


คํานํา 

 รายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่า
ท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ รุ่นที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผล 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายาก
และใกล้สูญพันธุ์ การประชุมสัมมนาในครั้งนี้สําเร็จได้ด้วยดีเพราะความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
ผู้เกี่ยวข้องกล่าวคือ ดร.สุรางค์  เธียรหิรัญ ผู้อํานวยการสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
นายนิทัศน์  โรจนสารัมภกิจ หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากร
ป่าไม้ (นปม.) อาจารย์ศักดา ทวิชศรี นักวิชาการอิสระ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชาวบ้านอาสาสมัครความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน หน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองในท้องถิ่น ของตําบลเหล่าใหญ่ 
อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสถานที่ที่ใช้ฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านแมด 
ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาส
นี้ 

      

  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

       กรกฏาคม 2554 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

 

              ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนช้ืนมีระบบนิเวศแตกต่างกันไปตามสภาพของ        
ภูมิประเทศ ซึ่งทําให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่การนําความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ใน
ปริมาณที่มากเกินไป ส่งผลทําให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว บางชนิดต้องตกอยู่  
ในสถานภาพใกล้สูญพันธุไ์ปจากระบบนิเวศ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น ทั้งมาจากการ
กระทําที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ นอกจากนี้การขาดความรู้ความเข้าใจของกลุ่มคนที่ใช้ประโยชน์จากป่า     
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงปัญหา
ของระบบนิเวศ วิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่า
ท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ระหว่างชาวบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สํานักงานความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
วางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์”  
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่น
หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 2.2 เพื่อระดมความคิดในการหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่า
ท้องถิ่น หายาก และใกล้สูญพันธุ์ 
 

3. เป้าหมาย 
ชาวบ้านอาสาสมัครความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน หน่วยงานรัฐ  

องค์กรปกครองในท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงาน ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในพื้นที่ดําเนินการ จํานวน 90 คน 
(รุ่นๆ ละ 30 คน  3 รุ่น)  
 

4. วิธีดําเนินการสัมมนา 
4.1 ภาคบรรยาย 
4.2 ภาคปฏิบัติ 
 

5. หัวข้อกําหนดในการสัมมนา 
5.1 ภาคบรรยาย  
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 5.1.1 ความเป็นมาของการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนอนุรักษ์และ 
        ฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
5.1.2 สรุปปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นและรวบรวม 
        ข้อมูลแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญ
        พันธุ์แต่ละพื้นที่ (การสัมมนากลุ่ม แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 10 คน) 
5.1.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นและ
        วิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ในแต่ละ  
        พื้นที่ 

5.2 ภาคปฏิบัติ 
 5.2.1 ฝึกปฏิบัติการสํารวจและดูงานภาคสนาม 

 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 
 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  
 รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 รวมระยะเวลา 1 วัน ณ ศาลา 
ประชาคมวัดบ้านแมด ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร  
 

8. จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
รุ่นๆละ 30 คน จํานวน 3 รุ่น รวม 90 คน 

 

9. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากแผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ 2 ฐานข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ กิจกรรมหลักจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน     
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) เป็นเงินรุ่นละ 50,000 บาท /รุ่น 

 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่น

หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
10.2 ได้รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายาก

และใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละพื้นที่ 
10.3 เกิดเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
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11. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
11.1 ผู้ผ่านการสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัตไิดไ้ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
11.2 ผู้ผ่านการสัมมนา มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
11.3 มีผู้ผ่านการสัมมนา 90 คน 
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บทท่ี 2  
กระบวนการประชมุสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ภาคบรรยาย 

 
1. ความเป็นมาของการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิด
พันธุ์พืชป่าท้องถ่ินหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 

 จากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนช้ืนมีระบบนิเวศแตกต่างกันไปตามสภาพของ

ภูมิประเทศ ซึ่งทําให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่การนําความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ใน

ปริมาณที่มากเกินไป ส่งผลทําให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว บางชนิดต้องตกอยู่ใน

สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ไปจากระบบนิเวศ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น ทั้งมาจากการ

กระทําที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ นอกจากนี้การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ที่ใช้ประโยชน์จากป่า ก็เป็นอีก

สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของ

ระบบนิเวศ วิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่า

ท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ระหว่างชาวบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้  

 จากเหตุผลความจําเป็นดังกล่าว สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหา

ยากและใกล้สูญพันธุ์” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์

พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ ระดมความคิดในการหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการ

อนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่น หายาก และใกล้สูญพันธุ์ และเกิดเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

เป็นกิจกรรมที่วางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ ใน
ชุมชนโดยจะให้ตัวแทนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการวางแผนอนุรักษ์พันธุ์พืช และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลาย เพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์  อนุรักษ์  และฟื้นฟูตามมา โดย
ชาวบ้านที่เข้าร่วมการประชุมเป็นตัวแทนของหมู่บ้านแมด ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่มีการใช้ประโยชน์จาก
ป่าภูผาซาน   
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พิธีเปิดโดยผู้ใหญ่บ้าน นายบุญหาญ    เสียงเพราะ    
 

    
 
 
         

• ชมวีดีทัศน์ เร่ืองความสําคัญความหลากหลายทางชีวภาพ มีความหมายว่าอย่างไร มี 

ความสําคัญอย่างไรบ้าง   

 

นางสาววราพร โพธิสาร และนางสาวนิรดา แป้นนางรอง ชี้แจงถึงความเป็นมา 



6 

 

กระบวนการกลุ่ม 

  

อาจารย์ศักดา   ทวิชศรี  กล่าวนําเข้าสู่กิจกรรม ว่าเรามา 

ทําอะไร และนําเสนอข้อมูลการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพที่ 

ผ่านมาว่ามีอะไรบ้าง จากสํานักงานความความหลายทางชีวภาพด้าน 

ป่าไม้และมีการนําเสนอข้อมูลเบื้องต้นที่ได้เข้ามาดําเนินการสํารวจตั้ง 

แต่เริ่มต้นจนถึง ณ ปัจจุบัน ว่าในแต่ละด้านทั้ง พืช สัตว์ แมลง  

เห็ดรา ไลเคน มีตัวอย่างที่ส่งข้อมูลกี่ตัวอย่างแล้วบ้าง และแต่ละด้านมี 

ความสําคัญหรือความจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันของชุมชนอย่างไร 

บ้างโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทําให้ชุมชนได้รับรู้ 

ว่าในหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่บริเวณรอบๆป่าภูผาซานแห่งนี้  มีความสําคัญกับสมาชิกในชุมชนอย่างไร

บ้าง 

 
 
 

         
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

 

อาจารย์ศักดา  ทวิชศรี 

วิทยากร 
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แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ประเด็น คือ  

 ประเด็นที่ 1 เราใช้ประโยชน์อะไรจากความหลากหลายทางชีวภาพ, ถ้าเกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพลดลงจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง และความหลากหลายทางชีวภาพมีความจําเป็นในชีวิต
อย่างไร 
 ประเด็นที่ 2 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่น
วิธีการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 

   การดําเนินกิจกรรม 
 1. แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มผู้หญิง กลุ่ม
ผู้ชาย 
 2. ตั้งคําถามผู้หญิง และเด็ก 2 ประเด็น คือ “เราใช้ประโยชน์อะไรจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ” และถ้าเกิดความหลากหลายทางชีวภาพลดลงจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง ส่วนเพศชายจะ
ระดมความคิดในประเด็น ความหลากหลายทางชีวภาพมีความจําเป็นในชีวิตอย่างไร 
   3. ให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นโดยการเขียนบัตรคําและให้ตัวแทนนําเสนอ 

 

                  
 

 
 

ภาพการแลกเปลี่ยนระหว่างการประชุม 
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ประเด็นท่ี 1 สรุปเราใช้ประโยชน์อะไรจากความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

กิจกรรมท่ี 1.1 การระดมความคิดเห็น “เราใช้ประโยชน์อะไรจากความหลากหลายทางชีวภาพ” 

 

 สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าภูผาซานแบ่งเป็นด้านๆ ได้ดังนี้ 

• ด้านพืช นํามาทําเป็นอาหาร สมุนไพรรักษาโรค และยังสามารถนํามาทําเป็นสีย้อมผ้า  

• ด้านสัตว์ นํามาทําอาหาร  

• ด้านแมลง เช่น ไข่มดแดง นํามาทําอาหาร  

• ด้านเห็ด  เช่น เห็ดโคน นํามาทําอาหาร  

• ไลเคน เป็นตัวช้ีวัดเกี่ยวกับสภาพอากาศ มลพิษ  

• ภูมิปัญญา ในด้านประเพณีพิธีกรรมต่างๆ เช่น หมอเหยา และเครื่องจักสาน นอกจากนี้ 

ชาวบ้าน ได้พูดถึงการใช้ประโยชน์โดยไม่ให้สูญหายไป โดยสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นต่อชาวบ้านอยู่แล้ว 

ซึ่งจําเป็นต้องใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน จะไม่ให้เก็บเลยเป็นไปไม่ได้  แต่ควรเก็บแค่พอกินพอใช้

เพื่อที่จะมีไวใ้ห้รุ่นหลังไดใ้ช้ต่อไป 

นอกจากนี้ ทีมงานและชุมชนได้ร่วมพูดคุยกัน ในด้านการศึกษา ที่มีท่านวิทยากรมาบรรยายโดย

โต้ตอบกันซึ่งผู้ช่วยไดใ้ห้ความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพ 

และได้กล่าวถึง ไม้พยุง ซึ่ง ที่เป็นที่ต้องการของพ่อค้าไม้ ทําให้มีการลักลอบตัดไม้พยุงเพื่อนําไปขายเป็น

จํานวนมาก ทําให้ปัจจุบันไม้พยุงเป็นไม้ที่หายากและเป็นที่ต้องการ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติต่อป่าชุมชน

ในการใช้ประโยชน์จากป่า ชาวบ้านเข้าใจว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะต้องรักษาไว้ไม่เช่นนั้นจะไม่มีให้ลูกหลาน

ต่อไปในอนาคตจากแหล่งสิ่งมีชีวิตในป่าซึ่งมีหลากหลายชนิดหลายด้านที่มาจากบ้านของชาวบ้านเอง 

การที่ทางเราได้เข้ามาสํารวจ จึงทําให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและชุมชน อีกทั้ง ยังได้แลกเปลี่ยนกันด้วย

ว่า ส่วนใหญ่คนกลุ่มใดมาใช้ประโยชน์จากป่า โดยอาจารย์แบ่งกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากป่าเป็นสามกลุ่ม 

คือ  กลุ่มคนรายได้น้อย  รายได้ปานกลาง และรายได้สูง  ผลจากการพูดคุยพบว่าส่วนมากจะเป็น กลุ่ม

ชาวบ้านที่รายได้น้อยไม่มีที่ทํากินจึงต้องอาศัยป่าในการดํารงชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการหากินเองใน

ครัวเรือน และนําของป่าเหล่านั้นไปเป็นอาชีพค้าขาย เช่น เก็บเห็ดขาย โดยชาวบ้านจํานวนนี้จะมีฐานะ

ยากจน จึงต้องพึ่งพาอาศัยป่า    
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ผลการระดมความคิดกลุ่มเด็ก 
 

อาจารย์ศักดาได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงการดูแลป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ และเช่ือมโยงกับการ

ดํารงชีวิตในป่ารอบๆชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตร การหาอยู่หากิน ถ้าป่าไม้ดี ฝนก็ตกต้อง

ตามฤดูกาล และป่าก็ช่วยสร้างสมดุลให้ตัวเองโดยเล่าถึงต้นข้าวซึ่งก่อนมีการดํานาก็ต้องมีการตัดปลาย

ใบต้นกล้าออกก่อน แต่ทําไมตอนที่มีเพลี้ย มีแมลงมากินใบข้าว ชาวนาถึงต้องฉีดยาฆ่าแมลงซึ่งปกติ

แล้วเราก็ต้องมีการตัดใบออก  ดังนั้นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยก็ได้  
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กิจกรรมท่ี 1.2 การระดมความคิดเห็น “ถ้าความหลากหลายทางชีวภาพลดลงจะเกิดอะไรข้ึน” 

 

 สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

o ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ต้องหารายได้เพิ่ม เพื่อมาใช้จ่ายภายในบ้านไม่ว่าจะเป็น
ค่าอาหาร และยารักษาโรคที่จากเดิมสามารถเข้าไปเก็บหาพืชสมุนไพรมาใช้รักษา
ได้จากป่า แต่เมื่อมีปริมาณน้อยลงหรือหายากขึ้นก็ต้องไปซื้อยาแผนปัจจุบันมา
รักษาแทน 

o รายได้ลดลง เนื่องจากชาวบ้านบ้างกลุ่มหารายได้จากการเก็บของป่าขายแต่เมื่อ
ความหลากหลายลดลงก็ทําให้หาของป่าได้น้อยลงหรืออาจจะไม่ได้เลย 

o ระบบเกษตรเสียสมดุล เช่น แมลงศัตรูพืชระบาด ต้องซื้อยาฆ่าแมลงมาฉีดพ่น และ
ซื้อปุ๋ยมาใส่บํารุงดินเมื่อทําการผลิตแบบเดิม 
 

     
 

   
 
 
 

การระดมความคิดกลุ่มผู้หญิง 
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กิจกรรมท่ี 1.3 การระดมความคิดเห็น ความสําคัญและความจําเป็นของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

 สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

• เพื่อการดํารงชีพได้แก่ การพึ่งพากันระหว่างคนกับป่า เพื่อการใช้ประโยชนใ์นด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นจากพืช และสัตว์ 

• เป็นยารักษาโรค ได้แก่ สมุนไพรจากพืช แมลง เช่น น้ําผ้ึง  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 

• นํามาใช้เป็นที่อยู่อาศัย  ตกแต่งบ้านเรือน  เครื่องดนตรี 

• เป็นแหล่งอาชีพ  เช่น เก็บของป่า  นําไม้มาทําเครื่องจักสาน  เป็นต้น 
 

              
 

 

 
 
 
 
 

การระดมความคิดกลุ่มผู้ชาย 
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ประเด็นท่ี 2 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถ่ินและ
วิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถ่ินหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 

กิจกรรมท่ี 2.1 การระดมความคิดเห็น “เหตุผลท่ีทําให้พื้นท่ีป่าเพิ่มข้ึน” 

สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

• วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกหมู่บ้านท่ีส่งผลต่อการการเปลี่ยนแปลง
ความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มโดยให้เพศหญิงและเด็ก
ระดมสมองในประเด็นปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  และกลุ่มเพศชายในประเด็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้ 
 

• ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ 
 

ด้านพื้นท่ีทําการเกษตร 
o เนื่องจากมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่นําพื้นที่ป่า มาเป็นพื้นที่การเกษตรและทํานา ซึ่ง

เป็นไม้เชิงเดี่ยว ทําให้ความหลากหลายลดลงตามไปด้วย โดยตัดถางต้นไม้ใหญ่

ออก ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ    แต่ปัจจุบันชาวบ้านก็เริ่มมี

การปลูกไม้ยืนต้น  เช่น  ไม้ยาง ไม้พยุง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น 

o มีการใช้สารเคมีจากการเกษตรในการทําเกษตรมากเกินไป  จนทําให้ความ

หลากหลายทางชีวภาพลดลง 
 

ด้านการใช้ประโยชน์ 

o การเข้าไปหาประโยชน์จากของป่าได้แก่สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ  ที่เรียกว่าความ

หลากหลายทั้ง พืช สัตว์ แมลง เห็ดรา มากเกินความจําเป็นจนทําให้ความ

หลากหลายลดลงหรือบางชนิดแทบจะหมดไป 

o การจํากัดปริมาณการเก็บหาของป่ามาใช้จากคนภายนอก โดยกําหนดไว้เพื่อให้

เหลือไว้กินไวใ้ช้ต่อไป 
 

ด้านพื้นท่ีทําการอนุรักษ์ 

o ป้องกันการตัดไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ 

o ห้ามจับสัตวใ์นฤดูวางไข่  
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ด้านการฟื้นฟู 

o มีการสร้างอาชีพให้ม่ันคง ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า 

o การปลูกไม้ใหญ่คืนสู่ป่า เช่น ต้นยางนา 

o คนที่ตัดหรือทําลายต้องเป็นผู้ปลูกทดแทน 

 

                   
 

ผลการระดมความคิดปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

• ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 

 

ด้านพื้นท่ีทําการเกษตร 
o มีกลุ่มนายทุนมากว้านซื้อพื้นที่ทําการปลูกยางในตําบลข้างเคียง 
o คนภายนอกหรือพ่อค้าคนกลางมีความต้องการสิ้นค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

 

ด้านการใช้ประโยชน์ 
o คนภายนอก เช่น พ่อค้าคนกลางมีความต้องการในการซื้อหน่อไม้ ไม้ไผ่ 

 

ด้านการอนุรักษ์ 
o กิจกรรมปลูกป่า และให้ความรู้จากสถาบันการศึกษา 
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ด้านการฟื้นฟู 
o การปลูกไม้ป่าหายาก เช่น ต้นยาง  ต้นพยุง ฯลฯ 

 

 
 

ผลการระดมความคิดเรื่องปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 

กิจกรรมท่ี 2.2 การระดมความคิดเห็น “เป้าหมายของบ้านเรา” 

 

 สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
แล้ว มีแนวทางในการดําเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ที่วางไว้ 

 

 ด้านพื้นท่ีทําการเกษตร 
o คงพื้นที่ทําการเกษตรให้มีอยู่เท่าเดิม 
o ปรับระบบการผลิต เช่น การทําสวนเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ยืนต้น 
o ลดการใช้สารเคมี 

 

    ด้านการใช้ประโยชน์ 
o สร้างอาชีพให้ม่ันคงเพื่อลดการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าที่มากเกินควร 
o เข้าไปเก็บใช้จากป่าเท่าที่จําเป็น 



 

o พูดคุยแลกเปลี่ยนปริมาณการเข้าไปใช้ประโยชน์จากคนในหมู่บ้านอื่น โดยการจัด
เวทีประชุมช้ีแจง
 

   ด้านการอนุรักษ์ 
o ช่วยกันปลูกป่า รักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์
o จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์เพื่อวางกฎระเบียบ และค่าตอบแทนให้กับผู้ที่เป็นสมาชิก
o มีการวางแผนการตรวจพื้นที่ป่า รายเดือน
o มีการปักป้ายแสดงข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์จากป่า

 

ด้านการฟื้นฟู 
o การทําฝายชะลอน้ําเพื่อให้เกิดความชุ่มช้ืน มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
o การปลูกต้นไม้คืนสู่ป่า

 

ข้อเสนอแนะในการจัดหลักสูตร
- ในกระเขียนบัตรคํา ควรให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนา
- ในการอภิปราย ระดมสมอง ใน

ก่อนเพื่อให้เกิดการทําความเข้าใจร่วมกัน
- ในการอภิปราย ระดมสมอง  ในกลุ่มย่อย ควรให้สมาชิกได้แสดง

ช่วยกันจับประเด็นแล้วค่อยเขียนลงบัตรคํา
 

สรุปการวางแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
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พูดคุยแลกเปลี่ยนปริมาณการเข้าไปใช้ประโยชน์จากคนในหมู่บ้านอื่น โดยการจัด
เวทีประชุมช้ีแจง 

ช่วยกันปลูกป่า รักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ 
จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์เพื่อวางกฎระเบียบ และค่าตอบแทนให้กับผู้ที่เป็นสมาชิก
มีการวางแผนการตรวจพื้นที่ป่า รายเดือน/รายปี 
มีการปักป้ายแสดงข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์จากป่า 

การทําฝายชะลอน้ําเพื่อให้เกิดความชุ่มช้ืน มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
การปลูกต้นไม้คืนสู่ป่า 

ข้อเสนอแนะในการจัดหลักสูตร 
ในกระเขียนบัตรคํา ควรให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาเล่าเรื่องก่อน

อภิปราย ระดมสมอง ในกลุ่มย่อย ควรมีการกระตุ้นหรือตั้งคําถาม
ก่อนเพื่อให้เกิดการทําความเข้าใจร่วมกัน 

อภิปราย ระดมสมอง  ในกลุ่มย่อย ควรให้สมาชิกได้แสดง
ช่วยกันจับประเด็นแล้วค่อยเขียนลงบัตรคํา 

 
สรุปการวางแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

พูดคุยแลกเปลี่ยนปริมาณการเข้าไปใช้ประโยชน์จากคนในหมู่บ้านอื่น โดยการจัด

จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์เพื่อวางกฎระเบียบ และค่าตอบแทนให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม 

การทําฝายชะลอน้ําเพื่อให้เกิดความชุ่มช้ืน มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 

เล่าเรื่องก่อน 
มีการกระตุ้นหรือตั้งคําถามจากเจ้าหน้าที่

อภิปราย ระดมสมอง  ในกลุ่มย่อย ควรให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและ

 

สรุปการวางแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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อาจารย์ศักดา ทวิชศรี สรุปผลการประชุม 
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บทท่ี 3  

ผลการฝึกอบรม 
 สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนา

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดจัดการ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและ 

ใกล้สูญพันธุ์”เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านแมด ตําบลบ้านเหล่าอําเภอ 

คําชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการจํานวน 34 คน 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

ภาพบรรยากาศการร่วมประชุม 

อาจารย์ศักดา ทวิชศรี ช้ีแจงรายระเอียดให้ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง 



18 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 ผู้เข้าร่วมประชุมนําเสนอแนวความคิดของแต่ละ
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แบบประเมินผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถ่ินหายากและใกล้สูญพันธุ์”  

ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านแมด ตําบลบ้านเหล่า อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2554 

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

โปรดทําเคร่ืองหมาย / หัวข้อคําตอบท่ีท่านเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

และระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในช่องว่างท่ีกําหนดไว้ 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี 
ปาน

กลาง 
พอใช้ 

ควร

ปรับปรุง 

รูปแบบในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ      

1. เนื้อหา 52.94 44.12  2.94  

2. ระยะเวลาที่เหมาะสม 32.35 50 8.82 5.88 2.94 

วิทยากร 

1. ความเหมะสมของวิทยากร 55.88 35.29 5.88 2.94 
 

2. การนําเสนอและถ่ายทอดของวิทยากร 61.76 29.41 2.94 2.94 2.94 

2.1 เนื้อหา 47.06 38.24 8.82 5.88 2.94 

2.2 ความชัดเจนในการนําเสนอ 47.06 38.24 17.65 2.94 2.94 

2.3 การตอบคําถาม 47.06 41.18 8.82  2.94 

2.4 เทคนิค/วิธีการนําเสนอ 44.12 44.12 8.82  2.94 

2.5 การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 35.29 47.06 11.77 2.94 2.94 
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2.6 เวลาที่ใช้ในการนําเสนอ 23.53 58.83 11.77 2.94 2.94 

2.7 ระยะเวลาในการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 

29.41 52.94 11.77 5.88  

ด้านการจัดการและสถานท่ี 

1. เอกสาร 58.83 32.35 8.82  2.94 

2. คุณภาพและความเหมาะสมของ
โสตทัศนูปกรณ์ 

32.35 50 14.70  
 

 

3. การต้อนรับและบริการ 47.06 47.06  5.88  

4. สถานที่ 41.18 50 8.82   

5. อาหาร 32.35 58.83 2.94  2.94 

6. ความพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโดยภาพรวม 50 52.94 8.82 2.94  

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

ขอขอบคุณที่ทุกท่านกรุณาตอบแบบสอบถามครบทุกข้อ 
*************************************** 

 
 
 
 



 

การประเมินผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การวางแผนอนุรักษ์และฟื้
 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลการดําเนินการ

1.1 การดําเนินการตามแผนการฝึกอบรมท่ีกําหนด

ความคิดเห็นของผู้เข้าการรับฝึกอบรม

พบว่าร้อยละ 52.12 คิดว่าดีมาก 
 

ความคิดเห็นเ

 

1.2 ผลท่ีเกิดข้ึนจากเน้ือหาการสัมมนาท่ีกําหนด

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยว

ความเห็นว่าอยูใ่นระดับดีร้อยละ 

เป็นร้อยละ 5.9 และคิดว่าควรปรับปรุงร้อยละ 

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

ดีมาก

21 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถ่ินหายและใกล้สูญพันธุ์

ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลการดําเนินการ 
การดําเนินการตามแผนการฝึกอบรมท่ีกําหนด 

มคิดเห็นของผู้เข้าการรับฝึกอบรมเกี่ยวกับผลการดําเนินการแผนการฝึกอบรมที่กําหนด 

มาก ร้อยละ 44.12 คิดว่าดีและร้อยละ 2.94 คิดว่าพอใช้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาการสัมมนาท่ีกําหนด

ผลท่ีเกิดข้ึนจากเน้ือหาการสัมมนาท่ีกําหนด 

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ

ความเห็นว่าอยูใ่นระดับดีร้อยละ 50 คิดว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 32.4 คิดว่าปานกลางร้อยละ

และคิดว่าควรปรับปรุงร้อยละ 2.9 

ดี ปานกลาง พอใช้

และใกล้สูญพันธุ”์  

เกี่ยวกับผลการดําเนินการแผนการฝึกอบรมที่กําหนด 

คิดว่าพอใช้ 

ท่ีกําหนด 

 

กับผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการพบว่าส่วนใหญใ่ห้

คิดว่าปานกลางร้อยละ8.8 พอใช้ 

ควรปรับปรุง



 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาของการบรรยาย

 

2. ด้านวิทยากร 

2.1 ความเหมาะสมของวิทยากร

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้เป็น

ว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 55.8

2.9  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ท่ีเป็นวิทยากร
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาของการบรรยาย

ความเหมาะสมของวิทยากร 

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้เป็นวิทยากร

55.8 คิดว่าดีเป็นร้อยละ 35.29 คิดว่าปานกลางเป็นร้อยละ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ท่ีเป็นวิทยากร

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้

ดี ปานกลาง พอใช้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาของการบรรยาย 

 

วิทยากรส่วนใหญ่มีความเห็น

คิดว่าปานกลางเป็นร้อยละ 5.9 คิดว่าพอใช้ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ท่ีเป็นวิทยากร 

 

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง



 

2.2 การนําเสนอและถ่ายทอดของวิทยากร

 2.2.1 เน้ือหา 

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเนื้อหา ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี

47.06 เห็นว่าความเหมาะสมของวิทย

8.8 คิดว่าพอใช้ เป็นร้อยละ 

ประชุมสัมมนา 

 

2.2.2 ความชัดเจนในการนําเสนอ

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความชัดเจนในการสํารวจในการนําเสนอ ส่วนใหญ่มี

ความเห็นว่าดีมาก,ดีคิดเป็นร้อยละ

85.9  และคิดว่าควรปรับปรุงเป็นร้อยละ 
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การนําเสนอและถ่ายทอดของวิทยากร 

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเนื้อหา ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี

เห็นว่าความเหมาะสมของวิทยากรอยู่ในระดับดี เป็นร้อยละ 38.2 คิดว่าปานกลาง เป็นร้อยละ 

เป็นร้อยละ 5.9 และคิดว่าควรปรับปรุง เป็นร้อยละ 

    ความเห็นเกี่ยวกับเน้ือหา 

ความชัดเจนในการนําเสนอ 

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความชัดเจนในการสํารวจในการนําเสนอ ส่วนใหญ่มี

คิดเป็นร้อยละ 38.24 คิดว่าปานกลางเป็นร้อยละ 8.8  

และคิดว่าควรปรับปรุงเป็นร้อยละ 2.94 ของผู้ที่เข้ารับการประชุมสัมมนา

ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเนื้อหา ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

คิดว่าปานกลาง เป็นร้อยละ 

 2.9 ของผู้ที่ เข้ารับการ

 

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความชัดเจนในการสํารวจในการนําเสนอ ส่วนใหญ่มี

8.8   คิดว่าพอใช้ เป็นร้อยละ 

ประชุมสัมมนา 

ควรปรับปรุง



 

ความคิดเห็นเกี่ยวความชัดเจนในการนําเสนอ

 

2.2.3 ความตอบคําถาม

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความชัดเจนในการสํารวจในการนําเสนอ ส่วนใหญ่มี

ความเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ

และคิดว่าควรปรับปรุง เป็นร้อยละ 

 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

ดีมาก

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

ดีมาก

24 

ความคิดเห็นเกี่ยวความชัดเจนในการนําเสนอ 

ความตอบคําถาม 

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความชัดเจนในการสํารวจในการนําเสนอ ส่วนใหญ่มี

คิดเป็นร้อยละ 47.06 คิดว่าดี เป็นร้อยละ 41.2 คิดว่าปานกลาง เป็นร้อยละ

และคิดว่าควรปรับปรุง เป็นร้อยละ 5.9 ของผู้ที่เข้ารับการประชุมสัมมนา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตอบคําถาม 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้

 

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความชัดเจนในการสํารวจในการนําเสนอ ส่วนใหญ่มี

คิดว่าปานกลาง เป็นร้อยละ8.82 

 

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง



 

2.2.4 เทคนิค /วิธีการนําเสนอ

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิค

44.1, มีความเห็นว่าดีคิดเป็นร้อยละ

ละ 2.9 ของผู้ที่เข้ารับการ 

 

2.2.5 การใช้โสตทัศนูปกรณ์

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอ

คิดเป็นร้อยละ 47.06 คิดว่าดี

เป็นร้อยละ 2.9 และคิดว่าควรปรับปรุง เป็นร้อยละ 
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วิธีการนําเสนอ 

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิค/วิธีการนําเสนอ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดีมาก

คิดเป็นร้อยละ 44.1 คิดว่าปานกลาง เป็นร้อยละ 8.8 และคิดว่าควรปรับปรุงร้อย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิค/วิธีการนําเสนอ

การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ส่วนใหญ่มีความ

คิดว่าดีมาก เป็นร้อยละ 35.29 คิดว่าปานกลาง เป็นร้อยละ 

และคิดว่าควรปรับปรุง เป็นร้อยละ 2.9 ของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้

วิธีการนําเสนอ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดีมาก

และคิดว่าควรปรับปรุงร้อย

วิธีการนําเสนอ 

 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าดี 

คิดว่าปานกลาง เป็นร้อยละ 11.77 คิดว่าพอใช้ 

ของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 

 

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง



 

2.2.6 เวลาท่ีใช้ในการนําเสนอ

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการนําเสนอ ส่วนใหญ่มี

ความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 58.8

คิดว่าพอใช้ เป็นร้อยละ 2.9 และคิดว่าควรปรับปรุง เป็นร้อยละ

 

2.2.8 ระยะเวลาในการประชุมสัม

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระยะเวลาฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ส่วนใหญ่

คิดว่าดี คิดเป็นร้อยละ

ละ 11.8 และคิดว่าพอใช้ เป็นร้อยละ 

         ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
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เวลาท่ีใช้ในการนําเสนอ 

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการนําเสนอ ส่วนใหญ่มี

58.8 คิดว่าดีมาก เป็นร้อยละ 23.5 และคิดว่าปานกลาง เป็นร้อยละ 

และคิดว่าควรปรับปรุง เป็นร้อยละ2.9 ของผู้ที่เข้ารับการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาท่ีใช้ในนําเสนอ 

ในการประชุมสัมมนา 

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระยะเวลาฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ส่วนใหญ่

คิดว่าดี คิดเป็นร้อยละ 52.94 และคิดว่าดีมาก เป็นร้อยละ 29.4 คิดว่าปานกลางมาก เป็นร้อย

และคิดว่าพอใช้ เป็นร้อยละ 5.88ของผู้ที่เข้ารับการประชุมสัมมนา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการนําเสนอ ส่วนใหญ่มี

และคิดว่าปานกลาง เป็นร้อยละ 11.8 

ของผู้ที่เข้ารับการประชุมสัมมนา 

 

 

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระยะเวลาฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ส่วนใหญ่

คิดว่าปานกลางมาก เป็นร้อย

ประชุมสัมมนา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 

 

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง



 

3. ด้านการจัดการและสถานท่ี

3.1 เอกสาร 

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเอกสารการฝึกอบรมส่วนใหญ่คิดว่าดี

ร้อยละ 58.8 คิดว่าดี เป็นร้อยละ 

ร้อยละ 2.9 ของผู้ที่เข้ารับการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารประกอบการฝึกอบรม

 

3.2 คุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 

ส่วนใหญ่คิดว่าดี คิดเป็นร้อยละ 

14.70 ของผู้ที่เข้ารับการประชุมสัมมนา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์
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ด้านการจัดการและสถานท่ี 

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเอกสารการฝึกอบรมส่วนใหญ่คิดว่าดี

เป็นร้อยละ 29.4 คิดว่าปานกลาง เป็นร้อยละ 8.8 และคิดว่าควรปรับปรุง เป็น

ของผู้ที่เข้ารับการประชุมสัมมนา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารประกอบการฝึกอบรม

คุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 

ส่วนใหญ่คิดว่าดี คิดเป็นร้อยละ 50 คิดว่าดีมาก เป็นร้อยละ 35.3 และคิดว่าปานกลาง เป็นร้อยละ

ประชุมสัมมนา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเอกสารการฝึกอบรมส่วนใหญ่คิดว่าดีมาก คิดเป็น

และคิดว่าควรปรับปรุง เป็น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

 

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 

และคิดว่าปานกลาง เป็นร้อยละ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 

 

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง



 

3.4 การต้อนรับและการบริการ

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต้อนรับและการบริการอยู่

คิดเป็นร้อยละ 47.06 คิดว่าดีคิดเป็นร้อยละ 

ประชุมสัมมนา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการต้อนรับและการบริการ

 

3.5 สถานท่ี 

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ส่วนใหญ่คิดว่าดี คิดเป็นร้อยละ 

คิดว่าดีมาก เป็นร้อยละ 41.18
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การต้อนรับและการบริการ 

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต้อนรับและการบริการอยู่

ดีคิดเป็นร้อยละ 47.06 และคิดว่าพอใช้ เป็นร้อยละ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการต้อนรับและการบริการ

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ส่วนใหญ่คิดว่าดี คิดเป็นร้อยละ 

41.18 และคิดว่าปานกลาง เป็นร้อย 8.8 ของผู้ที่เข้ารับการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ีฝึกอบรม 

ดี ปานกลาง พอใช ้ ควรปรับปรุง

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต้อนรับและการบริการอยู่ ส่วนใหญ่คิดว่าดีมาก 

เป็นร้อยละ 8.8 ของผู้ที่เข้ารับการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการต้อนรับและการบริการ 

 

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ส่วนใหญ่คิดว่าดี คิดเป็นร้อยละ 50 

ของผู้ที่เข้ารับการประชุมสัมมนา 

 

ควรปรับปรุง



 

3.8 อาหาร 

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาหาร

58.8 คิดว่าดีมาก เป็นร้อยละ

ละ 2.9 ของจํานวนผู้เข้ารับการ
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ดมีาก

3.9 ความพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโดยภาพรวม

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโดยภาพรวม 

ใหญ่มีความคิดเห็นว่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

ร้อยละ 8.8 และคิดว่าพอใช้ 2.9

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโดยภาพรวม
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29 

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาหาร ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 

คิดว่าดีมาก เป็นร้อยละ35.29 คิดว่าปานกลาง เป็นร้อยละ 2.9 และคิดว่าควรปรับปรุงเป็นร้อย

ของจํานวนผู้เข้ารับการประชุมสัมมนา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหาร 

ดมีาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ควรปรับปรงุ

ความพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโดยภาพรวม 

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโดยภาพรวม 

คิดเป็นร้อยละ 52.9 คิดว่าดี เป็นร้อยละ 38.24 และคิดว่าปานกลาง เป็น

2.9 เป็นร้อยละ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโดยภาพรวม

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง

ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี คิดเป็นร้อยละ 

และคิดว่าควรปรับปรุงเป็นร้อย

ควรปรับปรงุ

 

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโดยภาพรวม ส่วน

และคิดว่าปานกลาง เป็น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโดยภาพรวม 

 

 

 

 

 

 ควรปรับปรุง
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 
 

นายบุญหาญ    เสียงเพราะ   ผู้ใหญ่บ้านแมดเปิดงาน 

 

 
 

อาจารย์ศักดา  ทวิชศรี   วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ประมวลภาพ 



32 

 

         
 

 

 

           

 

          

 

 

     

การประชุมสัมมนา 

ผู้เข้าประชุมสัมมนาเข้าแถวเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม 



33 

 

       
 

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 

        
 

บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม 

 

            
 

การนําเสนอความคิดเห็นแต่ละกลุ่ม 



34 

 

       
 

   

 

 
 

 

 

 

การนําเสนอความคิดเห็นแต่ละกลุ่ม 
 

รูปถ่ายร่วมกัน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การวางแผนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูชนิดพันธุพื์ชป่าหายาก 

และใกล้สูญพันธุ์  รุน่ที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยากร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ  อาจารย์ศักดา  ทวิชศรี 

ตําแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 

อายุ  59 ป ี

ที่อยู่  52/20 ซอยรามอินทรา 19 ถนนรามอินทรา บางเขน 

        กรุงเทพมหานคร 

เบอรโ์ทรศัพท์  081 2537830 

อีเมลล์  sakdatha@gmail.com 



ผู้เข้าร่วมการประชมุสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

ช่ือ  นางย้าย  วงจันทร์ 

ที่อยู่ 64 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

ช่ือ  นางศีวไิล แสงเพชร 

ที่อยู่ 39 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 

ช่ือ  นางลวด  สามารถ 

ที่อยู่  29 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 

ช่ือ  นางสีลาน  อาจหาญ 

ที่อยู่ 131 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ช่ือ  นางเพ็ญสี  ตลับเพชร  

ที่อยู่ 93 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

ช่ือ  นายมี  ยืนยั่ง 

ที่อยู่ 39 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 

ช่ือ  นางคําปาน  โคตรสุโพธิ์ 

ที่อยู่ 36 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 

ช่ือ  นายอัคลา  ตลับเพชร  

ที่อยู่ 93 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ช่ือ  นางกอบแก้ว  คงทองดี 

อายุ  52 ปี 

ที่อยู่  100 หมู่ที่ 4 ตําบลแม่นางขาว อําเภอคุระบุรี 

        จังหวัดพังงา 82150 

 

ช่ือ  นายอุดมศักดิ์  โคตรสุโพธิ์ 

อายุ 39 ปี 

ที่อยู่ 3 ม.5 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

ช่ือ  นายเหรียญชัย  คนคล่อง 

ที่อยู่ 128 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 

ช่ือ  นายวีระศักดิ์  กาฬแสง 

ที่อยู่ 6 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ช่ือ  นายทองคํา  โคตรสุโพธิ์ 

ที่อยู่ 99 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

ช่ือ  นายชัยตระกรณ์  ยืนยั่ง 

อายุ 35 ปี 

ที่อยู่ 32 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 

ช่ือ  นายชัยอนันต์  ชาวนา 

อายุ 61 ปี 

ที่อยู่ 73 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

ช่ือ  นายกฤษณะ  น้อยชิน 

อายุ 16 ปี 

ที่อยู่ 73 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ช่ือ  นางนุชนาท  ชาวนา 

อายุ 39 ปี 

ที่อยู่ 54 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 

ช่ือ  นายอธิศักดิ์  พลวงศ์ 

ที่อยู่ 108 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 

ช่ือ  นายพงษ์นรินทร์  ใจใหญ่ 

ที่อยู่ 121 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

ช่ือ  นายธีระยุทธ  คนขยัน 

อายุ 45 ป ี

ที่อยู่ 55 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ช่ือ  นายภาณุวัฒน์  ศรีสร้อย   

อายุ 29 ปี 

ที่อยู่ 1/1 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 

ช่ือ  นายอิสระ  วงศ์สุภา 

อายุ 17 ป ี

ที่อยู่ 32 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร- 

ช่ือ  นางสาวพูล  บรรจง 

อายุ 51  ป ี

ที่อยู่ 14 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

ช่ือ  นายทวี  เพ็ชรคง 

อายุ 57 ป ี

ที่อยู่ 40 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 



  
 

 

   
 

 

 

 

  

     

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ช่ือ  นายทวีชัย  คนขยัน 

อายุ 38 ปี 

ที่อยู่ 135 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 

ช่ือ  นายวรวุฒิ  คนขยัน 

อายุ 22 ป ี

ที่อยู่ 74 ม.5 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

ช่ือ  นายมานะ  วังคะฮาต 

อายุ 41 ปี 

ที่อยู่ 87 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 

ช่ือ  นายกิตติ  ยืนยั่ง 

อายุ 32 ปี 

ที่อยู่ 119 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ช่ือ  นายกาจ  โคตรสุโพธิ์ 

อายุ 22 ป ี

ที่อยู่ 36 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

ช่ือ  นายสามารถ  โคตรสุโพธิ์ 

อายุ 21 ปี 

ที่อยู่ 96  ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 

ช่ือ  นายประสิทธิ์  โคตรสุโพธิ์ 

อายุ 55 ปี 

ที่อยู่ 99 ม.10 ต.บ้านเหล่า 

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

 



กําหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถ่ินหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2554  
ณ  ศาลาประชาคมวัดบ้านแมด  ตําบลบ้านเหล่า  อําเภอคําชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 

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

17  กรกฎาคม  2554 

07.00 – 08.30 น. รายงานตัวลงทะเบียนและรับประทานอาหารเช้า 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 
09.00 – 09.45 น. แนะนําโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ   

ประจําพื้นที่ป่าภูผาซาน  ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร 
โดย  ผู้อํานวยการสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

09.45 – 10.45 น. ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์            
โดย  นายศักดา  ทวิชศรี 

10.45 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
11.00 – 12.00 น. ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์  

(ต่อ)        โดย  นายศักดา  ทวิชศรี 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสูญเสียชนิดพืชป่า

ท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
โดย  นายศักดา  ทวิชศรี 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 – 16.15 น. แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่น

และวิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์                  
โดย  นายศักดา  ทวิชศรี  

16.15 - 16.45 น. สไลด์ มัลติวิช่ัน  กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฯ ท้องที่จังหวัดพังงา  
 โดย  เจ้าหน้าที่โครงการฯ  
16.45 – 18.15 น. สรุปผลการระดมความคิดในการหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการ 

อนุรักษ์ชนิดพืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์   
โดย  นายศักดา  ทวิชศรี 
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