
เยาวชนรว่มฟ้ืนฟผูนืป่าม่อนต้นลาน 
กลุ่มเยาวชนฮกับ้านเกิด จ.ล าปาง   

 
กลุ่มเยาวชนฮกับา้นเกดิรุ่นปจัจุบนั ไดเ้ริม่รูจ้กักนัตอนเขา้ค่าย “ป๋ีสอนน้อง” ซึง่ท ากนัมาทุกๆ ปี เดก็กลุ่มนี้จงึ

เริม่ก่อตวัขึน้ในวยัใกลเ้คยีงกนัในหมู่บา้นสาแพะ งานเริม่ตน้ทีพ่วกเขาท า จะเป็นงานทีท่ าร่วมกบัวดัเป็นกลุ่มทีพ่ยายาม
สานต่อวฒันธรรมของหมู่บ้านเอาไว้ เช่น ประเพณีรดน ้าด าหวั การพฒันาหมู่บ้าน บ าเพญ็ประโยชน์ต่างๆ ภายใน
หมู่บา้น รวมถงึการแสดงฟ้อนร า เพื่อเป็นการตอ้นรบัแขกผูม้าเยอืนบา้นสาแพะดว้ย  
 
รายช่ือสมาชิกกลุ่มเยาวชน  

1. วชัระพงษ์   สขุพรรณ์ (มาส)  ประธาน 
2. นายสมชัญ ์  เก่งแท ้(น็อต)    รองประธาน 
3. นายอนุพล   ปราณีต (มดั)    เหรญัญกิ 
4. นางสาวศศยิาภรณ์  เล่หด์ ี     เลขานุการ 
5. นางสาวสมุติรา  เป็นพวก    
6. นางสาวณฏัฐรกิา  กลิน่ฟุ้ง    
7. นายธนากร   ใจเยน็   
8. นายธรรมรชั   ปินตา    
9. นายพทิกัษ์    โตล ามะ 

 
ข้อมูลพืน้ท่ี หรอื ชมุชนท่ีท าโครงการ  

“ปา่ม่อนตน้ลาน”  เป็นผนืปา่ทีต่ัง้อยู่ในบา้นสาแพะ หมู่ที ่7 ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล าปาง แต่ก่อน
เป็นพืน้ที ่ใชท้ าการเกษตรกรรมและเป็นแหล่งต้นน ้าของชาวบา้นทีใ่ช้อุปโภค มทีรพัยากรมาก ทัง้ต้นไมก้นิได ้ไมย้นื
ตน้ พชืกนิไดท้ัง้ เหด็โคน เหด็น ้าผึง้ หน่อไม ้ผกักดู ผกัหวาน เป็นตน้ 

 
โจทยปั์ญหา และเหตผุลท่ีท าโครงการ 

ปจัจุบนัสภาพป่าบรเิวณรอบม่อนต้นลาน มตี้นไมล้ดน้อยลง เพราะถูกบุกรุกตดัไมท้ าลายป่าเพื่อใชเ้ป็นทีท่ า
มาหากนิ อาหารทีเ่คยไดจ้ากปา่ลดน้อยลง ความแหง้แลง้มาเยอืน การท าเกษตรกรรมไม่ไดผ้ล  

กลุ่มเยาวชนฮกับา้นเกดิ เหน็ถงึความส าคญัจงึร่วมใจกนัอาสาร่วมฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ป่าม่อนต้อนลานใหส้ภาพ
ปา่กลบัคนืมาเหมอืนในอดตีทีเ่คยม ี กลบัมาเป็นปา่ไมท้ีอุ่ดมสมบรูณ์ เป็นพืน้ทีท่ีท่ าการเกษตรไดผ้ลผลติทีด่ ี
 
เป้าหมายของโครงการ  

  เดก็และเยาวชนในชุมชนไดเ้รยีนรู ้เหน็คุณค่าของปา่ม่อนตน้ลาน รกัษ์และหวงแหนป่า ชาวบา้นตระหนักถงึ
ปญัหา เกดิการใชป้ระโยชน์จากปา่อย่างรูคุ้ณค่า และช่วยกนัฟ้ืนฟูดแูลรกัษาปา่ม่อนตน้ลานอนัเป็นแหล่งอาหารของคน
ในชุมชน  

 
กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเยาวชนฮกับา้นเกดิ, เดก็และเยาวชน, ผูรู้,้ ผูน้ า และชาวบา้นในหมู่บา้นสาแพะ ต.บา้นสา อ.แจห้ม่ จ.
ล าปาง  



 กระบวนการท างานของกลุ่มเยาวชนในการแก้ไขปัญหาหรอืดแูลทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน 
 1. เรยีนรู ้- ส ารวจปา่ – รูจ้กัปา่ชุมนของตน ว่าสภาพปา่เป็นอยา่งไร ปญัหาอย่างไร ตอ้งฟ้ืนฟูอย่างไร 
 2. รูจ้กัคุณค่าของปา่ม่อนตน้ลาน 
 3. เผยแพร่เสยีงตามสายใหช้าวบา้นรูจ้กัโครงการและร่วมมอืช่วยเหลอืกจิกรรม 
 4. จดัเวทชีาวบา้น แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
 5. เรยีนรูชุ้ชนตน้แบบและจดัการปา่ชุมชน 
 6. ฟ้ืนฟูและดแูลปา่ม่อนตน้ลาน ดว้ยการเพาะกลา้ ท าแนวกนัไฟ สรา้งฝายชะลอน ้า 
 
ผลท่ีเกิดขึน้จากการท าโครงการ  

1) ผลทีเ่กดิขึน้ (ทัง้ดา้นบวกและลบ) ต่อ ชุมชน + สิง่แวดลอ้ม + กลุ่มเยาวชน  
 ชาวบา้นรบัรูใ้นการท างานของเยาวชน และรูป้ญัหาของปา่ชมุชนของตน 
 เยาวชนรูจ้กัชื่อตน้ไม ้และรูว้ธิใีชป้ระโยชน์จากปา่และการอนุรกัษ์ 
 เยาวชน  ชาวบา้นทราบถงึปญัหาม่อนตน้ลาน 
 จากกจิกรรมปลกูปา่ ท าใหเ้หน็วา่ ตน้ไมส้ว่นหน่ึงเจรญิเตบิโตได ้และชาวบา้นผกูพนักบัปา่มากขึน้  

รกัและหวงแหนปา่ 
 จากกจิกรรมแนวกนัไฟ  

๑.ไฟไม่ลุกลามในเขตพืน้ทีโ่ครงการ และเขตอนุรกัษ์ ในเหตุการณ์ไฟไหมใ้นเดอืน มนีาคม 
๒.น้องๆเยาวชนใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ี
๓.งานเสรจ็ก่อนเวลาทีก่ าหนด 

 จากกจิกรรมปุ๋ยหมกั ไดปุ๋้ยหมกัมาใชใ้นการเพาะเมลด็ 
 จากกจิกรรมเกบ็หอมรอมรบิ ไดเ้รยีนรูค้วามรูข้องชาวบา้นแต่ละคนตามความสนใจและความถนดั 

ชาวบา้นไดช้่วยกนัใหค้วามรูก้บัเยาวชน รูจ้กัประวตัมิ่อนตน้ลานรูจ้กัพนัธุไ์มท้ีเ่คยมใีนปา่ม่อนตน้
ลาน รูจ้กัสมุนไพร พชืผกัเหน็ทกุชนิดทัง้กนิไดแ้ละกนิไม่ได ้ไดรู้แ้นวทางการอนุรกัษ์แบบชาวบา้น 

 จากกจิกรรมสือ่เปลีย่นโลก เยาวชนไดล้องใชเ้สยีงตาสายทีม่ใีนหมู่บา้น ใหเ้กดิประโยชน์ดว้ยการให้
ความรูเ้รื่องสิง่แวดลอ้มใหก้บัชาวบา้นไดร้บัทราบ  เมื่อชาวบา้นทราบว่ามกีจิกรรมเมื่อไหร่ ชาวบา้น
กจ็ะใหค้วามร่วมมอืไปชว่ยลงมอืลงแรงดว้ย ซึง่เยาวชนรูส้กึซาบซึง้กบัชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
เป็นอย่างมาก 

 ก ็รูว้ธิกีารดแูลอนุรกัษ์ เช่น การไม่เผาปา่ หรอืไมใ่หไ้ฟลามเขา้ ตอ้งท าแนวกนัไฟ การดแูลแบบไม่
ตอ้งดแูล เช่นท าฝาย เพราะฝายจะชว่ยรดน ้าตน้ไมใ้หเ้ราครบั ส ารวจแบบง่าย เช่น มองตน้ไมแ้ลว้ 
วาด ลกัษณะของตน้ๆนัน้ มใีบอย่างไร เปลอืกเป็นยงัไง และสามารถน ากลบัไปถามพ่อแม่ไดค้รบั 

 ไดเ้รยีนรูก้ารท างานและปญัหาการแกป้ญัหาใหม่ๆทีไ่ม่เคยเจอ เรยีนรูก้ารเกบ็ การเพาะเมลด็พนัธุ์
จาก SCG และน ามาเพาะพนัธุใ์นกจิกรรม 

 มตีน้ไมเ้พิม่ขึน้ เพระฝนตก และตน้ไมท้ีเ่คยปลกูไปกเ็ริม่โตขึน้ ชาวบา้นใหค้วามร่วมมอื พอสมควร

กบับรเิวณโครงการ จงึไมม่กีารตดัไม ้

2) ปจัจยัอะไรทีท่ าใหเ้กดิความส าเรจ็   ลม้เหลว 
 ไดร้บัความร่วมมอืจากทุกฝา่ย (ชาวบา้น เดก็ พระและคร)ู ร่วมระดมความคดิแกป้ญัหาดว้ยกนั 



 ความร่วมมอืจากผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมท าใหง้านส าเรจ็ไดเ้ป็นอย่างด ี 
 การร่วมแรงท างานงานประสบความส าเรจ็   งานเสรจ็เรว็ก่อนเวลาทีก่ าหนด 
 ชาวบา้นไม่เขา้ใจกระบวนการเรยีนรู ้ การด าเนินงานกจิกรรมของเยาวชน 
 ผูน้ าชุมชนขาดความเขา้ใจ  ไม่เหน็ความส าคญั  คดิว่าเป็นหน้าทีข่องรฐัทีจ่ะตอ้งดแูล โดยตรง 
 ทมีงานหลายคนยงัไม่รูห้น้าที ่และยงัไม่กลา้พดูกนัตรงๆ ครบั 
 ชาวบา้นไม่เขา้ใจกระบวนการเรยีนรู ้ การด าเนินงานกจิกรรมของเยาวชน 
 ผูน้ าชุมชนขาดความเขา้ใจ  ไม่เหน็ความส าคญั  คดิว่าเป็นหน้าทีข่องรฐัทีจ่ะตอ้งดแูล โดยตรง 

 
3) คุณค่าจากการท าโครงการ 

                 ชุมชนเกดิความเขา้ใจผลกระทบจากปญัหา  ดนิ  น ้า ปา่ 

อนาคตท่ีอยากท าต่อ  
อยาก ท าเวทคีวามคดิครบั อยากให้ชาวบ้านได้รูแ้ละใส่ใจเรื่องทรพัยากรป่ามากขึน้ครบั จะไดช้่วยกนัใช ้

ช่วยกนัดแูล มกีฎกตกิา มขีอ้ตกลง ใหค้นในชุมชนไดใ้ชร้่วมกนั อกีนานๆครบั 
 
การเรียนรูข้องแกนน าเยาวชน 
 

 

นายวชัรพงษ ์  สุขพรรณ์  (มาส)  อายุ  15 ปี  
ก าลงัศึกษา มธัยมศกึษาปีที ่3  โรงเรยีนแจห้่มวทิยา 
ต าแหน่ง ประธาน 

แรงบนัดาลใจท่ีมาท ากิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมหรอืเข้ามารว่มกบักลุ่มเยาวชน 
“เพราะป่าเสือ่มโทรม ฝนตกไม่ตามฤดูกาล สภาพอากาศเปลีย่นแปลง ขาดแคลนทุนทรพัยส์่งเสรมิเยาวชน 

ชาวบา้นอาจยงัไม่เขา้ใจเยาวชน จงึอยากจะเขา้ไปเปลีย่นแปลงความคดิของผูใ้หญ่และพฒันาชุมชนดแูลรกัษ์โลก รกัษา
ปา่และร่วมบวชปา่สรา้งฝายปลกูจติส านึกใหก้บัเยาวชน ครอบครวั และชุมชน” 
 
ความถนัด/ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) ท่ีน้องน ามาใช้ในการด าเนินโครงการ 

มลีกัษณะความเป็นผูน้ าทีด่ ีมคีวามสามารถในการพดูหน้าชัน้ สามารถน ากจิกรรมกบัน้องๆ ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการไดเ้ป็นอย่างด ีมทีกัษะในการพดู สามารถเป็นพธิกีรได ้
 
ผลท่ีเกิดขึน้จากการท าโครงการ (การเรียนรู ้การเปล่ียนแปลง ความสุข ฯ) 

 สามารถทราบปญัหาและการแกป้ญัหา 
 ส านึกต่อปา่และเกบ็ขยะ 
 การแสดงออก และการอธบิายใหเ้ขา้ใจ 
 ไดร้บัความรูเ้รื่องการใชป้ระโยชน์ของปา่ การดแูลรกัษาปา่ 
 ไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมประเพณีของชุมชน 



 เหน็ความร่วมมอืจากชาวบา้นในการช่วยกนัดแูลปา่ 
 ไดรู้จ้กัพชืสมุนไพรจากปา่ในชุมชน รูจ้กัทรพัยากรของปา่ 
 รูส้กึดทีีช่าวบา้นเขา้มามสีว่นร่วมในการรกัษาปา่ของเยาวชน 

 
 นายสมชัญ ์  เก่งแท้   (น๊อต)  อายุ  16 ปี  

ก าลงัศึกษา มธัยมศกึษาปีที ่5  โรงเรยีนแจห้่มวทิยา 
ต าแหน่ง รองประธาน 

 
แรงบนัดาลใจท่ีมาท ากิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมหรอืเข้ามารว่มกบักลุ่มเยาวชน 

 ปา่ไมถู้กท าลาย 
 ปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศและมลภาวะทางอากาศ  
 ปญัหาการเสือ่มโทรมของทรพัยากรปา่ไม ้

 
ผลท่ีเกิดขึน้จากการท าโครงการ (การเรียนรู ้การเปล่ียนแปลง ความสุข ฯ) 

 รูจ้กัป้องกนัทรพัยากรธรรมชาต ิ
 เพิม่ความรูใ้หก้บัตนเองเรื่อง.... 
 กลา้แสดงออกมาขึน้ 
 ไดค้วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ิ
 ชาวบา้นใหค้วามรูแ้ละความร่วมมอืด ี
 ท าฝายเพื่อชะลอน ้า 

 
 

 นาย อนุพล ปราณีต   (มดั)  อายุ  15 ปี  
ก าลงัศึกษา มธัยมศกึษาปีที ่4  โรงเรยีนแจห้่มวทิยา 
ต าแหน่ง เหรญัญกิ 

 
แรงบนัดาลใจท่ีมาท ากิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมหรอืเข้ามารว่มกบักลุ่มเยาวชน 

ทางชมรมของเราไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก พระ ผูใ้หญ่บา้น คร ูSCG และแกนน าเยาวชนต าบลของเรา ทีจ่ะ
ช่วยพฒันาฟ้ืนฟูผนืปา่ใหอุ้ดมสมบรูณ์ 
 
ผลท่ีเกิดขึน้จากการท าโครงการ (การเรียนรู ้การเปล่ียนแปลง ความสุข ฯ) 

 มทีกัษะการวางแผนการท างาน 
 ท างานร่วมกบัเยาวชน, ชาวบา้นและพระทีอ่ยูใ่นชมุชน 
 ไม่กลา้ทีจ่ะเป็นผูน้ าเพราะไม่กลา้ทีจ่ะแสดงออก 



 กลา้แสดงอออกมาขึน้ 
 มคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ 
 ไดแ้นวคดิทีด่ีๆ  เกีย่วกบัการท างานในชมุชนเพิม่ขึน้ 
 เป็นแกนน ากลุ่มเยาวชนในพืน้ทีเ่พื่อแบ่งหน้าทีใ่นการท างานใหแ้ต่ละคนรบัผดิชอบท างานได ้
 ไดฝึ้กการประชาสมัพนัธจ์ากการท าโครงการ 
 ไดฝึ้กการกลา้ทีจ่ะแสดงออกต่อชุมชนโดนเป็นพธิกีรใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโครงการทีท่ า 
  
พ่ีเล้ียง/ท่ีปรกึษากลุม่เยาวชน 
 

 

นายคงบญุโชติ   กล่ินฟุ้ ง   (ลุงบุญ)   อายุ 48 ปี  
จบการศกึษา มธัยมศกึษาปีที ่6  
 
บทบาทการหนุนเสรมิการท างานของกลุ่มเยาวชน คอื ใหค้วามปรกึษาทุกๆเรื่อง
ทีเ่ยาวชนท าด ี
 

 
แรงบนัดาลใจท่ีมาท ากิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมหรอืเข้ามารว่มกบักลุ่มเยาวชน 

“ธรรมชาตหิายไป อยากเหน็เยาวชนรกั หวงแหน ธรรมชาต”ิ 
 
 

-  

-   

 
 
 

โครงการเยาวชนรว่มฟ้ืนฟผูนืป่าม่อนต้นลาน 

กลุ่มเยาวชนฮกับา้นเกดิ  จ.ล าปาง 
ผูป้ระสานงาน วชัรพงษ์ สขุพรรณ์ โทรศพัท ์08-9759-2946 อเีมล ์Suk_14834@thaimail.com 


