
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 

#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 

๑. ชื่อทีม  มดงาน 

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการรว่มใจชว่ยตน้ยางนา 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม � ด้านการสร้างรายได ้ � ด้านวัฒนธรรม 

� ด้านการเกษตร � ด้านการศึกษา 
  � ด้านสาธารณสุข � ด้านสิง่แวดลอ้ม 
  � ด้านสงัคม � อื่น ๆ (ระบ ุ   ) 

๓. พ้ืนที่ด าเนินการ ถนนสายเก่าเชียงใหม-่ล าพูน อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม ่

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพ้ืนทีด่ าเนินโครงการ 

 กิ่งหักเดิมและแผลไม่หุ้มตามประวัติต้นยางหลวงของเรากิ่งหักมาหลายครั้ง การหักแต่ละครั้ง มีแผล
ขนาดใหญ่ต้นไม้จะมีคอกิ่ง(Branch Collar) อยู่ที่โคนกิ่งทุกกิ่งเป็นเนื้อเยื่อที่มีเซลล์มากมายรวมกันตรงนั้น  
ท าหน้าที่ปิดแผลเมื่อกิ่งหักแต่การหักต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงจะหุ้มแผลได้ต้นยางหลวงมีกิ่งหักและ
แผลหุ้มเองได้มากมาย ลักษณะนี้ก่อให้เกิดการผุ เสี่ยงที่จะลามไปที่แกนโคนต้น และก่อปัญหาหักโค่นได้
นอกจากนี้ยังพบโพรงผุสามโพรงจากกิ่งหักที่แผลไม่หุ้ม โดยปกติแล้วเราจะต้องจัดการไม่ให้น้ าเข้าหรือไม่
ให้มีน้ าขังในโพรงเพ่ือไม่ให้เกิดการผุลามไป สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ รากไทรได้แหย่เข้าไปในร่องรูที่ผุแตกของ
ต้นยางหลวง รังปลวกร้าง และรังนกในโพรงเป็นรังร้าง 

๕. หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 

 ใบต้นยางนาร่วงในหน้าฝน ซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ และผลมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับต้นข้างเคียง นั่น
แปลว่าการเจริญเติบโตก าลังตกลงเรื่อยๆ ปรากฏการณ์ไม่น่ายินดีน ามาสู่การวางแผนรักษาต้นยางนา
หลวงของทีมมดงาน สาเหตุของอาการใบร่วงก่อนพบว่าเพราะพ้ืนคอนกรีตที่ล้อมต้นนั้นมีขอบคันเหมือน
กระถางยักษ์ จนบีบรากที่ชอนไชอยู่ใต้ดิน ซึ่งมีการเทปูนทุกปีตามความศรัทธา เพ่ือช่วยให้บริเวณนี้ไม่
สกปรก แต่ความหวังดีในความไม่รู้ อาจท าให้ยางนาต้นนี้หายไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ 

 ทีมมดงานจึงเริ่มประสานงานกับโครงการ Save ยางนา เพ่ือน าเหตุผลต่างๆ เข้านัดคุยกับ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ากลัวต้นยางนาหลวงตาย จึงมีความเห็นตรงกันว่า
ควรจะรีบหาทางแก้ไขและช่วยกันหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่ออนุรักษ์ต้นยางนา 

 แม้จะท างานอนุรักษ์ต้นไม้มาหลายต่อหลายต้น ทีมมดงานมองภาพการท างานให้ลึกกว่าเดิม เรานึก
ถึงมิติของการมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้น นอกจากนักโบราณคดี นักวิชาการป่าไม้ และภูมิสถาปนิก บุคคลทั่วไป
ก็ร่วมอนุรักษ์ต้นยางนาหลวงได้ 

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑) เพื่ออนุรักษต์้นยางนาที่มีอายุมากกว่า 220 ปีเพื่อใหอ้ยูคู่่เมืองเชียงใหม่ต่อไป 
  ๒) เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีจติส านึกในการอนุรักษต์้นยางนา 

เลขท่ี .................................. 



๒ 
 

 

  ๓) เพื่อลดอุบตัิเหตแุละเพิ่มความปลอดภัยส าหรับผู้สัญจรในถนนเชียงใหม่-ล าพูน  

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การที่ต้นไม้ต้นหนึ่งจะเกิดและเติบโต ไม่สามารถท าได้ด้วยคนคนเดียว ต่อให้มีแรงขุดหลุม ปลูก 
หยอดเมล็ด แต่ในระยะยาว ต้นไม้ต้องการความรักจากหลายๆ คนถึงจะอยู่ได้นาน ทีมมดงานเรียนรู้ว่า 
ความรักของทุกคนจะช่วยอนุรักษ์ต้นไม้ เพราะเราจะเกิดความหวงแหน โดยไม่ต้องมีระเบียบมาบังคับว่า
ห้ามปีน ห้ามตัด ห้ามทิ้งขยะ ทุกคนจะซึมซับด้วยหัวใจของตัวเอง 

 การท าโครงการครั้งนี้ แม้จะเป็นเวลาเพียงไม่นาน แต่ภาพของการรวมใจเป็นหนึ่งของชาวเชียงใหม่ 
ภาพไม้หมายเมืองอย่างยางนาหลวงได้ยืนต้นถึงรุ่นลูกหลานต่อไป ก็ท าให้เรารู้สึกคุ้มค่ามากมายที่ขึ้นมา
แอ่วเชียงใหม่ในครั้งนี้ 

๘. วิธีการด าเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการท างานโดยย่อ 

ทีมมดงานได้ร่วมปรึกษาหาข้อมูลแบบละเอียดในรายละเอียดของต้นยางแต่ละต้นกับทีมที่ปรึกษา โดยทีม
ที่ปรึกษาโครงการ Save ยางนา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมคณะวิทยาศาสตร์แยก
จุลินทรีย์และ DNA ของต้นยางมาเพ่ือจะรักษาอายุต้นยาง มีการระดมทุกฝ่ายในการท าแผนงาน เมื่อได้
แผนงานที่แน่นอนแล้วจึงท าการลงพ้ืนที่ส ารวจ แล้วจึงท าการเชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่มาร่วมแรงร่วมใจ
กันท ากิจกรรม ทีมมดงานจะท าการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook fanpage และช่องทางอื่น ๆ มาก
เท่าที่จะท าได้  

 ๘.๒ แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

การวางแผนการด าเนินงาน       

การแบ่งหน้าที่ในการปฏิบตังิานในแตล่ะหน้าที ่      

การลงพื้นที่ปฏิบตัิงานจริง      

การประชาสัมพันธ์โครงการ       

การน าเสนอผลการด าเนนิงาน       

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จ านวน 80,000  บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จ านวน 30,000 บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอืน่ร่วมสนับสนุน (ถา้มี) จ านวน 50,000  บาท 



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ  
  1)  ตนเอง 

ทีมมดงานมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้สร้างพลังอันยิ่งใหญ่ ได้อนุรักษ์ต้น
ยางนา รักษาต้นไม้คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบกลุ่มแรกที่ได้ริเริ่ม
โครงการนี้ 

  ๒)  ชมุชน/ท้องถิน่ หรือประเทศชาติ 
ต้นยางนาเป็นห้วงความทรงจ าตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงวัยเยาว์ในปัจจุบัน ที่จะหลอมรวมสายใยชาว
เชียงใหม่ให้แน่นแฟ้น อีกทั้งยังช่วยลดอุบัติเหตุและอ านวยความสะดวกในการเดินทางสัญจร 

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเรจ็ 
ทุกคนในจังหวัดเชียงใหม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันเพ่ือให้โครงการอนุรักษ์ต้น 
ยางนาลุล่วงและอยากให้ต้นยางนาอยู่เคียงคู่กับเชียงใหม่ตลอดไป ดังรูป 
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๑๒. บุคคลหรอืหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพ้ืนทีท่ี่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 

 โครงการ Save ยางนา ฮักษาอินทขิล โดยกลุ่มนี้น าโดยอาจารย์วรงค์ วงศ์ลังกา อาจารย์ภูมิสถาปัตย์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการ นอกจากนี้แล้วยังมีประชาชนจิตอาสาทุกเพศทุก
วัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการมาช่วยในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตรส์นใจมาชว่ยดจูุลินทรีย์ที่อยู่ในต้นยางนาให้ ว่าหลังจากที่ปรับปรุงไปแล้ว
ในรอบหนึ่งเดือนจุลินทรีย์เปลี่ยนไปอย่างไร อาจารย์ที่เป็นนักปฐพีศาสตร์มาช่วยดูคุณภาพดินให้ มีบริษัท
สแกนสามมิติมาช่วยสแกนต้นยางนาทั้งต้น สภาลมหายใจเชียงใหม่ช่วยเก็บภาพและข้อมูลส าหรับผลิตสื่อ 
ทีมเชียงใหม่เขียว สวย หอม เข้าร่วม  

 หากศึกษาตามประวัติศาสตร์ สมัยก่อนใช้การบอกต่อให้ชาวบ้านและทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้
เช่นกัน ใครเป็นช่างหล่อพระก็มา ใครเป็นช่างปูนก็มา ไม่ได้จ ากัดว่าใครเป็นนักอะไรโดยเฉพาะ เพราะสิ่ง
ส าคัญที่สุดในหลักการอนุรักษ์คือ ถ้าคนในพ้ืนที่รู้และเข้าใจว่าท าไมต้องอนุรักษ์ เขาจะช่วยกันดูแลโดยไม่
ต้องมีกฎระเบียบไปควบคุม และทุกคนจะลงมือท าด้วยใจ 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากท่านเป็นพ่อเมืองของชาวเชียงใหม่ อยาก
ให้ท่านมาร่วมงานดว้ยและทราบปัญหาต่าง  ๆ ของต้นยางนา ทีมมดงานอยากจะท างานและประสานการ
ท างาน  

� ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ส าแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

             ผู้เสนอโครงการ 
   ลงชื่อ       ผู้สมัคร (หัวหน้าทมี) 

    (                                      ) 
วัน/เดือน/ป ี     

 
   ลงชื่อ                           ผู้สมคัร (สมาชิกทีม) 

    (                                      ) 
วัน/เดือน/ป ี     
 
   ลงชื่อ                           ผู้สมคัร (สมาชิกทีม) 

    (                                      ) 
วัน/เดือน/ป ี     
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