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คํานาํ 
 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อม
กับการดูแลสังคม สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมที่
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเน่ือง และพบว่าในทุกความสําเร็จของการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้วนมีสตรีจํานวนมากท่ีมีบทบาทท้ังในเบ้ืองหน้า คือ 
เป็นผู้ริเริ่ม ผู้นํา และในเบ้ืองหลัง คือ เป็นผู้ให้กําลังใจ ผู้สนับสนุน ขับเคลื่อน ถ่ายทอดและส่งต่อ
องค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสตรีในการมีส่วนร่วมผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ จึงได้มีแนวคิดในการเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพของสตรี 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนต่อไป 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานโครงการภุมรี พลังสตรี...
พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดน่าน  
เพ่ือให้เกิดรูปธรรมแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานของสตรีที่มีต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่สังคมให้แพร่หลายมากขึ้น 

การดําเนินงานโครงการฯ ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2560) ได้ดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ซึ่งได้นําเสนอข้อมูลไว้ในรายงานฉบับน้ี โดยมีเน้ือหาประกอบด้วย บทนํา 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การจัดการขยะชุมชน การเผยแพร่ผลงาน
และส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคม รวมทั้งสรุปและทิศทางการดําเนินงานระยะต่อไป โดย
คณะทํางานโครงการฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานระยะต่อไป 
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1. บทน า 

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 
  

โครงการภุมรฯี จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDG  

โดยเฉพาะด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นแผ่นดิน และด้านความเท่าเทียมทางเพศ 
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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 าไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในระดับพื้นที่ ได้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติการ
เชิงลึกท าความเข้าใจในสถานการณ์โดยรวมก่อนประเด็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2) การเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรีในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างบทบาทและ
ศักยภาพสตรีในระดับพื้นที ่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 

12 หมู่บ้านเป้าหมาย  

ใน อ.เชียงกลาง และ 

อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
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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 ศึกษาข้อมลูสถานการณท์ี่เกี่ยวข้อง                   
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 แลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหว่างพื้นที ่                  
2.6 ติดตามและประเมินผล                  
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ยกย่องบทบาทสตรีดีเด่น 
3.1 น าเสนอผลงานบทบาทของสตรีฯ                  
3.2 เปิดตัวโครงการฯ                  
3.3 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับผลงานฯ                  
3.4 ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกผลงาน                  
3.5 ประเมินคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์                  
3.6 สรุปผลงานดีเด่นประจ าป ี                  
4. เผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคม 
4.1 มอบรางวัลผลงานบทบาทสตร ี                  

4.2 เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ ์                  

5. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
5.1 จัดท ารายงานความก้าวหนา้                  
5.2 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน                  
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  ผลผลิตและผลกระทบ ที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นเพ่ือประโยชนกั์บพื้นที่เป้าหมายและสังคม ดังนี ้
1) รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความเหมาะสมและบทบาทของ

สตรีซ่ึงเป็นแนวปฏิบัตทิี่ดี 6 แห่ง ที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
มีความยั่งยืน มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นฐานในการด ารงชีวิตที่มั่นคงของท้องถิ่น 
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

2) สื่อสร้างสรรค์บทบาทของสตรีต่อการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เผยแพร่ผลงานและบทบาทของสตรีสู่สังคมในช่องทางที่หลากหลาย ช่วยสร้างการรับรู้และ
ตระหนักในความสามารถของสตรีที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
กว้างขวาง 

 

 

 

เป็นแหล่งพึ่งพิง 

และก่อใหเ้กิดรายได้  

 

มศีักยภาพทางการ

ท่องเทีย่วเชิงนเิวศ 

 

สตรีเพิ่มบทบาท 

การเป็นผู้น า 

 

ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพฒันา 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

มีความสมบูรณ ์

 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมได้รับการ

จัดการอย่างเปน็ระบบ 

 

ผลงานหนังสั้น 

เรื่องราวที่ดขีองสตรี  

เอกสารเผยแพร่

บทบาทสตร ี
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2. การจัดการทรัพยากรปาไม 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ประเด็นหน่ึงของการพัฒนาในพ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดน่าน เพ่ือส่งเสริมให้

ชุมชนเกิดความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน โดยเน้นเสริมสร้างบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน โดยดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ต่อยอดงานและยกระดับการพัฒนาการจัดการป่าชุมชน 10 หมู่บ้าน ใน 2 อําเภอ 
ประกอบด้วย อําเภอเชียงกลาง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแคว้ง บ้านหนองผุก บ้านเด่นพัฒนา บ้านกอก บ้านเกวต 
และอําเภอทุ่งช้าง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านงอบศาลา บ้านไร่ไทรงาม บ้านหล่ายทุ่ง บ้านทุ่งอ้าว และบ้านนํ้าสอดใหม่ 

การดําเนินงานตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2560) โครงการฯ ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเป้าหมาย ทั้งการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าชุมชน การพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน 
และการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีที่เก่ียวข้อง  

2.1 การพัฒนาและฟนฟูปาชุมชน 

กิจกรรมการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ด้านต่างๆ 
โดยเน้นให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ด้วยแนวคิดแบบผู้หญิงที่จะนําไปสู่การอนุรักษ์
และการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติมากขึ้น  

ปี 2560 - ติดตามการจดทะเบียนป่าชุมชน 
10 พฤศจิกายน 2560 
 

- พัฒนาดูแลทรพัยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บนํ้าห้วยหมื่น  
เครือข่าย ทสม.ตําบลเปือ 

กรกฏาคม-สิงหาคม 2560 
 

- ประชุมจัดทําข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชท้องถิ่น (เมี่ยง) 
สู่ความมั่นคงระบบนิเวศพ้ืนที่สูงบ้านเกวต 

22 พฤษภาคม 2560 - บวชป่า รักษ์ป่า รักษ์นํ้าบ้านแคว้ง 
เมษายน-ตุลาคม 2560 
 

- เส้นทางศึกษาธรรมชาติ การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้าน
หนองผุก 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 
 

- ลาดตระเวนป้องกันไฟป่า และทําแนวกันไฟ 
(บ้านแคว้ง หนองผุก เด่นพัฒนา กอก เกวต ทุ่งอ้าว นํ้าสอดใหม่ 
งอบศาลา หล่ายทุ่ง และไร่ไทรงาม) 

มกราคม-พฤศจิกายน 2560  - ฝายมีชีวิต เติมนํ้า เพ่ิมผืนป่า บ้านแคว้ง  
สร้างฝาย (มค.) --- ซ่อมบํารุง (สค.) --- ติดตาม (พย.)    

มกราคม-มีนาคม 2560 
 

- ประชุมและสํารวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติจากป่า
ชุมชนบ้านนํ้าสอดใหม ่
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เรียบร้อย
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และโดยร
หน่วยงา
ส่วนร่วมข
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ส่งผลต่อ

ติดตามการ
การจดทะเบี
 3 แห่ง ได้แก

ะเบียนเพ่ิมอีก 
แก่ บ้านป่าเล
ย 4 แห่ง ได้แ
านใต้ร่วมโพธ์ิท

ปัจจุบันป่าชุม
นป่าเลา ได้รับก
ต่อไป และป่
ายทุ่ง บ้านไร่ไ
ย และรอตรวจ

พัฒนาทรัพ

 

กิจกรรมน้ีได
รอบอ่างเก็บน
นภาคีเครือข่
ของสมาชิกใน

ศึกษาใช้ปร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมน้ีได้จ
การตัดสินใจ

รจดทะเบียน
บียนป่าชุมชน
ก่ บ้านแคว้ง บ
3 แห่ง โดยเป็
า และบ้านไฮ
ก่ บ้านไร่ไทร
ทอง รวมพ้ืนที

มชนในอําเภอ
การตรวจสอบ
าชุมชนในอํา
ไทรงาม และบ
จสอบพ้ืนที่ร่ว

พยากรป่าแล

ด้จัดขึ้นเมื่อวัน
นํ้าห้วยมื่นที่เสื
าย ทสม.ตําบ
นชุมชนในพ้ืนท

ระโยชน์ทรัพ

จัดขึ้นเมื่อวันที
ปลูกเมี่ยงบริเ

นป่าชุมชน 
น เริ่มดําเนินก
บ้านเกวต แล
ป็นหมู่บ้านเป้
ฮหลวง เดือน
งาม บ้านทุ่งอ้
ที่ทั้งหมด 11,5

อเชียงกลาง 5
บเอกสารเรียบ
เภอทุ่งช้าง 6
บ้านใต้ร่มโพธ์ิ
วมกับกรมอุทย

ละดูแลสิ่งแว

นที่ 10 พฤศจิ
สื่อมโทรมให้มี
บลเปือ ตลอด
ที่ให้มีความรัก

พยากรพืชท้อ

ที่ 12 กรกฎา
เวณพ้ืนที่ทํากิ
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การในเดือนเ
ละบ้านกอก ห
ป้าหมาย 1 แห
นตุลาคม-ธันว
อ้าว บ้านหล่า
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จิกายน 2560
มีความอุดมสม
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กและหวงแหน

้องถ่ิน (เม่ีย

าคม  2560 ณ
กินและพ้ืนที่ป่

เมษายน-มิถุน
หลังจากน้ันเดื
ห่ง ได้แก่ บ้าน
าคม ย่ืนเอกส
ยทุ่ง บ้านงอบ

แก่ บ้านแคว้ง
ปชช. 3) และเ
แก่ บ้านทุ่งอ้า
ารปรับแก้เอก
สัตว์ป่า และพ

เก็บน้ําห้วยห

0 เพ่ือปรับปร
มบูรณ์ดพ่ิมขึ้น
ส่งเสริมจิตสํานึ
นทรัพยากรธร

ง) สู่ความมั

ณ บ้านเกวต 
ปาชุมชน ศึกษ

นายน 2559 
อนกรกฎาคม
นํ้าสอดใหม่ แ
สารเพ่ิมอีก 5
บศาลา และห

ง บ้านเกวต บ
ตรียมย่ืนเอกส
าว บ้านนํ้าสอ
กสารตามนโยบ
พันธ์ุพืช 

หม่ืน  

รุงและฟ้ืนฟูป่
น และสร้างค
นึกในการอนุร
รรมชาติและสิ

ม่ันคงระบบนิ

อําเภอเชียงก
ษากระบวนกา

โดยย่ืนเอกส
ม-กันยายน ย่ื
และหมู่บ้านข
5 แห่ง โดยเป็
หมู่บ้านขยายผ

บ้านกอก บ้าน
สารเพ่ือให้อธิ
อดใหม่ บ้านง
บายของกรม

าบริเวณพ้ืนที
ความสามัคคีข
รักษ์และส่งเส
สิ่งแวดล้อม 

นิเวศพื้นท่ีสู

ลาง เพ่ือศึกษ
ารปลูกและหม

สารขอจด
นเอกสาร
ยายผล 2 
นหมู่บ้าน
ผล 1 แห่ง 

นไฮหลวง 
ธบดีอนุมัติ
งอบศาลา 
ป่าไม้ใหม่

ที่ป่าชุมชน
ของชุนชน 
สริมการมี

สงู 

ษาปัจจัยที่
มักเมี่ยงที่



 

เกิดจากภ
กระตุ้นเย
ภูมิปัญญ

ผลที่ได้รั
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จิตสํานึกใ
เป็นศูนย์
มีผู้เข้ารว่

ผลที่ได้รั

ภูมิปัญญาขอ
ยาวชนในท้อง

ญาท้องถิ่น โดย

รับจากการดํา
1) พบข้อมู

สภาพผิว
ใกล้เคีย
ใบอ่อน 

2) ราคาใบ
ราคา 18
(ใบดิบ) 

3) ชุมชนนิ
เมี่ยงปร

4) กิจกรรม
ธรรมชา
ปราชญ์ช
ให้ตระห

บวชป่า รัก

กิจกรรมน้ีได้จ
ในการอนุรักษ

ย์กลางในการจ
วมกิจกรรมทั้ง

ับจากการดํา
1) ทําการบ
2) การบวช

ผืนป่าแล
ทําการเก

งชาวบ้านแล
งถิ่นให้มีความ
ยมีผู้เข้าร่วมกิจ

เนินกิจกรรม 
มูลทรัพยากรจ
วดิน สมาชิกใ
ยง สมาชิกที่ป
ใบกลาง และ
เมี่ยงที่น่ึงแล้ว
8 บาท ใบส
1-2 ใบ และ 
ยมนํามานึ่งให
ะมาณ 1- 3 ไ
มระยะต่อไป 
าติ วัฒนธรรม
ชาวบ้าน เป็น
หนักและร่วมกั

ษ์ป่า รักษ์น้ํ

จัดขึ้นเมื่อวันที
ษ์ดิน นํ้า ป่า แ
จัดการป่าชุมช
งหมด 60 คน 

เนินกิจกรรม 
บวชต้นไม้ใหญ
ชต้นไม้ช่วยสร้
ละแสดงให้เห็
กษตร เพราะ

ะความมั่นคง
สนใจเห็นคุณ
จกรรมทั้งหมด

 
จากป่าชุมชน
นชุมชนจึงได้น
ปลูกเมี่ยงสาม
ะใบแก่ไปขาย 
ว ฤดูร้อนราค
สดราคา กิโล
ใบกลาง 3-4 
ห้สุกใช้บริโภค
ไร่ ในพ้ืนที่ทํากิ
ได้แก่ กิจกร

มและภูมิปัญญ
นต้น เพ่ือถ่ายท
กันรักษาส่งเสริ

น้ํา 

ที่ 22 พฤษภา
และสร้างการ
ชน ตลอดจน
เป็นชาย 44

 
ญ่ในป่าชุมชนบ้
ร้างจิตสํานึกแ
ห็นถึงความสัม
เช่ือว่าผืนป่าที
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ทางด้านอาห
ณค่าของทรัพย
ด 5 คน เป็นช

นบ้านเกวตที่ช
นํามาขยายพัน
มารถใช้ประโ
จะเก็บใบเมี่ย

คา 15-20 บา
กรัมละ 30 
ใบ ถัดจากยอ
คและขาย แล
กินของตนเอง
รรมการจัดกา
ญา โดยดําเนิ
ทอดองค์ควา
ริมความหลาก

าคม 2560 ณ
มีส่วนร่วมขอ
เป็นการรณร
คน หญิง 16

บ้านแคว้ง ได้แ
และสร้างความ
มพันธ์ของคน
ที่ผ่านการบวช

หารกับการสร้
ยากรท้องถิ่นด้
ชาย 5 คน หญิ

ชุมชนพ่ึงพาสู
นธ์ุเพ่ิมผลผลติ
โยชน์จากต้น
ยงได้ 4-5 รอบ
าท ฤดูฝนราค
บาท ใบเมี่ย

อดอ่อน 
ละนําไปประก
ง  
ารสิ่งแวดล้อม
นกิจกรรมร่ว
มรู้ทรัพยากร
กหลายของธร

ณ ป่าชุมชนบ้า
งชุมชนและภ
งค์เน่ืองในวัน
คน  

แก่ ต้นมะค่า ต
มตระหนักขอ
กับผืนป่า ทํา
ชแล้วเปรียบเส

างรายได้ให้กั
ด้านทรัพยากร
ญิง - คน  

สูงสุด ได้แก่ เ
ตในเขตพ้ืนที่ร
เมี่ยงได้ตลอ
บ/เดือน ปริมา
คา 8-12 บา
ยงที่นํามาใช้ป

กอบอาหาร โ

มศึกษา แหล่ง
มกับโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมชุ
รรมชาติ สังคม

านแคว้ง อําเภ
าคีต่างๆ โดย

นความหลากห

ต้นไทร ต้นปร
งคนในชุมชน
ให้สมาชิกใน
สมือนดินแดน

กับชุมชน ตลอ
รป่าไม้ วัฒนธ

เมี่ยง ซึ่งขึ้นไ
รอบที่อยู่อาศั
ดทั้งปี โดยจ
าณประมาณ 
าท และฤดูหน
ประโยชน์เป็น

โดยเฉลี่ยชุมช

งเรียนรู้เส้นท
นบ้านเกวต ผู้
ชุมชนไปยังเด็ก
ม และวัฒนธร

ภอเชียงกลาง 
ยใช้วัฒนธรรม
หลายทางชีวภ

ระดู่ เป็นต้น 
นร่วมกัน ในกา
ชุมชนมีกําลัง

นอันศักด์ิสิทธ์ิ 

อดจนการ
ธรรม และ 

ด้ดีกับทุก
ัย และป่า
ะเก็บเอา 
15 ตัน 
นาวหนาว
นยอดอ่อน  

ชนจะปลูก

ทางศึกษา
ผู้นําชุมชน 
กนักเรียน 
รรมชุมชน 

เพ่ือสร้าง
ความเช่ือ
ภาพ  โดย 

ารปกป้อง
งใจในการ
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บ้านหนอ
ปัจจุบัน 
แลกเปลี่
ต่างๆ ได้

ท
แหล่งเรีย
ของชุมช
จัดทําเส้น
สมุนไพร 
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กิจ
การเพ่ิมสู
ของไฟป่

3) สตรีชุมช
กิจกรรม

4) การเช่ือม
บทบาท

เส้นทางศึกษ

การพัฒนาเส้
องผุก เริ่มพั
โดยวางแผนอ
ยนข้อคิดเห็น
้ดําเนินการทด

ทั้งน้ี แนวคิดก
ยนรู้ ด้วยฐาน
ชน เพ่ือเป็นกา
นทางศึกษาธร
 สภาพป่าในอ

ลาดตระเวน

จกรรมลาดตร
สงูขึ้นของฝุ่นล
ปาทั้งในประเท

ชนบ้านแคว้ง
ม 
มโยงภาคีเครอื
ศักยภาพสตรี

ษาธรรมชาติ

ส้นทางศึกษาธ
ฒนาเมื่อเดือ
ออกแบบ ทบ
นกันเป็นระยะ
ดสอบ พร้อมท

การจัดการเส้น
ของทรัพยาก
ารสร้างความ
รรมชาติ การฟื
อดีต-ปัจจุบันจ

นป้องกันไฟ

ระเวนป้องกัน
ละอองในพ้ืนที
ทศไทยและป

งมีบทบาทหน้

อข่าย หน่วยง
รีและประเพณี

ติ การฟื้นฟู

ธรรมชาติ ป่าช
อนเมษายน จ
บทวนเส้นทาง
ะ ปัจจุบันจุดเ ี
ทั้งพัฒนาศักย

นทางศึกษาธร
รป่าไม้ที่มีคว
ตระหนักถึงค
ฟ้ืนฟูและการอ
จากปราชญ์ชา

ป่า และทําแ

นและทําแนวกั
ที่ภาคเหนือขอ
ประเทศพื้นบ้
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น้าที่และมีส่ว

งานภาครัฐ แล
ณคีวามเช่ือของ

ฟูและการอนุ

ชุมชน
จนถึง
ง และ
รียนรู้
ยภาพนักสื่อคว

รรมชาติ เกิดจ
ามอุดมสมบูร

ความสําคัญขอ
อนุรักษ์ป่าชุม
าวบ้าน และผู้

แนวกันไฟ 

กันไฟ จากไฟป
องประเทศไท
้าน การทําแน

นร่วมในการ

ละหน่วยงานป
งชุมชนที่มีมา

นุรักษ์ป่าชุมช

วามหมายประ

จากความต้อง
รณ์และศักยภ
องดิน นํ้า ป่า
มชน โดยการถ
ผู้สูงอายุแก่เยา

ป่าที่มักเกิดขึ้น
ย เน่ืองจากคว
นวกันไฟจึงถื

ดําเนินกิจกร

ปกครองส่วนท
นาน 

ชนบ้านหนอ

ะจําจุดเรียนรู้เ

งการต่อยอดพั
าพการดูแลจั
ที่อุดมสมบูรณ

ถ่ายทอดองคค์
าวชน 

นในช่วงหน้าแ
วามแห้งแล้งส
อเป็นภูมิปัญ

รรม ในทุกขั้น

ท้องถิ่น ในกา

องผุก 

เป็นที่เรียบรอ้

พัฒนาป่าชุมช
จัดการทรัพยา
ณ์ร่วมกัน ชุม
ความรู้ทรัพยา

แล้ง ซึ่งส่วนให
ส่งผลให้เกิดก
ญญาด้ังเดิมขอ

นตอนของ

ารส่งเสริม

อย   

นให้เป็น
กรป่าไม้
ชนจึงได้
กรป่าไม้ 

หญ่มักพบ
ารเพ่ิมขึ้น
องคนที่ใช้



 

ประโยชน
หมู่บ้านห
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ฝ
คน หญิง
บํารุงรัก
เปรียบเที
แก้ปัญห
เพาะปลกู
 

น์และทํามาห
หรือพ้ืนที่ที่จะ

1) บ้านหน
จากกิจก
และฟ้ืน
เดือนเมษ

2) บ้านแค
บ้านไฮห
ระยะเว
ทรัพยา
มีผู้เข้ารว่

3) บ้านกอ
ถึงความ
หญ้า ใบ
ที่จะคุ้มค
ชาย 13 

ฝายมีชีวิต 

ฝายมีชีวิตบ้าน
ง 28 คน) ด้วย
ษาฝายมีชีวิต
ทียบข้อดี-ข้อเ
าเรื่องนํ้าได้อ
กได้ตลอดทั้งปี

หากินอยู่กับป่
คุ้มครอง และ

นองผุก: ดําเนิ
กรรมเห็นถึงก
ฟูทรัพยากรธ
ษายนหากปีน้ั

ว้ง: ดําเนินกา
หลวง ทั้ง 3 
วลามาช้านาน
กรป่าไม้ของ
วม 18  คน เป

ก:  ดําเนินกา
มสามัคคีของช
บไม้ และเช้ื
ครอง หรือป้อ
คน หญิง 51

เติมน้ํา เพิม่

นแคว้ง ดําเนิ
ยความร่วมมือ
ต และเมื่อพฤ
เสีย ร่วมกันใน
อย่างมีประสิ
ปี 

ปา วัตถุประส
ะเพ่ือใช้เป็นเส้

นินการเมื่อวัน
ารมีส่วนร่วม

ธรรมชาติประ
น้ันมีความแห้ง

ารเมื่อวันที่ 13
หมู่บ้านมีพ้ืน
น จากกิจกร
ชุมชน บทบา
ป็นชาย 16 ค

ารเมื่อวันที่ 18
ชุมชนถึงแม้สภ
อเพลิงที่ ติดไ
องกันไม่ให้ไฟล
 คน 

มผืนป่า บ้าน

นินสร้างขึ้นเมื่
อจากภาคส่วน
ฤศจิกายน ซึ่
นการแก้ไขแล
ทธิภาพ ซึ่งเมื

 

2-5 

งค์เพ่ือป้องกั
สน้ทางตรวจก

นที่ 25 กุ
ของสมาชิกใน
ะมาณเดือนกุม
งแล้งมาก มีผู้

3 มีนาคม 25
นที่ป่าชุมชนที่
รรมทําให้เห็น
าทผู้นําชุมชน
คน หญิง 2  ค

8 มีนาคม 25
ภาพอากาศจ
ไฟง่ายออกไ
ลุกลามออกมา

นแคว้ง  

อวันที่ 30 มก
นต่างๆ และใ
ึงมีนํ้าป่ามาอี

ละซ่อมแซมใน
มื่อถึงฤดูแล้ง

ันไม่ให้ไฟป่า
ารณ์ระวังไฟป

มภาพันธ์ 25
นชุมชนที่ ซึ่งท
มภาพันธ์ - มี
เข้าร่วม 98  ค

560 ณ พ้ืนที่ป
อยู่ในเขตแนว
นถึงความเสี
น คณะกรรม
น 

560 ณ พ้ืนที่ป
ะร้อนแต่สมา
ไป เพ่ือป้องก
าจากพ้ืนที่ที่กํ

กราคม 2560
ในช่วงเดือนกร
อีกครั้ง ชุมชน
นส่วนที่มีสภาพ
งชุมชนก็ยังส

ลุกลามเข้าไป
ป่าที่อาจจะเกิ

60 ณ พ้ืนที่ป่
ทําแนวกันไฟใ
นาคม หรือบ
คน ชาย 71 ค

ป่าชุมชนบ้าน
วเดียวกันและ
ยสละ จิตสํา
การป่า และ

ป่าชุมชนบ้าน
าชิกในชุมชนก็
กันไม่ให้ไฟลุ
ําหนด มีผู้เข้า

0 (ผู้เข้าร่วม 1
รกฎาคม-กันย
นได้ติดตามผ
พชํารุดให้สาม
ามารถมีนํ้าใช

ปในพ้ืนที่ป่าชุ
ดขึ้นได้ทุกเวล

ป่าชุมชนบ้าน
ในทุกๆ ปี เพื

บางแห่งทําซ้ํา
คน หญิง 27 ค

แคว้ง บ้านป่า
ะดูแลรักษาร่ว
านึกในการดู
สมาชิกชุมชน

นกอก จากกิจ
ก็ช่วยกันกําจัด
ลุกลามเข้าไป
าร่วม 64  คน

131 คน เป็น
ยายน ได้ซ่อม
ผลการดําเนิน
มารถกลับมาใ
ช้เพียงพอที่จ

ชุมชนของ
ลา 

นหนองผุก  
พ่ืออนุรักษ์
อีกในช่วง
คน 

าเลา และ
วมกันเป็น
แลรักษา
นคนอ่ืนๆ  

กรรมเห็น
ดและสาง
ปในพ้ืนที่ 
น แบ่งเป็น

ชาย 103 
มแซมและ
นงานและ
ใช้ป้องกัน
จะทําการ



 

ลที่ได้รับ
1)
2)

3)
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กิจ
ทางอาหา
กับท้องถิ่

บจากการดําเนิ
) ฝายมีชีวิตเ
) สร้างความ

ไม้ โดยได้รั
) ฝายมีชีวิต

ร่วมใจในก

ประชุมและ

จกรรมน้ีจัดขึ้น
ารพืชท้องถิ่น
ถิ่นต่อไป โดยมี

สรุปทรัพยาก
พื

ผักกูด 
หน่อไม้ 
หัวปลีกล้วย
หวาย 
ต๋าว 
เห็ดดิน 
เห็ดเพาะ 
เห็ดด่าน 
เห็ดรวม 
ผักหนาม 
ผักหวานป่า 
มะเขือพวง 
ผักโขม 

นนิกิจกรรม:  
เติมนํ้าเพ่ิมผืน
มสามัคคีของค
รับการสนับสน
สร้างความรัก
ารก่อสร้าง ภ

ะสํารวจการใ

้นเมื่อวันที่ 21
ป่าชุมชนบ้าน
มีผู้เข้าร่วม 26

กรจากป่าทีช่มุ
พืช-ผัก 

ป่า 

นป่าบ้านแคว้ง
นในชุมชน ตร
นุนความร่วมมื
ก ความสมาน
าคีความร่วมมื

ใช้ประโยชน

1 มกราคม 2
นนํ้าสอดใหม่ 
6 คน แบ่งเป็น

มชนพึง่พิงแล

มะม่วง
มะไฟ
ลิ้นจี่ป่
ส้มเสีย้
ส้มพด
เมี่ยง
มะซาง
มะขาม
มะกอ
กระบก
ลูกก่อ
มะกอ
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ง สามารถชะล
ระหนักเห็นคว
มือจากภาคีเค
นฉันท์ และค
มือจากชุมชนใ

นท์รัพยากร

2560 ณ บ้าน
และวางแผนพ
นชาย 18 คน 

ละใช้ประโยช
ผลไม้ปา่

ง 

ปา 
ยน 
ด 

ง 
มป้อม 
ก 
ก 
 
กนํ้า/สมอ 

ลอการไหลขอ
วามสําคัญขอ
รือข่าย หน่วย

ความสามัคคีใ
ใกล้เคียง หน่ว

รธรรมชาติจ

นนํ้าสอดใหม่ อ
พัฒนาการจัด
หญิง 8 คน 

ชน์ ประเภทอา
า 

งนํ้าหลากได้ดี
งนํ้าและการดู
ยงานภาครัฐ 
ให้เกิดขึ้นในชุ
วยงานระดับท้

ากป่าชุมชน

อําเภอทุ่งช้าง
ดการทรัพยาก

าหารท้องถ่ิน 
สัตว

ปลาตามห้วย
หอย 
กุ้ง 
ปูผา 
จิ้งหรีด 
แมงกอก 
รถด่วน 
ด้วง 
ปูแป้ง  
ลูกอ๊อด 
อีบุ่ม 
มดแดง 
ไข่มดดํา  

ดี และกักเก็บ
ดูแลรักษาทรัพ

ชุมชนจากกา
ท้องถิ่นและจงั

น  

 เพ่ือศึกษาคว
กรธรรมชาติที่

ว์น้ํา แมลง 
ย 

นํ้าได้ 
พยากรป่า

รร่วมแรง  
งหวัด  

วามมั่นคง
เหมาะสม
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จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าชุมชนบ้านนํ้าสอดที่ชุมชนพ่ึงพาสูงสุด ได้แก่ หวาย 
ต๋าว หน่อไม้ ไข่มดแดง กุ้งหิน หอย ปู และปลา และแหล่งที่มาของพืชท้องถิ่น แบ่งเป็นจากป่าชุมชน ร้อยละ 
60 ระบบไร่หมุนเวียน ร้อยละ 30 และแหล่งภายนอกร้อยละ 10 

ปฏิทินพืชอาหารท้องถ่ิน 
 

ชนิด 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูหนาว 
เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ต.ค พ.ย-ก.พ 

พืชผักท้องถิ่น ผักกูด/หัวปลี/หวาย/
ต๋าว/ผักโขม 

ผักกูด/หัวปลี/หวาย/
ต๋าว/ผักโขม 

ผักกูด/หัวปลี/หวาย/
ต๋าว/ผักโขม 

สัตว์เล็ก/แมลง มดแดง/มดดํา/กุ้ง/หอย/
ปู/ปลา 
 

รถด่วน/ด้วง/กุ้ง/หอย/
ปู/ปลา 

จิ้งหรีด/มดแดง/มดดํา/
กุ้ง/หอย/ปู/ปลา/
ลูกอ๊อด/อีบุ่ม 

ผลไม้ป่า มะม่วงป่า/มะไฟ/ลิ้นจี่
ป่า 
 

 มะซาง/มะข้ามป้อม/
มะกอก/ลูกก่อ/กระบก/
สมอ/ส้มเสี้ยน/ส้มพด 

เห็ด  เห็ดเพาะ/เห็ดทุกชนิด เห็ดลม 
พืชผักในนํ้า  

 
 สาหร่ายนํ้าจืด/สาหร่าย

อ่ืนๆ 
พืชผักริมนํ้า ผักกูด/หัวปลี/หวาย/

ต๋าว/ผักโขม 
ผักกูด/หัวปลี/หวาย/
ต๋าว/ผักโขม 

ผักกูด/หัวปลี/หวาย/
ต๋าว/ผักโขม 

อ่ืนๆ  บุก/กรอย  
 

การพ่ึงพิงทรัพยากรจากป่าชุมชนส่วนใหญ่ สมาชิกในชุมชนมีพ่ึงพิงทุกครัวเรือน ซึ่งมีการเก็บหาเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ และจําหน่ายบ้างหากมีการเก็บหามาจํานวนมาก ทั้งน้ี มีผู้พ่ึงพิงทรัพยากร
จากป่าอยู่เป็นประจําและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนได้แก่ พ่อสาคร ปราชญ์
เก็บหาไข่มดแดง พ่อสิทธ์ิ ปราชญ์การเก็บหาหวาย/ต๋าว พ่อบุญยก ปราชญ์เก็บหาเห็ดเพาะ แม่จิตร ปราชญ์
เก็บหาหน่อไม้ พ่อสถิต พ่อใจ ปราชญ์เก็บหารถด่วน  และแม่แสงคํา ปราชญ์หาจับกุ้ง/หอย/ปู/ปลา 

ผลที่ได้รับจาการดําเนนิกิจกรรม: 

1) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าชุมชนบ้านนํ้าสอดใหม่พบว่า ชุมชนพึ่งพาและใช้
ประโยชน์จากต๋าวและหวายเป็นจํานวนมากที่สุด โดยการนําต๋าวและหวายมาใช้สําหรับการ
บริโภคประกอบอาหาร และขายในตลาดท้องถิ่น ต๋าวจะขายเป็นทะลายๆ ละ 100-200 บาท 
หวายกิโลกรัมละ 150 บาท หวายที่ชุมชนนํามาใช้ประโยชน์ มี 2 สายพันธ์ุ ได้แก่ หวายฝาด และ
หวายขม นิยมนํามาใช้บริโภค ปัจจุบัน ต๋าวและหวายมีปริมาณลดน้อยลงเน่ืองจากได้รับ
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ผลกระทบจากไฟป่า แต่หน่วยจัดการต้นนํ้าได้รณรงค์ให้ชุมชนมีการปลูกต๋าวและหวาย โดยการ
เพาะเมล็ดและการแยกหน่อ 

2) พืชอาหารท้องถิ่นชุมชนบ้านนํ้าสอดใหม่จะมีแหล่งพืชอาหารจากธรรมชาติตลอดทั้งปี
ความสําคัญก็คือเป็นผลผลิตที่นํามาประกอบอาหาร แบ่งปันกัน และใช้ในพิธีกรรมและ
วัฒนธรรมความเช่ือต่างๆ 

3) แหล่งที่มาของอาหารในชุมชนบ้านนํ้าสอดใหม่ มีที่มาทั้งหมด 3 แหล่งสําคัญ ได้แก่ จากระบบไร่
หมุนเวียน แหล่งธรรมชาติป่าชุมชน และจากแหล่งภายนอก (ตลาด) โดยมีสัดส่วนที่ไล่เลี่ยกัน 

2.2 การพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน 

การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน นับว่าเป็นกิจกรรมสําคัญอันเป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนากิจกรรมในด้านต่างๆ ในชุมชน มุ่งการเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทสตรีในการ 
มีส่วนร่วมระดับชุมชน เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน รวมท้ัง
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างมูลค่าสินค้า สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนขับเคล่ือนการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังน้ี 

 

6 ธันวาคม 2560 - พลังคนรุ่นใหม…่สานใจรักษส์ิง่แวดล้อมท้องถิ่น บ้านส้อ-เด่นพัฒนา 
18 ตุลาคม 2560 - อบรมการจัดทําบัญชี (อย่างง่าย) สําหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว้ง 
17 ตุลาคม 2560 
 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพนักสื่อความหมายเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนบ้านหนองผุก” 

11 สิงหาคม 2560 
 

- ประชุมแลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมชุมชน ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านเกวต 

6 สิงหาคม 2560 
 

- ประชุมแลกเปลี่ยนกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษากลุ่มเยาวชนรักษ์
นํ้าส้อ บ้านเด่นพัฒนา 

8 มิถุนายน 2560 - ประชุมการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านเกวต 
26 กุมภาพันธ์ 2560 
 

- ศึกษาดูงาน “เส้นทางศึกษาธรรมชาติ…การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนบ้านหนองผุก” 

มกราคม-กันยายน 2560 
 

- พัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคมกลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านแคว้ง 

  



 

2.2.1 พ
       

 
 
 
 

เพ่ือพัฒน
สิ่งแวดล้
ร่วมกันอ
คน หญิง

ผลที่ได้รั

2.2.2 อ

 

 

 

จัดทําบัญ
สํานักงาน

ผลที่ได้รั

พลังคนรุ่นให

กิจกรรมน้ีได้จ
นาศักยภาพแล
้อมให้เกิดควา

อนุรักษ์ทรัพยา
ง 65 คน  

รับจากการดํา

1) ปล่อยพัน
จังหวัดน่า

2) การมีส่วน
ร่วมอนุรัก
สร้างควา
ร่วมกันด้า

อบรมการจดั

กิจกรรมน้ีได้จ
ญชีอย่างง่าย ซึ
นพัฒนาเศรษ

รับจากการดํา
1) สมาชิกก

กรมตรว

หม่…สานใจ

จัดขึ้นเมื่อวันท
ละเสริมสร้างพ
ามย่ังยืน อีกท
ากรธรรมชาติ

เนินกิจกรรม 

ธ์ุปลายี่สก แล
าน  
นร่วมของคนใ
กษ์ บํารุงรักษ
มเข้าใจระหว
านการจัดการ

ดทําบัญชี (อ

จัดขึ้นเมื่อวันที
ซึ่งผู้นําชุมชนไ

ษฐกิจจากฐานชี

เนินกิจกรรม 
กลุ่มวิสาหกิจช
วจสอบบัญชีส

รักษ์สิ่งแวด

ที่ 6 ธันวาค
พลังคนรุ่นใหม
ทั้งเป็นการสืบ
ติและสิ่งแวดล้

ละปลานวลจัน

ในชุมชน หน่ว
า และการใช้
ว่างองค์กรปก
ทรัพยากรธรร

อย่างง่าย) ส

ที่ 18 ตุลาคม
ได้เข้ารับอบร
ชีวภาพ (องคก์

ชุมชนบ้านแค
หกรณ์  

2-9 

ดล้อมท้องถ่ิน

ม 2560 ณ 
ม่ให้เข้ามามีส
บสานพระราช
ล้อม เน่ืองในว

นทร์ จํานวน 

วยงานภาครัฐ
้ประโยชน์จาก
กครองท้องถิ่น
รมชาติและสิ่ง

สําหรับวิสาห

ม 2560 ณ ห
มการทําบัญชี
การมหาชน) ม

ว้งมีความรู้ ค

น  

ศาลารวมนํ้าใ
ส่วนร่วมในกา
ชปณิธานตาม
วันสิ่งแวดล้อม

50 ถุง ณ อ่า

ฐ ภาคเอกชน
กทรัพยากรธร
นกับประชาช
งแวดล้อม 

หกิจชุมชน 

หอประชุมบ้าน
ชีเบ้ืองต้น เมื่อ
มีผู้เข้าร่วม 14

วามเข้าใจ สา

ใจบ้านเด่นพัฒ
รดูแลรักษาท
มแนวทางศาส
มไทย มีผู้เข้า

งนํ้าส้อ ตําบล

และองค์กรป
รรมชาติและสิ
ชน โดยการร่ว

 

นแคว้ง อําเภอ
อวันที่ 25 กั
4 คน เป็นชาย

ามารถจัดทําบั

ฒนา อําเภอเ
รัพยากรธรรม
สตร์พระราชา
ร่วม 150 คน

ลเปือ อําเภอเ

ปกครองท้องถิ
สิ่งแวดล้อม ร
วมมือและหา

อเชียงกลาง อ
ันยายน 2560
ย 4 คน หญิง

บัญชีได้ถูกต้อง

ชียงกลาง 
มชาติและ
า โดยการ
น ชาย 85 

เชียงกลาง 

ถิ่นในการ
วมถึงการ
าทางออก

อบรมการ
0 จัดโดย
10 คน  

งตามหลัก



 

2.2.3  อ
 

 

 

เข้ารับกา
กระบวน
การอบร
คิดเห็นเพื

ผลที่ได้รั

2) ปรับแก้
สมุดบัน
สมุดบัน

3) เทศบาล
ได้แก่ ป้
ประชาสั

อบรมเชิงปฏิ

กิจกรรมน้ีได้จ
ารอบรมมีคว
นการเรียนรู้กา
รมได้ฝึกปฏิบั
พ่ือนําไปปรับป

รับจากการดํา
1) กลุ่มละ

เส้นทาง
2) เยาวชน
3) ปรับเปลี

ฐานที่ 1
ความเป็
ในป่าชุม
ฐานท่ี 2
สรรพคุณ
ฐานที่ 3
เช่ือมโยง
ฐานท่ี 4
ความเช่ื
ฐานท่ี 5

บัญชีกลุ่ม 8 
นทึกต้นทุนกํา
ทึกการทํางาน
ลตําบลพระพุ
ป้ายวิสาหกิจชุ
สมัพันธ์ผลิตภั

ฏิบตักิาร “พ

จัดขึ้นเมื่อวันที
ามรู้ความเข้า
ารนําเสนอแล
ัติในพ้ืนที่จริง
ปรุงเพ่ิมเติมให

เนินกิจกรรม 
อ่อนฮักป่า เ
ศึกษาธรรมชา
มีทักษะเพ่ิมขึ้
ลี่ยนเส้นทางศึ

1 ฮู้จักป่า…บ้
ปนมาของป่าชุ
มชน  
2 หมากไม้ในป
ณของสมุนไพร
3 ฮ่องน้ําฮ่อง
งความสําคัญข
4 สายฮั้งสาย
อในการเข้าป่
5 ป่าเขียวอุ้ม

บัญชี ได้แก่ 
ไร ทะเบียนค
น 
ทธบาทเชียงค
ชุมชน ป้ายโค
ัณฑ์ 

พัฒนาศักยภ

ที่ 17 ตุลาคม
าใจหลักการแ
ละกิจกรรมสื่อ
ง รวมไปถึงแล
ห้เกิดความเหม

ยาวชน และ
าติป่าชุมชนบ้
ขึ้น และสามาร
กษาธรรมชาติ

บ้านเฮาหนอง
ชุมชน จัดทําเก

ป่า โฮงยาชา
ร เพ่ิมเกมส์ป
งชีวิต เปลี่ยน
ของนํ้ากับชีวิต
สัมพันธ์ คน-
า พิธีบวชป่า 
ฮุ่ม ปรับจุดเรี

2-10 

ทะเบียนสมา
คุมผลิตภัณฑ์

คาน ร่วมสนับ
ครงสร้างสมาชิ

ภาพนกัสื่อค

 2560 ณ หอ
และทักษะการ
อความหมายใ
ลกเปลี่ยนปร
มาะสมกับพ้ืน

ะปราชญ์ชุมช
้านหนองผุก
รถสื่อความหม
ติป่าชุมชนบ้า

งผุก เพ่ิมข้อมู
ก้าอ้ีไม้ไผ่ เกม

าวบ้าน เพ่ิมข้อ
ระจําฐาน มป้ี

นจุดเรียนรู้ แล
ต มีเก้าอ้ีไม้ไผ
-ป่า-ชุมชน  ป
และการทําแ
รียนรู้ ปรับปรุ

าชิกและหุ้น ท
 ทะเบียนคุม

บสุนนพัฒนาป
ชิกกลุ่ม และป

ความหมายเ

อประชุมบ้านห
รเป็นผู้สื่อคว
ในแต่ละเส้นท
ระสบการณ์แ
นที่ มีผู้เข้าร่วม

ชน ร่วมเป็นนั

มายประจําจุด
นหนองผุก  

มูลประจําฐาน
มส์ประจําฐาน

อมูลสมุนไพร
ป้ายบาร์โค๊ดขอ้
ละเพ่ิมข้อมูลเ
ผ่ เกมส์ประจํา
ปรับจุดเรียนรู้
นวกันไฟ และ

รงเส้นทางการ

ทะเบียนทรัพ
วัตถุดิบ สมุด

ป้ายและสื่อป
ป้ายไวนิลผลิ

เส้นทางศึกษ

หนองผุก อําเ
ามหมายที่ดีแ
ทางศึกษาธรร
และแสดงควา
ม 35 คน ชาย

นักสื่อความห

ดเรียนรู้ได้ 

น รายละเอีย
น ใช้สื่อภาพสั

บรรยายลักษ
อมูลสมุนไพรติ
เรื่องฝาย ลักษ
าฐาน  
รู้ เพ่ิมศาลเพีย
ะมีกิจกรรมไห
เดินระหว่างท

ย์สินถาวร สม
ดบัญชีย่อยลูก

ประชาสัมพันธ
ตภัณฑ์สําหรั

ษาธรรมชาติ

เภอเชียงกลาง
และถูกต้อง เส
รมชาติ เพ่ือให
ามคิด การรับ
ย 17 คน หญิง

หมายประจําจ

ด และประวั
สัตว์ป่าและพืช

ษณะทางกายภ
ติดไว้ให้ศึกษา
ษณะฝายที่แต

ยงตา บรรยาย
หว้ศาล  
ทาง  

มุดเงินสด 
กหน้ี และ

ธ์ให้กลุ่มฯ 
ับออกบูธ 

ตปิ่าชุมชน”

ง เพ่ือให้ผู้
สริมสร้าง
ห้ผู้เข้ารับ
บฟังความ
ง 18 คน  

จุดเรียนรู้

ัติหมู่บ้าน
ชพรรณไม้

ภาพ และ
าเพ่ิมเติม 
ตกต่างกัน 

ยพิธีกรรม

”  



 

2.2.4 ป
 

 

 

กระบวน
ท้องถิ่นด้
เป็นแนวท

ผลที่ได้รั

2.2.5 ป
 

 

อําเภอ
นิเวศ ค
ตลอดจ
1 คน 

ประชมุแลกเ

กิจกรรมน้ีได้จ
นการเรียนรู้ท
ด้านทรัพยากร
ทางการพัฒน

รับจากการดํา
1) ประสบก

เช่ือมโยง
2) โรงเรียน

กระบวน
ทางภูมิปั

3) สร้างกา
ชุมชน แ
รักษาทรั

4) วางแผน
พร้อมกา

ประชมุแลกเ

 

กิจกรรมน้ีได้จ
อเชียงกลาง จัง
ความสัมพันธ์
จนทบทวนบท

เปลี่ยนแหล่

จัดเมื่อวันที่ 1
รัพยากรท้อง
รป่าไม้ วัฒนธ
นากลุ่มเยาวชน

เนินกิจกรรม 
การณ์ องค์ค
งกิจกรรมการจ
นบ้านเกวต ส
นการเรียนรู้ทรั
ปัญญาท้องถิ่น
ารมีส่วนร่วมแ
และปราชญ์ช
รัพยากร-ธรรม
นกิจกรรมระย
ารศึกษาแหลง่

เปลี่ยนกระบ

จัดขึ้นเมื่อวันท
ังหวัดน่าน เพื
์ระหว่างมนุษ
ทบาทและประ

งเรียนรู้สิ่งแ

11 สิงหาคม 
งถิ่นสําหรับเย
ธรรม และภูมิ
นในอนาคต โด

ความรู้ทรัพย
จัดการป่าชุมช
สนใจกระบว
รัพยากรท้องถิ
 วัฒนธรรม แ
และความสัมพ
ชาวบ้านในกา
มชาติและสิ่งแ
ยะต่อไป ได้แก
งเรียนรู้ วัฒนธ

บวนการสิ่งแ

ที่ 6 สิงหาค
พ่ือสร้างความ
ษย์กับสิ่งแวดล้
ะสบการณ์ขอ
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แวดล้อมชุมช

2560 ณ โรง
ยาวชนคนต้น
มิปัญญาท้องถิ
ดยมีผู้เข้าร่วม

ากรท้องถิ่นจ
ชนกับการพัฒ
วนการสิ่งแว
ถิ่นสําหรับเยา
และทรัพยากร
พันธ์ระหว่าง
ารบริหารจัดก
แวดล้อมภายใ
ก่ การศึกษาพ
ธรรมท้องถิ่น 

แวดล้อมศึก

คม 2560 ณ 
รู้ ความเข้าใจ

ล้อม  สร้างคว
งกลุ่มเยาวชน

ชน ภูมิปัญญ

งเรียนบ้านเกว
นนํ้า กระตุ้นเย
ถิ่น ตลอดจนเ
กิจกรรม 26 

จากผู้นําชุมช
ฒนาชุมชนทั้งด
ดล้อมศึกษา
วชน โดยการ
รธรรมชาติ  
สมาชิกในชุม
การทรัพยากร
ในชุมชน 
พืชท้องถิ่นสู่ค
และประเพณี

กษากลุ่มเยา

หอประชุมบ้
จเก่ียวกับพ้ืนฐ
ามตระหนัก ถึ

นรักษ์นํ้าส้อ มี

ญา และวฒั

วต อําเภอเชีย
ยาวชนให้เห็น
เป็นเวทีให้เยา
คน เป็นชาย 

ชน ปราชญ์ช
ด้านเศรษฐกิจ
 ร่วมแลกเป
บูรณาการโด

ชนบ้านเกวต
รป่าชุมชนให้

ความม่ันคงแล
ณ 

วชนรักษ์น้ํา

้านเด่นพัฒนา
ฐานการทํางา
ถึงปัญหาและ
ผู้เข้าร่วม 12 

ฒนธรรมท้อง

ยงกลาง เพ่ือเ
นคุณค่าของท
าวชนได้แสดง
21 คน หญิง 

าวบ้าน กระ
จ สังคมและสิง่
ปลี่ยนและหา
ยใช้ต้นทุนแห

ต กศน.บ้านเก
ห้เกิดการอนุรั

ละระบบนิเว

าส้อ 

า หมู่ที่ 12 ต
นของธรรมช

ะผลกระทบสิ่ง
2 คน ชาย 11 

งถ่ิน 

เสริมสร้าง
ทรัพยากร
งออกและ
5 คน 

ะบวนการ
งแวดล้อม 
าแนวทาง 
หล่งเรียนรู้

กวต ผู้นํา
ักษ์ ฟ้ืนฟู 

ศพ้ืนที่สูง 

ตําบลเปือ 
าติ ระบบ
งแวดล้อม 
คน หญิง 



 

ผลที่ได้รั

2.2.6 ป

 

 

 

และเพ่ิม
เน่ืองในโ

ผลที่ได้รั

ับจากการดํา

1) เยาวชนไ
เด่นพัฒน

2) เยาวชน
เกิดควา
ทรัพยาก

3) จากการ
และดําเ
สมาชิกใ
อนุรักษ์พ
กุมารี (อ
ต่อเน่ือง
บทบาท
จัดการท

ประชมุการบ

กิจกรรมน้ีได้จ
บทบาทสตรีใ
อกาสวันแม่แ

รับจากการดํา
1) ร่างกฎร

(1) ห้า
มีบ
(1.
(1.
(1.

เนินกิจกรรม 

ได้เรียนรู้ แล
นา จากการสํ

นเกิดความตร
ามอุดมสมบูร
กรป่าไม้และสั
รทบทวนบทบ
เนินงานดูแล
ในชุมชนอย่า
พันธุกรรมพืช
อพ.สธ.) กลุ่ม
งของกิจกรรม
ของกลุ่มลดล
ทรัพยากรป่าบ้

บริหารจัดกา

จัดขึ้นวันพฤหั
ในการเป็นคณ
ห่งชาติ เมื่อปี

เนินกิจกรรม 
ะเบียบป่าชุมช
มลักลอบตัดไ

บทลงโทษดังน้ี
1)  ฝ่าฝืนครัง้
2)  ฝ่าฝืนครัง้
3)  ฝ่าฝืนครัง้

 

ะศึกษาข้อมูล
ํารวจทรัพยาก
ะหนักในการ
รณ์ สนใจใน
สตัว์ป่า 
บาทกลุ่มฯ พบ
รักษาทรัพย
างต่อเน่ือง แ
ชอันเน่ืองมาจ
มสวนพฤกษศ
ม งบประมา
ง โครงการฯ 

บ้านส้อ-เด่นพัฒ

ารป่าชมุชนบ

หัสบดีที่ 8 มิถุ
ณะกรรมการป
ป 2559 ที่ผ่าน

ชนที่สอดคล้อ
ไม้ในป่าชุมชน
น้ี 
งที่ 1 คณะกร
งที่ 2 เปรียบเท
งที่ 3 แจ้งควา
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ลความหลากห
กรและปริมาณ
มีส่วนร่วมดูแ
กิจกรรมนักสื

บว่ากลุ่มเยาว
ากรธรรมชา

และยังเป็นสม
ากพระราชดํ
ศาสตร์โรงเรีย
ณ ประกอบ
เล็งเห็นความ
ัฒนาต่อไปใน

บ้านเกวต  

ถุนายน 2560 
ป่าชุมชน ตล
นมา มีผู้เข้ารว่

องกับวิถีปฏิบัติ
นโดยไม่ได้รับอ

รรมการป่าชุมช
ทียบปรับเป็น
ามดําเนินคดีต

หลายทางชีวภ
ณคาร์บอน  
แล ฟ้ืนฟู และ
สืบสายนํ้า นั

ชนรักษ์นํ้าส้อ
ติและสิ่งแวด
มาชิกที่ดําเนิน
าริ สมเด็จพร
ยนเชียงกลาง
กับสมาชิกมีภ

มสําคัญในการ
อนาคต 

 

ณ บ้านเกวต
อดจนติดตาม
วม 53 คน เป็น

ติ วัฒนธรรมป
อนุญาตจากคณ

ชนว่ากล่าวตัก
นเงินไม่เกิน 5,
ตามกฎหมาย

ภาพของทรัพย

ะการอนุรักษ์ท
นักสืบสายลม

อ เป็นกลุ่มเยา
ดล้อมในท้อง
นงานสนองพ
ระเทพรัตนราช
 “ประชาพัฒ
ภารกิจที่เพ่ิม
รผลักดันกลุ่มเ

ต เพ่ือทบทวน
มความเจริญเ
นชาย 20 คน

ประเพณีของช
ณะกรรมการโ

กเตือนและยดึ
000 บาท/ต้น

ยากรป่าชุมชน

ทรัพยากรธรร
ม และกิจกรร

าวชนที่มีควา
ถิ่นร่วมกับผู้

พระราชดําริ 
ชสุดาฯ สยาม
ฒนา” แต่ด้วย
มขึ้นตามช่วงว
เข้ามามีส่วนร่

นโครงสร้าง กฏ
เติบโตของต้น
น หญิง 33 คน

ชุมชน  
โดยเด็ดขาด ผ

ดของกลาง 
น พร้อมยึดขอ

นบ้านส้อ-

รมชาติให้
รมสํารวจ

มเข้มแข็ง 
นําชุมชน 
โครงการ
มบรมราช
ยความไม่
วัย ทําให้
วมในการ

ฏระเบียบ 
นไม้ที่ปลูก
น  

ผู้ใดฝ่าฝืน

องกลาง 



 

2.2.7 ศึ
 
 
 

เรียนรู้แล
สิ่งแวดล้
ประจําฐา

(2) ห้า
5,0

(3) ห้า
เป็น

(4) ห้า
(5) ห้า

ปรั
(6) ห้า

มีโท
(7) ห้า

5,0
2) กฎระเบี

(1) กา
คณ
คณ

(2) อนุ
ไข่ม

(3) ทุก
คณ

(4) ทุก
หน
แจ้

ศกึษาดูงาน 

 
 

กิจกรรมน้ีได้จ
ละฝึกการเป็น
้อม วัฒนธรร
านเรียนรู้ในชุม

มล่าสัตว์ป่าท
000 บาท/หน่ึ
มบุคคลภายน
นเงินไม่เกิน 2
มมีการเผาป่า
มจับสัตว์นํ้าใ

รับเป็นเงินต้ังแ
มใช้ยาเบ่ือปล
ทษปรับเป็นเงิ
มตัดต้นไม้ทุก

000 บาท/ครั้ง
บียบว่าด้วยกา
รใช้ไม้เพ่ือก

ณะกรรมการป
ณะกรรมการมี
นุญาตให้เก็บห
มดแดง เป็นต้
กครัวเรือนจะ
ณะกรรมการกํ
กครัวเรือนจะ
น่วยงานต่างๆ
้งให้ทราบ 

“เส้นทางศึ

จัดขึ้นเมื่อวันที
นวิทยากรนัก
ม วิถีชีวิต หรื
มชน มีผู้เข้าร่

ทุกชนิดในเขต
นึงตัว พร้อมยึด
นอกหมู่บ้านเข
2,000 บาท/ค
าโดยเด็ดขาด 
ในเขตอนุรักษ์
แต่ 10,000-15
ลา ใช้ไฟช๊อต 
งินไม่เกิน 15,
กชนิดในเขตป
ง พร้อมยึดขอ
รใช้ประโยชน์
ารสร้างที่อยู่
ป่าชุมชน แล
มีมติอนุมัติจะต้
หาของป่าได้ เ
ต้น 
ะต้องเข้าร่วมกิ
กําหนด 
ต้องมีส่วนร่ว

ๆ ทั้งภาครัฐแ

กษาธรรมช

ที่ 26 กุมภาพั
สื่อความหมา
รือสิ่งต่างๆ แล
วม 15 คน เป็
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ตป่าชุมชน ฝ่า
ดของกลาง 
ข้ามาตีผึ้งในเข
ครั้ง พร้อมยึดข
มีโทษปรับสงู

ษ์พันธ์ุสัตว์นํ้าบ
5,000 บาท/ค
ระเบิด หรืออ
000 บาท 
ป่าต้นนํ้าและ
องกลาง 
น์จากป่าชุมชน
อาศัย เพ่ือก

ละให้มีการบัน
ต้องเสียค่าธรร
ช่น หน่อไม้ เ

กิจกรรมป้อง

มในกิจกรรม
ละเอกชน หรื

ชาติ…การฟื้น

พันธ์ 2560 ณ 
าย โดยเช่ือมโ
ละสามารถนํา
ป็นชาย 7 คน 

าฝืนและจับกุ

ขตป่าชุมชน ฝ
ของกลาง 
งสุดต้ังแต่ 10,
บริเวณท่ีมีป้า
ครั้ง 
อุปกรณ์อ่ืนๆ 

เขตประปาภู

น มีดังน้ี 
ารเกษตร แล
นทึกเป็นลาย
รมเนียมต้นละ
ห็ด ผักผลไม้ป

งกันไฟป่า ทํา

อนุรักษ์ทรัพย
รือตามที่คณะ

นฟแูละการอ

หน่วยอนุรักษ
โยงความสัมพ
าความรู้ที่ได้ไ
หญิง 8 คน 

มได้มีโทษเปรี

ฝ่าฝืนและจับก

000-15,000 
ยประกาศโด

ที่ชุมชนกําหน

เขาโดยเด็ดข

ละปศุสัตว์ จ
ลักษณ์อักษร
ะ 500-1,000 
ป่า แมลง กุ้ง 

าแนวกันไฟ ท

ยากรธรรมชา
ะกรรมการป่า

อนุรักษ์ปา่ชุ

ษ์และจัดการต
พันธ์กับพ้ืนที่ใ
ปวางแผนการ

รียบเทียบปรั

กุมได้เปรียบเ

บาท 
ยเด็ดขาด ฝ่า

นด ฝ่าฝืนและ

ขาด มีโทษปรั

จะต้องขออนุ
รไว้เป็นหลักฐ
บาท 
หอย ปู ปลา

ทุกปีและทุกค

าติและสิ่งแวด
าชุมชนประช

ชุมชน” 

ต้นนํ้าห้วยสา
ให้ง่ายต่อการ
รอบรมพัฒนา

ับเป็นเงิน 

เทียบปรับ

าฝืนมีโทษ

ะจับกุมได้

ับเป็นเงิน 

ญาตจาก
ฐาน หาก

 สมุนไพร 

ครั้งตามที่

ดล้อม กับ
ชาสัมพันธ์

มสบ เพ่ือ
รเข้าใจถึง
าวิทยากร



 

ผลที่ได้รั
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ทบทวนก
กรณีตัวอ

 
สบู่มะเฟื
โดย 1 บ
สมุนไพร

2.3 ก

โค
ในพ้ืนที่ 

2
 
2
 
2
2

ับจากการดํา
1) ได้เรียนรู

ไปปรับใ
2) ฝึกปฏิบั

ต้องมีกา
คุณภาพ
และยังส
สาหร่าย

พัฒนาศักยภ

การพัฒนาศัก
การบริหารจัด
อย่างที่ดี ซึ่งจดั

ปัจจุบัน กลุ่ม
ฟอง และสบู่ใบ
บาท จากการ
บ้านแคว้งได้รั

การพัฒนา

ครงการฯ ได้
เพ่ือสร้างควา

25 ตุลาคม 25

25 สิงหาคม 2

23-24 สิงหาค
22 กรกฏาคม

เนินกิจกรรม 
รู้เส้นทางศึกษ
ใช้และจัดทําแ
ัติเรื่องการตรว
ารกําหนดตัวชี
พนํ้าได้ รวมทั้
สามารถใช้สิ่ง
ยขนาดใหญ่ สั

ภาพกลุ่มวิสา

กยภาพกลุ่มฯ
ดการกลุ่ม เพ่ือ
ดในวันที่ 23 มิ

มวิสาหกิจชุมช
บเหงือกปลา
รขายทุกก้อนน
รับการขึ้นทะเ

าความรว

ด้ให้ความสําค
มร่วมมือในกา

560 

2560 

คม 2560 
ม 2560 

ษาธรรมชาติแ
แผนที่เส้นทาง
วจวัดคุณภาพ
ช้ีวัด (พารามิ
ั้งคํานึงถึงศักย
งมีชีวิตที่อาศั
ัตว์หน้าดิน พื

าหกิจชุมชน

ฯ ได้ดําเนินกา
อเสริมสร้างศัก
มิถุนายน โดย

ชนเพ่ือสังคมก
หมอ ซึ่งได้รับ
นํากลับไปใช้เ
เบียน OTOP 

วมมือภาคี

คัญกับการเข
ารดําเนินงาน

- ร่วมกิจกรร
(เย่ียมชมแ

- ประชุมทํา
บ้านกอก อ

- อบรมส่งเส
- ปลูกต้นสัก
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ละเข้าใจถึงสิ่
ธรรมชาติให้เ
พของนํ้าอย่าง
เตอร์) ในการ
ยภาพ งบประ
ศัยอยู่ในแหล่
ืชนํ้า และปลา

นเพื่อสงัคมก

ารอย่างต่อเน่ื
กยภาพและทบ
ยไปศึกษาดูงาน

กลุ่มแปรรูปสม
บการตอบรับ
ป็นกองทุนสน
และได้จดทะ

คี 

ข้าร่วมกิจกร
และการบูรณ

รมต้อนรับราย
แหล่งเรียนรู้ป่า
าความเข้าใจ โ
อําเภอเชียงก
สริมอาชีพเพ่ือ
ก (มเหศวร) คื

งแวดล้อม วัฒ
ข้ากับสภาพแ
ง่าย ซึ่งการติ
รติดตาม เลือก
ะมาณ บุคลา
งนํ้าน้ัน เช่น
า เป็นต้น เป็น

กลุ่มแปรรูป

อง โดยในช่ว
บทวนการดําเ
นวิสาหกิจชุมช

มุนไพรบ้านแ
บเป็นอย่างดีทั้
นับสนุน พัฒน
เบียนกลุ่มวิสา

รรมและการพ
ณาการงานที่เก่ี

ยการคนหล่อข
าชุมชนบ้านห
โครงการสมัค
ลาง 
อพัฒนาเกษตร
คืนความอุดมส

ฒนธรรม และ
แวดล้อมของชุ
ดตามตรวจสอ
กตัวช้ีวัดที่มีค
กร และสภาพ
แพลงค์ตอน

นตัวช้ีวัดคุณภ

สมุนไพร  

งมกราคม-กัน
เนินงานกลุ่ม 
ชนชีววิถีตําบล

คว้ง มีผลิตภัณ
ทั้งภายในชุมช
นา และฟื้นฟูป
าหกิจชุมชนเป็

พัฒนาความ
ก่ียวข้องร่วมกัน

ขอทําดีปี 10_
หนองผุก) 
รใจ คืนภูเขาใ

รกร ผลิตภัณฑ
สมบูรณแ์ก่ผืน

ะวิถีชีวิต และน
ชุมชน 
อบคุณภาพนํ้
ความสําคัญหรื
พแวดล้อมขอ
นพืช แพลงค์
ภาพนํ้าอีกทาง

นยายน ได้ติด
รวมถึงการศึก
ลนํ้าเกี๋ยน 

ัณฑ์อยู่ 2 ช
ชนและชุมชน
ป่าชุมชน ทั้งนี
ป็นที่เรียบร้อย

มร่วมมือกับภ
ัน 

_นิตยสารสุดส

ให้เขียวขจี  

ฑ์จากไม้ไผ่บ้า
นป่าบ้านไร่ไทร

นําความรู้ 

้าจําเป็นที่
รือบ่งช้ีถึง
องท้องถิ่น 
ตอนสัตว์ 
หน่ึง  

ดตามและ
กษาดูงาน

นิด ได้แก่ 
นใกล้เคียง  
น้ี กลุ่มสบู่
ย 

ภาคีต่างๆ  

สปัดาห์ 

านแคว้ง 
รงาม 



 

ม

2.3.1  ร

 
 
 
 
 

การดําเนิ
การน้อม
การให้กํา

ผลที่ได้รั

2.3.2 ร่
 
 

 

 

 

ระดับท้อ
จังหวัด จึ

มกราคม-กันย

ร่วมกิจกรรม
(เยี่ยมชมแห

กิจกรรมน้ีได้จ
นินงานของกลุ่
มนําปรัชญาเศ
าลังใจในการด

รับจาการดําเนิ
1) นิตยสารส

ปรัชญาเศ
มกราคม 2

2) นักสื่อควา
มีทั้งหมด 
ทางศึกษา

3) นักสื่อควา

ร่วมประชุมท

จังหวัดน่านถู
องถิ่นจึงได้วาง
จึงเป็นที่มาโค

ยายน 2560 

มต้อนรับรา
หล่งเรียนรูป้่

จัดขึ้นเมื่อวันที
มเยาวชน ชุม

ศรษฐกิจพอเพี
ดําเนินการพัฒ

นินกิจกรรม: 
สุดสัปดาห์ได้ถ
ศรษฐกิจพอเพ
2561 
ามหมายได้ปร
3 กิจกรรม ไ

าธรรมชาติป่าช
ามหมายมีทักษ

ทําความเข้า

ถูกมองว่าเป็น
งแผนแก้ปัญห
รงการประชา

- ร่วมกิจกรร
ฝายดอนแ

ยการคนหล
ปาชุมชนบ้าน

ที่ 25 ตุลาคม
มชน ที่ร่วมกัน
พียง และศาส
ฒนากิจกรรมข

ถ่ายทําสารคด
พียง และร่วม

ระชุมแบ่งบทบ
ได้แก่ เรียนรู้แ
ชุมชนบ้านหน
ษะนําเสนอ แ

าใจ โครงกา

นพ้ืนที่ที่มีภูเข
หาระยะยาว โ
ารัฐน่านสมัคร
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รมสง่เสริมแล
แท่น (มค.) – ฝ

ล่อขอทําดีปี
นหนองผุก)

 2560 ณ บ้า
นดูแลรักษาทรั
ตร์พระราชาใ

ของชุมชน มีผู้

ดี “คนหล่อข
มกิจกรรมดูแ

บาทความรับผิ
แนวทางเศรษ
นองผุก และกิ
และสามารถสือ่

รสมัครใจ คื

ขาหัวโล้นมาก
โดยกําหนดยุ
รใจ คืนภูเขาใ

ละพัฒนาฝายมี
ฝายบ่อเกลือใ

 10 (นิตยส
) 

านหนองผุก อํ
รัพยากรธรรมช
ในการดูแลอน
้เข้าร่วม 45 ค

ขอทําดีปี 
แลสิ่งแวดล้อม

ผดิชอบ และว
ษฐกิจพอเพียงข
จกรรมปลูกแ
อความหมายใ

คนืภูเขาให้เขี

กที่สุด ดังน้ันห
ทธศาสตร์พัฒ
ให้เขียวขจี ซึ่ง

มีชีวิต ในจังหว
ใต้ (กพ.) – ฝา

สารสุดสปัดา

อําเภอเชียงกล
ชาติและสิ่งแว
นุรักษ์ดิน นํ้า 
คน เป็นชาย 2

10” ภารกิจต
มของชุมชน ซึ

วางแผนรูปแบ
ของโรงเรียนบ
ฝก 
ในเส้นทางศึก

ขียวขจี อําเ

หน่วยงานภา
ฒนาและขับเค
งหน่วยงานปก

วัดน่าน  
ายวังก้า (พค.-

าห์)  

ลาง เพ่ือประช
วดล้อม ที่สอด
 และป่า ตลอ
24 คน หญิง 2

ตามรอยพระร
ซึ่งจะนําเสนอ

บบกิจกรรมร่ว
บ้าน หนองผุก

กษาธรรมชาติไ

เภอเชียงกล

ครัฐระดับจัง
คลื่อนการแก้
กครองท้องถิ่น

-กย.) 

ชาสัมพันธ์
ดคล้องกับ
อดจนเป็น
21 คน  

ราชดํารัส
อในเดือน

มกัน โดย
ก เดินเส้น

ได้อย่างดี 

ลาง 

งหวัดและ
้ปัญหาทั้ง
นจะเข้าไป



 

จัดประชุ
ป่าต้นนํ้า
ปัญหาป่า

ภูเขาหัวโ

2.3.3  ก
 

 

 

 
 

การปรับ
ประกอบ
ประชาช
โครงการ
สานแนว

เฟอร์นิเจ
ปลายนา

2.3.4  ป
 

 

 

 

ป่าให้มีค
ช่วยกันดู
หน่วยจัด

ชมช้ีแจงและทํ
าเสื่อมสภาพบ
าต้นนํ้าร่วมกัน

การร่วมกิจกร
โล้นของจังหวั

การอบรมส่

กิจกรรมนี้ได้จ
เปลี่ยนอาชีพ
บอาชีพเป็นก
ชนในพื้นที่ ตล
รพัฒนาหมู่บ้า
พระราชดําริ 

จากการเข้า
จอร์ เครื่องใช
รวมทั้งในป่าช

ปลูกต้นสัก 

กิจกรรมน้ีได้จ
วามสมบูรณ์ 

ดูแลรักษาป่าแ
ดการต้นนํ้านํ้า

ทําความเข้าใจ
บนพ้ืนที่สูงชัน
น 

รรมน้ี ช่วยทํา
ัด  

งเสริมอาชีพ

จัดขึ้นเมื่อวันท
พและลดพ้ืนที่
การเพิ่มรายไ
ลอดจนมีการ
านต้นแบบตา
สภาเกษตรกร

ร่วมอบรมค
ช้ต่างๆ อาทิ 
ชุมชน ซึ่งสาม

(มเหศวร) คื

จัดขึ้นเมื่อวันที
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขี
และลดการบุ
ปอน 

จกับประชาชน
น และสร้างค

าให้เกิดความเ

พเพื่อพฒันา

ที่ 23-24 สิง
การปลูกข้าวโ
ได้และลดราย
ดําเนินชีวิตบ
มแนวปรัชญา
รจังหวัดน่าน

รั้งน้ี ชุมชนไ
แคร่ เก้าอ้ี บ
ารถนํามาทําเ

คนืความอุด

ที่ 22 กรกฏา
ขียวและต้นไม
บุกรุกพ้ืนที่ป่า
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นก่อน เพ่ือทํา
ความเข้าใจกับ

เข้าใจในแนวท

าเกษตรกร 

งหาคม 2560
โพดเลี้ยงสัตว์
ยจ่ายในครัว
บนพ้ืนฐานแน
าเศรษฐกิจพอ

ได้ฝึกทักษะก
บันไดลิง เป็น
เป็นอาชีพสร้า

ดมสมบรูณแ์

าคม 2560 ณ
ม้ในท้องถิ่นชุม
 ในการจัดกิจ

าการสํารวจข้อ
บราษฎรในพ้ื

ทาง และนโย

ผลิตภณัฑจ์

ณ หอประช
ว์จังหวัดน่าน
เรือน ส่งเสริ
วคิดปรัชญาเ
อเพียง ตามแ

การใช้ประโย
นต้น ซึ่งเป็นพื
างรายได้เสริมใ

แก่ผืนป่า 

ณ บ้านไร่ไทรง
มชน รวมไปถึ
จกรรมครั้งน้ีไ

อมูลใช้ประโย
พ้ืนที่ดังกล่าวใ

บายการขับเค

จากไม้ไผ่  

ชุมบ้านแคว้ง 
สร้างโอกา

ริมความรู้และ
เศรษฐกิจพอ
นวทางกิจกรร

ยชน์จากไม้ไ
พืชในท้องถิ่น
ให้กับชุมชนได

งาม อําเภอทุ่ง
ถึงการสร้างค
ได้รับการอนุเ

ยชน์ของราษฎ
ในการบูรณา

คลื่อน การแก้

อําเภอเชียงก
าสและทางเลือ
ะทักษะด้าน
เพียง ภายใต้
รมปิดทองหลั

ผ่ ในด้านขอ
น มีการปลูกต
ด้  

งช้าง เพ่ือเป็น
วามตระหนัก
เคราะห์กล้าไ

ฎรในพื้นที่
การแก้ไข

ก้ไขปัญหา

กลาง เพ่ือ
อกในการ
อาชีพแก่

ต้โครงการ 
ลังพระสืบ

องการทํา
ตามหัวไร่ 

นการฟ้ืนฟู
กให้ชุมชน
ไม้สักจาก



 

ในท้องถิ่น
ต้นไม้ที่ต

2.3.5  ร

 

 

 

 
 

ไว้ได้ทั้งยั
เป็นไปต
ชุมชนจึง
มุ่งเน้นกา

ร่วมมือกั
ในจังหวัด
และความ

2.4 ส

ย่ังยืนแล
ดําเนินงา
อย่างย่ังยื
ฟ้ืนฟูป่าช
ชุมชน บ้
รักษ์ป่ารั
กับภาคีที
คืนความ
นิตยสาร

จากการร่วมกิ
นของตน และ

ตนเองปลูก 

ร่วมส่งเสริม
ฝายดอนแท่
 

 

 

 
 

อําเภอเชียงก
ยังขาดแคลนน้
ามความต้อง
เกิดแนวคิดที่
ารมีส่วนร่วมข

ทั้งน้ี โครงกา
ับทุกภาคส่วน
ดน่านที่ได้น้อ
มชุ่มช้ืนของป่

สรุปการด

ตลอดปี 2560
ละเป็นรูปธรรม
านเช่ือมโยงกั
ยืน อาทิ การอ
ชุมชน ได้ทําก
้านหนองผุก 
ักษ์นํ้า รวมไป
ที่เก่ียวข้องได้
มอุดมสมบูรณ
สุดสัปดาห์ (เยี

กิจกรรมในครั้
ะเป็นการสร้า

มและพัฒนา
ทน่ (มกราคม

ลางประสบปั
นํ้าในฤดูแล้ง จึ
การ สิ่งเหล่า

ที่จะร่วมกันจัด
ของสมาชิกชุม

ารฯ ได้มีส่วน
นจนนําไปสู่กร
อมนําแนวทาง
าต้นนํ้าน่านให

ดําเนินงาน

0 โครงการฯ
ม รวมถึงส่งเส
ันทั้งการพัฒน
อบรมเชิงปฏิบ
ารสํารวจการ
สนับสนุนและ

ปถึงกิจกรรมล
แก่ ประชุมทํ
ณ์แก่ผืนป่าบ้
ย่ียมชมแหล่ง

รั้งน้ี ช่วยสร้าง
งจิตสํานึกที่ดี

าฝายมีชีวิตใ
ม) –- ฝายบ่อ

ญหาซ้ําๆ ที่ต้
จึงส่งผลให้กา
าน้ีล้วนแต่ส่งผ
ดการกับปัญห
มชนและหน่วย

นร่วมในการสํ
ระบวนการทํา
งการแก้ปัญหา
ห้กลับคืนมาดั

น 

ฯ มุ่งมั่นดําเนิน
สริมการใช้ปร
นาศักยภาพส
บัติการ พัฒน
รใช้ประโยชน์ท
ะส่งเสริมการ
าดตระเวนป้อ
าความเข้าใจ
านไร่ไทรงาม
เรียนรู้ป่าชุมช
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งความตระหนั
ดีในการส่งเสริ

ในอําเภอเชี
อเกลือใต้ (กุ

ต้องประสบกับ
รทําเกษตรกร
ผลต่อวิถีการ
าที่เกิดขึ้น โด
ยงานในพ้ืนที่ 

สํารวจพ้ืนที่ ก
างานร่วมกันจ
านํ้าแล้ง โดย
ดังศาสตร์ของพ

นกิจกรรมเพ่ือ
ระโยชน์จากป
สตรีและกลไก
ากลุ่มวิสาหกิ
ทรัพยากรพืชท
รสร้างฝายมีชีวิ
องกันไฟป่าแล
 โครงการสมั
ม รวมถึงร่วม
ชนบ้านหนองผ

นักให้ชุมชนรัก
ริมให้ชุมชนรัก

ยงกลาง 
มภาพันธ์) –

บนํ้าหลากในฤ
รรมประสบภ
ดํารงชีวิตขอ

ดยการนําแนว
 

การสร้างเวที
จนสําเร็จ ดังน้ั
การสร้างฝาย
พระราชา  

อส่งเสริมและ
ป่าชุมชนอย่าง
กชุมชน เพ่ือเส
จชุมชน ศึกษ
ท้องถิ่น (เมี่ยง
วิต เติมนํ้า เพิ
ละทําแนวกันไ
มัครใจ คืนภูเข
มกิจกรรมต้อ
ผุก) โดยสรุปภ

กษ์และหวงแห
กษ์การปลูกแล
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 ป่าชุมชน 5 หมู่บ้าน (อําเภอเชียงกลาง) ได้รับการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย (แบบปชช. 3) และ 
เตรียมย่ืนเอกสารขออนุมัติสําหรับป่าชุมชนในอําเภอทุ่งช้าง 6 หมู่บ้าน ได้ปรับแก้เอกสารตาม
นโยบายของกรมป่าไม้ และรอตรวจสอบพ้ืนที่ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

 คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านทุ่งอ้าว บ้านแคว้ง บ้านหนองผุก และบ้านเกวต มีสัดส่วนผู้หญิง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 40   

 บ้านหนองผุก พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน ประกอบด้วยจุดเรียนรู้ 5 ฐานเรียนรู้สําคัญ 
ที่แสดงถึงบริบทและจุดเด่นของป่าชุมชน รวมถึงกิจกรรมตัวอย่างในการดูแลรักษาป่าชุมชนของ
บ้านหนองผุก 

 กลุ่มสบู่สมุนไพรบ้านแคว้ง ได้ย่ืนจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และลงทะเบียนผู้ผลิต
ผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) และปัจจุบันผลิตสบู่สมุนไพร จากนํ้าหมัก
มะเฟือง ใบเหงือกปลาหมอ 

 บ้านเกวตได้ใช้ประโยชน์และพ่ึงพิง “เมี่ยง” ทรัพยากรตามธรรมชาติในป่าชุมชน และขยายพื้นที่
ปลูกใกล้ที่พักอาศัย สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง 

 ฝายมีชีวิตบ้านแคว้ง จากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เริ่มสะสมต้นทุนทางนํ้า เพ่ือเพ่ิมความ 
ชุ่มช่ืนให้ระบบนิเวศในป่าชุมชน รวมทั้งแก้ปัญหาน้ําหลากช่วงฤดูฝน  

 ป่าชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายท้ัง 10 หมู่บ้านและหมู่บ้านขยายผล ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศ โดยการป้องกันและบรรเทาไฟป่า การลาดตระเวนเพ่ือเฝ้าระวัง และการทําแนวกันไฟต้ังแต่
เดือนมีนาคม-เมษายน 

 ภาคีความร่วมมือเพ่ิมขึ้นไม่ว่าจะเป็น องค์กรภาครัฐภาคเอกชน หน่วยงานปกครองระดับท้องถิ่น 
หน่วยงานทั้งภายในอําเภอเชียงกลางและจังหวัด ได้แก่ อําเภอเชียงกลาง เทศบาลตําบลพระพุทธ
บาทเชียงคาน ผู้นําชุมชนระดับท้องที่ เกษตรอําเภอ พัฒนาชุมชน สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
กรมทหารพรานที่ 32 

 ผู้หญิงเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 75.33 จากจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 823 คน 

ทั้งน้ี การดําเนินงานที่ผ่านสามารถส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมดูแล ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ป่าชุมชน 
ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งมีการนําเอาทรัพยากร 
ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทําเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแผนกิจกรรม 
ด้านป่าชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทป่าของแต่ละบ้าน นอกจากน้ี ยังได้มีการพัฒนาความรู้กับภาคีอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน  
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3. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน รักษา

สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยในการพัฒนากิจกรรมน้ันเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นต้นทุนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ซึ่งเป็นประเด็นร่วมที่
ชุมชนได้เห็นถึงความสําคัญและต้องการจะนํามาเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้เกิดกระบวนการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วม และเข้ามาดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมกับการกําหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมายคือ บ้านมณีพฤกษ์ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  

ทั้งน้ี การดําเนินงานตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2560) โครงการฯ ได้มุ่งเน้นการ
พัฒนาข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  พัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกกลุ่มท่องเ ท่ียว  
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และผลักดันสตรีให้เข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น   

3.1 การพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว 
 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการ
ของชุมชน ไปพร้อมๆ กับกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ด้านต่างๆ  
โดยเน้นให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มากขึ้น 

3 สิงหาคม 2560 
 

- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

16 กรกฎาคม 2560 - ปลูกป่าในสวนกาแฟ บ้านมณีพฤกษ ์
9 มิถุนายน 2560 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
2 มีนาคม 2560 - สรุปการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่กาแฟ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
18 กุมภาพันธ์ 2560 - ผลิตสบู่กาแฟทดลองนําออกจําหน่ายงานลานวัฒนธรรม 
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ขึ้นดอยผาผึ้ง 
ชาอัสสัม (เมี่

อิชา ของนายวิ
นําร่อง และว
จัดการท่องเที่
บ 
าคีเครือข่ายใ

ยชุมชน 

ยชุมชนครั้งน้ี 
อง หลังสืบสา
2560  

านการท่องเที
ปักม้ง สบู่กาแ
กิจกรรมความ

ะการออกแบ

และในชุมชน 
ยง) ต้นจันหอ
วิชัย กําเนิดม
างแผนขยายผ
ยวเชิงอนุรักษ

ในการดําเนิน

โครงการฯ แ
านแนวพระรา

ที่ยววัฒนธรรม
ฟ ซึ่งมี นายวิ
มดีของชุมชน 

บบบรรจภุณั

 200 ต้น 
อม ต้นอะโวค
มงคล และสว
ผลปีต่อไป 
ษ์ให้หน่วยงา

นงานและกา

และผู้แทนชุมช
าชดําริ ณ โรง

มและธรรมชา
วิชัย กําเนิดมง
 โดยได้รับคว

ณฑ ์

คาโด ต้นขนุน
นกาแฟจาวา

นและองค์กร

ารบูรณาการ

ชนมณีพฤกษ์
แรมดุสิตธานี

าติ ผลิตภัณฑ์
งคล ประธาน
วามสนใจจาก

น 
า  

ร

ร

ษ ์
นี 

ฑ์
น
ก



   
ผลิ
กา
ที่ดี
ใช้

ผล

3.

   

ภา
ทด

ผล

          กิจกร
ลิตภัณฑ์ชุมชน
ารตลาด เช่น 
ดี และทําให้ผู้
ช้สอย มีความป

ลที่ได้รับจากก

1) สม
เก่ีย
ราค
แล
ใช้แ

2) สม
แล
รูป
ขน
หน้
ใบ 
สิน
ฐาน

.1.5  ผลิตส

 
 
 
 
 
 

กิจกรร
ายใต้การดําเน
ดลองจําหน่าย

ลที่ได้รับจากก

1) ทั
2) ผ

รรมน้ีได้จัดขึ้น
นที่เป็นมิตรกั
ความมีเอกลัก

ผู้ซื้อเข้าใจถึงค
ปลอดภัย ประ

การดําเนินกิจ

าชิกกลุ่มท่อ
ยวข้องที่ส่งผล
คาต้นทุนของว
ะการขนส่ง ร
แรงงานที่เก่ียว
าชิกกลุ่มวางแ
ะขนาด 100 
ทรงสี่เหลี่ยม ื

นาดใกล้เคียงกั
น้าที่หลักในกา
สต๊ิกเกอร์สํา

นค้า รวมถึงต้อ
นลูกค้าได้ง่าย

สบู่กาแฟทด

รมน้ีได้จัดขึ้น
นินงานของก
ยในงานลานวั

การดําเนินกิจ

ทกัษะและควา
ผลิตภัณฑ์สบู่ก

นเมื่อวันที่ 2 
ับสิ่งแวดล้อม
กษณ์พิเศษโด
คุณประโยชน์ค
ะหยัดและมีป

จกรรม  

งเที่ยวเข้าใจ
ลต่อราคาของ
วัสดุบรรจุภัณ
าคาของเครื่อ
วข้อง 
แผนออกแบบ
กรัม รูปทรงส
ผืนผ้าขอบมน
กับสบู่ เพ่ือให้
ารป้องกันสินค้
หรับติดที่ตัวสิ
องการแจ้งเบ
ขึ้น และยังเป็

ลองนําออก

นเมื่อวันที่ 18
ลุ่มท่องเท่ียว
ัฒนธรรม ผู้เข้

จกรรม 

ามชํานาญในก
กาแฟสําหรับท

3-4

มีนาคม 2
มและผลิตภัณ
ดเด่นของาสิน
คุณค่าของสิน

ประสิทธิภาพ ม

กระบวนการ
งการพัฒนาบ
ณฑ์ ราคาของ
องมือเคร่ืองจัก

บรูปแบบผลิต
สบู่กาแฟขนา
น บรรจุภัณฑ์
ห้สัมผัสและม
ค้าจากความช้ื
สินค้าจะทําเป็
บอร์โทร ราคา
ปนการตกแต่ง

กจําหน่ายงา

 กุมภาพันธ์ 
วโดยชุมชนบ้า
ข้าร่วม 10 คน

การผลิตสบู่กา
ทดสอบตลาดง

4 

2560 มีวัตถุป
ณฑ์เชิงธุรกิจ บ
นค้าที่สามารถ
นค้า โดยบรรจ
มีผู้เข้าร่วม 12

รสร้างสรรค์บ
บรรจุภัณฑ์ ทั้ง
กรรมวิธีการผ
กร ที่ใช้ในการ

ภัณฑ์สบู่กาแ
ด 30 กรัม เป็
์จะห่อหุ้มสบู่ก
องเห็นผลิตภั
ช้ืนและอากาศ
ป็นสายรัดรอบ
า ลงบนแพ็คเ
ให้ตัวสินค้าดูโ

านลานวัฒน

2560 กลุ่มส
านมณีพฤกษ์ 
น ชาย จํานวน

าแฟของสมาชิ
งานลานวัฒนธ

ประสงค์เพ่ือเส
บรรจุภัณฑ์สา
ถสร้างความส
จุภัณฑ์สามาร
2 คน ชาย 2 

บรรจุภัณฑ์ ซึ
งต่อราคารวม
ผลิตบรรจุภัณ
รผลิตและบรร

ฟเป็น 2 ขน
ป็นรูปทรงวงรี
กาแฟเป็นกล่
ัณฑ์โดยตรง 
ศ สต๊ิกเกอร์โล
บกล่อง เพ่ือบ
เก็จสินค้าที่จะ
โดดเด่นย่ิงขึ้น

ธรรม 

ตรีเพ่ือการจัด
ได้ดําเนินงาน

น 2 คน เป็นห

ชกเพ่ิมขึ้น 
ธรรมบ้านมณี

สริมสร้างทัก
มารถทําหน้า

สนใจ ความทร
รถเอ้ือประโยช
คน หญิง 10 

ซึ่งมีองค์ประก
มและราคาต่อ
ณฑ์ ราคาของก
รจุภัณฑ์ และร

นาด ได้แก่ ขน
รี ส่วนขนาด 1
องกระดาษสี่
ซึ่งบรรจุภัณฑ

ลโก้จะมีรูปเมล
บอกคุณลักษณ
ะขายเพ่ือง่าย
น 

ัดการท่องเที่
นผลิตสบู่กาแ
หญิง จํานวน 8

ณพีฤกษ์ 

ษะการจัดทํา
าที่เป็นสื่อสาร
รงจํา ทัศนคติ
ชน์ด้านหน้าที่
คน 

กอบที่เข้ามา
อหน่วย ได้แก่
การเก็บรักษา
ราคาของการ

นาด 30 กรัม
100 กรัมเป็น
เหลี่ยมผืนผ้า
ฑ์ช้ันในจะทํา
ล็ดกาแฟและ
ณะ สรรพคุณ
ยในการขยาย

ยวโดยชุมชน
แฟ เพ่ือนํามา
8 คน 

า
ร
ติ
ที่

า
ก่ 
า
ร

ม 
น
า
า
ะ
ณ
ย

น 
า
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จุด
กา
เข้

3.

ต้อ
โค
ทะ
เก

ผล

 

.2 การ
การดํา

ดเริ่มต้นของก
ารส่งเสริมให้ช
ข้ามามีส่วนร่วม

 

กรกฎ
22 ก

มิถุนา

17 พ
 
18 เม
25 ม
 

.2.1 ติดตาม

 

 
 

การขอจ
องการร่วมกั
ครงการฯ ได้ช
ะเบียนวิสาหกิ
กษตรอําเภอทุ่

ลที่ได้รับจากก

1) ก
ท

2) ย่ื
ชุ

พัฒนาศกั
าเนินกิจกรรม
การพัฒนากิจ
ชุมชนเข้ามามี
มมากขึ้น 

ฎาคม–พฤศจิก
รกฎาคม 256

ายน-ธันวาคม

พฤษภาคม 25

มษายน 2560
กราคม 2560

มการจดทะเ

จดทะเบียนวิ
ันของกลุ่มฯ 
ช่วยตรวจสอบ
กิจชุมชนต่อสํา
งช้าง ได้ให้ปรั

การดําเนินกิจ

กลุ่มท่องเที่ยว
ทะเบียนวิสาห
ืนเอกสารขอ

ชุมชนบ้านมณี

กยภาพสต
ด้านการพัฒน
กรรมด้านต่า
มีส่วนร่วมในก

กายน 2560
60 

 2560 

60 

0 
0 

เบียนวิสาหกิ

สาหกิจชุมชน
เพ่ือให้การจั

บความถูกต้อ
านักงานเกษต
รับแก้เอกสาร

จกรรม 

วโยชุมชนบ้าน
กิจชุมชนที่ถูก
จดทะเบียนวิ
พฤกษ์ และวิส

 

3-5

ตรีและกล
นาศักยภาพสต
างๆ ในชุมชน
การพัฒนา โด

- ติดตามกา
- ประชุมพัฒ
ชุมชนบ้าน

- ติดตามกา
บ้านมณีพ

- ประชุมสร้
ส่งเสริมกา

- ประชุมแก
- ประชุมสร
ข้อมูลแหล

กิจชุมชน 

น ได้เริ่มพัฒ
จัดกลุ่มถูกต้อ
งและความค

ตรอําเภอทุ่งช้า
รและเตรียมย่ืน

นมณีพฤกษ์มี
กต้องตาม พ.ร
สาหกิจชุมชน
สาหกิจชุมชน

5 

ลไกชุมชน
ตรีและกลไกช
 โดยตลอดระ
ดยเฉพาะการ

ารจดทะเบียน
ฒนาศักยภาพ
นมณีพฤกษ์ 
ารขับเคลื่อนก
พฤกษ์ 
ร้างความเข้าใ
ารจัดการท่อง
กนนํากลุ่มท่อ
รุปผลการดําเน
ล่งทอ่งเที่ยว

นามาต้ังแต่วั
อง และเพ่ือต
รบถ้วนของเ
างไปเมื่อวันที่
นเอกสารใหม่

ความรู้ความ
ร.บ. ส่งเสริมรั
น 2 กลุ่ม ไ
นกาแฟ “เดอ 

ชุมชน นับว่าเป
ะยะเวลาที่ผ่า
เสริมสร้างศัก

นวิสาหกิจชุมช
พการบริหารจั

การจัดการท่อง

จและแลกเปลี
งเที่ยวโดยชุมช
งเที่ยวโดยชุม
นินงานกลุ่มแล

ันที่ 22 กรฎ
ต่อยอดพัฒนา
อกสาร ทั้งน้ี 
19 กันยายน
   

เข้าใจและเห็
ัฐวิสาหกิจชุม
ด้แก่ วิสาหกิ
ม้ง” 

ป็นกิจกรรมสํ
านมาโครงการ
กยภาพและบท

ชน 
ัดการกลุ่มท่อ

งเที่ยวโดยชุม

ลี่ยนความร่วม
ชนบ้านมณีพฤ
มชนบ้านมณีพ
ละติดตามการ

ฎาคม 2560 
ากิจกรรมใน
กลุ่มได้ย่ืนเอ

น 2560 ปัจจบุ

ห็นความสําคัญ
ชน พ.ศ. 254
จชุมชนกลุ่มท

สําคัญ อันเป็น
รได้มุ่งเน้นใน
ทบาทสตรีให้

งเที่ยวโดย

ชน 

มมือการ
ฤกษ ์
พฤกษ ์
รพัฒนา

ซึ่งเป็นความ
อนาคต โดย

อกสารเพ่ือจด
บัน สํานักงาน

ญของการจด
48 
ท่องเที่ยวโดย

น
น
ห้

ม
ย
ด
น

ด

ย
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เพื
ทาํ
แท
ชุม

ผล

.2.2 ประชมุ

กิจกรร
พ่ือทบทวนโคร
างานของคณะ
ทนและเพ่ิมค
มชนกับสํานัก

ลที่ได้รับจากก

1) ปรั
มาก
(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

2) ออ
ชุด
ข้อ

3) ผลิ
(OT

มพัฒนาศักย

รมน้ีได้จัดขึ้นเ
รงสร้างคณะก
ะกรรมการแล
ณะกรรมการ
งานเกษตรอํา

การจัดกิจกรร

ับโครงสร้างค
กขึ้น โดยมีคณ

นายวิชัย  ก
นายมานะ 
 รองประธา
นายพงษ์ศัก
 รองประธา
นายวิชัย  ค
 เลขานุการ 
นายชัย  กํา
เหรัญญิก 
นายถาวร  
ปฏิคม 
นางวิลาสินี
ประชาสัมพ

กแบบป้ายข้อ
เดียวกัน เพ่ือ
มูลนักท่องเที่
ตภัณฑ์กาแฟ
TOP) เพ่ือยก

ยภาพการบริ

เมื่อวันที่ 22 ก
กรรมการกลุ่ม
ละสมาชิก โดย
รคนใหม่เข้าไป
าเภอทุ่งช้าง มี

รม 

คณะกรรมกา
ณะกรรมการทั
กําเนิดมงคล  
 กําเนิดมงคล
น 
กด์ิ  โชติอัศวว
น 
คงพิริยะนันท์

าเนิดมงคล

จิรนันทนุกุล

นี  กําเนิดมงค
พันธ์ 
อมูลเส้นทางแ
อนําไปติดหน้
ยวโดยชุมชนบ
ฟ เดอม้ง ขอ
ระดับมาตรฐา

3-6

รหิารจัดการ

กรกฎาคม 25
มท่องเท่ียวโดย
ยปรับให้กรรม
ป นอกจากน้ี 
มีผู้เข้าร่วมทั้งห

รกลุ่มท่องเท่ี
ทั้งหมด 13 คน
ประธาน 

ล 

วงค์

 

 

ล 

แหล่งท่องเที่ย
้าศูนย์บริการ
บ้านมณีพฤกษ
องกลุ่มเตรียม
านผลิตภัณฑ์

6 

รกลุ่มท่องเที

560 ณ ศูนย์บ
ยชุมชนบ้านม
มการบางท่าน
ยังได้ให้ความ
หมด 18 คน เ

ยวโดยชุมชน
น ดังน้ี 

(8) น
ก

(9) น
ก

(10) น
ก

(11) น
ก

(12) น
ก

(13) น
ก

ยวทางธรรมช
รข้อมูลนักท่อ
ษ์ 
มย่ืนเอกสารขึ

ท่ียวโดยชุมช

บริการข้อมูลนั
มณีพฤกษ์ ปรับ
นที่ไม่ได้อยู่ในห
มรู้ความเข้าใจ
เป็นชาย 8 คน

นและบทบาท

นายมัง  แซ่ย่า
กรรมการ 
นายสุวัฒน์  จริ
กรรมการ 
นายสมาน  กํา
กรรมการ 
นายสมพงษ์  ก
กรรมการ 
นายฉั่วต้ง  แซ่
กรรมการ 
นางสาวนภาพ
กรรมการ 

ชาติ วัฒนธรร
งเที่ยว พมพ.

ขึ้นทะเบียนห

ชนบา้นมณี

นักท่องเที่ยวบ้
ับปรุงและเพ่ิม
หมู่บ้านให้เป็น
จเรื่องจดทะเบ
น เป็นหญิง 1

หน้าที่ให้เกิด

าง  

รนันทนุกุล 

าเนิดมงคล 

กําธรศิริพานิช

ซย่่าง 

พร  กําเนิดมงค

รม และเชิงเก
.6 และพัฒน

หน่ึงตําบลหนึ

พฤกษ์ 

้านมณีพฤกษ์
มบทบาทการ
นสมาชิกกลุ่ม
บียนวิสาหกิจ
0 คน 

ดความชัดเจน

 

ช 

 

คล 

กษตร ให้เป็น
าศูนย์บริการ

น่ึงผลิตภัณฑ์

ษ ์
ร

จ

น

น 
ร

ฑ์ 



3.

ติด
ศัก

ผล

3.

 

 

 

4) เสน
มาก
ทั้งห
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

.2.3 ติดตาม
 
 
 
 
 

โครงก
ดตามท้ังแบบ
กยภาพสตรีแล

ลที่ได้รับจากก
1) พัฒ
2) ปรั

แล
3) จัด
4) เพ่ิม

มณี

.2.4  ประชุ
ท่องเที

นอช่ือคณะกร
กขึ้นและสาม
หมด 7 คน ดั

นายมานะ 
นางพ็ญศรี 
นางสาวลลิ
นางพนิดา 
นายพงษ์ศัก
นายพงค์พัท
นางสาวนภ

มการขับเคลื

การฯ ได้ติดต
บเป็นทางการ
ละกลไกชุมชน

การจัดกิจกรร
ฒนาบ้านของน
ับปรุงร้านกาแ
ะของที่ระลกึ 
ทําพวงกุญแจ
มข้อมูลที่พักแ
ณพีฤกษ ์

มสร้างความ
ท่ียวโดยชุม

รมการกลุ่มผลิ
ารถขับเคลื่อน
ังน้ี 
 กําเนิดมงคล
 โชติอัศววงค์
ตา  ทรงวรพัน
 กําเนิดมงคล
กด์ิ  โชติอัศวว
ทธ์  ทรงวรพัน
ภาพร  กําเนิดม

ลื่อนการจัดก

ามการขับเค
รและไม่เป็นท
นไปพร้อมๆ กั

รม 
นายพงษ์ศักด์ิ 
แฟต้อนรับนัก
 

จผ้าปักม้งจําห
และกิจกรรมก

มเข้าใจและ
ชน   

3-7

ลิตภัณฑ์สบู่ก
นกิจกรรมของ

ล  ป
ค์  รอ
ันธ์ เห
ล  ฝา่
วงค์ กร
นธ์  กร
มงคล กร

การท่องเท่ีย

ลื่อนการจัดก
ทางการ ทั้งน้ี 
กัน เพ่ือเตรียม

โชติอัศววงศ์
กท่องเที่ยว เพ่ื

หน่ายสําหรับนั
การท่องเที่ยว 

ะแลกเปล่ียน

7 

าแฟบ้านมณีพ
งกลุ่มได้อย่าง

ระธาน 
องประธาน 
หรัญญิก 
ายผลิต 
รรมการ 
รรมการ 
รรมการ 

ยวโดยชุมชน

การท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็น

มรับฤดูกาลท่อ

สมาชิกกลุ่ม 
อเป็นแหล่งจํา

นักท่องเที่ยว 
เพ่ือประชาสมั

นความร่วมมื

พฤกษ์ และกฏ
ต่อเน่ือง โดยมี

นบ้านมณีพฤ

วโดยชุมชนฯ
นการจัดเตรีย
องเที่ยวอย่างเ

เป็นที่พักรับร
าหน่ายผลิตภั

มพันธ์โดยใช้สื่

มือการส่งเส

ฏระเบียบให้มี
มีโครงสร้างก

ฤกษ์ 

 อย่างต่อเน่ือ
ยมคววามพร้
เต็มรูปแบบ  

รองนักท่องเทีย่
ัณฑ์กาแฟ สบู

สื่อออนไลน์ เพ

สริมการจัดก

มีความชัดเจน
ารดําเนินงาน

อง โดยมีการ
อมและพัฒน

ยว  
บู่กาแฟ  

พจบ้าน 

การ

น
น 

ร
น



เข้
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ผู้จ
อํา
19
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ปร
ผู้บ
25

สร

กิจกรร
ข้าใจและเกิดค
ละท้องถิ่น ซึ่ง
จัดการธนาคา
าเภอทุ่งช้าง ผู
9  คน หญิง  

ลที่ได้รับจากก

1) ปร
คว
เกิด

2) แผ
ท่อ
แห

3) ข้อ
จะ
เที่ย

4) ควา
ท่อ

.2.5  ประชุ

กิจกรร
ระสบการณ์ ค
บริหารและเจ้
560 มีผู้เข้ารว่

รุปผลจากทีป่
1) จาก

สื่อ

รมน้ีได้จัดขึ้นเ
ความร่วมมือส
งมีผู้ให้ความส
ารเพ่ือการเก
ผู้แทนอุทยาน
18 คน  

การดําเนินกิจ

ะชาสัมพันธ์ก
ามเข้าใจเพ่ิม ิ
ดการพัฒนาอ
นการดําเนินง

องเที่ยว เพ่ือเ
หล่งท่องเที่ยว 
มูลการออกบั
เป็นผู้ลงนาม
ยวท้องถิ่น” 
ามร่วมมืออัน
งเที่ยวโดยชุม

มแกนนํากล

รมน้ีได้จัดขึ้น
ความสําเร็จ 
จ้าหน้าที่บริษั
วม 8 คน ชาย

ประชุม 
กการจัดกิจกร
ความหมายได

เมื่อวันพุธที่ 1
นับสนุนระหว
สนใจเข้าร่วม
ษตรและสหก

นแห่งชาติดอย

จกรรม 

ารดําเนินงาน
ย่ิงขึ้น ยกระดั
ย่างเหมาะสม
งานของกลุ่มที
เป็นประโยชน
และศักยภาพ
บัตรอาสาสมัค
บัตรร่วมกับผู้

ดีของหน่วยงา
มชนและการพั

ลุ่มท่องเท่ียว

เมื่อวันอังคาร
และข้อเสนอ

ษัท ผลิตไฟฟ้า
ย 3 คน และห

รรมเยี่ยมชมฯ
ด้ และมีการก

3-8

17 พฤษภาคม
ว่างกลุ่มท่องเท
มการประชุม 
กรณ์การเกษ
ยภูคา และผู้แ

นของกลุ่มให้ห
ดับกลไกความ
มต่อไป 
ที่สอดคล้องกั
น์ต่อการเสริม
พของสมาชิกก
ครผู้นําเที่ยวท้
ผู้ว่าราชการจั

านในการส่งเส
พัฒนาการท่อง

วโดยชุมชนบ

รที่ 18 เมษาย
แนะที่ได้จาก
าราชบุรีโฮลด้ิ
หญิง 5 คน 

ฯ ผู้นํากลุ่มให้
ารพัฒนาศักย

8 

ม  2560 ณ บ้
ที่ยวชุมชนกับ
ได้แก่  ผู้อําน

ษตรสาขาน่าน
แทนหน่วยควา

หน่วยงานภายใ
มร่วมมือการส

ับแผนงานขอ
มสร้างและพั
กลุ่มให้มีประสิ
ท้องถิ่น โดยสํ
จังหวัด ให้แก่

สริมสนับสนุน
งเที่ยวให้เกิดก

บ้านมณีพฤ

ยน 2560 ณ ห
การเย่ียมชมกิ
ด้ิงฯ และสื่อม

ห้ข้อคิดเห็นว่า 
ยภาพได้ดีขึ้น

บ้านมณีพฤกษ์
บหน่วยงานรา
นวยการท่องเ
น ผู้แทนเกษต
ามมั่งคง (กอ.

ในท้องถิ่นและ
ส่งเสริมสนับส

องหน่วยงานภ
ัฒนาศักยภา
ทธิภาพ และ
ํานักงานการท
ผู้ที่ผ่านการอ

นและการยกระ
การพัฒนาอย่า

กษ์ 

หอประชุมหมู
กิจกรรมของก
มวลชน เมื่อวั

สตรีในกลุ่มส

ษ์ เพ่ือส่งเสริม
ชการในพ้ืนที
เที่ยวและกีฬ
ตรจังหวัดน่าน
.รมน.) รวม 3

ะจังหวัดได้รับ
สนุนการท่องเท

ภาครัฐด้านกา
าพการบริหาร
เกิดความย่ังยื
ท่องเท่ียวแล
อบรมตามหลั

ะดับด้านต่าง
างเหมาะสม 

มู่บ้านมณีพฤก
กลุ่มท่องเที่ย
วันพฤหัสบดีที

สามารถเป็นอ

มความรู้ความ
ที่ระดับจังหวัด
าจังหวัดน่าน
น พัฒนาการ
37 คน ชาย

บทราบ และมี
ที่ยวชุมชนให้

รส่งเสริมการ
รจัดการกลุ่ม
ยืน  
ะกีฬาจังหวัด
ักสูตร “ผู้นํา

ๆ การจัดการ

กษ์  เพ่ือสรุป
วฯ จากคณะ
ที่ 30 มีนาคม

าสาสมัครนัก

ม
ด
น 
ร
ย  

ี
ห้

ร
ม 

ด 
า

ร

 

ก



ผล

งา
สต
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แล
ปร

ผล

 

2) แผ
แบ่

3) ปรั
นัก

ลที่ได้รับจากก
กรรมก

านที่ยังขาดแล
ตรีได้เป็นอย่า

.2.6  ประชุ

กิจกรร
ละอุปสรรคก
ระสิทธิภาพ แ

ลที่ได้รับจากก
1) นัก
2) ราย
3) ช่วง

คน
4) แห

สวน

นการพัฒนาศ
งหน้าที่ดูแลอ
ับปรุงและพัฒ
ท่องเที่ยว 

การจัดกิจกรร
การและสมาชิ
ละไม่พร้อมใน
งดี ที่ประชุมเ

มสรุปผลกา

รมน้ีได้จัดขึ้นเ
การจัดการท่อ
และทบทวน ติ

การดําเนินกิจ
ท่องเที่ยว ปี 
ยได้ของกลุ่มท
งเดือนที่มีจําน

น และเดือนสิง
หล่งท่องเที่ยวที
นกาแฟออแก

ศูนย์บริการนั
อย่างชัดเจน โด
ฒนาการจัดทํ

รม 
ชิกกลุ่มได้สะท้
นหลายๆ เรื่อง
เห็นว่าควรจัด

ารดําเนินงาน

มื่อวันที่ 25 ม
องเที่ยวโดยชุ
ดตามการพัฒ

จกรรม  
2559 ยอดรว
ท่องเที่ยวชุมช
นวนนักท่องเที
งหาคม 437 ค
ที่ได้รับความนิ
กนิค และสวน
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ักท่องเที่ยวให
ดยมีเจ้าหน้าที
ทําบัญชีต่างๆ 

ท้อนถึงข้อดีแล
ง  แต่อย่างไร
กิจกรรมต่อเพื

นกลุ่มและติ

มกราคม 2560
ชุมชน พัฒนา
ฒนาข้อมูลแหล

วมทั้งหมด 2,0
น ปี 2559 ยอ
ที่ยวมากที่สุดไ
คน โดยเดือนเ
นิยมจากนักทอ่
สตอเบอรี่ปลอ

9 

ห้เกิดความน่า
ที่ประจําศูนย์ใ
มีใบเสร็จรับ

ละข้อจํากัดขอ
รก็ตาม จากกิจ
พ่ือยกระดับคว

ติดตามการพ

0 เพ่ือนําเสนอ
าและปรับปรุ
ล่งท่องเที่ยว ผู้

085 คน  
อดสุทธิหักเข้า
ได้แก่ เดือนธัน
เมษายน ไม่มีจ
องเที่ยวเป็นอัน
อดสาร ตามลํ

าสนใจ มีจุดบ
ให้ข้อมูลการท
เงินของกลุ่ม

องกลุ่ม มองเห็
จกรรมดังกล่า
วามสามารถข

พัฒนาข้อมูล

อผลการดําเนิน
งศักยภาพกา
้เข้าร่วม 18 ค

ากลุ่ม 54,458
นวาคม 748 ค
จาํนวนนักท่อ
นดับต้นๆ ได้แ
ลาํดับ 

บริการจําหน่า
ท่องเที่ยว 
และการบันทึ

ห็นข้อจํากัดข
าว สามารถพั
ของผู้หญิงให้ต

ลแหล่งท่อง

นงานความก้า
ารบริหารจัดก
คน ชาย 10 คน

8 บาท 
คน เดือนพฤศ
งเที่ยว 
แก่ ดอยผาผึ้ง

ายกาแฟ และ

ทึกฐานข้อมูล

องการเตรียม
ัฒนาบทบาท

ต่อเน่ือง 

เท่ียว 

าวหน้า ปัญหา
การกลุ่มให้มี
น หญิง 8 คน

ศจิกายน 548 

 ถ้าํผาผึ้ง 

ะ

ล

ท

า
มี
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กิจ
เป็
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บริ
สาํ

แน
บ้า
ท่อ
กิจ

.3  การพ
กิจกร

จกรรมโครงก
ปนหัวใจที่สําคั

30 สิ
 

28 ก
16 ก
 
21-2

.3.1  ร่วมอ
การบ
อ่ืนท่ีเ

 
 
 
 
 
 กลุ่มท่

ริหารเครือข่า
านักงานท่องเท

การร่วม
นวคิดการท่อง
านมณีพฤกษ์
องเที่ยวชุมชน
จกรรมท่องเที่

 

พัฒนาภา
รรมการพัฒน
การฯ ด้วยเห็
คัญในการดําเนิ

สงิหาคม 2560

กรกฎาคม 256
กรกฎาคม 256

22 กุมภาพันธ์

อบรมยกระ
บริหารเครือ
เหมาะสม 

องเที่ยวโดยชุ
ายการจัดการ
ที่ยวและกีฬา

กิจกรรมครั้งนี
งเที่ยวโดยชุม
 ได้แก่ มาตร
นจังหวัดน่าน 
ทีย่วโดยชุมชน 

าคีความร
นาความร่วมมื
นถึงความสํา
นินโครงการฯ 

0 - ร่ว
ห
ใน

60 - ร่ว
60 - ร่ว

ท่
์ 2560 - ร่ว

ะดับผู้ประก
ข่ายการจัด

ชุมชนบ้านมณี
รเสริมสร้างกา
จังหวัดน่าน เ

น้ี กลุ่มท่องเที่
ชน ซึ่งความ
ฐานการท่อง
และแนวทา

 

3-1

รวมมือ 
มือกับภาคี โค
าคัญของการ
ให้เกิดความย

วมอบรมยกระ
หลักสูตร การบ
นชุมชนและอ
วมอบรมเชิงป
วมพัฒนาแนว
องเที่ยว 
วมงานลานวัฒ

กอบการด้า
ดการเสริมส

ณีพฤกษ์และเจ
ารท่องเท่ียวใ
เมื่อวันที่ 30 สิ

ยวฯ และเจ้าห
มรู้ที่ได้รับที่สา
เที่ยวโดยชุมช
างการสร้างกา

 

0 

ครงการฯ ได้มี
สร้างความร่ว
ย่ังยืนในอนาค

ะดับผู้ประกอ
บริหารเครือข่า
งค์ความรู้อ่ืนที
ปฏิบัติการการ
วทางความร่วม

ฒนธรรมบ้านม

นการท่องเ
สร้างการท่อ

จ้าหน้าที่โครง
นชุมชน ณ โ
สงิหาคม 256

หน้าที่โครงกา
ามารถนําไปป
ชน การจัด
ารมีส่วนร่วมแ

มีการดําเนินง
วมมือและกา
คต 
บการด้านการ
ายการจัดการ
ที่เหมาะสม 
รพัฒนายกระด
มมือและการส

มณีพฤกษ ์

เท่ียวสู่มาต
องเท่ียวในชุ

งการฯ เข้าร่ว
รงแรมดิเอ็มเ
0  

ารได้ร่วมแลกเ
รับใช้กับการจั
ดการท่องเที่ย
และการจัดสร

งานพร้อมๆ กั
ารมีส่วนร่วมก

รท่องเที่ยวสูม่
รเสริมสร้างกา

ดับการท่องเที
สนับสนุนการ

รฐานสากล
ชุมชน และอ

วมการอบรม 
เพลส จังหวัด

เปลี่ยนเรียนรู้
จัดการท่องเที
วชุมชนของก
รรผลประโยช

กับการพัฒนา
กับภาคีต่างๆ

มาตรฐานสากล
รทอ่งเที่ยว 

ที่ยวเชิงนิเวศ
จัดการ

ล หลักสูตร
องค์ความรู้

หลักสูตรการ
ดน่าน จัดโดย

ร้ และทบทวน
ที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มเครือข่าย
ชน์จากการจัด

า
   

ล

ร  
รู้ 

ร
ย

น
น
ย
ด
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ทอ่
พัฒ
ศัก
อน

ผล

3.
 
โค
ต้น
จัด
ทอ่

 
ท่อ
พัฒ
โค
จาํ

.3.2  ร่วมอ

กิจกรร
องเที่ยวเชิงนิเ
ฒนายกระดับ
กยภาพให้กลุ่ม
นุรักษ์ของบ้าน

ลที่ได้รับจากก

1) กลุ่
แล
จังห

2) กลุ่
กิจ

3) ทด
ฤดู

.3.3  ร่วมพั
สืบเน่ือ

ครงการ “ธ.ก
นแบบเศรษฐกิ
ดสรรงบประม
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สําหรับกลุ่มท่องเที่ยวฯ และกลุ่มผลิตกาแฟ ในด้านของการพัฒนากิจกรรมได้มีการพัฒนาข้อมูล ปรับปรุง
ศูนย์ท่องเที่ยว และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวปี 2560 และการ
พัฒนาความร่วมมือกับภาคีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ร่วมอบรมพัฒนายกระดับผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยว 
สู่มาตรฐานสากลฯ ร่วมอบรมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมงานลานวัฒนธรรม ตลอดจนได้ประสาน
กับภาคีเครือข่าย เพ่ือขอความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 แนวทางและแผนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความสอดคล้องกับแผนการท่องเที่ยวของ
จังหวัดน่าน  

 บทบาทสตรีในชุมชน ได้รับการยอมรับ และผลักดันให้มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมากขึ้น 

 การท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากข้ึน และได้รับความสนใจจากหน่วยงาน
และภาคธุรกิจเอกชนในส่วนกลางเพ่ิมขึ้น 

 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ และกลุ่มผลิตกาแฟ “เดอม้ง” ย่ืนจดทะเบียนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

 ภาคีความร่วมมือเพ่ิมเติม ได้แก่ สํานักงานท่องเท่ียวจังหวัดน่าน มูลนิธิปิดทองหลังพระ ตาม
แนวพระราชดําริ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน  

 ผู้หญิงเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 51.93 จากจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 310 คน 

ทั้งน้ี เห็นได้ว่าการดําเนินการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์   
มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นจากปี 2559 โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทสตรีในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีบทบาทเด่นขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งในด้านการประสานงาน การสื่อสารภายในกลุ่ม  
การนําเสนอเป็นผู้สื่อความหมายต่อนักท่องเที่ยว  
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4. การจัดการขยะชุมชน 
การจัดการขยะชุมชน เป็นอีกหน่ึงประเด็นการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดน่าน เพ่ือส่งเสริมให้

เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะชุมชน นําไปสู่ “สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนน่าอยู่” ดําเนินงานในบ้านซาววา 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งประสบปัญหาพื้นที่กําจัดขยะ (หลุมฝังกลบขยะ) ซึ่งเป็นพ้ืนที่กําจัดขยะ
ของเทศบาลพระพุทธบาทเชียงคาน ประกอบกับชุมชนต้ังอยู่ใกล้กับตัวอําเภอเชียงกลางจึงส่งผลทําให้
ปริมาณขยะในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 

ทั้งน้ี การดําเนินงานตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2560) โครงการฯ ได้ดําเนิน
กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน ผ่านกลไกกลุ่มเยาวชนและแกนนําชุมชน พัฒนา
กิจกรรมและรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2558 พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
และองค์กรในพ้ืนที่ มีการขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนภูแหน และป่าเลา โรงเรียนในชุมชน ใน
ระดับตําบลมีการขยายผลไปสู่โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลพระพุทธบาท-เชียงคาน 

4.1 การพัฒนากิจกรรมการจัดการขยะ 

 การพัฒนากิจกรรมการจัดการขยะ ที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนที่ร่วมขับเคลื่อน
กิจกรรมผู้นําชุมชนในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน ไปพร้อมๆ กับกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยเน้น
ให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทและสิทธิในการจัดการมากข้ึน 

มกราคม-ปัจจุบัน 
 

- เสียงตามสายดีเจน้อย สัปดาห์ที่ 21-59 (บ้านซาววา)  
สัปดาห์ที่ 14-22 (บ้านภูแหน) สัปดาห์ที่ 13-21 (บ้านป่าเลา)

14 ตุลาคม 2560 - ศึกษาองค์ประกอบขยะบ้านซาววา 
มิถุนายน-กรกฎาคม 2560 - การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
16 มิถุนายน 2560 - ดีเจน้อยสัญจร ณ บ้านภูแหน 
27 พฤษภาคม 2560 
 

- สานต่อความดีตามรอยพ่อ สิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี  
ฝายเชียงคานร่วมใจบ้านวังก้า 
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เพื
ตล
ปร
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.1.1 เสียงตา

 

เสียงต
พ่ือสร้างจิตสํา
ลอดจนพัฒน
ระชาสัมพันธ์
น้าที่ ดีเจประ
ฤศจิกายน) เฉ
านป่าเลาสัปด

ลที่ได้รับจากก
1) เสีย

ปัจ
สื่อ
เดือ

2) กลุ่ม
กลุ่

3) ชุมช
พร

4) ชุมช
นํ้า

5) ขยะ
สิ่งแ

6) ขยา
รณ
บาท

7) ปัจจ

ามสาย “ดเี

ตามสาย “ดีเจ
านึกในการคัด
นากลไกชุมชน
์กิจกรรม ข่าว
ะจําทุกสัปดา
ฉลี่ย 3-4 ครั้ง
ดาห์ที่ 21 (เดือ

การดําเนินกิจ
ยงตามสายดีเ
จุบัน ออกอา
ออนไลน์ เพจ
อนละ 2 ครั้ง 
มรวมพลคนรั
ม 3R บ้านภูแ
ชนมีการจัดก
ะพุทธบาทเชี
ชนหันมาใช้ถุง
แทนแก้วพลา
ะรีไซเคิลและข
แวดล้อมภายใ
ายผลกิจกรร

ณรงค์สร้างจิตส
ทวิทยา 
จุบันมีการประ

เจน้อย” 

จน้อย” ดําเนิ
ดแยกขยะ แล
นให้เกิดความ
วสารของชุมช
าห์ โดยในปี 
ง/เดือน บ้าน
อนสิงหาคม) เ

จกรรม 
เจน้อยบ้านซ
กาศมาเป็นสั
จ: ละอ่อนรีไซ

ักษ์สิ่งแวดล้อ
แหน ออกอาก
ารขยะมูลฝอ
ยงคาน มีส่วน
งผ้าแทนการใ
าสติก  
ขยะอันตรายใ
ในชุมชน 
มเสียงตาม โ
สํานึกในการด

ะชาสัมพันธ์โด

4-2

นินงานในบ้า
ละมีแนวทางป
มเข้มแข็ง พั
ชน ปัจจุบันมี
2560 น้ันบ้

นภูแหนสัปดา
เฉลี่ย 1-2 ครั้

ซาววา เริ่มดํา
ัปดาห์ที่ 59 น
ซเคิลบ้านซาว

อมบ้านป่าเลา
กาศทุกวันจันท
อยภายในชุมช
นร่วมช่วยกันดู
ใช้ถุงพลาสติก

ในชุมชนมีปรมิ

โดยตัวแทนล
ดูแลจัดการข

ดยใช้ภาษาถิ่น

2  

นซาววา แล
ปฏิบัติในการล
ฒนาเสียงตา
ดีเจและผู้ร่วม

บ้านซาววาออ
าห์ที่ 22 (เดือ
รั้ง/เดือน 

าเนินการมาต้ั
นอกจากน้ีมีก
ววา โดยออกอ

 ออกอากาศท
ทร์ ต้ังแต่เวลา
ชนด้วยตัวเอง
ดูแลสิ่งแวดลอ้
 งดการใช้โฟม

มาณลดลง ชุม

ะอ่อนร่วมเป็
ยะมูลฝอยแล

นในการประก

ะขยายต่อบ้า
ลดปัญหาขยะ
ามสายให้เป็น
มสังเกตการณ
อกอากาศมา
อนสิงหาคม) เ

ั้งแต่เดือนมิถุ
ารประชาสัม
อากาศทุกวัน

ทุกวันศุกร์ ต้ัง
า 17.00 น. 
ง จัดการคืนถั
อมในชุมชน 
มในกิจกรรมต

มชนร่วมมือใน

นแกนนําประ
ละสิ่งแวดล้อม

าศ เพ่ือความ

านภูแหน แล
ะและสิ่งแวดล
นช่องทางการ
ณ์หมุนเวียนผ
าถึงสัปดาห์ที
เฉลี่ย 1-2 ครั้

ถุนายน 2559
พันธ์กิจกรรม

นอาทิตย์ เวลา

งแต่เวลา 17.

ังขยะให้แก่เท

ต่างๆ ภายในช

นการคัดแยกข

ะชาสัมพันธ์เ
มภายในโรงเรี

น่าสนใจมากยิ

ะบ้านป่าเลา
ล้อมในชุมชน
รสื่อสารและ
ลัดเปลี่ยนทํา
ที่ 59 (เดือน
รั้ง/เดือน และ

9 ต่อเน่ืองจน
มผ่านช่องทาง
า 16:00 น.

00 น. และ

ทศบาลตําบล

ชุมชน ใช้ขวด

ขยะ และดูแล

สียงตามสาย
รียนพระพุทธ

ย่ิงขึ้น  

า  
น 
ะ
า
น
ะ

น
ง
. 

ะ

ล

ด

ล

ย
ธ
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.1.2 ศึกษาอ

การศึก
ดการขยะมูลฝ
ลาคม 2560 ท

ลที่ได้รับจากก

1) ผล
58
ร้อย
ขย
ปร

 
 
 
 
 
 

        

2) เมื
ปี 
ลด
แล
รีไ

  

 
 

องค์ประกอบ

กษาองค์ประก
ฝอยในชุมชน
ทั้งสองคร้ังมผีู้

การดําเนินกิจ

การศึกษาอง
.67 รองลงม
ยละ 58.33 ร
ะอินทรีย์ลดล
ะโยชน์เพ่ิมขึ้น

     ปริมาณข

มื่อเปรียบเทีย
2560 ครั้งที่ 
ดลงทุกปี แต่ข
ล้ว ขยะที่เป็น
ไซเคิลลดลงมา

บขยะบ้านซ

กอบขยะบ้าน
น ในปี 2560
ผูเ้ข้าร่วมทั้งหม

จกรรม: 

ค์ประกอบขย
าคือ ขยะทั่วไ
รองลงมาคือ ข
ลงอย่างเห็นได
น     

ขยะคร้ังที่ 1/2

ยบข้อมูลองค์
2 (ระหว่างด

ขยะทั่วไปเพ่ิม
นตัวแทนในกา
ากกว่าร้อยละ
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ซาววา  

นซาววา ดําเนิ
ครั้งที่ 1 ศึกษ
มด 27 คน เป็

ยะ พบว่า ครั้
ไปร้อยละ 30
ขยะรีไซเคิลร้
ด้ชัด ซึ่งแสดง

2560          

์ประกอบขย
ดําเนินกิจกรร
มขึ้นทุกปี ทั้งนี
ารศึกษาจึงมีป
ะ 25 ดังภาพ

3  

นินการศึกษาปี
ษาเมื่อวันที่ 1
ปนชาย 7 คน

รั้งที่ 1/2560 
0.19 สําหรับ
้อยละ 31.67
งให้เห็นว่าชุม

               

ะปี 2558 (ก่
รม) พบว่าขยะ
น้ีอาจเกิดจาก
ปริมาณขยะทั

ปีละ 2 ครั้ง เพ
19 มีนาคม ค
หญิง 20 คน 

มีปริมาณขย
ครั้งที่ 2/256
 ทั้งน้ี เมื่อเปรี

มชนมีการคัดแ

     ปริมาณข

อนดําเนินกิจ
ะอินทรีย์ ขยะ
ชุมชนคัดแยก

ทั่วไปเพ่ิมขึ้น ซึ

พ่ือติดตามปร
รั้งที่ 2 ศึกษา
 

ยะอินทรีย์มาก
60 พบขยะทั่
รียบเทียบแล้
แยกขยะอินท

ขยะคร้ังที่ 2/2

จกรรม) กับปี
ะอันตราย แล
กขยะประเภท
ซึ่งเห็นได้ชัดที

ระเมินผลการ
าเมื่อวันที่ 14

กที่สุดร้อยละ
ัวไปมากที่สุด
วจะเห็นได้ว่า
ทรีย์ออกไปใช้

2560 

ปี 2559 และ
ะขยะรีไซเคิล

ทอ่ืนๆ ออกไป
ที่ปริมาณขยะ

ร
4 

ะ 
ด 
า
ช้

ะ 
ล
ป
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3) จาก
อย่

4) ข้อม
รณ

5) สมา

.1.3 การจัด

กิจกรร
ทบาทสมาชิก
นวทางในการ

ทั้งน้ี บ้
นชุมชน มีแหล
ผ่านมา ชุมชน
รกฎาคม 256
ดการขยะมูลฝ
ลพิษ ชุมชนจงึ
มชนเพ่ิมเติมจ
ถุนายน 2560

ลที่ได้รับจากก
1) ป

ผ
เศ
ก
ก
บ

กการศึกษาอง
างเรียบร้อย โ
มูลประชาสัม

ณรงค์ให้ชุมชนใ
าชิกกลุ่มได้เรีย

ดการสิ่งแวด

รมการจัดการ
กชุมชนและบูร
จัดการสิ่งแวด

บ้านไร่ไทรงาม
ล่งนํ้าที่เอ้ือต่อ
นจึงได้ทบทวน
60 โดยมีผู้เข้าร
ฝอยที่ถูกวิธี พ
งได้ตระหนักแ
จากการจัดก

0 โดยมีผู้เข้ารว่

การดําเนินกิจ
ปริมาณขยะที่
ลไม้ เศษผัก 
ศษเชือก เศษ
กระป๋องนํ้าอัด
กาว กระป๋อง
บริเวณใกล้สะพ

งค์ประกอบข
โดยเฉพาะบ้าน
พันธ์ในชุมชน
ใช้ถุงผ้า แทน
ยนรู้วิธีการศกึ

ดล้อมชุมชนบ

รสิ่งแวดล้อมชุ
รณาการความ
ดล้อมที่มีประสิ

มมีทรัพยากรป่
อการใช้ประโ
นข้อมูลและระ
ร่วมทั้งหมด 4
พบขยะบริเวณ
และเห็นความ
ารทรัพยากร
วมทั้งหมด 37

จกรรม 
พบมากที่สุด 
เศษอาหาร ร
ษผ้า พลาสติ
ดลม ขวดแก้ว
นํ้ามันเครื่อง
พาน วังอีเขียว
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ยะมูลฝอยครั้
นใต้ พบปริมา
น เพ่ือช่วยกัน
นการใช้ถุงพลา
กษาองค์ประก

บา้นไร่ไทรง

ชุมชนบ้านไร่ไ
มร่วมมือ ระห
สทิธิภาพเพ่ิมขึ

ปาไม้ที่อุดมสม
โยชน์ของคนใ
ะดมความคิดเ
46 คน เป็นชา
ณแหล่งนํ้า แล
มสําคัญ  ดังน้ัน
รป่าไม้ มีการ
7 คน เป็นชาย

 ได้แก่ ขยะอิ
รองลงมา ได้แ
ติก กล่องนม
ว ขวดนํ้า และ
ง ที่ชาร์ตแบต
ว และตลอดแ

4  

รั้งที่ 2/2560 
าณขยะลดลง
นคัดแยกและ
าสติก  
กอบขยะ สาม

งาม 

ไทรงาม เกิดจ
หว่างชุมชน เย
ขึ้น  

มบูรณ์ มีพ้ืนที่
ในชุมชน ได้แ
เห็นวางแผนก
าย 6 คน หญงิ
ละแนวเขตป่า
นชุมชนจึงมีคว
จัดกิจกรรมศึ
ย 6 คน หญิง 

อินทรีย์ คิดเป็
แก่ ขยะทั่วไป
ถุงขนม ขยะ
ะขยะอันตรา
ตโทรศัพท์ โด
แนวแม่นํ้า 

พบว่าแต่ละ
และบริเวณจุด
ลดปริมาณขย

ารถคัดแยกขย

ากความต้อง
ยาวชน และห

ป่าชุมชน และ
แก่ การเกษตร
ารจัดการสิ่งแ
ง 40 คน พบว
า มีการจัดการ
วามสนใจเรื่อง
ศึกษาสิ่งแวดล
31 คน 

ปนร้อยละ 66
ป คิดเป็นร้อยล
ะรีไซเคิล คิด
ย คิดเป็นร้อย
ดยจุดเสี่ยงที่

ะครัวเรือนมีก
ดเสี่ยงไม่พบข
ยะ ส่งเสริมก

ยะได้ถูกต้อง 

การของชุมช
หน่วยงานภาคี

ะป่าไผ่สําหรับ
ร การอุปโภค
แวดล้อมชุมชน
ว่าภายในชุมช
รขยะโดยการ
งการจัดการสิ
ล้อมในชุมชน

6.10  ได้แก่ ใ
ละ 27.05 ได้
ดเป็นร้อยละ
ยละ 0.34 ได้
พบขยะ ได้แ

การคัดแยกไว้
ขยะ   
การมีส่วนร่วม

น เพ่ือพัฒนา
คีต่างๆ ให้เกิด

บใช้ประโยชน์
ค และบริโภค
นเมื่อวันที่ 20
ชนยังขาดการ
รเผาทําให้เกิด
สิ่งแวดล้อมใน
นเมื่อวันที่ 15

ใบไม้ เปลือก
ด้แก่ กระดาษ
 6.51 ได้แก่
ด้แก่ กระป๋อง
แก่ ป่าไผ่รวก

ว้

ม

า
ด

น์
ค  
0 
ร
ด
น
5 

ก
ษ 
ก่ 
ง
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2) จั
ชุ
ชุ

3) เกิ
แ
กิ

.1.4 ดีเจน้อ

 

 กิจกรร
นที่ตําบลพระ
ดเห็นในการดํ
ทธบาท เทศบ
หนและบ้านใก
ารจัดการขยะ
านภูแหนโซน
4 คน 

องค์ปร
งหมด 25.5 กิ
ยะรีไซเคิล แล

ลที่ได้รับจากก
1) กลุ่

ควา
2) หน่

พัฒ
3) ผู้เข้

อย่

ัดต้ังคณะกรร
ชมชน มีโครง
ชมชนอย่างต่อ
กิดแนวทางก
และหน่วยงาน
กิจกรรมต่างๆ 

อยสัญจร ณ 

รมน้ีได้จัดขึ้นเ
ะพุทธบาท จัด
ดําเนินรายการ
บาลตําบลพร
กล้เคียงในตํา
ะชุมชน และ
หมวด 1 เพ่ือ

ระกอบขยะบริ
กิโลกรัม เมื่อท
ละขยะอินทรีย

การดําเนินกิจ
มเยาวชนโด
ามรู้ในการจัด

น่วยงานต่างๆ
ฒนาดีเจน้อยสู
ข้าร่วมกิจกรร
างถูกวิธีมากข

รมการดําเนิน
สร้างสมาชิก
เน่ือง 
ารจัดการสิ่งแ

นภาครัฐในท้อ
เพ่ิมขึ้น 

บ้านภูแหน

มื่อวันศุกร์ที่ 
ดต้ังกลุ่มเยาวช
รดีเจน้อย มีห
ะพุทธบาทเชี
บลพระพุทธบ

ะร่วมกันศึกษ
อเป็นตัวแทนข

ริเวณหมวด 1
ทําการคัดแยก
ย์ ร้อยละ 12 

จกรรม 
ยเฉพาะกลุ่ม
ดการขยะชุมช
ได้บูรณาการ

สูโ่รงเรียนพระ
มทั้งชุมชน เย
ขขึ้นและตระห
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นงานด้านการ
จํานวน 10 ค

แวดล้อมชุมช
องถิ่น ทั้งน้ีสต

น 

16 มิถุนายน 
ชนรณรงค์ปร
หน่วยงานในท้
ชียงคาน สํานั
บาทเชียงคาน

ษาสิ่งแวดล้อม
ของปริมาณขย

1 ของบ้านภูแห
กองค์ประกอบ
เท่ากัน และข

มละอ่อนรีไซเ
น 
รความร่วมมือ
พุทธบาทวิทย

ยาวชนและหน
หนักถึงการจัด

5  

บริหารจัดกา
คน เกิดกระบ

ชน มีการบูรณ
ตรีเข้ามามีบท

2560 เพ่ือสร้
ระชาสัมพันธ์ก
ท้องถิ่น ได้แก่ 
ักงานเกษตรอ
น โดยมีกลุ่มดี
มชุมชนบ้านภู
ยะทั้งหมู่บ้าน

หน พบจํานวน
บขยะ พบขยะ
ขยะอันตรายร้

เคิล...บ้านซา

อและให้ความ
ยา 
น่วยงานต่างๆ 
ดการขยะและ

รขยะมูลฝอย
บวนการพัฒน

ณาการความร่
บาทและสิทธิ

ร้างเครือข่ายใน
การคัดแยกขย
โรงพยาบาล

อําเภอเชียงกล
เจน้อย ร่วมเป

ภูแหน ศึกษา
 มีผู้เข้าร่วม 

นถังขยะ 29 ถ
ะทั่วไปมากที่สุ
้อยละ 5 

ววา ได้พัฒน

มสนใจในการ

มีความรู้ควา
สิ่งแวดล้อมชุม

ยและการจัดก
นาการจัดการ

ร่วมมือของชุม
ธิในการจัดกา

นการบริหารจ
ยะแลกเปลี่ยน
ลส่งเสริมสุขภา
ลาง และสมา
ป็นวิทยากรให
องค์ประกอบ
73 คน ชาย 

ถัง รวบรวมป
สุดร้อยละ 73

นาศักยภาพ ถ

รจัดการขยะ 

ามเข้าใจในกา
มชน   

การนํ้าภายใน
รสิ่งแวดล้อม

มชน เยาวชน
ารมากบริหาร

จัดการขยะใน
นความรู้ความ
าพตําบลพระ
าชิกหมู่บ้านภู
ห้ความรู้เรื่อง
บขยะบริเวณ
19 คน หญิง

ปริมาณขยะได้
 รองลงมาคือ

ถ่ายทอดองค์

ขยายผลการ

รคัดแยกขยะ

น
ม

น 
ร

น
ม
ะ
ภู
ง
ณ 
ง 

ด้
อ 

ค์

ร

ะ
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สิง่
คว

บริ
สร้
ปร

4

จุด
สง่
มีส

4.
 
 
 
 
 
 

.1.5 สานตอ่

 
จัดขึ้น

งแวดล้อมชุมช
วามดีทั้งหมด 

กลุ่มล
ริเวณฝายมีชีวิ
ร้างฝายมีชีวิต
ระชาสัมพันธ์ก

.2 การพั
การดํา

ดเริ่มต้นของก
งเสริมให้ชุมชน
ส่วนร่วมมากขึ

26 สิ
12 สิ
 
11 มิ
13 กุ

.2.1  ประชุ

อความดีตาม

เมื่อวันเสาร์ที
ชน สานต่อพลั
6 คน เป็นชา

ะอ่อนรีไซเคิล
วิตลํานํ้าวังก้า
 มีความตระห
การดําเนินกจิ

พัฒนาศักย

าเนินกิจกรรม
การพัฒนากิจ
นเข้ามามีส่วน
ขึ้น รวมทั้ง พัฒ

งหาคม 2560
งหาคม 2560

ถุนายน 2560
มภาพันธ์ 256

มคณะทํางา

มรอยพ่อ รณ

ที่ 27 พฤษภา
ลงัความดี ตาม
าย 1 คน หญงิ

ล…บ้านซาวว
า และคัดแยก
หนักคัดแยกข
จกรรมของกลุม่

ยภาพสต

ด้านการพัฒน
กรรมด้านต่า

นร่วมในการพั
ฒนาบทบาทเ

0 - ป
0 - พั

บ้
0 - ท
60 - ป

านกลุ่มละอ่อ
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ณรงค์สร้างสิ

าคม 2560 เพื
มคําสอนพ่อ โ
ง 5 คน  

วา ร่วมทําคว
กขยะ รณรงค์ใ
ยะก่อนทิ้ง แล
มให้ท้องถิ่นได

รีและกลไก

นาศักยภาพสต
างๆ ในชุมชน
ัฒนา โดยเฉพ
เยาวชนทั้งชา

ประชุมคณะทํา
พัฒนาศักยภาพ
บ้านไร่ไทรงาม
ทบทวนโครงส
ประชุมแลกเป

อนรีไซเคิล.

6  

สิง่แวดล้อม

พ่ือรณรงค์แล
โดยมีเยาวชน

ามดีตามปณิธ
ให้มีการคัดแ
ละทิ้งในที่จัด
ด้รับทราบเพ่ิม

กชุมชน 

ตรีและกลไกช
 ตลอดระยะเ
พาะการเสริมส
ยหญิงเข้ามามี

างานกลุ่มละอ
พและกลไกกา
ม  
ร้างกลุ่มละอ่อ
ลี่ยนและติดต

..บ้านซาวว

ท่ีด ี

ะสร้างจิตสําน
กลุ่มละอ่อนรีไ

ธานพ่อหลวง
ยกขยะก่อนทิ้
เตรียม ทั้งน้ี ก
มมากขึ้น  

ชุมชน นับว่าเป
เวลาที่ผ่านมา
สร้างศักยภาพ
มีส่วนร่วมกับแ

อ่อนรีไซเคิล...
ารเรียนรู้สิ่งแว

อนรีไซเคิล…บ้
ตามกิจกรรมเสี

วา 

นึกในการจัด
รีไซเคิล...บ้านซ

ง รัชกาลที่ 9 
ทิ้ง ทําให้ผู้เข้า
กลุ่มได้มีโอกา

เป็นกิจกรรมสํ
าโครงการได้ม
พและบทบาท
แกนนําชุมชน

.บ้านซาววา 
วดล้อมชุมชน

บ้านซาววา 
สยีงตามสายดี

การขยะและ
ซาววาร่วมทาํ

โดยเก็บขยะ
าร่วมกิจกรรม
าสสื่อสารและ

สําคัญ อันเป็น
มุ่งเน้นในการ
สตรีให้เข้ามา
  

น 

ดีเจน้อย 

ะ
า

ะ
ม
ะ

น
ร
า



 

ทบ
ต่อ

ผล

4.
 

 

 

พัฒ
จดั
พัฒ

กิจกรร
บทวนและสรุ
อเน่ือง และบริ

ลที่ได้รับจากก

1) เยา
ปัจ

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

2) กลุ่
มีย

3) กิจ
ต้ังแ
แล
ปร

.2.2  พัฒนา

 

กิจกรร
ฒนากลไกกา
ดการสิ่งแวดล้
ฒนาชุมชนด้า

รมน้ีได้จัดขึ้น
รุปผลการดําเ
ริหารจัดการก

การดําเนินกิจ

าวชนเข้าร่วม
จุบันมีสมาชิก
1) เด็กหญิงเ
2) เด็กหญิงช
3) เด็กหญิงเ
4) เด็กหญิงช
5) เด็กหญิงล
6) เด็กหญิงทิ
7) เด็กหญิงช
8) เด็กหญิงวิ

มฯ ได้รวบรว
อดเงินสะสมจ

กรรมระยะต่
แต่ต้นทาง แล
ะการดําเนินกิ
ะสิทธิภาพเพ่ิม

าศักยภาพแ

รมน้ีได้จัดจัดขึ้
รขับเคลื่อนกิจ

ลอ้มชุมชน ตล
านการจัดการ

นวันที่ 26 สิงห
นินงานกิจกร
กลุ่มให้เกิดปร

จกรรม 

เป็นสมาชิกก
กทั้งหมด 16 ค
เกศญาดา  ชะ
ชวพร  ฝีปากเ
เบญญาภา  ใจ
ชณัฐธิดา  เช้ือ
ลลิตา  ไชยปิง
ทพิย์อัปสร  ล
ชญานิศ  ละม่
วิภาดา  พรมม

วมขยะรีไซเคิ
จํานวน 720 บ

อไป เพ่ิมการ
ละวางแผนสํา
กิจกรรมของ
มขึ้น 

และสร้างกลไ

ขึ้นวันที่ 12 สิ
จกรรมสิ่งแวด
อดจนสร้างกา
ขยะและสิ่งแว
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หาคม 2560
รรมที่ผ่านมา 
ะสิทธิภาพเพ่ิม

กลุ่มฯ เพ่ิมขึ้น
คน  
ะวาเขต 
เพราะ 
จปิง 
อไชย 
ง 
ละม่อม 
ม่อม 
มา 

ลไปขายเพ่ือน
บาท  

รส่วนร่วมของ
ารวจความพึง
กลุ่มฯ  เพ่ือน

ลไกการเรียน

สิงหาคม 256
ดล้อมระดับชุม
ารมีส่วนร่วมข
วดล้อมชุมชน

7  

ได้ทบทวนก
เพ่ือวางแผนพ
มขึ้น มีผู้เข้าร่

นจากเดิม 5 ค

(
(
(
(
(
(
(

นําเงินเข้ากอ

งชุมชนในการ
พอใจในการจั
นําผลการสําร

นรู้ด้านการจั

0 ณ บ้านไร่ไ
มชน และกําห
ของกลุ่มเยาวช
 โดยมีผู้เข้ารว่

ารทํางาน ป
พัฒนากิจกรร
วม 11 คน เป็

คน แยกเป็นช

(9) เด็กหญิ
10) เด็กชาย
11) เด็กชาย
12) เด็กชาย
13) เด็กชาย
14) เด็กชาย
15) เด็กชาย
16) เด็กชาย

งทุนดูแลสิ่งแ

รลด คัดแยก 
จัดกิจกรรมปร
รวจมาพัฒนา

จดัการสิ่งแว

ไทรงาม อําเภ
หนดรูปแบบบ
ชนให้เข้ามามี
วม 41 คน เป็

รับโครงสร้าง
รมระยะต่อไป
ป็นชาย 2 คน 

ชาย 4 คน แล

ญิงศิริประภา  
ยจิรายุทธ์  คํา
ยธนกฤต  ใจปิ
ยจตุรงค์  ใจน้
ยอัชนเทพ  ละ
ยปัณณวิชญ์  
ยวัชระ  แก้วป
ยชนัญญู  เขยี

แวดล้อมในชุม

และใช้ประโ
ระชาสัมพันธ์
าและเติมเต็ม

วดลอ้มชุมชน

ภอทุ่งช้าง จังห
บทบาทการพั
มีบทบาทเป็นแ
ปนชาย 4 คน 

งสมาชิกกลุ่ม
ปให้เกิดความ
หญิง 9 คน 

ละหญิง 1 คน

ชวาเขต 
าชนะ 
ปิง 
น้อย 
ะม่อม 
ละม่อม 
ประสิทธ์ิ 
ยวชอุ่ม 

มชน ปัจจุบัน

ยชน์จากขยะ
เสียงตามสาย
กิจกรรมให้มี

น 

หวัดน่าน เพ่ือ
ัฒนาด้านการ
แกนนําในการ
หญิง 37 คน 

ม 
ม

น 

น 

ะ
ย
มี

อ
ร
ร
 



 

ผล
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ทีผ่

ผล

ลที่ได้รับจากก

1) ต้ังค
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

2) ปลู
หมู
เฉลิ

.2.3 ทบทวน

กิจกรร
ผ่านมา และท

ลที่ได้รับจากก
1) กลุ่

เกิด
2) ปรั

ลด
กิจ

3) เปิด
ดํา
อีก

การดําเนินกิจ

คณะทํางานดู
นายเลิศ  ฮั
นางแสงเดือ
นางจิตร  ห
นางละเอียด
นางสาวนัน
นางสาววิภ
นางอุทัย  ห
นายคําชาย

กต้นสักจํานว
มู่บ้าน เน่ืองใ
ลมิพระชนมพ

นโครงสร้าง

รมน้ีได้จัดขึ้น
ทบทวนโครงส

การดําเนินกิจ
มละอ่อนรีไซ
ดเป็นรูปธรรม
ับเปลี่ยนเวลา
เวลาออกอา
กรรม  
ดรับสมัครสม
เนินกิจกรรมมี
ครั้ง  

จกรรม  

แลสิ่งแวดล้อม
ฮังคาํ 
อน  ฮังคํา 
หอมดอก 
ด  หอมดอก
นท์ลินี  หอมด
าพร  ไม้โพธ์ิ
หอมดอก 
ย  วิไลศักด์ิ 

วน 300 ต้น
นวันคล้ายวัน
รรษา 85 พรร

งกลุ่มละอ่อน

นในวันที่ 11 ม
ร้างคณะทํางา

จกรรม 
เคิล...บ้านซา
 ซึ่งเป็นผลสํา
าในการออกอ
ากาศเหลือเดื

มาชิกกลุ่มเพ่ิม
มีความต่อเน่ือ

4-8

มโดยชุมชน แ

อก 

น บริเวณทาง
ันพระราชสม
รษา ช่วงเช้าช

นรีไซเคิล...บ

มิถุนายน 25
านกลุ่มฯ  มีผู้

ววา มีความเ
าเร็จที่เกิดขึ้นจ
ากาศจากเดิม

ดือนละ 2 ครั้

มเติม เพ่ือปรั
อง โดยปิดรับ

8  

และการจัดกา
(

(11
(12
(13
(14
(15
(16
(17

งทิศเหนือขอ
มภพของสม
ชุมชนจัดกิจกร

บ้านซาววา 

560 เพ่ือทบท
ผูเ้ข้าร่วม 11 ค

ข้มแข็ง และเ
จากการดําเนิน
มเวลา 17.00 
รั้ง สลับสัปด

รับเปลี่ยนโคร
สมัครสิ้นเดือ

รนํ้า จํานวน 
10) นายเลิศ  
1) นายอํานว
2) นางสาวไ
3) นางสาวติ
4) นางพลอย
5) นางสาวอุ
6) นางสาวณ
7) นางสาวน

งหมู่บ้าน แล
เด็จพระนาง
รรม   

  

ทวนการดําเนิ
คน เป็นชาย 3

เยาวชนเข้ามา
นงาน  
น. เป็น 09.0

าห์เว้นสัปดา

รงสร้างการบริ
นมิถุนายน แ

16 คน  
 หอมดอก 
วย  หอมดอก
ไข่มุกข์  ณะชน
ติยาภรณ์  หอ
ย  หอมดอก 
อุบลวรรณ  ห
ณัฐกานต์  หอ
นุชจรีย์  ฮังคํา

ะพัฒนาพื้นที
เจ้าฯพระบร

นินงานกิจกรร
3 คน หญิง 8 

ามีส่วนร่วมอย

00 น. ทุกวัน
าห์เพ่ือความ

ริหารกลุ่มให
และมีการคัดเ

ก 
น 
มดอก 

อมดอก 
อมดอก 
า 

ที่โดยรอบของ
รมราชินีนาถ

รมของกลุ่มฯ
คน  

ย่างเห็นได้ชัด

นอาทิตย์ และ
ต่อเน่ืองของ

ม่และให้การ
ลือกตําแหน่ง

ง
ถ  

ฯ  

ด 

ะ
ง

ร
ง
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ดํา
ศัก
ชุม
อย

ผล

4) ขย
ได้แ
จัด
เริ่ม
กิจ
ในโ

.2.4 ประชมุ

 

 

 

 

กิจกรร
าเนินกิจกรรม
กยภาพและบ
มชนเข้าร่วมแ
ย่างต่อเน่ือง โ

ลที่ได้รับจากก

1) กิจ
ต่อ
ผ่าน

2) ขย
บ้า
สัป

3) แผ
อ่อ
เครื
ตาม
 

ายผลการดําเ
แก่ โรงเรียนพ
กิจกรรมประ
มออกอากาศ
กรรม มีกิจก
โรงเรียน 

มแลกเปล่ียน

รมน้ีได้จัดขึ้น
มเสียงตามสา
บทบาทดีเจน้อ
แลกเปลี่ยนคว
โดยมีผู้เข้าร่วม

การดําเนินกิจ

กรรมเสียงต
เน่ืองจนปัจจุ
นช่องทางสื่ออ
ายเครือข่ายดี
นภูแหน เริ่ม
ดาห์ 
นกิจกรรมระ
นรีไซเคิล…บ้
รือข่ายเพ่ือพัฒ
มสายและสําร

เนินงานการจั
พระพุทธบาทวิ
ชาสัมพันธ์เสี
ครั้งแรกในเดื
รรมคัดแยกข

นและตดิตาม

นเมื่อวันที่ 13
ายของเครือข
อยให้เกิดควา
วามคิดเห็นแล
มทั้งหมด 29 ค

จกรรม 

ตามสายดีเจน้
บัน ออกอาก
ออนไลน์ เพจ:
ดีเจน้อย 2 บ้า
มออกอากาศ

ะยะต่อไป ได้ว
้านซาววา จัด
ฒนากิจกรรมสิ
รวจบทบาทขอ

4-9

ัดการขยะจาก
วิทยา มีสมาชิ
สยงตามสาย ไ
ดือนกรกฎาค
ขยะภายในโร

มกิจกรรมเสี

 กุมภาพันธ์
ข่ายดีเจน้อย
ามต่อเน่ือง แ
ละร่วมกันวา
คน เป็นชาย 

น้อยบ้านซาว
กาศมาเป็นสัป
: ละอ่อนรีไซเ
าน ได้แก่ กลุ่ม
ศมาต้ังแต่เดือ

วางแผนจัดกิ
ดกิจกรรมดีเจ
สิ่งแวดล้อมใน
องสตรีในการ

9  

กชุมชนไปยังโ
กกลุ่มละอ่อน
ได้แก่ ด.ญ.ชญ
คม โดยจะจัด
รงเรียนเพื่อให

สยีงตามสาย

2560 มีวัตถุป
อําเภอเชียง

และทบทวนผ
งแผนและเติ
1 คน หญิง 2

ววา เริ่มดําเนิ
ปดาห์ที่ 30 น
เคิลบ้านซาวว
มรวมพลคนรัก
อนพฤศจิกาย

จกรรมคัดแย
จน้อยสัญจรใ
นชุมชน กิจกร
รคัดแยกขยะภ

โรงเรียนในเข
นรีไซเคิล…บ้าน
ญานิศ ละม่อม
ดต้ังแกนนํากล
ห้เกิดการมีส่ว

ยดเีจน้อย 

ประสงค์เพ่ือ
กลาง ร่วมวา
ลการดําเนิน
มเต็มพัฒนาศ
8 คน 

นินการมาต้ัง
นอกจากนี้มีกา
า 
กษ์สิ่งแวดล้อ
ยน 2559 รว

ยกองค์ประกอ
ห้ความรู้เรื่อง
รรมสํารวจคว
ภายในชุมชน 

ตพ้ืนที่ตําบลพ
นซาววา เป็น
ม และ ด.ญ.ล
ลุ่มนักเรียนใ
วนร่วมในกา

แลกเปลี่ยนป
างแผนและต่
กิจกรรมท่ีผ่า
ศักยภาพและ

งแต่เดือนมิถุ
ารประชาสัมพ

มบ้านป่าเลา 
วมออกอากา

อบขยะมูลฝอ
งการคัดแยกข
วามพึงพอใจใน

พระพุทธบาท
พ่ีเลี้ยงในการ
ลลิตา ไชยปิง
นการดําเนิน
รจัดการขยะ

ประสบการณ์
อยอดพัฒนา
าน โดยมีผู้นํา
ะบทบาทกลุ่ม

นายน 2559
พันธ์กิจกรรม

และกลุ่ม 3R
ศมาแล้ว 13

อย ซึ่งกลุ่มละ
ขยะในชุมชน
นการจัดเสียง

ท 
ร
ง 
น
ะ 

ณ์
า
า
ม

9 
ม

R
3 

ะ
น
ง
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ด้ว
ดํา
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ใน
เผ
กา
ให้

 
ต้ัง
คว
ละ

.3 การพั
กิจกร

วยเห็นถึงควา
าเนินโครงการ

พฤศ
 
มิถุน
25 
 
23 
 
2 สิ
 
5 มิ

.3.1 ส่งเสริม

 
การส่ง

นการบูรณากา
ผยแพร่การดํา
ารดูแลจัดการ
ห้เกิดแนวทางป

ปัจจุบัน
งแต่เดือนตุลา
วามเข้าใจ แล
ะอ่อนฯ โดยมี

พัฒนาควา

รรมการพัฒน
มสําคัญของก
รฯ ให้เกิดควา

ศจิกายน-ธันว

นายน-ธันวาค
พฤศจิกายน 

พฤศจิกายน 

สงิหาคม 2560

มิถุนายน 2560

มการจัดการ

งเสริมการจัด
ารจัดการขยะ
เนินงานของก
รขยะ เผยแพร
ปฏิบัติในชีวิต

ันมีการขยาย
าคมจนถึงปัจ
ละสามารถคัด
มีผู้เข้าร่วมทั้งห

ามรวมมือ

นาความร่วมมื
การสร้างความ
ามย่ังยืนในอน

วาคม 2560 

คม 2560 
2560 

2560 

0 

0 

รขยะและสิ่ง

การจัดการข
ะและสิ่งแวดล้
กลุ่มละอ่อนรีไ
ร่ความรู้ด้านก
ประจําวัน ลด

ผลไปสู่เครือข
จุบัน จัดกิจก
แยกขยะได้ถู

หมด 150 คน 
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อกับภาคี

มือกับภาคี โด
มร่วมมือและก
นาคต 

- ส่งเสริม
โรงเรียน

- ส่งเสริม
- ร่วมกิจก
จัดการข

- ร่วมงาน
อําเภอเชี

- ร่วมประ
เทศบาล

- ทบทวน

งแวดล้อมชุ

ขยะ มีวัตถุปร
ล้อมชุมชนร่วม
ไซเคิล…บ้าน
การจัดการขย
ดปัญหาขยะแ

ข่ายโรงเรียนผู้
กรรม 2 ครั้ง/
กต้อง ตลอดจ
เป็นชาย 47

0  

ยได้มีการดําเ
การมีส่วนร่วม

การจัดการขย
นผู้สูงอายุตําบ
การจัดการขย
กรรมกาดละอ
ขยะบริเวณกา
นมหกรรมวิชา
ชียงกลาง 
ะชุมคัดเลือกค
ลตําบลพระพุท
นการบริหารจัด

ชุมชน  

ระสงค์เพ่ือสร้
มกัน นอกจา
ซาววา ร่วมกั
ยะ เพ่ือสร้างจิ
และสิ่งแวดล้อม

ผู้สูงอายุตําบล
/เดือน จากกา
จน ได้ร่วมแล
คน หญิง 10

เนินงานพร้อม
มกับภาคีต่างๆ

ยะและสิง่แวด
บลพระพุทธบา
ยะและสิง่แวด
อ่อน คิดได้ ทาํ
ดข่วงเมือง 
การ โรงเรียน

คณะบริหารสภ
ทธบาทเชียงค
ดการกลุ่มดีเจ

ร้างความร่วม
กน้ีเป็นช่องท
ันเฝ้าระวังแล

จิตสํานึกในกา
มในชุมชน  

ลพระพุทธบาท
ารจัดกิจกรรม
กเปลี่ยนการจ
3 คน  

มๆ กับการพัฒ
ๆ  เป็นหัวใจที

ดล้อมชุมชน  
าท-เชียงคาน 
ดล้อมภายในโร
าได้ ขายเป็น 

นไตรราษฎร์สา

ภาเด็กและเยา
คาน 
จน้อยบ้านขยา

มมือระหว่างภ
ทางการประชา
ละรณรงค์สร้า
ารคัดแยกขยะ

ทเชียงคาน เริ
ม พบว่า ผู้สูง
จัดการขยะร่ว

ฒนากิจกรรม
ที่สําคัญในการ

 
รงเรียน 
และการ

ามัคคี

าวชน

ายผล  

ภาคีเครือข่าย
าสัมพันธ์และ
างจิตสํานึกใน
ะ และกระตุ้น

ริ่มดําเนินการ
อายุมีความรู้
วมกันกับกลุ่ม

ม 
ร

ย  
ะ
น
น

ร
รู้
ม



 

 
บ้า
แล
ทัง้

4.

 

 

 

 

 

สน
ผลิ
จา
น่า

กา
สื่อ
ร่ว
อา
รณ

4.

 

 

 

 
 

นอกจ
านซาววา แล
ละสิ่งแวดล้อ
งหมด 13 คน

.3.2  ร่วมกิ
บริเวณ

กิจกร
นับสนุน งาน
ลิตภัณฑ์” ขอ
ากงานฝีมือขอ
าน มีผู้เข้ากิจก

กลุ่มล
ารพัฒนาอาชี
อสารให้แก่เย
วมกับเทศบาล
าหาร แก้วพล
ณรงค์ให้นําถงุ

.3.3 ร่วมงา

ากน้ี ยังได้ขย
ละสมาชิกบ้าน
มภายในโรงเ

น เป็นชาย 4 ค

จกรรมกาด
ณกาดข่วงเมื

รรมกาดละอ่อ
นอาชีพในโรง
องกระทรวงศึ
องนักเรียน แล
กรรมทั้งหมด 

ละอ่อนรีไซเคิ
พ และมีตัวแ
ยาวชน นอกจ
ลเมืองน่าน ล
ลาสติก หลอด
งผ้า หรือภาชน

นมหกรรมวิ

ยายผลไปยังโ
นขยายผลร่วม
เรียน นอกจา
คน หญิง 9 คน

ละอ่อน คิดไ
มือง 

อน คิดได้ ทําไ
งเรียนขยายโ
กษาธิการ กิจ
ละการแสดงศิ
7 คน เป็นชา

คิล…บ้านซาวว
แทนจากบ้านข
จากน้ี กลุ่มฯ
ละอ่อนได้ช่วย
ดพลาสติก ถุ
นะใส่อาหาร เ

วชิาการอําเภ
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โรงเรียนพระพ
มเป็นแกนนําป
ากน้ียังประชา
น  

ได้ ทําได ้ข

ได้ ขายเป็น เ
โอกาสทางก
จกรรมในงาน
ศิลปวัฒนธรรม
าย 1 คน หญงิ

วา ได้เรียนรู้แ
ขยายผลได้ออ
 ได้แลกเปลี่ย
ยกันคัดแยกข
ถุงพลาสติก ทั้
เครื่องด่ืมมาเอ

ภอเชียงกลา

1  

พุทธบาทวิทย
ประชาสัมพัน
าสัมพันธ์ผ่าน

ายเป็น และ

ป็นกิจกรรมที
การศึกษา ตา
น มีการออกร้า
มประเพณีของ
ง 6 คน 

แนวคิดในการ
อกร้านจําหน่า
ยนเรียนรู้การ
ยะจากนักท่อ

ทั้งน้ี หากมีกา
อง จะเป็นแนว

าง 

ยา โดยมีสมา
นธ์สร้างจิตสํา
นสื่อช่องทรูปล

ะการจัดการ

ที่จัดขึ้นเพ่ือปร
ามนโยบาย 
านการจําหน่า
งคนน่าน กลุม่

รสร้างผลิตภัณ
ายสินค้า ซึ่งเป็
รจัดการขยะบ
องเที่ยว ซึ่งพบ
ารประชาสัมพ
วทางในการล

าชิกกลุ่มละอ่
นึกในการดูแ
ลูกปัญญา โด

รขยะ 

ระชาสัมพันธ์ 
“1 โรงเรียน
ายสินค้า ซึ่งเป
มชาติพันธ์ุต่าง

ณฑ์ เรียนรู้ปร
ป็นการเพ่ิมทั
บริเวณกาดข
บว่าขยะส่วน
พันธ์ลดการใช
ลดปริมาณขยะ

อนรีไซเคิล…
แลจัดการขยะ
ดยมีผู้เข้าร่วม

ส่งเสริม และ
น 1 อาชีพ 1
ป็นผลิตภัณฑ์
ง ๆ ในจังหวัด

ะสบการณ์ใน
ักษะด้านการ
ข่วงเมืองน่าน
ใหญ่เป็นเศษ
ช้ถุงพลาสติก
ะได้ 

… 
ะ
ม

ะ
 

ฑ์
ด

น
ร
น
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(1
(1

กิจกรร
ลาง เพ่ือถ่าย
าเนินงานโครง
ดยชุมชนบ้านซ

ผลที่ได้
ากแหล่งต่างๆ
ดการขยะบ้าน

.3.4  ร่วมป
 เทศบา

การคัด
ะหว่างเทศบา
ระพุทธบาทเชี
ณะบริหารสภ
สนอแนะในกา

ผลการ
ชียงคานจํานวน

(1) นางสาวพิ
(2) เด็กหญิงเบ
(3) เด็กหญิงช
(4) เด็กหญิงเก
(5) เด็กหญิงชุ
(6) เด็กหญิงอ
(7) เด็กชายณั
(8) เด็กหญิงยุ
(9) เด็กหญิงจี
0) เด็กหญิงผ
1) เด็กหญิงม

รมน้ีได้จัดขึ้น
ยทอดความรู้
งการภุมรีฯ ใน
ซาววา และกจิ

ด้รับจากการกิ
ๆ มาจัดทํานิ
นซาววา ตลอด

ประชุมคดัเลื
าลตําบลพร

ดเลือกคณะบริ
ลตําบลพระพุ
ชียงคาน และโ
าเด็กและเยาว
รพัฒนาประเ

รคัดเลือกเยาว
น 21 คน แบ่

ยดา  ดําดง  
บญญาภา   ใจ
ชวพร  ฝีปากเพ
กศญาดา  ชะ
ชุติมณฑน์   นิล
อมลวรรณ   อุย
ณฐัภัทร  เรือน
พารัตน์  เขียน
รนันท์  คนคง

ผณินทรา  ระลึ
มาริษสา  ระลึ

เมื่อ วันที่ 23
้การจัดการข
นพ้ืนที่เป้าหมา
จกรรมกลุ่มละ

กิจกรรมในครั้
ทรรศการ ร่ว
ดจนได้ประชา

อกคณะบรหิ
ะพุทธบาทเ

ริหารสภาเด็ก
พุทธบาทเชียง
โครงการภุมรี
วชน เพ่ือเปิดโ
ทศ โดยมีผู้เข้

วชน ได้โครงส
งเป็นชายจําน

ประธา
จปิง   รองปร
พราะ รองปร
วาเขต กรรมก
ลคง กรรมก
ยาณะ กรรมก
คํา กรรมก
นนา กรรมก
ง กรรมก
ลกึ กรรมก
ก กรรมก
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3 พฤศจิกายน
ขยะให้แก่เยา
าย โดยจัดแส
ะอ่อนรีไซเคิล

รั้งน้ี กลุ่มเยาว
วมเป็นวิทยาก
าสัมพันธ์ผลกา

หารสภาเดก็
เชียงคาน 

กและเยาวชน
คาน โรงเรียน

รีฯ เพ่ือคัดเลอื
ดโอกาสให้เด็ก
ข้าร่วมทั้งหมด

สร้างคณะบริห
นวน 5 คน เป็

านสภาฯ 
ระธาน 
ระธาน 
การ 
การ 
การ 
การ 
การ 
การ 
การ 
การ 

2  

น 2560 ณ โ
าวชนในอําเภ
ดงนิทรรศการ
…บ้านซาววา 

วชนละอ่อนรีไ
กรให้ความรู้ก
ารดําเนินงานโ

กและเยาวช

 จัดขึ้นเมื่อวัน
นพระพุทธบา
อกเยาวชนในต
กและเยาวชนไ
 22 คน เป็นช

หารสภาเด็กแ
นหญิงจํานวน

(12) เด็กหญงิ
(13) เด็กหญงิ
(14) เด็กหญงิ
(15) เด็กชาย
(16) เด็กชาย
(17) เด็กชาย
(18) เด็กหญงิ
(19) เด็กชาย
(20) เด็กหญงิ
(21) เด็กหญงิ

รงเรียนไตรร
ภอเชียงกลาง
รประชาสัมพัน
 

ไซเคิลฯ ได้เรี
การจัดการขย
โครงการให้เป็

น  

นที่ 2 กันยาย
ทวิทยา ชุมชน
ตําบลพระพุทธ
ได้มีส่วนร่วมใ
ชาย 5 คน หญ

และเยาวชนเท
น 16 คน 

งสุพิชญา เกิด
งชุติกาญจน์ ห
งปริญญา   ง้ิว
ศรัณย์ภัทร  ปั
นิธิกร  เขื่อนแ
ธีรพันธ์  สีทา้
งชยุตรา  ชวา
เดชากร  ละม
งณัฐนิชา  นิล
งภัทราพร ไตร

ราษฎร์สามัคคี
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.3.5 ทบทวน

การปร
พ่ือทบทวนโคร

ลที่ได้รับจากก
1) การ

ภา
มิถุ

2) มีส
ปรับ
โคร
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10
(11
(12

าชิกทั้งหมด มี
บ้านขยายผล
ชนในระดับตํา

นการบริหา

ระชุมทบทวนโ
รงสร้างคณะทํ

การดําเนินกิจ
รดําเนินงานก
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0) เด็กชายญา
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2) เด็กชายพีร
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บเคลื่อนกิจก

บ้านขยายผล

แหน จัดขึ้นใน
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4.4 สรุปการดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรมการจัดการขยะโดยชุมชน ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนน่าอยู่ โดยเสริมสร้างศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ทบทวน
โครงสร้างและพัฒนาการบริหารกลุ่มอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงการแลกเปลี่ยนและติดตามกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนขยายผล ตลอดจนต่อยอดกิจกรรมไปยังบ้านไร่ไทรงาม ซึ่งสนใจการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
นอกจากการจัดการทรัพยากรป่า นอกจากน้ี ยังได้ศึกษาองค์ประกอบขยะ และออกอากาศเสียงตามสาย
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งดีเจจะทําหน้าที่รายงานเสียงตามสายทุกวันอาทิตย์ และได้ร่วมส่งเสริมการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนผู้สูงอายุฯ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา และร่วมทําความดีคัดแยกขยะและ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและนอกชุมชน และให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมกับ
หน่วยงานภาคีในพ้ืนที่ อาทิ ร่วมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี กิจกรรมกาดละอ่อน คิด
ได้ ทําได้ ขายเป็น และการจัดการขยะบริเวณกาดข่วงเมือง ประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน เป็นต้น โดยสรุปภาพรวม ได้ดังน้ี   

 โครงสร้างการดําเนินงานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล ที่เข็มแข็ง เป็นรูปธรรมและชัดเจนในกระบวนการ
ทํางาน และมีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมเรียนรู้ 

 มีแผนการจัดการขยะบ้านซาววาปี 2560 เน้นประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจทั้งในระดับชุมชน
และท้องถิ่น รวมถึงขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง โรงเรียน และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือสร้างเครือข่าย
การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

 เปรียบเทียบปริมาณขยะระหว่างดําเนิน ปี 2560 พบว่าขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิล มีปริมาณ
ลดลงจากก่อนการดําเนินโครงการร้อยละ 21 และร้อยละ 71 ตามลําดับ และไม่พบ 
ขยะอันตราย 

 บ้านไร่ไทรงามตระหนักต่อความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม ดําเนินการพัฒนาการจัดการขยะชุมชน
ควบคู่กับการพัฒนาป่า เ พ่ิมบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมจัดการสิ่ งแวดล้อม จัดต้ัง
คณะกรรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน  

 เครือข่ายการจัดการขยะชุมชนท้ังในและนอกชุมชน ได้แก่ กลุ่มเยาวชนบ้านภูแหน  
กลุ่มเยาวชนบ้านป่าเลา กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล กลุ่มขยะทองคําบ้านซาววา รพสต.พระพุทธบาท 
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลพระพุทธบาท-เชียงคาน และเทศบาลตําบล
พระพุทธบาทเชียงคาน    

 ภาคีความร่วมมือเพ่ิม ได้แก่ กลุ่มเยาวชนตําบลเหมืองหม้อ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz และกลุ่มนักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ DJ TEEN   

 ผู้หญิงเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 79.94 จากจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 339 คน 
ทั้งน้ี เห็นได้ว่าการดําเนินงานผ่านมาสามารถดําเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถลด

ปริมาณขยะในชุมชนได้ สร้างการมีส่วนร่วม เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างแกนนําชุมชนและเยาวชน 
ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกับทั้งเทศบาลพระพุทธบาทเชียงคาน และหน่วยงาน ชุมชนอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง   
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าเนินกิจกรร

พระฯ ได้จัดทํ
นเพ่ือสังคมก

พ่ือรวบรวมข้อ
น่านบ้านเรา ร
ม 2560  

ถึง โครงการภ
น ร่วมผลักดั
้ง นอกจากน้ี 

ห้เป็นส่วนหน่ึง
การจัดต้ังคณ
า 1,500 ไร
อนุรักษ์และฟื
ญที่สามารถใช้ใ

การดําเนินง
ัดน่าน 

รมเด่นในกา
พฤกษ์ อําเภอ
30 มีนาคม 2
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k  มหกรรมท่

ับความสนใจจ
ขายผลิตภัณฑ
คัญในการจัด

รมวิสาหกิจ

ทําสกู๊ปข่าวกา
กลุ่มแปรรูปส
อมูลนําเสนอ
รวมแรงแบ่งปั

ภุมรีฯ ที่เข้ามา
ันและส่งเสริ
ยังส่งเสริมชุม
งในการร่วมแ
ณะกรรมการ
ร่ มีการดูแล 
ฟ้ืนฟูป่าที่เสื่อ
ในการเกษตรข

งานโครงกา

ารดําเนินงาน
อทุ่งช้าง และ
2560 โดยมีว

2  

องเที่ยวโดยชุ

จากผู้เข้าร่วมช
ฑ์ยังไปช่วยรัก
การท่องเที่ยว

ชมุชนเพื่อสั

ารดําเนิน
สมุนไพร
เผยแพร่
น” ฉบับ

าส่งเสริม
มพัฒนา
มชนและ
แก้ปัญหา
รดูแลป่า
เฝ้าระวัง
อมโทรม 
ของชุมชน  

รในพื้นท่ีดํา

นโครงการฯ ป
การจัดการขย
วัตถุประสงค์เ

ชมชน ภาคเหนื

ชมและชิมเป็น
กษาทรัพยากร
วเชิงอนุรักษ์แล

สงัคม กลุ่มแ

าเนนิงานอํา

ประกอบด้วย
ยะโดยกลุ่มละ
เพ่ือเป็นการเผ

นือตอนบน ณ

นจํานวนมาก 
รธรรมชาติแล
ละการดูแลรกั

แปรรูปสมุนไ

เภอทุ่งช้าง 

ยการเย่ียมชม
ะอ่อนรีไซเคิล
ผยแพร่และป

ณ จังหวัดน่าน

ด้วยมีรสชาติ
ละสิ่งแวดล้อม
กษากาแฟ 

ไพรชุมชน

และอําเภอ

มการจัดการ
...บ้านซาววา
ระชาสัมพันธ์

น 

ติ
ม

ร
า 
ธ์
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พร
พร
สน
ปร

ารดําเนินงานโ
ณบุญทิวา ด่า
อมวลชน ผู้นํา
เข้าร่วม 69 ค

จากกา
มชนบ้านมณี
ารพบปะแกน
ละสรุปการจั
ฒนาศักยภาพ
องชุมชน พลัง
ห้เกิดความก้า
ยนรู้และยกร
ละพร้อมเปิดร
ปนระยะ รวมท
มชนเป้าหมาย

นอกจ
รั้งน้ี ได้นําเสน
านสื่อสิ่งพิมพ
านักข่าวนิวส์พ

.1.4  การป

“สาน
ระบาทสมเด็จ
ระราชดําริ กั
นับสนุนชุมชน
ระสิทธิผลมาก

โครงการฯ ตล
านสมสถิตย์ 
าสมาชิกและเ
น เป็นชาย 2

ารดําเนินงานด
ณีพฤกษ์ การ
นนํากลุ่มและส
ัดการขยะโด
พบทบาทสตรี
งสตรี และผู้เ
าวหน้า การพ
ระดับพลังแนว
รับการเติมเต็
ทั้งเป็นการสร้
ยต่อไป 

ากน้ี สื่อมวล
นอและประช
พ์และสื่อออน
พลัส ประชาช

ระชาสัมพนั

ต่อ งานพ่อส
จพระปรมินท
ับสํานักงานส่
นและสังคม แ
กย่ิงขึ้นในอนา

ลอดจนสร้างกํ
ผู้ช่วยกรรมก
เยาวชน ชุมช
4 คน หญิง 4

ดังกล่าว ชุมช
จัดรายการเส
สรุปการดําเนิ
ยชุมชน ซึ่งผ
รีในชุมชนเป้า
ก่ียวข้องในกา
พัฒนาการไป
วคิดที่ดีสู่การ
มให้เกิดการพ
้างขวัญกําลังใ

ชนทที่ได้มีโอ
ชาสัมพันธ์การ
นไลน์ต่างๆ อ
าติธุรกิจ Tha

นธ์และเผยแ

สอน” กิจกร
รมหาภูมิพลอ

ส่งเสริมการจัด
แสวงหาแนวท
าคต ในวันศุกร
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กําลังใจในการ
การผู้จัดการให
นบ้านมณีพฤ

45 คน 

นได้เผยแพรกิ่
สียงตามสาย

นินงานกลุ่มท่อ
ผลการจัดกิจ
าหมาย ได้เห็น
ารขับเคล่ือนกิ
ปตามลําดับ 
รปฏิบัติที่เป็นร
พัฒนาที่เหมา
ในการดําเนิน

อกาสเจ้าร่วมกิ
รดําเนินงานโ
อาทิ มติชนอ
aiPR.Net  

แพร่กิจกรรม

รมสืบสานพ
อดุลยเดช (รัช
ดการประชุมแ
ทางในการยก
ร์ที่ 9 มิถุนาย

3  

รพัฒนากิจกรร
หญ่ และเจ้าห
ฤกษ์ บ้านซาว

กิจกรรมการดํ
ยของกลุ่มละ
องเที่ยวโดยชุ
กรรมได้
นถึงพลัง
กิจกรรม
เกิดการ
รูปธรรม 
าะสมกัน
นงานของ

กิจกรรม
โครงการ
ออนไลน์ 

มในงาน “สา

ระราชปณิธา
ชกาลท่ี 9) จัด
และนิทรรศกา
ระดับงานด้าน

ยน 2560 ณ โ

รมของชุมชนเ
หน้าที่บริษัท 
วา และภาคีเ

ําเนินงานในชุ
ะอ่อนรีไซเคิล
มชนบ้านมณี

านต่อ งานพ

านอันล้นเกล้
ดโดยมูลนิธิปิด
าร (องค์กรมห
นพัฒนาชุมชน
รงแรมดุสิตธา

เป้าหมาย ผู้เข
ผลิตไฟฟ้ารา

เครือข่ายที่เก่ี

ชุมชน อาทิ แห
ล...บ้านซาวว
ณีพฤกษ์ การพ

พ่อสอน” 

ล้ารําลึกวันท
ดทองหลังพร
หาชน) มีวัตถุ
นให้เกิดประสิ
านี กรุงเทพมห

ข้าร่วมนําโดย
าชบุรีฯ คณะ
ยวข้อง โดยมี

หล่งเรียนรู้วิถี
วา ตลอดจน
พบปะแกนนํา

รงราชย์ของ
ะสืบสานแนว
ถุประสงค์เพ่ือ
สิทธิภาพและ
หานคร  

ย 
ะ
มี

ถี
น  
า

ง
ว
อ
ะ
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แล
กา
ทาํ
สิง่

สร

บ้านมณ
ารดําเนินงานใ
ณีพฤกษ์ นําเ
ห้บริการท่อง
ฒนธรรมชนเ
าแฟออแกนิค
มชนบ้านมณีพ
มุนไพรจากป่
ระโยชน์มากม
ละมีการจัดสร
ละนางสาวทิว
จกรรมความดี

กิจกรร
มชนยังต้องก
กระดับการพัฒ
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การปร
ลกเปลี่ยนประ
ารจัดการขยะ
างานของผู้หญิ
งแวดล้อมที่เห

รุปผลการประ

1) การ
จัด
อํา
ทรั

ณีพฤกษ์ อําเภ
ในด้านการส่ง
เสนอกิจกรรม
เที่ยวในรูปแ
ผ่า นําเสนอผ
 “เดอม้ง” ผ้
พฤกษ์ ร่วมนํ
ปาชุมชนที่ช่ว
มาย ผสมผสา
รรรายได้ส่วน
วารินทร์ ธินันท
ดีของชุมชน 

รมทั้ง 2 ชุมชน
ารดารส่เงสริ
ฒนาที่เหมาะส

ระชุมแลกเป

ระชุมแลกเปลี
ะสบการณ์แล
ะชุมชนในการ
ญิงและชุมชนเ
หมาะสมในอน

ะชุม 

รจัดการทรัพ
การป่าชุมชน
เภอเชียงกลา
ัพยากรป่าแล

ภอทุ่งช้าง แล
เสริมและพัฒ
มเด่นของชุม
บบการจัดกา
ผลิตภัณฑ์ขอ
าปักม้ง และส

นําเสนอกิจกร
ยกันดูแลแล
านกับภูมิปัญญ
นหน่ึงกลับคืนส
ท์ ประธานแล

น ได้รับความส
ริมและสนับส
สมร่วมกันในอ

ปลี่ยนประส

ลี่ยนประสบกา
ละวิเคราะห์ศัก
รดําเนินงานที่
เป้าหมาย รวม
นนาคต โดยมผีู

ยากรป่าไม้ ไ
 ตามแนวคิดป
าง และอําเภ
ละเพ่ิมบทบา
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ละบ้านแคว้ง อ
ฒนาการใช้ประ
ชนการท่องเ
ารโดยชุมชน
งกลุ่มจากกา
สบู่กาแฟ โดย
รรมความดีขอ
ละอนุรักษ์ พั
ญาท้องถิ่น เป็
สู่การอนุรักษ์
ละรองประธา

สนใจจากภาค
นุนอย่างต่อเ
อนาคต 

สบการณ์ 

ารณ์ฯ ได้จัดขึ้
กยภาพการจั
ที่ผ่านของชุมช
มทั้งร่วมกันกํ
ผู้เข้าร่วม 72 

ด้มุ่งมั่นเสริมส
ป่ารักษาชุมช
อทุ่งช้าง จังห
าทของผู้หญิง

4  

อําเภอเชียงกล
ะโยชน์จากทรั
เที่ยวเชิงอนุรั
 มีแหล่งเรียน
ารส่งเสริมแล
ยมี นายวิชัย ก
องชุมชน และ
ฒนาเป็นสบู่
ป็นผลิตภัณฑ์ท
ษ์ ฟ้ืนฟู กิจกร
นกลุ่มแปรรูป

คธุรกิจและผู้เ
เน่ืองจากทุกภ

ขึ้นเมื่อวันที่ 1
ัดการทรัพยา
ชนเป้าหมาย 
าหนดแนวทา
คน เป็นชาย

สร้างความร่ว
น ชุมชนรักษ
หวัดน่าน ส่งเ
งเข้ามามีส่วน

ลาง ได้มีโอกา
รัพยากรธรรม
ักษ์ด้านวัฒน
นรู้วิถีชีวิตขอ
ะพัฒนาให้สม
กําเนิดมงคล ป
ะบ้านแคว้ง น
มะเฟืองและ
ที่มีคุณภาพแล
รมป่าชุมชน โ
ปสมุนไพรบ้าน

ข้าร่วมงานเป็
ภาค เพ่ือให้ก

10 มีนาคม 
กรป่าไม้ การ
ตลอดจนเพ่ือ
างในการจัดกา
30 คน และห

วมมือของชุมช
าป่า ในพ้ืนที่เ
เสริมให้ชุมชน
นร่วมในการจั

าสได้ร่วมจัดนิ
มชาติอย่างย่ังยื
นธรรมและธร
องชุมชนที่โด
มาชิกมีรายได
ประธานกลุ่มท
นําผลิตภัณฑ์เ
ะต้นเหงือกปล
ละเป็นมิตรต่
โดยมีนางสนธ
นแคว้ง ร่วมให

ป็นอย่างดี แต่
กลุ่มเกิดความ

2560 มีวัตถ
รท่องเที่ยวเชิง
อเสริมสร้างแล
ารทรัพยากรธ
หญิง 42 คน 

ชนและทุกภา
เป้าหมาย 10
นมีส่วนร่วมใ
จัดการยึดหลั

นิทรรศการผล
ยืน ทั้งน้ี บ้าน
รรมชาติ การ
ดเด่นด้วยวิถี
ด้เสริม ได้แก่
ท่องเที่ยวโดย
เพ่ิมมูลค่าพืช
ลาหมอ ซึ่งมี
อสิ่งแวดล้อม
ธยา สุโรพันธ์
ห้การนําเสนอ

อย่างไรก็ตาม
มเข้มแข็งและ

ถุประสงค์เพ่ือ
งอนุรักษ์ และ
ละพัฒนาการ
ธรรมชาติและ

าคส่วนในการ
0 หมู่บ้านใน
นการจัดการ
ักการบริหาร

ล
น
ร
ถี
ก่ 
ย
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มี
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ร
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จัด
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2) กา
ท่อ
โดย
ท่อ
จัด
ปร

3) การ
แล
หมู่
อาท
เป้า

ลที่ได้รับจากก

1) ควา
สาม
การ

2) เครื
โคร

.2 การเผ

การเผ
ผ่นพับประชา
พจสบู่สมุนไพร
งแวดล้อมไทย

 

การที่ดี การพ
นมาสามารถผ
เบียนป่าชุมช
ะสงค์ขอย่ืนขึ้น
รท่องเที่ยวข
งเที่ยวทั้งแหล
ยชุมชนบ้านม
งเที่ยวเป็นระ
การท่องเท่ียว
ะเพณีท้องถิ่น
รจัดการขยะมู
ะไม่ได้รับการ

มู่บ้าน และส่ง
ทิตย์ เพ่ือรณ
าหมายในการ

การดําเนินกิจ

ามรู้ ความเข้
มารถพัฒนาศั
รถ่ายทอดเป็น
รือข่ายการทํ
รงการฯ ระหว

ผยแพรแล

ยแพร่และปร
สัมพันธ์โครง
รชุมชนบ้านแ
ย (www.tei.o

สื่อแผ่นพับแ
จัดทํา fact 
2559) จัดทํ
ข้อมูลป่าชุม

พัฒนาที่ย่ังยืน
ผลักดันให้
ชนครบทุกชุม
้นทะเบียนป่าช
องกลุ่มท่องเ
ล่งท่องเท่ียวท
มณีพฤกษ์ เป็น
ยะ เพ่ือเป็นศู
วชุมชนยังคง

น ตลอดจนปัญ
มูลฝอยชุมชน 
รสนับสนุนจา
เสริมกลุ่มเยา

ณรงค์ให้ชุมชน
เป็นหมู่บ้านป

จกรรม 

าใจ และทักษ
ศักยภาพของผู้
นปัจจัยสาคัญ
างานและคว
ว่างชุมชน หน่

ะประชาสั

ระชาสัมพันธ์โ
การ/กิจกรรม
แคว้ง@Lamo
or.th) ตลอดจ

และเอกสารเผ
sheet สรุป

าเอกสารแผ่น
ชน ซึ่งจัดทํา
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น สอดคล้องต
8 ชุมชนเป
ชนในปี 25
ชุมชนเพ่ิม 3 
เที่ยวโดยชุมช
ทางธรรมชาติ
นกลไกในการ
ศูนย์กลางข้อมู
มีปัญหาในเรื่

ญหาขยะมูลฝอ
บ้านซาววายั
าก อปท. มา
าวชนละอ่อน
นคัดแยกขยะ
ปลอดถัง 

ษะในการนําเส
ผู้เข้าร่วม เตรีย
ของความสําเ
วามร่วมมือก
น่วยงานในพ้ืน

สัมพันธโค

โครงการ ได้มี
ม สื่อ Facebo
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5.3 การสํารวจความคิดเห็น 

โครงการภุมรีฯ ได้เริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 2557 และต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบันปี พ.ศ.
2560 โดยดําเนินงานในพ้ืนที่อําเภอเชียงกลาง และอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการขยะชุมชน ทั้งน้ี ได้ดําเนินงานมาระยะ
หน่ึง จึงจัดทําแบบสอบถามสํารวจความความคิด เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของสตรี ชุมชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการดําเนินงานโครงการ ศึกษาผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานพัฒนา 
และศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ 

5.3.1 วิธีการสํารวจและวิเคราะห์ผล 
การสํารวจครั้งน้ี ได้ใช้แบบสอบถามสําหรับกลุ่มประชากรในพ้ืนที่เป้าหมาย ขนาดตัวอย่าง 

โดยมีระดับความเช่ือมั่นที่ 95% จากการประมาณขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan 
ดําเนินการสํารวจในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 1,368 ชุด ประกอบด้วยชุมชนเป้าหมายร้อยละ 96.78 และหน่วยงานภาคีเครือข่ายและชุมชน
ขยายผล/ชุมชนใกล้เคียง ร้อยละ 3.22 รายละเอียดดังตารางที่ 5-1 

ตารางที่ 5-1 จํานวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และจํานวนแบบสอบถามตอบกลับ 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชากร 
(ครัวเรือน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(ครัวเรือน) 

แบบสอบถามตอบกลับ  
(ชุด) 

ชุมชนเป้าหมาย  
พ้ืนท่ีอําเภอเชียงกลาง  
1) บ้านแคว้ง ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 33 32 32 
2) บ้านซาววา ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 120 92 120 
3) บ้านเด่นพัฒนา-บ้านส้อ  อบต.เปือ 187 127 170 
4) บ้านหนองผุก  อบต.เปือ 218 140 140 
5) บ้านกอก  อบต.เชียงกลางพญาแก้ว 123 92 100 
6) บ้านเกวต  อบต.เชียงกลางพญาแก้ว 178 123 123 
พ้ืนท่ีอําเภอทุ่งช้าง  
7) บ้านงอบศาลา ทต.งอบ 188 127 130 
8) บ้านมณีพฤกษ์  ทต.งอบ 354 186 190 
9) บ้านทุ่งอ้าว  อบต.และ 169 118 120 

10) บ้านน้ําสอดใหม่  อบต.และ 90 73 80 
11) บ้านไร่ไทรงาม  อบต.ปอน 68 59 71 
12) บ้านหล่ายทุ่ง  อบต.ปอน 86 70 48* 

หมายเหตุ:   * ตามจํานวนครัวเรือนท่ีอยู่อาศัยจริง 
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ภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1) สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
2) ส่วนจัดการป่าชมุชน สํานักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 
3) ทสจ.น่าน 
4) วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน 
5) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
6) กองร้อย ตชด.เชียงกลาง ท่ี 325 
7) กองร้อยทหารพรานท่ี 3201 
8) โครงการ พมพ.6  
9) หน่วยจัดการต้นน้ําน้ํามีด 
10) หน่วยจัดการต้นน้ําน้ํากอนฝั่งซ้าย 
11) หน่วยจัดการต้นน้ําน้ําและ 
12) รพ.ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านช ี
13) รพ.ส่งเสริมสุขภาพตําบลพระพุทธบาท 
14) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเชียงกลาง 
15) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุ่งช้าง 
16) สํานักงานอําเภอเชียงกลาง 
17) สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงกลาง 

25) ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน อําเภอเชียงกลาง 
26) ทต.งอบ อําเภอทุ่งช้าง 
27) อบต.เปือ อําเภอเชียงกลาง 
28) อบต.เชียงกลางพญาแก้ว อําเภอเชียงกลาง 
29) อบต.ปอน อําเภอทุ่งช้าง 
30) อบต.และ อําเภอทุ่งช้าง 
ชุมชนใกล้เคียงและชุมชนขยายผล 
31) บ้านพญาแก้ว อําเภอเชียงกลาง 
32) บ้านป่าเลา อําเภอเชียงกลาง 
33) บ้านภูแหน อําเภอเชียงกลาง 
34) บ้านสลี อําเภอเชียงกลาง 
35) บ้านไฮหลวง อําเภอเชียงกลาง 
36) บ้างวังทอง อําเภอทุ่งช้าง 
37) บ้านภูคํา อําเภอทุ่งช้าง 
38) บ้านงอบกลาง อําเภอทุ่งช้าง 
39) บ้านใต้ร่มโพธ์ิทอง อําเภอทุ่งช้าง 
40) บ้านป่าเต้า อําเภอทุ่งช้าง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ 

หน่วยงานภาคการศึกษา 41) สถาบันการเงินบา้นซาววา 
42) กลุ่มขยะทองคําแก้จนคนซาววา 
43) กลุ่มปั่นจักรยานเชียงกลาง 
44) อาสาสมัครโครงการเยาวชนเพ่ือการพัฒนา ประจําประเทศไทย 

18)  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
19)  โรงเรียนบ้านเกวต 
20)  โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา 
21)  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๙ (บ้านงอบ) 
22)  กศน.ตําบลพญาแก้ว 
23)  กศน.ตําบลพระพุทธบาท 
24)  กศน.ตําบลเชียงกลาง 

แบบสอบถามที่ใช้ในการสํารวจความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 4 ส่วนสําคัญ ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ตําแหน่ง และประเภทชุมชนหรือหน่วยงาน 

ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการ แบ่งเป็นการรู้จักบริษัท ผลิตฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง 
จํากัด (มหาชน) และความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ ได้แก่ 1) รู้จักโครงการหรือไม่ อย่างไร 2) ระยะเวลาที่
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 3) บทบาทของชุมชนหรือหน่วยงานในการเข้าร่วมดําเนินงานกับโครงการ และ  
4) การมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมหรือเก่ียวข้องกับโครงการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมวางแผน การมีส่วน
ร่วมดําเนินการ และการมีส่วนร่วมติดตามและรับประโยชน์ 
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ส่วนที่ 3 การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป้าหมายท้ังระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่ม และชุมชน 
จากการพัฒนาที่ผ่านมาของโครงการ  

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอต่อการดําเนินงานระยะต่อไป  

สถิติที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ใช้ในการรายงานผลเก่ียวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ง และ
ช่ือชุมชนหรือหน่วยงาน การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
เป้าหมายทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่ม และชุมชน จากการพัฒนาที่ผ่านมาของโครงการ 

5.3.2  สรุปผลการสํารวจความคิดเห็น  
1) ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากผลการสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย 720 คน หญิง 641 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.59 และร้อยละ 46.82 ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 40-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.86 และ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกรรมการชุมชนหรือกรรมการกลุ่มต่างๆ ในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 69.98 
รองลงมาคือ สมาชิกชุมชนร้อยละ 19.65 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ชุมชนเป้าหมายร้อยละ 
94.45 หน่วยงานภาครัฐร้อยละ 3.58 และอ่ืนๆ ร้อยละ 1.97 ได้แก่ ภาคการศึกษา องค์กรปกครอง- 
ส่วนท้องถิ่น และชุมชนใกล้เคียง/ชุมชนขยายผล ดังตารางที่ 5-2 

ตารางที่ 5-2 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 
- ไม่ระบุเพศ 

720
641

8

 
52.59 
46.82 
0.58

อายุ 
- ตํ่ากว่า 18 ปี 
- อายุ 19-39 ปี 
- อายุ 40-60 ป ี
- อายุ 60 ปีข้ึนไป 

47
387
751
183

 
3.43 

28.27 
54.86 
13.37

ตําแหน่ง 
- ผู้บริหาร 
- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ 
- ผู้นําชุมชน 
- สมาชิกชุมชน 
- อ่ืนๆ (กรรมการชุมชน/กรรมการกลุ่มในชุมชน) 
- ไม่แสดงความคิดเห็น 

16
14
13

269
958
99

 
1.17 
1.02 
0.95 

19.65 
69.98 
7.23
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- องค์กร
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- อ่ืนๆ (อ

2) ก

2
ตอบแบบสอบ
อ อยู่จักระดับ
อยละ 77.87 
งภาพที่ 5-4 

 

 
 

     ภาพท่ี 5

2
ตอบแบบสอบ
ครงการ คิดเป
จกรรมโครงก
อยละ 1.97 
ครงการ จะเข้
ป็นร้อยละ 5
ป พ.ศ.2559) 

ข้อมูลส่วนบ
หน่วยงาน 
ป้าหมาย 
ใกล้เคียง/ขยายผ
งานภาครัฐ 
ปกครองสว่นท้อ
ารศึกษา 
องค์กรพัฒนาเอ

การมีส่วนร่วม

2.1) การรู้จัก
บถามส่วนใหญ
บน้อยร้อยละ 
รองลงมาคือ

  

5-3 ระดับการ

2.2) การรู้จักโ
บถามส่วนใหญ
ป็นร้อยละ 8
าร คิดเป็นร้อ
ซึ่งผู้ตอบแบ
ข้าร่วมต้ังแต่ช
50.77 รองลง
คิดเป็นร้อยละ

บุคคล 

ผล 

องถ่ิน 

อกชน และภาคีอื

มในการดําเนิน

บริษัท ผลิตไ
ญ่รู้จัก คิดเป็นร

24.32 ดัง
อ เจ้าหน้าที่โค

รรู้จักบริษัทฯ
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ญ่รู้จักโครงกา
85.03 รองลง
อยละ 13.00 
บสอบถามที
ช่วงแรกของโ
งมาคือ เข้าร
ะ 28.78 ดังภ
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ร้อยละ 95.84
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าร่วมกิจกรร
พ.ศ.2558) คิ
รในช่วงปีที่ 

น) 

1293
10
49
6
7
4

กัด (มหาชน)
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ว่า
รม
วม
ปน
รม
คิด
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2.3) บทบาท
มีบทบาทร่วม
คิดเป็นร้อยละ
ดเป็นร้อยละ
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2.4) การมีส่วน
การมีส่วน
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ปานกลางร้อย
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เคย
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ยละ 43.17 รอ
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ปา
นก
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มา
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ประชุม 
งแผน 
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ร่วมดําเนินง
ประกอบด้วย
ะเด็นการท่อง
กรปกครองส่ว
อ่ืนๆ (ชุมชนข

ทในการเข้ารว่

ดําเนินกิจกรร
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ละมีส่วนร่วม
องลงมาคือ ระ

ที่ 5-7 การมสี

ร่วมแสดงห
แลกเปลี่ยนค

คิดเห็น

ไม่
เคย

 
น้อ

ย 
ปา

นก
ลา

ง 

2  

านกับโครงก
ย ชุมชนเป้าห
งเที่ยวเชิงอนุร
วนท้องถิ่นใน
ขยายผล/ชุมช

วมดําเนินงานก

รมโครงการ ผ
อบแบบสอบ
วางแผนระดับ
เปลี่ยนความ
กําหนดวัตถุป
ะดับน้อยร้อยล

ส่วนร่วมวางแ

หรือ
ความ
 

วัตถ

ไม่
เคย

 

มา
ก 

การฯ ผลจาก
หมายในการพ
รักษ์ คิดเป็นร้
นเขตพ้ืนที่เป้า
ชนใกล้เคียง) 

กับโครงการภุ

ผลจากการสํา
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บปานกลางร้อ
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ร้อยละ 8.40 
าหมายร้อยล
ร้อยละ 2.12

มรีฯ 

ารวจสรุปได้ ดั
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ก 
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ารพบว่า ผู้ตอ
วมกิจกรรมต
มีส่วนร่วมเป็
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คือ ระดับมา

ยละ 46.75 รอ

ที ่5-8 การมีสว่
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สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเสียงตามสายดีเจน้อย เป็นผลให้ภาคส่วนต่างๆ รู้จักและเข้าร่วมโครงการมา
อย่างต่อเน่ือง  

ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมวางแผนมากที่สุด 
เฉลี่ยร้อยละ 47.04 มีส่วนร่วมดําเนินการเฉลี่ยร้อยละ 44.21 และมีส่วนร่วมติดตามผลและรับประโยชน์ 
เฉลี่ยร้อยละ 38.40 เห็นได้ว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมวางแผนนั้น ด้วยชุมชนเห็นความสําคัญต้ังแต่การมีส่วน
ร่วมในขั้นแรกคือ มีส่วนร่วมประชุมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมวางแนวทาง ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือนําไปสู่การจัดการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  

สําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นพบว่า การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการทรัพยากรป่า มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ต้ังแต่ป่าได้รับการจัดการที่ดีขึ้น รวมทั้งในการส่งเสริมบทบาทและศักยภาพสตรี 
ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ผู้หญิงมีความตระหนักและมีส่วนร่วมมากข้ึน ด้านการจัดการขยะชุมชน การมีส่วน
ร่วมของชุมชนและผู้หญิงในการจัดการขยะมีการเปลี่ยนใกล้เคียงกัน และการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือ 
รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากขยะ และมีกลุ่มกลไกการจัดการขยะที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่ม 
ละอ่อนรีไซเคิล ที่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม สําหรับด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนช่วยให้ทรัพยากร-
ธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ด้วยชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและทุนทาง
ธรรมชาติและสังคมที่จะช่วยดึงดูดให้นักท่องเท่ียวได้ รวมท้ังสามารถผลักดันและพัฒนาศักยภาพผู้หญิงให้
เข้ามามีบทบาทในการร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้หญิงมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้นําเที่ยว และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน             

 ทั้งน้ี การดําเนินงานโครงการฯ มุ่งมั่นดําเนินงานเพ่ือยกระดับการจัดการป่าชุมชน เพ่ือป่าอยู่ดี 
ชุมชนมีสุข ต่อยอดงานพัฒนาด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการจัดการขยะชุมชนอย่าง
เป็นระบบ ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมบทบาท
ของผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งน้ี โครงการฯ ยังคงดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งการพัฒนาที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs โดยเฉพาะด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และด้านความเท่าเทียม
ทางเพศ และทิศทางการพัฒนาของประเทศ   
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6. สรุปผล 
ด้วยความสําคัญของ “สตรี” หรือ “ผู้หญิง” ที่เป็นส่วนสําคัญของสังคมไทย มีบทบาทในการ

ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัว มีส่วนช่วยในการผลิต และมีความใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งเป็น
ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้ดูแลรักษา และอาจได้รับผลกระทบหากทรัพยากรธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ 
เสื่อมโทรมลงไป โครงการภุมรี พลังสตรี…พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ให้ผู้หญิงมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน เพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคม อันจะนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลบทบาทและผลงานของสตรีสู่สังคมใน 
วงกว้าง  

โครงการฯ ได้ดําเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ในอําเภอเชียง
กลาง และอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าที่สําคัญของประเทศ มีโอกาสถูกคุกคามจากภัย
ธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการดูแลรักษาป่าไม้ อันเป็นทรัพยากรสําคัญ
ของพ้ืนที่ในรูปแบบป่าชุมชน  การจัดการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ควบคู่กับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเฉพาะขยะเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมชุมชนที่น่า
อยู่ ซึ่งคาดหวังให้ผู้หญิงมีบทบาทในคณะกรรมการต่างๆ ที่เก่ียวข้องและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานมากขึ้น 

6.1 สรุปผลการดําเนินงาน ป 2560  

การดําเนินงานในปี 2560 ได้มีการดําเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยพัฒนากิจกรรมด้านการ
จัดการป่าไม้ การจัดการท่องเที่ยว และการจัดการขยะชุมชน เพ่ือมุ่งขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาในพ้ืนที่
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดรูปธรรม มีการปฏิบัติงานที่ดี และการพัฒนาศักยภาพบทบาทของสตรีในมิติต่างๆ  
ที่เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น นอกจากน้ี ได้มีการเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทสตรีสู่
สังคม มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการในปี 2560 ดังน้ี 

1) ดานการจัดการทรัพยากรปาไม 

การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดําเนินงานใน 10 หมู่บ้านเป้าหมาย ของอําเภอเชียงกลาง และอําเภอ
ทุ่งช้าง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ย่ังยืน โดยการเสริมสร้างบทบาทสตรี
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับชุมชนให้เกิดการปฏิบัติการในเชิงรูปธรรม  
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เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ     

(1) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่า  
(2) ผู้หญิงมีบทบาทและมีส่วนร่วมการจัดการป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40    
(3) ผู้หญิงมีบทบาทเป็นกรรมการป่าชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
(4) มีฐานข้อมูล แผนที่ทรัพยากรป่าไม้ และแผนการจัดการป่า (ปี 2560 จํานวน 5 ชุมชน)  
(5) ป่าชุมชนทุกหมู่บ้านได้รับการจดทะเบียนและมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ (ปี 2560 

จํานวน 4 ชุมชน)  
(6) ระบบนิเวศได้รับการฟ้ืนฟูและจัดการเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า 10 แห่ง  
(7) ชุมชนมีการป้องกันและเฝ้าระวังป่าไม้อย่างดี  

กิจกรรมที่ผ่านมา  

ที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าชุมชน  โดยมีกิจกรรมการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่า
ชุมชน การสํารวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชท้องถิ่น (เมี่ยง)  การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน 
บ้านหนองผุก การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างฝายมีชีวิต เติมนํ้า เพิ่มผืนป่าบ้านแคว้ง การบวชป่า 
รักษ์ป่ารักษ์นํ้า รวมไปถึงการลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและทําแนวกันไฟ  เป็นต้น ทั้งน้ี ได้เช่ือมโยงกับการ
พัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการดําเนินงานอย่างย่ังยืน โดยได้มีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการป่าชุมชน การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการศึกษาดูงานต่างๆ 
นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีที่เก่ียวข้อง อาทิ การประชุมทําความเข้าใจโครงการสมัครใจ 
คืนภูเขาให้เขียวขจี ปลูกต้นสัก (มเหศวร) คืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าบ้านไร่ไทรงาม รวมถึงได้ต้อนรับ
รายการคนหล่อขอทําดีปี 10 นิตยสารสุดสัปดาห์ (เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านหนองผุก) 

ความก้าวหน้า  

เป้าหมายที่ 1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่า 
ผลการดําเนินงาน จํานวนสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่ามากขึ้น 

กล่าวคือ ในปี 2560 จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 823 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 
2559 ซึ่งมีจํานวน 574 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 

วิเคราะห์ผล ชุมชนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ที่มีความเส่ือมโทรมลง
ไป และตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของชุมชนที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาและ
ฟ้ืนฟู เพ่ือประโยชน์ของตนเองและลูกหลานในอนาคต โดยกิจกรรมการ
ฟ้ืนฟูป่าไม้ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างชัดเจนในการเก็บ
เก่ียวผลผลิตจากป่า ไม่ว่าจะเป็นเมี่ยง นํ้าผึ้ง เห็ด หน่อไม้ นอกจากน้ี 
กิจกรรมส่วนใหญ่ริเริ่มขึ้นตามแนวคิดของชุมชนและสอดคล้องกับความ
ต้องการ จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน  
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เป้าหมายที่ 2 ผู้หญิงมีบทบาทและมีส่วนรว่มการจัดการป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ผลการดําเนินงาน ผู้หญิงมสี่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการป่าไม้ ปี 2560 ร้อยละ 75.33 

เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมร้อยละ 40.24    
วิเคราะห์ผล จากการเข้าถึงกลุ่มผู้หญิงในชุมชน มีการปรึกษาหารือ มีกิจกรรมอย่าง

สม่ําเสมอ  เปิดโอกาสและกระตุ้นให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วม ทําให้ผู้หญิง
เห็นความสําคัญและได้เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินกิจกรรมมากขึ้น  อย่างไร
ก็ตาม ผู้หญิงยังมีบทบาทในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
โดยรวมกลุ่มผลิตสบู่สมุนไพรจากนํ้าหมักมะเฟืองและใบเหงือกปลาหมอ 
ซึ่งได้มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

เป้าหมายที่ 3 ผู้หญิงมีบทบาทเปน็กรรมการป่าชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ผลการดําเนินงาน คณะกรรมการป่าชุมชน 6 หมู่บ้าน มีสัดส่วนผู้หญิงร้อยละ 40  โดยเริ่ม

จากปี 2559 จํานวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านงอบศาลา และบ้านหล่ายทุ่ง 
และเพ่ิมขึ้นอีก 5 หมู่บ้านในปี 2560 ประกอบด้วย บ้านทุ่งอ้าว บ้านแคว้ง 
บ้านหนองผุก และบ้านเกวต   

วิเคราะห์ผล กิจกรรมต่างๆ ในการจัดการป่าชุมชนได้เปิดโอกาสและกระตุ้นให้ผู้หญิง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์
ในการจัดการทรัพยากรป่าอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งได้มีการประชุมทบทวน
แผนและโครงสร้างคณะกรรมการป่าร่วมกับผู้นําและคณะกรรมการ
ชุมชน ทําให้เกิดโอกาสในการเพ่ิมสัดส่วนผู้หญิงเข้าเป็นคณะกรรมการ
มากข้ึน นอกจากน้ี โครงการฯ ยังส่งเสริมให้ได้เห็นแบบอย่างผู้หญิงที่
เป็นผู้นํา ซึ่งช่วยทําให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจและกล้าแสดงความคิดเห็น
มากขึ้น 

เป้าหมายที่ 4 มีฐานข้อมูล แผนทีท่รัพยากรป่า และแผนการจัดการปา่ 
ผลการดําเนินงาน ชุมชนเป้าหมายท้ัง 10 ชุมชนดําเนินการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน 

ข้อมูลทรัพยากรป่า ตลอดจนได้จัดทําแผนการจัดการป่ารายหมู่บ้าน
ครบทุกหมู่บ้าน  

วิเคราะห์ผล การจัดทําฐานข้อมูล แผนที่ และแผนการจัดการป่า ยังเป็นบทบาทของ
โครงการฯ ที่ต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดทําเอกสาร 
“การจัดการทรัพยากรป่า” เพ่ือนําเสนอข้อมูล กระบวนการการจัดการ
ป่า รูปแบบการจัดการและฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าของแต่ละชุมชน   
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เป้าหมายที่ 5 ป่าชุมชนทุกหมู่บ้านได้รับการจดทะเบียน และมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 20,000 ไร่ (ปี 2560 จํานวน 4 ชุมชน) 

ผลการดําเนินงาน ป่าชุมชน 2 หมู่บ้านได้ต่ออายุทะเบียนป่าชุมชน รวมพ้ืนที่ 16,846 ไร่ ส่วน
อีก 8 หมู่บ้านเป้าหมาย และ 3 หมู่บ้านได้ขยายผลย่ืนเอกสารจดทะเบียน
ป่าชุมชนแล้ว รวมพ้ืนที่ 11,582 ไร่ เป็นจํานวนพ้ืนที่ทั้งหมด 28,428 ไร่  
โดยมีหมู่บ้านที่ได้ย่ืนเอกสารจดทะเบียนป่าชุมชน จํานวน 5 หมู่บ้าน ใน
อําเภอเชียงกลาง ได้รับการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย (แบบ ปชช. 3) 
และเตรียมย่ืนเอกสารขออนุมัติ ส่วนอีก 6 หมู่บ้านในอําเภอทุ่งช้าง ได้
ปรับแก้เอกสารตามนโยบายของกรมป่าไม้ และรอตรวจสอบพ้ืนที่ร่วมกับ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ในขั้นตอนต่อไป 

วิเคราะห์ผล ชุมชนมีความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการขึ้นทะเบียนป่า
ชุมชนมากขึ้น และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
จังหวัดน่าน เน่ืองจากมีความสอดคล้องกับนโยบาย แต่ยังติดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน การอนุมัติจึงล่าช้า  

เป้าหมายที่ 6 ระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟูและจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า 
10 แห่ง 

ผลการดําเนินงาน ป่าชุมชนที่ได้รับการต่ออายุทะเบียนป่าชุมชน และรอการขึ้นทะเบียนทั้ง 
13 แห่ง ได้มีกิจกรรมการจัดการป่าอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการที่ชุมชน
ได้ร่วมกันวางแผนการจัดการทรัพยากรป่า และกําหนดประเด็นการ
พัฒนาฐานทรัพยากรป่าไม้ของแต่ละชุมชน นําไปสู่การดําเนินกิจกรรม
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ มีกรณีการทําฝายมีชีวิตบ้านแคว้ง ที่ช่วยเก็บกักนํ้าต้นทุน 
สร้างความชุ่มช้ืนให้กับระบบนิเวศ และแก้ปัญหาช่วงนํ้าหลาก  ส่วน
บ้านหนองผุกมีการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนที่มีฐาน
เรียนรู้แสดงถึงจุดเด่นของป่าชุมชน 

วิเคราะห์ผล การวางแผนและการดําเนินกิจกรรมจัดการและฟ้ืนฟูป่าไม้ของแต่ละชุมชน
มีความก้าวหน้าตามลําดับ เน่ืองจากความสนใจของชุมชนมีเพ่ิมมากขึ้น  
และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ทําให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้การ
สนับสนุน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอ 
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน กรมทหารพราน
ที่ 32 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยภายนอกและการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของชุมชน ที่อาจส่งผลต่อความย่ังยืนในการจัดการป่าไม้      
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เป้าหมายที่ 7 ชุมชนมีการปอ้งกันและเฝา้ระวังป่าไม้อย่างดี 
ผลการดําเนินงาน ทุกชุมชนทั้งหมู่บ้านเป้าหมายและหมู่บ้านขยายผลมีกิจกรรมการ

ลาดตระเวนป้องกันไฟป่า บางชุมชนมีกิจกรรมทําแนวกันไฟในช่วง
ฤดูแล้ง (มี.ค.-เม.ย.) รวมทั้งคอยเฝ้าระวังการบุกรุกทําลายป่าตลอดทั้งปี  

วิเคราะห์ผล สืบเน่ืองจากการท่ีชุมชนมีแผนการจัดการทรัพยากรป่า และได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  ทําให้ชุมชนมีความตระหนักและ
ต่ืนตัวในการลาดตระเวนและป้องกันไฟป่า มีปลูกต้นไม้เสริมเป็นระยะๆ  

 

2) การจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ดําเนินการในพ้ืนที่เป้าหมายบ้านมณีพฤกษ์ อําเภอ
ทุ่งช้าง โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมกลไกกลุ่มท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพในการจัดการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับบริบทชุมชน  และสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งให้เอ้ือประโยชน์สู่กลุ่มต่างๆ ที่เข้า
มามีส่วนร่วมและแบ่งปันจัดสรรสู่กองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน  

เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ   

(1) เกิดกลุ่มจัดการท่องเที่ยวที่ตอบสนองเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 กลุ่ม  
(2) ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50   
(3) ผู้หญิงมีบทบาทด้านการท่องเที่ยวร้อยละ 30  
(4) มีนักท่องเที่ยวและรายได้จากการบริการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี  
(5) คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรม  
 

กิจกรรมที่ผ่านมา  

การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ได้มีการพัฒนาศักยภาพสตรีและกลไกชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง  โดยที่ผ่านมามีกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า
และการขับเคล่ือนกลุ่มอยู่เป็นระยะๆ  ตลอดจนประชุมสรุปการดําเนินการท่องเที่ยวประจําปี 2559 เพ่ือ
ค้นหาจุดแข็งและสรุปจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงในระยะต่อไป นอกจากน้ี ได้ย่ืนเอกสารขอจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน สําหรับกลุ่มท่องเที่ยวฯ และกลุ่มผลิตกาแฟ  ทําการรวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ปรับปรุงศูนย์ท่องเท่ียวและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว  เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวในฤดูการท่องเท่ียวปี 
2560 และยังคงพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง   
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ผลการดําเนินงาน 

เป้าหมายที่ 1 เกิดกลุ่มจัดการท่องเท่ียวที่ตอบสนองเศรษฐกิจ-สังคม-สิง่แวดล้อม 
อย่างน้อย 1 กลุ่ม 

ผลการดําเนินงาน มีกลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์  มีแผนการบริหารจัดการ
กลุ่ม มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนทําให้สามารถบริหารจัดการได้ดี 
โดยในปี 2560 ได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มเพ่ือการบริหารจัดการที่
ชัดเจน โปร่งใสมากขึ้น รวมทั้งจัดทําแผนการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
แผนการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ปัจจุบันกลุ่มท่องเท่ียวฯ ได้รับ
ความสนใจและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากข้ึน และอยู่ระหว่างการ
ขอจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

วิเคราะห์ผล การรวมกลุ่มในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีปัจจัยสําคัญจากผู้นํา
ที่มีศักยภาพ ทําให้คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมวางแผน
และให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ  และยังมีแรงจูงใจในด้าน
รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรการท่องเที่ยว รวมท้ังเกิดความหวงแหน
ในทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนต้องพ่ึงพิงในการดํารงชีวิต    

เป้าหมายที่ 2 ผู้หญิงมีส่วนรว่มในกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
ผลการดําเนินงาน ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ปี 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 51.93 

เพ่ิมขึ้นจากในปี 2559 ร้อยละ 38.50   
วิเคราะห์ผล การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้หญิง  ได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นจาก

การดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน ทําให้เพิ่มพูนความสามารถและ
ความมั่นใจในการกล้าแสดงออก รวมท้ังได้รับการยอมรับจากสมาชิก
คนอ่ืนๆ ในชุมชน   

เป้าหมายที่ 3 ผู้หญิงมีบทบาทด้านการท่องเท่ียวร้อยละ 30   
ผลการดําเนินงาน ในปี 2560 สัดส่วนผู้หญิงในคณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยว มีร้อยละ 30 

เท่ากับปี 2559 โดยได้มีการปรับเปลี่ยนช่ือและตําแหน่งเพ่ือการ
บริหารกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น 

วิเคราะห์ผล ผู้หญิงเห็นความสําคัญเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น 
เน่ืองจากการเห็นแบบอย่างผู้นําผู้หญิง และการเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็น การเรียนรู้และความม่ันใจที่เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งผู้ชายได้
เห็นความสําคัญของผู้หญิงในการทํากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น อาทิ การมี
อัธยาศัยที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว  ความชํานาญในการจัดเตรียม
ของที่ระลึก อาหาร และที่พัก เป็นต้น 
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เป้าหมายที่ 4 มีนักท่องเท่ียวและรายได้จากการบริการท่องเท่ียวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 
ต่อปี 

ผลการดําเนินงาน สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปี 2559 พบว่า จํานวน
นักท่องเที่ยว ในปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) มีจํานวน 2,085 คน ในปี 2560
(ม.ค.- พ.ย.) มีจํานวน 1,687 คน ทั้งน้ี นักท่องเที่ยวปี 2560 ลดลง 
398 คน คิดเป็นร้อยละ 3.98 เน่ืองจากยังไม่รวมเดือนธันวาคม  ส่วน
รายได้ (รายได้สุทธิหักเข้ากลุ่ม) ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) 54,458 บาท 
และปี 2560 กลุ่มฯ ได้มีการปรับปรุงบัญชีใหม่ ยังไม่ได้ทําการสรุปยอด
รายได้ 

วิเคราะห์ผล กลุ่มท่องเท่ียวสามารถดําเนินงานได้ตามแผน เน่ืองจากการมีข้อมูล
และการสื่อสารที่สะดวกมากข้ึน  ทําให้สามารถสื่อสารกันภายใน
ชุมชน  รวมท้ังการสื่อสารกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานภายนอกได้
รวดเร็วและกว้างขวางข้ึน  อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ อาทิ สํานักงานท่องเท่ียวจังหวัดน่าน  การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
น่าน เครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน เป็นต้น 

เป้าหมายที่ 5 คงความสมบรูณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน มีกฎกติกาและการจัดระเบียบการท่องเที่ยว โดยกลุ่มท่องเที่ยวฯ เพ่ือ

รักษาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและคงความเป็นวัฒนธรรมของชนเผ่า 
วิเคราะห์ผล นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเท่ียวบ้านมณีพฤกษ์ได้มีการปฏิบัติตามกฎ

กติกา เน่ืองจากได้รับข้อมูลล่วงหน้าและได้มีการช้ีแจงจากกลุ่ม
ท่องเที่ยวฯ ทําให้นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือและเห็นความสําคัญ
ของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน 

3) การจัดการขยะชุมชน 

การส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายบ้านซาววา อําเภอเชียงกลาง  ได้ดําเนินการ
สนับสนุนและส่งเสริมกลไกกลุ่มเยาวชน “ละอ่อนรีไซเคิล” ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน 
ผสมผสานการสื่อสารเสียงตามสาย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้อง ร่วมขับเคลื่อน
การทํางานร่วมกับผู้นําชุมชน  

 
 



6-8 
 

เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ 

(1) ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการขยะอย่างเป็นระบบ  
(2) ผู้หญิงมีบทบาทจัดการขยะมูลฝอยชุมชนร้อยละ 80 
(3) ขยะชุมชนลดลงร้อยละ 50  
(4) ชุมชนมีรายได้จากการใช้ประโยชน์จากขยะ  
(5) มีกลุ่มจัดการขยะอย่างน้อย 1 กลุ่ม 

กิจกรรมที่ผ่านมา  ได้ส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเยาวชนในการออกอากาศเสียงตามสาย  ซึ่ง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมากว่า 60 สัปดาห์ ของทุกเย็นวันอาทิตย์ และร่วมส่งเสริมการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนผู้สูงอายุฯ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา และร่วมคัดแยกขยะและประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ตลอดจนศึกษาองค์ประกอบขยะเพ่ือติดตามประเมินผลการส่งเสริมการคัดแยกขยะ  นอกจากน้ี  
ยังได้ต่อยอดกิจกรรมไปยังบ้านไร่ไทรงาม ซึ่งสนใจการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  สําหรับหน่วยงานภาคี
ในพ้ืนที่ได้เข้ามาสนับสนุนกิจกรรม  เพ่ือสร้างความร่วมมือการดําเนินงานและการบูรณาการงานที่เก่ียวข้อง
ร่วมกัน อาทิ ร่วมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี กิจกรรมกาดละอ่อน คิดได้ ทําได้ 
ขายเป็น และการจัดการขยะบริเวณกาดข่วงเมือง ประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน เป็นต้น  

ความก้าวหน้า 

เป้าหมายที่ 1 ชุมชนมีส่วนรว่มจัดการขยะอย่างเปน็ระบบ 
ผลการดําเนินงาน ชุมชนบ้านซาววามีแผนการจัดการขยะชุมชน และมีกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล 

เป็นกลไกกระตุ้นให้ชุมชนมีการจัดการขยะมาต้ังแต่ปี 2558 มีผลให้ปริมาณ
ขยะลดลงอย่างต่อเน่ือง และในปัจจุบันชุมชนได้มีการคืนถังขยะให้กับ
เทศบาล  เน่ืองจากขยะมีปริมาณลดลงและลดภาระในการจัดเก็บขยะ ใน
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่าในปี 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุม แสดง
ความคิดเห็น และร่วมวางแผนการจัดการขยะชุมชน จํานวน 339 คน 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีจํานวนผู้เข้าร่วม 250 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 

วิเคราะห์ผล การจัดการขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน เมื่อได้รับการกระตุ้นจากกลุ่ม
เยาวชน อีกทั้งผู้นําให้ความสนใจในการจัดการขยะ  จึงทําให้ได้รับความ
ร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ มีการขยายผลสู่โรงเรียนและ
ชุมชนข้างเคียง   
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เป้าหมายที่ 2 ผู้หญิงมีบทบาทจัดการขยะมูลฝอยชุมชนร้อยละ 80 
ผลการดําเนินงาน ผู้หญิงในชุมชนบ้านซาววามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยมีบทบาทใน

การคัดแยกขยะ การจัดเก็บและรวบรวมขยะ และการกําจัดขยะที่ต้นทาง
จากครัวเรือน  โดยการสํารวจพบว่าในปี 2560 ผู้หญิงมีบทบาทร้อยละ 
79.94 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่ผู้หญิงมีบทบาทร้อยละ 63.60     

วิเคราะห์ผล ผู้หญิงให้ความสําคัญในการจัดการขยะชุมชน  เน่ืองจากเห็นว่าเป็นปัญหา
ใกล้ตัว  มีความภาคภูมิใจในมีส่วนร่วมจัดการขยะชุมชน  ซึ่งได้นําไปบอก
ต่อและประชาสัมพันธ์รณรงค์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่กว้างขวางขึ้นอยู่
เป็นประจํา   

เป้าหมายที่ 3 ขยะชุมชนลดลง ร้อยละ 50 
ผลการดําเนินงาน ขยะชุมชนบ้านซาววามีจํานวนลดลงอย่างต่อเน่ือง นับต้ังแต่เริ่มกิจกรรมที่

ชัดเจนเมื่อปี 2558 โดยในปี 2559 ขยะชุมชนลดลง ร้อยละ 30 และปี 
2560 ขยะมีเหลือน้อยมาก ด้วยชุมชนมีการคืนถังขยะให้กับเทศบาลฯ 
หากแต่ประเมินจากการศึกษาองค์ประกอบขยะต้ังแต่ ปี 2558 จนถึง
ปัจจุบัน เห็นได้ชัดว่าขยะรีไซเคิลเหลือน้อยมาก และไม่พบขยะอันตราย
ตกค้าง 

วิเคราะห์ผล ชุมชนให้ความสนใจในการจัดการขยะชุมชนอย่างต่อเน่ือง ตลอดจน
ท้องถิ่นเอง (เทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน) ได้ให้ความสําคัญ และ
ให้นําแผนการจัดการขยะไปเป็นแบบอย่างเพ่ือพิจารณาขยายสู่ชุมชนอ่ืนๆ 

เป้าหมายที่ 4 ชุมชนมีรายได้จากการใชป้ระโยชน์จากขยะ 
ผลการดําเนินงาน ชุมชนได้นําขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ โดยการคัดแยกและขาย ซึ่งในปี 2559 

และปี 2560 ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายขยะรีไซเคิล ร้อยละ 15  
วิเคราะห์ผล ชุมชนเห็นประโยชน์จากการคัดแยกขยะ ประกอบกับเยาวชนได้เข้าร่วม

คัดแยกขยะ แต่ทั้งน้ี ในปี 2560 รายได้เท่ากับปี 2559 เน่ืองด้วยปริมาณ
ขยะ-รีไซเคิลในชุมชนลดลง ด้วยชุมชนมีกิจกรรมรณรงค์ใช้แก้วส่วนตัว 
เพ่ือลดปริมาณขวดพลาสติก  

เป้าหมายที่ 5 มีกลุ่มจัดการขยะอย่างน้อย 1 กลุ่ม 
ผลการดําเนินงาน มีกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลที่มีความเข้มแข็ง และมีโครงสร้างและการบริหารกลุ่ม

ที่ชัดเจน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนบ้านซาววามี
กิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะผ่านเสียง
ตามสาย ดีเจน้อย ปัจจุบันสามารถเป็นแบบอย่างและขยายผลไปสู่
กลุ่มเยาวชนบ้านภูแหน กลุ่มเยาวชนบ้านป่าเลา เป็นต้น 
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วิเคราะห์ผล กลุ่มละอ่อนฯ ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินกิจกรรมต่อเน่ือง จนมี
ศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นแบบอย่างให้กับกลุ่ม
อ่ืนๆ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ิมขึ้น อาทิ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน กลุ่มนักจัดรายการวิทยุ
รุ่นเยาว์ DJ TEEN เทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน เป็นต้น 

4) การเผยแพรผลงานและสงเสริมบทบาทสตรีสูสังคม 

การเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคม  ได้ดําเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมและ
พัฒนาในพ้ืนที่เป้าหมายข้างต้น  ที่ผ่านมามีการเผยแพร่กิจกรรมบทบาทสตรี  โดยร่วมแสดงผลิตภัณฑ์
กาแฟเดอม้ง และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในงาน CHIANG RAI ASEAN COFFEE & TEA 2017 @ 
The Emquartier, Bangkok  มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดน่าน การเย่ียมชม
และเผยแพร่กิจกรรมเด่นในการดําเนินงานโครงการฯ ของผู้บริหารบริษัทฯ และสื่อมวลชน หรือจะเป็นการ
ร่วมกิจกรรมของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ โดยบ้านมณีพฤกษ์ อําเภอทุ่งช้าง และบ้านแคว้ง อําเภอเชียงกลาง 
ไ ด้ร่ วมจัดนิทรรศการผลการดําเ นินงานในด้านการส่ง เส ริมและพัฒนาการใ ช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ตลอดจนการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงานร่วมกันของ
ชุมชนเป้าหมาย และภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ ทั้งระดับจังหวัดและท้องถิ่น 

นอกจากน้ี ยังมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม สื่อ Facebook ได้แก่ เพจภุมรี-พลังสตรี-พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม เพจสบู่สมุนไพรชุมชน
บ้านแคว้ง @Lamoon07 และเพจละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา เว็บไซต์มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
(www.tei.or.th) ตลอดจนรายการเสียงตามสายดีเจน้อย อําเภอเชียงกลาง โดยปัจจุบัน เพจภุมรีฯ มี
ผู้ติดตามมากกว่า 500 คน โดยแบ่งเป็นชายร้อยละ 42 หญิงร้อยละ 58 และในช่วงวันที่ 6-12 ธันวาคม 
2560 มีจํานวนการเข้าถึง 5 โพสต์ล่าสุดรวมมากกว่า 150 ครั้ง โดยมีส่วนร่วมกับโพสต์มากกว่า 120 ครั้ง 

ผลการสํารวจความคิดเห็น ในช่วงปลายปี 2560 ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของสตรี ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานโครงการ ศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานพัฒนา มีผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นชายร้อยละ 52.59 และเป็นหญิงร้อยละ 47.41  พบว่า 
ส่วนใหญ่รู้จักบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 95.84  เคยร่วมกิจกรรมกับ
โครงการฯ ร้อยละ 85.03  นอกจากนั้น ยังได้สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโครงการ ซึ่งพบว่า มี
ส่วนร่วมวางแผนมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 47.04  มีส่วนร่วมดําเนินการ เฉลี่ยร้อยละ 44.21 และมีส่วนร่วม
ติดตามผลและรับประโยชน์ เฉลี่ยร้อยละ 38.40  สําหรับการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่เห็นได้ชัด คือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ปกป้อง ฟ้ืนฟูอย่างสมดุล และบทบาทสตรีได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สตรีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น   
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6.2 การดําเนินงานระยะตอไป 

 การดําเนินงานในระยะต่อไป ยังคงมุ่งเน้นการดําเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพและกลไกกลุ่ม 
ในชุมชนเป้าหมาย ให้ขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนท่ีเหมาะสมและเกิด
ความย่ังยืนในอนาคต ด้วยกระบวนการพัฒนากิจกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมใน 3 ประเด็นพัฒนาสําคัญ 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสําเร็จ ข้อจํากัดการดําเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

1) การดําเนินกิจกรรมในหมูบานเปาหมาย 

การดําเนินงานในระยะต่อไปจะเป็นการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพและกลไกกลุ่มในชุมชน
เป้าหมายให้ขับเคล่ือนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพชุมชนในประเด็นต่างๆ ที่จําเป็นไปพร้อมๆ กัน ด้วยกระบวนการพัฒนา
กิจกรรมเป็นรูปธรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และติดตามผล และการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก และสรุปผลการดําเนินงาน โดยมีกิจกรรมที่สําคัญๆ ในช่วงปี 2561 ดังน้ี 

1.1) การจัดการป่าโดยชุมชน  

มุ่งดําเนินการกระบวนการพัฒนาและเช่ือมประเด็นการทํางานจากการดําเนินงานในช่วงที่
ผ่านมา ได้แก่ การพัฒนากลไกการทํางานป่าในระดับพ้ืนที่ การพัฒนากิจกรรม และการแสวงหาความ
ร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการจัดการป่าใน 10 หมู่บ้านเป้าหมายให้เกิดเป็นรูปธรรมและประสิทธิผล 
ดังน้ี 

 พัฒนากลไกการทํางาน: ดําเนินการเสริมสร้างการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งให้กับ
สตรีและกลไกชุมชน ต่อยอดการพัฒนากิจกรรม สร้างความย่ังยืนให้กับกลุ่ม และขยาย
เครือข่ายความร่วมมือการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ิมบทบาทสตรีให้เป็นคณะกรรมการป่า
ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ครบทุกหมู่บ้าน   

 พัฒนากิจกรรม: จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกเน่ืองในวันสําคัญต่างๆ เพ่ือฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานตามความ
เหมาะสม พัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และติดตามการข้ึนทะเบียนป่าชุมชนให้ได้รับการอนุมัติครบทุกหมู่บ้านที่ย่ืน
เอกสาร  

 พัฒนาความร่วมมือ: ให้ความสําคัญกับการประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกิจกรรม
ตามความเหมาะสม ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนในอนาคต 
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1.2) การจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  

 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่หมู่บ้านมณีพฤกษ์มุ่งขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานให้เกิด
ตามความเหมาะสม และความต้องการของชุมชน  

 พัฒนากลไกการทํางาน: ประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ เป็นระยะ เพ่ือยกระดับการพัฒนา
ให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการเรียนรู้แก่สตรี
และกลไกชุมชน ผลักดันบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มท่องเท่ียว
เพ่ิมขึ้น   

 พัฒนากิจกรรม: พัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวให้เหมาะสม ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวให้กว้างขวางและหลากหลาย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการจัดกิจกรรม 

 พัฒนาความร่วมมือ: เพ่ิมการประสานงานและเช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรม ติดตามผลอย่างมีส่วนร่วมเป็นระยะ 
พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการบูรณาแผนงานและแผนงบประมาณของท้องถิ่นและนโยบาย
จังหวัด 

1.3) การจัดการขยะชุมชน  

การจัดการขยะชุมชนซึ่งดําเนินงานในบ้านซาววา ดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาต่อ
ยอดฐานงานในช่วงที่ผ่านไปพร้อมๆ กัน และเป็นไปตามความเหมาะสม 

 พัฒนากลไกการทํางาน: ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์มุมมองการทํางาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ขยายผลและผลักดันกลไกรุ่นต่อไป เสริมสร้างการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง  

 พัฒนากิจกรรม: ศึกษาองค์ประกอบขยะ เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุด
โครงการ และดําเนินการออกอากาศเสียงตามสายดีเจน้อยอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งพัฒนา
เครือข่ายโดยการจัดกิจกรรมดีเจน้อยสัญจร 

 พัฒนาความร่วมมือ: ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประสานงานและเช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอก
ท้องถิ่นในการสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรม  

2) การเผยแพรผลงานและสงเสริมบทบาทสตรีสูสังคม 

ในการเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคม จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงาน เพ่ิมช่องการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมบทบาทสตรีในพ้ืนที่เป้าหมายสู่
สังคม โดยรวบรวมเร่ืองราวของผู้หญิง และผลการดําเนินงานกิจกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือนํามาจัดทําเป็น
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เอกสารที่มีเน้ือหากระชับ รูปแบบน่าสนใจ และจัดทําร่างเอกสารเผยแพร่ข้อมูลป่าชุมชนให้ครบถ้วน พร้อม
ทั้งได้รับตรวจทานความถูกต้อง และเผยแพร่สู่ชุมชนในลําดับต่อไป  

สําหรับกระบวนการดําเนินงานโครงการฯ จะจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นระยะๆ  
เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคในการทํางาน และนํามาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป พร้อมการจัดทํารายงานประจําเดือน รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงาน  
ปี 2561 พร้อมทั้งนําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงานต่อ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง ภายหลังการส่ง
รายงานแต่ละคร้ังตามความเหมาะสม 

3)  การติดตามประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลการดําเนินงานโครงการกําหนดขึ้นเพ่ือประเมินความก้าวหน้า ติดตามงาน และดู
ประสิทธิผลโดยรวมของการดําเนินงานของโครงการ ตลอดจนการรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน  
จุดแข็งของการดําเนินงานในพ้ืนที่ อันจะเป็นการช่วยพิจารณาการดําเนินงานที่สอดคล้องและการบรรลุ
เป้าหมายที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี ได้กําหนดให้ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้รู้จาก
ภายนอก (Peer Review) ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับด้านน้ันๆ หรือมีความรู้และประสบการณ์ 
มุมมองที่เก่ียวข้องตามประเด็นการพัฒนาในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

โครงการฯ ขอเสนอรายช่ือหน่วยงานที่มีศักยภาพในติดตามประเมินผล 3 หน่วยงาน ดังน้ี 

(1) ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า-ประเทศไทย (RECOFTC-Thailand) เป็นองค์กร
พัฒนาเอกชนที่ขับเคลื่อนงานด้านป่าชุมชน ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับนโยบาย โดย
ดําเนินงานในประเด็นคนกับป่า ให้ป่าชุมชนมีความมั่นคงและเกิดจัดการได้อย่างย่ังยืน 

(2) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  เป็นหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค สังกัดสํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการ
บริหารและประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมาตรการที่กระทรวงเป็นผู้ กําหนด โดยเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแผนงานและส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง   

(3) วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม เพ่ือจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตที่สามารถเช่ือมโยงกับ
การศึกษาทุกระดับ โดยมีหลักสูตรสาขาการท่องเท่ียวและดําเนินการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเน่ืองนับแต่เปิดการเรียนการสอน 

 



6-14 
 

รูปแบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ จะกําหนดให้เป็นการประชุมนําเสนอข้อมูล
ประเด็นการพัฒนาในพ้ืนที่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมในมุมมองต่างๆ และเย่ียมชมกิจกรรมการ
พัฒนาที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เป้าหมาย มีระยะเวลาการติดตามประเมินผล 2 วัน โดยกิจกรรมในวันแรก 
ประกอบด้วย การนําเสนอภาพรวมการพัฒนาในพ้ืนที่  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่างๆ การ
เย่ียมชมกิจกรรมการพัฒนาการจัดการป่าโดยชุมชนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ต่อมาในวันที่สอง จะมีการ
เย่ียมชมกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมการพัฒนาการจัดการขยะโดยชุมชน สรุปข้อมูล
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการเบ้ืองต้น และประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและ
ผลลัพธ์ที่โครงการฯ ต้องการในลําดับต่อไป 

ระดับการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานในพ้ืนที่  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ  ดังน้ี 

ประเด็น ผลการประเมิน คําอธบิาย 
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 
 

ระดับ 3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่า มีฐานข้อมูล แผนที่ทรัพยากร
ป่าไม้ และแผนการจัดการป่าชุมชน ป่าชุมชนทุกหมู่บ้านได้รับการ
จดทะเบียนและมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ ระบบนิเวศ
ได้รับการฟ้ืนฟูและจัดการเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ชุมชน
มีการป้องกันและเฝ้าระวังป่าไม้อย่างดี  ผู้หญิงมีบทบาทและมีส่วน
ร่วมการจัดการป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยผู้หญิงมีบทบาทเป็น
กรรมการป่าชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ระดับ 2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่า มีฐานข้อมูล แผนที่ทรัพยากร
ป่าไม้ และแผนการจัดการป่าชุมชน และระบบนิเวศได้รับการฟ้ืนฟู
และจัดการเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ชุมชนมีการป้องกัน
และเฝ้าระวังป่าไม้อย่างดี 

ระดับ 1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่า มีฐานข้อมูล แผนที่ทรัพยากร
ป่าไม้ และแผนการจัดการป่าชุมชน 

 ระดับ 0 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  
ด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 
 

ระดับ 3 เกิดกลุ่มจัดการท่องเท่ียวที่ตอบสนองด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 กลุ่ม มีนักท่องเท่ียวและรายได้จากการ
บริการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี สามารถคงความสมบูรณ์
ของธรรมชาติและวัฒนธรรม  ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีบทบาทร้อยละ 30 

ระดับ 2 เกิดกลุ่มจัดการท่องเท่ียวที่ตอบสนองด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 กลุ่ม มีนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ
บริการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 

ระดับ 1 เกิดกลุ่มจัดการท่องเท่ียวที่ตอบสนองด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 กลุ่ม 
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ประเด็น ผลการประเมิน คําอธบิาย 
 ระดับ 0 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  
ด้านการจัดขยะ 
ชุมชน 
 

ระดับ 3 ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มีกลุ่มจัดการขยะ
อย่างน้อย 1 กลุ่ม และผู้หญิงมีบทบาทจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ร้อยละ 80 ขยะชุมชนลดลงร้อยละ 50 ชุมชนมีรายได้จากการใช้
ประโยชน์จากขยะ 

ระดับ 2 มีกลุ่มจัดการขยะ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็น
ระบบ 

ระดับ 1 มีกลุ่มจัดการขยะในชุมชน 
 ระดับ 0 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  

การติดตามประเมินผลจะดําเนินการแบบมีส่วนร่วม ให้เอ้ือต่อการแสดงความคิดเห็น การได้มาซึ่ง
ข้อมูลและข้อเท็จจริง การระดมความคิดจากหลากหลายมุมมองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ระหว่างคณะผู้ประเมิน กลุ่มบุคคลเป้าหมายในภาพรวม โดยอาจมองได้ว่าลักษณะ
ของการดําเนินการเป็นการจัดการความรู้ในรูปแบบหน่ึงก็ได้  ทั้งน้ี จะได้กําหนดไว้ในแผนงานช่วงปลายปี 
2561 และหารือร่วมกับ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง ในการวางแผนและกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ ต่อไป  

 

………………………………………………………… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



ภาคผนวก: รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

» กิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้: รวม 823 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 75.33 
1) พลังคนรุ่นใหม่…สานใจรกัษ์ส่ิงแวดล้อมท้องถิน่ 

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 
รวมทัง้หมด 150 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 85 คน เป็นหญิง จํานวน 65 คน 

1 นางสุรีย์  มาปลูก นายอําเภอเชียงกลาง 
2 นายไพพิพัฒน์  ไชยช่อฟ้า เจ้าหน้าทีอ่าสาพัฒนาชุมชน 
3 นายสวัสดิ์  รัตนกมลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปือ 
4 นายไพพิพัฒน์  ไชยช่อฟ้า เจ้าหน้าทีอ่าสาพัฒนาชุมชน 
5 นายอริญชยั  ฝีปากเพราะ กํานันตําบลเปือ 
6 นายสมบูรณ์  ใจปิง ผู้ใหญ่บ้านห้วยพ่าน 
7 ร้อยโทพงษ์ศักดิ์  กล่ินบุหงา ผบ.มว.รักษาความสงบเรียบร้อยอําเภอเชียงกลาง 
8 นายประสิทธิ์  ซอระสี สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
9 นางสาวพัชสิณี  อินทีวงค์ เครือข่าย ทสม.ตําบลเปือ 
10 นายสวาท  แสงรัตน์ ประธาน ทสม.อําเภอเชียงกลาง 
11 นายนพดล  ใจปิง หน่วยจัดการตน้น้ํามีด 
12 นางสุขี  ฝีปากเพราะ เจ้าหน้าที่ปกครองอําเภอเชียงกลาง 
13 นางหน่อย  โชนรัตน์ กศน.อําเภอเชียงกลาง 
14 นายเสกสรรค์ ณ น่าน ผู้อํานวยกานโรงเรยีนพระพทุธบาทวิทยา 
15 นายวิเวก  ซ้อนพุต ผู้ใหญ่บ้านหนองผุก 
16 นายณัธวุฒิ  นิลคง ผู้ใหญ่บ้านป่าเลา 
17 นายสังวาล์ย  สุโรพันธ ์ ผู้ใหญ่บ้านแควง้ 
18 นางแสวง  เปียงใจ ผู้ช่วยผู้ใหญบ้านแคว้ง 
19 นายอินทร  อินสองใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแคว้ง 
20 นางสาวรินรดา  สุต๋า ผู้ใหญ่บ้านกอก 
21 นางสริวัน  สมเดช สมาชิกบ้านกอก 
22 เด็กชายวุฒิชัย  นิลคง โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
23 เด็กชายอรุโนชา  แปงอุด โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
24 เด็กชายนนทนันทน์  อาจบํารงุ โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
25 เด็กชายวันเฉลิม  หน่อท้าว โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
26 เด็กชายพันธ์ปิต ิ หน่อท้าว โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
27 เด็กชายสราวุธ  ซอระสี โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
28 เด็กชายญาณวัฒน์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
29 นายแสง  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 



30 เด็กชายชนาธิป  นิลคง โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยา 
31 เด็กชายสิริมงคล  สุคําลา โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
32 เด็กชายรวิสุต  ซอระสี โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
33 เด็กชายวีรภัทร  ซอระสี โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
34 เด็กชายภานกุร  อินทํา โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
35 เด็กชายภูชิต  หน่อท้าว โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
36 เด็กชายทินกร  อินทํา โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
37 เด็กชายพีรภัทร  สิทธิไกร โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
38 เด็กหญิงเพชรนภา  ทองน้อย โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยา 
39 เด็กหญิงเรณุกา  รักประชา โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
40 เด็กหญิงเบญจภรณ์  หน่อท้าว โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
41 เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพ์สวรรค์ โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
42 เด็กหญิงวิมลณฐั  ซอละศรี โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
43 เด็กหญิงนภัสกร  อดทน โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
44 เด็กหญิงปริญญา  งิ้วผา โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
45 เด็กหญิงนารีรัตน์  หนองแกว้ โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
46 เด็กหญิงสุกญัญา  ระลึก โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
47 เด็กหญิงนฤมล  ใจปิง โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
48 เด็กหญิงณัชชา  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
49 เด็กหญิงธารน้ําทิพย์  สุโรพันธ ์ โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 
50 นางคําบาง  ฝีปากเพราะ สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
51 นายก้า แก้วโก บ้านทุ่งกวาง  อาํเภอปัว 
52 นายนิทัศน์  เปยีงใจ ซอคณะน้องใหม่บริการ 
53 นางพรอ้มพันธุ์  วชิระเชษฐพงษ ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเปือ 
54 สิบโทพงษ์ศักดิ์  กล่ินบุหงา มว.รส.ม.2  พัน 10 
55 จ่าสิบเอกจริวัฒน์  รังษีสุวรรณ มว.รส.ม.2  พัน 10 
56 จ่าสิบตรีฐาปนพงษ์  ลือยศ มว.รส.ม.2  พัน 10 
57 นายปภาส  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
58 นายพรมปัน  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
59 นายบุญถือ  ลําทา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
60 นายบุญชม  เพยีนนา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
61 นายสังข์ อดุตัน สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
62 นายสาคร ฝีปากเพราะ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
63 นายสนิท  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 



64 นายสนั่น  ซอระสี สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
65 นายโชกชัย  หนองแก้ว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
66 นายทอง   ตันกาบ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
67 นายอินเขยีน  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
68 นายกฤตภาส  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
69 นายไสว  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
70 นายสุมิต  ซอระสี สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
71 นายมานิต  หนอ่ท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
72 นางจันทร์ทรา  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
73 นางจําปี  ไชยเพียร สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
74 นางเสาวลี  ชะวาเขต สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
75 นางเกษร  กุนณะ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
76 นางวันเพญ็  อนุภาพ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
77 นางบัวหอม  เขยีนนา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
78 นางอําเนย  ธนะตา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
79 นางจันทร์ทพิย์  วงค์รัตน์ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
80 นางบัวแก้ว  ซอระสี สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
81 นางจิตตา  ลําทา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
82 นางภานี  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
83 นางบัวลอย  ซอระสี สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
84 นางกิง่ก้อย  ยศอาลัย สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
85 นายวัฒนพงษ์  ธนะขว้าง สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
86 นางวิไลลักษณ์  ขอนพวง สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
87 นางสาวเอมิกา  ขุนนิทา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
88 นายระเบียบ  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
89 นางแหวน  หนอ่ท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
90 นางลําดวน  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
91 นายบุญสวย  เทพจันตา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
92 นางคําอิน  หนอ่ท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
93 นายทอง  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
94 นายจงจินต์  สูงประเสริฐ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
95 นายชิตร  ซอระสี สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
96 นายสมเลย  ลําทา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
97 นางคําแม้น  ลําทา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 



98 นายเดช  ลําทา สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
99 นายบุญเพิ่ม  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
100 นางชอน  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
101 นางบัวเพชร  ธนะขว้าง สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
102 นางกุลภรณ์  ดวงบุญช ี สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
103 นางสุนี  ฝีปากเพราะ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
104 นางเกษ  อินชใูจ สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
105 นางสุนันทินี  สีสุข สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
106 นางสุภัทราวดี  บุญมาฉาย สมาชิกชุมชนบ้านเด่นพัฒนา 
107 นายประหยัด  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
108 นายสุนทร  วันดี สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
109 นายผาย  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
110 นายสมเพียร  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
111 นายอุดมสกุล  สันดิเวียง สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
112 นางจันทร์  โนราช สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
113 นายประเสริฐ  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
114 นายประดิษฐ์  สร้างเสริมสกุล สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
115 นางคํา  หน่อทา้ว สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
116 นางคําสุข  สุนันต๊ะ สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
117 นางกรรณิการ์  สุทธการ สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
118 นายพงษ์เทพ  เทพจันตา สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
119 นางกัลยา  เตชะนัน สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
120 นางอรรควรรณ  วัดคํา สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
121 นายแสงมอญ  ลําทา สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
122 นางสาววิวรรณใหม่  ซอละสี สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
123 นายอินหวัน  ขนัคํา สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
124 นายสวิง  ซอระสี สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
125 นายสมศักดิ์  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
126 นายสมบูรณ์  ลําทา สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
127 นายเอี่ยม  ยาวไิชย สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
128 นางวราภรณ์  คําพล สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
129 นางอุทยัวัน  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
130 นางศรีวรรณ  ลําทา สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
131 นางสุพันธ์  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 



132 นางทองใบ  ยะแสง สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
133 นางขอด  ยะแสง สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
134 นางจันทร์เพญ็  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
135 นายจัทนร์แก้ว  รินฤทธ์ิ สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
136 นายณัฐพงษ์  คุณประเสริฐ สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
137 นายสกล  ประดิษฐ์ชัยสกุล สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
138 นายกิสณุกร  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
139 นายเฉลิม  ลําทา สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
140 นายปั๋น  จันต๊ะวงค์ สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
141 นายจิรภัทร  อมรคําวงค์ สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
142 นายพนัส  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
143 นายสมหวัง  ไชยยะ สมาชิกชุมชนบ้านส้อ 
144 เด็กหญิงยพุารัตน์  เขียนนา โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยา 
145 เด็กหญิงขวัญชนก  ช่างบ ุ โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยา 
146 นางชมเดือน  คําผัด โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยา 
147 เด็กชายนันธิวัฒน์  ลําทา โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยา 
148 เด็กหญิงธญัญารัตน์  สระคํา โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยา 
149 เด็กหญิงมณวีรรณ  เขียนนา โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยา 
150 นายเสฎฐวุฒิ  ซอเสียง โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

2) พัฒนาดูแลทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อมอ่างเก็บน้ําห้วยมื่น เครือข่าย ทสม ตําบลเปือ 
วันที่ 10 พฤศจกิายน 2560 
รวมทัง้หมด 11 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 8 คน เป็นหญิง จํานวน 3 คน 

1 นายผดุง  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
2 นายเผชิญ  สลีอ่อน กรรมการป่าชุมชนบ้านหนองผุก 
3 นายเจรญิ  ฝีปากเพราะ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
4 นายเนตร  อะทะไชย ปราชญ์ชาวบ้าน 
5 นายสุนทร สุโรพันธ ์ ปราชญ์ชาวบ้าน 
6 นายจันทร์  ซอระสี ปราชญ์ชาวบ้าน 
7 นายเมืองคํา  ซอ้นพุฒ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
8 นางสาวพัชสิณี  อินทีวงค์ รมการป่าชุมชนบ้านหนองผุก 
9 นางศรีคํา  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
10 นายวัฒนพงษ์  ธนะขว้าง เครือข่าย ทสม.ตําบลเปือ 
11 นางเกษี  อินชใูจ เครือข่าย ทสม.ตําบลเปือ 

 



3) ร่วมกจิกรรมตอ้นรับคนหล่อขอทําดีป ี10_นิตยสารสุดสัปดาห์ (เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านหนองผุก) 
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 
รวมทัง้หมด 45 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 16 คน เป็นหญิง จํานวน 29 คน 

1 นายวิเวก  ซ้อนพุฒ ผู้ใหญ่บ้านหนองผุก หมู่ 10 ตําบลเปือ 
2 นายปัน  ซ้อนพฒุ กรรมการป่าชุมชนบ้านหนองผุก 
3 นางสาวพัชสิณี อินทีวงค์ กรรมการป่าชุมชนบ้านหนองผุก 
4 นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผุก  
5 นางสาวสุมาลี  พิมลสุขสมบูรณ ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองผุก  
6 เด็กชายป้ายทอง  พิพิธนวงค์ นักเรยีน 
7 พี่เอ ้ ทีมงานนิตยสารสุดสัปดาห์ 
8 พี่ปุ้ม ทีมงานนิตยสารสุดสัปดาห์ 
9 กล้องนิง่ ทีมงานนิตยสารสุดสัปดาห์ 
10 นายณัฐพงศ์ กติติวรพงษ์กิจ ทีมงานนิตยสารสุดสัปดาห์ 
11 นายเจนวทิย์  จนัทรา ทีมงานดารา 
12 นางสาวอาทติยา  คงทน ทีมงานดารา 
13 นางศรีคํา  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
14 นางกัลยา  ซ้อนพุฒ สมาชิกชุมชนบ้นหนองผุก 
15 นางศรีไว  สุทธการ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
16 นางคําวัน  อะทะไชย สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
17 นางอาลี  ฝีปากเพราะ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
18 นายเสฎฐวุฒิ  ซอเสียง โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
19 นายนฤพันธ์  อนิทํา โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
20 นายศุภวิชญ์  อนิเต็ม โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
21 นางสาววิไลพร  สลีอ่อน โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
22 นางสาวสุทัตตา  ไชยวุฒ ิ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
23 นางสาวพิมพ์สุภา  ชมาชัยพรดี โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
24 นางสาวอภิชญา  แสงรัตน์ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
25 นางสาวชุรีพร  ชะนะคงกะพรรณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
26 นางสาววนัชพร  ชะนะคงกะพรรณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
27 นางสาวนพรดา  ขยายเสียง โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
28 นางสาวอินทกุร  แก้วโกย โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
29 เด็กหญิงชนม์นภิา  สลีอ่อน โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
30 เด็กหญิงรัตนกร  สุวรรณประดษิฐ ์ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
31 เด็กหญิงจริยา  มีทองแสน โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 



32 เด็กชายกนกพล  ซ้อนพุฒ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
33 เด็กชายอุฬารณฐัป์  สุโรพันธ ์ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
34 เด็กชายสุพระยา  แสงสุข โรงเรียนบ้านหนองผุก 
35 เด็กชายธนวัฒน ์ ไชยวุฒ ิ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
36 เด็กชายคิดานนท์  ทิศรกัษา โรงเรียนบ้านหนองผุก 
37 เด็กชายวุฒิภัทร  ฤทธนันท ์ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
38 เด็กชายจักรพันธ์  ไฮคํา โรงเรียนบ้านหนองผุก 
39 เด็กหญิงธนพร  ไทยป้อม โรงเรียนบ้านหนองผุก 
40 เด็กหญิงชนิสรา  พิศาลสินธุ์ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
41 เด็กหญิงพทิยารัตน์  สุโรพันธ ์ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
42 เด็กหญิงอภิชญา  สุโรพันธ ์ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
43 เด็กหญิงปภัสรา  จะโรจน์รัมย ์ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
44 เด็กหญิงชกูมล ตะโกสี โรงเรียนบ้านหนองผุก 
45 เด็กหญิงมนัสนนัท์  วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองผุก 

4) กิจกรรมอบรมการจัดทําบัญชี (อย่างง่าย) สําหรับวิสาหกจิชุมชน 
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 
รวมทัง้หมด 14 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 4 คน เป็นหญิง จํานวน 10 คน 

1 นางกอบกุล  ขนิษฐ์น้อย รองนายกเทศมนตรี ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน 
2 นายปิยะพงษ์  จักอะโน จนท.เทศบาลตาํบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
3 นายกิตตพิันธ์  ทะก๋า จนท.เทศบาลตาํบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
4 นายสังวาลย์  สุโรพันธ ์ ผู้ใหญ่บ้านแควง้ หมู่ที ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
5 นายอินทร อินสองใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแคว้ง 
6 นางสนธยา  สุโรพันธ ์ ประธาน 
7 นางสาวทิวารินทร์  ธินันท ์ รองประธาน 
8 นางสาวอรวรรณ  อินสองใจ ฝ่ายจัดซื้อ/เช็คสต๊อคของ 
9 นางอํายวน  ต๊อดแก้ว กรรมการ 
10 นางนวลศรี  เปยีงใจ กรรมการ 
11 นางพัศดี  อินสองใจ กรรมการ 
12 นางสุพิศ  เปียงใจ กรรมการ 
13 นางคอง  สลีอ่อน กรรมการ 
14 นางสร้อย  จันทร์ต๊ะ กรรมการ 

  



5) อบรมเชงิปฏิบัตกิาร “พัฒนาศักยภาพนักส่ือความหมายเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนบ้านหนองผุก” 
           วันที่ 17 ตุลาคม 2560 
           รวมทัง้หมด 36 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 17 คน เป็นหญิง จํานวน 18 คน 

1 นายวิเวก  ซ้อนพุฒ ผู้ใหญ่บ้านหนองผุก ตําบลเปือ 
2 นายปัน  ซ้อนพฒุ กรรมการป่าชุมชนบ้านหนองผุก 
3 นายเผชิญ  สลีอ่อน กรรมการป่าชุมชนบ้านหนองผุก 
4 นางสาวพัชญ์สินี  อินทีวงค์ กรรมการป่าชุมชนบ้านหนองผุก 
5 นายสุนทร สุโรพันธ ์ ปราชญ์ชาวบ้าน 
6 นายเนตร  อะทะไชย ปราชญ์ชาวบ้าน 
7 นายจันทร์  ซอระสี ปราชญ์ชาวบ้าน 
8 นายสุนทร สุโรพันธ ์ ปราชญ์ชาวบ้าน 
9 นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผุก 
10 นางสมพรรณ  ก้อนคํา ครูโรงเรียนบ้านหนองผุก 
11 นางสุมาลี  แสงสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองผุก 
12 เด็กชายป้ายทอง พิพิธนวงค์ นักเรยีนที่สนใจ 
13 เด็กชายกนกพล  ซ้อนพุฒ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
14 เด็กชายสุพระยา  แสงสุข โรงเรียนบ้านหนองผุก 
15 เด็กชายอุฬารณฐัป์  สุโรพันธ ์ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
16 เด็กชายภคพล  ซ้อนพุฒ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
17 เด็กชายรัตนกร  สุวรรณประดษิฐ ์ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
18 เด็กชายธวัชชัย  พิดานคํา โรงเรียนบ้านหนองผุก 
19 เด็กหญิงปภัสรา  จะโรจน์รัมย ์ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
20 เด็กหญิงมนัสนนัท์  วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองผุก 
21 เด็กหญิงพทิยารัตน์  สุโรพันธ ์ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
22 เด็กหญิงชนิสรา  พิศาลสินธุ์ โรงเรียนบ้านหนองผุก 
23 นายเสฎฐวุฒิ  ซอเสียง นักเรยีนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
24 นายนฤพันธ์  อนิทํา นักเรยีนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
25 นายศุภวิชญ์  อนิเต็ม นักเรยีนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
26 เด็กหญิงชนม์นภิา  สลีอ่อน นักเรยีนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
27 เด็กหญิงรัตนกร  สุวรรณประดษิฐ์ นักเรยีนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
28 เด็กหญิงจริยา  มีทองแสน นักเรยีนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
29 นางสาววิไลพร  สลีอ่อน นักเรยีนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
30 นางสาวสุทัตตา  ไชยวุฒ ิ นักเรยีนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
31 นางสาวพิมพ์สุภา  ชมาชัยพรดี นักเรยีนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
32 นางสาวอภิชญา  แสงรัตน์ นักเรยีนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 



33 นางสาวชุรีพร  ชะนะคงกะพรรณ นักเรยีนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
34 นางสาววนัชพร  ชะนะคงกะพรรณ นักเรยีนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
35 นางสาวนพรดา  ขยายเสีย นักเรยีนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
36 นางสาวกฤตพร  โพธิ์ศร ี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 

6) กิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
เมษายน-ตุลาคม 2560 
รวมทัง้หมด 24 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 18 คน เป็นหญิง จํานวน 6 คน 

1 นายวิเวก  ซ้อนพุฒ ผู้ใหญ่บ้านหนองผุก หมูท่ี่ 10 ตําบลเปือ 
2 นายสุนทร  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
3 นางสาวพัชสิณี  อินทีวงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
4 นายมนัส  สุโรพันธ์  สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
5 นายสุนทร  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
6 นายผดุง  สุโรพนัธ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
7 นายคํา  สุโรพันธ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
8 นายผดุง  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
9 นายปัน  ซ้อนพฒุ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
10 นายเยี่ยม  ซ้อนพุฒ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
11 นายดวง  เกี้ยวผา สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
12 นายธีระวัฒน์  อะทะไชย สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
13 นายจันทร์  ซอระสี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
14 นายเนตร  อะทะไชย สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
15 นายเผชิญ  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
16 นายเสฎฐวุฒิ  ซอเสียง โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
17 เด็กชายธนวัฒน ์ ไชยวุฒ ิ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
18 เด็กชายศดานนท์  ทิศรกัษา โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
19 เด็กชายเอกวัฒน์  สุรินก้อน โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
20 นางสาวอภิชญา  แสงรัตน์ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
21 นางสาวชุรีพร  ชะนะคงกะพรรณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
22 นางสาววนิชพร  ชะนะคงกะพรรณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
23 นางสาวนพรดา  ขยายเสียง โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
24 นางสาววิไลพร  สลีอ่อน โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

 

  



7) ติดตามความก้าวหน้าวิสาหกจิชมุชนเพื่อสังคมกลุ่มแปรรูปสมุนไพรชุมชนบ้านแคว้ง 
           กันยายน-มกราคม 2560 
           รวมทัง้หมด 28 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 4 คน เป็นหญิง จํานวน 24 คน 

1 นายสัมพันธ์  คํายอด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการอําเภอเชียงกลาง 
2 พ.อ.อ.พนม  ปญัญาวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการอําเภอเชียงกลาง 
3 นายสังวาลย์  สุโรพันธ ์ ผู้ใหญ่บ้านแควง้ หมู่ 7 ตําบลพระพุทธบาท 
4 นางสนธยา  สุโรพันธ ์ ประธานกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 
5 นางสาวทิวารินทร์  ธินันท ์ รองประธานกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 
6 นางสาวอรวรรณ  อินสองใจ ฝ่ายจัดซื้อกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 
7 นางวรรณิดา  เปียงใจ ประชาสัมพันธก์ลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมกัมะเฟือง 
8 นางคอง  สลีอ่อน กรรมการกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 
9 นางอภิญญา  เปียงใจ กรรมการกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 
10 นางพัศดี  อินสองใจ กรรมการกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 
11 นางกิง่  สุโรพันธ์ กรรมการกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 
12 นางสร้อย  จันทร์ต๊ะ กรรมการกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 
13 นางสาวอาทติยา  งิ้วผา กรรมการกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 
14 นายสมจิตร  ขนัทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
15 นางศิริพร  รางแดง สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
16 นางวรินดา  ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
17 นางจําปี  นาระทะ สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
18 นางบัวมัน  ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
19 นางบรรยง  ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
20 นางสมศรี  ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
21 นางอ่อน  หอมจันทร ์ สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
22 นางปวีณา  ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
23 นางมาลี  ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
24 นางโสภา  เขื่อนเมือง สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
25 นางสมมิตร  ขนัทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
26 นางเชาว์  ขันทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
27 นางอรณุศรี  ขนัทะสีมา สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 
28 นางสาวประภาพร  กาบกันทะ สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด 

 
 
 



8) ประชุมแลกเปล่ียนแหล่งเรยีนรูส่ิ้งแวดล้อมชุมชน ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 วันที่ 11 สิงหาคม  2560 
 รวมทัง้หมด 26 คน แบ่งเป็นชาย  จํานวน 21 คน เป็นหญิง จํานวน 5 คน 
 

1 นายเตรยีม  ศิรคิาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกวต หมู่ที่ 6 ตําบลพญาแก้ว 
2 นายยงยทุธ  จติอาร ี ครูโรงเรียนบ้านเกวต 
3 นายณัฐนนท์  ธรีโกศลสกุล ครูโรงเรียนบ้านเกวต 
4 นายตะวัน  แกน่เมือง ครูโรงเรียนบ้านเกวต 
5 เด็กชายประสิทธิ์  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
6 เด็กชายบรรจบ  ศิริรคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
7 เด็กชายวันเฉลิม  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
8 เด็กชายณัฐพล  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
9 เด็กชายกิติศักดิ ์ ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
10 เด็กชายสรณ์สิร ิ ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
11 เด็กชายเฉลิมเกยีรติ  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
12 เด็กชายพีระนันท์  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
13 เด็กชายรัชพล  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
14 เด็กชายวีระศักดิ์  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
15 เด็กชายภูกษ์  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
16 เด็กชายพร้อมพงษ์  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
17 เด็กชายพอเพยีง  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
18 เด็กชายศุภณัฐ  บุญตัน นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
19 เด็กชายธวานนท์  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
20 เด็กชายจีรศักดิ ์ ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
21 เด็กชายแสนทรพัย์  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
22 เด้กหญิงรัตน์ตกิานต์  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
23 เด็กหญิงมาริษา  อุ่นถิ่น นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
24 เด็กหญิงวิลาสิน  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
25 เด็กหญิงวิภาวี  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 
26 เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริคาม นักเรยีนโรงเรียนบ้านเกวต 

9) ประชุมแลกเปล่ียนกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษากลุ่มเยาวชนรักษ์น้ําส้อ 
วันที่ 6 สิงหาคม 2560 
รวมทัง้หมด 12 คน แบ่งเป็นชาย  จํานวน 11 คน เป็นหญิง จาํนวน 1 คน 
 

1 นายณัฐวุฒิ  บตุรผ่อง เยาวชนกลุ่มรักษ์น้ําส้อ 
2 นายณัฐพล  ธิตมิูล เยาวชนกลุ่มรักษ์น้ําส้อ 



3 นายอนนทพร  สลีอ่อน เยาวชนกลุ่มรักษ์น้ําส้อ 
4 นายพุทธพิงษ์  สกุลสันติเจริญ เยาวชนกลุ่มรักษ์น้ําส้อ 
5 เด็กชายธนาคม  ดวงบุญช ู เยาวชนกลุ่มรักษ์น้ําส้อ 
6 เด็กชายศุภกร  อินชูใจ เยาวชนกลุ่มรักษ์น้ําส้อ 
7 เด็กชายณัฐกติติ์  ทองคํา เยาวชนกลุ่มรักษ์น้ําส้อ 
8 เด็กชายวุฒิชัย  ทองคํา เยาวชนกลุ่มรักษ์น้ําส้อ 
9 เด็กชายกิตตธิัช  สีสะใบ เยาวชนกลุ่มรักษ์น้ําส้อ 
10 เด็กชายเวชพิสิฐต์  วังสาร เยาวชนกลุ่มรักษ์น้ําส้อ 
11 เด็กชายวรวิช  ฝีปากเพราะ เยาวชนกลุ่มรักษ์น้ําส้อ 
12 เด็กหญิงวรัญญา  อานุภาพ เยาวชนกลุ่มรักษ์น้ําส้อ 

10) ประชุมการใช้ประโยชน์ทรพัยากรพืชท้องถิ่น (เมี่ยง) สู่ความมัน่คงระบบนิเวศพื้นที่สูง 
สิงหาคม-กรกฎาคม 2560 
รวมทัง้หมด 5 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 5 คน เป็นหญิง จํานวน - คน 

1 นายลาภวัต  ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้านเกวต หมู่ที่ 6 ต.พญาแก้ว 
2 นายเตรยีม  ศรคิาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกวต  
3 นายบุญ  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
4 นายรัตน์  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
5 นายคํา  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 

11) กิจกรรมฝายมีชวีิต เติมน้ํา เพิ่มผืนป่าบ้านแคว้ง 
กรกฏาคม-มกราคม 2560 
รวมทัง้หมด 131 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 103 คน เป็นหญิง จํานวน 28 คน 

1 พลตรีวทิยา  วรรคาวิสันต ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที ่38 
2 พันโทประยทุธ  กุตตะนันท ์ รอง หก.กกพ.มทบ.38 
3 นางสาวฐาปนีย ์ บุญทร กกร.มทบ.38/ททบ.5 
4 สิบเอกกติติพงษ์  รางแดง สขส.มทบ.38 
5 สิบเอกนพปฏิลา  สวนพุฒ สขส.มทบ.38 
6 สิบเอกรณชัย  เขื่อนอ้าย กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
7 พลทหารอุทัย ธะณะนัน กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
8 พลทหารปยิพงษ์  วงค์พทุธคํา กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
9 พลทหารสุรินทร์  ละม่อม กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
10 พลทหารสุริยพงษ์  โทปรุินทร ์ กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
11 พลทหารพีระ  ชมแสง กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
12 พลทหารธีรวัฒน์  เหลืองตรงกจิ กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
13 พลทหารนภัสกร  อินทํา กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
14 พลทหารจักรพงศ์ นะติ๊บ กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 



15 พลทหารคณาธปิ  วงค์มาลา กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
16 พลทหารไพฑูรย์  อินปา กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
17 พลทหารนนทกร  โพสี กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
18 พลทหารธีรเดช  แซ่ย่าง กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
19 พลทหารพิทกัษ ์ เฟืองจันทร ์ กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
20 พลทหารศุพัส  วงศ์สุยะ กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
21 พลทหารสุวสันต์ พงศ์ขัน กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
22 พลทหารแผน  หอมดอก กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
23 พลทหารวิเชียร  ไชยนะเรน กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
24 พลทหารปยิพงษ์  แซ่ปาน กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
25 พลทหารธนวัฒน์ ธรรมสละ กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
26 พลทหารวิชัย  แซ่เติ๋น กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
27 พลทหารจักรี  นันภิวงค์ กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
28 พลทหารดนัย  จอมจันทร ์ กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
29 พลทหารณัฐพงษ์  พรมเสนใจ กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
30 พลทหารสันติสุข  วันไชย กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
31 พลทหารอภิวัฒน์  เขียนนา กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
32 พลทหารปยิพนธ์  กุณรินทร ์ กองร้อยมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวดัน่าน 
33 ส.ท.คมเดช  มายิ้ม กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
34 อส.ทพ.อุเทน  อุดปัญท ์ กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
35 อส.ทพ.ภัทรภณ  อักขระ กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
36 อส.ทพ.กิติคุณ  อุตวรรณ กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
37 อส.ทพ.เสริม  อนิทะรังสี กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
38 อส.ทพ.โยธิน  พรมจันทร ์ กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
39 อส.ทพ.วัด  นันท์แก้ว กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
40 ร.ต.ท.ประเชิญ  สลีอ่อน กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที ่325 
41 ร.ต.ท.นะรน พนัธุ์จุ้ย กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที ่325 
42 ร.ต.ท.อินผ่อง  ยุมี สถานีตํารวจภูธรอําเภอเชียงกลาง 
43 ด.ต.พงศธร  พรมมินทร ์ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเชียงกลาง 
44 นายต่อพงศ์  จนัโทภาส หัวหน้าอทุยานแห่งชาติขุนสถาน 
45 นายกิตติชยั  ทริยะ เจ้าหน้าทีอุ่ทยานแห่งชาติขุนสถาน 
46 นางพิมลพันธุ์  จันโทภาส ที่ทําการปกครองจงัหวัดน่าน 
47 นายธีรยทุธ  อนันต๊ะยศ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
48 นายอนุกุล  กองแก้ว สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 



49 นายสุเทพ  นงวรรณไพโรจน์ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
50 นายภาณุพงศ์  มังคลาด สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
51 นายธวัชชัย  เขือ่นเพชร สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
52 นายเจรญิ  พานิช เครือข่ายฝายมีชีวิตตําบลงอบ 
53 นายสมโภช  กุลจันทร ์ บริษทั นิ่มซี่เส็งลิสซ่ิง จํากัด 
54 นายพีรณฐั  มณีเพชร บริษทั นิ่มซี่เส็งลิสซ่ิง จํากัด 
55 นายเตวทิย์  ดีค่าวงษ ์ บริษทั นิ่มซี่เส็งลิสซ่ิง จํากัด 
56 นายวีระชัย  กนัขุ่น บริษทั นิ่มซี่เส็งลิสซ่ิง จํากัด 
57 นายนิกร  นาร ี บริษทั นิ่มซี่เส็งลิสซ่ิง จํากัด 
58 นางสาวธนิดา  อินต๊ะเรท็ บริษทั นิ่มซี่เส็งลิสซ่ิง จํากัด 
59 นางสาวอารรีัตน์  จําปารัตน ์ บริษทั นิ่มซี่เส็งลิสซ่ิง จํากัด 
60 นางสาวอมรรัตน์  พรมจกัร บริษทั นิ่มซี่เส็งลิสซ่ิง จํากัด 
61 นายภานุวัฒน์  คล้านนาค บริษทั นิ่มซี่เส็งลิสซ่ิง จํากัด 
62 นายกรมทัธ ทเนศิลา บริษทั นิ่มซี่เส็งลิสซ่ิง จํากัด 
63 พันตรีสมนึก  ทพิย์สง สัสดีอําเภอเชียงกลาง 
64 นายสุเมธ  สระคํา สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงกลาง 
65 นายดุสิต  สลีอ่อน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรยีนอําเภอเชียงกลาง 
66 นายพุฒิพงศ์  ไชยราส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรยีนอําเภอเชียงกลาง 
67 นายอภิชาติ  แปงอุด หน่วยจัดการตน้น้ํามีด 
68 นายธนาดล  วรยศ หน่วยจัดการตน้น้ํามีด 
69 นายเสน่ห์  ขันทะสีมา นายกเทศมนตรตีําบลพรพทุธบาทเชียงคาน 
70 นางกอบกุล  ขนิษฐ์น้อย รองนายกเทศมนตรีตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
71 นายธนา  ขันทะสีมา กํานันตําบลพระพุทธบาท
72 นายชํานาญ  สนธิโพธิ ์ ผู้ใหญ่บ้านซาววา  หมู่ 1 ตําบลพระพุทธบาท 
73 นายโกวิท  สลีออ่น ผู้ใหญ่บ้านสลี      หมู่ 2 ตําบลพระพุทธบาท 
74 นายอภิชัย  สลีอ่อน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ 2 ตําบลพระพุทธบาท 
75 นางอาทร  จันทร์ประกอบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ 2 ตําบลพระพุทธบาท 
76 นายสมรวย  นลิคง ผู้ใหญ่บ้านวงัทอง  หมู่ 3 ตําบลพระพุทธบาท 
77 นายเศรษฐ์พัฒษ์  สุโรพันธ ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ 3 ตําบลพระพุทธบาท 
78 นายยุทธ  สีท้าว สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง หมู่ 3 ตําบลพระพุทธบาท 
79 นายรัตน์  อินทาํ สมาชิกชุมชนบ้านวังทอง  หมู่ 3 ตําบลพระพุทธบาท 
80 นายมงคล  นิลคง สมาชิกชมชุนบ้านวังทอง หมู่ 3 ตําบลพระพุทธบาท 
81 นางผ่องจติร  นลิคง ผู้ใหญ่บ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
82 นายเฉลิม  ไฮคํา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 



83 นายเจรญิ  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านไฮหลวง หมู ่5 ตําบลพระพุทธบาท 
84 นายจตุรงค์  กนัภัย สมาชิกชุมชนบ้านไฮหลวง หมู ่5 ตําบลพระพุทธบาท 
85 นายณัฐวุฒิ  นลิคง ผู้ใหญ่บ้านป่าเลา   หมู่ 6 ตําบลพระพุทธบาท 
86 นางบัวบาล  สีท้าว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าเลา   หมู่ 6 ตําบลพระพุทธบาท 
87 นายทิวัตถ์  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา หมู่ 6 ตําบลพระพุทธบาท 
88 นายประดิษฐ์  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา หมู่ 6 ตําบลพระพุทธบาท 
89 นางบัวแก้ว  นลิคง สมาชิกบ้านแคว้ง หมู่ 7 ตําบลพระพุทธบาท 
90 นายทอน  เปยีงใจ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
91 นางศุพิช  เปียงใจ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
92 นางศรีวัย  เปียงใจ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
93 นายจํารัส  จันทร์ต๊ะ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู่ 7 ตําบลพระพุทธบาท 
94 นายอุทัย  มันทนา สมาชิกบ้านแคว้ง หมู่ 7 ตําบลพระพุทธบาท 
95 เด็กชายธนภัทร  สุโรพันธ ์ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
96 นายถนอม  นิลคง สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
97 นายเดชา  งิว้ผา สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
98 นางศรี  เปียงใจ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
99 นางทอน  เปียงใจ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
100 นายผาย  งิ้วผา สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
101 นางคําอ้วน  อนิสองใจ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
102 นายผัด  นิลคง สมาชิกบ้านแคว้ง หมู่ 7 ตําบลพระพุทธบาท 
103 นางอํานวย  ต๊อดแก้ว สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
104 นายรัตน์  อินทาํ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
105 นางพัศดี  อินสองใจ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
106 นางจันทร์  นิลคง สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
107 นายบุญรัตน์  เปียงใจ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
108 นายอินทร  อินสองใจ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
109 นายอินเมือง  อนิสองใจ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู่ 7 ตําบลพระพุทธบาท 
110 นายชาญ  เปียงใจ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
111 นายป๋อน  นิลคง สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
112 นางสร้อย  จันทร์ต๊ะ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
113 นางสนธยา  สุโรพันธ ์ สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
114 นางฟองนวล  อินทํา สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
115 นางสมเพียร  ดวงดี สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 
116 นางคอง  สลีอ่อน สมาชิกบ้านแคว้ง หมู ่7 ตําบลพระพุทธบาท 



117 นายอ้วน  อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านอ้อ หมู่ 9 ตําบลพระพุทธบาท 
118 นายศรายุทธ  ชนาภิมุข สมาชิกชุมชนบ้านตึ๊ด หมู่ 10 ตําบลพระพุทธบาท 
119 นายสมาน  สลีอ่อน สมาชิกตําบลพระพุทธบาท 
120 นางนวลศรี  เปยีงใจ สมาชิกตําบลพระพุทธบาท
121 นายองอาจ  อนิสองใจ สมาชิกตําบลพระพุทธบาท 
122 นายชวน  อินสองใจ สมาชิกตําบลพระพุทธบาท 
123 นายลาภวัต  ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้านเกวต หมู่ 6 ตําบลพญาแก้ว 
124 นางสาวรินรดา  สุต๋า ผู้ใหญ่บ้านกอก  หมู่ 8 ตําบลเชียงกลาง 
125 เด็กหญิงจรีนันท์  คนคง กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
126 เด็กหญิงธญัชนก  นิลคง กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
127 เด็กชายศรันย์ภัทร  ปันชุน กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
128 เด็กหญิงยพุารัตน  เขียนนา กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 

12) ศึกษาดงูานวิสาหกิจชุมชนชีววถิีตําบลนํ้าเกีย๋น 
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 
รวมทัง้หมด 7 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน - คน เป็นหญิง จํานวน 7 คน 

1 นางสนธยา  สุโรพันธ ์ ประธานกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 
2 นางสาวทิวารินทร์  ธินันท ์ รองประธานกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 
3 นางสาวอรวรรณ  อินสองใจ ฝ่ายจัดซื้อกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 
4 นางวรรณิดา  เปียงใจ ประชาสัมพันธก์ลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมกัมะเฟือง 
5 นางสมคิด  เปียงใจ กรรมการกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 
6 นางอภิญญา  เปียงใจ กรรมการกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 
7 นางพัศดี  อินสองใจ กรรมการกลุ่มสบู่สมมุนไพรนํ้าหมักมะเฟือง 

13) กิจกรรมประชุมการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านเกวต 
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 
รวมทัง้หมด 53 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 20 คน เป็นหญิง จํานวน 33 คน 

1 นายลาภวัต  ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้านเกวต หมู่ 6 ตําบลพญาแก้ว 
2 นายเตรยีม  ศิรคิาม ผู้ช่วยผุ้ใหญ่บ้านเกวต 
3 นายสมบัติ  ศิรคิาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
4 นายสนั่น  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
5 นายอรุณ  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
6 นายเสาร์  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
7 นายสมบูรณ์  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
8 นายทอน  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
9 นายชวน ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 



10 นายเวียน  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
11 นายธง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
12 นายบรรจง  ศิรคิาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
13 นายนพ  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
14 นายธนพล  ศิรคิาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
15 นายสงัด  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
16 นายบุญ  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
17 นายถวิล  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
18 นายเดช  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
19 นายหยัด  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
20 นายเฉลิม  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
21 นางทอง  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
22 นางเยี่ยม  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
23 นางบัวไข  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
24 นางแพร  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
25 นางอิ่น  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
26 นางห้อง ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
27 นางคํา  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
28 นางศรี  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
29 นางตา  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
30 นางมี  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
31 นางยัง  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
32 นางมี  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
33 นางสว่าง  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
34 นางคํา  พงศ์ไพศาล สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
35 นางจันทร์  ศิรคิาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
36 นางสมัย  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
37 นางเงิน  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
38 นางแก้ว  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
39 นางจิตร  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
40 นางเหลิม  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
41 นางสอน  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
42 นางหนู  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
43 นางจํานง  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 



44 นางจํานง  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
45 นางอรณุ  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
46 นางจืน  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
47 นางศรีธร  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
48 นางจวน  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
49 นางหลอ  บริคุต สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
50 นางสมเพชร  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
51 นางอรุน  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
52 นางคืน  ศิริคาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 
53 นางสมคิด  ศิรคิาม สมาชิกชุมชนบ้านเกวต 

14) กิจกรรมบวชป่า รักษ์ป่า รกัษ์น้าํบ้านแคว้ง 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 
รวมทัง้หมด 60 คน แบ่งเป็นชาย  จํานวน 44 คน เป็นหญิง จาํนวน 16 คน 

1 พระชญานนท์  ธมมสโร เจ้าอาวาสสํานกัสงฆ์บ้านแคว้ง 
2 นายชนินทร์  พนัธ์เหม ปลัดอาวุธโสอําเภอเชียงกลาง 
3 นางกอบกุล  ขนิษฐ์น้อย รองนายกเทศมนตรีตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
4 นายธนา  ขันทะสีมา กํานันตําบลพระพุทธบาท 
5 นายชํานาญ  สนธิโพธิ ์ ผู้ใหญ่บ้านซาววา  หมู่ 1 ตําบลพระพุทธบาท 
6 นายโกวิท  สลีออ่น ผู้ใหญ่บ้านสลี      หมู่ 2 ตําบลพระพุทธบาท 
7 นางผ่องจติร  นลิคง ผู้ใหญ่บ้านภูแหน  หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
8 นายเจรญิ  สลีอ่อน ผู้ใหญ่บ้านไฮหลวง หมู่ 5 ตําบลพระพุทธบาท 
9 นายณัฐวุฒิ  นลิคง ผู้ใหญ่บ้านป่าเลา   หมู่ 6 ตําบลพระพุทธบาท 
10 นายอินธรรม ระลึก ผู้ใหญ่บ้านเหล่า  หมู่ที่ 8 ตําบลพระพุทธบาท 
11 นายสุวรรณ  สุขแสวง กํานันตําบลเชียงคาน 
12 นายสว่าง  นิลคง ผู้ใหญ่บ้านวงัก้า  หมู่ที4่ ตําบลเชียงคาน 
13 นายอ้วน  อินสองใจ ผู้ช่วยปกครอง ตําบลพระพุทธบาท 
14 นายมานิตย์  เปยีงใจ ผู้ช่วยปกครองบ้านอ้อ หมู่ 9 ตําบลพระพุทธบาท 
15 นายสัมพันธ์  ซอเสียง ผอ.รพ.สต.พระพุทธบาท 
16 นางสางรินรดา  สุต๋า ผู้ใหญ่บ้านกอก หมู่ 8 ตําบลเชียงกลาง 
17 นางสาวสริวัน  สมเดช สมาช้ิกชุมชนบ้านกอก 
18 พ.อ.อ.พนม  ปญัญาเอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญอําเภอเชียงกลาง 
19 นายอภิชาติ  แปงอุด เจ้าหน้าทีห่น่วยจัดการต้นน้ํามดี 
20 นายธราดล  วรยศ เจ้าหน้าทีห่น่วยจัดการต้นน้ํามดี 
21 สอ.อิทธิขัย  คล้ายทิม กองร้อยทหารพรานที3่201 



22 สท.ออมทรพัย์  อ่อเฮง กองร้อยทหารพรานที ่3201 
23 อส.ทพ.เสริม  อนิทะรังสี กองร้อยทหารพรานที ่3201 
24 อส.ทพ.สนิท  เทพจันตา กองร้อยทหารพรานที ่3201 
25 อส.ทพ.วัชรกิจ  รินฤทธ์ิ กองร้อยทหารพรานที ่3201 
26 อส.ทพ.กิติคุณ  อุตวรรณ กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
27 อส.ทพ.วัด  นันทะแก้ว กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
28 อส.ทพ.มาใส  ไชยมั่น กองร้อยทหารพรานที ่3201 
29 อส.ทพ.นิรันดร์  เอิบอิ่ม กองร้อยทหารพรานที ่3201 
30 อส.ทพ.ภัทรภณ  อักขระ กองร้อยทหารพรานที ่3201 
31 อส.ทพ.อุเทน  อุตนันท ์ กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
32 นางกานดา  ศรเีรือง ข้าราชการครูบาํนาญ 
33 นายสวงษ์  ศรีเรือง ข้าราชการครูบาํนาญ 
34 นายสังวาลย์  สุโรพันธ ์ ผุ้ใหญ่บ้านแควง้ หมู่ที่ 7 ตําบลพระพุทธบาท 
35 นายอินทร  อินสองใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบานแคว้ง 
36 นายถวิล  สุโรพนัธ์ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
37 นายอุทัย  มินทนา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
38 นายองอาจ  อนิสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
39 นายประสิทธิ์  เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
40 นายบุญรัตน์  เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
41 นายสมฤทธ์ิ  เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
42 นายถนอม  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
43 นายผัด  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
44 นายสนอง  เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
45 นายจํารัส  จันทร์ต๊ะ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
46 นายวีระพล  เปยีงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
47 นายทอน  เปยีงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
48 นายพีระเนตร  เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
49 นายสมพร  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
50 นางสนธยา  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
51 นางอํามาน  ต๊อดแก้ว สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
51 นางอภิญญา  เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
53 นางสมยงค์  นลิคง สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
54 นางบัวแก้ว นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
55 นางกิง่  สุโรพันธ์ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 



56 นางกัญหา  งิ้วผา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
57 นางสร้อย  จันทร์ต๊ะ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
58 นางคําอ้วน  เปยีงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
59 นางนวลศรี  เปยีงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
60 นางคอง  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 

15) กิจกรรมทําแนวกันไฟบ้านกอก 
 วันที่ 18 มีนาคม 2560 
 รวมทัง้หมด 64 คน แบ่งเป็นชาย  จํานวน 13 คน เป็นหญิง จํานวน 51 คน 

1 นางรินรดา  สุตา๋ ผู้ใหญ่บ้านบ้านกอก     
2 นายธรรม  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
3 นายเขียน  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
4 นายฉัตรชัย  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
5 นายสุธีธรรม  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
6 นายแดง  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
7 นายขาว  วันหลวง สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
8 นายปฏิพล  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
9 นายชาติชาย  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
10 นายศรัทธา  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
11 นายลอง  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
12 นายสมดวง  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
13 นายทิน  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
14 นายจื่น  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
15 นางสาวชนัญชดิา  สมเดช สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
16 นางลอย  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
17 นางมี  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
18 นางสาย  สมเดช สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
19 นางชง  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
20 นางกชกร  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
21 นางเตีย  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
22 นางไหม  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
23 นางนันทิดา  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
24 นางทองม้วน  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
25 นางสาวเทศ  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
26 นางสาวสุดา  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  



27 นางสาวสงกรานต์  สร้อยศร ี สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
28 นางสาวกนกวรรณ  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
29 นางผ่อง  เทใหม่ สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
30 นางบัวลอย  เทใหม่ สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
31 นางสลอง  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
32 นางใหม่  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
33 นางวัน  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
34 นางบานเย็น  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
35 นางชลธิณี  สุตา๋ สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
36 นางสุชาดา  สุตา๋ สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
37 นายสม  รุ่งเรือง สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
38 นางดวงเดือน  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
39 นางสาวติ๋ม  สุตา๋ สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
40 นางพันธ์  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
41 นางนวล  วันลอง สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
42 นางเงา  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
43 นางกัณฐิกา  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
44 นางพิน  เทใหม่ สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
45 นางประนอม  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
46 นางแพร  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
47 นางสาวสวิง  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
48 นางเปียน  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
49 นางแปง  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
50 นางคํา  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
51 นางคาน  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
52 นางสาวสร้อยเพชร  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
53 นางบุญมี  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
54 นางสาวสุพรรณี  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
55 นางวรรณา  สุตา๋ สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
56 นางสาวดอน  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
57 นางสาลี  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
58 นางสาวลัดดาวลัย์  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
59 นางศรีทอง  สุตา๋ สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
60 นางธันยพร  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  



61 นางสี  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
62 นางฉลวย  สุขสวัสดิ์ สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
63 นางแดง  สุต๋า สมาชิกชุมชนบ้านกอก  
64 นางอัมพร  สุตา๋ สมาชิกชุมชนบ้านกอก  

16) กิจกรรมลาดตระเวนป้องกันไฟป่าบ้านแคว้ง 
 วันที่ 13 มีนาคม 2560 
 รวมทัง้หมด 18 คน แบ่งเป็นชาย  จํานวน 16 คน เป็นหญิง จํานวน 2 คน 

1 นายเจรญิ  สลีอ่อน ผู้ใหญ่บ้านไฮหลวง หมู่ที่ 5 
2 นายศักดิ์  จินดา สมาชิกชุมชนบ้านไฮหลวง 
3 นายจาตุรงค์  กนัภัย สมาชิกชุมชนบ้านไฮหลวง 
4 นางอรัชพร  นลิคง สมาชิกชุมชนบ้านไฮหลวง 
5 นายณัธวุฒิ  นิลคง ผู้ใหญ่บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 
6 นางบัวบาล  สีท้าว สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา 
7 นายทิวัตถ์  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา 
8 นายประดิษฐ์  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านป่าเลา 
9 นายสังวาลย์  สุโรพันธ ์ ผู้ใหญ่บ้านแควง้ หมู่ที่ 7 
10 นายแสวง  เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
11 นายเดชา  งิว้ผา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
12 นายอินทร  อินสองใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
13 นายรัตน์  อินทาํ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
14 นายชาญ  เปียงใจ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
15 นายคําจันทร์  ดวงด ี สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
16 นายมังกร  งิว้ผา สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 
17 นายจํารัส  จันทร์ต๊ะ สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 

18 นายป๋อน  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านแคว้ง 

17) กิจกรรมศึกษาดูงาน “เส้นทางศึกษาธรรมชาต…ิการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ป่าชุมชน” 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 
รวมทัง้หมด 15 คน แบ่งเป็นชาย 7 จํานวน  คน เป็นหญิง จํานวน 8 คน 
 

1 นายสมพล  ลินดาคํา หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้ํานน้ําห้วยสามสบ 
2 นางเมที  แปงล้วน หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้ํานน้าํห้วยสามสบ 
3 นายวาณิช  สิทธิมวล หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้ํานน้าํห้วยสามสบ 
4 นายเอกลักษณ์  ทาอิน หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้ํานน้าํห้วยสามสบ 
5 นายเจรญิ  ฝีปากเพราะ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
6 นายเผชิญ  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 



7 นายสุนทร  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
8 นายปัน  ซ้อนพฒุ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
9 นางสาวพัชสิณี  อินทีวงค์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
10 นางสาววิไลพร  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
11 นางสาวกฤตพร  โพธิ์ศร ี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
12 นางวาสาวสุทัตตา  ไชยวุฒ ิ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
13 เด็กหญิงจริยา  มีทองแสน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
14 เด็กหญิงรัตนกร  สุวรรณประดษิฐ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 
15 เด็กหญิงชนม์นกิา  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก 

18) กิจกรรมทําแนวกันไฟบ้านหนองผุก 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 
รวมทัง้หมด 98 คน แบ่งเป็นชาย  จํานวน 71 คน เป็นหญิง จาํนวน 27 คน 

1 นางรัศมี  ปันช ู สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
2 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงทงั สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
3 นางสาวพรพรรณ  สุวรรณประดิษฐ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
4 นายทวน  เขียนนา สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
5 นายวิเชียร  สวนเสนา สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
6 นายเสน่ห์  อินทํา สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
7 นายชรินทร์  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
8 นายรัตน์  นันทไ์ชย สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
9 เด็กชายพงศภัส  ตังลือ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
10 นายมนัส  สุโรพันธ์  สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
11 นายสง่า  สุทธการ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
12 นายสุนทร  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
13 นางประภัศ  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
14 นายผดุง  สุโรพนัธ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
15 นายคํา  สุโรพันธ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
16 นายผดุง  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
17 นางสาวพัชสิณี  อินทีวงศ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
18 นายเด่นชัย  สมมุติ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
19 นายไมตรี  คํายาง สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
20 นางเดือนเพ็ญ  ฝีปากเพราะ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
21 นายชาญณรงค์ สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
22 นายพล  เสาร์ประโคน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
23 นายสมฤทธ์ิ  กาํจัด สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  



24 นายธานินทร์  กําจัด สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
25 นายอุดม  ซ้อนพุฒ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
26 นางนัตดา  วันดี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
27 นายปิยะพงษ์  วันด ี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
28 นายวิเวก  ซ้อนพุฒ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
29 นายประจัญ  กาํจัด สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
30 นายเจรญิ  วันดี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
31 นางเนตร  ยศอาลัย สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
32 นายสันทาน  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
33 นายอํานวย  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
34 นายปัน  ซ้อนพฒุ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
35 นายวิทูล  วันด ี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
36 นางอารี  วันด ี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
37 นายพินิจ  ใฮคํา สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
38 นางเยาวเรศ  ใฮคํา สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
39 เด็กหญิงจริยา  มีทองแสน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
40 นายสมพงษ์  ชะวาเขตต ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
41 นายสมพงษ์  วนัดี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
42 นางบุญนาค  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
43 นางคํา  วันด ี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
44 นางเกีย้ง  หนอ่ท้าว สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
45 นายอดิศักดิ์  สุทธิปัญญา สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
46 นางอรณุี  สุทธปิัญญา สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
47 นายเยี่ยม  ซ้อนพุฒ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
48 นายเจรญิ  ฝีปากเพราะ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
49 นายสราวุธ  บญุเรือง สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
50 นายสมหวัง ครองสี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
51 นายวิวัชชัย  ระลึก สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
52 นายซง  อินทีวงค์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
53 นายสงกรานต์  ดีแก้ว สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
54 นายศุภชัย  ดีแก้ว สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
55 นายสมควร  วนัดี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
56 นายดวง  เกี้ยวผา สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
57 นางรุง่รวินทร์  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  



58 นางศรีวรรณ  วนัดี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
59 นายธีระวัฒน์  อะทะไชย สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
60 นายนภดล  วันดี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
61 นายสุวิน  ซอระศรี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
62 นางจํานง  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
63 เด็กหญิงชนม์นภิา  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
64 เด็กชายธนวัฒน ์ ไชยวุฒ ิ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
65 เด็กชายภัทพล  ซ้อนพุฒ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
66 นายอินคํา  ดําดง สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
67 นายช่วย  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
68 นายสมศักดิ์  สีเขียว สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
69 นายนิยม  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
70 นายสุรชัย  แสงสุข สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
71 นายโชติพนธ์  พิบูลพงษ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
72 นางอุทยั  อินทวีงค์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
73 เด็กชายธวัชชัย  พิดานคํา สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
74 นายสุเมธ  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
75 นายรัชพล  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
76 นายรังสรรค์  ซอ้นพุฒ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
77 เด็กชายรัตนกร  สุวรรณประดษิฐ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
78 นางเพ็ญศรี  สุวรรณประดิษฐ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
79 นายยศกร  ทองมอญ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
80 นายเดช  สุโรพนัธ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
81 นางปัทมา  วันดี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
82 นายอินปัน  เปยีงใจ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
83 นายสวัสดิ์  จันดี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
84 นางสาวกฤตพร  โพธิ์ศร ี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
85 นางสุนีย์  วันด ี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
86 นายอรรถนพ  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
87 รตต.อินทอน  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
88 นายจํานง  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
89 นายพิตยทุธิ์  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
90 นางสาววิไลพร  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
91 นางสาวกฤติพร  โพธิ์ศร ี สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  



» กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์: รวม 310 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 51.93  
1) กิจกรรมติดตามความก้าวหน้ากลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณพีฤกษ์และพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว 

          วันที่ 3 ธันวาคม 2560 
           รวมทัง้หมด 24 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 4 คน เป็นหญิง จํานวน 20 คน  

1 นางเพ็ญศรี โชติอัศวงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
2 นางเหยอ๋  แซ่ยา่ง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
3 นางแซะ วินิจกลุ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
4 นางลู่  แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
5 นางลา  แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
6 นางกุก๊  แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
7 นางไหม  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
8 นางชี แซ่ท้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
9 นางเขมกิา แซท่้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
10 นางผัวะ  กําเนดิมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
11 นางว้าง แซท่้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
12 นางวิลาสินี  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
13 นางสาววิศรุตา สงวนประชา สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
14 นางภัทรจิรา กาํธรธรีเดช สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
15 นางสาวนภาพร  กําเนิดมงคล กรรมการกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
16 เด็กหญิงฝนทพิย์ แซ่ท้าว สมาชิกบ้านมณพีฤกษ์
17 เด็กหญิงสุวนันท์ แซ่ท้าว สมาชิกบ้านมณพีฤกษ์
18 เด็กหญิงพิชญา แซ่ท้าว สมาชิกบ้านมณพีฤกษ์
19 เด็กหญิงสรสิชา กําเนิดมงคล สมาชิกบ้านมณพีฤกษ์
20 เด็กชายธงชาติ กําเนิดมงคล สมาชิกบ้านมณพีฤกษ์
21 นายพงษ์ศักดิ์  โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
22 นายวิชัย  กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
23 นายชัย กําเนดิมงคล เหรัญญิกกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
24 นางพิชญา  ยอดออน เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.6 

2) กิจกรรมติดตามความก้าวหน้ากลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณพีฤกษ ์
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

           รวมทัง้หมด 11 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 9 คน เป็นหญิง จํานวน 2 คน  
 

1 นางไหม จรินันทนุกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

2 นางสาวนภาพร กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

3 นายพงษ์ศักดิ์  โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
4 นายมิตรภาพ กริะตินันทกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์



5 นายชาญชัย แซท่้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

6 นายวิทยา วินิกลุ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

7 นายพั้ว กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

8 นายมานะ กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

9 นายถาวร จิรนนัทนุกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

10 นายชัย กําเนดิมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

11 นายวิชัย กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
3) ติดตามความก้าวหน้าวิสาหกจิชมุชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษแ์ละความก้าวหน้าการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สบู่กาแฟและของทีร่ะลึก 
          วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 

รวมทัง้หมด 10 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 4 คน เป็นหญิง จํานวน 6 คน  
 

1 นายพงษ์ศักดิ์  โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
2 นายมานะ กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

3 นายหนาน หอมดอก สมาชิกบ้านมณพีฤกษ ์
4 นางสาวลลิตา ทรงวรพันธ ์ สมาชิกกลุ่มสบู่กาแฟ 
5 นางจุรยี์ กล้าพทิักษ ์ สมาชิกกลุ่มสบู่กาแฟ 
6 นางสาวณัฐกานต์ ยอดออน เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.6 

7 นางสาวสุรีรตัน์ ยอดออน เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.6 

8 นางสาวสมเพลิน อินปา เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.6 

9 นางพิชญา  ยอดออน เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.6 
10 นายพงศ์พันธ์ พงศานุกุล เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.6 

4) กิจกรรมพัฒนาข้อมูลการท่องเที่ยวสําหรับบรกิารนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ประจําปี 2560 
          เดือนธนัวาคม - เดือนสิงหาคม 2560 
          รวมทัง้หมด 7 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 3 คน เป็นหญิง จํานวน 4 คน  

1 นางสาวลลิตา ทรงวรพันธ ์ สมาชิกกลุ่มสบู่กาแฟ 
2 นางสาวนภาพร กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

3 นางเพ็ญศรี โชติอัศวงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
4 นายพงษ์ศักดิ์  โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
5 นายชัย กําเนดิมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

6 นายวิชัย กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
7 นางพิชญา  ยอดออน เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.6 

 
 
 
 



5) กิจกรรมติดตามการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
          วันที่ 13-14 ตุลาคม 2560 
          รวมทัง้หมด 2 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 1 คน เป็นหญิง จํานวน 1 คน  

1 นายวิชัย กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
2 นางพิชญา  ยอดออน เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.6 

6) กิจกรรมอบรมสัมมนายกระดบัผู้ประกอบการด้านการทอ่งเที่ยวสู่มาตรฐานสากล  
          หลักสูตรการบรหิารเครือข่ายการจัดการเสริมสร้างการท่องเที่ยวในชุมชนฯ 

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 
รวมทัง้หมด 2 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 1 คน เป็นหญิง จํานวน 1 คน  

 
 

1 นางพิชญา  ยอดออน เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.6 
2 นายวิชัย  กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์

7) กิจกรรมติดตามการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 
รวมทัง้หมด 3 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 1 คน เป็นหญิง จํานวน 2 คน  

 
 

1 นางพิชญา  ยอดออน เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.6 
2 นายวิชัย  กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
3 นางสาวนภาพร  กําเนิดมงคล กรรมการกลุ่มทอ่งเที่ยวบ้านมณีพฤกษ ์

8) กิจกรรมประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 
รวมทัง้หมด 25 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 18 คน เป็นหญิง จํานวน 7 คน  

1 นายปรีชา  กล้าพิทักษ ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านมณีพฤกษ ์
2 นายพิเชษฐ์  กานนท์ธนกุล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบบ้านมณีพฤกษ ์
3 นายเมธา  วงค์ยังประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองบ้านมณีพฤกษ ์
4 นางพิชญา  ยอดออน เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.6 
5 นายพงศ์พทัธ์  พงศาผดุง เจ้าหน้าทีเ่กษตรโครงการ พมพ.6 
6 นางสาวสมเพลิน  อินปา แม่บ้านโครงการ พมพ.6 
7 นายวิชัย  กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
8 นายมานะ  กําเนิดมงคล รองประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ ์
9 นายพงษ์ศักดิ์  โชติอัศววงค์ รองประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ ์
10 นายถาวร  จิรนนัทนุกุล ฝ่ายปฏิคมกลุ่มท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ ์
11 นายชัย  กําเนดิมงคล เหรัญญิกกลุ่มทอ่งเที่ยวบ้านมณีพฤกษ ์
12 นางวิลาสินี  กําเนิดมงคล ประชาสัมพันธก์ลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณีพฤกษ ์
13 นายฉ่ัวโต้ง  แซย่่าง กรรมการกลุ่มทอ่งเที่ยวบ้านมณีพฤกษ ์
14 นายสมเกียรติ  ยอดออน สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์



15 นายทยาน  หอมดอก สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
16 นางสาวลลิตา  ทรงวรพันธ ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
17 นางเพ็ญศรี  โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
18 นายสมศักดิ์  กาํเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
19 นายพิตตินันท์  ธีร์พริิยะสิทธิ ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
20 นายอดิเทพ  แซ่ท้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
21 นางพนิดา  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
22 นายชาญชัย  แซ่ท้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
23 นายวิทยา  วินจิกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
24 เด็กชายอภิสุนันท์  โชติอัศววงค์ นักเรยีนโรงเรียนบ้านมณีพฤกษ ์
25 เด็กหญิงฐติิวรดา  มงคลสถิต นักเรยีนโรงเรียนบ้านมณีพฤกษ ์

9) กิจกรรมประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 
รวมทัง้หมด 18 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 8 คน เป็นหญิง จํานวน 10 คน  

1 นางพิชญา  ยอดออน เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.6 
2 นายวิชัย  กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
3 นายพงษ์ศักดิ์  โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
4 นายมานะ  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
5 นายถาวร  จิรนนัทนุกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
6 นายวิชัย  คงพริยิะนันท ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
7 นายสมศักดิ์  กาํเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
8 นายฉ่ัวโต้ง  แซย่่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
9 นายสมพงษ์  กาํธรศิริพานิช สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
10 นางแซะ วินิจกลุ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
11 นางกุก๊  แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
12 นางลา  แซ่ท้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
13 นางภัทรจิรา  กาํธรธรีเดช สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
14 นางหมี  แซ่ม้า สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
15 นางเหยอ๋  แซ่ยา่ง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
16 นางลู  แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
17 นางสาวลลิตา  ทรงวรพันธ ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
18 นางเพ็ญศรี  โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์

 

 
 
 



10) กิจกรรมปลูกไมง้ามให้ป่าน่านและปลูกป่าในสวนกาแฟ 
วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560 

            รวมทัง้หมด 90 คน แบ่งเป็นชาย  จํานวน 45 คน เป็นหญิง จํานวน 45 คน 
1 นายประสิทธิ์  เตชะติ ธกส.จังหวดัน่าน 
2 นายนคร  ผาแสง ธกส.จังหวดัน่าน 
3 นายไพรัช  ถามถ้วน ธกส.ฝ่ายเหนือตอนบน(ยม) 
4 จ.อ.จํานง  ศิริวงค์โยธา ธกส.ฝ่ายเหนือตอนบน 
5 นายยุทธนา  ชยัถาวร ธกส.สาขาเชียงกลาง 
6 นายภูษิต  ขจรวานิชไพบูลย ์ สํานักงาน ธกส.จ.น่าน 
7 นายธานี  พิชิตไพรสัณฑ์ สํานักงาน ธกส.จ.น่าน 
8 นายศิริราช  ไชยดิลก ธกส.น่าน 
9 นายปรมินทร์  อินต๊ะกัน ธกส.เชียงใหม่ 
10 รต.ฤทธิชัย  สุนทร รอง ผบ.ร้อย ทพ.3201 
11 ส.ท.จาตุรนต์  ทะสา กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
12 ส.ท.พัชรพล  น้าํดอกไม ้ กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
13 ส.ท.คมเดช  มายิ้ม กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
14 อส.ทพ.กิตติกุล  อุตวรรณ กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
15 อส.ทพ.อุเทน  อุดนันท ์ กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
16 อส.ทพ.สมาน  ปันอิน กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
17 อส.ทพ.เสกสรร  อินต๊ะกัน กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
18 อส.ทพ.ภัทรภณ  อักขระ กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
19 อส.ทพ.เสกสรร  อินต๊ะกัน กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
20 อส.ทพ.สมาน  ปันอิน กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
21 ส.อ.โยธิน  พรมจันทร ์ ชป.ทหารพรานฐานบ้านมณีพฤกษ ์
22 อส.ทพ.สิทธิโชค  จันทร์น้ําคม ชป.ทหารพรานฐานบ้านมณีพฤกษ ์
23 นางสาวปรารถนา  พานทรพัย ์ ททท.สํานักงานแพร ่
24 ว่าที่รอ้ยตรีภาณุวัฒน์  ขัดนาค ททท.สํานักงานแพร ่
25 นางสาวโสภาภรณ์  กันเกา ททท.สํานักงานแพร ่
26 นางสาวัชรี  พรมทอง ประธานชมรมกาแฟจังหวดัน่าน 
27 นางกัลยกมล  สูงสว่าง ชมรมที่พกัจงัหวัดน่าน 
28 นางรัชนี  สิทธชิัย ชมรมที่พกัจงัหวัดน่าน 
29 นางสุฑารัตน์  จักรจีน ชมรมที่พกัจงัหวัดน่าน 
30 นางรัตติยา  ลอยสุวรรณ ชมรมที่พกัจงัหวัดน่าน 
31 นางสุธีธดา  อทุธิยา โรงแรมเวียงแกว้ 
32 นายมณเฑียร  ปาดอนไพร โรงแรมน่านฟ้าใสรีสอรท์ 



33 นางลภัสรดา  ยศฐา ฟาร์มเฟมฝ้าย 
34 นายสัจจพงษ์  จินดาพล วิสาสินี กรุ๊ป 
35 นายภาวี  บุญศร ี หอการค้าน่าน 
36 นายชัยปกรณ์  เทพกัน หอการค้าน่าน 
37 ว่าที่รอ้ยตรีหญงิศิริพร  อันชัน หอการค้าน่าน 
38 นางสาวจารตุา  ใหม่ตา รพ.ท่าวงัผา 
39 นางสาวภัทรณรินทร์  กิตติโชคไชยศิริ ศคพ.น่าน 
40 นางสาวนราทิพย์  วรรณวิภูษติ ร้านภูคาคอฟฟ่ี 
41 นายตันติกร  วรรณวิภูษิต ร้านภูคาคอฟฟ่ี 
42 นายอนุสรณ์  ธรีวุฒ ิ ที่ว่าการอําเภอทุ่งช้าง 
43 นายเอกนรินทร ์ อินทะโชต ิ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลงอบ 
44 นายบรรจง  ศรเตโช กองร้อย อส. อ.ทุ่งช้าง 
45 นายวัชรพงษ์  คํารังษ ี กองร้อย อส. อ.ทุ่งช้าง 
46 นายสมเกียรติ  ทองปอน กองร้อย อส. อ.ทุ่งช้าง 
47 นายลินเปล่ียน  พรมตา กองร้อย อส. อ.ทุ่งช้าง 
48 นางสาวภัฏ  จินดาพล จิตอาสานักท่องเที่ยว 
49 นางสาวจารตุา  ใหม่ตา จิตอาสานักท่องเที่ยว 
50 นางสุวรินทร์  อศัวโรจน์กุล จิตอาสานักท่องเที่ยว 
51 นางสาวภัฏ  จินดาพล จิตอาสานักท่องเที่ยว 
52 นางณิชมน  เดชประเสริฐ อิสระ 
53 นายพินิจ  ลิมาลัย หัวหน้าโครงการ พมพ.6 
54 นางพิชญา  ยอดออน เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.6 
55 นางสาวสมเพลิน  อินปา แม่บ้านโครงการ พมพ.6 
56 นางขันธ์  ยอดออน โครงการ พมพ.6 
57 นางพวงเพชร  ยอดออน โครงการ พมพ.6 
58 นางอําภา  ยอดออน โครงการ พมพ.6 
59 นางสาวณัฐกานต์  ยอดออน โครงการ พมพ.6 
60 นางสาวสุรีรตัน์  ยอดออน โครงการ พมพ.6 
61 นายวิชัย  กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
62 นายพงษ์ศักดิ์  โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
63 นายมานะ  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
64 นายถาวร  จิรนนัทนุกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
65 นายคําใส  แซ้มา สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
66 นายสมศักดิ์  แซ่ท้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์



67 นายฉ่ัวโต้ง  แซย่่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
68 นายสุชาติ  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
69 นายชัย  กําเนดิมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
70 นายวิชัย  คงพริยิะนันท ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
71 นางเหยอ๋  แซ่ยา่ง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
72 นางสาวนภาพร  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
73 นางวิลาสินี  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
74 นางหมี  แซย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
75 นางผัวะ  กําเนดิมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
76 นางสาว  สุชาดา สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
77 นางเพ็ญศรี  โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
78 นางลา  แซ่ท้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
79 นางลู่  แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
80 นางสาวลลิตา  ทรงวรพันธ ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
81 นางจุรยี์  กล้าพทิักษ ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
82 นางสาวกัญญาภัค โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
83 นางชนก  ย่านสากล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
84 นางไหม  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
85 นางก๊ะ  แซ่ท้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
86 นางภัทรจิรา  กาํธรธรีเดช สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
87 นางกุก๊  แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
88 นางแซะ  วินิจกลุ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
89 นางเจือ  แซ่โซง้ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
90 นางเขมกิา  แซท่้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์

11) กิจกรรมติดตามการขับเคล่ือนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 
รวมทัง้หมด 4 คน แบ่งเป็นชาย  จํานวน 3 คน เป็นหญิง จํานวน 1 คน 

1 นายพินิจ  ลิมาลัย หัวหน้าโครงการ พมพ.6 
2 นางพิชญา  ยอดออน ผู้ประสานงานโครงการ พมพ.6 
3 นายวิชัย  กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชมชนบ้านมณีพฤกษ ์
4 นายถาวร  จิรนนัทนุกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชมชนบ้านมณีพฤกษ ์

  



13) ร่วมประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในงาน “สานต่องานพอ่สอน” 
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 
รวมทัง้หมด 4 คน แบ่งเป็นชาย  จํานวน 3 คน เป็นหญิง จํานวน 1 คน 

1 นายวิชัย  กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชมชนบ้านมณีพฤกษ ์

14) กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจและแลกเปล่ียนความร่วมมือการส่งเสริมการจดัการท่องเทีย่วโดยชุมชน 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 
รวมทัง้หมด 37 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 19 คน เป็นหญิง จํานวน 18 คน  

1 นายยงยทุธ  อนิทชาต ิ ผู้จัดการ ธกส.น่าน 
2 นายสุเมธ  จอมศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน 
3 นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน 
4 พอ.วัฒนา  จันทร์ไพจิตร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
5 สิบเอกอกัวิชัย  คล้ายทิม กองร้อยทหารพรานที่ 3201 
6 อส.ทพ.กิติคุณ  อุตวรรณ กรมทหารพรานที่ 32 
7 นายถวิล  โนพวน อุทยานแหง่ชาติดอยภูคา 
8 นายจันทร์  อินปา อุทยานแหง่ชาติดอยภูคา 
9 นางสาววีรธิดา  วงศ์มหาชัย สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอทุ่งช้าง 
10 นางสาวสิริลักษณ์์  อินทรโชต ิ สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอทุ่งช้าง 
11 นายพินิจ  ลิมาลัย หัวหน้าโครงการฯ พมพ. 6 
12 นางพิชญา  ยอดออน เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.6 
13 นางสาวรินรดา  สุต๋า ผู้ใหญ่บ้านกอก ตําบลเชียงกลาง 
14 นางเกษี  อินชใูจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเด่นพัฒนา ตําบลเปือ 
15 นายวิชัย  กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์
16 นายมานะ  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
17 นายชาญชัย  แซ่ท้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
18 นายวิชัย  คงพริยิะนันท ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
19 นายสมพงษ์  กาํธรศิริพานิช สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
20 นายฉ่ัวต้ง  แซ่ยา่ง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
21 นายช่อ  แซ่ลี สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
22 นายพงษ์ศักดิ์  โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
23 นายถาวร  จิรนนัทนุกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
24 นายสุพจน์  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
25 นางลู  แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
26 นางเหยอ๋  แซ่ยา่ง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
27 นางสมหมาย  จิรนันทนกุุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
28 นางภัทรจิรา  กาํธรธรีเดช สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
29 นางแซะ  วินิจกลุ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
30 นางเพ็ญศรี  โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์



31 นางชัชริดา  กานนท์ธนกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
32 นางสาวนภาพร  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
33 นางสาวลลิตา  ทรงวรพันธ ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
34 นางจุรยี์  กล้าพทิักษ ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
35 นางชนก  แซ่มา้ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
36 นางเขมกิา  แซท่้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
37 นางวนิดา  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์

1)  

15) กิจกรรมประชุมแกนนํากลุ่มท่องเทีย่วสรุปผลการตรวจเย่ียมโครงการภุมรฯี 
วันที่ 18 เมษายน 2560 
รวมทัง้หมด 4 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 3 คน เป็นหญิง จํานวน 1 คน  

 
 

1 นายพินิจ  ลิมาลัย หัวหน้าโครงการ พมพ.6 
2 นางพิชญา  ยอดออน ผู้ประสานงานโครงการ พมพ.6 
3 นายวิชัย  กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวโดยชมชนบ้านมณีพฤกษ ์
4 นายถาวร  จิรนนัทนุกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วโดยชมชนบ้านมณีพฤกษ ์

16) กิจกรรมประชุมแลกเปล่ียนประสบการณก์ารดาํเนินงานโครงการภุมรีฯ 
วันที่ 10 มีนาคม 2560 
รวมทัง้หมด 4 คน แบ่งเป็นชาย  จํานวน 1 คน เป็นหญิง จํานวน 3 คน 

1 นางเพ็ญศรี  โชติอัศววงค์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์ ต.งอบ  อ.ทุ่งช้าง 
2 นายพงษ์ศักดิ์  โชติอัศววงค์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์ ต.งอบ  อ.ทุ่งช้าง 
3 นางสาวพรสวรรค์  กล้าพิทกัษ ์ สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์ ต.งอบ  อ.ทุ่งช้าง 
4 นางสาวนภา  แซ่โซ้ง สมาชิกชุมชนบ้านมณีพฤกษ ์ ต.งอบ  อ.ทุ่งช้าง 

17) กิจกรรมเตรยีมงานลานวัฒนธรรมบ้านมณีพฤกษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่กาแฟ 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 
รวมทัง้หมด 10 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 2 คน เป็นหญิง จํานวน 8 คน  

 
 

1 นางพิชญา  ยอดออน ผู้ประสานงานโครงการ พมพ.6 
2 นายมานะ  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
3 นางพนิดา  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
4 นางสาวลลิตา  ทรงวรพันธ ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
5 นางเพ็ญศรี  โชติอัศววงศ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
6 นางจุรยี์  กล้าพทิักษ ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
7 นายพงษ์ศักดิ์  โชติอัศววงศ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
8 นางสมเพลิน  อนิปา สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
9 นางสาวณัฐกานต์  ยอดออน สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
10 นางสาวสุรีรตัน์  ยอดออน สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์

 
 



18) กิจกรรมประชุมสรุปผลการดําเนินงานกลุ่มและติดตามการพฒันาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
วันที่ 25 มกราคม 2560 
รวมทัง้หมด 18 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 10 คน เป็นหญิง จํานวน 8 คน  

 

1 นางพิชญา  ยอดออน ผู้ประสานงานโครงการ พมพ.6 
2 นายวิชัย  กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มทอ่งเที่ยวบ้านมณีพฤกษ ์
3 นายสมศักดิ์  กาํเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
4 นางภัทรจิรา  กาํธรธรีเดช สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
5 นางลา  แซ่ท้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
6 นายฉ่ังต้ง  แซ่ยา่ง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
7 นายมานะ  กําเนิดมงคล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
8 นายมิตรภาพ  กีรตินันทกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
9 นายสมพงษ์  กาํธรศิริพานิช สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
10 นายวิชัย  คงพริยิะนันท ์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
11 นายถาวร  จิรนนัทกุล สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
12 นางเหยอ๋  แซ่ยา่ง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
13 นายอดิเทพ  แซ่ท้าว สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
14 นางกุก๊  แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
15 นางเจือ  แซ่โซง้ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
16 นายพงษ์ศักดิ์  โชติอัศววงค์ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
17 นางเซ้ง  วินิจกลุ สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์
18 นางรู  แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มท่องเทีย่วบ้านมณพีฤกษ ์

 
 



92 นายอนงค์  หนอ่ท้าว สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
93 นางกมลพรรณ  ซ้อนพุฒ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
94 นายกุศล  ซ้อนพุฒ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
95 นางอัมพร  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
96 นายกิตติศักดิ์  สุโรพันธ ์ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
97 นายวีรพงษ์  หน่อท้าว สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  
98 นายสังวาล  ซ้อนพุฒ สมาชิกชุมชนบ้านหนองผุก  

19) กิจกรรมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนาการจดัการทรพัยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับท้องถิน่ 
วันที่ 21 มกราคม 2560 
รวมทัง้หมด 26 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 18 คน เป็นหญิง จํานวน 8 คน 

1 นายสมเกียรติ  กาละสอด ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ําสอดใหม่ 
2 นายวัน  เปาป่า ผู้ช่วยผู้ใหญ๋บ้านบ้านน้ําสอดใหม่ 
3 นายสถิต  กาละสอด ผู้ช่วยผู้ใหญ๋บ้านบ้านน้ําสอดใหม่ 
4 นายบุญยง  เหล็กชาย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านน้ําสอดใหม่ 
5 นายสหัส  อินชูใจ กรรมการบ้านน้าํสอดใหม่ 
6 นายพล เปาป่า กรรมการบ้านน้าํสอดใหม่ 
7 นางสาวทิพวรรณ์  เปาป่า กรรมการบ้านน้าํสอดใหม่ 
8 นางเนตรนภา  อักขระ กรรมการบ้านน้าํสอดใหม่ 
9 นายวินัย  เปาปา่ กรรมการบ้านน้าํสอดใหม่ 
10 นายสอง  เปาปา่ กรรมการบ้านน้าํสอดใหม่ 
11 นายสิทธิ์  เปาปา่ กรรมการบ้านน้าํสอดใหม่ 
12 นายใจ  เปาป่า กรรมการบ้านน้าํสอดใหม่ 
13 นางจิตร  เชี่ยวชาญ สมาชิกบ้านน้ําสอดใหม่ 
14 นางคํา  บุญเกดิ สมาชิกบ้านน้ําสอดใหม่ 
15 นายสาคร  ตันกุระ สมาชิกบ้านน้ําสอดใหม่ 
16 นายศรีวรรณ เปาป่า สมาชิกบ้านน้ําสอดใหม่ 
17 นายสิทธิ์  ตันกาบ สมาชิกบ้านน้ําสอดใหม่ 
18 นายรอด  ขันทะสีมา สมาชิกบ้านน้ําสอดใหม่ 
19 นายหน่อแก้ว  กาละสอด สมาชิกบ้านน้ําสอดใหม่ 
20 นายอาจ  เปาปา่ สมาชิกบ้านน้ําสอดใหม่ 
21 นายเวต  สุพรรณลัก สมาชิกบ้านน้ําสอดใหม่ 
22 นางพันธ์ดี  กาละสอด สมาชิกบ้านน้ําสอดใหม่ 
23 นายใหม่  เปาปา่ สมาชิกบ้านน้ําสอดใหม่ 
24 นางจําลองลักษณ์  เปาป่า สมาชิกบ้านน้ําสอดใหม่ 
25 นางกาญจนา  สุพรรณลัก สมาชิกบ้านน้ําสอดใหม่ 
26 นางศรีพรรณ  เปาป่า สมาชิกบ้านน้ําสอดใหม่ 

       
 



» กิจกรรมการขยะชุมชน: รวม 339 คน คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 79.94  
1) เสียงตามสายดีเจน้อย ละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา สัปดาห์ที่ 21-59 

มกราคม - พฤศจิกายน 2560 
รวมทั้งหมด 11 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 2 คน เป็นหญิง จํานวน 9 คน 

1 เด็กหญิงเกศญาดา  ชะวาเขต ประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
2 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจปิง รองประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
3 เด็กหญิงทิพย์อปัสร  ละม่อม รองประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
4 เด็กหญิงชวพร  ฝีปากเพราะ เหรัญญิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
5 เด็กหญิงชณฐัธดิา  เชื้อไชย ประชาสัมพันธก์ลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
6 เด็กหญิงชญานิศ  ละม่อม กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
7 เด็กชายอัชนเทพ ละม่อม กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
8 เด็กหญิงลลิตา  ไชยปิง  กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
9 เด็กชายจิรายทุธ์  คําชนะ สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บา้นซาววา 
10 เด็กหญิงวิภาพร  พรมมา เลขานุการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
11 นายชํานาญ สนธิโพธิ ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านซาววา 

2) กิจกรรมศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2/2560  
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 
รวมทั้งหมด 15 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 6 คน เป็นหญิง จํานวน 9 คน 

1 เด็กหญิงเกศญาดา  ชะวาเขต ประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
2 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจปิง รองประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
3 เด็กหญิงทิพย์อปัสร ละม่อม รองประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
4 เด็กหญิงวิภาดา พรมมา เลขานุการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
5 เด็กหญิงชวพร  ฝีปากเพราะ เหรัญญิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
6 เด็กหญิงลลิตา  ไชยปิง กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
7 เด็กหญิงชญานิศ  ละม่อม กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
8 เด็กหญิงชณฐัธดิา  เชื้อไชย ประชาสัมพันธก์ลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
9 เด็กหญิงศิรประภา ชวาเขต สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
10 เด็กชายนันทพงษ์ บ้านเป้า สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
11 เด็กชายชณันณ ูเขียวชอุ่ม สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
12 เด็กชายจตุรงค์ ใจน้อย สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
13 เด็กชายวัชระ แก้วประสิท สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
14 เด็กชายปัณวิท ละม่อม สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
15  นายชํานาญ สนธิโพธิ ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านซาววา 

  



3) ติดตามการขับเคล่ือนกิจกรรมการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน 
วันที่ 22 กันยายน 2560 
รวมทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 2 คน เป็นหญิง จํานวน 5 คน 

1 นางสาวนันท์ลินี หอมดอก กรรมการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
2 นางสาวไข่มกุ ณะชน กรรมการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 

3 นางสาววิภาพร ไม้โพธิ์ กรรมการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 

4 นางแสงเดือน ฮงัคํา กรรมการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 

5 นางจิตร หอมดอก กรรมการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 

6 นายมานพ หอมดอก กรรมการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 

7 นายเลิศ ฮังคํา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไร่ไทรงาม 
4) กิจกรรมประชุมคณะทํางานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 
รวมทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 1 คน เป็นหญิง จํานวน 6 คน 

1 เด็กหญิงเกศญาดา  ชะวาเขต ประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
2 เด็กหญิงทิพย์อปัสร ละม่อม รองประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
3 เด็กหญิงชวพร  ฝีปากเพราะ เหรัญญิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
4 เด็กหญิงลลิตา  ไชยปิง กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
5 เด็กหญิงชญานิศ  ละม่อม กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
6 เด็กหญิงชณฐัธดิา  เชื้อไชย ประชาสัมพันธก์ลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
7 เด็กชายอัชนเทพ ละม่อม สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 

5) กิจกรรมเสียงตามสาย ดีเจน้อย กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน สัปดาห์ที่ 14-22  
มิถุนายน-สิงหาคม 2560 
รวมทั้งหมด 4 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 1 คน เป็นหญิง จํานวน 3 คน 

 

1 เด็กชายศรัณยภั์ทร  ปันชุน ประธานกลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
2 เด็กหญิงธญัชนก  นิลคง รองประธานกลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
3 เด็กหญิงยพุารัตน์  เขียนนา เลานุการกลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
4 เด็กหญิงอมลวรรณ  อุยาณะ เหรัญญิกกลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 

6) กิจกรรมเสียงตามสาย ดีเจน้อย กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา สัปดาห์ที่ 13-21   
มิถุนายน - สิงหาคม 2560 
รวมทั้งหมด 4 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน - คน เป็นหญิง จํานวน 4 คน 

 

1 เด็กหญิงจรีนันท์  คนคง รองประธานกลุ่มรวมพลคนรกัษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
2 เด็กหญิงสุพิชญา  เกิดชัยเจรญิ เลขานุการกลุ่มรวมพลคนรกัษส่ิ์งแวดล้อมบ้านป่าเลา 
3 เด็กหญิงกุลนาร ี นิลคง กรรมการกลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
4 เด็กหญิงจันทิมา  นิลคง กรรมการกลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 

 



7) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกการเรยีนรู้ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชน 
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 
รวมทั้งหมด 41 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 4 คน เป็นหญิง จํานวน 37 คน 

1 นางแสงเดือน  ฮังคํา คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
2 นางจิตร  หอมดอก คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
3 นางละเอียด  หอมดอก คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
4 นางสาวอุบลวรรณ  หอมดอก คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
5 นางสาววิภาพร  ไม้โพธิ์ คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
6 นางสาวไข่มกุข์  ณะชน คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
7 นางสาวนันท์ลินี  หอมดอก คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
8 นางสาวอุทยั  หอมดอก คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
9 นางพลอย  หอมดอก คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
10 นายสนิท  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
11 นายมานพ  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
12 นายอุทอน  สุทธหลวง สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
13 เด็กชายเกรียงไกร  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
14 นางอังคณา  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
15 นางผ่องศรี  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
16 นางหล่า  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
17 นางพิมพ์  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
18 นางเพชร  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
19 นางนารี  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
20 นางพรรณ  นันท ี สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
21 นางพิมพ์อัปสร  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
22 นางเพชร  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
23 นางยืน  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
24 นางศรีวรรณ  นันท ี สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
25 นางละออ  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
26 นางจันทร์  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
27 นางปลา  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
28 นางรัญ  นันท ี สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
29 นางแสงแก้ว  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
30 นางคําใบ  นันท ี สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
31 นางสาวบัวแหลง  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
32 นางสาวว่าน  ทา้วคาม สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 



33 นางคํา  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
34 นางเดช  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
35 นางพลอย  เกียรติมีแสง สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
36 นางคํา  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
37 นางสาวลมัย  ทา้วคาม สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
38 นางสาวอริสา  ท้าวคาม สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
39 นางสาวละเอียด  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
40 นางสาวจรยิวดี  ใจปิง สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
41 นางสาวพรรณารี  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 

8) กิจกรรมศึกษาส่ิงแวดล้อมชุมชน ดีเจน้อยสัญจร 
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 
รวมทั้งหมด 73 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 19 คน เป็นหญิง จํานวน 54 คน 
1 นายจรัญ  ขันทะสีมา รองนายกเทศบาลพระพุทธบาทเชียงคาน 
2 นางสุมาลี  พรมมีเดช นักจัดการงานทัว่ไปเทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
3 นายสมัย  ชวาเขต แพทย์ประจําตาํบลพระพุทธบาท 
4 นางบังอร  เชื้อไชย ผู้ช่วยปกครองบ้านซาววา หมูท่ี่ 1 ตําบลพระพุทธบาท 
5 นายโกวิท  สลีออ่น ผู้ใหญ่บ้านสลี หมู่ที่ 2 ตําบลพระพุทธบาท 
6 นายวีรชน  นิลคง ผู้ช่วยปกครองบ้านสลี หมู่ที่ 2 ตําบลพระพุทธบาท 
7 นางรัชนกีร  นิลคง ผู้ช่วยปกครองบ้านวังทอง หมูท่ี่ 3 ตําบลพระพุทธบาท 
8 นางผ่องจติร  นลิคง ผู้ใหญ่บ้านภูแหน หมู่ที่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
9 นางปราณี  สุโรพันธ ์ ผู้ช่วยปกครองบ้านภูแหน หมู่ที่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
10 นายณัธวุฒิ  นิลคง ผู้ใหญ่บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ตําบลพระพุทธบาท 
11 นายสังวาลย์  สุโรพันธ ์ ผู้ใหญ่บ้านแควง้ หมู่ที่ 7 ตําบลพระพุทธบาท 
12 นายสัมพันธ์  เปียงใจ ผู้ใหญ่บ้านอ้อ หมู่ที่ 9 ตําบลพระพุทธบาท 
13 นางรัตน์ชดุา  กนักา ครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
14 นางสุพรรณี  อนิทํา ครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
15 เด็กชายศรัณยภั์ทร  ปันชุน กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
16 เด็กหญิงธญัชนก  นิลคง กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
17 เด็กหญิงยพุารัตน์  เขียนนา กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
18 เด็กหญิงอมลวรรณ  อุยาณะ กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
19 เด็กหญิงจรีนันท์  คนคง กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
20 เด็กหญิงสุพิชญา เกิดชัยเจรญิ กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
21 เด็กหญิงศุภาพชิญ์  เทถ่าย กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
22 เด็กหญิงชญานิศ  ละม่อม กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 



23 เด็กหญิงลลิตา  ไชยปิง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
24 เด็กชายนนทวัฒน์  นิลคง นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
25 เด็กชายกิตติศักดิ์  เปียงใจ นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
26 เด็กชายธีรพันธ ์ สีท้าว นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
27 เด็กชายธนาธิป  สิทธิโห นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
28 เด็กชายเอกภัศ  สุโรพันธ ์ นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
29 เด็กชายเกื้อหนนุ  บริบูรณ ์ นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
30 เด็กชายฐิติวุฒิ  นิลคง นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
31 นายนิธิกร  เขือ่นแก้ว นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
32 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุโรพันธ ์ นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
33 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เงินเย็น นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
34 เด็กหญิงพัชญ์นรี  ใจเสมอ นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
35 เด็กหญิงชนิดาภา  สลีอ่อน นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
36 เด็กหญิงวรารตัน์  สีท้าว นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
37 เด็กหญิงปริญญา  งิ้วผา นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
38 เด็กหญิงฉันทพชิญา  พรมมีเดช นักเรยีนโรงเรียนบ้านตึ๊ด 
39 เด็กชายศาสตรพูล  ขันทะสีมา นักเรยีนโรงเรียนบ้านตึ๊ด 
40 เด็กหญิงพนดิา  ธิติมูล นักเรยีนโรงเรียนบ้านดอนแท่น 
41 เด็กหญิงมรกต  สลีอ่อน นักเรยีนโรงเรียนบ้านดอนแท่น 
42 เด็กชายณัฐกติติ์  จิตรณรงค์ นักเรยีนโรงเรียนบ้านดอนแท่น 
43 เด็กหญิงกันยารตัน์  มโนสาร นักเรยีนโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 
44 นายนิรันดร์  ดาํดง สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
45 นางเกีย๋งคํา  นลิคง สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
46 นางคํามอญ  นลิคง สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
47 นางวาสนา  ไชยวรรณวงค์ สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
48 นางอําพร  สุทธปิัญญา สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
49 นางบัวแก้ว  ปนัชุน สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
50 นางบัวบาล  นลิคง  สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
51 นางราตรี  ยะปญัญา สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
52 นางสม  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
53 นางบุญศรี  ไฮคํา สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
54 นางสาคร  เขยีนนา สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
55 นางบัวเงา  จําปาบุญ สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
56 นางจําปี  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 



57 นางจร  อุยาณะ สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
58 นางศรีจันทร์  ไชยวรรณวงค์ สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
59 นางจวน  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
60 นางบัวเงา  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
61 นางคําเอื้อย  สระคํา สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
62 นางจันหอม  นลิคง สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
63 นางบัวพัน  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
64 นางจวบ  ระลึก สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
65 นางพลอย  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
66 นางสุพรรณี  สลีอ่อน สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
67 นางดวงเยาว์  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
68 นางบัวมัน  สระคํา สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
69 นางศรีคํา  ละม่อม สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
70 นางจันมอญ  นลิคง สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
71 นางผิน  เขียนนา สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
72 นางสมพร  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
73 นางศรีจันทร์  นิลคง สมาชิกชุมชนบ้านภูแหน หมู่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 

9) กิจกรรมศึกษาการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชนบา้นไร่ไทรงาม 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 
รวมทั้งหมด 37 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 6 คน เป็นหญิง จํานวน 31 คน 
1 นายจรัญ  ขันทะสีมา รองนายกเทศบาลพระพุทธบาทเชียงคาน 
2 นางสุมาลี  พรมมีเดช นักจัดการงานทัว่ไปเทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
3 นายสมัย  ชวาเขต แพทย์ประจําตาํบลพระพุทธบาท 
4 นางบังอร  เชื้อไชย ผู้ช่วยปกครองบ้านซาววา หมูท่ี่ 1 ตําบลพระพุทธบาท 
5 นายโกวิท  สลีออ่น ผู้ใหญ่บ้านสลี หมู่ที่ 2 ตําบลพระพุทธบาท 
6 นายวีรชน  นิลคง ผู้ช่วยปกครองบ้านสลี หมู่ที่ 2 ตําบลพระพุทธบาท 
7 นางรัชนกีร  นิลคง ผู้ช่วยปกครองบ้านวังทอง หมูท่ี่ 3 ตําบลพระพุทธบาท 
8 นางผ่องจติร  นลิคง ผู้ใหญ่บ้านภูแหน หมู่ที่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
9 นางปราณี  สุโรพันธ ์ ผู้ช่วยปกครองบ้านภูแหน หมู่ที่ 4 ตําบลพระพุทธบาท 
10 นายณัธวุฒิ  นิลคง ผู้ใหญ่บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ตําบลพระพุทธบาท 
11 นายสังวาลย์  สุโรพันธ ์ ผู้ใหญ่บ้านแควง้ หมู่ที่ 7 ตําบลพระพุทธบาท 
12 นายสัมพันธ์  เปียงใจ ผู้ใหญ่บ้านอ้อ หมู่ที่ 9 ตําบลพระพุทธบาท 
13 นางรัตน์ชดุา  กนักา ครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
14 นางสุพรรณี  อนิทํา ครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 



15 เด็กชายศรัณยภั์ทร  ปันชุน กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
16 เด็กหญิงธญัชนก  นิลคง กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
17 เด็กหญิงยพุารัตน์  เขียนนา กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
18 เด็กหญิงอมลวรรณ  อุยาณะ กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
19 เด็กหญิงจรีนันท์  คนคง กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
20 เด็กหญิงสุพิชญา เกิดชัยเจรญิ กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
21 เด็กหญิงศุภาพชิญ์  เทถ่าย กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
22 เด็กหญิงชญานิศ  ละม่อม กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
23 เด็กหญิงลลิตา  ไชยปิง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
24 เด็กชายนนทวัฒน์  นิลคง นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
25 เด็กชายกิตติศักดิ์  เปียงใจ นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
26 เด็กชายธีรพันธ ์ สีท้าว นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
27 เด็กชายธนาธิป  สิทธิโห นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
28 เด็กชายเอกภัศ  สุโรพันธ ์ นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
29 เด็กชายเกื้อหนนุ  บริบูรณ ์ นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
30 เด็กชายฐิติวุฒิ  นิลคง นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
31 นายนิธิกร  เขือ่นแก้ว นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
32 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุโรพันธ ์ นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
33 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เงินเย็น นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
34 เด็กหญิงพัชญ์นรี  ใจเสมอ นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
35 เด็กหญิงชนิดาภา  สลีอ่อน นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
36 เด็กหญิงวรารตัน์  สีท้าว นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
37 เด็กหญิงปริญญา  งิ้วผา นักเรยีนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 

10) กิจกรรมทบทวนโครงสร้างดีเจน้อยบ้านขยายผล 
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 
รวมทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็นชาย  จํานวน 2 คน เป็นหญิง จํานวน 5 คน 
1 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ปันชุน ประธานกลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
2 เด็กหญิงธัญชนก      นิลคง รองประธานกลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
3 เด็กหญิงยุพารัตน์     เขียนนา เลขานุการกลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
4 เด็กหญิงอมลวรรณ   อุยาณะ เหรัญญิกกลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
5 เด็กชายปุณณภพ     วงษา สมาชิกกลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
6 เด็กหญิงจีรนันท์  คนคง              สมาชิกกลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
7 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทถ่าย          สมาชิกกลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 

 
 



11) กิจกรรมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 
รวมทัง้หมด 55 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 11 คน เป็นหญิง จํานวน 44 คน 
1 นายเลิศ  ฮังคํา ผู้ใหญ่บ้านไร่ไทรงาม หมูท่ี่ 2 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง 
2 นายมูล  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
3 นายธง  ท้าวคาม สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
4 นายเลิศ  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
5 นายอํานวย  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
6 นายคําชาย  วิไลศักดิ์ สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
7 นายเมฆ  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
8 นายธีระพงษ์  เปียพรม สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
9 นายสมพร  ท้าวคาม สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
10 นายสนิท  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
11 นายหงษ์  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
12 นางชลี  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
13 นางสาวละเอียด  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
14 นางสาวอุทยั  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
15 นางสาวนันท์ลินี  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
16 นางสม  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
17 นางสังวาลย์  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
18 นางรัตนา  ไชยา สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
19 นางสาวปิยาพัชร  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
20 นางแสงเดือน  ฮังคํา สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
21 นางเพชร  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
22 นางพลอย  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
23 นางมลทา  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
24 นางแสงแก้ว  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
25 นางศรีวัย  ไชยสลี สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
26 นางจิตร  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
27 นางศรีวรรณ  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
28 นางอังคณา  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
29 นางบุญมี  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
30 นางว่าน  ท้าวคาม สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
31 นางสาวณัฐกานต์  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
32 นางสาวจรรยา  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
33 นางสาววิภาพร  ไม้โพธิ์ สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
34 นางพิมพ์  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
35 นางละไม  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
36 นางนารี  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 



37 นางลออ  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
38 นางบัวไหล  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
39 นางช่ืน  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
40 นางคํา  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
41 นางพลอย  เกียรติมีแสง สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
42 นางผ่องศรี  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
43 นางจันทร์  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
44 นางจันทร์หอม  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
45 นางเอส  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
46 นางรัญ  นันท ี สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
47 นางบุญยืน  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
48 นางพรรณ  นันท ี สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
49 นางสม  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
50 นางสาวลําดวน  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
51 นางบัว  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
52 นางสาวไข่มกุข์  ณะชน สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
53 นางอัมพร  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
54 นางพรรณวดี  หอมดอก สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 
55 นางนิรัชกร  ท้าวคาม สมาชิกชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 

12) กิจกรรมสานต่อความดีตามรอยพ่อ ส่ิงแวดล้อมชุมชนที่ดี วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 
รวมทั้งหมด 6 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 1 คน เป็นหญิง จํานวน 5 คน 
1 เด็กหญิงเกศญาดา  ชะวาเขต ประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
2 เด็กหญิงทิพย์อปัสร  ละม่อม รองประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
3 เด็กหญิงชวพร  ฝีปากเพราะ เหรัญญิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
4 เด็กหญิงชณฐัธดิาเช้ือไชย ประชาสัมพันธก์ลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
5 เด็กหญิงชญานิศ  ละม่อม กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
6 เด็กชายอัชนเทพ  ละม่อม กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 

13) กิจกรรมคัดแยกองค์ประกอบขยะ วันที่ 19 มีนาคม 2560 
รวมทั้งหมด 9 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 2 คน เป็นหญิง จํานวน 7 คน 
1 นายชํานาญ  สนธิโพธิ ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านซาววา 
2 นางวันเพญ็  สนธิโพธิ ์ กรรมการกลุ่มขยะทองคําแกจ้นคนซาววา 
3 เด็กหญิงเกศญาดา  ชะวาเขต ประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
4 เด็กหญิงทิพย์อปัสร  ละม่อม รองประธารกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
5 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจปิง รองประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
6 เด็กชายจิรายทุธ์ คําชนะ เลขานุการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
7 เด็กหญิงชวพร  ฝีปากเพราะ เหรัญญิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
8 เด็กหญิงชณฐัธดิาเช้ือไชย ประชาสัมพันธก์ลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
9 เด็กหญิงชญานิศ  ละม่อม กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 



14) กิจกรรมประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์การดําเนินงานโครงการภุมรีฯ 
วันที่ 10 มีนาคม 2560 
รวมทั้งหมด 5 คน แบ่งเป็นชาย  จํานวน 1 คน เป็นหญิง จํานวน 4 คน 
1 นายชํานาญ สนธิโพธิ ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านซาววา ต.พระพทุธบาท อ.เชียงกลาง 
2 นางวันเพญ็ สนธิโพธิ ์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง 
3 นางละออง คํายันต ์ สมาชิกชุมชนบ้านซาววา ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง 
4 นางบังอร เชื้อไชย สมาชิกชุมชนบ้านซาววา ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง 
5 นางดวงดาว นลิคง สมาชิกชุมชนบ้านซาววา ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง 

15) กิจกรรมเยี่ยมชมการดําเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน  วันที่ 30 มีนาคม 2560 
รวมทั้งหมด 33 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 10 คน เป็นหญิง จํานวน 23 คน 
1 เด็กหญิงเกศญาดา  ชะวาเขต ประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
2 เด็กหญิงเบญญาภา ใจปิง รองประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
3 เด็กหญิงทิพย์อปัสร ละม่อม รองประธานกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
4 เด็กชายจิรายทุธ์ คําชนะ เลขานุการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
5 เด็กหญิงชวพร  ฝีปากเพราะ เหรัญญิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา 
6 เด็กหญิงชณฐัธดิา  เชื้อไชย ประชาสัมพันธก์ลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
7 เด็กหญิงชญานิศ ละม่อม กรรมการกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
8 เด็กชายธนกฤต ใจปิง สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
9 เด็กหญิงลลิตา ใจปิง สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
10 เด็กชายอัชนเทพ ละม่อม สมาชิกกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล…บ้านซาววา 
11 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ปันชุน ประธานกลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
12 เด็กหญิงธัญชนก นิลคง รองประธานกลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
13 เด็กหญิงยุพารัตน์  เขียนนา เลขานุการกลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
14 เด็กหญิงอมลวรรณ อุยาณะ เหรัญญิกกลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
15 เด็กหญิงสุดารัตน์ สลีอ่อน สมาชิกกลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
16 เด็กหญิงญานิกา กันภัย               สมาชิกกลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
17 เด็กชายญาณภัทร นิลคง           สมาชิกกลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
18 เด็กหญิงณัชวดี สนธิโพธิ์ สมาชิกบ้านซาววา ตําบลพระพทุธบาท 
19 เด็กหญิงเนติ์ธนนั สนธิโพธิ์ สมาชิกบ้านซาววา ตําบลพระพทุธบาท 
20 นางน้อม ละม่อม สมาชิกบ้านซาววา ตําบลพระพทุธบาท 
21 นางวัฒนาภรณ์ สุรินทร ์ สมาชิกบ้านซาววา ตําบลพระพทุธบาท 
22 นางวันเพญ็ สนธิโพธิ ์ สมาชิกบ้านซาววา ตําบลพระพทุธบาท 
23 นายสุทัศน์ พรมมา สมาชิกบ้านซาววา ตําบลพระพทุธบาท 
24 นางละออง คํายันต ์ สมาชิกบ้านซาววา ตําบลพระพทุธบาท 
25 นางบัวมัน ใจปงิ สมาชิกบ้านซาววา ตําบลพระพทุธบาท 
26 นางบังอร เชื้อไชย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซาววา 
27 นายชํานาญ สนธิโพธิ ์ ผู้ใหญ่บ้านซาววา 
28 นายวีรชน นิลคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสลี 



29 นายเจรญิ สลีอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 
30 นางสุพิศ เปียงใจ สมาชิกบ้านแคว้ง ตําบลพระพทุธบาท 
31 นางพัศดี อินสองใจ สมาชิกบ้านแคว้ง ตําบลพระพทุธบาท 
32 นางกอบกุล ขนษิฐ์น้อย เทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
33 นายจรัญ ขันทะสีมา เทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน 

16) กิจกรรมประชุมแลกเปล่ียนและติดตามกิจกรรมเสียงตามสายดีเจน้อย  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 
รวมทั้งหมด 29 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 1 คน เป็นหญิง จํานวน 28 คน 
1 เด็กหญิงเกศญาดา  ชะวาเขต กลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
2 เด็กหญิงชวพร  ฝีปากเพราะ กลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
3 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจปิง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
4 เด็กหญิงทิพย์อปัสร  ละม่อม กลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
5 เด็กหญิงชณฐัธดิา  เชื้อไชย กลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
6 เด็กหญิงนภัสกรกนก  ศรีลาฉิม กลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
7 เด็กหญิงศุภมิตรา  ไชยปิง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
8 เด็กหญิงชญานิศ  ละม่อม กลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
9 เด็กหญิงลลิตา  ไชยปิง กลุ่มละอ่อนรีไซเคิลบ้านซาววา 
10 นางผ่องจติร  นลิคง ผู้ใหญ่บ้านบ้านภูแหน  
11 เด็กหญิงยพุารัตน์  เขียนนา กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
12 เด็กหญิงธญัชนก  นิลคง กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
13 เด็กหญิงมณวีรรณ  เขียนนา กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
14 เด็กหญิงณฐัธิดา  ตะวังทัน กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
15 เด็กหญิงจรีนันท์  เงินเชื้อ กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
16 เด็กหญิงพัชรพร  เขยีนนา กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
17 เด็กหญิงอมลวรรณ  อุยาณะ กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
18 เด็กหญิงสุดารัตน์  สลีอ่อน กลุ่มละอ่อน 3R บ้านภูแหน 
19 นายณัธวุฒิ  นิลคง ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าเลา  
20 เด็กหญิงมธรุดา  อุ้มเพชร กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
21 เด็กหญิงจรีนันท์  คนคง กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
22 เด็กหญิงสุพิชญา  เกิดชัยเจรญิ กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
23 เด็กหญิงนันทิวา  กันภัย กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
24 เด็กหญิงจันทิมา  นิลคง กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
25 เด็กหญิงญานกิา  กันภัย กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
26 เด็กหญิงกุลนาร ี นิลคง กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
27 เด็กหญิงศุภาพชิญ์  เทถ่าย กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
28 เด็กหญิงอภิญญา  อุ้มเพชร กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 
29 เด็กหญิงขวัญชนก  ช่างบ ุ กลุ่มรวมพลคนรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านป่าเลา 

 


