
 

 
 
 
 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า” ปทีี่ 2 
 

      
 

      
 

      
 

      
 
 



 
 เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ มีการจัดงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า ปีที่ 2 เพ่ือสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง บ้าน วัด 
โรงเรียน ในจังหวัดอ านาจเจริญ ให้ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่มารวมตัวกันท างานวิจัย โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผสมผสานกับงานด้านวิชาการ เพ่ือน าเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท้องถิน่สู่สาธารณชนต่อไป 
 ภายในงาน มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการจัดบูธนิทรรศการ จ านวน 26 บูธ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น 
การวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “สัตว์สวยป่างาม” เขียนเรียงความ ในหัวข้อ “ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า” และแต่ง
บทประพันธ์ ในหัวข้อ “เมื่อวันใด แผ่นดินหมดสิ้นป่า” โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 
 

      
 
ผู้ได้รับรางวัล วาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ฟ้ารุ่ง วรรณพิมพ์ ป.5 โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ 
 

ผู้ได้รับรางวัล วาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

รางวัลชนะเลิศ นายชาญยุทธ จุฬารมย์ ม.3 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 
 

ผู้ได้รับรางวัล วาดภาพระบายสี มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

รางวัลชนะเลิศ น.ส.จิตลดา ศรีโชค ม.5 โรงเรียนน้ าปลีกศึกษา 
 

ผู้ได้รับรางวัล เขียนเรียงความ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.วิลาวัลย์ บัวศรี ป.6 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 
 

ผู้ได้รับรางวัล เขียนเรียงความ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

รางวัลชนะเลิศ น.ส.กชกร นารีบุตร ม.3 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 
 

ผู้ได้รับรางวัล เขียนเรียงความ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

รางวัลชนะเลิศ น.ส.สมฤทัย โลมพันธ์ ม.6 โรงเรียนนาวังวิทยา 
 

ผู้ได้รับรางวัล แต่งบทประพันธ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ภัทราภรณ์ เจริญสุข ป.6 โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ 
 

ผู้ได้รับรางวัล แต่งบทประพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ธนะพล รักษาพล ม.3 โรงเรียนเสนางคนิคม 
 

ผู้ได้รับรางวัล แต่งบทประพันธ ์มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

รางวัลชนะเลิศ น.ส.นิตยา บญุเรือง ม.5 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 



 
 มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ท าคุณประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

 
 
 นอกจากนั้น มีฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ให้เยาวชนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในฐานการเรียนรู้ โดยมี
รายละเอียดในฐานต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 เห็ด วิทยากรหลัก ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน 
 ผู้ช่วยวิทยากร คุณแพรวพรรณ พัทธยุติ 
  นางสาวอนงค์ ศรีบูรณ์ 
  นางสาวธารารัตน์ โพธารินทร์ 
 

 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ฝึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมฐาน ทราบถึงลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ส าคัญของเห็ด ฝึกการใช้แบบบันทึกในการเก็บข้อมูล 
การวาดรูปเห็ด การถ่ายรูปเห็ด ตลอดจนวิธีการท าตัวอย่างเห็ดแห้ง การท า spore print และการต่อเชื้อจากดอกเห็ด
สดโดยการตัดเนื้อเยื่อเห็ดในตู้ปลอดเชื้อ 
 
 
 
 



 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 สมุนไพร วิทยากรหลัก พ่อวิจิตร พลศรี จากป่าดงสีบู 
  พ่อบุญโฮม สุรสิทธิ์ จากป่าแหลใหญ่ 
  พ่อใหญ่สงค์ โพธารินทร์จากป่าโคกบ๋าใหญ่ 
 ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวกาญจนา อนุด า 
  นางสาวอรยา บุตรพรหม 
 

 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ฝึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ ถึงประโยชน์ของสมุนไพร การใช้ประโยชน์ของสมุนไพรต่าง ๆ ในป่าชุมชนใน
ชีวิตประจ าวัน จากปราชญ์ชุมชน การทดลองชิมน้ าสมุนไพร ที่ได้จากป่าชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การท างานด้านพฤกษศาสตร์ วิทยากรหลัก คุณพเยีย ตียาพันธ์ 
 ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวพลอยไพรินทร์ นนทสิงห์ 
  นางสาวธิพาพร นามสุข 
 

 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ฝึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน ทราบถึงประโยชน์ และเรียนรู้การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธกีารเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้
แห้ง เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าไปใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในอนาคตต่อไป 
 
 



 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 เยาวชนนักอนุรักษ์ป่าชุมชน (ชมรม) วิทยากรหลัก ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ 
 ผู้ช่วยวิทยากร นายวัชรา มุทาพร 
  นางสาววิภาวรรณ ลาภสาร 
  ตัวแทนนักเรียนชมรมต่าง ๆ 
 

 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ และเข้าใจกับการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยการจัดตั้งชมรม โดยให้รุ่นพ่ีและครูที่ปรึกษาท่ี
เคยท างานชมรม มาเล่าสู่กันฟัง  มีกิจกรรม การฝึกท าโปสการ์ดจากรูปสวย ๆ 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การส ารวจและบันทึกข้อมูลป่าชุมชนไม่ยากสักนิด 
วิทยากรหลัก อาจารย์รมณีย์ ทองดารา 
ผู้ช่วยวิทยากร คุณเกษม อินแป้น 
 นายเรืองศักดิ์ พันธ์วงศ์ 
 

 
 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ฝึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน ทราบถึงประโยชน์และเรียนรู้การใช้งานเครื่องระบุต าแหน่งหรือ GPS ในการส ารวจสิ่งต่าง 
ๆ เช่น ขอบเขตแปลงที่ดิน ต้นไม้  และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองใช้งานเครื่อง GPS และลงพ้ืนที่จริงเพื่อเก็บ
ต าแหน่งพิกัดสถานที่ส าคัญ และต้นไม้ในบริเวณพ้ืนที่จัดงาน 5 จุด พร้อมทั้งฝึกการสอบถามและใช้แบบบันทึกในการ
เก็บข้อมูล หรือวาดผังพ้ืนที่ 
 



 
 กิจกรรมบนเวท ี มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากเยาวชนป่าชุมชน
แหลใหญ่ ชุด “ร าภูไท เรื่องพรรณนา 12 ป่า” และการแสดงจากเครือข่ายป่าชุมชน ชดุ “เยาวชนกับคนสูงวัย เรื่อง 
Over Look (มองข้าม)” โดย ป่าเฉลิมพระเกียรติ 
 

      
 
 มีวงเสวนาหลายหัวข้อ โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนามาจากหลายภาคส่วน ทั้งจาก โครงการ อพ.สธ. คณะนักวิจัยจาก
โครงการวิจัย ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ปราชญ์ รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน
ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานอย่างคับค่ัง มี
ผู้เข้าร่วมงานในวันแรก จ านวน 300 คน และวันที่สอง จ านวน 800 คน 
 

      
 

      
 

      


