   ที่มีอยู่ในป่าชุมชน  โดยพบว่าป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวงมีสภาพเป็นป่าพรุน้ำจืด  ซึ่ง
มีความอุดมสมบูรณ์และมีน้ำอยู่ตลอดปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ เป็นป่าน้ำซับ โดยพบว่ามีขุนน้ำพุอยู่ 3 แห่ง 
ไปไหลตามห้วยหรือลำธาร  โดยน้ำจากขุนน้ำได้ไหลลงสู่หมู่บ้านให้ชาวบ้านได้ใช้ในการอุปโภค และใช้ใน
การเกษตรตลอดปี   จากการเข้าศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทางผู้นำชุมชน ส่วนราชการ
ต่างๆ  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  โรงเรียนในตำบลสันกลาง    ต่างก็ตื่นตัวและให้ความสนใจใน
การเข้าศึกษาวิจัยของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  โดยจัดให้มีการร่วมสำรวจป่าชุมชน  การศึกษา
ข้อมูลและประวัติของป่าชุมชน  การจัดเวทีชุมชน  มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินการ
ของป่าชุมชน ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการสร้าง
สะพานไม้  และสร้างห้องอาบน้ำ เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลสันกลาง  
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวในเดือนเมษายน  ได้มีประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมศูนย์
ศึกษาทางธรรมชาติป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวงเป็นจำนวนมาก 

  ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้มีหน่วยงานเอกชนได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุ
ชุมชน  ซึ่งใช้ชื่อสถานีว่า “วิทยุชุมชนบ่อน้ำพุเย็น”    ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านแม่คาวหลวง หมู่ 2 ตำบลสัน
กลาง โดยดำเนินการออกอากาศในคลื่นความถี่ F.M. 96.5 MHz  ทำให้ประชาชนในตำบล  ประชาชนใน
เขตอำเภอพาน    ต่างได้รับรู้และรับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์  รวมทั้งมีให้ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้
และแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบล  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาทางธรรมชาติ
ป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง  หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกแหล่งท่องเที่ยวนี้ว่า ”บ่อน้ำพุเย็น” ให้เป็นที่รู้จัก
ของประชาชนอย่างแพร่หลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รปูแบบป้ายทางเข้าและแนะนำเส้นทางศึกษาธรรมชาติศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ 
 

   
 
 
การออกแบบสะพานไม้ 

 

 
 

 



 

รูปแบบการก่อสร้างป้ายจุดศึกษาแลป้ายข้อมูล 

 

  
 
รูปแบบทางเดินป่าพรุ แบบแผ่นคอนกรีต 
 

 



 

รูปแบบป้ายบอกรายละเอียดของพันธุ์พืช 
 

 



 

ผลการดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง 
 

ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชที่พบ ประกอบด้วยไม้ยืนต้นและไม้พื้น
ล่าง 118 ชนิด เช่น ข่าคม ไฮ ไทร บอน ผักกูด เป็นต้น เฟิร์น 8 วงศ์ 12 สกุล 16 ชนิด วงศ์ที่พบมาก
ทีสุ่ด คือ Polypodiaceae 

 

        
 

       
 

   

Cibotium 

barom
etz 

เนระพูสีไท

tz 

ใบอ่อนของCibotium 

barometz 
ต้นกระบก 

โป่งมดง่าม มะกอก 



 

      
 

   
 

   
 

   

ต้นอั้น 

หน่อไม้ มะมิน้ 

ส้าน มะเม่าสาย 

แกก้อง 

จ า้ ข่าขม 



 

พืชตระกูลเฟนิ 
 
     
 
     
   
   

หวายทะนอย Angiopteris 
evecta -
sorus 
 

กระแตไต่ไม้ MIcrosorum punctatum-
sorus 
 

Cibotium barometz-sorus 
 

Equisetum 
debile 
 



 

ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสัตว์ 
 

นก 42 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 8 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน 8ชนิด ปลา 17 ชนิด 
แมลงปอ 18 ชนิด ผีเสื้อ 52 ชนิด ประกอบไปด้วย นกปรอดหัวเขม่า นกไต่ไม้ นกอีเสือ สัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบก พบกบอ่องเล็ก กบหนอง กบห้วยขาปุ่ม อ่ึงน้ำเต้า คางคกบ้าน อ่ึงขาคำ สัตว์เลื้อยคลาน 
พบ กิ้งก่าแก้วเมืองเหนือ จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ จิ้งเหลนเรียวลาย และงูลายสอใหญ่ ปลากระดี่ 
ปลาช่อน ปลาดุก เป็นต้น 
 

     
 

     
 

     

นกปรอดหัวสีเขม่า 
 

แตนหางธง 

แมลงปอเข็ม แมลงปอบ้าน 

ผีเส้ือขมิน้กบัปูน ผีเส้ือกะลาสี 



 

         
 

   
 

        
 

        
 

คางคก ปาด 

หนอนไม้ไผ่ ด้วงน ้ามัน 

กิง้ก่าบิน 

กระเลน็ขนลายหูส้ัน 

กิง้ก่าแก้ว 

จิง้เหลนลาย 



 

แมลงน้ำประมาณ 7 ชนิด เช่น ตัวอ่อนแมลงปอบ้าน ตัวอ่อนแมลงปอเข็ม ชีปะขาวว่ายน้ำได้ ปูน้ำตก 
หนอนปลอกน้ำ กุ้งฝอย มวนน้ำ หอยเจดีย์ เป็นต้น 

     
 

ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านเห็ดกินได้ พบ 13 ชนิด เช่นเห็ดก่อ เห็ดแดง เห็ดฝอย เป็น
ต้น 
 

    
 

   
 

   
เห็ดนมฝาน เห็ดโคน 

เห็ดหูแมว เห็ดน ้าคร่ัง 

เห็ดแดง เห็ดก่อ 



 

การสร้างป้ายทางเข้าและแนะนำเส้นทางศึกษาธรรมชาติศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติป่าชุมชนฯ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

ป้ายทางเข้าและแนะนำเส้นทางศึกษาธรรมชาติศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติป่าชุมชนฯ 
 

   
 
การสร้างสะพานไม้เส้นทางศึกษาธรรมชาติศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติป่าชุมชนฯ 
 

     
 

       



 

การสร้างทางเดินป่าพรุ แบบแผ่นคอนกรีต 
 

      
 
การก่อสร้างป้ายจุดศึกษาและป้ายข้อมูล  
 

 
 
 



 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

     



 

การสร้างป้ายบอกรายละเอียดของพันธุ์พืช ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ 
 

   
 

   
 
ความเป็นธรรมชาติของศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

การใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง 
 
การปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น 
 

 
 
ห้องเรียนธรรมชาติในท้องถิ่นที่เยาวชนและชุมชนสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ได้ทุกเวลา 
 

 
 



 

การศึกษาดูงานของคณะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
 

 
 

การศึกษาดูงานของคณะอาจารย์จากวิทยาลัยครูหลวงพระบาง 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

ถ่ายรูปร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 

 
 
 
             
 
 



 

การร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและชุมชน 
ในการวางแผนพัฒนาป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 

 



ปรับภูมิทัศบ่อน้ำพุเย็น 

 
 

 


