
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 

๑. ช่ือทีม LPRU สืบสานปณิธาณงานของพ่อ 

๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  เยาวชนท้องถิ่น ตระหนักรู้ รักษาป่า 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได้ ❑ ด้านวัฒนธรรม 

    ด้านการเกษตร ❑ ด้านการศึกษา 
  ❑ ด้านสาธารณสุข  ด้านส่ิงแวดล้อม 
  ❑ ด้านสังคม ❑ อื่น ๆ (ระบุ   ) 

๓. พื้นที่ดำเนินการ  พื้นที่ชุมชนที่ให้ความรู้แก่ชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นทีด่ำเนินโครงการ 

            จังหวัดลําปางเป็นจังหวัดที่เผชิญกับปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5 เป็นอย่าง
หนักในทุก ๆ ปี อันเนื่องจากการบุกรุกป่า ทั้งการล่าสัตว์ และการเผาป่าเพื่อหาของป่าในการเส้ียงชีพและ
บริโภค ทำให้เกิดไฟลามลุกไหม้ออกไปเป็นบริเวณกว้างจึงทำให้ปัญหาไฟป่ายังเกิดขึ้นต่อเนื่องและ ส่งผล
ให้เกิดฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5 ซึ่งในพื้นที่บ้านกล้วยแพะ มักประสบเกิดปัญหาไฟป่าอยู่เป็นประจำ 
ส่งผลกระทบทางสภาพแวดล้อมทั้งทางมลพิษ ในการใช้ชีวิตของคนในชุมชน  

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 

           จังหวัดลําปาง เป็นหนึ่งในจังหวัดของภาคเหนือที่เผชิญปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองหมอกควันมา
ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2564 ถือว่าเป็นจังหวัดแรกของภาคเหนือตอนบน อันเนื่องจากการรุกป่า ทั้ง
การล่าสัตว์ และการเผาป่าเพื่อหาของป่า ทำให้เกิดไฟลามลุกไหม้ออกไปเป็นบริเวณกว้าง ถึงแม้ทาง
จังหวัดจะมีการเตรียมแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหา แต่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งคนเข้าป่าแล้วเผา ป่าได้    
ทำให้ปัญหาไฟป่ายังเกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ ยิ่งปีนี้เจออากาศแล้งและ
แห้งเร็วมาตั้งแต่ปลายปี 2563 ที่ผ่านมาจึงทำให้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่าPM2.5 จู่โจมอย่าง
หนักในพื้นที่จังหวัดลำปาง ต้นเหตุสำคัญมาจากไฟป่า ทั้งจากการกระทำของมนุษย์และความแห้งแล้งตาม
ธรรมชาติในช่วงหน้าร้อน แม้ปีนี้จะทุเลาลงไปตามรอบ แต่ปัญหาไฟป่ามีแนวโน้มเกิดขึ้นเป็นวาระประจำ 
ทั้งเป็นไปได้ที่จะรุนแรงยิ่งขึ้น อีกทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลต่อการทำให้คนเข้าป่า
มากขึ้น ทั้งมาจากปัจจัยที่เศรษฐกิจฝืดเคือง ประชาชนเกิดการว่างงานไม่มีรายได้ และเพื่อเล้ียงปากเล้ียง
ท้องจากการหาของป่า โดยเฉพาะเห็ดเผาะ ไข่มดแดง หน่อไม้ ไก่ป่า หมูป่า และกระรอก ที่นำเนื้อมาขาย
ได้ เพื่อให้ได้เงินไปใช้เล้ียงชีพ ผืนป่าถือว่าเป็นแหล่งอาหารของชีวิตมาตั้งแต่อดีต ตามวิถีชีวิตของคน  

ทีมLPRU สืบสานปณิธาณงานของพ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการ 
เยาวชนท้องถิ่น ตระหนักรู้ รักษาป่า โดยการนำหลักแนวคิดทฤษฎีตามแนวพระราชดำริ มาใช้ในการ

เลขที่ .................................. 
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เขียนโครงการโดยจะนำองค์ความรู้กิจกรรมต่างๆมาปรับใช้ในความรู้กับเยาวชนในชุมชนตำบลบ้านกล้วย
และผู้นำชุมชนตำบลบ้านกล้วย ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และระบบนิเวศต่อไป  
๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลบ้านกล้วย ซึ่งเป็นการทดแทนรายได้จากการหาของ
ป่า และลดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 
 2. เพื่อให้เด็กเยาวชนและคนในชุมชนตำบลบ้านกล้วย เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้
และระบบนิเวศ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 3. เพือ่ลดปัญหาการเกิดไฟฟ้าและลดปัญหาฝุ่นละอองหมอกควัน PM2.5 และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในป่า
ให้มากยิ่งขึ้น 
๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและลดปัญหาหมอกควัน PM2.5 
      2. คนในชุมชนสามารถเสริมสร้างรายได้จากการเพาะเห็ด 
๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดข้ันตอนการทำงานโดยย่อ 

ประกอบด้วย กิจกรรม 2 กิจกรรม เพื่อให้อนุรักษ์พื้นที่ป่า และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

1. เสริมสร้างรายได้ชุมชน 
ทีม LPRU สืบสานปณิธาณงานของพ่อ นำวิทยากร โดยการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ

คนในชุมชนบ้านกล้วย เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ป่า อย่างถูกวิธี โดยเชิญนักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ อบรมให้ความรู้เร่ือง การเพาะเห็ดเผาะด้วยกล้าต้นยางเหียง  ยางนา เป็นการ
สร้างอาชีพลดการเผาป่าหรือเข้าไปหาของป่า ในบริเวณป่าในชุมชน 

ตัวอย่างกิจกรรมและวิธีการเพาะเห็ดเผาะ โดยการเพาะเช้ือลงต้นยางเหียง 
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2. ป่าเปียก (แนวกันไฟ)  
ทีม LPRU สืบสานปณิธาณงานของพ่อ นำวิทยากร โดยการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการดับไฟป่า การทำแนวกันไฟ ให้กับเยาวชนและคนในชุมชนบ้านกล้วย โดยเชิญอาสาดับไฟป่า 
จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งส้ิน 
จำนวน 50 คน ร่วมทำแนวกันไฟ บริเวณป่าชุมชนบ้านกล้วย ติดกับป่าชุมชนดอยพระบาท เขตอุทยาน
แห่งชาติเขลางค์บรรพต 

 ตัวอย่างกิจกรรมชมรมรักษ์นิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
จัดโครงการทำแนวกันไฟให้ป่าชุมชนตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ข้ันตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

ปี 
๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
วางแผนการบูรณาการกิจกรรม       
ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ เป้าหมาย  
นัดหมายกำหนดการ  

    

เร่ิมดำเนินการโครงการ 
1. สร้างรายได้ชุมชน การเพาะเห็ดเผาะ 
2. ป่าเปียก (แนวกันไฟ) 

     

สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด       
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๙. งบประมาณการดำเนินโครงการ 

รายการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าใช้สอย 12,๐00 
- ค่าน้ำมันเช้ือเพลิงรถยนต์  4,000 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ เกียรติบัตร 3,000 
- อาหารกลางวันสำหรับ วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ จำนวน 50 คน ๆ ละ 50 บาท 2,500 

- อาหารว่างสำหรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ จำนวน 50 คน ๆ ละ 30 บาท 1,500 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการ 1,000 

ค่าวัสดุ 10,๘00 

- ค่าวัสดุดำเนินงาน เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ ฯ อุปกรณ์ที่ใช้อบรมโครงการ 2,000  
- วัสดุอุปกรณ์ในการใช้เพาะเห็ด  4,200 
- ค่าเช้ือเพาะเห็ดเผาะ จำนวน 2๓ ขวด ๆ 200 บาท  4,๖00 
ค่าตอบแทน 7,200 
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายในแต่ละกิจกรรม  
จำนวน 6 คน ๆ ละ 1 ช่ัวโมง ละ 600 บาท  

3,600  

- ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 6 คน  3,600  

รวม 30,000 บาท  
 
** หมายเหตุ**    ค่าใช้จ่ายถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ                                    จำนวน  30,000  บาท 
งบประมาณที่เสนอขอ                                  จำนวน   30,000 บาท 
งบประมาณที่มีหน่วยงานอ่ืนร่วมสนับสนุน (ถ้ามี)           จำนวน   -         บาท



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนนิโครงการ  
  1)  ตนเอง 
  - ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการทำงานร่วมกับชุมชน  
  - ได้รับประสบการณ์ในการทำงานใหม่ๆ  
  - ได้ฝึกตนเองเร่ืองความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทีต่นเองได้รับ 
  ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 
  ปัญหาไฟป่าและฝุ่นหมอกควันpm 2.5 ในจังหวัดลำปางลดลง และคนในชุมชนสามารถสร้าง
รายได้จากการเพาะเห็ด 
 
๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
  - มีการแบ่งฝ่ายประสานงานเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนและทำให้มีการวางแผนอย่าง

ละเอียดรอบคอบ 
- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐบาลและคนในชุมชน เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม

ภายในชุมชน 
 
๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดลำปาง เนื่องจากเป็นหน่วงงานที่เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมโดยตรงทางเราจึงเล็งเห็นว่าหากได้รับการสนับสนุนโครงการคร้ังนี้จะทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
น่าเช่ือถือยิ่งขึ้น 
 
๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
   อยากสัมภาษณ์และพูดคุยแลกเปล่ียนแนวความคิดด้านส่ิงแวดล้อม กับ คุณเจษฎาภรณ์ ผลดี  
(พี่ติ๊ก) เพราะพี่ติ๊กได้รับฉายา “เจ้าป่า” จากการทำรายการ เนวิเกเตอร์ รายการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ที่มี
ผู้ติดตามผลงานเป็นจำนวนมาก และมักจะร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ให้กับเหล่าแฟนคลับที่
ติดตามด้วย ถ้าหากได้พบอยากจะปรึกษาขอแนวคิดในการสร้างคอนเทนท์ ที่จะทำให้ผู้คนสนใจในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพือ่สร้างยอดติดตามและผู้สนใจให้แก่หมู่บ้านหรือพื้นที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 






