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คํานาํ 
 
จากการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมควบคูไป

กับการดูแลส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน  ของ

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

มากวา 10 ป จึงไดเห็นถึงความสําคัญของ

กลุมสตรี ในการมีสวนรวมพัฒนาดาน

ต า ง ๆ  ร ว ม ทั ้ง ศ ัก ย ภ า พ ใ น ก า ร ร ิเ ริ ่ม

ส ร า ง ส ร ร ค แ ล ะ ก า ร เ ป น ผู นํ า  จ ึง ไ ด

กําหนดใหมีการเสริมสรางบทบาทสตรีใน

ก า ร จ ัด ก า ร ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าต ิแ ล ะ

สิ ่งแวดลอมขึ ้น  เพื ่อ เป ด โอกาสสตรีได

พ ัฒนาศักยภาพและมีส วนร วมในการ

จ ัด ก า ร ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิแ ล ะ

สิ ่ง แ ว ด ล อ ม อ ย า ง จ ร ิง จ ัง  ด ว ย ค ว า ม

เชื่อมโยงกันทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอม อันจะนําไปสูการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนในสังคมไทย 

 

มู ล นิ ธิ ส ถ าบั น ส่ิ ง แ วดล อม ไทย  ไ ด รั บ

มอบหมายใหดําเนินงานโครงการเสริมสราง

บทบาทสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม ดวยกระบวนการพัฒนา 

 

 

อยางมีสวนรวมในพื้นท่ีเปาหมาย จังหวัด

นาน   เพื่อให เ กิดรูปธรรมแนวปฏิบั ติ ท่ี ดี 

ตลอดจนการเผยแพรผลงานของสตรีท่ีมีตอ

ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

ส่ิงแวดลอมแกสังคมใหแพรหลายมากข้ึน 

 

การดําเนินงานในระยะแรกไดผานไปดวยดี 
คณะทํางานโครงการฯ  มูล นิธิ สถาบัน
ส่ิงแวดลอมไทย  จึงไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม2557น้ีขึ้น 
อันมีเน้ือหาประกอบดวยบทนํา ขอมูล 

 

 

พื้นฐานชุมชนเปาหมายและแนวทางการ
ดําเนินงานรางเอกสารผลงานบทบาทสตรี 
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมและการดําเนินงานในระยะตอไป
โดยยินดีรับฟงขอเสนอแนะเพ่ือประโยชนใน
การดําเนินงานระยะตอไป 
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สารบัญ  
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วัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย 

แนวคิดการดําเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงาน 

แผนงานและความกาวหนางานท่ีผานมา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
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1. บทนํา 
นโยบายของประเทศปจจุบัน มุงเนนการพัฒนาคน
และสังคมไทย สรางสังคมท่ีเปนธรรม มีคุณภาพ ให
ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต และไดรับการคุมครอง
ทางสังคมอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึง
ทรัพยากร และไดรับความยุติธรรมอยางเสมอภาค 
ซึ่งจะเปนการพัฒนาใหสตรีมีบทบาทมากข้ึน ท้ังดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากขึ้น  
ซึ่งผูหญิงสวนใหญจะมีบทบาทดูแลครอบครัวดวย
การจัดการหาทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางอาหารและ
นํ้า เพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน ประกอบอาชีพ
ภาคการเกษตรมีสัมพันธใกลชิดกับทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะผูจัดการ ผูใช
ประโยชน ผูเปล่ียนแปลง และผูไดรับผลกระทบ  

ดังน้ัน  เพื่อใหการจัดการและรักษาทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมประสบผลสําเร็จ สตรีจึง
ควรมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางเสมอภาคและ
ได รับเปนธรรมในทุกระดับ โครงการเสริมสราง
บทบาทสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม จึงเปนอีกหน่ึงความมุงมั่นของ บริษัท 
ผลิตไฟฟาราชบุ รีโฮลดิ้ ง  จํากัด  (มหาชน)  รวม
ขับเคล่ือนการเสริมสรางบทบาทและศักยภาพสตรี
ใหเปนพลังในการเปล่ียนแปลงและมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
ชุมชน/ทองถิ่น ไปพรอมกับภาคสวนตางๆ ในสังคม 
ตลอดจนเผยแพรผลงานสตรีท่ีมีตอการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแพรหลาย
มากขึ้น 

วัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย 

1) เพื่อเสริมสรางบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี
ในการเขามามีสวนรวมการจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชน ทองถิ่น 
และของประเทศ ในฐานะการเปนผูจัดการ ผูใช
ประโยชน ผูเปล่ียนแปลง และผูไดรับผลกระทบ
ในระดับครัวเรือนจนถึงระดับการผลิตตางๆ ให
มากขึ้น 

2) เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ดวยความเสมอภาคและ
เปนธรรม ผานการเสริมสรางความ 

 

เขมแข็งของสตรีและชุมชนใหเกิดการบริหาร
จัดการ ท่ี เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 
ส อ ด ค ล อ ง กั บ วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ เ ป น มิ ต ร กั บ
ส่ิงแวดลอม 

3) เพื่อรณรงคใหมีการเผยแพรขอมูลบทบาทและ
ศักยภาพของสตรี อันเปนการกระตุนใหสังคมได
ตระหนักในบทบาทของผูหญิงตอการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากขึ้น 
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การดําเนินงานโครงการออกแบงเปน 2 ระดับ ไดแก 
ระดับพื้นที่ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรี 5 แหง  
และระดับประเทศ  การเผยแพรผลงานและ
สงเสริมบทบาทของสตรีท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จาก

ภาคสวนตางๆ ท้ังระดับบุคคล กลุม/องคกร ผูนํา
ชุมชน กลุมเยาวชน กลุมผูดอยโอกาสในสังคม 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษา องคกร
พัฒนาเอกชน หนวยงานรัฐ และภาคธุรกิจเอกชน 
เปนตน 

แนวคิดการดําเนินงานโครงการ 

การดําเนินงานโครงการฯ ไดยึดแนวคิดท่ีสําคัญเพื่อเปนแนวทางในการทํางานสงเสริมบทบาทสตรีจากภาคสวน

ตางๆ และในทุกระดับ ใหเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันขับเคล่ือนการจัดการทรัพยากรของชุมชน ทองถิ่น 

และของประเทศดานตางๆ ท่ีหลากหลายและเหมาะสม ดังน้ี 

 

> หลักธรรมาภบิาล ยึดหลักการบริหาร

จัดการท่ีดีเพื่อเปนกลไกสําคัญในการ

ขับเคล่ือนการสรางความชอบธรรมและ

การเขาถึงการจัดการทรัพยากรของทองถ่ิน

อยางเปนธรรม  

> หลักการมีสวนรวม การมีสวนรวมจะ

นําไปสูการจัดการท่ีสามารถสนองตอบตอ

ความตองการของประชาชน  รวมท้ัง

สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน  อันจะ

สงผลใหเกิดความรูสึกเปนเจาของและเกิด

การยอมรับรวมกันทุกฝาย  

> การพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งมีความสอดคลอง

กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเนน

ดุลยภาพระหวางมิติตางๆ เพื่อความอยูดีมี

สุขของประชาชน ท้ังในดานเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอม 
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ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานโครงการ 

กิจกรรมหลักของโครงการมี 4 ประการ ประกอบดวย (1) การศึกษาขอมูลและคัดเลือกพื้นท่ีเปาหมาย (2) การ

เสริมสรางบทบาทและศักยภาพสตรีในพื้นท่ีเปาหมาย (3) การประชาสัมพันธและคัดเลือกส่ือสรางสรรคเพื่อยก

ยองสตรีดีเดน (4) การเผยแพรผลงานและสงเสริมบทบาทสตรีสูสังคม ท้ังน้ี กิจกรรมตางๆ จะมีการขับเคล่ือน

อยางเชื่อมโยงกัน ดังแผนภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการการดําเนินงานกิจกรรมหลัก มีดังน้ี 

1) การศึกษาขอมูลและการคัดเลือกพ้ืนที่
เปาหมาย  ถือเปนกระบวนการแรกและมี
ความสําคัญท่ีจะนําไปสูกระบวนการเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในระดับพื้นท่ี 
ซึ่งจะตองดําเนินงานปฏิบัติการเชิงลึก จึงมี
ความจําเปนอยางย่ิงในการทําความเขาใจ
สถานการณโดยรวมประเด็นขอมูลท่ีเก่ียวของ 

2) การเสริมสรางบทบาทและศักยภาพสตรีใน
พื้นที่เปาหมาย ภายหลังท่ีมีการคัดเลือกพื้นท่ี
เปาหมายสําหรับดําเนินการไปแลว จะเปนการ
ดําเนินการขับเคล่ือนเสริมสรางบทบาทและ
ศักยภาพสตรี ในระดับพื้ น ท่ี เป าหมายผาน
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาไปพรอมๆ กัน 

3) การประชาสั ม พันธ และคั ด เ ลื อก ส่ื อ
สรางสรรคเพื่อยกยองบทบาทสตรีดีเดน จะ
ดําเนินการประชาสัมพันธผานการเปดตัว
โครงการ และชองทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 

โดยทางตรงรวมกับสถานบันอุดมศึกษาและ
ทางออมทางเวปไซต ส่ือส่ิงพิมพ คัดเลือกส่ือ
สรางสรรคเพื่อเชิดชูบทบาทสตรีระดับประเทศ
ไปพรอมๆ  กับการเสริมสรางบทบาทและ
ศักยภาพสตรีในพื้นท่ีเปาหมาย 

4) การเผยแพรผลงานและสงเสริมบทบาท
สตรีสูสังคม เพื่อเผยแพรนําเสนอผลงาน 
ประจําปสูสังคมระดับประเทศ และจัดใหมีการ
แลกเปล่ียนประสบการณความสําเร็จของสตรี
ใ นกา ร จั ด ก า รท รัพยาก ร ธ ร รมชา ติ และ
ส่ิงแวดลอม  ไดแก  การเสวนาแลกเปล่ียน
ประสบการณ  การนําเสนอผลงานเผยแพร
เอกสารแนวปฏิบัติท่ีดี และส่ือสรางสรรคเพื่อยก
ยองบทบาทสตรีดีเดน นิทรรศการผลงาน และ
พิธีมอบรางวัลผลงานสื่อสรางสรรคบทบาทสตรี
ดีเดน 

การศึกษาขอมูล 
และคัดเลือกพืน้ที่เปาหมาย

การประชาสัมพนัธ 
และคัดเลือกส่ือสรางสรรค 
ยกยองบทบาทสตรีดีเดน 

การเผยแพรผลงาน 
และสงเสริมบทบาทสตรีสูสังคม 

การเสริมสรางบทบาท 
และศักยภาพสตรีในพื้นที ่

เปาหมาย 
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แผนงานและความกาวหนางานทีผ่านมา 
การดําเนินงานโครงการฯ มีระยะเวลา 4 ป 3 เดือน ต้ังแตเดือนตุลาคม 2557-ธันวาคม 2561 โดยมีแผนการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

กิจกรรม 
2557 2558 2559 2560 2561 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
1.1 ศึกษาขอมูลสถานการณที่เก่ียวของ                   

1.2 สํารวจและคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย                   

1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน                  

1.4 รวบรวมขอมูลและสังเคราะหขอมูล                   

2. เสริมสรางบทบาทและศักยภาพสตรีในพ้ืนที่เปาหมาย 
2.1 ประชุมสรางความเขาใจ                  

2.2 ศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม                  

2.3 พัฒนาศักยภาพและกลไกกลุม                  

2.4 พัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมชุมชนที่เหมาะสม 

                 

2.5 แลกเปล่ียนประสบการณ 
ระหวางพื้นที่ 

                 

2.6 ติดตามและประเมินผล                  

3. เผยแพรประชาสัมพันธและคัดเลือกส่ือสรางสรรคยกยองบทบาทสตรีดีเดน 
3.1 นําเสนอผลงานบทบาทของสตรีฯ                  

3.2 เปดตัวโครงการ                  

3.3 ประชาสัมพันธและเปดรับผลงานฯ                  

3.4 กําหนดเกณฑคัดเลือกผลงาน                  

3.5 ประเมินคัดเลือกส่ือสรางสรรค                  

3.6 สรุปผลงานดีเดนประจําป                  

4. เผยแพรผลงานและสงเสริมบทบาทสตรีสูสังคม 
4.1 มอบรางวัลผลงานบทบาทสตรี                  

4.2 เสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ                  

5. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
5.1 จัดทํารายงานความกาวหนา                 

5.2 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน             
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ความสําคัญตอความเทาเทียมระหวางหญิง

และชาย โดยมองวามีการเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางท่ีดีขึ้น  ตระหนักและยอมรับถึง

บทบาทของผูหญิงท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองอยางเทาเทียมกันมากข้ึน แตท่ี

ผานมา ยังพบวาผูหญิงมีบทบาทในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ไมมากนักดวยยังการขาดโอกาสเขาถึงทักษะ

ความรู ขอมูลขาวสาร ทรัพยากรไดมาก

เทาท่ีควร ปจจุบันชุมชนมีความต่ืนตัวและ

ตระหนัก ถึงความสํา คัญในการอนุ รักษ

ทรัพยากร-ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เกิดเปน

เครือขายชุมชนท่ีมีความเขมแข็งและมีการ

ดําเนินงานรวมกันอยางตอเน่ือง สงผลบทบาท

สต รี ขอ งสต รี ใ นกา รมี ส ว น ร ว มจั ด ก า ร

ทรัพยากร-ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากขึ้น 
(3) การศึกษาขอมูลภาพรวมทั่วไปในระดับ

ชุมชนทองถิ่น และระดับจังหวัด ในการเปน

ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงานโครงการและ

ประกอบการคัดเลือกพื้นท่ีเปาหมายที่จังหวัด

นาน  ซึ่งมีพื้นท่ี 7.17 ลานไร สภาพสวนใหญ

เปนภูเขาสูง รอยละ 80 เปนแหลงตนนํ้าของ

แม นํ้านาน  จังหวัดนานมีพื้นท่ีปาไม

เหลือ 4.65 ลานไร คิดเปนรอยละ 61 

ของพื้นท่ีจังหวัด ลดลงจากเดิมซึ่งมีพื้นท่ี 

5.10 ลานไร ในป พ.ศ.2552 (กรมปาไม, 

2556) แบงการปกครองออกเปน  15 

อําเภอ ประชากร 4.77 แสนคน 

ประชากรของจังหวัดสวนใหญแลวเปน

คนพื้นเมือง และมีชนกลุมนอย เชน มง ขมุ ล๊ัว 

เปนตน อาศัยกระจายอยูตามพื้นท่ีสูง รอยละ 

80 ทําอาชีพเกษตร สวนขอมูลระดับพื้นท่ีใน 2 

อําเภอ คือ อําเภอทุงชางและอําเภอเชียงกลาง 

ต้ังอยูทางตอนเหนือของจังหวัดนาน มีสภาพ

พื้นสวนใหญเปนภูเขาสูง และ เปนแหลงตน

นํ้า หลายพื้นท่ีใน 2 ในอําเภอ เร่ิมประสบ

ปญหานํ้าหลากในบริเวณพื้น ท่ี ท้ัง ลุม นํ้า

ตอนบนและลํานํ้าสาขา จากฝนตกหนักและ

นํ้าปาไหล ชุมชนมีการฟนฟูปาตนนํ้ารวมกับ

ชุมชนและหนวยงานทองถิ่น ภาคธุรกิจอยูเปน

ระยะๆ และกําลังขับเคลื่อนวาระนาน “เมือง

นาอยู คูปาตนนํ้า” โดยมีเปาหมายฟนฟูพื้นท่ี

ปาไม 2 แสนไร ภายในป พ.ศ. 2560 

 
 

  คัดเลือกพ้ืนที่เปาหมาย: 

คณะทํางานฯ ไดใหความสําคัญกับการสํารวจพื้นท่ี 

เพื่ อ ร วบรวม ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง  สถานการณ  และ

ประเมินผลโดยพิจารณาจากปจจัยสําคัญ  3 

ประการ  ได แก  กิ จกร รม เด น ในการจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน /

ทองถ่ินโดยรวม การมีสวนรวมในกิจกรรมการ

พัฒนาชุมชน/ทองถิ่น และความพรอมและความ

ตองการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฯ 

ซึ่งสามารถสรุปผลคัดเลือกองคกรปกครองทองถิ่น

เปาหมาย จํานวน 6 แหง ไดแก 

อําเภอทุงชาง อําเภอเชียงกลาง 

(1) ทต.งอบ 

(2) อบต.ปอน 

(3) อบต.และ 

(4) ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 

(5) อบต.เปอ 

(6) อบต.เชียงกลางพญาแกว 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 
การดําเนินงานโครงการน้ีคาดหวังวาจะเกิดประโยชนท้ังตอพื้นท่ีเปาหมายท้ัง 6 แหง รวมท้ังเกิดประโยชนตอ
สังคมโดยรวม โดยมีผลผลิตและผลกระทบ ท่ีดังน้ี 

> รูปแบบและกิจกรรมบทบาทของสตรีท่ีมี
ตอการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมท่ีมีความเหมาะสมและ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดี  6 แหง สงผลดีตอการ
จัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหเกิดความยั่งยืนในระดับ
พื้นท่ีอันสงผลตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 
 

> ส่ือสรางสรรคบทบาทของสตรีตอการ
จัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจํานวนไมนอยกวา 100 เร่ือง 
เร่ืองราวท่ีดีของผูหญิงท่ัวประเทศ และ
เอกสารเผยแพรผลงานบทบาทสตรี ไม
นอยกวา 1,000 เลม ไดรับการเผยแพรสู
สั งคมและสาธารณชนในช องทาง ท่ี
หลากหลาย  ทําใหสังคมตระหนักและ
รับทราบถึงความสามารถของสตรีท่ีมีตอ
การจัดการท รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในวงกวาง 
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2. ขอมูลพื้นฐานชุมชนเปาหมาย 
และแนวทางการดาํเนนิงาน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีผานการคัดเลือกตาม
เกณฑการคัดเลือกเปนพื้นท่ีเปาหมายฯ เมื่อเดือน
พฤศจิกายนป 2558 ในการดําเนินงานโครงการ

เสริมสรางบทบาทสตรีในการจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใน 6 พื้นท่ีเปาหมายใน
จังหวัดนาน ไดแก 

อําเภอเชียงกลาง 
1) ทต.พระ พุทธบาทเชียงคาน 
2) อบต.เปอ  
3) อบต.เชียงกลางพญาแกว 

อําเภอทุงชาง 
4) ทต.งอบ  
5) อบต.และ 
6) อบต.ปอน 

 
 
5) อบต.
ปอน   
6)  

 

 
 
 

ท้ังน้ี ในการดํานินงานคัดเลือกชุมชนนํารองในการ
ดําเนินงานโครงการฯ  เพื่อขับเคล่ือนและริเ ร่ิม
กระบวนการพัฒนาการจัดการทรัพยากร-ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมและท่ีเก่ียวของในระยะแรกน้ัน 
คณะทํางานไดพิจารณาชุมชนเปาหมายจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นละ 2 ชุมชน ซึ่งมีความพรอม 

ดานขอมูลชุมชนและการสนับสนุนท่ีเก่ียวของและ
การเขารวมประชุมสรางความเขาใจการดําเนินงาน
โครงการ ขอคิดเห็นจากผูบริหารของทองถิ่น  มา
ประกอบกับการพิจารณากับสภาพความสําคัญของ
ระบบนิเวศของพื้นท่ี โดยมีขอมูลชุมชนเปาหมาย
และแนวทางการดําเนินงาน โดยสรุปดังน้ี 
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ขอม

 

 เ

ทต.
ตาร
เขา 
เปน
พื้น
ทอง
ทต.
จัดก
ทอง
แบบ
อาทิ
มาเ
ตลา

 บ
บาน
เชีย
เขา 
ประ
พื้นเ
ทําน

ชุมช
ทรัพ

มูลพืน้ฐาน

 อําเภอเชียง

 

 

 

 
 

ทศบาลตําบล

.พระพุทธบา
รางกิโลเมตร มี
มีทรัพยากรท

นแหลงปาตนนํ้
ท่ี  มีความโด
งเท่ียว  
พระพุทธบาท
การทรัพยากร
งถิ่น ท้ังดานกา
บพอเพียง สงเ
ทิ การสํารวจแ
เกาบั้ง เพื่อย
าดสินคาการเ

บานแควง  
นแควง หมู 7 
งกลาง มีพื้นที
จํานวนประช

ะชากรสวนใหญ
เมือง (ไทล้ือ) 
นา ทําสวน แล

ชนมีการดําเนิ
พยากรธรรมชา

ชุมชนเปาห

กลาง 

ลพระพุทธบาท

าทเชียงคาน 
มีสภาพพื้นท่ีส
ทางธรรมชาติ 
นํ้าท่ีสําคัญของ
ดดเดนและมี

เชียงคาน ไดด
ธรรมชาติและ
ารจัดการปาไม
เสริมการจัดกา
และจัดทําประ
กระดับเปนแ
เกษตรชุมชน

ต้ังอยูในตําบล
ท่ี 40 ไร สวนใ
ชากร 109 คน
ญนับถือศาสน
ประกอบอาชี
ะอาชีพรับจาง

นินกิจกรรมห
าติและส่ิงแวด

 

หมาย 

ทเชียงคาน  

มีพื้นท่ีขนาด
สวนใหญเปนที
คอนขางอุดม
งแหลงนํ้าหลา
ศักยภาพดา

ดํานินกิจกรรม
ะส่ิงแวดลอมใ
ม การพัฒนาเ
ารระบบเกษต
ะวัติผามานแล
แหลงทองเที่ย
 ผลิตภันฑกล

ลพระพุทธบาท
ใหญเปนพื้นที
น จํานวน 33 ค
นาพุทธ และเป
ชีพทําการเกษ
งท่ัวไป  

ลักในการพัฒ
ดลอมของชุมช

ด 72.48 
ท่ีราบเชิง
มสมบูรณ 
ายสายใน
านแหลง

มดานการ
ในชุมชน/
เศรษฐกิจ
ตรอินทรีย 
ละแกงสะ
ยวชุมชน 
ลุมอาชีพ

ท อําเภอ
ท่ีราบเชิง
ครัวเรือน 
ปนชนเผา
ตร ไดแก 

ฒนาดาน
ชน ไดแก 
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ชุมชน และ
ทอผาบานส

กลุมผลิตนํ้
พัฒนาดํา
ธนาคารขย
ทต .พระพุ
ครอบคลุม
จํานวน 10
หมูบาน ปร
คน หญิง 3
ราษฎร อําเ
ทองถิ่นน้ี ค

อนุรักษดิน
ปุยธรรมชา
3,000 ไร กิ
ธรรมชาติแ
ถวายพระ
นอมนําเศร
เปนตน 

ะกลุมแปรรูปผ
สลี  

นํ้ายาชีวภาพ 
าเนินการจัด
ยะเพื่อแกปญห
พุทธบาทเชียง
ม  2 ตําบล  ไ
0 หมูบาน แล
ระชากรท้ังหม
3,353 คน 2,0
เภอเชียงกลาง
คณะทํางานได

น ปลูกจิตสํานึก
าติเพื่อปรับส
กิจกรรมเดน
และส่ิงแวดล
เกียรติการจัด
รษฐกิจพอเพีย

ลิตภัณฑตางๆ

ฯลฯ นอกจาก
การสิ่ งแวดล
หาขยะท่ีมีมาก
งคาน  มีพื้นที
ไดแก  ตําบล
ละตําบลเชียง
มด 6,754 คน 

20 ครัวเรือน 
ง, 2557) องคก
พิจารณาชุมช

กชุมชนใชปุย
ภาพดิน และ
ดานการจัดก
อม ไดแก กิจ
ดทําแนวปองก
ยงมาใชในชุม

ๆ อาทิเชน กลุ

กน้ัน ยังไดริเร่ิ
ลอมผานกลุ
กขึ้น เปนตน 
ท่ีการปกครอ
พระพุทธบา
งคานจํานวน 
เปนชาย 3,40
(สํานักทะเบีย
กรปกครองสว
ชนนํารอง ไดแก

นํ้าหมักชีวภา
ะปาชุมชน กว
การทรัพยาก
จกรรมปลูกป
กันไฟ และกา
ชนใหอยูดีมีสุ

ลุม

ร่ิม
ม

อง
ท 
5 

01 
ยน
วน
ก 

าพ 
วา 
ร-
ปา
าร
สุข



 บ
บาน
อําเภ
ราบ
ประ
จําน
ศาส
รับจ
พรม
เส้ือ
สะอ

 อ

 

ตําบ
ใหญ
อุดม
แมน
ตาง
ทอง
ดอน
ล้ือ 
ดาน
ในชุ
ลุมน

 

บานซาวนา 

นซาวนา หมู
ภอเชียงกลาง
บลุมติดแมนํ้าน
ะมาณ 5 กิโล
นวน 116 ครัว
สนาพุทธ ประก
จางท่ัวไปโดย
มแฟนตาซี (พ
อผาพื้นเมือง 
อาดเปนระเบยี

องคการบริหา

 

 

 

 

บลเปอ มีพื้นท่ี 
ญเปนท่ีราบเชิง
มสมบูรณ เปน
นํ้านานไหลผ
งๆ ท้ังแหลงท
งเท่ียวทางธรร
นสบเปอ วัดป
เปนตน ท่ีผาน
นการจัดการท
ชุมชน/ทองถิ่น 
นํ้า  

 1 ต้ังอยูในต
ง มีพื้นท่ี 617 ไ
นาน อยูหางจ
ลเมตร จํานว
วเรือน ประช
กอบอาชีพทํา
ยมีผลิตภัณฑ
พรมเช็ดเทา)
สภาพาชุมช

ยบเรียบรอย 

ารสวนตําบล

79 ตารางกิโล
งเขาและปาตน
นแหลงตนนํ้าลํ
าน และมีแห
องเที่ยวทางว
รมชาติ อาทิเ
ประดิษฐสอ วั
นมา อบต.เปอ
รัพยากร-ธรร
มาอยางตอเนื

 

 

ตําบลพระพุท
ไร สวนใหญเป
จากอําเภอเชีย
นประชากร 3
ากรสวนใหญ
การเกษตรกร
เดนของชุมชน
) ไมกวาดดอ
ชนโดยท่ัวไป

เปอ 

ลเมตร สภาพพื
นนํ้า มีทรัพยา
ลําธารหลายสา
หลงทองเท่ียว
วัฒนธรรม แ
ชน รอยพระบ
ัดหนองแดง วิ
อ มีการดําเนิน
มชาติและส่ิง
น่ือง เปนพื้นท่ี

ทธบาท 
ปนพื้นท่ี
ยงกลาง
398 คน 
ญนับถือ
รรม และ
น ไดแก 
อกหญา 
มีความ

พื้นท่ีสวน
ากรปาไม
าย และมี
ท่ีสําคัญ
ละแหลง
บาทบาน
วิหารไทย
นกิจกรรม
แวดลอม
นํารอง 1  
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ชุมชนมีก
และส่ิงแว
อนุรักษพั
อาสาสมัค
ธรรมชาติ
ชุมชนมีกิ
ทรัพยากร
เชน กิจกร
ปุยจากธร
ตรวจปา ก
เปนตน 

 

1 อําเภอ 
การจัดทํา
พันธุกรรมพ
ยังมีการจัด
ขยะมูลฝอ
เยาวชนคน
เพื่อการพฒั

อบต.เปอ มี
1,033 
แบงเปนช
ทะเบียนรา
เปาหมายใ

ารดําเนินการ
ดลอมของชุม
ันธุปลา แหล
ครพิทักษปา 
ติและส่ิงแวดล
กิจกรรม /โคร
รธรรมชาติและ
รรมกองทุนขย
รรมชาติ ทําปุ
การทําแนวกัน

ของจังหวัดนา
าฝายอยางร
พืช ในโครงก
ดการปญหาข
ยชุมชน จนได
นรักษปา มีศัก
ฒนาในดานตา

มพีื้นท่ีการปกค
ครัวเรือน ป
าย 1,888 ค
าษฎร อําเภอ
ในการดําเนินง

รจัดการทรัพย
ชนท่ีสําคัญ 
งทองเที่ยวเชิ
สมาคมอนุรั
ลอมฝงขวาแ
รงการเดนดา
ะส่ิงแวดลอมข
ยะแกจนคนซา
ยนํ้าหมัก ลด
ไฟ รณรงคปอ

าน การบวชป
รถยนต  การศึ
ารพระราชดํา
องทองถิ่นในด
ดรับรางวัลลูก
กยภาพในการ
างๆ 

ครองเปน 10 ห
ประชากรท้ังห
น หญิง 1,74
เชียงกลาง, 
านโครงการฯ 

ยากรธรรมชา
อาทิ มีกิจกรร
ชิงอนุรักษ กลุ
ักษทรัพยาก
แมนํ้านาน แล
านการจัดกา
ของบานซาวว
าววารณรงคใ
ดการใชสารเค
องกันการเผาป

า ทําแนวกันไ
ศึกษาอนุรัก
าริ นอกจากน้ั
ดานการจัดกา
โลกสีเขียวแล
รรวมกลุมชุมช

หมูบาน จํานว
หมด 3,635 ค
47 คน (สํานั

2557) ชุมช
ไดแก 

าติ
รม
ลุม
ร-
ละ
าร
วา 
ใช
คมี
ปา 

ไฟ 
ษ
น้ัน 
าร
ละ
ชน 

วน 
คน 
นัก
ชน



  

 บานหนองผุก 
บานหนองผุก หมูท่ี10 มีพื้นท่ี 1,100 ไร มีจํานวน
ค รัว เ รือน  202 ค รัว เ รือน  มีประชากร  565 คน 
ประกอบประชากรบานหนองผุก สวนใหญมีอาชีพ
หลักดานการเกษตรกรรม คือ ทํานา ทําสวน การทํา 
ไร การเล้ียงสัตวและรับจางท่ัวไป อน่ึง บานหนองผุก
เปนหมูบานท่ีทําการผลิตเมล็ดพันธุพืชของบริษัท
ตางๆผลผลิตของเกษตรกรท่ีมีจําหนายเม็ดพันธุเปน
ประจํา เชน พันธุฟกทอง มะระ ฟก แตงกวา ถั่วลิสง 
ขาวโพด ผักกาด ฯลฯ  

ชุมชนมีการรวมกลุมทํากิจกรรมหลายๆ  อยาง
ช วย เหลืองานบุญ  งานสํา คัญตางๆ  กลุมสต รี 
ผูสูงอายุ ผลิตปุยหมักชีวภาพ ทําการเกษตรอินทรีย 

ขยายเมล็ดพันธุขาว ทํานํ้ายาซักผา นํ้ายาลางจาน 
นํ้ายาปรับผานุม ยาหมอง 

สมุนไพร มีการจําหนายใหสมาชิกในกลุมราคาถูก 
และจดข้ึนทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน มีกลุม
สินคาโอทอป เล้ียงไก  และโคพื้นเมือง และการ
ดําเนินมีการบริหารจัดการทรัพยากรในทองถิ่น อาทิ 
การทําระบบประปาภูเขา การวัดแนวเขตที่ดินทํากิน
และการออกโฉนดที่ดินทํากินใหกับราษฎรในหมูบาน 
การทําระบบทนายเหมืองฝาย และสงเสริมบทบาท
ของเยาวชนเยาวชนใหรวมการอนุรักษดูแลรักษาปา
และส่ิงแวดลอม ต้ังแตป 2519 เปนตนมา 
 

 

  บานเดนพัฒนา  

บานเดนพัฒนา หมูท่ี12 ตําบลเปอ อําเภอเชียงกลาง 
มีพื้นท่ี 200 ไร มีการต้ังบานเรือนอยางมั่นคงและ
ถาวร  จํ านวนประชากร  669 คน  จํ านวน  182 
ครัวเรือน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และ
เปนชนเผาพื้นเมือง (ไทล้ือ) ประกอบอาชีพทําการ
เกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําสวน และทําไร โดยมี
ผลิตภัณฑเดนในชุมชน เชน ผลิตภัณฑจักรสาน ของ
กลุมผูสูงอายุ ส่ิงทักทอและตัดเย็บ และพรมเช็ดเทา 
เปนตน  

บานเดนพัฒนา  มีการมีการดําเนินการจัดการ
ทรัพยากร-ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชน มีการ
ดูแลรักษาปา 

ไมและส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง จนไดรับรางวัลคน
รักษปา ปารักชุมชนระดับประเทศ ป พ.ศ.2555 และ
ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวระดับประเทศป พ.ศ. 2557 
มีกิจกรรมเดนดานการจัดการทรัพยากร-ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมของบานเดนพัฒนา เชน กิจกรรม
รณรงคการปลูกพืชหมุนเวียนการทําปุยหมักและปุย
ชีวภาพ เพื่อปรับปรุงดิน ลดการใชสารเคมี รณรงคลด
การเผา การทําแนวปองกันไฟ และการดูแลรักษาปา
ชุมชน เปนตน 
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 อ

อบต
กิโล
ภูเข
แหง
สมบ
ธรร
ควา
โดย

อบต
การ
ชุมช

 
บาน
ต้ังอ
แหง
พื้น
บริเว
ชุมช
ธรร
100
ประ
คน 
ชาว
บรร

องคการบริหา

ต.เชียงกลางพ
ลเมตร มีลักษณ
าสูง พื้นท่ีบาง
งชาติดอยภู
บูรณและหลา
มชาติ ไดแก 
ามโดดเดนด
เฉพาะนํ้าตกผ

ต.เชียงกลางพ
รจัดการทรัพย
ชน/ ทองถิ่นอย

บานกอก 
นกอก หมู 8 ต้ั
อยูในเขตปาส
งชาติดอยภูคา
ท่ีประกอบไป
วณหมูบานมีล
ชนไดใชประโ
มชาติ จําแนก

0 ไร ปาอนุรักษ
ะชากร 449 ค
มีหลังคาเรือน
วเขาเผา นับถื
รพบุรุษ และผี

ารสวนตําบล

พญาแกว มีพื
ณะพื้นท่ีสวนใ
งสวนในเขตปา
คา  มีท รัพย
ากหลาย โดย
แมนํ้านาน แ
านแหลงทอง
ผานางอิง และ

พญาแกว มีกา
ยากรธรรมชา
ยางตอเน่ือง อา

ต้ังอยูในตําบล
สงวนแหงชา
า-ผาแดง อยูบ
ปดวย  ภู เขา
ลําหอย 12 สา
โยชนในการ
กออกเปน ปา
ษ 3950 ไร ปา
น แยกเปนชา
น 110 หลังค
อศาสนาพุทธ
ผีจากหัวไรปล

 

เชียงกลางพญ

พื้นท่ีขนาด 86
ใหญเปนท่ีรา
าสงวนและเข
ากรทางธรร
ยเฉพาะแหลง
และแมนํ้ากอ
งเท่ียวทางธ
ะนํ้าตกตาดแห

ารดําเนินกิจก
าติและส่ิงแวด
าทิ การรวมกล

เชียงกลางพระ
ติและเขตวน
บนเทือกเขาภูแ
สูงชันเปนส
าย มีพื้นท่ี 5,0
เพาะปลูก มี
าพื้นบานอาห
าสุสาน 10 ไร 
าย 219 คน ห
าเรือน  สวนใ
ธและนับถือผี 
ลายนาท่ัวๆ ไ

ญาแกว 

6 ตาราง
บสูงและ
ตอุทยาน
รมชาติ ท่ี
งนํ้าตาม
น และมี
รรมชาติ 
หล  

กรรมดาน
ดลอมใน
ลุมอาชีพ 

ะญาแกว 
นอุทยาน
แว สภาพ
วนใหญ 
00 ไร ซึ่ง
พื้นท่ีปา
ารชุมชน 
มีจํานวน
หญิง 230 
ใหญเปน
 ท้ังผี

ไป และมี
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เกษตร กา
จัดทําเขตอ
คุมครองรัก
ทองเที่ยวท

อบต . เชีย
ครอบคลุม 
และตําบลพ
จํานวนประ
คน หญิง 2
เชียงกลาง,

โครงการฯ ไ

ประเพณีกิ
เกษตร โดย
ลอย การห
ไมแนนอน 
เปนไมกวา
ฤดูกาล 
ชุมชนมีกา
แมบาน กอ
พัฒนาสตรี
โครงการป
ไดกําหนดแ
ดิน เกษตร 

รจัดการปาชุม
อนุรักษพันธุสั
กษพื้นท่ีสีเขีย
างธรรมชาติใน

งกลางพญา
2 ตําบล ไดแก
พญาแกว 7 ห
ะชากรท้ังหม
2,066คน (สํา
, 2557) ชุมชน

ไดแก  

นเหลาดอกแ
ยมีพื้นท่ีพื้นท่ีป
หาของปา การ
นอกจากน้ัน 
าดดอกหญา 

รดําเนินกิจกร
อต้ังเมื่อป 254
รีในปจจุบัน แ
ดทองหลังพระ
แผนพัฒนางา
พลังงานทดแ

มชน พิธีสืบช
ัตวนํ้าลํานํ้ากอ
ยว รวมท้ังกา
นทองถิ่นใหเป

าแกว  มีพื้น ที
ก ตําบลเชียงก
หมูบาน รวมเป
ด 4,121 คน 
านักทะเบียน
นเปาหมายใน

ดง ประชากร
ประมาณ 1,50
รลาสัตว รายไ
ยังมีการเก็บด
และหนอไมเ

รรมกลุมในชุม
47 และเปลี
และไดเปนหม
ะสืบสานแนวพ
นครอบคลุม 6
แทน ปา และส่ิ

ะตาแมนํ้า กา
อน การอนุรัก
ารพัฒนาแหล
ปนท่ีรูจักมากข้ึ

ท่ีการปกครอ
กลาง 7 หมูบา
ปน 14 หมูบา
เปนชาย 2,05
ราษฎร อําเภ
นการดําเนินงา

ประกอบอาชี
0 ไร ทําไรเล่ือ
ดของประชาก
ดอกกงนําไปถั
เปนรายไดตา

มชน อาทิ กลุ
ล่ียนเปนกองทุ
มูบานขยายผ
พระราชดําริ ซึ
6 มิติ ไดแก นํ้
งแวดลอม 

าร
ษ
ลง
้น 

อง 
าน 
าน 
55 
ภอ
าน

ชพ
อน
กร
ถัก
าม

ลุม
ทุน
ผล
ซึ่ง
นํ้า 



 
บาน
กลา
ผูคน
และ
เปน
เพี้ย

มีจํา
675
เ น้ือ
แหง

 

 เท

ทต.
สวน
ปาไ
ควา
และ
ธรร
สม
วัฒ
และ

บานเกวต  

นเกวต  ต้ังอยูห
าง จังหวัดนาน
นหลายกลุมอา
ะลําหวยสตูล ต
นบานแขวด (ม
นมาเปน “บาน

านวนหลังคาเ ื
5 คน แบงเปน
อท่ีประมาณ
งชาติประมา

 อําเภอทุงช

ทศบาลตําบลง

งอบ มีพื้นท่ี 1
นใหญเปนภูเข
ไม คิดเปนรอ
ามอุดมสมบูร
ะแมนํ้าธรรมช
รมชาติ ท่ีสําคั
รภูมิ ผาแดง
นธรรมทางชน
ะเปนท่ีต้ังโครง

 

หมูท่ี 6 ตําบลพ
น  มอีายุกอต้ัง
าศัยอยูตามหว
ตอมาไดรวมตั
าจากการทําแ
นเกวต” จนถงึ

รือน  165 ห
นชาย 325 คน 

  81,987 ไร
ณ 73,720 ไ

ชาง 

งอบ 

88.99 ตารา
ขาสูง สลับซับซ
ยละ 77.32 ข
ณทางธรรมช
าติหลายสาย
คัญ  อาทิ  ตน

 และโดดเด
นเผา ประเพณ
งการพัฒนาเพื

 

พญาแกว อําเ
กวา 130 ป อ
วยตางๆ ตามส
ัวกันและต้ังชือ่
แนวกันไฟปา) 
งปจจบุัน 

หลัง จํานวนป
และหญิง 35
ร  เปนพื้น ท่ีป
ร พื้นท่ีทํากา

งกิโลเมตร สภ
ซอน ปกคลุมด
ของพื้นท่ีท้ังห
ชาติท่ี เปนแหล

 มีแหลงทองเ
ชมพูภูคา  ถ้ํ
ด นหลากหล
ณีปใหมชนเผ
พื่อความมั่นคง

เภอเชียง
ดีตมี
สันภูหวด 
อหมูบาน
 และ

ประชากร 
0  คน  มี
ปาสงวน
ารเกษตร

ภาพพื้นท่ี
ดวยพื้นท่ี
หมด จึงมี
ลงตนนํ้า
เท่ียวทาง
า  นํ้าตก 
ลายทาง
ผา ผาทอ 
งพื้นท่ีลุม

2-6  

ประมาณ
ยางพารา-ส

สภาพภูมิป
และปาไมเป
เหนือลอม
ทรัพยากร
หมูบาน ซึง่

ชุมชนมีกา
เดน อาทิ ก
ตางๆของห
พัฒนา 

นํ้านานพื้น
ยังมี “กาแฟ
และมีสวนช

ทต .งอบ  ม
ทรัพยากรธ
ท่ีหลากหล
การจัดการ
การพัฒนา
ดําเนินงาน

ณ  7, 364  ไ ร  
สวนล้ินจี่ 

ประเทศสภาพ
ปนพื้นท่ีเขาสูง
 มีปาไม  สม
รท่ีเหลืออยูจํ
งมีเน้ือท่ี 27 ไร

รรวมกลุมกิจ
กลุมพัฒนาเย
หมูบาน และม

ท่ีท่ี 6 โครงกา
ฟมณีพฤกษ ก
ชวยสรางรายไ

มีการดํา เนิน
ธรรมชาติและ
ลาย กระจายอ
รปาไม การจัด
เศรษฐกิจในพื้
นท่ีแตกตางกันไ

ทํ า ไ ร ข า ว -ข

พพื้นท่ีสวนให
งชันมีนํ้ากอนไ
มุนไพร  และ
านวนนอย มี
ร มีการอนุรักษ

จกรรมท่ีหลาก
ยาวชนเพื่อชว
มีบทบาทในก

รในพระราชดํ
กาแฟออแกนิ
ไดแกชนเผาใน

นกิจกรรมดา
ส่ิงแวดลอมใน
อยูในหลายห
ดการพื้นท่ีทํากิ
พืน้ท่ีสูงและพืน้
ไปตามบริบทข

ข าว โพด -สว

หญเปนสันเข
ไหลผานทางทิ
สัตวปาซึ่งเป
มีปาสุสานขอ
ษตนไมเกาแก

กหลายและโด
วยเหลือกิจกา
การดําเนินงา

าริ นอกจากน้ั
นิก” ท่ีมีชื่อเสีย
นพื้นท่ีสูง 

านการจัดกา
นชุมชน/ทองถิ
หมูบาน ท้ังดา
กิน และสงเสริ
นท่ีราบ ดวยกา
ของพื้นท่ี 

น

ขา 
ทิศ
ปน
อง

ดด
าร
าน

น้ัน 
ยง

าร
ถิ่น
าน
ริม
าร



  

ทต.งอบ แบงพื้นท่ีการปกครองเปน 11 หมูบาน 
จํานวน 1,590ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 5,505 คน 
เปนชาย 2,805 คน หญิง 2,700 คน สวนใหญเปน 
คนพื้นเมือง (เผาไทล้ือ) และมี 3 ชนเผา ประกอบดวย 

เผามง เผาขมุ และเผาถ่ิน นับถือศาสนาพุทธ และนับ
ถือผี (สํานักทะเบียนราษฎร อําเภอทุงชาง, 2557) 
ชุมชนเปาหมายในการดําเนินงานโครงการฯ ไดแก 

 บานมณีพฤกษ 

บานมณีพฤกษ หมู 11 ต้ังอยูในตําบลงอบ อําเภอ
ทุงชาง บนเทือกเขาอุทยานแหงชาติดอยภูคา เปน
หมูบานชนเผามง ดํารงชีวิตในปามาหลายชั่วอายุ
คนต้ังแตบรรพบุรุษ เปนสวนหน่ึงของธรรมชาติทําไร
ระบบการเพาะปลูกแบบไรหมุนเวียน ซึ่งไดรับการ
สอนสืบทอดตอมาต้ังแตบรรพบุรุษ  

มีจํานวนประชากร 1,538 คน เปนชาย 818 คน 
หญิง 720 คน จํานวน 302 ครัวเรือน โดยสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทําไรขาว ทําไรขิง 
และเล้ียงสัตว นับถือศาสนาคริสต โดยมีปญหา
ชุมชนที่สําคัญไดแก ปญหาท่ีทํากิน และพื้นท่ีแปลง
ปลูกปาของหนวยงานรัฐทับกัน ปญหาท่ีทํากิน และ

ท่ีอยูอาศัยอยูหางกันการขยายท่ีทํากิน (หัวไรปลาย
สวน) และไมมีอาชีพท่ีเปนรายไดท่ีแนนอน 

บานมณีพฤกษ เปนจุดท่ีต้ังโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงพื้นท่ีลุมนํ้านาน พื้นท่ีท่ี 6 บานมณี
พฤกษ  ในการสงเสริมกิจกรรมการจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอมในชุมชน มีกิจกรรมเดนดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดแก 
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการพื้นท่ีทํากินใน
เขตปาบานมณีพฤกษ กลุมอนุรักษปาชุมชนประจํา
หมูบาน กลุมผลิตและแปรรูปกาแฟออแกนิค บาน
มณีพฤกษนอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมปลูกปา เชน 
บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลติ้งบมจ.ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม 

 บานงอบศาลา 

บานงอบศาลา หมู 1ต้ังอยูตําบลงอบ อําเภอทุงชาง 
มีพื้นท่ี 50 ไร พื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสูง มีภูเขา
ลอมรอบบางดาน มีแมนํ้างอบไหลผาน จํานวน
ประชากร 510 คน จํานวน 160 ครัวเรือน ประชากร
สวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ  และเปนชนเผา
พื้นเมือง (ไทล้ือ) ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม 
ไดแก ทํานา ทําสวน และทําไร และอาชีพรับจาง

ท่ัวไป โดยมีผลิตภัณฑเดนในชุมชน ไดแก ไมกวาด
ดอกหญา และผลไม เชน เงาะ สมทุงชาง เปนตน  

ชุมชนมีกิจกรรม/ โครงการเดนดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของบานงอบ
ศาลา เชน กิจกรรมรณรงคการทําปุยหมักและปุย
ชีวภาพ เพื่อปรับปรุงดิน ลดการใชสารเคมีสรางฝาย
ชะลอนํ้า  และมีประปาภูเขาใชภายในหมูบาน
กิจกรรมการปลูกปา/ บวชปาชุมชน เปนตน 

  

2-7  



 อ

 

 

 

 

 

 
 

ตําบ
พื้นที
หุบเ
สําคั
แมน
เพา
ท่ีไห
ลํานํ้

อบต
ไวต
พระ
ปา 

 
บาน
พื้นที
207
สวน
พนั
คาข
ท่ีสํา
กระ
ประ

องคการบริห

บลและ มีพื้นที
ท่ีสวนใหญเปน
เขาและเชิงเข
คัญ ไดแก ปา
นํ้านาน เปนแ
ะปลูกทําเกษต
หลลงสูแมนํ้าน
นํ้าอาว ลํานํ้าแ

ต.และ ไดดําเ
ตามพระราชเ
ะบรมราชินีนาถ
และใหหมูบาน

บานทุงอาว
นทุงอาว หมู 1
ท่ี 1,762 ไร จํ

7 คน หญิง 23
นใหญประก
ักงานของรัฐ
ขาย โดยสวนใ
าคัญไดแก ปร
ะทงประเพณี
ะเพณีเล้ียงผีบา

หารสวนตําบ

ท่ี 239.23 ตา
นภูเขาสูง มีท่ี
า มีพื้นท่ีปาไม
าขุนนํ้าเพาะ แ
แมนํ้าสายหลัก
ตรกรรมไดตลอ
นาน ไดแก ลํ
แฮด ลํานํ้าเพา

นินกิจกรรมป
เสาวณียของ
ถ สืบตอไป ตล
นชุมชนรวมทํา

 
1ต้ังอยูตําบลแ
านวนประชาก

31 คน จํานวน
อบอาชีพเก
ฐ  พนักงานท
ใหญนับถือศา
ระเพณีวันสงก
เล้ียงเจาพอป
านผีเรือน 

 

ลและ 

ารางกิโลเมตร
ทํากินเปนท่ีรา
มท่ีอุดมสมบูร
และปาขุนนํ้า
กใหชุมชนในพื
อดป และลํานํ้
านํ้าสอง ลําน
ะ 

ลูกปาชุมชนท
สมเด็จพระน
ลอดจนโครงก
าแนวกันไฟ ฝก

และ อําเภอทุง
กร 438 คน เป
น 168 ครัวเรือ
ษตรกรรม  รั
ทองถิ่น  รับรา
สนาพุทธ มีป
กรานตประเพ
ปาสัก–ปาแด

ร สภาพ
าบตาม
รณและ
และ มี
พื้นท่ีได
นํ้าสาขา
นํ้าสอด 

ทดแทน
นางเจา
การบวช
กอบรม

งชาง มี
ปนชาย 
อน โดย
รับจาง 
าชการ 
ระเพณี
พณีลอย
ดง และ
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เครือขาย
พิทักษป
อนุรักษท
เด็กนักเรี
ตอเน่ือง 

อบต.แล
จํานวน 1
เปนชาย
พื้นเมืองม
ทุงชาง,
โครงการฯ

บานทุงอ
จัดการท
ชุมชนชุม
แนวปอง
พื้นท่ีการ
เกษตรกร
การใชสา
การทํากา
จัดการทรั
ทุงอาว ไ

ยอาสาสมัครป
า รวมท้ังฝก
ทรัพยากรธรรม
รียน เยาวชน

ะ แบงพื้นท่ีก
,185 ครัวเรือ
ย  1,731 คน  
มง และล้ัวะ (ส
2557) ชุมชน
ฯ ไดแก 

อาว มีปาชุมช
ทรัพยากรธรร
มชนชวยกันดูแ
กันไฟ โดยพื้
เกษตร ประชา
รรม ปจจุบันบ
ารเคมีจากกา
ารเกษตร ดํา
รัพยากรธรรมช
ดแก กิจกรรม

ปองกันไฟปา แ
อบรมปลูกจิ
มชาติและส่ิง
น และประชา

การปกครองเป
นประชากรท้ัง
หญิง  1,838
สํานักทะเบียน
นเปาหมายใน

ชนบานทุงอา
รมชาติและส่ิง
แลรักษา มีการ
้นท่ีสวนใหญ
าชนสวนใหญ
บานทุงอาว จึง
ารเกษตร และ
เนินกิจกรรมส
ชาติและส่ิงแว
มรณรงคพัฒน

และอาสาสมัค
ตสํานึกในกา
แวดลอมใหกั
ชนท่ัวไปอยา

ปน 13หมูบา
งหมด3,569 ค
8 คน  เปนชา
นราษฎร อําเภ
นการดําเนินงา

าว หมู 1 มีกา
งแวดลอมขอ
รจัดกิจกรรมทํ
ของชุมชนเป

ญประกอบอาชี
งประสบปญห
ะการเผาไรเพื
สําคัญดานกา
วดลอมของบา
นาครอบครัวนํ

คร
าร
กับ
าง

าน 
คน 
าว
ภอ
าน

าร
อง
ทํา
ปน
ชีพ
หา
พื่อ
าร
าน
นํา



เศรษ
ชุมช

 
บาน
ชาง
เผา
เปน
และ
แพะ
ประ
จําน
เกษ
และ
พุทธ
ประ
เมษ
เครา

 อ

 

 

 

 

 

อบต
พื้นที
เขา
ของ
เหนื
ตอน

ษฐกิจพอเพียง
ชน และปาอุท

บานน้ําสอด

นนํ้าสอดใหม 
ง มีชนเผาอาศ
ขมุ และชนเผ
นชาวเขาเผาขม
ะ ในป พ.ศ. 2
ะกลาง อพยพ
ะชากร 324 คน
นวน 89 ครัวเรื
ษตรกรรม ไดแ
ะอาชีพรับจาง
ธ และนับถือผี
ะจําป (เดือน
ษายน)ตานขา
าะหหมูบาน(

องคการบริหา

ต.ปอน มีพื้นที
ท่ีเปนเทือกเขา
อยูตามลํานํ้า
งพื้นท่ี เทือกเข
นือ-ใต มีนํ้าสา
นใตและมีนํ้าส

งไปใชทุกหลัง
ทยานชมพูภูค

ดใหม  

หมู 12ต้ังอยูต
ศัยอยูดวยกัน
ผาลัวะ (ถิ่น) ห
มุ มาต้ังบานเรื
2519 ชาวเขา
พมาต้ังบานเรื
น เปนชาย 15
รือน โดยสวน
แก ทํานา และ
งท่ัวไปโดยสวน
ผี มีประเพณีที
มกราคม)คา
าวใหม(เดือน
เดือนเมษายน

รสวนตําบลป

ท่ี 103.68 ตา
าสูงท้ังหมด มี
าสายสําคัญใ
ขาสูงในพื้นท่ี
ายหลักไดแก 
สาขาท่ีสําคัญข

 

งคาเรือน การด
า รวมท้ังกลุม

ตําบลและ อํา
น 2 ชนเผา ได
หมูบานนํ้าสอ
รือนเมื่อป พ.ศ
าเผาถิ่นจากห
รือนเพิ่มอีก จ
57 คน หญิง 1
นใหญประกอบ
ะทําไร อาชีพ
นใหญนับถือศ
ท่ีสําคัญไดแก 
รวะผูสูงอายุ

นเมษายน)ทํา
น)เล้ียงผีฝายป

ปอน 

ารางกิโลเมตร
พื้นท่ีราบระห
ในบริเวณตอน
วางตัวในแน
แมนํ้านานไห
ของแมนํ้านาน

ดูแลปา
มเคร่ือง

าเภอทุง
แก ชน
อด เดิม
ศ.2414
หมูบาน
จํานวน
167 คน 
บอาชีพ
คาขาย 
ศาสนา
เล้ียงผี

ยุ(เดือน
บุญสง
ประปา 

ร สภาพ
วางหุบ
นกลาง
วเกือบ
หลผาน
น ไดแก  
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จักสาน แ

(เดือนพฤ
เดือนไหน

บานนํ้าส
รักษา มีก
รักษาปา
ทําลายป
ปรับตนล
แปรรูปทุก
บานใต ฝ
ท้ังยึดไมแ
กิจกรรม
แนวปอง
ในการคว
เปนตน 

หวยนํ้าแ
ทางระบบ
อางนํ้าต
เอื้อตอก
ทองเที่ยว

และกลุมปลูกพื

ฤศจิกายน)เล้ี
น) และเขาวัดท

อดใหม มีปาช
การจัดต้ังคณ
า โดยมีกฎระ
าในเขตพื้นท่ี
ะ 500 -1,000
กชนิดออกนอ
ฝาฝนจับได ปรั
และสงดําเนิน
การจัดการขย
กันไฟ และกา
วบคุมการเผา

หง และหวย 
บนิเวศ และมีท
ามโครงการพ
ารประกอบอ
วประเภทนํ้าตก

พชืผักปลอดสา

้ยงผีไร(แลวแ
ทุกวันพระ 

ชุมชนท่ีชาวบ
ะกรรมการชุม
ะเบียบ อาทิเ
หวงหามเปน

0 บาท พรอมยึ
กพื้นท่ีท่ีมีเขต
รับต้ังแต 5,00
นคดี เปนตน แ
ยะมูลฝอยชุม
ารจัดต้ังกฎระ
า และกฎระเ

นํ้าปอน มีคว
ทรัพยากรธรรม
พระราชดําริ อ
อาชีพเกษตร
กดวย 

ารพิษ 

แตจะกําหนดว

บานชวยกันดูแ
มชนในการดูแ
ชน หามตัดไ
เด็ดขาด ฝาฝ
ยึดไมหามนําไ
ตจํากัดท่ีสะพา
00-10,000 บา
ละมีการดําเนิ
มชน การจัดทํ
ะเบียบขอบังคั
เบียบการใชนํ้

ามหลากหลา
มชาติท่ีสมบูรณ
อางเก็บนํ้าปอ
ร รวมถึงแหล

วา

แล
แล
ไม
ฝน 
ไม
าน
าท 
นิน
ทํา
คับ
นํ้า 

าย
ณ 
อน 
ลง



  

ปอน ดําเนินกิจกรรมดานการจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน/ทองถิ่น ท้ังดาน
การจัดการปาไมรูปแบบปาชุมชน กระจายอยูใน
หลายหมูบาน  การอนุรักษแลจัดการแหลง นํ้า
แกปญหานํ้าทวมนํ้าหลาก และพื้นท่ีเส่ียงภัย การ
จัดทําฐานขอมูลการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการจัดทํา
แผนชุมชนสําหรับการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากร
ปาไม ตลอดจนการวางแผนพัฒนาทองถิ่น  

อบต.ปอน แบงพื้นท่ีการปกครองเปน 8 หมูบาน
จํานวน 982 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 2,770 คน 
เปนชาย 1,409 คน หญิง 1,361 คน สวนใหญเปน
ชาวพื้นเมือง (เผาไทล้ือหรือไตล้ือเผาพื้นเมือง)  
รอยละ 43 และชาวเขา (เผาลัวะเผาขมุเผาเหาะ) 
รอยละ 57 (สํานักทะเบียนราษฎร อําเภอทุงชาง, 
2557) ชุมชนเปาหมายในการดําเนินงานโครงการฯ  
ไดแก 

 บานไรไทรงาม 

บานไรไทรงาม หมูท่ี2 ตําบลปอน อําเภอทุงชาง มี
พื้นท่ี 45 ไร พื้นท่ีมีท้ังพื้นท่ีราบ และพ้ืนท่ีสูงบางสวน
โดยมีภู เขาลอมรอบ  และติดลําหวย  รวมท้ังมี
ส่ิงแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ มีจํานวนประชากร 278 
คน จํานวน 67 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ และเปนชนเผาเหาะ ประกอบอาชีพทํา

การเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําสวน และทําไร 
อาชีพรับจางท่ัวไป และเก็บหาของปาขาย 

ชุ มนมี ก า ร จั ด ก า รท รัพยาก ร ธ ร รมชา ติ และ
ส่ิงแวดลอมของชุมชนท่ีเก่ียวของ เชน กิจกรรม
รณรงคการทําปุยหมักและปุยชีวภาพ เพื่อปรับปรุง
ดิน ลดการใชสารเคมีและไมเผาตอซังการอนุรักษ
แหลงนํ้าและปาตนนํ้าการทําแนวกันไฟในที่ทํากิน
เปนตน 

 บานหลายทุง 

บานหลายทุง หมูท่ี3 ตําบลปอน อําเภอทุงชาง มี
พื้นท่ี 60 ไร พื้นท่ีมี ท้ังพื้นท่ีเนินเขา มีทรัพยากร-
ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ จํานวนประชากร 204 คน 
จํานวน 48 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ  และเปนชนเผาพื้นเมือง  (ไทล้ือ ) 
ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทํา
สวน  และทําไร  และอาชีพทอผาพื้นเมือง  โดย
ผลิตภัณฑเดนในชุมชน ไดแก ผาทอลายนํ้าไหลผา
ทอไทล้ือ และไมกวาดดอกหญา  

บานหลายทุง เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและ
หมูบานตนแบบโครงการปดทองหลังพระ  มีการ
ดําเนินกิจกรรมเดนดานการจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของบานหลายทุงเชน 
กิจกรรมรณรงคการทําปุยหมักและปุยชีวภาพ เพื่อ
บํารุงดิน รณรงคลดสารเคมีในการเกษตร และ
รณรงคไมเผาตอซังการอนุรักษแหลงนํ้า ปาตนนํ้า
การอนุรักษปาชุมชน มีการทําแนวกันไฟเปนตน 
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แนวทางการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย 

การดําเนินการโครงการเสริมสรางบทบาทสตรีใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
มุงเนนการเสริมสรางบทบาทและพัฒนาศักยภาพ
สต รี ในกา ร เ ข า ม ามี ส ว น ร ว ม ในกา รจั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชน 
ทองถิ่น และของประเทศ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสมและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ
การเผยแพรเอกสารผลงาน  และส่ือสรางสรรค
บทบาทและศักยภาพของสตรี อันเปนการกระตุนให
สังคมไดตระหนักตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

ภายหลังท่ีไดพิจารณาคัดเลือกพื้นท่ีชุมชนนํารอง จะ
เปนการดําเนินการขับเคล่ือนการเสริมสรางบทบาท
และศักยภาพสตรีในระดับพื้นท่ีเปาหมายเชิงลึกผาน
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาไปพรอมๆ เพื่อให
การ ขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาใหเกิดการดําเนิน
กิ จก ร รมการพัฒนา ท่ีส งผล ดีต อกา รจั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในรูปแบบท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีใหเกิด
เปนรูปธรรม คณะทํางานโครงการฯ จึงไดกําหนด
แนวทางและแผนการดําเนินงานโครงการในพื้นท่ี
เปาหมายในระยะตอ ดังน้ี 

1) พัฒนากลไกชมุชน ไดแก การพัฒนาแกนนํา/กลุมคนทํางาน เพื่อเปนกลไกการพัฒนากิจกรรมในระดับพื้นท่ี
ซึ่งแบงกิจกรรมไดดังน้ี 
> การริเริ่ม สําหรับชุมชนซึ่งยังไมมีกิจกรรม

ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอมหรือมีบุคคลดําเนินกิจกรรมใน
ลักษณะปจเจกบุคคลจึงควรอาศัยการกระตุน 
การจุดประกาย และการสรางความเขาใจถึง
ความสําคัญและประโยชนของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย
พิจารณาความตองการรวมกัน 

> การสงเสริมการเรียนรู สําหรับชุมชนท่ีมี
กลุมตางๆ เร่ิมกอตัวและดําเนินกิจกรรมไป
แลว  โครงการฯ  จะทําการทบทวนการ
ดําเนินงานท่ีผานมาการสํารวจและวิเคราะห
ขอมูลชุมชน การเรียนรูจากกรณีตัวอยางท่ี
ประสบความสําเร็จ ผานการส่ือสารและ
กิจกรรมรูปแบบตางๆ เชน การศึกษาดูงาน 

การอบรม รวมถึงการระดมความคิดเห็น
ภายในชุมชน เพื่อใหสามารถนําความรูและ
ประสบการณมาปรับใชให เหมาะสมกับ
สภาพชุมชน และการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริงในชุมชน 

> การเสริมสรางความเขมแข็ง สําหรับชุมชน
ท่ีมีการดําเนินงานมาระยะหน่ึง มีกลุม แผน 
และแบงบทบาทการทํางานรวมท้ังมีการ
เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมสูการพัฒนาชุมชนดานอื่นๆ จึง
ควรขยายการมีสวนรวมและการสื่อสาร
ภายในชุมชนกําหนดแผนและแบงบทบาท
การทํางาน  พัฒนาทักษะในการบริหาร
จัดการกลุม การจัดทําขอเสนอโครงการและ
การระดมทุน และการเชื่อมโยงภาคี  
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2) การสงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียน ระหวางชุมชน/ทองถิ่น/พื้นท่ี และการจัดใหมีการติดตามผลอยางมัสวน
รวมเหมาะสม อาทิเชน 

> ดําเนินการจัดกิจกรรมคายสรางสัมพันธเพื่อ
สรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

> การเย่ียมบาน เรียนรูกิจกรรมการพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติระหวางชุมชน เพื่อ
รวมกันเรียนประสบการณการดําเนินงานเปน
ระยะ เพื่อกระตุนและการเสริมกําลังใจในกลุม
คนทํางาน 

> พัฒนาเปนเครือขายเพื่อการเรียนรูและพัฒนา
ประเด็นงานท่ีเก่ียวของตามความเหมาะสม 

> การขยายผล สําหรับชุมชนท่ีมีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม ปรากฏผลชัดเจนสามารถ
พัฒนาเปนแหลง เ รียนรู ท่ี เปนตนแบบใน
การศึกษาดูงานและขยายผลไดควรเนนการ
ประสานและเชื่อมโยงกับภาคีเพื่อสนับสนุน
หรือสงเสริมการพัฒนาทักษะการส่ือสารและ
พัฒนาผูนํารุนใหม  

3) การพัฒนากิจกรรมไดแก การดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเปาหมายอยางเหมาะสม อาทิเชน 
 

> อบรมใหความรู ความเขาใจท่ีเก่ียวของ อาทิ 
การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สงเสริมการพัฒนาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ดวยการปรับแผนการผลิตและพฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อลดผลกระทบตอฐานทรัพยากร
และส่ิงแวดลอม การพัฒนาบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพและความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  เพื่อปรับ
ทัศนคติท่ีดีและการมีสวนรวมในการพัฒนา
ดานตางๆตลอดจนการสรางจิตสํานึกความ
รวมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในครอบครัว ชุมชน รวมท้ังสตรี
ภาคแรงงานและเกษตรกรรม 

> ศึกษาดูงานตัวอยางของบทบาทสตรีท่ีดีใน
พื้ น ท่ี ต า ง ๆ  เ พื่ อ เ รี ย น รู แ ล ะ เ ป ด รั บ
ประสบการณใหมๆ อันเปนแนวทางในการ
นําไปปรับประยุกตและเติมเต็มงานตอไป 

> จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณท่ีจําเปน
เพื่อการปรับปรุง พัฒนา และประยุกตใช
ประโยชนท่ีเหมาะสมกับความตองการของ

พื้นที่ 

4) การพัฒนาความรวมมือ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทํางานระหวางกัน 

> ความรวมมือภายในชุมชน เกิดข้ึนระหวาง
กลไกชุมชนกับกลุมตางๆ ในชุมชน ซึ่งการ
รวมมือภายในชุมชนนี้ จะเปนฐานในการ
ขยายผลหรือพัฒนาไปสูความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก  โดยท่ัวไปแลวมักอาศัย
บทบาทของผูนําชุมชนในการกระตุนใหเกิด
ความรวมมือในลักษณะน้ี 

> ความรวมมือระหวางชุมชนกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานท่ีมี
บทบาทในการพัฒนากลไกชุมชนในระยะ
ตางๆ  รวมถึงการพัฒนากิจกรรมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

> ความรวมมือระหวางชุมชนรวมกับ
องคกรเอกชนหรือสถาบันการศึกษา มัก
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จําเปนในชวงการริเร่ิมพัฒนากลไกชุมชน 
หรือชวงการตอยอดกิจกรรมและขยายผล
โดยมีการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน การคอยให

คําแนะนํา การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนากลไกชุมชนใหเขมแข็ง 
รวมท้ังการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ  

การดําเนินงานชุมชนเปาหมายในระยะตอไป จะเปนการดําเนินการขับเคล่ือนการเสริมสรางบทบาทและศักยภาพ
สตรีในระดับพื้นท่ีเปาหมายเชิงลึกผานกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาไปพรอมๆ กัน ไดแก  

 

1) จัดประชุมสรางความเขาใจในการดําเนินงาน
โครงการรวมกับชุมชนเปาหมายเพื่อพัฒนาความ
รวมมือของสมาชิกในพื้นท่ี โดยเสริมสรางความ
เขาใจการดําเนินงานโครงการฯ เพื่อขยายการมี
สวนรวมและการส่ือสารในชุมชน  และสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางกันในการดําเนินงาน
รวมกันในอนาคต 

2) ดําเนินการศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวมดวยการ
ประเมินสถานการณชนบทแบบมีส วนร วม 
(Participat0ry Rural Appraisal-PRA)เพื่อศึกษา
ขอมูลชุมชน สถานการณการจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน ตลอดจนเปด
โอกาสใหชุมชนรวมคิด ตัดสินใจและกําหนด
รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในชุมชนไดอยางเหมาะสมท้ังอาศัย
การทบทวนขอมูล  การประชุมกลุมยอย  การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห SW0T การใช
แผนท่ีชุมชน และแผนท่ีความคิดเปนตนโดยมี
ประเด็นการศึกษาท่ีสําคัญ ไดแก ขอมูลท่ัวไป
ขอมูลทางเศรษฐกิจ  การจัดการทรัพยากร -
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมในชุมชน
การเขารวมกิจกรรมสาธารณประโยชนและ
กิจกรรมตามประเพณีในชุมชน และขอเสนอแนะ

ในการพัฒนาชุมชนและร วมวางแผนการ
ดําเนินงานท่ีมีความเหมาะสม 

3) พัฒนาแกนนํา/กลุมคนทํางาน เพื่อเปนกลไกการ
พัฒนากิจกรรมในระดับพื้นท่ีซึ่งหากพบวายังไมมี
กลไกใดๆ หรือมีกลไกอยูแตยังไมมีบทบาทในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหรือมี
บทบาทหลายๆ เร่ือง จึงอาจริเร่ิมกลไกใหม ขึ้นมา
เพื่อรับผิดชอบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเปนการเฉพาะ หากมีกลไกท่ีเก่ียวของ
อยู แลว  ก็ควรพัฒนากลไกเ ดิม  โดยทําการ
วิเคราะหถึงศักยภาพในระยะใดระยะหน่ึง แลวจึง
กําหนดแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสม ซึ่งอาจ
ตองดึงบทบาทของกลุมเยาวชนใหเขามามีสวน
รวมดําเนินการไปพรอมกันดวย 

4) ขับเคล่ือนกิจกรรมแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในดานตางๆ 
ในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับบริบท
ของพื้นท่ีใหเกิดเปนรูปธรรมจากกิจกรรมท่ีงายไป
ยาก หรือจากเล็กไปใหญ อาทิ การจัดการอนุรักษ
และฟนฟูปา นํ้า ดิน การเพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นท่ีชุมชน การจัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงแวดลอม การจัดการพลังงาน การพัฒนา
แหลงเ รียนรูของชุมชนหรือสถานศึกษา  การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยชุมชน เปนตน 
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3.ราง...เอกสารบทบาทสตรี 

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

คณะรัฐมนตรจีึงไดมีมตเิหน็ชอบถวายพระราชสมัญญา "พระมารดาแหงการคุมครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ"เพื่อเปนการแสดงกตเวทคิุณของรัฐบาล และปวงชนชาว
ไทยแดสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอการ
คุมครองความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเมือ่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 

นับเปนพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถท่ีทรงหวงใยในทรัพยากรของ

ประเทศ ท่ีไดทรงเอาใจใสทรงหวงใยและทรงอุปถัมภ

งานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

โดยทรงมุงเนนใหราษฎรท่ีอาศัยอยูในบริเวณปาหรือ

ใกลปาท่ีสามารถดํารงอยูกับปาไดอยางย่ังยืนไม 

เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  โดยการใหความรูให

คําแนะนําและฝกอาชีพเพื่อใหประชาชนปรับเปล่ียน

จากการตัดไมทําลายปามาปลูกปาเพื่อมีรายไดใน

การดํารงชีพ ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพของประเทศมาอยางตอเน่ืองยาวนาน 

นับเปนแบบอยางของสตรีไทย ซึ่งมีความใกลชิดและ

เก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แต

ยังมีอุปสรรคในดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจใน

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเน่ืองจาก

ยังขาดโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารขาดความรู

และทักษะ และขาดการยอมรับ หนวยงานตางๆ  

และองคกรสตรีจึงไดพยายามสงเสริมใหสังคมมี

ความต่ืนตัวและตระหนักถึงความสําคัญในการให

สตรีมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมใหมากข้ึน ซึ่งไดมีตัวอยางท่ีชัดเจนและ

เปนรูปธรรมการปฏิบัติท้ังในฐานะผูนําผูสงเสริมและ

ผูรวมปฏิบัติกระจายอยูในทุกพื้นท่ีของประเทศ 

ในขณะที่ความเทาเทียมระหวางหญิงและชายของ

ประเทศไทย ไดมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีขึ้น

เด็กท้ังหญิงและชายไดรับโอกาสในการศึกษาภาค

บังคับขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกันรวมถึงการศึกษา

ระดับสูงขึ้นไป แตในการกาวสูระดับบริหารหรือ

ระดับการตัดสินใจยังมีสัดสวนท่ีตํ่ากวาผูชายมากแต 

สําหรับในระบบราชการซึ่งไดศึกษาขอมูลขาราชพล

เรือนสามัญ พบวามีขาราชการพลเรือนสามัญผูหญิง

จํานวนมากกวาคือรอยละ 62 แตมีผูหญิงท่ีกาวเขาสู

ตําแหนงทางการบริหารมีนอยกวาผูชายมากในป 

2550 สัดสวนผูหญิงในตําแหนงผูบริหารระดับสูงใน

ราชการสวนกลางมีเพียงประมาณรอยละ 22 ซึ่ง

เพิ่มขึ้นเพียงชาๆจากรอยละ 18 ใน 5ปกอนหนา

รวมถึงผูหญิงในตําแหนงบริหารภาคธุรกิจของบริษัท

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี

เพียงรอยละ 22 สําหรับในภาคการเมืองระดับชาติ

ผูหญิงท่ีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
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สมาชิกวุฒิสภาในป2550มีสัดสวนเพียงรอยละ 12 

และ 16 ตามลําดับในระดับทองถ่ินมีผูหญิงเปน

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินกํานันและ

ผูใหญบานเพียงรอยละ 9 

ที่ผานมา สังคมไทยยังขาดความสมดุลระหวางโอกาสของหญิงและชายโอกาสของผูหญิงมีขอจํากัดมากกวาทั้งใน
ดานการศึกษาระดับสูงในบางสาขาและในดานอาชีพและโอกาสของผูหญิงในภาคการเมืองทั้งระดับชาติและการเมือง
ทองถ่ิน  รวมถึงการเปนผูบริหารระดับสูงในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนยังมีนอย 

ทิศทางการสงเสริมบทบาทสตรี 

.......เปาหมายหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คือการให
ประชาชนไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพและครอบคลุมอยางทั่วถึงรวมทั้งมี
ความเทาเทียมทางเพศมากข้ึนทั้งในเรื่องรายไดโอกาสทางอาชีพและโอกาสในการ
ดํารงตําแหนงในระดับบริหารและระดับการตัดสินใจ……. 

งานดานการพัฒนาสตรีเ ร่ิมไดรับความสนใจใน

ระ ดับชา ติอย า งต อ เ น่ือง  หลังจาก ท่ีองค การ

สหประชาชาติ (United Nations: UN) ไดประกาศให

ป2518 เปนปสตรีสากล และตอมาไดมีการประกาศ

ใหป 2519-2528 เปนปทศวรรษแหงการพัฒนาสตรี

สูความเสมอภาค การพัฒนาศักยภาพและโอกาส 

และสันติภาพ เพื่อกระตุนใหรัฐบาลและประชาชนใน

ประเทศสมาชิกท่ัวโลกไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของสตรี และระดมพลังในการแกไขปญหาความไม

เทาเทียมกันระหวางหญิงชายในทุกมิติ  

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององคการ

สหประชาชา ติ ได ต้ั งคณะทํางาน  เพื่ อ จั ด ทํ า

แผนพัฒนาสตรีระยะยาว หรือแผน20 ป (พ.ศ.2525-

2544) เพื่อวางกรอบทิศทางในการสงเสริมงานดาน

การพัฒนาสตรีของประเทศในขณะนั้น แผนพัฒนา

สตรีระยะยาวน้ี นับไดวาเปนแผนพัฒนาสตรีฉบับ

แรกของประเทศ ท่ีไดพยายามวิเคราะหประเด็น

ตางๆ ในการพัฒนาสตรีอยางครอบคลุม รวมท้ังการ

แกไขกฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ียังเปนอุปสรรค

ในการสรางความเทาเทียมกัน เปนตน จากความ

ต่ืนตัวของนานาชาติ และการมีแผนพัฒนาสตรีระยะ

ยาวน้ีเปนส่ือและแรงกระตุนท่ีทําใหงานดานการ

พัฒนาสตรีของหนวยงานภาครัฐเร่ิมมีความชัดเจน

มากยิ่งขึ้น 

การเปดโอกาสใหสตรีเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

การพัฒนาตางๆ จึงไดกลาวถึงไวในนโยบาย แผน 

และเปาหมายการพัฒนาระดับตางๆ ซึ่งเปาหมาย
ก า ร พัฒน า แ ห ง ส หั ส ว ร ร ษ   ( Millennium 
Development Goals: MDGs) ท่ีนานาประเทศท่ัว
โลกไดรวมกันกําหนดขึ้นก็ไดใหความสําคัญในเร่ืองน้ี 

เปนอยางมาก ท้ังการขจัดความยากจนการสงเสริม

ความเทาเทียมกันทางเพศและการสงเสริมบทบาท

สตรี รวมท้ังการพัฒนาสุขภาวะของแมและเด็ก 

สําหรับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
ซึ่งใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมคนสังคม

และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัว

รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงพัฒนาคน

และสังคมไทยใหมีคุณภาพมีโอกาสเขาถึงทรัพยากร
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และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมอยาง เปนธรรมรวมท้ังสรางโอกาสทาง

เศรษฐกิจบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอมไดใหความสําคัญตอการสงเสริม

บทบาทสตรีผานยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรม

ในสังคม โดยการเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวน

สามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวน

รวมในเชิงเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไดอยางมี

คุณคาและศักด์ิศรีใหทุกคนสามารถแสดงออกทาง

ความคิดอยางสรางสรรคเพิ่มศักยภาพและขีด

ความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของ

ชุมชนดวยตนเองสงเสริมบทบาทสตรีในระดับ
การบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน
การพัฒนาประเทศ 

น อ ก จ า ก น้ี  ยั ง มี ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืนให

ความสําคัญตอการสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในการเขาถึงและใชประโยชน 

ทรัพยากรธรรมชาติแกปญหาความเหล่ือมลํ้าในการ

เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพชุมชนใหพรอมกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในสวนของแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 11 น้ี ใหความสําคัญตอการสรางสังคมไทย

เปนสังคมท่ีเสมอภาค  คนในสังคมมีเจตคติ ท่ี ดี 

ตระหนักและยอมรับถึงบทบาทสตรีในบริบทตางๆ 

ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางเทาเทียม

กัน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ อยาง

เหมาะสม สตรีมีสุขภาพ สุขภาวะ มีความมั่นคงใน

ชีวิต และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สตรีมีความมั่นใจ 

และมีศักยภาพในการเขารวมทางการเมือง การ

บริหารและการตัดสินใจในระดับตางๆ 

ปจจุบัน ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีในพันธสัญญา
และความรวมมือระดับนานาชาติอาทิ อนุสัญญา

วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 

(Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women: CEDAW)

อนุสัญญาวาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและ

อาชีพ พ.ศ.2501 (Convention Concerning 

Discrimination in Respect of Employment and 

Occupation) ปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏิบัติการ

เพื่อความกาวหนาของสตรี (Beijing Declaration 

and Platform for Action: BFPA) เปนตน เพื่อรวม

ขับเคล่ือนการปกปองและดูแลดานสิทธิมนุษยชน

ของเด็กและสตรีในสภาวการณของความขัดแยง 

เปนตนประเทศไทยในฐานะท่ีเปนประเทศภาคี

สมาชิกจําเปนตองปฏิบัติตามเง่ือนไข มาตรการ โดย

จะตองมีการปรับมาตรฐาน และกําหนดหรือแกไข

กฎหมายท่ีเปนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาสตรี ให

สอดคลองกับขอกําหนดตางๆ  ในพันธะสัญญา

เหลาน้ี 

การสงเสริมบทบาทสตรี ไดมีความสําคัญตอหนวยงานตางๆ เพ่ิมขึ้นเปนลําดับ  มีความพยายามทั้งในระดับสากล
และระดับประเทศ ในการขับเคลื่อนใหสตรีมีบทบาทมากขึ้น ผานความรวมมือ ขอตกลง นโยบาย แผน รวมทั้ง
กองทุนตางๆ ซึ่งประเทศไทยไดกําหนดนโยบายการพัฒนาบทบาทสตรี มาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จนปจจุบัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 รวมทั้งไดกําหนดเปาหมายไวชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการเพ่ิมบทบาทในการตัดสินใจและ
การเปนผูนํา  ความทาทายจึงอยูที่การนําแผนไปสูการปฎิบัติดวยความเขาใจและความพรอมของภาคสวนตางๆ 
รวมทัง้การยอมรับของสังคม  
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องคกรสงเสริมบทบาทสตรี 

การพัฒนาสตรีเปนประเด็นท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ

ดวยกัน ซึ่งมีท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 

และภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ใหความ

สนใจและมีผลจากการดําเนินงานดานสตรีมาอยาง

ตอเน่ืองแมมีผลการพัฒนาเปนท่ีประจักษในระดับ

หน่ึงแตก็ยังไมมากนัก โดยเฉพาะสตรีในพื้นท่ีชนบท 

และสตรีท่ีจัดในกลุมเปาหมายพิเศษตางๆ แมจะมี

หนวยงานรับผิดชอบและมีการต่ืนตัวขององคกร

พัฒนาเอกชน เขามาพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มการ

ส่ื อ ส า ร แ ล ะ รณ ร ง ค ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก  พัฒน า

กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา รวมถึงการมอบ

รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ  โดยมีกลไกและรูปแบบท่ี

หลากหลายและแตกตางกันไปตามสถานการณและ

ภารกิจของแตละหนวยงาน  

หนวยงานภาครัฐ 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพสตรี การสงเสริม

ความเสมอภาคของหญิงและชาย และการสราง

ความเขมแข็งของครอบครัว เพื่อใหสตรีไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ การคุมครองพิทักษสิทธิ มีความ

เสมอภาคและเปนธรรมทางสังคม และมุงสราง

สถาบันครอบครัวใหมีความมั่นคง สํานักงานฯ ได

มอบรางวัลสตรี บุคคล และหนวยงานองคกรดีเดน

สาขาตาง ๆ รวม 16 สาขา เพื่อเปนขวัญกําลังใจ

ผูปฏิบั ติ งาน  และยกยอง เชิดชู เ กียร ติ ให เปน

แบบอยางของสังคม โดยมีหนวยงานภาคีเขามามี

สวนรวมในการคัดเลือกสตรี บุคคล และหนวยงาน

องคกรดีเดน ซึ่งสาขาท่ีเก่ียวของ เชื่อมโยงกับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดแก 

ยุวสตรีดีเดน สตรีดีเดนดานการบริหารงานปกครอง

ทองถิ่นหรือทองท่ี สตรีดีเดนดานการพัฒนาชุมชน 

สตรีดีเดนดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม และสตรีดีเดน

ดานการสงเสริมการเกษตร  

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน: 

ภารกิจหลักในการคุมครองดูแลสิทธิของแรงงาน ได

ตระหนักและใสใจถึงความสําคัญของแรงงานผูหญิง 

ไดมีการรณรงคใหทุกภาคสวนสังคมไดตระหนักถึง

คุณคาความสําคัญของแรงงานผูหญิงรวมมือรวมใจ

ท่ีจะชวยกันดูแลคุมครองใหแรงงานผูหญิงใหทํางาน

อยางมีคุณคามีความสุข และพอใจในงานท่ีทํา 

นอกจากน้ี ไดมีการคัดเลือกสตรีทํางานดีเดน เพื่อ

เขารับประทานโลรางวัลในวันสตรีสากลซึ่งตรงกับ

วันท่ี 8 มีนาคมของทุกป โดยแบงรางวัลออกเปนนัก

บริหารดีเดนในสาขาตางๆ ผูปฏิบัติการในภาคสวน

ตางๆ สตรีเครือขายการคุมครองแรงงาน ท่ีปรึกษา

แรงงานหญิงดีเดน สตรีผูประกอบอาชีพอิสระดีเดน  

ศิลปนสตรีดีเดน ส่ือมวลชนดีเดน นักกีฬาสตรีดีเดน 

และ สตรีองคกรพัฒนาเอกชนดีเดน 

กระทรวงมหาดไทย 

มีบทบาทภารกิจสําคัญในการสงเสริมสนับสนุน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการพัฒนาและให

คําปรึกษาแนะนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดาน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นการบริหารงานบุคคล 
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ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง  แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 

กระทรวงมหาดไทยได เปนห น่ึงในหนวยงาน

รับผิดชอบในการคัดเลือกสตรี บุคคล หนวยงาน

องคกรดีเดนสาขาตางๆ โดยสาขาท่ีเก่ียวของ และ

เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิ งแวดล อม  ได แก  สาขาสต รี ดี เดนด านการ

บริหารงานปกครองทองถ่ินและทองท่ี รับผิดชอบโดย

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และสาขาสตรี

ดีเดนดานการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบโดยกรม

พัฒนาชุมชน 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปนอีกหนวยงานหน่ีงท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการ

สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกและมี

สวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ท้ังน้ี กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมได

มีสวนรวมในการคัดเลือกสตรี บุคคล หนวยงาน

องคกรดีเดนสาขาตางๆ โดยมีสํานักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว เปนหนวยงานหลักในการจัด

พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณเน่ืองในวันสาตรีสากล 

ซึ่ ง คัดเลือกในสาขาสตรี ดี เดนดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

มีบทบาทภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร

ใหมีความเขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได

รวมท้ังศึกษา วิจัย และพัฒนางานดานการสงเสริม

การเกษตร และบูรณาการการทํางานกับทุกภาคสวน 

และเปน 1 ในหนวยงานรับผิดชอบในการคัดเลือก

สตรี บุคคล หนวยงานองคกรดีเดนสาขาตางๆ ซึ่ง 

คัด เ ลือกในสาขาสตรี ดี เด นด านการส ง เส ริม

การเกษตร 

คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

จัดต้ังจากนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการ 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ พัฒนา

และขยายศักยภาพบทบาทสตรีใหเปนพลังทาง

สังคมท่ีเขมแข็ง สามารถชวยนําพาและรวมสราง

สังคมไปสูความเสมอภาค อยางสรางสรรค และมี

สันติสุขเทาเทียมกับผูชาย ต้ังแตระดับทองถิ่นจนถึง

ระดับประเทศ เพื่อใหโอกาสสตรีในทุกพื้นท่ี ทุก

ชุมชน ไดมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวม

พัฒนา  เพื่ อสต รี ทุกคนโดยความร วมมือของ

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรสตรีตางๆ 

ในการมีสวนรวมสรางสรรคพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ 

องคกรพัฒนาเอกชน 

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 

กอต้ังขึ้นในวันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม 2533 

ไดรับการสนับสนุนเบื้องตนจากกองทุนพัฒนาสตรี

แหงสหประชาชาติ มุงเนนการวิจัย นโยบายท่ีมี

ผลกระทบตอสตรีเสริมสรางบทบาทและการมีสวน

รวมของสตรีใน กระบวนการตัดสินใจอันนําไปสู

ความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคม โดยได

ดําเนินงานโครงการผูหญิงเกง คัดเลือกผูหญิงใน 10 

สาขาอาชีพ  มาอยางตอเน่ืองเพื่อเปนการกระตุนให
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สังคมไดตระหนักในบทบาทของผูหญิงท่ีมีตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ  

โดยมีการมอบโลประกาศเกียรติคุณในวันสตรีสากล

ของทุกป โดยมีสาขาส่ิงแวดลอมเปนสาขาหน่ึงดวย 

ผูไดรับรางวัลตองเปนผูท่ีมีบทบาทและผลงานดาน

การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และ

เผยแพรถายทอดขอมูลความรูดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี 

ดําเนินการสาธารณกุศล ใหความชวยเหลือผูหญิง

และเด็กท่ีประสบปญหาวิกฤตชีวิต ผานกระบวนการ

ชวยเหลือฟนฟู สรางความเขมแข็งใหการศึกษาและ

ฝกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพให

ยืนหยัดไดในสังคมอยางเหมาะสม รวมท้ังดําเนิน

กิจกรรมในเชิงรุกท่ีเอื้อตอการปองกันปญหาท่ีเกิด

ขึ้นกับผูหญิงและเด็ก การรณรงคเพื่อใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงเชิงนโยบายเพื่อเสริมสรางสถานภาพ

ศักยภาพ สิทธิและโอกาสของผูหญิงในสังคม 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุ ม ช น เ พื่ อ ส ร า ง รู ป ธ ร ร ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูกับการจัดการภัยพิบัติ

ธรรมชาติโดยชุมชน  โดยมีกิจกรรมในการพัฒนา

และฟนฟูองคความรูภูมิปญญาเพื่อใหสามารถ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสรางการพึ่งพาตนเอง

โดยเนนการพัฒนาศักยภาพของผูหญิงเพื่อสามารถ

มีส วนร วมในกระบวนการ ทํางานของชุมชน

โดยเฉพาะการเสริมศักยภาพการปรับตัวของชุมชนท่ี

เส่ียงตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

มูลนิธิเพื่อนหญิง 

มีบทบาทในการสงเสริมความเสมอภาคและเทา

เทียมของชายหญิง โดยการเสริมสรางกระบวนการ

เรียนรูใหผูหญิงเขาใจบทบาทหนาท่ีและสิทธิของ

สตรี นําไปสูความเขมแข็งในอํานาจตอรองโดยเลือก

ประเด็นและทํางานอยางตอเน่ืองจริงจังจนเกิดเปน

องคความรูและพัฒนาเปนตนแบบในทางปฏิบัติ

ขยายผลไปยังพื้นท่ีตางๆท้ังในกลไกของรัฐและ

ชุมชนสามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูหญิง

และเครือขายสงผลใหเกิดการพึ่งตนเอง โดยสงเสริม

การพัฒนาชุมชนตนแบบ พลังหญิง สรางเศรษฐกิจ 

สังคม และดานอื่นๆ รวมท้ังดานอาชีพท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

ดําเนินงานวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือขับเคล่ือนการจัดการ

ส่ิงแวดลอมในระดับทองถิ่น ประเทศ และภูมิภาค

รณรงคและเสริมสรางจิตสํานึก เพื่อปรับเปล่ียน

พฤติกรรมใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและมีสวนรวม

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอมรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

ส่ิงแวดลอม โดยไดมีการสงเสริมและพัฒนาบทบาท

และศักยภาพหญิงชายมาอยางตอเน่ือง กระตุนให

ผูหญิงในชุมชนเขามามีสวนรวมในการใหขอมูลและ

เสนอความคิดเห็น  การทํากิจกรรมปลูกปา รวมเปน

คณะกรรมการกลุมอาชีพเพื่อส่ิงแวดลอม จัดการ

กองทุนเพื่ออาชีพและส่ิงแวดลอม เปนตน ท้ังน้ี เพื่อ

พัฒนาศักยภาพ สรางการมีสวนรวม และความรูสึก

เปนเจาของเพื่อการอนุรักษและดูแลพื้นท่ีในอนาคต 
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ภาคธุรกิจเอกชน 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

สงเสริมบทบาทสตรีท้ังทางตรงและทางออมในดาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจังและ

ตอเน่ืองมาต้ังแตป พ.ศ.2550 เปาหมายเพื่อชวยลด

กาซคารบอนไดออกไซด และบรรเทาภาวะโลกรอน 

โดยมีโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอม และในป พ.ศ.

2557 ไดจัดทําโครงการพัฒนาบทบาทสตรีในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อรวม

ขับเคล่ือนการเสริมสรางบทบาทและศักยภาพสตรี

ใหเปนพลังในการเปล่ียนแปลงและมีสวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ

ชุมชนและทองถิ่น ไปพรอมๆ กับภาคสวนตางๆ ใน

สังคม ตลอดจนเผยแพรผลงานของสตรีท่ีมีตอการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมให

แพรหลายมากข้ึน 
 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

มีนโยบายรับผิดชอบตอสังคม  โดยในมิ ติดาน

ส่ิงแวดลอม พรอมท้ัง มีการจัดต้ังสถาบันลูกโลกสี

เขียว มูลนิธิพลังยั่งยืน เพื่อเปนองคกรอิสระในการ

สง เส ริมและพัฒนาดาน ส่ิงแวดลอมใหกับ ทุก

กลุมเปาหมาย รวมท้ังเยาวชนและสตรี ไดจัดการ

ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวมาอยางตอเน่ืองต้ังแต

ป  พ .ศ .2542 จนถึงปจจุบัน  เพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมผลงานสรางสรรคท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการ

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ใหเปนท่ีสนใจและเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง 

รวมท้ังเปนเวทีใหโอกาสและเปนกําลังใจแกผู ท่ี

ศึกษาหรือปฏิบัติงานดานการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ังชายหญิง เด็ก

และเยาวชน นอกจากน้ี ยังเปนการเผยแพรองค

ค ว า ม รู ใ น ด า น ก า ร อ นุ รั ก ษ แ ล ะ ฟ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

สถาบันการศึกษา 
 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวทิยาลยัมหิดล 

ไดดําเนินงานโครงการ"แมอนุรักษส่ิงแวดลอม"เพื่อ

คัดเลือกแมอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยมีการพิจารณา

รางวัลแดแมดานการอนุ รักษ ส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยแบงเปน 4 รางวัล ไดแก (1) 

รางวัล “แมสูชีวิต” (2) รางวัล “แม 100 ป” (3) 

รางวัล “แมอนุรักษส่ิงแวดลอม” และ (4) รางวัล “แม

จิตใสใจสีขาว” เพื่อมอบเงินรางวัลพรอมเกียรติบัตร

ในงาน "มหิดล - วันแม"12 สิงหาคมเปนประจําทุกป 

โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อท่ี

ประชาชนและหนวยงานตางๆ เสนอมา 

บทบาทขององคกรตางๆ ในการสงเสริมบทบาทสตรีดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ผานมา  
สวนใหญมีลักษณะการดําเนินงานผานกระบวนการทางดานสังคมเพ่ือใหผูหญิงและผูชายมีเจตคติบนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชายโดยการประสานความรวมมือระหวางครอบครัวสถานศึกษาสถาบันศาสนาและ
สื่อในการปลูกฝงคานิยมและเจตคติที่ยอมรับและสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศและการไมกระทํารุนแรงตอ
ผูหญิงรวมถึงการเพ่ิมโอกาสการกาวสูระดับบริหารและระดับการตัดสินใจทั้งทางการเมืองระดับชาติและระดับ
ทองถ่ินภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนโดยการเสริมสรางศักยภาพผูหญิงใหมีความพรอมและยกระดับการมีสวนรวม
ของสตรีในกระบวนการตัดสินใจตางๆ 
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กรณีผลงานสตรีท่ีนาสนใจ 

การดําเนินงานตางๆ ของผูหญิงในดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  คอยๆ มีความ

โดดเดนขึ้นมา  ผานกระบวนการประกาศเกียรติคุณ

เน่ืองในวันสตรีสากล วันแม และวันท่ีสําคัญดาน

ส่ิงแวดลอม เปนประจําทุกป นับวาเปนการเชิดชู

เกียรติคุณของสตรีในฐานะการเปนผูนํา ผูสงเสริม

ดานกระบวนการคิด และผูรวมปฏิบัติงานท่ีผานมา

พบ ว า บ ท บ า ท ข อ ง ผู หญิ ง ด า น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีท้ังดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการ

จัดการเกษตรท่ียั่งยืน ผานกิจกรรมการลงมือทํา การ

ขยายผล การสื่อสารและรณรงคสรางจิตสํานึก และ

การพัฒนาศูนยเรียนรู  โดยมีผลงานท่ีนาสนใจ ซึ่งได

คัดเลือกหลากหลายกรณีเพื่อเปนแบบอยาง กระตุน

ใหเกิดความตระหนักและยอมรับบทบาทของผูหญิง

มากขึ้น 

บทบาทดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
บ ท บ า ท ข อ ง ผู ห ญิ ง ด า น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สวนใหญเปน

การอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา  โดยมี

แนวทางในการดําเนินดําเนินงานท้ังในดานการ

เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล ค ว า ม รู ด า น คุ ณ ค า ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ ความสําคัญของการอนุรักษ

ธรรมชาติออกสูสาธารณะ รวมถึงการทําความเขาใจ

กับชุมชนท่ีมีสวนไดสวนเสียกับพื้นท่ีในการอนุรักษ 

การสรางจิตสํานึกใหเกิดข้ึนกับคนท่ีพึ่งพาอาศัยปา 

สํ า ห รั บ ผู หญิ ง ท่ี มี บ ท บ า ทด า น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติ จนเปนท่ียอมรับไดแก  

คุณรตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธสืบนา

คะเสถียร ไดอุทิศตนกับการอนุรักษทรัพยากร

ปาไมทุกวิถีทางเพื่อประโยชนอยางย่ังยืนตอ

เพื่อนมนุษยดวยแนวคิด ใหมนุษยไดเก้ือกูล

ธรรมชาติ เพื่อธรรมชาติคงอยูและเก้ือกูล

มนุษย รวมถึงการดูแลบุตร ธิดาของเจาหนาท่ี

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชท่ี

เสียชีวิตเน่ืองจากภารกิจรักษาปา จนไดรับ

ฉายา “นางสิงหเฝาปา” และ “หญิงเหล็กแหง

วงการอนุรักษ” 

คุณวีรยา โอชะ หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปา

ทุงใหญนเรศวรฝงตะวันตก ดําเนินการแกไข

ปญหาเร่ืองไรหมุนเวียน โดยการทําความ

เขาใจ พูดคุยกับชุมชน รวมถึงการรวมมือกับ

หน วย งานอื่ นๆ  มู ล นิ ธิ สื บนาคะ เส ถีย ร 

คณะกรรมการชุมชน เพื่อแบงโซนพื้นท่ีทํากิน

ของแตละหมูบานเปนการแกไขปญาการบุกรุก

พื้นท่ีและการท้ิงไรซาก 

คุณทิวาพร ศรีวรกุล ผูอํานวยการศูนยกสิกร

รมธรรมชาติทามะขาม ดวยตระหนักวา การ

อนุรักษปาใหอยูได ตองสรางจิตสํานึก สราง

ความรูความเขาใจใหเกิดขึ้นกับคนที่พึ่งพา

อาศัยปา โดยการขอพระราชทานโรงเรียนเพื่อ

ชนกลุมนอยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมา รี  เพื่ อให เ ด็กๆ  ได รับ

การศึกษาและเปนจุดเร่ิมตนของการสราง

กระบวนการเรียนรูเร่ืองปา 
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บทบาทดานการจัดการเกษตรที่ยั่งยืน 
ดวยประเทศไทยถือเปนครัวของโลก และเพื่อเปน

การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยทางดาน

อาหาร  นักวิชาการและเกษตรกรจึง หันมาให

ความสําคัญกับการวิจัยเพื่อการปรับปรุงพันธุพืช

และสัตวเพื่อเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรในการ

ประกอบอาชีพ นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับการ

ทําเกษตรอินทรียซึ่ งชวยลดการปลอยมลพิษสู

ส่ิงแวดลอม และลดปญหาสุขภาพของตัวเกษตรกร

เอง  สํ าห รับสต รี ท่ีมีบทบาทสํา คัญตอการจัด

การเกษตรท่ียั่ งยืน  มี ท้ังหนวยงานภาครัฐ  และ

เกษตรกร   ซึ่ งประกอบอาชีพใกลชิดกับภาค

การเกษตร ไดแก 

 

คุณวารินทร ธนาสมหวัง ผูเชี่ยวชาญดาน

การจัดการประมง กรมประมง กระทรวงเกตร

และสหกรณ มุงมั่นในการพัฒนาการประมง

ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการวิจัยปรับปรุง

และพัฒนาเทคนิคการเพาะเล้ียงและปรับปรุง

พันธุปลา  เพื่ อช วยสรางทางเ ลือกใหกับ

เกษตรกรท่ีจะเพิ่มผลผลิตและเกิดความยั่งยืน

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรและชาวประมง

ใหมีความเปนอยูทีดีขึ้น 

 คุณอุฤทธ์ิ เหลาแค ประธานกรรมการบริหาร

กองทุนเสริมสรางชีวิตและสวัสดิการชุมชน 

ดําเนินการพัฒนากองทุนขาวอินทรียปลอด

สารพิษ และการทําเกษตรอินทรียแบบครอบ

วงจร  รวมถึงการกอ ต้ังศูนย เ รียนรูชุมชน

พอเพียง โดยการปลอยพันธุปลาลงในแหลง

นํ้า ปลูกพืชสมุนไพร ไมผล ไมยืนตน และผัก

พื้นบาน เพื่อเปนอาหาร ลดรายจายและเพิ่ม

รายไดใหแกชุมชน และยังเปนวิทยากรให

ความรูดวย 

 

คุณกานตาภร ไชยปากดี นายกองคการ

บริหารสวนตําบลบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 

ดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมกับกลุมเปาหมาย

ตางๆ ท้ังทางดานเกษตรกร โดยการสงเสริม

การทําปุยใชเอง การทําเกษตรอินทรีย และ

การต้ังกลุมปุยอินทรียชีวภาพ สําหรับกลุม

เยาวชน สงเสริมการคัดแยกขยะทําปุยชีวภาพ 

นอกจากน้ียังไดสรางการมีสวนรวมในการ

อนุรักษพื้นท่ีชุมนํ้าโลกบึงโขงหลง โดยการออก

ขอบัญญัติตําบลการดูแลหาดคําสมบูรณ 

บทบาทในการเสริมสรางการเรียนรู 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มัก

เปนการดําเนินการอยางเปนองครวมท่ีมีความ

เชื่อมโยงกัน ท้ังทรัพยากร ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 

ซึ่งยังเชื่อมโยงมาสูการดําเนินชีวิตประจําวันและการ

ทํามาหากิน  การส่ือสารและเสริมสรางการเรียนรู

เพื่อใหมีความเขาใจและมีทักษะลงมือทํานับเปน

เร่ืองท่ีสําคัญ โดยมีสตรีท่ีมีบทบาทดานท่ีไดลงมือทํา

เองกอน แลวขยายผลผานการเรียนรูรูปแบบตางๆ 

ไดแก 

3-9  



 

คุณคํา หลงลืม เกษตรกรจากการที่เติบโตมา

ในครอบครัวเกษตรกร จึงไดรับการปลูกฝงใน

การดูแลทุนทางธรรมชาติท้ังดิน นํ้า และปาไม 

เพื่อใชในการทํามาหากินและดํารงชีวิตใหถึงรุน

ลูกรุนหลาน จึงปลูกฝงใหคนรุนใหมมีสวนรวม

ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เชน การทําฝายกักเก็บนํ้า สืบสาน

วิถีปา โครงการปลูกปา นอกจากน้ียังสอนให

ชาวบานทําปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ การเล้ียง

หมูหลุม รณรงคใหชาวบานใชนํ้าหมักในการดับ

กล่ิน ริเร่ิมการแลกเปล่ียนซื้อขายผลผลิตภายใน

หมูบาน 

คุณลัดดาวัลย เผาวิบูล นักธุรกิจผูใชการจัดการ

ส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูการพึ่งตนเอง โดยเร่ิมจาก

การจัดการขยะครบวงจร แลวขยายผลไปยังการ

ทําพลังงานชุมชน เชน ไบโอดีเซล การทําถานจาก

วัสดุเหลือใช กาซชีวภาพจากอินทรียวัตถุ และการ

ทําเกษตรอินทรีย  โดยการใชสถานท่ีภายใน

โรงแรมคําแสดริเวอรแควรีสอรท  กรีนโฮเตล 

จังหวัดกาญจนบุรี เปนแหลงเรียนรูการจัดการ

ส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรและ

ชุมชน 

รตยา จันทรเทียร 

 

หญิงเหล็กแหงวงการอนุรักษปาไม 

นางรตยา หรืออาจารยรตยา สตรีคนแรกท่ีดํารงตําแหนงสูงสุดขององคกรดาน

ท่ีอยูอาศัยของภาครัฐ ซึ่งก็คือ ผูวาการการเคหะแหงชาติไดอุทิศตนและทุมเท

กับการอนุรักษทรัพยากรปาไม สืบทอดเจตนารมณของสืบนาคะเสถียรโดยชวย

พลิกฟนผืนปาและแหลงธรรมชาติ ดวยการอนุรักษทุกวิถีทาง เพื่อประโยชน

อยางย่ังยืนตอเพื่อนมนุษยดวยแนวคิด “ใหมนุษยไดเก้ือกูลธรรมชาติ เพื่อ

ธรรมชาติคงอยูและเกื้อกูลมนุษย”จนไดรับฉายาวา “นางสิงหเฝาปา”  

ป 2530-2531 อาจารยรตยาดํารงตําแหนงนายกสมาคมอนุรักษศิลปกรรมและ

ส่ิงแวดลอมในขณะน้ัน ไดรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนหลายองคกร ในการรวม

รณรงคใหยุติการดําเนินการสรางเขื่อนนํ้าโจนที่จะสงผลรุนแรงตอธรรมชาติและ

สภาพแวดลอมของผืนปาตะวันตกในป 2533 มีการรวมตัวองคกรอนุรักษ 18 

องคกรจัดงานส่ิงแวดลอมระดับชาติขึ้น ซึ่งหลังจากน้ันก็มีการจัดกิจกรรม

ตอเน่ืองทุกปจนในป 2541 ไดมีการสรางเครือขายเปนสมัชชาองคกรเอกชน

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุมครองส่ิงแวดลอมข้ึน 

3-10  



 

ประวัติสวนตัว 
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เขตรอน PRATT INSTITUTE 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ตลอดระยะเวลา 20 ปท่ีผานมา อาจารยรตยาในนามประธานมูลนิธิสืบนาคะ

เสถียรไดสนับสนุนการอนุรักษผืนปาและสัตวปาโดยการเผยแพรขอมูลความรู

ดานคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังขอเท็จจริงดานความสําคัญของการ

อนุรักษธรรมชาติปาสูสาธารณะการเขารวมในโครงการอนุรักษผืนปาตะวันตก

เชิงระบบนิเวศการต้ังกองทุนผูพิทักษปาดูแลบุตรธิดาของเจาหนาท่ีกรมอุทยาน

แหงชาติสัตวปาและพันธุพืชท่ีเสียชีวิตเน่ืองจาก ภารกิจรักษาปารวมไปถึง

ติดตามใหความเห็นตอกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบกับความย่ังยืนของผืนปา

ธรรมชาติเชน พ.ร.บ. ปาชุมชนเปนตน  

รางวัลเชิดชูเกียรติ: 

 รางวัลชูเกียรติอุทกะพันธุในฐานะหญิงเหล็กแหงวงการอนุรักษ  

คร้ังท่ี 8 ป2554  

 รางวัลผูสรางแรงบันดาลใจสาขาส่ิงแวดลอม  

 รางวัลสตรีดีเดนการพัฒนาส่ิงแวดลอม ประจาํป 2544  

 

วีรยา โอชะ 

 

 

ผูมีบทบาทสําคัญในการปกปองมรดกโลกรวมกับชุมชน 

การทํางานในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันตกถือวาเปน

การทํางานในพื้นท่ีทลําบากเนื่องจากชุมชนในพื้นท่ีคอนขางจะไดรับผลกระทบ

จากองคประกอบภายนอก  ทําใหการทํางานของเจาหนาท่ีเปนไปอยาง

ยากลําบาก 

วิธีการท่ีทางเขตฯ กําลังปฏิบัติอยูในปจจุบัน คือการเดินเขาไปพูดคุยกับชุมชน

ท้ัง 7 ชุมชน ซึ่งท้ังหมดน้ีเปนชุมชนกะเหร่ียงท่ีอยูมาด้ังเดิมบางชุมชนอาศัยอยู

เปนเวลายาวนานนับ 100 ปหมูบานท่ีอยูในการรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ

สัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันตกน้ันแบงเปน 2 ประเภท คือ หมูบานท่ีอยู

ใกลกับถนนและแหลงชุมชนมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความ

เจริญ และหมูบานท่ีอยูเขาไปในปาลึกและติดกับชายแดน ซึ่งวิธีการแกปญหา
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ประวัติสวนตัว 

เกิด: 

ที่อยู:เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ

นเรศวรฝงตะวันตกตําบลชะแล 

อําเภอทองผาภูมิจังหวัด

กาญจนบุรี  71180 

ติดตอ:034 546 671 

การศึกษา: ปริญญาตรี  

คณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร 

ตําแหนงปจจุบัน:  หัวหนาเขตรักษา

พันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร

ฝงตะวันตก 

ที่มาขอมูล: www.thairanger.com 
 
  

จะแตกตางกันเน่ืองจากวิธีคิดสภาพปญหา และวัฒนธรรมของท้ัง 7 ชุมชนมี

ความแตกตางกันถึงแมวาจะเปนชุมชนกะเหร่ียงเชนเดียวกันก็ตาม 

ผลสําเร็จและการขยายผลของการดําเนินงานเกิดการสํารวจพื้นท่ีไรหมุนเวียน 

1-10 ป ณหมูบานภายในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันตก 

ตําบลไลโวอําเภอสังขละบุ รี จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแกไขปญหาเร่ืองไร

หมุนเวียนท่ีมีการจับเปนแปลงคดีในพื้นท่ีตําบลไลโว โดยการสํารวจพื้นท่ีทํา

รวมกับเขตรักษาพันธุ สัตวปาทุงใหญนเรศวรฯคณะกรรมการชุมชนและ

เจาหนาท่ีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเฉพาะไรหมุนเวียนรวมท้ังไรซาก 1-10 ป และ

นําเสนอขอมูลแผนท่ีกับสํานักบริหารการจัดการพื้นท่ีเขต 3 บานโปง เพื่อแกไข

ปญหาตอไปและมีการแบงโซนพื้นท่ีทํากินของแตละหมูบาน 

รางวัลเชิดชูเกียรติ: 

 รางวัลอันทรงเกียรติ"คนดีของแผนดิน" คร้ังท่ี 2 

 รางวัล "หญิงเหล็กแหงผืนปาตะวันตก" 

 

ทิวาพร ศรีวรกุล 

 

 
 

ผสานการนอนุรักษธรรมชาติ เกษตร พลังงาน และความพอเพียง 

เสนทางการอนุรักษของทิวาพรศรีวรกุล เร่ิมตนจากทําเหมืองแรดีบุกจากนั้น

ทอดยาวสูการอนุรักษผืนปา 30,000ไร เผชิญหนากับความไมเขาใจของสังคม

ภายนอกเสี่ยงชีวิตกับกลุมอิทธิพลเปนเวลานานจนสามารถสรางเครือขายดูแล

ผืนปาตะวันตกแหงอําเภอไทรโยคไวไดและนํามาสูการสรางชุมชนเขมแข็งบน

วิถีของการครองชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณทิวาพรและพระปสนฺโนภิกขุเล็งเห็นวาการอนุรักษปาเตาดําใหอยูไดตอง

สรางจิตสํานึกสรางความรูความเขาใจใหเกิดข้ึนกับคนท่ีพึ่งพาอาศัยปาจึงทํา

เร่ืองถวายฎีกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอพระราชทาน

โรงเรียนเพื่อชนกลุมนอยในป 2537 ซึ่งไดรับพระราชทานโดยใชชื่อวา "ศูนยการ

เรียนบานเตาดํา"และมอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของศูนยการศึกษา

นอกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเปนผูจัดการเรียนการสอนใหกับลูกหลาน

ของคนงานที่เปนชาวเหมือง ทําใหเด็กๆไดรับการศึกษาและเปนจุดเร่ิมตนของ

การสรางกระบวนการเรียนรูเร่ืองปาเตาดํา 
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ประวัติสวนตัว 

เกิด: 

ที่อยู:213 หมู่ที่ 2 ซอยพัฒนา ต.ท่า
มะขาม อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 
71000 

ติดตอ:03 462 4281, 01 857 2500 
การศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โรงเรียนสหพาณิชย์ 
กรุงเทพฯ 

ตําแหนงปจจุบัน: ผู้อํานวยการศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติท่า
มะขาม 

ที่มาขอมูล: www.manager.co.th 
 
  

ผลสําเร็จและการขยายผลของการดําเนินงานไดมีการคุมครองและรักษาความ

สมบูรณ และความหลากหลายของระบบนิเวศในปา ปจจุบันมีพลังของชุมชน

โดยรอบพ้ืนท่ีปาคอยเปนกําลังใจ  และเปนแนวรวมหลักในทํางานเพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหรูจักการพึ่งพิงตนเอง 

นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาศูนยเรียนรูดานตางๆ ไดแก1.ฐานเรียนรูเ ร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียง 2.ฐานหมูหลุม 3.ฐานสมุนไพรไลแมลง 4.ฐานนํ้ายา

เอนกประสงค แชมพู-สบูธรรมชาติ 5.ฐานเกษตรธรรมชาติ 6.ฐานปุยชีวภาพ 7.

ฐานน้ําสมควันไม และ 8.ฐานกาซชีวภาพ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ: 

 กอต้ังกลุมรักษปาเตาดําดูแลผืนปาในเน้ือท่ี 30,000 ไร 

 รางวัลเชิดชูเกียรติลูกโลกสีเขียว  

 

วารินทร ธนาสมหวัง 

 

ผูคนหาทางเลือกเพื่อการประมง 

ดวยความมุงมั่นในการพัฒนาการประมงใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อความ
มั่นคงและความปลอดภัยทางดานอาหาร  จึงไดมุงวิจัยปรับปรุงและพัฒนา
เทคนิคการเพาะเล้ียง “ปลากะรัง” หรือท่ีรูจักกันในชื่อของ “ปลาเกา” ซึ่งเปน
ปลาเศรษฐกิจท่ีตลาดตางประเทศมีความตองการบริโภคสูงแตการเพาะพันธุ
การอนุบาลลูกปลาเปนไปคอนขางยากเน่ืองจากปลามีการเปล่ียนเพศ โดย
ในชวงแรกของชีวิตจะเปนเพศเมียเมื่อมีอายุ 4-6 ปจะเปล่ียนเพศเปนเพศ
ผู  คณะนักวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนแบบการผลิตพันธุกลุม  

ตอจากน้ัน ยังไดวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตลูกพันธุปูมาซึ่งเปนการฟกไขปู

มาจากตับปงของแมปูไขนอกกระดองหลังพบวาไขนอกกระดองของปูมาท่ี

ชาวประมงจับมาไดจะถูกท้ิงไปโดยเปลาประโยชน เพื่อหาวิธีการท่ีเหมาะสมใน

การอนุบาลลูกปูมาอยางเปนระบบตอไป 

นอกจากน้ียังมีการวิจัยการปรับปรุงพันธุปลากะพงขาวโดยการรวบรวมสาย
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ประวัติสวนตัว 

เกิด: 

ที่อยู:กรมประมง เกษตรกลาง 

เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 

ติดตอ:0 2562 0546 

การศึกษา:ปริญญาตรีคณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปริญญาเอก…. 

ตําแหนงปจจุบัน: ผูเช่ียวชาญดานการ

จัดการประมง 

 กรมประมง 

ที่มาขอมูล: www.fisheries.go.th 

 
  

พันธุจากแหลงตาง ๆ ท้ังหมด 91 ตัวมาเล้ียงรวมกันเพื่อใหเกิดการผสมพันธุ

และวางไขในปริมาณมากลูกพันธุท่ีไดจะนําไปทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ท่ี

ตองการตอไปพรอมท้ังการปรับปรุงพันธุกุงขาวแวนนาไมโดยรวบรวมกุงท่ีมี

ความแตกตางทางพันธุกรรมจากแหลงตาง ๆ  มาเลี้ยงภายใตสภาพปลอดเชื้อ

เพื่อสรางความหลากหลายของสายพันธุและคัดเลือกสายพันธุกุ ง ท่ีมี

คุณลักษณะท่ีดี 

ด้ังน้ัน จึงไดชวยสรางทางเลือกท่ีสําคัญของเกษตรกรท่ีจะเพิ่มผลผลิตทดแทน

และเกิดความย่ังยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและชาวประมง  ซึ่ง

กระจายอยูในพื้นท่ีตางๆ ของประเทศ  ใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 

รางวัลเชิดชูเกียรติ: 

 รางวัลนักเทคโนโลยีดีเดน ประจําป 2557 มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมป 

 

อุฤทธิ์ เหลาแค 

 

 

ผูบริหารศูนยเรียนรูชุมชนพอเพียง 

ผูริเร่ิมกอต้ังกลุมอาชีพ (กลุมวิสาหกิจชุมชน) มาต้ังแตป 2546 มีการทอและ

เย็บผาโดยนําประสบการณท่ีไดจากการทํางานในโรงงานเก่ียวกับเส้ือผาเคร่ือง

แตงกายมาถายทอดและใหความรูกับคนในชุมชน นําผาท่ีทอไดในชุมชนเปน

วัตถุดิบในการตัดเย็บ ผูริเร่ิมและกอต้ังกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานแทรง 

ในเวลาตอมาเพื่อฝกชาวบานรูจักการออม 

นอกจากน้ี ยังผลักดันใหมีการดําเนินการกอสรางระบบประปาชุมชนบานแทรง 

โดยชุมชน โดยระดมทุนในชุมชนบางสวนเพื่อชุมชนมีสวนรวม จนแลวเสร็จ 30 

ตุลาคม 2550 ผูริเร่ิมกอต้ังโรงสีชุมชน โดยระดมทุนจากชมุชนบางสวนเพื่อผลิต

ขาวสารคุณภาพราคาถูก และจําหนายใหแกคนในชุมชน เมื่อ วันท่ี 9 กันยายน 

2552 สรางศูนยเรียนรูชุมชนพอเพียง และรานคาชุมชนโดยการระดมทุน 

มีการพัฒนากองทุนขาวอินทรียปลอดสารพิษในชุมชนรณรงคและเปนแกนนํา

ของอําเภอในการทําการเกษตรอินทรียแบบครบวงจรสรางทุนในชุมชน ในการ

ปลอยพันธุปลาลงในแหลงนํ้าเพื่อเปนแหลงอาหารเพื่อเพิ่มรายไดลดรายจาย
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ประวัติสวนตัว 

เกิด:  2 พฤษภาคม 2510   

ที่อยู: 162 หมูที่ 1  บานแทรง  ตําบล

หวยสําราญ  อําเภอขุขันธ  

จังหวัดศรีสะเกษ 33140213  

ติดตอ:084-039-3869 

การศึกษา: ปริญญาตรี  

คณะศิลปะศาสตรและ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ 
ตําแหนงปจจุบัน:  
ผูบริหารศูนยเรียนรูชุมชนพอเพียง 

ประธานกรรมการบริหารกองทุน

เสริมสรางชีวิตและสวัสดิการชุมชนฯลฯ 

ที่มาขอมูล: farmdev.doae.go.th 
  

ใหแกชุมชนของตนและชุมชนรอบขางผูนําในการปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ 

ไดแก พืชสมุนไพร ไมผล ไมยนืตน และพืชผักพื้นบานนานาชนิดเพื่ออนุรักษ 

และชวยลดโลกรอน และเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ เพิม่พื้นท่ีสีเขียวใหแก

โลกเปนแหลงอาหารใหแกคนในชุมชน (มีแปลงสาธิต) ผลักดันดานการจัดหา

วัตถุดิบและปจจัยเสริมท่ีสําคัญในการทําการเกษตรรวมท้ังการใหความรู ใน

การทําการเกษตร ไดแกซื้อเมล็ดพันธุขาวจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได  

รางวัลเชิดชูเกียรติ: 

 รางวัลเกษตรกรคนเกง สาขาการทํานา ของอําเภอขุขันธ โดยธนาคารเพ่ือ

การเกษตร   และสหกรณการเกษตร สาขาขุขันธ 

 รางวัลแมดีเดน ป 2553 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกษตรกรดีเดน สาขาการทํานา 

จังหวัดศรีสะเกษ ป 2553 

 

กานตาภร ไชยปากดี 

 

 

ผูนําทองถ่ิน รวมอนุรักษและคุมครองพื้นที่ชุมน้ําโลก 

ริเร่ิมการทํางานจากการเปนวิทยากรชุมชนดานการประกอบอาชีพ / การใชปุย
ชีวภาพ ดานการเพาะเห็ดแบบครบวงจรรวมถึงเปนวิทยากรแผนแมบทชุมชน
พึ่งตนเองภาคอีสาน ทําใหมีมุมมองที่กวางในการทํางานเพื่อสังคม -  

ตอมา ไดมีโอกาสทํางานดานส่ิงแวดลอม  โดยเปนผูประสานงานและสงเสริม
สนับสนุนการอนุรักษพื้นท่ีชุมนํ้าโลกอําเภอบึงโขงหลง และ คณะทํางานจังหวัด
หนองคายผูประสานงานสตรีจังหวัดหนองคายและภาคอีสาน ฯลฯจึงเห็น
ความสําคัญของทรัพยากรในทองถิ่น   และไดขยายผลไปสูการทํางาน
ส่ิงแวดลอมกับกลุมเปาหมายตางๆ ท้ังเกษตรกร เยาวชน และผูสนใจท่ัวไป 

จิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมน้ี ยังสงผลตอครอบครัว  ซึ่งไดนําลูกทํากิจกรรมท่ี

เก่ียวกับส่ิงแวดลอมอยูเสอม เชน เลนกับธรรมชาติ, ปลูกตนไม , ทําปุยใชเอง

สอนใหลูกเปนวิทยากรต้ังแตเด็กเพราะทํากิจกรรมเพาะเห็ด สงเสริมใหรูจักใน
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ประวัติสวนตัว 

เกิด: 

ที่อยู:สํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลบึงโขงหลง หมู 12 ตําบลบึง

โขงหลง อําเภอบึงโขลหลง 

จังหวัดหนอคาย 43220 

ติดตอ:042-416025 
การศึกษา:  
ตําแหนงปจจุบัน: นายกองคการ

บริหารสวนตําบล 

บึงโขงหลง  

จังหวัดหนองคาย 

ที่มาขอมูล: www.en.mahidol.ac.th 
  

การเก็บขยะในบานโดยวิธีการแยกขยะ ทําปุยชีวภาพ 

ทําตัวเองใหเปนแบบอยางเร่ืองการดูแลส่ิงแวดลอม  เนนการทําปุยใชเอง

เน่ืองจากพื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีเกษตร  สงเสริมและขยายกลุมเปาหมายใน

พื้นท่ีเร่ืองเกษตรอินทรีย เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เชน การจัดต้ังกลุมปุย

อินทรียชีวภาพระดับตําบล การจัดต้ังเครือขายองคกรการเงินระดับตําบล, 

ตําบลตนแบบในการบริหารจัดการท่ีดินภาคอีสาน การจัดสวัสดิการชุมชน

ระดับตําบลไดรับตําบลชางเผือกของจังหวัดหนองคาย 

ผลงานเดน ไดแกสรางกระบวนการการมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นท่ีชุมนํ้าโลก

บึงโขงหลง เชน การออกขอบัญญัติตําบลการดูแลหาดคําสมบูรณซึ่งเปน

ปญหาใหญของบึงโขงหลง นําเขตหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (นสล.) หามบุก

รุกพื้นท่ีชุมนํ้าโลก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ: 

 ตนแบบการจัดสวัสดิการชุมชนตําบลบึงโขงหลงตนแบบของจังหวัด

หนองคาย 

คํา หลงลืม  

 

 
 

เกษตรกร ผูมีวิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน 

ดวยการเติบโตในครอบครัวเกษตรกร ซึ่งมีวิถีชีวิตท่ีใกลชิดกับธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม จึงไดรับการปลูกฝงในการดูแลทุนทางธรรมชาติ ไมวาดิน นํ้า และ

ปาไม  เพื่อใชในการทํามาหากินและดํารงชีวิตใหถึงรุนลูกรุนหลาน 

จึงปลูกฝงใหคนรุนใหมไดเรียนรูและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดานการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูเสมอ นําเยาวชนรวมการทําฝาย

แมวเพื่อกักเก็บนํ้า ในโครงการปนรักใหปา สรางฝายใหนํ้า สืบสานวิถีปา

ชุมชนครงการปลูกปา ณ วัดสบลืน 

นอกจากน้ี ยังสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 

อําเภอวังเหนือ ทํายุววิจัยประวัติศาสตร รวมกับวัดสบลืม รวมสรางฝายปลูก

และมีโอกาสไดไปรวมกลุมกับทางภาคเหนือเพื่อทํางานทางดานส่ิงแวดลอม

อยางตอเน่ือง 
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ประวัติสวนตัว 

เกิด:2510  

ที่อยู:12 หมู 3 ตําบลวังทอง อําเภอวัง

เหนือ จังหวัดลําปาง 52140 

ติดตอ: 
การศึกษา:  
ตําแหนงปจจุบัน: เกษตรกร  

จังหวัดลําปาง 

ที่มาขอมูล: www.mcot.net 

 
  

ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมตอชุมชนและสังคมไดทําหนาท่ีเปนหมอดินอาสา 

ไมตํ่า 9 ป เพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับปาและ ปญหาของดินใน

หมูบาน การเรงแกปญหาของดิน เพื่อสงผลใหพืชผลตางๆ เจริญงอกงาม ทําให

ดินดีเพิ่มปริมาณผลผลิตใหกับหมูบานจนมีผลงานเปนท่ียอมรับ จึงไดรับการ

คัดเลือกเปนคณะกรรมการของหมูบานฝายอนุรักษ สรางสรรคส่ิงแวดลอม 

ตอมาไดเขารวมศึกษาโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําความรูกลับมาพัฒนา

หมูบานได สอนให ชาวบานทําปุยหมัก นํ้าชีวภาพ  การปลูกหญาแฝกปลูกปา

ทดแทน มีการเล้ียงหมูหลุม รณรงคภายในหมูบานใหใชนํ้าหมักในการดับ

กล่ิน มีขั้นตอนการทํากันอยางมีระบบ มีการแลกเปล่ียนซื้อขายผลผลิต ภายใน

หมูบาน เปนตนแบบใหกับหมูบานอื่นๆ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ: 

 แมสูชีวิต-แม 100 ป-แมอนุรักษฯ” ป 2553 

 

ลัดดาวัลย เผาวิบูล  

 

 
 

นักธุรกิจที่นอมนํา "พุทธวิถี" มาใชในการบริหารงาน 

เมื่อเกือบยี่สิบปกอน ไดเขามาดําเนินกิจการคําแสดริเวอรแควรีสอรท ในจังหวัด

กาญจนบุรีก็คิดจะทํางานรวมกับชุมชน แตยังไมทันเร่ิมงานก็ประสบกับ

เหตุการณนํ้าทวม ในป 2540 ไดรับความเสียหายมาก และยังตองวิกฤตการณ

เศรษฐกิจผันผวนในปเดียวกัน ทําใหเกิดภาวะขาดทุนติดตอกัน จึงตองลด

เงินเดือนพนักงานท่ีมีอยูเพื่อประคองใหรอด 

นับวายังโชคดีท่ี ไดเรียนรูหลัก "พุทธวิถี"จึงนํามาสรางความเขมแข็งภายใน

องคกรเนนเร่ืองสวัสดิการของพนักงาน จัดต้ังระบบออมทรัพย และการจัดการ

ส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูการพึ่งตนเองเร่ิมจากการจัดการขยะครบวงจร การทํา

พลังงานชุมชน อาทิ ไบโอดีเซลและการทําถานจากวัสดุเหลือใช กาซชีวภาพ

จากอินทรียวัตถุฐานเกษตรอินทรีย สมุนไพรเพื่อควบคุมศัตรูพืช สถานี
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ประวัติสวนตัว 

เกิด: 

ที่อยู:18/9 หมู 5 ตําบลลาดหญาอําเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี, 71190 

ติดตอ:034-6314433-9 
การศึกษา:  
ตําแหนงปจจุบัน: ผูบริหารคําแสด 

ริเวอรแควรีสอรท 

กรีนโฮเตล จังหวัด

กาญจนบุรี 

ที่มาขอมูล: www.biogang.netและ 

http://comsaed.com 

 
  

ผลิตภัณฑธรรมชาติ 

ตอมาไดขยายแนวคิดเร่ืองพลังงานชุมชนไปยังพันธมิตรในพ้ืนท่ีท้ังหนวย

ราชการ ธุรกิจโรงแรม รวมถึงไดต้ังสํานักงานโครงการ "เรารักษโลก" (Green 

Earth Project Office) เพื่อเปนศูนยเรียนรูสําหรับผูเขาพักและผูสนใจท่ัวไป 

ผลสําเร็จและการขยายผลของการดําเนินงานทําใหพนักงานเกิดกําลังใจในการ

ทํางานและเขาใจคุณคาของส่ิงแวดลอมและแนวทางการใชชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพยีงเปนแหลงเรียนรูเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ

พอเพียงขององคกรและชุมชนท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ: 

 รางวัลลูกโลกสีเขียว จาก ปตท. ในป 2551  

 รางวัลกินรี จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในป 2551  

 รางวัลโครงการพลังงานสรางสรรค ในป 2553 

แนวทางการขับเคล่ือนบทบาทสตรี 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

นานาประเทศไดใหคํามั่นสัญญาในการประชุม

สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ในป พ.ศ.

2555 (Rio+20)วาไดมีความตระหนักในเร่ืองความ

เทาเทียมของหญิงชายซ่ึงเกิดข้ึนบางแลว  แตก็ยัง

มิไดใชศักยภาพของผูหญิงใหเกิดประโยชนอยาง

เต็มที่ไมวาจะในเร่ืองการมีสวนรวม หรือการสราง

คุณูประการตอการพัฒนา  รวมทั้ งการได รับ

ประโยชนจากการพัฒนา  ไมวาจะในฐานะผูนํา 

ผู เขารวม หรือผูกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง จึง

สนับสนุนใหมีการจัด ลํา ดับความสําคัญของ

มาตรการตางๆ ที่จะสงเสริมใหเกิดความเสมอภาค

หญิงชายและใหอํานาจแกผูหญิงมากข้ึนในสังคม

ทุกด านโดยจะเปด โอกาสให ผู หญิงไดแสดง

ศักยภาพอยางเต็มที่ โดยเฉพาะในชนบทและชุมชน

ทองถิ่น รวมทั้งคนพื้นเมืองและชนกลุมนอย 

ในขณะเดียวกันสังคมเร่ิมมีความต่ืนตัวตอการ

เสริมสรางบทบาทสตรีในการพัฒนาประเทศ และ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาก

ข้ึน   อันมีผลจากการพัฒนาศักยภาพของสตรี

ตอเนื่อง การมีกรณีตัวอยางที่ดี และการเขาถึงส่ือได

กวางขวางข้ึนในการขับเคลื่อนเพื่อใหสตรีไดมี

บทบาทมากข้ึน จึงตองคํานึงถึงปจจัยเหลานั้น  

นอกจากนี้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  จะตองคํานึงถึงการดําเนินงานที่

เชื่อมโยงความสัมพันธกับมิติอ่ืนๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ

และสังคม  เพื่อให เกิดความยั่ งยืนสําหรับการ

ขั บ เ คลื่ อ น ใ ห ส ต รี มี บ ทบ าท ในก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีแนวทางที่

สําคัญซึ่งหนวยงานตางๆ ไดเสนอ ดังนี้ 
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1. การศึกษาทําความเขาใจสถานภาพและบทบาทสตรีในแตละสงัคม 
สตรีอาจจะมีบทบาทแตกตางกันไปบางตาม

เผาพันธุ เช้ือชาติ และพื้นที่ ตลอดจนลัทธิการ

ปกครองและศาสนา  จึงตองเรียนรูและทํา

ความเขาใจฐานราทางสังคมและความเชื่อใน

แตละชุมชน เพื่อใหมีการพัฒนาบทบาทสตรี

เปนไปอยางเหมาะสมและไดรับการยอมรับ  
2. การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใกลตัว 
โดยทั่วไปแลว สตรียังมีบทบาทสําคัญตอการ

ดูแลบานเรือน การปรุงอาหาร  การทําเกษตร

ในครอบครัว  ซึ่งลวนตองอาศัยการวางแผน

และการตัดสินใจในการผลิตและบริโภคของ

คนอ่ืนๆ ในครอบครัวดวย  ดังนั้น การสราง

เรียนรูและใหทางเลือกดําเนินชีวิตที่เปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอมแกสตรี ยอมสามารถขยายผลสู

บุคคลอ่ืนไดดวย 
3. การเสริมสรางศกัยภาพในมีสวนรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ก า ร มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเร่ิมจาก

การใหขอมูล การรวมแสดงความคิดเห็น การ

ระ บุปญหาและความตองการ  การร วม

ตัดสินใจ และรวมดําเนินกิจกรรมดานการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวย

การจัดแบงบทบาทอยางเหมาะสมและเทา

เทียมกับโดยไมแบงแยกหญิงชาย ไปพรอมๆ 

กับการเรียนรูอยางตอเนื่อง  

4. การเพิม่โอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคม 
สงเสริมและพัฒนาทักษะแกสตรีเพื่อเพิ่ม

โอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายข้ึน

สงเสริมการเขาถึงและพัฒนาความรูดาน

เทคโนโลยีสมัยใหม  รวมทั้งการมีสวนรวมใน

การบริหารและการตัดสินใจในระดับตางๆ ทั้ง

ในระ ดับการปกครองส วนท องถิ่ น  และ

ระดับประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงสูการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดทั้งระบบ 
5. ประชาสัมพันธเผยแพรและสงเสริมการพัฒนาสตรีแกสังคม 
พัฒนาความรูความเขาใจของผูที่เกี่ยวของใน

การผลิตส่ือตางๆ ในการเผยแพรและส่ือสาร

สาธารณะอยางเหมาะสมเพื่อมุงเนนภาค

ประชาชนใหมีความเขาใจตอบทบาทและ

ศักยภาพของสตรี  รวมทั้งกระตุนความสนใจ 

รณรงค และสรางความตระหนักแกสังคม ใน

การใหโอกาสและเลือกสตรีที่มีความสามารถ

เขาเปนผูนําทางการเมือง การบริหาร และ

การตัดสินใจในระดับตางๆ 

  
6. การรวบรวมขอมูล วางแผนและติดตามผลการพฒันา 
ศึกษาวิ เคราะห ใช ตั วชี้ วั ดและขอมูลที่

คํานึงถึงมิติหญิงชาย  ซึ่งไดมีการจําแนกเพศ

หญิงชายในการกํ าหนดนโยบาย  การ

ออกแบบโครงการและติดตามความกาวหนา

ตามสภาพการณและขีดความสามารถของ

แตละพื้นที่ 
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การขับเคลื่อนบทบาทสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ควรดําเนินการบนพื้นฐานความรู
ความเขาใจตอสตรีในสังคมตางๆ คํานึงถึงฐานทรัพยากรและสถานการณสิ่งแวดลอมในชุมชนและในทองถ่ินอันเปน
เรื่องใกลตัว เพ่ือใหสตรีสวนใหญซึ่งยังมีบทบาทตอการดูแลครอบครัวไดมีความรูความเขาใจ  นําพาครอบครัวและ
ชุมชนสูสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้ ยังควรคํานึงถือการสื่อสารและขยายฐานความเขาใจและการ
ยอมรับของสังคม ตอบทบาทสตรีในการเปนผูนําหรือผูที่มีบทบาทในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย ระดับตางๆ ไป
พรอมๆ กัน 
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4. สรุปและแผนการดาํเนนิงาน 
   ในระยะตอไป 
การดําเนินงานโครงการเสริมสรางบทบาทสตรีในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม  เพื่ อ
เสริมสรางบทบาทและศักยภาพสตรีใหเปนพลังในการ
เปล่ียนแปลงและมีสวนรวมในการจัดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชนและ
ทองถิ่น ดวยกระบวนการพัฒนาอยางมีสวนรวมกับพื้นท่ี
เปาหมาย เพื่อใหเกิดรูปธรรมแนวปฏิบัติท่ีดี ตลอดจน
การเผยแพรผลงานของสตรีท่ีมีตอการจัดการ 

ทรัพยากร-ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแพรหลายมากข้ึน 
โดยมีการขับเคล่ือนกิจกรรมหลักอยางเชื่อมโยงกัน 4 
ขั้นตอนสําคัญ อันประกอบดวย (1) การศึกษาขอมูลและ
คัดเลือกพื้นท่ีเปาหมาย (2) การเสริมสรางบทบาทและ
ศักยภาพสตรีในพื้นท่ีเปาหมาย (3) การประชาสัมพันธ
และคัดเลือกส่ือสรางสรรคเพื่อยกยองสตรีดีเดน และ (4) 
การเผยแพรผลงานและสงเสริมบทบาทสตรีสูสังคม  

 สรุปผลการดําเนินงานป 2557  

การดําเนินงานชวงแรกในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
2557 ท่ีผานมา คณะทํางานฯ ไดมุงเนน
การศึกษาขอมูล ซึ่งไดยกราง..เอกสารบทบาท
สตรีดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เพื่อเปนเอกสารเผยแพรในระยะ
ตอไป การคัดเลือกพ้ืนที่และชุมชนเปาหมาย 
และการประชุมสรางความเขาใจการ 

ดําเนนิงานโครงการ  ซึ่งถือเปนกระบวนการแรก
และมีความสําคัญย่ิงท่ีจะนําไปสูกระบวนการ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีใน
ระดับพื้นท่ีโดยรวม อันสงผลตอการดําเนินงาน
โครงการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี ต้ังไวในระยะ
ตอไป 

 การศึกษาขอมูล: ดําเนินการศึกษาขอมูลและทบทวนเอกสารที่เก่ียวของ อาทิ 

 สถานการณ การจั ดการทรัพยากร -
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของปรเทศไทย 
รวมถึงศึกษาแนวนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาท่ีเก่ียวของ ซึ่งพบวาสถานการณ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมประเทศ
ไทยไดรับผลกระทบจากการ การขยายตัวของ
ประชากรและการบริโภครวมถึงการผลิตท่ีขาด
การคํานึงถึงส่ิงแวดลอม ไดสงผลกระทบอยาง
รุนแรงตอระบบนิเวศ นอกจากน้ี ประเทศไทย

ยังเผชิญกับปญหาการขยายตัวของภาค
เกษตรกรรม การใชสารเคมีทางการเกษตร
เพิ่ มขึ้ น  ทําให เ กิดความเ ส่ือมโทรมของ
คุณภาพดิน  การลดลงของพื้ น ท่ีป าและ
ทรัพยากรชายฝงอยางตอเน่ือง ปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึน 26.78 ลานและมีผล
ตอการดํานินการกําจัดขยะมีประสิทธิภาพ
ดวย การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยก็มีสวน
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รวมกับนานาประเทศดําเนินกลไกเพื่อลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก และไดเตรียมความ
พรอมในการรับมือและแกไขปญหา ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ มีสภาพอากาศแปรปรวนใน
หลายพื้นท่ี ไดประสบปญหาภัยแลงเกิดขึ้น
เปนบริเวณกวาง ตลอดจนการเกิดแผนดินไหว 
สร างความเสียหายพื้น ท่ีบ ริ เวณจั งหวัด
เชียงรายและพื้นท่ีใกลเคียง 

 สถานการณบทบาทของสตรีตอการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น และการ
ดําเนินงานของหนวยงานและภาคีท่ีเก่ียวของ
ท่ีไดเขามามีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนา
สตรี พบวาป 2557 (Global Gender Gap 
Report 2014) พบวาสวนใหญมีการพัฒนาไป
ในทิศทางดีขึ้นเล็กนอย ผูหญิงมีสวนรวมทาง
เศรษฐกิจมากและปจจุบันสังคมไทยไดให
ความสําคัญตอความเทาเทียมระหวางหญิง
และชายโดยมองวามีการเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น ตระหนักและยอมรับถึงบทบาท
ของผูหญิงท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยางเทาเทียมกันมากข้ึน แตท่ีผาน
มายังพบวาผูหญิงมีบทบาทในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไมมากนัก
ดวยยังการขาดโอกาสเขาถึงทักษะความรู 
ขอมูลขาวสาร ทรัพยากรไดมากเทาท่ีควร  

 การยกราง..เอกสารบทบาทสตรีดานการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม เพื่อสะทอนการดํานินงานตางๆ 
ข อ ง ผู ห ญิ ง ใ น ด า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งคอยๆ 
มีความโดดเดน  กรณีเพื่อ เปนแบบอยาง 
กระตุนให เกิดความตระหนักและยอมรับ
บทบาทของผูหญิงมากขึ้น โดยในการยกราง

คร้ังไดชูบทบาทของสตรีใน  2 บทบาทท่ี
สําคัญ  กลาวคือ  บทบาทดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและ
บทบาทดานการจัดการเกษตรท่ียั่งยืน บทบาท
ในการเสริมสรางการเรียนรู โดยนําเสนอหลัก
คิดและพัฒนาการดําเนินท่ีสําคัญ ตลอดจน
ขอมูลประวัติสวนตัวและบทบาททางสังคม 

 การศึกษาขอมูลภาพรวมทั่วไประดับ
ชุมชนทองถิ่น  และระดับจังหวัด  เปน
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ มู ล พื้ น ฐ า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง
ประกอบการคัดเลือกพื้นท่ีเปาหมายท่ีจังหวัด
นาน โดยมีขอมูลวาพื้นท่ี 7.17 ลานไรของ
จังหวัดนาน สภาพสวนใหญเปนภูเขาสูง รอย
ละ 80 เปนแหลงตนนํ้าของแมนํ้านาน ปจจุบัน
เหลือพื้นท่ีปาไมเหลือ 4.65 ลานไร คิดเปนรอย
ละ 61 ของพื้นท่ีจังหวัด ลดลงจากเดิมซึ่งมี
พื้นท่ี 5.10 ลานไร ในป พ.ศ.2552 (กรมปาไม, 
2556) จังหวัดนาแบงการปกครองออกเปน 15 
อําเภอ ประชากร 4.77 แสนคน ประชากรของ
จังหวัดสวนใหญเปนคนพื้นเมือง และมีชน
กลุมนอย เชน มง ขมุ ล๊ัว เปนตน อาศัย
กระจายอยูตามพื้นท่ีสูง รอยละ 80 ทําอาชีพ
เกษตร สวนขอมูลระดับพื้นท่ีใน 2 อําเภอ คือ 
อําเภอทุงชางและอําเภอเชียงกลาง ซึ่งต้ังอยู
ทางตอนเหนือของจังหวัดนาน มีสภาพพื้น
สวนใหญเปนภูเขาสูง เปนแหลงตนนํ้า หลาย
พื้นท่ีใน 2 ในอําเภอ เร่ิมประสบปญหานํ้า
หลากในบริเวณพ้ืนท่ีท้ังลุมนํ้าตอนบนและลํา
นํ้าสาขา จากฝนตกหนักและนํ้าปาไหล ชุมชน
มี กา รฟ นฟู ป าต น นํ้ า ร วมกั บชุ มชนและ
หนวยงานทองถิ่น ภาคธุรกิจอยูเปนระยะๆ 
และกําลังขับเคล่ือนวาระนาน “เมืองนาอยู คู
ปาตนนํ้า” 
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  การศึกษาคัดเลือกพืน้ท่ีและชุมชนเปาหมาย: 
คณะทํางานฯ ไดใหความสําคัญกับการสํารวจ
พื้นท่ี เพื่อรวบรวมท่ีเก่ียวของ สถานการณ และ
ประเมินผลโดยพิจารณาจากปจจัยสําคัญ 3 
ประการ  ไดแก  กิจกรรมเดนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน/
ทองถิ่นโดยรวม การมีสวนรวมในกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน /ทองถ่ิน  และความพรอมและ
ความตองการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการฯ ซึ่งสามารถสรุปผลคัดเลือกองคกร
ปกครองทองถิ่นเปาหมาย จํานวน 6 แหงใน
อําเภอทุงชางและเชียงกลาง  ซึ่งการทํางานใน
ระยะตอไป จําเปนอยางย่ิงตองทําการคัดเลือก
ชุมชนนํารองในการดําเนินงานโครงการฯ เพื่อ

ขับ เค ล่ือนกระบวนการ ทํา งานและ ริ เ ร่ิ ม
ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและท่ี
เก่ียวของตอไปน้ัน คณะทํางานไดพิจารณา
ชุมชนเปาหมายจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นๆ ละ 2 ชุมชน ซึ่งมีความพรอมดาน
ขอมูลชุมชนและการสนับสนุนท่ีเก่ียวของ และ
การเขาร วมประชุมสรางความเขาใจการ
ดําเนินงานโครงการ ขอคิดเห็นจากผูบริหารของ
ทองถิ่น มาประกอบกับการพิจารณากับสภาพ
ความสําคัญของระบบนิเวศของพื้นท่ี โดยสรุป
ดังน้ี 

อําเภอทุงชาง อําเภอเชียงกลาง 
(1) ทต.งอบ ไดแก  บานมณีพฤกษ หมู 11 

บานงอบศาลา หมู 1 

(2) อบต.ปอน  ไดแก บานไรไทรงาม หมูที่2 
และบานหลายทุง หมูที่3 

(3) อบต.และ ไดแก บานทุงอาว  และ บานนํ้า
สอดใหม 

(4) ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน  
        ไดแก บานแควง หมู 7 และบานซาวนา หมู 1  

(5) อบต.เปอ ไดแก บานหนองผุก หมูที่10  
        และบานเดนพัฒนา หมูที่12 

(6) อบต.เชียงกลางพญาแกว  
        ไดแก บานกอก หมู 8  และบานเกวต หมู 6 

 การประชุมสรางความเขาการดําเนินงานโครงการ 
 
การจัดสรางความเขาใจการดําเนินงานโครงการ 
จั ด ขึ้ น เพื่ อ เ ส ริมสร า งความ เ ข า ใ จต อ ก า ร
ดําเนินงานโครงการฯ  การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและหาแนวทางความรวมมือในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน/
ทองถิ่ น  โดยมีก ลุม เป าหมายประกอบดวย 
ผูบริหารและเจาหนาท่ีอําเภอทุงชางและอําเภอ
เชียงกลาง ผูบริหาร เจาหนาท่ีและผูนําชุมชน จาก 
3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอทุงชาง 
รวมท้ังหนวยงานภาคีความรวมมือท่ีเก่ียวของ 

เจาหนาท่ีบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลต้ิง จํากัด 
(มหาชน) และเจาหนาท่ีสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
นอกจากการประชุมคร้ังน้ีจะเปนการประชุม
นําเสนอภาพรวมโครงการฯ การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  รวบรวมแนวทางความรวมมือในการ
ดําเนินงานในนาคต ยังถือโอกาสรบรวมขอมูล
พื้นฐานชุมชนนํารอง เพื่อขับเคล่ือนการทํางานนะ
ระดับชุมชนในชวงของการทํางานตอไป  
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 โดยมีผลแนวทางการดําเนินงานจากการประชุม
โครงการฯ ท่ีสําคัญดังน้ี  

- การแสวงหากลไกสนับสนุนใหเกิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง
ตอเน่ืองและย่ังยืน 

- การเนนมิติบบาทชาย-หญิงเพื่อใหเกิดการ
ทํางานระหวางกันท้ัทางตรงและทางออม  

- การคนหาตนทุนชุมชนท้ังทรัพยากรมนุษย 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อเติมเต็มใหเกิด
การขับเคล่ือน 

- การแกปญหาภาพรวมใหญๆ เร่ิมตนจาก
ภาพเล็กๆ รวมกันถูกมองขามไป การดําเนิน
กิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหับพื้นท่ีตนนํ้า กลาง
นํ้า ปลายนํ้า 

- การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนแหลง
ทองเที่ยว และผลิตภัณฑชุมชน พลังงาน
ทางเลือก การคัดเมล็ดพืชพันธพืชทองถิ่น 
เกษตรกรรมทางเลือก ผักปลอดสาร การ
อนุรักษพันธพชืสมุนไพร/พืชหายาก 

 แผนการดําเนินงานในระยะตอไป 

การดําเนินงานระยะ 6 เดือนตอจากน้ี  ไปจนถึง
ปลายเดือนมิถุนายน 2558 จะเปนการดําเนินงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาชุมชนเปาหมาย 
การพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมายและกลไกการ
พัฒน า ข อ ง ชุ ม ช น  ขั บ เ ค ล่ื อ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชุมชนท่ี
เหมาะสม 

การจัดทํา.เอกสารบทบาทสตรีดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การพัฒนา
เกณฑส่ือสรางสรรค การเปดตัวโครงการและ
ประชาสัมพันธเปดรับผลงานส่ือสรางสรรค การ
เสนอแผนการดําเนินงานโครงการฯป 2558 อันเปน
แนวทางในการดําเนินการทํางานในระยะตอไป 

กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 2561 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
1.1 ศึกษาขอมูลสถานการณที่เก่ียวของ                  
1.2 สํารวจและคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย                  
1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน                  
1.4 รวบรวมขอมูลและสังเคราะหขอมูล                  
2. เสริมสรางบทบาทและศักยภาพสตรีในพ้ืนที่เปาหมาย
2.1 ประชุมสรางความเขาใจ                  
2.2 ศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม                  
2.3 พัฒนาศักยภาพและกลไกกลุม                  
2.4 พัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมชุมชนที่เหมาะสม
                 

2.5 แลกเปล่ียนประสบการณ 
ระหวางพื้นที่ 
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โดยมีกิจกรรมสําคัญ ดังน้ี   

- การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาชุมชนเปาหมาย เพื่อ
สรางความเขาการดําเนินงานโครงการในระดับุมชน
เปาหมาย การศึกษาขอมูลชุมชนอยางมีสวนรวม การ
พัฒนากลไกลการทํางานรวมกัน 

- การพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมายและกลไกการ
พัฒนาของชุมชน ดําเนินการแสวงหาบุคคล กลุม
คนทํางาน เสริมเติมความรู ความเขาใจท่ีเก่ียวของ 
การศึกษาดูงานตัวอยางของบทบาทสตรีท่ีดีในพื้นท่ี
ตางๆ เพื่อเรียนรูและเปดรับประสบการณใหมๆ อัน
เปนแนวทางในการนําไปปรับประยุกตและเติมเต็ม
งานตอไป จัดกิจกรรมคายสรางสัมพันธ  จัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนประสบการณท่ีจําเปน 

- การขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมชุมชนที่เหมาะสม ดําเนินกิจกรรม
แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในดานตางๆ ในรูปแบบท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีใหเกิดเปนรูปธรรม 

- การจัดทํา.เอกสารบทบาทสตรีดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อสะทอน
เ ร่ืองราวบทบาทสตรีสําหรับใช ในการเผยแพร
ประชาสัมพันธไปยังหนวยงานและผูสนใจ ตลอด
จการประชุมปดตัวการดําเนินงานโครงการ 

- การพัฒนาเกณฑสื่อสรางสรรค เพื่อเตรียมความ
พรอมการประชาสัมพันธเปดรับผลงานส่ือสรางสรรค
ในการเปดตัวโครงการในระดับประเทศ  

- การเสนอแผนการดําเนินงานโครงการฯป 2558 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ 
ในชวงการดําเนิน 3 เดือน และ 6 เดือน  เสนอตอ
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 2561
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.6 ติดตามและประเมินผล                  
3. เผยแพรประชาสัมพันธและคัดเลือกส่ือสรางสรรคยกยองบทบาทสตรีดีเดน 
3.1 นําเสนอผลงานบทบาทของสตรีฯ                  
3.2 เปดตัวโครงการ                  
3.3 ประชาสัมพันธและเปดรับผลงานฯ                  
3.4 กําหนดเกณฑคัดเลือกผลงาน                  
3.5 ประเมินคัดเลือกส่ือสรางสรรค                  
3.6 สรุปผลงานดีเดนประจําป                 

4. เผยแพรผลงานและสงเสริมบทบาทสตรีสูสังคม
4.1 มอบรางวัลผลงานบทบาทสตรี           

4.2 เสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ           

5. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
5.1 จัดทํารายงานความกาวหนา                      

5.2 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน                 
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อดระยะเวลาก

การทรัพยากร

บาทของสตรีใน

ความเปน

นี้ บริษัทฯ  ได

เอง และเกิด

ยการดําเนิน

ษฐกิจ สังคม

งการจึงน้ีไดเข

พยากรธรรมช

พยากรธรรมช

หาชน) กับสถา

หนดพื้นท่ีเปาห

หรับพื้นท่ีอําเภ

งการคนรักษ

วยงานปกครอ

ห็นศักยภาพข

อยูในคนทุกก

ถปุระสงคอยาง

    

างความเขาใจ

การทํางาน โด

รธรรมชาติแล

นทุกระดับใหเ

นมาการดํา

ดใหความสน

ความคิดริเริ่

นงานผานกร

 และส่ิงแวด

ขามาตอบโจทย

าติ รวมถึงกา

ชาติและส่ิงแว

าบันส่ิงแวดล

หมายในการดํา

ภอเชียงกลาง

ษปา ปารักชุม

องสวนภูมิภาค

องคนเชียงกล

กลุมทุกวัยในช

งแนนอน 

จในวันน้ี จะเป

ดยเฉพาะในพื้

ะส่ิงแวดลอม

เขามามีสวนรว

าเนินงาน 

คุณบุญทิ
ราชบุรี โฮล
จัดการทรัพ
แนวแนขอ
ฐานการลง
สังคมน้ันบ
เพิ่มโอกาส
มนุษยธรรม

นใจในการสง

มสรางสรรค

ระบวนทัศน

ลอม อันจะนํ

ยในการชวยส

ารพัฒนาคุณภ

ดลอม” เปนค

อมไทย โดยจ

าเนินโครงการ

งน้ี บริษัทฯ ได

มชน ซึ่งทุกคร้ั

คและสวนทอง

ลาง รวมถึงคว

ชุมชน ซึ่งจะเ
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ปนเวทีเร่ิมตน

้นท่ีเปาหมาย

มอยางยั่งยืนใ

วมในการทํางา

วา ดานศมส
ลด้ิง จํากัด (มห
พยากรธรรมช
องบริษัทฯ ท่ีดํ
งทุนอยูในประ
บริษัทฯ มีเปาห
สทางการศึกษ
ม 

งเสริมบทบา

 อีกทั้งแสดง

ที ่ส ง เสริมให

นําไปสูการพัฒ

สงเสริมบทบาท

ภาพชีวิต และ

ความรวมมือที

จะดําเนินการ

รไว 2 แหงในจั

ดเขามาจัดกิจ

ั้งท่ีเขามาทํากิ

ถิ่นเปนอยางดี

ามรักความสา

เปนปจจัยสําค

 

นของความรวม

 3 ตําบลใน

นอนาคต ตล

านเคียงบาเคีย

สถิต ผูชวยก
หาชน) กลาวว
ชาติและส่ิงแว
ดําเนินกิจการด
เทศไทย  สปป
หมายท่ีจะสงเส
ษา การสงเสริ

าทและพัฒน

งพลังของการ

หสตรีม ีบทบ

ฒนาอยางยั่ง

ทและพัฒนาก

ะสังคม โครงก

ท่ีเกิดขึ้นระหว

รตอเน่ืองเปนร

ังหวัดนาน คือ

จกรรมแลวหล

กิจกรรม เราไ

ดี จากการทํากิ

ามัคคี และทัศ

คัญ ท่ีจะทําใ

มมือ ความเขา

นอําเภอเชียงก

อดจนโครงกา

ยงไหลรวมกับ

รรมการผูจัด
วา โครงการ “
วดลอม” กําเ
ดานการผลิตพ
ป.ลาว และประ
สริมคุณภาพชี
ริมสิทธิมนุษย

นากลุมประช

รเปนผูนําใน

บาทที่เชื ่อมโ

ยืนในสังคมไ

ลุมประชากรส

การ “เสริมสรา

วางบริษัท ผลิ

ระยะเวลา 5 

อ อําเภอเชียงก

ลายครั้ง ซึ่งสว

ไดรับความรว

กิจกรรมรวมกั

ศนคติท่ีดีในกา

ใหโครงการขอ

าใจในการทํา

กลาง เพื่อรวม

ารน้ีฯ ยังไดห ิ

ผูนําฝายชายใ

การใหญ บริ
เสริมสรางบท
นิดขึ้นจากเจ
พลังงานไฟฟา
ะเทศออสเตรเลี
ชีวิตของคนใน
ยชน และการ

ากรสตรีใหส

ดานตางๆ อ

โยงกันครบ  

ไทยดวยพลัง

สตรีใหเปนผูนํ

างบทบาทสต ี

ลิตไฟฟาราชบุ

ป ต้ังแตป 25

กลาง และอําเภ

วนใหญเปนกิ

วมมือจากคน

ันหลายคร้ังท่ีผ

ารอนุรักษทรัพ

องเราบรรลุผล

งานระหวางกั

เปนพลังในกา

ยิบยกพลังแล

ใหมากขึ้นดวย

ษัท ผลิตไฟฟ
บาทสตรีในกา
จตนารมณอั
า และปจจุบัน
ลีย ท้ังน้ีในดา
นสังคม ดวยกา
รชวยเหลือดา

สามารถพึ่งพ

ยางเหมาะส

3 ดาน  ไดแ

ของสตรีตอไ

าในการอนุรัก

รีในการจัดกา

บุรีโฮลดิ้ง จํากั

557-2561 แล

ภอทุงชาง 

กิจกรรมภายใ

นในชุมชน แล

ผานมา บริษัท

พยากรธรรมชา

ลสําเร็จไดตา

กัน

าร

ละ

ย  

ฟา
าร
ัน
นมี
าน
าร
าน

พา

ม 

แก 

ไป 

ษ

าร

กัด 
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3. 
คณุ
ดําเ
ศักย
จัดก
กระ
ปฏิบ
ธรร
หลัก
และ
และ

โดย
สังค

 

 

 

 

การดําเนิ

ณวิลาวรรณ น
นินงานโครงก
ยภาพสตรีให
การทรัพยาก
ะบวนการพัฒน
บัติท่ีดี ตลอด
มชาติและส่ิง
กอยางเชื่อมโย
ะคัดเลือกพื้นที
ะคัดเลือกส่ือส

ซึ่งไดทํากา

อําเภอทุง

(1) ทต.ง

(2) อบต

(3) อบต

การดําเนินงา
คมโดยรวม โด

1) รูปแบ
ความ
ส่ิงแว
ของฐ

2) ส่ือสร
กวา 
1,00
และรั

นนงานโครง

นอยภา ผูจัดก
การฯ โดยโครง
เปนพลังในก
กรธรรมชาติแ
นาอยางมีสวน
จนการเผยแพ
แวดลอมใหแ
ยงกัน 4 ขั้นต
ท่ีเปาหมาย 2)
รางสรรคเพื่อย

ารคัดเลือกองค

งชาง 

งอบ 

ต.ปอน 

ต.และ 

านโครงการน้ีค
ยมีผลผลิตแล

บบและกิจกรร
มเหมาะสมแล
วดลอมใหเกิด
ฐานทรัพยากร

รางสรรคบทบ
100 เร่ือง เร่ือ
0 เลม ไดรับ
รับทราบถึงคว

งการและพื้

การโครงการ ส
งการมีวัตถุปร
การเปล่ียนแป
และส่ิงแวดล
นรวมกับพื้นท่ี
พรผลงานของ
แพรหลายมาก
ตอนสําคัญ อัน
) การเสริมสรา
ยกยองสตรีดีเด

คกรปกครองท

อําเภ

(4)

(5)

(6)

คาดหวังวาจะ
ละผลกระทบ

รมบทบาทของ
ละเปนแนวปฏิ
ความยั่งยืนใน
และส่ิงแวดลอ

าทของสตรีตอ
องราวท่ีดีของผู
การเผยแพรสู
ามสามารถขอ
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นที่ดําเนินง

สถาบันส่ิงแวด
ระสงคเพื่อเสริ
ปลงและมีสวน
อมของชุมชน
เปาหมาย เพื่อ
งสตรีท่ีมีตอกา
กขึ้น โดยมีกา
นประกอบดวย
างบทบาทแล
ดน และ 4) กา

ทองถิ่นเปาหมา

ภอเชียงกลาง

ทต.พระพุทธ

อบต.เปอ 

อบต.เชียงกล

เกิดประโยชน
บ ท่ีดังน้ี 

งสตรีท่ีมีตอกา
บัติท่ีดี 6 แห
นระดับพื้นท่ีอัน
อมของทองถิน่

อการจัดการอน
ผูหญิงท่ัวประเ
สูสังคมและสา
องสตรีท่ีมีตอก

 

งาน 

ลอมไทย ชี้งแ
ริมสรางบทบา
นรวมในการจ
นและทองถิ่น
อใหเกิดรูปธรร
ารจัดการทรัพ
รขับเคลื่อนกิจ
ย 1) การศึกษา
ะศักยภาพสต
ารเผยแพรผลง

าย จํานวน 6 แ

ง 

บาทเชียงคาน

ลางพระญาแก

นท้ังตอพื้นท่ีเป

ารจัดการอนุรั
หง สงผลดีตอก
นสงผลตอควา
น 

นุรักษทรัพยาก
เทศ และเอกส
าธารณชนในช
การจัดการทรัพ

แจงการ
าทและ
จัดการ
น ดวย
รมแนว
พยากร-
จกรรม
าขอมูล
ตรีในพื้นท่ีเปาห
งานและสงเสริ

แหง ไดแก 

น 

กว 

ปาหมายทั้ง 6 

ักษทรัพยากรธ
การจัดการอนุ
ามหลากหลาย

กรธรรมชาติแล
สารเผยแพรผล
ชองทางท่ีหลา
พยากรธรรมชา

หมาย 3) การ
ริมบทบาทสตรี

แหง รวมท้ังเกิ

ธรรมชาติและ
นุรักษทรัพยาก
ยทางชีวภาพแ

ละส่ิงแวดลอม
ลงานบทบาทส
กหลาย ทําให
าติและส่ิงแวด

รประชาสัมพัน
รีสูสังคม 

กิดประโยชนต

ะส่ิงแวดลอมที
กรธรรมชาติแล
และความมั่นค

มจํานวนไมนอ
สตรี ไมนอยกว
หสังคมตระหนั
ดลอมในวงกวา

นธ

ตอ

ท่ีมี
ละ
คง

อย
วา 
นัก
าง 
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4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความรวมมือ 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระยะตอไป 

ในการประชุมสรางความเขาใจการดําเนินงานโครงการเสริมสรางบทบาทสตรี ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมครั้งน้ี  ผุเขารวมการประชุมฯ ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสนอแนวทางความรวมมือในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมกัน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นไดดังน้ี 

1) การสนับสนุนใหเกิดความรวมมือและพัฒนากลไกการทํางานท่ีจะชวยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาดวย
ความตอเน่ืองและเกิดความยั่งยืน  

2) การพัฒนาและดําเนินกิจกรรมการพัฒนาใหครอบคลุมระบบนิเวศของพื้นท่ีต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า 

ปลายนํ้า 

3) การมุงเนนมิติการบทบาทชาย-หญิงในการทํางานท้ังทางตรงและทางออม เพื่อใหเขามามีสววนรวมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามบทบทบาทท่ีเหมาะสมมากขึ้น 

4) การนําขอมูลสรุปบทเรียนการดําเนินงานท่ีผานมาของหนวยงานตางๆ ท่ีมีอยูแลวนํามาปรับประยุกต

ใหเกิดการพัฒนาตอยอดงานใหเกิดการปฏิบัติดานรูปธรรมตอไป 

5) เนนการศึกษาเพื่อคนหาตนทุนชุมชนที่มีอยูเดิม ท้ังทางดานทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม มารวมสนับสนุนงานใหเกิดการขับเคล่ือน อาทิ กฎเกณฑทางสังคมในการ

ดูแลทรัพยากร การบริหารเทคโนโลยีการจัดการนํ้าดวยการผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ิน 

6) การดําเนินงานท่ีผานมา ชุมชนมีความพรอมในการดําเนินงานแตมักขาดงบประมาณในการขับเคล่ือน

งานเลยทําใหงานชะงัก  

7) เนนการพัฒนาและสนับสนุนทางเลือกในการปฏิบัติ โดยอาจเริ่มจากการแกไขปญหาภาพรวมลงไปหา

ภาพเล็กๆ แลวเร่ิมพัฒนาจากงายไปหายาก เลือกดําเนินการในประเด็นท่ีเปนความตองการรวมกัน 

อาทิ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนแหลงทองเท่ียว การพัฒนาผลิตภัณฑ การอนุรักษ

พันธุกรรมทองถิ่น พืชหายาก พืชสมุนไพร การจัดการพลังงานทงเลือกในระดับชุมชน 
 

5. รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

1 นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอําเภอเชียงกลาง ที่วาการอําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน 

2 นางสาววิภาภรณ ใบยา นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 
ผูชวยหัวหนาอุทยานแหงชาติดอยภูคา 

อุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน 

3 นางสาวพรรพร ทาวมหาวรรณ เจาหนาที่อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน 

4 นายอภิเชษฐ เงินมา เจาหนาที่อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน 

5 นายมิตร แรงสูง  ปองกันรักษาปา นน.12 อ.เชียงกลาง 

6 นายวุฒิไกร ดวงพิกุล นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนนาน 

7 นางดวงดาว คําทองสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ พัฒนาชุมชนอําเภอเชียงกลาง 

8 นายสงกรานต พาใจธรรม  สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนาน 
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9 พ.ต.ประยุทธ กุตตะนันท จังหวัดทหารบกนาน จังหวัดทหารบกนาน 

10 นายบัณฑิต ฉิมชาติ หัวหนาหนวยจัดการตนน้ํา น้ํามีด หนวยจัดการตนน้ํา บานนํ้ามีด 

11 นายมนตรี เช่ียวสุวรรณ อาสาสมัคร เครือขาย ทสม.นาน 

12 นางสาววัชราภรณ จันทรขํา เจาหนาที่ปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
สํานักงานภาคเหนือตอนบน 

13 นายเกรียงไกร กาทอง รองนายก อบต.เปอ องคการบริหารสวนตําบลเปอ 

14 นายพงษประพัตน แพงจีน ส.อบต.เปอ หมูที่ 12 องคการบริหารสวนตําบลเปอ 

15 นายวัฒนพงษ ธนะขวาง ส.อบต.เปอ หมูที่ 12 องคการบริหารสวนตําบลเปอ 

16 นายอรุณ สิงหชนะ ส.อบต.เปอ หมูที่ 4 องคการบริหารสวนตําบลเปอ 

17 นายเกียรติศักด์ิ ยศอาลัย ส.อบต.เปอ หมูที่ 7 องคการบริหารสวนตําบลเปอ 

18 นางกรวรรณ พลจร ส.อบต. เปอ หมูที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลเปอ 

19 นางสาว พัชสิณี อินทวงศ ส.อบต. เปอ หมูที่ 10 องคการบริหารสวนตําบลเปอ 

20 นายเสนห ขันทะสีมา นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน 

21 นายดําเนิน จิณะ ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน 

22 นายเจริญ หนอทาว กํานัน ต.เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.นาน 

23 นายธนา ขันทะสีมา กํานัน ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

24 นายชํานาญ สนธิโพธิ ์ ผูใหญบาน ม.1 ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

25 นายจรัญ สมบัติ ผูใหญบาน ม.3 ต.เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.นาน 

26 นายอนงค กุญชร ผูใหญบาน ม.5 ต.เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.นาน 

27 นางสังวาล สุโรพันธ ผูใหญบาน ม.7 ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

28 นายณัชวุฒิ นิลคง ผูใหญบาน ม.6 ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

29 นายพรมปน กาทอง ผูใหญบาน ม.4 ต.เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.นาน 

30 นางผองจิตร นิลคง ผูใหญบาน ม.4 ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

31 นายสิทธิโชค สระคํา ผูใหญบาน ม.5 ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

32 นายโกวิท สลีออน ผูใหญบาน ม.2 ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

33 นายอินธรรม สมิท ผูใหญบาน ม.8 ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

34 นายสัมพันธ เปยงใจ ผูใหญบาน ม.9 ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

35 นายเดชา งิ้วผา ผช.ผูใหญบาน ม.7 ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

36 นางบัวฤทธิ์ มาลาคุม กรรมการหมูบาน  

37 นายรังสรรค ขันทะสีมา ผ.ป.ค. ม.5 ต.เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.นาน 

38 นางธัญชนก เปยงใจ ผูชวย.ป.ค. ม.8 ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

39 นางบัวบาล สีทาว ผูชวย ป.ค. ม.6 ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

40 นางสมศรี แสงรัตน ผูชวย ป.ค. ต.เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.นาน 

41 นางวาสนา บุญมี กลุมพัฒนาอาชีพสตรี ต.เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.นาน 

42 นายมงคล นิลคง กรรมการหมูบาน  

43 นางรติกร สะทานบัว กรรมการหมูบาน  
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44 นางบัวฤทธิ์ มาลาคุม กรรมการหมูบาน  

45 นายสงา มูลธิ ม.10 ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

46 นายสมยนต ราวแดง ม.10 ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

47 นายยุพโชติ ขันทะสีมา ม.1 ต.เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.นาน 

48 นายถวิล สุทธทาส ม.3 ต.เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.นาน 

49 นายภานุพงษ ขันทะสีมา ม.10 ต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน 

50 นางมนัสนันท ขันทะสีมา  ม.1 ต.เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.นาน 

51 นางบุญทิวา  ดานศมสถิต ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

52 นายศุภชัย  พจนพานิช ผูจัดการสวนอาวุโสสวนกิจกรรมสังคม บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

53 นายธนพล เพชรมะลิ เจาหนาที่อาวุโส สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

54 นางสาววิลาวรรณ นอยภา ผูจัดการโครงการ สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

55 นายประดิษฐ บุญปลอด เจาหนาที่แผนงานอาวุโส สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

56 นางสาวพวงผกา ขาวกระโทก เจาหนาที่แผนงาน สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

57 นายกฤษปกรณ กันนุลา เจาหนาที่ภาคสนาม สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
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4. การระดมความคิดเห็นและแนวทางความรวมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระยะตอไป 

การประชุมสรางความเขาใจในโครงการเสริมสรางบทบาทสตรี ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ี 
อําเภอ ทุงชาง คร้ังน้ี มีการระดมความคิดเห็นและหาแนวทางความรวมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ผูเขารวมการประชุมไดรวมกันแสดงความคิดเห็นและแนวทางความรวมมือในการดําเนินงานในระยะ
ตอไป สรุปไดดังน้ี 

1) การสนับสนุนสงเสริมบทบาทสตรีใหเขามามสีวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ในชมุชนและ
ทองถิ่น อาทิ การศึกษาและพฒันาองคความรู  การทําแนวกันไฟ และดูแลพืชอาหาร  การทําฝาย 
และปลูกปา การจัดการขยะชมุชน การรณรงคไมเผาปา และดูแลปาตนนํ้า การมีสวนรวมในการ
ปองกันและอนุรักษ ดิน นํ้า ปา และการประชาสัมพันธ 

2) การสงเสริมและสนับสนุนบทบาทเยาวชนการเปนผูนําชุมชนท่ีดี ยึดถือคุณธรรม จริยธรรมและ 
ระเบียบสังคมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมผานกิจกรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

3) การสงเสริมบทบาทของหญิงและชายใหมีความเทาเทียมและเสมอภาคมากข้ึน ดวยการพฒันา
ศักยภาพตามความเหมาะสม เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของชมุชน 

4) การแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อสนับสนุนกลไกลการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตลอดจนการกําลังใจในการทํางานในระยะยาว ท้ังจากสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ 
และหนวยงานทองถิ่น 

5. รายช่ือผูเขารวมการประชุม 
1 นายอารมณ คําทอง ปลัดอําเภอ หัวหนาฝายความม่ันคง อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

2 นางสาววิภาภรณ ใบยา นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ผูชวยหัวหนา
อุทยานแหงชาติดอยภูคา 

อุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน 

3 นางสาวพรรพร ทาวมหาวรรณ เจาหนาที่อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน 

4 นายขัตติยศ ใจใหว เจาหนาที่อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน 

5 นายพิพัฒน พลอินทร เจาหนาที่ หนวยจัดการตนน้ํา น้ําเพาะ-น้ําพ ิ

6 นายอนุรักษ กังวาร เจาหนาที่ หนวยปองกันรักษาปา นน.14 ทุงชาง 

7 นายถาวร วังสาร เจาหนาที่ หนวยปองกันรักษาปา นน. 14 ทุงชาง 

8 พ.ต.ประยุทธ กุตตะนันท นายทหารฝายแผนและโครงการ
พระราชดําริ  

จังหวัดทหารบกนาน 

9 นายวุฒิไกร ดวงพิกุล นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนาน วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนาน 

10 นายตอพงษ จันโทภาส หัวหนา หนวยจัดการตนนํ้า น้ําและ หนวยจัดการตนน้ํา น้ําและ อ.ทุงชาง 

11 นายจอมแปง คํารังษี บานทุงอาว หมู 1 ต. และ ต.และ อ.ทุงชาง จ.นาน 

12 นางสุพิน ลักษณะทิพย บานทุงอาว หมู 1 ต. และ ต.และ อ.ทุงชาง จ.นาน 

13 นางบานเย็น พัฒนประสิทธิ์ ประธานสตรี ต.ปอน ต.ปอน อ.ทุงชาง จ.นาน 

14 นางแสงเดือน วังคํา อสม. ม.2 ต.ปอน ต.ปอน อ.ทุงชาง จ.นาน 
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15 นางศศิกานต   ไชยและ 53 ม.3 ต.ปอน ต.ปอน อ.ทุงชาง จ.นาน 

16 นางสมพร   แผลงฤทธิ์ 42 ม.3 ต.ปอน ต.ปอน อ.ทุงชาง จ.นาน 

17 นายทนงค   สะทาน 81 ม.6  ต.ปอน ต.ปอน อ.ทุงชาง จ.นาน 

18 นายพูนทรัพย    11 ม.3 ต.ปอน ต.ปอน อ.ทุงชาง จ.นาน 

19 นางจันทรเพ็ญ  หอมดอก 7 ม.4  ต.ปอน ต.ปอน อ.ทุงชาง จ.นาน 

20 สุเมษ  จิตอารีย ม.5 บานใหม ต.ปอน ต.ปอน อ.ทุงชาง จ.นาน 

21 นายจันทรเปง  อินทะรังษี ม.7 ปาเปอย  ต.ปอน ต.ปอน อ.ทุงชาง จ.นาน 

22 นายพันธ  หอมดอกพลอย ม.1 ต.ปอน ต.ปอน อ.ทุงชาง จ.นาน 

23 นางพิณทอง  กรุณาดวงจิตร ผูใหญบาน ม.5 ต.ปอน ต.ปอน อ.ทุงชาง จ.นาน 

24 นายถนัด  มาบขยัน ผูใหญบาน ม.7 ต.ปอน ต.ปอน อ.ทุงชาง จ.นาน 

25 นายสุพงศ   ขะจาย รองนายก อบต.ปอน ต.ปอน อ.ทุงชาง จ.นาน 

26 น.ส.สุชาติ  คริใบ ปลัด อบต. ปอน ต.ปอน อ.ทุงชาง จ.นาน 

27 นายบุญเมฆ  เปาปา บานนํ้าลาด ม.6 ต.งอบ ต.งอบ อ.ทุงชาง จ.นาน 

28 นายมานิตย   เปาปา ภูคํา ม.3 ต.งอบ ต.งอบ อ.ทุงชาง จ.นาน 

29 นายสมศักด์ิ  เปาปา ภูคํา  ม.3 ต.งอบ ต.งอบ อ.ทุงชาง จ.นาน 

30 นายไพฑูรย   เทพจันตา บานงอบศาลา ม.1 ต.งอบ อ.ทุงชาง จ.นาน 

31 นางสุทิน   อินทะรังษี บานงอบศาลา ม.1 ต.งอบ อ.ทุงชาง จ.นาน 

32 นายศักด์ิ     บานงอบเหนือ  ม.5 ต.งอบ อ.ทุงชาง จ.นาน 

33 นายอดิศักด์ิ    อินทํา จนท.วิเคราะหฯ ทต.งอบ ต.งอบ อ.ทุงชาง จ.นาน 

34 คุณบุญทิวา  ดานคมสถิต ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

35 คุณศุภชัย   พจนพานิช ผูจัดการสวนอาวุโสสวนกิจกรรมสังคม บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

36 คุณธนัชพร   ตันวานิชกุล พนักงานสวนกิจกรรมสังคม บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

37 คุณฉมาภรณ  พันธรักษ พนักงานสวนกิจกรรมสังคม บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

38 นายธนพล เพชรมะลิ เจาหนาที่อาวุโส สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

39 นางสาววิลาวรรณ นอยภา ผูจัดการโครงการ สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

40 นายประดิษฐ บุญปลอด เจาหนาที่แผนงานอาวุโส สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

41 นางสาวพวงผกา ขาวกระโทก เจาหนาที่แผนงาน สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

42 นายกฤษปกรณ กันนุลา เจาหนาที่ภาคสนาม สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
 




