


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การท�างานของอาสาสมัคร หรือ Volunteer นั้น เป็นการเลือกกระท�าส่ิงต่าง ๆ  ที่เห็นว่าเป็นส่ิงที่ควรกระท�า  
และเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน และเป็นการกระท�าที่ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องท�าตามหน้าที่  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อบุคคลอื่นหรือสังคมโดยรวม เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (เครือข่าย ทสม.) หรือ Natural Resources and Environmental Protection Volunteer  
Network เป็นอีกกลุ่มอาสาสมัครที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินของตนให้คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง เพ่ือให้ 
คนในชุมชนและประชาชนในประเทศได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมหมู่บ้านดีเด่น (ประเภทบุคคล) และเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้านดีเด่น (ประเภทเครือข่าย) ประจ�าปี 2562 จึงเป็น 
ความมุง่หวังของกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม ร่วมกับ ส�านกังานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1 – 16 และส�านกังานทรพัยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่จะคัดเลือกต้นแบบการท�างานด้วยจิตอาสา มุ่งสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนพัฒนายกระดับการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแบบอย่างการท�างานของเครือข่าย ทสม. ต่อไป โดยการคัดเลือก 
ในระดับประเทศ ได้แบ่งผลการคัดเลือกออกเป็น 4 ด้านตามการด�าเนินงาน ได้แก่ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  
ด้านการพิทกัษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ ด้านการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรน�า้ และด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 นี้ มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด จ�านวน 51 ราย ได้รับการคัดเลือก 
เป็น ทสม. ดีเด่น ระดับภาค จ�านวน 8 ราย ได้รับคัดเลือกเป็น ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ จ�านวน 4 ราย และได้รับ 
คัดเลือกเป็น ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ จ�านวน 4 ราย และมีเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่าย ทสม. ดีเด่น 
ระดับจังหวัด จ�านวน 35 ราย ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับภาค จ�านวน 9 ราย ได้รับคัดเลือก
เป็นเครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ จ�านวน 4 ราย และได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ 
จ�านวน 3 ราย
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ทสม. ประชาชนจิตอาสา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย 
และทรงค�านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และ 
ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด 
พระราชกรณียกิจและโครงการตามแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข  
ให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จดัตัง้โครงการ จติอาสา “เราท�าความ ดี  
ด้วยหัวใจ” เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน โดยในภายหลังได้พระราชทานชื่อใหม่
ของ “ประชาชนจิตอาสา” ว่า “จิตอาสาพระราชทาน” 
ได ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให ้หน่วยราชการ 
ในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชน 
ที่มีจิตอาสาบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ต่างๆ  
โดยแบ่งจิตอาสาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตอาสา
พัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้
น้อมน�าพระราชปณิธาน ในการสืบสาน รักษา และ 
ต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว  
มาเป็นแนวทางในการฟื ้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน และเชิญชวนให ้
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หมู่บ้าน (ทสม.) เข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน  
พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของ ทสม. 
ให้มีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกับภาคี 
ทุกภาคส่วน ผลักดันให้เกิดคุณประโยชน์กับแผ่นดิน 
ในมิติงานสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในปัจจุบัน ทสม. ทั่วประเทศ กว่า 85,000 คน  
ได้สมคัรเป็นจติอาสาพระราชทาน ทีจ่ะบ�าเพญ็ประโยชน์
ให้กับสังคมส่วนรวม ประกอบกับกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ต่อยอดและขยายผล 
การพัฒนาศักยภาพ ทสม. โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
จิตอาสา เพื่อสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ รักสถาบัน 
และทัศนคติที่ดี รวมถึงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ศาสตร์ด้านต่างๆ ที่จิตอาสาจะน�าไป สืบสาน รักษา  
และต่อยอด ในการฟ้ืนฟูและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมตามแนวพระราชด�าริ ไม่ว่าจะเป็น  
หลักการพลิกฟื้นคืนชีวิต ด้วยวิถีธรรมชาติผสานกับ 
หลักวิชาการตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เกิด 
การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งด้านการฟื ้นฟูทรัพยากรป่าไม้  
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินและน�้า การจัดการ
ขยะมูลที่ต้นทาง การจัดการภัยพิบัติด้านมลพิษ และ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง 
มีส่วนร่วม ทั้งยังสามารถน�าไปถ่ายทอดสู่ครอบครัว 
และสังคมต่อไป
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ความหมายสัญลักษณ์โล่

สัญลักษณ์โล่เชิดชูเกียรติ 
ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น

ผู้พิทักษ์รักษา ดิน นํ้า ป่า

ใบไม้ และ ผีเสื้อ
เป็นสัญลักษณ์แทน 

ป่าและสิ่งมีชีวิต

สื่อถึงการพิทักษ์รักษา
ความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายของทรัพยากรป่าไม้

สีเขียวและสีชมพู

คน (สีนํา้เงิน)
สื่อถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากร

ดิน น�า้ ป่า และสีน�า้เงิน 
สื่อถึงทรัพยากรน�้า 

ที่เป็นส่วนส�าคัญของทั้งสิ่งมีชีวิต 
มนุษย์ ดิน และป่า

ดิน เป็นสัญลักษณ์แทน ดิน
(สีนํ้าตาล)

สื่อถึงการปกป้องรักษา
ทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของสิ่งมีชีวิตและฐานทรัพยากร
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ทสม.
ดีเด่น ระดับประเทศ

2562
ประจำปี
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วิถีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
นำไปสู่ความภาคภูมิใจ

และการยอมรับ ทั้งต่อตนเอง
และพี่น้องชาวบ้านทุ่งศรี
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นายธีรวัฒน์  ต๊ะวิกา
ทสม. จังหวัดแพร่

ไม่มีการคัดแยกขยะ 

สมัยก่อนปี 2550 ถนนทางเข้าหมู่บ้านทุ่งศรี และ
ถนนภายในหมู่บ้านค่อนข้างแคบ ชาวบ้านก็ยังปลูกผัก
หน้าบ้าน และวางถังขยะหน้าบ้าน ยิ่งท�าให้ถนนแคบลง 
จนบางครั้ง รถที่ว่ิงไปมาในหมู่บ้าน ก็ไปทับแปลงผัก 
ทีป่ลกูไว้ จนเกิดการทะเลาะวิวาทกัน รถบางคนัเฉ่ียวกับ 
ถังขยะ จนล้มระเนระนาด กีดขวางทางจราจร พร้อมส่ง
กลิน่เหมน็ เนือ่งจากชาวบ้านยงัไม่เข้าใจถึงกระบวนการ
จัดการขยะ ยังไม่มีการแยกขยะ ทุกอย่างที่ต้องการ 
จะทิ้งก็ปนเปกันอยู่ในถังขยะ มีทั้งเศษอาหารอยู่ปน 
กับใบไม้แห้ง กระดาษ และพลาสติก เปียกชุ่มไปหมด  
หรือแม้แต่ซากสัตว์ต่าง ๆ  ก็พบได้ในถังขยะ ชาวบ้าน 
ทิ้งขยะทุกอย่างรวมกัน ลงถังขยะหน้าบ้าน ท�าให ้
เกิดปัญหาหลายด้าน ทั้งขยะที่มีปริมาณมาก ทิ้งกัน 
เกลื่อนกลาด สกปรก และส่งกลิ่นเหม็น อีกทั้งถังขยะ 
ยังกีดขวางทางจราจร ท�าให้ถนนหนทางคับแคบ เวลา
รถเทศบาลมาเก็บขยะครั้งหนึ่งก็จะมีน�้าขยะไหลย้อย 
ทั่วถนน

เป็นแนวคิดของ “ธีรวัฒน์ ต๊ะวิกา” 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และยังเป็น
ผู ้ใหญ่บ้าน รุ ่นใหม่ ไฟแรง เข้ากับยุค
ดิจิตอล ของหมู่บ้านทุ่งศรีด้วย “ธีรวัฒน์” 
เข้าร่วมเป็นสมาชิก ทสม. จังหวัดแพร่ 
ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะ
เวลา 4 ป ี ซึ่ ง เขาได ้ดำเนินการด ้าน 
การจัดการขยะอย่างเป็นระบบมาตั้งแต ่
ปี 2552

“ธีรวัฒน์” เกิดและเติบโตจากหมู่บ้าน
ทุ ่งศรีแห ่งนี้ ก็เหมือนกับคนหนุ ่มสาว 
หลายคน ทีอ่อกจากหมูบ้่านเพือ่ไปศกึษาต่อ
ในเมือง เมื่อเขาเรียนจบวิศวกรรมการ 
เกษตร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ธีรวัฒน์” 
ก็ไปทำงานที่อื่น ทุกครั้งที่เขากลับมาบ้าน 
เขาได้เห็น ”ปัญหาเดิม ๆ ” ซํา้แล้วซํา้เล่า

บ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
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นีค่อืส่ิงที ่“ธรีวัฒน์” เห็นจนชินตา ตลอดระยะเวลา 
11 ปี ที่เขากลับมาบ้าน ท�าให้เกิดความคิดที่ว่า ถึงเวลา
แล้วทีเ่ขาต้องใช้ความรูค้วามสามารถทีม่ ีกลบัมาพัฒนา
บ้านเกิดของตน

“ธีรวัฒน์” กลับมาสมัครเป็นผู ้ใหญ่บ้าน ในปี  
2552 ด้วยอายุเพียง 30 ปีเศษ เขาเริ่มต้นลงไปส�ารวจ
พ้ืนที่ ประชุมร่วมกับชาวบ้าน และเริ่มวิเคราะห์ปัญหา
ภายในหมู่บ้าน จึงพบว่าปัญหาหลัก ๆ  ของหมู่บ้าน คือ 
ปัญหาขยะ และปัญหาสภาพแวดล้อม

จากปัญหาดังกล่าวนี ้“ธรีวัฒน์” จงึชักชวน เพ่ือน ๆ  
พ่ี ๆ  น้อง ๆ  ชาวหมู่บ้านมาประชุมร่วมกัน ข้อดีของการ
แก้ปัญหาครั้งนี้ คือ “การมีส่วนร่วมของทุกครัวเรือน 
ในชุมชน” ร่วมกันคดิ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทาง
แก้ไข และที่ส�าคัญคือ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาล 
เกษตร พัฒนาชุมชน กศน. มหาวิทยาลัยแม่โจ ้  
ทสจ.แพร่ และหน่วยงานอื่น ๆ

กระบวนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

ส่ิงแรกที่หมู่บ้านต้องด�าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาขยะ
ในชุมชนก็คือ

ทุกครัวเรือน
ต้องคัดแยกขยะ
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“ธีรวัฒน์” เริ่มต้นจากการคัดแยกขยะที่บ้าน
ของตนเอง และดูแลหน้าบ้านให้สะอาด ท�าแบบนี้
มาตั้งแต่ปี 2552 

“ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม เราทุกคน
ล้วนมส่ีวนร่วมท�าให้สังคมนัน้ดีข้ึน แม้จะเป็นเพียง
จุดเล็ก ๆ  ในสังคม ดังนั้นต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน 
อย่างเรือ่งขยะกบัวิถีชีวิตนัน้แยกกันไม่ได้ เมือ่เรา
เข้าใจและตั้งใจที่จะท�าให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นที่ยอมรับ เราต้องคิดและท�า
อย่างเป็นระบบ ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วน 
เพราะความส�าเร็จนั้นไม่ง่าย และเราไม่ได้รู ้
ทกุเรือ่ง ดังนีแ้ล้วเราต้องเรยีนรูใ้ห้มาก การอบรม
และศึกษาดูงานนั่นคือ การสร้างโอกาสของการ
พัฒนาแนวคิดที่จะน�าไปต่อยอด เพ่ือปรับใช้ 
กับตนเองและชุมชน โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน 
เพราะเช่ือว่า ก่อนทีเ่ราจะไปพูดหรอืไปสอนให้ใคร
ท�าอะไร เราต้องเริ่มจากตนเองก่อน ให้เข้าใจ 
และรู้จริง” 

เมื่อเริ่มจากครัวเรือนของตนจนบรรลุ 
ผลส�าเร็จแล้ว “ธีรวัฒน์” จึงเริ่มขยายผลตามที ่
เขาตั้งใจไว้ เขาเสนอในที่ประชุมบ้าน และขอมติ
ในทีป่ระชุม เพ่ือให้ชาวบ้านช่วยกันด�าเนนิกจิกรรม  
โดยเริ่มขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2553

ข้ันตอนทีส่�าคญัในการขับเคลือ่น คอื การให้ 
ความรู ้กับทุกครัวเรือน เรื่องการคัดแยกขยะ  
ให้ทุกบ้านเข้าใจว่า ก่อนทิง้ขยะให้เราคดัแยกขยะ
ออกเป็น  4 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ 
ขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย เมือ่ได้เริม่ด�าเนนิการ 
แยกขยะไประยะหนึ่ง ผลที่ได้คือ สามารถลดขยะ 
ไปได้จริง แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 ของปริมาณขยะ 
ทั้งหมด เนื่องจากยังมีถังขยะหน้าบ้าน และ 
ชาวบ้านยังเคยชินกับการทิ้งขยะลงถังขยะอยู่        
ทุกวัน 

ในฐานะผู้น�าชุมชน และความเอาจริงเอาจัง 
ของ “ธีรวัฒน์” ในปี 2554 จึงปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานท้องถ่ินและองค์กรต่าง ๆ  ในครั้งนี ้
ได้ด�าเนนิการขับเคลือ่นอย่างเป็นระบบ เพ่ือน�าไป
สู่ความยั่งยืน โดยพยายามสร้างความตระหนัก 
โดย “การรณรงค์คดัแยกขยะอย่างถูกวธีิ” ในขณะ
เดียวกัน ก็พยายามท�าให้เรื่องการจัดการขยะ 
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต โดยมีการด�าเนินการ 
กับขยะ ดังต่อไปนี้ 
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ก่อนที่เราจะไปพูด
หรือไปสอนให้ใครทำอะไร
เราต้องเริ่มจากตนเองก่อน
ให้เข้าใจและรู้จริง
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ขยะทัว่ไปให้ทิง้ในถงุด�าแทนถงัขยะ ส่วนขยะ
ที่ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกแล้ว  
ถึงทิ้งถังขยะให้เทศบาลน�าไปก�าจัด โดยมีการ 
ตัง้กองทนุถุงด�า เพ่ือใช้หมนุเวียนในหมูบ้่าน ไว้ใส่
ขยะ พลาสติก ผ้าอนามัย โฟม เป็นต้น ส่วน 
ขยะอันตรายจะมีจุดทิ้งขยะอันตรายในชุมชน  
และส่งต่อให้กับเทศบาลน�าไปก�าจัดแบบถูกวิธี  
หากเป็นขยะรีไซเคิลจะมีกองทุนขยะรับซื้อขยะ 
โดยแลกเป็นคูปองให้กับสมาชิกเป็นรายได้เล็ก ๆ
น้อย ๆ  ในชุมชน 

ประเด็นทีน่่าสนใจส�าหรบั “ขยะอนิทรย์ี” นัน้ 
ทางหมู่บ้านได้น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ โดยขยะ 
อินทรีย์กว่าร้อยละ 60 ที่เป็นเศษอาหารจะใช ้
เลี้ยงไส้เดือน ส่วนกระดูกและเศษเนื้อจะน�าไป 
ให้กับสุนัขที่เฝ้าฟาร์ม และเศษเปลือกผลไม ้
หรอืผกั (ยกเว้นเปลอืก) จะน�าไปเป็นอาหารให้กบั
แม่พันธุ์โค

ส่วนข้ีวัวจะเอาไปใส่ในมูลไส้เดือน น�าไป 
ท�าปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก มีการท�าเป็นคอกปุ๋ย

ส�าหรับแต่ละคุ้ม ต่อยอดเป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ 
โรงปุ๋ยหมูบ้่าน เพ่ือน�าไปผลติและจ�าหน่ายก่อเกดิ
รายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง

ผลทีไ่ด้คอื ปรมิาณขยะลดลงไปได้อย่างมาก 
ท�าให้การจัดเก็บขยะของหมู่บ้านจากสัปดาห์ละ 
2 ครั้ง เหลือเดือนละ 2 ครั้งเท่านั้น ซึ่งช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายให้แก่เทศบาลด้วย 

หลังจากที่ “ธีรวัฒน์” ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
เครือข่าย ทสม.จังหวัดแพร่ เขาได้ด�าเนินการ
ด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
และยังเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะ
ด้านที่เก่ียวกับการจัดการขยะ เช่น หลักสูตร 
การท�าปุ ๋ยหมักระบบเติมอากาศไม่กลับกอง
หลักสูตรการท�าปุ ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ 
หลักสูตรการเพาะเลี้ยงไส้เดือน การจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ขยะต้นแบบ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ปลอดการเผาต้นแบบ การเข้าสัมมนาโครงการ 
ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา และการจัดตั้งศูนย์
จัดการดินและปุ๋ยชุมชนต้นแบบ เป็นต้น
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มกีารด�าเนนิการร่วมกบัจติอาสาและภาคเีครอืข่าย
ต่าง ๆ  ตัวอย่างกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน
ด้านการจัดการขยะ ในฐานะ ทสม. คือ การท�าปุ๋ยหมัก
ในรูปของธนาคารปุ๋ยหมัก เช่ือมกับส�านักงานพัฒนา 
ที่ดินจังหวัด โดยมีข้อตกลงในกลุ่มสมาชิกว่า ไม่เผา 
เศษฟางข้าวและซงัข้าวโพด แต่ให้น�ามาเกบ็กองรวมกัน 
แล้วใช้ข้ีวัวจากฟาร์มมาหมัก เมื่อหมักครบก�าหนด 
ก็แจ้งสมาชิกให้มาตักไปใช้ การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ 
ของหมู่บ้าน มีการถมปรับพ้ืนที่ให้เหมาะสม สะอาด 
น่ามอง มีกิจกรรมท�าความสะอาดครั้งใหญ่เป็นประจ�า
ในช่วงต้นเดือนมกราคมของทุกปี มีการกวาดล้าง 
ถนนเส้นสัญจรหลัก มีการตัดแต่งก่ิงไม้ และชาวบ้าน  
ก็ร่วมกันกวาดล้างหน้าบ้านของตัวเอง เป็นการออกมา
ร่วมพัฒนาหมูบ้่านร่วมกนั ทัง้ชาวบ้าน พนกังานเทศบาล  
และคณะผู้บริหาร 

“ธีรวัฒน์” ในฐานะเป็น ทสม. และเป็น “ผู ้น�า
หมู่บ้าน” เขาสามารถสร้างความร่วมมือ ในการท�า 
กิจกรรมอื่น ๆ  ที่สนับสนุนกระบวนการแยกขยะ เช่น  
เป็นผูน้�าด้านการจดัท�าคอกขยะครวัเรอืน และคอกขยะ
ตามคุ้มบ้าน ด้วยวัสดุในท้องถ่ินหรือของเหลือใช้ เช่น  
ท�าเสวียนจากไม้ไผ่ เศษไม้ สังกะสี และกระเบื้อง  
ตามต้นทุนของครัวเรือนที่ท�าได้ โดยเน้นเรื่องการ 
สร้างจิตส�านึกร่วม เป็นผู้น�าในการเพาะเลี้ยงไส้เดือน  
เพ่ือก�าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน เป็นผู้น�าในการท�า 
น�้าหมัก เพ่ือใช้ดับกลิ่นเน่าเหม็นในคอกขยะ เป็นผู้น�า 
ในการท�าปุ๋ยหมัก ด้วยการน�าเศษวัสดุทางการเกษตร 
จ�าพวก กิ่งไม้ ใบหญ้า มาท�าเป็นปุ๋ย ท�าให้ของที่ดูไร้ค่า 
กลับมามีราคา สามารถน�าไปจ�าหน่ายสร้างรายได ้
ให้กับชุมชน คงไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าโรงปุ ๋ยของ 
บ้านทุ่งศรี คือโรงก�าจัดขยะขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน

ปัจจบัุนปรมิาณขยะทีเ่หลอืและจะต้องน�าไปก�าจดั
มีเพียงพลาสติกที่ไม่สามารถน�ากลับมาใช้ได้อีก มีการ
จัดตั้ง “กลุ ่มแปรรูปขยะสร้างมูลค่าเพ่ิม” จ�าหน่าย 
ให้กับคณะที่มาเที่ยว หรือมาศึกษาดูงาน สร้างโอกาส
และรายได้ให้กับชาวบ้าน
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ผลที่ได้รับ

การด�าเนินการด ้านการจัดการขยะ 
อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้หมู่บ้านได้รับรางวัล
ต่าง ๆ  มากมาย ตัวอย ่างรางวัลที่ส�าคัญ  
เช่น ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ “ชุมชน
ปลอดขยะ Zero Waste” ปี 2555 และ ปี 2558  
นอกจากนี้ หมู ่บ้านทุ ่งศรียังได้รับคัดเลือก 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม จัดตั้ง
เป ็นศูนย ์เรียนรู ้ด ้านการจัดการขยะและ 
ส่ิงแวดล้อมชุมชน หมูบ้่านทุง่ศรจีงึเป็นสถานที่
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากทุกภาคส่วน  
ในการขยายความคิดและแนวร่วม บนพื้นฐาน
ของทรพัยากรท้องถ่ิน และวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
ภายใต้การบริหารแบบ “หุ้นส่วนของความ 
ร่วมมือ” และเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ 
ด ้านจัดการขยะของชุมชนไปยังองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) หน่วยงานรัฐ  
ภาคเอกชน ชุมชนต่าง ๆ  ที่ต้องการมาศึกษา 
ดูงาน เพื่อน�าไปปรับใช้กับท้องถิ่นตัวเอง 

“การจัดการขยะอย่างเป็นระบบบนวิถี 
ของชุมชน น�าไปสู่ความภาคภูมิใจ และการ
ยอมรับ ทั้งต่อตนเองและพ่ีน้องชาวบ้านทุ่งศร ี
วันนีเ้รามคีวามภมูใิจทีไ่ด้ร่วมช่วยกันขับเคลือ่น 
งานมาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหลายอย่างจึง 
ได้รับการแก้ไข”
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อีกปัจจัยหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลย ในฐานะ 
การท�าหน้าที่ ทสม.จังหวัดแพร่ และเป็นผู้น�าใน
ด้านการจัดการขยะมาโดยตลอด จนกระทั่ง  
“ธีรวัฒน์” ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ทสม. เขายัง 
ท�ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในชุมชนและภายนอก 
เพ่ือเป็น “ต้นแบบด้านการจัดการขยะ” ให้กับ
ชุมชนอื่น  ๆ  คือ การเป ็นวิทยากรถ่ายทอด 
องค์ความรู ้ เขาได้จัดตั้งทีมวิทยากรท้องถ่ิน
ประจ�าศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละด้านขึ้น เพื่อขยาย
องค์ความรู้ให้แก่ชุมชน ผู้สนใจ ทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชน ท้องถ่ิน สถานศึกษา เข้ามา 
ศึกษาดูงานที่บ้านทุ่งศรี

นอกจากนี้  “ธีรวัฒน์” ยังใช ้ความเป็น  
“เครือข่าย ทสม.” ในการสร้างการมีส่วนร่วม 
แบบบูรณาการทัง้ภายในและภายนอก ด้วยภาวะ
ผู้น�าของ “ธีรวัฒน์” และด้วยความมีปฏิสัมพันธ ์
ที่ดีกับชาวชุมชน ท�าให้เขาได้รับความร่วมมือ 
จากชาวบ้าน สามารถรวมกลุ่มแกนน�าชุมชน 
มาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านและสร้างเครือข่าย  
ทสม.จิตอาสา และด�าเนินงานภายใต้หลักคิด
เดียวกันที่ว ่า “สร้างการมีส่วนร่วม ร่วมคิด  
ร่วมท�า ร่วมแบ่งปัน ในฐานะหุ้นส่วนในความ 
ร่วมมือ ที่จะสร้างประโยชน์สุขให้ชุมชน”

ปัจจัยของความสำเร็จทีส่ำคัญ 

ในการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อมของ 
บ้านทุ่งศรีได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็น
อย่างดี จนประสบผลส�าเรจ็อย่างยอดเยีย่มได้นัน้ 
ปัจจัยของความส�าเร็จที่ส�าคัญอย่างหนึ่งคือ  
ภาวะผู ้น�า ของ ”ธีรวัฒน์” ทั้งในฐานะ “ผู ้น�า
หมู ่บ้าน ทสม. และเกษตรกรในชุมชน” เป็น 
คนหนุ่มกล้าคิด กล้าท�า กล้าลอง และลงมือ
ท�างานอย่างเป็นระบบ จนเป็นที่ยอมรับ ได้รับ
ความเช่ือถือและไว้วางใจจากชาวบ้าน ตั้งแต่
ท�าให้เห็นเป็นต้นแบบ จนชาวบ้านได้เรียนรู ้
และเข้าใจกระบวนการท�างานได้โดยง่าย นับเป็น 
การขยายผลไปสู่ชุมชนได้โดยไม่มีข้อกังขา

“เมื่อเราลงมือท�าด้วยตัวเอง ผลย่อมได้กับ 
ตัวเอง รับรู ้ถึงปัญหา อุปสรรค แล้วค้นหา  
เพ่ือแก้ไข และพัฒนาให้มีคุณภาพต่อไป นี่จึง
สามารถน�ากิจกรรมที่ท�าอยู่เหล่านี้ ไปบรรยาย 
ให ้กับบุคคลภายนอกได้รับรู ้  และเข ้าใจใน 
หลักการจัดการขยะกับวิถีชีวิต เป ็นการน�า 
บทเรียนและประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอด”
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นอกจากการสร้างการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านแล้ว 
“ธีรวัฒน์” สามารถประสานสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน จนได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานต่าง ๆ  ตั้งแต่ระดับต�าบล อ�าเภอ จังหวัด 
กระทรวง กรม และส�านักงานต ่าง ๆ  รวมไปถึง
มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณ 
ในการด�าเนินงาน เขาสามารถเป็นผู้น�า เช่ือมประสาน
แผนพัฒนาหมู่บ้านและน�าเสนอต่อภาครัฐ เพ่ือน�าไปสู่ 
การแก้ไขในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ  เขาพร้อมเป็นผู้น�า  
ร่วมขับเคลื่อนงานกับกลุ่มจิตอาสาหมู่บ้าน ตลอดจน
ภาคีเครือข่าย

การรักษาและส่งต่อ
ความภาคภูมิใจให้กับรุ่นต่อไป

บ้านทุ ่งศรีใช้เวลาในการขับเคลื่อนงานพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทีมงานจิตอาสา 
ของบ้านทุ่งศรีผ่านการอบรมและเรียนรู้ศึกษาดูงาน 
จนกลายเป็น “ทีมงานคุณภาพ” และปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ 
สังคมผู้สูงอายุ ท�าให้หลายท่านในทีมงานฯ กลายเป็น 
ผู ้สูงสัย พละก�าลังเริ่มถดถอย ปัญหาที่เกิดข้ึนคือ 
“การขาดช่วงของการพฒันาองค์ความรูข้องชาวชมุชน” 
ซึ่งสิ่งที่ “ธีรวัฒน์” ได้วางเป้าหมายไว้คือ การรักษาและ
ส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ไว้ให้ลูกหลาน ให้เด็กรุ่นใหม่ 
กลับคืนถ่ินมาดูแลครอบครัว เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญที่จะ
ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

แนวทางที่เราร่วมกันขับเคลื่อนในปัจจุบันนี้ เพื่อจะช่วยกันรักษาและส่งต่อความภาคภูมิใจนี้
ไว้ให้กับลูกหลาน ทั้งการสร้างพื้นที่รูปธรรม ให้เป็นโอกาสและรายได้เข้าสู่ครัวเรือน
เพื่อลูกหลานจะได้คืนถิ่นกลับมาดูแลครอบครัว และดำเนินวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคง

จากการเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหาขยะ ทุกวันนี้ได้ถูกยกระดับ
สู่การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ
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การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่า และนํ้า 

โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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นายคมสัน  เที่ยงดี
ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้

ทสม. จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อพูดถึงปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม  
ในวินาทีนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่อง “ภาวะโลกร้อน” 
ที่กำลังส่งผลกระทบ “ขั้นวิกฤติ” ของโลก 
เลยทีเดียว มนุษย์กำลังเผชิญอยู่กับภัยทาง 
ธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อย 
ทั้งนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก ภัยแล้ง 
คลื่นความร้อน พายุฝนและมรสุม เป็นต้น
สาเหตุหลักของปัญหาคือ การบริโภค 

และทำลายทรพัยากรธรรมชาต ิโดย “มนษุย์” 
นั่นเอง เพียงเพื่อความสะดวกสบาย ทำให ้
เกิดสิ่งก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่อำนวยการผลิตไว้รองรับ 
กับความต้องการของมนุษย์ในยุคนี้ ทำให้เกิด 
การบกุรกุพืน้ที ่ตดัไม้ทำลายป่า จนเบยีดเบยีน 
พื้นที่ธรรมชาติ และระบบนิเวศเสียสมดุล  
สุดท้ายผลกระทบกำลังย้อนกับมาทำลาย 
ตัวมนุษย์เอง

สิ่งที่จะช่วยลดวิกฤติดังกล่าวมีหลายวิธ ี
วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความยั่งยืน นั่นคือ  
การดูแลและ “ปกป้องป่า”

“การปกป้องป่า ช่วยลดปรมิาณก๊าซเรอืน
กระจก ทั้งยังช่วยดักจับคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ถึงร้อยละ 30 วิธีที่ทรงประสิทธิภาพ 
ที่สุดในการต่อสู ้กับภาวะโลกร ้อน ก็คือ  
การคุ้มครองและปกป้องป่า” เอ็ม ซันจายัน 
ประธานและนักวิทยาศาสตร ์อาวุ โสแห ่ง 
องค ์กรอนุรักษ ์สิ่ ง แวดล ้อมนานาชาต ิ
(Conservation International) กล่าวไว้
ที่มา: https://greennews.agency/?p=16212

บ้านหนองบัวแดง หมู่ 9 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
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ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู ่เป็น
จ�านวนมาก แต่ยังพบการบุกรุกและท�าลายป่าในหลาย
พ้ืนที่  จุดเริ่มต ้นเล็ก ๆ  ที่จะช ่วยแก ้ป ัญหาได ้คือ 
การดูแล “สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา”

ณ บ้านหนองบัวแดง หมู ่ที่  9 ต�าบลเขวาไร่  
อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นี้ก็เช่นกัน 

ป ่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง ครอบคลุมพ้ืนที ่
ป่าชมุชน 3 แห่ง ได้แก่ ป่าชุมชนโคกน�า้เกลีย้ง ป่าชุมชน
โคกหินลาด และป่าชุมชนโคกหัวฝาย ซึ่งลักษณะของ 
ป่าชุมชนทั้ง 3 แห่ง ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ให้เห็น 
ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ โดยมีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง 
ที่มีไม้ขนาดใหญ่เล็กลดหลั่นกันลงมาตามธรรมชาติ  
ชาวบ้านได้เข้าไปใช้ประโยชน์เก็บหาเห็ด แมลง และ 
ของป่าเพ่ือน�ามาเป็นอาหาร และในช่วงเดอืนพฤษภาคม  
ชาวบ้านก็จะมีรายได้เสริมจากการเก็บเห็ดในพ้ืนที ่
ป่าชุมชนนี้

“นายคมสัน เทีย่งดี” เป็นก�านนัต�าบลเขวาไร่ อ�าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และท�าหน้าที่ประธาน 
เครือข่าย ทสม.อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  
ในสมัยที่  คมสัน ยังเป็นผู ้ใหญ่บ้านหนองบัวแดง 
ได้เห็นถึงปัญหาด้านการบุกรุกท�าลายป่าของชุมชน  
และการแบ่งเขตที่ดิน ประกอบกับการที่เขาได้ไป 
ส�ารวจพ้ืนที่ พบว่าสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของป่าชุมชน 
บ้านหนองบัวแดง ช่วงหน้าแล้งบางที่จะมีไฟป่า และ 

ชาวบ้านในชุมชนจะช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องการ 
ลอบตัดต้นไม้ในที่สาธารณะ โดยออกเป็นกฎกติกา 
ของหมู่บ้าน แต่ในตอนนั้นยังไม่จัดท�าเป็นลายลักษณ์-
อักษร เพียงแค่พูดคุยกันเท่านั้น หากว่าใครผิดกฎ 
จะปรับเป็นสินไหมและตักเตือน
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แรงบันดาลใจในการทำงาน
ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้

ก่อนที่คมสันจะเข้ามาท�างานเป็น ทสม.  
เขาเคยเป ็นทหารอาสาสมัครอยู ่ ในบริ เวณ 
ชายแดน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
สุรินทร์ การที่เขาไปคลุกคลีในพื้นที่นั้นจึงได้เห็น 
ปัญหาการบุกรุกป่า จนป่าเส่ือมโทรมและเกิด 
ความแห้งแล้ง ชาวบ้านละแวกนั้นใช้ชีวิตอย่าง 
ยากล�าบาก ภาพเหล่านี้คาใจเขาอยู่เรื่อยมาและ 
คิดว่าถ้ามีโอกาส เขาจะต้องช่วยแก้ปัญหานี้

เมื่อเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงริเริ่มแก้ปัญหา
โดยเข้ามาท�างานด้านพิทักษ์และฟื ้นฟูป่าไม ้
ในชุมชน จากที่ได ้เห็นการบุกรุกท�าลายป่า  
และหลายพ้ืนที่ถูกแผ้วถางจากคนในพ้ืนที่เอง 
ท�าให้เขาน�าประสบการณ์เหล่านี้มาใช้เป ็น
แนวทางแก้ปัญหา เช่น บางชุมชนที่ดินท�ากิน 
อยู่ติดกับป่าชุมชน จึงมักพบปัญหาที่ดินท�ากิน 
รกุทีป่่า หรอืในกรณทีีป่่าชุมชนอยูห่่างไกลออกไป
จะพบการลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่า เพราะสอดส่อง
ดูแลไม่ทั่วถึง

“การท�างานด้านป่าไม้ การฟื้นฟูพ้ืนที่ป่า
เสื่อมโทรม การขอคืนพื้นที่ การปลูกป่าทดแทนฯ 
งานเหล่านี้เป็นงานที่ยุ ่งยากท้าทาย ไม่มีใคร 
อยากท�า แต่ในความคิดของผม สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้
ถ ้าไม่มีใครลุกข้ึนท�าเพ่ือเป็นแบบอย่างแล้ว  
พ้ืนทีป่่าไม้เหล่านีจ้ะถูกท�าลายไป โดยคนเหน็แก่ตวั 
ที่เข้ามายึดถือและครอบครองไปหมด ท�าให้ 
ผมต้องเริม่ท�าเพ่ือจะช่วยฟ้ืนฟูพ้ืนทีป่่าให้คงเหลอื
ไว้ให้ลกูหลานในอนาคต ผมเป็นเพียงคนธรรมดา
ทีค่ดิและลงมอืฟ้ืนฟูให้ป่าเพ่ิมข้ึนทกุปี ส่ิงทีส่�าคญั
อีกอย่างหนึ่ง คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ที่ควรจะต้องให้มีเพิ่มขึ้นเหมือนกันในทุกปีด้วย”

คมสัน เข้ามาด�าเนินการด้านการพิทักษ์ 
และฟื้นฟูป่าไม้อย่างจริงจังในปี 2541 และได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิก ทสม. ตั้งแต่ปี 2547 เป็นเวลา
ยาวนานกว่า 15 ปี โดยด�าเนินการในพ้ืนที่บ้าน
หนองบัวแดง และน้อมน�าแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเน้นเรื่อง  
“ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”
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“การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรได้ประโยชน์ ให้เขา 
อยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้สามอย่าง แต่มีประโยชน์ส่ีอย่าง 
คือ ไม้ใช้สอย ไม้กิน ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับ 
การชลประทาน ปลูกรับซับน�้า และปลูกอุดช่วงไหล ่
ตามร่องห้วย โดยรบัน�า้ฝนอย่างเดยีว ประโยชน์ทีส่ี่ คอื  
ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน�้า…” พระราชด�ารัสเก่ียวกับ 
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 
พระราชทาน ณ โรงแรมริมค�า จังหวัดเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2523

ในการด�าเนินงานเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่านั้นเป็น
เรื่องซับซ้อน เพราะเกี่ยวข้องกับ “คน” เพราะต้องสร้าง

ความรู ้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้แต่การเข้าไปเก่ียวข้อง 
กับเรื่อง “ผลประโยชน์” ดังนั้น ช่วงแรกของการท�างาน 
คมสันพบอุปสรรคต่าง ๆ  มากมาย 

“โดนกระแสต่อต้านจากผู้เสียผลประโยชน์อย่าง
รุนแรง มีทั้งคนเสนอเงิน ข่มขู่ และโดนฟ้องด�าเนินคดี 
ในกรณีเข้าขอคืนพ้ืนที่ เพ่ือปลูกป่าทดแทน แต่ก็ยังมี
ประชาชนอีกกลุ่มที่มีใจอนุรักษ์ มีอุดมการณ์เดียวกัน 
รวมถึงช ่วยกันสร ้างความเข ้าใจและร ่วมกันท�า  
จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ  มาได้จนถึงปัจจุบัน”
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การดำเนินงานด้านการพิทักษ์
และฟื้นฟูป่าไม้

คมสัน เล่าว่า “ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะเรือ่งของป่าไม้ ส่วนใหญ่ 
เกิดจาก “คน” ดังนั้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ต้องแก้ไขโดย การท�าให้ “คน” เกิดความรู ้
ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีพฤติกรรม 
ที่ไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการ 
ดูแลรักษา ฟื้นฟู รู ้กินรู้ใช้อย่างคุ้มค่า และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

การทีจ่ะท�าให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมมอืด้วยนัน้ 
ในฐานะ ทสม. และผู้น�าชุมชน ไม่ใช่แค่เพียง 
ส่ังการแล้วรอดูผลอย่างเดียว เราต้องสามารถ 
ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง และสามารถประสานงาน 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในชุมชน 

“ผมเป็นคนพูดจริง ท�าจริง มีความอดทน  
อดกลั้นในการปฏิบัติต่าง ๆ  ไม่ใช่เห็นปัญหาแล้ว
ถอยตั้งหลัก ผมจะคิดว่าทุกปัญหามีทางแก้ไข  
ทุกเวลาพึ่งพาได้ ค�าว่าพึ่งพาได้คือ ท�าตัวให้เป็น
แบบอย่าง เป็นที่ปรึกษาและร่วมแก้ไขปัญหา 
ให้กับคนในพ้ืนที่ ส่ิงหนึ่งคือการน้อมน�าแนวทาง
ตามพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ 

รชักาลที ่10 มาเป็นแนวทางการปฏบัิต ิทัง้แนวคดิ
และหลักในการท�างานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม”

คมสัน ให ้การสนับสนุนภารกิจต ่าง  ๆ   
ในฐานะ ทสม. อ�าเภอนาเชือก โดยยดึ “หลกั 4 ป.”  
คือ  เป ็นผู ้ปฏิ บัติ  เป ็นผู ้ประสาน เป ็นผู  ้
ประชาสัมพันธ์ และเป็นผู้ประเมินผล

1. เป็นผู้ปฏิบัติ คือ การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม
ในท้องถ่ินของตน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต�าบล  
และอ�าเภอ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้การ
สนับสนุนทุกกิจกรรม ของทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และหน่วยงานอื่น ๆ  ด้วยเช่นกัน

2. เป็นผู้ประสาน คือ ใช้แนวคิดที่ว่า “จะ
ประสานหน่วยงาน ต้องประสานคน จะประสาน
คน ต้องประสานใจ” เพื่อให้การท�างานบรรลุ 
เป้าหมายได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว สร้างความ
สามัคคีและความเข้าใจ ประหยัดเวลา

3. เ ป ็ นผู ้ ป ร ะชา สัมพั นธ ์  ใ ช ้ วิ ธี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ ด้วยช่องทาง
ต่าง ๆ  ดังนี้ ผ่านหอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้าน 
ผ่านเวทีการประชุมของหมู่บ้าน หรือวัด รายงาน
เป็นหนังสือ โทรศัพท์ และผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค
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4. เป็นผู้ประเมินผล ร่วมตรวจสอบและดูความ
เหมาะสมในการด�าเนินโครงการต่าง ๆ  ในพ้ืนที่ว่าม ี
ความเหมาะสมเพียงใด ท�าแล้วใครได้ประโยชน์ มีผลดี 
หรอืผลเสียอะไรเกิดข้ึนบ้าง ทัง้ด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และสุขภาพ

นอกเหนือจากการสร้างความร่วมมือกับคนใน
ชุมชนแล้ว ส่ิงทีข่าดไม่ได้เลยคอื การสร้างความร่วมมอื
กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ป่าไม้จังหวัด  
อบต.เขวาไร่ อบจ.มหาสารคาม ร่วมกับภาคเอกชน  
เช่น ปตท. โรงไฟฟ้าราชบุรี และสถาบันการศึกษา คือ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และโรงเรยีนในพ้ืนที ่เป็นต้น 
โดยการประสานงาน จะใช้วิธีการดังนี้ 

• การสร้างความร่วมมือ ต้องมีความเข้าใจ หรือ 
มีการตกลงร่วมกัน เพ่ือใช้วิธีการ เทคนิค การจัดหา
ทรัพยากรมาสนับสนุนการท�างานร่วมกัน

• เวลา คอื ท�าให้งานนัน้ ๆ  เป็นไปตามก�าหนดเวลา
ที่ตกลงกัน

• สอดคล้องกัน คือ มีความพอเหมาะพอดี  
ไม่ท�างานซ้อนกัน

• สื่อสารตรงกัน ด้วยความรวดเร็ว ผ่านโทรศัพท์
หรือทางออนไลน์

ในฐานะทีเ่ป็นทัง้ผูน้�าชุมชน เป็นรองประธาน ทสม.
อ�าเภอนาเชือก คมสัน ท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รู ้จักประโยชน์ของป่า  
โดยจัดกิจกรรมอบรมปลูกจิตส�านึกให้เด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร ่วมกับ 
หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ เช่น อ�าเภอ ท้องถ่ิน และ
จังหวัด เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมปลูกป่า 
บวชป่า ติดตามดูแลต้นไม้ที่ท�าการปลูกในแต่ละปี  
เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโต มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น

คมสัน ยังเป็นผู้ประสานกิจกรรมในพ้ืนที่ โดยได ้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับ
จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะ
ด้านป่าไม้ และน�าข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้เครอืข่าย  
ทสม. ในพื้นที่รับทราบข้อมูล และแนะน�าประโยชน์ของ
ของป่าชุมชนในพ้ืนที ่ว่ามปีระโยชน์อย่างไร ทัง้เชิญชวน
เครือข่าย ทสม. ผู้น�าชุมชน อสม. ให้เข้าร่วมกิจกรรม 
ที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ส�านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เทศบาล

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้เพ่ือใช ้
ในการปลูกป่า การท�าฝายชะลอน�้าในพ้ืนที่ป่าสงวน 
แห่งชาติ กิจกรรมการท�าแนวกันไฟ ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการในพื้นที่และประชาชนทั่วไป

ส�าหรับเรื่อง พ้ืนที่ป ่า ชุมชนที่อยู ่ห ่างไกลนั้น 
ทางชุมชนได้แก้ไขปัญหาโดยจัดให้มีชุดลาดตระเวน 
และออกกฎระเบียบ พร ้อมจัดตั้งคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนขึ้น จนท�าให้ปัญหาการบุกรุกเบาบางลงมาก

30



การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานด้านการพิทักษ์และฟื ้นฟูป่าไม้        
ต ้องอาศัยความร ่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึง                 
ภาคประชาชนด้วย ดังนั้น ส่ิงส�าคัญที่จะขาดไม่ได้คือ 
“การสื่อสาร” 

คมสัน ให้ความส�าคัญกับการสื่อสาร เขาต้องการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ  และ 
แนะน�าประโยชน์ของป่าชุมชน ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  
ดังนี้

• การประชุม ทัง้การประชุมกับหน่วยงานภายนอก 
ภาครฐั ภาคเอกชน และเครอืข่าย ทสม. และการประชมุ
กับแกนน�าในชุมชน เพื่อวางแผนการด�าเนินงาน 

• หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน เป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ  เช่น ข่าวสาร 
การจดัอบรม ข่าวสารกจิกรรมในการอนรุกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เชิญชวนให้ชุมชนใกล้เคียง
เข้ามาท�ากิจกรรมร่วมกัน ให้เกิดความสามัคคี และ 
สร้างจิตส�านึกให้ชุมชนและเยาวชน 

• การใช้โทรศัพท์ Line Facebook เพ่ือให้เกิด 
การสื่อสารที่ฉับไว

นอกจากนี ้คมสนั ยงัเป็นวิทยากรคอยให้ค�าแนะน�า 
และช่วยฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้กับ 
เครือข่าย ทสม.ในพ้ืนที่ ผู ้น�าชุมชน อสม. นักเรียน 
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่อีกด้วย
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ผลงานการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้

เมื่อมีการจัดการพทิักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้อย่าง
เป็นระบบ ท�าให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท�า 
ร่วมปฏิบัติ จนเกิดเป็นความสามัคคีในชุมชน 
ในขณะเดียวกันผืนดินที่เคยแห้งแล้ง ก็กลับมา
เขียวขจี และพ้ืนที่ป ่าก็เพ่ิมข้ึน คนในชุมชน 
มีความรู ้ความเข้าใจในการพิทักษ์และฟื ้นฟู 
ป่าชมุชน มจีติส�านกึรกัษ์ป่า และพร้อมจะช่วยกนั 
ดูแลรกัษาป่าไว้ เพ่ือเป็นแหล่งศกึษาทางธรรมชาติ 
ให้กับเยาวชน และคนในจังหวัดมหาสารคาม

ส่ิงส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เกิดการเช่ือม
ประสานในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่าง 
มีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและ
ประชาชน ตลอดจนเกิดการบูรณาการในการ
ท�างานระหว่างท้องที่ ท้องถิ่น และภาคประชาชน 
เพ่ือช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นในการท�างานด้านส่ิงแวดล้อม 
ท�าให้ คมสัน ได้รับรางวัลมากมาย ได้แก่

1. รางวัลจากโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารัก
ชุมชน” ปี 2561 จากส�านักจัดการป่าชุมชน  
กรมป่าไม้ 

2. รางวัลนักส่ิงแวดล ้อมท ้องถ่ินดีเด ่น                  
ปี 2561 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. รางวัล ทสม.ดีเด่นระดับประเทศ ใน 
ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ประจ�าปี 2562 

การขยายผลการดำเนินงาน
และแผนงานในอนาคต 

เพ่ือให้มีการท�ากิจกรรมที่ต่อเนื่อง ควรเน้น
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากรุ่นสู่รุ่น ที่ท�าให้ 
ทุกคนได้ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมด�าเนินการ และมี
ความชดัเจน โปร่งใส จนเกดิการจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้น เป็นแหล่งอาหาร
และสมุนไพรของชุมชน
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เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
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นายวันชัย  สวัสดิ์แดง
ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนํ้า

ทสม. จังหวัดนครปฐม

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หนึ่งในหลักการ 
ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 สามคำสั้น ๆ  
แต่มีความหมายลึกซึ้งจนเป็นจุดพลิกผันทีท่ำให้ 
นายวันชัย สวัสดิ์แดง อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู ่บ้าน 
(ทสม.) จังหวัดนครปฐม ได้ปรับแนวคิดเพื่อ
พัฒนาวิธีการปรับปรุงคุณภาพของนํ้าใน 
“คลองมหาสวัสดิ์” จากนํา้เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น 
และมผีกัตบชวาจำนวนมาก กีดขวางการสัญจร
ของชาวบ้านในชุมชนให้กลายเป็น “คลองสวย-
นํ้าใส” คุณภาพนํ้าดีขึ้น และสามารถสัญจร 
ทางเรอืได้ทกุคลอง ในตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัด
นครปฐม จนปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร หรือที่เรารู้จักกันว่า “ชุมชนศาลา 
บ้านดิน” ที่ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

อดีตทีผ่่านมา 40-50 ปีก่อน ชาวบ้านมอีาชีพท�านา
เพียงอย่างเดียว และท�านาได้เพียงปีละครั้ง อีกทั้ง 
ขาดที่ดินท�ากิน ท�าให้ล�าบากยากจนมาก จนกระทั่ง
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงทราบปัญหาดังกล่าวจึง
พระราชทานที่ดินให้กับชาวบ้านในชุมชนศาลาดิน  
ในปี 2518 โดยมีเงื่อนไขว่า พื้นที่ที่ทรงพระราชทานให้
เพ่ือท�าการเกษตรเท่านั้น จนท�าให้ชาวบ้านมีความ 
เป็นอยู่ดีข้ึน และมีคลองมหาสวัสด์ิเป็นคลองสายหลัก 
ในการท�าการเกษตรและด�าเนินชีวิตเรื่อยมา

แต่ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนละแวกนี้ 
เป ็นชุมชนเมืองที่ล ้อมรอบด้วยแปลงเกษตรกรรม  
และเป็นพ้ืนที่ที่อยู ่ใกล้กรุงเทพมหานครเพียง 50 
กิโลเมตร เมือ่ “สังคมเมอืง” ขยายตวัเข้าไปอย่างรวดเรว็  
จ�านวนประชากรเพ่ิมข้ึนแบบก้าวกระโดด จึงท�าให้
ธรรมชาติรับมือไม่ทัน เนื่องจากพฤติกรรมการทิ้งขยะ
และส่ิงปฏิกูลลงในแม่น�้าล�าคลองโดยตรง ทั้งคราบ  
“ไขมัน” จากการท�าอาหารในครัวเรือน และ “สารเคมี”  
จากการท�าเกษตรกรรมต่างไหลลงสู่แม่น�้าล�าคลอง 
โดยที่ไม่ผ่านการบ�าบัดน�า้เสีย ท�าให้ “คลองมหาสวัสดิ์”

บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

35



ที่เป็นเหมือนเส้นเลือดของชุมชน กลายเป็นแหล่งสะสม
เชื้อโรค น�้าเน่าเสีย สร้างมลภาวะอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังมีผักตบชวาจ�านวนมากในล�าคลอง
กีดขวางทางสัญจรไปมา ทัง้คลองสายหลกัและสายย่อย 
จนไม่สามารถใช้งานได้ เกิดปัญหาน�้าท่วมเพราะน�้าไม่ 
สามารถระบายลงสู่แม่น�า้ได้

เมื่อปัญหาดังกล่าวถูกสะสมไว้เป็นเวลานาน  
“ วันชัย”  จึ ง เกิดแรงบันดาลใจที่ จะฟ ื ้น ฟูคลอง 
มหาสวัสด์ิ โดยตั้งใจว่าจะเริ่มต้นจากคลองบริเวณ 
หน้าบ้านของตนเองก่อน และขยายออกไปยังหมู่บ้าน 
ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัดต่อไป

“เมื่อปี 2546 ผมเป็นสมาชิกเครือข่าย ทสม. 
และชมรมเรารักแม่น�้าท่าจีน ซึ่งในสมัยนั้น ดร.วิสูตร  
ฐาปกรณ์ เป ็นประธานชมรมเรารักแม ่น�้าท ่าจีน  
ท่านมีค�าถามว่า เมื่อ 30 ปีก่อน สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร 
และในอีก 30 ป ีข ้างหน ้า จะช ่วยกันดูแลรักษา 
ส่ิงแวดล้อมอย่างไร ท�าให้ผมกลับมาคิดว่า ต้องหา 
วิธีที่ท�าให้สิ่งแวดล้อมกลับมาดีเหมือนเดิม”

วันชัย ได้เริ่มต้นจากการตรวจวัดคุณภาพน�้า  
และมีการสร้างกลุ ่มเยาวชน ผลิต EM Ball และ 
จุลินทรีย์ EM เพื่อปรับปรุงคุณภาพน�า้

“เราได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเรือ่งน�า้มาตลอด 5 ปี  
ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากสังคมเมือง 
ขยายขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น”

จนกระทั่ง ได้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามภูมิสังคม” 
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และ ดร.เกษม จันทร์แก้ว  
โดยท่านสุเมธ ได้ตัง้ค�าถามว่า “คณุจะใช้น�า้หมกัชวีภาพ
ในการบ�าบัดน�า้เสียไปตลอดชีวิตหรืออย่างไร”
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จากค�าถามนี้เป็นส่ิงกระตุ ้นให้กับ วันชัย 
เกิดความคิดว่า เมื่อการแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิม 
ตลอด 5 ปีแล้วยังไม่ประสบความส�าเร็จ ถึงเวลา 
ที่เขาและชุมชนต้องปรับวิธีคิด เพ่ือหาแนวทาง 
ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่ก�าลังเผชิญอยู่

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ให ้ค�าแนะน�า 
โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงมอบไว้เป็นแนวทางเพ่ือใช ้
ในการพัฒนาชุมชนว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
และ “พ่ึงพาตนเอง” โดยใช้ “เทคโนโลยีในการ
ท�างาน” ด้วย “วิธีธรรมชาติบ�าบัด” 

“พระองค์ทรงมุง่เน้นเรือ่งการพัฒนาคน และ
ตรัสว่า ต้องระเบิดจากข้างใน นั่นคือ ต้องสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบัคนในชุมชนทีเ่ราเข้าไปพัฒนา 
ให้มีสภาพพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาเสียก่อน 
มิใช่การน�าความเจริญหรือบุคคลจากสังคม
ภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มี
โอกาสเตรียมตัว” 

“ทรงใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นั่นคือ 
ก่อนจะท�าอะไรต้องมีความ “เข้าใจ” เสียก่อน 
เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู ้คนในหลากหลาย
ปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพ จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรม เป็นต้น และระหว่างการด�าเนนิการนัน้ 
จะต้องท�าให้ผูท้ีเ่ราจะเข้าท�างานกบัเขานัน้ เข้าใจ
เราด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจฝ่ายเดียว โดยทีเ่ขาไม่

เข ้าใจเรา ประโยชน์คงจะไม ่เกิดข้ึนตามที ่
เรามุ่งหวัง “เข้าถึง” ก็เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว 
ก็ต้องเข้าถึง เพ่ือให้น�าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ และ
เมื่อเข้าถึงแล้ว เขาก็ต้องเข้าถึงเราด้วย จะเป็น 
การส่ือสารสองทาง ทั้งทางไปและทางกลับ  
ถ้าเราสามารถท�าสองประการแรกได้ส�าเร็จแล้ว 
ใน “การพัฒนา” จะลงเอยได้อย่างดี เพราะเมื่อ
ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายต่างเข้าถึงกันแล้ว 
การพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย  
ทัง้ผูใ้ห้และผู้รับ”

จากตรงนี้ เอง ท�าให ้ “วันชัย” ได ้รวม 
กลุ่มคนในชุมชน ที่สนใจด้านการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟทูรพัยากรน�า้ในหมูบ้่าน ร่วมกนัเข้าไปศกึษา
ปัญหาอย่างถ่องแท้ ด้วยการลงพ้ืนที่ เขาจึง 
เริ่มต้นจัดการอย่างเป็นระบบมากข้ึน โดยยึด 
หลักศาสตร์พระราชา
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เข้าใจ
การลงส�ารวจพ้ืนที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน 

เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุของปัญหาน�้า 
และน�าข้อมลูทีร่่วมกบัเครอืข่าย ทสม. มาวิเคราะห์ 
และสร้างแผนที่ทางเดินน�า้ จนพบปัญหา ดังนี้

1. คลองมหาสวัสด์ิ มีปัญหาที่เรื้อรังมานาน 
4 ด้าน ได้แก่ น�า้ท่วม น�้าแล้ง น�า้กร่อยและน�้าเสีย 
นอกจากนี้ปัญหาล�าคลองตื้นเขิน เมื่อถึงช่วงฤดู
น�้าหลาก เกิดปัญหาน�า้ท่วม เพราะน�้าไม่สามารถ
ระบายได้ จึงเกิดน�า้เน่าเสียทั้งต�าบล ชุมชนจึงได้
จดัท�าแผนผงัทศิทางการไหลของน�า้ทีเ่ช่ือมโยงกัน 
พบว่า คลองไม่สามารถไหลเวียนมาบรรจบกันได้

2. ปัญหาน�า้เน่าเสยีในชมุชน เกดิจากปัญหา
ขยะและไขมันจากครัวเรือน ส่งผลให้ออกซิเจน 
ในน�้าไม่สามารถหมุนเวียนได้

3. มีผักตบชวาจ�านวนมาก ท�าให้กีดขวาง
ทางไหลเวียนของน�้า กีดขวางการระบายน�้าของ
ประตรูะบายน�า้ จนไม่สามารถแก้ปัญหาการสัญจร 
ทางน�้าได้

4. คุณภาพน�้า มีการปนเปื้อนสารเคมีทาง 
การเกษตรและสารเคมีจากการก�าจัดผักตบชวา

เข้าถึง
เมือ่เข้าใจปัญหาแล้วต้องเริม่แก้ปัญหา โดยน�า 

ข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่แผนการพัฒนาชุมชน และ
เสนอการฟ้ืนฟูคลองมหาสวัสด์ิ ตัง้แต่ระดับต�าบล 
ระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  
เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาน�้าเน่าเสียของชุมชน  
และให้คลองมหาสวัสด์ิกลับมาเป็นคลองสวย 
น�้าใสที่สามารถน�ามาอุปโภคบริโภคได้

ปัจจัยของความส�าเร็จอย่างหนึ่ง คือเรื่อง  
การส่ือสาร วันชัย เป็นคนกลางในการประสาน 
งานกับหน่วยงานในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น ชลประทาน พัฒนาชุมชน องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลมหาสวัสด์ิ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน กรรมการ
หมู ่บ้าน กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนมหาสวัสด์ิ และ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
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พัฒนา
ชุมชนมวิีธกีารแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้

ติดตั้งถังดักไขมันบริเวณชุมชน 
และในครัวเรือน 

สาเหตุหนึ่งที่ส�าคัญของปัญหาน�้าเสีย คือ ไขมัน 
ทีเ่กิดจากการท�าครวัเมือ่ถกูปล่อยลงแหล่งน�า้ธรรมชาติ
โดยไม่ได้รับการบ�าบัด ช้ันไขมันจะลอยปิดพ้ืนผิวน�้า 
ท�าให้ออกซิเจนจากอากาศ ไม่สามารถถ่ายเทลงสู่ช้ัน
ผวิน�า้ด้านล่างได้ ค่าปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายอยูใ่นน�า้
ก็จะลดลง ส่งผลกระทบต่อส่ิงมชีีวิตในน�า้ ทัง้พืช สัตว์น�า้ 
และส่ิงมีชีวิตอื่น และยังส่งผลให้แหล่งน�้าและบริเวณ 
โดยรอบเกิดความเสื่อมโทรมในที่สุด

นอกจากนี้ ไขมันและน�้ามันที่ปนเปื้อนอยู่ในน�้า 
ยังไปขัดขวางการท�างานของเครื่องมือ เครื่องจักร และ
โครงสร้างของระบบบ�าบัดน�้าเสีย เป ็นสาเหตุให ้
ระบบบ�าบัดน�้าเสียมีประสิทธิภาพต�่าลงกว่าที่ได้รับ 
การออกแบบและประเมินไว้

จากสาเหตุหลักนี้ วันชัยได้น�า “วิทยาศาสตร์”  
เข้ามาใช้ โดยมีการติดตั้ง “ถังดักไขมัน” ในครัวเรือน            
เพ่ือแยกไขมันออก ก่อนจะปล่อยน�้าที่ไม่มีไขมันทิ้ง 
ลงไปใน “คลองที่มีผักตบชวาก้ันบริเวณทางน�้าทิ้ง”  
ซึ่งถือว่าเป็นบ่อบ�าบัดน�้าเสียแบบธรรมชาติ

เมื่อน�้าที่ไม่มีไขมันลงสู่คลอง ท�าให้ออกซิเจน
สามารถผสมกับน�้าได้อย่างสะดวก ท�าให้คุณภาพของ
น�้าดีข้ึน ส่ิงมีชีวิตในน�้า ทั้งพืช สัตว์น�้า และจุลินทรีย์ 
สามารถเจริญเติบโตได้ดี และสามารถย่อยสลาย 
สารอินทรีย์ได้เองโดยธรรมชาติ
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การนำผักตบชวาไปทำดินพร้อมปลูก

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของชุมชนคือ ผักตบชวา             
ที่แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว และมีจ�านวนมาก จนกีดขวาง
ทางสัญจรทางน�้า และยังขัดขวางการระบายน�้าของ
ประตูระบายน�า้ ส่งผลให้เกิดปัญหาน�า้ท่วมในชุมชน

วันชัย ส่งเสริมให้ชาวบ้านเห็นคณุค่าของทรัพยากร 
ธรรมชาตทิีม่อียูใ่นชุมชน โดยหาวิธนี�าผกัตบชวากลบัมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรง
ตรสัไว้ว่า “โลกนีไ้ม่มอีะไรทีไ่ม่มค่ีา ดูอย่างขยะยงัสามารถ 
น�ามาท�าเป็นประโยชน์ได้”

จากแนวคิดนี้ เขาได้พลิกวิกฤติให้เป ็นโอกาส 
เปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า

“เราประดิษฐ์เรือเก็บผักตบชวาจ�านวน 2 ล�า น�าไป
เก็บผักตบชวามาท�าดินพร้อมปลูก โดยน�าผักตบชวา 
ที่เก็บได้ไปตากแห้ง แล้วน�ามาผสมกับข้ีเถ้า แกลบ  
ขุยมะพร้าว ดินร่วน จนกลายเป็นดินพร้อมปลกู มมีลูค่า
กิโลกรัมละ 20 บาท สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
โดยเงินที่ได้น�ามาจัดตั้งเป็นกองทุนรักษาส่ิงแวดล้อม
และคูคลองในชุมชน และน�าเงินไปซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
จัดการผักตบชวา เช่น เรือช้อนผักตบชวา เรือเก็บ 
ผักตบชวา ส�าหรับส่วนที่เหลือจะใช้เป็นค่าซ่อมแซม 
บ�ารุงเรือและค่าน�้ามัน”

 โครงการดังกล่าวประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี 
ท�าให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือ โดยชอเฮง  
และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการวิถีเกษตร
ยั่งยืน
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การบำบัดนํ้าเสีย 
โดยใช้หลักการ “เติมออกซิเจนในนํา้” 

โดยทัว่ไปแล้วออกซเิจนในน�า้เกิดข้ึนจากสองปัจจยั 
ปัจจยัแรกคอื การสังเคราะห์แสงของพืชน�า้ และจลุนิทรย์ี 
ที่สังเคราะห์แสงได้ และปัจจัยที่สอง คือ การถ่ายเท 
จากอากาศที่ผิวน�้า ซึ่งการถ่ายเทโดยธรรมชาตินั้น 
อาศัยปัจจัยจากกระแสลม หรือความเร็วของน�้า ดังนั้น 
ในสภาพทีน่�า้มกีารไหลจะช่วยให้มกีารถ่ายเทออกซเิจน

จากหลักการนี้ชุมชนได้ผลิตเครื่องเติมออกซิเจน 
ในน�า้ 2 แบบ คอื “กังหันลมเตมิออกซเิจนในน�า้” โดยใช้
พลังงานลมในการปั ๊มน�้านั่นเอง ข้อดีคือ ต้นทุนต�่า  
ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถ่ิน และชุมชนท�าได้เอง 
ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ข้อเสียคือ เป็นระบบที่ต้อง 
อาศัยแรงลม ท�าให้อัตราการเติมออกซิเจนนั้นยัง 
ไม่สม�า่เสมอ 

ส ่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือ “กังหันตีน�้าเ พ่ือเติม
ออกซิเจนในน�้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์” ข้อดีคือ 
ประหยัดพลังงาน เนื่องจากใช้พลังงานทดแทนจาก 
แสงอาทิตย์ อัตราการเติมออกซิเจนมีความสม�่าเสมอ 
และเหมาะกับสภาพพ้ืนที่ เนื่องจากมีพ้ืนที่รับแสงมาก 
ท�าให้ระบบน�้าไหลเวียนดียิ่งข้ึน ช่วยปรับสมดุลให้กับ
ระบบนิเวศในน�้า ส่วนข้อเสียคือ ต้นทุนค่อนข้างสูง  
และข้อจ�ากัดของระบบโซล่าเซลล์ที่ท�างานได้ดีเฉพาะ 
ช่วงมีแสงแดด

จากกระบวนการบริหารจัดการน�้าอย่างเป็นระบบ 
และฟื้นฟูคลองมหาสวัสด์ิจากวิธีต่างๆ ท�าให้คลองที่ 
เคยมีปัญหาน�้าเน่าเสียคืนสภาพมาเป็นคลองสวยน�้าใส 
เพ่ือหล่อเลี้ยงคนในชุมชนกว่า 8,000 ครัวเรือนตลอด
สองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ได้อีกครั้ง
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สอนการท�า EM Ball และผลิตจุลินทรีย์ EM  
จัดกิจกรรมที่ส ่งเสริมด้านการอนุรักษ์ฟ ื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาถึงวันนี้ “บ้านศาลาดิน” ได้ถูกยกระดับ 
ศูนย์การเรียนรู ้ให้เป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 
จัดการน�้าชุมชน ตามแนวพระราชด�าริ บ้าน 
ศาลาดิน จังหวัดนครปฐม” จากมูลนิธิอุทกพัฒน์ 
และองค์การบริหารส่วนต�าบลมหาสวัสด์ิ เพ่ือใช ้
เป็นแหล่งถ่ายทอดและบริการด้านความรู้จาก
ความส�าเร็จในการจัดการน�้าชุมชน ตามแนว 
พระราชด�าร ิ และรองรบันกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ 
แนวทางการบริหารจัดการน�้าของ “ชุมชนบ้าน
ศาลาดิน”

ส่ิงที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ 
“การเผยแพร่องค์ความรูจ้ากการท�างานทีผ่่านมา” 

“เราได้สร้างศนูย์การเรยีนรูภ้ายในชุมชนบ้าน 
ศาลาดิน เพ่ือใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ให้แก่
คนที่สนใจ โดยสร ้างเป ็น พ้ืนที่ต ้นแบบใน 
การจัดการน�้าข้ึน โดยบ้านที่อยู่ในชุมชนฯ จะใช ้
ถังดักไขมันในทุกครัวเรือน และมีพิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติจัดการน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าร ิ
บ้านศาลาดิน เปิดให้บริการ”

วันชัย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย 
เรื่อง การบริหารจัดการน�้าและผักตบชวา ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือถ่ายทอดวิธี 
การบ�าบัดน�้าเสีย และเพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนเกิด
ความหวงแหนและรักท้องถิ่นของตน

“เราได้ขยายเครอืข่าย ทสม.ในทกุระดบั เช่น 
ระดับต�าบล อ�าเภอ จังหวัด และประเทศ เพื่อที่จะ
มีผู ้เฝ้าระวัง ฟื ้นฟู ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น”

ทั้ งนี้  ในการขยายผลการด�า เนินงาน 
ไปยังเยาวชนคนรุ ่นใหม่เพ่ือให้มีการท�างาน 
อย่างต่อเนื่อง ชุมชนได้จัดตั้ง “พ่ีน�าน้องรักน�้า” 
โดยมีการให้ความรู ้ด้านการบริหารจัดการน�้า  
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แม่ยมอยู่ข้าวปลา 
ตระการตานาไร่
งามไสวผ้าทอมือ 
เลื่องลือเบญจรงค์
มั่นคงเครื่องจักสาน 
นมัสการหลวงพ่อขวัญ
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นางวราภรณ ์ สมบัติวงษ์
ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทสม. จังหวัดพิจิตร

แม่นํ้ายม เป็นแม่นํ้าที่อยู ่คู ่ชาวตำบล
รังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มานาน
และด้วยตำบลรังนก มีสภาพภูมิประเทศ  
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มที่มีแม่นํ้ายมไหลผ่าน
กลางพื้นที่ของตำบลในแนวเหนือ-ใต้ โดยใน
ช่วงฤดนูํา้หลากจะมนีํา้ฝนและนํา้จากแม่นํา้ยม
ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่นํ้ายม 
นอกจากมีแม่นํ้ายมเป็นแม่นํ้าสำคัญแล้ว 
ภายในพื้นที่ยังมีลำคลอง หนองบึง กระจาย
อยู ่ทั่วไปในพื้นที่ของตำบล เป ็นแหล่งนํ้า 
ทีใ่ช้สำหรับอปุโภคและบรโิภค ลกัษณะของดนิ
ในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
พื้นที่ราบลุ ่มเหมาะสำหรับทำเกษตรกรรม  
เช่น การทำนา การปลูกข้าว อาชีพส่วนใหญ่
และรายได้ของคนที่นี่มาจากการทำนาและ 
การเกษตร

ปัญหาที่ชาวรังนกต้องเผชิญ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ปัญหาที่ชาวต�าบลรังนกต้องเผชิญไม่ต่างจาก 
คนทั่วโลกคือ ภาวะโลกร ้อนและสภาพอากาศที่ 
เปลี่ยนแปลงไป ภัยธรรมชาติที่มาแบบไม่ทันตั้งตัว  
อย่างเช่น น�า้ท่วม น�า้แล้ง ท�าให้การท�านาของเกษตรกร
ชาวต�าบลรงันก เกิดความเส่ียงทกุช่วงฤดูกาล จนท�าให้
ผลผลิตของเกษตรกรตกต�่า เกษตรกร หันไปพ่ึง  
“สารเคมี” เพราะคิดว่าจะได้ผลผลิตที่ดีกว่าปุ๋ยอินทรีย์ 
และยังใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชในทุกกระบวนการผลิต 
จนท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนอย่างน่าตกใจ และเมื่อ
ตรวจร่างกายของเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่ามสีารเคมพีษิ
ตกค้างในร่างกายของเกษตรกร และในผลผลิต

นอกจากเรื่องสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
แล้วยังเกิดการขยายตัวของสังคมเมือง จนท�าให้เกิด 
ปัญหาขยะล้นเมอืงและพ้ืนทีสี่เขียวลดลง

ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
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นอกจากนี้รูปแบบการท�าเกษตรแบบเผาตอซัง 
หลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ท�าให้เกิดฝุ่นละลองขนาดเล็ก 
PM 2.5 จ�านวนมหาศาล กลายเป็นมลพิษทางอากาศ 
ที่ส ่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร ก่อให้เกิดความ 
เดือดร้อนร�าคาญ ท�าให้พ้ืนที่เพาะปลูกเส่ือมโทรม 
จากการเผาอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน ท�าลาย
โครงสร้างดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชลงอย่าง 
ต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้สมดุลทางธรรมชาติสูญเสียไป 
และกระตุ้นให้อากาศโดยรอบร้อนขึ้น

วราภรณ์ สมบัติวงษ์ ซึ่งเป็นชาวจังหวัดพิจิตร 
โดยก�าเนิด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้เห็นปัญหา 
ที่เกิดข้ึนมาตลอด ทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตร 
ตกต�า่ ภัยพิบัติ รายได้ของครัวเรือนลดลง สิ่งแวดล้อม 
ถูกท�าลาย สารเคมีปนเปื้อนในแหล่งอาหาร ด้วยความ
เป็นจิตอาสาของ วราภรณ์ จึงมีความคิดที่จะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
และสมาชิกกลุ่มเกษตรพอเพียงต�าบลรังนก ซึ่งเป็น 
การรวมกลุ ่มของเกษตรกรที่ประสบปัญหาเดียวกัน  
เพ่ือช่วยกันแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม เพ่ือน�าองค์ความรู ้ต่าง ๆ   
มาประยุกต์ใช้กับบ้านเกิด จนเกิดเป็นโครงการต่าง ๆ  
โดยมเีป้าหมายในการด�าเนนิงาน คอื “เกษตรปลอดสาร 
อาหารปลอดภัย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี”
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การทำนาข้าว (ขี้เกียจ)
ลดการใช้สารเคมี

ในธรรมชาตมิคีวามหลากหลายของส่ิงมชีีวิต
ที่อยู ่ร ่วมกันและพ่ึงพาอาศัยกันไม่ทางตรงก็ 
ทางอ้อม ดังนั้น การท�าเกษตรด้วยการเลียนแบบ
ธรรมชาติ ตามแนวทางของเกษตรอินทรีย์ ที่ 
ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ 
โดยไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดในทุกข้ันตอนของการ
เพาะปลูก เพ่ือให้พืชที่ปลูกเติบโตข้ึนท่ามกลาง
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ด้วยตัวเอง ดังนั้น จึงมีการ 
น�าแนวคดิดังกล่าวมาใช้กับการท�านา คอื ใช้ความ
สัมพันธ์ในระบบห่วงโซอาหาร อย่างพวกแมลง  
นก และปลาในนาข้าว เป็นตัวสร้างสมดุลของ
ระบบนิเวศในแปลงเกษตร และยังอาศัยชีววิธี 
ในการจัดการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย 
เป็นการท�านาแบบปล่อยให้ข้าวในนาเจรญิเตบิโต
เอง เกษตรกรไม่จ�าเป็นต้องไปดูแลแปลงนาทกุวัน 
ถึงแม้ว่าผลผลิตที่ได้เทียบไม่ได้กับ “นาเคมี” แต่
คุ้มค่ามากกว่าหากค�านวณจากต้นทุนการผลิต 
ที่ต�่ากว่ามาก และได้พืชอาหารที่ไร ้สารเคม ี
แบบไม่ต้องเหนื่อยเลย เรียกการท�านาแบบนี้ว่า 
“นาข้าว (ข้ีเกียจ)” ที่ไม่ท�าลายระบบนิเวศและ
สุขภาพ

หลักการนี้สามารถน�าไปใช้ได้กับการท�า
เกษตรกรรมทุกประเภท โดยการวางแผนใน 
การจัดการทุกข้ันตอนของการเพาะปลูกมีความ
ส�าคัญมาก ตั้งแต่เริ่มปลูก ดูแลบริหารจัดการน�า้ 
ปุ๋ย การป้องกันก�าจดัศตัรพืูช การเก็บเก่ียว ไปจน 
ถึงการขนส่ง

วราภรณ์ ในฐานะสมาชิกเครือข่าย ทสม.
จังหวัดพิจิตร และรองประธานกลุ่มเกษตรกร 
พอเพียงต�าบลรังนก ได้ด�าเนินการขับเคลื่อน 
ร่วมกับ อบต.รังนก ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ
สามง่าม โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ�าต�าบล
รังนก ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัย
ต�าบลรังนก และส�านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
พิจิตร โดยร่วมกันท�าโครงการโรงเรียนเกษตร
ยั่งยืน หลักสูตรการท�านาข้าว (ขี้เกียจ) ที่ไม่ต้อง
พ่ึงพาสารเคมีการให้ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับ 
การท�าเกษตรอินทรีย์ การลดต้นทุน การลด 
การใช้สารเคมี เพ่ือให้ผลิตผลทางการเกษตร
ปลอดภัย อาหารปลอดสารเคมี และผู้บริโภค
สุขภาพดี 

เริ่มแรกจะคัดเลือกเกษตรกรผู ้ที่มีความ
สนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการ โดยจัดอบรม 
ให้ความรู้ในเรื่องการส�ารวจแปลงเกษตรในที่ดิน
ของตนเอง คดิ วเิคราะห์ และสรปุอย่างมเีหตมุผีล
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จากการวเิคราะห์ปัญหาก่อนการด�าเนนิงาน พบว่า 
ที่ผ่านมา เกษตรจะฉีดยาหรือใส่สารเคมี โดยไม่ได้
ประเมินสภาพพ้ืนที่ก่อน ท�าให้การป้องกันโรคพืช และ
การก�าจัดศัตรูพืช ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ใช้ต้นทุนสูง 
และมีสารเคมีตกค้าง

เมื่อเกษตรกรได้รับการอบรมเก่ียวกับเกษตร 
อินทรีย ์ตั้งแต ่การเตรียมดิน บ�ารุงดิน การเลือก 
เมล็ดพันธุ ์ที่ เหมาะสม การส�ารวจแปลง การฝึก
กระบวนการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล ท�าให้เกษตรกร 
เข้าใจเรื่องการผลิตแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
ที่จะช่วย ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทั้งระบบ เรียนรู ้
การท�าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ท�าให้ผลผลิตที่ได้ 
ไร้สารพิษ และเรียนรู้สมดุลของธรรมชาติ
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อาหารปลอดสารพิษ

เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเพ่ือร่วมเรียนรู้
การปลกูผกัแบบปลอดสาร มกีารแจกเมลด็พันธุ ์เรยีนรู้
การท�าน�้าหมักเพ่ือใช้ในแปลงผัก ซึ่งจะมีหน่วยงาน 
ภาครัฐเข้ามาช่วยติดตามผลการท�างาน วราภรณ์  
เป็นแกนน�าหลักในการหาตลาด โดยรับซื้อผลผลิต 
จากกลุม่ปลกูผกัปลอดสาร เพ่ือไปจ�าหน่ายยงัตลาดนดั 
ของหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด เช่น น�าไป
จ�าหน่ายที่โรงพยาบาลสามง่าม โรงพยาบาลส่งเสริมสขุ
ภาพต�าบล ส�านักงานเกษตรจังหวัด ส�านักงานสหกรณ์

จังหวัด เป็นต้น และยังรวบรวมผักจากเกษตรกร 
รายอื่นไปจ�าหน่ายให้ด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการ
บริโภคผักปลอดสารพิษให้มากข้ึนและช่วยเพ่ิมรายได ้
ให้กับเกษตรกรด้วย

จากการด�าเนินงานด้านการท�าเกษตรอินทรีย์  
ลดการใช้สารเคมีในทุกข้ันตอนการผลิต และหาตลาด
จ�าหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ท�าให้เกษตรกร 
มีรายได้มากข้ึน สุขภาพดีข้ึน และมีสารพิษตกค้าง 
น้อยลง
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ลดการเผาฟางหลังฤดูเก็บเกี่ยว

ปัญหาที่พบอยู่เป็นประจ�า คือ เกษตรกรจะ
ท�าการเผาฟาง เพ่ือเร่งก�าจัดตอซังข้าว เพราะ 
ถ้าปล่อยให้ย่อยสลายเองใช้เวลานาน ข้อดีคือ
สะดวก รวดเร็ว สามารถเตรียมดินในการท�านา
รอบต่อไปได้ แต่ผลเสียที่ตามมามีมากมาย  
ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่น เขม่าควัน เถ้า  
ฝุ ่นละออง ก๊าซพิษ ส่งผลต่อช้ันบรรยากาศ 
จากการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจาก
การเผาฟาง ท�าให้เกิดภาวะเรือนกระจก และเกิด
ปัญหาค่ามลพิษทางอากาศ หรือ PM 2.5 สูงเกิน
ค่ามาตรฐาน ซึง่เป็นปัญหาใหญ่ในการด�าเนนิชวีติ
และมีผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนและสังคม 
นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการท�าลายสิ่งมีชีวิตในดิน 
และท�าลายโครงสร้างดิน 

ทาง ทสม.จังหวัดพิจิตร จึงได้มีการรณรงค์
หยุดเผาฟางหลังฤดูเก็บเก่ียว โดยการหมักฟาง
แทนการเผา ส่งเสริมการท�าจุลินทรีย์เหง้ากล้วย
ย่อยสลายฟาง ข้อดีคือ ไม่ท�าลายโครงสร้างดิน 
และยังท�าให้ดินสมบูรณ์ดีด้วย หากมีการไถกลบ
ตอซังข้าวจะท�าให้ดินมีคุณสมบัติทางกายภาพ 
ทางเคมี และทางชีวภาพดีข้ึน ช่วยลดการใช้ 
ปุ๋ยเคมีเนื่องจากอินทรียวัตถุในดินที่มีมากขึ้น

การจัดการขยะ

เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน และ
พ้ืนทีสี่เขียวลดลง วราภรณ์ ในบทบาทของสมาชกิ 
เครือข่าย ทสม.จังหวัดพิจิตร จึงได้ด�าเนินการ 
ด้านการจัดการขยะ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย  
ใน 12 หมู่บ้าน และเครือข่ายโรงเรียนในพ้ืนที่ 
จ�านวน 5 โรงเรยีน ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  อาทเิช่น  
การส่งเสรมิการคัดแยกขยะ และผลิตเตาเผาขยะ
ไร้ควัน ติดตั้งเตาเผาขยะไร้ควันให้กับหมู่บ้าน  
การท�าถังก�าจัดขยะเปียกในครัวเรือน รณรงค ์
ลดใช้กล่องโฟม และพลาสติกในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  โดยเปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม เช่น ใบตอง และลดการใช้ภาชนะ 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง สนับสนุนโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะและชุมชนปลอดขยะ โดยร่วมเป็นภาคี
ภาคชุมชนกับโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

กิจกรรมด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  เช่น รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก
ลดการพังทลายของหน้าดิน และปลูกต้นไม้ โดย 
ท�าหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานงาน และ 
เข้าร่วมในทุกกิจกรรม
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ผลการดำเนินงานโดยรวม

1. เกษตรกรมีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน และสามารถน�าไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของ
บ้านตนเอง ส่งผลให้ชุมชนลดปัญหามลพิษได้ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จากเดิม
มีภูมิต้านทานต�่าจากสารพิษตกค้าง มีความ
เส่ียงสารพิษตกค้างน้อยลง มีความตระหนัก 
ในเรื่องสารเคมีมากขึ้น

3. สามารถลดมลพิษทางอากาศได ้ 
เนื่องจากลดการเผาฟาง เปลี่ยนมาใช้การ 
หมักฟาง ย่อยสลายฟาง ผลในระยะยาว คือ 
เกษตรกรตระหนกัถึงเรือ่งมลพิษอืน่ ๆ  ทีต่ามมา
ด้วย

4. ลดปรมิาณขยะทีเ่ป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม  
ลดการใช้โฟมและพลาสติกในการจัดประชุม 
และกิจกรรมต่าง ๆ
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ปัจจัยของความสำเร็จ 

การด�าเนนิงานด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในต�าบลรังนก ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากคนในชมุชน เกษตรกร เนือ่งจากเป็นการปรบัเปลีย่น
กระบวนการท�างานที่มีอยู่เดิม เป็นการเปลี่ยนทัศนคติ 
ความเช่ือ จิตส�านึก ซึ่งต้องใช้เวลาและความอดทน  
วราภรณ์ ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้น�ากลุ่มเกษตรกรพอเพียง 
ต�าบลรังนก และเป็นสมาชิกเครือข่าย ทสม.จังหวัด
พิจิตร จึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางการประสานงาน 
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มเครือข่าย กับชาวชุมชน และ 
การเช่ือมสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก จนได้รับ 
ความร่วมมอื และการสนบัสนนุในการจดักจิกรรมต่าง ๆ  
มีโอกาสได้เข้าเสนอผลงาน และช้ีแจงในการประชุม 
ทั้งของหมู่บ้านและการประชุมประชาคมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ

การถ่ายทอดและขยายผลงาน 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนของผลงาน ทสม.
จังหวัดพิจิตร ได้มีการรณรงค์สร้างจิตส�านึกให้กับ
เกษตรกร และประชาชน อย่างต่อเนื่อง สร้างต้นแบบ    
ที่ดี เมื่อการด�าเนินงานของต้นแบบประสบผลส�าเร็จ  
จึงมีการรวมกลุ่มประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมขยายผล เช่น 
การท�านา ปลูกผัก การท�าเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน
ชุมชน และมีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  
ในการด�าเนินงาน เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน

มี “ศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงต�าบลรังนก”  
เป็นจุดประสานงาน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับ
หลาย ๆ  องค์กร เพื่อขยายองค์ความรู้ไปสู่สังคมอย่าง
แท้จริง

นอกจากนี้ ยังเน้นการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินคือ 
ประชาชนในพื้นที่ โดยกระตุ้นให้พวกเขา ได้รับรู้ข้อมูล
ปัญหาต่าง ๆ  และสร้างความรู ้ เพ่ือให้คนในชุมชน
สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ เกิด 
ความตระหนักในปัญหาของส่ิงแวดล้อมที่จะเกิดข้ึน 
ในชุมชน ตามหลัก “พึ่งตนเอง”

มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ กันอย่างต่อเนื่อง และการที่คนในชุมชนม ี
ความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวเอื้ออาทรต่อกัน ท�าให้
การด�าเนินงานสามารถประสบผลส�าเร็จได้เป็นอย่างดี 53



เครือข่าย ทสม.
ดีเด่น ระดับประเทศ

2562
ประจำ�ปี
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เครือข่าย ทสม. ตำ�บลน�้าเลา
อ�เภอร้องกวาง จำังหวัดแพร่

ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ

ปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย

ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาปัญหา “ไฟป่าและหมอก
ควัน” แทบจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาวิกฤติของจังหวัด 
ทางภาคเหนือ ปัญหาการปกคลุมของหมอกควัน ได้ส่ง
ผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที ่ โดยเฉพาะในช่วงเดือน
ธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี  เนื่องจากเป็นช่วง 
ฤดูหนาวของประเทศไทย ทีส่ภาวะอากาศมคีวามแห้งแล้ง  
และลมสงบนิ่ง  ความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาปกคลุม 
ท�าให้ฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในบรรยากาศ  ไม่ถูกพัดพา 
ไปไหน  และด้วยภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภาคเหนือ 
ตอนบน เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ 
มีภูเขาล้อมรอบ  ท�าให้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง 
หมอกควัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ชุมชนบ้านบุญแจ่ม ตำ�บลน�้าเลา อำ�เภอำร้อำงกวาง จังหวัดแพร่
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“ไฟป่า” สาเหตำสุ�คญัของปัญหาหมอกควัน 
และฝุ่นละออง

ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองที่ปกคลุมในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบนในปัจจุบันนั้นมีสาเหตุหลายประการ 
สาเหตทุีส่�าคญัและส่งผลกระทบรนุแรง ในหลาย ๆ  ด้าน 
ได้แก่ “ไฟป่า”

“ไฟป่า” มาจากหลายสาเหตุ ทั้งจากธรรมชาติเอง 
อาทิ  ฟ้าผ่า  หรือ  เกิดการเสียดสีของก่ิงไม้  เกิดจาก 
พ้ืนที่แห้งจัดและมีต้นไม้ข้ึนเยอะ  เช่น  ป่าสน  ป่าไผ่  
แต่ชนวนเหตทุีส่�าคญัของไฟป่า คอื “กิจกรรมของมนษุย์” 
นั่นเอง ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ 

1. การเข้าไปเก็บของป่า  เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิด 
ไฟป่ามากที่สุด  โดยของป่าส่วนใหญ่ที่นิยมเก็บหามา  
ได้แก่ เห็ด  ไข่มดแดง น�้าผึ้ง  ไม้ไผ่  ไม้ท�าฟืน ผักหวาน 

ผลกระทบของฝุ่นควันอนุภาคขนาดเล็ก
ที่มีตำ่อสุขภาพ

จากสภาพอากาศ  หมอกควัน  ฝุ่นละอองอนุภาค
ขนาดเล็กในปริมาณที่มาก  จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน  ปัญหาฝุ่นควันท�าให้คนที่อยู่ในที่โล่งนาน ๆ   
มีอาการแสบตา ตาแดง น�้าตาไหล คอแห้ง  ระคายคอ 
หายใจติดขัด  เหนื่อยง่าย  และแน่นหน้าอก  อันตราย 
ต่อร่างกาย  โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงต่าง ๆ   เช่น  เด็กเล็ก  
ผู ้สูงอายุ  หญิงตั้งครรภ์  ผู ้ป่วยโรคเรื้อรัง  โรคหัวใจ 
โรคหลอดเลือดสมอง  โรคปอด  หอบหืด  โรคภูมิแพ้ 
เป็นต้น  และผู้ต้องท�างานกลางแจ้งท�าให้เกิดโรคต่าง ๆ  
ได้แก่  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  โรคระบบ 
ทางเดินหายใจ โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ 
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และอื่นๆ  บางครั้งมีการจุดไฟเพ่ือให้พ้ืนที่ป่าโล่งเตียน 
ให้แสงสว่าง เดินสะดวก หรอืการจดุเพ่ือกระตุน้การงอก
ของเห็ด การแตกใบใหม่ผกัหวาน ไล่มดแดงออกจากรงั 
หรือ รมควันใส่ผึ้ง เป็นต้น

2. การเผาพ้ืนทีก่ารเกษตร เพ่ือก�าจดับรรดาวัชพืช 
ซากพืช ที่เหลืออยู่  เพราะต้องการปรับหน้าดินหลังการ 
เก็บเก่ียวอย่างรวดเรว็ เพ่ือเตรยีมการเพาะปลกูครัง้ต่อไป  
แต่ด้วยหลายพ้ืนที่ใช้วิธีการเผาโดยปราศจากแนว
ควบคุมจนไฟลุกลามไปยังป่า

3. จากการลกัลอบเผาป่า อนัเกิดจากความขัดแย้ง
ผลประโยชน์ในกรณีมีปัญหาด้านพ้ืนที่ต่าง ๆ  ก็อาจ 
เกิดความไม่พอใจ จนท�าลายป่าด้วยการลักลอบเผาป่า

4. ความประมาทเลินเล่อ  ขาดจิตส�านึก เช่น การ 
ก่อกองไฟ  แล้วลืมดับไฟหรือดับไม่หมด  หรือการ 
ทิ้งก้นบุหรี่ในป่า  จนเศษไม้ที่ติดไฟไปโดนก่ิงไม้แห้ง 
แล้วค่อย ๆ  ลามเป็นไฟป่า

5. การล่าสัตว์  ต้องจุดหรือสุมไฟเพ่ือล่อให้สัตว ์
ออกจากที่อยู่อาศัย และเหตุผลด้านการล่าสัตว์อื่น ๆ

6. ความคึกคะนอง

การพิทักษ์ป่าชุมชนบ้านบุญแจำ่ม 
ตำ�บลน�้าเลา อ�เภอร้องกวาง จำังหวัดแพร่

“ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม” เป็นป่าท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์  อันดับต้น ๆ  ของจังหวัดแพร่  เรียกได้ว่าเป็น
แหล่งอู ่ข้าวอู่น�้าของชาวบ้านมานาน อยู่ในเขตพ้ืนที ่
ของต�าบลน�า้เลา อ�าเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร่ ในสมยัก่อน 

พ้ืนที่ในต�าบลน�้าเลา  ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ  มีพันธุ์ไม้
และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด  ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ 
เป็นป่าอุดมสมบูรณ์เพราะมีล�าน�้าไหลผ่านทุกหมู่บ้าน 
และเนื่องจากมีล�าน�้าไหลผ่าน  ต�าบลแห่งนี้จึงได้ช่ือว่า 
“ต�าบลน�้าเลา” พื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเขา

ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านบุญแจ่ม ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลกั โดยน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต  และที่ส�าคัญ 
ทีสุ่ดคอื ความร่วมมอืร่วมใจของชาวชุมชน ทีจ่ะปกป้อง
ดูแลรักษาป่าต้นน�้า ป่าชุมชนพื้นที่ 4,000 ไร่ ที่ชาวบ้าน
ปกป้องและหวงแหน  ชาวบ้านช่วยกันปลูกป่า  พวกเขา
ให้ความเคารพกฎกติกาของชุมชนในการใช้ประโยชน ์
จากป่าชุมชนแห่งนี้ 
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ผู้พิทักษ์ป่าชุมชน
บ้านบุญแจำ่ม 

กระบวนการท�งาน
ด้านการพิทักษ์รักษาป่าชุมชน

ทาง  เครือข่าย  ทสม. ต�าบลน�้าเลา  ได้ใช ้
วิธีการ  “การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 
ทสม.  และการประชุมประชาคมในพ้ืนที่ ”  
จุดประสงค์  เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และการ 
มส่ีวนร่วม โดยน้อมน�าพระราชด�ารสัของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ในเรื่องเก่ียวกับป่า  ที่ตรัสว่า  “การ 
ปลูกต้นไม้ในใจคน” และ “การปลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์  4  อย่าง”  และที่ส�าคัญคือ  ผลจาก 
การประชุมได้มี  “การออกกฎระเบียบป่าชุมชน” 
โดยใช้มติของการประชุมประชาคม  ยึดหลัก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม  และประกาศ 
ให้ชุมชนรับทราบด้วยการติดป้ายประกาศ  
และเสียงตามสาย

การขับเคลื่อนด�าเนินงานเครือข่าย  ทสม.
ต�าบลน�า้เลา ใช้วิธกีาร “จดัก�าลงัคน” ผูท้ีท่�าหน้าที ่
ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

1. ชุดลาดตระเวน ท�าหน้าทีอ่อกลาดตระเวน 
ป่าชุมชน  ในรูปแบบเครือข่ายป้องกันรักษา 
ป่าชุมชน  เฝ้าระวังไฟป่า  หรือหากลุ่มเส่ียงที่จะ
ท�าให้เกิดไฟป่า รวมถึงเรือ่งการลกัลอบตดัต้นไม้
ท�าลายป่า  ในการลาดตระเวนใช้วิธีการเดิน  
ใช้รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์

เครือำข่าย
ทสม. ตำ�บลน�้าเลา
และ ชาวชุมชน

ผู้หวงแหน
ดูแลรักษา
ป่าขอำงตำน 

จากปัญหาข้างต้น ทัง้ด้านไฟป่า และปัญหา
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของป่า  เครือข่าย ทสม.
ต�าบลน�า้เลา และชาวบ้านในชุมชน จงึได้ร่วมมอื
ร่วมใจกัน  และด้วยความร่วมมือของหน่วยงาน
ทัง้ภาครฐัและเอกชน จงึเกิดกระบวนการจดัการ
เพ่ือแก้ปัญหาข้ึน  ทั้งปัญหาหมอกควัน  ไฟป่า 
และการพิทกัษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ โดยเป้าหมายหลกั 
คือ  การดูแลป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม  ที่มีพ้ืนที่ถึง 
4,000 ไร่
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2. ชุดดับไฟป่ากรณเีกิดไฟป่า ข้ันตอนการดับไฟป่า  
เป็นข้ันตอนที่หนักที่สุด  ยากที่สุด  และต้องใช้ความรู้
ความช�านาญ  และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีเยี่ยม 
เนื่องจากเป็นงานที่เส่ียงอันตราย  ทสม.มีการวางแผน 
ทั้งการเตรียมความพร้อมบุคลากรดับไฟป่า  เตรียม
เครื่องมือดับไฟป่าทุกชนิด  รวมทั้งเตรียมวิทยุส่ือสาร 
ในเขตพ้ืนที่ที่สัญญาณโทรศัพท์เข้าไปไม่ถึง  และจัด 
ยานพาหนะให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลา  ที่ส�าคัญ 
มีการฝึกอบรมบุคลากร  ให้มีความรู้  และทักษะในการ 
ใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า  ตลอดจนยุทธวิธีในการดับไฟป่า
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานดับไฟป่า

3. ชุดท�าแนวป้องกันไฟป่า  เครือข่าย ทสม. ต�าบล
น�้าเลา ได้รับความร่วมมือจาก ผู้น�าชุมชนต�าบลน�้าเลา 
ผู้ใหญ่บ้าน  ชาวบ้านจิตอาสา ก�าลังทหาร  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท�าแนวกันไฟป้องกันไฟป่าลุกลาม 
ในพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในท้องที่หมู่ 1 บ้าน
บุญแจ่ม  โดยแนวกันไฟมีขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง
กว่า  3  กิโลเมตร  ทางต�าบลน�้าเลาได้ประกาศเตือนให้
ชาวบ้านรับทราบถึงผลเสียของการเผาป่าและเป็นการ
กระท�าที่ผิดกฎหมาย  โดยประกาศเสียงตามสายทุกวัน 
เพื่อสร้างจิตส�านึกให้กับชาวชุมชน

4. ชุดคดักรองคนเข้าป่าหรอืหาของป่า ทสม. ต�าบล
น�า้เลา ได้ตัง้จดุตรวจคดักรองการหาของป่าเพ่ือป้องกนั
การตัดไม้ท�าลายป่า และไฟป่า ผู้ที่จะเข้าไปในป่า เพื่อ
ประโยชน์ใด ๆ  ก็ตาม เช่น เข้าไปหาของป่า จะต้องลงช่ือ
เข้าออกทุกครั้ง

ในด้านการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย  ทสม.  
ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการป่าชุมชน 
การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  และการรณรงค์
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  และมีการศึกษาดูงาน 
ตามสถานที่ต่าง ๆ   เช่น  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย- 
ฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  จังหวัดเชียงใหม ่
ศึกษาดูงานที่มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  จังหวัดชลบุร ี
เป็นต้น เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตน
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โครงการสร้างฝายชะลอน�้า
การพิทักษ์ป่า และการรักษาแหล่งน�้า 
อ่างเก็บน�้าแม่ค�ปอง

ทางเครือข่าย ทสม. ต�าบลน�้าเลา ได้ด�าเนิน
โครงการสร้างฝายชะลอน�า้ตามแนวพระราชด�าริ 
ของบ้านบุญแจ่ม โดยความร่วมมือของจิตอาสา 
และประชาชนบ้านบุญแจ่ม ร่วมแรงร่วมใจ และ
บริจาคเงินร่วมกันสร้างฝายชะลอน�้าก่ึงถาวร  
ที่ล�าห้วยแม่ค�าปอง  เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดแพร่ (อบจ.) สนบัสนนุ
ปูนซเีมนต์ การสร้างฝายชะลอน�า้ของอ่างเก็บน�า้
แม่ค�าปอง ได้จัดท�าไว้หลายจุด เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน�้าท่วม  โดยแต่ละครั้งที่ 
ด�าเนินการ  ทางเครือข่าย  ทสม.  ได้รับความ 
ร่วมมือจากจิตอาสา  ประชาชน  เยาวชน  และ 
ได้รบัการสนบัสนนุก�าลงัพลทหาร และหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ  อย่างต่อเนื่อง

การปลูกป่า การเพาะเห็ดในป่าชุมชน

นอกจากการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
แล้ว  ทางเครือข่าย  ทสม.  ยังได้ด�าเนินการ 
ด้านการพิทักษ์ป่าด้วยการบวชป่า  สร้างความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศในชุมชน  โครงการ 
ทีส่�าคญัของชุมชน คอื “โครงการปลกูป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์  4  อย่าง ตามแนวพระราชด�าริ”  
เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ตุลาคม 2556 ใช้เวลา 6 ปี 
จนเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ 

นอกจากนี้  ยังมีโครงการเพาะเห็ดในป่า
ชุมชน  มีการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เห็ดป่าชุมชน
ต้นแบบบ้านบุญแจ่ม ต�าบลน�า้เลา อ�าเภอร้องกวาง  
จังหวัดแพร่”  เพ่ือสร้างผลผลิตอินทรีย์แบบ
ธรรมชาติ  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้ชุมชน 
อย่างยั่งยืน  โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน 
วิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  เฉลิมพระเกียรติ  
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เก่ียวกับการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  แก่ชุมชน
บ้านบุญแจ่ม  ร่วมปลูกป่า  ปลูกเห็ดในป่าชุมชน  
และกิจกรรมบวชป่า  นอกจากการสร้างอาชีพ 
สร ้างรายได้ให ้ ชุมชนแล้ว ยังเป ็นต ้นแบบ 
การสร้างอาหารในพ้ืนที่ป ่าและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน
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วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชุมชน
บ้านบุญแจ่ม
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ผลของการด�เนินงาน
ด้านหมอกควัน ไฟป่า 
และการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้

ผลตอบแทนจากการที่ผู้น�าชุมชน  และชาว
ชุมชน  ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา  ปกป้องดูแล
รักษาป่าต้นน�้าที่พวกเขาหวงแหน ท�าให้ป่าชุมชน
บ้านบุญแจ่ม กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์อันดับต้น ๆ  
ของจังหวัดแพร่  ทุกวันนี้  ชาวบ้านอาศัยเก็บ 
ของป่า  เห็ด  พืชสมุนไพร  ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อทุกครัวเรือน อาทิ ประโยชน์จากไม้โตเร็ว  
เช่น ไผ่ เห็ดป่า ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ผลของการจัดการเก่ียวกับไฟป่า  ท�าให้จุด
ความร้อน (Hotspot) ลดลงกว่าเดิม ค่าฝุน่ละออง 
ขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ลดลง  

ความสมบูรณ์ของป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม  
ส่งผลโดยตรงต่ออ่างเก็บน�า้แม่ค�าปอง อ่างเก็บน�า้
ขนาดกลางที่รับน�้าจากผืนป่าชุมชนแห่งนี้  ท�าให้
มีปริมาณน�้าเพียงพอเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้าน
การเกษตร และหล่อเลี้ยงชุมชนบ้านบุญแจ่ม 

นอกจากนี้  อ่างเก็บน�้าแม่ค�าปองยังเป็น 
แหล่งเลี้ยงปลาโดยธรรมชาติ  ชาวบ้านสามารถ
ออกมาหาปลา เป็นรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชน
และชุมชนยังมีการบริหารจัดการควบคุมการจับ 
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รางวัลแห่งความภูมิใจำ

จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงป่าไม้ 
ที่อุดมสมบูรณ์  ของเครือข่าย  ทสม. ต�าบลน�้าเลา  และ
จากความร่วมมอืของชุมชน ท�าให้ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม 
ได้รับรางวัลต่าง ๆ  มากมาย ส่วนหนึ่งของรางวัลส�าคญั 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการพิทกัษ์ป่าไม้ มดัีงต่อไปนี้

1. รางวัลคนรักษ์ป่า  ป่ารักชุมชน  ชนะเลิศ  ระดับ
ภาคเหนือ

2. รับเกียรติบัตรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
จากอธิบดีกรมป่าไม้

3. รางวัลป่าชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด

ปัจำจำัยแห่งความส�เร็จำ
ของการรักษาป่าชุมชนบ้านบุญแจำ่ม

ความส�าเร็จต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึน  ทั้งการพิทักษ์รักษา 
ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม  ที่เป็นต้นน�้าของอ่างเก็บน�้า 
แม่ค�าปอง  เป็นแหล่งอาหารของชาวชุมชน  และยังเป็น 
“ที่ฟอกปอด”  ของคนภาคเหนือ  มาจากปัจจัยที่ส�าคัญ
อย่างหนึ่ง  คือ  “ทีมเครือข่าย  ทสม.”  ที่มีความมุ่งมั่น  
ตั้งใจ สามารถสร้างความมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ  
ทั้ งภายในและภายนอก  การมีปฏิ สัมพันธ ์ที่ ดี กับ 
ชาวชุมชน และหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ท�าให้ทางเครือข่าย  ทสม. ต�าบลน�้าเลานี้  ได้รับความ 
ร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ   ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้าน  ต�าบล  อ�าเภอ  จังหวัด  กระทรวง  กรม  
และส�านักงานต่าง ๆ  รวมไปถึงมหาวิทยาลัย ทั้งในด้าน
องค์ความรู้ และงบประมาณในการด�าเนินงาน

สัตว์น�้าให้อยู ่ในความสมดุลและเหมาะสม  เมื่อถึง 
ฤดูปลาวางไข่  ชุมชนบ้านบุญแจ่ม  มีกติกาว่าห้ามจับ 
สัตว์น�้าโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้เพ่ือรักษาระบบนิเวศให้อยู่ 
ในสภาพที่สมบูรณ์  และเมื่อผ่านพ้นจากฤดูปลาวางไข่ 
อ่างเกบ็น�า้แม่ค�าปองคอืแหล่งโปรตนีในพ้ืนที ่รวมทัง้เป็น
แหล่งสร้างรายได้จากทรัพยากรประมงให้กับคนใน
ชุมชน 

ปัจจุบัน  ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่มเปิดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู ้   ศึกษาธรรมชาติ  ช่ืนชมความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ  ชมพันธ์ุไม้หายากในท้องถ่ิน  ที่นับวัน 
จะหาดูได้ยากยิ่งข้ึน  จนเกิดโครงการท่องเที่ยว  ท�าให้
ชุมชนมีรายได้  อาทิ  โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  โครงการท่องเที่ยว
ตามรอยพ่อ  แหล่งเรียนรู้ 63



เครือข่าย ทสม. ตำ�บลย่านยาว
อ�เภอเมือง จำังหวัดพิจำิตำร
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน�้า
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ

ก่อนจำะเป็นแม่น�้าพิจำิตำร

“แม่น�า้น่าน” เป็นแม่น�า้ทีอ่ยูคู่กั่บชาวพิจติรมาตัง้แต่
อดีตกาล  และได้ช่ือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยง 
ชาวพิจิตรมาช้านาน  แต่เมื่อในปี 2410 แม่น�้าน่าน 
เปลี่ยนทิศทางการไหลไปทางทิศตะวันออก  กลายเป็น
แม่น�้าน่านในปัจจุบัน  ส่วนแม่น�้าน่านเก่า  จึงกลายเป็น 
“แม่น�้าพิจิตร”  ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่แม่น�้าน่าน บริเวณบ้าน

ตำ�บลย่านยาว อำ�เภอำเมือำง จังหวัดพิจิตำร

วังกระด่ีทอง ต�าบลย่านยาว อ�าเภอเมอืงพิจติร ไหลผ่าน 
13 ต�าบล ของอ�าเภอเมืองพิจิตร อ�าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
อ�าเภอตะพานหิน  และไปบรรจบกับแม่น�้ายมที่หน้าวัด
บางคลาน อ�าเภอโพทะเล รวมความยาว 127 กิโลเมตร 
หล่อเลี้ยงพ้ืนท่ีการเกษตรนอกเขตชลประทานกว่า  
4 หมื่นไร่ 

ต่อมา ในปี 2518 – 2525 มีการสร้างเขื่อนนเรศวร 
ท�าให้คลองชลประทาน ปิดกั้นปากแม่น�้าพิจิตร ไม่มีน�้า
ไหลเข้าแม่น�้าพิจิตรอีกเลย  เมื่อไม่มีน�้าไหลผ่าน  ท�าให้
แม่น�้าไม่ได้ใช้ประโยชน์  จึงถูกทิ้งร้าง  ตื้นเขิน  และ 
ไม่สามารถใช้งานได้มานานกว่า 100 ปี 

64



คืนชีพแม่น�้าพิจิตำร 
เส้นเลือำดใหญ่

ขอำงชาวเมือำงชาละวัน
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จำุดเริ่มตำ้นของการคืนชีพแม่น�้าพิจำิตำร

ทสม. ต�าบลย่านยาว  อ�าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  
โดยการน�าของ  นายรักก้ี  สุขประเสริฐ  ผู ้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4  ต�าบลย่านยาว  ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่  ปี 2559  
เป็นการรวมกลุ่มกัน  เพ่ือตอบสนองแนวคิดที่ต้องการ
ฟื ้นฟูแม่น�้าพิจิตร  ซ่ึงด�าเนินการมาตั้งแต่ปี  2557  
จนกระทั่ง ปี 2559 มีชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่อง  โรงสี  
พี ซี บี ไรซ์  ทิ้งเถ้าแกลบลงแม่น�้า  ท�าให้ระบบนิเวศ
เส่ือมโทรม ปลาตาย น�้าเน่าเหม็น  ผู้ใหญ่รักก้ี  จึงรวม
กลุม่แกนน�า ทสม. ต�าบลย่านยาว 8-9 คน เข้ามาร่วมกัน
พัฒนาฟ้ืนฟูแม่น�า้พิจติร เป็นเวลา 1 ปี ท�าให้ส่วนราชการ  
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ได้ส่ังการให้โรงสี 
ดังกล่าว  แก้ไขปัญหาน�าแกลบขึ้น  ให้เสร็จภายในเวลา 
3 เดือน

ต่อมา  รัฐบาลโดยการน�าของ  พลเอกประยุทธ ์
จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้เน้นนโยบายการบริหาร
จัดการน�้าของชุมชน แกนน�าได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม 
ในปี 2560 แกนน�าได้ลงพ้ืนที่ไปดูที่อาคารบังคับน�้า 
ดงเศรษฐี  แม่น�้าพิจิตร  ที่ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่  ปี 2545  
ซึง่กัน้ระหว่างแมน่�้านา่นกบัแมน่�า้พจิิตร เมื่อเปิดอาคาร 
พบว่า ตัวอาคารและอุปกรณ์  ถูกทิ้งร้าง ท�าให้ช�ารุด  
เส่ือมโทรม  เสียหายเป็นจ�านวนมาก  จึงซ่อมแซม 
จนสามารถกลับมาใช้งานได้  ท�าให้น�้าจากแม่น�้าน่าน 
ไหลเข้ามายังแม่น�้าพิจิตรได้
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อัศวินขี่ม้าขาวไม่ใช่ใครที่ไหน 
เป็น เครือข่าย ทสม. ตำ�บลย่านยาว 
ในชื่อ “ขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น�้าพิจำิตำร”

ในการฟื้นฟูแม่น�้าพิจิตร ทาง ทสม. ต�าบลย่านยาว 
ได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานภาครฐัหลายหน่วยงาน 
อาทิ  กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราช-
อาณาจักร จงัหวัดพิจติร อบจ.พิจติร มกีารด�าเนนิงาน 
มาระยะหนึง่ ชาวบ้านทีอ่ยูต่ดิแม่น�า้ทัง้สองฝ่ังรูสึ้กตืน่ตวั 
ทีจ่ะพัฒนาแม่น�า้พิจติร ในระยะ 127 กิโลเมตร และเพ่ือ
เป็นการปลุกระดม สร้างพลังในการขับเคลื่อน จึงได้ตั้ง
ช่ือเครือข่าย  ทสม. ต�าบลย่านยาว  ว่า “ขุนศึกลูกพ่อปู่
กอบกู้แม่น�้าพิจิตร” มีการท�างานในรูปแบบ “จิตอาสา” 
โดยรายงานสถานการณ์น�้าและปัญหาต่าง ๆ  ไปยัง
จังหวัด 

ในการท�างาน ใช้วิธกีารบรหิารงานด้วยกระบวนการ 
ท�างานภายใต้เครือข่ายแบบมีส่วนร่วม  มีการก�าหนด 
เป้าหมายร่วมกัน  เปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่าย ทสม. 
มีส่วนร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันด�าเนินงาน 
ร่วมรับผลประโยชน์  ที่มีรูปแบบเท่าเทียมกัน  มีการ
ก�าหนดบทบาทหน้าที่ตามความเหมาะสม

ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า  คู  คลอง  แห่งชาต ิ
ประจ�าปี  2560  นายรักกี้  สุขประเสริฐ  ในฐานะที่เป็น 
ทสม. ต�าบลย่านยาว  เป็นผู ้ใหญ่บ้านหมู ่  4  ต�าบล 
ย่านยาว และเป็นผูร้เิริม่ฟ้ืนฟูแม่น�า้พิจติร ก็ได้รบัเกยีรติ
จากจังหวัดให้ไปน�ากล่าวปฏิญาณตนในการอนุรักษ์
แม่น�้า ณ  วัดโพธิ์ประทับช้าง  อ�าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน ในปี 2561 คาดว่า
จะได้รับงบประมาณในการพัฒนาแม่น�้าพิจิตรจาก
มูลนิธิอุทกพัฒน์  การขุดลอกโดยกองพันทหารช่าง  
ในแม่น�้าพิจิตร  และที่อยู ่นอกเขตชลประทานทั้งส้ิน  
ถ้าหากแม่น�า้สายนีก้ลบัมามชีีวิตได้ จะสามารถหล่อเลีย้ง 
ชีวิตเกษตรกรได้อีกเป็นจ�านวนมาก 
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กระบวนการในการด�เนนิงาน
มีการประสานความร่วมมือเครือข่ายทุก 

ภาคส่วนอย ่างโดดเด ่น โดยใช ้กลยุทธ ์การ 
บูรณาการในทุกมิติ

“การบูรณาการด้วยพลังประชารัฐ 
ในการฟื้นฟูแม่น�้าพิจำิตำร”

จากปัญหาเรื่องที่แม่น�้าพิจิตร  ถูกทิ้งรกร้าง 
ตื้นเขิน และปัญหาน�้าเสียที่เกิดจากโรงสี พี บี ไรซ์ 
ปล่อยน�้าเสียลงในแม่น�้าพิจิตร  ท�าให้ปลาตาย
จ�านวนมาก  และน�้ามีกลิ่นเน่าเหม็น  ทางสมาชิก 
ทสม. ในนามของ “กลุม่ขุนศกึลกูพ่อปู่กอบกู้แม่น�า้
พิจติร” ได้ร่วมกันแก้ปัญหา โดยได้น้อมน�าศาสตร์
พระราชา ความรู ้ พ้ืนฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน 
ด้วยวิธีธรรมชาติโดยกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้
แม่น�้าพิจิตร  ได้ประสานเครือข่ายพันธมิตรกับ 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์  น�าปุ๋ยน�้าชีวภาพ  อีเอ็มบอล 
และสารสังเคราะห์แสง มาแก้ปัญหา จนสามารถ
แก้ปัญหาน�้าเสียได้ส�าเร็จ 

เพ่ือเป็นการขยายผลอย่างต่อเนื่อง  จึงม ี
การจัดฝึกอบรม  ให้ความรู ้กับกลุ ่มนักศึกษา

เยาวชน ให้ข้อมลูเกีย่วกับประวัตคิวามเป็นมาของ 
แม่น�้าพิจิตร  ประโยชน์ของการฟื้นฟูแม่น�้าพิจิตร 
ที่สะทอ้นความสัมพันธ์ ดิน น�า้ ป่า และการจดัการ 
ส่ิงแวดล้อม  เพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพของ 
เครอืข่าย และการสร้างความเป็นผูน้�าตามธรรมชาติ  
ทีท่�างานด้วยลกัษณะจติอาสา โดยจดัเป็นกิจกรรม
ต่าง ๆ   ทั้งที่จัดโดย  ทสม.และกิจกรรมที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก เช่น

•  กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละการสร้าง 
จิตส�านึกในการรักษ์และหวงแหนแม่น�้าพิจิตร

•  กิจกรรมของ ทสม. ต�าบลย่านยาว ร่วม
ปลกูต้นไม้ยึดตลิ่งแม่น�้า

•  กิจกรรมของ ทสม. ต�าบลย่านยาว การ
พัฒนาแม่น�้าพิจิตรปลูกแฝก  300,000  ต้น 
ที่แม่น�้าพิจิตร

•  กิจกรรมจติอาสา วันแม่แห่งชาต ิโครงการ
ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา พัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พิจิตร

•  โครงการส่งเสริมความรู ้เรื่องธนาคาร 
น�้าใต้ดิน

•  เดินรณรงค์การจัดการขยะ เพ่ือลดภาวะ
โลกร้อน
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การสร้างภาคีเครือข่าย

การสร้างเครือข่าย  ทสม. ต�าบลย่านยาว  เน้นการ
ขยายเครือข่ายระดับต�าบล สู้ต�าบล ผ่านความสัมพันธ์
ทางเครือญาติ  ระบบก�านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ระบบ  อปท.  
รวมถึงความศรัทธาในศาสนาพุทธ  ผ่านเครือข่ายวัด  
38  แห่ง  ตลอดแนวแม่น�้าพิจิตร  โดยมีสัญลักษณ์ที่ตั้ง
กลุ่ม คือ “ผ้าพันคอ” สีเขียว เขียนชื่อกลุ่ม “กลุ่มขุนศึก
ลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น�้าพิจิตร” เป็นการส่ือสาร สะท้อน
ความคิดให้คนภายในกลุ่ม  และภายนอกกลุ่ม  เข้าใจ 
ไปในทางเดียวกัน และแสวงหาพันธมิตรที่มีอุดมการณ์
เดียวกัน คอื กลุม่เกษตรอนิทรย์ี ทัง้จงัหวัดพิจติร เพ่ือให้ 
การใช้น�้าจากแม่น�้า เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรเคมี

กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

การด�าเนินงานจะส�าเร็จได้  ต้องอาศัยช่องทาง 
การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการส่ือสารภายใน 
ทสม. การสื่อสารกับชุมชน การสื่อสารกับภายนอก

การส่ือสารภายในของเครือข่าย ทสม. ต�าบล 
ย่านยาว  มีหลายรูปแบบ อาทิ การท�าหนังสือเชิญ  
การประชาสัมพันธ ์ในการติดต ่อส่ือสารทางไลน์  
ทางเฟสบุ๊ค ทางหอกระจายข่าว หนังสือพิมพ์ ส�านักงาน
ประชาสัมพันธ์  การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์ 
เป็นตน้ และทางเครือข่าย ทสม. ต�าบลย่านยาว ได้สรา้ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก ทั้ง ทสม.  เขต
อ�าเภอต่าง ๆ   ที่ร่วมพัฒนาแม่น�้าพิจิตร  และหน่วยงาน
ภายนอก ท�าให้ได้รบัความร่วมมอื เกิดการบูรณาการกัน 69



ผลของงาน

คุณภาพและประโยชน์ของงานที่เกิดข้ึน  
โดยแกนน�า ทกุคนท�างานด้วยจติอาสาจนสามารถ
ฟ้ืนฟูแม่น�า้พิจติร ให้เป็นแหล่งน�า้ เพ่ือช่วยเกษตรกร 
ทั้งสองฝั ่งแม่น�้าและที่อยู ่นอกเขตชลประทาน 
ได้มีน�้าใช้ อีกทั้งยังให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนรุกัษ์ เช่น วิถีไทยพอเพียง ณ วัดโพธิป์ระทบัช้าง 
เป็นที่ศึกษาประวัติต่าง ๆ  ของวัดที่อยู ่สองฝั ่ง 
แม่น�้าพิจิตร  ที่มีมาตั้งแต่  ปี 1601  และท�าให้
สมาชิก เครอืข่าย ทสม. ต�าบลย่านยาว และ ทสม. 
ที่ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น�้า
พิจิตร มีผลพลอยได้ที่ส�าคัญ  คือ  “การตัดมวล 
น�้าน่าน” เข้าสู่พื้นที่แก้มลิงตอนกลาง ของจังหวัด
พิจิตร  ท�าให้การระบายน�้าในพ้ืนที่ลุ ่มต�่าของ
อ�าเภอเมืองพิจิตร  อ�าเภอตะพานหิน  และอ�าเภอ
บางมูลนาก ดีขึ้นอีกด้วย

ระบบนเิวศในแม่น�า้พิจติรและคลองข้าวตอก  
กลับคืนมา  ส่งผลดีต่อการระบายน�้าของบึงสีไฟ 
ซึ่งหมายความว่า  เกิดความมั่นคงด้านอาหาร 
และการด�าเนนิชีวิตของประชาชนอย่างมคีวามสุข

เมื่อแม่น�้าพิจิตร  และคลองข้าวตอกกลับมา 
วิถีชุมชนก็กลับมาเหมือนในอดีต  ช่วยให้วัด 
โรงเรยีน ชุมชนในสังคม ได้มกีารสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณไีทยอนัดีงามให้กลบัคนืมา มกีารส่งเสรมิ
ให้เด็กและเยาวชน เห็นความส�าคญัในการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และร่วม
กิจกรรมพัฒนา

จากการฟ้ืนฟูในครัง้นี ้ผูท้ีไ่ด้รบัผลประโยชน์
หลัก  คือ  ประชาชน  ทั้งประชาชนผู้ใช้น�้าจาก 
แม่น�า้พิจติรโดยตรง ประชาชนผูใ้ช้น�า้จากแก้มลงิ
ธรรมชาติที่ฟื้นตัวตามแม่น�้าพิจิตร ประชาชนที่มี
ผลกระทบจากน�า้ท่วมรมิฝ่ังแม่น�า้น่าน เพราะการ
ตัดมวลน�้าน่านเข้ามาเก็บในแก้มลิงแม่น�้าพิจิตร 
รวมถึงประชาชนในจังหวัดที่อาศัยอยู่ในลุ่มน�้า  
ใต้จังหวัดพิจิตรลงไปที่ได ้ผลประโยชน์จาก  
“แก้มลงิ” แม่น�้าพิจิตร

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิด
ประโยชน ์อย ่างเป ็นรูปธรรม  และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมคนในชุมชนได้
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ด้วยการด�าเนินงานร่วมกับทีมเครือข่าย  ทสม.  
ด้วยความมุง่มัน่ จรงิจงั ต่อเนือ่ง เกิดผลทีดี่ข้ึนกับชุมชน
และสังคม ท�าให้นายรักกี้  สุขประเสริฐ  ในฐานะ ทสม. 
ต�าบลย่านยาว  และผู้ใหญ่บ้านหมู่  4  ต�าบลย่านยาว 
อ�าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
มากมาย อาทิ

•  รางวัลโครงการแทนคุณแผ่นดินประจ�าปี 2561 
ของ 77 ต้นแบบคนดีสู่ 65 ล้านคนดีทั่วไทย “แทนคุณ
แผ่นดินจังหวัดพิจิตร”

•  รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปี 2560
•  รางวัลบ้านสวยเมืองสุข ปี 2560
•  รางวัลธงขาวหมูบ้่านปลอดยาเสพตดิ ปี 2558
•  ปตท.  เชิญเข้าร่วมประกวดโครงการลูกโลก 

สเีขยีว ปีที่ 20
•  ทางรัฐบาล  น�าผลงานการฟื้นฟูแม่น�้าพิจิตร  

เข้าประกวดกับองค์การสหประชาชาติ ประจ�าปี 2561

ความยั่งยืนของผลงาน

เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของผลงานเครือข่าย ทสม. 
ต�าบลย่านยาว  มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  
มีการประชุมวางแผน มีการจัดท�าเวทีประชาคม มีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นการสร้าง
จิตส�านึกให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้เล็งเห็น
ความส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม  อีกทั้งยังเป็นการศึกษาด้านประวัติศาสตร์
ของแม่น�า้พิจติร มกีารสืบทอดภาระหน้าทีแ่ละความภมูใิจ 
สู่กลุ่มเยาวชน ผ่านระบบ บ้าน  วัด  โรงเรียน  ด้วยการ 
ร่วมมือกันในกิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมการอบรม 
กิจกรรมทางศาสนา

นอกจากนี้เครือข่าย  ทสม. ต�าบลย่านยาว  เห็นว่า
ควรมกีารบังคบัใช้กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมอย่างจรงิจงั 
เช่น  กฎหมายด้านการรุกล�้าแม่น�้า  กฎหมายด้านการ
ควบคมุมลพิษ การปล่อยน�า้เสียลงสู่แหล่งน�า้สาธารณะ 
รวมถึงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน 
ผู้ใช้ประโยชน์จากแม่น�้าพิจิตร
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เครือข่าย ทสม. อ�เภอสว่างแดนดิน 
จำังหวัดสกลนคร

ด้านการบริหารจำัดการทรัพยากรธรรมชาตำิและสิ่งแวดล้อม
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ

ในอดีตำที่โลกได้เริ่มรู้จำัก “ปฏิวัตำิเขียว” 
(The Green Revolution)

ตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ในประเทศตะวันตก 
ได้เริ่ม  “ปฏิวัติเขียว”  (The Green  Revolution)  คือ 
การน�าเอาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ผลผลิตสินค้าการเกษตร  เช่น  การน�าเครื่องจักรกลมา
แทนการใช้แรงงานคน การใช้สารเคมเีพ่ือก�าจดัศตัรพืูช 
ปุ๋ยเคมี การผสมพันธุ์พืชสัตว์เพื่อให้ทนทานต่อสารเคมี 
มากขึ้น การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของข้าวพันธุ์ใหม่ เป็นต้น 
ซึ่งส่ิงเหล่านี้  ถึงจะให้ผลผลิตสูง  ช่วยทุ่นแรง  ช่วยลด 
เวลาการผลิต  แต่ในระยะยาวส่งผลกระทบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบนิเวศวิทยา ซึ่งน�าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงในด้านอื่น ๆ  เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม  การเมือง  ตลอดจนสุขภาพอนามัย  และ 
ระบบนิเวศของโลก 

เมื่อทั้งโลกตื่นตัวกับปฏิวัติเขียว  กลุ ่มประเทศ
มหาอ�านาจร่วมมอืกัน สร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ในทีสุ่ด
ระบบการเกษตรในแนวทาง  "ปฏิวัติเขียว"  ก็กลายเป็น
นโยบายหลักของแทบทุกประเทศ  ประเทศไทยเอง 
ก็เช่นกัน ตลอดระยะเวลา 50 – 60 ปี ทีผ่่านมา ประชาชน
ในทกุภาคโดยเฉพาะเกษตรกร ต่างถูกชักจงูให้ “ยอมรบั”  
ระบบดังกล่าว  ด้วยวิธีการต่าง ๆ   จนกระทั่งกลายเป็น 
กระแสหลกัของระบบการเกษตรในปัจจบัุน ส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพสังคม วัฒนธรรม และทีส่�าคญัด้านส่ิงแวดล้อม 
ไม่พ้นแม้แต่ใน “ภาคอีสาน”

ตำ�บลค้อำใตำ้ อำ�เภอำสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
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ป่า 3 อำย่าง
ประโยชน์ 4 อำย่าง
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ปัจำจำุบันคนอีสาน
ก�ลังเผชิญกับอะไรบ้าง?

เมื่อระบบการเกษตรเปลี่ยนไป  เกษตรกร
ต้องการผลผลิตสูงในระยะเวลาอันส้ัน  จึงนิยม 
ใช้สารเคมีในการท�าการเกษตร  ทั้งปุ๋ยเคมี  และ 
ยาก�าจัดศัตรูพืช และจากแนวคิดการปฏิวัติเขียว 
ส่งผลให้เกษตรกรหันมาท�า  “เกษตรเชิงเด่ียว”  
คือ การปลูกพืชชนิดเดียวในพื้นที่เดียว เวลาเกิด
ปัญหาต่าง ๆ  เช่น เกิดวัชพืช  แมลง  เพลี้ย  เช้ือ-
จุลินทรีย์ต่าง ๆ   ก็จะท�าลายทั้งหมด  ไม่เหลือ
ผลผลิตไว้ขาย  หรือเวลาที่ราคาผลผลิตตกต�่า  
ก็จะถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางได้ง ่าย  
นอกจากนี้  เมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดจ�านวนมาก 
และไม่สามารถจ�าหน่ายออกไปได้  ก็ท�าให้เกิด
ต้นทุนในการจัดเก็บและรักษาคุณภาพ 

“การท�าเกษตรเชิงเดี่ยว ท�าให้เกิดการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า จนป่าไม้ของอ�าเภอสว่างแดนดินลดลง
เป็นจ�านวนมาก และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ชุมชนจากทีเ่คยพออยูพ่อกิน พ่ึงพาอาศยัระหว่าง
คนกับป่า เกษตรกรส่วนใหญ่กลบัเป็นหนีจ้ากการ
ท�าเกษตรเชิงเดี่ยว”

อีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างผลกระทบต่อคนภาค
อีสาน และชาวอ�าเภอสว่างแดนดินคือ เดิมเคยมี 
ค�ากล่าวสะท้อนวิถีชาวอสีานทีว่่า “เกลอื ปลา ข้าว 
รากเหง้าคนอสีาน” ปัจจบัุน มวิีถีทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
สืบเนื่องจากเมื่อสิบกว่าปีที่ผ ่านมา  รัฐบาลม ี
นโยบายส่งเสริมการปลูก  “ยางพารา”  โดยขยาย
ฐานการผลิตจากพ้ืนที่ทางภาคใต้  สู่ภาคเหนือ
และภาคอีสาน  เนื่องจากราคายางมีแนวโน้มที่ 
สูงกว่าเดิม ชาวภาคอสีานจงึหันมาปลกูยางพารา
กันมากข้ึน  มีการบุกรุกท�าลายป่าเพ่ือปลูก
ยางพารา  ท�าให้แหล่งอาหารจากป่า  เช่น  ผัก 
สมุนไพร  สัตว์์ป่า  ลดลงเป็นจ�านวนมาก  และ 
เกิดสารพิษสะสมในดินและแหล่งน�้าจากการ 
ปลกูยางในพ้ืนที ่ระบบนเิวศถูกท�าลาย นอกจากนี้  
การปลูกยางพารา ส่งผลกระทบต่อวิถีด้ังเดิม 
ของคนอสีาน เป็นการสูญเสียมลูค่าทางเศรษฐกิจ
มากมาย จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า 

ป ัญหานี้   เป ็นป ัญหาของ “ชาวอ�าเภอ
สว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร” พวกเขาประสบ
ปัญหาการบุกรกุพ้ืนทีป่่า เพ่ือท�าสวนยาง การได้รบั 
ผลกระทบจากการท�าเกษตรเชิงเด่ียว  สารพิษ 
ทีส่ะสมในแหล่งน�า้และดิน รวมถึงวิถีชีวิตทีค่่อย ๆ  
เปลี่ยนไป พวกเขาจะท�าอย่างไร
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การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ด้วยศาสตำร์พระราชา 

จากปัญหาข้างต้น  ส่งผลกระทบต่อวิถีของชาว
อ�าเภอสว่างแดนดินที่เคยพออยู ่พอกิน จึงได้จัดตั้ง 
คณะท�างานเครือข่าย ทสม. อ�าเภอสว่างแดนดิน โดยมี
ตัวแทนแต่ละต�าบลร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย  มีการ
แบ่งหน้าทีก่ารท�างานในเชิงรกุในแต่ละพ้ืนที ่เพ่ือด�าเนนิ
การหาพื้นที่ปลูกต้นไม้ และได้น�าข้อมูลที่ได้มาวางแผน
ร่วมกัน ในการขยายพ้ืนทีสี่เขียวตามล�าดับความส�าคญั 

เครือข่าย ทสม. อ�าเภอสว่างแดนดิน มีการด�าเนิน
กิจกรรมตามแนวทาง  กสิกรรมธรรมชาติมาตั้งแต่ 
ปี  2557  คือ  การพัฒนาด้วยการปรับปรุงคุณภาพ 
ของ คน ดิน น�า้  ป่า อย่างเป็นระบบ โดยไม่ใช้สารเคมี 
และได้น้อมน�าแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
มาประยกุต์ใช้ในพื้นที่

“ทาง ทสม. สว่างแดนดิน ซึง่ก็เป็นชาวชุมชนทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เช่นกัน  เมื่อได้ยินได้ฟัง 
พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว  
รัชกาลที่  9  ที่ทรงตรัสถึงเรื่อง  ป่า  3  อย่าง  ประโยชน์  
4  อย่าง  จึงเกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจ  ในการที่จะ
ปลูกป่าแซมสวนยางพาราของตนเอง  จากนั้น จึงได้ตั้ง
เป้าหมายและแนวคิดในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้ 
กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และขยายเครือข่ายออกไป
อย่างต่อเนื่อง”

“การปลูกป ่าถ ้าจะให ้ราษฎรมี
ประโยชน์ให้เขาอำยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 
สามอำย่าง แตำ่มีประโยชน์สี่อำย่าง คือำ  
ไม้ใช้สอำย ไม้กิน ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูก
รอำงรับการชลประทาน ปลูกรับซับน�้า 
และปลูกอุำดช่วงไหล่ตำามร่อำงห้วย โดย 
รับน�้าฝนอำย่างเดียวประโยชน์ที่สี่คือำ 
ได้ระบบอำนุรักษ์ดินและน�้า…”

พระราชด�รัสเกี่ยวกับป่า 3 อำย่าง 
ประโยชน์ 4 อำย่าง ขอำงพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิพล 
อำดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตำร ที่ได้
พระราชทาน ณ โรงแรมรินค� จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อำวันที่ 7 มกราคม 2523
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หลักการปลูกป่า 3 อย่าง  ประโยชน์ 4 อย่าง  
เป็นแนวคิดการผสมผสานการอนุรักษ์ ดิน น�้า และการ 
ฟื ้นฟูทรัพยากรป่าไม้  ควบคู ่กับความต้องการด้าน
เศรษฐกิจ ด้วยการจ�าแนกป่า 3 อย่าง ดังนี้

1.  ป่าไม้ใช้สอย คอื ไม้โตเรว็ ส�าหรบัใช้ในครวัเรอืน 
เช่น สะเดา ไม้ไผ่

2. ป่าไม้กินได้ คอื ไม้ผล เช่น มะม่วง และผกักินใบ
ต่าง ๆ

3. ป่าไม้เศรษฐกิจ  คือ  ไม้ที่ปลูกไว้ขาย  หรือ 
ไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก

ประโยชน์  4  อย่าง  จ�าแนกประโยชน์แต่ละอย่าง 
ออกเป็น

1. ป่าไม้ใช้สอย น�ามาสร้างบ้าน ท�าเล้าเป็ด เล้าไก่ 
ด ้ามจอบเสียม  ท�าหัตถกรรม  หรือกระทั่งใช ้เป ็น 
เชื้อเพลิง (ฟืน) ในการหุงต้ม

2. ป่าไม้กินได้  น�ามาเป็นอาหาร  ทั้งพืชกินใบ  
กินผล กินหัว และเป็นยาสมุนไพร

3. ป่าไม้เศรษฐกิจ  เป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือน 
เป็นพืชที่สามารถน�ามาจ�าหน่ายได้  ซึ่งควรปลูกพืช 
หลากหลายชนิดเพ่ือลดความเส่ียงเรื่องราคาตกต�่า 
และไม่แน่นอน

4. ประโยชน์ในการช่วยอนรุกัษ์ดินและน�า้ การปลกู
พืชที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ  จะช่วยสร้างสมดุล 
ของระบบนเิวศในสวน ช่วยปกป้องผวิดินให้ชุ่มช้ืน ดูดซบั 
น�า้ฝน และค่อย ๆ  ปลดปล่อยความช้ืนสู่สวนเกษตรกรรม

โดยทางเครือำข่าย ทสม. อำ�เภอำ
สว่างแดนดิน น้อำมน�แนวคิด “เดิน 
ทีละก้าว กินข้าวทีละค� ท�ทีละ
อย่าง” มาเป็นคตำิประจ�ใจ กล่าวคือำ 
การด�เนินการใด ๆ  ตำ้อำงท�เป็นข้ัน
เป็นตำอำน ท�ทีละอำย่าง แก้ปัญหา 
ไปทีละอำย่าง จึงจะประสบผลล�เร็จ

ที่มา http://www.kasedtakon.com/113
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การด�เนินการ 
“ปลูกป่า ปลูกตำ้นไม้แซมสวนยาง”

ในปีแรก กลุ่มเครือข่าย ทสม. อ�าเภอสว่างแดนดิน 
ได้รบัการสนบัสนนุ การจดัท�าเรอืนเพาะช�าเพาะกล้าไม้ 
จ�านวน  200,000  กล้า  แล้วแจกจ่ายให้กับประชาชน  
ที่สมัครเป็นสมาชิก  ในพื้นที่  2 ต�าบล คือ ต�าบลค้อใต้ 
และต�าบลค�าสะอาด ท�าให้สมาชิกท่ีสนใจปลูกป่า 
ตามแนวกสิกรรมธรรมชาติ เพิ่มขึ้นอีก 100 ครัวเรือน 

จนในปัจจุบัน ปี 2562 มีประชาชนคนทั่วไป สนใจ
สมัครมาเป็นสมาชิก  ทสม. แล้วกว่า  300  ครัวเรือน  
เครือข่าย ทสม. อ�าเภอสว่างแดนดิน มีเป้าหมายในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดิน น�้า ป่า พัฒนาคน เน้นการเพ่ิม
พ้ืนทีสี่เขียวให้กับพ้ืนทีชุ่มชน ในเขตอ�าเภอสว่างแดนดิน  
ให้ครอบคลุมทั้งอ�าเภอ  คือ  มีสมาชิก  ทสม. ต้นแบบ  
กระจายไปทั้ง 14 ต�าบล  โดยมุ ่งเน้นให้ประชาชน 
เห็นความส�าคัญของการดูแลทรัพยากรป่าไม้ตนเอง  
เช่น ป่าหัวไร่ปลายนา ป่าทีป่ลกูแซมยางพารา รวมไปถึง 
ป่าชุมชน  และแหล่งพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ   เช่น  วัด 
โรงเรียน เทศบาลท้องถิ่นต่าง ๆ  

โครงการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เครือข่าย  ทสม. อ�าเภอสว่างแดนดิน  ได้จัดท�า
โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ปลูกป่า  ให้กับพ้ืนที่ต่าง ๆ   
ในอ�าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร ซึง่ได้ด�าเนนิการ
มาตั้งแต่ปี  2557 – 2561  ด้วยการปลูกต้นไม้ที่ส�าคัญ 
อาทิ ไม้พะยูง ไม้ยางนา ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้สัก 
เป็นต้น จ�านวน 14 โครงการ (ข้อมลู ณ วันที ่27 พฤษภาคม  
2562)

1. โครงการปลูกต้นไม้แซมสวนยางพารา  ณ  
บ้านห้วยไร่สามัคคี ต�าบลบงใต้ อ�าเภอสว่างแดนดิน

2. โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเครือข่าย  ทสม.
อ�าเภอสว ่างแดนดิน  ณ  ต�าบลบ้านต้าย  อ�าเภอ
สว่างแดนดิน

3. โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเครือข่าย  ทสม.
อ�าเภอสว่างแดนดิน ณ  วัดป่าค�าก้าว  ต�าบลบ้านต้าย 
อ�าเภอสว่างแดนดิน

4. โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเครือข่าย  ทสม.
อ�าเภอสว่างแดนดิน ณ ป่าบ้านปลูก  ต�าบลค�าสะอาด 
อ�าเภอสว่างแดนดิน

5. โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเครือข่าย  ทสม.
อ�าเภอสว่างแดนดิน ณ  วัดบ้านป่าจ�าปา  ต�าบลค้อใต ้
อ�าเภอสว่างแดนดิน

6. โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเครือข่าย  ทสม.
อ�าเภอสว่างแดนดิน ณ  วัดสุวรรณวิสุทธาราม  ต�าบล 
ค�าสะอาด อ�าเภอสว่างแดนดิน
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7. โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเครือข่าย  ทสม.
อ�าเภอสว่างแดนดิน ณ วัดป่าภตูะคาม ต�าบลค�าสะอาด 
อ�าเภอสว่างแดนดิน

8. โครงการท�าบุญปลูกป่า  ของเครือข่าย  ทสม. 
อ�าเภอสว่างแดนดิน ณ บ้านนาถ่อนใต้  ต�าบลบงเหนือ 
อ�าเภอสว่างแดนดิน

9. โครงการท�าบุญปลูกป่า  สร้างบ้านให้เทวดา 
เนื่องในวันพืชมงคล  ของเครือข่าย  ทสม. อ�าเภอ
สว่างแดนดิน ณ  วัดมาลานิมิต  บ้านหนองแค  ต�าบล 
ค้อใต้ อ�าเภอสว่างแดนดิน

10. โครงการท�าบุญปลูกป่า  สร้างบ้านให้เทวดา 
เนื่องในวันพืชมงคล  ของเครือข่าย  ทสม. อ�าเภอ
สว่างแดนดิน ณ วัดท่าวารีวนาราม บ้านนาท่ม ต�าบล
บ้านต้าย อ�าเภอสว่างแดนดิน

11. โครงการท�าบุญปลูกป่า  สร้างบ้านให้เทวดา 
เนื่องในวันพืชมงคล  ของเครือข่าย  ทสม. อ�าเภอ
สว่างแดนดิน ณ วัดแจ้งวิสุทธาราม บ้านท่าวัด ต�าบล
ค้อใต้ อ�าเภอสว่างแดนดิน

12. โครงการพัฒนาศักยภาพ ของเครือข่าย ทสม.
อ�าเภอสว่างแดนดิน  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ณ  ส�านักสงฆ์ 
นทีธาร  บ้านค�าสะอาด  ต�าบลค�าสะอาด  อ�าเภอ
สว่างแดนดิน

13. โครงการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ 
กลุ่มป่าภูพาน  และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องใน 
วันส่ิงแวดล้อมโลก ณ  พ้ืนที่สาธารณประโยชน์  บ้าน 
กุดจิก ต�าบลบงใต้ อ�าเภอสว่างแดนดิน

14. โครงการคนืผนืป่าให้โคกหัวหนอง ณ เทศบาล
ต�าบลหนองหลวง อ�าเภอสว่างแดนดิน 

รวมจ�านวนต้นไม้ที่ปลูก เป็นจ�านวน 110,900 ต้น 
สามารถคืนพื้นที่ป่าสีเขียวได้ 518 ไร่ 

นอกจากนี้  เครือข่าย  ทสม. อ�าเภอสว่างแดนดิน  
ยงัมพ้ืีนทีเ่พาะกล้าไม้ 3 จดุ คอื 

1. พ้ืนทีเ่พาะกล้าไม้ ทสม. บ้านต้าย ต�าบลบ้านต้าย 
อ�าเภอสว่างแดนดิน

2. พ้ืนที่เพาะกล้าไม้  ทสม. บ้านห้วยไร่สามัคค ี 
ต�าบลบงใต้ อ�าเภอสว่างแดนดิน

3. พ้ืนที่เพาะกล้าไม้ ทสม. บ้านนาถ่อนใต้ ต�าบล 
บงเหนอื อ�าเภอสว่างแดนดิน
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ผลที่ได้รับ

จากการปลูกป ่า ปลูกต ้นไม ้แซมสวน
ยางพารา  ท�าให้มีจ�านวนพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน  
และเพ่ือให้มีการดูแลรักษาต้นไม้ท่ีปลูก  ทาง
เครือข่าย ทสม. ได้ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่
เป้าหมาย  โดยมีการวางแผนร่วมกันในการ
จดัการโครงการ ตลอดจนรายละเอยีดต่าง ๆ  ใน
การบ�ารงุดูแลรกัษาต้นไม้ทีป่ลกู โดยท�าข้อตกลง
ระหว่างพื้นที่และเครือข่ายในการดูแลรักษา 

อนึง่ ทางเครอืข่าย ทสม. อ�าเภอสว่างแดนดิน  
เห็นว่าในการประเมินผลด้วย  “จ�านวนต้นไม้” 
อาจจะยังไม่ได้สะท้อนถึงผลประโยชน์ที่ชาว
ชุมชนได้รับอย่างแท้จริง  จึงได้พิจารณาจาก 
“ผล” ที่เกษตรกรได้รับ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการปลูกต้นไม้  พบว่า  เกษตรกรมีชีวิต 
ความเป็นอยู ่ที่ดีข้ึน  เกษตรกรได้รับอาหาร 
จากป่า (จักจั่น แมลงแคง ไข่มดแดง เห็ด และ
อาหารอื่น ๆ  อีกมากมาย)  ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ในการครองชีพในแต่ละวัน  และยังเพ่ิมรายได้ 
ให้กับครอบครัว  ประชาชนเกิดความตระหนัก 
และมจีติส�านกึในการดูแลรกัษาป่าไม้ และอยาก
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองมากขึ้น 

การบูรณาการการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย และภาคีในพื้นที่

ในการจดักิจกรรมโครงการปลกูป่าเพ่ือเพ่ิม
พื้นที่สีเขียว แต่ละครั้ง เครือข่าย ทสม.จะเข้าไป
ประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่เสียก่อน  โดยจะมี
การร่วมวางแผนในแต่ละข้ันตอน  ตัวอย่างเช่น 
เครือข่าย ทสม. อ�าเภอสว่างแดนดิน มีโครงการ
จะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวัดในพ้ืนที่ต�าบล 
เป้าหมายจ�านวน 3 แห่ง เครอืข่ายจะประสานงาน 
ไปยังคณะท�างานของเครือข่ายในพ้ืนที่  เพ่ือหา
เป้าหมายสถานที่จัดโครงการ  เมื่อได้เป้าหมาย
แล้ว  ทางเครือข่ายจะลงพื้นที่  เพื่อประสานงาน
กับวัดทั้ง  3  แห่ง  เพ่ือหารือร่วมกันวางแผน  
การจัดโครงการ และแบ่งหน้าที่ด�าเนินการ เช่น 
การประสานงานกับคนในพ้ืนที่   การจัดหา
อุปกรณ์ด�าเนินโครงการ  การจัดหาและดูแล 
เรื่องอาหารและเครื่องด่ืมส�าหรับผู้มาร่วมงาน 
การท�าข้อตกลงการดูแลต้นไม้  เมื่อได้ข้อสรุป
แล้ว จึงจัดโครงการตามวันและเวลาที่ตกลงกัน
ต่อไป
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การพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อเสริมศักยภาพให้กับสมาชิก ทสม.

เครือข่าย  ทสม. อ�าเภอสว่างแดนดินมีการพัฒนา
องค์ความรู้ให้แก่เครือข่าย  และชาวชุมชน  ด้วยการ 
จัดตั้ง  ศูนย์เรียนรู้  “คนมีใจ”  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
ความรูแ้ก่ชาวสมาชิกเครอืข่าย ทสม. อ�าเภอสว่างแดนดิน  
เช่น ฝึกอบรมเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และลงมือ
ปฏิบัติจริง  ในโครงการ  “เอามื้อสามัคคี”  โดยยึดตาม
แนวทางหลักกสิกรรมธรรมชาติ  เพ่ือเสริมศักยภาพ 
ให้กับสมาชิกเครือข่าย  อยู่เป็นประจ�า จัดฝึกอบรมเพ่ือ
การพัฒนาพ้ืนที่ตามศาสตร์  “โคก  หนอง  นา  โมเดล”  
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีของสมาชิกและชุมชน  ซ่ึงเป็น
พืน้ที่ตน้แบบในการพฒันา ตามหลกักสิกรรมธรรมชาติ 

เช่น ระบบหลุมขนมครก คลองไส้ไก่ แฝกพืชมหัศจรรย์ 
ปลูกป่าในสวนยางพารา เป็นต้น  รวมไปถึงการสร้าง
จิตส�านึกการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า  ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม  โดยเน้นหลักกสิกรรมธรรมชาติในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ทางการเกษตร  และงดใช้สารเคมี
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ความยั่งยืนตำ่อเนื่องของการด�เนินงาน

เครือข่าย  ทสม. อ�าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัด
สกลนคร มีแผนเพิม่พืน้ที่สเีขียว โดยมีเป้าหมายจะปลูก
ต้นไม้เพิ่มให้ได้อีก 200,000 ต้น ภายในระยะเวลา 5 ปี 
ตั้งแต่ปี 2561 – 2565
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ทสม.
ดาวรุ่ง ระดับประเทศ

2562
ประจำปี
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นายมาหะมะ  สาอุ
ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

ทสม. จังหวัดนราธิวาส 

แนวคิดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของ “นายมาหะมะ สาอุ” สมาชิกเครือข่าย 
ทสม.จังหวัดนราธิวาส จากแนวคิดดังกล่าว 
เขาจึงเป็นแกนนำ เป็นวิทยากร และเป็น 
แบบอย่างการดำเนินงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน

การงานใด ๆ  
จะสำเร็จตามเป้าหมายได้ 
เราต้องปฏิบัติเองก่อน 
ก่อนที่จะไปบอกเขา

จากปัญหาขยะล้นเมือง

ด้วยว่า สภาพแวดล้อมของหมูบ้่านกาหนัว๊ะ หมูท่ี ่5  
ต�าบลกาลิซา อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ถือว่า 
เป็นหมู่บ้านทางผ่าน หรือเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก 
อีกเส้นทางที่ส�าคัญ ไปยังอ�าเภอศรีสาคร และมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเสมอ 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุด จะมีนักท่องเที่ยว 
มาเทีย่วน�า้ตกเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับ
ขยะริมสองข้างถนน สร้างทัศนียภาพที่ไม่น่าดู สร้าง
ความเส่ือมโทรม และยงัส่งผลต่อสุขภาพของชาวชุมชน
ด้วย “มาหะมะ” จึงได้มีความคิดที่จะจัดการกับขยะ 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในฐานะเป็นสมาชิกเครือข่าย ทสม. คนหนึ่ง ทนดู
กับสถานการณ์ของขยะที่เพ่ิมข้ึนอย่างทวีคูณนั้นไม่ได้ 
ก็เลยเกิดความคิดที่จะจัดการกับขยะเหล่านั้นให้ลดลง
และหมดไป จึงเรียกประชุมแกนน�าชาวบ้านและกลุ่ม
เยาวชน เพ่ือรวมตัวกันก�าจัดขยะ โดยยกประเด็น 

บ้านกาหนั๊วะ หมู่ 5 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

82



83



เรือ่งขยะและสภาพส่ิงแวดล้อมของหมูบ้่านทีเ่ปลีย่นแปลง 
ไปจากเดมิมาหารอื จงึได้ข้อสรปุว่า เราต้องจดัตัง้กลุม่
เครือข ่ายเพ่ือเป ็นทีมขับเคลื่อนดูแลและอนุรักษ ์ 
สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน

เข้าสู่การเป็นต้นแบบ
“การคัดแยกขยะในครัวเรือน” 

มาหะมะ ในฐานะ สมาชิกเครือข่าย ทสม. จังหวัด
นราธิวาส จงึได้น�าเสนอให้มกีารจดัตัง้ทมีประชาสัมพันธ์
และพ่ีเลี้ยงเยาวชน เพ่ือเป็นทีมงานที่คอยเสริมสร้าง
จติส�านกึด้านการอนรุกัษ์ และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้กับเยาวชน  โดยเริม่การประชาสัมพันธ์
ด้านการจัดการขยะ เช่น ติดป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะ 
และกิจกรรมเดินเก็บขยะตามริมทาง เป็นต้น

การด�าเนนิงานด้านการจดัการขยะมลูฝอยต้นทาง  
มาหะมะ ได้เริม่ลงมอืท�าภายในครวัเรอืนของตนเองก่อน 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้ครัวเรือนอื่น ๆ  ในชุมชน กล่าวคือ  
มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ดังนี้  ขยะรีไซเคิล  
ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย 

1.	ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษสมดุหนงัสือเรยีนเดก็ 
ขวดพลาสติก แก้ว ถังน�้าเก่า เป็นต้น สามารถน�าไป
ประดิษฐ์เป็นของใช้ในครัวเรือนได้ ส�าหรับขยะรีไซเคิล 
มาหะมะ ได้น�าถังสี ถังน�้า ที่ไม่สามารถน�ากลับมาใช ้
ได้อีก น�ามาประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกผัก และดอกไม้
ประดับ ส่วนขยะรีไซเคิลที่ไม่สามารถประดิษฐ์เป็น
ของใช้ สามารถจ�าหน่ายได้ เพื่อเป็นรายได้ในครัวเรือน 

2.	ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษ
อาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ ก่ิงไม้ สามารถน�าไปท�า 
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ได้ โดย มาหะมะ ได้ด�าเนินการเป็น
ตัวอย่างให้กับชุมชน

3.	ขยะทัว่ไป เช่น ถุงพลาสติก ถุงขนม เศษพลาสตกิ  
เช่น ซองลูกอม หลอด ทั้งหมดทิ้งลงถังขยะที่ทาง
องค์การบริหารส่วนต�าบลจัดเตรียมไว้

4.	ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีพิษต้องผ่านกระบวน 
การก�าจัดอย่างถูกวิธีเท่านั้น เช่น หลอดไฟ กระป๋องสี 
กระป๋องยา ถ่านไฟฉาย ทั้งหมดทิ้งลงถังขยะที่ทาง
องค์การบริหารส่วนต�าบลได้เตรียมไว้ 

หลงัจากได้ด�าเนนิงานเป็นตวัอย่างแล้ว เริม่ขยายผล 
ไปยังครัวเรือนอื่น ๆ  ในชุมชน ด้วยการอธิบายถึง 
การคัดแยกขยะ และประโยชน์ของขยะรีไซเคิลและ 
ขยะอินทรีย์ 
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การถ่ายทอดแนวคิด 
“การจัดการขยะมูลฝอย” ให้แก่ชุมชน และ
การเชื่อมประสานบูรณาการความร่วมมือ

ในฐานะที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ทสม. มาหะมะ 
ให้การสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ  โดยการยึดหลักการ
ด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ “หลัก 4 ป” คือ เป็น 
ผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ประสาน เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ และเป็น 
ผู้ประเมินผล

1. ประสานงาน มาหะมะ ได้ปฏบิตัตินเป็นคนกลาง 
ในการเช่ือมประสานการด�าเนินงาน ร่วมกับหน่วยงาน
ในท้องถ่ิน ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการท�างาน ระหว่างองค์กร
ภาคประชาชนกับหน่วยงานของรัฐและท้องถ่ิน อาทิ  
ได้ประสานงานกบัองค์การบรหิารส่วนต�าบล หน่วยงาน
ท้องถิ่น โรงเรียน

2. ประชา สัมพันธ ์  เป ็ นผู ้ รั บสารนโยบาย  
และกิจกรรมจากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา  
ที่จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข
จังหวัด อ�าเภอ และการประชุมคณะกรรมการอิสลาม 
ทั้งระดับจังหวัด และระดับอ�าเภอ และเป็นส่ือกลาง 
ในการส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ทราบถงึนโยบาย ข้อมลู ข่าวสาร และกจิกรรม ใช้วธิกีาร
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ ก่อนการละหมาด 
ในวนัศกุร ์เสียงตามสายของมสัยิด ในเวทปีระชมุตา่ง ๆ  
เป็นต้น 

3. ปฏิบัติ เป็นผู้น�าและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ชุมชน ให้การสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์ สงวน 
คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถ่ิน ของทกุหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรพัยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่น ๆ

4. ประเมินผล เป็นผู ้ติดตาม ร ่วมตรวจสอบ
ติดตาม เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน และรายงาน
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในท้องถิ่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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มาหะมะ ยังเป็นวิทยากรให้ความรู ้ด้าน 
การจัดการขยะให้กับชุมชน และโรงเรียนต่าง ๆ  
เพ่ือสร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ และฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ 
เขาได้ช่วยเหลือสนับสนุนการด�าเนินงานตาม 
แผนงาน โครงการ กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลกาลิซา เก่ียวกับการอนุรักษ์ สงวน 
คุ ้มครอง ฟ ื ้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน เช่น กิจกรรมรณรงค์  
“ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” กิจกรรม 
เก็บกวาดขยะในบริเวณชุมชนทั้งสองข้างทาง  
ร่วมกับเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่

นอกจากการด�าเนนิงานด้านการจดัการขยะ
แล้ว มาหะมะ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
ด้านอื่น ๆ  อาทิ

• เข้าร่วมโครงการจดัท�าฝายน�า้ล้น ณ คลอง 
จาเราะกาแร หมูท่ี ่7 ต�าบลยีง่อ อ�าเภอยีง่อ จงัหวัด
นราธวิาส ซึง่เป็นคลองทีไ่หลผ่าน 3 หมูบ้่าน คอื 

หมูท่ี ่1 หมูท่ี ่3 และ หมู่ที่ 7 เพื่อแก้ปัญหาน�า้แล้ง 
โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านสองฝั่งคลอง 
กองก�าลงัทหาร ต�ารวจ อาสาสมคัรรกัษาดนิแดน 
และหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ส่งผลให้คลอง 
กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และมี สัตว ์น�้ า 
หลากหลายสายพันธุ์เช่นเดิม

• เข ้าร ่วมโครงการจัดท�าฝายชะลอน�้า  
ณ บ้านกาหนั๊วะ หมู่ที่ 5 ต�าบลกาลิซา อ�าเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นสายน�้าที่ไหล 
จากภูเขาอ�าเภอศรีสาคร เป็นสายน�้าใสสะอาด 
และหล่อเลี้ยงผู้คนในพ้ืนที่มาช้านาน โดยได้รับ
ความร่วมมอืจากชาวบ้านสองฝ่ังคลอง กองก�าลงั
ทหาร ต�ารวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน และ 
หน่วยงานราชการในพื้นที่ ส่งผลให้คลองกลับมา
มีความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์น�้าหลากหลาย 
สายพันธุ์เช่นเดิม

• เข้าร่วมโครงการปลูกป่า พืชสมุนไพร 
ปลูกต้นไม้ในโอกาสต่าง ๆ  ร่วมกับหน่วยงาน 
ในพื้นที่
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ผลของการดำเนินงาน

จากการเป็นต้นแบบด้านการคัดแยกขยะ
มูลฝอย เป็นผู้เช่ือมประสานการด�าเนินงาน 
และเป็นวทิยากรให้กบัชมุชนและโรงเรยีนต่าง ๆ   
ส่งผลให้ชาวชุมชน มีความตระหนักและมี
จิตส�านึกเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย  
สนใจที่จะเข้าร่วมด�าเนินการมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การด�าเนนิการในระยะยาว 
ต้องมกีารขยายกิจกรรมการจดัการขยะมลูฝอย 
ไปยังมัสยิดตาดีกา โรงเรียน และชุมชน  
ให้ความส�าคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอย  
เพ่ือให้เกิดการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
และยั่งยืนต่อไป
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นายพนม  โนนพิมาย
ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้

ทสม. จังหวัดระยอง  

“ป่าชมุชน” คอื ป่าทีช่มุชนร่วมกบัรฐั 
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา 
ตลอดจนใช ้ประโยชน ์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อม และความ 
หลากหลายทางชี วภาพในป ่ าชุมชน 
อย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้ประชาชน 
และชุมชนในท้องถิ่นมีส ่วนร ่วมในการ 
ดำเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์ 
และยั่งยืน

จากความหมายกว้าง ๆ  ของ “ป่าชมุชน” สะท้อนให้
เห็นว่า การจัดตั้งป่าชุมชน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
ให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าของเขา และการที่ชุมชน
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้ เป็นการช่วย 
ลดการบุกรุกป่าผืนใหญ่ในเขตอนุรักษ์ ขณะเดียวกัน 
พวกเขาเอง ก็เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการ
ดูแลผืนป่า

การจัดตั้งป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด 
ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง

จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านภูดรห้วย-
มะหาด คือ ช่วงกลางปี 2556 นายพนม โนนพิมาย 
สมาชิก ทสม.จังหวัดระยอง และเป็นประชาชนในพื้นที่ 
ได้เห็นปัญหาพ้ืนทีป่่าเส่ือมโทรมและถกูบุกรกุอย่างหนกั 
จากการท�าไร่มันส�าปะหลัง ทิ้งร่องรอยการใช้สารเคมี 
ท�าให้ดินเส่ือมสภาพกลายเป็นดินทราย ปลูกต้นไม้ 
ไม่เจริญเติบโตและล้มตายเป็นจ�านวนมาก

ป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
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“จากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
ที่เคยเป็นไร่มันสำปะหลัง 
กลายมาเป็นป่าชุมชน
ที่อุดมสมบูรณ์”
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พนม จึงอยากจะฟื้นฟูพ้ืนที่แห่งนี้ ให้กลับมาเป็น 
ป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้ได้ 
เขาเกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น “ป่าชุมชน” 

ด้วยความอดทนและความเพียรพยายาม ในการ 
หาแนวทางช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้ และลดค่า 
ใช้จ่ายในครัวเรือน พนม จึงชักชวนสมาชิก ทสม. และ
ประชาชนในพ้ืนที่ ขอความร่วมมือจากผู้น�าทุกระดับ 
รวมทัง้กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในพ้ืนที ่เพ่ือขออนญุาตให้ 
พ้ืนทีน่ีเ้ป็น “ป่าชุมชนบ้านภดูรห้วยมะหาด” โดยเริม่จาก 
การส�ารวจข้อมูลทรัพยากรป่าชุมชน การใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่ในชุมชน และทรัพยากรที่ขาดหายไป ตลอดจน
ความต้องการของชมุชน หลงัจากได้ข้อมลูเบ้ืองต้นแล้ว 
ได้จัดท�า “ประชาคมและการถ่ายทอดองค์ความรู ้”  

เพ่ือให้เกิดความรูค้วามเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
และจัดเก็บเป็นข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน 
และสมาชิก ทสม. ในชุมชน

หลังจากนั้น ได้จัดประชุมกรรมการป่าชุมชน  
และผูน้�าชุมชน เพ่ือวางแผนการด�าเนนิงานที่สอดคล้อง
กับการดูแลรักษา ซ่อมแซมป่าชุมชน ด้วยกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ  อาทิ โครงการปลูกป่าพืชอาหารและ
สมุนไพร การสร้างฝายชะลอน�้า และการสร้างแนว
ป้องกันไฟป่า เป็นต้น

จนได้รับอนุญาตใช้เป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านภูดร 
ห้วยมะหาด จากกรมป่าไม้ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 
ด้วยเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา จากเดิมที่เป็น 
ไร่มันส�าปะหลังและยูคาลิปตัส ซึ่งเคยอยู ่ในความ 
ครอบครองของนายทุน
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การปลูกป่าพืชอาหารและสมุนไพร

ในรอบฤดูฝนทุก  ๆ  ป ี  ตั้ งแต ่ป ี  2557 พนม  
เป็นแกนน�าในกิจกรรม ตั้งแต่การเขียนโครงการ 
ประชาสมัพนัธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู ้วางแผน ด�าเนนิงาน  
ตลอดจนติดตามผล บ�ารุงดูแลรักษาหลังการปลูก  
โดยร่วมกับสมาชิก ทสม. ประชาชนในพ้ืนที่ และ 
หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน พืชที่ลงปลูก  
มีจ�านวน 18,550 ต้น ได้แก่ ข้ีเหล็ก สะเดา เพกา  
มะขามป้อม ผักหวานป่า ฝาง กล้วยน�้าว้า มะหาด สมอ 
มะม่วงป่า ขนุนป่า ไผ่ แต้ว มะตูม หว้า ยางนา ประดู่ 
สักทอง ตะเคียนทอง มะค่า พยูง ชิงชัน พระเจ้าห้าองค์ 
ฯลฯ เพ่ือเป็นแหล่งอาหารให้ชุมชนและเพ่ิมความ 
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ

“จาก พ้ืนที่ เ ส่ื อมโทรมที่ เ กิดจากการท� า ไร ่ 
มันส�าปะหลัง ได้มีการพลิกฟื้นหน้าดินเรื่อยมา และ
ต้นไม้ที่ลงปลูก ก็ต้องร่วมกันดูแลทุกต้น ก�าจัดวัชพืช 
เสริมกิจกรรมอนุรักษ์อื่น ๆ  จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็น 
พื้นที่อนุรักษ์ร่วมกันของชุมชน”

จากพื้นที่แห้งแล้ง ไร้ความอุดมสมบูรณ์ ปลูกอะไร
ก็ไม่ข้ึน กลายเป็นป่าไม้ทีม่คีวามอดุมสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ 
สีเขียว เพ่ิมออกซเิจนให้กับชุมชน ทีส่�าคญั คอื เกดิความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุ ์พืชและพันธุ ์ สัตว์  
ต้นไม้มกีารเจรญิเตบิโต ชุมชนสามารถเก็บหาของป่าได้ 
ทั้งยอด ใบ หน่อ ผล เหง้า หัว ท�าให้ลดค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพ้ืนที่ส�าหรับ
กิจกรรมอนุรักษ์ของชุมชน
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โครงการเสริมแร่ธาตุอาหารสัตว์ป่า 
(โป่งเทียม) 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแร่ธาตุอาหารจ�าพวก 
ธาตุเหล็ก ไอโอดีน โซเดียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส  
และสังกะสี ที่บ�ารุงเล็บ กระดูก ฟัน ปีก ขน ผิวหนัง  
และบ�ารุงน�้านมให้กับสัตว์ป่าที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ไก่ป่า 
นก ลิง กระรอก เม่น ชะมด เต่า พังพอน ผีเสื้อ เป็นต้น  
พนม และ สมาชิก ทสม.จังหวัดระยอง ได้เชิญชวน  
หน่วยงานภาคเอกชน ให้เข้าร่วมด�าเนินการสร้าง  
“โป่งเทียม” จ�านวน 2 โป่ง

การเพิ่มขยายพื้นที่ 

จากผลส�าเร็จในการเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้น�าการ
ด�าเนนิการขับเคลือ่นจดัตัง้ป่าชุมชนบ้านภดูรห้วยมะหาด  
ท�าให้เกดิกจิกรรมในโครงการต่าง ๆ  ได้รบัความร่วมมอื
จากผู ้น�าชุมชน สมาชิก ทสม. ประชาชนในพ้ืนที่  
และนอกพ้ืนที่ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
จนสามารถขยายไปสู่เครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าไม้ จนได้เป็น “ต้นแบบของอ�าเภอบ้านฉาง”

ดังนั้น ในกลางปี 2561 พนม จึงได้เป็นผู ้ริเริ่ม 
และขับเคลื่อน การขออนุญาตจัดตั้งป่า “ชุมชนบ้าน 
เนนิกระปรอกบน ต�าบลบ้านฉาง อ�าเภอบ้านฉาง จงัหวัด 
ระยอง” ด้วยเนื้อที่ที่ขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนจ�านวน  
341 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา โดยใช้กระบวนการเดียวกับ 
“ต้นแบบ-ป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด”

การสร้างฝายชะลอนํา้

พนม เป็นผูร้เิริม่และเป็นแกนน�าในการด�าเนนิการ 
ทุกข้ันตอนในการสร้างฝายชะลอน�้าแบบผสมผสาน 
สร้างคอกไม้ไผ่ ใช้ดินบรรจุกระสอบ (เนื่องจากพ้ืนที ่
ไม่มหีนิ) จ�านวน 124 ฝาย และฝายมชีีวิต (ก่ึงบก-ก่ึงน�า้) 
จ�านวน 1 ฝาย รวมทั้งสิ้น 125 ฝาย

ผลดีที่เกิดข้ึนหลังจากการสร้างฝาย คือ น�า้ชะลอ
การไหล ท�าให้เกิดความชุ่มช้ืนจากกักเก็บน�้า ในช่วง 
ฤดฝูน ระบบนเิวศสมบูรณ์ข้ึน ก่อให้เกดิความหลากหลาย 
ด้านชีวภาพ ทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มขึ้น ช่วยดัก
ตะกอนดินและทราย ก่อนไหลลงสู่แม่น�้าล�าคลองของ
ชุมชน และช่วยป้องกันบรรเทาเรื่องดินและทรายอุดตัน
ท่อระบายน�า้ในชุมชน

โครงการสร้างแนวป้องกันไฟป่า

พนม เป็นแกนน�าในการสร้างแนวป้องกันไฟป่า  
โดยด�าเนินการในช่วงก่อนฤดูแล้ง ใช้วิธีการเก็บกวาด 
สางหญ้า และเศษใบไม้ ก่ิงไม้รอบพ้ืนที่ป่าชุมชน และ 
ในฤดูฝนด�าเนินการเสริมสร้างแนวป้องกันไฟ โดยใช้ 
วิธีธรรมชาติ ด้วยการปลูกพืชอิ่มน�้า ได้แก่ กล้วยป่า 
กล้วยน�้าว้า และสะเดาช้าง เป็นต้น
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การมีส่วนร่วมในด้าน พรบ.ป่าชุมชน 
กรมป่าไม้

จากความมุ่งมั่นตั้งใจของ พนม และการ
ด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ของกระบวนการ
ด้านการจัดการป่าชุมชน พนม จึงได้รับเชิญ 
จากส�านกัจดัการป่าชมุชน กรมป่าไม้ เป็นตวัแทน 
ภาคตะวนัออก ในการเข้าร่วมเสนอความคดิเหน็ 
“ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน” ร่วมกับภาครัฐ
และภาคประชาชน และในวนัที ่ 22 พฤษภาคม  
2562 ได้รับคัดเลือกจากกรมป่าไม้ให้เป็น
ตัวแทนของประเทศในการร่วมแถลงข่าวกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) 
ณ ศูนย์แถลงข่าวท�าเนียบรัฐบาล 

หมายเหตุ พระราชบัญญัติป่าชุมชน 2562 ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 71ก เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

แผนการดำเนินงานในอนาคต 

เ พ่ือให ้การด�าเนินงานด ้านป ่าชุมชน  
การอนรุกัษ์ป่าไม้ มีผลต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้
มีแผนการขยายพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านภูดรห้วย
มะหาดจากเดิมทีม่อียู ่18 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา  
เป็น 53 ไร่เศษ เพื่อสร้างแนวป้องกันการรุกล�า้
การท�าไร่มนัส�าปะหลงัของนายทนุและชาวบ้าน
ต่อไป
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จ.อ. ไพโรจน์  กระจ่างโพธิ์
ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนํา้

ทสม. จังหวัดนครราชสีมา

“ฝายมีชีวิต”
“จากพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องนํ้า ทั้ง 

นํ้าท่วม นํ้าแล้ง นํ้าอุปโภคบริโภค พูดได้ 
ว่าทุกอย่างลงตัวทั้งหมด เพราะมีป่าไม้ 
ที่ อุดมสมบูรณ ์และมากพอที่ จ ะผลิต 
ความชุ่มชื้น และผลิตนํ้าป้อนลงสู่ลำห้วย  
ลำธาร ลำคลอง ลงสู่แม่นํ้า เหลือใช้ก็เก็บ 
ไว้ตามหนอง บึง ซึ่งเป็นแก้มลิงธรรมชาติ 
แต่ด ้วยหลายสาเหตุ เราใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติกันอย ่างสุรุ ่ยสุร ่าย จากที ่
อุดมสมบูรณ ์กลับต ้องมาขาดแคลน 
จนถึงขั้นวิกฤต ทำให ้ต ้องเดือดร ้อน  
ทุกข์ยาก บ้านเมืองและเศรษฐกิจเสียหาย
อย่างหนกั คนไทยจงึต้องหาสารพดัวธิกีาร 
เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติกันอย่างจริงจัง นั่นจึง
เป็นที่มาของการสร้างฝายมีชีวิต”

“จ.อ. ไพโรจน์ กระจ่างโพธิ”์ เครอืข่าย ทสม. จงัหวัด
นครราชสีมา ในอดีตเป็นผู้เช่ียวชาญงานพัฒนาลูกค้า
และชนบทของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 
ต่าง ๆ  มากมาย จนเกษียณอายุ ปัจจุบัน เป็นประธาน
มลูนธิสิมาพันธ์เกษตรอนิทรย์ี และเป็นสมาชกิเครอืข่าย 
ทสม.จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

ฝายมีชีวิตคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

ฝายมีชีวิต คือ เครื่องมือที่ใช้ในการบรรเทาปัญหา
สารพัดน�้า ทั้งน�้าแล้ง น�้าท่วม น�า้หลาก ปัญหาน�า้ใต้ดิน 
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาความชุ่มช้ืนของดิน 
ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล บูรณาการเข้ากับ
แนวพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 หลาย ๆ  ด้าน 
กลายมาเป็นหลักคิดในการจัดการตนเองของชุมชน  
และการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างธรรมชาติ กล่าวคือ

หมู่ที่ 19 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
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กระบวนการให้ชุมชนเรียนรู้ข้อมูล หรือทุนทรัพยากร 
ในชุมชน จนชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรและ
สามารถก�าหนดทศิทางของตนเองได้ โดยมภีาคีเครอืข่าย 
ภายนอกเป็นพ่ีเลีย้งสนบัสนนุบ้างตามสมควร ฝายมชีีวิต
ถูกก�าหนดให้มีโครงสร้างที่ชุมชนสามารถท�าได้เอง  
โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น

ประโยชน์ของฝายมีชีวิต คือ ในช่วงหน้าน�้าหลาก 
ฝายมีชีวิตจะชะลอน�้า และกักเก็บน�้า ไม่ให้ไหลไปท่วม
พ้ืนที่ชุมชน และปริมาณน�้าที่ไหลช้า จะซึมลงดินไป 
ช่วยระบบนิเวศในพื้นที่ให้ชุ่มชื้นตลอดเวลา และในช่วง
หน้าแล้ง ฝายมชีีวิตจะช่วยระบายน�า้ออกมาให้ชาวบ้าน
ได้ใช้ตลอด ส่งผลให้พ้ืนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ 
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ทสม. ผู้ถ่ายทอดแนวคิด “ฝายมีชีวิต” 
ให้แก่ชุมชน และเป็นผู้เชื่อมประสาน
บูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน

ตลอดระยะเวลา 3 ปีกับการเป็นเครือข่าย ทสม.  
จ.อ. ไพโรจน์ ได้ปฏิบัติตนเป็นคนกลาง ในการเช่ือม
ประสานการด�าเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ในท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาความร่วมมอืในการท�างาน ร่วมกบั 
หน่วยงานภาคีในพ้ืนที่ เป็นส่ือกลาง ในการส่ือสาร  
เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์นโยบาย ข้อมลูข่าวสาร กจิกรรม
ด้านส่ิงแวดล้อม ผ่านเครือ่งมอืและช่องทางทีห่ลากหลาย  
และยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับ 
เรื่องฝายมีชีวิต โดยมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
กิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิตให้กับเครือข่าย ทสม.
จังหวัดนครราชสีมา อยู่เป็นประจ�า ผ่านช่องทางกลุ่ม
ไลน์ของเครือข่าย ทสม.จังหวัดนครราชสีมา 

จ.อ. ไพโรจน์ ยังเป็นผู้น�าและส่งเสริมให้ประชาชน
มีส ่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม ทีส่อดคล้องกับภมูนิเิวศและบรบิทของพ้ืนที่

ผลงานที่ส�าคัญ คือ จ.อ. ไพโรจน์ เป็นผู้น�าในการ
ด�าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการสร้างฝายมีชีวิต ริเริ่ม  
และได้เข้าไปสร้างความเข้าใจ และเปิดเวทปีระชาเข้าใจ  
ให้ชาวบ้านรู้จักและร่วมกันตัดสินใจสร้างฝายในแต่ละ
พ้ืนที่ และได้มีการขยายผลการจัดท�าฝายมีชีวิตไปสู่
พ้ืนที่อื่น ๆ  ในจังหวัดนครราชสีมา ผ่านกระบวนการ
ความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย ทสม. โรงเรียน  
ส่วนราชการ ธกส. น�าไปสู่การด�าเนินงานที่ต่อเนื่อง 
และยัง่ยนื ดังตัวอย่างโครงการสร้างฝายดังนี้ 

• การสร้างฝายในต�าบลล�านางแก้ว อ�าเภอปักธงชยั  
จังหวัดนครราชสีมา จ.อ. ไพโรจน์ ได้มีบทบาทในการ
สร้างความเข้าใจ และเปิดเวทีประชาเข้าใจ ให้ชาวบ้าน
ในพ้ืนทีต่�าบลนางล�าแก้ว รูจ้กั และร่วมกันตดัสินใจสร้าง 
โดยฝายตัวดังกล่าว ได้รับการประสานจากผู้ก�ากับ 
สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอปักธงชัย และ จ.อ. ไพโรจน ์
ได้เข้าไปร่วมสร้างฝายด้วย

• การสร ้ างฝายที่ อ� า เภอป ักธงชัย  จั งห วัด
นครราชสีมา จ.อ. ไพโรจน์ เป็นผู้น�าในการด�าเนิน
กิจกรรมเก่ียวกับการสร้างฝาย โดยเข้าไปเริ่มสร้าง 
ความเข้าใจ และเปิดเวทีประชาเข้าใจ ให้ชาวบ้าน 
รู้จักและร่วมกันตัดสินใจสร้าง

• การสร ้างฝายซับน�้า พระทองค�า อ�าเภอ 
พระทองค�า จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือกักเก็บน�้าไว้ใช ้
ในการกสกิรรม ได้รบัความร่วมมอืจากนกัศกึษาปรญิญาโท 
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีมาร่วมสร้าง
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• การสร้างฝายโปร่งสนวน อ�าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ร่วมกับอดีตรองผู ้ว ่าราชการจังหวัด
นครราชสมีา โดยได้รบัการประสานงานจากนายอ�าเภอ
ครบุรีให้ช่วยด�าเนินการสร้าง

• เข้าร่วมประชาคมฝายมชีีวิต ทีค่ลองล�าห้วยยาง 
อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 เพ่ือสร้าง 
ฝายบ้านโนนส�าราญ คลองล�าห้วยยาง อ�าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่านเจ้าอาวาสเป็นเจ้าภาพ
หลัก ในการทอดผ้าป่าเพ่ือระดมทุนในการสร้าง  
ภายหลังได้บริษัท ฮีโน่ นครราชสีมา จ�ากัด สนับสนุน
กระสอบทรายที่ต้องใช้ในการด�าเนินการสร้าง ฝาย 
บ้านโนนส�าราญเกิดขึ้นในปี 2562

• จ.อ. ไพโรจน์ ได้รับการประสานให้ช่วยด�าเนิน
การจัดท�าฝายตะแบกบาน ณ คลองล�าลาก หมู ่ 9  
ต�าบลตะแบกบาน อ�าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

• ฝายเขาแผงม้า อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา จ.อ. ไพโรจน์ ได้รับการประสาน และ 
งบประมาณจากส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา มาด�าเนินการสร้าง 
ฝายมีชีวิตในพ้ืนที่เขาแผงม้า เพ่ือให้มีน�้าไว้ให้สัตว์ป่า 
ได้กินในช่วงฤดูแล้ง

นอกจากในจังหวัดนครราชสีมาแล้ว จ.อ. ไพโรจน์ 
ยังได้รับเชิญให้ไปสอนเครือข่ายจังหวัดอื่น ๆ  ด้วย  
โดยไปสร้างแนวคิด สนับสนุนเครือข่ายฝายมีชีวิต 
ให้กับคนในชุมชนของจังหวัดนั้น ๆ  อาทิ

• ได้รับเชิญให้ร ่วมสร้างฝายนาแห้ว อ�าเภอ 
นาแห้ว จังหวัดเลย

• เข ้าร ่วมกิจกรรมของเครือข ่ายฝายมีชี วิต  
การทอดผ้าป่าระดมทุนสร้างฝาย ที่อุทยานตาดโตน 
จังหวัดชัยภูมิ

• ร่วมสร้างฝาย อ�าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  
โดยได้รับเชิญให้เข้าพ้ืนที่ด�าเนินกิจกรรมสร้างฝาย  
เปิดเวทปีระชาเข้าใจ บรรยายสร้างแรงจงูใจ จดุประกาย 
ระเบิดจากภายใน ต้องการที่จะสร้างฝายมีชีวิต

• ร่วมสร้างฝายสกลนคร อ�าเภอค�าตากล้า จงัหวดั
สกลนคร
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ผลการดำเนินงาน

จากการที่ จ.อ. ไพโรจน์ เป็นผู ้ เ ช่ือม
ประสาน สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ทสม. การสร้างปฏสัิมพันธ์ทีดี่กับภาคเีครอืข่าย 
ท�าให้ฝายในพ้ืนที่ต่าง ๆ  ได้รับการสนับสนุน  
เช่น ก�าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้รับความร่วมมือ 
เห็นชอบจากคนในชุมชน จนการสร้างฝาย
ส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดี เกดิผลดต่ีอระบบนเิวศ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อนึ่ง การด�าเนินงานด้านทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยังคงด�าเนินต่อไป
อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการส่งต่อแนวคิด 
และองค์ความรู้ต่าง ๆ  ให้กับคนรุ่นใหม่ จึงได้
จัดตั้ง เครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ เพ่ือถ่ายทอด
แนวคดิ องค์ความรู ้และกระบวนการแก้ปัญหา
ในรูปแบบที่ สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมใน 
เครือข่ายเดียวกัน และมีการขยายเครือข่าย 
ไปยงักลุม่อาชีพต่าง ๆ  เพ่ือให้กิจกรรมเกีย่วกับ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

99



นางระตะนะ  ศรีวรกุล
ทสม. จังหวัดปราจีนบุรี

ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากครอบครวัเกษตรกร สูก่ารเป็น พยาบาล 
และ กลับมาทำอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้ง

“เริ่มตั้งแต่เด็ก ๆ  อยู่ในครอบครัวของเกษตรกร
ตั้งแต่เกิด แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ป่าไม้ สมุนไพร  
ทุกคนอยู่ดีมีสุข รักสามัคคีกัน ก็เลยมีความผูกพันกับ 
วิถีเกษตรกรรม” 

จนเมื่อความเจริญเข้ามา น�าพาเอาความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการเกษตร
กรรม ท�าให ้ ระตะนะ ได ้เห็นถึงวิถี เกษตรกรรม 
ที่เปลี่ยนไป เช่น การใช้สารเคมีเพ่ือก�าจัดศัตรูพืช  
การใช้ปุย๋เคม ีเป็นต้น จนท�าให้สภาพของดนิไม่สามารถ 
ท�าเกษตรกรรมได้ ชาวบ้านจงึเลกิท�านา หันไปท�าอาชพี
อื่นแทน ซึ่งเป็นปัญหาที่ ระตะนะ เห็นมาโดยตลอด 

“พอเริ่มประกอบอาชีพพยาบาล เริ่มเห็นมีผู้ป่วย
จ�านวนมากข้ึน สังเกตพฤตกิรรมของพ่อค้าแม่ค้า มกีาร 
น�าสารเคมี อย่างพวกฟอร์มาลินมาใช้กับอาหาร ท�าให้
ประชาชนเจ็บป่วยมากข้ึน จึงได้เริ่มมองหาต้นเหตุ 
ของปัญหาอาการเจ็บป่วย สิ่งแรกคือ อาหาร ต้องสร้าง
ระบบป้องกันโรค โดยเริ่มจากอาหาร”

อีกทั้ง ในเขตอ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

จากส่ิงต่าง ๆ  เหล่านี ้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
และสุขภาพของชาวบ้าน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้  
ระตะนะ สนใจการท�า ”เกษตรอินทรีย์” ขึ้นมา

ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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“สร้างอาหาร สร้างอาชีพ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี” 
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เกษตรอินทรีย์ คืออะไร?
แนวคิดพ้ืนฐานด้านเกษตรอินทรีย์ คือ การท�า

เกษตรแบบองค์รวมที่ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการฟื ้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
การรักษาแหล่งน�้าให้สะอาด และการฟื้นฟูความหลาก
หลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ ปฏิเสธการใช้สารเคมี 
ทุกชนิด ทั้งนี้ เพราะปัจจัยการผลิตที่ เป ็นสารเคมี  
จะท�าลายสมดุลของระบบนิเวศการเกษตรและส่งผล 
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม การใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช  
มีผลต่อส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ  ที่อยู่ในพ้ืนที่ ทั้งที่อยู่บนผิวดิน
และใต้ดิน เช่น สัตว์ แมลง จุลินทรีย์ในธรรมชาติ  
ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ  เหล่านี้ มีบทบาทส�าคัญในการสร้าง
สมดุลของระบบนิเวศการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการช่วย
ควบคุมประชากรของส่ิงมีชีวิตอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศัตรูพืช หรือการพ่ึงพาอาศัยกันในการด�ารงชีวิต เช่น  
การผสมเกสรดอกไม้ และการช่วยย่อยสลายอนิทรยีวัตถุ  
ซึ่งส่ิงมีชีวิตเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อ 
พืชเกษตร หรืออย่างน้อยก็ไม่ได้สร้างผลเสียกับพืช 
ที่ปลูกแต่อย่างใด

เริม่ต้นทำเกษตรกรรม แบบ “เกษตรอนิทรย์ี”

ระตะนะ ได้เริม่ท�านาอกีครัง้ ในปี 2546 โดยการท�า 
“เกษตรปลอดสารเคมี” 

“พอเก็บเก่ียวก็ได้ผลผลติดี เพราะดินได้พักมาแล้ว
เป็นเวลานาน จนชาวบ้านใกล้เคียงในชุมชนเห็นที่บ้าน
ท�านาและได้ผลผลิตดี ก็เลยปลูกข้าวตามกันจนไม่มี 
ที่ว่างเปล่า พอปลูกข้าวส�าเร็จแล้ว ก็คิดที่จะสร้าง 
ความมัน่คงทางด้านอาหาร โดยวิธกีารท�าเกษตรอนิทรย์ี 
รอบ ๆ  บ้าน พอที่บ้านท�าส�าเร็จได้ผลผลิตดี ก็ได้ขยาย
ให้กับกลุ่มคนที่สนใจ”

จากความส�าเรจ็ดงักล่าว ท�าให้ ระตะนะ สนใจทีจ่ะ
เผยแพร่องค์ความรู้ และรวมกลุ่มผู้ที่สนใจด้านเกษตร
อินทรีย์ จัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต�าบลนนทรีข้ึนมา  
ปัจจบัุนกลุม่เกษตรอนิทรย์ีต�าบลนนทร ีอ�าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี ด�าเนินการมา 5 ปี ได้รับมาตรฐาน
ระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐาน
ระบบเกษตรอินทรีย์สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 
(International Federation of Organic Agriculture 
Movements – IFOAM)

กิจกรรมหลักภายในกลุ ่มเกษตรอินทรีย ์  คือ  
การรณรงค์หยุดการใช้สารเคมีในทุกข้ันตอน ผลิตปุ๋ย
ชีวภาพใช้เอง ผลิตสารฆ่าแมลงจากสมุนไพร มีการ
อนุรักษ์ดิน น�้า ป่า และรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ต่อมา มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับต�าบลต่าง ๆ  ในจังหวัดและ 
ร่วมกันจัดตั้ง สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี จ�ากัด 
เพ่ือเป็นองค์กรกลาง ประสานกลุ ่มอาชีพเกษตรกร 
ด้านการผลิตพืชผักผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่เกิดจาก
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในระบบเกษตร-
อินทรีย ์ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสาร 
ปนเปื้อน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ  
และข้อตกลงกับลูกค้า

ประโยชน์ที่ส�าคัญของการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์
เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี จ�ากัด คือ เกิดการลงนาม
บันทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) สัญญาจะซือ้จะขาย  
แบบราคาคงที่ ไม่จ�ากัดปริมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ระหว่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กับสหกรณ์
เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี จ�ากัด ในโครงการ “สร้างการ
มีส ่วนร่วมในการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย ์จังหวัด
ปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน” เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด�าเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และโครงการ 
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 
26 เมษายน 2562

ปัจจุบัน นางระตะนะ เป็นประธานสหกรณ์เกษตร
อินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี มีกลุ่มสมาชิกเกษตรอินทรีย์  
7 ต�าบล มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผัก สมุนไพร และเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู ้ด ้านเกษตรอินทรีย์แก่ 
หน่วยงานที่ให้ความสนใจ

ผลการดำเนินงาน

จากการที่ ระตะนะ เป็นผู้ขับเคลื่อนด้าน
การท�าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
สามารถเปลี่ยนวิถีการเกษตรในจังหวัด
ปราจีนบุรีเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์มากข้ึน ท�าให้
ประชาชนมีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค และ 
จากการร่วมลงนามกับโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร ท�าให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดรายได้ครัวเรือน 
เกิดการรักษาดิน น�้า ป่า และการจัดการขยะ 
ครัวเรือน เกิดความเข้มแข็งของสังคม การ
ท�างานเช่ือมโยงกัน มีสุขภาพทั้งทางกาย 
และจิตใจที่มีความสุข 

103



การเชื่อมประสาน
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
ให้บรรลุเป้าหมาย อาจส�าเร็จได้ยาก หากขาด
การเช่ือมโยงกับภาคเีครอืข่าย จงัหวัดปราจนีบุรี 
จงึได้ก�าหนดแนวทางให้ภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และโรงพยาบาล เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการสนับสนุนกลุ ่มเกษตรกรผู้ท�าการผลิต
เกษตรอินทรีย์ เช่ือมโยงให้สอดคล้องกันตลอด
ห่วงโซ่อปุทาน อาท ิมลูนธิโิรงพยาบาลเจ้าพระยา-
อภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้า 
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา 
พรรณวดี สมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี บริษัท  
ที.ซี.ฟามาซูติคอล อุตสาหกรรม จ�ากัด ชมรม 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเครือสหพัฒน์ฯ  
สภาองค์กรชุมชนต�าบล คณะท�างานขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วมจงัหวัดปราจนีบุรี  
เป็นต้น และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครฐั และส่วนท้องถ่ิน อาทิ ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
พาณิชย์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนา 
ที่ดิน ประมงจังหวัด ท้องถ่ินจังหวัด สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และสมัชชาจังหวัด 
เป็นต้น

แผนการดำเนินงานในอนาคต
เพื่อความยั่งยืน

ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์ ประมาณ 5,000 ไร่ ชนิดสินค้าอินทรีย์
ที่ส�าคัญ ได้แก่ พืชผัก สมุนไพร ผลไม้ ข้าว และ
สัตว์น�้าจืด และเพื่อให้เกิดผลด้านเกษตรอินทรีย์
ในระยะยาว และเพ่ิมศกัยภาพในการผลติพืชผกั
เกษตรอินทรีย์ จึงได้มีแผนการด�าเนินงานใน
อนาคต คือ ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในจังหวัด
ปราจีนบุรี เป็น 15,000 ไร่ ภายในปี 2564

104



เครือข่าย ทสม.
ดาวรุ่ง ระดับประเทศ

2562
ประจำปี
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เครือข่าย ทสม. ตำบลโก่งธนู
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ

“ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว”

“ในน�้ามีปลา ในนามีข ้าว” เป ็นส่ิงที่สะท ้อน 
ความอุดมสมบูรณ์ของ “ต�าบลโก่งธนู อ�าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี” มาตั้งแต่อดีตกาล เนื่องจาก มีแม่น�้า
ลพบุรีไหลผ่านพ้ืนที่ของต�าบล จึงเป็นแหล่งทรัพยากร
อันอุดมสมบูรณ์ จนกระทั่ง ปี 2540 ต�าบลโก่งธนูได ้
ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู (อบต. 
โก่งธนู) ซึ่งได้น�าความเจริญสู่ต�าบล เมื่อความเจริญ 
เข้าสู่ที่ใด แน่นอน จ�านวนประชากรเพ่ิม ท�าให้ความ
ต้องการใช้ทรัพยากรเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด ส่งผล 
ให้ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนมีจ�านวนมากขึ้นถึง
ประมาณ 3 ตันต่อวัน ในขณะที่ชาวต�าบลโก่งธนูยังไม่มี
ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ท�าให้
ขยะมลูฝอย ถูกทิง้กระจดักระจายอยูต่ามถนน และพ้ืนที่
ต่าง ๆ  ในชุมชน เป็นแหล่งเช้ือโรค ส่งกลิ่นเหม็น ส่งผล
ต่อทัศนวิสัยและภาพลักษณ์ของชุมชน ที่ส�าคัญคือ  
ส่งผลต่อสุขอนามยัของคนในชุมชนอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้

การสร้างการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
จนเกิดผลสำเรจ็ 

“ท�าดีกว่าไม่ท�า ถ้าเราไม่ท�าแล้วใครจะท�า ถ้าคิด 
จะท�า ต้องท�าให้ดีที่สุด” คือ คติประจ�าใจในการท�างาน
ของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ต�าบลโก่งธนู ดังนั้น  
เมื่อพบปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยรวม โดยเฉพาะเรื่อง
ขยะมูลฝอย ทางคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ต�าบล
โก่งธนู จึงได้หารือกับผู้บริหาร อบต.โก่งธนู เพื่อหาทาง
ป้องกันและแก้ไขอย่างยั่งยืน โดยได้น้อมน�าแนวทาง
ศาสตร์พระราชา มาประยกุต์ใช้ในการท�างาน ควบคูก่บั 
“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการใน
ชุมชน) เป็นการบูรณาการการท�างานให้เป็นทิศทาง
เดียวกัน จนมีระบบการจัดการด้านขยะมูลฝอย และมี
การด�าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
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สืบสานวัฒนธรรม รู้คุณค่าวัฒนธรรม 
ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
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1. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย  
 “ลด และ คัดแยกขยะมูลฝอย” ภายในชุมชน 

เครือข่าย ทสม. ต�าบลโก่งธนู เริ่มด�าเนินการจาก 
“การสร้างต้นแบบ” ก่อน โดยครั้งแรก ก�าหนดให้มี
ต้นแบบหมู่บ้านละ 2 ครัวเรือน ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน  
รวมทั้งหมด 28 ครัวเรือน ได้มีการพูดคุยสร้างความ
เข้าใจ ให้ความรู ้กบัประธานเครอืข่าย ทสม. ทกุหมูบ้่าน 
ตั้งแต่เรื่องหลักการคัดแยกขยะ การก�าหนดจุดคัดแยก
ขยะ การหาภาชนะคัดแยกขยะ การเข้าร่วมโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล การน�าขยะอินทรีย์มาท�าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพใช้ในครัวเรือน และการน�าขยะมูลฝอยมา
ประดิษฐ์เป็นของใช้ เมื่อต้นแบบทั้ง 28 ครัวเรือน 
ประสบผลส�าเร็จเป ็นอย่างดี สามารถลดขยะได้  
ทาง เครือข่าย ทสม. ต�าบลโก่งธนู จึงได้น�าแบบอย่าง 
มาขยายผลสูส่มาชกิ เครอืข่าย ทสม. ทกุหมูบ้่าน โรงเรยีน  
วัด หน่วยงานราชการ นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค ์
ลดการใช้พลาสติกและโฟม ในกิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชน 
มีการควบคุมด้วย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

จากการด�าเนินการข้างต้น ส่งผลให้ปริมาณขยะ 
ในชุมชนลดลงถึงร้อยละ 75 ของปริมาณขยะทั้งหมด 
จากความส�าเร็จดังกล่าว ท�าให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษา 
ดูงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับทางต�าบลโก่งธนู 
พบว่า ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 มีผู ้เข้ามาศึกษาดูงาน  
125 ครั้ง และหลาย ๆ  ที่น�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในพื้นที่ของตนเอง

2. “ขยะรีไซเคิล” มาใช ้ประโยชน์ในการดำเนิน 
 โครงการ “ธนาคารนํา้ใต้ดนิ ทรพัย์สนิภมูปัิญญา”

เนื่องจากต�าบลโก่งธนู เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม เมื่อถึง 
ฤดูฝนถ้ามีฝนตกหนักในพ้ืนที่ จะเกิดน�้าท่วมขังตาม 
บ้านเรือนและพ้ืนที่ต่าง ๆ  เป็นเวลาหลายวัน เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะไข้เลือดออก เครือข่าย 
ทสม. ต�าบลโก่งธนู จึงได้หาวิธีแก้ไข โดยได้น้อมน�า
ศาสตร์พระราชา “ธนาคารน�้าใต้ดิน” มาประยุกต์ใช้
แก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังในพ้ืนที่ ประเด็นที่น่าสนใจคือ  
ได้น�าวัสดุ อปุกรณ์เหลอืใช้ในชุมชน เช่น ยางรถยนต์เก่า 
ขวดพลาสติก รวมถึงหิน ดิน ไม้ไผ่ มาใช้เพ่ือเป็นวัสดุ 
ในการด�าเนินโครงการ “ธนาคารน�้าใต้ดิน ทรัพย์สิน
ภูมิปัญญา” เพ่ือแก้ปัญหาการระบายน�้าขังในที่ลุ ่ม 
โดยใช้หลกัการแบบบ่อซมึ และได้เริม่ทดลองขุดธนาคาร
น�า้ใต้ดินแห่งแรก ณ ทีท่�าการองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
โก่งธนู ความจุน�้าปริมาณ 5,000 ลิตร และทดลอง 
ระบายน�้า พบว่าสามารถระบายน�้าได้หมดภายในเวลา
เพียง 20-30 นาที ทางเครือข่าย ทสม. ต�าบลโก่งธนู  
เครือข่าย อสม. และผู้บริหารท้องถิ่น จึงร่วมกันส่งเสริม
ให้ชุมชน วัด โรงเรียนในพื้นที่ ท�าการขุด “ธนาคารน�้า
ใต้ดิน” 

จากการขยายผลของโครงการ ในเดือนธันวาคม 
2561 พบว่า มธีนาคารน�า้ใต้ดนิจ�านวน 150 จดุ กระจาย 
อยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ  ในชุมชน และเมื่อถึงช่วงหน้าฝน 
ในปี 2561 พบว่า พ้ืนทีต่�าบลโก่งธน ูไม่มจีดุทีน่�า้ท่วมขงั
เกิน 1 วันเลย จงึไม่ประสบปัญหาน�า้ท่วมขัง ทีเ่ป็นแหล่ง
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ของการแพร่พันธุ ์ยุงลาย ท�าให้จ�านวนยุงลายลดลง  
และจากผลส�ารวจ ไม่พบประชากรต�าบลโก่งธนูติดเช้ือ
ไข้เลือดออกเลย แสดงถึงผลส�าเร็จอย่างดีของโครงการ

3. “ทอดผ้าป่า ขยะรีไซเคิล”

เครือข่าย ทสม. ต�าบลโก่งธนู ร่วมด�าเนินกิจกรรม
การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลกับ อบต. โก่งธนู วัดในพื้นที่  
ชุมชนจ�านวน 14 หมู่ โดยการรับบริจาคขยะรีไซเคิล 
จากทุกชุมชนที่ผ่านการคัดแยกขยะแล้ว น�าไปร่วม
กิจกรรมทอดผ้าป ่าขยะรีไซเคิล และมีการหารือ 
เพ่ือการคัดแยกขยะและน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป จาก
กิจกรรมดังกล่าว สามารถลดขยะในพืน้ที่ต�าบลโก่งธนู 
ได้ถึง 1,750 กิโลกรัม และในวันจัดกิจกรรมดังกล่าว 
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ร ่วมมือร่วมใจกันใช้ภาชนะที่ 
น�ามาเอง และจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง แทนการใช้ 
ถุงพลาสติกและโฟม ท�าให้ลดขยะพลาสติกและโฟมได้
จ�านวน 2,000 ใบ ซึ่งได้ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ   
ในพ้ืนที่ เช่น กิจกรรมทอดกฐิน งานวันเด็ก เป็นต้น  
สามารถลดขยะประเภทพลาสตกิและโฟมได้ถงึ 10,000 
ใบ/กิจกรรม

4. “ขยะอินทรีย์ เปลี่ยนเป็นพลังงานได้” 

เครือข่าย ทสม. ต�าบลโก่งธนู ได้ร่วมด�าเนินการ
จัดการขยะอินทรีย์ที่เป็นเศษอาหารเหลือทิ้งจากการ
ท�าบุญทีวั่ดในช่วงเทศกาลส�าคญัทางศาสนาและวันพระ 
โดยขยะบางส่วนน�าไปหมักเป็นแก๊สชีวภาพ เศษอาหาร
ปริมาณ 50 - 100 กิโลกรัม ได้ปริมาณแก๊ส จ�านวน  
80 กิโลกรัม และได้น�าแก๊สเหล่านี้มาใช้ประกอบอาหาร
เลี้ยงพระในการท�าบุญครั้งต่อไป

5. “ขยะอินทรีย์ เปลี่ยนเป็นปุ ๋ยอินทรีย์ นํ้าหมัก 
 ชีวภาพ” เพื่อใช้ในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผัก 
 กินเอง”

เครือข่าย ทสม. ต�าบลโก่งธนู จัดกิจกรรมการ
จัดการขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร วัชพืช เพื่อน�ามา
ท�าปุ๋ยอนิทรย์ีและน�า้หมกัชวีภาพ ใช้ในแปลงผกั ภายใต้
โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของมูลนิธ ิ
ชัยพัฒนา ซึ่งมีสมาชิกเครือข่าย ทสม.ที่สนใจเข้าร่วม  
ในแต่ละครวัเรอืน มปีรมิาณขยะอนิทรย์ี 0.5-1 กิโลกรมั
ต่อวัน และจากปริมาณขยะอินทรีย์ทั้งหมดนี้ แต่ละ 
ครัวเรือน ก�าจัดได้เอง โดยน�าไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์  
น�้าหมักชีวภาพ เป็นอาหารสัตว์ ท�าให้ไม่เหลือปริมาณ
ขยะอินทรีย์ที่ต้องทิ้ง ลดภาระและลดค่าใช้จ่ายในการ
ก�าจัดขยะของชุมชน ผลต่อเนื่องจากการน�าไปท�า 
ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ครัวเรือนลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดค่าใช้จ่าย 
เพ่ิมคณุภาพให้กับผกั ชาวบ้านสุขภาพดี จากการบรโิภค
ผักปลอดสารเคมีเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 
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6. ลดขยะจากพวงหรีดดอกไม้ เปลี่ยนไปใช้ “พัด”  
 ภูมิปัญญาชาวโก่งธนู

เครือข่าย ทสม. ต�าบลโก่งธนู ได้รับฟังปัญหาจาก
เจ้าอาวาสในต�าบลโก่งธนู พบว่า เวลามีงานศพที่วัด  
จะมีขยะจากพวงหรีดดอกไม้จ�านวนมาก สร้างภาระ 
ให้กับพระในการก�าจัด ปัจจุบันหลาย ๆ  ที่ ได้พยายาม
ลดการใช้ดอกไม้สด และใช้พวงหรีดที่ เป ็นของที ่
มีประโยชน์มากข้ึน ทางเครือข่าย ทสม.ต�าบลโก่งธนู 
ได้รับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน จึงได้ข้อสรุปว่า ให้น�า  
“พัด” มาท�าพวงหรีด เนื่องจาก เดิมชาวต�าบลโก่งธนู 
มีอาชีพสานพัด ซึ่งมีลวดลายเฉพาะตามภูมิปัญญา 
ชาวบ้าน จากการแก้ปัญหานี ้ท�าให้ลดภาระการจดัการ
ขยะจากพวงหรีดดอกไม้ และยังช่วยสร้างรายได้ให้
ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่สามารถสานพัด 
ได้งดงาม เท่ากับเป็นการส่งเสริมสุขภาพข้อมือ นิ้ว  
สมองของกลุ่มผู้สูงอายุด้วย 
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การเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับสมาชิก
เครือข่าย ทสม. ตำบลโก่งธนู

1. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย
ในต�าบล และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ  อย่างเป็นระบบ 
โดยก�าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน และผลจากเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่า สามารถน�าค�าแนะน�า 
และแนวทางปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายอื่น ๆ  มาปรับ
ใช้ในชุมชนได้ เช่น การปรับให้มีป้ายอธิบายการ
คัดแยกขยะ การขยายเครือข่ายไปสู่กลุ่มเยาวชน
คนรุ่นใหม่ เป็นต้น

2. มกิีจกรรมการอบรมอย่างต่อเนือ่ง เป็นการ
เพ่ิมศักยภาพ เพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ ๆ  และเสริม
ประสบการณ์ให้สมาชิกเครือข่าย ทสม.อย่าง 
ต่อเนื่อง เช่น เรื่องเกษตรอินทรีย์เพ่ือการอนุรักษ์
ดินและน�า้ การน�าขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ 
พลังงานจากขยะมูลฝอย เป็นต้น

3. มกีารศกึษาดูงานในพ้ืนทีต่่าง ๆ  เช่น ศนูย์-
พัฒนาพันธุ ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เทศบาลนคร
นนทบุรี เป็นต้น

4. มีการประชุมประจ�าเดือน เพ่ือน�าข้อมูล
ข่าวสารมาแจ้งให้สมาชกิเครอืข่าย ทสม. ได้รบัทราบ

เป้าหมายในอนาคต และการขยายผล
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

จากผลความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องของการ
ด�าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ  
เครือข่าย ทสม. ต�าบลโก่งธนู จึงได้มีการก�าหนด
เป้าหมายที่ท้าทายมากข้ึน กล่าวคือ ในปี 2565 
จ�านวนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ที่ไม่สามารถน�ากลับ
มาใช้ประโยชน์ได้ ต้องไม่มี หรือ มีปริมาณเท่ากับ
ศูนย์

อนึ่ ง  เ พ่ือเป ็นการขยายผลอย ่างยั่ งยืน 
เครือข่าย ทสม. ต�าบลโก่งธนู น�ากลุ่มเยาวชน 
เข้าร่วมด�าเนินกิจกรรม และสมัครเป็นสมาชิก 
เครอืข่าย ทสม. (เรยีกว่า ทสม. น้อย) เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมให้แก่ 
กลุม่เยาวชนต่อไป 
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เครือข่าย ทสม. ตำบลนาบัว
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้
เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ

วิกฤตปัญหาของชาวตำบลนาบัว 
“ป่าหมด ไม่มีแม้ตอกมัดข้าว” 

ในปี 2527 หลังจากเกิดสัมปทานป่าไม้ต�าบล 
นาบัว โดยบริษัท แสงศิริ ท�าให้เกิดการขาดแคลน 
ป่าไม้และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เกิดภาวะภัยแล้ง  
ชาวชุมชนได้เห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง เครือข่าย
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของต�าบล ที่ดูแลเรื่องป่าชุมชน  
ป่าต้นน�า้ล�าน�า้ตอน และการอนรุกัษ์วงัปลา โดยมแีกนน�า 
ของ “หมู่บ้านร้องกอก” เป็นหลักในการขับเคลื่อน และ
ในปี 2557 ได้จัดตั้ง “เครือข่าย ทสม. ต�าบลนาบัว  
อ�าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก” โดย กรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับกองทัพภาคที ่3  
ได้เข้ามาฝึกอบรมเครือข่าย ทสม. ตามโครงการราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ผู ้ผ่านการฝึกอบรม  
ได้รับมอบผ้าผูกคอพระราชทาน “พิทักษ์ป่า เพ่ือรักษา
ชีวิต”

บ้านร้องกอก หมู่ 11 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
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คนรักษ์ป่าต้นนํ้า
ลำนํา้ตอน
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เส้นทางการพัฒนาของเครือข่าย

ระยะที่ 1 “ป่าหมด คนล�าบาก” จากการ
สัมปทานป่าไม้ต�าบลนาบัว ท�าให้เกดิการขาดแคลน
ป่าไม้และแหล่งอาหารของชาวบ้าน ท�าให้วิถีชีวิต 
ที่เคยอยู่อย่างพึ่งพิงป่า ต้องล�าบาก พอป่าแห้งแล้ง 
ก็ไม่มีแหล่งน�้าท�าเกษตร จนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต 
ในการประกอบอาชีพ ออกไปท�างานรับจ้างต่างถิ่น 
ท�าให้ครอบครัวขาดความอบอุ ่น ภาวะหนี้สิน  
เกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน

ระยะที ่2 “จดุเปลีย่น” เมือ่ชุมชนประสบปัญหา 
อย่างต่อเนื่อง ชุมชนจึงหันมาร่วมมือกันแก้ปัญหา 
โดยมแีกนน�าของแต่ละหมูบ้่าน รวม 7 คน น�าปัญหา
มาปรึกษาหารือกันเพ่ือหาทางออก เกิดเป็นกลุ่ม
อนุรักษ์ป่าชุมชนข้ึน โดยการน�าของ นายอุดม  
สอนศรี และประกาศให้ป่าบริเวณบ้านร้องกอก  
เป็นป่าชุมชนที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ จากการตั้งกลุ่ม
ดังกล่าวและการด�าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
ป่าไม้ในเขตป่าชุมชน มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
มีน�้าท�าการเกษตร มีน�า้ไหลตลอดปี

ระยะที่ 3 “ปลูกคน ปลูกป่า เกิดเครือข่าย
อนุรักษ์” ปี 2542 - 2552 จากการด�าเนินงาน 
ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน ท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี  
ทางกลุ ่มฯ จึงมีแนวคิดในการอนุรักษ์ป่าชุมชน 

ในระดับต�าบลขึ้น ท�าให้มีป่าชุมชน 11 แห่ง สนใจ
เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ทสม. และเกิด “กลุ่มอนุรักษ์
ป่าต้นน�้าล�าน�้าตอน” ก่อให้เกิดจิตส�านึก ในการ
หวงแหน รักษ์ป่าของคนในชุมชน ทั้งชาวบ้าน เด็ก
และเยาวชน

ระยะที่ 4 “สร้างคุณค่าป่า ปลูกจิตส�านึกคน
ด้วยการเรียนรู ้” ปี 2553 - 2554 อบต.นาบัว  
ภายใต้โครงการรวมพลังชุมชนท้องถ่ินร่วมพัฒนา
ชุมชนน่าอยู่ ได้มีการพัฒนาศักยภาพให้แกนน�า 
ของกลุม่เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ จากการ 
เรียนรู ้ให้กับเครือข่ายต�าบล สามารถเช่ือมโยง 
เครือข่ายการอนุรักษ์ร่วมกัน คือ ต�าบลป่าแดงและ
ต�าบลบ่อภาค อ�าเภอชาตติระการ จงัหวดัพษิณโุลก

ระยะที่ 5 “การขับเคลื่อนการดูแลป่าชุมชน
ด้วยนโยบายสาธารณะ” ปี 2555 ถึงปัจจุบัน  
การอนุรักษ์ป่าชุมชนของต�าบลนาบัว ได้น�าไปสู่ 
การขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะ เรือ่ง “การจดัการ 
ภยัพิบัต”ิ โดยมกีารจดัตัง้ศนูย์เตอืนภยัและเครอืข่าย 
ดูแลป่าชุมชนเช่ือมโยงทั้งต�าบล มีการปลูกป่า 
ป้องกันไฟป่า การซ้อมเตือนภัย การร่วมซ้อม 
เสมือนจริงและการอพยพคน ไปสู่การขับเคลื่อน 
เป็นนโยบายสาธารณะร่วมกันของเครือข่าย ทสม.
ต�าบลนาบัว
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ศาสตร์พระราชากับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

เครือข่าย ทสม. ต�าบลนาบัว ได้น้อมน�าศาสตร์ 
พระราชา ความรู้พ้ืนฐานหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็น
แนวทาง และประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน ดังต่อไปนี้

“การปลูกหญ้าแฝก	 ก�าแพงธรรมชาติมีชีวิต	 
การฟื้นฟูดินเส่ือมโทรมด้วยธรรมชาติ” ทฤษฎีการ 
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ตามหลักการฟื้นฟูสภาพป่า 
ด้วยวัฏจักรธรรมชาติ ได้ด�าเนินงานที่บ้านร้องกอกที่มี
สภาพเส่ือมโทรมให้ฟื้นคืนสภาพด้วยการให้ป่าเจริญ
เติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์ โดยไม่ต้องปลูกเลยสักต้น 
คอยดูแลป้องกันไฟป่า บวชป่า เพ่ือไม่ให้มกีารตดัไม้ใหญ่

“การปลกูป่า	3	อย่าง	ได้ประโยชน์	4	อย่าง” มกีาร 
ด�าเนินการที่บ้านไร่พัฒนา และบริเวณเขาแดง เช่น 
อบรมปลูกไผ่ ปลูกผักหวาน มะขาม เป็นต้น

“การท�าฝายชะลอน�้า” เพ่ือชะลอการไหลของน�้า 
และเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน

“ปลูกป่าในใจคน” แนวทางพระราชด�าริ ปลูกป่า
ทดแทน โดยการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์ป่า ให้เด็ก ๆ  และ
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือปลูกฝังจิตส�านึกรักษ์ป่า 
ให้เด็กรุ่นหลัง เพื่อเป็นต้นกล้าดูแลป่า

การด�าเนินการด้านอื่น ๆ  ในการอนุรักษ์ต้นน�้า 
ล�าน�้าตอน อาทิ โครงการท้องถ่ินไทยภูมิใจภักด์ิรักษ์
พ้ืนที่สีเขียว โครงการรักษ์น�้า รักษ์ป่ารักษาแผ่นดิน 
โครงการปล่อยปลาปลูกหญ้าแฝก โครงการปลูกต้นไม้
เพ่ือแผ่นดิน การท�าค่ายเยาวชน ปลูกป่า บวชป่า  
และการด�าเนินงานด้านการจัดการไฟป่า เป็นต้น 

แกนนำผู้เปลี่ยนความเชื่อของคน
ในชุมชนบ้านร้องกอก

ผู้ที่มีส่วนส�าคัญในการเปลี่ยนแปลง คือ นายอุดม 
สอนศรี สมาชิกเครือข่าย ทสม. ต�าบลนาบัว เขาเริ่ม 
ต่อสู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงความเช่ือของคนในชุมชน 
บ้านร้องกอก หมู่ที่ 11 ต�าบลนาบัว อ�าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก ด้วยความเช่ือของชาวบ้านที่ว ่า  
“ผักหวานจะแตกยอด เห็ดถอบจะออกให้เก็บ หญ้าใหม่ 
จะแตกยอดพอให้วัวกิน ก็ต่อเมื่อไฟไหม้ป่า” ซึ่งอุดม 
พยายามเปลี่ยนความเช่ือดังกล ่าวของชาวบ ้าน 
มาโดยตลอด แต่ก็ถูกหัวเราะเยาะบ้าง ถูกหาว่าท�าเรื่อง 
ไร้ประโยชน์บ้าง แต่ อุดม ก็ไม่ยอมแพ้ เขาได้รวมกลุ่ม
แกนน�าที่มีอุดมการณ์ 10 คน เริ่มด้วยการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมในกลุม่และครอบครวั และขยายแนวความคดิ
เรือ่งการอนรุกัษ์ป่า การท�าแนวกนัไฟ การป้องกนัไฟป่า 
โดยไม่สนใจผู้คัดค้าน เขาใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มาปรับ
เปลี่ยนความเช่ือของคนในชุมชน เช่น ตัวเลขการ 
เติบโตของเห็ด ผักหวาน เป็นต้น จนประสบผลส�าเร็จ
เมื่อ 2 ปีผ่านไป ตอกมัดข้าวที่เคยเดินทางไกล 25 กม. 
ไปเก็บหา สามารถหาได้ที่เขาทอก และมีพอเพียง 
ให้คนในละแวกหมู่บ้านข้างเคียง ผักหวานแตกยอด  
เห็ดออกก่อนหมู ่บ ้านอื่น โดยไม่ต้องจุดไฟเผาป่า 
ปรากฏการณ์ทีเ่กิดข้ึนเหล่านี ้สามารถเปลีย่นความเช่ือ
ของชาวชุมชนได ้ ถือได้ว่า อุดม และเพื่อนกลุ่มแกนน�า  
คือ นักต่อสู้ ที่ยากที่ใครจะท�าได้ส�าเร็จ

115



ผลสำเร็จของการดำเนินงานของ 
“กลุ่มคนรักษ์ต้นนํ้าลำนํ้าตอน”

จากการด�าเนินงานด้วยระยะเวลาที่ยาวนานของ
เครือข่าย ทสม. ต�าบลนาบัว ภายใต้ช่ือกลุ่ม “คนรักษ์
ต้นน�้าล�าน�้าตอน” ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 
ต�าบลนาบัวที่ส�าคัญ คือ “การสร้างจิตส�านึก” ในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และต้นน�้าล�าน�้าตอน ส่งผล 
ให้ป่าสมบูรณ์ และมีผลผลิตจากป่าที่เพ่ิมข้ึน จากการ
เริ่มต้นที่ป่าร้องกอก พ้ืนที่ประมาณ 892 ไร่ ขยายเป็น
พื้นที่ดูแลทั้งหมด 12 ป่า รวมเป็น 13,387 ไร่ 

ผลจากการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ป ี2560 ถึงปัจจุบัน 
พบว่า ปริมาณผลผลิตที่เก็บได้เพ่ิมข้ึน 1 เท่าตัว เห็ด 
ให้ผลผลิตทั้งปี ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน สัตว์ป่า มีชนิด
และปริมาณมากขึ้นจากที่ไม่เคยพบมาก่อน เช่น ตัวนิ่ม 
ปูนิ่ม หรือปูเจ้าฟ้า 

นอกจากนี้ คุณภาพและประโยชน์ที่เกิดข้ึน ก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ระดับ ต่อไปนี้

1.	ระดับชุมชน คือ เกิดป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน ชุมชนสามารถ
เข้าไปหาอาหารหรอืทรพัยากรต่าง ๆ  ได้ มต้ีนไม้ ต้นหญ้า  
ที่ป้องกันการพังทลายของดินเชิงเขา และช่วยชะลอ 
การไหลของน�้าป่าในช่วงฤดูฝน มีระบบป้องกันไฟป่า  
ที่เกิดจากคนในชุมชนมีจิตอาสาร่วมกัน 

2.	ระดับสังคม คือ มีการตั้งกฎกติการ่วมกัน 
ของต�าบลนาบัว ในการอนุรักษ์ป่าชุมชน ซึ่งทุกคน 
ร่วมสร้างและถือปฏิบัติตาม 

3.	ระดับนโยบายของรัฐ คอื ร่วมขับเคลือ่นนโยบาย 
และการท�างานอนุรักษ์ป่าชุมชนร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ และองค์กรอื่น ๆ  ภายนอก ก�าหนดเป็นนโยบาย
การดูแลป่าชุมชน
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ความยั่งยืนของผลงาน

จากการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างการ 
มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย มีการประเมินผลตาม
กรอบเวลาที่ก�าหนดของคนในชุมชนเอง และที่ส�าคัญ  
มีเวทีเผยแพร่ผลงาน “งานเวทีวิชาการชาวบ้านต�าบล 
นาบัว” ที่จัดมายาวนานถึง 22 ปี โดยเครือข่ายฯ  
จะน�าเสนอผลงานให้คนในต�าบลนาบัวได้รับทราบถึง
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนในรอบ 1 ปี และเป็นการน�าเสนอ
จากหมู่บ้านต่าง ๆ  ให้คนทั้งต�าบลได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
หรือเสนอแนวทางและความคิดเห็นร่วมกัน เหล่านี้  
ถือเป็นปัจจัยที่ท�าให้กระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติของเครือข่าย ทสม. ต�าบลนาบัว ภายใต้กลุ่ม
คนรักษ์ล�าน�้าตอน เกิดความต่อเนื่อง ผลพลอยได้ คือ 
เป็นการปลูกฝังจิตส�านึก และกระตุ้นให้ชุมชนมีความ
ส�านึกรักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ เกิดความยั่งยืน
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เครือข่าย ทสม. ตำบลสามสวน
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ

“ในชุมชนมีกลุ่มสมาชิกหลายกลุ่ม  
และเป้าหมายของคนทำงาน คือ การ
ดูแลรักษาพัฒนาท้องถิ่นเหมือนกัน  
ดังนั้น การทำงานในพื้นที่ จึงเป ็น 
การขับเคลื่อน โดยการมีส่วนร่วมของ 
กลุ่มคนในหลาย ๆ  ภาคส่วน และมีการ 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง  ๆ   
ในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกิจกรรมก็จะมี 
การปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบการ 
ขับเคลื่อนของแต่ละองค์กร โดยยึด
ชมุชนเป็นหลกัว่าต้องพฒันาขบัเคลือ่น
ไปในทิศทางใด” 

เครือข่าย ทสม. ต�าบลสามสวน อ�าเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ เน้นการท�างานแบบบูรณาการ และ 
มีส่วนร่วม มีการก�าหนดเป้าหมายการท�างานของ 
เครือข่าย ทสม. ที่มุ่งเน้นปฏิบัติภารกิจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที ่ 
3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชน 
ภูตะเภา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการ 
ขยะในชุมชน 

1. การบริหารจัดการป่าชุมชนภูตะเภา

ป่าภูตะเภา เป็นภูเขาลูกเดียวโดด ๆ  อยู ่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ เดิมเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์  
เมื่อประมาณ ปี 2517 ได้มีราษฎรจากพ้ืนที่ติดป่า 
ภูตะเภาและใกล้เคียง เริ่มบุกรุกป่า ตัดไม้ท�าลายป่า  
และมีการท�าไร ่ทั่วพ้ืนที่  ท�าให้ป ่าเส่ือมโทรมมาก  
ทางผู้น�าท้องที่ ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน พร้อมชาวบ้าน 

บ้านสามสวนกลาง หมู่ 14 ตำบลสามสวบ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
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ในเขตพ้ืนที่ต�าบลสามสวน จึงได้มีการหารือ จนได ้
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหมู่บ้านกับท้องถ่ินที่มีเขตแนว 
ตดิกบัป่าชมุชนภตูะเภา และร่วมกนัด�าเนนิงาน เก่ียวกับ
การป้องกันและรักษา สร้างจิตส�านึก ให้คนในชุมชน 
รู้จักรักและหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ ผ่านโครงการ 
หลากหลาย อาทิ โครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน 
โครงการปลูกป่าในใจคน โครงการบวชป่า โครงการ 
ท�าฝายชะลอน�้า โครงการเยาวชนรักป่า ยิงหนังสติ๊ก
เมล็ดพันธุ์กล้าบนป่าชุมชนภูตะเภา เป็นต้น 

การบรหิารจดัการป่าชมุชน เป็นการท�างานร่วมกนั
ของ 2 อ�าเภอ 4 ต�าบล 19 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 16,691 ไร่ 
2 งาน 80 ตารางวา ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการ  
แต่การจดัการป่าชมุชนภตูะเภา กย็งัสามารถด�าเนนิการ 
ได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน โดยหน่วยป้องกัน
รักษาป่า ชย 7 ได้เข้ามาอบรม สร้างจิตส�านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับประชาชน ทั้ง 4 ต�าบล  

ท�าให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนป่าภูตะเภา  
ทั้ง 4 ต�าบล จึงได้ขยายผลหาแนวร่วมเข้ามาเป็นอาสา
สมัครพิทักษ์ป่า ควบคุมไฟป่า มีการฝึกอบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) มีการจัดตั้งฝ่ายต่าง ๆ  
อย่างจริงจัง และก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ส่งผล
ให้สภาพป่าในปัจจบุนัมคีวามอดุมสมบรูณ์มาก เป็นแหล่ง 
ศึกษาเรียนรู้ที่ประเมินค่ามิได้ จนได้รับพระราชทาน 
ธงพิทักษ์ป่า เพ่ือรักษาชีวิต รสทป. เมื่อปี 2558  
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดป่าชุมชน
ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ�าปี 2560

มีการขยายผล และถ่ายทอดความรู ้ด ้านการ 
จัดการป่าชุมชน ไปยังหมู ่บ ้านใกล้เคียงโดยรอบ  
โดยท�าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ บ้านสามสวนโพธิ์งาม  
หมู่ 17 บ้านหนองผักหลอก ต�าบลบ้านแท่น บ้านหนอง
ดินด�า ต�าบลหนองคู บ้านหนองเม็ก ต�าบลบ้านเต่า
บ้านนายม ต�าบลสระพัง อ�าเภอบ้านแท่น
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2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 “การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ”

ชาวบ้านสามสวนกลาง หมู่ 14 และหมู่บ้านอื่น ๆ  
ในต�าบลสามสวน มีอาชีพหลัก คือ การท�านา การท�า 
ไร่อ้อย บางคนประกอบอาชีพแล้วประสบความส�าเร็จ 
แต่บางคนต้องล้มลุกคลุกคลาน เมื่อมีปัญหาจะเรียนรู้
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนในอาชีพ
เดียวกัน หรือไปปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่เกษตรบ้าง 
พัฒนากรบ้าง เพื่อหาแนวทางแก้ไข

แต ่จากการพัฒนาประเทศที่ผ ่านมาในอดีต 
เน้นให้ความส�าคญักับความเจรญิทางด้านวัตถ ุประกอบ
กับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้ามา ส่งผลกระทบโดยตรง 
ต่อสังคม กล่าวคือ ท�าให้ทัศนคติ วิถีชีวิตของคน 
ในชุมชนเปลี่ยนไป วัตถุนิยมมากข้ึน สภาพพ้ืนฐาน 
ทางจิตใจที่เคยมีความผูกพัน ความรัก ความสามัคคี  
ความเอื้ออาทรต่อกัน ลดลงอย่างมาก ด้านการเกษตร 
เน้นเกษตรเชิงเด่ียวเพ่ือตอบสนองกระแสทุนนิยม  
เกิดปัญหาการอพยพแรงงาน ปัญหาทางสังคมกต็ามมา  
เช่น ปัญหายาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติถูกท�าลาย  
ดินเส่ือมสภาพ

หลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดยุเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ได้ทรงมี
กระแสพระราชด�ารสั ช้ีแนะให้ประชาชนมคีวามพอเพียง 
มีความพอดี พอประมาณ มีเหตุผลในการด�าเนินชีวิต 
และสร้างภมูคิุม้กนัให้กบัตนเอง ภายใต้เง่ือนไขมคีวามรู้  
มีคุณธรรม และในปี 2545 รัฐบาลสมัยนั้นได้ก�าหนด 
ส่งเสริมให้ประชาชนด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง 

บ้านสามสวนกลาง หมู่ 14 จึงได้น้อมน�าปรัชญา 
มาจัดการเรียนรู ้  เพ่ือวิถีชีวิตพอเพียง แล้วน�ามา 
ประยุกต์ใช้กับตนเอง ทั้งในชีวิตประจ�าวัน และการ
ด�าเนินชีวิตร่วมกับคนอื่น มุ่งเน้นความพอประมาณ  
การพ่ึงตนเองเป็นหลัก ใช้เหตุผลเป็นพ้ืนฐานในการ
ตัดสินใจ สร ้างภูมิคุ ้มกันที่ ดี  เ พ่ือพร ้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน อาทิ ส่งเสริม 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้บริเวณบ้านทกุครวัเรอืน  
ส่งเสรมิการเลีย้งปลา โรงเพาะเห็ดในครวัเรอืน วางแผน
การออมทรัพย์เพ่ือครอบครัว การจัดท�าบัญชีครัวเรือน 
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การให้ความรู้ด้านการจัดท�าแผนชุมชน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และลดละเลิกอบายมุข เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่ม
กันประกอบอาชีพท�าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีความ
มั่นคงทางรายได้ สามารถพ่ึงตนเองได้ มีความรู ้ 
ความสามารถที่จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง  
ส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รูปแบบการจัดการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน 
สามสวนกลาง ใช้หลักจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) คือ มีการรวบรวมองค ์ความรู ้
ประสบการณ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จดบันทึกความรู้ 
เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วน�าความรู้ประสบการณ์จาก
การปฏบัิตจิรงินัน้ มาแลกเปลีย่น พาไปดูของจรงิ เพ่ือให้ 
ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ โดยฝีกปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ  
จนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ มีการค้นหาวิธีการที่ 
ได้ผลจากการปฏิบัติจริง เพ่ือให้คนในชุมชนมีแนวทาง
ปฏบัิตทิีดี่ ขยายผลแนวทางทีป่ราชญ์ชาวบ้านได้กระท�า
เป็นผลส�าเร็จให้ชุมชนสามารถน�าไปปฏิบัติได้
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มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น  
6 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้

1. ด้านการลดรายจ่าย เป็นกิจกรรมที่สามารถ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ด 
เพาะเห็ด เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา การปลูกพืชผักสวนครัว 
และการท�าบัญชีครัวเรือน เป็นต้น

2. ด้านการเพ่ิมรายได้ เป็นกิจกรรมเพ่ิมอาชีพ 
ตามความถนัด และเป็นภูมิปัญญาของชุมชน เช่น  
กลุ ่มม ้าก ้านตาล กลุ ่มจักสาน กลุ ่มทอเ ส่ือกก  
กลุ ่มหมวกไหมพรมและถักโครเชต์ กลุ ่มท�าน�้าพริก  
กลุ ่มย่ามสะพายลายขิตสามสวน เป็นต้น ปัจจุบัน  
ชาวบ้านมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

3. ด้านการประหยัด มีการด�าเนินกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

4. ด ้านการเรียนรู ้  มีการเรียนรู ้และสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ  ให้กับลูกหลาน 

5. ด ้านการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชผักพื้นบ้าน การท�าไร่ 
นาโยน เผาถ่าน การสร้างฝายมีชีวิต การปลูกป่า

6. ด้านการเอื้ออารีต่อกัน ให้ความรู้ ด้านการจัด
สวัสดิการของคนในหมู่บ้าน การพึ่งพาอาศัยกัน

จากผลการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิพอเพยีง ส่งผล 
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารกิจกรรมของ
หมู่บ้านได้บรรลุผลตามเป้าหมาย สามารถเช่ือมโยง 
เครือข่ายการพัฒนากับหน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน 
ท�าให้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ประชาชนเกิด
กระบวนการจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบ มกีระบวนการ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชุมชนตระหนักในการอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน มีการถ่ายทอดสืบสาน
ภมูปัิญญาท้องถ่ิน มคีวามเอือ้อาทร สร้างรอยยิม้ร่วมกัน 
และที่ส�าคัญ ได้รับรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
“อยู่เย็น เป็นสุข” ประจ�าปี 2561
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3.  การจัดการขยะ
    “กองทุนธนาคารขยะของชุมชน”

บ้านสามสวนกลาง หมู่ 14 ได้เล็งเห็นถึงปัญหา 
เรื่องการจัดการขยะในชุมชน และความสะอาดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน จึงเริ่มด�าเนินการเข้า
ร่วมอบรมและไปศึกษาดูงานที่เทศบาลต�าบลบ้านค่าย 
หมืน่แผ้ว จงัหวัดชัยภมู ิและศกึษาดูงานทีจ่งัหวัดบึงกาฬ 
แล้วน�าความรู้ที่ได้มาจัดการปัญหาขยะในชุมชน มีการ
จัดตั้งกองทุนธนาคารขยะของชุมชน มีการรับซื้อขยะ
เป็นประจ�าทุกเดือน เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนแยกขยะ
รีไซเคิล กิจกรรมรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก เพ่ือลด
ขยะพลาสติก จากการด�าเนินงานด้านการจัดการขยะ 
ท�าให้บ้านสามสวนกลาง หมูท่ี ่14 ได้รบัรางวลั ชนะเลศิ
การประกวด การจัดการขยะมูลฝอย “หมู่บ้าน/ชุมชน
สะอาด”

จะเห็นได ้ว ่าการด�าเนินงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ต้องอาศัยความ 
ร่วมมือจากชุมชน ต้องมีผู้น�าชุมชนท่ีเข้มแข็งสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดี และที่ส�าคัญ อาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจ สามัคคีของแต่ละกลุ่มของชาวชุมชนเพ่ือให ้
เกิดการบูรณาการ ประสานกันเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งชาว
ต�าบลสามสวน สามารถสร้างความสามัคคี กลมเกลียว
กันได้ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก  
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ท�าให้การด�าเนนิงานประสบความส�าเรจ็ได้ และแผนการ
ด�าเนนิงานในอนาคต ทางเครอืข่าย ทสม. ต�าบลสามสาน  
จะมีการขยายผลในแต่ละด้านให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
เพื่อการด�าเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
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เครือข่าย ทสม. ตำบลปะนาเระ 
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ

ค�าว่า “ปะนาเระ” มาจากภาษามาลายทู้องถ่ิน 2 ค�า 
รวมกัน คือ ค�าว่า “ปาตา” แปลว่า ชายหาด กับค�าว่า 
“ตาเระ” แปลว่า อวนลากปลา เมื่อน�ามารวมกันเข้าเป็น  
“ปาตาตาเระ” ซึ่งหมายถึง ชายหาดที่ตากอวน อันเป็น
สัญลักษณ์ของชาวประมงโดยทั่วไปของภาคใต้ ต่อมา
ค�าว่า “ปาตาตาเระ” เมื่อใช้นาน ๆ  เข้าก็มีการกร่อนค�า
กลายเป็น “ปะนาเระ” สะท้อนถึงการท�าอาชีพประมง 
ของชาวต�าบลปะนาเระมาตั้งแต่อดีตกาล

จากสถานการณ์การประมงในพ้ืนที่ ในปี 2540-
2551 ประสบปัญหาปริมาณทรัพยากรสัตว์น�้าลดลง  
อันเนื่องมาจากการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
และวิธกีารท�าประมง สาเหตทุีส่�าคญั คอื การท�าประมง
ที่ไร้จิตส�านึก ในเขตอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง การท�า
ประมงที่เกินกว่าศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ  
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และวงจร
ชีวิตทีเ่ป็นห่วงโซ่อาหารของทรพัยากรสัตว์น�า้ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม

“ที่บ้านท�าประมง พ่อแม่เราท�าประมง เราเห็น 
หลายพ้ืนที ่ทีล่่มสลาย แต่ปะนาเระบ้านเรา ยงัมสัีตว์น�า้ 
ยังอุดมสมบูรณ์ แต่ขาดการเช่ือมประสานกับภาครัฐ  
ในฐานะที่เรามีความรู้ เราเป็นผู้ที่พูดแทนชาวประมงได้ 
อะไรที่เราช่วยเหลือได้ เราก็จะช่วย สิ่งที่ส�านึกเสมอคือ 
บุญคุณของพ่อแม่ที่ต้องตอบแทน จึงกลับมาอยู่ชุมชน 
ใช้ความรู้ของเรา มาช่วยเหลือชุมชน เราก็ยินดีท�างาน
ร่วมกับชุมชน”

จากค�าบอกเล่าของ สุไลมาน ดาราโอะ สมาชิก 
และแกนน�าเครือข่าย ทสม. ต�าบลปะนาเระ อ�าเภอ
ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่ม
ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยจัดตั้งเครือข่าย ทสม.
ต�าบลปะนาเระ อ�าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตาน ีมาตัง้แต่ 
ปี 2550 และด�าเนินกิจกรรม ภายใต้ “โรงเรียนชาวเล” 
จุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

โรงเรียนชาวเล ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
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“เราร่วมต่อสู้ร่วมกับหลาย ๆ  ชุมชน เพ่ือรักษา 
หน้าบ้านเรา รักษาอาชีพประมง เราต่อสู้ด้วยหลักฐาน 
เช่น ถ้าเราใช้เครื่องมือท�าการประมงแบบท�าลายล้าง 
สัตว์น�้าหายแน่ เพราะว่ามีกรณีตัวอย่างให้เห็นแล้ว 
ในหลายพ้ืนที่ ทะเลที่อุดมสมบูรณ์จะหายไป จนชาว
ประมงก็เริ่มมีจิตส�านึกที่จะฟื ้นฟูท้องทะเล ร่วมกับ 
ภาครัฐ ในการดูแลทะเล เราวางปะการังเทียม วางซั้ง 
ตั้งชมรมธนาคารสัตว์น�้า เราเริ่มท�าอะไรได้ก็ท�า ส่ิงนี้
ท�าให้ชาวประมง เห็นว่า ถ้าเราท�าแล้วเห็นผล”

การบริหารจัดการ
เครือข่าย ทสม. ตำบลปะนาเระ 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เครอืข่าย ทสม. ต�าบลปะนาเระ ต้องมกีารบรหิารจดัการ
เครือข่ายฯ อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ มีการประชุม 
เครือข่าย ทสม. ต�าบลปะนาเระ ประจ�าปี อย่างน้อย 
ปีละ1 ครั้ง และท�าแผนพัฒนาชมรมฯ 3 ปี มีการเสริม
ศกัยภาพสมาชกิเครอืข่าย ทสม. ต�าบลปะนาเระ ด้วยการ 
เข้าร ่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ  
ด้านการฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
นอกจากนี้ มีการเข้าไปศึกษาดูงานพื้นที่ ที่มีการปฏิบัติ
ทีดี่และเป็นตวัอย่างได้ ดังค�ากล่าวทีว่่า “ดูงานบ้านเขา 
มาพัฒนาบ้านเรา” และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง 
ต้องมกีารถอดบทเรยีนจากการศกึษาดูงาน สู่การปฏบัิติ 
เพื่อการพัฒนาเครือข่าย
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พัฒนา 
“โรงเรียนชาวเล ศูนย์เรียนรู้
วิถีชุมชนชายฝั่งทะเล”

เครอืข่าย ทสม. ต�าบลปะนาเระ ได้ด�าเนนิการสร้าง 
“โรงเรียนชาวเล” โดยท�าการปรับปรุงต่อเติมอาคาร 
เก่า ๆ  ของชมรมประมงพ้ืนบ้านต�าบลปะนาเระ พัฒนา
จนกระทั่งเป็น “โรงเรียนชาวเล” หรือ “ศูนย์เรียนรู ้
วิถีชุมชนชายฝั่งทะเล” เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน 
ชายฝั่ง ให้แก่ชาวประมง เยาวชน และบุคคลทั่วไป  
และมกีารด�าเนนิการด้านการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากร 
ชายฝั่งทะเล ดังต่อไปนี้

“ธนาคารสัตว์นํ้า” เพิ่มปริมาณสัตว์นํา้
ตามแนวชายฝั่ง 

เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น�า้ตามแนวชายฝั่ง และสร้าง
ความมั่นคงให้แก่ชาวประมง เครือข่าย ทสม. ต�าบล
ปะนาเระ ได้ท�า “ธนาคารสัตว์น�า้” เช่น ปูม้า หมึก หอย
หวาน ก้ังกระดาน ด้วยแนวคิดที่ว่า “ดูแลคุณแม่ปูม้า  
1 ตัว เท่ากับเพ่ิมลูกปูม้าเป็นแสน ๆ  ตัว” และใช้แนวคิด
นี้กับสัตว์น�้าอื่น ๆ  ด้วย โดยการเพาะ ฟัก และปล่อย 
ลงสู่ทะเลธรรมชาติ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น�้า และเพ่ิมปริมาณสัตว์น�้า 
ตามแนวชายฝั่งทะเล

“เขตอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งหน้าบ้าน” 

มีการก�าหนดเขตอนุรักษ ์ทรัพยากรชายฝ ั ่ ง  
เขตห้ามล่า เขตห้ามท�าประมงด้วยเครื่องมือประมง 
ทุกชนิด โดยมีพื้นที่จากชายฝั่งลงสู่ทะเล 500 เมตร  
ยาวตามแนวชายฝั่ง 1 กิโลเมตร 

“ซั้งกอ และปะการังเทียม”

สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า มีการวางซั้งบ้านปลา 
และสร้างปะการังเทียม เพ่ือเป็นแหล่งที่อยู ่อาศัย 
และอนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน เป็นการสร้างระบบนิเวศ 
และวงจรชีวิตของทรัพยากรสัตว์น�้า

ปกป้องทรัพยากรหน้าบ้าน

เครือข่าย ทสม. ต�าบลปะนาเระ ท�างานร่วมกับ
เทศบาล ร ่วมออกตรวจในเขตพ้ืนที่ชายฝั ่งทะเล  
ออกตรวจเรืออวนลากพร้อมกับชาวประมง เนื่องจาก 
อวนลากที่มีขนาดตาเล็กมาก เป็นหลักฐานส�าคัญที่
ท�าลายระบบนิเวศ

พัฒนาอาชีพประมง 

พัฒนาอาชีพประมงและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  
มีการจัดตั้งกลุ ่มสหกรณ์ชาวเล เพ่ือสนับสนุนให ้
ชาวประมงมีการออมเงินทุก ๆ  เดือน และให้สมาชิก 
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
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รณรงค์ด้านการจัดการขยะ 

ด้านการจัดการดูแล และแก้ไขปัญหาขยะสะสม  
ในพ้ืนที่บริเวณที่จอดเรือชาวประมง และชายหาด  
เพ่ือให้สมาชิกชุมชนมีความตระหนักถึงปัญหาขยะ  
และให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดูแล และรักษาความ
สะอาดตามแนวชายหาด เครอืข่าย ทสม. ต�าบลปะนาเระ 
ร่วมกับส�านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งที่ 7 ปัตตานี มีการวางมาตรการลดปริมาณ
ขยะทะเลสะสมบริเวณที่จอดเรือ มกีารด�าเนนิกจิกรรม 
รักษ์บ้านเกิด ไม่ทิ้งขยะ จัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึกให้ 
ชาวประมง รักษาความสะอาดบริเวณที่จอดเรือประมง 
มีการเก็บขยะ และการคัดแยกขยะ ผลคือ ตามแนว
ชายหาดไม่มีขยะสะสม

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวชายฝั่ง 

เครือข่าย ทสม. ต�าบลปะนาเระ ได้ท�ากิจกรรม 
ปลกูต้นไม้ตามแนวชายฝ่ัง ปลกูต้นสนทะเล โดยสมาชิก  
ทสม. และเยาวชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นสนบริเวณ
ชายหาดปะนาเระ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
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การสร้างเครือข่ายและการบูรณาการ
การดำเนินงานร่วมกับภาคีในพื้นที่

การด�าเนนิงานของเครอืข่าย ทสม. ต�าบลปานาเระ 
ประสบผลส�าเรจ็ได้ เนือ่งจากการประสานความร่วมมอื
กับทกุภาคส่วน จนได้รบัการสนบัสนนุ ทัง้ภายในชุมชน 
ได้แก่ สมาชิก ทสม. ชาวประมง เยาวชน และนักเรียน 
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ เทศบาลต�าบลปะนาเระ ก�านัน 
ผู ้ใหญ่บ้าน ประมงอ�าเภอปะนาเระ เกษตรอ�าเภอ
ปะนาเระ พัฒนาชุมชน ประมงจงัหวัดปัตตาน ีส�านกังาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส�านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ปัตตานี 
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล หน่วยงาน
เอกชน ได้แก่ ส�านกังานบรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภบิาล 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) บริษัททรู และบริษัท ปตท. 
สผ. ภาคีชุมชนชายฝั่ง ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย

ความต่อเนื่องยั่งยืนของการดำเนินงาน

เพ่ือให้เกิดความต่อเนือ่งและยัง่ยนื เครอืข่าย ทสม.
ต�าบลปะนาเระ ได้มีการถ่ายทอดความรู้ในด้านการ
บรหิารทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมให้แก่สมาชิก 
ทสม. เยาวชน และบุคคลทั่วไป มีการส่งต่อความรู ้
ให้กับเยาวชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เยาวชนมีจิตส�านึกในการ 
ดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป
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ทสม. ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด 
เพราะคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คือ คุณภาพชีวิต
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ทสม.
ดีเด่น ระดับภาค

2562
ประจำ�ปี
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นายสุชาติ  พิงคะสัน
ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

ทสม. จำังหวัดล�พูน  ทสม. ดีเด่น ระดับภาค

จากปัญหาปริมาณขยะในชุมชนบ้านป่าตึงงาม 
และการจัดการที่ไม่เหมาะสม จึงพบเห็นขยะมูลฝอย 
ถูกทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่มีการคัดแยกขยะ ท�าให้ยาก
ต่อการก�าจดั รวมถึงการจดัการขยะไม่ถูกวิธ ีเช่น การเผา 
ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษส่ิงแวดล้อม ยังเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ในฐานะผู้น�าหมู่บ้านและหวังจะ 
เห็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จึงสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ค่อย ๆ   
ขับเคลื่อนชุมชนให้กลายเป็นชุมชนปลอดขยะแบบ 
ค่อยเป็นค่อยไป โดยน�าหลกั 3Rs มาใช้ เน้นการคดัแยก
ขยะในครัวเรือน และต่อยอดไปสู่การใช้ขยะเป็นต้นทุน
ในการพัฒนาชุมชน เช่น กิจกรรมบริจาคขยะ เพื่อการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม จนท�าให้ชุมชนบ้านป่าตงึงามกลายเป็น 
ชุมชนปลอดขยะ และได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชนปลอดขยะ

ผลงาน : บริหารจำัดการขยะต้นทางในชุมชน

132



ทั้งยังร่วมกับชาวบ้านเฝ้าระวัง และ
รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที เช่น แจ้งเหตุ 
ไฟป่า หรอื การลกัลอบทิง้ขยะในเขตป่าชุมชน  
และประสานให้เกิดการท�างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

น�าขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เลอืกใช้วิธทีีไ่ม่ยุง่ยาก และง่ายต่อการปฏบัิติ  
เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนลงมือท�า

เลือกใช้วิธีที่ไม่ยุ่งยาก
และง่ายต่อการปฏิบัติ

เพื่อเชิญชวน
ให้ทุกคนลงมือท�
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นายจำ�นงค์  ทะมา

ผลงาน : จำัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

ทสม. จำังหวัดอุตรดิตถ์  ทสม. ดีเด่น ระดับภาค

ในเขตเทศบาลต�าบลจริม อ�าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ ในแต่ละวันมีปริมาณขยะที่ต้องน�าไปก�าจัด
ประมาณ 8.8 ตัน แม้จะมีขยะจ�านวนมาก แต่ที่นี ่
ไม่มีบ่อฝังกลบขยะ และไม่มีรถเก็บขนขยะไว้ให้บริการ
ประชาชนจึงมีแนวคิดในการลดปริมาณขยะด้วยการ
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยก
ขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี และน�าขยะแต่ละประเภท
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)
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ในฐานะคนท�างานจิตอาสาและเป็น
สมาชิก ทสม. ที่อยากเห็นหมู่บ้านและชุมชน
ที่ตนเองอาศัยอยู่มีความสะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม ปราศจากมลพิษ จึงเป็นโต้โผ 
ในการจัดท�าโครงการก�าจัดขยะมูลฝอย 
แบบประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือให้ชาวบ้าน 
ได้รับความรู้ และเกิดความตระหนักในการ
คัดแยกขยะและการน�าขยะกลับมาใช้ให้ 
เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม มกีารจดักจิกรรม  
ลด คดัแยกขยะในชุมชน วัด สถานทีร่าชการ 
และสถานศึกษา มีการออกมาตรการในการ
คัดแยกขยะ และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน รณรงค์
ลดการใช ้ ถุงพลาสติกและโฟม จัดตั้ ง 
ธนาคารขยะ ประกวดคุ้มน่าอยู่บ้านน่ามอง 
เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัว กับการรักษา
ความสะอาด และลดปริมาณขยะ ฯลฯ 
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พันเอกสมบัติ  ระรวยทรง
ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

ทสม. จำังหวัดสิงห์บุรี  ทสม. ดีเด่น ระดับภาค

พ้ืนที่ชุมชนวัดสังฆราชาวาส เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ก่ึงเมืองก่ึงชนบท ประชากร 
หนาแน่น จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารบรหิารจดัการ
เมืองในด้านต่าง ๆ  ซ่ึงก็รวมถึงด้านส่ิงแวดล้อมเมือง  
ทัง้การจดัการขยะ การเพ่ิมพ้ืนทีสี่เขียว ฯลฯ จากแนวคดิ 
ทีว่่า ขยะ คอื ทรพัยากรทีม่ค่ีา น�าไปสู่การท�างานจติอาสา 
ด้านส่ิงแวดล้อม ทีน้่อมน�าหลกัการทรงงานของในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติเกิดเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์มากมาย เช่น การให้ความรู้
เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย การน�าขยะอินทรีย์มา 
ท�าปุ๋ยหมกั การจดัตัง้กองทนุธนาคารขยะเพ่ือสวัสดิการ  
น�ารายได้จากการขายขยะมาจดัสวัสดิการให้กับสมาชิก

ผลงาน : การบริหารจำัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ในรูปแบบต่าง ๆ  ตั้งแต่ สวัสดิการในการ
รกัษาพยาบาลเมือ่ยามเจบ็ป่วย เงินช่วยเหลอื 
ในงานฌาปนกิจ ทุนการศึกษา และกองทุน
กู้ยืม รูปธรรมที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนคือ 
ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนได้ประมาณ 
เดือนละ 400 กิโลกรมั นกัเรยีนและชาวบ้าน 
มีรายได้จากการคัดแยกขยะ และเกิดกลุ่ม
แปรรูปขยะ เช่น กลุ่มแปรรูปขวดพลาสติก 
กล่องนมยูเอสที กลุ ่มแปรรูปซองกาแฟ  
กลุ่มท�าตะกร้าจากกระป๋องอลูมิเนียม ฯลฯ 
เพื่อเป็นรายได้เสริม 

มกีารถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรยีน 
ในการจัดการขยะให้กับหน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ  ในฐานะวิทยากร และขยายผล
การด�าเนินงาน แนวคิด และนวัตกรรม 
ผ่านสื่อท้องถิ่น และสังคมออนไลน์

ทรัพยากรที่มีค่า
น�ไปสู่การท�งานจิตอาสา 

ด้านสิ่งแวดล้อม
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นายสมพิศ  นิยมสุข

ผลงาน : การจำัดการขยะในชุมชนตั้งแต่ต้นทาง

ทสม. จำังหวัดกาญจำนบุรี  ทสม. ดีเด่น ระดับภาค

งานจิตอาสาเริ่มต้นเมื่อได้รู้จักกับโครงการชุมชน
ปลอดขยะ และตระหนักว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ 
กับส่ิงแวดล้อมและชุมชน จงึร่วมกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน รณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน 
ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เริ่มจากในครัวเรือน 
ของตนเอง เช่น การน�าขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็น 
น�า้หมกัชีวภาพ น�า้ยาอเนกประสงค์ เกิดครวัเรอืนต้นแบบ  
และแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะอินทรีย์ รวมกว่า 
1,000 ครวัเรอืน เช่น “ครวัเรอืนต้นแบบคย์ีโฮล การ์เด้นท์”  
แหล่งเรียนรู ้ข ้าวหมูกู ้โลก เกิดกิจกรรมผ้าป่าขยะ 
ธนาคารขยะทองค�า กองทุนสวัสดิการขยะรีไซเคิล  

ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)
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มีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
ส่งผลให้ร้านค้าในเขตเทศบาลเป็นร้านค้า
ปลอดโฟมเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีการ 
ต่อยอดน�าขยะอินทรีย์แปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก
สูตรต่าง ๆ  และเกิดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ 

การด�าเนินงานได้น้อมน�าแนวพระ-
ราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่  9 มาใช้  
โดยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ 
บ้าน วัด และโรงเรียน กระตุ้นให้ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน จากนั้น 
จึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่ 
ร ่ วมคิด ร ่วมตัดสินใจ ร ่วมวางแผน  
ร่วมด�าเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผล  
และร่วมขยายผล
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นางศิริวัฒนา  แสงภู่วงษ์

ผลงาน : โครงการชุมชนปลอดขยะ

ทสม. จำังหวัดนครพนม  ทสม. ดีเด่น ระดับภาค

จากแรงขับเคลื่อนภายในที่ต้องการเปลี่ยนตนเอง
ให้เป็นคนดีของสังคม ประกอบกับมองเห็นปัญหาขยะ
ภายในชุมชน จึงหันมาท�ากิจกรรมด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนของตนเอง โดยเริ่มจากการจัดตั้ง
ธนาคารขยะของชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ด�าเนิน
การมาตั้งแต่ปี 2554 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
และความรูจ้ากเทศบาลต�าบลนาแก อ�าเภอนาแก จงัหวัด 
นครพนม ใช้รูปแบบการจัดการขยะตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ

ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)
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จากการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ท�าให้
ชุมชนโพนแดงได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนปลอดขยะ 
และตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ เมื่อปี 2556  
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทาง 
ในการจัดการขยะให ้กับบุคคลที่สนใจทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และประชาชน รูปแบบการท�างานจะเชื่อม 
ประสานกับเครือข่าย ทสม. ทั้ง 12 อ�าเภอ ในจังหวัด
นครพนม และ เครือข่าย ทสม. ในจังหวัดใกล้เคียง

1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรม
การบริโภคท่ีเป ็นมิตรกับสิ่งแวดล ้อม  
ให ้ รู ้จำักการบริโภคอย ่างพอประมาณ 
ตามฐานะของตน เพื่อลดปริมาณขยะ

2) รณรงค ์ ให ้มีการคัดแยกขยะ 
ตามหลกั 3Rs ลดการใช้ ใช้ซ�า้ และน�กลบั
มาใช้ใหม่ และส่งเสริมให้ประชาชนน�ขยะ 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น น�ไปเลี้ยงสัตว์ 
น�มาท�น�้าหมักชีวภาพ

3) เพ่ิมมูลค่าของขยะเหลือใช้โดย
ประดิษฐ์เป็นของใช้ และน�ไปจำ�หน่ายสร้าง
รายได้ให้ครอบครัว 
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ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

นายนเรศ  ภักดีลุน

ผลงาน : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

ทสม. จำังหวัดยโสธร  ทสม. ดีเด่น ระดับภาค

บริเวณเกาะกลางอ่างเก็บน�้าห้วยลิงโจน ในเขต
พ้ืนทีช่ลประทาน ต�าบลหองแซง เป็นพ้ืนทีป่่าเส่ือมโทรม  
ซึ่งเกิดจากการลักลอบตัดไม้ น�าไม้ไปสร้างบ้านและ 
เผาถ่าน จนพื้นที่ป่าเหลือน้อยเต็มที ในฐานะสมาชิกได้
น�าสถานการณ์ปัญหาทีเ่กิดข้ึนในชุมชน ไปปรกึษาหารอื 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชาวบ้าน ชลประทาน 
และภาคีเครือข่าย เพ่ือหาแนวทางแก้ไข ท�าให้ผืนป่า
กลางน�้ากลับมาสมบูรณ์ มีการออกมาตรการในการ 
ดูแลพ้ืนที่ร่วมกัน เช่น มีการป้องกันไฟป่า ป้องกัน 
การลักลอบตัดไม้ มีการปลูกป่า เพื่อฟื้นคืนระบบนิเวศ 
บนเนื้อที่ 400 ไร่ ซึ่ง ณ ปัจจุบันป่าบริเวณนี้ได้รับการ
ดูแลเป็นอย่างดี ป่าอุดมสมบูรณ์ข้ึน ชาวบ้านสามารถ 
เก็บหาของป่า และน�าไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครวั 
และในอนาคตผืนป่ากลางน�้าจะถูกพัฒนาเป็นแหล่ง 
ท่องเทีย่วเชิงนเิวศแบบครบวงจร โดยมชุีมชนเป็นผูดู้แล  
ซึ่งพ้ืนที่แห่งนี้จะท�าหน้าที่ เป ็นห้องเรียนธรรมชาติ 
คอยปลกูสร้างจติส�านกึให้กับเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ 
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ปลูกสร้างจิตส�นึก
ให้กับเยาวชน
และประชาชน
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ว่าที่พันตรีวัชรินทร์  แสวงการ

ผลงาน : คืนบ้านสัตว์น�้าให้อ่าวท้องตม 

ทสม. จำังหวัดชุมพร  ทสม. ดีเด่น ระดับภาค

เมือ่ครัง้เป็นอาสาสมคัรด�าน�า้เพ่ือการอนรุกัษ์ให้กับ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่ปี 2538 ท�าให้ได้พบเห็น
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในชุมชนต่าง ๆ  ขณะทีท้่องทะเลบ้านเกดิในจงัหวัดชุมพร
ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก จึงเป็นแรงกระตุ้นให้อยาก
จะรักษาความสมบูรณ์ของทะเลบ้านเกิดไว้ให้กับ 
ลูกหลาน โดยใช้แนวคิด “มนต์เรียกปลา” ของพระสังข์ 
เป็นหลักการท�างาน เปลี่ยนรูปแบบการท�ามาหากิน 
ของชาวประมงชายฝั่ง ที่ต้องออกไปหาปลาให้ไกลที่สุด 
อยู่ในทะเลให้นานที่สุด เพ่ือให้ได้ปลามาก ๆ  เป็นการ
เรยีกปลาให้มาอยูใ่กล้บ้าน เพ่ือทีช่าวประมงจะได้มเีวลา
อยูก่บัครอบครวัมากข้ึน น�าหลกั ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 
มาเป็นแนวปฏบัิต ิโดยอาศยัวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน  
เป็นแนวทางสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จนน�าไปสู่
การริเริ่มโครงการต่าง ๆ  มากมาย ที่ส่งเสริมให้คนใน 

ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)
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ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการ เช่น การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของ
สัตว์น�้าและระบบนิเวศป่าชายเลน โดยการ
สร้างบ้านปู ธนาคารปูม้าพอเพียง ปลกูปะการงั  
อนุบาลหอยมือเสือ เก็บขยะใต้ทะเล ท�าทุ่น
จอดเรือ มีการจัดชุดตรวจการณ์ประมง
ประจ�าหมู ่บ ้าน จัดกิจกรรมบวชทะเล 
ท้องตมใหญ่ ซึ่งเป็นการใช้หลักศาสนามา
เป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ โครงการ
อุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย และเสริมสร้าง
จิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ให้กับเยาวชน 
คนรุ่นใหม่ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ แนวคิด 
และการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน 

ทกุวันนี ้สัตว์น�า้ และป่าชายเลนเพ่ิมข้ึน 
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็ดีข้ึน เด็ก ๆ  
มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ ชาวบ้านใช้เรือ
หางยาวท�าประมงใกล้บ้าน ชุมชนได้รับการ
ยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบ
ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเลโดยชุมชน
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นายสุทินทรา  คดีพิศาล

ผลงาน : จำัดการขยะในชุมชนกิ่งแก้ว

ทสม. จำังหวัดภูเก็ต  ทสม. ดีเด่น ระดับภาค

ชุมชนก่ิงแก้ว ตัง้อยูใ่นเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวัดภเูก็ต 
มีพ้ืนที่ติดกับป่าชายเลน ประสบปัญหาขยะในชุมชน  
ที่มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน และขาดระบบการจัดการที่ดี  
ที่ผ่านมาชาวบ้านจะทิ้งขยะลงสู่แหล่งน�้า ท�าให้การจัด
เก็บขยะท�าได้ยากล�าบาก อกีทัง้ชาวบ้านมกัจะจดัการขยะ
ด้วยวิธีการเผา ซึ่งส่งกลิ่นเหม็น ก่อมลพิษ และเป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ จึงมีแนวคิดที่จะตอบแทนคุณ 
แผ่นดิน ด้วยการขันอาสามาช่วยแก้ไขปัญหาขยะ 
ร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ  ในชุมชน เริ่มจากการน�าเรื่อง
ขยะสอดแทรกไว้ในวาระการประชุมของหมู ่บ ้าน 
ซึ่งจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือให้สมาชิกเกิดความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะมากข้ึน จากนั้น 
จึงรวบรวมสมาชิกที่มีแนวคิดเดียวกัน จัดท�าโครงการ
ลดปัญหาขยะในชุมชน มีการรณรงค์ให้ชาวชุมชน 
ก่ิงแก้วช่วยกันคัดแยกขยะ โดยเป็นผู ้น�าในการท�า

ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)
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การน�ขยะและวัสดุเหลือใช้
ที่ดูไร้ค่ามาดัดแปลง

ปรับปรุง และซ่อมบ�รุง
จนกลายเป็น 

ข้าวของเครื่องใช้
ที่มีประโยชน์

กิจกรรม และด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้ง
กองทุนขยะส่ิงแวดล้อม ซ 1 ให้สมาชิกน�าขยะรีไซเคิล
มาบริจาค เงินที่ได้จากการขายขยะจะถูกน�ามาใช้ใน 
งานสาธารณะประโยชน์ของชุมชน 

ที่ส�าคัญคือ มีการน�าขยะและวัสดุเหลือใช้ที่ดูไร้ค่า
มาดัดแปลง ปรังปรุง และซ่อมบ�ารุง จนกลายเป็น 
ข้าวของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์มากมาย อาทิเช ่น  
การผลติโซล่าเซลล์จากหม้อแบตเตอรีเ่ก่า การน�าอวนเก่า
มาเยบ็เป็นถุงใส่ขวดและขยะ ประดิษฐ์เครือ่งพ่นยงุทีท่�า
จากท่อทองแดงซึ่งได้มาจากตู้เย็นเก่า จากการท�างาน
บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมและการประสานงานกับ
ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่  ท�าให้การแก้ไขปัญหาขยะ
ในชุมชนได้ผลดี จนตอนนี้ชุมชนกิ่งแก้วกลายเป็นพื้นที่
ต้นแบบให้กับเทศบาลต�าบลรัษฏาในการจัดการขยะ 147



ทสม. 
จำิตอาสากล้าเปลี่ยน
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เครือข่าย ทสม.
ดีเด่น ระดับภาค

2562
ประจำ�ปี
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เครือข่าย ทสม. ต�บลแม่แรง 
อ�เภอป่าซาง จำังหวัดล�พูน

ผลงาน : สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชนปลอดขยะ

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับภาค
ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
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เครือข่าย ทสม. ต�บลแม่แรง 
อ�เภอป่าซาง จำังหวัดล�พูน

เครอืข่าย ทสม. ต�าบลเเม่เเรง อ�าเภอป่าซาง จงัหวัด
ล�าพูน ได้ส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 
ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ มีการด�าเนินงานอย่าง 
ต่อเนื่องในหลายรูปแบบ รวมถึงมีการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การจัดการขยะอย่างครบวงจร 
อาทิเช่น การน�าโฟมมาเป็นส่วนผสมในการท�าอิฐบล็อก 
ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้จริง เกิดนวัตกรรมธรรมนูญ 
บ้านป่าบุก เป็นข้อตกลงที่คนในชุมชนยึดถือปฏิบัต ิ
ร่วมกันลดขยะจากการบิณฑบาต โดยพระลูกวัดจะจัด
เตรียมภาชนะมาใส่ของที่ได้จากการบิณฑบาต เพื่อลด
การใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะในงานศพ ส่งเสริม
ให้ชาวบ้านน�าวัสดุเหลือใช้ เช่น ตะกร้า ถังพลาสติก 
กะละมงัเก่า มาใช้ปลกูผกัสวนครวัตรงพ้ืนทีว่่างของบ้าน
เพ่ือน�าไปบริโภคในครัวเรือน หรือนวัตกรรมเศษผ้า 
สร้างรายได้ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ผลิตผ้าฝ้ายส่งออก
รายใหญ่ของอ�าเภอป่าซาง จึงมีเศษผ้าช้ินเล็ก ๆ  เหลือ
อยูเ่ป็นจ�านวนมาก จงึน�ามาประดิษฐ์เป็น “กระเป๋านกฮูก”  
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน มีการแปรรูปก ้านตาล 
เป็นเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งช่วยลดการน�าก้านตาลเผาทิ้ง 
โดยเปล่าประโยชน์ และยงัช่วยลดปัญหาการเผาในทีโ่ล่ง  
เกิดกลุม่เยาวชนทีร่วมตวักันท�าหน้าทีเ่ป็น “สารวัตรขยะ”  
ออกตรวจตราดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชน

ทุกวันนี้ การจัดการขยะของชุมชนได้กลายเป็น 
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน จนกลายเป็นชุมชนจัดการ
ตนเองทีเ่ข้มแข็งและยัง่ยนื ปัจจบัุนป่าบุกได้ถกูยกระดับ
เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์
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เครือข่าย ทสม. ต�บลเด่นใหญ่ 
อ�เภอหันคา จำังหวัดชัยนาท

ผลงาน : อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับภาค
ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)
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เครือข่าย ทสม. ต�บลเด่นใหญ่ 
อ�เภอหันคา จำังหวัดชัยนาท

ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี เครือข่าย 
ทสม.ต�าบลเด่นใหญ่ สามารถทวงคืนผืนป่า
จากชาวบ้านกลับมาได้จ�านวน 80 ไร่ และ
ได้ท�าการปลูกฟื้นฟูป่า ร่วมกับส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด  
และหน่วยงานอื่น ๆ  ในพ้ืนที่เป็นประจ�า 
ทุกปี ท�าให้ป่าเขาราวเทียนทองฟื ้นคืน 
ความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่ากลับเข้ามา 
อาศัยหากินในป่าผนืนีม้ากข้ึน จนกลายเป็น
แหล ่งเรียนรู ้ ในการอนุรักษ ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสามารถ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
ดิน น�้า ป่าเขาราวเทียนทอง

เครือข่าย ทสม. ต�าบลเด่นใหญ่ เกิดจากรวมตัวกัน
ของจิตอาสากลุ่มต่าง ๆ  ในต�าบล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม 
ที่ท�างานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
กลุ ่มอาชีพ เริ่มท�างานด้านการอนุรักษ ์มาตั้งแต ่ 
ปี 2543 มีเป้าหมาย คือ ต้องการให้ป่าสงวนแห่งชาต ิ
เขาราวเทียนทอง ซึ่งเป็นป่าใหญ่ผืนเดียวของจังหวัด
ชัยนาทอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนให้กับ
ชุมชน ในการท�างานได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริของ
ในหลวงรชักาลที ่9 ด้านการปลกูป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อย่าง มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ มีการจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์กับการอนุรักษ์มากมาย เช่น ออกกฎระเบียบ
ในการใช้ประโยชน์จากป่า จัดกิจกรรมปลูกป่าในใจคน 
ส�ารวจป่าและเก็บข้อมลูพันธุไ์ม้ สร้างเครอืข่ายเฝ้าระวัง
รักษาป่า และจัดชุดลาดตระเวนป้องกันการลักลอบ 
ตดัไม้ท�าลายป่า และระงับเหตเุมือ่เกิดไฟป่า จดักิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรูกั้บประชาชนและเยาวชน เพ่ือปลกูฝัง
จติส�านกึในการอนุรักษ์ ฯลฯ 

153



ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

เครือข่าย ทสม. ต�บลบางศรีเมือง 
อ�เภอเมือง จำังหวัดนนทบุรี

ผลงาน : การจำัดการขยะมูลฝอย

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับภาค
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เครือข่าย ทสม. ต�าบลบางศรีเมือง เกิดจากการ 
รวมตวักันของเครอืข่ายอนรุกัษ์ภาคประชาชนกลุม่ต่าง ๆ   
ในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยกันวางแผนเฝ้าระวังและหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาขยะ น�้าในคลองเน่าเสีย จึงได้มีการวางแผน  
จัดประชาคมหมู ่บ ้านเพ่ือหาแนวทางแก ้ไข เช ่น 
ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนช่วยกันคัดแยกขยะ  
เพ่ือลดปรมิาณขยะและเป็นการจดัการขยะตัง้แต่ต้นทาง
ก่อนน�าไปก�าจดั เฝ้าระวังและตรวจวัดคณุภาพน�า้ในต�าบล 
เป็นประจ�าทุกเดือน และส่งรายงานคุณภาพน�้าไปยัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึง เครือข่าย ทสม.ต�าบล
บางศรเีมอืง ยงัได้ช่วยกันเก็บกวาดขยะในแม่น�า้คคูลอง
ที่อยู่รอบชุมชนด้วย มีการน�าขยะอินทรีย์มาท�าปุ๋ยหมัก
และน�า้หมกัชีวภาพ และต่อยอดเป็นน�า้ยาอเนกประสงค์ 
ไว้ใช้ในครวัเรอืน มกีารแปรรปูขยะทัว่ไป จ�าพวก กล่องนม  
เศษผ้า ยางรถยนต์ เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ เช่น น�ามาท�า
พรมเช็ดเท้า หมวก ฯลฯ นอกจากนี้รายได้จากการ 
ขายขยะยังน�ามาเป ็นสวัสดิการให ้ กับผู ้ สู งอายุ  
และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

ผลจำากการด�เนินงาน

สามารถลดปริมาณขยะในชุมชนลงได้เป็น
จำ�นวนมาก ประชาชนมีจำิตส�นึกในการลด 
ปริมาณขยะและรู้จำักการจำัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง 
ท้ังยั ง เกิดความตระหนัก ในการดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
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เครือข่าย ทสม. ต�บลช่องสะเดา 
อ�เภอเมือง จำังหวัดกาญจำนบุรี

ผลงาน : อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแก้ปัญหาคนกับช้าง

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับภาค
ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)
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เครอืข่าย ทสม. ต�าบลช่องสะเดา มพ้ืีนทีด่�าเนนิงาน
อยู ่บริเวณเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าสลักพระ และเขต
อทุยานแห่งชาตเิอราวัณ พ้ืนทีเ่ข่ือนท่าทุง่นา การท�างาน
เน้นการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับ
การลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า ไฟป่า และปัญหาช้างป่า
บุกรุกที่ดินท�ากินของชาวบ้าน เครือข่าย ทสม. ต�าบล 
ช่องสะเดา ได้มกีารพูดคยุ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ผ่านการด�าเนินงานในหลาย
กิจกรรม เช่น การปลูกฟื้นฟูป่าในพ้ืนที่เส่ือมโทรมปีละ 
5,000 ต้น นอกจากนีย้งัได้มกีารขอคนืพ้ืนทีจ่ากนายทนุ
ไร่อ้อยจ�านวน 70 ไร่ น�ามาฟื้นฟูให้เป็นป่าสมบูรณ์  
ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการน�า 
กล้าไม้ท้องถ่ินมาเพาะช�า เพ่ือน�าไปปลกูในป่าเส่ือมโทรม 
และแจกจ่ายให้กับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ยงั
ให้ความรูกั้บคนทีส่นใจเก่ียวกับการเพาะกล้าไม้ ร่วมกับ
หน่วยงานในพ้ืนที่ป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า โดยการ 
ท�าแนวกันไฟ และเป็นแนวร่วมในการดับไฟ สร้างฝาย
ชะลอน�้ากว่า 5,000 ตัว เพ่ือเพ่ิมความชุ่มช้ืนให้ผืนป่า  
จนท�าให้ชาวบ้านในบริเวณนี้มีน�้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค นอกจากนี้มีการจัดชุดเฝ้าระวังช้างป่า ส่งเสริม
ให้ชาวบ้านหันมาเลี้ยงผึ้ง เพ่ือสร้างรายได้ แทนการ 
เก็บหาของป่า และช่วยป้องกันช้างป่าไม่ให้บุกรุกพ้ืนที่
ของชาวบ้านได้อีกด้วย
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ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

เครือข่าย ต�บลเกษตรวิสัย 
อ�เภอเกษตรวิสัย จำังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงาน : จำัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับภาค
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เครอืข่าย ทสม. ต�าบลเกษตรวิสัย ได้ให้
ความส�าคัญกับการท�างานแบบมีส่วนร่วม 
ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
ในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างแนวร่วมในการท�างาน  
และในขณะเดียวกันก็สนับสนุนงานของ
หน่วยงานนั้น ๆ  ด้วยเช่นกัน เริ่มแรกของ 
การเคลื่อนงาน เครือข่ายจะท�าประชาคม 
ร่วมกับชาวบ้านเพ่ือค้นหาปัญหา สาเหตุ  
และแนวทางในการลดปริมาณขยะ จนได้ 
ข้อสรุปและฉันทามติที่ทุกคนเห็นชอบและ
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ จากนั้นจึงจัด
อบรมให้ความรู้การจัดการขยะในครัวเรือน 
มีการจัดตั้งกลุ ่มธนาคารขยะรีไซเคิลใน 
รูปแบบกองทุนขยะฌาปนกิจสงเคราะห  ์
มีคณะกรรมการท�างานบริหารธนาคาร 
ที่มาจากคนในชุมชนและมีระบบการบริหาร 
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้แต่ละ 
ครัวเรือนจัดการขยะอินทรีย ์ของตนเอง 
โดยการน�าไปท�าปุ ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้ใน 
ครวัเรอืน หรอืน�าไปเล้ียงสัตว์ ส่วนขยะทั่วไป 
ที่ไม่สามารถน�าไปรีไซเคิลได้ ก็มีการอบรม
ให้ความรู้เพ่ือน�าขยะเหล่านั้นมาประดิษฐ์ 
เป็นของใช้ ปัจจุบนัชุมชนมีการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง ปริมาณขยะลดลง ชุมชน
สะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น
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เครือข่าย ทสม. ต�บลกฤษณา 
อ�เภอขุขันธ์ จำังหวัดศรีสะเกษ

ผลงาน : อนุรักษ์แหล่งน�้าห้วยคล้า

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับภาค
ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)
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แต่เดิมแหล่งน�้าห้วยคล้าเคยอุดมสมบูรณ์ ในน�้า 
มีปลา ในป่ามีต้นไม้ ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์และหาอยู่
หากินกับป่ากับน�้า มาวันนี้พ้ืนที่ป่าโดยรอบถูกบุกรุก
ท�าลาย สัตว์น�้าในห้วยคล้าก็ลดจ�านวนลง จากการท�า
ประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น การใช้ไฟฟ้าช็อต การใช ้
ยาเบ่ือ ชาวบ้านจึงรวมตัวกันพลิกฟื้น ผืนดิน ผืนน�้า  
ให้คืนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ด้วยการร่วมกัน
บริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื เช่น การก�าหนดเขตอนรุกัษ์
ส่ิงแวดล้อมและเขตอภัยทาน ครอบคลุมเกือบ 100 ไร่ 
มีการก�าหนดธรรมนูญชุมชนในการใช ้ประโยชน์ 
แหล่งน�้าและพื้นที่สาธารณะ อาทิ ห้ามตัดไม้ท�าลายป่า 
ห้ามจับสัตว์น�้าในพ้ืนที่ที่ก�าหนด มีการจัดตั้งคณะ
ท�างานข้ึนมาเพ่ือดูแลแหล่งน�้าร่วมกัน รวมถึงมีการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้าอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ร่วมกับส�านักงานประมง จังหวัดศรีสะเกษ ส�ารวจ 
จุดพิกัดแนวเขตสงวนพันธุ ์สัตว์น�้า ก�าจัดวัชพืชใน 
แหล่งน�า้และน�ามาท�าปุ๋ยหมกั การท�างานอย่างต่อเนือ่ง 
ท�าให้ ดิน น�้า ป่า กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ชุมชน 
มีความสมัครสมานสามัคคี 

ท�งานอย่างต่อเนื่อง และก�หนดช่วงเวลา
การจำัดกิจำกรรมเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้

เกิดความต่อเนื่องและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
และถ่ายทอดแนวทางการอนุรักษ์

ให้พื้นที่ข้างเคียงน�ไปปฏิบัติ
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เครือข่าย ทสม. ต�บลหนองแหน 
อ�เภอพนมสารคาม จำังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลงาน : ดูแลรักษาป่าชุมชน และเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับภาค
ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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ชุมชนต�าบลหนองแหน มีป่าชุมชนอยู ่ 2 แห่ง  
ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านป่าไร่ และป่าชุมชนบ้านหนองแหน 
มีเนื้อที่รวมกัน 421 ไร่ เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ที่ชุมชน 
ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ชาวบ้านหนองแหนช่วยกัน
อนุรักษ์และดูแลป่าชุมชนร่วมกันอย่างขันแข็ง มีการ
ก�าหนดกฎกตกิาในการใช้ประโยชน์จากป่า เช่น การเปิด
และปิดป่าชุมชน การปลูกฟื้นฟูป่า การใช้ป่าชุมชน 
เป็นแหล่งเรียนรู ้โดยเช่ือมโยงภูมิปัญญาท้องถ่ินกับ 
การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน เช่น จัดกิจกรรม 
เรียนรู ้พืชสมุนไพรในป่าและพัฒนาเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ เพ่ือเป็นแหล่งปลูกสร้างจิตส�านึกให้กับ
เยาวชน นอกจากนีช้าวบ้านยงัช่วยกันจดัการขยะมลูฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

และด้วยเหตุที่ชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับบ่อฝังกลบขยะ
อุตสาหกรรม บ่อยครั้งได้สร้างปัญหามลพิษให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทบกับ
สุขภาพของคนในชุมชน ชาวบ้านจึงร่วมใจกันเฝ้าระวัง
มลพิษในชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น การตรวจ
สารปนเปื้อนในแหล่งน�้าใต้ดิน ร่วมตรวจสอบติดตาม 
กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในพ้ืนที่โรงงานรับก�าจัดขยะ
อุตสาหกรรม และบ่อฝังกลบขยะ

ใช้กระบวนการพูดคุย หารือ
ยึดถือข้อมูลข้อเท็จำจำริง

ในการแก้ไขปัญหา
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เครือข่าย ทสม. จำังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลงาน : การอนุรักษ์ป่าต้นน�้าและลุ่มน�้าคลองยัน แบบมีส่วนร่วม
ในรูปของเครือข่ายความร่วมมือ

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับภาค
ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)
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เครือข่าย ทสม.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดจากการ
รวมตัวกันของคนในชุมชน จนกลายเป็นองค์กรชุมชน 
ที่เข้มแข็ง มีพันธกิจร่วมกันคือ การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในพ้ืนทีลุ่ม่น�า้คลองยนั 
โดยอาศัยการจัดการน�้าและการมีส ่วนร ่วมของ 
ภาคประชาชนเป็นเครื่องมือในการท�างาน เริ่มตั้งแต่ 
การอนุรักษ ์ดินและน�้าตามศาสตร ์พระราชาและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ การปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก
รมิคลองยนั กว่า 52,000 ต้น เพ่ือลดการชะล้างพังทลาย
ของดินทีจ่ะไหลลงสู่แหล่งน�า้ สร้างฝายชะลอน�า้ เพ่ือลด
ความรุนแรงของน�้าในฤดูน�้าหลาก ดักตะกอนดิน และ
กักเก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง นอกจากนี้ชาวบ้านยังน�าน�้า 
จากฝายชะลอน�า้มาใช้เพ่ือการอปุโภคบรโิภคในรปูแบบ
ของประปาภูเขา มีการวางกฎระเบียบในการใช้น�้า 
และดูแลรักษาแหล่งน�้าร่วมกัน

มีการก�าหนดเขตอภัยทานในทุกหมู่บ้าน ที่อยู่ติด
กับคลองยัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์พันธุ  ์
สัตว์น�้าให้มีจ�านวนเพ่ิมมากข้ึน และเป็นแหล่งอาหาร 
ให้กับชุมชนในระยะยาว ออกกฎระเบียบ และจัดตั้ง 
เป็นกองทุนอาหารปลา รวมถึงมีการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ป่าชุมชน จัดท�าแนวเขต ดูแล รักษา และออกตรวจ 
ลาดตระเวน

สร้างแนวร่วมจำากความสมัครใจำ
จำนกลายเป็นเครือข่ายในการบริหารจำดัการน�า้

อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน�้า
กลางน�้า และปลายน�้า
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ส�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

เครือข่าย ทสม. ต�บลทุ่งค่าย 
อ�เภอย่านตาขาว จำังหวัดตรัง

ผลงาน : จำัดการขยะในชุมชนและอนุรักษ์ป่าชายเลน

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับภาค
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เริ่มการด�าเนินโครงการจัดการขยะในชุมชน 
มาตั้งแต่ปี 2554 โดยได้รับการส่งเสริมจากส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดมีการจัดตั้ง 
ธนาคารขยะต�าบลทุง่ค่าย จากการท�างานของเครือข่าย 
ทสม. และความสามคัคขีองสมาชิก ทสม. จงึได้ต่อยอด 
เป็นศูนย์เรียนรู ้ธนาคารขยะ ใช้เป็นสถานที่ติดต่อ 
ประสานงาน การด�าเนินการธนาคารขยะ การคัดแยก 
ขยะมลูฝอย การฝึกอาชีพปลกูผกั เพาะเห็ดนางฟ้า และ
การน�าส่ิงของเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเป็นของใช้
ต่าง ๆ  ปัจจบัุนปรมิาณขยะในต�าบลทุง่ค่ายลดลงจากเดิม 
1.14 กิโลกรมัต่อคนต่อวัน เหลอืเพียงวันละ 0.8 กิโลกรมั
ต่อคนต่อวัน ช ่วยลดภาระค่าเก็บขนและน�าขยะ 
ไปก�าจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อีกทั้ง 
ศูนย ์ เ รี ยนรู ้ ธนาคารขยะยังได ้ ถูกยกระดับเป ็น 
ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะประจ�าอ�าเภอย่านตาขาว  
ภายใต้การบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการเครือข่าย 
ท�าให้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างให้ความสนใจ
เข้ามาสนับสนุนต่อยอดกิจกรรมในด้านอื่น ๆ  เช่น  
การส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท�าให้
เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

นอกเหนือจำากการด�เนินงานด้านการจำัดการ 
ขยะในชุมชน เครือข่าย ทสม. ต�บลทุ่งค่าย ยัง 
ได้ท�หน้าท่ีแจำ้งเบาะแสและร่วมเฝ้าระวังรักษา 
ป่าชายเลนพ้ืนท่ีต�บลทุ่งค่าย และต�บลใกล้เคยีง 
ไม่ให้มกีารบกุรุก โดยด�เนนิการร่วมกบัสถานพัีฒนา 
ป่าชายเลนท่ี 30 ย่านตาขาว
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ทสม. ร่วม ดูแลโลก
เพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป
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ทสม.
ดีเด่น ระดับจังหวัด

2562
ประจ�ปี
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นางชมจันทร์  ตาลคำ�มูล
ผลงาน : ถ่ายทอดองคำ์วามรู้ สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ทสม. ดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ 

จากการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานลดโลกร้อน 
ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นจติอาสาเพ่ือส่ิงแวดล้อม  
จงึได้ปรบัเปลีย่นการใช้ชีวิตให้เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม
มากข้ึน เริ่มต ้นจากการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
ของตนเอง ทดลองน�าขยะอินทรีย์มาท�าน�้าหมักชีวภาพ 
และปุ๋ยอินทรีย์จนได้ผล จากนั้นจึงประสานงานกับ 
ผูน้�าชุมชน และเครอืข่าย ทสม. ในแต่ละต�าบล เพ่ือรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เรื่องการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในชุมชน โดยเริม่จากประเด็น 
การจัดการขยะในครัวเรือน และการท�าปุ๋ยอินทรีย ์
และน�้าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร เริ่มผันตัวเอง 
จากผูป้ฏบัิต ิมาสู่การเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่เกิดจากการทดลอง ท�าซ�้า จนได้ผล และแบ่งปัน 
ความรู ้นั้นให้ชาวบ้านได้น�าไปใช้ จนเกิดผลดีต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชน 

 ปัจจุบันชาวบ้านมีความรู ้ในการคัดแยกขยะ 
มากข้ึน ท�าให้ปริมาณขยะในชุมชนที่ต้องน�าไปก�าจัด 
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ชาวบ้านมรีายได้จากการคดัแยกขยะ 

อีกท้ังน�้าหมักชีวภาพที่ชุมชนผลิตข้ึน สามารถน�าไป 
ใช้ในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่าย ทั้งยังสร้างโอกาส 
ทางธุรกิจหากมีการร่วมกลุ่มเพื่อจัดจ�าหน่ายในอนาคต
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นางสาวอริศรา  พลศรีเมือง
ผลงาน : ศูนย์เรียนรู้เชิงวิชาชีพบ้านครู (บ้านครูอิ๋ว ครูเชียว)

ทสม. ดีเด่น จังหวัดเชียงราย 

จุดเริ่มต ้นและแรงบันดาลใจในการท�างาน 
ด้านส่ิงแวดล้อมมาจากผู้เป็นพ่อ ผู้ที่สอนให้รู้จักการ 
ปลูกต้นไม้ และการท�าแปลงผักในวิชาเกษตรกรรม  
เมื่อโชคชะตาท�าให้ได้กลับบ้านเกิดเพ่ือมาดูแลพ่อ 
และพ่ีสาวทีป่่วย จงึได้พัฒนาพ้ืนทีข่องครอบครวั จ�านวน  
25 ไร่ ให้เป็นแปลงเกษตรปลอดสารเคมี ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหวังให้คนในครอบครวัได้บรโิภค
อาหารปลอดภัยที่ดีต่อสุขภาพ มีการปลูกพืชสมุนไพร
นานาชนดิไว้ในป่าหลงับ้าน และเริม่ปลกูไม้ป่าขนาดใหญ่ 
ด้วยหมายมั่นให้เป็นโรงเพาะเห็ดป่าตามธรรมชาติ  
และนบัตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมา พ้ืนทีข่องครอบครวัก็ได้
กลายเป็นศนูย์เรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพด้านการต่อยอดผลผลติ
เพ่ืออาชีพที่ยั่งยืนของชุมชน ซึ่งคอยสนับสนุนและ 
เสริมสร้างอาชีพให้กับผู ้คนมากมาย มีการท�างาน 
เช่ือมโยงกับชุมชนและเครอืข่าย ทสม. ผ่านการเป็นพ้ืนที่
จัดตั้งเรือนเพาะช�ากล้าไม้ของ ทสม.อ�าเภอเชียงของ  
เพ่ือส่งกล้าไม้ที่เพาะได้ให้กับสมาชิกหรือบุคคลทั่วไป 
น�าไปปลกู มทีัง้ไม้ผล และไม้เศรษฐกิจเพ่ือหวังให้คนเหล่านัน้
หันกลับมาช่วยกันเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนของตนเอง 

มีการให้ความรู้กับคนที่สนใจ เก่ียวกับการปลูกหม่อน
เลีย้งไหม พร้อมทัง้การแปรรปูผลติภณัฑ์จากหม่อนไหม
ให้เกิดรายได้กับชุมชน รวมถึงยังเป็นพ้ืนที่ต้นแบบ
การท�าเกษตรปลอดสารเคมี
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นางสาวอ�พร  แก้วหล้า
ผลงาน : อนุรักษ์น�้า ป้องกันป่า
ทสม. ดีเด่น จังหวัดล�ปาง

ป่าบ้านนารนิเป็นป่าต้นน�า้ทีส่มบูรณ์ และเป็นแหล่ง
ก�าเนิดของพืชผักพันธุ์ไม้ต่าง ๆ  ที่เราสามารถน�าไปใช้
บรโิภค และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยความต้องการ
ทีอ่ยากจะอนรุกัษ์ผนืป่าผนืนีใ้ห้คงความสมบูรณ์ และยงัคง 
เป็นแหล่งน�้า แหล่งอาหารให้กับชาวบ้าน จึงร่วมกับ
คนในชุมชนช่วยกันดูแลป่าต้นน�้าบ้านนาริน ตั้งแต่การ
ออกตรวจลาดตระเวนและท�าแนวกันไฟ สร้างฝาย 
ชะลอน�้า เพ่ือกักเก็บน�้าไว้ใช้ประโยชน์และสร้างความ 
ชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ปลูกต้นไม้ สร้างป่า น�าวัชพืชมาท�า
ปุ๋ยหมัก ลดการเผา ผลการท�างานที่ผ่านมา ช่วยลด 
การเผาเศษวัชพืชในพ้ืนที่ลงได้มาก ซึ่งหมายความว่า
ช่วยลดต้นเหตขุองการเกิดปัญหาไฟป่า ลดการใช้สารเคม ี
ซึง่เป็นผลให้ชาวบ้านประหยดัค่าใช้จ่ายในด้านการผลติ 
และยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของดินในแปลงเกษตร 
ให้กลับมาสมบูรณ์ด้วย 

“เราท�าหน้าทีกั่นอย่างแข็งขันไม่หว่ันเกรงต่ออทิธพิล  
และเดินหน้าท�างานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพิทักษ์
ทรัพยากรอันทรงคุณค่าแห่งนี้ไว้ให้เป็นสมบัติของ 
คนในชุมชนและสมบัติของชาติสืบต่อไป”

172



นางนัยนา  ฑีฆาวงคำ์
ผลงาน : พลิกเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นสวนเกษตรผสมผสาน

ทสม. ดีเด่น จังหวัดน่าน

เมือ่บ้านเกิดต้องเจอกับปัญหาทรพัยากรเส่ือมโทรม 
ป่าไม้ถูกบุกรกุท�าลายจากเกษตรเชิงเด่ียว ส่งผลเสียต่อ
ส่ิงแวดล้อม และชุมชนทีเ่คยพ่ึงพาป่าจนได้รบัผลกระทบ 
จงึเกดิแนวคดิทีจ่ะส่งเสรมิให้ชาวบ้านปรบัเปลีย่นอาชีพ
จากเกษตรเชิงเด่ียว มาสู่การท�าสวนเกษตรแบบผสม
ผสานเพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน และระบบนิเวศ
ฟื้นคืนสู่สภาพปกติเพ่ือให้ธรรมชาติกลับมาเป็นแหล่ง
อาหารให้กับชุมชน โดยเริ่มอุทิศตนให้กับการท�างาน 
เพ่ือชุมชนและส่ิงแวดล้อมเป็นเวลากว่าสิบปี ในบทบาท
ของผู้น�าท้องถ่ิน ประสานงานกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  
เพ่ือให้เกิดการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

อย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ ส่งเสริมวิถีเกษตร
แบบผสมผสาน ท�าแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ลดปัญหา
หมอกควัน ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านทดแทนการปลูก
พืชเชิงเดี่ยว เช่น การทอผ้า ซึ่งปัจจุบันสามารถต่อยอด
เป็นผลติภณัฑ์ทีส่ร้างรายได้ให้กับชุมชน การท�าไม้กวาด 
การผลิตสมุนไพรดาวอินคาปลอดสารพิษ และส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชน 

ทุกวันนี้พ้ืนที่ป่าและแหล่งน�้ามีความอุดมสมบูรณ์ 
กลับมาเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชน สามารถ 
ผลติพืชผกัอนิทรย์ีในครวัเรอืน ชาวบ้านหันมาท�าเกษตร 
ผสมผสานกันมากขึ้น 
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นายบุญช่วย  อัมพุธ
ผลงาน : ผลักดันให้เกิดการจัดการขยะในเขตเทศบาลต�บลหนองหล่ม

ทสม. ดีเด่น จังหวัดพะเยา

จากความกังวลเรือ่งปรมิาณขยะทีม่จี�านวนมากข้ึน 
ซึ่งจะส่งผลท�าให้บ่อฝังกลบขยะของเทศบาลต�าบล 
หนองหล่มเตม็ได้ในไม่ช้า ประกอบกับปัจจบัุนมปีรมิาณ
ขยะตกค้างที่รอการก�าจัดเป็นจ�านวนมาก จึงจ�าเป็น 
ต้องสร้างจติส�านกึให้คนในชุมชนร่วมกันรกัษาส่ิงแวดล้อม
และร่วมกันลดปริมาณขยะ ในฐานะประธานเครือข่าย 
ทสม.อ�าเภอดอกค�าใต้ และประธานสภาเทศบาลต�าบล
หนองหล่ม จึงได้ริเริ่มน�าร่อง กิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย
เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ระดับครัวเรือน เช่น  
ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะแต่ละประเภท  
และน�าขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การน�า 
ขยะเปียกไปท�าปุ๋ยหมัก น�าเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ โดย
ท�างานร่วมกับคนกลุ่มต่าง ๆ  ในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มนักเรียนและครู และประชาชนทั่วไป 

กิจกรรมดังกล่าว ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องน�าไป
ก�าจัดในแต่ละวันลงได้มาก ซึ่งแต่เดิมมีถึงวันละ 6,000 
กิโลกรัม ปัจจุบันเหลือเพียง 2,000 กิโลกรัม ยืดอายุ 
การใช้งานบ่อก�าจัดขยะให้นานข้ึนกว่า 20 ปี ช่วยลด 
งบประมาณในการจัดการขยะของเทศบาลลงได ้

ปีละกว่า 6 แสนบาท ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในชุมชน 
สะอาดสะอ ้าน ถูกสุขลักษณะ ไร ้ป ัญหามลพิษ 
ส่ิงแวดล้อม ประชาชนมีความสามัคคีและร่วมแรง 
ร่วมใจกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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นายพันธกานต์  ณ นคำร 
ผลงาน : การพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้
ทสม. ดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก

ปัจจบัุนพ้ืนทีต่�าบลบึงกอก อ�าเภอบางระก�า จงัหวัด
พิษณุโลก มีป ัญหาส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ท้ังปัญหา 
ป่าเส่ือมโทรม ประชาชนขาดจิตส�านึกในการอนุรักษ์  
ในฐานะคนรุ ่นใหม่ที่อยากเห็นทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลอย่างยั่งยืน เพ่ือส่งต่อ 
ให้กับคนรุ่นหลัง จึงหันมาใส่ใจและให้ความส�าคัญกับ 
การดูแลส่ิงแวดล้อมมากข้ึน โดยเริ่มต้นจากตนเอง  
และท�าตนเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชน ลักษณะ 
การท�างานเป็นการประสานความร่วมมือกับชาวบ้าน 
เยาวชน ผู ้น�าท้องถ่ิน ผู ้น�าท้องที่ในต�าบลบึงกอก 
และต�าบลอื่น  ๆ  ในการด�าเนินกิจกรรมต ่าง  ๆ  ที ่

เป ็นประโยชน์ เช ่น กิจกรรมปลูกป่าบริเวณพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและเป็น 
ที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดกิจกรรมเตาเผาขยะลดมลภาวะ
ในชุมชน เพ่ือลดการเผาขยะในที่โล่ง ท�าให้สามารถ 
ลดปัญหาฝุ ่นละอองและมลพิษส่ิงแวดล้อมลงได้ 
ระดับหนึ่ง จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปล่อยปลา ปลูกป่า
รักษาส่ิงแวดล้อม เพ่ือปลูกจิตส�านึกให้ชาวบ้านเห็น
ความส�าคัญของส่ิงแวดล้อม ผลจากการด�าเนินงาน
ท�าให้คนในชุมชนได้รับความรู้ และเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการรักษาส่ิงแวดล้อม สามารถลดปริมาณขยะ 
ในชุมชนลงได้มาก
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นายกิตติ  วงษ์เมืองแก่น
ผลงาน : อนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านแม่ระวาน

ทสม. ดีเด่น จังหวัดตาก

ความสนใจในงานอนุรักษ์เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2538  
เมือ่นายกิตต ิและชาวบ้านอกีกว่าหนึง่พันคน รวมตวักัน
ต่อสู ้ให ้มีการยกเลิกสัมปทานหินแกรนิตในพ้ืนที ่
ป่าผาต้อน ซึง่ตดิกับป่าชุมชนบ้านแม่ระวาน เพราะต้องการ 
อนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ทีส่�าคญัเอาไว้ มกีารเจรจาพูดคยุจนเป็น 
ผลส�าเร็จ จากนั้นจึงได้ทุ ่มเทแรงกายแรงใจในการ 
ดูแลป่าชุมชนมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เพ่ือให้ 
ผืนป่าที่มีสภาพเส่ือมโทรม กลับฟื้นเป็นผืนป่าที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ กิจกรรมเด่นที่ได้รับความไว้วางใจ 
จากเครือข่าย คือ การเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนงาน

จัดการน�้า จัดการป่า เช่น การส�ารวจป่าต้นน�้าเพ่ือ 
ท�าฝาย และการท�าฝายชะลอน�้า เพ่ืออนุรักษ์ป่าต้นน�้า
และดักตะกอนทรายไม่ให้ไหลลงอ่างเก็บน�้า นอกจากนี้
ยังได้กระตุ้นให้ชุมชนรอบผืนป่าผาต้อนขยายเครือข่าย
อนรุกัษ์ป่าผาต้อน โดยใช้กระบวนการวิจยัเป็นเครือ่งมอื
ในการสร้างจติส�านกึให้กับประชาชน และในเวลาต่อมา
ผืนป่าแห่งนี้ก็ได้รับการประกาศเป็นป่าชุมชน เมื่อปี  
พ.ศ. 2549 รวมพื้นที่ 15,400 ไร่ ปัจจุบันป่าไม้มีความ
อุดมสมบูรณ์มากขึ้น และการเกิดไฟป่าก็น้อยลง

176



นางสาวนฐพร  คำงเนียม
ผลงาน : การจัดการขยะมูลฝอยในคำรัวเรือน

ทสม. ดีเด่น จังหวัดสุโขทัย

ภายหลังจากเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดการ 
ขยะมูลฝอย จากส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ท�าให้ทราบสถานการณ์
ปัญหาขยะในจังหวัด เกิดเป็นแรงกระตุ้นให้เริ่มคัดแยก
ขยะในบ้านของตนเอง จนสามารถเป็นแบบอย่างให ้
คนรอบข้าง จากนั้นจึงเริ่มขยายแนวคิด และวิธีปฏิบัติ
ไปยัง ญาติพ่ีน้อง และคนในชุมชน ในช่วงแรกเป็น 
แกนน�าประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเครือข่าย ทสม.  
เครอืข่ายก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน และคนในชุมชน ร่วมกิจกรรม 
อบรมการคัดแยกขยะของหน่วยงานภาครัฐ สอดแทรก

เนื้อหาการจัดการขยะในครัวเรือน ไว้ในการประชุม
หมู่บ้านทุกครั้ง เมื่อมีแนวร่วมเพ่ิมมากข้ึนจึงใช้วิธีการ
จัดตั้งกลุ่ม และตนเองท�าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู ้
เก่ียวกับการท�าปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษพืชและผักที่มี 
อยู่ในชุมชน อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารกลุ่ม 
ให้เข้มแข็ง มีการตรวจเยี่ยมกลุ่ม และติดตามผลการ 
ด�าเนินงาน เพื่อให้มีการน�าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
อย่างเต็มที่

“การท�างานด้วยอุดมการณ์ดีกว่าท�างานแลกเงิน”
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นายเดช  เชี่ยวเขตรวิทย์
ผลงาน : ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม และแก้ปัญหา คำน และช้างป่า

ทสม. ดีเด่น จังหวัดนคำรสวรรคำ์

ในอดีตป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย ซ่ึงเคยอยู่ 
ในเขตป่าสงวน ในอ�าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  
เคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาป่ามี
สภาพเส่ือมโทรม น�า้แห้งขอด ของป่าทีช่าวบ้านเคยเก็บ
หาก็มีจ�านวนลดลง ซึ่งเป็นประเด็นที่จุดประกายให้เกิด 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแห่งนี้ข้ึน โดยชาวบ้านร่วมกัน 
ปลกูป่า ท�าแนวกันไฟ การก�าหนดพ้ืนทีแ่นวเขตป่ากันชน  
(buffer zone) ระหว่างป่าอนุรักษ์ และพ้ืนที่ชุมชน  
การออกตรวจลาดตระเวน สอดส่องการลักลอบตัดไม้
ท�าลายป่า จนปัจจบัุนความอดุมสมบูรณ์ของผนืป่าได้กลบัคนืมา 

จนสามารถพบเห็นฝูงช้าง วัวแดง และสัตว์ป่าอื่น ๆ  
ออกมาหากินในบริเวณพื้นที่ buffer zone เป็นระยะ ๆ  
จนน�าไปสู่การหาแนวทางในการอยูร่่วมกัน และลดปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า อย่างยัง่ยนื โดยการ
ส่งเสริมให้มีการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงระบบนิเวศ 
เช่น การท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หอสังเกตการณ์ 
และหอดูสัตว์ข้ึนในป่าชุมชน จัดหางบประมาณจัดซื้อ
จักรยานส�าหรับนักท่องเที่ยว จัดตั้งตลาดชุมชน และ
สร้างความตระหนกัรูใ้นเรื่องสัตว์ป่าให้กับคนในชุมชน
อย่างสม�่าเสมอ
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นางรัญชน์ปรัตม์  นาวะรัตนกุล
ผลงาน : นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน (เหยี่ยวข่าว ทสม.)

ทสม. ดีเด่น จังหวัดอุทัยธานี

เนื่องจากเป็นนักข่าว และนักประชาสัมพันธ์ ด้าน
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมมาก่อน 
จึงมีทักษะในการส่ือสารและช่องทางในการเผยแพร่
ข่าวสาร เมื่อเริ่มท�างานในฐานะ ทสม. จึงได้ใช้ทักษะ 
ดังกล่าวเพ่ืองานอนรุกัษ์ เช่น การเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย  
และความรู ้ด้านส่ิงแวดล้อม ให้กับเครือข่าย ทสม. 
ประชาชนทัว่ไป และภาคเีครอืข่ายต่าง ๆ  อยูเ่สมอ ผ่านทาง 
ส่ือสังคมออนไลน์ และเครือข่ายหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 
ท�าให้สามารถเผยแพร่ข่าวสารครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย
ที่หลากหลายและเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง

ไม ่เพียงเท ่านั้นยังมีส ่วนร ่วมและส่งเสริมให ้ 
เ กิด กิจกรรมด ้านการอนุ รักษ ์มากมายในพ้ืนที ่
จังหวัดอุทัยธานี อาทิเช่น การรณรงค์คัดแยกขยะ 
ในชุมชน และลดการใช้ถุงพลาสตกิและโฟม เปลีย่นมาใช้ 
ถุงผ้า ถงุกระดาษ และวัสดุจากธรรมชาตแิทน ซึง่เห็นผล 
เป็นรูปธรรมอย่างมาก ที่ตลาดเกษตรและสหกรณ์  
และตลาดถนนคนเ ดินตรอกโรงยา อีกทั้ งยั งม ี
การอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก และรณรงค์ไม่เผาในที่โล่ง 
เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
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นายเกษม  สีข�
ผลงาน : บริหารจัดการน�้าในชุมชน

ทสม. ดีเด่น จังหวัดก�แพงเพชร

บริหารจัดการฝายน�้าล้นท่าเสากระโดง เข้าสู ่
พ้ืนที่เกษตรกรรมกว่า 1,900 ไร่ โดยยึดหลักวิชาการ 
และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และน้อมน�า 
หลกัการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของในหลวงรชัการที ่9  
มาเป็นหลักในการพัฒนา ผลงานที่ส�าคัญ อาทิเช่น  
การบริหารจัดการน�้าในภาวะวิกฤตน�้าแล้ง โดยการ 
ผนัน�า้เข้ามาเก็บไว้ในพ้ืนทีแ่ก้มลงิ เพ่ือแจกจ่ายให้สมาชิก 
ไว้ใช้เท่าที่จ�าเป็น สร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนการ
ปลกูข้าวนาปรงัมาเป็นข้าวนาแห้งใช้น�า้น้อย จดักิจกรรม
อนุรักษ์ท�าความสะอาดเหมือง-ฝาย เพ่ือปลูกสร้าง
จติส�านกึในการอนรุกัษ์ และความรบัผดิชอบต่อแหล่งน�า้ 
ให้เกิดข้ึนในใจของคนในชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการเหมือง-ฝาย เช่น การเลี้ยงผีฝาย และการลงแขก
ท�าความสะอาดเหมือง-ฝาย เช่ือมประสานให้เกิดการ
พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน 
โดยการผลักดันให้คณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วม
อบรมเพ่ือแลกเปลีย่นความรูกั้บเครอืข่ายลุม่น�า้แห่งอืน่ ๆ   
ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน

ผลจากการท�างานท�าให้พ้ืนที่เกษตรกรรมของ
ชุมชนมีน�้าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาน�้าเน่าเสียหมดไป 
มีชุมชนที่รับประโยชน์ถึง 1,273 ครัวเรือน และมีพ้ืนที่ 
ได้รับประโยชน์กว่า 3,600 ไร่
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นายสนั่น  สุพรรณกูล
ผลงาน : จัดการน�้าด้วยธนาคำารน�้าใต้ดิน

ทสม. ดีเด่น จังหวัดชัยนาท

“เพราะเหตุที่เราไม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมเมื่อในอดีต  
มาวันนี้เราจึงได้รับผลกระทบที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ”

ปัญหาน�้าท่วม น�้าแล้ง นอกจากจะมีสาเหตุมาจาก
สภาพอากาศที่แปรปรวนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการน�้า 
ทีย่งัขาดประสิทธภิาพ จงึท�าให้หลายชุมชนประสบปัญหา 
ขาดแคลนน�้ากิน น�้าใช้ จึงเป็นแรงผลักดันให้ นายสนั่น 
สุพรรณกูล หันมาสนใจเรือ่งส่ิงแวดล้อมและการจดัการน�า้  
ค้นหาวิธกีารในการบรหิารจดัการน�า้อย่างง่าย ๆ  ทีชุ่มชน
สามารถท�าได้ในรูปแบบของ ธนาคารน�้าใต้ดินแบบปิด 

บริเวณพื้นที่น�้าขัง พื้นที่แห้งแล้ง หรือธนาคารน�้าใต้ดิน
ในครัวเรือน จัดท�าในบริเวณแนวชายคาบ้าน ซึ่งเป็น 
จดุรองรบัน�า้ฝน ประโยชน์ของนวัตกรรมช้ินนี ้สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาน�้าท่วมขัง ลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ ์
ยุงลาย ช่วยกักเก็บน�้าไว้ใต้ดิน และสามารถน�ามาใช้ได้
ในฤดูแล้ง ซ่ึงปัจจุบัน นายสนั่น สุพรรณกูล ท�าหน้าที่
เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดท�าธนาคาร 
น�้าใต้ดิน พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท�า
ธนาคารน�า้ใต้ดิน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น วัด โรงเรยีน  
ฯลฯ 
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นางสมรศรี  พันธุ์สอิ้ง
ผลงาน : โคำรงการชุมชนสีเขียว (Eco-Village)

ทสม. ดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี

หลังจากเกษียณราชการ นางสมรศรี พันธุ์สอิ้ง  
มีส ่วนผลักดันให้โครงการชุมชนสีเขียวของชุมชน 
ศรีบัวบาน ซึ่งเป ็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมกับเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี ประสบความส�าเร็จ เป็นโครงการที่มุ ่ง
อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม เน้นส่งเสรมิ
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างชุมชน 
ให้เข้มแข็งโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

นางสมรศรี มีส ่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง 
คณะท�างานชุมชนสีเขียววัดศรบัีวบาน ทสม.อ�าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี และชมรมส่ิงแวดล้อมสุพรรณบุรี และเป็น
ส่วนหนึง่ในการขับเคลือ่นกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การอนรุกัษ์ 
พันธุไ์ม้ท้องถ่ิน ต้นจนัอาย ุ100 ปี ปรบัปรงุพ้ืนทีใ่นชุมชน
และเพ่ิมพ้ืนทีสี่เขียว อนรุกัษ์บ้านตวัอย่าง ฟ้ืนฟูประเพณี
และวัฒนธรรมโบราณ ได้แก่ การบวงสรวงศาลเจ้าพ่อ
เจ็ดหาง เจ้าพ่อจิ้งจกทอง รวมถึงส่งเสริมให้ชาวบ้าน 
คัดแยกขยะ และใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น 
การท�าจลุนิทรย์ีก้อน และน�า้หมกัชีวภาพไว้ใช้ในครวัเรอืน  
ทัง้ยงัแนะน�าให้สถานประกอบการและชุมชนจดัการน�า้เสีย
ด้วยบ่อดักไขมนั
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นายส�รวย  เข็มกลัด
ผลงาน : การจัดการขยะมูลฝอย
ทสม. ดีเด่น จังหวัดนนทบุรี

แรงบันดาลใจในการท�างานเกิดข้ึน ภายหลังจาก
เหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ในปี 2554 ท�าให้พบเห็นขยะ 
ที่ลอยมากับน�้าเป็นจ�านวนมาก จึงอยากจะเข้ามาช่วย
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่บ้านเกิด เน้นส่งเสริมให้ประชาชน 
สมาชิก ทสม. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมคัดแยกขยะใน 
ครัวเรือน เช่น การจัดการขยะอินทรีย์โดยการใช้ถัง 
ขยะเปียกฝังดิน เพ่ือให้กลายเป็นปุ๋ย การน�าเศษผัก 
ผลไม ้มาท�าน�้าหมักชีวภาพ น�้ายาอเนกประสงค ์ 
ประสานประชาชนและสมาชิก ทสม. ร่วมกิจกรรม
ท�าความดีด้วยหัวใจ คัดแยกขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน ์
ในพื้นที่สาธารณะของชุมชน เช่น การเก็บขยะข้างทาง  
และขยะข้างถังขยะที่เจ้าหน้าที่ไม่เก็บไปทิ้ง น�าขยะ 
กลับมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวัง ไม่ให้
มีการน�าขยะมาทิ้งในพ้ืนที่สาธารณะ หากพบเห็น 
จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดตั้งธนาคารขยะ

ต�าบล รับซื้อขยะรีไซเคิลเดือนละหนึ่งครั้ง น�าเงินรายได้
จัดสวัสดิการประกันชีวิต จัดตั้งศูนย ์เรียนรู ้ด ้าน 
ส่ิงแวดล้อมชุมชน ภายในศนูย์จะมกีารให้ความรูเ้กีย่วกับ 
การจัดการขยะ

ผลจากการท�างานสามารถแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม
ในท้องถ่ินและรักษาส่ิงแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะ 
ในชุมชน ท�าให้ชุมชนสะอาดและมีสุขภาวะที่ดี

“การคัดแยกขยะ คือ การเปลี่ยนขยะให้เป็นทอง
เพ่ิมมูลค่าของขยะ ให้เกิดประโยชน์ ลดรายจ่าย  
เพ่ิมรายได้ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เริ่มจากตัวเรา 
ขยายไปยังชุมชน โดยมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจ  
เข้าถึง พัฒนา เกิดความพอเพียง พาชุมชนเข้มแข็ง 
ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

183



นางเพ็ญจันทร์ บูรณะโรจน์
ผลงาน : การอนุรักษ์แหล่งน�้า

ทสม. ดีเด่น จังหวัดอ่างทอง

แม่น�้าน้อย เป็นแม่น�้าสาขาของแม่น�้าเจ้าพระยา  
ที่ไหลผ่านหลายจังหวัด ซึ่งก็รวมถึงจังหวัดอ่างทอง  
ที่ผ่านมาแม่น�้าน้อยประสบปัญหาหลายอย่าง ทั้งปัญหา
ผักตบชวา ตลิ่งทรุด น�้าแล้ง น�้าท่วม และน�้าเน่าเสีย 
ภารกิจหนึง่ที ่ทสม.จงัหวัดอ่างทอง ให้ความส�าคญัก็คอื 
การช่วยกันอนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน�้าแม่น�้าน้อย 
โดยให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและสังเกตคุณภาพน�้า
อย่างง่ายจาก สีและกลิน่ของแม่น�า้ล�าคลอง รวมถึงอบรม 
ให้ความรูกั้บประชาชน เยาวชน และสถานประกอบการ
เก่ียวกับการตรวจวัดคณุภาพน�า้ด้วยวิธง่ีาย ๆ  ไม่ยุง่ยาก 

มีการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าอยู ่เป็นประจ�า และมีการ
ก�าหนดจุดตรวจวัดคุณภาพน�้าหลายจุด จัดกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และก�าจัดวัชพืช เพื่อป้องกัน
การตื้นเขิน ป้องกันปัญหาน�้าเน่าเสีย เพิ่มความสะดวก
ในการสัญจร มีการติดตั้งถังดังไขมันพร้อมอุปกรณ ์
ให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน�้า

ความมุ่งหวังเพียงอย่างเดียวที่อยากเห็นจากการ
ท�างาน คือ ทุกครัวเรือนมีน�้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ไว้ใช้ส�าหรับการอุปโภคบริโภค
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นายพิสน  พรสูร
ผลงาน : การจัดการขยะในคำรัวเรือน อนุรักษ์ดินและน�้า

ทสม. ดีเด่น จังหวัดพระนคำรศรีอยุธยา

ที่ผ ่านมาประชาชนในต�าบลคู ้สลอด อ�าเภอ 
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดการขยะ
ในครัวเรือนของตนเองด้วยวิธีการเผาและกองทิ้ง  
เนือ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มรีถจดัเก็บขยะ 
ดังนั้นหากไม่มีการจัดการขยะที่เหมาะสม ก็จะท�าให้ 
มีขยะสะสมจ�านวนมาก ก่อปัญหามลพิษ และส่งผล 
ต่อสุขภาวะของคนในชุมชน ในฐานะที่เป็นผู้น�าชุมชน  
และเป็นสมาชิก ทสม. เห็นว่างานด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเป็นด้านหนึ่งที่ส�าคัญและเก่ียวข้องกับ
ความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกทุกคนในชุมชน จึงส่งเสริม 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตส�านึกให้กับ
เยาวชนและประชาชน ให้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื ้นฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็น
ขยะมลูฝอยในชุมชน การอนรุกัษ์ดินและน�า้ ซึง่จะอาศยั
การประชุมหมู่บ้าน หรือการประชุมประชาคม ในการ
ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับการคัดแยกขยะ การใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ และได้ใช้พ้ืนทีบ้่านของตนเอง จดัตัง้ศนูย์เรยีนรู้ 
การจัดการขยะในครัวเรือน และท�าหน้าที่เป็นวิทยากร
ในการถ่ายทอดความรู้

ผลจากการท�างาน ท�าให้ชุมชนได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นชุมชนปลอดขยะระดับภาค จากส�านักงาน 
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)
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นางพัณณิตา  สะสมวงศ์
ผลงาน : การจัดการขยะมูลฝอย

ทสม. ดีเด่น จังหวัดปทุมธานี

ชุมชนเลียบคลองสาม ในอ�าเภอล�าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เป็นพื้นที่ที่มีชุมชนดั้งเดิมอาศัยอยู่ ปะปนกับ
หมู่บ้านจัดสรรที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สิบปี 
ที่ผ่านมา ท�าให้ในบริเวณนี้มีประชากรอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น ภายหลังมหาอุทกภัยในปี 2554 ปรากฏว่า 
มขียะจ�านวนมากทีล่อยมากับน�า้ จนท�าให้ชุมชนรวมตวั
กันเพ่ือจดัการกบัปัญหาขยะ เริม่ต้นจากการคดัแยกขยะ
ในครัวเรือน เช่น การน�าขยะเปียกจ�าพวกเศษอาหาร 
ไปท�าปุ๋ยอนิทรย์ี คดัแยกขยะทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่
ได้  ไปขายให้กับธนาคารขยะของชุมชน ขยะอันตราย 
มกีารคดัแยกไว้อย่างเหมาะสมเพ่ือรอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมาจัดเก็บ ส่วนขยะทั่วไปที่ยังสามารถ 
น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะน�ามาท�าเป็นส่ิงประดิษฐ์ 
และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้กับขยะ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น ซองกาแฟ 
น�ามาท�ากระเป๋า กล่องนม น�ามาท�าหมวก ล้อรถยนต์เก่า 
น�ามาท�าเก้าอี้ และกระถางปลูกต้นไม้ ฯลฯ ทั้งนี้ในการ
ท�างานสามารถขยายเครือข ่ายโดยการเชิญชวน 
ทกุหมูบ้่านในชุมชนมาท�าปุ๋ยอนิทรย์ีและน�า้หมกัชีวภาพ

ไว้ใช้ในครัวเรือน มีการจัดตั้งธนาคารขยะในหลาย
หมู่บ้าน และขยายไปยังโรงเรียน และในฐานะ ทสม.  
ยงัได้ท�าหน้าทีเ่ป็นวิทยากรให้ความรูเ้ก่ียวกับการจดัการ
ขยะ และการเพิ่มมูลค่าของขยะให้กับหลายองค์กร
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นางสมคำิด  มลิวัลย์
ผลงาน : จัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

ทสม. ดีเด่น จังหวัดสระบุรี

มลพิษจากขยะมลูฝอยเป็นหนึง่ในปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง 
ซึ่งมีประชากรอยู่อาศัยเป็นจ�านวนมาก ประกอบกับ
พฤติกรรมในการบริโภคที่เน ้นความสะดวกสบาย 
จนบางครั้งท�าให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู ้คุณค่า  
และท�าให้เกิดขยะจ�านวนมหาศาลจากการบรโิภคอย่าง 
ไม่ยั่งยืน ซึ่งขยะที่เกิดข้ึนเหล่านั้น หากมีการจัดการ 
และมีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ก็จะท�าให้ปริมาณขยะ 
ที่ต้องน�าไปก�าจัดมีปริมาณน้อยลง และยังเป็นการ 
ส่งเสริมให้มีการน�าขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย  
ซึ่งเป็นแนวคิดของนางสมคิดที่ต้องการเหน็คนในชมุชน

ช่วยกันจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง จึงเริ่มต้นจากการ 
คัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเอง จากนั้นจึงขยาย 
ต่อไปยังชุมชน โดยจะท�าหน้าที่เป็นวิทยากรอบรม 
ให้ความรู ้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการขยะ 
ให้คนในชุมชน จดัตัง้ธนาคารขยะ น�าขยะมาสร้างอาชีพ 
และรายได้ เช่น การน�ากระป๋องโค้กมาท�าเป็นรถตุ๊กตุ๊ก 
จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนเพ่ือให้ความรู้ในการคัดแยก
ขยะครัวเรือน และฝึกอาชีพจากขยะที่สามารถน�า 
กลับมาใช้ใหม่ได้ จัดตั้งกองทุนขยะ และตลาดนัดขยะ 
เป็นประจ�าทุกเดือน
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นาวาอากาศโทธมราช  ถิ่นวัฒนานุกูล
ผลงาน : จัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบของธนาคำารขยะรีไซเคำิลชุมชน

ทสม. ดีเด่น จังหวัดสระแก้ว

ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดข้ึนในพ้ืนที่
เทศบาลเมอืงวังน�า้เยน็ จงัหวัดสระแก้ว มปีรมิาณสะสม
เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ยังพบว่าในบรรดาขยะที่ถูก 
น�าไปก�าจัดยังมีขยะที่สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์
และสร้างมูลค่าได้จ�านวนมาก โดยเฉพาะขยะรีไซเคิล 
จงึท�าให้เกดิความตระหนกัและเห็นความส�าคญัของขยะ
ประเภทนี ้และคดิทีจ่ะส่งเสรมิให้มกีารจดัการขยะตัง้แต่
ต้นทาง เริ่มจากการจัดการขยะในครัวเรือน จึงร่วมกับ
เทศบาลวังน�า้เยน็ และเครอืข่าย ทสม. วางแผนและจดัตัง้ 
กลุม่ธนาคารขยะชุมชนข้ึน ปัจจบัุนมสีมาชิก 61 ครวัเรอืน  

บริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการธนาคาร 
ขยะชุมชน มีการเก็บรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
จากสมาชิก จากนั้นจึงน�าไปขาย ณ ร้านรับซื้อของเก่า 
เงินที่ได้จะน�ามาฝากไว้ในบัญชีของสมาชิก ซึ่งสามารถ
เบิกถอนได้ตลอดเวลา จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา  
ท�าให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมดีข้ึน ปริมาณขยะที่ต้อง 
น�าไปก�าจัดลดลง ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการมีอาชีพ
และรายได้เสรมิให้กับครอบครวั ทัง้ยงัท�าให้คนในชุมชน 
สมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้น
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นายรังสรรคำ์  ผดุงธรรม
ผลงาน : ผลักดันให้มีการปิดบ่อขยะที่ด�เนินงานอย่างไม่ถูกวิธี

ทสม. ดีเด่น จังหวัดนคำรนายก

ในพ้ืนที่ต�าบลทรายมูล เป ็นที่ตั้งของบ่อขยะ
ทรายมูล ซึ่งเป็นบ่อขยะที่ไม่มีระบบจัดการที่ดี ทั้งยัง 
ไม่ถูกสุขลักษณะ พบการรั่วไหลของน�้าชะกองขยะ 
ไหลลงสู่แหล่งน�้า มีการแพร่กระจายของขยะออกสู่ 
พ้ืนที่ภายนอก และมีการลักลอบน�าขยะจากพ้ืนที่อื่น 
มาทิ้งอย่างขาดความรับผิดชอบ ท�าให้เกิดปัญหา 
กับส่ิงแวดล้อมและกระทบกับสุขภาพของคนในต�าบล  
ซ่ึงทีผ่่านมาในช่วงฤดูฝน มกัจะมปีระชาชนได้รบัผลกระทบ
จากน�้าชะกองขยะ จนถึงข้ันผิวหนังพุพอง จึงร่วมกับ 
กลุ่มอนุรักษ์ในพ้ืนที่ รณรงค์และผลักดันให้มีการปิด 
บ่อขยะที่ทรายมูลอย่างถาวร จนประสบความส�าเร็จ  
หลังจากที่มีการผ่อนผันมาหลายปี และสามารถคืน 
พ้ืนที่บริเวณนั้นให้กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
นอกจากนี้ยังท�าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และรายงาน
สถานการณ์การลักลอบทิ้งขยะให ้ กับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง อันเป็นผลมาจากการปิดบ่อขยะ ร่วมกับ 
สถานศึกษาในการณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
ในบริเวณตลาดนัดหน้าอ�าเภอองครักษ์ ท�าหน้าที่ 
เป็นผูป้ระสานกับ ทสม. ในต�าบลอืน่ เพ่ือร่วมด�าเนนิการ

หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะ ทั้งยังร ่วมกับ 
หน่วยงานต่าง ๆ  ในพ้ืนที ่ออกให้ความรูกั้บชุมชนในการ
จัดการขยะ และเป็นคณะกรรมการร่างยุทธศาสตร์ขยะ 
20 ปี จังหวัดนครนายก
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นางณัฐนา  ศรีขวัญ
ผลงาน : จัดการขยะในชุมชน

ทสม. ดีเด่น จังหวัดราชบุรี

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน และช่วยลดปัญหามลพิษ
จากขยะ มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชน และสร้าง
จิตส�านึกที่ดีในการช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
และความสะอาดภายในชุมชน และจัดการกับขยะ 
ในครัวเรือนตามหลักการ 3Rs ลดการใช ้  ใช ้ซ�้า  
และน�ากลับมาใช้ใหม่

กลยุทธ์ในการท�างานนอกจากการฝึกอบรมให้
ความรู้ ยังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยใช้เสียงตามสาย 
และการพูดคุยแบบตัวต่อตัว เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงปัญหาและที่มาของขยะ แนะน�าวิธีการคัดแยกขยะ 
และเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่าความส�าคัญ
ของขยะที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ และรายงานผล
การคดัแยกขยะให้คนในชุมชนได้รบัทราบอย่างต่อเนือ่ง
เป็นประจ�าทุกเดือน
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นางสาวปภาภัทร  สุวรรณสิทธิ์
ผลงาน : จัดการขยะมูลฝอย

ทสม. ดีเด่น จังหวัดสมุทรสงคำราม

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม ยังไม่มีระบบการ
จัดการขยะของตนเอง ขยะที่เกิดข้ึนจะถูกส่งไปก�าจัด 
ในพ้ืนที่อื่น ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดภาระในการจัดการ 
ขยะของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นางสาวปภาภัทร 
จงึรวมตวักับเพ่ือนสมาชิก ทสม. ในพ้ืนทีต่�าบลแม่กลอง 
เริ่มต้นกิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน กระตุ้นให้คนใน
ชุมชนหันมาใส่ใจกับการจัดการขยะในครัวเรือน มีการ
อบรบให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะแต่ละประเภท  
และการน�าขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ส่งเสริม
ให ้น�าขยะอินทรีย ์มาท�าน�้ าหมักชีวภาพ คัดแยก 
ขยะรีไซเคิลเพ่ือน�าไปจ�าหน่าย หรือน�าขยะรีไซเคิล 
มาแลกไข่ และน�าขยะอนัตรายมาแลกคะแนนสะสมเพ่ือ
รบัของรางวัล มกีารน�าขยะทัว่ไป จ�าพวกซองบรรจภุณัฑ์  
กระป๋องอลูมิเนียม มาประดิษฐ์เป็นของใช้

ในการท�างานจะท�าหน้าที่ถ่ายทอดแนวความคิด 
และความรู้ในการจัดการขยะให้กับชุมชน และประสาน
ความร่วมมอืกับภาคเีครอืข่ายในระดับต่าง ๆ  อย่างใกล้ชิด  
เพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว ้ จากการ 
ท�ากิจกรรม ท�าให้ชุมชนตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การคัดแยกขยะและเริ่มลงมือจัดการขยะในครัวเรือน
ของตนเองมากข้ึน นอกจากนี้ยังได้มีการขยายผล 
การท�างานไปยังชุมชนข้างเคียงอีกด้วย
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นายณัศพงศ์  เพชรพันธ์ช่าง
ผลงาน : จัดการขยะอินทรีย์ในคำรัวเรือนและศูนย์เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนดิน

ทสม. ดีเด่น จังหวัดเพชรบุรี

แรงบันดาลใจในการท�างานเกิดข้ึนมาจากการที่ 
เห็นกองผักและผลไม้จ�านวนมากกองทิ้งไว้ในตลาดสด 
กว่ารถขยะของเทศบาลจะเข้ามาเก็บขน ขยะเหล่านั้น 
ก็ส ่งกล่ินเหม็น จึงคิดหาวิธีในการน�าขยะอินทรีย ์
เหล่านัน้กลบัมาใช้ประโยชน์ และศกึษาค้นคว้าจนพบว่า
ไส้เดือนดินช่วยย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี  
และยงัให้ปุ๋ยมลูไส้เดือนทีม่ปีระสิทธภิาพสูง จงึได้ทดลอง 
น�ามาใช้จนประสบความส�าเร็จ และได้ถ่ายทอดความรู้ 
ให้กับชุมชนน�าไปใช้จัดการกับขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 
รวมถึงโรงเรยีนยงัได้ต่อยอดน�าปุ๋ยมลูไส้เดือนไปใช้ปลกู

พืชผกัปลอดสารพิษ ส�าหรบัอาหารกลางวันของนกัเรยีน 
และมกีารจดัตัง้ศนูย์ย่อยขยะอนิทรย์ีจากไส้เดือนดินด้วย

มีการคิดค้นนวัตกรรม “ถังขยะรักษ์โลก” เป็นการ
ท�าให้การจดัการขยะอนิทรย์ีในครวัเรอืนเป็นเรือ่งง่าย ๆ  
สามารถท�าได้ ไม่ยุง่ยาก อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างแรงจงูใจ
ให้ประชาชนหันมาช่วยกันจดัการขยะเหล่านัน้ให้มากข้ึน  
ที่ส�าคัญปุ๋ยที่เกิดจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ 
ยังมีประสิทธิภาพ สามารถน�าไปใช้ปลูกพืชผักสวนครัว  
เป็นการส่งเสรมิสุขภาวะทีดี่ให้กับคนในชุมชนอกีทางหนึง่
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นายสมเดช  นาคำดี
ผลงาน : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทสม. ดีเด่น จังหวัดประจวบคำีรีขันธ์

จากเหตุการณ์เมื่อครั้งที่นายสมเดชท�าหน้าที ่
ล่องเรอืพานกัท่องเทีย่วชมความสวยงามของป่าโกงกาง
และทัศนียภาพแม่น�้าปราณบุรี เมื่อปี 2543 แต่กลับ 
พบว่าในแม่น�้าและบริเวณรากของต้นโกงกางเต็มไป 
ด้วยขยะ จนนักท่องเที่ยวตั้งค�าถามกับเขาว่า พามาดู
ธรรมชาตหิรอืกองขยะ นบัตัง้แต่วันนัน้ เขาจงึเริม่ลงมอื
เก็บขยะและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้านส่ิงแวดล้อม
เรือ่ยมา เมือ่พบเห็นส่ิงทีท่�าให้สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม 
ก็จะรีบเร่งเข้าไปแก้ไข เป็นแกนน�าพาชาวบ้านร่วมกัน
เก็บขยะริมฝั ่งแม่น�้าปราณบุรีเป็นประจ�าทุกเดือน  
ให้ความรูกั้บชาวบ้านในการคดัแยกขยะ การท�าน�า้หมกั
ชีวภาพและอเีอม็บอล เพ่ือน�าไปใช้ในการจดัการน�า้เสีย 
ท�าเตาถ่าน ผลิตน�้าส้มควันไม้ และถ่านจากเศษไม ้
และวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ จัดกิจกรรมรับบริจาค
กล่อง UHT ในโครงการ “พ่ีมกีล่องน้องขอนะ” เป็นโครงการ 
ที่น�ากล่อง UHT ไปท�าส่ืออักษรเบรลล์ ให้กับผู้พิการ 
ทางสายตา

ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ การปลูกป่าชายเลน และอนุรักษ์
พันธุสั์ตว์น�า้ ร่วมกับกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
รวมถึงบ่มเพาะกลุ่มเยาวชนให้กลายเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการอนรุกัษ์ การท�างานจะมกีารจดัประชุมเครือข่าย
เป็นประจ�า เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และช่วยกันแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดข้ึน ซ่ึงปัจจุบันสภาพแวดล้อมในแม่น�้าปราณบุรี 
ดีขึ้น ปริมาณขยะน้อยลง เยาวชนและคนในชุมชนรู้จัก
การคัดแยกขยะ ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ และชาวบ้าน
มีรายได้จากการท่องเที่ยว
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นายสิทธิศักดิ์  สุขสบาย
ผลงาน : การจัดการขยะมูลฝอย

ทสม. ดีเด่น จังหวัดอุดรธานี

เดิมที่ชุมชนแสงทอง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างภายในชุมชนเป็นจ�านวน
มาก จึงขันอาสาเข้ามาช่วยพัฒนาและจัดการกับขยะ
มูลฝอยร่วมกับหน่วยงานในท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ที่ ดีให้กับชุมชน โดยเริ่มท�าโครงการขยะเป็นทอง
คุ ้มครองครอบครัว ส ่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ 
ในชุมชน และน�าขยะรีไซเคิลไปขาย เงินที่ได้จะน�ามา 
ท�าเป็นฌาปนกิจสงเคราะห์ โครงการสุขภาพดีด้วย 
ขยะอินทรีย์ชุมชน เป็นการให้สมาชิกน�าปุ๋ยมูลไส้เดือน
ทีเ่กิดจากการย่อยสลายขยะอนิทรย์ีมาฝากขาย และเก็บ
เป็นเงินออม เพ่ือน�าไปใช้ในเรื่องสุขภาพ โครงการ 
คนืความงามสู่ชุมชนด้วยถนนปลอดถังขยะ และใช้พ้ืนที่
ของตนเองจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะเล้ียงไส้เดือน
ดินเพื่อก�าจัดขยะอินทรีย์

การด�าเนนิงานในช่วงแรกจะเชิญชวน ทสม. ในหมูบ้่าน 
เข้าร่วมกิจกรรมคดัแยกขยะ และการผลติปุ๋ยมลูไส้เดือน 
จากขยะอินทรีย ์ในครัวเรือนไว้ใช ้ในแปลงเกษตร 
จากนั้นเมื่อได้ผลจึงขยายเครือข่ายไปยังชุมชนอื่น  
ผลจากการท�างาน สามารถท�าให ้ชุมชนแสงทอง 

กลายเป็นชุมชนต้นแบบในการจดัการขยะมลูฝอยชุมชน  
และกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับคนที่สนใจ
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นางประกายเพชร  บุญศรี
ผลงาน : สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชน “คำนบะหว้า”

ทสม. ดีเด่น จังหวัดสกลนคำร

ป่าชุมชนคนบะหว้าตั้งอยู่ติดกับชุมชนบ้านบะหว้า 
อ�าเภออากาศอ�านวย จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่ 435 ไร่  
ที่ผ ่านมา พ้ืนที่บางส่วนของป่าชุมชนถูกแผ้วถาง  
เพื่อน�าไปพัฒนาเป็นแหล่งน�้าสาธารณะ จึงเกิดแนวคิด
ที่จะรักษาผืนป่านี้ไว้ให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน  
และเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต 
รูปแบบการท�างานจะเช่ือมประสานความร่วมมือ 
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงาน 
ในระดับอ�าเภอและระดับจังหวัด เพ่ือน�ามาใช้ในการ
พัฒนาป่าชุมชน เช่น การเพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อแจกจ่าย

ให้ชุมชน การพัฒนาแหล่งน�้าในป่าชุมชน ที่ผ่านมา 
มีการจัดกิจกรรมปลูกป่า มีการก�าหนดกฎระเบียบ 
ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนร่วมกัน จัดกิจกรรม
บวชป่า ในช่วงฤดูแล้งชาวบ้านจะร่วมกันท�าแนวกันไฟ
เป็นประจ�าทกุปี และใช้พ้ืนทีป่่าชุมชนเป็นฐานการเรยีนรู้  
และจัดท�าเป็นหลักสูตรท้องถ่ิน เพ่ือปลูกฝังจิตส�านึก 
ด้านการอนรุกัษ์ให้กับเยาวชน ปัจจบัุนป่าแห่งนีม้รีะบบ
การบรหิารจดัการทีดี่ จนท�าให้ป่าฟ้ืนคนืความอดุมสมบูรณ์  
และผลผลติจากป่าชุมชน ได้สร้างความมัน่คงทางอาหาร 
ให้กับชุมชนบ้านบะหว้าและชุมชมใกล้เคียง

195



นายสมัย  แสนบุญศิริ
ผลงาน : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทสม. ดีเด่น จังหวัดหนองคำาย

เข้าร่วมโครงการพิทักษ์ รักษ์ป่า ฟื้นฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นประจ�า จัดท�าแนวกันไฟ
ร่วมกับ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมท�าความดีด้วยหัวใจ 
ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และเป็น 
ส่วนหนึ่งในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
กับหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โรงเรียน ฯลฯ เป็นแกนน�าที่ท�าให้เกิดการคัดแยกขยะ
มลูฝอยในชุมชน รปูแบบการท�างานจะเป็นการประสานงาน 
อ�านวยความสะดวกและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ที่หน่วยงานต่าง ๆ  จัดข้ึน ทั้งยังท�าหน้าที่เป็น 
ผูป้ระสานงานเครอืข่ายในการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม 
และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์
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นางวันดี  มุกดาพันธ์
ผลงาน : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทสม. ดีเด่น จังหวัดบึงกาฬ

ด้วยเล็งเห็นถึงป ัญหาการตัดไม ้ ท�าลายป่า  
จงึจดุประกายให้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในกิจกรรมด้านการ
อนรุกัษ์เพราะต้องการช่วยฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมทีเ่ส่ือมโทรม
และร่วมรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมไว้ให้
ลูกหลาน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย เช่น 
กิจกรรมปลกูต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีป่่า การจดัการขยะมลูฝอย 
ในชุมชน การท�าความสะอาดรอบหมู่บ้าน เชิญชวน
เยาวชนในพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ เพ่ือ
ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส�านึกและเห็นความส�าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท�างานประสาน 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส�านกังานทรพัยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬในการฟื้นฟู 
ป่าไม้ ร่วมวางแผนและเสนอแนวคิดในเวทีการประชุม
ต่าง ๆ  

ความส�าเรจ็ทีเ่ห็นเป็นรปูธรรม คอื ชุมชนเกดิความรกั 
ความสามัคคี และท�างานกันเป็นทีม ป่าได้รับการฟื้นฟู
และกลับมาอุดมสมบูรณ์

“ลงมือท�า มีค่ากว่าค�าสอน”

197



นายชัยยา  สุดแท้
ผลงาน : อนุรักษ์ป่าชุมชนหนองพลวง ป่าชุมชนหนองจาน ป่าชุมชนโนนชาด

ทสม. ดีเด่น จังหวัดขอนแก่น

ร่วมอนุรักษ์ป่าชุมชนหนองพลวง ป่าชุมชนหนอง-
จาน ป่าชุมชนโนนชาด บนพ้ืนทีก่ว่า 2,000 ไร่ ท�าหน้าที่
เป็นคนกลางในการเช่ือมประสานการด�าเนินกิจกรรม
ของชุมชน เช่น กิจกรรมบวชป่า การท�าฝายชะลอน�้า  
การท�าแนวกันไฟ เก็บขยะในพ้ืนที่ป่า และในฐานะ
เลขานุการ ทสม.อ�าเภอหนองสองห้อง ก็ได้ท�าหน้าที่
ประสานการท�างานร่วมกับเทศบาล สถานบันการศกึษา 
และวัด ท�าให้เกิดกระบวนการมส่ีวนร่วมของคนในชุมชน
กับการท�างานร่วมกับหน่วยงานจากภายนอก มีการ 
จัดกิจกรรมปลูกสร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ให้กับ
เยาวชน ตามสถานศึกษาในพ้ืนที่ และยังเชิญชวน 
ให้เยาวชนเข้าร่วมทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม และในปี 
2557 ยังสามารถขอคืนพื้นที่จากชุมชน จ�านวน 622 ไร่ 
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนหนองพลวงได้เป็นผลส�าเร็จ
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นายสุวิทย์  ยมภา
ผลงาน : จัดการขยะในชุมชน

ทสม. ดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์

เริ่มต ้นจากการท�าโครงการถนนปลอดขยะ 
ในหมู่บ้านและต�าบลร่วมกับทางเทศบาล จากนั้นได้มี
โอกาสไปศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะในหลายพื้นที่ 
เกิดแรงบันดาลใจอยากน�าแนวทางเหล่านั้นมาใช้ใน 
การพัฒนาให้ชุมชนของตนเองมกีารจดัการขยะทีถู่กวิธี 
จึงเริ่มจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลของหมู่บ้านข้ึน ตั้งแต่
ปี 2557 และด�าเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีการ 
จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือท�าความเข้าใจกับ
ชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะเดือนละ 1 ครั้ง จัดตั้งคณะ
กรรมการธนาคารขยะขึ้นมาดูแล และในฐานะประธาน 

ทสม.อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์ได้ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าในการ 
เช่ือมประสานการท�างานกับหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐ  
โรงเรียน และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด ให้ความส�าคญักับการท�างานร่วมกัน
ระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน การด�าเนินงานดังกล่าว
ได้ท�าให้เกิดผลเป็นรปูธรรม มกีารขยายผลการจดัการขยะ 
จนครอบคลุมทุกหมู่บ้านในต�าบล เกิดกองทุนธนาคาร
ขยะรีไซเคิล ชาวบ้านมีรายได้จากการคัดแยกขยะ  
และชุมชนสะอาดสะอ้านน่ามอง
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นายพีระพงษ์  แดนประกรณ์
ผลงาน : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคำัดแยกขยะที่ต้นทาง

ทสม. ดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลต�าบลชัยวารี อ�าเภอโพธิ์ ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นอีกหนึ่งในหลาย ๆ  องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินทีป่ระสบปัญหาการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน 
สาเหตุหลัก ๆ  มาจากปริมาณขยะมีจ�านวนมาก  
และไม่มกีารคดัแยกขยะเพ่ือน�ากลบัมาใช้ใหม่ ทีเ่ป็นเช่นนี้ 
ส่วนหนึ่งมาจากชุมชนยังขาดความรู ้ ความเข้าใจ 
ในการจดัการขยะทีต้่นทางอย่างถูกวิธ ีจงึเป็นจดุเริม่ต้น 
และแรงบัลดาลใจให้ นายพีระพงษ์ ในฐานะ ทสม.  
และผู ้อ�านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต�าบลชัยวาร ีรเิริม่โครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม 
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ซึ่งด�าเนินการ 
มาตั้งแต่ปี 2558 มีการอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรม 
การคัดแยกขยะ และการน�าขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์มากมาย เช่น การจัดการขยะอินทรีย์ด้วย

ไส้เดือนดิน การท�าบ่อหมักก๊าซในครัวเรือน การพา 
ชาวบ้านไปศึกษาดูงาน เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ 
และสร้างความตระหนักให้กับชุมชน และการจัดตั้ง 
“กองทุนฝากขยะฌาปนกิจสงเคราะห์ ชัยวารีไม่ทิ้งกัน” 
ฯลฯ 

จากการท�างานเช่ือมประสานเพ่ือสร้างการมี 
ส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. และภาคีในพ้ืนที่ ท�าให้
เทศบาลต�าบลชัยวารีมีระบบการจัดการขยะตั้งแต่
ต้นทางที่มีประสิทธิภาพ จนท�าให้ปริมาณขยะมูลฝอย
ลดลง จากวันละ 5.5 ตัน ในปี 2558 เหลือเพียง 
วันละ 2 ตัน ในปี 2562 คิดเป็นปริมาณขยะที่ลดลง 
ร้อยละ 63 และเกิดหมูบ้่านต้นแบบด้านการคดัแยกขยะ  
และสามารถขยายเครือข่ายไปยังทุกหมู่บ้านได้

“นี่คือ บ้านของเรา หากไม่มีการเริ่มต้น คงไม่ม ี
การเปลี่ยนแปลง”

200



นางพรทิพย์  ลี้พล
ผลงาน : ประชาสัมพันธ์ เชื่อมเคำรือข่าย

ทสม. ดีเด่น จังหวัดชัยภูมิ

ป่าชุมชนเขาน้อย มพ้ืีนที ่1,072 ไร่ ตัง้อยูใ่นอ�าเภอ
หนองบัวละเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นผืนป่าใหญ่ที่อุดม
สมบูรณ์ มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่า  
ทั้งยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของคนในท้องถ่ิน กว่าจะ
กลายมาเป็นผืนป่าผืนใหญ่เช่นทุกวันนี้ได้ ต้องอาศัย 
การร่วมแรงร่วมใจกันของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน 
ตั้งแต่กลุ ่มผู ้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ ่มเยาวชน  
และกลุ่มอาสาสมัครด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เมื่อจะท�ากิจกรรมใด ๆ  กลุ่มคนเหล่านี้
จะบูรณาการท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ ได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี รวมถึงมีการ
ก�าหนดวิธีการจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน เช่น มกีารจดัประชาคมหมูบ้่าน เพ่ือด�าเนนิ

การเรื่องป่าชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน  
ที่คัดเลือกคนในชุมชนมาเป็นคณะกรรมการ มีการ
ก�าหนดแนวเขตป่าชมุชนและกฎระเบยีบตา่ง ๆ  ที่ทุกคน
ยอมรับ รวมถึงมีการจัดกิจกรรม เฝ้าระวัง อนุรักษ์  
และฟื้นฟูป่าอยู่เป็นประจ�า

ตลอดการท�างานในฐานะคณะกรรมการป่าชุมชน 
นางพรทิพย์ ได้มีส่วนในการเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ 
สมาชิกชุมชน สมาชิกเครือข่าย ทสม. ให้ร่วมกันด�าเนิน 
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างสม�่าเสมอ จนปัจจุบันป่าชุมชนได้รับการดูแล 
เป็นอย่างดี มีระบบการบริหารจัดการป่าและมีองค์กร
ชุมชนที่เข้มแข็ง
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นางสมศรี  ศังขจันทรานนท์
ผลงาน : ธนาคำารขยะรีไซเคำิล คำุ้มคำรองชีวิต

ทสม. ดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์

สืบเนือ่งจากปี 2557 เทศบาลเมอืงชุมเห็ดมปีรมิาณ 
ขยะมากถึงวันละ 10 ตัน และในแต่ละปีจะมีปริมาณ
ขยะเพ่ิมมากข้ึน จนเทศบาลไม่สามารถเก็บขนขยะ 
ไปก�าจัดได้หมด จึงกลายเป็นขยะตกค้างในชุมชน  
ส่งกลิน่เหมน็ และเกิดทศันยีภาพทีไ่ม่น่าดูแก่ผูท้ีพ่บเห็น  
ซึง่การน�าขยะไปก�าจดัต้องใช้งบประมาณเป็นจ�านวนมาก 
หากประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก็จะ 
ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องน�าไปก�าจัดลงได้มหาศาล  
และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก ด้วยเหตุนี้เอง 
เทศบาลเมืองชุมเห็ด และเครือข่าย ทสม. จึงได้ร่วมกัน 
รณรงค์และเชิญชวนให้ชาวบ้านใน 22 ชุมชน ช่วยกัน
คัดแยกขยะ โดยเริ่มแรกมีการจัดประชุมหารือเพ่ือหา
แนวทางจัดการขยะที่เหมาะสม จนกลายมาเป็นการ 
จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล คุ้มครองชีวิต ในรูปแบบ

ฌาปณกิจสงเคราะห์ เพราะเล็งเห็นว่า นอกจากจะเป็น 
การส่งเสรมิให้มกีารน�าขยะกลบัมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์  
และช่วยลดปรมิาณขยะแล้ว ยงัเป็นการน�าเงินจากการ
ขายขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกในธนาคารขยะ  
ทัง้นีห้ากสมาชิกเสียชีวิต ทางคณะกรรมการธนาคารขยะ 
จะน�าเงินจากกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ไปมอบให้กับ
ครอบครวั ซึง่ปัจจบัุนปรมิาณขยะของเทศบาลเมอืงชุมเห็ด 
ลดลงเหลือเพียงวันละ 9 ตัน ชุมชนสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ทุกชุมชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ความส�าเร็จของการด�าเนินงานเกิดจากความ 
เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของ ทสม. องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และชุมชน ใช้กระบวนการท�างานแบบ 
มีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่าย ทสม. มาช่วยเสริม
การท�างาน
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ว่าที่ร้อยตรีวันทา  ใจกล้า
ผลงาน : อนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
ทสม. ดีเด่น จังหวัดสุรินทร์

ชุมชนโนนสูง อ�าเภอท ่าตูม จังหวัดสุรินทร ์  
มีป่าชุมชนโนนสูงพ้ืนที่ 259 ไร่ ตั้งอยู ่ใกล้หมู ่บ้าน  
และยังเป็นป่าผืนใหญ่เพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู ่ใน 
ต�าบลบะ และป่าแห่งนีย้งัเป็นแหล่งอาหารและแหล่งไม้ฟืน 
ที่ส�าคัญของชาวบ้านในละแวกนี้ เพราะชาวบ้านมักจะ
เข้าไปเก็บหาของป่าและไม้ฟืนอยู่เป็นประจ�า นับเป็น
ทรพัยากรอนัล�า้ค่าของคนในชุมชนทีบ่รรพบุรษุทิง้ไว้ให้ 
นี่จึงเป็นแรงผลักดันให้ว่าที่ร้อยตรีวันทาเข้ามาเป็น 
ส่วนหนึง่ในการดูแลป่าร่วมกับคนในชุมชน มกีารรณรงค์
ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ ถูกตัดโค่น  
หรือล้มตายตามธรรมชาติ ช ่วยกันสอดส่องดูแล  

และเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ เผาป่า ล่าสัตว์ในพ้ืนที่
ป่าชุมชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท�างานพิทักษ์ป่า 
และออกกฎระเบียบในการดูแลป่า มีการขุดลอกคลอง
แนวเขตป่า เพ่ือป้องกันการบุกรุก และยังใช้เป็น 
แนวป้องกันไฟป่า ร่วมกับเจ้าหน้าทีภ่าครฐัเข้าตรวจสอบ
การลักลอบตัดไม้พยูงในเขตป่าชุมชน 

กระบวนการท�างานจะมกีารจดัประชุมประจ�าเดือน
ในชุมชน เพ่ือหารือเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่า และการ
ก�าหนดกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการดูแลป่าชุมชน  
และจะท�าหน้าที่ประสานงานภาคีเครือข่ายเพ่ือเข้ามา
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ในท้องถิ่น
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นายอุทิตย์  ทาระขจัด
ผลงาน : การพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้

ทสม. ดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี

ป่าภูยอ พ้ืนที่ 250 ไร่ เป็นป่าที่ชาวบ้านในต�าบล
หนองนกทา อ�าเภอเขมราฐ จงัหวัดอบุลราชธาน ีช่วยกัน
พิทักษ์รักษา มีการปลูกฟื้นฟูป่าให้เป็นแหล่งอาหาร  
และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีการเชิญชวนให้หน่วยงาน
ในพ้ืนที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า 
และกล่าวปฏิญาณในการอนุรักษ์ป่าร่วมกัน นอกจากนี้
ในทีดิ่นของตนเองยงัจดัสรรพ้ืนทีส่�าหรบัปลกูพืชเศรษฐกิจ 
และปลูกไม้แบบผสมผสาน ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน ปัจจุบัน 
สภาพป่ามีความอุดมสมบรูณ์ สัตว์ป่าเริ่มกลับมาชุกชุม 
เต็มไปด้วยพืชอาหาร ที่ชาวบ้านสามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ได้ เช่น เห็ดนานาชนิด 

กระบวนการท�างานของนายอุทิตย์เน้นการท�างาน
แบบประสานความร ่วมมือกับเครือข ่ายในพ้ืนที่  
ทั้งผู้น�าชุมชน หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา  
และภาคเอกชน ทัง้ยงัได้รบัการสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
จากหน่วยงานเหล่านั้นเป็นอย่างดี
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นายเป็นธรรม  ธรรมดา
ผลงาน : จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ทสม. ดีเด่น จังหวัดอ�นาจเจริญ

บ้านนาสีดา อ�าเภอชานุมาน จังหวัดอ�านาจเจริญ 
เป็นชุมชนทีอ่ยูต่ดิแม่น�า้โขง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เนื่องจากบ้านเกิดตั้งอยู ่ริมน�้าโขง นายเป็นธรรม  
จึงเริ่มงานจิตอาสาจากการเป็นเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น�้า
และอนกุรรมการลุม่น�า้เรือ่งการจดัการน�า้ในลุม่แม่น�า้โขง
มาอย่างต่อเนือ่ง ในช่วงทีผ่่านมามกีารประสานงานกับ
เครือข่ายสภาลุ่มน�้าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ติดตาม
การข้ึนลงของแม่น�้าโขงอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือน 
ให้ชาวบ้านทราบอยู่เสมอ เมื่อการข้ึนลงของแม่น�้าโขง
ผิดปกติ ทั้งยังรณรงค์ให้คนในชุมชนไม่ทิ้งขยะลงใน
แม่น�้าโขง มีการจัดประชุมประจ�าเดือน แจ้งเตือนผ่าน
เสียงตามสายของหมู ่บ ้านหากพบว่าขยะในชุมชน 
มีมากข้ึน และใช้เครือข่าย ทสม. เป็นแกนน�าในการ
รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะในชุมชน ลด ละ เลิกการใช้
ถุงพลาสติกและโฟม นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับ
การดูแลทรัพยากรในด้านอื่น ๆ  เช่น ร่วมกับชาวบ้าน
ปลกูป่าในพ้ืนทีส่าธารณะของชุมชน เป็นแนวร่วมในการ
ป้องกันไฟป่าร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้ความรู้กับชุมชน
ในการท�าเกษตรโดยใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี เพ่ือความ

ปลอดภัยของตนเอง และลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับ 
ผู ้บริโภค ทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการ 
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้เคมีทางการเกษตร ขันอาสา 
ตรวจสอบคุณภาพดินในพ้ืนที่เพาะปลูกของชาวบ้าน 
โดยท�างานร่วมกับเครือข่ายหมอดินอาสา
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นายโน  จันเต็ม
ผลงาน : อนุรักษ์ป่าชุมชนภูไม้ซาง

ทสม. ดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร

ป่าชุมชนภูไม้ซาง ตั้งอยู่ในต�าบลนาอุดม อ�าเภอ
นคิมค�าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร มพ้ืีนที ่302 ไร่ ชาวบ้าน
ช่วยกันอนุรักษ์ป่าผืนนี้ไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลาน  
แรกเริม่ของการท�างานมกีารส�ารวจข้อมลูพ้ืนที ่วิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข จนเกิดเป็นมาตรการดูแล
ป่าชุมชนภูไม้ซาง ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เช่น มีการตั้งกฎระเบียบในการดูแลรักษาป่า มีการจัด
ชุดเฝ้าระวังและออกตรวจลาดตะเวน ซึ่งท�าด้วยความ
สมัครใจ ท�าแนวกันไฟ จัดตั้งศูนย์ป่าชุมชนเพ่ือให้

เยาวชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
ของหมู่บ้าน จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน และสร้างฝาย
ชะลอน�า้ ในฐานะ ทสม. นอกจากการด�าเนนิงานอนรุกัษ์
ป่าชุมชนในพื้นที่ของตนเองแล้ว ยังจัดตั้งกลุ่มจิตอาสา
ในท้องถิ่น เพื่อขยายผลสู่วงกว้างให้มากขึ้น 

ทุกวันนี้ พ้ืนที่ป่าชุมชนภูไม้ซาง หลังได้รับการ
อนุรักษ์และฟื ้นฟู ก็กลับมาอุดมสมบูรณ์ข้ึนอีกครั้ง 
ชุมชนได้อาศัยหาอยู่หากินกับป่ามากข้ึน การลักลอบ 
ตัดไม้ ล่าสัตว์ ก็ลดลง
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นางแรม  เขตนิมิตร
ผลงาน : ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทสม. ดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ

เริ่มกิจกรรมจิตอาสาจากการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ
บนคันนาในที่ดินของตนเอง จากนั้นจึงพัฒนาที่ดิน 
ของตนเอง จ�านวน 32 ไร่ จากเดิมที่เคยท�านาเพียง 
อย่างเดียว เปลี่ยนมาปลูกต้นไม้เศรษฐกิจและไม้ผล 
กินได้ จัดตั้งศูนย์เรียนรู ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง สวนแม่แรม มีการท�าเรือนเพาะช�ากล้าไม้ 
ทสม. เพ่ือแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับสมาชิกในเครือข่าย
น�าไปปลูกในวันส�าคัญต่าง ๆ  มีการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ
ย่อยสลายขยะอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู ้แห่งนี้ถูกใช้เป็น 
ศูนย์รวมในการจัดประชุม วางแผนการด�าเนินงาน  
และถ่ายทอดความรูใ้ห้กับกลุม่บุคคลทีส่นใจ และแม่แรม 
ยงัท�าหน้าทีเ่ป็นวิทยากรภาคประชาชนมาเยีย่มทีค่อยให้
ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่เยี่ยมเยือน

ในบทบาทของเครือข่าย ทสม. เเม่แรมยังได้เสนอ
ความคิดเห็นให้มีการแก้กฎหมาย พรบ. ป่าไม้ โดยให้ 
ไม้เศรษฐกิจบางชนิดที่ปลูกในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์และ 
ครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขออนญุาตจากหน่วยงานภาครฐั  

และเสนอให้มีการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ในชุมชนข้ึน  
ซึง่ปัจจบัุนข้อเสนอดังกล่าว หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องได้ปรบั
แก้ข้อกฎหมายและประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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นายณรงคำ์มาตร  ประกอบกิจ
ผลงาน : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทสม. ดีเด่น จังหวัดชลบุรี

จากการที่เกิดมาในครอบครัวที่ท�างานจิตอาสา 
และมีมารดาเป็นต้นแบบ จึงท�าให้นายณรงค์มาตร 
สนใจเข้ามาท�างานจิตอาสาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งไปที่การท�างานปลูกสร้าง
จติส�านกึให้กับเด็กและเยาวชน ให้รูจ้กัการใช้ทรพัยากร
อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และกระตุ้นให้
เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าความส�าคัญของส่ิงแวดล้อม
รอบตัวที่นับวันจะถูกท�าลาย โดยใช้พื้นที่ของครอบครัว
จ�านวน 5 ไร่ จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ใช ้ เป ็นสถานที่ ในการศึกษาดูงานและถ ่ายทอด 
องค์ความรูเ้ก่ียวกับการจดัการส่ิงแวดล้อมและวิถีพอเพียง 
รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานส�าหรับเครือข่าย ทสม.  

และจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ เช่น กิจกรรม 
ปลูกต้นไม้ในศูนย์เรียนรู้ฯ และการอบรมให้ความรู้ 

ปัจจุบัน เครือข่าย ทสม. มีการขับเคลื่อนการท�า
อย่างต่อเนื่อง และยังใช้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นจุดรวมพล 
และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้กับผู ้ที่สนใจ และยังเป็นลานกิจกรรม และพ้ืนที่ 
ทางความคิดที่จะคอยปลูกสร้างจิตส�านึกให้กับเยาวชน
ในพื้นที่ต�าบลบ่อกวางทอง 

“ส่ิงที่ผมให้ความส�าคัญ คือ การเป็นผู้น�าเยาวชน 
ที่มีความตั้งใจที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งเเวดล้อมในท้องถิ่นของผม และบ่มเพาะเยาวชน
ให้เป็นผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง”
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นายพร  กองกูร
ผลงาน : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน�้า 
ทสม. ดีเด่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ต�าบลดอนฉิมพลี อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นพ้ืนทีร่าบลุม่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท�านา โดยน�าน�้าจากคลองชลประทานมาใช้ใน 
การเพาะปลูก ซึ่งมักประสบปัญหาขาดแคลนน�้าในช่วง
ฤดูแล้ง รวมทั้งคุณภาพน�้าไม่ดี ก่อให้เกิดปัญหาในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีการรวมกลุ่มเกษตรกร
ผู้ใช้น�้า เพ่ือช่วยกันคิดวางแผนบริหารจัดการน�้าทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ มีการเฝ้าระวังและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน�้าในพ้ืนที่อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว 
อยูเ่สมอ ส่งเสรมิให้ชุมชนช่วยกันดูแลรกัษาคลองส่งน�า้

สาธารณะให้สะอาด ปราศจากวัชพืช สนับสนุนให้มี 
การจัดการขยะในครัวเรือน โดยใช้หลัก 3Rs ปลูกฝัง
จิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมให้กับเยาวชน ทั้งยังให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในวันส�าคญัด้านส่ิงแวดล้อมเป็นประจ�า

แนวทางในการท�างานให้ความส�าคัญกับการ
ประสานงานและด�าเนินการร ่วมกับทุกเครือข ่าย  
และทุกองค์กรที่เก่ียวข้อง เริ่มต้นท�างานจากจุดเล็ก ๆ  
ท�าให้ได้ผล จากนั้นจึงขยายไปสู่สังคมข้างเคียง
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นางพิชญ์สินี  แก้วรุ่งเรือง
ผลงาน : อนุรักษ์คำุ้งบางกะเจ้า

ทสม. ดีเด่น จังหวัดสมุทรปราการ

คุ้งบางกะเจ้า เป็นพ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่ ใกล้
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในอ�าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ มีพื้นที่ 11,819 ไร่ ครอบคลุม 6 ต�าบล 
ได้แก่ ต�าบลบางน�้าผึ้ง ต�าบลบางยอ ต�าบลบางกอบัว  
ต�าบลบางกะสอบ ต�าบลบางกะเจ้า และต�าบลทรงคะนอง  
เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความ
เฉพาะตัวของระบบนิเวศ ที่หาได้ยาก ทั้งเป็นพ้ืนที ่
ชุมชนด้ังเดิมยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์  
และวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานเอาไว้ แต่ปัจจุบัน
กลับพบว่าพ้ืนที่แห ่งนี้ก�าลังถูกรุกรานและกดดัน 
อย่างหนักจากกระแสการพัฒนา พ้ืนที่สีเขียวลดลง 
และประสบป ัญหามลพิษ ส่ิงแวดล ้อมมากมาย  
ทั้งน�้าเสีย และขยะมูลฝอย ฯลฯ จากแรงบันดาลใจที่มี 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบ และต้องการตอบแทน
คุณแผ่นดิน นางพิชญ์สินีจึงอุทิศตนเพ่ืองานจิตอาสา 
ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีบ้านเกิดคุ้งบางกะเจ้า  
โดยเข้าร่วมกิจกรรม และเป็น ทสม. ผู ้น�าที่ท�าให ้
เกิดกิจกรรมอนุรักษ์ต่าง ๆ  มากมาย เช่น กิจกรรม 
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์บกและสัตว์น�้า  
จัดกิจกรรมเฝ้าระวังน�้าเค็ม กิจกรรมอนุรักษ์คูคลอง  
ตดิตัง้ถังดักไขมนัในชุมชนต�าบลบางกอบัว ให้ความรูกั้บ
ชาวบ้านเก่ียวกับการท�าน�า้หมกัชีวภาพ และการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ทั้งยังช่วยสืบสานวิถีชุมชน 
คนริมน�้า-คลองแพ ให้คงอยู่เช่นในอดีต

ผลจากการด�าเนนิงานทีเ่ห็นได้ชัดเจน คอื คลองแพ 
ในต�าบลบางกอบัว มีความอุดมสมบูรณ์ คุณภาพน�้า 
และสภาพแวดล้อมดีขึ้น
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นางวรรณี  ชีวชูเกียรติ
ผลงาน : การบริหารจัดการน�้าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต�บลพวา

ทสม. ดีเด่น จังหวัดจันทบุรี

สืบเนื่องจากในต�าบลพวา อ�าเภอแก่งหางแมว 
จงัหวัดจนัทบุร ีจะมกีารสร้างอ่างเก็บน�า้พวาใหญ่ คนใน
ชุมชนจึงเกิดความกังวลใจว่า ชุมชนอาจไม่ได้มีโอกาส
ใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าดังกล่าว เหมือนที่เคยเกิดข้ึน 
มาแล้วกับชุมชนอื่น ๆ  ที่อยู่ใกล้เคียง จึงเกิดการประชุม
หารอืกันในชุมชนข้ึนหลายครัง้ และเพ่ือเป็นการยกระดับ 
การป้องกันปัญหาการจัดสรรน�้าอย่างไม่เท่าเทียม  
ทีอ่าจจะเกิดข้ึนในอนาคต นางวรรณ ีจงึท�าหน้าทีใ่นการ
ประสานหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง จัดเวทีพูดคุยหารือ  
เพ่ือหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการจดัสรรน�า้ในอ่างเก็บน�า้ 
พวาใหญ่ให้กับคนในพ้ืนที่ได้ใช้ด้วย จากการท�าหน้าที่
ประสานงานในวันนั้น ก่อให้เกิดเวทีพูดคุยร่วมกัน 
อย่างต่อเนื่อง จนมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหาร
จดัการน�า้ต�าบลพวา” และมกีารจดัท�าแผนงาน/โครงข่าย 
ท่อส่งน�้าให้กับชุมชนฯ ซึ่งถูกบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนา 
เทศบาลต�าบลพวา และได้มีการส่งต่อแผนนี้ไปยัง
กรมชลประทานด้วย 

กระบวนการท�างานที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในครั้งนี้ 
คอื การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการพูดคยุกันบนพ้ืนฐาน
ของเหตุและผล เพ่ือลดความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึน  
และการใช้บทบาทของ ทสม. เช่ือมโยงการท�างานร่วมกับ 
หน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือให้ความช่วยเหลอืชุมชนดังกล่าว
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นายประพันธ์  เดี่ยววนิช
ผลงาน : ลดขยะบนเกาะพะงัน

ทสม. ดีเด่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในอดีตเกาะพะงัน เคยประสบปัญหาขยะล้นเกาะ 
เพราะในแต่ละวันขยะมีปริมาณมากถึง 10-15 ตัน  
และไม่สามารถขนย้ายออกจากเกาะได้หมด จงึกลายเป็น 
ขยะตกค้าง และสร้างมลพิษส่ิงแวดล้อมให้กับแหล่ง 
ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นอย่างมาก เมื่อนายประพันธ์ เข้ามา
รับต�าแหน่งผู ้น�าชุมชนและเริ่มงานจิตอาสาในฐานะ 
ทสม. ก็ได้รเิริม่โครงการ “ถนนคนเดิน ตลาดปลอดโฟม” 
เพ่ือลดปรมิาณขยะบนเกาะ และสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน 
มกีารรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า และห้ิวป่ินโตไปตลาด โดยอาศยั 
เครือข่ายผู้สูงอายุ และ ทสม. ในพ้ืนที่ช่วยกันรณรงค์
อย ่างจริงจัง ทั้งยังมีการประสานกับภาคเอกชน  
ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ให้ช่วยกันลดขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้  
ซ่ึงตกลงกันว ่าจะน�าขยะเหล ่านั้นมาท�า เป ็นปุ ๋ย  
และอาหารสตัว์ นอกจากนี้ภาคเอกชนยังช่วยเชิญชวน
ผู้บริโภคงดใช้ถุงพลาสติก 

มีการตั้งกลุ่ม Phangan Shake Hand ใน แอป- 
พลิเคชันไลน์ ใช้เป็นช่องทางในการรณรงค์ และติดต่อ
ส่ือสารในการท�ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ทุกวันศุกร์จะมี

การรวมตัวกันของกลุ ่มจิตอาสาซึ่งมาจากหลาย 
ภาคส่วน มาช่วยกันเก็บขยะชายหาด รวมถึงการ 
ลดปริมาณขยะจากขวดน�้าพลาสติกในสนามฟุตซอล 

“ทุกคนสร้างขยะทุกคนก็ต้องช่วยกันแก้”
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นายประเสริฐ  คำงสงคำ์
ผลงาน : จัดการทรัพยากรในท้องถิ่น

ทสม. ดีเด่น จังหวัดนคำรศรีธรรมราช

ด้วยความที่ เป ็นคนรักธรรมชาติเป ็นทุนเดิม  
เมื่อเกิดปัญหาหรือสถานการณ์ที่ส ่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นายประเสริฐ ได้เข้าไปช่วย
แก้ไขปัญหาในฐานะสมาชิก ทสม. และท�างานด้วยใจอาสา 
อย่างแข็งขัน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากคนใกล้ตัว สมาชิกในชุมชน  
และท้องถ่ินใกล้เคียง รวมถึงได้ร่วมกับชาวบ้านด�าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย เช่น การจัดเก็บขยะ น�าร่อง 

ปลูกป่าในที่ดินส่วนบุคคลและริมถนน รักษาความ
สะอาดบรเิวณชายหาด สร้างพ้ืนทีน่�าร่องในทีดิ่นเอกชน
เพ่ือเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ ดิน น�้า ป่า ฟื ้นฟู 
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนทีบ่่อกุง้ร้าง จนประสบ 
ผลส�าเร็จ ปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเป็นศูนย์
เรียนรู้ทางอาชีพ และได้ใช้ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในท้องถ่ิน จนสามารถขยายผล 
ไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงอีก 4 แห่ง
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นายนพพร  มากสง
ผลงาน : การท�ผังน�้าชุมชน เพื่อการบริหารจัดการน�้าลุ่มน�้าสาขาป่าพะยอม

ทสม. ดีเด่น จังหวัดพัทลุง

บริบทของพ้ืนที่ชุมชนต�าบลป่าพะยอม ซึ่งตั้งอยู่
บรเิวณตอนกลางของลุม่น�า้ทะเลน้อย มกัประสบปัญหา
น�้าท่วม น�้าแล้ง และน�้าเน่าเสียอยู่เป็นประจ�า ส่งผลให้
สัตว์น�า้ในแหล่งน�า้ธรรมชาตลิดจ�านวนลง และบางชนดิ
เริ่มสูญพันธุ ์ คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาเหล่านี ้
เป็นอย่างดี แต่จนปัญญาที่จะหาทางแก้ไข ด้วยเหตุนี้
งานพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรน�้าในชุมชนจึง 
เกิดขึ้น จากค�าว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยเริ่มจาก
การหารือกับคนในชุมชนและจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ 
และพัฒนาคลองป่าพะยอม โดยมภีาคเีครอืข่ายในพ้ืนที่
เข้ามามส่ีวนร่วม ต่อมาจงึเริม่ลงพ้ืนทีส่�ารวจสายคลอง
ในต�าบลป่าพะยอม เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท�าเป็น 
ผังน�้าชุมชน จนท�าให้ทราบว่าน�้ามาจากไหน ไหลไป 
ทางไหน ซึ่งข้อมูลผังน�้าชุมชนที่ท�าข้ึน เป็นประโยชน์
อย่างมากในการบริหารจัดการน�้าในชุมชน เพราะ
สามารถน�าไปก�าหนดจุดที่เหมาะสมในการสร้างฝาย
อนุรักษ์น�้า เช่น การท�าฝายคลองแกระ 1 / ฝายคลอง 
แกระ 2 และการสร้างเหมืองยืนดิน เพื่อป้องกันน�้าท่วม
น�้าแล้ง 

การบริหารจัดการน�้า ที่เริ่มจาก “การเข้าใจ เข้าถึง
ปัญหา และต่อยอดสู่การพัฒนา” ได้ท�าให้เกษตรกรใน
ต�าบลป่าพะยอม ปรบัเปลีย่นจากการท�าเกษตรเชิงเด่ียว
มาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการปรับระบบการเกบ็น�้าให้
เหมาะสมกับแปลงเกษตรของตนเอง สัตว์น�้ากลับมา 
อดุมสมบูรณ์ ลดความเส่ียง และผลกระทบจากภยัพิบัติ 
ที่ส�าคัญเกิดเครือข่ายด้านส่ิงแวดล้อมที่ เ ช่ือมโยง 
และบูรณางานกันมากขึ้น
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นางสาวประไพ  เรืองฤทธิ์
ผลงาน : จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ทสม. ดีเด่น จังหวัดระนอง

ชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลก�าพวน อ�าเภอ 
สุขส�าราญ จังหวัดระนอง เป็นชุมชนชนบทก่ึงเมือง 
ในแต่ละวันมีปริมาณขยะที่ต้องน�าไปก�าจัดวันละ 3 ตัน 
แต่สามารถรวบรวมขยะไปก�าจัดได้ไม่ถึงครึ่ง ท�าให้มี
ขยะตกค้างวันละ 1.8 ตนั ขยะเหล่านีจ้ะถูกน�าไปฝังใน
บ่อก�าจัดขยะ ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่ความจุเหลืออยู่เพียง  
50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งดูเหมือนว่าปริมาณ
ขยะมีแต่จะเพ่ิมมากข้ึนทุกปี เพราะที่ผ่านมายังไม่มี
มาตรการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง จึงเป็นเหตุให้
นางสาวประไพเริม่ลดปรมิาณขยะในชีวิตประจ�าวันของ
ตนเองก่อน จนสามารถน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้
เกือบ 100 เปอร์เซน็ต์ จากนัน้จงึสมคัรเป็นสมาชิก ทสม. 
เพ่ือช่วยรณรงค์ให้มกีารจดัการขยะในชุมชนของตนเอง 
โดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมของคนในชุมชนเป็นกลไก
ขับเคลื่อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย เช่น การจัดตั้ง 
ธนาคารขยะรไีซเคลิ การน�าขยะมาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์  
เช่น ของใช้ในครัวเรือน น�้าหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์
จากเศษอาหาร กิจกรรมประกวดครัวเรือนสะอาด
ปราศจากขยะมูลฝอย

แม้ว่าทุกวันนี้ยังพบว่าปริมาณขยะในชุมชนลดลง
เพียงเล็กน้อย และการคัดแยกขยะยังไม่ได้ผล 100 
เปอร์เซ็นต์ แต่คนในชุมชนเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในชีวิตประจ�าวันให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน  
เช่น ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร 
ม ี28 ครวัเรอืน สามารถจดัการขยะอนิทรย์ีให้เหลอืศนูย์ 
โดยน�าขยะเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ มีหลายครัวเรือน 
ที่มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี จนสามารถ
เป็นครัวเรือนต้นแบบในการคัดแยกขยะ ซึ่งการคัดแยก 
ขยะช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริม จากการน�าขยะ
ไปขายและช่วยลดภาระการจัดการขยะของเทศบาลได้
อีกด้วย
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นายสมหมาย  หมาดทิ้ง
ผลงาน : อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมมะขาม

ทสม. ดีเด่น จังหวัดตรัง

เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา ป่าชายเลนบ้านแหลมมะขาม
เป็นพ้ืนที่สัมปทาน และมีการท�าประมงผิดกฎหมาย 
ท�าให้พ้ืนที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว มีสภาพเส่ือมโทรม  
สัตว์น�า้ มปีรมิาณลดลง และชาวประมงได้รบัผลกระทบ 
ชาวบ้านจึงรวมกลุ่มกันหาแนวทางแก้ไข จึงเกิดแนวคิด 
ในการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในพ้ืนที่
ดังกล่าวมาตัง้แต่ปี 2535 ท�าให้สามารถรกัษาป่าชายเลน 
บ้านแหลมมะขาม ต�าบลเขาไม้แก้ว ไว้ได้จ�านวน 1,067 ไร่  
ปัจจุบันป่าชายเลนที่นี่จัดว่าอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดตรัง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชน
ด ้านทรัพยากรป ่าชายเลนแห ่งแรกของประเทศ  
นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลที่ประสานให้เกิดการก่อตั้ง
ชมรมชาวประมงพ้ืนบ้านจงัหวัดตรงั และด�าเนนิกิจกรรม 
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน ท�าให้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายลดลง 
ทรัพยากรประมงเพ่ิมข้ึน เต่าทะเล โลมา และพะยูน 
ก็เพิ่มจ�านวนมากขึ้นด้วย 

มีส่วนผลักดันให้เกิดแนวทางการฟื้นฟูอ่าวสิเกา  
ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และแหล่งปะการัง 

ที่ส�าคัญ และสนับสนุนให้เกิดการร่างกติกา ดอนหอย 
ดอนหาด แหล่งเพาะพันธุสั์ตว์น�า้ และได้เสนอเรือ่งไปยงั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ 
นอกจากนี้ยังด�าเนินโครงการอนุรักษ์อื่น ๆ  เช่น จัดตั้ง
ธนาคารปูม้า สร้างบ้านปลา ฯลฯ อีกทั้งพ้ืนที่บริเวณ 
ดังกล่าวยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู ้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ประชาชนที่สนใจ 
ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
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นายอุดม  เย็บปัก
ผลงาน : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทสม. ดีเด่น จังหวัดกระบี่

เริ่มต้นการท�างานด้านการอนุรักษ์ จากการเป็น
ผู้น�าชุมชน เพราะตระหนักดีว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนในชุมชน ส่วนหนึ่งเกิดจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ด�าเนนิกิจกรรมอนรุกัษ์ต่าง ๆ  มากมาย เช่น ส่งเสรมิการ
คัดแยกขยะในครัวเรือน รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
และโฟมในตลาดสดพ้ืนทีเ่ทศบาลต�าบลคลองพนพัฒนา 
เป็นผู้น�าเชิญชวนชาวบ้านร่วมกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น 
เช่น กิจกรรมเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม  
เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว  
ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่ป ่าบกและป่าชายเลน โดยจะ 
ด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกปี ท�าให้ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ 

ทัง้นีใ้นการด�าเนนิงานจะท�าหน้าทีป่ระสานกับคณะ
กรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับจังหวัด เทศบาลต�าบล
คลองพน และสนับสนุนภารกิจด ้านการอนุรักษ ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกับ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม เช่น ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด และส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค

217



นางสาวพรทิพย์  หมัดสุข
ผลงาน : เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าฟาร์มทะเล หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา

ทสม. ดีเด่น จังหวัดสงขลา

เหตุจากการท�าประมงผิดกฎหมาย จนท�าให้
ทรัพยากรประมงในบ้านเกิดของตนเองเส่ือมโทรมลง 
สัตว์น�้าที่จับได้ มีขนาดเล็กลง และขายไม่ได้ราคา  
หลายคนเลือกที่จะละทิ้งถ่ินเกิดและเปลี่ยนไปประกอบ
อาชีพอย่างอื่นแทน แต่ส�าหรับพรทิพย์เลือกที่จะลงมือ
แก้ไข เพราะที่นี่คือบ้านของเธอ แล้วการแก้ปัญหา 
ก็เริ่มข้ึน จากการก�าหนดเขตอนุรักษ์พันธุ ์สัตว์น�้า  
โดยประสานงานกับกรมประมง เพ่ือประกาศกฎกติกา
และข้อบังคับต่าง ๆ  มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน 
รับทราบ มีการเพาะพันธุ์สัตว์น�้าพ้ืนถิ่นเพ่ือปล่อยคืน 
สู ่ธรรมชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องมากมาย มีการส่งเสริมให้ชุมชนช่วยกัน 
เพาะช�ากล้าไม้ป่าชายเลน เพื่อน�าไปปลูกฟื้นฟู ปัจจุบัน
สามารถขยายพ้ืนทีป่่าชายเลนในเขตอนรุกัษ์จากกล้าไม้
ที่เพาะโดยชุมชนเอง 

นอกจากนี้ ยังมีการะน�าวัสดุเหลือใช้ในชุมชน  
เช่น เศษไม้ไผ่ที่ลอยเกลื่อนอยู ่ในทะเลสาบสงขลา  
และเศษก่ิงไม้ที่เหลือจากการเลี้ยงแพะ น�ามาท�าเป็น 
ซั้งบ้านปลา เพือ่เป็นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สตัว์น�้า 
รวมถึงมกีารตัง้จดุเฝ้าระวังการกระท�าผดิในเขตอนรุกัษ์ฯ  
ซึ่งป ัจจุบันได้กลายมาเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชน  
เพ่ือประชุมหารือแนวทางการจัดการเขตอนุรักษ์ฯ  
และทรัพยากรประมง

“คนเราถ้าคดิจะท�าอะไรสักอย่างเพ่ือสังคม เราไม่ต้อง 
ไปหวังส่ิงใดตอบแทนจากสังคม แต่ส่ิงที่เราจะได้ คือ 
ธรรมชาตทิีส่มบูรณ์กลบัคนืมา ด้วยพลงัจติอาสาของเรา”
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นายอาแมน  สาแล๊ะ
ผลงาน : ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
ทสม. ดีเด่น จังหวัดสตูล

สตลูเป็นจงัหวัดทีป่ระชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมทีใ่ช้สารเคม ีซึง่ไม่เป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อม 
และสุขภาพของเกษตรกรในระยะยาว ภายหลังจาก 
ที่นายอาแมน ได้เข้ามาท�างานจิตอาสาในฐานะ ทสม. 
ยิ่งท�าให้ตระหนักว่าเกษตรกรอินทรีย์กับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงที่เก้ือกูล 
ซึ่งกันและกัน จึงได้ทดลองท�าเกษตรปลอดสารพิษ 
จนได้ผล ภายหลังจึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 
รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเีครอืข่ายอืน่ ๆ  ภายในศนูย์ฯ จดัเป็นฐานเรยีนรู ้
ต่าง ๆ  เช่น ฐานเรียนรู้การจัดการดิน การดูแลรักษาน�้า 
การป้องกันและก�าจดัศตัรพืูช การรวมกลุม่และการแปรรปู 
ผลผลิต การท�าเกษตรพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมจะเชิญชวนเครือข่าย ทสม. 
ในพ้ืนทีแ่ละเยาวชนคนรุน่ใหม่เข้ามามส่ีวนร่วม เพ่ือเป็น 
การขยายแนวคิดเรื่องเกษตรอินทรีย์และการจัดการ
ทรัพยากรให้ขยายวงกว้างออกไป

นอกจากนี้ยังได้น�าภูมิปัญญาชาวบ้านและวัสดุ 
ที่หาได ้ ในท ้อง ถ่ินมาผลิตเป ็น วัสดุทดแทนโฟม  
และถุงพลาสติก รวมถึงน�ามาท�าเป็นวัสดุป้องกัน 
แมลงศัตรูพืช
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นางสาวฆอลีเยาะ  เสมอภพ
ผลงาน : การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ทสม. ดีเด่น จังหวัดปัตตานี

จากการปลูกฝังเรื่องส่ิงแวดล้อมของคนรุ่นปู่ ย่า  
ตา ยาย สู่คนรุ่นลูก รุ่นหลาน และการที่ค่อย ๆ  เห็น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในบ้านเกิดของ
ตนเองค่อย ๆ  เส่ือมโทรมลง จึงเกิดแนวคิดว่าจะท�า
อย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปจากชุมชน
ของตนเอง จึงสมัครเป็น ทสม. เพราะต้องการฟื้นฟู 
และอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในหมูบ้่านของตน และเริม่งานจติอาสาด้วยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมในชุมชน เช่น การรณรงค์ให้ชุมชน 
หันมาช่วยกันคดัแยกขยะ ให้ความรูกั้บชาวบ้านเก่ียวกับ
สถานการณ์โลกร้อน ส่งเสริมอาชีพจากทรัพยากรที่ม ี
ในท้องถ่ิน ในขณะเดียวกันก็สอนให้ชาวบ้านรูจ้กัการใช้
ประโยชน์อย่างรูค้ณุค่า เช่น การน�าใบของต้นหนามเตย
มาผลิตเป็นงานหัตถกรรม ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับชุมชน น�าวัสดุเหลือใช้จ�าพวกเศษผ้า และเศษ
พลาสติกเหลือใช้ มาท�าเป็นของใช้ต่าง ๆ  รวมถึงเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู ้เก่ียวกับการท�าปุ ๋ยหมัก
ชีวภาพ สบู่อาบน�้าสมุนไพร เป็นการส่งเสริมให้ชุมชน 

หันมาผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กันมากข้ึน และยังให้ความรู ้ กับชาวบ้านเก่ียวกับ 
การจัดการขยะ และรณรงค์ให้ชุมชนลดการทิ้งขยะ 
ลงในแม่น�้าล�าคลอง
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เครือข่ายทสม.
ดีเด่น ระดับจังหวัด

2562
ประจ�ปี
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เครือข่าย ทสม. อ�เภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่

ผลงาน : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ 

เครือข่าย ทสม.อ�าเภอดอยสะเก็ด มีเป้าหมาย 
เพ่ืออนุรักษ์ป่าต้นน�้าแม่กวง ให้มีความอุดมสมบูรณ ์
ตั้งแต่ ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า โดยใช้กระบวนการ 
มีส ่วนร ่วมในการท�างานร ่วมกับเครือข ่ายต ่าง ๆ   
ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เน้นการ
ท�างานภายใต้กิจกรรมตามแนวพระราชด�าริ กิจกรรม 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ 1. การจัดการขยะต้นทาง รณรงค์ 
ให ้ความรู ้กับเครือข ่าย ทสม.ในการจัดการขยะ 
ตามหลัก 3Rs และการคัดแยกขยะในครัวเรือน  
2. การอนุรักษ์แหล่งน�้า จัดกิจกรรมท�าความสะอาด
แม่น�้าคูคลอง 3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  
การปลูกป่าเสริม การท�าฝายชะลอน�้า การบวชป่า  
การท�าแนวกันไฟ 4. ส่งเสริมวิถีพอเพียง ด้วยการ 
ส่งเสริมให้มีการน�าขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก 
หรือ ปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศในชุมชน ผลการด�าเนินงาน ได้สร้างแรง
บันดาลใจให้ประชาชนมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ 
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เครือข่าย ทสม. ต�บลเวียงกาหลง 
อ�เภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ผลงาน : อนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านป่าจั่น
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดเชียงราย 

ในอดีตป่าชุมชนบ้านป่าจั่น เป็นป่าต้นน�้าผืนใหญ่ 
แต ่ ถูกบุกรุกแผ ้วถางจากการท�าเกษตรเชิงเ ด่ียว  
ด ้วยเหตุนี้  ผู ้น�า ชุมชน คณะกรรมการหมู ่บ ้าน  
และเครือข่าย ทสม.บ้านป่าจั่น ต�าบลเวียงกาหลง  
จึงประชุมเพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการป่าผืนนี้ร่วมกัน โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และรักษาป่า เน้นการท�างานแบบบูรณาการ เพื่อน�าไป
สู่การจดัการป่าอย่างยัง่ยนื บนความร่วมมอืของทกุฝ่าย 
กิจกรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการ 
เครือข่ายป่าชุมชน ก�าหนดกฎระเบียบ ท�าแนวกันไฟ 
โดยการปลูกต้นกล้วย และการสานไผ่ล ้อมคอก  
เพ่ือป้องกันไฟแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ การแยกใบไม ้
เ พ่ือท�า เ ช้ือเพลิง  ท�าฝายชะลอน�้ าแบบก่ึงถาวร  
เพ่ือเก็บกักน�้าสร้างความชุ่มช้ืนให้ป่า ท�าทางตรวจการ
รอบป่าชุมชน เพ่ือความสะดวกในการลาดตระเวน  
ปลูกฟื้นฟูป่า และจัดกิจกรรมบวชป่าเป็นประจ�าทุกปี 
และมกีารจดัตัง้ศนูย์เรยีนรูชุ้มชนบ้านป่าจัน่ เพ่ือถ่ายทอด 
แนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้กับบุคคลที่สนใจ

ประจักษ์พยานที่แสดงถึงความส�าเร็จในการ 
ดูแลป่า คือ เครือข่าย ทสม. ต�าบลเวียงกาหลง สามารถ
รักษาป่าชุมชนบ้านป่าจั่นให้รอดพ้นจากการบุกรุก
ท�าลาย และยังสามารถขอพ้ืนคืนที่ป่ากว่า 173 ไร่  
เ พ่ือน� ากลับมาฟ ื ้นฟูและผนวกให ้ เป ็นส ่วนหนึ่ ง 
ของป่าชุมชน ผืนป่าค่อย ๆ  คืนความอุดมสมบูรณ ์  
และกลายเป็นแหล่งอาหารและทีอ่ยูอ่าศยัของชุมชน
และสัตว์ป่า
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เครือข่าย ทสม. ต�บลดอนไฟ 
อ�เภอแม่ทะ จังหวัดล�ปาง

ผลงาน : อนุรักษ์ล�น�้าจางและสภาพแวดล้อมรอบชุมชน
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดล�ปาง

ภาคีเครือข่าย ทสม. ได้ก�าหนดให้ ล�าน�้าจาง 
เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการท�างาน โดยรวมกลุ ่มกัน 
ท�าโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาล�าน�้า ด�าเนินการก�าจัด
วัชพืชในแหล่งน�า้เป็นประจ�าทกุปี ในช่วงเดือนมกราคม-
เมษายน ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันสามารถขุดลอก
และก�าจัดวัชพืชรวมระยะทาง 500 เมตร มีการท�าฝาย
ชะลอน�้า และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน�้าในวันส�าคัญ
ต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังช่วยกันปลูกหญ้าแฝกป้องกัน 
ตลิ่งพัง ทั้งยังส่งเสริมให้แหล่งน�้าแห่งนี้เป ็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวชุมชน และสถานที่จัดกิจกรรมด้านประเพณี
และวัฒนธรรม ร ่วมกับภาคีเครือข่ายกลุ ่มต่าง ๆ   
ในบรเิวณใกล้เคยีง ซึง่เป็นพ้ืนทีป่่าสาธารณะ เครอืข่าย  
ทสม. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท�าแนวกันไฟ 
จัดชุดออกตรวจลาดตระเวนป้องกันไฟ และร่วมกัน 
ดับไฟป่าเมื่อเกิดเหตุ

การท�างานเน้นการประสานความร่วมมือกับ 
หน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือขอรับการสนับสนุนในรูปแบบ 
ต่าง ๆ  เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน 
ทั้งยังขยายเครือข่ายการท�างานไปยัง เครือข่าย ทสม. 
ในพื้นที่ใกล้เคียง
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เครือข่าย ทสม. ต�บลบ่อแก้ว 
อ�เภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ผลงาน : อนุรักษ์ป่าชุมชนและป่าใกล้เคียง
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดน่าน

เครือข่าย ทสม.ต�าบลบ่อแก้ว ได้ช่วยกันดูแลรักษา
และฟื ้นฟู ป่าชุมชนและป่าใกล้เคียง มีการจัดเวที
ประชาคมเพ่ือหาแนวทางในการดูแลรักษาป่าร่วมกัน 
บนพ้ืนฐานของการมีส ่วนร่วมของทุกคนในชุมชน  
มีการออกกฎระเบียบป่าชุมชน เช่น ข้อก�าหนดในการ
เข้าใช้ประโยชน์ และบทลงโทษส�าหรับผู ้ที่ฝ ่าฝืน  
จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังรักษาป่า ท�าแนวกันไฟ  
และปลูกฟื้นฟูป่า โดยให้สมาชิกในชุมชนหมุนเวียนกัน
มาท�าหน้าทีดู่แลป่าชุมชน ซึง่มพ้ืีนทีป่ระมาณ 1,200 ไร่  
มีการส่งเสริมการท�าเกษตรปลอดการเผา โดยใช ้

เศษวัชพืชมาท�าปุ๋ย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาไฟป่า 
ชาวบ้านยังได้ปุ๋ยหมักไปใช้ในแปลงเกษตร ช่วยลด
ต้นทุนในการผลิต ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
อีกทางหนึ่ง จากการร่วมแรงร่วมใจของเครอืข่าย ทสม. 
ต�าบลบ่อแก้วและคนในชุมชนที่ร่วมกันบริหารจัดการ
ชุมชน และด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้ 
บ้านป่าเป้ากลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ 
ในเรื่องต่าง ๆ  เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน
ปลอดการเผา ที่มีจุดเรียนรู ้กระจายอยู ่ทั่วหมู ่บ้าน  
และมหีน่วยงานต่าง ๆ  เข้ามาศกึษาดูงานเป็นจ�านวนมาก
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เครือข่าย ทสม. ต�บลย่านรี 
อ�เภอสามเงา จังหวัดตาก

ผลงาน : ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดตาก

ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก พ้ืนที ่7,598 ไร่ เป็นป่าสงวน 
แห่งชาติ ในอดีตเคยเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์  
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด แต่หลายสิบป ี
ที่ผ่านมา สภาพป่าเส่ือมโทรม น�้าในล�าห้วยแห้งขอด 
สัตว์ป่าไม่ชุกชุมเช่นแต่ก่อน เครอืข่าย ทสม.ต�าบลย่านรี  
จึงชักชวนชาวบ้านในพ้ืนที่ ปรึกษาหารือวิธีการบริหาร
จัดการป่าให้กลับฟื ้นคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง  
โดยเชิญเจ้าหน้าเข่ือนภูมิพล มูลนิธิกองไทย องค์การ
บริหารส่วนต�าบลย่านรี เข้าร่วมส�ารวจป่า และศึกษา 
ดูงานหมูบ้่านทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการฟ้ืนฟูป่า จากนัน้ 
จึงได้ขอใช้พ้ืนที่ป่าบริเวณดังกล่าวจัดตั้งเป็นป่าชุมชน 
และจัดกิจกรรมเพ่ือฟื ้นฟูป่ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น 
กิจกรรมปลูกป่าเพ่ิม สร้างฝายชะลอน�้า ท�าแนวกันไฟ 
ลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าและดับไฟร่วมกับหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ กิจกรรมบวชป่า สืบชะตาป่า และจัดตั้งศูนย์
เรยีนรูชุ้มชน อกีทัง้เครอืข่าย ทสม. ยงัได้สร้างเครอืข่าย
จิตอาสาในพ้ืนที่ เช่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  
ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการดูแลอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ในการท�างาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
อุปกรณ์การดับไฟป่า และการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงเเวดล้อมจากภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เครือข่าย ทสม.ต�าบล
ย่านรี ได้ท�าให้เกิดเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าไม้ จ�านวน  
26 เครอืข่าย ป่าได้รบัการฟ้ืนฟูและมสีภาพอดุมสมบูรณ์
เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 80 มีสัตว์ป่ากลับเข้ามาอาศัย 
หากินในป่า เช่น หมี เลียงผา กวางผา เป็นต้น
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เครือข่าย ทสม. ต�บลแม่เล่ย์ 
อ�เภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ผลงาน : อนุรักษ์ป่าชุมชนในต�บลแม่เล่ย์ และป่ารอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
ป่าสงวนแห่งชาติแม่วงก์-แม่เปิน 

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดนครสวรรค์

การท�างานของเครอืข่าย ทสม.ต�าบลแม่เล่ย์ เริม่ต้น
จากกลุ่มราษฎรซึ่งท�าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ป่าไม ้
ทีน่บัวันจะถูกบุกรกุท�าลาย จนกลายสภาพเป็นเขาหัวโล้น 
กลุ่ม ชรบ. จากชุมชนต่าง ๆ  จึงรวมตัวกันปกป้องผืนป่า
ไม่ให้คนภายนอกเข้ามาตัดไม้ในพ้ืนที่รอบ ๆ  ชุมชน  
โดยประสานการท�างานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จากนั้นได้มี
การข้ึนทะเบียนพ้ืนทีป่่าจ�านวน 17 หมูบ้่านเป็นป่าชุมชน  
รวมพ้ืนที ่3,562 ไร่ ต่อมา กลุม่ ชรบ. ได้รวมกลุม่กันเป็น 
เครือข่าย ทสม. ต�าบลแม่เลย์ ร่วมกันฟื้นฟู และอนุรักษ์
ป่าชุมชนต�าบลแม่เล่ย์ และขยายการท�างานไปยังพ้ืนท่ี
ป่ารอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ป่าสงวนแห่งชาติ 
แม่วงก์-แม่เปิน

ในการท�างานจะประสานความร ่วมมือไปยัง 
หน่วยงานต่าง ๆ  ในพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนก�าลังคน 
เครื่องมือ และงบประมาณในการดูแลรักษาป่า เช่น  
การท�าแนวตรวจการณ์ แนวกันไฟรอบพ้ืนที่ป่าชุมชน 

การท�าฝายชะลอน�้าขนาดเล็ก การปลูกป่าฟื ้นฟูใน 
วันส�าคัญ มีการจัดชุดลาดตระเวน ที่เกิดจากการ 
บูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างเครือข่าย ทสม.
ต�าบลแม่เลย์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และองค์กรพัฒนาเอกชน 
โดยจะออกตรวจลาดตระเวนร่วมกันเดือนละหนึ่งครั้ง

ผลงานที่ท�ามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทรัพยากร 
ป่าไม้ฟื ้นตัว มีต้นไม้ขนาดใหญ่ข้ึนเป็นจ�านวนมาก 
พบเห็นสัตว์ป่ากลับเข้ามาอาศัยหากินในป่าแห่งนี้ 
เพิ่มมากขึ้น
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เครือข่าย ทสม. ต�บลปางตาไว 
อ�เภอปางศิลาทอง จังหวัดก�แพงเพชร

ผลงาน : อนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านใหม่วงศ์เขาทอง
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดก�แพงเพชร

ในอดีตที่ผ่านมา ป่าชุมชนบ้านใหม่วงศ์เขาทอง  
มีลักษณะเป็นเขาหัวโล้น เกิดจากบุกรุกแผ้วถางของ
ราษฎรในพ้ืนทีแ่ละบรเิวณใกล้เคยีง มกีารเก็บหาของป่า 
ล่าสัตว์ โดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสม เมื่อพ้ืนที่ป่า 
ถูกท�าลายชาวบ้านได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้ง
และขาดแคลนน�า้ใช้เพ่ือการอปุโภคบรโิภค จากปัญหา
ที่เกิดข้ึนท�าให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็นความส�าคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้ ได้รวมกลุ่มกันในรูปของเครือข่ายเพ่ือ
ฟื้นฟูป่า และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  
เพ่ือสนบัสนนุการท�างาน ใน 4 ด้านส�าคญั คอื การป้องกัน  
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การบ�ารุงรักษา และการ
ฟื้นฟูป่า กิจกรรมที่ด�าเนินการ เช่น การจัดตั้งคณะ
กรรมการข้ึนมาดูแลป่าชุมชน ออกกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับ มีการส�ารวจและรังวัดแนวเขตป่าชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท�าฝายชะลอน�้าเพ่ือสร้าง
ความชุ่มช้ืน เพ่ือลดความเส่ียงการเกิดไฟป่า ท�าแนว 
กันไฟ จัดชุดลาดตระเวนป้องกันรักษา จัดกิจกรรม 
ปลูกต้นไม้ฟื ้นฟูระบบนิเวศ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
และเพ่ือเป็นการปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ให้กับ

เยาวชน ป่าชุมชนบ้านใหม่วงค์เขาทองยังถูกใช้เป็น 
แหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีด้วย 

ปัจจบัุนป่าชุมชนบ้านใหม่วงศ์เขาทองอดุมสมบูรณ์ 
มคีวามหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งน�า้และอาหาร 
ที่ส�าคัญของราษฎรในพ้ืนที่ และเป็นฐานทรัพยากร
ชีวภาพที่ชุมชนสามารถน�าไปต่อยอดทางเศรษฐกิจ  
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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เครือข่าย ทสม. ต�บลห้วยด้วน 
อ�เภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ผลงาน : การจัดการขยะมูลฝอย
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดนครปฐม

เนื่องจากที่ผ่านมา ชุมชนประสบปัญหามลพิษ 
ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะ คนในชุมชนจึงคิด
แก้ไขปัญหา ด้วยการรณรงค์ให้แต่ละบ้านช่วยกัน 
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ส่งเสริมให้มีการน�าขยะกลับมาใช้
ใหม่ มีการจัดตั้งศูนย์ประสานการจัดการขยะมูลฝอย
ประจ�าต�าบลห้วยด้วน เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมขยะของ
ชุมชน ซึง่ภายในศนูย์ฯ จะเน้นการจดัการขยะตามหลกั 
3Rs คือ ลดการใช้ ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่ อีกทั้ง 
ยงัจดักิจกรรมถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกับการน�าขยะแต่ละ
ประเภทกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกลุ่ม 
เครอืข่าย ทสม. ยงัร่วมกันท�าปุ๋ยหมกัและน�า้หมกัชีวภาพ 
เพ่ือแจกจ่ายให้คนในชุมชนได้น�าไปใช้ นอกจากนี้  
เครือข่าย ทสม.ต�าบลห้วยด้วนยังรณรงค์ให้ร้านค้า  
ร้านอาหาร และตลาดสดในชุมชน ลดการใช้ถงุพลาสตกิ 
และโฟม โดยด�าเนินการภายใต้โครงการ “ท�าความดี
ด้วยหัวใจ ลดภัยส่ิงแวดล้อม” มีการจัดท�าโครงการ 
พกถุงผ้าเก็บพลาสติกกลับบ้าน โดยจะให้ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการพกถุงผ้าและเมือ่เจอถงุพลาสตกิก็เก็บกลบับ้าน 
เพ่ือลดปัญหาขยะพลาสตกิและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ในการท�างานจะมีการเก็บข้อมูลปริมาณขยะ 
ในครัวเรือนจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ และน�ามา
ประเมินผลเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะ  
และการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม มีการด�าเนินงาน 
ร่วมกับภาคีความร่วมมือในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
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เครือข่าย ทสม. ต�บลมดแดง 
อ�เภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลงาน : ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี

ในอดีตที่ผ่านมาเครือข่าย ทสม. ต�าบลมดแดง  
จะร่วมกันบ�าเพ็ญประโยชน์ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม ้
ในพ้ืนที่สาธารณะ และไปร่วมกิจกรรมจิตอาสากับ 
เครือข่าย ทสม. ในพ้ืนที่อื่น ๆ  แต่ในปัจจุบันเครือข่าย 
ทสม.ต�าบลมดแดงให้ความสนใจในการปลกูไม้เศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่ของตนเอง ร่วมกับการท�าเกษตรตามแนวทาง 
“วนเกษตร” โดยให้ความส�าคัญกับการปลูกไม้ยืนต้น  
ไม้ผล และไม้ใช้สอยเป็นองค์ประกอบหลัก ผสมผสาน
กับพืชขนาดเล็กที่ลดหลั่นกันลงมา รวมถึงพืชคุลมดิน 
พืชใต้ดิน ซ่ึงแนวทางดังกล่าวยงัคล้องกับแนวพระราชด�าริ

ของในหลวงรชักาลที ่9 ทีว่่าด้วยเรือ่งของการปลกูป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง การที่เครือข่าย ทสม. ต�าบลมดแดง 
หันมาปลูกพืชแบบวนเกษตร ช่วยลดการปลูกพืช
เชิงเด่ียวทีต้่องใช้สารเคมจี�านวนมาก จงึช่วยรกัษาสมดุล
ของระบบนิเวศ อีกทั้งเครือข่าย ทสม. ต�าบลมดแดง
สามารถสร ้ างรายได ้หมุน เ วียนทั้ ง ในระยะ ส้ัน  
และระยะยาว จากไม้เศรษฐกิจโตเร็ว แต่ส่ิงส�าคัญ
คอื สามารถเพ่ิมพ้ืนทีสี่เขียวให้กับชุมชน และยงัช่วยดูด
ซับก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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เครือข่าย ทสม.  อ�เภอเมือง 
จังหวัดอ่างทอง

ผลงาน : จัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองอ่างทอง
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดอ่างทอง

เนื่องจากเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง มีประชากร 
เพ่ิมสูงข้ึน ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้ปรมิาณขยะในชุมชน
เพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย ประกอบกับเทศบาลเมอืงอ่างทอง 
เป็นศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด จึงมีความ
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด�าเนินการจัดการขยะตั้งแต่
ต้นทาง เพ่ือลดปริมาณขยะที่ต้องน�าไปก�าจัด ดังนั้น 
เครือข่าย ทสม.อ�าเภอเมือง จึงเข้าไปส่งเสริมให้ชุมชน
รู้จักการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุน
ให ้ เกิดการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ 
ในภาพรวมของจังหวัด โดยด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น 
ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าคดัแยกขยะจ�าพวกผกัสด 
ออกจากขยะทั่วไป เพ่ือจะได้น�าขยะอินทรีย์เหล่านั้น 
มาท�าเป็นปุ๋ยหมกัและน�า้หมกัชีวภาพ จากนัน้มกีารขยาย 
ไปยังกลุ่มอื่นในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน และโรงเรียน  
มีการจัดตั้งธนาคารบุญขยะรีไซเคิล เทศบาลเมือง
อ่างทอง รับบริจาคขยะเพื่อน�าไปขาย เงินที่ได้จากการ
ขายขยะ จะน�าไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้างดใช้ถุงพลาสติกและโฟม  
จนสามารถขยายเป็นเครอืข่ายถนนอาหารปลอดโฟม ฯลฯ

ผลการด�าเนินงานในกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้
ประชาชนมีความรู้และเกิดจิตส�านึกในการคัดแยกขยะ 
ส่งผลให้ปริมาณขยะในพ้ืนที่ลดลง เกิดความร่วมมือ 
และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของคนในท้องถ่ิน 
ที่จะช่วยกันจัดการขยะมูลฝอย
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เครือข่าย ทสม. ต�บลคูคต 
อ�เภอล�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผลงาน : จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดปทุมธานี

พ้ืนที่ในต�าบลคูคต ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรร 
สลับกับบ้านด้ังเดิมของคนท้องถ่ิน มีตลาด ร้านค้า  
และโรงงาน  ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ   
ส่งผลให้ปรมิาณขยะเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย จงึยากแก่การ
จดัการโดยหน่วยงานภาครฐัเพียงฝ่ายเดียว ประกอบกับ
ที่ผ่านมามีการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะในครัวเรือนของตนเอง เพื่อลดปริมาณขยะ
ที่ต้องน�าไปก�าจัด และเป็นการคัดแยกขยะที่สามารถ 
น�ากลบัมาใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการรไีซเคลิให้มากข้ึน 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในฐานะของ เครอืข่าย ทสม.ต�าบลคคูต 
จึงได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยท�างานร่วมกับเครือข่าย 
ทสม. ในพ้ืนที่ใกล้เคียง รณรงค์ให้ความรู้กับชาวบ้าน
เก่ียวกับการคดัแยกขยะในครวัเรอืน จดัตัง้ธนาคารขยะ
ประจ�าชุมชน ฝึกอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในการ
แปรรูปขยะอินทรีย์เป็นน�้าหมักชวีภาพไว้ใช้ในครัวเรือน 
รณรงค ์ให ้คนในชุมชนช ่วยกันอนุรักษ ์แหล ่งน�้ า
โดยการใช้น�้าจุลินทรีย์ชีวภาพในการบ�าบัดน�้าเสีย

ตามแม่น�้า คู คลอง และท่อระบายน�้าสาธารณะ
การด�าเนนิงานของเครอืข่าย ทสม. ต�าบลคคูตช่วย

ท�าให้คนส่วนใหญ่ในพ้ืนทีเ่ป้าหมายเห็นความส�าคญัและ
ร่วมกันจดัการขยะในครวัเรอืนของตนเอง ท�าให้ปรมิาณ
ขยะในชุมชนลดลงเป็นจ�านวนมาก และชุมชนก็มรีายได้
จากการน�าขยะไปขายสร้างรายได้เสรมิให้กับครอบครวั232



เครือข่าย ทสม. ต�บลวังน�้าเย็น 
อ�เภอวังน�้าเย็น จังหวัดสระเเก้ว

ผลงาน : การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดสระแก้ว

เครือข่าย ทสม.ต�าบลวังน�้าเย็น เริ่มต้นการท�างาน
จากสมาชิกในชุมชนทีต่ระหนกัว่าสภาพแวดล้อมภายใน
หมูบ้่านเวลานัน้เตม็ไปด้วยขยะ และต้องการแก้ไขปัญหา 
ขยะในชุมชนให้ดีข้ึน จึงรวมกลุ่มกันเพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมในการจัดการขยะ โดยท�างานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว มีการอบรมให้ความรู้
กับคนในชุมชนเก่ียวกับการคดัแยกขยะและการจดัการ
ขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลักการ 3Rs ลดการใช้ ใช้ซ�้า  
และน�ากลับมาใช้ใหม่ จากนั้นจึงมีการตั้งธนาคารขยะ
รไีซเคลิชุมชน บรหิารจดัการในรปูแบบของคณะกรรมการ  
ซึ่งมาจากตัวแทนของคนในชุมชน มีการตั้งกองทุน 
ขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล 
ส่งเสรมิให้ชาวบ้านจดัการขยะอนิทรย์ี โดยน�ามาท�าเป็น
น�้าหมักชีวภาพ หรือจัดการโดยน�าไปเทในถังก�าจัด 
ขยะอินทรีย์แบบฝังดิน รูปแบบการด�าเนินงานจะให้
ความส�าคัญกับการบูรณาการการท�างานระหว่าง 
เครือข่าย ทสม.ต�าบลวังน�้าเย็นกับเครือข่ายต่าง ๆ   
ในชุมชน รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอก  

ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ผลจากการด�าเนินงานสามารถขยายเครือข่าย 

การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจากเดิม 30 ครัวเรือน เป็น  
60 ครวัเรอืน สภาพแวดล้อมในชุมชนดีข้ึน ปรมิาณขยะ
มจี�านวนลดลง และยงัสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนด้วย
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เครือข่าย ทสม. ต�บลวังเย็น 
อ�เภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ผลงาน : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดราชบุรี

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็น
ปัญหาส�าคญั โดยเฉพาะปัญหาดินเส่ือมคณุภาพ ปัญหา
แม่น�า้ล�าคลองเน่าเสีย และปัญหาขยะ ซึง่เป็นปัญหาหลัก 
ทีพ่บได้ทัว่ไปในชุมชนหนองม่วง ต�าบลวังเยน็ เครอืข่าย 
ทสม.ต�าบลวังเย็น จึงใช้ประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็น
โจทย์ในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ โดยมุ่งแก้ปัญหา 
จากจดุเลก็ ๆ  ในชุมชน แล้วค่อยขยายไปยงัพ้ืนทีใ่กล้เคยีง  
มีการวางแผนการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ในการรักษา 
ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การจดัท�าโครงการอนรุกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก 

และโฟม ส่งเสริมให้คนในชุมชนช่วยกันคัดแยกขยะ 
ก่อนทิ้ง และน�าขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เช่น 
การแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นน�้าหมักชีวภาพ และน�าขวด
น�้าพลาสติกไม่ใช้แล้วมาเป็นบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนให้
เกษตรกรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เปลี่ยนมา 
ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพแทน ขุดลอกผักตบชวาในแม่น�้า
ล�าคลอง และจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง  
ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือถ่ายทอดความรู ้ในการ 
อนุรักษ์ดิน อนุรักษ์น�้า และการท�าเกษตรอินทรีย ์  
ให้กับผู้ที่สนใจ
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เครือข่าย ทสม. ต�บลบ้านในดง 
อ�เภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ผลงาน : การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดเพชรบุรี

เครือข่าย ทสม.ต�าบลบ้านในดง มีความโดดเด่น
ด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนด้วยตนเอง โดยใช้ 
หลัก 3Rs ลดการใช้ ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่  
และยังได้น�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
ลดปริมาณขยะในชุมชน เช่น การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
ให้เรียบง่าย พออยู่พอกิน พอประมาณ เพื่อไม่สร้างขยะ 
โดยไม่จ�าเป็น กิจกรรมที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว ได้แก ่
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน การอบรมให้ความรู ้เก่ียวกับการคัดแยกขยะ
การแปรรูปขยะเพ่ือน�ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ 
อาท ิ น�าขยะอนิทรย์ีในครวัเรอืนมาท�าปุ๋ยหมกั และน�า้หมกั
ชีวภาพ ส่งเสรมิให้มกีารคดัแยกขยะในชุมชน จดักิจกรรม 
ทอดผ้าป่าขยะ โดยจะน�าเงินที่ได้จากการขายขยะ  
มาจัดตั้งกองทุนขยะเพ่ือผู้ป่วยติดเตียง น�าเงินรายได ้
ไปซื้อของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นเพ่ือน�าไปมอบให้กับผู ้ป ่วย 
มีการต่อยอดขยะอินทรีย์สู ่เกษตรอินทรีย์ เป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี หันมาใช้ 
ปุ๋ยอนิทรย์ี และน�า้หมกัชีวภาพให้มากข้ึน ทัง้ยงัหาตลาด
ให้กับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้วยการเปิดตลาดนัด 

สีเขียวทุกวันอังคาร เพ่ือเป็นแหล่งกระจายสินค้า  
และเป็นจดุนดัพบของผูผ้ลิตและผูบ้รโิภคทีใ่ส่ใจสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
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เครือข่าย ทสม. อ�เภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานี

ผลงาน : การพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดอุดรธานี

เครือข่าย ทสม.อ�าเภอหนองแสง จะท�ากิจกรรม 
ร ่วมกันอย ่างพร ้อมเพียง ทั้ ง กิจกรรมของกลุ ่ม  
และการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในท้องถ่ิน เช่น 
การเข้าร่วมกิจกรรมก�าจัดวัชพืช ในโครงการจิตอาสา
เราท�าความดีด้วยหัวใจ ใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมในการ
ท�างาน และมีการจัดประชุมกรรมการเป็นประจ�า  
มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน และจะเชิญชวนสมาชิก 
เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนทีว่างไว้ ผลงานทีส่�าคญั ได้แก่ 
การเฝ้าระวัง และก�าจัดขยะในเขตป่าสงวน โดยจะ
ท�าการนดัหมายสมาชิก ออกเก็บขยะตามถนนและพ้ืนที ่
ป่าสงวนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เฝ้าระวังการลักลอบ 
ตัดไม้ และดูแลรักษาป่าพยุงอย่างใกล้ชิดในพ้ืนที ่
ต�าบลแสงสว่าง ต�าบลทับกุง และป่าในบริเวณโครงการ 
อ่างเกบ็น�า้ห้วยสามพาด โดยบูรณาการกบัหลายหน่วยงาน 
ในพ้ืนที ่จดักิจกรรมบวชป่าพยงุ และปลกูป่าฟ้ืนฟูในพ้ืนที ่
เสื่อมโทรม นอกจากนี้เครือข่าย ทสม.อ�าเภอหนองแสง 
ยังท�าหน้าที่เป็นสายสืบและหาข่าว เพ่ือสอดส่องดูแล
การกระท�าผิดด้านทรัพยากรป่าไม้

การท�างานของเครือข่าย ทสม. อ�าเภอหนองแสง 
ได้ช่วยลดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะริมฝั่งถนน และใน
เขตพ้ืนทีป่่าสงวนลดปัญหาการลกัลอบตดัไม้พยงุ พ้ืนที่
ป่าเส่ือมโทรมได้รับการฟื้นฟู และท�าให้สมาชิกของ
เครือข่ายเกิดความรักความสามัคคี และมีส�านึก 
รบัผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น236



เครือข่าย ทสม. ต�บลพิมาน 
อ�เภอนาแก จังหวัดนครพนม

ผลงาน : พิทักษ์ป่าดอนนายาง
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดนครพนม

เป้าหมายการท�างานของเครอืข่าย ทสม.ต�าบลพิมาน  
คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ทั้งดิน น�้า ป่า ขยะ และพลังงาน มีพ้ืนที่ท�างานอยู่ที่  
ป่าชุมชนดอนนายาง ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค 
และแหล่งพลังงานทางเลือกของชุมชน ผลงานเด่น 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าในพ้ืนที่ป ่าชุมชน 
และพ้ืนที่สาธารณะของหมู่บ้านเป็นประจ�าในวันส�าคัญ 
การผสมผสานความเช่ือของคนในชุมชน มาใช้ในงาน
อนรุกัษ์ เช่น การจดัพิธกีรรมเลีย้งศาลปู่ตา ให้ส่ิงศกัด์ิสิทธิ์ 
ของชุมชนมาช่วยปกป้องผืนป่า การเพาะกล้ายางนา 
โดยเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย  
ผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชน ส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซล
จากน�้ามันของต้นยางนา เพ่ือน�ามาใช้เติมรถไถนา 
แบบเดินตาม และปรับปรุงวิธีการเก็บน�้ายางจากการ
คว้านและเผา มาเป็นการเจาะแล้วอุดแทน ซ่ึงวิธีนี้ 
จะไม่ท�าให้ยางนายืนต้นตาย นอกจากนี้ยังได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่ได้จากต้นยางนา เช่น สบู่ ยาหม่อง 
ฯลฯ

จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ 
เพ่ือลดการพังทลายของดิน และเครอืข่าย ทสม. ต�าบล 
พิมานยังช่วยส่งเสริมให้มีการน�าหญ้าแฝกมาแปรรูป 
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น  
น�ามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ เข็มขัด พวงกุญแจ หมวก 
เป ็นต ้น ปัจจุบัน ป่าชุมชนดอนนายาง กลายเป็น 
แหล่งศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการและการใช ้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้สนใจ
เข้าเยี่ยมชมอย่างเนืองแน่น
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เครือข่าย ทสม. ต�บลด่านศรีสุข 
อ�เภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ผลงาน : อนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาว
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดหนองคาย

เครือข่าย ทสม.ต�าบลด่านศรีสุข มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่ของตนเอง 
โดยค�านงึถึงบรบิทของต�าบล และประสานความร่วมมอื
กับหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือการท�างานที่มีประสิทธิภาพ 
รูปแบบและกิจกรรมการด�าเนินงาน คือ การขยายพื้นที่
ป่าและการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาว ซึ่งเป็น 
ป่าใหญ่ผืนเดียวในต�าบลด่านศรีสุข มีการปลูกป่า 
เพ่ิมเติม โดยเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
ทสม. ต�าบลด่านศรีสุข และเครือข่าย ทสม. ในพ้ืนที่ 
ใกล้เคียง มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการลักลอบ 
ตัดไม้และการเผาป่า โดยให้คนในต�าบลด่านศรีสุข 
เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง มีการจัดตั้งเวรยาม 
ออกตรวจลาดตระเวนในเวลากลางคืน ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่  
การลาดตระเวนของเครือข่าย ทสม. ต�าบลด่านศรีสุข
ท�าให้สถิติการลักลอบตัดไม้ลดลง อีกทั้งยังส่งเสริม 
ให้ค น ใ น ต� า บ ล ช ่ ว ย กั น ป ลู ก ต ้ น ไ ม ้ ใ น พ้ื น ที่
ป ่ า ชุมชนดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการ
ลดปริมาณขยะที่ต้นทาง โดยจะน�าเงินที่ได้จาการขาย
ขยะมาเป็นทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรม

เพ่ือให ้ เ กิดความยั่ งยืนในการดูแลป ่าแห ่งนี ้
ในอนาคตได้มกีารน�ากลุม่เยาวชนในพ้ืนทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วม
ในการขับเคลื่อนการท�างาน เฝ ้าระวังและฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย  
ที่ส�าคัญยังได ้ ใช ้ป ่า ชุมชนบ ้านห ้วยหินขาวเป ็น
แหล่งเรียนรู ้ที่บ่มเพาะแนวร่วมด้านการอนุรักษ์ให้
กับภาคีเครือข่ายที่สนใจ
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เครือข่าย ทสม. อ�เภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ

ผลงาน : การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดบึงกาฬ

บริบทของปัญหาขยะในชุมชนแห่งนี้ก็เช่นเดียว 
กับพ้ืนที่อื่น ๆ  ที่มีปริมาณมาก ไม่มีการคัดแยก และ 
ขาดการจัดการที่เหมาะสม จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการ
จัดการขยะในครัวเรือน ที่มีเครือข่าย ทสม.อ�าเภอ
พรเจริญ เป็นกลจักรในการขับเคลื่อน เริ่มแรกจะมีการ
อบรมให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน
ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะและวิธีการแก้ไข จากนั้น 
จึงกระตุ้นให้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน ขยะชิ้นไหน
รีไซเคิลได้ก็รวบรวมน�าไปจ�าหน่ายให้กับธนาคารขยะ 
เพื่อน�ารายได้เข้าบัญชีของแต่ละครอบครัว มีการจัดตั้ง
กองทุนฌาปนกิจของชุมชน ซึ่งเงินของกองทุนมาจาก
การขายขยะ หากเป็นขยะอินทรีย์ เครือข่าย ทสม. 
อ�าเภอพรเจรญิ จะประสานส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมจังหวัด และเทศบาลต�าบลพรเจริญ  
จัดฝึกอบรมให้ความรู ้กับชุมชนในการท�าปุ ๋ยหมัก  
และน�้าหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ขยะอันตรายจะ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรวบรวมไว้ในจุดที่ก�าหนด 
รอให้ท้องถ่ินน�าไปก�าจัด ส่วนขยะทั่วไป จ�าพวก  
ถุงพลาสติกและโฟม จะรณรงค์ให้ชุมชนลดการใช ้

ให้น้อยลง เชิญชวนคนในชุมชนให้ร่วมกันรักษาความ
สะอาด และร่วมกันท�าความสะอาดหมู่บ้านและพ้ืนที่
สาธารณะเป็นประจ�าทุกเดือน

ผลการด�าเนินงานของเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม  
มีการจัดตั้งธนาคารขยะ มีเงินฌาปนกิจหมุนเวียน 
ที่มาจากการขายขยะไว้ใช้จ่ายในชุมชน ปริมาณขยะ 
ในชุมชนลดลงและมีการจัดการที่ดี 

“รวมพลังอาสา พาชุมชนปลอดขยะ”
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เครือข่าย ทสม. อ�เภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น

ผลงาน : จัดการน�้าเพื่ออนุรักษ์ป่า
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดขอนแก่น

น้อมน�าศาสตร์พระราชาในเรื่องการจัดการน�้า 
มาใช้ในการอนุรักษ์น�้าและป่าไปพร้อมกัน เครือข่าย 
ทสม.อ�าเภอเวียงเก่า เน้นการท�างานแบบมส่ีวนร่วมของ
คนในชุมชน ตั้งแต่การค้นหาปัญหา สาเหตุ วางแผน 
และลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้คนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ
และน�าไปสู่การรกัษาทรพัยากรในชุมชนร่วมกัน ยดึหลกั
ธรรมาภิบาลในการบริหารเครือข่าย เครือข่าย ทสม.  
จะท�าหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานงานกับผู้น�า
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบันการศึกษา
และเยาวชน เพ่ือให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ผลงานทีส่�าคญั ได้แก่ การสร้างฝายต้นน�า้ ฝายชะลอน�า้ 
ฝายหินทิง้ และอ่างเก็บน�า้ขนาดเลก็ เพ่ือรกัษาความชุ่มช้ืน 
ให้กับผืนป่า ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า ดินมีความ
อดุมสมบูรณ์ และสามารถกักเก็บน�า้ไว้ใช้ในภาคการเกษตร  
ในแต่ละปีเครือข่ายจะจัดกิจกรรมร่วมกับสมาชิก เช่น 
การจดัท�าฝายชะลอน�า้ การปลกูป่า จดักิจกรรมป้องกัน
ไฟป่า ตลอดระยะเวลา 17 ปี ในการท�างาน มีการ 
สร้างฝายชะลอน�้าในพ้ืนที่ป่าหลายแห่ง เช่น ป่าชุมชน 
หนองหลุบ ต�าบลเขาน้อย สร้างฝายจ�านวน 300 ลกู  
ป่าชุมชนโคกภตูากกา สร้างฝายจ�านวน 250 ลกู ฯลฯ
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เครือข่าย ทสม. ต�บลหนองบัว 
อ�เภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ผลงาน : จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์

เป้าหมายการท�างานของเครอืข่าย ทสม.ต�าบลหนองบัว
ด�าเนินการตามนโยบายของ ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด 
ซึ่งตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะในต�าบลหนองบวั
ให้น้อยลง สร้างชุมชนปลอดขยะ และเป็นแหล่งเรียนรู้
การจดัการขยะมลูฝอยของอ�าเภอ โครงสร้างการท�างาน
จะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการร่วมระหว่างชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท�าหน้าที่ในการ 
ขับเคลือ่นและตดิตามการท�างานร่วมกัน แนวทางในการ
จัดการขยะมูลฝอย จะให้ความส�าคัญกับการจัดการ 
ขยะในครัวเรือน ตามหลักการ 3Rs ลดการใช้ ใช้ซ�้า  
และน�ากลับมาใช้ใหม่ มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล 
เพ่ือให้สมาชิกรูจ้กัการคดัแยกขยะ และฝึกนสัิยการออม 
ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดการขยะอินทรีย์ด้วยตนเอง 
โดยการใช้ถังก�าจัดขยะอินทรีย์แบบฝังดิน การท�า 
ปุ๋ยอินทรีย์ น�้าหมักชีวภาพ จากขยะเปียก และการท�า
เสวียนใส่เศษใบไม้ มีการต่อยอดน�าปุ๋ยที่ได้จากขยะ
อินทรีย์มาส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักสวนครัวปลอด 
สารพิษ ท�าให้ชาวบ้านมีอาหารปลอดภัยไว้รับประทาน 
และมีรายได ้จากการขายผัก รณรงค ์ลดการใช ้

ถุงพลาสติกและโฟม โดยขอความร่วมมือจากร้านค้า
ประชารฐังดใช้ถุงพลาสตกิ และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใช้ถุงผ้าแทนถงุพลาสตกิ อบรมให้ความรูใ้นการแปรรปู
ขยะเป็นของใช้ เช่น การท�ากระเป๋าจากซองกาแฟ ฯลฯ 
โดยเครือข่ายจะประสานโรงเรียนและท�าหน้าที่เป็น
วิทยากรให้ความรู้

การท�างานแบบประสานความร่วมมือระหว่าง 
เครือข่าย และภาคีความร่วมมือในพ้ืนที่ ได้ท�าให้คน 
ในชุมชนด�าเนนิชีวิตแบบเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 
ชุมชนสะอาด ปลอดขยะ ทุกครัวเรือนมีเงินออมจาก 
ขยะรีไซเคิล และมีรายได้จากส่ิงประดิษฐ์ที่ท�าจากขยะ 
กลายเป็นชุมชนที่มีสุขภาวะที่สมบูรณ์
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เครือข่าย ทสม. ต�บลพุดซา 
อ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผลงาน : เกษตรอินทรีย์
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา

เครือข่าย ทสม.ต�าบลพุดซา มีแนวคิดท่ีจะปรับ
เปลีย่นรปูแบบการท�าเกษตรทีใ่ช้สารเคม ีมาเป็นเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งจะเน้นไปที่ การบริหารจัดการการผลิตทาง 
การเกษตรแบบองค์รวม ทีใ่ห้ความส�าคญักับการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิ เวศการเกษตร  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
การรักษาแหล่งน�้า และการฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พร้อมทัง้น้อมน�าศาสตร์พระราชา ทีว่่าด้วยเรือ่ง
ของ “การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” มาใช้เป็น
รูปแบบในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร 
ในพื้นที่ เปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการปลูก
ไม้ผล ไม้ใช้สอย และพืชผัก สมุนไพรปลอดสารพิษ 
แบบผสมผสาน มีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมเพ่ืออาหารปลอดภัย มีการ 
ปลกูไม้ยนืต้น ในแปลงเกษตร แทนการปลกูพืชเชิงเด่ียว 

รปูแบบการท�างานของเครอืข่าย ทสม.ต�าบลพุดซา
เริ่มจากการสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร เก่ียวกับ 
ความส�าคัญของเกษตรอินทรีย์ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
ในการผลติ มกีารอบรมให้ความรูใ้นการท�าเกษตรอนิทรย์ี  

และน�าไปปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไป จากนั้นจึงขยาย
แนวร่วมในการด�าเนนิงานในรปูของเครอืข่ายให้กว้างข้ึน 
มีการบูรณาการ การท�างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ   
ไม่ว่าจะเป็น วัด โรงเรียน องค์การบริหารส่วนต�าบล  
และสถาบันการศึกษา

ปัจจบัุนในพ้ืนทีต่�าบลพุดซามเีกษตรอนิทรย์ีจ�านวน 
5 แปลง และกลายเป็นพ้ืนที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 
ของต�าบล ท้องถ่ินมีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค สมดุล 
ของระบบนิเวศค่อย ๆ  กลับคืนมา ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้ ลดภาระค่าใช้จ่าย และมีสุขภาวะที่ดี
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เครือข่าย ทสม. ต�บลโคกว่าน 
อ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ผลงาน : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์

เป ้าหมายในการท�างานของเครือข ่าย ทสม. 
ต�าบลโคกว่าน คือ การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมในต�าบลโคกว่านร่วมกัน โดยมีการ
ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้คือ 1. การจัดการป่าชุมชน
โคกใหญ่ซึ่งเป็นป่าที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการ 
จัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนข้ึนมาดูแล มีการจัดท�า
แนวเขตป่าชุมชนและแบ่งโซนในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ที่ชัดเจน มีการออกกฎกติกาในการเข้าใช้
ประโยชนร์ว่มกนั มีการปลกูฟ้ืนฟปู่าในวนัส�าคัญ จัดชดุ
ลาดตระเวนและท�าแนวกันไฟ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงนเิวศและพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นแหล่งเรยีนรู ้ 2. จดัตัง้
ธนาคารขยะรไีซเคลิ ซึง่สามารถลดปรมิาณขยะในชุมชน
ลงได้จ�านวนมาก และยงัขยายผลไปยงัหมูบ้่านข้างเคยีง 
จนกลายเป็นต้นแบบธนาคารขยะรไีซเคลิ 3. จดัท�าเตา
ซุปเปอร์อั้งโล่ลดการใช้พลังงาน โดยเครือข่าย ทสม. 
ต�าบลโคกว่าน ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ส่งเสริมให้มี
การน�าเศษผลไม้ และเศษก่ิงไม้แห้งทีห่าได้ในพ้ืนทีม่าท�า
เป็นถ่าน และท�าเตาประหยัดพลังงานไว้ใช้ในครัวเรือน 
จนปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้ 

ให้กับคนในชุมชน 4. ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และสร้าง
นิสัยการออม ฯลฯ กระบวนการท�างานของเครือข่าย 
ทสม. ต�าบลโคกว่านเน้นความสามัคคีของเครือข่าย  
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเสริมศักยภาพ 
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เครือข่าย ทสม. ต�บลตาคง 
อ�เภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผลงาน : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดสุรินทร์

เครือข่าย ทสม.ต�าบลตาคง ได้ช่วยผลักดันให้เกิด
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ต�าบลตาคงและขยาย
แนวคิดเกษตรอินทรีย์ไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ  ผ่านการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู ้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เผยแพร่ 
ความรู้ให้แก่คนในชุมชน เกี่ยวกับการท�าเกษตรอินทรีย์ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
เช่น การฝึกอบรมการเพาะกล้าไม้ การปรบัปรงุบ�ารงุดิน
โดยการไถกลบตอซัง การท�าปุ๋ยพืชสด การใช้สมุนไพร
ไล่แมลงแทนการใช้สารเคมี การใช้ฟางและเศษหญ้า 
คลุมดินเพ่ือรักษาความช้ืนในดิน การใช้ปุ ๋ยพืชสด 
ในการท�าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการท�าน�้าหมักชีวภาพ 
เพ่ือน�ามาใช้ในแปลงเกษตรแทนการใช้ปุ๋ยเคมี อีกทั้ง 
ยังอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในการท�าบัญชี รายรับ
รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนในการประกอบ
อาชีพ ช่วยให้ชาวบ้านสามารถบรหิารต้นทนุในการผลติ
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการจัดตั้งกลุ่มตลาดนัด 
สีเขียว น�าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มาขายบริเวณ 
ที่ว่าการอ�าเภอสังขะ ซึ่งเป็นการพัฒนาอาชีพ สร้าง 
ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ  และสร้างรายได้เพ่ิมให้กับ

ชุมชน เพราะเป็นสินค้าที่ผลิตเองขายเองไม่ผ่านพ่อค้า
คนกลาง รูปแบบการท�างานเน้นการประสานขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานทั้งในและนอกพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถานบันการศึกษา
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เครือข่าย ทสม. ต�บลวารินช�ราบ 
อ�เภอวารินช�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงาน : การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี

ชุมชนชลประทานเป็นชุมชนเก่าแก่ มีประชากร
อาศัยอยู่หนาแน่น เป็นเหตุให้มีขยะมูลฝอยในแต่ละวัน
เป็นจ�านวนมาก เครือข่าย ทสม. ต�าบลวารินช�าราบ 
จงึวางแผนจดัการขยะตัง้แต่ต้นทาง โดยใช้หลกัการ 3Rs  
คือ ลดการใช้ ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่ มีการอบรม
ให้ความรู ้กับคนในชุมชนเก่ียวกับการคัดแยกขยะ 
ในครัวเรือน ช่วงแรกจะเน้นไปที่ขยะรีไซเคิลที่สามารถ 
น�าไปขายได้ โดยจัดตั้งเป็นธนาคารขยะชุมชน จากนั้น
ก็ขยายไปยังขยะอินทรีย์ ซึ่งจะส่งเสริมให้ชาวบ้าน 
น�าไปท�าเป็นปุ๋ยหมกัชีวภาพ และปุ๋ยหมกักล่องคอนกรตี  
น�าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เช่น 
การน�ายางรถยนต์มาท�าเป็นภาชนะในการปลูกผัก 
สวนครัว น�ากล่องเครื่องด่ืมมาประดิษฐ์เป็นหมวก 
ตะกร้า และถังขยะ ส่ิงที่ส�าคัญซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่น คือ 
มกีารคดิค้นนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ทีท่�าจากวัสดุเหลอืใช้ 
เช่น นวัตกรรมเครือ่งพ่นหมอกควัน นวัตกรรมเตาชีวมวล 
จากถังปิ ๊บเก่า นวัตกรรมเครื่องตะปันน�้า เป็นต้น   
ทั้งยังจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (ธนาคาร
ขยะรไีซเคลิ) เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการจดัการขยะให้กับ

หน่วยงานและประชาชนทีส่นใจ ในการท�างานได้รบัการ
สนบัสนนุจากภาคใีนพ้ืนที ่เช่น เทศบาลเมอืงวารนิช�าราบ
และสถาบันการศึกษา 

ผลการด�าเนินการกว่า 5ปี ได้ท�าให้ปริมาณขยะ
มูลฝอยของชุมชนลดลงกว่าร้อยละ 70 สังเกตได้จาก 
ในอดีตเทศบาลต้องเข้ามาเก็บขยะทุกวัน แต่ปัจจุบัน
เหลือเพียงสัปดาห์ละสองวัน
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เครือข่าย ทสม. ต�บลชานุมาน 
อ�เภอชานุมาน จังหวัดอ�นาจเจริญ

ผลงาน : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน�้า
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดอ�นาจเจริญ

อ�าเภอชานมุาน มพ้ืีนทีต่ดิกับแม่น�า้โขง เป็นแหล่งน�า้ 
ที่ส�าคัญของคนในอ�าเภอชานุมาน ในช่วงที่ผ ่ านมา  
พบว่ามีการทิ้งขยะบริเวณริมแม่น�้าโขงเป็นจ�านวนมาก 
และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะขวดน�้าพลาสติก 
ทั้งยังพบว่า การท�าเกษตรริมโขงเริ่มมีการใช้สารเคมี 
กันมากข้ึน ซึ่งท�าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่
แหล่งน�้า ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน�้าและสุขภาพของ
ประชาชน ทางเครอืข่าย ทสม.ต�าบลชานมุานจงึร่วมกัน
รณรงค์และปลูกสร้างจิตส�านึกให้กับคนในท้องถ่ิน 
หันมาตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสายน�้าโขง
และส่ิงแวดล้อม มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
การอนุรักษ์ จัดกิจกรรมเก็บขยะและรักษาส่ิงแวดล้อม 
ในพ้ืนที่อ�าเภอชานุมาน และร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา
ลุ ่มน�้าโขง 7 จังหวัด ท�างานวิจัยและจัดกิจกรรม 
อนุรักษ์แม่น�้าโขงในประเด็นต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง เช่น 
ความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษ์ระบบนิเวศและ 
พันธุ ์ปลาในแม่น�้าโขง นอกจากนี้ เครือข่าย ทสม.
ต�าบลชานุมาน ยังประสานกับสาธารณสุขเข้ามาให้
ความรูกั้บชาวบ้านเรือ่งการใช้สารเคมอีย่างถูกต้อง ฯลฯ 
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เครือข่าย ทสม. ต�บลโพนงาม 
อ�เภอค�ชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ผลงาน : อนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านนาดอกไม้
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร

การท�างานของเครือข่าย ทสม.ต�าบลโพนงาม  
มุ่งเน้นให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นถึง 
ความส�าคัญของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
บูรณาการการท�างานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ  เช่น  
องค์การบริหารส่วนต�าบล ผู้น�าชุมชน และราษฎรอาสา
พิทักษ์ป่า เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ เช่น การปลูกป่า การท�าแนวกันไฟ  
ออกตรวจลาดตะเวนป้องกันการบุกรกุท�าลายป่า มกีาร
ออกกฎกติกาในการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้ป่าได้ท�าหน้าที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
และในขณะเดียวกันก็ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไปพร้อมกัน มีการจัดท�าฝายชะลอน�้า 
เพ่ิมความชุ่มช้ืน นอกจากการป้องกันรักษาป่าแล้ว 
เครือข่าย ทสม.ต�าบลโพนงามยังได้สร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการส่งเสริมให้ชุมชน 
ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยัง 
ท�าหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยน�า
ประสบการณ์การท�างานที่ผ่านมา มาถ่ายทอดให้กับ 
ผู ้ที่สนใจ และปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์ให้กับ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วย

นอกจากนี้ เครือข่าย ทสม. ต�าบลโพนงาม ยังให้
ความส�าคัญกับการสร้างเครือข่าย ทั้งในระดับต�าบล 
และอ�าเภอ เพ่ือจัดท�าแผนแม่บทการดูแลส่ิงแวดล้อม
ร่วมกัน
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เครือข่าย ทสม. ต�บลสุรศักดิ์ 
อ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผลงาน : การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดชลบุรี

เครอืข่าย ทสม.ต�าบลสุรศกัด์ิ ช่วยกันฟ้ืนฟูป่าชุมชน
ของต�าบล จ�านวน 80 ไร่ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์  
โดยการรวมกลุม่ของคณะกรรมการหมูบ้่าน สร้างความ
ตระหนักและจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ให้กับกลุม่เยาวชน ท�าหน้าทีใ่นการส่ือสารและถ่ายทอด
ข้อมูลไปยังสมาชิกในครอบครัวและประชาชนในพ้ืนที่ 
เพื่อให้ทราบถึงความส�าคัญของผืนป่า และร่วมกันดูแล
ป่าชุมชนผืนใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู ่ในอ�าเภอศรีราชา  
ใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน และกระบวนการ 
เรียนรู ้ร่วมกันเป็นหลักในการท�างาน แบ่งหน้าที่ให้
เยาวชน เป็นฝ่ายแนะน�าข้อมลู ทกุวันส�าคญัก็จดักิจกรรม
ปลูกต้นไม้ และดูแลพ้ืนที่ป่าชุมชนอย่างสม�่าเสมอ  
เน้นไปทีก่ารปลูกฟ้ืนฟูป่า โดยใช้ไม้เศรษฐกิจ พืชสมนุไพร  
และไม้กินได้ เช่น พยุง ยางนา ตะเคียน ชิงชัน ตาล ฯลฯ 

บรเิวณป่าชุมชนยงัถูกใช้เป็นเรอืนปลกูผกัปลอดสารพิษ 
เป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ของคนในชุมชน เป็นสถานที่
ออกก�าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ จงึถือได้ว่าป่าชุมชน
แห่งนีเ้ป็นศนูย์รวมของคนต�าบลสุรศกัด์ิ และยงัเป็นปอด

ในเมืองที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ปัจจบัุนมกีาร
ดึงแนวร่วมภาคเอกชนในนิคม-อุตสาหกรรมมาช่วย 
ในการท�า กิจกรรมอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมด้วย
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เครือข่าย ทสม. อ�เภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ

ผลงาน : การจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดสมุทรปราการ

หลายชุมชนในอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู  ่
ริมคลองที่ไหลออกสู่ทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ท�าอาชีพ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และใช้น�้าจากคูคลองธรรมชาต ิ
ในการประกอบอาชีพ อกีทัง้ทีต่ัง้ของชุมชนอยูใ่นบรเิวณ
ปากแม่น�้าจึงท�าหน้าที่เสมือนเป็นทางระบายน�้าออก 
สู่ทะเล ดังนั้น ถ้าแม่น�้าล�าคลองสกปรก เต็มไปด้วย 
วัชพืชและขยะ ก็ท�าให้เกิดสภาพน�้าท่วมขัง น�้าเน่าเสีย 
และกระทบต่อเกษตรกรทีเ่พาะเลีย้งสัตว์น�า้ ทางเครอืข่าย  
ทสม.อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จึงจัดประชุมเพ่ือขอความ
ร่วมมือกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองช่วยกันรักษา
ความสะอาด และจดักจิกรรมเก็บขยะในแม่น�า้ล�าคลอง
อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีใ้นเขตชุมชนเมอืง มกีารส่งเสรมิ 
ให้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน เพ่ือลดปริมาณขยะ 
ที่ต้องน�าไปก�าจัด เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การท�าน�้าหมักชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์ และการท�าส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
ที่หาได้ในชุมชน เช่น การท�าตะกร้าจากเส้นพลาสติก
รีไซเคิล และจัดหาตลาดให ้ กับผลิตภัณฑ์ดังกล ่าว 
จนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

จากการตดิตามส�ารวจปรมิาณขยะในชุมชน พบว่า 
ขยะที่ตกค้างในชุมชนลดลง ไม่มีขยะล้นถังให้เห็นเช่น 
ในอดีต แม่น�้า คูคลองสะอาด ขยะในแหล่งน�้าลดลง  
สัตว์น�้ามีจ�านวนเพ่ิมข้ึน และประชาชนสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์มากขึ้นด้วย
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เครือข่าย ทสม. ต�บลขุนซ่อง 
อ�เภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ผลงาน : จัดการทรัพยากรสู่การท่องเที่ยวชุมชน
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดจันทบุรี

ต�าบลขุนซ่อง อ�าเภอแก่งหางแมว มีป่าสงวน 
ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน ท�าให้
การท�างานของเครือข ่าย ทสม. ต�าบลขุนซ ่อง 
เก่ียวข้องกับการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  
และท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผลงานท่ีส�าคัญ 
ของเครือข่าย ได้แก่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
สู่การท่องเทีย่วชุมชนบ้านคลองยายไท ซึง่บรเิวณดังกล่าว 
มีช ้างป่าออกมาอาศัยหากินพืชผลทางการเกษตร 
ของชาวบ้านอยูเ่ป็นประจ�า เครอืข่าย ทสม.ต�าบลขุนซ่อง
จึงต้องการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง 
และดึงชุมชนเข้ามาเป็นแนวร่วมในการอนรุกัษ์ จงึจดัท�า
โครงการต่าง ๆ  มากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งคน 
และช้าง เช่น การปลูกพืชอาหารช้างและท�าโป่งเทียม
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในพื้นที่เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้
เป็นแหล่งอาหารส�าหรบัสัตว์ป่าและป้องกันช้างป่าลงมา
ท�าลายพืชสวนของชาวบ้าน ส่งเสรมิให้ชาวบ้านเลีย้งผึง้
ป้องกันช้างป่า และจดัตัง้เป็นกลุม่อาชีพแปรรปูผลติภณัฑ์ 
จากน�้าผึ้ง ซึ่งช่วยเพ่ิมรายได้ในการด�ารงชีพทดแทน

ผลผลิตทางการเกษตรที่เสียหายจากช้างป่า มีการปลูก
ป่าและจัดท�าฝายชะลอน�้า เพ่ือรักษาแหล่งน�้าไว้ใช้ใน
การเกษตร นอกจากนี้เครือข่าย ทสม.ต�าบลขุนซ่อง  
ยังท�าหน้าที่ เ ช่ือมประสานกับหน่วยจัดการต้นน�้า 
คลองทราย รับกล้าไม้มาเพาะช�า และแจกจ่ายกล้าไม้ 
เพ่ือสนับสนุนการปลูกป่าและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายใน
ชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ปัจจุบัน บ้านคลองยายไท ได้กลายเป็น “ชุมชน 
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคลองยายไท” ซึ่งเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน
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เครือข่าย ทสม. ต�บลเพ 
อ�เภอเมือง จังหวัดระยอง

ผลงาน : โครงการธนาคารปูม้า
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดระยอง

สืบเนือ่งจากทรพัยากรประมงทีม่ปีรมิาณลดน้อยลง  
สาเหตุจากการท�าประมงผิดกฎหมาย และการใช้
ทรพัยากรอย่างไม่ยัง่ยนื เช่น การจบัสัตว์น�า้ในฤดูวางไข่ 
เช ่นเดียวกับสถานการณ์ประมงในพ้ืนที่ต�าบลเพ  
จังหวัดระยอง เครือข่าย ทสม.ต�าบลเพ จึงจัดท�า
โครงการธนาคารปูม้า เพ่ือฟ้ืนฟูทรพัยากรปูให้มจี�านวน
เพ่ิมมากข้ึน โดยวิธกีารให้แม่ปูไข่นอกกระดองเข่ียไข่เอง 
ตามธรรมชาติ หลังจากที่เริ่มก่อตั้งโครงการธนาคาร 
ปูสลัดไข ่  มีผู ้น�าปูไข ่มามอบให ้ เป ็นจ�านวนมาก  
ทั้งชาวประมงและร้านอาหารทะเลในพ้ืนที่ เนื่องจาก 
เห็นความส�าคญัของการขยายพันธุปู์ในทะเล โครงการนี ้
เกิดข้ึนจากความร่วมมือของเครือข่าย ทสม.ต�าบลเพ
ชาวประมง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยใช้
กลยทุธ์ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรูแ้ละสร้าง 
ความตระหนกัให้ชุมชนเห็นความส�าคญัของการอนรุกัษ์
ปูไข่นอกกระดอง และมกีารขอความร่วมมอืไม่ให้บรโิภค
ปูที่มีไข่นอกกระดองด้วย หลักคิดของเครือข่าย ทสม. 
ต�าบลเพภายใต้โครงการนี้ คือ เขาอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ 
เป็นการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน เพราะถ้าทุกคนร่วมมือกัน

อนรุกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรปู ก็จะส่งผลดีต่อระบบนเิวศ 
ทางทะเล และชาวประมงก็มีรายได้จากการจับสัตว์น�้า 
ที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น

ทุกวันนี้ชาวประมงไม่ต้องออกเรือไปหาปูไกล ๆ  
หลายสิบกิโลเมตรเช่นแต่ก่อน เพราะหลงัจากท�าโครงการ 
ได้เพียงไม่ก่ีเดือน มีเรือประมงเข้ามาหากินใกล้ชายฝั่ง 
มากขึ้น นั่นแสดงให้เห็นว่าท้องทะเลอุดมสมบูรณ์ขึ้น
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เครือข่าย ทสม. ต�บลโคกม่วง 
อ�เภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ผลงาน : เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดพัทลุง

ในอดีตวิถีชีวิตและอาชีพของคนในต�าบลโคกม่วง 
อ�าเภอเขาชัยสน ท�าสวนยางพารา ภายหลังสภาพ 
ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
ท�าให้การกรีดยางประสบปัญหา ชาวบ้านเกิดความ 
ไม่มั่นคงด้านอาหาร จึงได้มีการพูดคุยและรวมตัวกัน 
ท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ใช้สารเคมี เพ่ือลดต้นทุน 
การผลิต มีการปลูกพืชที่หลากหลาย มีการเลี้ยงสัตว ์
มีการท�าปุ๋ยคอก และปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง มีการจัดการ
เรื่องการตลาดกันเอง มีรูปแบบการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ภายใต้หมวกของเครือข ่าย ทสม.ต�าบลโคกม่วง  
โดยแต่ละครัวเรือนจะท�าการเกษตรในที่ดินของตนเอง 
มีโรงปุ๋ย มีโรงเรือนปลูกผัก สมาชิกในเครือข่าย ทสม. 
จะแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  และช่วยแรงกันท�าปุ ๋ยหมัก 
และน�้าหมกัชีวภาพหมนุเวียนกันไปตามบ้านของสมาชิก
แต่ละคน โดยเน้นการท�าเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงส่งผลดี 
ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ที่ส�าคัญช่วยสร้างส่ิงแวดล้อม 
ที่ดี คืนสมดุลให้กับระบบนิเวศ ทั้งนี้ได้มีการต่อยอด 
ให้สมาชิกแต ่ละครัวเรือนจัดตั้ ง เป ็นศูนย ์ เรียนรู ้ 
 

การท�าเกษตรอินทรีย ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้กับผู ้ที่สนใจ และ 
เครือข่ายต่าง ๆ  ทั้งในและนอกพื้นที่

การท�างานของเครือข่าย ทสม.ต�าบลโคกม่วง  
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความส�าคัญกับ
การถ่ายทอดองค์ความรูผ่้านการฝึกปฏบัิตจิรงิเป็นเวลา  
6 เดือน จนเกิดความเช่ือมั่น จากนั้นจึงค่อยขยายผล 
ไปยังครัวเรือนและชุมชนใกล้เคียง
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เครือข่าย ทสม. ต�บลศรีสุนทร 
อ�เภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลงาน : ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก (เกษตรอินทรีย์บนเหมืองเก่า)
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก 
เกิดข้ึนจากการปรับปรุงพ้ืนที่เหมืองเก่า ซึ่งดินมีสภาพ
เสื่อมโทรม ขาดธาตุอาหาร ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก 
ให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานอันอุดมสมบูรณ์  
จุดเริ่มต ้นเกิดข้ึนจากการที่ ชุมชนและเครือข ่าย 
ขออนุญาตใช ้ พ้ืนที่ เหมืองเก ่า ซึ่งเป ็นที่ราชพัสดุ  
ในความครอบครองของกรมชลประทาน เพ่ือพัฒนาเป็น
พ้ืนที่สีเขียวและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ในช่วงแรก
เป็นการปรับปรุงบ�ารุงดิน โดยใช้ปุ๋ยสูตรพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการสร้างระบบบริหาร
จัดการน�้า โดยการขุดสระในลักษณะของแก้มลิง 
ไว้กักเก็บน�า้ เมือ่ดินดี น�า้ดี จงึเริม่ปลกูพืชแบบผสมผสาน 
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลผลิตทางการเกษตร
เจริญงอกงาม ให้ผลผลิตดี สร้างรายได้ให้กับคน 
ในชุมชน เครือข่าย ทสม.ต�าบลศรีสุนทร จะท�าหน้าที ่
เช่ือมประสานภาคีความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ   
เข้ามาช่วยสนบัสนนุการท�างานของศนูย์เรยีนรูฯ้ ปัจจบัุน 
ศนูย์เรยีนรูเ้ป็นแหล่งถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์

การท�างานให้กับหน่วยงานราชการ และประชาชน 
ทีส่นใจ และยงัได้รบัการพิจารณาให้เป็น “ชุมชนท่องเทีย่ว  
OTOP นวัตวิถี”
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เครือข่าย ทสม. ต�บลบางพระเหนือ 
อ�เภอละอุ่น จังหวัดระยอง

ผลงาน : เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดระนอง

เครือข่าย ทสม.ต�าบลบางพระเหนือ ส่งเสริม 
การท�าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่บ้านทอนเสียด-บ้านในไร่  
มีการอบรมให้ความรู้กับสมาชิกเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ 
การท�าปุ๋ยหมกั การปลกูผกัปลอดสารพิษ ส่งเสรมิให้ท�า 
บัญชีครัวเรือน เพื่อบริหารรายรับรายจ่าย และให้ทราบ
ถึงต้นทุนในการผลิต นอกจากนี้ยังได้สร้างอาชีพเสริม
ให้กับสมาชิก โดยการน�าวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้
ในท้องถ่ินมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน เช่น การท�าไม้กวาดจากดอกอ้อ การท�าปลาเคม็
ฝังทรายไร้แดด และการท�าเครื่องแกงบ้านในไร่ 
กลายเป็นสินค้าทีต่ลาดให้การยอมรบั ปัจจบัุนมสีมาชิก  
ทสม. ที่ท�าเกษตรอินทรีย ์ปลอดสารพิษประมาณ 
ร้อยละ 70 ของจ�านวนเกษตรกรทั้งหมดในหมู่บ้าน 
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของเครือข่าย ทสม.ต�าบลบางพระ
เหนือได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในชุมชนมคีวามอดุมสมบูรณ์

ในการท�างาน เครอืข่าย ทสม. ต�าบลบางพระเหนอื
ใช้กลยุทธ์ในการขยายองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
ให้กับภาคีอื่น ๆ  ที่สนใจ เช่น ชุมชนในอ�าเภอใกล้เคียง 

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยใช้การบรรยายให้
ความรู้ควบคู่กับการสาธิตและให้ผู้อบรมทดลองปฏิบัติ 
และเยี่ยมชมแปลงสาธิต
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เครือข่าย ทสม. ต�บลพังลา 
อ�เภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ผลงาน : ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดสงขลา

จุดเริ่มต้นจากการประชุมคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ซ่ึงเห็นว ่าโรงเรียนบ้านระตะเป็นโรงเรียน 
ขนาดเล็กและมีภูมิทัศน ์ที่ เหมาะแก ่การอนุรักษ ์ 
ส่ิงแวดล้อม และเป็นสถาบันที่ชุมชนให้ความร่วมมือ 
ในการด�าเนินงานต่าง ๆ  เป็นอย่างดี จึงได้ริเริ่มกิจกรรม 
คัดแยกขยะและส่งเสรมิให้เกดิการจดัการขยะในชมุชน 
โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู ้
และขยายผลสู ่ ชุมชน เช ่น การน�าขยะอินทรีย  ์
มาท�าปุ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพ ผ่านกระบวนการให ้
ความรูข้องคร ูและเครอืข่าย ทสม. ต�าบลพังลา ผลกัดัน
ให้โรงเรียนเป็นศูนย์รับซื้อขยะจากคนในชุมชนสัปดาห์
ละหนึง่ครัง้ โดยเครอืข่าย จะมาด�าเนนิการรบัซือ้ในพ้ืนที่ 
และส่งเสริมยังให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการลดใช ้
ถุงพลาสติกและโฟม โดยการให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมท�าส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลอืใช้ โดยเครอืข่าย
จะเข้าไปให้ความรู ้ กับนักเรียนในการท�าที่รองนั่ง  
และหมอนหนุนจากถุงนม เพ่ือมอบให้กับวัดน�าไปใช้  
ทั้งนี้ในการขยายผลการจัดการขยะลงสู่ชุมชน จะให้

นักเรียนเป็นตัวเช่ือมกิจกรรมจากโรงเรียนสู่ผู้ปกครอง 
เพ่ือให้เกดิการคดัแยกขยะในครวัเรอืน อกีทัง้เครอืข่าย 
ทสม.ต�าบลพังลา ยงัได้ร่วมกับองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
พังลา และโรงเรยีนจดักิจกรรมเดินรณรงค์การจดัการขยะ 
ตั้งแต่ต้นทาง เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ด�าเนินการ
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 255



เครือข่าย ทสม. ต�บลเกตรี 
อ�เภอเมือง จังหวัดสตูล
ผลงาน : การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดสตูล

เครือข่าย ทสม. ต�าบลเกตรี ให้ความส�าคัญกับ 
การท�างานแบบมีส่วนร่วม มีการก�าหนดเป้าหมาย 
และแผนงานในการท�างานร่วมกัน เปิดโอกาสให้สมาชิก 
เครือข่าย ทสม. ต�าบลเกตรี ร่วมคิด ร่วมท�า และร่วม
ตัดสินใจ ใช้เวทีประชาคมสัญจรทุกหมู่บ้านมาช่วยใน
การขับเคลื่อนการด�าเนนิงาน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลีย่น
และรบัฟังปัญหาซึง่กันและกัน ผลงานส�าคญัของเครอืข่าย 
ทสม. ต�าบลเกตรี คือ การจัดการขยะในชุมชน โดยใช้
หลักการ 3Rs ลดการใช้ ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่
รณรงค์ให้คนในชุมชนช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือน
ของตนเอง มกีารจัดจุดคัดแยกและรวบรวมขยะภายใน
ชุมชน และมกีารนดัหมายให้ชาวบ้านน�าขยะรีไซเคิลมา
ขายทุกวันที่  20 ของเดือน จัดกิจกรรมรับบริจาค
ขยะบุญ โดยจะน�าเงินทีไ่ด้จากการขายขยะไปบรจิาคให้
มัสยิด ให ้ความรู ้ และสร ้างจิตส�านึกให ้ กับเ ด็ก
และเยาวชนทั้ งในและนอกโรงเรียนให ้สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
เครือข่าย ทสม.ต�าบลเกตร ียงัร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่
จดักจิกรรมเก็บขยะในทีส่าธารณะของต�าบลเกตรอีย่างสม�า่เสมอ

จากการด�าเนินงานท�าให้สามารถลดปริมาณขยะ
ในชุมชนลงได้มาก เนื่องจากมีการคัดแยกขยะ เพื่อน�า
กลบัเข้าสู่กระบวนการรไีซเคลิ และมกีารน�าขยะอนิทรย์ี
มาท�าปุ๋ยหมกั และต่อยอดเป็นกลุม่ผกัสวนครวั ทีส่�าคญั
สมาชิกในชุมชนเ กิดความสมัครสมานสามัคคี 
ซึ่งเกิดจากการได้ท�ากิจกรรมคัดแยกขยะร่วมกัน  
และสมาชิกเครือข่าย ทสม. ต�าบลเกตรี มีพฤติกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
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ทำ�เนียบ
ทำสม. และเครือข่าย ทำสม.

2562
ดีเด่น ระดับประเทำศ
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ทำ�เนียบ ทำสม. ดีเด่น และ ทำสม. ดาวรุ่ง
ระดับประเทำศ ปี 2558 - 2562

ล�ดับ / ชื่อ-สกุล รางวัล ทำี่อยู่ / โทำรศัพทำ์
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

 1. นายสมศักดิ์ พรหมชัย ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2558

82 หมู่ 4 ตำ�บลเทำพกระษัตำรี อ�เภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ตำ 83110  โทำร. 089-7247509

 2. นางอาภรณ์ สุจริตำจันทำร์ ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2559

212 หมู่ 4 ตำ�บลหนองพลับ อ�เภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110  โทำร. 086-5116938

 3. นายธ�รง จันทำร์สุกรี ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2560

99/103 หมู่ 5 ตำ�บลปากเกร็ด อ�เภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทำบุรี 11120  โทำร. 086-5384138

 4. นายสมศักดิ์ ธรรมเนียมไทำย ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2561

242 หมู่ 1 ตำ�บลเชียงเครือ อ�เภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000  โทำร. 061-0478239

 5. นายธีรวัฒน์ ตำ๊ะวิกา ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2562

68 หมู่ 3 ตำ�บลทำุ่งศรี อ�เภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ 54140  โทำร. 084-0401050

 6. นางสุขศรี พิลาวรรณ ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2558

26/1 หมู่ 8 ตำ�บลลาดสวาย อ�เภอล�ลูกกา 
จังหวัดปทำุมธานี 12150  โทำร. 089-964808

 7. นางณัฐริกา ปันถะ ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2559

15 หมู่ 3 ตำ�บลก�แพงเพชร อ�เภอรัตำภูมิ 
จังหวัดสงขลา 90180  โทำร. 080-8639040

 8. นายเนื่อง แสงภู่วงษ์ ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2560

128 หมู่ 8 ตำ�บลนาแก อ�เภอนาแก 
จังหวัดนครพนม 48130 โทำร. 093-0938471

 9. นายเหม กาสา ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2561

120 หมู่ 1 ตำ�บลควนขัน อ�เภอเมือง 
จังหวัดสตำูล 91000  โทำร. 062-0915724
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ล�ดับ / ชื่อ-สกุล รางวัล ทำี่อยู่ / โทำรศัพทำ์
 10. นายมาหะมะ สาอุ ทำสม. ดาวรุ่ง 

ประจ�ปี 2562
138/1 หมู่ 5 ตำ�บลกาลิซา อ�เภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 96130  โทำร. 080-5458796

ด้านการพิทำักษ์และฟื้นฟูป่าไม้

 11. นายอาด� ขุนรายา ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2558

344 หมู่ 18 ตำ�บลละงู อ�เภอละงู 
จังหวัดสตำูล 91110  โทำร. 082-2615248

 12. นายมนูญ คุ้มรักษ์ ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2559

252 หมู่ 4 ตำ�บลทำ่าฉาง อ�เภอทำ่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150  โทำร. 081-4760953

 13. นายสุนทำร คมคาย ทำสม. ดีเด่น
ประจ�ปี 2560

69 หมู่ 4 ตำ�บลเขาหมายแก้ว อ�เภอกระบินทำร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 25110  โทำร. 089-8957978

 14. นายบุญเลิศ พันธ์สนิทำ ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2561

67 หมู่ 4 ตำ�บลน�้าตำก อ�เภอทำุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110  โทำร. 093-6055844

 15. นายคมสัน เทำี่ยงดี ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2562

102 หมู่ 9 ตำ�บลเขวาไร่ อ�เภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม 44170  โทำร. 087-2296359

 16. นายพนม นามผาญ ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2558

45 หมู่ 1 ตำ�บลแม่กาษา อ�เภอแม่สอด 
จังหวัดตำาก 63110  โทำร. 089-8578402

 17. นายมานัส ม่วงเกิด ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2559

37 หมู่ 5 ตำ�บลเด่นใหญ่ อ�เภอหันคา 
จังหวัดชัยนาทำ 17130  โทำร. 087-1943100

 18. นายอดิเรก สวยสด ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2560

99 หมู่ 9 ตำ�บลร่องเคาะ อ�เภอวังเหนือ 
จังหวัดล�ปาง 52140  โทำร. 081-9384205

 19. นายเศรษฐ์ฐกรณ์ นาศพัฒน์ ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2561

968 หมู่ 6 บ้านเขาโล้น ตำ�บลทำับคล้อ อ�เภอทำับคล้อ 
จังหวัดพิจิตำร 66150  โทำร. 061-7949692

 20. นายพนม โนนพิมาย ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2562

10/64 หมู่ 6 ตำ�บลบ้านฉาง อ�เภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 21130  โทำร. 080-0173991
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ล�ดับ / ชื่อ-สกุล รางวัล ทำี่อยู่ / โทำรศัพทำ์
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทำรัพยากรน�้า

 21. นายบุญยัง กังใจ ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2558

65 หมู่ 4 ตำ�บลวังกระโจม อ�เภอเมืองนายก 
จังหวัดนครนายก 26000  โทำร. 081-8645052

 22. นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันตำ์ ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2559

139 หมู่ 3 ตำ�บลนาปัง อ�เภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 55000  โทำร. 081-3874536

 23. นายดวงแก้ว สมพงษ์ ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2560

60 หมู่ 13 ตำ�บลบ้านธิ อ�เภอบ้านธิ 
จังหวัดล�พูน 51180  โทำร. 086-7320906

 24. นายวันชัย สวัสดิ์แดง ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2562

58/2 หมู่ 3 ตำ�บลมหาสวัสดิ์ อ�เภอพุทำธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170  โทำร. 081-6984380

 25. นายเสริมศักดิ์ แตำงอ่อน ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2558 

75/168 หมู่ 3 ตำ�บลบางตำลาด อ�เภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทำบุรี 11120  โทำร. 081-6472019

 26. นายดลยา สะแลแม ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2559

78 หมู่ 1 ตำ�บลละหาร อ�เภอสายบุรี 
จังหวัดปัตำตำานี 94110  โทำร. 087-2999557

 27. นายธวัช ลิบวานิช ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2560

30/2 หมู่ 2 ตำ�บลสามควายเผือก อ�เภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000  โทำร. 089-8826275

 28. จ.อ.ไพโรจน์ กระจ่างโพธิ์ ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2560

86 หมู่ 19 ตำ�บลเมืองปัก อ�เภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 30150  โทำร. 081-7251902

ด้านการบริหารจัดการทำรัพยากรธรรมชาตำิและสิ่งแวดล้อม

 29. นางเบญจวรรณ เพ็งหนู ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2558

49 ตำ�บลคูหาสวรรค์ อ�เภอเมือง 
จังหวัดพัทำลุง 93000  โทำร. 087-2859878

 30. นายอดุลย์ แก้วคงธรรม ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2559

192/1 หมู่ 12 ตำ�บลตำะโหมด อ�เภอตำะโหมด 
จังหวัดพัทำลุง 93160  โทำร. 089-4631978
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ล�ดับ / ชื่อ-สกุล รางวัล ทำี่อยู่ / โทำรศัพทำ์
 31. นายบัวลัย โนนสกุล ทำสม. ดีเด่น 

ประจ�ปี 2560
68 หมู่ 6 ตำ�บลนาด่าน อ�เภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวล�ภู 39270  โทำร. 086-2327562

 32. นายแสวง ขุนอาจ ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2561

25/6 หมู่ 4 ตำ�บลตำะเสะ อ�เภอหาดส�ราญ 
จังหวัดตำรัง 92120  โทำร. 089-5946744

 33. นางวราภรณ์ สมบัตำิวงษ์ ทำสม. ดีเด่น 
ประจ�ปี 2562

28 หมู่ 2 ตำ�บลรังนก อ�เภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตำร 66140  โทำร. 088-1636328

 34. นายบุญเรือง ปาแสนกุล ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2558

26/1 หมู่ 6 ตำ�บลห้วยด้วน อ�เภอดอนตำูม 
จังหวัดนครปฐม 73150  โทำร. 087-8154819

 35. นายเดโช ชาเทำราช ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2559

66 หมู่ 1 ตำ�บลหัวนา อ�เภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล�ภู 39000  โทำร. 086-2317102

 36. นายสมโชค พันธุรัตำน์ ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2560

35 หมู่ 1 ตำ�บลบางสน อ�เภอปะทำิว 
จังหวัดชุมพร 86160  โทำร. 080-7796150

 37. นายพะนอม ศรีบุญเรือง ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2561

22 หมู่ 12 ตำ�บลกฤษณา อ�เภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 33140  โทำร. 089-5818808

 38. นางระตำะนะ ศรีวรกุล ทำสม. ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2562

79 หมู่ 4 ตำ�บลนนทำรี อ�เภอกบินทำร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 25110  โทำร. 081-6506085
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ทำ�เนียบ เครือข่าย ทำสม. ดีเด่น 
และ เครือข่าย ทำสม. ดาวรุ่ง 

ระดับประเทำศ ปี 2558 - 2562

ล�ดับ / ชื่อเครือข่าย รางวัล ผู้ประสานงาน ทำี่อยู่ / โทำรศัพทำ์
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

 1. เครือข่าย ทำสม. 
  บ้านวังฆ้อง

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2558

นายกิจจา ทำองสุข 24 หมู่ 3 ตำ�บลถืมตำอง อ�เภอเมือง 
จังหวัดน่าน 55000
โทำร. 086-9177427, 093-1967210

 2. เครือข่าย ทำสม. 
  อ�เภอพระสมุทำร-
  เจดีย์

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2559

นายปรีชา บุญชู 331 หมู่ 1 ตำ�บลปากคลองบางปลากด 
อ�เภอพระสมุทำรเจดีย์ จังหวัดสมุทำรปราการ 
10290  โทำร. 081-6236580

 3. เครือข่าย ทำสม.
  ตำ�บลพระแทำ่น

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2560

นายสมพิศ นิยมสุข 119 หมู่1 ตำ�บลพระแทำ่น อ�เภอทำ่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 71130  
โทำร. 081-7631827

 4. เครือข่าย ทำสม. 
  บ้านแก้วสมบูรณ์

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2558

นายบุญโฮม บุญโฮม 132 หมู่ 8 ตำ�บลพรเจริญ อ�เภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ 38180  
โทำร. 089-5722642

 5. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลหนองพลับ

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2559

นายอ�นวย มลค�้า 439 หมู่ 10 ตำ�บลหนองพลับ อ�เภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
โทำร. 089-2580632
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ล�ดับ / ชื่อเครือข่าย รางวัล ผู้ประสานงาน ทำี่อยู่ / โทำรศัพทำ์
 6. เครือข่าย ทำสม. 
  จงัหวัดฉะเชิงเทำรา

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2560

นายธนภณ เข็มกลัดทำอง 16/10 ตำ�บลหน้าเมือง อ�เภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทำรา 24000
โทำร. 081-9013425

 7. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลทำ่าข้าม

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2561

นางราตำรี เอ้งฉวน 313/10 หมู่ 5 ตำ�บลทำ่าข้าม อ�เภอปะเหลียน 
จังหวัดตำรัง 92120
โทำร. 086-8553389

 8. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลโก่งธนู

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2562

นายมนตำรี ธรรมรักขิโตำ 12 หมู่ 5 ตำ�บลโก่งธนู อ�เภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี 15000
โทำร. 081-3654642

ด้านการพิทำักษ์และฟื้นฟูป่าไม้

 9. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลเขิน

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2558

นายปิยะวัฒน์ บุญยิ่ง 43 หมู่ 5 ตำ�บลเขิน อ�เภอน�้าเกลี้ยง 
จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทำร. 080-4664400

 10. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลศรีมงคล

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2559

นายเต้ำนยิว้ วชิรพันธ์วิชาญ 77 หมู่ 23 ตำ�บลศรีมงคล อ�เภอไทำรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 71150
โทำร. 089-5517721

 11. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลแม่กาษา

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2560

นายพนม นามผาญ 45 หมู่ 1 ตำ�บลแม่กาษา อ�เภอแม่สอด 
จังหวัดตำาก 63110
โทำร. 089-8578402

 12. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลวังตำะเฆ่

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2561

นายอนุรักษ์ เหลือมพล 19 หมู่ 15 ตำ�บลวังตำะเฆ่ อ�เภอหนองบัว-
ระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
โทำร. 099-8739984
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ล�ดับ / ชื่อเครือข่าย รางวัล ผู้ประสานงาน ทำี่อยู่ / โทำรศัพทำ์
 13. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลน�้าเลา

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2562

นายจิรพัฒน์ 
แจ่มรัตำนโสภิณ

ตำ�บลน�้าเลา อ�เภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  
โทำร. 081-8851539

 14. เครือข่าย ทำสม. 
  บ้านหัวน�้า-
  แม่สะกึด

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2558

นายจรูญ ปิยชาตำิภาคกุล 35 หมู่ 10 ตำ�บลผาบ่อง อ�เภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทำร. 085-6264494

 15. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลส้าน 

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2559

นายสมคิด สีเขียว 39 หมู่ 3 ตำ�บลส้าน อ�เภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 55110
โทำร. 084-7397122

 16. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลช้างเผือก

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2560

นายดวงจันทำร์ พาล�โกน 18 หมู่ 5 ตำ�บลช้างเผือก อ�เภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
โทำร. 094-2200131

 17. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลหัวเขา

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2561

นายเฉลียว พิมพาชะโร 10 หมู่ 8 ตำ�บลหัวเขา อ�เภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 90280
โทำร. 086-9630340

 18. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลนาบัว 

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2562

นายอุดม สอนศรี 37 หมู่ 11 ตำ�บลนาบัว อ�เภอนครไทำย 
จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทำร. 094-3828959

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทำรัพยากรน�้า

 19. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลบ้านธิ

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2558

นายดวงแก้ว สมพงษ์ 60 หมู่ 13 ตำ�บลบ้านธิ อ�เภอบ้านธิ 
จังหวัดล�พูน 51180
โทำร. 086-7320906
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ล�ดับ / ชื่อเครือข่าย รางวัล ผู้ประสานงาน ทำี่อยู่ / โทำรศัพทำ์
 20. เครือข่าย ทำสม. 
  อ�เภอปง

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2559

นางสาวนารี เวียงค� 108 หมู่ 1 ตำ�บลออย อ�เภอปง 
จังหวัดพะเยา 56140
โทำร. 088-2890285

 21. เครือข่าย ทำสม.
  ตำ�บลคลองขุด

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2560

นายชัยณรงค์ ไชยจิตำตำ์ 976 หมู่ 7 ตำ�บลคลองขุด อ�เภอเมืองสตำูล 
จังหวัดสตำูล 91000
โทำร. 094-9106708

 22. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลหนองโพธิ์

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2561

นายเกษมชัย แสงสว่าง 80 หมู่ 11 ตำ�บลหนองโพธ์ อ�เภอ
หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240
โทำร. 098-2569188

 23. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลย่านยาว

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2562

นายรักกี้ สุขประเสริฐ 88 หมู่ 4 ตำ�บลย่านยาว อ�เภอเมือง 
จังหวัดพิจิตำร 66000
โทำร. 083-2565935

 24. เครือข่าย ทำสม. 
  จังหวัดนนทำบุรี

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2558

นายสุพล แสนเยีย 5/539 หมู่ 9 ตำ�บลสามัคคี อ�เภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทำบุรี 11120
โทำร. 081-8149566

 25. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลสามง่าม-
  ทำ่าโบสถ์

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2559

นายคุณาวุธ ทำัศสุวรรณ์ 5 หมู่ 7 ตำ�บลสามง่ามทำ่าโบสถ์ อ�เภอหันคา 
จังหวัดชัยนาทำ 17160
โทำร. 089-5685888

 26. เครือข่าย ทำสม.
  ตำ�บลบางโปรง

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2560

นายวินัย จั่นเจริญ 541 หมู่ 2 ตำ�บลบางโปรง อ�เภอเมือง
สมุทำรปราการ จังหวัดสมุทำรปราการ 10270
โทำร. 098-4944300
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ล�ดับ / ชื่อเครือข่าย รางวัล ผู้ประสานงาน ทำี่อยู่ / โทำรศัพทำ์
ด้านการบริหารจัดการทำรัพยากรธรรมชาตำิและสิ่งแวดล้อม

 27. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลอ่างทำอง

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2558

นายสงบ กองมงคล 169 หมู่ 15 ตำ�บลอ่างทำอง อ�เภอเมือง 
จังหวัดก�แพงเพชร 62000
โทำร. 081-2590109

 28. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลเนินฆ้อ

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2559

นายส�ออย รัตำนวิจิตำร 72 หมู่ 4 ตำ�บลเนินฆ้อ อ�เภอแกลง 
จังหวัดระยอง 21110
โทำร. 081-3839468

 29. เครือข่าย ทำสม. 
  อ�เภอกุดบาก

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2560

นายพสิษฐ์ สลักค� 83/3 หมู่ 3 ตำ�บลกุดบาก อ�เภอกุดบาก 
จังหวัดสกลนคร 47180
โทำร. 062-824-8429

 30. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลปากน�า้-
  ปราณ

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2561

นายเจือ แคใหญ่ 4/26  หมู่ 2 ตำ�บลปากน�้าปราณ อ�เภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220
โทำร. 094-8734924

 31. เครือข่าย ทำสม. 
  อ�เภอสว่าง-
  แดนดิน

เครือข่าย ทำสม. 
ดีเด่น 
ประจ�ปี 2562

นายไกรวรรณ์ อัครกุล 256 หมู่ 4 ตำ�บลค้อใตำ้ อ�เภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 47110
โทำร. 081-3045807

 32. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลอุ่มจาน

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2558

นายหนูเพ็ญ นาโควงศ์ 27 หมู่ 12 ตำ�บลอุ่มจาน อ�เภอกุสมาลย์ 
จังหวัดสกลนคร 47230
โทำร. 085-7454955

 33. เครือข่าย ทำสม. 
  อ�เภอไชยา

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2559

นายเสวตำ จันทำร์ทำะนา 4 หมู่ 7 ตำ�บลเลม็ด อ�เภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
โทำร. 081-8947536
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 34. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลเปือ

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2560

นายธวัช หน่อทำ้าว 43 หมู่ 10 ตำ�บลเปือ อ�เภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน 55160
โทำร. 085-7217853

 35. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลบางมัญ

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2561

นายสมบัตำิ ระรวยทำรง 84 หมู่ 1 ตำ�บลบางมัญ อ�เภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทำร. 086-0356588

 36. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลสามสวน

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2562

นายเชาวฤทำธ์ิ ภญิโญทำรัพย์ 122 หมู่ 14 ตำ�บลสามสวน อ�เภอบ้านแทำ่น 
จังหวัดชัยภูมิ 36190
โทำร. 097-3252543

 37. เครือข่าย ทำสม. 
  ตำ�บลปะนาเระ

เครือข่าย ทำสม. 
ดาวรุ่ง 
ประจ�ปี 2562

นายสุไลมาน ดาราโอะ 191/1 หมู่ 3 ตำ�บลปะนาเระ อ�เภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตำตำานี 94130
โทำร. 061-1930854 267
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