
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

168 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์ การท าวิทยานิพนธ์ 
การจัดการความรู้ท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรน า้ 

ด้วยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผู้ใช้น า้ฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว  
จังหวดัเชียงใหม่ 

 
 
วตัถุประสงค์ข้อที ่1: การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้าดว้ยระบบเหมืองฝาย  
 
1. บริบทชุมชน 
  1.1ประวัติความเป็นมา- ชุมชนมีการก่อตั้งข้ึนมาได้อย่างไร ใครเป็นผูก่้อตั้ ง และมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการเหมืองฝายอยา่งไรบา้ง  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 1.2 ลักษณะท่ัวไปทางระบบนิเวศ - ลกัษณะระบบนิเวศ ดิน น ้ า ป่า เป็นอยา่งไร มีแหล่งตน้น ้ า
และแม่น ้าส าคญัอะไรบา้ง อยูท่ี่ไหนบา้ง  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

1.3 บริบททางเศรษฐกิจ –แต่ละหมู่บา้นมีก่ีครัวเรือน (ปัจจุบนั) ประกอบอาชีพอะไรบา้ง รายได้
เท่าไร ส่วนใหญ่ผลิตเพื่ออะไร เพื่อใคร (ทั้ งจากอดีตและปัจจุบัน) ท าให้ความต้องการใช้น ้ าเพิ่ม          
ลด อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 1.4 บริบททางสังคมและวัฒนธรรม - มีรูปแบบการรวมกลุ่มช่วยเหลือกนัในลกัษณะใดบา้ง 
กิจกรรมอะไร  
- ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ ของชุมชนมีอะไรบา้ง   

- วถีิชีวติเป็นอยา่งไร มีการพึ่งพาส่ิงแวดลอ้มดา้นใดบา้ง    จากท่ีไหน 
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2. ด้านการจัดการน า้ด้วยระบบเหมืองฝาย 

 2.1 มีการก่อตั้งองคก์รข้ึนมาอยา่งไร เพื่ออะไร มีใครเป็นผูน้ า  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
   2.2 มีการบริหารจดัการอย่างไร จดัตั้งข้ึนมาเพื่ออะไร มีผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างไร สมาชิก               
มีบทบาทอยา่งไร กฎกติกา ขอ้บงัคบัอะไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. ช่วงที ่1: วกิฤติการณ์การใช้ทรัพยากร ก่อน พ.ศ. 2530 

3.1 ผลกระทบในชุมชนเกิดจากอะไรบา้ง ส่งผลต่อฐานทรัพยากรเพื่อการยงัชีพอยา่งไรบา้ง  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรน ้า ในฐานะทรัพยากรหนา้หมู่อยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3.3 มีการสร้างทางเลือก หรือทางออกให้กบัปัญหาอยา่งไรบา้ง มีการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ความคิดเห็นอยา่งไรบา้ง  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3.4 ในการสร้าง/คน้หาความรู้นั้นมีกิจกรรมยอ่ย ๆ อะไรบา้ง หลงัจากท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัแลว้  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3.5 มีการน าความรู้จากภายนอกมาร่วมผสมผสานกบัความรู้ภายในบ้างหรือไม่ ด าเนินการ
อยา่งไรบา้ง  ในสถานการณ์ใดบา้งท่ีท าใหมี้การคน้ควา้หาความรู้จากภายนอกอยา่งแขง็ขนัมากกวา่ปกติ  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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3.6 แหล่งความรู้ท่ีใช้มีท่ีใดบา้ง แหล่งใดท่ีจดัได้ว่าเป็นแหล่งท่ีดี ดีอย่างไร วิธีการคน้ควา้                
ท าอยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3.7 มีการเปรียบเทียบ คดัเลือก ผสมผสานระหว่างความรู้ท่ีคน้ควา้มากบัความรู้ท่ีสร้างข้ึนเอง
จากการท างานอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3.8 มีการพฒันาทกัษะการบริหารจดัการน ้าดว้ยระบบเหมืองฝายอยา่งไรบา้งหลงัจากท่ีไดมี้การ
สร้าง/คน้หาความรู้มาแลว้  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3.9 การน าความรู้ไปสู่การปฏิบติั เช่น กฎระเบียบ ขอ้ตกลงในการใชน้ ้า  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3.10 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างไร เน้นความรู้แบบไหนความรู้แฝง หรือความรู้ชัดแจง้              
มีวธีิการถ่ายทอดความรู้ต่างแบบอยา่งกนัแตกต่างกนัอยา่งไร และถ่ายทอดใหแ้ก่ใครบา้ง  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3.11 มีการยกระดบัความรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้แฝงและความรู้ชดัแจง้ ผา่นวงจรเปล่ียนความรู้ฝังลึก
ไปเป็นความรู้ชดัแจง้ และเปล่ียนไปเป็นความรู้ฝังลึกในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4. ช่วงที ่2 : การฟ้ืนฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

4.1 ในการรวมกลุ่มต่อสู้ทางความคิด และการคดัคา้นของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า ไดมี้การเห็นถึงปัญหา
อยา่งไร มีการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการรวมกลุ่มกนัอยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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4.2ในการรวมกลุ่มเพื่อร้ือฟ้ืนองค์ความรู้ชุมชนนั้น ได้มีวิธีการสกดัความรู้อย่างไรบา้ง เช่น 
ผา่นการเล่าเร่ือง มีการจดัเก็บความรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการถ่ายทอด หรือไม่อยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4.3 มีการน าความรู้จากภายนอกมาร่วมผสมผสานกบัความรู้ภายในบ้างหรือไม่ ด าเนินการ
อยา่งไรบา้ง ในสถานการณ์ใดบา้งท่ีท าใหมี้การคน้ควา้หาความรู้จากภายนอกอยา่งแขง็ขนัมากกวา่ปกติ  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4.4 มีการน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชห้รือไม่ อยา่งไร และในระหวา่งการน าไปใชน้ั้น ได้
เกิดการเรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ หรือพฒันาความรู้ให้เกิดเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อยกระดบัองคค์วามรู้
ในการจดัการทรัพยากรน ้าดว้ยระบบเหมืองฝายใหเ้กิดความเขม้แขง็ข้ึน 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

4.5 มีการด าเนินการเพื่อลดทอนการปกปิดหรือเก็บง าความรู้อย่างไร ด าเนินการแล้วได้ผล
อยา่งไร มีใครเป็นแกนน าส าคญั  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4.6 มีการรวมกลุ่มเป็น CoP อย่างไร การริเร่ิมมาจากไหน มีความต่อเน่ืองหรือไม่ อย่างไร 
ปฏิสัมพนัธ์และกิจกรรมภายในCoP เป็นอยา่งไร ก่อใหเ้กิดผลดา้นต่าง ๆ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4.7 ผูน้  าในการจดัการความรู้เป็นใคร มีผูเ้ห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยกบัการจดัการความรู้หรือไม่ 
อย่างไร มีผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยแต่เม่ือพบว่าการจดัการความรู้น่าจะมีประโยชน์ต่อชุมชนก็เขา้ร่วม หรือ ผูท่ี้
เป็นฝ่าคา้นหรือต่อตา้นกระบวนการจดัการความรู้เป็นคนกลุ่มไหน มีเหตุผลท่ีไม่เห็นดว้ยอยา่งไร มีพล
วตัรของพฤติกรรมอยา่งไรบา้ง   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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วตัถุประสงค์ข้อที ่2: สร้างเครือข่ายองคค์วามรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้าดว้ยระบบเหมืองฝาย 
5.1 เม่ือชุมชนมีองค์ความรู้ในการจดัการน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝายอย่างเขม้แข็งข้ึนแลว้ มีการ

สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายในระดบัท่ีกวา้งข้ึน (ระดบัลุ่มน ้ า) ดว้ยการจดัตั้ง“สมชัชาองคก์รเหมืองฝาย
ลุ่มน ้ าภาคเหนือ” อย่างไร มีการก าหนดวตัถุประสงค์ร่วมกัน มีการสร้างความรู้ร่วมกัน ผ่านการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัหรือไม่อย่างไร เช่น ผ่านการเล่าเร่ือง มีการจดัเก็บความรู้ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ มีการถ่ายทอด หรือไม่อยา่งไร ผูมี้บทบาทในการมีส่วนร่วมมีใคร หรืองคก์รกลุ่มใดบา้ง   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

5.2ในกระบวนการสร้างเครือข่ายความรู้นั้น ไดมี้ขั้นตอนอย่างไรบา้ง เช่น เร่ิมจากการสร้างความ
ตระหนักร่วมกัน การสร้างอุดมการณ์ร่วม การก่อรูปเครือข่าย การพฒันาศกัยภาพ การวางแผนการ
ส่งเสริมและด าเนินการ และ การสรุปบทเรียนร่วมกนั 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 5.3 มีการน าความรู้จากภายนอกมาร่วมผสมผสานกบัความรู้ภายในบา้งหรือไม่ ด าเนินการ
อยา่งไรบา้ง ในสถานการณ์ใดบา้งท่ีท าใหมี้การคน้ควา้หาความรู้จากภายนอกอยา่งแขง็ขนัมากกวา่ปกติ  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

5.4 มีการน าองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ภายในเครือข่ายมาปรับประยุกตใ์ชบ้า้งหรือไม่ 
อยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

5.5 มีการขบัเคล่ือนองค์กร สมชัชาองคก์รเหมืองฝายลุ่มน ้ าภาคเหนือ อยา่งไรบา้ง มีใครเป็น
ผูน้ ากลุ่ม สมาชิกกลุ่มมีบทบาทหน้าท่ีอะไรบา้ง ปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มเป็นอยา่งไร มีการร่วมกนัเพื่อ
แกไ้ขปัญหาหรือผลกัดนั โยบายสาธารณะในระดบัลุ่มน ้ าบา้งหรือไม่ มีกิจกรรมอะไรบา้ง เพื่อให้เกิด
การจดัการทรัพยากรน ้าอยา่งย ัง่ยนืร่วมกนั   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
1. พอ่หลวงประสงค ์  ตาแสง อาย ุ48 ปี 143 ม. 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
2. พอ่มา  ฟองไหล  อาย ุ70 ปี 109 ม. 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
3. อาจารยม์งักร ชยัชนะดารา อาย ุ67 ปี 30 ม. 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
4. นายโอฬาร  อ่องฬะ  อาย ุ34 ปี 263/1 ม.7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
5. นางนุจิรัตน์  อ่องฬะ  อาย ุ35 ปี  263/1 ม.7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
6. นางสาวสุนีย ์ แสนออน อาย ุ33 ปี 263/1 ม.7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
7. นางสาวกิติมา ขนุทอง  อาย ุ29 ปี 263/1 ม.7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
8. พอ่แดง  ยะกุล   อาย ุ58 ปี 247 ม. 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
9. พอ่สมนึก ดาวแสง  อาย ุ69 ปี 283 ม. 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
10. นายองอาจ  เดชา  อาย ุ29 ปี 244 ม. 3 ต.ปิงโคง้ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
11. นายภาคภูมิ โปธา  อาย ุ27 ปี 248 ม. 3 ต.ปิงโคง้ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
12. นายวศินธร  แสนสิงห์ อาย ุ30 ปี 418 ม. 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
13.พอ่สิงห์ค า  ขนัค า  อาย ุ52 ปี 87 ม. 3 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
14. นายจรูญ  เก๋ียงตาล  อาย ุ50 ปี 495 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  
15. นายสงวน พรมมา  อาย ุ56 ปี 19 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
16. นางดวงหญิง  สาพนูค า อาย ุ43 ปี 207 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
17. นายพล  ศิลา   อาย ุ44 ปี 188 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
18. นายบาล  ไชยวฒิุ  อาย ุ50 ปี 187 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
19. นางจนัทร์ศรี  ชยัชนะ  อาย ุ34 ปี 452 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
20. นางสมพร  ธรรมมา  อาย ุ45 ปี 325 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
21.นายประสงค ์ อินตะ๊พรม อาย ุ52 ปี 497 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
22. พอ่ค า  แสนใจ  อาย ุ72 ปี 497 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
23. นายกู่  สาสี   อาย ุ50 ปี 578 ม. 3 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
24. นางนงลกัษณ์ ศรีวจิิตรชยั อาย ุ50 ปี 501 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
25. นายทองดี ชยัชนะ  อาย ุ60 ปี 276 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
26. นางลดัดา  ตนัเรือน  อาย ุ57 ปี 204 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
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27. นายแกว้  ปัญญา  อาย ุ48 ปี  497 ม.4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
28. นายใจ  ธรรมลงักา  อาย ุ50 ปี 242  ม.4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
29. นางผาย  พรมมา  อาย ุ56 ปี 19  ม.4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
30. นางอนงค ์ ลาค า  อาย ุ38 ปี 573 ม. 13 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
31.นางอนงค ์รักษากิจ  อาย ุ54 ปี 527 ม.4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
32.นางค าเท่ียง ค า  อาย ุ50 ปี 269 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
33.นายบุญธรรม ศรีวิจิตรชยั อาย ุ42 ปี 195/2 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
34. นายธิ  แกว้ทิพย ์  อาย ุ52 ปี 180 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
35. นายวจิิตร  แกว้ทิพย ์  อาย ุ50 ปี 180/1 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
36. นายสกุล  ศรีวจิิตรชยั  อาย ุ46 ปี 501 ม. 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
37. นายปรีชา  ขนัค า  อาย ุ48 ปี 43 ม. 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
38. พอ่บุญเลิศ  จนัทิมา  อาย ุ54 ปี 186 ม. 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
39. พอ่สุนทร  เทียนแกว้  อาย ุ55 ปี 212 ม. 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
40. พอ่ต๊ิบ  ดาวเงิน  อาย ุ62 ปี 389 ม. 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
41.พอ่สุเทียน บุญหา้  อาย ุ45 ปี 275 ม. 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
42. แม่อมัพร จนัทิมา  อาย ุ54 ปี  186 ม. 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
43. แม่ปุ๋ย  ขนัค า   อาย ุ51 ปี  87 ม. 3 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
44. แม่ฟองจนัทร์ โถเหลือง อาย ุ55 ปี 49 ม. 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
45. นางบุญศรี  แสนหลวง  อาย ุ36 ปี 10/1 ม. 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
46. นายวชิิต  หนุ่ยเชอกู่  อาย ุ36 ปี 64/16 ม. 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
47. นายชชัวาล  ทองดีเลิศ อาย ุ53 ปี 136/1 ม.2 ต.สันกลาง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 
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ประวตัผู้ิเขยีน  
 

ช่ือ-สกุล    นางสาวสุพรรษา  สมโพธ์ิ  
 
วนั เดือน ปีเกดิ   7 เมษายน 2524 
 
ประวตัิการศึกษา 

2539-2542   - ปริญญาตรีสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ (บธ.บ.กบ 4 ปี) 
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตภาคพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ประวตัิการท างาน  

2547-2549  ผูช่้วยนกัวจิยั โครงการวิจยั ผลกระทบจากฝุ่ นควนัในอากาศท่ีส่งผล
   ต่อสุขภาพของผูป่้วยโรคหอบหืด จงัหวดัเชียงใหม่และล าพนู  

ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 2549-2550  เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน ประจ าสาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  
    บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 2552- ปัจจุบนั  นกัวจิยั ศูนยศึ์กษาและวจิยัอุทยานแห่งชาติจงัหวดัเชียงใหม่  
ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 16 กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า  
และพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
ประสบการณ์การท างานและการฝึกอบรม 

2552   ค่ายเยาวชนโครงการเวที รับฟังเสียงสะทอ้นจากนกัเรียนในโครงการ 
   โรงเรียนอีโคสกูล ภาคเหนือ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2552   โครงการฝึกอบรมความหลากหลายทางชีวภาพ อุทยานแห่งชาติ 
ดอยอินทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยศึ์กษาและวจิยัอุทยานแห่งชาติ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 16  
กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า และพนัธ์ุพชื  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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2553   การฝึกอบรมการแปลงตวัอยา่งถาวรและการส ารวจสังคมพืช  
ศูนยศึ์กษาและวจิยัอุทยานแห่งชาติ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 16  
กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2554   วทิยากร การประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองแนวทางการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(รุ่น 1-6) ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 16  
กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2554   ผูช่้วยนกัวจิยั โครงการแข่งขนัลดรอยเทา้ทางนิเวศในโรงเรียน  
    จงัหวดัเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ 
    ศูนยส์ารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  


