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ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โครงการจัดการทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพปาตําบลแมแฝกใหม 
 
เนื่องดวยทางศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไดรวมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชนตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบันในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพเพื่อความมั่นคงทางอาหารและรายไดนั้น ไดเล็งเห็นวาโครงการหลักสูตรภาคฤดูรอน
ไดเปนตัวอยางที่ดีในการพัฒนาเยาวชนในทองถิ่น อีกทั้งการสนับสนุนครูทองถิ่นไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนแกชุมชนและเปนบุคคลากรที่สําคัญของทองถิ่นในการสนับสนุนใหเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด
ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตัวเอง ไมทิ้งถิ่นฐานดังชุมชนใกลเมืองในหลายพื้นที่ ทางศูนยวิจัยไดให
ความสําคัญและตองการสนับสนุนการศึกษาในระดับทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและให
เกิดประสิทธิผล  

นอกจากนี้ยังรวมถึงการนําไปใชไดของชุมชนและเยาวชนทองถิ่น โดยทางศูนยวิจัยเห็นวาเปน
โอกาสอันดีในการที่ทํางานรวมกับเยาวชนแมแฝกใหม และองคการบริหารสวนตําบลแมแฝกใหม ใน
การนําเผยแพรขอมูลจากการศึกษาและเรียนรูรวมกันกับเยาวชน มีความคาดหวังวาจะสามารถสราง
กระแสความตระหนักและการอนุรักษถึงทรัพยการชีวภาพ ต. แมแฝกใหม ใหยั่งยืน 

ดังนั้น ทางศูนยวิจัยฯ จึงไดเขาเสริมเพิ่มเติมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตามความเหมาะสมของเด็กและเยาวชน ในระดับประถมศึกษาที่ 1-6 และ
มัธยมศึกษาตอนตน ในวันที่ 28 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2548 ดังตารางที่ 1 
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ตาราง 1 กิจกรรมการเรียนรูดานความเขาใจการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 

วันที่ กิจกรรม ระยะเวลา 
วันพฤหัสบดี 
28 เมษายน 2548 

กิจกรรม : ปาในฝนและโอกาสในการจัดการ
เพื่อใหเปนปาในฝน 
ทั้งระดับประถมและมัธยม  
การประกวดโครงการปาในฝน ต.แมแฝก
ใหมทั้งระดับมัธยม และประถม  

เวลา 13.00-15.00 น. 

วันอังคาร  
3 พฤษภาคม 2548 

การนําเสนอภาพวาดและความหมายของ
ปาในฝนของนักเรียนระดับประถม และการ
เขียนโครงการเพื่อนําไปสูการจัดการ
ทรัพยากรในจินตนาการของนักเรียนระดับ
มัธยม 

เวลา 13.00-15.00 น. 

วันพุธ 4  พฤษภาคม 2548 กิจกรรมการเดินปาของนักเรียนระดับมัธยม
ปลายเพื่อสํารวจความหลากหลายทางชีว
ภาพของปาแมแฝกใหม และการเรียนรูจาก
ของจริงพรอมทั้งแลกเปลี่ยนกับผูรูของชุม
ชน 

เวลา 8.00-15.00 

วันพฤหัสบดี  
6 พฤษภาคม 2548 

การนําเสนอโครงการของกลุมตางๆในโครง
การปาในฝนและการจัดการเพื่อใหไดมาซง
ปาในฝน ต. แมแฝกใหมของนักเรียนระดับ
มัธยม 

เวลา 13.00-15.00 

วันอังคาร  
10 พฤษภาคม 2548 

การสํารวจบริเวณสวนรอบโรงเรียนถึงความ
หลากหลายและสิ่งมีชีวิตและประโยชนของ
นักเรียนประถม และกิจกรรมการสํารวจของ
กลุมและสัมภาษณแมคา พืชผักทั้งจากปา
และผักพื้นบานในตลาดแมแฝกใหม 

เวลา 13.00-15.00 

วันพฤหัสบดี  
12 พฤษภาคม 2548 

ประกาศรางวัล เวลา 13.00-15.00 
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กิจกรรมที่  1  ความหลากหลายทางชีวภาพปา และโอกาสของปาที่ยั่งยืน 

การเขาใจถึงความหลากหลายทางชีวภาพจากปา และโอกาสในการใหไดมาซึ่งการเขามีสวน
รวมในใชประโยชนที่ถูกตอง โดยการพูดคุยและการตั้งประเด็นใหเกิดการแสดงออกโดยการวาดภาพ
และการนําเสนอบทความในหัวขอปาในฝนของฉัน และการที่จะไดมาซึ่งปาในฝนตองมีการจัดการ
อยางไรบาง ในระดับมัธยมศึกษา สําหรับประถมศึกษาไดใชเฉพาะการวาดภาพเปนสื่อในการเสนอ
แนวความคิด และมีการจัดรางวัลในระดับตางๆ 

เกณฑการตัดสินการประกวดภาพวาดปาในฝนของฉัน 

1. ความหมายของภาพวาดเกี่ยวของกับปาในฝน 
2. การสะทอนความคิดและจินตนาการที่หลากหลายในองคประกอบในภาพ 
3. การใหสี รูปภาพ ขัดเจนรวมถึงความสะอาดของรูปภาพ 
4. เนื้อหาของบทความและรูปภาพสอดคลองกันและใหความหมายที่ชัดเจน  

ประเภทของการประกวด 

 ระดับประถมศึกษา (1-6) รางวัลที่ 1 จํานวน 6 รางวัล ในระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 
พรอมรางวัลชมเชยชั้นละ 2 รางวัล ประกวดวาดภาพโดยใชสีเทียนและสีไม 
 ระดับมัธยมศึกษา (1-3) รางวัลที่ 1, 2 และ 3 พรอมรางวัลชมเชย 1 รางวัล โดย
ประกวดวาดภาพโดยใชสีไมและสีโปสเตอร พรอมทั้งบทความประกอบภาพ 

ผลและภาพกิจกรรม : 

ผลการประกวดภาพวาด 

ระดับประถมศึกษา 

 รางวัลชนะเสิศ รางวัลชมเชย 
ป.1 ด.ช. พงศกร ดวงบาล 1. ด.ญ. แสงดาว อับแสง 

  2. ด.ช. สุบิน บุญเมฆ 
ป.2 ด.ญ. จุฑาทิพย วงคปน 1. ด.ญ. พิมพผกา ต๊ิบคํา 

  2. ด.ญ. ประกายเพชร สุภารักษ 
ป.3 ด.ญ. ศิรินยา จอมศักดิ์ 1. ด.ญ. ชัญญา มณี 

  2. ด.ญ. ชุติมา ปญญาฟู 
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 รางวัลชนะเสิศ รางวัลชมเชย 
ป.4 ด.ญ. พัชรินทร สุยะปน 1. ด.ญ. อรทัย กัลยาวุฒิ 

  2. ด.ช. ภูริณัฐ สุนันท 
ป.5 ด.ญ. มัทธิกา แกวพิงค 1. ด.ญ. สุภาภรณ วิทรชัย 

   
ป.6 ด.ญ. รัชนก เครือคํา 1. ด.ญ. จุฬารัตน ตุมมา 

  2. ด.ญ. ศิรดา มงคลสดใส 

ระดับมัธยมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ ไดแก กลุมชงโค โรงเรียนบานแมแฝก ประกอบไปดวยสมาชิกในกลุม ไดแก 
1. ด.ญ. ศิริพร ชมใบ   ชั้น ม.2 
2. ด.ญ. จิตราภรณ เปงชัน  ชั้น ม.3 
3. ด.ญ. มัธติกาล บุญโทย ชั้น ม.3 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ไดแก กลุมชนีแกง โรงเรียนเจดียแมครัว ประกอบไปดวยสมาชิกในกลุม 
ไดแก 

1. ด.ญ. ณัฐธยาน มารศรี 
2. ด.ญ. วาทินี พงยะ 
3. ด.ญ. จิภาพร คะเน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ไดแก กลุมกะบี้ โรงเรียนเจดียแมครัว ประกอบไปดวยสมาชิกในกลุม ได
แก 

1. ด.ช. อภิวัฒน จอมนงค 
2. ด.ช. วีรพงษ วรรณเขต 
3. ด.ช. ยศยิ่ง กาวีวงศ 

รางวัลชมเชย ไดแก กลุมลีลาวดี โรงเรียนบานแมแฝก ประกอบไปดวยสมาชิกในกลุม ไดแก 
1. ด.ญ. จิตราพร หอแกว 
2. ด.ญ. อังศุมาริน โยธาราษฎร 
3. ด.ญ. ปาริชาติ คาแกวน 
4. ด.ญ. จิภาพร ตาคํา 
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ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมที่  2 การเรียนรูจากสื่อประกอบตางๆที่เกี่ยวของกับพื้นที่ ตําบลแมแฝกใหม   

การเรียนรูเร่ืองความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพประกอบจากสื่อตางๆพรอมการตั้ง
ประเด็นคําถามและความคิดเห็น 

- การนําเสนอวิดรทัศน เร่ืองเสนทางการหาของปา และวิธีและอุปกรณการหาของปาของผูรู 
พรอมแลกเปลี่ยนกับผูรู 

- โปสเตอรความหลากหลายทางชีวภาพ พืชอาหารและสัตว ในการแลกเปลี่ยนที่นักเรียนนํา
มาใชในการดํารงชีพ 

ผลและภาพกิจกรรม : 

ผลการดําเนินงาน 

 เนื่องจากจํานวนนักเรียนมีมากพอสมควรจึงไดมีการนําเสนอวิดีทัศน เร่ืองเสนทางการหาของ
ปา และวิธีและอุปกรณการหาของปาของผูรูใหแกนักเรียนเปน 2 รอบ โดยชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 
สลับกับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อใหการฉายวีดีโอซีดีเปนไป
อยางทั่วถึง พรอมทั้งมีการเชิญผูรูมาใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสนทางการเดินปา การหาของปา และ
ขอหามเกี่ยวกับการเขาปา พรอมทั้งตอบคําถามความรูเร่ืองปาที่นักเรียนสนใจ  

 มีการจัดแสดงโปสเตอรความหลากหลายทางชีวภาพ พืชอาหารและสัตว ในการแลกเปลี่ยนที่
นักเรียนนํามาใชในการดํารงชีพ ในระหวางชวงที่มีการสลับกับการฉายวีดีโอซีดี เร่ืองเสนทางการหา
ของปา และวิธีและอุปกรณการหาของปาของผูรู โดยมีการแสดงโปสเตอรพรอมการบรรยายโดยผูรูที่ได
เชิญมา 

 นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 มีความสนใจเรียนรูทั้งในการจัดฉายวีดีโอซีดีและการจัด
แสดงโปสเตอรเปนอยางดี สามารถตอบคําถามที่เรียนรูจากสื่อได และสนใจตั้งคําถามเกี่ยวกับเร่ืองปา
และของปากับผูรู กลาแสดงออกและสามารถเลาประสบการณการหาของปาของตนกับครอบครัวได 
สวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนั้นมีพื้นความรูเดิมเกี่ยว
กับการหาของปา การเขาปา รวมกับญาติและครอบครัวมาบางแลว จึงสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับ
เร่ืองปา ของปา และเสนทางการเดินปาไดพอสมควร และมีความสนใจในเรื่องกิจกรรมการเดินปาที่จะ
มีการจัดขึ้นในวันถัดไป ทําใหความสนใจเรื่องกิจกรรมการเดินปามีมากกวาสื่อที่นํามาแสดง จึงมีการ
ซักถามผูรูเร่ืองกิจกรรมการเดินปาและการเตรียมความพรอมเร่ืองการเขาปาเปนสวนมาก   
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ภาพกิจกรรม 

      

      

กิจกรรมที่  3 ความสัมพันธอาหารทองถิ่นลากรดํารงชีพของชุมชน   

 การแบงกลุมเพื่อสํารวจแมคาในตลาดเจดียแมครัว และชนิดของพืช สัตว ที่จําหนายในตลาด
แมแฝกใหม เพื่อเขาใจการพืชและสัตวตางๆ ที่นํามาจําหนายทั้งจากปา และพื้นที่เกษตรอื่นๆ เพื่อนํา
มาเปนอาหารและอีกทั้งรายไดของคนในชุมชนแมแฝกใหม 

ผลและภาพกิจกรรม : 

ผลการดําเนินงาน 

 เนื่องจากวันที่จัดกิจกรรมเปนวันที่ใกลเปดภาคเรียนจึงทําใหมีเพียงนักเรียนช้ันประถมเทาน้ันท่ี
มาเรียนภาคฤดูรอน และจากการสํารวจความตองการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 พบ
วามีนักเรียนสนใจเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 31 คน แบงออกเปนชั้น ป.4 จํานวน 6 คน ชั้นป.5 จํานวน 17 
คน และชั้น ป.6 จํานวน 8 คน นักเรียนทั้งหมดถูกแบงออกเปนกลุมตามลําดับชั้นจํานวนทั้งสิ้น 5 กลุม 
โดยมอบหมายใหแตละกลุมสํารวจชนิด ราคา และแหลงที่มาของทรัพยากรชีวภาพในตลาดเจดียแม
ครัว  
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จากการสํารวจเปนระยะเวลาประมาณ 45 นาที ทําใหนักเรียนทราบวา พืชผักพื้นบานรวมทั้ง
สัตวที่มีจําหนายในตลาดเจดียแมครัวนั้นมาจากระบบนิเวศนภายในทองถิ่นหลายระบบดวยกัน ไดแก 
ปา เขื่อนแมงัด สวนไมผล ทุงนา และบริเวณบาน นอกจากนี้พืชผักพื้นบานและสัตวที่พบเห็นทั่วไปใน
บริเวณบานที่นักเรียนมีความคุนเคยแตไมไดใหความสนใจกลับมีมูลคาและเปนรายไดหลักใหกับหลาย
ครัวเรือนดวยกัน  

การสํารวจตลาดในครั้งนี้ทําใหนักเรียนไดเรียนรูถึงแหลงที่มาของอาหารทองถิ่นที่มีอยูในระบบ
นิเวศนตางๆ ในชุมชน และเห็นความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรชีวภาพภายในทองถิ่น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในผืนปาที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของชุมชนทั้งเปนแหลงอาหารและแหลงสรางรายไดที่สําคัญ  

ภาพกิจกรรม 

  

   

 
 
 
 
 
 
ประเมินผล 

การประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูเร่ืองการจัดการทรัพยากรชีวภาพในทองถิ่นภาค
ฤดูรอน โรงเรียนเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อ.สันทราย จ.เชียงใหม จากนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.
5, ป.6 และ ม.1 จํานวน 36 คนตั้งแตวันที่ 28 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2548 ไดผลดังตอไปนี้ 
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 กิจกรรม คะแนน 
1. ความพึงพอใจในกิจกรรมประกวดภาพวาด 2.64 
2. ความรูที่ไดจากการบรรยายของผูรูและสื่อประกอบเรื่องความหลาก

หลายของทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่แมแฝกใหม 
2.75 

3. ความรูที่ไดจากการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและ
สัตวในพื้นที่ปาแมแฝกใหม 

2.70 

4. ความรูที่ไดจากการสํารวจตลาดเพื่อศึกษาความสัมพันธของอาหาร
ทองถิ่นและการดํารงชีพของชุมชน 

2.64 

หมายเหตุ : มาก = 3 ปานกลาง = 2 และ นอย = 1 
  

นอกจากนี้นักเรียนรอยละ 52.78 ยังไดบอกเลาถึงผลการจัดกิจกรรมไปยังบุคคลในครอบครัว 
ซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการเดินปา และการสํารวจตลาด 


