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โครงการอนรุักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

1.  ช่ือโครงการ:  การขยายผลการเรียนรูการจัดการและการใชประโยชนความหลากหลายชีวภาพสู

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.  วัตถุประสงค:  

1. เพ่ือสนันสนุนใหชุมชนจัดระบบความรูดานความมัน่คงทางความหลากหลายชีวภาพ
ของชุมชน และ 

2. เพ่ือจัดทําการประเมินอยางมีสวนรวมดานกลไกการทาํงานของชุมชนตางๆ ในการ

จัดการทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพ 

 

3.  กลยุทธ: 

1. ใชฐานทรัพยากรมนุษยในทองถ่ินเปนผูขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวม 

2. สนับสนนุกิจกรรมที่กําหนดโดยกลุมตางๆ ในชุมชน ซึง่มีความสัมพันธทั้งทางตรงและ

ทางออมกับความมั่นคงของความหลากหลายชีวภาพ 

3. สนันสนนุใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณดานการจดัการที่มีสวนสนันสนนุการฟนฟู
ความหลากหลายชีวภาพในพื้นที่ปาอยางตอเนื่อง ในรปูแบบตางๆ 

 

4.  วิธีการดําเนินงาน: 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการและการใชประโยชนความหลากหลาย

ทางชีวภาพของชุมชนภายใตหลักการเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 8 มีนาคม 2550 ณ 

ศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ เร่ือง การจัดการและการใชประโยชนความ

หลากหลายชีวภาพทางเกษตรของชุมชนในพื้นที่ศึกษา 4 แหง ไดแก (1) ต.แมแฝก

ใหม อ.สันทราย (2) บานหนองมะจับ ต.แมแฝก อ.สันทราย  (3) บานภูดนิ ต.แมหอ

พระ อ.แมแตง และ (4) บานปาสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม ใน

วันที่ 23-24 มีนาคม 2550 

 

5. กรอบงาน: 

1. แสดงใหเห็น ความเปนประโยชนของความหลากหลายทางชีวภาพทางเกษตร (โดยเฉพาะใน

พ้ืนที่เกษตร) อยางชัดเจนในดานตางๆ ดงันี้ 

- ทางสังคม 

- ทางเศรษฐกิจ 

- ทางสิ่งแวดลอม 
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2. ความหลากหลายชีวภาพมผีลตอความมัน่คงทางอาหารและรายได ชุมชนจะอนุรักษ ศึกษา

และคนควารายละเอียด และใชประโยชนในการเพิ่มผลติภาพไดอยางไร 

- กรณีศึกษาในพื้นที่ตางๆ 3 ระบบนิเวศน (ปา ปาเส่ือมโทรม และ disturb เกษตร) 

3. การวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพทางเกษตรของชุมชน 

- พัฒนาองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพทางเกษตร โดยกระบวนการ

ศึกษาวิจัย และจัดการองคความรูเหลานี้ใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน 

คัดเลือกเกษตรกรอาสา ศึกษารายละเอียดแตละชนิด 

4. เสริมสรางสมรรถนะ และความเขมแข็งของบุคลากรและองคกร 
- พัฒนามนุษยและองคกรใหมีความสามารถในดานการอนุรักษ และการใชประโยชน

ความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 

5. นโยบายที่เก้ือหนุนการดําเนนิงานดานความหลากหลายชีวภาพทางเกษตร 
- วิเคราะหนโยบาย (นโยบายทางตรงและทางออม) และจัดทําขอเสนอที่สนับสนนุการ

อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายชีวภาพทางเกษตร 

นโยบายระดบัตําบล (นโยบายของ อบต.) 

นโยบายระดบัจังหวัด 

นโยบายประเทศ 

6. การรณรงคและสรางกระบวนการเรียนรูในวงกวาง 
- รณรงคเพ่ือสรางความตระหนักใหกับสาธารณชนเกี่ยวกับคุณคา และมูลคาของความ

หลากหลายทางชีวภาพทางเกษตรและความสําคัญของงานอนุรักษ 

 

6. เปาหมาย 

1. ความหลากหลายชีวภาพ : ทางธรรมชาต ิและ ทางเกษตร 

2. ความสําคัญ เปนประโยชน ของความหลากลายชีวภาพ 

3. การจัดระบบความรูของชุมชน 

4. การขยายผล 

5. บทบาทองคกรทองถ่ิน: อบต. เทศบาลตําบล และ องคกรสงฆ  

6. ชุมชนที่ทํางานรวมกัน (ภาคีพันธมติร):  ชาวบาน อบต. อพช. รัฐ (กรมอุทธยาน กรม

ปาไม กรมสงเสริมสิ่งแวดลอม กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร) และ

มหาวิทยาลัย  
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#

#

#
# บานปาสักงาม

ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด
บานเจดียแมครัว
ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย

บานหนองมะจับ
ต.แมแฝก อ.สันทราย

บานภูดิน
ต.แมหอพระ อ.แมแตง 5

- พื้นที่เขตสปก  
- ฝายปกครอง ไมไปดวยกับชาวบาน 

- อนุรักษ ปามากวา การเกษตร 
- ฝายปกครอง ไปดวยกับชาวบาน 

-  การอนุรักษเปนอาชีพ - พื้นที่เกษตรมากกวาพื้นที่ปา 
- ฝายปกครอง ไมไปดวยกับชาวบาน 

 

- พื้นที่เกษตรมากกวาพื้นที่ปา 
- ฝายปกครอง ไปดวยกับชาวบาน 

 

ศูนยหวยฮองไคร

  ไม 3  อยางประโยชน 4 อยาง  
    ปา >>>>>>>>>เกษตร >>>>>>>ประมง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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7. ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และการจัดการความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ศึกษา 

 

ลักษณะพื้นที่ พื้นที่ 

ทางกายภาพ เศรษฐกิจสังคม 

ความเปนมา 

ของการอนุรักษ 

ความกาวหนา 

ดานการอนุรกัษ 

การประสานงานกับ

หนวยงานภายนอก 

1. บานปาสักงาม  

ต.ลวงเหนือ อ.ดอย

สะเก็ด 

 

แกนนําทองถิ่น; 

- นายถนอม ใจระวัง 

กลุมพิทักษปา  

- คุณคณิต ธนูธรรม

เจริญ 

งานศึกษาและพัฒนา

ปาไม ศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยฮองไคร 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

ลักษณะพื้นที่เปนปาตนน้ํา

ขุนแมกวงขนาด 70,000 

ไร ประกอบดวยลักษณะที่

แตกตางกัน 4 นิเวศน 

ไดแก ปาซับน้ํา ปาฟนตัว 

สวนปาเศรษฐกิจ (ไมสัก) 

และปาปลูก โดยเนน

หลักการ ไม 3 อยาง 

ประโยชน 4 อยาง เชน ไม

ผล หวาย และไมใชสอย ที่

เอื้อตอการใชประโยชน

ของคนในชุมชน 

 

- ชาวบานสวนใหญ
ประกอบอาชีพรับจาง 

(สวนปา ออป. 

ชลประทาน) แรงงาน

หนุมสาวรับจางภายใน

หางสรรพสินคาตัวเมือง

เชียงใหม  

- ทําการเกษตร 26 

ครัวเรือน ในพื้นที่

จัดสรรครัวเรือนละ 1.5 

ไร (ทั้งหมด 87 แปลง) 

พืชที่ปลูกไดแก 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว และ

มันฝรั่ง ขึ้นอยูกับพอคา

ทองถิ่นที่เอาพันธุและ

สารเคมีปุยยามาให

พรอมกับรับซื้อผลผลิต 

- วิกฤตการณขาดแคลน
น้ําอุปโภคบริโภคภายใน

ชุมชนในป 2535 

เนื่องมาจากการลักลอบ

ตัดไมทําลายปาอยาง

ตอเนื่องมาหลายสิบป 

ไดสรางความตระหนัก

ใหกับชุมชนและเปลี่ยน

บทบาทของชุมชนจากผู

ทําลายสูการอนุรักษ 

- ศูนยศึกษาและพัฒนาปา
ไม ศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยฮองไครฯ 

เห็นความสําคัญของ

ชุมชนในการเปนพื้นที่

ปาตนน้ําจึงใหความ

ชวยเหลือในการสงเสริม

อาชีพเสริม ตลอดจน

คําแนะนาํ และชุด

ความรูในการอนุรักษ

- หมูบานตนแบบในการ
อนุรักษแกหมูบานบริวาร

รอบศูนย 58 หมูบาน 6 

ตําบล 

- ป 49 กรมพลังงานได

เขามาสรางโรงไฟฟาให

ชุมชนเพื่อใหมีรายได

จากการจําหนายไฟฟา

ใหกับไฟฟาสวนภูมิภาค 

ซึ่งชาวบานเชื่อวาเปนผล

มาจากความอุดม

สมบูรณที่ไดจากการ

สรางฝายแมวที่ปจจุบันมี

มากกวา 400 ลูกและ

กรมพลังงานจะสงมอบ

โรงไฟฟาใหกับ อบต. 

ในเดือนมีนาคม 50 

- ป 50 ขยายเครือขายไป

ยังลุมน้ําขอด (ต.โหลง

ขอด อ.พราว) และลุม

- ศูนยศึกษาและพัฒนาปา

ไม (โครงการพัฒนาพื้นที่

ปาขุนแมกวง) ศูนยศึกษา

การพัฒนาหวยฮองไคร 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

- เครือขายกลุมรักษดอย

อินท 

- เครือขายปาตนน้ําขุนแมก

วง 

- เจาหนาที่เฉพาะกิจแมกวง 

(ศูนยปฏิบัติการกองทัพ 

ภาคที่ 3 ป.พัน 7) 

ประสานความรวมมือใน

การตรวจปาลาดตระเวน 

- ศูนยอิเลคโทรนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ 

(NECTEC) ใหความรูใน

การจัดเก็บขอมูล

ครัวเรือนและการบันทึก
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และฟนฟูปา น้ําจาง  ขอมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพื้นที่ปา 

- สโมสรสรางสรรค

ขอนแกน จัดทําหองสมุด

ชุมชน 

- การทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย จัดทําโครงการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

- คณะเภสัชศาสตร มช. 

ทําการศึกษาแปรรูป

ผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีอยู

ในทองถิ่น 

2. บานภูดิน  

ต.แมหอพระ อ.แม

แตง 

 

แกนนําทองถิ่น; 

- นายมงคล จิตตะ 

กํานันตําบลแมหอ

พระ 

พื้นที่หมูบานทั้งหมดอยูใน

เขตปาสงวน มีลักษณะเปน

ปาเสื่อมโทรม ประกาศ

เปนเขตปฏิรูปที่ดินในป 

20 จํานวน 4,750 ไร 

ใหกับเกษตรกรจํานวน 

212 ครัวเรือน ปจจุบัน

เปนปาฟนตัว  

- ชาวบานสวนใหญเปน
ชุมชนอพยพเนื่องจาก

การสรางเขื่อนแมงัดใน

ป 20  

- ประชากรประมาณรอย
ละ 50 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมในพื้นที่

ปฏิรูป ซึ่งไดรับการ

จัดสรรครัวเรือนละ 7 

ไร เพาะปลูกไมผล 

รวมกับพืชลมลุก เชน 

ขาวโพด ดาวเรืองรอบ

การจัดตั้งโครงการ 

“ธนาคารอาหารชุมชน” 

ของสํานักงานปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดเชียงใหม ในป 48 

โดยจางแรงงานภายใน

หมูบานใหเปนผูเพาะ

ขยายพันธุและปลูกไมเสริม

ในพื้นที่ปา  

 - สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม 
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แปลง พื้นที่เพาะปลูก

ขาวมีนอย เนื่องจาก

สภาพพื้นที่ไมเหมาะสม 

สวนใหญจะเชาพื้นที่ทํา

นาในที่ลุมตางหมูบาน 

3. บานหนองมะจับ  

ต.แมแฝก อ.สันทราย

 

แกนนําทองถิ่น; 

- นาย นิกร เงาเดช  

ผช. ผญบ. หนองมะ

จับ 

- นาย สันติ เดือนดาว 

ปธ.ชมรมอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากร ต.แมแฝก 

พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ลุม 

พื้นที่การเกษตรอยูบริเวณ

ริมฝงน้ําปงดานทิศ

ตะวันออก และสองฝง

คลองชลประทานแมแฝก-

แมงัด 

การจัดการทรัพยากรใน

ชุมชน ประกอบดวย การ

จัดการปาชุมชน และการ

จัดการหนองน้ํา ซึ่ง

สามารถสรางรายไดจาก

การประมูลขายปลาใน

หนองน้ําใหกับชุมชนนําไป

พัฒนาทองถิ่นไดโดยไม

ตองรองบประมาณจาก 

อบต. 

ประชากรรอยละ 70 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

พืชหลัก ไดแก ไมผล ชะอม 

เบญจมาศ ขาวโพด และ

พืชผัก  

การใชประโยชนจากปาเปน

การหาอาหารตามฤดูกาล  

การบุกรุกพื้นที่ และลักลอบ

ตัดไมของบุคคลภายนอกใน

ป 35 ทําใหชาวบานเกิด

ความรูสึกหวงแหนและเกิด

เปนพลังชุมชนในการขับไล

บุคคลภายนอก จนกระทั่ง

จัดตั้งเปนคณะกรรมการปา

ไมชุมชนขึ้นในป 43 โดย

ไดรับการฝกอบรมจากศูนย

ศึกษาการพัฒนาหวยฮอง

ไคร พัฒนาหลักเกณฑและ

กฎระเบียบจนกระทั่ง

กําหนดเขตปาชุมชนบาน

หนองมะจับขึ้นในป 45 ใน

พื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ

สันทราย 281 ไร และพื้นที่

โดยรอบอีก 400 ไร 

จากนั้นจึงไดมีกิจกรรมใน

การอนุรักษเรื่อยมาจน

พัฒนาเปน “ชมรมอนุรักษ

 - สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 
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สิ่งแวดลอมและทรัพยากร

ต.แมแฝก” ดําเนินการใน

ระดับตําบลตั้งแตป 48 เปน

ตนมา 

4. ต.แมแฝกใหม อ.สัน

ทราย 

 

แกนนําทองถิ่น; 

- พระครู สมุหวิเชียร 
คูณธมฺโม เจาอาวาส

วัดเจดียแมครัว 

- คุณศรีนวล  

ผูดูแลปาชุมชน 

ลักษณะพื้นที่ประกอบดวย

หมูบานที่อยูในเขตที่ลุม

ชลประทาน (แมแฝก-แม

งัด) สามารถทําการเกษตร

แบบเขมขนตอเนื่องตลอด

ทั้งป และหมูบานที่มีอาณา

เขตติดตอกับพื้นที่ปา 

จํานวน 5 หมูบาน ไดแก 

หมู 6 7 8 10 และ 13 ทํา

การเพาะปลูกไดในพื้นที่

บางสวนที่อยูริมสองฝง

คลองชลประทาน 

ชาวบานที่อาศัยอยูในเขต

ติดตอกับพื้นที่ปาสวนใหญ

ไมมีที่ดินทํากิน มีรายได

หลักจากการหาของปาตาม

ฤดูกาล โดยฝายชายมีหนาที่

หาของปา นํามาใหมาฝาย

หญิงจําหนายยังตลาดเจดีย

แมครัว และรับจางภาค

เกษตรบางเวลา ในหมูบาน

เขตพื้นที่ลุมชลประทาน 

- การรวมตัวขององคกร
ชุมชนที่เริ่มจากกลุม

สัจจะออมทรัพยขยายสู

การจัดการทรัพยากรใน

ชุมชน 

- การตื่นตัวของอบต. 

เนื่องจากปญหาน้ําทวม

ในป 2548 ทําใหเกิด

แรงกดดันจาก อบจ. 

และผูวา CEO 

 

- ป 49 ไดรับการ

สนับสนุนจาก SGP 

PTF
1
  

- มีการกําหนดพื้นที่สงวน
เพื่อการอนุรักษขึ้นใน 5 

หมูบานที่ติดกับพื้นที่ปา 

- การผลักดันกิจกรรมการ
อนุรักษเขาสูแผนชุมชน

ของ อบต. ป 50 โดย

กลุมประชาคมทองถิ่น 

- เครือขายพระนักพัฒนา
ภาคเหนือ 

- ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร มช. 

 

                                                           
1 โครงการความชวยเหลือแบบใหเปลาขนาดยอมเพื่อปาเขตรอน หรอื SGP PTF (Small Grants Programme for Operations to Promote Tropical Forests) เปนโครงการที่ไดรบัเงินสนบัสนุนทั้งหมดจากคณะกรรมาธิการยโุรป บริหารงานโดยโครงการ

พัฒนาแหงสหประชาชาติหรอื UNDP (United Nations Development Programme) 
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8. ผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

 

ความสําเร็จของงานอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายชีวภาพในพื้นที่ของกลุมตางๆ 

1.  บานเจดียแมครัว ต. แมแฝกใหม อ. สันทราย จ. เชียงใหม 

“จุดเดน” 

- ชาวบานสามารถเขาถึงทรัพยากรไดอยางอิสระ แตระยะทางในการหาเพิ่มมากขึ้นทุก

ป เนื่องจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 

- มีผูรูและมีความเปนชุมชน เนื่องจากดาํเนนิการในระดบัตําบล  

- กิจกรรมที่ดําเนนิการในชุมชนไดรับแรงผลักดันมาจากองคกรสงฆ โดยมีเครือขาย

องคกรชุมชน และผูนําชุมชนเปนแกนนาํ ปจจบุันไดขยายกิจกรรมการบวชปาไปใน

ทุกหมูบานที่มอีาณาเขตติดตอกับพืน้ที่ปา พ้ืนที่ลาสุดไดแก พ้ืนที่หมู 10 และหมู 11 

- ปจจุบนั อบต.ใหความสําคญักับกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยบรรจุเปนแผนชุมชนตั้งแต

ป 49 

- เกิดเครือขาย อาสาสมัคร ทาํการบวชปา ทําพ้ืนที่ศึกษาเชิงอนุรักษ 

- มีวัดทํางานเปนศูนยประสานงาน แตยังไมเขาใจในหนาที่ของแกนนาํ และภาระงาน 

- เดิมมีปลัดเขมแข็งทําใหงานอนุรักษชัดเจนชวงแรกเกิดทุกภาคสวน แตตอนหลังเกิด

การเปลี่ยนแปลงนายอําเภอ เกิดความแตกแยกผูไดรับผลประโยชนจากปาและผูเสีย

ผลประโยชนเกิดความแตกแยก รุนแรง  

“จุดออน” 

- ขาดความเขาใจระหวางองคกรของรัฐ 

- มีอาสาสมัคร แตขาดแกนนาํ และขาดโอกาสในการพบปะเพื่อวางแผนระยะยาว 

- ผูใหญบานไมเขารวมเกิดความไมตอเนื่อง 

- คนที่ทํางานถกูฟองรองวาบุกรุกที่ดิน 

 

2.  บานหนองมะจับ ต. แมแฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม: เขตชลประทานเกษตรหลากหลาย 

ประมงและการอนุรักษปา 

- ชุมชนมีการรวมกลุมชัดเจน ชวยเหลือกัน มีการจัดกลุมอนุรักษ 

- การใชประโยชนจากแหลงน้าํเพาะพันธุปลา และประมูลขายสรางรายไดใหกับชุมชน 

- กลุมเกษตรอนิทรีย เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ 

3.  บานภูดิน ต. แมหอพระ อ. แมแตง จ. เชียงใหม: การถายทอดความรูจากปาสักงามและ

หวยฮองไคร 

- หมูบานอยูในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 4,700 ไร 

- วิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงระหวางปา ประมง (จากหนองน้าํ) และการเกษตร  
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- ทรัพยากรปา มีการจัดการโดยคณะกรรมการปาชุมชน รวมกับเจาหนาที่อุทธยาน

แหงชาติศรีลานนา มีฝายแมว ดูงานจากหวยฮองไครและปาสักงาม 

- มีอางเก็บน้าํ เพ่ือเปนแหลงประมง และแหลงน้ํา สรางรายไดใหกับครัวเรือนและ

ชุมชนจากการประมูลจับปลาในฤดูแลง 

- การเกษตร ใชน้ําจากอางเกบ็น้ําของหมูบานทั้ง 4 แหง เปนหลัก 

- ธนาคารอาหาร 

“จุดออน” 

- การดําเนินการเปนการจัดการรายหมูบานยังไมไดรวมตวักันในระดับตําบล 

- ขาดการทํางานประสานกบั อบต. 

- สนับสนนุงบประมาณ 

4.  บานปาสักงาม ต.ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม: ผลจากการฟนฟูธรรมชาติสามารถ

ใชสรางเปนอาชีพได  

- ตัวอยางหมูบานที่วิถีชีวิตคนสัมพันธกับปา หลังจากมีการสัมปทานปาไมทาํใหความ

อุดมสมบูรณหายไปไมวาจะเปนพืช สัตว แมลง หรือ แหลงน้ํา พ้ืนที่ไมสามารถทํา

การเกษตรไดเพราะไมมีแหลงน้ํา เกิดวิกฤติกับชุมชนเหลือเพียงผูสูงอายุอยูใน

หมูบาน วัยทํางานตองออกไปหางานรบัจางกอสราง หรือ รปภ. ในตัวเมืองเชียงใหม 

- แนวคดิการฟนฟูปามาจากโครงการพระราชดําริ ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮอง

ไคร เนื่องจากความสําคัญของหมูบานที่เปนแหลงตนน้าํที่สําคญั  

- หลักการฟนฟูตามโครงการพระราชดําริใชแนวทางการสรางฝายตนน้าํลําธาร  และ

การปลูกปา โดยเนนไม 3 อยางประโยชน 4 อยาง ภายใตแนวคิดทีว่า ถาปลูกในสิ่งที่

ไดใชจะกอใหเกิดจิตสาํนึกในการอนุรักษ เชน การปลูกหวาย เพ่ือเปนอาหาร และให

ผูสูงอายุไดใชประโยชน พรอมกับการเสริมสรางอาชีพเสริม เชน การเลี้ยงกบ การ

เล้ียงหมูปา นอกจากนี้ยังมกิีจกรรมสงเสริมการอนุรักษ เชน การทําปุยธรรมชาติ จาก

ใบไมที่ไดจากการทําแนวกนัไฟในปา และดินจากการสรางฝายแมว ผสมกับขี้หมูและ

ข้ีวัวภายในหมูบาน เปนปุยคณุภาพดีที่เปนที่ตองการของตลาด 

- ผูใหญบานมีการรายงานผลการประชุมประจําเดือนใหชาวบานทราบเปนประจาํ และ

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณจากอดตีจนถึงปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 

- โครงการในพระราชดําริ “โครงการพัฒนาพ้ืนที่ปาขุนแมกวง” เปนการทํางานแบบมี

สวนรวมหลายภาคสวน ไดแก ปาไม อุทธยาน ชุมชน ฯลฯ  

- ผลจากการฟนฟู ทําใหน้าํตกที่เคยแหง และปาที่เส่ือมโทรมฟนกลับมาใหชาวบานได

ใชประโยชน เชน ผักหวาน เห็ด หนอ  
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- วิถีชีวิตเดิมของคนบานปาสักงามทําการเกษตรไมเปน หลังจากที่มีน้ําชาวบานจึงมี

ความตองการที่ดิน ซึ่งไดจดัสรรใหที่ดินทาํกินรายละ 1 ไร เศษ โดยไมจํากัดวาจะทํา

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเพ่ือขายเปนรายได แตทุกครัวเรือนจะมีสิทธใินการ

เขาถึงและใชประโยชนในพื้นที่ปาของหมูบาน 70,000 ไร เทาเทียมกัน 

- กลุมเยาวชน มีสวนสําคญัที่จะทําใหการอนุรักษทรัพยากรมีความยั่งยืน เวทีปลูก

จิตสํานึกสูรุนหลังจึงถูกจัดขึ้นผานทาง “คายสิ่งแวดลอมศึกษา” โดยมีกลุมวิทยากร

ชาวบานที่ถายทอดประสบการณตั้งแตการทําลายสูการฟนฟู การใชประโยชนจากปา

โดยไมสรางผลกระทบ อีกทั้งยังใหกลุมเยาวชนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของบานปา

สักงาม  

นอกจากนี้กลุมเยาวชนยังมีบทบาทสําคญัในฐานะนักวิจยัชุมชน  จัดเกบ็ขอมูล

ดานความหลากหลายทางชีวภาพ สมนุไพร และกลวยไมที่มีอยูในทองถ่ิน 

- ส่ิงที่ชาวบานภาคภูมใิจมากที่สุด คือ การไดรับรางวัลปาเขียวขจีในป 48 เปนการ

พลิกวิกฤติจากนักทําลายเปนนักอนุรักษ และพ่ึงพิงปาโดยใหมีผลกระทบนอยทีสุ่ด 

ดวยความสําคญัของการเปนพื้นที่ปาตนน้ํา 

- บานปาสักงามจึงเปนตัวอยางของการใชปาสรางจิตสาํนกึ เปลี่ยนวิถีคนใหสามารถอยู

ไดกับสิ่งแวดลอม และสรางรายไดโดยใชประโยชนจากการฟนฟูธรรมชาต ิ

5.  องคกรสนับสนุนการจัดการทรัพยากร: หวยฮองไคร ฝายศึกษาและพัฒนาปาไม ศูนยศึกษา

การพัฒนาหวยฮองไคร อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ‘โครงการอนุรักษเพื่อพัฒนาอาชีพ โดย

อาศัยเครือขาย’ 

- โครงการทดลองหารูปแบบที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ในพระราชดาํริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ฟนฟูพ้ืนที่ตนน้ําลําธารที่สามารถใชประโยชนได 

ภายใตแนวคดิที่วา “ตนทางปาไม ปลายทางเปนประมง ระหวางทางเกษตร” ผลที่

ไดรับ คือ องคความรูวิธีการฟนฟูตนน้ํา เกษตรยั่งยืน และการเกษตรที่เก่ียวของกับ

ทรัพยากร พัฒนาจนเปนแหลงเรียนรูที่มีชีวิตที่ใชการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ

ขยายผลเชิงระบบนอกจากการตั้งรับ ดังตัวอยางการจดัตั้งโครงการอนุรักษผืนปาขุน

แมกวง 55 หมูบาน 6  ตําบล โดยมีบานปาสักงามเปนหมูบานตนแบบ 

- การทํางานเชิงบูรณาการประกอบดวยนักวชิาการฝายตางๆ อาทิ ปาไม ประมง 

เกษตร และกรมวิชาการ เปนตน 

- การมีสวนรวมในโครงการอนุรักษพิทักษปาส่ิงแวดลอม 5 หมูบาน เกิดการอนุรักษ

ดานความหลากหลายทางชีวภาพ สืบคนจากอาหารปา และอาหารของชุมชนที่ทาน

เปนประจํา เชน แกงแค สํารวจเสนทางหาของปา ชวงเวลาเก็บ ภูมิปญญาดานการหา

ของปา รวมกับความสามารถในการผลติใหกับชุมชนในอนาคต โดยการมีสวนรวม

ของเด็กและเยาวชนในการเดินสํารวจปา และเรียนรูกระบวนการเก็บขอมูลเชิง
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วิชาการ เชน ความสูงของตนไม วธิีนบัเมล็ด นบัใบ ผสานกับความรูภูมิปญญาจากผูรู

ทองถ่ิน เชน การเดินปา ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เปนการนาํภมูิปญญาทองถ่ิน

เดิมผนวกเขากับความรูใหม พัฒนาไปสูการใชประโยชนและการอนุรักษควบคูกัน   

- “โครงการหมูบานพิทักษปารักษาส่ิงแวดลอม” 

คําถามวิจัย:  

ชุมชนจะมีวิธกีารอนุรักษ ฟนฟู จนเกดิความสมบูรณไดอยางไรใหเกิดการใช

ประโยชนโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาทุนทางธรรมชาติทีชุ่มชนมี

อยู 

การเขาใชประโยชน ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร 

การศึกษาวิเคราะหศักยภาพ ทรัพยากร คน ในชุมชนมีใครที่เขาไปใช

ประโยชนบาง 

  วิธีการ: 

จัดเวทีระดมความคิดพดูคุย เมื่อทราบถึงศักยภาพจะทําการรวมกลุมผูที่

สนใจและมคีวามพรอม กําหนดบทบาทหนาที่ กิจกรรม และแผนงาน 

การสนับสนนุของศูนยฯ: 

ใหการสนับสนุนในรูปกองทุน จายเงินทุนอุดหนุนผานทางธนาคาร เพ่ือ

สนับสนนุการทํางานของกลุม เจาหนาทีท่ําหนาที่เปนพี่เล้ียงในเวทีเรียนรูรวมกันของ

ชุมชน ติดตาม ใหคาํปรึกษา เย่ียมเยียน และสรุปบทเรียนรวมกัน  

พ้ืนที่เปาหมาย: 

เนนพื้นทีโ่ครงการพระราชดาํริ หรือ พ้ืนทีโ่ครงการบานเล็กในปาใหญ  

ผลที่ไดรับ: 

เกิดกลุมอาชีพจากการอนุรักษ 40 กลุมชุมชน เขน การทําไมกวาดจากดอก

โกง ซึ่งจากการเรียนรูรวมกันทําใหทราบวาวิธีการดังกลาวเปนการกําจัดวัชพืชชวง

กอนหนาฤดูการเกิดไฟปา  การเลี้ยงผึ้งธรรมชาติ  ซึ่งทรัพยากรตองอุดมสมบูรณถึง

จะไดน้าํผึ้งที่มคีุณภาพ อาชีพการจักสานที่ไดจากไมไผ หรือ หวาย การเลี้ยงหมูปา 

การผลิตปุยธรรมชาติ การแปรรูปผลผลิตจากปา (หนอไมปบ)  

การดําเนินงานจากป 45 จนกระทั่งปจุบัน ไดจัดตัง้เปนเครือขายหมูบาน

พิทักษปารักษาส่ิงแวดลอม ปญหาที่พบ ไดแก การตลาด ซึ่งการจัดการตลาดแบบ

รวมกลุมไดจดัตั้งเมื่อป 49 และยังอยูในระยะแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

- ประชาสัมพันธโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในเดอืนสิงหาคม เปนมหกรรมพืช

อาหารปา จดัตลาดนัดอาหารปา ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลิตภณัฑชุมชน 

กิจกรรมการปลูกไมสามอยาง พรอมกับการแสดงนิทรรศการ  
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- บานปาสักงามเปนตัวอยางความสําเร็จของการใชแนวคดิอนุรักษ และมีผลตอเนื่องสู

การพัฒนาอาชีพ ซึ่งประสบปญหาดานตลาดคลายกบักลุมกิจกรรมทั่วไป แตใช

เครือขายเขามารวมคิดแกปญหา 

 

9. ประชุมแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติการ 

กลุม 1 

1. นาย คณิต ธนธูรรมเจริญ   หวยฮองไคร  

2. น.ส. ศรินทิพย พรหมคําทิพย   หวยฮองไคร 

3. นาย อํานาจ จนัทรตา    เครือขายองคกรชุมชนต.แมแฝกใหม 

4. นาย ทศพล พรประทุม    สารวัตรกํานนัต.แมแฝกใหม 

5. นาย เล็ก ไชยประเสริฐ    ประธานปาชุมชน บานภูดนิ 

6. นาย คาํปง ดวงดี    ผูใหญบานปาสักงาม 

7. นาย จาํนงค บัวไพจติร    กลุมจักสานบานปาสักงาม 

8. นาย สุชาติ ยาวิละ    กลุมพิทักษปาบานปาสักงาม 

9. นาย ไพโรจน บุญชางเผือก   กลุมพิทักษปาบานปาสักงาม 

10. นาย สวาง จอมศักดิ ์   ผูใหญบาน ม. 6 แมแฝกใหม 

คําถาม 

1. ความเปนประโยชนของความหลากหลายชีวภาพ(ทางเกษตร): ทางสังคม เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอม 

ดานสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 

1. ทําใหเกิดความรู 
2. ทําใหเกิดความรักและหวง

แหน 

3. เกิดความสามคัค ี รวมมือ

จากทุกฝาย 

4. มีแหลงเรียนรูในชุมชน 

1. มีอาชีพที่หลากหลาย  

2. มีรายไดเสริม 

3. มีอาหารที่อุดมสมบูรณ 
4. สมุนไพรทองถ่ิน 

5. แหลงทองเที่ยว 

1. อากาศด ี

2. น้ําด ี

3. จิตใจด ี

4. สุขภาพด ี

 

2. ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลตอความมั่นคงทางอาหารและรายไดดานอาหาร 
 ดานอาหาร 

- มีทุกฤดูกาล/ตลอดทั้งป 

- ปลอดสารพิษ เพราะข้ึนจากธรรมชาต ิ

รายได 

- มีรายไดในรูปกลุม 

- มีรายไดทีต่อเนื่อง 
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- พ่ึงตนเองไดในระดบัหนึ่ง 

- เสริมสรางความเปนอยูที่ดีข้ึน 

3. การพัฒนาองคความรูดานความหลากหลายชีวภาพ(ทางเกษตร) 

- จากการถายทอดจากรุนสูรุน (ภูมิปญญา) 

- จากประสบการณ ความผดิพลาด ความรูเทาไมถึงการณ 

- เรียนรูจากการฝกอบรม ประชุม สัมมนา (อสม. หนวยงาน องคกร) 

- เรียนรูจากสื่อ โทรทัศน วิทย ุหนังสือพิมพ 

- เรียนรูจากการศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตางๆ (อินแปง ราชพฤกษ) 

- เรียนรูจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ เครือขาย 

- เจาหนาที ่หนวยงาน/องคกร มาใหความรูในชุมชน 

- ความรูจากการพูดคุยอยางไมเปนทางการ 

4. การเสริมสรางสมรรถนะ/ศักยภาพ/ความเขมแข็ง 

การอนุรักษ 

บุคคล องคกร/กลุม 

- เขารวมอบรม (ชาวบาน ผูนาํ เยาวชน) 

- บอกกลาว ตักเตือน สอน 

- ตั้งกฏ กติกา ระเบียบชุมชน 

- สรางกิจกรรมทํารวมกัน เชน บวชปา ปลกู

ปา กิจกรรมในวันสําคัญ เชน วันพอวันแม 

- จัดเวทีปลูกจิตสํานึกในชุมชน 

- ประชุมประจําเดือน 

- กระตุนใหเกิดความสนใจเรียนรู 

- เปดโอกาสใหเขาถึงขอมูล 

- ตั้งคณะกรรมการกลุม 

- กําหนดบทบาทหนาที ่

- การจัดทําโครงการขอรับบริการสนับสนนุ

งบประมาณ จาก (อบต. อบจ. แหลงทุน

เอกชน รัฐ) 

- สรางความรวมมือระหวาง กลุม/องคกร/

ราชการ 

- จัดตั้งเครือขาย และขยายเครือขาย 

 

การใชประโยชน 

บุคคล องคกร/กลุม 

- ใหความรู บอกกลาวของการใชประโยชนที่

ไมสรางผลกระทบ 

- ใชแบบพอกินพออยู ประหยัด 

- ใชตามกฏ กตกิาที่กําหนดไว 

- ใชตามภูมิปญญาทองถ่ิน 

- ตรวจสอบ ติดตามการใชประโยชน ตามกฏ

ระเบียบ 

- พัฒนาโครงการ การอนุรักษและใชประโยชน 

- ประสานความรวมมือทุกภาคสวน 

- การพัฒนาดานการตลาด กลุมอาชีพ 

 

กลุม 2 
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1. นาง อภิญญา ซุดะ   หวยฮองไคร  

2. นาย มณเฑียร บุญชางเผือก  หวยฮองไคร  

3. น.ส. พรรณวารี อุนธง   อบต. แมแฝก 

4. อ.จํารัส วงศกิติ    เครือขายองคกรชุมชน 

5. นาย บุญเพ็ญ คําจม   ผูชวยกํานัน ต.แมแฝกใหม 

6. นาย มงคล จติตะ   กลุมเกษตร  

7. นาย บรรจบ เรือนสุภา   กลุมธนาคารอาหารชุมชน 

8. นาย ถนอม ใจระวัง   กลุมพิทักษปาบานปาสักงาม 

9. นาย สมศักดิ์ เกตุพรม   กลุมพิทักษปาบานปาสักงาม 

10. นาย สมนึก บวัแกวเกิด   กลุมพิทักษปาบานปาสักงาม 

คําถาม 

5. บทบาท หนาที่ขององคกรทองถ่ินตอการจัดการความหลากหลายชีวภาพ (ทางเกษตร) 

องคกร บทบาท/หนาที่ 

อบต. - สนับสนนุงบประมาณการจัดการ เชน การทํา

โครงการปลูกปา อาสาสมัคร 

- สนับสนนุอาชีพเสริมที่สัมพันธกับทรัพยากรที่มีอยู

ในชุมชน 

กลุมกิจกรรมตางๆ ในชุมชน - ผูใชประโยชน 

- ผูดูแล 

- ผูอนุรักษ 

 

6. การรณรงคและการสรางความตระหนักในวงกวางดานความหลากหลายชีวภาพ(ทางเกษตร) กับ

วิถีชีวิตของชุมชน (ระบบสรางส่ิงจูงใจ) 

ที่ดําเนนิการปจจุบัน 

- การปลูกปา 

- ทําฝายสรางความชุมชื้นใหกับปา 

- การเปดเวทีชุมชน 

- การทําคายสิ่งแวดลอมศึกษา 

- เครือขายลุมน้ํา 

- การสืบชะตา ปาไม สายน้าํ 

- การปลูกจิตสาํนึกใหแกเด็ก/เยาวชน 

- การรณรงคทําปุยธรรมชาติ/ชีวภาพ 

ที่ตองการเพิ่มเติม 
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- ขยายเครือขาย  

สรางเวทีแลกเปล่ียน 

ขยายแนวคิด วิธีการ ใหชุมชนเปนผูปฏิบตั ิ

- การแสวงหาแนวรวมที่มีกิจกรรมคลายกัน 

 

7. หนวยงานภายนอกที่มีผลกระทบทั้งบวกและลบตอการทํางานดานการอนุรักษทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

 

หนวยงาน ผลกระทบ (+)/(-) อยางไร 

โครงการพระราชดําริ (+) ฟนฟูปา  

สงเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ 

สํานักงานปฏิรูปที่ดิน (+) จัดสรรที่ดินทาํกิน ที่อยูอาศยั อางเก็บน้าํ 

(+) ใหความชวยเหลือเมื่อเกิดความเสียหายา

จากภัยธรรมชาต ิ

ใหความรูดานการเกษตร 

สํานักงานเกษตรอําเภอ 

(-) มีความลาชาในการใหความชวยเหลือ 

ประมง (+) สนับสนนุใหความรูเก่ียวกับพันธุปลา 

กรมพัฒนาทีด่ิน (+) สงเสริม/สนับสนุนการตรวจดินและปุย 

หัวเชื้อ 

ศูนยวิจัยพืชไร (สวพ.1) (+) สงเสริมและดูแลดานการปลูกพืช 

ออป. (-) ทําลายทรัพยากร 

9.  สรุปการเรียนรูเพื่อความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 

• สรางเครือขาย 

• สนับสนนุใหเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู  

• การจัดการอยางเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลง 

• การจัดการความรู 

• การเสริมสรางสมรรถนะ 
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ภาคผนวก 1: กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง  แนวทางการจัดการและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนภายใต

หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 มีนาคม 2550 

ณ  หองประชุม นคร ณ ลําปาง ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00-09.15 น.  เปดการประชุม: วัตถุประสงคและความคาดหวัง โดย อาจารยพฤกษ  ยิบมันตะสิริ 

09.15-10.00 น. การบรรยาย เรื่อง “บทเรียนและสะทอนการทํางานดานการจัดการและใชประโยชน

ความหลากหลายทางชีวภาพ” โดย  นางสาว บุศรา  ลิ้มนิรันดรกุล 

10.00-10.20 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.20-11.00 น. การนําเสนอของตัวแทนกลุมในพื้นที่ศึกษา เรื่อง ความสําเร็จของงานอนุรักษและการใช

ประโยชนความหลากหลายชีวภาพในพื้นที่ของกลุมตางๆ อยางสังเขป  

(กลุมละ 10 นาที) 

11.00-12.00 น. แบงกลุมอภิปราย หัวขอ 

1. ความเปนประโยชนของความหลากหลายชีวภาพ(ทางเกษตร): ทางสังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

2. ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลตอความมั่นคงทางอาหารและรายได 

3. การพัฒนาองคความรูดานความหลากหลายชีวภาพ(ทางเกษตร) 

- การพัฒนาการเรียนรูของชุมชน 

4. การเสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรและองคกรดานการอนุรักษและการใช

ประโยชน 

5. บทบาท หนาท่ีขององคกรทองถ่ินตอการจัดการความหลากหลายชีวภาพ

(ทางเกษตร) 

6. การรณรงคและการสรางความตระหนักในวงกวางดานความหลากหลาย

ชีวภาพ(ทางเกษตร) กับวิถีชีวิตของชุมชน 

- การมีสวนรวมในการทํางาน 

- การพัฒนาการทํางานในรูปเครือขาย 

         7. หนวยงานภายนอกที่มีผลกระทบทั้งบวกและลบตอการทํางานดานการ 

             อนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. แบงกลุมอภิปราย (ตอ) 

14.00-14.15 น. สรุปผลพรอมเตรียมการนําเสนอ 

14.15-14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.30-15.30 น. นําเสนอผลและการอภิปราย 
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15.30-16.00 น. การวางแผนเตรียมการสําหรับการศึกษาดูงานในพื้นที่ (วันที่ 23-24 มีนาคม 2550) 

   ปดการประชุม 

 

กําหนดการดงูานนอกสถานที่ 

เรื่อง การจัดการและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนในเขตลุมน้ําสาขาแมปง 

จ. เชียงใหม   วันที่ 23-24 มีนาคม 2550 

วันและเวลา เน้ือหา 

วันที่ 23 มีนาคม 2550 

ภาคเชา 

08.00-08.30 

 

08.30-10.30 

 

10.30-10.45 

12.45-13.45 

 

ภาคบาย  

13.45-15.00 

 

15.30-17.30 

 

 

ลงทะเบียนและเปดการประชุม   โดย. พระครูสมุหวิเชียร คุณธัมโม 

ประสบการณจากการวางแผนจัดการและอนุรักษความหลากหลายชีวภาพปาแมแฝก

ใหม โดย พระครูสมุหวิเชียร คุณธัมโม 

อาหารวาง 

แลกเปลี่ยนประสบการณ 

การจัดการของชุมชนของผูรูในการใชทรัพยากรปา โดย นายพัฒนทวี  ไชยวงศ          

กิจกรรมเยาวชนคนรักษปาแมแฝกใหม โดย นางเก๋ียงคํา คําววี                    

 

ดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ 

การจัดการทรัพยากรปาในพ้ืนที่ท่ีชุมชนมีระบบการผลิตเกษตรแบบเขมขน            

ณ.พ้ืนที่อนุรักษปาแมแฝกใหม อ. สันทราย จ. เชียงใหม 

การจัดการทรัพยากรปาในพ้ืนที่ท่ีชุมชนมีระบบการผลิตเกษตรแบบเขมขน           

บานหนองมะจับ ปาแมแฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม 

 

วันที่ 24 มีนาคม 2550 

ภาคเชา 

08.00-11.00 

 

11.00-13.00 

ภาคบาย 

13.00-15.00 

 

15.00-15.45 

 

ดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ 

การจัดการทรัพยากรและอนุรักษทรัพยากรปาในพ้ืนที่เกษตรในเขตตนน้ํา ณ.พ้ืนที่

บานภูดิน ต.แมหอพระ  อ.แมแตง จ. เชียงใหม 

เดินทางจาก อ.แมแตง ไปที่ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม และรับประทานอาหาร

กลางวัน 

 

วิทยากรบรรยาย  การจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรปาในพ้ืนที่ปา

เขตตนน้ํา 

ประมวลแนวทางและสรุปบทเรียน 
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ภาคผนวก 2:  แบบประเมนิผล 

 

แบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏบิัติการ 

เรื่อง “การขยายผลการเรียนรูการจัดการ และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพสูเศรษฐกิจพอเพียง” 

วันพฤหัสบดีที่  8  มีนาคม  2550 

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

คําชี้แจง;  

1. แบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ จัดทาํขั้นเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ และประเมินผลสาํเร็จ

ของการจัดงาน จงึใครขอใหทานกรอกขอมูลและใหคะแนนในใบประเมินตามความคิดเห็นที่แทจริงของทาน 

2. แบบประเมินผลชดุนี้ประกอบไปดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูประเมิน สวนที ่2 ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ และ สวนที่ 3 การแสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

สวนที่ 1:  ขอมูลผูประเมิน 

เพศ    ชาย    หญิง  

อายุ    25-35 ป    36-45 ป    46-55 ป    >55 ป  

หนวยงาน/กลุมองคกร    ภาคประชาชน    กลุม/องคกร    อบต.    สวนราชการ 

สวนที่ 2:  ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ระดับความคิดเห็น หัวขอ 

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

1.  ความรู      

1.1  กอนเขารวมการประชุมทานมีความรูในเรื่องนี้ 

ระดับใด 

     

1.2 ภายหลังการประชุมทานมีความรูในเรื่องนี้  
       ระดับใด 

     

2.  เน้ือหา และวิทยากร      

2.1  เนื้อหาของการประชุมสอดคลองกับความสนใจ

และความตองการของทาน 

     

2.2  ความเปนประโยชนของการประชุมเชิงปฏบัิติการ

ตอการจัดการดานความหลากหลายชีวภาพของ

ชุมชน 

     

2.3  ความเปนประโยชนของการประชุมเชิงปฏบัิติการ

ตอการวางแผนการจัดการดานความหลากหลาย

ชีวภาพของชุมชน 

     

2.4  ความเปนประโยชนของการประชุมเชิงปฏบัิติการ

ตอการขยายเครือขายการเรียนรูการจัดการดาน

ความหลากหลายชีวภาพของชุมชน 
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2.5  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม      

2.6  ความพรอมใชงานของโสตทัศนูปกรณ      

ระดับความคิดเห็น หัวขอ 

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

2.7  เอกสารประกอบการบรรยาย      

2.8  ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู, 

ประสบการณ) 

     

2.9  การตรงตอเวลา      

2.10 ความสามารถในการถายทอดความรู      

2.11 การเปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็น      

2.12 ตอบขอซักถามไดชัดเจนและตรงประเด็น      

2.13 การใชสื่อเหมาะสมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ      

3.  สถานที่      

3.1  ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม      

3.2  ความเหมาะสมของการใหบริการอาหาร เครื่องดื่ม 

และอาหารวาง 

     

3.3  ความเหมาะสมของสถานที่พักผอน      

3.4  ความเหมาะสมของสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ      

4.  เจาหนาที่จัดงาน      

4.1  การประสานงานของเจาหนาท่ีผูจัดการประชุม      

4.2  การดําเนินการของเจาหนาท่ีผูจัดการประชุม      

5.  สรุป  

โดยรวมทานมีความพึงพอใจในการประชุมครั้งนี้ ระดับใด 

     

สวนที่ 3:  ขอควรปรับปรุง และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

3.1 การประชมุเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีสิ่งใดควรปรับปรุง 

 

 

 

 

3.2 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก 3: รายชื่อผูเขารวมประชุม 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล หนวยงาน/กลุม/องคกร ที่อยู โทรศัพท 

1 นาย คณิต ธนูธรรมเจริญ 081-8842013 

2 น.ส. ศรินทิพย พรหมคําทิพย 081-3869723 

3 นาง อภิญญา ซุดะ 081-7849348 

4 นาง มณเฑียร บุญชางเผือก 

ฝายศึกษาและพัฒนาปาไม 

 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

087-1852426 

5 น.ส. พรรณวารี อุนธง อบต. แมแฝก  ต.แมแฝก อ.สันทราย 053-849601 

6 อ.จํารัส วงศกิติ เครือขายองคกรชุมชน ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย 089-999814 

7 นาย อํานาจ จันทรตา เครือขายองคกรชุมชน ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย 089-1567781 

8 นาย ทศพล พรประทุม สารวัตรกํานัน 150 หมู 10 ต.แมแฝกใหม อ.สัน

ทราย 

053-848956 

9 นาย บุญเพ็ญ คําจม ผูชวยกํานัน 56 หมู 10 ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย 084-6107318 

10 พระครูสมุหวิเชียร คุณธมฺโม เครือขายองคกรชุมชน วัดเจดียแมครัว ต.แมแฝกใหม  

11 นาย สวาง จอมศักดิ์ ผูใหญบาน หมู 6 295 ม.6 ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย 081-5301752 

12 นาย มงคล จิตตะ กลุมเกษตร 175 ม.9 ต.แมหอพระ อ.แมแตง 089-9532414 

13 นาย เล็ก ไชยประเสริฐ ประธานปาชุมชน 44 ม.9 ต.แมหอพระ อ.แมแตง 081-0200508 

14 นาย บรรจบ เรือนสุภา กลุมธนาคารอาหารชุมชน 131 ม.9 ต.แมหอพระ อ.แมแตง 081-0358053 

15 นาย คําปง ดวงดี ผูใหญบานปาสักงาม 102 ม.1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 086-1903655 

16 นาย ถนอม ใจระวัง กลุมพิทักษปาบานปาสักงาม 141/1 ม.1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 081-7469749 

17 นาย จํานงค บัวไพจิตร กลุมจักสาน 146/1 ม.1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 087-1843094 

18 นาย สุชาติ ยาวิละ กลุมพิทักษปาบานปาสักงาม 99/3 ม.1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด  

19 นาย ไพโรจน บุญชางเผือก กลุมพิทักษปาบานปาสักงาม 146/1 ม.1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 085-7078907 

20 นาย สมศักดิ์ เกตุพรม กลุมพิทักษปาบานปาสักงาม 146/1 ม.1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 089-2384586 

21 นาย สมนึก บัวแกวเกิด กลุมพิทักษปาบานปาสักงาม 146/1 ม.1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด  

 


