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การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการวางแผนอนุรกัษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุพ์ืชป่าท้องถ่ินหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

ณ ศาลา SML ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 

 
กระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
1. พิธีเปิด โดยนายสะท้าน โตฤทธิ์ กํานันตําบลตะเบาะ 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้เข้ามาทํากิจกรรมการสํารวจ

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และในวันนี้ได้เข้ามาทํากิจกรรมการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นปายากและใกล้

สูญพันธุ์ จึงอยากให้ทุกคนตั้งใจทํากิจกรรมนี้ เพราะว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับบ้านของ

เรา และหวังให้กิจกรรมประสบความสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

 
พิธีเปิดโดยกํานันสะท้าน  โตฤทธิ ์

 

2. ช้ีแจงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
เป็นกิจกรรมที่วางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ ใน

ชุมชนโดยชุมชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการวางแผนอนุรักษ์พืชพรรณ และสร้าง
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ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลาย เพื่อนําไปสู้การใช้ประโยชน์  อนุรักษ์  และฟื้นฟูตามมา โดย
ชาวบ้านเข้ามาร่วมเข้าอบรมซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านในป่าเขาขาดแห่งนี้    

 
ช้ีแจงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

 
 

3. นําเสนอข้อมูลการสํารวจเบื้องต้น ของบ้านเขาขาด ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  

จากนั้น อ.ศักดากล่าวนําเข้าสู่กิจกรรม ว่าเรามาทําอะไร และนําเสนอข้อมูลการสํารวจความ

หลากหลายทางชีวภาพ ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างจากสํานักงานความความหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้   

นําเสนอข้อมูลเบื้องต้นที่ได้เข้ามาดําเนินการสํารวจตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ณ ปัจจุบัน   ว่าในแต่ละด้าน

มี พืช  สัตว์  แลง  เห็ดรา  ไลเคน มีตัวอย่างที่ส่งข้อมูลกี่ตัวอย่างแล้วบ้าง  ทําให้ชุมชนได้รับรู้ว่าใน

หมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่บริเวณรอบๆพื้นป่าเขาขาดแห่งนี้  

 
นําเสนอข้อมูลเบื้องต้นการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
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4. ชมวิดีทัศน์ เรื่องความสําคัญความหลากหลายทางชีวภาพ มีความหมายว่าอย่างไร มีความสําคัญ
อย่างไรบ้าง   

 

 
ชมวิดีทัศน์ เรื่องความสําคัญความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

5. การระดมความคิดเห็น “เราใช้ประโยชน์อะไรจากความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยการตั้ง
คําถามกับชาวบ้านที่มาเข้าร่วมอบรมได้แสดงความคิดเห็น  ความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร    
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในด้านใดบ้าง 

 
ภาพการแลกเปลี่ยนระหว่างการประชุม 
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ชาวบ้านได้ยกตัวอย่างการใช้ประโยชนไ์ด้ดังนี้  ด้านพืช เช่น ต้นผักกระสัง  ใช้แก้อาการปวด

เมื่อยตามร่างกาย  ด้านสัตว์  เช่น มีกุ้ง  ปูหิน  ปลา  นํามาทําอาหาร  ด้านแมลง เช่น ไข่มดแดง 

นํามาทําอาหาร  ด้านเห็ด  เช่น เห็ดโคน  นํามาทําอาหาร  นอกจากนี้ชาวบ้าน  ได้พูดถึงการใช้

ประโยชนโ์ดยไม่ให้สูญหายไป โดยสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นต่อชาวบ้านอยู่แล้ว ซึ่งจําเป็นต้องใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจําวัน จะไม่ให้เก็บเลยเป็นไปไม่ได้  แต่ควรเก็บไปใช้แค่ครึ่งหนึ่งเพื่อให้มีใช้ในครั้งต่อไป  ด้าน

สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เกิดจากคนเห็นแก่ตัวจึงทําให้ธรรมชาติทรุดโทรมลงไปทุกวัน 

นอกจากนี้ ทีมงานและชุมชนได้ร่วมพูดคุยกัน ในด้านการศึกษา ที่มีท่านวิทยากรมาบรรยาย

โดยโต้ตอบกัน ซึ่งผู้ช่วยได้ให้ความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  และได้กล่าวถึงด้านพืช คือ ต้นรากเดียว  ที่สามารถนํามาทํายารักษาโรคได้ น้อยคนที่จะรู้  

เมื่อได้ดําเนินการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในหมู่บ้านทําให้ชาวบ้านได้รับความรู้จากที่ไม่รู้กัน

เลย ว่าป่าชุมชนมีพืชชนิดนี้อยู่  ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติต่อป่าชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่า ชาวบ้าน

เข้าใจว่ามีอะไรบ้าที่ควรจะต้องรักษาไว้  ไม่เช่นนั้นจะไม่มีให้ลูกหลานต่อไปในอนาคตจากแหล่งสิ่งมีชีวิต

ในป่าซึ่งมีหลากหลายชนิดหลายด้านที่มาจากบ้านของชาวบ้านเองการที่ทางเราได้เข้ามาสํารวจ จึงทํา

ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและชุมชน 

อีกทั้ง ยังได้แลกเปลี่ยนกันด้วยว่า ส่วนใหญ่คนกลุ่มใดมาใช้ประโยชน์จากป่า ผลจากการพูดคุย

พบว่าส่วนมากจะเป็นคนหาเช้ากินคํ่า   ชาวบ้านที่ไม่มีที่ทํากินจึงต้องอาศัยป่าภายในการดํารง

ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการหากินเองในครัวเรือน  และนําของป่าเหล่านั้นไปเป็นอาชีพค้าขาย  เช่น  

บางครอบครัวเข้าไปตัดไม้ไผ่มาทําไม้ปิ้งไก่  โดยชาวบ้านจํานวนนี้จะมีฐานะยากจน จึงต้องพึ่งพึงป่า

อาศัยป่า    

 อาจารย์ศักดาได้สรุปถึงการดูแลป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ และเช่ือมโยงกับการดํารงชีวิตในป่า

รอบๆชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตร  การหาอยู่หากิน  ถ้าป่าไม้ดี  ฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล  

และป่าก็ช่วยสร้างสมดุลให้ตัวเองโดยเล่าถึงเศษใบไม้ตามต้นไม้ใหญ่ช่วยย่อยสลายดิน   
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6. แบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมอง โดยแบ่งตามเพศ ชายและหญิง โดยให้ระดมความคิดเหมือนกันใน 2 
ประเด็นคือ 

7. วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกหมู่บ้านท่ีส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

8. วางแนวทางในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ผลการระดมสมอง  
1. ความสําคัญและความจําเป็นของความหลากหลายทางชีวภาพ สรุปได้ดังน้ี 

- เพื่อการดํารงชีพได้แก่ การพึ่งพากันระหว่างคนกับป่า เพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นจากพืช และสัตว์ 

- เป็นยารักษาโรค ได้แก่ สมุนไพรจากพืช แมลง เช่น น้ําผ้ึง ยารากเดียว รากไม้ ฯลฯ 

- เป็นอาหาร ที่ได้จากพืช สัตว์  แมลง และจากเห็ด เช่น ไก่ ป่า กระรอก กระแต หนู กบ 
ปลา หอย ปู แมงอีนูน แมงดา จ้ิงหรีด ผ้ึง ต่อ แตนไข่มดแดง เห็ดระโงก เห็ดซาง เห็ด
ปลวก เห็ดน้ําผ้ึง เห็ดโคก และเห็ดเปาะ 

- ด้านอื่นๆ เช่น ปลูกบ้าน ทําปุ๋ยชีวภาพ และข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ  
 
 

 
ผลการระดมสมองกลุ่มผู้ชาย 
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ผลการระดมสมองกลุ่มผู้หญิง 

 

2. สรุปผลในประเด็น “เมื่อสภาพความหลากหลายทางชีวภาพได้ลดลง” จะเกิดเหตุการณ์ดังนี้ 

- ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ต้องหารายได้เพิ่ม เพื่อมาใช้จ่ายภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร 
และยารักษาโรคที่จากเดิมสามารถเข้าไปเก็บหาพืชสมุนไพรมาใช้รักษาได้จากป่า แต่
เมื่อมีปริมาณน้อยลงหรือหายากขึ้นก็ต้องไปซื้อยาแผนปัจจุบันมารักษาแทน 

- คนที่ไม่มีที่ดินทํากิน จากเดิมเคยมีรายได้จากการเก็บเห็ดหาหน่อไม้ไปขายได้ แต่เมื่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพลดน้อยลงก็ทําให้ต้อง 

- ระบบเกษตรเสียสมดุล เช่น แมลงศัตรูพืชระบาด ต้องซื้อยาฆ่าแมลงมาฉีดพ่น และซื้อ
ปุ๋ยมาใส่บํารุงดินเมื่อทําการผลิตแบบเดิมซ้ําๆ 

 
ผลการระดมสมองของกลุ่มชาย 
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3. วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกหมู่บ้านท่ีส่งผลต่อการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเช่นเดิม สรุปได้ดังนี้ คือ 

3.1 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ 

จุดเด่น 

ด้านการอนุรักษ์ 

o ต้นไผ่ 1 กอ ตัดไม้ได้แค่ 5 ลํา เพื่อให้ต้นอื่นได้ขึ้นมาไวใ้ช้ในครั้งต่อไป 

o ทําสวน แบบผสมผสานเพื่อให้เกิดความหลากหลายในระบบเกษตร 

ด้านการฟื้นฟู 

o มีการสร้างอาชีพให้ม่ันคง ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า 

o การปลูกไม้ใหญ่คืนสู่ป่า เช่น ต้นยาง 

จุดอ่อน 
ด้านพื้นที่ทําการเกษตร 
o เนื่องจากมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่นําพื้นที่ป่า มาเป็นพื้นที่การเกษตรส่วนมากปลูกมะขาม 

ซึ่งเป็นไม้เชิงเดี่ยว ทําให้ความหลากหลายลดลงตามไปด้วย โดยตัดถางต้นไม้ใหญ่ออก ทําให้

เกิดการเปลี่ยนแหลงของระบบนิเวศ  ป่าไม้ก็ลดลงไป  แต่ปัจจุบันชาวบ้าน  ก็เริ่มปลูกไม้ยืนต้น  

เช่น  ต้นโมก  ไม้สัก ไม้ยาง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น 

o การใช้สารเคมีจากการเกษตรในการทําเกษตรมากเกินไป  บางคนก็ใช้สารชีวภาพ ทํา

น้ําหมักเพื่อลดต้นทุน  หลีกเหลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี  ที่จะทําให้ดินเสื่อมคุณภาพ 

ด้านการใช้ประโยชน์ 

o การเข้าไปหาประโยชน์หาของป่าได้แก่สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ  ที่เรียกว่าความหลากหลาย  

ทั้ง  พืช  สัตว์  แมลง  เห็ดรา  ทําให้ลดลงซึ่งหากินแบบไม่คํานึงกับคนอื่น เก็บไวไ้ม่เหลือ 

o การจัดกัดปริมาณการเก็บหาของป่ามาใช้จากคนภายนอก โดยกําหนดไว้เพื่อให้เหลือ

ไว้กินไวใ้ช้ต่อไป  
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ผลการระดมสมองปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

3.2 ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ 
ด้านพื้นที่ทําการเกษตร 
o มีกลุ่มนายทุนมากว้านซื้อพื้นที่ทําการปลูกยางในตําบลข้างเคียง 
o มีการประมูลที่ดินเพื่อทําสัมปทานลูกรัง 
o การทําไร่ข้าวโพด ถากถางที่ดินทํากิน 
ด้านการใช้ประโยชน์ 
o คนภายนอก เช่น พ่อค้าคนกลางมีความต้องการในการซื้อหน่อไม้ ไม้ไผ่ 

ปัจจัยท่ีเป็นโอกาส 
ด้านพื้นที่ทําการเกษตร 
o กิจกรรมปลูกป่าจากนักศึกษา 
o หมดการสัมปทานป่าไม้ พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 
o หน่วยงานอนุรักษ์เข้ามาดูแลทําให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 
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ด้านการอนุรักษ์ 
o กิจกรรมปลูกป่า และให้ความรู้จากสถาบันการศึกษา 
ด้านการฟื้นฟู 
o การปลูกไม้ป่าหายาก เช่น ยางแดง ประดู่ คอแลนด์ ฯลฯ 

 

 
 

ผลการระดมปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

4. สรุปแนวทางในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ท่ีวางไว้ ดังน้ี 
4.1 ด้านพื้นที่ทําการเกษตร 

- คงพื้นที่ทําการเกษตรให้มีอยู่เท่าเดิม 

- ปรับระบบการผลิต เช่น การทําสวนเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ยืนต้น 

- ลดการใช้สารเคมี 
 

4.2 ด้านการใช้ประโยชน์ 

- สร้างอาชีพให้ม่ันคงเพื่อลดการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าที่มากเกินควร 

- เข้าไปเก็บใช้จากป่าเท่าที่จําเป็น 

- พูดคุยแลกเปลี่ยนปริมาณการเข้าไปใช้ประโยชน์จากคนในหมู่บ้านอื่น โดยการจัดเวที
ประชุมช้ีแจง 
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4.3 ด้านการอนุรักษ์ 

- ช่วยกันปลูกป่า รักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ 

- จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์เพื่อวางกฎระเบียบ และค่าตอบแทนให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกนกลุ่ม 

- มีการวางแผนการตรวจพื้นที่ป่า รายเดือน/รายปี 

- มีการปักป้ายแสดงข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์จากป่า 
 

4.4 ด้านการฟื้นฟู 

- การทําฝายชะลอน้ําเพื่อให้เกิดความชุ่มช้ืน มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 

- การปลูกต้นไม้คืนสู่ป่า 

 
- สรุปการวางแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดหลักสูตร 
- ในกระเขียนบัตรคํา ควรให้เขาเล่าเรื่องก่อน 
- ในการคุยกลุ่มย่อย มีการกระตุ้นหรือตั้งคําถามก่อนเพื่อให้เกิดการทําความเข้าใจร่วมกัน 
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ผลการประเมินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและ

ใกล้สูญพันธุ์ แบ่งเป็น 

1. รูปแบบในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1.1 เนื้อหา 

  ความคิดเห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับเนื้อหาในการประชุมเชิงปฏิบัติ ลงความเห็น

อยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 60% รองลงมาคือ ดีมาก จํานวน 24 % ปานกลาง 12 % และน้อย

ที่สุดคือ พอใช้ 4% จากจํานวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด ดังแผนภูมินี้ 

 
 

1.2 ระยะเวลาความเหมาะสม 

  ความคิดเห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ           

ลงความเห็นอยูใ่นเกณฑ์ดี จํานวน 76% รองลงมาคือ ดีมาก จํานวน 24 % ปานกลาง 8% 

และน้อยที่สุดคือ พอใช้ 4% จากจํานวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด ดังแผนภูมินี้ 
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2. วิทยากร 

2.1 ความเหมาะสมของวิทยากร 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากรในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ลงความเห็นอยูใ่นเกณฑ์ดี จํานวน 52% รองลงมาคือ ดีมาก จํานวน 28 % และปานกลาง 20 

% จากจํานวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด ดังแผนภูมินี้ 

 
 

 

2.2 การนําเสนอและการถ่ายทอดของวิทยากร 

2.2.1 เนื้อหา 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับเนื้อหาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ลง

ความเห็นอยูใ่นเกณฑ์ดี จํานวน 76% รองลงมาคือ ดีมาก จํานวน 16 % ปานกลาง 4 % และน้อยที่สุด

คือ พอใช้ 4% จากจํานวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด ดังแผนภูมินี้ 
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2.2.2 ความชัดเจนในการนําเสนอ 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับความชัดเจนในการนําเสนอในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการลงความเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 48% รองลงมาคือ ดีมาก จํานวน 40% ปานกลาง 8 % 

และน้อยที่สุดคือ พอใช้ 4% จากจํานวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด ดังแผนภูมินี้ 

          
 

2.2.3 การตอบคําถาม 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับการตอบคําถามในการประชุมเชิงปฏิบัติการ     

ลงความเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 68% รองลงมาคือดีมาก จํานวน 16 % ปานกลาง 8 % และน้อย

ที่สุดคือ พอใช้ 8% จากจํานวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด ดังแผนภูมินี้ 
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2.2.4 เทคนิค/วิธีการนําเสนอ 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับเทคนิค/วิธีการนําเสนอในการประชุม   

เชิงปฏิบัติการลงความเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 52% รองลงมาคือ ดีมาก จํานวน 24 %     ปานกลาง     

20 % และน้อยที่สุดคือ พอใช้ 4% จากจํานวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด ดังแผนภูมินี้ 

 

  
 

 

 

2.2.5 การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์ของวิทยากรในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ลงความเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 60% รองลงมาคือ ดีมาก จํานวน 16 % ปาน

กลาง 20 % และน้อยที่สุดคือ พอใช้ 4% จากจํานวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด ดังแผนภูมินี้ 
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2.2.6 เวลาที่ใช้ในการนําเสนอ 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการนําเสนอของวิทยากรในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ลงความเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 52% รองลงมาคือ ดีมาก จํานวน 16 %      

ปานกลาง 20% และน้อยที่สุดคือ พอใช้ 12% จากจํานวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด  

ดังแผนภูมินี้ 

 
 

 

2.2.7 ระยะเวลาในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับความชัดเจนในการนําเสนอในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการลงความเห็นอยูใ่นเกณฑ์ดี จํานวน 64% รองลงมาคือ ดีมาก จํานวน 20 % ปานกลาง 8 % 

และน้อยที่สุดคือ พอใช้ 8% จากจํานวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด ดังแผนภูมินี้ 
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3. การจัดการและสถานที่ 

3.1 เอกสาร 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับเอกสารในการนําเสนอในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ  ลงความเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 68% รองลงมาคือ ดีมาก จํานวน 20 % ปานกลาง 8 

%  และน้อยที่สุดคือ พอใช้ 4% จากจํานวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด ดังแผนภูมินี้ 

 
 

 

3.2 คุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 

ความคิดเ ห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมของ

โสตทัศนูปกรณใ์นการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ลงความเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 56% รองลงมาคือ ดี

มาก จํานวน 20 %   ปานกลาง 20%  และน้อยที่สุดคือ พอใช้ 4% จากจํานวนผู้แสดงความคิดเห็น

ทั้งหมด ดังแผนภูมินี้ 
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3.3 การต้อนรับและบริการ 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับการต้อนรับในการประชุมเชิงปฏิบัติการ          

ลงความเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 68% รองลงมาคือ ดีมาก จํานวน 32 % จากจํานวน ผู้แสดง

ความคิดเห็นทั้งหมด ดังแผนภูมินี้ 

 

 
 

 

3.4 สถานที่ 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับสถานที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ลง

ความเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 80% รองลงมาคือ ดีมาก จํานวน 20 % จากจํานวน ผู้แสดงความ

คิดเห็นทั้งหมด ดังแผนภูมินี้  

 
 



18 

3.5 อาหาร 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับอาหารในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ลงความเห็น

อยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 52% รองลงมาคือดีมาก จํานวน 44 % และปานกลาง 4% จากจํานวนผู้แสดง

ความคิดเห็นทั้งหมด ดังแผนภูมินี้  

 

 
 

 

 

3.6 ความพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโดยภาพรวม 

ความพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโดยภาพรวม ผู้ร่วมฝึกอบรม ลงความเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี   

จํานวน 52% รองลงมาคือดีมาก จํานวน 44% จากจํานวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด ดังแผนภูมินี้ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ 
เรื่อง การวางแผนอนุรกัษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุพ์ืชป่าท้องถ่ินหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

ณ ศาลา SML ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ช่ือ นายทองสิน  วงศร     
อายุ      45   ปี 
ท่ีอยู่    หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยทราย       

 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง       
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร- 

ช่ือ นางสุทิน  นาครอด 

อายุ    29 ปี 
ท่ีอยู่   57 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร 0878440863 

ช่ือ นางสําราญ  โตฤทธิ์ 

อายุ     42 ปี 
ท่ีอยู่    7/2 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร 0864414800 
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ช่ือ นางอัมพร  พรมมา 

อายุ     36 ป ี
ท่ีอยู่    76 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร 0816379780 

ช่ือ  นางสุนทร อันดา 

อายุ     55 ปี 
ท่ีอยู่     36/4 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร 0816379780 

ช่ือ  นายกุ วันนา 

อายุ     57 ปี 
ท่ีอยู่    15/2 หมู่ 8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง       

           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร 0899288129 

ช่ือ  นายเอกรัฐ  บุญยวง 

อายุ         - 
ท่ีอยู่    หมู่ 9 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      

           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร 0838726724 
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ช่ือ  นางศรีนวล  เพิ่มเทวา 

อายุ     81   ปี 
ท่ีอยู่   2 หมู่ 8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      

           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นางโหน๊ะ ตาลต้น 

อายุ      77   ป ี
ท่ีอยู่    191/ หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง       
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นายนิตย์  เดชคล้าย 

อายุ     55 ปี 
ท่ีอยู่    68/1หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง       

           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นายเดช  ศรีธรรมา 

อายุ      57   ป ี
ท่ีอยู่    41/1หมู่ 8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง       
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 
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ช่ือ  นางสาวลมัย คงจีน 

อายุ     19 ป ี
ท่ีอยู่    129/1 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นายผัน ตาลต้น 

อายุ     50 ป ี
ท่ีอยู่    101 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอ
เมือง       
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นายสุ่ม  มีลาภ 

อายุ     63 ป ี
ท่ีอยู่    71 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นางบุญมี  บุญเปลี่ยน 

อายุ     41 ป ี
ท่ีอยู่    6 หมู่ 8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 
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ช่ือ  นางจันทราทิพย์  ด่านคุ้ม 

อายุ      36 ป ี
ท่ีอยู่    84 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      

           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นางมะลิ  บุญมี 

อายุ     50 ป ี
ท่ีอยู่   3/3 หมู่ 8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง       

           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นางใหม่  จันทร์ต้น 

อายุ     41 ป ี
ท่ีอยู่   18/2 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง       
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นางจันทร์แรม  เรียงสี 

อายุ      45 ปี 
ท่ีอยู่    16/1หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง       
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 
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ช่ือ  นางสมคิด  เมืองขวา 

อายุ     38 ปี 
ท่ีอยู่    130/2 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      

           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นางอุ่นเรือน  เมืองขวา 

อายุ     24 ปี 
ท่ีอยู่   94 หมู่ 8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
          จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นางสําราญ  เมืองขวา 

อายุ     62 ป ี
ท่ีอยู่    130 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง       
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นางบุญมี  คําจีน 

อายุ     56 ป ี
ท่ีอยู่    107 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง       
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 
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ช่ือ  นางมาลี  พิเคาะ  

อายุ     40 ป ี
ท่ีอยู่    130/1หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นายบุญมา  บุญเปลี่ยน 

อายุ     48  ปี 
ท่ีอยู่    6 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นายแดน  แสนอา 

อายุ     67 ป ี
ท่ีอยู่    3 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นายแทน พิมสีนา 

อายุ     61 ปี 
ท่ีอยู่    31 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง     

           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 
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ช่ือ  นางบุญชู  น้อยชาคํา 

อายุ     61 ปี 
ท่ีอยู่   189/1 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง       

           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นายชัย คงจีน 

อายุ     54 ปี 
ท่ีอยู่    129/1 หมู่ 8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นายบุญส่ง  เรียงสี 

อายุ     46   ป ี
ท่ีอยู่    16/1 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง       
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นางชะมุน  ใจตรอม 

อายุ     49 ปี 
ท่ีอยู่    88 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 
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ช่ือ  นายฉัตรชัย  ทองแก้ว 

อายุ     20 ปี 
ท่ีอยู่   16 หมู่ 8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      

           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นายสะท้าน  โตฤทธิ์  

อายุ       55 ปี 
ท่ีอยู่    7/2หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นางทองศรี  เพ็งสีดา 

อายุ      60   ป ี
ท่ีอยู่    7 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นายฟ้า  สระทองเนียม 

อายุ     49 ปี 
ท่ีอยู่    1/1 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      

           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 
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ช่ือ  นางคําพัน คําหม้อ 

อายุ     55  ปี 
ท่ีอยู่    116 หมู่8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง       
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นางสมควร  วังทอง 

อายุ      51 ป ี
ท่ีอยู่    42หมู่ 8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง      
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 

ช่ือ  นางรุจิภา  เดชคล้าย  

อายุ     38 ปี 
ท่ีอยู่   68/1หมู่ 8 ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง       

           จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทร - 
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