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ค ำน ำ 
 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อม
กับการดูแลสังคม สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมที่
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าในทุกความส าเร็จของการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้วนมีสตรีจ านวนมากที่มีบทบาททั้งในเบื้องหน้า คือ 
เป็นผู้ริเริ่ม ผู้น า และในเบื้องหลัง คือ เป็นผู้ให้ก าลังใจ ผู้สนับสนุน ขับเคลื่อน ถ่ายทอดและส่งต่อ
องค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสตรีในการมีส่วนร่วมผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ จึงได้มีแนวคิดในการเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพของสตรี 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานโครงการภุมรี พลังสตรี...
พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดน่าน  
เพื่อให้เกิดรูปธรรมแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานของสตรีที่มีต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่สังคมให้แพร่หลายมากขึ้น 

การด าเนินงานโครงการฯ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2559) ได้ผ่านไป
ด้วยดี คณะท างานโครงการฯ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานนี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทน า การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ การจัดการขยะชุมชน การเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคม รวมทั้ง
สรุปผล โดยคณะท างานโครงการฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานระยะ
ต่อไป 
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1. บทน ำ 

ด้วยนโยบายของประเทศปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทย สร้างสังคมที่เป็นธรรม  
มีคุณภาพ ให้ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากร และได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาค อีกทั้งการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ (Gender 
Equality) และการมีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ก็เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ที่มีอยู่ 17 เป้าหมาย ซึ่งทุกภาคส่วนหันมาให้
ความส าคัญเพื่อผลักดันให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เห็นสมควรสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาให้สตรี 
มีศักยภาพและมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จึงร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ด าเนิน “โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี ให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น และของประเทศ ในฐานะการเป็นผู้จัดการ ผู้ใช้
ประโยชน์ ผู้เปลี่ยนแปลงและผู้ได้รับผลกระทบในระดับครัวเรือนจนถึงระดับการผลิตต่างๆ ให้มากขึ้ น 
ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีและชุมชน ให้เกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพ สอดคล้องกับวิถีชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบทบาทและศักยภาพ
ของสตรี อันเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทสตรีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 

  

โครงกำรภุมรฯี จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย SDG  

โดยเฉพำะด้ำนกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติบนพื้นแผ่นดิน และด้ำนควำมเท่ำเทียมทำงเพศ 
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การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ การเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาท
ของสตรีที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งระดับ
บุคคล กลุ่มหรือองค์กร ผู้น าชุมชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานรัฐ และภาคธุรกิจเอกชนเป็นต้น และระดับพื้นที่ ด าเนินการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีใน 12 หมู่บ้าน 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอ าเภอเชียงกลาง 
และอ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดที่ส าคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการท างานส่งเสริมบทบาทสตรีจากภาคส่วนต่างๆ และในทุก
ระดับได้แก่ หลักธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการสร้าง
ความชอบธรรมและการเข้าถึงการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม หลักการมีส่วนร่วม การมี
ส่วนร่วมจะน าไปสู่การจัดการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับ 
วิถีชีวิตของชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดการยอมรับร่วมกันทุกฝ่าย  และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นดุลยภาพระหว่างมิติต่างๆ เพื่อ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมส าหรับ กิจกรรมหลัก มี 4 
ประการ ประกอบด้วย  

1) การศึกษาข้อมูลและการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย เป็นกระบวนการแรกและมีความส าคัญที่จะ
น าไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในระดับพ้ืนที่ได ้ซึ่งเป็นการปฏิบัติการเชิง
ลึกท าความเข้าใจในสถานการณ์โดยรวมก่อนประเด็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2) การเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรีในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างบทบาทและ
ศักยภาพสตรีในระดับพื้นที ่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 

12 หมู่บ้ำนเป้ำหมำย  

ใน อ.เชียงกลำง และ 

อ.ทุ่งช้ำง จ.น่ำน 
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3) การประชาสัมพันธ์และคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ เพื่อยกย่องบทบาทสตรี ซึ่งด าเนินการผ่าน
กิจกรรมเปิดตัวโครงการ และช่องทางอื่นๆ เช่น แจ้งสถาบันอุดมศึกษา เวบ็ไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ การ
คัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเชิดชูบทบาทสตรีระดับประเทศพร้อมๆ กับการเสริมสร้างบทบาท
และศักยภาพสตรีในพื้นที่เป้าหมาย 

4) การเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคม เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สังคมระดับประเทศ 
และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความส าเร็จของสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การน าเสนอผลงานเผยแพร่แนวปฏิบัติ
ที่ดีและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อยกย่องบทบาทสตรี มีนิทรรศการผลงาน และพิธีมอบรางวัลผลงาน
สื่อสร้างสรรค์บทบาทสตรีดีเด่น 

การด าเนินงานโครงการฯ มีระยะเวลา 4 ปี 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-ธันวาคม 2561 และ
มีแผนการด าเนินงาน ดังนี ้

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 ศึกษาข้อมูลสถานการณท์ี่เกี่ยวข้อง                   
1.2 ส ารวจและคัดเลือกพื้นที่เปา้หมาย                   
1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน                  
1.4 รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล                   
2. เสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรีในพื้นที่เป้าหมาย 
2.1 ประชุมสร้างความเข้าใจ                  
2.2 ศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม                  
2.3 พัฒนาศักยภาพและกลไกกลุ่ม                  
2.4 พัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสม 
                 

2.5 แลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหว่างพื้นที่                  
2.6 ติดตามและประเมินผล                  
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ยกย่องบทบาทสตรีดีเด่น 
3.1 น าเสนอผลงานบทบาทของสตรีฯ                  
3.2 เปิดตัวโครงการฯ                  
3.3 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับผลงานฯ                  
3.4 ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกผลงาน                  
3.5 ประเมินคัดเลือกสื่อสร้างสรรค ์                  
3.6 สรุปผลงานดีเด่นประจ าป ี                  
4. เผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคม 
4.1 มอบรางวัลผลงานบทบาทสตร ี                  

4.2 เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์                  

5. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
5.1 จัดท ารายงานความก้าวหนา้                  
5.2 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน                  
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  ผลผลิตและผลกระทบ ที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นเพ่ือประโยชนกั์บพื้นที่เป้าหมายและสังคม ดังนี ้

1) รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความเหมาะสมและบทบาทของ
สตรีซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 6 แห่ง ที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
มีความยั่งยืน มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นฐานในการด ารงชีวิตที่มั่นคงของท้องถิ่น 
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) สื่อสร้างสรรค์บทบาทของสตรีต่อการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เผยแพร่ผลงานและบทบาทของสตรีสู่สังคมในช่องทางที่หลากหลาย ช่วยสร้างการรับรู้และ
ตระหนักในความสามารถของสตรีที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
กว้างขวาง 

 

 

 

 

เป็นแหล่งพึ่งพิง 

และก่อให้เกิดรำยได้  

 

มีศักยภำพทำงกำร

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

สตรีเพิ่มบทบำท 

กำรเป็นผู้น ำ 

 

ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในกำรพฒันำ 

 

ทรัพยำกรธรรมชำติ

มีควำมสมบูรณ ์

 

ทรัพยำกรธรรมชำต ิ

และสิ่งแวดล้อมได้รับกำร

จัดกำรอย่ำงเปน็ระบบ 

 

ผลงำนหนังสั้น 

เรื่องรำวที่ดขีองสตรี  

เอกสำรเผยแพร่

บทบำทสตร ี
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2. การจัดการทรัพยากรป่าไม ้

การจัดการทรัพยากรป่าไม้ เป็น 1 ใน 3 ประเด็นการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายโครงการภุมรี  
พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน  
โดยการเสริมสร้างบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับชุมชนให้เกิดการ
ปฏิบัติเชิงรูปธรรมมากขึ้น โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน 3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ (1) การศึกษา
ศักยภาพทรัพยากรป่า และพัฒนากลไกกลุ่มและชุมชน ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการ
จัดท าแผนที่ทรัพยากรป่าไม้หรือป่าชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจแสดงข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน (2) การพัฒนากิจกรรมและบทบาทผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยเน้นให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรมากขึ้น (3) การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง การสร้าง
การมีส่วนร่วมกับภาคีต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินโครงการฯ ให้เกิดความยั่งยืน 

การด าเนินงานตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2559) โครงการฯ ได้ด าเนินกิจกรรม
การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ต่อยอดงานและยกระดับการพัฒนาการจัดการป่าของชุมชน 
10 หมู่บ้าน ใน 2 อ าเภอประกอบด้วย อ.เชียงกลาง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแคว้ง บ้านหนองผุก บ้านเด่น
พัฒนา บ้านเกวต บ้านกอก และอ.ทุ่งช้าง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านงอบศาลา บ้านไร่ไทรงาม บ้านหล่ายทุ่ง 
บ้านทุ่งอ้าว และบ้านน้ าสอดใหม่  

ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมามีการพัฒนากิจกรรมครอบคลุมทุกหมู่บ้านเป้าหมาย  
ทั้งการพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน พัฒนากิจกรรมและบทบาทผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
และการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง  

 การพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน 

- ค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” แคว้ง กอก เกวต หนองผุก เด่นพัฒนา
งอบศาลา น้ าสอดใหม่ ทุ่งอ้าว หล่ายทุ่ง 
และไร่ไทรงาม  

- ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเข้าใจกระบวนการ
และขั้นตอนการจดทะเบียนป่าชุมชน 

ชุมชนใน อ.เชียงกลาง และ อ.ทุ่งช้าง 

  



 

2-2 
 

- ศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน
สามัคค ี

แคว้ง กอก เกวต หนองผุก เด่นพัฒนา
งอบศาลา และทุ่งอ้าว  

- ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม “กิจกรรมค่าย
เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  “ปฏิบัติการธรรมชาติ
ศึกษาดิน-น้ า-ป่า เพ่ือชุมชนและท้องถิ่น” 

ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง 

 การพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าชุมชน 
- การขอจดทะเบียนป่าชุมชน แคว้ง กอก เกวต งอบศาลา น้ าสอดใหม่ 

ทุ่งอ้าว หล่ายทุ่ง และไร่ไทรงาม 
- สร้างความเข้าใจและตรวจสอบพ้ืนที่ตามค าขอ

อนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.2) 
แคว้ง กอก เกวต งอบศาลา น้ าสอดใหม่ 
ทุ่งอ้าว หล่ายทุ่ง และไร่ไทรงาม 

- การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ84 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 

เกวต 

- เวทีคืนข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้  ทุ่งอ้าว 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทรัพยากร 

ป่าชุมชน 
กอก หนองผุก เด่นพัฒนา งอบศาลา 
น้ าสอดใหม่ ทุง่อ้าว หล่ายทุ่ง และไร่
ไทรงาม 

 การพัฒนาความร่วมมือกับภาคี 
- รวมพลัง สร้างฝายมีชีวิต “ฝายงอบร่วมใจ” ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง 

 

2.1 การพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน 

การด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน นับว่าเป็นกิจกรรมส าคัญ อันเป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการได้มุ่งเน้นใน
การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเฉพาะการเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทสตรีให้
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  

2.1.1 ค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิง่แวดล้อม” 
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ค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ 
ภูฟ้าพัฒนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สตรีเข้ามามีบทบาทแสดงพลังของการเป็นผู้น าใน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
สตรี เพิ่มความเชื่อมั่นในบทบาทและพลังของสตรีให้เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นต่อไป 
โดย 10 พื้นที่เป้าหมายที่ด าเนินงานเรื่องการจัดการทรัพยากรป่า มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน แบ่งเป็นชาย 
10 คน หญิง 30 คน 

ผลที่ไดร้ับจากการด าเนินกิจกรรม:  

1) ผู้น าสตรีบ้านเด่นพัฒนา และบ้านกอกเป็นผู้แทนชุมชนจัดการทรัพยากรป่าไม้ ร่วมแลกเปลี่ยน
และแบ่งปันประสบการณ์การจัดการทรัพยากรป่าชุมชน โดยบ้านเด่นพัฒนาได้น าเสนอข้อมูล
การดูแลป่าชุมชน กว่า 12,000 ไร่ กับบ้านส้อ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนอย่าง
ถูกต้องจากกรมป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ส่วนบ้านกอกนั้นร่วมกันดูแลป่าชุมชนกว่า 
1,000 ไร่ ซึ่งปัจจุบันได้เห็นประโยชน์จากการดูแลป่า และต้องการที่จะดูแลต่อไปอย่างยั่งยืน
จึงยื่นเอกสารขอจดทะเบียนป่าชุมชนไป ซึ่งก าลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากกรมป่าไม้ 
นอกจากนี้ ในการดูแลรักษาป่าทุกชุมชนยังมีการท าแนวกันไฟเพื่อเฝ้าระวังไฟป่าอยู่ตลอด มี
หอดูไฟ และบ้านหนองผุก ปัจจุบันก าลังด าเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
และการพัฒนาจุดส าคัญต่างๆ ในป่าชุมชน และดูแลรักษาฟื้นฟู ตลอดจนการเพาะกล้าไม้แล้ว
น าไปปลูกในพื้นที่ป่าเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและทดแทนต้นที่ถูกท าลายไป  

2) การพัฒนาผู้น าเบื้องต้นเพื่อจะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพนั้น มี 3 ประการส าคัญที่จะต้องมีใน
ผู้น า ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวางแผน และทักษะการจูงใจ ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะ
ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการเป็นผู้ น าที่ดี  ซึ่ งจะต้องมีคุณสมบัติส าคัญ ได้แก่ มีความใฝ่รู้ 
กระตือรือร้นต่อการศึกษาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ความเชื่อมั่นใจตนเอง เป็นคนมีเหตุผลดี สามารถ
เข้ากับคนทุกคนได้เป็นอย่างดี มีความสามารถเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงาน และมีความสามารถคาดการณ์ได ้

3) ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และบทบาทของสตรีในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยพบว่า สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศปัจจุบันพบว่าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะป่าไม้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัย  
ภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ประเทศยังเผชิญปัญหาการขยายตัว
ของภาคเกษตรกรรม การใช้สารเคมีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพดิน ปัจจุบัน สตรีมีบทบาทมากขึ้นและสถานการณ์เช่นนี้ท าให้บทบาทของผู้หญิงใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประสบผลส าเร็จ ผู้หญิงจึงควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเสมอภาค เป็น
ธรรมในทุกระดับ ทั้งในฐานะผู้บริหาร ออกแบบ วางแผน ปฏิบัติและประเมินผล 
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4) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวางแผนพัฒนาชุมชน โดยใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือในการ
ระดมความคิดเห็น ตลอดจนการได้แสดงออก ได้ฝึกพูด ได้ฝึกปฏิบัติ ท าให้กล้าแสดงออก ช่วย
ผลักดันให้เป็นพลังในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ เกิดความ 
สนิทสนม และมองเห็นปัญหาที่จะช่วยกันแก้ไขไปในทิศทางเดียวกัน และได้รู้จักเพ่ือนใหม่ๆ  

นอกจากนั้นแล้ว การเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ ยังท าให้ เกิดความสัมพันธ์ในเครือข่ายการท างานการ
จัดการทรัพยากรป่าชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระหว่างชุมชนและ
พื้นที่ที่ด ี

2.1.2 ประชมุสร้างความรู้ความเข้าใจเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการจดทะเบียน 
ป่าชุมชน 

 

 

 
 

 กิจกรรมเรียนรู้และสร้างความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการจดทะเบียนป่าชุมชน จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจดทะเบียนป่า
ชุมชน สงเสริมใหชุมชนเห็นถึงความจ าเปนและความส าคัญของการจดทะเบียนปาชุมชน และสรางทักษะ
และกระบวนการ ใหชุมชนด าเนินการจัดเตรียมขอมูล เอกสารสารที่ เกี่ยวของในการจดทะเบียนปาชุมชน
ไดถูกตอง  โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 57 คน เป็นชาย 41 คน หญิง 16 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี ้

ทบทวนพื้นที่: โครงการฯ มีแผนงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่เป้าหมายโครงการ 
จ านวน 10 หมู่บ้าน ในอ าเภอเชียงกลาง ได้แก่ (1) บ้านแคว้ง (2) บ้านหนองผุก (3) บ้านเด่นพัฒนา (4) 
บ้านเกวต (5) บ้านกอก และอ าเภอทุ่งช้าง ได้แก่ (6) บ้านงอบศาลา (7) บ้านไร่ไทรงาม (8) บ้านหล่ายทุ่ง 
(9) บ้านทุ่งอ้าว และ (10) บ้านน้ าสอดใหม่  

รู้จักป่าชุมชน: ป่าชุมชนคือ ที่ดิน และ/หรือ ที่ดินป่าไม้ที่ชุมชนไดด้ าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย ให้ด าเนินการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่จัดการกิจการงานด้านป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจสอดคล้องกับความเชื่อและ
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นน้ันด้วย การจัดการหรือด าเนินการดังกล่าวก็เพื่อการอนุรักษ์ และให้ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ปัจจุบันจังหวัดน่าน ขึ้นทะเบียนป่าชุมชน 275 หมู่บ้าน แต่มีหมู่บ้านที่ได้จัดสรร
งบประมาณ 268 หมู่บ้าน 

 

 



 

2-5 
 

การขอจดทะเบียนป่าชุมชน: 

1) ชุมชนร่วมกันท าประชาคม อายุ 18 ปีขึ้นไปประมาณ 50 คน ร่วมกันลงชื่อเข้าโครงการป่า
ชุมชน พร้อมกับยื่นเอกสาร ปชช.1 (ค าขออนุญาตจากการจัดท าป่าชุมชน) ต่อหน่วยงานของ
กรมป่าไม ้ 

2) จากนั้นหน่วยงานจะตรวจสอบว่าหมู่บ้านดังกล่าวพร้อมที่จะเข้าโครงการป่าชุมชน โดยจะมี
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพิกัดพื้นที่ทั้งหมดของป่าชุมชน เมื่อตรวจสอบเสร็จก็ท า ปชช.2 
(รายงานตรวจสอบพื้นที่) และส่งให้ชุมชนลงชื่อ  

3) จากนั้นด าเนินการจัดท า ปชช.3 เสนอให้ทางอธิบดีกรมป่าไมอ้นุมัต ิ

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: 

1) การขอจดทะเบียนป่าชุมชน หมู่บ้านที่ไม่ได้มีพื้นที่ติดกับป่าชุมชนแต่มีป่าที่ดูแล สามารถยื่นขอ
จดทะเบียนป่าชุมชนได้ หากชาวบ้านมีการดูแลป่ามาอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมใน
ร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืนต่อไป 

2) เคยจดทะเบียนป่าชุมชนมาแล้ว แต่ปัจจุบันหมดอายุไป หากจะขอต่ออายุและเพ่ิมจ านวนพื้นที่ 
สามารถท าได้ แต่จะต้องท าการจับพิกัดพื้นที่ใหม่ 

3) โครงการฯ ยินดีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการท าให้หมู่บ้านมีป่าชุมชน กระบวนการที่จะได้มา
ซึ่งข้อมูล การตั้งกฎระเบียบ การตั้งคณะกรรมการ การเตรียมการ โครงการฯ ยินดีเข้ามาช่วย
สนับสนุน และหากบ้านไหนที่ได้จดทะเบียนป่าชุมชน โครงการฯ จะตั้งงบประมาณสนับสนุน
ร่วมด้วย นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีแผนส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ซึ่งไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่มี
บทบาทส าคัญ แต่ผู้หญิงสามารถช่วยในส่วนของงานที่ละเอียดลออ ส่วนของผู้ชายก็สามารถ
ช่วยได้ในเรื่องของก าลังหรืองานไหนที่ผู้หญิงไม่สามารถท าได้ ซึ่งก็เป็นการด าเนินงานร่วมกัน
เพื่อจะน าไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2.1.3 ศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 

 

 

 

 
  

 กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชน จัดขึ้นในระหว่างวันที่  21 -22 เมษายน 2559 มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการป่าชุมชน และส่งเสริมบทบาทของสตรีที่มีต่อ
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วม 20 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 11 คน สรุปผล
การศึกษาดูงานได้ ดังนี้  

จุดศึกษาดูงานที่ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกระจันทร์: ด าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางสมพร ปานโต เป็นผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองกระจันทร์ ท าการ
ปลูกผักไร้สาร ก าจัดขยะ ปลูกป่า และได้จัดตั้งกลุ่มแปรรูปอาหารจากตาล ได้แก่ ขนมทองม้วน ทองพับเนื้อ
ตาล (สมุนไพร/ผลไม้) กลุ่มตอไม้ประดิษฐ์ กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยและวัสดุจากธรรมชาติเป็นกลุ่ม
อาชีพในชุมชน โดยการเชื่อมโยงหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ป่า คน ชุมชน” อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

จุดศึกษาดูงานที่ 2 ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี: ป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณ พบพันธุ์ไม้ที่มี
เนื้อไม้ 30 วงศ์ 55 สกุล 69 ชนิดมีพื้นที่ 1,008 ไร่ เป็นตัวอย่างความส าเร็จที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
ชาวบ้านใน 4 หมู่บ้าน เพื่อต่อต้านการบุกรุกท าลายป่าเพื่อจับจองพื้นที่ท ากิน ตลอดจนการสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม ตลอดจนการปลูกฝังจิตส านึกรักษ์ป่าแก่เยาวชน จนปัจจุบันป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
ได้รับการท านุบ ารุงจนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง 

สรุปผลการศึกษาดูงาน: จากการศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ทั้งศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกระจันทร์ และป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี โครงการฯ และชุมชน
เป้าหมายได้รับประโยชน์ ข้อมูลและกระบวนการจัดการป่าชุมชน การเชื่อมโยงหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนความท้าทายและความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชน จาก
ปัญหาการบุกลุกท าลายป่าของนายทุน สู่การจัดการป่าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม จนกระทั่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศประจ ำปี 2555 โครงกำรคนรักษ์ป่ำ ป่ำรักชุมชน ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กำรละเล่นพ้ืนถิ่น ที่ผสมผสำนกำรดูแลรักษำป่ำ เพื่อเป็นยุทธวิธีในกำรดูแลรักษำป่ำอย่ำงยั่งยืนสืบต่อไป 

2.1.4  ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม “กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม   

“ปฏิบัติการธรรมชาติศึกษาดิน-น้ า-ป่า เพื่อชุมชนและท้องถิ่น” 

 

 

 

 

 

 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ระบบนิเวศน์  ธรรมชาติ

ศึกษา ดิน น้ า ป่า จากการฝึกปฏิบัติ  การสังเกต และบันทึกข้อมูล สร้างจิตส านึกให้เยาวชนเกิดความ
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ตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายแกนน า
เยาวชนในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น  

กิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนาม ได้แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่องการส ารวจทรัพยากรป่าไม้และกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดิน และน้ า และกิจกรรมฐานการเรียนรู้
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสรุปผลได้ดังนี ้

 กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องป่าและดิน จากการวางแปลงส ารวจขนาด 10x10 เมตร 1 แปลง ซึ่ง
ผลการส ารวจลักษณะทางกายภาพของแปลง พบว่า มีเรือนยอดปกคลุม 40% การปกคลุมผิว
ดิน 50% ดินมีส าน้ าตาล เป็นดินร่วนปนหิน มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พบไม้ใหญ่จ านวน 
8 ต้น ความหนาแน่น  128 ต้น/ไร่ พบไม้หนุ่ม จ านวน 3 ต้น ความหนาแน่น 300 ต้น/ไร่ ไม่
พบลูกไม้ในแปลงส ารวจข้อมูลส ารวจไผ่พบไผ่ไร่จ านวน 8 กอความหนาแน่น 128 กอ/ไร ่

 กิจกรรมเรียนรู้เรื่องน้ าในครั้งนี้จะให้นัดเรียนได้ฝึกการตรวจสอบคุณภาพน้ า โดยการสังเกต
ลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ า เช่น สี กลิ่น ลักษณะทั่วไปโดยรอบบริเวณแหล่งน้ า พืชน้ า 
สัตว์น้ า และการไหลของกระแสน้ า เพื่อเพิ่มทักษะในการประเมินคุณภาพทางกายภาพของล า
น้ า โดยการใช้ประสาทสัมผัสของตัวเอง เช่น ตา จมูก หรือแม้แต่หู เพื่อตรวจลักษณะของน้ า 
ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณภาพน้ าได้ด ี

 กิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิชาการ วิทยากรจากหน่วยจัดการต้นน้ างอบ  

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมมะกับธรรมชาติธรรมะ ไม่สามารถแยกออกจากธรรมชาติได้ เพราะ
มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนอนิจจัง ดังหลักธรรมะที่ว่า อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา ธรรมะที่เห็นและยอมรับอยู่คือ เกิดแล้วต้องเจ็บ ต้องป่วยแล้วก็ต้องตาย นี่คือ
ธรรมชาติ ทุกอย่างเรียกว่าธรรมชาติของธรรมะ สิ่งที่ส าคัญที่สุดของทุกคนคือช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉาพะป่าไม้คือธรรมชาติที่แท้จริง 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 หมอกควันและไฟป่า ไฟป่า คือภัยธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการประ
ท าของมนุษย์ ได้แก่การเผาป่า เผาไร่เพื่อก าจัดวัชพืช และมีส่วนน้อยที่เกิดจากการเสียดสีของ
ต้นไม้แห้งและฟ้าผ่า ท าให้เกิดมลพิษในอากาศมากขึ้น ผงฝุ่นและควันไฟกระจายไปในอากาศ 
ไม่สามารถลอยขึ้นข้างบนได้ ท าให้การมองเห็นไม่ชัดเจนและเกิดผลเสียต่อสุขภาพ พืชผลทาง
การเกษตรด้อยคุณภาพและป่าไม้ถูกท าลาย 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การบุกรุกท าลายป่าและแผ้วถางป่า การท าลายป่า คือ สภาวะของป่า
ตามธรรมชาติที่ถูกท าลายโดยการตัดไม้และการเผาป่า การตัดไม้โดยไม่ปลูกทดแทนด้วย
จ านวนที่เพียงพอ ก่อให้เกิดความเสียหาต่อที่อยู่อาศัย ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ปัญหาความแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลเสียต่อการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยพืช 
พื้นที่ป่าที่ถูกท าลายโดยมากจะเกิดความเสียหายจากการพังทลายของหน้าดิน และพื้นที่มัก
ด้อยคุณภาพลงจนกลายเป็นที่ดินที่ท าประโยชน์ไม่ได ้
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ฐานการเรียนรู้ที่ 4 รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมคือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่
อยู่ล้อมรอบตัวเราและส่งผลต่อเรา สิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น แสงแดด
จากดวงอาทิตย์ อากาศ ป่าไม้ สัตว์ พืช และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

2.2 การพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าชุมชน 

กิจกรรมการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชุมชน เป็นกิจกรรมที่เน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ด้านต่างๆ 
โดยเน้นใหผู้้หญิงเข้ามามีบทบาทและสิทธิในการจัดการทรัพยากรป่าไมม้ากขึ้น 

2.2.1  การขอจดทะเบียนป่าชุมชน 
 การจดทะเบียนป่าชุมชนเป็นเป้าหมายส าคัญของโครงการฯ ซึ่งในปี 2559 จะต้องด าเนินการจด
ทะเบียนได้อย่างน้อย 3 แห่ง โดยในเดือนเมษายน-มิถุนายน ได้ด าเนินการยื่นเอกสารขอจดทะเบียน  
3 แห่ง ได้แก่ บ้านแคว้ง บ้านเกวต และบ้านกอก รวมพื้นที่ทั้งหมด 3,950 ไร่ ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
ได้ด าเนินการยื่นเอกสารขอจดทะเบียน 3 แห่ง โดยเป็นหมู่บ้านเป้าหมายโครงการฯ 1 แห่ง ได้แก่ บ้าน 
น้ าสอดใหม่ และหมู่บ้านขยายเพิ่มเติมจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านป่าเลา และบ้านไฮหลวง รวมพื้นที่ทั้งหมด 
6,000 ไร ่ 

 เดือนตุลาคม-ธันวาคม ด าเนินการยื่นเอกสาร 5 แห่ง โดยเป็นหมู่บ้านเป้าหมายโครงการฯ 4 แห่ง 
ได้แก่ บ้านไร่ไทรงาม บ้านทุ่งอ้าว บ้านหล่ายทุ่ง บ้านงอบศาลา และหมู่บ้านขยายเพิ่มเติมจ านวน 1 แห่ง 
ได้แก่ บ้านใต้ร่วมโพธ์ิทอง รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 1,632 ไร ่ 

 ทั้งนี้ รวมพื้นที่ขอจดทะเบียนป่าชุมชนทั้งหมด 11,582 ไร่ โดยทั้ง 11 แห่ง ได้รับการตรวจสอบ
พื้นที่ตามค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.2) ครบทุกแห่งแล้ว ซึ่งความก้าวหน้าของการ
ขอจดทะเบียนอยู่ในการยื่นเอกสาร ปชช.3 เพื่อให้อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติป่าทั้ง 11 แห่ง ขึ้นทะเบียนเป็นป่า
ชุมชน ตามโครงการป่าชุมชน ของกรมป่าไม้อย่างถูกต้อง  

2.2.2 การตรวจสอบพื้นท่ีตามค าขออนุญาตจดัท าโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.2) 
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การสร้างความเข้าใจและตรวจสอบพื้นที่ตามค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชน (แบบปชช.2) 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 23 พฤศจิกายน และ 8-10 สิงหาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้
เกิดความยั่งยืน ด้วยการตรวจสอบและส ารวจแนวเขตพื้นที่ตามค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชน (แบบ 
ปชช.2) รวมจ านวน 11 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วม จ านวน 63 คน แบ่งเป็นชาย 51 คน หญิง 12 คน  

ผลที่ไดร้ับจากการด าเนินกิจกรรม:  
1) พื้นที่ป่า 11 แห่ง ในอ าเภอเชียงกลาง และอ าเภอทุ่งช้าง ได้รับการตรวจสอบแนวเขตตามค าขอ

อนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชน โดยการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน จังหวัด
น่าน ผู้น าและคณะกรรมการชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และสมาชิกชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนใน
พื้นที่เป้าหมายโครงการจ านวน 8 หมู่บ้านเป้าหมาย และ 3 หมู่บ้านขยายผล ได้แก่  

- วันที่ 8 ธันวาคม ส ารวจแนวเขตบ้านหล่ายทุ่ง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง ซึ่งยื่นขอจดทะเบียนป่า
ชุมชนจ านวน 1 แปลง พื้นที่  742 ไร่ บ้านงอบศาลา ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง ซึ่งยื่นขอจด
ทะเบียนป่าชุมชนจ านวน 1 แปลง พื้นที่ 247 ไร่ และมีหมู่บ้านที่สนใจขอจดทะเบียนป่า
ชุมชนเพิ่ม ซึ่งมีแนวเขตป่าติดกับป่าบ้านงอบศาลา ได้แก่ บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง ต.งอบ อ.ทุ่ง
ช้าง จ านวน 1 แปลง พื้นที่ 512 ไร ่

- วันที่ 23 พฤศจิกายน ส ารวจแนวเขตบ้านไร่ไทรงาม ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง ซึ่งยื่นขอจด
ทะเบียนป่าชุมชนจ านวน 1 แปลง พื้นที่ 30 ไร่ บ้านทุ่งอ้าว ต.และ อ.ทุ่งช้าง ซึ่งยื่นขอจด
ทะเบียนป่าชุมชนจ านวน 1 แปลง พื้นที่ 601 ไร่ และบ้านน้ าสอดใหม่ ต.และ อ.ทุ่งช้าง 
ซึ่งยื่นขอจดทะเบียนป่าชุมชนจ านวน 4 แปลง พื้นที่ 4,000 ไร ่ 

- วันที่ 10 สิงหาคม ส ารวจแนวเขตบ้านกอก ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง ซึ่งยื่นขอจด
ทะเบียนป่าชุมชนจ านวน 1 แปลง พื้นที่ 701 ไร่ และได้ด าเนินการขอเพิ่มพื้นที่จากเดิม 
701 ไร่ เป็น 1,000 ไร ่ 

- วันที่ 9 สิงหาคม ส ารวจแนวเขตบ้านแคว้ง ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง ซึ่งยื่นขอจด
ทะเบียนป่าชุมชนจ านวน 1 แปลง พื้นที่ 1,500 ไร่ และมีหมู่บ้านที่สนใจขอจดทะเบียนป่า
ชุมชนเพิ่ม ซึ่งมีแนวเขตป่าติดกับป่าบ้านแคว้ง ได้แก่ บ้านป่าเลา ต.พระพุทธบาท อ.เชียง
กลาง จ านวน 1 แปลง พื้นที่ 1,500 ไร่ และบ้านไฮหลวง ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง 
จ านวน 1 แปลง พื้นที่ 500 ไร ่

- วันที่ 8 สิงหาคม ส ารวจแนวเขตบ้านเกวต ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง ซึ่งยื่นขอจดทะเบียน
ป่าชุมชนจ านวน 1 แปลง พื้นที่ 1,250 ไร่ และได้ด าเนินการขอจดทะเบียนเพิ่มอีก 1 
แปลง พื้นที่ 200 ไร่ รวมทั้งหมด 1,450 ไร ่ 
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2) แกนน า คณะกรรมการป่าและสมาชิกชุมชนทั้งชายและหญิง ให้ความสนใจร่วมส ารวจพื้นที่
แนวเขตป่า และมีความเข้าใจต่อกระบวนการและเห็นความส าคัญของการขึ้นทะเบียนป่า
ชุมชนมากขึ้น 

2.2.3 ปลูกตน้ไม้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 

 

 

 

 

 

 

 การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไม้ผลพืชกินได้ เช่น ต้นเหมี่ยง ต้นมะขาม ต้นสะเดา ใน
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 80 คน แบ่งเป็นชาย 30 คน หญิง 50 คน 

ผลที่ไดร้ับจากการด าเนินกิจกรรม:  
1) แกนน า เยาวชน และสมาชิกชุมชนบ้านเกวต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านเกวต และ

เจ้าหน้าที่ต้นน้ ากอน (ฝั่งซ้าย) ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการปลูกไม้ผลพืชกินได้ อย่าง
พร้อมเพียงกัน 

2) ปลูกต้นไม้ จ าพวกพืชกินได้ อาทิ ต้นเหมี่ยง ต้นมะขาม ต้นสะเดา เป็นต้น และไม้ท้องถิ่น อาทิ 
ไม้ก่อ ไม่เหมือด เป็นต้น จ านวนกว่า 800 ต้น ทั้งในบริเวณโรงเรียนบ้านเกวต และตลอดสอง
ข้างทางเข้าหมู่บ้าน 

3) ชุมชนเกิดความตระหนัก ส านึกรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยมีการตั้งกติกาการ
ดูแลต้นไม้ที่ปลูก โดยแต่ละต้นจะมีชื่อผู้ปลูกไว้และให้ดูแลต้นไม้ของตนเองให้เจริญเติบโต  

2.2.4 เวทีคืนข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ บ้านทุ่งอ้าว 
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 กิจกรรมคืนข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ บ้านทุ่งอ่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เพื่อ
ทบทวนและตรวจเช็คข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับคณะกรรมป่าชุมชน ตลอดจนวางแผนการ
จัดการทรัพยากรป่าร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 24 คน เป็นชาย 19 คน หญิง 5 คน สามารถสรุปผลได้
ดังนี ้

 ทบทวนข้อมูล: ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 7 แปลง พบต้นไม้ใหญ่ 63 ชนิด ความหนาแน่น 144 
ต้น/ไร่  ไม้หนุ่ม 19 ชนิด ความหนาแน่น 729 ต้น/ไร่ ลูกไม้ 24 ชนิด มีความหนาแน่เฉลี่ย 7,314 ต้น/ไร่
พรรณไม้อื่นๆ 23 ชนิด ไผ่ 2 ชนิด รวม 59 กอ ส่วนข้อมูลสัตว์ป่าไม่พบร่องรอย  

ข้อมูลทั่วไปที่พบจากการส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของผิวดิน มีการปกคลุม  90% ของพื้นที่ มีชั้น
เรือนยอดเพียง 2 ชั้น จากการค านวณปริมาณคาร์บอนรวมจากไม้ใหญ่ พบว่า มีปริมาณคาร์บอน 6,679.09 
ตัน ปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยทั้งหมด 15,266.48 ตัน/ไร่ ป่าชุมชนบ้านทุ่งอ้าวมีกลไกการทดแทนของต้นไม้ 
จากลูกไปสู่ไม้หนุ่มและไม้ใหญ่ ยังพบรากเหน่ง ซึ่งเป็น พืชสมุนไพรที่หายาก เป็นพืชที่มีกลิ่นหอม สมัยก่อน
นิยมน ามาท าสบู่ และยาสระผม ใช้ในพิธีมงคล นอกจากมีกลิ่นหอมยังช่วยลดรังแค  

สรุปแนวทางในการจัดการป่าชุมชนบ้านทุ่งอ้าว: มีดังน้ี 
1)  ปลูกป่าเสริม โดยเน้นพืชที่พบน้อย  
2)  แบ่งโซนในการใช้ประโยชน์ อยู่ในมติของชุมชน 
3)  มีการขยายพันธุ์พืชป่าที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น หวาย มะเขือแจ้ป่าแพะ 
4)  มีเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชน แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น  
5)  มีระบบฐานข้อมูลป่าชุมชน 

 - แผนที่ป่าชุมชน 
 - จ านวนพื้นที่โดยละเอียด ซึ่งต้องมีการส ารวจพื้นที่ป่าชุมชนทั้งหมด 
 - ชนิดพันธ์ุไม้ และสัตว์ป่า 
 - องค์ความรู้ท้องถิ่น 

6)  มีการจัดการไฟป่า ท าแผนป้องกันไฟป่า 

2.2.5  การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทรัพยากรป่าชุมชน 
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 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทรัพยากรป่าชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการส ารวจและจัดท าข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ชุมชนที่ส าคัญ และ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการจัดการป่าชุมชน ซึ่งในปี 2559 ได้
ด าเนินการครบทุกหมู่บ้านแล้ว โดยมีขั้นตอนในการอบรม ดังนี้  

 ขั้นเตรียมการ: ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับสมาชิกชุมชน ก าหนดขอบเขตในการวางแปลงส ารวจ และ
ก าหนดวันส ารวจ ตลอดจนส ารวจพื้นที่เพื่อวางแปลงให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยสุ่มแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่กลุ่มป่า
เสื่อมโทรม พื้นที่กลุ่มป่าฟื้นฟู และพื้นที่กลุ่มป่าสมบูรณ์ ประมาณกลุ่มละ 2 -3 แปลง โดยจะต้องท าการ
ส ารวจทั้งหมดอย่างน้อย 6-10 แปลง 

ขั้นด าเนินกิจกรรม: เจ้าหน้าที่โครงการฯ อธิบายวิธีการส ารวจประเมินสภาพป่า โดยก าหนด
ขอบเขตแปลงส ารวจขนาด 10x10 เมตร และท าการบันทึกข้อมูลทั้งหมด 5 แบบฟอร์ม ดังนี ้

1)  แบบบันทกึข้อมูลการส ารวจประเมินสภาพป่าและคาร์บอน มีข้อมูล 3 ส่วน ดังนี ้
 - ส่วนที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของแปลง 
 - ส่วนที่ 2 ภาพประกอบต าแหน่งแปลงตัวอย่าง 
 - ส่วนที่ 3 ไมย้ืนต้นหรือไม้ใหญ่ ในแปลงขนาด 10x10 เมตร  

2)  แบบบันทกึข้อมูลไผ่ ในแปลงขนาด 10x10 เมตร 
3)  แบบบันทกึข้อมูลสัตว์ป่า ในแปลงขนาด 10x10 เมตร และบริเวณรอบๆ แปลง 
4)  แบบบันทกึข้อมูลไม้หนุม่ ในแปลงขนาด 4x4 เมตร 
5)  แบบบันทกึข้อมูลลูกไม้ ในแปลงขนาด 1x1 เมตร 

จากนั้นแบ่งกลุ่มและหน้าที่รับผิดชอบในการส ารวจ ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการ ผู้น าชุมชน
และสมาชิกชุมชน โดยท าการสุ่มจากพื้นที่ทั้งหมดเป็นอัตราส่วน 10 แปลง เท่ากับพ้ืนที่ 1,000 ตารางเมตร 

ผลที่ไดร้ับจากการด าเนินกิจกรรม:  

1) บ้านเด่นพัฒนา-ส้อ: ส ารวจวันที่ 16 กรกฎาคม โดยพบว่าพื้นที่ป่าทั้งหมด 12,120 ไร ่เป็นป่า
เบญจพรรณ ลักษณะทางกายภาพจ านวนชั้นเรือนยอด 2 ชั้น การปกคลุมเรือนยอด 57% 
การปกคลุมผิวดิน 67% ผลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ในเนื้อที่ 10x10 เมตร จ านวน 10 
แปลง หรือ 1,000 ตารางเมตร พบไม้ใหญ่ทั้งหมด 45 ชนิด พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ต้น
ประดู่ ต้นยางนา ชั้นความโตอยู่ระหว่าง 30-60 เซนติเมตร ความหนาแน่นเฉลี่ย 195 ต้น/ไร่ 
ปริมาณคาร์บอนต่อพื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับ 246,867.95 กิโลกรัม ปริมาณคาร์บอนทั้งผืนป่า 
เท่ากับ 2,992,039.55 ตันคาร์บอน ปริมาณดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 10,950,864.77 
ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน 7,958,825.20 ตัน-
ก๊าซออกซิเจน มีผู้เข้าร่วม 19 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 1 คน 

2) บ้านน้ าสอดใหม่: ส ารวจวันที่ 26-27 กรกฎาคม โดยพบว่าพื้นที่ป่าทั้งหมด 1,406 ไร่ เป็นป่า
เบญจพรรณ ลักษณะทางกายภาพจ านวนชั้นเรือนยอด 2 ชั้น การปกคลุมเรือนยอด 62% 
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การปกคลุมผิวดิน 64% ผลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ในเนื้อที่ 10x10 เมตร จ านวน 10 
แปลง หรือ 1,000 ตารางเมตร พบไม้ใหญ่ทั้งหมด 41 ชนิด พันธุ์ไม้สวนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ต
นเหมือด ตนติ้ว และต้นก่อ ชั้นความโตอยู่ระหว่าง 30-60 เซนติเมตร ความหนาแน่นเฉลี่ย 
200 ต้น/ไร่ ปริมาณคาร์บอนต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ เท่ากับ 146,590.38 กิโลกรัม ปริมาณคาร์บอนทั้ง
ผืนป่า เท่ากับ 13,779.50 ตันคาร์บอน ปริมาณดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 50,432.95 
ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน 36,653.46 ตันก๊าซ
ออกซิเจน (รายละเอียดภาคผนวก ก) มีผู้เข้าร่วม 13 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 1 คน 

3) บ้านไร่ไทรงาม: ส ารวจวันที่ 3 กันยายน โดยพบว่าพื้นที่ป่าทั้งหมด 20 ไร่ เป็นป่าเบญจพรรณ 
ลักษณะทางกายภาพจ านวนชั้นเรือนยอด 2 ชั้น การปกคลุมเรือนยอด 68% การปกคลุมผิว
ดิน 37% ผลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ในเนื้อที่ 10x10 เมตร จ านวน 10 แปลง หรือ 1,000 
ตารางเมตร พบไม้ใหญ่ทั้งหมด 28 ชนิด พันธุ์ไม้สวนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นเปา ชั้น
ความโตอยู่ระหว่าง 30-60 เซนติเมตร ความหนาแน่นเฉลี่ย 227 ต้น/ไร่ ปริมาณคาร์บอนต่อ
พื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับ 167.98 กิโลกรัม ปริมาณคาร์บอนทั้งผืนป่า เท่ากับ 3,359.63 ตันคาร์บอน 
ปริมาณดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 12,296.25 ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน 8,936.62 ตันก๊าซออกซิเจน ผู้เข้าร่วม 23 คน เป็นชาย 12 คน 
หญิง 11 คน 

4) บ้านหล่ายทุ่ง: ส ารวจวันที่ 29-30 เมษายน 2559 โดยพบว่าพื้นที่ป่าทั้งหมด 1,200 ไร่ เป็น
ป่าเบญจพรรณ ลักษณะทางกายภาพจ านวนชั้นเรือนยอด 2-3 ชั้น การปกคลุมเรือนยอด 70 
% การปกคลุมผิวดิน 80 % ผลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ในเนื้อที่ 10x10 เมตร จ านวน 8 
แปลง หรือ 800 ตารางเมตร พบไม้ใหญ่ทั้งหมด 25 ชนิด จ านวน 85 ต้น ความหนาแน่น 
170 ต้น/ไร ่ผู้เข้าร่วม 21 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 10 คน   

5) บ้านหนองผุก: ส ารวจวันที่ 15 มิถุนายน โดยพบว่าพื้นที่ป่าทั้งหมด 3,723 ไร่ มีการแบ่ง
ออกเป็น 3 แปลง ในการส ารวจครั้งนี้ได้ท าการส ารวจในบริเวณแปลงที่ 2 ป่าห้วยหมื่น ตั้งอยู่
ในเขตของป่าสงวนแห่งชาติ จากการส ารวจป่าชุมชนบ้านหนองผุก พบว่า ลักษณะทาง
กายภาพของป่า ชั้นเรือนยอดจ านวน 2 ชั้น การปกคลุมของเรือนยอด 68 % การปกคลุมผิว
ดิน 37 % เนื่องจากป่าโดยไฟไหม้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ลักษณะดินร่วนซุย ปนทราย 
และมีบางแปลงที่เป็นดินลูกรังสีแดง ผลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ในเนื้อที่ 10x10 เมตร 
จ านวน 10 แปลง หรือ 1,000 ตารางเมตร พบไม้ใหญ่ทั้งหมด 28 ชนิด จ านวน 139 ต้น 
ความหนาแน่น 227 ต้น/ไร ่ผู้เข้าร่วม 12 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 2 คน 

6) บ้านกอก: พื้นที่ป่าชุมชนประมาณ 600 ไร่ ชั้นเรือนยอด 3 ชั้น สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง 
เปอร์เซนต์การปกคลุมเรือนยอด 70% เปอร์เซนต์การปกคลุมผิวดิน 80 % ซึ่งถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดี ลักษณะและสีของดิน เป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีของดินเป็นน้ าตาลอ่อน มีความ
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ลาดชันปานกลาง พบไม้ใหญ่หรือไม้ยืนต้นทั้งหมด 35 ชนิด จ านวน ต้น ความหนาแน่น 372 
ต้น/ไร่ ไม้หนุ่ม 38 ชนิด ความหนาแน่นทั้งหมด 1,760 ต้น/ไร่ ลูกไม้ทั้งหมด 33 ชนิด ความ
หนาแน่นรวมทั้งหมด 36,000 ต้น/ไร่ ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 39,707.72 ตัน
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ผู้เข้าร่วม 51 คน เป็นชาย 18 คน และหญิง 33 คนรวม 

7) บ้านทุ่งอ้าว: พื้นที่ป่าชุมชน 601 ไร่ มีกษณะเป็นป่าเบญจพรรณ ตั้งในพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ (นสล.) ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนเหนียว สีน้ าตาล มีชั้นเรือนยอดจ านวน 2 ชั้น 
มีการปกคลุมของเรือนยอดเฉลี่ย 57% แสดงให้เห็นว่า ป่าหนาแน่นด้วยพรรณไม้ในระดับปาน
กลาง ข้อมูลของไม้ใหญ่ ที่ได้มาจากการส ารวจทั้งหมด 63 ต้น มีความหนาแน่นเฉลี่ย 144 ต้น
ต่อไร่ ข้อมูลไม้หนุ่ม พบไม้หนุ่มจ านวน 19 ชนิด รวมแล้ว 51 ต้น มีความหนาแน่นเฉลี่ย 729 
ต้นต่อไร่ ข้อมูลลูกไม้ พบลูกไม้ 24 ชนิด ซึ่งมากกว่าไม้หนุ่มที่มีเพียง 19 ชนิด ส ารวจพบลูกไม้
ใน 7 แปลง รวมแล้ว 51 ต้น มีความหนาแน่นเฉลี่ย 7,314 ต้นต่อไร่ และพบไผ่ไร่ 26 กอ มี
ความหนาแน่น 59 กอต่อไร่ และไผ่บง 5 กอต่อไร่ มีความหนาแน่น 11 กอต่อ ไร่ ปริมาณ
คาร์บอน โดยพิจารณาจากไม้ใหญ่พบว่าปริมาณคาร์บอนรวม 6 ,679.09 ตันและปริมาณ
คาร์บอนเฉลี่ยทั้งหมด 15 ,266.4826 ตันต่อไร  ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 22,340 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์  ปลดปล่อยออกซิเจน 16,234 ตันออกซิเจน ผู้เข้าร่วม 29 คน เป็นชาย 
25 คน และหญิง 4 คนรวม 

8) ข้อมูลจากการส ารวจมาใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ ข้อมูลทรัพยากรป่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
รับทราบความสมบูรณ์ของป่าท าให้เกิดความรู้สึกหวงแหน 

2.3 การพัฒนาความร่วมมือกับภาคี 

กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับภาคี โครงการฯ ได้มีการด าเนินงานพร้อมๆ กับการพัฒนา
กิจกรรมโครงการฯ ด้วยเห็นถึงความส าคัญของการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับภาคีต่างๆ   
เป็นหัวใจที่ส าคัญในการด าเนนิโครงการฯ ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 

2.3.1 “รวมพลัง สร้างฝายมีชีวิต: ฝายงอบร่วมใจ” 
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กิจกรรมรวมพลัง สร้างฝายมีชีวิต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2559 ณ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง  
จ.น่าน โดยโครงการฯ ได้มีส่วนให้แนวคิดและผลักดันการสร้างฝายมีชีวิตให้กับท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดการ
พัฒนาเป็นรูปธรรมแห่งแรกของจังหวัดน่าน โดยเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่และแก้ไขปัญหาน้ าของ
ชุมชน ด้วยรูปแบบฝายมีชีวิตซึ่งเป็นวัฒนธรรมใหม่ของชุมชนในการจัดการน้ าและฟื้นฟู ระบบนิเวศของ
ท้องถิ่น จุดสร้างฝายต้ังอยู่ที่ล าน้ างอบ บ้านงอบเหนือ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน  

2.4 สรุปการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ผลการด าเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้ง 10 ชุมชนเป้าหมาย แบ่งเป็นกิจกรรม
ด้านการพัฒนากลไกกลุ่มและชุมชน ได้แก่ ค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” การศึกษาดูงาน
กรณีตัวอย่างที่ดี ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ช่วยเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเยาวชน โดยการจัดค่ายเยาวชน เพื่อเสริมสร้างทักษะ สร้างพลังให้เยาวชนร่วมสืบสานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสืบต่อไปด้วย ส าหรับการพัฒนากิจกรรมและบทบาทผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ 
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินทรัพยากรป่าชุมชน การยื่นเอกสารขอจดทะเบียนป่าชุมชน และการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สร้างความเข้าใจและตรวจสอบพื้นที่ตามค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.
2) ตลอดจนร่วมผลักดันการสร้างฝายมีชีวิตให้กับท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดการพัฒนาเป็นรูปธรรมแห่งแรก
ของจังหวัดน่าน 

ทั้งนี้ การด าเนินงานที่ผ่านมาสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สตรีเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น มีข้อมูลทรัพยากรป่า ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแผนกิจกรรมด้านป่าชุมชนให้สอดคล้องกับ
บริบทป่าของแต่ละบ้าน นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้มีการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  โดยสามารถสรุปผลการด าเนินใน
ภาพรวมได้ดังนี ้

 ข้อมูลทรัพยากรป่า ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจและแลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบความสมบูรณ์
ของป่าท าให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญมากขึ้น และยังน าไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการพัฒนากิจกรรมดูแลรักษาป่าชุมชนต่อไป 

 พื้นที่ป่าชุมชน 11 แห่ง ได้แก่ บ้านแคว้ง บ้านเกวต บ้านกอก บ้านน้ าสอดใหม่ บ้านป่าเลา 
บ้านไฮหลวง บ้านไร่ไทรงาม บ้านทุ่งอ้าว บ้านหล่ายทุ่ง บ้านงอบศาลา และบ้านใต้ร่วมโพธิ์ทอง 
รวมพื้นที่ขอจดทะเบียนป่าชุมชนทั้งหมด 11,582 ไร่ ได้รับการตรวจสอบแนวเขตจากเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ น าไปใช้ประกอบจัดท ารายงานการตรวจสอบสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตจัดท าโครงการป่า
ชุมชน และการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนในล าดับต่อไป 

 กลุ่มแกนน าเยาวชนต าบลพระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง และต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 
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 มีแผนที่ระวาง 1:50000 แสดงแนวเขตป่าชุมชนที่ถูกต้อง 

 ภาคีความร่วมมือเพิ่ม ได้แก่ ส านักงานป่าไม้จังหวัดน่าน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 
โครงการอบรมเยาวชนคนต้นน้ า สืบสานพระราชด าริ แผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์
ชุมชนเพื่อคนกับป่า 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 574 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 40.24 



 

3-1 
 

 

3. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเด็นการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายโครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รักษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยใน
การพัฒนากิจกรรมนั้นเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการท่องเที่ยว และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นต้นทุนในการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน 3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ (1) การศึกษาศักยภาพ
ทรัพยากรท่องเที่ยวและพัฒนากลไกกลุ่มและชุมชน เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่เชื่อมโยงสู่กระบวนการ
การศึกษาข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมชุมชน ทบทวนประสบการณ์ และการ
ส ารวจเพื่อคัดกรองประเด็นการท่องเที่ยวที่เหมาะสมทั้งวิถีวัฒนธรรมชนเผ่าและธรรมชาติ (2) การพัฒนา
กิจกรรมและบทบาทผู้หญิงในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย การสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมด้วยการอบรม/ศึกษาดูงาน การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ การให้บริการนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมน าเที่ยว (3) การพัฒนาความ
ร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นการพัฒนาความร่วมมือทั้งความร่วมมือภายในชุมชน ความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจเอกชน ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น หรือภาคการศึกษา 

การพัฒนาการท่องเที่ยว ถือเป็นประเด็นร่วมที่ชุมชนได้เห็นถึงความส าคัญและต้องการจะน ามา
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้เกิดกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม และเข้ามาดูแลอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมกับการก าหนดแนวทางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนใน
หมู่บ้านเป้าหมายคือ บ้านมณีพฤกษ์ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  

ทั้งนี้ การด าเนินงานตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2559) โครงการฯ ได้มุ่งเน้นการ
พัฒนาข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกกลุ่มท่องเที่ยว สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และผลักดันสตรีให้เข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น  

 การพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน 
11-13 ตุลาคม 2559 
 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน  
บ้านมณีพฤกษ ์

15 กันยายน 2559 - ประชุมสร้างความเข้าใจการด าเนินงานกลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
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26-27 สิงหาคม 2559 - ค่ายผู้น าสตร ี“พลังสตร.ี..พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
4 กรกฎาคม 2559 - อบรมแปรรปูผลไม้ตามฤดกูาล 
21-24 พฤษภาคม 2559 - ศึกษาดูงานการพัฒนาธุรกิจ (การท่องเที่ยว) ที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม (ผู้แทนกลุม่ท่องเที่ยว จ านวน 1 คน ร่วม
กิจกรรม) 

21-22 เมษายน 2559 - ศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี  
(ผู้แทน จ านวน 2 คน ร่วมกจิกรรม) 

 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว 
21 พฤศจิกายน 2559 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ “สบู่กาแฟ” 
สิงหาคม-กันยายน 2559 - จัดท าข้อมูลการท่องเที่ยวเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
14 พฤษภาคม 2559 - ทบทวนแผนทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
25-26 กุมภาพันธ์ 2559 - น าร่องและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชน” 

 การพัฒนาความร่วมมือกับภาคี 
31 สิงหาคม 2559 - ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

3.1 การพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน 

การด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน นับว่าเป็นกิจกรรมส าคัญ อันเป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการได้มุ่งเน้นใน
การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเฉพาะการเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทสตรีให้
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  

3.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าเท่ียว กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 

 

 

 

 

   

 
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-13 

ตุลาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแกนน ากลุ่มท่องเที่ยวให้มีความรู้ ความสามารถและมี
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ทักษะในการถ่ายทอดและสื่อความหมาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด ผู้เข้าร่วม 27 คน ชาย 15 คน หญิง 12 คน โดย
สรุปผลการอบรมได้ดังนี้  

 กระบวนการอบรม: 

1) วางแผนและศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ วิทยากรจาก
วิทยาลัยชุมชนน่าน และเจ้าหน้าที่โครงการภุมรีฯ ร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ส ารวจสถานที่
ท่องเที่ยววิถีชุมชน 4 แห่ง ได้แก่ ผ้าใยกันชง ผ้าปักม้งของแม่หมาย ตีมีดบ้านพ่อประสาน และ
หมอแคนพ่อฉั่วต้ง 

2) ทบทวนประวัติศาสตร์ชุมชน โดยแลกเปลี่ยนความเป็นมาของชุมชน พบว่า บ้านมณีพฤกษ์
ก่อตั้งขึ้นมาปี พ.ศ.2491 มีหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงกัน 3 หมู่บ้าน เมื่อถึงปี 2509 เกิดการ
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพแบ่งชนชั้นระหว่างเจ้านายกับชาวบ้าน โดยใช้การต่อสู้และเกิดสงคราม
กลางเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย สงครามสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2526 จนมาถึงปี 
พ.ศ. 2529 ได้มีการตั้งชื่อหมู่บ้านมณีพฤกษ์และในขณะนั้นเอง ม.พัน15 ก็ได้เข้ามาส่งเสริมให้
ชาวบ้านรู้จักการปลูกและดูแลรักษากาแฟ ปี พ.ศ.2543 ชาวบ้านมณีพฤกษ์เริ่มมีแนวคิดด้าน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการปลูกพืชเมืองหนาวเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยุคแรก และเริ่มมีการ
สร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

3) ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
แหล่ง

ท่องเที่ยว 
โอกาส/จุดแข็ง อุปสรรค/จุดอ่อน สิ่งที่ต้องเพ่ิมเติม 

1. ถ้ าผาผึ้ง - ยิ่งเข้าไป ยิ่งหน้าค้นหา 
- มีหินงอกหินย้อยภายในถ้ า และมีการ

เปลี่ยนสีตามฤดูกาล 
- เป็นถ้ าขนาดใหญ่ความยาว 4.75 กม. มี

อากาศเย็น และมีน้ าตลอดทั้งปี  
- เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผึ้งในสมัยก่อน 

- เส้นทางเข้าถ้ าไม่
ชัดเจน และ
ค่อนข้างอันตราย 

- ผู้น าชมมีน้อย 
 

เพิ่มผู้น าเที่ยว 
และป้ายบอก
เส้นทาง ป้าย
ข้อมูล กติกา ข้อ
ปฎิบัติระหว่าง
เข้าชม 

2. ดอยผาผึ้ง - ชมวิวได้ 360 องศา ชมพระอาทิตย์ขึ้น 
และทะเลหมอก 

- เห็นยอดดอยเขาอื่นๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียง 

- พบพื้นที่สีเขียวได้ง่ายกว่าดอยอ่ืนๆ 

- เส้นทางขึ้นได้
หลายทาง ควบคุม
ล าบาก 

 

เพิ่มผู้น าเที่ยว 
และป้ายบอก
เส้นทาง ป้าย
ข้อมูล กติกา ข้อ
ปฎิบัติระหว่าง
เข้าชม 

3. ต้นชมพูภูคา - ออกดอกเฉพาะฤดู และมีปริมาณมาก 
- ดอกมีหลายสีเปลี่ยนตามอายุ 
 

- ไม่มีที่จอดรถ 
- ต้นไม้โดนขีดเขียน

ท าลาย 
- เพาะพันธุ์ยาก 

เพิ่มผู้น าเที่ยว 
และป้ายบอก
เส้นทาง ป้าย
ข้อมูล กติกา ข้อ
ปฎิบัติระหว่าง
เข้าชม 
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แหล่ง
ท่องเที่ยว 

โอกาส/จุดแข็ง อุปสรรค/จุดอ่อน สิ่งที่ต้องเพ่ิมเติม 

4. น้ าตก 
   น้ าเปิ่น 

- เป็นน้ าตกที่เป็นเส้นยาว 
- น้ าเย็นตลอดทั้งปี 
- มีถ้ าภายในน้ าตก แต่ต้องโรยตัวดู 
- มีความอุดมสมบูรณ์สูง 
- มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

- เส้นทางเข้าชม
อันตราย พ้ืนลื่น
เดินล าบาก 

 

เพิ่มผู้น าเที่ยว 
และป้ายบอก
เส้นทาง ป้าย
ข้อมูล กติกา ข้อ
ปฎิบัติระหว่าง
เข้าชม และ
กิจกรรมเรียนรู้
อื่นๆ เช่น โรยตัว
ชมถ้ า 

5. ภูหัวล้าน - มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในช่วง
สงคราม 

- มีถ้ า 
- เหมาะกับคนที่อายุไม่มาก มีความ

สมบูรณ์ทางร่างกาย 

- ระยะทางไกล ไม่
สามารถเดินไป -
กลับได้ ต้อง
เตรียมเสบียงไป 

- ขาดระบบการสื่อ
ความหมายใน
พื้นที่ 

เพิ่มผู้น าเที่ยว 
และป้ายบอก
เส้นทาง ป้าย
ข้อมูล กติกา ข้อ
ปฎิบัติระหว่าง
เข้าชม  

4) ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริงตามเส้นทางที่ก าหนด โดยสมมติให้วิทยากรและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่างๆ เป็นนักท่องเที่ยว ส่วนสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวท าหน้าที่เป็นผู้น าเที่ยวและคอยให้ความรู้
หรือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน เส้นทาง ดอยผาผึ้ง - โรงคั่วกาแฟพ่อถาวร – ผ้า
ปักม้งแม่สมหมาย - ตีมีดบ้านพ่อประสาน - หมอแคนพ่อฉั่วต้ง - ผ้าใยกันชง และปิดท้ายด้วย
การไปถ้ าผาผึ้ง 

5) สรุปผลการอบรม สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองมากขึ้น 
และสามารถเป็นผู้น าเที่ยวได้ดีหากมีนักท่องเที่ยวมาเยือน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจะ
เป็นตัวสะท้อนได้ดีถึงความเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพราะชาวบ้านมีการสืบทอดและ
อนุรักษ์ไว้ เช่น การท าผ้าใยกันชง การตีมีด หมอแคน การปักผ้าม้ง และการคั่วกาแฟ   

ทั้งนี้ ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นักท่องเที่ยวเกิด
ความพึงพอใจ กลุ่มอาสาสมัครผู้น าเที่ยวจะต้องก าหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละโปรแกรมให้ชัดเจน 
และฝึกปฏิบัติการบอกเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจมากขึ้น และแต่ละจุดควรเพิ่มเรื่องเล่า และ
ความเป็นมา เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 
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3.1.2 ประชมุสร้างความเข้าใจการด าเนินงานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 

  

 

 

 

 

 

การประชุมสร้างความเข้าใจการด าเนินงานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
15 กันยายน 2559 ณ เทศบาลต าบลงอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น และชุมชนอื่นๆ 
รับทราบและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนากลุ่มที่เหมาะสม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ผู้เข้าร่วมทั้งหมด จ านวน 39 คน แบ่งเป็นชาย 28 คน หญิง 11 คน 

ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม: 

ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมต่างกล่าวให้ก าลังใจและสนับสนุนการด าเนินงานกลุ่มท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ และให้มุ่งน าเสนอประเด็นการท่องเที่ยวด้านวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามมาเป็นจุดเด่นใน
การให้บริการท่องเที่ยวร่วมกับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเกษตรกรรม พร้อมมีข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมดังน้ี 

1) การให้บริการการท่องเที่ยว ควรให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก 
2) ส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชน 
3) ให้คงความเป็นธรรมชาติดั้งเดิม ไม่เน้นการก่อสร้างและตกแต่งเกินความเหมาะสม 
4) ดึงเอาจุดเด่นเรื่องเกษตรอินทรีย์มาเป็นจุดขาย 
5) น าเอาแหล่งวิถีวัฒนธรรม “ป่าดงเซ้ง” มาเป็นจุดเด่นและเพ่ิมเป็นจุดขายให้มากยิ่งขึ้น 
6) ผนวกเรื่องแผนพัฒนาของท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว ผลักดันให้เข้าใจสู่แนวพัฒนาของจังหวัด 
7) ทบทวนเรื่องวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พัฒนาพื้นที่จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
8) เสนอโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้อุทยานแห่งชาติดอยภูคา พิจารณาและส่งเสริม

ด าเนินการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม และต้องด าเนินการตรวจสอบกิจกรรมกับพื้นที่ที่
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างถูกต้องต่อไป 
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3.1.3 ค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
ค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ 

ภูฟ้าพัฒนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สตรีเข้ามามีบทบาทแสดงพลังของการเป็นผู้น าใน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
สตรี เพิ่มความเชื่อมั่นในบทบาทและพลังของสตรีให้เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นต่อไป  

ผลที่ไดร้ับจากการด าเนินกิจกรรม:  

1) ผู้น าสตรีบ้านมณีพฤกษ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวของกลุ่ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ซึ่งมีศักยภาพในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยได้จัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
เป็นกลไกในการพัฒนาเมื่อกลางปี 2558 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยว เพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูล และแหล่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ ปัญหาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ยังคงมีปัญหาในเรื่องของผู้น าเที่ยว และข้อจ ากัดของขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
ตลอดจนปัญหาขยะมูลฝอยที่จะตามมาจากการเปิดการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ  

2) ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้น าที่ดี ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีความใฝ่รู้ กระตือรือร้นต่อ
การศึกษาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ความเชื่อมั่นใจตนเอง เป็นคนมีเหตุผลดี สามารถเข้ากับคนทุกคน
ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงา น  
มีความสามารถคาดการณ์ โดยในการพัฒนาผู้น าเบื้องต้นเพื่อจะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพนั้น  
มี 3 ประการส าคัญที่จะต้องมีในผู้น า ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวางแผน และทักษะ 
การจูงใจ 

3) ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และบทบาทของสตรีในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยพบว่า สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศปัจจุบันพบว่าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะป่าไม้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัย  
ภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ประเทศยังเผชิญปัญหาการขยายตัว



 

3-7 
 

ของภาคเกษตรกรรม การใช้สารเคมีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพดิน ปัจจุบัน สตรีมีบทบาทมากขึ้นและสถานการณ์เช่นนี้ท าให้บทบาทของผู้หญิงใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประสบผลส าเร็จ ผู้หญิงจึงควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเสมอภาค เป็น
ธรรมในทุกระดับ ทั้งในฐานะผู้บริหาร ออกแบบ วางแผน ปฏิบัติและประเมินผล 

4) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวางแผนพัฒนาชุมชน โดยใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือในการ
ระดมความคิดเห็น การได้แสดงออก ได้ฝึกพูด ได้ฝึกปฏิบัติ ท าให้กล้าแสดงออก ช่วยผลักดัน
ให้เป็นพลังในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ เกิดความสนิทสนม และ
มองเห็นปัญหาที่จะช่วยกันแก้ไขไปในทิศทางเดียวกัน และได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ และเกิดภาคี
เครือข่ายการท างานในการเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่ม 

 

3.1.4 อบรมแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

อบรมแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
แปรรูปผลไม้ชุมชนตามฤดูกาล และเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรของท้องถิ่นให้เพิ่มเป็นรายได้เสริม ผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 31 คน แบ่งเป็นชาย  16 คน หญิง 15 คน โดยมีขั้นตอนในการอบรม ดังนี้  

บรรยายให้ความรู้: รศ.ดร.ราณี สุรกาญจน์กุล วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต
ไวน์ วัตถุดิบในการผลิต ความรู้เรื่องจุลินทรีย์ (ยีสต์) และฝึกปฏิบัติการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์(ยีสต์) ซึ่งเป็น
ขั้นตอนส าคัญที่มีผลต่อกระบวนการหมักไวน์ โดยการใชจุ้ลินทรีย์ในการหมักไวน์ มีการใช้ 2 วิธี  

1) ใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ ต้องผลไม้ที่สุกจัด มีรสหวาน ท าการคั้นเอาน้ าผลไม้ปล่อยทิ้งไว้น้ าผลไม้
จะเกิดการหมักเองโดยจุลินทรีย์ที่ติดมากับผลไม้ ซึ่งวิทยากรใช้ลิ้นจี่ในการหมัก  

2) ใช้จุลินทรีย์บริสุทธิ์ที่คัดเลือกแล้ว เป็นเชื้อยีสต์แห้ง มีขายตามร้านทั่วไป ซึ่งการใช้ชีสต์แห้ง
ผลผลติที่ได้จะมีคุณภาพที่สุด 
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ฝึกปฏิบัติการหมักไวน์: น าผลไม้มาลวกเพื่อฆ่าเชื้อ แล้วบรรจุในถังหมัก เติมน้ าตาล 5% ของ
วัตถุดิบ หลังจากเติมเชื้อยีสต์เรียบร้อยแล้ว น าถังหมักเก็บไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส การ
หมักที่อุณหภูมิต่ าจะท าให้ได้ไวน์ที่มีกลิ่น รส ดี หลังจากเติมยีสต์ไประยะหนึ่งจะเห็นฟองแก๊สเกิดขึ้น และ
เมื่อหมักได้ 2-3 วัน จะเห็นฟองแก๊สเกิดขึ้นมากมาย หากไม่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นเลยแสดงว่า ไม่มีการหมัก ซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากปริมาณเชื้อยีสต์เริ่มต้นไม่เพียงพอ น้ าผลไม้เปรี้ยวมากเกินไป เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องรีบ
แก้ไขต่อไป 

หากการหมักด าเนนิไปอย่างปกติ ภายในสัปดาห์ที่ 2-3 ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะ
เริ่มลดลง เซลล์ยีสต์เริ่มตกตะกอนอยู่ที่ก้นภาชนะหมัก น้ าหมักจะเริ่มใสขึ้น ระยะเวลาที่ใช้ในการหมักขึ้นกับ
ปริมาณของน้ าหมัก ถ้าหากปริมาณมากจะใช้เวลานาน ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 2- 4 สัปดาห์ หรือหมัก
จนไวน์เริ่มใส ไม่มีฟองแก๊สเกิดขึ้น และยีสต์ตกตะกอนนอนก้นก็ท าการกรอง แล้วน าไวน์บรรจุในขวดแก้ว 

ฝึกปฏิบัติการท าสบู่กาแฟ: วัตถุดิบประกอบด้วย กลีเซอรีน กากกาแฟ น้ าหอม น้ ามันมะพร้าว
สกัดเย็น และน้ าผึ้ง ขั้นตอนการท า น ากลีเซอรีนไปตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆ จนละลาย เมื่อละลายหมดแล้วยกลง
จากเตา น าส่วนผสม กากกาแฟ น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น น้ าผึ้ง และน้ าหอม เทใส่ภาชนะและคนให้เข้ากัน
น าส่วนผสมที่เตรียมไว้ ผสมกับกลีเซอรีน คนให้เข้ากันเทใส่พิมพ์ทิ้งไว้ให้เย็น แกะสบู่ออกจากพิมพ์ และห่อ
ด้วยฟิล์มหด 

ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม: 

1) ผู้เข้าร่วมมีความรู้และสามารถท าการหมักได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องฝึกให้เกิดทักษะเพื่อไม่
ก่อให้เกิดการปนเป้ือนในการขั้นตอนการหมัก ไม่เกิดเชื้อรา 

2) ในการท าสบู่กาแฟ สามารถผลิตใช้เองในครอบครัวได้ และลดต้นทุนในการซื้อใช้ มีการใช้
วัตถุดิบที่หาได้จากชุมชน และสบู่ที่ท าไม่มีการใช้สารเคมี ทั้งนี้ ในการท าสบู่กาแฟ การเลือกใช้
น้ าหอมควรเลือกน้ าหอมที่กลิ่นคล้ายคลึงกับกลิ่นกาแฟ หรือใช้กลิ่นกาแฟ 

 

3.1.5 ศึกษาดูงานการพัฒนาธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-24 พฤษภาคม 
2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อมในแนวทางต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมในอนาคต โดยโครงการฯ ได้สนับสนุนให้ผู้แทนจากกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน บ้านมณีพฤกษ์เข้าร่วม
ศึกษาดูงาน ร่วมกับคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก 
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ของระลึกและของฝาก จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.น่าน) ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาดูงานได้ ดังนี ้

 จุดศึกษาดูงานที่ 1 สามพราน ริเวอร์ไซด์: การด าเนินงานด้านธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร 
ให้บริการจัดสัมมนา จัดเลี้ยง รวมทั้งบริการด้านสุขภาพและสปา นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติใกล้กรุงเทพฯ รวมทั้งการสัมผัสวิถีชีวิต ภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ สาม
พรานโมเดล เพื่อความสมดุลของสังคม: โครงการที่ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอสามพรานและพื้นที่
ใกล้เคียงให้เปลี่ยนวิถีการท าเกษตรแบบเดิมๆที่ต้องพึ่งสารเคมีหันมาเป็นการท าเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อเป็น
ช่องทางเพิ่มรายได้ให้มีมากขึ้น พร้อมทั้งมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งพืชผลที่ได้จากเกษตรกรจะน ามาใช้
ในโรงแรมที่พักและมีการเปิดให้เกษตรกรได้ขายผลิตผลในตลาดสุขใจโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและมีการตั้ง
ศูนย์พัฒนาเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการผลิตพืชอินทรีย์แบบบูรณาการให้กับเกษตรกรใน
พื้นที่อ าเภอสามพรานและพื้นที่ใกล้เคียง สวนเกษตรอินทรีย์: แหล่งปลูกพืชผักผลไม้สมุนไพรปลอดสารพิษ 
ส่งวัตถุดิบสู่โรงแรม สามารถนั่งเรือข้ามฟากไปศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกรไทยชิมชาสมุนไพรแบบพื้นบ้านเลือก
วัตถุดิบในสวนน าไปเรียนท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรืออาหารได้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดวิถีเกษตร
อินทรีย์ที่ได้มาตรฐานโลกสู่ชุมชนต่อไป และ ตลาดสุขใจ: ตลาดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ เกิดขึ้นจากการ
แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสามพรานมาจัดเป็นตลาด ให้เกษตรกรน าเอาสินค้ามาขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคน
กลาง มีจุดเด่นทั้งคุณภาพ ราคา และความปลอดภัย 

 จุดศึกษาดูงานที่ 2 ชุมชนคุ้มบางกระเจ้า: ได้ร่วมเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชนบางน้ าผึ้งโฮมสเตย์:แนว
การจัดการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านหมู่ 3 กับหมู่ 4 ของต าบลบาง
น้ าผึ้ง ก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน มีจุดเด่นด้านการสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม เปิดรับนักท่องเที่ยวเฉพาะเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น โดยมีผู้น าทางเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ด้วยจักรยาน หรือการพายเรือชมธรรมชาติ มีการตักบาตรตอนเช้า สวนผลไม้ แม่น้ าล าคลอง ตลาด
น้ าที่อยู่ในบรรยากาศธรรมชาติ มีอาหารในท้องถิ่นที่หลากหลาย รวมทั้งร้านค้าสินค้าชุมชนต่างๆ เช่น สบู่
สมุนไพร ธูปสมุนไพร ดอกไม้เกล็ดปลา การพักผ่อนนวดแผนโบราณ สินค้าที่ระลึกใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น 
ของที่ระลึกจากลูกตีนเป็ด ลูกประคบ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เป็นต้น 

 จุดศึกษาดูงานที่ 3 ร้านเลมอนฟาร์ม: เป็นองค์กรของสมาชิกและผู้บริโภคที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา ให้
เป็นกลไกเชื่อมโยงผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิตในชนบทถึงกัน รวมถึงช่วยเหลือกันในด้านการสร้างสุขภาพ
เสริมชุมชน สืบสานวัฒนธรรม ด้วยหวังจะมีส่วนเอ้ือให้เกิดสุขภาพดตี่อผู้บริโภคและของสังคมมากยิ่งขึ้น 
 สรุปการศึกษาดูงาน: จากการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ผู้แทนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ได้ร่วม
เรียนรู้และเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดการ
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บริหารและจัดการร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน และกลุ่มท่องเที่ยว เพื่อจัดท าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะเป็น
แนวทางส าคัญในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ต่อไป       

3.1.6 ศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 

 

 

 
 

 

  

 กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 -22 เมษายน 2559 มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการป่าชุมชน และส่งเสริมบทบาทของสตรีที่มีต่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบ้านมณีพฤกษ์ได้ส่งผู้แทนร่วมศึกษาดูงานจ านวน 2 คน 
แบ่งเป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาดูงานที่สามารถน าไปสู่การจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ได้ ดังนี้  

จุดศึกษาดูงานที่ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกระจันทร์: ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การ
จัดตั้งกลุ่มแปรรูปอาหาร เช่น การแปรรูปอาหารจากตาล พืชประจ าท้องถิ่น ได้แก่ ขนมทองม้วน ทองพับ
เนื้อตาล (สมุนไพร/ผลไม้) และผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ได้แก่ กลุ่มตอไม้ประดิษฐ์ กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จาก
ดินไทยและวัสดุจากธรรมชาติเป็นกลุ่มอาชีพในชุมชน ซึ่งน าไปเป็นแนวทางในการจัดการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชน จ าหน่ายเป็นของที่ระลึกประจ าศูนย์ท่องเที่ยวชุมชน 

  จุดศึกษาดูงานที่ 2 ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี: ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียรู้ แนวคิดและ
กระบวนการจัดการป่าชุมชน (บ้านห้วยสะพานสามัคคี) เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการดูแลทรัพยากรป่าของ
ชุมชน อันเป็นต้นทุนทางธรรมชาติในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

 สรุปผลการศึกษาดูงาน: จากการศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ทั้งศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกระจันทร์ และป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ผู้เข้าร่วมจากกลุ่ม
ท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ ได้เรียนรู้แนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลิตภัณ์ชุมชน และการ
บริหารจัดการป่าชุมชน โดยการเช่ือมโยงหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ป่า คน ชุมชน” อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่ง
สามารถน าไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนได้ในล าดับต่อไป 
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3.2 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว 

 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการ
ของชุมชน ไปพร้อมๆ กับกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดย
เน้นให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทและสิทธิในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น 
 

3.2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ “สบู่กาแฟ”   
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ “สบู่กาแฟ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรของท้องถิ่นให้เพิ่มเป็นรายได้เสริม 
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 13 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 8 คน โดยสรุปรายละเอียดการอบรมได้ดังนี้  

1) ขั้นตอนการท าสบู่ ใช้วิธีท าเช่นเดียวกับการอบรมในครั้งแรก แต่
เปลี่ยนวัตถุดิบบางชนิด ได้แก่ เปลี่ยนจากกลีเซอรีนขุ่น และกลีเซอ
รีนใส เพิ่มน้ าหอมที่มีกลิ่นคล้ายคลึงกับกาแฟ ตลอดจนเปลี่ยนพิมพ์
สบู่ใหม่ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 

2) ขั้นสรุป สมาชิกที่เขารวมอบรมแปรรูปสบูกาแฟมีความตั้งใจ มคีวาม
สนใจและตื่นตัวที่จะตั้งกลุมเพื่อท า สบูกาแฟในครั้งตอไป และสบู
กาแฟสามารถเปนผลิตภัณฑเชิงธุรกิจได รวมทั้งผลิตภัณฑที่ไดจาก
การอบรมแปรรูปสบู กาแฟในครั้งที่  2 น้ี ไดผลิตภัณฑที่มีสีสัน
สวยงาม และขนาดก าลังเหมาะสมที่จะน าไวใชในครัวเรือน 

3.2.2 จัดท าข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

การจัดท าข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันคัดกรอง
ประเด็นการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและเหมาะสม และน ามาจัดท าข้อมูลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของชุมชน ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับแกนน ากลุ่มท่องเที่ยวในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 
2559 โดยการน าเอาผังแผนที่ของวิถีวัฒนธรรมชุมชนมาร่วมกันพิจารณาและเดินส ารวจ  สัมภาษณ์ข้อมูล 
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เรียบเรียงข้อมูล และส่งตรวจทานความถูกต้อง และน ามาพัฒนาเป็นเอกสารแผ่นพับเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ ผู้เข้าร่วมในการเดินส ารวจทั้งหมด จ านวน 7 คน แบ่งเป็นชาย 4 คน หญิง 3 คน 

ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม: ได้เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยกลุ่ม
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ขนาด 3 พับครึ่งกระดาษ A3 หน้า-หลัง โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญ
ประกอบด้วย แผนที่แสดงจุดส าคัญของแหล่งท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชนเผ่า พร้อมข้อมูลรายละเอียดที่
ส าคัญ แผนที่แสดงจุดส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติพื้นที่สูง พร้อมข้อมูลรายละเอียดที่ส าคัญ 
โปรแกรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมเสริม อัตราค่าบริการน าเที่ยวของกลุ่มฯ  ข้อควรปฏิบัติส าหรับ
นักท่องเที่ยว การเดินทางไปยังบ้านมณีพฤกษ์ ข้อมูลการติดต่อกลุ่มท่องเที่ยวฯ และหน่วยงานร่วมให้การ
สนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังภาพแผ่นพับด้านล่าง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 ทบทวนแผนท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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  การประชุมทบทวนแผนท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เพ่ือทบทวนและ
ตรวจเช็คความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ศูนย์ท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ซึ่งเป็นการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มย่อย ระหว่างผู้แทนคณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และเจ้าหน้าที่
โครงการฯ มีผู้เข้ารว่ม 6 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 1 คน   

 ทั้งนี้ จากการประชุม ได้มีการร่างแผนการท่องเที่ยวชุมชน และร่วมกันพิจารณาและทบทวนแผน
ท่องเที่ยว เพื่อน าไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม โดยรายละเอียดของแผนตามหัวข้อ 3.2 
นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการทบทวนผังวิถีวัฒนธรรมชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และ
ส ารวจความพร้อมของแต่ละจุดร่วมกันเพื่อน าไปสู่การจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชนใน
ล าดับต่อไป   

3.2.4 น าร่องท่องเที่ยวและอบรมเชิงปฏบิัติการ “การจัดการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมน าร่องท่องเที่ยวและอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” จัดขึ้นในวันที่ 
25-26 กุมภาพันธ์ 2559 มี มีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนน าท่องเที่ยวให้มีคามรู้
ความเข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการในการให้บริการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการบริการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและยั่งยืนในอนาคต 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยแกนน าท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ และผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมผู้เข้าร่วม 39 คน หญิง 21 คนชาย 18 คน โดยสรุปการด าเนินกิจกรรม ดังนี ้

 กิจกรรมน าร่องท่องเที่ยว โดยกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ กิจกรรมน าร่องท่องเที่ยว
โดยกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวจุด
ต่างๆ ที่ทางกลุ่มได้น าเสนอการบริการท่องเที่ยว ดังนี ้

1) ถ้ าผาผึ้ง เป็นถ้ าที่อยู่ระหว่างทางไปหมู่บ้านมณีพฤกษ์ 1 ใช้การเดินทางด้วยรถยนต์และ
ต่อด้วยการเดินเท้าต่อไปยังถ้ าผาผึ้ง ช่วงต้นของถ้ าจะมีความกว้างเหมือนเป็นห้องโถง
ขนาดใหญ่ มีหินย้อยที่สวยงาม หากเดินเข้าไปถึงจนสุดปลายถ้ าต้องเดินต่อไปอีกเป็น
ระยะทางเกือบ 400 เมตร ซึ่งที่ถ้ าผาผึ้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ระยะเวลาในการเยี่ยมชม
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มฯ เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
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2) สวนกาแฟ ออกจากถ้ าผาผึ้งมายังสวนกาแฟสวนกาแฟของนายวิชัย ก าเนิดมงคล รอง
นายกเทศมนตรีต าบลงอบและประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ จุดนี้
เจ้าของสวนได้ให้ความรู้และแนะน าต้นกาแฟพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกอยู่ในสวน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
กาแฟพันธุ์อราบิก้า เยี่ยมชมจุดตากเมล็ดกาแฟโดยใช้เวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประมาณ 2 ชั่วโมง 

3) สวนสตรอเบอรรี่ เป็นการเข้าชมสวนสตรอเบอรี่ของนายชัย ก าเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มฯ 
ซึ่งเป็นผู้ริ่เริ่มปลูกสตรอเบอรรี่เป็นคนแรกของชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ บนเนื้อที่ 2 งาน ใกล้
กับบ้านที่พักอาศัยของครอบครัว ซึ่ งสวนสตรอเบอรรี่ปลอดสารพิษ และเปิดให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมและสามารถเก็บผลสตรอเบอรรี่ทานได้เองในการเข้าเยี่ยมชมและ
ชิมลูกสตอร์เบอรรี่ครั้งละ 50 บาท และจ าหน่ายในราคากิโลกรัมละ 250 บาท พร้อมกับ
เข้าเยี่ยมชมที่พักโฮมสเตย์ของนายชัย ได้สร้างไว้รองรับนักท่องเที่ยวจ านวน 4 ห้อง และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้ได้มาตรฐานต่อไป  

4) ดอกชมพูภูคา บริเวณจุดชมดอกชมพูภูคาของชุมชนบ้านมณีพฤกษ์นั้น ตั้งอยู่ในบริเวณ
ชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 2 เป็นแปลงปลูกเผือกและขิงของชาวบ้าน มีลักษณะเป็นเนินเขา ซึ่ง
จากจุดที่รถน าเที่ยวเข้าไปถึงได้ต้องใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปบนเขาอีกประมาณ 10 นาที ซึ่ง
เป็นบริเวณที่มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น มีต้นชมพูภูคาขึ้นอยู่หลายต้น แต่มีเพียงต้นเดียวที่มี
ขนาดใหญ่ มีความสมบูรณ์ของดอกชมพูภูคามากและก าลังเบ่งบานให้นักท่องเที่ยวได้ชื่น
ชมความงดงาม 

5) ดอยผาผึ้ง ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านมณีพฤกษ์ 3 เป็นภูเขาหินปูนสูงจากระดับน้ าทะเล 1,600 
เมตรบริเวณทางขึ้นเป็นดินลูกรังมีความคดเคี้ยวและลาดชัน ผู้ที่จะเดินทางขึ้นไปจะต้อง
อาศัยความช านาญและระมัดระวังในการรขับรถเป็นอย่างมาก รถยนต์สามารถเข้าไปถึง
บริเวณจุดทางขึ้นและต้องเดินเท้าโดยลัดเลาะไปตามไหล่เขาขึ้นไปอีกประมาณ 20 นาที 
ซึ่งบนดอยผาผึ้งมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าคา สามารถชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้
อย่างสวยงาม 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” วิทยากรผู้ร่วมให้การอบรมในครั้งนี้ ได้ให้
ประเด็นหลักในการอบรมแก่ผู้เข้าร่วม ได้แก่ 1) กระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน 2) การ
จัดโปรแกรมที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย 3) การคิดราคากิจกรรมท่องเที่ยว 
และ 4) การจัดตั้งกองทุนจากการท่องเที่ยว  

ผลจากการอบรมได้น าข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ 
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนให้มีความ
พร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ พร้อม
บริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ว่า ชุมชนบ้านมณีพฤกษ์จัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ “การอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนและรักษาป่าให้ลูกหลานได้มีต้นทุน
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ชุมชนที่มีคุณค่าและยั่งยืนต่อไป” โดยมีประเด็นส าคัญที่ควรค านึงส าหรับการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ 

1) การพัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยวด้านที่พัก มัคคุเทศก์  รถน าเที่ยว และการจัดท า
เส้นทางท่องเที่ยว 

2) การออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวที่เหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจและได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ความเป็นชุมชน 

3) การเผยแพร่ประชพาสัมพันธ์เพื่อให้การท่องเที่ยวชุมชนให้เข้าใจต่อการจัดการท่องเที่ยว
และให้นักท่องเที่ยวรู้จักชุมชนมากยิง่ขึน้ 

 จัดท าแผนท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ การจัดท าแผนการจัดการกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านมณีพฤกษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดท าแผนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
ทบทวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนที่ผ่านมา ร่วมแกนน าท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
และเจ้าหน้าที่โครงการ คาดหวังได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดย
สรุปรายละเอียดดังนี ้
1) การทบทวนการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  แกนน ากลุ่มได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นถึง

ทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชนในรอบ 12 เดือน พบว่ามีศักยภาพในการให้บริการท่องเที่ยว
ได้ครอบคลุมตลอดปีและมีความหลากาหลายความสวยงามในทุกฤดูกาล และสามารถ
ศักยภาพการท่องเที่ยวในรอบปีสรุปได้ดังนี้ 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ทางธรรมชาติ 
1) ดอกชมพูภูคา             
2) ดอยผาผ้ึง      เดินเท้าฤดูฝน    
3) ถ้ าผาผึ้ง             
4) กะหล่ าปลี/10คน             
5) ป่าดงเซ้ง (เดินป่า)             
6) สตรอเบอรี ่             
7) น้ าตกน้ าเปิน             
8) นางพญาเสือโคร่ง             
9) ลูกพลับ             
10) ดอกท้อ             
11) ไหน         ออกนอกฤดู   
12) เสี้ยวข้าว             
13) ไหน         ออกนอกฤดู   
14) กาแฟ ชม-เก็บกาแฟ  ชมดอก ชมสวน 
ทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
1) ปีใหม่ม้ง             
2) พิธีป่าดงเซ้ง                 
3) พิธีกินสโหลด/ตีพิ             
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ทรัพยากรการท่องเที่ยว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
4) พิธีเลี้ยงผีประจ าปี 

และพิธีรดน้ าด าหัว 
            

5) พิธีซู้ (สะเดาะเคราะห์)                 
6) เทศกาลกินกาแฟแลดอย             

2) การบริหารจัดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่ยังมีความ
จ าเป็นในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นในหลายประการ และได้มีการรวมกลุ่มเพื่อท าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น และเพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง มีระเบียบวินัยในการท างาน 
การตลาด การบริการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงประเพณีวัฒนธรรม อย่าง
ยั่งยืน เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 โดยตั้งชื่อว่า กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
มีสถานที่ท าการอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ต าบลงอบ อ าเภอ 
ทุ่งช้าง จังหวัดน่านโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มที่ส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมในชุมชนและส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวและมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

การระดมทุนด าเนินการในช่วงแรก ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากสมาชิก 
คนละ 100 บาท และรายได้จากผลก าไรที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวและการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้จากการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ 
และได้จากการหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีต่างๆ ตามที่คณะกรรมและชุมชนเห็นสมควร และ
ผู้สนับสนุนต้องยอมรับแนวทางการบริหารจัดการของกลุ่มการท่องเที่ยวและชุมชน 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มจะต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่หรือ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ ยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกและเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 
บาทต่อคนต่อปี  โดยค่า เข้าสมาชิก ปี  2558 :  100 บาท (ปีแรก) เข้ าปี  2559เสีย
ค่าธรรมเนียม  200 บาท ปี 2560 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท และจะก าหนดให้เหมาะสม
ในครั้งต่อไปตามมติของกลุ่ม  สมาชิกจะต้องเป็นผู้เห็นชอบในหลักการหรือวัตถุประสงค์ของ
กลุ่มฯ สมาชิกจะต้องมีความประพฤติดีและซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้ที่มีใจรักในการท าการ
ท่องเที่ยว พร้อมปฏิบัติตามกฏระเบียบของกลุ่มและการสิ้นสมาชิกสภาพ ตาย ลาออกหรือ
คณะกรรมการมีมติให้ออก ย้ายครอบครัวไปอยู่พื้นที่อื่น เป็นบุคคลวิกลจริต 

การจัดสรรรายได้ที่เกิดขึ้นจากการบริการให้การท่องเที่ยว  ได้ก าหนดไว้ 

• จัดสรรใหส้มาชิกกลุ่ม   90 % 

• กองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  3 % 

• การบริการจัดการกลุ่ม  7 %  

การจัดตั้งโครงสร้างการท างาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการท างานที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
มีการคัดเลือกแกนน าอาสาเข้ามาท าหน้าที่และแบ่งบทบาทการท างานในส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และมีวาระการท างาน 3 ปี ดังรายช่ือ 
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คุณวิชัย  ก าเนิดมงคล   ประธาน  
คุณสายันต ์ คงพิริยะนันท ์   รองประธาน  
คุณชนฤทธิ ์ ก าเนิดมงคล   รองประธา 
คุณประพันธ ์ กานนท์ธนกุล   เลขา  
คุณอาภรณ ์ คงพิริยะนันท ์   กรรมการ 
คุณทวนทอง หอมดอก   กรรมการ 
คุณวิลาสิน ี ก าเนิดมงคล   กรรมการ 
คุณมานะ  ก าเนิดมงคล   กรรมการ 
คุณศร ี  คงพิริยะนันท ์   ประสานงาน  
คุณสุวัฒน์ จิรนันทนุกุล/ คณุชัย  ก าเนิดมงคล  เหรัญญิก  
ผญ.ปรีชา, หน.พินิจ, นายก ทต., คุณฉั่วตง, คุณายันต์  กรรมการที่ปรกึษา 

ทั้งนี้จากโครงสร้างการท างานข้างต้น  ได้ก าหนดหน้าที่ย่อยเพื่อความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น โดยคุณวิชัย จะท าหน้าที่รับงานนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนเป็นหลัก  คุณชัยรับ
ดูแลเรื่องการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  คุณศรีและคุณวิชัยร่วมกันประสานงานและเรื่องที่พัก  ส่วนเรื่อง
อาหาร เจ้าของบ้านจะท ารับผิดชอบไปตามที่ตกลงกันไว้ จากการให้บริการท่องเที่ยวของกลุ่มที่ผ่านมา ได้
ก าหนดอัตราการให้บริการท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ไว้และได้น าเอามาจัดเก็บจากนักท่องเที่ยวไว้บ้างแล้ว ดัง
ตาราง 
 

การบริการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 
โฮมสเตย์ชุมชน 
-นายชัย 5 หลัง (14 คน) 
-รองกล้วย 2 หลัง (8 คน) 

450 บาท/หลัง/คืน อาหารเย็น+ที่พัก+
อาหารเช้า 

ที่พักชุมชน 400 บาท/2 คน/หลัง มีจ านวน 3 หลัง 
ไกด์น าเที่ยว 200 บาท/คน กรณีเดินเท้าช่วงหน้าฝน 
การแสดงของชุมชน 1,000 บาท/ดการแสดง  
ใช้รถเดินทางขึ้น-ลง ดอยผาผึ้ง 700 บาท/10 คน รถยนต์ 

300 บาท รถมอเตอร์ไซด์ 
กางเต้นท ์ 200 บาท/2 คน/หลัง  
น าเต้นท์มาเอง 50 บาท  
อาหารหลัก 70 บาท/มื้อ  
อาหารว่าง 30 บาท/มื้อ  
กาแฟสด 50 บาท  
ค่าบริการเสริม เครื่องนอน 100 บาท/คน  
ค่าบริการเหมาจ่าย  
ดอยผาผึ้ง ถ้ าผาผึ้ง 

1,000 บาท รถยนต์ 
300 บาท รถมอเตอร์ไซด์ 
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การบริการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 
ค่าบริการเหมาจ่าย ชมดอกชมพูภูคา 600 บาท รถยนต์ 

200 บาท รถมอเตอร์ไซด์ 
ค่าบริการเหมาจ่าย น้ าตกน้ าเปิน 700 บาท รถยนต์ 

300 บาท รถมอเตอร์ไซด์ 
ค่าบริการเหมาจ่าย ป่าดงเซ้ง ภูเขาหัวล้าน 1,700 บาท รถยนต์ 

300 บาท รถมอเตอร์ไซด์ 
ค่าเข้าชมพืชเมืองหนาว (สตรอเบอร์รี่ 
กาแฟ) 

50 บาท/คน กรณีชมหรือชิม 
100-150 บาท/คน กรณีกินอิ่ม 

ค่าศึกษาวิถีชีวิตชุมชน (ตีมีด, ปักผา, จักร
สาน (เป๊อะ), คั่วกาแฟ, เป่าแคน, หน้าไม้) 

50 บาท/คน กรณีนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 
1-3 คน 

200-500 บาท/จุด กรณีมากกว่า 3 คน 
การติดต่อ  
 

รองกล้วย 080-8528524, 090-3283238 
พมพ.6 054-730163 คุณศรี 082-2498560 
ไลน์กลุ่ม..รักษ์มณีพฤกษ/์FB/วิทยุสื่อสาร 

หมายเหต:ุ  อัตราปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามมติของกลุ่ม 

3.3 การพัฒนาความร่วมมือกับภาคี 

 กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับภาคี โครงการฯ ได้มีการด าเนินงานพร้อมๆ กับการพัฒนา
กิจกรรมโครงการฯ ด้วยเห็นถึงความส าคัญของการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับภาคีต่างๆ   
เป็นหัวใจที่ส าคัญในการด าเนินโครงการฯ ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 

3.3.1 ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวและงาน
กาแฟน่าน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ลง
พื้นที่บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง เพื่อการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านและ
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การสนับสนุนการปลูกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยมีนายอ าเภอทุ่งช้าง เทศบาล
ต าบลงอบ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ และโครงการภุมรีฯ ให้การต้อนรับและร่วมน าเที่ยว 

ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม:  

(1) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

(2) แลกเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ให้กับผู้ว่าราชการ
จังหวัดน่าน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการด าเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และ
โครงการภุมรีฯ 

 

3.4 สรุปการด าเนินงานการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

ผลการด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบ่งเป็นกิจกรรมด้านการพัฒนากลไกกลุ่ม
และชุมชน ได้แก่ การอบรมอาสาสมัครผู้น าเที่ยว การอบรมแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล ค่ายผู้น าสตรี “พลัง
สตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่ช่วยเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น ส าหรับการพัฒนากิจกรรมและบทบาทผู้หญิงในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สบู่กาแฟ การจัดท าข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การประชุมสร้างความเข้าใจการด าเนินงานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์  และการพัฒนาความ
ร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร่วมโปรโมทการท่องเที่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และงานกาแฟน่าน 
ครั้งที่ 1  

ทั้งนี้ การด าเนินงานที่ผ่านมาสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่มและกลไกชุมชน 
โดยเฉพาะสตรีเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ และโครงการฯ ยังมีโอกาสร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดน่านในฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้ โดยสามารถสรุปผลการด าเนินใน
ภาพรวมได้ดังนี ้

 สบู่กาแฟได้รับการพัฒนา ให้มีขนาด และกลิ่นที่น่าใช้และเหมาะสมกับครัวเรือน พร้อมทั้ง 
ข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการผลิตสบู่กาแฟที่พัฒนาให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและสภาพภูมิอากาศและ
บริบทชุมชน  

 อาสาสมัครผู้น าเที่ยวชุมชน ที่ผ่านการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 24 คน   

 ข้อมูลและขั้นตอนการหมักไวน์ผลไม้ และสบู่กาแฟ เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนต่อไป 

 ข้อมูล แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ ตลอดจนโปรแกรม และแผนที่การ
ท่องเที่ยวในชุมชน 
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 การศึกษาดูงานท าให้เห็นการเชื่อมโยงการอนุรักษ์กับการท่องเที่ยว  รวมถึงการเชื่อมโยง  
ที่พัก – ของที่ระลึก – เรื่องราวชุมชน – วิถีชีวิต - วัฒนธรรม - แหล่งท่องเที่ยว 

 มีแผนจะพัฒนาศูนย์บริการท่องเที่ยว  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ผู้น าเที่ยว ฯลฯ 

 คัดเลือกกิจกรรมที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ตีมีด แคนม้ง ปักผ้าม้ง  ผ้าใยกันชง 
การผลิตกาแฟ อาหารท้องถิ่น ฯลฯ 

 ภาคีความร่วมมือเพิ่มเติม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ.น่าน  วิทยาลัยชุมชน
จังหวัดน่าน 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 174 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 38.50 
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4. การจัดการขยะชุมชน 

การจัดการขยะชุมชน เป็นอีกหนึ่งประเด็นการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายโครงการภุมรี พลังสตรี...
พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อน าไปสู่ 
“สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนน่าอยู่” โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน 3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ (1) การศึกษา
ศักยภาพชุมชน องค์ประกอบขยะมูลฝอยและพัฒนากลไกกลุ่มและชุมชน เป็นกระบวนซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนากิจกรรมและบทบาทสตรี โดยคาดหวังถึงเป้าหมายและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ การเข้าใจ
สถานการณ์และองค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน มีกลไกและโครงสร้างคณะท างานที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เกิดความเข้มแข็ง (2) การพัฒนากิจกรรมและบทบาทของเยาวชน (ผู้หญิง) ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การ
ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย จนถึงการรวบรวมขยะมูลฝอย (3) พัฒนาความร่วมมือ เป็นการพัฒนาความ
ร่วมมือทั้งความร่วมมือภายในชุมชน ความร่วมมือกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจเอกชน ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงกลาง โรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาล 

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด าเนินงานในบ้านซาววา อ.เชียงกลาง จ.น่าน ด้วยประสบปัญหา
พื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอย (หลุมฝังกลบขยะ) ซึ่งเป็นพื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลพระพุทธบาทเชียงคาน 
ประกอบกับชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับตัวอ าเภอเชียงกลางจึงส่งผลท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
จากการบริโภคที่เน้นความสะดวกสบาย 

ทั้งนี้ การด าเนินงานตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา (มกราคม -ธันวาคม 2559) โครงการฯ ได้ด าเนิน
กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน ซึ่งด าเนินการทั้งกลุ่มเยาวชนและแกนน าชุมชน 
พัฒนากิจกรรมและรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและ
องค์กรในพื้นที ่ 

 การพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน 
15-16 ตุลาคม 2559 - ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ กลุ่มเยาวชนบ้านเหมืองหม้อ 
6 กันยายน 2559 -  ศึกษาดูงานการจัดรายการวิทยุ “คลื่นใสวัยทีน” และร่วม 

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ 
26-27 สิงหาคม 2559 -  ค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม”  
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26 เมษายน 2559 - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบอกเล่าเรื่องราวการจัดการขยะ และ
สิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารด้วยวิทยุ/เสียงตามสาย (ดีเจน้อย)” 

2-4 มีนาคม 2559 - ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม “เรียนรู้สิ่งแวดล้อมชุมชนและ
ท้องถิ่น” 

 การพัฒนากิจกรรมการจัดการขยะ 
มิถุนายน-ปัจจบุัน - เสียงตามสาย ดีเจน้อย ละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา  
3 ธันวาคม 2559 - ดีเจน้อยเคลื่อนที่ ท าดีถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9  
9 ตุลาคม 2559 - ดีเจสัญจร 
21 สิงหาคม 2559 -  ประชุมสรุปบทเรียนการด าเนินงานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล... 

 บ้านซาววา 
18 มิถุนายน 2559 - คัดแยกองค์ประกอบขยะ 

 การพัฒนาความร่วมมือกับภาคี 
12 กรกฎาคม 2559 -  ประชุมแลกเปลีย่นการด าเนินงานการจัดการขยะชุมชน  

   ร่วมกับเทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
 

4.1 การพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน 

การด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน นับว่าเป็นกิจกรรมส าคัญ อันเป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการได้มุ่งเน้นใน
การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเฉพาะการเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทสตรีให้
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น รวมทั้ง พัฒนาบทบาทเยาวชนทั้งชายหญิงเข้ามามีส่วนร่วมกับแกนน าชุมชน  

4.1.1 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ กลุ่มเยาวชนบ้านเหมืองหม้อ 

 

 

 

 

 
 

 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชนบ้านเหมืองหม้อ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559  
ณ เทศบาลต าบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
และบทบาทกลุ่มเยาวชนดีเจน้อยให้เกิดความต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วม 16 คน  เป็นชาย 3 คน  หญิง 13 
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 การศึกษาดูงาน: 

1) ชมวีดีทัศน์สภาเด็กและการบริหารจัดการกลุ่มสภาเด็กบ้านเหมืองหม้อ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใจเขาใจเรา เพื่อเป็นการกระตุ้นความพร้อมและสร้างความตื่นตัว และรับฟังน าเสนอกิจกรรม
การท างานของสภาเด็กบ้านเหมืองหม้อ 

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกัน ชมการแสดง
จากกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเหมืองหม้อ 

3) กิจกรรมเสียงตามสายดีเจทีน สาธิตการจัดรายการวิทยุของตัวแทนสภาเด็กเยาวชนเหมืองหม้อ 
ด าเนินรายการให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ และได้มีการเชิญตัวแทนดีเจน้อยละอ่อนรีไซเคิล…บ้าน
ซาววาร่วมด าเนินรายการ ในการสาธิตจัดรายการร่วมกัน 

4) กิจกรรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ชื่นชมวัฒนธรรมเมืองแพร่ เป็นการบอกเล่าประวัติความเป็นมา
สถานที่ส าคัญต่างๆ ของเมืองแพร่ผ่านการน าเสนอมัคคุเทศก์ของสภาเด็กและเยาวชนเหมือง
หม้อ เดินทางสักสักการะพระธาตุช่อแฮ พระธาตุของคนที่ เกิดปีขาลเพื่อเป็นสิริมงคล 
พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ที่ว่ากันว่าเป็นคุ้มเจ้าเมืองที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามเก่าแก่ 
และสถานที่สุดท้ายพิพิธภัณฑ์บ้านวงศ์บุรี ที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 

ผลที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน: 

1) กลุ่มเยาวชนจากอ าเภอเชียงกลาง ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพิ่มทักษะด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็นผู้น าเยาวชน เช่น ฝึกการสื่อสารแบบดีเจ ฝึกประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 
ฝึกการเป็นผู้น า การท างานเป็นทีม เป็นต้น  

2) แนวทาง บทเรียนที่น ามาซึ่งความส าเร็จของการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน ได้แก ่การจัดต้ังกลุ่ม
เยาวชนต้องมีผู้น าที่เข้มแข็ง กล้าแสดงออก มีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเป็นที่ปรึกษา และมีผู้น า
ชุมชนที่รับฟังความคิดเห็นของเยาวชน พร้อมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมของเยาวชน 

 

4.1.2 ศึกษาดูงานการจัดรายการวิทยุ “คลื่นใสวัยทีน” และร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
นักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ 
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 ศึกษาดูงานการจัดรายการวิทยุ “คลื่นใสวัยทีน” และร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักจัดรายการ
วิทยุรุ่นเยาว์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทกลุ่มละอ่อน
...รีไซเคิล อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5 คน เป็นชาย - คน หญิง 5 คน 

ผลที่ไดร้ับจากการด าเนินกิจกรรม: 

1) เรียนรู้และการสร้างสรรค์สื่อในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดยการใช้ 
สื่อยุคใหม่ ได้แก่ การจัดรายการเสียงตามสาย รูปแบบและเทคนิคการจัดรายการวิทย ุและฝึก
การเขียนสคริปต์ การถ่ายรูป และถ่ายวีดีโอ 

2) ศึกษาและเยี่ยมชมการจัดรายการวิทยุ “คลื่นใสวัยทีน” FM 94.75 MHz. โดย นักจัดรายการ
วิทยุรุ่นเยาว์ DJ TEEN โดยทดลองใช้อุปกรณ์และวิธีการใช้แผงควบคุมเสียง ไมโครโฟน 
ภายในห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

3) แนวคิดและรูปแบบการจัดรายการให้น่าสนใจและน่าฟัง เช่น ใช้เพลงคั่นรายการ บอกเล่า
เรื่องราวที่ทันสมัยและน่าสนใจ ไม่ควรอ่านสคริปต์แต่ให้ใช้หลักการคุยกับเพ่ือน เป็นต้น 

4.1.3 ค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

  

 

 

 

 

ค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ 
ภูฟ้าพัฒนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สตรีเข้ามามีบทบาทแสดงพลังของการเป็นผู้น าใน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
สตรี เพิ่มความเชื่อมั่นในบทบาทและพลังของสตรีให้เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นต่อไป 
โดยบ้านซาววา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 4 คน แบ่งเป็นชาย - คน หญิง 4 คน  

ผลที่ไดร้ับจากการด าเนินกิจกรรม:  

1) ผู้น าสตรีบ้านซาววา ได้แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่ง
บ้านซาววานั้นมีปัญหาเรื่องขยะชุมชนที่คัดแยกไว้ไม่มีคนมารับซื้อ และไม่ได้รับการสนับสนุน
จาก อปท. ปัจจุบันแก้ปัญหาได้โดยให้เอกชนมารับซื้อขยะในหมู่บ้าน และส่งเสริมกลุ่มเยาวชน
ละอ่อน...รีไซเคิล มารณรงค์เสียงตามสายดีเจน้อยทุกวันอาทิตย์ เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยมีเป้าหมายในการเป็นหมู่บ้านปลอดถัง  
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2) ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้น าที่ดี ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีความใฝ่รู้ กระตือรือร้นต่อ
การศึกษาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ มีความเชื่อมั่นใจตนเอง เป็นคนมีเหตุผลดี สามารถเข้ากับคนทั่วไป
ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน  
มีความสามารถคาดการณ์ โดยในการพัฒนาผู้น าเบื้องต้นเพื่อจะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
นั้น มี 3 ประการส าคัญที่จะต้องมีในผู้น า ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวางแผน  
และทักษะการจูงใจ  

3) ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และบทบาทของสตรีในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยพบว่า สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศปัจจุบันพบว่าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะป่าไม้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัย  
ภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ประเทศยังเผชิญปัญหาการขยายตัว
ของภาคเกษตรกรรม การใช้สารเคมีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพดิน ปัจจุบัน สตรีมีบทบาทมากขึ้นและสถานการณ์เช่นนี้ท าให้บทบาทของผู้หญิงใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประสบผลส าเร็จ ผู้หญิงจึงควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเสมอภาค เป็น
ธรรมในทุกระดับ ทั้งในฐานะผู้บริหาร ออกแบบ วางแผน ปฏิบัติและประเมินผล 

4) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวางแผนพัฒนาชุมชน โดยใช้  Mind Map เป็นเครื่องมือในการ
ระดมความคิดเห็น ได้แสดงออก ได้ฝึกพูด ได้ฝึกปฏิบัติ ท าให้กล้าแสดงออก ช่วยผลักดันให้
เป็นพลังในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ เกิดความสนิทสนม และ
มองเห็นปัญหาที่จะช่วยกันแก้ไขไปในทิศทางเดียวกัน  และได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ และเกิด
เครือข่ายการท างานร่วมกันในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

4.1. 4  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบอกเล่าเรื่องราวการจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม
ชุมชน ผ่านการสื่อสารดว้ยวิทยุ/เสียงตามสาย (ดีเจน้อย)” 

 

 

 
 

 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดีเจน้อย จัดขึ้นเมื่อวันที่  26 เมษายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและวิทยุชุมชนให้กับกลุ่ม
เยาวชน ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยการสื่อสารและการ
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ประชาสัมพันธ์ที่ เหมาะสม และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติจริงในการสื่อสารการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในระดับชุมชน  

 ผู้เข้าร่วม 27 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 15 คน โดยในการอบรมได้รับเกียรติจากนายอภิวรรณ  
สิงห์ธนะ ดีเจวิทยุชุมชนอ าเภอเชียงกลาง นายวรพล  น.ส.วลัยพรรณ  และ ด.ช.พลพล  ชาวงิ้ว ดีเจวิทยุ
ชุมชนอ าเภอปัว ร่วมเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ กระบวนการเป็นดีจ และการฝึกเขียนสริปด้วย
ตนเอง ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังน้ี 

1) เยาวชนกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา ได้ฝึกปฏิบัติการสื่อสารผ่านกระบวนการสื่อสารทาง
วิทยุ/เสียงตามสาย โดยร่วมออกอากาศจริงที่วิทยุชุมชนขุนน่าน 100 MHz  

2) เยาวชนได้เรียนรู้การผลิตรายการวิทยุและการเขียนสคริป และเทคนิคการเป็นดีเจ (น้อย)  โดย
ได้วางผังรายการดีเจน้อย “ละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 
18:00-18:30 น. ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน บ้านซาววา หมู่ที่ 1 

4.1.5 ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม “เรียนรู้สิ่งแวดล้อมชุมชนและท้องถิ่น” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ายเยาวชนเรียนรู้สิ่งแวดล้อมชุมชนและท้องถิ่น เป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน เพื่อให้
เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และตะหนักถึงความส าคัญทรัพยากรป่าและทรัพยากรน้ า สิ่งแวดล้อมชุมชนและ
ปัญหาขยะ รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เกิดความสมดุล โดยการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เยาวชน สามารถเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในระบบศึกษาและน าไปปรับใช้ในชีวิต
จริง ผู้เข้าร่วม 91 คน เป็นชาย 39 คน และหญิง 52 คน 

โดยกิจกรรมหลัก แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลกั ได้แก่ การเรยีนรู้และส ารวจป่าชุมชน  การศึกษา
และส ารวจความหลากหลายระบบนิเวศน้ า “นักสืบสายน้ า” และเรียนรู้สิง่แวดล้อมชุมชนและการจัดการ
ขยะมูลฝอย ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

1) การเรียนรู้และส ารวจป่าชุมชน จากผลการส ารวจประเมินทรัพยากรป่า ขนาด 10x10 เมตร 
ทั้ง 3 แปลง พบไม้ใหญ่ 14 ชนิด จ านวน 22 ต้นมีชั้นความโตอยู่ระหว่าง 31-60 ซม.มากที่สุด 
รองลงมาคือ น้อยกว่า 30 ซม.และ 61-90 ซม. ตามล าดับ(ตารางที่1)  ส่วนไม้หนุ่ม/ลูกไม้ใน
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แปลงขนาด 4x4 เมตร จ านวน 3 แปลงพบพันธ์ุไม้  จ านวน 14 ชนิด  จ านวน 28 ต้น ซึ่งพบต้น
กระถินมากที่สดุ รองลงมาคือต้นเปือย และต้นมะไฟป่าตามล าดับ  

2) การศึกษาและส ารวจความหลากหลายระบบนิเวศน  า “นักสืบสายน  า” แบ่งเยาวชนออกเป็น 
3 กลุ่ม เพื่อท าการส ารวจสัตว์เล็กน้ าจืดและวิเคราะห์ล าธาร ซึ่งไหลจากน้ าตกตาดม่าน กลุ่มละ 
1 จุด โดยส ารวจตั้งแต่ต้นล าธาร กลางล าธารและปลายล าธาร จากนั้นน ามาจ าแนกเปรียบเทียบ
ชนิดและจ านวนของสัตว์เล็กน้ าจืด เพื่อค านวณและบงชี้คุณภาพน้ าในแต่ละจุด  จากผลการ
ส ารวจล าธารทั้ง 3 จุด สรุปผลได้ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ส ารวจต้นล าธารพบสัตว์เล็กน้ าจืดที่อาศัยอยู่ในน้ าสะอาดมากและบงชี้คุณภาพ

น้ าดีมาก ได้แก่ตัวอ่อนชีปะขาวตัวแบน 26 ตัว ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ าไม่อยู่ในปลอก 
18 ตัว พบสัตว์เล็กน้ าจืดที่อาศัยอยู่ในน้ าสะอาดและบงชี้คุณภาพน้ าดี ได้แก่ ตัวอ่อนแมลง
ช้างกรามโต 1 ตัว ตัวอ่อนแมลงปอ 2 ตัว ตัวอ่อนแมลงปอเข็ม 1 ตัว มวนกรรเชียง 1 ตัว 
หนอนด้วงน้ า 1 ตัวจากการค านวณได้คะแนนเฉลี่ย 9.40 คะแนน แสดงถึงคุณภาพน้ าอยู่ใน
ระดับสะอาดมาก 

 กลุ่มที่ 2 ส ารวจกลางล าธาร พบสัตว์เล็กน้ าจืดที่อาศัยอยู่ในน้ าสะอาดมากและบงชี้คุณภาพ
น้ าดีมาก ได้แก่ ตัวอ่อนชีปะขาวตัวแบน 13 ตัว ตัวอ่อนชีปะขาวเหงือกแฉก 21 ตัว ตัวอ่อน
แมลงหนอนปลอกน้ าไม่อยู่ในปลอก 23 ตัว มวนจานปากยาว 3 ตัว และตัวอ่อนแมลงหนอน
ปลอกน้ าซองใบไม้ 8 ตัว พบสัตว์เล็กน้ าจืดที่อาศัยอยู่ในน้ าสะอาดและบงชี้คุณภาพน้ าดี 
ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงช้างกรามโต 1 ตัว ตัวอ่อนแมลงปอ 3 ตัว และตัวอ่อนแมลงปอเข็ม3 ตัว 
จากการค านวณได้คะแนนเฉลี่ย 9.34 คะแนน แสดงถึงคุณภาพน้ าอยู่ในระดับสะอาดมาก 

 กลุ่มที่ 3 ส ารวจปลายล าธาร พบสัตว์เล็กน้ าจืดที่อาศัยอยู่ในน้ าสะอาดมากและบงชี้คุณภาพ
น้ าดีมาก ได้แก่ ตัวอ่อนชีปะขาวตัวแบน 4 ตัว ตัวอ่อนชีปะขาวเหงือกแฉก 6 ตัว ตัวอ่อน
ชีปะขาวเหงือกบนหลัง 1 ตัว ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ าไม่อยู่ในปลอก 19 ตัว และแมลง
หนอนปลอกน้ าซองใบไม้ 2 ตัว พบสัตว์เล็กน้ าจืดที่อาศัยอยู่ในน้ าสะอาดและบงชี้คุณภาพ
น้ าดี ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงช้างกรามโต 2 ตัว กุ้งน้ าตก 2 ตัว และตัวอ่อนแมลงปอเข็ม 4 ตัว 
จากการค านวณได้คะแนนเฉลี่ย 9.30 คะแนน แสดงถึงคุณภาพน้ าอยู่ในระดับสะอาดมาก 

จากการส ารวจสัตว์เล็กน้ าจืดของเยาวชนทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อค านวณและบงชี้คุณภาพน้ าใน 
แต่ละจุด พบว่าล าธารที่ไหลจากน้ าตกตาดม่านมีคุณภาพน้ าอยู่ในระดับสะอาดมาก เนื่องจากพบ
สัตว์เล็กน้ าจืดจ านวนมากที่อาศัยอยู่ในน้ าสะอาดและมีออกซิเจนสูง เช่น ตัวอ่อนชีปะขาวตัวแบน
ตัวอ่อนชีปะขาวเหงือกแฉก และตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ าไม่อยู่ในปลอก เป็นต้น 

3) กิจกรรมเรียนรู้สิ่งแวดล้อมชุมชนและการจัดการขยะมูลฝอย เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนได้ทราบประเภทของขยะมูลฝอย สามารถแยกประเภทได้อย่างถูกต้อง  พร้อมทั้งยังได้
สร้างจิตส านึกในการกินข้าวหมดจาน ดื่มน้ าหมดแก้ว เพราะปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ทุก
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คนควรให้ความส าคัญ ทุกคนมีส่วนที่ท าให้ขยะเพิ่มขึ้นและเป็นปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน  
พบว่าเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  อันเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของประชากร  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  วิถีการด ารงชีวิตและ
พฤติกรรมในการบริโภคอุปโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นทุกวันท าให้เกิด
ขยะตกค้างเป็นจ านวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา  อาทิเช่น ด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น 
การเกิดมลพิษทางอากาศจากการเผาและการฝังกลบขยะ   แหล่งน้ าเน่าเสีย  เกิดการปนเปื้อน
ในแหล่งน้ า  ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่  ได้แก่ บ้านเมืองสกปรก ไม่น่ามอง  ส่งกลิ่นเหม็น
รบกวน รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนอันเนื่องมาจากเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์ และพาหนะน าโรคต่าง ๆ และเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคต่างๆ   

ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ท าการแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม และให้รูปภาพขยะมูลฝอย ให้
แต่ละกลุ่มบอกประเภทของภาพขยะมูลฝอยที่ได้รับ พร้อมทั้งบอกประโยชน์ของขยะที่สามารถ
น ากลับไปใช้ได้ใหม่ โดยสรุปทุกกลุ่มรู้จักประเภทของขยะมูลฝอย และสามารถบอกถึงการน า
ขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น 

 ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นขยะทั่วไป สามารถน ามาล้างท าความสะอาด และกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือ
น าไปปลูกต้นต้นไม้ ใส่ของอื่นๆ ได้  

 ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม เป็นขยะรีไซเคิล สามารถน าไปขายได้ 
นอกจากนี้ เรายังสามารถน ามาใช้ใหม่ด้วยการน าไปปลูกต้นไม้ ท าแจกันดอกไม้ เป็นต้น 

 เศษใบไม้ เศษอาหาร เป็นขยะอินทรีย์ เราสามารถน าไปให้อาหารสัตว์ หรือเอาไปท าปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือบ ารุงพืช และดินได ้

 หลอดไฟ ยาหมดอายุ เป็นขยะอันตราย ต้องได้รับการก าจัดอย่างถูกวิธี  

ผลที่ไดร้ับจากการด าเนินกิจกรรม: 

1) เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญ ประโยชน์ และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่า
ไม้ ทรัพยากรน้ า และการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตลอดจนเข้าใจ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

2) เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ ในทักษะทางสังคม มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและรู้จักปรับตัว 
เรียนรู้การตัดสินใจ รวมทั้งการรู้จักยับยั้งชั่งใจ มีเหตุผล รู้จักเลือกการด ารงชีวิตประจ าวันที่
เหมาะสม มีความรอบคอบ และเกิดนิสัยการท างานเพื่อสังคม  

3) เยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คุณค่า และมีจิตสาธารณะมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และลดปัญหา
ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
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4.2 การพัฒนากิจกรรมการจัดการขยะ 

 การพัฒนากิจกรรมการจัดการขยะ ที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนที่ร่วมขับเคลื่อน
กิจกรรมผู้น าชุมชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน ไปพร้อมๆ กับกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยเน้น
ให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทและสิทธิในการจัดการมากขึ้น 

4.2.1 เสียงตามสาย ดีเจน้อยละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 

 

 

 

 

 กิจกรรมเสียงตามสาย “ดีเจน้อย” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนเข้ามาเป็นอาสาสมัคร 
ดีเจน้อย ร่วมเฝ้าระวังและรณรงค์สร้างจิตส านึกในการดูแล จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชน สร้าง
จิตส านึกในการคัดแยกขยะ ให้เกิดแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ลดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน พัฒนาเสียงตามสายให้เป็นช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารของชุมชน โดย
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ โดยออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ปัจจุบันออกอากาศ 
ไปทั้งหมด 16 ครั้ง มีดีเจและผู้ร่วมสังเกตการณ์ 13 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 9 คน ซึ่งจะสับเปลี่ยนกันเป็น
สัปดาห์ โดยมีผังการออกอากาศดังนี้ 
 สัปดาห์ที่ รายการ ดีเจ 

หน่ึง ช่วงที่ 1 (เพลงเข้ารายการ) 
ช่วงที่ 2 (เพลงขั้นรายการ) 
 
ช่วงที่ 3 (เพลงขั้นรายการ) 

- ข่าวสาร/เหตุการณ์ส าคัญประจ าสัปดาห์ 
- ขยะมูลฝอยคืออะไร? จัดการขยะมูลฝอย

อย่างไร? ท าไม? ต้องจัดการ 
- ฟังดีๆ มีรางวัลประจ าสัปดาห์ (ทายปัญหา) 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ของชุมชน/ท้องถิ่น  

(โดยผู้ใหญ่บ้าน) 

1. น้องพู่กัน (ทิพย์อักษร) 
2. น้องเก็ตส์ (เกศญาดา) 
3. น้องแหนม (ชญานิศ) 
4. น้องกีตาร์ (จิรายุทธิ์) 

สอง ช่วงที่ 1 (เพลงเข้ารายการ) 
 
ช่วงที่ 2 (เพลงขั้นรายการ) 
 
ช่วงที่ 3 (เพลงขั้นรายการ) 

- ข่าวสาร/เหตุการณ์ส าคัญประจ าสัปดาห์ 
- เฉลยปัญหาประจ าสัปดาห์ที่ผ่านมา 
- รู้จักขยะอินทรีย์ ขยะอินทรีย์จัดการได้อย่างไร? 
- ฟังดีๆ มีรางวัลประจ าสัปดาห์ (ทายปัญหา) 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ของชุมชน/ท้องถิ่น  

(โดยผู้ใหญ่บ้าน) 

1. น้องเนย (ชวพร) 
2. น้องครีม (ศุภมิตร) 
3. น้องแบม (เบญญาภา) 
4. น้องสายป่าน (ชณัฐธิดา) 

สาม ช่วงที่ 1 (เพลงเข้ารายการ) 
 
ช่วงที่ 2 (เพลงขั้นรายการ) 

- ข่าวสาร/เหตุการณ์ส าคัญประจ าสัปดาห์ 
- เฉลยปัญหาประจ าสัปดาห์ที่ผ่านมา 
- รู้จักขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลจัดการได้อย่างไร? 

1. น้องพู่กัน (ทิพย์อักษร) 
2. น้องเก็ตส์ (เกศญาดา) 
3. น้องแหนม (ชญานิศ) 
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 สัปดาห์ที่ รายการ ดีเจ 
 
ช่วงที่ 3 (เพลงขั้นรายการ) 

- ฟังดีๆ มีรางวัลประจ าสัปดาห์ (ทายปัญหา) 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ของชุมชน/ท้องถิ่น  

(โดยผู้ใหญ่บ้าน) 

4. น้องกีตาร์ (จิรายุทธิ์) 

สี ่ ช่วงที่ 1 (เพลงเข้ารายการ) 
 
ช่วงที่ 2 (เพลงขั้นรายการ) 
 
ช่วงที่ 3 (เพลงขั้นรายการ) 

- ข่าวสาร/เหตุการณ์ส าคัญประจ าสัปดาห์ 
- เฉลยปัญหาประจ าสัปดาห์ที่ผ่านมา 
- รู้จักขยะทั่วไป ขยะทั่วไปจัดการได้อย่างไร? 
- ฟังดีๆ มีรางวัลประจ าสัปดาห์ (ทายปัญหา) 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ของชุมชน/ท้องถิ่น  

(โดยผู้ใหญ่บ้าน) 

1. น้องเนย (ชวพร) 
2. น้องครีม (ศุภมิตร) 
3. น้องแบม (เบญญาภา) 
4. น้องสายป่าน (ชณัฐธิดา) 

ห้า ช่วงที่ 1 (เพลงเข้ารายการ) 
 
ช่วงที่ 2 (เพลงขั้นรายการ) 
 
ช่วงที่ 3 (เพลงขั้นรายการ) 

- ข่าวสาร/เหตุการณ์ส าคัญประจ าสัปดาห์ 
- เฉลยปัญหาประจ าสัปดาห์ที่ผ่านมา 
- รู้จักขยะอันตราย ขยะอันตรายจัดการได้อย่างไร? 
- ฟังดีๆ มีรางวัลประจ าสัปดาห์ (ทายปัญหา) 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ของชุมชน/ท้องถิ่น  

(โดยผู้ใหญ่บ้าน) 

1. น้องพู่กัน (ทิพย์อักษร) 
2. น้องเก็ตส์ (เกศญาดา) 
3. น้องแหนม (ชญานิศ) 
4. น้องกีตาร์ (จิรายุทธิ์) 

 จากการออกอากาศทั้ง 16 ครั้งพบว่า กลุ่มละอ่อนฯ มีทักษะการพูดดีขึ้น กล้าแสดงออก และได้ท า
หน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องขยะ ซึ่งผู้ฟังได้ให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมตอบค าถามในขณะที่ด าเนินรายการ โดยมีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินรายการ 
นอกจากนี ้ปัจจุบันยังได้มีการเสริมภาษาถิ่นในการออกอากาศ และจัดกิจกรรมดีเจเคลื่อนที่  

 ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มออกอากาศจนถึงปัจจุบัน กลุ่มดีเจน้อยละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา ไม่ได้
ออกอากาศ 9 ครั้ง เนื่องด้วยติดภารกิจด้านการเรียนพิเศษ และกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการฯ เช่น 
การศึกษาดูงาน และดีเจน้อยสัญจรในชุมชนใกล้เคียง  

4.2.2 ดีเจน้อยสัญจร ท าดีถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9  

 

 

 

 

 ดีเจน้อยสัญจร ท าความดีถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ณ ฝายงอบ
ร่วมใจ ล าน้ างอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึกให้เยาวชนดูแลและ
รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมกลุ่มดีเจน้อย เพื่อขยายผลสร้างเครือข่ายดีเจน้อย เพื่อสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น และเพื่อเป็นการท าความดีถวายพ่อหลวง 
รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 
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 สิ่งที่ได้รับการด าเนินกิจกรรม: กลุ่มเยาวชนดีเจน้อย อ.เชียงกลาง มีความตระหนักในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนและการจัดการขยะ นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กิจกรรมดีเจ
น้อยสู่อ าเภอใกล้เคียง   

4.2.3 ดีเจน้อยสัญจร 

 

 

 

 

 

 

 ดีเจน้อยสัญจร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ บ้านป่าเลา และบ้านภูแหน ต.พระพุทธบาท  
อ.เชียงกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ต าบลพระพุทธบาท โดยมี
การจัดตั้งโครงสร้างกลุ่มเยาวชนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในการด าเนินรายการดีเจน้อย ผู้เข้าร่วม 63 คน  
เป็นชาย 26 คน หญิง 37 คน 

ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม: เครือข่ายภาคีความร่วมมือดีเจน้อย 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่า
เลา และบ้านภูแหน รวมทั้งโครงสร้างกลุ่มเยาวชน เพื่อพัฒนากิจกรรม สิ่งแวดล้อมในชุมชน (กลุ่มเยาวชน
บ้านป่าเลา และกลุ่มเยาวชนบ้านภูแหน) 

4.2.4 ประชมุสรุปบทเรียนการด าเนินงานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 

  

 

 

การประชุมสรุปบทเรียนการด าเนินงานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล ...บ้านซาววา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการด าเนินงานกิจกรรมของกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล บ้านซาววา 
ที่ผ่านมา และทบทวนโครงสร้างคณะท างานกลุ่ม ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 22 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 15 คน  
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 ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม: 

1) บทเรียนความส าเร็จของกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล เกิดจากความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
เยาวชน ทั้งนี้ การด าเนินงานกลุ่มยังมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา และความต่อเนื่องของกิจกรรม 
โดยแผนการด าเนินงานต่อไป กลุ่มจะด าเนินการขยายผลดีเจน้อยไปในชุมชนใกล้เคียงต่อไป 

2) โครงสร้างการบรหิารกลุ่มใหม่ ประกอบด้วย 
เด็กหญิงเกศญาดา ชะวาเขต   ประธานกลุ่ม  
เด็กหญิงทิพย์อัปสร ละม่อน   รองประธานกลุ่ม  
เด็กหญิงเบญญาภา ใจปิง   รองประธานกลุ่ม  
เด็กหญิงศุภมิตรา ไชยปิง   เหรัญญิก  
เด็กหญิงชวพร ฝีปากเพราะ   เหรัญญิก  
เด็กชายจิรายุทธิ์ คาชนะ   เลขานุการ  
เด็กหญิงชณฐัธิดา เช้ือไชย   ประชาสัมพันธ์  
เด็กชายธนกฤต ใจปิง   กรรมการ  
เด็กชายจตุรงค์ ใจน้อย   กรรมการ  
เด็กหญิงชญานิศ ละม่อม   กรรมการ  
เด็กหญิงนภัสกรกนก ศรีลาฉิม  สมาชิก  
เด็กหญิงลลิตา ไชยปิง   สมาชิก  
เด็กหญิงศิริประภา ชะวาเขต   สมาชิก   

3) ผลการส ารวจความพึงพอใจการออกอากาศเสียงตามสายดีเจน้อยละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
ท าการสุ่มท าแบบสอบถามทั้งหมด 90 ครัวเรือน จากจ านวนครัวเรือน 116 ครัวเรือน ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 มีประเด็นในการสอบถามทั้งหมด 12 ประเด็น ผู้ท าแบบสอบถาม
เป็น ผู้หญิง 57 คน ผู้ชาย 34 คน มีอายุตั้งแต่ 23-88 ผู้ท าแบบสอบถามทั้งหมดเคยรับฟัง
เสียงตามสาย “ดีเจน้อยละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา” ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับ 
มากทุกข้อ แสดงดังตาราง 
 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1.  รูปแบบในการจัดกิจกรรมดเีจน้อยมีความเหมาะสม 2.68 มาก 
2.  ความเหมาะสมของเน้ือหาแต่ละช่วง 2.54 มาก 
3.  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมดีเจน้อยมีความเหมาะสม 2.63 มาก 
4.  วันเวลาและสถานที่ในการจดักิจกรรมดีเจน้อยมีความเหมาะสม 2.64 มาก 
5.  การใช้ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย 2.49 มาก 
6.  ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมดีเจน้อยมีความเหมาะสม 2.62 มาก 
7.  ความพร้อม ความเหมาะสมของเครื่องเสียง และโสตทัศนศึกษา 2.41 มาก 
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ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
8.  ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกิจกรรมเสยีงตามสายของกลุ่ม 

 ละอ่อนรีไซเคิล 2.62 
 

มาก 
9.  มีความรู้สึกประทับใจในการจัดกิจกรรมของดีเจน้อย 2.70 มาก 
10. อยากให้มีการจัดกิจกรรมดีเจน้อยต่อไปเรื่อยๆ 2.78 มาก 

11. กิจกรรมท าให้เกิดเครือข่ายในชุมชน/สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ 
ภายในหมู่บ้าน 2.82 

 
มาก 

12. สมาชิกในครัวเรือนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 2.70 มาก 

ข้อเสนอแนะ 
- บางบริเวณมีเครื่องขยายเสียงหลายตัวท าให้เกิดเสียงสะท้อน และบางบริเวณอยู่ไกลจาก

เครื่องขยายเสียงจึงไม่ได้ยินเสียง และมีเครือ่งขยายเสียงช ารุด 
- ดีเจอ่านมากกว่าพูด บางครั้งมีเสียงหัวเราะ พูดเร็วเกินไปไม่สามารถจับใจความได้ แต่บาง

คนก็พูดได้ดีเสียงดังฟังชัด  
- เสียงที่พูดขาดๆ หายๆ ได้ยินไม่ต่อเนื่อง 
- ควรปรับเปลี่ยนเวลาด าเนนิรายการให้เร็วกว่าปกติ เปลี่ยนเป็นช่วงเวลา 17:00-17:30 น. 
- เป็นกิจกรรมทีด่ี มีการส่งเสรมิให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท าให้เด็กกล้า

แสดงออก ควรท าอย่างต่อเนื่อง 
- ควรปรับเนื้อหาให้สั้นลงแต่ได้ใจความสาระ 

4.2.5 ปฏิบัติการคัดแยกองค์ประกอบขยะ 

 

 

 

 

กิจกรรมคัดแยกองค์ประกอบขยะ จัดขึ้นเมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยก่อนและระหว่างด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน มีผู้เข้าร่วม 14 
คน เป็นชาย 7 คน หญิง 7 คน สามารถสรุปกิจกรรมได้ ดังนี้  

 ขั นเตรียมการ: ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา เพื่อช้ีแจง
รายละเอียดและรูปแบบกิจกรรม 
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 ขั นด าเนินกิจกรรม: ท าการสุ่มเก็บขยะ จ านวน 10 ถังจากจ านวนถังขยะทั้งหมด เลือกเก็บเฉพาะ
ถังที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมาก โดยก าหนดทิศเหนือของหมู่บ้าน 5 ถัง และทิศใต้ 5 ถัง เมื่อท าการเก็บขยะ
มูลฝอยใส่ถุงด าแล้วจะเขียนหมายเลขถังก ากับเมื่อครบจ านวนน าขยะมาคัดแยก และบันทึกข้อมูลน้ าหนัก
ขยะมูลฝอยแต่ละประเภท 

ขั นสรุปผลการด าเนินงาน: จากการสุ่มเก็บขยะ 
จ านวน 10 ถัง พบว่าปริมาณขยะในถังลดน้อยลง มีถังขยะ
ว่างเปล่าจ านวนมาก และถังที่มีขยะมากที่สุดจะตั้งอยู่บริเวณ
ร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่งพบขยะประเภทอินทรีย์มากที่สุด ร้อย
ละ 55.10 ขยะทั่วไป ร้อยละ 33.88 ขยะรีไซเคิล ร้อยละ
10.19 และขยะอันตราย ร้อยละ 0.83  

เมื่อท าการเปรียบเทียบข้อมูลองค์ประกอบของ
ขยะปี 2558 (ก่อนด าเนินกิจกรรม) กับปี 2559 (ระหว่าง
ด าเนินกิจกรรม) พบว่า ปริมาณของขยะทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก
เดิมร้อยละ 24 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 และขยะอินทรีย์ 
เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.10 ส่วน
ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายมีปริมาณลดลง แสดงข้อมูล
ตามแผนภูมิ  

  

4.3 การพัฒนาความร่วมมือกับภาคี 

 กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับภาคี โครงการฯ ได้มีการด าเนินงานพร้อมๆ กับการพัฒนา
กิจกรรมโครงการฯ ด้วยเห็นถึงความส าคัญของการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับภาคีต่างๆ   
เป็นหัวใจที่ส าคัญในการด าเนินโครงการฯ ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 

4.3.1 ประชมุแลกเปลี่ยนการด าเนินงานการจัดการขยะชุมชน 

 

 

 

 

 

 การประชุมแลกเปลี่ยนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2559 ณ เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานการจัดการ  
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ขยะมูลฝอยชุมชนบ้านซาววา และแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระหว่างโครงการฯ และ
เทศบาล และร่วมวางแผนการด าเนินงานร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป  

 ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม: 

1) ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนต่างๆ ของเทศบาลฯ ให้ความสนใจต่อกิจกรรมดีเจน้อย และการ
สร้างเครือข่ายชุมชนจัดการขยะภายในเขตเทศบาล  

2) มีแนวโน้มขยายดีเจน้อยสู่ชุมชนอ่ืนๆ ในเขตเทศบาล  

3) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนซาววา ให้ผู้บริหาร
และชุมชนอ่ืนได้รับทราบเพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในวงกว้างต่อไป 

4.4 สรุปการด าเนินกิจกรรมการจัดการขยะชุมชน 

ผลการด าเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะชุมชน แบ่งเป็นกิจกรรมด้านการพัฒนากลไกกลุ่มและ
ชุมชน ได้แก่ การประชุมสรุปบทเรียนผลการด าเนินงานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล ศึกษาดูงานการจัดรายการวิทยุ 
“คลื่นใสวัยทีน” และร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ และค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...
พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ช่วยเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชน โดยการจัด
ค่ายเยาวชน เพื่อเสริมสร้างทักษะ สร้างพลังให้เยาวชนร่วมสืบสานการจัดการสิ่งแวดล้อมสืบต่อไปด้วย 
ส าหรับการพัฒนากิจกรรมและบทบาทผู้หญิงในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ เสียงตามสาย 
ดีเจน้อย...ละอ่อนซาววา ดีเจน้อยสัญจร และการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุม
แลกเปลี่ยนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ทั้งนี้ การด าเนินงานผ่านมาสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในชุมชนได้ สร้างการมีส่วนร่วม เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างแกนน าชุมชนและเยาวชน 
ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกับทั้งเทศบาลพระพุทธบาทเชียงคาน และหน่วยงาน ชุมชนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องอยา่งต่อเนื่อง  โดยสามารถสรุปผลการด าเนินในภาพรวมได้ดังนี ้

 โครงสร้างการด าเนินงานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล ที่ เข็มแข็ง เป็นรูปธรรมและชัดเจน 
ในกระบวนการท างานมากขึ้น 

 มีแผนการจัดการขยะมูลฝอยบ้านซาววา ปี 2559 เน้นประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ  
มีเป้าหมายปลอดถัง และลดขยะ 

 เปรียบเทียบขยะก่อนท ากิจกรรม (ปี 58)  พบว่า ขยะเปลือกผลไม้และเปลือกหน่อไม้เพิ่มขึ้น
ตามฤดูกาล  ขยะรีไซเคิลลดลง ร้อยละ 25 
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 จัดท าแผนผังออกอากาศ “ดีเจน้อย...ละอ่อนรีไซเคิล” ส าหรับ 2 กลุ่ม เริ่มจากข่าวเด่น 
ความรู้เรื่องขยะ เกมตอบค าถาม ข่าวประชาสัมพันธ ์

 ขยายผลดีเจนอ้ย สู่ชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 

 เครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ทั้งในและนอกชุมชน ได้แก่ กลุ่มเยาวชนบ้านภูแหน 
กลุ่มเยาวชนบ้านป่าเลา กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล กลุ่มขยะทองค าชุมชนบ้านซาววา รพสต.พระ
พุทธบาท เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน   

 ภาคีความร่วมมือเพิ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชนต าบลเหมืองหม้อ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz และกลุ่มนักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ DJ TEEN   

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 250 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 63.60 
 

  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjM2eTvoevOAhUDMY8KHeZiCuMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nanradio.net%2F&usg=AFQjCNHA2VpNFrctK_BCb1nm4d-WDw9_kg&sig2=LM-LN-Y4eQy_zTeihbtZGw&bvm=bv.131286987,d.c2I
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5. การเผยแพร่ผลงาน 

และส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคม 

  การด าเนินงานเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล
และเผยแพร่ผลงานของสตรี ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  ให้สังคมได้รับทราบและตระหนักถึงศักยภาพ
ของสตรี รวมทั้งเกิดความเข้าใจและมีแนวทางในการส่งเสริมบทบาทของสตรีอย่างเหมาะสม  ในช่วง  
ที่ผ่านมา ได้ด าเนินกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ การประกวดสื่อสร้างสรรค์เผยแพร่บทบาทสตรี การจัดท าเอกสาร
เผยแพรผ่ลงานสตรี “ภุมรี พลังสตร.ี..พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” และการเผยแพร่กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 

5.1 การประกวดสื่อสร้างสรรค์เผยแพร่บทบาทสตรี 

การประกวดสื่อสร้างสรรค์เผยแพร่บทบาทสตรีนั้น โครงการฯ ได้ก าหนดให้มีการประกวดสื่อ 
หนังสั้น อันเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสาร เพื่อบอกเล่าเรื่องราวอันมีคุณค่าของสตรี ด้วยภาพและเสียงที่
น่าติดตามและน่าสนใจ ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการสื่อสารกับสังคม สะท้อนเรื่องราวแบบอย่างที่ดีของสตรีใน
พื้นที่ต่างๆ ที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สาธารณ ชนได้รับรู้และเห็น
ความส าคัญของบทบาทสตรีในมิตทิี่หลากหลายมากขึ้น 

การประกวดหนังสั้นฯ เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด 2 คณะ ประกอบด้วย (1) 
คณะกรรมการตัดสินรางวัลภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 และ (2) คณะกรรมการ
คัดเลือกสื่อหนังสั้นภุมรี  พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 โดยมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกสื่อที่
เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการด้วยโปสเตอร์และแผ่นพับจ านวน 
2,400 แผ่น ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2558 รวมมี
ผลงานส่งเข้าประกวดจ านวนทั้งสิ้น 79 เรื่อง แบ่งออกเป็นประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน 14 เรื่อง และ
ประเภทนักเรียน นักศึกษา จ านวน 65 เรื่อง ซึ่งได้ท าการการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบจ านวน 9 เรื่อง 
ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป 3 เรื่อง และประเภทนักเรียน นักศึกษา 6 เรื่อง 

ผลงานหนังสั้นภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 ที่ผ่านรอบคัดเลือกทั้ง 9 เรื่อง
นั้น กรรมการตัดสินรางวัลได้ด าเนินการตัดสินรางวัลเสร็จสิ้นแล้ว  ผลปรากฏว่ามีหนังสั้นที่ได้รับรางวัล  
แต่ละประเภท ดังนี ้
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 ประเภทประชาชนทั่วไป ประเภทนักเรียน นักศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ - หัวใจสายน ้า 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - สตรี...รีไซเคิล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - สวนของป้ารดา 
รางวัลชมเชย สตรีผู้คืนชีวิตให้สัตว์ป่า ป้าฉลวย 
 ยายผมชื่อบุญเรือง ครูกองขยะ 
 ผัก ลอย ฟ้า รัตนดา  ภุมรีป่าแห่งตะนาวศรี 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภายใต้การด าเนินโครงการ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการสื่อสารสะท้อนเรื่องราวดีๆ ของสตรีให้มีก าลังและเป็นพลังในการจัดการทรัพยากร -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อสื่อสารกับสังคมให้ได้รับรู้และเห็นความส าคัญของบทบาท
สตรีในมิติที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ 

ประเภทประชาชนทั่วไป ประเภทนักเรียน  นักศึกษา 

1) ผู้หญิงตัวเล็ก พลังที่ยิ่งใหญ ่ 3) เจ้าพระยาสวย...ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 
2) The Moonshine (เดือนส่อง) 4) ต่อสู้เพ่ือบ้านเกิด 

 5) เสียงจากชายเลน 
 6) แล-เล 
 7) Start 
 8) ฟาร์มสุข 
 9) พลังสตร ี“ดอนตูมหัวใจสีเขียว” 
 10) ไม่ใช่เรื่องของป้าคนเดียว 
 11) จุดเริ่มของจุดเปลี่ยน 
 12) ครูวราภรณ ์
 13) ศรีวลัย ก้าวผ้าไทยไปกับโลกสมบูรณ ์
 14) ภุมรีแห่งดอยมูเซอ 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานจัดประกวดสื่อหนังสั้นฯ ดังนี ้
 เผยแพร่ผลงานเรื่องราวของสตรีที่ด าเนินแนวปฏิบัติที่ดีโดยไม่ได้จ ากัดชนชั้นสู่สังคมและ

สาธารณชนในรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจจ านวน 23 เรื่อง 
 บุคคล/ หน่วยงาน/ สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานสื่อหนังสั้น จากจ านวน

ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด 79 เรื่อง 
 สังคมได้รับทราบและตระหนักถึงบทบาทสตรีที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศที่หลากหลาย 
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ทั งนี   จากผลการพิจารณาหนังสั้นฯ ปี 2558 คณะกรรมการฯ ได้มีความคิดเห็นต่อการจัดประกวด
สื่อหนังสั้นในโอกาสต่อไปไว้เป็นข้อมูลส าหรับการจัดเตรียมการประกวดหนังสั นภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประจ้าปี 2559 ดังนี ้

 หัวข้อยังเป็นอุปสรรคส าหรับการตีโจทย์ส าหรับผู้ส่งผลงาน ท าให้มีความเข้าใจผิดและผลิตผล
งานออกมาไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้ จึงควรเปิดโอกาสในการน าเสนอ
รูปแบบผลงานที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การผลิตสื่อผลงานในรูปแบบ Presentation สารคดี 
สกู๊ป ภาพยนตร์สั้น หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้มีผลงานที่หลากหลายมากขึ้น แต่ให้อยู่ภายใต้
กรอบแนวคิดหลัก 

 มีการน าเสนอเรื่องราวให้ชัดเจนและครอบคลุม ซึ่งควรก าหนดว่าสร้างจากเรื่องจริงของสตรี
ต้นแบบหรือกลุ่มสตรีต้นแบบที่เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ แสดงถึงพลังสตรีในการ
พิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม หรือเป็นต้นแบบแนวคิดหรือเป็นต้นแบบส่งเสริมกระตุ้นจิตส านึก
สังคม ชุมชนให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

 ให้ข้อมูลพึงระวังส าหรับผู้ส่งผลงานเกี่ยวกับเงื่อนไขลิทขสิทธิ์ ภาพ เพลง ดนตรี และอื่นๆ เพื่อ
ป้องกันความเสียหายต่อโครงการฯ และมีผลต่อคะแนน 

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

5.2 พิธีมอบรางวัลภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ประจ าปี 2558 

พิธีมอบรางวัลภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของ
สตรีสู่สังคมและสาธารณชนในรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจ กระตุ้นให้สังคมได้รับทราบและตระหนักถึง
บทบาทสตรีที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

  กล่าวรายงานพิธีมอบรางวัล 

นายรัมย์  เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 
จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่าโครงการภุมรี พลังสตรี…พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจไป
พร้อมกับการดูแลสังคม สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

การด าเนินงานโครงการประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 ระดับ คือ การ
ด้าเนินงานในระดับพื นที่ เสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่



5-4  
 

เป้าหมาย ในอ าเภอเชียงกลาง และอ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มุ่งเน้นประเด็นการพัฒนา 3 เรื่อง คือ การ
บริหารจัดการป่าชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการขยะในชุมชน ส่วนการด้าเนินงาน
ระดับประเทศ เป็นการเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดท า
หนังสือเผยแพร่บทบาทของสตรี การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมถึงการประกวดสื่อหนังสั้น ซึ่งใน
ปี 2558 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 79 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานประเภทนักเรียนนักศึกษา 65 
เรื่อง และผลงานประเภทประชาชนทั่วไป 14 เรื่อง ผลปรากฏว่า มีหนังสั้นที่ได้รับรางวัลจากผลงาน ทั้งสอง
ประเภท รวม 9 เรื่อง  

สุดท้ายบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การด าเนินงานโครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์
สิ่งแวดล้อม จะเป็นแรงกระตุ้นสังคมให้เห็นความส าคัญ และท าให้สตรีเข้ามามีบทบาทและใช้ศักยภาพเป็น
พลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส าคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศมากยิ่งขึ้น 

  กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ 

นายอ้าพล เสนาณรงค์  องคมนตรี ประธานในพิธี ได้กล่าวถึงพระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงด าเนินพระราชกรณียกิจด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดเป็นความยั่งยืน อัน
เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชด้าริมากมายที่มีความโดดเด่นและ
เหมาะสม สามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ เช่น การด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน   

ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มา
จากการที่ได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภาคของประเทศไทยสิ่งที่
ทรงสังเกตเห็นก็คือ ความยากจน เด็กๆ เจ็บป่วย ขาดอาหาร ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือการด าเนินงาน
โครงการตามพระราชด าริฯ ในระยะแรก จึงทรงเริ่มต้นจากเด็กนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารที่มีปัญหาขาด
สารอาหาร โดยส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารใกล้ตัว และมีพระราชกรณียกิจอีก
มากมาย รวมถึงทรงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับชุมชน และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การพัฒนารักษาป่าชุมชนป่าใกล้โรงเรียน ป่าพื้นที่ต้นน ้า ป่า
พื้นที่ชุ่มน ้า และการปลูกป่า การท าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า
การสร้างฝายชะลอน ้า เป็นต้น ส าหรับการปลูกป่าทรงอธิบายถึงการปลูกป่า 3 อย่าง และประโยชน์ 4 
อย่าง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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 ประกาศผลและมอบรางวัล 

 

รางวัลภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชยประเภทนักเรียน นักศึกษา และรางวัล
ชมเชยประเภทประชาชนทั่วไป โดยผลงานที่ได้รับรางวัล ทั้งหมด 9 เรื่องประกอบด้วย 

 ประเภทประชาชนทั่วไป ประเภทนักเรียน นักศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ - หัวใจสายน ้า 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - สตรี...รีไซเคิล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - สวนของป้ารดา 
รางวัลชมเชย สตรีผู้คืนชีวิตให้สัตว์ป่า ป้าฉลวย 
 ยายผมชื่อบุญเรือง ครูกองขยะ 
 ผัก ลอย ฟ้า รัตนดา  ภุมรีป่าแห่งตะนาวศร ี

รางวัลแต่ละประเภท มีดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรตยิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000บาท พร้อมโล่เกียรตยิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรตยิศ 
รางวัลชมเชย  เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  ส าหรับผู้หญิงบุคคลต้นเรื่องของผลงานที่ได้รับรางวัล   

 การเสวนา “ต่างบทบาทของสตรี ต่างพลังความดีที่ยิ่งใหญ่”  

การเสวนา “ต่างบทบาทสตรี ต่างพลังความดีที่ยิ่งใหญ่” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของ
ผู้แทนหน่วยงาน บุคคลต้นเรื่องหนังสั้น และเจ้าของผลงานหนังสั้นที่มีต่อบทบาทของสตรีในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นพลังความดีที่ยิ่งใหญ่ต่อการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ด าเนินการโดย คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้จัดการ
แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมีผู้เข้าร่วมการเสวนา ดังนี ้

 คุณบุญทิวา ดา่นศมสถิต ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง  
 คุณกรรณิกา เจริญลักษณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฎิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
 คุณป้าฝั่น มีค า  บุคคลต้นเรื่อง หัวใจสายน้ า 
 คุณธรรม์ฤทัย พระแท่น  บุคคลต้นเรื่อง สตร.ี..รีไซเคิล 
 คุณชัยยุธ  ธีรสุวิภากร  เจ้าของผลงานหนังสั้นเรื่อง สวนของป้ารดา 

 

สรุปสาระส าคญั ได้ดังน้ี 

 การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนนับเป็นภารกิจของทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทเอกชนก็ให้ความส าคัญ
มากขึ้น  เพื่อให้เกิดการเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง  โดย
ไม่ได้หวังเพียงการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 

 ส าหรับการส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่ให้มีความยั่งยืนน้ัน ได้มองถึงการส่งเสริมบทบาทของสตรี  
ซึ่งมักเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จต่างๆ ให้ก้าวมามีบทบาทเบ้ืองหน้ามากขึ้น  แม้ที่ผ่านมา
ผู้หญิงจะมีการศึกษาเฉลี่ยทีสู่งกว่าผู้ชาย แต่การด ารงต าแหน่งระดับบริหารยังมีน้อย 

 การค้นหาและน าเสนอตัวอย่างที่ดีของผู้หญิงผ่านหนังสั้น ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้สังคม
ได้รับรู้มากขึ้น สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ผลิตหนังสั้นและผูห้ญิงคนต้นเรื่องได้เป็นอย่างดี 

 การก้าวมามีบทบาทของผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมนั้น มีความ
หลากหลายมากขึ้น อาทิ การช่วยเหลือชุมชนจัดการน้ าเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้ง  การลด
ปัญหาเรื่องขยะและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน การลดสารเคมีในการเกษตร เป็นต้น ซึ่ง
เกิดขึ้นจากจิตส านึกที่มีต่อสังคม ท ากิจกรรมโดยอาศัยการมีต าแหน่งเป็นผู้น า เป็นผู้อาวุโสที่มี
คนนับถือ หรือเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ ์ท าให้เห็นเปน็ตัวอย่างแล้วค่อยชักชวนคนอื่น 

 ผลที่เกิดขึ้น นอกจากการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจ
ให้กับคนอื่นๆ หันมาทบทวนบทบาทตัวเอง และขยายผลการมีส่วนร่วมออกไปอีกเรื่อยๆ  
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5.3 เอกสารเผยแพร ่“ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

เอกสารเผยแพร่ผลงานสตรี “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นหนังสือกึ่งสารคดี 
กึ่งวิชาการขนาดเล่ม 17x23 เซนติเมตร ความยาว 118 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา 4 สี รูปแบบ 
น่าอ่าน มีภาพประกอบเพื่อให้อ่านง่าย เป็นล าดับขั้นตอน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  
(1) สถานการณ์และบทบาทผู้หญิง (2) แบบอย่างผู้หญิงเพื่อสิ่งแวดล้อม และ (3) ข้อค้นพบและเส้นทาง
ข้างหน้า 

การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของผู้หญิง มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์ มีผลงานที่มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน น้ า ป่า พลังงาน ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน สังคม และการคงอยู่
ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มต้นด้วย
ความมุ่งมั่น รวมทั้งมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาความพอเพียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเหมาะในการเผยแพร่ เรียนรู้และน าไปสู่การขยายผลได้ ซึ่งก าหนดคุณสมบัติและ
ขอบเขตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ 5 ด้าน โดยมีบุคคล 10 ท่าน ที่ได้พิจารณาเลือก
ให้เป็นกรณีศึกษา ประกอบด้วย 

 ด้านป่าไม ้  
คุณรตยา จันทรเทียร และ คณุวีรยา โอชะกุล  

 ด้านน า้  
ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ 

 ด้านความหลากหลายทางชวีภาพ  
ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ และ คุณพัชสินี อินทีวงค์  

 ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินและอาชีพทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  
ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร คุณกัญญา อ่อนศรี และ คุณจิตชนก ต๊ะวิขัย 

 ด้านสื่อและสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คุณดาริน คล่องอักขระ และ คุณสมพร ปานโต  

  

กรณีเหล่านี้ ไดน้ าเสนอเรื่องราวและผลงาน อันแสดงให้เห็นถึงบทบาทผู้หญิงในแง่มุมต่างๆ ทั้งการ
ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็นต่อสังคมและหน่วยงานภาครัฐ  เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม  
ภัยพิบัติ และผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาของรัฐ การกระตุ้นและเสนอทางเลือกต่อสังคมใน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อน การศึกษาและรวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สมุนไพร และความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
แหล่งน้ า ความสมบูรณ์ของดินและธรรมชาติ การเชื่อมโยงการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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โดยเฉพาะการผลิตในภาคการเกษตร การให้บริการที่พักและร้านอาหาร รวมทั้งการผลักดันตลาดสินค้า 
สีเขียวในระดับต่างๆ  

นอกจากนี้ ผู้หญิงยังมีบทบาทในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ
ส าหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปการริเริ่มและพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ริเริ่มและขยายเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและกลุ่มอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้ เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวน้ี ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย และได้น ามาเผยแพร่ในกิจกรรม
ค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม”  เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตาม
พระราชด าริ จังหวัดน่าน  

 

 

 

 

 

 

5.4 การเผยแพร่กิจกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

การเผยแพร่กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์
สิ่งแวดล้อม ในช่วงนี้จะเป็นการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ fact sheet น าเสนอการด าเนินงานตามประเด็น
การพัฒนา 3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาโครงการ ความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในพื้นที่และนโยบาย 
จุดเด่นในชุมชนต่างๆ เพื่อเผยแพร่ในกิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่การด าเนินงานโครงการฯ ดังนี ้
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6. สรุปผล 

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

โครงการภุมรี พลังสตรี…พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มขึ้น ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท  
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้หญิงและส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน เพิ่มโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและ
ผลงานของสตรีสู่สังคมในวงกว้าง โครงการฯ มีระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-ธันวาคม 
2561 ในพื้นที่เป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ใน อ.เชียงกลางและ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ซึ่งเป็น
พื้นที่ต้นน้ าที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งมีโอกาสถูกคุกคามจากภัยธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ 

แนวทางการด าเนินงานโครงการฯ ได้ยึดหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม ใช้หลักการบริหารจัดการ
ที่ดี และมีการเชื่อมโยงมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ เกิดการดูแลรักษาป่าไม้  อันเป็นทรัพยากรส าคัญของพื้นที่ ในรูปแบบป่าชุมชน   
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มพูนรายได้ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเฉพาะขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมชุมชนที่น่าอยู่ ซึ่งคาดหวังให้ผู้หญิงมี
บทบาทในคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากขึ้น 

6.1 สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

การด าเนินงานในปี 2559 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การด าเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย  
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการป่าไม้ การจัดการท่องเที่ยว และการจัดการขยะ
ชุมชน โดยส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น 2) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท
ผู้หญิงต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการประกวดหนังสั้น ภุมรี พลังสตรี…พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดท า
เอกสารเผยแพร่ผลงานของผู้หญิง การเสวนา “ต่างบทบาทสตรี ต่างพลังที่ยิ่งใหญ่” และการเผยแพร่
กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 
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6.1.1 การด าเนินงานในพืน้ที่เป้าหมาย 

การด าเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านการจัดการขยะมูลฝอย การด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาโครงการฯ  
มุ่งขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้เกิดรูปธรรมการปฏิบัติที่ดี และการพัฒนาศักยภาพ
บทบาทของสตรีในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ตลอดจนการจัดท าแผนการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายตามประเด็นการพัฒนาหลัก ได้แก่ แผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ แผนการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน ได้แก่ ค่าย
ผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่ช่วยเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การศึกษาดูงานกรณีตัวอย่างที่ดี การ
พัฒนากิจกรรมและบทบาทผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรป่าไม้  ได้แก่ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทรัพยากรป่าชุมชน จาก
การด าเนินงานพบข้อมูลทรัพยากรป่าแต่ละบ้าน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจและแลกเปลี่ยนข้อมูล การ
ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนป่าชุมชน โดยยื่นทั้งหมด 11 แห่ง รวมพื้นที่ 11,582 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการ
ยื่นเอกสาร ปชช.3 เพื่อให้อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติ และการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สร้างความเข้าใจและตรวจสอบพื้นที่ตามค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.2) โดยผลการ
ด าเนินงานภาพรวมสรุปได้ดังนี ้

 ข้อมูลทรัพยากรป่า ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจและแลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบความสมบูรณ์
ของป่าท าให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญมากขึน้ และยังน าไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการพัฒนากิจกรรมดูแลรักษาป่าชุมชนต่อไป 

 พื้นที่ป่าชุมชน 11 แห่ง ได้แก ่บ้านแคว้ง บ้านเกวต บ้านกอก บ้านน้ าสอดใหม่ บ้านป่าเลา 
บ้านไฮหลวง บ้านไร่ไทรงาม บ้านทุ่งอ้าว บ้านหล่ายทุ่ง บ้านงอบศาลา และบ้านใต่ร่วมโพธิ์ทอง 
รวมพื้นที่ขอจดทะเบียนป่าชุมชนทั้งหมด 11,582 ไร ่ได้รับการตรวจสอบแนวเขตจากเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ น าไปใช้ประกอบจัดท ารายงานการตรวจสอบสภาพป่าที่มีผู้ขออนญุาตจัดท าโครงการป่า
ชุมชน และการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนในล าดับต่อไป 

 กลุ่มแกนน าเยาวชนต าบลพระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง และต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 

 มีแผนที่ระวาง 1:50000 แสดงแนวเขตป่าชุมชนที่ถูกต้อง  

 ภาคีความร่วมมือเพิม่ ได้แก่ ส่วนจัดการป่าชุมชนจังหวัดน่าน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 
สาขาแพร ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) โครงการอบรมเยาวชนคนต้นน้ า สืบสาน
พระราชด าริ แผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 574 คน คิดเป็นผู้หญงิร้อยละ 40.24 
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ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน ได้แก่ การ
อบรมแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล ค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่ช่วยเสริมสร้างบทบาท
และพัฒนาศักยภาพสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การ
พัฒนากิจกรรมและบทบาทผู้หญิงในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “สบู่
กาแฟ” การอบรมผู้น าเที่ยว การจัดท าข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประชุมสร้าง
ความเข้าใจการด าเนินงานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และการพัฒนา
ความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยผล
การด าเนินงานภาพรวมสรุปได้ดังนี ้

 สบู่กาแฟได้รับการพัฒนา ให้มีขนาด และกลิ่นที่น่าใช้และเหมาะสมกับครัวเรือน พร้อมทั้ง 
ข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการผลิตสบู่กาแฟที่พัฒนาให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและสภาพภูมิอากาศและ
บริบทชุมชน  

 อาสาสมัครผู้น าเที่ยวชุมชน ที่ผ่านการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 24 คน   
 ข้อมูลและขั้นตอนการหมักไวน์ผลไม้ และสบู่กาแฟ เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนต่อไป 
 ข้อมูล แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ ตลอดจนโปรแกรม และแผนที่การ

ท่องเที่ยวในชุมชน 
 การศึกษาดูงานท าให้เห็นการเชื่อมโยงการอนุรักษ์กับการท่องเที่ยว  รวมถึงการเชื่อมโยง ที่พัก 

– ของที่ระลึก – เรื่องราวชุมชน – วิถีชีวิต - วัฒนธรรม - แหล่งท่องเที่ยว 
 มีแผนจะพัฒนาศูนย์บริการท่องเที่ยว  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ผู้น าเที่ยว ฯลฯ 
 คัดเลือกกิจกรรมที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ตีมีด แคนม้งปักผ้าม้ง  ผ้าใยกันชง การ

ผลิตกาแฟ อาหารท้องถิ่น ฯลฯ 
 ภาคีความร่วมมือเพิ่มเติม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ.น่าน  วิทยาลัยชุมชน

จังหวัดน่าน 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 174 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 38.50 

ด้านการจัดการขยะชุมชน กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน ได้แก่ การศึกษา
การบริหารจัดการกลุ่มเยาวชนบ้านเหมืองหม้อ การประชุมสรุปบทเรียนผลการด าเนินงานกลุ่มละอ่อน  
รีไซเคิล ศึกษาดูงานการจัดรายการวิทยุ “คลื่นใสวัยทีน” และร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักจัดรายการ
วิทยุรุ่นเยาว์ และค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” การพัฒนากิจกรรมและบทบาทผู้หญิงใน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ เสียงตามสายดีเจน้อย...ละอ่อนซาววา ดีเจน้อยสัญจร โดยสามารถ
ขยายเครือข่ายดีเจน้อยได้ 2 ชุมชน ได้แก่ บ้านภูแหน และบ้านป่าเลา และดีเจน้อยสัญจร ท าดีถวาย 
พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 โดยกลุ่มเยาวชนดีเจน้อย อ าเภอเชียงกลาง ได้จัดออกอากาศนอกสถานที่ และ 
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ร่วมเก็บขยะในบริเวณฝายงอบร่วมใจ และการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุม
แลกเปลี่ยนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยผลการด าเนินงานภาพรวม สรุปได้ดังนี ้

 โครงสร้างการด าเนินงานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล ที่เข็มแข็ง เป็นรูปธรรมและชัดเจนในกระบวนการ
ท างานมากขึ้น 

 มีแผนการจัดการขยะมูลฝอยบ้านซาววา ปี 2559 เน้นประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ  
มีเป้าหมายปลอดถัง และลดขยะ 

 เปรียบเทียบขยะก่อนท ากิจกรรม (ปี 58)  พบว่า ขยะเปลือกผลไม้และเปลือกหน่อไม้เพิ่มขึ้น
ตามฤดูกาล  ขยะรีไซเคิลลดลง ร้อยละ 25 

 จัดท าแผนผังออกอากาศ “ดีเจน้อย...ละอ่อนรีไซเคิล” ส าหรับ 2 กลุ่ม เริ่มจากข่าวเด่น ความรู้
เรื่องขยะ เกมตอบค าถาม ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ขยายผลดีเจน้อย สู่ชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 

 เครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ทั้งในและนอกชุมชน ได้แก่ กลุ่มเยาวชนบ้านภูแหน 
กลุ่มเยาวชนบ้านป่าเลา กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล กลุ่มขยะทองค าชุมชนบ้านซาววา รพสต.พระพุทธ
บาท เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน   

 ภาคีความร่วมมือเพิ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชนต าบลเหมืองหม้อ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz และกลุ่มนักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ DJ TEEN   

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 250 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 63.60 

6.1.2 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทผู้หญิง 

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทผู้หญิง ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดประกวด 
หนังสั้น “ภุมรี พลังสตรี…พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ปี 2558 การเสวนา “ต่างบทบาทสตรี ต่างพลังที่ยิ่งใหญ่”
การจัดท าเอกสารเผยแพร่ “ภุมรี พลังสตรี…พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” และการเผยแพร่กิจกรรมในพื้นที่
เป้าหมาย 

การจัดประกวดหนังสั้น “ภุมรี พลังสตรี…พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ปี 2558  เริ่มจากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกวด 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตัดสินรางวัลภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 และ (2) คณะกรรมการคัดเลือกสื่อหนังสั้นภุมรี  พลังสตรี...พลังรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 โดยมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกสื่อที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการด้วยโปสเตอร์จ านวน 2,400 แผ่นไปยังหน่วยงานต่างๆ ในระยะเวลา 4 
เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2558 รวมมีผลงานประกวดรวมจ านวนทั้งสิ้น 79 เรื่อง แบ่ง
ออกเป็นประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน 14 เรื่อง และประเภทนักเรียน นักศึกษา จ านวน 65 เรื่อง ซึ่งได้
ท าการการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบจ านวน 9 เรื่อง ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป 3 เรื่อง และ
ประเภทนักเรียน นักศึกษา 6 เรื่อง โดยมีหนังสั้นที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjM2eTvoevOAhUDMY8KHeZiCuMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nanradio.net%2F&usg=AFQjCNHA2VpNFrctK_BCb1nm4d-WDw9_kg&sig2=LM-LN-Y4eQy_zTeihbtZGw&bvm=bv.131286987,d.c2I
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 ประเภทประชาชนทั่วไป ประเภทนักเรียน นักศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ - หัวใจสายน้ า 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - สตรี...รีไซเคิล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - สวนของป้ารดา 
รางวัลชมเชย สตรีผู้คืนชีวิตให้สัตว์ป่า ป้าฉลวย 
 ยายผมชื่อบุญเรือง ครูกองขยะ 
 ผัก ลอย ฟ้า รัตนดา  ภุมรีป่าแห่งตะนาวศร ี

โดยจัดพิธีมอบรางวัล ไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้รับเกียรติจาก นายอ าพล เสนาณรงค์ 
องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปาฐกถาพิเศษ 

การจัดท าเอกสารเผยแพร่ “ภุมรี พลังสตรี พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นเอกสารขนาด 17x23 
เซนติเมตร จ านวน 118 หน้า ผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาประกอบด้วยสาระ
เกี่ยวกับผู้หญิง การประเมินบทบาทของผู้หญิงในด้านต่างๆ บทบาทของผู้หญิงต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
รวบรวมแบบอย่างของผู้หญิงไทยที่มีบทบาทเด่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ จ านวน 10 ท่าน นอกจากนี้ ยังได้สรุปประเด็นส าคัญๆ ที่ค้นพบจากการศึกษารวบรวมข้อมูล
ผู้หญิง และแนวทางการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในอนาคต 

การเสวนา “ต่างบทบาทสตรี ต่างพลังที่ยิ่งใหญ่” เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้แทน
หน่วยงาน บุคคลต้นเรื่องหนังสั้น และเจ้าของผลงานหนังสั้นที่มีต่อบทบาทของสตรี ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นพลังความดีที่ยิ่งใหญ่ต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน จากเวทีเสวนาสรุปได้ว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่
ยั่งยืนนับเป็นภารกิจของทุกฝ่าย โดยการส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่ให้มีความยั่งยืนนั้น ได้มองถึงการส่งเสริม
บทบาทของสตรี  ซึ่งมักเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จต่างๆ ให้ก้าวมามีบทบาทเบื้องหน้ามากขึ้น  แม้ที่
ผ่านมาผู้หญิงจะมีการศึกษาเฉลี่ยที่สูงกว่าผู้ชาย แต่การด ารงต าแหน่งระดับบริหารยังมีน้อย และการค้นหา
และน าเสนอตัวอย่างที่ดีของผู้หญิงผ่านหนังสั้น ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมได้รับรู้มากขึ้น สร้าง
ความภาคภูมิใจแก่ผู้ผลิตหนังสั้นและผู้หญิงคนต้นเรื่องได้เป็นอย่างดี และผลที่เกิดขึ้น นอกจากการบรรเทา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ หันมาทบทวนบทบาทตัวเอง และ
ขยายผลการมีส่วนร่วมออกไปอีกเรื่อยๆ 

การเผยแพร่กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย เป็นการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการด าเนิน
โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ fact sheet น าเสนอการด าเนินงานตามประเด็น
การพัฒนา 3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาโครงการ ความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในพื้นที่และนโยบาย 
จุดเด่นในชุมชนต่างๆ  
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6.2 การประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานโครงการฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเพื่อให้การด าเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ได้ก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยรูปแบบการติดตามเป็น
ลักษณะของการประเมินผลส าเร็จของการพัฒนากิจกรรม การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
การแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่ทั้งแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ เช่นการร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการกลุ่มและชุมชน การพบปะพูดคุยกับผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มกิจกรรม
ต่างๆ และสมาชิกในชุมชน รวบรวมข้อมูล สถานการณ์ ความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงค่างๆ ในพื้นที่ ตาม
เป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาพื้นที่ใน 3 ประเด็นการพัฒนาหลัก ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ ป่าอยู่ดีชุมชนมีสุข ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ธรรมชาติสมบูรณ์ และด้านการ
จัดการขยะชุมชน สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนน่าอยู่   

6.2.1 ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

การด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เป็นประเด็นการพัฒนาในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน
เป้าหมายใน อ.เชียงกลาง และ อ.ทุ่งช้าง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่
ยั่งยืน โดยการเสริมสร้างบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับชุมชนให้เกิด
การปฏิบัติการเชิงรูปธรรม  
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ทั้งนี้ โครงการได้ก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ในการพัฒนากิจกรรม ประกอบด้วย (1) ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการป่า (2) มีฐานข้อมูล แผนที่ทรัพยากรป่าไม้ และแผนการจัดการป่า (ปี 2559=5 ชุมชน) 
(3) ป่าชุมชนทุกหมู่บ้านได้รับการจดทะเบียนและมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ (ปี 2559=3 ชุมชน) 
(4) ระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟูและจัดการเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า 10 แห่ง (5) ชุมชนมีการป้องกันและเฝ้า
ระวังป่าไม้อย่างดี (6) ผู้หญิงมีบทบาทและมีส่วนร่วมการจัดการป่าไม้น้อยกว่าร้อยละ 40 และ (7) ผู้หญิงมี
บทบาทเป็นกรรมการป่าชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม สรุปและ
วิเคราะหภ์าพรวมเปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงาน ได้ดังนี ้

เป้าหมายที ่1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่า 
สรุปผล การด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่ามากขึ้น โดย

ใช้กระบวนการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมจากการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ชุมชน
ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ ตลอดจนร่วมติดตามผลและรับประโยชน์ โดยยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมปี 
2559 รวมทั้งหมด 574 คน แยกเป็นชาย 343 หญิง 231 คน นอกจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างเป็นทางการแล้วนั้น โครงการฯ ยังได้มีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยน
แนวคิดระหว่างผู้น าชุมชนและคณะกรรมการป่าอยู่เป็นระยะ     

วิเคราะห์ผล ชุมชนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดการทรัพยากรป่าไม้  ตระหนักถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและลูกหลานในอนาคต หากทุกคนไม่ช่วยกันดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมายที ่2 มีฐานข้อมูล แผนทีท่รัพยากรป่า และแผนการจัดการปา่ 
สรุปผล ทั้ง 10 ชุมชนเป้าหมายได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลทรัพยากรป่า 

ตลอดจนได้จัดท าแผนการจัดการป่ารายหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน ส่วนแผนที่แสดงแนว
เขตและทรัพยากรป่านั้น ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากส่วนจัดการป่าชุมชนจังหวัดน่าน 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ จับพิกัดและจัดท าแผนที่ 1:50000 ซึ่ง
ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านแคว้ง บ้านกอก และบ้านเกวต ทั้งนี้ 
โครงการฯ ได้จัดท าเอกสาร “การจัดการทรัพยากรป่า” เพื่อน าเสนอข้อมูล 
กระบวนการการจัดการทรัพยากรป่าแต่ละบ้าน และชุมชนได้น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและจัดการทรัพยากรป่าต่อไป 

เป้าหมายที ่3 ป่าชุมชนทุกหมู่บ้านได้รับการจดทะเบียน และมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า  
20,000 ไร่ (ป ี2559=3 ชุมชน) 

สรุปผล 2 หมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ บ้านหนองผุก และบ้านเด่นพัฒนา ได้รับการต่ออายุการขึ้น
ทะเบียนป่าชุมชน ตามโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้  8 หมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ 
บ้านแคว้ง บ้านกอก บ้านเกวต อ.เชียงกลาง บ้านงอบศาลา บ้านทุ่งอ้าว บ้านน้ าสอด
ใหม่ บ้านหล่ายทุ่ง บ้านไร่ไทรงาม อ.ทุ่งช้าง และ 3 หมู่บ้านขยายผล ได้แก่ บ้าน 
ไฮหลวง บ้านป่าเลา อ.เชียงกลาง และบ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง อ.ทุ่งช้าง ยื่นเอกสารจด
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ทะเบียนป่าชุมชน โดยป่าชุมชนทั้ง 11 แห่ง ได้ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ (ปชช.2) 
ตามโครงการป่าชุมชนเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นเอกสาร ปชช.
3 ไปทางกรมป่าไม้และรอผลอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ในล าดับต่อไป รวมพื้นที่ป่า
ชุมชนทั้งหมด 28,428 ไร ่

วิเคราะห์ผล ชุมชนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน ในด้านป้องกันการบุก
รุกและยึดครองพื้นที่ป่าโดยบุคคลภายนอกและการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากมีความสอดคล้องกับ
นโยบาย และพื้นที่ป่าไม้ที่ยื่นเสนอขอขึ้นทะเบียนมีความอุดมสมบูรณ์จริง  

เป้าหมายที ่4 ระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟูและจัดการเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
สรุปผล การด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา โครงการฯ และชุมชนได้ร่วมกันวางแผนการจัดการ

ทรัพยากรป่า และก าหนดประเด็นการพัฒนาฐานทรัพยากรป่าไม้ของแต่ละชุมชน 
เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
บ้านแคว้งบ้านงอบศาลา บ้านไร่ไทรงาม และบ้านหล่ายทุ่ง: ประเมินมูลค่าการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรป่าชุมชน ได้ด าเนินการส ารวจทรัพยากรป่าครบทุกชุมชน ปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอนประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  บ้านเด่นพัฒนา: สาระการ
เรียนรู้ ในโรงเรียน “การใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรป่าชุมชน” อยู่ ระหว่าง
ปรึกษาหารือร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ บ้านหนองผุก: แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ได้
ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลฐานเรียนรู้ ตลอดจนร่างผังเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติแล้ว ล าดับต่อไปเป็นการพัฒนาหลักสูตรศูนย์เรียนรู้ต่อไป บ้านกอก และ
บ้านเกวต: ส่งเสริมเกษตรผสมผสานบนพื้นที่สูง ได้ด าเนินการส ารวจทรัพยากรป่าทั้ง
สองชุมชน  บ้านทุ่งอ้าว: เปิด-ปิดการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ได้ประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกับคณะกรรมการป่า เพื่อน าสู่เวทีประชาคมหมู่บ้าน และจัดท ากฏกติกาต่อไป 
บ้านน ้าสอดใหม่: เพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหาร (ส่งเสริมพืชท้องถิ่น ต๋าวและหวาย) 
ไดด้ าเนินการส ารวจทรัพยากรป่าแล้ว อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน  

วิเคราะห์ผล การพัฒนาฐานทรัพยากรป่าไม้ ในแต่ละประเด็นของชุมชนนั้น ยังมีความห่วงใย
ประเด็นรูปการพัฒนาให้มีความยั่งยืน    

เป้าหมายที ่5 ชุมชนมีการปอ้งกันและเฝา้ระวังป่าไม้อย่างด ี
สรุปผล 10 ชุมชนเป้าหมาย มีแผนการจัดการทรัพยากรป่า ตลอดจนมีการด าเนินการท า 

แนวกันไฟอย่างต่อเนื่อง และปลูกต้นไม้เสริมเป็นระยะ 
วิเคราะห์ผล ชุมชนเห็นความส าคัญในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และร่วมวางแผนด าเนินการดูแล 

รักษา ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนควรดูให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ 
และฤดูกาล เช่น บางพื้นที่มีต้นไม้หนาแน่นแล้ว ก็ไม่ต้องมีแผนปลูกเสริม แต่อาจเป็น
แผนดูแลและจัดการด้านอื่นๆ เป็นต้น  
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เป้าหมายที ่6 ผู้หญิงมีบทบาทและมีส่วนรว่มการจัดการป่าไม้น้อยกว่าร้อยละ 40 
สรุปผล ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ร้อยละ 40.24 
วิเคราะห์ผล ผู้หญิงเห็นความส าคัญเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เนื่องจากการ

เห็นแบบอย่างผู้น าสตรีที่มีอยู่ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น การเรียนรู้และ
ความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้น  

เป้าหมายที ่7 ผู้หญิงมีบทบาทเป็นกรรมการป่าชุมชนไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 
สรุปผล จากการส ารวจข้อมูลพบว่า ทั้ง 10 หมู่บ้านเป้าหมาย มีจ านวน 2 ชุมชน ที่มีสัดส่วน

ผู้หญิงร่วมเป็นคณะกรรมการป่าไม้ร้อยละ 40 ได้แก่ บ้านงอบศาลา และบ้านหล่ายทุ่ง 
ส าหรับอีก 8 ชุมชนนั้นสัดส่วนผู้หญิงที่ร่วมเป็นคณะกรรมการป่าน้อยกว่าร้อยละ 40 
ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ด าเนินการประชุมทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการป่าร่วมกับผู้น า
และคณะกรรมชุมชน เพ่ือด าเนินการเพิ่มสัดส่วนผู้หญิงเข้าเป็นคณะกรรมการตอ่ไป 

วิเคราะห์ผล ชุมชนเห็นความส าคัญและบทบาทของผู้หญิง เพิ่มสัดส่วนผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรป่า และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรป่ามากขึ้น 

6.2.2 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นประเด็นการพัฒนาของบ้านมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง 
โดยด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมกลไกกลุ่มท่องเที่ยว ให้การบริการท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยชุมชน 
กระประโยชน์สู่กลุ่มต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมและแบ่งปันจัดสรรสู่กองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

โดยก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ในการพัฒนากิจกรรม ประกอบด้วย (1) เกิดกลุ่มจัดการ
ท่องเที่ยวที่ตอบสนองเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 กลุ่ม (2) มีนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ
บริการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี (3) คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรม (4) ผู้หญิงมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 (5) ผู้หญิงมีบทบาทด้านการท่องเที่ยวร้อยละ 30 การติดตาม
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม สรุปและวิเคราะห์ภาพรวมเปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงาน ได้ดังนี ้

เป้าหมายที ่1 เกิดกลุ่มจัดการท่องเที่ยวที่ตอบสนองเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม  
อย่างน้อย 1 กลุ่ม 

สรุปผล มีกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ รวมทั้งมีโครงสร้างและแผนการบริหาร
จัดการกลุ่ม มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน  ท าให้สามารถบริหารจัดการได้ดี  

วิเคราะห์ผล ผู้น ามีความเข้มแข็ง คณะกรรมการ 15 คน กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมวางแผน 
ส่วนสมาชิกให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
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เป้าหมายที ่2 มีนักท่องเที่ยวและรายได้จากการบริการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 ต่อป ี
สรุปผล สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ ด าเนินการเก็บช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2559  

ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกของการเก็บสถิติ โดยมีรายละเอียดคือ  
- มีนักท่องเที่ยว 316 คน 
- มีรายได้กว่า 50,000 บาท   

วิเคราะห์ผล กลุ่มท่องเที่ยวสามารถด าเนินงานได้ตามแผน ด้วยมีความสะดวกในการสื่อสารทั้ง
ภายในกลุ่มและกับภายนอกมากขึ้น 

เป้าหมายที ่3 คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรม 
สรุปผล มีกฎกติกา และจัดระเบียบในการท่องเที่ยว โดยกลุ่มฯ เพื่อรักษาซึ่งทรัพยากร -

ธรรมชาติและคงความเป็นวัฒนธรรมของชนเผ่า 
วิเคราะห์ผล นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติการกฎ กติการ

การท่องเที่ยว ด้วยเห็นความส าคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

เป้าหมายที ่4 ผู้หญิงมีส่วนรว่มในกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
สรุปผล ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมและวางแผน ร้อยละ 38.50 
วิเคราะห์ผล ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยบ้านมณีพฤกษ์เป็น

ชาติพันธุ์ม้ง ซึ่งส่วนใหญ่ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้ชายมากกว่า
ผู้หญิง 

เป้าหมายที ่5 ผู้หญิงมีบทบาทด้านการท่องเที่ยวร้อยละ 30   
สรุปผล ผู้หญิงร่วมเป็นคณะกรรมการ กลุ่มท่องเที่ยวฯ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
วิเคราะห์ผล ผู้หญิงเห็นความส าคัญเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เนื่องจากการ

เห็นแบบอย่างผู้น าสตรีที่มีอยู่ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น การเรียนรู้และ
ความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้น 

6.2.3 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด าเนินการพัฒนาในบ้านซาววา อ.เชียงกลาง ซึ่งโครงการฯ ได้
ด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมกลไกกลุ่มเยาวชน “ละอ่อนรีไซเคิล” เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ชุมชน ผสมผสานการสื่อสารเสียงตามสาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง ร่วม
ขับเคลื่อนการท างานร่วมกับผู้น าชุมชน  

โดยก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ในการพัฒนากิจกรรม ประกอบด้วย (1) ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการ
ขยะอย่างเป็นระบบ (2) ขยะชุมชนลดลง ร้อยละ 50 (3) ชุมชนมีรายได้จากการใช้ประโยชน์จากขยะ (4) มี
กลุ่มจัดการขยะอย่างน้อย 1 กลุ่ม และ (5) ผู้หญิงมีบทบาทจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 80 การ
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ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม สรุปและวิเคราะห์ภาพรวมเปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงาน 
ได้ดังนี ้

เป้าหมายที ่1 ชุมชนมีส่วนรว่มจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
สรุปผล ชุมชนร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น และร่วมวางแผนการจัดการขยะชุมชน โดยมี

ผู้หญิงเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 63.60 
วิเคราะห์ผล ชุมชนเห็นความส าคัญเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น โดยผู้หญิงเข้า

มามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการเห็นแบบอย่าง
ผู้น าสตรีที่มีอยู่ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น การเรียนรู้และความมั่นใจที่เพิ่ม
มากขึ้น 

เป้าหมายที ่2 ขยะชุมชนลดลง ร้อยละ 50 
สรุปผล ปี 2559 ขยะชุมชนลดลง ร้อยละ 30 
วิเคราะห์ผล ชุมชนให้ความสนใจในการจัดการขยะชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนท้องถิ่นเอง 

(เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน) ก็ให้ความส าคัญ และให้น าแผนการจัดการขยะ 
พิจารณาขยายสู่ชุมชนอื่นๆ  

เป้าหมายที ่3 ชุมชนมีรายได้จากการใชป้ระโยชน์จากขยะ 
สรุปผล ชุมชนได้น าขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ โดยการคัดแยกและขาย ซึ่งในปี 2559 ชุมชน

มีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล ร้อยละ 15   
วิเคราะห์ผล ชุมชนเห็นประโยชน์จากการคัดแยกขยะ ประกอบกับเยาวชนได้เข้าร่วมคัดแยกขยะ 

ท าให้แต่ละครัวเรือนสนใจในการคัดแยกขยะ และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

เป้าหมายที ่4 มีกลุ่มจัดการขยะอย่างน้อย 1 กลุ่ม 
สรุปผล มีกลุ่ม “ละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา” ท าหน้าที่ขับเคลื่อนในการจัดการขยะชุมชนบ้าน

ซาววา โดยมีกิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะชุมชน ผ่าน
กระบวนการสื่อสาร เสียงตามสายดีเจน้อย 

วิเคราะห์ผล ชุมชนบ้านซาววามีกลุ่มเยาวชนที่ให้ความสนใจต่อการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม และ
เสียงตามสายเป็นช่องทางการสื่อสารที่ดี สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
แตก่ลุ่มเยาวชนยังไม่กล้าแสดงออกมากนัก และต้องฝึกทักษะเพิ่มเติม  

เป้าหมายที ่5 ผู้หญิงมีบทบาทจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 80 
สรุปผล ผู้หญิงในชุมชนบ้านซาววามีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน โดยมีบทบาทในการคัด

แยก จัดเก็บ และก าจัดขยะในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85 
วิเคราะห์ผล ผู้หญิงให้ความส าคัญในการจัดการขยะชุมชน ด้วยเห็นว่าเป็นปัญหาใกล้ตัว และผู้น า

ให้ความสนใจในการจัดการขยะ มีความภาคภูมิใจในการด าเนินงาน และน าไป
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่กว้างขวางขึ้นอยู่เป็นประจ า 
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6.3 ทิศทางการด าเนินงานในระยะต่อไป 

 การด าเนินงานในระยะต่อไป จะมุ่งขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกิด
รูปธรรมการปฏิบัติที่ดี และการพัฒนาศักยภาพบทบาทของผู้หญิงในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และการเผยแพร่ผลงานของผู้หญิงทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ อันจะเป็นการ
ส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคมให้มากขึ้น 
 

6.3.1  การเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรี 12 หมู่บ้านเป้าหมาย 

การด าเนินงานระยะต่อไปจะเป็นการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพและกลไกกลุ่มในชุมชน
เป้าหมายให้ขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพชุมชนในประเด็นต่างๆ ที่จ าเป็นไปพร้อมๆ กัน ด้วยกระบวนการพัฒนา
กิจกรรมเป็นรูปธรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และติดตามผล และการสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
และสรุปผลการด าเนินงาน โดยมีแผนการด าเนินงานในช่วงปี 2560 ดังนี ้

1) การจัดการป่าโดยชุมชน มุ่งด าเนินการกระบวนการพัฒนาและเชื่อมประเด็นการท างานจาก
การด าเนินงานช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การพัฒนากลไกการท างานป่าในระดับพื้นที่ การพัฒนา
กิจกรรม และการแสวงหาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการจัดการป่าใน 10 หมู่บ้าน
เป้าหมายให้เกิดรูปธรรมและประสิทธิผล ดังนี ้

 พัฒนากลไกการท างาน: จะด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในระดับบุคคลและ
กลุ่มองค์กรไปพร้อมๆ กัน ด้วยผ่านกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
จัดการป่าชุมชนระหว่างหู่บ้าน และศึกษากรณีตัวอย่างที่ดี  ทบทวนแต่งตั้งกรรมการและ
กฎระเบียบป่าชุมชนหมู่บ้าน และผลักดันให้เกิดการจดทะเบียนป่าชุมชนในระยะต่อไป  

 พัฒนากิจกรรม: จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกเนื่องในวันส าคัญต่างๆ เพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานตามเหมาะสม 
ริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นของที่ระลึกและจ าหน่ายตามเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนากิจกรรมฐานทรัพยากรที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่  

 พัฒนาความร่วมมือ: ให้ความส าคัญกับการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม
ตามเหมาะสม และการติดตามผลการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

2) การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่หมู่บ้านมณีพฤกษ์ จะมุ่ง
ขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานให้เกิดตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน ใน 3 
ประการส าคัญ 
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 พัฒนากลไกการท างาน: การจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การบริหารจัดการท่องเที่ยว การพัฒนาแกนน าชุมชนที่จะมาเป็นนักสื่อ
ความหมายธรรมชาติ จัดประชุมคณะกรรมท่องเที่ยวชุมชนเป็นระยะเพื่อยกระดับการ
พัฒนากลุ่มให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
กลุ่มท่องเที่ยวกรณีตัวอย่างที่ด ี

 พัฒนากิจกรรม: จัดกิจกรรมท่องเที่ยวน าร่องโดยชุมชน ประชุมทบทวนติดตามผลเพื่อ
พัฒนาะระบบการจัดการท่องเที่ยวให้เหมาะสม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กว้างขวาง
และหลากหลาย ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวและ
ทรัพยากรของท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และติดตามผลการจัดกิจกรรม 

 พัฒนาความร่วมมือ: เพิ่มการประสานและเช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรม การติดตามผลอย่างมีส่วนร่วมเป็นระยะ 
พร้อมผลักดันให้เกิดการบูรณาแผนงานและแผนงบประมาณของท้องถิ่น 

3) การจัดการขยะโดยชุมชน การจัดการขยะโดยชุมชนบ้านซาววา จะด าเนินการขับเคลือ่น
กระบวนการการพัฒนาต่อยอดฐานงานในช่วงที่ผ่านไปพร้อมๆ กัน และเป็นไปตามความ
เหมาะสมดังนี ้

 พัฒนากลไกการท างาน: ด าเนินการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกรณีกลุ่ม
เยาวชนตัวอย่างที่ดีที่ เกี่ยวข้องเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองการท างานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

 พัฒนากิจกรรม: ด าเนินการศึกษาองค์ประกอบขยะชุมชนเพื่อเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานในที่ผ่านมา จัดประชุมทบทวนแผนที่สิ่งแวดล้อมเพื่อขับเลื่อนสู่การจัดการและ
ปฏิบัติที่เหมาะสม อาทิ ลดถังในซอย พัฒนาการใช้ประโยชน์จากขยะชุมชน พร้อมจัดให้มี
การติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ และด าเนินการออกอากาศเสียงตามสายดีเจน้อย
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายโดยการจัดกิจกรรมดีเจน้อยสัญจร 

 พัฒนาความร่วมมือ: ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการบูรณาแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานและเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก ในการ
สนับสนุนและต่อยอดกิจกรรม ประสานเชิญผู้แทนหน่วยงานร่วมการติดตามผลอย่างมี
ส่วนร่วม 
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6.3.2  การเผยแพร่ผลงานและบทบาทสตรีสู่สังคม 

การด าเนินการจะมุ่งการด าเนินงานใน 2 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ การรวบรวมเรื่องราวของผู้หญิง 
และผลการด าเนินงานกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย การเยี่ยมชมการด าเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ในพื้นที่
เป้าหมาย ดังนี ้

1) การรวบรวมเรื่องราวของผู้หญิง และผลการด าเนินงานกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อ
น ามาจัดท าเป็นเอกสารที่มีเนื้อหากระชับ รูปแบบน่าสนใจ จัดพิมพ์และเผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

2) การเยี่ยมชมการด าเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ในพื้นที่เป้าหมาย  ส าหรับผู้บริหารบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ และสื่อมวลชน เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชุมสัมพันธ์การด าเนินงาน
โครงการฯ ตลอดจนสร้างก าลังใจในการพัฒนากิจกรรมของชุมชนเป้าหมาย 

ส าหรับกระบวนการด าเนินงานโครงการฯ จะจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นระยะๆ  
เพื่อทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคในการท างาน และน ามาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป พร้อมการจัดท ารายงานประจ าเดือนและสรุปผลการด าเนินงาน ปี  2560 พร้อมน าเสนอ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ภายหลังการส่งรายงานแต่
ละครั้งตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก: รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2559 

» กิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้: รวมตลอดปี 574 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 40.24  

(ยอดผู้เข้าร่วมปี 2558 รวม 803 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 42.96) 

1) กิจกรรมสร้างความเข้าใจชุมชนและตรวจสอบพื้นที่ตามค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชน  
(แบบ ปปช.2) พ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านไร่ไทรงาม บ้านทุ่งอ้าว และบ้านน้ าสอดใหม่ 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
รวมทั้งหมด 26 คน  เป็นชาย 22 คน และหญิง  4 คน  

 1 นายเลิศ  ฮังค า ผู้ใหญ่บ้านไร่ไทรงาม  
2 นายธีรภัทร์  หอมดอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไร่ไทรงาม 
3 นายเมฆ  หอมดอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไร่ไทรงาม 
4 นางสุพิน  ลักษณะทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งอ้าว 
5 นายสุพงษ์  เทพอิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุ่งอ้าว 
6 นายจอมแปง  ค ารังษี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุ่งอ้าว 
7 อส.ทพ.เกตุ  ยอดออน ร้อยทหารพรานที่3209 
8 ส.อ.มนตรี  ปันทะมา ร้อยทหารพรานที่3209 
9 นายสมเกียรติ  กาละสอด ผู้ใหญ่บ้านน้ าสอดใหม่ 
10 นายสถิต  กาละสอด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้ าสอดใหม่ 
11 นายพงศกร  ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านน้ าสอดใหม่ 
12 นายบุญยก  เหล็กชาย สมาชิกชุมชนบ้านน้ าสอดใหม่ 
13 นายส่ง  สุวรรณ สมาชิกชุมชนบ้านน้ าสอดใหม่ 
14 นายเป็ง  เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านน้ าสอดใหม่ 
15 นายสหัส  อินชูใจ สมาชิกชุมชนบ้านน้ าสอดใหม่ 
16 นางสุวีวัลย์ คุชมา สมาชิกชุมชนบ้านน้ าสอดใหม่ 
17 นายอาจ  เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านน้ าสอดใหม่ 
18 นายป่าน  เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านน้ าสอดใหม่ 
19 นายสิทธิ  เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านน้ าสอดใหม่ 
20 นายดนัย  เปาป่า สมาชิกชุมชนบ้านน้ าสอดใหม่ 
21 นายสิทธิ  ตันกาบ สมาชิกชุมชนบ้านน้ าสอดใหม่ 
22 นางสาวสุจิตรตรา  วาระเพียง นักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้น่าน 
23 นางสาวกฤติกา  วาระเพียง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้น่าน 
24 นายจีระศักดิ์  สวนยศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้น่าน 
25 นายประทีป  ปันวาละ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้น่าน 
26 นายชัยยันต์  ทาละวงศ์ เจ้าหน้าที่การเกษตรป่าไม้จังหวัดน่าน 

2) กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดท าโครงการพัฒนาป่าชุมชน 
ตามนโยบายของกรมป่าไม้ 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
รวมทั้งหมด 27 คน  เป็นชาย 20 คน  และหญิง 7 คน  

1 นายอัฐพล  สุกใส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้ าเลียง    หมู่ที่ 1 ต าบลปอน 
2 นายอภิจิต  ท้าวคาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้ าเลียง    หมู่ที่1  ต าบลปอน 
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3 นายบุญเรือง  หอมดอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไร่ไทรงาม หมู่ที่2  ต าบลปอน 
4 นายพูลทรัพย์ภสิทธิ์  ภิวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 3  ต าบลปอน 
5 นายยุทธใจปิง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองค า   หมู่ท่ี4  ต าบลปอน 
6 นายสมุน  คันทะเนตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองค า   หมู่ท่ี4  ต าบลปอน 
7 นางพิณทอง  กรุณาดวงจิตร ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่          หมู่ท่ี5  ต าบลปอน 
8 นายณัฐพงษ์  สุกใส ผู้ใหญ่บ้านบ้านปอน         หมู่ที่6  ต าบลปอน 
9 นายถนัด  บานเย็น ผู้ใหญ่บ้านป่าเปือย          หมู่ที่7  ต าบลปอน 
10 นางสมพิศ  เทพจันตา ผู้ใหญ่บ้านงอบศาลา        หมู่ที่ 1  ต าบลงอบ 
11 นางภควดี  เสียงหวาน สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลาหมู่ท่ี 1  ต าบลงอบ 
12 นายสันติ  แปงค าใส ผู้ใหญ่บ้านห้วยสะแตง      หมู่ที่ 2  ต าบลงอบ 
13 นางสายสนมค ารังษี ผู้ใหญ่บ้านงอบเหนือ         หมู่ที่ 5  ต าบลงอบ 
14 นายบุญเผย  เปาป่า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้ าลาด     หมู่ที่ 6  ต าบลงอบ 
15 นายเอกสวัสดิ์  นนต์ทะกานต์ ผู้ใหญ่บ้านขุนน้ าลาด         หมู่ที่ 7  ต าบลงอบ 
16 นายเอกสวัสดิ์  นนต์ทะกานต์ ผู้ใหญ่บ้านขุนน้ าลาด        หมู่ท่ี 7  ต าบลงอบ 
17 นายเฉลียว  ค ารังษี ผู้ใหญ่บ้านงอบใต้             หมู่ที่ 8  ต าบลงอบ 
18 นางไผ่  ค ารังษ ี สมาชิกชุมชนบ้านงอบกลาง หมู่ที่ 9 ต าบลงอบ 
19 นายสุรศักดิ์  อินทะรังษี ผู้ใหญ่บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง    หมู่ที่ 10 ต าบลงอบ 
20 นายเจริญ  พานิช สารวัตรก านันต าบลงอบ 
21 นายประเสริฐ  ใจกลม ผู่ฃ้ใหญ่บ้านดอนชัย          หมู่ท่ี 3  ต าบลและ 
22 นายสมคิด  เสียงกอง ผู้ใหญ่บ้านเวียงสอง          หมู่ที่ 4  ต าบลและ 
23 นายวินัย  ยาวุธ ผู้ใหญ่บ้านเฟือยลุง           หมู่ที่ 9  ต าบลและ 
24 นายศรีเดช  เสียงกอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประดู่       หมู่ที่ 14 ต าบลและ 
25 นายชัยยันต์  ทาละวงค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดน่าน 
26 นางสาวกฤติกา  วาระเพียง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดน่าน 
27 นางสาวสุจิตรตรา  วาระพียง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดน่าน 

 

3) กิจกรรมส ารวจทรัพยากรและประเมินสภาพป่าและคาร์บอนป่าชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
วันที่ 3 กันยายน 2559 
รวมทั้งหมด 23 คน เป็นชาย 12 คน และหญิง 11 คน 

 

1 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ฮังค า นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
2 เด็กหญิงโศภิตา  อินปัญญา นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
3 เด็กชายปัญญากร  หอมดอก นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
4 เด็กหญิงลาวัณย์  หอมดอก นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
5 เด็กหญิงฐิติกานญจน์  ฐานะ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
6 เด็กหญิงธมลวรรณ  สมบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
7 เด็กหญิงอัญชุลี  ท้าวคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
8 เด็กหญิงณัฐิดา  ด่านขุนทด นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
9 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แปงอุด นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
10 เด็กชายธวัชชัย  อินปัญญา นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
11 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หอมดอกพลอย นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
12 เด็กชายอานนท์  โทปุรินทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
13 เด็กชายกิตติภพ  ฮังค า นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
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14 เด็กชายนันทวัฒน์  ท้าวคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
15 เด็กชายศุภสิน  ท้าวคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
16 นายมงคล  อุ่นใจ อาจารย์โรงเรียนบ้านน้ าเลียง 
17 นางสาวสุปาณี  ศรีใหญ่ ปลัด อบต.ปอน 
18 นายสุพงศ์  ขะจาย รองนายก อบต.ปอน 
19 นายสนิท  หอมดอก สมาชิกหมู่บ้านบ้านไร่ไทรงาม 
20 นายธีรภัทร์  หอมดอก สมาชิกหมู่บ้านบ้านไร่ไทรงาม 
21 นายบุญเรือง  หอมดอก สมาชิกหมู่บ้านบ้านไร่ไทรงาม 
22 นางจิตร  หอมดอก สมาชิกหมู่บ้านบ้านไร่ไทรงาม 
23 นางแสงเดือน  ฮังค า สมาชิกหมู่บ้านบ้านไร่ไทรงาม 

 

4) กิจกรรมค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2559  
รวมทั้งหมด 40 คน เป็นชาย 10 คน และหญิง 30 คน 
 

1 นางฟองนวล  อินท า บ้านแคว้ง หมู่ที่ 7 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
2 นางนวลศรี  เปียงใจ บ้านแคว้ง หมู่ที่ 7 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
3 นางพัสดี  อินสองใจ บ้านแคว้ง หมู่ที่ 7 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
4 นางบัวเพียร  ฝีปากเพราะ บ้าหนองผุก หมู่ที่10 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
5 นางสาวพัชสิณี  อินทีวงค์ บ้าหนองผุก หมู่ที่10 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
6 นางเกษี  อินชูใจ บ้านเด่นพัฒนา หมู่ท่ี 12 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.นา่น 
7 นางกุลภรณ์  ดวงบุญชู บ้านเด่นพัฒนา หมู่ท่ี 12 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.นา่น 
8 นางสาวรินรดา  สุต๋า บ้านกอก หมู่ที่ 8 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
9 นางสาวสริวัน  สมเดช บ้านกอก หมู่ที่ 8 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
10 นางสาวสุพรรณสีุต๋า บ้านกอก หมู่ที่ 8 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
11 นางสาวอักษรา  บุญเกิด บ้านกอก หมู่ที่ 8 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
12 นายลาภวัตร  ศิริคาม บ้านเกวต หมู่ที่ 6 ต.พญาแก้วอ.เชียงกลาง จ.น่าน 
13 นายเตรียม  ศิริคาม บ้านเกวต หมู่ที่ 6 ต.พญาแก้วอ.เชียงกลาง จ.น่าน 
14 นายต๊ะ  ศิริคาม บ้านเกวต หมู่ที่ 6 ต.พญาแก้วอ.เชียงกลาง จ.น่าน 
15 เด็กชายนภัสดล  อินทะรังษี บ้านงอบศาลา หมู่ที่ 1 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
16 เด็กชายปรเมศ  อินทะรังษี บ้านงอบศาลา หมู่ที่ 1 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
17 เด็กหญิงจิรัชญา  วันชนะ บ้านงอบศาลา หมู่ที่ 1 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
18 เด็กหญิงรมณี  สุขบาง บ้านงอบศาลา หมู่ที่ 1 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
19 เด็กหญิงสุกานดา  หอมดอก บ้านงอบศาลา หมู่ท่ี 1 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
20 นายกิตติพงษ์ ค ารังษี บ้านงอบศาลา หมู่ที่ 1 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
21 นางแสงเดือน  ฮังค า บ้านไร่ไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.ปอน อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
22 นางพัชราภรณ์  อินชูใจ บ้านไร่ไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.ปอน อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
23 นางสาวณัฐกานต์  หอมดอก บ้านไร่ไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.ปอน อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
24 นางสาวจิตร  หอมดอก บ้านไร่ไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.ปอน อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
25 นางเพชร  หอมดอก บ้านไร่ไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.ปอน อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
26 นายเลิศ  ฮังค า บ้านไร่ไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.ปอน อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
27 นายพูลทรัพย์ภสิทธิ์  ภิวงค์ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 3 ต.ปอน อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
28 นายสิงห์ชัย  พรมสิงคะ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 3 ต.ปอน อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
29 นางสุนีย์  บางเหลือง บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 3 ต.ปอน อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
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30 นางสาวบุญทริกา  จ าหรัด บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 3 ต.ปอน อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
31 นางชนิกา  โสดานาฎ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 3 ต.ปอน อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
32 นางสุพิณ  ลักษณะทิพย์ บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 ต.และ อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
33 นางกัลยา  เงินก้อน บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 ต.และ อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
34 นางชมเดือน  ค าตอน บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 ต.และ อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
35 นางค าบาง  พิบูลธัญโชติ บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 ต.และ อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
36 นางสาวทิพวรรณ  พรมตา บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 ต.และ อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
37 นางรัชนี  เปาป่า บ้านน้ าสอดใหม่ หมู่ที่ 12 ต.และ อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
38 นางสาวอาภากร  เชี่ยวชาญ บ้านน้ าสอดใหม่ หมู่ที่ 12 ต.และ อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
39 นางสาวติยาภรณ์  หอมดอก บ้านน้ าสอดใหม่ หมู่ที่ 12 ต.และ อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 
40 นายสิทธิ์  เปาป่า บ้านน้ าสอดใหม่ หมู่ที่ 12 ต.และ อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 

 

5) กิจกรรม“ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” 
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 
รวมทั้งหมด 77 คน เป็นชาย 29 คน และหญิง 48 คน 

1 นายลาภวัต  ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้านเกวต 
2 นางศรี  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
3 นางเสม  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
4 นางเฟือง  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
5 นางฉีวัย  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
6 นางประกายทอง  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
7 นางเพลินจิตร  อุ่นถิ่น สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
8 นางมัย  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
9 นางกัญญาพร  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
10 นางทอน  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
11 นางเยี่ยม  พิชิตชัยธาดร สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
12 นางนารี  หลบภัย สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
13 นางณัฐนิชา  รกไพร สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
14 นางฐิติกานต์  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
15 นางสาวฉมาภรณ์  พันธรักษ์ สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
16 นางฉวีไว  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
17 นางชวน  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
18 นางปานเลขา  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
19 นางสาวสุนิษา  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
20 นายสมศักดิ์  ค าวงค ์ สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
21 นายเตรียม  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
22 นางนวลฉวี  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
23 นางวิไลลักษณ์  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
24 นางสา  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
25 นางผิว  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
26 นางรัตน์  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
27 นางดี  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
28 นางบัวมัน  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
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29 นางนฤมล  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
30 นางวัน  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
31 นางเบ้ง  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
32 นางฉลอง  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
33 นางติ๋ม  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
34 นางปวีณา  วงศ์วรัญ สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
35 นางสีทา  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
36 นายมานัส  รกไพร สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
37 นายต๊ะ  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
38 นายจรัญ  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
39 เด็กชายตนุสรณ์  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
40 เด็กชายธรานนท์  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
41 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
42 เด็กชายสาทิตย์  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
43 เด็กชายประสิทธิ์  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
44 เด็กชายบรรจบ  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
45 เด็กชายชนิตร์นันท์  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
46 เด็กชายสมหมาย  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
47 เด็กชายณัฐพล  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
48 เด็กชายวิทวัส  เดชยาวิไล นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
49 เด็กชายสรณ์สิริ  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
50 เด็กชายพร้อมพงษ์  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
51 เด็กชายศุภณัฐ  บุญตัน นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
52 เด็กชายจีรศักดิ์  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
53 เด็กชายวันเฉลิม  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
54 เด็กชายพีระนันท์  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
55 เด็กชายวีระศักดิ์  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
56 เด็กชายธนวัฒน์  รกไพร นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
57 เด็กชายศุภชัย ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
58 เด็กชายศรศักดิ์  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
59 เด็กชายปิยนันท์  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
60 เด็กชายภูกร  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
61 เด็กชายธัชพล  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
62 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
63 เด็กหญิงรัตน์ติกานต์  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
64 เด็กหญิงกันยารัตน์  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
65 เด็กหญิงมาริษา  อุ่นถิ่น นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
66 เด็กหญิงนารกร  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
67 เด็กหญิงกัลยาณี  รกไพร นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
68 เด็กหญิงนภาพร  บุญตัน นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
69 เด็กหญิงปานทิพย์  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
70 เด็กหญิงนารีรีตน์ ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
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71 เด็กหญิงนันท์นภ้ส  ววงศ์วรัญ นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
72 เด็กหญิงวิลาสินี  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
73 เด็กหญิงปานทอง  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
74 เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
75 เด็กหญิงปิยะฉัตร  วศะกุลพาณิชย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
76 เด็กหญิงพอเพียง  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 
77 เด็กหญิงปนัดดา  ศิริคาม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกวต 

 

6) กิจกรรมสร้างความเข้าใจชุมชนและตรวจสอบพื้นที่ตามค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชน (แบบ ปปช.2) 
พื้นที่ป่าชุมชนบ้านกอก 
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 
รวมทั้งหมด 12 คน เป็นชาย 8 คน และหญิง 4 คน   

1 นางสาวสุจิตรตรา  วาระเพียง นักวิชาการเผยแพร่ป่าไม้จังหวัดน่าน 
2 นางสาวกฤติกา  วาระเพียง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ป่าไม้จังหวัดน่าน 
3 นายชัยยันต์  ทาละวงศ์ เจ้าหน้าที่การเกษตรป่าไม้จังหวัดน่าน 
4 นางสาวณัฐธิดา  ศรีสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกงาน 
5 นางสาวมณีรินทร์  ศิละปินตรา นักศึกษาฝึกงาน 
6 นายสมคิด  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
7 นายวี  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
8 นายศรัทธา  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
9 นายธนกร  รวดเร็ว สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
10 นายวิโรจน์  สมเดช สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
11 นายธิ  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
12 นายน่าน  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 

 

7) กิจกรรมสร้างความเข้าใจชุมชนและตรวจสอบพื้นที่ตามค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชน  
(แบบ ปปช.2) พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแคว้ง บ้านป่าเลา และบ้านไฮหลวง 
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 
รวมทั้งหมด 22  คน  เป็นชาย 14 คน และหญิง 8 คน   

 

1 นายสังวาลย์  สุโรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านแคว้ง 
2 นายเดชา  งิ้วผา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบบ้านแคว้ง 
3 นายอินทร  อินสองใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองบ้านแคว้ง 
4 นายศักดิ์  จินดา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองบ้านแคว้ง 
5 นายแสวง  เปียงใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองบ้าน 
6 นายชาญ  เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
7 นางนงนุช  งิ้วผา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
8 นางพัสดี  อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
9 นางสุพิศ  เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
10 นางสนธยา  สุโรพันธุ์ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
11 นายเจริญ  สลีอ่อน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไฮหลวง 
12 นายณัฐวุฒิ  นิลคง ผู้ใหญ่บ้านป่าเลา 
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13 นายทิวัตถ์  นิลคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าเลา 
14 นายประดิษฐ์  นิลคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าเลา 
15 นายธีรยุทธอนันต๊ะยศ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
16 นายธวัชชัย  เขื่อนเพชร สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
17 นายสุเทพ  นงนุชไพโรจน์ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
18 นางสาวสุจิตรตรา  วาระเพียง นักวิชาการเผยแพร่ป่าไม้จังหวัดน่าน 
19 นางสาวกฤติกา  วาระเพียง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ป่าไม้จังหวัดน่าน 
20 นายชัยยันต์  ทาละวงศ์ เจ้าหน้าที่การเกษตรป่าไม้จังหวัดน่าน 
21 นางสาวมณีรินทร์ศิละปินตรา นักศึกษาฝึกงาน 
22 นางสาวณัฐธิดา  ศรีสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกงาน 

 

8) กิจกรรมสร้างความเข้าใจชุมชนและตรวจสอบพื้นที่ตามค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชน(แบบ ปปช.2) 
พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเกวต 
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 
รวมทั้งหมด 12  คน  เป็นชาย 9  คน และหญิง 4 คน  

 

1  นายจันทร์  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
2 นายลาภวัต  ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้านเกวต 
3 นายมานัส  รกไพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกวต 
4 นายเตรียม  ศิริคาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบบ้านเกวต 
5 นายต๊ะ  ศิริคาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกวต 
6 นายจรัญ  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
7 นายรัตน์  ศิริคาม ประธานสูงอายุ 
8 นายอนันต์  บุญเกิด หน่วยจัดการน้ ากอนฝั่งซ้าย 
9 นางสาวณัฐธิดา  ศรีสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกงาน 
10 นางสาวมณีรินทร์  ศิละปินตรา นักศึกษาฝึกงาน 
11 นายชัยยันต์  ทาละวงศ์ เจ้าหน้าที่การเกษตร 
12 นางสาวสุจิตรตรา  วาระเพียง นักวิชาการเผยแพร่ 
13 นางสาวกฤติกา  วาระเพียง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 

9) กิจกรรมส ารวจทรัพยากรและประเมินสภาพป่าและคาร์บอนป่าชุมชนบ้านน้ าสอดใหม่ 
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 
รวมทั้งหมด 13 คน เป็นชาย 12 คน และหญิง 1 คน 

 

1 นายสมเกียรติ  กาละสอด ผู้ใหญ่บ้านน้ าสอดใหม่ 
2 นายบุญลักษณ์  กาละสอด สมาชิกหมู่บ้านน้ าสอดใหม่ 
3 นายสถิต  กาละสอด สมาชิกหมู่บ้านน้ าสอดใหม่ 
4 นายสหัส  อินชูใจ  สมาชิกหมู่บ้านน้ าสอดใหม่ 
5 นายใหม่  เปาป่า สมาชิกหมู่บ้านน้ าสอดใหม่ 
6 นางเนตรนภา  อักขระ สมาชิกหมู่บ้านน้ าสอดใหม่ 
7 นายศรีวรรณ  เปาป่า สมาชิกหมู่บ้านน้ าสอดใหม่ 
8 นายเป็ง  เปาป่า สมาชิกหมู่บ้านน้ าสอดใหม่ 
9 นายรอด  ขันทะสีมา สมาชิกหมู่บ้านน้ าสอดใหม่ 
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10 นายอาจ  เป่าป่า สมาชิกหมู่บ้านน้ าสอดใหม่ 
11 ทพ.ยุทธอิ่นอ้าย ฐานปฏิบัติการทหารพราน3204 บ้านน้ าสอด 
12 ทพ.สงกานต์  เพ็งยา ฐานปฏิบัติการทหารพราน3204 บ้านน้ าสอด 
13 ทพ.สถิต  ทีฆาวงค ์ ฐานปฏิบัติการทหารพราน3204 บ้านน้ าสอด 

 

10) กิจกรรมส ารวจทรัพยากรและประเมินสภาพป่าและคาร์บอนป่าชุมชนบ้านเด่นพัฒนา-ส้อ 
    วันที่ 16-17กรกฎาคม  2559 

          รวมทั้งหมด 19 คน เป็นชาย 18 คน และหญิง 1 คน 
 

1 นายสมเลย  ล าทา ผู้ใหญ่บ้านเด่นพัฒนาฯ 
2 นายสนั่น  วันสี สมาชิกหมู่บ้านส้อ 
3 นายอินหวัน  ขันค า สมาชิกหมู่บ้านส้อ 
4 นายจิตร  ครูไชย สมาชิกหมู่บ้านส้อ 
5 นายไพบูลย์   สุริฝ่าย สมาชิกหมู่บ้านส้อ 
6 นายเศวต  หน่อท้าว สมาชิกหมู่บ้านส้อ 
7 นายบุญเพิ่ม  หน่อท้าว สมาชิกหมู่บ้านส้อ 
8 นายบุญเทียม  หน่อท้าว สมาชิกหมู่บ้านส้อ 
9 นายพรมปัน  สลีอ่อน สมาชิกหมู่บ้านเด่น 
10 นายทวี  ชัยพิมพา สมาชิกหมู่บ้านเด่น 
11 นายประสิทธิ์  ค ายันต์ สมาชิกหมู่บ้านเด่น 
12 นายสนิท  หน่อท้าว สมาชิกหมู่บ้านเด่น 
13 นายวง  ป่าค า สมาชิกหมู่บ้านเด่น 
14 นายวัฒนพงษ์ธนะขว้าง สมาชิกหมู่บ้านเด่น 
15 นายสง่า  ไชยเพียร สมาชิกหมู่บ้านเด่น 
16 นายกฤตภาฬ หน่อท้าว สมาชิกหมู่บ้านเด่น 
17 นายเรวัฒน์ หน่อท้าว สมาชิกหมู่บ้านเด่น 
18 นายไสว  หน่อท้าว สมาชิกหมู่บ้านเด่น 
19 นางเกษี  อินชูใจ สมาชิกหมู่บ้านเด่น 

 

11)  เวทีสร้างความเข้าใจกระบวนและขั้นตอนการจัดทะเบียนป่าชุมชน 
     วันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 รวมทั้งหมด 57  คน  เป็นชาย 41 คน และหญิง 16 คน 
อ าเภอเชียงกลาง 
พื้นที่เป้าหมาย 

1 นางสาวรินรดา  สุต๋า ผู้ใหญ่บ้านกอก 
2 นายแต้ม  สมเดช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกอก 
3 นางสาลี  สุต๋า บ้านกอก 
4 นายศุภกิจ สุต๋า บ้านกอก 
5 นายสังวาลย์  สุโรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านแคว้ง 
6 นายสมศักดิ์ สระค า บ้านแคว้ง 
7 นายเดชา  งิ้วผา  บ้านแคว้ง 
8 นายมานัส  รกไพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกวต 
9 นายต๊ะ ศิริคาม บ้านเกวต 
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10 นายช านาญ  สนธิโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านซาววา 
11 นางบังอร  เชื้อไชย บ้านซาววา 

พื้นที่เครือข่าย 
12 นายอรินทร์  บุญเกิด ก านันต าบลพระธาตุ 
13 นายบุญเพิ่ม  หน่อท้าว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส้อ 
14 นายสุรพงษ์ ไตรจินดา บ้านส้อ 
15 นายเอี่ยม  ยาวิไชย บ้านส้อ 
16 นายเศรษฐพัฒน์  สุโรพันธ์ บ้านวังทอง 
17 นายวีรชน  นิลคง บ้านสล ี
18 นายทิวัตถ์  นิลคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าเลา 
19 นายมานพ  นิลคง บ้านป่าเลา 
20 นายสุกิจ  นิลคง บ้านป่าเลา 
21 นายจักรวาล  เกี้ยวแก้ว บ้านป่าเลา 
22 นายประดิษฐ์  นิลคง บ้านป่าเลา 
23 นางกัญจพัฒน์ ปริญญาภัทร์ บ้านป่าเลา 
24 นายลาภวัต  ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้านหนอง 
25 นางต  าพิลากุล บ้านหนอง 
26 นายเตรียม  ศิริคาม บ้านหนอง 

อ าเภอทุ่งช้าง 
พื้นที่เป้าหมาย 

27 นายสมเกียรติ  กาละสอด ผู้ใหญ่บ้านน้ าสอด 
28 นางสุพิน  ลักษณะทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งอ้าว 
29 นายทอง  ทิพย์สาร บ้านทุ่งอ้าว 
30 นายธงชัย  วงสวาท บ้านทุ่งอ้าว 
31 นายจอมแปง  ค ารังษี บ้านทุ่งอ้าว 
32 นายเจริญ  พานิช สารวัตรก านันบ้านงอบกลาง 
33 นายยุทธชัย  อินทะรังษี บ้านงอบศาลา 
34 นางสมพิศ  เทพจันตา บ้านงอบศาลา 
35 นางแสงเดือน  ฮังค า บ้านไร่ไทรงาม 
36 นางจิตร  หอมดอก บ้านไร่ไทรงาม 
37 นายพูนทรัพย์ภสิทธิ์  ภิวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหล่ายทุ่ง 
38 นายสิงห์ชัย  พรมสิงคะ บ้านหล่ายทุ่ง 
39 นางสาวบุญทริกา  จ าหรัด บ้านหล่ายทุ่ง 
40 นายสุนันท์  แผลงฤทธิ์ บ้านหล่ายทุ่ง 

พื้นที่เครือข่าย  
41 นางรุ่งทิวา กิ่งก้าน บ้านภูแหน 
42 นางปราณี  สุโรพันธ์ บ้านภูแหน 
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43 นางผ่องจิตร  นิลคง บ้านภูแหน 
44 นายเฉลิม  ไฮค า บ้านภูแหน 
45 นายศักดิ์   บ้านไฮหลวง 

46 นายจตุรงค์  กันภัย บ้านไฮหลวง 

47 นางอรัชพร  นิลคง บ้านไฮหลวง 

48 นายเกียรติ  ขอดเตชะ บ้านดู่ 

49 นายสุรศักดิ์  อินทะรังษี ผู้ใหญ่บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง 

50 นายนิมิตร  ขันทะสีมา บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง 

51 นายศราวุฒิ  เทพจันตา บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง 

52 นายจอมแปง  อินทะรังษี บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง 
ภาคีเครือข่ายอื่นๆ (หน่วยงานราชการ อปท. องค์กรอิสระ) 

53 นางสาวกฤติกา  วาระเพียง ศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน 

54 นางสาวสุจิตรตรา  วาระเพียง ศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน 

55 นายชัยยันต์  ทาละวงศ์ ส านักงานป่าไมจ้ังหวัดน่าน 
56 นางค าบาง  ฝีปากเพราะ ส.อบต.เปือ 
57 นายอรุณ  เสียงกอง ส.อบต.และ 

 

12) เวทีคืนข้อมูลส ารวจทรัพยากรป่าชุมชนบ้านทุ่งอ้าว อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
    วันที่ 24 มิถุนายน 2559 

รวมทั้งหมด 24  คน  เป็นชาย 19 คน และหญิง 5 คน 
1 นางสุพิน  ลักษณะทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งอ้าว 
2 นายจอมแปง  ค ารังษี สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
3 นางรัตนาวรรณ  เขียวปัด ผู้ช่วยบ้านทุ่งอ้าว 
4 นายสุพงษ  เทพอิน   สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
5 นายเชาวิทย์  ค าตอน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
6 นายเกียรทอง  วัดค า สมาชิก อบต.บ้านทุ่งอ้าว 
7 นายอรุณ  เสียงกอง สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
8 นางมณฑา  ทองมอญ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
9 นายธีรยุทธ  พิบูลธัญโชติ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
10 นายต๊ะ  ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
11 นางบุญปัน  นอบนบ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
12 นายเมือง  พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
13 นายดวงจันทร์  สาราคาม สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
14 นายประยุธ  จิตรแข็ง สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
15 นายศรีทัย  พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
16 นางวิภาวดี  วงษ์ยาแดง สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 

17 นายกองค า  วัดค า สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 

18 นายเทพพิทักษ  วัดค า สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
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19 นายแก้ว  ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
20 นายสมพร  แสนใหญ่ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 

21 นายสมบูรณ์  นอบนบ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
22 นายต่วน  พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
23 นายธงชัย  วงศวพา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 

24 นายบุญเสริฐ  ค าตอน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
 

13) การส ารวจประเมินผลสภาพป่าและคาร์บอนป่าชุมชนบ้านหนองผุก  อ.เชียงกลาง จ.น่าน    
     วันที่ 15 มิถุนายน 2559       
     รวมทั้งหมด 12  คน  เป็นชาย 10 คน  และหญิง 2 คน 

1 นางสาวพัชสิณี  อินทีวงค์ ผู้แทนชุมชนบ้านหนองผุก 
2 นายวิเวก  ซ้อนพุฒ ผู้ใหญ่บ้านหนองผุก 
3 นายจันทร์  ซอระสี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
4 นายเผชิญ  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
5 นายพล  เสาว์ประโคน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
6 นายสุขชัย  แสงสุข สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
7 นายไมตรี  ค ายวง สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
8 นายณรงค์  สิทธการ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
9 นางปรารถนา  สุโรพันธ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
10 นายสุนทร  สุโรพันธ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
11 นายกุศล  ซ้อนพุฒ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
12 นายนพดล  วันดี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 

 

14) การส ารวจประเมินผลสภาพป่าและคาร์บอนป่าชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง  อ.ทุ่งช้าง จ.นา่น 
     วันที่ 29-30 เมษายน2559          
     รวมทั้งหมด 22  คน  เป็นชาย 11  คน  และหญิง 11 คน 

1 นายพูลทรัพย์ภสิทธิ์  ภิวงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
2 นายสิงห์ชัย  พรมสิงคะ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
3 นายบุญชุม  วงศ์สุวรรณ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
4 นายสุนันท์  แผลงฤทธิ์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
5 นายสมชาย  ภิวงศ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
6 นายเอนก  กุลวาไชย สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
7 นายเขียว  เครือทิพย์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
8 นายกรรณ  วงศ์สุวรรณ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
9 นางสาวสโรชา  พรมสวัสดิ์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
10 นายคมเดช  จันต๊ะวงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
11 นายโสธร  ค าวัง สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
12 นางสมพร    แผลงฤทธิ์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
13 นางฉวี  ภิวงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
14 นางสาวบุญวชิกา  จ ารัส สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
15 นางวิรัญญา  ภิวงศ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
16 นางศศิกานต์  ไชยและ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
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17 นางจันทร์ทอง  วงศ์สุวรรณ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
18 นางสาววราภรณ์  นันทะกมล สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
19 นางสมพร  ค าวัง สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
20 นางศรีทัย  เทพวงศ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   
21 เด็กหญิงอภิชญา  กุลวาไชย นักเรียน 
22 นายพิรุฬห์  ทัพมงคลรัตน์ สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง   

15) กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการปา่ชุมชน 
     วันที่ 21-22 เมษายน2559   
     รวมทั้งหมด  19  คน เป็นชาย 11  คน และหญิง 8  คน       

1 นางสาวพัชสิณี  อินทีวงค์ ผู้แทนชุมชนบ้านหนองผุก 
2 นางสาวปพิชญา  สุทธการ นักเรียน 
3 นายพินิจ  หน่อท้าว ผู้ใหญ่บ้านส้อ 
4 นายบุญเพิ่ม  หน่อท้าว กรรมการป่าชุมชนบ้านส้อ 
5 นายสมเลย  ล าทา ผู้ใหญ่บ้านเด่นพัฒนา 
6 นายเชาว์  ล าทา กรรมการป่าชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
7 นายช านาญ  สนธิโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านซาววา 
8 นายถนอม  ชะวาเขต แกนน าสิ่งแวดลอ้มชุมชนบ้านซาววา 
9 นางสาวรินรดา  สุต๋า ผู้ใหญ่บ้านกอก 
10 นางสาวบุญรักษา  โรจนชีวะ นักเรียน 
11 นายลาภวัต  ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้านเกวต 
12 นางสาวธิดารัตน์  ศิริคาม อมส.บ้านเกวต 
13 นายระดม  ค าเทพ กรรมการป่าชุมชนบ้านงอบกลาง 
14 นายสุรศักดิ์  อินทะรังษี ผู้ใหญ่บ้านร่มโพธิ์ทอง 
15 นายเจริญ  พานิช สารวัตรก านันต าบลงอบ 
16 นางสมพิศ  เทพจันตา   ผู้ใหญ่บ้านงอบศาลา 
17 นายพงษ์ศักดิ์  โชติอัศววงค์ กรรมการท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
18 นางเพ็ญศรี  โชติอัศววงค์ กรรมการท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
19 นางจันสม  เทพจันตา กรรมการป่าชุมชนบ้านงอบศาลา 

  

16) ประเมินทรัพยากรป่าชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
     วันที่ 7-8  เมษายน2559   

           รวมทั้งหมด 29 คน เป็นชาย 25 คน และหญิง 4 คน 
1 นายสมศักดิ์  จิตรเย็น สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
2 นายบุญส่ง พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
3 นายทอง ทิพย์สาร สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
5 นายจันทร์เป็ง เงินก้อน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
6 นายประสงค์ อิธธิ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
7 นายเมือง  พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
8 นายหอน ทิพยสาร สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
9 นายศรีทัย  พรมตา สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
10 นายทนง  ใจเสมอ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
11 นายบุญช่วย  จ ามั่น สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
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12 นายธีระยุทธ พิบูลธัมโชติ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
13 นายวิจารณ์ อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
14 นายเครื่อง อินทะรังสี สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
15 นายสมคิด  ตาด า สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
16 นายสุพงษ์ เทพอิน สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
17 นายประยูร  จิตแข็ง สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
18 นายอรุณ เสียงกอง สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
19 นายณรงค์  จิตอารี สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 
20 นายเกียรทอง  วัดค า ส.อบต.และ 
21 นายเชาววิทย์ ค าตอน รองนายก อบต.และ 
22 นายเจริญ พานิช สมาชิกชุมชนบ้านงอบศาลา 
23 นายสิงห์ชัย พรมสิงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหลายทุ่ง  
24 นายภูมิทรัพย์ภสิทธิ์ ภิวงค์ ผู้ใหญบ้านบ้านหล่ายทุ่ง 
25 นายสุนันท์  แผลงฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหลายทุ่ง 
26 นางสาวบุญทริกา จ าหรัด สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
27 นางสาวดวงจันทร์ บุบผามาลัย สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
28 นางปิยะนันท์ พิมเสน สมาชิกชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
29 นางรัตนาวรรณ เขียวปัด สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 

17) กิจกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม “ปฏิบัติการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษาดิน-น้ า-ป่า  
เพื่อชุมชนและ ท้องถิ่น”   

     วันที่ 14-15 มีนาคม 2559   
รวมทั้งหมด 88 เป็นชาย 38 คน  และหญิง 50 คน 

1 นายธวัชชัย นันทสว่าง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
2 นายสมศักดิ์ จิตรตรง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
3 นายสมคิด ด าคง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
4 นายบรรจง จินเสณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
5 นายปัญญาพล เสียงชัย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
6 นางพิกุล อินทะรังษี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
7 นางพวงพยอม คันทะ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
8 นางบัวรมย์ นาเวียงชัย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
9 นางอ านวยสุข ค ารังษี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
10 นางปิยะดา นันทสว่าง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
11 นางจงจิตร จิณเสน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
12 นางประนอม อรุณานันท์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
13 นางสุพันธ์ จิตรชนะ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
14 นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพร ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
15 นายมงคล คงสวา่ง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ างอบ 
16 นายจืน องค์ก๋า เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ างอบ 
17 นายสถิต ค ารังษี เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ างอบ 
18 นายวิเชียร อินทะรังษี เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ างอบ 
19 จสอ.อ านวย พิชัยพงค์ กองร้อยทหารพรานที่ 3204 
20 นายจอมแปง อินทะรังษี รองประธานสภาเทศบาลต าบลงอบ 
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21 นายสุรศักดิ์ อินทะรังษี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
22 นายพีรวัฒน์ แปงก าไร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
23 นายเจริญ พานิช ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบลงอบ 
24 ด.ช. กฤษฎา ร่อนทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
25 ด.ช.ปรเมศ อินทะรังษี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
26 ด.ช.นภัสดล อินทะรังษี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
27 ด.ช.อภิชาด เปาป่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
28 ด.ช.ชิติพัทธ์ เทพจันตา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
29 ด.ช.ศุภณัฐ ใบยา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
30 ด.ช.กิติภพ ศรเดช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
31 ด.ช.อิทธิพล รัตนะภา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
32 ด.ช.บูรพา เปาป่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
33 ด.ช.ธีรวัฒน์ เปาป่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
34 ด.ช.พีรพล เดชปทุม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
35 ด.ช.ธีรภัทร เปาป่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
36 นายสมพร ค ารังสี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
37 นายวราวุฒิ สุขสันต์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
38 นายศาสวัติ อินทะรังษี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
39 นายวงศกร ค ารังษี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
40 นายบัญญัติ อินทะรังษี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
41 นายฐิติศักดิ์ พรมจักร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
42 ด.ญ.อรัญญาทิพย์ ทัพพมงคลรัตน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
43 ด.ญ.วิไล จันภิรมย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
44 ด.ญ.รมณี สุขบาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
45 ด.ญ.วารุณี ใจปิง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
46 ด.ญ.วิชชุดา เปาป่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
47 ด.ญ.เพ็ญศิริ ไม้หวั่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
48 ด.ญ.พรธิชา ดวงแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
49 ด.ญ.วาทินี แสงสว่าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
50 ด.ญ.อรพรรณ หอมดอก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
51 ด.ญ.กรกนก เปาป่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
52 ด.ญ.ชญานิษฐ์ ชติยะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
53 ด.ญ.วรรณิษา วงค์ค าช้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
54 ด.ญ.เบ็ญจลักษณ์ เปาป่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
55 ด.ญ.ณหทัย เปาป่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
56 ด.ญ.ณัฐธิดา เปาป่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
57 ด.ญ.พลอยศิริ เปาป่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
58 ด.ญ.อรสินี นิกรเถื่อน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
59 ด.ญ.ญาณิกา เปาป่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
60 น.ส.พวงพร บุญพันธ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
61 น.ส.จิราภา เทพจันดา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
62 น.ส.รินรดา พานิช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
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63 น.ส.สุพิชญา ค ารังษี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
64 น.ส.ยุภารัตน์ เกลี้ยงสี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
65 น.ส.ชลิตา เปาปา่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
66 น.ส.ธันญ์วริดา พิสิษฐ์คงนุ่ม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
67 น.ส.ประภัสสร อินทะรังษี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
68 น.ส.รสริน  เปาป่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
69 น.ส.จุฑามณี ละม่อม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
70 น.ส.ชลิดา เปาปา่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
71 น.ส.กุลธิดา สันตจิตพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
72 น.ส.ธิชา เปาป่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
73 น.ส.อรวรรณ บุญเกียง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 
74 นางสายพิน พะยอม เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ างอบ 
75 นางไพ สาล ี เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ างอบ 
76 น.ส.วิรัญญา วงค์ราช เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ างอบ 
77 น.ส. อารยา รัตนวงศ์ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
78 น.ส.เบญญาภรณ์ อินสองใจ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
79 น.ส. นฤมล พรมมา โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
80 น.ส.เบญญาพร พรมมา โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
81 น.ส.จริยา วุฒิประดิษฐ์ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
82 น.ส.กนกวรรณ ใจแก้ว โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
83 นายโยธา คณะจันทร์ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
84 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
85 นายพิพัฒน์ เมธาชาญณรงค ์ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
86 นายกิตติรัช พรหมบุตร โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
87 นายพิริยากร วังแสง โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
88 นายวชิรวิทย์ เชื้อไทย โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 

18) ประเมินทรัพยากรป่าชุมชนบ้านกอก 
     รวมทั้งหมด 51 คน เป็นชาย 18 คน และหญิง 33 คน  

1 นางสาวชนัญชิดา สมเดช สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
2 นางสาวกนกพร สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
3 นางสาวรัชนก สตุ๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
4 นายสมบูรณ์ สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
5 นายสมคิด สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
6 นายศุภกิจ สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
7 นางสาววรัญญา สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
8 นางซอง บุญวัน สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
9 นางชลธินี สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
10 นางสาวริรดา สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
11 นางสริรัน สมเดช สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
12 นายพิรุพิท์ ทัพพมงคงรัตน์  สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
13 นางดวงเดือน สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
14 นางติ๋ม สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
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15 นางสาลี สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
16 นางมี สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
17 นายวีรชัย สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
18 นางค าผิว สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
19 นางบานเย็น สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
20 นางหวัน กอกัน สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
21 นางบุษบา ทองหอม สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
22 นางสาวจีรนันท์ อันรา สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
23 นางบัวลอย สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
24 นายศรัทธา สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
25 นางสาวกัณฑมาศ ชันทอง สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
26 นายจันทร์ สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
27 นายประดุล คัณฑวสาร สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
28 นายสันทัด ค ายันต์ สมาชิกชุมชนบ้านกอก 
29 เด็กชายอภิชัย สุต๋า โรงเรียนบ้านกอก 
30 เด็กชายชิยณุพงศ์ ศิลมิท โรงเรียนบ้านกอก 
31 เด็กชายธารศิลา สุต๋า โรงเรียนบ้านกอก 
32 เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก โรงเรียนบ้านกอก 
33 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ สุต๋า โรงเรียนบ้านกอก 
34 เด็กหญิงวรรณษา ยะปอง โรงเรียนบ้านกอก 
35 เด็กหญิงทิพรดา รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านกอก 
36 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญวัน โรงเรียนบ้านกอก 
37 เด็กหญิงกรรณธิดา สุต๋า โรงเรียนบ้านกอก 
38 เด็กชายนพรัตน์ สุต๋า โรงเรียนบ้านกอก 
39 เด็กหญิงเจนจิรา น้อย โรงเรียนบ้านกอก 
40 เด็กหญิงกนกพร สมเดช โรงเรียนบ้านกอก 
41 เด็กหญิงธัญณดา รวดเร็ว โรงเรียนบ้านกอก 
42 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ หมอสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านกอก 
43 เด็กหญิงพรพนา สุต๋า โรงเรียนบ้านกอก 
44 เด็กหญิงสุถาพร สุต๋า โรงเรียนบ้านกอก 
45 เด็กชายกฤษตเมธ สุต๋า โรงเรียนบ้านกอก 
46 เด็กชายธันวราช สุต๋า โรงเรียนบ้านกอก 
47 เด็กหญิงธารทิพย์ แววแก้ว โรงเรียนบ้านกอก 
48 เด็กชายยุทธการ กอกัน โรงเรียนบ้านกอก 
49 เด็กชายวรวุฒิ กอกัน โรงเรียนบ้านกอก 
50 เด็กชายธวัชชัย สุต๋า โรงเรียนบ้านกอก 
51 เด็กชายสุขสันต์ สุต๋า โรงเรียนบ้านกอก 
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» กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: รวมตลอดปี 165 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 38.78 

(ยอดผู้เข้าร่วม ปี 2558 รวม 98 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 34.74) 

19) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สูตรสบู่) 
      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

            รวมทั้งหมด 13 คน  เป็นชาย 5 คน และหญิง 8 คน  
1 นายวิชัย  ก าเนิดมงคล ประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนมณีพฤกษ์ 
2 นางพิชญา  ยอดออน ผู้ประสานงานโครงการ พมพ.6 
3 นายพงศ์พัทธ์  พงศาผดุง เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการ พมพ.6 
4 นายหมานหอมดอก ผู้ช่วย พมพ.ที่6 
5 นางสาวลลิตา  ทรงวรพันธ์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
6 นางสาวสมเพลิน  อินปา สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
7 นายมานะ  ก าเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
8 นางเรือง  หอมดอก สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
9 นางปัน  ยอดออน สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
10 นางอ าภา  ยอดออน สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
11 นางพนิดา  ก าเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
12 นางสาวสุรีรัตน์  ยอดออน สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
13 ส.ท.โยธิน  พรมจันทร์ ผบ.ชป.ฐานปฏิบัติการบ้านมณีพฤกษ์ 

 

20) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน 
วันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 
รวมทั้งหมด 27 คน เป็นชาย 15 คน และหญิง 12 คน  

 

1 ร.ต.ฤทธิชัย  สุนทร รอง ผบ.ร้อย ทพ.3201 
2 ส.อ.พิเชษฐ์  ดีสะเกษ ส.ปฏิบัติการ ร้อย ทพ.3201 
3 ส.ท.โยธิน  พรมจันทร ส.ปฏิบัติการ ร้อย ทพ.3201 
4 นายสาสน์  อินปา เจ้าหน้าที่อุทยานดอยภูคา 
5 นายทนงศักดิ์  อินปา เจ้าหน้าที่อุทยานดอยภูคา 
6 นางพิชญา  ยอดออน ผู้ประสานงานโครงการ พมพ.6 
7 นายฉั่วต้ง  แซ่ย่าง กรรมการกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
8 นางแชะ  วินิจกุล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
9 นางเหย่อ  แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
10 นางลู  แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
11 นางหมี  แซ่โซ้ง สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
12 นายเอกนรินทร์  อินทะรังษี สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
13 นายพงษ์ศักดิ์  โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
14 นายชัย  ก าเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
15 นายชาญชัย  แซ่ท้าว สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
16 นางสาวลลิตา  ทรงวรพันธ์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
17 นายสมพงษ์  ก าธรศิริพานิช สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
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18 นางธนิดา  ก าเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
19 นางสาวณัฐกานต์  ยอดออน สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
20 นางสาวสุรีรัตน์  ยอดออน สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
21 นางสาวสมเพลิน  อินปา สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
22 นายกิตตินันท์  วีรพิชัยสิทธิ์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
23 นายสุวัฒน์  จิรนันทนุกุล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
24 นายวิชัย  คงพิริยะนันท์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
25 นายพงศ์พัทธ์  พงศาผดุง สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
26 นางสาวกัญญาภัค  โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
27 นางไหม  จิรนันทนุกุล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 

 

21) กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจการด าเนินงานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
วันที่ 15 กันยายน 2559 
รวมทั้งหมด 39 คน เป็นชาย 27 คน และหญิง 12 คน  

 

1 นายวิชัย ก าเนิดมงคล ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
2 นางพิชญา  ยอดอ่อน ประสานงานกลุ่มท่องเที่ยว 
3 นายสมศักดิ์  ก าเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
4 นายซอต้อง  แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
5 นายชัย  ก าเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
6 นายพงษ์ศักดิ์ โชติอัศววงศ์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
7 นายวิชัย  คงพิริยะนันท์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
8 นายพิทักษ์  ก าเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
9 นางเพ็ญศรี  โชติอัศววงศ์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
10 นางชนก  ย่างสากุล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
11 นางวิลาสินี  ก าเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
12 นายหาญชัย  ไชยวงค์  ปลัดอาวุธโส อ าเภอทุ่งช้าง 
13 นางสาวสิริลักษณ์  อินทรชัย ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอทุ่งช้าง 
14 นางสาวศุภาวดี  สุทธิแสน ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งช้าง 
15 นายปัญญา กิติชนะกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งช้าง 
16 นายรพีพล  กิตติธนาสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งช้าง 
17 นายอินธม อินทะรังษี ปกครองอ าเภอทุ่งช้าง 
18 นายเอกสวัสดิ์  นนต์ทะกานต์ ปกครองอ าเภอทุ่งช้าง 
19 นายชาตรี  เจนจิจะ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งช้าง 
20 นายสุพงษ์  เทพอิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลและ 
21 นางฟองจันทร์  ศาลาคม ผู้ใหญ่บ้านบ้านต าบลและ 
22 นายข่ายแก้ว ค าสูง ผู้ใหญ่บ้านบ้านต าบลและ 
23 นายบุญเผย  เปาป่า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลและ 
24 นายสม เทพจันตา ก านันต าบลงอบ 
25 นายเจริญ  พานิช สารวัตรก านันต าบลงอบ 
26 นางสายสนม  ค ารังษี ผู้ใหญ่บ้านต าบลงอบ 
27 นายเฉลียว  ค ารังษี ผู้ใหญ่บ้านต าบลงอบ 
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28 นางสมพิศ เทพจันตา ผู้ใหญ่บ้านต าบลงอบ 
29 นายสันติ  แปงค าใส ผู้ใหญ่บ้านต าบลงอบ 
30 นายณรงค์ สิมารแข็ง ผู้ใหญ่บ้านต าบลงอบ 
31 นายอธิศพัฒน์  เรศมณเทียร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอน 
32 นายสม  หอมดอก ก านันต าบลปอน 
33 นายธวัชชัย  นันทสว่าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 
34 นางเยาวเรศ  รัตนะ โรงเรียนทุ่งช้าง 
35 นางสาวจุรีย์พร  ละม่อม อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
36 นางสาวเบญญาภา  ขันทะสีมา อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
37 ส.ท.อนุรุจน์  จันทะปัญญา กองร้อยทหารพราน 3204 
38 อส.ทพ.ชาญชัย  ไชยศิลป์ กองร้อยทหารพราน 3204 
39 นายพินิจ  ลิมาลัย หัวหน้าโครงการ พมพ.6 

 

22) ค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
           วันที่ 26-27 สิงหาคม 2559  

รวมทั้งหมด 1 คน เป็นชาย - คน และหญิง 1 คน 

1 นางพิชญา  ยอดอ่อน   เจ้าหน้าที่ พมพ.6 
 

23) กิจกรรมอบรมการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 

            รวมทั้งหมด 31 คน เป็นชาย 16 คน และหญิง 15 คน   

1 นายวิชัย  ก าเนิดมงคล ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ 
2 นายพงษ์ศักดิ์  โชคอศววงษ์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
3 นายมานะ  ก าเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
4 นายถาวร  จีรนันทธนกุล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
5 นายสมพงษ์ก าธรธีระเดช สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
6 นายศุภสิน  สายยาน ชมรมร้านอาหารจังหวัดน่าน 
7 นางสาวเอี้ยงจันทร์  วรรณยศ ชมรมร้านอาหารจังหวัดน่าน 
8 นางสาวนภาพร  กล้าพิทักษ์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
9 นายชัย  ก าเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
10 นายฉิ่ง  แซ่ท้าว สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
11 นายสมศักดิ์  ก าเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
12 นางวิลาสินี  ก าเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
13 นางสาวสมเพลิน  อินปา สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
14 นางสาวณัฐกานต์  ยอดออน สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
15 นางลา  แซ่ท้าว สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
16 นางเพ็ญศรี  โชคอศววงศ์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
17 นายหว่างเล้ง  แซ่โซ้ง สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
18 นายมานะ  ก าเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
19 นางสาววิศรุตา  สงวนประชา สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
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24) ศึกษาดูงานการพัฒนาธุรกิจ (การท่องเที่ยว) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2559 

           รวมทั้งหมด 1  คน  เป็นชาย 1คน  และหญิง – คน 
1 นายชัย  ก าเนิดมงคล  สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 

25) ทบทวนแผนท่องเที่ยวชุมชน 
     วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 

           รวมทั้งหมด 6  คน  เป็นชาย 5 คน และหญิง 1 คน 
1 นายชัย ก าเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
2 นายวิชัย ก าเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
3 นายทวนทอง หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
4 นางสาววิศรุตา สงวนประชา สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 

5 นายมัง  แซ่ย่าง สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
6 นายหวดต้ม  แซ่ย่าง สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 

26) ศึกษาดูงานการจดัการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี 
     วันที่ 21-22 เมษยน 2559 

รวมทั้งหมด 2  คน  เป็นชาย 1คน  และหญิง 1 คน 
1 นายมานะ ก าเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
2 นางสาววิลาสิน ี ก าเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 

 

27) การประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 
      รวมทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 7 คน และหญิง - คน 

1 นายชัย ก าเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
2 นายสายันต์ คงพิริยะนันท์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
3 นายชนฤทธิ์  ก าเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
4 นายประพันธ์ กานนท์ธนกุล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
5 นายพิทักษ์ ก าเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
6 นายวิชัย ก าเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
7 นายทวนทอง หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 

 
28)  กิจกรรมน าร่องท่องเที่ยวและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านมณี พฤกษ์”  

 รวมทั้งหมด 38 คน เป็นชาย 21 คน และหญิง 17 คน 
1 นายประณต ประคองทรัพย์ ทัวร์เมิงไต/ผู้ประสานงานเครือข่าย CBT.มอส. 
2 นายฐิติกร เชียงเด่น ททท.แพร่ 
3 นายศุภชัย พงษ์พานิช บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 
4 นายภิรัตน์ รัตนศรีภูมิ โรงแรมน่านธาราแพลส 

20 นางพิชญา  ยอดออน พนักงาน พมพ.6 
21 นายสมภา  ก าธรศิริภานิจ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว 
22 นางวิไล  กล้าพิทักษ์ ชาวบ้านมณีพฤกษ์ 
26 นางสาวราณีสุรกาญจน์กุล วิทยากร 
27 นายพิเชฐ  กล้าพิทักษ์ ชาวบ้านมณีพฤกษ์ 
28 นายจ่าง  ก าเนิดมงคล ชาวบ้านมณีพฤกษ์ 
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5 นายธีระพงศ์ ถนอมธีรศรี ฝ่ายประสานงานชมรมที่พักจังหวัดน่าน 
6 นายสังวาล จินดาพล วิสาสนีสปา & รีสอร์ท 
7 นายสันติ หาญสงคราม กรรมการชมรมที่พักจังหวัดน่าน 
8 นายเอกนรินท์ อินทะรังษี รองนายกเทศมนตรีเทศบาต าบลงอบ 
9 นายวิชัย ก าเนิดมงคล รองนายกเทศมนตรีเทศบาต าบลงอบ 
10 นายพงค์พัทษ์ พงศาผดุง โครงการ พม.พ6 ต.งอบ 
11 นางสาวแพรพรรณ  หน่อเทพ ทัวร์เมิงไต/ผู้ประสานงานเครือข่าย CBT.มอส. 
12 นางสาววรัชยา สนองบุญ นักศึกษาฝึกงานทัวร์เมิงไต 
13 นางสาวธนัชพร ตันวานิชกุล บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 
14 นางสาวภานุมาส ศรีนวล นักศึกษาฝึกงานทัวร์เมิงไต 
15 นางสาวธนัญญา เชิดรอย ททท.แพร่ 
16 นางสาวชมพ ู ฤาชัย ททท.แพร่ 
17 นางลา  แซ่ฉ้อ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
18 นางเปลี่ยนติตร กีรกิตนันทกุล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
19 นางสาววิลาสิน ี ก าเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
20 นางรัตภาพร คงพิริยะนันท์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
21 นางสาวนภา  แซ่โซ้ว สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
22 นางล ู แซ่ย่าง สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
23 นางนิภา แซ่ท้อ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
24 นางหยือ แซ่ย่าง สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
25 นางสาววิศรุตา สงวนประชา สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
26 นางเม แซ่ท้าว สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
27 นางเขมิกา แซ่ท้าว สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
28 นายมานะ ก าเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
29 นายถาวร จิรนันทกุล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
30 นายชัย ก าเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
31 นายมัง  แซ่ย่าง สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
32 นายหวดต้ม  แซ่ย่าง สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
33 นายสมศักดิ์ ก าเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
34 นายพิทักษ์ ก าเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
35 นายสุพจน์ ก าเนิดมงคล สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
36 นายห้างเล้ง แซ่ซอง สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
37 นายวิชัย คงพิริยะนันท์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
38 นายเด้ง แซ่โซ้ง สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ 
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» กิจกรรมการขยะมูลฝอยชุมชน: รวมตลอดปี 250 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 63.60 

(ยอดผู้เข้าร่วมปี 2558 รวม 369 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 57.18) 
 

29) กิจกรรมประชุมสรุปกิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชนบ้านเหมืองหม้อ 
            วันที่ 21 ตุลาคม 2559 
           รวมทั้งหมด 17 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 15 คน 
 

1 เด็กหญิงเกศญาดา  ชะวาเขต บ้านเลขที่ 58  หมู่1 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
2 เด็กหญิงชวพร  ฝีปากเพราะ บ้านเลขที่ 111 หมู่1 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
3 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจปิง บ้านเลขที่ 120 หมู่1 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
4 เด็กหญิงชณัฐธิดา  เชื้อไชย บ้านเลขที่ 144 หมู่1 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
5 เด็กหญิงยุพารัตน์  เขียนนา บ้านเลขที่ 6    หมู่4 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
6 เด็กหญิงธัญชนก  นิลคง บ้านเลขที่ 16  หมู่4 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
7 เด็กหญิงอมลวรรณ  อุยาณะ บ้านเลขที่ 39  หมู่4 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน  
8 เด็กหญิงณัฐิดา  ตะวังทัน บ้านเลขที่ 54  หมู่4 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
9 เด็กชายญาณภัทร  นิลคง บ้านเลขที่ 66  หมู่4 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
10 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เงินเย็น บ้านเลขที่ 72  หมู่4 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
11 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ปันชุน บ้านเลขที่ 120 หมู่4 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
12 เด็กหญิงกุลนารี  นิลคง บ้านเลขที่ 50  หมู่6 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
13 เด็กหญิงพรพิมล แสงสุข บ้านเลขที่ 76  หมู่6 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
14 นางสาวญานิกา  กันภัย บ้านเลขที่ 78  หมู่6 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
15 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทถ่าย บ้านเลขที่ 79  หมู่6 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
16 เด็กหญิงจีรนันท์  คนคง บ้านเลขที่ 86  หมู่6 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
17 เด็กหญิงจันทิมา  นิลคง บ้านเลขที่ 132 หมู่6 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

 
30) กิจกรรมดีเจสัญจร 

     วันที่ 9 ตุลาคม 2559 
      รวมทั้งหมด 61 คน เป็นชาย 24 คน และหญิง 37 คน 
 

1 เด็กหญิงเกศญาดา  ชะวาเขต ประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
2 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจปิง รองประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
3 เด็กหญิงทิพย์อัปสร  ละม่อม รองประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
4 เด็กชายจิรายุทธิ์  ค าชนะ เลขานุการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
5 เด็กหญิงชวพร  ฝีปากเพราะ เหรัญญิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
6 เด็กหญิงชณัฐธิดา  เชื้อไชย ประชาสัมพันธ์กลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
7 เด็กหญิงชญานิศ  ละม่อม กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
8 เด็กชายธนกฤต  ใจปิง กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
9 เด็กหญิงลลิตา  ไชยปิง กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
10 เด็กหญิงปริญญา  งิ้วผา กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
11 เด็กหญิงสุดารัตน์  สลีอ่อน กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
12 เด็กชายวรพงษ์  สลีอ่อน บ้านเลขที่ 116 หมู่2  บ้านสลี 
13 เด็กหญิงธนัชพร  นิลคง บ้านเลขที่ 17   หมู่3  บ้านวังทอง 
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14 เด็กชายปุณณภพ  วงษา บ้านเลขที่ 5    หมู่4  บ้านภูแหน 
15 เด็กหญิงยุพารัตน์  เขียนนา บ้านเลขที่ 6     หมู่4  บ้านภูแหน 
16 เด็กชายณัฐกิตติ์  เขียนนา บ้านเลขที่ 13   หมู่4  บ้านภูแหน 
17 เด็กหญิงธัญชนก  นิลคง บ้านเลขที่ 16    หมู่4 บ้านภูแหน 
18 เด็กหญิงอมลวรรณ  อุยาณะ บ้านเลขที่ 39   หมู่4  บ้านภูแหน 
19 เด็กชายพีรณัฐ  ด าดง บ้านเลขที่ 50   หมู่4  บ้านภูแหน 
20 เด็กหญิงณัฐิดา  ตะวังทัน บ้านเลขที่ 54   หมู่4  บ้านภูแหน 
21 เด็กชายพีรภัทร  สิทธิไกร บ้านเลขที่ 64   หมู่4  บ้านภูแหน 
22 เด็กชายญาณภัทร  นิลคง บ้านเลขที่ 66   หมู่4  บ้านภูแหน 
23 เด็กหญิงปวันรัตน์  กาสา บ้านเลขที่ 77   หมู่4  บ้านภูแหน 
24 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เงินเย็น บ้านเลขที่ 72   หมู่4  บ้านภูแหน 
25 เด็กชายกรประเสริฐ  จ าปาบุญ บ้านเลขที่ 94   หมู่4  บ้านภูแหน 
26 เด็กชายวรพล  นิลคง บ้านเลขที่ 111 หมู่4  บ้านภูแหน 
27 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ปันชุน บ้านเลขที่ 120  หมู่4 บ้านภูแหน 
28 เด็กชายจารุพงศ์  นิลคง บ้านเลขที่ 43   หมู่5  บ้านไฮหลวง 
29 เด็กชายธนาธิป  สิทธิโห บ้านเลขที่ 128  หมู่6  บ้านป่าเลา 
30 เด็กหญิงนันท์นภัส  งิ้วผา บ้านเลขที่ 186  หมู่6  บ้านป่าเลา 
31 เด็กหญิงพรพิมล แสงสุข บ้านเลขที่ 76   หมู่6  บ้านป่าเลา 
32 เด็กหญิงขวัญชนก  ช่างบุ บ้านเลขที่ 74   หมู่6  บ้านป่าเลา 
33 เด็กหญิงกุลนารี  นิลคง บ้านเลขที่ 50   หมู่6  บ้านป่าเลา 
34 เด็กชายพชรดนัย  สรวมชี บ้านเลขที่ 78  หมู่ 6  บ้านป่าเลา 
35 นางสาวญานิกา  กันภัย บ้านเลขที่ 78  หมู่6  บ้านป่าเลา 
36 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทถ่าย บ้านเลขที่ 79  หมู่6  บ้านป่าเลา 
37 เด็กหญิงเพชรนภา  ทองน้อย บ้านเลขที่ 166 หมู่6  บ้านป่าเลา 
38 เด็กชายทินกร  อินท า บ้านเลขที่ 66  หมู่6  บ้านป่าเลา 
39 เด็กหญิงสุพิชญา  เกิดชัยเจริญ บ้านเลขที่ 19  หมู่6  บ้านป่าเลา 
40 เด็กชายฤทธิพงษ์  สีท้าว บ้านเลขที่ 111 หมู่6  บ้านป่าเลา 
41 เด็กชายนันธวัฒน์  ล าทา บ้านเลขที่ 78  หมู่ 6  บ้านป่าเลา 
42 เด็กชายธนกร  ละม่อม บ้านเลขที่ 48   หมู่6  บ้านป่าเลา 
43 เด็กชายศุภณัฐ  สลีอ่อน บ้านเลขที่ 24   หมู่6  บ้านป่าเลา 
44 เด็กหญิงจันทิมา  นิลคง บ้านเลขที่ 132  หมู่6  บ้านป่าเลา 
45 เด็กหญิงจีรนันท์  คนคง บ้านเลขที่ 86   หมู่6  บ้านป่าเลา 
46 นางบัวบาล  สีท้าว บ้านเลขที่ 111  หมู่6  บ้านป่าเลา 
47 นางล าแพน  ท าความชอบ บ้านเลขที่ 172  หมู่6  บ้านป่าเลา 
48 นายณัฐวุฒิ  นิลคง บ้านเลขที่ 63   หมู่6  บ้านป่าเลา 
49 เด็กหญิงนันทิวา  กันภัย บ้านเลขที่ 78   หมู่6  บ้านป่าเลา 
50 เด็กหญิงณัฐินี  นิลคง บ้านเลขที่ 58   หมู่6  บ้านป่าเลา 
51 เด็กหญิงกมลทิพย์  อุปจักร บ้านเลขที่ 93   หมู่6  บ้านป่าเลา 
52 เด็กชายจูเนียร์  ฟอสเตอร์ บ้านเลขที่ 37   หมู่6  บ้านป่าเลา 
53 เด็กชายปฏิภาณ  นิลคง บ้านเลขที่ 124  หมู่6  บ้านป่าเลา 
54 นางสาวอลิสา  แสงสุข บ้านเลขที่ 90   หมู่6  บ้านป่าเลา 
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55 นางสาวกมลลักษณ์  ค าหล้า บ้านเลขที่ 142  หมู่6  บ้านป่าเลา 
56 เด็กหญิงณัทมาส  นิลคง บ้านเลขที่ 178  หมู่6  บ้านป่าเลา 

57 เด็กหญิงอนันตยา  พิศจาร บ้านเลขที่ 191  หมู่6  บ้านป่าเลา 
58 นายอัจฉริยะ  สุโรพันธ์ บ้านเลขที่ 134  หมู่6  บ้านป่าเลา 
59 นางสาวอรนิตย์  เกี้ยวก้าว บ้านเลขที่ 158  หมู่6  บ้านป่าเลา 
60 นางจันจิรา  ติ บบุญศรี บ้านวังว้า 
61 นายสนิท  อินต๊ะเม้า บ้านศรีอุดม 

 

31) กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดรายการวิทยุ “คลื่นใสวัยทีน”  
และร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ 
วันที่ 6 กันยายน 2559 รวมทั้งหมด 5 คน เป็นชาย - คน และหญิง 5 คน 
 

1 เด็กหญิงเกศญาดา  ชะวาเขต สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
2 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจปิง สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
3 เด็กหญิงชวพร  ฝีปากเพราะ สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
4 เด็กหญิงชณัฐธิดาเชื้อไชย สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
5 เด็กหญิงทิพย์อัปสร  ละม่อม สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 

 

32) ค่ายผู้น าสตรี “พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
          วันที่ 26-27สิงหาคม2559  

รวมทั้งหมด 4 คน เป็นชาย - คน และหญิง 4 คน 

1 นางวันเพ็ญ  สนธิโพธิ์ บ้านซาววา หมู่ที่ 1 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
2 นางละออง  ค ายันต์ บ้านซาววา หมู่ที่ 1 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
3 นางดวงดาว  นิลคง บ้านซาววา หมู่ที่ 1 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
4 นางน้อม  ละม่อม บ้านซาววา หมู่ที่ 1 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

33)   กิจกรรมประชุมสรุปบทเรียนการด าเนินงาน“กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา” 
วันที่ 21 สิงหาคม 2559 
รวมทั้งหมด 22 คน เป็นชาย 7 คน และหญิง 15 คน 
 

1 เด็กหญิงเกศญาดา  ชะวาเขต สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
2 เด็กหญิงชญานิศ ละม่อม สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
3 เด็กหญิงทิพย์อัปสรละม่อม สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
4 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจปิง สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
5 เด็กหญิงชวพร  ฝีปากเพราะ  สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
6 เด็กหญิงชนัฐธิดา เชื้อไชย สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
7 เด็กหญิงศุภมิตรา ไชยปิง สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
8 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์วงค์ไชย สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
9 เด็กชายธนกฤตใจปิง สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
10 เด็กชายจตุรงค์  ใจน้อย สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
11 เด็กชายจิระยุทธิ์  ค าชนะ สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
12 เด็กชายรัฐภูมิ  ละม่อม สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
13 นางกอบกุล  ขนิษฐ์น้อย  รองนายกเทศมนตรีพระพุทธบาทเชียงคาน 
14 นางสุมาลี  พรมมีเดช เจ้าหน้าที่เทศบาลพระพุทธบาทเชียงคาน 
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15 นายสมัย  ชะวาเขต แพทย์ประจ าต าบลพระพุทธบาท 
16 นายช านาญ  สนธิโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านซาววา 
17 นางบังอร  เชื้อไชย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านซาววา 
18 นางวันเพ็ญ สนธิโพธิ์ กรรมการขยะทองค า 
19 นางละออง  ค ายันต์ อสม. บ้านซาววา 

20 นางสาวดวงดาว  นิลคง อสม. บ้านซาววา 
21 นางน้อม  ละม่อม สมาชิกบ้านซาววา 
22 นายเอราวัต  ค ายันต์ กรรมการเยาวชน 

34)   คัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย 
       วันที่ 18 มิถุนายน 2559 

             รวมทั้งหมด 14  คน  เป็นชาย 7 คน  และหญิง 7 คน 
1 เด็กหญิงเกศญาดาชะวาเขต กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
2 เด็กหญิงเบญญาภาใจปิง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
3 เด็กหญิงทิพย์อัปสรละม่อม กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
4 เด็กหญิงนันท์นภัสงิ้วผา กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
5 เด็กชายจิรายุทธ์ค าชนะ กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
6 เด็กชายชิติสรรค์แสนเกรียง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
7 เด็กชายธนกฤตใจปิง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
8 เด็กชายเดชาธรละม่อม กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
9 เด็กชายกฤษณะนิลคง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
10 นายช านาญสนธโิพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านซาววา 
11 นางวันเพ็ญสนธิโพธิ์ สมาชิกบ้านซาววา 

 

35) การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบอกเล่าเรื่องราวการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชน  ผ่านการ
สื่อสารด้วยวิทยุ/เสียงตามสาย (ดีเจน้อย)” 

        วันที่ 26 เมษายน 2559 
  รวมทั้งหมด 23  คน  เป็นชาย 8 คน  และหญิง 15 คน 

1 เด็กชายปัณณวิชญ์  ละม่อม กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
2 เด็กชายวัชรพล  ป้ายสาร กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
3 เด็กชายธนกฤต  ใจปิง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
4 เด็กหญิงศิรประภา  ใจปิง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
5 เด็กหญิงเบญญาภาใจปิง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
6 เด็กหญิงชวพรฝีปากเพราะ กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
7 เด็กหญิงลลิตา  ไชยปิง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
8 เด็กหญิงเกศญาดา  ชะวาเขต กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
9 เด็กชายจิรายุทธ์ค าชนะ กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
10 เด็กหญิงชณัฐธิดา  เชื้อไชย กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
11 เด็กหญิงนภัสกรกนก  ศรีลาฉิม กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
12 เด็กหญิงพรนภา  นิลคง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
13 เด็กหญิงธิญาดา  นิลคง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
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14 นางสาววัฒนาภรณ์  สุรินทร์ กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
15 นางวันเพ็ญ  สนธิโพธิ์ สมาชิกบ้านซาววา 
16 นางละออง  ค ายันต์ สมาชิกบ้านซาววา 
17 นางบังอร  เชื้อไชย สมาชิกบ้านซาววา 
18 นายช านาญ  สนธิโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านซาววา 

19 นางสาวดวงดาว  นิลคง สมาชิกบ้านซาววา 
20 นายอภิวรรณ  สิงห์ธนะ วิทยากร 
21 นายวรพล  ชาวงิ้ว วิทยากร 

22 นางสาววลัยพรรณ  ชาวงิ้ว วิทยากร 

23 เด็กชายพลพล  ชาวงิ้ว วิทยากร 
 

36)   กิจกรรมค่าวเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม “เรียนรู้สิ่งแวดล้อมชุมชนและท้องถิ่น” 
          รวมทั้งหมด 91 คน เป็นชาย 39 คน และหญิง 52 คน 

1 ด.ช. ธีรพันธ์  สีท้าว โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
2 ด.ช. วัชพล  ปายสาร โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
3 ด.ช. ปุณณภพ วงษา โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
4 ด.ช. พีรภัทร สิทธิไกร โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
5 ด.ช. จารุพงศ์  นิลคง โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
6 ด.ช. เดชาธร ละม่อม โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
7 ด.ช. ทินกร อินท า โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
8 ด.ช. ชนาธิป นิลคง โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
9 ด.ช. เศรษฐพงศ์ รังสินานันท์เจริญ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
10 ด.ช. อดิสร เปียงใจ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 
11 ด.ช. ศุภฤกษ์  แสงสุข โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 
12 ด.ช. พรพิพัฒน์ ซอระสี โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 
13 ด.ญ. ณีรนุช  อินสองใจ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 
14 ด.ญ. นันท์ชพร พรมมีเดช โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 
15 ด.ญ. ณัฐณิชา อ่อนแล โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 
16 ด.ช. นิติภูมิ นิติวิทยากุล โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
17 ด.ช. พีรณัฐ  วงศ์ปัญญา โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
18 ด.ช. นนทวัช  ย่านกลาง โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
19 ด.ช. กฤษณพงศ์  พระแก้ว โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
20 ด.ญ. ศิครินทร์ ศรีเทพธ ารง โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
21 ด.ญ.ชนินาถ รัศมี โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
22 ด.ญ. ชนิภรณ์  รัศมี โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
23 ด.ญ. พิมพ์วภา อันทภู โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
24 ด.ญ. อารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
25 ด.ญ. วริศรา หน่อท้าว โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
26 ด.ญ. จิรภิญญา นิลคง โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
27 ด.ญ. ปิยะทิพย์ ธิติบูล โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
28 ด.ช. ณัฐวัฒน์ แสนสีสว่าง โรงเรียนบ้านใหม่ 
29 ด.ช. จักรกรินทร์ พิมพา โรงเรียนบ้านใหม่ 
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30 ด.ช. ปริญญา วารี โรงเรียนบ้านใหม่ 
31 ด.ช. เก่งกล้า รางแดง โรงเรียนบ้านใหม่ 
32 ด.ช. พลพล ทาสสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านใหม่ 
33 ด.ช. พิชัยภูษิต  หน่อท้าว โรงเรียนบ้านใหม่ 
34 ด.ญ. วรารัตน์ ศรีท้าว โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
35 ด.ญ. พัชรพร  เขียนนา โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
36 ด.ญ. กันต์ฤทัย ใจสุข โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
37 ด.ญ. กิตติมา สลีอ่อน โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
38 ด.ญ ณัฐธินี  นิลคง โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
39 ด.ญ. ทอฝัน อภัยรุณ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
40 ด.ญ. ชยุตรา ชวาเขต โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
41 ด.ญ. ชยิสรา ชวาเขต โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
42 ด.ญ. นิชานันท์  สุโรพันธ์ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
43 ด.ญ. พรพิมล  แสงสุข โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
44 ด.ญ. จีระนันท์  เงินเชื้อ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
45 ด.ญ. เพชรนภา ทองน้อย โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
46 ด.ญ. นันท์นภัส  งิ้วผา โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
47 ด.ญ. สุดารัตน์ สลีอ่อน โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
48 ด.ญ.ปริญญา  งิ้วผา โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
49 ด.ญ.เบญญาภา  ใจปิง โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
50 ด.ญ. ขวัญชนก ช่างบุ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
51 ด.ญ. มณีวรรณ เขียนนา โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
52 ด.ญ. ณัฐนิชา  นิลคง โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
53 ด.ญ. ธนัชพร นิลคง โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
54 ด.ญ. ธัญญารัตน์ สระค า โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
55 ด.ญ. ยุพารัตน์ เขียนนา โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
56 ด.ญ. ทิพย์อัปสร ละม่อม โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
57 ด.ญ. พิมลวรรณ อินสองใจ โรงเรียนบ้านใหม่ 
58 ด.ญ. อภิชญา ยะแสง โรงเรียนบ้านใหม่ 
59 ด.ญ. ขัตติยาภรณ์ อินสองใจ โรงเรียนบ้านใหม่ 
60 ด.ญ. ชนาการต์  รางแดง โรงเรียนบ้านใหม่ 
61 ด.ญ. นวรัตน์ ขันทะสีมา โรงเรียนบ้านใหม่ 
62 ด.ญ. ตะวัน เชื้อเทศ โรงเรียนบ้านใหม่ 
63 ด.ญ. ณภัทร เชื้อเทศ โรงเรียนบ้านใหม่ 
64 ด.ญ. ธญาดา ผกายทอง โรงเรียนบ้านใหม่ 
65 ด.ญ. ณัฐิดา  สิงห์ธนะ โรงเรียนบ้านใหม่ 
66 นายโยธา คณะจันทร์ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
67 นายกันต์ เพลิงพิชญ์ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
68 นายพิริยกร วังแสง โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
69 นายพิพัฒน์ เมธาชาญณรงค ์ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
70 นายวชิรวิทย์ เชื้อไชย โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 
71 นางนงค์นชุ แคแดง ครูโรงเรียนบ้านใหม่ 
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72 นางกัญจพัฒน์ ปริญญาภัทร์ ครูโรงเรียนบ้านดอนแท่น 
73 น.ส.ศศิธร แสนอาบ ครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
74 นางรุ่งทิวา กิ่งก้าน ครูโรงเรียนบ้านตึ้ด 
75 นางรจนา ขันทะสีมา ครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
76 นายเสกสรร ณ น่าน ผอ.โรงเรียนบ้านดอนแท่น 
77 นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 
78 นายเฉลิมชัย นิลคง ครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
79 นายทองพูน นิลคง ครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
80 นายมนตรี ขนิษฐ์น้อย ครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
81 นายธวัช ตระกูลสันติไมตรี ครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
82 นายสุรพงษ์ ไตรจินดา ครูโรงเรียนบ้านตึ้ด 
83 นางกนกพร ไกรโนต เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
84 น.ส.ภัทรพรรณ สมนันท์ เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
85 น.ส.คัชชญากร สลีอ่อน เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
86 นางกนกวรรณ สอนใจ เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
87 นายสมศักดิ์ สระค า เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
88 นายอารีย์ ระลึก เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน  
89 นายปภัสชล สุคนสินธิ์ เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
90 นายด าเนิน อินท า เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
91 นายสัญญา เชาว์ชวาเขต เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 

 
37) ดีเจน้อย 

  รวมทั้งหมด 13 คน  เป็นชาย 4 คน  และหญิง 9 คน 
1 เด็กหญิงเกศญาดา ชะวาเขต กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
2 เด็กหญิงเบญญาภา ใจปิง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
3 เด็กหญิงชวพร ฝีปากเพราะ กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
4 เด็กหญิงทิพย์อัปสร ละม่อม กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
5 เด็กชายจิรายุทธ์ ค าชนะ กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
6 เด็กชายธนกฤต ใจปิง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
7 เด็กหญิงนันท์นภัส งิ้วผา กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
8 เด็กชายเดชาธร ละม่อม กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
9 เด็กหญิงชญานิศ  ละม่อม กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
10 เด็กหญิงศุภมิตรา  ไชยปิง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
11 เด็กหญิงปริญญา  งิ้วผา กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
12 เด็กหญิงสุดารัตน์  สลีอ่อน กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 
13 นายช านาญ สนธิโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านซาววา 

 
 


