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 สถาบันพระปกเกล า  โดย
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น ใน
ฐานะหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมและ
พัฒนาการปกครองทองถิ่น ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาและปลูกฝง
เยาวชนเพื่อใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับประชาธิปไตยและการปกครองทองถิ่น รวมถึงการสงเสริมใหเยาวชนเขามามี
สวนรวมทางการเมืองการบริหารในระดับทองถิ่น อันเปนหนวยทางการเมืองการบริหาร
ที่ใกลชิดกับเยาวชนมากที่สุด โดยการใหเยาวชนดําเนินกิจกรรมที่มีความสรางสรรคและ
เปนประโยชนตอทองถิ่นของตนในดานตางๆ อาทิเชน การศึกษา สาธารณสุข ประเพณี
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ตามศักยภาพ ความรู ความสามารถและ
ประสบการณของเยาวชน 
 ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการนี้ คือ เพื่อปลูกจิตสํานึกให
เยาวชนรูรักและพัฒนาถิ่นฐานบานเกิด อีกทั้งมีสวนรวมกับชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น 
อันจะเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยใหกาวสืบไป 
 
 
 
 ป 2552 ซึ่งเปนปแรกของการดําเนินงาน
โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น มีทีม
เยาวชนจากทั่วประเทศสนใจสงขอเสนอโครงการพัฒนาใน
ดานตางๆ เขารวมกวา 168 โครงการ โดยมีโครงการที่

1. ที่มาโครงการ 

2. ผลการดําเนินงาน 
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ผานการคัดเลือกจํานวน 8 โครงการ  
 ในการดําเนินงานของทีมเยาวชนนั้น ทีมเยาวชนแตละทีมมีแกนนําจํานวนทีม
ละ 7 คนรวมกับเพื่อนสมาชิกทีมเยาวชนอีกนับหลายสิบชีวิต และพี่เลี้ยงในพื้นที่ 1 คน 
รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาจากสถาบันพระปกเกลา ท่ีรวมกันลับคม และขัดเกลาให
โครงการพัฒนาในพื้นที่ไดดําเนินอยางเต็มกําลังและความสามารถของเด็กๆ   
 
 
 
 
 จากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตอผลการดําเนินงานของทีมเยาวชนทั้ง 8 
ทีม มีผลสรุปดังนี้   

1) โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น ไดรับรางวัลระดับ “ดีเลิศ” มี
จํานวน 6 โครงการ ดังนี้ 
1. ทีมเยาวชนอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลอีเซ 
กิ่งอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 

2. ทีมเยาวชนตนกลาเทศบาลตําบลปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
3. ทีมเยาวชนโรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา บูรณาการพัฒนาชุมชน อ.เมือง 
จังหวัดเชียงราย 

4. ทีมเยาวชนสดใสใสใจครอบครัว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 
5. ทีมเยาวชนก๋ําแปงเมือง อ.เมือง จ.นาน 
6. ทีมเยาวชนเติมฝนพัฒนาชุมชน อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

2) โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น ไดรับรางวัลระดับ “ดี” มี
จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1. ทีมเยาวชนตําบลแมลาด อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 
2. ทีมเยาวชนคนรักษปา อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 

3. ผลการตัดสินรางวัล 
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1. โครงการนักสืบสิ่งแวดลอม 
โดย ทีมเยาวชนอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลอีเซ 

 
เน่ืองจากตําบลอีเซเปนตําบลหนึ่งที่มี

สภาพทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรในเรื่อง
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมา
ยาวนาน กลาวคือ มีสภาพภูมิประเทศที่มีปาชุมชน
โนนใหญ ปาชุมชนดงกาลพฤกษ ปาบุงปาทามตาม
ลุ ม น้ํ า ห ว ยทั บ ทั น  แล ะ ไ ด มี ก า ร เ ข า ไ ป ใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณที่สําคัญทั้ง 3 จุด 
ในลักษณะการหาอาหาร การทําเครื่ องใช ใน
ครัวเรือน การประกอบและปรุงยารักษาโรค มีการ
ใชประโยชนทุกชวงทุกฤดูของป  

แตปจจุบันมีปญหาการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล ลงใน
พื้นที่ของปา องคการบริหารสวนตําบลอีเซ
พยายามทําแนวเขตที่ชัดเจน แตก็มีการบุกรุก 
ทําลายและเขาใชประโยชนท่ีไมถูกตามกฎ กติกา
อยูอยางตอเนื่อง  กอใหเกิดผลกระทบมากมาย
ตอทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งในปจจุบันและใน 

โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น 
ระดับ “ดีเลิศ” 
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อนาคต ในดานระบบนิเวศนํ้าและปาไมท่ีมีแนวโนมวา
จะเสื่อมโทรมลงทุกวัน แนวโนมของการเปลี่ยนแปลง
ในดานลบมีมากขึ้น สัตวปานานาชนิด เชน กระรอก, 
กระแต, บาง, ไกปา, นกเปดน้ํา ฯลฯ ที่เคยมีและพบ
เห็นไดงายลดจํานวนลงและอาจสูญพันธุไปในที่สุด 

พืชบางชนิดที่เคยเปนพรรณไมเดนของปาลดลงอยางเห็นไดชัด พฤติกรรมดังกลาวอาจจะ
มาจากความรูเทาไมถึงการณในพฤติกรรมของตนเอง หรือดวยความขาดจิตสํานึกใน
รักษาสภาพแวดลอม และไมปฏิบัติกฎระเบียบที่คณะกรรมการปาชุมชนไดกําหนดไว  

เพื่อการปองกันไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นกวา
นี้ ทีมเยาวชนเห็นวาประชาชนในพื้นที่จําเปนจะตองรับรู และนําเสนอขอมูลพฤติกรรม
การเขาไปใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของตําบลอีเซ และผลกระทบจาก
พฤติกรรมนั้นๆ ใหองคการบริหารสวน
ตําบลอีเซทราบ เพื่อที่จะดําเนินการแกไข
ปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป ดังนั้นทางกลุมจึง
ไดจัดตั้ง “โครงการนักสืบสิ่งแวดลอม” 
ขึ้นมา โดยการสงสมาชิกของกลุมไปเปน
นั ก สื บ  สํ า ร ว จ  ส อ ด ส อ ง ป ญ ห า
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใ น ชุ ม ช น  จั ด ทํ า ข อ มู ล
สารสนเทศ จัดประชุมสัมมนาผูเกี่ยวของเพื่อนําเสนอใหคนในสังคมเห็นถึงการกระทําที่
มีผลตอสิ่งแวดลอมและสุดทายก็รวมกันเสนอแนวทางการปรับปรุง ปองกันและ
แกปญหาใหองคการบริหารสวนตําบลอีเซ และ
บุคคลที่ เ กี่ ย วข อ ง ได รั บทราบ  เพื่ อ ใ ช เป น
ฐานขอมูลในการดําเนินการคุมครอง รักษา 
จัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืนตอไป 
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ทีมเยาวชนฯ ไดเริ่มดําเนินการ โดยมีผลงาน ดังนี้ 
1. กลุมเยาวชนอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบล

อีเซทํากิจกรรมสํารวจ สอดสองเก็บขอมูลการกระทําตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในปาชุมชนโนนใหญ ปาชุมชนดงกาลพฤกษ และบริเวณลุมน้ําหวยทับทัน 
เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเยาวชนสํารวจพบสภาพปญหาที่เกิดขึ้นมากถึง 
11 ปญหาดวยกัน  

2. ทีมเยาวชนเปนผูนําเสนอผลการ
เก็บขอมูลและสภาพปญหาในการประชุมสัมมนา
ผู ท่ี เกี่ยวของเพื่อนําไปสูบทสรุปการบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของผูที่เกี่ยวของในชุมชน ท้ังผูนํา
หมูบาน และสมาชิก อบต.ประจําหมูบานรวมถึง
ประชาชนที่มี ท่ีทํากินติดกับลุมน้ําหวยทับทัน 
และประชาชนที่ใชประโยชนจากลําน้ําหวยทับทัน เพื่อใหรับทราบขอมูลสภาพปญหาที่
เกิดขึ้น และรวมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

3. จัดทําขอมูลเปนขอมูลสารสนเทศ เปนรูปเลม ท่ีเกิดจากการรวมกันระดม
ความคิดหาแนวทางปองกันและแกไขของกลุมเยาวชนฯและบุคคลที่เกี่ยวของ ไดเปน
บทเรียนที่นาเชื่อถือไดโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกประเด็น 

4. การนําเสนอแนวทางแกปญหาจากแนวคิดของกลุมเยาวชนอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลอีเซในรูปเอกสารขอมูลสารสนเทศ 
นําเสนอตอองคการบริหารสวนตําบลอีเซ เพื่อดําเนินการปองกันและแกไขปญหาตอไปใน
อนาคต 
จุดเดนของโครงการ 
 ทีมนักสืบสิ่งแวดลอมมีเยาวชนแกนนําที่มีความสามารถและมีความเขมแข็ง ทํา
ใหมีศักยภาพในการดึงกลุมเยาวชนอื่นๆ มารวมกระบวนการสํารวจสิ่งแวดลอมไดอยางมี
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ประสิทธิผล และสรางการมีสวนรวมในการ
นําเสนอสภาพปญหาไดอยางทั่วถึง อีกทั้งยังมี
การสรางและฝกฝนตัวแทนเยาวชนรุนตอไป
อยางเปนระบบที่เรียกวา “พี่เลี้ยง” เกิดขึ้นใน
ทีม จึงทําใหทีมนักสืบสิ่งแวดลอมสามารถ
สรางการมีสวนรวมระหวางองคการบริหาร
สวนตําบล ผูปกครอง ประชาชนในชุมชน และ

โรงเรียนเพื่อเขามามีสวนในการวิเคระหและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาปาชุมชนได
เปนอยางดี รวมถึงองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลอีเซก็ไดใหความสนใจกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นดวย นอกเหนือจากความภาคภูมิใจ
ของเด็กๆ ที่มีจิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนใหคงไวสืบไป 
พวกเขาก็ยังเปนความภาคภูมิใจของพอแมพี่นองชาวตําบลอีเซ ท่ีมีลูกหลานที่กลาและ
เสียสละเวลาทําในสิ่งที่ดีงามและเปนประโยชนเพื่อสวนรวมดวย     

โครงการนักสืบสิ่งแวดลอมนี้สําเร็จไดจากแรงสนับสนุนหลายฝายทั้งภาครัฐ
และเอกชน เชน องคการบริหารสวนตําบลอีเซ คุณครูชํานาญ  โสดา ผูปกครองเด็กๆ ใน
ทีมเยาวชน ปราชญชาวบาน รวมถึงชาวบานในเขตตําบลอีเซดวย  
สมาชิกทีมเยาวชน   

นองวิไลวรรณ รามศรี นองจีราภรณ  โสดา นองสายใจ ชัยแสง นองเทพมณี 
ประพฤติตาม นองศิริพร สงผัด นองจําเนียรสุข รามศรี นองมาฆวุฒิ เทียมใสย  
พี่เลี้ยง  อาจารยชํานาญ  โสดา 
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยกิตติ คมัภีระ 
ผูใหการสนับสนนุ องคการบริหารสวนตําบลอีเซ  

กิ่งอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
งบประมาณ สถาบันพระปกเกลา 30,325 บาท 
  องคการบริหารสวนตําบลอีเซ 10,860 บาท 
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2. โครงการบานสวยดวยมือหนู 
โดย ทีมเยาวชนตนกลาเทศบาลตําบลปากพะยูน 

 
โครงการเกิดขึ้นเนื่องดวยจาก

การที่ขยะในเขตเทศบาลตําบลปาก
พะยูนมีปริมาณเฉลี่ยวันละ 3 ตัน/วัน 
และจะตองนําขยะไปทิ้งที่ตําบลลําปา 
ทําใหเทศบาลตองเสียงบประมาณใน
การจัดการขยะเฉลี่ย 2,650 บาท/วัน 
และยัง ไมนับรวมขยะที่ทิ้ งลงไปใน
ทะเลสาบ  ซึ่ งก อ ให เ กิดปญหาการ
หมักหมมของขยะสงผลทําใหเกิดนํ้าเสีย สงกลิ่นเหม็นตอบานเรือนที่อยูริมทะเลสาบ 

จากการวิเคราะหปญหาดังกลาวพบวาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นสาเหตุมาจากการที่
ชาวบานในเขตเทศบาลตําบลปากพะยูนขาดความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะอยาง
ถูกตอง ถาไมมีการจัดการกับปญหาดังกลาวโดยเรงดวนจะสงผลกระทบกับคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม ดังนั้นการใหความรู ความเขาใจกับเยาวชนและประชาชน ตั้งแตตนทาง 
จึงเปนวิธีการที่จะชวยทําใหปญหาดังกลาวลดนอยลงอยางยั่งยืน โครงการบานสวยดวยมือ

หนู จึงตั้งเปาหมายการดําเนินโครงการไว คือ 1) 
ลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลตําบลปากพะยูน 
และ 2) เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปากพะยูนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ลดและคัดแยกขยะ  

ในการดําเนินโครงการบานสวยดวย
มือหนู เด็กๆ มีการดําเนินงาน ดังนี้ 
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1. สํารวจประเด็นปญหา จากชุมชนท้ัง 
4 ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปากพะยูน เพื่อให
ทราบปริมาณและอัตราสวนขยะประเภทตางๆ 

2. ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ประกอบดวย 1) อบรมแกนนําในชุมชน 2) การ
อบรมชาวบาน 3) ประชาสัมพันธ “เสียงตาม
สาย” และ “การเดินรณรงค” เพื่อใหชาวบานมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
รวมถึงเกิดความตระหนัก และเห็นความสําคัญ
ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน กิจกรรมนี้เปน
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยทีมเยาวชนเองทั้งหมด 
แมในชวงแรกพวกเขาจะรูสึกเขินอายบาง ไม
มั่นใจบาง แตแลวเมื่อผานไปหลายเวทีก็ทําให
พวกเขามีความกล าและเชี่ ยวชาญมากขึ้ น 
ประกอบกับมีเสียงตอบรับจากชาวบานทั้งติและ
ชม อันเปนแรงจูงใจใหพวกเขาพยายามทําใหดี
และดีขึ้นในทุกๆ ครั้ง 

3. เมื่อชาวบานมีความรูความเขาใจ
เรื่องคัดแยกขยะ และเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญในการคัดแยกขนะแลว ทีมเยาวชนก็
ยังมีกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อเสริม
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเก็บขยะในแต
ละพื้นที่ดวย กิจกรรมดังกลาวนี้ทําใหคนในชุมชน
หันมาใหความสําคัญกับการรักษาความสะอาด
ของบานเรือนตน และที่สําคัญพวกเขารูสึกละอายตอเด็กๆ วา เด็กๆ เหลานี้มิไดเปนผู



 

 
 

10 

กอขยะและพวกเขาก็มีนําใจมาชวยเก็บขยะที่เกิด
จากการสั่งสมมาชานาน ทําใหเมื่อมีกิจกรรม 
“Big Cleaning Day” เกิดขึ้นเมื่อไหร ชาวบาน
ก็จะเขามามีสวนรวมดวยมากขึ้นและมากขึ้น 

4. ทุกครั้งท่ีทีมเยาวชนดําเนินงานก็จะ
มีกิจกรรม “สรุปบทเรียน” และไดผลสรุปวาไดรับ
ความรวมมือจากชาวบานชุมชนทั้ง  4  ชุมชนเปนอยางดี รวมถึงพวกเขาไดรูจักแบงหนาที่
ความรับผิดชอบในการทํางานเพื่อสวนรวม หรือเกิดจิตสํานึกสาธารณะมากขึ้นดวย 
จุดเดนของโครงการ 

การรวมตัวกันของทีมเยาวชนตนกลาเทศบาลตําบลปากพะยูน นับเปน
ปรากฎการณท่ีเห็นเยาวชนที่มีอายุนอยกวา 15 ป ท่ีมีความมุงมั่นในการทํางานและ
กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งนี้นับเปนจุดเดนสําคัญและเปนตนแบบอันดีของการวมตัวกันของ
ทีมเยาวชนที่ควรไดรับการสนับสนุนนําเอาเปนแบบอยางที่ดีในสังคม รวมถึงทีมเยาวชน
ฯ ก็ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และดูแลจากผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะเจาหนาที่และ
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ เทศบาลตําบลปากพะยูนที่เรียกไดวาเปน
การดูแลอยางสรางสรรค ทําใหทีมเยาวชนพัฒนาและรวมมือกันดําเนินกิจกรรมที่มี
ความสรางสรรค มิรูจักเหน็ดเหนื่อย และเปนแบบอยางของการใหความสําคัญตอ
เยาวชนในฐานะของผูมีสวนรวมของสังคมที่นายกยอง     

 
สมาชิกทีมเยาวชน 

นองณัฐสิมา ชูสังข นองตัสนีม สันสาคร นองณัฐสินี เหตุหาก นองนิมิต      
บุญเรือง นองพัชริชา สุระกําแหง นองปนดา วรรณวิจิตร นองอุลฟาห สันสาคร 
 
พี่เลี้ยง  นางหวันสนา    จอมประดิษฐ คุณครูโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก  
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ที่ปรึกษา 

1. นายกันตศักดิ์ หลีเพิ่มสุข ครูโรงเรียนวัดบานแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ) 
2. นางสาวสุณีรัตน ดีนกาหมีน ครูโรงเรียนบานโพธ์ิ (ชุมคณานุสรณ)  
3. นางสาวการตินี อามีนี 

 
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยพิรียุตม วรรณพฤกษ 
 
ผูใหการสนับสนุน  

1. เทศบาลตําบลปากพะยูน อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
2. อสม. กลุมผูสูงอายุ และกรรมการชุมชนทั้ง  4  ชุมชน 
3. สมาคมรักษไทย 
4. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
งบประมาณ 

สถาบันพระปกเกลา 41,100 บาท 
 เทศบาลตําบลปากพะยูน 23,000 บาท 
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3. โครงการ “บวร” รวมใจตานภยัโรคจากยุงราย 
โดย ทีมเยาวชนโรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา บูรณาการพัฒนาชุมชน 

 
โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา ตั้งอยูใน

เขตชุมชนสันโคงนอย ซึ่งกลุมเยาวชนโรงเรียน
เทศบาล 5 เดนหา บูรณาการพัฒนาชุมชนไดเห็น
สภาพความเปนอยูของชุมชนอยางใกลชิด เห็นวา 
ชุมชนมีปญหาเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก ซึ่งมียุงลาย
เปนพาหะในการแพรเชื้อโรค จากการสํารวจของ
เทศบาลนครเชียงรายพบวา ในชุมชนมีแหลงน้ําขัง
ท่ีเปนแหลงกระจายพันธุของยุงเปนจํานวนมาก 
และในปท่ีผานมามีการเกิดโรคในชุมชนถึง 6 ราย 
ซึ่งเปนจํานวนที่มากเปนอันดับตนๆ ของชุมชนใน
เขตเทศบาลนครเชียงราย แมทางเทศบาลจะ
ดําเนินการพนหมอกควัน รณรงคทําลายแหลง
แพรขยายพันธุ แจกสารเคมีกําจัดลูกน้ํา แตการ

ดําเนินการก็เปนการแกไขปญหาเฉพาะชวงการระบาดของโรค ทําใหอัตราการเกิดโรค
ยังคงอยู ท้ังการใชสารเคมีในการฉีดพนหมอกควันและกําจัดลูกน้ํา ทําใหมีผลกระทบตอ
สุขภาพและกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมในชุมชน 

กลุมเยาวชนฯ ตระหนักวาตนเองก็เปนสวนหนึ่งของชุมชนจึงอยากมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาของชุมชน จึงรวมกันคิดหาทางวา หากสามารถควบคุมแหลงเพาะพันธุยุง
ได จะเปนการแกไขปญหาอยางยั่งยืน และวิธีการใชวัฏจักรของธรรมชาติและเขาถึงกลุม
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ประชากรไดอยางหลากหลาย ยอมจะไดผลดีและชวยประหยัดทรัพยากร งบประมาณของ
ทางเทศบาล สามารถนําไปพัฒนางานดานอ่ืนๆ ใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีในชุมชนตอไป 

“ปลาหางนกยูง” ศัตรูตาม
ธรรมชาติของยุงและกินลูกน้ํายุงทุกชนิด 
เ ป นปลาท อ งถิ่ น  แพร พั น ธุ ไ ด ดี ใ น
สภาพแวดลอมของประเทศไทย มีความ
ทนทานในสภาพน้ําตางๆ ขยายพันธุได
เ อง  ทั้ งยั ง เป นปลา เลี้ ย ง เพื่ อความ
สวยงามชนิดหนึ่ง หากสามารถกระจาย
ปลาหางนกยูงดังกลาวใหกับครัวเรือนในชุมชน ยอมสงผลใหจํานวนของยุงจากแหลงน้ํา
ตางๆ ในชุมชนลดลงและผูปวยจากโรคไขเลือดออกในชุมชนนอยลง  

เมื่อไดศึกษาวงจรชีวิตของปลาหางนกยูงแลว และสํารวจแหลงน้ําขังในชุมชน
แลว ทางกลุมเยาวชนจึงหาสถานที่ในการเพาะเลี้ยงปลา โดยไดประยุกตใชบอเลี้ยงกบที่
โรงเรียนมีอยู และอางบัวที่ทางเทศบาลมอบให และเริ่มประชาสัมพันธโครงการนี้ใหกับ
นักเรียนในโรงเรียนทราบ และไดรับความรวมมืออยางดีโดยนักเรียนไดชวยกันนําพันธุ
ปลามาให  จากนั้นไดประชาสัมพันธใหชุมชนทราบถึงโครงการแจกพันธุปลา รวมทั้งให
ความรูการกําจัดลูกน้ําโดยวิธีธรรมชาติ ไมใชสารเคมี ทําลายสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
โดยการเดินแจกใบปลิว พูดคุยกับคนในชุมชน และไดรับความรวมมืออยางดีจากวัดเชตุ
พนซึ่งเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ใหไปเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูง
บริเวณวัด อีกทั้งเจาอาวาสไดเปดโอกาสใหกลุมเยาวชนฯ เขาไปประชาสัมพันธโครงการ
และแจกจายปลาแกชาวบานในวันสําคัญทางศาสนา  และยังไดเขารวมกิจกรรมในงาน
สัมมนาของเทศบาลอีกดวย   

ปลาหางนกยูงตัวเล็กๆ นี้นอกจากทําใหจํานวนลูกน้ํายุงและการใชสารเคมี
ลดลง ยังไดปลูก“จิตอาสา” ใหกับเด็กนักเรียนในการเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน จากที่ไม
เคยลงไปรูจักคนในชุมชน ก็ไดลงไปสัมผัส รูวิถีชีวิตของชุมชน ไดใกลชิดกับวัด ทั้งยังชวย
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สรางความสามัคคีในหมูคณะนักเรียนดวยกัน ไดทํากิจกรรมรวมกัน ไดรูจักรวมคิดแกไข
ปญหา นําความภาคภูมิใจสูผูปกครอง และอาจารยท่ีเยาวชนทําตัวเปนประโยชนแก
สังคม และเปนแบบอยางใหโรงเรียนอ่ืนๆ นําไปขยายผลตอไป 
สมาชิกทีมเยาวชน 

นอง บุลากร ศรีนวล  นอง พัฒนพร  ปงดอย  นอง นันทิยา  สง าวงค          
นองสุมิตราชัยชนะ นองอรนุช เชอมือ นองรัชนี  สวัสดี นองสโลชา อริยพฤกษ 
 
พี่เลี้ยง  นางจินดา  อํ่าเอี่ยม พยาบาลวิชาชีพ 8วช เทศบาลนครเชียงราย 
 
ที่ปรึกษา   1. อาจารยสยาม วงศธิดาธร อาจารยโรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา 
   2. คณะครูอาจารยโรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา 

 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยพิรียุตม วรรณพฤกษ 
 
งบประมาณ 

สถาบันพระปกเกลา 13,000 บาท 
 เทศบาลนครเชียงราย 8,000 บาท 
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4. โครงการรวมใจอนุรักษปบสาภูมิปญญาทองถ่ิน 
โดย ทีมเยาวชนสดใสใสใจครอบครวั 

 

“ปบสา” เปนเอกสารทาง

วัฒนธรรมที่บันทึกวิถีชีวิตของชุมชนเกี่ยวกับ
พิธีกรรมตางๆ รวมถึงเปนตําราสมุนไพรที่
บอกวิธีการรักษาโรคอยางหลากหลาย อักษร
ในการเขียนตําราปบสาเปนอักขระลานนาตอง
ใชบุคคลที่มีความรูความสามารถในการอาน
อักขระลานนาจึงจะสามารถเขาใจเนื้อหาในปบ
สาได ซึ่งนับวันจะหาผู ท่ีสามารถอานอักขระ
ลานนาไดยากยิ่ง และสวนใหญลวนแตเปน
ผูสูงอายุ  

กลุมเยาวชนสดใสใสใจครอบครัวมี
ความตระหนักวาหากไมทําการอนุรักษปบสา 
ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นไว อาจจะสูญเสียมรดก
ทางวัฒนธรรมอันมีคายิ่ง จึงไดริเริ่ม “โครงการ
รวมใจอนุรักษปบสาภูมิปญญาทองถิ่น” ขึ้น เพื่อ
ทําการอบรมภาษาลานนาใหกับเยาวชนและ
รวมกันถอดตําราปบสาเพื่อจัดทําเปนสารานุกรม
ไวเผยแพรตอไป โดยแรกเริ่มกลุมเยาวชนสดใส
ใสใจครอบครัวไดชักชวนเยาวชนในตําบลหวยแกว
ทั้ง 17 หมูบาน ทําการสํารวจขอมูลปราชญชาวบานในตําบล ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน 
สวนใหญมีอายุระหวาง 70-90 ป และไดเชิญปราชญชาวบานเหลานั้นอบรมภาษา
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ลานนาใหกับเยาวชนเปนเวลา 2 วัน ซึ่งทีม
เยาวชนพบวาภาษาลานนานั้นมีความยากเกินกวา
จะไดเรียนรูไดลึกซึ้งในเวลาแค 2 วัน จึงได
ปรึกษากับทาง อบต.หวยแกว เจาอาวาสวัดปา
ฝาง และปราชญชาวบาน ไดผลสรุปวาควรมี 
การสอนภาษาลานนาตอไป สวนความตั้งใจที่จะ
จัดทําสารานุกรมโดยถอดปบสาใหได 34 เลมนั้นก็ยังทําตอไปโดยใหเด็กที่พอจะอาน
เขียนไดแลว ใหจับกลุมรวมกันถอดตําราปบสากับปราชญ โดยปราชญชวยอานภาษา
ลานนาและใหเด็กจดลงสมุดโดยเขียนภาษาลานนาไวบรรทัดบนและเขียนคําแปลภาษา
ไทยกํากับไวท่ีบรรทัดขางลาง สวนเด็กที่มีความสามารถใชคอมพิวเตอรก็ทําการสแกน
ปบสาและพิมพขอมูลเก็บไวสําหรับจัดทําสารานุกรมตอไป ทําใหทุกวันน้ีที่ตําบลหวย
แกวในเวลาเย็นหลังเลิกเรียนแทนที่เด็กๆ จะจับกลุมเลนกัน ก็กลับใชเวลานั้นรวมตัวกัน
ไปที่วัด หรือบานพออุยที่เปนปราชญเพื่อเรียนภาษาลานนา แมแตวันเสาร-อาทิตย 
เด็กๆ ก็เลือกที่จะใชเวลาตั้งแตเชาจนบายมา
เรียนภาษาลานนาแทนที่จะดูการตูน หรือว่ิงเลน  

จากความตั้งใจอันดีของทีมเยาวชน
สดใสใสใจครอบครัว นอกจากไดอนุรักษภาษา
ล า นน าแล ะตํ า ร าป บ ส าที่ เ ป น ม รดกทา ง
วัฒนธรรมที่มีคุณคายิ่งแลว ยังชวยทําใหเด็ก ๆ 
ในตําบลหวยแกวไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
ไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด ท้ังยังชวยลดปญหาชองวางระหวางวัย ทําใหผูสูงอายุ
และเด็กไดมีความใกลชิดสนิทสนมกัน เกิดความรักใครกลมเกลียวกัน ผูสูงอายุรูสึกวา
ตัวเองมีคุณคา ไดรับความรัก ความเคารพจากลูกหลาน เด็ก ๆ มีความรูสึกภาคภูมิใจ
ในผูสูงอายุ ในภูมิปญญาของบรรพบุรุษ และรูสึกภาคภูมิใจในตนเองที่เปนสวนหนึ่งใน
การชวยใหภูมิปญญาไมสูญหายไป  
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โครงการรวมใจอนุรักษปบสาภูมิปญญาทองถิ่นนี้สําเร็จไดจากแรงสนับสนุน
หลายฝายทั้งภาครัฐและเอกชน เชน อบต.หวยแกว พัฒนาชุมชน มูลนิธิเทพธิดาเมตตา
ธรรม วัดปาฝาง วัดกาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปราชญชาวบาน และทีมเยาวชนสดใสใสใจ
ครอบครัวที่ทุมเทในการทํางานโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย และไมหวังคาตอบแทน  
 
สมาชิกทีมเยาวชน 

นองเดชา กลาหาญ นองชไมพร อวดหาญ นองยุทธชัย ฟกแกว นองวิชชากร 
วงคษา นองปยวรรณ วงศไชย นองสรารัตน ใจกวาง นองกิตติยา ใจกวาง 

 

พี่เลี้ยง  นางเกษร เผาเครื่อง ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน อบต.หวยแกว 

 
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยรัชนิดา  ชิดสิน 
 
ผูใหการสนับสนนุ 
1.  องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว จังหวัดพะเยา 
2.  สภาวัฒนธรรมตําบลหวยแกว 
3.  สถานีอนามัยตําบลหวยแกว 

 
งบประมาณ 

สถาบันพระปกเกลา 35,050 บาท 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 11,775 บาท 

สภาวัฒนธรรมตําบลหวยแกว 3,731 บาท 
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5. โครงการแกงคกะลาพาเด็กนานสุขภาพดี 
โดย ทีมเยาวชนก๋ําแปงเมือง 

 
 ปญหาสุขภาพของเด็กและเยาวชนอายุ
ระหวาง 5 - 20 ป ในเขตเทศบาลเมืองนาน คือ 
เลือกบริโภคอาหารที่ ไม เหมาะสม ขาดความรู
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และไมใสใจเรื่องสุขภาพ 
เชน เลือกกินแตอาหารที่มีรสชาติอรอย แตไมคิดถึง
คุณคาทางอาหาร  โดยเฉพาะขนมหวาน น้ําอัดลม  
และไมใหสนใจออกกําลังกาย  ทําใหมีความเสี่ยงตอ
การเจ็บปวย และเกิดโรคอวนมากขึ้นในเด็กและ
เ ย า ว ชนอ าจทํ า ใ ห เ กิ ด โ ร คแทรกซ อ น  เ ช น 
โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจ เปนตน เพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาดังกลาวตองมีการรณรงค
ปลูกฝงจิตสํานึกใหแกเด็กและเยาวชนมีความรู
เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารใหถูกตอง  
 ที ม เ ย า ว ชนก๋ํ า แปง เมื อ งจึ ง ไ ด ริ เ ริ่ ม
โครงการ “แกงคกะลาพาเด็กนานสุขภาพดี” เพื่อ
รณรงคและปลูกฝงจิตสํานึกใหแกเด็กและเยาวชน 
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ผานหุน
มือที่ทําจากกะลามะพราว และบทละครสั้นที่
จินตนาการขึ้นเอง โดยมีเปาหมายวา เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองนานตองไรพุง และมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 
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 ในระยะเริ่มแรกโดยทีมเยาวชนก๋ําแปงเมือง
หรือท่ีรูจักกันในนาม “แกงคกะลา” ไดเดินสายจัด
แสดงหุนกะลาไปทั่วเขตเทศบาลเมืองนาน  ท้ังใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนยเด็กเล็ก ในชุมชนนํา
รอง 10 ชุมชน โดยรณรงคใหความรูเก่ียวกับ เรื่อง
การรับประทานอาหารที่เปนประโยชนใหครบ 5 
หมู เรื่องโรคอวนลงพุง เรื่องการดูแลรักษาฟน 
และเมื่อเกิดเหตุการณไขหวัดใหญสายพันธใหม 
2009 ระบาด ทีมเยาวชนฯ ก็ไดรวมกับกอง
สาธารณสุข เทศบาลเมืองนาน นําความรูเรื่องการ
ดูแลรักษาสุขภาพใหพนจากไขหวัด และการลางมือ
ที่ถูกวิธี มาแสดงใหความรูดวย  
 แมจะพบเจอกับอุปสรรคในชวงแรกของ
การดําเนินงาน ไมวาจะเปนเรื่องของอุปกรณการ
แสดงที่ไมเพียงพอ บางสวนเสียหาย จํานวนผูเขา
ชม หรือฟาฝนไมเปนใจ  แตดวยวิธีการนําเสนอที่
แปลกใหมและสนุกสนาน ทําใหสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายที่เปนเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดี  พิสูจนไดจากการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ระหวางการแสดง เสียงเรียกรองจากเด็กๆ รวมถึงพอ แม ผูสูงอายุ ให
พี่ๆ แกงคกะลาแสดงเพิ่มอีกในแตละรอบการแสดง  และสื่อมวลชนไดใหความสนใจ
นําเสนอขาว และสัมภาษณออกรายการทางสถานีวิทยุทองถิ่น และเคเบิ้ลทีวีทองถิ่น  
อีกทั้งโรงพยาบาลนานไดคัดเลือกแกงคกะลาใหแสดงในงานวันแมใหความรูเรื่องสายใย
รักครอบครัว   
  แกงคกะลาฯ ถือเปนตัวอยางโครงการของเยาวชนที่ประสบความสําเร็จ ไมใช
แคการไดรับความนิยมเทานั้น แตยังเปนตัวอยางของกิจกรรมที่ใชความคิดสรางสรรค 
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รูวาทําอยางไรให “โดนใจ” เขาถึงกลุมเปาหมาย ทําใหโครงการประความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไวเปนอยางดี อีกทั้งยังสามารถดึงกลุมคนตางๆ นอกเหนือจากสื่อมวลชน
ใหความสนใจในโครงการ เชน เด็กและเยาวชนกลุมอ่ืนๆ ใหความสนใจอยากเขารวมกับ
แกงคกะลาดวย หรือใหชวยสอนวิธีการทําหุนกะลา หรือศูนยเด็กเล็กหลายแหงที่ไดไป
ทําการแสดงก็ขอใหแกงคกะลาฯ ทําหุนกะลาให 1 ชุด เพื่อใชประกอบการสอนในวิชา
อ่ืนๆ เพราะเด็กๆ ใหความสนใจเปนอยางมาก   
 
สมาชิกทีมเยาวชน 

นองผกามาศ เกงการ นองสีหเดช ศรีสุข นองพรศิริ เทพยศ นองเมธี สองสีโย 
นองพัชรียา กะรัตน นองกัญชลา ชวยอุระชน นองณัฐวัฒน  ตะวิไชย 
 
พี่เลี้ยง  นางสาวบัณฑิตา  วนาวรสุขรักษ เทศบาลเมืองนาน 
 
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยรัชนิดา ชิดสิน 
 
ผูใหการสนับสนุน  

1.  เทศบาลเมืองนาน 
2. ฝายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนาน 
3. คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองนาน 

งบประมาณ 
สถาบันพระปกเกลา 19,800 บาท 

 เทศบาลเมืองนาน 5,200 บาท 
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6. โครงการวิถีชีวิตดอนปูตาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โดย ทีมเยาวชนเติมฝนพัฒนาชุมชน 

 
 “ดอนปูตา” สถานที่ประกอบพิธีกรรมที่
ชาวบานใหความเคารพนับถือ เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
และดวยความเชื่อด้ังเดิมของคนในทองถิ่นทําให
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณดอนปูตายังคงความ
อุดมสมบูรณ ไมมีใครกลาตัดไมทําลายปา แต
ปจจุบันเยาวชนไมรูจักความเปนมาของดอนปูตา ไม
เห็นความสําคัญเกี่ยวกับพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในดอนปู
ต า  และยั ง ร วม ไปถึ ง ไม ให ค ว ามสน ใจกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติในดอนปูตา ทําใหพ้ืนที่วางใน
ดอนปูตา บริเวณทางเดินมีการพังทลายของหนาดิน
ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ําในฤดูฝน  สงผล

กระทบตอคนในตําบลยางทั้งทางดานประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผู
ไดรับผลกระทบจํานวนกวาสี่พันคน เปนปญหาที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และจะสงผลใน     
ระยะยาว จนพิธีกรรมและทรัพยากรธรรมชาติของดอนปูตาที่มีอยูอาจสูญหายไปในอนาคต 
 กลุมเยาวชนเติมฝนพัฒนาชุมชนตระหนักวา
หากเยาวชนในทองถิ่นไมใหความสําคัญกับพิธีกรรมใน
ดอนปูตา เพราะดูแคลนวาเปนเรื่องของคนแกใน
ชุมชนเทานั้น พิธีกรรมในดอนปูตาที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ตกทอดกันมาน้ีก็ถูกลืมเลือนไปเรื่อยๆ 
จนในที่สุดอาจไมมี พิ ธีกรรมในดอนปูตาอีก และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณในดอนปูตาก็จะถูกทําลายหมดสิ้นไป  
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เพื่อปองกันและแกไขปญหาดังกลาว ไมให
ลุกลามตอไปและสงผลกระทบในระยะยาว กลุม
เยาวชนฯ เล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตองใหเยาวชน
ในตําบลไดเรียนรูและเห็นความสําคัญของพิธีกรรม
ในดอนปูตา เพื่อที่จะไดมีความรู ความเขาใจ 
สามารถนําเอาความเชื่อ ขั้นตอนทางพิ ธีกรรม
ถายทอดใหอนุชนรุนหลังสืบตอไป และจะไดรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ดอนปูตาตอไป  

กลุมเยาวชนฯ จึงไดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลยาง และโรงเรียนยาง
วิทยาคม โรงเรียนประจําตําบลยาง นําโครงการวิถีชีวิตกับดอนปูตา สูการพัฒาที่ยั่งยืน 
ผนวกเขากับหลักสูตรทองถิ่น ใหเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดศึกษาถึงความเปนมา
และความสําคัญของดอนปูตา รูจักกับพิธีกรรมทั้งหลายและพอใหญหรือปราชญชาวบานที่
เปนผูประกอบพิธีกรรม รวมถึงไดสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังสัตวและพืชในดอนปูตา 
และรวมกันอนุรักษปาโดยปลูกตนไมและหญาแฝกปองกันการพังทลายของหนาดิน 

การรวมกันสืบสานพิธีกรรมของดอนปูตานี้นอกจากจะทําใหเยาวชนรุนใหมท่ีได
รวมโครงการมีความรู ความเขาใจ และเห็นความสําคัญของดอนปูตาและพิธีกรรมตางๆ 
เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเองที่มีประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
และเกาแก และพรอมใจที่จะสืบทอดใหคงอยูตอไปแลว ยังเปนการชวยอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูคูตําบลยางตอไป 

ดวยเล็งเห็นวาโครงการวิถีชี วิตกับดอนปูตา สูการพัฒาที่ยั่งยืนน้ี เปน
โครงการที่ดีและมีประโยชนตอสวนรวมอยางย่ังยืนหนวยงานตางๆ จึงใหการตอบรับ
เปนอยางดี โดยสภานักเรียนของโรงเรียนยางวิทยาคมไดถือโครงการนี้เปนแผนงานของ
สภานักเรียน โรงเรียนยางวิทยาคมก็ไดนําโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรทองถิ่น 
และที่สําคัญองคการบริหารสวนตําบลยางไดบรรจุโครงการเขาสูแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลเชนเดียวกัน 
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สมาชิกทีมเยาวชน 
น อ ง สุ ธิ ด า  อุ ชี  น อ ง จิ ร วั ล ย  ค ลั ง ใ ห ญ  น อ ง จิ ร า พ ร  ชู เ ชิ ด          

นองศิริพร ซายสนิทธรรม นองพัชริน สันโดษ นองวันเฉลิม สิงหทอง นองอิทธิ เลิงฮัง 
 
พี่เลี้ยง  นางจันทรัสม บุบผา และนางณัฐญา สาพิมาน องคการบริหารสวนตําบลยาง 
 
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย ดร.ไพบูลย โพธิ์สุวรรณ 
 
ผูใหการสนับสนนุ  

1.  องคการบริหารสวนตําบลยาง จังหวัดมหาสารคาม 
2.  โรงเรียนยางวิทยาคม 
3.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 
งบประมาณ 

สถาบันพระปกเกลา 19,080 บาท 
 องคการบริหารสวนตําบลยาง 2,400 บาท 
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1. โครงการเยาวชนวัยใสหัวใจทองถ่ิน 
โดย ทีมเยาวชนตําบลแมลาด 

 
 ในอดีตและปจจุบันที่ผานมานั้นเปนบทเรียนที่
ประจักษชัดวา ประเทศใดที่ประชาชนในชาติออนแอ ขาด
ความสามัคคี ขาดจิตสํานึกถึงประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติ คํานึงถึงแตประโยชนสวนตน ไมมีความ
พอเพียง ประกอบกับประชาชนไมไดเขามีสวนรวมในทาง
การเมืองอยางเต็มที่ สิ่งตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดปญหา
ดังท่ีกลาวมาขางตน อันเปนผลใหประชาธิปไตยของไทยไม
สามารถพัฒนาไปไดเทาที่ควร การปองกันและแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นดังที่กลาวมานั้นตองใชความพยายามและ
พลังของความรวมมือกันของทุกคนและจากทุกสถาบันโดย
เริ่มตั้งแตสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
การเมือง การปกครอง ประกอบกับสภาพปญหาการมี
สวนรวมของเยาวชนในตําบลแมลาด มีปญหาที่เกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชนซึ่ง องคการบริหารสวนตําบลแมลาดไม
สามารถเข าถึงเด็กและเยาวชนไดอยางใกลช ิดจึงไม
ทราบปญหาที่แทจริงของเด็กไดปญหานี้เปนปญหาของ
เยาวชนตําบลแมลาด ซึ่งปญหาหลายๆ ดานของเยาวชนสงผลกระทบตอครอบครัว 

โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น 
ระดับ “ดี” 
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ตําบล และสังคม เชน ความไมเขากันของคนในครอบครัว เด็กและเยาวชนมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร คลอดหรือตั้งครรภอันไมพึงประสงค มีเด็กและเยาวชนมี
อัตราการศึกษาในระดับที่ต่ําลง ทําใหบุคลากรไมมีคุณภาพ การมั่วสุมของวัยรุนกับ
อบายมุข ปญหาเหลานี้มีผูไดรับผลกระทบและความเดือนรอนคือ ตัวเด็กและเยาวชน 
ครอบครัว ตําบล และสังคม ซึ่งสาเหตุหลักที่แกนนําเยาวชน (อบต.นอย) จัดตั้ง
โครงการนี้คือเด็กๆ ไมมีโอกาสไดมานําเสนอหรือมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปญหาของตัวเอง และ อบต.ไมไดสอบถามหรือขอความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน
โดยตรงเมื่อไมไดเขาถึงเยาวชนจึงไมสามารถแกไขปญหาไดตรงจุด ถาไมรีบแกปญหาจะ
ทําใหปญหาตางๆ ของเยาวชนรุนแรงและขยายวงกวางขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นยังจะทํา
ใหเปนสาเหตุของสังคมอีกดวย 
 เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาของเยาวชนทางแกนนําเยาวชนในตําบล 
จึงไดรวมตัวกันเพื่อรวบรวมปญหาของเด็กและเยาวชน
ในตําบลเพื่อใหไดปญหาที่แทจริงของเยาวชนเสนอตอ 
อบต. เพื่อให อบต. ไดรับทราบสภาพปญหาที่แทจริง
และดําเนินการแกปญหาอยางเรงดวน โดยมีแกนนํา
เยาวชน (อบต.นอย) คอยเปนผูติดตามการดําเนินงาน
ของ อบต. ในการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน 
 ในขั้นแรกทีมเยาวชนไดดําเนินการในคัดเลือก
ตัวแทนเพื่อดํารงตําแหนง ตามโครงสรางของ อบต. 
เชน ประธานสภา รองประธานสภา ผูบริหาร และมีการ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ อบต. และทักษะในการพูด จากนั้น แกนนํา
และเยาวชนประชุมสัญจรในพื้นที่ของตําบลแมลาด เพื่อรับทราบปญหาในพื้นที่ และ
เหลา อบต. นอย ก็ไดจัดใหมีการประชุมเพื่อรวบรวมปญหาและผลสํารวจปญหาของ
เยาวชน และเสนอรายงานปญหาแก อบต. แมลาด เพื่อใหดําเนินการแกไขปญหาตอไป 
แตสิ่งแรกที่พวกเขาจะไดรับก็คือ การที่เยาวชนในพื้นที่สะทอนปญหาที่พวกเขาประสบ
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และพบเจออยูและพวกเขาก็ชวยกันจัดลําดับความสําคัญของปญหา และดูวาปญหาใดที่
พวกเขาสามารถรวมไมรวมมือกันในการแกไขปญหาไดดวยตนเองรวมถึงรวมดวยชวยกัน 
สอดสองดูแลเพื่อนเยาวชนในพื้นที่มิใหเขาสูภาวะเสี่ยงในการดํารงชีวิต สุดทายเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการทีมเยาวชนก็จะทําการถอดบทเรียนจากการทําโครงการรวมกัน เพื่อ
วิเคราะหผลการดําเนินงานรวมกัน  

การดําเนินโครงการลักษณะนี้สิ่งสําคัญที่สุด คือ ความสามารถของ “ผูนํา” 
ในการดึงความสนใจของผูเขารวมโครงการใหสะทอนปญหาที่พวกเขาพบเจอในพื้นที่ 
แสดงความคิดเห็น รวมถึงรวมกันแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหา ดังนั้น ทีม
เยาวชนตําบลแมลาดจึงตองหม่ันฝกฝนวิทยายุทธและทักษะความเปน “ผูนํา” ใหแกรง
กลาเพื่อสามารถดึงความสนใจของบรรดาเด็กๆ เหลานั้นใหอยูมั่นเพื่อผลการดําเนินงาน
ที่ดีเยี่ยมในโอกาสตอไป รวมถึงการสรางตัวแทนหรือผูสืบทอดเจตนารมณของพวกเขา
เพื่อใหโครงการสามารถคงอยูไดอยางยั่งยืน   
 

สมาชิกทีมเยาวชน 
น องโยธิ น ลื อเนตร  น องหนึ่ งฤดี  จั นทร ท วี  น อง อั งคณา สุ มคอย           

นองระพีพัฒน พันชารี นองพิพัฒนพงษ ศรีภุมมา นองปฏิวัติ พีรพันธ นองเจนจิรา ตรีแจม 
 

พี่เลี้ยง  นางสาวนาริน คชฤทธิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาด 
 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย ดร.ไพบูลย โพธ์ิสุวรรณ 
 

ที่ปรึกษา   1. นายสนิท มณีพราย นายกองคการบริหารสวนตําบลแมลาด 
  2. นายอดุลย กิตติยะ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมลาด 

           3. นายโกมล มาจาด กํานันตําบลแมลาด 
 

งบประมาณ สถาบันพระปกเกลา  27,700 บาท 
  องคการบริหารสวนตําบลแมลาด 8,500 บาท 

หนวยงานอ่ืนสมทบ 4,200 บาท 
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2. โครงการรักษโลกรักษปา 
โดย ทีมเยาวชนคนรักปา 

 โครงการรักษโลกรักษปานี้ดําเนินการโดย
กลุมเยาวชนคนรักษปาที่ไดจัดตั้งกลุมขึ้นเองตาม
ความสมัครใจของเยาวชนในหมูบาน โดยกลุมของเรา
ตระหนักดีวา ในปจจุบันมีการตัดไมทําลายปากันมาก 
ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมายและทําใหเกิดภาวะ
โลกรอนในปจจุบันที่เปนปญหาทําใหเกิดความเสีย
หายไปทั่วโลกเมื่อมองเห็นปญหาที่ยิ่งใหญนี้แลวทาง
กลุมจึงหันมามองดูเขตปาไมสาธารณะในเขตชุมชน
บานเกิดตนเอง ซึ่งไดเกิดปญหาความแหงแลงและ
ตนไมถูกทําลายไมมีสัตวปาอาศัยอยู 

ทีมเยาวชนจึงคิดที่จะบํารุงผืนปาในเขต
ชุมชนในกลับมาอุดมสมบูรณเหมือนเดิมและชวยลดภาวะโลกรอน และตระหนักตีวา
ปญหาเหลานี้เกิดจากน้ํามือของมนุษยเราเอง ดังนั้นวิธีแกไขก็ตองแก  จากตัวเรา เราจึง
จัดตั้งกลุมขึ้นเพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับปา และเริ่มตนจากปาในหมูบานเราเอง โดยการ
ปลูกตนไมทดแทนปาเสื่อมโทรมในเขตสาธารณะชุมชน เพื่อปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน
รักและหวงแหนปาบานเกิดตนเอง รวมถึงเปนการเพ่ือเพิ่มพื้นที่หากินของชาวบาน เชน 
หาเห็ด   หาของปา เปนตน การปลูกตนไมยังชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับปาชุมชน 
รวมถึงชวยลดภาวะโลกรอนและปองกันไฟปาไปในตัวดวย ทีมเยาวชนไดดําเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ปาหาพื้นที่ท่ีมีตนไมนอย และเคลียรพื้นที่ใหพรอมสําหรับการลงมือปลูก 
จากนั้น ทีมเยาวชนก็ลงมือปลูกตนไมจํานวนทั้งสิ้น 1,000 ตน โดยมีทีมเยาวชน และ
ชาวบานในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแมดกวา 70 คน ดําเนินการ  รวมกันปลูกปา
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ในเขตปาสาธารณะชุมชน  จํานวน 3 แหง รวมทั้งสิ้น 57 ไร ดังนี้ 1) เขตปาชาชุมชน 
21  ไร 2) เขตดอนปูตา 22  ไร 3) เขตดอนตะไคร 14  ไร 
 หลังจากการปลูกตนไมสักระยะ ทีมเยาวชนก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ติดตามผลการปลูก รวมถึงการใหน้ําในยามที่อากาศแหงแลง นอกจากนี้ ทีมเยาวชนยัง
ไดมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานของกลุมเปนประจําและจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
โดยกิจกรรมที่ทําเปนประจําคือ มีการนัดหมายใหปลูกตนไมรวมกันในวันสําคัญตางๆ 
หรือไมก็ทําความดีอยางอ่ืนเชนการทําความสะอาดหมูบาน เพื่อใหสมาชิกในกลุมได
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง ในอนาคตทีมเยาวชนจะมีการขยายจํานวนสมาชิก
ในกลุมไปยังหมูบานใกลเคียงในตําบลแมด เพ่ือที่จะไดชวยกันรักษาปา และสรางความ
สามัคคีในตําบลดวย  
 
สมาชิกทีมเยาวชน 

นองเจริญ  สุวะมาศ  นองปยะวรรณ บุญพิ ทักษ  นองสุพรรณี นามสง า     
นองพัทธนันท  พิลาพันธ นองรักพงษ  บุญพิทักษ นองนเรนทรฤทธ พิลาพันธ     
นองธวัชชัย  พิลาพันธ 
 
พี่เลี้ยง  นางสาวทัศนีวรรณ พิกุลศรี นักวิชาการการศึกษา อบต.แมด 
 
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยพิรียุตม วรรณพฤกษ 
 
งบประมาณ 

สถาบันพระปกเกลา 6,720 บาท 
 องคการบริหารสวนตําบลแมด 3,915 บาท 
 
 


