
 

ใบสมคัร 
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริต ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

ช่ือโครงการ  คีรีราษฎร์รักษต์น้น ้า 
ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
การศึกษาระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
สถานท่ี/ท่ีอยู ่ เลขท่ี  ๑๔๕  หมู่  ๑๒  ต าบลหินตก  อ าเภอร่อนพิบูลย ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช  รหสัไปรษณีย ์ 
๘๐๓๕๐  โทรศพัท ์ ๐๗๕๔๙๗๐๗๑    โทรสาร  ๐๗๕๔๙๗๑๖๖ 
ช่ือผูป้ระสานงานโครงการ  นายขจร  สายทอง 
โทรศพัทมื์อถือ  ๐ ๘๙๙๗ ๐๒๖๙๙   

๑.  หลกัการและแนวความคิด 

             ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวติของมนุษยด์งันั้น
โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันาจึงการจดัการศึกษาใหน้กัเรียนไดมี้ความตระหนกัในความส าคญัและมีความรักและ
หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละท านุบ ารุงรักษาใหย้ ัง่ยนื สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติพุทธศกัราช ๒๕๕๒ มาตรา ๒๓ (๒) ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการ
จดัการ การบ ารุงรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื  มาตรา ๒๔
(๖)  สถานศึกษาจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา 
ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  มาตรา ๒๙  ใหส้ถานศึกษา
ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนั
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืนส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรร
ภูมิปัญญาและวทิยากรต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหา
วธีิการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน และจุดหมายหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ขอ้ ๕ มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 



๒ 

 การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยู่
ร่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข  เพื่อใหบ้รรลุเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 
๒๕๔๒ และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ดงักล่าวโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา
จึงใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงในทอ้งถ่ินและใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของสรรพส่ิงทั้งท่ีมี
ชีวติและไม่มีชีวติ ไม่วา่จะเป็นทรัพยากรป่าไม ้ดินและน ้า ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยา่งสลบัซบัซอ้น โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในพื้นท่ีป่าไมบ้ริเวณตน้น ้าล าธาร ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศตน้น ้า ศึกษาความส าคญัของ
ระบบนิเวศซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหน้กัเรียนเห็นคุณค่า 
ความหมาย หลกัการของการอยูร่่วมกนัของสรรพส่ิงอยา่งมีเหตุผล รวมถึงการไดศึ้กษาชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่น
พื้นท่ีตน้น ้าวา่มนุษยน์บัเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศตน้น ้าเช่นกนั มีวกีารท่ีจะจดัการในเร่ืองใชป้ระโยชน์ใน
พื้นท่ีตน้น ้าอยา่งไร ให้เกิดความเหมาะสมไปพร้อม ๆ กบัการอนุรักษป่์าตน้น ้าล าธารอยา่งย ัง่ยนื 

        การจดัการการศึกษาดงักล่าวส่งผลใหน้กัเรียนรักชาติรักแผน่ดินอยา่งถูกทางและเขา้ใจในความเป็น
ชาติเน่ืองจากชาติมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือแผน่ดินหรือดินแดน ประชาชนและอ านาจอธิปไตย ค าวา่ดินแดน
รวมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งในราชอาณาจกัรรวมทั้งผืนแผน่ดินอนัประกอบดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มเช่นทรัพยากรป่าไม ้สัตวป่์า ภูเขา แม่น ้าล าคลองเป็นตน้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อความเป็นอยู่
ของชีวติมนุษยแ์ละสรรพส่ิงทั้งหลาย หากไม่มีส่ิงเหล่าน้ีความเป็นชาติก็คงอยูไ่ม่ไดเ้พราะชีวติคนจะตอ้ง
พึ่งพิงทรัพยากรสายน ้า  ป่าไมแ้ละทรัพยากรธรรมชาติตลอดเวลา หากไม่ช่วยกนัอนุรักษต์น้น ้าสายน ้า ป่าไม้
และทรัพยากรธรรมชาติก็จะหมดไป     

          โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันาเห็นความส าคญัดงักล่าวจึงจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนรัก
ชาติอยา่งมัน่คงโดยการรู้จกัวิธีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ
ต่อไปในอนาคต  รักหวงแหนและใชป้ระโยชน์ร่วมกนัอยา่งมัน่คงจึงร่วมกบัหน่วยจดัการตน้น ้าปากพนงั 
จงัหวดันครศรีธรรมราชจดัท าโครงการคีรีราษฎร์รักษต์น้น ้าเพราะโรงเรียนตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีตน้น ้าปากพนงั 
อนัเป็นเขตป่าไมท่ี้สมบูรณ์แต่ส่วนหน่ึงชุมชนเขา้ไปอาศยัพื้นท่ีท าการเกษตรซ่ึงเขตพื้นท่ีดงักล่าว เป็นป่าตน้
น ้าส าคญัท่ีหล่อเล้ียงชีวติคนและสรรพสัตวใ์นพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชในทอ้งท่ีหลายอ าเภอ เช่นอ าเภอ
ร่อนพิบูลย ์ อ าเภอปากพนงั อ าเภอหวัไทร  อ าเภอเชียรใหญ่  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   และอ าเภอชะอวด  
บริเวณดงักล่าวเป็นเขตพื้นท่ีโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงัซ่ึงเป็นโครงการตามพระราชด าริของพระ
ราชสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช และหน่วยงานตั้งอยู ่ณ อ าเภอปากพนงั  นกัเรียนเป็นเป็นบุคคลท่ีมี
บทบาทส าคญัในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีเป็นพื้นท่ีป่าตน้น ้าและจะเป็นก าลงั
ส าคญัในการพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปในอนาคต สมควรไดรั้บการถ่ายทอด ปลูกฝังความรู้
เร่ืองระบบนิเวศตน้น ้า ความส าคญัของตน้น ้าเพื่อจะไดน้ าความรู้แนวคิดท่ีไดรั้บจากการถ่ายทอดไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและเขา้มามีบทบาทในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและเกิดความรัก
ชาติใหม้ากยิง่ข้ึน 

 



๓ 
      ๒.  วตัถุประสงคข์องโครงการ 
             ๒.๑  เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัในความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติป่าไมแ้ละแหล่งตน้น ้าท่ีมี
อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของสรรพส่ิงทั้งหลายทั้งมนุษยแ์ละสัตว ์
              ๒.๒  เพื่อใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
ทอ้งถ่ิน  รู้จกัวธีิแกปั้ญหาและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

              ๒.๓  เพื่อสร้างจิตส านึกใหน้กัเรียนรักชาติ รักแผน่ดิน  มีความรู้สึกในการเป็นเจา้ของ  รักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นสมบติัของชาติ รู้จกัปกป้องคุม้ครองไมใ้หถู้กท าลายใหเ้สียหายและสามารถร่วม
พฒันาใหม้ัน่คงอยา่งถาวร 
              ๒.๔  เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัรักษาสาธารณสมบติัและยดึถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั 

      ๓.  วธีิการด าเนินการ 
            ๓.๑   จดัหลกัสูตรอบรมนกัเรียนตามโครงการค่ายเยาวชนตน้น ้า ๓ วนั ๒ คืน ในเน้ือหาวชิาดงัต่อไปน้ี 

                     ๓.๑.๑  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

                     ๓.๑.๒  ระบบนิเวศตน้น ้าและแนะน าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นท่ี 

                     ๓.๑.๓  เดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศตน้น ้ าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

                     ๓.๑.๔  การตรวจวดัปริมาณและคุณภาพของน ้าอยา่งง่ายและการเป็นนกัสืบสายน ้าของชุมชน 

                    ๓.๑.๕  บทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้น ้า 
                    ๓.๑.๖  ศึกษาดูงานในพื้นท่ีเป้าหมายดา้นการน าน ้ามาใชป้ระโยชน์ 

                    ๓.๑.๗  การผลิตส่ือและการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
          ๓.๒  กิจกรรมการปลูกป่าร่วมกบัหน่วยจดัการตน้น ้าปากพนงั 
          ๓.๓  กิจกรรมการสร้างฝ่ายชะลอน ้าและฝายมีชีวติร่วมกบัชุมชน  
          ๓.๔  กิจกรรมโครงงานนกัสืบสายน ้าคลองขนุพงั  
   ๔.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
      กิจกรรมท่ี  ๑  โครงการค่ายเยาวชนตน้น ้า 
          ๔.๑  ขั้นเตรียมการ 
                  ๔.๑.๑  จดัท าโครงการและหลกัสูตรการอบรมเสนอผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
            ๔.๑.๒  ประสานงานกบัหน่วยจดัการตน้น ้าปากพนงัเพื่อของบประมาณ วทิยากร และส่ิงอ านวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ  
                 ๔.๑.๓  ประสานงานนกัเรียนผูเ้ขา้รับการอบรมและผูป้กครอง 
                ๔.๑.๔  แต่งตั้งค  าสั่งเพื่อมอบหมายงานความรับผดิชอบในการน านกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม 

       ๔.๒  ด าเนินการอบรมตามโครงการค่ายเยาวชนตน้น ้ าระหวา่งวนัท่ี  ๔-๖  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๙ ณ หน่วย
จดัการตน้น ้าปากพนงั  หมู่  ๑๒  ต าบลหินตก  อ าเภอร่อนพิบูลย ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 



๔ 

เน้ือหาวชิาประกอบดว้ย   
         ๔.๑.๑  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                   จ านวน  ๒  ชัว่โมง 
         ๔.๑.๒  ระบบนิเวศตน้น ้าและแนะน าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นท่ี      จ  านวน  ๑  ชัว่โมง 
         ๔.๑.๓  เดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศตน้น ้าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  จ  านวน  ๒  ชัว่โมง 
         ๔.๑.๔  การตรวจวดัปริมาณและคุณภาพของน ้าอยา่งง่ายและการเป็น     จ านวน  ๒  ชัว่โมง 
                     นกัสืบสายน ้าของชุมชน 

         ๔.๑.๕  บทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู  จ  านวน  ๑  ชัว่โมง 
                    ระบบนิเวศตน้น ้ า 
         ๔.๑.๖  ศึกษาดูงานในพื้นท่ีเป้าหมายดา้นการน าน ้ามาใชป้ระโยชน์          จ  านวน  ๒  ชัว่โมง 
         ๔.๑.๗  การผลิตส่ือและการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์                                  จ  านวน  ๑  ชัว่โมง 
๔.๒  ขั้นด าเนินการจดักิจกรรมตามโครงการค่ายเยาวชนตน้น ้าไดด้ าเนินการดงัน้ี 

            วนัท่ี  ๔  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๙   

๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น.                  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเดินทางเขา้สู่สถานท่ีฝึกอบรมและลงทะเบียนช้ีแจง
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. การบรรยายเร่ืองแนวคิดการใชป้ระโยชน์ ทรัพยากรท่ีดิน น ้าของชุมชนใน
พื้นท่ีป่าอนุรักษ ์

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น. การบรรยายเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการ

จดัการตน้น ้าล าธารโดยวทิยากรจากหน่วยงานสนามดา้นการอนุรักษแ์ละ
จดัการตน้น ้า 

๑๗.๑๕-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเยน็ 
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ฉายวดีีโอ/กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

         

 

 

 

 



๕ 

           วนัท่ี  ๕  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๙   

๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ การบรรยายเร่ืองระบบนิเวศตน้น ้าและแนะน าเส้นทางศึกษาธรรมชาติใน
พื้นท่ีโดยวทิยากรจากหน่วยงานสนามดา้นการอนุรักษแ์ละจดัการตน้น ้า 

๐๙.๑๕-๑๐.๑๕ พิธีเปิดการฝึกอบรม 
๑๐.๑๕-๑๒.๑๕ การบรรยายและฝึกปฏิบติัเร่ืองการตรวจวดัปริมาณและคุณภาพของน ้าอยา่ง

ง่าย และการเป็นนกัสืบสายน ้าของชุมชน โดยวทิยากรจากสถานศึกษาใน
พื้นท่ีและวทิยากรจากหน่วยงานสนามดา้นการอนุรักษแ์ละจดัการตน้น ้า 

๑๒.๑๕-๑๓.๑๕ พกัรับประทานอาหาร 
๑๓.๑๕-๑๕.๓๐ การศึกษาดูงานในพื้นท่ีเป้าหมายดา้นการน าน ้ามาใชป้ระโยชน์โดยวทิยากร

จากตวัแทนกลุ่มองคก์รเครือข่ายลุ่มน ้าและเดินทางศึกษาธรรมชาติระบบ
นิเวศตน้น ้า ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยวทิยากรจากหน่วยงานสนามดา้น
การอนุรักษแ์ละจดัการตน้น ้า 

๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ พกัรับประทานอาหารวา่ง 
๑๕.๔๕-๑๗.๐๐ สรุปประมวลผลจากการเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศตน้น ้า 
๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเยน็ 
๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

          วนัท่ี  ๖ กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๙ 

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ รับประทานอาหารเชา้ 
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ การบรรยายเร่ืองบทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมดา้นการอนุรักษแ์ละ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรตน้น ้า โดยวทิยากรจากหน่วยงานสนามดา้นการอนุรักษ์
จดัการตน้น ้า 

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ พกัรับประทานอาหารวา่ง 
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น/อภิปรายกลุ่มในหวัขอ้แนวคิดในการจดัการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นท่ีตน้น ้าและการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนืตลอดไป  โดยวทิยากรจากตวัแทนกลุ่มองคก์ร
เครือข่ายลุ่มน ้าและวทิยากรจากหน่วยงานสนามดา้นการอนุรักษแ์ละจดัการ
ตน้น ้า 

 

 



๖ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. การผลิตส่ือและการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  โดยวทิยากรจากหน่วยงานดา้น

การอนุรักษแ์ละจดัการตน้น ้า 
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. การสรุปผลและประเมินผลการฝึกอบรม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรม 

 
           ๔.๓  ขั้นติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน 

           ๔.๔  ขั้นรายงานผลงานต่อครูหรืออาจารยใ์นสถานศึกษาผูบ้ริหาร หน่วยงานตน้สังกดัและต่อชุมชน
ประชาชน            
     ๕.  คุณค่าคุณประโยชน์ท่ีไดรั้บตามมา 
           นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของระบบนิเวศตน้น ้าและความส าคญัของระบบนิเวศตน้น ้าได ้

เป็นอยา่งดี ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในการมีส่วนร่วมอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้น ้าและ
สามารถน าความรู้ในเร่ืองของระบบนิเวศตน้น ้าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตจริงต่อชุมชนของตนเองมีความ
รักชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและมัน่คงตลอดไป 
    ๖.  งบประมาณ  งบประมาณ  จ านวน  ๗๓,๐๐๐  บาท  ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยจดัการตน้น ้า 
ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

          ๖.๑  ค่าอาหารผูเ้ขา้รับการอบรมและวทิยากร                          จ  านวน    ๓๖,๐๐๐   บาท 

          ๖.๒  ค่าวทิยากร                                                                       จ  านวน    ๑๕,๐๐๐   บาท 

          ๖.๓  ค่าเช่าเต็นท ์โตะ๊ เกา้อ้ี                                                      จ  านวน    ๑๕,๐๐๐   บาท 

          ๖.๔  ค่าเช่าเคร่ืองเสียง                                                              จ  านวน      ๕,๐๐๐   บาท 

          ๖.๕  ค่าเอกสาร                                                                        จ  านวน      ๕,๐๐๐    บาท 

          ๖.๖  ค่าติดต่อประสานงาน                                                       จ  านวน      ๒,๐๐๐   บาท 

  กิจกรรมท่ี  ๒  กิจกรรมการปลูกป่าร่วมกบัหน่วยจดัการตน้น ้าปากพนงั 
       ขั้นเตรียมการ 
          ๑.  ประสานงานกบัหน่วยจดัการตน้น ้าปากพนงัเพื่อก าหนดวนัและสถานท่ี 
          ๒.  ส ารวจพื้นท่ีบริเวณป่าตน้น ้าเทือกเขารามโรม อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราชเพื่อ 
ปลูกป่าร่วมกบัชุมชน 

         ๓.  ประสานงานกบัหน่วยจดัการตน้น ้าเพื่อเตรียมพนัธ์ุไม ้

         ๔.  ประสานงานนกัเรียนและผูป้กครองผูร่้วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อม 

         ๕.  เตรียมเคร่ืองมือในการปลูกป่า 
 

 



๗ 

 
       ขั้นด าเนินการ 
      ๑.  ปลูกป่าร่วมกบัส านกัจดัการตน้น ้าปากพนงัและชุมชน  บริเวณหมู่ท่ี  ๘  ต าบลหินตก  อ าเภอร่อน
พิบูลย ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช   
      คุณค่าและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

         ๑.  นกัเรียนไดร่้วมอนุรักษป่์าตน้น ้าโดยวธีิการปลูกป่า เพื่อแกปั้ญหาการตดัไมท้  าลายป่าเพราะเป็นการ
กระตุน้ใหชุ้มชนรักและหวงแหนป่าไมซ่ึ้งเป็นสมบติัของชาติ  
         ๒. สร้างจิตส านึกในความเป็นเจา้ของป่าไมซ่ึ้งเป็นสมบติัของชาติ  เกิดความรักชาติ  และร่วมพฒันาป่า
ไมใ้หม้ัน่คงถาวรต่อไป 

         ๓.  นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ในการอนุรักษป่์าไมเ้กิดความคิดในการยึดถือประโยชน์ของชาติบา้นเมือง
เป็นส าคญั 

         ๔. กระตุน้ใหชุ้มชนไดเ้ห็นความส าคญัของป่าไมเ้พื่อจะไดร่้วมรักษาป่าไมแ้หล่งตน้น ้าอยา่งย ัง่ยนื 

    งบประมาณ  ค่าอาหารนกัเรียนและครู  จ  านวน  ๑,๐๐๐  บาท 
      กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมการสร้างฝ่ายชะลอน ้าและฝายมีชีวติร่วมกบัชุมชน  
       ขั้นเตรียมการ 
          ๑.  ประสานงานกบัหน่วยจดัการตน้น ้าปากพนงั ผูน้ าชุมชนหมู่  ๑ และหมู่ ๒ ต าบลหินตก อ าเภอร่อน
พิบูลย ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช  เพื่อก าหนดวนัและสถานท่ีในการสร้างฝายชะลอน ้า และฝายมีชีวติ 
          ๒.  ส ารวจพื้นท่ีล าหว้ยบริเวณคลองขุนพงั  ต าบลหินตก  อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช
เพื่อน านกัเรียนไปร่วมสร้างฝายชะลอน ้าและฝายมีชีวติ 
          ๓.  ส ารวจพื้นท่ีคลองขนุพงั  หมู่ ๒ ต าบลหินตก  อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราชเพื่อน า
นกัเรียนไปร่วมสร้างฝายมีชีวิต 
       ๔. ส ารวจพื้นท่ีคลองเสาธง  หมู่  ๑  ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย ์ จงัหวดันครศรีธรรมราชเพื่อน า
นกัเรียนไปร่วมสร้างฝายมีชีวิต 
         ๕.  ประสานงานนกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน ผูร่้วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างฝาย
ชะลอน ้าและฝายมีชีวติ 
         ๖.  เตรียมเคร่ืองมือในการสร้างฝายชะลอน ้าฝายมีชีวิต 
     ขั้นด าเนินการ 
      ๑.  สร้างฝายชะลอน ้าอยา่งง่ายตามล าหว้ยต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีหมู่  ๘  ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย ์ 
จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยใชว้สัดุตามธรรมชาติ คือกอ้นหินน ามาจดัท าเป็นเข่ือนธรรมชาติโดยจดัท าเป็น
ตอน ๆในล าหว้ย เพื่อบงัคบัน ้าใหก้กัขงัเป็นตอน ๆ และค่อย ๆ ไหลไปอยา่งชา้ ๆ ส่งผลใหเ้กิดความชุ่มช้ืนใน
พื้นดินอยา่งยาวนาน  
 



๘ 
 

       ๒.  ร่วมกบัชุมชนสร้างฝายมีชีวติบริเวณคลองขนุพงัในเขตพื้นท่ี  หมู่  ๒  ต าบลหินตก  อ าเภอร่อนพิบูลย ์ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   
        ๓.  ร่วมกบัชุมชนสร้างฝายมีชีวติในเขตพื้นท่ีหมู่  ๑  ต าบลหินตก  อ าเภอร่อนพิบูลย ์ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  บริเวณคลองเสาธงซ่ึงเป็นอาณาเขตติดต่อระหวา่งอ าเภอร่อนพิบูลย ์ อ าเภอลานสกา  อ าเภอ
และอ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
      คุณค่าและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

           ๑.  ไดฝ่้ายชะลอน ้าตามธรรมชาติซ่ึงไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสมดุลธรรมชาติ  ประหยดัตน้ทุนและ
สามารถกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ 
          ๒.  นกัเรียนและชุมชนเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการรักษาน ้าและเพิ่มความสมดุลของ
ธรรมชาติ 

         ๓.   ไดส้ร้างฝายมีชีวติร่วมกบัชุมชน  ก่อให้เกิดการอนุรักษ ์การแกปั้ญหาการขาดแคลนน ้าในหนา้แลง้
การแบ่งปัน  การยดึถือประโยชน์ร่วมกนัและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
          ๔.  สร้างจิตส านึกในความรักชาติ  การถือประโยชน์ของชาติบา้นเมืองเป็นส าคญัและกระตุน้ใหชุ้มชน
ไดเ้ห็นการรักษาน ้าโดยไม่ท าลายธรรมชาติ  และไดร่้วมกนัรักษาป่าไม ้รักษาตน้น ้าอยา่งย ัง่ยนื 
    งบประมาณ  ค่าอาหารนกัเรียนและครูผูค้วบคุม  จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท 

     กิจกรรมท่ี  ๔  กิจกรรมโครงงานนกัสืบสายน ้าคลองขุนพงั  
       ขั้นเตรียมการ 
          ๑.  ประสานงานกบัหน่วยจดัการตน้น ้าปากพนงัเพื่อจดัท าโครงงานนกัสืบสายน ้าคลองขนุพงั 
          ๒.  ส ารวจพื้นท่ีบริเวณคลองขนุพงั ต าบลหินตก  อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราชเพื่อศึกษา
โครงงานนกัสืบสายน ้า 
         ๓.  ติดต่อวทิยากรจากหน่วยจดัการตน้น ้าเพื่อเป็นวิทยากรพี่เล้ียงและเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน 

         ๔.  เตรียมเคร่ืองมือในการศึกษาโครงงาน 

     ขั้นด าเนินการ 
      ๑.  ส ารวจ  ศึกษาโครงงานพื้นท่ีจริงบริเวณคลองขุนพงั  หมู่  ๘  ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย ์ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

        ๒.  ศึกษาสัตวน์ ้าชนิดต่าง ๆ ท่ีคน้พบบริเวณแหล่งน ้ า 
        ๓.  วเิคราะห์คุณภาพน ้าตามสภาพท่ีคน้พบสัตวน์ ้าวา่น ้าในแหล่งต่าง ๆ มีคุณภาพเพียงใดโดยศึกษา
เปรียบเทียบตามหลกัวชิาการ 
        ๔.  เขียนรายงานการศึกษาคุณภาพน ้า 
        ๕. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  
 



๙ 

 
      คุณค่าและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

           ๑.  นกัเรียนเห็นความส าคญัของคุณภาพน ้าเน่ืองจากน ้าบริเวณดงักล่าวเป็นแหล่งก าเนิดของสัตวน์ ้า
ชนิดต่าง ๆ  เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของปลาซ่ึงเป็นอาหารของชุมชนในพื้นท่ี และเป็นแหล่งน ้าท่ีชุมชนใชใ้นการ
อุปโภคบริโภคและท าการเกษตรเช่นใชใ้นการรดน ้าตน้ไม ้เป็นตน้ 
          ๒.  นกัเรียนใหค้วามส าคญัการรักษาคุณภาพน ้า หากพื้นท่ีใดน ้ามีปัญหาจะไดช่้วยกนัรักษาคุณภาพน ้า
อยา่งทนัท่วงที เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวประชาชนใชพ้ื้นท่ีท าการเกษตร มีการใชส้ารเคมีในการปราบศตัรูพืช 
อาจท าใหมี้สารเคมีตกคา้งในบริเวณดงักล่าวและอาจเจือปนมากบัน ้าได ้

         ๓.  สร้างจิตส านึกในความรักชาติ  และกระตุน้ให้นกัเรียนไดเ้ห็นความส าคญัของการรักษาน ้าโดยไม่ใช้
สารเคมีเกินความจ าเป็นเพราะอาจเป็นสาเหตุของการท าลายความสมดุลของคุณภาพน ้ าได ้
      ๔.  นกัเรียนเกิดจิตส านึกในความเป็นเจา้ของ  รักหวงแหนรู้จกัปกป้องคุม้คลองสายน ้ามิใหเ้กิดการ
ท าลายใหเ้สียหายและร่วมมือกนัพฒันาใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

       งบประมาณ  ค่าอาหารนกัเรียนและครู  จ  านวน  ๑,๐๐๐  บาท 

  ๗. ผูรั้บผิดชอบและร่วมด าเนินโครงการ 
       ๗.๑   นายขจร  สายทอง   ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
       ๗.๒  นายสามารถ  กาญจนะแกว้ ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
       ๗.๓  นางสาวสุภาวดี  บุญเดช  ครูอตัราจา้งโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
     ๗.๔  นายสมมารถ  จ  านองวฒิุ  ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
       ๗.๕  นางศศินนัทน์  สายทอง  ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
       ๗.๖  นายอนุชา  ส่งทว ี ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
       ๗.๗  นางตรัยรัตน์  ส่งทว ี ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
       ๗.๘  นางสาวอญัชนา  เจือบุญ  ครูอตัราจา้งโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
       ๗.๙ นางสาววารุณี  จิรัญเวทย ์ ครูธุรการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
     

 
                                                        
                                                           ลงช่ือ............................................................. 
                                                                            (นายณฐัวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                                                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
                                                  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 


