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ประเภท เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
 

แบบเสนอผลงาน 
กิจกรรมสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ 

ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
                                               สาขา         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.   ข้อมูลเบื้องต้น / ประวัติ 
       ๑.๑ ชื่อ  .......นางสาวชอ่ฟ้า......................... นามสกุล   ....................มุขวัฒน์........................... 
              วันเดือนปีเกิด ....๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๕.. อายุ......๑๗....ปี เลขประจ าตัวประชาชน.... ๘ ๘๐๙๙ ๐๑๐๘๓ ๐๘ ๘......  
              สถานที่ติดต่อ เลขท่ี ...๑๖/๔........................ หมู่ที่……๑๑….......……… ซอย................................................   
              ถนน................................................... ต าบล/แขวง......หินตก.............. เขต/อ าเภอ......ร่อนพิบูลย์.......................... 
              จังหวัด ..นครศรีธรรมราช.. รหัสไปรษณีย์ ....๘๐๓๕๐.... โทรศัพท์ .................... มือถือ...๐๙๘ ๐๖๗ ๗๑๕๐......    
              โทรสาร ................................................... E-mail  ......far23245@gmail.com.............................................. 
               Facebook………………………..................................... ID Line ………far_23245………................................... 
       ๑.๒ ชื่อ-นามสกุลบิดา /มารดา/ผู้ปกครอง 

 บิดาชื่อ ........นายธานีรัตน์...................................................... นามสกุล ..............มุขวัฒน์....................................  
                     โทรศัพท/์มือถือ ....๐๙๘ ๐๔๒ ๒๖๗๗.................................................................. 

 มารดาชื่อ......นางสุจินต.์....................................... นามสกุล ..................มุขวัฒน์..................................................   
                     โทรศัพท/์มือถือ .......๐๙๓ ๖๒๐ ๙๕๒๓............................................................... 

 ผู้ปกครองชื่อ ........นางสุจินต์.......................................... นามสกุล .........มุขวัฒน์................................................ 
                     โทรศัพท/์มือถือ .......๐๙๓ ๖๒๐ ๙๕๒๓............................................................... 
        ๑.๓ บคุคลอ้างอิง (ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว) 
               ชื่อ ...... นายณัฐวุฒิ ..................................... นามสกุล ..............รัตนอรุณ........................................................ 
               โทรศัพท/์มือถือ ....๐๘๑-๖๐๖-๕๘๔๓ .........…….… โทรสาร……๐ ๗๕๔๙ ๗๑๖๖…   
                E-mail..... n_rattaarun@hotmail.com................................................................................. 
       ๑.๔ ประวัติการศึกษา  
               ก าลังศึกษาระดับชั้น ..มัธยมศึกษาปีที่ ๖......... ชื่อสถานศึกษา…โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา………………….…. 
               จบการศึกษาระดับ.........................................................  ชื่อสถานศึกษา................................................................ 
       ๑.๕ ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต-ปัจจุบัน  
               ในอดีตปีพ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นผู้จัดท าโครงการ คีรีราษฎร์ รักษ์ป่าต้นน้ าปากพนังอย่างยั่งยืน 
               ในปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นผูป้ระสานงานโครงการ คีรีราษฎร์ รักษ์ป่าต้นน้ าปากพนังอย่างยั่งยืน 
       ๑.๖ คติธรรมประจ าใจ 
               ..ให้ประสบการณ์สอนคน ให้ความเป็นตัวตนสอนเรา    
        ๑.๗ แนวทางในการด ารงชีวิตอันเป็นแบบอย่างที่ดีงาม 
              ข้าพเจ้ารู้จักประหยัด อดออม และใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น มีเงินเก็บไว้ใช้ในคราวที่จ าเป็น ไม่ท าตัวให้เดือดร้อนโดยการไป 
หยิบยืมเงินของผู้อื่น โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน จนเป็นนิสัย ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการกินอยู่อย่างพอเพียง พอกิน พออยู่ พอใช้ ก็ท าให้คนเรามีความสุขได้โดยไม่ต้อง
ไขว่คว้ามาให้มากจนเกินพอ และเม่ือเราปฏิบัติได้เราก็จะมีความภูมิใจในตัวเอง ที่ส าคัญ ต้องรักหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 

รูปถ่ายขนาด 
๒ น้ิว 

(ถ่ายไวไ้ม่เกิน 
 ๖ เดือน) 

mailto:kroojorn@hotmail.com


๒ 

๒.  สรุปข้อมูลผลงานดีเด่น  ที่ได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและอ่ืน ๆ  (ไม่เกนิ ๕ หน้า)    
      ทั้งนี้ ขอให้กรอกรายละเอียดโดยจัดล าดับผลงานฯ  ดังนี้  
      ๒.๑ ผลงานดีเด่นที่ได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อสังคม (เป็นผลงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี    
             และยังด าเนินการจนถึงปัจจุบัน) 

ปีท่ีด าเนินการ 
ผลงานดีเด่นเกี่ยวข้องตามกรอบหลักเกณฑ์ 

และอธิบายถึงผลงานที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม (แนบหลักฐานประกอบการ
พิจารณา) 

ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เรื่อง การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื้อสัตย์สุจริต ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศโครงงานคุณธรรม เรื่อง คืนชีวิตผืนป่าด้วยจิตอาสา “สืบสานตามรอย
พ่อ” งานมหกรรมวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับโล่ชูเกียรติของคณะกรรมการป.ป.ช. เรื่อง การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี ๒๔๖๐ 

ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการ พ่ีน าน้องรักษ์น้ าตามแนวพระราชด าริ  
       
      ๒.๒ ผลงานที่ผ่านการประกวดแข่งขัน หรือสร้างชื่อเสียง 
 

ผลงานระดับชาติ 
ชื่อโครงการ         โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต  
วันที่ด าเนินการ      ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ – จนถึงปัจจุบัน 
รางวัลที่ได้รับ        รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๙ 
                        รางวัลรองชนะเลิศ ถ้วยเลขาธิการ ป.ป.ช. ปี ๒๕๖๐ 
หน่วยงานผู้จัด        ส านักงาน ป.ป.ช 
ระบุเนื้อหา กิจกรรมที่ด าเนินการ(อธิบายถึงความยากล าบาก ความวิริยะอุตสาหะ 
       การอนุรักษ์ป่าต้นน้ าปากพนัง ข้าพเจ้าได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือของกลุ่มเครือข่าย ภายใต้ความขาด
แคลนของงบประมาณ แต่ด้วยความพยายามของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นกรรมการสภานักเรียนได้สร้างกระแสให้เกิดความยอมรับในการ
ท างาน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมกลุ่มเยาวชน กิจกรรมบวชป่า กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต จนส าเร็จลุล่วงใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนอย่ างสูง และเป็นแกนน าในกิจกรรมทุกครั้งเพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจให้นักเรียนคนอื่นๆ ต่อไป 
ผลที่เกิดจากการได้รับรางวัลแล้วน าไปท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่วนรวม 
       จากการด าเนินงานรักษ์ต้นน้ าปากพนัง ข้าพเจ้าเป็นผู้ประสานงานชักจูง พูดคุย น าเสนอ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อชุมชน 
สังคม อย่างมาก คือ ประชาชนมีความตระหนักและเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินโครงการโดยเฉพาะผู้น าชุมชน ส่งผลต่อความ
สมบูรณ์ของแหล่งน้ ามากข้ึน ประชาชนมีแหล่งการประกอบอาชีพเกษตรได้อย่างเพียงพอ มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย   
 
ชื่อโครงการ         พ่ีชวนน้องรักษ์น้ า “รักษ์ป่าต้นน้ าปากพนังอย่างยั่งยืน” 
วันที่ด าเนินการ      ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – จนถึงปัจจุบัน 
รางวัลที่ได้รับ        รางวัลชมเชย  
หน่วยงานผู้จัด        มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ระบุเนื้อหา กิจกรรมที่ด าเนินการ(อธิบายถึงความยากล าบาก ความวิริยะอุตสาหะ 
          โครงการ รักษ์ป่าต้นน้ าปากพนังอย่างยั่งยืน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ด าเนินการ  จากกิจกรรมที่ได้เริ่มท านั้น มี
แนวคิดมาจากการขาดแคลนน้ าในช่วฤดูแล้งของชาวบ้าน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยชาวบ้านประสบปัญหากับการขาดการใช้น้ าในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร 
   



๓ 

     จากกิจกรรมได้มีการคิดการแก้ไขปัญหาข้างต้นโดยการใช้กิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ ๑.กิจกรรมอบรม  ๒.กิจกรรมปลูกป่า    
บวชป่า ๓.กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มต้นจากการส ารวจพื้นที่ป่า โดยการเดินเนื่องจากพ้ืนที่เป็นเขา
หลวง บางพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจสามารถใช้ยานพาหนะในการเดินทางแต่บางพ้ืนที่ต้องเดินเท้าเข้าไปยังพ้ืนที่ส ารวจ ส่วนที่สองใน
ด้านของการจัดกิจกรรมบวชป่า ปลูกป่า จากการจัดกิจกรรมเพ่ือมุ่งเป้าหมายไปยังชาวบ้านชัดเจนโดยการบวชป่าในพ้ืนที่น้ าตก
ทองนางโยน เพ่ือไม่ให้ชาวบ้านลักลอบตัดไม้ต้นใหญ่ เพ่ือรักษาความชุ่มชื้น ผลของการจัดกิจกรรม ร้อยละร้ อย ต้นไม้ที่ได้จัด
กิจกรรมบวชป่านั้นไม่มีการตัดไม้เกิดขึ้น ส่วนกิจกรรมปลูกป่า โดยเพ่ือนๆโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ได้ช่วยกันน าต้นไม้ไปปลูก             
ท าให้ชาวบ้านมองเห็นความส าคัญเกิดขึ้น 
     ในด้านของกิจกรรมการสร้างฝาย ในด้านของพ้ืนที่เป็นน้ าตกมีแอ่งน้ าที่ เหมาะสมกับการสร้างฝายไม่เยอะมาก แต่ก็สามารถ
ช่วยชะลอน้ าในพ้ืนที่ ผลการส ารวจจากการสร้างฝายพลว่า มีจ านวนผีเสื้อ นก และต้นไม้มีความชุ่มชื่นบริเวณของฝาย  ชาวบ้านมี
น้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง  
ผลที่เกิดจากการได้รับรางวัลแล้วน าไปท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่วนรวม 
          จากการได้รับรางวัลในครั้งนั้น ได้จัดกิจกรรมสานต่อเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อชุมชน 
ชาวบ้านมากที่สุด โดยการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ในชื่อโครงการ รักษ์ป่าต้นน้ าปากพนังอย่างยั่งยืน เกิดการขยายเครือข่ายไปยัง
นักเรียนในระดับประถมศึกษา ในด้านของการรักษ์ป่า รักษ์น้ า 
๓.  ให้คัดเลือกผลงานดีเด่นที่เป็นรูปธรรมสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพของงาน หรือน าไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
      (อธิบายถึงกระบวนการ/วิธีการ) 
  แรงจูงใจ สาเหตุในการริเริ่มโครงการ    
           ๑. โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาอยู่ใกล้เคียงเขตป่าต้นน้ าปากพนัง 
           ๒. การน้อมน าพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๙  มาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า  และ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาผืนป่า 
           ๓. มีความต้องการรักษาผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
   รูปแบบการด าเนินการ 
           ๑. ปลูกป่าในพื้นที่ป่าฟ้ืนฟ ู
           ๒. สร้างฝายชะลอน้ าในพ้ืนที่อนุรักษ์โดยท าฝายแบบทิ้งหินและแบบคอกหมู  ในล าห้วยคลองขุนพัง   
   ขนาดของแหล่งน้ า  ด าเนินการสร้างฝายชะลอน้ าในล าห้วยบริเวณบ้านไสเงาะ  หมู่ที่   ๘  ต าบลหินตกอ าเภอร่อนพิบูลย์                   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
         การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า  การสร้างฝายชะลอน้ าจะท าให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พ้ืนดิน ต้นไม้และพืชสวนที่อยู่ใกล้เคียง
กับพ้ืนที่ด าเนินโครงการมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น  ฝายช่วยดักตะกอนที่มากับกระแสน้ า ท าให้ลดการตื้ นเขินของล าคลอง
บางส่วน และท าให้น้ ามีคุณภาพดีขึ้น 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. พ้ืนดินมีความชุ่มชื้นมากขึ้น 
๒. เกิดระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์  เช่น มีป่าสมบูรณ์ มีผีเสื้อและนกป่าเพ่ิมข้ึน 
๓. มีแหล่งน้ าที่สมบูรณ์  ชุมชนได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 

   กิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นมองเห็นถึงสภาพของชุมชนในปัจจุบัน คือการปฏิบัติตามกฎกติกา เพราะถ้าชาวบ้านไม่
เคารพในด้านของกฎกติกาชุมชนที่ทางโครงการได้ร่วมกับชาวบ้านตั้งขึ้นนั้น น้ าในบริเวณบ้านขุนพังก็จะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง 
ถึงแม้ว่าจากสภาพของพ้ืนที่ภาคใต้จะมีฝนตกชุกก็ตาม 
๔. ทัศนคติของข้าพเจ้าในเรื่องการท าประโยชน์หรือการเสียสละต่อสังคม 
       ทัศนคติของข้าพเจ้าในการท ากิจกรรมมุ่งเน้นไปถึงประโยชน์สูงสุดที่ชาวบ้านจะได้รับจากการท ากิจกรรม เพราะข้าพเจ้าเอง
ก็เป็นลูกหลานของชุมชนนั้น ในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งต้องใช้ทั้งแรงกาย แรงใจ ในการท ากิจกรรม ต้องเสียสละเวลาในการ
จัดกิจกรรม  ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในพ้ืนที่ เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม มี
ความปลอดภัยและหน้าอยู่ 
 
 



๔ 

๕. หากข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล  ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
 
              ขอรับรองว่าผลงานและเอกสารที่เสนอข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ................................................................(เจ้าของผลงาน) 
                                                                (นางสาวช่อฟ้า มุขวัฒน์ ) 

                                                                            วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.  ความเห็นสนับสนุนด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ของผู้รับรอง ท่ีมีต่อเจ้าของผลงานฯ 
       นางสาวช่อฟ้า มุขวัฒน์ เป็นนักเรียนที่มีบทบาทและแรงบันบาลใจให้กับนักเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก เป็นนักกิจกรรมที่
ทุกคนยอมรับ ทุกครั้งที่มีกิจกรรมของโรงเรียน นางสาวช่อฟ้าจะแสดงศักยภาพของตนเองในความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก ในทาง
ที่ถูก มีความมั่นใจในตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นผลงานเชิงประจักษ์มากมาย อีกทั้งเป็นกรรมการสภานักเรียน 
ประธานสี หัวหน้าห้อง และเป็นนักเรียนแกนน าในโครงการรักษ์ตันน้ าปากพนัง ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบที่มีต้องท้องถิ่นซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ดีของเยาวชนในปัจจุบัน จึงเหมาะสมอย่างที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    
                                                                   ลงชื่อ....…………………………...........………..……..........(ผู้รับรอง)            
                                                                                    (นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ)  
                                                                         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา           
                                                                                 องค์กรโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา           
                                                                                   โทรศัพท์ ๐๗๕ – ๔๙๗๐๗๑ 
                                                                              โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ - ๖๐๖๕๘๔๓ 
                                                                            วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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