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ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โครงการเยาวชนคนรักปา ตําบลแมแฝกใหม ภาคฤดูรอน 
 
บทนํา 

โครงการเยาวชนคนรักปา ตําบลแมแฝกใหมภาคฤดูรอนไดจัดกิจกรรมการเดินปาขึ้น โดยการ
พูดคุยกับผูรูของทองถิ่นที่มีประสบการณในการใชทรัพยากรจากปาเพื่อเปนอาหารและรายได โดยผูรู
ไดเลือกเลือกเสนทางและกําหนดเสนทางสําหรับเดินปา ซึ่งเลือกพื้นที่ปาหวยน้ําจําเหนือซึ่งมีสภาพปา
และระบบนิเวศนของปาแตกตางกันมีระยะทางการเดินปารวม 3  กิโลเมตร  โดยคณะวิจัยและผูรูได
รวมสํารวจพื้นที่เพื่อกําหนดเปนเสนทางสําหรับเดินปา 2 วันกอนดําเนินการและมีการแบงจุดการเรียนรู
จํานวน 5 ฐานซึ่งมีผูรูถิ่นประจําจุดตางๆซึ่งแตละจุดใชเวลาเดินประมาณ 10-15 นาที ซึ่งตลอดเสนทาง
จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศนจากปาที่มีการใชประโยชนมากเรื่อยๆถึงปาที่มีความอุมด
สมบูรณมีน้ํา และตนไมใหญ จนถึงจุดสุดทายที่มีการเปล่ียนแปลงของการใชพื้นที่ปาเปนพื้นที่ในการ
ปลูกไมผล 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาระบบนิเวศนปาและความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปา   
2. สรางความตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรชีวภาพปาและการใชประโยชนจากทรัพยากรปา

ของชุมชนที่ถูกตอง 
ความความคาดหวัง 

1. สรางกระแสการเรียนรูและพัฒนาการเรียนรูนอกหลักสูตร โดยการนําเอาขอมูลเนื้อหาที่เกี่ยว
ของฐานทรัพยากรและการดํารงชีพของชุมชนแมแฝกใหม 

2. การสรางกระแสความตระหนักและการอนุรักษถึงทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งมีองคกรตางๆที่สําคัญ
ของชุมชนใหการสนับสนุน ทั้งผูรูในชุมชน อบต.และกลุมชาวบาน 

 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ซึ่งไดจัดขึ้นโดยไดรับความรวมมือกับ  

- องคการบริหารสวนตําบลแมแฝกใหม โดยสนับสนุนคาตอบแทนผูรูทองถิ่น ยานพาหนะ และส
วัสดิการน้ําดื่มเพื่อศึกษาในพื้นที่ปา และครูพิเศษหลักสูตรภาคฤดูรอนจํานวน 5 คน 

- โครงการบริการวิชาการแกชุมชน โครงการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีว
ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สนับสนุนคาอาหาร ขนม อุปกรณเครื่องเขียนและจดบันทึก 

-  ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  ผูชวยนักวิจัยในการศึกษารวมกับกลุมตางๆ ละกิจกรรม 
และยานพาหนะสําหรับศึกษาในพื้นที่ปา 
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เนื้อหาและขั้นตอนดังนี้ 
 

1. การดําเนินการโดยการแบงกลุม 5 กลุมซึ่งแตละกลุมประกอบดวย 1.กลุมนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ 5-6 2. กลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3. กลุมเยาวชนแมแฝกใหม 4. 
กลุมชาวบานที่สนใจ  จํานวนประมาณกลุมละ 20 คน แตละกลุมเลือกหัวหนากลุมและตั้งชื่อ
กลุมตางๆดังนี้ 

กลุมที่ 1 ชื่อกลุมแมงมัน 
กลุมที่ 2 ชื่อกลุมกระบี้ 
กลุมที่ 3 ชื่อกลุมแมงนูน 
กลุมที่ 4 ชื่อกลุมหวยแกว 
กลุมที่ 5 ชื่อกลุมเสือ 

 
2. การประกอบพิธีกรรมเพื่อขอนุญาติในการเขาศึกษาในพื้นที่ปา 

กอนจะเขาปา เพื่อไปเก็บ หรือหาของปา ผูรูจะทําการขออนุญาตเขาปา(การขอสุมา) โดยจะ
นําเครื่องไหวใสกรวย แบงเปน 2 กรวย กรวยแรกใสขาวและอาหาร กรวยที่สองใสน้ํา และอาจ
จะมีกรวยดอกไม ธูปเทียน แลวผูรูจะกลาวคําขออนุญาตเพื่อขอเขาปา         

 
3. เนื้อหากิจกรรมการเดินปาเพื่อศึกษาระบบนิเวศนของปาโดยการรวบรวมรายชื่อชนิด พืช และ

สัตว ต้ังแตจุดเริ่มตนถึงจุดสุดทายเพื่อทราบชนิดของพืชและสัตว และการบรรยายและการ
สอบถามจากผูรูในแตละจุดถึงนิเวศนของปา และสิ่งที่อาศัยรอบๆบริเวณนี้น ซึ่งไดแบงฐาน
การเรียนรูและเนื้อหาจํานวน 5 ฐานการเรียนรู ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ฐานการเรียนรูสภาพนิเวศนและวิทยากรผูรูของแตละฐานการเรียนรู 
 

ฐานการเรียนรูที่ นิเวศนและชนิดความหลากหลายชีวภาพ วิทยากรผูรู 
1 ลักษณะนิเวศนปาบริเวณนั้นและชนิดของเห็ดดิน ปาอรุณและลุงเบิ้ม 
2 ลักษณะนิเวศนปาและความหลากหลายของพืชตางๆ ลุงแดง 
3 ลักษณะนิเวศนปา และวิธีการเก็บไขจั๊กจั่น ปาเกี๋ยง 
4 ลักษณะนิเวศนปา และผักในปาและการนําใชประโยชน ลุงแปง 
5  ลักษณะนิเวศนปา และวิธีการเก็บไขมดแดงอุปกรณการเก็บ ลุงพัศ 
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ฐานที่ 1 พื้นที่ปาโดยลักษณะพื้นที่ลาดชัน  
ลักษณะเปนปาที่มีการฟนตัวชาเนื่องจากสภาพที่แหงแลง เปนปาผลัดใบ (Dry Dipterocap) 

ซึ่งประกอบดวยไมหลักและการใชประโยชนจากไมประเภทตางๆซึ่งไดแก การใชประโยชนในการกอ
ส ร า ง  ป ร ะ ไม เหี ย ง  (Shorea obtuse) ไม เป า  (Shorea siamensis) ไม เต็ ง  (Dipterocarpus 
tuberculantus) ไมมะมื่น (Irvingia malayana) , ไมรัก (ไมฮัก) (Gluta spp), ไมประดู (Pterocarpus 
macrocarpus), ตนคางหัวหมู (Miliusa velutina), ไมเกล็ด และ ไมโชค 
พืชผักที่ใชเปนอาหารเชน เห็ดตางๆ โดยเฉพาะเห็ดไขหาน และ ผักชนิดเดียวที่พบไดแก ผักหวาน 
(Melientha suavis) 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรูไดแกปาอรุณและลุงเบิ้มซึ่งมีความเชื่ยวชาญดานแยกชนิดเห็ดดินชนิดตางๆ ไดเลาถึงพืช
อาหารทองถิ่นโดยเฉพาะเห็ดที่เก็บไดจากพื้นที่นี้ และไดกลาวถึงลักษณะของเห็ดพิษโดยใหสังเกตใต
ฐานรองดอกและลําตนของเห็ดซึ่งมีลักษณะขาวสะอาด สวนเห็นที่กินไดนั้นจะมีลักษณะสีเทามีส่ิงมี
ชีวิตอาศัยอยู 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ฐานที่ 2 พื้นที่สันเขา 

ลักษณะพื้นที่แหงและแลงกวาฐานที่ 1 พื้นที่ต้ังอยูพื้นที่ๆสูงบริเวณสันของเขา จํานวนความ
หลากหลายของชนิดไมน อยกวาฐานที่  1 ) ได แก  ไมมะมื่ น  (Irvingia malayana) , ไมประดู 
(Pterocarpus macrocarpus), ตนคางหัวหมู (Miliusa velutina), และ ไมโชค 
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ลุงแดงเปนผูรูและเชี่ยวชาญดานเห็ดปาชนิดตางๆ โดยเฉพาะเห็ดที่ข้ึนตามไม เชน หูหนูซึ่งเกิด

ข้ึนกอนตามดวย เห็ดขอนขาว และเห็ดลมซึ่งขึ้นดานลางของไมเกิดหลังเห็ดหูหนูและเห็ดขอนขาวจะ
แก ลุงแดงไดระบุไม 3 ชนิดที่มีเห็ดปาชนิดตางๆขึ้น ไดแก ไมเหียง (Shorea obtuse ) ไมแงะ (Shorea 
obtusa) และ ไมเปา (Shorea siamensis) สวนเห็ดปาชนิดตางๆจะพบเห็นในชวงตั้งแตปลายเดือน
พฤษภาคม ชวงตนฤดูฝนจนกระทั้งถึงปลายเดือน กรกฏคม 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
ฐานที่ 3 พื้นที่เชิงเขา  

พื้นที่นี้ต้ังอยูบนพื้นที่ปลายเขาใกลหวยน้ําจํา ซึ่งสภาพโดยทั่วไปชื้นและเรือนชั้นของตนไมมาก
กวาสองพื้นที่ที่ผานมา ซึ่งมีตนไมเพิ่มมากกวาทั้งสองพื้นที่ดังนี้ สัก ไผ มะขามปอม (Phyllanthus 
emblica) และอื่นๆ เห็ดที่พบเห็นโดยทั่วไปคือเห็ดปาซึ่งในพื้นที่ประกอบดวย เห็ดถอบ เห็นไขหาน เห็ด
หอม ซึ่งสามารถพบเห็นตั้งแตเดือนมิถุนายนตามลําดับเปนตนไป พื้นที่นี้จะพบผักกูด (Dilplazium 
esculentum) เปนผักที่เก็บกินยอดและเปนที่ตองการของตลาด 
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ปาเกี๋ยงคือผูรูในในฐานนี้กลาววาจะพบเห็นไขจั๊กจั่นมากกวาสองพื้นที่ ซึ่งตัวออนของจั๊กจั่น เปนที่
ตองการของตลาดและไดราคาดี (ตัวออนราคาตัวละ 1 บาท) 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานที่ 4  ทิศเหนือของหวยน้ําจุม 
 สภาพโดยทั่วไปมีความชื้นมากกวาพื้นที่ 3 ซึ่งมีลําหวยผานเปนพื้นที่ลุมกวาพื้นที่ตางๆที่ผาน
มาก พบประเภทไมแดง (Xylia xylocarpa var. kerrii)   ไมแงะ   (Shorea obtusa )  จํานวนมาก และ
ตามดวยไมเปา (Shorea siamensis ) ในพื้นที่นี้พบเห็นตนหญาระดับลางใตเงาตนไมใหญ ซึ่งหญาที่
เกิดบริเวณใตตนไมสามารถนําไปใชเลี้ยงสัตวได นอกจากนี้ยังพบผักใบประเภทตางๆ เชน ผักหวาน 
(Melientha suavis), หนอไม และเห็ดปา พื้นที่ดังกลาวไดชื่อวาเปน แหลงของเห็ดชนิดตางๆ 
 ลุงแปลงเปนผูรูในพื้นที่มีความสามารถในการแยกชนิดผักที่ใชกินยอด และประเภทผักตางๆ  
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ฐานที่ 5 ลุมน้ําหวยน้ําจุม 
 สภาพปาโดยทั่วไปอุดมสมบูรณและตนไมหนาแนนกวาพื้นที่อ่ืนๆและพบเห็นไมเถาวัลยตางๆ 
มดแดง และตัวออนของจั๊กจั่น ผักหวานปา และเห็ดปาชนิดตางๆ ซึ่ง 4 ชนิดนี้ไดเปนแหลงรายไดที่
สําคัญของชุมชน 

ลุงพัศเปนผูรูดานการหาไขมดแดงกลาววา รายไดจากการขายไขมดแดงชวงเดือนมกราคมถึง
เมษายน ปนี้มากกวา30,000 บาท ซึ่งเก็บเกี่ยวเพื่อเปนอาหารและรายไดในขณะเดียวกันซึ่งจะใชเร่ิม
ต้ังแตเชาตรูและใชเวลาครึ่งวันเชาในการหาไขมดแดงในปา และไขมดแดงจะพรอมที่นําไปจําหนายที่
ตลาดกอนเวลาประมาณบายสองโมง  

ลุงพัศไดสาธิตการใชเครื่องมือและอุปกรณเก็บที่เหมาะสมในการเก็บมดแดงที่ถูกตองไม
ทําลายมดแดงและไมตัดตนไมนั้น ซึ่งรังไขมดแดงจะถูกสอยลงดวยไมไผ แปงมันสําปะหลังและโรยเพื่อ
แยกไขมดแดงออกจากมดแดง ซึ่งเปนการปลอยมดแดงไดมีโอกาสกลับไปยังตนไมเพื่อสามารถสรางไข
มดแดงตอไปได ภายใน1 สัปดาห รังไขมดแดงจะถูกสรางขึ้นมาใหมและพรอมที่จะเก็บไขมดแดงไดใน
คร้ังตอไป ลุงพัศไดชี้ใหเห็นวา ทุกสิ่งทุกอยางในปาตายและฟนมีชีวิตได ตอซากตนไมที่ตายแลวเปน
แหลงอาหารของปลวก ที่ซึ่งจะพบเห็ดปาที่กินไดบริเวณรอบๆที่มีรังปลวก 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานภาพการบุกรุกปา 

สภาพพื้นที่ปาในเขตที่ใกลบริเวณชุมชนหลังการเดินปา กลุมผูรูไดกลาวถึงการบุกรุกพื้นที่ปา
เพื่อนําสวนไมผล ไดเกิดขึ้นมาประมาณ 5 ปโดยไดรับอิทธิผลจากผูมีอํานาจในทองที่ องคกรตางๆได
เร่ิมมองเห็น โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลใชพื้นที่ดังกลาวและปาที่ใกลเคียงเปนพื้นที่ศึกษา ซึ่ง
จะเปนวิธีหนึ่งที่สามารถอนุรักษปาจากการบุกรุกปาไวได 
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เจาหนาที่ของอบต.หลายคน กลาววา กิจกรรมการเดินปาเปนกิจกรรมที่เปดโอกาส เปดโลก
ทัศนใหเห็นถึงความสําคัญของแหลงทรัพยากรธรรมชาติตอวถีการดํารงชีวิตของเกษตรกรรายยอยซึ่ง
อาศัยรวมกับปา และตองไดรับการรวมมือในรูปแบบการรวมกลุมกันเพื่อรวมปกปองฐานทรัพยากรที่
สําคัญของชุมชนไว 
 
แผนที่และเสนทางการเดินปา 

เสนชัย

จุดเริ่มตน

เนินกระตาย

ภูเขา

รองเขา

ทางเขาเปนซอยเล็กเขาปาตองตึง
รองนํ้าเล็กๆ

รองนํ้าเล็กๆ
รองนํ้าเล็กๆ

ชองเขา

ชองเขา

 
 
 
ผูดําเนินกิจกรรม 
ผูรูทองถิ่น 

1. นายพัศทวี ไชยวงศ 
2. นายแดง ทวิสัย 
3. นางเกี๋ยง เปงธินา 
4. นายคําแปง อิสระ 
5. นายทองคํา ขันแกว 

 

ฐานที่ 2 

ฐานที่ 1 

ฐานที่ 3

ฐานที่ 4 

ฐานที่ 5 
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ครูพิเศษภาคฤดูรอน 

1. นางสาวนิภาพร บุญลอ 
2. นางสาวกิ่งกาญจน ชัยเขตร 
3. นางสาวยุพเรศ ศวยเทศ 
4. นางสาวกรรณิการ แกวพิง 
5. นางสาวอัญชลี สุรินทร 
6. นายธเนศร ใจเปง 
7. นายพงษพัฒน บุญเติม 

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
1. นายพฤกษ ยิบมันตะสิริ 
2. นางสาวบุศรา ล้ิมนิรันดรกุล 
3. นางชอผกา มวงสุข 
4. นายเฉลิมชนม บุญเกียรติสกุล 
5. นายศุภเชษฐ ใจวิถี 
6. นางสาวลิขิต พลยศ 

องคการบริหารสวนตําบลแมแฝกใหม 

1. นายจําเนียร ขันไข 
2. นายประดิษฐ วงศจันทรตา 
3. นายนิพน นามวงศ 
4. นายจํารัส วงศกิติ 
5. นายพร เชิงดา 
6. นายอดุลย ตานัน 
7. นายอนันต พงศคํา 
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ภาพกิจกรรม : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผล 

 การประเมินผลการจัดกิจกรรมสํารวจทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปาแมแฝกใหม จากผูเขารวม
กิจกรรมจํานวน 71 คน จากผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 112 คน ซึ่งประกอบไปดวย นักเรียนชั้น ป.5-ม.3 
โรงเรียนเจดียแมครัว รอยละ 55.36 กลุมเยาวชนแมแฝกใหม รอยละ25 ครูพิเศษภาคฤดูรอนโรงเรียน
เจดียแมครัว และเจาหนาที่ อบต.แมแฝกใหม รอยละ 6.25 และนักวิจัยจากศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร รอยละ 7.14 ไดผลดังตอไปนี้ 
1. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรมในดานตางๆ 

หัวขอ คะแนน 
ความเหมาะสมของกิจกรรม 3.96 
วิทยากร 4.00 
ความเหมาะสมของพื้นที่ที่ใชในการสํารวจ 3.90 
ความเหมาะสมของระยะทางที่ใชในการสํารวจ 3.80 
ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 3.82 
ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 4.28 
หมายเหตุ: มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 นอย = 2 และ นอยที่สุด = 1 
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2. กิจกรรมที่สนใจและคาดวานาจะจัดในครั้งตอไป 

 จํานวน (ราย) รอยละ 
1. ศึกษาดูงานระบบนิเวศนอื่น เชน ปาชายเลน และถิ่นอาศัยของสัตวแตละ
ชนิด 

1 11.11 

2. สํารวจพื้นที่อื่นๆ เชน หวยหลวง 2 22.22 
3. ศึกษาเสนทางธรรมชาติที่มีแหลงน้ําและมีความชุมชื้น 4 44.44 
4. สํารวจปาแบบพักแรม 2 22.22 

รวม 9 100.00 
หมายเหต ุ:  จํานวนผูแสดงความคิดเห็น 9 ราย คิดเปนรอยละ 12.68 
  จํานวนผูไมแสดงความคิดเห็น 62 ราย คิดเปนรอยละ 87.32 

3. ขอเสนอแนะอื่นๆ 

 จํานวน (ราย) รอยละ 
1. เพิ่มเติมกิจกรรมสันทนาการในแตละฐานการเรียนรู 1 9.09 
2. ควรมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและจริงจัง 1 9.09 
3. ลดระยะทางสํารวจใหนอยลง 3 27.27 
4. เพิ่มระยะทางในการสํารวจใหไกลขึ้น 4 36.36 
5. ควรมีตัวแทนจากหลายกลุมอายุเขารวมกิจกรรม 1 9.09 
6. เลือกเสนทางการเดินปาที่มีความซับซอนนอยลง 1 9.09 

รวม 11 100.00 
หมายเหต ุ:  จํานวนผูแสดงความคิด 11 ราย คิดเปนรอยละ 15.49 
  จํานวนผูไมแสดงความคิดเห็น 60 ราย คิดเปนรอยละ 84.51 
 
สิ่งที่ด่ีที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

1. ความพรอมของวิทยากรที่จะเผยแพรความรูใหแกเด็กนักเรียน เชน การเตรียมเวลาที่ใชในการ
จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยูในชวงเวลาที่เด็กกําลังใหความสนใจอุปกรณของลุงพัศทวี 

2. ความสนใจในกิจกรรมของกลุมนักเรียนโรงเรียนเจดียแมครัว 
3. เด็กนักเรียนมีพื้นฐานความรูเร่ืองปาเปนอยางดี 
4. ความพรอมของเครื่องมือ และการเตรียมตัวของทีมงาน 
5. เห็นความรวมมือของผูปกครองนักเรียน และหนวยงานตางๆ ทั้งองคกรในทองถิ่น และหนวย

งานจากภายนอก 
6. การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่วางไว 
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สิ่งที่ตองปรับปรุง 
1. กิจกรรมสันทนาการในระหวางรอปลอยเขาฐานที่จุดแรก 
2. การประสานงานระหวางกลุม เชน กลุมเยาวชน กลุมผูรู อบต. มช. ในดานจํานวนคนที่แนนอน 

เวลา และสถานที่นัดพบ 
3. การจัดระเบียบของเด็ก 
4. การเพิ่มอุปกรณ (ส่ือ) และกิจกรรมในการดึงดูดความสนใจในแตละฐานการเรียนรู 
5. การเพิ่มตัวแทนของกลุมที่เขารวมกิจกรรมในการสํารวจเสนทางเดินปา 
6. สวัสดิการน้ําดื่มและอาหาร 

 
โอกาส 

1. ผลสะทอนกลับของกิจกรรมภายหลังจากการเดินปา 
2. การเสนอกิจกรรมใหกับโรงเรียนและเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการเรียนรูกับเด็ก 
3. การตั้งประเด็นศึกษาเพื่อการเรียนรูของเด็ก เนื่องจากมีความพรอมของชุมชนในดานตางๆ ได

แก 
3.1 ทรัพยากรบุคคล เชน ผูรู 
3.2 ทรัพยากรทางสังคม เชน องคการบริหารสวนตําบล 
3.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
3.4 การประสานงานจากหนวยงานภายนอก เชน MCC 
3.5 การนําหนวยงานจากภายนอกเขามาศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากร 

 


