


ค ำน ำ 

 รายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุา

ท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์  รุ่นที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผล 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายาก

และใกล้สูญพันธุ์  การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก

ผูเ้กี่ยวข้องกล่าวคือ ดร.สุรางค์  เธียรหิรัญ ผู้อ านวยการส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ 

นายนิทัศน์  โรจนสารัมภกิจ หัวหน้าหน่วยประสานงานปูองกันและปราบปรามการท าลายทรัพยากร

ปุาไม ้(นปม.) อาจารย์ศักดา ทวิชศรี นักวิชาการอิสระ เจา้หน้าทีปุ่าไม ้ชาวบ้านอาสาสมัครความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ผูรู้้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ าชุมชน หน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองในท้องถิ่น ของต าบลแม่นางขาว 

อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รวมทั้งสถานที่ที่ใช้ฝึกอบรมในครั้งนี ้ณ หน่วยประสานงานปูองกันและปราบปราม

การท าลายทรัพยากรปุาไม้ (นปม.) ต าบลต าตัว  อ าเภอตะกั่วปุา  จังหวัดพังงา โครงการอนุรักษ์และพัฒนา

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

      

  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

      กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้  

       สิงหาคม 2554 
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บทที่ 1 

บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

              ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นมีระบบนิเวศแตกต่างกันไปตามสภาพของ        

ภูมิประเทศ ซึ่งท าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่การน าความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ใน

ปริมาณที่มากเกินไป ส่งผลท าให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว บางชนิดต้องตกอยู่   

ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ไปจากระบบนิเวศ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น ทั้งมาจากการ

กระท าที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ นอกจากนี้การขาดความรู้ความเข้าใจของกลุ่มคนที่ใช้ประโยชน์จากปุา     

เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงปัญหา

ของระบบนิเวศ วิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุา

ท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ระหว่างชาวบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับเจ้าหน้าที่ปุาไม้ ส านักงานความ

หลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ กรมปุาไม้ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ

วางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์”  
 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรูค้วามเข้าใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่น

หายากและใกล้สูญพันธุ์ 

 2.2 เพื่อระดมความคดิในการหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชปุา

ท้องถิ่น หายาก และใกล้สูญพันธุ์ 
 

3. เปูาหมาย 

ชาวบ้านอาสาสมัครความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน หน่วยงานรัฐ  

องค์กรปกครองในท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงาน ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในพื้นที่ด าเนินการ จ านวน 90 คน 

(รุ่นๆ ละ 30 คน  3 รุ่น)  
 

4. วิธีด าเนินการสัมมนา 

4.1 ภาคบรรยาย 

4.2 ภาคปฏิบัติ 
 

5. หัวข้อก าหนดในการสัมมนา 

5.1 ภาคบรรยาย  

 5.1.1 ความเป็นมาของการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนอนุรักษ์และ 

        ฟื้นฟูชนดิพันธุ์พชืปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
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5.1.2 สรุปปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นและรวบรวม 

        ข้อมูลแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญ

        พันธุ์แต่ละพืน้ที่ (การสัมมนากลุ่ม แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 10 คน) 

5.1.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นและ

        วิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ในแต่ละ  

        พืน้ที่ 

5.2 ภาคปฏิบัติ 

 5.2.1 ฝกึปฏิบัติการส ารวจและดูงานภาคสนาม 
 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ กรมปุาไม้ 
 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

 รุ่นที่ 3 ภาคใต้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 รวมระยะเวลา 1 วัน  

   ณ หน่วยประสานงานปูองกันและปราบปรามการท าลายทรัพยากรปุาไม้ (นปม.)  

   ต าบลต าตัว อ าเภอตะกั่วปุา จังหวัดพังงา  
 

8. จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 

รุ่นๆละ 30 คน จ านวน  3 รุ่น  รวม 90 คน 

 

9. งบประมาณ 

เบิกจ่ายจากแผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ 2 ฐานข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปุาไม้ กิจกรรมหลักจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน     

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) เป็นเงินรุ่นละ 50,000 บาท/รุน่ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่น

หายากและใกล้สูญพันธุ์ 

10.2 ได้รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายาก

และใกล้สูญพันธุ์ของแตล่ะพืน้ที่ 

10.3 เกิดเครอืข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

11.1 ผู้ผ่านการสัมมนา มคีวามรูค้วามเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

11.2 ผูผ้่านการสัมมนา มคีวามพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 

11.3 มีผู้ผ่านการสัมมนา 90 คน 
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บทที่ 2 

กระบวนการประชมุสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง การวางแผนอนุรกัษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุพ์ืชท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 

ภาคบรรยาย 

 

ความเป็นมาของการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เรือ่ง การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืช

ปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

 จากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นมีระบบนิเวศแตกต่างกันไปตามสภาพของ

ภูมิประเทศ ซึ่งท าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่การน าความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ใน

ปริมาณที่มากเกินไป ส่งผลท าใหส้ิ่งมีชีวติหลายชนิดมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว บางชนิดต้องตกอยู่ใน

สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ไปจากระบบนิเวศ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น ทั้งมาจากการ

กระท าที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ นอกจากนี้การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ที่ใช้ประโยชน์จากปุา ก็เป็นอีก

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของ

ระบบนิเวศ วิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุ า

ท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ระหว่างชาวบ้านผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่ปุาไม้  

 จากเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ กรมปุาไม้ 

จงึได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายาก

และใกล้สูญพันธุ์” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืช

ปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ ระดมความคิดในการหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการ

อนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ และเกิดเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
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กระบวนการกลุ่ม 

 

 แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ประเด็น คือ    

 ประเด็นที่ 1 สรุปปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสูญเสีย 

ชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นและรวบรวมข้อมูลแนวทางการอนุรักษ์และ 

ฟื้นฟูชนดิพันธุ์พชืปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

 ประเด็นที่ 2 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ 

การสูญเสียชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นและวิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟู  

ชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 

   การด าเนินกิจกรรม 

 1. แบ่งกลุ่มผูเ้ข้าร่วมการประชุมสัมมนา เป็น 5 กลุ่ม คือ 

กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มชายหนุ่ม กลุ่มหญิงสาว กลุ่มชายสูงวัย  

และกลุ่มหญิงสูงวัย 

 2. ตั้งค าถามกับผูเ้ข้าร่วมการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ  

   3. ให้แตล่ะกลุ่มแสดงความคิดเห็นโดยการเขียนบัตรค าและน าเสนอ 

 

ประเด็นท่ี 1 สรุปปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถ่ินและรวบรวม

ข้อมูลแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 

กิจกรรมที่ 1.1 การระดมความคดิเห็น “เราใช้ประโยชน์อะไรจากความหลากหลายทางชีวภาพ”  

 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 การใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่ปุาแมน่างขาวแบ่งเป็นด้านๆ ได้ดังนี้ 

 ด้านอาหาร ได้แก่ หน่อไม้ ผักเหรียงน าไปผัดหรือแกงเลียง ผักหวานปุา ผักชีล้อม ผักกูด ก่อ

เห็ดโคน เห็ดขาวเห็ดแคลง เห็ดขน เห็ดหูหนู เต่าร้าง ห้วทือ บุก มันปู ลูกมะไฟปุา ลูกเนียง

หญ้าช้อง ยอดล าเพ็ง หัวปุดช้าง ไม้ไข่เน่า หยวกกล้วยเถื่อน หน่อปุดช้าง บอนหิน ปลา กุ้ง 

หมูปุา ปูหนิ กระรอก กบ เต่าน้ า ตะพาบน้ า หอยขม ตัวนิ่ม ค่าง ตั๊กแตน แมงเม่า รวงผ้ึง 

 ด้านยารักษาโรค ได้แก่ บัวผุดแก้โรคเบาหวาน ใบเรียงน้ า ใช้ทาท้องแก้อาการท้องขึ้น มะรุม

ใบย่านาง หญ้าหนวดแมว ใบขี้เหล็ก ใบชุมเห็ดใหญ่ ฟูาทลายโจร ค้างคาวด า รากสาบเสือ 

เจ็ดหมูน อุตพิษ ใบยี่หร่า บอระเพ็ด กระเพรา หัวไพร ต้นตะขาบ กระบองเพชร คร้านพริก 

ม่าวเหล็ก ขิง ข่า ขมิน้ฤาษี พลับพลึงธาร กระจง กบ  

 ด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ ไม้ตะเคียน ไม้ทัง ไม้สัก ไม้ขุน ไม้ยาง ไม่มะค่า ไม้มันหมู ไม้ขาวด า 

ไม้นน ไม้หลุมพอ ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้ขนุน ไม้กระท้อน ไม้จ าปา ไม้เสียด 

 

อาจารย์ศักดา  ทวิชศรี 

วิทยากร 
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 ด้านการจักสาน ได้แก่ ต้นเตย ไม้ไผ ่หวาย หวายแดง ต้นออ้ ตน้คิง ต้นพ้อ ย่านลิเภา ต้นคล้า 

ต้นกก 

 ด้านการประดับตกแต่ง ได้แก่ หางกระรอก ดอกแก้ว บัว กล้วยไม้ เช่น รองเท้านารี หางช้าง 

เฟิร์น 

 จากการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่ปุาเทือกเขาแม่นางขาว พบว่ามีพืช

ปุาที่ค่อนข้างหายากแล้วหลายชนิด ได้แก่ พลับพลึงธาร ขมิ้นฤาษี ยาง จ าปา มะค่า ย่านลิเภา ต้นคิง 

และสัตว์ปุาที่หายาก ได้แก่ หมูปุา ตัวนิ่ม เต่าน้ า ตะพาบน้ า 

 

  
 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1.2 การระดมความคดิเห็น “ถ้าความหลากหลายทางชีวภาพลดลงจะเกิดอะไรขึ้น” 

  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 ด้านลบ 

 ไม่สามารถหาของปุาได้ ท าให้รายจ่ายภายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องซื้อหาอาหารมา

รับประทาน 

 ท าให้พืชปุาและสัตว์ปุาสูญพันธุ์ 

 ขาดรายได้ เนื่องจากชาวบ้านจะน าหวายจากปุามาท าเครื่องจักสาน 

 ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ ท าให้เกิดการบุกรุกปุาเพิ่มมากขึ้นเพื่อท า

สวนยางพารา   

 ท าให้ธรรมชาติเสียสมดุล เกิดภัยพิบัติน้ าท่วม  

 ด้านบวก 

 ประชากรมีพืน้ที่ท าสวนยางพาราเพิ่มมากขึ้น ท าให้มรีายได้เพิ่มขึ้น 
 

 

 

ผูเ้ข้าร่วมการประชุมสัมมนาน าเสนอการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ผูเ้ข้าร่วมการประชุมสัมมนาช่วยกันระดมความคิด 

 

กิจกรรมที่ 1.3 การระดมความคดิเห็น “เหตุผลที่ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง” 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงเนื่องจากพืน้ที่ปุาลดลง มีสาเหตุมาจาก 

- คนส่วนใหญ่จะหันมาปลูกยางพาราแทนที่จะปลูกปุาทดแทน 

- ประชากรเพิ่มมากขึ้น มกีารขยายแนวเขตเพื่อท าสวนยางพารา 

- บุกรุกพืน้ที่ปุาเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย 

 ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงเนื่องจากการใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมี

มากขึ้น มีสาเหตุมาจาก 

- ประชากรเพิ่มจ านวนมากขึ้นความตอ้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจึงเพิ่มขึน้ 
 

 
 

  
อาจารย์ศักดา ทวิชศรี สรุปเหตุผลที่ท าให้พื้นที่ปุาลดลง 
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ประเด็นที่ 2 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นและ

วิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถ่ินหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 

กิจกรรมที่ 2.1 การระดมความคดิเห็น “เหตุผลที่ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น” 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 การอนุรักษ์ 

- ไม่บุกรุกแผว้ถางปุาและปลูกปุาทดแทน 

- ปลูกฝังจติส านึกให้ชาวบ้านหรอืเยาวชนรักและหวงแหนปุาไม้ 

- รณรงคใ์ห้ชาวบ้านหรอืเยาวชนรักปุาไม้มากขึ้น 

- ติดปูายประกาศหา้มบุกรุกปุาในเขตพืน้ที่อนุรักษ์ 

- ให้หนว่ยงานภาครัฐเข้ามามีสว่นร่วม และให้ความรูแ้ก่ชาวบ้าน 

 การฟ้ืนฟูปุา 

- การฟื้นฟูปุาเกิดขึ้นเพราะอาหารจากปุาลดลง จึงเกิดการฟื้นฟูปุาขึ้นมาทดแทนสิ่งที่ขาด 

หายไป 

- การฟื้นฟูปุามีหลายหนว่ยงานเข้าร่วมบวกกับใจรักปุาของชาวบ้าน 

 

กิจกรรมที่ 2.2 การระดมความคดิเห็น “เปูาหมายของบ้านเรา” 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 ไม่มกีารบุกรุกปุาเพิ่มขึน้  

- โดยจัดตั้งเป็นปุาชุมชน โดยใหช้าวบ้านในพืน้ที่ชว่ยกันดูแลรักษา 

- ตั้งกฎระเบียบ โดยให้ชาวบ้านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในรูปแบบอนุรักษ์สัตว์และปุา

ควบคู่กันไป 

- จัดอบรมใหค้วามรู้ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ร่วมกัน 

 ควบคุมการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ชนิดไหนสามารถเก็บหาได้  

- จ ากัดจ านวนการเก็บหาของปุาตามฤดูกาล 

- เอาแต่พอใชพ้อกินหา้มจ าหน่าย 

 อนุรักษ์ผืนปุาให้ครอบคลุมพืน้ที่ 600 ไร่ (ภายใน 5 ปี) 

 การฟื้นฟูปุา โดยการปลูกปุาเพิ่ม อาทิ ต้นตะเคียน ต้นยาง ต้นเทียม ต้นหลุมพอ เป็นต้น 
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บทที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเ้ข้าร่วมการประชุมสัมมนาร่วมระดมความคิดและน าเสนอ 
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บทที่ 3 

ผลการฝึกอบรม 

 ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ กรมปุาไม้ โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนา

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์  รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 23 

กรกฎาคม 2554 ณ หน่วยประสานงานปูองกันและปราบปรามการท าลายทรัพยากรปุาไม้ (นปม.) ต าบลต าตัว  

อ าเภอตะกั่วปุา  จังหวัดพังงา โดยมีผู้ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเป็นชาวบ้านอาสาสมัครความ

หลากหลายทางชีวภาพ ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน หน่วยงานรัฐ  และองค์กรปกครองในท้องถิ่น

รวมทั้งสิน้ 40 คน 
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แบบประเมินผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถ่ินหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

ณ  หน่วยประสานงานปูองกันและปราบปรามการท าลายทรัพยากรปุาไม้ (นปม.)   

ต าบลต าตัว  อ าเภอตะกั่วปุา  จังหวัดพังงา 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2554  

*************************************************************************** 

โปรดท าเครื่องหมาย (√) หัวข้อค าตอบที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติมในช่องว่างที่ก าหนดไว้ 

ประเด็นความคดิเห็น 
ระดับความคดิเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

รูปแบบในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ      

1. เนือ้หา 27.27 57.58 15.15   

2. ระยะเวลาที่เหมาะสม 27.27 57.58 15.15   

วิทยากร      

1. ความเหมาะสมของวิทยากร 27.27 60.60 9.09 3.04  

2. การน าเสนอและถ่ายทอดของวิทยากร      

   2.1 เนื้อหา 27.27 54.55 12.12 6.06  

   2.2 ความชัดเจนในการน าเสนอ 24.24 57.57 15.15 3.04  

   2.3 การตอบค าถาม 33.34 45.45 21.21   

   2.4 เทคนิค/วิธีการน าเสนอ 21.21 54.55 24.24   

   2.5 การใชโ้สตทัศนูปกรณ์ 15.15 57.57 24.24 3.04  

   2.6 เวลาที่ใชใ้นการน าเสนอ 21.21 57.57 18.18 3.04  

   2.7 ระยะเวลาในการประชุมสัมมนา 

เชงิปฏิบัติการ 

24.24 48.48 24.24 3.04  

การจัดการและสถานที่      

1. เอกสาร 33.34 57.57 9.09   

2. คุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 30.31 51.51 18.18   

3. การตอ้นรับและบริการ 30.31 48.48 21.21   

4. สถานที่ 30.31 45.45 15.15   
5. อาหาร 30.31 57.57 12.12   
6. ความพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโดยภาพรวม 30.31 45.45 15.15   
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การประเมินผลการฝึกอบรม 

 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

  1.1 เน้ือหา 

  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับเนื้อหา พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็น

ว่าดี คิดเป็นร้อยละ 57.58 มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 27.27 มีความเห็นว่าปานกลาง คิดเป็น     

ร้อยละ 15.15 

 

  1.2 ระยะเวลาที่เหมาะสม 

  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสม พบว่า 

ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 57.58 มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 27.27 มีความเห็นว่า

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.15 
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ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
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ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
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 2. ความคดิเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

  2.1 ความเหมาะสมของวทิยากร 

  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร 

พบว่าส่วนใหญ่มคีวามเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 60.60 มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 27.27 มีความเห็น

ว่าปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ 9.09 มีความเห็นว่าพอใช้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.04 

 

       2.2 การน าเสนอและถ่ายทอดของวิทยากร 

       2.2.1 เน้ือหา 

       ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับเนื้อหา พบว่าส่วนใหญ่       

มีความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 54.55 มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 27.27 มีความเห็นว่าปานกลาง 

คิดเป็นรอ้ยละ 12.12 มีความเห็นว่าพอใช้ คิดเป็นรอ้ยละ 6.06 
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       2.2.2 ความชัดเจนในการน าเสนอ 

       ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับความชัดเจนในการน าเสนอ 

พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 57.57 มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 24.24 มีความเห็น

ว่าปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ 15.15 มีความเห็นว่าพอใช้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.04 

 

       2.2.3 การตอบค าถาม 

       ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับการตอบค าถาม พบว่าส่วนใหญ่

มีความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 45.45 มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 33.34 มีความเห็นว่าปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 21.21  
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       2.2.4 เทคนิค/วิธีการน าเสนอ 

       ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับเทคนิค/วิธีการน าเสนอ 

พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 54.55 มีความเห็นว่าปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 24.24 มี

ความเห็นวา่ดีมาก คิดเป็นรอ้ยละ 21.21  

 

       2.2.5 การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 

       ความคิดเห็นของผูเ้ข้าร่วมการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์ พบว่า

ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 57.57 มีความเห็นว่าปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 24.24 มีความเห็น

ว่าดีมาก คิดเป็นรอ้ยละ 15.15 มีความเห็นว่าพอใช้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.04 
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       2.2.6 เวลาที่ใช้ในการน าเสนอ 

       ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการน าเสนอ 

พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 57.57 มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 21.21 มีความเห็น

ว่าปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ18.18 มีความเห็นว่าพอใช้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.04 

 
 

       2.2.7 ระยะเวลาในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

       ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับระยะเวลาในการประชุม 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 48.48 มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็น

ร้อยละ 24.24 มีความเห็นว่าปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ 24.24 มีความเห็นว่าพอใช้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.04 
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 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการและสถานที่ 

  3.1 เอกสาร 

  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับเอกสาร พบว่าส่วนใหญ่          

มีความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 57.57 มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 33.34 มีความเห็นว่าปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 9.09 

 
 

  3.2 คุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 

  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมของ

โสตทัศนูปกรณ์ พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 51.51 มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

30.31 มีความเห็นว่าปานกลางคดิเป็นรอ้ยละ 18.18 
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  3.3 การต้อนรับและบริการ 

  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับการต้อนรับและบริการ พบว่า

ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 48.48 มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 30.31 มีความเห็นว่า

ปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ 21.21 

 

  3.4 สถานที่ 

  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับสถานที่ พบว่าส่วนใหญ่ มีความเห็น

ว่าดี คิดเป็นร้อยละ 45.45 มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 30.31 มีความเห็นว่าปานกลาง คิดเป็น

ร้อยละ 15.15 
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  3.5 อาหาร 

  ความคิดเห็นของผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรม เกี่ยวกับอาหาร พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี 

คิดเป็นร้อยละ 57.57 มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นรอ้ยละ 30.31 มีความเห็นว่าปานกลาง คิดเป็นร้อยละ

12.12 

 

  3.6 ความพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโดยภาพรวม 

  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับความพอใจต่อการจัดฝึกอบรม

โดยภาพรวม พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 45.45 มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

30.31 มีความเห็นว่าปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ 15.15 
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สรุปผลที่ได้จากการประชุมสัมมนา 

 1. จากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ พบว่าพืชที่ควรอนุรักษ์และฟื้นฟู คือ พลับพลึงธาร ขมิ้นฤาษี 

ยาง มะค่า ต้นคงิ ต้นตะเคียน ต้นเทียม และต้นหลุมพอ  

 2. ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจและได้ร่วมกันก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนดิพันธุ์พชืปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

 3. เกิดเครอืข่ายชุมชนในการการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายยากและใกล้สูญพันธุ์ 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 

 

ดร.สุรางค์ เธียรหริัญ ผูอ้ านวยการส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พชืท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 

  

นายนิทัศน์  โรจนสารัมภกิจ  

หัวหนา้หนว่ยประสานงานป้องกันและปราบปรามการท าลายทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ   



  

  
ผูเ้ข้าร่วมการประชุมสัมมนาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา 

 

  

  

กิจกรรมภาคบรรยาย 



   

    

   

 

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

กระบวนการกลุ่ม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อวทิยากรและผู้เข้าร่วมการประชมุสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 

เรื่อง การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าหายาก 

และใกล้สญูพนัธุ์  รุน่ที่ 3 

 



วิทยากร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  อาจารย์ศักดา  ทวิชศรี 

ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 

อายุ  59 ปี 

ที่อยู่  52/20 ซอยรามอนิทรา 19 ถนนรามอินทรา บางเขน 

        กรุงเทพมหานคร 

เบอร์โทรศัพท์  081 2537830 

อีเมลล์  sakdatha@gmail.com 



ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 

  
 

  
 

  
 

 

ชื่อ  นางวันเพ็ญ  ชูเมือง 

อายุ  - 

ที่อยู ่ 90/1 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  087 2816332 

ชื่อ  นางประภาพร  ถาวรแก้ว 

อายุ  33 ป ี

ที่อยู ่ 172 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์ 086 2835476 

ชื่อ  นางมณฑา  ปลอดอินทร์ 

อายุ  31 ป ี

ที่อยู ่ 9849 หมู่ที่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  089 9706182 



  
 

  
 

 
 

 

ชื่อ  นางสาวรสมาลิน  ชูเมือง 

อายุ  16 ปี 

ที่อยู่  90/1 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  087 2816332 

ชื่อ  นายทัน  คงทองดี 

อายุ  63 ปี 

ที่อยู่  99/3 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  085 7878839 

ชื่อ  นายสุพรรณ  ถาวรแก้ว 

อายุ  36 ป ี

ที่อยู่  172 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  086 2835476 

ชื่อ  นายวรรณชัย  แก้วแพ่ง 

อายุ  37 ปี 

ที่อยู่  95/2 หมูท่ี่ 4 ต าบลแมน่างขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  086 2752814 



  
 

  
 

 
 

 
 

ชื่อ  นายบัญชา  บุญจอง 

อายุ  24 ปี 

ที่อยู ่ 93 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  085 2507217 

ชื่อ  นายอ าพล  นาคเพ็ง 

อายุ  38 ป ี

ที่อยู ่ 295/1 หมูท่ี่ 4 ต าบลแมน่างขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  085 2802851 

ชื่อ  นางสาวอรัญญา  เต็มรัตน์ 

อายุ  33 ปี 

ที่อยู่  97 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  086 2706079 

ชื่อ  นางกอบแก้ว  คงทองดี 

อายุ  52 ป ี

ที่อยู่  100 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  085 8895833 



 
 

 
 

 
 

 

ชื่อ  นางพุ่มพัว  นาคเพ็ง 

อายุ  58 ปี 

ที่อยู่  104/1 หมูท่ี่ 4 ต าบลแมน่างขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  - 

ชื่อ  นางพรนภัส  เงนิเปีย 

อายุ  33 ป ี

ที่อยู่  177/1 หมูท่ี่ 4 ต าบลแมน่างขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  084 8398067 

ชื่อ  นางธานา  แก้วเพ็งกรอ 

อายุ  37 ปี 

ที่อยู่  99/6 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  083 3896363 

ชื่อ  นางโสภา  จันทรเอียด 

อายุ  50 ป ี

ที่อยู่  99/1 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  080 7180392 



 
 

 
 

  
 

  
 

ชื่อ  ด.ช.ธราธิป  คงทองดี 

อายุ  8 ปี 

ที่อยู่  99/6 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  - 

ชื่อ  นางล ายอง  ขวัญเทพ 

อายุ  33 ปี 

ที่อยู่  91/2 หมูท่ี่ 4 ต าบลแมน่างขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  081 7282761 

ชื่อ  นายบุญ  บุตรมูล 

อายุ  69 ปี 

ที่อยู่  98/5 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  - 

ชื่อ  นางบุปผา  แดงงาม  

อายุ  30 ป ี

ที่อยู่  111 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  083 6375468 



 
 

 
 

 
 

 

ชื่อ  นางสมจิต  เขียวยศ  

อายุ  - 

ที่อยู่  99/3 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  - 

ชื่อ  นายอนุสรณ์  คงทองดี  

อายุ  26 ป ี

ที่อยู่  100 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  081 8682146 

ชื่อ  นางสาวกันหา  ขวัญสอน  

อายุ  - 

ที่อยู่  100 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  081 8682146 

ชื่อ  นางสาวจุตมิา  เต็มรัตน์  

อายุ  15 ป ี

ที่อยู่  97 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  081 1876833 



 
 

 
 

 
 

 

ชื่อ  นางสาวจุตมิา  เต็มรัตน์  

อายุ  15 ปี 

ที่อยู่  99/6 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  085 7876308 

ชื่อ  นายถาวร  คงทองดี 

อายุ  - 

ที่อยู่  99/6 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  - 

ชื่อ  นายพัฒนพงศ์  สุวรรณนา 

อายุ  15 ปี 

ที่อยู่  111 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  083 6375468 

ชื่อ  นายสุชาติ  แซ่หล่ง 

อายุ  54 ปี 

ที่อยู่  1/3 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  083 6375468 



   
 

 
 

 
 

 

ชื่อ  นายผล  ปลอดอินทร์ 

อายุ  59 ปี 

ที่อยู่  96 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  - 

ชื่อ  นายนิคม  คงยง 

อายุ  45 ปี 

ที่อยู่  288 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  - 

ชื่อ  นายเฟื่อง  คงยงศ์ 

อายุ  71 ป ี

ที่อยู่  288 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  - 

ชื่อ  นายสงคราม  เพ็งประพันธ์ 

อายุ  37 ปี 

ที่อยู่  90/4 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  - 



 
 

 
 

 
 

 

ชื่อ  นายธีระวุฒิ  ทองแก้ว 

อายุ  24 ปี 

ที่อยู่  307/4 หมูท่ี่ 4 ต าบลแมน่างขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  080 1613177 

ชื่อ  นายอโนเชาว์  เท้าสาย 

อายุ  22 ป ี

ที่อยู่  199/10 หมูท่ี่ 8 ต าบลแมน่างขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  - 

ชื่อ  นายสุรเชษฎ์  สุดเอี่ยม 

อายุ  26 ป ี

ที่อยู่  295/2 หมูท่ี่ 4 ต าบลแมน่างขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  085 4773645 

ชื่อ  นายอาคม  ปลอดอินทร์ 

อายุ  15 ปี 

ที่อยู่  9849 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุร ี

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  088 4401845 



 
 

 
 

 
 

 

ชื่อ  นายสายชล  ปลอดอินทร์ 

อายุ  38 ป ี

ที่อยู่  9849 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุร ี

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  089 9706182 

ชื่อ  นายวรรณชัย   

อายุ  22 ปี 

ที่อยู่  1/3 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  082 4172425 

ชื่อ  ด.ช.อานนท์  ปลอดอินทร์ 

อายุ  11 ปี 

ที่อยู่  9848 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุร ี

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  089 9706182 

ชื่อ  นายอรรถวิทย์  ทองหนูนุ้ย 

อายุ  42 ป ี

ที่อยู่  98 หมูท่ี่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทรศัพท์  083 9160196 



  
 

 

 

 

ชื่อ  นางสาวธันยนันท์  โรจนสารัมภกิจ 

อายุ  17 ปี 

ที่อยู่  5 หมูท่ี่ 2 ต าบลต าตัว อ าเภอตะกั่วป่า 

        จังหวัดพังงา 82110 

เบอร์โทรศัพท์  087 8863448 



 



 



 



 



 



 



 





ก าหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถ่ินหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2554  

ณ  หน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการท าลายทรัพยากรป่าไม้ (นปม.)   

ต าบลต าตัว  อ าเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา 

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

23 กรกฎาคม 2554 

07.00 – 08.30 น. รายงานตัวลงทะเบียนและรับประทานอาหารเช้า 

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 

09.00 – 09.45 น. แนะน าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ   

ประจ าพื้นที่ปุาสงวนแหง่ชาติปุาเทือกเขาแมน่างขาว ท้องที่จังหวัดพังงา   

โดย  ผู้อ านวยการส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ 

09.45 – 10.45 น. ความรูเ้รื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนดิพืชปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์            

โดย นายศักดา ทวิชศรี 

10.45 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

11.00 – 12.00 น. ความรูเ้รื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนดิพืชปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

(ต่อ) โดย นายศักดา ทวิชศรี 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสูญเสียชนดิพืชปุา

ท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

โดย  นายศักดา  ทวิชศรี 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

14.45 – 16.15 น. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่น

และวิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์                  

โดย นายศักดา ทวิชศรี  

16.15 - 16.45 น. สไลด์ มัลติวช่ัิน กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฯ ท้องที่จังหวัดพังงา  

 โดย  เจา้หน้าที่โครงการฯ  

16.45 – 18.15 น. สรุปผลการระดมความคิดในการหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการ 

อนุรักษ์ชนิดพชืปุาท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์   

โดย  นายศักดา  ทวิชศรี 

18.15 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
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