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ทสม. ดีเดน ระดับประเทศ 

ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ำ
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นครนายกในสมัยกอนมีความอุดมสมบูรณสัตวน้ำหลายสายพันธุ 
แมน้ำลำคลองใสสะอาด และที่สำคัญนครนายกเปนเมืองเกษตรกรรม 
ทั้งคนและสัตวก็ไดใชประโยชนจากแหลงนี้เหลานี้ ราวป 2545 -2547 
มีโรงงานมาเปดดำเนินการและปลอยน้ำเสียลงคลอง จากคลองก็ไหล 
ลงสู แมน้ำนครนายก กุงหอยปูปลาตายหมด และที่สำคัญคนก็ 
ตองมาอยูมาใชน้ำเสีย พืชผลการเกษตร เสียหายแทบท้ังหมดในท่ีสุด 
ก็ตองตอสูกันอยูพักใหญจนโรงงานนั้นตองปดตัวลง จึงคิดตอวาจะทำ 
อยางไรใหแมน้ำกลับมาใสสะอาดเหมือนเดิม ซ่ึงแตน้ีตอไปก็เปนหนาท่ี 
ของเรา ชาวนครนายกเองที่ตองชวยกันดูแล ตองมีจิตสำนึกเฝาระวัง 
ตองรักและหวงแหนแมน้ำสายนี้ และทำอยางไรที่จะใหคนในพื้นที่ 
มีสวนรวมในการอนุรักษและเปนเขารูสึกวาเปนเจาของทรัพยากรอัน 
มีคาเหลานี้รวมกัน ประกอบกับไปศึกษาดูงานมาหลายที่เห็นตนแบบ 
จากที่อื่นทำแลวไดประโยชนอยางมาก นครนายกในสมัยกอนมีความ 
อุดมสมบูรณสัตวน้ำหลายสายพันธุ แมน้ำลำคลองใสสะอาด และที่ 
สำคัญนครนายกเปนเมืองเกษตรกรรม ท้ังคนและสัตวก็ไดใชประโยชน 
จากแหลงนี้เหลานี้

ป 2549 จึงเริ่มทำธนาคารปลา ที่เลือกใหปลาเปนพระเอกนั่นก็เพราะ 
ถาน้ำเสียจะรูไดทันที เพราะปลามีความไวตอสภาพน้ำเสีย สังเกตได 
เลยวาจะลอยหัวข้ึนมาทันที หากทุกคนมาชวยกันสอดสอง คอยสังเกต
จะรูวาปลาเปนตัวชี้วัดคุณภาพน้ำของเราไดเปนอยางดี เริ่มลองผิด 
ลองถูกอยูนาน ครั้งแรกใชไมไผหรือที่เรียกวา ซั้ง แตดวยความแรง 
ของน้ำไมไผก็ผุพังไป 2 ป ก็ชำรุดเสียหายตองเปลี่ยนใหมยกชุด 
เลยคิดวาตองหาอุปกรณอะไรที่มีชองวางพอใหปลาไดอาศัย ไดวางไข 
และเปนเกราะปองกันกระแสน้ำได เลยนึกถึงยางรถยนตที่มีคุณสมบัติ 
ครบถวน มองดูแลวก็คลายๆ คอนโดปลา แตตองยึดใหอยูเปนแพ 
และทนทานตอกระแสน้ำได ในระยะแรกใชเชือกมะนิลาผูกยึดยาง 
เอาไว แตไมนานเชือกก็เปอย เสาคอนกรีตอยางดีที่เคยใหเปนหลัก 
ไวยึดไมใหยางลอยไป ไมนานก็กรอนก็พัง มาในตอนหลังเปลี่ยน 
มาเปนเชือกไนลอนมัดดวยเงื่อนตาย และใชไมไผมาเปนหลักปกลงไป 
ในชั้นดินแลวคลองเสนยางเขาที่หัว-ทาย ก็จะไดลักษณะคลายพีรามิด
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เวลาผานมาเกือบ 9 ป ปจจุบันมีธนาคารปลาท้ังส้ิน 42 ธนาคาร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 อำเภอ มีประโยชนมหาศาลต้ังแตเปนแหลง 
อนุบาลเพาะขยายพันธุปลาและสัตวน้ำอ่ืนๆ ตามธรรมชาติเปน
ท่ีอยูท่ีปลอดภัยของปลาตัวโตๆ และสัตวน้ำอ่ืนๆ เปนจุดท่ีตรวจ 
วัดคุณภาพของน้ำไดเปนอยางดี ท่ีสำคัญเกิดอาชีพ และเปน 
แหลงผลิตอาหาร เปนแหลงเรียนรูของเด็กๆ เยาวชน และผูท่ี 
สนใจจะนำความคิดน้ีไปตอยอดในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ นอกจากน้ี ยังเปน 
กิจกรรมที่สามารถสรางความสามัคคีของคนในชุมชนไดดวย 
เพราะยาแตละเสนน้ันหนักมาก จึงตองชวยกันยกชวยกันแบก 
หาม และท่ีกองกันอยูใตน้ำมีฐานเหมือนพีรามิดน้ันก็ชวยปองกัน 
การกัดเซาะตล่ิง ปองกันการพังทลายของดินร่ิมตล่ิง ผลดีอีก 
อยางคือเปนแหลงทองเท่ียวนันทนาการ ทำใหจิตใจของมนุษย 

ออนโยนและมีเมตตามากข้ึน และหากถามวาท่ีทำอยูทุกวันน้ี 
แลวจะไปถึงเม่ือไหร บอกไดวา คงเลิกไมไดแลว เพราะไดกลาย 
เปนสวนหน่ึงของชีวิตเราไปแลว ท่ีเราทำน้ันไดท้ังเพ่ือน และท่ี 
สำคัญไดชวยสังคม เห็นสังคมดีข้ึนแคน้ีก็มีความสุข มีนักเรียน 
มาฝกงาน 2 รุนๆ ละ 4 คน ตอจังหวัด แสดงวาอยางนอย 
มีเยาวชนรูเร่ือง ธนาคารปลาแลว จังหวัดละ 8 คน ปจจุบันน้ี 
ธนาคารปลาไดถูกปลูกฝงไวในตัวแทนของเยาวชนรุ นใหม 
ไปแลวท่ัวประเทศแลว บางคร้ังมีโทรติดตอเขามาสอบถามหรือ 
บอกวาจะสรางธนาคารปลาแลว เมื่อเราไดยินก็รูสึกดีใจไมมี 
คำวาศูนยแลวนี่คือ ความภาคภูมิใจ ซ่ึงไมไดคาดหวังรางวัล 
อะไร แตท่ีคาดหวังคือ อยากใหคนรุนใหมเอาแนวความคิดของ 
เราไปใช เอาไปทำตอ
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ชุมชนบานชองฟน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ทสม. ดีเดน ระดับประเทศ ดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ชุมชนชาวประมงบานชองฟนเปนชุมชนริมทะเลสาบตอนกลาง 
รอยละ 98 ประกอบอาชีพประมง ดวยสภาพความเสื่อมโทรมของ 
ทะเลสาบ การลดลงของสัตวน้ำ ทำใหกระทบตอรายไดของชาว 
ประมง ที่มีอยู 167 หมูบาน 8,600 ครัวเรือนรอบทะเลสาบ 
ดวยภูมิปญญาและมีทักษะเฉพาะดานการทำประมง จึงไมสามารถ 
ประกอบอาชีพอื่นไดดีกวา และนาจะมีทางออกในการแกปญหาเรื่อง 
สัตวน้ำ และโดยสวนตัวแลวอยากเห็นทรัพยากรที่เคยอุดมสมบูรณ 
เหมือนเมื ่อ 20 ปแลว ใหกลับมาคงความอุดมสมบูรณไวอาจจะ 
ไมเหมือนเดิม แตวาใหคงไวเพ่ือท่ีจะเปนอาชีพหลักของพ่ีนองชาวประมง
ในความเปนระบบนิเวศสามน้ำ มีทั้งตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 
และมีความสัมพันธของระบบนิเวศ 3 เกลอ คือ เกลอเขา เกลอนา 
เกลอเล โดยอาศัยภูมิปญญาและทักษะท่ีคนในชุมชนมีอยูแลวมาปรับใช 
ในการทำกิจกรรม ตอนแรกๆ เราใชวิธีการนั่งคุยกัน 4-5 คน 
ทำรานน้ำชากาแฟ คุยกันอยูอยางนั้นจนตกผลึกและแตละคนก็กลับ 
ไปคุยกับทางครอบครัวกับญาติพี่นองของตัวเอง  และหลังจากนั้น  
เราก็จะใชเวลาในชวงกลางคืนมาแลกเปลี ่ยนขอมูลซึ ่งกันและกัน 

การทำแบบนี้เปนลักษณะหนึ่งของกระบวนการพัฒนา แตพี่นองเขา  
ทำกันแบบนั้นโดยธรรมชาติ  คิดวางแผนกันเองวาจะใชวิธีการไหนดี 
ที่สอดคลองกับวิถีของชุมชนใหมากที่สุด หลังจากนั้นไมนานชุมชนก็
มีความเขาใจเพิ่มมากขึ้นก็ทำใหเกิดมีการประชุมที่มีกลุมคน เขารวม 
มากขึ้น แตก็ยังไมครอบคลุมทั้งชุมชน จึงเกิดความคิดวาตองหา 
กิจกรรมที่จะใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวม ซึ่งการออมทรัพยเปน 
เครื่องมือหรือยุทธวิธีที่จะรวมคนในชุมชนหลายๆ คน ใหเขามาคุย 
เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาทะเล เพราะวาการออมทรัพยจะทำใหเรา 
ไดมาพบกันเดือนละครั้งอยูแลว เพราะเมื่อพี่นองมาฝากเงินสะสม 
เราก็จะใชเวทีตรงนั้นพูดคุยเรื่อง ทะเลไปเรื่อยๆ จนกลายเปนวา ณ 
ตอนนี้ ก็เกือบจะ 20 ปแลว ทำให เห็นวาการใชกระบวนการ 
ออมทรัพยนี้สามารถรวมคนไดดวยและ ทุกสิ้นปจะมีการปนผลใหกับ 
สมาชิกออมทรัพยและเงินสวนหนึ่งที่ แบงไว 5-10 เปอรเซ็นต 
ซึ่งแลวแตสมาชิกจะตกลงกัน เราจะเอาไปใชเปนทุนการฟนฟูทะเล 
และส่ิงแวดลอมจากน้ันขยายผลการทำกิจกรรมในพื้นที่และชุมชนใกล
เคียง 
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ตลอดระยะเวลา 20 ป ทำใหเห็นวา การรวมตัวของชุมชน 
ในการดูแลรักษาทะเลที่เขมแข็งมากขึ้น ดูไดจากเวลาทำ 
กิจกรรมจะมีพี่นองมารวมกันทำกิจกรรมากขึ้นถาใหคิดเปน 
เปอรเซ็นตเราให เลย 90-95 เปอร  เซ ็นต  และม ีความ 
หลากหลายของระดับอายุ ทั้งเด็ก เยาวชน วัยหนุมสาว 
วัยชรา ผูนำศาสนา และครู ทั้งหมดมาทำกิจกรรมรวมกัน 
ที่บานชองฟน ณ ปจจุบันมี ความอุดมของทรัพยากรและ 
พันธุสัตวน้ำเพิ่มขึ้น โดยวัดไดจากรายไดจากการทำประมง 
ที่เพิ่มขึ้น มีพันธุสัตวน้ำที่หลากหลายขึ้น สามารถทำประมง 
ไดตลอดป ชุมชนมีความเขมแข็ง โดยมีกลุมกิจกรรมที่ 
หลากหลายสามารถวางแผนของชุมชนสมาคมชาวประมงรักษ

ทะเลสาบ กลุมแพปลาชุมชน กลุมวิทยุ เฝาระวังภัยพิบัติ 
กลุมประมงอาสา กลุมเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม กลุมสตรีเพื่อ 
การแปรรูป กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ เครือขายหลักสูตร 
ทองถิ่น กลุม ทสม. บานชองฟน เปนศูนยเรียนรูการทำ 
กิจกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรชายฝงท้ังระบบมีรูปธรรม 
การทำงานที่ชัดเจน มีวิทยากรใหความรู มีแผนปฏิบัติการของ 
ชุมชนอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถประสาน เชื่อมโยง 
การทำงานกับภาคสวนตางๆ ได และเกิดการยอมรับทั้งใน 
ระดับชุมชนทองถิ่น นโยบายทั้งในมิติของการผลักดันแผนการ 
ทำงานและด านศ ักยภาพของผ ู นำช ุมชนได ม ีส วนร วม 
เป นกรรมการพ ิจารณาร างกฎหมายการบร ิหารจ ัดการ 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงภาคประชาชน 
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ทสม. และเครือขาย ทสม. ดีเดน             ประจำป 255845
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เครือขาย ทสม. ดีเดน ระดับประเทศ
ดานการจัดการขยะมูลฝอย
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วิถีชุมชนที่เปลี่ยนไปจากชาวไรชาวสวนที่เคยอยูอยางพอเพียง 
เนนการทำเกษตรเชิงธุรกิจใชพลาสติกและโฟม เพ่ือความ 
สะดวก สบาย กลายเปนขยะเกล่ือนเมืองซ่ึงมีใหเห็นอยูท่ัวไป 
และที่ชุมชนบานวังฆองก็ประสบปญหาเฉกเชนที่กลาวมาแลว  
ท้ังส้ิน ซ่ึงขยะเปนเพียงมลพิษอยางหน่ึงท่ีมนุษยสรางข้ึน และยังมี 
มลพิษอีกมากมายท่ีกลับมาทำรายเราเอง ท้ังสารเคมี ท้ังอากาศ 
เปนพิษ และแหลงน้ำเนาเส่ือมโทรม พาใหสุขภาพจิตเส่ือมถอย 
ลงไปทุกวันๆ ซ่ึงจากการคนพบวาผูคนสวนใหญใชวิธีการเผา 
เพ่ือกำจัดขยะ แตหารูไมวาน่ันคือการสรางมลพิษทางอากาศ 
อยางดีชนิดหน่ึง เม่ือประสบกับปญหามากข้ึนเร่ือยๆ ชาวบาน 
ในชุมชนวังฆองจึงตองหันหนาเขาหากันเพ่ือจัดการกับปญหาท่ีพ
อกพูนมาเน่ินนาน โดยกอนอ่ืนตองมีแกนนำและหาแนวรวม 
ทางความคิดเพ่ือชวยกันแกไขปญหาใกลตัวน้ีใหได และเราก 
GFFFดันจนเกิดเวทีคนหา ปญหาของชุมช    นและขยาย  
ไปสูปญหาขยะ 

หลังจากที่ประชุมจนตกผลึกทางความคิดกันแลวา ที่มาของ 
ขยะแบงออกเปนสองสวน สวนแรกมาจากภาคครัวเรือนที่ 
ทิ้งขยะรวมกันเปนถังเดียวไมมีการคัดแยกกอนทิ้ง และอีกสวน 
มาจากภาคการเกษตร จึงมีมติวาควรเริ่มรณรงคกับโครงการ 
ครอบครัว เขมแข็งที่ชุมชนบานวังฆองมีกิจกรรมนี้อยู โดยเริ่ม 
จากการใหความรูเรื่องการแยกขยะ การลดการใชถุงพลาสติก 
และขยายไปสู การไมเผาขยะในชุมชนและภาคการเกษตร 
จากนั้นจึงจัดตั้งรานศูนยบาทขึ้นเพื่อใหชาวบานนำขยะที่คัดแย
กมาขายโดยเปดขายทุกวันเสารของเดือน โดยคณะกรรมการ 
รับชื้อในราคาที่สูงกวาพอคารับซื้อตามบาน บางอยางก็ไมเอา 
กำไร คัดแยกเพื่อขายตอ ผลกำไรก็นำกลับ มาจัดเปน 
สวัสดิการกลับคืนใหกับชุมชน เชน บริการตรวจฟนใหกับ 
สมาชิก สนับสนุนผูสูงอายุทำดอกไมจันทน สวนขยะ 
ถุงพลาสติก ที่เปนปญหามาก ก็จัดการซื้อเครื่องอัดถุงพลาสติก 
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เครือขาย ทสม. ดีเดน ระดับประเทศ
ดานการจัดการขยะมูลฝอย
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มาใชประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บและเปนระเบียบเรียบรอย 
นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐงานฝมือจากเศษวัสดุที่เหลือใชดวย 
นอกจากนี้ยังมีโครงการดีๆ ตลาดสีเขียวยามเย็นที่จำหนาย 
พืชผลเกษตรจากรั้วหลังบานมาแบงขายกินกันไดอยางปลอด 
ภัยสบายใจสบายกระเปาจากป 2551 ถึงปจจุบันสามารถ 
รวบรวมปริมาณวัสดุรีไซเคิลไดเปนวัสดุตางๆ ไดมากกวา 200 
ตัน หรือราวๆ 20,000 กิโลกรัม เลยทีเดียว และจากที่ชุมชน 

บานวังฆองเพียรพยายามทำมาก็มีผูมอบรางวัลชนะเลิศระดับป
ระเทศโครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล 400 ชุมชน ประเภท 
ชุมชนเครือขาย และไดรับคัดเลือกเปนแหลงเรียนรูสังคมรีไซ 
เคิลภาคเหนือที่มีเครือขาย 4 ภาค และรางวัลหมูบานปลอดเผา 
ไรควันพิษ ระดับ 8 และยังมีอีกหลายรางวัล แตที่ภาคภูมิที่สุด 
คือเราไดความสะอาดทั้งอากาศและถนน คู คลอง ที่ไรขยะ 
กลับคืนมาแลว มีน้ำสะอาด มีปลาตัวเล็กตัวนอย วายเวียน 
ในคลองหนาบาน และมีรอยยิ้มเปอนแกมทุกๆ คนที่วังฆอง
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¼Å§Ò¹ÊÔè§»Ã·ÕèàÅ‹Ò¹Õé¡ÒºáÅÐÃÕºãª 

มาใชประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บและเปนระเบียบเรียบรอย 
นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐงานฝมือจากเศษวัสดุที่เหลือใชดวย 
นอกจากนี้ยังมีโครงการดีๆ ตลาดสีเขียวยามเย็นที่จำหนาย 
พืชผลเกษตรจากรั้วหลังบานมาแบงขายกินกันไดอยางปลอด 
ภัยสบายใจสบายกระเปาจากป 2551 ถึงปจจุบันสามารถ 
รวบรวมปริมาณวัสดุรีไซเคิลไดเปนวัสดุตางๆ ไดมากกวา 200 
ตัน หรือราวๆ 20,000 กิโลกรัม เลยทีเดียว และจากที่ชุมชน 
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ระยะเวลาเพียง 3 ป เกิดมีพ้ืนท่ีปาชุมชนตำบลอางทองท่ีอุดม 
สมบูรณ มีแหลงน้ำสำหรับใชประโยชน ในชุมชน และเม่ือมีแหลง 
ใหทำมาหากินไดก็เกิดการจางงานคนในชุมชนตามมา และยังมี 
สถาบันการเงิน ชุมชนท่ีมีเงินหมุนเวียนกวา 30 ลานบาท มีงบฯ 
มาพัฒนาหมูบาน

และเงินสวัสดิการท่ีจัดสรรมา เปนประจำทุกปทำใหเกิดกิจกรรม 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางตอเน่ือง เชน 
เม่ือป 2557 จัดสรรมาทำฝายก่ึงถาวรข้ึนและมีน้ำตลอดท้ังป 
สรางความม่ันคงข้ึนในชุมชนอยางย่ังยืน

ทสม. และเครือขาย ทสม. ดีเดน                  ประจำป 255855





»†ÒªØÁª¹´§º¡
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บานโนนหนองสิม ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
เครือขาย ทสม. ดีเดน ระดับประเทศ

ดานการพิทักษและฟนฟูปาไม
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ขึ ้นชื ่อว าปาทุกที ่ต องมีความหนาทึบแนนเขียวชอุ มตนไมน อยใหญแขงกันเติบโต 

สัตวปานานาพันธุหากินอยางอุดมสมบูรณ และยังมอบอากาศดีใหโลกใบนี้ฟรีๆ อยางไมมี 

เงื่อนไข แตนั่นเปนเพียงภาพในอดีต เพราะปาดีๆ นั้นถูกทำลายไปเสียจนจะหมดสิ้นจาก 

เมืองไทยแลว ที่นี่ก็เฉกเชนเดียวกัน…ปาดงบก เคยตกอยูในสถานการณจะรอดหรือจะตาย 

ก็ยากที่จะหาคำตอบได ปาดงบกเปนปาดิบแลงอยูทางภาคอีสานเปนปาพื้นราบ ที่เหลา 

นายทุนตองยามใจเพราะมีไมใหญขนาดสิบคนโอบอยูอยางละลานตา แถมยังไมตองเอารถ 

ขึ้นเขาไปตัดอีก จนมาในป 2515-2522 แกนนำที่เปนชาวบานทนไมไหวตอการบุกรุกปา 

อันเปนแหลงอาหารจึงรวมตัวกันสอดสองและจับกุมผูท่ีลักลอบเขามาตัดไม แตไมนานนายทุน 

ก็ใหคนงานมาตัดใหม 
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ฉะนั้น มีวิธีเดียวที่จะทำใหปารอดพนจากมือมารคือตองนิมนตพระสายวัดหนองปาพงใหมา 

จำพรรษาและจัดตั้งสำนักสงฆในปาดงบก และไดรับอนุญาตจัดตั้งเปนปาชุมชนดงบกใหกับ 

ชาวบาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการปาชุมชนหมูบาน ตั้งกติกาการใชพื้นที่ปาชุมชนปาดงบก 

รวมกัน โดยหามตัดไมโดยไมไดรับอนุญาต หามเก็บฟนจากปาไปขาย ใหใชไดเฉพาะใน 

ครัวเรือน มีการจัดเวรยามคอยเดินสำรวจปาอยางตอเนื่อง โดยมีเจาที่จากหลายหนวยงาน 

เขามาชวยดูแล ดำเนินงานภายใตหลักการเดียวกับแนวคิดและทฤษฎีที่คนตองอยูรวมกับปา 

และไมรังแกปาไม
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ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทำใหชาวบานเกิด 
ความรักความหวงแหนในทรัพยากรผืนนี ้ 
และเกิดความสามัคคีรวมมือกันปกปกรักษาป
าพื้นราบที่เหลืออยูแหงสุดทายของประเทศ 
ทั้งเด็ก เยาวชน และคนทั่วไปที่อยูที่นี่ จึงมี
สวนที่จะเปนตาสับปะรด
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à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. µÓºÅºŒÒ¹¸Ô
µÓºÅºŒÒ¹¸Ô ÍÓàÀÍºŒÒ¹¸Ô ¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ¾Ù¹

เครือขาย ทสม. ดีเดน ระดับประเทศ
ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ำ
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มีปาที ่ไหนตองมีนายทุนกระเปาหนาสั ่งต ัดสั ่งฆาตนไม 
ตนใหญๆ  อวบๆ อยูร่ำไปปาหวยหกท่ีชุมชนดอยเวียงก็ไมไดรับ 
การยกเวน เม่ือปาถูกทำลาย สัตวปานอยใหญก็พลอยไรท่ีพ่ึง    
ไปดวย ตอมาเม่ือมีการจัดต้ัง อบต.บานธิ จึงไดมีการทบทวน 
พ้ืนท่ีพบวา ลำน้ำแมธิเปนสายส้ันๆ มึความชัน และเม่ือฝนตก 
น้ำก็จะมีความแรงและเช่ียวมาก ทำใหฝายแมว ฝายกลองหิน 
แกเบียลที่เคยทำมาตั้งแตในครั้งอดีตไมสามารถเก็บกับน้ำได 
กอปรกับมีกลุมนักบิน สิงหวิบากเอนดูโร ท่ีปกติเปนเพียงกลุม 
ที่ขับรถเที่ยวเลน แตเมื่อไดมาเห็นสภาพปาและฝายที่ชำรุด 
ทรุดโทรมแลวก็นึกสะทอนในใจวา หากปลอยท้ิงไวคงไมเหลือ 
ปาไมตนน้ำไวใหลูกหลานไดดูชมเปนแน

จึงเริ่มปฏิบัติการสรางฝายโดยไปศึกษาดูงานที่ศูนยการศึกษา 
พัฒนาหวยฮองไครมาเปนตนแบบ และมีการปรับปรุงพัฒนา 
มาเรื่อยๆ ดวยระยทางขึ้นเขา 5 กิโลเมตร และตองแบกทั้งปูน 
เหล็กก็ไมหวั่น แมวาอุปสรรคในการขนสงวัสดุอุปกรณจะยาก 
เย็นเพียงใดก็ไมสามารถหยุดความเพียรได เพราะเรามีหัวใจ 
รักปาผืนนี้ที่บานของเรา และไมนานชาวบานที่เห็นวาทำจริงจึง 
ไดเขารวมสรางฝายจนกลายเปนภาคีที่เหนี่ยวแนนมาโดยตลอด 
และมีอาสาสมัครเขามาชวยอยูตลอด ซึ่งการกอสรางไดมีการ 
พัฒนาโดยใชหลักวิศวกรรมเขามาชวยในการคำณวนแรงตาน 
แรงกดทับ ชวง 8 ปที่ผานมา จากเปาหมายที่จะสรางฝายใหได 
100 แหง เพื่อถวายเปนพระราชกุศล จวบทุกวันนี้มีผูแจง 
ความประสงควาอยากเขามาชวยซอมบำรุงฝายอยูตลอดเวลา
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ตลอด 7 ป มานี้ฝายชะลอน้ำในปาหวยหกดอยเวียง เปนฝาย 
นอกเขตชลประทานพื้นที่นาสวนของราษฎรไดมากกวา 250 
แหง สามารถกักเก็บน้ำไวในผืนปาได กระจายน้ำไดทั่วพลิกผืน 
ปาใหชุ มชื่นและคืนสภาพที่เคยอุดมสมบูรณดังแตกอนแลว 
เมื่อปาสมบูรณ ชีวิตเราก็สมบูรณ ตามไปดวย สามารถสราง 
ทางเชื่อมตออางเก็บน้ำแมธิสนสำเร็จ และจัดทำระบบแนวกัน 
ไฟปา โดยไดรับความรวมมือจากชุมชนทั้ง 20 หมูบานเปน 
อยางดี มีระบบเวรยามเฝาระวังการลักลอบตัดไมทำลาย ปา 
มีการวางแผนการทำงานใหขยายต อเน ื ่องต อไป โดยวาง    
เปาหมายหลังจากสรางฝายใหไดมากที่สุดภายใตปณิธาน 
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"พวกเราจะสรางฝายกับเพื่อนๆ ใหเก็บน้ำมากที่สุดจนกวาจะ 
ไมมีแรง ขี่รถ"จนมีน้ำและปาไมกลับมามีสภาพอุดม สมบูรณ 
และจะมีการรักษาปา และพัฒนาพื้นที่ตนน้ำตอไปตาม 
หวยฮองไครโมเดล  โดยมีเปาหมายที่จะทำใหน้ำในแมน้ำธิ  
ระยะทาง 16 กิโลเมตร ตองมีน้ำตลอดสายตลอดป สองฝง 
จะตองมีไมดอกไมแกไวกินตลอดป และมีกิจกรรมการทำ 
เกษตรพอเพียง นำไปสูเมืองนาอยูไรนาสวนตองมี ความเขียว 
ชอุมตลอดทั้งป เกษตรกรมีรายไดที่ดีขึ้น ตลอดสายน้ำแมธิ 
ตองมีอาชีพใหกับชาวบาน เพื่อใหตำบลบานธิกลับมา มีความ 
อุดมสมบูรณ ไมใชอีสานแหงลำพูนอีกตอไป
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โครงการท่ีจัดทำข้ึนมาเพ่ือดำเนินตานโนบายรัฐน้ันมีอยู 2 โครงการคือ
ประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา และโครงการสงเสริมการประหยัด 
พลังงาน จึงจัดกิจกรรมอบรมเสริมความรูดานการใชนวัตกรรมพลังงาน
ทางเลือก  นอกจากน้ียังมีโครงการท่ียกระดับศักยภาพเครือขาย ทสม.
สูการเปนองคกรท่ีสามารถพ่ึงพาตัวเองไดอยางย่ังยืน โดยยังมีเร่ืองของ
ปญหาหมอกควันและการประกาศรณรงคลดการเผาอินทรียวัตถุทาง 
การเกษตรตามนโยบาย 80 วันอันตราย รวมถึงเรื่องการจัดการขยะ
ชุมชนที่ตองทำอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เกิดจากการที่
ชุมชนปาเกอญอบานหวยงูใน ต.สันทราย อ.ฝาง ไดรับการคัดเลือกเปน
จุดนำรองการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมชุมชนใหเหมาะกับ 
การเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและยังมีโครงการพัฒนาหมูบานใหเปน 
หมูบานเชิงนิเวศซึ่งตอยอด จาก Eco Town Eco Tour

ซ่ึงโครงการท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนตองอาศัยแกนนำเครือขายและคณะทำงาน
เปนผูขับเคลื่อน อยางโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 
ตองมีการประชุมวางแผน เตรียมการ และประสานงานสมาชิกและภาคี 
จัดเตรียมตนกลาและสถานที่จัดกิจกรรมหรือโครงการจัดการขยะใน 

ชุมชนตองมีกิจกรรมยอยเพ่ือฝกอบรมกระบวนการคัดแยกขยะและการ 
แปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลคา จัดจุดคัดแยกขยะในชุมชนซึ่งตองประเมิน 
สถานการณและสรุปโครงการอยางตอเน่ือง นอกจากน้ียังมีทำแนวกันไฟ
บวชปา ทำฝายชะลอน้ำ การเก็บเศษใบไมในโรงเรียนมาทำปุยหมัก
และสาธิตการไถกลบตอซังขาวและวัชพืชแทนการเผาควบคูกับการ 
ถายทอดองคความรู ดานนวัตกรรมพลังงานทางเลือก เตาชีวมวล 
รวมทั้งรณรงคใหครัวเรือนปรับปรุงพื้นที่บานของตนเองเปนศูนยการ 
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งผลการดำเนินงานอยางจริงจังสงผลใหเกิดการฟนฟูเพิ่มพื้นที่ปา 
ชวยกระตุนสรางจิตสำนึกใหกับชุมชนรอบขางและหนวยงานทองถิ่น 
เห็นความสำคัญของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรในพื้นที่เกิดการเรียนรู 
รวมกลุมและสรางความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันจนทำใหเกิดผล
สำเร็จ มีการจัดการขยะอยางถูกวิธีและลดปริมาณขยะในชุมชนลงได
พรอมๆ กับสรางรายไดเสริมจากการคัดแยกขยะ เกิดความรวมมือ 
ระหวางเครือขาย ทสม. ในการรวมกันจัดกิจกรรมปองกันปญหา 
หมอกควันไฟปา และชาวบานเปลี่ยนพฤติกรรมนำเศษใบไมมาทำปุย
แทนการเผา และผลจากโครงการพัฒนาหมูบานไปสูการอยูอาศัยเชิง 
นิเวศ ซึ่งตอยอดจาก Eco Town Eco Tour นั้น ก็ชวยสรางโอกาส 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเริ่มจากรากฐานของการใช 
ชีวิตประจำวัน และผลักดันใหเกิดองคความรูดานการทำเกษตรอินทรีย
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแกชุมชนและเกษตรกร โดยโครงการทั้งหมด 
เปนผลความรวมมือจากสมาชิก ทสม. จาก 3 อำเภอ คือ อ.ฝาง 
อ.แมอาย และ อ.ไชยปราการ รวมถึงชุมชนปาเกอญอบานหวยงูและ
เกษตรกรบานหวยงูใน 

ÊÃŒÒ§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õè´Õâ´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡µ¹àÍ§áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ 
áÅŒÇ¨Ö§¢ÂÒÂ¼ÅÊÙ‹ÊÑ§¤ÁªØÁª¹ áÅÐà¾×èÍÊÃŒÒ§ãËŒ¤¹ÍÂÙ‹´Õ ÊÑµÇ�ÍÂÙ‹ä´Œ

ÁÕ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ â´ÂÁÕËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ
àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§à»š¹ÃÒ¡°Ò¹ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ 
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¹Ò§ÇÔ¨ÔµÃÒ ¤Ø³ÃÑ¡ÉÒ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดเชียงใหม 

ตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม



หลังจากมีการสรางอางเก็บน้ำชลประทานเมื่อป 2538 ทำใหมี 
การบุกรุกพื้นที่ปาเหนืออางเก็บน้ำทำการเกษตร และเลี้ยงสัตวแบบ 
เลื่อนลอย สงผลใหชุมชนใตอางเก็บน้ำประมาณ 8 หมูบาน ไดรับ 
ผลกระทบทั้งปริมาณน้ำที่นอยลง และคุณภาพน้ำที่ปนเปอนไปดวย 
สารเคมี กลุมชาวบานจึงไดทบทวนหาสาเหตุ แลวไดขอสรุปวาตอง 
จัดทำโครงการฟนฟูและอนุรักษตนน้ำแมขาวตมทาสุด ซึ่งเปนแหลง 
ตนน้ำหลักของตำบลขึ้น

เริ่มจากการตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการปลูกตนไมถวายพอโดย 
เครือขาย ทสม. จ.เชียงราย และตั้ง คณะทำงานแกไขปองกันติดตาม 
ประเมินผลอยางถาวร ประสานงานองคกร ระดมทุน ระดมทรัพยากร 
ประชุมเตรียมงาน และปฏิบัติการ ประกอบดวยกิจกรรมบวชปา 
สืบชะตาปาไมบวงสรวงขุนน้ำแมขาวตม ปลอยปลา ปลูกตนไม 
ผสมผสานการจัดนิทรรศการใหความรูจากหนวยงานตางๆ จากนั้น 
ไดมีการสำรวจ สภาพแหลงตนน้ำลำธาร ซึ่งพบวามีการบุกรุกทำลาย 
จนเปนเขาหัวโลน ประกอบกับชุมชนไมมีการวางแผน การใชน้ำอยาง 
เปนระบบ จึงทำใหความตองการใชน้ำท้ังภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงไดวางแนวทางการแกไขโดยใหประชาชนใน 
ชุมชนเปนผูรับผิดชอบรวมกับ ทสม. ในพื้นที่ และให ทสจ. สนับสนุน 
ความรูทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการอบรมใหความรูกับเยาวชนจาก 

2 หมูบาน ในประเด็นที่ แตกตางกัน ไดแก เรื่องของปาไม โดยใหได 
รูจักพันธุไม การฟนฟู อนุรักษทั้งพันธุพืชและสัตว และเรื่องของน้ำ 
ตั้งแตตนกำเนิด คุณภาพน้ำ การดูแลอนุรักษแหลงน้ำและสัตวน้ำ  
มีการจัดทำประชาคมและสาธิตการเผาขยะโดยเตาเผา มีการคัดแยก 
ขยะอินทรีย โดยนำเศษอาหารมาหมักทำแกสชีวภาพ นำเศษผักมา 
ทำปุย และนำมาใชที่ อบต.แมขาวตม

ผลจากการทำงานยังความสำเร็จใหเห็นเปนรูปธรรมไดวามีการปลูกปา 
ในพื้นที่ตนน้ำเกือบ 1,200 ไร มีการจัดสรรการใชน้ำอยางเปนระบบ 
จัดสถานที่รองรับอพยพชนเผาที่อยูบริเวณเหนืออางเก็บน้ำใหมาอยู 
ดานลางเชิงเขาไดทั้ง 23 ครอบครัว มีการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ำที่มี 
อยูแลวตามธรรมชาตใหมีการกักเก็บน้ำไดมากขึ้น ปลูกจิตสำนึกให 
ประชาชนในตำบลทาสุดมีความรูความเขาใจในการอนุรักษปาตนน้ำ 
แหลงน้ำ และการใชน้ำที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวมในการติดตาม 
ปองกันผลการทำงานที่เกิดขึ้นอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง

¹ÒÂà¡ÕÂÃµÔÀÑÊ¨� ÊØÀÒÇ§È�
ทสม. ดีเดน  จังหวัดเชียงราย 

ตำบลทาสุด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
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ในอดีตที่พื้นที่ ต.หวยยาง มีปาที่อุดมสมบูรณ แตจากนโยบายของรัฐ 
ที่มีการใหสัมปทานปา มีการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว 
ทำใหพื้นที่ปาลดนอยลง ในฐานะประธานเครือขายปาดงสาละเมินจึง 
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และผลักดันใหเกิดการดูแลปาดง 
สาละเมิน

จากจุดเริ่มตนที่มีการจัดตั้งกลุมหัวใจสีเขียว สูการจัดตั้งเครือขาย 
ปาชุมชนปาดงสาละเมินที่มีตัวแทนจาก 11 หมูบาน ในตำบลหวยยาง
โดยไดเขารวมเปนคณะกรรมการ และเปนคณะกรรมการปาชุมชน 
ปาดงนาทามที่มีสมาชิกจาก 3 อำเภอ 5 ตำบล และ 36 ปา ทำใหมี 
การประสานงานรวมทำกิจกรรมในแตละปากับการจัดรายการวิทยุ 
เผยแพรขอมูลขาวสารการอนุรักษ ทส. ผานวิทยุชุมชน ทำใหเกิดการ 
ประสานทำงาน รวมกันของเครือขาย มีการจัดทำปฏิทินการทำงาน 
หรือกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอม มีการต้ังกฎระเบียบในการรักษาปา
และใชประโยชนจากปารวมกัน และท่ีสำคัญคือมียุทธศาสตรการทำงาน 
ที่ยึดหลักความเขาใจ เขาถึง กอนทำกิจกรรมตองมีการประชุม 
คณะกรรมการเพื่อรับรูปญหาและหาแนวทางการแกไขรวมกันและ 
ชวยกันทำกิจกรรม มีการอบรมหาความรูเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา รวมท้ัง
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายอยางสม่ำเสมอ โดยการทำงาน 

จะใชหลักธรรมนำทาง เวลาทำกิจกรรมทุกครั้ง จึงนิมนตพระสงฆ 
มาเปนองคประธานและใหเกียรติผูนำชุมชน หนวยงานตางๆ ที่ 
เกี่ยวของ และมองผลประโยชนสวนรวม มีหลักยึดของภาวะผูนำ คือ 
ชื่อสัตยสุจริต นานับถือ เสียสละ โปรงใส มีวิสัยทัศน เรียนรู 
อยูตลดอด มีศีลธรรม

ถึงปจจุบันรวมระยะเวลา 15 ป เกิดปาชุมชนขึ้นครบทั้ง 11 หมูบาน 
ในตำบลหวยยาง และมีปาชุมชนปาดงสาละเมินเปนปาชุมชนที่ใช 
ประโยชนรวมกันของทั้ง 11 หมูบาน มีการจับพิกัด ทำแนวเขตปา 
เพื่อปองกันการบุกรุกทำลายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กอใหรูคุณคา 
ของปามากขึ้นกวามูลคา แตเปนคุณคาที่คนอาศัยปา ปาอาศัยคน 
ไดเรียนรูการทำงานรวมกับคนอื่น ไดเห็นบทเรียนการทำงานจากภาคี 
เครือขายและนำมาปรับประยุกตใชในพื้นที่ ชุมชนมีความเขมแข็งจน 
มีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชน ตำบลหวยยางในป 2553 มีการจัดตั้ง 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยยางในป 2553 มีการจัดตั้งเครือขาย 
แผนแมบทชุมชนตำบลทำงานใน 2 ตำบล คือ หวยยาง และนาโพธ์ิกลาง 
และมีกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยการอาศัยงานบุญประเพณีตางๆ
ในการพูดคุยกับคนในชุมชน รวมกันปลูกปาในฤดูฝนเปนประจำทุกป
ในฤดูแลงก็มีการจัดทำแนวกันไฟอยาง ตอเนื่องมีการอบรมใหความรู
คนในชุมชน และการปลูกปาในใจคนกับการดับไฟในใจคนถือเปนภารกิจ
ใหญที่ตองทำควบคูกับการแสวงหากัลยาณมิตรในการดำเนินงาน

¢Ò´¹éÓ ¢Ò´»†Ò ¢Ò´ªÕÇÔµ
â»Ã´¨§¤Ô´ª‹ÇÂ¡Ñ¹»¡»‡Í§ÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

¹ÒÂÊ¹Ñè¹ ÍÔ¹ÊÅØ´
ทสม. ดีเดน จังหวัดเพชรบูรณ 

ชุมชนบานพัฒนวรพงษ ตำบลริมสีมวง
อำเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
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ที่ชุมชนบานทามาพัฒนา หมูที่ 8 ต.สูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร แหงนี้ 
มักจะมีการบอกเลาเรื่องราวความรู และประโยชนจากการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนอยูอยางสม่ำเสมอ โดยผานเสียงตามสายจากหอ 
กระจายขาวที่ทุกคนในชุมชนคุนชินเปนอยางดี 

คุณสุนันทรา ทรัพยทวี อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมหมูบาน จ.แพร ผูนำหลักในการกระตุนและสรางใหทุกคน 
ในชุมชนเห็นความสำคัญของปญหาขยะมูลฝอยที่เพิ ่มขึ ้นเรื ่อยๆ 
ในแตละป การถูกลือกใหเขารวมโครงการจัดการขยะมูลฝอยใน 
ครัวเรือนภายใตโครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ 
ภูมิอากาศนั้น จึงกลายเปนจุดเริ่มตน ของการจัดการขยะมูลฝอย 
ในครัวเรือนอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ดวยการชักชวนใหทุกคนไดเขามามีสวนรวม ผานกิจกรรมอบรมเชิง 
ปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย และเพ่ิมบทบาทใหกับเยาวชนโดยจัดต้ัง 
เปนเครือขายเยาวชนตนแบบ  และบูรณาการทุกอยางเขามารวมเปน 

จุดศูนยกลาง กอเกิดเปนศูนยเรียนรูชุมชน ควบคูกับการรณรงค 
จิตอาสารวมใจ โดยนำหลักการลด คัดแยกขยะ ดวยหลัก 3Rs 
การนำขยะมาใชประโยชนสูงสุด เชน การทำสิ่งประดิษฐ การทำ 
น้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย ซึ่งกิจกรรมดีๆ มักไดรับการเกื้อหนุน
จากครัวเรือนและหนวยงานในพื้นที่แทบทั้งสิ้น

คำวา “จิตสำนึก” ในความหมายของคนอื่นอาจจะอธิบายเปนคำพูด 
หรือการกระทำไดไมชัดเจนนัก แตสำหรับท่ีน่ี…ชุมชนบานทามาพัฒนา
มีตัวบงชี้ถึงจิตสำนึกที่แทจริง โดยปรากฎอยูในสมุดคูฝากของแตละ 
ครัวเรือนที่มียอดรายไดที่เพิ่มขึ้นเพียงคัดแยกและขายขยะ ซึ่งนั่นเปน 
เพียงผลพลอยได  เพราะแทจริงแลวเปาหมายสำคัญของการมีจิตสำนึก
คือความสะอาดของบานเมือง อันถือเปนความสำเร็จท่ีเกิดข้ึนไดไมยาก

ºÙÃ³Ò¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁãËŒÂÑè§Â×¹

¹Ò§ÊØ¹Ñ¹·ÃÒ ·ÃÑ¾Â�·ÇÕ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดแพร 

ชุมชนทามาพัฒนา  ตำบลสูงเมน  อำเภอสูงเมน  จังหวัดแพร
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ชุมชนอยูไดตองอาศัยน้ำ จึงเกิดจากแนวคิดที่อยากอนุรักษทรัพยากร 
ปาไม ปาตนน้ำ ใหคงอยูเพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และปาตนน้ำ 
ภายในชุมชน 

เริ่มจากประชุมวางแผนกับคณะกรรมการหมูบานในการเพาะกลาไม 
หลังจัดโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติขึ ้นบริเวณปาชุมชนและ    
ปาตนน้ำ โดยใชวิธีบวชปามาเสริมเปนภูมิปญญาในการปลูกปา เพ่ือเปน 
กุศโลบายในการอนุรักษและรักษาปาที่ยั ่งยืนรวมกันของประชาชน 
ในหมูบานทั้งหมด รวมกับหนวยงานในพื้นที่ โดยอาศัยความรวมมือ 
รวมใจของชาวบานใครมีอุปกรณอะไรก็ถือติดไมติดมือมาทำกิจกรรม

¹ÒÂä¾ºÙÅÂ� ÊØ¢ÁÒ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดแมฮองสอน 

ชุมชนบานรวงทอง  ตำบลแมลานอย  อำเภอแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน

ผลการดำเนินงานในหนึ่งปที่ผานมา ทำใหมีทรัพยากรปาไมที่ยั่งยืน 
และสามารถใชสอยประโยชนได หมูบานมีปาชุมชนไวเปนธนาคาร 
อาหารท่ีย่ังยืน ชาวบานมีความรักและหวงแหนผืนปา เกิดกระบวนการ 
เรียนรูรวมกันผานการระดมความคิดจากชาวบานในการเสนอแนะ 
ขอคิดเห็นตางๆ แลวนำมาประยุกตใชรวมกัน โดยทุกคนมีสวนรวม 
ในการบูรณาการ โดยมีการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายในชุมชน 
และมีการขยายผลการดำเนินงานโดยการทำโครงการอยางตอเนื่อง 
จากรุนสูรุน โดยใหเด็กและเยาวชนไดมีสวนในการรวมทำกิจกรรม 
เพื่อใหเกิดจิตสำนึก ตระหนัก และรักษปาในการอนุรักษไวใหรุนตอไป 
และมีจิตอาสาในการสืบสาน ตอไปเรื่อยๆ
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จากการไดเห็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทำลายมากขึ้น
ท้ังจากบุคคลในและนอกชุมชนและการใชสอยทรัพยากรอยางฟุมเฟอย 
ทำใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะจัดการปญหาโดยเริ ่มจากตัวเองกอน 
แลวคอยขยายตอไปยังคนในชุมชน ซึ่งผลจากการทำงานไดสงผล 
ระยะยาวและเปนที่ประจักษกับสายตาผูพบเห็น

เริ่มจากหาวิธีการทำความเขาใจในชุมชน แลววางแผนโดยเรียงลำดับ 
จากปญหามากไปนอย จัดตั้งคณะกรรมการในการมีสวนรวมและ 
จัดการปลูกจิตสำนึกใหคนในชุมชน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ 
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน 6 ชุมชน และทั้ง 9 
หมูบานของตำบล รวมกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่การทำงานเปน 
การขอความรวมมือของคนในชุมชน มีการหอขาวมากินเอง ทำให

เหมือนกันโดยไมรองบประมาณจากสวนไหนในการทำโครงการ 
และเนนใชวัสดุอุปกรณภายในชุมชน ตั้งแตป 2546 - 2558 รวม 
ระยะเวลาแลว 12 ป ทำใหเกิดมีการจัดตั้งปาชุมชน การจัดทำ 
ฝายชะลอน้ำหรือฝายหินท้ิง เกิดผลการขับเคล่ือนการจัดการท่ีดินทำกิน 
มีการจัดทำโครงการปลูกหญาแฝกปองกัน การพังทะลายของหนาดิน 
มีการปลูกปาทดแทนปาที่เสื่อมโทรม ทั้งยัง ทำใหทรัพยากรในชุมชน 
คงอยู ไดมีอากาศบริสุทธิ์ไวหายใจ ไดมีแหลงอาหารทางธรรมชาติไว
บริโภค ทำใหคนในชุมชนอยูอยางมีความสุข อยางแทจริงและมีการ 
สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันโดยไดจัดการ ประชุมและอบรมอยาง 
ตอเนื่อง มีการรายงานผลอยางชัดเจนตอเนื่อง และมีการวางแผน 
การเคล่ือนงานอยางมีสวนรวมท้ัง 9 หมูบาน ผลงาน ทั้งหมดไดรับการ 
เผยแพรในลักษณะของภาพถายผลงานเชิงประจักษ

ÍÂÒ¡ãËŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁãËŒÍÂÙ‹¤Ù‹¡ÑºªØÁª¹ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
áÅÐ¢ÍÍÒÊÒ·Ó·Ø¡ÍÂ‹Ò§·Õè¨Ð·ÓãËŒªØÁª¹ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔãËŒ´Õ¢Öé¹áÅÐÃÑ¡ÉÒãËŒ¤§ÍÂÙ‹¤Ù‹¡ÑºªØÁª¹µÅÍ´ä»

¹ÒÂÍÔ¹»˜ž¹ á¡ŒÇ¤Ó
ทสม. ดีเดน  จังหวัดกำแพงเพชร 

ชุมชนคลองสมุย  ตำบลโปงน้ำรอน  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร
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สมัยกอนหมูบานประสบปญหาภัยแลงและมีการบุกรุกแผวถางปา 
อยางมาก พอไดเห็นแนวพระราชดำรัสของพอหลวงจึงเกิดความ 
ศรัทธาและมีความสนใจที่จะเดินตามรอยพระองคทานเพื่อปาอัน 
สมบูรณจะไดกลับมา  และยังเปนการชวยแบงเบาภาระของพอหลวง 
มีจุดเริ่มตนดวยการตรวจลาดตระเวน มีการบริหารจัดการในการแบง 
พื้นที่ใหชาวบานไดใชประโยชน และมีการฟนฟูและอนุรักษพื้นที่ที่มี 
ความเส่ือมโทรมการทำแนวกันไฟ และการสรางฝายชะลอน้ำ มีแนวทาง 
ในการทำงานโดยใชหลักความรู เรื ่องการปลูกปาโดยไมตองปลูก 
นั่นคือการปลูกปาในใจคน

¹ÒÂ´ÔàÃ¡ à¡µØ»ÃÐÂÙÃ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดนครสรวรรค

ชุมชนสระแกว  ตำบลสำโรงชัย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

»†Ò ¤×Í ªÕÇÔµ

ตลอดระยะเวลา 25 ป นับตั้งแตป 2533 ถึงปจจุบัน จะเห็นไดวา 
ปาไมมีความอุดมสมบูรณเจริญเติบโตอยางหนาแนนมากข้ึน การบุกรุก 
ปานอยลงและสัตวปาไมสูญพันธุ นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่และ 
เขตใกลเคียงยังไดใชสอยประโยชนจากปามากยิ่งขึ้น เนื่องจากปาเปน 
แหลงอาหารและแหลงสมุนไพร นานาชนิด และยังชวยปลูกจิตสำนึก 
ใหประชาชนไดรู ถึงประโยชนของปาไมและไดมีความรูสึกรักและ 
หวงแหนปา โดยเฉพาะการอบรมใหความรูแกเยาวชน และการมีการ 
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรูอยางตอเนื่อง

¼Å§Ò¹
¡ÒÃµÃÇ¨ÅÒ´µÃÐàÇ¹à¾×èÍ¿„œ¹¿ÙáÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã»†ÒäÁŒáÅÐÊÑµÇ�»†Ò
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¼Å§Ò¹ 
â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�áÅÐ¿„œ¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓ  

ประชากรที่ชุมชนโปงคำ จังหวัดนาน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตร- 
กรรม ซึ่งปจจัยสำคัญที่สุดที่จะเอื้ออำนวย ใหไดผลผลิตตามตองการ 
คือ น้ำ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ำจึงเกิดขึ้น เพื่อมีฝาย
กักเก็บน้ำใหเกษตรกรมีน้ำใชตลอดปและชะลอการไหลของน้ำเพื่อ 
อนุรักษทรัพยากรฯ โดยเปนผูริเริ่มโครงการฯ ประสานกับเครือขาย 
ในพ้ืนท่ีประชุมประชาคมชาวบาน ประสานหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ
พรอมทั้งทำบันทึกขอตกลง 

กระบวนการดำเนินงานเริ่มจากจัดใหมีการประชุมรวมกันในหมูบาน 
เพื ่อสรุปความตองการในการทำฝายในพื ้นที ่การประชุมรวมกัน 
นอกจากจะเปนการหาขอสรุปในการทำงานแลวยังเปนการสรางความ
เขาใจรวมกัน และสงเสริมใหชาวบานไดมีสวนรวมในทุกกิจกรรมที่มี 
การดำเนินงานเพราะการทำฝายจำเปนตองอาศัยแรงงานจากชาวบาน  
และที่สำคัญนอกเหนือไปจากความรูสึกรวมเปนเจาของ คือ การสราง 
ความรู ความคิด และตระหนักในการอนุรักษหวงแหนแหลงน้ำให 
เกิดขึ้นในชุมชน ผลที่ไดจึงเปนฝายที่มั่นคง ควบคูกับเครือขายการ 
ทำงานที่เขมแข็งของชาวชุมชนโปงคำ โดยในการสรางฝายแตละครั้ง 
มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการสรางฝาย 
มีการใชวัสดุในทองถ่ินใหเกิดประโยชน และการนำความรูจากปราชญ 
เกษตรมาบูรณาการใหเกิดเปนการสรางฝายแบบใหมท่ีมีความเหมาะสม 
กับสภาพพื้นที่มากยิ่งขึ้น

3 ปที่ผานมา ปรากฏผลสำเร็จดวยฝายเก็บกักน้ำที่มีสภาพดีถาวร 
มีน้ำใชทำการเกษตรตลอดป โดยมีฝายผสมผสานทั้งหมด 16 แหง 
มีผูรับประโยชน 60 ราย พื้นที่ทำการเกษตร 300 ไร, มีฝายหินกอ 
ทั้งหมด 39 แหง มีผูรับประโยชนรวม 190 ราย พื้นที่ทำการเกษตร 

รวม 1,100 ไร, มีฝายถาวร 2 แหง มีผูรับประโยชน 30 ราย พื้นที่ทำ 
การเกษตร 300 ไร มีระบบนิเวศที่สมบูรณ ชุมชนไดมีสวนรวมในการ 
ชวยกันคิดชวยกันทำชวยกันสรางฝายดวยความเต็มใจของทุกคน  
เกิดความรักสามัคคีในชุมชน เกิดความตระหนักรักษาธรรมชาติและ 
หวงแหนแหลงน้ำใหคงอยูอยางยั่งยืน ชุมชนมีสภาพความเปนอยูที่ดี 
พออยูพอกิน และอยูในสังคมอยางมีความสุข  เกิดเปนแหลงเรียนรู 
ใหทั้งคนในและนอกชุมชนไปปรับใชในพื้นที่ของตนเองมากไปกวานั้น
คือกระบวนการเรียนรูรวมกันของชุมชนที่เกิดขึ้นผานเวทีเสวนาที่มี 
การพูดคุยกันอยูเปนประจำอยางตอเน่ือง เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูปญหา 
และความตองการของกันและกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูถึง 
แนวทางการแกไขปญหาแหลงน้ำเพื่อทำการเกษตร

Ã‹ÇÁ¤Ô´ Ã‹ÇÁ·Ó Ã‹ÇÁáÃ§Ã‹ÇÁã¨
Ã‹ÇÁ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§¹éÓãËŒÂÑè§Â×¹ ¿„œ¹¿ÙÃÐºº¹ÔàÇÈ

¹ÒÂÍÔ¹¼‹Ò¹ ¸ÑÞÞÐ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดนาน 

ชุมชนโปงคำ  ตำบลตูพงษ อำเภอสันติสุข  จังหวัดนาน
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¹ÒÂ·Í¹ ã¨´Õ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดพะเยา 

ชุมชนบานป  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัด เพ่ือดำเนินการจัดทำเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ โดยแบงออกเปน 8 สถานี ไดแก 1) เริ่มตนดีมีชัยไป
กวาครึ่ง 2) อาหารเลี้ยงชุมชน 3) สายสัมพันธเกาะเกี่ยว 4) ความ 
แข็งแกรง 5) มหัศจรรยน้ำผึ้ง 6) ตนน้ำแหลงชีวิต 7) บวชปาเพื่อ 
ความสมดุล 8) รองรอยแหลงความทรงจำ โดยแตละสถานีจะได 
เรียนรูเกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายของธรรมชาติ และมี 
วิทยากรปราชญชาวบานเปนผูใหความรู นอกจากน้ียังมีมัคคุเทศกนอย 
ซึ่งเปนนักเรียนและกลุมเยาวชนของบานปเปนผูนำชม ประกอบกับ 
แผนพับประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในการทำงาน 
รวมกันยังไดนำองคความรูพื้นบานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมของชุมชน และความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ 
ของปาชุมชนบานปมาเปนหลักในการดำเนินงาน รวมถึงภูมิปญญา 
และกิจกรรมการอนุรักษท่ีสืบทอดมาต้ังแตบรรพบุรุษ เชน การบวชปา
การเลี้ยงผีขุนน้ำ เพื่อใหการจัดการ ภายในปาชุมชนเกิดความยั่งยืน

ระยะเวลาที่ดำเนินมาการมา 1 ป ทำใหปาชุมชนบานปมีระบบ 
การบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
มีแผนที่เสนทางศึกษาธรรมชาติ มีปายขอมูล มีปราชญวิทยากรผูรู 
มีการพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนในหมูบานเปนมัคคุเทศกนอย 
ทำใหปาชุมชนบานปไดรับความสนใจจากหนวยงานตางๆ และยังชวย
กระตุนใหคนในชุมชนไดเห็นรูปธรรมของการบริหารจัดการปาเกิดการ
สืบทอดความรูในการจัดการปาของชุมชน รวมถึงเปนแหลงเรียนรูให
กับคนภายนอกชุมชน  กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนยังเปนการเสริมสรางจิตสำนึก
ของการอนุรักษใหกับเด็กและเยาวชนในชุมชนไดตระหนักรูและเล็งเห็น
คุณคาความสำคัญของดิน น้ำ ปา อันจะนำไปสูการ สืบทอดการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางยั่งยืนสืบไป

ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
µŒÍ§ãªŒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§¤¹ÀÒÂã¹ªØÁª¹ 

à¾ÃÒÐËÒ¡¤¹ã¹ªØÁª¹äÁ‹à¡Ô´¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡ÃÙŒ
áÅÐàËç¹¤Ø³¤‹Ò¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É� 
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µ‹Ò§æ ¡çäÁ‹»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ 
áÅÐäÁ‹¡‹Í ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ã¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�

ผลงาน 
â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§¹ÔàÇÈ 

หลังจากชุมชนบานปไดรับธงพระราชทานพิทักษปา เพ่ือรักษาชีวิตจาก 
สมเด็จพระนางเจาฯ ปาชุมชนบานป ก็เริ่มฟนคืนความสมบูรณ 
คนในชุมชนรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกฎระเบียบและ 
ขอตกลงรวมกัน และจากการทำงานรวมกับเครือขายปาชุมชนภาค 
เหนือ ทำใหไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู แนวคิด ประสบการณท่ี 
แตกตางหลากหลาย และไดนำความรูมาพัฒนาตอยอดในการจัดการ 
ปาชุมชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืน โดยไดจัดทำเสนทางการทองเที่ยว 
เชิงนิเวศ ใหผูท่ีสนใจไดเขามาเรียนรูแหลงตนน้ำ แหลงตนผ้ึง เตาเผาปูน 
รวมถึงถ้ำปูนขาว ธรรมชาติที่สำคัญของปาชุมชนบานปไดอยางเปน 
ระบบ โดยในการจัดทำเสนทางศึกษาธรรมชาติได

จากการประชุมปรึกษาหารือรวมกับคณะกรรมการปาชุมชนบานปเพื่อ
วางแผนโครงการและทำความเขาใจกับชาวบาน แลวจึงไดประสาน
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จากการรวมกลุมของเกษตรกรผูใชนำในคลองหนองเขาควาย ซึ่งเปน 
แหลงน้ำท่ีมีการใชประโยชนเพ่ือการเกษตรกรรม จึงเกิดแนวคิดในการ 
ชักชวนใหรวมกันฟนฟูสภาพแวดลอมของคลองหนองเขาควายขึ้น 
ในการดำเนินงานไดมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันกับกลุม ทสม. 
และแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน จัดเตรียมสถานที่ 

¹ÒÂ»ÃÐàÊÃÔ° ÍÂÙ‹ÈÔÅ»äªÂ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดพิจิตร

ตำบลวังจิก  อำเภอโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร

¡Ó¨Ñ´¢ÂÐãËŒÅ´Å§áÅÐª‹ÇÂàËÅ×ÍÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒ¡Ñº¤¹ã¹ªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Á

อุปกรณ ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปการดำเนินงาน ซึ่งผลการ 
ดำเนินงานที่เห็นไดชัดคือบานเรือนในหมูบานสะอาด ปลอดสารพิษ 
สิ่งปฏิกูล  มีน้ำบริโภคใชจายอยางพอเพียง  การเกษตรอุดมสมบูรณ
ประชาชนในชุมชนมีงานมีอาชีพ มีชีวิตความเปนอยูอยางพอเพียง

¼Å§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¿„œ¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§ªØÁª¹

â´Â¡ÒÃ¢Ø´ÅÍ¡¤Ù¤ÅÍ§ Ë¹Í§à¢Ò¤ÇÒÂ
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¼Å§Ò¹
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã»†ÒªØÁª¹ 

จากความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรบริเวณรอบทุงแสลงหลวงและ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สงผล ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ 
ทรัพยากรฯ เชน การลดลงของแหลงอาหารในชุมชน ระบบนิเวศ 
เปล่ียนไป  ปลาในแหลงน้ำธรรมชาติลดลง  ความหลากหลายของพืช
พรรณลดลง  ประชาชนตองหันไปพ่ึงอาหารจากภายนอกชุมชน  สราง
ภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น กอใหเกิดหนี้สิ้นครัวเรือนเพิ่มขึ้น สุขภาพ 
เสื่อมโทรม และยังมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาที่ไมสอดคลองกับ 
พ้ืนท่ีเปนการตอกย้ำปญหาในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน จึงไดรวมกับผูนำชุมชนองคกร 
พัฒนาเอกชน คิดวิเคราะหสถานการณ และหาทางออกโดยมีเปาหมาย 
เพ่ือฟนฟูแหลงอาหารของชุมชน  รักษาระบบนิเวศใหสมดุลและพัฒนา 
เปนขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดการทรัพยากรฯ ในพื้นที่ตอไป

จากประสบการณการทำงานรวมกับเครือขาย องคกร ชุมชนที่ประสบ 
ความสำเร็จดานการจัดการทรัพยากรฯ นำมาสูการพัฒนาพ้ืนท่ีรูปธรรม 
พื้นที่ของตนเองควบคูกับการศึกษาความรูจากแหลงอื่นมาปรับใชให 
เหมาะสมกับพื้นที่ สรางการมีสวนรวม กติกา กฎระเบียบในการใช 
ทรัพยากรรวมกัน นำความเชื่อ ภูมิปญญาทองถิ่น มาประยุกตใช เชน 
วัฒนธรรมการพึ่งพาอาศัยปา อาหารและน้ำจากปามาใชเปนแรงจูงใจ 
ใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษปา ใชความเช่ือเร่ืองผีปาเจาปาเปน
กลยุทธในการปองกันการบุกรุกปา ใชระบบเครือญาติ ในการสราง 
การมีสวนรวมในการดูแลรักษาปารวมกัน และนำความรูทางการเกษตร 
ดั้งเดิมมาปรับใชทามกลาง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตั้งแตป 2538 ถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 20 ป สงผลใหเกิดการ 
รวมกลุมของชุมชนในการจัดการปาในรูปแบบ ปาชุมชนในพ้ืนท่ี ต.ชมพู  
ประกอบดวย ปาชุมชนบานรองถอนเนื้อที่ 232 ไรปาชุมชนบาน 
เผาไทยเนื้อที่ 470 ไร และปาชุมชนบานหนองอีปอง เกิดกองทุน 
หมุนเวียนเพื ่อการขุดสระน้ำเพื ่อการเกษตรและเปนแหลงอาหาร  
จาก 10 สระ สามารถหมุนเวียนเงินทุนจนสามารถเพิ่มสระน้ำได 
มากขึ้นทุกป มีการปลูกพันธุพืชหลากหลาย ริมสระปลอยปลาในสระ

¹ÒÂÁÐÅÔ ·Í§¤Ó»ÅÔÇ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดพิษณุโลก

ชุมชนซำรัง ซ.3  ตำบลชมพู  อำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก

กลายเปนแหลงอาหารของครอบครัว และขยายสูการขุดลอกคลอง 
ตะไกล ใหเปนแหลงกักเก็บน้ำและสงน้ำทางการเกษตร ระยะทาง 2 
กิโลเมตร ทำใหเกษตรกรสามารถทำนา ไดมากกวาปละ 1 ครั้ง ทั้งยัง 
สงผลใหเกิดการตื่นตัวในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ภาคเหนือตอน
ลาง และใน จ.พิษณุโลก เชน เกิดกลุมปาชุมชน กลุมเกษตรพอเพียง 
กลุมการจัดการน้ำ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน ทั้งภายในและ 
ภายนอกพ้ืนท่ี ท้ังระดับจังหวัดและระดับภาคอยางตอเน่ือง ในประเด็น 
เรื่องการแกไขปญหา ที่ดินทำกินและที่อยูอาศัย การจัดการปา 
การจัดการน้ำ การทำเกษตรผสมผสาน และการปรับตัวตอการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ªØÁª¹µŒÍ§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
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ในฐานะกำนัน และประธานเครือขาย ทสม. ต.ผาปง อยากเห็นการ 
แกปญหาทรัพยากรสอดคลองกับวิถีชีวิต ของชุมชนและเกิดความสมดุล 
ทางธรรมชาติ จึงไดรวมกับหนวยงานภาครัฐพัฒนาปาชุมชนในพื้นที่ 
ต.ผาปง 5 หมูบาน รวม 2,000 ไร ใหคนอยูกับปา และรักษาฟนฟู 
สภาพปา จึงไดเริ่มตนโดยใหทุกครัวเรือนเพาะกลาไผ และนำไผ 
ที่ไดมาปลูก ในเขตปาชุมชนของตำบลผาปง และปลูกในที่ดิน 
กรรมสิทธิ์ของตน ภายใตแนวคิดที่วา เมื่อชุมชนเกิดความเขมแข็ง 
ก็จะขยายโครงการ ไปสูชุมชนรอบขางตอไป

ตลอดระยะเวลา 3 ป ผลปรากฏวา ต.ผาปง มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 
ชาวบานมีรายไดจากการเพาะกลาตนไผ ขาย เกิดความหวงแหน 
พื้นที่ปามากขึ้นเนื่องจากชาวบานเปนคนปลูกเอง จึงเปนอีกวิธีหนึ่ง 
ที่ลดการตัดไมทำลายปา เมื่อปาสมบูรณหนาแนนขึ้นก็ยอมมีจำนวน 
สัตวปาเพิ่มมากขึ้นตามมา และเมื่อชุมชน ต.ผาปง เกิดความเขมแข็ง 
ก็มีการขยายองคความรูออกไปสูชุมชนอื่นๆ ตอไป ทั้งในดานทฤษฎี 
และการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรูจริงนำไปปฏิบัติได

·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ µ.¼Ò»˜§ ã¹Í´ÕµÁÕ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ áÅÐã¹»˜¨¨ØºÑ¹¨Ó¹Ç¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã àÃÔèÁÅ´¹ŒÍÂÅ§ 
¨Ö§à»š¹áÃ§¨Ù§ã¨ãËŒÃ‹ÇÁÁ×ÍÃ‹ÇÁã¨¡Ñ¹Í¹ØÃÑ¡É� Ê§Ç¹ ¿„œ¹¿Ù ´ÙáÅãËŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃãËŒ¤§ÍÂÙ‹´Ñ§à´ÔÁ 

áÅÐÁÕ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¢Öé¹¡Ç‹Òà´ÔÁà¾×èÍ·Õè¨ÐãËŒÅÙ¡ËÅÒ¹ä´Œ¾º¡Ñº¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÊÇÂ§ÒÁ

¹ÒÂ¸ÇÑªªÑÂ à·ÇÐÃÒª
ทสม. ดีเดน  จังหวัดลำปาง

ชุมชนบานผาปงหลวง  ตำบลผาปง  อำเภอแมพริม  จังหวัดลำปาง

¼Å§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÃÑÇàÃ×Í¹»ÅÙ¡ä¼
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จากปญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มักจะเกิดขึ้น 
เปนประจำในชวงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกป เครือขาย ทสม. 
จ.ลำพูน ตระหนักถึงสถานการณความสำคัญของปญหาดังกลาว    
ใน ต.บานปวง ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมไดงาย  
กอปรกับ ความเขมแข็งของภาคประชาชนและหนวยงานทองถิ่นที่มี 
อยูแลวใน ต.บานปวง จึงไดผลักดันใหมรการจัดทำโครงการเพื่อ 
ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ

หลังจากไดรับการสนับสนุนจึงเร่ิมตนดวยการอบรมใหความรูแกสมาชิก 
ต.บานปวง แลวจึงมีการทำแนวกันไฟโดยใชไมไผมาทำเปนไมกวาด 
เพื่อกวาดใบไม ทำฝายชะลอน้ำโดยใชหินซึ่งมีความทนทาน แข็งแรง 
สามารถชะลอการไหลของน้ำไดดีและเปนวัสดุธรรมชาติที่มีอยูใน 
พื้นที่และแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลรวมระหวางภาค 
ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของโครงการ จากน้ันจึงนำขอมูลมาสรุปปญหา 
เพื่อปรับปรุงแกไขการทำงานตอไป 

ระยะเวลาที่ดำเนินงานเพียง 1 ป แตทำใหประชาชนในพื้นที่ไดรับ 
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับปญหา การเผาในท่ีโลง ประชาชน 
ตระหนักถึงสถานการณปญหาหมอกควันและไฟปา ทำใหเกิดความ 
รวมมือในการแกไขปญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ การปองกันและ 
แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาท่ีมักจะเกิดข้ึนเปนประจำทุกปมากข้ึน 
มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตละ 
ชุมชนเห็นความสำคัญในการกอสรางฝายชะลอน้ำและสามารถ ขยาย 
จำนวนการกอสรางได เกิดเปนแหลงเรียนรูของชุมชนโรงเรียน

¹ÒÂ¹ÔÁÔµÃ ÊÒ¤Ó
ทสม. ดีเดน  จังหวัดลำพูน

ชุมชนบานดอนมูล  ตำบลบานปวง  อำเภอทุงหัวชาง  จังหวัดลำพูน

¡ÒÃà»š¹¼ÙŒÁÕ¨ÔµÍÒÊÒáÅÐÁÕã¨ÃÑ¡ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
«Öè§¶×ÍÇ‹Òà»š¹º·ºÒ·ÊÓ¤ÑÞ ã¹°Ò¹Ð¢Í§¼ÙŒ¹Óã¹¡ÒÃ 
à»ÅÕèÂ¹á»Å§áÅÐà»š¹¡Åä¡»ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í

ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
ã¹ÃÐ´Ñº·ŒÍ§¶Ôè¹ãËŒÂÑè§Â×¹ â´Â µÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº 

à½‡ÒÃÐÇÑ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§ªØÁª¹ 
àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¨ÔµÊÓ¹Ö¡ãËŒá¡‹àÂÒÇª¹áÅÐ»ÃÐªÒª¹ 

´ŒÒ¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

¼Å§Ò¹
¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ¨.ÅÓ¾Ù¹ áÅÐ Íºµ.ºŒÒ¹»Ç§
Ã‹ÇÁã¨ Í¹ØÃÑ¡É� ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¤×¹ÍÒ¡ÒÈºÃÔÊØ·¸์ิ 
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¶ŒÒ·Ø¡Ê‹Ç¹ãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÊÑ¡ 30% 
¡ç¨Ð·ÓãËŒ»˜ÞËÒ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ´Õ¢Öé¹ 

ä´ŒÁÒ¡áÅŒÇ¡ç¨Ðà»š¹¼Å´Õµ‹Í»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹ÍâÅ¡

¾ÃÐ¤ÃÙ»ÃÐÀÒ¡Ã¡Ô¨ÇÔ¸Ò¹
ทสม. ดีเดน  จังหวัดสุโขทัย

บานสวนปา  ตำบลวังตะครอ  อำเภอบานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทัย

หลังจากการดำเนินงานมา 7 ป ตั้งแต 2551-2557 สิ่งที่ไดกลับคืนมา 
เปนอาหารปา เห็ดหลายชนิด เกิดเปนแหลงอาหารใหกับทั้งคนและ 
สัตว ทำใหเกิดจิตสำนึกดานการรักธรรมชาติ โดยเฉพาะดานปาไม  
มากขึ้น มีการสรางกระบวนการมีสวนรวมโดยจัดโซนพื้นที่ใหภาคี 
ชวยกันรับผิดชอบ โดยมีเครือขาย ทสม. คอยเปนผูประชาสัมพันธ 
และถายทอดวิธีการไปสูเยาวชนในพื้นที่

¼Å§Ò¹ 
âÃ§ÍÒËÒÃ¸ÃÃÁªÒµ

แหลงอาหารจากธรรมชาติถูกทำลายจากการบุกรุกทำลาย และระบบ 
ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำใหเริ่มมีการสำรวจทรัพยากรที่ยัง 
คงอยู และจากการเร่ิมตนประชุมช้ีแจงกับประชาชนในชุมชน เม่ือเห็น 
ความสำคัญรวมกันแลว จึงไดรวมกันเก็บเมล็ดพันธุจากปานำมาเพาะ 
สวนหนึ่ง และแจกจายไปอีกสวนหนึ่ง เมื่อเพาะเปนตนแลวก็นำเขา 
ไปปลูกในพื้นที่ ทำใหพื้นที่มีความชุมชื้นเพิ่มมากขึ้น ตนไมมีความ 
เจริญเติบโตมากขึ้น และทำใหระบบนิเวศที่เสียไปกลับมา
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จากการปญหาการบุกรุกทำลายปาที่รุนแรงขึ้นสงผลใหขาดน้ำกิน 
น้ำใชในฤดูแลง และปญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ทำใหการดำรง 
ชีวิตของคนเปลี่ยนไป จึงเปนจุดเริ่มในการชักชวนใหทุกคนมีสวนรวม 
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการ 
ปลูกปาเพื่อพัฒนาแหลงตนน้ำลำหวยธรรมชาติ และปรับปรุงระบบ 
นิเวศเพื่อเปนการอนุรักษดิน น้ำ ปา ใหลูกหลานไวใชประโยชนและ 
จากกิจกรรมปลูกตนไม ติดตามเฝาระวังดูแลตนไมท่ีปลูกและเกิดข้ึนเอง 
ตามธรรมชาติใหอุดมสมบูรณ รณรงคไมตัดไมทำลายปา อบรมให 
ความรู ความเขาใจในการใชพื ้นที ่เพาะปลูกใหเหมาะสมไมบุกรุก 
ทำลายปา ไมจุดไฟเผาปา รวมกันอนุรักษดิน น้ำ และปาไม 

¹Ò§¾‹Ç¹ àÊÒÇÀÒ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดอุตรดิตถ

ชุมชนบานทาโพธิ์  ตำบลเดนเหล็ก  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ

ระยะเวลากวา 4 ป ทำใหเกิดเปนเครือขายเฝาระวังและฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีการปลูกตนไมอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ 
ปาไม ใหความอุดมสมบูรณ ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน 
มีกระบวนการเรียนรูรวมกันในลักษณะเวทีชาวบาน โดยผูมีสวนได 
สวนเสียมารวมประชุมเพื่อแสวงหาขอยุติ ขอมูล รวมวิเคราะหปญหา 
รวมวางแผน กำหนดกิจกรรม รวมปฏิบัติ รวมติดตามประเมินผล 
และมีการถายทอดความรูใหกับคนอ่ืนไดรับทราบ เพ่ือเปนการกระจาย 
ความรูสูชุมชนใหเกิดการเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง

¼Å§Ò¹
»ÅÙ¡»†Òà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§µŒ¹¹éÓ

ÃÑ¡É�¹éÓáËÅ‹§ªÕÇÔµ ÃÑ¡É�´Ô¹áËÅ‹§ÍÒËÒÃ 
ÃÑ¡É�»†Òà¢ÒãËŒÂ×¹¹Ò¹ à¾×èÍÅÙ¡ËÅÒ¹ÃØ‹¹µ‹Íä»
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¼Å§Ò¹ 
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂ  

ในฐานะประธานชุมชนหนองเชือกเขา คุณประสาร สังขชัย มองเห็น 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกๆ ป โดยเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอย 
ที ่มาจากครัวเร ือนมากขึ ้นตามจำนวนของประชากรที ่ เพ ิ ่มขึ ้น 
หากไมนับฐานะทางสังคมแแลวเขาเองเกิดและเติบโตมากับชุมชนแหงน้ี 
จึงอยากที่จะทดแทนแผนดินดวยการเริ่มแกไขปญหาขยะดวยการ 
สรางวินัยใหคนในชุมชนจัดการกับขยะใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
ซึ่งถือเปนเปาหมายแรกที่ตั้งใจเอาไว

“หากเพียงแตคิด และไมลงมือทำ ความสำเร็จคงไมบังเกิด” จึงเริ่ม 
การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน และฝกอบรม 
ตัวแทนสมาชิกครัวเรือนเพื ่อเปนแกนนำในการถายทอดความรู  
การปฏิบัติกิจกรรม และการติดตามประเมินผล พรอมใหการ 
สนับสนุนการคัดแยกขยะทำน้ำหมักชีวภาพในครัวเรือน และลดมลพิษ
สิ่งแวดลอมในชุมชนอยางตอเนื่อง นำไปสูการขยายผลการปฏิบัติจริง

แตดวยความเพียรกวาหนึ่งป ชุมชนแหงนี้ก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลง 
ทุกคนมีความรูเรื่องขยะมากขึ้น มีความเขาใจเรื่องขยะที่ถูกตองและ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท้ิงขยะไมเปนท่ี ผลท่ีตามมาคือชุมชนสะอาด 
ปลอดจากขยะและมลพิษ และประโยชนที่ตามมาจากการคัดแยกขยะ 
กลับเปนรายไดที่เพิ่มขึ้นทุกครัวเรือน

การแยกขยะถูกวิธียังมีประโยชนครอบคลุมทุกวงจรของชีวิต 4 ตอ 
ท้ังในรูปของน้ำหมักชีวภาพท่ีมีประโยชนตอคน นำมาสระผม ลางจาน
ซักผา บำรุงผิว บำรุงสุขภาพ และรักษาโรค ตอที่ 2 ประโยชนตอสัตว 
ชวยเรงการเจริญเติบโต ลดความเครียด สรางภูมิคุมกัน ปองกัน 
โรคระบาด กำจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว ลดจำนวนแมลงวัน บำบัด 
น้ำเสียในบอกุง บอปลา ตูปลาสวยงาม ตอที่ 3 นั้น สรางประโยชน 
ตอพืช คือชวยเรงการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ทำใหรสชาติดี ไมเนา 
เสียงาย ปองกันการระบาดของโรคแมลง และตอสุดทายใหประโยชน 
ตอส่ิงแวดลอมท่ีชวยเพ่ิมปริมาณโอโซน บำบัดน้ำเสีย ลดปริมาณสารพิษ 
ในดิน น้ำ และกำจัดกลิ่นในหนองน้ำ ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมได 

¹ÒÂ»ÃÐÊÒÃ ÊÑ§¢�ªÑÂ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดอุทัยธานี

ตำบลหนองฉาง  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี

การเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนอื่น 
ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลสม่ำเสมอ ทำใหคุณประสาร สังขชัย 
เปนวิทยากรที่เชี่ยวชาญในการเผยแพรการทำปุยหมัก น้ำสมควันไม 
และบรรยายใหความรูกับผูมาดูงานที่ชุมชนไดอยางเปนมืออาชีพ ซึ่ง 
กิจกรรมทั้งหมดเปนการรวมประสานระหวาง ชุมชนหนองเชือกเขา 
และเทศบาลตำบลหนองฉาง 

ÁÕ¤ÇÒÁÁØ‹§ËÇÑ§ãËŒÁÕÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õè´Õã¹ªØÁª¹ 
áÅÐ»ÃÐªÒª¹ã¹ªØÁª¹à¡Ô´¨ÔµÊÓ¹Ö¡ à¡Ô´¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡ 
áÅÐÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐ 
áÅÐ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèÁÕÍÂÙ‹ 

ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº áÅÐà¾×èÍ¤Ø³ÀÒ¾·Õè´Õ¢Í§ªØÁª¹
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โดยเริ่มกระบวนการในขั้นแรกคือ ขั้นวางแผนการดำเนินงาน จัดใหมี 
การประชุมคณะกรรมการชุมชนและเครือขาย ทสม. วางแผนการ 
จัดทำโครงการและจัดทำปฏิทินดำเนินกิจกรรม ประสานงานองคกร 
ที่เกี่ยวของ จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ถัดมาเปนขั้นดำเนินงาน 
มีการศึกษาสำรวจสถานการณการจัดการขยะครัวเรือน และชุมชน 
จัดประชุมสมาชิกในชุมชน ทำความเขาใจและระดมความคิดเห็น 
จัดกิจกรรมเปดตัวโครงการใหความรู เยาวชนจัดตั้งธนาคารขยะและ 
ทอดผาปาขยะรีไซเคิล จนมาถึงในข้ันสุดทายเปนการสรุปและประเมินผล
มีการประชุมกลุมกิจกรรม 3Rs และ 5Rs ประเมินการดำเนินงาน 
เปนระยะ และนำเสนอและสรุปผลงานกิจกรรม เผยแพรในวันอนุรักษ 
แมน้ำเพชร 

ซึ่งผลการดำเนินงานนั้นเห็นไดชัดเจนวา ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง 
และเกิดธนาคารขยะในชุมชน สงผลใหครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมนี้ 
มีรายไดเสริม ชุมชนมีเงินสวัสดิการใหกับคนในชุมชน เกิดการสราง 
กระบวนเรียนรูรวมกันผานการจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดการขยะ 3Rs 
เชน กลุมสตรีประดิษฐของใชจากวัสดุที่ใชแลว กลุมเกษตรกรรมทำ 
น้ำหมักชีวภาพจากขยะวัชพืชและมูลสัตว ต้ังกลุมพลังงานกาซชีวภาพ 
จากมูลสัตว

ÍÂ‹Ò§à¾ÔèÁ·ŒÍá·Œã¹ÊÔè§·ÕèÂÑ§äÁ‹¾ÂÒÂÒÁ 
áÅÐÍÂ‹Ò§à¾ÔèÁËÁ´ËÇÑ§ã¹ÊÔè§·ÕèÂÑ§äÁ‹àËç¹... 
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÁÕ¤Ø³¤‹Ò¹Ò¹Ñº»ÃÐ¡ÒÃ 

àÃÒ·Ø¡¤¹µŒÍ§ÃÙŒ¨Ñ¡ÃÑ¡ËÇ§áË¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§ºŒÒ¹àÁ×Í§àÃÒ 
ÃÙŒ¨Ñ¡ãªŒÃÙŒ¨Ñ¡·Õè¨ÐÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁãËŒ´Õ 

¹ÓÁÒãªŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§áÅÐ¶Ù¡ÇÔ¸Õ 
ÍÂ‹Ò§·ÓÅÒÂÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹·Ò§·Õè¼Ô´áÅÐäÁ‹¶Ù¡ÇÔ¸Õ

¹Ò§¨Ñ¹·ÔÁÒ »�›¹ËÔÃÑÞ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชนทุงหัว  ตำบลทายาง  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี

¼Å§Ò¹
¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂ

ชุมชนบานหัวทุง-ทุงพราวเปนพื้นที่กลางน้ำของแมน้ำเพชรบุรีและ 
มีคลองซอยยอยเชื่อมประสานกับลำคลองหลัก รับสงน้ำตลอดพื้นที่ 
การเกษตรของหมูบาน ดังน้ัน พฤติกรรมการใชน้ำใชดินการทำเกษตร
การกำจัดของเสียของชุมชน จะสงผลไปถึงชุมชนอื่นๆ ที่น้ำไหลไปถึง 
รวมถึงระบบนิเวศของลุมน้ำเพชรบุรีดวย 

คณะกรรมการชุมชน หัวทุง-ทุงพราว ไดเล็งเห็นความสำคัญของ 
การยกระดับการจัดการขยะในครัวเรือน โดยเนนการจัดการขยะชุมชน 
เพื่อฟนฟูระบบนิเวศลุมแมน้ำเพชรบุรีใหปราศจากมลพิษและสาร 
ปนเปอนจากขยะของเสียตางๆ จึงทำโครงการชุมชนตนแบบการ 
จัดการขยะขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนใหเปน 
มิตรกับส่ิงแวดลอม แลวถายทอดไปสูเด็กและเยาวชนในหมูบาน โดยใช
ประสบการณจากการเรียนรู ดูงาน และฝกฝนดานการจัดการขยะ 
และฟนฟูสิ่งแวดลอมในชุมชน
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¼Å§Ò¹
»†ÒªØÁª¹ºŒÒ¹ËŒÇÂÊÐ¾Ò¹ÊÒÁÑ¤¤Õ

ปาด้ังเดิมของชุมชนเปนปาเบญจพรรณเปนปาสาธารณะมีความสมบูรณ 
ของพันธุไมนานาชนิด มีสัตวปา มีน้ำตลอดป ตอมาในป 2488 
มีการตัดไมไปกอสรางทางรถไฟในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 และ 
ชาวบานตัดไมไปใชประโยชนและเผาถานกันมาก มีโรงงานกระดาษ 
มาขอใชพื้นที่เพื่อตัดไมรวกไมไผทำเยื่อกระดาษ จนปาเสื่อมโทรม  
มีการจับจองที ่ด ินเพื ่อปลูกออยและมันสำปะหลังจากนายทุน 
จนเกิดผลกระทบตอปริมาณน้ำและความแหงแลงของพื้นที่ ชาวบาน 
และผ ู นำช ุมชนจ ึงขอให หน วยราชการผล ักด ันผ ู ม ีอ ิทธ ิพล 
และนายทุนออกจากพื้นที่ พรอมจัดทำแนวเขตเพื่อปองกันการบุกรุก 
โดยใชแนวตนไมตามธรรมชาติ ตอมาป 2517 จึงไดมีการรังวัด    
และปกหลักเขตดวยเสาคอนกรีตและทำคันดินเปนแนวเขตปาเนื้อที่ 
1,008 ไร โดยระยะแรกมีกลุมอาสาสมัครของหมูบานทำหนาที่ดูแลปา 
มีการลาดตระเวนสลับหมุนเวียนกัน และใชกลุม ผูเล้ียงวัวเปนผูสอดสอง 
แจงเหตุ ตอมาป 2543 จึงไดเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการปาจนมี 
รูปแบบท่ีชัดเจน มีชาวบานหวยสะพาน บานใหม บานหนองกระจันทร 
และบานดอนเจริญ รวม 4 หมูบาน รวมกันจัดตั้งเปนปาชุมชน 
บานหวยสะพานสามัคคี และเกิดคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบดูแล 
ฝายตางๆ อยางเปนรูปธรรม เชน ฝายประชาสัมพันธ ฝายปองกัน 
ฝายพัฒนาปาชุมชน และมีการวางแผนการทำงานอยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง

เมื่อมีองคกรปาชุมชนที่ชัดเจนทำใหเกิดความรวมมือในการจัดการปา
ดีขึ้นเปนลำดับภายใตความเปนเอกภาพ และเอกลักษณของชุมชน 
มีการจัดทำแนวกันไฟทุกป ปลูกตนไมเสริมในเขตปาชุมชน เติมเต็ม 
ดวยการสนับสนุนทางวิชาการอบรมเพ่ิมความรูและทักษะในการจัดการ
ปาชุมชน ทำใหเกิดการขยายแนวรวมปลูกตนไม จากปาสูที่สาธารณะ
วัด  โรงเรียน  สองขางทาง  ซึ่งกลวิธีที่ใชในการพัฒนาความเขมแข็ง
ของชุมชน คือ การใชปาชุมชนเปนสะพานสูความรวมมืออยาง 
แข็งขันในการพัฒนาชุมชนในมิติตางๆ ใชโอกาสสำคัญตางๆ ระดม 
พลังทำกิจกรรมปลูกปา จนทำใหปจจุบันปามีความสมบูรณ มีความ 
หลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตวปานานาชนิด

¹ÒÂ»ÃÐÂ§¤� á¡ŒÇ»ÃÐ´ÔÉ°�
ทสม. ดีเดน  จังหวัดกาญจนบุรี

ชุมชนบานหวยสะพาน  ตำบลหนองโรง  อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลา 42 ป นับตั้งแตป 2516 - 2558 เกิดการขยายการจัดการ 
จากพื้นที่ปาชุมชนสูการสรางปาในวัด ใหชุมชนปลูกตนไมประจำตัว 
หรือประจำครอบครัวขึ้นแลวรวมกันดูแล และพัฒนาเปนหลักสูตร 
ทองถ่ิน  เพ่ือใชในการเรียนรูของนักเรียนและเยาวชน ทำใหเกิดกิจกรรม 
ดานการอนุรักษใหกับเยาวชนในทองถ่ิน โดยเฉพาะการถายทอดความรู 
เรื่องพืชอาหารปาจากชาวบานในชุมชนสูเยาวชน เพื่อเปนการสงตอ 
ภารกิจใหคนรุนใหมและสรางกิจกรรมรวมกัน และในป 2544 ไดขยาย
แนวรวมการดูแลปาออกไปเปนกลุมเครือขายปาชุมชนในระดับจังหวัด
รวมผูนำปาชุมชนจาก 17 หมูบานใน 6 อำเภอ ไปศึกษาดูงานดวยงบ 
จากกองทุน SIF ปจจุบันมีสมาชิกปาชุมชนระดับหมูบาน 152 หมูบาน 
ระดับตำบล 44 ตำบล ระดับอำเภอ 13 อำเภอ ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
และตอยอดจากการจัดการปาสู การรวมตัวตั ้งกลุ มอาชีพเสริมใน 
ชุมชน ไดแก กลุมดอกไมประดิษฐจากพืชในปา กลุมแปรรูปตาล ฯลฯ 
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จากความมุงมั่นตั้งใจทำงานรวมกับสมาชิกเครือขาย ทสม. ในพื้นที่ 
จ.ฉะเชิงเทรา จึงทำใหเปนเรี่ยวแรงที่สำคัญในการประสานใหเกิด 
กิจกรรมที่หลากหลายในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของ จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งกิจกรรมสรางจิตสำนึกในวัน 
สิ่งแวดลอมโลก และกิจกรรมการหยุดโลกรอน ดวยชีวิตพอเพียง 
การอบรมใหความรูขั้นพื้นฐานเรื่องขยะและวิธีการแกไขปญหาตาม 
กระบวนการ ต.บางขวัญ และต.ทาไข การจัดทำโครงขายขอมูล 
แหลงกำเนิดมลพิษลุมน้ำบางปะกง ปราจีนบุรี โตนเลสาปเพื่อกูวิกฤติ 
ภัยพิบัติดวยพลังของชุมชนลุมน้ำ 4 จังหวัด 18 อบต. ของ 
อ.เมืองฉะเชิงเทรา รวมถึงมีการอบรมใหความรู และนำต.ทาไข ทั้ง   
5 หมูบาน เขารับการอบรมและประกวดธนาคารวัสดุรีไซเคิล 400 
ชุมชน และติดตามงานจนเกิดผลสำเร็จทั้งใน 2 ชุมชน รวมถึง 
การประสานใหเกิดการจัดทำสรุปผลงานของทั้ง 18 ตำบล ใน 
อ.เมืองฉะเชิงเทรา

¹ÒÂ¸¹À³ à¢çÁ¡ÅÑ´·Í§
ทสม. ดีเดน  จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตลอดระยะเวลาดำเนินงานยังไดใหความสำคัญกับการปองกัน    
และแกไขปญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุมน้ำบางปะกง โดยไดติดตาม 
สถานการณและขอมูลการบริหารจัดการน้ำอยางตอเนื่อง มีการนำ 
แกนนำในเครือขาย ทสม. เขารวมฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพการ 
เฝาระวังและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมให ทสม. ในพื้นที่ลุมน้ำ 
บางปะกง การรับมอบอุปกรณการตรวจสอบคุณภาพน้ำอยางงาย 
และรวมติดตาม เฝาระวังคุณภาพน้ำใน ต.หลวงแพง อยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้ยังมีการจัดฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาการ มีสวนรวมในการ 
จัดการส่ิงแวดลอม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพและพัฒนา 
กลไกการทำงานของเครือขายองคกรชุมชนในพื้นที่ลุมน้ำ สงเสริม 
การเปนชุมชนตนแบบหมูบานศรีโสธรในการจัดการขยะ การอบรม 
ใหความรูชุมชน Zero waste การจัดทำแผนยุทธศาสตรชุมชน Zero 
waste เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และเชื่อมรอยเครือขาย ทสม. 
โครงการซาเลงสีเขียว
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ปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนปญหาที่สำคัญของพื้นที่ชายฝงทะเล 
จ.ชลบุรี เปนอีกพื้นที่หนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากปญหานี้เพิ่มมากขึ้น 
และยังสงผลทำใหพื้นที่อาหารของสัตวนอยใหญตองพังทลายตามไป
ดวย จึงมีแรงบันดาลใจในการหาแนวทางปองกันชายฝงไมใหเกิดการ 
กัดเซาะ โดยการรวมกันจัดเวทีเพื่อสงเสริมใหชาวประมงหรือบุคคล 
ทั่วไปตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาพื้นที่ชายฝง 
โดยเริ่มดำเนินงานดวยการเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นโดยการบรรยาย
จากวิทยากร และสาธิตการอนุรักษพื้นที่โซนชายฝงทะเลใหกับกลุม 
ชาวประมงพื้นบาน ชาวประมงเรือเล็ก ผูประกอบการทองถิ่นและ 
เครือขาย ทสม.

¹Ò§ÊÒÇÊØ¡ÅÀÑ·Ã ã¨¨ÃÙÞ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดชลบุรี

 ตำบลไรหลักทอง  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

ซึ่งผลการดำเนินงานนั้นทำใหชาวบาน ชาวประมง หรือบุคคลทั่วไป 
สามารถเขาใจวิธีการในการปองกัน พ้ืนท่ีโซนชายฝงทะเลได นอกจากน้ี 
ยังเปนการสรางจิตสำนึกในการปองกันพื้นที่ โซนชายฝงใหมากขึ้น 
เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในจังหวัดที่ตนอาศัยอยู และยังไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันจากกลุม 
สนทนาแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นในการหาแนวทางแกไขปญหา 
ดานสิ่งแวดลอมในอำเภอ ตำบล หรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู 

¼Å§Ò¹  
¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´àÇ·ÕÃÑº¿˜§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹
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จากการดำเนินงานดวยการเปนวิทยากรสาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย 
โดยใชความรูพื้นบานในการทำนาแบบอินทรียไมเผาฟางขาว ไมฉีด 
สารเคมีเปนตัวอยาง ใชน้ำหมักจุลินทรียบำบัดน้ำในสระเลี้ยงปลา 
ใหกับกลุมคนและเครือขายที่สนใจใน จ.ชัยนาท ปละกวาพันคน 
ดวยการสรางกระบวนการเรียนรูแบบเนนการลงมือปฏิบัติ การให 
ความรู เชิงปฏิบัติการและการทดลองใชเองเมื ่อมีผลดีจึงขยายถึง 
กลุมเปาหมายอื่น

¹ÒÂ»ÃÐàÊÃÔ° ÍÂÙ‹ÈÔÅ»äªÂ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดชัยนาท

ตำบลหางน้ำสาคร  อำเภอมโนรมย  จังหวัดชัยนาท

àÃÒ´ÓÃ§ªÕ¾ÍÂÙ‹ä´Œà¾ÃÒÐ¸ÃÃÁªÒµÔ 
ª‹ÇÂ¡Ñ¹ÃÑ¡ÉÒ¸ÃÃÁªÒµÔãËŒÊÁºÙÃ³์

¼Å§Ò¹
ÇÔ·ÂÒ¡Ã¹éÓËÁÑ¡¨ØÅÔ¹·ÃÕÂ์ 

ตั้งแตป 2555 - 2558 รวมระยะเวลา 3 ป มีผูผานการอบรมการทำ 
น้ำหมักจุลินทรียไปแลวหลายพันคน กอใหเกิดความรูความเขาใจใน 
การทำน้ำหมักจุลินทรียและการนำน้ำหมักจุลินทรียไปใชประโยชน 
มากยิ่งขึ้น ทั้งการนำไปราดสวมราดสุขา เพื่อใหสวมสะอาด ไรกลิ่น 
สวมไมเต็ม ผลพวงจากความมุงม่ันทุมเทในการเปนวิทยากรใหความรู 
ยังทำใหประชาชนและนักเรียนใน จ.ชัยนาท มีจิตสำนึกในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสุขภาพรางการปลอดภัยจาก 
สารพิษ รางการแข็งแรงและลดการลงทุน
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¹Ò§ÊÒÇ¨Ñ¹·Ã�à¾çÞ »ÃÐÈÒÊ¹�ÈÔÅ»Š
ทสม. ดีเดน  จังหวัดตราด

ชุมชนบานธรรมชาติลาง  ตำบลคลองใหญ  อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด

ระยะเวลา 11 ป ตั้งแตป 2547 – 2557 ปรากฏผลเปน ปา 3 อยาง 
ประโยชน 4 อยางในปาชุมชนบานธรรมชาติลาง ปาชายเลน 
สวนสมุนไพรที่ รพสต.บานธรรมชาติลาง มีปุยอินทรียปุยชีวภาพ 
สงผลใหส่ิงแวดลอมดีข้ึน ประชาชนอาศัยปาในการทำมาหากิน มีรายได 
ทุกคนในชุมชนเกิดความรักสิ่งแวดลอม มีความสามัคคีกันมากขึ้น 
มีการขายสินคาประจำชุมชน มีการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 
มากขึ้น ลดการใชยา และมีความคิดสรางสรรคในการจัดการขยะ 
ใหมีคา เชน นำมาทำปุย ทั้งยังเกิดการสรางเครือขายกับทุกภาคสวน 
สรางองคความรูแกเครือขายตางๆ ที่มีโอกาส และปลูกจิตสำนึกใน 
การอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีการถายทอดผลงานและความรูโดยการ 
เปนปาดูงานใหกับโรงเรียนและเครือขายตางๆ

แรงบันดาลใจของการปลูกปา 3 อยางไดประโยชน 4 อยาง คือ 
การกาวเดินตามรอยเทาพอ จึงเปนผูริเริ่ม โครงการนำปา 3 อยาง 
ไดประโยชน 4 อยาง มาปลูกในปาชุมชนบานธรรมชาติลาง 
โดยเริ่มจากการปลูกยางพาราขึ้นแทนปายูคาลิปตัสในปาชุมชนบาน 
ธรรมชาติลาง ตอมาในป 2551 จึงไดทำโครงการ 80 ลานความดี 
ปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการปลูกปาวนเกษตร 
พรอมท้ังพืชสมุนไพรหรือโครงการปลูกปา 3 อยางไดประโยชน 4 อยาง 
จนไดรับการคัดเลือกใหเปนปาดูงานจากเขตพื้นที่การศึกษาตราด 
และศูนยประสานงานปาไมที่ 9 ชลบุรี (ตราด) โดยมีการแสงหา 
ความรูจากแหลงตางๆ ทั้งจากปราชญชาวบาน หนังสือ การอบรม 
มาใชในการปลูกพืชสมุนไพรอยางถูกวิธี การดูแลปาชายเลนทั้งพืช 
และสัตวน้ำ รวมไปถึงการทำปุยชีวภาพ

¤Ô´´Õ Ç¨Õ´Õ ÁÕà¤Ã×Í¢‹ÒÂ ¢ÂÒÂÊÁØ¹ä¾Ã ã¨ÃÑ¡É�ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ªØÁª¹¾ÃŒÍÁ¾Ñ²¹Ò
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ปาครอบครัว เปนคำใหม จากเดิมจะคุยเคยกับปาชุมชน และปาอื่นๆ 
แตปลูกแลวไดกินบางไมไดกินบาง จึงเปนผูผลักดันการดำเนินงาน 
ปาครอบครัว โดยดำเนินงานแบบงายๆ ตามรอยหลักการโครงการ 
ช่ังหัวมัน ผสมผสานกับแนวคิดการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
จึงเริ่มการดำเนินงานมาตั้งแตป 2554 โดยฟนฟูพื้นที่สาธารณะของ 
หมูที่ 2 ตำบลเขานอย ซึ่งเดิมเปนพื้นที่รกรางไมเกิดประโยชน 
ดวยการปลูกตนไม ขุดสระน้ำ เลี้ยงปลา เพื่อเปนแหลงอาหาร     
และหองสมุดที่มีชีวิตใหแกชุมชนโดยใชหลักการปลูกปา 3 อยาง 
ประโยชน 4 อยาง ตามแนวพระราชดำริเปนแนวทางในการดำเนินงาน

¹ÒÂÇÔàªÕÂÃ ÈÃÕÅÔ¾Ô¹
ทสม. ดีเดน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ตำบลเขานอย  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ระยะเวลา 4 ป ทำใหไดไมผล เชน สมโอ เงาะ มะนาว มะกอก 
ไมสรางบาน เชน ไผ และไมฟน และแหลงน้ำใชสำหรับเพาะพันธุ 
สัตวน้ำ เปนแหลงอาหารในชุมชน นอกจากนี้ ปาครอบครัว 
ยังสามารถชวยอนุรักษดินและน้ำในพื ้นที ่สาธารณะของหมู บาน 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชน และเปนหองสมุดที่มีชีวิตแกผูสนใจ 
ทำใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน มีการจัดกิจกรรมรณรงค 
เพื่อสิ่งแวดลอมในวันสำคัญตางๆ เชน ปนสองลอ รักษโลก 
รักษสุขภาพ มาปนจักรยานเพื่อลดโลกรอนกันเถอะ และการเปน 
วิทยากรบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและนอกชุมชน

¼Å§Ò¹
»†Ò¤ÃÍº¤ÃÑÇ
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¼Å§Ò¹
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

  

จากการทำขอมูลชุมชนรวมกับหลายๆ โครงการทำใหเห็นตัวตนวา 
ชุมชนมีปญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ทำใหนึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการ 
พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน และน้ำเปนสิ่งสำคัญ จึงเขารวมเปนสมาชิก 
กองทุนเขื่อนใตดิน (ขุดสระน้ำ) ในพื้นที่ของตนเอง ทำใหปญหาน้ำ 
ไมพอใชในฤดูแลงกลับมีน้ำใชอยางพอเพียง จึงเริ่มชักชวนใหคนใน 
ชุมชนเขามาเปนสมาชิกกองทุนเริ่มเกิดการขยายตัวของเขื่อนใตดิน

การดำเนินงานเริ่มจากการทำแผนที่ทำมือ เพื่อสำรวจขอมูลปญหา 
และคุณคาของชุมชน จากนั้นจึงมีการ จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อ 
การบริหารจัดการน้ำ โดยมีการเปดรับสมาชิกเขารวมกลุม การออก 
ระเบียบกฎกติกาของกองทุน การจัดต้ังคณะทำงาน และประชาสัมพันธ 
ผลการดำเนินงานและผลลัพธที่เกิดอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการมี 
สวนรวมและไดนำไปใชแกไขปญหา ซึ่งนอกจากการจัดตั้งกองทุนแลว 
ยังมีการบอกตอความรูเรื่องการขุดบอน้ำตื้น การรักษาสภาพดินโดย 
การไมใชสารเคมี ใชปุยหมัก มูลวัว มูลไก และการแบง การใช 
พื้นที่ดินใหเหมาะสม การปลูกพืชผสมผสาน การเพาะชำกลาไม 
การเก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง เพื่อลดตนทุน เพื่อใหชุมชนนำไปประยุกต 
ใชควบคูกับการบริหารจัดการแหลงน้ำในพื้นที่ของตนใหไดผลดียิ่งขึ้น

¹ÒÂÊÁÈÑ¡´Ôì ªÑÂÁÒ´
ทสม. ดีเดน  จังหวัดปราจีนบุรี

ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการดำเนินงานที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจน คือ การเปนตนแบบเขื่อน 
ใตดินในหมูบาน และเปนตนแบบแปลง เกษตรทฤษฎีใหมในเรื่อง 
การใชประโยชนท่ีดิน การจัดระบบน้ำและท่ีดิน การปลูกพืชผสมผสาน
และการทำปุยอินทรียใชเอง และยังไดเปนพื้นที่ตนแบบศูนยเรียนรู 
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดำริ และไดรับงบสนับสนุนโครงการจัดการ 
น้ำในหมู 14 จากมูลนิธิอุทกพัฒนฯ สงผลใหชุมชนเกิดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเปนประจำ รวมถึงการเยี่ยมดูแปลงงานของ 
สมาชิกในหมูบานและในตำบล

¨ÔµÍÒÊÒ ¾Ñ²¹ÒÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁà»š¹¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇ 
ÃÑ¡ÉÒ»†ÒµŒ¹¹éÓµÓºÅ´§¢ÕéàËÅç¡ à¾×èÍãËŒÅÙ¡ËÅÒ¹ ªØÁª¹ 
ä´ŒÁÕáÅÐÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õè´Õ»ÅÍ´ÀÑÂã¹Í¹Ò¤µ
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เรือสมัยใหม และความรูในการใชเรซิ่นหรือการทำไฟเบอรกลาสมา 
ผสมผสานกัน โดยมีเพื่อนบานในละแวกใกลเคียงมารวมกันประดิษฐ 
และขยายผลไปยังเครือขาย ทสม. 

ประสิทธิภาพของเรือที่ผลิตจากวัสดุเหลือใชนั้น สามารถใชงานไดจริง 
ทนทาน ไมจมน้ำ แมขณะเรือลมตัวเรือ ก็จะไมจมน้ำ และมีความ 
ทนทานกวาเรือเหล็กทั่วไป นอกจากนี้ยังเปนการใชประโยชนจาก 
เศษวัสดุอยางคุมคา ลดปริมาณขยะที่จะทิ้ง เปนแบบอยางใหชุมชน 
นำความรูหลายๆ ดานมาใชรวมกัน สามารถพัฒนาสรางเปนรูปแบบ 
ใหสามารถใชเครื่องยนตได เชน เรือหางยาว ระหวางทางยังสราง 
กระบวนการเรียนรูรวมกันโดยการประชาสัมพันธใหสมาชิก ทสม. 
และเครือขายเขามาดู ศึกษา และสามารถนำไปประดิษฐใชในชีวิต 
ประจำวันหรือขณะประสบอุทกภัย โดยผลงานไดมีการนำไปแสดง 
และสาธิตข้ันตอนวิธีการทำในงานตางๆ และมีการถายทอดผลงานเพ่ือ 
เปนตนแบบหรือนวัตกรรมใหมเปนแบบอยางใหกับผูอื่น ซึ่งผูสนใจ 
สามารถนำไปปรับปรุงรูปแบบใหสวยงาม เหมาะสมกับการใชงาน

Ê¹Ø¡¡Ñº§Ò¹·Õè·Ó áÅÐ¡ŒÒÇà´Ô¹ªŒÒæ ÍÂ‹Ò§ÁÑè¹¤§

¹ÒÂÊ¹Í§ ÀÒ¤ÇÔË¡
ทสม. ดีเดน  จังหวัดพระนครศีอยุธยา

ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

¼Å§Ò¹
àÃ×Í¡ÃÐ´ÒÉ (·ÓàÃ×Í¨Ò¡¡Å‹Í§¡ÃÐ´ÒÉ)  

จากเหตุการณน้ำทวมป 2554 ประชาชนที่อยูหางไกลไดรับความ 
ชวยเหลือลาชา ไมมีเรือใชในการดำเนินชีวิต หรือออกไปขอรับความ 
ชวยเหลือ จึงเกิดความคิดที่จะสรางเรือขึ้นมาใชเอง ซึ่งในหวงเวลานั้น 
ไมสามารถหาซื้อ เรือได หรือถาไดก็มีราคาแพงกวาสถานการณปกติ 
และหลังจากนั้นเปนตนมา สมาคมเครือขายทสม. จ.อยุธยา ไดมอง 
เห็นคุณคาจึงผลักดันใหมีการผลิตเรือกระดาษขึ้น เพื่อเปนตนแบบ 
ของการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใช ที่สามารถใชงานไดจริงอยางมี 
ประสิทธิภาพและนำไปเผยแพรใหประชาชนและหนวยงานตางๆ 

จึงเริ่มดำเนินการหาวัสดุเหลือใชเชน กลองกระดาษโทรทัศน ตูเย็น 
โดยนำมาประกอบเปนรูปรางคลายเรือกอน  จากนั้นใชเรซิ่นและ   
ใยสังเคราะห (ใยแกว) มาหอหุมดานนอกประมาณ 3-5 ชั้น 
โดยแตละชั้นตองปลอยใหแหงกอน เมื่อเสร็จแลวสามารถใชบรรทุก 
ของและใชสัญจรไป-มาได ทั้งหมดนี้ใชการดูรูปแบบเรือโบราณหรือ 
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¼Å§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡»†Òà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ

ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÊÔÃÔ¡ÔµÔì¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ

เพื่อสงเสริมใหพื้นที่ปาของเขาภูดรหวยระมาด ซึ่งเปนเขตรอยตอของ 
อ.เมือง อ.บานฉาง อ.นิคมพัฒนา เปนแนวกันชนมลพิษระหวาง 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณใกลเคียงกับชุมชนและ 
สงเสริมบทบาทสตรีตอการอนุรักษทรัพยากรในพื ้นที ่ดวยความ 
ชุมชื่นของแนวปายังทำใหอุณหภูมิลดลง ชวยในเรื่องสภาวะโลกรอน 
อีกทั้งยังเปนแหลงตนน้ำใหชุมชนโดยรอบใชอุปโภคบริโภค

ทสม. ระยอง กลุ มสตรี จ.ระยอง และชุมชนโดยรอบเขาภูดร 
หวยระมาด จึงไดประสานกับหนวยงาน ภาคีเครือขาย ทสม. 
และเครือขายตางๆ ในพื้นที่ รวมรณรงคปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 
และจัดตั้งคณะกรรมการดูแลปา จัดตั้งเปนปาชุมชน โดยใหคนใน 
ชุมชนดูแลรักษาปาของตนเอง พันธุไมที่ปลูกจะเนนเปนไมผล หรือไม 
ที่ชุมชนเก็บเกี่ยวผลประโยชนได เชน ไผ กลวย ขนุน ตนมะหาด 
และยังไดมีการใหความรูถึงความสำคัญของปาเขาภูดร การดูแล 
รักษาปาโดยภูมิปญญาทองถิ่น จัดทำทะเบียนพันธุพืชในพื้นที่และทำ 
โครงการอนุรักษ สรุปประเมินผล

ระยะเวลาเกือบจะ 3 ปมานี้ ไดปลูกปาเต็มเนื้อที่ 5 ไร เปนพันธุไม 
ที่หลากหลายในทองถิ่นกวา 1,000 ตน และไดเห็นถึงความรวมมือ 
ของทุกองคกรที่แสดงถึงความจงรักภักดีตอสถาบันกษัตริยของไทย 
และเห็นความสำคัญของปาเขาภูดรที่เปนแหลงทรัพยากรที่มีคุณคาต
อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ไดปลูกปาในใจคนในชุมชน และเปนจุด 
เริ ่มตนที่ไดปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรปาไมใหกับคน 
ในอำเภอบานฉางและพื้นที่ใกลเคียงในจังหวัดระยอง และมีการสราง 
กระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันถึงความ 
ตองการของกลุมเปาหมาย ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และวิธีการแกไข 

¹Ò§¡¹¡¾Ã »ÃÑªÞ¡ØÅ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดระยอง

ตำบลบานฉาง  อำเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง

การเลือกรูปแบบการทำงานที่ลดความขัดแยงเสริมสรางความไวเนื้อ 
เชื่อใจซึ่งกันและกัน การใชงบประมาณอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
และไดมีการขยายผลงานโดยการติดตามตรวจสอบ เฝาระวังอยาง 
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการปาชุมชน

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¨Óà»š¹
µŒÍ§ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡ãËŒ¡Ñº¤¹ã¹ªØÁª¹àËç¹¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ 
¢Í§¡ÒÃÁÕªÕÇÔµ·Õè´ÕÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàÍ×éÍµ‹Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

ã¹¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃµŒÍ§¤Ó¹Ö§¶Ö§¤¹ÃØ‹¹ËÅÑ§
µŒÍ§ãËŒ¤¹ã¹Í¹Ò¤µÊÒÁÒÃ¶ãªŒÈÑ¡ÂÀÒ¾·ÕèÁÕÍÂÙ‹ã¹¡ÒÃ

ãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãä´ŒÍÂ‹Ò§äÁ‹ÁÕà§×èÍ¹ä¢ «Öè§¡ÒÃ·Õè¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃä´Œ¹Ñé¹
ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã¢Í§ªØÁª¹áÅÐ¼ÙŒÁÕ¨ÔµÊÒ¸ÒÃ³Ð

à»š¹ºØ¤¤Å·ÕèÊÓ¤ÑÞÂÔè§à¾ÃÒÐ¨ÐÃÙŒ¨ÑÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ 
áÅÐÀÙÁÔ¹ÔàÇÈ·Ò§ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁã¹ªØÁª¹à»š¹ÍÂ‹Ò§´ี
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ผลจากความมุงมั่นตั้งใจทำงานประสานกับสมาชิกเครือขาย ทสม. 
ทำใหเกิดการดำเนินงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ มีเครือขายที่เขารวมดูแลรักษาและฟนฟู 
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ทำใหเครือขายไดฝกฝนหลอหลอมใหเกิด 
ความรูความเขาใจและตระหนักตอปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน นำมาสู 
การดำรงชีวิตที่ใสใจและไมทำลายสิ่งแวดลอม มีแนวทางที่ถูกตอง 
สำหรับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรมเปนกำลังของสังคม 
เปนคนท่ีมีคุณภาพ  นอกจากน้ียังสงผลใหเกิดการพัฒนาเครือขายใหมี 

¹ÒÂÊØÃªÑÂ ©ÑµÃÀÔÞÞÒ¤Ø»µ�
ทสม. ดีเดน  จังหวัดราชบุรี

ตำบลบานฆอง  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ความเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงที่เขมแข็ง เปนคนรุนใหมที่มีจิตสำนึก 
รักสิ่งแวดลอม มีสำนึกสาธารณะ เติมโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ 
ซึ่งถือเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต โดยผานการ 
ฝกฝนและทำกิจกรรมแกไขปญหาส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง จนพัฒนา
เครือขายใหเขมแข็งสามารถทำกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมไดอยาง 
กวางขวาง มีประสิทธิภาพมีความตอเนื่อง และสนับสนุนใหเยาวชน 
เขามามีบทบาทในการทำกิจกรรมดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อใหเปนกลไก 
ที่สงเสริมดำเนินงานไดอยางเขมแข็งและตอเนื่องมากยิ่งขึ้น 
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ดวยจิตอาสาที่อยากเห็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ 
จ.ลพบุรี ฟนคืนความอุดมสมบูรณ จึงไดเปนแกนหลักในการประสาน 
การทำงานรวมกันระหวางสมาชิกเครือขาย ทสม. และหนวยงานตางๆ 
ผลักดันใหเกิดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมหลากหลายกิจกรรม ทั้งการฟนฟูดูแลแหลงน้ำการ 
สรางแหลงอาหารใหสัตวปา  และการสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อลด
คารบอน  

ผลจากการประสานความรวมมือจากทุกฝายปรากฏเปนผลสำเร็จใน 
โครงการคลองสวยน้ำใสใสใจส่ิงแวดลอม ทำการปลูกหญาแฝกปองกัน 
ตลิ่งพังทลาย 20,000 ตน ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว 5 ไร พรอมกับ

¹ÒÂËÂ´ ËÂÑè§¶Ö§
ทสม. ดีเดน  จังหวัดลพบุรี

ตำบลวังจิก  อำเภอโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดลพบุรี

พรอมกับทำความสะอาดริมตลิ่งคลองยายหอมระยะทาง 1 กิโลเมตร 
ปลอยพันธุปลาน้ำจืด 500,000 ตัว ปรับปรุงศูนยเรียนรูเรื่องการ 
จัดการน้ำแบบยั่งยืน โดยตอมาไดจัดทำโครงการปลูกพืชใหชางสราง 
แหลงอาหาร ใหสัตวปาเปนการปลูกพืชอาหารชาง 10 ไร ปลูกตนไม 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 50 ไร สรางโปงเทียมเสริมแรธาตุ อาหารสัตว 3 โปง 
สรางฝายตนน้ำ 10 ฝาย อบรมใหความรูประชาชนและนักเรียน 
เรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และอีกหนึ่งโครงการดีๆ เปน 
โครงการชุมชนสีเขียวแหลงทองเที่ยวคารบอนต่ำ ที่ปลูกตนไมเพื่อลด 
คารบอน จำนวน 50 ไร พัฒนาพื้นที่เรียนรูเรื่องสมุนไพรทองถิ่น 
รณรงคข่ีจักรยาน เพ่ือการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมแจกพันธุไม 
ผลมะนาว มะมวง 600 ตน

¤¹ÃÑ¡»†Ò »†Ò¡çÃÑ¡¤¹
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¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ¡ÒÃ¡Ñ´à«ÒÐªÒÂ½˜›§
Ã‹ÇÁ¡Ñº¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

 

ชุมชนบานขุนสมุทรจีน ถือเปนหนาดานค้ำยันมหาสมุทรฝงตะวันตก 
และปจจุบันวัดขุนสมุทรธาวาสถูกคลื่นซัดจนจากอดีตที่มีแผนดินโดย
รอบ ปจจุบันอยูกลางทะเลหางจากฝงเปนกิโลเมตร ชุมชนตองถอยรน 
โรงเรียนตองยายที่ตั้ง โฉนดที่ดินจมใตทะเล และทำใหวัดขุนสมุทร 
ธาวาสตองสรางเขื่อนกันคลื่นเพราะไมสามารถปลูกปาชายเลนสูกับ 
ระดับน้ำทะเลไดอีก เมื่อสรางเขื่อนปองกันคลื่นรอบวัดแลวจึงปลูกปา 
ใหกลาไมแข็งแรง พอสูคลื่นลมไดเพื่อใหแผนดินเกิดขึ้นในวัด 

จากปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงไดมีการประชุมหารือรวมกับชาวบานถึงผลกระทบ 
และความตองการในการแกไข ปญหาของชุมชน จากนั้นจึงไดรวมกับ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัยและทำแผนในเชิงบูรณาการ 
ทั้งในดานพื้นที่ เสริมสรางศักยภาพชุมชนดานประชากรและเศรษฐกิจ 
แลวจึงไดมีการจัดทำเขื่อนชะลอคลื่น ดวยเสาไฟฟา ทำกิจกรรมปลูก 
และอนุรักษปาชายเลนกิจกรรมธนาคารตนไม ซึ่งจะมีการติดตาม 
ประเมินผลทุก 1-2 เดือน การซอมแซมแนวเสาชะลอคลื่น และการ 
ใหความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมบริเวณชายฝงแกประชาชน เพื่อให 
ชวยกันดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝงบริเวณบานขุนสมุทรจีน 
โดยในการปลูกไมปาชายเลนไดใชหลักการชะลอคลื่นโดยการปกหลัก
ไมไผเพ่ือชะลอความแรงของคล่ืน และเพ่ือใหสามารถปลูกไมปาชายเลนได 
ซึ่งยังชวยเพิ่มพื้นที่ของดินและฟนฟูระบบนิเวศชายเลน บริเวณนั้นให 
กลับมาอุดมสมบูรณขึ้น

ตลอดระยะเวลา 8 ป ที่ผานมา สามารถสรางใหเกิดแหลงระบบนิเวศ 
ปาชายเลนท่ีดีมีความสมบูรณ มีพ้ืนท่ีดินเลนเพ่ิมข้ึนจากแตกอน สามารถ 
ปองกันไดท้ังการกัดเซาะชายฝงและลมทางทะเล และยังสงผลใหชาวบาน
 

¹ÒÂ¾ÙÅ¼Å ÍÑÈÇàËÁ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดสมุทรปราการ

ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ

ในพื้นที่มีอาชีพ เกิดรายได มีการพัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
มีแหลงอาหารทะเลสด มีโฮมสเตยรองรับนักทองเที่ยว ภายในเขตวัด 
ยังมีสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีเงียบสงบรมร่ืน เสริมสรางความรักความสามัคคี
ในการชวยกันดูแลและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝง และมี 
กระบวนการเรียนรูรวมกันโดยชาวบานในพื้นที่และเครือขายตางๆ 
ในพื้นที่มีการถายทอดความรู ภูมิปญญาซึ่งกันและกัน มีการกระจาย 
ความรูเทคนิคตางๆ ในการดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรชายฝง เพื่อนำ 
สิ่งที่ดีที่สุดมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ ·ÊÁ. ¨.ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ 
ãËŒÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§áÅÐá¡Œä¢»˜ÞËÒ 
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ชะลอคลื่น  เปนโครงสรางแบบออน  เปนการใชไมไผปกหางกัน 
ประมาณ 1 ฝามือ ใหได 5 แถว ปกเปนแนวยาว กระแสน้ำ 
หรือคลื่นที่ไหลมากระทบกับไมไผที่มีลักษณะเปนทรงกลมน้ำจะผาน 
เขาออกไดทุกทิศทาง โดยไดทดลองปกไมไผครั้งแรกระยะ 102 เมตร 

ผลที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มโครงการผานไป 5-6 เดือน เริ่มเกิดดินเลนหลัง 
แนวไมไผและมีเพรียงมาเกาะ มีสัตวน้ำขนาดเล็กเพิ่มขึ้น เกิดแผนดิน 
งอกใหม พื้นที่ปาชายเลนของบานบางบอกลายเปนแหลงเรียนรูของ 
โรงเรียนในทองถิ่นและผูที่สนใจศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนเปนแหลง 
อนุรักษพันธุปูแสม เสมือนโรงงานทางธรรมชาติ เปนแหลงหาอาหาร 
และสรางรายไดของชุมชน และตลอดระยะเวลา 8 ป สงผลใหมี 
ผูสนใจขอศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง เปนหมูบานอนุรักษส่ิงแวดลอม 
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ในป 2556 เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
ในชุมชนจากการมองเห็นปญหา (การกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝง) หาทางออก 
รวมกัน และรวมมือกันในการแกไขปญหา 

§Ò¹·Ø¡ÍÂ‹Ò§ÊÓ¤ÑÞµŒÍ§ÁÕ¤¹àÃÔèÁ
¶ŒÒäÁ‹ÁÕ¤¹àÃÔèÁ¡çäÁ‹ÁÕ¤¹µÒÁ¤¹

àÃÔèÁ¡çÍÂ‹ÒËÂØ´ ¡çàËÁ×Í¹¡Ñº¹Ò�Ô¡Ò
¤¹àÃÔèÁàËÁ×Í¹à¢çÁÂÒÇ

¶ŒÒà¢çÁÂÒÇËÂØ´àÁ×èÍäËÃ‹à¢çÁÊÑé¹¡çËÂØ´àª‹¹¡Ñ¹

¹ÒÂÇÔÊÙµÃ ¹ÇÁÈÔÃÔ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดสมุทรสงคราม

ชุมชนบานบางบอลาง ตำบลบางแกว  อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม

¼Å§Ò¹
¡ÒÃÊÃŒÒ§¡Óá¾§äÁŒä¼‹ à¾×èÍãËŒ¡Óà¹Ô´»†ÒªÒÂàÅ¹ 

จากการออกหากินกลางทะเลตลอดระยะเวลา 50 ปที่ผานมา ไดพบ 
เห็นความอุดมสมบูรณของปาชายเลน และความเสื่อมถอยของระบบ 
นิเวศ ทำใหรับรูและเขาใจปญหาความทุกขของชาวบาน จนไดมี 
โอกาสเปนผูชวย และผูใหญบาน จึงเกิดแนวคิดที่จะทำใหชาวบาน 
รูสึกอุนใจ ไมตองรื้อบานไปอยูที่อื่น คิดหาทางออกในการฟนปาจาก 
กระแสน้ำแรง

จึงเริ่มชักชวนชาวบานที่มองเห็นปญหาและกำลังรื้อบาน 4-5 หลัง 
เขารวมเรียนรูและเขาอบรมกับหนวยงานตางๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับการ 
ปองกันการกัดเซาะชายฝง สวนใหญเนนหนักใหใชโครงสรางอยางแข็ง  
เชน ปกเสาคอนกรีต แตจากการศึกษาเรียนรูท่ีบานโคกขาม จ.สมุทรสาคร
พบวา การปกไมไผชะลอคลื่นปองกัน การกัดเซาะชายฝงได จึงเกิด 
ความสนใจเนื่องจากเปนการลงทุนต่ำ จึงใชหลักวิชาการปกไมไผ 
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เนื่องจากโครงการปลูกปาชายเลนที่ผานมามีผูสนใจเขารวมกิจกรรม 
เปนจำนวนมาก แตชวงเวลาปลูกปาชายเลน ที่เหมาะสมในรอบ 1 ป 
จะมีเพียงแค 6 เดือน และกิจกรรมที่มาปลูกปาชายเลนใชระยะเวลา 
ในการปลูกนอย ประกอบกับสภาพของปาชายเลนในปจจุบันมักมีขยะ 
มาทับถมกันเปนจำนวนมาก จึงมีแนวคิดจัดเก็บขยะที่ชายฝงขึ้นมา 
ทั้งนี้ก็เพื่อลดการสูญเสียของสัตวน้ำ เชน วาฬบรูดา โลมา เตาทะเล 
และยังเปนการเพิ่มพื้นที่ อยูอาศัยของสัตวน้ำวัยออน อีกทางหนึ่งดวย
ซึ่งกระบวนการดำเนินงานเริ่มจากใหคำแนะนำและบรรยายใหความรู
เกี่ยวกับชวงระยะเวลา และพันธุไมที่เหมาะสมในการปลูกปาชายเลน 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาบริเวณน้ี  โดยกำหนดชวงระยะเวลาการปลูกท่ีเหมาะสม 
      

¹ÒÂÇÃ¾§É� ªÍºª×è¹
ทสม. ดีเดน  จังหวัดสมุทรสาคร

ตำบลทาจีน  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

¼Å§Ò¹ 
â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº¢ÂÐ·ÕèªÒÂ½˜›§  

ในรอบป  และนำพืชสมุนไพรจากปาชายเลนมาสรางมูลคาเพิ ่ม
ซึ ่งสามารถนำมาเปนสวนประกอบของยารักษาโรคและอาหาร 
การดำเนินงานดังกลาวตองอาศัยความรวมมือจากภาคีที่ครอบคลุม 
การใชประโยชนจากพื้นที่ตรงนี้ นั่นคือ ผูนำชุมชนในพื้นที่ โรงเรียน 
เด็กและเยาวชน ครู ผูปกครอง หนวยงานตางๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

ระยเวลา 2 ป ที่ดำเนินงาน ชวยลดปริมาณขยะที่ชายฝงลง มีพื้นที่ 
อยูอาศัยของสัตวน้ำวัยออนมากขึ้น ปริมาณการสูญเสียของสัตวทะเล 
ลดนอยลง เปนแหลงทองเที ่ยวเชิงนิเวศ เกิดการมีสวนรวมกับ 
ประชาชน ผูนำชุมชน และหนวยงาน องคกรตางๆ อยางตอเนื่อง
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¼Å§Ò¹
´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ô·Ñ¡É�áÅÐ¿„œ¹¿Ù»†ÒäÁŒ  

แผนชุมชนในดานของส่ิงแวดลอม เปนส่ิงแรกท่ีคิดและทำ ซ่ึงหลายคน 
ใหความสำคัญมากไมวาจะเปนการฟนฟู แหลงน้ำ ลำธาร แหลงอาหาร 
การจัดการขยะ การปรับภูมิทัศนของชุมชน โดยแตละดานเราดำเนินการ 
ไปพรอมๆ กัน แตสิ่งที่เราใหความสำคัญมากที่สุดคือ ปาชุมชน 
โดยมีแกนนำชุมชนเปนผูกระตุนแนวความคิด สวนชาวบานก็มีสวนรวม 
กันทุกวัยทั้งเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูสูงอายุยังไดกลาวไววาที่ทำ 
เรื่องนี้ก็เพราะวา ทำไวใหลูกหลานในภาคหนา สวนเด็กเยาวชนมา 
มีสวนรวมเพราะตองเรียนรูกับสิ่งที่พอแมทำใหเขา และในภาคหนา 
เขาจะเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตอไป

ในการประชุมประชาคมทำแผนดานสิ่งแวดลอมใหทุกคนชวยกัน 
คิดวาจะทำอะไร ทั้งตอนนี้และในอนาคต ซึ่งเมื่อไดแผนแลวก็ตอง 
มาพิจารณากันวาสิ่งไหนที่ทำไดกอนก็ตองรีบลงมือทำ โดยชวยกัน 
ทำกอน สวนสิ่งไหนที่ใชงบประมาณมากก็จะเสนอใหกับหนวยงานที่ 
เก่ียวของ  แตโดยสวนใหญหมูบานของเราจะทำ กิจกรรมอะไรก็แลวแต 
เราไมเคยรองบประมาณ เราทำในศักยภาพของเรา โดยการขับเคล่ือน 
งานของหมูบาน จะไมบังคับคนทำงาน จึงทำใหมีคนมีจิตอาสามา 
มีสวนรวมมากมายหลายกลุม เชน กลุมตนกลาเยาวชนใจอาสา 
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรีแมบาน กลุมอาชีพ 
(เลี้ยงปลา เลี้ยงไก ปลูกผัก) และเนนทำตามคำสอนจากผูสูงอายุ 
ที่บอกวาใหปลูกทุกอยางที่กินและกินทุกอยางที่ปลูก โดยไมลืมที่จะให 
ความสำคัญกับแหลงน้ำ น้ำกิน น้ำใช การใชประโยชนจากน้ำ 
การประหยัดน้ำ ปลูกฝงใหรักน้ำ สวนเรื่องขยะ ถาบานไหนมีขยะมาก 
ไมนามอง บงบอกถึงคนในบานหลังนั้นวาเปนคนสกปรก สิ่งไหนขาย 
ไดก็ขาย จัดการไดก็จัดการ

ระยะเวลา 9 ปมานี้ เรามีปาชุมชน จากที่โลงๆ ไมมีอะไรมีแตตนหญา 
กลายมาเปนปาไมที่มากดวยตนไม หลากหลายสายพันธุ เปนที่อยู 
อาศัยของสัตว เปนแหลงอาหารของชุมชน เปนที่ที่คนชุมชนให 
ความสำคัญ จนปาชุมชนบานคลองอารางไดรับรางวัลปาชุมชนดีเดน 

¹ÒÂ¾Ñ²¹Ò ¾ÃÁà¼‹Ò
ทสม. ดีเดน  จังหวัดสระแกว

ตำบลบานแกง  อำเภอเมือง  จังหวัดสระแกว

จ.สระแกว และในอนาคตจะเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน จากการ 
ทำงานทำใหเกิดกระบวนการเรียนรูผานศูนยเรียนรูชุมชน ซึ่งเปน 
ศูนยรวมของคนในชุมชน ที่ใชเปนแหลงเรียนรูพบปะพูดคุยและ 
ขับเคลื่อนงานดานสิ่งแวดลอม และเปนที่แลกเปลี่ยนเรียนรูจากคณะ 
ศึกษาดูงาน มีการใชเวทีในการมีสวนรวมขับเคลื่อนงานตางๆ ใชแผน 
เปนตัวขับเคลื่อนงาน รวมดำเนินกิจกรรมรวมกัน และรวมรับ        
ผลประโยชน และทำใหเกิดความยั่งยืนโดยใหเด็กเยาวชนมีสวนรวม 
เพื่อสืบทอดเจตนารมณของคนรุนพอแมปูยาตายายที่ทานไดพาเราทำ 
เด็กเยาวชนมีหนาที่สืบทอดทำตอไป

¡ÒÃ·Ó§Ò¹´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
µŒÍ§ÍÒÈÑÂ»˜¨¨ÑÂËÅÒÂæ ÍÂ‹Ò§·Ñé§¤¹ Í§¤�¡Ã 

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº§Ò¹·Ø¡ÊÔè§àËÅ‹Ò¹Õé 
µŒÍ§à´Ô¹¤Çº¤Ù‹¡Ñ¹ä»
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เนื่องจากตนไมใหประโยชนทั้งไมดอก ไมใบ และไมผล และมีพื้นที่ 
สาธารณะที่รกรางวางเปลา จึงตองการให ชาวบานใชเวลาวางใหเกิด 
ประโยชนและทำใหประชาชนเห็นคุณคาและประโยชนของตนไม 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เริ่มโดยการเชิญชวนชาวบานและผูนำชุมชน โดยบอกถึงผลดี ผลเสีย 
และประโยชนของการปลูกตนไม แลวประสานกับหนวยราชการเพื่อ 
ขอกลาไม มีการเพาะเมล็ดและปลูกไมผลพื้นบาน เชน มะมวง ขนุน 
มะขาม แคขาว แคแดง มะละกอ แลวปลูกบริเวณริมแมน้ำทั้งไม 
ลมลุก-ไมยืนตน โดยปลูกสลับกันไป เชน ปลูกมะมวงสลับดอกแค 
และมะละกอ ซึ่งกวามะมวง หรือขนุนจะโต เราก็มีมะละกอ ดอกแค 
ชะอม พริก กระเพรา ไวกิน ซึ่งทุกคนในหมูบานสามารถเก็บกินได 
และใหรมเงา และตองมีการปลูกตนไมเพิ่มชดเชย ตนที่ตายไปอยาง 

¹Ò§ÊÒÇÊØÀÑ·Ã à¹ÕÂÁ·Í§
ทสม. ดีเดน  จังหวัดสิงหบุรี

ตำบลมวงหมู  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงหบุรี

ตอเนื่อง ดวยความคิดที่วา "ปลูกตนละวัน วันละตน" ตอไปจะมีปา 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และใหมีการปลูกตนไมในวันสำคัญตางๆ โดยใช 
หลักการขยายพันธุพืชตามเกษตรทฤษฎีใหม หลักการปลูกปา 3 อยาง 
ประโยชน 4 อยาง หลักการบำรุงรักษาทดแทนอยางตอเนื่องและ 
หลักการขยายพันธุโดยการโนมก่ิง ติดตา เสียบยอด เชน การปลูกกลวย
ใหได 4 หนอ ในหลุมเดียวโดยความตั้งใจที่ตองการ มีกลุมเปาหมาย
แบบหลากหลายจึงชักชวนเครือขาย ทสม. ในพื้นที่ สอบต. ผูนำ 
ชุมชน ชาวบานทั่วไป ครู นักเรียน รวมกับ หนวยงานตางๆ ในพื้นที่ 
โดยไมมีการใชงบประมาณและไดรับสนับสนุนกลาไมจากสถานีเพาะ
ชำกลาไม และชาวบานนำอุปกรณในการทำงานมากันเอง

ผลการดำเนินงานที่ผานมา 2 ปนี้ ตนไมที่ปลูกมีผลผลิตใหชาวบาน 
ไดเก็บกินและเก็บขายในชุมชน ชาวบานหันมาสนใจดูแลตนไมมากข้ึน 
ชวยเพิ่มพื้นที่ปาขึ้นอีก 80% ของพื้นที่ ประชาชนไดรับประโยชน 
จากตนไมที่พวกเขาปลูก ทั้งที่สวนตัวและสวนรวม และยังไดเรียนรู 
รวมกันผานกิจกรรมการปลูกตนไม การปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น 
การดูแลรักษาและปลูกตนไมทดแทนอยางตอเนื่อง และการอบรมให 
ความรู แกสมาชิกและประชาชนเพื่อรวมแสดงความคิดเห็นและมี 
สวนรวมในการแกไขปญหา มีการทำรายงาน การประชุม และแจง 
ขาวสารใหสมาชิกไดรับรู มีการประชุมเพ่ือขยายความรูใหมใหสมาชิก 
ไดทราบ และเชิญชวนชาวบานที่สนใจมาชวยกันทำอยางตอเนื่อง

 ¸ÃÃÁªÒµÔÊÍ¹ãËŒàÃÒËÇ§áË¹áÅÐµŒÍ§ÃÑ¡ÉÒäÇŒ
à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�¢Í§ÅÙ¡ËÅÒ¹áÅÐá¼‹¹´Ô¹
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ã¹¾×é¹·ÕèµÓºÅË¹Í§â¾¸Ôì    

จากสถานการณที่ชุมชนขยายตัวมักจะมีปญหาที่ตามมาเหมือนกันแท
บทุกที่ นั่นคือ การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในพื้นที่ตนทางของขยะ 
เหลานี้มาจากหลายปจจัย อาทิ มีการจัดตลาดนัดชุมชนเพิ่มขึ้น 
กอปรกับคนเร่ิมเห็นแกตัว ขาดระเบียบท้ิงขยะเกล่ือนกลาด และในท่ีสุด 
ขยะเหลานั้นก็สงกลิ่นเหม็น ทำลายภูมิทัศน และเปนตนเหตุของการ 
เกิดโรคระบาด ที่ชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองโพธิ์ก็ประสบกับปญหา 
ขางตนเชนกัน แตยังถือวาเปนชุมชนที่มี ความตื่นตัวเรื่องของสุขภาพ 
อยูพอสมควร จะเห็นไดจากการที่ชุมชนใหความรวมมือในการบริโภค 
อาหารอยางปลอดภัย และมีการทำเกษตรอินทรียอยูแลว ซึ่งจุดนี้ 
ทำใหสามารถเชื่อมโยงเขากับการจัดการขยะไดไมยาก และจากการที่
ไดมีโอกาสเขารวมสัมมนาและศึกษาดูงานกับเครือขายทสม. จึงกลับมา 
จัดประชาคมและเริ่มโครงการ

หลังจากนั้นจึงเริ่มดำเนินงานดวยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม
การใหความรูดานการปลูกตนไม การรักษาตนไม การใชประโยชน 
ผลกระทบจากการทำลายตนไม รวมถึงการทิ้งขยะในชุมชน ในน้ำ 
และทั่วไป ใชหลักการ “บวร” เปนตัวขับเคลื่อนประเด็นการจัดการ 
ขยะ “บาน” - กำหนดใหมีครัวเรือนตนแบบในการ จัดการขยะใน 
ครัวเรือน จัดทำถังขยะประยุกตโดยปรับใชวัสดุในชุมชน เชน ถุงปุย 
รวมทั้ง กำหนดใชในพื้นที่ หมูบาน “วัด” และ “โรงเรียน” - 
อบรมใหความรู ทสม. ไปปฏิบัติการจัดเก็บขยะในบาน วัด โรงเรียน 
จัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน จัดตั้งถังขยะคัดแยกตนแบบไวที่วัด 
จัดต้ังคณะทำงานจัดการขยะชุมชน ออกสอนการคัดแยกขยะท่ี โรงเรียน 
ตางหมูบาน และใหความสำคัญกับเยาวชน โดยนำนักเรียนเดิน 
รณรงค   การคัดแยกขยะในครัวเรือนทั้งในชุมชนและชุมชนขางเคียง 
ผลลัพธจากการดำเนินงานที ่เปนรูปธรรมเกิดรูปแบบของถังขยะ 
ตนแบบ ในการคัดแยกขยะติดตั้งที่วัดสามัคคีธรรม ไดถังขยะแบบ 
ประยุกตติดตั้ง บริเวณบานตนแบบ เกิดความสะอาดตั้งแตรางกาย 
บานเรือน ชุมชน เกิดระเบียบ ปฏิบัติในชุมชน เกิดครัวเรือนนำรอง 
ในการจัดการขยะในโรงเรียน  รวมทั้งมีคณะทำงานที่เขมแข็งในการ 

¹ÒÂà¡ÉÁªÑÂ áÊ§ÊÇ‹Ò§
ทสม. ดีเดน  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชนบานหนองกระโดนมน  ตำบลหนองโพธิ์
อำเภอหนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดการขยะชุมชน และมีตัวแทนจัดการขยะตอยอดนำไปสูการสราง 
รายไดและแปรรูป เกิดธนาคารขยะในโรงเรียน พรอมกับไดโอกาส 
ในการขยายเครือขาย การจัดการขยะภายในตำบลทุกหมูบานและ 
ตางพื ้นที ่โดยเชิญปราชญชาวบานไปเปนวิทยากรในพื ้นที ่อ ื ่นๆ 
มีผูสนใจเขาศึกษาดูงาน เกิดวิทยากรและการตอยอดในหมูบานอื่นๆ 
มีกระบวนการเรียนรู ร วมกันโดยเกิดเปนทีมจัดการและทำแผน 
มีการประชุมพูดคุย ประสานงานกับทองถิ ่น เครือขายอื่นๆ 
หนวยงานราชการ และมีการพัฒนากระบวนการทำงาน โดยมีศูนย 
เร ียนร ู ช ุมชนและคณะกรรมการหมู บ านเป นกลไกการพัฒนา 
และผลลัพธที่นาพึงพอใจที่สุดคือ คนในชุมชนการเกิดจิตสำนึกในการ 
มีสวนรวมจัดการขยะของตัวบุคคลเอง

¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Ø¡ÊÔè§ÅŒÇ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñ¹ "¹éÓ¤×ÍªÕÇÔµ 
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ดวยความเปนครูสอนเรื ่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม 
จึงมีความผูกพันคุนเคยกับการทำงาน ดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนักเรียนเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
ทั้งในเรื่องกำจัดขยะ ปลูกตนไมสรางโลกสีเขียว จึงไดรับการ 
ประสานงานจากจังหวัดใหเปนแกนหลัก ในการเริ่มตนทำโครงการ 
อาหารปลอดภัย โดยเร่ิมตนจากการทำขาวโรงเรียนเพ่ือชุมชนดวยการ  
ปลูกแบบอินทรีย แลวจึงขยายโครงการออกไปตามโรงเรียน ชุมชน 
และเกษตรกรท่ัวท้ังจังหวัดจนเปนผูนำทางการตลาดขาวปลอดสารพิษ

ซึ่งวิธีการดำเนินงานนั้นตองมีการใชหลักวิชา เชน การปลูกขาวแบบ 
นาโยนปองกันวัชพืช ปลูกพืชไรแมลง ใชแมลงกำจัดแมลงดวยกัน 
ใชสมุนไพรกำจัดวัชพืชและแมลง ใชวัสดุเหลือใชกำจัดแมลง (ขวดลอ 
แมลง) ปลูกพืชแบบระบบนิเวศวิทยา ใชสัตวกำจัดแมลง ใชดินที่มี 

¹ÒÂä¾ÈÒÅ ÁÑè¹Í¡
ทสม. ดีเดน  จังหวัดอางทอง

อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

ธาตุอาหารสมบูรณตอสูกับโรคและแมลง ใชการทดลองวิจัยพัฒนา 
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ระยะเวลาที่ดำเนินงานมา 10 ป 
สงผลใหเห็นความสำเร็จเปนรูปธรรม ไดจากโครงการขาวของหนู 
ที่มีโรงเรียนเขารวมโครงการ 12 โรงเรียน 
และขยายออกไปครอบคลุมทั้งจังหวัด มีการผูกปนโตขาว ระหวาง 
คนเมืองกับเกษตรกรขึ้นเปนเครือขาย 1 กลุม และยังมีโครงการ 
อาหารปลอดภัยระหวางโรงเรียนกับชุมชนจนปจจุบัน  มีการจัดทำ 
ศูนยเรียนรูใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการอบรมทั้งในจังหวัดและ 
ตางจังหวัด 

ÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�àËÁ×Í¹ÊµÔáÅÐ»˜ÞÞÒ 
ÁÕºÑÞªÒ¡ÒÂáÅÐã¨ãËŒà»š¹ÊÁÃ Ã‹ÇÁÍ¹ØÃÑ¡É�¸ÃÃÁªÒµÔ 

Ë‹Ç§ÍÒ·ÃàÃÒ¨Ö§¤ÇÃ ÊÑ§ÇÃÃÑ¡ÉÒµ‹Íä»

¼Å§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃÍÒËÒÃ»ÅÍ´ÀÑÂ  

·ÊÁ. áÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹                »ÃÐ¨Ó»‚ 2558158



ผลจากความมุงมั่นตั้งใจทำงานประสานกับสมาชิกเครือขาย ทสม. 
ทำใหเกิดการดำเนินงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ มีเครือขายที่เขารวมดูแลรักษาและฟนฟู 
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ทำใหเครือขายไดฝกฝนหลอหลอมใหเกิด 
ความรูความเขาใจและตระหนักตอปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน นำมาสู 
การดำรงชีวิตที่ใสใจและไมทำลายสิ่งแวดลอม มีแนวทางที่ถูกตอง 
สำหรับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรมเปนกำลังของสังคม 
เปนคนท่ีมีคุณภาพ  นอกจากน้ียังสงผลใหเกิดการพัฒนาเครือขายใหมี 

¼Å§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�áÅÐ¿„œ¹¿Ù»†ÒªØÁª¹â¤¡Ë¹Í§¾ÅÇ§

ตนไมใหประโยชนทั้งไมดอก ไมใบ และไมผล เพื่อสรางประโยชน 
ในพื้นที่สาธารณะที่รกรางวางเปลา สงเสริมใหชาวบานไดใชเวลาวาง 
ใหเกิดประโยชน

จึงเริ ่มจัดใหมีการประชุมในชุมชนเพื่อปรึกษาหารือคณะกรรมการ 
ชุมชนและสมาชิกในชุมชน รวมทั้งประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ตางๆ ทำพิธีบวชปา นำผาจีวรไปผูกตามตนไมและนิมนต พระสงฆ 
มาทำพิธี และรวมกันปลูกปาโดยการเก็บเห็ดปาที่แกๆ ไว (เชน 
เห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดระโงก) แลวนำเห็ดแกมาใสน้ำ นำตนไม 
ตระกูลยางนามาแชถังน้ำที่มีเห็ดปาผสมอยู จากนั้นนำกลาไมไปปลูก 
ในปาชุมชน จำทำใหไดทั้งปาไมและอาหารปา คือ เห็ด นอกจากนี้ 
ยังมีการเฝาระวังดูแลรักษาปา ไมใหมีคนลักลอบตัดไม สมุนไพรและ 
ดูแลกลาไมใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง

ผลลัพธที่นาภาคภูมิใจ คือ ตนไมที่มีการทำพิธีบวชปา ผูกผาเหลือง 
จะไมมีการตัดทำลาย พื้นที่ปาชุมชน เพิ่มขึ้น แหลงอาหารปาเพิ่ม 
จำนวนขึ้น (เห็ด) ปาชุมชนมีความอุดมสมบูรณ  เปนแหลงเห็ดปา 

¹ÒÂÇÔªÑÂ à¨ÃÔÞ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดขอนแกน
ชุมชนหัวละเลิง  ตำบลดงเค็ง  

อำเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน

และของปา เปนแหลงอาศัยของสัตวปา เชน กระตาย กระรอก 
กระแต หมาปา แย ที่สำคัญคือ ชาวบานมีจิตสำนึก รักและหวงแหน 
ปาผืนนี้อันถือเปนทรัพยากรของทองถิ่น และเกิดกระบวนการเรียนรู 
รวมกันโดยไดรับฟงธรรมะจากพระเกี่ยวกับการดูแลปาการรับฟง   
ความรูจากวิทยากรในการเพาะเห็ดรวมกับการปลูกปา เด็กๆ รุนใหม 
ไดเรียนรูจากปราชญชาวบาน เชน พอขาว เฉียบแหลม ซึ่งไดรับ 
รางวัลลูกโลกสีเขียวดานการอนุรักษปา และความรูดานสมุนไพร

 ¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁãËŒÃÑ¡ãËŒªÕÇÔµ
¨§ª‹ÇÂ¡Ñ¹´ÙáÅÃÑ¡ÉÒâ´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ÃÒ¡°Ò¹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ

à¾×èÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õè´Õ¹‹ÒÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

·ÊÁ. áÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹                »ÃÐ¨Ó»‚ 2558159

·ÊÁ.
à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ.



¼Å§Ò¹ 
¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�»†ÒªØÁª¹¨Ò¡»†ÒàÊ×èÍÁâ·ÃÁ·Õè¶Ù¡·ÓÅÒÂ

จากสภาพปาที่ถูกทำลาย ไมมีตนไมใหญ ไมมีแหลงอาหารตาม 
ธรรมชาติ จึงสะทอนและเปนแรงผลักดันทำใหเกิดเปนแรงบันดาลใจ 
ว  าหากม ีป  าท ุ กอย  า งจะกล ับมาอ ุดมสมบ ู รณ  เหม ื อน เด ิม 
จึงมีการประชุมคณะกรรมการหมูบานและชาวบานรวมกันดำเนินการ
ปลูกปาและอนุรักษมาจนถึงปจจุบัน

เมื่อเกิดความตั้งใจจึงไดชักชวนผูนำชุมชน คณะกรรมการหมูบาน 
ชาวบาน เริ่มลงมือสำรวจพื้นที่อยางจริงจัง ประชุมคณะกรรมการ 
หม ู บ านและชาวบ านต ั ้ งกฎกต ิกาการด ูแลร ักษาป าร วมก ัน 
และดำเนินการปลูกปา โดยใชหลักการวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
ตอตนไมและพื้นที่ ยึดหลักการใชประโยชนรวมกันระหวางคนกับปา 
เปนแนวทางในการทำงาน โดยใชทุนเริ่มตนจากงบประมาณที่ไดจาก 
การขายไมยูคาฯ ในพื้นที่สาธารณะ 

ตั้งแตป 2535 ถึงปจุบันนี้ รวมระยะเวลา 23 ป เกิดปาอุดมสมบูรณ 
เกิดอาหารธรรมชาติ เกิดพื้นที่เรียนรูดานความหลากหลายทาง 
พฤกษศาสตร นอกจากนี้ยังสงผลใหคนในชุมชนเกิดความรัก สามัคคี 
และหวงแหนในพื้นที่ตนเอง เกิดการอนุรักษสัตวน้ำเชน แย นก หนู 
กบ หมาจิ้งจอก มีแหลงอาศัย ไดขยายพันธุ มีกระบวนการเรียนรู 
ร วมก ันโดยได ศ ึกษาแลกเปล ี ่ยนแนวค ิดในการพ ัฒนาพ ื ้นท ี ่ 
และศึกษาดูงานพื้นที่อื่นๆ ตามแนวพระราชดำริเพื่อนำมาปรับใชใน 
ทองถิ่นและใหมีการอนุรักษฟนฟูและเฝาระวังดานทรัพยากรธรรมชา
ติอยางสม่ำเสมอ

¿„œ¹¿Ù»†ÒªØÁª¹ ¿„œ¹¿Ù´Ô¹àÊ×èÍÁâ·ÃÁ 
¾Ñ²¹ÒªØÁª¹µÒÁá¹Ç·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

¹ÒÂ»ÃÐÀÒÊ à·ÕÂ¹ÊÑ¹à·ÕÂÐ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดชัยภูมิ

ตำบลกะฮาด  อำเภอเนินสงา  จังหวัดชัยภูมิ
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¼Å§Ò¹
 ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§¸¹Ò¤ÒÃ¢ÂÐÃÕä«à¤ÔÅªØÁª¹»ÅÍ´¢ÂÐ (Zero waste)      

จากสภาพปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนมีปริมาณมากและมีการทิ้งแบบ
ไมมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลออกกอน บางครัวเรือนมีการเผาเศษใบไม 
ซึ่งกอใหเกิดปญหาฝุนละออง ในชุมชนตามมา จึงสนใจหาวิธีการเพื่อ 
แกไข ปญหาโดยการนำเสนอปญหาใหกับเทศบาลเพื่อขอคำแนะนำ 
และเทศบาลยินดีใหการสนับสนุนดำเนินการ จัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิล 

หลังจากที่ไดประสบการณในการจัดการขยะแลวก็ลงมือดำเนินการใน
พื้นที ่ชุมชน โดยการประชาคมคนในชุมชน เพื ่อทำความเขาใจ 
ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวในชุมชน เปดรับสมัครสมาชิก 
เปดรับซื้อขายขยะ รวมทั้ง นำวัสดุรีไซเคิลและขยะทั่วไปมาทำ 
เปนสิ่งประดิษฐเพื่อเพิ่มมูลคา ผสมผสานกับการนำหลักวิชามาใช 
เชน การทำที่ออกกำลังกายจากกะลามะพราวและวัสดุเหลือใช เพื่อ 
สงเสริมสุขภาพของคนในชุมชน การทำไมกวาดจาก ทางมะพราว 
เพื่อลด การเผา การทำปุยหมักแบบงายจากเศษใบไมเพื่อลดการเผา 
การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบาน ใชเอง และใชปุ ยหมักที่ทำขึ้นเอง 
ซึ่งประชากรในชุมชนโพนแดง จำนวน 88 หลังคาเรือนไดรวมมือ 
กันจนเกิดโรงเรียนตนแบบการจัดตั้งธนาคารขยะ เพิ่มความสามัคคี 
ในชุมชน สรางรายไดจากการขายขยะรีไซเคิล มีปุยชีวภาพใชเอง 
จากขยะอินทรีย เชน เศษอาหาร เศษใบไม ซึ่งสามารถลดคาใชจาย 
ในการซื้อปุยเคมี นอกจากนี้ยังสงผลชวยลดปญหาฝุนละอองจากการ 
เผาทางมะพราวและเศษใบไมในชุมชน ลดปญหาผลกระทบจาก 
ขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากในชุมชน ผลจากการดำเนินงานยังทำให 
ชุมชน มีสวัสดิการจากเงินรายได กองทุนขยะรีไซเคิล มอบเปนทุน 
การศึกษาใหกับลูกหลานสมาชิกที่มีผลการเรียนดี มีการซื้อของใช 
ตางๆ เพื่อมอบใหแกผูสูงอายุที่เปนสมาชิกในวันผูสูงอายุ มีการคัด 
แยกขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอยอื่น เพื่องายตอการนำ ไปกำจัด 

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¤×ÍªÕÇÔµ â»Ã´ª‹ÇÂ¡Ñ¹¤Ô´á¡Œä¢áÅÐÃÑ¡ÉÒ 

¹Ò§ÈÔÃÔÇÑ²¹Ò áÊ§ÀÙ‹Ç§É�
ทสม. ดีเดน  จังหวัดนครพนม

ตำบลนาแก  อำเภอนาแก  จังหวันครพนม
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แนวคิดหลักในการดำเนินงานคือ การปฏิรูป การเรียนรู และการ 
พัฒนาทั้งโรงเรียน ซึ่งกลุมเปาหมายเปนครูและนักเรียน โรงเรียน 
วัดสระจรเข ผูนำชุมชนใน 5 หมูบาน ผูนำในตำบล โดยจัดการเรียนรู 
และปฏิบัติจริงผานกิจกรรมในโรงเรียนและชุมน 5 หมูบานในเขต 
บริการ ไดกำหนดเปนนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ ภายใตชื่อ 
“เสนทางขยะทองคำ” โรงเรียนวัดสระจรเข มีการจัดตั้ง ธนาคารขยะ 
เพ่ือจัดการขยะรีไซเคิล การจัดต้ังธนาคารปุยอินทรีย ชีวภาพเพ่ือจัดการ 
ขยะอินทรีย การจัดการขยะทั่วไป โดยการเผาหรือฝงกลบ หรือนำไป 
ประดิษฐเปนสิ่งของ การคัดแยกขยะพิษผาน กิจกรรมขยะพิษแลก 
แตม และการฝกนิสัยการออมผานธนาคาร โรงเรียนโดยมีกิจกรรม 
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน โดยใชแนวคิดพื้นฐานของการปฏิรูปการ 
เรียนรู ทั้งระบบ ไดแก การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสำคัญที่สุด 

ระยะเวลา 14 ป ที่ดำเนินงานมา สามารถรับซื้อขยะรีไซเคิล 
ผานธนาคารขยะได 2,500 กก./ป ลดขยะไดรอยละ 35 ของขยะ 
ทั้งหมด ผลิตปุยอินทรียชีวภาพไดเฉลี่ย 2,000 ลิตร/ป เก็บรวบรวม 
ขยะพิษ ไดเฉล่ีย 100 กก./ป มีการจัดแรลล่ีเพ่ือส่ิงแวดลอม ปละ 1 คร้ัง 
มีเครือขายเผาถาน 27 เครือขาย มีเงินฝากใน ธนาคารโรงเรียนทั้งสิ้น 
754,246 บาท มีการจัดกิจกรรมเรียนรู แบบบูรณาการมีวิสาหกิจ 
ชุมชน คนรักษสิ่งแวดลอมรับซื้อขยะรีไซเคิล เฉลี่ยปละ 240,000 กก. 
มีกลุมทำปุยอินทรียชีวภาพผลิตปุยไดปละ 80 ตัน ยังสงผลใหนักเรียน 
มีทักษะในการเรียนรู การสื่อสารนำเสนอ ครูมีความหลากหลาย 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโรงเรียนไดรับความสำเร็จจากการจัดการ 
ขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน ชุมชนมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง 
จากการจัดการขยะมูลฝอยและรับซื้อของเกา ไดรับรางวัลจากการ 
ประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล อบต. ประหยัดงบในการจัดการขยะ 
และมีการนำวิธี การวิจัย มาใชในการประเมินและปรับปรุงผลงาน

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁâ´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂ 
ÊÔè§ÊÓ¤ÑÞ »ÃÐ¡ÒÃáÃ¡µŒÍ§ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¢ÂÐáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ »ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÍ§ µŒÍ§ÊÃŒÒ§ 

·ÑÈ¹¤µÔàªÔ§ºÇ¡à¡ÕèÂÇ¡Ñº¢ÂÐ áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐ 
 »ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÒÁ µŒÍ§»¯ÔºÑµÔÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸áÅÐµ‹Íà¹×èÍ§ áÅÐ·ÕèÊÓ¤ÑÞ 
µŒÍ§·ÓãËŒ¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§à¢ŒÒã¨ã¹ËÅÑ¡·ÕèÇ‹Ò "¼ÙŒ¡‹Í¤×Í¼ÙŒá¡Œ" äÁ‹ãª‹Â¡ 
ãËŒà»š¹»˜ÞËÒËÃ×Í¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ à¾ÕÂ§½†ÒÂà´ÕÂÇ

¹ÒÂ»°Áà¡ÕÂÃµÔ äªÂ¤Ó
ทสม. ดีเดน  จังหวัดนครราชสีมา

ตำบลดานขุนทด  อำเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

¼Å§Ò¹
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂã¹âÃ§àÃÕÂ¹áÅÐªØÁª¹ 

จากปญหาการจัดการขยะในปจจุบันที่คนยังขาดความรูความเขาใจ 
และขาดจิตสำนึกที่ดีในการจัดการขยะ ประกอบกับชุมชนโดยรอบ 
โรงเรียนวัดสระจรเขมีการทำลายสิ่งแวดลอมอยางรูเทาไมถึงการณ 
เชน การเผาฟาง หลังฤดูเก็บเกี่ยวจนเกิดปญหาดินเค็ม น้ำกรอย 
ปญหาการไมมีที่ทิ้งขยะมูลฝอยของชุมชน และปญหาเตาเผาขยะ 
เต็มเผาไมไหมของโรงเรียน เน่ืองจากครูและนักเรียนขาดความรูในการ 
จัดการ ในฐานะท่ีเปนผูอำนวยการโรงเรียน มองเห็นในทุกมิติย่ิงมีความ
ตระหนักถึงปญหาท้ังหมด จึงกำหนดเปนนโยบายในการบริหารจัดการ
โดยประสานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และสมัคร เขาเปน ทสม. 
เพื่อเรียนรูและนำความรูจากเครือขายมาบริหารจัดการ อยางตอเนื่อง 
และเพื่อใหเกิดการปองกันและแกปญหาอยางยั่งยืน โดยสงเสริมการ 
เรียนรูที่หลากหลายและบูรณาการจัดใหมีการจัดการสิ่งแวดลอมเปนแ
บบองครวม มีสวนรวมทั้งจากภายในโรงเรียนและชุมชนรอบๆ
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¼Å§Ò¹
¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ã§¡ÒÃ 1 Í»·. 1 ªØÁª¹¹‹ÒÍÂÙ‹Å´¢ÂÐ Å´âÅ¡ÃŒÍ¹ 

ดวยความที่อยากใหชุมชนมีความนาอยู และปลอดขยะเปนหลัก 
จึงดำเนินการรณรงคและใหความรูความเขาใจ รวมถึงแนวทางในการ 
ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะที่ถูกตองกับชุนชน เพราะเชื่อ 
วาขยะที ่เกิดขึ ้นในชุมชนก็ยอมตองใหชุมชนเปนผู จัดการตนเอง 
ซึ่งจากการดำเนินงานมาตลอดระยะเวลาหนึ่งป   สามารถลดปริมาณ 
ขยะในชุมชนได  และมีการรวมกลุมการจัดการขยะ  นอกจากนี้ยัง 
สงผลใหเกิดการสรางเครือขายขึ้นได 

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐã¹ªØÁª¹´ŒÇÂªØÁª¹

¹ÒÂÍÇÂ¾Ã à¡ÉºÖ§¡ÒÌ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดบึงกาฬ

ชุมชนบานดอนหญานาง  อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ
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ในอดีตปาชุมชนริมฝงลำน้ำชีเปนปาที่อุดมสมบูรณและเริ่มมีการตั้ง 
หมูบานตั้งแตป 2464 ตอมากลับถูกนายทุน เขาจับจองและบุกรุก 
ทำลาย จึงตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำอยูมาตอสูผลักดันจนไดผืนปา 
แหงนี้กลับคืนมา สิ ่งแรกของการเริ ่มตนดำเนินงานที่จะขาดไมได 
คือ การประชุมประชาคมหมูบาน และรวมกันออกกฎระเบียบการ 
บริหารจัดการปา โดยกำหนดใหทุกคนจะตองมีหนาที่และมีความ 
รับผิดชอบรวมกัน ซึ่งการทำอะไรก็ตาม หากขาดการทำประชาคม 
หมูบานหรือการออก กฎระเบียบรวมกันแลวก็อาจจะทำใหไมประสบ 
ผลสำเร็จ และกฎระเบียบยังเปนเอกสารที่มีผลใหทุกคนเขามาบริหาร 
จัดการปารวมกัน วิธีการดำเนินงานนี้ถือเปนวิธีการทำงานแบบใหม 
ที่คิดคนขึ้น และทำใหไดรับผลสำเร็จในการดำเนินงาน จากการเขามา 
แสดงความคิดเห็นรวมกันทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ผสมผสานกับ 
การอาศัยความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชในการดำเนินงาน 
จากจุดเริ่มตนที่มีผูอาสาเขามารวมบริหารจัดการปาเมื่อป 2537 เพียง 
25 คน โดยแบงเปนกลุมความรับผิดชอบตางๆ อาทิ กลุมจัดหา 

¹ÒÂ¾ÃŒÍÁ ¼ÅºØÞ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดบุรีรัมย

ตำบลหนองเต็ง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย

พันธุกลาไม ประชาสัมพันธ กลุมออกตระเวน กลุมทีมปลูกปา 
จัดหาปายคำขวัญของปา กลุมหัวหนาทีมทำแนวกันไฟ ปจจุบันได 
ขยายเครือขายออกไป ครอบคลุม 18 หมูบาน และมีคณะทำงาน 
เครือขายตำบลชุมแสง 1 ตำบล จำนวน 12 หมูบาน

ตั้งแต ป 2537 ถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 21 ป ชุมชนแหงนี้ 
ไดรับประโยชนจากปาทั้งดานอาหาร ยาสมุนไพร และไมฟนจากไมที่ 
ตายจากปา เกิดเปนความภาคภูมิใจของชาวบาน ผลลัพธที่ไมคาดคิด 
วาจะไดแตปจจุบัน กลับมีมากขึ้น คือ สัตวปาในเขตปากลับมาดังเดิม 
เชน กระตาย งู นก หนู ไกปา และสัตวอื่นๆ ชุมชนมี 
กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมในการฟนฟูปาชุมชนและได 
เรียนรูผลประโยชนของปาชุมชน นักเรียนในชุมชนไดเขามาศึกษา 
ระบบนิเวศดานชื่อตนไมและยาสมุนไพรรวมถึงผลประโยชนอื ่นๆ 
ของปาชุมชน และยังไดมีการถายทอดความรูและผลงานใหกับ 
เครือขายชุมชนหรือตำบลอื่นไดทำตาม

¼Å§Ò¹ 
¿„œ¹¿ÙÍ¹ØÃÑ¡É�»†ÒªØÁª¹ÃÔÁ½˜›§ÅÓ¹éÓªÕ¾ÃŒÍÁ¡Ó¨Ñ´¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂºÃÔàÇ³à¢µ»†ÒªØÁª¹ 
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ÍÂÒ¡àËç¹¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¢Í§»ÃÐªÒª¹
ã¹áµ‹ÅÐ¾×é¹·Õèª‹ÇÂ¡Ñ¹ÃÑ¡ÉÒ 

¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁªÒµÔãËŒÊÁºÙÃ³�áÅÐÊÐÍÒ´

¼Å§Ò¹
¿„œ¹¿Ù¼×¹»†ÒÍ¹ØÃÑ¡É�ÂÒÊÁØ¹ä¾Ã

â´ÂÍÒÈÑÂ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ 

จากผืนปาหลายพันไร ปจจุบันเหลืออยูเพียง 1,387 ไร มีไฟไหม เปน 
ประจำทุกป โดยเฉพาะในชวงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน สาเหตุ 
สวนใหญมาจากชาวบานท่ีหาของปาและลาสัตว เกิดปญหาหมอกควัน 
และไฟปาลุกลามซ้ำเติมทำลายพื้นที่ปาที่เหลืออยู จึงไดระดมสมาชิก 
ทสม. และผูนำชุมชนในตำบล 27 หมูบานมารวมกันแกไข โดยลงนาม 
ชวยกันรักษาไมใหตัดไมและเผาปาในเขต  27 หมูบานของตำบลนาสีนวน

กระบวนการมีสวนรวมจึงไดถูกนำมาใช โดยเร่ิมมีการรับสมาชิกในเขต 
อำเภอและ 27 หมูบานเพิ่ม จากนั้นจึงปรึกษารวมกับผูนำชุมชนและ 
โรงเรียนในพื้นที่เพื่อหาแนวทางการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา จัดให 
มีการประชุมเครือขาย ทสม. ผูนำชุมชน ภาคเอกชน เพื่อรวมรับฟง 
ปญหาและหาแนวทางการแกไข ที่เกิดขึ้นกับผืนปาสาธารณะแหงนี้ 
มีการประชุมและขยายความคิดใหสมาชิกแตละหมูบานในเขตตำบล 
นาสีนวน ไปบอกเลาใหชาวบานไดรับฟงถึงแนวทางที่จะชวยกันรักษา 
ปาใหคืนความสมบูรณ ซึ่งไดรับความรวมมือจากชาวบานเปนอยางดี 
จากนั้นจึงมีการสำรวจสมุนไพรในปาเพื่อใหตระหนักถึงความสำคัญ 
และไดรับรูสภาพพื้นที่จริง ลงนาม MOU รวมกับผูแทนของชุมชน 
ท่ีอยูรอบพ้ืนท่ีปาในการกำหนดกฎเกณฑการใชประโยชนจากปารวมกัน
ไมวาจะเปนสมุนไพรของปา ไมจากปา การเผาปา และการบุกรุกปา 
และใหตัวแทนชุมชนกลับไปประชาสัมพันธเผยแพร ใหชุมชนไดรับทราบ

ตลอดระยะเวลา 5 ป ปาแหงนี้ไดความอุดมสมบูรณของปากลับคืนมา 
มีซูเปอรมาเก็ตจากปาที่หาได ทั้งเห็ดกะเจียว ผักหวาน โจด หนอไม 
ไขมดแดง และอื่นๆ อีกมากมาย ในปานาสีนวนมีตนไมที่ใชประโยชน 
ทำยาสมุนไพรไดไมนอยกวา 200 ชนิด รักษาโรคไดหลายชนิด และมี 
หมอยาเขามาเก็บยาอยูเปนประจำทุกป

¹ÒÂ¹Ô¾¹¸� ÃÑµ¹ºØÃÁ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดมหาสารคาม

ตำบลนาสีนวน  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
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พัฒนาหมูบาน ทำความสะอาดและรักษาสิ่งแวดลอมอยางสม่ำเสมอ 
ซึ่งการดำเนินงานจะเปนการประยุกตใชวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นใหเขา 
กับลักษณะของงานแตละประเภท และจัดซ้ือเพ่ิมเติมตาม ความจำเปน 
เทานั้น จึงสูญเสียงบประมาณนอยมาก

ระยะเวลา 9 ป ที่ผานมา ตั้งแตป 2549 ถึงปจจุบัน มีการลักลอบ 
ตัดไมทำลายปาลดลง ชวยฟนฟูสภาพปา พื้นที่ปาเกิดความอุดม 
สมบูรณเพิ่มมากขึ้น และจากการที่ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการ 
เฝาระวัง และรักษาพ้ืนท่ีปาทำใหเกิดความรักความหวงแหน พรอมท้ัง 
ความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษทรัพยากร และส่ิงท่ีตามมา 
คือเกิดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหปาอยูคูชุมชนเปนแหลงอาหารของคน 
ในชุมชน สภาพสิ่งแวดลอมในหมูบานนาอยูมากขึ้น เกิดกระบวนการ 
ทำงานอยางเปนขั้นตอนทุกเรื่องตองผาน การประชุมระหวางกลุม 
เครือขาย รูจัดวางแผนการดำเนินงาน และเกิดกระบวนการเรียนรู 
รวมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การนำปญหาอุปสรรคตางๆ มารวม 
คิดหาทางออกและแนวทางการแกไขปญหาที่ถูกตองมีการพัฒนา 
ในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพเครือขาย ทสม. มีการให 
ความรู แกกลุ มเยาวชนและประชาชนที ่สนใจใหรู จักบทบาทและ 
ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษทรัพยากรฯ และพยายามให 
กลุมเยาวชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมและสามารถทำงานได 
อยางเปนรูปธรรม มีการขยายเครือขายและหนวยเฝาระวังประจำ 
หมูบานใหมีเพิ่มมากขึ้นและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

¿„œ¹¿Ù»†ÒªØÁª¹áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�äÇŒãËŒÅÙ¡ËÅÒ¹Ê×ºµ‹Íä»

¹ÒÂàÅÔÈä·Â ¹ŒÍÂ·Ã§
ทสม. ดีเดน  จังหวัดมุกดาหาร

ตำบลโนนยาง  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร

¼Å§Ò¹ 
¡ÒÃ¾Ô·Ñ¡É�¿„œ¹¿Ù¾×é¹·Õè»†ÒäÁŒáÅÐÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹ªØÁª¹ 

บานวังนอง  อยูติดกับปาอนุรักษและมีการบุกรุกแผวถางเปนจำนวนมาก 
ตามท่ีราบเชิงเขา โดยเฉพาะภูข้ีสูตร ซ่ึงเปนปาตนน้ำและเปนแหลงอาหาร
ของชุมชน จึงไดหารือกันวาควรมีมาตรการในการจัดการปาเฝาระวังการ 
ลักลอบการตัดไมทำลายปาอยางเครงครัด รวมถึงการเฝาระวังไฟปา โดย 
ชุมชนตองมีสวนรวม ในการอนุรักษทรัพยากรฯ  ทั้งในหมูบานตนเอง 
และพื้นที่ปาดวย

การประชุมประชาคมหมูบานจึงเริ่มตนขึ้นเพื่อดูแลรักษาปาตนน้ำ 
โดยจัดใหมีทีมเฝาระวังการตัดไมทำลายปา รวมกันปลูกปาเพิ่มเติม 
ในวันสำคัญตางๆ กอสรางฝายตนน้ำแบบกึ่งถาวรเพื่อรักษาความ 
ชุมชื้นใหประชาชน ในหมูบานชวยกันสอดสองดูแลความผิดปกติและ 
แจงใหผูนำชุมชนทราบทันที มีการรณรงคดานการอนุรักษ ปาไม 
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อดีตปาสาธารณประโยชนโคกคึมมีความอุดมสมบูรณ ประชาชนใน 
ชุมชนเขามาใชประโยชนในการหาของกินของใชจากปา เชน หนอไม 
เห็ด เศษไม ฟน เปนตน แตปจจุบันมีการบุกรุกเปนที่ทำกิน และพื้นที่ 
ถูกทำลาย จึงคิดทำโครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใน 
พ้ืนท่ีและเปนการปลูกจิตสำนึกในการ รักษปาสาธารณประโยชนชุมชน 

เริ่มจากกลุมคนเล็กๆ ที่ทำงานดวยจิตอาสากอนแลวคอยขยายผลสู 
ระดับชุมชน โดยเนนการชวยเหลือ ตนเองกอนไมตองรองบประมาณ 
จากภาครัฐหรือเอกชนมีการปลูกจิตสำนึกใหชุมชนรักษปารักษ 
สิ่งแวดลอม  (เครือขาย ทสม.) สงเสริมใหชุมชนปลูกไมผลกินไดและ 
พืชสมุนไพรไวใชรักษาโรค สรางปาชุมชนใหเปนหางสรรพสินคา 
สามารถเดินเขาไปหาของกินของใชจากปามากินมาใชสอยได เชน 
หนอไม เห็ด โดยใชหลักการระดมสมอง รวมเรียนรู และแลกเปลี่ยน 
และการขับเคลื่อนจากบุคคลไปสูกลุมเครือขาย ในการทำงานเพื่อให 
ชาวบานในชุมชนและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีสวนรวมใน 
การดำเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอน รวมถึงใชทุนเดิมที่มีอยูใหเกิด 
ประโยชนสูงสุด

ระยะเวลาเพียง 2 ป เครือขาย ทสม. อ.ไทยเจริญ และชาวบานใน 5 
ตำบล ไดแก ต.คำไผ ต.น้ำคำ ต.ไทยเจริญ ต.คำเตย และต.สมผอ 
มีปาไมเพิ่มมากขึ้น มีศูนยเรียนรูอยางเปนรูปธรรมในดานการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม โดยมีการบูรณาการรวมกับ 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ทำใหเกิดเครือขาย การอนุรักษปาไม 
เพิ่มขึ้น ประชาชนมีจิตสำนึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม 

¹ÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨ äµÃÂÐÇ§È�
ทสม. ดีเดน  จังหวัดยโสธร

ชุมชนบานพอก  ตำบลคำไผ  
อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร

มากขึ้น ชาวบานมีแหลงอาหารทางธรรมชาติ เชน เห็ด หนอไม 
ผลไมปา และมีแหลงพืชสมุนไพรและทำใหชุมชนมีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม 
มากขึ้น มีเครือขายรักษปาเพิ่มขึ้น สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
ผานการประชุมหารือ ขยายเครือขาย ทสม. อยางตอเนื ่อง 
รับผิดชอบตองานที่ทำ ไดแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจรวมกัน 
เปนวิทยากรใหความรูแกเยาวชน ประชาชนผูสนใจ และสอดแทรก 
ความรูเมื่อเขารวมกิจกรรมกับ หนวยงานอื่นๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ 
ขยายเครือขายและติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

ÃÑ¡É�âÅ¡ÃÑ¡É�Í¹Ò¤µÃÑ¡É�ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
áÅÐÍÂ‹Ò¾Ñ²¹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ·ÓÅÒÂ
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ดวยความตองการอยากเห็นชาวบานเดื่อ หมูที่ 4 ตำบลแวง ทั้ง 5 คุม 
เกิดความรวมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ทั้งในดานสุขอนามัยของตนเอง เกษตรอินทรีย และการฟนฟูอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จึงจัดใหมีการประชุมช้ีแจงทำความเขาใจ โดยนำแนวคิดเขาเวทีประชุม
ประชาคมหมูบาน เผยแพรแนวความคิดอยางเปนระบบ จัดทำ 
หลักเกณฑการประกวดและการอยูรวมกันในชุมชน เชน บริเวณบาน 
ตองสะอาด ไมมีขยะมูลฝอย จัดทำรั้วบาน ยุงลาย จัดทำสื่อ อุปกรณ 
ในการถายทอดองคความรูขอมูลตางๆ และพัฒนาวิทยากร ผูถายทอด 
องคความรูจุดเรียนรูและประชาสัมพันธการดำเนินงาน โดยใชนวัตกรรม
ของการปราบยุงดวยตะไครหอมมาเปนความรูหลักในการเริ ่มตน 
ดำเนินงาน และแปรรูปเปนเส่ือและหมอนสำหรับปองกันยุงกัน 

ตั้งแตป 2552 - 2558 รวมระยะเวลา 6 ป ทำใหเกิดสภาพแวดลอม 
ของชุมชนท่ีดีและหนาบานสะอาดข้ึน ส่ิงแวดลอมโดยรวมดีข้ึนปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ การรักษาส่ิงแวดลอมทำใหบานรมเย็น เกิดความรวมมือ 
รวมใจสมัครสมานสามัคคีในชุมชน นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดมี 
กระบวนการเรียนรูรวมกันโดยการจัดเวทีประชุม ทำความเขาใจกับ 
โครงการและมอบหมายหนาที ่เพื ่อใหเกิดความรับผิดชอบรวมกัน 
ของทั้งชุมชน 

Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¨ÔµÊÓ¹Ö¡·ÕèÍÂÒ¡¨ÐµÍºá·¹¤Ø³á¼‹¹´Ô¹ 
áÅÐ·ÕèÊÓ¤ÑÞÂÔè§¤×Í 

¡ÒÃà´Ô¹µÒÁÃÍÂà·ŒÒ¾‹Í¼ÙŒÂÔè§ãËÞ‹¢Í§á¼‹¹´Ô¹ 
·Õè·‹Ò¹à»š¹áººÍÂ‹Ò§·ÓãËŒà¡Ô´áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨·Õè¨Ð·ÓÊÔè§àÅç¡ 

¹Ò§ÊÒÇÊÁ¨Ôµ ¾ÅàÂÕèÂÁ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดรอยเอ็ด

ตำบลแวง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดรอยเอ็ด
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ผมยึดหลักทำเพื่อความสุขของคนอื่น ทำใหคนที่ไมรู ทำใหคนที่เสีย 
โอกาส ผมจะปลูกตนไมไปเรื่อยๆ ทุกวันนี้ผมไมไดปลูกแตตนยางนา 
คูน ตาล เทานั ้น ผมปลูกขี ้เหล็ก สะเดา กระถิน ตะไคร 
โตแลวใหดอกออกผลก็เปนของชาวบาน ใครจะกินก็มาเก็บเอา 
บางคนเก็บไปขาย สงลูกเรียน ผมเห็นแลวก็ชื่นใจ ผมมีความสุขทุก 
ขั้นตอน ตั้งแตเอาเมล็ดพันธุใสถุง แบกจอบ หิ้วขึ้นมอเตอรไซค 
ขี่ไปปลูกจนเสร็จสิ ้นกระบวนการ ผมจึงตั ้งใจปลูกตนไมไปเรื่อยๆ 
จนกวาชีวิตจะหาไม

วิธีการทำงานก็งายๆ แคเดินสำรวจพื้นที่ที่จะปลูกตนไม โดยยึดหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่ทำไปก็เพื่อให ประชาชน นักเรียน เยาวชน 
ไดมีธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี และถามองใหใหญขึ้น ก็เพื่อให 
ฝนตกตองตามฤดูกาล ทำไปเรื่อยๆ อยางนี้จนเปนที่รู จักของ 
ประชาชนในวงกวาง

ผมปล ูกฝ งล ูกหลานและให  เขาเห ็นต ัวอย างจากส ิ ่ งท ี ่ผมทำ 
ทุกวันนี้ผมปลูกตนไมไปแลวกวา 4 ลานตน เมืองปรางคกูที่แหงแลง 
กลับมีฝนตกตองตามฤดูกาลจากตนไมเพ่ิมข้ึน ทำใหทุกอยางเปล่ียนไป 
จากที่ชาวบานมองวาผมเปนคนบาที่ปลูกตนไมไปทุกที่ ทุกวันนี้ 
ชาวบานเริ่มมองเปนเรื่องปกติ และผมไดสรางกระบวนการเรียนรู 
ผานการใหความรูแกเด็กนักเรียนนักศึกษาอยางตอเนื่อง

·Óà¾×èÍ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§¤¹Í×è¹

ÃŒÍÂµÓÃÇ¨µÃÕ ÇÔªÑÂ ÊØÃÔÂØ·¸
ทสม. ดีเดน  จังหวัดศรีสะเกษ

ตำบลพิมาย  อำเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ

·ÊÁ. áÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹                »ÃÐ¨Ó»‚ 2558169



¼Å§Ò¹
»ÃÑº»ÃØ§ºÓÃØ§´Ô¹ãËŒ¤×¹ÊÀÒ¾à´ÔÁ ¤×¹ªÕÇÔµãËŒá¼‹¹´Ô¹  

ชุมชนที่อยูรอบเทือกเขาภูพาน ดำรงอยูกับธรรมชาติอยางสมดุลและ 
เกื้อกูล การรวมกลุมเพาะพันธุกลาไมปาที่อยูในทองถิ่น เพื่อสรางการ 
พึ่งพาตนเองดานเงินทุน เพื่อการอนุรักษฟนฟูระบบนิเวศรอบเทือกเขา 
ภูพาน จึงกอใหเกิดการจัดตั้งกลุมสานฝนขึ้น

กลุมสานฝน เปนกลุมเพาะพันธุกลาไม มีสมาชิก 93 คน รวมทุนจาก 
สมาชิกได 9,300 บาท และประสานงาน กับเครือขายอินแปงเพื่อหา 
ทุนสมทบ จากนั้นจึงมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร หาผูรูเรื่องดิน พืช 
และสัตว และการเพาะพันธุกลาไมแตละชนิดมาใหความรูแกสมาชิก 
เพื่อเพาะพันธุกลาไมปาที่อยูในทองถิ่นจำหนาย

ตลอดระยะเวลา 5 ป นับจากป 2546 ชุมชนไดงานทำ ไมวางงาน 
และทำอยางตอเนื่อง เกิดเครือขายมวลชนในพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะ 
ทางกลุมมีพันธุกลาไมพื้นเมืองหลากหลายไวจำหนาย มีการเรียนรู 
ร วมกันโดยไดเช ื ่อมโยงกับเคร ือข ายอินแปงมาอยางตอเน ื ่อง 
และไดรับการสนับสนุนความรู จากหนวยงานราชการ รวมทั้งมีการ 
แนะนำจัดหาพันธุไมใหสมาชิกปลูกตามหัวไรปลายนา ที่ดินวางเปลา 
โดยแนะนำใหสมาชิกเพาะกลาเองตามตองการ ที่เหลือปลูกไวขาย 
ในราคาที่สมาชิกพออยูได

¹ÒÂ·ÇÕ ·¹¤Ó´Õ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดสกลนคร

ตำบลเหลาโพนคอ  อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
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เพื่อปลูกฝงใหคนในชุมชนรูจักปลูกเสริมตนไมที่ถูกตัด ตองการใหมี 
พื้นที่ปาสมบูรณเหมือนเดิม เพราะวาปาเปรียบเสมือนครัวธรรมชาติ 
มีประโยชนมากมายมหาศาลที่มนุษยเราตองพึ่งพาทรัพยากรจาก 
ผืนปา เชน พืช ผัก สมุนไพร เห็ด สัตวปา เปนตน

จึงประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูนำทุกหมูบานในตำบลมารับพันธุตนไม
ที่ถูกนำมาเปลี่ยนถุงและตนกลาโต พอที่จะรอดไปปลูกในวันสำคัญ 
ตางๆ และมีการทำกิจกรรมอยางตอเนื่อง เปนการปลูกจิตสำนึก 
ใหประชาชนมีสวนรวมในการปลูกตนไมทุกป และรณรงคให 
ประชาชนรักธรรมชาติ โดยใชความรูจากการเรียนรูจากภูมิปญญา 
ทองถิ่นแตละดาน ดานสมุนไพร การเดินสำรวจปาโดยกระบวนการ 
มีสวนรวมของคนในชุมชน ผูสูงอายุ ผูมีความรู และเด็กนักเรียน 
ประชาชนที่สนใจ มาเรียนรูรวมกัน
 
จนทำใหปจจุบันตำบลบานผือมีผืนปาที่อุดมสมบูรณมาก ประเมินได 
จากมีคนในชุมชน และตำบลขางเคียงเดินทางมาหาของปาในพื้นที่ 
ชุมชนของเรา โดยมีการมาขุดมัน เก็บเห็ด และหาดอกกระเจียว 
เก็บผักปา หาไขมดแดง และประชาชนยังไดรับประโยชนจากปา 
มากมายเปรียบเสมือนเปนครัวธรรมชาติที ่ใชเลี ้ยงชีวิตแบบยั่งยืน 
มีแหลงน้ำลอมรอบหมูบาน ตลอดจนมีการจัดทำโครงการปลูกตนไม 
ทุกปเมื่อเขาสูฤดูฝน โดยปลูกตามหัวไรปลายนา พื้นที่โรงเรียน วัด 
พรอมทั้งใหความรู ดานกฎหมายปาไม การขออนุญาตตัดไม 
ชนิดของไมหวงหาม โดยมีความคาดหวังวาทรัพยากรธรรมชาติของ 
ชุมชนจะมีอยูคูพื้นที่ชุมชนตลอดไป หากทุกคนรูคุณคาของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง เพื่อ 
เปนสมบัติของรุนตอไป ซึ่งการทำกิจกรรมอยางตอเนื่องนี้เองถือเปน 
การประชาสัมพันธไปในตัว 

¹ÒÂÊÁ¹Ö¡ ·Ã§¹Ç¹
ทสม. ดีเดน  จังหวัดสุรินทร

ชุมชนบานสามัคคี   ตำบลบานผือ  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร
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ดวยรูวาสิ่งแวดลอมนั้นมีความสำคัญตอการดำรงอยูของมนุษยเปน 
อยางยงิ โดยเฉพาะการอนุรักษปาและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี จึงเร่ิมปลูกปา 
และอนุรักษปาไม และยิ่งเมื่อมีโอกาสไดเขารวมเปน ทสม. ในป 2555 
ย่ิงทำใหเกิดความรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
มากยิ่งขึ้น  จากความรูและประสบการณที่สั่งสมมา จึงเกิดแนวคิด 
ในการชักชวนชุมชนเขารวมปลูกตนไมในพื้นที่สาธารณะของหมูบาน 
และอนุรักษ แหลงน้ำ โดยการขุดลอก รักษา ทำความสะอาด 
โดยใหชุมชนเปนหลักและเปนแรงผลักดัน ในการอนุรักษทรัพยากร 

ในระยะเริ่มแรกไดทำการประชาสัมพันธสรางความรูดานการอนุรักษ
ทรัพยากรฯ การสงเสริมและสนับสนุน ใหเกิดการอนุรักษทรัพยากร 
ในพื้นที่ และประสานงานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน จากนั้นจึงไดมีการแตงตั้งคณะทำงานและเชิญประชุมเพื่อ 
กำหนดแนวทางการจัดการขยะใน  ต.โพธิ์ตาก   การจัดทำโครงการ 
อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ำ โดยใชหลักความเชื่อของชาวบานเรื่องปา 
เปนที่สิงสถิต ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเปนจุดศูนยรวมของชุมชนในการ 
รวมกัน อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ำดวยการปลูกปา บวชปา อนุรักษ 
พันธุปลาและสรางฝาย รวมถึงการนำแนวคิดตามหลัก เศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกตใชภายในชุมชน การกระตุนใหชุมชน ตระหนักถึง 
คุณคาความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและสงเสริม 
การสืบทอดองคความรู จากปราชญชาวบานและแพทยแผนไทย 
พ้ืนบาน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน

ระยะเวลา 10 ป ที่ดำเนินงานมาสงผลใหคนไมกลาทำลายปา 
แมน้ำลำธารและเกิดแนวรวมในการอนุรักษตนน้ำ โดยชาวบานเห็น 
ประโยชนของปาและแมน้ำมากขึ้น  เกิดความหวงแหนและรวมมือ 

¹ÒÂÊØà·¾ ·ØÁÁÒ¨Ñ¹·Ã�
ทสม. ดีเดน  จังหวัดหนองคาย

ตำบลโพธิ์ตาก  อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

รวมใจในการเฝาระวังดูแลปองกันรักษาปาและน้ำอยางจริงจัง 
โดยการเฝาระวังการท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลลงแมน้ำ คู คลอง  การเฝาระวัง 
การตัดไมทำลายปา ประชาชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมในการอนุรักษ 
ใหคงสภาพเดิมไมใหเกิดความเส่ือมโทรม เพ่ือประโยชนในการดำรง 
ชีวิตในทองถ่ินและมี สวนรวมดูแลปกปองการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
และเกิดประโยชนสูงสุด
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ในอดีตปาชุมชนริมฝงลำน้ำชีเปนปาที่อุดมสมบูรณและเริ่มมีการตั้ง 
หมูบานตั้งแตป 2464 ตอมากลับถูกนายทุน เขาจับจองและบุกรุก 
ทำลาย จึงตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำอยูมาตอสูผลักดันจนไดผืนปา 
แหงนี้กลับคืนมา สิ ่งแรกของการเริ ่มตนดำเนินงานที่จะขาดไมได 
คือ การประชุมประชาคมหมูบาน และรวมกันออกกฎระเบียบการ 
บริหารจัดการปา โดยกำหนดใหทุกคนจะตองมีหนาที่และมีความ 
รับผิดชอบรวมกัน ซึ่งการทำอะไรก็ตาม หากขาดการทำประชาคม 
หมูบานหรือการออก กฎระเบียบรวมกันแลวก็อาจจะทำใหไมประสบ 
ผลสำเร็จ และกฎระเบียบยังเปนเอกสารที่มีผลใหทุกคนเขามาบริหาร 
จัดการปารวมกัน วิธีการดำเนินงานนี้ถือเปนวิธีการทำงานแบบใหม 
ที่คิดคนขึ้น และทำใหไดรับผลสำเร็จในการดำเนินงาน จากการเขามา 
แสดงความคิดเห็นรวมกันทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ผสมผสานกับ 
การอาศัยความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชในการดำเนินงาน 
จากจุดเริ่มตนที่มีผูอาสาเขามารวมบริหารจัดการปาเมื่อป 2537 เพียง 
25 คน โดยแบงเปนกลุมความรับผิดชอบตางๆ อาทิ กลุมจัดหา 

¼Å§Ò¹
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹áººÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ

การตัดไมทำลายปา จุดไฟเผาปา การเก็บหาของปาอยางไมมี 
กฎเกณฑ มือใครยาวสาวไดสาวเอา เปนสถานการณที่เกิดจาก 
คนในชุมชนขาดจิตสำนึกในการมีส วนรวมในการดูแลปาและ 
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

เห็นควรวาตองเริ่มดำเนินการดานฟนฟูอยางจริงจัง จึงไดจัดใหมีการ 
ประชุมกลุมผูนำภายในหมูบาน ตำบล อำเภอ ที่มีปญหาเรื่องเดียวกัน 
และจัดประชุมในหมูบานเพื่อประกาศรับผูสมัครใจเขารวมโครงการ 
บริหารจัดการปาชุมชนโดยชุมชน จากนั้นจึงประชุมกลุมเปาหมาย 
ที่มีแนวคิดเดียวกันภายในหมูบาน ตำบล กอน แลวจึงออกกฎ 
ระเบียบในการรักษาปา และจัดตั ้งอาสาพิทักษปาจากทุกหมูบาน 
โดยในแตละปจะมีการทำกิจกรรมเฝารักษาปาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 
- เมษายน การปดปาเฉลิมพระเกียรติฯ การเฝาระวังการเก็บหา 
ของปาบริเวณเทือกเขาภูพานรวมกับอุทยานภูผาแดงในชวงเดือน 
สิงหาคม และทุกหมูบานจะใชกฎระเบียบในการดูแลรักษาปา 10 ขอ 
ดวยกันทั้งหมด และอาศัยหลักความเชื่อและภูมิปญญาดั้งเดิม เชน 
ดอนปูตา ปาชุมชน ปาชา พิธีบวชปา มาเปนหลักในการดำเนินงาน 
ทำใหเครือขายปาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหามีการขยายตัวอยางเปน 
รูปธรรมมากขึ้น เชน บานหนองเห็น ปาหนองแซง บานโนนชาติ 
ปาหนองกุง และเกิดเปนเครือขายปาที่มีอยูทุกตำบล จำนวน 35 
หมูบาน 61 ปาชุมชน 

ตั้งแตป 2550 - 2558 ที่ผานมา รวมระยะเวลา 8 ป ชุมชนสามารถ 
เปนวิทยากรและมีความรู การบริหาร จัดการปา ทุกองคกรหรือ 
หนวยงานมีการยอมรับและยกยอง เกิดเครือขายในการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดลอม เรื่องปาอยางยั่งยืน ชุมชนไดมีอาหารปาและสมุนไพร 

¹ÒÂºÑÇÅÑÂ â¹¹Ê¡ØÅ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดหนองบัวลำภู

ตำบลนาคาน  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

ในปาชุมชนกินและใชไดอยางเพียงพอ ชุมชนอ่ืนไดรูจัก วิธีการทำงาน
ของเครือขายสิ่งแวดลอมของอำเภอสุวรรณคูหา ชุมชนสามารถ 
ตอนรับคณะศึกษาดูงานไดตลอดทั้งป ในอนาคตชุมชนสามารถ 
ดำเนินการแกไขปญหาเรื่องขยะของชุมชนดวยตนเองไดโดยไมตอง 
พึ่งองคกรภายนอก   และมีกระบวนการทำงานภายในกลุมโดยความ
สมัครใจ มีการเรียนรูรวมกับองคกรอื่นๆ มีการประสานทำงานกัน 
อยางตอเนื่อง

à¾×èÍÊÃŒÒ§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁãËŒÂÑè§Â×¹à¾×èÍÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ»†ÒªØÁª¹
áÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁªØÁª¹ 

ÁÕÍÒ¡ÒÈ·Õè´ÕÁÕÍÒËÒÃ»†Ò·ÕèÍØ´ÁÊÁºÙÃ³� 
áÅÐà¾×èÍãËŒ¤¹ã¹ªØÁª¹ä´Œà¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹ 
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ดวยความที่อยากเห็นคนในชุมชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรค พึ่ง 
ตนเองได จึงเริ่มเขารับการฝกอบรมจากหนวยงานตางๆ แลวมา 
ทดลอง ทำเองกอน พอเห็นความสำเร็จแลว จึงตั้งเปนศูนยเรียนรู

จากความมุงมั่นผนวกกับหลักยึดในการทำเกษตรอินทรียปลอดสาร 
พิษที่เนนการอยูกับธรรมชาติ แบบธรรมชาติและใชชีวิตพอเพียง 
ทำใหช ุมชนเห็นผลสำเร ็จจากความพยายามที ่เร ิ ่มตนจากการ 
ทำดวยตัวเองกอนอยางจริงจัง แลวจึงเกิดการตอยอดเผยแพรไปสู 
ชุมชนและผูสนใจจนปจจุบัน มีผูมาหาความรู และศึกษาดูงานจาก 
ศูนยเรียนรูเปนจำนวนมากในแตละป 

ตั้งแตป 2548 ถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 10 ป ผลสำเร็จจากการ 
ทำจริงทำใหเกิดการรวมกลุมของชุมชนเปน  กลุมแปรรูปอาหารที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมที่ขยายผลตอยอดมากจากการเพาะเห็ด การทำ 
น้ำหมักชีวภาพ การทำปุยจากเศษเหลือในการทำเห็ด การเลี้ยงสัตว 
การทำนาเกษตรปลอดสาร และยังสงผลใหคนในชุมชน มีอาชีพเสริม 
สามารถเลี้ยงตัวเองได มีการทำเกษตรอินทรียลดตนทุนการผลิต เชน 
เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันโดยการพัฒนาตอยอดองคความรูไป 
ดวยกัน แสวงหาส่ิงใหมๆ  องคความรูใหมๆ  เพ่ือพัฒนาตัวเองและชุมชน 

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ´Õ ªØÁª¹¡çÊØ¢ÀÒ¾´Õ »ÅÍ´ÀÑÂ¨Ò¡ÊÒÃ¾ÔÉ

¹ÒÂºØÞËÅÒÂ ¡ÑÅÂÒ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดอำนาจเจริญ

ชุมชนบานคึมฮาด  ตำบลไรสีสุก อำเภอเสนาคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ
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ดวยความความตองการฟนฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของบานเกิด 
จึงริเริ่มโครงการและทำการปลูกฝง อุดมการณใหชาวบานมาเขารวม 
และคอยดูแลเฝาระวังมาตลอด

จากการเริ่มตนพูดคุยประชุมรวมกับชาวบาน มีการอธิบายสรางความ 
เขาใจ เพื่อเริ่มดำเนินการอนุรักษ รักษาไม และปลูกปาทดแทน 
โดยหล ังจากการปล ูกป าทดแทนจะม ีคนคอยด ูแลเฝ าระว ัง 
ชวงไหนที่ปาเกิดการเสื่อมโทรม สมาชิกจะคอยชวยกันปลูกดูแลรักษา 
ใหปามีสภาพที่ดีขึ้น มีการใชความรูเกี่ยวกับการบำรุงรักษาปาไมเปน 
หลักแนวทางการทำงาน

ซึ่งจากการทำงานอยางเอาจริงตลอด 8 ป ปรากฎเปนผลงานที่นา 
ภูมิใจตรงที่ จำนวนทรัพยากรปาไมมีมากขึ้น มีจำนวนนกเขามา 
อาศัยในปามากขึ้น ลดภาวะโลกรอนและเพิ่มแหลงออกซิเจน และเกิด 
กระบวนการเรียนรู รวมกันระหวางคนในชุมชนดวยกันเอง และกับ 
เครือขาย ทั้งนี้เปนการประชาสัมพันธที่ไมตองลงทุน อาศัยการพูดคุย 
แบบปากตอปากวาที่นี่เปนหมูบานนำรองโดยเปนวิทยากรและผูบรรย
ายเกี่ยวกับการปลูกปา และทำปุยอินทรีย

ÁÕ»†ÒÁÕ¹éÓÁÕ¹éÓÁÕªÕÇÔµ 

¨‹ÒÊÔºàÍ¡ ¾Ô¹Ô¨ ¸ÒµØä¾ºÙÅÂ�
ทสม. ดีเดน  จังหวัดอุดรธานี

 ชุมชนบานนาคอม ตำบลบานธาตุ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
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ในอดีตที่พื้นที่ ต.หวยยาง มีปาที่อุดมสมบูรณ แตจากนโยบายของรัฐ 
ที่มีการใหสัมปทานปา มีการสงเสริม การปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว 
ทำใหพื้นที่ปาลดนอยลง ในฐานะประธานเครือขายปาดงสาละเมิน 
จึงประสานงานกับหนวยงานตางๆ และผลักดันใหเกิดการดูแลปาดง 
สาละเมิน

จากจุดเริ่มตนที่มีการจัดตั้งกลุมหัวใจสีเขียว สูการจัดตั้งเครือขาย 
ปาชุมชนปาดงสาละเมินท่ีมีตัวแทนจาก 11 หมูบาน ในตำบลหวยยาง  
โดยไดเขารวมเปนคณะกรรมการและเปนคณะกรรมการปาชุมชน 
ปาดงนาทาม ที่มีสมาชิกจาก 3 อำเภอ 5 ตำบล และ 36 ปา 
ทำใหมีการประสานงานรวมทำกิจกรรมในแตละปากับการจัดรายการ
วิทยุเผยแพรขอมูลขาวสารการอนุรักษ ทส. ผานวิทยุชุมชน ทำให 
เกิดการประสานทำงานรวมกันของเครือขาย มีการจัดทำปฏิทินการ 
ทำงานหรือกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอม มีการตั้งกฎระเบียบในการ 
รักษาปาและใชประโยชนจากปารวมกัน และที่สำคัญคือมียุทธศาสตร 
การทำงานที่ ยึดหลักความเขาใจ เขาถึง กอนทำกิจกรรมตองมี 
การประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรูปญหาและหาแนวทางการแกไข  
รวมกันและชวยกันทำกิจกรรม  มีการอบรมหาความรูเพิ่มเติมอยู 
ตลอดเวลา รวมท้ังประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายอยางสม่ำเสมอ 
โดยการทำงานจะใชหลักธรรมนำทาง  เวลาทำกิจกรรมทุกคร้ังจึงนิมนต
พระสงฆมาเปนองคประธาน และใหเกียรติผูนำชุมชน หนวยงาน 
ตางๆ ที่เกี่ยวของ และมองผลประโยชนสวนรวม มีหลักยึดของ 
ภาวะผูนำ คือ ชื่อสัตยสุจริต นานับถือ เสียสละ โปรงใส มีวิสัยทัศน 
เรียนรูอยูตลดอด มีศีลธรรม 

ถึงปจจุบันรวมระยะเวลา 15 ป เกิดปาชุมชนขึ้นครบทั้ง 11 
หมูบานในตำบลหวยยาง และมีปาชุมชนปาดงสาละเมินเปนปาชุมชน 
ที่ใชประโยชนรวมกันของทั้ง 11 หมูบาน มีการจับพิกัด ทำแนวเขตปา 
เพื่อปองกันการบุกรุกทำลายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กอใหรูคุณคา 
ของปามากขึ้นกวามูลคา แตเปนคุณคาที่คนอาศัยปา ปาอาศัยคน 
ไดเรียนรูการทำงานรวมกับคนอื่น ไดเห็นบทเรียนการทำงานจาก 
ภาคีเครือขายและนำมาปรับประยุกตใชในพ้ืนท่ี ชุมชนมีความเขมแข็ง 

¹ÒÂºØÞàÅÕéÂ§ áÊ§ãº
ทสม. ดีเดน  จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบานนาบัว  ตำบลหวยยาง  

อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

จนมีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชน ตำบลหวยยางในป 2553 มีการ 
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยยางในป 2553 มีการจัดตั้ง 
เครือขาย แผนแมบทชุมชนตำบลทำงานใน 2 ตำบล คือ หวยยาง 
และนาโพธิ์กลาง และมีกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยการอาศัย 
งานบุญประเพณีตางๆ ในการพูดคุยกับคนในชุมชน รวมกันปลูกปา 
ในฤดูฝนเปนประจำทุกป ในฤดูแลงก็มีการจัดทำแนวกันไฟอยาง 
ตอเนื่อง มีการอบรมใหความรูคนในชุมชน และการปลูกปาในใจคน 
กับการดับไฟในใจคนถือเปนภารกิจใหญที่ตองทำควบคูกับการแสวงห
ากัลยาณมิตรในการดำเนินงาน

¤¹ËÑÇã¨ÊÕà¢ÕÂÇà»š¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ¡Ñº¸ÃÃÁªÒµÔ
ÃÑ¡ÉÒ·Ø¡¤¹àËÁ×Í¹ÞÒµÔà¾×èÍ¹Ã‹ÇÁªÒµÔ

à¾×èÍ¹Ã‹ÇÁá¼‹¹´Ô¹ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ
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จุดเริ่มตนของการคัดแยกขยะอยางเปนรูปธรรมนั้น เกิดขึ้นเมื่อครู 
นักเรียน คณะกรรมการมัสยิด และบุคคลในชุมชน มีขยะที่สามารถ 
รีไซเคิลไดจำนวนมาก ซึ่งเมื่อนำมาแยกแลว สามารถนำไปจำหนาย 
และสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น จึงไดนำถังขยะมอบใหแกโรงเรียนและ 
มัสยิด

ดวยวิธีดำเนินการที่เปนไปตามขั้นตอน เริ่มจากการจัดการประชุม 
ชี้แจงใหกับนักเรียน ชาวบาน รวมกับ ทสม. โดยใชคนในชุมชน 
คัดแยกขยะที่บานของตัวเองกอน และมัสยิด โดย ทสม.และ ทสจ. 
มีการมอบถังขยะให อบต. และโรงเรียนบานไหนหนัง เพื่อนำรอง 
และทำธนาคารขยะในโรงเรียนและมัสยิด และเปนรายไดเสริมจาก 
การขายขยะ โดยรับบริจาคอวนจากชาวบานที่ทำการประมง เพื่อนำ 
มากั้นเปนชองๆ ใชคัดแยกชนิดของขยะ ทั้งที่โรงเรียนและมัสยิด 
รวมถึงตามบานเรือนในชุมชน

สงผลใหหมูบานเขาคอม หมูที่ 6 ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ 
ในโครงการคัดเลือกหมูบานดีเดน บานสวย เมืองสุข ป 2558  
นอกจากน้ี โรงเรียนและมัสยิดยังมีรายไดเพ่ิมจากการขายขยะท่ีคัดแยก  
ซึ่งเปนการเพิ่มรายได และเปนตัวอยางใหบุคคลในชุมชนทำตาม และ 
มีความสะอาด มีการอบรม ทสม. ในระดับอำเภอ ตำบล หมูบาน 
ชุมชน ใหมีความรูความเขาใจและมีประสบการณเพื่อรวมกันพัฒนา 
กลุมใหเขมแข็งและไดดำเนินงานตอไป
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ทสม. ดีเดน  จังหวัดกระบี่

ตำบลเขาคราม  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
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ระยะเวลา 2 ปที่ผานมา จากความรวมมือของชุมชนและผูนำชุมชน 
จาก 6 หมูบาน 3 ตำบล ครูและนักเรียนจาก 8 โรงเรียนในพื้นที่ 
ปรากฏผลใหปาชายเลน 4 แหงไดรับการฟนฟู (ปาคลองบางสน 
ปาคลองบางมูล ปาบานบางจาก-บอเมา ปาชุมโค) รวมพ้ืนท่ี 1,000 ไร 
มีการวางปะการังเทียมและปลูกกิ่งปะการังเสริม  หลายหนวยงานใช
พื้นที่อาวบอเมา-อาวบางสน เปนพื้นที่จัดทำแผนอนุรักษชายฝงและ 
วางปะการังเทียม เกิดกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนในหมูที่ 2 
บานชุมโค มีการพัฒนาศูนยเรียนรู โรงเรียนปะทิววิทยา และชุมชน 
ประมงชายฝงบานบางสน เกิดเครือขายการอนุรักษทั้งในระดับชุมชน 
และโรงเรียน แกนนำเยาวชนไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
มีเยาวชนมัคคุเทศกนอยจาก 8 โรงเรียนในพื้นที่ มีการสงเสริมการ 
ใช หล ักส ูตรทองถ ิ ่นในโรงเร ียนและการเร ียนร ู ในสถานที ่จร ิง 
มีเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ 2 แหง มีบานปลาและจากการทำ 
ปะการังเทียมทำใหมีปลาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังไดคนพบพื้นที่ที่เคย 
เปนแหลงหญาทะเลมากอนที่สมควรมีการฟนฟู

¹Ò§ªÔ´ÊØÀÒ§¤� ªÓ¹ÒÞ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดชุมพร

ตำบลวังบางสน  อำเภอปะะทิว  จังหวัดชุมพร

จากสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นที่มีแนวโนม 
เสื่อมลงจากการบุกรุก การขาดแหลง ความรูในการเผยแพรขอมูล 
ใหกับเยาวชน คนในชุมชนขาดการเสริมสรางความเขมแข็ง รัฐ อปท. 
และชุมชน ขาดการประสานความรวมมือในลักษณะเครือขายที่จะ 
ส งเสร ิมให ช ุมชนและเยาวชนทำงานได อย างม ีประส ิทธ ิภาพ 
และประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการอยูรวมกับธรรมชาติอยางพึ่งพา
อาศัย และใชทรัพยากรอยางไมรูคา จึงเริ่มมีการประชุมพูดคุย 
หารือรวมกันทั ้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  มีการตั ้ง 
คณะกรรมการบริหารโครงการและท่ีปรึกษาโครงการ เพื่อขอคำแนะนำ 
ตางๆ ใหโครงการประสบผลสำเร็จมีการติดตามประเมินผลโครงการ 
อยางตอเนื่องและมีการสรุปบทเรียนรวมกันระหวางคณะทำงานชุมชน
นักวิชาการและคณะกรรมการ โดยการทำกิจกรรมจะเลือกใหเหมาะ 
กับชวงเวลาแตละฤดูกาล และสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบาน 
สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในพื้นถิ่น

¼Å§Ò¹
¤Ã§¡ÒÃ»¡»‡Í§áÅÐ¿„œ¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃªÒÂ½˜›§·ÐàÅÍ‹ÒÇ»Ð·ÔÇ ÍÂ‹Ò§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁáÅÐÂÑè§Â×¹

·ÊÁ. áÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹                »ÃÐ¨Ó»‚ 2558178



¼Å§Ò¹
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐã¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹

¹ÒÂºØÞÁÕ ËÃËÁ¤³Ð
ทสม. ดีเดน  จังหวัดตรัง

ชุมชนหนาวัดควนเมา  ตำบลควนมา  
อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

สนับสนุนดานเครื่องมือและอุปกรณ ที่จำเปนจากรานรับซื้อของเกา 
ผลลัพธที่ไดปรากฎวา หมู 12 บานหนาวัดควนเมาไดรับรางวัล 
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ป 2556 และ ป 2557 
บานเมืองสะอาด ริมถนนรวมถึงสองขางทางสะอาด แหลงเพาะพันธุ 
ยุงนอยลง ภาวะโรงคไขเลือกออกนอยลง ทำใหเปนหมูบานปลอดไข 
เลือกออก 3 ปซอน และยังเกิดการขยายเครือขายจาก หมูบานตัวเอง 
ไปยังหมูบานอื่นๆ ตำบลอื่นๆ เชน ตำบบวังหิน จ.นครศรีธรรมราช 
และขยายไปยังวัดควนเมา โรงเรียนควนเมา ตลอดจนหมูบาน 
ใกลเคียง

จากการท่ี อบต.ควนเมา ไดพาไปศึกษาดูงานเร่ืองการจัดการขยะท่ีตำบล
ควนโดน จ.สตูล เมื่อป 2553 จึงมีแนวคิดในการจัดการขยะ ภายใต 
สโลแกน ไมมีรถ ไมมีถังขยะ ไมมีที่ทิ้งขยะ ไมมีคนเก็บขยะ แตชุมชน 
สะอาด และมีความคิดวาการคัดแยกขยะ ณ ตนทาง (ณ จุดดำเนิด) 
เปนการจัดการขยะที่ถูกตอง เหมาะสม และมีความยั่งยืนมากที่สุด 
จึงเริ่มดำเนินการเลือกคณะทำงานในการทำกิจกรรม มีการกำหนด 
สถานที่ กำหนดวันทำการเดือนละครั้ง โดยสมาชิกจะนำขยะมาขาย 
เพื่อใหคณะกรรมการชั่งน้ำหนักขยะ จากนั้นก็คิดราคา และจายเงิน 
แลวจึงจำหนายขยะทั้งหมดใหรานรับซื้อของเกา โดยที่ทางรานใหการ 
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จ.นครศรีธรรมราช มีแหลงหญาทะเลเพียงแหงเดียว คือ ที่อาวเตล็ด 
ต.ทองเนียน และเปนที่อาศัยของสัตวน้ำ วัยออน ปลา และสัตวน้ำ 
จึงไดคิดโครงการปลูกหญาทะเลใหเพิ่มขึ้น โดยไดประสานงานไปยัง 
หนวยงาน ปาชายเลนและของบประมาณมาสนับสนุนการเพาะพันธุ 
หญาทะเลที่ชมรมพิทักษทะเลและชายฝง อ.ขนอม เพื่อนำไปปลูก 
และขยายในพื้นที่ใหเพิ่มขึ้น

พันธุหญาทะเลที่เพาะไวตามฤดูกาล นอกจากจะมี นักเรียนนักศึกษา 
มาชวยปลูกในวันสำคัญตางๆ แลวยังจัดใหนักทองเที่ยวมาปลูกเปน 
กิจกรรมพิเศษโดยประสานกับชมรมทองเที่ยว รวมถึงการจัดงาน 
วันรักหญาทะเล โดยเชิญชวนเรือประมงพื้นบาน ชมรมอนุรักษโลมา 
และนักทองเที่ยวมารวมกันปลูกหญาทะเล เพื่อใหเกิดการทำงานแบบ 
บูรณาการรวมกัน และยังเปนตัวอยางท่ีดีใหเยาวชนเห็นถึงความสำคัญ 

¹ÒÂ¨ÓÃÙÞ à¡Ô´¤Ó
ทสม. ดีเดน  จังหวัดนครศรีธรรมราข

ตำบลตำบล  อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ของการอนุรักษแหลงหญาทะเลมีการใชปราชญชาวบานมาถายทอด 
ประสบการณการปฏิบัติจริง เรียนรูจริง เปนกลไกในการ สรางจิต 
สำนึกใหสมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็น "รวมสราง รวมรักษา" และ 
เชื่อมโยงการทำงานกับเครือขายอื่นๆ เพื่อเรียนรูรวมกัน แลกเปลี่ยน 
มุมมองและประสบการณที่มีคา

ระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตป 2554-2557 หลังจากที่ไดหญาทะเลเพิ่มขึ้น 
ทำใหมีปลากระบอก ซึ่งเปนปลา ที่โลมาชอบเพิ่มขึ้น โลมาจึงมาหา 
กินในแหลงหญาทะเลแหงนี้ ทำใหมีนักทองเที่ยวเริ่มเขามาชมโลมา 
มากขึ้น จากเรือประมงพื้นบาน 8 ลำ ตองเพิ่มขึ้นเปน 30 ลำ 
เพื่อรับนักทองเที่ยวที่เขามาชมโลมา สงผลใหคนในชุมชนเกิดอาชีพ 
ที่หลากหลาย เชน ขายของที่ระลึก ขายอาหาร ไดพัฒนาหมูบาน 
เปนหมูบานโฮมสเตย มีรายได เขาหมูบาน คนรูจักขนอมมากขึ้น 
สงผลใหชวง 2-3 ปที่ผานมา ขนอมมีรายไดสะพัดปละ 10 ลานบาท 
นอกจากนี้ยังทำใหเกิดการขยายความรูในพื้นที่เพิ่มขึ้นโดยการอบรมใ
หความรูกับนักเรียน ชุมชน และกลุมตางๆ มีการทำวิจัยรวมกับ 
สถาบัน BRT มีการขยายผลโดยการทำโครงการอบรมเครือขาย 
เรือประมงพื้นบาน ถึงการชมโลมาที่ถูกวิธี ไมใหอาหารโลมา ชวยกัน 
ดูแลปกปองการทำรายโลมา
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เปนความเดือดรอนรวมกันของชาวหมูบานยี่งอ ทำใหมีการประชุม 
คณะกรรมการหมูบานเพื่อหาแนวทางการเก็บกักรักษาน้ำใหมีใช 
ตลอดป เมื่อไดขอสรุปรวมกันจึงมาถึง การคนหาสมาชิกอาสาสมัคร 
ที่จะดำเนินงานรักษาคลองจาเราะกาแร และรวมกันหาวิธีดำเนินงาน 
และการจัดหาวัสดุ ไปจนถึงการประชุมวางแผนรวมกันกับผูนำทองที่ 
และแบงหนาที่รับผิดชอบตาม ความถนัดของแตละคน การชวยกัน 
ระดมทั้งกำลังและทุนทรัพยตางๆ ตามความเหมาะสมจนสามารถ 
ดำเนินการสรางฝายไดจนเปนผลสำเร็จ จากกระบวนการทำงานที่ 
เกิดขึ้นไดสะทอนแนวคิดในการทำงาน ที่ตองการใหทุกคนในหมูบาน 
ไดรวมคิด  รวมทำ  รวมรับผลประโยชน  โดยใชวิธีการทำใหเขาเห็น 
และสรางความเขาใจในชุมชนใหทราบถึงปญหา ความตองการและ 
แนวทางแกไขรวมกัน เพื่อใหเกิดการ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
ชุมชนเพื่อใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบ หวงแหนและเกิดจิตสำนึกให 
เกิดในชุมชนแบบยั่งยืน 

ระยะดำเนินกงานเพียง 1 ป มีฝายน้ำลนจาเราะกาแรจำนวน 3 จุด 
สงผลใหมีน้ำใชตลอดทั้งป สรางอาชีพในดานการเลี้ยงปลาในกระชัง 
ทำใหมีแหลงเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติในคลอง ชวยรักษาระดับน้ำ 
ใตดินไมใหอยูในระดับที่ลึกเกินไปทำใหชาวบานสามารถใชน้ำบอได 
ตลอดทั้งป มีการตัดหญาเปนระยะทาง 6 กิโลเมตร ทำความสะอาด 
ถนนทุกสายในเขตเทศบาล และยังทำใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
รวมกันผานการประชุมคณะกรรมการหมูบานอยางนอยเดือนละครั้ง 
และไดอาศัยมัสยิดเปนศูนยกลางในการดำเนินกิจกรรมตางๆ 
ของชุมชน ทำใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยน มีการนำเสนอถึงความตองการ 
ปญหาอุปสรรคเปนมติจากการพูดคุยมาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ในชุมชนเราเอง

ºŒÒ¹àÃÒ¶ŒÒàÃÒäÁ‹·Ó áÅŒÇã¤Ã¨Ð·Ó 
¨Ö§ä´Œ»ÃÐªØÁ¡Ñº¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃËÁÙ‹ºŒÒ¹à¾×èÍ·Õè¨Ð¾Ñ²¹ÒËÁÙ‹ºŒÒ¹ 

ã¹·Ø¡ÁÔµÔ - ÂÍÁÅÓºÒ¡ÇÑ¹¹Õé à¾×èÍãËŒ´Õã¹ÇÑ¹Ë¹ŒÒ

¹ÒÂÊÑÞÞÒ ÍÒºÙ¡ÒºÒ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดนราธิวาส

ชุมชนมันสยิดยาเมร  ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

¼Å§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃ·Ó½ÒÂ¹éÓÅŒ¹ ¨ÒàÃÒÐ¡ÒáÃ µÓºÅÂÕè§Í 

ในอดีตพื้นที่หมูบานยี่งอมีคลองจาเราะกาแรไหลผาน 3 หมูบาน 
ไดแก หมู 1, 3 และ 7 เปนสายน้ำหลอเลี้ยง คนในพื้นที่มาชานาน 
โดยอุดมดวยพันธุปลานานาชนิด แตปจจุบันคลองไดเหือดแหง ทำให 
ชาวบานเดือดรอน เพราะขาดน้ำในการอุปโภคบริโภค จึงเกิด 
แรงบันดาลใจวา ถาเราปลอยอยูแบบนี้จะไมมีแหลงน้ำใชในชุมชน 
จึงรวมกันระดมความคิดและไดผลสรุปวาจะทำฝายกั้นน้ำไวเปนระยะ
ตามสมควร จำนวน 3 ฝาย เพื่อกักน้ำไว และเพื่อใหเปนแหลง 
เพาะพันธุปลาแบบธรรมชาติตอไปและจากการเร่ิมตนพูดคุยถึงปญหา
ของผูท่ีอาศัยบริเวณสองฝงคลองจาเราะกาแรเพียง 2-3 คน แตเมื่อ 
ความเสื่อมโทรมของคลองจาเราะกาแร
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¼Å§Ò¹ 
¡Ô¨¡ÃÃÁÃÑº«×éÍ¢ÂÐ ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐµŒ¹·Ò§ 

   

ดวยความที่เปนคนรักความสะอาด อยากเห็นบานทุกๆ หลังคาเรือน 
สะอาด และที่สำคัญคืออยากใหขยะในชุมชนลดลง จึงริเริ่มชักชวน 
ใหประชาชนรวมกันคัดแยกขยะ โดยใหความรูเก่ียวกับประเภทของขยะ 
กอนเปนอันดับแรก  เพ่ือท่ีจะนำไปกำจัดใหถูกตองตามแตละประเภท

หลังจากที่รวมมือกันอยางเอาจริงเอาจัง จึงเกิดเปนกลุมคัดแยกขยะ 
รีไซเคิล มีสอนการแยกประเภทขยะ ขวด แกว พลาสติก กระดาษ 
อลูมิเนียม และคอยใหขอมูลวาขยะแตละชนิดมีราคาไมเทากัน สวนที่ 
ขยะอินทรียหรือขยะที่ไดจากของสด ก็กอใหเกิดเปนกลุมทำน้ำหมัก 
จากเศษอาหาร เศษผัก เอามาทำน้ำปุยน้ำ ปุยหมัก โดยใชหลักวิชา 
เรื่องการคัดแยกขยะและการทำน้ำหมักชีวภาพ   ซึ่งวิธีการชักชวน

¹Ò§ÊÒÇà¤Ã×ÍÇÑÅÂ� ÁØ‹§áÊ§
ทสม. ดีเดน  จังหวัดปตตานี

ชุมชนหัวตลาด  ตำบลอาเนาะรู  อำเภอเมือง  จังหวัดปตตานี

ตองใชแบบใจถึงใจโดยการเคาะประตู ใหคำแนะนำตามบาน พูดคุย 
นำเสนอผลงาน รวมถึงมีการสรางกลุมแกนนำสมาชิก และใชเวที 
การประชุมตางๆ ของชุมชน โดยเปนวิทยากรใหกับชุมชน โรงเรียน 
ใกลเคียงดวย

ตลอดระยะเวลา 4 ป ชวยเพิ่มรายไดจากการรับซื้อขายขยะ มีการ 
ออมทรัพยจากกิจกรรม การขายขยะ และไดรับรางวัลชุมชนปลอดขยะ  
นอกจากนี้ยังสงผลใหชุมชนใหความรวมมือในการคัดแยกขยะมากขึ้น 
ชุมชนมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยขึ้น ลดแหลงเพาะพันธุ 
ของสัตวและแมลงนำโรคที่เกิดจากการหมักหมมของขยะ เกิดการ 
สรางกระบวนการเรียนรูโดยมีการจัดอบรมชาวบานในการทำน้ำหมักใ
หรับรูการนำสิ่งเหลือใชในครัวเรือนมากลับมาทำใหเกิดประโยชน 
มากขึ้นรวมถึงการคัดแยกขยะ กอนนำไปทิ้งโดยเนนที่ตนทางของ 
ขยะทุกประเภท

ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕÂÊÅÐ ÍØ·ÔÈµÑÇã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ã¹Ê‹Ç¹ÃÇÁ
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¼Å§Ò¹
»ÅÙ¡µŒ¹äÁŒà¾×èÍª‹ÇÂâÅ¡

จากการบุกรุกแผวถางทำลายปาเพื่อนำพื้นที่มาทำการเกษตรและที่ 
อยูอาศัยจนทำใหปาไมธรรมชาติลดนอยลงมาก ในฐานะครูจึงไดสอน 
นักเรียนในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยใหนักเรียนเห็นถึง 
ประโยชนของปา และการปลูกตนไม แตไมประสบความสำเร็จ 
จึงหันมาปลูกปาใหนักเรียนดูตั้งแตป 2540 โดยปลูกในพื้นที่ของ 
ตนเองรวมกวา 20 ไร ปลูกตนไมรวม 2,500 ตน และรวมกับ 
นักเรียนปลูกในสถานศึกษาเปนปาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งถือเปนปา 
ตนแบบของชุมชน ทำใหชุมชนหันมาปลูกปากันแพรหลายในปจจุบัน

เริ่มตนจากการปลูกปาเสริมในสวนยางพารา ซึ่งไดรับการคัดเลือก 
จากมูลนิธิธนาคารตนไมใหเปนตนแบบการ เพิ่มมูลคาใหแกที่ดิน 
ทำกิน เพิ่มพื้นที่ปาใหกับประเทศ ซึ่งการปลูกปาเสริมในสวนยาง 
พาราไมมีผลกระทบ กับการเติบโตของตนยาง แตเปนผลดีเนื่องจาก 
มีความหลากหลายทางชีวภาพ และชวยปองกันการหักโคนของราก 
เพราะยางพารามีรากแกวไมสมบูรณเมื่อโดนลมพายุจะหักโคนไดงาย 
แตหากมีไมเศรษฐกิจประเภท ใชเนื้อไมอยูรวมดวยจะชวยยึดดินและ 
กำบังลมไดและใบของพืชอื่นจะกลายเปนปุยใหกับยาง ขณะที่ใบของ 
ยางก็จะเปนปุยใหกับพืชอื่น จึงเปนการเอื้อตอกัน เมื่อทดลองปลูกยาง 
พาราพรอมกับปาอยางอื่นแลวไดผลดีมากกวา ผลเสียจึงชักชวนให 
สมาชิกธนาคารตนไมสาขาชุมชนเกาะยาวนอยกวา 150 คนรวม 
กันปลูก โดยไดรับสนับสนุน กลาไมจากธนาคารตนไมปละ 5,000 ตน 
ตามความตองการของสมาชิก และไดรับงบสนับสนุนในการจัดหา 
กลาไมและคาปุยจากองคกร Chiba ซึ่งจะมาติดตามผลทุกสิ้นป 
จึงเกิดเปนแนวคิดปลูกปาในสวนยางพารา และปลูกปาในที่ดินทำกิน 
หรือในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ของตนเอง

ระยะเวลา 18 ป ปาเฉลิมพระเกียรติไดรับการดูแลเจริญเติมโตอยางดี 
บริเวณที่มีการแผวถางไดรับการ ปลูกซอมปลูกเสริมทุกป สมาชิกและ 
ประชาชนไดมีการปลูกปากันอยางจริงจังจนเปนท่ีช่ืนชอบของผูมาเยือน

¹ÒÂ¡ÁÅ ÀÑ·Ã¡ÁÅÊØ¢¡ØÅ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดพังงาน

ตำบลเกาะยาวนอย  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงาน

มีสื่อตางๆ มาถายทำสารคดี เกิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กลายเปน 
สถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและผู มาเยือน และทำใหรู วา 
ในปารอนชื้นสามารถปลูกไมไดทุกชนิด ไมพะยูงที่มีมูลคามหาศาล 
ก็ปลูกไดดีที่เกาะยาว การสงเสริมใหประชาชนปลูกในพื้นที่มีเอกสาร 
สิทธ์ิ ยังทำใหมีการดูแลรักษาดี ตนไมท่ีปลูกจะเจริญเติบโตดี และจาก 
การรวมกลุมกันทำใหเกิดการสรางกระบวนการเรียนรูและการมีสวนร
วมมีการจัดตั้งเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาตำบลเกาะยาวนอย 
ทำหนาท่ีรางแผนแมบทและดูแลใหเปนไปตามแผน และมีการเขียนบท 
ความเผยแพรแจกจายใหกับสมาชิกและหนวยงานตางๆ 

Ë¹·Ò§à´ÕÂÇª‹ÇÂâÅ¡ä´Œ µŒÍ§»ÅÙ¡µŒ¹äÁŒ ÍÂ‹Ò§Í×è¹äÁ‹ÁÕ
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·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

จากความพยายามสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายชุมชนในการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น จึงเริ่มตนการ 
ทำงานกับเด็กและเยาวชนดวยการสรางเครือขายเยาวชนในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ควบคูไปกับการพัฒนา 
ศักยภาพและเครือขายการทำงานของสมาชิก ทสม. เพื่อใหเปน 
แกนหลักในการทำกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม ในพื้นที่ จ.ยะลา

ดวยการประสานใหเกิดกิจกรรมในพื้นที่ที่หลากหลายเพื่อหวังใหเกิด 
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ  จ.ยะลา  ในทุกมิติ

¹ÒÂÁÐËÓËÁÑ´¡ÍàÊç§ á¹à«
ทสม. ดีเดน  จังหวัยะลาด

ชุมชนบานสโลซปแเต  ตำบลกอตอตือระ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

ตั ้งแตการสงเสริมใหเกิดหนู บานตนแบบการใชพลังงานทดแทน 
และเทคโนโลยีพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยคัดเลือกหมูบาน 
ตนแบบเขารวมกิจกรรม  มีการปลูกตนไมในพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีสาธารณะ

ประโยชนของช ุมชนเพื ่อเพ ิ ่มพ ื ้นท ี ่ส ี เข ียวใหก ับจ ังหว ัดยะลา 
การทำปุยหมักจากใบสะเดาและขี้เหล็กเพื่อใชไลแมลงรบกวนพืชผักแ
ทนการใชสารเคมี

จากที่เริ่มดำเนินงานมา 3 ป ทำใหเครือขาย ทสม. จ.ยะลา เปนที่รูจัก 
ในวงกวางมากขึ้น เกิดการประสาน ความรวมมือในการทำกิจกรรม 
ดานการปกปองอนุร ักษและฟ นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ  
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ินรวมกัน มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณ
ทำงานของเครือขาย ทสม.  เพ่ือนำไปประยุกตใชในการพัฒนาเครือขาย
และยังสงผลใหเครือขาย ทสม. และประชาชนในพื้นที่

มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อันมีคาของ จ.ยะลา และรูจักใชทรัพยากร ใหเกิดประโยชนอยาง 
สูงสุดและยั่งยืน 

¤×¹¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³�ÊÙ‹¸ÃÃÁªÒµÔ 
»ÃÐªÒª¹à»š¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
à»š¹°Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
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คลองละอุน มีความยาว 45 กม. ไหลผาน 4 ตำบล (ต.ในวงใต 
ต.ในวงเหนือ ต.ละอุนเหนือ และต.ละอุนใต) หลังวิกฤตพายุซิตา 
เมื่อป 2541 ทำใหดินภูเขาพังทลายลงสูแมน้ำจนทำใหตื้นเขิน สงผล 
ใหพันธุปลาทองถ่ินสูญหายไปจำนวนมาก ชุมชนละอุนเหนือจึงรวมตัว 
กันอนุรักษพันธุปลาตั้งแตป 2542 หลังจากไดปรึกษาหารือ รวมกัน 
จึงไดชวยกันขยายแนวคิดทำความเขาใจกับคนในชุมชน จนเกิด 
ขอตกลงรวมกันวา หากใครจับปลา ในคลองจะถูกปรับ 500 บาท 
จนที่สุดไดขยายแนวคิดใหมีการอนุรักษพันธุปลาทั้งตำบลละอุนเหนือ 
สงผลใหมีปลาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบัน มีแหลงอนุรักษพันธุปลา 
น้ำจืด 10 แหง ใน 5 หมูบาน และมีกลไกการทำงาน โดยมีตัวแทน 
จากแตละหมูบานรวมเปนคณะกรรมการดูแลพันธุปลา มีการแบง 
เวรยาม เฝาปลา และทำงาน ในลักษณะเครือขายคณะกรรมการ 
อนุรักษ ทส. หมูบาน ชุมชนเมือง ซึ่งเปนเครือขาย ปาตนน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ รวมไปจนถึงการสงเสริมการใชปุยชีวภาพเปนหลัก 
เพื่อไมใหแหลงน้ำเนาเสียและทำลายพันธุ ปลา ตอมาจึงมีแนวคิด 
ที ่จะตอยอดใหเกิดความยั ่งยืนในการอนุร ักษพันธุ ปลาทองถิ ่น 
โดยการสราง แหลงอาหารธรรมชาติใหสัตวน้ำ

ซึ่งกระบวนการทำงานเริ่มการวิเคราะหหาสาเหตุที่ทำใหพันธุปลา 
ทองถิ่นลดลง  จนไดขอสรุปวาควรมีการสรางแหลงอาหารธรรมชาติ 
เพื ่อเปนอาหารใหกับปลาที ่อนุรักษและสัตวน้ำ จากนั ้นจึงมีการ 
กำหนดมาตรในการทำงานและดูแลรวมกันของคนในชุมชนเอง 
โดยเริ ่มประชาสัมพันธใหคนในชุมชนรวมกันปลูกตนไทรริมคลอง 
ละอุนเหนือ โดยใชตนไทรหลายๆ ชนิด ไดแก ไทรตอก ไทรยอย 
ไทรลูกเหลือง ไทรปรี และตนกลาอื่นๆ เชน ตนหาด ตนกางปลา 
ตนกระดูกกบ  เพื่อใหเมื่อตนไทรโตแลวลูกไทรจะไดตกลงไปในคลอง
เปนอาหารของส ัตว น ้ำ ซ ึ ่ งชน ิดพ ันธุของไทรที่ตางกันจะทำใหเกิด 
ปฏิทินอาหารธรรมชาติในชวงเวลาที่แตกตางกันเกือบตลอดทั้งป 
นอกจากนี้ยังมีการถายทอดองคความรูและภูมิปญญาเพื่อปลูกฝง 
การอนุรักษแหลงน้ำ  สัตวน้ำ  และพันธุปลาทองถิ่นใหคนในชุมชน 

¹ÒÂÊØ¤Á¸� á«ÖèÍØŽÂ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดระนอง

ชุมชนวังลุม  ตำบลละอุนเหนือ  อำเภอละอุน  จังหวัดระนอง

และปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางแกเยาวชน รวมถึงดึงเยาวชนใหเขามา 
มีสวนรวมในการอนุรักษ และหวงแหนแหลงน้ำธรรมชาติในทุกข้ันตอน  
เพื่อใหคงอยูอยางยั่งยืนตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ 

ตลอดระยะเวลา 3 ป ทำใหเกิดแหลงอาหารธรรมชาติ สงผลใหปริมาณ 
และชนิดพันธุของสัตวน้ำและพันธุปลาทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน ตนไทรยังให 
รมเงาแกสัตวน้ำเปนที่อยูอาศัยของนกนานาชนิดปองกัน การกัดเซาะ
ตล่ิง เปนแหลงเรียนรูของชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ และเกิดการ 
พ่ึงพาตนเองของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ใหคงอยูอยางยั่งยืน 

 : ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
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เม่ือชุมชนเมืองขยายตัวยอมกอใหเกิดการผลิตขยะมูลฝอยจำนวนมาก 
ในแตละวัน กลายเปนภาระของเทศบาลในการเก็บขนและกำจัด 
ตองสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก และยังมีแนวโนมปญหาเพิ่มขึ้น 
เรื่อยๆ ทั้งยังเปนปญหากอใหเกิดมลพิษ เปนแหลงปลอยกาซเรือน 
กระจก เครือขาย ทสม. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จึงจัดทำ 
โครงการแยกขยะไดประโยชน ลดโลกรอน ภายใตยุทธศาสตร 
เมืองไรมลพิษ ตามโครงการเทศบาลไทย มุ งสู เมืองคารบอนต่ำ 
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดการปลอยคารบอนจากกิจกรรมตางๆ 
ของเมือง ซึ่งตองเริ่มที่การลดปริมาณขยะจากแหลงกำเนิด และเพื่อ 
รณรงคสรางจิตสำนึกใหประชาชนมีความรูความเขาใจ ในการลดและ 
แยกขยะกลับมาใชประโยชนอยางตอเนื ่องดวย โดยเริ ่มจากการ 
คัดเลือกชุมชนนำรองที่สมัครใจเขารวมโครงการ โดยประสานงาน 
ไปยังเครือขายหนวยงาน  ดานการจัดการขยะชุมชนทั้งภาครัฐและ 

¹Ò§ÊØ¸ÒÊÔ¹Õ äµÃÀÙÁÔ
ทสม. ดีเดน  จังหวัดสงขลา

ชุมชนรวมพัฒนาที่ 6  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

เอกชนใหเขามามีสวนรวมโดยเปนคณะกรรมการดำเนินงาน   จัดใหมี
การประชุมและอบรมใหความรู เรื ่องการคัดแยกขยะใหกับอสม. 
และแกนนำชาวบานในชุมชนเปาหมาย เพื่อชี้แจงวิธีการ ดำเนินงาน 
พรอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแนวทางดังกลาว 
และรับสมัครผูนำครัวเรือนที่อาสาแยกขยะในชุมชนนำรอง อยางนอย 
200 ครัวเรือน ควบคูกับการรณรงคใหประชาชนลด ปริมาณขยะ 
และคัดแยกขยะกอนทิ้ง โดยอาศัยสื่อทองถิ่นในการ ประชาสัมพันธ 
อาทิ ผานหอกระจายขาว รถประชาสัมพันธของ เทศบาล แผนพับ 
ใหความรู และปายประชาสัมพันธ ทั้งนี้ไมลืมที่จะเลือกใชสื่อบุคคล 
อยางเครือขาย อสม. ซึ่ง อสม. 1 คน ตองรับผิดชอบ 15-20 ครัวเรือน 
และรณรงคผานกิจกรรมตางๆ ตามแผน เชน ธนาคารขยะ แปรรูปขยะ 
เปนน้ำหมัก โดยเทศบาลฯ มีการติดตาม ความกาวหนา ประเมินผล 
และสนับสนุน ชวยเหลือตามความเหมาะสม เชน การรับซื้อขยะ 
รีไซเคิลเดือนละ 1 ครั้ง และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ รวมทั้งการนำ 
ความรู พื ้นบานมาประยุกตใชในการทำสิ ่งประดิษฐจากเศษวัสดุ 
เหลือใชใหสวยงามทันสมัยและ มีคุณคาเพิ ่มมากขึ ้น เชน การ 
ประดิษฐดอกไมจากกิ ่งโมกข การจัดการนำขยะอินทรียในตลาด 
สดและศูนยอาหารเปนน้ำหมักชีวภาพและใชเปนอาหารสัตว รวมทั้ง 
แปรรูปน้ำหมักชีวภาพจากผลไม รสเปรี้ยวเปนน้ำยาเอนกประสงค 
เชิงพาณิชยได

ระยะเวลาเพียง 2 ป สามารถสรางผลงานไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 
คือ ชุมชนลดและคัดแยกขยะ รวมทั้งนำขยะกลับมาใชประโยชนโดย 
ใชหลัก 3Rs ไดอยางถูกตอง จนเกิดเปนธนาคารขยะ ในชุมชนและ 
ธนาคารขยะในโรงเรียน รวมทั้งหมด 3 สาขา มีการจัดตั้งศูนย 
เรียนรูการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จำนวน 8 ศูนย สงเสริมการคัดแยก 
ของเสียอันตรายออกจากขยะท่ัวไป  โดยมีการจัดเตรียมถังเฉพาะไวตาม
จุดตางๆ เก็บแยกจากขยะท่ัวไปเดือนละ 1 คร้ัง และมีศูนยรวบรวม 
ของเสียอันตรายชุมชน

ÂÖ´¼Å»ÃÐâÂª¹�Ê‹Ç¹ÃÇÁà»š¹ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
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พื้นที่อางทาทอง หรือ แหลมคุงหมอ เปนพื้นที่สำคัญในการทำประมง 
พื้นบานขนาดเล็กของคนใน ต.ทาทอง แตนับวันความอุดมสมบูรณ 
ของกุงหอยปูปลาในพื้นที่กลับเริ่มหายากขึ้น เกิดการบุกรุกยึกครอง 
พื้นที่ทะเล โดยนายทุนขนาดใหญและผูมีอิทธิพลมาปกหลักคอนกรีต 
หลักไมไผ และสิ่งปลูกสรางถาวรเปนจำนวนมากทำใหพื้นที่สาธารณะ
ในการทำประมงพื้นบานลดหายไปจนกระทบตอวิถีชีวิตของคนใน 
ต.ทาทอง

ความตั้งใจในการเห็นทรัพยากรทางทะเลของอาวทาทองกลับมาอุดม
สมบูรณอีกครั้งหนึ่งและเปนแหลงทะเลสาบสาธารณะไปจนถึงรุ น    
ลูกหลาน จึงเริ่มชักชวนพูดคุยกันในกลุมเลก็ๆ 3-5 คนในชุมชน 
เพื่อหาแนวรวม จัดตั้งเปนกลุมอนุรักษ ปาชายเลน ต.ทาทอง       
ในป  2546 มีสมาชิกเริ่มตน  15 คน จัดทำเสนทางศึกษาปาชายเลน 

¹ÒÂ¾Ñ²¹¾§È� »Å×éÁ¾Ñ²¹�
ทสม. ดีเดน  จังหวัดสุราษฎรธานี

ตำบลทาทอง  อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี

เปนทางเดินไมไผ ใหเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนและผูสนใจ จากนั้น 
จึงไดเขารวมกิจกรรมกับเครือขายองคกรชุมชนรอบอาวบานดอน 
อยางตอเนื่อง ทั้งเวทีพบปะแกนนำ เวทีแลกเปลี่ยนกิจกรรม ในพื้นที่ 
และกิจกรรมรณรงคตางๆ ปจจุบันทางกลุมฯ มีการจัดตั้งกองทุน 
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง สำหรับเปนกองทุนหยิบยืมใหกับสมาชิก 
เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงเปนเครื่องมือที่ไมทำลายทรัพยากร 
มีการทำธนาคารปูไข สำหรับใหสมาชิกที่ออกอวน นำปูไขนอก 
กระดองมาปลอยไวในธนาคารเพื่อใหปู ละลายไขกอนซึ่งเปนการเพิ่ม 
ปริมาณปูมาในทะเลใหมากยิ่งขึ้นและการทำแปลงเปยวในปาชายเลน 
เพื่อเปนแหลงขยายพันธุเปยวใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นและการทำบานปลา 
โดยใชหลักภูมิปญญาชาวบาน ชวงหลังมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามา 
สนับสนุนมากขึ้น  ทำใหการทำงานในชุมชน ไมโดดเดี่ยวและมีเพื่อน 
แกนนำที่มีแนวคิดเดียวกันเพิ่มมากขึ้น 

ระยะเวลา 2 ป ที่ดำเนินงานมาสงผลให มีการขยายเครือขายกลุม 
ประมงพื้นบานในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ อ.ดอนสัก อ.ทาฉาง อ.ไชยา 
รวม 17 กลุม มีสมาชิก 855 คน มีกิจกรรมคืนลูกหอยสูปาเลนชุมชน 
ปากน้ำ ทาทอง มีกิจกรรมรณรงคอนุรักษปาชายเลนชุมชน มีศูนย 
เฝาระวังปาชายเลน รณรงคใหมีการเก็บหอยแครง ดวยมือหามใช 
เครื่องคราดหอยทุกชนิด การทำแนวเขตทะเลและชายฝงเพื่อกันลูก 
ไมงอกและการใหความรู ก ับเยาวชนเรื ่องการอนุรักษทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝง
 

  ÍÂÒ¡ãËŒÍÒªÕ¾»ÃÐÁ§¾×é¹ºŒÒ¹à»š¹ÍÒªÕ¾·ÕèÁÕÈÑ¡´ÔìÈÃÕ
ÁÕ¤ÇÒÁà·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ã¹¡ÒÃ·ÓÁÒËÒ¡Ô¹ ¶Ö§ÅÙ¡ËÅÒ¹ 
¨Ö§ÍÂÒ¡ãËŒª‹ÇÂ¡Ñ¹´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Ò§·ÐÅ

áÅÐªÒÂ½˜›§ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹
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โดยรวมกันฟนฟูปา ดวยการปลูกตนไม และทำแนวกันไฟบริเวณรอบ 
ปาเทือกเขาทะลาย จัดอบรม อาสาสมัครปองกันและดับไฟปา รับแจง 
ชวยเหลือดานสาธารณภัยและอัคคีภัย รวมกับชุมชนทั้ง 3 ตำบล 
ในการจัดทำ กติกาปาชุมชนเทือกเขาทะลาย และจัดตั้งเปนศูนยการ 
เรียนรูการอนุรักษทรัพยากรปาไม ดวยระยะเวลา 37 ป ตั้งแต ป พ.ศ. 
2521 จนถึงปจจุบัน มีการขับเคลื่อน ขยายการอนุรักษไปสูชุมชน 
ขางเคียงและองคกรอื่นๆ ในชุมชน โดยมีการจัดประชุม อบรม 
จัดกิจกรรมอนุรักษปาและปองกันไฟปารวมกัน อยางสม่ำเสมอ 
ทั้งยังมีการสรางแกนนำรุนใหมขึ้นมาขับเคลื่อนงานโดยมีเปาหมาย 
ขยาย เครือขายให ครอบคลุมทั่วพื้นที่

¹ÒÂÊÁ¤Ô´ ÈÔÅ»àÇª
ทสม. ดีเดน  จังหวัดจันทบุรี

ชุมชนปากทางแทรกเตอร  ตำบลวังใหม  
อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบรี

จากสภาพปาเทือกเขาทะลายเสื่อมโทรมทำใหเกิดวิกฤติความแหงแลง 
ในป 2521 น้ำในลำหวยเหือดแหง ไมมีน้ำใชในการรดไมผล 
เก ิดความเส ียหายตอสวนผลไมรอบเขาทะลายเป นอยางมาก 
ประกอบกับในป 2530 มีการใหสัมปทานปาบนเทือกเขาทะลาย 
ราษฎรใน 3 ตำบลรอบปา ไดแก ต.วังโตนด ต.นายายอาม และ 
ต.เขาวงกต จึงรวมตัวกันรองเรียนตอผูวาฯ เพื่อระงับการตัดไม 
บนเทือกเขาทะลาย ราษฎรทั้ง 3 ตำบล จึงไดลงมติรวมกันกอตั้ง 
เปนชมรมอนุรักษทรัพยากรปาไมขึ้น เพื่อผนึกกำลังกันอยางถาวร 
ในการหยุดยั้ง การทำลายปาไมทุกรูปแบบ และจัดตั้งเปนกลุมอนุรักษ 
ปาชุมชนวัดดงทับมอญเทือกเขาทะลาย  รวมกันดูแลปาจนถึงปจจุบัน

¼Å§Ò¹ 
¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�»†Òà·×Í¡à¢Ò·ÐÅÒÂ 
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การดำเนินงานอนุรักษพื ้นที ่ปาของตำบลโชคชัยนั ้นเริ ่มจากการ
สรางแรงบันดาลใจใหกับชาวบานโดยยกขอดีที ่ผู นำหมู บานรุ น
เกาๆ เคยปฏิบัติและไดสืบทอดตอมาถึงร ุ นลูกหลานจึงทำให 
เกิดกิจกรรมตางๆ เปนแผนประจำปของหมู บ านขึ ้นมาอยาง 
ตอเนื ่องไมวาจะเปนการปลูกปาไมชุมชนการบวชปาเฉลิมพระ
เก ียรติการทำแนวปองก ันไฟปาและการเด ินสำรวจปาช ุมชน
รอบแนวเขตหมู บานรอยตอกับอำเภอเชียงรุ งพญาเม็งรายและ
เช ียงของ และจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื ่อปฏิบ ัต ิงาน 
ตามจุดมุ งหมายของแตละโครงการที ่วางได ไว  พร อมจัดทำ 
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานใหหนวยงานและภาคีเครือขาย
ไดร ับทราบ การดำเนินงานจะใชการร วมแรงร วมใจจากชาว 
บานโดยไมต องใชงบประมาณเปนหลัก หรือหากจำเปนตอง 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ºŒÒ¹áÁ‹àÅÕÂº : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂ
µÓºÅâª¤ªÑÂ ÍÓàÀÍ´ÍÂËÅÇ§ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂ

¼Å§Ò¹ : ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¿„œ¹¿Ù»†Ò µ.âª¤ªÑÂ

¨Ò¡¡ÒÃ·Õèä´Œà»š¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÈÙ¹Â�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒªØÁª¹ÃÐ´ÑºÍÓàÀÍ´ÍÂËÅÇ§ ºØ¤ÅÒ¡Ãáµ‹ÅÐ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ö§¾ÂÒÂÒÁÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ 
ËÒ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� à¾ÔèÁ¤Ø³ÀÒ¾ ÈÖ¡ÉÒËÒ¤ÇÒÁÃÙŒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¤§ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ 

¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÊÃŒÒ§ºØ¤ÅÒ¡Ã¢Öé¹ÁÒµ‹ÍÂÍ´·´á·¹ 

ใช จ ายจะเบ ิกจากกองทุนตางๆ ของหมู บ าน และหากไมพอ 
จึงจะขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆทั ้งภาครัฐและเอก
ชนตอไปจากผลการดำเนินงานโดยเฉพาะกิจกรรมการปลูกปาที
่ใหเยาวชนไดเขามามีสวนรวมทำใหเด็กๆเกิดความรู ส ึกภูมิใจ
ในตัวเอง หวงแหนถิ ่นเกิดและหางไกลยาเสพติด จนชุมชนแหง 
นี ้ไดเปนหมู บานแผนดินธรรมแผนดินทองเปนหมู บานเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปนศูนยเร ียนรู ระดับอำเภอดอยหลวง เครือขาย 
ทสม.บานแมเล ียบยังมีกระบวนการเร ียนร ู ร วมกันผานการทำ
งานของคณะลาดตระเวนปาชุดปฏิบัติการเรงดวนในการดับไฟ
ปาในชวงฤดูแลง และการจัดทำแผนผังฐานเรียนรู ช ุมชน ทำให 
ม ี การถ าย ทอดบทเร ียนการทำงานภายในเคร ือข าย ทสม. 
ต.โชคชัยและถายทอดประสบการณใหก ับบุคคลที ่สนใจเขามา
เรียนรู จากฐานเรียนรู ชุมชน 
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ดวยตองการสงเสริมใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดขยายเครือขาย ทสม. จ.เพชรบูรณ 
ไปสูกลุมเยาวชน โดยมีเยาวชนจากแตละอำเภอเขารวมจนกลายเปน 
เครือขาย ประจำ จ.เพชรบูรณ โดยการดำเนินงานของเครือขาย 
เยาวชน ทสม. จ.เพชรบูรณ จะเริ่ม การทำงานอยางเปนข้ันตอนจาก 
ข้ันท่ี 1 การประกาศนโยบายไปสู ขั้นที่ 2 การจัดตั้งคณะกรรมการ 
เครือขายเยาวชนสิ่งแวดลอม จ.เพชรบูรณ เพื่อเสนอแผนการ 
ดำเนินกิจกรรมดานการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในภาพรวมของจังหวัด ขั้นที่ 3 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
เครือขายฯ เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย ข้ันท่ี 4 ประชาสัมพันธรณรงคให 
ความรูแกสมาชิกเครือขายทุกระดับ เพื่อ กระตุนใหเครือขายเกิดการ 
ตื่นตัว ขั้นที่ 5 จัดแบงพื้นที่รับผิดชอบและ ทำผังพื้นที่กิจกรรมดาน 
สิ่งแวดลอม ขั้นที่ 6 สำรวจพื้นที่เพื่อตั้ง หัวขอหรือกำหนดแนวทา 
งการจัดกิจกรรม ขั้น ที่ 7 จัดทำแผน ปฏิบัติการ ขั้นที่ 8 ลงมือ 
ทำงานรวมกันเปนกลุม ขั้นที่ 9 ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม 
โดยคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ขั้นที่ 10 รวมกันกำหนดมาตรฐาน 
การจัดกิจกรรม ขั้นที่ 11 สอบถามความพึงพอใจหลังทำกิจกรรมเพ่ือ 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ¨Ñ§ËÇÑ´à¾ªÃºÙÃ³� : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´à¾ªÃºÙÃ³�
ªÁÃÁÍ¹ØÃÑ¡É�¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ®à¾ªÃºÙÃ³� 

µÓºÅÊÐà´ÕÂ§ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´à¾ªÃºÙÃ³�
 

ÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ·Õè´Õ ÁÕ¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ã¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ àÍ×éÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ 
¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹ÅÑ¡É³Ð¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨ä»ãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡·Õèä´ŒÃÑº»ÃÐâÂª¹�

à¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

นำมาเปรียบเทียบปรับปรุง ขั้นที่ 12 ปรับปรุงการจัดกิจกรรมของเ 
ครือขายใหดีขึ้น ขั้นที่ 13 จัดใหมีการประกวดและมอบรางวัลทั้ง 
ระดับพื้นที่ เพื่อยกยองชมเชย ใหทราบโดยทั่วกัน และขั้นที่ 14 
ประเมินผลเพื่อปรับเปาหมายหรือกำหนดเปาหมายใหม เพื่อรักษา 
หรือยกระดับการทำกิจกรรมใหดีขึ้น และตอเนื่อง 

ระยะเวลาการทำงาน 9 ป ทำใหเครือขายเยาวชน จ.เพชรบูรณ 
มีกระบวนการทำงานที่เขมแข็ง มีการพัฒนาศักยภาพผานกิจกรรม 
การพัฒนาเครือขายและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยาง 
ตอเนื่อง มีการทำงานบนพื้นฐานการจัดการความรูทองถิ่น สราง 
ความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษฟนฟูและการมีสวนรวมในการ 
จัดการทรัพยากรโดยชุมชน และรวมบูรณาการในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ ยังสงผลใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายคนทำงานและเกิด 
สัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิก เกิดกลไกความรวมมือในการขับเคล่ือน 
งานดานการพัฒนาเครือขายเยาวชนส่ิงแวดลอม และเกิดการประสาน 
ความรวมมือจากหลากหลายภาคสวน

¼Å§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃ¤‹ÒÂÍ¹ØÃÑ¡É�¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (CYC)
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จากสภาพปญหาขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งกองทำใหชุมชนดูไมสะอาดตา 
และนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากไมเริ่มตนจัดการอยางถูก 
วิธีอาจสงผลกระทบในวงกวางตอแหลงน้ำตางๆ ของ จ.นครสวรรค 
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีแมน้ำสายสำคัญไหลผานหลายสาย ดังนั้น 
เพื่อเปนจุดเริ่มใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ จึงใชหลักความ 
ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาเปนแรงจูงใจใหประชาชน และภาค 
สวนตางๆ  รวมกันทอดผาปาวัสุดรีไซเคิลโดยการรวบรวมวัสดุ 
อะลูมิเนียมวัสดุรีไซเคิล ของเหลือใช และปจจัยตางๆ นำมาบริจาค 
สมทบใหกองทุนที่ใชในสาธารณประโยชน เชน มูลนิธิขาเทียม 
พระราชทานฯ ในการดำเนินงานไดมีการปรึกษาหารือรวมกัน 
ระหวางเครือขาย ทสม. แตละอำเภอ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน 
กิจกรรมการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามสภาพ 
ปญหาของแตละพื้นที่ และหมุนเวียนการจัดงานรวมกันไปในแตละ 
อำเภอจนครบ 15 อำเภอ 

ตลอดระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป 2556 - 2558 เราไดวัสดุรีไซเคิลที่ 
หลากหลาย 2,406.4 กก. เปนอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ 60 กก. บริจาค 
ใหมูลนิธิขาเทียมพระราชทานฯและไดงบประมาณสมทบกองทุน 
สาธารณประโยชนตางๆ จากการทอดผาปาขยะรีไซเคิลรวม 78,108 บาท 
บริจาคให อาทิ มูลนิธิขาเทียมพระราชทาน วัดโพธิ์สุทธาวาสเพื่อ 
การบูรณะปฏิสังขรณวัด กองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับสถานศึกษา 
กองทุน ทสม. จ.นครสวรรค โดยกิจกรรมที่ทำขึ้นยังชวยลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอยของชุมชนที่ไมตองนำไปกำจัด ชุมชนมีความสะอาด 
ปราศจากขยะ เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนในการดำเนินงาน 
รวมกันเกิดกระบวนการเรียนรูในกลุมเครือขาย ทสม. ระดับอำเภอ 
และการเรียนรูกันระหวางเครือขาย ทสม.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ชุมชน บาน วัด และโรงเรียน ผลจากความสำเร็จของการทำกิจกรรม 
ในปแรกสงผลใหมีการทำกิจกรรมตอเนื่องในปตอๆ มารวมถึงขยาย 
ผลไปยังอีกหลายพื้นที่ 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÊÇÃÃ¤� : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÊÇÃÃ¤�
µÓºÅ»Ò¡¹éÓâ¾ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÊÇÃÃ¤�
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áÅÐÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ à¾×èÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÂÑè§Â×¹ 
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จากสภาพปาบริเวณชุมชนบานปที่อุดมสมบูรณกลับถูกบุกรุกทำลาย
ลงอยางรวดเร็วทั้งจากราษฎรในหมูบาน และหมูบานใกลเคียง จนใน 
ป 2461 ชาวบานปเริ่มเห็นความสำคัญของปาไม จึงรวมใจกัน 
อนุรักษและรักษาผืนปาแหงนี้ โดยไดรวมกันฟนฟูพื้นที่ดานทิศตะวัน 
ออกของหมูบานเปนพื้นที่สงวนของหมูบาน มีกฎระเบียบหามราษฎร 
ทั้งในและนอกหมูบานเขาไปลักลอบตัดไมทำลายปาและลาสัตวปา 
และคัดคานการใหสัมปทาน โรงโมหินเพื่อทำปูนขาวใน ปาชุมชน 
บานป ตอมาในป 2539 ชุมชนบานปจึงไดรับพระราชทานธง 
“พิทักษปา เพื่อรักษาชีวิต” จากสมเด็จพระนางเจาฯ และไดรับ 
รางวัลลูกโลกสีเขียวในป 2552 และ 2557

จึงเริ่มดำเนินการออกกฎระเบียบปาชุมชน การประชาคม การให 
ความรู และบทลงโทษ การประกาศเขตปา อนุรักษ จัดใหมีพิธีกรรม 
การบวชปาและสืบชะตาแมน้ำ การเล้ียงผีขุนน้ำ การจัดทำแนวกันไฟ 
และกำจัดวัชพืช เช้ือเพลิง การสรางการมีสวนรวมในการเฝาระวังและ
ปองกันไฟปาและหนวยดับไฟปา การกอสรางฝายตนน้ำ การปลูกปา 
การสรางเครือขายและประชาสัมพันธใหความรู โดยมีชาวบานและ 
เยาวชนบานป หมูที่ 1 และ 10 รวมกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 19 ป ทำใหมีผืนปาชุมชนที่อุดม 
สมบูรณเปนแหลงตนน้ำลำธาร เปนแหลงอาหารและยารักษาโรค 
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนแหลงเรียนรูของเด็กนักเรียน 
และเปนแหลงน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ 
ยังทำใหเกิดกองทุนผึ้ง ซึ่งเปนรายไดจากการจำหนายรังผึ้ง น้ำผี้ง 
จัดเปนสวัสดิการในชุมชน และยังเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน 
กอใหเกิดความรักความสามัคคีของชุมชน อีกทั ้งยังเปนการสราง 
จิตสำนึก เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน และสงเสริมการมีสวนรวม 
ของชุมชน ในการฟนฟู ปองกัน และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ 
ควบคูไปกับ การสงวน อนุรักษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยัง 
สงเสริมและพัฒนาการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนใหสามารถอยูรวมกับ 
ธรรมชาติไดอยาง กลมกลืนและพึ่งพาตนเองได นอกจากนี้ยังมีการ 
ใชมาตรการทางสังคมเปนเครื่องมือสรางแรงจูงใจดวยมีการพัฒนา 
ปาชุมชนเปนแหลงเรียนรูปาชุมชน และการขยายเครือขายในการ 
ปลูกจิตสำนึกใหกับเด็กนักเรียน ในพื้นที่ ต.เวียง ใหตระหนักถึง 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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áÅÐÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂá¹Ç¤Ô´ä»ÂÑ§¡ÅØ ‹ÁàÂÒÇª¹à¾× èÍãË Œ à¢ ŒÒÁÒÃ‹ÇÁ¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁÁÒ¡¢Ö é¹ 

เม่ือถนนสองขางทางของ ต.ลำประดา เร่ิมเต็มไปดวยเศษขยะมูลฝอย 
มองไปทางไหนก็ไมสบายตา ดวยความคิดที่วา ลำประดาเปนบาน 
ของเรา เครือขาย ทสม. ต.ลำประดา จึงคิดกันวาหากบานเรา 
ไมสะอาด แขกไปใครมาเห็นก็จะไมดี จึงละอายใจและชวนกันคิด 
รวมกันทำเพื่อชุมชน จึงเริ่มมีการประชุมสมาชิกเครือขาย จัดทำแผน 
การดำเน ินก ิจกรรมของโครงการท ี ่ เหมาะตามว ิถ ีของช ุมชน 
ประกอบดวย กิจกรรมรณรงคการจัดเก็บขยะในชุมชน การคัดแยก 
ขยะเพิ่มมูลคา และเผยแพรกิจกรรมโครงการโดยใชวิธีการบอกเลา 
ถึงกิจกรรมที่ทำ ความรูสึก และประสบการณที่ได จากปากตอปาก 

เนนหลักการทำใหดู แลวใชสัมพันธภาพที่ดีกับคนในชุมชนในการ 
พูดจาเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรม  และยังมีการปลูกฝงจิตสำนึกดาน
สิ่งแวดลอมใหกับ เยาวชนในชุมชนผานมา 5 ป มีการเก็บขยะตาม 
ถนนสายหลักของ ต.ลำประดา อยางตอเนื่อง มีการคัดแยกขยะ 
รีไซเคิลเพื่อนำไปจำหนาย ชุมชน เห็นความสำคัญของการจัดการขยะ 
มากข้ึน ทำใหปริมาณขยะตามสองขางถนนมีปริมาณลดลง มีภาคี 
เครือขายตางๆ เขามารวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง เกิดการพูดคุย 
แลกเปล ี ่ยนประสบการณและความค ิดเห ็นร  วมก ันมากข ึ ้น 
เกิดเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันะหวางสมาชิก 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. µ.ÅÓ»ÃÐ´Ò  : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ô¨ÔµÃ
µÓºÅÅÓ»ÃÐ´Ò ÍÓàÀÍºÒ§ÁÙÅ¹Ò¡ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ô¨ÔµÃ
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จากสภาพปาไมที ่ถูกทำลายน้ำในลำธารเหือดแหงเกิดเปนความ 
แหงแลงอยางตอเนื ่องบานหนองพัฒนายังถูกซ้ำเติมดวยภาวะ 
น้ำทวมหมูบานอยางรุนแรงในป 2554 จากการที่มีฝนตกหนักและ 
ไหลลงจากภูเขาดวยความเร็วและแรงสงผลใหทำลายพื้นที่ทำกินของ
เกษตรกร และเขาทวมขังที่อยูอาศัยของชาวบาน ซ้ำยังเซาะหนาดิน 
ลงมาทับถมในลำน้ำแมจางจนทำใหเกิดความตื้นเขินเครือขาย ทสม. 
บ านหนองพ ัฒนาจ ึงได ปร ึกษาหาร ือร วมก ันเพ ื ่อหาหนทาง 
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

หลังจากปรึกษาหารือรวมกัน และรวบรวมสมาชิกเครือขายเพื่อเขา 
รวมกิจกรรมแลว จึงเริ่มทำฝายชะลอน้ำแบบใชกระสอบทรายกั้นน้ำ 
บริเวณหวยขุมดินเพื่อกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลงแตจากลักษณะของลำ
หวยที่เปนลำหวยใหญมีน้ำมากและแรงจึงทำใหกระสอบทรายพัง
ทลายตอมาไดรับความรูจากเครือขายลุมน้ำจางในการสรางฝายรูป
แบบตางๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ป 2555 จึงไดวางแผนทำงาน 
รวมกันเพื่อเฝาระวังการเกิดอุทกภัยซ้ำอีกรวมถึงเพื่อการอนุรักษปา 
ไมและแหลงน้ำของชุมชนจึงไดทำฝายไลจากเชิงเขาขึ้นไปยอดเขา 
และมีรูปแบบฝายที่หลากหลายเพิ่มขึ้น โดยบริเวณลำหวยขนาดใหญ 
ความชันนอยจะสรางฝายหินโดยใชไมไผหรือขอนไมเปนหลักยึด 
และเก็บกอนหินตามธรรมชาติมาเรียงเปนคันกั้นน้ำ  บริเวณลำหวย
ใหญ  ค ว ามช ั นมากจะสร  า งฝ ายแบบกล  อ งก า เบ ร ี ย ล ใส 
กอนหินที่หาจากธรรมชาติเพื่อรับแรงกระทบของน้ำจากที่สูงและ
บริเวณลำหวยสาขาเล็กๆจะสรางฝายไมไผสานและใชเศษไมตาม

ธรรมชาติเรียงตามขั้นบันไดของกระแสน้ำโดยกอนดำเนินการสราง
ฝายจะม ีการหาร ื อร  วมก ันก อนว  าจะสร  างฝายบร ิ เ วณใด 
กี่ฝายแลวจึงออกสำรวจพื้นที่จริง เพื่อกำหนดรูปแบบฝายที่เหมาะสม 
ป จจ ุบ ันม ีการสร  างฝายเพ ิ ่ มข ึ ้ นท ุกป  รวมแล  วกว  า1 ,900 
ฝายมีการติดตามตรวจสอบซอมแซมใหใชประโยชนไดมากที่สุดเปน
ประจำทุกปและตะกอนตามธรรมชาติที ่ท ับถมบริเวณกนฝาย 
ก็มีสวนชวยทำใหฝายมีความแข็งแรงขึ้นตามธรรมชาตินอกจานี้ผล
จากการสรางฝายยังทำพันธุไมตางๆมีการเจริญเติบโตที่ดีมีรากที่แข็ง
แรงชวยยึดดินไวไมใหพังทลายลงมา 

ปจจุบันฝายชะลอน้ำที่สรางไวชวยกักน้ำและชะลอการไหลของน้ำได
เป นอยางดีบร ิเวณปาไมท ี ่ม ีฝายมีความอุดมสมบูรณเพิ ่มข ึ ้น 
และจากกิจกรรมที่มีการสรางฝายรวมกันอยางสม่ำเสมอทำใหเครือ
ขายทสม.ที่เปนองคกรหลักที่ชัดเจนในการเฝาระวังรักษาและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมในพื ้นที ่เกิดการมีสวนรวม
ระหวางประชาชนกับหนวยงานตางๆในการทำกิจกรรมสงผลทำให
ช ุมชนมีความเข มแข ็งมากข ึ ้นเก ิดจ ิตสำน ึกในการอนุร ักษ ฯ 
เกิดความหวงแหน ความรัก ความเปนเจาของพื้นที่ที่มีรวมกันดูแล 
เศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ดีขึ ้นจากการเก็บอาหารจากปาไป
บริโภคและจำหนายเชน เห็ด ผักหวาน มดแดง ไมมีการบุกรุกทำลาย 
ปาเพิ่มและจากการรวมกลุมกันดวยจิตอาสาที่ตองการปกปองตนเอง
และชุมชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทำใหทุกคนมีประสบการณมี 
การพัฒนาวิธีการทำงานรวมถึงเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันมากข้ึน 
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ªØÁª¹ºŒÒ¹Ë¹Í§¾Ñ²¹Ò µÓºÅáÁ‹â¨Œ ÍÓàÀÍáÁ‹·Ð ¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ»Ò§

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§½ÒÂªÐÅÍ¹éÓ

         
ÁÕ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ã¹àÇ·ÕáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒµ‹Ò§æáÅÐ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ
¡Ñº¤³Ð¼ÙŒ·ÕèÊ¹ã¨à¢ŒÒÁÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹à¾×èÍ¢ÍÃÑº
¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹§º»ÃÐÁÒ³¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æà¾×èÍ¹ÓÁÒµ‹ÍÂÍ´¡ÒÃ´ÙáÅ

ÃÑ¡ÉÒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹¾×é¹·Õè 

·ÊÁ. áÅÐ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹             »ÃÐ¨Ó»‚ 2558194



 ÁÕ¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÅØ‹ÁàÂÒÇª¹ã¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�»†ÒªØÁª¹à¾×èÍãËŒÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§áÅÐÂÑè§Â×¹     
áÅÐãª Œ à» š¹¾× é¹· Õ èµ Œ¹áººãË Œ¡ ÑºÊÁÒªÔ¡ ·ÊÁ. áÅÐ»ÃÐªÒª¹ã¹¾× é¹· Õ èËÁ Ù ‹Í × è¹æ ä´ Œ àÃ ÕÂ¹Ã Ù Œ  

¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÁÕ¡ÒÃá¨¡¾Ñ¹¸Ø�¾×ª àª‹¹ äÁŒ¼Å äÁŒãªŒÊÍÂ ãËŒ¡Ñº¼ÙŒà¢ŒÒÁÒàÃÕÂ¹ÃÙŒä´Œ¹Ó¡ÅÑºä»»ÅÙ¡ÂÑ§¾×é¹·Õèµ‹Ò§æ ´ŒÇÂ

เน ื ่องจากปาไม ถ ูกบ ุกร ุกทำลายเก ิดความเส ื ่อมโทรมของปา 
ทำใหคนในชุมชนบานสวนปาตองการฟนฟูและอนุรักษปาชุมชนใน
พื้นที่ไวเพื่อใชเปนแหลงอาหารของชุมชนจึงมีแนวคิดในการอนุรักษ
และฟนฟูปาชุมชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว โดยเริ ่มจากการสรางฝายชะลอน้ำที่เนนใชวัสดุในทองถิ่น 
การทำแนวกันไฟ ระยะทาง 8 กิโลเมตร การทำปายรณรงคปลูกจิต 
สำนึกใหคนในชุมชนทั้งเครือขาย ทสม. ชาวบาน และเยาวชนเกิด 
ความรักปา ตั้งแตป 2534 ถึงปจจุบัน เปนเวลา 24 ป ที่ไดดำเนิน 
งานมา ฉะนั้น 

ยอมสงผลใหฝายชะลอน้ำที่สรางขึ ้นทำใหเกิดความชุมชื ่นในปา     
ชุมชนน้ำไหลชาลงซึมซับลงในใตพ้ืนดินมากข้ึนปามีความอุดมสมบูรณ
มากขึ้น เกิดปญหาน้ำทวมนอยลงและหมด ไปในบางพื้นที่และมีแนว
กันไฟเพื่อปองกันไฟปาจากความรวมมือรวมใจของคนในชุมชนทำให
เกิดความเขมแข็งในกลุมเครือขายมากขึ้นมีกระบวนการพูดคุยกัน
เพื่อสรางความเขาใจรวมในหมูสมาชิกการอธิบายถึงความจำเปน
และประโยชนที่จะไดรับเกิดเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันและการ
วางแผนการดำเนินงานของชุมชน 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ºŒÒ¹ÊÇ¹»†Ò : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØâ¢·ÑÂ
ºŒÒ¹ÊÇ¹»†Ò µÓºÅÇÑ§µÐ¤ÃŒÍ ÍÓàÀÍºŒÒ¹´‹Ò¹ÅÒ¹ËÍÂ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØâ¢·ÑÂ

¼Å§Ò¹ : Í¹ØÃÑ¡É�¿„œ¹¿Ù»†ÒªØÁª¹ºŒÒ¹ÊÇ¹»†Ò
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à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ÍÓàÀÍ·‹ÒÂÒ§ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕ
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¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃªØÁª¹µŒ¹áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐ ËÑÇ·Ø‹§-·Ø‹§¾ÃŒÒÇ

ชุมชนบานหัวทุง-ทุงพราวเปนพื้นที่กลางน้ำของแมน้ำเพชรบุรีและมี
คลองซอยยอยเชื่อมประสานกับลำคลองหลักรับสงน้ำตลอดพื้นที่การ
เกษตรของหมูบาน ดังนั้น หากไมมีการระวังพฤติกรรมการใชน้ำ 
ใชดิน การทำเกษตรการกำจัดของเสียของชุมชนจะสงผลกระทบไป 
ถึงชุมชนอื่นๆไปตามระบบคลองที่เชื่อมถึงกันเมื่อคณะกรรมการชุม
ชนหัวทุง-ทุงพราวไดผานการเรียนรูและฝกประสบการณดานการจัด
การขยะและฟนฟูสิ่งแวดลอมในชุมชนแลวจึงไดเล็งเห็นความสำคัญ
ของการยกระดับการจัดการขยะในครัวเรือนเปนการจัดการขยะชุม
ชนเพื่อฟนฟูระบบนิเวศลุมแมน้ำเพชรบุรีใหปราศจากมลพิษและสาร
ปนเปอนจากขยะของเสียตางๆ เครือขาย ทสม. อ.ทายาง จึงไดรวม 
กันจัดทำโครงการชุมชนตนแบบการจัดการขยะขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แลวถาย 
ทอดไปสูเด็กและเยาวชนในหมูบาน

การดำเนินงานเริ่มตั้งแตการวางแผนงานรวมกันการประชุมคณะ
กรรมการชุมชนและเครือขายทสม.การประสานงานกับองคกรที่เกี่ยว
ของ 

และจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอยางเปนขั้นเปนตอนโดยมีการ
สำรวจสถานการณการจัดการขยะครัวเรือนและชุมชนจัดประชุม
สมาชิกในชุมชนเพื่อทำความเขาใจและระดมความคิดเห็นการให
ความรูแกเยาวชนการจัดตั้งธนาคารขยะและการทอดผาปาขยะรีไซ
เคิลนอกจากนี้ยังมีการสงเสริมกลุมอาชีพจากขยะและวัสดุเหลือใช
ตางๆเชนกลุมสตรีประดิษฐของใชจากวัสดุใชแลวกลุมเยาวชนธนาคาร
ขยะกลุมพลังงานกาซชีวภาพจากขยะวัชพืชและมูลสัตวกลุมปุยหมัก
ชีวภาพโดยในแตละปจะมีการสรุปผลงานนำไปเผยแพรในวันอนุรักษ
แมน้ำเพชรซึ่งเปนงานประจำปของจังหวัดเพชรบุรี

ผลจากการดำเนินงานนั้นเห็นไดวาขยะในชุมชนมีปริมาณลดลงจาก
กิจกรรมตางๆที่ชุมชนชวยกันทำขึ้นทั้งยังสงผลใหคนในชุมชนมีรายได
เสริม ชุมชนมีเงินสวัสดิการใหกับคนในชุมชน เกิดการสรางกระบวน 
เรียนรูรวมกันผานการจัดกิจกรรมตางๆ
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เดิมทีพื้นที่ อ.ทาตะเกียบ เปนปาอุดมสมบูรณไดรับการประกาศเปน 
ปาสงวนแหงชาติตั้งแตป 2516 แตตอมาไดมีการใหสัมปทานทำไม 
ในพื้นที่ทำใหมีการอพยพประชาชนจากพื้นที่อื่นๆ เขามาจับจองพื้นที่ 
เพ่ือทำการเกษตรทำใหพ้ืนท่ีปาลดลงอยางตอเน่ืองแมวาพ้ืนท่ีปาบางสวน 
จะไดรับการประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางไนก็ตาม จึง 
รวมกันลุกขึ้นมาจัดการปาโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการให
มากที่สุดเพื่อคงปาที่สมบูรณไว 

และเพื่อจัดตั้งพื้นที่ปาที่ยังคงเหลืออยูใหเปนปาชุมชน เครือขาย ทสม. 
อำเภอทาตะเกียบ จึงเริ่มดำเนินการตรวจสอบสภาพปาทั้งหมดที่อยู 
นอกเหนือพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางไน (พื้นที่เขตรักษาพันธุ 
สัตวปา ไมสามารถดำเนินการในรูปปาชุมชนได) เพื่อเลือกพื้นที่ที่มี 
ศักยภาพ จัดทำเปนปาชุมชนได จากนั้นจึงปรึกษาหารือกับชุมชนที่ 
อยู ใกลเคียงกับปา ทำความเขาใจถึงประโยชนในการจัดตั ้งเปน 
ปาชุมชน ทำการสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดขอบเขตใหชัดเจน จัดทำ 
ขอตกลงรวมในการดูแลและใชประโยชนและประสานกับกรมปาไม 
เพื ่อดำเนินการจัดตั ้งเปนปาชุมชนตาม ระเบียบของทางราชการ 
เมื่อไดปาของชุมชนที่ตองดำเนินการดูแลและใชประโยชนรวมกันตาม
ขอตกลงแลว จึงตองมีการปรึกษาหารือเพื ่อ แกไขหากมีปญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางเปนประจำและตอเนื่อง รวมถึงนำหลักการของ 

พระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการอนุร ักษ และฟ นฟูปาคือ 
การบวชปาที่เหลืออยูเพื่อใหรูสึกศรัทธาและไมกลาทำลายตนไมที่บวช
แลวใชหลักการฟนฟูปาโดยไมตองปลูกเพียงแตปองกันการบุกรุกเพิ่ม
เติมและปองกันไมใหเกิดไฟปาการเพาะกลาไมที่เปนไมพื้นถิ่นเดิม
ปลูกฟนฟูในบริเวณที่ฟนฟูเองไมไดและจัดใหมีกิจกรรมฟนฟูปารวม
กัน ในวันสำคัญตางๆ เชน การปลูกตนไมในวันวิสาขบูชา 

ผลจากความรวมมือรวมใจของเครือขาย ทสม. อ.ทาตะเกียบ ทำให 
การดำเนินงานท่ีผานมา สามารถข้ึนทะเบียนปาชุมชนใน อ.ทาตะเกียบ
ไดแลว 10 แหง รวมเนื ้อที ่ประมาณ 3,600 ไร เตรียมพื ้นที ่ข ึ ้น 
ทะเบียนอีกประมาณ 1,000 ไร สภาพปามีการฟนตัว มีความอุดม 
สมบูรณมากขึ้น เกิดเครือขายในการรวมดูแลรักษาปาอยางชัดเจน 
เกิดการทำงานสนับสนุนหนวยงานราชการในการดูแลรักษาปา เกิด 
กลุ มอนุรักษกลุ มยอยอื ่นๆ เชน กลุ มอนุรักษตะกอง (สัตวเลื ้อย 
คลานชนิดหนึ่ง) ที่บานชมพู ต.คลองตะเกรา และเกิดการทองเที่ยว 
ในชุมชนรอบปา เชน การดูสัตวปา การเดินปา ดูนก สัตวปา เพิ่ม 
จำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะชางปาที่เริ ่มเขามาอาศัยอยูในปาชุมชน 
และยังสงผลใหเกิดกลุมอาชีพเสริมรายไดจากผลผลิตจากปาชุมชน 
เชน กลุมทำไมกวาด กลุมจักสาน กลุมทำสมุนไพ

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ÍÓàÀÍ·‹ÒµÐà¡ÕÂº : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ
µÓºÅ¤ÅÍ§µÐà¡ÃÒ ÍÓàÀÍ·‹ÒµÐà¡ÕÂº ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ

¼Å§Ò¹ : ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹ã¹¾×é¹·ÕèÍÓàÀÍ·‹ÒµÐà¡ÕÂº

¨ÐÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ãËŒ¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ÂÔè§¢Öé¹ 
â´Â¡ÒÃàÊ¹Í¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹»†ÒªØÁª¹ãËŒÁÒ¡¢Öé¹ 
à¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ãËŒÁÒ¡¢Öé¹ áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹àÂÒÇª¹ã¹¾×é¹·ÕèãËŒÁÒ¡¢Öé¹ 
à¾×èÍà»š¹¡ÓÅÑ§ÊÓ¤ÑÞã¹Í¹Ò¤µ ·´á·¹¤¹ÃØ‹¹à´ÔÁ·ÕèÊÙ§ÍÒÂØ
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ดวยความมุงหวังที่อยากเห็น จ. ชลบุรี มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น 
มีอากาศที่ดีและบริสุทธิ์ และมีสภาพแวดลอมที่ดี เครือขาย ทสม. 
อ.หนองใหญ จึงไดรวมกันจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหใหเยาวชนและคนใน
ชุมชนไดตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ดีตอไป
จึงเริ่มดวยการชักชวนกันทำกิจกรรมปลูกปาเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 
โดย ปลูกตนไม 500 ตนในพื ้นที ่ 10 ไร ณ พุทธมณฑลชลบุร ี 
อ.บานบึง การใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมแกเยาวชนและเครือขาย ทสม. ใน อ.หนองใหญ เปน 
ประจำทุกเดือน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพจากวัสดุเหลือใช เชน
การทำดอกไมจันทนสงวัด การทำของชำรวยจากไมไผ โดยใชความรู  

ในการทำงานฝมือที่ชาวบานทำกันอยูแลวมาประยุกตสรางสรรคให 
สิ่งของเหลือวัสดุเหลือกใชกลับมาเกิดคุณคาอีกครั้ง และยังสามารถ 
นำไปจำหนายสรางรายได สรางอาชีพใหแกชุมชน หลังจากเริ ่ม 
ดำเนินการมาได 1 ป ไดชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 
ใหกับ จ.ชลบุรี เครือขายและชุมชนไดมีกิจกรรมรวมกันทำใหเครือขาย
ทสม. เปนที่รูจักมากขึ้นและไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ต.หนองใหญ ไดรวม กิจกรรมจิตอาสา 
และตระหนักถึงการรวมอนุร ักษสิ ่งแวดลอมโดยการ เพิ ่มพื ้นที ่ 
สีเขียวใน พื้นที่วางในจังหวัดหรือชุมชนที่ตนอาศัย ซึ่งแคการปลูก 
ตนไมคนละ ตนก็สามารถชวยโลกใหนาอยูได 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ·ÊÁ. ÍÓàÀÍË¹Í§ãËÞ‹ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ
µÓºÅË¹Í§ãËÞ‹ ÍÓàÀÍË¹Í§ãËÞ‹ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡»†Òà¾×èÍÍ¹ØÃÑ¡É�ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

·ÊÁ. áÅÐ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹             »ÃÐ¨Ó»‚ 2558198



เพื่อเฝาระวัง ดูแล อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ง 
แวดลอมในพื ้นที ่จ ังหวัดชัยนาท ทั ้งดานการเพิ ่มพื ้นที ่ส ีเข ียว 
การจัดการขยะมูลฝอย การเฝาระวังคุณภาพน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย 
ดวยน้ำหมักอินทรีย เครือขาย ทสม. จังหวัดชัยนาท จึงจัดอบรม 
ใหความรูเชิงปฏิบัติการแกสมาชิกเครือขาย ทสม. ทั้ง 8 อำเภอ 
และประชาชนในพื้นที่ริมแมน้ำสายหลัก 3 สาย ไดแก แมน้ำเจา 
พระยา แมน้ำนอย และแมน้ำทาจีนรวมถึงชุมชนรอบพื้นที่ปาเขาราว 
เทียนทอง
 
ในการฝกอบรมเนนใหสมาชิกเครือขายและชุมชนไดฝกปฏิบัติจริง 
เพื่อใหสามารถนำแนวคิดที่ไดรับกลับไปปฏิบัติไดเอง และสามารถ 
ถายทอดตอใหแกประชาชนหรือคนในชุมชนได อยางมีประสิทธิภาพ 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂ¹Ò· : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂ¹Ò·
µÓºÅã¹àÁ×Í§ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂ¹Ò·

¼Å§Ò¹ : ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂ¹Ò·

โดยมีการใหความรูเรื่องการทำน้ำหมักอินทรีย เพื่อใชบำบัดน้ำเสีย 
เบื้องตนในครัวเรือน การขยายพันธุกลาไม การเพาะเห็ดฟางใน 
ตะกรา และการทำน้ำสมุนไพรกลั่น
ในระยะเวลา 8 ป ตั้งแตป 2551 - 2558 สงผลให จ.ชัยนาท มีพื้นที่ 
สีเขียวเพิ่มขึ้น ประชาชน เยาวชน นักเรียน รูจักคัดแยกขยะตั้งแต 
ครัวเรือน มีเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ำในแมน้ำสายหลัก ครัวเรือน 
และชุมชนมีการบำบัดน้ำเสียเบื้องตนกอนปลอยลงสูแหลงน้ำ นอก 
จากนี้ยังทำใหประชาชนและชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ เฝาระวัง 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัด ชัยนาท เพิ่ม 
ขึ้น เกิดผูนำเครือขาย ทสม. ในแตละระดับ แตละพื้นที่ เปนแกนนำ 
ในการถายทอดองคความรูและขยายผลกิจกรรมไปสูบุคคลและพื้นที่
อื่นๆ 

ÁÕ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒÊÙ‹ªØÁª¹áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹ËÃ×ÍÍ§¤�¡Ãµ‹Ò§æ 
·Ñé§ã¹ áÅÐ¹Í¡¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ à¾×èÍãËŒµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ

¢Í§¡ÒÃà½‡ÒÃÐÇÑ§ Í¹ØÃÑ¡É� áÅÐ¿„œ¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

·ÊÁ. áÅÐ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹             »ÃÐ¨Ó»‚ 2558199



à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. µÓºÅµÐ¡Ò§  : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´µÃÒ´
ªØÁª¹ºŒÒ¹´‹Ò¹à¹Ô¹ÊÙ§ µÓºÅµÐ¡Ò§ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´µÃÒ´

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�»†ÒäÁŒ¾ÐÂÙ§ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁáÅÐÂÑè§Â×¹

เมื่อมีการออกสำรวจปาในพื้นที่และพบไมพะยูงขึ้นกระจายอยูหลาย
สิบตนแตในขณะเดียวกันก็พบการลักลอบตัดไมพะยูงภายในระยะ
เวลาไมนานดวยเชนเดียวกัน เครือขาย ทสม. ต.ตะกาง จึงปรึกษา 
หารือกันเพื่อหาวิธีที่จะรักษาผืนปาแหงนี้และตั้งเปนกลุมอนุรักษปา
ไมพะยูงขึ้นจึงเริ่มดำเนินการวางแผนทำงานรวมกับสมาชิกและที่ 
ปรึกษาเครือขายเพื่อวางแนวทางในการปองกันการลักลอบตัดไมทำ
ลายปาในพื้นที่พรอมกับนอมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาเปนหลักในการทำงานโดยในการออกปฏิบัติงานแต
ละครั้งจะมีการออกลาดตระเวนการวางแผนสุมซุมตามจุดเสี่ยงโดย
เฉพาะในชวงฝนตก ซึ่งมักเปนชวงที่มีการลักลอบมากที่สุด การเพิ่ม 
ความเขมในการตั้งจุดตรวจรวมและเมื่อวางแผนแลวจะออกปฏิบัติ
งานในพื้นที่ทันทีนอกจากนี้ยังมีการวางสายขาวที่วางใจไดทั้งจาก
ภาครัฐและภาคประชาชน ตลอดจนเปดรับสมัครอาสาสมัครอยาง 
กวางขวางทั่วประเทศเพื่อเปนตาสับปะรดใหกับกลุมในการเฝาระวัง

ปองกันขบวนการลักลอบตัดไมพะยูง รวมถึงการใชวิถีพุทธมาเปน 
กุศโลบายในการปองกันรักษาปา เชน การบวชปาและการอบรม 
ใหความรูแกอาสาสมัครในการออกสำรวจเพื่อเฝาระวังพื้นที่เปนประ
จำทุกเดือนระยะเวลาเพียงปกวาสามารถตรวจยึดไมพะยูงและไม
ประดูจากการลักลอบตัดได 4 ครั้ง และสิ่งที่สราง ความภูมิใจให 
กับเครือขายมากที่สุดคือปาแหงนี้ไมมีการลักลอบตัดไมอีกเลยนับ
จากครั ้งส ุดทายที ่ เคยเกิดขึ ้น ทั ้งย ังไดร ับความรวมมือ จาก 
ประชาชนในพื้นที่รวมกันปลูกกลาไมพะยูงเพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสครบ 5 รอบ และจากการติดตามกลา 
ไมพะยูงพบวามีการเจริญงอกงามเปนอยางดี จากความรวมมือใน 
การปกปองดูแลรักษาปาของเครือขายยังสงผลใหพื้นที่เกิดเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลงตนน้ำ และเปนแหลงอาหารใหกับทั้ง 
มนุษยและสัตวปา ปลุกจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่และใกลเคียง 
นำมาซึ่งความสุขของประชาชนในพื้นที่ 

ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÈÒÅÒàÍ¹¡»ÃÐÊ§¤�¢Í§ºŒÒ¹´‹Ò¹à¹Ô¹ÊÙ§ãËŒà»š¹ÈÙ¹Â�àÃÕÂ¹ÃÙŒ
ÊÓËÃÑº»ÃÐªÒª¹ à¾×èÍÁÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ áÅÐÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡Ñº¡ÅØ‹Á 
ÁÕ¡ÒÃ´Ö§àÂÒÇª¹à¢ŒÒÁÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¼‹Ò¹¡Í§·Ø¹áÁ‹¢Í§á¼‹¹´Ô¹
ºŒÒ¹´‹Ò¹à¹Ô¹ÊÙ§à¾×èÍãËŒàÂÒÇª¹Ë‹Ò§ä¡Å¨Ò¡ÂÒàÊ¾µÔ´áÅÐ»ÅØ¡¨Ôµ
ÊÓ¹Ö¡ÃÑ¡»†ÒãË Œ¡ Ñº¤¹ÃØ ‹¹µ‹Íä» áÅÐÂÑ§Á Õá¼¹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´ãË Œ à» š¹
áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§Í¹ØÃÑ¡É�áÅÐÊÃŒÒ§ÇÔ·ÂÒ¡Ã¨Ò¡ªØÁª¹ÃØ‹¹ãËÁ‹µ‹Íä»

·ÊÁ. áÅÐ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹             »ÃÐ¨Ó»‚ 2558200



 ÁÕ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¼Å§Ò¹ä»ÊÙ‹µÓºÅã¡ÅŒà¤ÕÂ§áÅÐà¡Ô´¡ÒÃµ‹ÍÂÍ´¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ àª‹¹ â¤Ã§¡ÒÃ½ÒÂªÐÅÍ¹éÓ 
à¹× èÍ§¨Ò¡àÁ×èÍµÓºÅã¡ÅŒà¤ÕÂ§ (µÓºÅà¢Òà¾ÔèÁ) àËç¹¼Å¢Í§¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁã¹àªÔ§»ÃÐ¨Ñ¡É� 

¨Ö§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹áÅÐ·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ä´Œ§‹ÒÂ ÁÕà¡Ô´¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹ä´Œ´Õ 
·ÓãËŒÁÕ¼Å§Ò¹µ‹Íà¹× èÍ§áÅÐÊÒÁÒÃ¶¢ÂÒÂ¼Åä»ÂÑ§µÓºÅã¡ÅŒà¤ÕÂ§ä´Œ§‹ÒÂ

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. µÓºÅÈÃÕ¡ÐÍÒ§ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¹ÒÂ¡
ªØÁª¹ºŒÒ¹¤ÅÍ§¡Ðâ´¹ µÓºÅÈÃÕ¡ÐÍÒ§ ÍÓàÀÍºŒÒ¹¹Ò ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¹ÒÂ¡

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡µŒ¹äÁŒà¾×èÍÊÇ¹¸ÃÃÁ

จากความตระหนักที่เริ่มเห็นตนไมในชุมชนถูกตัดโคนลงเปนจำนวน 
มากและพื้นที่หลายบริเวณถูกขุดดินเพื่อนำไปใชประโยชน เครือขาย 
ทสม. ต.ศรีกะอาง จึงเริ่มพูดคุยกันถึงปญหาที่เกิดขึ้นและไดชักชวน 
ใหสมาชิก ทสม. แตละหมูบานรวมกันทำกิจกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก 
ใหชาวบานตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกตนไมที่สามารถชวย
บรรเทาภาวะโลกรอน และชวยลดอากาศรอนของพื้นที่ได โดยได 
เลือกวัดรางตะเคียนซึ ่งเปนสถานที ่ปฏิบัต ิธรรมและเปนพื ้นที ่
สาธารณะของคนในชุมชนที่สามารถรับประโยชนรวมกันไดเปนพื้นที่
ทำกิจกรรมปลูกตนไมในสวนธรรมขึ้นเพื่อสรางความรมรื ่นใหกับ
สถานที่และสรางบรรยากาศที่เหมาะกับการนั่งวิปสสนาและชวยรักษา
ส่ิงแวดลอม อีกทางหนึ่ง 

ผลการดำเนินงานหลังจากการปลูกตนไม 500 ตนในพื้นที ่ 2 ไร       
3 ปใหหลัง ปจจุบันสวนธรรมมีความรมรื่นและไดมีการบวชตนไม 
ที่โตแลว พรอมกับการปลูกกลาไมเล็กที่นำมาใหมเพิ่มเติม และยัง 
ทำใหชาวบานมีจิตสำนึกในการปลูกปามากขึ้น ทำใหเห็นวาการ 
ทำงานแมจะไมไดผลอยางรวดเร็ว แตก็ตองทำไวเพื่อใหอนาคตจะได 
มีไวใชไดอยางดี และการปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดลอมควรเริ่มทำ 
ใหกับตำบลเราเองกอนๆ ที่จะขยายผลไปยังตำบลใกลเคียง และที่ 
สำคัญคือตองเร่ิมจากครอบครัวกอนจะไดเปนพ้ืนฐานใหสังคมยืนหยัด 
ไดอยางมั่นคง และขยายผลไปสูเด็ก วัยรุนเพื่อใหมีจิตสำนึกรักษโลก 
โดยใชพื้นฐานดานประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่นเปนตัวนำ 

·ÊÁ. áÅÐ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹             »ÃÐ¨Ó»‚ 2558201



ธรรมชาติเรียงตามขั้นบันไดของกระแสน้ำโดยกอนดำเนินการสราง
ฝายจะม ีการหาร ื อร  วมก ันก อนว  าจะสร  างฝายบร ิ เ วณใด 
กี่ฝายแลวจึงออกสำรวจพื้นที่จริง เพื่อกำหนดรูปแบบฝายที่เหมาะสม 
ป จจ ุบ ันม ีการสร  างฝายเพ ิ ่ มข ึ ้ นท ุกป  รวมแล  วกว  า1 ,900 
ฝายมีการติดตามตรวจสอบซอมแซมใหใชประโยชนไดมากที่สุดเปน
ประจำทุกปและตะกอนตามธรรมชาติที ่ท ับถมบริเวณกนฝาย 
ก็มีสวนชวยทำใหฝายมีความแข็งแรงขึ้นตามธรรมชาตินอกจานี้ผล
จากการสรางฝายยังทำพันธุไมตางๆมีการเจริญเติบโตที่ดีมีรากที่แข็ง
แรงชวยยึดดินไวไมใหพังทลายลงมา 

ปจจุบันฝายชะลอน้ำที่สรางไวชวยกักน้ำและชะลอการไหลของน้ำได
เป นอยางดีบร ิเวณปาไมท ี ่ม ีฝายมีความอุดมสมบูรณเพิ ่มข ึ ้น 
และจากกิจกรรมที่มีการสรางฝายรวมกันอยางสม่ำเสมอทำใหเครือ
ขายทสม.ที่เปนองคกรหลักที่ชัดเจนในการเฝาระวังรักษาและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมในพื ้นที ่เกิดการมีสวนรวม
ระหวางประชาชนกับหนวยงานตางๆในการทำกิจกรรมสงผลทำให
ช ุมชนมีความเข มแข ็งมากข ึ ้นเก ิดจ ิตสำน ึกในการอนุร ักษ ฯ 
เกิดความหวงแหน ความรัก ความเปนเจาของพื้นที่ที่มีรวมกันดูแล 
เศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ดีขึ ้นจากการเก็บอาหารจากปาไป
บริโภคและจำหนายเชน เห็ด ผักหวาน มดแดง ไมมีการบุกรุกทำลาย 
ปาเพิ่มและจากการรวมกลุมกันดวยจิตอาสาที่ตองการปกปองตนเอง
และชุมชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทำใหทุกคนมีประสบการณมี 
การพัฒนาวิธีการทำงานรวมถึงเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันมากข้ึน 

จากผลกระทบที่ชุมชนไดรับจากกลิ่นยางที่ถูกเผาไหมในโรงงานที่
ตั้งอยูภายในชุมชน ทั้งยังไดรับผลกระทบจากฝุนละออง และกลิ่น 
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทำใหชาวชุมชนหวยดวนเกิดการ 
รวมกลุมกันเพื่อปกปองสิทธิของชุมชนและดำเนินการกับโรงงานที่
สงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน จากจุดเริ ่มดวยการจัดตั้ง 
เปนชมรมกลุ มพิท ักษส ิ ่งแวดลอมและมวลชนตำบลหวยดวน 
ขยายสูการเปนสมาชิกเครือขาย ทสม. ต.หวยดวน โดยยังคงการ 
ทำงานรวมกันของแกนนำชุมชน 7 หมู บานที ่มีการจัดตั ้งเปน 
สภาองคกรชุมชนและมีคณะกรรมการบริหารภายใตการขับเคลื่อน 
งานอยางเปนระบบทำใหเกิดความเคลื่อนไหวในการแกไขปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่อยางจริงจังโดยใหแตละหมูบานรวบรวม 
รายชื่อประชาชนที่เดือนรอนจากทั้ง 7 หมูบานและตำบลใกลเคียง 
รวมถึงหนวยราชการที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่พรอมภาพถายประ
กอบเพื่อทำหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่และประชุมวาง
มาตรการแนวทางการแกไขปญหาควบคู กันไปรวมถึงการจัดให
มีเวทีประชาพิจารณกลางแจงโดยเชิญผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดมา  
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รวมใหขอมูลและหาขอสรุป ระยะเวลา : 3 ป ของการรวมกัน 
ปกปองคุณภาพสิ่งแวดลอมของ ชุมชนหวยดวน กอใหเกิดผลใน 
ทางปฏ ิบ ัต ิจนสามารถบรรเทา ป ญหาความเด ือนร อนของ 
ประชาชนในพื ้นที ่ได ทำใหผู ประกอบ การที ่จะมาขอประกอบ 
กิจการในพื้นที่ที ่ตองขออนุญาตจาก อบต. หรือหนวยงานตางๆ 
ในพื ้นที ่ โดยตองแจงใหสภาองคกรชุมชน พิทักษสิ ่งแวดลอม 
และมวลชนเขารวมพิจารณาเห็นชอบดวย ถาหากสภาองคกร 
ชุมชนฯ ไมเห็นดวยจะตองมีการทบทวนให เปนไปตามความเห็น 
ของกลุมไมเชนนั้นจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ทำใหปจจุบัน 
ไมมีโรงงานที่มีผลกระทบกับชุมชนเขามา ประกอบกิจการที่ผิด 
กับวัตถุประสงคของกลุ มแตตองมีการเฝาระวังตอไปในอนาคต 
เกิดกระบวนการเรียนรู ร วมกัน และมีการอบรม การเรียนรู เชิง 
ปฏิบัติการ ระดับคณะกรรมการทุก 3 เดือน เพื ่อ เตรียมวาง 
แผนเชิงรุกและรายงานสถานการณในแตละชุมชน รวม ถึงการ 
ไปศึกษาดูงาน และระดับสมาชิก โดยการถายทอดจากคณะ 
กรรมการแตละหมูบานเพื่อใหรูเทาเทียมกันและแจงขอมูลที่สงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม และนำเสนอแนวทางปองกันแกไข 
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เจาหนาที่แยกขยะที่นำมาตรงที่ทำการของธนาคารขยะฯ ซึ่งทำให 
เกิดการเรียนรูเรื่องการคัดแยกขยะระหวางสมาชิก และสรางการทำ 
งานแบบเครือขายนอกจากนี้สมาชิกตองนำขยะมาฝากกับธนาคาร 
อยางตอเนื่องจึงจะสามารถถอนเงินได สวนผลกำไรจากธนาคารขยะฯ 
จะปนผลเปนทุนการศึกษา ใหกับสมาชิกที่เปนเยาวชนที่มีการฝาก 
ขยะอยางตอเนื่องในงานวันเด็กประจำปของชุมชน 

ผานมา 3 ป มีธนาคารขยะรีไซเคิลที่เปดดำเนินการตั้งแตป 2555 
มีสมาชิก 110 คน จากหมูที่ 8 และ 9 และในป 2557 พบวาสามารถ 
ลดปริมาณขยะรีไซเคิลไดรอยละ 20ของปริมาณขยะทั้งหมดในชุมชน 
มีขยะรีไซเคิลที่ฝากกับธนาคารรวมทั้งสิ้น 4,509 กิโลกรัม และในการ 
จัดกิจกรรมวันเด็กสามารถปนผลกำไรเปนทุนการศึกษาใหกับเยาวชน
ที่เปนสมาชิกไดทุนละ 500 บาท นอกจากนี้ยังทำให ปริมาณขยะใน 
ชุมชนลดลงอยางเห็นไดชัดเจนไมมีขยะลนถังสิ่งแวดลอมในชุมชนดี
ขึ้นลดภาระของเทศบาลและเปนการปลูกฝงที่มีกระบวนการเรียนรู
รวมกัน 

เมื่อขยะในชุมชนไมไดรับการเก็บขนออกไปอยางตอเนื่องจึงเกิดเปน
ปญหาขยะตกคางในพื้นที่จำนวนมาก เครือขาย ทสม. ต.ลาดสวาย 
จึงไดรวมกลุมกัน เพื่อหาทางออกของปญหาที่เกิดขึ้นและชักชวนคน 
ในชุมชนทั้งผูใหญและเยาวชนมารวมกันทำกิจกรรมคัดแยกขยะมูล 
ฝอยผานธนาคารขยะรีไซเคิล และการทำน้ำหมักชีวภาพ 

เมื่อเริ ่มประชาสัมพันธเชิญชวนใหคนในชุมชนเขามารวมดำเนิน  
กิจกรรมแลว จึงมีการจัดทำแผนการจัดการขยะของชุมชนลาดสวาย 
โดยจัดใหมีการอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ การทำปุย การทำธนาคาร 
ขยะรีไซเคิล การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยเชิญวิทยากรจากโครงการ 
แหลมผักเบื้ยมารวมใหความรู และจัดทำฐานการเรียนรู โดยจัดทำ 
ปายแสดงขอมูลและวิธีการนำขยะไปใชประโยชนตางๆ เพื่อเปนศูนย 
การเรียนรูตนแบบของ ทสม. ที่คอยใหคำแนะนำใหกับคนในชุมชน 
จากนั้นจึงมีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลและจัดตั้งคณะทำงาน 
กำหนดมีกฎขอบังคับการดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล เชน 
สมาชิกตองแยกประเภทขยะมาจากบานถาหากไมไดแยกตองชวย 
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ดวยการขวนขวายใฝหาความรูใหมีรายไดเพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียง
เปนเปาหมายสำคัญ และปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วประ 
พฤติตนตามหลักศาสนาควบคูกันไปกับการจัดตั้งเครือขายธนาคาร
ตนไม ที่จะมีการประชุมทุกหมูบานกันเปนประจำทุกเดือน เพื่อรับฟง 
ปญหา และความตองการของแตละพื้นที่

ผลการดำเนินงานตลอดมา 3 ป ทำใหเกิดเครือขายธนาคารตนไม 
ครอบคลุมทุกหมูบานสงเสริมการปลูกตนไมในพื้นที่สาธารณะของหมู
บานในตำบลศรีกะอางจำนวน 29,500 ตน นอกจากนี้ยังเกิดความ 
มั่นคงดานที่อยูอาศัย พลังงาน อาหาร ยารักษาโรค และระบบนิเวศ 
ทั้งยังเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันผานเวทีการประชุมบูรณาการประ
จำเดือน 

จากการเห็นความสำคัญของการปลูกตนไมตามแนวพระราชดำริ 
ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยางในที่ดินของตนเองและพื้นที ่ 
รกรางวางเปลาหรือพื ้นที ่สาธารณะในชุมชน เครือขาย ทสม. 
ต.อางทอง จึงไดร วมกันผลักดันใหทุกหมู บานของ ต.อางทอง 
จำนวน 11 หมูบานจัดตั้งเปนเครือขายธนาคารตนไมขึ้น เพื่อสราง 
กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมของชุมชนรวมกันในการดำเนินงานไดสงเสริมใหทุกหมูบาน
ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชหลักการดำเนิน 
ชีวิตแบบมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน และ 
ยึดหลักความประหยัดตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุม 
เฟอยในการใชชีวิตยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองซื่อสัตย
สุจริตละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคา
แบบตอสูกันอยางรุนแรงไมหยุดนิ่งที่จะหาแนวทางใหชีวิตหลุดพน
จากความทุกขยาก 
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จากการทำขอมูลและแผนที่ชุมชนรวมกับหลายโครงการทำใหชุมชน
ตระหนักวา ตำบลดงขี้เหล็กเปนพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 
รวมถึงน้ำเพื่อทำการเกษตร และที่สำคัญคนในพื้นที่ยังขาดจิตสำนึก 
ในการดูแลรักษาแหลงน้ำอยางจริงจัง มีการใชน้ำอยางฟุมเฟอย 
จึงทำใหเครือขาย ทสม.อำเภอเมืองปราจีนบุรีเกิดการจัดทำแผนงาน 
พัฒนาเพื่อการแกไขปญหาของ ต.ดงขี้เหล็ก ขึ้น

เริ่มจากการใชเวทีประชาคมในการสรางความเขาใจและชี้ใหชุมชน 
ไดตระหนักถึงสภาพปญหาของตำบล แลวจึงไดทำแผนที่ทำมือขึ้น 
เพื่อเปนการเก็บขอมูลแหลงน้ำ ขอมูลการใชน้ำของชุมชน จากนั้นจึง 
ไดมีการจัดตั ้งคณะทำงาน ตนน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ กำหนด 
ธรรมนูญเพื่อการดูแลรักษาแหลงน้ำของชุมชนพรอมกับนำขอมูลที่
ไดมารวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการดวยชุมชนเองจนเกิดเปนผลการ
ดำเนิน

งานอยางเปนรูปธรรมดวยการนำภูมิปญหาทองถิ่นในการทำบอน้ำตื้น 
เพื่อกักเก็บน้ำไวใชเอง การทำเขื่อนใตดิน และหลักการพึ่งพาตนเอง 
มาเปนแนวทางในการดำเนินงาน ผลจากการดำเนินงานสงผลให 
ต.ดงขี้เหล็ก ไดเปนตำบลตนแบบเขื่อนใตดิน เปนตำบลตนแบบแปลง 
ทฤษฎีใหมเปนตนแบบการใชขอมูลที่มาจากการจัดเก็บแบบมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในตำบลเพื่อรวมกันแกไขปญหาจนเกิดเครือขายเพิ่ม
ขึ้นและเปนแมขายเรื่องการบริหารจัดการลุมน้ำปราจีนรวมทั้งเกิดการ
ขับเคลื ่อนธรรมนูญ ตำบลดงขี ้ เหล ็กที ่นำไปสู การปฏิบ ัต ิจร ิง 
เพื่อรวมกัน รักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตำบล 
ดงขี้เหล็กใหอยูอยางยั่งยืนนอกจากนี้ยังเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ภายในชุมชนผานการประชุมสัญจรซึ่งเปนเวทีสาธารณะในการแลก
เปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และการไปเยี่ยมดูแปลงงานของสมาชิก
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ผลจากการท่ีไดไปศึกษาดูงานพ้ืนท่ีท่ีประสบความสำเร็จในการอนุรักษ 
ปาชายเลน และไดเห็นความสามัคคีและความเขมแข็งของชุมชน 
เครือขาย ทสม. ต.ปากน้ำระยอง จึงเกิดแรงบันดาลใจกลับมา 
ขับเคลื่อนแนวคิดในการอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนในทองถิ่นให 
ดีขึ้น และเกิดการจัดตั้งกลุมอนุรักษขึ้นมาเพื่อชวยกันดูแลรักษาปา 
ชายเลนที่มีอยูเพียงนอยนิดในใจกลางเมืองระยองซึ่งมีสภาพเริ่มเสื่อม
โทรมใหกลับมามีความอุดมสมบูรณอีกครั้ง

เริ่มดำเนินงานแรกดวยการเก็บพันธุไมปาชายเลนที่มีในพื้นที่มาเพาะ
พันธุไว ปลูกปาชายเลนเพิ่มเติมในพื้นที่เสื่อมโทรมและพื้นที่วางเปลา 
โดยสงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่เขามามีสวนรวมในการ 
ปลูกและดูแลรักษาปาชายเลน ดวยการแบงพ้ืนท่ีใหแตละโรงเรียนชวย
กันปลูก และทางเครือขาย ทสม. จะคอยเปนพี่เลี ้ยงในการตรวจ 
ประเมินปลูกซอมแซมทุกเดือนจนกวาไมแข็งแรง และมีการทำที่กั้น 
ปองกันไมใหขยะและผักตบชวาเขามาในแปลงปลูกใหม ในสวนของ 
การเพิ่มจำนวนพันธุสัตวปาชายเลนมีการทำคอนโดปูโดยใชไมไผมา 
ตัดเปนทอนๆ ปกลอมเปนรูปทรงตางๆ ตามจินตนาการ เชน 
รูปหัวใจรูปดาว ฯลฯ จากนั้นเก็บเศษกิ่งไมตามพื้นปา ใสลงไปเพื่อ 
เปนที่อยูอาศัยอยางดีของปู และเปนแหลงขยายพันธุปู ทำบานหอย 
พอกโดยนำหอยพอกตัวเล็กๆ มาไวในคอก ไมไผที ่กั ้นไวเพื ่อให 
ขยายพันธุและปองกันไมใหชาวบานมาจับสัตวน้ำที่ยังไมโตเต็มที่นอก
จากนี้ยังมีการใหความรูเรื่องการอนุรักษปาชายเลนใหกับผูสนใจ 

เขามาดูงานและถายทอดความรูใหลูกหลานในชุมชนเพื่อสืบทอดการ 
รักษาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นและการทำประมงพื้นบาน  เริ่มจากการใช 
เวทีประชาคมในการสรางความเขาใจและชี้ใหชุมชน ไดตระหนักถึง 
สภาพปญหาของตำบล แลวจึงไดทำแผนที่ทำมือขึ้น เพื่อเปนการเก็บ 
ขอมูลแหลงน้ำ ขอมูลการใชน้ำของชุมชน จากนั้นจึง ไดมีการจัด 
ต ั ้งคณะทำงาน ต นน ้ำ-กลางน ้ำ-ปลายน้ำ กำหนดธรรมนูญ 
เพื ่อการดูแลรักษาแหลงน้ำของชุมชน พรอมกับนำขอมูลที ่ไดมา 
รวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการดวยชุมชนเองจนเกิดเปนผลการดำเนิน
งานระยะเวลา 8 ป มานี้มีพื ้นที่ปาชายเลน บริเวณปากน้ำระยอง 
มีปาเพิ่มขึ้นประมาณ 150 ไร มีที่กั้นขยะเปนระยะทาง 1,000 เมตร 
ชวยลดปญหาขยะที่ถูกพัดพาเขามาทำความเสียหายใหกับแปลงปลูก
ใหมไดเปนอยางดีมีหนวยงานตางๆสนใจเขามารวมทำกิจกรรมจิต
อาสาและเรียนรูกิจกรรมในพื้นที่ผานการลงมือทำจริงพรอมสอดแทรก
แนวคิดในการอนุรักษจากวิทยากรชุมชนปละประมาณ 4,000 คน 
นอกจากนี้ยังทำใหเกิดความรักและความสามัคคีในชุมชนมีการถาย
ทอดองคความรูจากคนรุนเกาสูรุนใหม พื้นที่ปามีความอุดมสมบูรณ 
ถือเปนปอดแหงใหมที่อยูใจกลางเมืองระยองชวยลดกาซคารบอนได
ออกไซดลดภาวะโลกรอนและเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปกและ
หิ่งหอย 
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จ.ราชบุรีมีพื ้นที ่ทำนาประมาณ 50% ของพื ้นที ่ทั ้งหมด ทำใหมี 
ฟางข าวเหล ือหล ังการเก ็บเก ี ่ยวเป นจำนวนมาก เม ื ่อกล ุ ม 
เครือขายทสม.ต.ลาดบัวขาวเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ
และส ิ ่งแวดลอม ประกอบกับเห ็นช องทางในการนำฟางข าว 
กลับมาใชประโยชนเปนวัสดุตั ้งตนในการผลิตเปนกระดาษแบบ
ที ่สามารถนำมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ เชน ของใช ภาชนะใส 
อาหาร กระถางปลูกตนไมท ี ่ เป นมิตรกับสิ ่งแวดลอม จึงเก ิด 
เปนการเสริมรายไดใหกับชุมชนไดพึ ่งพาตนเองอยางยั ่งยืนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงเริ ่มจากการใหสมาชิกเรียนรู ขั ้นตอนการ
ผลิตกระดาษจากฟางขาว โดยการหั ่นฟางเปนชิ ้นเล็กๆ หรือใช 
เคร ื ่องยอยฟางเพื ่อใหเส นใยไมจ ับเปนกอน นำฟางแชน ้ำใน 
กะละมั ่งทิ ้งไว 2 วัน เพื ่อใหฟางนิ ่มและเป อยตัว ตั ้งไฟตมน้ำ 
ให  เด ือด ใส  โซดาไฟ ต มประมาณ 2 ช ั ่ ว โมง นำฟางท ี ่ต ม 
เป อยแลวไปลางน้ำใหเมือกลื ่นออกประมาณ 3-4 รอบ แลวจึง 
นำฟางที ่ลางสะอาดแลวใสเครื ่องตีเยื ่อและใสน้ำลงไปเล็กนอย 
เพ ื ่อให ได  เน ื ้อฟางละเอ ียดไม จ ับต ัวเป นก อน จากนั ้นจ ึงนำ 
ตะแกรงหร ือเฟรมวางลงอ างละแลงกระดาษท ี ่ ใส น ้ำไว แล ว 
เทเย ี ่อฟางลงไปบนตะแกรงแลวร อนเกลี ่ยใหท ั ่วท ั ้งเฟรมใหม ี
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ความหนาพอประมาณนำตะแกรงเยื ่อฟางขึ ้นจากน้ำแลวนำไป
ผึ ่งแดดประมาณ 1-2 วัน จากนั ้นจึงคอยลอกแผนกระดาษฟาง 
ขาวออกซึ ่งกระดาษฟางขางที ่ไดสามารถนำมาแปรรูปเปนผลิต
ภ ัณฑ  โดย ใช  ส ื ่ อผสม เช  น  โคมไฟต ั ้ ง โต  ะกระถางต  น ไม 
แบบลงดินโดยไมต องนำกระถางออก บรรจุภ ัณฑ ใส อาหาร 
ท ี ่ เ ป  นม ิ ต รก ั บส ิ ่ ง แ วดล  อมสามารถย  อยสลาย ได  ใน  60  
วันนอกจากนี ้ย ังมีการสงเสริมใหนำภูมิปญญาทองถิ ่นกลับมา
ในช ีว ิตประจำว ัน เช น การบำบ ัดน ้ำเส ียด วยการใช ป ูนก ิน 
หมากผสมกับขิงแกหั ่นฝอยและตะไครฝอยป นเปนกอนตากให
แหงแลวนำไปโยนลงในลำคลองหรือป นแลวหอดวยผาตาขาย
ใสไวในหองน้ำ ชวยปองกันการเพาะยุงลาย สามารถใชงานได 
1 เด ือนและชวยใหไม ต องใช สารเคมีจากดำเน ินงานมาเป น
ระยะ 2 ป   นอกจากได  ผล ิ ตภ ัณฑ  ช ุ มชนและได  ร  วมจ ั ด  
บูธนิทรรศการใหความรู จากผลการดำเนินงานที ่ เก ิดข ึ ้นของ
เครือขายอยางตอเนื ่องแลว กิจกรรมที ่ทำขึ ้นยังสงผลใหเก ิด 
กระบวนการเรียนรู ร วมกันโดยเนนไปที ่เด็กและเยาวชนดวยการ
แนะนำใหความรู การนำเศษวัสดุจากธรรมชาติและสิ ่งของเหลือ
ใช มาสร างใหมให เก ิดประโยชนเป นการชวยลดขยะและการ
ชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมในทองถิ ่น
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จากอดีตของวัดขุนสมุทรจีนที่มีแผนดินโดยรอบแตปจจุบันกลับตั้งอยู

กลางทะเลหางจากฝงเปนกิโลเมตรตองสรางเขื่อนกันคลื่นปองกัน

คลื่นรอบวัดแลวจึงสามารถปลูกกลาไมปาชายเลนใหสูกับระดับน้ำ

ทะเลและแข็งแรงพอที่จะสูคลื่นลมทะเลไดเพื่อใหเกิดแผนดินขึ้นใน

วัดอีกครั ้ง วันนี ้ว ัดจึงมีสภาพแตกตางไปจากอดีตอยางสิ ้นเชิง 

ทำใหเครือขาย ทสม. จังหวัดสมุทรปราการ คิดหาวิธีการปองกัน 

การกัดเซาะชายฝงของมหาสมุทรฝงตะวันตกดานนี้ เพื่อไมใหชุมชน 

ตองถอยรน โรงเรียนตองยายที่ตั ้ง โฉนดที่ดินจมหายไปใตทะเล 

อยางเชนในอดีตที่ผานมาการทำงานจึงเริ่มจากการประชุมหารือกับ

ชาวบานในพื้นที่ถึงปญหาที่เกิดขึ้นผลกระทบและความตองการของ

ชุมชน จากนั้นไดศึกษาวิจัยและทำแผนรวมกับสถาบันการศึกษา 

ดวยการจัดทำเขื่อนชะลอคลื่นดวยเสาไฟฟา ทำกิจกรรมปลูกและ 

อนุร ักษปาชายเลน กิจกรรมธนาคารตนไม และมีการติดตาม 

ประเม ินผลทุก 1-2 เด ือน เพ ื ่อซ อมแซมแนวเสาชะลอคลื ่น 

รวมถึงการใหความรู เกี ่ยวกับสภาพแวดลอมบริเวณชายฝ งแก

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ
µÓºÅ»Ò¡¹éÓ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ

¼Å§Ò¹ : ¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ¡ÒÃ¡Ñ´à«ÒÐªÒÂ½˜›§Ã‹ÇÁ¡Ñº¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ประชาชนเพื่อสงเสริมใหเกิดการชวยกันดูแลรักษาอนุรักษฟ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติชายฝง นอกจากนี้บริเวณชุมชนบานขุนสมุทรจีน 

ยังไดใชหลักการชะลอคลื่นดวยการปกหลักไมไผเพื่อปองกันคลื่นลม

และใหสามารถปลูกไมปาชายเลนไดซึ่งชวยเพิ่มพื้นที่ของดินและฟน

ฟ ูระบบนิเวศชายเลนบร ิ เวณนั ้นให กล ับมาอ ุดมสมบูรณข ึ ้น

ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปที่ดำเนินงานมาสงผลใหเกิดระบบนิเวศ 

ปาชายเลนที่ดีและสมบูรณมากขึ้นมีพื้นที่ดินเลนเพิ่มมากขึ้นจากแต

กอน สามารถปองกันไดทั ้งการกัดเซาะชายฝ งและลมทางทะเล 

ชาวบานในพื้นที่มีอาชีพสรางรายได มีแหลงอาหารทะเลสด เกิดการ 

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีโฮมสเตยรองรับการทองเที่ยว 

นอกจากนี้ยังชวยเสริมสรางความรักความสามัคคีในการชวยกันดูแล

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝง มีการถายทอดความรู  

ภูมิปญญาซึ่งกันและกันระหวางชาวบานในพื้นที่กับเครือขายตางๆ 

ทำใหเกิดการกระจายความรู และเทคนิคในการดูแลรักษาฟ นฟู

ทรัพยากรชายฝง 

ÁÕ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¼Å§Ò¹â´Â¡ÒÃ¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒµ‹Ò§æ 
áÅÐà»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ãá¹Ð¹ÓãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒá¡‹¼Ù Œ·Õ èà¢ŒÒÁÒàÃÕÂ¹ÃÙŒ´Ù§Ò¹ 
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จากวิกฤตน้ำเนาเสียในคลองภาษีเจริญเมื ่อป 2555และสงผล 
กระทบไปถึงทะเลอาวไทย ทำใหแหลงอาหารของสัตวน้ำลดนอยลง 
และมีผูเสียชีวิตจากการติดเชื้อเครือขายภาคประชาชนจึงมีการรวม
ตัวกันเพื ่อเรียกรองใหภาครัฐเขามาดูแล และจากการมีสวนรวม 
ผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาของเครือขาย ทสม. ตำบลตลาด 
กระทุมแบน ทำใหมีการตั ้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแกไขปญหา 
น้ำเนาเสียคลองภาษีเจริญและคลองสาขาขึ้น โดยมีผู วาราชการ 
จังหวัดสมุทรสาครเปนประธาน พรอมดวยหนวยงานราชการ และ 
องคกรตางๆ โดยมีกรอบการแกไขปญหา 3 มาตราการหลักคือ 1) 
การจัดการมลพิษที่แหลงกำเนิด 2) การอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำ และ 
การบริหารจัดการน้ำ 3)  การเสริมสรางการมีสวนรวมจากทุกภาค 
สวนในการดำเนินงานเครือขาย ทสม. ต.ตลาดกระทุม แบน เริ่มตน 
ดวยการประชุมระดมความเห็น ของสมาชิกเครือขายฯ เพื่อรวบรวม 
ขอมูลปญหาและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของใหเขามา รวมตรวจ 
สอบคุณภาพน้ำ และเพื่อใหไดขอมูลทางวิทยาศาสตร ที ่ถูกตอง 
ชัดเจน สำหรับนำมาประกอบการวิเคราะห หาสาเหตุของ ปญหา 
น้ำเนาเสียในคลองภาษีเจริญและคลองสาขา โดยเครือขาย ทสม. 
ต.ตลาดกระทุ มแบน ไดเขาไปมีสวนรวมเสนอความคิด เห็นตั ้ง 
แตการกำหนดจุดตรวจวัด การลงพื้นที่เก็บตัวอยางน้ำ และเปนผู 
ประสานการลงพื้นที่ทั้งยังทำหนาที่ในการเฝาระวังการลักลอบปลอย
น้ำเสียและมลพิษอื่นๆจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่การลงพื้นที่
รวมกับหนวยงานตางๆในการตรวจสอบและติดตาม

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. µÓºÅµÅÒ´¡ÃÐ·Ø‹Ááº¹ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã
µÓºÅµÅÒ´¡ÃÐ·Ø‹Ááº¹ ÍÓàÀÍ¡ÃÐ·Ø‹Ááº¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃÃŒÍÂ´Ç§ã¨ àµÔÁ¹éÓãÊãËŒ¤ÅÍ§ÀÒÉÕà¨ÃÔÞ

¨Ñ´·ÓÇÔ´Õ·ÑÈ¹�á¨¡ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ 
à¾×èÍà»š¹¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡ÃÐµØŒ¹¨ÔµÊÓ¹Ö¡ã¹¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ¤Ø³ÀÒ¾áËÅ‹§¹éÓ¢Í§·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ãËŒÁÒ¡¢Öé¹ 

ÃÇÁ¶Ö§ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§à¤Ã×Í¢‹ÒÂàÂÒÇª¹¨ÔµÍÒÊÒ¡ÅØ‹ÁÁ´à¢ÕÂÇ¢Öé¹à»š¹áººÍÂ‹Ò§·Õè´ÕãËŒÊÑ§¤Á

การแกไขปญหาสงผลใหเกิดการแกไขปญหาอยางจริงจังจากทุกฝาย
มากขึ้น นอกจากนี้เครือขาย ทสม.ยังทำหนาที่ตรวจวัด คุณภาพน้ำ 
เบื้องตนเปนประจำอยางตอเนื่องเดือนละ 2 ครั้ง จำนวน 10 จุด 
เพื่อเปนสวนหนึ่งในการรวมติดตามสถานการณคุณภาพน้ำในพื้นที่อยู
อยางตอเนื่องและรายงานผลใหกลุมเครือขายที่รวมกันแกไขปญหาได
รับทราบและเขารับการอบรมเสริมศักยภาพจากหนวยงานตางๆ เชน 
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ การเฝาระวังลักลอบปลอยน้ำเสีย การทิ้ง 
กากอุตสาหกรรม กฎหมายสิ่งแวดลอม การคัดแยกขยะมูลฝอย รวม 
ถึงการศึกษาดูงาน เพื่อนำมาประยุกตใชในพื้นที่ตลอดระยะเวลา 2 ป 
ที่มีการติดตามเฝาระวังและแกไขปญหาคุณภาพน้ำในคลองภาษี
เจริญและคลองสาขา สงผลใหคุณภาพน้ำและสภาพภูมิทัศนของ 
คลองดีขึ้นตามลำดับ แตยังคงตองมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง 
และจริงจังเพราะดัชนีคุณภาพน้ำบางประเภทยังคงเกินมาตรฐาน 
ซึ่งจากสภาพแวดลอมของคลองที่ดีขึ ้นทำใหมีสิ่งมีชีวิต เชน ปลา 
มากขึ้น ประชาชนริมคลองสามารถจับไปเปนอาหารและขายเสริม 
รายได เกิดเครือขายเยาวชนจิตอาสากลุมมดเขียว เขามามีสวนรวม 
ในการฟนฟูดูแลคลอง และยังมีกิจกรรม Big Cleaning Day รวมกัน 
พรอมทั้งจังหวัด เพื่อทำความสะอาดแมน้ำ ลำคลองสาธารณะ ถนน 
วัด โรงเรียน ตลาด ตอเนื่องเปนประจำทุกป ซึ่งจากการทำงานที่เปน 
ระบบชัดเจนทำใหเกิดเปน ภาษีเจริญโมเดล นำไปขยายผลการแกไข 
ปญหาน้ำเนาเสียในคลองอื่นๆในจังหวัดอีก 5 พื้นที่ ไดแก คลองสี่ 
วาพาสวัสดิ์ คลองครุ คลองมหาชัย คลองสุนัขหอน คลองดำเนิน 
สะดวก
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จากความภาคภูมิใจที่เคยไดรับเข็มพระราชทานจากการประกวดผล

งานโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ทำใหเครือขาย ทสม. 

บานซับนกแกวเกิดแนวคิดวายังมีสวนปาของโรงเรียนซับนกแกว

วิทยาอีกสวนหนึ่งที่จะตองไดรับการดูแลพัฒนาใหเปนปาที่สมบูรณ

ขึ้นดวยเชนกันจึงไดเกิดเปนเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมขึ้นเริ่มดำเนินงานดวยจัดการประชุมคณะกรรมการ

ระดมพลังสมองกำหนดรูปแบบและดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำ

ทะเบียนพรรณไมจัดทำทะเบียนนกและสัตวที่พบในปาของโรงเรียน 

จัดทำฐานการเรียนรูตางๆ อาทิ ฐานการยอยสลาย ฐานการเกิดดิน 

ฐานเตาเผาถานชีวมวล ฐานการทำปุยหมักชีวภาพ ฐานการวัดเสน 

รอบวงของตนไม ฐานการวัดความสูงของตนไม ฐานการดูวงปของ 

ตนไมการเชิญวิทยากรจากหนวยงานตางๆมาใหความรูการสงเสริม

ใหนักเรียนไดทำโครงการเกี่ยวกับผลิตภัณฑผลผลิตจาก 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ºŒÒ¹«Ñº¹¡á¡ŒÇ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐá¡ŒÇ
ªØÁª¹ºŒÒ¹«Ñº¹¡á¡ŒÇ (âÃ§àÃÕÂ¹«Ñº¹¡á¡ŒÇÇÔ·ÂÒ) µÓºÅË¹Í§¹éÓãÊ ÍÓàÀÍÇÑ²¹Ò¹¤Ã 

¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐá¡ŒÇ
¼Å§Ò¹ : ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁâÃ§àÃÕÂ¹«Ñº¹¡á¡ŒÇÇÔ·ÂÒ

¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´ËÃ×Í¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â´Â¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡·Õèà»š¹á¡¹¹ÓÊÁÑ¤Ãã¨
à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÍ¹ØÃÑ¡É�ÊÔ è§áÇ´ÅŒÍÁãËŒÁÒ¡¢Öé¹¹Ó¹Ñ¡àÃÕÂ¹á¡¹¹Óä»ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹áÅÐà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÍºÃÁ
¨Ò¡áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒµ‹Ò§æà¾×èÍà¾Ô èÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÁÕ¡ÒÃµÔ´µÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅµÒÁÊÀÒ¾¨ÃÔ§

á¡Œä¢¨Ø´º¡¾Ã‹Í§¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒãËŒá¡¹¹ÓÃØ‹¹µ‹Íä»·ÓãËŒ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹à»š¹ä»ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹× èÍ§áÅÐÁÑè¹¤§
Ê‹§¼ÅãËŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãã¹âÃ§àÃÕÂ¹ä´ŒÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�áÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§¡ŒÒÇË¹ŒÒà»š¹áººÍÂ‹Ò§·Õè´ÕãËŒ¡ÑºªØÁª¹µ‹Íä»

การสงเสริมใหนักเรียนไดทำโครงการเกี่ยวกับผลิตภัณฑผลผลิตจาก

ปาของโรงเรียนการสงเสริมใหครูผูสอนผนวกความรูจากสวนปาของ

โรงเรียนเขาในในรายวิชาตางๆเพื่อสงเสริมใหเด็กไดเขาไปศึกษา

เรียนรูนอกจากนี้ยังมีการปลูกปาทดแทนโดยรวมกับราษฎรในพื้นที่

ปลูกและดูแลปารวมกัน รวมถึงการใชหลักปลูกปาโดยไมตองปลูก

ระยะเวลาเพียง 3 ป ทั้งนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสำนึกรัก 

และรวมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมของ

โรงเรียนมากขึ้น เกิดเปนแหลงเรียนรูที ่มีคุณภาพ สามารถนำมา 

ประยุกตใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมีการวาง

แผนงานโครงการเกี ่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องเปนประจำทุกปทั้งยังสงผลใหโรงเรียนและ

ชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกันมีการปลูกปาเพิ่มเติมรวมกันทำแนว

กันไฟและคนในชุมชนยังไดใชปาของโรงเรียนเปนแหลงอาหารตาม

ฤดูกาลควบคูไปกับการชวยกันอนุรักษ 
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จากสภาพลำคลองในชุมชนที่มีเศษวัชพืชขวางทางน้ำเปนจำนวน

มาก เครือขาย ทสม. ต.มวงหมู จึงรวมกันคิดนำเศษวัชพืชเหลา 

นั ้นมาทำเปนปุ ยน้ำหมักชีวภาพ และปุ ยหมัก เพื ่อแกไขปญหา 

สิ่งแวดลอมภายในชุมชนโดยเริ่มจากการรวมกลุมกันจัดหาวัสดุที่

จะทำและจ ัดหาสถานที ่  โดยเน นใช ว ัสด ุท ี ่ม ี ในช ุมชน เช น 

บอระเพ็ด สะเดา มาทำน้ำหมักในการใชกำจัดแมลง ซึ่งเปนการ 

ลดการใชสารเคมีในชุมชน จากนั้นจึงไดชักชวน ประสานงานกับ 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. µÓºÅÁ‹Ç§ËÁÙ‹ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÔ§Ë�ºØÃÕ
ªØÁª¹ºŒÒ¹ºÒ§µÒÂ‹Í§ µÓºÅÁ‹Ç§ËÁÙ‹ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÔ§Ë�ºØÃÕ

¼Å§Ò¹ : ¹éÓËÁÑ¡áÅÐ»Ø‰ÂËÁÑ¡ªÕÇÀÒ¾

»˜¨¨ØºÑ¹ÊÁÒªÔ¡ÁÕ¡ÒÃ·Ó»Ø‰ÂËÁÑ¡áÅÐ¹éÓËÁÑ¡ªÕÇÀÒ¾àÍ§·Ø¡ºŒÒ¹ ÁÕ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒãËŒ¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ ¨Ò¡¡ÅØ‹Áµ‹Í¡ÅØ‹Á 
ÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ò¡ÈÙ¹Â�àÃÕÂ¹ÃÙŒµ‹Ò§æ áÅÐ¹ÓÁÒ»ÃÑºãªŒã¹¡ÅØ‹Áµ¹àÍ§

ชุมชน โรงเรียน เขารวมเรียนรูกิจกรรมดวยกัน โดยเฉพาะกลุมผู 

สูงอายุที ่มีเวลาวางอยูกับบาน และนักเรียนในโรงเรียน และ 1 ป 

ที ่ผานมาทำใหลำคลองไมมีวัชพืชขึ ้นปกคลุมทางน้ำเหมือนกอน

เกิดการลดการใชสารเคมีและเกิดเปนเครือขายชาวบานผักปลอด

สารพิษขึ ้น ตนไมเริ ่มสูงใหญ ใหรมเงารมรื่นคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ในชุมชนดีขึ้นทั้งอากาศที่บริสุทธิ์ ดินและน้ำที่ดีนอกจากนี้ ยังมียัง 

เกิดการเรียนรูรวมกับเยาวชน สอน ใหเด็กไดรูจักรักธรรมชาติมาก 

ขึ้นมีการเอื้อประโยชนซึ่งกันและกันมากขึ้น
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จากพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ 
ทรงมีรับสั่งใหชวยกันดูแลรักษาแมน้ำเจาพระยา เครือขาย ทสม. 
อ.ปาโมก จึงไดเขารวมเปนเครือขายตรวจวัดคุณภาพ น้ำกับทาง 
จังหวัด และเขารับการฝกอบรมการตรวจวัดคุณภาพน้ำอยางงาย 
พรอมกับมีการตรวจติดตามคุณภาพน้ำแมน้ำเจาพระยาในชวงพื้นที่
รับผิดชอบอยางตอเนื่องและจริงจัง ทั้งยังไดประสานงานใหความ 
รวมมือกับหนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง 

การดำเนินงานเริ่มจากการเขารับการอบรมการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
และในการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื ้นที ่ที ่ไดรับมอบหมาย 
ไดรับคำแนะนำจากหนวยงานในระดับทองถิ่นเปนอยางดี และมีการ 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ÍÓàÀÍ»†ÒâÁ¡  à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´Í‹Ò§·Í§
ÍÓàÀÍ»†ÒâÁ¡ ¨Ñ§ËÇÑ´Í‹Ò§·Í§

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�áÅÐ¿„œ¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓ (áÁ‹¹éÓà¨ŒÒ¾ÃÐÂÒ)

ÁÕ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒá¡‹¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁãËŒà¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂ¡Ñ¹´ÙáÅ ÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÁÒ¡¢Öé¹ 
áÅÐµÑé§»³Ô¸Ò³äÇŒÇ‹Ò¨Ðª‹ÇÂ¡Ñ¹à½‡ÒÃÐÇÑ§áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�¿„ œ¹¿ÙÊÔ è§áÇ´ÅŒÍÁã¹áÁ‹¹éÓà¨ŒÒ¾ÃÐÂÒáÅÐáÁ‹¹éÓ·Ø¡ÊÒÂ

ประสานงานกันอยางตอเนื ่อง นอกจากนี ้ย ังมีการตรวจติดตาม 
คุณภาพน้ำในภาวะน้ำทวมหรือเกิดปญหาน้ำเนาเสียขึ ้นในพื ้นที ่ 
เพื่อรายงานใหหนวยราชการในพื้นที่ไดรับทราบและประสานงานการ
แกไขปญหารวมกัน 
ตั้งแตป 2550 - 2558 ระยะเวลา 8 ปจากการดำเนินงานอยางเปน 
รูปธรรมสงผลใหเครือขาย ทสม.อ.ปาโมก มีความสมัครสมานสามัคคี 
มีความเกรงใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน เมื่อเวลาดำเนินงานใดๆ 
จะทำใหประสบผลสำเร็จดวยดี ชาวบานออกมาใหความรวมมือ 
ในการทำกิจกรรมอยู เปนประจำทำใหเกิดผลลัพธที ่ดีแกเครือขาย 
นอกจากนี ้ยังสงผลใหคุณภาพน้ำในแมน้ำเจาพระยาดีขึ ้น และมี 
เครือขายในการตรวจติดตามคุณภาพน้ำแมน้ำเจาพระยาในพื้นที ่ 
จ.อางทอง อยางจริงจังและตอเนื่อง 
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ผลจากการไดรับโอกาสใหไปศึกษาดูงานและเรียนรูดานการจัดการสิ่ง
แวดลอมและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ผนวกกับปญหา 
ขยะมูลฝอยในชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อมองเห็นวาการคัดแยกขยะ 
สามารถชวยเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวได เครือขาย ทสม. ต.เหนือ 
จึงรวมกับหนวยงานในพื้นที ่ขับเคลื ่อนกิจกรรมตางๆ เชน ถนน 
ปลอดถังขยะ หนาบานนามอง และจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน
โดยเริ่มประชาสัมพันธรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดเงื่อนไขในการเปนสมาชิก และ 
เปดทำการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน ในป 2557 โดยมีสมาชิก 71 
ครัวเรือน ปจจุบันมีเงินในธนาคารรวม 31,000 บาท ผลที่ไดรับคือ 
สามารถปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะในครัวเรือนใหกับชุมชนได 
100% ปริมาณขยะในชุมชนลดลง ครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการ 
ขายขยะรีไซเคิล และสามารถขยายผลตอไปยังชุมชนอื่นไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ ทั ้งยังชวยพัฒนาการทำงานอยางมีสวนรวมของ 
สมาชิกเครือขาย ทสม. ไดเปนอยางดี นอกจากนี ้ย ังมีการทำ 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. µÓºÅàË¹×Í : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹  ¨.¡ÒÌÊÔ¹¸Ø�
ªØÁª¹ºŒÒ¹àËÅç¡ µÓºÅàË¹×Í ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÌÊÔ¹¸Ø�

¼Å§Ò¹ : ¸¹Ò¤ÒÃ¢ÂÐÃÕä«à¤ÔÅªØÁª¹

 
ÁÕ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡Ô¨¡ÃÃÁÃ‹ÇÁ¡ÑºÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡¸¹Ò¤ÒÃ¢ÂÐÃÕä«à¤ÔÅ¨Ò¡ªØÁª¹

ã¡ÅŒà¤ÕÂ§áÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÅØ‹Áà¤Ã×Í¢‹ÒÂàÂÒÇª¹ãËŒÃÙ ŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐáÅÐà¢ŒÒÁÒ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐ
Ã‹ÇÁ¡Ñ¹à¾×èÍãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§ãËŒà»š¹»ÃÐâÂª¹� ÃÇÁ¶Ö§¢ÂÒÂ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ãËŒ¤ÃÍº¤ÅØÁ·Ø¡ËÁÙ‹ºŒÒ¹ 
áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕ¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ªÊÇ¹¤ÃÑÇã¹ÇÑÊ´Ø·Õ èäÁ‹ãªŒáÅŒÇáÅÐ·Ó»Ø‰ÂËÁÑ¡ªÕÇÀÒ¾ãªŒã¹·Ø¡ËÅÑ§¤ÒàÃ×Í¹

กิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิล ที่นำกิจกรรมทางศาสนามาเปนสื่อกลาง 
ในการรวมจิตอาสาของชุมชน เมื่อนำขยะรีไซเคิลของแตละหมูบานที่
มาบริจาครวมกันทอดเปนผาปาถวายวัดแลว จึงนำเงินที่ไดสวนหนึ่ง 
ทำบุญถวายวัด สวนหนึ่งบริจาคเขากองทุนสิ ่งแวดลอม ต.เหนือ 
เพื่อเปนกองทุนสนับสนุนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของตำบล และอีก 
สวนหนึ่งมอบใหโรงเรียนเพื่อเปนทุนการศึกษาระยะเวลาเพียง 2 ป 
ทำใหชุมชน เยาวชน สมาชิกเครือขาย ทสม. และสมาชิกธนาคาร 
ขยะรีไซเคิล มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ สามารถแยกประเภท 
ของขยะเพื่อนำมาใชประโยชนไดอยางถูกวิธี เชน เศษอาหาร เศษผัก 
ผลไม นำมาทำเปนปุ ยหมักชีวภาพใชในครัวเรือน ขยะรีไซเคิล 
นำมาขาย ทุกคนเห็นคุณคาของขยะมากขึ้น ชุมชนมีสวนรวมในการ 
ลดปริมาณขยะของชุมชนอยางจริงจังจากการคัดแยกขยะกอนทิ้งได 
มีเงินเก็บสะสม มีรายไดเพิ่มขึ้น สงผลใหลดปญหาเรื่องขยะ ปริมาณ 
ขยะในชุมชนลดลง ชุมชนมีสิ่งแวดลอมที่ดี สามารถเปนตนแบบใน 
การจัดการขยะในครัวเรือนได นอกจากนี้ยัง เกิดกระบวนการเรียนรู 
รวมกันผานการประชุมคณะกรรมการในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง 
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จากอดีตที่มีการใหสัมปทานปาในพื้นที ่ทำใหมีการตัดตนไมเปน 
จำนวนมาก ธรรมชาติเกิดวามเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจน ชาว 
บานเขาครอบครองพื้นที่ปาเพื่อปลูกพืชทำการเกษตร โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่ง เมื ่อป 2535-2537 ปาตนน้ำถูกบุกรุกทำลายอยางหนัก 
เครือขาย ทสม. จึงเริ่มเขาดำเนินการขอคืนผืนปาจากชาวบานโดยใช 
กุศโลบาย การสรางวัดในพื้นที่ประมาณ 400 ไร และขยายกิจกรรม 
ออกไปสูการปลูกตนไมเสริมในที่สาธารณะและในที่ดินของเราเอง
ในการดำเนินงานแตละกิจกรรมจะเริ ่มจากการศึกษาพื ้นที ่ การ 
ประชุมปรึกษาหารือรวมกับผูนำชาวบาน ประสานกับกลุมผูเสียผล 
ประโยชน อบรมใหความรูผลรับ ผลลบ ของแตละกิจกรรม 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. µÓºÅâ¹¹ÊÁºÙÃ³�: à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹
 µÓºÅâ¹¹ÊÁºÙÃ³� ÍÓàÀÍà¢ÒÊÇ¹¡ÇÒ§ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¸ÃÃÁªÒµÔ »†ÒµŒ¹¹éÓÅÓ¸ÒÃ

 
à»š¹µŒ¹áººÈÙ¹Â�àÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ à»š¹µŒ¹áºº¡ÒÃ¨Ñ´ÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

á»Å§¾×ª ÃÐºº¹éÓ ¼ÊÁ¼ÊÒ¹ªÕÇÔµà¢ŒÒ¡Ñº¸ÃÃÁªÒµÔ

และชักนำใหทุกคนมองเห็นความสำคัญและมีสวนรวมในการดำเนิน
งานโดยอิงหลักการใหเกียรติและยกยองทุกคนที่เสียสละ สนับสนุน 
ตรวจสอบสงเสริมใหบรรลุเปาหมาย และที่สำคัญคือการทำตนเอง 
ใหเปนตัวอยาง จึงมีการสรางศูนยเรียนรูที่บานของเครือขายแกนนำ 
เพื่อเปนแนวทางการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ
พระราชดำริ ผลจากการดำเนินงานที ่ผานมาทำใหไดมีสวนรวม
อนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ เกิดการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ปลูก 
ปาตนน้ำลำธาร ดูแลรักษาที่สาธารณะ พัฒนาแหลงน้ำสาธารณะ 
และสรางศูนยเรียนรูใหชุมชนไดศึกษาดูงาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ ้น และเปนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง เกิดมีกระบวนการ 
เรียนรูรวมกันภายในชุมชน
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จากความสะเทือนใจที่เห็นสภาพปาเสื่อมโทรมที่ถูกทำลายจนไมมี
เหลือตนไมใหญและไมมีสามารถเปนแหลงอาหารตามธรรมชาติให
กับทั้งคนและสัตวไดกอใหเกิดเปนแรงบันดาลในการชักชวนชาวบาน
มา รวมกันทำกิจกรรมเพื่อการฟนฟูและอนุรักษปาโดยเริ่มจากการ 
สำรวจพื้นที่แลวจึงมีการประชุมคณะกรรมการหมูบานและชาวบาน 
เพื่อตั้งกฎกติกา การดูแลรักษาปารวมกัน และจัด ใหมีกิจกรรม 
การบำรุงรักษษปาเปนประจำทุกป โดยการระดมชาว บานมาชวย 
กันปลูกและดูแลรักษาปา โดยในการ ทำงานจะใชหลัก การ 
วิเคราะหสภาพพื้นที ่ที ่เหมาะสมตอตนไมและพื้นที ่และหลักการ 
ใชประโยชนรวมกันระหวางคนกับปาเปนแนวทางในการทำงาน 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ÍÓàÀÍà¹Ô¹Ê§‹Ò : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂÀÙÁÔ
µÓºÅ¡ÐÎÒ´ ÍÓàÀÍà¹Ô¹Ê§‹Ò ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂÀÙÁÔ

¼Å§Ò¹ : ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�»†ÒªØÁª¹¨Ò¡»†ÒàÊ×èÍÁâ·ÃÁ·Õè¶Ù¡·ÓÅÒÂ

 ÁÕ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ã¹·Õè»ÃÐªØÁ»ÃÐ¨Óà´×Í¹¢Í§¡Ó¹Ñ¹¼ÙŒãËÞ‹ºŒÒ¹ 
à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¿„ œ¹¿ÙáÅÐà½‡ÒÃÐÇÑ§´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹× èÍ§áÅ

Ð¤ÃÍº¤ÅØÁ·Ø¡ËÁÙ‹ºŒÒ¹

ตั้งแตป 2535 – 2558 รวมระยะเวลา 23 ป สงผลใหเห็นเปน รูป 
ธรรมชัดเจน คือ เกิดปาอุดมสมบูรณ เกิดอาหารธรรมชาติ เกิดพื้นที่ 
เรียนรูดานความหลากหลายทางพฤกษศาสตร นอกจากนี้ยังสงผลให 
คนในชุมชนเกิดความรัก สามัคคีและหวงแหนในพื้นที่ตนเองเกิดการ 
อนุรักษสัตวในพื้นที่เชน แย นก หนู กบ หมาจิ้งจอก ใหมีแหลง 
อาศัยและไดขยายพันธุ การทำงานที่ผานมายังสงผลใหมีกระบวน 
การเรียนรูรวมกันโดยไดศึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ 
ไดไปศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริจากพื้นที่อื่นเพื่อนำมาปรับใช
ในทองถิ่นของเรา 

·ÊÁ. áÅÐ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹             »ÃÐ¨Ó»‚ 2558215



ปาชุมชนและปาสาธารณประโยชนหลายพื ้นที ่ของ จ.นครพนม 
ถูก บุกรุกแผวถางเพื่อนำพื้นที่ไปทำการเกษตร ทำใหพื้นที่ปาถูก 
ทำลาย ลงอยางมาก เครือขาย ทสม. จ.นครพนม จึงมีความ วิตก 
กังวลถึง แหลงอาหารปาของชุมชนในอนาคตวาคงจะหมดไป จึงได 
จัดทำแผน งานโครงการอนุรักษในพื้นที่ปาชุมชนและปาสาธารณ 
ประโยชนในหลายพื้นที่ขึ้นเพื่อฟนฟูแหลงอาหารชุมชนเอาไวการดำ
เนินงานเริ ่มจากการรวบรวมความตองการของสมาชิกเครือขาย 
ทสม. แตละอำเภอถึงการอนุรักษฟ นฟูปาชุมชนและปาสาธารณ 
ประโยชน ของแตละพื้นที่ เชน การจัดทำแนวเขตปาที่ชัดเจนเพื่อลด 
ปญหา การบุกรุกทำลายการจัดทำเรือนเพาะชำกลาไมในทองถิ่น 
เพื่อสนับสนุนพันธุกลาไมในพื้นที่ของแตละเครือขายการอนุรักษฟนฟู 
ทรัพยากรปาไมดั้งเดิมเพื่อฟนฟูแหลง อาหารชุมชน การเพาะขยาย 
เชื้อเห็ดในปาชุมชนเพื่อเปนการขยายพันธุและเพิ่มปริมาณใหมากขึ้น
และสรางความอุดมสมบูรณก็ใหกับปา 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¾¹Á : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¾¹Á
µÓºÅ¸ÒµØ¾¹Á ÍÓàÀÍ¸ÒµØ¾¹Á ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¾¹Á

¼Å§Ò¹ : ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�»†ÒªØÁª¹ãËŒà¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ã¹¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¾¹Á

ÁÕá¼¹·Õè¨Ð¨Ñ´·Ó¾×é¹·Õ èµŒ¹áºº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡‹Í¹à¾×èÍãªŒà»š¹Ê¶Ò¹·ÕèÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ 
áÅÐ¢ÂÒÂ¼ÅãËŒä»ÊÙ‹¾× é¹·Õ èà¤Ã×Í¢‹ÒÂÍ×è¹æ µ‹Íä»

ผลจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 8 ป สงผลใหปจจุบัน 
สามารถปกปองรักษาปาชุมชนและปาสาธารณประโยชนในพื้นที่ 
จ.นครพนมไวไดหลายแหง เชน ปาชุมชนปาดงกระแสน และ 
ปาชุมชนพรเจริญ ซึ่งเคยไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวในป 2556 และได 
รับรางวัล ทสม. ดีเดน ประเภทเครือขายในป 2557 เปนความภูมิใจ 
ของเครือขาย ทสม. จ.นครพนมอยางมาก นอกจากนี้ยังสงผลให 
สามารถรักษาพื้นที่ปาชุมชนไมใหถูกบุกรุกแผวถางและถูกยึดครอง 
เปนของสวนตัวของใคร และปาชุมชนมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นทั้ง 
จากการที่ปาฟนฟูตัวเองและมีการปลูกเสริมปาของชุมชน ทำให 
ในปามีพืชอาหาร เชน เห็ดปาหลากหลายชนิดเกิดขึ้นเปนแหลง 
อาหารใหกับชุมชน ทำใหชุมชนรูสึกหวงแหนและชวยกันอนุรักษปา 
ใหมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เกิดกระบวนการเรียนรูการทำงานรวมกัน 
ผานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อจัดทำแผนงาน
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ดวยซาบซี้งในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทำใหเครือขาย ทสม. ต.โนนสมบูรณเกิดแรงบันดาลใจรวม 
กันที่จะนำหลักดังกลาวมาเปนแนวทางในการตอยอดการพัฒนาเพื่อ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชนจึงเริ่มดำเนินงานกันดวยการสำรวจความ
ตองการของกลุมสมาชิกในชุมชน เพื่อลงมติ และกำหนดการจัด 
กิจกรรมตางๆ ดวยยึดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการนำภูมิปญหาทองถิ่นมาปรับใชให 
เกิดประโยชน มาเปนหลักในการดำเนินงานขยายพื้นที่สีเขียวของ 
ตำบลตามแนวคิดของเครือขาย ทสม. จึงไดคิดโครงการชักชวน 
ใหชุมชนปลูกไมผล 1 ตน 1 ครัวเรือนขึ้น ของเครือขายเพื่อขยายพื้น 
ที่สีเขียว 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. µÓºÅâ¹¹ÊÁºÙÃ³�: à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
µÓºÅâ¹¹ÊÁºÙÃ³� ÍÓàÀÍàÊÔ§ÊÒ§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡äÁŒ¼Å 1 µŒ¹ 1 ¤ÃÑÇàÃ×Í¹

 ÁÕ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¼Å§Ò¹ 
¾ÃŒÍÁ¡ÑºàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃãËŒ¡Ñº¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ 

à¾×èÍ¢ÂÒÂ¼Å¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹× èÍ§

ระยะเวลาเพียง 2 ป ทำใหมีการใชพื้นที่เล็กๆนอยๆ ใหเกิดประโยชน 
อยางสรางสรรค ตรงตามความตองการของแตละคน และผูเขารวม 
โครงการทุกคนมีความพอใจ เห็นถึงความสามัคคีและความเขมแข็ง 
ของเครือขายระดับตำบล ทั้งยังชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน 
นอกจากนี ้ย ังส งผลใหม ีผลผลิตที ่ช วยลดรายจายไดบางสวน 
สามารถนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนมารวมกลุมกัน
แลวนำไปขายเพื่อเพิ่มรายไดไดอีกทางหนึ่ง เกิดกระบวนการเรียนรู 
จากหมูบานนำรองและเผยแพรไปสูอีก 4 หมูบาน
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ชุมชนโกรกประดูมีปญหาทั้งน้ำแลง-น้ำหลาก ขาดแหลงกักเก็บน้ำ 
เพื่อใชในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดระยะเวลาหลายสิบ
ป เมื่อไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ในการเก็บรวบรวม 
ขอมูลและสำรวจแหลงน้ำของตำบลเพื่อนำมาวิเคราะหในการสนับ
สนุนการขุดลอกลำหวยตราดและขุดลอกซอมแซมฝายเก็บน้ำหวย
ตราด รวมถึงการขุดลอกโคกดูเครือขาย ทสม. อำเภอลำปลายมาศ 
จึงไดรวมกันดำเนินงานโดยเริ ่มงานแรกดวยการสำรวจแหลงน้ำ
สาธารณะเดิมที่ยังไมไดรับการแกไขปญหาแตยังสามารถเอื้อประ
โยชนตอคนสวนใหญในชุมชนและสามารถแกปญหาอยางยั่งยืนได 
เมื่อรวบรวมไดจึงนำขอมูลเสนอไปยังหนวยงานภาครัฐที่ใหการสนับ
สนุนแลวจึงประชุมชาวบานในชุมชนทั้งหมดเพื่อตั้งกฎกติกาในการ
บริหารจัดการน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรขึ้น 
จัดตั้งคณะกรรมการดูแลกฎกติกาตางๆจากนั้นจึงมีการซอมบำรุง
รักษาสวนตางๆโดยในการดำเนินงานไดใชหลักการกั้นฝายทดน้ำเปน
ชวงๆ ในลำหวยที่ขุดลอกเพื่อกักเก็บน้ำไวใชในหนาแลง และชะลอ 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ÍÓàÀÍÅÓ»ÅÒÂÁÒÈ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ºØÃÕÃÑÁÂ�
ªØÁª¹â¡Ã¡»ÃÐ´Ù‹ µÓºÅâ¤¡¡ÅÒ§ ÍÓàÀÍÅÓ»ÅÒÂÁÒÈ ¨Ñ§ËÇÑ´ºØÃÕÃÑÁÂ�

¼Å§Ò¹ : ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓªØÁª¹â¡Ã¡»ÃÐ´Ù‹

 
ÁÕ¶‹ÒÂ·Í´¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹¼‹Ò¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂàÂÒÇª¹ÃØ‹¹µ‹Ò§æ à¾×èÍ¤ÇÒÁÊ×ºà¹× èÍ§áÅÐÂÑè§Â×¹ 

ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ä»ÊÙ‹¾× é¹·Õ èÍ× è¹æ â´Âã¹¾×é¹·Õ èàÃÒà»š¹µŒ¹áºº 
áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒà¡Ô´¾×é¹·Õ è¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ãËÁ‹æ ã¹ÅÑ¡É³Ðà¤Ã×Í¢‹ÒÂ

น้ำไมใหหลากอยางรวดเร็วลงสูลำน้ำในฤดูน้ำหลากสรางแกมลิง
ไว ท ั ้ ง 2 ฝ  งลำห วยเพ ื ่อเก ็บก ักน ้ำไว ในสระน ้ำประจำไร นา 
และใช ระบบ กาล ักน ้ำเพ ื ่อนำน ้ำจากท ี ่ส ู ง เต ิมน ้ำในท ี ่ต ่ำ
ตั ้งแตป 2555 ถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 4 ป เกิดลำหวยตราด 
กวาง 15 เมตร ยาว 3,300 เมตร ลึก 2.5 เมตร ฝายเก็บน้ำ 
หวยตราด ขนาดพื ้นที ่ 3 ไร 1 งาน ลึก 3 เมตร และลำหวย 
โกรกด ู กว  าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร แก มล ิงยาว 100 
เมตร กวาง 6-18 เมตร ลึก 2.5 เมตร นอกจากนี ้ยังกอใหเกิด 
แหลง เพาะพันธุสัตวน้ำ เกิด อาชีพจากการหาหอยขม หอยเชอรี่ 
อาชีพ ขายสายบัว และอาชีพ ประมงพื้นบาน เกิดการเรียนรูรวมกัน 
ผาน วงโสเหลและการปรึกษาหารือรวมกันทั้งแบบเปนทางการ และ 
ไม เปนทางการ รวมถึงมีการ สงสมาชิกที่มีแววดีไปฝกอบรมเปน 
วิทยากรกระบวนการหลักสูตรตางๆและความรูมาถายทอดในมวล
สมาชิกดวยกัน

จากความภาคภูมิใจที่เคยไดรับเข็มพระราชทานจากการประกวดผล

งานโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ทำใหเครือขาย ทสม. 

บานซับนกแกวเกิดแนวคิดวายังมีสวนปาของโรงเรียนซับนกแกว

วิทยาอีกสวนหนึ่งที่จะตองไดรับการดูแลพัฒนาใหเปนปาที่สมบูรณ

ขึ้นดวยเชนกันจึงไดเกิดเปนเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมขึ้นเริ่มดำเนินงานดวยจัดการประชุมคณะกรรมการ

ระดมพลังสมองกำหนดรูปแบบและดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำ

ทะเบียนพรรณไมจัดทำทะเบียนนกและสัตวที่พบในปาของโรงเรียน 

จัดทำฐานการเรียนรูตางๆ อาทิ ฐานการยอยสลาย ฐานการเกิดดิน 

ฐานเตาเผาถานชีวมวล ฐานการทำปุยหมักชีวภาพ ฐานการวัดเสน 

รอบวงของตนไม ฐานการวัดความสูงของตนไม ฐานการดูวงปของ 

ตนไมการเชิญวิทยากรจากหนวยงานตางๆมาใหความรูการสงเสริม

ใหนักเรียนไดทำโครงการเกี่ยวกับผลิตภัณฑผลผลิตจาก 
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บานทรายทองเปนหมูบานอยูในเขตพื้นที่ลุมน้ำหวยบังอี่และติดกับ
พื้นที่ปาอนุรักษแตกลับมีการบุกรุกแผวถางพื้นที่เปนจำนวนมากตาม
ที่ราบเชิงเขาซึ ่งเปนปาตนน้ำและยังเปนแหลงอาหารของชุมชน 
เครือขาย ทมส. ต.นาอุดม  จึงเกิดความคิดที่จะอนุรักษผืนปาใหมี 
สภาพฟนคืนกลับมาดังเดิมและเปนปาที่อยูคูกับชุมชนตอไปไดอยาง
ยั่งยืน โดยไดรวมกันคิดมาตรการในการจัดการปาโดยชุมชนมีสวน 
รวมในการอนุรักษการดำเนินงานเริ่มตนดวยการสำรวจความตอง
การของกล ุ มสมาช ิก การหาแหลงงบประมาณ และประช ุม 
ประชาคมหมูบานเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ จากนั้นรวมกันพิจารณา 
จัดทำแผนโครงการและกิจกรรมที่ปฏิบัติ ไดแก การดูแลรักษาปา 
ตนน้ำบานทรายทอง การจัดทำแปลงพืชอาหารและพืชสมุนไพร 
การจัดเวทีประชาคมหมูบาน การกอสรางฝายตนน้ำแบบกึ่งถาวร 
และการจัดทำปายประชาสัมพันธ 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. µÓºÅ¹ÒÍØ´Á : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÁØ¡´ÒËÒÃ
ºŒÒ¹·ÃÒÂ·Í§ µÓºÅ¹ÒÍØ´Á ¨Ñ§ËÇÑ´ÁØ¡´ÒËÒÃ

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§ªØÁª¹ã¹¾×é¹·Õè»†ÒÍ¹ØÃÑ¡É� (ÊÊÍ.)

ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁãËŒ¡ÅØ ‹ÁàÂÒÇª¹à¢ŒÒÁÒÁÕº·ºÒ·áÅÐÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�áÅÐà½‡ÒÃÐÇÑ§¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù»†Ò 
¾ÃŒÍÁ·Ñé§àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õè¨Ð·ÓãËŒà¢ŒÒÁÒ·Ó§Ò¹ä´ŒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁ 

·Ñé§¹Õ éÂÑ§ÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂà¤Ã×Í¢‹ÒÂáÅÐË¹‹ÇÂà½‡ÒÃÐÇÑ§»ÃÐ¨ÓËÁÙ‹ºŒÒ¹ãËŒÁÕà¾Ô èÁÁÒ¡¢Öé¹áÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

ซึ่งผลการดำเนินงานอยางจริงจังนั้นทำใหการลักลอบตัดไมทำลายปา
ในพื้นที่ลดลง พื้นที่ปาเกิดความอุดมสมบูรณเพิ่มมากขึ้น เปนแหลง 
อาหารของคนในชุมชน ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการเฝาระวัง 
และรักษาพื ้นที ่ปา ทำใหเกิดความรัก ความหวงแหน พรอมทั ้ง 
ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม เกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหปาอยูคูชุมชน นอกจากนี้ยังสงผล 
ชวยลดภาวะโลกรอน สรางงานสรางรายไดใหกับชุมชน มีการสราง 
กระบวนการเรียนรู รวมกันผานการประชุมระหวางกลุมเครือขาย 
การใหความรูแกกลุมเยาวชนตามสถานศึกษาที่อยูในพื้นที่และอยูใกล
เคียงใหรู จักบทบาทและความตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากร 
และการถายทอดความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมผานเรื่องราวและประสบการณความสำเร็จจากการทำงาน
จริงที่ผานมา 
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เมื่อเห็นขยะในชุมชนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และไมมีการกำจัดอยางถูก 
ตอง เครือขาย ทสม. ต.บุงคา จึงไดปรึกษาหารือรวมกันและศึกษา 
หาความรูโดยการเขารวมอบรมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดดลอมจาก
หนวยงานตางๆ จนไดมีการวางแผนจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนขึ้น
โดยเริ่มดำเนินงานจากการจัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนเพื่อดำเนิน
การ แตงตั ้งคณะทำงาน ประชาสัมพันธทำความเขาใจกับชุมชน 
เกี่ยวกับโครงการ และใหชุมชนเขามามีสวนรวมใหมากที่สุด มีการขอ 
คำปรึกษาจากหนวยงานและองคกรตางๆ รวมถึงอาศัยผูนำชุมชน 
และปราชญของหมูบานเปนแกนหลักในการประสานการทำงานและ
ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อรวมกันแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ËÁÙ‹ºŒÒ¹â¤¡¡‹Í§ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÂâÊ¸Ã
µÓºÅºØ‹§¤ŒÒ ÍÓàÀÍàÅÔ§¹¡·Ò ¨Ñ§ËÇÑ´ÂâÊ¸Ã

¼Å§Ò¹ : ªØÁª¹ÊÕà¢ÕÂÇãÊ‹ã¨ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¡ÅØ‹Áà¤Ã×Í¢‹ÒÂã¹µÓºÅãËŒ·Ñ èÇ¶Ö§·Ø¡ÃÐ´Ñºà¾×èÍ¢Â
ÒÂ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹× èÍ§

ระยะเวลา 1 ป ชุมชนไดรวมกันทำกิจกรรมเพื่อการแกไขปญหาขยะ 
มูลฝอยของชุมชนอยางตอเนื่อง ทั้งการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล 
การทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรียและการทำน้ำหมักเอนกประสงค 
การปลูกตนไมและปลูกพืชสมุนไพร นอกจากนี้ยังสงผลใหชุมชนเกิด 
ความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด นามาเยี่ยมเยือน คนในชุมชน 
มีสุขภาพดี สมาชิกในชุมชนเกิดความรักษและหวงแหน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตนเองมีสวนรวมในการดูแลรักษา
รวมกันเกิดการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติเพื่อเปนแหลงเรียนรูในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน และขยายผลออกไปสูชุมชนใกลเคียง
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จากจุดเริ่มในป 2552 เครือขายกลุมพึ่งตนเองที่ทำงานเรื่องปาชุมชน 
หนองเยาะ ไดมีการรวมกลุมกันเปนเครือขาย ทสม. ต.ตาคง และยัง 
คงทำกิจกรรมรวมกันมาอยางตอเนื่อง ทั้งในเรื่องมีการออมทรัพย 
และการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับ
การพัฒนาความเปนอยูของชุมชนโดยกระบวนการทำงานที่เนนการมี
สวนรวมของชุมชนจึงมีการจัดเก็บขอมูลการทำงานทุกชิ้น ประสาน 
งานกับคนทั้งในชุมชนและภาครัฐอยางใกลชิด มีพื้นที่ในการพบปะ 
แลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันรวมกับชุมชน ใน 
สวนของการพัฒนาดานองคความรูไดมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยว
กับสมุนไพรจากปาพรอมการลงมือปฏิบัติจริง การทำเกษตรแบบ 
ธรรมชาติการพัฒนาเรื่องการทำอาชีพที่หลากหลายและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการขายสินคาชุมชนโดยจัดเปนตลาดนัดสีเขียว 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. µÓºÅµÒ¤§ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØÃÔ¹·Ã�
µÓºÅµÒ¤§ ÍÓàÀÍÊÑ§¢Ð ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØÃÔ¹·Ã�

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙªÕÇÔµáÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃªØÁª¹

 
ÁÕà¤Ã×Í¢‹ÒÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶»ÃÐÊÒ¹§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ä´Œã¹·Ø¡¡Ô¨¡ÃÃÁ 

ÁÕ¡ÒÃà»�´¾×é¹·Õ è¡ÒÃ·Ó§Ò¹ãËŒºØ¤¤Å·ÕèÊ¹ã¨à¢ŒÒÁÒàÃÕÂ¹ÃÙŒä´ŒµÅÍ´àÇÅÒ áÅÐ¾ÃŒÍÁ·Õè¨ÐãËŒ¤Óá¹Ð¹ÓµÍº¢ŒÍ¤Ó¶ÒÁ

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมา 7 ป ตั้งแตป 2552 – 2558 ทำให 
ปาชุมชนหนองเยาะมีความอุดมสมบูรณมีเครือขายการทำงานสิ่งแวด
ลอมที่เขมแข็ง มีกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เปนตนแบบในการทำ 
งานเรื่องสิ่งแวดลอม ชุมชนเขาใจในการอยูรวมกับสิ่งแวดลอม มี 
กฎกติการวมกันในการใชปา สำหรับการใหความรูแกเยาวชนก็มีหลัก 
สูตรภูมิปญญาทองถิ่นสอดแทรกอยูในชั่วโมงเรียนสอน และจากการที่ 
ปามีความสมบูรณจึงมีอาหารจากปาชุมชนที่หลากหลาย เชน เห็ด 
ธรรมชาติ มดแดง พืชสมุนไพร มีความยั่งยืนในเรื่องอาชีพ และมีราย 
ไดจากการขายสินคาชุมชน มีเครือขายการทำงานเพิ่มขึ้นในทุกระดับ 
และมีศูนยประสานงานที่ชัดเจน 
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จากอดีตที่มีการใหสัมปทานปาในพื้นที ่ทำใหมีการตัดตนไมเปน 
จำนวนมาก ธรรมชาติเกิดวามเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจน ชาว 
บานเขาครอบครองพื้นที่ปาเพื่อปลูกพืชทำการเกษตร โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่ง เมื ่อป 2535-2537 ปาตนน้ำถูกบุกรุกทำลายอยางหนัก 
เครือขาย ทสม. จึงเริ่มเขาดำเนินการขอคืนผืนปาจากชาวบานโดยใช 
กุศโลบาย การสรางวัดในพื้นที่ประมาณ 400 ไร และขยายกิจกรรม 
ออกไปสูการปลูกตนไมเสริมในที่สาธารณะและในที่ดินของเราเอง
ในการดำเนินงานแตละกิจกรรมจะเริ ่มจากการศึกษาพื ้นที ่ การ 
ประชุมปรึกษาหารือรวมกับผูนำชาวบาน ประสานกับกลุมผูเสียผล 
ประโยชน อบรมใหความรูผลรับ ผลลบ ของแตละกิจกรรม 

และชักนำใหทุกคนมองเห็นความสำคัญและมีสวนรวมในการดำเนิน
งานโดยอิงหลักการใหเกียรติและยกยองทุกคนที่เสียสละ สนับสนุน 
ตรวจสอบสงเสริมใหบรรลุเปาหมาย และที่สำคัญคือการทำตนเอง 
ใหเปนตัวอยาง จึงมีการสรางศูนยเรียนรูที่บานของเครือขายแกนนำ 
เพื่อเปนแนวทางการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ
พระราชดำริ ผลจากการดำเนินงานที ่ผานมาทำใหไดมีสวนรวม
อนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ เกิดการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ปลูก 
ปาตนน้ำลำธาร ดูแลรักษาที่สาธารณะ พัฒนาแหลงน้ำสาธารณะ 
และสรางศูนยเรียนรูใหชุมชนไดศึกษาดูงาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ ้น และเปนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง เกิดมีกระบวนการ 
เรียนรูรวมกันภายในชุมชน

จากการเห ็นความสำคัญของการอนุร ักษ ป าและส ิ ่งแวดลอม

และไดเขาร วมกิจกรรมปลูกปาอยางตอเนื ่อง ทำใหเครือขาย 

ทสม. บ านศร ีว ิไล เก ิดความร ู ส ึกร ักและหวงแหนทร ัพยากร 

ธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม จึงไดชักชวนชุมชนเขารวมปลูกตน 

ไมในพื ้นที ่สาธารณะของหมู บ านและชวยกันอนุร ักษแหลงน้ำ

ตางๆ โดยการขุดลอกและฟ นฟูสภาพแวดลอม จากการเร ิ ่ม 

ประชาส ัมพ ันธ ด  วยการสร  างความร ู ความเข  าใจด านการ

อน ุร ักษ ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล อม ทำให  เก ิดการ 

แตงตั ้งคณะทำงานเพื ่อกำหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

ใน ต.โพธิ ์ตาก ขึ ้น และยังมีการอนุร ักษฟ นฟูปาตนน้ำในพื ้น 

ที ่ด วยการใชหลักความเชื ่อของชาวบานเรื ่องปาเปนที ่ส ิงสถิต

ของสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์มาเปน

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ºŒÒ¹ÈÃÕÇÔäÅ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´Ë¹Í§¤ÒÂ 
ªØÁª¹ºŒÒ¹â¾¸ÔìµÒ¡ µÓºÅâ¾¸ÔìµÒ¡ ÍÓàÀÍâ¾¸ÔìµÒ¡ ¨Ñ§ËÇÑ´Ë¹Í§¤ÒÂ

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃâ¾¸ÔìµÒ¡ÊÕà¢ÕÂÇ

à»�´ãËŒ¼Ù ŒÊ¹ã¨à¢ŒÒÁÒÈÖ¡ÉÒ´Ù¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ªØÁª¹ áÅÐà¢ŒÒÃ‹ÇÁÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ 
à¾×èÍà¾Ô èÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�áÅÐ¹ÓÁÒãªŒ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ªØÁª¹

จ ุดศ ูนย รวมให ช ุมชนดูแลร ักษาป าต นน ้ำ ควบคู ก ับโดยการ 

ปล ูกป  า บวชป  า อน ุ ร ั กษ พ ันธ ุ  ปลา และสร  างฝายผลการ 

ดำเนินงานตลอดระยะเวลา 10 ป ทำใหคนไมกลาทำลายปา 

และเมื ่อชาวบานเห็นประโยชนของปาและแมน้ำจึงเกิดเปนแนว

ร วมในการอน ุร ักษ ต นน ้ำและเฝ าระว ังด ูแลป องก ันร ักษาป า 

รวมถ ึงการเฝ าระว ังการท ิ ้งขยะส ิ ่งปฏ ิก ูลลงแม น ้ำ ค ู คลอง 

นอกจากนี ้ย ังทำใหประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความ

จำเป นในการอน ุร ักษ ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล อม 

เกิดความหวงแหนและใหความรวมมืออยางจริงจัง และเพื ่อให 

ทร ัพยากรธรรมชาติและส ิ ่งแวดล อมในพื ้นท ี ่คงสภาพเด ิมไม 

เก ิดความเสื ่อมโทรมเพื ่อประโยชนในการดำรงชีว ิตในทองถิ ่น

ของชุมชน 
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จากการทนเห็นสภาพปาถูกบุกรุกทำลายทั้งจาก การตัดไมทำลายปา 
การจุดไฟเผาปาการเก็บหาของปาอยางไมมีกฎเกณฑมือใครยาวสาว
ไดสาวเอาของคนที่ขาดจิตสำนึกในการใชประโยชนจากปา จาก 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั ่งยืน ทำใหปาไมของ 
อ.สุวรรณคูหา รอยหรอลงอยางรวดเร็วจนไมเหลือความอุดมสมบูรณ 
เครือขาย ทสม. อ.สุวรรณคูหา จึงลุกขึ้นรวมมือกันเพื่ออนุรักษและ 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพื้นที ่ใหกลับคืนมา
จึงไดจัดใหมีการประชุมกลุมผูนำในพื้นที่ที่มีปญหาเรื่องการบุกรุกทำ
ลายปาเหมือนกันตั้งแตระดับหมูบาน ตำบล และอำเภอเพื่อกำหนด 
แนวทางในการทำงานรวมกันจากนั้นจึงมีการระดมสมองภายในหมู
บาน และตำบล เพื ่อออกกฎระเบียบในการรักษาปา โดยทุกหมู 
บานจะใชกฎระเบียบในการดูแลรักษาปา 10 ขอเหมือนกันทั้งหมด 
และมีกิจกรรมในการดูแลรักษาปา ไดแก การจัดตั้งอาสาพิทักษปา 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ÍÓàÀÍÊØÇÃÃ³¤ÙËÒ: à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´Ë¹Í§ºÑÇÅÓÀÙ
ªØÁª¹ºŒÒ¹Ë¹Í§àËç¹ µÓºÅ¹Ò´‹Ò¹ ÍÓàÀÍÊØÇÃÃ³¤ÙËÒ ¨Ñ§ËÇÑ´Ë¹Í§ºÑÇÅÓÀÙ

¼Å§Ò¹ : ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�áÅÐ¿„œ¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã»†ÒäÁŒ

 
ÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÀÒÂã¹¡ÅØ‹Áâ´Â¤ÇÒÁÊÁÑ¤Ãã¨ ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÃ‹ÇÁ¡ÑºÍ§¤�¡ÃÍ×è¹æ 

ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹·Ó§Ò¹¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹× èÍ§ 
áÅÐã¹Í¹Ò¤µªØÁª¹¨ÐÊÒÁÒÃ¶´Óà¹Ô¹¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒàÃ× èÍ§¢ÂÐ¢Í§ªØÁª¹ä´Œ´ŒÇÂµ¹àÍ§

â´ÂäÁ‹µŒÍ§¾Öè§¾ÒÍ§¤�¡ÃÀÒÂ¹Í¡

จากทุกหมู บาน การเฝาระวังรักษาปาตั ้งแตเดือนกุมภาพันธ - 
เมษายน ของท ุกป  การป ดป าเฉล ิมพระเก ียรต ิฯ ของท ุกป 
การเฝาระวังการเก็บหาของปาบริเวณเทือกเขาภูพานรวมกับอุทยาน
ภูผาแดงชวงเดือนสิงหาคมของทุกป และการใชความรูจากภูมิปญญา 
ของชาวบานและหลักความเชื่อดั้งเดิมมาเปนกุศโลบายในการดูแล
รักษาปา เชน ดอนปูตา ปาชุมชน ปาชา พิธีบวชปา ซึ่งผลการดำ 
เนินงานตลอดระยะเวลา 13 ป ตั้งแตป 2545 – 2558 ทำใหเกิด 
เครือขายปาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา เชน บานหนองเห็น ปาหนอง 
แซง บานโนนชาติ ปาหนองกุง และเครือขายปาที่มีอยูทุกตำบลอีก 
35 หมูบาน 61 ปาชุมชน ชุมชนมีความรูดานการบริหารจัดการปา 
ที่สามารถเปนวิทยากรไดหนวยงานตางๆ ใหการยอมรับและยกยอง 
สามารถรับคณะที่จะเขามาศึกษาดูงานไดตลอดทั้งป นอกจากนี้ 
ชุมชนยังไดอาหารและสมุนไพรจากปาไวกินและใชไดอยางเพียงพอ 
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ดวยความมุงหวังตั้งใจที่อยากเห็นการอนุรักษทรัพยากรปาไมของ
ภูพนมดีเกิดผลเปนรูปธรรม เครือขาย ทสม. อ.เสนางคนิคม จึงรวม 
กันผลักดันการดำเนินงานของกลุม แสวงหาแนวทางในการทำงาน 
และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน รวมถึงการดึงกลุมเยาวชนเขา 
มามีสวนรวมในการทำงานโดยการดำเนินงานแบบลงมือทำเปนแบบ
อยางใหเห็นผล แลวผลักดันหรือดึงคนอื่นมาชวยจะสำเร็จได โดย 
ใชวัฒนธรรมพื้นบาน 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ÍÓàÀÍàÊ¹Ò§¤¹Ô¤Á : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔÞ
ªØÁª¹¹ÒÍØ´Á µÓºÅË¹Í§äÎ ÍÓàÀÍàÊ¹Ò§¤¹Ô¤Á ¨Ñ§ËÇÑ´ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔÞ

¼Å§Ò¹ : ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã»†ÒäÁŒ ÀÙ¾¹Á´Õ

¼ÅÑ¡´Ñ¹Ê‹§àÊÃÔÁãËŒàÂÒÇª¹à¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

¢Í§»†ÒÀÙ¾¹Á´ÕãËŒÁÒ¡¢Öé¹

ทางศาสนามาชวยสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนรอบพื้นที่
ปาภูพนมดีในการอนุรักษปาโดยจัดทำใหเปนเขตอภัยทาน เปน 
สถานที ่ศักดิ ์สิทธิ ์ที ่ทุกคนตองชวยกันดูแล โดยระยะเวลา 5 ป 
ที ่เริ ่มดำเนินงานมาตั ้งแตป 2552 ถึงปจจุบัน ทำใหปาภูพนมดี 
เกิดความอุดมสมบูรณมากขึ้น สงผลใหมีของปาใหเก็บหาไดมากขึ้น 
เชน เห็ด หนอไม 
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จากปญหาที่สั่งสมตั้งแตการกอสรางเขื่อนปากมูลในป 2543 และมี 
การใหสัมปทานดูดทรายในแมน้ำมูลที่ ต.ทาชาง อ.สวางวีระวงศ 
ในป 2544 ทำใหเกิดปญหาปลายายถิ่นเนื่องจากในน้ำไมมีแพลง 
ตอนที่เปนอาหารของปลา สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู ของ 
ชุมชนริมแมน้ำมูล ทั้งยังเกิดปญหาการลักลอบดูดทรายนอก เขต 
สัมปทาน แตกลับไมไดรับการแกไขปญหาจากหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของ จึงทำใหเกิดกลุมอนุรักษและรวมกันทำกิจกรรมในแมน้ำ 
อาทิ การปลอยปลาและทำแนวเขตวังปลาขึ้นในแมน้ำมูลตั้งแตป 
2547-ปจจุบัน การเฝาระวังรักษาปาเนื่องจากมีการบุกรุกที่สาธารณะ 
ปาบุง-ปาทามริมแมน้ำมูล นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมศึกษา 
ปาบุง-ปาทาม และจัดทีมวิจัยไทบานลงสำรวจพันธุไม ความหลาก 
หลายทางชีวภาพและจัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติขึ้น โดยมี 
การจับพิกัดทางภูมิศาสตรเพื่อทำแนวเขตปาบุง-ปาทามจำนวน 879 
ไร  เพ ื ่อจ ัดให เป นฐานอาหารช ุมชน และกำหนดใหว ันท ี ่ 14 
ก ุมภาพันธ ของทุกป เป นว ันจ ัดก ิจกรรมคืนช ีว ิตส ู ธรรมชาติ
วิธีการดำเนินงานเริ ่มจากการประชุมปรึกษาหารือพูดคุยกันเพื ่อ 
รวมกลุมสมาชิกจากทุกหมูบานเขารวมเปนเครือขายและคณะทำงาน
รวมกัน มีการแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ การเตรียมสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ และประสานงานผูเกี่ยวของ ตลอดจนประชาสัมพันธ  

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ÍÓàÀÍÊÇ‹Ò§ÇÕÃÐÇ§È�: à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ
ºŒÒ¹·‹ÒªŒÒ§¹ŒÍÂ µÓºÅ·‹ÒªŒÒ§ ÍÓàÀÍÊÇ‹Ò§ÇÕÃÐÇ§È� ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ

¼Å§Ò¹ : ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�áÅÐ¿„œ¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓ

 
à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡Ñºà¤Ã×Í¢‹ÒÂÍ×è¹æ ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹× èÍ§ à»š¹µŒ¹áººã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

áÅÐ¢ÂÒÂ¼ÅÊÙ‹µÓºÅáÅÐÍÓàÀÍÍ×è¹æ ¨¹¶Ö§ÃÐ´Ñº

การจัดกิจกรรมตางๆโดยในการดำเนินงานจะใชหลักบาปบุญคุณโทษ
ของชาวพุทธเปนหลักในการจัดกิจกรรม ซึ่งแตละครั้งจะตองเชิญ
พระสงฆมาเปนประธานในพิธีเพื ่อเปนกำลังใจในการจัดกิจกรรม 
และเปนพลังในการขับเคลื่อนงานตอไป ซึ่งเครือขายฯ มีหลักใน 
การทำงานอยูวา จะตองมองถึงประโยชนสวนรวม มีภาวะเปนผูนำ 
เสียสละ ซื ่อสัตย โปรงใส มองอนาคต มีการเรียนรู อยู ตลอด
ตั้งแตป 2548 ถึงปจจุบันรวมระยะเวลา10 ป ผลการดำเนินงาน 
ปรากฏใหเห็นชัดจากเครือขายทรัพยากรที่มีขึ้นทั้งหมดในตำบล 20 
หมูบาน มีกิจกรรมที่แตละหมูบานดำเนินการเอง ทั้งในเรื ่องการ 
ดูแลรักษาปาชุมชน การเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน 
การจัดการขยะในครัวเรือน การปลอยปลา และการจัดกิจกรรมใน 
"วันคืนชีวิตสูธรรมชาติ" ทำใหเกิดเปนชุมชนตนแบบในการอนุรักษ 
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนศูนยเรียนรูของ 
ชุมชนที่เปดโอกาสใหผูสนใจเขามาศึกษาดูงาน และเรียนรูอยางจับ 
ตองไดเปนรูปธรรม นอกจากนี้ยังสงผลใหเกิดเปนศูนยรวมเครือขาย  
เกิดความรักความสามัคคีภายในเครือขายเพิ ่มมากขึ ้น มีความ 
เอื้อเฟอเผื ่อแผชวยเหลือกันและกันตลอดมา มีการเรียนรูรวมกัน 
แบบเปนพี่เปนนอง  เปนหู เปนตา ใหกันและกัน ดูแล เฝาระวัง 
แจงเตือนเมื่อมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งถือวาเครือขาย ที่เกิด 
ขึ้นมีบทบาทหนาที่ของความเปนอาสาสมัครไดครบทุกขั้นตอน
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ชุมชนโกรกประดูมีปญหาทั้งน้ำแลง-น้ำหลาก ขาดแหลงกักเก็บน้ำ 
เพื่อใชในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดระยะเวลาหลายสิบ
ป เมื่อไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ในการเก็บรวบรวม 
ขอมูลและสำรวจแหลงน้ำของตำบลเพื่อนำมาวิเคราะหในการสนับ
สนุนการขุดลอกลำหวยตราดและขุดลอกซอมแซมฝายเก็บน้ำหวย
ตราด รวมถึงการขุดลอกโคกดูเครือขาย ทสม. อำเภอลำปลายมาศ 
จึงไดรวมกันดำเนินงานโดยเริ ่มงานแรกดวยการสำรวจแหลงน้ำ
สาธารณะเดิมที่ยังไมไดรับการแกไขปญหาแตยังสามารถเอื้อประ
โยชนตอคนสวนใหญในชุมชนและสามารถแกปญหาอยางยั่งยืนได 
เมื่อรวบรวมไดจึงนำขอมูลเสนอไปยังหนวยงานภาครัฐที่ใหการสนับ
สนุนแลวจึงประชุมชาวบานในชุมชนทั้งหมดเพื่อตั้งกฎกติกาในการ
บริหารจัดการน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรขึ้น 
จัดตั้งคณะกรรมการดูแลกฎกติกาตางๆจากนั้นจึงมีการซอมบำรุง
รักษาสวนตางๆโดยในการดำเนินงานไดใชหลักการกั้นฝายทดน้ำเปน
ชวงๆ ในลำหวยที่ขุดลอกเพื่อกักเก็บน้ำไวใชในหนาแลง และชะลอ 

จากสภาพภูมิอากาศที ่เปลี ่ยนแปลงทำใหชุมชนชายฝ งในพื ้นที ่ 
ต.คลองประสงคตองเผชิญกับลมและคลื่นจากทะเลอันดามันโดยตรง 
โดยเฉพาะในชวงฤดูมรสุม ตั้งแตเดือนเมษายนถึงตุลคมของทุกป 
คลื่นลมจะรุนแรงมากเปนพิเศษสงผลกระทบตออาชีพประมงชายฝง
ขนาดเล็กที ่ไมสามารถออกทะเลไดอยางเต็มที ่ เปนผลใหชวง 
เวลาในการประกอบอาชีพประมงของชุมชนชายฝงสั้นลง เรือเสี่ยง 
ตอความเสียหาย และยังสงผลใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้น 
ที่อีกดวยเครือขาย ทสม. ต.คลองประสงค จึงไดมีการประชุมคณะ 
ทำงาน เพื่อศึกษาแนวทางการฟนฟูพื ้นที่ปาชายเลนอยางจริงจัง 
จนพบวาการใชโครงสรางออน อยางเชน ไมไผ มาปกดักตะกอน 
และชะลอคลื่น จะชวยในการจัดการกับปญหาการกัดเซาะชายฝง 
ไดอยางยั่งยืน ดวยไมไผสามารถโอนออนตามแรงน้ำไดดีและยัง 
ชวยเพิ่มตะกอนดินใหกับพื้นที่ชายฝง จึงนำวิธีการดังกลาวมาใช 
สรางเขื ่อนไมไผใน ต.คลองประสงค และนำพันธุไมเดิมของพื้น 
ที่มาปลูกเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของตนไมปลูกใหมแทนการใชพันธุไม
จากที่อื่นซึ่งจะมีปญหาเรื่องอัตราการรอดตามมา เมื่อไดวิธีจัดการ 
กับปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่แลว จึงมีการประชุมเชิงปฏิบัติ 
การการฟนฟูปาชายเลนและติดตามผลการจัดทำแนวเขื่อนไมไผ
ชะลอคลื่น 
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เพื่อวางแผนการลงพื้นที่เก็บขอมูลและติดตามผลอยางเปนระบบ 
รวมถึงการประสานกับหนวยงานที่ใหคำแนะนำอยางใกลชิดเพื่อการ
ติดตามประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังไดจัด ทำ 
โรงเรือนเพาะชำเพื่อเพาะพันธุตนไม ไวสำหรับนำมาปลูกปาชายเลน 
ผลการดำเนินงานเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนคือ ตนไมที่ปลูกใหมใน 
พื้นที่หลังเขื่อนไมไผมีอัตราการรอดรอยละ 80 เมื่อเทียบกับการปลูก 
ในชวงกอนการสรางเขื่อนไมไผที ่มีอัตราการรอดเพียงรอยละ 30 
และยังชวยเพิ่มปริมาณตะกอนบริเวณชายฝงขึ้นอีกเฉลี่ยปละ 20 
เซนติเมตร ลดความรุนแรงของคลื่นในชวงมรสุมใหกับบานเรือ 
นริมชายฝง เพิ่มความหลากหลายของสัตวน้ำชายฝง เชน หอย 
แครง สาหราย ซึ่งสรางรายไดใหกับชุมชน นอกจากนี้ยังเกิดการ 
มีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของชุมชนโดยชุมชนเอง 
ซึ่งสรางความสามัคคีใหกับชุมชนผานการเรียนรูและการรวมกันคิด
กิจกรรมเพื่อสรางความมั่นคงใหกับชุมชน ทั้งยังไดเปนแหลงศึกษา 
เรียนรู ใหกับชุมชนอื ่นๆ และสถานศึกษา เปนการเปดโอกาส 
ใหชุมชนไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับคณะที่มาศึกษาดูงานเกิด
เปนกระบวนการเรียนรูใหมๆ ใหกับสมาชิก
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จากอาชีพของชาวชุมชนปาตนน้ำน้ำตกทุงยอสวนใหญที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวสืบทอดกันมานาน 50-60 ป มีการใชสาร 
เคมีในการเกษตรมาอยางตอเนื่องทำใหสงผลกระทบตอสุขภาพของ
คนในชุมชนและแหลงน้ำเปนอยางมาก ทั้งยังทำใหผลผลิตมีสารเคมี 
ปนเป อน มีการบุกรุกทำลายพื ้นที ่ป าตนน้ำ ดังนั ้นเพื ่อความ 
ปลอดภัยของผูบริโภคและผูผลิตจึงตองสรางความตระหนักและ
จิตสำนึกใหกับสมาชิกในชุมชน จึงไดรวมตัวกันเปนกลุมอนุรักษปา 
ตนน้ำน้ำตกทุงยอ วางแผนรณรงคลดการใชสารเคมี และสงเสริม 
การฟนฟูปาตนน้ำน้ำตกทุงใหมีความสมบูรณเพื่อเปนการทำความ
เขาใจกับสมาชิกในชุมชนจึงไดมีการประชุมชี้แจงใหทุกคนตระหนัก
ถึงปญหาสารเคมีตกคางที่มีอยูในชุมชนและความเสื่อมโทรมของพื้น
ที่ปาตนน้ำน้ำตกทุงยอ และอธิบายรายละเอียดแผนการดำเนินงาน 
จากนั้นไดรับสมัครผู เขารวมเปนอาสาสมัครในการจัดทำขอมูล
สำรวจการใชสารเคมีในชุมชนและใหความรูเรื่องผลกระทบจากการ
ใชสารเคมีและการเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีปนเปอนในรางกาย
ของประชาชน 
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ที ่เข าร วมโครงการ แลวจึงจัดเวทีประชุมหมู บ านวางแผนงาน 
มาตรการ และขอบังคับชุมชนในการใชสารเคมีในการเกษตร 
รวมถึงการติดตามผลการใชสารเคมีในชุมชน จำนวนครัวเรือนที่ 
ใชสารเคมีลดลง การเจ็บปวยของประชาชนดวยโรคเรื ้อรังที่เกี ่ยว 
ของกับสารเคมี พรอมกับสาธิตการทำปุยอินทรียชีวภาพเพื่อนำมา 
ใชทดแทนสารเคมี และเพื ่อพัฒนาตอยอดการทำงาน ของกลุ ม 
ไดมีการประชุมคณะทำงานกันอยางตอเนื่องเพื่อหาแนวทางใหมๆ 
มาใชในการดำเนินงานซึ่งและผลจากการดำเนินงานนอกจากจะทำให
ชุมชนอาชีพเกษตรกรรมมีความเปนอยูดีขึ้น มีรายไดสูงขึ้น จากลด 
การใชสารเคมีในการทำการเกษตรของชุมชนแลว ยังเปนผลให 
สามารถนำพื้นที่ปาตนน้ำน้ำตกทุงยอที่ถูกบุกรุกกลับคืนมาได 100 ไร 
ปาไดรับการฟนฟู มีความอุดมสมบูรณมากขึ้น มีสัตวปาเพิ่มมาก 
ขึ ้นทุกป จากกิจกรรมปลูกปาตนน้ำ ชุมชนรอบพื้นที ่ปามีรายได 
เสริมจากการจับสัตวน้ำในลำคลองใกลบาน สามารถทดลองผลิต 
ไฟฟาจากพลังน้ำได ทั้งยังกอใหเกิดการสรางกระบวนการเรียนรูโดย 
การประชุมหมูบานเปนประจำทุกเดือน 
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จากภัยแลงทำใหพื้นที่บานควนตะเคียนขาดน้ำในการทำการเกษตร 
น้ำในลำคลองที่ผานหมูบานแหงขาดตอน ปาชุมชนที่เคยสมบูรณ 
ถูกลักลอบทำลาย เครือขาย ทสม. ต.วังมะปรางเหนือ จึงเริ่มชักชวน 
หาแนวรวม ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงเริ่มจัดทำขอมูล 
ชุมชนและประวัติปาควนตะเคียน พรอมกับไดจัดตั้งเปนเครือขาย 
ทสม.เพื่อพิทักษปาขึ้นการฟนฟูปาชุมชนควนตะเคียนปากลางพื้นที่ชุม
ชนจึงเริ่มขึ้นอาศัยความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมที่มีมาแตดั้งเดิม
มาเปนสวนเชื่อมโยงในการพิทักษรักษาปาของชุมชน โดยจัดใหมี 
การบวชปา การทำบุญสายน้ำ และการจัดเปนเขตอภัยทาน ควบคูกับ 
การใชภูมิปญญาของผูเฒาในชุมชนทำฝายทดน้ำเพื่อชะลอ ดินไหล 
และมีการอบรมใหความรูแก ทสม. ตามแนวทางการอนุรักษและใช 
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีการจัดหา 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. µÓºÅÇÑ§ÁÐ»ÃÒ§àË¹×Í: à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´µÃÑ§
ªØÁª¹ºŒÒ¹¤Ç¹µÐà¤ÕÂ¹ µÓºÅÇÑ§ÁÐ»ÃÒ§àË¹×Í ÍÓàÀÍÇÑ§ÇÔàÈÉ ¨Ñ§ËÇÑ´µÃÑ§

ÁÕ¡ÒÃ¹ÓªØ´¤ÇÒÁÃÙŒä»¢ÂÒÂÊÙ‹ªØÁª¹Í×è¹æ áÅÐ¾×é¹·Õ è¢Í§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. 
áÅÐÁÕ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒà¾× èÍÂ¡ÃÐ´Ñº¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹× èÍ§

พันธุ ไมหายากและรณรงคเปนพื ้นที ่เร ียนรู  โดยมีการดำเนินงาน 
รูปแบบของคณะกรรมการที่มีทุกฝายเขามารวมกันดูแลตั้งแตป 2547 
ถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 11 ป ปาชุมชนควนตะเคียน เปนปากลาง 
ชุมชนผืนเดียวที ่ยังคงความสมบูรณและทุกคนมีสวนรวมอนุรักษ 
เป นศ ูนย  เร ียนร ู ของช ุมชนในการอน ุร ักษ  โดยใช หล ักศาสนา 
และวัฒนธรรมมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของทอง
ถิ่น เปนสถานที่จัดคายเยาวชนและเดินปาศึกษาระบบนิเวศ เปนศูนย 
ปฏิบัติธรรมทุกวันพระของชุมชนบานควนตะเคียน โดยชาวบานรวมใจ 
กันสรางเปนที่พักสงฆ และยังเปนศูนยพันธุไมสวยงามระดับจังหวัด 
และจากความพยายามจนปากลับคืนความสมบูรณ จึงสงผลชวยปอง 
กันดินไหลและภัยแลง ชวยรักษาระบบนิเวศ ชวยลดภาวะโลกรอน 
ทำใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน และสรางสำนึกในการอนุรักษอยาง 
ยั่งยืนถึงเยาวชนรุนตอๆ ไป
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จากปญหาทร ัพยากรทางทะเลในพื ้นท ี ่ เส ื ่อมโทรมและถูกทำ

ลายมากข ึ ้นท ุกว ัน ส ัตว น ้ำลดน อยถอยจำนวนลง จ ึงทำให  

เก ิดความค ิดการรวมกล ุ มก ันของชาวบ านเพ ื ่อหาทางแก ไข

ปญหาที ่ เก ิดข ึ ้น เร ิ ่มตนจากแกนนำชุมชนเพียง 4 คน เร ียน 

ร ู หาแนวทางการอนุร ักษ ทร ัพยากรธรรมชาติมาเป นแนวทาง

ในการทำงาน จนสามารถรวมต ัวก ัน เป นกล ุ มก อนตลอด 

แนวชายฝ   ง  จ .นครศร ีธรรมราช ทำก ิจกรรมอน ุร ักษ และ 

ฟ  นฟ ูทร ัพยากรทางทะเลร วมก ัน โดยอาศ ัยภ ูม ิป ญญาชาว 

บ านมาประย ุกต ใช จนเก ิดเป นก ิจกรรมสร างบ านปลา และ 

แนวเขตอนุร ักษ ตลอดจนกิจกรรมอื ่นๆอยางตอเน ื ่อง จนทำ 

ให ทร ัพยากรกลับมาอ ุดมสมบูรณอ ีกคร ั ้งด วยการสร างบ าน

ปลาโดยใชทางมะพราวและไมไผ ซึ ่งเปนภูม ิป ญญาชาวบาน 

ที ่ชาวประมงรุ นกอนๆนำทางมะพราวไปวางเพื ่อทอดปลาหา

กับขาวจนกลายมาเปนบานปลาว ิธ ีการเพียงนำทางมะพราว

มาตัดเปน 2 ทอน แลวผูกเขาดวยกัน 2 ทาง 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ÍÓàÀÍ·‹ÒÈÒÅÒ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª
ªØÁª¹ºŒÒ¹ÊÃÐºÑÇ µÓºÅ·‹ÒÈÒÅÒ ÍÓàÀÍ·‹ÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

 
ÁÕ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¼Å§Ò¹¼‹Ò¹àÇ·ÕáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒÍÂÙ ‹àÊÁÍ 

จากน ั ้นนำกระสอบมาบรรจ ุทรายคร ึ ่ งกระสอบ แล วผ ูกด วย 

เชือกเปนทุ นก็จะไดเป นบานปลาที ่จะนำไปทิ ้งในทะเลใหเป น

กองและป กไม ไผ ล อมไว  เพ ื ่อก ันน ้ำพ ัดทางมะพร าวแตกกระ

จ าย  จ ากน ั ้ น ใ ช  ผ  า ท ำ ธ ง แสด งส ัญล ั กษณ  ไ ว  ก ั น เ ร ื อ ว ิ ่ ง  

3  ป  ท ี ่ ผ  า น ม า ป ร า ก ฏ ว  า  ท ร ั พ ย า ก ร ท า ง ท ะ เ ล ก ล ั บ ม า  

อ ุดมสมบ ู รณ อ ี กคร ั ้ ง  ก ิ จกรรมท ี ่ สมาช ิก เคร ื อข  าย ทสม. 

อำเภอทาศาลาร วมกันทำกลายเปนแหลงเร ียนร ู ภายในชุมชน 

และเก ิดการขยายต อไปส ู  ช ุมชนอ ื ่นๆ นอกจากน ี ้ ย ั งทำให   

เก ิดจิตสำนึกการอนุร ักษจากกลุ ม เยาวชน ชุมชน และเพื ่อน 

บานรายรอบกลายเปนแหลงเร ียนรู  โดยที ่ช ุมชนไมได คาดหวัง 

เยาวชนภายในชุมชนไดตระหนักร ู ในกระบวนการที ่กลุ มไดดำ

เน ินการ และเก ิด การเข  ามาเร ียนร ู  การทำงาน และย ั งม ี 

กระบวนการเย ี ่ยมเย ือน ชวนกันพูดคุยถ ึงป ญหาและ ชวยกัน 

หาทางออก รวมถึงการวางแผนแกไขปญหารวมกัน
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เมื่อเห็นปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่ทิ้งกันมากขึ้น จึงเกิดแรงบัน 
ดาลใจวา ถาเราเปลี่ยนจากคนทิ้งขยะเปนคนเก็บขยะได แลวนำขยะ 
เหลานั ้นมาทำใหเกิดประโยชน ปญหาขยะมูลฝอยที่มีผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมก็นาจะลดลง เครือขาย ทสม. ชุมชนมะกรูด จึงได 
ริเริ่มการดำเนินงานพิชิตขยะมูลฝอยขึ้นในชุมชนโดยการชักชวนประ
ชาชนในชุมชนเขารวมกิจกรรมธนาคารขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพ 
การสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลว และสงเสริมใหเยาวชน 
ร วมใจหวงใยสิ ่งแวดลอม ร วมถึงการปลูกผักปลูกไมดอกไม 
ประดับในภาชนะเหลือใช ซึ ่งกิจกรรมเหลานี ้เปนการจัดการขยะ 
ที่ตนทางไดเปนอยางดีเริ่มการดำเนินงานเริ่มดวยกิจกรรมที่หลาก
หลาย ไดแก ธนาคารขยะ วิธีการคือใหสมาชิกคัดแยกขยะรีไซเคิล 
แลวนำมาขาย เงินที่ไดนำฝากเขาสมุดบัญชีธนาคารขยะ กิจกรรม 
การทำน้ำหมักชีวภาพดวยการใหสมาชิกซึ่งเปนพอคาแมคาในตลาด
มะกรูดชวยกันเก็บรวบรวมเศษผักผลไมในตลาดแลวนำมาทำน้ำ
หมักชีวภาพใชในชุมชนกิจกรรมการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุ
เหลือใช คือการสรางแกน 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ªØÁª¹ÁÐ¡ÃÙ´  : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´»˜µµÒ¹Õ
ªØÁª¹ÁÐ¡ÃÙ´«ÍÂñ  µÓºÅÊÐÁÒÃÑ§ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´»˜µµÒ¹Õ

¼Å§Ò¹ : ªÒÇÁÐ¡ÃÙ´Ã‹ÇÁ¨Ôµ ¾ÔªÔµ¢ÂÐ ÊÃŒÒ§ÊØ¢ÀÒÇÐ ªØÁª¹ÂÑè§Â×¹

 
ÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹à»š¹ä»ã¹·ÔÈ·Ò§·Õèà¾Ô èÁ¢Ö é¹ 

àËç¹ä´Œ¨Ò¡¨Ó¹Ç¹»ÃÐªÒª¹·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨áÅÐà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÁÒ¡¢Öé¹ 
ºÒ§¡ÅØ‹Áà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ´Â¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤¢ÂÐÃÕä«à¤ÔÅà¾×èÍÊÁ·ºà¢ŒÒ¡Í§·Ø¹ÃÑ¡É�ÁÐ¡ÃÙ´

«Öè§à»š¹¡Í§·Ø¹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹à´ç¡¢Í§ªØÁª¹ºÒ§¡ÅØ‹Á¡çà¡çºÃÇºÃÇÁ¶Ø§¹éÓÂÒ»ÃÑº¼ŒÒ¹Ø‹Á
ãËŒÊÁÒªÔ¡¹Óä»·Ó´Í¡äÁŒ»ÃÐ´ÔÉ°�à¾× èÍ¨ÓË¹‹ÒÂà»š¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÓËÃÑºà´ç¡ÂÒ¡¨¹ã¹ªØÁª¹

นำและเครือขายการทำดอกไมจากถุงน้ำยาปรับผานุมและขยะทั่วไป 
กิจกรรมเยาวชนรวมใจหวงใยสิ่งแวดลอม เปนการสงเสริมใหเยาวชน 
ในชุมชนชวยกันเก็บขยะถุงพลาสติกตามทองถนนมาแลกเปนขนม 
และกิจกรรมการปลูกผักปลูกไมดอกไมประดับในภาชนะเหลือใช 
โดยการแนะนำใหประชาชนปลูกผักสวนครัวในภาชนะตางๆ เพื่อลด 
รายจาย และสรางความสวยงามใหกับชุมชนซึ่งจากผลการดำเนินงาน 
พบวาทำใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายขยะรีไซเคิล สมาชิกมี 
น้ำหมักชีวภาพไวใชในการทำความสะอาดตลาดและบานเรือน 
สมาชิกสามารถประดิษฐดอกไมจากขยะทั่วไปได เยาวชนเกิดจิต 
สำนึกรักษาสิ่งแวดลอม สมาชิกมีพืชผักที่ปลอดภัยในการบริโภค 
และมีหนาบานที่สวยงาม นอกจากนี้ยังสงผลใหประชาชนในชุมชน 
มีการรวมกลุ มกันทำกิจกรรม กอใหเกิดความสัมพันธที ่ดีตอกัน 
ตระหนักถึงประโยชนสวนรวม มีความรู ความเขาใจในการดูแล 
รักษาสิ่งแวดลอมของชุมชนมากขึ้น และสามารถนำความรูนี้ไปเผย 
แพรใหกับผูอื่นได 
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คลองสายหลังโรงพระเป นทางระบายน้ำท ี ่สำค ัญของช ุมชน

ราษฎร บำร ุ งท ี ่ คอยร ับน ้ ำจากภ ู เขาส  งลงไปตามค ูคลอง

ต างๆ แต ต ั ้ งแต ป  2555 เป นต นมาช ุมชนก ับพบกับป ญหา 

น ้ำท วมข ังจนไม สามารถเด ินเข าสวนผลไม และบ านเร ือน

ของตนได ในช วงฤด ูฝน เน ื ่องจากค ูคลองต างๆร ับน ้ำจาก 

ภูเขาได น อยลงเพราะมีเศษไมและดินท ับถมกันเป นจำนวน

มากจนทำใหคลองสายหลังโรงพระตื ้นเข ินจนเก ิดเป นภาวะ

น ้ ำ ท  ว มช ุ ม ชน เ ป  นป ร ะ จ ำต  อ เ น ื ่ อ ง ม า จน  ถ ึ ง ป   2 5 5 7  

เคร ือข าย ทสม. อ.ตะกั ่วป า จ ึงม ีแนวคิดร วมกันว าจะตอง 

คลอ งสายหล ั ง โ ร งพระสายน ี ้ เ พ ื ่ อ ใ ห  น ้ ำ ไหล ได  ส ะดวก  

ไม  เก ิดป ญหาน ้ำท วมข ังอ ีกโดยการดำเน ินงานเร ิ ่มจากการ

จัดประชุมเคร ือข าย ทสม. และบุคคลในพื ้นที ่ช ุมชนราษฎร 

บำร ุงและชุมชนบางนรา-ตอตั ้งเพ ื ่อหาร ือแนวทางการแกไข 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ÍÓàÀÍµÐ¡ÑèÇ»†Ò : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ñ§§Ò
ªØÁª¹ÃÒÉ®Ã�ºÓÃØ§ µÓºÅµÐ¡ÑèÇ»†Ò ÍÓàÀÍµÐ¡ÑèÇ»†Ò ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ñ§§Ò

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃ¢Ø´ÅÍ¡¤Ù¤ÅÍ§ËÅÑ§âÃ§¾ÃÐã¹ÊÇ¹

ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁà»š¹»ÃÐ¨Ó·Ø¡à´×Í¹à¾×èÍá¨Œ§¢‹ÒÇÊÒÃáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ 

ป ญหาท ี ่ เก ิดข ึ ้นและจากท ี ่ประช ุมได ม ีมต ิ เป นเอกฉ ันท ให 

ข ุดลอกคลองสายหล ั ง โรงพระท ี ่ม ีความยาว 1 ,500 เมตร

เพ ื ่อแก ไขป ญหาภาวะน้ำท วมข ังในช วงฤด ูฝนให ก ับประชา

ชนในพ ื ้ นท ี ่ ผลจากการร  วมก ั นวางแผนและลงม ื อแก  ไ ข

ปญหาภาวะน้ำทวมร วมกันของเคร ือข าย ทสม. อ.ตะกั ่วป า 

ทำให  เคร ื อข  ายต ั ้ งแต  ระด ับหม ู  บ  าน ตำบล และอำเภอ 

ตลอดจนภาคเอกชนได แสดงพล ังจ ิตอาสาร วมแรงร วมใจ

ช วยก ันข ุดลอกคลองสายหลังโรงพระจนเป นผลสำเร ็จ และ 

เม ื ่อถ ึงฤด ูฝนน ้ำก ็สามารถไหลผ านส ู คลองต างๆ ได อย าง 

สะดวกไม เอ อล นท วมถนนบานเร ือนและสวนผลไมในพื ้นท ี ่

อ ีกและผลพลอยได จากการท ี ่น ้ำในคลองไหลได สะดวกข ึ ้น

และแรงข ึ ้ นจ ึ งช  วยก ัด เซาะเศษห ินและด ินให ออกไปจาก

คูคลองทำใหค ูคลองมีความลึกขึ ้นโดยธรรมชาติ
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จากมุมคิดที ่มองเห็นชุมชนและทองถิ ่นเปนฐานหลักของสังคม 

เครือขาย ทสม. อ.ตะโหมด จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาระดับชุมชน 

ใหมีความเขมแข็ง นาอยู  และปลอดภัยสามารถพึ่งพาตนเองได 

อยางยั ่งยืน ทั ้งทางดานสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม โดยอาศัยการรวมคิดรวมทำ อาศัยความรวมมือและ 

ขอมูลวิชาการจากหนวยงานในทองถิ ่น เพื ่อปรับวิธ ีค ิด ปรับ 

พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม เนนการพึ่งตนเอง เปนสังคมเอื้ออาทร พึ่งพา 

อาศัยกันไดและไมทอดทิ้งกันจึงเริ่มตนดวยการจัดการกับปญหาขยะ

มูลฝอยและน้ำเสียของชุมชน โดยจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนบอกเลา 

สภาพปญหาและผลกระทบจากขยะมูลฝอยและน้ำเสียใหชุมชนได

รับรู พรอมกับลงพื้นที่จัดเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณครัวเรือนและ 

ดูสภาพพื้นที่จริงจากนั้นจึงมีการประชุมทีมวางแผนและเตรียมงาน

โดยคณะทำงานเพื่อวางแผนคืนขอมูลใหความรูแกชุมชนและจัดการ

อบรมใหความ รูกับคนทุกวัยในเรื่องการจัดการขยะจากแหลงกำเนิด 

3Rs การสาธิต  

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ÍÓàÀÍµÐâËÁ´ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ñ·ÅØ§
ÍÓàÀÍµÐâËÁ´ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ñ·ÅØ§

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃ°Ò¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁÑè¹¤§ ªØÁª¹»†ÒµŒ¹¹éÓµÐâËÁ´

 
ÁÕ¡ÒÃÊÃŒÒ§¾×é¹·Õ èµŒ¹áººã¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å ÊÃŒÒ§àÂÒÇª¹¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹¢Ö é¹ÁÒÊÒ¹§Ò¹µ‹Í 

â´Â»˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ¡ÅØ ‹ÁàÂÒÇª¹·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃà»š¹¡ÅØ‹Áà½‡ÒÃÐÇÑ§¤ÅÍ§áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹ªØÁª¹ 
áÅÐÁÕá¼¹§Ò¹¾Ñ²¹ÒÊÒÂ¹éÓÅÓ¤ÅÍ§ 3 à´×Í¹¤ÃÑé§ 

¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÁÕ¡ÒÃ¹Ó¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÃ¨Øà¢ŒÒã¹á¼¹·ŒÍ§¶Ôè¹à¾× èÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹× èÍ§ 

การนำขยะมาใชใหเกิดประโยชน การเดินรณรงคประชาสัมพันธ 

การจัดการขยะในที่สาธารณะ และการหนุนเสริมใหเกิดบานตน 

แบบในการจัดการขยะและน้ำเสีย จำนวน 30 ครัวเรือน โดยมีระบบ 

ดักไขมันจากน้ำทิ้งในครัวเรือนและทำปุยอินทรียใชเองในสวนของ

การฟนฟูการบริหารจัดการน้ำในชุมชนไดมีการซอมฝายชะลอน้ำ

แบบภูมิปญญาที ่ช ุมชนรวมกันทำจำนวน 3 แหง โดยใชหลัก 

การทำนบเพื่อผันน้ำเขานาและมีการปลอยพันธุปลาหนาฝายชะลอ

น้ำ 3 แหง จำนวน 10,000 ตัว พรอมสรางความเขาใจกฎกติกากับ 

ชุมชน และการจัดงานวันน้ำใสคลองสวยดวยมือเรา นอกจากนี้ยัง 

จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนตนแบบที่มีระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมที่ดีและการถอดบทเรียนและทำชุดองคความรูเรื่องการ

บริหารจัดการทรัพยากรชุมชนในโปะทาน้ำผลการดำเนินงานที่เกิด

ขึ้นนั้น ทำใหชุมชนเกิดการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งระบบตั้งแตครัว 

เรือนไปจนถึงบริเวณโดยรอบๆ ชุมชน แมน้ำลำคลอง มีระเบียบขอ 

กำหนดในการใชประโยชน มีการตั้งเขตอภัยทานเพื่อเปนที่อยูอาศัย 

ของปลาและสัตวน้ำและยังทำใหคนในชุมชนเกิดความตระหนักและ

นำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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จากปญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากเกินกวาจะกำจัดไดและไม
สามารถจัดเก็บไดทุกวัน ทำใหเกิดปญหาขยะตกคางสงมีกลิ่นเหม็น 
เปนแหลงเพาะเชื ้อโรค และสงผลใหช ุมชนสกปรก ไมน าอยู  
เครือขาย ทสม. ต.เทพกระษัตรี จึงรวมกับหนวยงานในพื้นที่จัดตั้ง 
เปนศูนยเรียนรูดานการจัดการขยะแหลงเรียนรูชุมชนบานดอน เพื่อ 
เปนแหลงใหความรูแกชุมชนและพื้นที่ใกลเคียงใน ต.เทพกระษัตรี 
เริ่มตนดวยการประสานขอใชพื้นที่โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เปนที่ตั้ง 
ศูนยประสานงาน แลวจัดใหมีการอบรมการคัดแยกขยะ และให 
ความรูในการจัดตั้งศูนยเรียนรู การแปรรูปขยะอินทรียเปนปุยหมัก 
และน้ำหมักชีวภาพ จากนั ้นจึงจ ัดตั ้งคณะกรรมการศูนยและ 
ประชาสัมพันธใหชาวบานเขารวมโครงการ โดยในการทำปุยหมัก 
และน้ำหมักชีวภาพไดประสานขอรับเศษไมและใบไมจากโรงแรมใน
พื้นที่มาทำปุยกำหนดวันและเวลาการจัดเก็บขยะอินทรียในชุมชน
สัปดาหละ 3 ครั้ง เพื่อนำมาทำปุยไดครอบคลุมทั้งพื้นที่โดยมีการจัด  

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. µ.à·¾¡ÃÐÉÑµÃÕ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÙà¡çµ
ªØÁª¹ºŒÒ¹´Í¹  µÓºÅà·¾¡ÃÐÉÑµÃÕ ÍÓàÀÍ¶ÅÒ§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÙà¡çµ

¼Å§Ò¹ : áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒªØÁª¹ºŒÒ¹´Í¹

ÁÕ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒãËŒà¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ÃÐ´Ñºµ‹Ò§æ à¾×èÍ¹Óä»»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒã¹ªØÁª¹ áÅÐãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ 
¡ÑºàÂÒÇª¹áÅÐ»ÃÐªÒª¹ ÃÇÁ¶Ö§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ·Ø¡à¤Ã×Í¢‹ÒÂà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ à¾×èÍ¢ÂÒÂ°Ò¹ÊÁÒªÔ¡áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ 

áÅÐ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ 

ถังสำหรับใสขยะอินทรียใหกับบานเรือนที่เขารวมโครงการ และมีการ 
ติดตามสรุปผลเปนประจำทุกเดือนซึ่งในการทำปุยหมักไดประยุกตใช
ที ่รอนทรายมาประดิษฐใชเปนที่รอนปุย ทำใหประหยัดคาใชจาย
ระยะเวลาดำเนินการเพียง 2 ป เราสามารถผลิตปุยหมักชีวภาพได 
เดือนละประมาณ 300 กก. น้ำหมักชีวภาพครั้งละประมาณ 40 ลิตร 
ซึ่งจะทำเฉพาะชวงฤดูกาลผลไมมาก นอกจากนี้ ยังสงผลใหหมูบาน 
มีความสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็นและไมมีขยะตกคาง ขยะในชุมชน 
ลดลง ลดภาระและคาใชจายในการเก็บขน ชุมชนมีการคัดแยกขยะ 
และรูจักใชประโยชนจากขยะอินทรียมากขึ้น ทั้งยังมีรายไดเสริมจาก 
การขายปุยหมักและน้ำหมักชีวภาพ มีการนำน้ำหมักชีวภาพไปใช 
ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนสงผลใหสภาพแหลงน้ำภายในชุมชนมีคุณ
ภาพดีขึ้น มีการทำงานแบบบูรณาการรวมกันทั้งภาครัฐและชุมชน 
และ ทำใหเครือขาย ทสม. เปนที่รู จักมากขึ้นมีการเรียนรูรวมกัน 
ผานการ อบรมและใชแหลงเรียนรูที่เกิดขึ้นเปนทั้งที่ใหความรู และ 
ศึกษาดูงาน 
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ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ จ.ยะลา กำลังถูก 
คุกคาม ทั้งการบุกรุกแผวถางปาเพื่อขยายพื้นที่ การเกษตร ปญหา 
น้ำทวม ดินโคลนถลม นอกจากนี ้ย ังมีปญหาขยะมูลฝอย และ 
คุณภาพน้ำของแมน้ำสายหลัก เชน แมน้ำปตตานี และแมน้ำสายบุรี 
ทั ้งหนวยงานตางๆ ใน จ.ยะลา ยังขาดการมีส วนรวมในการ 
พัฒนาดาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง จึงควร 
สงเสริมใหเครือขาย ชุมชน และทองถิ่นเขามามีสวนรวม ในการจัด 
การกับปญหาตางๆ ดังกลาว อยางจริงจัง โดยการ รวมคิด รวมทำ 
และรวมกันรับผิดชอบโดยจัดใหมีเครือขายเยาวชนอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมในทองถิ ่น และจัดคายเยาวชนรักษ 
สิ่งแวดลอมมีการติดตามตรวจสอบและสรางเครือขายเฝาระวังคุณ
ภาพสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะคุณภาพน้ำในแมน้ำปตตานีและแมน้ำ
สายบุรี และรวมกับหนวยงานภาครัฐปรับปรุงฟนฟูคุณภาพแหลงน้ำ 
โดยจัดใหมี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อขยายเครือขาย ทสม. 
และพัฒนาศักยภาพของเครือขายในการสงเสริมการใช 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ¨.ÂÐÅÒ
µ.ÊÐàµ§  Í.àÁ×Í§  ¨.ÂÐÅÒ

¼Å§Ò¹ : â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§áÅÐ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ªØÁª¹ áÅÐ·ŒÍ§¶Ôè¹ ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

ÁÕ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¼Å§Ò¹â´Â¡ÒÃ·º·Ç¹º·àÃÕÂ¹·Õèä´ŒÍºÃÁ¾ÃŒÍÁ¡Ñº¡ÒÃ¢ÂÒÂà¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. 
ãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡ã¹¾×é¹·Õ èâ´Â¡ÒÃÊÒ¸Ôµ àª‹¹ ¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ¡ÒÃ·Ó»Ø‰Â¹éÓËÁÑ¡ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ� 
ã¹ªØÁª¹ Ã‹ÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¢ÂÒÂà¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. â´Â¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ à¾×èÍ¾Ñ²¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ 

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ

พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
โดยการคัดเลือกหมูบานนำรองเขารวม โครงการ นอกจากนี้ยังรวม 
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเครือขายสงเสริมชุมชนตนแบบ
ของการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพื ่อสงเสริมการสรางคุณภาพชีวิตที ่ดี และการ บริหารจัดการ 
ทรัพยากรปาไมและการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนนอกจากผลการ
ดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมตางๆ ยังสงผลใหเครือขาย 
ทสม. มีจิตสำนึกและ มีสวนรวมในการอนุรักษ เฝาระวัง และฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันมีคาของ จ.ยะลา รูจักใช 
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดและยั่งยืน เครือขายมีสวน 
รวมในการเฝาระวังและฟนฟู ทรัพยากรในพื้นที่เปาหมาย Buffer 
zone และขับเคลื่อนกิจกรรมเครือขาย ทสม. ทั้งยังสงผลใหสังคม 
ใหความสนใจและใหความสำคัญดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนไปอยาง ตอเนื่อง และสงเสริมให 
เครือขาย ทสม. จ.ยะลา มีความสันพันธที่ดีตอกัน เกิดกระบวนการ 
เรียนรูรวมกัน เกิดความสมัครใจและมีศรัทธาในการทำงานอาสา 
สมัครเพื่อประโยชนแกประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยไม 
หวังสิ่งตอบแทน
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ชาวตำบลละอุ นเหนือสวนใหญประกอบอาชีพทำสวนทำไร เชน 

สวนยางพารา สวนปาลม สวนทุเร ียน สวนมังคุด ซึ ่งจำเปน 

ตองอาศัยดิน ฟา อากาศ และแหลงทรัพยากรที ่อ ุดมสมบูรณ 

โดยพื้นที่ตำบลละอุนเหนือ มีลักษณะเปนเนินสูงต่ำพื้นที่กวางใหญ 

ไมมีที่ราบ มีคลองละอุนไหลผานกลางพื้นที่ เมื่อเครือขาย ทสม. 

ต.ละอุนเหนือ ตระหนักแลววาความอุดมสมบูรณของทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่มีผลตอการประกอบอาชีพของชุม

ชนใหความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรวมกันในชุมชน 

โดยเฉพาะการอนุรักษแหลงทรัพยากรในพื้นที่อยางคลองละอุนให

คงความอุดมสมบูรณ การชวยกันสรางพื้นที่ปาชุมชนบนเนื้อที่ 13 

ไร และการสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งการดำเนิน  

ÁÕ¡ÒÃ»ÅÙ¡½˜§àÂÒÇª¹ã¹¾×é¹·Õ èãËŒà¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ áÅÐ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒ 
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¾× èÍãËŒÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹áÅÐ¶‹ÒÂ·Í´ä»ÂÑ§àÂÒÇª¹ÃØ‹¹ËÅÑ§ à¾×èÍ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹¢Í§¼Å§Ò¹µ‹Íä»

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. µÓºÅÅÐÍØ‹¹àË¹×Í : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐ¹Í§
µÓºÅÅÐÍØ‹¹àË¹×Í ÍÓàÀÍÅÐÍØ‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐ¹Í§

¼Å§Ò¹ : ¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁà¤Ã×Í¢‹ÒÂ·ÊÁ. µ.ÅÐÍØ‹¹àË¹×Í

งานจะเริ ่มตนจากการพูดคุยเพื ่อหาแนวทางในการทำกิจกรรม 

การกำหนดหลักเกณฑและมาตรการรวมกัน ประชาสัมพันธบอกตอ 

และขยายไปยังชุมชนอื่นๆ รวมถึงการปลูก ฝงใหเยาวชนเห็นความ 

สำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

ทสม.และเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 3 ป ผลจาก 

การรวมแรงรวมใจอนุรักษคลอง ละอุนทำให ปจจุบันมีการอนุรักษ 

สัตวน้ำ พันธุปลาทองถิ่น เกิดการจัดตั้งพื้นที่ ปาชุมชนซึ่ง ใหคนใน 

ชุมชนไดมีสวนรวมกันดูแลรักษาและใชประโยชน ทั ้งยังสงผลให 

คนในชุมชนสามารถอยูรวมกับธรรมชาติ ไดอยางยั่งยืน เกิดเปน 

เครือขายการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดลอม ที ่ 

เขมแข็ง เสริมสรางใหชุมชนเขมแข็ง และเกิดการ พึ่งพาตนเองใน 

การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

·ÊÁ. áÅÐ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹             »ÃÐ¨Ó»‚ 2558235



เปนการทำงานรวมกับเทศบาล โดยใชแนวคิดการจัดการขยะฐานศูนย 
ใหมีการจัดการตั้งแตตนทาง-กลางทาง-ปลายทาง สงเสริมการคัด 
แยกขยะในครัวเรือน นำขยะมาสรางมูลคา เนื่องจากชุมชนเคยมี 
ปญหาเรื ่องขยะลนชุมชน ประชาชนไมมีความรู  เทศบาลจึงรวม 
กับแกนนำทำแบบอยางและใหความรู แกคนในชุมชนควบคูกันไป 
จนเปนศูนยเรียนรูเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนสูพลังงานทดแทน 
และจากการที่มีภาคีเครือขายเขามารวมคิด รวมทำ สนับสนุนวิชา 
การและงบประมาณ ปจจุบันศูนยการเรียนรู จึงมีการจัดการขยะ 
อยางถูกวิธี นำขยะมาทำเปนพลังงานทดแทน และมีคนเขามาแลก 
เปลี่ยนเรียนรูอยูเปนประจำวิธีการดำเนินงานนั้นไมยากเพียงแตศึกษา
วาขยะแตละประเภทสามารถนำมาทำประโยชนอะไรไดบาง เชน 
ขยะอินทรีย นำมาทำเปนปุยน้ำหมัก น้ำยาเอนกประสงค สวนขยะ 
ที่มีปญหามากที่สุดในชุมชน เชน กะลามะพราวและกิ่งไม ไดนำ 
มาเผาดวยเตา 200 ลิตร เพื ่อเปนถานนำกลับไปใชในครัวเรือน 
รวมถึงการทำเตาเผาชีวมวล  ซึ่งชวยลดรายจายไดอยางดี  สวนขยะ 
รีไซเคิลก็เก็บไวขายเปนรายได สวนหนึ่งก็นำเขากองทุน ซอดาเกาะฮ 
อิคลาส ของมัสยิดในชุมชน 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ªØÁª¹à·ÈºÒÅµÓºÅ»ÃÔ¡ : à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ
ªØÁª¹à·ÈºÒÅµÓºÅ»ÃÔ¡ µÓºÅ»ÃÔ¡ ÍÓàÀÍÊÐà´Ò ¨Ñ§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ

¼Å§Ò¹ : ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹ÊÙ‹¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹

 
ªØÁª¹ÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹áººÀÒ¤ÕÃ‹ÇÁ·Ñé§ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ªØÁª¹ à·ÈºÒÅ áÅÐÀÒ¤ÕÍ× è¹æ ·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡ªØÁª¹ 

·Ñé§ÂÑ§¢ÂÒÂ¼Åä»ÊÙ‹¡ÅØ ‹Áà»‡ÒËÁÒÂÍ×è¹æ ã¹¾×é¹·Õ è àª‹¹ ¡ÅØ‹Á ÍÊÁ. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØÁª¹ âÃ§àÃÕÂ¹ 
áÅÐá¡¹¹ÓàÂÒÇª¹·Ñé§ã¹âÃ§àÃÕÂ¹áÅÐã¹ªØÁª¹

สำหรับขยะอันตรายก็เก็บรวบรวมนำไปใหเทศบาลจัดการตอไป โดย 
ในการทำงานจะใชหลักการสรางความเขาใจ ใหความรู และสรางจิต 
สำนึก การเปนหุนสวน เสริมสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงตามความถนัด 
ในเรื่องตางๆ การเปนพี่เลี้ยงใหกันและกันใครถนัดดานใดก็สอนคนอื่น  
ตลอดระยะเวลา 8 ป ตั้งแตป 2550 ถึงปจจุบัน ทำใหคนในชุมชนมี 
ความรูความตระหนักเขาใจและสรางการจัดการขยะในครัวเรือนเพิ่ม
ขึ้นเรื ่อยๆ ปจจุบันรอยละ 80 ของคนในชุมชนคัดแยกขยะกอนทิ้ง 
ปริมาณขยะของเทศบาลลดลงจากเมื่อกอนอยางเห็นไดชัดนอกจากนี้
ยังขยายเรื่องการจัดการขยะไปสูพื้นที่อื่นๆ มีคนเขามาเรียนรูและนำ 
กลับไปดำเนินการตอในพื้นที่ ถือวาเปนผลสำเร็จในระดับหนึ่งที่ทำให 
คนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะและนำขยะมาสรางเปน
มูลคา สวนผลทางออมคือการทำใหชุมชนไดภาคีเครือขายเพิ่มมากขึ้น 
เกิดการดำเนินงานที่เรียนรูอยูตลอดเวลา ไมมีที่สิ้นสุด เกิดนวัตกรรม 
ดานการจัดการขยะในครัวเรือน และมีการสรางกระบวนการเรียนรู 
รวมกันโดยการทำตัวเปนแบบอยางที่ดีภายใตหลักคิดที่วา ทำใหเห็น 
ยอมดีกวาพูดใหฟง และที ่สำคัญคือ การเรียนรู ไปดวยทำไปดวย 
ยอมทำใหเราเขาใจและเขาถึงกิจกรรมนั้นๆ มากที่สุด 

·ÊÁ. áÅÐ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹             »ÃÐ¨Ó»‚ 2558236



ชุมชนบานโคกพะยอมไดรวมกับสมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อ

การพัฒนาสังคม (ดาหลา) เริ ่มงานคายอาสาสมัครนานาชาติ 

ขึ ้นในชุมชนตั ้งแตป 2552 เพื ่อเปดโอกาสใหเยาวชนในทองถิ ่น 

และอาสาสมัครจากที่ตางๆ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันผาน 

การปฏิบัติงานโครงการตางๆ เชน โครงการการศึกษาทางเลือก 

การเร ียนภาษาอังกฤษ การเร ียนศิลปะ และโครงการอนุร ักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน รวมกันปลูกพันธุไมทด 

แทนในปาโกงกาง การคัดแยกขยะในชุมชน การทำบอเลี ้ยงปู 

ธรรมชาติ และการกอตั ้งศูนยเรียนรู ช ุมชน โรงเรียนคลองโตะ 

เหล็ม เพื ่อใหเด็ก เยาวชน ผูใหญ อาสาสมัครนานาชาติ และผู 

สนใจ ไดมีพื ้นที ่เรียนรู ภูมิปญญา และวิถีการดำเนินชีวิตอยางรู  

คาทรัพยากรและเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลขาวสารความรูของ

ชุมชนเพื ่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู ของชุมชนทั ้งทางดานภูมิ

ปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม เอกลักษณของชุมชน และการบริการ 

ชุมชนในดานตางๆเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

มุ งเนนการดำเนินงานโดยชุมชนเพื ่อชุมชน ใหชุมชนเกิดความ 

เขมแข็งรวมทั ้งเปนที ่สรางความผูกพันระหวางคนในชุมชนกับ

เรื ่องราวของชุมชนเองโดยในการจัดคายเยาวชนจะใชหลักการ

ดำรงชีวิตรวมกับธรรมชาติเปนหลักการในการทำงานซึ่งแบงออก

 

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ·ÊÁ. ºŒÒ¹â¤¡¾ÐÂÍÁ: à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·ÊÁ. ´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊµÙÅ
ªØÁª¹ºŒÒ¹â¤¡¾ÐÂÍÁ µÓºÅÅÐ§Ù ÍÓàÀÍÅÐ§Ù ¨Ñ§ËÇÑ´ÊµÙÅ

¼Å§Ò¹ : ÈÙ¹Â�àÃÕÂ¹ÃÙŒªØÁª¹ âÃ§àÃÕÂ¹¤ÅÍ§âµ�ÐàËÅçÁ

ÁÕ¡ÒÃÊÃŒÒ§àÂÒÇª¹ãËŒÊÒÁÒÃ¶ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃÊÒ¹µ‹Í
â¤Ã§¡ÒÃ áÅÐÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õè¤Çº¤Ù‹¡Ñº¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃŒÙ

เปน 3 สวน ไดแก พื ้นฐานชีวิต ธรรมชาติ และการอยู ร วมกัน

เพื่อใหเยาวชนไดตระหนักถึงคุณคาและมีทักษะในการสรางสัมพันธ

ภาพที ่ด ีก ับธรรมชาต ิ แสดงออกถ ึงความร ัก ความหวงแหน 

ความเขาใจในปาชุมชนและใชกระบวนการทางสังคมเสริมสราง

โครงการอนุรักษปาชุมชนใหเขมแข็งและมั่นคง เสริมสรางอนุรักษ 

ทรัพยากรปาชายเลนและวิถีประมงพื้นบาน รวมทั้งดำรงตนใหอยู 

ในสังคมไดอยางมีความสุข นับจากป 2554 เปนตนมา รวมระยะ 

เวลา 4 ป เห ็นไดช ัดว า เยาวชนมีพ ัฒนาการเร ียนร ู  เต ็มตาม 

ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความสำคัญในการ 

ดำเนินชีวิตตามแนวทางอิสลามนำความรูไปปฏิบัติในชีวิตประจำ

วันไดอยางถูกตองครูภ ูม ิป ญญามีท ักษะในการบูรณาการและ

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางเลือกกระบวนการจัดประสบการณ

การเร ียนรู ให เยาวชน คณะกรรมการทำงานไดอยางเต็ม และ 

ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปญญาและการถายทอดสู ชนรุ น

หลังมากขึ ้นมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที ่อบอุ นปลอดภัย

เหมาะแกการเรียนรู  มีเอกลักษณโดดเดนอันเกิดจากการรวมคิด 

รวมปฏิบัติ รวมพัฒนา รวมสนับสนุนจากทุกภาคสวนที่เกี ่ยวของ 

ผู ปกครองและชุมชนใหการยอมรับ เชื ่อถือ เขามามีสวนรวมใน 

การดูแล สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานของศูนยการเรียนรู 
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ลุมน้ำคลองยัน ไดรับผลกระทบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมมาตั้งแต การกอสรางเขื่อนเชี่ยวหลาน จนมาถึงการคัด 
คานการกอสรางเขื ่อนแกงกรุง และการบุกรุกทำลายทรัพยากร 
ในพื้นที่จนเกิดกลุมเครือขายการทำงานตอเนื่องมาถึงกลุมเครือขาย
ภูมินิเวศลุมน้ำคลองยัน และเกิดเปนเครือขาย ทสม. อำเภอคีรีรัฐ 
เพื่อประสานกับหนวยงานตางๆในการทำกิจกรรมและเฝาระวัง การ 
ทำลายทรัพยากรในพื้นที่ในการทำงานมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
หมุนเวียนไปตามพื้นที่ตางๆของคลองยันมีการสนับสนุนใหมีการจัด
ทำวังปลาและมีการจัดเวทีเพื่อขยายผลสูกลุมเยาวชนและปลุกจิต 
สำนึกเยาวชนรุนตอไปจากการทำงานที่ผานมาทำใหเกิดกระบวน
เรียนรูรวมกันโดยมี การคนหาปญหาของชุมชนไปพรอมๆ กันโดย 
เฉพาะปญหาของลุมน้ำคลองยันหลังการชะลอการสรางเขื่อน เมื่อพบ 
ปญหาแลวก็จะมีการระดมสมองะเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นมีการตั้งเปาหมายในการดำเนินงานพิจารณาตั้งคณะทำงาน
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เครือขายผูประสานงานและหารูปแบบแนวทางการดำเนินงานที่มี
การผสมผสานระหวางประสบการณกับรูปแบบใหมๆพรอมทั ้ง
กำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินงานผลลัพธจากการเอาจริงเอาจัง 
ทำใหมีว ังปลาเกิดขึ ้น จำนวน 13 วังปลา เปนเขตอภัยทาน 
ของชุมชนตลอดทั้งสายน้ำคลองยันทั้งยังเปนเขตอนุรักษพันธุสัตว
น้ำ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบวังปลาตลอดแนวคลองยัน 24 
พื้นที่มีเครือขายการจัดการวังปลาและแนวคิดในการใชประโยชน
จากวังปลามีการอนุรักษปาแกงกรุงโดยการปลูกปาตามแนวลุมน้ำ
คลองยันการอบรมเยาวชนและกอเกิดกลุมเยาวชนจากโรงเรียน
ตางๆ ที่รวมกิจกรรมเรียนรูเพื่อการอนุรักษลุมน้ำคลองยัน กิจกรรม 
การเดินสำรวจปาสำรวจทรัพยากรตามแนวกอสรางถนนสายใหมใน
พื้นที่ผานอุทยานแหงชาติ การทำฝายชะลอความชุมชื้น และเกิด 
เปนเครือขายความรวมมือกับภาคราชการในพื้นที่และองคกรพัฒนา
เอกชนทำใหชุมชนที่มีความเขมเข็งมากขึ้นในการจัดการสิ่งแวดลอม
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เกิดจากการรวมกลุมของคนใน ต.แสลง ที่สนใจ แสวงหาความรู 
อุทิศตนในการทำงานดวยการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 
แวดลอมในทองถิ่น จัดตั้งเปนศูนยการเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ใน 
รูปแบบการ บริหารจัดการแบบกลุม โดยไดรับความรวมมือจากผู 
มีจิตอาสาในตำบลและพื้นที่ใกลเคียงชวยกันกอตั้งภายใต แนวคิด 
การปลูกจิตสำนึกการอนุรักษพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม การใชทรัพยากรในชุมชน อยางคุมคาที่สุด และการปรับตัว 
เพื่อเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัด 
การขยะในครัวเรือนโดยเริ่มดำเนินการรวบรวมประสบการณและองค
ความรูดานการจัดการสิ่งแวดลอมครัวเรือนภายในศูนยการ เรียนรู 
โดยการประชุมและสังเคราะหองคความรูรวมกันจัดทำเปนฐานการ
เรียนรู มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ ของคณะทำงานและสมาชิกใน 
ดานตางๆ เชน การทำงานเปนทีม การเปนวิทยากรชุมชน การ 
ศึกษาดูงาน โดยมีการนำความรูตางๆ 
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มาปรับใช ไดแก การจัดการขยะในครัวเรือน เชน หลักการคัดแยก 
ขยะ แยกขยะรีไซเคิลเพื่อเก็บไวขาย แยกถุงพลาสติกเก็บไวใชตอ 
หรือนำไปขาย และใชถุงผาแทน ขยะเศษอาหาร นำมาทำปุยหมัก 
และมีการทำผลิตภัณฑใชเองในครัวเรือน เชน น้ำยาลางจาน น้ำยา 
ปรับผานุม แชมพูสระผม ทำสบูจากน้ำมันใชแลว รวมทั้งการลดใช 
สารเคมีในการทำการเกษตร โดยใชปุยหมักจากเศษอาหารแทนสาร 
เคมี และการทำสมุนไพรไลแมลงจากพืชสมุนไพร โดยเครือขาย 
ทสม. จันทบุรี เขารวมกิจกรรมมาโดยตลอดตั ้งแตป 2549 ถึง 
ปจจุบัน เปนระยะเวลา 10 ป สามารถายทอดความรูใหกับผูที่สนใจ 
กลุมองคกรตางๆ ทั้งภายในศูนยการเรียนรูและนอกสถานที่ มีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับชุมชน หนวยงานและองคกรตางๆ 
มีการสรางเครือขายติดตาม เฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอมในพื้นที่และมีการติดตามผลการนำความรูไปประยุกตใชใหสอด
คลองกับบริบทพื้นที่
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