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การด าเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีในการเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น และของประเทศ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลบทบาทและศักยภาพของสตรี อันเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักในบทบาทของผู้หญิงต่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยมีระยะเวลา 4 ปี 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-เดือนธันวาคม 2561 

การด าเนินงานโครงการออกแบ่งเป็นการด าเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 12 พื้นที่เป้าหมายใน
จังหวัดน่าน และการเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทของสตรีที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีใน 12 พื้นที่
เป้าหมาย ผ่านกระบวนการพัฒนา 3 ประการส าคัญ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการ
ขยะชุมชน ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 การเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรี 

ประเด็นการพัฒนา กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลที่ได้รบั 
1. การจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ 
ส ารวจสมนุไพร/พืชอาหารพืน้บา้นใน
ป่าชุมชนและบริเวณชุมชนหนองผุก 
วันที่ 1 และ 3 กุมภาพันธ ์2561 
ณ ป่าชุมชนและบริเวณชุมชนบา้น
หนองผุก อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

- ป่าชุมชนและบริเวณรอบๆ ชุมชนบ้านหนองผุก พบพืช
สมุนไพร/พืชอาหารพื้นบ้านมากกว่า 200 ชนิด เช่น สังกรณี 
เจียวกู่หลาน ดีงูว่า รางเย็น เอ้ืองนางหมาย ดาหลา เป็นต้น 

- ป้ายข้อมูลพืชสมุนไพรที่อยู่ในเรือนเพาะช า 51 ชนิด 
- ชุมชนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรและพืชอาหาร

พื้นบา้น 
- ระบบฐานข้อมูลพชืสมุนไพรและพืชอาหารพืน้บา้นในพืน้ที่

ป่าชุมชนและบริเวณชุมชนบา้นหนองผุก  
- ผู้เข้าร่วม 34 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 16 คน 
 
 
 

 

 ส ารวจจุดตั้งป้ายสื่อความหมาย
ประจ าฐานเรียนรู้เสน้ทางศึกษา
ธรรมชาติบา้นหนองผุก  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2561 
ณ ป่าชุมชนและบริเวณ 
บ้านหนองผุก อ.เชียงกลาง  
จ.น่าน 

- ก าหนดจุดตั้งป้ายสื่อความหมายประจ าฐานเรียนรู้ 5 จุด และ
เพิ่มป้ายความรู้เรื่องแฝก 1 จุด 

- ระหว่างเส้นทางศึกษาธรรมชาต ิจัดท าปา้ยติดชื่อต้นไม้ส าคัญ 
60 ป้าย เช่น ตน้เต็ง ต้นรัง ต้นมะค่า เป็นตน้  

- ปรับปรุงแผว้ถางทางเดินตามธรรมชาติ ให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยส าหรับผู้มาเยี่ยมชมมากข้ึน 

- ผู้เข้าร่วม 7 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 1 คน 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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2. การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 
 

เยี่ยมชมพื้นทีบ่้านมณีพฤกษ์  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ บ้านมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง จ.นา่น 

- คณะกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
จังหวัดน่าน ได้เข้ามาเยี่ยมชมกจิกรรมกลุ่มท่องเที่ยว 
โดยชุมชนฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการพฒันาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มท่องเที่ยวฯ และการเชือ่มโยงแหล่งท่องเที่ยวทางการ
เกษตรสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากข้ึน 

- ผู้เข้าร่วม 25 คน เป็นชาย 17 คน หญิง 8 คน 
 
 
 
 
 
 
 

 ร่วมพิธีป่าดงเซ้ง 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ บ้านมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง จ.นา่น 

- ได้ร่วมเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญา 
และประเพณีความเชื่อของกลุ่มชาติพนัธุ ์

- ได้เห็นการมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรปา่และ
สิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่องของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

3. การจัดการขยะ
ชุมชน 
 
 
 
 
 

 

เสียงตามสายกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…
บ้านซาววา สปัดาห์ที่ 65-66 
(เดือนกุมภาพันธ์) 
 

- ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนและชุมชนเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

- สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา มีทักษะและเทคนิค
จากประสบการณ์ในการด าเนินกิจกรรมเสียงตามสายและ
ข้อเสนอแนะของชุมชน 
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 ต้อนรับคณะศึกษาดงูานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบา้นซาววา 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ บ้านซาววา อ.เชียงกลาง จ.นา่น 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล ได้พฒันาศกัยภาพ ร่วมต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน 

- บ้านซาววาสามารถเป็นจุดศึกษาดูงานการจัดการสิง่แวดล้อม
ชุมชน จนได้รับการยกย่องเปน็ชุมชนตัวอย่างดา้นการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนระดบัอ าเภอ 

- กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น ในระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 

 การเผยแพร่ผลงานและพัฒนาความร่วมมือกับภาค ี

โครงการฯ ได้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ให้ความส าคัญกับการ
เข้าร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานและการบูรณาการงานที่เก่ียวข้องร่วมกัน  ดังนี้ 

 ร่วมเวทีโครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านกอก อ.เชียงกลาง จ.น่าน โดย
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงกลาง โครงการฯ ได้รับทราบการป้องกัน
หมอกควันและไฟป่า ซึ่งมีประกาศห้ามเผาเป็นเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2561 โดย
ชุมชนบ้านกอกมีการวางแผนการท าแนวป้องกันไฟป่าในเดือนมีนาคม ทั้งนี้โครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนผลการด าเนินงาน 
ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่บ้านกอกที่ผ่านมาและแผนงานในระยะต่อไป 

 ร่วมประชุมปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการท่องเที่ยวชุมชน วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรมอมรรักษ์ 
สาขา 2 จ.แพร่  และโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย โครงการฯ ได้เจ้าหน้าที่และผู้แทนจากชุมชนบ้านมณีพฤกษ์เข้า
ร่วมการประชุมคร้ังนี้ โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
ทั้งนี้แนวทางจากการจัดการท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนจากกรณีตัวอย่างโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย 
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มท่องเที่ยวและต่อยอดการพัฒนากลุ่มโฮมสเตย์บ้านมณีพฤกษ์ 
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 แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 

 ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานและขับเคลื่อนกระบวนการในระดับชุมชนเป้าหมายให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมด้วยกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพชุมชนในประเด็นต่างๆ ที่จ าเป็นไปพร้อมกัน โดยได้ก าหนดแผนงานและกิจกรรมส าหรับการด าเนินงานในระยะต่อไปดังนี้ 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา* ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่เป้าหมาย 
1) การจัดการทรัพยากรป่า 
 ติดตามความก้าวหน้าการยื่น

เอกสารจดทะเบียนป่าชุมชน 
1) เพื่อติดตามการขึ้นทะเบียนปา่ชมุชน และ

แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหารว่มกับส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) 

2) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อโครงการการจดัการป่า
ชุมชน  

สถานที่ หอประชุมบา้นแคว้ง 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้น าชุมชน บ้านป่า
เลา บ้านกอก และคณะกรรมการป่า
ชุมชนบ้านแคว้ง บ้านไฮหลวง และ
บ้านเกวต 

3 มีค.61 - แนวทางและข้อสรุปทีช่ัดเจนในการยื่นเอกสารข้ึน
ทะเบียนป่าชุมชน (หมู่บา้นเปา้หมายและขยายผล) 
ที่ผ่านมา 

- แนวเขตป่าชุมชนที่ชัดเจนและถกูต้อง ที่สามารถขึ้น
ทะเบียนป่าชุมชนได ้

- ชุมชนมสี่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการดูแล
รักษาป่าชุมชน 

 การท าแนวป้องกันไฟป่า 1) เพื่อป้องกันไฟปา่ลุกลามในช่วงฤดูแล้งที่
จะมาถึง 

2) เพื่อใช้เป็นเส้นทางตรวจการณ์ระวังไฟป่า 

สถานที่ ป่าชุมชนบา้นหนองผุก 
บ้านกอก บา้นไร่ไทรงงาม และบ้าน
แคว้ง 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้น าและ
คณะกรรมการป่าชุมชน 

มีค.61 - ป้องกันและลดปัญหาการเกิดไฟป่า 

2) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 ทบทวนแนวทางการพฒันาการ

ท่องเที่ยวจากการร่วมประชุม
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ
ท่องเที่ยวชุมชนและทัศนศึกษา
โฮมสเตย์ตน้นาปา่จั่น 

1) เพื่อสรุปผลและแนวทางที่สามารถน ามา
พัฒนาชุมชนจากการร่วมประชมุฯ 

2) เพื่อทบทวนและประเมินการจัดการที่พัก
โฮมสเตย์ กลุ่มท่องเที่ยวฯ 

สถานที่ ศูนย์บริการข้อมูล
นักท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

3 มีค.61 - แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
- แนวทางการบริหารจัดการโฮมสเตย์ 
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กิจกรรม วัตถุประสงค ์ พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา* ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 กิจกรรมลานวัฒนธรรม 

บ้านมณีพฤกษ์ 
เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติ
พันธุ์ และประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของกลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

สถานที่ บ้านมณีพฤกษ ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

10-11 มีค.
61 

- สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวโยชุมชนบา้นมณีพฤกษ์ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ และเกิดการพัฒนากิจกรรม
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

- กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่องเที่ยวฯ ได้
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

3) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 เสียงตามสายดีเจน้อย 1) เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยก

ขยะและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผ่านกลไกเยาวชน 

2) เพื่อสร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะและการ
คัดแยกก่อนทิ้ง 

สถานที่ บ้านซาววา บ้านปา่เลา 
และบา้นภูแหน 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มละอ่อน 
รีไซเคิล…บ้านซาววา กลุ่ม 3R บ้าน
ภูแหน และกลุ่มรวมพลคนรักษ์
สิ่งแวดล้อมบา้นป่าเลา 

มีค. 61 - ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน 
- เครือข่ายกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนผา่นกลไก

เยาวชน 

 ศึกษาองค์ประกอบขยะ 1) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลองค์ประกอบขยะ
ของบ้านซาววาตัง้แต่เริ่มกิจกรรมจนถึง
ปัจจุบนั 

2) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมชุมชนในระยะต่อไป 

สถานที่ บ้านซาววา 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
ผู้น าชุมชน และคณะกรรมกลุ่มขยะ
ทองค าแก้จน 

21 มีค.61 - ข้อมูลขยะชุมชนแตล่ะประเภท 
- แนวทางการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

 ถ่ายทอดและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์การจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมชุมชน 

1) เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะจากกิจกรรม
หาดซาววา 

2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจผูป้ระกอบการ
ร้านค้าลดการเกิดขยะและงดใชโ้ฟมใน
กิจกรรมหาดซาววา 

สถานที่ บ้านซาววา 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
ผู้น าชุมชน คณะกรรมการกลุ่มขยะ
ทองค าฯ และผู้ประกอบการร้านค้า 

มีค.61 - แนวทางการจัดการขยะจากกิจกรรมหาดซาววา 
- การมีส่วนร่วมของกลุ่มละอ่อนและชุมชนในการลด

ปริมาณขยะจากกิจกรรมหาดซาววา 
- การเฝ้าระวังและลดปัญหาขยะจากโฟม 

 

หมายเหตุ: * ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


