
 
 
 
 
ร

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ

เ

 
 
 
 
รายงาน

ภุมรี
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัดเตรียมโด

เสนอตอ 

นสรุปผล

ร ีพลั

ดย มูลนิธิส

บริษัท ผ

ธันวาคม

ลการดาํ

ลังสตรี

ถาบันสิ่งแว

ผลิตไฟฟารา

ม 2558 

เนินงาน

รี...พลั

ดลอมไทย 

าชบุรีโฮลดิง้

น ป 255

ลังรักษ

ง จํากัด (มห

58 

ษส่ิงแว

หาชน) 

ดลอมม 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
รายงาน

ภุมรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

นสรุปผล

รี พลัง
ลการดาํ

งสตรี.
เนินงาน

..พลัง
น ป 255

รักษส่ิ
58 

ส่ิงแวดลอม 



ก 
 

 
ค ำน ำ 
 

จากการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) มากว่า 15 ปี โดยยึดหลักการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้
เกิดความสมดุลของ 3 เสาหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการด าเนินงาน
โครงการในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความส าคัญต่อสตรีในการมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ  จึงได้
มีแนวคิดที่ในการเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพของสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทย 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานโครงการภุมรี พลังสตรี...
พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดน่าน  
เพื่อให้เกิดรูปธรรมแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานของสตรีที่มีต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่สังคมให้แพร่หลายมากขึ้น 

การด าเนินงานโครงการฯ ตลอดปี 2558 ได้ผ่านไปด้วยดี คณะท างานโครงการฯ มูลนิธิ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ปี 2558 นี้ขึ้น อันมี
เนื้อหาประกอบด้วย บทน า  บทบาทสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การ
เสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรีในพื้นที่เป้าหมาย การเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาท
สตรีสู่สังคม รวมทั้งสรุปผลและเส้นทางการด าเนินงานช้างหน้า โดยคณะท างานโครงการฯ ยินดี
รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อประโยชนใ์นการด าเนินงานระยะต่อไป 
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1. บทนาํ 
ความเปนมา 

นโยบายของประเทศปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทย สร้างสังคมที่เป็นธรรม มีคุณภาพ 
ให้ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากร และได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะเป็นการพัฒนาให้สตรีมีบทบาทมากขึ้น ทั้งด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากข้ึนด้วย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสตรีส่วนใหญ่จะมีบทบาทดูแล
ครอบครัวด้วยการจัดการหาทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางอาหารและนํ้า เพ่ืออุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
ประกอบอาชีพภาคการเกษตรมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้จัดการ ผู้ใช้
ประโยชน์ ผู้เปลี่ยนแปลง และผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งยังไม่เป็นที่ประจักษ์และรับรู้บทบาทสําคัญมากนัก 

ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบผลสําเร็จ สตรีจึง
ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเสมอภาคและได้รับความเป็นธรรมในทุกระดับ โครงการภุมรี พลังสตรี...
พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกหน่ึงความมุ่งมั่นของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ที่จะ
เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรีให้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและท้องถิ่น ไปพร้อมกับภาคส่วนต่างๆ ใน
สังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานสตรีที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แพร่หลายมากขึ้น 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น และของประเทศ ในฐานะการเป็นผู้จัดการ ผู้ใช้
ประโยชน์ ผู้เปลี่ยนแปลงและผู้ได้รับผลกระทบในระดับครัวเรือนจนถึงระดับการผลิตต่างๆ ให้
มากขึ้น 

2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาคและเป็น
ธรรม ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีและชุมชนให้เกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสม
กับการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. เพ่ือรณรงค์ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบทบาทและศักยภาพของสตรี อันเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้
ตระหนักถึงบทบาทสตรีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
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รที่สามารถต
 อันจะส่งผลให้

ญาเศรษฐกิจ
นด้านเศรษฐกิ
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ท้ อ ง ถิ่ น  ส
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หน่วยงานรั
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กระบวนการดําเนินงาน 
 การดําเนินงานมีกิจกรรมหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย (1) การศึกษาข้อมูลและคัดเลือกพ้ืนที่
เป้าหมาย (2) การเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรีในพ้ืนที่เป้าหมาย (3) การประชาสัมพันธ์และ
คัดเลือกสื่อสร้างสรรค์เพ่ือยกย่องสตรีดีเด่น และ (4) การเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคม 
ทั้งน้ี กิจกรรมต่างๆ จะมีการขับเคลื่อนอย่างสัมพันธ์และเช่ือมโยงกัน ดังแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดการดําเนินงานกิจกรรมหลัก มีดังน้ี 

1) การศึกษาข้อมูลและการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย เป็นกระบวนการแรกและมีความสําคัญที่จะ
นําไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในระดับพ้ืนที่ได้ ซึ่งจะต้องดําเนินงาน
ปฏิบัติการเชิงลึก จึงต้องทําความเข้าใจในสถานการณ์โดยรวมก่อนประเด็นข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2) การเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรีในพื้นที่เป้าหมาย คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายสําหรับการ
ดําเนินการไปแล้ว เป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรีในระดับพ้ืนที่
เป้าหมายผ่านกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 

3) การประชาสัมพันธ์และคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์เพื่อยกย่องบทบาทสตรีดีเด่น เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการเปิดตัวโครงการ และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย โดยทางตรง
ร่วมกับสถานบันอุดมศึกษาและทางอ้อมทางเว็ปไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ การคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์เพ่ือ
เชิดชูบทบาทสตรีระดับประเทศพร้อมๆ กับการเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรีในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

4) การเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคม เพ่ือเผยแพร่ผลงานสู่สังคมระดับประเทศ 
และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสําเร็จของสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนําเสนอผลงานเผยแพร่แนวปฏิบัติ
ที่ดี และสื่อสร้างสรรค์เพ่ือยกย่องบทบาทสตรีดีเด่น มีนิทรรศการผลงาน และพิธีมอบรางวัล
ผลงานสื่อสร้างสรรค์บทบาทสตรีดีเด่น 

  

การศึกษาข้อมูล 
และคัดเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย 

การประชาสัมพันธ์ 
และคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ 
ยกย่องบทบาทสตรีดีเด่น 

การเผยแพร่ผลงาน 
และส่งเสริมบทบาทสตรีส่สังคม 

การเสริมสร้างบทบาท 
และศักยภาพสตรีในพื้นท่ี 

เป้าหมาย 
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แผนการดําเนินงาน 
การดําเนินงานโครงการฯ มีระยะเวลา 4 ปี 3 เดือน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557-ธันวาคม 2561 

และมีแผนการดําเนินงาน 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. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

1.1 ศึกษาข้อมลูสถานการณท์ี่เกี่ยวข้อง                   

1.2 สํารวจและคัดเลือกพื้นที่เปา้หมาย                   

1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน                  

1.4 รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล                   

2. เสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรีในพื้นที่เป้าหมาย 

2.1 ประชุมสร้างความเข้าใจ                  

2.2 ศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม                  

2.3 พัฒนาศักยภาพและกลไกกลุ่ม                  

2.4 พัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสม 

                 

2.5 แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ระหว่างพื้นที ่

                 

2.6 ติดตามและประเมินผล                  

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ยกย่องบทบาทสตรีดีเด่น 

3.1 นําเสนอผลงานบทบาทของสตรีฯ                  

3.2 เปิดตัวโครงการฯ                 

3.3 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับผลงานฯ                  

3.4 กําหนดเกณฑ์คัดเลือกผลงาน                  

3.5 ประเมินคัดเลือกส่ือสร้างสรรค์                  

3.6 สรุปผลงานดีเด่นประจําป ี                  

4. เผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคม 

4.1 มอบรางวัลผลงานบทบาทสตร ี              

4.2 เสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ ์              

5. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

5.1 จัดทํารายงานความก้าวหน้า 

5.2 จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
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ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
  การดําเนินงานโครงการคาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพ้ืนที่ทั้ง 6 แห่งเป้าหมาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยมีผลผลิตและผลกระทบ ดังน้ี 

1. รูปแบบและกิจกรรมบทบาทของสตรีที่มีต่อการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมและเป็นแนวทางปฏิบัติ 6 แห่งที่ดี ส่งผลดีต่อการจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ ให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพและความม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งน้ี 
แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ 
 

 ด้านเศรษฐกิจ 
- ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดรายได้จากการใช้

ประโยชน์อย่างพ่ึงพิง 
- ลดอัตราการอพยพย้ายถิ่น เพ่ือมาประกอบอาชีพในชุมชน 
- สามารถพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 

 ด้านสังคม 
- สตรีมีบทบาทในการเป็นผู้นําและทําให้คนในชุมชนหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมากย่ิงขึ้น 
- ลดอัตราการอพยพย้ายถิ่นเข้าเมือง 
- สร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชน 

 ด้านสิ่งแวดลอ้ม 
- สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้รับการดูแลมากขึ้น 
- สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เกิด

ประโยชน์ 

2. สื่อสร้างสรรค์บทบาทของสตรีต่อการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ผลงานหนังสั้นเรื่องราวที่ดีของผู้หญิงทั่วประเทศ จํานวนไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง  

 เอกสารเผยแพร่ผลงานบทบาทสตรี ไม่น้อยกว่า 1,000 เล่ม เพ่ือการเผยแพร่สู่สังคม
และสาธารณชนในช่องทางที่หลากหลาย เป็นการให้สังคมตระหนักและทราบถึง
ความสามารถของสตรีที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง 
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2. การศึกษาบทบาทผูหญิง 
 

ด้วยบทบาทของ “สตรี” หรือ “ผู้หญิง” ในการจัดการสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นที่ประจักษ์และรับรู้
ของสังคมมากนัก ซึ่งที่จริงแล้ว ผู้หญิงได้มีบทบาทต่อสังคมไทยมาโดยตลอด และยังพบว่าในทุกความสําเร็จ
ของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล้วนมีผู้หญิงจํานวนมากท่ีมีบทบาท ทั้งเบ้ืองหน้า
และเบ้ืองหลัง แต่ยังไม่เป็นที่รับรู้ของสังคมมากนัก รวมทั้งยังมีผู้หญิงที่ทํางานอีกส่วนหน่ึงที่ควรพัฒนา
ศักยภาพและบทบาทในการทํางานให้เด่นชัดย่ิงขึ้น 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผู้หญิงจึงดําเนินการขึ้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน อันจะ
นําไปสู่แนวทางการส่งเสริมศักยภาพและให้โอกาสแก่ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทอย่างเหมาะสม จึงเป็นหน้าที่
ของสังคมและทุกภาคส่วน  เพ่ือให้ผู้หญิงเป็นพลังสร้างสรรค์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับต่างๆ เน่ืองจากเป็นผู้ที่อยู่กับครอบครัวและอยู่ในชุมชน จึงเป็นพลังสําคัญในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ รวมท้ังช่วยลดผลกระทบและบรรเทาความเสียหายที่จะ
เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งมีบ่อยคร้ังขึ้น   

2.1 สถานการณของผูหญิง 
ประชากรผู้หญิงโลก ประชากรผู้หญิงไทย 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อนานาประเทศในโลก โดยใน

เดือนสิงหาคม ปี 2558 ประชากรโลกเพ่ิมเป็น 7.37 พันล้านคน1 ด้วยอัตราการเพ่ิมร้อยละ 1.1  และ
ประมาณร้อยละ 60 ของประชากรโลก อาศัยอยู่ในทวีปเอเซีย  ในขณะที่ประชากรประเทศไทย มีจํานวน 

65.12 ล้านคน2 เมื่อสิ้นปี 2557 จัดเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 19 ของโลก และมีประชากร
คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของประชากรโลก 

                                                 
1   GEO Hive. 2017.  Total Population by Gender and Gender Ratio. (Online) 

http://www.geohive.com/earth/pop_gender.aspx, 25 August 2017. 
2   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2557.  ประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรื่อง จํานวนราษฎรท่ัวราชอาณาจักร. 

(Online) http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558. 

ในการจัดการส่ิงแวดลอม
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หากเปรียบเทียบประชากรชายต่อประชากรหญิง (Gender ratio) ของโลก มีสัดส่วนเท่ากับ 
100:102  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนประชากรหญิงต่อชายของประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีความใกล้เคียงกัน ซึ่ง
มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 85-108 ยกเว้นบางประเทศมีประชากรหญิงน้อยกว่าประชากรชายชัดเจน ได้แก่ ภู
ฐาน ซาอุดิอาระเบีย โอมาน คูเวต บาเรนห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรต และการ์ตา  ส่วนประเทศไทยมีประชากร
ชายต่อประชากรหญิง คิดเป็น ร้อยละ 100.22  ซึ่งถือเป็นจํานวนประชากรชายและประชากรหญิงที่
ใกล้เคียงกันมาก อย่างไรก็ตาม ได้มีการคาดประมาณอายุขัยเฉลี่ยของประชากรหญิงไว้สูงกว่าประชากรชาย 
ประมาณ 7 ปี กล่าวคือ ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 78.2 ปี ส่วนผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 71.3 ปี   

ภาพท่ี 2-1 แผนภูมิปิรามิดประชากรโลก ประชากรไทย ปี 2558 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: http://populationpyramid.net/world/2015 และ 
http://thailandinvestmentforum.com/2014/12/03/population/ 

ผู้หญิงกับการพัฒนา 

กระแสสังคมในเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย นับเป็นกระแสหลักของการพัฒนา (Gender 
Mainstreaming) ที่มีชัดเจนมากขึ้น  โดยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงและ
ชาย เน้นให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 

ในปี 2538 การประชุมระดับโลกด้านสตรีของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นที่มาของปฏิญญาปักก่ิง 
(Beijing Declaration and Platform for Action) ที่นานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยได้ให้การ
รับรอง กําหนดวาระของผู้หญิงขึ้น รวม 12 ประเด็น คือ (1) ผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อม (2) ผู้หญิงกับอํานาจและ
การตัดสินใจ (3) เด็กหญิง (4) ผู้หญิงกับเศรษฐกิจ (5) ผู้หญิงกับความยากจน (6) ความรุนแรงต่อผู้หญิง (7) 
สิทธิมนุษยชนของผู้หญิง (8) ผู้หญิงกับการศึกษาฝึกอบรม (9) กลไกเชิงสถาบันในการพัฒนาความก้าวหน้า
ของสตรี (10) ผู้หญิงกับสุขภาพ (11) ผู้หญิงกับสื่อ (12) ผู้หญิงกับความขัดแย้งที่มีการใช้กําลังอาวุธ  ทั้งน้ี 
ได้มีการพ่ิมเติมประเด็นต่างๆ (อีก 7 ประเด็น) ในเวลาต่อมา เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์มาก
ขึ้น  ซึ่งนับเป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ผู้หญิงได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในสังคมและชุมชนอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของผู้หญิงเพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อม  

ประชากรโลก ปี 2558 ประชากรไทย ปี 2558 

ผูชาย ผูหญิง ผูชาย ผูหญิง 
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นอกจากน้ี ประเด็นผู้หญิง ยังได้ถูกหยิบยกมากําหนดเป็นเป้าหมายหน่ึงของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ซึ่งกําหนดขึ้น
เพ่ือเป็นกรอบการพัฒนาในช่วงปี 2543-2558 ประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก โดยมีเป้าหมายที่เก่ียวข้อง
กับผู้หญิงโดยตรง ได้แก่ เป้าหมายที่ 3 การส่งเสริบทบาทผู้หญิงและความเท่าเทียมทางเพศ  โดยต้องการให้
เด็กทุกคนทั้งหญิงชายมีการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  และต้องการให้มีสัดส่วนของผู้หญิงในระดับ
นโยบายมากข้ึน  ปัจจุบัน นานาประเทศได้ร่วมกันกําหนดเป้าหมายใหม่ สําหรับการพัฒนาในช่วงปี 2559-
2674 เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: MDGs) ประกอบด้วย 
17 เป้าหมายหลัก โดยยังคงเป้าหมายหลักเก่ียวกับสตรี กล่าวคือ เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมทาง
เพศ สร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กหญิงและสตรีในทุกพ้ืนที่  

สําหรับประเทศไทย ได้มีการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ใน
รัฐธรรมนูญ ปี 2550 ซึ่งกําหนดไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน (มาตรา 30) หลังจากน้ัน ในปี 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติ
กําหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม  มอบหมายผู้บริหารระดับรองปลัดกระทรวงหรือรองอธิบดีขึ้นไป 
จํานวน 1 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender 
Equality Officer: CGEO) ในหน่วยงาน รวมท้ังให้สํานัก/กอง ทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานด้านความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน    

แม้ประเทศไทยไม่ได้มีโยบายและเป้าหมายการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงไว้
โดยตรง  แต่ทว่าได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเป็นผู้นําและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ เห็นได้จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการจัดการอย่างย่ังยืน ในการปรับแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือลดผลกระทบต่อฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งผู้หญิงสามารถเป็นผู้นําและร่วมดําเนินการตาม
แนวทางน้ี  ในการปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการบริโภคอย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง   
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  เช่นเดียวกับสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559)  

นอกจากน้ี ประเทศไทยได้จัดทําแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และให้เป็นไปตามพันธกรณี
ในอนุสัญญาระหว่างประเทศ  โดยเน้นการปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่าง
หญิงและชาย  เสริมสร้างศักยภาพผู้หญิง และยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการตัดสินใจ
ต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
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ส่วนแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “สร้างสังคม เสมอภาค เป็นธรรม และยุติธรรม ที่สตรีไทยอยู่อย่างมีศักด์ิศรี ม่ันคง
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีไว้ 5 ยุทธศาสตร์ กล่าวคือ 

1) เสริมสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซึ่งเน้นสร้างสังคมไทยที่
มีความเสมอภาค คนในสังคมมีเจตคติที่ดี ตระหนักและยอมรับถึงบทบาทสตรีในบริบทต่างๆ   

2) พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีไทย เพ่ือสร้างสังคมไทยท่ีมี
ความเป็นธรรม ยุติธรรม โดยเน้นให้สตรีทุกกลุ่มมีโอกาส เข้าถึงและได้รับการศึกษาทุกระดับ มี
โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม    

3) พัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต เพ่ือเน้นให้สตรีมีสุขภาวะ มี
ความมั่นคงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

4) พัฒนาศักยภาพสตรีเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจใน
ระดับต่างๆ 

5)  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีทุกระดับ เพ่ือเป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีทุกระดับ   

สังคมไทยจึงมีความตระหนักและยอมรับถึงบทบาทของผู้หญิงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  โดยผู้หญิงทุกคนมีโอกาสเข้าถึงและได้รับการศึกษาทุกระดับ มีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความม่ันใจและมี
ศักยภาพในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและเพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับต่างๆ 

2.2 บทบาทผูหญิงกับสิ่งแวดลอม 

บทบาทและความเป็นหญิงเป็นชายในแต่ละสังคมจะถูกหล่อหลอมออกมาตามลักษณะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ครอบครัว และยังเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กับอายุ ชนช้ัน เช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ 
ศาสนา ความเช่ือ ค่านิยม สภาพภูมิศาสตร์ของสังคมน้ันๆ อีกด้วย บทบาทและความเป็นหญิงเป็นชายทาง
สังคมจึงไม่หยุดน่ิง และเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยกาลเวลา  

ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการดํารงชีวิตก็มี
การเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ซึ่งเคยมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเคยเป็นจุดแข็งของ
ประเทศ  สร้างความมั่นคงให้กับคนในทุกภาคส่วน แต่การพัฒนาประเทศที่มุ่งใช้แต่ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทั้งดินนํ้า ป่า และทะเล 
นอกจากน้ี การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ขาดมาตรฐานการควบคุม  ยังส่งไป
ให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน รวมท้ังพฤติกรรม
การบริโภคและกระแสวัตถุนิยม ได้เป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยเพ่ิมปริมาณมลพิษและของเสีย ส่งผลกระทบต่อ
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สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของคนในประเทศ สถานการณ์เช่นน้ีพลิกผันให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตกอยู่ในสภาพที่กําลังเป็นปัญหาต่อการดํารงชีวิตของคน และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ   

ดังน้ัน บทบาทของผู้หญิงก็ค่อยๆ มีการปรับตัว  จากการมีบทบาทในครอบครัว ไม่ว่าการดูแล
ความเป็นอยู่รวมถึงการประอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพในภาคการเกษตรและรับจ้าง มามีบทบาทในภาค
การผลิตและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้น  มีบทบาทในภาคแรงงงานอุตสาหกรรม และรับภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่น้อยไปกว่าผู้ชาย บทบาทของผู้หญิงในปัจจุบันจึงมีมากขึ้น อัน
เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจ  ทําให้เป็นแรงผลักดันที่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว อีกทั้งด้วยสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมลงจนเกิดผลกระทบต่อการดํารงชีวิต ทําให้
ผู้หญิงและผู้คนทุกเพศทุกวัยไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมไปได้ 

ผลจากปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงภัยแล้งที่ส่งผลการผลิตในภาคเกษตร ทําให้มีการอพยพย้ายถิ่นเข้า
มาทํางานหรือรับจ้างในเมืองและย่านอุตสาหกรรม ทําให้หลายครอบครัวที่ผู้ชายต้องออกไปทํางานและทิ้ง
ภาระในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุไว้กับผู้หญิง หรือบางครอบครัวผู้หญิงก็ต้องออกไปหางานทํางาน
เช่นเดียวกับผู้ชาย ทิ้งเด็กไว้กับผู้สูงอายุก็มีไม่น้อย สถานการณ์เช่นน้ีทําให้ความผูกพันและบทบาทของ
ผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป หลายฝ่ายจึงให้ความสําคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น โดยส่งเสริมบทบาทของทุกเพศทุกวัย รวมทั้งบทบาทของผู้หญิง  ตามท่ีปฏิญญาปักก่ิงได้ให้ความสําคัญ
และกําหนดไว้เป็นประเด็นสําคัญในลําดับต้นๆ  ไม่ว่าในแง่มุมของบทบาทผู้หญิงในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบต่อผู้หญิงก็ตาม โดยปฏิญญาปักก่ิง ได้มีข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม ดังน้ี 

» การกําหนดสัดส่วนให้มีผูห้ญิงในคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

» การอบรมให้ความรู้แก่ผู้หญิงเพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกและความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในครอบครัว ชุมชน รวมทั้งผูห้ญิงในภาคแรงงานและเกษตรกรรมเร่ืองการใช้สารเคม ี

» การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรณรงค์ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมการดําเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

ปัจจุบัน ได้พบว่าบทบาทผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ มี
ความหลากหลายและมีความชัดเจนมากข้ึน ทั้งในด้านการจัดการด้านอาหาร การจัดการนํ้า การจัดการป่า
ไม้  การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง  การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  การจัดการมลพิษและอนามัย
สิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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งเป็นผู้จัดหาอ
รูปอาหารเพ่ือส
มมั่นคงด้านอา
ยชน์ที่หลากห
งแวดล้อม 

รที่ผู้หญิงมีบท
บครัวทําให้ผู้ห
ชน ไม่ว่าการ
สนุนกิจกรรมก

งมีบทบาทสํ
กษ์และใช้ประ
ม้ในชุมชนผ่า
หลัง รวมถึงมี
รู้แก่เยาวชนรุ

งมีบทบาทใน
สนุนชุมชนในก
ขึ้นในทุกกิจกร
ยชน์ทรัพยาก

งมีบทบาทหล
ถึงสนับสนุน
กหลายทางชีว
ัดทําข้อมูล กา

บทบาทของผู้
รื่องอาหารแล

ญกับปัญหาขย
เพ่ือนําไปจําห
ดและความเป็
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อาหารสําหรับ
สร้างรายได้ ผู้
าหาร ทั้งการ
หลายและย่ังยื

ทบาทในการ
หญิงมีบทบาท
บอกกล่าวข้อ
การพัฒนาแห

าคัญในการร
ะโยชน์จากทรั
นกลไกเครือ

มีบทบาทสําคัญ
รุ่นหลัง 

นการเตรียมอุป
การจัดการทรั
รรมที่เก่ียวข้อ
รชายฝั่งอย่าง

ลักในการเก็บ
กิจกรรมชุม
วภาพนอกจา
ารดูแลกองทนุ

ผู้หญิงเป็นผู้ที
ละความเป็นอ
ยะ  ทําให้ผู้ห
หน่ายเป็นรา
ป็นระเบียบขอ

บครอบครัว ร
ผูห้ญิงมักร่วมก
รอนุรักษ์แหล่
ยืนตลอดจนทํ

ดูแลด้านอาห
ทเป็นผู้ใช้นํ้าร
มูล การเฝ้าระ

หล่งนํ้าเพ่ือการ

รวบรวม จัดส
รัพยากรป่าไม้
ญาติ  ซึ่งส่ว
ญในการถ่ายท

ปกรณ์ สถานท
รัพยากรชายฝั่
อง โดยเฉพาะ
งย่ังยืนจากภูมิ

บรักษาเมล็ดพั
มชนในการอ
ากน้ี ผู้หญิงมั
นเพ่ือการอนรุั

ที่ใช้เวลาในก
อยู่ จึงเป็นทั้งผู้
ญิงส่วนหนึ่งเ
ายได้ และช่ว
องสภาพแวดล้

รวมถึงเป็นผู้ผ
กับชุมชนในก
งผลิตอาหาร

ทําการผลิตที่เป

หารและการผ
รวมทั้งร่วมจัด
ะวังคุณภาพนํ้
รอุปโภคบริโภ

สรร แปรรูป 
ม้ร่วมจัดการรั
วนใหญ่มีบทบ
ทอดแนวคิดแ

ที่ และอาหาร
ฝัง และเริ่มมีส
ะการฟ้ืนฟูและ
มิปัญญาท้องถิ่

พันธ์ุและการป
อนุรักษ์แหล่ง
ักเป็นกําลังสํ
รักษ์ฯ ต่างๆ  

การอยู่กับครอ
ผู้ก่อให้เกิดขย
เรียนรู้ในการ
วยในการดูแล
ลอ้ม  

ลิตและ
ารสร้าง
 การใช้
ป็นมิตร

ผลิตของ
ดการนํ้า
นํ้า  และ
ภค 

 พัฒนา 
รัพยากร
บาทอยู่
และองค์

รในการ
ส่วนร่วม
ะการใช้
น 

ปลูกพืช
งความ
าคัญใน
 

อบครัว  
ยะและผู้
คัดแยก
ลความ
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ด้านภ

 

 

 

การดํา
องความเสมอ
ถาบันศาสนา
ละการไม่กระ
างการเมืองระ
ความพร้อม ค
ละธรรมาภิบา
บว่าหากผู้หญิ
ระโยชน์ต่อสิ

งแวดล้อม3 

นอกจา
ทย มีตัวอย่าง
ลุ่มอนุรักษ์ธรร
นุษยชน ปร
งแวดล้อมกับค
างวัลสตรีดีเด่น
องมนุษย์ ซึ่งเป็
ม่ขนิล อําเภอ
งแวดล้อม ปี 2
กท่องเท่ียวแล
นวร่วมในการ

จากก
• รู

โอ

                  
กรกช อนุชา. 2

ภัยพบิัติ 

าเนินงานส่วนใ
อภาคระหว่างห
และสื่อในการ
ทํารุนแรงต่อผ
ะดับชาติและร
ความรู้ ความ
าล เพ่ือยกร
ญิงสามารถจัด
สิ่งแวดล้อม  

ากน้ี ความสํา
งที่ชัดเจนทั้งใน
รมชาติและสิ่ง
ระจําปี 252
ความสําเร็จใน
นด้านการอนรุั
ป็นผู้ผลักดันใ
หางดง จังหวั
2556 ของกร
ละเครือข่ายใน
อนุรักษ์ทรัพย

การศึกษาข้อมู
ปแบบการส่ง
อกาสสําคัญข

                  
2539. ผู้หญิงชน

แม้ผู้ห
ภาระใ
และมี
เตรีย
ข้อมลู
 

ใหญ่ผ่านกระบ
หญิงและชาย
รปลูกฝังค่านิย
ผู้หญิง รวมถึ
ระดับท้องถิ่น 
มเข้าใจ ปลูกจิ
ระดับการมีส่ว
ดต้ังกลุ่มในชุม
  เพราะอํานา

เร็จของผู้หญงิ
นฐานะผู้นํา ผ
งแวดล้อมบ้าน
22 ของสํานั
นการคัดค้านก
รักษ์สิ่งแวดล้อ
ห้เกิดการยึดคื
ัดเชียงใหม่ ด
ระทรวงทรัพย
นพ้ืนที่ ได้มี
ยากรธรรมชาติ

มูลสถานการณ
เสริมบทบาท
องผู้หญิงในสั

          
นบทกับสิ่งแวด
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หญิงถูกจัดให้
ในการดูแลเด็
มีศักยภาพใน
มอาหาร นํ้า
ลที่จําเป็นในย

บวนการทางด้
ย โดยการปร
ยมและเจตคติ
ถึงการเพ่ิมโอก
 ภาครัฐและภ
จิตสํานึก อุดม
วนร่วมของสต
มชนได้ จะก่อ
าจการตัดสิน

งในด้านการจั
ผู้ส่งเสริม แล
นกรูด จังหวัด
นักงานคณะกร
การก่อสร้างโร
อม ประจําปี 2
คืนพ้ืนที่ป่าแล
ร.กาญจนา อ
ากรธรรมชาติ

มีความรู้ที่ถูกต้
ติอย่างย่ังยืน 

ณ์และบทบาท
ผูห้ญิงในการจ
ังคมยุคปัจจุบั

ดล้อม.   
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ห้เป็นกลุ่มที่เสี
ด็กและผู้สูงอา
การเตรียมค
ด่ืม ยารักษา
ามประสบภัย

ด้านสังคม เพ่ือ
ระสานความร
ติ ที่ยอมรับแ
กาสการก้าวสู่ร
าคธุรกิจเอกช
มการณ์ ค่านิย
ตรีในกระบวน
อให้เกิดศักยภ
นใจของผู้หญิ

ัดการทรัพยา
ะผู้ร่วมปฏิบัติ
ประจวบคีรีขัน
รรมการสิทธิม
รงไฟฟ้าถ่านหิ
2555 ของกร
ละการเพิกถอน
อดุลยานุโกศล
ติและสิ่งแวดล้
ต้องในการอนุ
 

ทผู้หญิงด้านสิง่
จัดการทรัพยา
บัน  ที่ได้มีการ

สี่ยงต่อการเกิ
ยุ แต่ผู้หญิงส่
วามพร้อมก่อ
าโรคข้ันพ้ืนฐา
ยได้เป็นอย่างดี

อให้ผู้หญิงแล
ร่วมมือระหว่า
และส่งเสริมค
ระดับบริหารแ
ชน โดยการเส
ยม จริยธรรม
นการตัดสินใจ
ภาพและพลัง

ญิงมีส่วนสําคั

กรธรรมชาติแ
ติ เช่น นางจิน
ันธ์ ได้รับรางว
มนุษยชนแห่ง
หินบ้านกรูด น
ะทรวงการพัฒ
นเอกสารสิทธ์ิ
ล ได้รับรางวัล
ล้อม ในฐานะผ
รักษ์สัตว์ทะเล

งแวดล้อมที่ผ่า
ากรธรรมชาติ
รเรียนรู้และพัฒ

ดภัยพิบัติ เนื
วนหน่ึงมีควา
อนเกิดภัย อา
าน และเป็น
ดี 

ะผู้ชายมีเจตค
างครอบครัว 
ความเท่าเทียม
และระดับการ
สริมสร้างศักยภ
ม วัฒนธรรมป
จต่างๆ และมี
งงานที่สามาร
ัญอย่างย่ิงต่อ

และสิ่งแวดล้อ
นตนา แก้วข
วัลดีเด่นผู้หญิ
ชาติ ในด้าน
นางศรีนวล ส
ฒนาสังคมแล
ธ์ิในเขตป่าสงว
ลสตรีดีเด่นด้า
ผู้ส่งเสริมให้ภ
ลหายาก แล

านมา มีข้อค้น
และสิ่งแวดลอ้
ฒนาศักยภาพ

น่ืองจาก
มเข้าใจ
าทิ การ
ผู้ส่งต่อ

คติบนพ้ืนฐาน
 สถานศึกษา
มระหว่างเพศ
รตัดสินใจ ทั้ง
ภาพผู้หญิงให้
ประชาธิปไตย
มีการศึกษายัง
รถสร้างสรรค์
อดูแลพิทักษ์

อมในประเทศ
ขาว ประธาน
งปกป้องสิทธิ
นการอนุรักษ์
สมมิตร ได้รับ
ละความม่ันคง
วนแม่ท่าช้าง-
นการอนุรักษ์

ภาคประชาชน
ละเข้ามาเป็น

นพบว่า 
อมนับเป็น
พเพ่ือให้การ

น
า 
ศ
ง
ห้
ย
ง
ค์
ษ์

ศ
น
ธิ
ษ์
บ
ง
-
ษ์
น 
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ดําเนินงานต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และสร้างการยอมรับจากสงัคม 
โดยที่ผ่านมามีกระบวนการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงที่น่าสนใจ อาทิ 
- การสื่อสารและรณรงค์สร้างจิตสํานึกเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้หญิง 
- การจัดกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่ผูห้ญิง 
- การยกย่องและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้หญิงที่มีผลงานเด่น 
- การสนับสนุนจัดต้ังกลุ่มอาชีพสําหรับผู้หญงิ 
- การสนับสนุนกองทุนสําหรับการดําเนินงานของผู้หญิง 

ฯลฯ 

• เง่ือนไขที่มีผลต่อบทบาทของผู้หญิงในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้สะท้อนจากการศึกษา
พบว่ามีเง่ือนไขสําคัญดังน้ี 
- ช่วงวัย ซึ่งมีสว่นเก่ียวข้องกับภาระในการดูแลครอบครัว ซึ่งมีผลต่อการใช้เวลาในเรื่อง

สิ่งแวดล้อมและประเด็นส่วนรวม 
- ประสบการณ์ ที่เรียนรู้ด้วยตนเองและจากที่อ่ืนๆ มีผลต่อการแสดงความคิดเห็น การ

วางแผน และการลงมือทํา 
- ความเข้าใจของครอบครัว ซึ่งอาศัยการจัดระบบและแบ่งบทบาทเพ่ือรับผิดชอบงาน

ครอบครัว  รวมทั้งการสนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว มีส่วนผลกัดัน
ให้ผู้หญิงสามารถมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจนขึ้น 

- ความสัมพันธกั์บผู้นาํชุมชน  มผีลต่อการถา่ยทอดทัศนคติการเป็นผู้นํา รวมทั้งมีทุนทาง
สังคมที่สร้างการยอมรับในชุมชนได้ง่ายขึ้น 

• แม้การพัฒนาบทบาทและศักยภาพของผู้หญิงได้มีความก้าวหน้าไปตามลําดับ โดยมีปัจจัย
ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม  ได้เป็นแรงกดดันให้ผู้หญิง
ต้องมีบทบาทมากขึ้นโดยผู้หญิงสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้ในทุกด้านรวมท้ังด้าน
สิ่งแวดล้อมทว่าโอกาสสําหรับผู้หญิงอาจมีไม่พอ ในขณะที่ผู้หญิงเองก็ยังลังเลไม่กล้าที่จะรับ
บทบาทผู้นํา 

ที่ผ่านมาเห็นได้ว่าบทบาทผู้หญิงที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ได้สร้างผลกระทบวงกว้างทั้งในด้านการดูแล
สุขภาพการยกระดับรายได้ครัวเรือน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้เป็นอย่างดี การส่งเสริมบทบาท
ผู้หญิงจึงควรดําเนินการอย่างเป็นระบบ 
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2.3 บทบาทหญิงชายกบัการพัฒนาชุมชน 
และการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปาหมาย 

การศึกษาบทบาทหญิงชายกับการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่เป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจบทบาทหญิงชายกับการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เป้าหมาย นําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์บทบาทหญิงชายกับ
การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย และเป็นฐานข้อมูลสําหรับท้องถิ่นในการบริหารและพัฒนาชุมชนอย่าง
ย่ังยืนต่อไป 

วิธีการสํารวจและวิเคราะห์ผล 
การสํารวจคร้ังน้ี ได้ใช้แบบสอบถามสําหรับกลุ่มประชากรในพ้ืนที่เป้าหมาย ใช้ขนาดตัวอย่างโดยมีระดับ
ความเช่ือมั่นที่ 95% จากการประมาณขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan โดยการสํารวจ
ความคิดเห็นในครั้งน้ี ดําเนินการสํารวจในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 

ตารางที่ 2-1 จํานวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และจํานวนแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัมา 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มประชากร 

(ครัวเรือน) 
กลุ่มตัวอย่าง 
(ครัวเรือน) 

จํานวนท่ีได้รับ 
(ชุด) 

พ้ืนท่ีอําเภอเชียงกลาง 

1) บ้านแคว้ง ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 30 28 29 
2) บ้านซาววา ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 116 92 94 
3) บ้านเด่นพัฒนา  อบต.เปือ 184 123 112 
4) บ้านหนองผุก  อบต.เปือ 200 115 124 
5) บ้านกอก  อบต.เชียงกลางพญาแก้ว 110 85 45* 
6) บ้านเกวต  อบต.เชียงกลางพญาแก้ว 165 115 113 

พ้ืนท่ีอําเภอทุ่งช้าง 

7) บ้านงอบศาลา ทต.งอบ 110 85 85 
8) บ้านมณีพฤกษ์  ทต.งอบ 397 196 198 
9) บ้านทุ่งอ้าว  อบต.และ 168 118 116 
10) บ้านน้ําสอดใหม่  อบต.และ 65 56 67 
11) บ้านไร่ไทรงาม  อบต.ปอน 60 52 55 
12) บ้านหล่ายทุ่ง  อบต.ปอน 50 44 45 

รวมไม่น้อยกว่า 1,109  1,083 

หมายเหตุ:  * จากการจัดเก็บแบบสอบถามตามจํานวนครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่จริง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาชุมชน ส่วนที่ 3 
บทบาทหญิงชายกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือ
แก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น รายละเอียดดังน้ี (แบบสอบถามในภาคผนวก 2-ข)  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ ปีเกิด ระดับการศึกษา และอาชีพ 

ส่วนที่ 2 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาชุมชน ได้แก่ บทบาทหญิงชายด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม และบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม เป็นคําถามปลายปิด โดยให้ระบุว่าบทบาท
แต่ละด้านที่กล่าวมา  เป็นหญิงหรือชาย หรือทั้งหญิงและชาย 

ส่วนที่ 3 บทบาทหญิงชายกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็น
คําถามปลายปิด โดยให้ระบุว่าบทบาทแต่ละด้านที่กล่าวมา เป็นหญิงหรือชาย หรือทั้งหญิงและ
ชาย 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน เป็นคําถามปลายเปิด เพ่ือให้ระบุข้อเสนอแนะเพ่ือ
แก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

สถิติที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ใช้ในการรายงานผลเก่ียวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ ปีเกิด ระดับการศึกษา และอาชีพ บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาชุมชน บทบาทหญิงชายกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตอําเภอ
เชียงกลาง และอําเภอทุ่งช้าง มีรายละเอียดดังน้ี 

1) อําเภอเชียงกลาง ได้แก่ บ้านซาววา และบ้านแคว้ง เทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียง
คาน บ้านเด่นพัฒนา และบ้านหนองผุก องค์การบริหารส่วนตําบลเปือ บ้านกอก และ
บ้านเกวต องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง 
321 คน และชาย 196 คน คิดเป็นร้อยละ 62.09 และ 37.91 ตามลําดับ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 45-59 ปี การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา
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ตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 29.40 รองลงมาระดับประถมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่า คิด
เป็นร้อยละ 23.40 ในขณะที่อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อาชีพ
เกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมง คิดเป็นร้อยละ 54.16 ดังตารางที่ 2-2 

2) อําเภอทุ่งช้าง ได้แก่ บ้านงอบศาลา และบ้านมณีพฤกษ์ เทศบาลตําบลงอบ บ้านทุ่งอ้าว 
และบ้านนํ้าสอดใหม่ องค์การบริหารส่วนตําบลและ บ้านไร่ไทรงาม และบ้านหล่ายทุ่ง 
องค์การบริหารส่วนตําบลปอน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง 274 คน และชาย 291 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 และ 51.50 ตามลําดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ
อยู่ระหว่าง 30-44 ปี โดยมีการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่า คิด
เป็นร้อยละ 28.67 รองลงมาระดับประถมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 26.20 
ในขณะที่อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อาชีพเกษตรกร/ปศุสัตว์/
ประมง คิดเป็นร้อยละ 58.05 ดังตารางที่ 2-2 

ตารางที่ 2-2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
อําเภอเชียงกลาง อําเภอทุ่งช้าง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

หญิง 321 62.09 274 48.50 
ชาย 
 

196 37.91 291 51.50 

อายุ 

15-29 ปี 34 6.57 63 11.15 

30-44 ปี 132 25.53 222 39.30 

45-59 ปี 238 46.03 211 37.34 

60 ปี ข้ึนไป 
 

113 21.87 69 12.21 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่า 121 23.40 162 28.67 

ประถมศึกษาตอนปลาย 152 29.40 148 26.20 

มัธยมศึกษาตอนต้น 60 11.60 72 12.74 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 119 23.01 90 15.93 

อนุปริญญา 4 0.77 40 7.08 

ปริญญาตรี 28 5.41 40 7.08 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 7 1.35 3 0.53 
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 ปัจจัยส่วนบุคคล 
อําเภอเชียงกลาง อําเภอทุ่งช้าง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ไม่แสดงความคิดเห็น 26 5.06 10 1.77 

อาชีพ 

รับราชการ/ข้าราชการบํานาญ 22 4.26 14 2.48 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.19 3 0.53 

พนักงานบริษัท/ลูกจ้างรายเดือน 21 4.06 35 6.19 

ธุรกิจส่วนตัว 42 8.12 14 2.48 

ค้าขาย 24 4.64 20 3.54 

เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง 280 54.16 328 58.05 

รับจ้างท่ัวไป/รายวัน 64 12.38 57 10.09 

นักศึกษา 2 0.39 0 0 

ไม่แสดงความคิดเห็น 61 11.80 94 16.64 

2.2.2 บทบาทหญิงชายกับการพฒันาชุมชน 

การสํารวจบทบาทหญิงชายกับการพัฒนาชุมชน ได้สํารวจครอบคลุมประเด็นในการพัฒนา
ชุมชน 3 ประเด็นสําคัญ ได้แก่ ประเด็นบทบาทหญิงชายด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
และด้านสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตอําเภอเชียงกลาง และอําเภอ
ทุ่งช้าง มีรายละเอียดดังน้ี 

กลุ่มตัวอย่างพั้นที่อําเภอเชียงกลาง พบว่า 

• ด้านเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 9,770 
บาท ซึ่งรายได้หลักส่วนใหญ่มาจากผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 64 โดยกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดินสิ่งปลูกสร้างเป็นของผู้ชายร้อยละ 51 ผู้หญิงร้อยละ 36 และทั้งหญิงและ
ชายร้อยละ 11 และกรรมสิทธ์ิที่ดินภาคการเกษตรเป็นของผู้ชายร้อยละ 60 
ผู้หญิง ร้อยละ 17.ของทั้งหญิงและชายร้อยละ 29  

• ด้านสังคมและวัฒนธรรม หัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผู้ชายร้อยละ 82 ทั้งน้ี
ในครัวเรือนผู้ทําหน้าที่ประกอบอาหาร/เก็บหาอาหารเป็นหญิงร้อยละ 79 และ
ช่วยทําหน้าที่ด้วยกันร้อยละ 13 ทําหน้าที่ดูแลความสะอาดบ้านเป็นหญิงร้อยละ 
80 สําหรับการร่วมกิจกรรม/ประเพณีสําคัญของชุมชนหรือท้องถิ่นของทั้งหญิง
และชายร้อยละ 47  

• ด้านสิ่งแวดล้อม การเพาะปลูกเล็กๆ น้อยๆ ในครัวเรือนทั้งหญิงและชายร้อยละ 
45 การทําการเกษตรต้ังแต่การเตรียมพ้ืนที่ เตรียมกล้า ลงแปลงปลูก ดูแล (ใส่ปุ๋ย 
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ให้นํ้า กําจัดศัตรูพืช) และการเก็บเก่ียวส่วนใหญ่ทําร่วมกันทั้งหญิงและชายร้อย
ละ 76 ส่วนการจัดหานํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค การคัดแยกขยะมูลฝอย และลด
การใช้ถุงพลาสติกและลดการเกิดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 65 
ในขณะที่การร่วมกิจกรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
และชุมชนส่วนใหญ่ทําร่วมกันทั้งหญิงและชายคิดเป็นร้อยละ 51 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างอําเภอทุ่งช้าง พบว่า 

• ด้านเศรษฐกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 9,963 บาท ซึ่ง
เป็นรายได้หลักมาจากผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 61 โดยกรรมสิทธ์ิในที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
เป็นของชายและหญิงร้อยละ 55 ร้อยละ 33 ตามลําดับ และถือกรรมสิทธิทั้งหญิง
และชายร้อยละ 10  และกรรมสิทธ์ิที่ดินภาคการเกษตรเป็นชายร้อยละ 24 หญิง
ร้อยละ 32 และทั้งหญิงและชายร้อยละ 42  

• ด้านสังคมและวัฒนธรรม หัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 
90 ทั้งน้ีในครัวเรือนผู้ทําหน้าที่ประกอบอาหาร/เก็บหาอาหารเป็นชายร้อยละ 2 
หญิงร้อยละ 52 และทั้งหญิงและชายร้อยละ 45 ทําหน้าที่ดูแลความสะอาดบ้าน
เป็นชายร้อยละ 1 หญิงร้อยละ 52 และทั้งหญิงและชายร้อยละ 45  สําหรับการ
ร่วมกิจกรรม/ประเพณีสําคัญของชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นชายร้อยละ 3 หญิงร้อย
ละ 22  และทั้งหญิงและชายร้อยละ 73   

• ด้านสิ่งแวดล้อม การเพาะปลูกเล็กๆ น้อยๆ ในครัวเรือนเป็นชายร้อยละ 19 
หญิงร้อยละ 20 และทั้งหญิงและชายร้อยละ 60 ในด้านของการทําการเกษตร
ต้ังแต่การเตรียมพ้ืนที่ เตรียมกล้า ลงแปลงปลูก ดูแล (ใส่ปุ๋ย ให้นํ้า กําจัดศัตรูพืช) 
และการเก็บเก่ียวส่วนใหญ่ทําร่วมกันทั้งหญิงและชายคิดเป็นร้อยละ 73  การ
จัดหาน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค การคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งลดการใช้
ถุงพลาสติกและลดการเกิดขยะ และร่วมกิจกรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนส่วนใหญ่ทําร่วมกันทั้งหญิงและชายร้อยละ 73 

 ทั้งน้ี ผลจากการสํารวจสะท้อนว่าบทบาทหญิงชายกับการพัฒนาชุมชนในอําเภอเชียง
กลางด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นชายมากกว่าหญิง ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพส่วนใหญ่ของครัวเรือนที่
เป็นอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใช้แรงงานหนักบทบาทผู้ชายจึงเด่นชัดกว่าบทบาท
ผู้หญิง ในขณะท่ีด้านสังคมและวัฒนธรรมบทบาทของการเป็นหัวหน้าครอบครัวยังคงเป็นผู้ชาย
ตามวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ให้ผู้ชายเป็นผู้นําหลักในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
การประกอบอาหาร และการดูแลความสะอาดบ้านเรือนยังคงเป็นผู้หญิงด้วยผู้หญิงมีความใกล้ชิด
กับกิจกรรมในครัวเรือนมากกว่าผู้ชาย แต่อย่างไรก็ตามสําหรับการร่วมกิจกรรม/ประเพณีสําคัญ
ของชุมชนหรือท้องถิ่นทั้งหญิงและชายมีบทบาทร่วมกันทั้งสองฝ่าย  ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมการ
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เพาะปลูกเล็กๆ น้อยๆ ในครัวเรือนเป็นหญิงและชายทําร่วมกันด้วยเป็นการประกอบกิจกรรมใน
ครอบครัวที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ รวมถึงการทําการเกษตรต้ังแต่การเตรียมพ้ืนที่ 
เตรียมกล้า ลงแปลงปลูก ดูแล (ใส่ปุ๋ย ให้นํ้า กําจัดศัตรูพืช) และการเก็บเกี่ยว การจัดหานํ้าสําหรับ
อุปโภคบริโภค การคัดแยกขยะมูลฝอย รวมท้ังลดการใช้ถุงพลาสติกและลดการเกิดขยะ และร่วม
กิจกรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนก็เช่นเดียวกันที่หญิงและ
ชายทําร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

 อําเภอทุ่งช้างด้านเศรษฐกิจมีรายได้หลักและกรรมสิทธ์ิที่ดินสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่เป็นชาย
มากกว่าหญิงเช่นเดียวกันกับอําเภอเชียงกลาง แต่กรรมสิทธ์ิที่ดินภาคการเกษตรทั้งชายและหญิงมี
กรรมสิทธ์ิเท่าๆ กัน ในขณะที่ด้านสังคมและวัฒนธรรมบทบาทของการเป็นหัวหน้าครอบครัวยังคง
เป็นผู้ชาย และบทบาทหน้าที่การประกอบอาหาร และการดูแลความสะอาดบ้านเรือนยังคงเป็น
ผู้หญิง การร่วมกิจกรรม/ประเพณีสําคัญของชุมชนหรือท้องถิ่นทั้งหญิงและชายมีบทบาทร่วมกันทั้ง
สองฝ่ายเช่นเดียวกับอําเภอเชียงกลาง ซึ่งเช่นเดียวกันกับด้านสิ่งแวดล้อมการเพาะปลูกเล็กๆ 
น้อยๆ ในครัวเรือนเป็นหญิงและชายทําร่วมกัน การทําการเกษตรต้ังแต่การเตรียมพ้ืนที่ เตรียมกล้า 
ลงแปลงปลูก ดูแล (ใส่ปุ๋ย ให้นํ้า กําจัดศัตรูพืช) และการเก็บเก่ียว การจัดหานํ้าสําหรับอุปโภค
บริโภค การคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งลดการใช้ถุงพลาสติกและลดการเกิดขยะ และร่วมกิจกรรม
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนยังคงเหมือนกับอําเภอเชียงกลางคือ
ทําร่วมกันทั้งหญิงและชาย จากภาพที่ 2-2 (ตารางรายละเอียดในภาคผนวก 2-ก)  
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ภาพท่ี 2-2  บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาชุมชนแต่ละด้าน ในอําเภอเชียงกลาง และอําเภอทุ่งช้าง  
จังหวัดน่าน 
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2.2.3 บทบาทหญิงชายกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

การสํารวจบทบาทหญิงชายกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สํารวจ
ประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนากิจกรรมภายใต้การดําเนินงานโครงการภุมรี พลังสตรี
...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม 3 ประการสําคัญ คือ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การจัดการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยแบ่งออกเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตอําเภอ
เชียงกลาง และอําเภอทุ่งช้าง มีรายละเอียดดังน้ี 

พื้นที่อําเภอเชียงกลาง พบว่า  

• การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ
ประชากรครัวเรือนในพ้ืนที่เป้าหมายทั้งการมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการป่า
ชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีส่วนร่วมในการปลูก
ต้นไม้/ดูแลรักษาป่าชุมชน มีส่วนร่วมในการทําแนวกันไฟ รวมถึงการเก็บหาของ
ป่า/เก็บหาอาหารในป่าผู้ชายจะมีบทบาทมากกว่าผู้หญิงถึงร้อยละ 52 ในขณะ
สมาชิกครัวเรือนที่ไม่มีส่วนร่วมในด้านใดๆ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้มาก
ถึงร้อยละ 67 และมีส่วนร่วมร่วมกันทั้งหญิงและชายคิดเป็นร้อยละ 20 ตามลําดับ  

• การจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พบว่าการมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ
ท่องเท่ียวชุมชน ร่วมวางแผนการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ร่วมเป็นผู้นําเที่ยวใน
ชุมชน และร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวชุมชนครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วม
ในด้านใดๆ เก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์คิดเป็นร้อยละ 67 โดยผู้ชาย
จะมีบทบาทมากกว่าผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 22  ในขณะที่การมีส่วนร่วมร่วมกันทั้ง
สองฝ่ายเพียงร้อยละ 5  

• การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการกลุ่มดูแล
และจัดการขยะมูลฝอยชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 25 ในขณะที่การมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการมีส่วนร่วมในการเก็บ
และคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 24 และ 35 
ตามลําดับ สําหรับครัวเรือนที่ไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนถึงร้อยละ 48  

พื้นที่อําเภอทุ่งช้าง พบว่า 

• การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ
ครัวเรือนในพ้ืนที่เป้าหมายทั้งการมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการป่าชุมชน มี
ส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้/
ดูแลรักษาป่าชุมชน มีส่วนร่วมในการทําแนวกันไฟ รวมถึงการเก็บหาของป่า/เก็บ
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หาอาหารในป่าผู้ชายจะมีบทบาทมากกว่าผู้หญิงร้อยละ 62 ในขณะที่ทั้งหญิงและ
ชายส่วนใหญ่มีส่วนร่วมร่วมกันร้อยละ 65 สําหรับครัวเรือนที่ไม่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมใดๆ ร้อยละ 11  

• การจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการท่องเที่ยว
ชุมชน ร่วมวางแผนการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ร่วมเป็นผู้นําเที่ยวในชุมชน และ
ร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมร้อยละ 36
ขณะที่ผู้ชายจะมีบทบาทมากกว่าผู้หญิงถึงร้อยละ 45 สําหรับการมีส่วนร่วมร่วมกัน
ทั้งหญิงและชายร้อยละและ 40  

• การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการกลุ่มดูแล
และจัดการขยะมูลฝอยชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 57 ในขณะที่การ
วางแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน
เป็นการมีส่วนร่วมร่วมกันทั้งหญิงและชายร้อยละ 58.05 สําหรับครัวเรือนที่ไม่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ร้อยละ 21 

 เห็นได้ว่าบทบาทหญิงชายกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอําเภอ
เชียงกลางในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิง โดยเฉพาะบทบาทการเป็นคณะกรรมการป่าชุมชนที่จะเห็นว่าบทบาทของผู้ชายจะ
มีมากกว่าผู้หญิงอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามครัวเรือนที่ยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
จัดการทรัพยากรป่าชุมชนในท้องถิ่นยังมีอยู่จํานวนมากพอสมควร โดยเฉพาะการเก็บหาของป่า/
เก็บหาอาหารในป่า ซึ่งเน่ืองมาจากชุมชนยังไม่เข้าใจถึงบริบทของป่าชุมชนว่าประชาชนสามารถ
เข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ หรือกลัวว่าจะทําผิดกฎระเบียบของป่าชุมชน  

ในขณะที่ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่วนใหญ่ครัวในพ้ืนที่เป้าหมายอําเภอเชียง
กลางไม่มีส่วนร่วนเก่ียวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 62 สําหรับการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนการมีส่วนร่วมของครัวในพ้ืนที่อําเภอเชียงกลางส่วนใหญ่การมีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการ และมีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชนมีส่วนร่วมน้อยทั้งชายและหญิง แต่อย่างไรก็
ตามการมีส่วนร่วมในการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีส่วนร่วมมากกว่า
ผู้ชาย ทั้งน้ีเน่ืองจากชุมชนยังไม่ประสบกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่คิดว่าการจัดการ
ขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปริมาณขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นขยะ
อินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้ซึ่งสามารถนําไปให้อาหารสัตว์ในครัวเรือนที่เลี้ยงไว้ได้จึงไม่เป็นปัญหา
มากหนัก 

  อําเภอทุ่งช้างในด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการป่าชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
เช่นเดียวกับอําเภอเชียงกลาง แต่ในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ วางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีส่วนร่วม



 

2-18  
 

ในการปลูกต้นไม้/ดูแลรักษาป่าชุมชน มีส่วนร่วมในการทําแนวกันไฟ รวมถึงการเก็บหาของป่า/
เก็บหาอาหารส่วนใหญ่หญิงและชายมีส่วนร่วมร่วมกัน ในขณะที่ครัวเรือนที่ไม่เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้น้ันมีน้อยกว่าอําเภอเชียงกลาง 

 สําหรับด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สว่นใหญ่ครัวเรือนในพ้ืนที่เป้าหมายอําเภอทุ่งช้างไม่มี
ส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมวางแผนและร่วมเป็นผู้นําเที่ยวในชุมชนเฉล่ียร้อยละ 35 แต่
อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนหญิงและชายมีส่วนร่วมด้วยกัน ทั้งน้ี 
เน่ืองจากชุมชนเห็นว่าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได้อย่าง
ย่ังยืน และสร้างรายได้เพ่ิมให้กับชุมชน ส่วนการมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ในขณะที่การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการเก็บและ
คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนเป็นการมีส่วนร่วมร่วมกันทั้งหญิงและชาย ซึ่งเห็นได้จากภาพท่ี 2-3 
(ตารางรายละเอียดในภาคผนวก 2-ก) 
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   ภาพท่ี 2-3  บทบาทหญิงชายกับการจัดการและสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน ในอําเภอเชียงกลาง  
และอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
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2.2.4 ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธภิาพการพฒันาชุมชนและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างทั้งอําเภอเชียงกลาง และอําเภอทุ่งช้าง ได้มีข้อเสนอเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปประเด็นหลัก ได้ดังน้ี 

1) การสนับสนุนและจัดหาอาชีพเสริมสําหรับชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงการ
หาตลาดสําหรับการขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

2) การจัดสรรงบประมาณพัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือความ
สะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

3) สนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและแหล่งนํ้าสาธารณะ รวมถึงขุดแหล่งนํ้า
เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บนํ้าสําหรับใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 

4) การจัดหาที่ทิ้งขยะมูลฝอยประจําชุมชนท่ีมีขนาดที่เหมาะสม เพียงพอ รวมถึงหลุมฝัง
กลบขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ และไม่มีกลิ่นรบกวน 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดการใช้สารเคมี โดยใช้ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ นํ้าหมักชีวภาพแทน 

ทั้งน้ี จากการสํารวจข้อมูลบทบาทหญิงชายในพ้ืนที่เป้าหมายจะเห็นได้ว่าบทบาทหญิงชายทั้งส่วน
ของการพัฒนาชุมชน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ผู้ชายมีบทบาทมากกว่า
ผู้หญิง แต่เมื่อแยกย่อยเป็นด้านๆ มีหลายๆ ด้านที่บทบาทหญิงและชายใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
ผู้หญิงจะมีบทบาทและมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แต่บทบาท
ผู้หญิงก็ยังไม่เด่นชัดมากนัก  

ดังน้ัน การส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการจัดการด้านต่างๆ ด้วยกระบวนการทํางานที่เข้มข้นมากขึ้นจึงมีจําเป็นต้องขับเคลื่อนให้
เท่าทันกับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้เป็นพลังในการเปล่ียนแปลงและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน/ท้องถิ่น ตลอดจนเผยแพร่ผลงานผู้หญิงที่มีต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แพร่หลายมากข้ึน โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือเป็นกลไก
การสร้างความชอบธรรมและการเข้าถึงการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดการยอมรับ
ร่วมกันทุกฝ่าย และการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นดุลยภาพ
ระหว่างมิติต่างๆ เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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3. การเสริมสร้างบทบาท 
 

การเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพผู้หญิงใน 12 หมู่บ้านเปูาหมาย ในพื้นที่อําเภอเชียงกลางและ
อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ดําเนินการเพื่อเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพของสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มบทบาทสตรีให้มีความพร้อม ความรู้ ความ
เข้าใจ ปลูกจิตสํานึก อุดมการณ์ ค่านิยม จริยธรรม วัฒนธรรม และธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ยกระดับบทบาทและการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ  ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเหมาะสม 

การดําเนินงานจะเน้นกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้มีเจตคติที่ดีทั้งใน
ฐานะผู้ใช้ทรัพยากร ผู้ผลิต และผู้ดูแลรักษาทรัพยากรในชีวิตประจําวัน ให้สอดคล้องกับความต้องการการ
พัฒนาและศักยภาพของพื้นที่ใน 3 ประการสําคัญ ได้แก่ (1) การจัดการทรัพยากรป่าไม้ เน้นการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการทรัพยากรปุาไม้ในรูปแบบการจัดการปุาชุมชน ที่แต่ละชุมชนมีความเข้าใจเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว (2) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อม
กําหนดแนวทางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และ (3) การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน เน้นการพัฒนาและส่งเสริมจิตสํานึกในการลด-แยก-ใช้-เก็บขยะมูลฝอย โดยผลักดันกลุ่ม
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน 

3.1 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ในอดีตประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปุาไม้ค่อนข้างสูง แต่เพราะการพัฒนา
ประเทศที่มุ่งใช้แต่ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร -
ธรรมชาติทั้งดิน น้ํา ทะเล และโดยเฉพาะปุาไม้ ที่ปัจจุบันพื้นที่ปุาไม้เหลือเพียง 102.12 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
31.57 ของพื้นที่ประเทศ ลดลงประมาณ 5 ล้านไร่ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุสําคัญจากการบุกรุก
เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ในลักษณะการแผ้วถางพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง อย่างไรก็ตามปุาชุมชนกลับ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีชุมชนเกือบ 8 พันแห่ง ได้ขึ้นทะเบียนปุาชุมชนกับกรมปุาไม้ รวมพื้นที่ 2.9 ล้านไร่ และ
ยังพบการบุกรุกเข้าไปลักลอบตัดไม้  

จากการที่พื้นที่ปุาไม้ลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนานัปการ และผลิตผลปุาไม้ลดลง 
ในขณะที่ความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การจัดการทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทย นับว่ามี

และศักยภาพผู้หญิงในพื้นท่ีเป้าหมาย 
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ความสําคัญมากไม่แพ้การจัดการทรัพยากรด้านอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ การ
จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่นําไปสู่ความยั่งยืนได้นั้น จะต้องอยู่บนฐานคิดและความเชื่อในเรื่องของความ
ร่วมมือ  และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชนซึ่ง
เป็นหัวใจสําคัญในการจัดการทรัพยากรปุาไม้ให้เกิดความยั่งยืน 

 ข้อมูลทั่วไปและทรัพยากรป่าไม้ชุมชนเปา้หมาย 

 จังหวัดน่านมีพื้นที่ 7.17 ล้านไร่ สภาพส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ร้อยละ 80 เป็นแหล่งต้นน้ําของแม่น้ํา
น่าน ที่ไหลผ่านกลางจังหวัดไปบรรจบกับแม่น้ํายมลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ในปี 2556 จังหวัดน่านมีพื้นที่ปุาไม้
เหลือ 4.65 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 61 ของพ้ืนที่จังหวัด ลดลงจากเดิมซึ่งมีพื้นที่ 5.10 ล้านไร่ ในปี 2552 

 ทําให้จังหวัดน่านมีการฟื้นฟูปุาต้นน้ําร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชน และ
องค์กรขนาดใหญ่อยู่เป็นระยะๆ รวมถึงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกและทําฝายชะลอน้ํา ส่งเสริมกิจกรรม
ธนาคารต้นไม้ สํารวจและจัดทําแผนที่การใช้ที่ดินรายแปลง ในหลายหมู่บ้านเพื่อการจัดการแก้ไขปัญหา
ที่ดินและเกิดการคุ้มครองทรัพยากรปุาของท้องถิ่น และขับเคลื่อนวาระน่าน “เมืองน่าอยู่ คู่ปุาต้นน้ํา” มี
เปูาหมายฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม้ 2 แสนไร่ ภายในปี 2560 

 การจัดการทรัพยากรปุาไม้ ภายใต้การดําเนินงานโครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้
ดําเนินกิจกรรมในพื้นที่เปูาหมายจํานวน 12 หมู่บ้าน ด้วยสภาพภูมิประเทศของพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรปุา เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่หล่อเลี้ยงชุมชนในด้านการเกษตร การพึ่งพาทรัพยากรปุาไม้ ซึ่ง
สถานภาพของทรัพยากรปุาไม้ เป็นทั้งพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติและพื้นที่ปุาอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติที่
อนุญาตให้อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยห้าม
บุกรุกแพ้วถางยึดครองเพิ่มจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว บางหมู่บ้านสภาพพื้นที่ปุาไม้มีสภาพอุดมสมบูรณ์
แตกต่างกัน และบางหมู่บ้านก็มีความแตกต่างด้านระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืช ขนาดของ
พื้นที่ปุาก็แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามปุาแต่ละระบบนิเวศก็ให้ผลผลิตได้ตามศักยภาพแต่ละพื้นที่ ชุมชนจึงให้
ความสําคัญและเกิดความตระหนักในด้านการจัดการทรัพยากรปุาไม้ให้เกิดความยั่งยืน เพราะชุมชนได้รับ
ผลผลิตจากปุาในด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งกําเนิดน้ําเพื่อการเกษตร และที่สําคัญปุาสามารถ
ตอบสนองเศรษฐกิจครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 

บ้านแคว้ง ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง   

บ้านแคว้ง หมู่ 7 ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน อยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอําเภอเชียงกลางประมาณ 5 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าไทลื้อ พูดภาษาไทลื้อ ภาษา
ยอง 

เดิมภูมิประเทศของบ้านแคว้งปัจจุบัน เป็นปุาไม้ริมไหล่เขา มีลําห้วยไหลมาจากไหล่เขา เรียกว่า 
“ห้วยม้า” ต่อมามีคนอพยพเข้ามาอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ยังอยู่ในการปกครองของบ้านเหล่า  ซึ่งมีกํานัน
พรมเป็นผู้ปกครอง ในปี พ.ศ. 2512 จึงได้แยกออกมาและแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ โดยคัดเลือก
ผู้ใหญ่บ้านคนแรกขึ้น คือ นายบุญวาท เปียงใจ และด้วยถนนเข้าหมู่บ้านยังไม่มีจึงได้ช่วยกันตัดถนนจาก
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ถนนใหญ่ผ่านทุ่งนาเข้าสู่หมู่บ้านยาว 1.5 กิโลเมตร ในปี 2513 และปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล
หมู่บ้านแล้ว 5 คน ซึ่งคนปัจจุบัน คือ นายสังวาลย์ สุโรพันธ์ โดยมีการพัฒนาหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 
2535 ได้จัดตั้งกองทุนกลุ่มแม่บ้าน โดยผู้หญิงในชุมชนรวมตัวการก่อตั้งเพื่อเป็นทุนในการดําเนินงานของ
กลุ่มแม่บ้าน ปี 2539 จัดตั้งกองทุนราษฎรประจําหมู่บ้าน จากการสนับสนุนของกรมประชาสงเคราะห์ 

ในปี 2549 บ้านแคว้งเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาปุา จึงได้เริ่มมีแนวคิดการจัดการปุา โดย
เริ่มจากการตั้งกองทุนพัฒนาปุาสุสาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาปุาของหมู่บ้าน และในปี 
2550 ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอเชียงกลาง ก่อตั้งกองทุนกลุ่มเลี้ยงโค  ซึ่ง
ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่ม 126 คน เงินทุนหมุนเวียนกว่า 50,000 บาท ปัจจุบันด้วยหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
เกษตรกรรม พืชหลักที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้แก่ ยาสูบพันธุ์พื้นเมือง คนในชุมชนจึงรวมตัวกันจัดต้ังกลุ่ม
เกษตรกรบ้านแคว้ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในหมู่บ้าน ลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง   

 บ้านแคว้งมีพื้นที่ปุาชุมชนกว่า 1,500 ไร่ แต่เนื่องด้วยขาดการวัดแนวเขตที่ชัดเจน เขตปุาชุมชน
ของบ้านแคว้งจึงยังไม่ชัดเจน ส่วนปุาสุสานมี 7 ไร่ ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านได้มีการปลูกเสริมพื้นที่ปุาไปด้วยกว่า 
500 ไร ่(รายละเอียดปุาชุมชนในภาคผนวก 3-ก) 

ภาพที่ 3-1 แผนที่ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บ้านหนองผุก ต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง   

บ้านหนองผุก ตั้งอยู่ทีห่มู่ 10 ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลเปือ อยู่ห่างจากที่ว่า
การอําเภอเชียงกลางประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดน่าน ประมาณ 79 กิโลเมตร 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง 
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บ้านหนองผุก ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําน่านเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ราวปี 2420 ได้มี
ประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆ มาบุกเบิกพ้ืนที่ทํากิน และสร้างบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณทุ่งก้อ (ปัจจุบันเป็นทุ่งนา) 
และด้วยพื้นที่ติดกับพื้นที่ปุา หมู่บ้านจึงมีกิจกรรมดูแลรักษาปุามาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งใน ปี 2544 ได้
นําเยาวชนร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ดูแลรักษาปุาและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากผู้ปกครองทํากิจกรรม
และพาบุตรหลานฝึกทําด้วยเป็นการสร้างจิตสํานึกที่ดี ให้เยาวชนรู้จักรัก ผูกพันปุา จนได้รับรางวัลเยาวชน 
คนรักษ์ปุา ระดับประเทศ ในปี 2554  

ในปี 2544 จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามนโยบายของ อบต.เปือ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน
รู้จักการออม ต่อมาปี 2550 ได้จัดตั้งกลุ่มกองทุนเกษตรกรแบบครบวงจร เป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตและ
ให้กู้ยืมในสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิก 44 คน มีทุนหมุนเวียนกว่า 100,000 บาท และจากจุดเริ่มต้นของการ
ส่งเสริมการออมในชุมชน นําไปสู่ของการจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของ
เกษตรกรในชุมชน เป็นต้นแบบให้หมู่บ้านใกล้เคียงได้น้อมนํากระแสพระราชดํารัสมาปรับใช้ จนทําให้
หมู่บ้านหนองผุก ได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ในปี 2555 และต่อมาในปี 
2556 บ้านหนองผุกได้รับรางวัลการันตีความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของชุมชนอีกหนึ่งรางวัล ได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดชมรมชุมชน TO BE NUMBER ONE งานด้านนโยบายการจัดระเบียบสังคม 

บ้านหนองผุกมีทรัพยากรปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ โดยพื้นทีปุ่าชุมชนของหมู่บ้าน (ได้รับการจดทะเบียน
ปุาชุมชน) มีเนื้อที่กว่า 3,723 ไร่ เป็นพื้นที่ปุาธรรมชาติผืนใหญ่ครอบคลุมหลายหมู่บ้าน ปุาสุสานของ
หมู่บ้าน เนื้อที่กว่า 27 ไร่ มีการอนุรักษ์และมีการปลูกเสริมทุกปี ปุาไม้เพื่อการศึกษาโรงเรียนหนองผุกและ
วัดหนองผุก รวมทั้งปุาปลูกปุาเชิงพาณิชย์ เช่น ไม้สัก ไม้ตะกูยักษ์ ไม้ไผ่รวก เป็นต้น (รายละเอียดปุาชุมชน
ในภาคผนวก 3-ก) 

ภาพที่ 3-2 แผนที่ชุมชนบ้านหนองผุก หมู่ 10 
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บ้านเด่นพัฒนา ต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง   

บ้านเด่นพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลเปือ ห่างจากที่ว่า
การอําเภอเชียงกลางประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดน่าน ประมาณ 81 กิโลเมตร ประชากรส่วน
ใหญ่เป็นชาวไทยเหนือ เรียกตนเองว่า “คนเมือง” และชาวไทยลื้อ 

บ้านเด่นพัฒนา จัดตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2518 ซึ่งขยายออกมาจากบ้านส้อ ด้วยการ
ขยายตัวของชุมชนและจํานวนประชากรมากขึ้น  โดยแบ่งเขตหมู่บ้านตามระดับความสูงของพื้นที่อยู่อาศัย 
พื้นที่สูงกว่าจะอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเด่นพัฒนาในปัจจุบัน และด้วยประชากรของทั้ง 2 
หมู่บ้านใช้พ้ืนที่ทํากินร่วมกันมีความผูกพันกันทางเครือญาติ ทั้งสองหมู่บ้านจึงรวมกลุ่มกันชื่อ “กลุ่มรักษ์น้ํา
ส้อ” ขึน้ใน ปี 2541 เพื่อเป็นเครือข่ายดูแลปุาห้วยส้อ ต่อมาในปี 2543 กลุ่มรักษ์น้ําส้อมีการขยายเครือข่าย
กลุ่มรักษ์น้ําส้อไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง จึงได้มีการประกาศใช้กฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มรักษ์น้ําส้อ สําหรับใช้
เป็นกฎข้อบังคับในการดูแลรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 

ในปี 2551 ได้จัดตั้งกลุ่มเยาวชนรักษ์น้ําส้อ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาปุา กลุ่มรักษ์น้ําส้อได้มีการดําเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือจากบ้านเด่นพัฒนา 
บ้านส้อ และชุมชนใกล้เคียงรวมถึงเยาวชนในชุมชน จนกระทั้งในปี 2552 กลุ่มรักษ์น้ําส้อ ได้รับการรับรอง
เป็นองค์กรชุมชนที่มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากจังหวัดน่าน 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) 
ภาคเหนือ ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี การดําเนินของกลุ่มรักษ์น้ําส้อ ได้ดําเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวัลปุาชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศด้าน “การพัฒนาสู่ความยั่ งยืน” โครงการคนรักปุา ปุารักชุมชน จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2555 และรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ปี 2557   

ปุาชุมชนบ้านเด่นพัฒนาเป็นการดูแลร่วมกันกับบ้านหนองส้อ โดยมีชื่อปุาว่า “ปุาห้วยส้อ” เป็นปุา
ไม้ในเขตปุาสงวนแห่งชาติแปลงที่ 31 ปุาน้ํายาวน้ําสอด มีพื้นที่ประมาณ 8,750 ไร่ ซึ่งได้รับการจดทะเบียน
ปุาชุมชนแล้ว โดยปุาห้วยส้อ เป็นปุาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่จําเป็นต้องปลูกเพิ่ม และเหมาะ
สําหรับเป็นแหล่งศึกษาวิจัย ในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนยังมีกิจกรรมในการช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาอย่างต่อเนื่อง เช่น การทําแนวกันไฟทุกปี การลาดตระเวนตรวจปุาและเฝูาระวัง โดย
คณะกรรมการกลุ่ม รวมทั้งการสร้างและปรับปรุงแนวเขตติดต่อรอบพื้นที่ปุา (รายละเอียดปุาชุมชนใน
ภาคผนวก 3-ก)    
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ภาพที่ 3-3 แผนที่ชุมชนบ้านเด่นพัฒนา หมู่ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านเกวต ต าบลพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง 

บ้านเกวต หมู่ 6 ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว อยู่
ห่างจากที่ว่าการอําเภอเชียงกลางประมาณ 43 กิโลเมตรเมตร เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนที่สูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ในแนวสันภูหวด เทือกเขาภูคา ทําให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 
ได้แก่ น้ําตกน้ํากอน ห้วยสตูล ห้วยนํ้าลิน 

บ้านเกวตเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่มานานแล้ว ประมาณ ปี 2425 มีผู้คนหลายกลุ่มอาศัยอยู่
ตามห้วยต่างๆ ตามสันภูหวด และลําห้วยสตูล ต่อมาได้รวมตัวกันและตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านแขวด (มาจาก
การทําแนวกันไฟปุา) ต่อมาในปี 2434 ได้ขอใช้ชื่ออย่างเป็นทางการ แต่มีปัญหาในการใช้ภาษาสื่อสารกับ
ทางเจ้าหน้าที่อําเภอชื่อหมู่บ้านจึงเพี้ยนมาเป็น “บ้านเกวต” จนถึงปัจจุบัน 

บ้านเกวตมีการก่อตั้งกลุ่มในการพัฒนาชุมชน ตามนโยบายของภาครัฐมากมาย อาทิ ในปี 2535 
จัดตั้งกลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ โดยการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เพื่อเป็นสวัสดิการของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้าน ปี 2536 จัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรี (แม่บ้าน) โดยการรวมกลุ่มของแม่บ้านในหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือ
กิจการต่างๆ ของหมู่บ้าน และปี 2544 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณมาให้หมู่บ้านและชุมชนต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการบริหารจัดการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
ของราษฎรในชุมชน 
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ในปี 2556 กระแสพืชเชิงเดี่ยว/พืชเศรษฐกิจเข้ามาในชุมชน ด้วยความต้องการให้ผลผลิตได้
ปริมาณสูงและราคาดี ประชาชนมีการใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้น แต่ในปี 2557 ผู้นําหมู่บ้านคนปัจจุบันซึ่งเป็น
คนรุ่นใหม่ มีความสนใจในการจัดการทรัพยากร เพื่อให้คงความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม จึงได้รวมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้าน จัดทําแผนชุมชน เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาชุมชน 

บ้านเกวตตั้งอยู่บนพื้นที่ความสูงจะระดับน้ําทะเลประมาณ 700 – 1,000 เมตร ปลูกเมี่ยงเป็น
อาชีพตั้งแต่รุ่นปูุย่าตายาย บ้านเกวตมีอาณาเขตติดต่อกับปุาอุทยานแห่งชาติดอยภูคาด้านทิศตะวันออก
และปุาสงวนแห่งชาติด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีพื้นที่ปุาชุมชนทั้งหมด 1,600  ไร่ แบ่งออกเป็น  3  
แปลง  ได้แก่ปุาชุมชนสามสบ 1,250 ไร่ ปุาพื้นบ้านอาหารชุมชน (ปุาแถะ)  150 ไร่ และปุาเกวต  200 ไร่ 
(รายละเอียดปุาชุมชนในภาคผนวก 3-ก)  

ภาพที่ 3-4 แผนที่ชุมชนบ้านเกวต หมู่ 6 
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บ้านกอก ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง 

บ้านกอก หมู่ 8 ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว อยู่ห่าง
จากที่ว่าการอําเภอเชียงกลางประมาณ 20 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าลั๊ว 

เมื่อประมาณ 120 ปี (พ.ศ. 2347) นายบุญ สุต๋า และนายผัด บุญวัน ได้อพยพชาวบ้านจากบ้าน
หนองหลวง และบ้านเกวต ซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่าลั๋ว เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณห้วยน้ํากอก อําเภอเชียงกลาง 
พื้นที่บริเวณบ้านกอกในปัจจุบัน โดยมีผู้ใหญ่บ้านทําหน้าที่ในการปกครองดูแลลูกบ้านตั้ งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันรวมทั้งหมด 7 คน ได้แก่ 1) กว๋านผัด บุญวัน 2) กว๋านอิ่น สุต๋า 3) กว๋านแสง สุต๋า 4) กว๋านจรัส ริน
ฤทธิ์ 5) กว๋านหล้า สุต๋า 6) กว๋านเมือง สุต๋า (ตั้งแต่ปี 2515–2526) 7) กว๋านชาญชัย สุต๋า (ตั้งแต่ปี 2543-
2553) ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้น เพื่อเป็นการรวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้าน และ
เปลี่ยนเป็นกองทุนพัฒนาสตรีในปัจจุบัน บ้านกอกได้มีการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ใน
ปี 2532 ได้มีการพัฒนาระบบประปาภูเขามาในหมู่บ้าน เพื่อเป็นน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภคในหมู่บ้าน ปี 
2535 ติดตั้งและพัฒนาระบบไฟฟูาในหมู่บ้าน โดยความร่วมมือจาก อบต.เชียงกลางพญาแก้ว และการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค  

ปี 2553 ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการปกครองหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงคนแรกของหมู่บ้าน 
ได้แก่ กว๊านรินรดา สุต๋า ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 8 ของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแกนนําสตรีในชุมชนและท้องถิ่นที่มี
ความเข็มแข็ง สามารถพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน และในปี 2555 ได้เป็นหมู่บ้านขยายผล
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดําริ ซึ่งได้กําหนดแผนพัฒนางานครอบคลุม 6 มิติ ได้แก่ น้ํา ดิน 
เกษตร พลังงานทดแทน ปุา และสิ่งแวดล้อม 

ปุาไม้ในบ้านกอกมีทั้งหมด 4,060 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็น ปุาพื้นบ้านอาหารชุมชน 100 ไร่ ปุาอนุรักษ์ (ปุา
ชุมชน) 3,950 ไร่ และปุาสุสาน 
10 ไร่ โดยทรัพยากรธรรมชาติที่
ถือว่าเป็นวัตถุดิบสร้างรายได้
ให้กับชาวบ้านกอก ได้แก่ ดอก
ก๋ ง  เ ป็ นดอกหญ้ าที่ ขึ้ น ต าม
ธรรมชาติ จะออกดอกในช่วง
ประมาณเดือนมกราคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ซึ่งชาวบ้านจะเก็บ
แล้วนํามาจําหน่ายให้กับพ่อค้า 
เพื่อนําไปถักเป็นไม้กวาดดอก
หญ้าต่อไป(รายละเอียดปุาชุมชน
ในภาคผนวก 3-ก) 

ภาพที่ 3-5 แผนที่ชุมชนบ้านกอก หมู่ 8 
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บ้านงอบศาลา ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 

บ้านงอบศาลา ตั้งอยู่หมู่ 1 บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขา ในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลงอบ ติด
กับถนนสายทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอทุ่งช้างโดยประมาณ 15 กิโลเมตร ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลื้อ ภาษาพูดคล้ายกับชาวยองในจังหวัดลําพูน 

บ้านงอบศาลามีปุาชุมชนที่ดูแลกันภายในหมู่บ้าน มีพื้นที่จํานวน 247 ไร่ อยู่ทางด้านทิศตะวันตก
ของหมู่บ้าน ซึ่งโดยทั่วไปที่ตั้งของหมู่บ้านจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตําบล ดังนั้น ปุาชุมชนจึงไม่ได้อยู่
ติดกับพื้นที่ปุาอนุรักษ์ ปุาสงวน หรือปุาอุทยานแห่งชาติ แต่ทางหมู่บ้านก็ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่จะ
ตามมาหากไม่ได้มีการรักษาให้คงอยู่ไว้ซึ่งปุาที่อุดมสมบูรณ์ จึงได้ร่วมเป็นคณะกรรมการกับหมู่บ้านอื่นๆ ที่มี
พื้นที่ติดกับเขตปุาอุทยานและปุาสงวน เพื่อร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
(รายละเอียดปุาชุมชนในภาคผนวก 3-ก)                         

ภาพที่ 3-6 แผนที่ชุมชนบ้านงอบศาลา หมู่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านทุง่อ้าว ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง 

บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 หรือชื่อเดิมเรียกว่า บ้างโท่ง (ท่ง) อ้าว ก่อนที่จะมีการตั้งหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้าน
มาอาศัยอยู่เพียงไม่กี่หลังคาเรือน ต่อมาเมื่อประชากรของหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นจึงมีการถางปุาเพื่อเป็นที่ทํา
กิน และใช้น้ําจากแหล่งน้ําอ้าวเพื่อใช้ในการทํานา ชื่อหมู่บ้านนั้นก็ได้เรียกขานกันมาว่า บ้านโท่งอ้าว และ
ต่อมาทางราชการได้ตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการก็ได้เปลี่ยนจากคําว่าโท่ง เป็น ทุ่ง โดยการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน จึงเป็นบ้านทุ่งอ้าวมาจนถึงปัจจุบัน 
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ชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการดูแลเฝ้าระวังและป้องกันรักษาการบุกรุกการท าลายป่าไม้ ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี ได้แก่ หน่วยจัดการต้นน้ า และที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
และพันธุ์กล้าไม้ ขณะเดียวกันบ้านทุ่งอ้าวก็มีพื้นที่ป่าชุมชนเนื้อที่ 601 ไร่ ซึ่งแต่เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
ต่อมาได้ด าเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดิน เป็นสมบัติและสิทธิหมู่บ้านสภาพพื้นที่ป่าบ้านทุ่งอ้าวเป็นป่าเบญจ-
พรรณ ในพื้นที่ป่าชุมชน 601 ไร ่นั้นได้มีการแบ่งพื้นที่การจัดการป่าออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ (1) แปลงปลูกไผ่
เศรษฐกิจ ได้แก่ ไผ่รวกและไผ่ซางมน (2) พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ห้วยเสือ และ (3) พื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ า
ห้วยเสือ บ้านทุ่งอ้าวเป็นอีกหมู่บ้านหน่ึงที่มีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(รายละเอียดปุาชุมชนในภาคผนวก 3-ก) 

ภาพที่ 3-7 แผนที่ชุมชนบ้านทุ่งอ้าว หมู่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านน  าสอดใหม ่ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง 

บ้านน้ําสอดใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลและ ห่างจาก
ที่ว่าการอําเภอทุ่งช้างประมาณ 10 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าขมุ และเผ่าลัวะ (ถิ่น) 

ในการจัดการทรัพยากรปุาไม้ได้แบ่งการจัดการเป็น 4 แปลง ได้แก่ พื้นที่ปุาอนุรักษ์ของหมู่บ้านเน้ือ
ที่ 1,250 ไร่ ปุาชุมชนเนื้อที่ 1,406 ไร่ ธนาคารปุาไม้ของหมู่บ้านเนื้อที่ 60 ไร่ และปุาพื้นบ้านอาหารชุมชน
เนื้อที่ 10 ไร่ ซึ่งพื้นที่ปุาทั้ง  4  แปลง ได้กันออกจากเขตพื้นที่ปุาอนุรักษ์แล้ว เป็นเขตปุาสงวนแห่งชาติ 
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ขึ้นอยู่ในความดูแลของหน่วยจัดการต้นนํ้าน้ําสอด ปัจจุบัน ชุมชนไม่มีการบุกรุกพื้นที่ปุาเพื่อทําการเกษตร
เพิ่ม และหันมาให้ความร่วมมือกับทางราชการในการปกปูอง คุ้มครอง เฝูาระวัง การลักลอบตัดไม้ทําลายปุา 
ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรพอเพียง  กระบวนการทํางานที่ผ่านมาโครงการได้เน้นการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของแกนนําและสมาชิกในการจัดการทรัพยากร -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดปุาชุมชนในภาคผนวก 3-ก) 

ภาพที่ 3-8 แผนที่ชุมชนบ้านน้ําสอดใหม่ หมู่ 12 

  

 

 

 

 

 

 

บ้านไร่ไทรงาม ต าบลปอน อ าเภอทุ่งช้าง 

บ้านไร่ไทรงาม หมู่ 2 ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลปอน หมู่บ้านตั้งอยู่ติด
กับถนนสายน่าน-ห้วยโก๋น ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอทุ่งช้างไปทางทิศเหนือประมาณ 33 กิโลเมตร 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเหาะ 

บ้านไร่ไทรงามมีปุาชุมชน จํานวน 20 ไร่ ซึ่งเคยขึ้นทะเบียนเป็นปุาพื้นบ้านอาหารชุมชนเมื่อ ปี  
2545 จากการดําเนินงานที่ผ่านมากับทางชุมชนโครงการฯ ได้เห็นถึงความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาชุมชน เพื่อให้เป็นปุาพื้นบ้านแหล่งอาหารของชุมชน เนื่องจากชุมชนบ้านไร่ไทรงามนั้น มีพืช
ตระกูลปาล์ม คือ ต้นต๋าว หรือ ต้นลูกชิด เป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมาเป็นเวลานาน  
ปัจจุบันเริ่มหายากมากขึ้นเพราะชุมชนมีแต่การเก็บหาอย่างเดียว ไม่มีกระบวนการสร้างหรือปลูกทดแทน 
(รายละเอียดปุาชุมชนในภาคผนวก 3-ก)  
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ภาพที่ 3-9 แผนที่ชุมชนบ้านไร่ไทรงาม หมู่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านหล่ายทุ่ง ต าบลปอน อ าเภอทุ่งช้าง 

บ้านหล่ายทุ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลปอน อยู่ติดกับถนน
ทางหลวงหมายเลข 1080 อยู่ห่างจากตัวอําเภอทุ่งช้างประมาณ 16 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอําเภอเมือง
น่านประมาณ 106 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าไทลื้อ มีการอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา 
ประเทศจีน และมาตั้งรกรากอยู่ที่ท้ายทุ่งของตําบลปอนมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งชุมชนยังคงมีการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของไทลื้อไว้ได้เป็นอย่างดี มีรายได้จากการทอผ้าลายน้ําไหล และลายไทยลื้อดั้งเดิม โดยการ
จัดตั้งกลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านหล่ายทุ่ง  

ส่วนปุาชุมชนมีทั้งหมด 742 ไร่ ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการใช้ประโยชน์จากปุา โดยการหาของปุา 
พวกหน่อไม้ เห็ดโคน เห็ดด่าน เห็ดแดง เพื่อนําไปบริโภค มีการจัดทําประปาภูเขาโดยอาศัยแหล่งน้ําจากลํา
น้ําปอนมาใช้ในการสาธารณูปโภคในครัวเรือน จากเดิมมีการใช้แหล่งน้ําเพื่อทําประปาภูเขาสองแหล่ง คือ 
ห้วยลอกและน้ําปอนในการทําประปาภูเขาจากห้วยลอกได้มีการเลิกใช้ไปเนื่องจากอยู่ติดกับที่ทํากินของ
ชาวบ้านอาจเกิดการปนเปื้อนจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรส่วนลําน้ําปอน มีการใช้แหล่งน้ําเพื่อทําประปา
ภูเขาอีก 4 หมู่บ้าน ในปัจจุบันยังมีน้ําเพียงพอต่อความต้องการอยู่ นอกจากนี้ยังมีการนําไม้ขนาดเล็กหรือไม้
แห้งมาใช้ทําฝืนเป็นเช้ือเพลิงภายในบ้าน (รายละเอียดปุาชุมชนในภาคผนวก 3-ก) 
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ภาพที่ 3-10 แผนที่ชุมชนบา้นหล่ายทุ่ง หมู่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การพัฒนาการจัดการทรพัยากรป่าไม้ 
 

จากข้อมูลและการจัดการทรัพยากรปุาไม้ของชุมชน
เปูาหมายทั้ง 10 ชุมชน ได้เล็งเห็นถึงปัญหา และศักยภาพ
ของชุมชนที่สามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ ตามความ
ต้องการของชุมชน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้น
การเสริมสร้างบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  โดยมีแผนการ
ดําเนินงานดังภาพที่ 3-11 

  ภาพที่ 3-11 แผนภาพการจัดการทรัพยากรปุาไม ้

รายละเอียดการดําเนินงานกิจกรรมหลัก มดีังนี้ 

1) การศึกษาศักยภาพทรัพยากรป่าและพัฒนากลไกกลุ่มและชุมชน การศึกษาประวัติศาสตร์
ชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ละช่วงเวลา 
ศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการจัดทําแผนที่ทรัพยากรปุาไม้หรือปุาชุมชนเพื่อ
สร้างความเข้าใจแสดงข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
เน้นสร้างความเข้าใจ  ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การใช้และการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสํารวจประเมินทรัพยากรปุาไม้ในปุาชุมชน เพื่อร่วมกัน
กับชุมชนในการสํารวจประเมินสภาพปุาเชิงปริมาณ ความหลากหลายทางชีวภาพของปุาไม้ 
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และเพื่อแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของปุา ซึ่งสามารถสะท้อนสภาพของปุาได้ระดับหนึ่ง 
และเป็นเครื่องมือในการพูดคุยถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในอดีตและคาดการณ์สภาพปุาไม้ใน
อนาคต และการบริหารจัดการทรัพยกรปุาไม้และปุาชุมชน เป็นรูปแบบที่มีการจัดโครงสร้าง
องค์กร ทั้งลักษณะการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยวัฒนธรรมที่เป็นข้อตกลงหรือ
ระบบปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการ และหรือเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ที่เป็นทางการที่มี
กฏระเบียบ  บทลงโทษ  และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้และปุาชุมชน 

2) การพัฒนากิจกรรมและบทบาทผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เป็นกิจกรรมที่
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยเน้นให้ผู้หญิงเข้า
มามีบทบาทและสิทธิในการจัดการทรัพยากรมากขึ้น ประกอบด้วย การประชุม/อบรม เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้การศึกษาดูงาน เป็นการให้การศึกษาและพัฒนาศักยภาพบทบาทผู้หญิง 
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่มีรูปแบบการจัดการที่ดี และการสรุป
ประสบการณ์และบทเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทบทวนกระบวนการและการดําเนิน
กิจกรรมที่ผ่านมาว่าสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  อะไรเป็นปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จหรือปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรค  นําบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้จากการดําเนิน
กิจกรรม  มาพัฒนาและปรับปรุงเป็นแผนการดําเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

3) การติดตามประเมินผล เป็นขั้นตอนที่สําคัญในการดําเนินโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยการ
ติดตามประเมินผลภายใน  โดยโครงการฯ จะร่วมกับกลไกองค์กรชุมชน องค์กรภาคีเครือข่าย 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เปูาหมายโครงการฯ จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลใน
รูปแบบของการเวทีประชุม/สัมมนาติดตามความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรมทุก 6 เดือน และ
การติดตามประเมินผลจากภายนอกโครงการฯ หมายถึงการแต่งตั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานภายนอกติดตามประเมินผลโครงการฯ ตามตัวชี้วัดที่ได้กําหนดไว้ในโครงการ โดย
จะต้องมีการติดตามประเมินผลทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มต้นโครงการฯ ระหว่างดําเนิน
โครงการ  และระยะสิ้นสุดโครงการ 

4) การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคี
ต่างๆ  ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญในการดําเนินโครงการ ฯ ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งหน่วยงานภาคีที่
เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่สําคัญประกอบด้วย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (แพร่) กรมปุาไม้ สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ศูนย์ประสานงานปุาไม้จังหวัด
น่านหน่วยจัดการต้นน้ําในพื้นที่เปูาหมายโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิฮักเมือง
น่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน 
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 การด าเนนิกิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

การพัฒนาการจัดการจัดทรัพยากรปุาไม้ ในช่วงการดําเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการศึกษา
ศักยภาพทรัพยากรป่าและพัฒนากลไกกลุ่มและชุมชน ได้แก่ การประชุมสร้างความเข้าใจในการ
ดําเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งสํารวจและศึกษาข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม การสํารวจแนวเขตและ
ประเมินคาร์บอนปุาชุมชน การสํารวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติปุาชุมชน และการศึกษาดูงาน รวมถึงการถอด
บทเรียนและประสบการณ์การจัดการทรัพยากรปุาไม้สําหรับชุมชนที่มีการดําเนิงานด้านการจัดการปุาชุมชน
มาบ้างแล้ว และการพัฒนากิจกรรมและบทบาทผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ กิจกรรมปลูก
ปุา กิจกรรมสืบชะตาแม่น้ํา และการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การประชุมเครื่อข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ําน้ําสอด ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี ้

 การประชุมสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมทั งส ารวจและศึกษาข้อมูล
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ที่ผ่านมาได้ดําเนินกิจกรรมในลักษณะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับสมาชิกในชุมชนเปูาหมายและการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะกรรมการและผู้นําชุมชน 
ที่ผ่านมาได้มีการประชุมสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานโครงการฯ ครบทั้ง 10 ชุมชน
เปูาหมาย โดยร่วมกับเวทีประจําเดือนของชุมชน ในส่วนของการสํารวจและศึกษาข้อมูลชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมดําเนินกิจกรรมร่วมกับบ้านแคว้ง เทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน บ้าน
เกวต องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว บ้านทุ่งอ้าว องค์การบริหารส่วนตําบลและ 
บ้านไร่ไทรงามและบ้านหล่ายทุ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลปอน เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจง
การดําเนินงานโครงการฯ รวมถึงศึกษาศักยภาพของชุมชนเปูาหมาย และเพื่อเป็นการทบทวน
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

 การส ารวจแนวเขตและประเมินคาร์บอนป่าชุมชน ได้ดําเนินสํารวจแนวเขตปุาชุมชนและ
ประเมินคาร์บอนปุาชุมชนร่วมกับบ้านแคว้ง บ้านเกวต บ้านกอก และบ้านงอบศาลา แต่ด้วย
บ้านกอกในวันที่สํารวจมีฝนตกหนักทําให้สํารวจยังไม่เสร็จ ในส่วนผลประเมินคาร์บอนของทั้ง 3 
บ้านดูได้ในภาคผนวก 3-ข 
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 การส ารวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน ชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ บ้าน
หนองผุก ทําการสํารวจเส้นทางเดินปุาศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพปุาชุมชน ซึ่งพบ
เส้นทางเดินปุา 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ระยะทาง  3-5 กิโลเมตร เหมาะสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แหล่งเรียนรู้ที่สําคัญ ได้แก่ ระบบนิเวศปุารอยต่อ คือการปล่อย
ให้พื้นที่ทํากินฟื้นฟูเป็นปุาธรรมชาติ ขุนห้วยเสือ ตํานานประวัติศาสตร์ของปุาที่อุดมสมบูรณ์ยุค
ก่อนให้สัมปทานปุาไม้ ระบบนิเวศปุาเต็งรัง (ต้นไม้แฝดเหมือน) ความเหมือนที่แตกต่าง และปุา
ต้นน้ําห้วยหมื่น ฝายชะลอน้ําและประปาภูเขา เส้นทางที่ 2 ระยะทางประมาณ 5-7 กิโลเมตร 
เหมาะสําหรับนักเรียนและเยาวชนทั่วไป แหล่งเรียนที่สําคัญ ได้แก่ ระบบนิเวศปุารอยต่อ ขุน
ห้วยเสือ ระบบนิเวศปุาเต็งรัง ระบบนิเวศน์ปุาเบญจพรรณ ระบบนิเวศปุาดิบแล้ง โค้งรถชน/
โรงเลื่อยไม้ยุคสัมปทานปุาไม้ เมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว กวางน้อยผจญภัย ปุาต้นน้ําห้วยมื่น ประปา
ภูเขา ฝายชะลอน้ํา ฐานสรุปผลการเรียนรู้ และ เส้นทางที่ 3 ระยะทาง 10-20 กิโลเมตร ใช้
เวลา 2 วัน 1 คืน แหล่งเรียนที่สําคัญ ได้แก่แหล่งเรียนรู้ของเส้นทางที่ 1 และ 2 และร่องรอย
สัตว์ปุาและฐานดูนก  ทางกันไฟ  ขุนน้ําห้วยหมื่น/ประปาภูเขา/ฝายชะลอน้ํา และสํารวจ
เส้นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติ บ้านทุ่ง
อ้าว  ซึ่ งพบว่าสภาพพื้นที่ปุาชุมชนมี
ศักยภาพเหมาะสําหรับการจัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบนิเวศปุา
ไม้ ระบบนิเวศแหล่งน้ํา และระบบนิเวศ
สัตว์ปุา ที่มีความสัมพันธุ์ทางห่วงโซ่
อาหาร   

 ศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชน การศึกษาดูงานได้ดําเนินกิจกรรมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 
ศึกษาดูงานการจัดการฟื้นฟูพิทักษ์ป่าเมืองเวสาลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีตัวแทนชุมชน
เปูาหมายทั้ง 10 ชุมชนได้ร่วมดูงานในครั้งนี้ ชุมชนได้แนวคิดที่จะนําไปปรับใช้ในท้องถิ่นได้ ซึ่ง
ประกอบด้วย แนวคิดการสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ที่เข้มแข็ง และการปลูกจิตสํานักรักปุาให้มี
จิตอาสาเข้ามาพัฒนาชุมชนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผนจัดการใน
เรื่องของกฏระเบียบข้อตกลงในการดูแลปุาชุมชน รวมถึงแนวคิดในการปิดปุาเพื่อให้สภาพปุา
สามารถพักตัวและเพิ่มความหลากหลายแก่ทรัพยากร ตลอดจนแนวทางความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามาสนับสนุน ทั้ง
จากทางภาครัฐ ภาคเอกชน และการ
จัดการกับนายทุนจากภายนอกและ
ภายในชุมชน การพึ่งตนเองของชุมชนโดย
การเริ่มจากชุมชนทําให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 2 
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ศึกษาดูงานการจัดการป่าโดยชุมชน ณ บ้านดง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีตัวแทนชุมชน
เปูาหมาย 2 ชุมชน ได้แก่ บ้านหนองผุก และบ้านเด่นพัฒนา ร่วมศึกษาดูงาน ได้เรียนรู้การ
สร้างระบบการรักษาปุาชุมชนในรูปแบบเครือข่ายตําบลบ้านดงใน 16 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นการ
ปรับตัวต้ังรับการรุกของพืชเศรษฐกิจผนวกกับความเชื่อในธรรมชาติเรื่องเจ้าปุาเจ้าเขาให้เป็นกุศ
โลบายในการอนุรักษ์ เพื่อปกปูองรักษาปุา รักษาคน ให้อยู่เย็นเป็นสุข 

 การถอดบทเรียนและประสบการณ์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้จัดขึ้นทีบ่้านเด่นพัฒนา เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการทรัพยากรปุาไม้รูปแบบปุาชุมชน และสรุปบทเรียน 
รวบรวมองค์ความรู้ ผลสําเร็จ และปัญหาอุปสรรคการจัดการปุาชุมชนบ้านเด่นพัฒนา  โดย
ชุมชนได้ร่วมกันถอดบทเรียนและประสบการณ์แห่งความสําเร็จ ได้แก่ แรงบันดาลใจที่ชุมชน
จะต้องกันอนุรักษ์ผืนปุาด้วยชุมชนเอง  ความสามัคคีของชุมชน  ที่มีจิตสํานึกในการรักษาปุา
ชุมชน แต่ชุมชนก็ยังมีจุดอ่อนในการขับเคลื่อนการจัดการปุาชุมชนให้ต่อเนื่องและยั่งยืนได้ก็คือ
ขาดงบประมาณสนับสนุนทั้งการจัดการและการศึกษาเรียนรู้ เป็นต้น 

 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน
แม่แห่งชาติ จํานวน 3 พื้นที่ ได้แก่ ป่าชุมชน
บ้านแคว้ง ซึ่งปลูกไปกว่า 7000 ต้น และ
พื้นที่ป่าชุมชนเทศบาลต าบลงอบ จํานวน 
3,000 ต้น และป่าชุมชนบ้านทุ่งอ้าว ปลูกไผ่
จํานวน 400 ต้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีจากชุมชนเปูาหมายและพื้นที่ใกล้เคียง 

 กิจกรรมสืบชะตาแม่น  า ได้ดําเนินกิจกรรม
สืบชะตาลุ่มน้ําน้ําและ ร่วมกับหน่วยจัดการ
ต้นน้ําน้ําและ ส่วนราชการต่างๆ ในอําเภอทุ่ง
ช้าง ทําพิธีสืบชะตาลุ่มน้ําน้ําและเพื่อสร้าง
ขวัญกําลังใจ สร้างจิตน้ําสํานึกให้กับผู้ใช้น้ําได้
รู้จักบุญคุณของลุ่มน้ําที่เป็นสายเลือดของชาว
อําเภอทุ่งช้าง พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันดูแลรักษา
ต้นไม้ที่ปลูกไว้บริเวณอ่างเก็บน้ําน้ําและ  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทบาทผู้หญิงกับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดขึ้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลและ โดยมีชุมชนทุ่ง
อ้าว และชุมชนน้ําสอดใหม่เข้าร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน และได้จัดลําดับความสําคัญและจําเป็น
วาระเร่งด่วนที่กลุ่มผู้หญิงจะเข้ามาบทบาทในการขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ประเด็น  
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(1) การจัดการแม่น้ํา ประสบปัญหาน้ําขุ่น น้ําแล้ง น้ําเน่าเสีย โดยมีแนวทางพัฒนา คือ สร้าง
ฝายชะลอน้ํา ปลูกต้นไม้ริมแหล่งน้ํา ไม่ทิ้งขยะและสารเคมีลงลําน้ํา (2) การจัดการปุาไม้ 
ประสบปัญหาลักลอบต้ดไม้ เผาปุา ปุาเสื่อมโทรม โดยมีแนวทางพัฒนา คือ ปลูกปุา เฝูาระวังไฟ
ปุา ทําแนวปูองกันไฟปุา จัดหางบประมาณดูแลรักษาปุาโดยชุมชน (3) การจัดการขยะ ประสบ
ปัญหาปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้ง ไม่มีการนํากลับมาใช้ใหม่ และไม่มีสถาน
จัดเก็บที่ถูกต้อง โดยมีแนวทางพัฒนาอบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงาน และรณรงค์ในโอกาสสําคัญ
ต่างๆ (4) การจัดการเกษตร ประสบปัญหาการใช้สารเคมีมากขึ้น ดินเสื่อมคุณภาพ สารเคมี
ตกค้างในร่างกาย โดยมีแนวทางพัฒนา คือ ให้
ความรู้และรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ /ชีวภาพ และ 
(5) การรักษาวัฒนธรรมประเพณี ประสบปัญหา
คนรุ่นใหม่ ไม่ เห็นความสําคัญกับวัฒนธรรม
ประเพณี ไม่มีกิจกรรมการสืบทอด โดยมีแนวทาง
พัฒนา รวบรวมข้อมูลศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รณงค์และจัดกิจกรรมสืบทอดให้กับกลุ่มเยาวชน 

 การประชุมเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน  าน  าสอด ซึ่งเป็นการดําเนินงานต่อยอดกลุ่มเครือข่ายเดิมที่มี
อยู่ก่อนแล้ว โดยได้ดําเนินการจัดประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกได้เป็นการทบทวนและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายทั้งหมด 7 
หมู่บ้านที่มีลุ่มน้ําน้ําสอดไหลผ่าน และครั้งที่ 2 ได้ร่วมกันร่างแผนการจัดการปุาชุมชนและ
นําเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ โดยแผนการจัดการปุาชุมชนของแต่ละหมู่บ้านจะมีกิจกรรมที่
คล้ายกันซึ่งสามารถสรุปภาพรวมได้ดังนี้ (1) การจัดทําทางกันไฟ (2) การลาดตระเวณเฝูาระวัง
ไฟปุา (3) การปลูกปุาในวันสําคัญ (4) กิจกรรมสร้างจิตสํานึกให้กับเยาวชน (5) การบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง (6) การเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้ (7) การอบรม/ศึกษาดูงาน 
และ (8) การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่  
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3.2 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือ
การเดินทางจากถิ่นพ านักที่อาศัยไปยังสถานที่อื่นเป็นการช่ัวคราวด้วยความสมัครใจไป และเป็นการเดินทาง
ที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ การศึกษา การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อ
เยี่ยมเยือนญาติพ่ีน้อง หรือเพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่ง
ธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือท าความเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืช
พรรณและสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติน้ัน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาส 
ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
ด้วย 

ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยว จึงจ าเป็นที่ต้องใช้ทุนธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีความ
มั่นคง ยั่งยืน และจะต้องคืนทุนต่อสังคม ซึ่งการท่องเที่ยวดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชน
อย่างเป็นองค์รวม เนื่องจากทรัพยากรการท่องเที่ยวกับทรัพยากรที่ชุมชนใช้เป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากร
เดียวกัน ส่วนวัฒนธรรมและสังคมเป็นการขับเคลื่อนเรื่องท่องเที่ยวกับการสร้างสัมพันธ์กันภายในชุมชนและ
การสัมพันธ์กับภายนอกไปพร้อมๆ กัน 

 ข้อมูลทั่วไปและทรัพยากรท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 

บ้านมณีพฤกษ์ เดิมเป็นที่ตั้งของชาวเขาเผ่าเมี้ยน ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปอยู่ในเขตอ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา ในช่วงเวลาดังกล่าว ก็มีชาวม้งที่อพยพหนีภัยสงครามมาจากประเทศจีนอาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง จึงเข้าไปอยู่อาศัยแทนและประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเรียกชุมชนของตนเองว่า “บ้านฉงผ้า 
หรือ ฉงไผ่” ซึ่งหมายถึง การแก้ปัญหาครั้งใหญ่ และในทุกปีชาวเมี่ยนจากเชียงค าจะเข้ามาเก็บภาษีฝิ่น
จากคนม้ง 

ต่อมาภาครัฐมีนโยบาย
ปราบปรามแก้ปัญหายาเสพติด จึง
ท าให้ชาวบ้านฉงผ้าไม่สามารถผลิต
ฝิ่นเป็นค่าภาษีให้กับเผ่าเมี้ยนได้
เหมือนเดิม ท าให้การเก็บภาษีฝิ่น
ได้สิ้นสุดลง แต่ในช่วงดังกล่าวกลับ
ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาววม้งกับเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น รวมถึงสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤติ
ความขัดแย้งระหว่างนักศึกษากับฝ่ายปกครองและหนีเข้าป่าและมีการสนับสนุนให้ชาวเขาลุกขึ้นต่อสู้รัฐบาล
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ภายใต้การน าของพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วง ปี.2511-2525 ท าให้เกิดการต่อสู้กันมาอย่างยาวนานระหว่าง
ผู้คนที่มีความคิดเห็นต่าง 

นับเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ที่ชาวม้งฉงผ้าต้องหลบซ่อนอยู่ตามถ้ า ตามป่าเพื่อหลีกหนีจากภัยสงคราม
จนต่อมามีนายทหารชื่อ “พ.ท.อนัน พฤกษ์” กับนายต ารวจชื่อ “มณี” ไม่ทราบนามสกุล ได้วางแผน
ปราบปรามคอมมิวนิสตจ์นได้รับชัยชนะ ชาวบ้านจึงได้เข้ามอบตัวกับทางราชการและในปี 2527 ทางการได้
อนุญาตให้ชาวม้งกลับเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เดิม โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เข้ามาดูแลช่วยเหลือและ
ได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านฉงผ้า หรือ ฉงไผ่ เป็น มณีพฤกษ์ โดยใช้ชื่อของนายต ารวจและนามสกุลของ
นายทหารสองท่านมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมณีพฤกษ์หมายถึง แก้วมณีในป่า 

2511 มีการอพยพหนีภัยสงครามคอมมิวนิสต์ จากประเทศจีนมาซ่อนตัวอยู่ตามถ้ าในบริเวณดอย
ภูแว เรียกหมู่บา้นตนเองว่า “ฉงผ้า หรือ ฉงไผ่” 

2521 มีการปราบปรามคอมมิวนิสต์ได้ส าเร็จและหลังจากภัยสงครามสงบได้เข้ามอบตัวกับทาง
ราชการ 

2527 ทางการได้อนุญาตให้กลับเข้าไปตั้งที่อยู่อาศัยในบริเวณที่เดิมได้โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เข้ามาชว่ยเหลือดูแลและได้เปลี่ยนชื่อเป็น หมู่บ้านมณีพฤกษ์ และได้มีชาวบ้าน ชนเผ่า
ลัวะ จากบ้านป่าซางได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทีใ่กล้เคียง จงึได้แยกออกเป็น 2 
คุ้ม คือ คุ้ม 1 ชนเผ่าม้ง และคุ้ม 2 ชนเผ่าลัวะ และในปีเดียวกันนี้ ได้เริ่มมีการก่อตั้งโรงเรียน
มณีพฤกษ์ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

2554 เกิดแผ่นดินไหว จนท าให้มีแผ่นดินแยกที่บ้านมณีพฤกษ์ 2 ชาวบ้านจึงได้อพยพย้ายจาก
บริเวณพื้นที่หมู่บ้านเดิมออกไปในพื้นที่ใหม่ซึง่ไม่ไกลจากเดิมนกั 

 

บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ 11 ตั้งอยู่บนด้านทิศตะวันออกบนสุดของเทศบาลต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน และอยู่ห่างจากดอยภูแวประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง 
สลับซับซ้อนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดน่าน พื้นที่ที่ 6 มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 
1,600 เมตร และมีความลาดชันมากกว่า 60 องศา เป็นแหล่งต้นน้ าส าคัญหลายสายไหลลงแม่น้ าน่าน 
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ภาพที่ 3-12 แผนที่ชุมชนบา้นมณีพฤกษ์ หมู่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะสภาพอากาศของบ้านมณีพฤกษ์
ในรอบปีหนึ่งๆ มี 3 ฤดู ซึ่งฤดูกาลจะแตกต่างอย่าง
เด่นชัด คือในช่วงฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 
หรือต้นเดอืนพฤษภาคมถึง กลางเดือนตุลาคม จะมี
ฝนตกชุกที่สุดในเดือนสิงหาคม ฤดูหนาวจะได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้

อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง อยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนเริ่มขึ้นเมื่อ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง อยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนเมษายนในระยะนี้ที่
ลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุมท าให้อากาศร้อนทั่วไป มีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน ดังนี ้

ฤดูฝน  เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 
ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  (อุณภูมิต่ าสุด -1 ถึง 8 องศา) 
ฤดูร้อน  เดือนมีนาคม-เมษายน เป็นช่วงสั้นๆ อากาศเย็นสบาย 

ประชากรบ้านมณีพฤกษ์ ราษฎรในพื้นที่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และเผ่าลัวะ มีจ านวน 435 
ครอบครัว 397 หลังคาเรือน จ านวนประชากร 1,585 คน แบ่งออกเป็น 3 คุ้ม โดยคุ้มที่ 1 เป็นชนเผ่าม้ง 
และคุ้มที่ 2และ3 เป็นชนเผ่าลัวะดังนี้ 

1) บ้านมณีพฤกษ์ 1 (เผ่าม้ง) จ านวน 1,538 คน 302 หลังคาเรือน 
2) บ้านมณีพฤกษ์ 2 (เผ่าลัวะ) จ านวน 197 คน 57 หลังคาเรือน 
3) บ้านมณีพฤกษ์ 3 (เผ่าลัวะ) จ านวน 124 คน 38 หลังคาเรือน 
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บ้านมณีพฤกษ์ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม 
ท าไร่ข้าว ไร่ข้าวโพด ไร่ขิง ปลูกผัก ซึ่งผักที่เป็นรายได้
หลักคือกะหล่ าปลี ซึ่งนิยมปลูกในช่วงเดือนตุลาคมถึง
มกราคมของปีเพราะได้ได้รับความชื้นจากน้ าค้างและ
หมอก นอกจากนั้น ยังปลูกไม้เมืองหนาว เช่น ลูกท้อ 
สาลี่  ซึ่งมีผลผลิตดีแต่ยังมีปัญหาเรื่องตลาดเพราะ
ระยะทางขนส่งไกล ค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มกับการลงทุน 

บ้านมณีพฤกษ์ มีตระกูลเครือญาติใหญ่ๆ อยู่ 5 
ตระกูล คือ แซ่ท้าว แซ่ม้า แซ่ย่าง แซ่โซ่ง และแซ่ลี 
ตามล าดับ ในสังคมม้งผู้หญิงจะต้องย้ายไปอยู่บ้านผู้ชาย
หลังแต่งงาน ชาวบ้านมณีพฤกษ์จะนับถือผี วิถีชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนตายจะเกี่ยวข้องกับผี เวลาเจ็บป่วยหรือวัน

ส าคัญๆของหมู่บ้าน เช่น วันปีใหม่ ก็จะมีพิธีกรรม “การเลี้ยงผี” โดยจะมีการเช่นไหว้บนบานศาลกล่าว 
นอกจากนั้น ยังมีประเพณีที่ส าคัญ ชุมชนมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาติพันธุ์ไว้เป็น
อย่างดี ได้แก ่

1) ประเพณีปีใหม่ม้งจะจัดประมาณเดือนธันวาคมของทุกปีระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 5 วัน มีการ
แต่กายชุดประจ าเผ่า มีงานรื่นเริง เช่น การโยนลูกช่วง เล่นลูกข่าง มีการน าอาหาร ขนม มา
เลี้ยงฉลองกันตลอดเทศกาล 

2) ประเพณีบวชป่าดงเซ็ง เป็นประเพณีที่ชาวบ้านจัดขึ้นจัดขึ้นทุกๆปี เพื่อ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้ปกป้องป่า ปกป้องชุมชน และปกป้องครอบครัว  

3) ประเพณีการฉุดสาว เมื่อหนุ่มสาวรักกัน มั่นใจในกันและกัน ก็จะนัดหมายกันหนี โดยฝ่ายชาย
จะพาฝ่ายหญิงไปอยู่ที่บ้านฝ่ายชายเป็นเวลา 1 คืน ในวันถัดไป พ่อแม่ฝ่ายชายก็จะส่งคนไป
บอกข่าวกับฝ่ายหญิง หลังจากนั้น 3 วันฝ่ายชายจะท าพิธี “สู่ขวัญ” และจะพาฝ่ายหญิงไปเยี่ยม
พ่อแม ่1 คืน เพื่อขอขมา และตกลงกันว่าจะมีพิธีแต่งงานกันเมื่อใด 

ปัจจุบัน บ้านมณีพฤกษ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
เกษตรบนที่สูง โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
พื้นที่ที่ 6 จังหวัดน่าน มีดอกไม้ดอกเสี้ยวขาวซึ่งเป็นดอกไม้
ประจ าจังหวัดน่าน มีต้นนางพญาเสือโคร่ง ต้นชมพูภูคาอยู่
หลายกลุ่มหลายต้น เช่น ดอยผาผึ้ง ถ้ าผาผึ้ง ภูหัวล้าน ฯลฯ 
นอกจากนั้นยังมี “กาแฟมณีพฤกษ์ กาแฟออแกนิก” ที่มี
ชื่อเสียงและมีส่วนช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชน  
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 การพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 

การพัฒนาการท่องเที่ยว ถือเป็นประเด็นร่วมที่ชุมชนได้เห็นถึงความส าคัญและต้องการจะน ามา
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้เกิดกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม และเข้ามาดูแลอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมกับการก าหนดแนวทางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น 

ซึ่งที่ผ่านมา ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้เห็นความส าคัญและด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่มาได้ระดับหนึ่ง และในปัจจุบันการท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่ยังมี
ความจ าเป็นในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นในหลายประการ โครงการฯ จึงได้ร่วมกับชุมชนมณีพฤกษ์ 
เทศบาลต าบลงอบ ได้ร่วมกันก าหนดและน าเอาประเด็นการท่องเที่ยว น ามาวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้การใช้ต้นทุนทางธรรมชาติทีมี่อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ ให้มี
ความมั่นคง ยั่งยืน และจะต้องคืนทุนต่อสังคม ซึ่งการท่องเที่ยวดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
ชุมชนอย่างเป็นองค์รวม เนื่องจากทรัพยากรการท่องเที่ยวกับทรัพยากรที่ชุมชนใช้เป็นฐานการผลิตเป็น
ทรัพยากรเดียวกัน ส่วนวัฒนธรรมและสังคมเป็นการขับเคลื่อนเรื่องท่องเที่ยวกับการสร้างสัมพันธ์กันภายใน
ชุมชนและการสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกไปพร้อมๆ กัน 

การด าเนินการพัฒนาท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนบ้านมณีพฤกษ์จึง
ได้เริ่มขึ้นภายใต้กรอบการด าเนินงานที่
ส าคัญใน 4 ประการ ตามแผนภาพและมี
รายละเอียด ดังนี ้ 

1) การศึกษาศักยภาพทรัพยากร
ท่องเที่ยวและพัฒนากลไกลก
ลุ่มและชุมชน เป็นกระบวน
เริ่มต้น ซึ่งมีความส าคัญเพื่อ
เชื่อมโยงสู่กระบวนการอื่นๆ 
ใ น ล า ดั บ ต่ อ ไ ป  โ ด ย กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ที่
ด าเนินการ ได้แก่ การศึกษาข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมชุมชน 
ทบทวนประสบการณ์ บทเรียนและการส ารวจทรัพยากรและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชนเผ่า การก าหนดวัตถุประสงค์และการบริหารจัดการกลุ่ม/
องค์กรให้เห็นเป้าหมายในการท างานร่วมกัน 

ภาพที่ 3-13 แผนภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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2) การพัฒนากิจกรรมและบทบาทผู้หญิงในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย การ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงภายในชุมชนให้มีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน การพัฒนาศักยภาพผู้หญิงโดยไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่า การอบรม/ศึกษา
ดูงานกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนากิจกรรม/รูปแบบการให้บริการนักท่องเที่ยว 
และการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมน าเทีย่ว 

3) การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย การจัดเก็บฐานข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้หญิง
ในการมีบทบาทและร่วมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน การส ารวจประเมินผลโดย
นักท่องเที่ยว การประชุมสรุปและประเมินผลความก้าวหน้าโดยกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และการ
ติดตามประเมินโดยหน่วยงาน/องค์กรภายนอก 

4) การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลต าบลงอบ) โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ าน่าน
ที่  6 และส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน 

 การด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ ์

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ 11 ในช่วงการด าเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา ได้
มุ่งเน้นการศึกษาศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวและพัฒนากลไกลกลุ่มและชุมชน  ได้แก่ การส ารวจ
ทรัพยากรและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่า และการจัดท าแผนที่ท่องเที่ยว เป็น
ต้น และการพัฒนากิจกรรมและบทบาทผู้หญิงในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ การพัฒนา
ศักยภาพผู้หญิงโดยการอบรม/ศึกษาดูงานกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนากิจกรรม/รูปแบบการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงภายในชุมชนให้มี
บทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้  

 ส ารวจทรัพยากรและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของชุมชน จะท าให้ชุมชนมีข้อมูลทรัพยากรและศักยภาพการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุทชนและท้องถิ่นในอนาคต 

ด้วยบ้านมณีพฤกษ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง จึงมีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีทรัพยากรป่าที่อุดมสมบูรณ์ 
และมีความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเขตป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
จึงมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่งดงาม มียอดดอยสูงที่สวยงาม มีถ้ าเต็มไปด้วยหินงอก หินย้อย มี
น้ าตกที่มีต้นก าเนิดจากล าธารหลายสาย มีต้นไม้ มีดอกไม้ป่าสวยงาม เช่น ดอกเสี้ยวขาว ดอกชมพู
ภูคา และดอกนางพญาเสือโคร่ง ชูช่องดงาม ตลอดจนสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า 
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ซึ่งเคยเป็นที่หลบภัยของผู้คนสมัยสงครามในอดีต และด้วยความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและ
สภาพอากาศหนาวเย็น จึงสามารถท าการเกษตรเป็นพืชเมืองหนาวได้เป็นอย่างดี 

สมรภูมิผาแดง สมรภูมิผาแดง เป็นชื่อของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของชุมชนมณี
พฤกษ์ เป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านผาแดง และหลบหนีภัยสงครามของผู้คนในยุค
สงคราม ตั้งอยู่บนหุบเขาทางทิศเหนือของหมู่บ้านบริเวณด้านล่างเป็นถ้ าใช้เป็นที่
หลบซ่อนจากกระสุนปืนใหญ่และระเบิดของฝ่ายรัฐบาล ปากถ้ ากว้าง 5 เมตร ข้าง
ในมีห้องกว้างหลายห้อง จึงตั้งชื้อถ้ าตามชื่อหน้าผาว่า ถ้ าผาแดง 

ภูตีกลอง  คือยอดเขาสูงชันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมณีพฤกษ์ มีเรื่องเล่าว่าในอดีตมี
หมาป่าฝูงหนึ่งมาท าร้ายวัวควายในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเฝ้าซุ่มยิงและวางยาหมาป่า 
และน าหนังหมาป่าตัวดังกล่าวมาท าเป็นหนังกลองและน าไปตีบนภูเขา ภายหลัง
ผู้คนจึงตั้งชื่อยอดดอยดังกล่าวว่า ภูตีกลอง  

ดอยผาผึ้ง 
 

ดอยผาผึ้ง เป็นผาหินปูนสีขาวสูงจากระดับน้ าทะเล 1600 เมตร ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยภูคา อยู่ห่างจากชุมชน 3 กิโลเมตร ในอดีตช่วงฤดูร้อน จะมีฝูงผึ้งมาท า
รังบริเวณหน้าผานับเป็นร้อยรัง  ปัจจุบันไม่มีผึ้งมาท ารังเพราะมีความชื้นอยู่ใน
ระดับสูงมากขึ้น ดอยผาผึ้งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นผืนป่าปก
คลุมทั่วหุบเขากว้างเป็นที่นิยมท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคม–เมษายน  

ถ้ าผาผึ้ง  ในอดีตมีผึ้งมาท าลังบนหน้าผาเป็นจ านวนมาก ผู้คนจึงตั้งชื่อถ้ าตามฝูงผึ้งว่า “ถ้ าผา
ผึ้ง” บริเวณโดยรอบปากถ้ า เต็มไปด้วยต้นไม่จ าพวกเฟิร์น กล้วยป่า ปอ และ ต้น
เต่าร้างยักษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ดึกด าบรรณขึ้นในพื้นที่ที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ แสดงให้เห็น
ถึงความชุ่มชื่นของป่าแถบนี้ ภายในถ้ าพบโถงขนาดใหญ่ และมีหินย้อยไหลลงมา
จากเพดานถ้ า ตลอดจนเกิดเป็นชั้นหินผนังถ้ าอีกหลายแห่ง บริเวณปลายถ้ าจะมีรู
กว้าง 20-30 เซนติเมตร ซึ่งจะได้ยินเสียงน้ าไหลผ่าน  

น้ าตกน้ าเปิน  มีต้นก าเนิดมาจากล าธารหลายสายจาก “ห้วยน้ าเปิน” ไหลมารวมกันและตกลงไป
ในถ้ า น้ าตกแบ่งเป็น 2 ชั้น แต่ละชั้นจะห่างกัน 5 เมตร และตกลงสู่ปากถ้ าเป็น
ระยะทาง 30 เมตร ไหลต่อลงไปในถ้ าอีกกว่า 20 เมตร ขนาดปากถ้ ากว้าง 20 เมตร 
บริเวณนั้นประกอบด้วยถ้ าเล็กๆ 2 ถ้ า มีต้นไม้ขึ้นมากมายหลายชนิด เป็นพวกเฟิร์น 
เต่ารางยักษ์ กล้วยป่า นิยมทอ่งเที่ยวช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 

ถ้ าหอหญิง  

ถ้ าหอหญิง อดีตเคยเป็นถ้ าที่ที่ผู้คนหนีภัยสมัยสงครามมาหลบซ่อนตัว คนที่เข้ามา
หลบภัยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงและเด็ก จึงตั้งชื่อถ้ าว่า “ถ้ าหอหญิง” เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง บริเวณปากทางเข้าถ้ าจะเป็นรูกว้างพอให้
คนหนึ่งคนมุดลงไปได้ แต่ภายในถ้ าค่อนข้างโล่งกว้าง  
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ถ้ าหอชาย 

 

ในอดีตช่วงสงคราม ถ้ าหอชายเป็นที่หลบภัยของผู้ชาย ถ้ าหอชายอยู่ใกล้กับถ้ าหอ
หญิง ภายในถ้ าไม่กว้างมากนัก ปากถ้ ากว้างประมาณ 5 เมตร ใช้เป็นที่อยู่ของผู้ชาย
ที่มีหน้าที่ต่อสู้ป้องกัน ท าไร่ท าสวน หาเสบียง ภายในมีหินงอก หินย้อย ประกาย
แวววาว ปัจจุบันถ้ าหอชายได้ เป็นสถานที่ท่อง เที่ ยวที่ ส าคัญอีกแห่งหนึ่ ง 
นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติมักจะมาเที่ยวถ้ าช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เพราะ
เป็นช่วงที่ฝนไม่ตก และสะดวกในการเดินทาง 

ถ้ าจ าป ี ถ้ าจ าปี เป็นถ้ าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าถ้ า
จ าปีมีค้างคาวอยู่ภายในถ้ าและมีผู้คนขึ้นไปตีค้างคาวแล้วเห็นต้นไม้ใหญ่เรียกว่า 
“ตราซา” อยู่หน้าประตู ผู้คนจึงเรียกถ้ านี้ว่า “ขอโจตราซา” หรือ“ถ้ าจ าปี”ตามชื้อ
ต้นไม้ที่ค้นพบ อยู่ห่างจากหมู่บ้าน 8 กิโลเมตร ปากถ้ ากว้าง 3 เมตร ภายในถ้ าเป็น
ที่โล่งกว้าง มีความกว้าง 15 เมตร ภายในจะแบ่งเป็นห้องแต่ละมุมของห้อง และมี
หินงอกหินย้อยที่งดงาม และยังมีเสาหิน น้ าตกหิน แท่นหิน  
 

ถ้ าน้ าดั้น ถ้ าน้ าดัน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์บริการการท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ ระยะทาง 1.5 
กิโลเมตร เดินทางเส้นทางผ่านไร่กะหล่ าปลี และสวนสาลี่ ปากถ้ าอยู่บริเวณหน้าผา 
ทางขึ้นมีความลาดชัน สภาพทางเดินภายในถ้ าเป็นทางเดินลงตลอดทาง ภายในถ้ ามี
หินงอก หินย้อยที่งดงามตามธรรมชาติ และมีค้างค้างอาศัยอยู่ภายในถ้ าแต่มี
ประมาณไม่มาก 

ป่าดงเซ้ง  ป่าดงเซ้ง เป็นแหล่งรวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 1 ซึ่งเป็นป่าที่มีต้นไม้ที่
เรียกว่าดงเซ้ง เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก ภูตีกลอง ระยะทางประมาณ 
500 เมตร เป็นป่าที่ชุมชนอนุรักษ์ไว้และเข้ามาท าพิธีเลี้ยงผี ทุกๆ ปี หลังจาก
ประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษา สรรพสัตว์ คนใน
ชุมชน และป่าของชุมชน 
 

ต้นชมภูภูคา

 

เป็นไม้พันธุ์หายาก พบอยู่ขุนเขาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และสามารถพบ
และชมได้ที่บ้านมณีพฤกษ์ ต้นชมพูภูคาขึ้นอยู่หลายกลุ่ม มีต้นที่สมบูรณ์สามารถเข้า
ชมได้สะดวก 
ดอกชมพูภูคาจะมีลักษณะเป็นช่อขนาด 3.5 เซนติเมตร เป็นสีชมพูสด จับกันเป็น
พวงยาว 40 เซนติเมตร กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้แตกกลีบยาว 15 เซนติเมตร 
ดอกจะออกช่วง ก.พ.-เม.ย. 
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ต้นนางพญาเสือโคร่ง  

ต้นนางพญาเสือโคร่ง มีดอกออกเป็นสีชมพูเข้มและชมพูจางๆ เป็นต้นไม้ยืนต้น สูง
ประมาณ 12-16 เมตร เป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญได้ดีในพื้นที่ที่มีความชื้นพอเหมาะ  
หมู่บ้านมณีพฤกษ์จะพบต้นนางพญาเสือโคร่งบริเวณรอบดอยผาผึ้งและตามเส้นทาง
ถนนรอบหมู่บ้าน ต้นนางพญาเสือโคร่งออกดอกชูช่อสวยงาม รอให้นักท่องเที่ยวมา
เยี่ยมชมช่วงปลายเดือนธันวาคม–กุมภาพันธ์ของทุกปี 

ดอกเสี้ยวขาว 

 

ดอกเสี้ยวขาว เป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดน่าน เป็นไม้ยืนต้นประเภทพืชโตเร็วและ
อายุยืน จะออกดอกช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.  
ภาษาม้งเรียกดอกเสี้ยวขาวว่า “เปียวมะโก” เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ป่าเบญจ
พรรณ ป่าหินปูน และ ป่าไผ่ เป็นไม้ผลัดใบ บ้านมณีพฤกษ์จะพบเห็นดอกเสี้ยวขาว
บริเวณรอบๆ หมู่บ้าน และตามถ้ าผาผึ้ง ผาแดง 

 การศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีชนเผ่า บ้านมณีพฤกษ์มีวิถีวัฒนธรรมชนเผ่าม้งที่ส าคัญและ
ยังคงด ารงรักษาสืบปฏิบัติมาอย่างต่อนื่อง ซึ่งแสดงถึงซึ่งอัตลักษณ์ที่ส าคัญของชนเผ่า ดังนั้น
การศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีที่ของชุมชน จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้อย่างเข้าใจ
ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อน ามาขับเคลื่อนเชื่อมโยงเข้าสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น 

ประเพณีปีใหม่ม้ง  ประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นประเพณีที่ชาวม้งบ้านมณีพฤกษ์ยึดถือปฏิบัติกันมาช้า
นาน จัดในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ของทุกปี ตามประเพณีจัด 3 วัน เช้าวัน
แรกชาวบ้านจะท าพิธีสู่ขวัญปีใหม่ จะมีการฆ่าหมูบ้านละ 1 ตัว มีการเตรียมไข่
คนละ 1 ฟอง ไก่ 2 คู่ น ามาเลี้ยงผีบ้านผีเรือน และผีบรรพบุรุษ หลังจากท าพิธี
ครบ 3 วัน ชาวบ้านจะเปิดงานกิจกรรมปีใหม่ม้ง ชาวบ้านถือว่าวันดังกล่าวเป็น
วันเริ่มต้นชีวิตใหม่ จะสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ กินเนื้อสัตว์เพื่อแสดงถึงความมั่งมี 
ในช่วงงานกิจกรรมปีใหม่ม้งจะมีการละเล่นต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ การโยนลูก
ช่วง  การเล่นลูกข่าง การยิงหน้าไม ้การชนวัวปีใหม่ ปัจจุบันการจัดพิธีกรรม
ตามความเชื่อยังท าในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ของทุกปีเหมือนในอดีต แต่จะ
แตกต่างจากสมัยก่อนตรงที่ก าหนดให้มีการเปิดกิจกรรมและการละเล่นในวัน
อื่นได้ แต่ไม่ให้เกินเดือนกุมพาพันธ ์
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พิธีโสลด(ตีพิ) โสลด อ่านว่า สะ-โหลด เป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านจัดขึ้น เพื่อบูชาและตอบแทน
บุญคุณผีบรรพบุรุษที่ชาวบ้านนับถือกันมานาน ให้ผู้คนในหมู่บ้านอยู่เย็นเป็น
สุข ได้ข้าวหรือพืชผลผลิตทางการเกษตรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยมีของเซ่น
บูชาเป็นข้อแลกเปลี่ยน งานโสลดจัดขึ้น 3 วัน หลังจากผู้อาวุโสมารับขนมจาก
เจ้าของบ้านแล้ว เจ้าของบ้านจะต้องเอาขี้เถ้าสาดตามหลัง ในพิธีกรรมผู้อาวุโส
จะต้องเดินทางไปรับขนมจากทุกๆบ้าน หากถึงบ้านหลังสุดท้ายก็จะถือว่า
พิธีโสลดสิ้นสุดลง 

พิธีกรรมป่าดงเซ็ง  เป็นพิธีกรรมบวชป่า การบวชป่าดงเซ้งจะจัดขึ้นทุกๆปี โดยชุมชนจะน าหมูไป
ท าบุญ น าธูป เทียน กระดาษเผาผี ไปไหว้ขอพรจากต้นไม้ “ดงเซ็ง” ในวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ ของทุกปีโดยผู้อาวุโสที่เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณและได้รับความ
เคารพนับถือของชุมชนจะเป็นผู้ท าพิธีกรรม หลังจากนั้นจะมีการกินเลี้ยงตั้งแต่
ตอนท าพิธีกรรมจนมาถึงในชุมชน  
ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าดงเซ็งอยู่ทางตอนเหนือของหมู่บ้านมณีพฤกษ์ 1 มีกฎกติกาข้อ
ห้ามต่างๆ มากมาย เชื่อว่าคนที่ไม่ท าตามกฎกติกาจะต้องประสบพบเจอกับ
เภทภัยร้ายแรง ปัจจุบันป่าดงเซ็งเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดของชุมชน 

เลี้ยงผีประจ าปี การเลี้ยงผีประจ าปีหรือผีเจ้าที่ ภาษาลัวะเรียกว่า “เกียงจอง” เป็นประเพณีที่
ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ คนลั๊วะจะถือปฏิบัติเป็นประจ าทุกปี
โดยมีความเชื่อว่า เป็นพิธีกรรมที่น าเอาสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านน าสิ่งที่ดีๆเข้า
มาในหมู่บ้าน และช่วยคุ้มครองชาวบ้านจากอันตรายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อ
เป็นยันต์ป้องกันภัยอันตราย 

การท าขวัญ /สู่ขวัญ  

 

พิธีสู่ขวัญของชนเผ่าลั๊วะ จะท าขึ้นร่วมกับพิธีกรรมส าคัญต่างๆ ของชุมชน เช่น 
พิธีแต่งงาน พิธีงานศพ และท าเมื่อในชุมชนมีคนเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งคนลั๊วะเชื่อ
ว่าคนทุกคนเมื่อเกิดมาจะมีขวัญประจ าตัว เมื่อใดที่ขวัญออกจากร่างไม่ว่าจะ
เกิดจากสาเหตุใด จากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ คนก็จะป่วยและตาย
ในที่สุด  

วันหยุดกรรม 
หรือการเข้ากรรม 

วันหยุดกรรมหรือการเข้ากรรม วันหยุดกรรมถือเป็นพิธีกรรมที่มีขึ้นเพื่อให้
คนม้งหลีกเลี่ยงเคราะห์กรรมที่จะเกิดขึ้นในครอบครัว พิธีเข้ากรรมของม้งนั้นมี
มาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีความเชื่อว่าเคราะห์กรรมมีมีหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถ
แก้ไขได้ด้วยวิธีแตกต่างกันไป ซึ่งคนม้งบ้านมณีพฤกษ์ เข้ากรรมเพื่อป้องกันภัย
อันตรายจะเกิดกับคนในครอบครัว ไม่ประสบพบเจอเรื่องร้ายใดๆ ตลอดทั้งปี 
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การตีมีด  จากค าบอกเล่าของพ่อประสาน ช่างตีมีดประจ าหมู่บ้าน พบว่าบ้านมณีพฤกษ์
เริ่มตีมีดกันมานานกว่า 60 ปี ก่อนปี 2510 เมื่อก่อนชาวบ้านจะท าอุปกรต่างๆ
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น มีด จอบ ขวาน พร้า ไปจนถึงปืน เพื่อใช้ ท าไร่ ท า
นา ท าสวน และหาของป่า ปัจจุบันบ้านมณีพฤกษ์มีคนตีมีดอยู่ 5-6 คน จุดเด่น
ของมีดบ้านมณีพฤกษ์คือ มีดที่ได้มีคุณภาพ คม ทน ซื้อแล้วคุมค่าใช้ได้นาน 3-
4 ปี เหล็กแน่น มีดมีความคมสม่ าเสมอ สวยงามและสามารถใช้ได้นาน  

การปักผ้าลายปักม้ง 

การปักผ้าถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่ผู้หญิงม้งมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ลวดลายบนผ้าปักของชาวม้งมณีพฤกษ์ที่มีหลากหลาย และผู้คนนิยมปักได้แก่ 
ลาย “เปลือกหอย” ลาย “เจ๋าะปังด้าว” และลายดอกไม้ต่างๆ ในชุมชนถือว่า 
การปักผ้าเป็นกิจวัตประจ าวัน ชาวบ้านผู้หญิงไม่ว่าจะแก่หรือสาวจะปักผ้า 
และน ามาสวมใส่ในช่วงประเพณีส าคัญต่างๆ ชาวม้งนิยมแต่งชุดประจ าเผ่าใน 
งานแต่งงาน  และงานปีใหม่ม้ง ความสวยงามของลายปักผ้าแต่ละชุด แสดงถึง
ความอดทน และการเอาใจใส่ 

 การจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 

การศึกษาข้อมูลข้างต้น น ามาสู่การจัดท าระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบ้านมณี
พฤกษ์ แก่ การปรับปรุงแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมและ
ศักยภาพการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและน่าสนใจ ส าหรับ
การเตรียมประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางต่อไป 
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 ประชุมทบทวนบริหารจัการท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส าหรับแกนน าชุมชน และไดร้ิเริ่มกลไกในระดับชุมชนขึ้นมาท าหน้าที่ใน
การบริหารจัดการให้เกิดรูปธรรมมากย่ิงขึ้น สรุปดังนี ้

กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชน (2) สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว (3) ส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน และจัดสรร
รายได้จากการท่องเที่ยวมาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ (4) 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1) ให้บริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินเขา บริการที่พักและอาหาร 
2) จ าหน่ายของที่ระลึก และสินค้าชุมชน เช่น ผ้าปักลายม้ง ผลิตผลทางการเกษตร 
3) ด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่นการปลูกป่าทดแทน และการลดการใช้

สารเคมีในการเกษตร 

กลุ่มการท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 50 คน โดยมีคณะกรรมการกลุ่ม
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 10 คน และกรรมการที่ปรึกษา 5 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
ดังนี ้

1) นาย วิชัย  ก าเนิดมงคล   ประธาน 
2) นาย ชัย  ก าเนิดมงคล   รองประธาน 
3) นาย สุวัฒน ์ จิรนันทนุกุล   กรรมการเหรญัญิก 
4) นาย ประพันธ์  กานนท์ธนกลุ   กรรมการและเลขานุการ 
5) นางสาว อาภรณ์  คงพิริยะนนัท์  กรรมการ 
6) นางสาว นภาพร  กล้าพิทักษ์   กรรมการ 
7) นาย ทวนทอง  หอมดอก   กรรมการ 
8) นาง วิลาสิน ีก าเนิดมงคล   กรรมการ 
9) นาย ถาวร จิรนันท์ธนุกุล   กรรมการ 
10) นาย มานะ ก าเนิดมงคล   กรรมการ 
11) นาย ปรีชา กล้าพิทักษ ์   กรรมการที่ปรกึษา 
12) นาย สายันต์ คงพิริยะนันท ์   กรรมการที่ปรกึษา 
13) นาย พินิจ ลิมาลัย    กรรมการที่ปรกึษา 
14) นาย สังสิทธิ ์อินทะรังษี   กรรมการที่ปรกึษา 
15) นาย ฉั่วต้ง แซ่ย่าง    กรรมการที่ปรกึษา 

  



 
 

3-31 
 
  

 อบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  จัดโดยสถาบันพัฒนา
เศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์  สาขาการท่ อ ง เที่ ย วสถานที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ และวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแกนน าชุมชนได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการจัดการท่องเที่ยว 
สร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาให้ชุมชนนั้นๆ เกิด
ความยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชน ในเชิงการเรียนรู้และการทดลองให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ที่เป็นอยู่จริง
ในชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือใน
การรักษาความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในชุมชนและ
ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทน อิงตามระบอบทุนนิยม
และความยั่งยืนของการพัฒนาในชุมชน ภายใต้แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบ 7Ps 
(Product, Price, Place, Promotion, People, Process และ Physical Evidence and 
Presentation) 

การท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะเอื้อประโยชน์ให้เกิดการอนุรักษ์อย่างชัดเจน และ
เป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างจิตส านึกให้กับคนในชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ 
ร่วมกันรักษาสมดุลของระบบนิเวศของชุมชน ผ่านการสร้างกระบวนการกลุ่มให้มาร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า เมื่อเกิดการจัดการอย่างเป็นระบบและประสบความส าเร็จแล้ว แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และกลายเป็น
พลังในการสร้างฐานความรู้ส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ต่อไป 

 

 

 

 
 

 การศึกษาดูงานการท่องที่ยวโดยชุมชน  

การศึกษาดูงานการท่องที่ยวโดยชุมชน จัดขึ้นส าหรับแกนน าชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนประสบการณ์การจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจากกรณีตัวอย่าง 2 ชนเผ่าที่จังหวดัเชียงรายและจังหวัดล าพูน 
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอยมด เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์เผ่าขะมุ ซึ่งยังสามารถรักษา
ความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ได้ การพยายาม
รักษาประเพณี ความเชื่อ ทรัพยากรพื้นเมือง 
เครื่ องแต่ งกาย อาหาร ซึ่ งดอยมดยังคงวิถี
วัฒนธรรมดั้งเดิมขงอตนเองได้มาก 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนพระพุทธบาทห้วยต้ม เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เพื่อจะอนุรักษ์ฟื้นฟู วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาของปกาเกอญอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่นและ
เผยแผ่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ให้กับคน
ภายนอกรับรู้ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ซึ่งจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้รับความรู้และความเข้าใจจากกระบวนการ
แลกเปลี่ยนท าให้เกิดมุมมองต่อการจัดการที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมในอนาคต ทั้งการเชื่อมโยงให้เห็น
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของ

สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ในฐานะที่ชุมชน
เป็นเจ้าของและมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน อันเป็นการท่องเที่ยวที่
จัดการโดยชุมชน และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคต 

นอกจากนั้น แกนน าในกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนมณีพฤกษ ์ยังได้ช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ ขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวและสามารถรองรับนักท่องเที่ยว การติดต่อ
สอบถามและใช้บริการน าเที่ยวจากกลุ่ม อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างอย่างเหมาะสมต่อไป 
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3.3 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่าปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยทุกปีตามการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  

ขยะมูลฝอยชุมชน เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมส าคัญของประเทศและท้องถิ่นต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหา
อื่นๆ รวมทั้งมีผลต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยถูกยกเป็นวาระส าคัญของประเทศที่ต้อง
เร่งจัดการและแก้ไขอย่างจริงจัง บ้านซาววา หมู่ 1 เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 1 ใน 12 หมู่บ้าน 
ที่เป็นพื้นที่เปูาหมายของโครงการ ประสบกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเช่นกัน 

ดังนั้น ชุมชนบ้านซาววาจึงได้มีแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้มี
ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชน
อื่นๆ ในท้องถิ่น ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด ด้วยการคัดแยกขยะมูลฝอยและน ากลับมาใช้ใหม่ 
อันส่งผลให้ชุมชนมีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

 สถานการณ์และการจัดการขยะมลูฝอยชุมชนบ้านซาววา 

บ้านซาววาก่อตั้งอย่างเป็นทางการ ในปี 2510 จากนั้นหมู่บ้านมีการพัฒนามาโดยตลอดจนถึง
ปัจจุบัน ในปี 2520 ไดจ้ัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน เพ่ือเป็นกองทุนช่วยเหลือกิจกรรมของหมู่บ้าน โดยมีประธานกลุ่ม 
คือ นางละออง ค ายันต์ มีสมาชิก 75 คน และจัดตั้งกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ ขึ้นมาโดยแกนน า กลุ่มแม่บ้านใน
หมู่บ้าน ในปี 2549 เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมให้กับแม่บ้านในชุมชน ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนกว่า 
100,000 บาท และด้วยหมู่บ้านซาววามีกลุ่มกองทุนในชุมชนหลายกองทุน แต่ขาดความเป็นเอกภาพ ยากที่
จะบูรณาการบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกัน แกนน าชุมชนจึงจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โดย
การใช้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแกนน า ในปี 2552 ปัจจุบันบ้านซาววาประสบปัญหาการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน แกนน าจึงได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรและ
ยั่งยืนขึ้น ในปี 2557 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการสิ่งแวดล้อมในชมุชน 

 

2340 ชาวลาวอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านซาววาในปัจจุบัน 
2510 จัดตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทาง และมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายมอญ แสนสุข 
2520 จัดตั้งกลุ่มแม่บา้น เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือกิจกรรมของหมู่บ้าน 
2549 จัดตั้งกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ โดยกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้าน เป็นแกนน าจัดต้ัง 
2551 จัดตั้งกลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโนบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2552 จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โดยการใช้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นแกนน า 
2557 ประสบปัญหาที่ทิ้งขยะมูลฝอยชุมชนมีจ ากัด  แกนน าหมู่บ้านรวมกลุ่มแกป้ัญหาการ

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างยั่งยืน    
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บ้านซาววา เป็นชุมชนเมืองขนาดเล็ก สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่การเกษตร พื้นที่สีเขียว และมีแม่น้ า
ล้อมรอบชุมชน และมีการเลี้ยงสัตว์โดยรอบหมู่บ้าน และในหมู่บ้านยังมีการปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านไว้
อย่างร่มรื่น ประชากรในหมู่บ้านมีทั้งหมด 116 หลังคาเรือน มีจ านวนประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมด 389 คน 
ซึ่งแบ่งออกเป็นชาย 189 คน และหญิง 200 คน อาชีพหลักของครัวเรือนส่วนใหญ่ ได้แก่ การท าการเกษตร
ผสมผสานและการท านา และมีอาชีพเสริม ได้แก่ การจักสาน เลี้ยงสัตว์ การปลูกผักสวนครัว และการ
รวมกลุ่มท าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าจนกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่จบระดับประถมศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละ 98.60 ของประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มี
วัดซาววาเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน และมีความเช่ือทางไสยศาสตร์ ผีบรรพบุรุษ 

ภาพที่ 3-14 แผนที่ชุมชนบา้นหนองผุก หมู่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านซาววา มีปัญหาในเรื่องพื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอย (หลุมฝั่งกลบขยะ) ซึ่งบ้านซาววาเป็น 1 ใน 12 
หมู่บ้าน ที่เป็นพื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ประกอบกับบ้านซาววามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และ
เป็นชุมชนเมืองท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยมีเพิ่มขึ้น 

 ปริมาณขยะมูลฝอยบ้านซาววา
เกิดขึ้นวันละ 175* กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็น 
0.58 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยผลจากการ
สุ่มตัวอย่างเพื่อน ามาคัดแยกองค์ประกอบ
ขยะจากจุดรวบรวมขยะมูลฝอย (* ข้อมูล
ประมาณการจากเทศบาลต าบลพระพุทธ
บาทเชียงคาน) 
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ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชนและสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของบ้านซาววา
น ามาสู่การวิเคราะห์กลไกการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ภาคี
และความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน รวมถึงศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 
สรุปผลได้ดังนี ้

1) ลักษณะกลไกชุมชน กลไกชุมชนมีบทบาทส าคัญที่จะท าให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนให้เป็นรูปธรรม โดยกลไกชุมชนที่พบในบ้านซาววามีหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มที่ด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ 
กลุ่มรีไซเคิลขยะทองค าบ้านซาววา ท าหน้าที่ส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอยประเภท  
รีไซเคิลได้ แล้วน ามาขายให้กับกลุ่ม ซึ่งเป็นแกนน าส าคัญในการริเริ่ม ผลักดัน ขับเคลื่อนการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เกิดการท างานที่ชัดเจน 

2) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน พบว่าชุมชนบ้านซาววามีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อ
น าไปขายให้กลุ่มรีไซเคิลขยะทองค าบ้านซาววา และมีการจัดตั้งกองทุนขยะทองค า รวมทั้งมี
การเปิดร้านค้าชุมชน โดยให้สมาชิกกองทุนขยะทองค าน าเงินที่ได้จากการขายขยะมาเลือกซื้อ
สิ้นค้าในร้านค้าชุมชน 

3) ภาคีและความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน จากการศึกษาข้อมูลชุมชนพบว่า 
ภาคีและความร่วมมือของชุมชนบ้านซาววามีทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการภาคเอกชน อาทิ กลุ่มพัฒนาชุมชนอ าเภอเชียงกลาง 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน เทศบาล
ต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน ซึ่งเข้ามาทั้งสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ สนับสนุนการพัฒนา
กลไกชุมชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผ่านกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมอ่ืนๆ  

 การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

การจัดการขยะมูลฝอย ถือเป็นประเด็นปัญหาที่ชุมชนเห็นความส าคัญและชุมชนได้มีการริเริ่ม
พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยมาระยะหนึ่ง แต่ขาดความต่อเนื่องและสภาพปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นท าให้การ
จัดการยังไม่ประสบผลส าเร็จ  

จากการส ารวจและวิเคราะห์สถานการณ์
และศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้าน
ซาววา  น ามาซึ่งการวางแผนพัฒนากิจกรรมหลักใน
การด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ (1) 
การศึกษาศักยภาพชุมชน องค์ประกอบขยะมูลฝอย
และพัฒนากลไกกลุ่มและชุมชน (2) พัฒนากิจกรรม
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และบทบาทสตรีในการจัดการขยะมูลฝอย (3) ติดตามประเมินผล (4) พัฒนาความร่วมมือ ทั้งนี้ กิจกรรม
ต่างๆ จะมีการขับเคลื่อนอย่างเช่ือมโยงกันเพื่อน าไปสู่ “สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนน่าอยู่” ดังภาพ 3-14 

รายละเอียดการด าเนินงานกิจกรรมหลัก มดีังนี้ 

1) การศึกษาศักยภาพชุมชน องค์ประกอบขยะมูลฝอยและพัฒนากลไกกลุ่มและชุมชน  เป็น
กระบวนการแรก ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนากิจกรรมและบทบาทสตรีในการจัดการขยะมูลฝอย
ต่อไป โดยกิจกรรมหลัก ที่ด าเนินการเริ่มจากการส ารวจกลไกชุมชน ศึกษาสถานการณ์ขยะ  
มูลฝอยชุมชน ริเริ่มและพัฒนากลไกชุมชน โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างความเข้มแข็ง 
และการขยายผล  

การด าเนินการในขั้นตอนนี้  คาดหวังถึงเปูาหมายและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
กระบวนการพัฒนาในพื้นที่เปูาหมาย ได้แก่  การเข้าใจสถานการณ์และองค์ประกอบของขยะ
มูลฝอยชุมชน และมีกลไกและโครงสร้างคณะท างานที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เกิดความ
เข้มแข็ง 

2) การพัฒนากิจกรรมและบทบาทผู้หญิงในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หลังจากศึกษา
สถานการณ์และองค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนแล้ว จะน ามาสู่แนวทางในการจัดการขยะ - 
มูลฝอยโดยชุมชน โดยกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนนั้นครอบคลุมตั้งแต่การลด
การเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย จนถึงการรวบรวม
ขยะมูลฝอย ส าหรับการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยนั้นรับผิดชอบโดยเทศบาลต าบลพระ
พุทธบาทเชียงคาน 

การด าเนินงานดังกล่าว ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนลดลงและมีการน าขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เกิดรูปแบบและกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับบริบท
พื้นที่ชุมชน และผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น 

3) การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลใน 2 ระดับ ได้แก่ การติดตามประเมินผล
ระดับพื้นที่ โดยร่วมกับกลไกของชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล จัดเก็บข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรม และสรุปผลความส าเร็จ 
ปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอน และการติดตามประเมินผลระดับโครงการฯ  ด้วยการแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมติดตามประเมินผลโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

การด าเนินการในขั้นตอนนี้  คาดหวังถึงเปูาหมายและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
กระบวนการพัฒนาในพื้นที่เปูาหมาย โดยจะมีผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่  ข้อมูลความก้าวหน้า  
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาต่อไป 
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4) พัฒนาความร่วมมือ นับว่ามีความส าคัญไม่น้อยกว่าส่วนอื่นๆ แต่หลายคนมักมองข้ามส่วนนี้
ไป โดยการพัฒนาความร่วมมือนั้นสามารถพัฒนาร่วมกันทั้งความร่วมมือภายในชุมชน อาทิ 
สมาชิกภายในชุมชน กลุ่มกลไกด้านอื่นๆ ความร่วมมือกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจเอกชน 
อาทิ ซาเล้งรับซื้อขยะมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น 
หรือภาคการศึกษา อาทิ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
มีการก าหนดกฎกติกาที่ชัดเจนร่วมกับผู้ประกอบการรับซื้อขยะมูลฝอย ตลอดจนมีการ
สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ สนับสนุนการพัฒนากลไกชุมชน และพัฒนาศักยภาพจาก
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในล าดับต่อไป 

 การด าเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านซาววา หมู่ 1 ในช่วงการด าเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา ได้
มุ่งเน้นการศึกษาศักยภาพชุมชน องค์ประกอบขยะมูลฝอยและพัฒนากลไกกลุ่มและชุมชน  ได้แก่ 
การศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชน จัดตั้งกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา เรียนรู้และจัดท าแผนที่
สิ่งแวดล้อมชุมชน และศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกรณีตัวอย่างที่ดี และการพัฒนากิจกรรม
และบทบาทผู้หญิงในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ กิจกรรมปั่นเพื่อแม่...ด้วยรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

 ศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอยบ้านซาววา ทบทวนและเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ส่วนร่วม  และศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่แยกขยะมูลฝอย
แต่ยังมีขยะรีไซเคิลในสัดส่วนที่สูงเมื่อศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอย พบว่ามีขยะที่แยกได้อีก 
อีกทั้งประชาชนยังขาดความรู้ในการคัด
แยกขยะมูลฝอย โดยสัดส่วนองค์ประกอบ
ขยะมูลฝอยชุมชนบ้าซาววาที่พบได้แก่ ขยะ
อินทรีย์ จ าพวกพืชผักและเศษอาหาร มีอยู่
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40 ขยะรีไซเคิลได้
โดยเฉพาะประเภทขวดแก้ว คิดเป็นร้อยละ 
35 ขยะทั่วไป ร้อยละ 24 และของเสีย
อันตรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาหมดอายุร้อยละ 
1 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบขยะพบว่า 
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- ขยะอินทรีย์ มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 ยังไม่มีการด าเนินการในส่วนของ
การใช้ประโยชน์ในการท าปุ๋ยหมักหรือน้ าหมักชีวภาพ จะมีเพียงการน าเศษอาหาร
บางส่วนไปเลี้ยงสัตว์ (สุนัข และแมว) ในบางบ้าน 

- ขยะประเภทรีไซเคิลได้ ซึ่งเป็นประเภทขวดแก้วเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 35 ซึ่งมี
ปริมาณสูง แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ ประเภทขวด
พลาสติก และกระดาษอยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ประเภทขวดแก้วจึง
ท าให้พบในปริมาณสูงกว่าประเภทอื่นๆ 

- ขยะทั่วไป ประเภทพลาสติกและกระดาษรีไซเคิลไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 24 ส่วนใหญ่
เป็นถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร 

- ขยะอันตราย มีการทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยา
หมดอาย ุ 

 ทบทวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและจัดตั้งกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย และพัฒนากลุ่มเยาวชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับกลุ่มรีไซเคิลขยะทองค าบ้านซาววา ใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มละ
อ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา” ประกอบด้วย 

1) นายรัชฏพงษ ์ เปียงใจ  ประธานกลุ่ม 
2) เด็กหญิงพรนภา  นิลคง  รองประธาน 
3) เด็กหญิงธิญาดา นิลคง  รองประธาน 
4) เด็กชายทวีป ไชยปิง   เหรัญญิก         
5) นางสาวพรนิภา  ฝีปากเพราะ  เลขานุการ       
6) เด็กหญิงสุชาดา ไชยเพชร  ประชาสัมพันธ์       
7) เด็กชายธนกฤต  ใจปิง  กรรมการ 
8) เด็กหญิงทิพย์อัปสร  ละม่อม  กรรมการ 
9) เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  อุทธวงศ์ กรรมการ 
10)  เด็กชายจิรายุทธิ์  ค าชนะ  กรรมการ 
11)  เด็กหญิงชวพร  ฝีปากเพราะ  กรรมการ 
12)  เด็กหญิงเบญญาภา  ใจปิง  กรรมการ 

การบริหารจัดการกลุ่ม 
- สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบา้นซาววา ต้องน าขยะรีไซเคิลมาขายกลุ่มขยะทองค าเก็บ

เป็นกองทุน (กองทุนขยะแลกจักรยาน) แต่ทุกคนจะมีสมุดบัญชีส่วนตัวของแต่ละคน 
- สมาชิกต้องถือหุ้น คนละไม่เกิน 10  หุ้นๆ ละ  10  บาท 
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- สมาชิกต้องมีอายุ 0-25 ปี (โดยอายุต่ ากว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองรับรอง) และเป็น
สมาชิกชุมชนบ้านซาววาเท่านั้น 

- ประชุมกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง และประชุมพิเศษตามวาระเร่งด่วน 
กิจกรรมหลักของกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา ได้แก่  

1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มดีเจน้อย 
ท าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในชุมชนทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 
ของทุกเดือน 

2) ร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิลได้มาขายให้กับกลุ่มขยะทองค าบ้านซาววา เพื่อจัดตั้งเป็น
กองทุนขยะแลกจักรยานประจ ากลุ่ม 

3) ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน กับกลุ่ม
ขยะทองค าบ้านซาววา 

โดยที่ผ่านมากลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา ได้ร่วมด าเนินกิจกรรมทั้งการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน กับกลุ่มขยะทองค าบ้านซาววา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การลด-แยก-ใช-้เก็บขยะมูลฝอย กับเทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 

 

 

 

 

 เรียนรู้และจัดท าแผนที่สิ่งแวดล้อมชุมชน 
เพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน ซึ่งผลจากการด าเนินกิจกรรม
พบว่า ชุมชนบ้านซาววามีปริมาณถังขยะ
รองรับขยะมูลฝอยจ านวนมาก ซึ่งจากการ
ส ารวจพบว่าถังขยะบางถังก็ไม่มีขยะมูล
ฝอย  ซึ่ ง จ ากแผนที่ สิ่ ง แ วดล้ อมที่ ไ ด้ 
สามารถเป็นข้อมูลในการเสนอให้เห็นถึง
เส้นทางขยะมูลฝอยที่เกิดจากครัวเรือนจน
ไปสู่การก าจัด และผลกระทบหากจัดการ
ไม่เหมาะสม รวมถึงได้ทราบถึงจุดก าเนิด
หรือจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดขยะมูลฝอยใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
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 ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่ผ่านชุมชนได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาดูงาน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยชุมชนได้ร่วมอบรมและศึกษาดูงาน 2 ครั้ง ได้แก่ (1) การ
อบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น  
โดยได้ศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านน้ าพุ ชุมชนปลอดขยะ อบต.ปุาสัก จ.ล าพูน : ชุมชนต้นแบบ 
รางวัลชนะเลิศ “ชุมชนปลอดขยะ (Zero waste)” ระดับประเทศ ปี 2557 และชุมชนบ้าน 
ปุาเส้า การก าจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่ม (Cluster) ทต.อุโมงค์ จ.ล าพูน: การจัดตั้งกลุ่ม
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านปุาเส้า เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเป็น
ระบบเดียวกัน  และ (2) ศึกษาดูงานการจัดการขยะบ้านวังฆ้อง ต าบลถืมตอง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวังผา จังหวัดน่าน  ซึ่งชุมชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน น าไปสู่โครงการถนนปลอดถัง  เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุเหลือใช ้และการจัดท าบัญชีกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านหนองบัว 

 กิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่...ด้วยรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อร่วมรณรงค์ลด–แยก–ใช้-รวบรวมมูลฝอย 
และเก็บขยะมูลฝอยตามเส้นทางที่ขบวนปั่นจักรยานผ่านตลอดเส้นทาง ในเขตเทศบาลต าบล
พระพุทธบาทเชียงคาน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งในการ
กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมปั่นจักรยานกว่า 200 คน ร่วมปั่นและรณรงค์ให้ชุมชนตลอดเส้นทางกว่า 
20 กิโลเมตร ไดต้ระหนักและมีจิตส านึกในการลด–แยก–ใชป้ระโยชน-์รวบรวมขยะมูลฝอย 
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4. การเผยแพร่ผลงาน 

 

การเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทผู้หญิงสู่สังคม มุ่งด าเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานของผู้หญิงสู่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์และรับรู้ของสังคมมากขึ้น ด้วยการจัดประกวดสื่อหนังสั้นให้เกิด
การสื่อสาร บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ การรวบรวมผลงานและบทบาทของผู้หญิงเป็นเอกสารเผยแพร่
แบบอย่างความดีสตรีรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองที่หลากหลาย
ต่อบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของประเทศ อันเป็นการกระตุ้น
ให้สังคมได้รับและตระหนักเห็นถึงความส าคัญของบทบาทผู้หญิงมากขึ้น 

ช่วงการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้ด าเนินกิจกรรมส าคัญ 3 ประการส าคัญ ได้แก่ 

1) จัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทบาทของสตรีที่ในการเปิดตัวโครงการภุมรี พลัง
สตร…ีพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2) จัดประกวดหนังสั้นภุมรี..พลังสตรี พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 

3) จัดท าเอกสาร “ภุมรี..พลังสตรี พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

โดยมีผลการด าเนินกิจกรรม ดังนี ้

 

4.1 การเปิดตัวโครงการภุมรี พลังสตร…ีพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม 

    และการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณบ์ทบาทของผู้หญิง 

การเสวนาเปิดตัวการด าเนินงานโครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ก าหนดจัดเมื่อ วันที่
29 มิถุนายน 2558 เวลา 12:30-16:45น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  
แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองที่หลากหลายต่อบทบาทของ
ผู้หญิงที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ กระตุ้นให้สังคมและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจต่อบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และส่งเสริมบทบาทผู้หญิงสู่สังคม 
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ของประเทศที่หลากหลาย เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ภาคส่วนต่างๆ ให้ได้รับทราบถึงการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทสตรีร่วมกันในอนาคตโดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
จ านวน 150 คน  

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่าโครงการ 
“ภุมรี พลังสตรี…พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์
ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ที่มุ่งมั่น
สร้างการเติบโตทางธุรกิจ ไปพร้อมกับการดูแลสังคมสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  เราได้ให้ความส าคัญกับการด าเนิน
กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง 

และพบว่าในทุกความส าเร็จของการดูแลรักษาทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล้วนมีผู้หญิงจ านวน
มากที่มีบทบาท ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง แต่ก็ยังมีโอกาสไม่มากนักที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งยังขาดความรู้และทักษะในการจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และที่ส าคัญบทบาทและผลงานของท่าน
เหล่านั้น ยังไม่เป็นที่รับรู้ของสังคมมากนัก จึงได้มีแนวคิดที่จะร่วมเสริมสร้างบทบาทและเพิ่มพูนศักยภาพ
ของผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและเห็นเป็น
รูปธรรมภายใต้โครงการ “ภุมรี พลังสตรี…พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม”ตั้งแต่ปลายปี 2557 และจะด าเนินการ
ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพผู้หญิงให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น และของประเทศ 

ส าหรับช่ือโครงการ คือ “ภุมรี”ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงผู้หญิง ซึ่งหมายถึง ผึ้ง ที่เป็นตัวชี้วัดความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นสัตว์สังคมที่มีการจัดระเบียบความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบมีการท างาน
เป็นทีมและแบ่งหน้าที่กันท ามีความขยันขันแข็งซื่อสัตย์เคร่งครัดในหน้าที่เป็นระเบียบและสร้างพลังด้วย
สามัคคี 

กิจกรรมหลักของโครงการ เป็นการเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพผู้หญิงในพื้นที่เป้าหมาย ใน
อ าเภอเชียงกลาง และอ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน รวม 12 หมู่บ้าน โดยก าหนดประเด็นส าคัญไว้ 3 เรื่อง คือ 
การจัดการป่าชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน นอกจากนี้ ยังมีแผนการ
เผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทผู้หญิงสู่สังคมผ่านกิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกวดสื่อหนัง
สั้นเสนอผลงานของผู้หญิงต้นแบบดีเด่น ซึ่งในปีนี้ผู้สนใจสามารถร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนตุลาคม รวมทั้งยังมีการจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงานและแนวปฏิบัติที่ดี และจัดให้มีเวทีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโอกาสต่างๆ   

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า โครงการ “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” จะช่วยกระตุ้นสังคมให้เห็น
ความส าคัญ และเป็นแรงหนุนเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทและใช้ศักยภาพเป็นพลังก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและท้องถิ่น 
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 เปิดการเสวนาและปาฐกถาพิเศษ “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธาน
กล่าวเปิดตัวโครงการ “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ได้กล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมและปาถฐกฐาพิเศษ "พลังสตรี..พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม" 
ซึ่งมีความตอนหนึ่งกล่าวถึงพลังผู้หญิงที่มีความเป็นผู้น าเสมอทั้งใน
ธรรมชาติและโครงสร้างสังคม ไม่ว่าจะเป็นใคร เราก็ได้รับอิทธิพลมาจาก
เพศแม่ทั้งสิ้น และการที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงขึ้นมาน ากิจกรรมต่างๆ นั้น
เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม และฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาแ ละใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนจะสายเกินไป  

เราทุกคนไม่ว่าสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษ ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ เพื่อเป็นฐานในการด ารงชีวิตและฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งเราจะต้องสร้าง
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ด้วยการใช้ความรู้และภูมิปัญญาในการจัดการ และ
สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพราะทุกวันนี้ผู้หญิงไทยมีความก้าวหน้าอยู่หลายประการ อาทิ มี
จ านวนผู้หญิงที่ยากจนน้อยกว่าผู้ชาย ผู้หญิงมีการศึกษาเฉลี่ยสูงกว่าผู้ชาย รวมทั้งมีอายุยืนยาวกว่า หาก
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พบว่าผู้หญิงในประเทศไทยมีการศึกษาและสัดส่วน
การมีงานท าสูงที่สุด 

 เสวนาหัวข้อ “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

การเสวนา “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ด าเนินรายการเสวนาโดยคุณกิตติ สิงหาปัด และมี
วิทยากรร่วมการเสวนา ดังนี ้

• คุณบุญทิวา  ด่านศมสถิต     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง  
• ดร.ขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ์  ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
• คุณรตยา  จันทรเทียร         ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
• คุณดาริน คล่องอักขระ        บรรณาธิการข่าวอากาศและภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
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สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี ้

คุณบุญทิวา ด่านศมสถิต กล่าวว่าบริษัทฯมีการพัฒนาแบบความยั่งยืนซึ่งจะมองครอบคลุมไปใน 3 
ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และบริษัทเองได้มีโครงการภายใต้ชื่อ “คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์
ชุมชน” ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ท าเรื่องป่าชุมชนตลอดระยะเวลา 8 ปี พบว่าเบ้ืองหลังความส าเร็จจะมีผู้หญิงอยู่
เสมอ ทั้งในเรื่องของการเป็นผู้น าหรือผู้สนับสนุนที่ดี ผู้หญิงมีส่วนส าคัญเป็นแรงพลักดันการท างานให้
ประสบความส าเร็จเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกลไกการท างานคือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยบริษัทฯ 
จะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องที่ชุมชนต้องการท า และเติมเต็มในสิ่งที่ชุมชนขาด เช่น ทักษะหรือความรู้ต่างๆ ซึ่ง
การถ่ายทอดความรู้ หรือการอบรมสั่งสอนจะช่วยให้คนในชุมชนเกิดความร่วมมือกัน และบริษัทฯ มีความ
เชื่อมั่นว่า โครงการ “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” จะช่วยกระตุ้นสังคมให้เห็นความส าคัญ และ
เป็นแรงหนุนเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทและใช้ศักยภาพเป็นพลังสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่นและของประเทศอย่างยั่งยืน 

ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ กล่าวว่าบทบาทในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ณ ตอนนี้ที่เป็นประเด็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น คือ การเป็นอยู่ของมนุษย์ได้กลายเป็นประเด็นข้อถกเถียงกันมากขึ้น ทั้งด้านการ
ใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยากรให้คงอยู่อย่างยั่งยื่น รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนไม่ว่าจะ
เป็นเยาวชน ผู้หญิง และกลุ่มอื่นๆ ให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้สอดคล้องกับ 12 ชุมชนที่ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับบริษัทผลิต
ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ได้สนับสนุนการท างานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ในช่วงเวลาการด าเนินโครงการ 3 ปี ในประเด็นส าคัญ ได้แก่ สืบค้นผู้หญิงที่มีบทบาทส าคัญในชุมชนท าแล้ว
ได้อะไรส าเร็จแล้วสามารถน าไปใช้ได้อย่างไร ซึ่งด้านความพร้อมในพื้นที่ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการเข้าไป
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถรวบเป็นหนึ่งเดียวได ้

นางรตยา จันทรเทียร กล่าวว่าตนเองท างานในด้านนี้มานาน ผู้ชายที่จะท างานได้ดีอย่างน้อยต้อง
มีครอบครัวที่คอยสนับสนุน เพราะการท างานด้านสิ่งแวดล้อมมันเป็นงานที่ยืดเยื้อยาวนาน เพราะฉะนั้น
ครอบครัวต้องเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ผู้ชายต้องมีผู้หญิงคอยอยู่ข้างๆ หรือผู้หญิงน าหน้าผู้ชายตามหลัง 
ความสามัคคีในครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือ การท างานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นงานของทั้งเพศชายและเพศ
หญิงที่ท าร่วมกัน ซึ่งการท างานร่วมกันของผู้ชายและผู้หญิงที่ผ่านมาเราไม่พบปัญหาในการท างานร่วมกัน 
อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น คือ บุรุษและสตรีต้องท างานร่วมกันต้องเป็นแรงผลักดันให้กัน ให้เป็นกระบวนการ
กลไกที่ต่อเน่ืองในการอนรุักษ์ษาปา่ 

คุณดาริน คล่องอักขระ กล่าวเสริมว่า ขณะที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปัญหา
สภาวะภัยแล้งในประเทศไทยขณะนี้ ผู้คนต่างเดือดร้อน แต่ลืมนึกถึงการรักษาต้นตอของปัญหา นั่นก็คือป่า 
เพราะถ้าไม่มีป่าปัญหาน้ าก็จะตามมา และการปลูกป่าที่ดีที่สุดก็คือการที่เราไม่ต้องปลูกเลย แต่ท าด้วยรักษา 
ซึ่งเป็นวิธีที่ยากกว่า คือท าอย่างไรจะช่วยรักษาและขยายป่าขณะที่ความต้องการในการใช้พื้นที่ของเรา
เพิ่มขึ้นได้ อยากให้สื่อมวลชนทุกแขนงได้ศึกษาหาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น บูรณาการเรื่อง
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สิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงตัวทุกคนได้ง่าย เพราะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว แต่เราไม่เคยรู้ตัว ประชาชนจะได้เข้าใจและ
หันมาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งขณะนี้คนกรุงเทพยังไม่ตระหนักเท่าไหร่ เพราะเรายังไม่
เดือดร้อน แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเหมือนกับชาวนาที่น้ าในคลองแห้งสนิท เราอาจจะเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาได ้
 

4.2 การประกวดหนังสั้นภุมรี..พลังสตรี พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ประจ าปี 2558 

การจัดประกวดหนังสั้นภุมรี  พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2558 มุ่งหวังให้เกิดการสื่อสาร
กับสังคม สะท้อนเรื่องราวแบบอย่างที่ดีของสตรีในพื้นที่ต่างๆ ที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สาธารณชนได้รับรู้และเห็นความส าคัญของบทบาทผู้หญิงในมิติที่หลากหลายมากขึ้น 

 การประกวดสื่อหนังสั้นภุมรี  พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 ผู้สนใจเข้าร่วม
สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยจะต้องด าเนินการผลิตหนังสั้นด้วยตนเอง ผลิตเนื้อหาสาระ
สอดคล้องกับหัวข้อ พร้อมส่งหลักฐานการสมัครตามกติกาที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งในการพิจารณาได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการไว้ 2 ระดับ ประกอบด้วย 

 1) คณะกรรมการตัดสินรางวัลภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558  มีหน้าที่
พิจารณาผลงานที่ได้รับรางวัลภุมรี  พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจ าปี 2558 ตามกติกาที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
กระบวนการมีส่วนร่วม  ด้านการพัฒนาบทบาทผู้หญิงและสถาบันครอบครัว ด้านภาพยนตร์และวิดีทัศน์ 
ด้านงานสื่อสารมวลชน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

(1) คุณนิศากร  โฆษิตรัตน ์     ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

(2) คุณเกษมศรี  หอมชื่น     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
(3) ดร.ฉลองรัฐ  เฌอมาลย์ชลมารค    กรรมการ 
 รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
(4) คุณธนาภรณ์  พรมสุวรรณ     กรรมการ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
(5) คุณบุญทิวา  ด่านศมสถิต     กรรมการ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
(6) คุณจิตติมา บ้านสร้าง     กรรมการ 

ผู้ช านาญการอาวุโสงานแผนและยุทธศาสตร์ข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
(7) คุณวิลาวรรณ  น้อยภา     กรรมการ 
 เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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 2) คณะกรรมการคัดเลือกสื่อหนังสั้นภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 โดยมี
หน้าที่พิจารณาคัดเลือกสื่อที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก แล้วเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านงานสื่อสารมวลชน ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการ
พัฒนาบทบาทหญิงและสถาบันครอบครัว ด้านภาพยนตรแ์ละวิดีทัศน์ โดยมีรายชื่อดังนี้ 

(1) นางสาวจิตติมา  บ้านสร้าง     ประธานกรรมการ
ผู้ช านาญการอาวุโส งานแผนข่าวและยุทธศาสตร ์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

(2) นายศุภชัย พจน์พานิช     กรรมการ 
ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนกิจกรรมสังคม บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

(3) นางสาวษมาภรณ์  นีละเสน     กรรมการ 
นักพัฒนาสังคมช านาญการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

(4) นางสาววาจวิมล  เตชะเกตุ     กรรมการ 
อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 

(5) นางสาวธนัชพร  ตันวานิชกุล    กรรมการ 
พนักงานส่วนกิจกรรมสังคม บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

(6) นางสาวพวงผกา  ขาวกระโทก    กรรมการและเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

กระบวนการประกวดสื่อหนังสั้นภุมรี  พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558  ออกเป็น 5 
ขั้นตอนส าคัญ ประกอบด้วย (1) การประชาสัมพันธ์โครงการ (2) การเปิดรับสมัครผลงาน (3) การคัดเลือก
ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ (4) การตัดสินผลงาน และ (5) การประกาศผลและมอบรางวัล ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ โดยมีขั้นตอนการประกวดดังนี้ 
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» การประชาสัมพันธ์และเปิดรับผลงานสื่อหนังสั้นภุมรี  พลังสตรี...พลังรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 

ด าเนินการจัดท าแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 2,400 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนผู้สนใจทุกภาคทั่วประเทศ ทั้งประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวด พร้อมส่งหนังสือเชิญชวนส่งผลงานไปยังสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์กรและหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในช่วงวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลัก และหน่วยงาน
ภาคี ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด 
(มหาชน) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โครงการเทศบาล
ไทยมุ่งสู่ เมืองคาร์บอนต่ าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว  84  พรรษา 

(www.lcm.in.th/home.php) และเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาทิเช่น จังหวัดสุราษฎ์ธานี (www.suratthani.go.th) เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(www.tungsong.com) เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม–30 พฤศจิกายน 2558 

 

 

http://www.lcm.in.th/home.php)%20และเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น%20อาทิเช่น%20จังหวัดสุราษฎ์ธานี%20(www.suratthani.go.th)%20เทศบาลเมืองทุ่งสง%20จังหวัดนครศรีธรรมราช%20(www.tungsong.com)%20เป็นต้น%20ใน
http://www.lcm.in.th/home.php)%20และเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น%20อาทิเช่น%20จังหวัดสุราษฎ์ธานี%20(www.suratthani.go.th)%20เทศบาลเมืองทุ่งสง%20จังหวัดนครศรีธรรมราช%20(www.tungsong.com)%20เป็นต้น%20ใน
http://www.lcm.in.th/home.php)%20และเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น%20อาทิเช่น%20จังหวัดสุราษฎ์ธานี%20(www.suratthani.go.th)%20เทศบาลเมืองทุ่งสง%20จังหวัดนครศรีธรรมราช%20(www.tungsong.com)%20เป็นต้น%20ใน
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ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน นักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค และภาคประชาชนทั่วไป เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยน ซักถามต่อการผลิตผล
งานจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตหนังสั้นในระดับกรุงเทพและปริมณฑล 
รวมทั้งหมด 18 ครั้ง ได้แก่ 

» กรุงเทพและปริมณฑล » ภูมิภาค 
1) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3) สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

4) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ กรุงเทพมหานคร 

5) คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร 

6) ประชาชนทั่วไป ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
จังหวดันนทบุรี 

1) โรงเรียนทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (98) บ้านงอบ อ าเภอ 

ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
3) โรงเรียนเบญจมราทิศราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
4) โรงเรียนหนองโพพิทยาคม จังหวัดราชบุรี 
5) โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา  

จังหวัดน่าน 
6) โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา (แม่สะนาน) จังหวัด

น่าน 
7) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย์ จังหวัดราชบุรี 
8) โรงเรียนรัตนราชบ ารุงบ้านโป่ง  

จังหวัดราชบุรี 
9) โรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) จังหวัดราชบุรี 
10) โรงเรียนวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี 
11) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
12) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎอุดรธานี 
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นอกจากนั้น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อวิทยุครอบครัวข่าว 3 วิทยุศึกษา FM 92 
สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 สถานีวิทยุ อสมท. สถานีวิทยุ ติดดิน จังหวัดภูเก็ต สื่อ
โทรทัศน์ (ตัววิ่ง) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์ NBT สื่อหนังสือพิมพ์ (บทความ) 
หนังสือพิมพ์เดลินิวน์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ และสื่อออนไลท์ Face Book /โครงการภุมรี พลัง
สตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม Face Book /โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา Face Book /สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย และ Line นอกจากนี้ยังได้มีการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ และ
ให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นระยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

» ผลงานหนังสั้นภุมรี  พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 

การประกวดสื่อหนังสั้นรางวัลภุมรี  พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 ได้
เริ่มเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคมถึง 31 ตุลาคม 2558 และได้มีการขยายเวลา
ส่งผลงานถึง 30 พฤศจิกายน 2558  โดยมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมจ านวนทั้งสิ้น 79 เรื่อง 
แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1) ประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน  14 เรื่อง  
2) ประเภทนักเรียน นักศึกษา จ านวน  65 เรื่อง  

ตารางที่ 4-1 รายชื่อผลงานหนังสั้นประเภทประชาชนทั่วไป  

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อทีม/ผู้ส่งผลงาน ชื่อผู้ประสานงาน 

1 ผู้หญิงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นางสาวอุมาพร  แป้นทองค า นางสาวอุมาพร   แป้นทองค า 

2 สิ่งเล็กๆ นางสาวพรทิพย์ ทับแสง นางสาวพรทิพย์ ทับแสง 

3 สตรีผู้สร้างป่า นางสาวนารีรัตน ์คีรีสันติกุล นางสาวนารีรัตน ์ คีรีสันติกุล 

4 ผู้หญิงตัวเล็ก พลังที่ยิ่งใหญ่ รักษ์ไทยทีม นายดนภัทร  ตามรสุวรรณ 

5 โลกสวยด้วยมือเรา นายธีรโชติ  วรรณพฤกษ์ นายธีรโชติ   วรรณพฤกษ์ 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อทีม/ผู้ส่งผลงาน ชื่อผู้ประสานงาน 

6 สตรีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม นางสาวนุสรา  ดอนโสรส นางสาวนุสรา  ดอนโสรส 

7 สาวน้อยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นายเอกพงศ์  มีสิงห์ นายเอกพงศ์ มีสิงห์ 
8 แม่ใหญ่ เฟี้ยว นายไท ประดิษฐเกษร 
9 สตรีผู้คืนชีวิตสัตว์ป่า รักโลก นางสาวจันทร์จิรรา พงษ์ราย 
10 โพง เอ๋ย โพงพาง นายนิลรัตน์ วังพุทธ นายนิลรัตน์ วังพุทธ 
11 ยายผมชื่อบุญเรือง ARABE (อาราเบ้) นายสันติ จองอาษา 
12 เด็กหญิงกับของกินจากป่า เยาวชนคนฮักน้ าโซ้ง นายสุทธิพงษ์ ค านาน 
13 The Moonshine (เดือนส่อง) นางณกมล โพธิปรีชา นางณกมล โพธิปรีชา 
14 ผัก ลอย ฟ้า คั้นกะทิ นายอภิวัฒน์ เตชะสุริยวรกุล 

 

ตารางที่ 4-2 รายชื่อผลงานหนังสั้นประเภทนักเรียน  นักศึกษา 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อทีม/ผู้ส่งผลงาน สถาบันการศึกษา ชื่อผู้ประสานงาน 
1 นางฟ้ากองขยะ  ช่างท าหนัง (จควช.) โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) นายพศวีร์  ศรีสุดดี 
2 เจ้าพระยาสวย..ฯ ทีมตะบูนขาว โรงเรียนวัดทรงธรรม นางสาวธนพร พันธุ์พาณิชย ์
3 น้องสาวจอมรักษ์โลก Heng Heep Studio โรงเรียนพานพิทยาคม นางสาวชยาภรณ์ กันจินะ 
4 MELODY OF FOREST 12A Studio มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นายวงศกร ก๋องแก้ว 
5 สตรีไทยรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม 
T.U.P.P โรงเรียนเตรีมอุมศึกษาพัฒนาการ

สุวรรณภูมิ 
ด.ญ.นกมล แซ่เฮง 

6 ส านึก...รักษ ์ นางสาวชุดารักษ์  ด้วงสี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวชุดารักษ ์ด้วงสี 
7 คนลุ่มน้ า นางสาวศิริขวัญจันทร์เกิด โรงเรียนปากพนัง นางสาวศิริขวัญ จันทร์เกิด 
8 เงา INFINITE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวกาญจนาแสวงสุข 
9 strong woman ProJect X มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต

ชลบุรี 
นายชัยพัฒน์ บัวค าป้อ 

10 รวมใจ...รักโลก Little Pinky มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี 

นายสุรวุฒิ อิ่มใจ 

11 ครู Noname Production มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา น.ส.ชรินทร์ทิพย์ครีบภูบุตร 
12 สารคดีพี่ชิตฯ Cosmography 

Production 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นายศิวกร ศรชัย 

13 เที่ยวทุ่งทองของคุณ
ยายฯ 

ช่ออัญชัญ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย นางสาวณัฐธิดา แซ่ตั้ง 

14 ฉันรักษ์ต้นไม้ CZERO FILM โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา นายพิทักษ์พงศ์ เชิดกร 
15 เยาวชนสิ่งแวดล้อม

ศึกษาฯ 
Eco Students โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ นางสาวจีราภรณ ์สอนกลาง 

16 Take a deep breath Lucky Sixty-Nine 69 
Production 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นายธีรพล  กัณหาไชย 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อทีม/ผู้ส่งผลงาน สถาบันการศึกษา ชื่อผู้ประสานงาน 
17 ป้าฉลวย โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ นางสาวณชิาภา ขจรโกวิทย์ 
18 นารี...นิเวศ BJ 223 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ด.ช.จารุจรัลไชย ฤทธิจันทร์ 
19 ครูกองขยะ สตรีเขียวขาว โรงเรียนหนองโพวิทยา นางสมศรี ยงค์อ านวย 
20 ไกลลืมใกล้ นายจิรัฎฐ์ จุฬารัตน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายจิรัฎฐ์ จุฬารัตน 

21 ต่อสู้เพื่อบ้านเกิด NolimiT ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายภูมินทร์ ฉายแสงเดือน 
22 รัตนดา ภุมรีป่าแห่ง

ตะนาวศรี 
ICC อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย นางอุมาภรณ์ พรมแก้ว 

23 อยู่ พอ ตน Sapai pae ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสาวนันทิชา พันธุ์สุข 

24 เสียงจากชายเลน AIRDROP ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายศุภกร ธรรมวิทวัส 

25 แล-เล sectionroom ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสาวนริศรา กฤษณาพันธ์ 

26 เก็บ (KEEP) Big girl studio ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสาวอาทิตยา สมุทร 

27 หัวใจสายน้ า หัวใจสายน้ า มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นายสุภิวัฒน์ ชุมยางสิม 

28 หญิงไทยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

นายณรงค์ชัย ใจอารีย์ มหาวิทยาลัยรังสิต นายณรงค์ชัย ใจอารีย์ 

29 พลังแม่ค้า ตัวเล็กๆ นายสาธิต สกุลแก้ว มหาวิทยาลัยรังสิต นายสาธิต สกุลแก้ว 

30 พลังหญิงวัยเกษียณ นางสาวธารารัตน์ 
พันธุโอสถ 

มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาธารารัตน์ พันธุโอสถ 

31 ผู้หญิงนักสู้ slow motion มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวยุวดี กาวิใจ 

32 พลังครอบครัวฯ นายกฤษดา ศรีอุทา มหาวิทยาลัยรังสิต นายกฤษดา ศรีอุทา 

33 อาสาสมัคร รักษ์
สิ่งแวดล้อม  

นางสาวทัศวรรณ  
หิรัญพฤกษ์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวทัศวรรณ หิรัญพฤกษ์ 

34 สวนเมล่อนฯ นายพิพัฒน์ 
วรวรรณธนพงศ์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต นายพิพัฒน์ วรวรรณธนพงศ์ 

35 ภุมรีแห่งดอยขุนช่าง
เคี่ยน 

นางสาวฐิตินันท์ 
จริยะภูมิ 

มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวฐิตินันท์ จริยะภูมิ 

36 อาสาสมัครรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

นางสาวธนาภา  
มัณฑุกานนท์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวธนา ภามัณฑุกานนท์ 

37 พลังอยู่ที่หลังบ้าน นางสาวสินีนาท 
ลิ้มสุขะกร 

มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวสินีนาท ลิ้มสุขะกร 

38 พลังสตรีแห่งสวนผัก  
ปธุมธานี 

นายราเชน พูลบุญ มหาวิทยาลัยรังสิต นายราเชน พูลบุญ 

39 หญิงแกร่งจังหวัดปธุม
ธานี 

นายนฤดล บุญเรือง มหาวิทยาลัยรังสิต นายนฤดล บุญเรือง 

40 รัญญา ค าจัน เกษตรกร
วิถีฯ 

นางสาวกัญญาณฐักันจัน
วงศ ์

มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวกัญญาณฐั กันจันวงศ์ 

41 หญิงแกร่งเมืองเพชรบุรี นายอภินัทธ์ ทันสมัย มหาวิทยาลัยรังสิต นายอภินัทธ์ ทันสมัย 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อทีม/ผู้ส่งผลงาน สถาบันการศึกษา ชื่อผู้ประสานงาน 
42 ผู้หญิงแกร่งฯ Happy Film มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวพัชรินทร ชุมภูวงค์ 
43 พลังต้นแบบฯ จัง เป็น สุข โปรดักชั่น มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวเสาวภา ผิวบาง 
44 หญิงแกร่งฯ นางสาวสุชาดา เนติโกศล มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวสุชาดา เนติโกศล 
45 ภุมรี ครูปิยะรัตน์ พลอยเจริญ  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ครูปิยะรัตน์ พลอยเจริญ 
46 Start Hexperiod โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นายธิติวัฒน์ นิธิเศรษฐ์ตั้ง 
47 วิถีป้าโม เผือก โปรดักชั่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสาวจุฬามณี นาเวศ 
48 โลกที่ไม่มีมนุษย์ รร.บดินทร โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์  

สิงหเสนี 
นายธีรภัทร ประภัศศร 

49 ยายเปีย ใจดีเฟร่อ นางสาวจิรา สมชื่อ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสาวจิรา สมชื่อ 
50 สองเกลอกับเธอที่

ปกป้อง 
ทรมาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายคชานนท์ จันทรเมธีกุล 

51 แยก paper piece ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสาวประภัสสร เป๋าอยู่ 

52 วีระชาติ นายพีรพงศ์ อินพลับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายพีรพงศ์ อินพลับ 

53 ฟาร์มสุข Young U D ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายสมประสงค์ ชาหารเวียง 

54 ขยะ ตัดแปะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายธนาวัฒน์ ชมโฉม 

55 สวนของป้ารดา Lomorainbow 
Production 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นางสาวนิภาดา ภูมิล าเนา 

56 สตรี...รีไซเคิล 3 G โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงทอง 

57 พลังสตรีดอนตูมหัวใจสี
เขียว 

ดอนตูมหัวใจสีเขียว โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม นางสาวฉัตรแก้ว อรรถบัญชา 

58 women power ฯ ขนมครกน้อย โรงเรียนวัดเขาวัง นางสาวดารารัตน์ ค้นหาสุข 

59 ต้นกล้า ต้นกล้า โรงเรียนวัดเขาวัง นางสาวกฤษณา ลีสกุล 

60 ไม่ใช่เรื่องของป้าคน
เดียว 

หนูแดงโปรดักชั่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสาวจุฑามาศ สมบูรณวัฒนา 

61 จุดเริ่มของจุดเปลี่ยน ม. 4  โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ นางสาวชนิดาภา 
เผ่าไพสิฐศรีอนันต์ 

62 ครูวราภรณ์ ไขเจียว โปรดักชั่น มหาวิทยาลัยรังสิต นายอลังการ โสลิกี 

63 เปลี่ยน share มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาววรกานต ์หลั่งเพชร 

64 ศรีสวลัย ก้าวผ้าไทยฯ TCS โรงเรียนทุ่งช้าง   

65 ภุมรีแห่งดอยมูเซอ ONE มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาววชิรวรรณ วรรณสุทธิ์ 
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» การคัดเลือกสื่อหนังสั้นภุมรี  พลังสตรี...พลังรักษ์สิง่แวดล้อม ประจ าปี 2558  
(รอบคัดเลือก) 

การคัดเลือกสื่อหนังสั้นภุมรี  พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 (รอบ
คัดเลือก) เป็นการคัดเลือกและพิจารณาผลงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการคัดเลือกสื่อหนังสั้นภุมรี พลังสตรี...พลั งรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 โดยมีกระบวนการพิจารณา คือ 1) การสรุปผลงาน  2) การรับชม
ผลงานรอบละ 10 เรื่อง ให้คะแนนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 3) สรุปผลงานเข้ารอบ 

โดยการพิจารณาผลงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัล โดยก าหนดเกณฑ์ใน 3 ประเด็นส าคัญ โดยแต่ละมีคะแนน ดังนี ้

 ด้านเนื้อหา  คะแนนรวม  
40 คะแนน  

» ความยาวของเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
» เนื้อหาตรงประเด็น “แบบอย่างความดีสตรีที่มตี่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
» เนื้อหาชัดเจน สื่อสารเข้าใจง่าย และครอบคลุมแนวคิดที่น าเสนอ 

ในผลงาน 
» เนื้อหากระตุ้นหรือโน้มน้าว สร้างความตระหนัก สร้างจิตส านึกที่ดี

ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คะแนน 10 คะแนน 
คะแนน 10 คะแนน 
 
คะแนน 10 คะแนน 
 
คะแนน 10 คะแนน 
 

 ด้านการน าเสนอ คะแนนรวม 30 คะแนน  

» ความคิดสร้างสรรค ์ถ่ายทอดเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ สื่อความหมาย
ชัดเจนเป็นรูปธรรม   

» ความสดใหม่ การน าเสนอแปลกใหม่ รูปแบบการถ่ายทอดไม่ซ้ าซาก 
» สุนทรียภาพของผลงาน ความน่าสนใจ น่าติดตาม ความซาบซึ้งใน

เรื่องราวของหนงั 

คะแนน 10 คะแนน 
 
คะแนน 10 คะแนน 
คะแนน 10 คะแนน 
 

 ด้านคุณภาพผลงาน คะแนนรวม 30 คะแนน  

» เทคนิคการถ่ายภาพ ภาพถ่ายสวยงาม  
» การบันทึกเสียงและผสมเสียง   
» การตัดต่อล าดับภาพ ความสอดคล้องของเนือ้หา เนื้อหาสอดคล้อง

กับเสียง ภาพ และฉาก  

คะแนน 10 คะแนน 
คะแนน 10 คะแนน 
คะแนน 10 คะแนน 
 

ผลจากการประชุมคัดเลือกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ 
ห้องมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จังหวัดนนทบุรี มีผลสรุปคะแนนคัดเลือกผลงานสื่อหนังสั้นภุมรี 
พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558  
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ตารางที่ 4-3 ผลคะแนนการคัดเลือกสื่อหนังสั้นภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 (รอบ
คัดเลือก): ประเภทประชาชนทั่วไป 

ล าดับ ผลงานหนังสั้น 

คะแนน 

ด้านเนื้อหา 
(40)  

ด้านการน าเสนอ 
(30)  

ด้านคุณภาพ
ผลงาน  
(30) 

รวม
คะแนน 

1 
ผู้หญิงกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 20.4 11.4 10.4 42.2 

2 สิ่งเล็กๆ 21.4 15.2 11.6 48.2 

3 สตรีผู้สร้างป่า 18.6 10.2 8.0 36.8 

4 ผู้หญิงตัวเล็ก พลังที่ยิ่งใหญ่ 25.8 14.0 10.2 50.0 

5 โลกสวยด้วยมือเรา 21.4 15.2 13.0 49.6 

6 สตรีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 18.6 13.4 10.6 42.6 

7 สาวน้อยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 14.4 15.6 12.6 42.6 

8 แม่ใหญ่ 14.8 16.8 16.4 48.0 

9 สตรีผู้คืนชีวิตสัตว์ป่า 31.4 20.8 23.0 75.2 

10 โพง เอ๋ย โพงพาง 19.8 16.0 13.8 49.6 

11 ยายผมชื่อบุญเรือง 30.0 22.2 21.8 74.0 

12 เด็กหญิงกับของกินจากป่า 16.6 16.2 15.8 48.6 

13 The Moonshine (เดือนส่อง) 22.4 14.8 13.0 50.2 

14 ผัก ลอย ฟ้า 31.2 21.8 21.6 74.6 
 

ตารางที่ 4-4 ผลคะแนนหนังสั้นภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 (รอบคัดเลือก)  
ประเภทนักเรียน นักศึกษา 

ล าดับ ผลงานหนังสั้น 
คะแนน 

ด้านเนื้อหา 
(40) 

ด้านการ
น าเสนอ (30) 

ด้านคุณภาพ
ผลงาน (30) 

รวม
คะแนน 

1 นางฟ้ากองขยะ  13.0 11.8 15.2 40.0 

2 เจ้าพระยาสวย...ที่สวนเฉลิมพระ
เกียรติ 

16.8 16.0 18.2 51.0 

3 น้องสาวจอมรักษ์โลก 18.4 14.2 16.4 49.0 

4 MELODY OF FOREST 15.8 10.2 15.6 41.6 

5 สตรีไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม 12.4 9.8 13.4 35.6 

6 ส านึก...รักษ ์ 14.6 11.6 14.6 40.8 

7 คนลุ่มน้ า 15.2 10.8 11.4 37.4 

8 เงา 9.8 13.8 14.2 37.8 
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ล าดับ ผลงานหนังสั้น 
คะแนน 

ด้านเนื้อหา 
(40) 

ด้านการ
น าเสนอ (30) 

ด้านคุณภาพ
ผลงาน (30) 

รวม
คะแนน 

9 strong woman 17.2 13.8 15.0 46.0 

10 รวมใจ...รักโลก 15.8 13.6 13.6 43.0 

11 ครู 15.8 16.8 16.4 49.0 

12 สารคดีพี่ชิต(ตอนไม่ว่างก าลังเต้น) 10.0 10.8 17.8 38.6 

13 เที่ยวทุ่งทองของคุณยายบุญปลูก 17.4 13.0 12.6 43.0 

14 ฉันรักษ์ต้นไม้ 14.4 12.8 14.0 41.2 

15 เยาวชนสิ่งแวดล้อมศึกษา ฯ 15.6 12.8 13.8 42.2 

16 Take a deep breath 14.2 16.8 16.8 47.8 

17 ป้าฉลวย 29.6 19.4 20.8 69.8 

18 นารี...นิเวศ 17.4 13.2 15.4 46.0 

19 ครูกองขยะ 27.0 18.2 16.2 61.4 

20 ไกลลืมใกล้ 17.2 11.4 16.8 45.4 

21 ต่อสู้เพื่อบ้านเกิด 23.4 16.2 18.8 58.4 

22 รัตนดา ภุมรีป่าแห่งตะนาวศรี 26.0 23.0 23.4 72.4 

23 อยู่ พอ ตน 16.8 15.0 17.2 49.0 

24 เสียงจากชายเลน 23 13.2 21.2 57.4 

25 แล-เล 22.4 15.2 19.4 57.0 

26 เก็บ (KEEP) 19.6 13.0 15.6 48.2 

27 หัวใจสายน้ า 25.4 18.0 19.2 62.6 

28 หญิงไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 19.4 12.6 16.2 48.2 

29 พลังแม่ค้า ตัวเล็กๆ 16.2 12.0 16.2 44.4 

30 พลังหญิงวัยเกษียณ 16.6 12.8 15.6 45.0 

31 ผู้หญิงนักสู้ 14.6 11.6 15.2 41.4 

32 พลังครอบครัว พลังสิ่งแวดล้อม 14.6 11.4 15.0 41.0 

33 อาสาสมัคร รักษ์สิ่งแวดล้อม  12.8 13.2 15.2 41.2 

34 สวนเมล่อน รักษ์ธรรมชาติ 14.4 13.8 14.4 42.6 

35 ภุมรีแห่งดอยขุนช่างเคี่ยน 10.6 12.0 14.6 37.2 

36 อาสาสมัคร รักษ์สิ่งแวดล้อม (ป้า
อารีย์) 

16.4 11.6 16.4 44.4 

37 พลังอยู่ที่หลังบ้าน 12.8 13.2 16.8 42.8 

38 พลังสตรีแห่งสวนผัก ปธุมธานี 12.0 13.2 17.2 42.4 
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ล าดับ ผลงานหนังสั้น 
คะแนน 

ด้านเนื้อหา 
(40) 

ด้านการ
น าเสนอ (30) 

ด้านคุณภาพ
ผลงาน (30) 

รวม
คะแนน 

39 หญิงแกร่งจังหวัดปธุมธานี 11.0 10.2 16.6 37.8 

40 รัญญา ค าจัน เกษตรกรวิถีธรรมชาติ 11.6 11.2 15.0 37.8 

41 หญิงแกร่งเมืองเพชรบุรี 10.2 10.0 14.2 34.4 

42 ผู้หญิงแกร่งแห่งอ าเภอหาดใหญ่ 11.8 11.6 14.0 37.4 

43 พลังต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม 15.2 10.2 16.6 42.0 

44 หญิงแกร่งแห่งหนองไม้งามสอง 14.2 10.8 17.2 42.2 

45 ภุมรี 14.2 9.6 12.6 36.4 

46 Start 22.0 14.2 13.8 50.0 

47 วิถีป้าโม 10.0 9.8 15.8 35.6 

48 โลกที่ไม่มีมนุษย์ 7.2 14.8 14.4 36.4 

49 ยายเปีย ใจดีเฟร่อ 9.4 6.8 10.0 26.2 

50 สองเกลอกับเธอที่ปกป้อง 12.0 9.8 13.4 35.2 

51 แยก 19.6 13.6 13.8 47.0 

52 วีระชาติ 14.2 10.2 15.4 39.8 

53 ฟาร์มสุข 21.2 12.8 16.2 50.2 

54 ขยะ 16.4 11.4 14.6 42.4 

55 สวนของป้ารดา 23.6 17.0 20.8 61.4 

56 สตรี...รีไซเคิล 27.2 15.6 18.2 61.0 

57 พลังสตรี "ดอนตูมหัวใจสีเขียว" 21 15.4 16.8 53.2 

58 women power   16.2 13.2 15.0 44.4 

59 ต้นกล้า 10.4 8.2 11.0 29.6 

60 ไม่ใช่เรื่องของป้าคนเดียว 23.2 14.8 16.6 54.6 

61 จุดเริ่มของจุดเปลี่ยน 21.6 17.0 17.2 55.8 

62 ครูวราภรณ์ 21.4 18.0 19.0 58.4 

63 เปลี่ยน 16.8 13.4 13.6 43.8 

64 ศรีสวลัย ก้าวผ้าไทย ไปกับโลก
สมบูรณ์ 

18.6 15.8 15.6 50.0 

65 ภุมรีแห่งดอยมูเซอ 20.8 13.4 16.2 50.4 
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ผลงานหนังสั้นภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 ที่ผ่านรอบคัดเลือก ปรากฏ
ผลงานหนังสั้นที่ผ่านรอบคัดเลือกทั้งสิ้น จ านวน 9 เรื่อง ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป 3 เรื่อง และ
ประเภทนักเรียน นักศึกษา 6 เรื่อง แสดงในตารางที่ 4-5 พร้อมนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานหนังสั้น
ที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มติม 13 เรื่อง เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนรวมเป็นจ านวน 23 เรื่อง ดังแสดง
ในตารางที่ 4-6 

ตารางที่ 4-5 รายช่ือผลงานหนังสั้นที่ผ่านรอบคัดเลือก 

ประเภทประชาชนทั่วไป  ประเภทนักเรียน  นักศึกษา 
» สตรีผู้คืนชีวิตสัตว์ป่า  ทีมรกัโลก  » ป้าฉลวย ทีม รร.รุ่งอรุณ 
» ยายผมชื่อบุญเรือง   ทีม ARABE  » ครูกองขยะ ทีมสตรีเขียวขาว 
» ผัก ลอย ฟ้า   ทีมคั้นกะท ิ  » รัตนา ภุมรีแหง่ตะนาวศร ี ทีม ICC อุตสาหกรรท่องเที่ยว 

   » หัวใจสายน้ า ทีมหัวใจสายน้ า 
   » สวนของป้ารดา ทีม Lomorainbow 

production 
   » สตรี รีไซเคิล ทีม 3G 

  ตารางที่ 4-6 รายช่ือผลงานหนังสั้น ที่เหมาะสมผยแพร ่

ประเภทประชาชนทั่วไป ประเภทนักเรียน  นักศึกษา 
1) ผู้หญิงตัวเล็ก พลังที่ยิง่ใหญ ่ 6) เจ้าพระยาสวย...ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 
2) สตรีผู้คืนชีวิตสัตว์ป่า 7) ป้าฉลวย 
3) ยายผมชื่อบุญเรือง 8) ครูกองขยะ 
4) The Moonshine (เดือนส่อง) 9) ต่อสู้เพื่อบ้านเกิด 
5) ผัก ลอย ฟ้า 10) รัตนา ภุมรีแห่งตะนาวศรี 

 11) เสียงจากชายเลน 
 12) แล-เล 
 13) หัวใจสายน้ า 
 14) Start 
 15) ฟาร์มสขุ 
 16) สวนของป้ารดา 
 17) สตร.ี..รีไซเคิล 
 18) พลังสตรี “ดอนตูมหัวใจสีเขียว” 
 19) ไม่ใช่เรื่องของป้าคนเดียว 
 20) จุดเริ่มของจุดเปลี่ยน 
 21) ครูวราภรณ์ 
 22) ศรีวลัย ก้าวผ้าไทยไปกับโลกสมบูรณ์ 
 23) ภุมรีแห่งดอยมูเซอ 
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จากผลการพิจารณาหนังสั้นฯ ข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้มีความคิดเห็นต่อการจัด
ประกวดสื่อหนังสั้นในโอกาสต่อไปไว้เป็นข้อมูล ดังนี ้

1) หัวข้อยังเป็นอุปสรรคส าหรับการตีโจทย์ส าหรับผู้ส่งผลงาน ท าให้มีความเข้าใจผิด
และผลิตผลงานออกมาไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้ จึงควรเปิด
โอกาสในการน าเสนอรูปแบบผลงานที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การผลิตสื่อผลงานใน
รูปแบบ Presentation สารคดี สกู๊ป ภาพยนตร์สั้น หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้มี
ผลงานที่หลากหลายมากขึ้น แต่ให้อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดหลัก 

2) มีการน าเสนอเรื่องราวให้ชัดเจนและครอบคลุม ซึ่งควรก าหนดว่าสร้างจากเรื่องจริง
ของสตรีต้นแบบหรือกลุ่มสตรีต้นแบบที่เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ แสดงถึง
พลังสตรีในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม หรือเป็นต้นแบบแนวคิดหรือเป็นต้นแบบ
ส่งเสริมกระตุ้นจิตส านึกสังคม ชุมชนให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

3) ให้ข้อมูลพึงระวังส าหรับผู้ส่งผลงานเกี่ยวกับเงื่อนไขลิทขสิทธิ์ ภาพ เพลง ดนตรี และ
อื่นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงการฯ และมีผลต่อคะแนน 

4) พิจารณาเงื่อนไขประกอบการตัดสินหลักใน 3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ เนื้อหา 
(Content) อารมณ์และสุนทรียภาพ  (Presentation) และความสมบูรณ์ของภาพ 
เสียง (Production) 

ส าหรับการด าเนินงานในระยะต่อไป จะได้ด าเนินการประชุมตัดสินรางวัลภุมรี  พลังสตรี...
พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 ในช่วงต้นปี 2559 เพื่อพิจารณาจัดล าดับผลงานที่มีความ
เหมาะสมได้รับรางวัล และจัดเตรียมพิธีการประกาศผลและรับมอบรางวัลในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 

4.3  การจัดท าเอกสาร “ภุมรี..พลังสตรี พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

เอกสารเผยแพร่ผลงานและเรื่องราวของผู้หญิง  “ภุมรี  ภุมรี..พลังสตรี พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
เป็นการรวบรวมเรื่องราวแบบอย่างที่ดี  ประสบการณ์ ผลงานอันมีคุณค่าของสตรีในประเทศที่มีการปฏิบัติ
ที่ดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อันเป็นบุคคลต้นแบบที่เกี่ยวข้องด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้สังคมเกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อบทบาทและพลังของสตรทีี่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนฐานของการมีส่วน
ร่วม ความรู้ และภูมิปัญญา ตามหลักปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง 

รูปแบบเอกสารจัดท าเป็นหนังสือกึ่งสารคดีกึ่งวิชาการ ขนาดเล่ม 17 x 23 ซม. ความยาว 88 หน้า 
พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา ปกพิมพ์ 4 สี เนื้อหา 4 สี รูปแบบน่าอ่าน มีภาพประกอบ น าเสนอเนื้อหา
ให้อ่านง่าย เป็นล าดับขั้นตอน โดยแบ่งเนื้อหาของเอกสารเป็น 3 ส่วนส าคัญ ประกอบด้วย (1) สถานการณ์
และบทบาทผู้หญิง (2) แบบอย่างผู้หญิงเพ่ือสิ่งแวดล้อม และ (3) ข้อค้นพบและเส้นทางข้างหน้า  
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การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของผู้หญิง มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์ มีผลงานที่มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษด์ิน น้ า ป่า พลังงาน ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน สังคม และการคงอยู่
ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัตติ่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มต้นด้วย
ความมุ่งมั่น รวมทั้งมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาความพอเพียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเหมาะในการเผยแพร่ เรียนรู้ และไปสู่การขยายผลได้ ซึ่งก าหนดคุณสมบัติและ
ขอบเขตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว ้5 ด้าน ดังนี ้

1) ด้านป่าไม้ ได้แก่ สตรีผู้อุทิศตนให้กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ทุกวิถีทาง เพื่อให้
ทรัพยากรป่าไม้คงอยู่และเกื้อกูลมนุษย์ เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างคุ้มค่า 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน    

2) ด้านน้ า สตรีผู้มุ่งมั่นอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ าและป่าต้นน้ าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และ
ควบคุมคุณภาพน้ าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และ
ร่วมปฏิบัติในการอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นน้ า รวมทั้งการจัดการรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียในชุมชน    

3) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ สตรีผู้มุ่งมั่นท างานโดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน รวมถึงการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 

4) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สตรีผู้ปฏิบัติงานแบบบูรณา
การและผสมผสานงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ และการเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง โดยน าแนวคิด
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการด ารงชีวิตแบบพอเพียงและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการน าทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน อาทิ พืชสมุนไพร พืชจักสาน เช่น ต้นกก ลิเภา หวาย เตย กระจูด เป็นต้น โดยการ
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง 

5) ด้านสื่อและสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่ สตรีผู้มีผลงานในฐานะนักสื่อสารมวลชนในด้าน
สิ่งแวดล้อม และสตรีผู้เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถปลูกฝั่งและสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับเยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น   

โดยมีบุคลล 10 ท่าน ที่ได้พิจารณาเลือกให้เป็นภุมรภีุมรี..พลังสตรี พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 
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ด้านป่าไม้ ได้แก่ (1) รตยา จันทรเทียร และ (2) วีรยา 
โอชะ ด้านน้ า ได้แก่ (3) ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ (4) ดร.สรณรัชฎ์ 
กาญจนะวณิชย์ และ (5) พัชสินี อินทีวงค์ ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (6) 
ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร (7) กัญญา อ่อนศรี และ (8) จิต
ชนก ต๊ะวิขัย และด้านสื่อและสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่ 
(9) ดาริน คล่องอักขระ และ (10) สมพร ปานโต  
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 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเอกสารเผยแพร่ผลงานและเรื่องราวของสตรี  “ภุมรี..พลังสตรี พลัง
รักษ์สิ่งแวดล้อม” ตามสิ่งส่งมาด้วย 
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5. สรุปผล 

ด้วยความส าคัญของ “สตรี” หรือ “ผู้หญิง” ที่เป็นส่วนส าคัญของสังคมไทย ซึ่งมีบทบาทในการ
ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัว มีส่วนช่วยในการผลิต และมีความใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งใน
ฐานะผู้ใช้ประโยชน์ ผู้ดูแลรักษา และอาจได้รับผลกระทบหากทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือเสื่อมโทรมลงไป 

โครงการภุมรี พลังสตรี… พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มขึ้น ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัท 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้หญิงและส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน เพิ่มโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและ
ผลงานของสตรีสู่สังคมในวงกว้าง โครงการฯ มีระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-ธันวาคม 
2561  ในพื้นที่เป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ในอ าเภอเชียงกลางและอ าเภอทุ่งช้าง จังหวัด
น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ าที่ส าคัญของประเทศ  ซึ่งมีโอกาสถูกคุกคามจากการภัยธรรมชาติและกิจกรรมของ
มนุษย์ 

แนวทางการด าเนินงานโครงการฯ ได้ยึดหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม ใช้หลักการบริหารจัดการ
ที่ดี และมีการเชื่อมโยงมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดการดูแลรักษาป่าไม้อันเป็นทรัพยากรส าคัญของพื้นที่ในรูปแบบป่าชุมชน  การ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มพูนรายได้ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนโดยเฉพาะขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมชุมชนที่น่าอยู่  ซึ่งคาดหวังให้ผู้หญิงมี
บทบาทในคณะกรรมการต่างๆ ที่เก่ียวข้องและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากข้ึน 

5.1 สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

การด าเนินงานในปี 2558 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การศึกษาบทบาทผู้หญิงในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  ทั้งสถานการณ์ทั่วไป และสถานการณ์ในพื้นที่เป้าหมาย 2) การด าเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการป่าไม้ การจัดการท่องเที่ยว และการจัดการขยะ
ชุมชน โดยส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น และ 3) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
บทบาทผู้หญิงต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงานของผู้หญิง และการ
ประกวดหนังสั้น ภุมรี พลังสตรี…พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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1) การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทผู้หญิงในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่าประชากรผู้หญิงของโลกมีจ านวนเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของ
ประชากรโลก โดยมีจ านวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ด้วยอายุขัยเฉลี่ยของประชากรหญิง
ที่มีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย จึงมีแนวโน้มที่ประชากรผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  

ส่วนบทบาทของผู้หญิงในด้านต่างๆ ได้มีการประเมินพบว่า ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสได้รับพัฒนา
และมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการศึกษา การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ และมีบทบาทที่ชัดเจนใน
ด้านสาธารณสุข ในขณะที่บทบาทของผู้หญิงทางการเมืองและการเป็นผู้น าระดับต่างๆ ยังมีน้อยมาก  
ส าหรับบทบาทของผู้หญิงต่อสิ่งแวดล้อม ก็ยังเป็นประเด็นที่หลายภาคส่วนให้ความส าคัญ แต่ทว่าได้รับการ
ด าเนินงานไม่มากนัก เนื่องจากเห็นว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเป็น
ประเด็นที่ส าคัญและมีความเร่งด่วนต้องแก้ไข 

ส าหรับบทบาทของผู้หญิงไทยในการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าผู้หญิงมี
บทบาทโดดเด่นในการจัดการด้านอาหารซึ่งมาจากกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย การจัดการน้ า ป่าไม้ 
ทรัพยากรชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษและสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมทั้งการรับมือและปรับตัว
ต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาบทบาทหญิงชายในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งพบว่าในพื้นที่อ าเภอเชียง
กลางผู้หญิงและผู้ชายมีบทบาทที่แตกต่างกันในด้านการเป็นผู้น าครอบครัวและหารายได้  ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บทบาทของผู้ชาย  ส่วนผู้หญิงมีบทบาทในการดูแลความสะอาดบ้าน เตรียมอาหาร จัดหาน้ าดื่ม และ
จัดการขยะในครัวเรือน  ในขณะที่บทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในร่วมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม 
รวมถึงการเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน  การศึกษาในบทบาทชายหญิงใน
พื้นที่อ าเภอทุ่งช้าง พบว่าผู้ชายส่วนใหญ่มีบทบาทในการเป็นผู้น าครอบครัวและหารายได้เช่นเดียวกัน แต่
บทบาทในการดูแลครอบครัว ทั้งการเตรียมอาหารและการดูแลบ้าน แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทของ
ผู้หญิง แต่มีกลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 45 ระบุว่าเป็นเรื่องที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายท าร่วมกัน  รวมทั้งการ
เพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน การจัดการขยะในครัวเรือน ก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงและผู้ชายท าร่วมกันเป็นส่วน
ใหญ ่

ส าหรับบทบาทของผู้หญิงในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมาย พบว่ามีประเด็น
สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่ โดยชุมชนในพื้นที่อ าเภอเชียงกลางมีความโดดเด่นในด้านการจัดการ
ป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบทบาทของผู้ชายทั้งในแง่ของการเป็นคณะกรรมการป่าชุมชนและการมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาป่า  ด้านการจัดการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังมีส่วนร่วมในการจัดการน้อย ในขณะที่ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นบทบาทของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนชุมชนในพื้นที่อ าเภอทุ่งช้างจะพบว่า
ผู้หญิงและผู้ชายมีส่วนร่วมท ากิจกรรมด้วยกันชัดเจนกว่า 
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2) การด าเนินงานในพืน้ท่ีเป้าหมาย 

การด าเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการป่าไม้ ด้านการจัดการ
ท่องเที่ยว และด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ด้านการจัดการป่าไม้ ได้ท าการส ารวจข้อมูลทั่วไปและขอมูลป่าไม้ของแต่ละชุมชน ซึ่งพบว่าชุมชน
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการดูแลรักษาป่าไม้ ทุกชุมชนมีป่าชุมชน เนื้อที่ 23-10,000 ไร่ รวมทั้งสิ้น 
22,188 ไร่ แต่ส่วนใหญ่ยังขาดแนวเขตและขาดข้อมูลที่ชัดเจน  จึงมีแนวคิดในการจัดการป่าไม้ให้เป็นรูป
ธรรมชาติมากขึ้น โดยที่ผ่านมา โครงการจัดกิจกรรมส ารวจข้อมูลแล้วแสดงออกมาเป็นแผนที่ชุมชนพร้อม
แสดงต าแหน่งที่ตั้งและพื้นที่ป่าไม้ ป่าชุมชน แหล่งน้ า พื้นที่เกษตร ที่อยู่อาศัย วัด โรงเรียน และสถานที่
ส าคัญในชุมชน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของสตรี การส ารวจแนวเขต การปลูกฟื้นฟูป่า การอบรมการประเมินการดูดซับคาร์บอน
จากป่าชุมชน การศึกษาดูงานป่าชุมชนจากกรณีตัวอย่าง 3 กรณี การส ารวจเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ป่าชุมชนบ้านหนองผุก รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ าน้ าสอด ท าให้ชุมชนมีความตื่นตัวและเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิง แต่ทั้งนี้ บทบาทของผู้หญิงในการร่วมเป็น
คณะกรรมการป่าชุมชน หรือร่วมวางแผนต่างๆ ยังมีไม่มากนัก 

ด้านการจัดการท่องเที่ยว ด าเนินการในชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ชนเผ่าม้งและลั้วบนพื้นที่สูง ซึ่งมี
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิทัศน์ที่สวยงาม โครงการได้ร่วมกับผู้น าชุมชนส ารวจข้อมูลชุมชน  ส ารวจ
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งภูเขา น้ าตก ถ้ า และประเพณีวัฒนธรรม พร้อมจัดท า
แผนที่ชุมชนและแผนที่แหล่งท่องเที่ยว  นอกจากนี้ ได้มีการศักยภาพทางการท่องเที่ยวของชุมชน ตั้งกลุ่ม
บริหารจัดการท่องเที่ยว ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศึกษาดูงานกรณีท่ีดีในจังหวัดเชียงรายและล าพูน  
โดยส่งเสริมให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด าเนินการในชุมชนบ้านซาวา ซึ่งเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่
ประสบปัญหาในการจัดการขยะ  จึงมีความสนใจในการร่วมจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง และได้ตั้งกลุ่มบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและยั่งยืน เมื่อปลายปี 2557 หลังจากนั้น ได้เริ่มส ารวจขยะในชุมชนทั้ง
ปริมาณและองค์ประกอบขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ 40 ขยะรี
ไซเคิล ร้อยละ 35 นอกจากนั้น เป็นขยะทั่วไปและขยะอ่ืนๆ ต่อมา ได้ตั้งกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาวา มี
การจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้ปริมาณขยะลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

ผลการด าเนินงานโดยรวมในพื้นที่เป้าหมาย สรุปได้ดังนี้ 
- ข้อมูล/แผนที่ชุมชน 12 หมู่บ้าน 
- ข้อมูลการจัดการป่าชุมชน 4 หมู่บ้าน 
- ส ารวจป่าชุมชน 3 หมู่บ้าน วางระบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 หมู่บ้าน 
- ข้อมูลทรัพยากรและประเมินคาร์บอนป่าไม้ 2 หมู่บ้าน 
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- คณะกรรมการป่ากฎระเบียบป่า 2 หมู่บ้าน 
- มีความร่วมมือกับท้องถิ่น 3 แห่ง หน่วยจัดการต้นน้ า 5 แห่ง กลุ่มสตรีเพื่อการอนุรักษ์ต าบล

และ วชช.น่าน สภาอค์กรชุมชน ม,ฮักเมืองน่าน  
- ปลูกต้นไม้ 3700 ต้น ไผ่ 400 ต้น 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 803 คน เป็นหญิงร้อยละ 43 
- ข้อมูล/แผนที่ชุมชนสิ่งแวดล้อมบ้านซาวา 
- กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 1 กลุ่ม (15 คน) 
- ข้อมูลองค์ประกอบขยะ กิจกรรมรรณรงค์ “ปั่นเพื่อแม่..” 
- ลดถังขยะในชุมชน ปริมาณขยะลดลง 50 กก/วัน 
- มีภาคีความร่วมมือที่ชัดเจน ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน รร.พระพุทธบาท รพ.สต.พระพุทธ

บาท อาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกา (โครงการยินดียิ่ง) 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา 669 คน เป็นหญิงร้อยละ 57 
- ข้อมูลทรัพยากรท่องเที่ยวมณีพฤกษ์ 
- แผนที่แหล่งท่องที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
- กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนและกลไกย่อย ได้แก่ กลุ่มน าเที่ยว กลุ่มท่ีพัก กลุ่มอาหารและที่ระลกึ 
- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในชุมชน 
- ความร่วมมือ ทต.งอบ พมพ.ที่ 6 อพท.น่าน อุทยานแห่งชาติภูคา โครงการปิดทองหลังพระฯ 
- มีผู้เข้าร่วม 98 คนเป็นผู้หญิงร้อยละ 35 

3) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทผู้หญิงต่อสิ่งแวดล้อม 

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทผู้หญิง ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การเสวนา
แลกเปลี่ยนมุมมองต่อบทบาทสตรี ในงานเปิดตัวโครงการ  การจัดประกวดหนังสั้น “ภุมรี พลังสตรี…พลัง
รักษ์สิ่งแวดล้อม” ปี 2558 และการจัดท าเอกสารเผยแพร่ “ภุมรี พลังสตรี…พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม”  

การเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองต่อบทบาทผู้หญิง ในงานเปิดตัวโครงการ จัดขึ้นเพื่อสื่อสารข้อมูล
และกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจถึงบทบาทและศักยภาพของสตรี โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 150 คน การ
เสวนามีสาระส าคัญท่ีเน้นให้เห็นว่าผู้หญิงไทยมีบทบาทในด้านต่างๆ มาโดยตลอด แต่ส่วนใหญ่เป็นบทบาท
ในครอบครัว ซึ่งปัจจุบันสภาพสังคมและภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ท าให้ผู้หญิงมีบทบาทในการหารายได้จุน
เจือครอบครัวมากขึ้น ซึ่งท าให้ความใกล้ชิดกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนน้อยลงไปด้วย อย่างไรก็
ตาม ยังมีผู้หญิ่งที่อยู่ในชุมชนมีบทบาทในการผลิตและปกป้องทรัพยากร เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและคง
สภาพที่ดี ซึ่งการสนับสนุนจากครอบครัวนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญของผู้หญิงในการที่จะมีบทบาทต่อชุมชนและ
สังคมในวงกว้าง 
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การจัดประกวดหนังสั้น “ภุมรี พลังสตรี…พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ปี 2558  เริ่มจากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกวด 2 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตัดสินรางวัลภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 และ2) คณะกรรมการคัดเลือกสื่อหนังสั้นภุมรี  พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2558 โดยมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกสื่อที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยโปสเตอร์จ านวน 2,400 แผ่นไปยังหน่วยงานต่างๆ ในระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม-พฤกศจิกายน 2558 รวมมีผลงานประกวดรวมจ านวนทั้งสิ้น 79 เรื่อง แบ่งออกเป็น
ประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน 14 เรื่อง และประเภทนักเรียน นักศึกษา จ านวน 65 เรื่อง ซึ่งได้ท าการ
การคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบจ านวน 9 เรื่อง ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป 3 เรื่อง และประเภท
นักเรียน นักศึกษา 6 เรื่อง และในระยะต่อไป จะได้จัดประชุมตัดสินรางวัลภุมรี พลังสตรี..พลังรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 ในช่วงต้นปี 2559 เพื่อพิจารณาจัดล าดับผลงานที่มีความเหมาะสมได้รับรางวัล 
และจัดเตรียมพิธีการประกาศผลและรับมอบรางวัลในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อ 

การจัดท าเอกสารเผยแพร่ “ภุมรี พลังสตรี พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นเอกสารต้นฉบับขนาด 
17x23 เซนติเมตร จ านวน 88 หน้า ผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาประกอบด้วย
สาระเกี่ยวกับผู้หญิง การประเมินบทบาทของผู้หญิงในด้านต่างๆ บทบาทของผู้หญิงต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การรวบรวมแบบอย่างของผู้หญิงไทยที่มีบทบาทเด่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ จ านวน 10 ท่าน นอกจากนี้ ยังได้สรุปประเด็นส าคัญๆ ที่ค้นพบจากการศึกษารวบรวมข้อมูล
ผู้หญิง  และแนวทางการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในอนาคต 

5.2 ทิศทางการด าเนินงานระยะต่อไป 

 การด าเนินงานในระยะต่อไป จะมุ่งขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกิด
รูปธรรมการปฏิบัติที่ดี และการพัฒนาศักยภาพบทบาทของผู้หญิงในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน และการเผยแพร่ผลงานของผู้หญิงทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ อันจะเป็นการ
ส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคมให้มากข้ึน 
 

 การเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรี 12 หมู่บ้านเป้าหมาย 

การด าเนินงานนะระยะต่อไปจะเป็นการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพและกลไกกลุ่มในชุมชน
เป้าหมายให้ขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพชุมชนในประเด็นต่างๆ ที่จ าเป็นไปพร้อมๆ กัน ด้วยกระบวนการพัฒนา
กิจกรรมเป็นรูปธรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และติดตามผล และการสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
และสรุปผลการด าเนินงาน โดยมีแผนการด าเนินงานในช่วงปี 2559 ดังนี้ 
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 การจัดการป่าโดยชุมชน 

มุ่งด าเนินการกระบวนการพัฒนาและเชื่อมประเด็นการท างานจากการด าเนินงานช่วงที่ผ่านมา 
ได้แก่ การพัฒนากลไกการท างานป่าในระดับพื้นที่ การพัฒนากิจกรรม และการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการป่าใน 10 หมู่บ้านเป้าหมายให้เกิดรูปธรรมและประสิทธิผล ดังนี้ 

• พัฒนากลไกการท างาน: จะด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในระดับบุคคลและกลุ่ม
องค์กรไปพร้อมๆ กัน ด้วยผ่านกระบวนการจัดค่ายผู้น าสตรีรักษ์สิ่งแวดล้อม การประชุมทบทวน
แต่งตั้งกรรมการและกฎระเบียบป่าชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้ด าเนินการอยู่แล้วและจัดประชุม
แต่งตั้งคณะกรรมการและตั้งกฏกติกาส าหรับหมู่บ้านที่ยังไม่ได้มีการริเริ่มด าเนินการใดๆ เลย
จ านวน 5 หมู่บ้าน และผลักดันให้เกิดการจดทะเบียนป่าชุมชนในระยะต่อไป พร้อมจะจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างป่าชุมชนระหว่างหมู่บ้าน 

• พัฒนากิจกรรม: จะด าเนินการส ารวจทรัพยากรป่า จัดแผนที่ทรัพยากร และประเมินคาร์บอน
อย่างน้อย 5 หมู่บ้านเป้าหมาย จัดศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนตามความเหมาะสมให้กับ
ชุมชนจ านวน 2 ครั้ง จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกเนื่องในวันส าคัญต่างๆ เพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานตามเหมาะสม ริเริ่ม
พัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นของที่
ระลึกและจ าหน่ายตามเหมาะสม 

• พัฒนาความร่วมมือ: ให้ความส าคัญกับการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมตาม
เหมาะสม และการติดตามผลการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
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 การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่หมู่บ้านมณีพฤกษ์ จะมุ่งขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานให้

เกิดตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน ใน 3 ประการส าคัญ 
• พัฒนากลไกการท างาน: การจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว 

กาบริหารจัดการท่องเที่ยว การพัฒนาแกนน าชุมชนที่จะมาเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาติ จัด
ประชุมคณะกรรมท่องเที่ยวชุมชนเป็นระยะเพื่อยกระดับการพัฒนากลุ่มให้เกิดความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มท่องเที่ยวกรณีตัวอย่างที่ดี 

• พัฒนากิจกรรม: จัดกิจกรรมท่องเที่ยวน าร่องโดยชุมชน ประชุมทบทวนติดตามผลเพื่อพัฒนาะ
ระบบการจัดการท่องเที่ยวให้เหมาะสม พัฒนาข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวให้กว้างขวางและหลากหลาย ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการ
ท่องเที่ยวและทรัพยากรของท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการจัดกิจกรรม 

• พัฒนาความร่วมมือ: เพิ่มการประสานและเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรม การติดตามผลอย่างมีส่วนร่วมเป็นระยะ 
พร้อมผลักดันให้เกิดการบูรณาแผนงานและแผนงบประมาณของท้องถิ่น 

 การจัดการขยะโดยชุมชน 
การจัดการขยะโดยชุมชนบ้านซาววา จะด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาต่อ

ยอดฐานงานในช่วงที่ผ่านไปพร้อมๆ กัน และเป็นไปตามความเหมาะสมดังนี้ 
• พัฒนากลไกการท างาน: ด าเนินการจัดค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมดีเจน้อยรักษ์

สิ่งแวดล้อม จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกรณีกลุ่มเยาวชนตัวอย่างที่ดีที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เปิดโลกทัศน์มุมมองการท างานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

• พัฒนากิจกรรม: ด าเนินการศึกษาองค์ประกอบขยะชุมชนเพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในที่
ผ่านมา จัดประชุมทบทวนแผนที่สิ่งแวดล้อมเพื่อขับเลื่อนสู่การจัดการและปฏิบัติที่เหมาะสม อาทิ 
ลดถังในซอย พัฒนาการใช้ประโยชน์จากขยะชุมชน พร้อมจัดให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
เป็นระยะ 

• พัฒนาความร่วมมือ: ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการบูรณาแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานและเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก ในการสนับสนุน
และต่อยอดกิจกรรม ประสานเชิญผู้แทนหน่วยงานร่วมการติดตามผลอย่างมีส่วนร่วม 

 การเผยแพร่ผลงานและบทบาทสตรีสู่สังคม 
 การด าเนินการจะมุ่งการด าเนนิงานใน 2 ประเด็นส าคัญ ไดแ้ก่ การประกวดสื่อหนังสั้น 

และการจัดท าเอกสารเผยแพร่ ดังนี้ 

 การประกวดสื่อหนังสั้น “ภุมรี พลังสตรี พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

• จัดประชุมคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด เพื่อสรุปผลการด าเนินการจัดการประกวดสื่อหนังสั้นที่
ผ่านมา และพัฒนาปรับปรุงประเด็นที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเหมาะสมส าหรับการจัดการ
ประกวดในระยะต่อไป 
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• การจัดเตรียมงานพิธีมอบรางวัลภุมรี  โดยจะได้หารือกับ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบึรีโฮลดิ้ง ถึงการ
ก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม ภายหลังที่คณะกรรมการได้รับรองผลการจัดอันดับผลงานเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว คณะท างานโครงการฯ จะได้จัดให้มีการเข้าร่วมพิธีประกาศผลและรับมอบรางวัล 
โดยในงานพิธีมอบรางวัลจะได้จัดให้มีการน าเสนอหนังสั้นที่ได้รับรางวั การมอบรางวัล “ภุมรี 
พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจ าปี 2558  พร้อมจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และมุมมองต่อบทบาทสตรี การแสดงนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานชุมชนเป้าหมาย พร้อม
เผยแพร่เอกสารผลงานสตรีและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสตร ี

 จัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสาร “ภุมรี พลังสตรี… พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 1,000 เล่ม ในโอกาสที่
จะมีการจัดงานสัมมนาและกิจกรรมส าคัญขององค์กร พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และสื่อต่างๆ  

 การรวบรวมเรื่องราวของผู้หญิง และผลการด าเนินกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ เป้าหมาย เพื่อ
น ามาจัดท าเป็นเอกสารที่มีเนื้อหากระชับ รูปแบบน่าสนใจ จัดพิมพ์และเผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

ส าหรับกระบวนการด าเนินงานโครงการฯ จะจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็น
ระยะๆ  เพื่อทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคในการท างาน และน ามาพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป พร้อมการจัดท ารายงานประจ าเดือนและสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559 พร้อม
น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ภายหลังการ
ส่งรายงานแต่ละครั้งตามความเหมาะสม  



 
 
 

 

 

 
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 2-ก: ตารางข้อมูลบทบาทหญิงชายกับการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 1 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาชุมชน อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

บทบาท/กิจกรรม 
หญิงมากกว่า ชายมากกว่า หญิงและชายร่วมกัน

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ด้านเศรษฐกิจ 

• รายได้หลัก 111 21.47 334 64.6 72 13.93 

• กรรมสิทธิท์ี่ดินส่ิงปลูกสร้าง 191 36.94 267 51.64 59 11.42 

• กรรมสิทธิท์ี่ดินภาคการเกษตร 166 32.11 199 38.49 152 29.4 

• ทรัพย์สิน (บ้าน) 174 33.66 331 64.02 12 2.32 

• ทรัพย์สิน (รถ) 88 17.02 315 60.92 114 22.05 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

• หัวหน้าครอบครัว 83 16.05 427 82.6 7 1.35 

• ทําหน้าที่ประกอบอาหาร/เก็บหาอาหาร 412 79.69 37 7.16 68 13.15 

• ทําหน้าทีดู่แลทาํความสะอาดบ้าน 415 80.27 31 6 71 13.73 

• ร่วมกจิกรรม/ประเพณีสําคัญของชุมชนหรือทอ้งถิ่น 121 23.4 151 29.2 245 47.4 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

• เพาะปลูกเล็กๆน้อยๆในครัวเรอืน 212 41 69 13.35 236 45.65 

• ทําการเกษตร (เตรียมพื้นที)่ 77 14.89 125 24.18 315 60.93 

• ทําการเกษตร (เตรียมกล้า) 102 19.73 112 21.66 303 58.69 

• ทําการเกษตร (ลงแปลงปลูก)  85 16.44 100 19.34 332 64.22 

• ทําการเกษตร (ดูแล/ใส่ปุ่ย/ใหน้้ํา/กําจดัศัตรูพชื) 74 14.39 94 18.18 349 67.5 

• ทําการเกษตร (การเก็บเกี่ยว) 65 12.58 57 11.02 395 76.4 

• จัดหานํ้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 196 37.91 147 28.43 174 33.66 

• คัดแยกขยะในครัวเรือน 340 65.76 47 9.09 130 25.15 

• ลดการใช้ถงุพลาสติกและลดการเกดิขยะอื่นๆ 311 64.02 52 10.05 134 25.93 

• ร่วมกจิกรรมดูแลทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 100 19.34 151 29.2 266 51.46 
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ตารางที่ 2 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาชุมชน อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

บทบาท/กิจกรรม 
หญิงมากกว่า ชายมากกว่า หญิงและชายร่วมกัน 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ด้านเศรษฐกิจ 

• รายได้หลัก 175 30.97 350 61.95 40 7.08 

• กรรมสิทธิท์ี่ดินส่ิงปลูกสร้าง 192 33.99 314 55.57 59 10.44 

• กรรมสิทธิท์ี่ดินภาคการเกษตร 182 32.21 141 24.96 242 42.83 

• ทรัพย์สิน (บ้าน) 217 38.41 296 52.39 52 9.2 

• ทรัพย์สิน (รถ) 120 21.24 188 33.27 257 45.49 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

• หัวหน้าครอบครัว 48 8.5 512 90.62 5 0.88 

• ทําหน้าที่ประกอบอาหาร/เก็บหาอาหาร 296 52.39 14 2.48 255 45.13 

• ทําหน้าทีดู่แลทาํความสะอาดบ้าน 293 51.86 11 1.95 261 46.19 

• ร่วมกจิกรรม/ประเพณีสําคัญของชุมชนหรือทอ้งถิ่น 127 22.48 21 3.72 417 73.8 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

• เพาะปลูกเล็กๆน้อยๆในครัวเรอืน 116 20.53 108 19.11 341 60.35 

• ทําการเกษตร (เตรียมพื้นที)่ 19 3.36 153 27.08 393 69.56 

• ทําการเกษตร (เตรียมกล้า) 24 4.25 129 22.83 412 72.92 

• ทําการเกษตร (ลงแปลงปลูก)  21 3.72 130 23.01 414 73.27 

• ทําการเกษตร (ดูแล/ใส่ปุ่ย/ใหน้้ํา/กําจดัศัตรูพชื) 19 3.36 131 23.19 415 73.45 

• ทําการเกษตร (การเก็บเกี่ยว) 21 3.72 142 25.13 402 71.15 

• จัดหานํ้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 160 28.32 112 19.82 293 51.86 

• คัดแยกขยะในครัวเรือน 263 46.6 17 3 285 50.4 

• ลดการใช้ถงุพลาสติกและลดการเกดิขยะอื่นๆ 295 45.84 13 2.3 293 51.86 

• ร่วมกจิกรรมดูแลทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 122 21.6 26 4.6 417 73.8 
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ตารางที่ 3 บทบาทหญิงชายกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

บทบาท/กิจกรรม 
หญิงมากกว่า ชายมากกว่า หญิงและชายร่วมกัน ไม่มีส่วนร่วม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

• มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการป่าชุมชน 78 19.09 210 40.62 59 11.41 170 32.88 

• มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการทรพัยากรป่าไม้ 84 16.25 189 36.56 78 15.08 166 32.11 

• มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม/้ดูแลรักษาป่าชุมชน 122 21.66 193 37.33 163 31.53 49 9.48 

• มีส่วนร่วมในการทําแนวกันไฟ 63 12.19 225 43.52 162 31.33 67 12.96 

• เข้าไปเก็บหาของป่า/เก็บหาอาหารในป่า 72 13.93 269 52.03 106 20.5 70 13.54 

การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

• มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 44 8.5 104 20.18 21 4.02 348 67.3 

• มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการท่องเทีย่วชุมชน 53 10.25 100 19.34 26 5.03 338 65.38 

• มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นําท่องเที่ยวในชุมชน 51 9.86 95 18.38 23 4.45 348 67.31 

• มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วชุมชน 107 20.7 118 22.82 27 5.22 265 51.26 

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

• มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ 85 16.44 130 25.14 51 9.86 251 48.56 

• มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 126 24.37 125 24.18 89 17.21 177 34.24 

• มีส่วนร่วมในเกบ็และคัดแยกขยะมูลฝอยในชมุชน 128 35.2 121 23.4 92 17.8 122 23.6 
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ตารางที่ 4 บทบาทหญิงชายกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

บทบาท/กิจกรรม 
หญิงมากกว่า ชายมากกว่า หญิงและชายร่วมกัน ไม่มีส่วนร่วม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

• มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการป่าชุมชน 100 17.7 355 62.83 45 7.97 65 11.5 

• มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการทรพัยากรป่าไม้ 87 15.4 239 42.3 192 33.98 47 8.32 

• มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม/้ดูแลรักษาป่าชุมชน 85 15.04 99 17.52 371 65.67 10 1.77 

• มีส่วนร่วมในการทําแนวกันไฟ 91 16.11 94 16.64 372 65.84 8 1.41 

• เข้าไปเก็บหาของป่า/เก็บหาอาหารในป่า 92 16.28 100 17.3 354 62.66 19 3.36 

การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

• มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 82 14.51 256 45.31 19 3.36 208 36.82 

• มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการท่องเทีย่วชุมชน 72 12.74 110 19.47 187 33.09 196 34.7 

• มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นําท่องเที่ยวในชุมชน 71 12.57 95 16.81 204 36.11 195 34.51 

• มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วชุมชน 74 13.09 88 15.58 226 40 177 31.33 

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

• มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ 89 15.75 325 57.52 29 5.13 122 21.6 

• มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 69 12.21 170 30.09 225 39.82 101 17.88 

• มีส่วนร่วมในเกบ็และคัดแยกขยะมูลฝอยในชมุชน 80 14.16 93 16.46 328 58.05 64 11.33 
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สิ่งแวดล้อม 
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ภาคผนวก 3-ก:  ตารางสรุปข้อมูลป่าชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย 
ข้อ

มูล
ทั่ว

ไป
ขอ

งป
่าช

ุมช
น 

อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
บ้านแคว้ง หมู่ 7 ตําบลพระพุทธบาท 
ชื่อป่าชุมชน ป่าห้วยม้า 
พ้ืนท่ี (ไร่) 1,500 ไร่ 
สถานภาพป่า  ป่าสงวน    พ.ร.บ.ป่าไม้    ป่าตามมติ ครม.    ป่า นสล.   ป่าอนุรักษ์ 
ความเป็นมา จัดต้ังเป็นป่าชุมชนอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ป ี 2549 
อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับ เขตป่าบ้านป่าเลา     

ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่บ้านแคว้ง     
ทิศใต้ ติดกับ เขตป่าบ้านเหล่า 
ทิศตะวันตก ติดกับ อําเภอสองแคว 

ลักษณะระบบนิเวศป่า เป็นป่าเบญจพรรณ  พันธ์ุไม้เด่น ได้แก่ ต้นประดู่  ต้นพะยอม ไผ่ไร่  ไผ่บง  ไผ่หลามและไผ่เห้ีย เป็นต้น  
การพ่ึงพิงและใช้
ประโยชน์ 

- ใช้ประโยชน์ด้านอาหาร เช่น หน่อไม้ ผักกูด ต้นต๋าว ผักฮาก ผักเปี๊ยะ หัวปลีป่า เห็ดด่าน เห็ดระโงก 
เห็ดถอบ เห็ดโคน มะไฟป่า มะขามป้อม มะก้าย คอแลน เป็นต้น  

- ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและหัตถกรรม เช่น การนําไม้ไผ่มาจักสานตะกร้า หรือจักตอกมัดข้าวเวลา
เก็บเกี่ยว เปน็ต้น 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รป
่าช

ุมช
น 

การจดทะเบียน   ยังไม่ได้จดทะเบียนป่าชุมชน 
คณะกรรมการ 1. นายสังวาล  สุโรพันธ์ ประธานป่าชุมชน 

2. นายแสวง  เปียงใจ รองประธาน  
3. นายถนอม  นิลคง รองประธาน  
4. นายอินทร  อินสองใจ เลขานุการ 
5. นายเดชา  งิ้วผา  เหรัญญิก 
6. นายป่อน   นิลคง ประชาสัมพันธ์ 
7. นายสมพร  สลีอ่อน ป้องกันและระวังไฟป่า 
8. นายคําจันทร์  ดวงดี ป้องกันและระวังไฟป่า 
9. นายชาญ  เปียงใจ ป้องกันและระวังไฟป่า 
10. นายจําเริญ  เปียงใจ ป้องกันและระวังไฟป่า 
11. นางนวลศรี  เปียงใจ ป้องกันและระวังไฟป่า 
12. นายถวิล  สุโรพันธ์ ปฏิคม/ต้อนรับ 
13. นางฟองนวล  อินทํา ปฏิคม/ต้อนรับ 

14. นายสมฤทธิ์  เปียงใจ นโยบายและวางแผน 
15. นางสมยงค์  นิลคง กรรมการ 
16. นางนงนุช  งิ้วผา กรรมการ 
17. นางพัศดี  อินสองใจ กรรมการ 
18. นางสนธยา  สุโรพันธ์ กรรมการ 
19. นายผาย  งิ้วผา  กรรมการ 
20. นายประสิทธ์ิ  เปียงใจ กรรมการ 
21. นายอุทัย  มินทนา กรรมการ 
22. นายองอาจ  อินสองใจ กรรมการ 
23. นายบุญรัตน์  เปียงใจ กรรมการ 
24. นางสุพิศ  เปียงใจ กรรมการ 
25. นางคอง  สลีอ่อน กรรมการ 
26. นายอินเมือง  อินสองใจ  กรรกมาร 

กฎระเบียบป่าชุมชน 1. ห้ามลักลอบตัดไม้ในพ้ืนพ้ืนท่ีป่าชุมชนโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนและจับได้มีโทษ ดังนี้ 
- ฝ่าฝืนคร้ังท่ี  1  ว่ากล่าวตักเตือน 
- ฝ่าฝืนคร้ังท่ี  2  เปรียบเทียบปรับไม่เกิน   10,000  บาท 
- ฝ่าฝืนคร้ังท่ี  3  แจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมาย 

2. ห้ามล่าสัตว์ป่าทุกชนิดในเขตป่าชุมชนท่ีเป็นแปลงอนุรักษ์ถาวร ฝ่าฝืนและจับได้เปรียบเทียบปรับไม่
เกิน  5,000  บาท/สัตว์ 1 ตัว 

3. ห้ามบุกรุกและถือครองท่ีดินในเขตป่าชุมชนโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนและพิสูจน์ว่าผิดจริงมีโทษปรับไม่
เกิน  15,000  บาท/ไร่ และให้ร้ือถอนออกจากพ้ืนท่ีโดยทันที 

4. ห้ามบุคคลภายนอกหมู่บ้านเข้ามาตีผึ้งในป่าชุมชน ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 7,000 บาท พร้อมยึดของ
กลาง 

5. ห้ามมีการเผาป่าโดยเด็ดขาด  ฝ่าฝืนมีโทษปรับ  10,000-50,000  บาท 
6. ห้ามลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีป่าชุมชนต้นน้ําแปลงอนุรักษ์ถาวร  ฝ่าฝืนปรับต้ังแต่  3,000-5,000 และ

ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
7. ห้ามจับสัตว์น้ําในเขตหวงห้ามพ้ืนท่ีป่าชุมชนท่ีประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ฝ่าฝืนมีโทษปรับ  5,000บาท

และดําเนินคดีตามกฎหมาย 
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8. การใช้ไม้เพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศัยหรือประโยชน์อย่างอ่ืน จะต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการป่าชุมชน 
เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต จะต้องเสียค่าบํารุงต้นละ  1,500  บาทและต้องปลูกทดแทน
จํานวน  10  ต่อ  1  ต้น 

9. อนุญาตให้เก็บหาของป่าได้  เช่น  เห็ด  หน่อไม้  ผลไม้ป่า  ผักป่า  ยาสมุนไพร  ลําไผ่  หวาย  ต๋าว  
และไม้ฟืนท่ีหักโค่นตามธรรมชาติ 

กิจกรรมพัฒนา 
ท่ีผ่านมา 

- ทําแนวกันไฟ 
- ปลูกป่าเสริม  
- สํารวจขอบเขต และจับพิกัด GPS 
- แต่งต้ังกลุ่มคณะกรรมการป่าชุมชน และร่างกฏระเบียบการบริหารจัดการป่าชุมชนร่วมกันระหว่าง

คณะกรรมการป่าชุมชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยจัดการต้นน้ําน้ํามีด และภาคี
ท่ีเกี่ยวข้อง  

แนวทางการพัฒนา
ในอนาคต 

- จดทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ 
- ศึกษาและสํารวจความหลากหลายของป่าชุมชน  
- จัดทําแนวทางการจัดการระบบนิเวศป่าชุมชนอย่างย่ังยืน 
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ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

ขอ
งป

่าช
ุมช

น 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
บ้านหนองผุก หมู่ 10 ตําบลเปือ 
ชื่อป่าชุมชน ป่าห้วยส้อ ป่าห้วยหม่ืน  
พ้ืนท่ี (ไร่) 3,723 ไร่ แบ่งเป็น 3 แปลง ได้แก่ แปลงท่ี 1 ป่าบริเวณห้วยส้อ แปลงท่ี 2 ป่าห้วยหม่ืน  

แปลงท่ี 3 ป่าห้วยแบ่ง 
สถานภาพป่า  ป่าสงวน    พ.ร.บ.ป่าไม้    ป่าตามมติ ครม.    ป่า นสล.   ป่าอนุรักษ์ 
ความเป็นมาป่า
ชุมชน 

ป่าชุมชนบ้านหนองผุก ได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ ในการจัดต้ังป่าชุมชนเม่ือ พ.ศ. 2552 เป็น
พ้ืนท่ีป่าบริเวณห้วยส้อ ห้วยหม่ืน และห้วยแบ่ง  

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับ ป่าชุมชนบ้านส้อเด่น 
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านหนองผุก 

ทิศใต้ ติดกับ ป่าชุมชนตําบลพระพุทธบาท 
ทิศตะวันตก ติดกับ ลําห้วยแบ่ง และลําน้ําหุย 

ลักษณะระบบนิเวศป่า เป็นป่าเบญจพรรณ พันธ์ุไม้เด่น ได้แก่ ต้นสัก ต้นประดู่ ต้นตะเคียน ไม้ไผ่ ฯลฯ 
การพ่ึงพิงและใช้
ประโยชน์ 

- ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและหัตถกรรม เช่น การนําไม้ไผ่มาจักตอกเพ่ือใช้มัดข้าวหรือสิ่งของต่างๆ  
- ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร  
- ใช้ประโยชน์ด้านอาหาร เช่น หน่อไม้ เฟิร์น ต้นตาล เป็นต้น  
- นําผลผลิตท่ีได้จากป่ามาขาย เช่น หน่อไม้ มะขามป้อม สมอ รถด่วน  
- แหล่งศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน และโรงเรียนในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รป
่าช

ุมช
น 

การจดทะเบียน   จดทะเบียนป่าชุมชน ต้ังแต่ปี 2552 และหมดอายุกําลังดําเนินการจดใหม่ในปี 2558 
คณะกรรมการ 1. นายวิเวิก ซ้อนพุฒ ประธานกรรมการ 

2. นายกุศล ซ้อนพุฒ กรรมการ   
3. นายณรงค์  สิทธิการ  กรรมการ  
4. นายเจริญ  พรมมา กรรมการ   
5. นายคํา  วันดี  กรรมการ          
6. นายไมตรี คํายวง  กรรมการ  

7. นายผดุง หน่อท้าว กรรมการ 
8. นายสราวุธ บุญเรือง  กรรมการ      
9. นายเด่นชัย สมมุติ กรรมการ 
10. นายเจริญ วันดี  กรรมการ 
11. นางเครือวัน สุโรพันธ์ กรรมการ 
12. นางสาวพัชสิณี อินทีวงค์ กรรมการ                    

กฎระเบียบป่าชุมชน 1. ห้ามตัดไม้ทําลายป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านหนองผุก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหมู่บ้าน พบ
เห็นปรับต้นละ 5,000-10,000 บาท  

2. ห้ามผู้ใดบุกรุกพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์หรือป่าชุมชน จุดไฟเผา-ยิงสัตว์ในเขตป่าสงวน หากผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 
คร้ังละ 10,000-50,000 บาท  

3. เยาวชนจะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ไม่ทําลายป่า ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมสอดสอ่งดูแลไม่ให้
ผู้ใดบุกรุกทําลายป่า  

4. ให้งดเว้นการบุกรุกแผ้วผางป่าและการจุดไฟเผาป่าโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย
ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หรือพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณีมีอัตราโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือนถึงเจ็ดปีหรือปรับต้ังแต่ห้าพัน
บาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ  

5. ให้งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณแนวป่าหากจําเป็นต้องจุดไฟเผาเศษวัชพืชในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมซ่ึงอยู่ใกล้
กับป่าธรรมชาติจะต้องทําแนวกันไฟล้อมรอบพ้ืนท่ีก่อนจุดไฟและต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ไฟลุกลามเข้าพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติของชุมชน  

6. หากผู้ใดพบเห็นการบุกรุกแผ้วผางป่าการจุดไฟเผาป่าและเกิดสถานการณ์ไฟป่าท่ีรุนแรงให้รายงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลเปือและอําเภอทราบในทันทีโดยการติดต่อสื่อสารให้ใช้โทรศัพท์และโทรสาร
และวทิยุสื่อสาร  

7. ให้มีการปลูกต้นไม้อย่างน้อยปีละ 10 ต้น/1คน (ทําบริเวณบ้านหรือในเขตป่าชุมชน) 
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8. คณะกรรมการป่าชุมชน หรืออาสาสมัครต้องเตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่าให้พร้อมและสามารถใช้งานได้
สะดวกทันต่อเหตุการณ์ 

กิจกรรมพัฒนา 
ท่ีผ่านมา 

- โครงการเยาวชนคนรักษ์ป่า บ้านหนองผุก    
- โครงการเดินรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า    
- กลุ่มป่าชุมชน รักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน    
- ทําแนวป้องกันไฟป่า ตรวจป่าและการเฝ้าระวังป่า โดยคณะกรรมการกลุ่มป่าชุมชน    
- ปลูกป่าเสริม    
- ทําฝายแม้วยางรถยนต์และฝายชะลอน้ํา    
- สํารวจและศึกษายาสมุนไพร จากปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน    
- สํารวจแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินอกห้องเรียน และสํารวจเส้นทางเดินป่าศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพป่าชุมชนบ้านหนองผุก      
- รณรงค์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
- สร้างและปักแนวเขตติดต่อรอบพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์    

แนวทางการพัฒนา
ในอนาคต 

- การทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า และการรุกรามของไฟป่าในฤดูแล้ง 
- การพัฒนาเส้นทางเดินป่าศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน  
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มละอ่อนฮักป่า  
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ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

ขอ
งป

่าช
ุมช

น 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
บ้านเด่นพัฒนา หมู่ 12  ตําบลเปือ 
ชื่อป่าชุมชน ป่าห้วยส้อ 
พ้ืนท่ี (ไร่) 8,750 ไร่ 
สถานภาพป่า  ป่าสงวน    พ.ร.บ.ป่าไม้    ป่าตามมติ ครม.    ป่า นสล.   ป่าอนุรักษ์ 
ความเป็นมาป่าชุมชน บ้านเด่นพัฒนและบ้านส้อ ร่วมกันจัดต้ังกลุ่มรักษ์น้ําส้อข้ึนใน ปี 2541 เพ่ือเป็นเครือข่ายดูแลป่าห้วยส้อ 

ต่อมาในปี 2543 กลุ่มรักษ์น้ําส้อมีการขยายเครือข่ายกลุ่มรักษ์น้ําส้อไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง และประกาศใช้
กฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มรักษ์น้ําส้อ กลุ่มรักษ์น้ําส้อ ได้ดําเนินการจัดการทรัพยากร-ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน สง่ผลให้ชุมชนได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศด้าน “การพัฒนาสู่ความย่ังยืน” โครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2555 และรางวัลลูกโลกสีเขียว คร้ังท่ี 16 ปี 2557 

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับ สันปันน้ําห้วยส้อ-ห้วยน้ํามีด 
ทิศตะวันออก ติดกับ ท่ีดินทํากินบ้านเด่นพัฒนา 

ทิศใต้ ติดกับ สันปันน้ําห้วยส้อ-ห้วยน้ําหุย 
ทิศตะวันตก ติดกับ ห้วยน้ําหุยและอําเภอสองแคว 

ลักษณะระบบนิเวศป่า เป็นป่าเบญจพรรณผสมกับป่าดิบแล้ง มีไม้เด่น ได้แก่ ประดู่ พยอม มะค่า กบก เป็นต้น 
การพ่ึงพิงและใช้
ประโยชน์ 

- ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและหัตถกรรม เช่น การนําไม้ไผ่มาจักตอกเพ่ือใช้มัดข้าวหรือสิ่งของต่างๆ  
- ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร  
- ใช้ประโยชน์ด้านอาหาร เช่น หน่อไม้ เฟิร์น ต้นตาล เป็นต้น  
- นําผลผลิตท่ีได้จากป่ามาขาย เช่น หน่อไม้ มะขามป้อม สมอ รถด่วน  
- แหล่งศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน และโรงเรียนในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง 
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การจดทะเบียน   จดทะเบียนป่าชุมชน ต้ังแต่ปี 2553 และหมดอายุกําลังดําเนินการจดใหม่ในปี 2558 และเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าเป็น 
10,000 ไร่ 

คณะกรรมการ 1. นายสังวุฒิ  เมธีเสริมสกุล ประธานกรรมการ  
2. นายสมเลย ลําทา รองประธาน 
3. นายวัฒนพงษ์ ธนะขว้าง รองประธาน 
4. นายชุติพนธ์  หน่อท้าว ป้องกันและระวังไฟป่า 
5. นายเสรี  ฝีปากเพราะ ป้องกันและระวังไฟป่า 
6. นายวิชาวิมล  ซอละศรี ป้องกันและระวังไฟป่า 
7. นางเกษี  อินดูใจ  ปฏิคม/ต้อนรับ 
8. นางสาวณัฐพร หน่อท้าว ประชาสัมพันธ์ 

9. นางคําบาง  ฝีปากเพราะ ประชาสัมพันธ์ 
10. นางสาวธดาภรณ์  กุนณะ กรรมการ 
11. นายจงจินต์ สูงประเสริฐ กรรมการ 
12. นายไสว สลีอ่อน กรรมการ 
13. นางมะลิ หน่อท้าว กรรมการ 
14. นางอําพร หน่อท้าว กรรมการ 
15. นางจําเนียร ธนะศรี เลขานุการ 

กฎระเบียบป่าชุมชน 1. ห้ามตัดไม้ทําลายป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านหนองผุก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหมู่บ้าน พบ
เห็นปรับต้นละ 5,000-10,000 บาท  

2. ห้ามผู้ใดบุกรุกพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์หรือป่าชุมชน จุดไฟเผา-ยิงสัตว์ในเขตป่าสงวน หากผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 
คร้ังละ 10,000-50,000 บาท  

3. ให้งดเว้นการบุกรุกแผ้วผางป่าและการจุดไฟเผาป่าโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย
ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หรือพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณีมีอัตราโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือนถึงเจ็ดปีหรือปรับต้ังแต่ห้าพัน
บาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ  

4. คณะกรรมการป่าชุมชน หรืออาสาสมัครต้องเตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่าให้พร้อมและสามารถใช้งานได้
สะดวกทันต่อเหตุการณ์ 

กิจกรรมพัฒนา 
ท่ีผ่านมา 

- โครงการคนรักปา่ ป่ารักชุมชน 
- สร้างแนวกันไฟทุกปี และอบรมการดับไฟป่า 
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- สร้างฝอยชะลอน้ํา 
- สํารวจตรวจเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ 
- ปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ 

แนวทางการพัฒนา
ในอนาคต 

- การทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า และการรุกรามของไฟป่าในฤดูแล้ง 
- จัดทําหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับโรงเรียนส้อเด่นพัฒนา 
- พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนและแกนนําชุมชน 
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ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

ขอ
งป

่าช
ุมช

น 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
บ้านเกวต หมู่ 6 ตําบลพญาแก้ว 
ชื่อป่าชุมชน ป่าเกวต ป่าแถะ และป่าสามสบ  
พ้ืนท่ี (ไร่) ป่าชุมชน 100 ไร่  และป่าสุสาน 27 ไร่ 
สถานภาพป่า  ป่าสงวน    พ.ร.บ.ป่าไม้    ป่าตามมติ ครม.    ป่า นสล.   ป่าอนุรักษ์ 
ความเป็นมาป่าชุมชน ป่าเกวตก่อต้ังมาต้ังแต่สมัยโบราณไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าก่อต้ังเม่ือใดแต่คาดว่าเกิดจากการต้องการรักษาป่า

ชุมชนของชาวบา้นเกวต ส่วนป่าแถะก่อต้ังเม่ือ พ.ศ. 2527 เกิดจากการท่ีหน่วยต้นน้ําแนะนําแนวทางท่ีจะ
ทําให้ป่าชุมชนใช้ประโยชน์ได้มากข้ึนและเพื่อรองรับประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคตของบ้านเกวต ชาวบ้าน
จึงตัดสินใจจัดต้ังป่าแถะข้ึนมา ส่วนป่าสามสบก่อต้ังท้ายสุด เม่ือ พ.ศ. 2544 เกิดจากอดีตนายยกทักษิณมา
ซ้ือท่ีดินแล้วยกให้ชาวบ้านทําเป็นป่าชุมชน เพ่ือให้ชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาอนุรักษ์ป่าต้นน้ํา
กอน 

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับ อุทยานแห่งชาติภูคาผาแดง 
ทิศตะวันออก ติดกับ อุทยานแห่งชาติภูคาผาแดง 

ทิศใต้ ติดกับ บ้านสกาด 
ทิศตะวันตก  ติดกับ บ้านหนอง 

ลักษณะระบบนิเวศป่า ระบบนิเวศของป่าชุมชนเป็นป่าดิบชื่น มีพันธ์ุไม้เด่น เช่น พวกยาง ต้นตะเคียน ต้นปาล์ม ต้นปรง ส่วนสัตว์
ป่ามีพวก หมูป่า เก้ง หมีควายดํา กระรอก นก ไก่ เป็นต้น ระบบนิเวศโดยรวมมีความอุดมสมบูรณ์ดี มีน้ํา
ไหลในลําน้ํากอนกับห่วยสตูนตลอดปี มีน้ําตกหาดน้ํากอนอยู่ไกล้ๆ 

การพ่ึงพิงและใช้
ประโยชน์ 

- หาของป่าอย่างเช่น พวดเห็ดขาว เห็ดโดน เห็นลม รถด่วน หน่อไม้ มะขามป้อม มะม่วงป่า  
- ตัดไม้มาใช้สร้างบ้านกับยุ่งข้าวโพด ไม้ส่วนใหญ่ท่ีนํามาใช้เป็นไม้ล้มตายเองตามธรรมชาติและไม้ไผ่  

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รป
่าช

ุมช
น 

การจดทะเบียน   ยังไม่ได้จดทะเบียนป่าชุมชน 
คณะกรรมการ 1. นายลาภวัต  ศิริคาม ประธานกรรมการ 

2. นายอดุลย์  ศิริคาม รองประธาน/ ป้องกันและระวังไฟป่า 
3. นางบัวแก้ว  ศิริคาม ป้องกันและระวังไฟป่า  
4. นายจันทร์  ศิริคาม กรรมการ 
5. นายวีรชัย  ศิริคาม กรรมการ 
6. นางสาวจินดา  ศิริคาม กรรมการ  
7. นางสวิง  รกไพร  เลขานุการ/ ประชาสัมพันธ์ 

กฎระเบียบป่าชุมชน กฎระเบียบของท่ีนี้ยังไม่ได้มีการเขียนข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มีการสร้างข้อตกลงกันภายในหมู่บ้าน คือ 
ห้ามตัดไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ และห้ามล่าสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนา 
ท่ีผ่านมา 

- ทําแนวกันไฟรอบพ้ืนท่ีป่าชุมชนกันทุกปี  
- ถางหญ้าเพ่ือให้ป่าไม่ลก  
- ปลูกป่าในโอกาสสําคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่    
- สร้างฝายซะลอน้ํา เพ่ือกันน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

แนวทางการพัฒนา
ในอนาคต 

- จดทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ 
- ศึกษาและสํารวจระบบนิเวศป่าเม่ียง (เกษตรบนพ้ืนท่ีสูง)  
- จัดทําแนวทางการทําเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง พร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า 
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ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

ขอ
งป

่าช
ุมช

น 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
บ้านกอก หมู่ 8 ตําบลเชียงกลาง 
ชื่อป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านกอก 
พ้ืนท่ี (ไร่) ป่าอนุรักษ์ 3,950 ไร่  ป่าอาหาร 100 ไร่  และป่าสุสาน 10 ไร่ 
สถานภาพป่า  ป่าสงวน    พ.ร.บ.ป่าไม้    ป่าตามมติ ครม.    ป่า นสล.   ป่าอนุรักษ์ 
ความเป็นมาป่าชุมชน ก่อต้ังข้ึนเมือ ปี พ.ศ. 2546 เร่ิมจากการย้ายถ่ินฐานของชาวบ้านกอกมายังพ้ืนท่ีป่าชุนชนบ้านกอกปจัจุบัน 

และชาวบ้านกอกมีแนวคิดท่ีจะดูแลรักษาป่าชุมชนไว้เพ่ือให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ จึงรวมตัวกันแล้ว
พัฒนาพ้ืนท่ีป่าโดยรอบหมู่บ้าน เกิดเป็นป่าชุมชน  

ลักษณะระบบนิเวศป่า เป็นป่าเบญจพรรณ  อาจมีป่าดิบแล้งผสมเล็กน้อย มีพันธ์ุไม้เด่น เช่น พวกยาง ต้นตะเคียน ส่วนสัตว์ป่ามี
พวก หมูป่า เก้ง งูเหลือม ไก่ฟ้าพญาลอ นกยูง เป็นต้น 

การพ่ึงพิงและใช้
ประโยชน์ 

- พ่ึงพิงแหล่งน้ําในป่าชุมชนในการทําการเกษตร  
- หาของจากป่าเพ่ือประกอบอาหารหรืออาจขายในบางคร้ัง เช่น เห็นระโงก เห็ดแดง เห็ดขอนขาว  

ผักฮาก หนอไม้ หวาย   
- นําไม้ท่ีล้มตายเองตามธรรมมามาใช้ประโยชน์ อย่างเช่น ไม้กู้ ไม้มะมวง  
- ใช้เป็นพ้ืนท่ีในการประกอบพิธีกรรมประจําปี หรือพิธีเลี้ยงผี และป่าสุสานจะใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบพิธีกรรม คือ พิธีฌาปนกิจศพของหมู่บ้าน 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รป
่าช

ุมช
น 

การจดทะเบียน   ยังไม่ได้จดทะเบียนป่าชุมชน 
คณะกรรมการ 1. นางสาววรินดา สุต๋า ประธานกรรมการ 

2. นายแต้ม สมเดช  รองประธาน 
3. นายนภดล  สุต๋า  กรรมการ 
4. นายศรัทธา สุต๋า  กรรมการ 
5. นางสาวเยาวรัตน์ กอกัน กรรมการ 
6. นางสาวยงค์ สุต๋า  กรรมการ 
7. นางบัวลอย สุต๋า  กรรมการ 

8. นาย ศักด์ิ สุต๋า  กรรมการ 
9. นาง บุญมี สุต๋า  กรรมการ 
10. นาย วีระชัย สุต๋า กรรมการ 
11. นายแดง  สุต๋า  กรรมการ 
12. นางศรีคํา รุ่งเรือง กรรมการ 
13. นางสาวชนัญธิดา สมเดช กรรมการ 
 

กฎระเบียบป่าชุมชน 1. ห้ามตัดไม้และหาของป่าทุกชนิดในเขตป่าสุสาน ฝ่าฝืนปรับคร้ังละ 1,000–5,000 บาท 
2. ห้ามตัดไม้ในเขตป่าต้นน้ําป่าชุมชน หากมิได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการผู้ใดฝ่าฝืนปรับต้นละ  

100–5,000 บาท 
3. ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดในเขตป่าชุมชน ฝ่าฝืนปรับตัวละ 500–5,000 บาท 
4. ห้ามลักลอบเผาป่า ฝ่าฝืนปรับคร้ังละ 2,000–20,000 บาท 

กิจกรรมพัฒนา 
ท่ีผ่านมา 

- ทําแนวกันไฟยาวอย่างน้อย 4 – 8 เมตร ทุกๆ ปี  
- ปลูกเสริมในวันสําคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ 
- ลดการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีทํากิน 
- ให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลป่า 

แนวทางการพัฒนา
ในอนาคต 

- จดทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ 
- ศึกษาและสํารวจระบบนิเวศเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง  
- จัดทําแนวทางการทําเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง พร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า 
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ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

ขอ
งป

่าช
ุมช

น 
อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
บ้านงอบศาลา หมู่ 1 ตําบลงอบ 
ชื่อป่าชุมชน บ้านงอบศาลา 
พ้ืนท่ี (ไร่) 247 ไร่ 
สถานภาพป่า  ป่าสงวน    พ.ร.บ.ป่าไม้    ป่าตามมติ ครม.    ป่า นสล.   ป่าอนุรักษ์ 

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับ ป่าชุมชนบ้านงอบกลาง  
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านงอบศาลา  

ทิศใต้ ติดกับ นาข้าวบ้านงอบศาลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ นาข้าวบ้านงอบศาลาและหมู่ 9 

ลักษณะระบบนิเวศป่า ป่าเบญจพรรณ มีไม้เด่น เช่น สัก ไผ่ ลิ้นจี้ป่า (คอแลน) กระบก (มะม่ืน) และสัตว์ เช่น กระรอก กระแต  
การพ่ึงพิงและใช้
ประโยชน์ 

- เป็นแหล่งอาหาร ได้แก่ เห็ดโคน เห็ดลม หน่อไม้ หวาย เม่ือบริโภคเหลือจะทําการจําหน่าย  
- นํามาใช้สอย ได้แก่ ไผ่ นํามาทําร้ัวบ้านและตัดจําหน่าย 2-3 ปีต่อคร้ัง โดยนําเงินเข้าหมู่บ้าน นอกจากนี้
ไม้แห้งหรือไม้ท่ีเป็นกิ่งตายนํามาทําถ่านใช้ในบ้าน 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รป
่าช

ุมช
น 

การจดทะเบียน   ยังไม่ได้จดทะเบียนปาชุมชน 
คณะกรรมการ 1. นางสมพิศ เทพจันตา ประธานป่าชุมชน  

2. นายสิงคาร อินทะรังษี  กรรมการ 
3. นายกิตติพงษ์ คํารังษี  กรรมการ 
4. นายสิปปภาส เทพจันตา  กรรมการ 
5. นายยุทธชัย อินทะรังสี กรรมการ 

6. นางศรีแพร อองกุลนะ กรรมการ  
7. นางเสน่ห์ เทพจันตา  กรรมการ 
8. นางเกษร จินธนะ  กรรมการ 
9. นางจันสม เทพจันตา  กรรมการ 

กฎระเบียบป่าชุมชน 1. ห้ามตัดไม้ทําลายป่า ถ้าฝ่าฝืนจะการลงโทษ คือ มีการปรับเป็นเงิน โดยคร้ังแรกปรับ 500 บาท คร้ังท่ี 
2 ปรับ 1,500 บาท  

2. คณะกรรมการตรวจป่าทุก 3 เดือน หรือจะเพ่ิมความถี่ในช่วงความเสี่ยงการเกิดไฟป่า 

กิจกรรมพัฒนา 
ท่ีผ่านมา 

- ปลูกป่าเสริมทดแทน เช่น สัก หวาย สมอ ปลูกต้นไม้สวยงามและต้นท่ีบริโภคได้  
- ทําแนวกันไฟทุกปี  
- สํารวจคาร์บอน 
- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า  

แนวทางการพัฒนา
ในอนาคต 

- จดทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ 
- ศึกษาและสํารวจป่าไผ่และจัดทําฐานข้อมูลป่าชุมชน 
- ฝึกอบรม ดูงาน เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน โดยเฉพาะศึกษาข้อมูลการจัดการและใช้ประโยชน์จากไผ่ 
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ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

ขอ
งป

่าช
ุมช

น 
อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
บ้านทุ่งอ้าว หมู่ 1 ตําบลและ 
ชื่อป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านทุ่งอ้าว  
พ้ืนท่ี (ไร่) 626 ไร่ แบ่งเป็น 4 แปลง ได้แก่ แปลงท่ี 1 ดงผีบา้น 8 ไร่  แปลงท่ี 2 ป่าช้าบ้านทุ่งอ้าว 17 ไร่   

และแปลงท่ี 3 ป่าห้วยแขม (ป่าชุมชน) 601 ไร่ 
สถานภาพป่า  ป่าสงวน    พ.ร.บ.ป่าไม้    ป่าตามมติ ครม.    ป่า นสล.   ป่าอนุรักษ์ 
ความเป็นมาป่าชุมชน เร่ิมมีการดําเนินการจัดการพ้ืนท่ีป่าในชุมชนท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ต้ังแต่กรมท่ีดินได้มีการออกหนังสือ

สําคัญสําหรับท่ีหลวงให้แก่หมู่บ้านทุ่งอ้าวเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันรวมสี่แปลง ชาวบ้านในหมู่บ้านจึงมีการ
ใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีดังกล่าวเป็นต้นมา และมีการดูแลรักษาและจัดต้ังกฎข้อบังคับเพ่ือให้ทุกคนใน
หมู่บ้านปฏิบัติตามเป็นลําดับจนถึงปัจจุบัน 

อาณาเขตติดต่อ ดงผีบ้าน   
 
ป่าช้าบ้าน 
ทุ่งอ้าว  
ป่าห้วยแขม   
 

ทิศเหนือ ติดกับ ห้วยป่าแดง  ทิศใต้ ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์  
ทิศตะวันออก ติดกับ ท่ีนางสุพิน ลักษณะทิพย์ ทิศตะวันตกติดกับ ท่ีดินท่ีมีการครอบครอง
ทิศเหนือ ติดกับ ลําห้วยสาธารณประโยชน์  ทิศใต้ ติดกับ ท่ีดินของนายประยูร จิตรแข็ง
ทิศตะวันออก ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก ติดกับ ท่ีนายสุรินทร์ สะสม 
ทิศเหนือ ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์  ทิศใต้ ติดกับ ลําห้วยสาธารณประโยชน์ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์  ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ําน่าน 

ลักษณะระบบนิเวศป่า เป็นป่าเบญจพรรณ ไม้ส่วนใหญ่เป็นพวกไม้ไผ่ ประดู่ คอแลน ในพ้ืนท่ีมีแหล่งน้ํา 2 แห่ง ได้แก่ อ่างห้วยเสือ 
และอ่างห้วยไฮ มีการนําพันธ์ุปลามาปล่อยในแหล่งน้ํา พวกปลานิล ตะเพียน และย่ีสก ภายในป่าชุมชนยัง
มีสัตว์ป่าท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น หมูป่า ไก่ป่า กระรอก นก เป็นต้น 

การพ่ึงพิงและใช้
ประโยชน์ 

- หาของป่า พวกหน่อไม้ เห็ด เพ่ือนําไปบริโภค  
- จัดทําประปาภูเขาโดยอาศัยแหล่งน้ําจากลําน้าํอ้าวมาใช้ในการสาธารณูปโภคในครัวเรือน  
- นําไม้ไปทําฝืนใช้ในการทําถ่านและเชิ้อเพลิง โดยกําหนดตามระเบียบข้อบังคับ  
- การปลูกไผ่ลวกในพ้ืนท่ีป่ายังมีเพ่ือนําไปขายสร้างรายได้เข้าชุมชน 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รป
่าช

ุมช
น 

การจดทะเบียน   ยังไม่ได้จดทะเบียนปาชุมชน 
คณะกรรมการ 1. นางสุพิน ลักษณะทิพย์  ประธาน 

2. นายเชาววิทย์ คําตอน   รองประธาน 
3. นางรัตนาวรรณ เขียวปัด   เลขานุการ 
4. นายจอมแปง คํารังษี   เหรัญญิก 
5. นายสุพงษ์ เทพอิน   กรรมการ 
6. นายวิชัย  เขียวปัด   กรรมการ 
7. นายทอน ทิพย์สาร  กรรมการ 
8. นายเจริญ ตามัย   กรรมการ 
9. นายต่วน พรมตา   กรรมการ 
10. นายศรีทัย พรมตา   กรรมการ 

11. นายธีรยุทธ พิบูลย์ธัญโชติ กรรมการ 
12. นายจันทร์เป็ง เงินก้อน    กรรมการ 
13. นายสมคิด ตาคํา    กรรมการ 
14. นายเมือง พรมตา    กรรมการ 
15. นายบุญช่วย จําม่ัน    กรรมการ 
16. นายทรงฤทธ์ิ เทพจันตา   กรรมการ 
17. นายประยูร จิตรแข็ง    กรรมการ 
18. นายเคร่ือง อินทะรังษี   กรรมการ 
19. นายอรุณ เสียงกอง   กรรมการ 
20. นายเกียรทอง วัดคํา    กรรมการ 

กฎระเบียบป่าชุมชน 1. ผู้ใดละเมิดฝ่าฝืนจุดไฟเผาป่าปรับต้ังแต่ 1,000-5,000 บาท ต่อผู้กระทําผิด 1 คน กรณีไฟลุกลาม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลอ่ืนให้ปรับตามราคาทรัพย์สินนั้น 

2. ผู้ใดตัดไม่ในเขตป่าชุมชนมีโทษปรับต้ังแต่ 5,000-50,000 บาท 
3. คณะกรรมการหมู่บ้านได้ตกลงกับประชาชนในหมู่บ้านประชาชนตัดไม้ใช้สอยป่าชุมชนในหมู่บ้าน

หลังคาละ 3 ต้นต่อปีเม่ือมีความจําเป็น ห้ามนําไม้ออกจากหมู่บ้าน 
4. คณะกรรมการหมู่บ้านได้ตกลงกับประชาชนในหมู่บ้านประชาชนตัดไม้มาทําฟืนในป่าชุมชนหลังคาละ

เรือนละไม่เกิน 1 เท่ียวรถอีแต๋น หรือ 2 เท่ียวรถควายเหล็ก ต่อปี 
5. ผู้ใดพบเห็นผู้กระทําความผิดลักลอบตัดไม้ในเขตป่าชุมชน โดยไม่แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน มีโทษปรับ

ต้นละ 10,000 บาท ถ้าไม่ยินยอมส่งดําเนินคดีตามกฎหมาย 
กิจกรรมพัฒนา - โครงการชลประทานน่าน ขุดทํานบดินห้วยเสือ ปี2552 
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ท่ีผ่านมา - โครงการอยู่ดีมีสุข โครงการปลูกไผ่ลวก ปี 2552 
- โครงการตามแผนการฟ้ืนฟูการอนุรัษ์ป่าและดิน การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา ปี 2555 
- จัดทําแนวกันไฟ เพ่ือป้องกันไฟป่าในเขตป่าชุมชน ปีละ 1 คร้ัง 
- ปลูกไม้ไผซางหม่น 400 ต้น ในพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกทําลาย เพ่ือป้องกันการบุกรุกป่าชุมชน 

แนวทางการพัฒนา
ในอนาคต 

- จดทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ 
- พัฒนาป่าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- ศึกษาและสํารวจทรัพยากรและจัดทําฐานข้อมูลป่าชุมชน 
- เพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกไผ่ลวกเพ่ิม จากเดิมท่ีปลูกไผ่ลวกในพ้ืนท่ีห้วยแขม 17 ไร่ เพ่ือหารายได้เข้าชุมช 
- ฝึกอบรม ดูงาน เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน 
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ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

ขอ
งป

่าช
ุมช

น 
อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
บ้านน้ําสอดใหม่ หมู่ 12 ตําบลและ 
ชื่อป่าชุมชน ป่าห้วยประตูผา และป่าห้วยปู  
พ้ืนท่ี (ไร่) ป่าอนุรักษ์ 1,250 ไร่  และป่าชุมชน 1,406 ไร่   
สถานภาพป่า  ป่าสงวน    พ.ร.บ.ป่าไม้    ป่าตามมติ ครม.    ป่า นสล.   ป่าอนุรักษ์ 
ความเป็นมาป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านน้ําสอดเริ่มก่อต้ังเม่ือปี 2544  
อาณาเขตติดต่อ ป่าห้วยประตูผา   

 
ป่าห้วยปู 

ทิศเหนือ ติดกับ ขุนห้วยเห้ีย ทิศใต้ ติดกับ ลําน้ําสอดใหญ่ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ลําห้วยประตูผาทิศ  ตะวันตก ติดกับ ลําน้ําสอดน้อย 
ทิศเหนือ ติดกับ ท่ีทํากินหมู่ 8  ทิศใต้ ติดกับ ท่ีทํากินบ้านน้ําเพาะ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ท่ีทํากนิหมู่ 12  ทิศตะวันตก ติดกับ ห้วยตาดสลวย 

ลักษณะระบบนิเวศป่า เป็นป่าดิบแล้ง มีไม้เด่น ได้แก่ ยางนา ประดู่ กระบก และสมอไทย นอกจากนี้ยังมีกล้วยไม้ท่ีสวยงาม เช่น 
เอ้ืองมอญไข่ เอ้ืองสาย เอ้ืองข้ีหมา เป็นต้น  

การพ่ึงพิงและใช้
ประโยชน์ 

- ใช้น้ําในการอุปโภคบริโภค และใช้น้ําเพ่ือทําการเกษตร  
- หาของป่ามาประกอบอาหารได้ เช่น หวาย ต๋าว หน่อไม้ และเห็ดชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังนําก๋งมาผลติ

เป็นไม้กวาด  
- ใช้เป็นพ้ืนท่ีในการประกอบพิธีกรรมประจําปี หรือพิธีเลี้ยงผี และป่าสุสานจะใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบพิธีกรรม คือ พิธีฌาปนกิจศพของหมู่บ้าน 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รป
่าช

ุมช
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การจดทะเบียน   ยังไม่ได้จดทะเบียนปาชุมชน 
คณะกรรมการ 1. นายสมเกียรติ  กาละสอด ประธาน 

2. นายวัน  เปาป่า  รองประธาน 
3. นายพรนภัส  กาสะลอด เหรัญญิก 
4. นายสถิต   กาสะลอด เลขานุการ 
5. นายบุญยก   เหล็กชาย กรรมการ 
6. นายสิทธิ   เปาป่า กรรมการ 
7. นายสหัส   อินชูใจ กรรมการ 

8. นายวิทยา   เปาป่า กรรมการ 
9. นายใจ   เปาป่า กรรมการ 
10. นายใหม่  เปาป่า กรรมการ 
11. นายรอด   ขันทะสีมา กรรมการ 
12. นางเนตรนภา   อักขระ กรรมการ 
13. นางจิตร  เชี่ยวชาญ กรรมการ 
14. นางคํา  บุญเกิด กรรมการ 

กฎระเบียบป่าชุมชน 1. การตัดไม้แปรรูปสร้างบ้าน เจ้าของบ้านต้องเข้าแจง้ต่อคณะกรรมการป่าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วย
จัดการต้นน้ํา และทหารพรานในพื้นท่ีทุกคร้ัง  

2. ถ้าผู้ใดตัดไม้แปรรูป ตัดไม้สร้างบ้าน ไม่แจ้งต่อบุคคลและหน่วยงานดังกล่าว บุคคลและหน่วยงานจะไม่
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น  

3. ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาตัดไม้หรือรับซ้ือไม้ทุกชนิดจากชุมชน หมู่ 12  
4. ถ้ามีการตัดไม้สร้างบ้านต้องมีการปลูกทดแทน 1 ต่อ 3 ต้น  
5. การตัดไม้ใช้สอยตามหัวไร่ปลายนาต้องขออนุญาตจากเจ้าของทุกคร้ัง  
6. ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างบ้านออกนอกบ้าน ไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะเก่าหรือใหม่  
7. ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนนําไม้แปรรูปเลยผ่านสะพานข้ามลําน้ําสอดข้างศูนย์ประสานงานต้นน้ําน้ําสอด เม่ือชุมชน

หรือคณะกรรมการทราบว่ามีการสกัดจับได้ ทางหมู่บ้านและหน่วยงานในพ้ืนท่ีต้องยึดไม้คืน เพ่ือนําเข้า
สาธารณะสมบัติของชุมชน และผู้ฝ่าฝืนต้องถูกคณะกรรมการพิจารณาโทษในชุมชน 

กิจกรรมพัฒนา 
ท่ีผ่านมา 

- ทําแนวกันไฟทุกเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี  
- เฝ้าระวังไฟป่าและการลักลอบตัดต้นไม้ 
- ปลูกป่าเสริม 

แนวทางการพัฒนา
ในอนาคต 

- จดทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ 
- ศึกษาและสํารวจทรัพยากรและจัดทําฐานข้อมูลป่าชุมชน 
- เพ่ิมพ้ืนท่ีการต้นต๋าวและต้นหวายเพ่ิมมากข้ึนในบริเวณป่าชุมชน 
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ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

ขอ
งป

่าช
ุมช

น 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
บ้านไร่ไทรงาม หมู่ 2 ต.ปอน 
ชื่อป่าชุมชน ป่าห้วยต้นห่าง 
พ้ืนท่ี (ไร่) 23 ไร่ โดยแบ่งเป็น 2 แปลง  ได้แก่ แปลงท่ี 1 ป่าชุมชน 20 ไร่ และ แปลงท่ี 2 ป่าไม้ลวก 3 ไร่ 
สถานภาพป่า  ป่าสงวน    พ.ร.บ.ป่าไม้    ป่าตามมติ ครม.    ป่า นสล.   ป่าอนุรักษ์ 

อาณาเขตติดต่อ ป่าชุมชน 
 
ป่าไม้ลวก 
 

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านน้ําเลียง   ทิศใต้ ติดกับ ป่าสุสานและห้วยต้นห่าง 
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนปอน ทิศตะวันตก ติดกับ ท่ีดินทํากิน (สวนป่าสัก)  
ทิศเหนือ ติดกับ บ้านหมู่ 2 ทิศใต้ ติดกับ ท่ีดินทํากิน (สวนเงาะ) 
ทิศตะวันออก ติดกับ ไร่ข้าว ทิศตะวันตก ติดกับ ลําน้ําแงน 

ลักษณะระบบนิเวศป่า ป่าเบญจพรรณ มีไม้เด่น เช่น ประดู่ เปล้า มะค่า สัก ไผ่บง หวาย สัตว์ เช่น หมูป่า ไก่ป่า เก้ง ตัวนิ่ม 
กระรอก 

การพ่ึงพิงและใช้
ประโยชน์ 

- เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านในชมุชน ได้แก่ หน่อไม้ เห็ดโคน  
- นํามาใช้สอย ได้แก่ ไผ่ นํามาทําเป็นตอกสานเป็นเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น ซุ่มไก่ และใช้ในงานหมู่บ้านต่างๆ  
- ไม้แห้งหรือไม้ท่ีเป็นกิ่งตายนํามาทําถ่านใช้ในบ้าน  
- มีการปลูกไผ่เพ่ือทําการขาย นําเงินเข้าหมู่บ้าน  
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การจดทะเบียน   เคยจดทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ (ป่าพืชอาหาร) เม่ือปี 2545 ปัจจุบันขาดอายุ 
คณะกรรมการ 1. นายเลิส  ฮังคํา    ประธานป่าชุมชน 

2. นายเมฆ  หอมดอก  กรรมการ 
3. นายสิงห์  หอมดอก  กรรมการ 
4. นายธีรภัทร์  หอมดอก  กรรมการ 
5. นายบุญเรือง หอมดอก กรรมการ 

6. นางพลอย  เกียรติมีแสง กรรมการ 
7. นางแสงเดือน ฮังคํา กรรมการ 
8. นายเชิง ฮังคํา  กรรมการ 
9. นางสาวนุชจรี  ฮังคํา กรรมการ 
10. นางสาวนันณรินทร ์หอมดอก  กรรมการ 

กฎระเบียบป่าชุมชน 1. ผู้ใดละเมิดฝ่าฝืนจุดไฟเผา ปรับต้ังแต่ 1,000-5,000 บาท กรณีไฟลุกลาม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ให้ปรับตามราคาทรัพย์สินนั้น 

2. ผู้ใดตัดไม้ในเขตอนุรักษ์ของหมู่บ้าน มีโทษปรับต้ังแต่ 5,000-50,000 บาท ต่อผู้กระทําผิด 1 คน 
3. ผู้ใดนําหัวต๋าวมาจําหน่าย ปรับหัวละ 500 บาท กิโลกรัมละ 500 บาท 
4. ผู้ใดล่าสัตว์ทุกชนิดในเขตป่าสงวนของหมู่บ้าน เขตอ่างน้ําปอน อ่างน้ําอาน ป่าสุสาน วัด โรงเรียน มีโทษ

ปรับ ดังนี้ สัตว์ใหญ่ เช่น กวาง เก้ง กระทิง เลียงผา หมูป่า ตัวนิ่ม ปรับ 10,000 บาท สัตว์เล็ก ปรับ 
1,000 บาท 

5. ผู้ใดนําปืนเข้าไปในเขต ตามข้อ 7 มีโทษปรับ 500 บาท พร้อมยึดอาวุธปืน อุปกรณ์ล่าสัตว์ และ 
ส่งดําเนินคดีตามกฎหมาย 

กิจกรรมพัฒนา 
ท่ีผ่านมา 

- ปลูกป่าเสริม 
- ทําแนวกันไฟ 
- การออกตรวจพ้ืนท่ีป่าชุมชน ร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียงในตําบลปอน และเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ปีละ 2 คร้ัง 
- โครงการปลูกไผร่วกพ้ืนท่ีอยู่ติดกับแนวเขตป่าชุมชนปลูก คนละ 40-50 ต้น 

แนวทางการพัฒนา
ในอนาคต 

- จดทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ 
- ศึกษาและสํารวจทรัพยากรและจัดทําฐานข้อมูลป่าชุมชน 
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อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ 3 ต.ปอน 
ชื่อป่าชุมชน บ้านหล่ายทุ่ง 
พ้ืนท่ี (ไร่) 742 ไร่ 
สถานภาพป่า  ป่าสงวน    พ.ร.บ.ป่าไม้    ป่าตามมติ ครม.    ป่า นสล.   ป่าอนุรักษ์ 
ความเป็นมาป่าชุมชน เดิมเป็นป่าชุมชนตําบลปอนท่ีดูร่วมกัน แต่ด้วยการดูแลป่าในพ้ืนท่ีใหญ่ทําให้ดูแลไม่ท่ัวถึง จึงมีการแบ่งเขต

การดูแลป่าท่ีอยู่ติดกับชุมชนนั้นในปี 2552 และเร่ิมมีการดําเนินการจัดการพ้ืนท่ีป่าในชุมชนต้ังแต่นั้นมา 
เพ่ือง่ายแก่การดูแล แต่ยังคงมีความร่วมมือกันระหว่างหมู่บ้านภายในตําบลปอน หากเกิดปัญหาท่ีหมู่บ้าน
ท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีนั้นไม่สามารถจัดการได้ 

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับ บ้านไร่ไทรงาม 
ทิศตะวันออก ติดกับ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 

ทิศใต้ ติดกับ บ้านหนองคํา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ท่ีดินทํากินบ้านหล่ายทุ่ง  

ลักษณะระบบนิเวศป่า เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้เด่น ได้แก่ ไม้ไผ่ ประดู่ มะค่า กะบก ไทร ในพ้ืนท่ีมีแหล่งน้ําสองแห่ง ได้แก่ ห้วย
ลอก และห้วยคอกหมู นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น หมูป่า เก้ง กวาง เป็นต้น  

การพ่ึงพิงและใช้
ประโยชน์ 

- หาของป่า พวกหน่อไม้ เห็ดโคน เห็ดด่าน เห็ดแดง เพ่ือนํามาบริโภค  
- จัดทําประปาภูเขาโดยอาศัยแหล่งน้ําจากลําน้าํปอนมาใช้ในการสาธารณูปโภคในครัวเรือน  
- การนําไม้ขนาดเล็กหรือไม้แห้งมาใช้ทําฝืนเป็นเชื้อเพลิงภายในบ้าน 
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การจดทะเบียน   ยังไม่ได้จดทะเบียนปาชุมชน 
คณะกรรมการ 1. นายพูลทรัพย์ ภูสิทธ์ิ   ประธาน 

2. นายเกน  สิทธิ    รองประธาน 
3. นางสุนีย์  บางเหลือง  เลขานุการ 
4. นายสุนันท์ แผลงฤทธ์ิ  กรรมการ 
5. นางศรีทัย เทพวงศ์   กรรมการ 
6. นายสมศักด์ิ เทพวงศ์   กรรมการ 
7. นายบุณชุม วงศ์สุวรรณ  กรรมการ 

8. นายขจร  ภิวงศ ์  กรรมการ 
9. นางชนิกา โสดานาฏ  กรรมการ 
10. นายสมหมาย ไร่พุทธา   กรรมการ 
11. นางพันธดี ไร่พุทธา   กรรมการ 
12. นายอุดม กุลวาไชย  กรรมการ 
13. นายงวรัญญา ภิวงศ์   กรรมการ 
14. นายธีรพงษ์ กุลวาไชย  กรรมการ 

กฎระเบียบป่าชุมชน 1. ผู้ใดละเมิดฝ่าฝืนจุดไฟเผา ปรับต้ังแต่ 1,000-5,000 บาท กรณีไฟลุกลาม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ให้ปรับตามราคาทรัพย์สินนั้น 

2. ผู้ใดตัดไม้ในเขตอนุรักษ์ของหมู่บ้าน มีโทษปรับต้ังแต่ 5,000-50,000 บาท ต่อผู้กระทําผิด 1 คน 
3. ผู้ใดนําหัวต๋าวมาจําหน่าย ปรับหัวละ 500 บาท กิโลกรัมละ 500 บาท 
4. ผู้ใดล่าสัตว์ทุกชนิดในเขตป่าสงวนของหมู่บ้าน เขตอ่างน้ําปอน อ่างน้ําอาน ป่าสุสาน วัด โรงเรียน มีโทษ

ปรับ ดังนี้ สัตว์ใหญ่ เช่น กวาง เก้ง กระทิง เลียงผา หมูป่า ตัวนิ่ม ปรับ 10,000 บาท สัตว์เล็ก ปรับ 
1,000 บาท 

5. ผู้ใดนําปืนเข้าไปในเขต ตามข้อ 7 มีโทษปรับ 500 บาท พร้อมยึดอาวุธปืน อุปกรณ์ล่าสัตว์ และ 
ส่งดําเนินคดีตามกฎหมาย 

กิจกรรมพัฒนา 
ท่ีผ่านมา 

- จัดทําแนวกันไฟ เพ่ือป้องกันไฟป่าในเขตป่าชุมชน ปีละ 1 คร้ัง 
- การออกตรวจพ้ืนท่ีป่าชุมชน ร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียงในตําบลปอน และเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ปีละ 2 คร้ัง 
- โครงการปลูกผลไม้กินได้ในป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลท้ังในพ้ืนท่ีเกษตรและป่าชุมชน 
- โครงการปลูกไผร่วกพ้ืนท่ีอยู่ติดกับแนวเขตป่าชุมชนปลูก คนละ 40-50 ต้น 

แนวทางการพัฒนา
ในอนาคต 

- จดทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ 
- ศึกษาและสํารวจทรัพยากรและจัดทําฐานข้อมูลป่าชุมชน 
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ภาคผนวก 3-ข:  การประเมินและตรวจวัดปริมาณคาร์บอนป่าชุมชน 

» ป่าเบญจพรรณ (1,500 ไร่) ป่าชุมชนบ้านแคว้ง ตําบลพระพุทธบาท อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  วันที่สํารวจ 20-22 มิถุนายน 2558 
ลักษณะทางกายภาพ: จํานวนชั้นเรือนยอด 3 ชั้น การปกคลุมเรือนยอด 60 %  การปกคลุมผิวดิน 70 % 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง 

(ม.) 
ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจาก

โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

1 1 ประดู ่ 72 12 22.93 165.89 34.80 6.23 206.91 103.46 

2 2 ข้ามจี ่ 21 5 6.69 9.89 1.55 0.43 11.87 5.94 

3 3 หลี่มอบ 16 7 5.10 5.24 0.77 0.23 6.24 3.12 

4 4 ประดู ่ 47 10 14.97 63.36 12.02 2.63 78.02 39.01 

5 5 ก่อ 16 4 5.10 5.24 0.77 0.23 6.24 3.12 

6 6 กะแซง 47 13 14.97 63.36 12.02 2.63 78.02 39.01 

7 7 กะแซง 69 14 21.97 150.73 31.30 5.74 187.77 93.89 

8 8 เปล้า 12 4 3.82 2.65 0.36 0.12 3.13 1.56 

9 9 ตะแบก(เปลือย) 39 15 12.42 41.37 7.51 1.76 50.64 25.32 

10 10 ตะแบก 22 12 7.01 11.03 1.75 0.48 13.26 6.63 

11 11 ไม่รู้จัก 6 5 1.91 0.51 0.06 0.02 0.59 0.29 

12 12 กะแซง 39 12 12.42 41.37 7.51 1.76 50.64 25.32 

13 13 ติ้วส้ม 33 15 10.51 28.19 4.92 1.22 34.33 17.16 

14 14 มะม่วงแมลงวัน 28 8 8.92 19.31 3.24 0.84 23.38 11.69 



ผ-16 
 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง 

(ม.) 
ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจาก

โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

15 15 ล่องเลาะ 12 3 3.82 2.65 0.36 0.12 3.13 1.56 

16 16 เคาะ 72 25 22.93 165.89 34.80 6.23 206.91 103.46 

17 17 ไม่รู้จัก 10 3 3.18 1.72 0.22 0.08 2.02 1.01 

18 18 ไม่รู้จัก 30 8 9.55 22.61 3.85 0.98 27.44 13.72 

19 19 ประดู ่ 60 12 19.11 110.16 22.14 4.36 136.66 68.33 

20 20 เหมือด 59 8 18.79 106.04 21.23 4.22 131.49 65.74 

21 21 ตาลเหลือง 65 12 20.70 131.87 27.01 5.11 163.99 81.99 

22 22 ติ้วส้ม 60 15 19.11 110.16 22.14 4.36 136.66 68.33 

23 23 คอนตา 42 4 13.38 49.05 9.06 2.07 60.18 30.09 

24 24 คอนตา 41 4 13.06 46.41 8.53 1.96 56.90 28.45 

25 25 ไม่รู้จัก 27 6 8.60 17.74 2.95 0.77 21.46 10.73 

26 26 ไม้ยาบ 7 3 2.23 0.74 0.09 0.03 0.86 0.43 

27 27 ไม่รู้จัก 6 3 1.91 0.51 0.06 0.02 0.59 0.29 

28 28 ไม้ยาบ 6 5 1.91 0.51 0.06 0.02 0.59 0.29 

29 29 ไม่รู้จัก 4 3 1.27 0.19 0.02 0.01 0.22 0.11 

30 1 มะนะ 28 10 8.92 19.31 3.24 0.84 23.38 11.69 

31 2 ประดู ่ 38 8 12.10 38.97 7.03 1.66 47.66 23.83 
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ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง 

(ม.) 
ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจาก

โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

32 3 เต็ง 27 5 8.60 17.74 2.95 0.77 21.46 10.73 

33 4 ติ้ว 45 12 14.33 57.36 10.77 2.40 70.53 35.27 

34 5 พยอม 19 4 6.05 7.82 1.19 0.34 9.36 4.68 

35 6 ข้าวจี ่ 7 4 2.23 0.74 0.09 0.03 0.86 0.43 

36 7 ยาบ 8 3 2.55 1.01 0.13 0.05 1.18 0.59 

37 8 ยาบ 4 12 1.27 0.19 0.02 0.01 0.22 0.11 

38 9 กะแซง 30 10 9.55 22.61 3.85 0.98 27.44 13.72 

39 10 ยาบ 7 4 2.23 0.74 0.09 0.03 0.86 0.43 

40 11 ข้าวจี ่ 10 5 3.18 1.72 0.22 0.08 2.02 1.01 

41 12 ปอแดง 4 11 1.27 0.19 0.02 0.01 0.22 0.11 

42 13 ก่อ 15 6 4.78 4.50 0.65 0.20 5.35 2.67 

43 14 กอกลิ้ม 17 5 5.41 6.02 0.89 0.27 7.18 3.59 

44 15 ประดู ่ 54 15 17.20 86.83 17.03 3.52 107.38 53.69 

45 16 มะเม้า 8 3 2.55 1.01 0.13 0.05 1.18 0.59 

46 17 เปล้า 4 11 1.27 0.19 0.02 0.01 0.22 0.11 

47 18 กะแซง 19 7 6.05 7.82 1.19 0.34 9.36 4.68 

48 19 เปล้า 19 10 6.05 7.82 1.19 0.34 9.36 4.68 



ผ-18 
 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง 

(ม.) 
ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจาก

โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

49 20 พยอม 6 3 1.91 0.51 0.06 0.02 0.59 0.29 

50 21 มะค่า 19 5 6.05 7.82 1.19 0.34 9.36 4.68 

51 22 เปล้า 8 5 2.55 1.01 0.13 0.05 1.18 0.59 

52 23 มะดูก 15 3 4.78 4.50 0.65 0.20 5.35 2.67 

53 24 ประดู ่ 62 15 19.75 118.64 24.03 4.66 147.33 73.67 

54 25 ข้าวเบียน 4 10 1.27 0.19 0.02 0.01 0.22 0.11 

55 26 เหมือด 42 8 13.38 49.05 9.06 2.07 60.18 30.09 

56 27 เหมือด 6 3 1.91 0.51 0.06 0.02 0.59 0.29 

57 28 ตะแบก 10 6 3.18 1.72 0.22 0.08 2.02 1.01 

58 29 ยาบ 10 4 3.18 1.72 0.22 0.08 2.02 1.01 

59 30 ล่องเลาะ 29 6 9.24 20.95 3.54 0.91 25.40 12.70 

60 1 ล่องเลาะ 70 12 22.29 155.70 32.44 5.90 194.04 97.02 

61 2 กะแซง 40 12 12.74 43.85 8.01 1.86 53.72 26.86 

62 3 เสี้ยวขาว 32 8 10.19 26.26 4.55 1.13 31.94 15.97 

63 4 พยอม 24 8 7.64 13.48 2.18 0.59 16.25 8.12 

64 5 ตาลเหลือง 59 10 18.79 106.04 21.23 4.22 131.49 65.74 

65 6 ปอแดง 23 10 7.32 12.20 1.95 0.54 14.69 7.34 



ผ-19 
 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง 

(ม.) 
ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจาก

โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

66 7 เหมือด 93 16 29.62 293.39 65.30 9.83 368.52 184.26 

67 8 พยอม 55 12 17.52 90.53 17.83 3.66 112.02 56.01 

68 9 ล่องเลาะ 26 5 8.28 16.25 2.68 0.71 19.63 9.82 

69 10 เต็ง 65 15 20.70 131.87 27.01 5.11 163.99 81.99 

70 11 ไม่รู้จัก 18 5 5.73 6.89 1.04 0.30 8.23 4.11 

71 12 ประดู ่ 55 12 17.52 90.53 17.83 3.66 112.02 56.01 

72 13 ลี่หมอก 35 8 11.15 32.30 5.72 1.39 39.40 19.70 

73 14 ติ้วเหลือง 31 8 9.87 24.39 4.19 1.06 29.64 14.82 

74 15 ไม่รู้จัก 6 8 1.91 0.51 0.06 0.02 0.59 0.29 

75 16 มะกอกป่า 79 15 25.16 204.12 43.75 7.39 255.26 127.63 

76 1 พยอม 51 12 16.24 76.24 14.75 3.12 94.11 47.06 

77 2 พยอม 33 12 10.51 28.19 4.92 1.22 34.33 17.16 

78 3 ปอแดง 38 12 12.10 38.97 7.03 1.66 47.66 23.83 

79 4 พยอม 45 12 14.33 57.36 10.77 2.40 70.53 35.27 

80 5 เสี้ยวขาว 46 12 14.65 60.32 11.39 2.51 74.22 37.11 

81 6 เต็ง 26 8 8.28 16.25 2.68 0.71 19.63 9.82 

82 7 หลี่มอก 27 8 8.60 17.74 2.95 0.77 21.46 10.73 



ผ-20 
 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง 

(ม.) 
ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจาก

โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

83 8 ตาลเหลือง 58 10 18.47 102.01 20.34 4.07 126.42 63.21 

84 9 ประดู ่ 56 12 17.83 94.20 18.63 3.79 116.61 58.31 

85 10 ตีนนก 18 4 5.73 6.89 1.04 0.30 8.23 4.11 

86 11 ยาบ 23 6 7.32 12.20 1.95 0.54 14.69 7.34 

87 12 ล่องเลาะ 24 5 7.64 13.48 2.18 0.59 16.25 8.12 

88 13 ประดู ่ 35 10 11.15 32.30 5.72 1.39 39.40 19.70 

89 14 ยาบ 32 5 10.19 26.26 4.55 1.13 31.94 15.97 

90 15 ตะแบก 9 3 2.87 1.34 0.17 0.06 1.58 0.79 

91 16 มะตึง 98 10 31.21 329.38 74.19 10.72 414.29 207.15 

92 17 มะตึง 110 3 35.03 424.90 98.28 12.83 536.01 268.00 

93 18 ประดู ่ 51 13 16.24 76.24 14.75 3.12 94.11 47.06 

94 19 หนามแท่ง 18 3 5.73 6.89 1.04 0.30 8.23 4.11 

95 20 ส้มกบ 10 12 3.18 1.72 0.22 0.08 2.02 1.01 

96 21 ตาลเหลือง 25 3 7.96 14.83 2.42 0.65 17.89 8.95 

97 22 หลี่มอก 6 3 1.91 0.51 0.06 0.02 0.59 0.29 

98 23 เหมือด 43 7 13.69 51.69 9.60 2.17 63.46 31.73 

99 24 มะเม่า 12 3 3.82 2.65 0.36 0.12 3.13 1.56 



ผ-21 
 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง 

(ม.) 
ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจาก

โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

100 1 พยอม 57 15 18.15 98.06 19.47 3.93 121.46 60.73 

101 2 พยอม 46 10 14.65 60.32 11.39 2.51 74.22 37.11 

102 3 ประดู ่ 26 10 8.28 16.25 2.68 0.71 19.63 9.82 

103 4 มะนะ 24 8 7.64 13.48 2.18 0.59 16.25 8.12 

104 5 พยอม 57 15 18.15 98.06 19.47 3.93 121.46 60.73 

105 6 เน่าใน 80 12 25.48 209.95 45.13 7.57 262.65 131.33 

106 7 พยอม 34 8 10.83 30.21 5.31 1.30 36.82 18.41 

107 8 เต็ง 49 10 15.61 69.69 13.36 2.87 85.92 42.96 

108 9 ประดู ่ 53 10 16.88 83.22 16.25 3.39 102.85 51.43 

109 10 ประดู ่ 21 6 6.69 9.89 1.55 0.43 11.87 5.94 

110 11 ประดู ่ 47 12 14.97 63.36 12.02 2.63 78.02 39.01 

111 12 เหมือด 38 6 12.10 38.97 7.03 1.66 47.66 23.83 

112 13 ประดู ่ 36 13 11.46 34.40 6.13 1.47 42.00 21.00 

113 14 พยอม 40 10 12.74 43.85 8.01 1.86 53.72 26.86 

114 15 มะเม่า 45 8 14.33 57.36 10.77 2.40 70.53 35.27 

115 16 ประดู ่ 71 15 22.61 160.75 33.61 6.06 200.42 100.21 

116 17 ประดู ่ 60 15 19.11 110.16 22.14 4.36 136.66 68.33 



ผ-22 
 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง 

(ม.) 
ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจาก

โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

117 18 ประดู ่ 22 8 7.01 11.03 1.75 0.48 13.26 6.63 

118 19 หนามแท่ง 32 10 10.19 26.26 4.55 1.13 31.94 15.97 

119 20 พยอม 49 15 15.61 69.69 13.36 2.87 85.92 42.96 

120 1 พยอม 64 12 20.38 127.33 25.98 4.96 158.27 79.14 

121 2 พยอม 48 12 15.29 66.48 12.68 2.75 81.92 40.96 

122 3 พยอม 58 12 18.47 102.01 20.34 4.07 126.42 63.21 

123 4 ไม่รู้จัก 28 6 8.92 19.31 3.24 0.84 23.38 11.69 

124 5 ประดู ่ 43 10 13.69 51.69 9.60 2.17 63.46 31.73 

125 6 ปอแดง 25 5 7.96 14.83 2.42 0.65 17.89 8.95 

126 7 เปล้า 19 5 6.05 7.82 1.19 0.34 9.36 4.68 

127 8 ประดู ่ 41 10 13.06 46.41 8.53 1.96 56.90 28.45 

128 9 พยอม 32 8 10.19 26.26 4.55 1.13 31.94 15.97 

129 10 ยาบ 5 3 1.59 0.33 0.04 0.01 0.38 0.19 

130 11 ประดู ่ 33 8 10.51 28.19 4.92 1.22 34.33 17.16 

131 12 ประดู ่ 22 4 7.01 11.03 1.75 0.48 13.26 6.63 

132 13 ไม่รู้จัก 7 5 2.23 0.74 0.09 0.03 0.86 0.43 

133 14 ไม่รู้จัก 5 3 1.59 0.33 0.04 0.01 0.38 0.19 



ผ-23 
 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง 

(ม.) 
ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจาก

โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

134 15 หลี่มอก 12 3 3.82 2.65 0.36 0.12 3.13 1.56 

135 16 ประดู ่ 39 10 12.42 41.37 7.51 1.76 50.64 25.32 

136 17 กะบก 50 8 15.92 72.87 14.03 3.00 89.90 44.95 

137 18 พยอม 33 6 10.51 28.19 4.92 1.22 34.33 17.16 

138 19 ไม่รู้จัก 33 8 10.51 28.19 4.92 1.22 34.33 17.16 

139 20 ประดู ่ 18 5 5.73 6.89 1.04 0.30 8.23 4.11 

140 21 กอก 59 12 18.79 106.04 21.23 4.22 131.49 65.74 

141 22 พยอม 61 13 19.43 114.36 23.08 4.51 141.94 70.97 

142 23 พยอม 54 13 17.20 86.83 17.03 3.52 107.38 53.69 

143 24 หลี่มอก 10 3 3.18 1.72 0.22 0.08 2.02 1.01 

144 25 ปู่เจ้า 38 10 12.10 38.97 7.03 1.66 47.66 23.83 

145 26 ประดู ่ 18 4 5.73 6.89 1.04 0.30 8.23 4.11 

146 27 ประดู ่ 49 13 15.61 69.69 13.36 2.87 85.92 42.96 

147 28 ประดู ่ 51 13 16.24 76.24 14.75 3.12 94.11 47.06 

148 29 หนามแท่ง 17 5 5.41 6.02 0.89 0.27 7.18 3.59 

149 1 เต็ง 67 12 21.34 141.21 29.13 5.42 175.76 87.88 

150 2 เหมือด 71 68 22.61 160.75 33.61 6.06 200.42 100.21 



ผ-24 
 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง 

(ม.) 
ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจาก

โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

151 3 เต็ง 31 8 9.87 24.39 4.19 1.06 29.64 14.82 

152 4 เหมือด 11 3 3.50 2.15 0.29 0.10 2.54 1.27 

153 5 ประดู ่ 24 8 7.64 13.48 2.18 0.59 16.25 8.12 

154 6 สอเสี้ยน 18 5 5.73 6.89 1.04 0.30 8.23 4.11 

155 7 ยาบ 6 8 1.91 0.51 0.06 0.02 0.59 0.29 

156 8 ประดู ่ 111 20 35.35 433.48 100.47 13.00 546.96 273.48 

157 9 ก่อ 18 6 5.73 6.89 1.04 0.30 8.23 4.11 

158 10 ก่อ 17 11 5.41 6.02 0.89 0.27 7.18 3.59 

159 11 เหมือด 46 8 14.65 60.32 11.39 2.51 74.22 37.11 

160 12 ติ้ว 58 15 18.47 102.01 20.34 4.07 126.42 63.21 

161 13 ติ้ว 37 8 11.78 36.65 6.57 1.57 44.78 22.39 

162 14 ตะแบก 29 7 9.24 20.95 3.54 0.91 25.40 12.70 

163 15 หลี่หมอก 31 6 9.87 24.39 4.19 1.06 29.64 14.82 

164 16 ไม่รู้จัก 6 3 1.91 0.51 0.06 0.02 0.59 0.29 

165 17 เต็ง 30 11 9.55 22.61 3.85 0.98 27.44 13.72 

166 18 เปล้า 23 12 7.32 12.20 1.95 0.54 14.69 7.34 

167 19 ประดู ่ 34 13 10.83 30.21 5.31 1.30 36.82 18.41 



ผ-25 
 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง 

(ม.) 
ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจาก

โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

168 20 กะแซง 146 20 46.50 789.35 194.72 18.69 1,002.76 501.38 

169 21 กะแซง 26 6 8.28 16.25 2.68 0.71 19.63 9.82 

170 1 ประดู ่ 45 12 14.33 57.36 10.77 2.40 70.53 35.27 

171 2 พยอม 52 13 16.56 79.69 15.49 3.25 98.43 49.21 

172 3 เต็ง 45 12 14.33 57.36 10.77 2.40 70.53 35.27 

173 4 หนามแท่ง 20 8 6.37 8.82 1.36 0.39 10.57 5.29 

174 5 ไม่รู้จัก 7 3 2.23 0.74 0.09 0.03 0.86 0.43 

175 6 ประดู ่ 124 13 39.49 552.71 131.38 15.22 699.31 349.66 

176 7 ไม่รู้จัก 15 3 4.78 4.50 0.65 0.20 5.35 2.67 

177 8 พยอม 61 12 19.43 114.36 23.08 4.51 141.94 70.97 

178 9 ประดู ่ 53 13 16.88 83.22 16.25 3.39 102.85 51.43 

179 10 ก่อ 31 8 9.87 24.39 4.19 1.06 29.64 14.82 

180 11 ต้นขอ 34 6 10.83 30.21 5.31 1.30 36.82 18.41 

181 12 ประดู ่ 24 10 7.64 13.48 2.18 0.59 16.25 8.12 

182 13 มะเม่า 38 8 12.10 38.97 7.03 1.66 47.66 23.83 

183 14 ไม่รู้จัก 36 10 11.46 34.40 6.13 1.47 42.00 21.00 

184 15 ช้อ 28 5 8.92 19.31 3.24 0.84 23.38 11.69 



ผ-26 
 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง 

(ม.) 
ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจาก

โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

185 16 ช้อ 25 6 7.96 14.83 2.42 0.65 17.89 8.95 

186 17 เหมือด 14 3 4.46 3.82 0.54 0.17 4.53 2.27 

187 18 เหมือด 16 4 5.10 5.24 0.77 0.23 6.24 3.12 

188 1 ตีนนก 30 6 9.55 22.61 3.85 0.98 27.44 13.72 

189 2 ยาบ 46 7 14.65 60.32 11.39 2.51 74.22 37.11 

190 3 ล่องเลาะ 17 5 5.41 6.02 0.89 0.27 7.18 3.59 

191 4 เปล้า 10 4 3.18 1.72 0.22 0.08 2.02 1.01 

192 5 ประดู ่ 41 10 13.06 46.41 8.53 1.96 56.90 28.45 

193 6 มะเคราะห์ 20 5 6.37 8.82 1.36 0.39 10.57 5.29 

194 7 ตะแบก 46 15 14.65 60.32 11.39 2.51 74.22 37.11 

195 8 ล่องเลาะ 51 10 16.24 76.24 14.75 3.12 94.11 47.06 

196 9 ตาลเหลือง 19 5 6.05 7.82 1.19 0.34 9.36 4.68 

197 11 มะดูก 20 5 6.37 8.82 1.36 0.39 10.57 5.29 

198 12 ประดู ่ 47 15 14.97 63.36 12.02 2.63 78.02 39.01 

199 13 ล่องเลาะ 24 8 7.64 13.48 2.18 0.59 16.25 8.12 

200 14 มะเม่า 18 5 5.73 6.89 1.04 0.30 8.23 4.11 

201 15 ไม่รู้จัก 68 15 21.66 146.00 30.22 5.58 181.81 90.90 



ผ-27 
 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง 

(ม.) 
ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจาก

โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

202 16 เปล้า 70 6 22.29 155.70 32.44 5.90 194.04 97.02 

203 17 มะดูก 28 5 8.92 19.31 3.24 0.84 23.38 11.69 

204 18 หลี่หมอก 32 8 10.19 26.26 4.55 1.13 31.94 15.97 

205 19 เปล้า 35 5 11.15 32.30 5.72 1.39 39.40 19.70 

206 20 หมี่หมอก 64 9 20.38 127.33 25.98 4.96 158.27 79.14 

207 21 ไม่รู้จัก 12 4 3.82 2.65 0.36 0.12 3.13 1.56 

208 22 ล่องเลาะ 19 5 6.05 7.82 1.19 0.34 9.36 4.68 

209 23 ประดู ่ 115 15 36.62 468.44 109.46 13.69 591.59 295.80 

210 1 ประดู ่ 47 13 14.97 63.36 12.02 2.63 78.02 39.01 

211 2 เหมือด 26 12 8.28 16.25 2.68 0.71 19.63 9.82 

212 3 ยาบ 45 10 14.33 57.36 10.77 2.40 70.53 35.27 

213 4 ประดู ่ 44 8 14.01 54.48 10.18 2.28 66.95 33.47 

214 5 ไม่รู้จัก 24 3 7.64 13.48 2.18 0.59 16.25 8.12 

215 6 หนามแท่ง 26 3 8.28 16.25 2.68 0.71 19.63 9.82 

216 7 ตะแบก 28 6 8.92 19.31 3.24 0.84 23.38 11.69 

217 8 ส้มกบ 46 11 14.65 60.32 11.39 2.51 74.22 37.11 

218 19 ตาลเหลือง 64 10 20.38 127.33 25.98 4.96 158.27 79.14 



ผ-28 
 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง 

(ม.) 
ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจาก

โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

219 10 สมอ 32 7 10.19 26.26 4.55 1.13 31.94 15.97 

220 11 เปล้า 33 10 10.51 28.19 4.92 1.22 34.33 17.16 

221 12 พยอม 38 12 12.10 38.97 7.03 1.66 47.66 23.83 

222 13 ประดู ่ 131 15 41.72 623.23 150.01 16.37 789.61 394.80 

223 14 เปล้า 49 8 15.61 69.69 13.36 2.87 85.92 42.96 

224 15 หลี่ม๊อก 16 3 5.10 5.24 0.77 0.23 6.24 3.12 

ผลรวมปริมาณคาร์บอนทั้งหมดต่อพื้นที่สํารวจ  1000  ตร.ม. 7,916.93 

ผลรวมปริมาณคาร์บอนทั้งหมดต่อ 1 ไร่  (1,600 ตร.ม.) 15,833.85 

คิดเป็นตันคาร์บอนต่อไร่ (ตัน) 15.83 

คิดเป็นปริมาณคาร์บอนต่อพื้นที่ป่าทั้งหมด 1,500 ไร่ 1,488.38 

ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดx 3.66) 5,447.48 

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน  (ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด x 2.66) 3,959.10 
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» ป่าดิบแล้ง (1,250 ไร่) ป่าชุมชนบ้านเกวต ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านวันที่สํารวจ 13-14 กรกฎาคม 2558 
ลักษณะทางกายภาพ: จํานวนชั้นเรือนยอด 2-3 ชั้น การปกคลุมเรือนยอด 45 %  การปกคลุมผิวดิน 60 % 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง (ม.) 

ความโตเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจากโปรแกรม 

(กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

1 1 ต้นเบรย 23 9.12 7.32 15.06 3.78 0.88 19.73 9.86 

2 2 ต้นเบรย 13 5.88 4.14 3.53 0.81 0.31 4.64 2.32 

3 3 ต้นเบรย 14 6.24 4.46 4.27 0.99 0.35 5.62 2.81 

4 4 ต้นเบรย 17 7.26 5.41 7.00 1.68 0.50 9.18 4.59 

5 5 ต้นเบรย 24 9.41 7.64 16.77 4.24 0.95 21.97 10.98 

6 6 ต้นปรัง / ต้นตุง๋ 54 16.20 17.20 122.76 35.21 4.06 162.03 81.01 

7 7 ต้นปรัง / ต้นตุง๋ 35 12.00 11.15 42.92 11.52 1.89 56.33 28.16 

8 8 ต้นปรัง / ต้นตุง๋ 16 6.93 5.10 6.02 1.43 0.45 7.90 3.95 

9 9 ไม้ก่อ 19 7.91 6.05 9.31 2.27 0.62 12.19 6.10 

10 10 ต้นต้องแต๊บ 19 7.91 6.05 9.31 2.27 0.62 12.19 6.10 

11 11 ต้นไม้แตก 15 6.59 4.78 5.10 1.20 0.40 6.70 3.35 

12 12 ต้นหนามจับ 17 7.26 5.41 7.00 1.68 0.50 9.18 4.59 

13 13 ต้นต๋าไก ่ 10 4.74 3.18 1.78 0.39 0.19 2.36 1.18 

14 14 ต้นหนามจับ 11 5.13 3.50 2.29 0.51 0.22 3.02 1.51 

15 15 ต้นแก้มตุ่น 20 8.22 6.37 10.60 2.61 0.68 13.89 6.95 
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ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง (ม.) 

ความโตเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจากโปรแกรม 

(กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

16 16 ต้นแก้มตุ่น 14 6.24 4.46 4.27 0.99 0.35 5.62 2.81 

17 17 ต้นหนามจับ 22 8.83 7.01 13.51 3.37 0.81 17.69 8.85 

18 1 ต้นจําป ี 35 12.28 11.15 42.92 11.52 1.89 56.33 28.16 

19 2 ตะไคร้ต้น 6 3.09 1.91 0.47 0.10 0.07 0.64 0.32 

20 3 หนามจับ 6 3.09 1.91 0.47 0.10 0.07 0.64 0.32 

21 4 หนามจับ 17 7.26 1.53 7.00 1.68 0.50 9.18 4.59 

22 5 เบรย 8 3.95 2.55 1.00 0.21 0.12 1.34 0.67 

23 6 หนามจับ 3 1.70 0.96 0.08 0.01 0.02 0.11 0.05 

24 7 หนามจับ 19 7.91 3.51 9.31 2.27 0.62 12.19 6.10 

25 8 ติ้ว 13 5.88 4.14 3.53 0.81 0.31 4.64 2.32 

26 9 ไม้ด้ามข้าว 96 22.12 30.57 470.42 146.86 10.79 628.07 314.04 

27 10 เบรย 32 11.55 10.19 34.37 9.10 1.61 45.08 22.54 

28 11 หนามจับ 16 6.93 5.10 6.02 1.43 0.45 7.90 3.95 

29 12 ติ้ว 23 9.12 7.32 15.06 3.78 0.88 19.73 9.86 

30 13 หย๊าบ 32 11.55 10.19 34.37 9.10 1.61 45.08 22.54 

31 14 ติ้ว 20 8.22 5.71 10.60 2.61 0.68 13.89 6.95 

32 15 หย๊าบ 26 9.98 8.28 20.52 5.26 1.10 26.88 13.44 
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ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง (ม.) 

ความโตเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจากโปรแกรม 

(กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

33 16 ติ้ว 21 8.53 6.69 12.00 2.97 0.75 15.72 7.86 

34 17 โท้ 68 18.50 21.66 211.90 62.91 6.04 280.85 140.43 

35 18 หนามจับ 11 5.13 5.76 2.29 0.51 0.22 3.02 1.51 

36 19 แก้มตุ่น 31 11.30 9.87 31.77 8.37 1.52 41.65 20.82 

37 20 ปี้ 18 7.58 5.73 8.11 1.96 0.56 10.63 5.31 

38 21 หนามจับ 20 8.22 6.37 10.60 2.61 0.68 13.89 6.95 

39 1 ก่อ 54 16.20 17.20 122.76 35.21 4.06 162.03 81.01 

40 2 ต้มข้าว 39 13.20 12.42 55.90 15.26 2.29 73.45 36.72 

41 3 เสี้ยว 42 13.85 13.38 67.02 18.50 2.61 88.14 44.07 

42 4 เหมือด 30 11.04 9.55 29.27 7.67 1.43 38.37 19.19 

43 5 เหมือด 24 9.41 7.64 16.77 4.24 0.95 21.97 10.98 

44 6 เหมือด 24 9.41 7.64 16.77 4.24 0.95 21.97 10.98 

45 7 เหมือด 26 9.98 8.28 20.52 5.26 1.10 26.88 13.44 

46 8 หนามจับ 27 10.25 8.60 22.55 5.81 1.18 29.55 14.78 

47 9 ติ้ว 13 5.84 4.14 3.46 0.79 0.30 4.56 2.28 

48 10 เหมือด 5 2.64 1.59 0.29 0.06 0.05 0.40 0.20 

49 11 เหมือด 5 2.64 1.59 0.29 0.06 0.05 0.40 0.20 
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ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง (ม.) 

ความโตเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจากโปรแกรม 

(กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

50 12 เหมือด 13 5.84 4.14 3.46 0.79 0.30 4.56 2.28 

51 13 ติ้ว 21 8.53 6.69 12.00 2.97 0.75 15.72 7.86 

52 14 ติ้ว 17 7.26 5.41 7.00 1.68 0.50 9.18 4.59 

53 15 ติ้ว 17 7.26 5.41 7.00 1.68 0.50 9.18 4.59 

54 16 ติ้ว 9 4.36 2.87 1.37 0.30 0.15 1.82 0.91 

55 17 หนามจับ 21 8.53 6.69 12.00 2.97 0.75 15.72 7.86 

56 1 เบรย 26 9.98 8.28 20.52 5.26 1.10 26.88 13.44 

57 2 ด้ามข้าว 17 7.26 5.41 7.00 1.68 0.50 9.18 4.59 

58 3 ตุ๋ง 4 2.17 1.27 0.16 0.03 0.03 0.22 0.11 

59 4 ไม่รู ้ 27 10.25 8.60 22.55 5.81 1.18 29.55 14.78 

60 5 ไม่รู ้ 13 5.84 4.14 3.46 0.79 0.30 4.56 2.28 

61 6 ไม่รู ้ 17 7.26 5.41 7.00 1.68 0.50 9.18 4.59 

62 7 ห้า 25 9.70 7.96 18.59 4.73 1.03 24.35 12.17 

63 8 ห้า 21 8.53 6.69 12.00 2.97 0.75 15.72 7.86 

64 9 ไม่รู ้ 6 3.09 1.91 0.47 0.10 0.07 0.64 0.32 

65 10 หิน 15 6.59 4.78 5.10 1.20 0.40 6.70 3.35 

66 11 ไม้ฟ้า 13 5.84 4.14 3.46 0.79 0.30 4.56 2.28 
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ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง (ม.) 

ความโตเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจากโปรแกรม 

(กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

67 12 ไม่รู ้ 15 6.59 4.78 5.10 1.20 0.40 6.70 3.35 

68 13 ปรัง 9 4.36 2.87 1.37 0.30 0.15 1.82 0.91 

69 14 ปรัง 8 3.95 2.55 1.00 0.21 0.12 1.34 0.67 

70 15 ปรัง 9 4.36 2.87 1.37 0.30 0.15 1.82 0.91 

71 16 ปรัง 5 2.64 1.59 0.29 0.06 0.05 0.40 0.20 

72 17 ปรัง 7 3.53 2.23 0.71 0.15 0.10 0.95 0.47 

73 18 ปรัง 7 3.53 2.23 0.71 0.15 0.10 0.95 0.47 

74 19 ปรัง 8 3.95 2.55 1.00 0.21 0.12 1.34 0.67 

75 20 ปรัง 9 4.36 2.87 1.37 0.30 0.15 1.82 0.91 

76 1 ปรัง 10 4.74 3.18 1.78 0.39 0.19 2.36 1.18 

77 2 ปรัง 10 4.74 3.18 1.78 0.39 0.19 2.36 1.18 

78 3 ตาไก ่ 10 4.74 3.18 1.78 0.39 0.19 2.36 1.18 

79 4 หนามจับ 15 6.59 4.78 5.10 1.20 0.40 6.70 3.35 

80 5 เหมือด 51 15.64 16.24 106.99 30.42 3.67 141.09 70.54 

81 6 เหมือด 48 15.07 15.29 92.56 26.08 3.30 121.95 60.97 

82 7 จําปี 22 8.83 7.01 13.51 3.37 0.81 17.69 8.85 

83 8 บรวย 16 6.93 5.10 6.02 1.43 0.45 7.90 3.95 
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ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง (ม.) 

ความโตเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) 
ปริมาณคาร์บอนจากโปรแกรม 

(กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

84 9 บรวย 14 6.24 4.46 4.27 0.99 0.35 5.62 2.81 

85 10 หนามจับ 24 9.41 7.64 16.77 4.24 0.95 21.97 10.98 

86 11 ไม่รู ้ 9 4.36 2.87 1.37 0.30 0.15 1.82 0.91 

87 12 จําปี 15 6.59 4.78 5.10 1.20 0.40 6.70 3.35 

88 13 ไม่รู ้ 3 1.70 0.96 0.08 0.01 0.02 0.11 0.05 

ผลรวมปริมาณคาร์บอนทั้งหมดต่อพื้นที่สํารวจ  500  ตร.ม. 1,309.46 

ผลรวมปริมาณคาร์บอนทั้งหมดต่อ 1 ไร่  (1,600 ตร.ม.) 4,190.26 

คิดเป็นตันคาร์บอนต่อไร่ (ตัน) 8.38 

คิดเป็นปริมาณคาร์บอนต่อพื้นที่ป่าทั้งหมด 1,250 ไร่ 10,475.65 

ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดx 3.66) 38,340.88 

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน  (ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด x 2.66) 27,865.23 
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» ป่าเบญจพรรณ  (247 ไร่) ป่าชุมชนบ้านงอบศาลา ตําบลงอบ  อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  วันที่สํารวจ 8-9 สิงหาคม 2558 
ลักษณะทางกายภาพ: จํานวนชั้นเรือนยอด 2-3 ชั้น  การปกคลุมเรือนยอด 55 %  การปกคลุมผิวดิน 70 % 

ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง (ม.) 

ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) ปริมาณคาร์บอนจาก
โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

1 1 ทะโล้ 101 16.51 32.17 352.18 79.88 11.25 443.32 221.66 

2 2 แข้งกวาง 22 8.49 7.01 11.03 1.75 0.48 13.26 6.63 

3 3 แข้งกวาง 21 8.30 6.69 9.89 1.55 0.43 11.87 5.94 

4 4 ปี้ 28 9.56 8.92 19.31 3.24 0.84 23.38 11.69 

5 5 ทะโล้ 84 15.41 26.75 233.98 50.86 8.25 293.09 146.55 

6 6 ห้า 37 10.89 11.78 36.65 6.57 1.57 44.78 22.39 

7 7 ทะโล้ 55 12.98 17.52 90.53 17.83 3.66 112.02 56.01 

8 8 จ้าเหมี่ยง 11 5.92 3.50 2.15 0.29 0.10 2.54 1.27 

9 9 กอกแก้ว 15 6.98 4.78 4.50 0.65 0.20 5.35 2.67 

10 10 มอก 52 12.67 16.56 79.69 15.49 3.25 98.43 49.21 

11 11 ทะโล้ 34 10.48 10.83 30.21 5.31 1.30 36.82 18.41 

12 12 กอกแก้ว 93 16.01 29.62 293.39 65.30 9.83 368.52 184.26 

13 13 จะบก 60 13.46 19.11 110.16 22.14 4.36 136.66 68.33 

14 14 ในเน่า 14 6.73 4.46 3.82 0.54 0.17 4.53 2.27 

15 1 ก้าเขยีว 24 8.86 7.64 13.48 2.18 0.59 16.25 8.12 

16 2 ติ้วเหลือง 45 11.90 14.33 57.36 10.77 2.40 70.53 35.27 

17 3 เหมือด 14 6.73 4.46 3.82 0.54 0.17 4.53 2.27 

18 1 เต้าเกีย้ง 50 12.46 15.92 72.87 14.03 3.00 89.90 44.95 
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ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง (ม.) 

ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) ปริมาณคาร์บอนจาก
โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

19 2 ห้า 50 12.46 15.92 72.87 14.03 3.00 89.90 44.95 

20 3 แก 107 16.86 34.08 399.95 91.93 12.31 504.18 252.09 

21 4 เปลือกไม้น้อย 38 11.03 12.10 38.97 7.03 1.66 47.66 23.83 

22 5 แข้งกวาง 10 5.62 3.18 1.72 0.22 0.08 2.02 1.01 

23 6 ปี้ 30 9.87 9.55 22.61 3.85 0.98 27.44 13.72 

24 7 ปี้ 13 6.47 4.14 3.21 0.45 0.14 3.79 1.90 

25 8 แข้งกวาง 27 9.39 8.60 17.74 2.95 0.77 21.46 10.73 

26 9 เหมือด 12 6.20 3.82 2.65 0.36 0.12 3.13 1.56 

27 10 เต้าเกีย้ง 33 10.33 10.51 28.19 4.92 1.22 34.33 17.16 

28 11 ไฮคํา 43 11.66 13.69 51.69 9.60 2.17 63.46 31.73 

29 12 แข้งกวาง 25 9.04 7.96 14.83 2.42 0.65 17.89 8.95 

30 13 เต้าเกีย้ง 23 8.68 7.32 12.20 1.95 0.54 14.69 7.34 

31 14 เต้าเกีย้ง 25 9.04 7.96 14.83 2.42 0.65 17.89 8.95 

32 1 ปอสา 14 6.73 4.46 3.82 0.54 0.17 4.53 2.27 

33 2 ปอสา 36 10.75 11.46 34.40 6.13 1.47 42.00 21.00 

34 3 ปี้ 22 8.49 7.01 11.03 1.75 0.48 13.26 6.63 

35 4 ประดู่แดง 102 16.57 32.48 359.72 81.77 11.42 452.91 226.46 

36 5 กอม 82 15.26 26.11 221.70 47.92 7.91 277.53 138.76 

37 1 กอม 65 13.91 20.70 131.87 27.01 5.11 163.99 81.99 

38 2 ติ้ว  90 15.82 28.66 272.72 60.24 9.30 342.26 171.13 
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ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง (ม.) 

ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) ปริมาณคาร์บอนจาก
โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

39 3 ติ้ว 63 13.74 20.06 122.88 24.98 4.81 152.66 76.33 

40 4 จะบก 42 11.54 13.38 49.05 9.06 2.07 60.18 30.09 

41 1 กอกแก้ว 12 6.20 3.82 2.65 0.36 0.12 3.13 1.56 

42 2 กอกแก้ว 12 6.20 3.82 2.65 0.36 0.12 3.13 1.56 

43 3 กอกแก้ว 26 9.22 8.28 16.25 2.68 0.71 19.63 9.82 

44 4 ทะโล้ 81 15.19 25.80 215.88 46.54 7.74 270.15 135.08 

45 5 แข้งกวาง 12 6.20 3.82 2.65 0.36 0.12 3.13 1.56 

46 6 แข้งกวาง 20 8.09 6.37 8.82 1.36 0.39 10.57 5.29 

47 7 แข้งกวาง 11 5.92 3.50 2.15 0.29 0.10 2.54 1.27 

48 8 แข้งกวาง 28 9.56 8.92 19.31 3.24 0.84 23.38 11.69 

49 9 แข้งกวาง 14 6.73 4.46 3.82 0.54 0.17 4.53 2.27 

50 10 แข้งกวาง 11 5.92 3.50 2.15 0.29 0.10 2.54 1.27 

51 11 กอม 10 5.62 3.18 1.72 0.22 0.08 2.02 1.01 

52 12 เหมือด 11 5.92 3.50 2.15 0.29 0.10 2.54 1.27 

53 1 เหมือด 50 12.46 15.92 72.87 14.03 3.00 89.90 44.95 

54 2 เหมือด 25 9.04 7.96 14.83 2.42 0.65 17.89 8.95 

55 3 ประดู ่ 46 12.01 14.65 60.32 11.39 2.51 74.22 37.11 

56 4 ติ้ว 60 13.46 19.11 110.16 22.14 4.36 136.66 68.33 

57 5 เหมือด 55 12.98 17.52 90.53 17.83 3.66 112.02 56.01 

58 6 ติ้ว 46 12.01 14.65 60.32 11.39 2.51 74.22 37.11 
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ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง (ม.) 

ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) ปริมาณคาร์บอนจาก
โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

59 1 คอแลน 14 6.73 4.46 3.82 0.54 0.17 4.53 2.27 

60 2 เหมือด 13 6.47 4.14 3.21 0.45 0.14 3.79 1.90 

61 3 คอแลน 35 10.62 11.15 32.30 5.72 1.39 39.40 19.70 

62 4 คอแลน 30 9.87 9.55 22.61 3.85 0.98 27.44 13.72 

63 5 คอแลน 11 5.92 3.50 2.15 0.29 0.10 2.54 1.27 

64 6 เหมือด 73 14.58 23.25 171.12 36.01 6.39 213.51 106.76 

65 7 ขําคัวะ 73 14.58 23.25 171.12 36.01 6.39 213.51 106.76 

66 8 มอก 14 6.73 4.46 3.82 0.54 0.17 4.53 2.27 

67 9 ผ่าว 27 9.39 8.60 17.74 2.95 0.77 21.46 10.73 

68 10 ปี้ 12 6.20 3.82 2.65 0.36 0.12 3.13 1.56 

69 11 เหมือด 26 9.22 8.28 16.25 2.68 0.71 19.63 9.82 

70 12 เหมือด 14 6.73 4.46 3.82 0.54 0.17 4.53 2.27 

71 13 เหมือด 23 8.68 7.32 12.20 1.95 0.54 14.69 7.34 

72 14 เหมือด 68 14.17 21.66 146.00 30.22 5.58 181.81 90.90 

73 15 คอแลน 22 8.49 7.01 11.03 1.75 0.48 13.26 6.63 

74 16 คอแลน 18 7.67 5.73 6.89 1.04 0.30 8.23 4.11 

75 17 คอแลน 12 6.20 3.82 2.65 0.36 0.12 3.13 1.56 

76 18 กอก  20 8.09 6.37 8.82 1.36 0.39 10.57 5.29 

77 1 ทะโล้ 70 14.34 22.29 155.70 32.44 5.90 194.04 97.02 

78 2 ประดู่ดิน 5 3.81 1.59 0.33 0.04 0.01 0.38 0.19 
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ลําดับ หมายเลข ชื่อต้นไม้ 
ความโตเส้นรอบวง 

(ซม.) 
ความสูง (ม.) 

ความโตเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม.) 

น้ําหนักแหง้ (กโิลกรัม) ปริมาณคาร์บอนจาก
โปรแกรม (กก.คาร์บอน) ลําต้น กิ่ง ใบ ทั้งหมด 

79 3 เหมือด 23 8.68 7.32 12.20 1.95 0.54 14.69 7.34 

80 4 เหมือด 28 9.56 8.92 19.31 3.24 0.84 23.38 11.69 

81 5 เหมือด 23 8.68 7.32 12.20 1.95 0.54 14.69 7.34 

82 6 แกล้งอ้น 9 5.31 2.87 1.34 0.17 0.06 1.58 0.79 

83 7 กอกแก้ว 8 4.97 2.55 1.01 0.13 0.05 1.18 0.59 

84 8 เหมือด 6 4.23 1.91 0.51 0.06 0.02 0.59 0.29 

85 1 เหมือด 34 10.48 10.83 30.21 5.31 1.30 36.82 18.41 

86 2 ประดู ่ 38 11.03 12.10 38.97 7.03 1.66 47.66 23.83 

87 3 ต้องกาง 14 6.73 4.46 3.82 0.54 0.17 4.53 2.27 

88 4 แหมด 3 2.83 0.96 0.10 0.01 0.00 0.11 0.06 

ผลรวมปริมาณคาร์บอนทั้งหมดต่อพื้นที่สํารวจ  1,000  ตร.ม. 3,057.26 
ผลรวมปริมาณคาร์บอนทั้งหมดต่อ 1 ไร่  (1,600 ตร.ม.) 4,891.61 

คิดเป็นตันคาร์บอนต่อไร่ (ตัน) 4.89 
คิดเป็นปริมาณคาร์บอนต่อพื้นที่ป่าทั้งหมด 247 ไร่ 1,208.23 

ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดx 3.66) 4,422.11 
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน  (ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด x 2.66) 3,213.89 
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ภาคผนวก 3-ค: รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2558 
 

» กิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้: รวมตลอดปี 803 คน คิดเป็นผู้หญงิร้อยละ 42.96 

1) อบรมศึกษาเรียนรู้และค้นหาศักยภาพชุมชนบ้านแคว้ง 
รวมทั้งหมด 32 คน  เป็นชาย 19 คน และหญิง 13 คนรวม 

1 นายผาง  งิ้วผา ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
2 นายประสิทธิ์  เปียงใจ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
3 นายอินเมือง  อนิสองใจ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
4 นายวินทร  อินสองใจ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
5 นายอิ่น  งิ้วผา ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
6 นายแสวง  อินสองใจ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
7 นางจําปา  อินสองใจ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
8 นายชาญ  เปียงใจ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
9 นายเดชา  งิว้ผา ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
10 นายสังวาลย์  สุโรพันธ ์ ผู้ใหญ่บ้านแควง้ หมู่ 7 
11 นายทวน  เปยีงใจ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
12 นายสมฤทธ์ิ  เปียงใจ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
13 นายอํายวน  ตว๊ดแก้ว ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
14 นางบัวแก้ว  นลิคง ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
15 นางฟองนวล  อินคํา ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
16 นายสนอง  เปี่ยงใจ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
17 นายศรีวัย  เปยีงใจ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
18 นายคําจันทร์  ดวงด ี ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
19 นายป๋อน  นิลคง ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
20 นางศรีคํา  เปียงใจ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
21 นายถวิล  สุโรพนัธ์ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
22 นางสนธยา  สุโรพันธ ์ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
23 นางคอง  สลีอ่อน ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
24 นายบุญรัตน์  เปียงใจ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
25 นางสมยงค์  นลิคง ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
26 นายอดุลย์  อินทนา ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
27 นางอภิญญา  เปียงใจ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
28 นางจันทร์  นิลคง ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
29 นางนงนุช  งิ้วผา ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
30 นางสุพิศ  เปียงใจ ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
31 นางพร  ดวงด ี ชุมชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 
32 นางกมลพร  ไตรโนต ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน 
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2) สํารวจแนวเขตป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์บ้านแคว้ง 
รวมทัง้หมด 27 คน เป็นชาย 25 คน และหญิง 2 คน 

1 นาย สังวาลส์ สโรพันธ ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
2 นาย แสวง เปี่ยงใจ ผู้ใหญ่บ้าน 
3 นาย อินทร อินสองใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
4 นาย เดชา งิ้วผา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
5 นาย ชาญ เปี่ยงใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
6 นาย ถนอม นิลคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
7 นาย ป๋อน นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
8 นาย สมพร   ลลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
9 นาย รัตน์ อินทํา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
10 นาย จําเรญิ เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
11 นาย ประสิทธิ ์ เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
12 นาย ทวน เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
13 นาย คําจันทร ์ ดวงด ี สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
14 นาย ผจญ งิ้วผา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
15 นาย องอาจ อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
16 นาย วีรพล เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
17 นาย ธนภัทร สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
18 นาย อินเมือง อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
19 นาย อุทัย มินทนา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
20 นาย ถวิล สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
21 นาย ทอน เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
22 นาย สมฤทธิ ์ เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
23 นาย สนอง เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
24 นาย บุญรัตน์ เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
25 นาย อนันค์ เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
26 เด็กหญิงพิชญธดิา บุญปลอด ผู้สนใจทั่วไป 
27 นางสาวลภัครดา บุญปลอด ผู้สนใจทั่วไป 

 

3) ประเมินศักยภาพและการจัดการทรัพยากรชุมชน ณ บ้านเกวต 
รวมทัง้หมด 78 คน  เป็นชาย 51 คน และหญิง  27 คน 

1 นาย ลาภวัต ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้าน 
2 นาย มามัส ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
3 นาย เสริม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
4 นาย คํามี ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
5 นาย พนม สุนภุม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
6 นาย สิรล สนไหม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
7 นาย เสาร ์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
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8 นาย ลา ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
9 นาง สรัง ศึกไพร สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
10 นาง ปวีณา วงศ์วรณั สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
11 นาย ตา ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
12 นาง ศรีธร ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
13 นาง บุญเลือน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
14 นาง สนัน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
15 นาง จํานง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
16 นาง ด ี ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
17 นาง เล่ือน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
18 นาง บุญ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
19 นาง ถาวร ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
20 นางสาว สุภาพร ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
21 นาย จิตร ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
22 นาย สงัด ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
23 นาย นพ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
24 นางสาว สุล้า ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
25 นาย วิโรจร ์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
26 นาย มี ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
27 นาย ทอน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
28 นาง ตุ่น ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
29 นาง นันทิชา  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
30 นาง สนิชา ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
31 นาง สนิท ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
32 นาย เฟลิม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
33 นาง เชิญ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
34 นาย จํานง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
35 นาย ทร  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
36 นาย เดช ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
37 นาย ดาว ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
38 นาย บุเล็ง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
39 นาย จันทร ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
40 นาย ชาญ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
41 นางสาว เยี่ยม พิชิตชัยธาดา สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
42 นาย สมลิตร ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
43 นาย อุดม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
44 นาย โกด ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
45 นาย ไทย สุมทม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
46 นาย หน ู ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
47 นาย ห้อง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
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48 นาย ช่วย ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
49 นาง ศิร ิ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
50 นาง จันทร ์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
51 นาย สุวิทย ์ อุ่นถิ่น สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
52 นาย ยัง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
53 นาย แปง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
54 นาย จ้วน  นานัตน์ สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
55 นาย จิน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
56 นาง อรณุ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
57 นาย คํา ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
58 นาง คํามูล ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
59 นาย อรุญ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
60 นาย จันทร ์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
61 นาย หม ี ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
62 นาง อําพัน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
63 นาย ถนอม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
64 นาย ธนพล ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
65 นาย จํานง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
66 นาย สมัย ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
67 นาย เตียง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
68 นาย เต็น ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
69 นาง ว ี ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
70 นางสาว วิภา ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
71 นางสาว ทอน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
72 นาย ธนชิน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
73 นาย สาย ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
74 นางสาว รัตติกาล ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
75 นาย บรรจง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
76 นาย สม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
77 นาย ไอ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
78 นาย ธง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 

4) ประเมินศักยภาพและการจัดการทรัพยากรชุมชน ณ บ้านทุ่งอ้าว 
รวมทัง้หมด 57 คน  เป็นชาย 26 คน และหญิง  31 คน 

1 นาย สุนัน ลักษณะทพิย ์ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
2 นาย จอมแปง คํารังษ ี สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
3 นาง รัตนาวรรณ เขียวปัด สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
4 นาย สุพงษ ์ เทพอิน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
5 นาย ชาญวิทย ์ คําตอน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
6 นาย เกียงทอง วัดคํา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
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7 นาย อรุณ เส่ียงนคร สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
8 นาย อิ่นแก้ว จํามั่น สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
9 นาย  บุญส่ง พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
10 นาย สมุทร พิบูลวิญโรจน์ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
11 นาง ลําจวน สุทธิการ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
12 นาง ยุพิน พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
13 นาง พัณณติา ตามัย สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
14 นาย ซ่อน พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
15 นาย ต ี ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
16 นาย บุญชวน จํามั่น สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
17 นาย เมือง พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
18 นางสาว จันทร์เป้ง เงินกอ้น สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
19 นาง แสง วงศ์วาท สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
20 นางสาว จินดา เทพจินดา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
21 นางสาว สมศร ี ตาคํา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
22 นางสาว ศรีจันทร ์ คําแสน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
23 นาง พร ทองปอน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
24 นาง นวน ทองปอน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
25 นาง สมัย อบเชย สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
26 นาง บุญถงึ อินทร สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
27 นางสาว วรรณ พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
28 นาย สุรทัย พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
29 นาง บัวเฝือน วงสวาท สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
30 นาย ทอน ทิพยสาส์ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
31 นาย หมุน ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
32 นางสาว จํานง ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
33 นางสาว ศรีจันทร ์ พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
34 นาย ประยุทธ จิตรแขง็ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
35 นาย สมพง แสนใหญ ่ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 

36 นาย สมพร อิทะรงัสี สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
37 นางสาว ทองคํา วัดคํา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
38 นางสาว แดง ขยันการ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
39 นางสาว คําใน จิตรแขง็ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
40 นาง แม่คํามูล สิทธิยศ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
41 นาง พรรณ ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
42 นาง ส่อง เขียวปัด สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
43 นายโรจน์ ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
44 นาง บุญปิ้น อรอนงค์ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
45 นาง จันทร์เพญ็ เขียวปัด สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
46 นาง มณฑา ทองมอญ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
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47 นาย สมศักดิ ์ จิตรแขง็ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
48 นาย สงัด เขียวปัด สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
49 นาง วิลัย พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
50 นาย ประดิษฐ ์ วัดคํา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
51 นาย ธงชัย วงศ์วาท สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
52  นาง เทยีนศิลป์ นามลักษณ ์ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
53 นาง พร วงศ์วาท สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
54 นาง สํารอง นามล้อม สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
55 นาย บุญนัก ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
56 นาย อินปั้น ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
57 นาง เทีย่งคํา  คําตอน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 

 

5) อบรมเชงิปฏิบัตกิาร “การประเมินทรัพยากรป่าชุมชนและประเมินคาร์บอน” ณ บ้านแคว้ง  
รวมทัง้หมด 31 คน เป็นชาย 13 คน และหญิง 18 คน 

1 นาย เดชา งิ้วผา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
2 นาย ผา งิ้วผา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
3 นาย ประสิทธิ ์ เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
4 นาย อุทัย อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
5 นาง อิ่น งิ้วผา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
6 นาง จันด ี อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
7 นาง เล่ือน เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
8 นาย ชาญ เปี่ยงใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
9 นาย ถนอม นิลคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
10 นาย สนอง เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
11 นาง บัวแก้ว นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
12 นาง นวลศร ี เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
13 นาย คําจันทร ์ ดวงด ี สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
14 นาง ฟองนวล อินทํา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
15 นาง ศรีวัย เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
16 นาง อภิญญา เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
17 นาง คําจ้อน เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
18 นาย แสวง เปี่ยงใจ ผู้ใหญ่บ้าน 
19 นาง พัศด ี อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
20 นาง จ่าย เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
21 นาง นงนุช งิ้วผา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
22 นาง สุพิศ เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
23 นาย สัมฤทธิ ์ เปี่ยงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
24 นางสาว อลิษา วะดุม สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
25 นาง สมยงค์ นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
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26 นาง สนธยา สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
27 นาง กิง่ สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
28 นาย ป๋อน นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
29 นาย อินทร อินสองใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
30 นาง กัญหา งิ้วผา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
31 นาย สังวาล สุโรพันธ ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

 

6) แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ป่าชุมชนบ้านเดน่พัฒนา) 
รวมทัง้หมด  42  คน  เป็นชาย 12 คน  และหญิง  30  คน 

 

1 นาง เกษ ี อินดูใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
2 นาย จงจินต ์ สูงประเสริฐ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
3 นาง สมคิด หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
4 นาง จําป ี หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
5 นาง ยอด ชอระศร ี สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
6 นาง ปนอม ปาคํา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
7 นาง ละเอียด ซอสลี สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
8 นาง ประเสรฐิ หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
9 นาง คําเสาร ์ ช้อนพุฒ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
10 นาง บัวเพญ็ร ธนะปว้าง สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
11 นาง ลําดวน สลีออน สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
12 นาง คํา หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
13 นาง คําแม้น ลําทา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
14 นาย สมเลย ลําทา ผู้ใหญ่บ้าน 
15 นาย กฤตภาส หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
16 นาง ลําใย สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
17 นาย วิชาญ หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
18 นาง พรสุดา ชอระศร ี สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
19 นาง สุไพ สุทธการ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
20 นาย บุญเพิ่ม หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
21 นาง แดง  คํายันต์ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
22 นางสาว วิภารัตน์ คํายันต์ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
23 นาง มะลิ หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
24 นาง อําพร หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
25 นาย ศรีธร หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
26 นาง เพ็ญศร ี ไชยเพียร สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
27 นาง คําของ ครูไชย สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
28 นาง จิตตา ลําทา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
29 นาง แก้ว หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
30 นาง กุลภรณ ์ ภวงบุญช ู สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
31 นาง คําบาง ฝีปากเพราะ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
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32 นาง วรษิา หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
33 นาย สนอง ลําทา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
34 นาง ดอนจันทร ์ หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
35 นาง ศรีคํา คํายันต์ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
36 นาง พินิจ สายไหม สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
37 นาย ชุติพนธ ์ หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
38 นางสาว ธดาภรณ์ กุนณะ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
39 นาย วิชาวิมล ชลุงศร ี สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
40 นาย เสร ี ฝีปากเพราะ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
41 นาย สถิตย ์ หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
42 นาย สนอง คําทา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 

 

7) ศึกษาและสํารวจศักยภาพการจัดการป่าชุมชนบ้านกอก 
รวมทัง้หมด  40 คน  เป็นชาย 7 คน  และหญิง  33 คน 

1 นางสาว ม ี สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
2 นาง ไหม สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
3 นาง สาย สาย สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
4 นางสาว สวิง สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
5 นาง กฤตยา สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
6 นาย สุธีธรรม สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
7 นาง ศรีคํา รุ่งเรือง สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
8 นาง ลอย   สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
9 นาง พัน เทใหม ่ สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
10 นาย แดง  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
11 นาง พิน สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
12 นางสาว กชกร สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
13 นางสาว กัณทิกา สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
14 นางสาว สุดา สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
15 นาง แปง สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
16 นาง นอม สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
17 นาง ศร ี สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
18 นาง เตีย สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
19 นาง คําผิว สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
20 นาง ชลธิณ ี สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
21 นาง สาลี สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
22 นางสาว ชนัญธดิา สมเดช สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
23 นางสาว กนกพร สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
24 นาย ศักดิ ์ สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
25 นาง สงกรานต ์ ส่ีร้อยศร ี สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
26 นางสาว ติ๋ม สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
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27 นางสาว เอมอร สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
28 นางสาว รัชนก สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
29 นาย วีระชัย สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
30 นาง เทศ สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
31 นาง ฉลวย สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
32 นาง คํา สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
33 นาง นวน สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
34 นาง บุญม ี สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
35 นาง ใส สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
36 นาย ศรัทธา สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
37 นาย แต้ม สมเดช สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
38 นาง สุชาดา สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
39 นาย กิตตินันท ์ สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
40 นาง รินลดา สุต๋า ผู้ใหญ่บ้าน 

 

8) ศึกษาดงูานการฟื้นฟูพิทกัษ์ป่าเมืองเวศาลี จ.นครสวรรค์ 
รวมทัง้หมด  18  คน  เป็นชาย 8 คน  และหญิง  10  คน 

 

1 นาง สุมาลี  พรมมีเดช เจ้าหน้าทีห่ริหารงานทั่วไป 
2 นาย เทียมทอง เทใหม ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 
3 นาง สังวาล สุโรพันธ ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแคว้ง 
4 นาย กิตตินันท์   สุต๋า คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกอก 
5 นาย ลาภวัต   ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกวต 
6 นางสาว พัชสิณ ี  อินทีวงศ์ ผู้แทนชุมชนบ้านหนองผุก 
7 นาง เกษี   อินชูใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเด่นพัฒนา 
8 นาง คําบาง   ฝีปากเพราะ คณะกรรมการ บ้านเด่นพัฒนา 
9 นาย ชัย   กําเนิดมงคล คณะกรรมการ บ้านมณีพฤกษ ์
10 นาย สิปปภาส   เทพจันตา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านงอบศาลา 
11 นาย สมเกียรติ   กาละสอด ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ําสอดใหม่ 
12 นาย สุพงษ์   เทพอิน คณะกรรมการ บ้านทุ่งอ้าว 
13 นาง นงเยาว์   วงศ์สุวรรณ คณะกรรมการ บ้านหล่ายทุ่ง 
14 นาย วิชัย   กําเนิดมงคล รองนายกเทศบาลตําบลงอบ 
15 นางสาว สุปราณี   ศรีใหญ ่ ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลปอน 
16 นาง ละออง   คํายันต์ คณะกรรมการ บ้านซาววา 
17 นาง พิชญา  ยอดอ่อน เจ้าหน้าที่ พมพ.ที่ 6 บ้านมณีพฤกษ ์
18 นาง สมพร   เทพจันดา อสม.บ้านงอบศาลา 
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9) ศึกษาประเมินศักยภาพ และสํารวจทรัพยากรป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  
ณ บ้านเกวต รวมทั้งหมด 90 คน  เป็นชาย 54 คน และหญิง 36 คน 

1 นาย ลาภวัต ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้าน 
2 นาย มามัส รกไพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกวต 
3 นาย ต๊ะ ศิริคาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกวต 
4 นาย เสริม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
5 นาย คํา ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
6 นาย ตอง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
7 นาย สี รกไพร สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
8 นาย เฉลิม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
9 นาย โสพล ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
10 นาง สรัง รกไพร สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
11 นาง ปวีณา วงศ์วรณั สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
12 นาย ตา ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
13 นาง ศรีธร ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
14 นาง บุญเลือน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
15 นาย คํา ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
16 นาย จําลอง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
17 นาย หลอ บริคุต สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
18 นาย เหล่ือน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
19 นาย บุญ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
20 นาย จี ๋ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
21 นาง ตาวิน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
22 นาย ถนอม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
23 นาง วัน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
24 นาย รัตน์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
25 นาย อิน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
26 นาย บุญศร ี ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
27 นาย สมเร็จ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
28 นาย แก่น ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
29 นาย แสน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
30 นาง คํามี  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
31 นาง พยอม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
32 นาง เยี่ยม พิชิตชัยธาดา สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
33 นาง สังฆ ์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
34 นาง หอม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
35 นาง จ๋อม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
36 นาย เฉลิม  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
37 นาง ศรีคํา ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
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38 นาง ลําดวน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
39 นาง แสง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
40 นาย สม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
41 นาง วัณ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
42 นาง สุหล้า ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
43 นาย เดช ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
44 นาย อุดม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
45 นาง ประกายทอง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
46 นาย วีระชัย รพันนทพัทธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
47 นาย ถนอม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
48 นาย จํานงค์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
49 นาย บุญ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
50 นาง สุภาพร ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
51 นาย จันทร ์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
52 นาง ถวิล อุ่นถิ่น สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
53 นาย วิไล ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
54 นาย มี ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
55 นาย สี  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
56 นาย บุญรอด ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
57 นาย ศุกร ์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
58 นาย วัลลพ หลบภัย สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
59 นาย สาย ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
60 นางสาว วิภา ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
61 นาย อรุณ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
62 นาง ศรีทอง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
63 นาง สมจีน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
64 นาย ประสงค์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
65 นาย กิ่ง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
66 นาย เจรญิ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
67 นาย สมัย ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
68 นาย จําเนียร ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
69 นางสาว นันทิชา ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
70 นาง เตา ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
71 นาง ขัน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
72 นาย ธนพล ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
73 นาง สอบ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
74 นาย เสริฐ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
75 นาย จิตร ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
76 นาย อรุณ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
77 นาย จื่น ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
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78 นาย สมคิด ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
79 นาง แพร ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
80 นาง ศร ี ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
81 นาย สนิท ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
82 นาย บุเล็ง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
83 นาง มัย ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
84 นางสาว วิไลลักษณ ์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
85 นาง จันทร์เพญ็ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
86 นาง พิน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
87 นาง บุญโตย ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
88 นาง เรยีก ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
89 นาย นวล ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
90 นางสาว อลิษา ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 

10) การประชุมเครอืข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ําน้ําสอด บ้านน้ําสอดใหม่ 
รวมทัง้หมด 27 คน  เป็นชาย 20 คน และหญิง 7 คน 

1 นาย บุญลักษณ ์ กาละสอด เจ้าหน้าทีห่น่วยจัดการต้นน้ํา-น้ําสอด 
2 นาย สมเกียรต ิ กาละสอด ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ําสอดใหม่ 
3 นาย สมศักดิ ์ ใจปิง เจ้าหน้าทีห่น่วยจัดการต้นน้ํา-น้ําสอด 
4 นาย สถิต กาละสอด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ําสอดใหม่ 
5 นาย วัน เปาป่า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ําสอดใหม่ 
6 นาย บุญยก เหลิอชาย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลและ 
7 นาย สิทธิ ์ เปาป่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลและ 
8 นาง พรนภัส กาละสอด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ําสอดใหม่ 
9 ว่าที่ร.ต.ท.กมลธรรม์ ฉายศิริ หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์ สภอ.ทุง่ช้าง 
10 นาย สมศักดิ ์ เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านน้ําสอดใหม่ 
11 นาย ปาน เปาป่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ชาวเขา จงัหวดันา่น 
12 นาย เจรญิ พานิช เครือข่ายการจดัการที่ดินแนวใหม่ จังหวัดน่าน 
13 นาย บุญเหล่ีอม จันต๊ะวงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านน้ําสอดใหม่ 
14 นาย ใจ เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านน้ําสอดใหม่ 
15 จ่าสิบเอก บุญเกิด น้อยเมือง เจ้าหน้าทีฐ่านปฏิบัติการ บ้านน้าํสอด 
16 สิบตรี อนุรจุน์ จันทะปัญญา เจ้าหน้าทีฐ่านปฏิบัติการ บ้านน้าํสอด 
17 นาย สงวน คําผล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําสอด 
18 นาย ประดิษฐ ์ รกไพร เจ้าหน้าทีฐ่านปฏิบัติการ บ้านน้าํสอด 
19 นาย ยุทธ อินต๊ะ เจ้าหน้าทีฐ่านปฏิบัติการ บ้านน้าํสอด 
20 นาง สมพร กาละสอด ประธานแม่บ้าน บ้านน้ําสอด 
21 นาย สุทีป เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านน้ําสอดใหม่ 
22 นาย พิทกัษ ์ แซ่ท้าว สมาชิกชุมชนบ้านน้ําสอด 
23 นาง คํา บุญเกิด สมาชิกชุมชนบ้านน้ําสอดใหม่ 
24 นาง จิตร เชี่ยวชาญ สมาชิกชุมชนบ้านน้ําสอดใหม่ 
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25 นาง สีจม เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านน้ําสอดใหม่ 
26 นาง พันธุ์ด ี เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านน้ําสอดใหม่ 
27 นาง แสงทอง กาละสอด สมาชิกชุมชนบ้านน้ําสอดใหม่ 

11) อบรมเชงิปฏิบัตกิารการประเมนิทรัพยากรป่าชุมชนและประเมินคาร์บอน 
ณ บ้านงอบศาลา รวมทัง้หมด 25 คน เป็นชาย 10 คน และหญิง 15 คน 

1 นาง สมพิศ เทพจันตา ผู้ใหญ่บ้านบ้านงอบศาลา 
2 นาย สิปปภาส เทพจันตา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านงอบศาลา 
3 นาย กิตตพิงษ ์ คํารังษ ี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านงอบศาลา 
4 นาย ยุทธชยั อินทะรงัษ ี ประธานสภาเทศบาลตําบลงอบ 
5 นาย อร่าม อรุณานันท ์ สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
6 นาง สุทิน อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
7 นาย อณันทชยั วงศ์ปัญญา สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
8 นาย กานต์พนฏั ไชยศิลป์ สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
9 ด.ช. ภาราดร สาลี สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
10 นาย ธวัช วันทสิงห ์ สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
11 นางสาว นรินทพิย ์ เทพจันตา สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
12 นางสาว ชนิกานต์ แปงคําใส สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
13 นางสาว วิลาสินี เชื้อเถาว ์ สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
14 นางสาว กนกมน สุขประเสริฐ สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
15 นางสาว พิมพกานต์ ยอดนางรอง สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
16 นางสาว กัญญารักษ ์ สุทธ สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
17 นางสาว ชไมพร คํามอญ สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
18 ด.ช. นราพทิักษ ์ เหล็กชาย สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
19 นางสาว ศิรประภา ปทุมไพโรจน์ สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
20 นางสาว พิไลวรรณ จันต๊ะวงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
21 นางสาว ช่อผกา ทองปอน สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
22 นาง จันสม เทพจันตา สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
23 นาง บรรเพ็ญ ธนทะรงัษ ๊ สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
24 นางสาวปภาวรนิทร ์ เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
25 นาย จิรวัฒน ์ นันตาเสน สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 

12) ปลูกป่าและสํารวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บ้านทุ่งอ้าว 
รวมทัง้หมด 72 คน  เป็นชาย 57 คน  และหญิง 15 คน 

 

1 นาง สุพิน ลักษณะทพิย ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งอ้าว 
2 นาย จอมแปง คํารังษ ี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งอ้าว 
3 นาง รัตนาวรรณ เขียวปัด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งอ้าว 
4 นาย สุพงษ ์ เทพอิน ผู้ช่วยผู้ใหญ๋บ้านบ้านทุ่งอ้าว 
5 นาย เกียรตทิอง วัดคํา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลและ 
6 นาย อรุณ เสียงกอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลและ 



ผ-53 
 

7 นาย ธงชัย วงค์วาท สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
8 นาย บุญส่ง พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
9 นาย ศรีทัย พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
10 นาย สนิท ทองปอน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
11 นาย วิโรจน์ ไชยและ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
12 นาย เชาว์วทิย ์ คําตอน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
13 นาย ประยูร จิตรแขง็ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
14 นาย ต่วน พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
15 นาย คํา เทพอินทร ์ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
16 นาย คํา พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
17 นาย เมือง พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
18 นาย ทนงค์ ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
19 นาย มณ ู พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
20 นาย แก้ว ตาคํา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
21 นาย อุดม เชื้อหมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
22 นาย สงัด เขียวปัด สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
23 นาย พยุง ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
24 นาย สวิง เขียวปัด สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
25 นาย ทอน ทิพย์สาร สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
26 นาย ยุทธศาสตร ์ ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
27 นาย อิ่นแก้ว จํามั่น สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
28 นาย สมคิด ตาคํา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
29 นาย จันทร์เป็ง เงินกอ้น สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
30 นาย เครื่อง อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
31 นาง พรรณ บานเย็น สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
32 นาย สมพร แสนใหญ ่ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
33 นาย พงษ์สันต ์ ขยันการ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
34 นาย สมบูรณ ์ นอบนบ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
35 นาย ประสงค์ สิทธ ิ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
36 นาย วิชัย เขียวปัด สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
37 นาย ธีรยทุธ พิบูลธัญโชต ิ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
38 นาย บุญนัก ในเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
39 นาง ยุพิน ขยันการ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
40 นาย กองคํา วัดคํา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
41 นาย ยงค์ยทุธ ทองปอน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
42 นาย ทนง ทองปอน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
43 นาย จรัส ทองปอน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
44 นาย เรวตั ทองปอน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
45 นาย สมคิด ศาลาคาม สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
46 นาย เสมอ วงค์วาท สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
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47 นาย บุญปัน นอบนบ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
48 นาง คําใบ จิตรแขง็ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
49 นาง สําลี เทพจันตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
50 นาง สุภัชชา เทพจันตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
51 นาง แดง ขยันการ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
52 นาย พิกุล สุทธการ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
53 นาง จันทร์ศร ี ก่อเกิด สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
54 นาย เอกลักษณ ์ ทองแก้ว สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
55 นาย พิทยนนท ์ ภูมวิทยานนท ์ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
56 นาย บุญรอด สิทธิยศ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
57 นาย บุญเสริฐ คําตอน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
58 นาย สมศักดิ ์ จิตรแขง็ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
59 นาง จินดา เทพจันตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
60 นาย วิจารณ ์ อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
61 นาย บรรณดิษฐ์  จิตรแขง็ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
62 นาย อรัญ วิเชยละ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
63 นาย แก้ว  ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
64 นาย เจรญิ พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
65 นาง นวล ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
66 นาง รัตญิา ดีบาง สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
67 นาง ศรีจันทร ์ คําแสน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
68 นาง วิภาวด ี วงศยาแดง สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
69 นาย เกษม พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
70 นาย คําปัน เทพจันตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
71 นาย สุพงษ ์ เทพอิน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
72 นาย ณรงค์ จิตรอาร ี สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 

13) ปลูกป่าครอบครัวเนื่องในวันแม่แห่งชาติ บ้านแคว้ง 
รวมทัง้หมด 49 คน  เป็นชาย 26 คน  และหญิง 23 คน 

1 นาย สังวาลย ์ สุโรพันธ ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแคว้ง 
2 นาย แสวง เปียงใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านแค้วง 
3 นาย อินทร อินสองใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านแค้วง 
4 นาย เดชา งิ้วผา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านแค้วง 
5 นาย ถวิล สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
6 นาย ประสิทธิ ์ เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
7 นาย สมฤทธิ ์ เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
8 นาย องอาจ อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
9 นาย ถนอม นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
10 นาย ป๋อน นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
11 นาย คําจันทร ์ ดวงด ี สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
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12 นาย ทอน เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
13 นาย สมพร สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
14 นาย จําเรญิ เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
15 นาย ชาญ เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
16 นาย บุญ อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
17 นาย คําอ้วน เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
18 นาง สมยงค์ นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
19 นาง บัวแก้ว นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
20 นาย รัตน์ อินทํา สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
21 นาย อุทัย มินทนา สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
22 นาง นงนุช งิ้วผา สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
23 นาง ทัศด ี อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
24 นาง ครอง สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
25 นาย ชาญ เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
26 นาง นวลศร ี เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
27 นาง อภิญญา เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
28 นาย จําเรญิ เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
29 นาง จันทร ์ นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
30 นาง ฟร ี ดวงด ี สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
31 นางสาว พัชรินทร ์ นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
32 นางสาว ปพิชญา อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
33 นาย มงคล งิ้วผา สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
34 นาง คํายวน นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
35 นาย สนอง เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
36 นาง สร้อย จันทรต์๊ะ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
37 นาง ฟองนวล อินทํา สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
38 นาย จักกริช อินทํา สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
39 นาง สนธยา สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
40 นาง อิ่น งิ้วผา สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
41 นาง กิง่ สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
42 นาย วีรพล เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
43 นาง รํายวน ต๊อคแก้ว สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
44 นาย ทวน เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
45 สิบเอก หริัญ นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
46 นาง สุพิศ เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
47 นาง กัญหา งิ้วผา สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
48 นางสาว อนิตยา งิ้วผา สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
49 ด.ญ. ปริญญา งิ้วผา สมาชิกชุมชนบ้านแค้วง 
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14) ปลูกป่าชุมชน บ้านงอบกลาง เทศบาลตําบลงอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
รวมทัง้หมด  116 คน  เป็นชาย 7 คน  และหญิง  33 คน 

1 นาย ยุทธชยั อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
2 นาย จอมแปง อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
3 นาง สมพิศ เทพจันตา สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
4 จ.ส.อ. ชาญ กลีบเมฆ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
5 นาย อารมณ ์ คําทอง สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
6 นาย นันทวุฒ ิ ณชน สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
7 นาย เสน่ห ์ โนราช สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
8 นาย มนัส หมู่ฮัม สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
9 นาย สถิต ฑีฆาวงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
10 นาย ฤทธิ ์ สายทอง สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
11 นาง เพชร คําลือ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
12 นาง ศุทธิน ี คํารังษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
13 นาย สุรศักดิ ์ นาเพ็ญ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
14 นาย พีรวัฒน ์ แปงคําใส สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
15 นาย ขันแก้ว แปงคําใส สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
16 นาย ประเชิญ คํารังษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
17 นาย ประสงค์ แปงคําใส สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
18 นาย จันทร ์ คําลือ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
19 นาย คําปัน แปงคําใส สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
20 นาย จํานง เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
21 นาย สมหวัง เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
22 นาย เสนอ เทพจันตา สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
23 นาย ทัสนพงค์ พิณรัตน ์ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
24 นาย ธนาวุฒ ิ เรืองดิษฐ ์ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
25 นาย บุญชม อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
26 นาง อุบลวรรณ กันทะนิต สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
27 นาย จื่น วงค์ก๋า สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
28 นาง ต่อมคํา อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
29 นาง เรณูมาศ ล้ินขาว สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
30 นาย สถิตย ์ คํารังษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
31 นาง สายพิน พะยอม สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
32 นาง ไผ สาลี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
33 นาง วิรญัญา วงค์ราช สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
34 นาย ปิยะพงษ ์ วงศ์ก๋า สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
35 นาย วิเชียร อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
36 นาย แสวง อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
37 นาย สยะ อินทะรงัษ ๊ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
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38 นาย เมืองด ี สิทธิยศ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
39 นาย สมบูรณ ์ อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
40 นาย บุญสม อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
41 นาย ผาย อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
42 นาง สายพิมพ ์ คํารังษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
43 นาง คําทิพย ์ สิทธิยศ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
44 นาง คํานวล อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
45 นาง ใจหล้า อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
46 นาง จัน อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
47 นาง เกยีง ยาปัน สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
48 นาง ทิดดา คํารังษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
49 ด.ญ. ชลิดา เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
50 นาง พิมพา อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
51 นาย สุเทพ อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
52 นาย สถา คํารังษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
53 ด.ญ. รสริน เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
54 นาย บุญเสริม อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
55 นาย สังข์สิทธิ ์ อินทะรงัษ ี นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลงอบ 
56 พระโยฏีกาธรีวโส   ดํารงเกียรต ิ วัดศรีดอนชัย 
57 สามเณร ธนาวฒัน ์ อินทะรงัษ ี วัดศรีดอนชัย 
58 สามเณร ชินาทร อินทะรงัษ ี วัดศรีดอนชัย 
59 พระเอกราช อัคคะจิตรโต วัดศรีดอนชัย 
60 พระเสวียน ฐิตาโภ วัดศรีดอนชัย 
61 นาย ครสิทธิ ์ คําลือ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
62 นาย จันทร ์ อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
63 ด.ช. ปญัญวัต อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
64 นาย ศาสวัติ อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
65 ด.ช. ฐิติศักดิ ์ พรมจกัร สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
66 ด.ช. วงศกร อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
67 นาย สิทธิพร แสนปัญญา สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
68 นาย สถาพร นันรุ่ง สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
69 นาย อินสม อินทะรงัษ ี กํานัน ตําบลงอบ 
70 นาย สม คํารังษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
71 นาง อุดสา แซบเอี่ยม สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
72 นาง ระเบียบ งามธุระ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
73 นาย เจรญิ พานิช สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
74 นาง สะไบ คํารังษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
75 นาย ไชโย ขาลยุทรธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
76 นาย พรม อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
77 นาง สุมาลี อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
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78 นาง ฟองจันทร ์ อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
79 นาย เมืองด ี อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
80 นาง วรรณด ี อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
81 นาง สีคํา คํารังษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
82 นาย สงัด พรพทิักษ ์ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
83 นาย ถึง ธรรมวงค์ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
84 นางศรีพร อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
85 นาง จํานงค์จติ ศาลาคาม สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
86 นาย ก้าน อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
87 นาง แสงแข อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
88 นาย อนันทร ์ อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
89 นาย คําปัน อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
90 นาง ปราณ ี แสนปัญญา สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
91 นาย คําหล้า อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
92 นาง พรสุดา จินดา สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
93 นาย สมบูรณ ์ อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
94 นาย สวิง อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
95 นาย สันต์ แปงตีไต สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
96 นาง บัวผัน อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
97 นาย ทนง อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
98 นาง สีพรรณ คํารังษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
99 นาย ขง อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
100 นาง สุกัญญา จันทรย์งยศ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
101 นาง พะเยาว ์ พังสุวรรณ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
102 นาง จันทร์แก้ว อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
103 นาง คํามูล อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
104 นาง แก้วคํา เดชนันท ์ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
105 นาง จุฑามาศ อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
106 นาง อุบลวรรณ กันทะนิตย ์ สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
107 นาง แก้ว อินปัญญา สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
108 นาง แสงหล้า เทพจันตา สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
109 นาง ปราณ ี อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
110 นาง เกษร อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
111 นาง วร ี ร่อนทอง สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
112 นาง ศรีพรรณ คํารังษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
113 นาง ศรีแก้ว นันรุ่ง สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
114 นาง ดวงดี อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
115 นาย บุญถ ี อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
116 นาย อินคํา อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง 
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15) การประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทสตรใีนการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
บ้านหล่ายทุ่งและบ้านไร่ไทรงาม รวมทัง้หมด  31 คน  เป็นชาย 5 คน  และหญิง  26 คน 

1 นาง จันทร์ทอง วงศ์สุวรรณ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
2 นาง วิรญัญา ภิวงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
3 นาง สมพร แผลงฤทธ์ิ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
4 นาย สุนันท ์ แผลงฤทธ์ิ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
5 นาง ฉว ี ภิวงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
6 นาง ศรีทร เทพวงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
7 นางสาว วราภรณ ์ นันทะกมล สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
8 นาง ศรีภา เนินพลับ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
9 นาง วลัยลักษณ ์ พรมสวัสดิ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
10 นางสาว ชมพูนชุ ไชยมงคล สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
11 นาง แสงเดือน มีสา สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
12 นาง สา กันทะวงค์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
13 นาง อํานวย กุลวาไชย สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
14 นาง สุวาร ี ภิวงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
15 น.ส.ดวงจันทร ์ บุบผามาลัย สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
16 นาง นงเยาว ์ แสนลึก สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
17 นาง สุนีย ์ ขาวเหลือง สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
18 นาง ปณิตา วงศ์พุทธคํา สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
19 นาย บุญชุม วงศ์สุวรรณ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
20 นาง อําพร กันหอม สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
21 นางสาว เขมิกา ไร่พุทธา สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
22 นาง นงเยาว ์ วงศ์สุวรรณ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
23 นางสาว นันท์ลินี หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
24 นาย จวน ทองด ี สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
25 น.ส.นันท์นลิน หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
26 นาง พัชราภรณ์ อินชูใจ สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
27 นางสาว สุเนตร หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
28 นาง ผ่องศร ี หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
29 นาย เพชร ฮังคํา สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
30 นาย บุญเรอืง หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
31 นางสาวสุปราณ ี ศรีใหญ ่ ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลปอน 

16) พิธีมอบรางวัลปา่ชุมชนตัวอย่าง และศึกษาดูงานป่าชุมชน จ.พษิณุโลก 
รวมทัง้หมด 17 คน  เป็นชาย 4 คน และหญิง 13 คน 

1 นางสาว พัชสิณ ี อินทีวงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
2 นาย สวัสดิ์ ฝีปากเพราะ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
3 นาง สมพรรณ ก้อนคํา สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
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4 นางสาว ณิชนันท ์ สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
5 นาย รัชพล นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
6 นางสาว สุพัตรา สิทธิการ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
7 นาง คําวัน อะทะไชย สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
8 นาง คําแม้น ลําทา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
9 นางเกษ ี อินชูใจ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
10 นาย วัฒนพงษ ์ ธนะขว้าง สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
11 นางสาว ณัฐพร หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
12 นาย ไสว สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
13 นาง คําบาง ฝีปากเพราะ สมาชิกชุมชนบ้านหนองส้อ 
14 นาง มะลิ หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านหนองส้อ 
15 นาง อําพร หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านหนองส้อ 
16 นาง จําเนียร ธนะศรี สมาชิกชุมชนบ้านหนองส้อ 
17 นางสาว รุง่นภา ทิศรักษา อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองผุก 

17) ประชุมเชิงปฏิบตัิการ การจัดทาํแผนพัฒนาการจัดการป่าชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ําน้ําสอด-น้ํางอบ ครั้งที่ 2/2558  
รวมทัง้หมด 34 คน  เป็นชาย 21 คน  และหญิง 13 คน 

 

1 นาย พิพัฒน ์ เพ็ชรพพิัฒน ์ ปลัดอําเภอทุง่ชา้ง 
2 นาย เจรญิ พานิช สารวัตกํานัน ตาํบลงอบ 
3 นาย ยุทธชยั อินทะรงัษ ี ประธานสภาเทศบาลตําบลงอบ 
4 นาย คําปัน อินทะรงัษ ี ผู้ใหญ่บ้านบ้านภูคํา 
5 นาย สมเกียรต ิ กาละสอด ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ําสอดใหม่ 
6 นาย พิทกัษ ์ แซ่ท้าว ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ําสอด 
7 นาง สมพิศ เทพจันตา ผู้ใหญ่บ้านบ้านงอบศาลา 
8 นาย วิเชียร อินทะรงัษ ี เจ้าหน้าทีห่น่วยจัดการต้นน้ําน้ํางอบ 
9 นาย ปิยะพงษ ์ วงศ์ก๋า เจ้าหน้าทีห่น่วยจัดการต้นน้ําน้ํางอบ 
10 นาย การณัยภาส ตันการ เจ้าหน้าทีห่น่วยจัดการต้นน้ําน้ําเพาะ-น้ําพ ิ
11 นาย กิตตพิงษ ์ คํารังษ ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านงอบศาลา 
12 นาย สิปปภาส เทพจันตา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านงอบศาลา 
13 นาย วิษณ ุ แซ่ว่าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ําสอด 
14 นาย พงศ์เดช แซ่ท้าว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ําสอด 
15 นาย สมศักดิ ์ เปาป่า ผู้ช่วยผู้ใหญ๋บ้านบ้านน้ําสอดใหม่ 
16 นาง บุญเปง็ เปาป่า อ.ส.ม.บ้านภูคํา 
17 นาง เพลินจิต เปาป่า อ.ส.ม.บ้านภูคํา 
18 นาง ภรณร์ว ี จันทอง อ.ส.ม.บ้านภูคํา 
19 นาง พิมพลอย พศวีร์วรกุล อ.ส.ม.บ้านภูคํา 
20 จ.ส.อ. บุญเชดิ น้อยเมือง ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ บ้านน้ําสอด 
21 นาย สถิต กาละสอด สมาชิกชุมชนบ้านน้ําสอดใหม่ 
22 นาง ศรีแพร อองกุลนะ สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
23 นาง เกษร วันชนะ สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
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24 นาง เสน่ห ์ เทพจันตา สมาชิกชุมชนบ้านงอลศาลา 
25 นาย เงิน เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านภูคํา 
26 นาย หน่อคํา เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านภูคํา 
27 นาย ด ี เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านภูคํา 
28 นาง ศรีทอง เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านภูคํา 
29 นาง บัวเตยีง เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านภูคํา 
30 นาย บุญช่วย อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านภูคํา 
31 นาย ใหม ่ เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านภูคํา 
32 นางสาว ณัฐปภัสร์ เมธากรีต ิ สมาชิกชุมชนบ้านภูคํา 
33 นาง จันทร์ด ี เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านภูคํา 
34 นาง คํา แสนสุข สมาชิกชุมชนบ้านภูคํา 

 

18) การประชุมคืนข้อมูลป่าชุมชน ณ บ้านเกวต 
รวมทัง้หมด 17 คน  เป็นชาย 17 คน  และหญิง 0 คน 

 

1 นาย ลาภวัต ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกวต 
2 นาย เสริม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
3 นาย คํา ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
4 นาย รัตน์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
5 นาย เตรยีม ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
6 นาย ต๊ะ ศิริคาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเกวต 
7 นาย มานัส ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
8 นาย จันทร ์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
9 นาย ลี ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
10 นาย อนันต ์ บุญเกิด เจ้าหน้าที่สํานกังาน กศน. 
11 นาย จันทร ์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
12 นาย จรัญ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
13 นาย แหม่ง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
14 นาย สมศักดิ ์ คําวงศ์ เจ้าหน้าทีห่น่วยจัดการต้นน้ําน้ํากอนฝั่งซ้าย 
15 นาย มานัส รกไพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเกวต 
16 นาย อรุณ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
17 นา ยวีระเชษฐ ์ ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
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» กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์: รวมตลอดปี 98 คน คดิเป็นผู้หญิงร้อยละ 34.74 

19) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาและสํารวจทรพัยากรแหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ บ้านมณพีฤกษ ์
รวมทัง้หมด 23 คน เป็นชาย 19 คน และหญิง 4 คน 

1 นาย วิชัย กําเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
2 นาย มานะ กําเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
3 นาย หว่างโตง้  คงพิริยะนันท ์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
4 นาย สายันต ์ คงพิริยะนันท ์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
5 นาย พิทกัษ ์ กําเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
6 นาย หนูป๋อ คงพิริยะนันท ์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
7 นาย ถาววร จรินันทธนุกุล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
8 นาย ปรีชา กล้าพิทกัษ ์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
9 นาย เอกรินทร ์ อินทะรงัษ ี เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลตําบลงอบ 
10 นาย สังข์สิทธิ ์ อินทะรงัษ ี เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลตําบลงอบ 
11 นาย สถาพงษ ์ อินทะรงัษ ี เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลตําบลงอบ 
12 นาย ขัตตยิศ ใจไหว เจ้าหน้าทีอุ่ทยานแห่งชาติดอยภูคาที่ 10  
13 นาย ทนงศักดิ ์ อินปา เจ้าหน้าทีอุ่ทยานแห่งชาติดอยภูคาที่ 10 
14 นาย สาสน์ อินปา เจ้าหน้าทีอุ่ทยานแห่งชาติดอยภูคาที่ 10 
15 นาย ตั๋น ยอดออน เจ้าหน้าทีอุ่ทยานแห่งชาติดอยภูคาที่ 10 
16 นาย ศรายุทธ โนติ๊บ เจ้าหน้าที่ อพท. 
17 นางสาว สุรีรตัน์ ยอดอ่อน เจ้าหน้าทีอ่นามยั บ้านมณีพฤกษ ์
18 นาย โชคชัย กีรตินันรกุล เจ้าหน้าทีอ่นามยั บ้านมณีพฤกษ ์
19 นาง พิชญา ยอดอ่อน เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ. ที่ 6 
20 สิบโท เอกสิทธิ ์ คําแคว้น ทหารกองร้อย ทพ.3209 
21 จ่าสิบตรี บรรจง บริคุต ทหารกองร้อย ทพ.3209 
22 นาง พัชราวรรณ เมธาธีระกุล เจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระ 
23 นางสาว สุวนันท ์ ขวัญวาร ี เจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระ 

20) รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
รวมทัง้หมด 25 คน เป็นชาย 16 คน และหญิง 9 คน 

1 นาย วิชัย กําเนิดมงคล รองนายกเทศบาลตําบลงอบ 
2 นาย ถาวร จิระโนทอนกุุล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
3 นาย ธนฤทธิ ์ กําเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
4 นาย ชัย กําเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
5 นาย มานะ กําเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
6 นาย โชคชัย กีรตินันรกุล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
7 นาย พิทกัษ ์ กําเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
8 นาย วิชัย คงพิริยะนันท ์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
9 นาย หว่างโตง้ คงพิริยะนันท ์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
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10 นาย เจี่ยว่าง กานนท์ธนกุล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
11 นาย สายันต ์ คงพิริยะนันท ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
12 นาง พิชญา ยอดลอน สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
13 นาย สมศักดิ ์ กําเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
14 นาง สลาสินี กําเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
15 นาง อวยพร กําเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
16 นาง ชุลี กําเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
17 นางสาว นภาพร คล้าพิทักษ ์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
18 นางสาว มานิตา ภัทรธรีเมธ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
19 นาย หนู่ป๋อ คงพิริยะนันท ์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
20 นาย ถาวร คงพิริยะนันท ์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
21 นาง พัชราวรรณ เมธาธีระกุล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
22 นางสาว สุวนันท ์ ขวัญวาร ี สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
23 นาย ทอนทอง หอมยา สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
24 นางสาว สุรีรตัน์ ขอดออน สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
25 นาย จ่าง กําเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

 

21) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาธุรกิจทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
รวมทัง้หมด 5 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 1 คน 

1 นาย วิชัย กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
2 นาย ชัย กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
3 นาย ประพันธ์  กานนท์ธนกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
4 นาย ทวนทอง หอมดอก สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
5 นางสาว อาภรณ์ คงพิริยะนันท ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

22) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บา้นมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน  
รวมทัง้หมด 10 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 4 คน 

1 นาย วิชัย กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
2 นาย มานะ กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
3 น.ส.ณัฐกานต ์ ยอดออน สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
4 นาย ทวนทอง หอมดอก สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
5 นาย สุพจน์ กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
6 นาย ฉ่ัวต้ง แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
7 นาง เจ่อ แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
8 นาง ลา แซ่ท้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
9 นาย บรรจง แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
10 นางสาวนภาพร กล้าพิทกัษ ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

  



ผ-64 
 

23) ซ่อมบํารุง ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และประชุมสมาชิกกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนมณพีฤกษ ์
รวมทัง้หมด 20 คน  เป็นชาย 10 คน และหญิง 10 คน 

1 นาย วิชัย กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
2 นาย สายันต ์ คงพิริยะนันท ์ คณะกรรมการกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
3 นายถาวร จีรนันทธนุกุล คณะกรรมการกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
4 นาย ชัย กําเนิดมงคล คณะกรรมการกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
5 นาย มานะ กําเนิดมงคล คณะกรรมการกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
6 นาย ชนฤทธิ ์ กําเนิดมงคล คณะกรรมการกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
7 นาย สมศักดิ ์ กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
8 นาย สุวัฒน์ จีรนันทธนุกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
9 นาย ประพันธ ์ กานนท์ธนกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
10 นาย พงส์พทัธ ์ พงศาผดุง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
11 นาง หยอ แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
12 นางสาว ประภาพร แซ่โซ้ง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
13 นาง เช็ก แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
14 นาง ภัคจิรา กําธรธีระเดช สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
15 นาง แชะ วินิกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
16 นาง วิลาสินี กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
17 นาง พิชญา ยอดอ่อน สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
18 นาง จ ิ แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
19 นาง นภาพร กล้าพิทกัษ ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 
20 นาง ลู แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน 

 

24) ศึกษาดงูาน การท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านดอยมด และบ้านพระบาทหว้ยต้ม 
รวมทัง้หมด  12 คน  เป็นชาย 7 คน  และหญิง 5 คน 

1 นาย วิชัย กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพกษ ์
2 นาย ชัย กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
3 นาย สุวัฒน์ จีรนันทธนุกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
4 นาย มานะ กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
5 นาย ฉ่ัวต้ง แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
6 นาย พงษ์ศักดิ ์ โชติอัสววงศ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
7 นาย ชาญชัย คํารังษ ี เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลตําบลงอบ 
8 นาง เหยอ่ แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
9 นาง เชะ วินิกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
10 นาง พนิดา  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
11 นางสาว พัชสิณ ี อินทีวงค์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
12 นาง พิชญา ยอดอ่อน เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.พื้นทีท่ี่ 6 
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» กิจกรรมการขยะมูลฝอยชุมชน: รวมตลอดปี 369 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 57.18 

25) การอบรมและศึกษาดงูานด้านการจัดการขยะมลูฝอยและส่ิงแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 
รวมทัง้หมด 43 คน เป็นชาย 17 คน และหญิง 26 คน 

1 นายถนอม  ชะวาเขต แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านซาววา 
2 นายสวิน  พรมมา แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านซาววา 
3 นางอาทร  จันทร์ประกอบ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านสลี 
4 นายวีรชน  นิลคง แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านสลี 
5 นางอุบล  ยศหล้า แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านวงัทอง 
6 นายสมาน  นิลคง แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านวงัทอง 
7 นางผ่องจติร  นลิคง แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านภูแหน 
8 นางลําดวน  แสนใหญ ่ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านไฮหลวง 
9 นางอรัชพร  นลิคง แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านไฮหลวง 
10 นางบัวบาล  สีท้าว แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านป่าเลา 
11 นางรําแพน  ทําความชอบ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านป่าเลา 
12 นายอุทัย  มินทนา แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านแคว้ง 
13 นายแสวง  เปียงใจ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านแคว้ง 
14 นางเมธาพร  ระลึก แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านเหล่า 
15 นางฑิมพิกา  ระลึก แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านเหล่า 
16 นางจงกล  ยศยิง่ทว ี แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านออ้ 
17 นางสาคร  เปียงใจ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านออ้ 
18 นางสมพร เดชรตัน์ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านตึด๊ 
19 นายภาณุพงศ์  ขันทะสีมา แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านตึด๊ 
20 นางวิราวัณย์  กะรัตน์ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านตึด๊ใหม ่
21 นางกัลยา  ขันทะสีมา แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านตึด๊ใหม ่
22 นางกัณติมาศ  สุธีมากุล แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านใหม่วังเคียน 
23 นางวาสนา  บญุมี แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านใหม่วังเคียน 
24 นายรัตน์  ซอระสี แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านดอนแท่น 
25 นางเบญจมาศ  ธิติเปล่งสกุล แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านดอนแท่น 
26 นายอินถา  หนอ่ท้าว แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านวงัก้า 
27 นายกวี  บุญทวชีัยภัทร ์ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านวงัก้า 
28 นางชรินทรร์ัตน์   ขระสุ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านดู ่
29 นางดวงเดือน ซาํสันเทียะ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านดู ่
30 นายณรงค์  สลีอ่อน สมาชิกสภา ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน 
31 นายณัฐเวทย์   สลีอ่อน สมาชิกสภา ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน 
32 นายเสมอ  รางแดง สมาชิกสภา ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน 
33 นายธนชัย   จันต๊ะวงค์ สมาชิกสภา ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน 
34 นางกอบกุล  ขนิษฐ์น้อย รองนายกเทศมนตรี ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน 
35 นางธนิดา    มาลา หัวหน้าสํานักปลัด ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน 
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36 นางสุมาลี   พรมมีเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
37 นายสัมพันธ์  ซอเสียง ผู้อํานวยการ รพสต.พระพุทธบาท 
38 นางอรวร  ยศอาลัย รพสต.เชียงคาน 
39 นางสาวมณีรตัน์  อินสองใจ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 
40 สตท.สุรพงษ์  ไตรจินดา โรงเรียนบ้านตึด๊ 
41 นางนิยาม  จันต๊ะเปาว ์ โรงเรียนบ้านใหม่ 
42 นางธนัญญา   ธิติพิทกัษก์ุล โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
43 นายทองพูน  นลิคง โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยา 

26) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรัว้เรียนรู้ขยะมูลฝอยชุมชนบ้านซาววา 
รวมทัง้หมด  24 คน  แบ่งเป็นชาย 9 คน  หญงิ  15 คน 

1 เด็กหญิง ศิรประภา ชวาเขต เยาวชนบ้านซาววา
2 เด็กหญิง ชณฐัธดิา เชื้อไชย เยาวชนบ้านซาววา
3 เด็กหญิง เกศญาดา ชะวาเขต เยาวชนบ้านซาววา
4 เด็กหญิง ลลิตา ไชยปิง เยาวชนบ้านซาววา
5 เด็กหญิง ชญานศิ ละม่อม เยาวชนบ้านซาววา
6 เด็กหญิง เบญญาภา ใจปิง เยาวชนบ้านซาววา
7 เด็กหญิง ชวพร ฝีปากเพราะ เยาวชนบ้านซาววา
8 เด็กชาย จิรายทุธ์ คําชนะ เยาวชนบ้านซาววา
9 เด็กชาย อัฐนนท ์ ละม่อม เยาวชนบ้านซาววา
10 เด็กชาย โนกฤต ใจปิง เยาวชนบ้านซาววา
11 เด็กชาย จตุรงค์ ใจน้อย เยาวชนบ้านซาววา
12 เด็กหญิง ทิพย์อปัสร ละม่อม เยาวชนบ้านซาววา
13 เด็กหญิง พลอยไพรินทร ์ ยุทธวงค์ เยาวชนบ้านซาววา
14 เด็กชาย วัชพล ปานสาร เยาวชนบ้านซาววา
15 เด็กหญิง พรนดา นิลคง เยาวชนบ้านซาววา
16 เด็กหญิง ธญัญาดา นิลคง เยาวชนบ้านซาววา
17 เด็กหญิง สุชาดา ไชยเพชร   เยาวชนบ้านซาววา 
18 นางสาว พรนิภา ฝีปากเพราะ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
19 นาย ณัฐพล สนธิโพธิ์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
20 นาง แววตา ซอระสี สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
21 นาย ชํานาญ สนธิโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
22 นาง วันเพญ็ สนธิโพธิ์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
23 นาย อัคร ไชนงค์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
24 นาย วงศกร อารากุล สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 

 

27) รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจดัทาํแผนที่ส่ิงแวดล้อมชุมชน บ้านซาววา 
รวมทัง้หมด  27 คน  เป็นชาย 10 คน  และหญิง  17 คน 

1 นาง ดวงดาว นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
2 นาง น้อม ละม่อม สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
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3 นาง ละออง คํายันต์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
4 นาง วันเพญ็ สนธิโพธิ์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
5 นาย อัคร ไชนงค์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
6 นาย วงศกร อารากุล สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
7 นาย บัณณวิชญ ์ ละม่อม สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
8 เด็กหญิง ศิรประภา ชวาเขต กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
9 เด็กหญิง ชณฐัธดิา เชื้อไชย กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
10 เด็กหญิง เกศญาดา ชะวาเขต กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
11 เด็กหญิง ลลิตา ไชยปิง กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
12 เด็กหญิง ชญานศิ ละม่อม กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
13 เด็กหญิง เบญญาภา ใจปิง กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
14 เด็กหญิง ชวพร ฝีปากเพราะ กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
15 เด็กชาย จิรายทุธ์ คําชนะ กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
16 เด็กชาย อัฐนนท ์ ละม่อม กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
17 เด็กชาย โนกฤต ใจปิง กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
18 เด็กชาย จตุรงค์ ใจน้อย กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
19 เด็กหญิง ทิพย์อปัสร ละม่อม กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
20 เด็กหญิง พลอยไพรินทร ์ ยุทธวงค์ กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
21 เด็กชาย วัชพล ปานสาร กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
22 เด็กหญิง พรนดา นิลคง กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
23 เด็กหญิง ธญัญาดา นิลคง กลุ่มละอ่อนซาววารีไซเคิล 
24 นางสาว พรนิภา ฝีปากเพราะ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
25 นาย ณัฐพล สนธิโพธิ์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
26 นาง แววตา ซอระสี สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
27 นาย ชํานาญ สนธิโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

 

28) รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการจดัการปัญหาขยะแบบ 
มีส่วนร่วม ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน  รวมทั้งหมด  23 คน  เป็นชาย 5 คน  และหญิง  18 คน 

1 นาย ถนอม   ชะวาเขต แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านซาววา 
2 นาง อาทร   จันทร์ประกอบ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านสลี 
3 นาง อุบล   ยศหล้า แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านวงัทอง 
4 นาง ผ่องจติร   นิลคง แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านภูแหน 
5 นาง อรัชพร   นิลคง แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านไฮหลวง 
6 นาง บัวบาล   สีท้าว แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านป่าเลา 
7 นาย อุทัย   มินทนา แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านแคว้ง 
8 นาง เมธาพร   ระลึก แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านเหล่า 
9 นาง สาคร   เปียงใจ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านออ้ 
10 นาง สมพร  เดชรัตน ์ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านตึด๊ 
11 นาง วิราวัณย์   กะรัตน ์ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านตึด๊ใหม ่
12 นาง กัณติมาศ   สุธีมากุล แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านใหม่วังเคียน 
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13 นาง เบญจมาศ   ธิติเปล่งสกุล แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านดอนแท่น 
14 นาย กวี   บุญทวีชัยภัทร ์ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านวงัก้า 
15 นาง ชรินทรร์ัตน์    ขระสุ แกนนําส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านดู ่
16 นาง ธนิดา     มาลา หัวหน้าสํานักปลัด  
17 นาง สุมาลี    พรมมีเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
18 นาง อรวร   ยศอาลัย รพสต.เชียงคาน 
19 นางสาว มณีรตัน์   อินสองใจ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 
20 สตท. สุรพงษ์   ไตรจินดา โรงเรียนบ้านตึด๊ 
21 นาง นิยาม   จันต๊ะเปาว ์ โรงเรียนบ้านใหม่ 
22 นาง ธนัญญา    ธิติพิทกัษก์ุล โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
23 นาย ทองพูน   นิลคง โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยา 

29) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่...ด้วยรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
รวมทัง้หมด  221 คน  เป็นชาย 107 คน  และหญิง  114 คน 

1 นาย ธนา ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
2 นาง โสภา เขื่อนเมือง สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
3 นาง วาลี ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
4 นาย สมพนธ ์ รางแคว สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
5 นาย สมคิด มูลธิ สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
6 นาย ธีระพล ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
7 นาย ภาณุพงศ์ ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
8 นาย สมจิตร ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
9 นาย สง่า มูลธิ สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
10 นาง สาคร เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านอ้อ 
11 นาย สัมพันธ ์ เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านอ้อ 
12 นาย จงกล ยศยิ่ง สมาชิกชุมชนบ้านอ้อ 
13 นาย ณัฐวุฒ ิ เครือสาร สมาชิกชุมชนบ้านอ้อ 
14 นาย ประยูร ศักดาศิลป์ สมาชิกชุมชนบ้านอ้อ 
15 นาย จําลอง อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านอ้อ 
16 นาง ราตร ี อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านอ้อ 
17 นาง รัญชนก เวชรวงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านอ้อ 
18 นาง สมพร พรม สมาชิกชุมชนบ้านอ้อ 
19 นาย มานิตย ์ เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านอ้อ 
20 นาย สําราญ ภูยาง สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
21 นาง จรยิา ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
22 นาง อัมพร ธิติมล สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
23 นาง ธัญชนก เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
24 นาง ฉันทนา คําขัน สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
25 นาง พา ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
26 นาง ลําใย จอมศร ี สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
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27 นาง ขจร ระลึก สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
28 นาง ลมัย ดาวทอง สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
29 ร.ต.ต. ศักดิ ์ ดาวทอง สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
30 นาย วิจิตร ปัญญา สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
31 นาย วิทยา แสงสุข สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
32 นาง วิสุดา เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
33 นาง จันทร์ม ี นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
34 นาย อินธรรม ระลึก สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
35 นาง รัญจวน ระลึก สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
36 นาง เมธาพร ระลึก สมาชิกชุมชนบ้านเหล่า 
37 นาย อุทัย มินทนา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
38 นาย แสวง เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
39 นาง สมยงค์ นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
40 นาง อภิญญา เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
41 นาง สนธยา สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
42 นาย สังวาลย ์ สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
43 นาง ฟองนวล อินทํา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
44 นาย อนพร อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
45 นาง บัวลอย นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา 
46 นาง รัญจวน ภัทรองักุล สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา 
47 นาง ขจร สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา 
48 นาย ณัธวุฒ ิ นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา 
49 นาง บัวบาล สีท้าว สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา 
50 นาย ทิวัตถ ์ นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา 
51 นาย ประดิษฐ ์ นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา 
52 นาง เพลิน นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา 
53 นาย วัชรินทร ์ สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา 
54 นาย ณรงค์ สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา 
55 นาง เพียรศิร ิ ไชยสงคราม สมาชิกชุมชนบ้านไฮหลวง 
56 นาย อํานวย สมบัติ สมาชิกชุมชนบ้านไฮหลวง 
57 นาง ดวงกมล นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านไฮหลวง 
58 นาง ณัฐชนก นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านไฮหลวง 
59 นาง นาร ี นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านไฮหลวง 
60 นาย ประเสริฐ จินดา สมาชิกชุมชนบ้านไฮหลวง 
61 นาง จิตตานันท ์ สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านไฮหลวง 
62 นาง วันเพญ็ ละม่อม สมาชิกชุมชนบ้านไฮหลวง 
63 นาง ผ่องจติร นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน 
64 นาย ซิน ปันชุน สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน 
65 นาง ปราณ ี สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน 
66 นาง สุเพ็ญ สีท้าว สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน 
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67 นาย สมจิตร จินดา สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน 
68 นาง จินดา สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน 
69 นาย เฉลิม ชัยคํา สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน 
70 นาง ทัศนีย ์ นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง 
71 นาง ภาสินี นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง 
72 นาย จงกล นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง 
73 นาง ขวญัจิรา สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง 
74 นาง สุภัสสร หล้าปวงคํา สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง 
75 นาย เศรษฐพัฒษ ์ สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง 
76 นาย ณัฐเวทย์ สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง 
77 นาง ศรีไหล่ สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง 
78 นาง บัวลอย สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง 
79 นาย มงคล นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง 
80 นาง รัชนกีร นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง 
81 นาง ชนิสรา ชูชื่อกล่ิน สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง 
82 นางสาว นันทนทั นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง 
83 นางสาว วัชราลักษณ ์ สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านสลี 
84 นาง วารรีัตน์ สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านสลี 
85 นาง สุพันธ ์ พรมเหลา สมาชิกชุมชนบ้านสลี 
86 นาง คําแปง อัญชัญ สมาชิกชุมชนบ้านสลี 
87 นางสาว อรรมภา พรมเหลา สมาชิกชุมชนบ้านสลี 
88 นาง อัญชลี สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านสลี 
89 นาง วารรีักษ ์ มาลารัตน ์ สมาชิกชุมชนบ้านสลี 
90 นาง จําป ี สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านสลี 
91 นาย วีรชน นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านสลี 
92 นาง ประนอม ปันชุม สมาชิกชุมชนบ้านสลี 
93 นาย เปล่ียน นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านสลี 
94 นาง ขวญัใจ ไพรบูลย ์ สมาชิกชุมชนบ้านสลี 
95 นาง ลินดา สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านสลี 
96 นางสาว อรณุ ี สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
97 นาย สุทันต ์ พรมมา สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
98 นาง ลําพึง คําชะนะ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
99 นาง วันเพญ็ สาธิโพธิ์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
100 นาย สมัย ชองเขต สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
101 นาง ละออง คํารุนต ์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
102 นาง น้อม ละม่อม สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
103 นาง ดวงดาว นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
104 นาง ระเบียบ อินทะรงัษ ี สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
105 นาย รักเจรญิ สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
106 นาง แววตา ซอระสี สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
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107 นาง วัฒนาภรณ์ สุรินทร ์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
108 นาย ซื่อสัตย ์ ศิริเสถียร สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
109 นาย สวิน พรมมา สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
110 นาย จํานง รางแดง สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
111 นาง เอื้ออังกร ละม่อม สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
112 นาย จ๋อย วาร ี สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
113 นาย อํานาจ ชวาเขต สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
114 นาย เชษฐา อินทํา สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
115 นางสาว เพ็ญภัทรา อินทร์คง สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
116 นาย สุชาติ ชวาเขต สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
117 นาย อนุชา อินทํา สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
118 นาย ยงยทุธ จันทร์ประกอบ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
119 นาย สิทธา เอื้อขํา สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
120 นาย วันเฉลิม      แสนสุข สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
121 นาง วิลาวัลย ์ ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านดู ่
122 นาง สมจิต มูลฐี สมาชิกชุมชนบ้านดู ่
123 นาง จําเนียร อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านดู ่
124 นาง สมจิตร กุญชร สมาชิกชุมชนบ้านดู ่
125 นาง ดวงวรรณ อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านดู ่
126 นาย สว่าง นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านวังก้า 
127 นาง ศรีอ่อน นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านวังก้า 
128 นาย ธนายุต สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านวังก้า 
129 นาย มนัส ไพรบูลย ์ สมาชิกชุมชนบ้านวังก้า 
130 นาย จรัล สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านวังก้า 
131 นาย ทรงยศ รัตนภาค สมาชิกชุมชนบ้านวังก้า 
132 นาย ธนวัฒน ์ รัตนภาค สมาชิกชุมชนบ้านวังก้า 
133 นาย เทวิน ปังอุตะวัน สมาชิกชุมชนบ้านดอนแท่น 
134 นาง สมเพียง ปังอุตะวัน สมาชิกชุมชนบ้านดอนแท่น 
135 นาง จันทร์มร นิตวิทยากุล สมาชิกชุมชนบ้านดอนแท่น 
136 นาง เบญจมาส ธิติเปล่งสกุล สมาชิกชุมชนบ้านดอนแท่น 
137 นาย อุดม ธิติมูล สมาชิกชุมชนบ้านดอนแท่น 
138 นาง จันทร์เพญ็ ธิติมูล สมาชิกชุมชนบ้านดอนแท่น 
139 นาง ศรีคํา ธิติมูล สมาชิกชุมชนบ้านดอนแท่น 
140 นาย ถวิล สุทธการ สมาชิกชุมชนบ้านดอนแท่น 
141 นางสาวพิมพ์ภาภรณ์ สมบัติ เจ้าหน้าที่ รพสต.เชียงคาน 
142 นางสาว นภาพร วรนันสิทธิ ์ เจ้าหน้าที่ รพสต.เชียงคาน 
143 นาง กัณติมาศ สุธีมากุล สมาชิกชุมชนบ้านใหม่วงัเคียน 
144 นาง วาสนา บุญมี สมาชิกชุมชนบ้านใหม่วงัเคียน 
145 นาง นงเยาว ์ มูลถี สมาชิกชุมชนบ้านใหม่วงัเคียน 
146 นาย ศุภกิตติ ์ ทาสมบูรณ ์ สมาชิกชุมชนบ้านใหม่วงัเคียน 
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147 นาย กุหล่ัน อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านใหม่วงัเคียน 
148 นาย จันทร ์ อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านใหม่วงัเคียน 
149 นาย ทัศน์ ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ดใหม ่
150 นาง สุวรรณ สุขแสวง สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ดใหม ่
151 นาย ยุพโชต ิ ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ดใหม ่
152 นาง กัลยา ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ดใหม ่
153 นาย ศิลป์ชัย ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ดใหม ่
154 นาง มนัสนันท ์ ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ดใหม ่
155 นาย กิตตพิันธ ์ ทะก๋า เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
156 นางสาว ดวงดาว ถุงแกว้ เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
157 นาง ศิริกุล แสงสุข เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
158 นาย พุฒิพงษ ์ อัศวภูมิ เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
159 นาย สมศักดิ ์ สระคํา เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
160 นาย มิตร ธิติมูล เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
161 นาย ชัชวาล สลีอ่อน เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
162 นาง กนกวรรณ สอนใจ เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
163 นางสาว จินดา กิระไชย เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
164 นาง พนิดา สุคนธ์ขัน เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
165 นาย ชรินทร ์ อินสองใจ เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
166 นาย ชาตร ี อินสองใจ เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
167 นาย สมพงศ์ แสงสุข เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
168 นาย นิติพงษ ์ ปัญญาฟ ู เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
169 นาย รังสรรค์ ขวัญเมอืงเดิม นายอําเภอ อําเภอเชียงกลาง 
170 นาย เสน่ห ์ ขันทะสีมา นายกเทศมนตรพีระพุทธบาทเชียงคาน 
171 นาย บุญชุม ระลึก ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีฯ 
172 นาย จรัญ ขันทะสีมา รองนายกเทศมนตรีพระพุทธบาทเชียงคาน 
173 นาย ศรายุทธ ชนาภิมุข สมาชิกสภา ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน 
174 นาย เกรียงไกร อุทุมพร เจ้าหน้าที่ รพ.สต. พระพุทธบาทเชียงคาน 
175 นาย ธนชัย จันต๊ะวงค์ สมาชิกสภา ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน 
176 นาย เสมอ รางแดง สมาชิกสภา ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน 
177 นาย สัญญา เชาว์ชวาเขา นิติกร ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
178 นาย อดิศักดิ ์ แสนใหญ ๋ สมาชิกสภา ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน 
179 นาย วิจิตร ปัญญาภู สมาชิกสภา ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน 
180 นาย พิพัฒน ์ เหมือนหมด เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
181 นาย ดําเนิน อินทํา เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
182 นางสาว ภัทรมาศ สมบัติ เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
183 นาง พิมพนิต เฮงสกุล เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
184 นางสาว นิตยา มูลถี เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
185 นาย เสกสรร ณ น่าน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนแท่น 
186 นาง วลิธยา เดชนันท ์ เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
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187 นางกอบกุล ขนิษฐ์นอ้ย รองนายกเทศมนตรีพระพุทธบาทเชียงคาน 
188 นาง ธนิดา มาลา หัวหน้าสํานักงานปลัดฯ 
189 นางสาว เบญจมาศ ขันทะสีมา เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
190 นาง สุมาลี พรมมีเดช เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
191 นางสาว คัชชญากร สลีอ่อน เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
192 นาง กมลพร ไตรจินดา เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
193 นาง พิมพ์ปวณี ์ วรเวชไชยกุล เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
194 นาง ลอองดาว สลีอ่อน เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
195 ด.ช. ศรัณย์ภัทร ปันชุน นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
196 ด.ช. ณรงค์ฤทธิ ์ จิตตรง นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
197 ด.ช. อดิเทพ นิลคง นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
198 ด.ช. เจตพิสิฐ ภูยาง นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
199 ด.ญ. ธัญชนก นิลคง นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
200 ด.ช. ภูมิพันธ ์ จันทรง์าม นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
201 ด.ช. เนติพงษ ์ นิลคง นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
202 ด.ญ. วรรณิษา สลีอ่อน นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
203 ด.ญ. จีรนันท ์ คนคง นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
204 ด.ญ. อุบลวรรณ อุยาณะ นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
205 ด.ญ. กัญญาภัค นาวัลย์ นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
206 ด.ช. ณัฐภัทร เรือนคํา นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
207 ด.ญ. สุพิชญา เกิดชัยเจรญิ นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
208 ด.ช. ณัฐกติติ ์ เขียนนา นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
209 ด.ช. เจษฏา นิลคง นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
210 ด.ช. เมธวิน ภูยาง นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
211 นาง รจนา ขันทะสีมา อาจารย์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
212 นาง จําป ี นิลคง อาจารย์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
213 นาย ศักดา สังวาปัวภาร ท้องถิ่นอําเภอเชียงกลาง 
214 นาย สมยศ วัณกาล สมาชิกบ้านวังกา้ 
215 นาย ธนวัฒน ์ รัตนภาค สมาชิกบ้านวังกา้ 
216 นางสาว สภาวดี วงศ์วาจา เจ้าหน้าที่ รพ.สต. พระพุทธบาท 
217 นาย วินัย คงลัย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. พระพุทธบาท 
218 นาง วราภรณ ์ ไชยศิลป์ เจ้าหน้าที่ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 
219 ด.ญ. ชญาน ี สลีอ่อน นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
220 ด.ช. ฤทธิพงษ ์ สีท้าว นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
221 ด.ช. กฤษณะ นิลคง นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 

30) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเตรยีมวางแผนการศึกษาดูงานกรณีตวัอย่างที่ดใีนการจัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชน  รวมทัง้หมด  10 คน  แบ่งเป็นชาย 2 คน  หญิง 8 คน 

1 เด็กหญิง ธญิาดา นิลคง เยาวชนบ้านซาววา 
2 เด็กหญิง พรนภา นิลคง เยาวชนบ้านซาววา 
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3 เด็กหญิง ทิพย์อปัสร ละม่อม เยาวชนบ้านซาววา 
4 เด็กหญิง เบญญาภา ใจปิง เยาวชนบ้านซาววา 
5 เด็กหญิง ชวพร ฝีปากเพราะ เยาวชนบ้านซาววา 
6 เด็กหญิง ลลิตา ไชยปิง เยาวชนบ้านซาววา 
7 เด็กหญิง ศิรประภา ชวาเขต เยาวชนบ้านซาววา 
8 นาย ยงยทุธ จันทร์ประกอบ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
9 นาง ละออง คําธนต์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
10 นาย ชํานาญ สนธิโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านซาววา 

31) ศึกษาดงูานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ บ้านทุ่งฆ้อง ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน  
รวมทัง้หมด 21 คน เป็นชาย 8 คน และหญิง 13 คน 

1 นาย ชํานาญ สนธิโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านซาววา 
2 นาย สุทัศน์ พรมมา สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
3 นาย บุญเชาว ์ สระคํา สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
4 นาย ถนอม ชวาเขต สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
5 นาย สวิน พรมมา สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
6 นาย ซื่อสัตย ์ ศิริเสถียรพงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
7 นาย ยงยทุธ จันทร์ประกอบ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
8 นาย รัชฏพงษ ์ เปียงใจ กลุ่มเยาวชนบ้านซาววา 
9 นาง วัฒนาภรณ์ สุรินทร ์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
10 นาง ระเบียบ อินทะรงัษ ๊ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
11 นางสาว อรณุ ี สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
12 นาง สมัย ชวาเขต สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
13 นาง วันเพญ็ สนธิโพธิ์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
14 นาง ละออง คํายันต์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
15 นาง น้อม ลําม่อม สมาชิกชุมชนบ้านซาววา 
16 นางสาว ดวงดาว นิลคง กลุ่มเยาวชนบ้านซาววา 
17 นางสาว พรนิภา ฝีปากเพราะ กลุ่มเยาวชนบ้านซาววา 
18 นางสาว ธิญาดา นิลคง กลุ่มเยาวชนบ้านซาววา 
19 เด็กหญิง เบญญาภา ใจปิง กลุ่มเยาวชนบ้านซาววา 
20 นางสาว พรนภา นิลคง กลุ่มเยาวชนบ้านซาววา 
21 นาง สุมาลี พรมมีเดช เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลพระพุทธบาทเชียงคาน 

 




