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รายช่ือผู้ร่วมกระบวนการเรียนรู้ 
 
ก.  กลุ่มแกนน าผู้ใหญ่  
บ้านตลาดขีเ้หล็ก 

1 นายเสนห์่                         ยาสทุธิ 
2 นายนิวฒัน์                       ไทยสมทุร 
3 นายประเสริฐ                    ไทยหนุม่ 

4 นายคนิจนนัท์                   ศรศรีเกิด 

5 นางฟองนวล                    ญาตฝิงู 
6. นางประคอง                    ไทยยนัโต 

7. น.ส. ก่ิงจนัทร์                   ยาเทพ 

8 นายสมบรูณ์                    ไทยยนัโต 

9 นายแก้ว                          เทพน า 
10 นายเย็น                        สิทธิยากร  
11 นายมนญู                        เทศก์น า 

บ้านห้วยบอน 
1 นายสมศกัดิ ์                    พิลยัหล้า 
2 ดต.วีรวฒัน์                      บญุหม่ืน 

3 นายแก้ว                           ธรรมปัญโญ 

4 นายทวี                             สภุาษี 

5 นายธน ู                            กณุาเงิน 

6. นายบญุชน                       ฟองวรรณา 
7. นายสมบรูณ์                     ทนุกิจใจ   
8 นายด ารง                          สายสะอิง้ 
9 นายพิรุณ                          ทาอินทร์ 
10 นายหล้า                           สายสะอิง้ 
11 นายบญุมา                        พิลยัหล้า 
12 นายสมิง                            ไทยกรณ์ 
13 นายสริุยนั                           ทาอินทร์ 
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บ้านป่าไผ่ 
1 นายประเสริฐ                    ทะลาบญุ 

2 นายสวุรรณ                      ฟองวรรณ 

3 นายทองสขุ                      ธาตอิุนจนัทร์ 
4 นายพิจารย์                       ทาวรรณะ 
5 นายบญุสง่                     กณุาเงิน 

6. นายสมพงษ์                   วงศ์ใหญ่ 

7. นางสมศรี                       สิทธิปัญญา 
8 นางดาวเรือง                  ธาตอิุนทร์จนัทร์ 
9 นางพวงเพชร                 ทนุผลงาม 

10 นายจีระพฒัน์                ธาตอิุนทร์จนัทร์ 
 
ข.กลุ่มแกนน าเยาวชน 
 
บ้านตลาดขีเ้หล็ก 

1 นส.จริยา                       พรหมเป็ง 
2 นายธิตสิรรค์                  สนุนัทศลิป์ 
3 ดญ.จารุณี                     ยาสทุธิ 
4 ดช.ธีรพล                       ไชยเฉพาะ 
5 ดช.สถาพร                     ไทยราชา 
6 ดช.ชานนท์                    วงศ์มลู 

7 ดญ.กนกวรรณ                ไชยสิทธ์ิ 
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บ้านห้วยบอน 
1 นายธนัวา                         บญุเป็ง 
2 นายพิรุณ                          ทาอินทร์ 
3 ดญ. สิริยากร                     วงศ์วรพนัธ์  
4 ดญ.ชนฎันนัท์                    ไทยกรณ์  
5 ดญ.สวุิมล                         ชยัค ามลู 
6 ดช. สริุยนั                         ทาอินทร์ 
7 ดญ.ชฎาพร                       แสงทอง 
8 ดญ.เบญจพร                   ชยัค ามลู 

9 ดช. นฤเบศ                       ทาลือชยั 

บ้านป่าไผ่ 
1 นายจกัรพนัธ์                    พรหมเก๋ียง 
2 ดญ.รัตนภรณ์                   เทศชมภู 
3 ดญ.เพ็ญนภา                   ใจช่ือ 
4 นส.วรวรรณ                     ทาวรรณะ 
5 นายจกัรพนัธ์                   พรมเกียง 
6 ดญ.เกศรา                       ไชยบาน 
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ภาพประกอบกจิกรรม 

 
โครงการวิจัยเร่ือง การเสริมสร้างกลไกการจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของชุมชน ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

  
 

ภาพท่ี 1 การจดัเวทีประชมุชีแ้จงกลุม่แกนน า และส ารวจพืน้ท่ีป่าชมุชน  
 
 

  
 

ภาพท่ี 2 กิจกรรมน ากลุม่พระนิสิตร่วมส ารวจชมุชนและสภาพพืน้ท่ีป่าชมุชน  
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ภาพท่ี 3 การจดัเวทีวิเคราะห์กลไกการจดัการป่าชมุชน 
 

  
 

ภาพท่ี 4 การจดัเวทีประเมินศกัยภาพกลไกการจดัการป่าชมุชน 
 

  
 

ภาพท่ี 5 การจดัเวที เลา่เร่ืองป่าสูเ่ยาวชน และหนนุเสริมกิจกรรมเยาวชน 
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ภาพท่ี 6 การจดัเวทีหนนุเสริมโครงการเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชมุชน 
 

 
  

ภาพท่ี 7 โครงการพ่ีน าน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมท าแนวป้องกนัไฟป่าบริเวณป่าชมุชน 
 

  
 

ภาพท่ี 8 โครงการพ่ีน าน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมท าแนวป้องกนัไฟป่า 
บริเวณโรงเรียนบ้านตลาดขีเ้หล็ก 
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ภาพท่ี 9 โครงการพ่ีน าน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมท าแนวป้องกนัไฟป่า 
บริเวณคา่ยลกูเสือดอยสะเก็ด 

 

  
 

ภาพท่ี 10 โครงการพ่ีน าน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมท าแนวป้องกนัไฟป่า 
บริเวณถนนภายในชมุชน 

 

 
  

ภาพท่ี 11 โครงการคืนป่าไผใ่ห้ป่าไผ ่กิจกรรมร่วมประชมุวางแผน 
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ภาพท่ี 12 โครงการคืนป่าไผใ่ห้ป่าไผ ่กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ 
 

   
 

ภาพท่ี 13 โครงการคืนป่าไผใ่ห้ป่าไผ ่กิจกรรมปลกูป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 ประการ 
 

  
 

ภาพท่ี 14 การจดัเวทีสรุปบทเรียนเพ่ือน าเสนอความรู้สูช่มุชน และน าเสนอผลการวิจยัแก่
สาธารณชนทางสถานีโทรทศัน์ชอ่ง 11 เชียงใหม่ ในรายการ “ขว่งธรรม” 
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คณะผู้วิจัย 

 
 

 
คณะนักวิจัย       ภาระงาน (ร้อยละ) 
 
1. พระครูพิพิธสตุาทร (พระมหาบญุชว่ย สิรินฺธโร)   10 % 
2. พระปลดัเสนห์่ ธมฺมวโร     5% 
3. นายจิระพฒัน์  ธาตอิุนทร์จนัทร์    5% 
3. นายสมบรูณ์  ไทยยนัโต    5% 
4. นายบญุชน  ฟองวรรณา    5% 
5. นายณฐัพล  ลกึสิงห์แก้ว    5% 
6. นางจินดา  จิโน     5% 
7. นางศริิกร  ไชยสิทธ์ิ     5% 
8. นางอรศรี  โยนิจ     5% 
9. นายสรีุวลัย์  จรูญมงคลกลุ    5% 
10. นายอษัฎา  สิทธิแก้ว    5% 
11. นายภชัรบถ  ฤทธ์ิเตม็     10% 
12. นางรุ่งทิพย์  กล้าหาญ    35 % 




