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ภาคผนวก ก  

แบบสมัภาษณ์ประเมินความคิดเหน็ 
ความตอ้งการจดัการป่าชุมชนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5, 6 

โรงเรยีนบา้นนาเจรญิ 
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แบบสมัภาษณ์ความคิดเหน็ 

ความต้องการจดัการป่าชมุชนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5, 6 

โรงเรียนบ้านนาเจริญ 

------------------------ 

 

คาํช้ีแจง การบอกความในใจ….ทีอ่ยากเลา่ เรือ่งป่าชุมชนภนู้อย หรอืป่าพนงั  

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป โปรดทาํเครือ่งหมายถูก  เพือ่ระบุตอบใหต้รงกบัสถานภาพของ

นกัเรยีนตามความเป็นจรงิ ในการบอกตามแบบฟอรม์ทีก่าํหนด 

ตอนที ่2 พจิารณารปูภาพ แสดงความรูส้กึหรอืบอกความในใจทีอ่ยากเลา่ โดยการเขยีน

บรรยาย อธบิายถงึความรูส้กึทีอ่ยากจะเลา่  

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 

1.สถานภาพของนกัเรยีน 

1. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  2. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  

 

2.ประสบการณ์เกีย่วกบัป่าชุมชนภนู้อย (ป่าพนงั) (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

1. เคยไปสาํนกัสงฆเ์ขาสลกัใด 2. เคยไปสาํนกัสงฆว์ดัวงัใหญ่/วงัมนต์ 

3. เคยไปเขือ่นลาํสะพุง  4. เคยเกบ็ผกัหวาน ฯลฯ ในป่าพนงั 

5. อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................  

 

3. ประสบการณ์อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูป่าไม ้(รกัษาป่าไม้, ตน้น้ําลาํธาร) 

  1. เคยเขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่า 

  2. ไมเ่คย  
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ตอนท่ี 2 ความในใจ....ทีอ่ยากเลา่ ในปัจจบุนั และอนาคต  

 

2.1 ประเดน็ สาํนักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด/สถานปฏิบติัธรรมสาํนักสงฆว์งัใหญ่ 

คาํช้ีแจง  เมือ่นกัเรยีนพจิารณาภาพแลว้ โปรด บอกความในใจ..ทีอ่ยากเลา่ หรอืความ

ตอ้งการ  ความคดิเหน็ แนวทางพฒันาสถานที ่ 

 

 

นกัเรยีนไดร้บัประโยชน์อะไรบา้งจากสาํนกัสงฆแ์ห่งน้ี……………… 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

นกัเรยีนมคีวามตอ้งการทีจ่ะพฒันาสาํนกัสงฆด์ว้ยวธิใีด 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

ความในใจอื่น ๆ ทีอ่ยากเล่า......................................................... ... 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

2.2 เข่ือนลาํสะพงุแหล่งน้ําทางธรรมชาติ  

คาํชีแ้จง เมือ่นกัเรยีนพจิารณาภาพแลว้ โปรดแสดงความในใจ...ทีอ่ยากเล่า หรอืแสดง

ความคดิเหน็ เสนอแนวทางการพฒันาพืน้ทีเ่ขือ่นลาํสะพงุ ดว้ยวธิกีารใด 

 

 

นกัเรยีนคดิว่าตวัเองหรอืชาวบา้นไดป้ระโยชน์อะไรจากแหล่งน้ํา

ธรรมชาตเิขือ่นลาํสะพงุแหง่น้ี  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

นกัเรยีนตอ้งการพฒันาหรอือนุรกัษเ์ขือ่นลาํสะพงุอยา่งไร 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

ความในใจอื่นทีอ่ยากเลา่............................................................. ...... 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………… 
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2.3 ประเดน็ป่าชมุชนภนู้อย แหล่งอาหารทางธรรมชาติ 

คาํช้ีแจง  เมือ่นกัเรยีนพจิารณาภาพแลว้ โปรดแสดงความในใจ..ทีอ่ยากเล่า หรอืแสดง

ความคดิเหน็ เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาพืน้ทีป่่าชุมชน ตามความตอ้งการของนกัเรยีน  

 

 

นกัเรยีนคดิวา่ชาวบา้นไดป้ระโยชน์อะไรจากป่าชุมชนภนู้อย  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

นกัเรยีนคดิวา่จะรกัษาป่าชุมชนใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์ และเป็น

แหลง่อาหารทางธรรมชาตดิว้ยวธิใีด 

………………………..………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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นกัเรยีนคดิวา่ ป่าชุมชนภนู้อย ควรมกีารปลกูตน้ไม ้ประเภทใช้

ประโยชน์ได ้หรอืประเภทกนิได ้ชนิดใดบา้ง 

ประเภทไมใ้ชป้ระโยชน์ได ้ไดแ้ก่ 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

ประเภทไมก้นิได ้ไดแ้ก่ ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

2.4 ประเดน็ปัญหาป่าชมุชนภนู้อย/ไฟไหม้ป่า การเผาป่าชมุชนภนู้อย  

คาํชีแ้จง  เมือ่นกัเรยีนพจิารณาภาพแลว้ โปรดบอกความในใจ...ทีอ่ยากเล่า โดยแสดง

ความคดิเหน็เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาพืน้ที ่เพือ่ป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชน  

 

 

นกัเรยีนคดิว่าไฟไหม ้ป่าชุมชนภนู้อย เพราะมสีาเหตุจากอะไรบา้ง  

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

นกัเรยีนมแีนวทางในการป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนอยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

นกัเรยีนคดิวา่ใครคอืผูด้แูลป่าชุมชน ใหห้า่งไกลจาก “ไฟป่า” หรอื 

“การเผาป่าชุมชน”…………………………………………………….. 

.………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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2.5 ประเดน็แนวคิดต่อการพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

 นกัเรยีนคดิวา่บา้นของเรา มสีถานทีท่่องเทีย่วใดทีน่่าสนใจไปเทีย่วบา้ง นกัเรยีนจะมสีว่น

รว่มพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วนัน้อยา่งไร  

 

- 
- - - - - - - ทางหลวงชนบท ระหว่างตําบลนางแดด – ตําบลหนองแวง - - - - - - - - 

ทีท่าํกนิ 
เขตป่าชุมชนภู

น้อย 

ป่าชุมชน  เขือ่นลาํละพ
งุ 

 สาํนกั

สงฆ ์  
 

 
ทีท่าํกนิ 

- - สาํนกัสงสะลกัใด - -  

 

เขตป่าภู

น้อย 

ไปเขือ่นลาํสะพ
ุง - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - -   


 

ป่าชุมชน 

ทีท่าํกนิ 

แมน่ํ้าลาํสะพ
งุ 

-- ไปเขือ่นลาํสะพุง,สาํนกัสงฆส์ะ

ลกัใด - - - - -  

 - - - - - - - - - - - 

- - - 

  

 

 

 

เขตป่าชุมชนภนู้อย 

- - - - - - - ไปเขือ่นลาํสะพ
ง -  - - - 

 

 เขตป่าภู

น้อย 

 

 

 

 

 

 วดัวงัใหญ่
,วงัมล - - 

 
  

สาํนกัสงฆ ์

 

 

 

 

-  -   -    -   -   -   -   -   -    -    -   -   -  ทางไปบา้นสะพงุเหนือ - - - - - 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - 

 

บา้นสะพงุเหนือ 

 

นกัเรยีนคดิวา่ไดป้ระโยชน์อะไรบา้งจากเขือ่นลาํสะพงุ…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ควรพฒันาเขือ่นลาํสะพงุใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วไดอ้ยา่งไร…………………………....................... 

บานนาเจริญ 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

นกัเรยีนไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง จากสาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

นกัเรยีนตอ้งการทีจ่ะพฒันาสาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด อยา่งไรบา้ง…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

นกัเรยีนคดิวา่ จะไดป้ระโยชน์อะไรจากป่าชุมชนภนู้อย (ป่าพนงั) ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

นกัเรยีนจะมสีว่นรว่มในการรกัษาป่าชุมชนภนู้อยแหง่น้ีไดอ้ยา่งไร ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

นกัเรยีนจะมสีว่นรว่มพฒันาป่าชุมชนใหเ้ป็นแหลง่อาหารทางธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์ ไดอ้ยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอขอบคณุนกัเรยีนทุกคน 

ทีใ่หข้อ้มลู 
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ภาคผนวก ข  

แบบประเมินความตั้งใจสูการปฏิบัต ิ
แนวทางการจัดการปาชุมชนภูนอย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5, 6 

โรงเรียนบานนาเจริญ 
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แบบประเมินความตั้งใจสูการปฏิบัติ 

แนวทางการจัดการปาชุมชนภูนอย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5, 6 

โรงเรียนบานนาเจริญ 

------------------------ 

 

คําช้ีแจง ในการบอกความในใจ….ท่ีอยากเลา เรื่องปาชุมชนภูนอย หรือปาพนัง  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป โปรดทําเครื่องหมายถูก  เพ่ือระบุตอบใหตรงกับสถานภาพของ

นักเรียนตามความเปนจริง ในการบอกตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

ตอนท่ี 2 พิจารณารูปภาพ แสดงความรูสึกหรือบอกความในใจท่ีอยากเลา โดยการเขียน

บรรยาย อธิบายถึงความรูสึกท่ีอยากจะเลา  

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1.สถานภาพของนักเรียน 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

 

2.ประสบการณเก่ียวกับปาชุมชนภูนอย (ปาพนัง) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

1. เคยไปสํานักสงฆเขาสลักใด 2. เคยไปสํานักสงฆวัดวังใหญ/วงัมนต 

3. เคยไปเข่ือนลําสะพุง  4. เคยเก็บผักหวาน ฯลฯ ในปาพนัง 

5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................. 

 

3. ประสบการณอนุรักษและฟนฟูปาไม (รักษาปาไม , ตนน้ําลําธาร) 

  1. เคยเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษปา 

  2. ไมเคย  
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ตอนท่ี 2 ความตั้งใจสูการปฏิบัติของนักเรียน  

2.1 สํานักสงฆปาพนังเขาสลักใด/ 

คําช้ีแจง โปรดแสดงความตั้งใจตองการพัฒนาสํานักสงฆปาพนังเขาสลักใด โดยทําเครื่องหมาย

ถูก เพ่ือระบุระดับความตั้งใจสูการปฏิบัติตามรายประเด็นดังนี้   

สํานักสงฆปาพนังเขาสลักใด 
ระดับความตั้งใจพัฒนา 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

1.1 ตั้งใจทําประโยชนใหเกิดข้ึนในสํานักสงฆ      

1.2 ตัง้ใจใหสํานักสงฆเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจ      

1.3 ตั้งใจท่ีจะทําความดีบําเพ็ญบุญกุศลท่ีสํานักสงฆ      

1.4 ตั้งใจท่ีจะไปปฏิบัติธรรมชวยงานในสํานักสงฆ      

1.5 ตัง้ใจใหสํานักสงฆมีสวนรวมอนุรักษปาชุมชนภูนอย      

1.6 ตัง้ใจใหสํานักสงฆมีความสําคัญตอพุทธศาสนิกชน      

 

2.2 เข่ือนลําสะพุงแหลงน้ําทางธรรมชาติ  

คําช้ีแจง  โปรดแสดงความตั้งใจตองการพัฒนา เข่ือนลําสะพุงแหลงน้ําทางธรรมชาติ  โดยทํา

เครื่องหมายถูก เพ่ือระบุระดับความตั้งใจสูการปฏิบัติตามรายประเด็นดังนี้   

เข่ือนลําสะพุง 
ระดับความตั้งใจพัฒนา 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

2.1 ตั้งใจพัฒนาประโยชนใหเกิดข้ึนจากเข่ือนลําสะพุง      

2.2 ตั้งใจใหเข่ือนลําสะพุงเปนแหลงทองเท่ียว      

2.3 ตั้งใจพัฒนาเข่ือนลําสะพุงเปนสถานท่ีพักผอน      

2.4 ตั้งใจพัฒนาดูแลรักษาเข่ือนลําสะพุง      

2.5 ตัง้ใจใหเข่ือนลําสะพุงเปนแหลงน้ําสําคัญตอวิถีชีวิต      
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2.3 ปาชุมชนภูนอยแหลงอาหารทางธรรมชาติ 

คําช้ีแจง โปรดแสดงความตั้งใจตองการพัฒนาปาชุมชนภูนอยแหลงอาหารทางธรรมชาติโดยทํา

เครื่องหมายถูก เพ่ือระบุระดับความตั้งใจสูการปฏิบัติตามรายประเด็นดังนี้   

ความหลากหลายของปาชุมชนภูนอย 
ระดับความตั้งใจพัฒนา 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 

1 

3.1 ตั้งใจทําประโยชนใหเกิดข้ึนจากปาชุมชนภูนอย      

3.2 ตั้งใจรักษาปาชุมชนใหมีความสําคัญตอประชาชนตอไป      

3.3 ตั้งใจทําใหปาชุมชนมีความสําคัญตอชีวิตของชุมชน      

3.4 ตัง้ใจใหปาชุมชนเปนแหลงอาหารของชุมชนทองถ่ิน      

3.5 ตัง้ใจใหปาชุมชนเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติท่ีสําคัญ      

3.6 ตั้งใจท่ีจะมีสวนรวมรักษาปาชุมชนภูนอย      

3.7 ตัง้ใจใหปาชุมชนกําหนดเขตโซนรักษาพันธุสัตวปา      

3.8 ตั้งใจท่ีจะดูแลปาชุมชนใหเปนท่ีอยูของสัตวปา      

3.9 ตั้งใจแบงปนประโยชนจากปาชุมชนใหบุคคลอ่ืน      

3.10 ตั้งใจจะเฝาระวังไมใหมีการทําลายเผาปาชุมชน      

3.11 ตัง้ใจใหทุกคนทําหนาท่ีรักษาปาชุมชนภูนอย      

 

2.4 ปญหาไฟไหมปาชุมชนภนูอย 

คําช้ีแจง  โปรดแสดงความตั้งใจตองการพัฒนาแกไข ปญหาไฟไหมปาชุมชนภูนอย  โดยทํา

เครื่องหมายถูก เพ่ือระบุระดับความตั้งใจสูการปฏิบัติตามรายประเด็นดังนี้   

ปญหาไฟไหมปาชุมชน/การเผาปาชุมชน 
ระดับความตั้งใจพัฒนา 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

4.1 ตัง้ใจจะไมเผาปาชุมชนเพ่ือหาของปา      

4.2 ผูท่ีเผาปาชุมชนควรไดรับการลงโทษตําหนิ      

4.3 ตั้งใจท่ีจะเฝาระวังไมใหมีการเผาปาชุมชน      

4.4 ไฟไหมปาชุมชน เกิดผูท่ีขาดจิตสํานึกท่ีดี      

4.5 ตั้งใจท่ีจะหามบคุคลท่ีคิดจะเผาปาชุมชน      

4.6 ตั้งใจไมเผาปาเพ่ือทําใหปามีความสมบูรณ      

4.7 ตั้งใจไมเผาปาเพ่ือใหเปนแหลงอาศัยของสัตวปา      

4.8 ตั้งใจพรอมท่ีจะมีสวนรวมในการอนุรักษปาชุมชน      
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2.5 การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวทองถิ่น 

 คําช้ีแจง โปรดแสดงความตั้งใจตองการพัฒนา  การพัฒนาเสนทางทองเท่ียว ทองถ่ิน 

โดยทําเครื่องหมายถูก เพ่ือระบุระดับความตั้งใจสูการปฏิบัติตามรายประเด็นดังนี้   

เสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร 
ระดับความตั้งใจพัฒนา 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 

1 

5.1 ตัง้ใจใหปาชุมชนภูนอยเปนแหลงเรียนรูเชิงเกษตร      

5.2 ตัง้ใจใหปาชุมชนภูนอยเปนเสนทางศึกษาธรรมชาติ      

5.3 ตัง้ใจใหปาชุมชนภูนอยแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ      

5.4 ตั้งใจใหเปนแหลงเรียนรูความหลากหลายทางธรรมชาติ      

5.5 ตั้งใจศึกษาทําความเขาใจระบบนิเวศของปาชุมชน      

5.6 ตั้งใจท่ีจะศึกษาเรียนรูธรรมชาติของปา      

5.7 ตั้งใจท่ีจะรักษาปาใหเปนแหลงเรียนรูชุมชนทองถ่ิน      

 

ขอขอบคุณทุกคน 

ท่ีใหขอมูล 
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ภาคผนวก ค  

แบบประเมินความคิดเหน็ ความต้องการพฒันา 
ศกัยภาพเชงิพืน้ที ่ป่าชุมชนภนู้อย เขือ่นลาํสะพงุ สาํนกัสงฆ ์ของกลุม่เครอืขา่ยภาคประชาชน  

และกลุม่เครอืขา่ยภาครฐั 
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แบบประเมินความคิดเหน็ ความต้องการพฒันา  

ศกัยภาพเชิงพืน้ท่ี ป่าชมุชนภนู้อย เข่ือนลาํสะพงุ สาํนักสงฆ ์ของกลุ่มเครือข่ายภาค

ประชาชนและกลุ่มเครือข่ายภาครฐั 

------------------------ 

 

คาํช้ีแจง การประเมนิความคดิเหน็ ความตอ้งการพฒันาป่าชุมชนภนู้อย หรอืป่าพนงั  

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป โปรดทาํเครือ่งหมายถูก  เพือ่ระบุตอบใหต้รงกบัสถานภาพของ

ท่านตามความเป็นจรงิ ตามแบบประเมนิทีก่าํหนด 

ตอนที ่2 พจิารณารปูภาพ แสดงความรูส้กึหรอืบอกความในใจ เพือ่ประเมนิ ความคดิเหน็ 

ความตอ้งการพฒันา โดยการเขยีนบรรยาย อธบิายถงึความรูส้กึจรงิ  

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 

1. สถานภาพของท่าน 

กลุม่เครอืขา่ยภาคประชาชน  

1. ผูนํ้าชุมชน/ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 2. กรรมการชุมชน/ 

3. ประชาชนทัว่ไป    4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................... 

 กลุม่เครอืขา่ยภาครฐั  

 1. เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 2. คณะครโูรงเรยีนบา้นนาเจรญิ 

 3. เจา้หน้าทีส่ถานีพฒันาทีด่นิชยัภมู ิ   4. เจา้หน้าทีฝ่่ายจดัการป่าชุมชนชยัภมูิ 

5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................ 

2. ประสบการณ์การรว่มกจิกรรมทางศาสนา  

   1. เคยรว่มกจิกรรมสาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด คอื.......................................................... 

   2. เคยรว่มกจิกรรมวดัวงัใหญ่/วงัมนต ์คอื...........................................................................  

   3. กจิกรรมอื่น ๆ เช่น ………………………………………………………………………….. 

 

3. ประสบการณ์อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูป่าไม ้(รกัษาป่าไม้, ตน้น้ําลาํธาร) 

  1. เคยเขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกบัการอนุรกัษป่์าชุมชน โดยรว่มกจิกรรม คอื  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

  2. ไมเ่คย  
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ตอนท่ี 2 ความในใจ...ทีอ่ยากเลา่ ในปัจจบุนั และอนาคต  

 

สาํนักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด/สถานปฏิบติัธรรมสาํนักสงฆว์งัใหญ่  

คาํช้ีแจง  เมือ่ท่านพจิารณารปูภาพแลว้ โปรด บอกความในใจ..ทีอ่ยากเลา่ หรอืความ

ตอ้งการ  ความคดิเหน็ แนวทางพฒันาสถานที ่ 

 

 

ท่านไดร้บัประโยชน์อะไรบา้งจากสาํนกัสงฆแ์หง่

น้ี……………..............………………………………………………. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

ท่านมคีวามตอ้งการทีจ่ะพฒันาสาํนกัสงฆด์ว้ยวธิใีด 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

ความในใจ/ความประทบใจอื่น ๆ ทีอ่ยากเล่า

................................................. ...................................................

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

เข่ือนลาํสะพงุแหล่งน้ําทางธรรมชาติ  

คาํช้ีแจง  เมือ่ท่านพจิารณารปูภาพแลว้ โปรดแสดงความในใจ...ทีอ่ยากเล่า หรอืแสดง

ความคดิเหน็ เสนอแนวทางการพฒันาพืน้ทีเ่ขือ่นลาํสะพงุ ดว้ยวธิกีารใด 

 

ท่านคดิวา่ชาวบา้นไดป้ระโยชน์อะไรจากแหลง่น้ําธรรมชาตเิขือ่นลาํ

สะพุงแห่งน้ี …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

ท่านตอ้งการพฒันาหรอือนุรกัษเ์ขือ่นลาํสะพงุอยา่งไร 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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ความในใจ/ความประทบัใจอื่น ๆ ทีอ่ยากเล่า........................ ............ 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………… 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

ป่าชมุชนภนู้อย แหล่งอาหารทางธรรมชาติ 

คาํช้ีแจง  เมือ่ท่านพจิารณารปูภาพแลว้ โปรดแสดงความในใจ..ทีอ่ยากเล่า หรอืแสดง

ความคดิเหน็ เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาพืน้ทีป่่าชุมชน ตามความตอ้งการของท่าน  

 

ท่านคดิวา่ชาวบา้นไดป้ระโยชน์อะไรจากป่าชุมชนภนู้อย  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

ท่านคดิวา่จะรกัษาป่าชุมชนใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์ และเป็นแหลง่

อาหารทางธรรมชาตดิว้ยวธิใีด ………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

ท่านคดิวา่ ป่าชุมชนภนู้อย ควรมกีารปลกูตน้ไม ้ประเภทใช้

ประโยชน์ได ้หรอืประเภทกนิได ้ชนิดใดบา้ง 

ประเภทไมใ้ชป้ระโยชน์ได ้ไดแ้ก่ …………………………………… 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

ประเภทไมก้นิได ้ไดแ้ก่…………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 ความในใจ/ความประทบใจอื่น ๆ ทีอ่ยากเลา่ 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
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ปัญหาไฟไหม้ป่าชุมชนภนู้อย 

คาํชีแ้จง เมือ่ท่านพจิารณาภาพแลว้ โปรดบอกความในใจ...ทีอ่ยากเล่า โดยแสดงความ

คดิเหน็เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาพืน้ที ่เพือ่ป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชน  

 

 

ท่านคดิว่าป่าชุมชนภนู้อยถูกไฟเผาไหม ้เพราะมสีาเหตุจากอะไรบา้ง  

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

ท่านมแีนวทางในการป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนอยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

ท่านคดิวา่ใครคอืผูด้แูลป่าชุมชน ใหห้า่งไกลจาก “ไฟป่า” หรอื “การ

เผาป่าชุมชน” ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

แนวคิดต่อการพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงพืน้ท่ี 

 ท่านคดิวา่บา้นของเรา มสีถานทีท่่องเทีย่วใดทีน่่าสนใจบา้ง ท่านจะมสีว่นรว่มพฒันาแหลง่

ท่องเทีย่วนัน้อยา่งไร  

 

- 
- - - - - - - ทางหลวงชนบท ระหว่างตําบลนางแดด – ตําบลหนองแวง - - - - - - - - 

ทีท่าํกนิ 
เขตป่าชุมชนภู

น้อย 

ป่าชุมชน  เขือ่นลาํละพ
งุ 

 สาํนกั

สงฆ ์  

 

 
ทีท่าํกนิ 

- - สาํนกัสงสะลกัใด - -  

 

เขตป่าภู

น้อย 

ไปเขือ่นลาํสะพ
ุง - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - -   


 

ป่าชุมชน 

ทีท่าํกนิ 

แมน่ํ้าลาํสะพ
งุ 

-- ไปเขือ่นลาํสะพุง,สาํนกัสงฆส์ะ

ลกัใด - - - - -  

 - - - - - - - - - - - 

- - - 

  

 

 

 

เขตป่าชุมชนภนู้อย 

- - - - - - - ไปเขือ่นลาํสะพ
ง -  - - - 

 

 เขตป่าภู

น้อย 

 

 

 

 

 

 วดัวงัใหญ่
,วงัมล - - 

 
  

สาํนกัสงฆ ์

 

 

 

 

-  -   -    -   -   -   -   -   -    -    -   -   -  ทางไปบา้นสะพงุเหนือ - - - - - 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - 

 

บา้นสะพงุเหนือ 

บานนาเจริญ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

232 

ท่านคดิวา่ไดป้ระโยชน์อะไรบา้งจากเขือ่นลาํสะพงุ  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

ควรพฒันาเขือ่นลาํสะพงุใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วไดอ้ยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

ท่านไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง จากสาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

ท่านตอ้งการทีจ่ะพฒันาสาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด อยา่งไรบา้ง  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

ท่านคดิวา่จะไดป้ระโยชน์อะไรจากป่าชุมชนภนู้อย (ป่าพนงั) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

ท่านจะมสีว่นรว่มในการรกัษาป่าชุมชนภนู้อยแหง่น้ีไดอ้ยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

ท่านจะมสีว่นรว่มพฒันาป่าชุมชนใหเ้ป็นแหลง่อาหารทางธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์ ไดอ้ยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ขอขอบคณุทุกท่าน 

ทีใ่หข้อ้มลู 
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ภาคผนวก ง  

แบบติดตามการพฒันาป่าชมุชนภนู้อย 
 “กระบวนการกลุม่พลกิพืน้ผนืป่าเพือ่การเรยีนรูก้า้วสูก่ารเป็นแหลง่ท่องเทีย่ว  

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
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แบบติดตามการพฒันาป่าชมุชนภนู้อย 

“กระบวนการกลุม่พลกิพืน้ผนืป่าเพือ่การเรยีนรูก้า้วสูก่ารเป็นแหลง่ท่องเทีย่ว  

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

------------------------ 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเครือ่งหมายถูก  เพือ่ระบุตอบหรอืการเขยีนขอ้ความเพือ่ตอบ ตาม

ความรูส้กึหรอื ความคดิเหน็ของตนเอง ตามสภาพความเป็นจรงิ 

 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 1.1 เพศ  1.ชาย  2.หญงิ 

 1.2 อาย ุ(โปรดระบุอายจุรงิ)      ………………………………………………........................ 

 1.3 ตําแหน่ง  1. ผูใ้หญ่บา้น,  2.กรรมการหมูบ่า้น 3.สมาชกิลกูบา้น  

 1.4 กจิกรรมทีเ่คยดแูลป่าชุมชนภนู้อย  1. ประชุม 2. ดบัไฟ 3. อื่น ๆ............. 

 1.5 ท่านเป็นสมาชกิกลุม่ใด 1.อปพร. 2.อสม. 3.อื่น ๆ ระบุ ……………………… 

 1.6 พทุธศาสนิกชน 1. กลุ่มผูป้ฏบิตัธิรรม 2.กลุ่มผูบ้าํเพญ็บุญกุศลทัว่ไป 

 

ตอนที ่2 การดาํเนินกจิกรรม  

คาํชีแ้จง โปรดทาํเครือ่งหมายถูก  เพือ่ระบุตอบตามความรูส้กึหรอืตามความคดิเหน็ท่าน 

กบัสภาพตามความเป็นจรงิในปัจจบุนั 

  
ความเหมาะสม/ผลลพัธ ์

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีส่ดุ 

1 

 ปัจจยันําเขา้ (Input)      

1. การสนบัสนุนจากผูนํ้าชุมชน คร ูนกัเรยีน เจา้หน้าทีป่่าไม ้      

2. การจดัประชุมใหค้วามรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชนภนู้อย      

3. การจดัเตรยีมที ่(วงซเีมนต ์ตน้ไม)้ ปลกูตน้ไมใ้นป่าชุมชน      

4. การปรบัพืน้ทีเ่สน้ทางในป่าชุมชนภนู้อย      

5. การพฒันาสถานทีใ่หเ้ป็นแหล่งนกัท่องเทีย่ว       

6. การพฒันาแหลง่เรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง      

7. การพฒันาคูม่อืจดัการป่าชุมชนภนู้อย       

8. การจดัหาอุปกรณ์ดบัไฟ ถงัฉีดน้ํา ไมต้บไฟ      

9. การปลกูหญา้แฝกตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง      
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ตอนที ่2 การดาํเนินกจิกรรม (ต่อ) 

  
ความเหมาะสม/ผลลพัธ ์

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีส่ดุ 

1 

 กระบวนการของโครงการฯ (Process)      

1 การรว่มประชุมเรยีนรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชน        

2 การรว่มโครงการประชาอาสาปลกูป่าชุมชน       

3 การเรยีนรูร้ะบบและกลไกผา่นคูม่อืจดัการป่าชุมชนภนู้อย       

4 การเรยีนรูว้ธิดีแูลป่าชุมชนโดยธรรมชาติ       

5 การหาแนวทางป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนภนู้อย      

 ผลผลติฯ (Product Output)      

1 ไดส้ถานทีเ่จรญิจติภาวนาสาํหรบัพทุธศาสนิกชน      

2 ไดป่้าชุมชนภนู้อยเป็นแหลง่อาหารทอ้งถิน่       

3 ไดเ้ขือ่นแมน้ํ่าลาํสะพุงเป็นแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจ      

4 ไดเ้สน้ทางศกึษาความหลากหลายของป่าชุมชนภนู้อย      

 ผลกระทบฯ (Product Impact)      

1 ไดแ้กไ้ขปัญหาไฟไหมป่้าชุมชนโดยทุกคนรว่มรบัผดิชอบ       

2 ไดป้ระโยชน์จากการหาเกบ็เหด็หน่อไมผ้กัหวาน(กนิ-ขาย)       

3 ไดป้ระโยชน์จากแหล่งท่องเทีย่วโดยสรา้งรายได ้      

4 ไดส้ถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจทัง้ป่าสาํนกัสงฆแ์ละเขือ่นสะพุง       

5 ไดค้วามเอบิอิม่ชืน่ชมทีไ่ดป้ลกูตน้ไมต้ามเสน้ทางในป่า

ชุมชน  

     

ตอนที ่3 การรบัรูพ้ฤตกิรรมเชงิอนุรกัษป่์าชุมชน 

 การรบัรูพ้ฤตกิรรมเชงิอนุรกัษป่์าชุมชน 
 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีส่ดุ 

1 

1 รบัรูว้า่มคีวามจาํเป็นในการดแูลป่าชุมชนรว่มกนั       

2 รบัรูว้่ามแีนวทางจดัการป่าชุมชนภนู้อยโดยจดัประชุมฯ      

3 รบัรูว้า่มกีารปลกูป่ารว่มกนัผา่นกลุม่ประชาอาสาปลกูป่า      

4 รบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดจ้ากป่าตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง      

5 รบัรูว้่ามกีลุ่มผูอุ้ทศิตนเพื่อป่าชุมชนภนู้อย      

6 รบัรูว้า่มกีลุม่รบัผดิชอบป่าชุมชนรว่มกนัเกดิขึน้      

7 รบัรูร้ะบบและกลไกผา่นคูม่อืจดัการป่าชุมชนภนู้อย      

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

236 

ตอนที ่3 มติลิกัษณะผูนํ้ากลุม่ต่อการจดัการป่าชุมชน (ต่อ) 

 ลกัษณะผูนํ้ากลุม่ต่อการจดัการป่าชุมชน 
 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีส่ดุ 

1 

1 การอุทศิตนเพือ่ป่าชุมชน      

2 การรว่มรบัผดิชอบป่าชุมชนรว่มกนัเป็นกลุ่มเครอืขา่ย      

3 การมสี่วนรว่มกจิกรรมการอนุรกัษป่์าชุมชน      

4 การเหน็แก่ประโยชน์เพือ่บุคคลอื่น      

5 การสนบัสนุนทรพัยเ์พือ่การอนุรกัษป่์าชุมชน      

 

ตอนที ่4 ขอ้ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ เพือ่การพฒันา 

   
ท่านคิดว่า ควรมแีนวทางใดในการแกไ้ขปัญหาไฟไหมป่้าชมชนน้อย……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใดเป็นสถานที่เจรญิจติ

ภาวนาสาํหรบัประชาชนในพืน้ที ่ท่านมีแนวคิด

อย่างไร ทีจ่ะพฒันาสาํนกัสงฆแ์หง่น้ีใหเ้ป็นแหลง่

พกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นทีรู่จ้กัของประชาชนทัว่ไป 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ท่านมีแนวคิดอย่างไรทีจ่ะดแูลอนุรกัษป่์าคนืผนืป่าใหม้คีวามสมบรูณ์เป็นแหลง่อาหารของประชาชน  

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ท่านคิดอย่างไร หากมกีารปลกูตน้ไมข้ึน้ สวยงามและสามารถ

เกบ็กนิได ้ตามรมิทางในป่าชุมชนภนู้อย…………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

   
ท่านมีแนวทางอย่างไร ทีจ่ะทาํใหเ้ขือ่นลาํสะพงุเป็นแหลง่น้ําทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ เป็นสถานที่

พกัผ่อนหยอ่นใจ ..........................................................................................................................  

…...................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ท่านคิดอย่างไร หากมกีารปลกูหญา้แฝก ตาม

เสน้ทางเพือ่ป้องกนัน้ําไหลกดัเซาะหน้าดนิ ไหล

ลงสูแ่มน้ํ่าลาํสะพงุ……………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ท่านคิดว่า คูม่อืจดัการป่าชุมชน น้ีจะใชเ้ป็น

แนวทางจดัการป่าชุมชนภนู้อยไดห้รอืไม่ ………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

ในคู่มือน้ีควรใส่เน้ือหาอะไรเพ่ิมเติม …………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

ขอบคณุทุกท่านท่ีให้ข้อมลู 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
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ภาคผนวก จ 

หนงัสอืราชการตดิตอ่ประสานงาน 
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            ๑๒ มถุินายน  ๒๕๔๘  

 

เรือ่ง อนุญาตนกัเรยีนเขา้รว่มโครงการ “บอกความในใจ...ทีอ่ยากเลา่ เรือ่ง ป่าชุมชนภนู้อย” 

เรยีน  ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นนาเจรญิ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย   แบบฟอรม์บอกความในใจ....ทีอ่ยากเลา่ 

 

ดว้ยสาํนกับรหิารโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั

แหง่ชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารว่มกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีอนุมตัใิหม้กีาร

ศกึษาวจิยั “กระบวนการกลุม่พลกิพืน้ผนืป่าเพือ่การเรยีนรูก้า้วสูก่ารเป็นแหลง่ท่องเทีย่วตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง: กรณศีกึษาป่าชุมชนภนู้อย (บา้นนาเจรญิ) หมู ่๙ , ๑๘ ตําบลหนองแวง 

อําเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู”ิ โดยม ีนายวรีชยั คาํธร รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและ

พฒันา เป็นนกัวจิยัผูร้บัผดิชอบโครงการฯ ทัง้น้ีการดาํเนินโครงการฯ กาํหนดใหม้กีารรบัฟังความ

คดิเหน็ของกลุม่นกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๕,๖ โดยการเขยีนบรรยาย บอกความในใจ..ทีอ่ยาก

เลา่ เรือ่งป่าชุมชนภนู้อย และการทาํเครือ่งหมายถกูเพือ่ระบุตอบ ในการน้ีจงึเรยีนท่านไดโ้ปรด

อนุญาตใหน้กัเรยีนเขา้รวมกจิกรรมดงักลา่ว รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ  

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุญาต และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

      ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒-๘๙๐–๐๐๐๑  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ ๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 
e-Mail Wirachai.kt@hotmail.com 

 

 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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                           บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สถาบนัวิจยัและพฒันา    

ที ่ ศธ ๐๕๖๓.๐๖/   วนัที ่๒๒ มถุินายน ๒๕๕๘ 

เรือ่ง   ขออนุญาตไปราชการ 

เรียน   อธิการบดี   

 

ดว้ยสาํนกับรหิารโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั

แหง่ชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กาํหนดใหม้กีารรายงานความกา้วหน้างานวจิยั

ความหลากหลายทางชวีภาพ กลุม่ภาคกลาง กลุม่กรงุเทพมหานคร และ ชุดบทเรยีนทอ้งถิน่ โดย 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีและ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร วนัที ่๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ณ โรงแรมกาญจน์ อาํเภอท่ามว่ง จงัหวดักาญจนบุร ี 

ทัง้น้ีเพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมของเน้ือหาสาํหรบัรายงานความกา้วหน้าฯ ผูว้จิยัจงึขอลง

พืน้ทีเ่พือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู เพือ่นําเสนอในทีป่ระชุมดงักลา่ว ในการน้ีจงึขออนุญาตท่านอธกิารบด ี

ไดโ้ปรดพจิารณาอนุญาตใหผู้ว้จิยัไปราชการ โดยไดล้งพืน้ที ่ณ โรงเรยีนบา้นนาเจรญิ ตาํบลหนอง

แวง อําเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิระหว่างวนัที ่๒๕-๒๖ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๘    

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายวรีชยั คาํธร)  

นกัวจิยั 
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            ๒๕ มถุินายน  ๒๕๔๘  

 

เรือ่ง  สนบัสนุนโครงงานดา้นการอนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

เรยีน  ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นนาเจรญิ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  เกณฑพ์จิารณาสนบัสนุนโครงงาน  

ดว้ยสาํนกับรหิารโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั

แหง่ชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารว่มกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีอนุมตัใิหม้กีาร

ศกึษาวจิยั “กระบวนการกลุม่พลกิพืน้ผนืป่าเพือ่การเรยีนรูก้า้วสูก่ารเป็นแหลง่ท่องเทีย่วตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง: กรณศีกึษาป่าชุมชนภนู้อย (บา้นนาเจรญิ) หมู ่๙ , ๑๘ ตําบลหนองแวง 

อําเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู”ิ โดยม ีนายวรีชยั คาํธร รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและ

พฒันา เป็นนกัวจิยัผูร้บัผดิชอบโครงการฯ  

ทัง้น้ีการดาํเนินโครงการฯ กาํหนดใหม้กีารพฒันาโครงงานดา้นการอนุรกัษธ์รรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มของกลุ่มนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๕,๖ โดยนําเสนอต่อคณะครเูพือ่พจิารณา

เหน็ชอบ ซึง่รวมทุกโครงงานภายใตว้งเงนิงบประมาณ จาํนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในการน้ีจงึเรยีน

ท่านไดโ้ปรดพจิารณาสนบัสนุนใหน้กัเรยีนพฒันาโครงงานตามเกณฑก์าํหนด รายละเอยีดดงั

เอกสารแนบ  

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดาํเนินการ และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

             ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒-๘๙๐–๐๐๐๑ โทรศพัทเ์คลือ่นที ่๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 

e-Mail Wirachai.kt@hotmail.com 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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            ๒๙ มถุินายน  ๒๕๔๘  

 

เรือ่ง เชญิประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

เรยีน  ผูใ้หญ่บา้น บา้นนาเจรญิใต ้

สิง่ทีส่่งมาดว้ย   กําหนดการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

 

ดว้ยหน่วยงานเครอืขา่ยภาครฐั รว่มกบัภาคประชาชน กาํหนดใหม้กีารดาํเนินกจิกรรม 

“การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั การจดัการป่าชุมชน กฎหมายป่าชุมชน และการรบัฟัง

ความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัสภาวการณ์ป่าชุมชนภนู้อย (ป่าพนงั)” จาก ฝ่ายจดัการป่า

ชุมชนจงัหวดัชยัภมู ิสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่๘ (นครราชสมีา) กรมป่าไม ้

ในการน้ีจงึขอเรยีนเชญิ ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมูบ่า้น กรรมการป่า

ชุมชน และประชาชนผูส้นใจ ไดเ้ขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร ภายในวนั พุธที ่๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ ณ สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาป่าสลกัใด รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ  

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาเขา้รว่มประชุมพรอ้มเพรยีงกนั และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงู

มา ณ โอกาสน้ี 

 

              ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒–๘๙๐–๐๐๐๑  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ ๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 

e-Mail Wirachai.kt@hotmail.com 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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            ๒๙ มถุินายน  ๒๕๔๘  

 

เรือ่ง  เชญิประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

เรยีน  ผูใ้หญ่บา้น บา้นนาเจรญิเหนือ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย   กําหนดการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

 

ดว้ยหน่วยงานเครอืขา่ยภาครฐั รว่มกบัภาคประชาชน กาํหนดใหม้กีารดาํเนินกจิกรรม 

“การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั การจดัการป่าชุมชน กฎหมายป่าชุมชน และการรบัฟัง

ความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัสภาวการณ์ป่าชุมชนภนู้อย (ป่าพนงั)” จาก ฝ่ายจดัการป่า

ชุมชนจงัหวดัชยัภมู ิสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่๘ (นครราชสมีา) กรมป่าไม ้

ในการน้ีจงึขอเรยีนเชญิ ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมูบ่า้น กรรมการป่า

ชุมชน และประชาชนผูส้นใจ ไดเ้ขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร ภายในวนั พุธ ที ่๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ ณ สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาป่าสลกัใด รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ  

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาเขา้รว่มประชุมพรอ้มเพรยีงกนั และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงู

มา ณ โอกาสน้ี 

 

             ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒–๘๙๐–๐๐๐๑  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ ๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 

e-Mail Wirachai.kt@hotmail.com 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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            ๒๙ มถุินายน  ๒๕๔๘  

 

เรือ่ง เชญิประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

เรยีน  ผูใ้หญ่บา้น บา้นหว้ยหวา้ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย   กําหนดการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

 

ดว้ยหน่วยงานเครอืขา่ยภาครฐั รว่มกบัภาคประชาชน กาํหนดใหม้กีารดาํเนินกจิกรรม 

“การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั การจดัการป่าชุมชน กฎหมายป่าชุมชน และการรบัฟัง

ความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัสภาวการณ์ป่าชุมชนภนู้อย (ป่าพนงั)” จาก ฝ่ายจดัการป่า

ชุมชนจงัหวดัชยัภมู ิสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่๘ (นครราชสมีา) กรมป่าไม ้

ในการน้ีจงึขอเรยีนเชญิ ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมูบ่า้น กรรมการป่า

ชุมชน และประชาชนผูส้นใจ ไดเ้ขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร ภายในวนั พุธ ที ่๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ ณ สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาป่าสลกัใด รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ   

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาเขา้รว่มประชุมพรอ้มเพรยีงกนั และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงู

มา ณ โอกาสน้ี 

 

             ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒–๘๙๐–๐๐๐๑  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ ๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 

e-Mail Wirachai.kt@hotmail.com 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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            ๒๙ มถุินายน  ๒๕๔๘  

 

เรือ่ง เชญิเป็นวทิยากร 

เรยีน  หวัหน้าฝ่ายจดัการป่าชุมชนจงัหวดัชยัภมู ิ

สิง่ทีส่่งมาดว้ย   กําหนดการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

 

ดว้ยสาํนกับรหิารโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั

แหง่ชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา รว่มกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีอนุมตัใิหม้ี

การดาํเนินโครงการศกึษาวจิยัเพือ่การอนุรกัษป่์าชุมชนภนู้อย โดยม ีนายวรีชยั คาํธร รอง

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  เป็นนกัวจิยัผูร้บัผดิชอบโครงการฯ  

ทัง้น้ีการดาํเนินโครงการดงักลา่วกาํหนดใหม้กีจิกรรม การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัการจดัการป่าชุมชน กฎหมายป่าชุมชน และการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน

เกีย่วกบัสภาวการณ์ป่าชุมชนภนู้อย (ป่าพนงั) ในการน้ีไดพ้จิารณาเหน็วา่ท่านเป็นผูม้คีวาม

เชีย่วชาญในเรือ่งดงักลา่วเป็นอยา่งด ีจงึขอเรยีนเชญิท่านเป็นวทิยากรบรรยาย ในวนั พุธ ที ่๒๙ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ  

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาเป็นวทิยากร และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

             ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒–๘๙๐–๐๐๐๑  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ ๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 

e-Mail Wirachai.kt@hotmail.com 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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            ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  

 

เรือ่ง เชญิประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

เรยีน  ผูป้กครองนกัเรยีนชัน้ ป.๕, ป.๖ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย   กําหนดการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

 

ดว้ยหน่วยงานเครอืขา่ยภาครฐั รว่มกบัภาคประชาชน กาํหนดใหม้กีารดาํเนินกจิกรรม 

“การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั การจดัการป่าชุมชน กฎหมายป่าชุมชน และการรบัฟัง

ความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัสภาวการณ์ป่าชุมชนภนู้อย (ป่าพนงั)” จาก ฝ่ายจดัการป่า

ชุมชนจงัหวดัชยัภมู ิสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่๘ (นครราชสมีา) กรมป่าไม ้

ในการน้ีจงึขอเรยีนเชญิ ผูป้กครองนกัเรยีนชัน้ ป.๕, ๖ และประชาชนผูส้นใจ ไดเ้ขา้รว่ม

ประชุมเชงิปฏบิตักิาร ภายในวนัพธุ ที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาป่าสลกัใด  

รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ  

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาเขา้รว่มประชุมพรอ้มเพรยีงกนั และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงู

มา ณ โอกาสน้ี 

 

             ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒–๘๙๐–๐๐๐๑  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ ๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 

e-Mail Wirachai.kt@hotmail.com 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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            ๒๙ มถุินายน  ๒๕๔๘  

 

เรือ่ง  เชญิรว่มโครงการประชาอาสาปลกูป่าในใจคนฯ 

เรยีน  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองแวง 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย   กําหนดการ 

 

ดว้ยสาํนกับรหิารโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั

แหง่ชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา รว่มกบั มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีอนุมตัใิหม้ี

การศกึษาวจิยั เรือ่ง “กระบวนการกลุม่พลกิพืน้ผนืป่าเพือ่การเรยีนรูก้า้วสูก่ารเป็นแหลง่ท่องเทีย่ว

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง :  กรณศีกึษาป่าชุมชนภนู้อย (บา้นนาเจรญิ) หมู ่๙ , ๑๘ 

ตําบลหนองแวง อําเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู”ิ  

ทัง้น้ีโครงการวจิยัดงักลา่วกาํหนดใหม้โีครงการประชาอาสาปลกูป่าในใจคน : ป่าชุมชนภู

น้อย เน่ืองในวนัสาํคญัทางศาสนา วนัอาสาฬหบชูา วนัเขา้พรรษา โดยรว่มกนัปลกูป่าตามแนว

พระราชดาํรเิพือ่การอนุรกัษป่์าตน้น้ํา ในการน้ีจงึขอเรยีนเชญิท่านนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

หนองแวง พรอ้มบุคลากรผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรว่มกจิกรรมดงักล่าว ณ สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด 

วนัพฤหสับดทีี ่๓๐ กรกฏคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ  

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

             ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒–๘๙๐–๐๐๐๑ โทรศพัทเ์คลือ่นที ่๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 

e-Mail  : Wirachai.kt@hotmail.com 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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            ๒๙ มถุินายน  ๒๕๔๘  

 

เรือ่ง เชญิเป็นวทิยากร 

เรยีน  หวัหน้าฝ่ายจดัการป่าชุมชนจงัหวดัชยัภมู ิ

สิง่ทีส่่งมาดว้ย   กําหนดการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

 

ดว้ยสาํนกับรหิารโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั

แหง่ชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา รว่มกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีอนุมตัใิหม้ี

การดาํเนินโครงการศกึษาวจิยัเพือ่การอนุรกัษป่์าชุมชนภนู้อย โดยม ีนายวรีชยั คาํธร รอง

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  เป็นนกัวจิยัผูร้บัผดิชอบโครงการฯ  

ทัง้น้ีการดาํเนินโครงการดงักลา่วกาํหนดใหม้กีจิกรรม การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัการจดัการป่าชุมชน กฎหมายป่าชุมชน และการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน

เกีย่วกบัสภาวการณ์ป่าชุมชนภนู้อย (ป่าพนงั) ในการน้ีไดพ้จิารณาเหน็วา่ท่านเป็นผูม้คีวาม

เชีย่วชาญในเรือ่งดงักลา่วเป็นอยา่งด ีจงึขอเรยีนเชญิท่านเป็นวทิยากรบรรยาย ในวนัพธุ ที ่๒๙ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ  

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาเป็นวทิยากร และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

            ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒–๘๙๐–๐๐๐๑  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ ๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 

e-Mail Wirachai.kt@hotmail.com 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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            ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  

 

เรือ่ง เชญิรว่มเป็นหน่วยงานเครอืขา่ยในโครงการประชาอาสาปลกูป่าฯ 

เรยีน  ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิชยัภมู ิ

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย   กาํหนดการโครงการประชาอาสาปลกูป่าฯ  

 

ดว้ยหน่วยงานเครอืขา่ยภาครฐั รว่มกบัภาคประชาชน กาํหนดใหม้กีารดาํเนินโครงการ 

“ประชาอาสาปลกูป่าในใจคน : ป่าชุมชนภนู้อย (ป่าพนงั) เน่ืองในวนัสาํคญัทางศาสนา วนั

อาสาฬหบชูา วนัเขา้พรรษา ทัง้น้ีสถานีพฒันาทีด่นิชยัภมู ิในฐานะหน่วยงานใหก้ารสนบัสนุนหญา้

แฝกในพืน้ทีท่ดลอง คอื ตามเสน้ทางสูแ่มน้ํ่าลาํสะพงุ และรมิฝัง่แมน้ํ่าลาํสะพงุ : จดุวงัไฮ บา้นนา

เจรญิ หมู ่๙ ตําหนองแวง อําเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิ

ในการน้ีจงึขอเรยีนเชญิท่านรว่มเป็นหน่วยงานเครอืขา่ย และดาํเนินกจิกรรมในโครงการ

ประชาอาสาปลกูป่าในใจคน  ภายในวนัพฤหสับด ีที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สาํนกัสงฆป่์าพนงั

เขาป่าสลกัใด รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ  

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาเขา้รว่ม และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

           ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒–๘๙๐–๐๐๐๑ โทรศพัทเ์คลือ่นที ่๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 
e-Mail Wirachai.kt@hotmail.com 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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  ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๔๘ 

 

เรือ่ง ใหข้อ้มลูเพื่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชนภนู้อย 

เรยีน ผูป้กครองนกัเรยีน ชัน้ ป.๕, ป.๖  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  แบบประเมนิโครงการ/กจิกรรม 

 

ดว้ยสาํนกับรหิารโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั

แหง่ชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา รว่มกบั มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีอนุมตัใิหม้ี

การศกึษาวจิยัเพือ่การอนุรกัษป่์าชุมชนภนู้อย โดยม ีนายวรีชยั คาํธร รองผูอ้าํนวยการ

สถาบนัวจิยัและพฒันา เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการฯ ทัง้น้ีการดาํเนินโครงการดงักลา่ว กาํหนดใหม้ี

การประเมนิโครงการกจิกรรม ในการน้ีจงึขอเรยีนเชญิเครอืขา่ยทุกภาคสว่น ประกอบดว้ย 

เครอืขา่ยผูนํ้าสงฆ ์เครอืขา่ยภาครฐั เครอืขา่ยภาคประชาชน เครอืขา่ยครนูกัเรยีน ประชาชน

ผูส้นใจ โปรดใหข้อ้มลูโดยแสดงความคดิเหน็ตอบแบบประเมนิ รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ  

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดแสดงความคดิเหน็ และขอขอบเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

             ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒–๘๙๐–๐๐๐๑  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ ๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 

e-Mail Wirachai.kt@hotmail.com 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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            ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  

 

เรือ่ง  เชญิเขา้รว่มโครงการประชาอาสาปลกูป่าฯ 

เรยีน   ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นนาเจรญิ 

 

ดว้ยหน่วยงานเครอืขา่ยภาครฐั รว่มกบัภาคประชาชน กาํหนดใหม้กีารดาํเนินโครงการ 

“ประชาอาสาปลกูป่าในใจคน : ป่าชุมชนภนู้อย (ป่าพนงั) เน่ืองในวนัสาํคญัทางศาสนา วนั

อาสาฬหบชูา วนัเขา้พรรษา  

ในการน้ีจงึขอเรยีนเชญิ ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นนาเจรญิ คณะคร ูนกัเรยีน เขา้รว่ม

โครงการประชาอาสาปลกูป่าฯ  ภายในวนัพฤหสับด ีที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ น. 

เป็นตน้ไป ณ สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาป่าสลกัใด  

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดเขา้รว่มประชุม และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

          ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 

 

 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒–๘๙๐–๐๐๐๑  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ ๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 

e-Mail Wirachai.kt@hotmail.com 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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            ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  

 

เรือ่ง  เชญิเขา้รว่มโครงการประชาอาสาปลกูป่าฯ 

เรยีน   ผูป้กครองนกัเรยีน 

 

ดว้ยหน่วยงานเครอืขา่ยภาครฐั รว่มกบัภาคประชาชน กาํหนดใหม้กีารดาํเนินโครงการ 

“ประชาอาสาปลกูป่าในใจคน : ป่าชุมชนภนู้อย (ป่าพนงั) เน่ืองในวนัสาํคญัทางศาสนา วนั

อาสาฬหบชูา วนัเขา้พรรษา  

ในการน้ีจงึขอเรยีนเชญิ ผูป้กครองนกัเรยีน ผูนํ้าชุมชน คณะกรรมการชุมชน และ

ประชาชนผูส้นใจ เขา้รว่มโครงการประชาอาสาปลกูป่าฯ  ภายในวนัพฤหสับดทีี ่๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นตน้ไป ณ สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาป่าสลกัใด  

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดเขา้รว่มประชุม และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

           ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 

 

 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒–๘๙๐–๐๐๐๑  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ ๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 

e-Mail Wirachai.kt@hotmail.com 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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  ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

 

เรือ่ง มอบคู่มอืจดัการป่าชุมชนภนู้อย 

เรยีน คณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชนภนู้อย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  คู่มอืจดัการป่าชุมชนภนู้อย 

 

ดว้ยสาํนกับรหิารโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั

แหง่ชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา รว่มกบั มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีสนบัสนุนให้

มกีารพฒันาคูม่อืปลกูป่าชุมชนภนู้อย โดยม ีนายวรีชยั คาํธร รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและ

พฒันา เป็นผูจ้ดัทาํขึน้เพือ่ใชเ้ป็นระบบและกลไก ในการจดัการป่าชุมชนภนู้อย ในการน้ีจงึขอมอบ

คู่มอืดงักล่าวเพื่อ เป็นประโยชน์ในการจดัการป่าชุมชนภนู้อยรว่มกนัต่อไป รายละเอยีดดงัเอกสาร

แนบ  

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และขอขอบคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

              ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 

 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒–๘๙๐–๐๐๐๑  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ ๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 

e-Mail Wirachai.kt@hotmail.com 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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     ๙ พฤศจกิายน  ๒๕๕๘ 

 

เรือ่ง มอบอุปกรณ์ดบัไฟป่า 

เรยีน คณะกรรมการจดัการป่าชุมชนภนู้อย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  อุปกรณ์ดบัไฟ ๕ ชุด 

 

ดว้ยสาํนกับรหิารโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั

แหง่ชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา รว่มกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีสนบัสนุนให้ มี

การศกึษาวจิยัและพฒันา กระบวนการกลุม่เฝ้าระวงัและป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชนภนู้อย โดยม ี   

นายวรีชยั คาํธร รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา เป็นผู้ วจิยั ในการน้ีจงึขอ เรยีนเชญิ

คณะกรรมการจดัการป่าชุมชนทุกท่าน รว่มประชุมและเป็นพยานรบั มอบเครือ่งมอือุปกรณ์ดบัไฟ

ป่า ภายในวนัพธุ ที ่๑๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด โดยมี

เครือ่งมอือุปกรณ์ดบัไฟ ประกอบดว้ย ถงัฉดีน้ํา จาํนวน ๕ ชุด เพือ่ใช้ประโยชน์ในการป้องกนัไฟ

ไหมป่้าชุมชนภนู้อยรว่มกนั  

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และขอขอบคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

              ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายวรีชยั คาํธร) 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โทร. ๐๒–๘๙๐–๐๐๐๑  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ ๐๘ ๑๓๘๕ ๙๖๙๕ 

e-Mail Wirachai.kt@hotmail.com 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

๑๗๒ ถนนอสิรภาพ  

เขตธนบุร ี กทม. ๑๐๖๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๖๓.๐๖/ 
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                           บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สถาบนัวิจยัและพฒันา    

ที ่ ศธ ๐๕๖๓.๐๖/   วนัที ่๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

เรือ่ง   ขออนุญาตไปราชการ 

เรียน   อธิการบดี   

 

ดว้ยสาํนกับรหิารโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั

แหง่ชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา สนบัสนุนใหศ้กึษาวจิยั เรือ่ง กระบวนการกลุม่

พลกิพืน้ผนืป่าเพื่อการเรยีนรูก้า้วสู่การเป็นแหล่งท่องเทีย่วตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง :  

กรณศีกึษาป่าชุมชนภนู้อย (บา้นนาเจรญิ) หมู ่ ๙, ๑๘ ตําบลหนองแวง อําเภอหนองบวัแดง 

จงัหวดัชยัภมู ิทัง้น้ีไดม้กีารเรง่รดัใหส้่งเล่มราย งานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ และไปเสนอผลงานวจิยัแบบ

บรรยาย ในการประชุม  HERP Congress IV ซึง่มกีําหนดจะจดัระหว่างวนัที่  ๘-๑๐ กุมภาพนัธ์ 

๒๕๕๙ ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ทัง้น้ีเพื่อให้ การศกึษาวจิยัสาํเรจ็ตามระยะเวลาทีก่าํหนด ผูว้จิยัจงึขอลงพืน้ทีเ่พือ่  มอบ

อุปกรณ์ดบัไฟป่า โดยรว่มมอบถวายเป็น “บรวิารกฐนิสามคัค”ี  และตดิตามประเมนิผลการดาํเนิน

โครงการปลกูป่าชุมชนภนู้อย ในการน้ีจงึขออนุญาตท่านอธกิารบด ีไดโ้ปรดพจิารณาอนุญาตให้

ผูว้จิยัไปราชการ โดยไดล้งพืน้ที ่ณ สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด บา้นน าเจรญิ ตําบลหนองแวง 

อําเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิระหว่างวนัที ่๑๗-๑๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘    

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา   

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายวรีชยั คาํธร)  

นกัวจิยั 
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ภาคผนวก ฉ 

บทความนําเสนอในทีป่ระชุม HERP58 
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  กระบวนการกลุม่พลกิพืน้ผนืป่าเพือ่การเรยีนรูก้า้วสูก่ารเป็นแหลง่ท่องเทีย่ว  

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง :  มติอิงคก์รชุมชนแหง่การเรยีนรูก้บัลกัษณะภาวะผูนํ้า 

เพือ่การจดัการป่าชุมชนภนู้อยอยา่งยัง่ยนื
1

                                                           
1 บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของ การศึกษาวิจัยเร่ือง กระบวนการกลุมพลิกพื้นผืนปาเพื่อการเรียนรูกาวสูการเปนแหลงทองเที่ยวตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาปาชุมชนภูนอย (บานนาเจริญ) หมู 9 , 18 ตําบลหนองแวง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ. 

 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัน้ีมุง่ศกึษาสภาพทรพัยากรป่าชุมชน  สรา้งองคก์รชุมชนแหง่การเรยีนรู ้และสรา้ง

ลกัษณะภาวะผูนํ้า เพือ่จดัการป่าชุมชนภนู้อยอยา่งยัง่ยนื ในพืน้ทีป่่าชุมชนภนู้อย จงัหวดัชยัภมูิ  

เป็นการวจิยัแบบมสีว่นรว่ม ( Participatory Action Research: PAR) ใชเ้ทคนิคการวจิยัเชงิ

ปฏบิตักิารโดยประชาชนมสีว่นรว่ม เครือ่งมอืทีใ่ช ้ไดแ้ก่ แบบประเมนิความตอ้งการ แบบบนัทกึ

สภาพบรบิทป่าชุมชน กลอ้งบนัทกึภาพ เทปบนัทกึเสยีง หน่วยวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ เครอืขา่ย

ผูนํ้าสงฆ ์ผูนํ้าหมูบ่า้น คณะกรรมการป่าชุมชน ผูนํ้าองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ผูนํ้าทางการศกึษา 

คณะครนูกัเรยีน การวเิคราะหข์อ้มลู โดยวเิคราะหส์ภาพทรพัยากรป่าชุมชนเชงิประจกัษ ์วเิคราะห์

เชงิเน้ือหา และวเิคราะหส์ถติพิืน้ฐาน ผลการศกึษาพบวา่  1) ทรพัยากรป่าชุมชนทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ 

ถกูเผาไหมป้ระจาํไดท้าํลายความหลากหลายทางระบบนิเวศ โดยมสีาเหตุมาจากการเผาป่าของผู้

หวงัประโยชน์จากการเผาป่า 2) ทรพัยากรป่าชุมชนสูก่ารพฒันาทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื ไดแ้ก่ ( 1) ป่า

ชุมชนภนู้อย เป็นแหลง่เรยีนรูค้วามหลากหลายทางธรรมชาต ิ( 2) สาํนกัสงฆเ์ป็นแหล่งท่องเทีย่ง

เชงิวฒันธรรม ( 3) แมน้ํ่าลาํสะพุงเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ( 4) ป่าชุมชนภนู้อย เป็นแหลง่

อาหารในทอ้งถิน่ ทีส่รา้งความมัน่คงปลอดภยัต่อการดาํรงชวีติตามความจาํเป็นพืน้ฐาน   3) การ

สรา้งองคก์รชุมชนแหง่การเรยีนรู ้และสรา้งลกัษณะภาวะผูนํ้า โดยผา่น ( 1) โครงการบอกความใน

ใจทีอ่ยากเลา่ และโครงงานอนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ( 2) โครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้

ดา้นการจดัการป่าชุมชน และ ( 3)  โครงการประชาอาสาปลกูป่า พบวา่ ประชาชนมลีกัษณะภาวะ

ผูนํ้า คอื มกีารอุทศิตนเพือ่ป่า มกีารรว่มรบัผดิชอบป่ารว่มกนั มสีว่นรว่มจดัการป่า มองเหน็

ประโยชน์จากป่าเพือ่บุคคลอื่น และสนบัสนุนทรพัยากรเพือ่การอนุรกัษป่์าชุมชน ซึง่เป็นลกัษณะ

พฤตกิรรมทีด่ ีทีน่่าปรารถนาเพือ่การจดัการป่าชุมชนอยา่งยัง่ยนื ทัง้น้ีผลประเมนิความตัง้ใจสูก่าร

ปฏบิตั ิพบวา่ มคีวามตัง้ใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ 1) ความตัง้ใจทีจ่ะทาํความด ีบาํเพญ็บุญ

กุศลทีส่าํนกัสงฆ ์2) ความตัง้ใจใหเ้ขือ่นลาํสะพงุเป็นแหลง่น้ําสาํคญัต่อวถิชีวีติ  3) ความตัง้ใจใหป่้า

ชุมชนเป็นแหลง่อาหารทอ้งถิน่ 4) ความตัง้ใจทีจ่ะเฝ้าระวงัไมใ่หม้กีารเผาป่าชุมชน 

 

คาํสาํคญั กระบวนการกลุม่, แหล่งท่องเทีย่ว, ป่าชุมชนภนู้อย 
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The Group Process of Recovering from the Forest to Learning Center and Travel Sites  
Following the Sufficiency Economy: Issue of Community of Learning and Leadership 

for Phu-Noi Community Forestry Sustainable Management 2

                                                           
2 The research was a part of the research "The Group Process of Recovering the Learning Forestry to the 
Tour Resource Following the Sufficiency Economy, the Case Study of Phu-Noi Community (Baan 
Nacharoen) Moo 9, 18 Nong Wang District, Amphur Nongbuadaeng, Chaipoom Province. 

 
ABSTRACT 

 The research purposed to study the state of resources of Community forestry, 
building of learning community and the leadership to manage the sustainable 
Community forestry at Phu Noi ,Chaiyapoom Province.  The kind of research was 
Participatory Action Research: PAR, by the research technique of people participation.  
The research tools were the requirement evaluation form, record of Community forestry 
state, video, tape recorder, data analysis including head of monks, village leader, 
Committee of Community forestry, Chief of district administration committee, leaders 
of educators and students group.  The research found that 1) the Community forestry 
was burnt regularly and destroyed the varieties of ecosystem caused by the stakeholders' 
benefit 2) The resources of Community forestry leaded to the sustainable local 
development, for example, (1) The Phu-Noi Community forestry became the learning 
centre of natural varieties (2) the house of priest became the cultural tour sites (3) The 
Sa-pung river was the natural tour (4) Chomphoo Noi Forest was the local food safe 
mart for lives (3) The Community learning center and the community leadership were 
built by 1) the Project of conversation and natural resources and environment 2) the 
Project of transferring knowledge of Community forestry  and (3) the Project of 
volunteers to grow the forest which showed their leadership characters, their devotion 
for forest, the share of forestry responsibilities, the share of forestry management for the 
other persons' benefits and the conservation the natural resources for Community 
forestry reserve. This presented their good characteristic performance for sustainable 
forest management.  The intention valuation to practice found that the intention was in 
the highest level 1) the intention of doing the merit at the house of priest 2) the intention 
of reserving the Lam Saphung dam as the important water resource of the living 3) the 
intention of reserving the community forestry as the local community food mart 4) the 
intention of keeping the eyes of firing the Community forestry.  
 
Keywords: group process, tour resource, Phu-Noi Community forest 
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บทนํา 

 ป่าชุมชนในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย มพีืน้ทีป่่าชุมชนมากกวา่  

1,100,606 ไร ่แบ่งเป็น เน้ือทีป่่าชุมชนตาม พ.ร.บ. ป่าสงวน 2507 จาํนวนมากวา่ 706,121 ไร ่

และ ป่าชุมชน เน้ือที ่ตาม พ.ร.บ. ป่าไม ้2484 จาํนวนมากกวา่ 394,485 ไร ่(ฐานขอ้มลูป่าชุมชน: 

กรมป่าไม,้ 2558)  ป่าชุมชนภนู้อย มเีน้ือที ่ 470 ไร ่มเีน้ือทีป่่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้ 2484 เป็น

ป่าเตรยีมการสงวน ป่า หมายเลข 10 แปลง 1 ซึง่สภาพป่าเป็น “ป่าเตง็รงั” มคีวามอุดมสมบรูณ์

ในช่วงฤดฝูน (มถุินายน-พฤศจกิายน) เมือ่เขา้สู่ฤดหูนาวป่าไมจ้ะผลใิบเป็นสเีหลอืงแหง้เหีย่ว 

ในช่วงฤดแูลง้ ธนัวาคม-มกราคม เป็นช่วงทีเ่กดิไฟป่าหรอืมกีารเผาป่าชุมชนเป็นประจาํทุกปี  

ปัญหาหลกัของไฟไหมป่้าชุมชน คอื การเผาป่าเพื่อหาของป่าของผูม้หีลงผดิบางคนทีค่ดิ

วา่เมือ่เผาป่าแลว้จะทาํใหห้าเกบ็เหด็ไดม้ากขึน้  ทัง้น้ีป่าชุมชนภนู้อยเป็นป่าชุมชนทีป่ระชาชน

จาํนวนหลายหมูบ่า้นไดป้ระโยชน์ คอื การเกบ็ของป่า ไดแ้ก่ ผกัหวาน ผกัสาป ผกัติว้ ดอก

กระเจยีว อรีอก เหด็ไค เหด็กระดา้ง ไขม่ดแดง หน่อไม ้อกีทัง้ป่าชุมชนภนู้อยเป็นป่าทีม่ศีกัยภาพ

เชงิพืน้ทีสู่่การเป็นแหล่งท่องเทีย่ว คอื มสีาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด โดยมกีารจดักจิกรรมปฏบิตัิ

ธรรมเป็นประจาํ พทุธศาสนิกชนจาํนวนมากมาศกึษาปฏบิตัธิรรมในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 

มพีระพทุธรปูประดษิฐานรอบศาลาปฏบิตัธิรรม มคีวามวจิติรงดงามมาก ทัง้น้ีสาํนกัสงฆไ์ดใ้ห้

ความสาํคญักบัการอนุรกัษป่์าชุมชน โดยบรเิวณรอบทีต่ ัง้สาํนกัสงฆ ์สามารถป้องกนัไฟไหมป่้า

ชุมชนได ้ทาํใหเ้ป็นแหลง่อาหารทางธรรมชาตทิีม่คีวามสมบรูณ์ และแมน้ํ่าลาํสะพงุ เป็นแหลง่น้ําที่

สาํคญัต่อการดาํชวีติของประชาชนในพืน้ที ่องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองแวง มกีารสนบัสนุน

การสรา้งเขือ่นฝายน้ําลน้ ทาํใหก้ลายเป็นสถานทีพ่กัผอ่นของประชาชนผูป้ฏบิตัธิรรม ผูห้าของป่า 

และกลุม่ประชาชนผูท้าํเกษตร ไร ่นา ประชาชนจาํนวนมากไดป้ระโยชน์จากแหลง่น้ําแหง่น้ี จาก

สภาพปัญหาภายใตบ้รบิทดงักลา่ว ผูว้จิยัจงึมุง่ทีจ่ะศกึษาสภาพทรพัยากรป่าชุมชน สรา้งองคก์ร

ชุมชนแหง่การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมบอกความในใจทีอ่ยากเลา่ เพือ่สะทอ้นความตอ้งการ กจิกรรม

ถ่ายทอดองคค์วามรูก้ารจดัการป่าชุมชน และการสรา้งลกัษณะภาวะผูนํ้าผา่นกจิกรรมประชาอาสา

ปลกูป่า เพือ่การจดัการป่าชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

เพือ่ศกึษาสภาพทรพัยากรป่าชุมชน การสรา้งองคก์รชุมชนแหง่การเรยีนรู ้และการสรา้ง

ลกัษณะภาวะผูนํ้าเพือ่การจดัการป่าชุมชนภนู้อยอยา่งยัง่ยนื 

สมมติฐานการวิจยั  

 สมมตฐิาน ไดแ้ก่ (1) การพฒันาทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานทรพัยากรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ ซึง่เป็นตน้ทุน

ทางวฒันธรรม ตน้ทุนมนุษย ์ตน้ทุนทางกายภาพ ไดแ้ก่ ป่าชุมชนภนู้อย สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขา

สลกัใด แมน้ํ่าลาํสะพงุ (บรเิวณเขือ่น) จะก่อใหเ้กดิการพฒันาทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื   (2) การสรา้ง

องคก์รชุมชนแหง่การเรยีนรูท้ ัง้เชงิทฤษฎแีละประสบการณ์ ผา่นการจดัประชุมฟังบรรยาย 

การศกึษาดงูาน “การจดัการป่าชุมชนตน้แบบ” จะก่อใหเ้กดิการจดัการป่าชุมชนอยา่งยัง่ยนื  (3) 
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การสรา้งลกัษณะภาวะผูนํ้า ผา่นกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ กจิกรรมประชาอาสาปลกูป่าจะ

เสรมิสรา้งลกัษณะทีพ่งึประสงค ์คอื การสรา้งกลุม่ การอุทศิตน การมสีว่นรว่มรบัผดิชอบ การเหน็

ประโยชน์จากป่าสาํหรบับุคคลอื่น ลกัษณะดงักลา่วน้ีจะก่อใหเ้กดิการจดัการป่าชุมชนอยา่งยัง่ยนื 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัแบบมสีว่นรว่ม ( Participatory Action Research: PAR) ซึง่ใช้

เทคนิคการวจิยัเชงิปฏบิตักิารโดยประชาชนมสีว่นรว่ม กาํหนดขอบเขตเน้ือหาการวจิยั ไดแ้ก่ 1) 

สาํรวจสภาพบรบิทของป่าชุมชนภนู้อย สาํรวจความตอ้งการของเครอืขา่ยภาครฐั เครอืขา่ยภาค

ประชาชน 2) จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชน 3) ดาํเนิน

กจิกรรมโครงการประชาอาสาปลกูป่า และ 4) ประเมนิความตัง้ใจสูก่ารปฏบิตั ิทัง้น้ีขอบเขต

ประชากรเป้าหมาย  ไดแ้ก่ เครอืขา่ยภาครฐั ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีอ่งคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

เจา้หน้าทีอ่นุรกัษป่์าบา้นหนองปลอ้ง เจา้หน้าทีฝ่่ายจดัการป่าชุมชน และผูนํ้าทางการศกึษา 

ผูใ้หญ่บา้น เครอืขา่ยภาคประชาชน ไดแ้ก่ ผูนํ้าสงฆ ์คณะกรรมการป่าชุมชน  ประชาชน และ

นกัเรยีน จาํนวน 200±  คน ขอบเขตพืน้ที ่ไดแ้ก่ ป่าชุมชนภนู้อยพืน้ที ่470 ไร ่ 

เคร่ืองมือท่ีใช้  ไดแ้ก่ กลอ้งบนัทกึภาพ เครือ่งบนัทกึเสยีง แบบประเมนิความตอ้งการ 

แบบสงัเกตการณ์ประชุม เกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิประจกัษ์โดย 1) ภาพถ่ายสภาพป่า 3 ฤดกูาล 2) 

เครือ่งมอืแบบสมัภาษณ์ความตอ้งการ 3) แบบจดบนัทกึสงัเกตการณ์ในทีป่ระชุม 4) แบบประเมนิ

ความตัง้ใจสูก่ารปฏบิตั ิซึง่มคีณุภาพเครือ่งมอื คา่ความเชือ่มัน่ = .877 วเิคราะหข์อ้มลูโดย 1) 

วเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ ์จากภาพกจิกรรมเพือ่สะทอ้นความตอ้งการจดัการป่าชุมชน การได้

ประโยชน์จากป่าชุมชน การประชุมเสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชน และโครงการ

ประชาอาสาปลกูป่า ของประชาชนและคณะครนูกัเรยีน 2) วเิคราะหเ์น้ือหาจากแบบบนัทกึการ

สงัเกตการณ์ในทีป่ระชุม 3) การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบประเมนิความตอ้งการ วเิคราะหเ์ชงิ

เน้ือหาและเชงิปรมิาณ ใชส้ถติพิืน้ฐานเพือ่วเิคราะหค์วามตัง้ใจสูก่ารปฏบิตั ิ 

กรอบแนวทางวิจยั  คอื การอธบิายทรพัยากรป่าทีม่อียู ่การสรา้งประสบการณ์การรบัรู ้

และสรา้งลกัษณะภาวะผูนํ้า ผา่นกจิกรรมการถ่ายทอดองคค์วามรู ้และกจิกรรมประชาอาสาปลกู

ป่า โดยมพีืน้ฐานคต ิ( Assumptions) จากแนวคดิทฤษฎ ีคอื 1) ทฤษฏศีกัยภาพการพฒันาและ

แพรก่ระจาย (Development Potential Diffusion Theory) ไดแ้ก่ (1) ทรพัยากรธรรมชาตทิาํให้

เกดิการพฒันา (2) ทรยัพากรมนุษยท์าํใหเ้กดิการพฒันา (3) องคก์ารสงัคมทาํใหเ้กดิการพฒันา 

(4) ภาวะผูนํ้า ทาํใหเ้กดิการพฒันา (5) การตดิต่อทาํใหเ้กดิการพฒันา (6) การฝึกอบรมทาํใหเ้กดิ

การพฒันา (สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2547)  คาดวา่จะเป็นตน้ทุนทางสงัคมในการพฒันาไดอ้ยา่ง

ยัง่ยนื ใชเ้พือ่อธบิายทรพัยากรป่าชุมชนภนู้อยทีม่อียู่  2) ทฤษฎกีารรบัรู ้( Perception Theory) 

การรบัรูเ้ป็นพืน้ฐานการเรยีนรูท้ีส่าํคญัของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤตกิรรมใด ๆ จะขึน้อยู่

กบัการรบัรูจ้ากสภาพแวดลอ้มของตน และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนัน้ ๆ 

การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพจงึขึน้อยูก่บัปัจจยัการรบัรู ้และสิง่เรา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ปัจจยัการ
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รบัรูป้ระกอบดว้ยประสาทสมัผสั และปัจจยัทางจติ คอื ความรูเ้ดมิ ความตอ้งการ และเจตคต ิ

(สุปาณ ีสนธริตัน และคณะ, 2547) ประยกุตใ์ชท้ฤษฎน้ีีเพือ่สรา้งองคก์รชุมชนแหง่การเรยีนรู้  ผา่น

กจิกรรมการถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการจดัการป่าชุมชน และโครงการประชาอาสาปลกูป่าชุมชน 

คาดวา่จะก่อใหเ้กดิการจดัการป่าชุมชนภนู้อยอยา่งยัง่ยนื  3) แนวคดิภาวะผูนํ้า แบบใหค้วาม

ช่วยเหลอื (servant leadership)  ประยกุตใ์ชแ้นวคดิน้ีเพือ่อธบิายลกัษณะภาวะผูนํ้า ซึง่มลีกัษณะ

การสรา้งทมีงาน การอุทศิตนเพือ่ความกา้วหน้าของคนอื่น การรว่มรบัผดิชอบรว่มกนั การบรหิาร

แบบมสีว่นรว่ม การโน้มน้าวใจ การสรา้งชุมชน การหว่งใยผูอ้ื่น การเหน็แก่ประโยชน์คนอื่น การ

ใหบ้รกิาร การสนบัสนุนทรพัยากร การใหค้ณุคา่แก่เพือ่นรว่มงาน และการรว่มแบ่งปัน (Spears & 

Lawrence, 2002) (Russell, 2001) (McGee-Cooper & Trammell, 2002) (Dennis & Bocarnea, 

2005) (Waddell, 2006) (Irving & Longbotham, 2007) (พชิาวรี ์เมฆขยาย, 2550) (เชาวฤทธิ ์สา

สาย, 2550) (บงัอร ไชยเผอืก, 2550) ใชแ้นวคดิน้ีเพื่ออธบิายลกัษณะกลุ่มผูเ้ขา้รว่ม โครงการโดย

คาดวา่จะเป็นผูม้ลีกัษณะ คอื การอุทศิตนเพือ่ป่าชุมชน การรว่มรบัผดิชอบป่าชุมชนรว่มกนั การมี

สว่นรว่มกจิกรรมปลกู ป่า การเหน็ประโยชน์จากป่าสาํหรบับุคคลอื่น และการสนบัสนุนทรพัยากร

เพือ่การอนุรกัษป่์าชุมชน จะนําไปสูก่ารจดัการป่าชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 

สรปุแนวคดิทฤษฎเีป็นกรอบแนวทางในการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวทางดาํเนินการวจิยั 

ทรัพยากรปาชุมชน เร่ิมคนหา 

ทฤษฏีศักยภาพการพัฒนา

และแพรกระจาย 
สํารวจพื้นที ่

และความตองการ 

ประชาชนกลุมเครือขาย 

โครงการถายทอดองคความรู 

ดานการจัดการปาชุมชน 

โครงการประชาปลูกปา 

ประเมินความตั้งใจสูการ

ปฏิบัติอนุรักษปาชุมชนภูนอย 

ทฤษฎีการรับรู 

แนวคิดภาวะผูนํา 
สรางประสบการณ 

องคประกอบตัวบงชี้การ

จัดการปาชุมชนอยางย่ังยืน 

การรับรูความจําเปนพื้นฐานตอการพึ่งพาปา พรอมที่จะอุทิศตนเพื่อปา เขามีสวนรวมรับผิดชอบปา เพราะเห็นประโยชนจากปา  

 โดย การสนับสนุนเสียสละแรงกายสรางประโยชนเพื่อสวนรวม สูการจัดการปาชุมชนภูนอยอยางยั่งยืน 
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สรปุผลวิจยัท่ีสาํคญั 

การศกึษาสภาพทรพัยากรป่าชุมชนทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ การสรา้งองคก์รชุมชนแหง่การ

เรยีนรู ้และการสรา้งลกัษณะภาวะผูนํ้าเพือ่การจดัการป่าชุมชนอยา่งยัง่ยนื สรปุผลการศกึษาดงัน้ี 

 ประการท่ี 1 สภาพปัญหาไฟไหมป่้าชุมชน  

   
ปัญหาไฟไหมป่้าชุมชนภนู้อย จะถูกไฟไหมใ้นช่วงฤดแูลง้ของทุกปี เน่ืองจากสภาพป่ามี

ลกัษณะเป็นป่าเตง็รงัสภาพป่ารกในฤดฝูน เมือ่เขา้สูฤ่ดรูอ้นอากาศจะรอ้น แหง้แลง้ ตน้ไมจ้ะผลใิบ 

รว่งหล่น  หญา้คลุมดนิประเภทหญา้แฝก หญา้เพก็ จะแหง้เหีย่ว ซึง่เป็นเชือ้เพลงิต่อการเกดิไฟ 

หรอืมกีารจดุไฟเผาป่าเพื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆ   

ประการท่ี 2 ศกัยภาพเชงิพืน้ที ่พบวา่ ( 1) สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด ( 2) แมน้ํ่าลาํสะ

พงุเขือ่นฝายน้ําลน้ และ (3) ป่าชุมชนภนู้อยแหลง่อาหารทางธรรมชาต ิพบดงัน้ี 

(1) สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด 

   
สาํนกัสงฆป่์าพนงัเขาสลกัใด มบีทบาทสาํคญัในการอนุรกัษป่์า ในบรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบ

ทีต่ ัง้สาํนกัสงฆ ์มเีหด็ ดอกกระเจยีว  มากกว่าพืน้ทีท่ีถู่กไฟไหม สาํนกัสงฆม์กีารจดักจิกรรมปฏบิตัิ

ธรรมเป็นประจาํ มศีาลาปฏบิตัธิรรม ซึง่มพีระพทุธรปูประดษิฐานลอ้มรอบมคีวามวจิติรงดงาม 

เหมาะทีจ่ะเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

(2) แมน้ํ่าลาํสะพงุเขือ่นฝายน้ําลน้  
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เขือ่นแมน้ํ่าลาํสะพงุ ซึง่องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลไดก่้อสรา้งเขือ่นฝายน้ําลน้ บรเิวณเขือ่น

เป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ เหมาะทีจ่ะทาํกจิกรรมครอบครวัรว่มกนั เช่น เลน่น้ํา รบัประทาน

อาหารป่า ลา้งรถ ซกัผา้ โดยเฉพาะในช่วงวนัสงกรานตจ์ะมปีระชาชนมาก จงึเหมาะทีจ่ะเป็นแหลง่

ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ 

(3) ป่าชุมชนภนู้อยแหลง่อาหารทางธรรมชาต ิ

   
ป่าชุมชนภนู้อยเป็นทรพัยากรทอ้งถิน่ทีส่าํคญั คอื  ป่าชุมชนมพีืน้ทีก่วา่ 470 ไร ่(เดมิ 550 

ไร่) เป็นพืน้ทีป่่าตามพระราชบญัญตัป่ิาไม ้เป็นแหลง่อาหารทางธรรมชาตทิีม่คีวามหลากหลาย 

สามารถสรา้งความมัน่คงปลอดภยัในการดาํรงชวีติเพราะพึง่พาอาศยัป่า โดยการเกบ็ ผกัสาบ 

ผกัหวาน ผกัติว้ หน่อไม ้เหด็ ไขม่ดแดง ฯ เพื่อนํามาทาํเป็นอาหารบรโิภคในครวัเรอืนและนําไป

ขายสรา้งรายได ้สรา้งอาชพีเสรมิเป็นอยา่งด ีอกีทัง้เหมาะทีจ่ะเป็นแหลง่เรยีนรูชุ้มชนเชงิธรรมชาต ิ  

 ประการท่ี 3 ประเมนิความตอ้งการตามความจาํเป็นพืน้ฐาน  

 การประเมนิความตอ้งการในการจดัการป่าชุมชน แบ่งเป็น ( 1) ประเมนิความตอ้งการของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5, 6 จาํนวน 23 คน โดยใชแ้บบประเมนิเชงิเน้ือหา (2) ประเมนิความ

ตอ้งการของประชาชน โดยใชก้ลอ้งบนัทกึภาพถ่าย แบบจดบนัทกึการสงัเกตในทีป่ระชุม ผล

สาํรวจความตอ้งการมดีงัน้ี (วรีชยั คาํธร, 2558) 

(1) ความตอ้งการของนกัเรยีน 

   
 โดยมกีารสะทอ้นความตอ้งการจดัการป่าชุมชนภนู้อยผา่นโครงการ “บอกความในใจที่

อยากเลา่เรือ่งป่าชุมชนภนู้อย” พบวา่ มคีวามตอ้งการพฒันาทอ้งถิน่ (1) พฒันาป่าชุมชนเป็น

แหลง่เรยีนรูค้วามหลากหลายทางธรรมชาติ  (2) พฒันาสาํนกัสงฆเ์ป็นสถานทีบ่าํเพญ็บุญกุศล (3) 

พฒันาเขือ่นลาํสะพงุเป็นแหลง่น้ําทีส่าํคญัต่อการดาํรงชวีติ  (4) พฒันาป่าชุมชนเป็นแหลง่อาหาร

ของประชาชนทอ้งถิน่  (5) มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเฝ้าระวงัไมใ่หม้กีารเผาทาํลายป่าชุมชน  อกีทัง้มกีาร
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รเิริม่ดาํเนินโครงงานดา้นการอนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นโครงงานทีเ่กดิจากมตคิวาม

ตอ้งการของกลุ่มนกัเรยีน    

  ( 2) ความตอ้งการของประชาชน 

   
ความตอ้งการของประชาชน โดยศกึษาจาก “ความตอ้งการจาํเป็นพืน้ฐาน” ไดแ้ก่ 

ประชาชนมคีวามตอ้งการหวงัพึง่พาอาศยัป่าเพือ่การดาํรงชวีติ การใชป้ระโยชน์จากป่า ซึง่พบวา่

ประชาชนจาํนวนมากในอาํเภอหนองบวัแดง ต่างมคีวามตอ้งการหวงัพึง่พาอาศยัป่าชุมชน ดงัจะ

เหน็ไดจ้ากจาํนวนประชาชนในหลายหมูบ่า้น ต่างเดนิทางไปยงัป่าชุมชนภนู้อยดว้ย

รถจกัรยานยนต ์เพือ่หาอยูห่ากนิดว้ยการเกบ็ของป่า เช่น ผกัหวาน ผกัสาบ ผกักระโดน อรีอก 

ดอกกระเจยีว เหด็ หน่อไม ้ไขม่ดแดง นํามาปรงุเป็นอาหารบรโิภคในครวัเรอืน และนําไปขาย

สรา้งรายได ้สรา้งอาชพีเสรมิแก่ประชาชนตามฤดกูาล 

 ประการท่ี 4 การสรา้งองคชุ์มชนแหง่การเรยีนรูเ้พือ่จดัการป่าชุมชนอยา่งยัง่ยนื 

การสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูค้าดวา่จะก่อใหเ้กดิลกัษณะการเรยีนรูแ้นวทางจดัการป่า

ชุมชนเกดิขึน้ในกลุม่เครอืขา่ยภาคประชาชน  

   

   
  เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มกีารประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่สรา้งองคก์รชุมชน

แห่งการเรยีนรู ้เรือ่ง “แนวทางจดัการป่าชุมชน” มผีูเ้ขา้รว่มประชุม จาํนวน 35±  คน โดยม ีนาย

อนุชา แกว้ยอ่ง หวัหน้าฝ่ายจดัการป่าชุมชนจงัหวดัชยัภมู ิสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่ 8 

(นครราชสมีา) กรมป่าไม ้เป็นวทิยากร โดยมผีูเ้ขา้รว่มประชุม ประกอบดว้ย ผูนํ้าสงฆ ์คณะสงฆ ์

ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมูบ่า้น และประธานบรหิารป่าชุมชน คณะกรรมการบรหิารจดัการป่า
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ชุมชน รวมถงึประชาชนผูส้นใจ พบวา่ มกีารสะทอ้นความจาํเป็นพืน้ฐานต่อการพึง่พาอาศยัป่า

ชุมชน พรอ้มอุทศิตนเพือ่ป่าชุมชน แสดงออกถงึการมสีว่นรว่มรบัผดิชอบจดัการป่าชุมชน  

 ประการท่ี 5 ประสบการณ์สรา้งลกัษณะภาวะผูนํ้า 

 การสรา้งประสบการณ์ผา่นกจิกรรมประชาอาสาปลกูป่าคาดวา่จะช่วยเสรมิสรา้งลกัษณะ

พฤตกิรรมทีด่ขีองกลุม่ผูนํ้าในการจดัการป่าชุมชน 

   

   
 เมือ่วนัที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ไดด้าํเนินโครงการประชาอาสาปลกูป่า เพือ่เสรมิสรา้ง

ลกัษณะภาวะผูนํ้า โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 150 ±  คน ทัง้น้ีผูเ้ขา้รว่มโครงการประกอบดว้ย ผูนํ้า

สงฆ ์คณะสงฆ ์นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองแวง ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมูบ่า้น 

ประธานบรหิารจดัการป่าชุมชน และคณะกรรมการบรหิารจดัการป่าชุมชน ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน

บา้นนาเจรญิ คณะคร ูนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นนาเจรญิ และประชาชนจาก บา้นนาเจรญิเหนือ บา้น

นาเจรญิใต ้บา้นหว้ยหวา้ บา้นท่าแจง้  พบวา่ ประชาชนมลีกัษณะภาวะผูนํ้า คอื การอุทศิตนเพือ่

ป่าชุมชน การรว่มรบัผดิชอบป่าชุมชนรว่มกนั การมสี่วนรว่ม การเหน็แก่ประโยชน์เพือ่บุคคลอื่น 

และการสนบัสนุนทรพัยากร ซึง่เป็นลกัษณะของพฤตกิรรมทีด่ทีีน่่าปรารถนาเพือ่การจดัการป่า

ชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

ทัง้น้ีการประเมนิความตัง้ใจสูก่ารปฏบิตั ิพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื 1) ความตัง้ใจที่

จะเฝ้าระวงัไมใ่หม้กีารเผาป่าชุมชน  (คา่เฉลีย่ = 4.87) 2) ความตัง้ใจพฒันาเขือ่นลาํสะพงุใหเ้ป็น

แหลง่น้ําสาํคญัต่อวถิชีวีติ  (คา่เฉลีย่ = 4.78) 3) ความตัง้ใจดแูลป่าชุมชนใหเ้ป็นแหลง่อาหาร

ทอ้งถิน่ (คา่เฉลีย่ = 4.78) และ 4) ความตัง้ใจทีจ่ะทาํความดบีาํเพญ็บุญกุศลทีส่าํนกัสงฆ์  (คา่เฉลีย่ 

= 4.57) ตามลาํดบั   
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อภิปรายผลการวิจยั 

 การอภปิรายผลตามวตัถุประสงค ์คอื การศกึษาสภาพทรพัยากรป่าชุมชนทีม่อียูใ่น

ทอ้งถิน่ การสรา้งองคก์รชุมชนแหง่การเรยีนรู ้และการสรา้งลกัษณะภาวะผูนํ้าเพือ่การจดัการป่า

ชุมชนอยา่งยัง่ยนื มอีภปิรายผลดงัน้ี  

อภปิรายผลประเดน็ที ่ 1 สภาพป่าชุมชนภนู้อยทีม่ปัีญหามานาน คอื ไฟไหมป่้าชุมชนภู

น้อย ซึง่มบีางคนเผาป่าเพราะความรูส้กึว่า หญา้แหง้รก เดนิป่าไมส่ะดวก หรอืจดุไฟเผาเพื่อจะได้

หาของป่าไดส้ะดวก ชีใ้หเ้หน็วา่ ควรมปีรบัทศันคตใิหมใ่หถ้กูตอ้งแก่ผูห้ลงผดิบางคน การสรา้ง

ความเขา้ใจแก่ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหมูเ่ดก็และเยาวชนใหต้ระหนกัถงึ

ความสาํคญัของธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

อภปิรายผลประเดน็ที ่ 2 ศกัยภาพเชงิพืน้ที ่ไดแ้ก่ สาํนกัสงฆป่์าชุมชน เป็นตน้ทุนทาง

วฒันธรรมและตน้ทุนมนุษยใ์นการดแูลป่าชุมชน แมน้ํ่าลาํสะพงุเขือ่น เป็นตน้ทุนทางธรรมชาต ิป่า

ชุมชนภนู้อยกบัแหลง่อาหารทางธรรมชาต ิเป็นตน้ทุนทางกายภาพ ทัง้น้ีอธบิายไดว้า่ ปัจจยั

ตน้ทุนทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่จะก่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ( Guillaume Lescuyer, 2013) อกีทัง้

เป็นการพฒันาทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานทรพัยากรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่จะก่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื เป็น

สาํคญั (สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2547) 

 อภปิรายผลประเดน็ที ่ 3 ความตอ้งการจดัการป่าชุมชน แบ่งเป็น ( 1) ความตอ้งการของ

นกัเรยีน ผา่นโครงการบอกความในใจทีอ่ยากเลา่ พบวา่ มคีวามตอ้งการใหป่้าชุมชนเป็นแหลง่

เรยีนรูค้วามหลากหลายทางธรรมชาติ  อกีทัง้มกีารรเิริม่โครงงานดา้นอนุรกัษธ์รรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม (2) ความตอ้งการของประชาชน  พบวา่ มคีวามตอ้งการตามความจาํเป็นพืน้ฐานต่อ

การพึง่พาอาศยัป่าชุมชนเพือ่การดาํรงชวีติ ซึง่ทรพัยากรป่าไมม้คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการดาํเนิน

ชวีติของมนุษยท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม (สาํนกังานโครงการสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมาร,ี 2556) 

 อภปิรายผลประเดน็ที ่ 4 การสรา้งองคก์รชุมชนแหง่การเรยีนรู ้เพือ่การจดัการป่าชุมชน

อยา่งยัง่ยนื  ผา่นโครงการเสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้นวทางจดัการป่าชุมชน ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ

องคก์รชุมชนแหง่การเรยีนรู ้หากชุมชนมกีารเรยีนรูถ้งึความตอ้งการของตนเอง ความจาํเป็น

พืน้ฐานต่อการพึง่พาอาศยัป่า ทัง้น้ีเพราะประชาชนในชนบทเป็นผูม้คีวามคดิ  มคีวามรู้  มี

ประสบการณ์  มจีติสาํนึกในการพฒันาชุมชน และสามารถพึง่พาตนเองได ้(ครรชติ พุทธโกษา,  

2554) อกีทัง้ การรบัรูเ้ป็นพืน้ฐาน ของการตอบสนองพฤตกิรรมต่าง ๆ ซึง่การเรยีนรูเ้ป็นการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จากประสบการณ์  โดยการเรยีนรู้ เป็นตน้ (Gestalt Psychology, 

อา้งใน สปุาณ ีสนธริตัน และคณะ, 2547: 143-158) 

อภปิรายผลประเดน็ที ่ 5 การสรา้งลกัษณะภาวะผูนํ้า ผา่นประสบการณ์เรยีนรูท้ ัง้เชงิ

ทฤษฎแีละปฏบิตั ิเพือ่การจดัการป่าชุมชน โดยกาํหนดกจิกรรมประชาอาสาปลกูป่า  มผีูเ้ขา้รว่ม

ประกอบดว้ย กลุ่มผูนํ้าสงฆ ์คณะสงฆ ์ผูนํ้าองคก์ารบรหิารส่วนตําบล กลุ่มผูนํ้าชุมชน กลุ่ม
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ประธานและคณะกรรมการบรหิารป่าชุมชน ผูนํ้าทางการศกึษาคณะครนูกัเรยีน และหวัหน้าฝ่าย

จดัการป่าชุมชน ทัง้น้ีหากกลุม่เครอืขา่ยผูนํ้ามลีกัษณะพฤตกิรรมทีด่ ีคอื การอุทศิตนเพือ่ป่า การ

รว่มรบัผดิชอบป่ารว่มกนั การมสีว่นรว่มจดัการป่า การเหน็ประโยชน์จากป่าสาํหรบับุคคลอื่น และ

การสนบัสนุนทรพัยากรเพือ่การอนุรกัษป่์า ซึง่ลกัษณะภาวะผูนํ้า น้ีจะนําไปสูก่ารจดัการป่าชุมชน

อยา่งยัง่ยนื  

 

แนวทางนําไปใช้ประโยชน์ 

ประการที ่ 1 ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ควรใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบน

พืน้ฐานทรพัยากรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ “ป่าชุมชนภนู้อย” ซึง่เป็นตน้ทุนทางกายภาพ ตน้ทุนทางมนุษย ์

และตน้ทุนทางวฒันธรรม จะก่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนืเป็นสาํคญั 

ประการที ่2 ควรสรา้งองคก์รชุมชนแหง่การเรยีนรูท้ ัง้เชงิทฤษฎแีละการปฏบิตัผิา่นการจดั

ประชุมฟังบรรยาย กจิกรรมศกึษาดงูาน “การจดัการป่าชุมชนตน้แบบ” เพื่อใหเ้กดิ ( 1) การเรยีนรู้

เกีย่วกบัทรพัยากรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ ( 2) การเรยีนรูถ้งึความเป็นจาํพืน้ฐานของชวีติต่อการพึง่พา

อาศยัป่า นําไปสูก่ารพฒันาชุมชนทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื 

ประการที ่3 ควรสรา้งลกัษณะภาวะผูนํ้าแก่ประชาชน ผา่นกจิกรรมสาธารณะประโยชน์

เพือ่สรา้งลกัษณะทีพ่งึประสงค ์คอื การสรา้งลกัษณะภาวะผูนํ้าในกลุม่ดแูลป่าชุมชนใหม้กีารอุทศิ

ตนเพือ่ป่าชุมชน รบัผดิชอบป่าชุมชนรว่มกนั มองเหน็ประโยชน์จากป่าสาํหรบับุคคลอื่น สนบัสนุน

ทรพัยส์่วนตวัเพื่อดแูลป่า และรว่มแบ่งปันความรบัผดิชอบในการจดัการป่าชุมชนอยา่งยัง่ยนืต่อไป 

 

สรปุผลการวิจยั  

การปรบัทศันคตใิหมใ่หถู้กตอ้งเพื่อแกปั้ญหาไฟไหมป่้าชุมชน โดยสรา้งลกัษณะ คอื การ

อุทศิตนเพือ่ป่า การรว่มรบัผดิชอบป่ารว่มกนั การมสีว่นรว่มจดัการป่า การเหน็แก่ประโยชน์จาก

ป่าสาํหรบับุคคลอื่น และการสนบัสนุนทรพัยากรเพือ่การอนุรกัษป่์า ซึง่ลกัษณะทีพ่งึประสงคน้ี์จะ

นําไปสูก่ารจดัการป่าชุมชนอยา่งยัง่ยนื  ทัง้น้ีซึง่พบวา่ มศีกัยภาพเชงิพืน้ที ่ไดแ้ก่ สาํนกัสงฆป่์า

ชุมชน เป็นตน้ทุนทางวฒันธรรม และตน้ทุนมนุษยใ์นการดแูลป่า แมน้ํ่าลาํสะพงุ เป็นตน้ทุนทาง

ธรรมชาต ิ ป่าชุมชนภนู้อยเป็นแหลง่อาหารทางธรรมชาต ิเป็นตน้ทุนทางกายภาพ เพราะการ

พฒันาทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานทรพัยากรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่น้ีจะก่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื อกีทัง้การ

สรา้งองคก์รชุมชนแหง่การเรยีนรู ้เพือ่สรา้งความเขา้ใจในหมูป่ระชาชน  ใหด้งึศกัยภาพของตนเอง 

ไดนํ้าความรู้  ประสบการณ์  และการมจีติสาํนึกต่อการพฒันาชุมชนเพือ่การพึง่พาตนเอง จะ

ก่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  
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