
1. ช่ือทีม - ชมรมผู้น ำเยำวชนกองทัพไทย โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  
 
2. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม – ยึดหลัก 4R  รักษำป่ำบ้ำนเรำ 
ประเภทโครงกำร/กิจกรรม - ด้ำนเกษตร, ด้ำนกำรศึกษำ,ด้ำนสำธำรณสุข,ด้ำนส่ิงแวดล้อม,ด้ำนสังคม  
 
3. พื้นท่ีด ำเนินกำร - สวนพฤกษศำสตร์ป่ำชำยเลนนำนำชำติ ร.9 เสม็ดงำม ม.10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี  
 
4. สภำพปัญหำพร้อมสำเหตุหลักในพื้นท่ีด ำเนินโครงกำร  

สืบเนื่องมำจำกป่ำชำยเลน  เป็นป่ำท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีชุมชนของเรำ เพิ่งมีกำรพัฒนำและปลูกขึ้นเพียงไม่กี่ปี       
ท ำให้มีพื้นท่ีป่ำว่ำงเปล่ำส ำหรับปลูกต้นกล้ำเหลืออีกมำกมำย ท่ียังต้องกำรน ำต้นกล้ำไปปลูก  โดยสมำชิกชมรม     
ผู้น ำเยำวชนกองทัพไทย โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆได้มีโอกำสเข้ำไปปลูกทุกปี    
ซึ่งปัญหำท่ีพบเจอ นอกจำกเรื่องของพื้นท่ีป่ำยังว่ำงเปล่ำอีกเป็นจ ำนวนมำกแล้วนั้น ปัญหำท่ีพบอีกอย่ำงคือ          
ต้นกล้ำบำงต้นเกิดควำมเสียหำย ด้วยเหตุผลหลำยอย่ำง เช่น ประสบภัยธรรมชำติ ต้นกล้ำไม่สมบูรณ์ เป็นต้น           

ท ำให้ต้องมีกำรซ่อมแซมอยู่เป็นประจ ำ และด้วยปัจจัยหลำยๆอย่ำงท่ีมีจ ำกัด ท ำให้หน่วยงำน                                  ท่ี
รับผิดชอบดูแลไม่สำมำรถเข้ำไป แก้ปัญหำได้ทันท่วงทีบำงปี จึงต้องท ำกำรปลูกต้นกล้ำซ้ ำในพื้น ท่ีเดิม  
 

5. หลกัการและเหตผุลการด าเนินโครงการ  

 เนื่องจำกโรงเรียนของเรำอยู่ในชุมชนท่ีมีพื้นท่ีป่ำชำยเลน  สมำชิกชมรมผู้น ำเยำวชนกองทัพไทย         
โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้มีโอกำสเข้ำไปปลูกต้นกล้ำบริเวณป่ำชำยเลนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ    
ทุกปี เรำถึงได้พบ มองเห็นและสัมผัสกับปัญหำดังกล่ำวด้วยตัวเองอยู่ทุกครั้งไป เพรำะเหตุนี้เรำไม่สำมำรถนิ่งเฉย
และละเลยต่อปัญหำเหล่ำนี้ได้ ท ำให้เกิดควำมคิดท่ีจะเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรรับผิดชอบดูแล คอยประสำนงำน 
พัฒนำและแก้ไขปัญหำในชุมชนของตนเอง ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆและชำวบ้ำนในชุมชน แทนท่ีจะรอให้หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบแก้ปัญหำอย่ำงเดียวซึ่งอำจจะสำยเกินไป ชมรมของเรำจึงมุ่งหวังได้เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของส่วนกลำง   
โดยส่วนนี้สมำชิกในชมรมได้มีกำรประสำนกับทำง อบต.หนองบัว ท่ีรับผิดชอบในส่วนของพื้นท่ีแล้วยังคอยอ ำนวย
ควำมสะดวกในเรื่องของพันธุ์ต้นกล้ำ ท ำให้เรำสำมำรถเข้ำไปปลูกหรือซ่อมแซมพื้นท่ีท่ียังว่ำงเปล่ำและเสียหำยได้
เป็นประจ ำ  บวกกับกำรท ำงำนของเรำแต่ละครั้ ง  เรำได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยบริหำรของโรงเ รียน                    
จำกหน่วยงำนต่ำงๆในชุมชน รวมไปถึงยังได้รับกำรสนับสนุนให้ค ำปรึกษำจำกกองบัญชำกำรกองทัพไทย  
เพรำะฉะนั้นเรำย่อมสำมำรถแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้อย่ำงยั่งยืนอย่ำงแท้จริง อีกท้ังยังสำมำรถต่อยอดให้เป็น       
พื้นท่ีส ำหรับให้ควำมรู้กับเกษตรกรและผู้ท่ีต้องกำรศึกษำได้ในอนำคต ท่ีส ำคัญคือเป็นกำรช่วยปลูกฝังให้คนในชุมชน
เกิดควำมรักและหวงแหนพื้นท่ีป่ำของตนเองอีกด้วย  ด้วยแนวคิด หลักกำรและเหตุผลท้ังหมดท้ังมวลนี้                  
จึงเป็นเหตุให้จัดท ำโครงกำรในกำรท ำกิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน ด้วยหลัก 4R  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำร ปกป้อง ฟื้นฟู 
และสนับสนุนกำรใช้ระบบนิเวศบนบกอย่ำงยั่งยืน จัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน   หยุดกำรเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟื้น
สภำพกลับมำใหม่ และหยุดกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) 
นับเป็นกำรอนุรักษ์ธรรมชำติซึ่งก็ คือพื้นท่ีป่ำชำยเลนในชุมชนท่ีเรำอำศัยอยู่ ให้คงอยู่สืบไปช่ัวลูกช่ัวหลำน  
 

 

 



6. จุดประสงค์ของโครงกำร   
  1) เพื่อปลูก ส ำรวจติดตำม ปกป้อง ซ่อมแซม และฟื้นฟู พืน้ท่ีป่ำชำยเลนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  2) เพื่อลดพื้นท่ีป่ำชำยเลนท่ียังว่ำงอยู่ 
  3) เพื่อเป็นส่วนกลำงประสำนงำนให้คนในชุมชนได้รักษำทรัพยำกรร่วมกัน 
  4) เพื่อปลูกฝังให้คนในชุมชนเกิดควำมรักและหวงแหนพื้นท่ีป่ำของตนเอง ให้ป่ำชำยเลนอยู่คู่กับคนใน
ชุมชนต่อไป 
  5) เพื่อให้ทุกคนเกิดควำมภำคภูมิใจในตัวเองท่ีมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติบ้ำนตน 
 
7. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำร ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนกำรใช้ระบบนิเวศบนบกอย่ำงยั่งยืน จัดกำรป่ำไม้อย่ำง
ยั่งยืน ต่อสู้กำรกลำยสภำพเป็นทะเลทรำย หยุดกำรเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภำพกลับมำใหม่ และหยุดกำร
สูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  เป็นกำรอนุรักษ์ธรรมชำติซึ่งก็คือพื้นท่ีป่ำชำยเลนในชุมชนท่ีเรำอำศัยอยู่       
ให้คงอยู่สืบไปช่ัวลูกช่ัวหลำน เพรำะป่ำชำยเลนเป็นส่วนส ำคัญท่ีจะท ำให้ระบบนิเวศคงอยู่ได้  รวมท้ังเป็นพื้นท่ี   
ส ำหรับให้ควำมรู้ ต่อเกษตรกรหรือ ผู้ ท่ี ต้องกำรศึกษำ  และเป็นแหล่งท ำมำหำกินของชำวบ้ำนในชุมชน  
 

8. วิธีกำรด ำเนินกำร   
รำยละเอียดข้ันตอนกำรท ำงำนโดยย่อ 

ประชุมและวำงแผนกำรด ำเนินงำน จำกนั้นติดต่อ อบต.หนองบัว เพื่อให้ทรำบพื้นท่ีป่ำชำยเลนท่ีจะด ำเนิน
ปลูกและทรำบจ ำนวนต้นกล้ำท่ีทำง อบต.มีให้ ค ำนวณจ ำนวนคนท่ีต้องใช้ให้เหมำะสม ก ำหนดฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ   
ด้ำนต่ำงๆ เช่น ฝ่ำยบุคคล ฝ่ำยดูแลพันธุ์ต้นกล้ำ ฝ่ำยอำหำร ฝ่ำยปฐมพยำบำล เป็นต้น แล้วประชำสัมพันธ์แจ้งข่ำว
และนัดแนะวันเวลำให้กับสมำชิกชมรมผู้น ำเยำวชนกองทัพไทย  โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี/ 
กองบัญชำกำรกองทัพไทย/ ชำวบ้ำนรวมถึงผู้มีจิตอำสำ/ ด ำเนินกำรตำมหลัก 4R เริ่มจำกกำรน ำพันธุ์ต้นกล้ำไปปลูก
ร่วมกัน (R1 - Rear เพำะปลูก) เว้นระยะเวลำ 1 เดือน จึงกลับมำส ำรวจพื้นท่ีท่ีได้ด ำเนินกำรปลูกว่ำมีส่วนไหน
เสียหำยบ้ำง (R2 - Return ย้อนกลับ) รวมท้ังท ำกำรบันทึกกำรเจริญเติบโตของต้นกล้ำและจุดท่ีต้นกล้ำเสียหำย 
ติดต่อ อบต.หนองบัว เพื่อขอพันธุ์ต้นกล้ำ ส ำหรับซ่อมแซมพื้นท่ีป่ำชำยเลนท่ีเสียหำย ประชำสัมพันธ์แจ้งข่ำวและ  
นัดแนะวันเวลำให้กับสมำชิกชมรมผู้น ำเยำวชนกองทัพไทย โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี กองบัญชำกำร
กองทัพไทย ชำวบ้ำนรวมถึงผู้มีจิตอำสำ ด ำเนินกำรน ำพันธ์ต้นกล้ำไปปลูกซ่อมแซมร่วมกัน (R3 - Repair ซ่อมแซม) 
ท ำเช่นนี้อย่ำงสม่ ำเสมอไปเรื่อยๆ (R4=Revolution - หมุนเวียน) 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอน/กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 

กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำย
น 

ธันวำค
ม 

มกรำคม 

1.ประชุมวำงแผนเพื่อหำแนวทำงในกำรจัดโครงกำร
กับสมำชิกในชมรม 

     

2.ติดต่อประสำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง อบต.หนองบัว
ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในพื้นท่ี 

     

3.ประชำสัมพันธ์โครงกำรให้ผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม      
4. ด ำเนินกำรปลูกต้นกล้ำ ตำมแผนด ำเนินงำน   R1      
4.ตรวจสอบ ส ำรวจกำร เจริญเติบโตของต้นกล้ำ  R2      
5.ประชุมถึงปัญหำท่ีพบร่วมกับกับสมำชิกในชมรม 
และชุมชน เพื่อหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน   R3 

     

5.ด ำเนินกำรแก้ไข ซ่อมแซม พัฒนำ  ฟื้นฟู  และ
อนุรักษ์   R4 

     

 

9. งบประมำณ  

เงินงบประมำณ  รวมทั้งส้ิน 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) 

 1. ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืม  150 คนๆละ 2 .มื้อๆละ    50  บำท   รวม 15,000 บำท 

 2. ค่ำยำนพำหนะจ ำนวน 4 คัน รำคำเหมำจ่ำย ไป- กลับ คันละ  500  บำท รวม 2,000 บำท 

 3. ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ป้ำยประชำสัมพันธ์   2,000 บำท   รวม 2,000 บำท 

 4. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสมของกิจกรรม 1,000บำท   รวม 1,000 บำท 

 

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉล่ีย 

*  พันธุ์กล้ำโกงกำง ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกโรงเรียนบำงกะจะ  จังหวัดจันทบุรี 

*  รถดับเพลิงเพื่อใช้น้ ำในกำรช ำระล้ำงร่ำงกำย  ได้รับควำมอนุเครำะห์จำก อบต.หนองบัว 

*  รถยนต์ส ำหรับเคล่ือนย้ำยต้นกล้ำจำกโรงเรียนบำงกะจะ  จังหวัดจันทบุรี  ไปยังแปลงท่ีจะปลูก         
ได้รับควำมอนุเครำะห์จำก อบต.หนองบัว 

 

 

 

 

 



10. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร  
  1. ตนเอง  

  1.1 สมำชิกในชมรมผู้น ำเยำวชนกองทัพไทย ได้พัฒนำตนเองรู้จักกำรวำงแผนงำน ควำมรับผิดชอบ        
กำรแก้ปัญหำ ควำมอดทน มีคุณธรรม ควำมเห็นใจ ควำมโอบอ้อมอำรีและเรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นฯลฯ 
  1.2 มีจิตส ำนึกและค่ำนิยมด้ำนวิ่งแวดล้อมท่ีดีงำมและตระหนักรู้ถึงคุณค่ำของป่ำชำยเลน  

1.3 ได้อำศัยอยู่ในพื้นท่ีป่ำท่ีมีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ 
1.4 ได้สร้ำงคุณลักษณะด้ำนจิตอำสำจิตสำธำรณะแก่เยำวชน 

  1.5 เกิดควำมภำคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในกำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบนพื้นท่ีชุมชนของตนเอง 
1.6 ปลูกฝังควำมรักและควำมรับผิดชอบของเยำวชนท่ีมีต่อชุมชน 

 
2. ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชำติ  

  2.1 ชำวบ้ำนตระหนักรู้ถึงคุณค่ำของป่ำชำยเลนและช่วยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
2.2 เกิดควำมสำมัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในหมู่คณะ 
2.3 สร้ำงคุณลักษณะด้ำนจิตอำสำจิตสำธำรณะแก่ชำวบ้ำนในชุมชน 
 

11. ปัจจัยท่ีจะช่วยท ำให้โครงกำรประสบควำมส ำเร็จ -  
  1. ควำมมุ่งมั่นต้ังใจจริงของสมำชิกชมรมผู้น ำเยำวชนกองทัพไทย โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  
และชำวบ้ำนท่ีจะท ำโครงกำรให้ประสบควำมส ำเร็จ 
  2. ควำมร่วมมือให้กำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  
 

12. บุคคลหรือหน่วยงำนภำครัฐเอกชนในพื้นท่ีท่ีอยำกให้มำสนับสนุนโครงกำรเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปประธรรมยิง่ขึ้น 
พร้อมอธิบำยเหตุผล   

  1. ฝ่ำยบริหำรโรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ เพรำะสำมำรถช่วยเหลือเรื่องยำนพำหนะในกำรเดินทำง       
อุปกรณ์ ปฐมพยำบำลจำกเรือนพยำบำลของโรงเรียนและให้ค ำปรึกษำด้ำนต่ำงๆเพิ่มเติมได้ 
  2. อบต.หนองบัว เพรำะสำมำรถช่วยเหลือเรื่องสถำนท่ี ขอพันธุ์ต้นกล้ำ รับส่งต้นกล้ำและรถน้ ำส ำหรับล้ำง 

ตัวได้ 
  3. โรงเรียนบำงกะจะ จังหวัดจันทบุรี เพรำะสำมำรถช่วยเหลือเรื่องพันธุ์กล้ำโกงกำงได้ 
  4. ก ำนัน ต.หนองบัวและผู้ใหญ่บ้ำนเสม็ดงำม เพรำะสำมำรถช่วยเหลือเรื่องกำรประชำสัมพันธ์และ
ประสำนกับชำวบ้ำนได้  
  5. ผู้ปกครองนักเรียนช่วย เพรำะสำมำรถช่วยเหลือเรื่องกำรเดินทำงไปท ำกิจกรรมและอำหำรได้  

 

 

 

 

 



13. ใครคือบุคคลในฝันท่ีคุณอยำกพบ เพรำะเหตุใด  
  1. พ.อ.วิชัย สำค ำภีร์ นำยทหำรปฏิบัติกำรประจ ำกองบัญชำกำรกองทัพไทย 
  2. พ.อ.ศนิโรจน์ ธรรมยศ นำยทหำรปฏิบัติกำรประจ ำกองบัญชำกำรกองทัพไทย 

   เพรำะบุคคล 2 ท่ำนนี้   เป็นผู้ร่วมก่อตั้งชมรมผู้น ำเยำวชนกองทัพไทย   เป็นผู้จุดประกำยควำมฝัน 
เป็นผู้สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำงำนจิตอำสำ  เป็นผู้ปลุกฝันและพลังในกำรท ำงำน   เป็นบุคคลต้นแบบ           
เป็นแบบอย่ำงท่ีดี  ท่ีอยำกให้สมำชิกในชมรมผู้น ำเยำวชนกองทัพไทย โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีทุกรุ่น 
ได้พบปะพูดคุย เพื่อเติมพลังและสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำงำนจิตอำสำ เพื่อชุมชน สังคมและประเทศชำติต่อไป 
 

 
*  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมท่ีได้ส ำแดงไว้ข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร จึงได้ลงลำยมือช่ือ ท่ีมุมขวำด้ำนล่ำง
ของแบบเสนอโครงกำร พร้อมกับลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง ในเอกสำรและหลักฐำนท่ีแนบทุกฉบับ ไว้เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 
 

ผู้น ำเสนอโครงกำร 

ลงช่ือ    สิทธิเดช   เลิศลัคนำ     ผู้สมัคร หัวหน้ำทีม 
      (นำยสิทธิเดช   เลิศลัคนำ) 
        22  กรกฎำคม 2564 
 
ลงช่ือ       สุพัตรำ ชัยศรี  ผู้สมัคร สมำชิกทีม 
        (นำงสำวสุพัตรำ ชัยศรี) 
         22  กรกฎำคม 2564 
 
ลงช่ือ      กนกมณี  แจ่มแจ้ง ผู้สมัคร สมำชิกทีม 
       (นำงสำวกนกมณี  แจ่มแจ้ง) 
           22  กรกฎำคม 2564 
 
 
 
 
 


