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1. ที่มาและความส าคัญ 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้และปัญหาป่าเสื่อมโทรมในจังหวัดน่าน ส่งผล
กระทบทางตรงและทางอ้อมต่อแหล่งต้นน้้าของแม่น้้าน่านอันเป็นแม่น้้าหลักสายหนึ่งของประเทศไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส้านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) รวมถึงหน่วยงานต่างๆในจังหวัดน่าน จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ   
“รักษ์ป่าน่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการสูญเสียและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในจังหวัดน่าน เสริมสร้างอาชีพทางเลือก
ให้แก่เกษตรกร และสร้างจิตส้านึกให้แก่เด็กและเยาวชน  

ในปี 2561 โครงการรักษ์ป่าน่านร่วมกับ Tact จัดตั้งโครงการ “Live Forest” โดยมีจุดประสงค์ 
เพ่ือสร้างเยาวชนที่มีจิตส้านึกรักป่า รักชุมชน และมีทัศนคติที่เป็นเจ้าของในปัญหาป่าน่าน ด้วยการจัดประกวด
แผนพัฒนาชุมชนเพ่ือการสร้างรายได้จากป่าอย่างยั่งยืนให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 15 
อ้าเภอในจังหวัดน่าน ซึ่งมุ่งหวังให้เยาวชนตระหนักถึงความส้าคัญของปัญหาป่าน่าน เกิดการเรียนรู้ถึงต้นตอ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชนเพ่ืออยู่ร่วมกับป่า และเกิดจิตส้านึกที่จะ
ร่วมลงมือแก้ปัญหาป่าน่านต่อไป 

2. แนวคิดหลักของโครงการ 

 จากการศึกษาปัญหาป่าน่านโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพบว่าต้นตอของปัญหาป่าน่านคือ 
การที่สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดน่านเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงชันและพ้ืนที่ป่าสงวนกว่า 85% เกษตรกรมีพ้ืนที่ท้า
การเกษตรน้อยและมีรายได้ต่้า ประกอบกับการนิยมปลูกข้าวโพดเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดซึ่งมี
ระบบรองรับที่ครบวงจร ท้าให้เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะบุกรุกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ท้ากินอันส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ทางโครงการจึงมีแนวคิดหลักคือการชี้ให้คนในพ้ืนที่เห็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพที่
สามารถสร้างรายไดอ้ย่างยั่งยืนโดยไม่ท้าลายป่าซึ่งจะน้าไปสู่การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต่อไป ทั้งนี้การสร้างอาชีพจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากเกษตรกรและชุมชนเป็นอย่างมาก การปลูกจิตส้านึกให้ตระหนักถึงปัญหาและอยากที่
จะร่วมแก้ไขปัญหาจึงเป็นสิ่งจ้าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่จะเป็นทั้งผู้ได้รับผลกระทบและเป็น
สามารถเป็นก้าลังส้าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต 

โครงการค่าย Live Forest จึงเกิดขึ้นเพ่ือปลูกจิตส้านึกรักป่า รักบ้านให้แก่เยาวชนในจังหวัดผ่านการ
ประกวด “แผนพัฒนาชุมชนเพ่ือการสร้างรายได้จากป่าอย่างยั่งยืน” โดยระหว่างโครงการจะมีการจัดค่าย 
Live Forest 2 ครั้ง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนกระบวนการ “Design Thinking” เพ่ือฝึกเยาวชนให้สามารถ
ริเริ่มโครงการสร้างรายได้ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนตนเองผ่านการลงพ้ืนที่ส้ารวจชุมชน กิจกรรมสร้าง
ความตระหนักและความเข้าใจในสาเหตุของปัญหาป่าน่าน เรียนรู้ข้อดีในการหารายได้จากป่าโดยไม่ท้าลายป่า 
รวมไปถึงสร้างองค์ความรู้ในการการแก้ไขปัญหาและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ป่า และการจัด Expo Day 1 
ครั้งเพ่ือเผยแพร่ผลงานและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของที่จะผลักดันและชักชวนผู้อ่ืนมาร่วมแก้ปัญหาต่อไป 
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3. รายละเอียดโครงการ 
 ระยะเวลาโครงการวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2561 (ช่วงปิดเทอมของ

มหาลัย) 
 นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับคัดเลือก 1 ทีม จ้านวน 6 คน และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

จ้านวน 30 คน จะมีโอกาสในการออกแบบรูปแบบกิจกรรมภายในโครงการทั้งหมด ร่วมกับ 
Project Manager ของโครงการอย่างใกล้ชิด 

 งบประมาณโครงการ 1,000,000 บาท ได้รับความสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน)  

 เยาวชนน่านที่เข้าร่วมโครงการ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีมละ 6 คนต่อ 1 
โรงเรียน จาก 15 โรงเรียนใน 15 อ้าเภอในจังหวัดน่าน 

 รูปแบบกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมค่าย 2 ค่ายและการจัดนิทรรศการ 1 ครั้ง ณ ศูนย์การเรียนรู้
และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดน่าน  

 มีการลงพ้ืนที่ส้ารวจชุมชนและสถานที่ก่อนการจัดค่ายครั้งที่ 1 
 วันที่ส้าคัญของโครงการ ค่ายครั้งที่ 1: วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2561, ค่ายครั้งที่ 2: วันที่ 6 - 8 

กรกฎาคม 2561, วัน Expo Day: วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 
4. Project Manager 

นาย เชาวนะ  วิชิตพันธุ ์

นางสาว ปวรรัตน์ ลิสกุลรักษ์ 

5. นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ  

 โครงการ Live Forest เปิดรับสมัครนิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาตนเอง
ไปพร้อมๆกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมด้วยศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ โดยมีบทบาทหน้าที่ใน  
การวางแผนและด้าเนินกิจกรรมค่ายและกิจกรรม Expo Day ให้กับเยาวชนในจังหวัดน่าน เพ่ือให้เยาวชนเกิด
จิตส้านักรักป่า รักชุมชน รวมถึงมีทัศนคติและแรงบันดาลใจที่พร้อมจะร่วมแก้ปัญหาป่าน่าน อันจะน้าไปสู่ 
การแก้ปัญหาป่าน่านอย่างยั่งยืนต่อไป 

คุณสมบัติ 

1. เป็นนิสิตปัจจุบันคณะ/ชั้นปีใดก็ได้ (รวมถึงนิสิตที่ก้าลังจบในปีการศึกษา 2560)  
2. 1 ทีมประกอบด้วยนิสิต 5-6 คน จากคณะและชั้นปีใดก็ได้ 
3. มีความสนใจและแรงบันดาลใจในการร่วมแก้ปัญหาป่าน่าน และการสร้างแรงงบันดาลใจให้

เยาวชน 
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ขั้นตอนการรับสมัคร (วันนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2561)  

1. รวมทีมนิสิต 6 คน 
2. วางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และเนื้อหาของกิจกรรมภายในค่ายครั้งที่ 1  
3. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ทาง http://apply.tact.in.th/ 

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
4. เข้าสัมภาษณ์แบบกลุ่มและเดี่ยว พร้อมน้าเสนอ แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ในวันสัมภาษณ์

ตามวันและเวลาที่จะแจ้งทางอีเมล์ที่ใช้สมัคร 
5. รอประกาศผลการคัดเลือกทางโทรศัพท์หรือ Facebook Page ของ Tact และเริ่มด้าเนิน

โครงการต่อ 

โจทย์การคัดเลือก (วันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2561) 

1. น้าเสนอแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และเนื้อหากิจกรรมภายในค่าย ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของโครงการ 

ส้าหรับกิจกรรมค่ายครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (ยังไม่รวมระยะเวลาเดินทางไป-
กลับ) ในวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ้านวน 15 ทีม รวม 90 คนจาก 15 อ้าเภอในจังหวัดน่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจในสาเหตุของปัญหาป่าน่าน รวมไปถึงสร้างองค์ความรู้ในการการแก้ไข
ปัญหาและการหารายได้จากป่าโดยไม่ท้าลายป่า จุดเด่นคือ การสอนกระบวนการ Design 
Thinking เพ่ือให้เยาวชนมีเครื่องมือในการลงพ้ืนที่ส้ารวจปัญหาชุมชนของตนเองและน้ามาผลิต
เป็นโครงการสร้างรายได้โดยไม่เบียดเบียนป่าต่อไป ซึ่งค่าย Live Forest ครั้งที่ 1 จะต้องมี
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก ่

 การชี้แจงให้เห็นถึงปัญหาการบุกรุกป่าผ่านการพูดคุยกับผู้น้าชุมชนในจังหวัดน่าน 
 ศึกษาดูงานการสร้างอาชีพเสริมและเทคโนโลยีการเกษตรที่ ชุมชนตัวอย่าง และศูนย์การ

เรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน  
 Design Thinking Workshop 
 ชี้แจงโจทย์และรายละเอียดของโครงการประกวดแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือการสร้างรายได้

จากป่าอย่างยั่งยืนให้เยาวชนที่น่านรับทราบ 
2. Group Discussion    

ปรึกษากันภายในกลุ่มเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาของปัญหาสมมติที่ได้รับภายใน
ระยะเวลา 20 นาทีและน้าเสนอต่อคณะกรรมการ จุดประสงค์เพ่ือวัดทัศนคติในการแก้ไขปัญหา
และการท้างานเป็นทีม 

3. Personal Interview 

สัมภาษณ์รายบุคคลกับคณะกรรมการเพ่ือวัดแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการ 
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6. ก าหนดการโครงการ 

วันที่ กิจกรรม 

10 พ.ค. เปิดรับสมัคร Core team 

22 พ.ค. ปิดรับสมัคร Core team 

23-24 พ.ค. สัมภาษณ์กลุ่มและเดี่ยว 

25 พ.ค. ประกาศผล 

28 พ.ค.-11 มิ.ย. รับสมัคร Staff 
16-18 มิ.ย. ค่ายครั้งที่ 1 

6-8 ก.ค. ค่ายครั้งที่ 2 

9-10 ส.ค. Expo day 
 


