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	 ประเด็นเรื่องพื้นท่ีทำากินทับซ้อนกับเขตอุทยาน	 และประเด็นเรื่องหนี้สิน
จากการทำาเกษตรเชิงเด่ียว	 เป็นปัญหาท่ีชุมชนเกษตรกรรมหลายแห่งใน
ประเทศไทยตอ้งประสบมาเนิน่นาน	ซึ่งผลลพัธส์ำาหรับหลายๆ	ชมุชนทีจ่นมมุตอ่
ปัญหาดังกล่าว	 ก็คือภาระหนี้สิน	 อันนำาไปสู่การสูญเสียที่ดินทำากินและวิถีของ
ชุมชนสูญสลายหายไป
	 แตชุ่มชนเล็กๆ	2	แห่งใน	จ.เพชรบรูณ	์ทีแ่ม้จะประสบปัญหาทัง้	2	ประเด็น
ขา้งตน้	แตด้่วยจิตวญิญาณนกัสู้ก็ได้ปลุกให้ชาวบา้นเกิดการรวมกลุ่มกนัจัดการ
กับความขัดแย้งและปรับเปล่ียนวิถีการเกษตรจากการใช้สารเคมีไปสู่วิถีเกษตร
แบบด้ังเดิม	เพ่ือปกป้องรักษาพ้ืนท่ีทำากินไว้ให้ลูกหลานในอนาคตของพวกเขาเอง
	 และวันน้ี	การแตกยอดหยัดต้นข้ึนต่อสู้ของผู้ใหญ่	ก็ได้ส่งผ่านแรงบันดาลใจ
ไปสู่เมล็ดพนัธ์ุใหม่ของชุมชน	ในนามกลุ่มเยาวชนเมล็ดพนัธุ์ใหม่	สานใจฟืน้ฟปู่า	
ท่ีแตกยอดเติบโตขึน้พรอ้มเป็นกำาลังรว่มกับชุมชนในการจัดการทรพัยากรป่าไม้	
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและปกป้องพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของชุมชน	

08
ปฏบิัตกิารยกป่ามาไว้หลังบ้าน สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร สบืสานพันธุ์พชืท้องถิ่น
โดย : กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า จ.เพชรบูรณ์
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ภูผาแดงโมเดล 
กับการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส

 ‘ป่าภูผาแดง’ เป็นพ้ืนท่ีป่าที่ชาวบ้านห้วยระหงส์และบ้านห้วยกลทา 
ต.ปากชอ่ง อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ ใชป้ระโยชนท์ำากินมาเนิน่นานหลายป ีจนกระทัง่
มีการประกาศเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูผาแดง ซ่ึงมีเขตพ้ืนท่ีติดต่อกับอุทยาน-           
แห่งชาตินำ้าหนาวข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2542 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ตั้งรกราก
หากินอยู่กับป่ามานานปี เนื่องจากพ้ืนที่ของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูผาแดงที่
ประกาศขึ้น มีส่วนที่ซ้อนทับกับที่ทำากินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน จนเกิดเป็น
ความขัดแย้งข้ึนเม่ือมีการประกาศให้ชาวบ้านออกจากพ้ืนท่ี และมีการจับกุมชาวบ้าน
ห้วยระหงส์และบ้านห้วยกลทาในข้อหาบุกรุกและถูกดำาเนินคดี
 เมื่อชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้เหมือนดังก่อน อีกทั้ง       
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือส่งขายเป็นหลัก ทำาให้ชุมชนต้องพ่ึงพาอาหารในชีวิต
ประจำาวันจากภายนอก รวมถึงการใชส้ารเคมใีนการเกษตรก็ไดเ้พ่ิมตน้ทนุการผลติ 
ทำาให้ชาวบ้านหลายคนเป็นหนี้เป็นสิน และต้องแก้ปัญหาด้วยการขายที่ดินทำากิน
ให้แก่นายทุนจากภายนอก
 จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น กลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวกันก่อตั้ง ‘เครือข่ายองค์กร   
ชาวบ้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าภูผาแดง’ ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพ่ือแก้ไขปัญหา        
การประกาศเขตทับซ้อนที่ทำากินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ภายในชุมชนของตนเอง โดยได้ทำาบันทึกความร่วมมือกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
ภูผาแดง จัดการที่ดินในรูปแบบของโฉนดชุมชน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการผลิตใน
ชุมชนเป็นเกษตรผสมผสาน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการใช้สารเคมี ซึ่งเป็น      
ต้นเหตุของปัญหาหน้ีสิน อันนำาไปสู่การเข้ามาถือครองท่ีดินของนายทุน ท้ังหมดท้ังมวล
ก็เพ่ือรักษาท่ีดินไว้เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานในอนาคต ซึ่งรูปแบบการดำาเนินงาน
ของชุมชนในครั้งนี้ ได้กลายเป็น ‘ภูผาแดงโมเดล’ ท่ีชุมชนอื่นๆ ใช้ศึกษาเรียนรู้    
การจดัการกับความขดัแยง้เรือ่งท่ีดนิทำากิน และการปรบัเปลีย่นมาสูก่ารทำาเกษตร
ผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านอาหารโดยสมบูรณ์ในเวลาต่อมา

แตเ่ดมิตอ้งรอซือ้ผกัและกบัขา้วจากรถพุม่พวง 
เวลารถพุ่มพวงไม่มาขายก็จะไม่มีกับข้าวกิน 
จนวันหนึ่งเหลือวุ้นเส้นถุงเดียวในตู้เย็น        
จึงเกิดความรู้สึกว่า เรารอไม่ได้แล้ว
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พวกเราจึงคิดจะอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ทำาให้  
เห็นว่าเราอยู่ร่วมกับป่า ไม่ได้ทำาลาย
จิตวิญญาณจากพ่อแม่ 
บันดาลใจสู่รุ่นลูก

 ภาพของพ่อแม่ที่ลุกข้ึนต่อสู้เพ่ือปกป้องท่ีดินทำากินของตนเองและชุมชน 
คือพลังสำาคัญที่สร้างแรงบันดาลใจและจิตสำานึกให้แก่เยาวชนผู้เป็นลูกหลาน        
ในชุมชน และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของพ่อแม่ทำาให้เยาวชนกลุ่มหน่ึง         
หันกลับมาวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ก่อนจะพบว่าหลายส่ิงหลายอย่าง
ในชุมชนกำาลังหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องอาหาร การพึ่งพาตนเอง
โดยอาศยัภูมปิญัญาทอ้งถ่ินและวถีิของชมุชน จงึเปน็ทางเลอืกหน่ึงทีก่ลุม่เยาวชน
ได้คำานึงถึง
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 จนในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มเยาวชนจำานวน 8 คน ได้มีโอกาสเดินทางไป
ศึกษาดูงานของกลุ่มเด็กรักษ์ป่าท่ี จ.สุรินทร์ ซึ่งการดูงานคร้ังน้ีน่ีเองท่ีทำาให้       
กลุม่เยาวชนเกิดความคิดอยากทำากิจกรรมอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตภิายในชุมชน
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าง ‘กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธ์ุใหม่ สานใจฟ้ืนฟูป่า’ จึงเกิดขึ้นในปี    
พ.ศ. 2550 โดยการสนบัสนนุของผูใ้หญ่ในชมุชน มสีมาชกิก่อตัง้รวม 15 คน ทีต่า่ง
ต้องการเปน็สว่นหน่ึงของชมุชนในการชว่ยรกัษาและฟ้ืนฟูวถีิการเกษตรแบบด้ังเดมิ
ที่ไม่ใช้สารเคมี อนุรักษ์พันธ์ุไม้ท้องถ่ินไว้ในชุมชน และขยายผลให้แก่เยาวชนใน
พื้นที่อื่นๆ ได้มาศึกษาเรียนรู้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

ในเมื่อเราใช้ประโยชน์จากป่าอยู่แล้ว เราก็   
ยกป่ามาไว้หลังบ้านซะเลย
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 การดำาเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูพืชท้องถ่ินของกลุ่ม เร่ิมต้นท่ีการสำารวจพ้ืนท่ีป่าใน
ชุมชนของตนเอง ในช่ือ ‘กิจกรรมสำารวจพันธ์ุไม้ในป่าชุมชนภูพร้าว’ ท่ีบ้านห้วยระหงส์ 
พาเยาวชนเรียนรู้ป่าบ้านตัวเอง และเก็บพันธ์ุไม้ไปขยายพันธ์ุ ก่อนจัดกิจกรรม    
แกนนำาได้ประสานงานผู้รู้ และเป็นผู้ท่ีใช้ประโยชน์จากป่าซ่ึงรู้จักป่าผืนน้ีเป็นอย่างดี 
มาให้ความรู้เด็กๆ เกี่ยวกับพันธ์ุไม้ในป่า รวมถึงประสานงานเด็กและเยาวชนใน
หมูบ่า้นมาเขา้รว่มเรยีนรู ้และก่อนเขา้ไปเรยีนรูใ้นปา่ไดแ้บง่หนา้ทีกั่นรบัผดิชอบคือ
กลุม่หนึง่จดบนัทกึชือ่และข้อมลูพันธ์ุไมใ้นปา่ และอกีกลุม่รบัผดิชอบเก็บเมลด็พันธ์ุ
 ในวันจัดกิจกรรมเราจึงเห็นเด็กๆ เดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมกับสมุด
และปากกา เพ่ือใช้เก็บข้อมูลพันธ์ุไม้ในพ้ืนท่ี และมากกว่านั้น แต่ละคนยังมีถุง      
ใบน้อยติดตัวมาด้วย เพื่อเก็บรวบรวมเมล็ด ต้นกล้า และหัวของต้นไม้ในป่า เน้นที่
พืชผักที่ชาวบ้านใช้กินและพืชสมุนไพร เพื่อนำาไปขยายพันธุ์ต่อในคราวเดียว
 “ถึงแม้จะเพิ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมในกลุ่ม แต่การได้ร่วมกิจกรรมสำารวจป่า
ก็ทำาใหรู้ว่้าในปา่เรามพืีชพันธ์ุไมอ้ะไรบา้ง มสีมนุไพรอะไรบา้ง ใชป้ระโยชนอ์ย่างไร” 
ปอยกล่าวถึงความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมสำารวจป่าของกลุ่ม
 ในวันนัน้เด็กๆ ไดต้ืน่ตากับพันธ์ุไมใ้นปา่ทัง้สมอ เห็ด ไผ ่ฯลฯ และมากกว่า
การได้รับรู้ถึงทรัพยากรพืชท้องถิ่นในชุมชนของตน ผ่านการสำารวจ ค้นหา คัดเลือก
เมลด็พันธ์ุ เพ่ือนำาไปขยายพันธ์ุแลว้ จากกิจกรรมเดยีวกันน้ีเดก็ๆ ยังไดรู้จ้กัรากเหงา้

 “แต่เดิมต้องรอซื้อผักและกับข้าวจากรถพุ่มพวง (รถขายกับข้าว) เวลา     
รถพุ่มพวงไม่มาขายก็จะไม่มีกับข้าวกิน จนวันหนึ่งเหลือวุ้นเส้นถุงเดียวในตู้เย็น     
จึงเกิดความรู้สึกว่า เรารอไม่ได้แล้ว” สุกัญญา คำาพิมพ์ หรือ ‘เลย์’ ผู้ประสานงาน
กลุม่เยาวชนเมลด็พันธ์ุใหม ่สานใจฟ้ืนฟูปา่ กลา่วถึงทีม่าของการท่ีชมุชนตดัสนิใจ
ลุกขึ้นสู้และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนเอง
 จนเม่ือได้ทราบข่าวของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก กลุ่มจึงเกิดแรงบันดาลใจ
จัดทำา ‘โครงการฟ้ืนฟูพืชท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของป่าไม้ในระบบนิเวศ’ ขึ้น     
โดยคาดหวังจะใช้การอนุรักษ์พืชท้องถ่ินเป็นเครื่องมือให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าใจ
ปญัหาชมุชน ฐานทรพัยากร เปน็การร่วมดแูลปา่ไปในตวั รวมทัง้เปน็การเพ่ิมความ
หลากหลายทางชีวภาพให้ป่าชุมชน โดยการปลูกเพ่ิมและการนำาไปปลูกท่ีบ้านตนเอง
 “ความคิดของคนส่วนใหญ่ในสังคมจะมองว่า ชุมชนท่ีอยู่ทับซ้อนกับ       
เขตอทุยานเขตอนุรกัษคื์อคนท่ีทำาลายปา่ พวกเราจงึคิดจะอนรุกัษพั์นธ์ุไมป้า่ ทำาให้
เห็นว่าเราอยู่ร่วมกับป่า ไม่ได้ทำาลาย” เสาวลักษณ์ รูปขาว หรือ ‘ปอย’ ประชาสัมพันธ์
ของกลุ่ม กล่าวด้วยรอยยิ้ม 

สร้างฐานความรู้ 
ยกป่ามาไว้หลังบ้าน
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วิถีการกินอยู่ของชุมชน และได้ตระหนักถึงความมั่นคงทางด้านอาหารไป          
พร้อมๆ กัน
 หลงัจากเก็บเมลด็พันธ์ุแลว้ กลุม่ได้จดัทำาเรอืนเพาะชำาเพ่ือเพาะเมลด็พันธ์ุ
พืชท้องถ่ินที่เก็บมาได้ โดยแนวทางต่อไปของกลุ่มก็คือ การขยายพันธ์ุพืชนั้นๆ         
ให้แก่คนในชุมชน นำาไปปลูกเป็นป่ากินได้หลังบ้านของตัวเอง ซึ่งถือเป็นการยิงปืน
นัดเดียวได้นกหลายตัว ท้ังอนุรักษ์พืชท้องถ่ิน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร       
ให้แก่ชุมชน ทั้งยังช่วยลดรายจ่ายในชีวิตประจำาวันได้อีกด้วย
 “ในเมื่อเราใช้ประโยชน์จากป่าอยู่แล้ว เราก็ยกป่ามาไว้หลังบ้านซะเลย” 
เลย์กล่าวพร้อมรอยยิ้มแจ่มใส

 การศึกษาสำารวจพืชท้องถ่ิน สำารวจทรัพยากร การประสานงาน การนำา
กิจกรรม ท้ังหมดนี ้พ่ีเลีย้งโครงการถือเปน็กุญแจสำาคญัท่ีชว่ยสตาร์ทตดิเคร่ือง และ
ชีแ้นะแนวทางการทำางานให้แก่เด็กๆ ได้ฝกึปรอืงานอนุรักษท์ลีะเล็กละน้อย รวมถึง
ช่วยแก้ปัญหาบางประการเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กๆ ได้เรียนรู้ เพ่ือจะทำาได้ด้วยตัวเอง
ตอ่ไปในอนาคต เชน่ การประสานงานชมุชน ท่ีในตอนแรกเดก็ๆ ไมก่ลา้ทีจ่ะเข้าหา
ผูใ้หญ่และขอความรว่มมอื พ่ีเลีย้งอย่าง ‘เมย์’ กุสมุา คำาพิมพ์ จงึตอ้งประสานงาน
เปน็หลกั แตก็่ไมล่มืทีจ่ะพาเดก็ๆ ไปเรยีนรูว้ธีิการพูดคยุกับผูใ้หญ่ดว้ย จนปจัจบุนั 
เด็กๆ กลา้ทีจ่ะพูด บอกกลา่ว หรอืขอความชว่ยเหลอืจากผูใ้หญ่มากข้ึน สิง่น้ีทำาให้
เดก็ๆ ไดเ้รยีนรูว่้า ไมม่ปีญัหาอะไรทีใ่หญ่เกินไป ทกุปญัหามทีางออก ขึน้อยู่กับว่า 
หัวใจของเราพร้อมที่จะแก้ปัญหานั้นมากน้อยแค่ไหน เหมือนกับอีกปัญหาหนึ่ง    
ของกลุ่มที่เมย์เล่าให้ฟังว่า
 “ชุมชนมอีาชพีทำาไรข้่าวโพด แลว้ทกุเสารอ์าทติย์เดก็จะตอ้งไปชว่ยพ่อแม่
ทำางาน จงึทำาใหก้ารมารว่มกลุม่ทำากิจกรรมเกิดความลา่ชา้ แตเ่ราก็หาวิธีการแก้ไข
รว่มกัน โดยใชเ้วลาชว่งเย็นประชมุพูดคุยกัน  เพราะเราคดิว่า ไมว่่าปญัหาอปุสรรค

ก้าวย่าง
ของการแตกยอด

ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคมันจะใหญ่สักแค่ไหน 
ขอเพียงแค่เรามีใจรักที่จะทำา มันก็สามารถ
ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้
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 อีกหน่ึงการขบัเคล่ือนโครงการของกลุ่ม นอกจากขยายพันธ์ุพืชทอ้งถ่ินและ
ยกป่ามาไว้หลังบ้านแล้ว การต้ัง ‘ศูนย์เรียนรู้เกษตรน้อย’ ก็เป็นส่ิงท่ีกลุ่มเห็นความสำาคัญ 
เพ่ือรวบรวมความรูเ้ก่ียวกบัปา่ พืชพันธ์ุสมนุไพร และวิถีการทำาเกษตรของชมุชนไว ้
พรอ้มกับถ่ายทอดความรูเ้หล่าน้ีให้แก่เยาวชนรุ่นตอ่ๆ ไป รวมถึงบคุคลจากภายนอก 
เพื่อสืบสานวิถีเกษตรของชุมชนให้อยู่ยงอย่างยั่งยืน
 และนอกจากน้ี เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเน่ือง รวมถึง     
ขยายฐานความร่วมมือออกไปในวงกว้าง กลุ่มยังมีการเรียนรู้และเปลี่ยนมุมมอง
ในการทำางาน และประสานความร่วมมือต่างๆ กับกลุ่มเยาวชนอื่นๆ เช่น เครือข่าย
ภาคีต้นกล้าในป่าใหญ่ เครือข่ายโลกเย็นที่เป็นธรรม เครือข่ายปลูกใจ รักษ์โลก  
เป็นต้น ซ่ึงนอกจากจะช่วยทำาให้เด็กๆ เกิดมุมมองในการทำางานใหม่ๆ และขยายฐาน
ความร่วมมือแล้ว การได้พบปะกับเพื่อนๆ เยาวชนวัยไล่เลี่ยกัน ยังเป็นแรงผลักดัน
ให้เด็กๆ เกิดกำาลังใจในการทำางานเพื่อชุมชนของตนเองต่อไปได้อีกด้วย

 ถึงวันน้ี บนเส้นทางของการรักษาวิถีป่า วิถีเกษตร และวิถีชุมชนของ         
ชาวบ้านห้วยระหงส์และบ้านห้วยกลทา ยังคงมีประเด็นให้ต้องต่อสู้และฟันฝ่า        
อีกมาก แต่อย่างไรก็ตาม น่าปลื้มใจท่ีวันน้ีพวกเขาไม่ได้ต่อสู้ตามลำาพัง แต่มี         
กลุ่มเยาวชนท่ีเห็นค่าของการรักษาวิถีธรรมชาติของชุมชน และต้ังใจลุกข้ึนสู้ร่วมกับ
ผู้ใหญ่อย่างแข็งขัน
 เพ่ือความอิ่มท้อง เพ่ือความอิ่มใจ และเพ่ือความภูมิใจในวิถีถ่ินเกิดของ
ตนเอง

มนัจะใหญ่สกัแค่ไหน ขอเพียงแคเ่รามใีจรกัท่ีจะทำา มนัก็สามารถฝา่ฟันอปุสรรคนัน้
ไปได้”

ศูนย์เรียนรู้เล็กๆ 
ที่ยิ่งใหญ่
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

ช�วบ้�นสูญเสียที่ดิน 
และวิถีชุมชนห�ยไป 
จ�กปัญห�ก�รทับซ้อน
ของที่ดินเขตอุทย�น

กลุ่มเย�วชนรวมตัวร่วมฟื้นฟูป่�
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สำ�รวจพื้นที่ป่�ในชุมชน พ�เย�วชน
เรียนรู้ป่�บ้�นตัวเอง

เก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ 
และเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์

ทำ�ศูนย์เรียนรู้เกษตรน้อย รวมพันธุ์พืช
สมุนไพรในป่� พร้อมถ่�ยทอดคว�มรู้
แก่เย�วชนรุ่นต่อไป
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เส�วลักษณ์ รูปข�ว (ปอย) 
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า 
ชั้น ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จ.เพชรบูรณ์

สุกัญญ� คำ�พิมพ์ (เลย์) 
ผู้ประสานงาน กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า 
ชั้น ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จ.เพชรบูรณ์

“เม่ือก่อนเห็นต้นไม้ก็แค่ต้นไม้ แต่พอได้เข้าไปสำารวจก็ได้รู้ว่ามัน             
ช่ืออะไร มีประโยชน์อย่างไร นอกจากนี้กิจกรรมยังทำาให้ปอยกล้า
แสดงความคิดเห็นมากข้ึน กล้าพูดกับเพ่ือนใหม่ๆ เมื่อก่อนไปกัน         
สี่ห้าคนก็คุยกันแค่น้ัน ได้รู้จักการทำางานมากข้ึน ได้ลงมือทำาแล้วเรา    
มีความสุข ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและตัวเรา”

“การท่ีเราได้ลงสำารวจข้อมูลเองทำาให้เรารู้จักพันธ์ุพืช วิธีการเพาะ 
ขยายพันธ์ุ พอได้ทำากิจกรรมมากข้ึนก็ทำาให้รู้ระบบการทำางานท่ี       
เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น” 

สิ่งที่ได้เรียนรู้
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กุสุม� คำ�พิมพ์ (เมย์)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูนิเวศ
วัฒนธรรมชุมชนเทือกเขาเพชรบูรณ์ 
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  

การเปน็คนในพ้ืนที ่อยู่ใกลช้ดิกบัพ้ืนที่
และสถานการณ์ ทำาให้สามารถปรับ
และประยุกต์การทำางานในพ้ืนท่ีได้
หลากหลาย และบูรณาการการทำางาน
ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมได้ในทุกกิจกรรม
ของชุมชนอย่างไม่แยกส่วน

“ภูมิ ใจที่ เห็นก ลุ่มเยาวชนกลุ่ม น้ี             
มีความเสียสละตัวเองเพ่ือช่วยเหลือ
ชุมชน และให้ความสำาคัญกับการ
ทำางานดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยท่ีพวกเขา
พยายามทำาทุกอย่างท่ีจะสือ่สารใหกั้บ
คนภายนอกและคนรุ่นใหม่ได้รู้ ว่า 
ชุมชนของเขาสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้”

โครงก�รฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภ�พของป่�ไม้ใน
ระบบนิเวศ
โดย : กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า จ.เพชรบูรณ์

หัวหน้�โครงก�ร
นางสาวสุกัญญา คำาพิมพ ์

คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวพรสุดา วังคีรี          
2. นางสาวพรรณมณี วังคีรี      
3. นางสาวเสาวลักษณ์ รูปขาว   
4. นายนันทวัฒน์ วังคีรี

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
นางสาวกุสุมา คำาพิมพ ์
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูนิเวศน์วัฒนธรรมชุมชนเทือกเขา
เพชรบูรณ์ 

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน


