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ค าปาฐกถา 

หลวงพ่อค าเขียน  สุวณัโณ   
ประธานโครงการฟ้ืนฟูธรรมชาติและชีวติลุ่มน า้ล าปะทาว  วดัป่าสุคะโต 

เมื่อวนัที ่17 พฤศจิกายน 2550 
ป่าไมร้้องไห ้ แม่นํ้าลม้ป่วย  แผน่ดินเป็นอมัพาต  อากาศเป็นพิษ  ใครเป็นตวัแทนของธรรมชาติน้ี  จึง

อาศยัพวกเราน้ีแหละ เวลาน้ีมาหาเสียงเพื่อเลือกตั้งใหเ้ป็นตวัแทนธรรมชาติ ท่ีเราพึ่งพาอาศยัอยูน้ี่ ใหมี้ผูท่ี้รับผดิชอบ  
แต่วา่คนเราน้ีมีสส.  มีผูว้า่ฯ มีหลาย ๆ หน่วยงาน ท่ีมารับผดิชอบเรา แต่วา่ธรรมชาติ  คือวา่ป่าไม ้แผน่ดิน แม่นํ้า อากาศ   
กาํลงัเป็นพิษเป็นภยัอยู ่ เวลาน้ีแผน่ดินเป็นอมัพาตไปแลว้ มนัตายไปแลว้คร่ึงหน่ึงก็วา่ได ้ถา้จะดู หลวงพอ่ก็เกิดมานาน
เหมือนกนั เอาเลข 7 ไพร่หลงัแลว้ สมยัก่อนฝนก็ไม่มากไม่นอ้ย  เม่ือกบัสมยัน้ีเกิ นกนัเท่าไหร่ แต่ทาํไม  นํ้าก็ไม่ท่วม
มากเหมือนทุกวนัน้ี  ดินก็ไม่ถล่ม เหมือนทุกวนัน้ี  ก็เพราะดินสมยัก่อน ดินยงัไม่ตาย  เวลาฝนตกลงมา  ดินก็ดูดซบันํ้า
ได ้ เพราะดินไม่ตาย สามารถเก็บนํ้าไวใ้ตผ้นืดินได ้อยา่งหลวงพอ่อยูว่ดัป่าสุคะโต สมยั 30 กวา่ปี  เม่ือเวลาฝนตกน้ี  ไม่
เห็นนํ้าไหลเลย  แต่วา่นํ้าหว้ยก็ค่อยตึงข้ึนตึงข้ึน ไม่เห็นนํ้าไหลเหมือนทุกวนัน้ี ทุกวนัน้ีฝนตกเมด็หน่ึงก็ไหลเมด็หน่ึง    
อะไรมนัเกิดข้ึน เพราะส่วนมากดินมนัตาย ทาํไมดินมนัตาย     เพราะคนเราฆ่าฆ่าดินกนั  ฉีดยาเคมี  ปราบหญา้อะไร
ต่าง ๆ  หลายอยา่งท่ีทาํใหดิ้นมันตาย  จนเด๋ียวน้ีลูกปลาไม่มีแลว้  ตน้ไมบ้างเภท ลูกไมบ้างเภทไม่เกิดลูกแลว้ ต่อไปคน 
นกก็จะเป็นหมนัอีก เพราะอะไร เพราะคนเราทาํลาย 

เม่ือไม่นานมาน้ีหลวงพอ่ไปสอนธรรมท่ีเชียงใหม่  ญาติโยมพาไปเท่ียว สวนสิริกิตต ์ของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ไปดู ไปเห็นเขาเขียนป้ายตามป่ าวา่ ป่าดีอยูท่ี่ไหน เขาถามมา  ป่าดีอยูท่ี่คน คนดีอยูท่ี่ไหน  คนดีอยู่
ท่ีเราถา้เรามามีความรู้สึกอยา่งน้ี  คนจะดีอยูท่ี่ไหน อยูท่ี่เรา ป่าดีอยูท่ี่ไหนอยูท่ี่เรา ไม่ใช่ป่าดีมอบใหป่้าไม ้ให้
ผูรั้บผดิชอบ ใหใ้ครเป็นผูดู้แล ไม่ใช่  อนันั้นเอาไม่อยู ่มนัตอ้งเอาทุ กคนนะมาเป็นตวัแทนใหป่้าไม ้จะช่วยป่าไมไ้วไ้ด ้ 
ป่าไมร้้องไห ้ไดย้นิไหมไฟไหมป่้า แต่วา่ขอบอกไดว้า่ตั้งแต่ปีน้ีเป็นตน้ไป แต่ก่อนเคยมีไฟไหมว้ดัป่าสุคะโต มาตลอด  
แต่ตั้งแต่ปีน้ีเป็นตน้ไปไฟมอดแลว้ ไฟวดัป่าสุคะโตมอดแลว้ ตน้ไมโ้ตข้ึนแลว้เพราะพวกเราทุกคนช่วยกนั คณ ะลูก
ศิษย ์ลูกหา ของคณะครู-อาจารยท่ี์โรงเรียนสตรีบาง โรงเรียนหลาย ๆ โรงท่ีร่วมกนัไปปลูกป่า  ทั้งมหาวทิยาลยัราชภฎั
ไปช่วยกนัปลูกป่า มนัก็ข้ึนมาแลว้ ไฟก็มอดแลว้ ก็คงจะพอเป็นปอดใหช้าวชยัภูมิไดพ้อสมควร  อนัน้ี พวกเราเป็นผูท่ี้
รับผดิชอบร่วมกนั  
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ดงันั้น จึงถา้จะพูดแลว้หลวงพอ่น้ี ลม้เหลว ตั้งแต่บวชมาน้ี 40 50 ปี  ไดต้ั้งใจทาํหนา้ท่ี หน่ึงละ  สอนคน 
ใหค้นไม่ทะเลาะววิาทกนั เลิกเหลา้เลิกบุหร่ีใหไ้ด ้ไม่ทาํชัว่ ทางกาย แต่ก็ยงัสอนไม่ได ้ก็ยงักินเหลา้เมายา เตม็บา้นเตม็
เมืองอยู ่ยงัโง่หลงงมงายอยู ่อนัน้ีถือวา่ลม้เหลวแลว้ จนจะ ตายอยูแ่ลว้ อนัท่ีสองคือ รักษาป่า ป่าก็หมดไปแลว้  ตั้งแต่ปี  
30 กวา่ปี ไปอยูภู่โคง้(ภูเขาแลนคา) น้ี ป่ายงัอุดมสมบูรณ์ ยงัอยูก่บัชา้งกบัเสือ เวลาเอาผา้อาบนํ้าตากไว ้เราก็นอนอยูไ่ม่
ห่างผา้ สมยันั้นไม่มีกุฏิท่ีจะอยู ่ นอนอยูต่ามกอ้นหิน แต่ชา้งมาเอาผา้อาบนํ้าท่ี ตากไวไ้ป เราก็ต่ืนข้ึนมาหาผา้ไม่เจอ เอะ
ผา้ไปไหนไม่มีใครมา ก็ไปตามหาไปดูนํ้าซบั ไปลา้งหนา้ ก็เห็นชา้งมนัเอาผา้ไปเหยยีบใส่ข้ีโคลน ทั้ง ๆ มนัอยูไ่กลกวา่
เรา  มนัก็ไม่มาเหยยีบเรา  เพราะอยูก่บัชา้ง กบัเสือ สมยัน้ีไม่มีแลว้  เกง้ กวางก็ไม่มีแลว้ หมดแลว้ เหลื ออยูคื่อหมูป่า ท่ี
วดัอาจารยไ์พศาล วดัป่ามหาวนั มีหมูป่า  อนัน้ีก็ลม้เหลว หลวงพอ่ลม้เหลว รักษาป่า ป่าก็หมด รักษาสัตว ์สัตว์ ก็หมด  
เราสั่งสอนคน คนก็ไม่ค่อย จะไดผ้ลเท่าไหร่  ก็แมว้า่งานมนัจะลม้เหลวก็ตาม  แต่วา่หลวงพอ่ไม่ลม้เหลว  หลวงพอ่ไม่
เคยตดัตน้ไมส้ักตน้ แต่คนอ่ืนเป็นคนตดั แลว้เราก็เดือดร้อน   

ท่ีโครงการธรรมยาตรา ท่ีเกิดข้ึนน้ี ไม่ใช่เป็นโครงการ นโยบายคิดข้ึนมา  พวกเราเห็นภยัท่ีมนัเกิดข้ึน ต่อ
หนา้ต่อตาเรา  เราไปอยูป่่าสุคะโตน้ี ไม่ใช่จะไปรักษาป่า รักษาสัตว ์ไปอยูเ่พื่อบาํเพญ็ภาวนา ชวนกนัไปอยูเ่พื่อหาความ
ปลีกวเิวก แต่ ไปแลว้มนัมีปัญหาเกิดข้ึน ไฟไหมป่้า คนลกัลอบตดัไมป่้า คนล่าสัตวต์ดัชีวติ เราก็ทาํทุกอยา่งเพื่อรักษา
ธรรมชาติเหล่าน้ี ไม่อยู ่ไม่อยู ่จนงานช้ินสุดทา้ย คือ ก็ไดพ้ดูบอกกบัอาจารยไ์พศาล  หลวงพอ่ก็มีเพื่อนท่ีดีไปอยู่
ดว้ยกนัเป็นพระหนุ่ม วา่งานช้ินสุดทา้ยท่ีจะเอาธรร มชาติไวอ้ยู ่คือ ตอ้งเดินธรรมยาตรา บอกเล่ากล่าวขาน ไปยงั
หมู่บา้นต่าง ๆ ตีฆอ้งร้องเป่า ไปบอกใหช้าวบา้นวา่ ใหม้าดูซิ  เราอยูบ่นหลงัเขาถ่ินฐานวนัน้ี เราเป็นคนชยัภูมิ รักชยัภูมิ 
รักบา้นเกิดเมืองนอนของเรา มาซิเราลูกหลานของเราจะอยูอ่ยา่งไร มาดูทิศเหนือ ทิศใตดู้ซิ  มนัเหมือนเม่ือก่อนไหม 
ภูเขาหวัโลน้หมดแลว้ หว้ย หนอง คลอง บึง เขินต้ืนหมดแลว้ อากาศเป็นพิษหมดแลว้  สารพิษตกคา้งในดินในนํ้า ก็
บอกไป บอกกล่าวเป่าร้องไป บางทีคณะธรรมยาตราของเรา มีหน่วยงาน มีหมอ โรงพยาบาลชยัภูมิ ร่วมกนั โรงเรียน
สตรี โรงเรียนหลายโรงไปรวมกนั ไปต รวจเลือดชาวบา้น  ไปท่ีใดไปทั้งหมอ ทั้งผูไ้ปตรวจเลือด รู้วา่ตรวจเลือด 80% 
เลือดบวกสารพิษ 80% เพราะอะไร เพราะนํ้าเป็นพิษ  อากาศเป็นพิษ แผน่ดินเป็นอมัพาต แน่ะมนัก็มีปัญหาอยา่งน้ี   

เราเห็นปัญหา ไม่ใช่เราคิดโครงการข้ึนมาเขียนโครงการ นโยบายของเราไม่มี  มนัเห็นปั ญหาอยา่งน้ีข้ึนมา 
ถา้เราไม่ทาํอะไรเลย ถา้เราไม่ทาํอะไรเลย เราจะปล่อยใหม้นัหมด ต่อหนา้ต่อตาของเรา เราก็เสียใจ ท่ีน้ีเราทาํลงไปแลว้ 
แมไ้ม่ไดเ้ราก็ไม่เสียใจแลว้ เราทาํจนสุดฝีมือ  ปีน้ีเป็นปีท่ี 8 ปีท่ี 8 ปีท่ี 7 ท่ีผา่นมา หลวงพอ่นอนตายอยูโ่รงพยาบาล อยู่
กุฏิ ไม่ได้ ไปเดิน ปีน้ีก็บอกวา่อาจจะไปเดินร่วมไดก้บัคณะธรรมยาตรา น้ีหลวงพอ่ไดฟั้งผูว้า่ราชการพดู  ก็ดีใจ วา่จะ
ปลูกไม ้ลา้นตน้ สองลา้นตน้ ขอส่วนแบ่งดว้ย ใหท้างป่ามหาวนั วดัป่าสุคะโตช่วยดว้ย ยนิดีช่วย แหละหลวงพอ่เอง ก็
เป็นหน้ีประเทศชาติมากท่ีเดียวเวลาน้ี   ตั้งใจไวว้่ าจะขอใชห้น้ีประเทศชาติโดยการปลูกป่า หน่ึงละปลูกป่า  ตั้งแต่นอน
อยูโ่รงพยาบาลโนน้ หมอท่ีมารักษาบอกวา่ยาท่ีรักษาหลวงพอ่น่ีแพงมาก  หลอดหน่ึง แสนสอง ตอ้งใชเ้ป็นสิบหลอด 
หมดเป็นลา้นเลยท่ีเดียว แลว้อะไรก็แพง อะไรก็แพง โอย้ ..ทาํอยา่งไรหนอเราเป็นหน้ีประเทศชาติมากเหลือเกิน คุณ
พอ่คุณแม่อุตสาห์ส่งลูกสาวลูกชายไปเรียนแพทย ์เรียนหมอ  พวกน้ีเอาสติปัญญามาช่วยเรา เออ ...ถา้เราไม่ตายน้ีเราจะ
ไปใชห้น้ีประเทศชาติ แต่เราไม่มีเงิน  เราจะปลูกป่า ก็เลยนอนอยูโ่รงพยาบาลสั่งมาใหว้ดัภูเขาทอง วดัป่าสุคะโต ป่า
มหาวนั ช่วยใชห้น้ีใหด้ว้ย ช่วยปลูกป่าใหด้ว้ย ใหไ้ดส้ักลา้นตน้จึงจะคุม้ค่าหน้ีน้ีนะ   ก็พากนัปลูกกนั ตั้งแต่ปี 48 49 มา 
ก็ปีน้ีก็ปลูก หลวงพอ่เองก็ปลูก ปลูกจนกระทัง่วนัน้ี  วนัน้ีก็ทิ้งดา้นจอบดา้มเสียมดา้นก็มาน้ี แต่เพื่อน อาจารยโ์นต้นะ
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เอาจอบไปซอ้นไว ้ไม่อยากใหท้าํ  ถามหาจอบ ก็เอาคืนมา แลว้ เอาไปซอ้นไวอี้ก  จนหายไปเลย ก่อนท่ีมาน้ีเอาซอ้นไว้
บนหอ้งนํ้าไม่ใหใ้ครมาเห็น เพราะฉะนั้นใหใ้ชห้น้ีเถอะ ใชห้น้ีประเทศชาติเวลาน้ีบาง ขอส่วนแบ่งจากท่านผูว้า่ จะปลูก
ให ้ ขอส่วนแบ่งจะยนิดีมาก ๆ เลย  โดยเฉพาะอาํเภอแกง้คร้อ คณะสงฆอ์าํเภอ ประชุมเคล่ือนท่ีประจาํเดือน หล วงพอ่
จะเสนอโครงการวา่ คณะสงฆอ์าํเภอน้ีควรจะทาํกิจกรรมปลูกป่าเคล่ือนท่ีไปเร่ือย ๆ ไป ปีน้ีจะปลูกป่าท่ีไหนก็เคล่ือน
ไปตามวดั ตามบา้นตามแผนท่ีต่าง ๆ  อนัเป็นกิจกรรมคณะสงฆอ์าํเภอแกง้คร้อ  

เพราะวา่...ตอ้งกลบัมาดูบา้นเมืองของเราแลว้ ถา้เรารักบา้นเกิดเมืองนอนของเรา เ ราไม่ใช่ไปกอดกนัจูบ
กนั  เราจะตอ้งดูส่ิงแวดลอ้มน้ี  สมมุติวา่เขาฆ่าหญา้เวลาน้ี  จะไม่มีหญา้เลย ในแผน่ดินน้ีจะไม่มีหญา้เลยเราก็อยูไ่ม่ได้
แลว้ ถา้หญา้ไม่มีเลย เราก็อยูไ่ม่ได ้ ถา้แผน่ดินตรงไหนมีหญา้เขียว ๆ เราก็อยูไ่ด ้ โครงการอะไรไม่รู้ เขาฆ่าหญา้ ฆ่า
หญา้  กมัมอ๊กโซน สปาร์กฉีดลงไป หลวงพอ่ถามหมอ หมอไดป้รึกษาหมอ หมอพดูวา่ยาท่ีฉีดฆ่าหญา้ ไม่ใช่มาจากทาง
เดียว มนัแบ่งออก 4 ส่วน ส่วนหน่ึงใหดิ้น ส่วนหน่ึงใหน้ํ้า ส่วนหน่ึงใหอ้ากาศ ส่วนหน่ึงใหเ้รา เราก็รับผลอยูส่่วนหน่ึง 
ดินก็มาใหเ้รา นํ้า อากาศก็เอามาใหเ้รา ผลท่ีสุดส่ีส่ วนเลยเอามาใหเ้รา ส่วนท่ีฆ่าหญา้มนัมี 20% เท่านั้น มนัก็มาฆ่าเรา
20%   ฉะนั้นผลการตรวจเลือดของชาวบา้นลุ่มนํ้าลาํปะทาว 80% เลือดบวกสารพิษตกคา้ง น้ีมนัอนัตราย แต่คนเราไม่รู้ 
วา่สมยัใหม่ใครก็ทาํอยา่งง้ีเหมือนกนั วดัสุคะโตก็ดี มหาวนั ก็ดี วดัภูเขาทองก็ดี   เป็นวดัพี่วดันอ้งกนัจะไม่ใชส้ารพิษ  
เพื่อนก บินไปอยู ่เพราะมนัมีประโยชน์ สัตวใ์หญ่นอ้ยก็มาอยู ่สัตวส์าราสิง  เวลาน้ีจ้ิงหรีด ก็มาอยูม่นัร้องระงม 
สนุกสนานไปกบัธรรมชาติ  

ฉะนั้นวนัน้ี หลวงตา หลวงพอ่ ก็เอาอายเุลข  7 ไพล่หลงัแลว้จึงขอวงิวอนใหพ้วกเรามาช่วยกนัเถอะ มา
ช่วยกนัเป็นตวัแทนของดิน ของนํ้า ของป่า  ใหไ้ดต้ามกาํลงัของพวกเรา ดีใจท่ีมาอยูก่ลางเมืองชยัภูมิ  มองไปทางน้ีดูซิ
คือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และพระบรมราชินินาถ พระองคก์าํลงัฟังเราอยู ่พระเจา้อยูห่วัพระองคจ์ะเป็นนํ้า 
พระบรมราชินีนาถ พระองคจ์ะเป็นป่าอยูด่ว้ยกนั เราถ้ าจะเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 2 พระองค ์เราตอ้งมาดูแลธรรมชาติ ให้
มนัอยูคู่่กบัชีวติเราต่อไป ทาํได ้ ไม่สายเกินไป ไม่สายเกินไป  ทาํไดอ้ยู ่ 

ผูว้า่จะใหต้น้ไมล้า้นกวา่ตน้ แบ่งกนัคนละตน้ ประชาชนในจงัหวดัชยัภูมิ ลา้นกวา่คน คนละตน้ละตน้ 
ไม่ใช่ไปปลูกป่ามหาวนั ป่าสุคะโต ปลูกท่ีไหนก็ได ้ปลูกท่ีบา้นก็ได ้ท่ีไร่ท่ีนาก็ได ้เรามาช่วยกนั อยา่ไปมอบใหเ้ป็นใคร
คนใดคนหน่ึง เม่ือถามวา่ป่าดีอยูท่ี่ไหนอยูท่ี่เรา คนดีอยูท่ี่ไหนอยูท่ี่เรา  อยา่ช้ีไปท่ีใด ..............ถา้ใครยงัไม่คิดก็ลองดูดู
ส่ิงแวดลอ้มเวลาน้ีดู 
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ค าปรารภ 

พระไพศาล   วสิาโล 

เจา้อาวาสวดัป่าสุคะโต  อ.แกง้คร้อ  จ.ชยัภูมิ  
ประธานคณะดาํเนินงานโครงการฟ้ืนฟูชีวติและธรรมชาติลุ่มนํ้าลาํปะทาว 

เม่ือวนัท่ี   1 กุมภาพนัธ์ 2547 
 

คนเราไม่ไดมี้เพียงร่างกาย หากยงัมีจิตใจ เราจะมีความสุขไดมิ้ใช่เพียงเพราะกินอ่ิมและนอนอุ่นเท่านั้น 
หากเรายงัตอ้งการความอุ่นใจและจิตท่ีผอ่นคลายดว้ย ความสุขของคนเราจึงตอ้งมีทั้งมิติทางกายภาพและทางจิตใจ โดย
ท่ีทั้งสองมิติต่างเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งยิง่ สุขภาพกายจะดีได ้จิตใจตอ้งปลอดโปร่งแจ่มใส คนท่ีเครียดและอมทุกข์
ตลอดเวลามกัลายเป็นคนอมโรค หากไม่ป่วยดว้ยโรคความดนัโลหิ ตหรือโรคหวัใจ ก็อาจถึงกบัเป็นโรคมะเร็ง 
ขณะเดียวกนัคนท่ีอดนอน ร่างกายพกัผอ่นไม่เตม็ท่ี จิตใจก็หดหู่ ฉุนเฉียวง่าย ยิง่ลม้ป่วยดว้ยแลว้ใจอาจผนัแปรจน
กลายเป็นคนละคนไปเลย.. กายกบัใจมิอาจอยูต่ามลาํพงัได ้กายจะเป็นไปดว้ยดีก็ตอ้งอาศยัสภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือกลู เช่น 
นํ้าสะอาด อากาศบริสุทธ์ิ อาหารปลอดพิษภยั ในทาํนองเดียวกนั จิตใจจะเป็นปกติสุขไดก้็เพราะแวดลอ้มดว้ยผูค้นท่ี
จริงจและเป่ียมเมตตา ..(พลงัสีขาว จากหนงัสือสุขสาระพลงัสุขภาพ) 

การจดัโครงการธรรมยาตราข้ึน เพื่อกระตุน้ใหผู้ค้นไดต่ื้นตวัในเร่ืองของธรรมชาติท่ีกาํลงัเส่ือมโทรมไ ป
ทุกที  ไม่วา่จะเป็นป่า นํ้า  และก็ดิน  เพราะคนเรามุ่งท่ีจะตกัตวงจากธรรมชาติ ทาํใหธ้รรมชาติเส่ือมโทรม ซ่ึงเกิดจาก
ธรรมะภายในใจของผูค้นแปลเปล่ียนไป สาเหตุท่ีผูค้นเปล่ียนไปมองเห็นวา่ธรรมชาติเป็นเคร่ืองมาปรนเปรอความสุข
และตกัตวงจากธรรมชาติ  พวกเราเห็นวา่เร่ืองของธ รรมชาติมีความสัมพนัธ์กบัเร่ืองของจิตใจ การกระตุน้ใหก้ารฟ้ืนฟู
ธรรมชาติท่ีกาํลงัเส่ือมโทรม ควรควบคู่ไปกบัการฟ้ืนฟูธรรมะภายใน กล่อมเกลาจิตใจใหค้น้พบความสุขท่ีแทจ้ริง ท่ี
สามารถหาไดจ้ากจิตใจภายใน การอยูอ่ยา่งเรียบง่าย สันโดษ ถา้ผูค้นคิดเช่นน้ีก็สามารถอยูร่่วมกนั ไดอ้ยา่งกลมกลืนกบั
ธรรมชาติ  การเดินธรรมยาตราเป็นการปฏิบติัธรรมโดยเฉพาะกบัผูร่้วมเดิน 

ธรรมยาตราจึงเป็นการเดินเพื่อธรรมะภายในและธรรมะภายนอก และเพื่อสร้างความเป็นธรรม ความ
ถูกตอ้ง ปกติ  แก่ธรรมชาติ สภาพแวดลอ้ม เพราะปัจจุบนัธรรมชาติแวดลอ้มเส่ือมโทรมไปมาก เกิดจาก ไม่ไดรั้บความ
เป็นธรรม ความถูกตอ้งจากมนุษย ์ทั้งทีธรรมชาติไดเ้ป็นผูเ้ล้ียงดูเติบโต เราไม่ไดดู้แลธรรมชาติอนัเกิดจากจิตใจท่ี
คลาดเคล่ือนจากธรรมะภายในใจ  เป็นการเดินดว้ยธรรมะ และธรรมชาติดว้ย  คือ การเดินดว้ยควาสงบ  การเดินเพื่อ
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ปฏิบติัธรรมสาํรวมจิต และการฝึกใจให้เกิดความสงบภายใน เดินดว้ยความเมตตา ร่วมรับรู้ทุกขสุ์ขกบัผูค้นและส่ิงรอบ
ขา้ง เพราะเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัเราไม่แยกธรรมชาติภายนอก ออกจากธรรมชาติภายในได ้หลกัง่าย ๆ คือ เดิน
ดว้ยความสงบเยน็เป็นประโยชน์ การเดินดว้ยธรรมะ และการเดินเพื่อธรรมก็จะเกิดข้ึนเป็นไปได ้

แมก้ารเดินธรรมยาตราไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือฟ้ืนฟูธรรมชาติอยา่งรวดเร็วทนัตาเห็นได ้แต่ถา้หากมี
ผลต่อการสร้างการเปล่ียนแปลงภายใน และการสร้างทศันะคติกบัผูค้น คณะผูจ้ดัก็ถือไดว้า่ประสบความสาํเร็จแลว้    
 

1 กุมภาพนัธ์ 2547 
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ความส าคญัของโครงการ 
โครงการฟ้ืนฟูชีวติและธรรมชาติลุ่มนํ้าลาํปะทาว ไดด้าํเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2543 ถึง

ปัจจุบนันบัเป็นคร้ังท่ี 8 ดว้ยการเดินรณรงคใ์นรูปแบบจาริกหรือธรรมยาตรา  ไปตามหมู่บา้นต่าง ๆ รอบพื้นท่ีลุ่มนํ้าลาํ
ปะทาวบนเทือกเขาภูแลนคา ในพื้นท่ี 4 อาํเภอ ของจงัหวดัชยัภูมิ ผา่นชุมชน กวา่ 40  หมู่บา้น เป็นระยะเวลา 8 วนั 7 
คืน โดยเร่ิมตน้จากพื้นท่ีตน้นํ้าวดัป่ามหาวนั(ป่าภูหลง) หมู่บา้นตาดรินทอง อ.ภูเขียว, อ.แกง้คร้อ, อ.เกษตรสมบูรณ์, อ.
เมือง,และ มาส้ินสุดท่ี มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ ต.นาฝาย  อ.เมืองระยะทางทั้งหมด73 กิโลเมตร  

ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา   ชาวบา้นไดมี้รับทราบถึงสถานการณ์ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าลาํปะทาวอยา่งต่อเน่ือง 
มีการเดินธรรมยาตราเป็นการเดินเพื่อธรรมะภายในและธรรมะภายนอก  ซ่ึงเป็นการสร้างความเป็นธรรม ความถูกตอ้ง 
ปกติ  ใหแ้ก่ธรรมชาติแวดลอ้ม  ดงันั้นการเดินธรรมยาตราท่ีผา่นมาจึงเป็นการเดินดว้ยธรรมะ และธรรมชาติดว้ย  มี
การเดินดว้ยความสงบ  การเดินเพื่อปฏิบติัธรรมสาํรวมจิต และการฝึกใจใหเ้กิดความสงบภายใน เดินดว้ยความเมตตา 
ไดเ้ขา้ร่วมเดิน และไดร่้วมรับรู้ทุกขสุ์ขกบัผูค้นส่ิงต่าง ๆ รอบขา้ง มีการกระตุน้ใหผู้ค้นไดต่ื้นตวัในเร่ืองของธรรมชาติ
ท่ีกาํลงัเส่ือมโทรมไปทุกที  ไม่วา่จะเป็นป่า นํ้า และก็ดิน  ซ่ึงการฟ้ืนฟูธรรมชาติท่ีกาํลงัเส่ือมโทรม ควรควบคู่ไปกบั
การฟ้ืนฟูธรรมะภายใน กล่อมเกลาจิตใจใหค้น้พบความสุขท่ีแทจ้ริง ท่ีสามารถหาไดจ้ากจิตใจภายใน การอยูอ่ยา่งเรียบ
ง่าย สันโดษ สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืนกบัธรรมชาติ ไดส้ร้างความปราบปล้ืมปิติและพลงัศรัทธาใหก้บั
ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วม 32 หมู่บา้น เด็กนกัเรียนและคณะครู-อาจารยผ์ูเ้ขา้ร่วม  จาํนวนปีละไม่ตํ่ากวา่ 800 คน โดยจะมี
ชาวบา้นและหน่วยงานท่ีไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัไดเ้ขา้ร่วมเพิ่มจาํนวนข้ึนทุกปี    

ดงันั้น โครงการฟ้ืนฟูชีวติและธรรมชาติ ลุ่มนํ้าลาํปะทาว หรือ การเดินธรรมยาตรา คร้ังท่ี 8 ซ่ึงเกิดข้ึน
โดยความตระหนกัและเล็งเห็นผลประโยชน์ของการดาํเนินงานต่อเน่ือง  จากกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีผา่นมา 
นอกจากน้ียงัไดส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนการพฒันาฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ  ในการจดักิจกรรมคร้ังน้ีถือไดว้า่
เป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ นาํมาสู่การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายต่อการดูแลรักษาลุ่มนํ้าลาํปะทาว-สภาพส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
เพราะส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองสัมพนัธ์กบัชีวติและระบบนิเวศวทิยา การสร้างความสมดุลใหก้บัป่าไม-้ธรรมชาติ ยอ่ม
นาํมาซ่ึงการช่วยเหลือเก้ือกลูกบัชีวติของผูค้น จงัหวดัชยัภูมิ สาํหรับการร่วมมือประสานงานกนัในการผลกัดนักิจกรรม
การดาํเนินงานคร้ังน้ีของทุกฝ่าย จกันาํมาซ่ึงประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติ วถีิชีวติของผูค้นในเขตพื้นทีลุ่มนํ้าลาํ
ปะทาว อนัเป็นบุญกุศลกบัประชาชนและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัชยัภูมิและของประเทศชาติเป็นอยา่งยิง่ต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อนาํธรรมมะมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติประจาํวนั  เช่ือมการปฏิบติัธรรมผสมผสานเขา้กบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ  

2. เพื่อรณรงค์ ใหทุ้กฝ่ายไดต้ระหนกัต่อพิษภยัแวดลอ้มรอบตวัเรา โดยการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นต่างๆ ท่ีกาํลงัเกิดข้ึน
ในสถานการณ์ปัจจุบนั 

3. เพื่อใหเ้กิดเวทีแลกเปล่ียนของชาวบา้น และคณะธรรมยาตรา ในการนาํเสนอสภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน  อนัจะนาํไปสู่แนวทางในการแกไ้ขปัญหาลุ่มนํ้าลาํปะทาวต่อไป 
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สรุปผลการด าเนินงานช่วงของการเตรียมงาน   
มีการจัดประชุมเตรียมงานร่วมกนัระหว่างคณะท างานและหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง (องคก์รร่วมจดั)  
เม่ือวนัศุกร์ท่ี 14 กนัยายน 2550  เวลา 09.00-12.00 น. มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 53   คน  
เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2550  เวลา 09.00-12.00 น. มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 17   คน(คณะทาํงาน) 
ณ. ศาลาปฏิบติัธรรม  วดัป่าสุคะโต  บา้นใหม่ไทยเจริญ  ต.ท่ามะไฟหวาน  อ.แกง้คร้อ จ.ชยัภูมิ 

 

วาระประชุม 

 ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการจดัเดินธรรมยาตราคร้ังท่ี 8  
 การก าหนดเน้ือหาในการน าเสนอต่อชาวบา้น(ชุมชนบนเทือกเขาภูแลนคา)  
 ก าหนดเส้นทางการเดิน 
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สรุปผลการประชุม 

รายงานสถานการณ์การใช้ประโยชน์จากลุ่มน า้ของชุมชน (อดีต  ปัจจุบัน อนาคต)  
การจัดการทรัพยากรน า้ล าปะทาว 
ยคุก่อนการสร้างเข่ือน ก่อนปี 2532 มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบา้นไดป้ระโยชน์จากหว้ยนํ้าน้ีในการดาํรงชีวติ

ประจาํวนั เช่นการอุปโภคและบริโภค อีกทั้ งมีการประกอบอาชีพในเขตพื้นท่ีรอบ ๆ ลาํปะทาวยงัมีสัตวท่ี์หายาก เช่น 
กวาง ชา้ง เสือ นกพญาปากกวา้งอกเงิน เป็นตน้  

ยคุการสร้างเข่ือน ปีพ.ศ.2533-2535 โครงการสร้างเข่ือนลาํปะทาวใชเ้วลาดาํเนินการ 5 ปี เร่ิมปี 2531 และแลว้
เสร็จเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2536 ใชง้บประมาณก่อสร้างโครงการ 595.92 ลา้นบาท  เข่ือนลาํปะทาวบน จะครอบคลุม
พื้นท่ีทั้งหมด 15,000 ไร่ มีเป้าหมายของการสร้างเข่ือนเพื่อส่งนํ้าไปผลิตกระแสไฟฟ้า และเพื่อผนันํ้าบางส่วนใหก้บั
เกษตรกร ต.นาหนองทุ่ม  มีการอพยพชาวบา้นท่ากอกทั้งหมู่บา้นมาตั้งหมู่บา้นใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพการประมง
เล้ียงปลากระชงัใหก้บัชาวบา้น ซ่ึงบางส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นของชาวบา้นนั้น กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังานไดร่้วมกบั
จงัหวดัชยัภูมิ ไดจ่้ายค่าทดแทนใหแ้ก่ชาวบา้นในการร้ือถอน เช่น ค่าตน้ไม ้ค่าร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง  ส่วนเข่ือนลาํปะ
ทาวล่าง มีพื้นท่ีครอบคลุม 12,000 ไร่ มีเป้าหมายเพื่อการกกัเก็บนํ้าและสามารถส่งนํ้าไปใหกิ้จกรรมการประปาในเขต
อาํเภอเมือง  นอกจากน้ีประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการสร้างเข่ือนลาํปะทาว ก็คือ สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าจาก
พลงังานนํ้าไดป้ระมาณปีละ 3.41 ลา้นหน่วย  

ยคุหลงัการสร้างเข่ือน พ .ศ. 2536-ปัจจุบนั(2548)  ลาํปะทาวตอ้งประสบปัญหาอยา่งหนกัไม่วา่จะเป็นการเน่า
เสียของนํ้า   มีสารเคมีปนเป้ือนจาํนวนมาก การแหง้ขอดของลาํนํ้า หรือการลดลงของปริมาณนํ้าในเข่ือน ปี 2548 ลาํ
ปะทาวตอ้งประสบกบัวกิฤติปัญหาความแหง้ขอดของนํ้าโดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม พื้นท่ีหลายแห่งนํ้า
ในลาํปะทาวมีคุณภาพแย ่ไม่สามารถนาํมาใชอุ้ปโภคได ้นํ้ามีกล่ินเหมน็เน่า สีดาํขุ่น มีดินตะกอนมาก ปลาตาย ปลาใน
เล้ียงในกระชงัช็อกตาย ข้อมูลจากอ.สุนทร มหาวทิยาลยัราชภัฎชัยภูมิ 

สรุปการใชป้ระโยชน์และการพึ่งพิงจากหว้ยลาํปะทาว 

 ดา้นการเกษตร 

 ดา้นการทาํประมง 
 การทาํนํ้าประปา 
 การผลิตกระแสไฟฟ้า 
 การท่องเท่ียว 

ปัจจุบนัมีการสร้างเข่ือนขนาดกลาง 2 เข่ือน  อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 2 แห่ง สร้างฝายนํ้าลน้ปูนซีเมนต ์จาํนวน   
12 แห่ง  กระสอบทรายกั้นนํ้า  3 แห่ง  ฝายนํ้าลน้หินทิ้ง 1 แห่ง  ฝายดินขนาดใหญ่เพื่อผนันํ้า 1 แห่ง อ่างเก็บนํ้าขนาด
เล็ก 2 แห่ง และมีระหดัวดินํ้าซ่ึงเป็นภูมิปัญญาดงัเดิมของชุมชนบา้นนาฝาย บา้นโนนดู่ บา้นนาไก่เซา อีก 17 แห่ง แต่
ใชง้านไดเ้พียงบางช่วงฤดูเท่านั้น  

 

เน่ืองจากปัจจุบนัเส้นทางนํ้าของสายนํ้าหลายสายตอ้งประสบกบัปัญหาวกิฤตอยา่งหนกั ไม่วา่จะเป็นการ
เน่าเสีย การแหง้ขอดของลาํนํ้า  หรือการหายไปของนํ้า เส้นทางถนนสายชยัภูมิ-ท่าหินโงม เราสามารถพบเห็นท่อส่งนํ้า



PEACE WALK : ธรรมยาตรา 10 

ขนาดใหญ่ ท่ีทางจงัหวดัชยัภูมิไดเ้ร่งสร้าง เพื่อนาํนํ้าลาํปะทาวจากบริเวณฝายตาดบุ่งไปสู่อ่างเก็บนํ้าช่อระกา เพื่อช่วย
ในการบรรเทาความเดือนร้อนของชาวบา้นตาํบลนาฝาย ซ่ึงนํ้าเป็นส่ิงท่ีทุกคนปฎิเสธไม่ไ ดว้า่มีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อ
การดาํรงชีวติ หว้ยลาํปะทาวเป็นอีกสายนํ้าหน่ึงท่ีมีคุณค่าความสาํคญัต่อชีวติของผูค้นและส่ิงแวดลอ้ม ในทอ้งท่ีจงัหวดั
ชยัภูมิ  เป็นลาํหว้ยสาขาของแม่นํ้าชี ซ่ึงเป็นสายนํ้าหลกัของคนภาคอีสานตอนบนไหลลงไปสู่แม่นํ้าโขงอีกที   

 
ปี 2548 ลาํนํ้าลาํปะทาวตอ้งประสบกบัการแหง้ขอดของนํ้าโดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 

2548 สายนํ้าน้ีท่ีถึงแมจ้ะเคยแหง้บางแต่ก็ไม่เคยขาดหายเช่นน้ีมาก่อน  ชาวบา้นและผูค้นท่ีใชน้ํ้าลาํปะทาวไดบ้อกกบั
ทีมงานก่อนการสาํรวจวา่ “ปีน้ีลาํปะทาวแหง้มากทอ้งเข่ือนลาํปะทาวท่ีเคยมีนํ้าเตม็กลบัแสดงให้เห็นถึงสภาพร่องนํ้า
เดิม  และนํ้าไม่มีใหเ้ห็นในหลายพื้นท่ี เช่นบา้นตาดรินทอง  บา้นท่าเวอ่  หลายท่ีในลาํปะทาวเน่าเสียใชไ้ม่ได ้เช่น บา้น
ท่าทางเกวยีน  ปลาท่ีเล้ียงในกระชงัตอ้งซ๊อต ตายเพราะขาดออกซิเจน  นํ้าท่ีปล่อยลงบริเวณหนา้เข่ือนลาํปะทาว
ตอนล่างส่งกล่ินเหมน็เน่าของคาวปลา ผูค้นในลาํปะทาวตอนล่างทาํเกษตรไม่ไดผ้ลเพราะมีการแบ่งแยกนํ้าลาํปะทาว
ไปท่ีอ่ืน มีการสร้างฝายกั้นนํ้าทาํใหค้นทา้ยนํ้าไม่มีนํ้าใช ้  การกล่าวโทษกนัเป็นพบเห็นไดไ้ม่ยากนกั หรือการแสดง
ความรู้สึกอึดอดัต่อความอยติุธรรมของการภาครัฐกบัเกษตรกร อยา่งเช่นชาวบา้นกุดโงง้  ต.กุดตุม้ ท่ีมีการสร้างฝายดิน
ขนาดใหญ่กั้นขวางลาํนํ้าลาํปะทาว เม่ือ 25 ปีก่อน ทาํให้เปล่ียนทิศทางนํ้าลาํปะทาวไปสู่หว้ยนอ้ย เป็นเหตุใหร่้องนํ้าลาํ
ปะทาวเดิมไม่มีนํ้า มีเพียงสภาพของร่องนํ้าท่ีมีวชัพืชข้ึนรก  ชาวบา้นตอ้งเปล่ียนอาชีพจากการทาํนามาปลูกปอ ปลา
หลายชนิดหายไปเพราะการปิดกั้นลาํนํ้า เช่น ปลาคูณ ปลานาง เป็นปลาเน้ืออ่อนมีลกัษณะคลา้ยปลาเคลา้ ท่ีตอ้งอาศยั
นํ้าไหล และแก่ง วงัในการอยูอ่าศยัและวางไข่ ตอ้งหายไปจากลาํหว้ยลาํปะทาว การหากินลาํบากข้ึน จะทาํการเกษตร
แต่ละคร้ังตอ้งขอร้องใหช่้วยปล่อยนํ้า ซ่ึงก็สร้างความขดัแยง้ใหก้บัชาวบา้นใ นชุมชนเดียวกนัท่ีเคยมีการพึ่งพากนั  
ชาวบา้นท่ีตอ้งอาศยัลาํปะทาวท่ีไหลผา่นมาจากพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองบอกวา่ นํ้าลาํปะทาวไม่ไหลเหมือนเม่ือก่อน นํ้ามี
กล่ินเน่าเสีย มีสีดาํ มีหอยคนัมากข้ึน ดินตะกอนและผกัตบชวามากข้ึน นํ้าไม่ลึกเหมือนเม่ือก่อน ถา้เป็นไปไดอ้ยากได้
ลาํปะทาวท่ีเคยไหลในอดีต  มีปลามากมายหลายชนิด  ไม่เคยอดอยากแบ่งปันกนักินไม่ตอ้งซ้ือขายเพราะมีมาก 
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ดงันั้น จึงเป็นเหตุใหที้มงาน ผูค้นหลายฝ่ายในพื้นท่ีลุ่มนํ้าลาํปะทาว ต่างใหค้วาม สนใจเร่ืองราวทั้งในอดีต 

ปัจจุบนั และอนาคตของลาํนํ้าลาํปะทาวสายน้ี ต่อวถีิชีวติของผูค้น ส่ิงแ วดลอ้มท่ีกาํลงัส่งผลกระทบรุนแรงแต่ชาวบา้น
ท่ีใชน้ํ้า เพื่อติดตามเร่ืองราวในการนาํขอ้มูลมาบอกกล่าวผูค้นท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้ร่งแกไ้ขปัญหาและหาแนวทางออก
ร่วมกนัก่อนท่ีจะเกิดความรุนแรงไปกวา่น้ี เราจึงไดอ้อกสาํรวจตั้งแต่สภาพพื้นท่ีตน้กาํเนิดของสายนํ้าลาํปะทาว 
ลกัษณะทัว่ไปของพื้นท่ีทอ้งนํ้า การใชป้ระโยชน์  การจดัการนํ้าในอดีตและปัจจุบนั  ซ่ึงเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการสืบ
หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงและการกาํหนดกฎเกณฑก์ารใชน้ํ้าใหเ้กิดประโยชน์เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  และคืนสายใยแห่งชีวติน้ีสู่
ความสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

ก าหนดกรอบของเนือ้หา 
 สุขภาพ  อาหารกบัการใชว้ถีิชีวติในปัจจุบนัท่ีส่งผลกระทบต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

 สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบของลุ่มน ้าล าปะทาวต่อสภาวะโลกร้อน  
 แนวทางการส่งเสริมวถีิชีวติท่ีพอเพียงกบัการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีดีของชุมชนทอ้งถ่ิน 
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การก าหนดบทบาทและการสนับสนุนกจิกรรมของกลุ่มคนทีเ่ข้าร่วมประชุม 
ส่วนของสถาบันการศึกษา 

 การจดักลุ่มเด็กนกัเรียน ครูและสมาชิกในสังกดั เขา้ร่วมจดัเดินธรรมยาตรา คร้ังท่ี 8 ในช่วงระหวา่ง
วนัท่ี 23-30 พฤศจิกายน 2550  เพื่อร่วมประกาศเจตนาในการฟ้ืนฟูชีวติลุ่มน ้าล าปะทาว 

 เขา้ร่วมเดินในขบวนธรรมยาตรา (โรงเรียนชีลองใต)้ ร่วมจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ (โรงเรียนสตรี
ชยัภูมิ) ส่งเสริมกระบวนการศึกษาในรูปของการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการ โดยสามารถเทียบโอน
หน่วยกิจได ้ และร่วมท าป้ายผา้ค าขวัญรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์กบัองคก์รเครือข่าย (กศน.ชยัภูมิ) 

 เขา้ร่วมเดินธรรมยาตรา และร่วมท าการสาธิตการท าปุ๋ยหมกัใหก้บักลุ่มชาวบา้น  (วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยชียัภูมิ) 

 สนบัสนุนป้ายคดัเอาท ์2 ป้าย ทางข้ึนเขาดา้นอุทยาแห่งชาติตาดโตน-ทางอ าเภอแกง้คร้อ ร่วมรณรงค์
เขียนป้ายค าขวัญ ร่วมประชาสัมพนัธ์ใหก้บักลุ่มอาจารย ์นกัศึกษาในสถาบนั เขา้ร่วมงานเสวนาใน
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2550 พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกเร่ืองสถานท่ีและอาหารเพล (มหาวทิยาลยั
ราชภฎัชยัภูมิ) 

 

ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวดัชัยภูมิและโรงพยาบาล  
 การจดัส่งสมาชิกในสังกดั เขา้ร่วมจดัเดินธรรมยาตรา คร้ังท่ี 8 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 23-30 พฤศจิกายน 

2550  เพื่อร่วมประกาศเจตนาในการฟ้ืนฟูชีวติลุ่มน ้าล าปะทาว 
 เสนอท่ีจะจดัท าแบบสอบถาม สัมภาษณ์ขอ้มูลพื้นฐานของชาวบา้นแต่ละจุดท่ีพกัคา้งคืน เป็น

ฐานขอ้มูล(แยกแต่ละพื้นท่ี)  มีการวเิคราะห์ขอ้มูล และผลตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งใหแ้นวทางในการ
แกไ้ข 

 มีการจดันิทรรศการ แจกเอกสารแผน่พบั โปสเตอร์ความรู้เก่ียวกบัสารเคมี โรคต่าง ๆ และการปฏิบติั 

 มีการตรวจสุขภาพร่างกาย และตา ใหก้บัชาวบา้นตามจุดพกัคา้งคืน พร้อมใหค้  าแนะน าในการดูแล
สุขภาพเบ้ืองตน้ (โรงพยาบาลชยัภูมิ) 

 การสนบัสนุนอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพจากผลการเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีสะสมในเลือดใหก้บั
ชาวบา้น ตามจุดพกัคา้งคืน และจุดเพล 16 จุด สนบัสนุนเอกสารแผน่พบั โปสเตอร์ และจดัส่ง
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายอนามยัส่ิงแวดลอ้มติดตาม วเิคราะห์ผลขอ้มูล (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ) 

 การสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีพร้อมชุดยาและอุปกรณ์ในการใชป้ฐมพยาบาลเบ้ืองตน้กบัขบวนธรรมยาตรา 
(โรงพยาบาลแกง้คร้อ/โรงพยาบาลน ้าพอง) 

 ประชาสัมพนัธ์โครงการ ตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2550 ในเขตโรงพยาบาล
อ าเภอแกง้คร้อ 

 ประชาสัมพนัธ์โครงการใหก้บักลุ่มอนุรักษข์องโรงพยาบาลน ้าพอง เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล และร่วม
สนบัสนุนกบัทางโรงพยาบาลชยัภูมิ และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ 
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ในส่วนของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัชัยภูมิ และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง 
 มีการแจกจ่ายกลา้ไมผ้ล ไมใ้ชส้อย ใหก้บัชาวบา้นตามจุดพกั- จุดเพล 16 จุด  มีการจดัปลูกตน้ไมใ้น

พื้นท่ีจุดพกัคา้งคืน หรือบริเวณพื้นท่ีสาธารณะ ประโยชน์ของชุมชนช่วยลดสภาวะโลกร้อน จดั
เจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ พร้อมทั้งใหก้ารสนบัสนุนพนัธ์ุกลา้ไม ้(หน่วยจดัการตน้น ้าล าปะทาว) 

 จดัเตรียมสถานท่ีพกั และอ านวยความสะดวก และจดัเจา้หนา้ท่ีในการเขา้ร่วมเป็นวทิยากรเสวนา ใน
วนัท่ี 29-30 พฤศจิกายน 2550 (อุทยานแห่งชาติตาดโตน)  ร่วมประชาสัมพนัธ์กิจกรรม ใหก้บั
ชาวบา้นในเขตอ าเภอหนองบวัแดง ช่วยดูแลสถานท่ี ความปลอดภยัและอ านวยความสะดวกเร่ืองรถ 
(อุทยานแห่งชาติภูแลนคา)  สนบัสนุนยานพาหนะ และจดัเจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ และเขา้ร่วมเสวนา 
(หน่วยป้องกนัรักษาป่า ชย.9 และชย.11) 

 ประชาสัมพนัธ์ผา่นรายการวทิยุ”คนรักป่า” ร่วมงานเวทีเสวนา สนบัสนุนบุคลากรเขา้ร่วม (ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชยัภูมิ) 

 ประชาสัมพนัธ์ในวทิยชุุมชน สนบัสนุนธงชาติ ธงธรรมจกัร ธงเฉลิมพระเกียรติฯ (ส านกังานเทศบาล
ต าบลแกง้คร้อ) 

ส่วนของชุมชน 
 ร่วมตอ้นรับขบวนธรรมยาตรา  
 สนบัสนุนทางดา้นอาหารและสถานท่ี 

 ร่วมประชาสัมพนัธ์ในชุมชน ท าความเขา้ใจกบัชาวบา้น 

ส่วนขององค์กรพฒันาเอกชน 
 ประชาสัมพนัธ์โครงการ สนบัสนุนเอกสารการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (เครือข่ายลุ่มน ้าชี) 
 จดัเวทีอบรมการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ดว้ยแพทยแ์ผนไทย ในวนัท่ี 5-7 ตุลาคม 2550(เครือข่าย

โรงเรียนขามแก่นนคร-สมาคมไทสิกขา จงัหวดัขอนแก่น) 
 ร่วมประชาสัมพนัธ์โครงการ และสนบัสนุนเอกสาร พร้อมทั้งเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการ (โครงการ

ผกัปลอดภยัจากสารพิษ มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 
 ร่วมสนบัสนุนการจดัพิมพแ์ผน่พบัโครงการ (มูลนิธิโกมลคีมทอง) 
 ประชาสัมพนัธ์ในเมืองชยัภูมิ และจดัเวทีเสวนา ชมรมธารน ้าใสชยัภูมิ 
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สรุปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น  

เมื่อวนัที ่5-7 ตุลาคม 2550  วดัป่าสุคะโต 

 

วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาดา้นอาหารและยาสมุนไพรจากพืชผกักิน ไดใ้นทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็น
อาหารและยาใกลต้วัท่ีสามารถน าใชป้ระโยชน์เพื่อใหเ้กิดสุขภาวะหรือสุขภาพท่ีดีไดด้ว้ยชุมชน และตนเอง 

2) รายงานผลกระทบของสภาพแวดลอ้มจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ บนพื้นท่ีเทือกเขาภูแลนคาในปัจจุบนั  ดว้ย
การศึกษารวบรวมและจดัท าขอ้มูลความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุพืชพื้นบา้น ยาสมุนไพร  และการใชป้ระโยชน์
จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยงัยนืของคนในชุมชนทอ้งถ่ินต่อไป 

3) เพื่อจดัท าขอ้ม  ูลและน าเผยแพร่กิจกรรมสู่สาธารณะชน ในการหาแนวทางในการประสานความร่วมมือของการ
อนุรักษแ์หล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ พื้นท่ีป่าไม ้ ล าหว้ย บนเทือกเขาภูแลนคา อนัเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 
ถ่ายทอดภูมิปัญญาทางดา้นอาหารและยาจากแหล่งธรรมชาติ ใหเ้กิดการอนุรัษพ์ื้นท่ีป่าตน้น ้าท่ีย ัง่ยนื 

มีผู้เข้าร่วมจ านวน 50 คน 

 ชาวบา้นในชุมชนบนเทือกเขาภูแลนคา ต .ธาตุทอง อ.ภูเขียว ต .ท่ามะไฟหวาน ต.เก่ายา่ดี อ.แกงคร้อ ต .ซบัสีทอง 
อ.เมือง จ.ชยัภูมิ และหมอสมุนไพรพื้นบา้นในชุมชน 
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กระบวนการ-วธีิการ 

 เขา้ป่าเพื่อใหเ้ห็นและรู้จกัชนิดและลกัษณะส่วนประกอบของพืชสมุนไพร ผกัพื้นบา้นแต่ละชนิด ท่ีสามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์กบัการรักษา บรรเทาอาการโรคชนิดต่าง ๆ ได้ 

 ผูเ้ขา้ร่วมอบรม ไดน้ าเสนอวา่ตนเองมีอาก าร หรือชนิดของโรคอะไรท่ีเคยผา่นการรักษาดว้ยวธีิการใดบา้ง 
และมีผลเป็นเช่นไร 

 จดัใหมี้แพทยแ์ผนโบราณซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญการวเิคราะห์โรคชนิดต่าง ๆ กบัการใชย้าสมุนไพรไทย (ยาฝน
ไทย) และดว้ยการน าพืชผกัพื้นบา้น และพืชสมุนไพรมาปรุงเป็นยารักษาบรรเทาอาการโรค และป้องกนัการ
เกิดโรคภยัไดด้ว้ยตนเอง  

ผลทีไ่ด้รับ 

 เกิดการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้นอาหารและยาสมุนไพรจากพืชผกักินไดใ้นทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงเป็นอาหารและยาใกลต้วัท่ีสามารถน าใชป้ระโยชน์ เพื่อก่อใหเ้กิดสุขภาวะหรือสุขภาพท่ีดีไดด้ว้ยชุมชน 
และตนเอง 

 มีการจดัตั้งกลุ่มสมุนไพรวดัป่าสุคะโต ในการ หาแนวทางในการประสานความร่วมมือของการอนุรักษ์
แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ พื้นท่ีป่าไม ้ล าหว้ย บนเทือกเขาภูแลนคา อนัเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ถ่ายทอด
ภูมิปัญญาทางดา้นอาหารและยาจากแหล่งธรรมชาติ ใหเ้กิดการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าตน้น ้าท่ีย ัง่ยนื 
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ก าหนดการ 
วนั/เวลา กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 

5 ตุลาคม 50   
07.00-09.00 น. ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วม และรับเอกสารประกอบ สอบถามประวติั  
09.00-10.00 น. แนะน าตวัและความคาดหวงัของผูเ้ขา้ร่วม  

ช้ีแจงก าหนดการ  วตัถุประสงค-์เป้าหมายโครงการ  
ชมรมเด็กรักนก-ทีมงาน 

10.00 -1200 น. วธีิการของการบ าบดัโรคภยัของคนไทยในอดีต 

กรณีศึกษาปัญหาผลกระทบต่อสุขภาวะกาย-ใจในปัจจุบนั  
หลวงพอ่ค าเขียน 

สุวณัโณ 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร/แนะน าสถานที-่เข้าทีพ่กั  บ้านท่ามะไฟหวาน 
13.00-14.00 น. รายงานสถานการณ์ทางดา้นสุขภาพของคนไทยในปัจจุบนั โรงพยาบาลชยัภูมิ 
14.00-16.00 น. ร่วมกนัวเิคราะห์สาเหตุของการเจบ็ป่วย ระดมองคค์วามรู้และภูมิปัญญา

ของชาวบา้น จากการบริโภคพืชผกัพื้นบา้น ในการใชเ้ป็นยาสมุนไพร
รักษาโรค 

 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

ทีมงานชมรมเด็กรักนก 

17.00-18.00 น. รับประทานอาหาร บ้านลาดผกัหนาม 
18.00-19.00 น. ท าวตัรเยน็ ฝึกสมาธิ  ฝึกโยคะ บริหารร่างกาย  
19.00-20.30 น. ตวัอยา่ง ความหลากหลายของพืช ผกัพื้น สมุนไพรไทยพื้นบา้น ทางดา้น

อาหารและยาในชีวติประจ าวนั 

ร่วมกนัแลกเปล่ียนผลการเรียนรู้-ประเมินผลประจ าวนั 

พระสันติพงษ ์  
และทีมงาน 

20.30-21.00 น. ฝึกโยคะ/สมาธิ/พกัผอ่น  
6 ตุลาคม 50   
04.00-06.00 น. ท าวตัรเชา้ วดัป่าสุคะโต 
06.00-07.00 น. ออกก าลงักาย ดว้ยท่าโยคะ  ชมรมเด็กรักนก 
08.00-09.00 น. รับประทานอาหาร บ้านตาดรินทอง 
09.00-10.00 น. เดินป่าศึกษาพืชสมุนไพรในทอ้งถ่ิน กลุ่มยอ่ย/ผูเ้ขา้ร่วม 
10.00 -1200 น. น าเสนอกลุ่มยอ่ย ร่วมกนั แลกเปล่ียน 

น าเสนอภาพตวัอยา่ง พืชผกัพื้นบา้น และยาสมุนไพรใกลต้วัท่ีสามารถ
น ามาปรุงเป็นยารักษาโรคได ้น าเสนอตวัอยา่งตวัยาสมุนไพรใกลต้วั (ยา
ฝน) มาปรุงเป็นยา 

โรงพยาบาลชยัภูมิ 

คุณหมอโกศล 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร บ้านห้วยหมากแดง 
13.00-16.00 น. การทดลองปรุงยาสมุนไพร (ยาฝน) คุณหมอโกศล  
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17.00-18.00 น. รับประทานอาหาร บ้านไทรทอง 
18.00-19.00 น. ท าวตัรเยน็  
19.00-20.30 น. ร่วมกนัแลกเปล่ียนผลการเรียนรู้ประจ าวนั วดัป่าสุคะโต 
20.30-21.00 น. ฝึกโยคะ/สมาธิ/พกัผอ่น วดัป่าสุคะโต 
12 ตุลาคม 49   

04.00-06.00 น. ท าวตัรเชา้ วดัป่าสุคะโต 
06.00-07.00 น. ออกก าลงักาย ดว้ยท่าโยคะ  ชมรมเด็กรักนก 
08.00-09.00 น. รับประทานอาหาร บ้านหนองกะโตวา 
09.00-10.00 น. สรุปผลท่ีไดจ้าการอบรมและแนวทางในการส่งเสริมผลประโยชน์เพื่อก่อ

เกิดสุขภาวะท่ีดีต่อชุมชน-ตนเอง 
คุณหมอโกศลก 
ผูเ้ขา้ร่วม 

10.00 -1200 น. แนวทางของการอนุรักษฟ้ื์นฟูสภาพพื้นท่ีแหล่งอาหารและยาจาก
ธรรมชาติในชุมชนทอ้งถ่ิน แต่ละพื้นท่ี 

โครงการผกัปลอด
สารพิษฯ และผูเ้ขา้ร่วม 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร/เดินทางกลบั บ้านใหม่ไทยเจริญ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

1. แม่ทุมมา  พนัไธสง  อาย ุ73 ปี  บา้นท่าเวอ่ 

2. แม่แวด๊   หนานทองหลาง  อาย ุ70 ปี  บา้นท่าเวอ่ 

3. นางนิศราวรรณ  ศรีศกัด์ินอก  อาย ุ37 ปี  บา้นใหม่ไทยเจริญ 

4. นางสุพรรณี  ไกรวนิ   อาย ุ36 ปี  บา้นใหม่ไทยเจริญ 

5. นางคณาภา  สาคะริชานนท ์ อาย ุ52 ปี  บา้นท่ามะไฟหวาน 

6. แม่สงค ์  ธรรมจนั  อาย ุ55 ปี  บา้นหว้ยหมากแดง 
7. แม่บุญกอง  จนัทะศรี  อาย ุ55 ปี  บา้นหว้ยหมากแดง 
8. แม่สี   สมสา   อาย ุ66 ปี  บา้นหว้ยหมากแดง 
9. นางบุหงา  นกพรหม  อาย ุ37 ปี  บา้นลาดผกัหนาม 

10. นางหนูเคียง  สบายใจ   อาย ุ44 ปี  บา้นลาดผกัหนาม 

11. แม่ทองเล่ือน  เลขนอก   อาย ุ44 ปี  บา้นลาดผกัหนาม 

12. นางสมลกัษณ์  ตั้งอรมสิทธิชยั  อาย ุ43 ปี  บา้นใหม่ไทยเจริญ 

13. นางจนัทร์  อ่ิมชมช่ืน  อาย ุ44 ปี  บา้นท่าเวอ่ 

14. นางจนัทร์ลี  ทองอินทร์  อาย ุ30 ปี  บา้นท่าเวอ่ 

15. นางนกแกว้  ดอนปัญหา  อาย ุ56 ปี  บา้นใหม่ไทยเจริญ 

16. นางจาํลอง  ทองดีนอก  อาย ุ52 ปี  บา้นใหม่ไทยเจริญ 

17. นางสมหมาย  กองภูเขียว  อาย ุ43 ปี  บา้นใหม่ไทยเจริญ 
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18. นางแพงพนั  นาพวั   อาย ุ54 ปี  บา้นท่ามะไฟหวาน 

19. นางบุญชอ้น  ชูคี   อาย ุ58 ปี  บา้นใหม่ไทยเจริญ 

20. ดญ.นารีรัตน์  บุตรไสย  อาย ุ11 ปี  บา้นใหม่ไทยเจริญ 

21. นางอาํพร  นครจุ่น   อาย ุ37 ปี  บา้นใหม่ไทยเจริญ 

22. นางออ้ย  จนัจอหอ  อาย ุ31 ปี  บา้นใหม่ไทยเจริญ 

23. นางชนิกา  นราพงษ ์ อาย ุ39 ปี  บา้นชีลองใต ้

24. นางนิจพร  ณ พทัลุง  อาย ุ34 ปี  บา้นโนนสาคร 

25. นายสุทธิเกียตริ เหล็กกลา้  อาย ุ22 ปี   บา้นโคกงาม 

26. นายสายญั  ชอบมะลงั  อาย ุ56 ปี  บา้นหนองกะโตวา 
27. นางสุนนัทา  โรจน์เรืองไร  อาย ุ31 ปี  บา้นท่ามะไฟหวาน 

28. นายฉตัรชยั  โรจน์เรืองไร  อาย ุ50 ปี   บา้นท่ามะไฟหวาน 

29. นางสาวยถิูกา  แซ่อ้ึง   อาย ุ30 ปี  บา้นท่ามะไฟหวาน 

30. นางอ่อม  ทวนินัท ์  อาย ุ48 ปี   บา้นหนองบวั 

31. แม่ชีอารีรัตน์  สวสัด์ิศรี  อาย ุ27 ปี  วดัป่าสุคะโต 

32. แม่ชีทองอยู ่ กมลเพชร  อาย ุ54 ปี  วดัป่าสุคะโต 

33. แม่ธณัยธรณ์     อาย ุ53 ปี  วดัป่าสุคะโต 

34. นายเกียรติศกัด์ิ  มนูญศกัด์ิ  อาย ุ53 ปี  โรงเรียนขามแก่นนคร 

35. นายถวลิ  โนสิทธ์ุ   อาย ุ66 ปี  บา้นท่าทางเกวยีน 

36. นายสุดใจ  มะโนธรรม  อาย ุ67 ปี  บา้นหว้ยหมากแดง 
37. นส.วชิชุดา  กิตนาโต     โรงเรียนขามแก่นนคร 

38. ผส.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

39. นายวชิยั  จาํนงสิน  อาย ุ53 ปี  บา้นใหม่ไทยเจริญ 

40. นายทองใบ  ไมยว์สิัย      บา้นท่ามะไฟหวาน 

41. นายโยธิน  สงคราม      บา้นหนองพีพว่น 

42. นางเตือนใจ  สุมามาลย ์ อาย ุ32 ปี  บา้นท่ามะไฟหวาน 

43. นางจาํนง  ชนภกัดี   อาย ุ43 ปี  บา้นลาดผกัหนาม 

44. แม่หนูจีม  แสงจนัทร์อ่อน  อาย ุ57 ปี  บา้นท่ามะไฟหวาน 

45. แม่ยนต ์ สุดหอม   อาย ุ54 ปี  บา้นท่ามะไฟหวาน 

46. แม่วงเดือน  คิดถูก   อาย ุ61 ปี  บา้นท่ามะไฟหวาน 

47. นายวชิยั  นาพวั   อาย ุ25 ปี  ชมรมเด็กรักนก 

48. นายเสน่ห์  ชยัทอง   อาย ุ25 ปี  ชมรมเด็กรักนก 

49. นส.ศรีนวน  ชยันคร   อาย ุ36 ปี  ชมรมเด็กรักนก 

50. อาจารยสุ์ภา  มนูญศกัด์ิ  โรงเรียนขามแก่นนคร 
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การส ารวจเส้นทาง   
จากวดัป่ามหาวนั บ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง  อ.ภูเชียว  ถึง มหาวทิยาลยัราชภัฎชัยภูมิ ต.นาฝาย อ.เมือง  
จังหวดัชัยภมิ รวมระยะทาง 73 กโิลเมตร  
เป็นเส้นทางถนนลุกรัง ช่วงวดัป่ามหาวนั บา้นตาดรินทอง ต .ธาตุทอง อ.ภูเขียว  ถึงวดัป่าสุคะโต บา้นใหม่ไทยเจริญ ต .
ท่ามะไฟหวาน อ .แกง้คร้อ  ช่วงบา้นท่ามะไฟหวาน ถึง บา้นหนองกะโตวา และบา้นวงัน ้าเขียว ถึงบา้นหินหนีบ  ต .ท่า
หินโงม  อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 
ถนนลาดยาง  ช่วงบา้นหนองกะโตวาถึงบา้นวงัน ้าเขียว และจากอุทยานแห่งชาติตาดโตน ถึง มหาวทิยาลยัราชภฏั
ชยัภูมิ ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 
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ก าหนดาร  
ในระหว่างวนัที ่23-29 พฤศจิกายน 2550  เป็นเวลา8 วนั 7 คืน  

วนัที ่ จุดออกเดนิ /ฉันเช้า ถึงจุดเพล / ระยะ 
ทาง  

จุดพกัค้างคนื / 
เนือ้หา 

ระยะ 
ทาง 

รวม 

22 พย.50 
23 พย.50 

รวมพลคนเดินเทา้วดัป่า
มหาวนั(ภูหลง)-ศาลา
กลางหมู่บา้นตาดรินทอง 

 

วดับา้นท่าเวอ่นอก 

 

6  กม. 
 

วดัปาสุคะโต  
สายนํ้ าลาํปะทาว 

 

7  กม. 
 

13 กม. 

24 พย.50 จากวดัป่าสุคะโต 

บา้นใหม่ไทยเจริญ 
วดับา้นลาดผกัหนาม 8 กม. วดับา้นลาดผกัหนาม 

ป่าไผใ่หญ่ท่ีใกลสู้ญส้ิน 
- 8 กม. 

25 พย.50 จากวดับา้นลาดผกัหนาม วดับา้นกกผึ้ง 4  กม. วดับา้นหนองกะโตวา 
การพ่ึงเกษตรกบัวถีิท่ี
พอเพียง 

6  กม. 10 กม. 

26 พย.50 จากวดับา้นหนองกะโตวา วดับา้นแจง้เจริญ 5 กม. วดับา้นซบัสมบูรณ์ 

หลายหลายพนัธ์ุขา้วพ้ืนบา้น 
7 กม. 13 กม. 

27 พย.50 จากวดับา้นซบัสมบูรณ์ วดับา้นวงัโพน 5 กม. วดับา้นหินหนีบ 

คนกบัการพ่ึงพาหาของป่า 
5 กม. 10.กม. 

28 พย.50 จากวดับา้นหินหนีบ วดับา้นตาดโตน 7 กม. วดับา้นนาฝาย 

ระหดัวดินํ้ ากบัสายใย
ความสมัพนัธ์ของคนกบันํ้ า 

4 กม. 11 กม. 

29 พย.50 จากวดับา้นนาฝาย ม.ราชภฎัชยัภูมิ 

เวทีชาวบา้น .. วถีิ
พอเพียงกบัการอยูร่อด
ของลาํปะทาว 

3 กม. นํ้าตก อช.ตาดโตน 

การสานฝันของธรรมยาตรา 
ใหสู่้ความสมดุลของชีวติคน
ลุ่มนํ้ าลาํปะทาว  

6  กม. 9 กม. 

30 พย.50 อุทยานแห่งชาติตาดโตน      

รวมระยะเวลา  8 วนั 7 คืน รวมระยะทาง 38 กม.  35 กม. 73 กม. 
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สรุปผลการเดนิธรรมยาตรา ช่วงระหว่างวนัที่ 23-30 พฤศจกิายน 2550 
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมเดิน  จ านวนประมาณ  359 คน(ลงทะเบียน) 
  พระสงฆ ์    จาํนวน   29 รูป 

  แม่ชี      จาํนวน   4 รูป 

  สามเณร      จาํนวน    1 รูป 

  โรงเรียนหนองขามวทิยา    จาํนวน   8 คน 

  โรเรียนบา้นท่ามะไฟหวาน   จาํนวน   5 คน 

  มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ   จาํนวน   58 คน 

  โรงเรียนรุ่งอรุณ     จาํนวน   29 คน 

  วทิยาลยัเกษตรกรรมชยัภูมิ   จาํนวน   5 คน 

  โรงเรียนบา้นเรียนดวงตะวนั   จาํนวน   2 คน 

  โรงเรียนสตรีชยัภูมิ    จาํนวน   22 คน 

  มหาวทิยาลยัสารคม    จาํนวน   1 คน 

  โรงเรียนชีลองใต ้   จาํนวน   14 คน  

  โรงเรียนขามแก่นวทิยา    จาํนวน   29 คน 

  โรงเรียนกลัยาณวตัร    จาํนวน   9 คน 

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    จาํนวน   1 คน 

  มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา   จาํนวน   1 คน  

  คนในพื้นท่ีจงัหวดัชยัภูมิ    จาํนวน   81 คน 

  คนนอกเขตพื้นท่ีจงัหวดัชยัภูมิ   จาํนวน   60 คน 
กลุ่มเป้าหมายในชุมชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมและร่วมท าบุญ  ประมาณ 355 คน 
  บา้นตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว  จาํนวน   20 คน 

  บา้นท่าเวอ่ ต.ท่ามะไฟหวาน  อ.แกง้คร้อ จาํนวน   15 คน 

  บา้นใหม่ไทยเจริญ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แกง้คร้อ จาํนวน   25 คน 

  บา้นลาดผกัหนาม ต.ซบัสีทอง อ.เมือง  จาํนวน   30 คน 

  บา้นกกผึ้ง ต.ซบัสีทอง   อ.เมือง  จาํนวน   20 คน 

  บา้นหนองกะโตวา ต.ซบัสีทอง   อ.เมือง  จาํนวน   25 คน 

  บา้นแจง้เจริญ ต.ท่าหินโงม   อ.เมือง  จาํนวน   25 คน 

  บา้นซบัสมบูรณ์ ต.ท่าหินโงม   อ.เมือง  จาํนวน   20 คน 

  บา้นวงัโพน ต.ท่าหินโงม   อ.เมือง  จาํนวน   15คน 

  บา้นหินหนีบ ต.ท่าหินโงม   อ.เมือง  จาํนวน   20 คน 

  บา้นตาดโตน ต.นาฝาย   อ.เมือง  จาํนวน   60 คน 

  บา้นนาฝาย ต.นาฝาย  อ.เมือง  จาํนวน   80 คน 
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ก าหนดกจิกรรมทีต้่องร่วมกนัท าภายในขบวนธรรมยาตรา (ช่วงการเดิน) 
ส่วนของกลุ่มใหญ่  ทาํร่วมกนัทุกคน 
ทาํวตัรสวดมนตเ์ชา้-เยน็  การร่วมเดินในขบวนธรรมยาตรา 

                            การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน(เจา้ภาพ)  การร่วมประชุมกลุ่มยอ่ย/กลุ่มใหญ่ประจาํวนั 

ส่วนของกลุ่มย่อย หน้าทีซ่ึ่งต้องหมุนเวยีนประจ าวนั  8 ฝ่าย 
ฝ่ายคุมขบวน    ฝ่ายขอ้มูล-เวทีชาวบา้น 

ฝ่ายสถานท่ี   ฝ่ายดูแลอาหาร  
ฝ่ายสวสัดิการ   ฝ่ายนิทรรศการ  
ฝ่ายพยาบาล    ฝ่ายการแสดงและสุนทรียภายใน-ภายนอก 

ข้อควรปฏิบัติในขบวนธรรมยาตรา 
 เดินไปพร้อมกบัการเจริญสติ  ภาวนาเมตตา อยา่งรู้ตวัเสมอ ด้วยควา มเงียบและสงบ  มุ่งบาํเพญ็จิต

มากกวา่การพดูคุย  เดินราวกบัผูแ้สวงบุญบาํเพญ็ขนัติบารมี  เพื่อลดละกิเล ส   อยูอ่ยา่งสันโดษ
พอเพียง ลดความเห็นแก่ตัว 

 ตระหนกัวา่เรากาํลงัเดินเพื่อแสวงหาธรรม  และเป็นตัวแทนของธรรมชาติ  
 ผูเ้ขา้ร่วมเดินไม่มีพฤติกรรมกา้วร้าว จกัไม่แสดงอาการใ นแง่ลบลู่  หรือใช้ความรุนแรง ต่อผูอ่ื้นไม่วา่

จะโดยทางใดก็ตาม  เลือกใชส้ัมมาวาจาท่ีดี  หลกีเลีย่ง การใชค้าํท่ีก่อใหเ้กิดการโตเ้ถียงและความ
แตกแยก ถอ้ยคาํจว้งจาบหรือคาํพดูท่ีมุ่งประมาณผูอ่ื้น  

 ตอ้งพกัและนอนในท่ีท่ีเจา้ภาพหรือผูจ้ดัเตรียมไว ้ บุคคลหรือกลุ่มใดตอ้งการเ ดินแยกจากขบวนใหญ่
ในระหวา่งร่วมเส้นทางตอ้งไดมี้การพดูคุยและยนิยอมจากลุ่ม คณะผูจ้ดัเสียก่อน  (ก่อนและหลงัใช้
สถานท่ีตอ้งมีการแสดงความเคารพต่อสถานท่ีนั้น) 

 งดเวน้กิจกรรมใด ๆ ท่ีไม่สร้างสรรค ์ไม่สอดคลอ้ง ต่อวตัถุประสงคข์องการเดินธรรมยาตรา   เคารพ
ประเพณี วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมในทอ้งถ่ิน   

 ผูร่้วมขบวนธรรมยาตราตอ้งยอมรับกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย กฎ-กติกา  วนิยัและขอ้ตกลงในการ
เดินร่วมกนั ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัคณะและชุมชน 
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ผลการด าเนินงานในส่วนกจิกรรมภายใน 
ฝ่ายสถานท่ี 

หวัหนา้กลุ่มท่ีรับผดิชอบ คือ นายมงคล  แสนหลา้ (ทิดโน)  บา้นหนองแซงใหญ่ อ.ภูเขียว  
หนา้ท่ี  จดัแบ่งสถานท่ีพกั หอ้งน ้า ชาย หญิง พระสงฆ์ 
  จดัเตรียมสถานท่ีท าวตัรเชา้ เยน็ 

  จดัเวรยามรักษาความปลอดภยั 
  ติดตั้งไฟฟ้า อุปกรณ์ใหแ้สงสวา่งภาคกลางคืน 

 
 

ฝ่ายสวสัดิการ 
หวัหนา้กลุ่มท่ีรับผดิชอบ คือ นายอิทธิพล ยะสุตา (นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ) 
หนา้ท่ี  เก็บขยะ ดูแลความสะอาดบริเวณท่ีท ากิจกรรม หอ้งน ้า และรอบ ๆ บริเวณท่ีพกั 

  รวบรวมสัมภาระสมาชิก จดัข้ึนและลงจากรถ ณ จุดพกัคา้งคืน 

  ตรวจเช็ดสภาพ นบัจ านวน เคร่ืองนอน เตน็ท ์ผา้ห่ม เส่ือปู พร้อมจดัท าทะเบียน  

จดัเตรียมน ้าด่ืมในระหวา่งการเดินทางประจ าวนั 
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ฝ่ายพยาบาล 
หวัหนา้กลุ่มคือ  แม่ชีนนัทนา  พรพรมหมาศ (ป้าอูฐ)  วดัป่ามหาวนั  บา้นตาดรินทอง 
หนา้ท่ี  จดัเตรียมชุดยาปฐมพยาบาล  พร้อมอาสาสมคัรในการดูแลสมาชิกช่วงระหวา่งการเดิน 
  จดัอาสาสมคัรและสถานท่ีจุดบริการดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ณ จุดพกัคา้ง 
  ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุข เก่ียวกบัผลการตรวจเลือดประจ าวนั พร้อมรายงาน 

 

ฝ่ายอาหาร 
หวัหนา้กลุ่มคือ แม่ชีวนิดา  ทองวงษา แม่ชีแตว้  วดัป่าสุคะโต  จ.ชยัภูมิ 
หนา้ท่ี  จดัเตรียมสถานท่ีตกับาตรเชา้-เพลใหก้บัชาวบา้น และพระสงฆ ์

  จดัเตรียมน ้าปานะ และจดัเก็บอาหารเสริมสมาชิกส าหรับตอนเยน็ 

  ดูแลและจดัเตรียมภาชนะ อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบอาหาร-ตกับาตรพระสงฆ ์

 
ปัญหา  ขาดการประสานงานและบุคคลในการรับผดิชอบท่ีชดัเจน 

  อาหารไม่เพียงพอ 1 ม้ือ(เยน็) เม่ือวนัท่ี 24 พย.50 เพราะขาดคนประสานงานในกลุ่ม 

  มีการเปล่ียนทีมงานท่ีรับผดิชอบ ทีมเดิม (ครูพี่เล้ียงศูนยเ์ด็กเล็กวดัภูเขาทอง )มาไม่ได ้
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ฝ่ายนิทรรศการ 
หวัหนา้กลุ่มคือ พ.อ.อ.ประทีป ตนัติวตัน์ (ตุม้ จากกองทพัอากาศ) 
หนา้ท่ี  ติดตั้งบอร์ดนิทรรศการ  ป้ายผา้ค าขวัญรณรงค์ 
  ออกร้านกาชาดขายเส้ือผา้เก่ามือสองใหก้บัชาวบา้น รวบรวมเงินรับบริจาค  

น าเงินสมทบค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บบริจาค ส่งมอบใหก้บัวดัท่ีคณะพกัคา้ง พร้อมแจง้ยอดต่อชาวบา้น 

 ขายเส้ือผา้เก่าท่ีรับบริจาค เพื่อนาํเงินสมทบค่าใชจ่้ายของวดัและสถานท่ีพกั  โดยใชว้ธีิขายถูก บริจาค
และประมูล  ไดรั้บทั้งส้ิน  16,895  บาท   

  บา้นตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว  จาํนวน  600 บาท 
  บา้นท่าเวอ่ ต.ท่ามะไฟหวาน  อ.แกง้คร้อ ไม่ไดรั้บริจาค ใหช้าวบา้นจดัการเอง 
  บา้นใหม่ไทยเจริญ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แกง้คร้อ จาํนวน  2,999 บาท 

  บา้นลาดผกัหนาม ต.ซบัสีทอง อ.เมือง  จาํนวน  2,500 บาท 

  บา้นกกผึ้ง ต.ซบัสีทอง   อ.เมือง  จาํนวน  1,002 บาท 

  บา้นหนองกะโตวา ต.ซบัสีทอง   อ.เมือง  จาํนวน  1,068 บาท 

  บา้นแจง้เจริญ ต.ท่าหินโงม   อ.เมือง  จาํนวน  1,215 บาท 

  บา้นซบัสมบูรณ์ ต.ท่าหินโงม   อ.เมือง  จาํนวน  1,207 บาท 

  บา้นวงัโพน ต.ท่าหินโงม   อ.เมือง  จาํนวน  1,000 บาท 

  บา้นหินหนีบ ต.ท่าหินโงม   อ.เมือง  จาํนวน     706 บาท 

  บา้นตาดโตน ต.นาฝาย   อ.เมือง  จาํนวน     912 บาท 

  บา้นนาฝาย ต.นาฝาย  อ.เมือง  จาํนวน  1,852 บาท 

  มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ   จาํนวน  1,834 บาท 

ปัญหา  ไม่มี  ไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีจากชาวบา้นและกลุ่มเพื่อนธรรมยาตรา 
ขอ้เสนอ เพิ่มบอร์ดขอ้มูลใหม่ ๆ  
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ฝ่ายการแสดง-สร้างสรรคง์านศิลป์ 
หวัหนา้กลุ่มคือ นายจกัรเทพ  จุฑากาญน์  (เต่า) 
หนา้ท่ี  รวมสมาชิกอาสาสมคัร เขียนป้ายค าขวัญประจ าวดั พร้อมวาดภาพ 

  จดัการแสดงใหค้วามบนัเทิง อยา่งสร้างสรรค ์และผอ่นคลายกบัคณะธรรมยาตรา และชาวบา้น 

  ละลายพฤติกรรมกลุ่มใหญ่ของสมาชิก 
ปัญหา  ไม่รับความร่วมมือจากกลุ่มหนา้ท่ี และกลุ่มเพื่อนสมาชิกธรรมยาตรา เท่าท่ีควร 
  มีเวลาใหจ้  ากดัและไม่ชดัเจนในการก าหนดใหท้ ากิจกรรม จึงไม่สามารถด าเนินกิจกรรมไดดี้พอ   
ขอ้เสนอ น่าจะมีคนมาร่วมรับผดิชอบมากกวา่น้ี และน่ามีการประชุมกลุ่มพร้อมละลายพฤติกรรมทุก ๆ วนั  
  ไดรั้บการสนบัสนุนกิจกรรมและร่วมแสดงละครหุ่นจากกลุ่มเด็กนกัเรียนโรงเรียขามแก่นนคร 
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ฝ่ายคุมขบวน 

หวัหนา้กลุ่มคือ พระสุทธิศาสตร์   ปัญญาปทีโป  วดัป่าสุคะโต 

 
หนา้ท่ี  จดัอาสาสมคัรประจ าวนั ในการดูแลคุมขบวน ในช่วงระหวา่งการเดิน เชา้-บ่าย 

จดัตั้งขบวนและ จดัคนใหส้ัญญาณกลองในระหวา่งการเดิน 

น าภาวนาและแผเ่มตตาก่อนการออกเดิน 
  จดัคนใหส้ัญญาณจลาจลรถ 

  แจกป้ายค าขวญั ธง  พร้อมทั้งเก็บรวบรวมเม่ือถึงจุดพกั 

ปัญหา  จงัหวะกลองมีการเปล่ียนแปลงอยูบ่่อย ท าใหก้ารท าสติระหวา่งเดินเทา้ตอ้งสะดุดเป็นบางคร้ัง 
  สมาชิกมีการตั้งแถวขบวนชา้มาก แดดร้อน สร้างความหงุดหงิดบา้งกบัสมาชิกบางคน 

  กลุ่มท่ีถ่ายภาพท าใหข้บวนขาดช่วง และแตกแถว 
ขอ้เสนอ มีความพร้อมเพียงในการเดินดีมาก ขบวนอยูใ่นระเบียบดีกวา่ทุกปี  
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ฝ่ายเวทีชาวบา้นในชุมชน 15 ชุมชน  ในส่วนของจุดพกั จุดเพล 
หวัหนา้กลุ่ม คือ คุณจุลทศัน์   อุปัชณาย ์ (นกัวจิยัอิสระ  ผูป้ระสานงาน สกว.ภาคอิสาน) 
หนา้ท่ี  จดัเตรียมสถานท่ีเวทีแลกเปล่ียนกบัชาวบา้น ณ จุดพกัคา้ง 15 ชุมชน  ในส่วนของจุดพกั จุดเพล 

  ประสานงานกบัผูน้ าชุมชน ชาวบา้น ในการเขา้ร่วมเสวนา 
  ร่วมสนทนาแลกเปล่ียนประเด็นปัญหาของชาวบา้นในชุมชน กบัแนวทางวถีิพอเพียงของชาวบา้น 

  รวบรวมประเด็นปัญหาและขอ้เสนอของชุมชน ในการน าเสนอต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัชยัภูมิ  

ปัญหา  มีชาวบา้นกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมนอ้ยไป 

  บางหมู่บา้นมีประเด็นปัญหาหลากหลายยากต่อการก าหนดในการพดูคุย 
ขอ้เสนอ ควรมีการประสานกบักลุ่มชาวบา้นใหม้ากข้ึน 

  การจดัใหมี้กิจกรรมดูพื้นท่ีท าใหมี้ประเด็นในการพดูคุยชดัเจนข้ึน  
สรุปผลเวทชีาวบ้าน  ปรากฏการณ์ปัญหาในพืน้ทีลุ่่มน า้ล าปะทาว 

เทือกเขาภูแลนคา ตน้ก าเนิดลุ่มน ้าล าปะทาว โดยเฉพา ะเขตพื้นท่ี อ าเภอภูเขียว อ าเภอแกง้คร้อ และอ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติภูแลนคา และอุทยานแห่งชาติตาดโตน มีล า
น ้าท่ีส าคญัคือล าปะทาว เป็นสายน ้าหลกัในการหล่อเล้ียงคนในเมืองชยัภูมิ 

การเดินธรรมยาตราปี 2550 เป็นคร้ังท่ี 8 เพื่อรณรงคใ์หป้ระชาชนทั้งในพื้นท่ีชนบท และในเมืองได้
ตระหนกัต่อปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน น ้า ป่าไม ้และแหล่งตน้น ้า ตั้งแต่พื้นท่ีตน้น ้าล าปะทาว จนถึง
ปลายน ้าล าปะทาวในเขตอ าเภอเมืองชยัภูมิ ตลอดเส้นทางท่ีเดินผา่นไดน้อนคา้งคืนตามหมู่บา้นและไดจ้ดัเวทีชา วบา้น
เพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยูแ่ละปัญหาของชาวบา้นในพื้นท่ีแต่ละจุดพกั จ านวน 6 หมู่บา้นดงัน้ี 
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1.บ้านตาดรินทอง  ต.ธาตุทอง  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ   
เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2550  
มีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 30 คน 

หวัขอ้เสวนา  “วถีิชีวติของคนในชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชนภูหลง” 

 
ประเด็นปัญหา 
 การจดัการพื้นท่ีป่าภูหลง 
  ปัญหาไฟป่า 
  ปัญหาการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีป่าชุมชน และพื้นท่ีรอบป่าภูหลง 
 น ้า 
  ปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภค และการบริโภคในช่วงฤดูแลง้  
  ปัญหาแหล่งน ้ามีสารเคมีปนเป้ือน 

  

คุณภาพชีวติและสังคม 

  ปัญหาดา้นหน้ีสิน  การกูย้มืเงินและชดใชเ้ป็นแรงงาน (ตดัออ้ย ขา้วโพด) 
  ปัญหาการอพยพแรงงาน สู่อุตสาหกรรมเมืองใหญ่ และช่วงฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิต  
ขอ้เสนอแนะ      ไม่มี   
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2.บ้านใหม่ไทยเจริญ  ต.ท่ามะไฟหวาน  อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ   
เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2550  
มีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 20 คน มีเจา้หนา้ท่ีของส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชยัภูมิเขา้ร่วม 

หวัขอ้เสวนา “ แนวทางการจดัการท่ีดินท ากินทบัซอ้นในพื้นท่ี ออป.” 
ขอ้มูลพื้นฐาน 

 บา้นใหม่ไทยเจริญ เป็นชุมชนตั้งใหม่แยกมาจากหมู่บา้นกุดโงง้  ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชุมชนเดิ มท่ีอพยพมา
จากจงัหวดันครราชสีมา  มีประชากร 530 คน  129 ครัวเรือน มีท่ีดินท ากินประมาณ 50 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกมนัส าปะหลงั 
ออ้ยและสวนยางพารา  
ประเด็นปัญหา 
 องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ (อ.อ.ป) ปลูกสร้างสวนป่ายคูาลิปตสั (สวนป่าเกษตรสมบูรณ์)  ทบัซอ้นท่ีดินท า

กินของชาวบา้น 7  ชุมชน หมู่บา้นใหม่ไทยเจริญ บา้นวงัเข ้ บา้นกุดโงง้ บา้นลาดผกัหนาม บา้นท่ามะไฟ
หวาน บา้นไทรทอง และบา้นป่าขนุน มีพื้นท่ีดินในการทบัซอ้นจ านวน ประมาณ 3000 ไร่ 

 ปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแลง้  
 

ขอ้เสนอแนะ 
 ใหย้กเลิกสวนป่าเกษตรสมบูรณ์ ของ อ .อ.ป.ใหน้ าท่ีดินมาจดัสรรคืนใหก้บัชาวบา้น และจะกนัพื้นท่ีบางส่วน

ส าหรับฟ้ืนฟูสภาพป่าธรรมชาติ ในรูปแบบของป่าชุมชน โดยใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัชยัภูมิ แต่งตั้งคณะท างาน
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 

3.บ้านลาดผกัหนาม และบ้านบ่อทองค า ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2550  
มีผูเ้ขา้ร่วมจ านวนประมาณ 80 คน และไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติภูแลนคาเขา้ร่วมกิจกรรม 
หวัขอ้เสวนา “พื้นท่ีป่าไผใ่หญ่แหล่งอาหารและสร้างรายไดข้องชุมชน” 
คณะกรรมการชุมชน ไดมี้การพาไปดูพื้นท่ีป่าไผใ่หญ่ท่ีชาวบา้นหาอยูห่ากินและสร้างรายได ้ในช่วงบ่าย  
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ขอ้มูลพื้นฐาน 

 ชาวบา้นลาดผกัหนาม มีประมาณ 157 ครัวเรือน และบา้นบ่อทองค า อีกจ านวน 77 ครัวเรือน มีอาชีพท าไร่มนั
ส าปะหลงั ปลูกสวนยางพารา และอาชีพรับจา้ง พร้อมทั้งเก็บหาของป่า   มีหว้ยลาดผกัหนามเป็นล าน ้าสาขา
ของล าปะทาวไหลผา่นหมู่บา้น มีการใ ชป้ระโยชน์เพื่อการเกษตรและท าน ้าประปาในหมูบา้น  ส่วนชาวบา้น
บ่อทองค าใชน้ ้าจากประปาภูเขา “ป่าไผใ่หญ่” คือบริเวณพื้นท่ีป่าไผข่นาดใหญ่อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติภู
แลนคา เป็นท่ีชาวบา้นใชห้าเห็ด หาหน่อไม ้หากอย เพื่อการยงัชีพและจ าหน่าย  การประเมินค่าในการเก็บหา
หน่อไมใ้นแต่ละปี(ช่วงมิถุนายน – กนัยายน ) มีมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 3-5 ลา้นบาทต่อปี ชนิดไมไ้ผ่(หน่อไม)้ ไดแ้ก่ 
ไผร่วก ไผบ่ง ไผป่่าและไผซ่าง  ปัจจุบนัผูค้นท่ีเขา้ไปหาหน่อไมเ้พิ่มจ านวนข้ึน  จากนอกพื้นท่ี และมาจาก
หลายจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น ขอนแก่น บุรีรัมย ์นครราชสีมา ดว้ยการบอกต่อ มีการเก็บเก่ียวโดยกอบโกยใหม้าก 
ขาดการดูแลรักษา ซ ้ ายงัท าลายตน้พนัธ์ุของไมไ้ผ ่เช่นการหกัหน่อไมท่ี้ก าลงัเป็นล าไผ ่การขดุหาหน่อซ่ึงมี
ขนาดเล็กเกินไป  การเผาพื้นท่ี ท าใหไ้ม่มีการเกิดใหม่ของตน้ไผล่ดนอ้ยลง หรือชาวบา้นเรียกวา่ไผข้ึ่นโคน  

ประเด็นปัญหา 
 น ้า  

  การขาดแคลนน ้าอุปโภคและบริโภคในฤดูแลง้  ใชแ้หล่งน ้าซบัตามธรรมชาติ 

แหล่งน ้าในล าหว้ยมีสารเคมีปนเป้ือนจ านวนมาก ปัจจุบนัไม่มีการน าน ้าในล าหว้ยมาอาบหรือใช้
อุปโภคในครัวเรือน นอกจากใชร้ดพืชผลการเกษตรและใชล้า้งรถ เท่านั้น 

 ท่ีดิน 

  ปัญหาความไม่มัน่คงในพื้นท่ีดินท ากิน เป็นเพียงสิทธ์ิในการท ากิน  
  ปัญหาดินเส่ือมคุณภาพ  
 พื้นท่ีป่าไผใ่หญ่  อยูใ่นเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของอุทยานแห่งชาติภูแลนคา 
  มีการเขา้ไปใชป้ระโยชน์จ านวนมาก ขาดการดูแลรักษาพื้นท่ีป่าไผใ่หญ่ 

  ปัญหาการเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีป่าไผใ่หญ่ จากกลุ่มคนท่ีหลากหลายพื้นท่ี (ภายนอก) 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 ขอใหอ้อกเอกสารสิทธิในพื้นท่ีดินท ากินของชาวบา้นลาดผกัหนามและบา้นบ่อทองค า 
 สร้างแหล่งกกัเก็บน ้า (สร้างฝายกั้นน ้า และแหล่งท าน ้าประปาในชุมชนเพิ่ม ) และจะตอ้งมีการขดุบ่อน ้าเพิ่ม 

ดว้ยการรวมกลุ่มเป็นสมาชิก 10-15 ครัวเรือน และขดุใหห้ลาย ๆ บ่อ เพียงพอ่กบัชาวบา้นในชุมชน  
 การแกไ้ขปัญหาความเส่ือมโทรมของพื้นท่ีป่าไผใ่หญ่ ส่ิงท่ีไดด้ าเนินการทุกปี คือการประกาศปิดป่าของสภา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัสีทอง(อบต.) ดว้ยการหา้มเก็บหาในเดือนสิงหาคม จ านวน 15 วนั แต่ก็ยงัมีคน
ลกัลอบเขา้ไปหา โดยเฉพาะค นในชุมชน ซ่ึงในช่วงระยะเวลาดงักล่าวมีการตั้งด่านสกดั แต่เน่ืองจากป่าไผ่
ใหญ่มีพื้นท่ีกวา้ง มีทางเขา้ออกหลายทางยากต่อการสกดักั้น แนวทางในการแกไ้ขปัญหา คือจะตอ้งมีการ
รณรงคแ์ละร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัของคนในชุมชน สร้างการรับรู้ขอ้มูลและความเขา้ใจต่อการปิดป่าใหก้ั บ
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ชาวบา้น มีการประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีป่าไมท่ี้รับผดิชอบในพื้นท่ีในช่วงการ
ประกาศปิดป่า 

 
 

 

4.บ้านหนองกะโตวา  ต.ซับสีทอง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 
เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2550  
ผูเ้ขา้ร่วมเสวนา ประมาณ 50 คน  
หวัขอ้เสวนา  “การวถีิการพึงพิงเกษตรพอเพียง”พร้อมทั้งมีการจดัฉายภาพยนตร์สารเคมี “ลูกอีสาน และ ชา้ง” 
ขอ้มูลพื้นฐาน 

 ชาวบา้นหนองกะโตวา (มีหนองและตน้ผกักะโตวา) ชาวบา้นจึงไดต้ั้งช่ือหมู่บา้นตามสถานท่ี หรือปัจจุบนั
เปล่ียนเป็นบา้นเมืองทองพฒันา ประชากร 81 ครัวเรือน มีอาชีพท าไร่ออ้ย มนัส าปะหลงั ไร่สัปปะรด ท าสวน
ยางพารา สวนผสมผสาน และอาชีพรับจา้ง  การท าสวนผสมผสานมีอยูด่ว้ยกนั 4 ราย โดยมีนายสายนัต ์ ชอบ
มะรัง เป็นคนแรกของชุมชนท่ีปลูก โดยมีแนวคิดการปลูกไมผ้ลทดแทนพื้นท่ีป่าไมท่ี้ก าลงัหมดไปจากภูแลน
คา ส่วนชาวบา้นรายอ่ืนท่ียงัคงปลูกพืชลม้ลุกอยูน่ั้นใหเ้ห ตุผลวา่ มีความจ าเป็นตอ้งหาเงินมาใชห้น้ีสิน  
ชาวบา้นถือครองท่ีดินสูงสุด 200 ไร่ และต ่าสุดประมาณ 10 ไร่ ส่วนท่ีไม่มีท่ีดินท ากิน 10 ครัวเรือน 
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ประเด็นปัญหา 
 ขาดแหล่งกกัเก็บน ้า แหล่งน ้าท่ีชาวบา้นใชใ้นครัวเรือน คือ ขดุบ่อดินซ่ึงอยูใ่นบริเวณวดั เพื่อใชใ้นการบริ โภค

และอุปโภคในบ่อเดียวกนั ส่วนอีกบ่อเป็นบ่อน ้าซบัใชส้ าหรับการเกษตรในชุมชน ห่างจากหมู่บา้น 120 เมตร
และใชจ้ากล าหว้ยคือหว้ยน ้าจอ้ก การขาดแคลนน ้าเร่ิมตั้งแต่ปี 2548 ในช่วงเดือนมกราคม -  มีนาคม ชาวบา้น
ตอ้งรอน ้าในบ่อน ้าท่ีวดั นาน 2-3 วนั จึงจะมีน ้าใช ้

 การไม่สามารถน าน ้าจากล าหว้ยมาใชป้ระโยชน์ได ้

 ปัญหาในการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่า ท่ีดิน 

 

ขอ้เสนอแนะ 
 การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้า ถา้น ้าในบ่อท่ีวดัแหง้ ชาวบา้นจะพึ่งตนเองจากบ่อน ้าซบัเป็นการเฉพาะหนา้ 

แต่ตอ้งการใหมี้การสร้างฝายในล าน ้าหว้ยน ้าจอ้ก บริเวณหลงัภูคอ้ท่ีอยูห่่างหมู่บา้ นประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อ
กกัเก็บน ้า 

อ่ืนๆ  ตอ้งการแลกเปล่ียนเมล็ดพนัธ์ุผกั  โดยมีแม่ป่ัน  ศรีบวัแดง  ไดน้ ้าพนัธ์ุถัว่ปลี และบวมเหล่ียมมาร่วม และมีพนัธ์ุ
ขา้วไร่ ช่ือพนัธ์ุปลาซิว  ปัญหาคือเมด็เล็กและมีหญา้ข้ึนมาก ตอ้งการพนัธ์ุขา้วไร่อ่ืน ๆ ซ่ึงเม่ือก่อนเคยมีพั นธ์ุ
ขา้วหอมดง  พนัธ์ุขา้วดอกมะเข่ือ  นอกจากน้ียงัมีชาวบา้นอีกจ านวน 17 รายตอ้งการพนัธ์ุขา้วไร่ คือ 

 นางลอย  ประสานวรรณ นางบวัทอง ญาติสมบูรณ์ นางบุญร่ืน ศรีษะใบ 

 นางพวง  จิตซ่ือ  นางเจือ  รักมณี  นางสายบวั ทุมมาลา 
 นางบ่อ  คงสระพงั นางขึม  ไร่นา  นางวาสนา มาลากรอง  

 นางบุญธรรม กองไผก่ลาง นางสมหวงั มาลากรอง นางวลัภา มาลากรอง 
 นางมะลิ  เฟสูงเนิน นางอุไร  คูท านา  นางแวน่ ทดกลาง 
 นางร าไพ เจริญยิง่  นางเบา้  ศรีษะใบ นางป่ัน  ศรีบวัแดง 
 

5.บ้านซับสมบูรณ์  ต.ท่าหินโงม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 
เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2550 
มีผูเ้ขา้ร่วมเสวนา ประมาณ 40 คน   

หวัขอ้เสวนา ความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วไร่ในชุมชน 
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ขอ้มูลพื้นฐาน 

 ชาวบา้นซบัสมบูรณ์ มีจ านวน 48 ครัวเรือน มีประชากรรวมกนั 110 คน ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีจริง  ๆ มี
เพียง 30 ครัวเรือน ส่วนท่ีเหลือไปท างานต่างจงัหวดัและใน เมืองใหญ่ มีท่ีดินถือครองสูงสุด 120 ไร่ ต ่าสุด
ประมาณ 10 ไร่ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ท าการเกษตร ปลูกมนัส าปะหลงั 20 % ปลูกออ้ย 20% ปลูกขา้ว 
10 % และยางพารา 50% ของพื้นท่ีทั้งหมด ชาวบา้นส่วนใหญ่จะมีขา้วพอกินตลอดปี การปลูกขา้วปัจจุบนัจะ
ปลูกแซมตามร่องของตน้ยางพารา โดยวธีิไถและหวา่นผลผลิต มีทั้งพนัธ์ุขา้วจา้วและขา้วเหนียว เฉล่ีย 20-30 
ถุงปุ๋ยต่อไร่ พนัธ์ุขา้วไร่มีทั้งหมด10 ชนิด คือ 

1.ขา้วจา้วดอกพะยอม(ผูใ้หญ่บา้นสุณา  ลุนชยัภา) 
2.ขา้วจา้วมะลิไร่ ของนางเรไร ทบัสุวรรณ ไดพ้นัธ์ุขา้วมาจากนายสอน ลงักา ส่วนนายสอนได้
พนัธ์ุมาจากภาคเหนือ เป็นพนัธ์ุขา้วท่ีพระราชทานใหก้บัชาวดอยปลูก นางเรไร ปลูกมา 3 ปีแลว้ 
มีลกัษณะคลา้ยขา้วหอมมะลิแต่ไม่หอมเท่าขา้วหอมแดง (นางเสน่  ลือเทศ) 
3.ขา้วแพร่แดง (ผูใ้หญ่บา้นสุณา  ลุนชยัภา ไดม้าจากพระสันติพงษ ์เขมปัญโญ วดัป่าสุคะโต ) 
4.ขา้วกข.18 ขา้วไร่ (ผูใ้หญ่บา้นสุณา  ลุนชยัภา) (นางเสน่  ลือเทศ) 
5.ขา้วเหนียวเมด็นอ้ย -พนัธ์ุขา้วเหนียวพนัธ์ุจากจงัหวดัอุบล (นางเสน่  ลือเทศ)  
6.ขา้วเหนียวดอกประดู่ 

7.ขา้วก ่าเมด็ใหญ่-เปลือกด า (ผูใ้หญ่บา้นสุณา  ลุนชยัภา) 
8.ขา้วก ่าเปลือกขาว(ผูใ้หญ่บา้นสุณา  ลุนชยัภา) 
9.ขา้วดอกมะขาม 

10.พนัธ์พญาลืมเมือง (นางฝ้าย  สร้อยสระ ตอ้งการพนัธ์ุขา้วเหนียวด า และพนัธ์ุขา้วปลาซิว) 
 และเคยมีแต่ปัจจุบนัไม่มีอีก 3 ชนิด คือ พนัธ์ุขา้วหอมดง พนัธ์ุมง้แดง  และพนัธ์ุดอกมะขาม  
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6.บ้านหินหนีบ  ต.ท่าหินโงม  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2550 
 ผูเ้ขา้ร่วมเสวนา ประมาณ 80 คนมีเจา้หนา้ท่ีของอุทยานแห่งชาติตาดโตน หน่วยจดัการตน้น ้าล าปะทาวเขา้ร่วมดว้ย  

หวัขอ้เสวนา  “ ปัญหาหมู่บา้นในเขตพื้นท่ีอุทยาน” 

 
ขอ้มูลพื้นฐาน 

 บา้นหินหนีบเป็นหมู่บา้นท่ีแยกจากหมู่บา้นวงัโพน  และมีการตั้งหมู่บา้นในปี 2522  ซ่ึงก่อนปี 2520 ชาวบา้น
มีการท ากินและตั้งบา้นเรือนในท่ีดินท ากินหวัไร่ปลายนา และมีการตั้งบา้นเรือนรวมกนัในปี 2523 เม่ือมีการ
ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ดงันั้นท่ีดินท ากิน บา้นเรือนของหมู่บา้นทั้งหมดจึงอยูใ่นแนวเขต
พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติตาดโตน ปี 2537 ชาวบา้นมีพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยใ์ช ้และปี 2549 ชุมชนไดเ้ขา้ร่วม
โครงการหมู่บา้นป่าไมแ้ผนใหม่ แต่ยงัไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง ยงัมีการเผชิญความขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีป่า
ไมข้องอุทยานและชาวบา้นอยูเ่ป็นประจ าเก่ียวกบัปัญหาการท ากินในพื้นท่ี  

ประเด็นปัญหา 
 ปัญหาการประกาศพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติตาดโตน ทบัซอ้นท่ีดินท ากินและท่ีอาศยัของชาวบา้นทั้งหมู่บา้น ท า

ใหช้าวบา้นไม่สามารถใชพ้ื้นท่ีดินไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 ปัญหาการพฒันาสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน ไม่สามารถด าเนินการได ้เช่น ไฟฟ้า การจดัท าแหล่งกกัเก็บ
น ้า และการสร้างระบบน ้าประปาในชุมชน 

ขอ้เสนอแนะ 
 ใหย้กเลิกแนวเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนท่ีทบัซอ้นท่ีดินและท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนบา้นหินหนีบ 

 ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปด าเนินการพฒันาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใหก้บัชาวบา้น   
 ชาวบา้นตอ้งการจดัการทรัพยากรท่ีดิน น ้า ป่าไม ้ร่วมกบัภาครัฐ ซ่ึงปัจจุบนัทาง ภาครัฐเป็นผูจ้ดัการฝ่ายเดียว 

และการเกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของป่าไมย้งัมีใหเ้ห็นอยู ่ชาวบา้นตอ้งการฟ้ืนฟูสภาพป่าไมอ้ยา่งจริงจงั 
เพื่อจะท าใหเ้พิ่มปริมาณน ้าในล าหว้ยและแหล่งน ้าซบัได ้และตอ้งการท่ีจะอนุรักษฟ้ื์นฟูป่าอยา่งยงัยนืเพื่อการ
ใชป้ระโยชน์อยา่งถาวรในอนาคต 
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7.บ้านนาฝาย  ต.นาฝาย  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 
เม่ือวนัท่ี    28 พฤศจิกายน 2550   
มีผูเ้ขา้ร่วมเสวนา ประมาณ 80 คน   
หวัขอ้เสวนา “ระหดัวดิน ้าภูมิปัญญาของคนทอ้งถ่ิน” 

 
 

 

ขอ้มูลพื้นฐาน 

 บา้นนาฝายเป็นชุมชนดงัเดิม ปัจจุบนัมีการแยกออกเป็นหลายหมู่ มีหมู่ 3 ,15 และหมู่ 16 ชาวบา้นส่วนใหญ่มี
อาชีพท าการเกษตรกรรมและท านา สัดส่วนการใชพ้ื้นท่ีดิน ท านา 80% ปลูกมนัส าปะหลงั 10% ปลูกออ้ย 5% 
และปลูกปอ 5% ปัจจุบนัการใชน้ ้าเพื่อการเกษตรมีการน าระหดัวดิน ้ามาใช ้ประมาณ 17 ตวั(รวมถึงบา้น
นาเส้ืยวนอ้ยและบา้นนาไก่เซา)  ซ่ึงมีอายกุารใชง้านประมาณ 80-150 ปี  บา้นนาฝายมีน ้าล าปะทาวไหลผา่น
ชุมชน ดงันั้นการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จึงท าน่า แต่เน่ืองจากมีการตั้งมหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิข้ึน ท าใหมี้
การเกิดหอพกัจ านวนมาก การใชน้ ้ามีปริมาณเพิ่มข้ึน  มีการผนัน ้าในล าปะทาวไปสู่แหล่งเก็บน ้าของ
มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ คือ สระหงส์ และอ่างเก็บน ้าช่อระกา ท าใหน้ ้าในล าปะทาวแหง้ลง บางช่วงไม่
สามารถน าน ้าข้ึนมาเพื่อท าการเกษตรได ้ระหดัวดิน ้าตอ้งหยดุหมุนเพราะน ้าไม่เพียงพอ 

 

ประเด็นปัญหา 
 การขยายตวัของชุมชนแบบกา้วกระโดด ท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้าประปามากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัปริมาณน ้าในล า

ปะทาวมีนอ้ยและลดลงทุกปี ส่งผลใหช้าวบา้นขาดแคลนน ้าในการอุปโภคและท าการเกษตร 
 คุณภาพน ้าในการอุปโภคน ้าลดลง เน่ืองจากมีสารเคมีปนเป้ือน และมีการเล้ียงปลากระชงั การแช่ปอในน ้า 
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ขอ้เสนอแนะ 
 ชาวบา้นมีความพอใจอยา่งมากกบัการมีสถาบนัศึกษาอยา่งมหาวทิยาลยัราชภฎัอยูใ่นเขตพื้นท่ี แต่การสร้าง

หอพกัจ านวนมากท าใหมี้การใชน้ ้ามาก ปัญหาการขาดแคลนและแยง่ยงิน ้าจึงเกิดข้ึนและขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง
รวดเร็วไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ใกลเ้คียงรุนแรงมากข้ึน แนวทางในการแกไ้ขคือการหาน ้าจากแหล่งน ้าท่ีมีอยูใ่น
บริเวณน้ีมาเติมใหก้บัระบบน ้าประปาของชุมชน แ ละในฐานะท่ีมหาวทิยาลยัเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนจึงอยาก
ใหมี้การตระหนกัต่อปัญหาและแนวทางในการแกไ้ข ส่งเสริมทางวชิาการใหก้บับุคลากรในสถาบนั เพื่อ
น าไปสู่แนวทางในการอนุรักษท์รัพยากรน ้า อยา่งย ัง่ยนื และการคน้หารูปแบบการจดัการร่วมกนักบัชาวบา้น 

 

หน้าทีพ่เิศษ 
คนขบัรถและดูแลพาหนะท่ีใชใ้นขบวน นายสมโชค  เลขนอก  นายอิทธิพล สุยะตา  และนายมงคล แสนหลา้ 
ผูบ้นัทึกขอ้มูล-ภาพ   นายวชิยั  นาพวั นายจุลทศัน์  อุปัชณาย ์ชมรมเด็กรักนก 
ผูดู้แลอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมการติดตั้ง  นายเสน่ ชยัทอง  ชมรมเด็กรักนก 

ผูต้อ้นรับ ลงทะเบียนสมาชิก    นางสาวศรีนวน  ชยันคร ชมรมเด็กรักนกและแม่ชีอูฐ  วดัป่ามหาวนั 
พิธีกร ด าเนินรายการประจ าวนั และสรุปกิจกรรมร่วมกบัชาวบา้น  คุณวภิาพรรณ  นาคแพน  

 

 

รูปแบบกจิกรรมภายนอกของคณะธรรมยาตราต่อชาวบ้าน  (สมาชิกในขบวนด าเนินการ) 
 การจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการใชย้าสมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ 5-7 ตุลาคม 2550 
 การจดันิทรรศการ น าเสนอขอ้มูลและสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 

 การจดัเวทีแลกเปล่ียนปัญหาการพึ่งพาวถีิการเกษตรของชุมชนในปัจจุบนัต่อการใชว้ถีิชีวติท่ีพอเพียง   
 การน าเสนอส่ือ วดีีทศัน์ “การพึ่งตนเองกบัธรรมชาติ กรณีศึกษาของค น-ชุมชนการดูแลสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติทอ้งถ่ิน ผลกระทบของสารเคมีต่อส่ิงมีชีวติ ชาวบา้นและชุมชนกบัการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษพ์ื้นท่ีบนเทือกเขาภูแลนคา”ส่ือ เสียงเทศน์ ของหลวงพ่อค าเขียน   

 เวทีชาวบา้นในชุมชน 15 ชุมชน  ในส่วนของจุดพกั จุดเพล 

 ท าบุญตักบาตร ร่วมฟังเทศนาธรรม จากพระไพศาล วสิาโล วดัป่าสุคะโต    

 การจดัเวทีชาวบา้น.. “วถีิพอเพียงกบัทางรอดของล าปะทาว” แนวทางจดัการทรัพยากรน ้าของคนลุ่ม
น ้าล าปะทาวในอนาคต ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2550  มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ 

 กิจกรรมนกัสืบสายน ้า 



PEACE WALK : ธรรมยาตรา 38 

รูปแบบของกจิกรรมของหน่วยงานร่วมจัดต่อชุมชน (หน่วยงานภายนอกด าเนินการเอง) 
 การตรวจหาสารเคมีสะสมในเลือด  
 การตรวจสุภาพปาก(ฟัน) ตาและการสร้างสุขภาพเพื่อลดการไปพึ่งแพทย ์โดยโรงพยาบาลชยัภูมิ  

 

ผลการด าเนินงานในส่วนนอก 
 การตรวจหาสารเคมีสะสมในเลอืด   

โดยหวัหนา้สถานีและเจา้หนา้ท่ีประจาํสถานีอนามยัประจาํตาํบลท่ามะไฟหวาน เป็นผูป้ระสานและ 
        ดาํเนินงาน ไดรั้บการสนบัสนุนกิจกรรมจากสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ  
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หมู่บ้าน   จ านวน 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ ปกติ ปลอดภยั เส่ียง ไม่ปลอดภยั 

บา้นตาดรินทอง ต.ธาตุทอง  อ.ภูเขียว 15 3 6 5 1   

บา้นท่าเวอ่ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แกง้คร้อ 9 0 4 4 1   

บา้นใหม่ไทยเจริญ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แกง้คร้อ 20 1 4 6 9   

บา้นลาดผกัหนาม ต.ซบัสีทอง  อ.เมือง 0         ไม่มีเจา้หนา้ท่ี 

บา้นกกผึ่ง ต.ซบัสีทอง  อ.เมือง 0         ไม่มีเจา้หนา้ท่ี 

บา้นหนองกะโตวา ต.ซบัสีทอง  อ.เมือง 0         ไม่มีเจา้หนา้ท่ี 

บา้นแจง้เจริญ ต.ท่าหินโงม  อ.เมือง 11 0 11 0 0   

บา้นซบัสมบูรณ์ ต.ท่าหินโงม  อ.เมือง 11 5 6 0 0   

บา้นวงัโพน ต.ท่าหินโงม  อ.เมือง 36 0 24 12 0   

บา้นหินหนีบ ต.ท่าหินโงม  อ.เมือง 0         เจา้หนา้ท่ีไม่วา่ง 

บา้นตาดโตน ต.นาฝาย  อ.เมือง 55 0 2 34 19   

บา้นนาฝาย ต.นาฝาย  อ.เมือง 33 0 10 17 6   

ม.ราชภฎัชยัภูมิ ต.นาฝาย  อ.เมือง 47 0 0 26 21   

ธรรมยาตรา คร้ังท่ี 8 ปี 2550 237 9 67 104 57  

  100% 3.80 28.27 43.88 24.05  

ธรรมยาตราคร้ังท่ี 7 ปี 2549 218 55 78 62 15 8 

  100% 25.23 35.78 28.44 6.88 3.67 

 

 การตรวจสุภาพปาก(ฟัน) ตาและการสร้างสุขภาพเพือ่ลดการไปพึง่แพทย์  
โดยนายแพทยป์ระสาท  เรืองสุขอุดมและอาสาสมคัร  จากมูลนิธิพิทกัษด์วงตา โรงพยาบาลชยัภูมิ  
มีการออกตั้งหน่วยบริการทั้งหมด 7 จุด(ตามจุดพกัของคณะธรรมยาตรา ) มีผูป่้วยเขา้รับบริ การและ
ตรวจสุขภาพจาํนวน 352 ราย   
โรคท่ีตรวจพบส่วนใหญ่   

ทางตา  ไดแ้ก่  โรคตอ้กระจก  โรคตอ้เน้ือ  โรคตอ้หิน โรคเยือ่บุตาอกัเสบ 

ทัว่ไป ไดแ้ก่   เป็นไข ้ไอ เจบ็คอ  โรคกระเพาะอาหาร โรคปวดขา-ขอ้  
ไดรั้บการสนบัสนุนยารักษาโรคทัว่ไป จากนายแพทยส์ัจจะ  ตติยานุพนัธ์ว งศ์  ยารักษาโรคตาจาก
มูลนิธิพิทกัษด์วงตาชยัภูมิ และในส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในการออกหน่วยบริการ จากโรงพยาบาล
ชยัภูมิ และมูลนิธิพิทกัษด์วงตาชยัภูมิ 
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ขอ้เสนอแนะ  

จาํนวนผูเ้ขา้รับการบริการมีจาํนวนนอ้ยมาก (20-30 คนแต่ละจุด) ทาํใหก้ารค่าใชจ่้ายในการ
ออกหน่วยไม่คุมกบัจาํน วนท่ีเขา้รับบริการ   ถา้หากมีการนดัใหช้าวบา้นเขา้มารับการตรวจจาํนวน
มากก็จะไดรั้บประโยชน์มากข้ึน  มียาท่ีเหลือเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงหากไม่มีการแจกจ่ายก็จะทาํใหย้าบาง
ชนิดหมดอาย ุและเส่ือมคุณภาพ 
   

 การจัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  
โดยนายฉตัรชยั  โรจน์เรืองไร จากบา้นวถีิไท ต.ท่ามะไฟหวาน เป็นวทิยากรและทีมงานในการสาธิต 

ทาํไดเ้พียง 1 จุด คือหมู่บา้นซบัสมบูรณ์ มีผูเ้ขา้ร่วม 4 รายและเด็กนกัเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ เน่ืองจาก 
 ชาวบา้นไม่มีการรวมกลุ่มกนัท่ีชดัเจนเม่ือถึงกาํหนด 

 ชาวบา้นกลุ่มเป้าหมายติดธุระงานอ่ืน 

 ไดปุ๋้ยหมกัจาํนวน 110 ถุงปุ๋ย 

  
 

 

 การแจกกล้าไม้ใช้สอย  
โดยนายพงษศ์กัด์ิ   กองทอง หวัหนา้หน่วยจดัการตน้นํ้าลาํปะทาวและทีมงาน 

 ทาํไดเ้พียง16  จุด ตามเป้าหมายพื้นท่ีโครงการ แต่มีกลุ่มชาวบา้นขอรับกลา้ไมน้อ้ย 
 กลา้ไมท่ี้ชาวบา้นตอ้งการส่วนใหญ่ คือตน้ผกัหวานบา้น  
 เจา้หนา้ท่ีใหค้วามใส่ใจกบักลุ่มเป้าหมายมาก และมีการจดัทาํบญัชีความตอ้งการและการขอรับกลา้ 
 มีการจดันิทรรศการใหค้วามรู้ และมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารแนะนาํ แต่ชาวบา้นสนใจนอ้ย 

 

 การจัดกจิกรรมนักสืบสายน า้ การตรวจสอบคุณภาพน า้โดยใช้สัตวเ์ล็กนํ้าจืดเป็นตวับ่งช้ี 

โดยนายวชิยั นาพวั ชมรมเด็กรักนกและ  โรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมกบัชาวบา้น  คณะธรรมยาตรา คนท่ี
สนใจในการ  ทาํไดเ้พียง 2 จุด คือ  
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 ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2550 ช่วงเวลา 15.00 น.  บริเวณสะพานขา้มลาํหว้ยลาํปะทาว ไปวดัป่าสุ
คะโต  หมู่บา้นกุดโงง้  ซ่ึงมีสภาพพื้นทอ้งนํ้าเป็นดินทราย และโคลน นํ้า มีการไหล ผลท่ีไดท้าํ
การตรวจคุณภาพนํ้า พบวา่คุณภาพนํ้าพอใชมี้แนวโนน้ไปในทางท่ีแยข้ึ่น  

 ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2550 ช่วงเวลา 15.00 น.  บริเวณลาํหว้ยลาดผกัหนาม ขา้งวดัและ
โรงเรียนบา้นลาดผกัหนาม ซ่ึงมีสภาพพื้นทอ้งนํ้าเป็นแผน่หิน และโขดหิน และโคลน นํ้ามีการ
ไหล ผลท่ีไดท้าํการตรวจคุณภาพนํ้า พบวา่คุณภาพนํ้าพอใชมี้แนวโนน้ไปในทางท่ีแยข้ึ่น  
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ตารางการประเมินคุณภาพน า้ ตารางการประเมินคุณภาพน า้
สถานที่ ห้วยผกัหนาม โรงเรียนบ้านลาดผกัหนาม วันที่ สถานที่ ห้วยผกัหนาม โรงเรียนบ้านลาดผกัหนาม วันที่
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12 พย.2546 23 พย.2550
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 การจัดเวทชีาวบ้าน.. “วถิีพอเพยีงกบัทางรอดของล าปะทาว” 
        แนวทางของการจดัการน ้าคนลุ่มน ้าล าปะทาวในอนาคต  

เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2550  ณ หอ้งประชุมสระหงส์  1 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ   

โดยชมรมอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  อาจารยสุ์นทร ปัญญะพงษ ์และทีมงานจากมหาวทิยาลยั 

 
ก าหนดการและการด าเนินรายการ 

เวลา กจิกรรม 

09.00 -13.00 น. ตรวจสุขภาพ (มูลนิธิพิทกัษด์วงตา  โรงพยาบาลชยัภูมิ) 
ตรวจหาสารเคมีตกคา้ง สะสมในเลือด ( เจา้หนา้สถานีอนามยัตาํบลนาฝาย  สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ) 
แจกพนัธ์ุกลา้ไมผ้ล (หน่วยจดัการตน้นํ้าลาํปะทาว) 
ร่วมเขียนป้ายผา้รณรงคลุ่์มนํ้าลาํปะทาว และมีการจาํหน่ายเส้ือผา้มือสอง ในการสมทบทุน
ร่วมกบัคณะธรรมยาตรา 
นิทรรศการและร่วมแสดงละครหุ่น ดนตรี บนเวทีกลางแจง้ (โรงเรียนขามแก่นนคร) 
นิทรรศการปัญหาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติบนเทือกเขาภูแลนคา (ชมรมเด็กรักนก จ .
ชยัภูมิ)  
โรงทาน (อาหารเจ) จากชุมชนหินผาฟ้านํ้า และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาฝาย 
ทาํบุญตกับาตรถวายเพลแด่พระภิกษุ และคณะธรรมยาตรา ณ ลานธรรมสมเด็จ 

พระพุฒาจารย ์
10.00-12.00 น. ฉายภาพยนตร์สารคดี เร่ืองลูกอีสาน  หอ้งประชุมสระหงส์ 
13.00 -17.30 น. ปาฐกคาพิเศษ  วถีิพอเพียงกบัทางรอดของลาํปะทาว โดยพระไพศาล  วสิาโล เจา้อาวาสวดัป่าสุ

คะโต  ประธานคณะทาํงานโครงการฟ้ืนฟูชีวติและธรรมชาติลุ่มนํ้าลาํปะทาว  
กล่าวเปิดงานเสวนา โดยนายถาวร  พรหมมีชยั  ผูว้า่ราชการจงัหวดัชยัภูมิ   
รายงานสถานการณ์ลุ่มนํ้าลาํปะทาว อดีต ปัจจุบนั โดยอาจารยสุ์นทร  ปัญญะพงษ ์มหาวทิยาลยั
ราชภฎัชยัภูมิ 

กรณีศึกษาและแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการลุ่มนํ้าลาํปะทาว โดย รศ .ดร.ทววีงศ ์ ศรีบุรี  
ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ 
ร่วมเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ชาวบา้น 7 ชุมชน  แนวทางการจดัการนํ้าในลุ่มนํ้าลาํปะทาว 



PEACE WALK : ธรรมยาตรา 44 

ชาวบา้นหมู่บา้นตาดรินทอง   ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว 

“ชุมชนคนตน้นํ้าลาํปะทาว” 

ชาวบา้นหมู่บา้นใหม่ไทยเจริญ ต.ท่ามะไฟหวาน  อ.แกง้คร้อ 
 “สวนออป.ทบัท่ีดินทาํกินชาวบา้น” 

ชาวบา้นหมู่บา้นลาดผกัหนาม  ต.ซบัสีทอง  อ.เมือง 
“ความย ัง่ยนืของผนืป่าไผใ่หญ่” 

ชาวบา้นหมู่บา้นหนองกะโตวา  ต.ซบัสีทอง  อ.เมือง  
“วถีิพอเพียงกบัการทาํเกษตรธรรมชาติ” 

ชาวบา้นหมู่บา้นซบัสมบูรณ์  ต.ท่าหินโงม  อ.เมือง 
“ความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วไร่ในชุมชน” 

ชาวบา้นหมู่บา้นหินหนีบ  ต.ท่าหินโงม  อ.เมือง 
“คนกบัการพึ่งพาป่าในอุทยานแห่งชาติตาดโตน” 

ชาวบา้นหมู่บา้นนาฝาย  ต.นาฝาย  อ.เมือง 
“ระหดัวดินํ้ากบัภูมิปัญญาของการจดัการนํ้าในชุมชน” 
 
โดยอาจารยสุ์ภา  มนูญศกัด์ิ  โรงเรียนขามแก่นนคร รับหนา้ท่ีเป็นพิธีกรและผูด้าํเนินรายการ 
กล่าวปิดการเสวนา และแนวทางความร่วมมือ โดยพระไพศาล  วสิาโล    

สรุปผลการจัดงานเสวนา 
 ส่วนของ เวทีกลางแจง้ บริเวณลานธรรมสาเด็จพระพุฒาจารย์  กิจกรรมท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก  คือ
การซ้ือเส้ือผา้มือสอง   เน่ืองจากอากาศร้อน แสงแดดจา้ คนส่วนมากหลบตามตน้ไม ้กระจายอยูกิ่จกรรมบนเวที
กลางแจง้ไม่ค่อยไดรั้บความส นใจนกั ยกเวน้การแสดงละครหุ่นเชิด เพราะมีการใชภ้าษาพื้นบา้น เป็นเร่ืองแปลกใหม่ 
นกัศึกษา คนท่ีเขา้และสมาชิกชาวคณะธรรมยาตราต่างใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ แต่มีเวลาใหค้่อนขา้งนอ้ยมาก  ส่วน
ภาคบ่ายไม่มีการดาํเนินกิจกรรม 
  ส่วนบริเวณหอ้งประชุม  มีการฉายภาพยนตร์สารคดี เร่ื องลูกอีสาน  ไดรั้บความสนใจจากนกัศึกษาจาํนวน
มาก เน่ืองจากมีการนัง่เป็นเวลานอ้ย และถึงเวลาพกัเท่ียง นกัศึกษาส่วนใหญ่หลงัจบภาพยนตจึ์งไดแ้ยกยา้ยออกนอก
หอ้งประชุมและไม่กลบัเขา้มาร่วมในช่วงของกิจเสวนาในภาคบ่าย   
 การดาํเนินงานเสวนา ผูเ้ขา้ร่วมมีเพียงคณะธรรมยาตราแล ะตวัแทนของชาวบา้นท่ีนาํเสนอปัญหา  ส่วนขอ้มูล
วชิาการไดจ้ากบุคคลและองคก์รท่ีเขา้ร่วมบรรยายส่วนใหญ่มีการนาํเสนอค่อนขา้งมากและใชเ้วลานาน จึงทาํใหใ้น
ส่วนของชาวบา้นมีเวลาจาํกดันอ้ยลง และอยูใ่นช่วงทา้ยรายการ จึงไม่น่าสนใจนกั ทาํใหก้ารนาํเสนอประเด็นปัญหา
ของชุมชนและลาํปะทาวถูกนาํเสนอนอ้ย และไม่ถูกแลกเปล่ียนในการหาแนวทางในการจดัการลุ่มนํ้าลาํปะทาวได ้จึง
เสนอใหมี้การจดัใหม่อีกคร้ัง 
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ตดิตามและประเมินผล 
ประชุมประเมนิผลการด าเนินงาน   

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2550  
 ท่ีศาลาปฏิบติัธรรม วดัป่าสุคะโต มีผูเ้ขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัการทั้งหมด 12 คน 

ผูด้าํเนินการประชุม โดยพระไพศาล  วสิาโล    
สรุปผลการประชุม 

ภาพรวมของงานธรรมยาตรา คร้ังที ่8 (ความเหมือนและแตกต่างจากปีก่อน ๆ) 
 เด็กและเยาวชนนอ้ยในพื้นท่ีกวา่ทุกปี  ตรงกบักีฬาสีประจาํโรงเรียน 

 มีคนท่ีสนใจและตั้งใจต่อกิจกรรมการปฏิบติัธรรมมากข้ึน 

 ชาวบา้นนอ้ย การฉายหนงัสารคดีชา้ง ลูกอีสาน เพื่อดึงชาวบา้นในภาคคํ่า  มีชาวบา้นสนใจมากทาํไดแ้ค่เพียง จุด
เดียว คือบา้นหนองกะโตวา  แต่ควรมีการแทรกขอ้คิด หรือมีการร่วมกนัแลกเปล่ียนในระหวา่งการดูสารคดี 

 การมีกิจกรรมดูสภาพพื้ นท่ีชุมชน แหล่งทรัพยากรของทอ้งถ่ิน ทาํใหมี้ประเด็นท่ีน่าสนใจและมีการร่วมกนั
แลกเปล่ียนกบัชาวบา้นไดม้ากข้ึน ชดัเจนกวา่ทุกปี อีกทั้งยงัเป็นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชาวบา้นได ้

 ความสัมพนัธ์กบัชาวบา้นดีข้ึน และความสัมพนัธ์ของคณะธรรมยาตราดีมาก 

 ทีมงานประสานงานในพื้นท่ี ทาํงานเขม้แขง็ มีการนาํกลุ่มคนรุ่นใหม่มาร่วม 

 ส่วนประกอบในขบวนมีความหลากหลาย สร้างสีสันของธรรมยาตรา 
 มีการสะทอ้นปัญหาและนาํเสนอสู่สาธารณะชนมากข้ึน  
 ในเขตพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ มีคนมาร่วมนอ้ย โดยเฉพาะในงานเสวนาท่ีมหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ   
 

ข้อแก้ไขส าหรับกจิกรรมภายใน 
 อาหารเพล-เยน็ไม่เพียงพอ เพราะขาดคนหลกัในการประสานงาน เพราะทีมงานครูพี่เล้ียงเดิมไม่สามารถมาร่วมได ้

ควรมีการเตรียมทีมงานเสริม 

 ไม่ควรมีการรบกวนเร่ืองอาหารกบัชุมชนมากเกิน 1 ม้ือ 

 มีสัมภาระมากเกินไป ควรมีการกาํหนดจาํนวนกระเป๋า 
 ในช่วงการเดินขบวนมีการใชโ้ทรโข่งมากเกินไป  น่าจะมีการนาํว.วทิย ุมาใชใ้นช่วงเส้นทางเดินถนนลาดยาง 
 การทาํวตัรเชา้-เยน็ มีจาํนวนสมาชิกลดลงเร่ือย ๆ เป็นเพราะวา่ช่วงเวลาเยน็กิจกรรมตรงกบัรายการเวทีชาวบา้น   มี

การทาํภาระกิจส่วนตวั (มีเวลาจาํกดัใหน้อ้ยไป) ทาํอาหารเยน็ และกลุ่มท่ีไม่ไดใ้หค้วามใส่ใจกิจกรรมทาํวตัร 
 กิจกรรมภายในแน่นเกินไป  ควรจะเนน้การปฏิบติัธรรมใหม้าก การเรียนรู้เป้าหมายของธรรมยาตรา  และเนน้การ

สร้างความสัมพนัธ์กลุ่มใหญ่ 

 เส้นทาง การเดินดี ไม่ยาวและสั้นเกินไป มีความเก่ียวขอ้งกบัสภาพพื้นท่ี เป้าหมาย เน้ือหาและกิจกรรม 

 หากมีการจดัคร้ังต่อไปอยากจะใหเ้ดินต่อถึงเขตตวัเมืองชยัภูมิ 
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ข้อแก้ไขส าหรับกจิกรรมภายนอก 
ส่วนของเวทชีาวบ้านในชุมชนจุดพกัค้าง 
 ชาวบา้นมาร่วมกิจกรรมนอ้ยไป 

 การเตรียมความพร้อม การประสานงานกบัชุมชนนอ้ย  
 ประเด็นในการพดูคุยแลกเปล่ียนในการดึงกลุ่มชาวบา้นมาร่วมไดน้อ้ย มีความหลากหลาย 
 เกิดกลุ่มผูน้าํชุมชน และเกิดการแลกเปล่ียนประเด็นการปลูกขา้วไร่ และความหลากหลายพนัธ์ุขา้วไร่ 
 ติดงานบุญประเพณีลอยกระทง ท่ีบา้นลาดผกัหนาม 

 ชุมชนมีปัญหากบัภาครัฐ มีประเด็นความขดัแยง้ เช่น บา้นใหม่ไทยเจริญ และบา้นหินหนีบ ควรมีการเตรียมก่อน 

 

ส่วนของเวทเีสวนา  ปัญหาลุ่มน า้ล าปะทาว  ณ หน้าอนุสรณ์สถานเจ้าพ่อพญาแล เมื่อวนัที ่17 พฤศจิกายน 2550 
 มีกลุ่มคนเขา้ร่วมนอ้ยมาก ส่วนใหญ่เป็มทีมงานท่ีร่วมจดั 

 มีเวลาในการประสานงานและประชาสัมพนัธ์นอ้ย คนในจงัหวดัชยัภูมิไม่ไดรั้บรู้ 
 รูปแบบไม่เหมาะสมกบัสถานท่ีและ กบักลุ่มเป้าหมาย คนท่ีร่วมส่วนมาก กลุ่มคนท่ีผา่นบริเวณจดันิทรรศการเป็น

เด็กนกัเรียน ควรเนน้เป็นรูปแบบดนตรี มากกวา่การเสวนา การเสวนาควรเป็นการแยกกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนและ
เหมาะสมกบัสถานท่ี 

 กิจกรรมมีช่วงเวลาวา่งเกินไปเช่นในช่วงจากหลงัมีการเดินรณรงค ์ก่อนท่ีจะมีกิจกรรมเสวนา ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมาย
แยกยา้ยไปท่ีอ่ืน ๆ 

 น่าจะมีการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์มากกวา่น้ี เช่น การจดัรายการวทิย ุ การใชร้ถประชาสัมพนัธ์ทั้งวนัอยูเ่ร่ือย ๆ 

 

ส่วนของเวทชีาวบ้าน ณ หอประชุม มหาวทิยาลยัราชภัฎชัยภูมิ เมื่อวนัที ่29 พฤศจิกายน 2550 
 เวลาใหก้บัชาวบา้นพดู นาํเสนอมีนอ้ย และอยูห่ลงัรายการทาํใหไ้ม่มีประเด็นเปิดสาํหรับการแลกเปล่ียน 

 มีนกัวชิาการมาก เนน้การคุยเชิงนโยบายใหญ่เกินไป จึงยงัไม่สู่การเกิดแนวทางในการแกไ้ขในพื้นท่ี 

 นกัวชิาการใชเ้วลามากไป ควรมีการเตือนและควบคุมเวลา 
 รูปแบบเป็นการนาํเสนอมากกวา่ ไม่ใช่การเสวนา เพราะชาวบา้นนาํเสนอนอ้ยและเป็นผูฟั้งมากกวา่ 
 ไม่มีการสรุปประเด็นปัญหาแนวทางในการแกไ้ขลุ่มนํ้าลาํปะทาวและขอ้เสนอของชาวบา้นท่ีชดัเจน 

 

ส่วนของการตรวจสุขภาพและตรวจสารเคมีสะสมในเลอืด 

 ควรเป็นการตรวจและกระทาํอยา่งต่อเน่ือง บนัทึกเป็นขอ้มูลสถิติ เช่ือมโยงสู่แนวทางในการแกไ้ข 

 ควรมีการระบุ ค่าและสารท่ีใชต้รวจวดัค่าของสารเคมีสะสมในเลือดวา่ เป็นการตรวจหาสารเคมี ประเภทใด อยา่ง
ชดัเจน เช่น  ประเภทของยาฆ่าหญา้ ยาฆ่าแมลง 

 นาํขอ้มูลไปกระตุน้กบักลุ่มเป้าหมาย และสร้างความตระหนกัในสารเคมีใหก้บัชาวบา้นไดดี้ 
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ส่วนของการจัดสาธิตการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 หน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นหลกัและเก่ียวขอ้งไม่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนกิจกรรม 

 กลุ่มหินผามีการติดงานอบรม ทาํบุญขวญัขา้ว ไม่สามารถมาร่วมสาธิตได ้ทาํใหข้าดกาํลงัหลกั 

 เสนอใหส้ร้างเป็นกระแสการทาํแบบพอเพียง และควรทาํอยา่งต่อเน่ืองในพื้นท่ีเดิม 

 

ส่วนของการประชาสัมพนัธ์ 
 คนชยัภูมินอ้ย ทาํอยา่งไรใหค้นในชยัภูมิสนใจส่ิงแวดลอ้ม ลาํปะทาว และรับรู้กิจกรรมธรรมยาตรามากข้ึน 

 การรณรงคใ์นเมือง รูปแบบไม่น่าสนใจ ต่อกลุ่มเป้าหมายและ สถานท่ีจดัไม่เหมาะสม 

 แผน่พบัลา้ชา้ และมีขอ้มูลบกพร่องไม่ครบถว้น เช่น ช่ือองคก์รร่วมจดั  การระบุหมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคารผดิ  
 เสนอใหมู้ลนิธิโกมลคีมทอง เป็นผูจ้ดัพิมพแ์ผน่พบั เน่ืองจากมีแนวร่วมและประหยดัค่าใชจ่้าย มีแหล่งเครือข่ายใน

การส่ือสารต่อวงกวา้ง  
 การส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต มีแนวร่วมมากข้ึน และมีความรวดเร็วในการส่ือสาร เป็นการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี 

ข้อเสนออืน่ ๆ ต่อแนวทางการด าเนินงาน 

 อยากใหมี้กิจกรรมเฉพาะกบักลุ่มเด็กนกัเรียนท่ีมาร่วม โรงเรียนสตรีชยัภูมิ 

 ใหข้ยายเส้นทางการเดินธรรมยาตรา สู่ในเมืองชยัภูมิ(วดัชยัภูมิวนาราม) ชมรมธารนํ้าใสชยัภูมิ 

 มีการสร้างองคก์รชาวบา้นและพฒันาพื้นท่ีตวัอยา่ง (ชมรมธารนํ้าใสชยัภูมิ) 
 ควรมีการส่ือสารเร่ืองราวดว้ยแสดงดนตรี งานศิลปะลุ่มนํ้าลาํปะทาว ในงานเวทีเสวนา 29 พย.50 
 การสร้างแนวร่วม ซ่ึงเป็นเครือข่ายในพื้นท่ีจงัหวดัชยัภูมิมากข้ึน 

 มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลลาํปะทาวใหม้ากและสู่วงกวา้ง 
 มีกิจกรรมเก่ียวกบัลาํปะทาวร่วมกบัเด็ก ๆ เยาวชนในพื้นท่ีจงัหวดัชยัภูมิ 
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สรุปประเมินผลธรรมยาตราคร้ังท่ี 8 
จากผูเ้ขา้ร่วมเดินในระหวา่งวนัท่ี 23-30 พฤศจิกายน 2550 
จาํนวน 96 คน  เคยมาร่วม 25 คน ไม่เคยมาร่วม 71 คน 
รับทราบข้อมูลจาก 

 วดัป่าสุคะโต   /พระไพศาล  วสิาโล / ป้ายผา้หนา้วดั 

 พระมหานิคม (อ.เวยีงป้าเป้า) 
 ส่ืออินเตอร์เน็ต www.volunteer.spirit.org  ผา่นทางforwordmail 

 เพื่อน แต่รู้รายละเอียดจาก  Budnet.Info และ Volunteerspisit จิตอาสา 
 ทางโทรศพัท ์ ติดต่อกบัชมรมเด็กรักนก วชิยั/น่ิม  

 ไดรั้บจดหมาย และติดตามจากการร่วมประชุม  รุ่นพี่ส่ง e-mail วารสารเพื่อนเสม 

 โรงเรียนรุ่งอรุณ อาจารยช์าลี  มโนรมย ์อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ  อาจารยว์รวทิย ์ ตนัภิบาล  ครูชนิการ นราพงษ์ 
 คุณจุลทศัน์ อุปรัชณาย ์  พี่เหมียว(เลย) การบอกเล่า (พี่จอ้ ) เพื่อนกลัยาณมิตร 

 กิจกรรมของนกัศึกษามหาวทิยาลยั เพื่อน(นายอิทธิพล ยะสุตา  อ.สุนทร )   
ต้องการมาร่วมเพราะ 

 อยากสัมผสัวถีิชีวติชุมชนและตอ้งการฝึกตนเอง เรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัความลาํบาก 

 ถือวา่ 1 ปีไดป้ฏิบติัธรรมอีก1คร้ัง 
 เป็นกิจกรรมท่ีเป็นกุศลและมีประโยชน์ 

 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหค้นหนัมาดูแลธรรมชาติมากข้ึน 

 อยากมีสติและความสงบ 

 อยากเห็นวดัป่าสุคะโต 

 อยากมาพกัผอ่นเพื่อเพิ่มกาํลงัใจใหก้บัตวัเอง 
 อยากมีประสบการณ์กบัขบวนธรรมยาตรา 
 อยากดูวธีิการช้ีแนะของพระอาจารยไ์พศาล 

 อยากมาร่วมฟ้ืนฟูลุ่มนํ้าลาํปะทาว พบปะญาติมิตรและฟ้ืนฟูจิตใจตวัเอง 
 ศรัทธา  สมคัรใจทาํความดี 

 ตอ้งการใหเ้ด็กนกัเรียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัอนุรักษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติัธรรม 

 อยากทราบผลต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้ 

 อยากเดิน และฝึกความอดทนและช่วยรณรงคใ์หล้าํปะทาว 

 ประทบัใจในการเรียนรู้ธรรมชาติในคร้ังท่ีแลว้ รู้สึกไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัเรามากข้ึน 

 ตั้งใจจะร่วมทุกปี  อยากใหก้าํลงัใจแกนหลกัในการทาํงาน 

 สนุกดี พบกบัพวกพี่ ๆ 

http://www.volunteer.spirit.org/
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 อยากใหค้นช่วยกนัรักษาตน้นํ้าลาํธาร เพื่อการปกป้องและป้องกนัภยัใหก้บัธรรมชาติ 

 อยากมาทาํกิจกรรมท่ีดี ๆ มีประสบการณ์ท่ีดี ท่ีเคยไดรั้บ และมาเป็นเพื่อนของนอ้ง 

 ทาํบุญใหพ้อ่ 

 สัมผสัความจริงจากสังคมและชาวบา้น 

 อยากมาร่วมกิจกรรมดี ๆ และมาใหก้าํลงัใจเพื่อน 
 เพื่อนชวน บอกวา่มีการปฏิบติัธรรม นัง่สมาธิ 

 อยากมาปฏิบติัธรรม ศึกษาวถีิชีวติตามชนบทห่างไกลความเจริญ ช่ืนชมกบัธรรมชาติ และอยากรู้
ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

 เป็นหน่วยโครงงานภาคสนามของโรงเรียน(รุ่งอรุณ) เป็นการทศันศึกษาของโรงเรียน 
 คิดถึงเพื่อนเก่า มาเป็นคร้ังท่ี 4 มีความรู้สึกดีกบักิจกรรมและมีประโยชน์ 
 เพราะเห็นวา่น่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสภาพแวดลอ้มลุ่มนํ้าลาํปะทาว อนุรักษน์ํ้าและ

ช่วยบอกใหช้าวบา้นลดการใชส้ารเคมี 

 เป็นกิจกรรมท่ีดี รักในนํ้าใจของผูจ้ดังานไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

 กาํลงัศึกษาเร่ืองพุทธธรรมกบัการพฒันาชนบทและสังคม 

 อยากมาเรียนรู้การประยกุตใ์ชพุ้ทธธรรมในการดูแลทรัพยากรธรรมและฝึกตนเองดว้ยธรรมะจาก
ภายใน เพื่อมาจดัการกบักิเลสของตวัเอง 

 อยากเห็นความเป็นอยูข่องชาวบา้นในหมู่บา้น 

 ทางโรงเรียนและครูประจาํชั้นเชิญชวน 
ส่ิงทีไ่ด้คาดหวงัก่อนเข้าร่วม 

 การเดินอยา่งมีสติ ความอดทน กรฝึกตนเองและการไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  
 ประสบการณ์ในการนาํไปใชก้บัชีวติประจาํวนั  สังเกตส่ิงท่ีอยูร่อบกาย 

 อยากเห็นส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน 

 เพื่อเป็นการเก็บเก่ียวสถานะพระป่ากบัพระบา้น 

 ไดพ้บกบัเพื่อน ๆ ท่ีมาจากกรุงเทพและจากท่ีอ่ืน 
 ไดป้ฏิบติัธรรม พบปะผูค้นในชนบท และเพื่อนใหม่ อยูอ่ยา่งเรียบง่าย 

 น่าจะไดรู้้จกัจิตใจตนเองมากยิง่ข้ึนและมีเพื่อนใหม่เพิ่มข้ึน 

 ไดร่้วมงานกบัทีมงานเก่า ๆ  
 ไดส้นุกกบัพี่ ๆ เพื่อน ๆ ในคณะธรรมยาตรา เพราะรู้สึกวา่ไดเ้จอคนท่ีมีความคิดคลา้ยกนั 

 ไดฟั้งเทศธรรมจากพระไพศาล วสิาโล 

 เรียนรู้กิจกรรมธรรมยาตรา เป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษ์ 
 จะไดเ้รียนรู้พุทธธรรม เพื่อนาํไปปรับใชก้บัตวัเองในชีวติประจาํวนั  
 เรียนรู้กระบวนการ ประยกุตธ์รรม กบัการเปล่ียนแปลงสังคม 

 ความสุขจากการใหแ้ละรับ 
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 ไดเ้ห็นธรรมชาติและไดรู้้จกัเพื่อน 

 ไดส้าํรวจตนเองไปพร้อมกบัธรรมชาติ 

 ความอดทน เรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติตามเส้นทางนํ้าลาํปะทาว 

 อยากมีสมาธิและความอดทนมากข้ึน 

 นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากกิจกรรม 

 ไดท้าํบุญและร่วมบริจาคทาน 
ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ใหม่ 

 ส่ิงแวดลอ้มความเป็นมาของชุมชนและเกิดการตระหนกัถึงความสาํคญัธรรมชาติ เขา้ใจสังคมมาก
ข้ึน 

 เร่ืองปัญหาของชาวบา้นบนภูแลนคา ภูมิปัญญาและวถีิชีวติของคนอีสาน 

 เห็นกรอบความคิดและขีดจาํกดัของตวัเองมากข้ึน 

 การอยูร่่วมกนักบัเพื่อนๆ การใชชี้วติร่วมกบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 

 การเจริญสติและความรู้สึกตวั  การฝึกสมาธิและฝึกจิตใจใหส้งบ 

 การรับรู้จิตในการรักธรรมชาติมากข้ึน การมีใจท่ีดีต่อธรรมชาติ ชาวบา้นและชีวติตนเอง 

 การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนแน่นอน ไม่วา่เราจะตอ้งการหรือไม่ก็ตาม 

 เหน่ือยมากแต่เราทาํได้ 
 ความเสียสละ การไดท้าํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
 พฒันาตวัเอง ไดรู้้จกัตนเองมากข้ึน  การทาํใจใหส้งบ 

 ความมีสติ  ความอดทน รู้จกัธรรมชาติมากข้ึน การปลูกฝังจิตสาํนึก 

 ความอดทนและการปล่อยวางจิต  

 การเดินอยา่งมีความสุขท่ามกลางแดดแรงและนอนในท่ีหนาวเหน็บ 

 การบริหารเวลาและการจดัการร่วมกบัคนอ่ืน 

 ความสงบจากการปฏิบติัธรรม ไดเ้รียนรู้ธรรมกบัธรรมชาติจากพระอาจารยไ์พศาล ในทุกวนั ได้
ตระหนกัถึงปัญหาของโลกและประเทศไทย เร่ืองป่าไมแ้ละนํ้า 

 ประสบการณ์ในเวทีชาวบา้น 

 เรียนรู้การเตรียมตวัเดินทางไกล  การเดินไม่ลากเทา้เพื่อไม่ใหร้บกวนคนเอ่ืน 

 ไดส้งบจิตใจ ไดป้ฏิบติัธรรม 

 การทาํงานของทีม วธีิคิดของคน ชุมชนและธรรมคาํสอน  
 ไดรู้้ถึงสภาพความเป็นอยูข่องชาวบา้น ไดฝึ้กสมาธิของตนเอง ไดเ้รียนรู้การดาํเนินชีวติของ

ชาวบา้นลุ่มนํ้าลาํปะทาว 

 วธีิคิดเบ้ืองตน้ของธรรมยาตรา 
 กลัยาณมิตรจากหลากหลายวยัและต่างแห่งท่ี  พบเห็นผูค้นหลากหลายร่วมทาํกิจกรรม  
 ไดฟั้งเทศน์ วา่เราคือส่วนหน่ึงของธรรมชาติ 
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 ความย ัง่ยนืและการขยายผลเครือข่ายธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมยาตรา การเจริญสติ 

 ไดเ้รียนรู้รากท่ีมาแห่งปัญหา การทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ วา่จริง ๆ แลว้เกิดจากมนุษยด์ว้ย
กนัเอง เป็นผูท้าํลายอนัเกิดจากการมีกิเลส ตณัหามาครอบงาํจิตใจ 

 รู้เร่ืองธรรมชาติ ป่าไม ้วถีิชาวบา้นมากมายกวา่ท่ีเราไดรู้้มาก่อน 

 ไดเ้รียนรู้หลายอยา่งท่ีไม่เคยรู้มาก่อน 

 ไดเ้รียนรู้ธรรมะกบัธรรมชาติ จากอ.ไพศาล และไดต้ระหนกัถึงปัญหาของโลก-ธรรมชาติ 

 วถีิชีวติของคนพื้นบา้นในจงัหวดัชยัภูมิ อาหารพื้นบา้น 
ส่ิงทีป่ระทบัใจ-ช่ืนชอบ 

 ขอ้คิดดี ๆท่ีเป็นประโยชน์จากพระไพศาล วสิาโล ความเอ้ือเฟ้ือเป็นกนัเองของสมาชิกในคณะ 

 การไดเ้ดินทางผา่นหมู่บา้นต่าง ๆ  
 ทาํวตัรสวดมนตเ์ชา้-เยน็ 

 ความตั้งใจของผูค้น (คนจดั คนเดิน ชาวบา้น)  และความมีนํ้าใจ  บรรยากาศกนัเอง  
 ความร่วมมือร่วมใจและความสามคัคี การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในขบวน     
 การจดักิจกรรมต่าง ๆ ในขบวนธรรมยาตราและชาวบ้านท่ีใหก้ารตอ้นรับ 
 ความมีนํ้าใจของชาวบา้นท่ีไดแ้สดงออกในทุก ๆ ดา้น  ความขยนั อดทน ต่อสู้กบัความยากลาํบากในชีวติ  
 ความมุ่งมัน่ท่ีอยากจะทาํงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และทุกคนสมคัรใจเดินเป็นส่ือแทนธรรมชาติ 

 พี่ ๆ ทีมงาน  กิจกรรมท่ีสนุกและเป็นกนัเอง 
 ความสามารถในการเดินถึงจุดหมาย 

 ระหดัวดินํ้าลาํปะทาว 

 กิจกรรมตอนเยน็ เวทีชาวบา้นและทีมงาน 

 ทีมงานผูดู้แลกิจกรรม และอาจารยไ์พศาล ร่วมทั้งผูร่้วมธรรมยาตราทุกท่าน 

 บรรยากาศรอบกองไฟวนัปิดงานท่ีเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดพ้ดูถึงความรู้สึกของตนเอง ไดเ้ห็นความงดงาม
ภายในใจของแต่ละคน บรรยากาศท่ีพกัคา้งคืน 

 อากาศหนาว เด็ก ๆ ทีมงานและกิจกรรมยามเชา้ 
 ของบา้น ๆ  เช่น อาหาร ท่ีพกั และหอ้งนํ้า 
 การร่วมมือร่วมใจกนัของคณะธรรมยาตราทุก ๆ คน การใหธ้รรมะคาํสั่งสอนของหลวงพอ่คาํเขียน และ

พระอาจารยไ์พศาลในระหวา่งท่ีเดิน 

 ธรรมชาติท่ีสวยงามบนภูแลนคา  การไดไ้ปชมพื้นท่ีป่าไผใ่หญ่ 
 ทีมผูจ้ดัท่ียงัมัน่คงสืบทอดเจตนาถึงคร้ังท่ี 8 
 การเทศน์ของพระไพศาล  วสิาโล 

 การไดมี้โอกาสคร้ังหน่ึงของชีวติมาเดินธรรมเพื่อแสดงความเคารพต่อธรรมชาติ 
กจิกรรมทีค่วรปรับปรุง 
ส่วนของกจิกรรมภายใน 
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 อยากใหมี้การแบ่งกลุ่มยอ่ยพดูคุยแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นกนัมากกวา่น้ี ผูน้าํอธิบายให้
ชดัเจนใหทุ้กคนในนั้น ๆ ฟัง 

 มีหลายฝ่ายเกินไปทาํใหส้มาชิกกลุ่มนอ้ยไม่เพียงพอกบังาน เวลาประชุมควรจะเร็วกวา่น้ี  
 ควรมีเส่ือปูนัง่ใหเ้พียงพอต่อสมาชิกในช่วงตอนทาํวตัร เพราะอากาศหนาวมาก 
 ฝ่ายศิลป์ใหเ้พียงแค่วาด ไม่มีการพดูถึงความหมายภาพท่ีตอ้งการส่ือ 

 กิจกรรมภายในดีแต่คงไม่ตอ้งออกแนวบนัเทิงทุกช่วงเวลาเยน็ บางคร้ังคุยกนัอยา่งจริงจงั หรือให้
แสดงความรู้สึก หรือรู้จกักนัก็พอแลว้ 

 ทาํวตัรควรกาํหนดเวลาใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรมดา้นอ่ืน ๆ เพื่อจะไดม้าร่วมทาํวตัรเยน็
พร้อมกนัและจะไดดู้งานดา้นอ่ืน ๆ ครบถว้น ควรบอกก่อน 1 ชัว่โมง เพราะจะไดเ้ตรียมตวั และ
หอ้งนํ้ามีนอ้ย   

 ควรจดัใหมี้ระเบียบวนิยัมากกวา่น้ี 

 ควรแบ่งวา่อะไรเป็นเร่ืองวชิาการจริงจงั เพื่อใหเ้กิดความรู้เตม็ท่ี 

 ส่วนนนัทนาการ ควรจดัทาํใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคโ์ครงการและมีสาระ 

 ทุกฝ่ายจดัไดอ้ยา่งเหมาะสม ควรเพิ่มฝ่ายพสัดุเพื่อดูแลอุปกรณ์ตลอดจนสัมภาระของคณะ เพื่อลด
ภาระฝ่ายสวสัดิการ 

 จดัการกลุ่มใหน้อ้ย ดูแลใจกนัใหม้าก 

 การประชุมประจาํวนัควรจดัใหมี้การพดูคุยใหม้ากกวา่น้ี  เพิ่มขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัลาํปะทาว 
สถานการณ์ สภาพทางภูมิศาสตร์ อากาศของเขตพื้นท่ี 

 การฟังธรรมไดค้ติสอนใจไปในตวั 

 น่าจะปรับเวลาการเดินใหม่ ใหเ้ดินในช่วงท่ีชาวบา้นพกั-วา่งจากการทาํเกษตร หรือมีกิจกรรม  
 การทาํวตัรเชา้เยน็ดีแลว้แต่อยา่ใหม้นัยดืเยื้อ ชอบเวลานัง่ทาํสมาธิ ทาํวตัรอยากใหทุ้กคนร่วมกนั

ทุกคร้ัง 
 เวลาในการประชุมร่วม(ภาคคํ่า) ควรมีการควบคุมเวลาในการประชุมใหดี้กวา่น้ี   

 เวลาประชุมอยากใหส้มาชิกร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 

 การเดินควรมีการนดัแนะจุดพกัใหช้ดัเจน เพราะวา่ผมไดท้าํหนา้ท่ีขบัรถ ตั้งจุดพกัแต่ไม่รู้วา่ตอ้ง
พกัตรงไหน ถามพี่ทีมงานก็ยงัไม่แน่ชดั ไม่เขา้ใจ 

 การศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวบา้นมาใหก้บัคณะผูเ้ดินไดเ้รียนรู้ร่วมกนัโดยมีชาวบา้นเป็น
วทิยากร หรืออาจจะมีการทาํร่วมกนัเลยยิง่ดี อาทิ การทาํฝ่ายทดนํ้าร่วมกนั การทาํแนวกนัไฟ การ
เดินป่าเพื่อหาอาหารเชิงอนุรักษ ์เป็นตน้ 

 ควรมีการตรงต่อเวลาในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ และทุกคนน่าจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มยอ่ย
มากกวา่น้ี 

 เวลาในการประชุมประจาํวนัมีนอ้ยเกินไป 

 ชาวบา้นใหค้วามสนใจฟังธรรมจากหลวงพอ่และพระอาจารยม์าก 
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 คณะท่ีมาเดินยงัมีส่วนร่วมกนันอ้ย 
ส่วนของกจิกรรมภายนอก  

 น่าจะมีเส้นทางท่ีสามารถมองเห็นลุ่มนํ้าลาํปะทาวมากข้ึน 

 ควรรีบตั้งขบวนและไม่คุยกนัในการเดินแต่ละคร้ัง  หยดุพกัขบวนในตอนกลางวนันานเกินไป ทาํ
ใหกิ้จกรรมช่วงเยน็(เวทีชาวบา้นมีเวลานอ้ยไป 

 ควรจดัรูปแบบขบวนใหช้ดัเจนกวา่น้ีในทางปฏิบติั ยงัมีบางส่วนคุยเล่นตามทาง ไม่เดินเป็นแถว 
ควรมีการปรับปรุงเป็นระเบียบกวา่น้ี 

 กิจกรรมในเวทีชาวบา้น(มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ)ชาวบา้นเขา้ร่วมนอ้ย เน้ือหาค่อนขา้งสับสน 

 อยากใหพ้าเดินตามทางของสวนมากกวา่ถนน(ร้อนมาก) 
 ประกาศเชิญชวนชาวบา้นในระหวา่งเส้นทางเดิน 

 น่าจะเพิ่มการบรรยายใหช้าวบา้นฟัง เพราะชาวบา้นไม่อ่านบอร์ดหรือหนงัสือท่ีให้ 
 ฝ่ายของเวทีชาวบา้นการประสานงานยงัไม่ค่อยชดัเจน อยากใหเ้วลากบัเวทีชาวบา้นมากกวา่น้ี 

และน่าจะมีการช่วยต่อหวัขอ้ปัญหาแกไ้ขใหมี้การพดูคุยกนัอยา่งเป็นรูปธรรมมากกวา่น้ี 

 ควรจดัทาํส่ือและขอ้มูลข่าวสารแก่ผูท่ี้ไดม้าอยา่งสมํ่าเสมอ วา่ทางกลุ่มมีกิจกรรมอะไรบา้ง
เม่ือไหร่ ท่ีไหน อยา่งไร ควรแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อจะไดห้าโอกาสมาร่วมทาํกิจกรรม หรือ
บริจาคต่อไป 

 ทาํส่ือใหมี้ความน่าสนใจกวา่น้ี  การจดันิทรรศการน่าจะมีเวทีใหช้าวบา้นนาํเสนอดว้ย 

 นิทรรศการสรุปกิจกรรมในแต่ละปี 

 กิจกรรมน่าสนใจ แต่ควรมีการปรับเวลาไม่ใหเ้กิดการซอ้นกนัของแต่ละกิจกรรม 

 อยากใหช้าวบา้นไดมี้บทบาทแสดงความคิดเห็นบนเวทีมากกวา่น้ี 

 ควรมีกิจกรรมเขา้ไปสัมผสักบัชีวติของชาวบา้นทุก ๆ ชุมชน หรือกิจกรรมเยีย่มเยอืนชาวบา้น โดย
เขา้ไปพดูคุยกบัชาวบา้นท่ีบา้นของเขาในช่วงท่ีไปพกัคา้งคืนในหมู่บา้น 

 อยากเห็นคนในทอ้งถ่ิน ชาวบา้นเยาวชน นกัเรียน ครู ชุมชนมาร่วมกนัเดินมากกวา่น้ี 

 เวทีชาวบา้นน่าสนใจมาก หากมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมหลากหลายส่วนมากข้ึน 

 อาจชวนวทิยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญแต่ละเร่ืองมาร่วมใหค้วามรู้ในแต่ละวนั (ดีไหม) 
 ไม่ค่อยเห็นชาวบา้น เป็นเพราะฤดูผลิตหรือไม่ อาจตอ้งหาช่วงท่ีชาวบา้นเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จ

แลว้ดีหรือไม่ 
 ถา้ปรับช่วงเวลาการเดินไปช่วงเทศกาลงานบุญ น่าจะทาํใหช้าวบา้นมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม

ทาํบุญฟังธรรมกนัมากข้ึน 

 การเผยแพร่กิจกรรม ประชาสัมพนัธ์  อาจทาํโดยผา่นเครือข่ายจากคนท่ีเคยมาร่วม แต่คงตอ้งมีการ
พฒันาส่ือในการเผยแพร่ใหมี้ความหลากหลายและเป็นส่ือท่ีรู้จกักนัมากข้ึน 

 หาวธีิใหช้าวบา้น คนในหมู่บา้นไดร่้วมและไดรั้บรู้มากข้ึน 

 ขบวนตากลอ้งต่าง ๆ ทาํใหไ้ม่เป็นระเบียบ คนคุมขบวนควรมีตวัหลกัในการคุม 
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 ควรเตรียมลาํโพงใหพ้ร้อมกวา่น้ี (มีสาํรอง)   
 ขอใหมี้การประกาศเส้นทางเดินและระยะทางทุกวนัตอนเชา้ 
 ควรดึงกิจกรรมท่ีเป็นการละเล่นของทอ้งถ่ินต่าง ๆ เช่น หมู่บา้นท่ีมีวฒันธรรมและการละเล่น

พื้นบา้นในภาคกลางคืน ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

 เวทีชาวบา้น ม.ราชภฎั ชาวบา้นตอ้งพดูก่อนใหผู้ใ้หญ่ฟัง อีกอยา่งทีมงานน่าจะสรุปปัญหาท่ีเรา
เห็นมาตั้งแต่ตอนตน้ 

 อยากใหมี้การประชาสัมพนัธ์มากกวา่น้ี และอยากใหภ้าครัฐมาสนบัสนุนกิจกรรม 
 

กจิกรรมทีน่่าสนใจและสนับสนุนต่อเน่ืองของกลุ่มทีร่่วมเดิน 
 การเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

 อยากใหท้างวดัมีการสอนหนงัสือเด็ก ๆท่ีไม่ไดเ้รียนหนงัสือ (เพราะท่ีเมืองเลยมีเณรบวชเพื่อเรียน
อยา่งเดียวก็มี) 

 การสินคา้ราคาถูกและการแลกเปล่ียนเมล็ดพนัธ์ุผกั   การระดมทุน 

 น่าจะมีการเดินธรรมยาตราไปเร่ือย ๆ แต่อยากใหเ้ชิญชวนคนท่ีเขายงัไม่เคยมาร่วมเดิน ใหไ้ด้
ประสบการณ์ใหม่ ในชีวติ 

 ควรจดัทาํส่ือและขอ้มูลข่าวสารแก่ผูท่ี้มาอยา่งสมํ่าเสมอ 

 สมาชิกธรรมยาตราควรจะร่วมทาํอาหารถวายพระกบัชาวบา้น 

 

 
 
เดินธรรมะยาตราพากระจ่าง    ไม่ชูหางวางทา่วา่ขา้ใหญ่   จนลืมตนวา่คนนั้นเล็กไป 

เทียบไม่ไดก้บัไพรพงและคงคา  เดินชา้ชา้กายเคล่ือนไหวใจรับรู้  มองเห็นอยูว่า่กถืูอกิเลสหนา 
ใชธ้รรมะ ชาํระโลภและโกรธา  ลดอตัตาทาํใจวา่งวางใหเ้ป็น  เดินธรรมยาตราถา้ใจทุกข ์

เพราะไม่สุขในทุกขท่ี์มองเห็น  ยิง่สุขยากทุกขง่์ายแสนลาํเคญ็  สุขท่ีเยน็เห็นสวา่งคือวา่ง..เอย
                                                                  บทกว.ี. นายสิทธิพงษ์   ติยเวศย์ (คณุไก่ สมาชิกเดินธรรมยาตรา) 
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สรุปผลเงินงบประมาณรายรับและรายจ่าย  ณ วนัที ่3 พฤษภาคม  2551  
ยกมาปี 2549     จาํนวน   38,158.60  บาท 

รับ   บริจาคในปี 2550  
   เงินสด  54 ราย จาํนวน           132,341.00 บาท 
   โอนฝากธนาคาร 17 ราย จาํนวน    79,009.99 บาท 

รวมยอดรายรับทั้งส้ิน  จ านวน                211,350.99 บาท 

หัก  ค่าใชจ่้ายในระหวา่งเตรียมงาน                  86,238.00 บาท 
   ค่าใชจ่้ายในระหวา่งการเดินธรรมยาตรา                 21,618.00 บาท 

   ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํรายงานสรุป      4,450.00 บาท  

   ค่าใชจ่้ายในการรับรองกลุ่มศิลปิน  30 คน  11,185.00 บาท 
รวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน  จ านวน               123,491.50 บาท 

ยอดเงินงบประมาณคงเหลอืยกไป ปี 2551 ทั้งส้ิน              126,018.09 บาท 

 

รายการเงินงบประมาณรายรับ  
ยอดคงเหลือ ยกมา เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2550     38,120.23  
 ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร             38.37  
     38,158.60  

รับเงินบริจาค  
1  รับเงินบริจาคจาก นายศุภกิจ  บุญญฤทธ์ิพงษ ์(อดีตผูว้า่ราชการจงัหวดัชยัภูมิ)      10,000.00  
2  รับเงินผา้ป่าบริจาคสมทบจากกลุ่มคนเฮฮา  โรงพยาบาลเลยในนามป่าเขาลาํหว้ยและสรรพสตัวบ์น

ภูแลนคา      11,660.00  
3  นางอญัชลี  ศิลาเกษและนส.บงกช  ศาสตร์ภกัดี รพ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.อุบลฯ           500.00  
4  คุณวรวรรณ  ก่ิงแกว้กา้นทอง 1837 อาคารพระบรมคุณ ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวนั เขตลุมพินี 

กทม.        1,000.00  
5  เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลเลย ในงานอบรม ท่ีวดัป่าสุคะโต        2,300.00  
6  คุณพลูฉว ี เรืองวชิาธร        5,000.00  
7   มูลนิธิโกมลคีมทอง      10,000.00  
8  ร่วมเสวนางานสนัติวธีิ ท่ีม.ธรรมศาสตร์ (สมทบค่าเดินทาง)        3,000.00  
9  ร้านถ่ายเอกสารเรณู อ.แกง้คร้อ           200.00  
10  รับเงินบริจาคจากคุณวจิิตรา  เกาศล        1,000.00  
11  คุณมนวภิา  เกียรติเลิศธรรม        1,000.00  
12  คูรนิภาวลัย ์ เจิรญกลุ 3/129 สายไหม 42 กทม "กลุ่มรักนกสายไหม"           500.00  
13  รับเงินบริจาคจากคุณสุรีย ์ พิสุทธ์ิ (รพ.บุรีรัมย)์        1,000.00  
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14  ไม่ประสงคอ์อกนาม        1,299.00  
15  รับเงินโอนโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวนัออก OKLS 49 เดอะมอลล3์ รามคาํแหง เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ      20,000.00  
16  รับเงินโอนโรงเรียนวรรณสวา่งจิต        2,000.00  
17  รับเงินโอนจากดร.นฤมล  แสงประดบั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น      10,000.00  
18  เงินโอนจากคุณวคิณ  ถาวรธวชั      23,580.00  
19  รับเงินโอนเขา้บญัชีธรรมยาตรา 7- 30 พย.50 จาํนวน 13 ราย     23,429.99  
รับเงินบริจาค 22-30 พย.50   
1  คุณณฐัพร  พรหมวสุิทธิและครอบครัว        2,500.00  
2  บริษทัอินพอยท ์วชิัน่จาํกดั        2,000.00  
3  สาํนกัศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์        2,000.00  
4  คุณพนัธ์ภิรมย ์ ใบหยก        1,000.00  
5  คุณสิริวรรณ  ครงคมาศ           500.00  
6  ทพ.ญ.กฤษณา  โรหิตรัตนะ           500.00  
7  คุณไมตรี  คิมหนัตมานและครอบครัว        2,000.00  
8  คุณซู่เอง็ พรทวทีศัน์และครอบครัว        2,500.00  
9  ครอบครัวศิริสุข        5,000.00  
10  ครอบครัวจรัสจรรยาวงศ ์       1,000.00  
11  โรงเรียนรุ่งอรุณ      10,000.00  
12  โรงเรียนดนตรีกาญจนา 721/25 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา        6,749.00  
13  โรงพยาบาลนํ้ าพอง จ.ขอนแก่น        5,500.00  
14  คุณโอชามา   ปินลาเดน  เพื่อนอาจารยไ์พศาล  วสิาโล        4,000.00  
15  โรงพยาบาลอาํเภอแกง้คร้อ        3,829.00  
16  กลุ่มโคราช บา้นคณิต พร้อมเส้ือหยดืแขนยาว  20 ตวั        3,250.00  
17  คุณโกมล  สนัน่กอ้ง        3,000.00  
18  คุณสมภพ -คุณจิราพร -ณฐักาสต ์ บุตราชและคุณเทียม-คุณสมครี  ศรีธวชัพงษา        3,000.00  
19  คุณวาสนา  ชินวรากร  หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ และคุณวรุณวาร สวา่งโสภากลุ          2,300.00  
20  คุณกิตติยา ผลเกิด 71/153 หมู่บา้นปาริชาติ ถ.345 ต.บางคูวดั อ.เมือง จ.ปทุมธานี        2,000.00  
21  คุณทว ี  ทาโครต        1,000.00  
22  ทพ.ญ.วรางคณา อินทรโลหิต และคุณพรสวรรค ์ จุฑานนัท ์ สจจ.หนองบวัลาํภู        2,000.00  
23  กลุ่มเครือข่ายลุ่มนํ้ าชี        1,000.00  
24  คุณอภิญญา  กรรณลา จ.เลย        1,000.00  
25  คุณโสภณ  นฤชยักศุล สถาบนัส่ิงแวดลอ้มสตอ๊กโฮลม์        1,000.00  
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26  คุณเสริมสุข  ธญัญะวนั และคุณเพญ็ประภา จนัทะไชย  รพ.เลย        1,000.00  
27  คุณกญัญาณฐั  จนัทราเลิศ และทีมงานไทยประกนัชีวติ สาขาขอนแก่น        1,000.00  
28  คุณกมัปนาท   หมู่บา้นทอฝัน จ.กาญจนาบุรี        1,000.00  
29  อาจารยปิ์ยนาฎ ชากิจดี  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภูมิ           600.00  
30  คุณพทุธพล -นางณชัชา  พลูเพช็ร อ.แกง้คร้อ           500.00  
31  คุณบวัลอย           500.00  
32  คุณเทค  เมเยอร์           500.00  
33  ชาวบา้นซบัสมบูรณ์           220.00  
34  คุณชาติชาย  - คุณสุภทัร์ญา จูมยา  36/33 ถ.มะลิวลัย ์ต.กดุป่อง อ.เมือง จ.เลย           200.00  
35  คุณสิทธิโชค   กอ้นนาค - นางพิลาศลกัษณ์  ฌายเีนตร           200.00  
36  ชาวบา้นตาดโตน           100.00  
37  ผูร่้วมเดินในคณะธรรมยาตรา        2,400.00  
38  รับเงินจากการขายเส้ือผา้เก่า มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ        1,834.00  
39  รับเงินบริจาคจากคุณสนัติ  -ปิยะดา  ตนัติวรีสุต        5,000.00  
40  รับเงินบริจาคจากคุณวเิวกโต ภิกสุ           200.00  
รวมยอดเงินรายรับท้ังส้ิน ของปี 2550    211,350.99  

 

ร่วมสมทบ-สนับสนุนกจิกรรมด้านอืน่ ๆ     
1. องค์การบริหารสว่นจงัหวดัชยัภมู ิสนบัสนนุเสือ้หยืดสีเหลือง จํานวน 500 ตวั สนบัสนนุอาหาร 2 มือ้ (เย็น 29 และเช้า 

30 พย.50)  
2. นายแพทย์ประสาท  เรืองสขุอดุม  และทีมงานอาสาสมคัร มลูนิธิพิทกัษ์ดวงตา และการสนบัสนนุด้านงบประมาณ

คา่ใช้จ่ายจาก โรงพยาบาลชยัภมูิ เข้าร่วมตรวจสขุภาพให้กบัชาวบ้าน 7 หมูบ้่าน  

3. นายแพทย์สจัจะ   ตติยานพุนัธ์วงศ์ บริจาคยารักษาโรค  ในโครงการตรวจสขุภาพให้กบัชาวบ้าน 

4. ชมรมธารนํา้ใส สนบัสนนุป้ายคตัเอาต์ 10 แผ่น 1 ป้าย  ป้ายผ้าคําขวัญรณรงค์ และร่วมจดัเวที-กิจกรรมการเดิน
รณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองชยัภมูิ ในวนัท่ี 9 พย.50 

5. พระสนัติพงษ์ วดัป่าสคุะโต  สนบัสนนุเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ HP 1 เคร่ือง  เตน็ท์นอน 4-5 คน จํานวน 5 หลงั 
6. สถานบนัราชภฎัชยัภมูิ สนบัสนนุป้ายคตัเอาต์พิมพ์(วายนิวส์) จํานวน 2 ป้าย  ป้ายผ้าคําขวัญรณรงค์ และร่วมเตรียม

สถานท่ีจดัเวทีเสวนาในวนัท่ี 29 พย.50 การประชาสมัพนัธ์ในสถานีวิทยขุองสถานบนั และถวายอาหารเพลแด่
พระภิกษุและคณะธรรมยาตรา ในวนัท่ี 29 พย.50 

7. สภาองค์การบริหารสว่นตําบลนาฝาย สนบัสนนุอาหารเพลในวนัท่ี 29 พย. 50 

8. โรงพยาบาลนํา้พอง จ.ขอนแก่น สนบัสนนุยาสามญัประจําบ้านและงบประมาณสนบัสนนุ 
9. สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภมู ิสนบัสนนุยาสามญัประจําบ้าน   เจ้าหน้าท่ีสถานีอนามยัประจําตําบล พร้อม

บคุคลกรและเคร่ืองมือตรวจสารเคมีในเลือด 16 จดุ 
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10. ร้านพฒันาพร (ป้าติ๋ม) และญาติ เพ่ือน ๆ สนบัสนนุอาหาร (เพล 23 เพล 28  เพล 29และเช้า 30 พย.50) 

11. มลูนิธิพิทกัษ์ดวงตา โรงพยาบาลชยัภมูิ สนบัสนนุบคุลากรและยา ในการตรวจสขุภาพชาวบ้าน 16 จดุ 

12. บริษัทเลมอนฟาร์ม สนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์ และรวบรวมขนสง่เสือ้ผ้ามือสอง จากกรุงเทพ-วดัป่าสคุะโต 

13. กลุม่โรงพยาบาลแก้งคร้อ สนบัสนนุยาสามญัประจําบ้าน และงบประมาณสนบัสนนุ 

14. วิทยาลยัการอาชีพอําเภอแก้งคร้อ สนบัสนนุป้ายผ้าคําขวัญรณรงค์ ป้ายคตัเอาต์ 1 ป้ายและงบประมาณสนบัสนนุ 
15. สํานกังานเทศบาลตําบลแก้งคร้อ สนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์ในรายการวิทยชุมุชน และธงชาติ ธงตราสญัลกัษณ์

เฉลิมพระเกียรติฯ  จํานวน 20 ชดุ 

16. บริษัทนํา้มนับางจากปิโตรเลียมจํากดั(มหาชน) สนบัสนนุหมวกจํานวน 50 ใบ 

17. คณุพรศกัด์ิ  จฑุากาญจน์ (อาเตา่)  บริจาคเตน็ท์นอน 3 คน จํานวน 3 หลงั 
18. มลูนิธิโกมลคีมทอง  มลูนิธิเสมสิกขาลยั กลุม่เครือข่ายจิตอาสาและพ้องเพ่ือนท่ีช่วยประชาสมัพนัธ์โครงการ ใน 

อินเตอร์เน็ต และเวปไซต์ตา่ง ๆ  

 

ขอขอบคุณ 

 

การจดัธรรมยาตราข้ึน  เพราะตอ้งการเรียกร้องความยติุ ธรรมใหก้บัธรรมชาติ แม่นํ้าลม้ป่วย แผน่ดิน
ร้องไหเ้ราขอเป็นตวัแทนของธรรมชาติ ใหส้ส .เป็นตวัแทนของชาวบา้น “หลวงพอ่คาํเขียน สุวณัโณ วดัป่าสุคะโต ” 
ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นคาํพทีูกระตุน้ใหผู้ค้นไดต่ื้นตวัในเร่ืองของธรรมชาติท่ีกาํลงัเส่ือมโทรมไปทุกที  ในการด าเนินงาน
โครงการฟ้ืนฟูชีวติและธรรมชาติ ลุ่มน า้ล าปะทาว คร้ังที ่ 8 นี ้ ไดรั้บความอนุเคราะห์และช่วยเหลือจากพนัธมิตรหลาย
ฝ่าย  โดยเฉพาะชาวบา้นในชุมชนท่ีร่วมตอ้นรับขบวนคณะธรรมยาตราไดเ้ดินผา่น เด็กนกัเรียนและคณะครู บน
เทือกเขาภูแลนคา  นกัศึกษาจากในเขต พื้นท่ีชยัภูมิและพื้นท่ีใกลเ้คียง หน่วยงานราชการต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีและ
นอกพื้นท่ี และในส่วนของภาคเอกชน กลุ่มเพื่อนพอ้ง ท่ีช่วยผลกัดนั ร่วม กนัประชาสัมพนัธ์กิจกรรม ประสานงาน 
ตลอดจนการไดเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ในการส่งเสริมแนวทางในการปฏิบติัธรรมเพื่อ
ฟ้ืนฟูธรรมะภายใน(จิต) ควบคู่กบัแนวทางในการอนุรักษฟ้ื์นฟูธรรมชาติ วถีิชีวติของลุ่มนํ้าลาํปะทาว จ .ชยัภูมิ จนทาํ
ใหโ้ครงการในคร้ังน้ีไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคโ์ครงการ  

การจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานคร้ังน้ี ทางคณะผูจ้ดัทาํไดห้วงัไวว้า่อาจจะเป็นประโยชน์ ต่อแนวทาง
ในการดาํเนินงานคร้ังต่อไป ทั้งในส่วนของการทาํงานและการประสานงาน คณะทาํงานธรรมยาตราและกลุ่มองคก์ร
เครือข่ายพื้นท่ีอ่ืน ๆ ทั้งน้ีจะไดมี้การนาํขอ้เสนอแนะและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนาํไปปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ
ของกิจกรรม  กลุ่มเป้าหมาย และการดาํเนินการใหดี้ข้ึน อีกทั้งทางคณะทาํงานตอ้งขออภยัเป็นอยา่งยิง่ หากทางเราได้
ทาํส่ิงใดผดิพลาดต่อท่านหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในคร้ังน้ี พร้อมทั้งใคร่ขอขอบพระคุณอยา่งสูงต่อความเอ้ือเฟ้ือและ
การสนบัสนุนในคร้ังน้ี ตอลดทั้งกลุ่มคนท่ีไดเ้ขา้ร่วมเดินธรรมยาตรา เพื่อ ร่วมกนัแสดงพลงัอนัยิง่ใหญ่ ถวายความ
จงรักภกัดีและเป็นพระราชกุศลในการเฉลิมฉลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เน่ืองในโอกาสทรงพระชนมายุ
ครบ 80 พรรษา และขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

คณะท างาน 
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ทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม "กลุ่มพระภกิษุ" และแม่ชี ในระหว่างวันท่ี 23-30 พฤศจิกายน 2550 

ล าดับ ชื่อ-ฉายา อาย ุ โทร. สังกัด/ที่อยู่  

1 พระเอกรินทร์   สาทโร (เอ) 27   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

2 พระภกูริช  อนตุตโร (ภ)ู 47   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

3 พระวิชิต  ธมมรํส ี 33   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

4 พระกิตติศกัดิ ์ กิตติวณโณ 25 089-6088462 วดัหนองสร้อยคิ่ง  ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  

5 พระสทุธิศาสตร์  ปญญาปทีโป 29   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

6 พระเคน  ชาตวีโร 45   

วดัพทุธประทีป  บ้านห้วยทราย  ต.บ้านฝาง ก่ิงอ.สระใคร จ.
หนองคาย  

7 แมชี่นนัทนา  พรหมมลมาศ 58 087-1048434 วดัป่ามหาวนั  บ้านตาดรินทอง ต.ธาตทุอง อ.ภเูขียว จ.ชยัภมู ิ  

8 พระวีรวฒัน์  จนตสวํโร (หนอ่ง) 29   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

9 พระคต ิ ตปลโีว (ติ)๊ 45   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

10 พระเกตกุลช   ฆาสมม(เกต)ุ 24   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

11 พระมลคล  คนฺตมโร (หมง) 36   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

12 พระสกุนั  สคุทฺโท 35   วดัสมวงศ์ธรรมมาราม  จ.ระยอง  

13 พระตงหมิง  ถาวโร 34   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

14 พระธนากร  สทุธิมฺโม  51 085-1774247 
วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

15 พระไอศวรรย์  สธุมฺโม (เสธ) 45   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

16 พระธวชัชยั  กิตธฺวงัโส 23   วดัตะเคียนทอง  

17 พระประสงค์  วธรณาโณ 26   วดับ้านกาบเชิง  

18 พระมหานิคม  คณุสมฺปนฺโน 33 086-8753988 
วดันาศธาตอาศรม  ม.11 ๖.สนัสจี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
57170  

19 พระนมวงัโล 45   วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.  
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ชยัภมู ิ

20 พระไพศาล  วิสาโล 50   วดัป่ามหาวนั  บ้านตาดรินทอง ต.ธาตทุอง อ.ภเูขียว จ.ชยัภมู ิ  

21 พระวิทยากรณ์  สวุีโร 37   วดัป่ามหาวนั  บ้านตาดรินทอง ต.ธาตทุอง อ.ภเูขียว จ.ชยัภมู ิ  

22 พระประจกัษ์  ขนัติพโล 31   

วดันาศธาตอาศรม  ม.11 ๖.สนัสจี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
57170  

23 แมชี่ปิยรัตน์  ไผส่วุฒัน์ 36   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

24 พระทรงศิลป์   สจิุณฺโณ 46   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

25 พระสริุนทร์  สริิปัญโญ 41   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

26 พระอนนัท์  อาทโร 42 089-5884367 วดัรักขิตวนั อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  

27 แมชี่อารีรัตน์  สวสัดิ์ศรี 27   วดัป่ามหาวนั  บ้านตาดรินทอง ต.ธาตทุอง อ.ภเูขียว จ.ชยัภมู ิ  

28 พระรุ่งโรจน์  ปัญญาวชิโร 28 089-7706027 
วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

29 แมชี่วนิดา  ทองวงษา (แตว๋) 56   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

30 สณ.ณฐัพล  ประชานนัท์ (ตนู) 15   วดัป่าสนัติธรรม บ.หินหนีบ ต.ทา่หินโงม อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

31 พระวรเทพ  ฉนัทพหโุล 56   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

32 สณ.บญุเทือน 19   วดัสงัแก  ประเทศกมัพชูา  

33 พระสนัติพงษ์  เขมปญโญ 56   

วดัป่าสคุะโต บ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชยัภมู ิ  

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม "กลุ่มโรงเรียน-เด็กนักเรียน" 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ โทร. หน่วยงานสังกัด/โรงเรียน/ที่อยู่  

1 น.ส นิตยา  ธรรมชยัภมู ิ 17 087-9942540 ร.ร.หนองขามวิทยา  

2 น.ส สริินนัท์  นาสวุรรณ 17 084-4738669 ร.ร.หนองขามวิทยา  

3  น.ส ละเอียด  แนวโอโล 17 084-4006624 ร.ร.หนองขามวิทยา  

4 นายวรเมธ   มีสริิ 17   ร.ร.หนองขามวิทยา  

5 นายณฐัพงษ์  ศรีธรราช 17 085-2044547 ร.ร.หนองขามวิทยา  
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6 นายสรุชยั  ขาวพว่น 17   ร.ร.หนองขามวิทยา  

7 น.ส  ภาณมุาศ  ฐานวิลยั 17   ร.ร.หนองขามวิทยา  

8 น.ส  ยวุดา  มะลวิลัย์ 17   ร.ร.หนองขามวิทยา  

9 ด.ช ทวีโชค วงษ์หินกอง 10   ร.ร.บ้านทา่มะไฟหาวน  

10 ด.ช อภิชยั  หวงักอดกลาง 9   ร.ร บ้านทา่มะไฟหวาน  

11 ด.ช นที   เฉิลมโพธ์ 9   ร.ร บ้านทา่มะไฟหวาน  

12  ด.ช ภทรัพล   เพียงโครตแก้ว 10   ร.รบ้านทา่มะไฟหวาน  

13   นาย  เกียรติพงศ์   วงศ์นรา 26 044-816716 มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

14 นาย  อิทธิพล   ยะสตุา 22 089-4263271 มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

15 ด.ช    กิตติพงษ์  ชาวสวน 9   โรงเรียนบ้านทา่มะไฟหวาน  

16 นส.นภสั  บวรวิญญานนัท์     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

17 นส.ปณวรรณ   ผลติผลการพิมพ์     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

18 นส.สาณิมา  พฒันถาบตุร     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

19 นส.ณิขาลกัษณ์   เลศิประพนัช์     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

20 นายพีรศกัดิ ์    รัตนวชิรินทร์     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

21 นายสมเจตน์   รัฒพงศ์วฒันา      โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

22 นายธญัญ์   อิททรโชต ิ     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

23 นายอิทธิกร   จงูสกลุนิรันย์     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

24 นายภาสกร  จงูพงศ์     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

25 นายศรัณธร  ก้องธรนินทร์     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

26 นายณฐันพ  พิมลเสถียร     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

27 นส.เจนจิรา  รัศมีแสงทอง     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

28 นส.ณฑัา  นาทพฒันพงศ์     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  
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29 นายปฐมพงศ์  ธาราศานิตย์     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

30 นายชวนฎั  รัตนปรากร     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

31 นส.วริษฐา   ฐิติไชโย     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

32 นส.วณิชา  พุม่มณีกร     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

33 นส.สริุวา  รวยสวา่งบญุ     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

34 ดช.เมง   วนสัชการ     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

35 ดช.อธิวฒัน์  วิบลูย์วิทยานนัท์     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

36 นายชาล ี มโนรมย์     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

37 นส.อไุรวรรณ  แย้มเย็น     โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

38 นายธวชัชยั  คงัโพนทอง     วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีชยัภมู ิ  

39 นายภควฒัน์  พงแก้ว     วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีชยัภมู ิ  

40 ดญ.ใจแจ่ม   วรรณพฒัน์ 11 081-7176859 โรงเรียนบ้านเรียนดวงตะวนั  

41 นส.สขุสาํราญ  สบสาํราญ 17   วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีชยัภมู ิ  

42 นายประเสริฐ  กลุจําเริญ 17   วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีชยัภมู ิ  

43 นายสมโภชน์  บญุคําภา 17   วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีชยัภมู ิ  

44 นส.พรทิพย์  พรไพศาล 18 086-6496947 โรเรียนสตรีชยัภมู ิ  

45 นส.ศริพร  ตอ่โชต ิ 18 087-2350944 โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

46 นส.สมจิตร  ชําชยัภมู ิ 17 085-0276997 โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

47 นส.พรทิวา  ฉะชยัภมูิ 18 085-8583784 โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

48 นส.สพุตัรา  ปริวงษ์ 17 085-8566205 โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

49 นส.เวณิภา  จําพนัธุ์ 17 085-3029776 โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

50 นส.ประวีณา  แทนรินทร์ 17 085-0149254 โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

51 นส.ชนากานต์  ฐานวิเศษ 17 081-2643277 โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  
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52 นส.ฐาปณี  บญุกลุ 18 084-8337115 โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

53 นส.วายรีุย์  เป็นสขุ 18 089-5789391 โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

54 นส.ลดารัตน์  เลยีมปรีชา 17 087-7712084 โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

55 นส.ณฎัฐิกา  ชสูกลุ 17 085-6311431 โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

56 นส.ปาริฉตัร  โฉมหาญ 18   โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

57 นส.จิรนนท์  พีระพฒันพงษ์ 18   โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

58 นส.ธนาภรณ์  ชนะภยั 18   โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

59 นส.วิภาวรรณ  ชํานาญ 18   โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

60 นส.นิตยา  นิลสมคัร 18   โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

61 นส.เสาวภาคย์  สนิธุมงคลชยั 18   โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

62 นส.จนัทราภรณ์  แรงใหม ่ 17   โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

63 นส.อลติ  ทองกําลงั 17   โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

64 นส.เก็จศรา  มลลิา 17   โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

65 นส.กนกวรรณ  กาญจนนพวงศ์ 18 086-72094501 โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ  

66 นายไพศาล  อําพิมพ์ 22 084-5900530 มหาวิทยาลยัสารคาม  

67 นางชนิกา  นราพงษ์ 39 085-2001060 โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

68 ดช.สวุิชา  เชาว์ระกํา 14   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

69 ดญ.เดือนเพ็ญ  น้อยอดุม 13   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

70 ดญ.อานิษา  น้อยอดุม 13   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

71 ดญ.ใบเฟิร์น  ชาติชยั 13   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

72 ดญ.อรนภา  พึง่กศุล 14   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

73 ดญ.ฉตัรสดุา  แฝงพนัธ์ 13   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

74 ดญ.นาตยา  ไชยปัญญา 14   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  
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75 ดช.สทิธิพงษ์   เจริญคณุ 13   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

76 ดช.ณานล  สมสพุรรณ 6   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

77 นายธิติพฒัน์  ทาโคตร 17   โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

78 นายชยตุย์  อดุมทรัพยากลุ 16   โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

79 นางพงพฒัน์  กิจไกรลาศ 17   โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

80 นายศภุสทิธ์ิ  ไพสฐิานิชกลุ 17   โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

81 นายโป่ง 19 089-1345009 โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร  

82 นส.อลษิา  ปานเขียว 18 087-7797582 มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

83 นส.วชิมา  สงิห์โคตร 18 083-1277606 มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

84 นส.สริิญารัตน์  โพธ์ิคา 19 085-6310332 มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

85 นายสนัทดั  เพียพล 18 087-2424330 มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

86 นส.พิชญาภา  แก้ววิเชียร 21 083-3714852 มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

87 นส.จิตรลดา  เดชจําเริญ 21 081-7898826 มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

88 นายปราโมทย์  สวุรรณผา 17 081-6620895 โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

89 ดช.ณชัพงศ์  สานสุตัย์ 13 089-9005520 โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

90 นส.สนิจยั  ใยแก้ว 17 087-8520654 โรงเรียนกลัยาณวตัร  จ.ขอนแก่น  

91 ดช.ปฏิภาณ  ศรีวิงผล 13 043-393013 โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

92 นางสภุา  มนญูศกัดิ ์ 50 085-9264455 โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

93 นายเกียรติศกัดิ ์ มนญูศกัดิ ์ 53 043-331157 โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

94 นส.ชลดิา  มณีกรณ์ 30 043-322267 โครงการการศกึษาเพื่อพฒันาท้องถ่ิน  

95 ดญ.จิราภรณ์  ศรีมงคล 14 085-4594860 โรงเรียนกลัยาณวตัร  จ.ขอนแก่น  

96 นส.กลัยา  พิทยาภาพงศ์ 17 089-7127726 โรงเรียนกลัยาณวตัร  จ.ขอนแก่น  

97 นส.วรางคณา  เวชอดุม 17 087-4378567 โรงเรียนกลัยาณวตัร  จ.ขอนแก่น  
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98 ดช.จําเริญ  อมุลเถียร 14   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

99 ดช.วรพงษ์  ศรีเชียงสา 14 086-0617228 โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

100 ดช.มีศกัดิ ์ โคตรหลกัคํา 14   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

101 ดช.นฐัพล  แสนสมีนต์ 14   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

102 นส.กนกวรรณ  ป่ันสขุ 16 089-9893854 โรงเรียนกลัยาณวตัร  จ.ขอนแก่น  

103 ดช.ภาคภมู ิ ศรีกระชิม 14   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

104 ดญ.ศิริลกัษณ์  วงษ์ศิริ 14 083-4522386 โรงเรียนกลัยาณวตัร  จ.ขอนแก่น  

105 ดช.สหราช  จนัทร์ลนุ 14   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

106 ดช.ปรัชญา  สธีุระกลู 13 084-7853998 โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

107 นายสธีุรพล  พรมโคตร 15 084-4779006 โรงเรียนกลัยาณวตัร  จ.ขอนแก่น  

108 นส.อรทยั  จนัทร์นํา้คํา 16 043-864157 โรงเรียนกลัยาณวตัร  จ.ขอนแก่น  

109 นส.จินตนา  พรมพลเมือง 16   โรงเรียนกลัยาณวตัร  จ.ขอนแก่น  

110 นส.สกุญัญา  ศรีตาแสน 16 043-879311 โรงเรียนกลัยาณวตัร  จ.ขอนแก่น  

111 ดญ.ปิยะวด ี เกือ้จินดา 13   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

112 ดญ.จิระธิดา  เชือ้สาวะต ี 13   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

113 ดญ.เสาวลกัษณ์  สนิธุชยั 13 087-6409187 โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

114 ดญ.ชมพู ่ ไชยกิจ 14 089-9400151 โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

115 ดญ.สจิุทรา  ศิริบาล 14 087-7709838 โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

116 ดญ.กนกวรรณ  ละครวา 14   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

117 ดญ.เจนจิฬา  สงัข์หมื่นนา 13   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

118 นส.จารุวรรณ  แสนนา 16   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

119 นส.พรกมล  มีจงัหาร 16   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

120 นส.นิลาวลัย์  กาหลง 15   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  
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121 ดญ.วรรณวิสา สงัข์หมื่นนา 14   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

122 ดช.อิทธิพล  บตุรวงษ์ 13   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

123 ดช.พิพฒันพล  มนเพียรจนัทร์ 13 089-6239521 โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

124 ดช.ทนงศกัดิ ์ จนัทคาม 13   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

125 ดช.เศรษฐศิลป์  มานนท์ 13   โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

126 นส.อริยาภรณ์  คุ้มบ้านซาต ิ 16 083-4578724 โรงเรียนขามแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  

127 ดญ.เกตวุริน  วรรณชยั 12   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

128 ดช.ปติกรณ์  ข้อโนนทอง 12   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

129 ดญ.ธนาพร  ศรีสะใบ 12   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

130 ดช.จิระพงษ์  แซต่ัง้ 12   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

131 ดช.โกนทญัยะ  ตาชยั 12   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

132 ดช.นิกร  คงมว่งหมู ่ 12   โรงเรียนชีลองใต้  ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

133 นส.วรรณภา  พงษ์โพธ์ิชยั 20 089-6294283 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

134 นส.ชลดิา  เทียนทิพย์ 20   มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสมีา  

135 นส.นาตยา  คํามอ่ 18   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

136 นส.ขวญัดาว  แปลลา 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

137 นส.นํา้ฝน  ระวิงกรณ์ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

138 นส.เวสรีุ  ทองน้อย 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

139 นส.พรทิพย์  ใจอดทน 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

140 นส.สกุลุฑีรา  กาชยั 18   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

141 นส.ขวญัจิตร  ดงเสอื 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

142 นส.พรสวรรค์  ก่อบญุ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

143 นส.ลดัดาวรรณ  มะณี 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  
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144 นส.ปวีณา  เหลก็อยูม่ะกนั 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

145 นส.ขวญัเรือน  สงัสกลุ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

146 นส.คะณิถา  แตง่พงษ์ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

147 นส.สภุทัรา  ปัดทมุ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

148 นส.สจิุตรารัตน์  โนนคํา 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

149 นส.นิตยา  นาขามป้อม 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

150 นส.เดือนนภา  สภุาวนิชย์ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

151 นส.นิยนา  หลงุเป้า 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

152 นส.พรทิพย์  จําชยัภมู ิ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

153 นส.นํา้ฝน  ระจิวรรณ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

154 นส.พชัชา  ธงศิลา 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

155 นส.สธิุณี  ศรีบวั 18   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

156 นส.ฟิว  ประจนัทกึ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

157 นส.วรรวิษา  โคตรศรี 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

158 นส.รัตนา  ทกัษิณสทิธ์ิ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

159 นส.จารุวรรณ   ปฎิตงั 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

160 นส.เอมอร  สมสยั 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

161 นส.รุ่งทิมา  เพิ่มสนาม 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

162 นส.วิภาพร  พิมพ์ผม 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

163 นส.วิภา  สาคนอก 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

164 นส.สพุรรณี  ครองเคหา 18   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

165 นส.สพุรรณี  คําพิทลู 18   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

166 นส.จฑุามาศ  งอกนาวงั 18   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  
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167 นส.พรพรรณ  ใจอดทน 18   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

168 นส.ระพีพฒัน์  บญุภมูิ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

169 นส.ชลุพีร  แก้วด ู 18   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

170 นส.นชุนาฎ  แพชยัภมู ิ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

171 นส.ชญาณ๊  เสวตวงษ์ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

172 นส.กิติยา  อสูงูเนิน 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

173 นส.ทวินนัท์  จนัทรมนตรี 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

174 นส.กฤษดา  วิสยัเพียร 20   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

175 นส.จิรนนัท์   ทวะสวุรรณ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

176 นส.สภุาพร  งาคเชนท์ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

177 นส.ปิยดา  เหมือนพนัธ์ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

178 นส.ปัทมา  เมืองเหนือ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

179 นส.ศิริพร  ยี่สุน่ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

180 นส.ฐิติมา  นามโคตร 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

181 นส.อรทยั  คลงัตุ้ย 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

182 นส.นนัทิยา  จนัดาหวัดม 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

183 นส.นิรมล  รสหามแห 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

184 นส.วิจิตรา  เลยไธสง 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

185 นส.พิชามญร์  โชติกลาง 18   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

186 นส.ปิยานชุ  บญุเทียม 18   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

187 นส.อนทุยั  พรคลงัคํา 18   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

188 นส.นนัทวนั  มาสงค์ 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

189 นส.จารุวรรณ  คลาดโรค 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  
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190 นส.จิรพร  ยศรุ่งเรือง 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

191 นายภานพุงษ์  แก้วคร 19   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

192 นายวิเชียร  ศรีชาล ี 20   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

193 นายศรีไชย  เลศิขํา 24   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

194 นายบญุทม  งามชาศรี 19   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

195 นายธีระพงษ์  น้อยจตัรัุส 18   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

196 นายบญุพจน์  ขอสงูเนิน 23   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

197 นายยวนใจ  สงิห์เผน่ 19   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

198 นายพงษ์ศกัดิ ์ ก่ิวกลุทา 19   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

199 นส.ทิพวรรณ  พรประสทิธ์ิ 19   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

200 นส.วงเดือน  อินขามป้อม 19   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

201 นส.สมุนา  โพนศรี 18   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

202 นส.นนัทนา  ฝาชยัภมู ิ 18   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

203 นส.ปิยะนชุ  หลา่บตุรส ี 18   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

204 นส.ไอริณ  แก้วโภคา 19   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

205 นส.สธุรรมมา  แคภเูขียว 20   คณะภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

206 นส.อริสา  เค็งชยัภมู ิ 20   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

207 นายชยัยนัต์  มาลานอก 19   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

208 นายอรรคชยั  หงศ์จมุพล 19   คณะวิทย์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

209 นายวนัเฉลมิ  หารสงูเนิน 17   C-BAC  ชยัภมูิ  

210 นายศกัดา  ชยันคร 17   C-BAC  ชยัภมูิ  

211 นส.สนุิษา  คงเมือง 17   C-BAC  ชยัภมูิ  

212 นางนภาค ิ ทาโคตร   48 081-3312240 บริษัทธิติพฒัน์ฯ  
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213 นายทว ี ทาโคตร 50 081--8124225 บริษัทธิติพฒัน์ฯ  

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกจิกรรม "องค์กรเอกชน-ผู้ทีส่นใจ-ชาวบ้านในพ้ืนทีจ่ังหวัดชัยภูมิ" 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ โทร. ที่อยู่  

1 นายสมโชค   เลขนอก 20 085-9234224 บ้านลาดผกัหนาม  ต.ซบัสทีอง  อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

2 นายสมยั   จนัทร์แทน 18 083-1818694 บ้านทา่มะไฟหวาน  ต.ทา่มะไฟหวาน  อ.แก้งคร้อ จ.ชยัภมู ิ  

3 ดช.ยงกิจ   นนัทราช 14   ชมรมเด็กรักนก  ต.ทา่มะไฟหวาน  อ.แก้งคร้อ  จ.ชยัภมู ิ  

4 นายวีรพงษ์   หงษ์ทนั 35 084-4200157 บ้านห้วยทราย  ต.บ้านฝาง  ก่ิงอ.สระใคร จ.หนองคาร  

5 นายธวชัชยั  ไมย์วิสยั 15   บ้านทา่มะไฟหวาน  ต.ทา่มะไฟหวาน  อ.แก้งคร้อ จ.ชยัภมู ิ  

6 นายฉตัรชยั   โรจน์เรืองไร 49 086-6135321 บ้านทา่มะไฟหวาน  ต.ทา่มะไฟหวาน  อ.แก้งคร้อ จ.ชยัภมู ิ  

7 นายกีฬา   หนยูศ 29 087-9637722 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ   

8 นส.ศิริพร  ประภสัสร 25 089-6265895 มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

9 นส.อมุาพร  หินเมืองเก่า 24 085-1537695 มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

10 นายธราวฒุ ิ  ไกรศรี 27 044-132544 สถานีอนามยัตําบลทา่มะไฟหวาน  อ.แก้งคร้อ  จ.ชยัภมู ิ  

11 นางนชุ    ไกรศรี 39   สถานีอนามยัตําบลทา่มะไฟหวาน  อ.แก้งคร้อ  จ.ชยัภมู ิ  

12 นายสพุรม   เสลาชยั 50 044-833250 ตลาดสดเทศบาลเมืองชยัภมู ิ  

13 นางฐิติมา   เสลาชยั 50   ตลาดสดเทศบาลเมืองชยัภมู ิ  

14 นางสมพิศ  พิพฒัน์พงษ์ 57   ตลาดสดเทศบาลเมืองชยัภมู ิ  

15 นางจฑุามาศ   คามตะสลีา 42   ตลาดสดเทศบาลเมืองชยัภมู ิ  

16 นางวทินา  ฐานวิเศษ 37 089-6240023 4/1 ม.2 ต.บ้านเลา่  อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

17 นายวนัชยั  ฉอ้อนศรี 23 086-0936029 ตลาดสดเทศบาลเมืองชยัภมู ิ  

18 นส.ปิยนาฎ  ชากิจด ี 45 085-4175135 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีชยัภมู ิ  

19 นายมงคล   แสนหล้า 27   73 ม.4 บ้านหนองแซงใหญ่ ต.บ้านแก้ง  อ.ภเูขียว  จ.ชยัภมู ิ  
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20 นายสมศกัดิ ์  การเรียน   044-810902-3 อทุยานแหง่ชาติภแูลนคา  ต.ชีลอง  อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

21 นายอดุร    แสนชยั     อทุยานแหง่ชาติภแูลนคา  ต.ชีลอง  อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

22 นายนรินทร์     กองทนุ     อทุยานแหง่ชาติภแูลนคา  ต.ชีลอง  อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

23 นายอดู   วรรณอ้าก     อทุยานแหง่ชาติภแูลนคา  ต.ชีลอง  อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

24 นายมนสัศกัดิ ์  แสงรัตน์ 23   อทุยานแหง่ชาติภแูลนคา  ต.ชีลอง  อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

25 นางสาธน ี เปรมปรีด์ 50 044-811444 โรงพยาบาลชยัภมู ิ  

26 นางเสาวลกัษณ์  สทิธิวงศ์ 43   โรงพยาบาลชยัภมู ิ  

27 นางละมยั   สพุรรณ์ 50   โรงพยาบาลชยัภมู ิ  

28 นายเชาวรัตน์  พิกลุ 45   โรงพยาบาลชยัภมู ิ  

29 นายสนัต ิ  ยืนบรีุ 31   โรงพยาบาลชยัภมู ิ  

30 นายราชนัย์   ชินวิถี 50 084-3644562 ชมุชนมัน่ยืน 97 ม.10 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต  จ.ชยัภมู ิ  

31 นางดอกจนัทร์   จนัทะดวง 46 089-7208159 378 ม.11 ต.ทา่มะไฟหวาน  อ.แก้งคร้อ  จ.ชยัภมู ิ  

32 นส.ณฐักานต์  จนัทะดวง 39 083-9667253 77 ม.11 ต.ทา่มะไฟหวาน  อ.แก้งคร้อ จ.ชยัภมู ิ  

33 นางสมคิด    แลไธสง 39 089-5194269   บ้านไทรทอง  ม.10 ต.ทา่มะไฟหวาน  อ.แก้งคร้อ  จ.ชยัภมู ิ  

34 นางธนพร   ตงุชีพ 49 044-811444 โรงพยาบาลชยัภมู ิ  

35 นส.สายนาท  พลไชโย 43   โรงพยาบาลชยัภมู ิ  

36 นายสนิท   แม้นมณี 40 089-7211559 สาํนกังานเทศบาลตําบลแก้งคร้อ  อ.แก้งคร้อ  จ.ชยัภมู ิ  

37 ดช.ขวญัชยั   แม้นมณี 7   39  หมู ่12 ต.หนองไผ ่ อ.แก้งคร้อ  จ.ชยัภมูิ  

38 นายบรรพต   บญุเกิน 22   96  ม.1 บ้านตาดโตน  ต.นาฝาย  อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ  

39 นายสนัน่   วงท์ชยั 25   65  ม.1  บ้านตาดโตน  ต.นาฝาย  อ.เมือง  จ.ชยัภมู ิ  

40 นายสนุทร   ปัญญะพงษ์ 34   มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ  

41 นายสมเจตน์  ไชยลาภ 31 085-7427907 428  หมู ่17  ต.นาหนองทุม่  อ.แก้งคร้อ  จ.ชยัภมู ิ  
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ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกจิกรรม "องค์กรเอกชน-ผู้ทีส่นใจนอกเขตพ้ืนทีชั่ยภูมิ" 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ โทร. ที่อยู่   

1 นางวารุณี    ไม้ตราวฒันา 34 
081-4810715 

บริษัท ส.วฒันาอพาร์ทเม้นท์ จํากดั   

2 นายวีระชยั  ช่ืนเนียม 52 
02-5654316 

โครงการแอร์พอส์เลสซิเด้นซ์.   

3 นส.วิภาพรรณ  นาคแพน 48 
089-1615321 

อิสระ   

4 นายโสภณ  นฤชยักศุล 31 
089-0236816 

สถาบนัสิง่แวดล้อมสต๊อกโอล์ม (SEI)   

5 นส.สดุารัตน์   แก้วแท้ 32 
02-3287654 

อิสระ   

6 นายสมจิตร   แซเ่ตียว 38 
084-6364467 

อิสระ   

7 นายเชาวลติ  อินทร์จนัทร์ 22 
085-8127312 

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาตร์   

8 นายอาทิตย์  ชสูกลุธนะชยั 23 
084-0904931 

อิสระ   

9 นส.ประอรรัตน์  รัตนพรสมปอง 22 
891419804 

อิสระ   

10 นายสทิธิพงษ์   ติยเวศย์ 36 
038-685000 

โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ จ.ระยอง   

11 นส.สวุรรณนภา   คําไร 27 
089-7595123 

85/7 ม.9  ต.เมืองเก่า  อ.เมือง จ.สโุขทยั ตู้  ปณ.13 ปณจ.
เมืองเก่า   

12 นส.ธมศภุา  วสนัต์ช่ืนโชคชยั 23 
089-8807446 

41/90 ถ.กาญจนายงัแส  แขวงบางขยะ  เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร   

13 นส.ดจุดารา  จินดาทอง 36 089-6403404 697 ม.1 ต.อุ้มผาง  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก  36170   

14 นส.กนกพร  เรียบร้อยเจริญ 24 
089-1365574 

405/1 ม.1 แขวงหลกัสอง  เขตบางแก กรุงเทพมหานคร 
10160   

15 นส.นาถศิริ  โกมลพนัธุ์ 27 
089-4767536 

250/505 ซ.3/6 หมูบ้่านกรีนวิลล์  แขวงศาลาธรรม เขตทวี
วฒันา กทม.   

16 นางเสริมสขุ  ธญัญะวนั 44 
089-6215037 

1/12 ถ.ร่วมใจ  อ.เมือง  จ.เลย   

17 นางเพ็ญประภา  จนัทะไชยา 36 
081-9651953 

380 ม.1 ต.นาอาน  อ.เมือง  จ.เลย   

18 นส.มณีรัตน์  สรรพวธุ 34 
089-5121374 

360/198 ถ.เลีย่งเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   

19 นายญาณธร  พรมเขต 16 
  

59 ม.8 ต.ตะเกียบ อ.กาบเชิง จ.สริุนทร์     

20 นายโอสรี   จฬุารางกรู 30 086-5749986 นิตยสารอิเมจ   
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21 นส.อภิญญา   กรรณลา 37 
081-3695030 

468 ม.2 ถ.มะลวิลัย์  อ.วงัสะพงุ  จ.เลย   

22 นส.อรญา  โสธรรมมงคล 31 
042-832659 

3 ซ.10 ถ.พิพฒัน์มงคล  ต.กดุป่อง  อ.เมือง  จ.เลย   

23 ดญ.มาลยัวรรณ  ศรีวิพฒัน์ 14 
042-8326596 

ซ.10 ถ.พิพฒัน์มงคล  ต.กดุป่อง  อ.เมือง  จ.เลย   

24 ดช.ธนัยพงษ์  วรชยัพิทกัษ์ 13 
  

ซ.10 ถ.พิพฒัน์มงคล  ต.กดุป่อง  อ.เมือง  จ.เลย   

25 นายจกัรเทพ   จฑุากาญน์ 33 
081-6997102     

26 พ.อ.อ.ประทีป  ตนัติวฒัน์ 36 
089-9645532     

27 นส.วรุณวาร  สวา่งโสภากลุ 37 
083-5172950 

73/235 ถ.เอกบรูพา 8/3 ต.หลกัหก  อ.เมือง  จ.ปทมุธาน ี 
12000   

28 นส.วาสนา  ชินวรากร 40 
081-8015372 

สาํนกังานหนงัสอืพิมพ์บางกอกโพสต์   

29 นายอภิราชย์  ขนัธ์เสน 24 
083-5028932 

สาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ   

30 นส.อไุร  ทิพย์บํารุง 63 
081-4312945 

กรุงเทพฯ   

31 นางนนัทมนต์  นิลพงษ์ 48 081-7188667 บจก.คลงัอะไหลย่านยนต์   

32 นางณฐัชา  สตารัตน์ 55 
089-7175674 

สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา   

33 นายชลณฎัฐ์  สตารัตน์ 18 
  

โรงเรียนบญุวฒันา  อ.เมือง  จ.นครราชสมีา   

34 นายเจตน์  สตารัตน์ 53 
081-6448729 

ศนูย์วิศวกรรมการแพทย์ที ่4 นครราชสมีา   

35 นางสาริณี  ตอ่ศกัดิ ์ 54 
089-9491847 

สปสช.สาขาพืน้ท่ีนครราชสมีา   

36 นายรังสรรค์  ปัญญาเรือน 18 
087-7799212 

721/25 ถ.สบืศิริ อ.เมือง  จ.นครราชสมีา   

37 นางพรสวรรค์  จฑุานนท์ 40 081-7696366 209 ม.13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองบวัลาํภ ู   

38 นส.วรางคณา  อินทโลหิต 40 
081-5925471 

สสจ.หนองบวัลาํภ ู   

39 นายรุ่งนคร  เขตคาม 15 
  

สสจ.หนองบวัลาํภ ู   

40 ดช.ธราวฒุ ิ   หลา่แสนเมือง 12 
  

สสจ.หนองบวัลาํภ ู   

41 ดช.สรายทุธ  ดาวเรือง 12 
  

สสจ.หนองบวัลาํภ ู   

42 ดช.อนิรุธ  ศิริชาต ิ 12 
  

สสจ.หนองบวัลาํภ ู   

43 นางสมุณฑารัตน์  ปาโท 32 084-6861676 รร.บ้านโนนสมบรูณ์  ต.ห้วยยาง  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น   
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44 นายทินกร  ปาโท 31 
087-5758201 

ศนูย์กสกิรรมธรรมชาต ิบ้านบญุ  71 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน 
ขอนแก่น   

45 นส.ชณินทร  กาฬกาญจน์ 24 
      

46 นายชาล ี กาญจนปัญญาคม 33 
085-4230543     

47 นายโกมล  สนัน่ก้อง 40 
086-9167879 

123/29 ม.2 ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม ่   

48 นส.สวุรรณ  บวัพนัธ์ 31 
085-0143588 

สถาบนัวิจยัท้องถ่ิน  คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่   

49 นส.ศรีสดุา  ลปีระเสริฐ 46 
085-0124736 

สวน 307 ถ.วิจารณ์รังสรรค์  อ.เมือง  จ.หนองบวัลาํภ ู39000   

50 นายชชับด ี  ศิริปณุย์ 37 
081-8055285 

33 ซ.โชคอํานวย ถ.ลาดพร้าว 48 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10320   

51 นายเวศ  ศรีเมือง 57 
847015857 

บ้านนาน้อย อ.ภกูระดงึ จ.เลย   

52 นางจิตตา  หมูอ่ําพนั 75 
  

บ้านนาน้อย อ.ภกูระดงึ จ.เลย   

53 นางโสภา  วงศ์พรม 52 
085-7572335 

บ้านหนองจาน  อ.ชมุแพ จ.ขอนแก่น   

54 นางเหลก็  อิ่มจีน 52 
  

บ้านหนองจาน  อ.ชมุแพ จ.ขอนแก่น   

55 นางทองมาก   มลูเกษร 58 
  

บ้านหนองจาน  อ.ชมุแพ จ.ขอนแก่น   

56 นายหนเูกณ   จนัทาส ี 38 
  

79 หมู ่9 ต.สชีมพ ู อ.สชีมพ ู จ.ขอนแก่น   

57 นายประญตั ิ  เกรัมย์ 32 
081-4994003 

300 เครือขา่ยองค์กรงดเหล้า ถ.นวมินทร์ 71 แขวงคลองกุ่ม 
เขตบงึกุ่ม กทม   

58 นายสทิธิโชค  ก้อนนาค 42 084-6801956 26/96 ซ.จรัญ 6 ทา่พระ  บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600   

59 นายปริพนธ์   วฒันขํา 40 
081-3694391 

461 ม.9 ต.นาอาน   อ.เมือง  จ.เลย 42000   

60 นายสมภพ  บตุราช 50 
085-1085756 

7/504 หมูบ้่านชยัพฤษ์ ซ.12 ม.9  ถ.เลยีบคลองทวีวฒันา 
เขตทวีวฒันา กทม. 10170   

 


