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เกร่ินนำ�
การทำำางานของอาสาสมััคร หรือ Volunteer เป็็นการเลืือกกระทำำาส่�งต่่างๆ 

ท่ำ�เห็นว่่าเป็็นส่�งท่ำ�คว่รกระทำำา แลืะเป็็นคว่ามัรับผ่ิดชอบต่่อสังคมัโดยไม่ัหวั่งผิลื
ต่อบแทำน แลืะเป็็นการกระทำำาท่ำ�ไม่ัใช่ภาระงานท่ำ�ต้่องทำำาต่ามัหน้าท่ำ� ซ่ึ่�งอาจก่อ
ให้เก่ดป็ระโยชน์ต่่อบุคคลือื�นหรือสังคมัโดยรว่มั อาสาสมััครพ่ิทัำกษ์์ทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัหม่่ับ้าน (ทำสมั.) หรือ Natural Resources and 
Environmental Protection Volunteer เป็็นอ่กกลุ่ืมัอาสาสมััครท่ำ�เข้ามัาม่ั 
ส่ว่นร่ว่มัในการจัดการทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั ทุ่ำมัเทำแรงกาย 
แรงใจสร้างสรรค์ก่จกรรมัเพืิ�อการอนุรักษ์์ ฟ้ื้�นฟ่ื้ แลืะป็กป้็องทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมัในท้ำองถ่ิ่�นของต่นให้คงคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ แลืะเป็็นฐาน
ทำรัพิยากรท่ำ�มัั�นคง เพืิ�อให้คนในชุมัชนแลืะป็ระชาชนในป็ระเทำศได้ใช้ป็ระโยชน์
อย่างยั�งยืน ส่งเสร่มัให้เก่ดการก่นด่ อย่่ด่ แลืะม่ัคุณ์ภาพิช่ว่่ต่ท่ำ�ด่ โดยม่ัการ
ทำำางานในลัืกษ์ณ์ะการเชื�อมัป็ระสานเป็็นเครือข่ายอาสาสมััครพ่ิทัำกษ์์
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัหม่่ับ้าน (เครือข่าย ทำสมั.) หรือ Natural 
Resources and Environmental Protection Volunteer Network ท่ำ�สนับสนุน
การทำำางานระหว่่างเครือข่ายด้ว่ยกัน แลืะเชื�อมัร้อยการทำำางานร่ว่มักับหน่ว่ยงาน
ทัำ�งของภาครัฐแลืะเอกชนในพืิ�นท่ำ� เพืิ�อให้เก่ดคว่ามัร่ว่มัมืัอในการป็กป็้องแลืะ
ฟ้ื้�นฟ่ื้ฐานทำรัพิยากรในท้ำองถ่ิ่�นร่ว่มักันอย่างยั�งยืน ซ่ึ่�งท่ำ�ผ่ิานมัา เครือข่าย ทำสมั. 
ได้รับการยอมัรับจากสังคมัว่่าเป็็นเครือข่ายภาคป็ระชาชนท่ำ�ม่ัคว่ามัเข้มัแข็งแลืะ
พิร้อมัท่ำ�จะหนุนเสร่มัการทำำางานของภาครัฐแลืะเอกชน ในบทำบาทำของ ‘โซ่ึ่ข้อกลืาง’ 
ได้อย่างม่ัป็ระส่ทำธ่ภาพิ
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แลืะด้ว่ยต่ระหนักถ่ิ่งคว่ามัสำาคัญของการสร้างพิลัืงขับเคลืื�อนการดำาเน่นงาน
ของเครือข่าย ทำสมั. ให้เก่ดคว่ามัเข้มัแข็งแลืะม่ัป็ระส่ทำธ่ภาพิย่�งข่�น ต่ลือดจน
สามัารถิ่ยกระดับการทำำางานแลืะพัิฒนาผิลืการดำาเน่นงานในระดับพืิ�นท่ำ�ใหเ้ป็็น
ท่ำ�ป็ระจักษ์์แลืะเป็็นทำ่�ยอมัรบัของสงัคมัทัำ�ว่ไป็ กระทำรว่งทำรพัิยากรธรรมัชาต่่แลืะ
ส่�งแว่ดลื้อมั โดยกรมัส่งเสร่มัคุณ์ภาพิส่�งแว่ดลื้อมั แลืะสำานักงานทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัจังหวั่ดทัำ�ง 76 จังหวั่ดทัำ�ว่ป็ระเทำศ จ่งทำำาการคัดเลืือก
ต้่นแบบการทำำางานด้ว่ยจ่ต่อาสา มุ่ังสร้างป็ระโยชน์ต่่อสังคมัแลืะป็ระเทำศชาต่่ 
ต่ลือดจนพิัฒนายกระดับการดำาเน่นงานด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัในระดับพืิ�นท่ำ� เพืิ�อเป็็นแบบอย่างการทำำางานให้กับ
เครือข่าย ทำสมั. ต่่อไป็ ผ่ิานโครงการคัดเลืือก ทำสมั. รว่มัถ่ิ่งเครือข่าย ทำสมั. 
ด่เด่น โดยการคัดเลืือกในปี็ 2563 แบ่งการคัดเลืือกออกเป็็น 2 ระดับ ได้แก่ 
ระดับจังหวั่ดแลืะระดบัป็ระเทำศ ซ่ึ่�งการคดัเลืือกระดบัป็ระเทำศ แบง่การคดัเลืือก
ออกเป็็น 2 ป็ระเภทำ ได้แก่ (1) ทำสมั. แลืะเครือข่าย ทำสมั. ด่เด่นระดับป็ระเทำศ 
แลืะ (2) ทำสมั. แลืะเครือข่าย ทำสมั. ดาว่รุ่งระดับป็ระเทำศ โดยคัดเลืือก 
ต่ามัผิลืการดำาเน่นงานในด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ 
ส่�งแว่ดล้ือมัทัำ�ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอย (2) ด้านการ
พ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั (3) ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรนำ�า แลืะ (4) 
ด้านการบร่หารจัดการทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั

สำาหรับผิลืการคัดเลืือกในปี็ 2563 น่� ป็ระเภทำบุคคลื ม่ั ทำสมั. ได้รับการ
คัดเลืือกเป็็น ทำสมั. ด่เด่นระดับจังหวั่ด จำานว่น 60 ราย ม่ั ทำสมั. ดาว่รุ่งระดับ
ป็ระเทำศ จำานว่น 4 ราย ต่ามัป็ระเภทำผิลืการดำาเน่นงาน แลืะม่ั ทำสมั. ด่เด่น
ระดับป็ระเทำศ จำานว่น 4 ราย ต่ามัป็ระเภทำของผิลืการดำาเน่นงานเช่นเด่ยว่กัน 
ในส่ว่นของป็ระเภทำเครือข่ายนั�น ม่ัเครือข่าย ทำสมั. ท่ำ�ได้รับการคัดเลืือกเป็็น
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เครือข่าย ทำสมั. ด่เด่นระดับจังหวั่ด จำานว่น 48 ราย เครือข่าย ทำสมั. ดาว่รุ่ง
ระดับป็ระเทำศ จำานว่น 4 ราย ต่ามัป็ระเภทำผิลืการดำาเน่นงาน แลืะม่ัเครือข่าย 
ทำสมั. ด่เด่นระดับป็ระเทำศ จำานว่น 4 ราย ต่ามัป็ระเภทำผิลืการดำาเน่นงานใน
แต่่ลืะด้านทัำ�ง 4 ด้านเช่นกัน

การดำาเน่นงานของเครือข่าย ทำสมั. ในปั็จจุบัน ม่ัเครือข่ายครอบคลุืมัทัำ�ง 
76 จังหวั่ด แลืะกรุงเทำพิมัหานคร รว่มัจำานว่น 246,370 คน ทัำ�งยังได้เข้าร่ว่มั
เป็็นจ่ต่อาสาพิระราชทำานแล้ืว่กว่่า 115,282 คน โดยได้ม่ัการบ่รณ์าการคว่ามั
ร่ว่มัมืัอกับทุำกภาคส่ว่นในการอนุรักษ์์ ฟ้ื้�นฟ่ื้ แลืะเฝ้าระวั่งทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดลือ้มัในทำอ้งถ่ิ่�น แลืะม่ัการดำาเน่นก่จกรรมัทำ่�ม่ัคว่ามัหลืากหลืายต่ามั
ป็ระเด็นแลืะบร่บทำของพืิ�นท่ำ�อย่างต่่อเนื�อง เช่น ก่จกรรมัด้านการจัดการขยะ 
ก่จกรรมัด้านทำรัพิยากรป็่าไม้ั ก่จกรรมัด้านทำรัพิยากรนำ�า แลืะก่จกรรมัด้าน 
ส่�งแว่ดล้ือมัอื�นๆ เช่น การพัิฒนาพืิ�นท่ำ�ต้่นแบบ ‘โคก หนอง นา โมัเดลื’ เพืิ�อ
ให้เก่ดการบร่หารจัดการพืิ�นท่ำ�อย่างสมัดุลืแลืะยั�งยืน ซ่ึ่�งทำางกระทำรว่งทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดลือ้มั ได้เล็ืงเห็นถ่ิ่งโอกาสพิฒันาการทำำางานของเครอืข่าย 
ทำสมั. ให้เก่ดคว่ามัเข้มัแข็งมัากย่�งข่�น โดยสามัารถิ่เข้าถ่ิ่งแหล่ืงทุำนในด้านการ
ส่งเสร่มัแลืะรักษ์าคุณ์ภาพิส่�งแว่ดล้ือมัได้อย่างม่ัป็ระส่ทำธ่ภาพิ แลืะย่ดโยงกับ
ยุทำธศาสต่ร์ของกระทำรว่งทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัในการพัิฒนา
ศักยภาพิเครือข่าย ทำสมั. ภายใต้่หลัืกการม่ัส่ว่นร่ว่มัในการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดลื้อมัโดยชุมัชน แลืะการส่งเสร่มัสนับสนุนให้
เครือข่าย ทำสมั. เข้าถ่ิ่งแหล่ืงเง่นอุดหนุน เช่น กองทุำนส่�งแว่ดล้ือมั โดยเฉพิาะ
กองทุำนขนาดเล็ืก จ่งเป็็นอ่กก้าว่ท่ำ�จะเป็็นกลืไกสำาคัญในการหนุนเสร่มับทำบาทำ
ของเครือข่าย ทำสมั. ในอนาคต่ ท่ำ�จะเป็็นหุ้นส่ว่นสำาคัญในการดำาเน่นงานต่ามั
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นโยบายของกระทำรว่งทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัให้เก่ดผิลืสัมัฤทำธ่�ใน
เช่งร่ป็ธรรมัต่่อไป็ 

นอกจากน่� การทำำางานของเครือข่าย ทำสมั. ภายใต้่สภาว่การณ์์ของสังคมั
ปั็จจุบัน ยังต้่องคำาน่งถ่ิ่งร่ป็แบบว่่ถ่ิ่ใหม่ั ภายใต้่แนว่ค่ด ‘ทำสมั. ว่่ถ่ิ่ใหม่ั ใส่ใจ 
ส่�งแว่ดล้ือมั’ ท่ำ�ยังคงต้่องให้คว่ามัสำาคัญกับม่ัต่่ทำางด้านส่�งแว่ดล้ือมั ในการ
ป็กป้็องด่แลืรักษ์าทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั คว่บค่่ไป็กับม่ัต่่ทำางด้าน
สุขภาพิ ในการป้็องกันแลืะคว่บคุมัด่แลืสุขภาว่ะของชุมัชนให้ม่ัสุขภาพิท่ำ�ด่ เอื�อ
ต่่อการม่ัคุณ์ภาพิช่ว่่ต่ท่ำ�ด่ของทุำกคนในชุมัชน ทัำ�งยังคงเน้นยำ�าท่ำ�เครือข่าย ทำสมั. 
ยังคงต้่องเป็็นแกนกำาลัืงสำาคัญหลัืกท่ำ�จะส่งเสร่มัให้ชุมัชนช่ว่ยกันลืดแลืะเล่ืกใช้
พิลืาสต่่กแบบใช้ครั�งเด่ยว่ แลืะหันมัาใช้ผิล่ืต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�เป็็นม่ัต่รกับส่�งแว่ดลื้อมั
ทำดแทำน เพืิ�อเป็็นการรณ์รงค์สร้างจ่ต่สำาน่กรักษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�ง
แว่ดล้ือมั พิร้อมัทัำ�งป้็องกันแลืะแก้ไขปั็ญหาขยะพิลืาสต่่กให้เก่ดคว่ามัต่่อเนื�อง
แลืะเก่ดผิลือย่างเป็็นร่ป็ธรรมั

หวั่งว่่าการดำาเน่นงานของเครือข่าย ทำสมั. จนเก่ดเป็็นผิลืงานในการดำาเน่นงาน 
ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั รว่มัไป็ถ่ิ่ง
นโยบายกระทำรว่งทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัในการพัิฒนาศักยภาพิ
แลืะขับเคลืื�อนการดำาเน่นงานของเครือข่าย ทำสมั. จะเป็็นส่ว่นหน่�งท่ำ�ช่ว่ยทำำาให้
ชุมัชนบร่หารจัดการทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัอย่างม่ัป็ระส่ทำธ่ภาพิ
แลืะเก่ดคว่ามัยั�งยืนสมัดังท่ำ�ได้รับการยอมัรับจากสังคมั ว่่าเป็็นเครือข่ายภาค
ป็ระชาชนทำ่�ม่ัคว่ามัเข้มัแข็ง แลืะสามัารถิ่หนุนเสร่มัการทำำางานของภาครัฐได้ 
อย่างแท้ำจร่ง

กรมส่่งเส่ริมคุุณภาพสิ่�งแวดล้้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติิแล้ะสิ่�งแวดล้้อม
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คว�มหม�ยสัญลักษณ์
สัญลักษณ์โล่เชิดชูเกียรติ 

ทสม. และเครอืข่าย ทสม. ดีเด่น

ผูู้�พิทัิกษ์รกัษา ดิน นำา ป่า่
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ใบไม�และผู้เีสื�อ  เป็น็สััญลัักษณ์แ์ทนป่็าแลัะส่ั�งมีชีีีว่ิต
(สีเขยีวและสีชมพิ)ู ส่ั�อถึึงการพ่ิทักษ์รกัษาควิามีอดุมีสัมีบููรณ์์
   แลัะควิามีหลัากหลัายของทรพัิยากรป่็าไมี้

คน   เป็น็สััญลัักษณ์แ์ทน ทสัมี. แลัะเครอ่ข่าย ทสัมี.
(สีนำาเงินิ)  ส่ั�อถึึงการอยู่รว่ิมีกันระหว่ิางคน
   กับูทรพัิยากรธรรมีชีาต่แลัะส่ั�งแวิดล้ัอมี
   การเป็น็ผูู้้ดแูลัรกัษาทรพัิยากรด่น นำา แลัะป็า่
   แลัะสีันำาเงน่ยงัส่ั�อถึึงทรพัิยากรนำาที�มีคีวิามีสัำาคัญ
   ต่อมีนษุย์ ด่น ป็า่ แลัะส่ั�งมีชีีีว่ิตบูนโลัก

ดิน   เป็น็สััญลัักษณ์แ์ทนด่น
(สีนำาตาล)  ส่ั�อถึึงการป็กป้็องแลัะรกัษาทรพัิยากรด่น
   ซึึ่�งเป็น็จุดุเร่�มีต้นของส่ั�งมีชีีีว่ิตแลัะเป็น็ฐานทรพัิยากร
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15น�งไพรินทร์ เรืองอร่�ม
ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ

ด�านการจััดการขยะมลูฝอย
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จากเหตุ่การณ์์วั่นท่ำ� ไพรินทร์ เรืองอร่าม 
ออกไป็ร่ว่มัเป็็นอาสาสมััครเก็บขยะในชุมัชน 
จนเป็็นลืมัไป็ด้ว่ยคว่ามัร้อนแลืะเหนื�อยล้ืา 
กลืายเป็็นจุดเป็ล่ื�ยนท่ำ�ทำำาให้เก่ดคว่ามัค่ดข่�นว่่า 
‘การท่ำ�เราท่ำ�งขยะแบบไม่ัค่ดอะไร คนทำ่�เก็บขยะ
คงจะเหนื�อยแบบท่ำ�เราเป็็นต่อนน่�’ 

กลืายเป็็นจุดเร่�มัต้่นท่ำ�ทำำาให้เธอลุืกข่�นมัาใช้
คว่ามัสามัารถิ่ท่ำ�ตั่ว่เองม่ั ขับเคลืื�อน สร้างสรรค์ 
แลืะส่งต่่อพิลัืงแห่งการจัดการปั็ญหาขยะชุมัชน 
จนทำำาให้บ้านหนองเห่ยง ชุมัชนเลื็กๆ อันเป็็น
ทำางผ่ิานส่่แหล่ืงท่ำองเท่ำ�ยว่สำาคัญอย่างชะอำาแลืะ
หัว่ห่น กลืายเป็็นป็ลืายทำางทำ่�นักอนุรักษ์์ แลืะ
คนทำำางานด้านขยะ มุ่ังหน้าเข้ามัาศ่กษ์าด่งาน
อย่างไม่ัขาดสาย

ไพิร่นทำร์เร่�มัต้่นในเส้นทำางสายงานอนุรักษ์์ 
ด้ว่ยการหาข้อม่ัลืคว่ามัร้่ท่ำ�จะช่ว่ยให้เธอเข้าใจถ่ิ่ง
ปั็ญหา แลืะทำราบแนว่ทำางการจดัการขยะอยา่ง
ถ่ิ่องแท้ำ จ่งเร่�มัทำำาการสืบค้นข้อม่ัลืออนไลืน์แลืะ 
เข้าร่ว่มัอบรมัต่ามัหน่ว่ยงานราชการ แลืะศ่กษ์า
ด่งานจากชมุัชนใกล้ืเค่ยงท่ำ�สามัารถิ่จัดการขยะ
ได้จนสำาเร็จ

ปี็ 2559 เธอก่อตั่�งธนาคารขยะข่�น เพืิ�อเป็็น
ศ่นย์กลืางในการจัดการขยะของชุมัชน แลืะ
เป็็นศ่นย์การเร่ยนร้่การจัดการขยะม่ัลืฝอยของ
ชุมัชนบ้านหนองเห่ยง

น�งไพรินทร์ เรืองอร่�ม

ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ

ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ ด�านการจััดการขยะมลูฝอย
ตำาบูลัห่นเหล็ักไฟ อำาเภอหัวิห่น จัุงหวัิดป็ระจุวิบูคีรขีันธ์
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แยกขยะจัากต�นทางิ สู่การเป็่นชมุชนไร�ถัังิ
เมืั�อได้ศ่กษ์าแลืะลืงมัือทำำาจร่งในเรื�องการ

จัดการขยะ ทำำาให้ไพิร่นทำร์พิบว่่า ถ้ิ่าได้ทำำาการ
แยกป็ระเภทำขยะแล้ืว่ จะม่ัขยะท่ำ�ต้่องท่ำ�งจร่งๆ 
น้อยมัาก แต่่ท่ำ�เพ่ิ�มัข่�นมัาคือวั่สดุท่ำ�สามัารถิ่นำา
ไป็ร่ไซึ่เค่ลืซ่ึ่�งขายต่่อได้ราคา แลืะว่ัสดุท่ำ�ย่อย
สลืายได้ต่ามัธรรมัชาต่่ ส่ว่นท่ำ�ต้่องลืงถัิ่งท่ำ�งก็คือ
เศษ์ขยะช่�นเล็ืกช่�นน้อย เช่น เป็ลืือกล่ืกอมั ขยะ
อันต่ราย เช่น ถ่ิ่ายไฟื้ฉาย ขว่ดสารเคม่ั แลืะ
ขยะต่่ดเชื�อ เช่น ผ้ิาอนามััย ผ้ิาพัินแผิลื

จากการดำาเน่นการ ทำำาให้จากเด่มัท่ำ�ชุมัชน
ม่ัถัิ่งขยะส่ว่นกลืางมัากกว่่า 500 ใบนั�น ลืดลืง
เหลืือเพ่ิยง 68 ใบ ตั่�งกระจายรว่มัทัำ�งส่�น 7 จุด
ในหม่่ับ้าน 

คว่ามัสำาเร็จในการจัดการขยะของชาว่บ้าน
หนองเห่ยง สร้างคว่ามัตื่�นตั่ว่จนทำำาให้แนว่ค่ดน่�
กระจายต่่อไป็ยังอ่ก 16 หม่่ับ้านใกล้ืเค่ยง เก่ด
เป็็นองค์คว่ามัร้่ แลืะบทำพ่ิส่จน์ท่ำ�จับต้่องได้จร่ง
ว่่าการจัดการขยะไมั่ใช่เรื�องเป็็นไป็ไมั่ได้ หรือ
ยากเก่นลืงมืัอทำำา
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ขยะแยกแล�วไป่ไหน 
1. ขยะรีไซเคิุล้ เช่น กระดาษ์  

ขว่ดแก้ว่ ขว่ดพิลืาสต่่ก หลือด โลืหะ 
จะถ่ิ่กรว่บรว่มัเพืิ�อนำาไป็ขาย หรือส่ง
มัอบให้หน่ว่ยงานท่ำ�นำาขยะเหล่ืานั�นไป็
ผิล่ืต่ใหม่ั เช่น กล่ืองนมัย่เอชท่ำ สามัารถิ่
นำาไป็ทำำาเป็็นสื�ออักษ์รเบรลืล์ืให้กับผ้่ิ
พ่ิการทำางสายต่าได้

2. วัติถุุอินทรีย์ที�ย่อยส่ล้ายได ้เช่น 
ใบไม้ั เศษ์อาหาร สามัารถิ่นำาไป็หมััก
ในถัิ่งหมัักรักษ์์โลืก (Green Cone) 
หรือทำำาปุ็�ยหมััก แลืะนำาปุ็�ยนั�นกลัืบมัา
แจกจ่ายในชุมัชน สำาหรับป็ล่ืกต้่นไม้ั
แลืะลืดการใช้สารเคม่ั

3. ขยะใช้ไม่ได้ อย่างเช่น หลือด 
สามัารถิ่นำาไป็ทำำาหมัอนหนุนของผ้่ิป่็ว่ย
ต่่ดเต่่ยง แลืะถุิ่งนำ�ายาป็รับผ้ิานุ่มัใช้ทำำา
เป็็นถุิ่งเพิาะกล้ืาไม้ั 
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บรูณาการหลากหลายช่องิทางิสื�อสาร 
สร�างิเครอืข่ายที�เข�มแขง็ิ 

นอกจากคว่ามัจร่งจังในการหาคว่ามัร้่ด้าน
การจัดการขยะ ไพิร่นทำร์ยังเป็็นนักอนุรักษ์์ท่ำ�
เลืือกใช้ช่องทำางการสื�อสารอย่างชาญฉลืาด 
เพืิ�อให้แน่ใจว่่า เนื�อหาใจคว่ามัแลืะองค์คว่ามัร้่ 
เข้าถ่ิ่งทุำกคน แลืะทุำกกลุ่ืมัเป้็าหมัายท่ำ�เก่�ยว่ข้อง 

นอกจากการป็ระชุมัเพืิ�อแลืกเป็ล่ื�ยนเร่ยนร้่
กันในชุมัชนเป็็นป็ระจำาทุำกเดือน แลืะการสื�อ
ข่าว่สารผ่ิานหอกระจายเส่ยงป็ระจำาหม่่ับ้านแล้ืว่ 
ไพิร่นทำร์ยังเลืือกใช้สื�อด่จ่ทัำลืท่ำ�หลืากหลืาย เช่น
ม่ักลุ่ืมัไลืน์เพืิ�อแจ้งข่าว่สารแลืะเฟื้ซึ่บุ�กบอกเล่ืา

ก่จกรรมัท่ำ�ชุมัชนได้จัด ใช้ Google Maps  
เพืิ�อระบุพ่ิกัดจุดท่ำ�พิบปั็ญหาขยะอย่างแม่ันยำา 
แลืะสุดท้ำายก็คือการพิาชุมัชน แลืะผิลืงานของ
ชาว่บ้านออกส่่สายต่าสาธารณ์ะ โดยได้รับ
คว่ามัร่ว่มัมืัอจากห้างร้านในท้ำองถ่ิ่�น ซ่ึ่�งก่อให้
เก่ดคว่ามัภาคภ่ม่ัใจท่ำ�จับต้่องได้ กลืายเป็็นแรง
หล่ือเล่ื�ยงทำำาให้ทุำกคนยังอยากจะรักษ์าหัว่ใจของ
คว่ามัเป็็นนักอนุรักษ์์ไว้่ต่ลือดไป็
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“เพิื�อสร�างิการเป่ลี�ยนแป่ลงิ
เราต�องิเริ�มต�นจัากตนเองิก่อน 
อาจัต�องิลงิทนุบ�างิ
เสียสละเวลาไป่หาความรู�
ต�องิเดินทางิ ต�องิขวนขวาย
แต่สิ�งิเหล่านี�ไมไ่ด�หมายความว่า
เราขาดทนุ มนัคือกำาไร
ที�ทำาให�ชุมชนบ�านหนองิเหยีงิมี
การจััดการขยะดีข้�น ขยะลดลงิ 
ทกุคนมคีวามสขุ”



23



24
น�ยเดช เชียวเขตรวิทย์

ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ
ด�านการพิทัิกษ์และฟืื้� นฟื้ปู่า่ไม� 
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น�ยเดช เชียวเขตรวิทย์
ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ ด�านการพิทัิกษ์และฟืื้� นฟื้ปู่า่ไม� 

ตำาบูลัแมี่เป่็น อำาเภอแมี่เป่็น จัุงหวัิดนครสัวิรรค์

พิระราชบัญญัต่่ป่็าชุมัชน พิ.ศ.2562 เป็็น
นโยบายของภาครัฐ ท่ำ�ต้่องการให้ชุมัชนเข้ามัา
ม่ับทำบาทำในการร่ว่มัป็กป้็องผืินป่็า แต่่กับคนท่ำ�
ม่ัหัว่ใจรักผืินป่็า อย่าง เดช เชียวเขติรวิทย์ 
สมัาช่ก ทำสมั. จังหวั่ดนครสว่รรค์ เขาลืงมืัอ
ทำำางานด้านการอนุรักษ์์ป่็ายาว่นานกว่่า 15 ปี็  
โดยไม่ัต้่องรอนโยบายจากใคร ม่ัเพ่ิยงคว่ามั
ตั่�งใจ มุ่ังมัั�น แลืะคว่ามัรกัท่ำ�เขาม่ัให้ผืินป่็า ต่ามั
ป็ณ่์ธานท่ำ�ว่่า ‘จะขอทำำาด่เพืิ�อแผ่ินด่น ทำดแทำน
คุณ์แผ่ินด่น’

ป่า่ที�เป่ลี�ยนไป่ ป่ลกุหวัใจันกัอนรุกัษ์ 
ป่็าแม่ัว่งก์-แม่ัเปิ็น เคยม่ัพืิ�นท่ำ�ป่็ามัากกว่่า

หน่�งล้ืานไร่ ทำอดยาว่ก่นพืิ�นท่ำ�สองจังหวั่ด คือ
นครสว่รรค์แลืะกำาแพิงเพิชร แลืะม่ัคว่ามัอุดมั
สมับ่รณ์์ ม่ัต้่นไม้ันานาพัินธ์ุเต็่มัพืิ�นท่ำ� ม่ัสัต่ว์่ป่็า 
ม่ัคว่ามัหลืากหลืายทำางช่ว่ภาพิ แลืะม่ัของป็า่ให้
คนในพืิ�นท่ำ�เก็บก่นไม่ัเคยขาด

จนเมืั�อรัฐออกนโยบายสัมัป็ทำานพืิ�นท่ำ�ป่็าไม้ั 
ให้คนทัำ�ว่ไป็สามัารถิ่เข้าใช้พืิ�นท่ำ�ป่็าสงว่นเพืิ�อ
ทำำาการเกษ์ต่ร ป็ล่ืกพืิชเช่งเด่�ยว่ ก็ทำำาให้ม่ัการ
ตั่ดต้่นไม้ัแลืะทำำาลืายป่็ามัากข่�น ซ่ึ่�งส่งผิลืให้ป่็า
แม่ัว่งก์-แม่ัเปิ็นเก่ดคว่ามัเสื�อมัโทำรมั พืิ�นท่ำ�ป่็าลืด
ลืงไป็กว่่าคร่�ง ฝนไม่ัต่กต่ามัฤด่กาลื แลืะเก่ด
คว่ามัแหง้แล้ืง ป่็าท่ำ�เคยอดุมัสมับ่รณ์์แลืะเป็็นทำ่�
พ่ิ�งพิาต่ามัธรรมัชาต่่ของคนในชุมัชน ก็คงเหลืือ
เพ่ิยงป่็าท่ำ�แห้งแล้ืง แลืะยังไม่ัใช่ช่ว่่ต่ของคนใน
ชุมัชนอ่กต่่อไป็ 

ด้ว่ยหัว่ใจของคนท่ำ�เต่่บโต่แลืะผ่ิกพัินกับป่็า
มัาทัำ�งช่ว่่ต่ เดชจ่งรว่มักลุ่ืมักบัพ่ิ�น้องชาว่บา้นใน
พืิ�นท่ำ� ลุืกข่�นป็กป้็องรักษ์าพืิ�นท่ำ�ป่็าไม้ัของชุมัชน 
โดยย่ดหลัืกคว่ามัต่รงไป็ต่รงมัา ร่ว่มัค่ดร่ว่มัทำำา 
เปิ็ดรับคว่ามัค่ดเห็น แลืะยังแสว่งหาพัินธม่ัต่ร 
ทำำาให้การทำำางานของเครือข่ายม่ัคว่ามัเข้มัแข็ง
มัากข่�นอย่างต่่อเนื�อง

ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ
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ชมุชนเข�มแข็งิ คืนชวิีตให�ป่า่
เดชแลืะชาว่บ้านในเครือข่าย ทำสมั. ได้

ร่ว่มัใจกันด่แลืผืินป่็า ผ่ิานการป็ล่ืกต้่นไม้ัเพืิ�อ
ฟ้ื้�นคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ให้ป่็าเป็็นป็ระจำาทุำกปี็ 
สร้างฝายชะลือนำ�า ทำำาแนว่กันไฟื้ป่็ารอบชุมัชน
แลืะพืิ�นท่ำ�เส่�ยง จัดให้ม่ัท่ำมัลืาดต่ระเว่นคอย
ป้็องกันรักษ์าป็่า โดยทำำางานร่ว่มักับเจ้าหน้าท่ำ�
ของกรมัป็า่ไม้ัแลืะกรมัอทุำยานแหง่ชาต่่ สัต่ว์่ป่็า
แลืะพัินธ์ุพืิช

ม่ัการจัดพ่ิธ่บว่ชป็่า โดยนำาคว่ามัเชื�อของ
ชุมัชนท่ำ�ม่ัคว่ามัผ่ิกพัินกับพุิทำธศาสนา มัาใช้ใน
การป้็องกันไม่ัใหใ้ครเข้ามัาตั่ดไม้ัทำำาลืายป่็า โดย
พิระสงฆ์์แลืะป็ระชาชนจะนำาสบง จ่ว่ร ไป็ผ่ิก
ล้ือมัต้่นไม้ัขนาดใหญ่ แลืะต้่นไม้ัพัินธ์ุท่ำ�สำาคัญ
หายาก เป็็นสัญลัืกษ์ณ์์ท่ำ�สื�อถ่ิ่งการขออภัยทำาน 
กระตุ้่นเตื่อนจ่ต่สำาน่กของมันุษ์ย์ให้ค่ดถ่ิ่งคว่ามั
สำาคัญของป่็าแลืะต้่นไม้ัก่อนค่ดทำำาลืาย
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นอกจากน่� ชาว่บ้านยังร่ว่มักันสร้างกต่่กา
ป่็าชุมัชน ให้ม่ัการปิ็ดป่็าเป็็นป็ระจำาในช่ว่งเดือน
กันยายนเป็็นต้่นไป็ของทุำกปี็ เพืิ�อพัิกให้ผืินป่็า
ได้ม่ัเว่ลืาฟ้ื้�นฟ่ื้ คืนคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ โดยเป็็น
แนว่ค่ดของการอย่่ร่ว่มักับป่็าอย่างถ้ิ่อยท่ำถ้ิ่อย
อาศัย ไม่ัเอาเป็ร่ยบแลืะหาผิลืป็ระโยชน์จากป่็า
มัากเก่นไป็ เพืิ�อให้คนยังคงม่ัทำรัพิยากรจากป่็า
ให้ได้เก็บเก่�ยว่ได้อย่างยั�งยืน

โดยการศ่กษ์าข้อม่ัลืของชุมัชนเพืิ�อนำามัา
ป็ระเม่ันม่ัลืค่าทำางเศรษ์ฐก่จ ในชื�อโครงการ 
‘ทำรัพิยากร-ทำรัพิยาก่น’ พิบว่่า พืิ�นท่ำ�ป่็าชุมัชน
บ้านคลืองห้ว่ยหว่ายม่ัคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์มัาก 
พิบผิลืผิล่ืต่จากป่็าท่ำ�สามัารถิ่เก็บมัาใช้ป็ระโยชน์
ทัำ�งปี็ จำานว่น 53 รายการ ค่ดเป็็นม่ัลืค่าทำาง
เศรษ์ฐก่จ 14,486,900 บาทำ

ผู้นืป่า่ที�งิดงิามด�วยความหลากหลาย
คว่บค่่ไป็กับการทำำางานด้านการอนุรักษ์์ป่็า

อย่างเข้มัแข็ง เดชยังร่ว่มัมืัอกับศ่นย์ว่นศาสต่ร์
ชุมัชน แลืะกลุ่ืมังานเก่�ยว่กับคว่ามัหลืากหลืาย
ทำางช่ว่ภาพิด้านป่็าไม้ั ของกรมัป่็าไม้ั สำารว่จ
คว่ามัหลืากหลืายทำางช่ว่ภาพิของป่็าชุมัชน ซ่ึ่�ง
พิบว่่าม่ัต่้นไม้ัท่ำ�ใกล้ืส่ญพัินธ์ุข่�นแลืะงอกงามัด่ 
ในพืิ�นท่ำ� ป่็าชุมัชนคลืองห้ว่ยหว่าย ได้แก่  
ต้่นมัะหาด ต้่นสมัอภ่เพิก ต้่นสมัอไทำย แลืะ
พัินธ์ุพืิชแลืะสตั่ว์่ท่ำ�หลืากหลืาย โดยค่ดเป็็นพัินธ์ุ
พืิช 374 ชน่ด สัต่ว์่ป่็า 249 ชน่ด แมัลืง 202 
ชน่ด เห็ดรา 91 ชน่ด แลืะไลืเคน 51 ชน่ด 
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ดแูลป่า่อยา่งิยั�งิยนืด�วย ‘คนแถัวสองิ’
เพิราะป่็าไม้ัอย่่ยั�งยืน แต่่คนไม่ัอย่่ต่ลือดไป็ 

เดชจ่งให้คว่ามัสำาคัญกับการสร้าง ‘คนแถิ่ว่สอง’ 
ซ่ึ่�งหมัายถ่ิ่งเยาว่ชนคนรุ่นใหม่ั ท่ำ�จะเข้ามัารับ
ช่ว่งทำำาหน้าท่ำ�อนุรักษ์์ผืินป่็าบ้านเก่ดต่่อจากคน
รุ่นเก่าท่ำ�เมืั�อถ่ิ่งวั่นก็จะต้่องผิลัืดใบแลืะจากไป็ 

เดชจ่งชักชว่นเยาว่ชนในชมุัชนให้เข้ามัาร่ว่มั
ลืงพืิ�นท่ำ�ทำำางานสร้างฝาย ป็ล่ืกป่็า จากการอบรมั
ให้คว่ามัร้่ เว่ท่ำเสว่นาแลืกเป็ลื่�ยนคว่ามัค่ดเห็น
เพืิ�อให้คนรุ่นใหม่ัได้ม่ัส่ว่นร่ว่มัในการแสดงออก 
จัดทำำาค่ายเยาว่ชนในด้านการอนุรักษ์์ทำรพัิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั แลืะจัดตั่�งเป็็นกลุ่ืมั
เยาว่ชนคนรกัษ์์ป่็าบ้านคลืองห้ว่ยหว่าย ม่ัคณ์ะ
กรรมัการแลืะสมัาช่กทัำ�งส่�น 41 คน
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ส่งิต่อความภัมูใิจัสู่ภัายนอก
ทุำกวั่นน่� ป่็าชุมัชนบ้านคลืองห้ว่ยหว่ายเปิ็ด

ต้่อนรับนักท่ำองเท่ำ�ยว่แลืะผ้่ิม่ัใจอนุรักษ์์ เข้ามัา
ชื�นชมัคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ ผ่ิานการท่ำองเท่ำ�ยว่ท่ำ�
คนในชุมัชนร่ว่มัมืัอกันออกแบบจนเก่ดเป็็นการ
ท่ำองเท่ำ�ยว่เช่งน่เว่ศ เปิ็ดเส้นทำางศ่กษ์าธรรมัชาต่่ 
ม่ับร่การจักรยานให้นักท่ำองเท่ำ�ยว่ปั็�นเพืิ�อชื�นชมั
ธรรมัชาต่่แลืะป่็าในชุมัชน 

เมืั�อม่ันักท่ำองเท่ำ�ยว่แล้ืว่ เดชจ่งเป็็นผ้่ินำาตั่�ง
กลุ่ืมัว่่สาหก่จชุมัชน ทำำานำ�าต่าลือ่นทำร่ย์จากอ้อย
แลืะจัดทำำาต่ลืาดนัดชุมัชน เพืิ�อกระตุ้่นเศรษ์ฐก่จ
แลืะสร้างรายได้หล่ือเล่ื�ยงช่ว่่ต่ให้คนในพืิ�นท่ำ�

เดชจ่งเป็็นแบบอย่างของคนรักป่็า ท่ำ�ใช้หวั่ใจ
แลืะคว่ามัมุ่ังมัั�นขับเคลืื�อนการทำำางาน พิล่ืกฟ้ื้�น
ผืินป่็าให้กลัืบมัาอุดมัสมับ่รณ์์ แลืะยังเป็็นการ
พิล่ืกฟ้ื้�นเศรษ์ฐก่จแลืะช่ว่่ต่คนในชุมัชน ให้อย่่
ร่ว่มักับป่็าไม้ัได้อย่างเป็็นสุข
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น�ยรักก้ี สุขประเสริฐ
ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ

ด�านการอนรุกัษ์และฟืื้� นฟื้ทูรพัิยากรนำา
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แม่ันำ�าพ่ิจ่ต่รเป็็นหน่�งจากในสามัแม่ันำ�าสาย
สำาคัญของภาคเหนือ ร่ว่มักับ แม่ันำ�าน่านแลืะ
แม่ันำ�ายมั ท่ำ�ไหลืผ่ิานแลืะหล่ือเล่ื�ยงช่ว่่ต่ของชาว่
จังหวั่ดพ่ิจ่ต่รมัาอย่างยาว่นาน 

ในป็ระวั่ต่่ศาสต่ร์ ร่มัฝั�งแม่ันำ�าพ่ิจ่ต่รยังเป็็น
ท่ำ�ตั่�งของวั่ดโพิธ่�ป็ระทัำบช้าง วั่ดท่ำ�สมัเด็จพิระเจ้า
สรรเพิชญ์ท่ำ� 8 หรือพิระเจ้าเสือ ทำรงโป็รดให้
สร้างข่�นเพืิ�อเป็็นท่ำ�ระล่ืกถ่ิ่งสถิ่านทำ่�ป็ระส่ต่่ของ
พิระองค์

นอกจากนั�น แม่ันำ�าพ่ิจ่ต่รยังเป็็นจุดหลือมั
รว่มัว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่แลืะจ่ต่ใจของชาว่บ้าน เพิราะทุำก
เดือนส่บของทุำกปี็ หลัืงเสร็จส่�นฤด่ทำำานา กลุ่ืมั
ชาว่บ้านจะรว่มัตั่ว่กันท่ำ�แม่ันำ�า เพืิ�อจัดงานแข่ง
เรือยาว่ป็ระจำาปี็ ช่งรางวั่ลืผ้ิาห่มัหลืว่งพ่ิอเพิชร
แลืะข้าว่เม่ัาทำอด ท่ำ�ต่่อมัากลืายเป็็นป็ระเพิณ่์ทำำา
กันต่่อเนื�องยาว่นานกว่่า 112 ปี็ 

น�ยรักก้ี สุขประเสริฐ
ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ ด�านการอนรุกัษ์และฟืื้� นฟื้ทูรพัิยากรนำา

ตำาบูลัย่านยาวิ อำาเภอเมี่องพิ่จุ่ตร จัุงหวัิดพิ่จุ่ตร

ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ
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เกิดกับสายนำา ขอทำาเพิื�อสายนำา
รักกี� สุ่ขประเส่ริฐ อาสาสมััคร ทำสมั. 

จังหวั่ดพ่ิจ่ต่ร ผ้่ิม่ัคว่ามัผ่ิกพัินกับแม่ันำ�าสำาคัญ
ของจังหวั่ดบ้านเก่ด แลืะยังเล็ืงเห็นว่่า นอกจาก
เป็็นเส้นทำางหล่ือเล่ื�ยงช่ว่่ต่คนร่มันำ�าแล้ืว่ แม่ันำ�า
พ่ิจ่ต่รยังม่ัคุณ์ค่าทำางป็ระวั่ต่่ศาสต่ร์ สมัคว่รแก่
การส่งต่่อให้เยาว่ชนคนรุ่นต่่อไป็ได้ศ่กษ์า  
จ่งเก่ดคว่ามัค่ดท่ำ�จะฟ้ื้�นฟ่ื้แม่ันำ�าพ่ิจ่ต่รทัำ�งสาย 
ให้กลัืบมัาใช้ได้อ่กครั�ง

คนเล็กคิดการใหญ ่
ในช่ว่งเร่�มัต้่น ระหว่่างปี็ 2557-2559  

การทำำางานของรักก่�ไม่ัราบรื�นนัก เพิราะต้่อง
ทำำางานตั่ว่คนเด่ยว่ ขาดการป็ระสานร่ว่มัมืัอ  

แต่่วั่ฒนธรรมัแลืะป็ระเพิณ่์ท่ำ�สืบทำอดมัา 
ยาว่นาน ก็ต้่องมัาหยุดลืงในวั่นท่ำ�แม่ันำ�าพ่ิจ่ต่ร
แห้งขอด คว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ของผิลืผิล่ืต่ทำาง 
การเกษ์ต่ร ต่ลือดจนช่ว่่ต่ช่ว่าของชาว่บ้านใน
พืิ�นท่ำ� ก็เหมืัอนจะแห้งแล้ืงลืงต่ามัไป็ด้ว่ย…

“บ�านเกิดของิผู้มอยู่ต�นนำาพิิจิัตร 
เห็นแม่นำาแห�งิแล�งิและถัูกทิ�งิร�างิ
มาตั�งิแต่จัำาความได� เมื�อโตข้�นก็
เห็นญาติพีิ�น�องิป่ระสบป่ัญหาใน
การหานำามาทำาการเกษตร ทั�งิที�
อาศัยอยูร่มิฝั� งิแม่นำา แต่ว่าเรากลับ
ไมม่นีำาใช�”
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แต่่การต่่อส้่เพ่ิยงลืำาพัิงของเขาก็เร่�มัเป็็นท่ำ� 
มัองเห็นข่�น ทำำาให้ในปี็ 2560 รักก่�เร่�มัได้รับ
คว่ามัร่ว่มัมืัอจากหน่ว่ยงานราชการ เช่น 
กอ.รมัน. จังหวั่ดพ่ิจ่ต่ร แลืะกองทัำพิภาคท่ำ�สามั 
ทำำาการเป็ดิป็ระต่่นำ�าเพืิ�อผัินนำ�าเขา้ส่่แม่ันำ�าพ่ิจ่ต่ร
เป็็นครั�งแรกในรอบส่บปี็ ซ่ึ่�งทำำาให้คว่ามัแห้งแล้ืง
ท่ำ�แม่ันำ�าสายน่�เผิช่ญมัานานเป็็นอันส่�นสุดลืง

นอกจากนั�น ม่ัลืน่ธ่อุทำกพัิฒน์ ในพิระบรมั
ราช่ป็ถัิ่มัภ์ ยังเข้ามัาสนับสนุนด้ว่ยการป็ระกาศ
ให้การฟ้ื้�นฟ่ื้แม่ันำ�าพ่ิจ่ต่รม่ัคว่ามัสำาคัญแลืะ 
เร่งด่ว่นส่งมัาก ทำำาให้สายต่าทุำกค่่ในพืิ�นท่ำ�เร่�มั 
จับจ้องมัาทำ่�แม่ันำ�าพ่ิจ่ต่ร โดยม่ัรักก่� รับหน้าท่ำ�
เป็็นผ้่ิป็ระสานงานร่ว่มักับทุำกหน่ว่ยงานท่ำ�
เก่�ยว่ข้อง ด้ว่ยหัว่ใจพิองโต่ เมืั�อได้เห็นสายนำ�า
ท่ำ�เขารักกลัืบมัาม่ัช่ว่่ต่อ่กครั�ง

สร�างิเครอืขา่ย ได�ความเข�มแขง็ิ
รักก่�ในฐานะผ้่ิใหญ่บ้าน ในต่ำาบลืย่านยาว่ 

แลืะสมัาช่ก ทำสมั. จังหวั่ดพ่ิจ่ต่ร ใช้ว่่ธ่ทำำางาน
ในร่ป็แบบการสร้างเครือข่ายท่ำ�เข้มัแข็ง เพิราะ
การเป็็นผ้่ิใหญ่บ้านได้ทำำางานใกล้ืช่ดกับชาว่บ้าน
ในพืิ�นท่ำ� จ่งสามัารถิ่เป็็นตั่ว่กลืางท่ำ�เชื�อมัคว่ามั

ต้่องการแลืะข้อเร่ยกร้องจากชาว่บ้านต่่อไป็ยัง
หน่ว่ยงานราชการท่ำ�เก่�ยว่ข้องได้เป็็นอย่างด่

ในขณ์ะเด่ยว่กัน เพืิ�อสร้างคว่ามัยั�งยืนให้กับ
งานอนรัุกษ์์แมัน่ำ�าพ่ิจ่ต่ร เขาจ่งจำาเป็็นต่อ้งสรา้ง
แนว่ร่ว่มัภาคป็ระชาชน ซ่ึ่�งหมัายถ่ิ่งตั่ว่เขาเอง
แลืะชาว่บ้านร่มัสองฝั�งแม่ันำ�าท่ำ�ม่ัเป้็าหมัายร่ว่มั
ด้านการพิฒันา แลืะรว่มัต่วั่กันตั่�งกลุ่ืมั ‘ขุนศึึก
ลู้กพ่อปู�กอบกู้แม่นำ�าพิจิิติร’ คอยรายงานสภาพิ
ของนำ�าแลืะปั็ญหาต่่างๆ ท่ำ�เก่ดข่�น ลืงพืิ�นท่ำ� 
เพืิ�อสำารว่จแลืะให้คว่ามัช่ว่ยเหลืือป็ระชาชน
ท่ำ�ทำำาการเกษ์ต่ร โดยเฉพิาะสว่นส้มัโอ ท่ำ�ม่ัพืิ�นท่ำ�
นอกเขต่ชลืป็ระทำานมัากกว่่าห้าหมืั�นไร่

กลุ่ืมัขุนศ่กฯ ยังช่ว่ยสร้างเครือข่ายท่ำ�ย่ดโยง
กับคว่ามัเชื�อแลืะศรัทำธาในพุิทำธศาสนา โดยม่ั
เครือข่ายวั่ด 38 แห่ง ต่ลือดร่มันำ�าทัำ�งสาย มัา
เป็็นพัินธม่ัต่รในการร่ว่มัสร้างจ่ต่สำาน่กส่่ชุมัชน 
แลืะยังส่งต่่อแนว่ค่ดด้านงานอนุรักษ์์ส่่โรงเร่ยน 
สร้างเยาว่ชนหวั่ใจอนุรักษ์์แม่ันำ�าพ่ิจ่ต่ร ผ่ิานการ
อบรมั แลืะจัดก่จกรรมัท่ำ�เด็กๆ เข้ามัาม่ัส่ว่นร่ว่มั 
เช่น การทำำาสารสังเคราะห์แสง EM Ball เพืิ�อ
นำาไป็ป็ล่ือยส่่แหล่ืงนำ�า แลืะการลืงพืิ�นท่ำ�ขุดลือก
ค่คลืองร่ว่มักัน
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บรูณาการทกุชอ่งิทางิการสื�อสาร
รักก่�สามัารถิ่สร้างเครือข่ายแลืะคว่ามัร่ว่มัมืัอ 

ผ่ิานช่องทำางการสื�อสารท่ำ�หลืากหลืายแลืะม่ั
ป็ระส่ทำธ่ภาพิ เขาใช้เฟื้ซึ่บุ�กส่ว่นตั่ว่ในการบอก
เล่ืาข่าว่สาร แลืะเรื�องราว่ด้านงานอนุรักษ์์  เพืิ�อ
เผิยแพิร่ในกลุ่ืมัเพืิ�อนฝ่งแลืะคนร้่จัก โดยม่ั 
เฟื้ซึ่บุ�ก ขุุนศึึกลููกพ่่อปูู่�กอบกู�แม่่นำ��พิ่จิิตร 
สำาหรับสื�อสารกันในเครือข่าย แลืะป็ระชาสัมัพัินธ์ 
การทำำางาน ม่ัการสร้างกลุ่ืมัไลืน์เพืิ�อใช้นัดหมัาย 
รายงานป็ญัหา รว่มัถ่ิ่งการใช้พิลัืงของสื�อมัว่ลืชน
กระแสหลัืก เป็็นตั่ว่ขยายเรื�องราว่ปั็ญหาของ
คนในชุมัชนออกส่่สาธารณ์ชนในว่งกว้่าง เช่น 
ครั�งหน่�ง รักก่�ได้นำาป็ลืาทัำบท่ำมัเล่ื�ยงจากกระชัง
ของชาว่บา้นไป็ขายในรายการ เวิิร์คพ่อยท์์ช่่วิย  
ช่�วิบ��นขุ�ย เพืิ�อแก้ปั็ญหาขายป็ลืาไม่ัได้ ในช่ว่ง 
ว่่กฤต่่โคว่่ด-19
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กลับมาเป่น็ แมน่ำาพิจิิัตร
สายนำาแหง่ิความหวังิ

จากการดำาเน่นงาน ทำำาให้แม่ันำ�าพ่ิจ่ต่รท่ำ�เคย
ถ่ิ่กท่ำ�งร้างแลืะแห้งขอด จนไม่ัสามัารถิ่ท่ำ�จะใช้
ป็ระโยชน์ได้นานกว่่าร้อยปี็ ได้กลัืบมัาม่ัสายนำ�า 
ม่ัช่ว่่ต่ โดยชาว่บ้านสองฝั�งแม่ันำ�าได้กลัืบมัาใช้
ป็ระโยชน์จากแม่ันำ�าทำำาการเกษ์ต่ร ใช้อุป็โภค
บร่โภคในครัว่เรือน ทำำาให้คนในชุมัชนเก่ดคว่ามั
สามััคค่อยากท่ำ�จะสานต่่อว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ดั�งเด่มั ฟ้ื้�นฟ่ื้
วั่ฒนธรรมั แลืะเร่ยนร้่ว่่ถ่ิ่รากเหง้าของต่นเอง 
ก่อนจะพัิฒนาชุมัชนให้กลืายเป็็นแหล่ืงท่ำอง
เท่ำ�ยว่ท่ำ�น่าสนใจได้ในท่ำ�สุด

ผิลืพิลือยได้สำาคัญอ่กอย่างคือการตั่ดมัว่ลื
นำ�าน่านเข้าส่่พืิ�นท่ำ�แก้มัล่ืงต่อนกลืางของจังหวั่ด
พ่ิจ่ต่ร ส่งผิลืต่่อการหน่ว่งนำ�าท่ำ�จะหลืากลืงไป็ยัง
ท่ำ�ราบลุ่ืมัภาคกลืาง  

ระดับนำ�าในแม่ันำ�าน่านท่ำ�ลืดระดับลืง หลัืงจาก 
ไหลืผิ่านป็ากแมั่นำ�าพ่ิจ่ต่รนั�น หมัายถ่ิ่งการ
ระบายนำ�าท่ำ�ด่ข่�นของพืิ�นท่ำ�ลุ่ืมัต่ำ�าในอำาเภอเมืัอง
พ่ิจ่ต่ร อำาเภอต่ะพิานห่น แลืะอำาเภอบางม่ัลืนาก 
เป็็นการลืดโอกาสเก่ดนำ�าท่ำว่มัขังไป็ได้ในอ่กทำาง

แต่่เด่มัพืิ�นท่ำ�ป่็าของเมืัองพ่ิจ่ต่รไม่ัได้ม่ัมัาก
แต่่เมืั�อแม่ันำ�าใช้การได้ ส่�งท่ำ�ต่ามัมัาก็คือ พืิ�นท่ำ�

ป่็าชุ่มันำ�า เช่น ป่็าพิรุ ป่็าชายเลืน ซ่ึ่�งจัดเป็็น
เครือข่ายแก้มัล่ืงธรรมัชาต่่ ก็กลัืบมัาเป็็นระบบ
น่เว่ศทำ่�อุดมัสมับ่รณ์์ นำามัาซ่ึ่�งคว่ามัหลืากหลืาย
ทำางช่ว่ภาพิ ซ่ึ่�งนั�นหมัายถ่ิ่งคว่ามัมัั�นคงทำาง
อาหาร ป็ระชาชนม่ัก่น แลืะเก็บเก่�ยว่ผิลืผิล่ืต่
ไป็ค้าขายจนเก่ดรายได้

เมืั�อแม่ันำ�าใช้ได้ ป็ระเพิณ่์ก็ได้รับการฟ้ื้�นฟ่ื้ 
ม่ัการสร้างแหล่ืงท่ำองเท่ำ�ยว่เช่งอนุรักษ์์ ณ์ วั่ดโพิธ่� 
ป็ระทำับช้าง เพืิ�อเป็็นทำ่�ศ่กษ์าป็ระว่ัต่่ศาสต่ร์วั่ด
เก่าสองฝั�งแม่ันำ�าพ่ิจ่ต่ร แลืะฟ้ื้�นเอาป็ระเพิณ่์การ
แข่งเรือป็ระจำาปี็กลัืบมัาจัดอ่กครั�ง จนกลืายเป็็น
หน่�งในสนามัแข่งเรือท่ำ�ย่�งใหญ่ในภาคเหนือ ม่ั
เรือยาว่จากทัำ�ว่ป็ระเทำศมัาร่ว่มัแข่งขัน เป็็นงาน
ป็ระเพิณ่์ใหญ่ของจังหวั่ด ท่ำ�สร้างรายได้ให้กับ
ชุมัชน

แลืะท่ำ�สำาคัญก็คือ เมืั�อคนในพืิ�นท่ำ�เร่ยนร้่ว่่า 
สายนำ�าคือช่ว่่ต่ของทุำกช่ว่่ต่ท่ำ�เก่�ยว่ข้อง ก็ย่�งสร้าง
คว่ามัรักแลืะหว่งแหนสายนำ�าให้ยังคงอย่่เพืิ�อ
เกื�อก่ลืกันต่ลือดไป็
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น�งธัญด�รัตน์ บัวแก้ว
ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ

ด�านการบรหิารจััดการทรพัิยากรธัรรมชาติและสิ�งิแวดล�อม
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น�งธัญด�รัตน์ บัวแก้ว
ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ ด�านการบรหิารจััดการทรพัิยากรธัรรมชาติและสิ�งิแวดล�อม

ตำาบูลัวัิงมีะป็รางเหนอ่ อำาเภอวัิงว่ิเศษ จัุงหวัิดตรงั

ธัญดารัติน์ บัวแก้ว เป็็นเกษ์ต่รกรในพืิ�นท่ำ�
อำาเภอวั่งว่่เศษ์ จังหวั่ดต่รัง เธอเลืือกป็ล่ืกพืิช
เศรษ์ฐก่จ เช่น ป็าล์ืมั ยางพิารา แลืะผิลืไม้ัอื�นๆ 
เพืิ�อหวั่งให้เป็็นผิลืผิล่ืต่ทำางการเกษ์ต่รท่ำ�สร้าง
รายได้ใหกั้บตั่ว่เองแลืะครอบครัว่ ด้ว่ยการใช้ว่่ธ่
การเพิาะป็ล่ืกเช่งเด่�ยว่แลืะใช้สารเคม่ัเร่งการ
เต่่บโต่ออกดอกผิลื เพืิ�อรองรับคว่ามัต้่องการ
ของต่ลืาดได้

“เราใช�เวลาไป่กับการนั�งิรอนอนรอ 
เพิราะระหว่างิที�ผู้ลยังิไม่ออกจัาก
ต�นให�เราเก็บเกี�ยว เราก็ไม่รู�จัะทำา
อะไร เป่น็ชว่งิไม่เกิดรายได� คณุค่า
ในตัวเองิก็ไมม่ ีเราจ้ังิเริ�มตั�งิคำาถัาม
กับสิ�งิที�ทำา”

การเป่ลี�ยนแป่ลงิเริ�มต�นที�ตนเองิ
ด้ว่ยคว่ามัท่ำ�เป็็นคนสนใจในส่�งแว่ดล้ือมัเป็็น

ทุำนเด่มั เคยร่ว่มัทำำางานด้านการอนุรักษ์์นำ�าแลืะ
ป่็าชุมัชนมัาก่อน ทำำาให้ธัญดารัต่น์เห็นถ่ิ่งคว่ามั
เป็ล่ื�ยนแป็ลืงทำ่�เก่ดข่�นกับส่�งแว่ดลื้อมัในชุมัชน 
ไม่ัว่่าจะเป็็นสภาพิป่็าชุมัชนคว่นต่ะเค่ยนท่ำ�เร่�มั
เสื�อมัโทำรมัจากการทำ่�ชาว่บ้านบุกรุกแผ้ิว่ถิ่างป็า่ 
ทำำาให้สัต่ว์่ป่็า แลืะทำรัพิยากรทำางธรรมัชาต่่ เช่น 
พืิชสมุันไพิรท่ำ�เคยเก็บได้ในป่็าก็ลืดลืง 

ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ
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จนกระทัำ�งได้เข้าไป็ร่ว่มังานกับหลืายฝ่าย 
เร่�มัจากการสำารว่จแลืะลืงมัือแก้ไขปั็ญหา  
จนผืินป่็ากลัืบมัาด่ดังเด่มั จ่งม่ัการจัดตั่�งศ่นย์
การเร่ยนร้่ให้กับชาว่บ้านในชุมัชนแลืะผ้่ิสนใจ 
เพืิ�อให้การส่ญเส่ยป่็าไม้ัเป็็นบทำเร่ยนท่ำ�จะไม่ัเก่ด
ข่�นซึ่ำ�าอ่ก

จากนั�น ธัญดารัต่น์จ่งขยายขอบเขต่คว่ามั
สนใจออกมัาจากป็ระเด็นป่็าไม้ั ไป็ส่่การเข้าร่ว่มั
อบรมัหลืากหลืายสาขา ไมัว่่่าจะเป็็นการพิฒันา
คว่ามัร้่ด้านส่�งแว่ดล้ือมั แลืะป็รัชญาเศรษ์ฐก่จ
พิอเพ่ิยง การได้รับองค์คว่ามัร้่แลืะเข้าร่ว่มัการ
ด่งานในพืิ�นท่ำ�ต่่างๆ ท่ำ�ป็ระสบคว่ามัสำาเร็จ ทำำาให้
ธัญดารัต่น์เก่ดแรงบนัดาลืใจทำ่�จะลุืกข่�นมัาสร้าง
การเป็ล่ื�ยนแป็ลืงบางอย่าง

หนัมองิวิถีัชวิีตตน
 บทำเร่ยนจากป่็าทำำาให้ธัญดารัต่น์หันกลัืบมัา

มัองท่ำ�ว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ของตั่ว่เอง ว่่าม่ัการเบ่ยดเบ่ยน 
ส่�งแว่ดล้ือมัแลืะม่ัอะไรท่ำ�คว่รป็รับป็รุงหรือไม่ั 
เธอพิบว่่าแนว่ทำางการทำำาการเกษ์ต่รของต่ัว่เอง
ยังม่ัจุดท่ำ�สามัารถิ่พิฒันาไดอ่้ก ทัำ�งเรื�องการป็ล่ืก
พืิชเช่งเด่�ยว่ท่ำ�ทำำาลืายคุณ์ภาพิด่น การรอคอย
พืิชผิลืออกดอกอย่างไม่ัม่ัทำางเลืือกในการสร้าง
รายได้ทำางอื�น แลืะการใช้สารเคม่ัทำำาการเกษ์ต่ร
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ปี็ 2558 ธัญดารัต่น์ในฐานะป็ระธาน ทำสมั. 
อำาเภอวั่งว่่เศษ์ เข้าร่ว่มัอบรมัผ้่ินำาของม่ัลืน่ธ่
บุคคลืพิอเพ่ิยง เธอจ่งได้นำาเอาคว่ามัร้่ท่ำ�ได้ กลัืบ
มัาพัิฒนาพืิ�นท่ำ�เพิาะป็ล่ืกในบ้านของตั่ว่เองแลืะ
กลืายเป็็นพืิ�นท่ำ�ต้่นแบบด้านการเพิาะป็ล่ืกแบบ
เกษ์ต่รอ่นทำร่ย์ของชุมัชน ซ่ึ่�งอย่่ภายใต้่ป็รัชญา
เศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยง ท่ำ�เน้นการบร่โภคอย่างเป็็น
ม่ัต่รกับส่�งแว่ดล้ือมั แลืะสามัารถิ่สร้างรายได้
จุนเจือครอบครัว่ได้

 
สู่การสร�างิความยั�งิยนืในรั�วบ�าน

ศ่นย์การเร่ยนร้่เศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยงในรั�ว่บ้าน
ของธัญดารัต่น์ ม่ัพืิ�นท่ำ� 27 ไร่ แบ่งออกเป็็น 3 
ฐานการเร่ยนร้่ท่ำ� เป็็นหัว่ใจของการทำำาการ
เกษ์ต่รทำฤษ์ฎ่ีใหม่ั ได้แก่ ฐานการบร่หารจัดการ
นำ�า ฐานการบร่การจัดการด่นแลืะปุ็�ยอ่นทำร่ย์ 
แลืะฐานการทำำาการเกษ์ต่รแบบผิสมัผิสาน

ด้านการบร่หารจัดการนำ�า: ม่ัการเพิาะป็ล่ืก
สาหร่ายในบ่อป็ลืา เพืิ�อให้สาหร่ายช่ว่ยฟื้อก
อากาศแลืะเป็็นอาหารให้ป็ลืาในบ่อ สาหร่ายท่ำ�
แก่แล้ืว่ยังสามัารถิ่นำามัาทำำาปุ็�ยพืิชสดใส่แป็ลืง
ผัิกได้ แลืะทำำาการขุดขยายบ่อเพืิ�อเพ่ิ�มัการ
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หมุันเว่่ยนนำ�า ทำำาให้ป็ลืาในบ่อโต่เร็ว่ ป็ลือดสาร
เคม่ั แลืะผิลืพิลือยได้ก็คือได้แหล่ืงนำ�าท่ำ�สะอาด 
ไม่ัเน่าเหม็ัน

ด้านการบร่การจัดการด่นแลืะปุ็�ยอ่นทำร่ย์: 
ธัญดารัต่น์นำาเอาเศษ์อาหาร ผิลืไม้ัในสว่นท่ำ�เน่า
เส่ย แลืะม่ัลืสัต่ว์่มัาหมัักทำำาปุ็�ยอ่นทำร่ย์ ปุ็�ยแบบ
แห้งใช้สำาหรับป็รับป็รุงคุณ์ภาพิด่น แลืะปุ็�ยแบบ
นำ�าหมัักใช้เป็็นนำ�ายาไล่ืแมัลืงแทำนสารเคม่ั

ด้านการเกษ์ต่รแบบผิสมัผิสาน: ยกเล่ืกการ
ป็ล่ืกพืิชเช่งเด่�ยว่ เน้นการป็ล่ืกพืิชท่ำ�ม่ัคว่ามั

หลืากหลืาย เพืิ�อให้ธรรมัชาต่่ได้พ่ิ�งพิากันเอง 
ทำำาใหม่้ัพิชืผิลืเก็บเก่�ยว่ได้ต่ลือดปี็ สามัารถิ่สร้าง
รายได้หมุันเว่่ยนโดยไม่ัต้่องรอให้ผิลืผิล่ืต่
ออกดอกออกผิลืพิร้อมักัน 

ในพืิ�นท่ำ�ทำ่�ไม่ัได้ใช้สอย เธอยังป็ล่ืกพืิชผัิก
สว่นครัว่ สำาหรับเก็บก่นภายในครัว่เรือน แลืะ
นำาไป็ขายหรอืแลืกเป็ลื่�ยนกันในชุมัชน เป็็นการ
พ่ิ�งพิาตั่ว่เอง ลืดรายจ่าย แลืะทำ่�สำาคัญยังได้
บร่โภคอาหารท่ำ�ป็ลือดภัยจากสารเคม่ัอ่กด้ว่ย
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“ชาวบ�านเริ�มรู�ว่าการใช�สารเคมี
ต�องิเสียเงิินไม่รู�จับ เพิราะปุ่�ยจัะ
ออกฤทธัิ�เป่็นรอบ ถั�าเราอยากให�
พิชืออกผู้ล ก็ต�องิลงิทุนซื้ื�อปุ่�ยมาใส่ 
เป่็นต�นทุนต่อเนื�องิไม่เคยหายไป่ 
แต่เมื�อใช�ปุ่�ยอินทรยี ์ดอกผู้ลก็ออก
มาได�ทั�งิป่ี แม�จัะไม่เยอะเท่ากับใช�
สารเคมี  แต่ก็มีให�เก็บเกี�ยวได�
ตลอด มีรายได�เข�ามาเรื�อยๆ และ
ไม่ต�องิมีต�นทุนค่าปุ่�ยในระยะยาว 
ดินก็ไม่เสีย” 

คิด ทำา นำา เป่ลี�ยน พิลิกฟืื้� นชมุชน 
ตามรอยความพิอเพิยีงิ

การเป็ล่ื�ยนว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่แลืะเป็ล่ื�ยนมัาป็ล่ืกพืิช
ด้ว่ยว่่ธ่เกษ์ต่รอ่นทำร่ย์ ต้่องใช้คว่ามัพิยายามั
มัากข่�น เหนื�อยมัากข่�น แต่่ก็ทำำาให้ธัญดารัต่น์
มัองเห็นคุณ์ค่าของต่นเอง โดยม่ัรายได้เพ่ิ�มัข่�น 
คว่ามัเป็็นอย่่ด่ข่�น แลืะทำำาให้คนในชุมัชนเห็น
เธอเป็็นตั่ว่อย่างในการสร้างคว่ามัเป็ล่ื�ยนแป็ลืง
อย่างเป็็นร่ป็ธรรมั เช่น บ้านท่ำ�ป็ล่ืกดาว่เรืองก็
จะม่ัรายได้ในช่ว่งก่อนวั่นพิระ นั�นคือผิลืลัืพิธ์ท่ำ�
จับต้่องได้ ม่ัผิลืต่่อป็ากท้ำอง หล่ือเล่ื�ยงแรงใจให้
ทุำกคนยังอยากทำำาต่่อไป็
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“เมื�อทกุคนเหน็ว่าชวิีตดีข้�น
เขาจัะค่อยๆ ป่รบัเป่ลี�ยน
และในที�สดุ แนวทางินี�
ก็จัะเป่น็ที�ยอมรบั
เพิราะผู้ลลัพิธัข์องิมนั
ได�พิสิจูันตั์วมนัเองิ”
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เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลเก�ะลิบง
เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ

ด�านการจััดการขยะมลูฝอย
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มดตัวน�อยตัวนดิ มดตัวน�อยตัวนดิ 
มดมฤีทธัิ�นา่ด ู

เมืั�อพ่ิดถ่ิ่งมัด เราคงน่กถ่ิ่งคว่ามัขยัน อดทำน 
แลืะคว่ามัสามััคค่กันของมัดงาน เช่นเด่ยว่กับ 
‘บ้านมัดต่ะนอย’ หม่่ับ้านชื�อน่ารักร่มัชายฝั�ง
ทำะเลือันดามััน ท่ำ�คนในหมั่่บ้านใช้คว่ามัสมััคร
สมัานสามััคค่ มุ่ังมัั�น แลืะพิยายามั ในการ
จัดการปั็ญหาขยะจนป็ระสบคว่ามัสำาเร็จ

บ้านมัดต่ะนอยเป็็นสว่่นหน่�งของต่ำาบลืเกาะ
ล่ืบง หน่�งในเกาะสำาคัญของจังหวั่ดต่รัง ท่ำ�ม่ั
ทำรัพิยากรชายฝั�งแลืะทำรัพิยากรทำางทำะเลือุดมั
สมับ่รณ์์ ม่ัหญ้าทำะเลืมัากเพ่ิยงพิอท่ำ�จะทำำาให้
ทำะเลืบร่เว่ณ์น่�ม่ัพิะย่นอาศัยอย่่มัากท่ำ�สุดในโลืก 
จนกลืายเป็็นท่ำ�หมัายของนักท่ำองเท่ำ�ยว่จากทุำก
สารท่ำศท่ำ�ตั่�งใจมัาเยือนเพืิ�อสัมัผัิสคว่ามัสว่ยงามั
ของธรรมัชาต่่บนเกาะล่ืบง

แลืะนั�นก็หมัายถ่ิ่งปั็ญหาการจัดการขยะท่ำ�
ต่ามัมัา…

เมื�อขยะป่ลกุมดให�ตื�น
ต่ำาบลืเกาะล่ืบงม่ัป็ร่มัาณ์ขยะเก่ดข่�นมัากถ่ิ่ง 

4 ตั่นต่่อวั่น แต่่ขยะท่ำ�มัาจากการทำ่องเท่ำ�ยว่ก็
ไม่ัใช่ทัำ�งหมัดของปั็ญหา เพิราะคว่ามัจร่งแล้ืว่
คนในพืิ�นท่ำ�ก็ม่ัส่ว่นในการสร้างขยะไม่ัต่่างกัน 

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลเก�ะลิบง
เครอืข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ ด�านการจััดการขยะมลูฝอย

ตำาบูลัเกาะล่ับูง อำาเภอกันตัง จัุงหวัิดตรงั

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ



59

เครอืข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ ด�านการจััดการขยะมลูฝอย

ด้ว่ยคว่ามัทำ่�เป็็นชุมัชนร่มัทำะเลื ร่ป็แบบบ้าน
เรือนจ่งเป็็นบ้านใต้่ถุิ่นส่งเพืิ�อรองรับการข่�นลืง
ของนำ�าทำะเลื เมืั�อม่ัขยะ ชาว่บ้านจ่งมัักใช้ว่่ธ่ท่ำ�ง
จากบ้านลืงมัาด้านล่ืาง เมืั�อนำ�าทำะเลืลืง คลืื�นก็
จะพิาเอาขยะจากชายฝั�งลืงส่่ทำะเลื แลืะเมืั�อนำ�า
ทำะเลืข่�น คลืื�นจะพิาขยะจากทำะเลื กลัืบมัาต่่ดท่ำ�
ใต้่ถุิ่นบ้านอ่กครั�ง การม่ัขยะในทำะเลืนอกจาก

จะส่งผิลืต่่อส่�งม่ัช่ว่่ต่แลืะระบบน่เว่ศในทำะเลื
แล้ืว่ ยังเป็็นแหล่ืงเพิาะพัินธ์ุยุงแลืะเชื�อโรคอ่ก 
ทำำาให้ทัำศน่ยภาพิไม่ัสว่ยงามั

จนกระทัำ�งชาว่บ้านในชุมัชนเร่�มัไม่ัสบายใจ
กับภาพิท่ำ�เห็นต่รงหน้า จ่งเป็็นจุดเร่�มัต้่นท่ำ�ทำำาให้
ชาว่ชุมัชนมัดต่ะนอยเร่�มัเก่ดคว่ามัตื่�นตั่ว่ท่ำ�จะ
จัดการปั็ญหาขยะในชุมัชน
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ฉัันเป่น็มดขยนั งิานเราไมเ่คยหวั�น 
ทำางิานกันสนกุ

ปี็ 2557 เก่ดการรว่มัตั่ว่เป็็นเครือข่ายท่ำ�ม่ั
คว่ามัเข้มัแข็งของผ้่ินำาชุมัชนเป็็นตั่ว่ขับเคลืื�อน
การทำำางาน โดยเป็ิดเว่ท่ำให้ชาว่บ้านท่ำ�ม่ัคว่ามั 
ตื่�นตั่ว่แลืะพิร้อมัเป็็นแนว่ร่ว่มัจัดการขยะ ได้เข้า
มัาพ่ิดคุยแลืกเป็ล่ื�ยน ถิ่อดบทำเร่ยนแลืะหา
ทำางออก จนไดผ้ิลืสรุป็ออกมัาเป็็นขอ้ต่กลืงของ
ชุมัชน ให้ทุำกบ้านคัดแยกขยะ ลืดการใช้ขยะ
พิลืาสต่่กแลืะโฟื้มั รณ์รงค์การจัดการขยะใน
ชุมัชน ทำำาคว่ามัสะอาดบ้าน แลืะใส่ป็ลืาก่นล่ืกนำ�า 
ในแหล่ืงนำ�าขัง เพืิ�อป้็องกันการเพิาะพัินธ์ุยุง 

ในช่ว่งเร่�มัแรก ยังม่ัครัว่เรือนท่ำ�เข้ามัาร่ว่มั
จัดการขยะอย่างจร่งจังไม่ัมัากนัก แต่่เมืั�อเห็น
บ้านท่ำ�จัดการขยะอย่างเป็็นระบบ จนสามัารถิ่
สร้างรายได้เสร่มัจากขยะได้ แลืะยังทำำาให้สภาพิ
แว่ดล้ือมับร่เว่ณ์บ้านด่ข่�น จ่งเก่ดแรงบันดาลืใจ
แลืะเข้าใจว่่า การคัดแยกขยะไม่ัใช่เรื�องท่ำ�ยาก
เก่นตั่ว่ เมืั�อเพืิ�อนบ้านทำำาได้ เราก็ทำำาได้เช่นกัน 

จากนั�นเอง กระแสการลืงมัือจัดการขยะ 
จ่งแผ่ิขยายแลืะกลืายเป็็นค่าน่ยมัท่ำ�คนทัำ�งชุมัชน
ย่ดถืิ่อร่ว่มักัน
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พิลังิมดป่ราบขยะพิลาสติก
เมืั�อทำำาการป็ล่ืกจ่ต่สำาน่กในด้านการจัดการ

ขยะภายในบ้านได้แล้ืว่ ส่�งท่ำ�เก่ดข่�นต่ามัมัาคือ
การมัองออกไป็นอกบ้าน ชาว่บ้านพิบว่่ายังม่ั
ขยะป็ระเภทำโฟื้มัแลืะพิลืาสต่่กถ่ิ่กท่ำ�งในชุมัชน
เป็็นจำานว่นมัาก จ่งทำำาการสร้างข้อต่กลืงท่ำ�จะ
เล่ืกใช้โฟื้มับรรจุอาหารในร้านค้าแลืะในชุมัชน 
โดยเป็ล่ื�ยนมัาใช้วั่สดุธรรมัชาต่่ บรรจุภัณ์ฑ์์ท่ำ�ทำำา
จากกระดาษ์ หรือนำาภาชนะจากบ้านเพืิ�อบรรจุ
อาหารแลืะเครื�องดื�มั ซ่ึ่�งทำำาให้ตั่�งแต่่ปี็ 2558 
จำานว่นขยะโฟื้มัในหม่่ับ้านมัดต่ะนอย ม่ัตั่ว่เลืข
เป็็น 0 ต่่อเนื�องมัาถ่ิ่งปั็จจุบัน

จากโฟื้มัเร่�มัขยายเข้าส่่การลืดจำานว่นขยะ
พิลืาสต่่ก ชาว่บ้านร่ว่มักับโรงพิยาบาลืส่งเสร่มั 
สุขภาพิต่ำาบลืบ้านมัดต่ะนอย ร่ว่มักันเล่ืกใช้ถุิ่ง
พิลืาสต่่กใส่ยา ด้ว่ยการรณ์รงค์ให้ชาว่บ้านพิก
ถุิ่งผ้ิาจากบ้านมัาใส่ยาแทำน

แลืะปั็จจุบันโรงพิยาบาลืส่งเสร่มัสุขภาพิ
ต่ำาบลืบ้านมัดต่ะนอย ก็ป็ลือดถุิ่งพิลืาสต่่กโดย
สมับ่รณ์์เช่นกัน
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เครอืข่ายเข�มแขง็ิ
เมื�อทกุคนได�เป่น็ส่วนรว่ม

เพืิ�อให้สามัารถิ่เข้าถ่ิ่งชาว่บ้านอย่างใกล้ืช่ด  
เครือข่าย ทำสมั. บ้านมัดต่ะนอยแบ่งพืิ�นท่ำ�ใน
การด่แลืชุมัชนเป็็น 4 เขต่ ม่ัการป็ระชุมัต่่อ
เนื�องเดือนลืะหน่�งครั�ง เพืิ�อนำาปั็ญหามัาพ่ิดคุย
แลืกเป็ล่ื�ยน แลืะนำาผิลืท่ำ�ได้มัาจากการป็ระชุมั 
ไป็สื�อสารคนืข้อม่ัลืให้กับคนในชมุัชน สรา้งการ
ม่ัส่ว่นร่ว่มั ป็ระชาชนได้ร่ว่มัออกแบบแนว่ทำาง
การจัดการขยะด้ว่ยตั่ว่เอง

กระบว่นการเด่ยว่กันน่�ยังใช้กับกลุ่ืมัเด็กๆ 
ในชุมัชน โดยให้โอกาสเด็กๆ ได้ลืงพืิ�นท่ำ�เพืิ�อ
เร่ยนร้่ปั็ญหาขยะ แลืะนำามัาเข้ากลุ่ืมัช่ว่ยกัน
ออกแบบแลืะว่างแผินแก้ปั็ญหา จนได้มัาเป็็น

ข้อต่กลืงของเดก็แลืะเยาว่ชนบา้นมัดต่ะนอยใน
การจัดการขยะ

เด็กๆ ยังได้เร่ยนร้่ผ่ิานการลืงมืัอคัดแยก
ขยะในบ้านแลืะโรงเร่ยน มัองเห็นขยะม่ัคุณ์ค่า 
เพิราะผ้่ิใหญ่จะชว่นทำำาของเล่ืนจากขยะอย่่เสมัอ 
แลืะยังได้นำาขยะ เช่น หลือดแลืะเศษ์ผ้ิา มัาตั่ด
เย็บเป็็นหมัอนสำาหรับผ้่ิป่็ว่ยต่่ดเต่่ยง ซ่ึ่�งอย่่ใน
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โครงการ ‘เพ่ิ�มัคุณ์ค่างานป็ระด่ษ์ฐ์ เป็็นม่ัต่รมัด
ต่ะนอย’

จากการทำำางานท่ำ�เป็็นระบบ ทำำาให้เครือข่าย
ม่ัคว่ามัเข้มัแข็ง สมัาช่กทุำกคนลืงมืัอทำำาจร่งโดย
ไม่ัต้่องรอคว่ามัร่ว่มัมืัอจากใคร แต่่ใช้ต่นเป็็น
แบบอย่างสร้างแรงบันดาลืใจกันไป็ท่ำลืะทำอด ซ่ึ่�ง
ส่งผิลืให้จากเด่มั ปี็ 2559 ม่ัครัว่เรือนเข้าร่ว่มั
การแยกขยะเพ่ิยง 20 ครัว่เรือน แต่่ทุำกปี็จะม่ั
จำานว่นบ้านท่ำ�เข้าร่ว่มัโครงการคัดแยกขยะเพ่ิ�มั
ข่�นอย่างก้าว่กระโดด แลืะในปี็ 2562 เพ่ิ�มัเป็็น 
250 ครวั่เรือน ค่ดเป็็น 82.50% ของบา้นเรือน
ทัำ�งหมัดในชุมัชน ม่ัจำานว่นร้านค้าท่ำ�เข้าร่ว่มัการ
ลืดขยะป็ระเภทำใช้ครั�งเด่ยว่ เช่น ถุิ่งพิลืาสต่่ก 
แก้ว่นำ�า หลือด มัากถ่ิ่ง 20 จาก 29 ร้าน แลืะ
ม่ั 3 ร้าน ท่ำ�เข้าร่ว่มัเป็็นต้่นแบบร้านค้าป็ลือด
ถุิ่งห่�ว่ 

ขยะในชุมัชนก็ลืดลืงในทุำกป็ระเภทำ โดยขยะ
ทัำ�ว่ไป็ลืดเหลืือเพ่ิยง 54 ตั่นในปี็ 2561 จากเด่มั
ท่ำ�เฉล่ื�ยส่งกว่่า 100 ตั่น เช่นเด่ยว่กันกับ ขยะ
อ่นทำร่ย์แลืะขยะร่ไซึ่เค่ลื ท่ำ�ลืดลืงอย่างเห็นได้ชัด 
เพิราะม่ัการจัดการอย่างเป็็นระบบตั่�งแต่่ต้่นทำาง

น่�จ่งเป็็นบทำพ่ิส่จน์คว่ามัเข้มัแข็งแลืะพิลัืง
สามััคค่ของมัดงาน เมืั�อมัดตั่ว่เล็ืกๆ ร่ว่มัมืัอกัน 
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ก็ทำำาให้ส่�งท่ำ�ด่เหมืัอนยาก สำาเร็จลุืล่ืว่งไป็ได้
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เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลพิชัย
เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ

ด�านการพิทัิกษ์และฟืื้� นฟื้ปู่า่ไม�
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คำาบอกเลื่าจากคว่ามัทำรงจำาเมืั�อพ่ิดถ่ิ่งป่็า
ชุมัชนทำ่� มัาน่ต่ อุ่นเครือ ป็ระธานเครือข่าย 
ทำสมั. ต่ำาบลืพ่ิชัย ใช้ช่ว่่ต่ เต่่บโต่ แลืะมัองเห็น
การเป็ล่ื�ยนแป็ลืงของป่็า จากท่ำ�เคยเป็็นแหล่ืง
ทำรัพิยากรทำางธรรมัชาต่่ท่ำ�สำาคัญ เป็็นท่ำ�พ่ิ�งพิา
อาศัยของทุำกสรรพิส่�งท่ำ�รายรอบ ค่อยๆ กลัืบ
กลืายเป็็นคว่ามัแห้งแล้ืง

เมืั�อป่็าไม้ัไม่ัได้รับการด่แลืท่ำ�ด่ ไม่ัม่ัใคร
หว่งแหนหรือร้่ส่กถ่ิ่งคว่ามัเป็็นเจ้าของ ทำำาให้
ชาว่บา้นเร่�มับุกรุกเข้าพืิ�นท่ำ�ป่็าเพืิ�อย่ดครองทำ่�ด่น
มัาทำำาการเกษ์ต่ร ม่ักลุ่ืมันายทำนุเข้าไป็ตั่ดต้่นไม้ั

แลืะทำำาการแป็รร่ป็ไม้ัภายในป่็า เพ่ิยงระยะเว่ลืา
ไม่ันาน ภาพิรถิ่บรรทุำกขนไม้ัว่่�งเข้าออกภายใน
ป่็าก็กลืายเป็็นคว่ามัเคยช่นของคนในชุมัชน 

เมืั�อต้่นไม้ัลืดน้อยลืง ปั็ญหาอื�นๆ ก็เร่�มัต่ามั
มัา ด่นท่ำ�เคยขุดลืงไป็ก็เจอแหล่ืงนำ�า ก็กลัืบกลืาย
เป็็นคว่ามัแห้งขอด นำ�าต่กท่ำ�เก่ดต่ามัธรรมัชาต่่
ก็หายไป็แทำบไม่ัเหลืือ ม่ัการเผิาทำำาลืายเก่ดข่�น
จนกลืายเป็็นไฟื้ป่็า ป็ระกอบการแป็รร่ป็ไม้ัทำำา
ผิลืป็ระโยชน์แลืะรายได้ให้ชาว่บ้านได้ด่ จ่งด่ง 
ให้คนในชุมัชนเข้าไป็แสว่งหาผิลืป็ระโยชน์จาก
ป่็ากันมัากข่�นเรื�อยๆ

“ตั่�งแต่่ปี็ 2535 ก็ม่ัปั็ญหากันเรื�อยมัา  
ป่็าเป็ล่ื�ยนแป็ลืงไป็มัาก เราแลืะอ่กหลืายคนท่ำ�ม่ั
ใจอนุรักษ์์อยากลืงมืัอทำำาอะไรบางอย่าง แต่่หา 
คนเอาด้ว่ยยาก เพิราะม่ัอ่ทำธ่พิลืแรงมัาก ก็อาศัย 
จังหว่ะ ค่อยๆ รว่บรว่มัสมัาช่ก หาพัินธม่ัต่ร 
ทำดลืองทำำาไป็จนจังหว่ะมัันได้ งานของเราก็ 
คืบหน้า” 

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลพิชัย
เครอืข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ ด�านการพิทัิกษ์และฟืื้� นฟื้ปู่า่ไม�

ตำาบูลัพิ่ชีัย อำาเภอเมี่องลัำาป็าง จัุงหวัิดลัำาป็าง

“ป่่าลำาป่างิที�เราจัำาได� มีเสือ เก�งิ 
กวางิ นกเงิือก นำาจัากป่่าก็ยังิไหล
ตลอดป่ี แต่ก่อนขุดดินลงิไป่แค่ 
4-5 เมตร ก็เจัอนำา มแีต่ความอดุม
สมบรูณ”์

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ
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รวมพัินธัมติร เริ�มลงิมอื ‘พิลิกฟืื้� นผู้นืป่า่’ 
ปี็ 2559 มัาน่ต่เร่�มัทำำาการรว่บรว่มัเครือ

ข่าย โดยเร่�มัจากการป็ระสานงานให้ชมัรมั We 
Love the King We Love Thailand นคร
ลืำาป็าง เข้ามัาร่ว่มัทำำาก่จกรรมั จนเร่�มัได้รับ
คว่ามัร่ว่มัมืัอจากชาว่บ้านมัากข่�น จ่งม่ัการออก
ไป็ทำำาฝายชะลือนำ�า ป็ล่ืกป่็า ทำำาแนว่กันไฟื้ป่็า

“เราทำำาฝายกัน พิอนำ�าเยอะลื้นฝาย มัันก็
กลืายเป็็นนำ�าต่กเล็ืกๆ ก็ม่ัคนไป็เล่ืนนำ�ากันสนุก 
เราเลืยถิ่่ายร่ป็น่�ไว้่ เอาไป็ฉายในทำุกครั�งท่ำ�ม่ั
โอกาสได้เข้าไป็ป็ระชุมักับราชการ กับผ้่ิหลัืก
ผ้่ิใหญ่ เมืั�อเขาเห็น เขาก็สนใจ อยากร้่ว่่าท่ำ�ไหน 
อยากมัาแว่ะมัาเท่ำ�ยว่” 
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จากเด่มัท่ำ�เครือข่ายชว่นชาว่บ้านลืงพืิ�นท่ำ�ไป็
ทำำาฝายกันเดือนลืะหน่�งวั่น ก็กลืายเป็็นชาว่บ้าน
เองท่ำ�เก่ดจ่ต่อาสา อยากขอเขา้ไป็ทำำาฝายกนัทุำก
สัป็ดาห์ ทำำาให้ป่็ากลัืบมัาเป็็นศ่นย์รว่มัจ่ต่ใจท่ำ� 
ทุำกคนก็อยากเข้าไป็อนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ให้ได้มัาก
ท่ำ�สุด

ป็รากฏการณ์์น่� ทำำาให้มัาน่ต่พิบว่่า ต่ลือด
การลืงแรงกายแรงใจ เพืิ�อต่่อส้่กับผ้่ิบุกรุกป่็า 
อาจด่เหมืัอนสงครามัท่ำ�เอาชนะได้ยากเย็น แต่่
เมืั�อเขาเป็ล่ื�ยนมุัมัมัอง เป็ล่ื�ยนการส้่กับศัต่ร่ มัา
เป็็นการสร้างแนว่ร่ว่มัของคนรักป่็า คว่ามัรัก
แลืะหว่งแหนทำ่�เก่ดข่�น จะเป็็นเกราะกำาบังท่ำ�ช่ว่ย
ป็กป้็องแลืะค่อยๆ คืนช่ว่่ต่ให้ป่็าไม้ัฟ้ื้�นตั่ว่แลืะ
กลัืบมัาอุดมัสมับ่รณ์์อ่กครั�ง

กฎหมายก็ใชไ้ด� แต่ใช� ‘ใจั’ ยั�งิยนืกว่า 
เมืั�อการอนุรักษ์์ป่็าเร่�มัม่ัแนว่ร่ว่มัทำ่�เข้าใจ

แลืะ ‘เอาด้ว่ย’ มัากข่�น เครือข่าย ทำสมั. จ่งเร่�มั
เด่นเกมัรุกในการขอคืนพืิ�นท่ำ�ป่็าบร่เว่ณ์ท่ำ�เคยถ่ิ่ก
ชาว่บ้านบุกรุกเข้ามัาครอบครอง โดยใช้ว่่ธ่การ
เจรจาแบบลืะมุันลืะม่ัอมั โน้มัน้าว่ให้ชาว่บ้าน
เห็นคว่ามัสำาคัญของป่็า พ่ิดคุยด้ว่ยคว่ามัเข้าใจ 
แลืะป็ระน่ป็ระนอมัไมัใ่ห้ชาว่บา้นร้่ส่กว่่าต่นเอง
ต้่องเส่ยผิลืป็ระโยชน์มัากเก่นไป็
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“กรรมัการเครือข่ายเราม่ักันอย่่ย่�ส่บกว่่าคน 
ทุำกคนจะร้่น่สัยใจคอชาว่บ้านหมัด ว่่าคนไหน
เราต้่องเข้าไป็คุยด้ว่ยท่ำาท่ำแบบไหน ก็คอ่ยๆ คุย
ท่ำลืะคน ค่อยๆ ต่ะล่ือมั ผิลืผิล่ืต่ท่ำ�เขาป็ล่ืกแล้ืว่ 
ค่าเส่ยหายคือเท่ำาไหร่ เราก็ช่ว่ยกันทำำาผ้ิาป่็ามัา
ชดเชยให้

เราทำำากันด้ว่ยว่่ธ่แบบน่� สุดท้ำายก็ได้ท่ำ�คืน
ทัำ�งหมัด ทัำ�งท่ำ�จะเอากฎีหมัายเข้าไป็บังคับใช้ก็ได้ 
แต่่เราเลืือกท่ำ�พ่ิดคุยเจรจา เพิราะคนในชุมัชนก็
ญาต่่กันทัำ�งนั�น จะมัองหนา้กันยังไงถ้ิ่าเอาแต่่ใช้
กฎีหมัาย แต่่น่�เราใช้ใจ เลืยได้ทัำ�งใจ แลืะได้ป่็า
กลัืบมัาด้ว่ย”

ป่า่ที�ทกุคนรว่มกันเป็่นเจั�าของิ
จากการทำำางานร่ว่มักันอย่างแข็งขันของ

เครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืพ่ิชัย ท่ำ�ขยายออกไป็ส่่
ชุมัชนท่ำ�ม่ัพืิ�นท่ำ�ต่่ดกับป่็าจำานว่น 7 หม่่ับ้าน 
ทำำาให้ป่็าท่ำ�เคยแห้งแล้ืง กลัืบมัาอุดมัสมับ่รณ์์อ่ก
ด้ว่ยแนว่ทำางการทำำางานท่ำ�ไม่ัได้เน้นหนักไป็ทำาง
ด้านใดด้านหน่�ง แต่่ทำำาคว่บค่่กันไป็ ทัำ�งงาน
อนุรักษ์์  งานป้็องกัน แลืะการสื�อสารสร้างคว่ามั
เข้าใจ 

ตั่ว่อย่างท่ำ�เห็นได้ชัดเจนคือคว่ามัเข้าใจเรื�อง
การเผิาป่็า จากเด่มัท่ำ�ชาว่บ้านเข้าไป็เผิาป่็า 
เพิราะเข้าใจว่่าจะทำำาให้ล่ืาสัต่ว์่แลืะหาของป่็าง่าย 
เครือข่ายก็เร่�มัเด่นหน้าสร้างคว่ามัเข้าใจใหม่ั 
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ด้ว่ยการทำำาให้ชาว่บ้านได้เห็นภาพิจร่ง ไม่ัใช่แค่
เพ่ิยงการพ่ิดลือยๆ 

“เราบอกให้พิรานป่็าท่ำ�หาไข่มัดแดง หาเห็ด
เผิาะ ลืองไป็หาป่็าข้างๆ ท่ำ�เผิาแล้ืว่ กับป่็าท่ำ�ยัง
ไม่ัเผิา ว่่าแบบไหนหาง่ายกว่่า ป็รากฏว่่ามััน
แทำบไม่ัต่่าง เห็ดท่ำ�ป่็าไม่ัเผิาก็ข่�น แถิ่มัยังใหญ่
กว่่าเห็ดในป่็าท่ำ�โดนเผิา เพิราะป่็าเราชื�นกว่่า 
เห็ดมัันก็ย่�งโต่

เราหาว่่ธ่พ่ิดเพืิ�อสร้างคว่ามัเข้าใจ ทำำาอะไร
ก็ได้ให้ชาว่บ้านร้่ส่กเป็็นเจ้าของป่็า แล้ืว่เขาก็จะ
หว่งแหน ส่�งท่ำ�ชาว่บ้านอยากได้คือเขาต้่องก่น

อย่่ได้ ราชการต่อบไมั่ได้นะว่่าทำำาอย่างไร แต่่
เราพ่ิส่จน์ให้เขาเห็น อยากได้เห็ด ในป่็าม่ัเห็ด 
ไข่มัดแดงกม่็ั ถ้ิ่าเผิาป่็า กว่่าจะเกบ็ผัิกหว่านได้
ก็เดือนเมัษ์าฯ แต่่พิอไมัเ่ผิา ป็ลืายเดอืนกุมัภาฯ 
ก็เก็บก่นเก็บขายได้ราคาด่กว่่า นำ�าท่ำ�เคยขุดไป็
ไม่ัเจอ ทุำกวั่นน่�ขุดตื่�นๆ นำ�าก็มัา เพิราะนำ�าจาก
ป่็ามัันไม่ัหายไป็ไหน มัันซ่ึ่มัลืงด่นไป็ สุดท้ำายก็
กลัืบมัาหาเรา”
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ภาพิท่ำ�กลืายเป็็นคว่ามัธรรมัดาใหม่ัในชุมัชน
ต่ำาบลืพ่ิชัย คือภาพิของชาว่บ้านผิลัืดเป็ล่ื�ยน
หมุันเว่่ยนกันเข้าไป็ด่แลืป่็า บางคน วั่นว่่างไม่ัร้่
จะทำำาอะไร ก็ขับรถิ่เข้าไป็ต่ระเว่นด่ในป่็า

“ผู้มนั�งิทำางิานอยู่ มีคนโทร.เข�ามา
แจั�งิว่า พิบเห็นรถัขับเข�าไป่ในป่่า 
เขาก็คิดว่ารถัจัะไป่เอาอะไรในป่่า
ของิเราหรือเป่ล่า เราได�ยินแล�ว
ต�องิหลบไป่นั�งิร�องิไห� เพิราะคำาว่า 
‘ป่่าของิเรา’ มันเกิดข้�นแล�ว วันที�
ชาวบ�านรู�ส้กเป็่นเจั�าของิป่่า มนัเป็่น
อยา่งินี�นี�เองิ” 

เพิราะคำาว่่า ‘ป่็าของเรา’ ไม่ัใช่เพ่ิยงคำาพ่ิด
สว่ยหร่ แต่่เป็็นเมัล็ืดพัินธ์ุแห่งคว่ามัเป็็นนัก
อนุรักษ์์ ท่ำ�ได้หยั�งรากลืงไป็ในหัว่ใจของชุมัชน
แห่งน่�แล้ืว่
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เครือข่�ย ทสม. จังหวัดปทุมธ�นี

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ
ด�านการอนรุกัษ์และฟืื้� นฟื้ทูรพัิยากรนำา
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คลืองบางป็รอกเป็็นเส้นทำางนำ�าสายสั�นๆ  
ท่ำ�รับนำ�าจากเมืัองป็ทุำมัธาน่ ก่อนไหลืลืงส่่แม่ันำ�า
เจ้าพิระยา ร่มัสองฝั�งแม่ันำ�าเป็็นชุมัชนบ้านเรือน
ของชาว่บ้านเชื�อสายมัอญท่ำ�ตั่�งรกรากบร่เว่ณ์น่�
มัาเป็็นเว่ลืานาน จนม่ัการสืบทำอดแลืะส่งต่่อ
ป็ระเพิณ่์อันด่งามัของชาว่มัอญจากรุ่นส่่รุ่น เช่น 
ป็ระเพิณ่์รำาพิาข้าว่สาร คือการล่ืองเรือไป็บอก 
บุญกฐ่นต่ามับ้านร่มันำ�า พิร้อมัร้องรำาทำำาเพิลืง
เป็็นท่ำ�สนุกสนาน

เมืั�อกระแสของคว่ามัเจร่ญพัิดเข้ามัาส่ชุ่มัชน
เล็ืกๆ ร่มันำ�าแหง่น่� ทำำาให้คว่ามัผ่ิกพัินกับสายนำ�า
ของคนในชุมัชนเร่�มัลืดน้อยลืง การขยายต่ัว่
ของชุมัชนทำำาให้เก่ดการบร่โภคมัากข่�น ส่งผิลื
ให้ม่ัขยะถ่ิ่กท่ำ�งลืงคลืองมัากข่�นต่ามัไป็ด้ว่ย 

แลืะด้ว่ยต่ำาแหน่งท่ำ�ตั่�งของคลืองเป็็นพืิ�นท่ำ�
ป็ลืายนำ�า ทำำาใหค้ลืองต้่องรับขยะจากตั่ว่เมืัองเข้า
มัาเพ่ิ�มั ทำำาให้การระบายนำ�าลืงส่่แม่ันำ�าเจ้าพิระยา 
เป็็นไป็ได้ช้าย่�งข่�น

แต่่ใครเล่ืาจะร้่ว่่า นั�นเป็็นเพ่ิยงจุดเร่�มัต้่น
ของคว่ามัโชคร้าย ท่ำ�คลืองเล็ืกๆ แห่งน่�ต้่อง
เผิช่ญ…

จัากคลองิใสสู่คลองิเสีย
ในปี็ 2547 กรมัชลืป็ระทำานม่ัโครงการทำำา

ป็ระต่่นำ�ากั�นบร่เว่ณ์คลืองบางป็รอกกับแม่ันำ�า
เจ้าพิระยา เพืิ�อป้็องกันนำ�าท่ำว่มัในฤด่นำ�าหลืาก 
รว่มักับโครงการถิ่มัคลืองทำำาถิ่นน โดยเทำศบาลื
เมืัองป็ทุำมัธาน่ ท่ำ�ก่นพืิ�นท่ำ�บร่เว่ณ์ทำางเข้าชุมัชน 

ทัำ�งสองโครงการส่งผิลืกับระบบการระบาย
ถ่ิ่ายเทำนำ�าในคลืองบางป็รอกโดยต่รง เนื�องจาก
เด่มั คลืองบางป็รอกทำำาหน้าท่ำ�เป็็นพืิ�นท่ำ�รับนำ�าเส่ย 
จากตั่ว่เมืัองป็ทุำมัธาน่อย่่แล้ืว่ เมืั�อม่ัป็ระต่่นำ�า 
มัากั�น ทำำาให้นำ�าไม่ัสามัารถิ่ไหลืออกส่่แม่ันำ�า
เจ้าพิระยาได้ กลืายเป็็นนำ�าต่ายท่ำ�ไม่ัม่ัการ
ระบายหรือเคลืื�อนไหว่ ทำำาให้ภาว่ะนำ�าเน่าเส่ย
เก่ดข่�นอย่างรว่ดเร็ว่ 

เครือข่�ย ทสม. จังหวัดปทุมธ�นี
เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ ด�านการอนรุกัษ์และฟืื้� นฟื้ทูรพัิยากรนำา

จัุงหวัิดป็ทมุีธานี

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ
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เมืั�อปั็ญหามัาเคาะป็ระต่่ถ่ิ่งหนา้บ้าน ฉลืว่ย 
กะเหว่่านาค ในฐานะผ้่ินำาชุมัชน จ่งร่ว่มัมืัอกับ
คนท่ำ�อย่่ในชุมัชนใกลื้เค่ยง คนทำำางานด้านส่�ง
แว่ดล้ือมั แลืะม่ัลืน่ธ่ชุมัชนไทำ เพืิ�อหาแนว่ทำาง
การแก้ปั็ญหานำ�าเส่ยท่ำ�เร่�มัส่งผิลืกระทำบต่่อคน 
ในชุมัชนอย่างเร่งด่ว่น จนได้ซ่ึ่�งข้อสรุป็ร่ว่มักัน 
คือการป็รับสภาพินำ�าด้ว่ยการใช้นำ�าหมัักช่ว่ภาพิ 
แลืะลืดนำ�าเส่ยจากครัว่เรือนด้ว่ยถัิ่งดักไขมััน

สามคัคีคือพิลังิ
เครือข่าย ทำสมั. ม่ัการว่างแผินการฟ้ื้�นฟ่ื้

คุณ์ภาพินำ�าอย่างเป็็นระบบ โดยไดรั้บคำาป็ร่กษ์า
จากหน่ว่ยงานท่ำ�ม่ัองค์คว่ามัร้่ แลืะม่ัการคำานว่ณ์
ป็ร่มัาณ์นำ�าในคลือง เพืิ�อหาว่่าต้่องใช้นำ�าหมััก
ช่ว่ภาพิในการบำาบัดนำ�าเส่ยเท่ำาไร จากนั�นค่อย
เป็็นหน้าท่ำ�ของเครอืข่าย ทำสมั. ท่ำ�กระจายกนัไป็
ผิล่ืต่นำ�าหมัักช่ว่ภาพิ เพืิ�อนำามัาเทำลืงส่่คลืองต่ามั
ป็ร่มัาณ์ท่ำ�เหมัาะสมั ซ่ึ่�งเมืั�อทำำาไป็ได้ระยะหน่�ง 
คุณ์ภาพินำ�าก็ด่ข่�นอย่างชัดเจน
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คว่ามัพิยายามัในการฟ้ื้�นฟ่ื้แหลืง่นำ�าของชาว่
บางป็รอกไม่ัหยุดเพ่ิยงเท่ำานั�น เมืั�อฉลืว่ยมัอง
เห็นว่่า อ่กหน่�งในต้่นเหตุ่ของปั็ญหานำ�าเส่ยก็คือ
การป็ล่ือยนำ�าท่ำ�งจากครัว่เรือน การบำาบัดจาก
ต้่นทำางจ่งอาจเป็็นทำางเลืือกทำ่�ด่ในการด่แลืแหล่ืง
นำ�าอย่างยั�งยืน

คิด ลงิมอืทำา นำาไป่สู่ความสำาเรจ็ั 
ฉลืว่ยลืงมัือศ่กษ์าการทำำาถัิ่งดักไขมัันด้ว่ย

ต่นเอง โดยทำดลืองออกแบบแลืะแก้ไข จนได้
ต้่นแบบระบบถิ่ังดักไขมัันทำ่�สามัารถิ่ป็รับให้
เหมัาะกับการใช้งานท่ำ�แต่กต่่างกัน แลืะใช้ว่่ธ่
ทำดลืองต่่ดตั่�งถัิ่กดักไขมัันต่ามับ้านเรือนใน
ชุมัชนก่อน แต่่ช่ว่งแรกพิบว่่าถัิ่งยังม่ัปั็ญหากล่ื�น
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รบกว่น ทำำาให้ไม่ัป็ระสบคว่ามัสำาเร็จเท่ำาท่ำ�คว่ร 
ฉลืว่ยจ่งค่ดหาว่่ธ่ป็รับร่ป็แบบถัิ่งดักไขมััน คว่บค่่
ไป็กบัการมัองหาหนทำางใหมัใ่ห้กับการใช้งานถัิ่ง
ดักไขมัันท่ำ�ร่เร่�มัเอาไว้่

“เรามองิไป่ถ้ังิหน่วยงิานที�สนใจั
และต�องิการจัริงิๆ เช่น โรงิเรียน 
สถัานที�ราชการ หรอืร�านอาหารที�
มีความตั� งิใจัจัะรับผิู้ดชอบต่อ
แ ห ล่ งิ นำา  เ ช่ น  ก า ร อ อ ก แ บ บ 
ระบบถัังิดักไขมันให โ้รงิเรียน 
นอกจัากเขาจัะได�ของิไป่ เรายังิ
มอบองิค์ความรูใ้ห�เขาใช�ถ่ัายทอด
ต่อไป่ได�  นี�น่าจัะเป็่นเส�นทางิที�
ยั�งิยนืกว่า”
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คว่ามัสำาเรจ็ในการบำาบัดนำ�าเส่ยจนสามัารถิ่
คืนช่ว่่ต่ให้กับคลืองบางป็รอก ทำำาให้ชุมัชนน่�
กลืายเป็็นต่้นแบบให้กับชุมัชนอื�นๆ ได้เข้ามัา
เร่ยนร้่แลืะศ่กษ์าแนว่ทำางป็ฏ่บัต่่งาน โดยม่ั
ฉลืว่ยแลืะท่ำมังานคอยเป็็นว่่ทำยากรเผิยแพิร่
คว่ามัร้่ แลืะเป็็นท่ำ�ป็ร่กษ์าให้กับผ้่ิท่ำ�สนใจ ผ่ิาน
แนว่ทำาง Empowerment หรือการสร้างคุณ์ค่า
ให้กับสมัาช่กทุำกคน

“ในเครือช่ายของเรา แต่่ลืะคนก็ม่ัคว่ามั
ถิ่นัดแต่กต่่างกันไป็ ในเร่�มัแรกเราเป็็นคนเร่�มั
ทำำาจนมัันสำาเร็จได้ก็จร่ง แต่่ถ่ิ่งต่อนน่� เราก็ได้
สร้างคนท่ำ�ม่ัหัว่ใจอนุรักษ์์ท่ำ�ม่ัคว่ามัเช่�ยว่ชาญท่ำ�

Empowerment—หวัใจัของิการสร�างิ 
เครอืขา่ย คือทำาให�ทกุคนมคีณุค่า

ปั็จจุบัน ฉลืว่ย แลืะตั่ว่แทำนชุมัชน ในฐานะ
ของสมัาช่กเครือข่าย ทำสมั. จังหวั่ดป็ทุำมัธาน่ 
ยังคงสานต่่อภารก่จด่แลืฟื้้�นฟื้่คลืองบางป็รอก 
อย่างต่่อเนื�องมัาเป็็นเว่ลืากว่่า 15 ปี็ ยังคงใช้นำ�า
หมัักช่ว่ภาพิท่ำ�มัาจากคว่ามัร่ว่มัมืัอกันของคนใน
ชุมัชนท่ำ�ต้่องการบำาบัดนำ�าเส่ยในคลือง แลืะร่ว่มั
กันจัดตั่�งธนาคารนำ�าหมัักช่ว่ภาพิให้ชาว่บ้าน
สามัารถิ่ม่ัส่ว่นในการผิล่ืต่ แลืะหย่บไป็ใช้ได้เมืั�อ
ต้่องการ



83

หลืากหลืาย เราไม่ัได้ทำำางานแบบต่่างคนต่่างทำำา 
แต่่เราพ่ิดคุยแบ่งปั็นคว่ามัร้่กันต่ลือด เราเองใน
ฐานะป็ระธาน ทำสมั. ก็พิยายามัให้ท่ำมังานได้
ออกไป็แบ่งปั็นคว่ามัร้่แลืะป็ระสบการณ์์ให้กับ
คนอื�น ไม่ัใช่เก็บผิลืงานแลืะชื�อเส่ยงไว้่กับเรา
คนเด่ยว่ แต่่ทุำกคนคอืส่ว่นหน่�งท่ำ�ทำำาให้ชุมัชนเรา
ป็ระสบคว่ามัสำาเร็จได้

เราจะไมั่เพ่ิยงร่ว่มังานกันเมืั�อม่ัปั็ญหา 
ส่�งแว่ดล้ือมัเท่ำานั�น ไม่ัอยากเอาส่�งแว่ดล้ือมัมัา
เป็็นตั่ว่ตั่�ง คว่ามัสัมัพัินธ์แลืะคว่ามัสามััคค่กัน
ของคนในชุมัชนต่อ้งมัาก่อน เราถ่ิ่งพิยายามัจดั
ให้ม่ัก่จกรรมัให้ได้ร่ว่มัมืัอกันอย่่เรื�อยๆ เมืั�อถ่ิ่ง
เว่ลืาท่ำ�เก่ดปั็ญหาจร่งๆ คว่ามัร่ว่มัมืัอก็จะเก่ดข่�น
เองได้ เพิราะคนในชุมัชนม่ัคว่ามัผ่ิกพัินกัน” 
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“เราจัะไมเ่พิยีงิรว่มงิานกัน
เมื�อมปี่ญัหาสิ�งิแวดล�อมเท่านั�น
ไมอ่ยากเอาสิ�งิแวดล�อมมาเป่น็ตัวตั�งิ  
ความสัมพินัธัแ์ละความสามคัคีกัน
ของิคนในชมุชนต�องิมาก่อน”
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เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลโคกม่วง
เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ

ด�านการบรหิารจััดการทรพัิยากรธัรรมชาติและสิ�งิแวดล�อม
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ตั่�งแต่่รุ่นป่่็ย่าต่ายาย ชุมัชนต่ำาบลืโคกมั่ว่ง

ขับเคลืื�อนด้ว่ยแนว่การทำำาเกษ์ต่รกรรมัป็ล่ืกพืิช
ผิสมัผิสานเป็็นหลืัก ว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ของคนในชุมัชนก็
อย่่ร่ว่มักับส่�งแว่ดล้ือมัอย่างกลืมัเกล่ืยว่แลืะ 
เกื�อหนุนกันมัาช้านาน

แต่่เมืั�อกระแสบร่โภคน่ยมัเข้ามัาถ่ิ่งชุมัชน 
ชาว่บ้านจ่งเร่�มัหันไป็ป็ล่ืกยางพิารา ซ่ึ่�งเป็็นพืิช
เศรษ์ฐก่จท่ำ�ทำำารายได้ให้กับคนในชุมัชนมัากข่�น 
แต่่ก็แลืกมัาด้ว่ยการบุกรุกพืิ�นท่ำ�ป่็า เพืิ�อขยาย
พืิ�นท่ำ�ป็ล่ืกยางพิาราให้มัากข่�นต่ามัไป็ด้ว่ย

ในขณ์ะทำ่�ผ้่ิคนกำาลัืงได้ ทำว่่า ธรรมัชาต่่กำาลัืง
ส่ญเส่ย…

การป็ล่ืกแต่่ยางพิาราซ่ึ่�งเป็็นพืิชเช่งเด่�ยว่ใน
พืิ�นท่ำ� ส่งผิลืให้ระบบน่เว่ศเก่ดคว่ามัไม่ัสมัดุลื 
แลืะม่ัการใช้สารเคม่ัสำาหรับการเพิาะป็ล่ืกเป็็น
ป็ร่มัาณ์มัาก จนส่งผิลืต่่อด่น ทำำาให้ด่นส่ญเส่ย
คว่ามัสมับ่รณ์์แลืะม่ัภาว่ะด่นเป็็นกรด 

นอกจากนั�น การบุกรุกพืิ�นท่ำ�ป่็ายังส่งผิลืต่่อ
คว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์แลืะชุ่มัชื�น ทำำาให้นำ�าในคลือง
แห้งขอด ซึ่ำ�าเต่่มัด้ว่ยการเป็ล่ื�ยนแป็ลืงของ
สภาพิภ่ม่ัอากาศโลืก ท่ำ�ทำำาให้สภาพิภ่ม่ัอากาศ
แป็รป็รว่น ฝนไม่ัต่กต้่องต่ามัฤด่กาลื ซ่ึ่�งเป็็น
อุป็สรรคสำาคัญกับเกษ์ต่รกรผ้่ิดำารงอย่่ได้ด้ว่ย
การพ่ิ�งพิาธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัเป็็นหลัืก

ถ้ังิเวลาคิดใหมท่ำาใหม่
เมืั�อการเป็ล่ื�ยนแป็ลืงทำางด้านทำรัพิยากร 

ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดลือ้มัไมัใ่ช่เรื�องไกลืต่วั่ แต่่
กลืายเป็็นปั็ญหาท่ำ�เข้ามัากระทำบกับว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่แลืะ

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลโคกม่วง
เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ

ด�านการบรหิารจััดการทรพัิยากรธัรรมชาติและสิ�งิแวดล�อม
ตำาบูลัโคกมี่วิง อำาเภอเขาชีัยสัน จัุงหวัิดพิัทลังุ

“ฐานทรัพิยากรต�องิมีความอุดม
สมบรูณก่์อน จ้ังิจัะเกิดความมั�นคงิ
และยั�งิยนื”

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ
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คว่ามัมัั�นคงทำางอาช่พิ ชาว่ชุมัชนต่ำาบลืโคกม่ัว่ง
จ่งรว่มัตั่ว่กัน เพืิ�อหาแนว่ทำางทำ่�จะสร้างคว่ามั
ยั�งยืนในการดำารงไว่้ซ่ึ่�งว่่ถ่ิ่แห่งอาช่พิเกษ์ต่รกร 
ทำดแทำนว่่ธ่การท่ำ�เน้นแต่่หาป็ระโยชน์แลืะทำำาร้าย
ธรรมัชาต่่มัากเก่นไป็ จนส่งผิลืให้เก่ดคว่ามัไม่ั
สมัดุลืในระบบน่เว่ศต่ามัมัา

ชาว่ชุมัชนจ่งป็รับแนว่ค่ดใหม่ั ย้อนมัองไป็
ในอด่ต่ทำ่�คนรุ่นป่่็ย่าต่ายายเคยไดท้ำำาการเกษ์ต่ร
อย่างเป็็นธรรมัชาต่่ ป็ล่ืกพืิชพิรรณ์หลืากหลืาย 
ไม่ัใช้สารเคม่ัทำำาลืายส่�งแว่ดลื้อมั จ่งทำำาให้ม่ั
ทำรัพิยากรสมับ่รณ์์เพ่ิยงพิอให้คนรุ่นล่ืกหลืานได้
ใช้ป็ระโยชน์อย่างพิอม่ัพิอก่น
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ป่รบัวิถีัชมุชน ที�ใดมปี่า่ ที�นั�นมนีำา 
เมืั�อทุำกคนในชุมัชนมัองเห็นภาพิว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ใหม่ั

ร่ว่มักัน จ่งม่ัการจัดทำำาแผินแม่ับทำชุมัชนเพืิ�อ
การอนุรักษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ในหม่่ับ้าน ด้ว่ย
การมัองทุำกอย่างให้เป็็นองค์รว่มั ย่ดแนว่ค่ด 
‘เพิราะทำำาส่�งนั�น จ่งเก่ดส่�งน่� ทุำกส่�งล้ืว่นส่งผิลื
ต่่อเนื�องกันเสมัอ’ ชาว่ชุมัชนจ่งเร่�มัพิล่ืกฟ้ื้�น 
ผืินด่นท่ำ�บอบชำ�าจากการใช้สารเคม่ั แลืะการ
ป็ล่ืกพืิชเช่งเด่�ยว่ ด้ว่ยการเร่�มัต้่นเพิาะป็ล่ืกต่ามั
แนว่เกษ์ต่รอ่นทำร่ย์ ทำำาให้เร่�มักลัืบมัาม่ัการป็ล่ืก
พืิชผิสมัผิสาน แลืะเล่ื�ยงสัต่ว์่เพืิ�อนำาม่ัลืมัาทำำาปุ็�ย
อ่นทำร่ย์ใช้ในการป็ล่ืกพืิชต่่อไป็

ม่ัการทำำาการเกษ์ต่รในท่ำ�ด่นของต่นเอง ม่ั 
โรงเรือนป็ล่ืกผัิกแลืะโรงปุ็�ย ท่ำ�ทำำาใหค้นในชุมัชน
เก่ดคว่ามัร่ว่มัแรงร่ว่มัใจ ผิลัืดเป็ล่ื�ยนกันไป็ช่ว่ย
ทำำาปุ็�ยแลืะนำ�าหมัักเพืิ�อใช้แจกจ่ายให้กับคนใน
ชุมัชนด้ว่ย 
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การป็รับเป็ล่ื�ยนมัาใช้แนว่ทำางท่ำ�ให้ธรรมัชาต่่
เป็็นหลัืกในการพิ่�งพิาแลืะเกื�อก่ลืซ่ึ่�งกันแลืะกัน 
ช่ว่ยลืดรายจ่ายด้านสารเคม่ัในการเพิาะป็ล่ืก 
แลืะยังลืดคว่ามัเส่�ยงด้านสุขภาพิในระยะยาว่ 
จากเด่มัทำ่�ชาว่บ้านไม่ับร่โภคผิกัท่ำ�ป็ล่ืกเองเพิราะ
ม่ัการใช้สารเคม่ั กลืายเป็็นคว่ามัมัั�นใจว่่าผัิกใน
บ้านสามัารถิ่ก่นได้อย่างป็ลือดภัย ต้่นทุำนด้าน
อาหารจ่งลืดลืง แลืะคนในชุมัชนสุขภาพิด่ข่�น

การทำำาปุ็�ยอ่นทำร่ย์ก็ช่ว่ยลืดค่าใช้จ่ายในการ
ซืึ่�อสารเคม่ั แม้ัในการทำำาจะเหนื�อยแลืะใช้เว่ลืา
มัากกว่่า แต่่ก็เป็็นการลืงแรงทำ่�คุ้มัค่า อ่กทัำ�งการ
ท่ำ�ชาว่ชุมัชนร่ว่มัแรงร่ว่มัใจทำำาปุ็�ยอ่นทำร่ย์เพืิ�อ
แจกจ่ายภายในชุมัชน ยังเป็็นการสร้างคว่ามั
สัมัพัินธ์ เก่ดบทำสนทำนาท่ำ�เก่ดการแลืกเป็ล่ื�ยน 

นอกจากนั�น สมัาช่กในชุมัชนได้ทำำาการหา
ต่ลืาดเพืิ�อนำาส่นค้าออกไป็ขายด้ว่ยตั่ว่เอง โดย
เน้นการสื�อสารคุณ์ค่าของคว่ามัเป็็นเกษ์ต่ร
อ่นทำร่ย์ ท่ำ�กำาลัืงเป็็นท่ำ�สนใจในว่งกว้่าง เมืั�อได้
ใกล้ืช่ดกับผ้่ิซืึ่�อ เกษ์ต่รกรจ่งได้ทำราบคว่ามั
ต้่องการ แลืะมัองเห็นคว่ามัเป็็นไป็ได้ใหม่ัๆ ท่ำ�
จะต่่อยอดทำางการเกษ์ต่รต่่อไป็ได้

สู่ความยั�งิยนืที�เป่น็ไป่ได�
แนว่ทำางของชาว่โคกมั่ว่งสะท้ำอนภาพิของ

การอย่่ร่ว่มักันระหว่่างคนกับธรรมัชาต่่ได้เป็็น
อย่างด่ นั�นคือลืดการกอบโกยแลืะเพิ่�มัคว่ามั
เกื�อก่ลื มัองว่่ามันุษ์ย์เองก็เป็็นส่ว่นหน่�งของ 
ส่�งแว่ดล้ือมั การทำำามัาหาก่นจะยั�งยืนได้ ต้่อง
ตั่�งอย่่บนว่่ถ่ิ่ท่ำ�เข้าใจแลืะเป็็นม่ัต่รกับธรรมัชาต่่
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องค์คว่ามัร้่ในแต่่ลืะบ้าน เป็็นภ่ม่ัป็ัญญาท่ำ�หา
จากไหนไม่ัได้

มส่ีวนรว่มเพิื�อส่วนรวม
หลัืกสำาคัญท่ำ�เครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืโคกมัว่่ง

ใช้ในการทำำางาน คือเน้นให้เก่ดการร่ว่มัมืัอกัน
ของสมัาช่กในเครือข่าย แลืะเชื�อในพิลัืงของการ
แสดงคว่ามัค่ดเห็นต่ามัหลัืกการป็ระชาธ่ป็ไต่ย 
ผ่ิานกระบว่นการ ‘4 ร่ว่มั’ คือ

ร่ว่มัค่ด ม่ัการป็ระชุมักันสมัำ�าเสมัอ ทัำ�งแบบ
เป็็นทำางการแลืะไม่ัเป็็นทำางการ เพืิ�อร่ว่มัหารือ
แลืกเป็ล่ื�ยนข้อค่ดเห็น  

ร่ว่มัตั่ดส่นใจ ในการแก้ปั็ญหา อาจไม่ัได้ม่ั
เพ่ิยงหน่�งคำาต่อบ การม่ัหลืายคนช่ว่ยกันค่ด

แลืะต่ัดส่นใจ จ่งน่าจะนำามัาซ่ึ่�งข้อสรุป็ท่ำ�ทำำาให้
ทุำกฝ่ายพิอใจแลืะสามัารถิ่มัองเห็นเป้็าหมัาย
ร่ว่มักัน 

ร่ว่มัว่างแผิน สมัาช่กเครอืข่ายสามัารถิ่รว่่มั
กันกำาหนดเนื�อหา ขอบเขต่งานหน้าท่ำ�คว่ามั 
รับผ่ิดชอบอย่างชัดเจน เพืิ�อให้ง่ายต่่อการ
ต่่ดต่ามัคว่ามัคืบหน้า หาปั็ญหาแลืะอุป็สรรค
ระหว่่างการทำำางานได้ว่่าอย่่ท่ำ�ขั�นต่อนไหน แลืะ
จะช่ว่ยกันแก้ได้อย่างไร 

ร่ว่มัลืงมัอืทำำางาน หลืกัการสำาคัญท่ำ�เครือข่าย 
ทำสมั. ต่ำาบลืโคกม่ัว่งย่ดในการทำำางาน คือการ
เร่�มัต้่นท่ำ�ตั่ว่เองก่อน ทำำาด้ว่ยใจแลืะซืึ่�อสัต่ย์กับ
ต่นเองให้ได้ก่อน เมืั�อต่นเองทำำาได้แล้ืว่ ก็จะ
สามัารถิ่ไป็เป็็นแบบอย่างให้คนอื�นได้อย่าง 
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ภาคภ่ม่ัใจ ดังนั�น การทำำางานร่ว่มักัน จ่งหมัาย
ถ่ิ่งการทำำาหน้าท่ำ�ในส่ว่นของต่นเองให้ด่ท่ำ�สุดเท่ำา
ท่ำ�ม่ัคว่ามัสามัารถิ่ แลืะป็ระสานขอคว่ามัช่ว่ย
เหลืือจากเพืิ�อนเครือข่าย ทำสมั. ได้ทุำกเมืั�อท่ำ�
ต้่องการ 

เมืั�อเครือข่าย ทำสมั. เข้มัแข็ง ก็เป็็นโอกาสด่ 
ท่ำ�จะส่งต่่อองค์คว่ามัร้่ให้กับผ้่ิท่ำ�สนใจ ทำำาให้ทุำก
ครัว่เรือนในต่ำาบลืโคกม่ัว่ง จ่งม่ัศักยภาพิพิอท่ำ�
จะเป็็นศ่นย์การเร่ยนร้่ในเรื�องการทำำาเกษ์ต่ร
อ่นทำร่ย์ให้กับเครือข่ายต่่างพืิ�นท่ำ� แลืะผ้่ิท่ำ�สนใจ 
ส่งต่่อหลัืกค่ด พิล่ืกฟ้ื้�นผืินด่นกลัืบส่่คว่ามัอุดมั
สมับ่รณ์์ ท่ำ�ทำำาให้มันุษ์ย์กับธรรมัชาต่่สามัารถิ่อย่่
ร่ว่มักันได้อย่างยั�งยืน
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น�ยมนตรี ธรรมรักขิโต
ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ
ด�านการจััดการขยะมลูฝอย
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ปี็ 2540 ต่ำาบลืโก่งธน่ได้ถ่ิ่กยกฐานะเป็็น
องค์การบร่หารส่ว่นต่ำาบลื ส่งผิลืให้ชุมัชนม่ั
คว่ามัเจร่ญถิ่าโถิ่มัเข้ามัาจากหลืายด้าน การม่ั
จำานว่นป็ระชากรท่ำ�เพ่ิ�มัข่�น ครัว่เรือนมัากข่�น 
ทำำาให้การอุป็โภคบร่โภคทำรพัิยากรในชมุัชนนั�น
มัากข่�นต่ามัไป็ด้ว่ย 

โดยปั็ญหาท่ำ�เก่ดข่�นก็คือ ป็ร่มัาณ์ขยะ
ม่ัลืฝอยในพืิ�นท่ำ�เพ่ิ�มัข่�นเป็็นจำานว่นมัาก จนยาก
ต่่อการกำาจัดแลืะจัดการในขั�นต่อนสุดท้ำาย 
เพิราะขยะไม่ัได้รับการจัดการมัาจากต้่นทำางได้
ด่พิอ อ่กทัำ�งในชุมัชนยังไม่ัม่ัพืิ�นท่ำ�ท่ำ�สามัารถิ่ใช้

กำาจัดขยะได้สะดว่กแลืะถ่ิ่กต้่องต่ามัหลืักการ 
ทำำาให้ภาพิขยะถ่ิ่กท่ำ�งต่ามัพืิ�นท่ำ�สาธารณ์ะต่่างๆ 
เช่น ถิ่นน วั่ด โรงเร่ยน ร่มันำ�า กลืายเป็็นภาพิ
ช่นต่าท่ำ�ไม่ัน่ามัอง ส่งกล่ื�นเหม็ันแลืะเป็็นแหล่ืง
เพิาะพัินธ์ุเชื�อโรค

มนติรี ธรรมรักขิโติ ในฐานะป็ระธาน 
เครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืโก่งธน่ จ่งเร่�มัค่ดแลืะ
ลืงมืัอทำำา เพืิ�อท่ำ�จะว่างแนว่ทำางจัดการขยะใน
ชุมัชนอย่างเป็็นระบบ ด้ว่ยมัองว่่า ชุมัชนคือ
บ้านหลัืงใหญ่หลัืงหน่�ง

น�ยมนตรี ธรรมรักขิโต
ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ ด�านการจััดการขยะมลูฝอย

ตำาบูลัโก่งธน ู อำาเภอเมี่องลัพิบูุร ี จัุงหวัิดลัพิบูุรี

ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ
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ขยะทั�วไป ส่ว่นท่ำ�ยังพิอใช้ได้ ก็จะกระจาย
ให้กับโรงเร่ยนเพืิ�อเป็็นสื�อการเร่ยนการสอน 
ทำำางานป็ระด่ษ์ฐ์เพืิ�อป็ล่ืกฝังให้เด็กๆ มัองเห็น
คุณ์ค่าแลืะใช้ทำรัพิยากรอย่างคุ้มัค่า โดยท่ำ�อ่ก
ส่ว่นหน่�งส่งไป็ทำำาขยะอัดแท่ำงเชื�อเพิล่ืง RDF 
ขยะอันต่รายส่งไป็กำาจัดอย่างถ่ิ่กว่่ธ่ แลืะขยะ 
ท่ำ�เหลืืออื�นๆ ก็ส่งเข้าเทำศบาลืเพืิ�อกำาจัด เป็็นการ
ลืดภาระให้ส่ว่นกลืาง แลืะเพิ่�มัป็ระโยชน์การ
ใช้สอย

แยกขยะจัากต�นทางิ ลดการใช�พิลาสติก 
ป็กต่่ต่ำาบลืโกง่ธน่ม่ัป็ร่มัาณ์ขยะม่ัลืฝอยกว่่า 

90 ตั่นต่่อเดือน เมืั�อม่ัการแยกขยะตั่�งแต่่
ต้่นทำางแล้ืว่ ทำำาให้สามัารถิ่นำาขยะบางส่ว่นกลัืบ
ไป็ใช้ป็ระโยชน์ต่ามัป็ระเภทำได้

ขยะอินทรีย์ สามัารถิ่จัดการได้ทัำ�งหมัด ไม่ั
เหลืือท่ำ�ง โดยนำาไป็หมัักทำำาปุ็�ยอ่นทำร่ย์ นำ�าหมััก
ช่ว่ภาพิ ก�าซึ่ช่ว่ภาพิ เป็็นอาหารสัต่ว์่

ขยะรีไซเคิุล้ สามัารถิ่จัดการได้ทัำ�งหมัด 
โดยนำาฝากเข้าธนาคารขยะร่ไซึ่เค่ลื แยกเพืิ�อส่ง
ขายต่่อยังร้านรับซืึ่�อขยะ แลืะนำารายได้ท่ำ�ได้มัา 
จัดสรรเป็็นสว่สัด่การเพืิ�อช่ว่ยเหลืือคนในชมุัชน 
เช่น เป็็นเง่นสมัทำบแก่ครอบครัว่เพืิ�อนสมัาช่ก
ท่ำ�เส่ยช่ว่่ต่
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ให�วัดเป่น็ศนูยก์ลางิการจััดการขยะ
เพิราะว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ของคนในชมุัชนม่ัคว่ามัผ่ิกพัิน

กับวั่ดแลืะศาสนาพุิทำธ มันต่ร่จ่งใช้วั่ด ทำำาให้เห็น
เป็็นตั่ว่อย่างท่ำ�ด่ ในด้านการจัดการขยะอย่าง
เหมัาะสมั จ่งเก่ดเป็็นโครงการ ‘1 วั่ด 1 การ
จัดการขยะส่�งแว่ดล้ือมั’

โดยขยะอ่นทำร่ย์ท่ำ�ได้จากอาหารทำ่�ญาต่่โยมั
ทำำาบุญใส่บาต่ร เมืั�อแจกจ่ายส่ว่นท่ำ�เหลืือให้กับ
ผ้่ิท่ำ�ต้่องการจนหมัดแล้ืว่ยังม่ัส่ว่นเก่น ทำางวั่ดจะ
นำาไป็ทำำาปุ็�ยอ่นทำร่ย์ เพืิ�อใช้ภายในวั่ด แลืะแจก
จ่ายให้กับผ้่ิท่ำ�ต้่องการใช้

นอกจากนั�น เศษ์อาหารท่ำ�เหลืือยังสามัารถิ่
นำามัาหมัักให้เก่ดก�าซึ่ เป็ล่ื�ยนขยะให้เป็็น
พิลัืงงาน โดยขยะป็ร่มัาณ์ 50-100 ก่โลืกรัมั 

สามัารถิ่ผิล่ืต่ก�าซึ่ได้ 80 ก่โลืกรัมั เท่ำากับ 
ถัิ่งก�าซึ่ป็ระมัาณ์ 2 ถัิ่ง เก็บไว้่ใช้ป็ระกอบ
อาหารในว่นัท่ำ�ชุมัชนม่ัก่จกรรมัทำางศาสนา เชน่ 
งานบว่ช งานศพิ  

อ่กหน่�งส่�งท่ำ�มันต่ร่คน้พิบจากการพ่ิดคุยเพืิ�อ
รว่บรว่มัข้อม่ัลืจากเจ้าอาว่าสคือ ป็ร่มัาณ์ขยะ
ดอกไม้ัสดท่ำ�ได้จากพิว่งหร่ดงานศพิ ม่ัมัากถ่ิ่ง 
2 ก่โลืกรัมัต่่อพิว่ง แลืะงานศพิหน่�งงานจะม่ั
พิว่งหร่ดถ่ิ่ง 50-150 พิว่ง เป็็นภาระให้ทำางวั่ด
ต้่องกำาจัดด้ว่ยการฝังหรือเผิา บ้างก็กลืายเป็็น
ขยะ
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เมืั�อได้ป็ระชุมัหารือ จ่งพิบทำางออกทำ่�น่า
สนใจ คือการนำาเอาว่่ถ่ิ่ดั�งเด่มัของชาว่โก่งธน่ท่ำ�
ม่ัอาช่พิสานพัิดขายด้ว่ยลืว่ดลืายท่ำ�สว่ยงามัต่ามั
ภ่ม่ัปั็ญญาชาว่บ้าน มัาป็รับใช้จนเป็็นพิว่งหร่ด
พัิดสานผิลืงานชาว่บ้าน ท่ำ�เมืั�อใช้เสร็จแล้ืว่ ใน
วั่นฌาป็นก่จ ยังสามัารถิ่แยกเอาพัิดในพิว่งหร่ด 
มัาใช้แทำนดอกไม้ัจันทำน์ได้อ่กด้ว่ย 

ด้ว่ยคว่ามัค่ดท่ำ�ก้าว่หน้า รว่มัเข้ากับการหัน
หน้าเข้าป็ร่กษ์าหารือ สร้างการม่ัส่ว่นร่ว่มัจน
มัองเห็นจุดแข็งของชุมัชน จ่งทำำาให้ต่ำาบลืโก่งธน่
สามัารถิ่จัดการกับปั็ญหาขยะได้ป็ระสบคว่ามั
สำาเร็จ แลืะยังรักษ์าภ่ม่ัปั็ญญา ว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ของชาว่
ชุมัชนเอาไว้่ได้อย่างเข้มัแข็งอ่กด้ว่ย
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น�ยวัชร� คุ้มภัย
ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ

ด�านการพิทัิกษ์และฟืื้� นฟื้ปู่า่ไม�
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ภาพิในต่อนน่� วัชรา คุุ้มภัย อาจเป็็นผ้่ิพิล่ืก
ฟ้ื้�นคืนผืินป่็าชายเลืนของจังหวั่ดระนองพืิ�นท่ำ�
กว่่าสองหมืั�นไร่ ท่ำ�เคยเสื�อมัโทำรมัจากการทำำา
สัมัป็ทำานเหมัืองแร่แลืะเผิาถิ่่าน แต่่ใครจะร้่ว่่า 
แท้ำจร่งแล้ืว่ จุดเร่�มัต้่นเส้นทำางสายนักอนุรักษ์์
ของวั่ชรา มัาจากการท่ำ�ตั่ว่เองเคยอย่ใ่นว่งจรของ
การตั่ดไม้ัมัาก่อน 

คติที�ยด้ถืัอป่ระจัำาใจั ‘ป่ลกูดีกว่าตัด’
วั่ชราเร่�มัต้่นการทำำางานในบร่ษั์ทำท่ำ�ได้รับ

สัมัป็ทำานเหมืัองแร่ด่บุกในพืิ�นท่ำ�จังหวั่ดระนอง 
แลืะม่ัการเข้าไป็ขุดหาแร่ในพืิ�นท่ำ�ป่็าชายเลืน  
ซ่ึ่�งม่ัคว่ามัจำาเป็็นต้่องตั่ดต้่นโกงกางอันเป็็นไม้ั
สำาคัญของป่็าชายเลืน เพืิ�อเปิ็ดทำางให้คนงาน
เข้าไป็ทำำาเหมืัองได้ แลืะนำาไม้ัท่ำ�ได้จากการตั่ดไป็
ขายต่่อเพืิ�อทำำาเสาเขม็ัก่อสร้าง ถืิ่อเป็็นก่จการท่ำ�
สร้างรายได้ในแง่ธุรก่จมัากมัาย จากการทำำาร้าย
ผืินป่็าของชุมัชน

น�ยวัชร� คุ้มภัย
ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ ด�านการพิทัิกษ์และฟืื้� นฟื้ปู่า่ไม�

ตำาบูลับูางร่น้  อำาเภอเมี่องระนอง  จัุงหวัิดระนอง

ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ

“เมื�อก่อนอาจัเคยเป่น็คนตัด...
แต่บดันี�ขอเป็่นผูู้�รกัษาป่า่ชายเลน” 
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เมืั�อสัมัป็ทำานส่�นสุด บร่ษั์ทำเจ้าของสัมัป็ทำาน
ก็เลืือกทำ่�จะจ่ายเง่นค่าป็รับชดเชยให้ภาครัฐ 
แทำนการป็ล่ืกป่็าทำดแทำน ท่ำ�ม่ัต้่นทุำนส่งกว่่าแลืะ
เป็็นภาระในการด่แลื ป่็าโกงกางท่ำ�เคยอุดมั
สมับ่รณ์์ ก็กลืายเป็็นท่ำ�ว่่างเป็ล่ืาแลืะแห้งแล้ืง 
แลืะป่็าชายเลืนเมืัองระนอง ก็ไม่ัอาจเหมืัอน
เด่มัต่่อไป็ได้จากเง่นชดเชยเพ่ิยงก้อนเด่ยว่

เมืั�อต่ระหนักในส่�งท่ำ�เคยทำำาผ่ิดพิลืาด เมืั�อม่ั
การจัดก่จกรรมัป็ล่ืกป่็าของสถิ่าน่ทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่ทำางทำะเลืแลืะชายฝั�งท่ำ� 10 ในพืิ�นท่ำ�
ต่ำาบลืบางร่�น เมืั�อปี็ 2536 วั่ชราจ่งตั่ดส่นใจ 
เข้าร่ว่มัอย่างต่่อเนื�องเสมัอมัา จนได้รับแต่่งตั่�ง
ให้เป็็นป็ระธานเครือข่ายป่็าชายเลืนต่ำาบลืบาง
ร่�น โดยม่ัคต่่ในการทำำางานท่ำ�ย่ดถืิ่อในหัว่ใจเสมัอ
ว่่า ‘ป็ล่ืกด่กว่่าตั่ด’

ลัืกษ์ณ์ะพืิ�นท่ำ�ป่็าชายเลืนในต่ำาบลืบางร่�น 
แลืะต่ำาบลืเขาน่เว่ศน์ก่นพืิ�นท่ำ�กว่่า 9,000 ไร่ 
เป็็นป่็าชายเลืนท่ำ�ม่ันำ�าทำะเลืท่ำว่มัถ่ิ่งพืิ�นท่ำ� แลืะ
เด่มัยังเคยม่ัการทำำาเหมืัองแร่มัาก่อน ทำำาให้
สภาพิป่็าถ่ิ่กทำำาลืาย แลืะม่ัการบุกรุกเข้าไป็สร้าง
ท่ำ�อย่่อาศัย เพิราะภาครัฐไม่ัม่ัมัาต่รการท่ำ�เข้มังว่ด
เพ่ิยงพิอ

หลัืงจากหมัดสัมัป็ทำานเหมืัองในปี็ 2540  
กลุ่ืมัชาว่บ้านก็เข้ามัาครอบครองพืิ�นท่ำ�จนชุมัชน
เต่่บโต่ข่�น บุกรุกเข้าเขต่ป่็าชายเลืนมัากข่�น 
เมืั�อรัฐต่รว่จสอบ จ่งเก่ดการทำว่งคืนพืิ�นท่ำ�ป่็า 
ป็ล่ืกป่็าทำดแทำน แลืะเข้าด่แลืพืิ�นท่ำ�ป่็าชายเลืน
อย่างเป็็นระบบ



 
ป่ลกูแล�วไมท่อดทิ�งิ
ติดตามผู้ลเพิื�อป่า่เติบโต

จากป็่าชายเลืนท่ำ�โล่ืงร้าง ไม่ัสามัารถิ่ใช้
ป็ระโยชน์จากป่็าได้ กลืายเป็็นต่รงกันข้ามั 
หลัืงจากท่ำ�วั่ชราแลืะท่ำมังานได้เข้าไป็ทำำาการฟ้ื้�นฟ่ื้  
ม่ัต้่นไม้ัข่�นเต็่มัพืิ�นท่ำ� เก่ดคว่ามัหลืากหลืายของ
สัต่ว์่นำ�าท่ำ�เข้ามัาอย่่อาศัย ชาว่บ้านสามัารถิ่จับ
สัต่ว์่นำ�ามัาเป็็นอาหารได้ แลืะม่ัรายได้จากป่็า 
คุณ์ภาพิช่ว่่ต่ของคนในชุมัชนด่ข่�น ใช้เว่ลืาใน
การหาทำรพัิยากรนอ้ย แต่่ไดข้องมัาก ลืดต่น้ทุำน

ในการทำำามัาหาก่น ไม่ัเน้นการกอบโกย เอามัา
จากธรรมัชาต่่อย่างพิอด่ แลืะต่อบแทำนด้ว่ยการ
ด่แลืรักษ์าแลืะป็ล่ืกป่็าทำดแทำน

วั่ชราม่ัว่่ธ่การทำำางานท่ำ�ลืะเอ่ยด โดยจะม่ัการ
ต่่ดต่ามัแลืะป็ระเม่ันผิลืแป็ลืงป็ล่ืกอย่่เสมัอ โดย
หลัืงจากป็ล่ืกสามัเดือน จะต้่องเข้าไป็ต่รว่จด่ว่่า
ต้่นกล้ืาข่�นเร่ยบร้อยด่หรือไม่ั ครบหกเดือน
เข้าไป็ด่ว่่าม่ัต้่นไม้ัต่ายต่รงไหน หากม่ัก็ต้่อง
ทำำาการป็ล่ืกทำดแทำน หมัั�นถิ่างหญ้าเพืิ�อไม่ัให้มัา
บังให้แสงแดดส่องไม่ัถ่ิ่งต้่นกล้ืาท่ำ�ป็ล่ืก แลืะยัง



ต้่องร่ว่มัมืัอกันด่แลือย่างต่่อเนื�องป็ระมัาณ์ 5 ปี็ 
เพืิ�อรับรองว่่าป่็านั�นจะม่ัต้่นไม้ัเต่่บโต่แข็งแรง 

นอกจากน่� วั่ชรายังเข้าร่ว่มัป็ระชุมัแก้ไข
ปั็ญหาท่ำ�เก่ดข่�น แลืะใช้คว่ามัค่ดใหม่ัในการ
สร้างป่็า เช่น ม่ัผ้่ิบุกรุกเอาด่นหรือทำรายมัาถิ่มั
ท่ำ�ป่็าชายเลืน เมืั�อม่ัการย่ดพืิ�นท่ำ�คืนก็จะป็ล่ืกป่็า
ไม่ัได้ ต้่องใช้ว่่ธ่ขุดด่นนั�นออกให้ถ่ิ่งสภาพิเด่มั 
แล้ืว่เร่�มัทำำาการป็ล่ืกใหม่ัอ่กครั�ง ซ่ึ่�งได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กร หรือหน่ว่ยงานต่่างๆ ใน
การดำาเน่นงานด้านส่�งแว่ดล้ือมั

ด้ว่ยคว่ามัผ่ิกพัินแลืะย่ดมัั�นต่่อคว่ามัตั่�งใจท่ำ�
จะรักษ์าป่็าชายเลืนให้อย่่ค่่พืิ�นท่ำ�จังหวั่ดระนอง
ต่่อไป็ วั่ชราจ่งว่างรากฐานเพืิ�อช่ว่ยส่งเสร่มัให้
เยาว่ชนแลืะคนในท้ำองถ่ิ่�น ได้เข้าร่ว่มัโครงการ
เพืิ�อป็ล่ืกจ่ต่สำาน่กในการอนุรักษ์์ป่็าชายเลืน 
ต่่อยอดไม่ัให้ป่็าชายเลืนหายไป็ แลืะสง่เสร่มัให้
ป็ล่ืกป่็าทำดแทำน เพืิ�อใช้ป็ระโยชน์จากป่็าชายเลืน 
ได้อย่างต่่อเนื�องทัำ�งทำางต่รงแลืะทำางอ้อมั สร้าง
คว่ามัสมัดุลืให้กับทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ 
ส่�งแว่ดล้ือมัอย่างยั�งยืนต่่อไป็
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น�ยดำ�เนิน เชียงพันธ์
ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ

ด�านการอนรุกัษ์และฟืื้� นฟื้ทูรพัิยากรนำา
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อำาเภอลัืบแลืถืิ่อเป็็นแหล่ืงผิล่ืต่ผิลืไม้ัท่ำ�ม่ัชื�อ
เส่ยงแลืะทำำารายได้ เช่น ทุำเร่ยนพัินธ์ุหลืง-หล่ืน
ลัืบแลื ลืองกอง แลืะลืางสาด แต่่ตั่�งแต่่ปี็ 2559 
อำาเภอลัืบแลืป็ระสบปั็ญหาภัยแล้ืงรุนแรงอย่าง
ท่ำ� ไ ม่ั เคยเก่ดข่�นมัาก่อน เหตุ่เพิราะการ
เป็ล่ื�ยนแป็ลืงของสภาพิภ่ม่ัอากาศ แลืะคว่ามั
เสื�อมัโทำรมัของทำรพัิยากรธรรมัชาต่่ในพืิ�นท่ำ�เก่ด
คว่ามัไมั่สมัดุลื ส่งผิลืให้ล่ืกทุำเร่ยนพัินธ์ุสำาคัญ
ของชุมัชนท่ำ�กำาลัืงออกผิลืผิล่ืต่ เก่ดการขาดนำ�า
แลืะร่ว่งหล่ืนเส่ยหาย บ้างก็ยืนต้่นต่ายเป็็น
จำานว่นมัาก ส่งผิลืให้ชุมัชนม่ัผิลืผิล่ืต่ทุำเร่ยนลืด
ลืงกว่่าร้อยลืะ 60 จากท่ำ�เคยทำำาได้

คว่ามัท่ำ� ดำาเนิน เชียงพันธ์ เป็็นเครือข่าย
แจ้งเตื่อนธรณ่์พ่ิบัต่่ของกรมัทำรัพิยากรธรณ่์ ท่ำ�
ม่ัหน้าท่ำ�จดบันท่ำกป็ร่มัาณ์นำ�าฝน เลืยทำำาให้เขา
สังเกต่ได้ ตั่�งแต่่ปี็ 2549 ป็ร่มัาณ์นำ�าฝนในพืิ�นท่ำ�

เร่�มัลืดลืงอย่างต่่อเนื�อง ทำำาให้พิอจะคาดการณ์์
ได้ว่่าในอนาคต่อาจจะต้่องเก่ดปั็ญหาขาดแคลืน
นำ�าในพืิ�นท่ำ�อย่างแน่นอน 

ดำาเน่นจ่งเก่ดคว่ามัตื่�นตั่ว่แลืะต้่องการท่ำ�จะ
แก้ปั็ญหาขาดแคลืนนำ�าให้กับชุมัชน เขาลืงมืัอ
หาข้อม่ัลืด้ว่ยตั่ว่เองแลืะพิบว่่า การทำำาฝายชะลือ
นำ�าเป็็นว่่ธ่ท่ำ�จะช่ว่ยเก็บกักนำ�าไว้่ใช้ในหน้าแล้ืงได้ 
อ่กทัำ�งก่จกรรมัสร้างฝายชะลือนำ�ายังสามัารถิ่
ทำำาให้คนในชุมัชมัเก่ดคว่ามัร่ว่มัแรงใจ จ่งเป็็น
เรื�องท่ำ�สามัารถิ่ทำำาได้โดยง่ายแลืะไมั่จำาเป็็นต้่อง
ลืงทุำนมัากเก่นไป็ 

น�ยดำ�เนิน เชียงพันธ์ุ
ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ ด�านการอนรุกัษ์และฟืื้� นฟื้ทูรพัิยากรนำา

ตำาบูลัแมี่พิูลั อำาเภอลัับูแลั จัุงหวัิดอตุรด่ตถ์ึ

ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ
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ดำาเน่นจ่งรว่บรว่มัอาสาสมััครชาว่บ้านท่ำ�ม่ั
คว่ามัสนใจ แลืะป็ระสานขอคว่ามัช่ว่ยเหลืือ 
เพ่ิ�มัเต่่มั ทัำ�งด้านเง่นทุำน วั่สดุ คว่ามัร้่ แลืะ
นโยบาย จากหน่ว่ยงานท่ำ�เก่�ยว่ข้อง

ฝายที�เกิดข้�นจัากความรว่มใจัของิทกุคน
ในเบื�องต้่น ดำาเน่นได้รับคำาแนะนำาจาก

อาจารย์เพิทำาย ป็ระทุำมัทำอง ผ้่ิอำานว่ยการ
โครงการสร้างฝายหลืว่ง มัาเป็็นคร่สอนการ
สร้างฝายให้กับชุมัชน จนทำำาฝายชะลือนำ�า 
ล่ืกแรกสำาเรจ็ คว่ามัชุ่มัชื�นแลืะป็ร่มัาณ์นำ�าท่ำ�เพ่ิ�มั
มัากข่�น ทำำาให้ชาว่บ้านเร่�มัมัองเห็นป็ระโยชน์ท่ำ�
ได้รับจากการลืงแรงสร้างฝายชะลือนำ�า

ต่่อมัา ชาว่บา้นจ่งร่ว่มัแรงรว่่มัใจ จัดสรรงบ
ป็ระมัาณ์จากกองทำนุหม่่ับ้านแต่่ลืะหมั่บ้่าน แลืะ
จากการทำอดผ้ิาป่็าสร้างฝายหลืว่ง มัาใช้ในการ
สร้างฝาย เพืิ�อให้เก่ดป็ระโยชน์ต่่อชุมัชนอย่าง
แท้ำจร่ง ม่ันำ�าสำาหรับอุป็โภคแลืะบร่โภค แลืะยัง
เพ่ิยงพิอต่่อคนในชุมัชน
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ทำาตนเองิให�เป่น็ป่ระโยชนแ์ก่ผูู้�อื�น…
เพิื�อแผู้น่ดิน

ดำาเน่นเป็็นว่่ทำยากรให้คว่ามัร้่เก่�ยว่กับการ
สร้างฝายชะลือนำ�า การอนุรักษ์์ด่นแลืะนำ�า  
การทำำาว่นเกษ์ต่ร แลืะยังทำำาหน้าท่ำ�เป็็นคร่ฝาย
ของชุมัชน คอยสร้างองค์คว่ามัร้่แลืะให้คำา
แนะนำาชุมัชนในการสร้างฝายชะลือนำ�าในพืิ�นท่ำ�
จังหวั่ดอุต่รด่ต่ถ์ิ่ ทัำ�งยังเป็็นบุคคลืต้่นแบบในการ
สร้างฝายชะลือนำ�า แลืะม่ัผ้่ินำาจากชุมัชนอื�นมัา
ศ่กษ์าด่งาน แลืะสามัารถิ่นำาคำาแนะนำากลืับไป็
สร้างฝายชะลือนำ�าในพืิ�นท่ำ�ของต่นเองได้สำาเร็จ

เมืั�อได้พ่ิส่จน์ต่นเองผิา่นคว่ามัสำาเร็จ ดำาเน่น
จ่งใช้ฐานคว่ามัร้่คว่ามัสามัารถิ่ทำ่�ต่นเองม่ั ส่งต่่อ
ไป็ยังผ้่ิท่ำ�สนใจ รว่มัถ่ิ่งคนรุ่นใหม่ั เพืิ�อให้เส้นทำาง 
การอนุรักษ์์ทำอดยาว่ออกไป็ไม่ัส่�นสุด
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น�ยคิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี
ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ

ด�านการบรหิารจััดการทรพัิยากรธัรรมชาติและสิ�งิแวดล�อม
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ด้ว่ยคว่ามัท่ำ�ม่ัพ่ิอแลืะแม่ัเป็็นแบบอย่าง 
ในการทำำางานอนุรักษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ
ส่�งแว่ดลือ้มั แลืะชว่่ยก่จกรรมัสาธารณ์ป็ระโยชน์
มัาโดยต่ลือด ทำำาให้ค่มัหันต์่ม่ัแรงบันดาลืใจท่ำ� 
จะสานต่่องานอนุรักษ์์จากพ่ิอแลืะแม่ั โดยใช้ 
คว่ามัถิ่นดัด้านสายงานมััคคเุทำศก์ต่ามัทำ่�ต่นเอง
รำ�าเร่ยนมัาป็รับใช้ในงานอนุรักษ์์ จ่งเป็็นเหตุ่ผิลื
ให้เขากลัืบมัาทำำาธุรก่จเพืิ�อสังคมัท่ำ�บ้านเก่ด โดย 
ใช้ฐานทำรัพิยากรท่ำ�ม่ัอย่่ ใส่คว่ามัค่ดสร้างสรรค์
ต่ามัแบบฉบับคนรุ่นใหม่ัแลืะเพ่ิ�มัหัว่ใจของ 
นักอนุรักษ์์เข้าไป็ จนเก่ดเป็็นการทำ่องเท่ำ�ยว่ 
ว่่ถ่ิ่ชุมัชนต่ำาบลืเกาะหมัาก

คิุมหัันต์ิ สุ่วรรณเรืองศึรี เก่ดแลืะเต่่บโต่
ด้ว่ยคว่ามัผ่ิกพัินกับท้ำองทำะเลืแลืะธรรมัชาต่่ 
ด้ว่ยการม่ัว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ต่ามัแบบฉบบัชาว่แหลืมักรว่ด 
แห่งต่ำาบลืเกาะหมัาก ท่ำ�ตั่�งอย่่กลืางทำะเลืสาบ
สงขลืาในส่ว่นพืิ�นท่ำ�ของจังหวั่ดพัิทำลุืง ท่ำ�ม่ัคว่ามั
อุดมัสมับ่รณ์์แลืะหลืากหลืายทำางช่ว่ภาพิ  
เป็็นทัำ�งแหล่ืงอาหารหล่ือเล่ื�ยงชาว่พัิทำลุืง แลืะยัง
เป็็นแหล่ืงท่ำองเท่ำ�ยว่อันเป็็นท่ำ�หมัายของนัก 
เด่นทำางทัำ�งชาว่ไทำยแลืะต่่างชาต่่

“เรากิน เราเติม เท่ากับว่า วัฏจัักร
หมนุเวียนอยูต่ลอด ป่รมิาณกุ�งิก็จัะ
เพิียงิพิอต่อความต�องิการของิ
คนในชมุชนและนกัท่องิเที�ยว”

น�ยคิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี
ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ

ด�านการบรหิารจััดการทรพัิยากรธัรรมชาติและสิ�งิแวดล�อม
ตำาบูลัเกาะหมีาก อำาเภอป็ากพิะยูน จัุงหวัิดพิัทลังุ

ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ
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ใช�ทรพัิยากรเท่าไร ต�องิคืนเท่านั�น
แนว่ค่ดหลืกัในการทำำางานดา้นการทำอ่งเทำ่�ยว่

เช่งอนุรักษ์์ท่ำ�ค่มัหันต์่ย่ดถืิ่อคือ คว่ามัยั�งยืนของ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ ท่ำ�เมืั�อธุรก่จการท่ำองเท่ำ�ยว่
เข้าใช้ทำรัพิยากรแล้ืว่ ต้่องด่แลืแลืะรักษ์าคืนให้
ธรรมัชาต่่ด้ว่ย จ่งค่ดออกแบบการท่ำองเท่ำ�ยว่ 
ท่ำ�สอดแทำรกจ่ต่สำาน่กของการด่แลืทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่ไว้่ด้ว่ยเสมัอ เช่น ลืดการใช้โฟื้มัแลืะ
พิลืาสต่่ก แต่่เป็ล่ื�ยนเป็็นใช้วั่สดุธรรมัชาต่่ 
ในเส้นทำางท่ำองเท่ำ�ยว่ ม่ัการออกแบบโป็รแกรมั
การท่ำองเท่ำ�ยว่ด้ว่ยจักรยาน เป็็นจุดขายท่ำ�ถ่ิ่กใจ
นักท่ำองเทำ่�ยว่รุ่นใหม่ัสายอนุรักษ์์ รว่มัถ่ิ่งอ่ก
หลืายโครงการ ท่ำ�ให้นักท่ำองเท่ำ�ยว่ได้ม่ัส่ว่นใน
การ ‘คืน’ ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ส่่ชุมัชน ได้แก่

• ธนาคุารสั่ติว์นำ�าเพื�อการท่องเที�ยว
กุ้งก้ามักรามัถืิ่อเป็็นทำรัพิยากรลืำ�าค่าใน

ทำะเลืสาบสงขลืาท่ำ�ชาว่ชุมัชนเกาะหมัาก
สามัารถิ่จับมัาสร้างรายได้ได้ต่ลือดทัำ�งปี็ เพิราะ
คว่ามัท่ำ�เป็็นกุ้งตั่ว่ใหญ่แลืะเนื�อม่ัรสชาต่่หว่าน 
จนกลืายเป็็นเมัน่ท่ำ�โป็รดป็รานของผ้่ิมัาเยือน 
แลืะทำำาให้ขายได้ราคา ค่มัหันต์่จ่งชว่นชาว่
ชุมัชนแลืะนกัท่ำองเท่ำ�ยว่ร่ว่มักันเพิาะพินัธ์ุแม่ักุ้ง
ก้ามักรามัในฤด่ว่างไข่ เพืิ�อส่งคืนกุ้งกลัืบส่่
ทำะเลืสาบสงขลืา เพืิ�อรักษ์าระบบน่เว่ศเอาไว้่ 
แลืะเพืิ�อให้กุ้งก้ามักรามัม่ัเพ่ิยงพิอให้ชาว่ชุมัชน
แลืะนักท่ำองเท่ำ�ยว่ได้ลืองล่ื�มัช่มัรสกันสืบต่่อไป็
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• ส่ร้างบ้านปล้าหัรือทำาซั�งปล้า
การทำำาซัึ่�งป็ลืา หรือบ้านป็ลืา เป็็นอ่กหน่�งว่่ธ่

ท่ำ�จะช่ว่ยเพ่ิ�มัป็ร่มัาณ์สัต่ว์่นำ�าส่่แหล่ืงนำ�า ค่มัหันต์่
ได้ชว่นสมัาช่ก ทำสมั. ต่ำาบลืเกาะหมัาก มัาร่ว่มั
กันทำำาซัึ่�งป็ลืาจำานว่น 8 ซัึ่�ง ผิลืท่ำ�ได้คือป็ร่มัาณ์
สัต่ว์่นำ�ามัาอาศัยเพ่ิ�มัข่�น วั่ดจากป็ร่มัาณ์สัต่ว์่นำ�า
ท่ำ�ชาว่ป็ระมังจับได้

ชมุชนเข�มแข็งิ บ�านเรานา่เที�ยว
เมืั�อม่ัการอนุรักษ์์ ทำรัพิยากรก็ไม่ัขาดแคลืน 

ชาว่ชุมัชนจ่งมัั�นใจได้ว่่าการท่ำองเท่ำ�ยว่จะยั�งยืน 
แลืะเพืิ�อต่่อยอดจากจุดแข็งดังกล่ืาว่ ค่มัหันต์่
แลืะเครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืเกาะหมัาก จ่งไม่ั
หยุดพัิฒนาบ้านเก่ด ม่ัการสร้างทัำศน่ยภาพิท่ำ�ด่
ด้ว่ยการป็ล่ืกต้่นไม้ับร่เว่ณ์สนามัก่ฬาบนภ่เขา 
จำานว่น 1,000 ต้่น ก่นพืิ�นท่ำ� 28 ไร่ สร้างรายได้ 
จากก่จกรรมัการทำ่องเท่ำ�ยว่ ผิล่ืต่ส่นค้าชุมัชน
จากเศษ์เหลืือใช้ เช่น กระปุ็กออมัส่นเรือนไทำย 
ป็ระต่่มัากรรมัทำราย สร้างรายได้ให้สมัาช่ก
เครือข่ายปี็ลืะหน่�งแสนบาทำ 
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ขยายเครือข่ายธนาคารสัต่ว์่นำ�าในบ้านของ
อาสาสมััครสมัาช่ก สร้างทำายาทำ ทำสมั. รักงาน
รักษ์์บ้านเก่ด ฝึกอบรมัเยาว่ชน โดยค่มัหันต์่รับ
หน้าท่ำ�เป็็นว่่ทำยากรให้คว่ามัร้่ เป็็นการใช้คว่ามั
เป็็นมััคคุเทำศก์ของตั่ว่เองให้เป็็นป็ระโยชน์

ปั็จจุบันการท่ำองเท่ำ�ยว่เช่งอนุรักษ์์ท่ำ�ต่ำาบลื
เกาะหมัากเป็็นท่ำ�ร้่จักแลืะสนใจจากนักท่ำองเท่ำ�ยว่ 
ด้ว่ยจุดขายท่ำ�แข็งแกร่งด้านการอนุรักษ์์แลืะ 

ไม่ักอบโกยจากทำรัพิยากรธรรมัชาต่่มัากเก่นไป็   
ไม่ัจำาเป็็นต้่องก่นหร่อย่่แพิง แต่่ม่ัแนว่ทำางเป็็น
ของตั่ว่เอง ถืิ่อเป็็นตั่ว่อย่างท่ำ�น่าสนใจอย่างย่�ง 
ในการพัิฒนาให้การท่ำองเท่ำ�ยว่อย่่ร่ว่มักับชุมัชน
โดยไม่ัต้่องเป็ล่ื�ยนว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ แลืะยังรักษ์าไว้่ซ่ึ่�ง
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่อย่างยั�งยืน
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เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลโนนพลวง
เครอืข่าย ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ

ด�านการจััดการขยะมลูฝอย
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บ้านคุยมัะม่ัว่งเป็็นชุมัชนขนาดเลื็ก ซ่ึ่�งม่ั
สมัาช่กราว่ 150 ครัว่เรือน ป็ระชากร 600 คน 
เป็็นชุมัชนเกษ์ต่รกรท่ำ�ม่ัคว่ามัโดดเด่นด้านคว่ามั
ร่ว่มัไม้ัร่ว่มัมืัอกันของคนในชุมัชน ม่ัคว่ามัเข้มั
แข็ง จนสามัารถิ่ยกให้เป็็นหม่่ับ้านต้่นแบบด้าน
การจัดการขยะแลืะด่แลืส่�งแว่ดล้ือมัใหแ้ก่ชมุัชน
อื�นได้

ไม่ัต่่างจากชุมัชนทัำ�ว่ไป็ บ้านคุยมัะม่ัว่งก็
ป็ระสบปั็ญหาขยะท่ำ�จัดการไม่ัถ่ิ่กต้่อง จนส่งผิลื
ต่่อสภาพิแว่ดล้ือมัภายในชุมัชน ชาว่ชุมัชนจ่ง
เร่�มัค่ดหารือ เพืิ�อร่ว่มักันแก้ไขปั็ญหาขยะ
ม่ัลืฝอย โดยกำาหนดแนว่ทำางในการบร่หารแลืะ
จัดการขยะม่ัลืฝอยเพืิ�อสร้างต่ำาบลืโนนพิลืว่ง 

ให้เป็็นต่ำาบลืน่าอย่่ เป็็นระเบ่ยบเร่ยบร้อย 
สะอาด น่ามัอง ส่�งแว่ดล้ือมัด่ โดยชุมัชนได้ม่ั
ส่ว่นร่ว่มัในกระบว่นการร่ว่มัค่ด ร่ว่มัว่างแผิน 
ร่ว่มัดำาเน่นการ ป็ระเม่ันผิลื แลืะขยายเครือข่าย 
การบร่หารจัดการขยะต่ามัหลัืก 3Rs (ลืดการใช้ 
ใช้ซึ่ำ�า แลืะนำากลัืบมัาใช้ใหม่ั)

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลโนนพลวง
เครอืข่าย ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ ด�านการจััดการขยะมลูฝอย

 ตำาบูลัโนนพิลัวิง อำาเภอลัานกระบู่อ จัุงหวัิดกำาแพิงเพิชีร

เครอืขา่ย ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ

“มุง่ิสร�างิตำาบลโนนพิลวงิให�เป่น็
ตำาบลนา่อยู”่
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ม่ัการจัดทำำาโครงการหน้าบ้านน่ามัองด้ว่ย
ก่จวั่ต่รป็ระจำาทุำกเช้าของชาว่คุยมัะม่ัว่ง เช่น 
การรดนำ�าต้่นไม้ั เก็บขยะ แลืะกว่าดบร่เว่ณ์หนา้
บ้านต่น โดยเน้นให้ผ้่ิใหญ่ในบ้านทำำาเป็็นป็ระจำา
สมัำ�าเสมัอ อันจะส่งต่่อเป็็นแบบอย่างให้เด็กๆ 
เห็นแลืะคุ้นช่น จนทำำาต่ามัแลืะเก่ดเป็็นน่สัยรัก
คว่ามัสะอาดต่่ดตั่ว่

จัดก่จกรรมัขยะบุญ โดยนำารายได้จากการ
ขายขยะทำ่�ผ่ิานการคัดแยกมัาแลื้ว่ มัาเป็็น
สวั่สด่การในชุมัชน เช่น รับขวั่ญบุต่รแรกเก่ด
รายลืะ 500 บาทำ สนับสนุนอาหารร่ว่มังาน
ป็ระเพิณ่์บุญในชุมัชน สนับสนุนงบป็ระมัาณ์
เพืิ�อการจัดทำำาขบว่นพิาเหรดงานก่ฬาป็ระเพิณ่์
ต่ำาบลืโนนพิลืว่ง สนบัสนุนอุป็กรณ์์การเร่ยนให้
กับนักเร่ยน แลืะเป็็นค่าต่อบแทำนให้กับผ้่ิส่งอายุ
แลืะเยาว่ชนในการคัดแยกขยะ

สร�างิข�อตกลงิรว่มกัน สู่วิถีัชวิีตใหมที่�ใส่ใจั 
สิ�งิแวดล�อมมากข้�น

จากการทำำา ง านร่ ว่มั กัน ทุำกภาค ส่ ว่น 
ด้ว่ยคว่ามัสมััครใจ เก่ดเป็็นเครือข่ายในการ
จัดการขยะม่ัลืฝอยแลืะม่ัส่ว่นร่ว่มัในการดำาเน่น
ก่จกรรมัด้านส่�งแว่ดล้ือมัในบ้านคุยมัะม่ัว่ง 
สร้างข้อต่กลืงเบื�องต้่นร่ว่มักันในหม่่ับ้าน คือ 
ต้่องคัดแยกขยะจากต่้นทำางซ่ึ่�งก็คือท่ำ�บ้านก่อน
นำามัาท่ำ�งในถิ่ังแยกป็ระเภทำต่ามัทำ่�ส่ว่นกลืางได้
จัดเต่ร่ยมัไว้่ให้ 

แลืะม่ัการกำาหนดวั่นในการท่ำ�งขยะแต่่ลืะ
ป็ระเภทำ แลืะป็ระชาสัมัพัินธ์ให้ชุมัชนรับทำราบ 
จัดโครงการขยะอนัต่รายแลืกไข ่รว่มัถ่ิ่งการไมั่
เผิาขยะในบร่เว่ณ์ชุมัชน อันจะสร้างมัลืพ่ิษ์ท่ำ�
เป็็นอันต่รายต่่อทัำ�งอากาศแลืะสุขภาพิคนใน
ชุมัชนอ่กด้ว่ย
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สู่การเป็่นต�นแบบด�วยศนูยก์ารเรยีนรู�
ม่ัการจัดตั่�งศ่นย์การเร่ยนร้่ด้านการบร่หาร

จัดการขยะ เพืิ�อการศ่กษ์าด่งาน ม่ัจุดเร่ยนร้่  
6 จุด คือ 1) การจัดการขยะอ่นทำร่ย์ด้ว่ยว่่ถ่ิ่ 
พิอเพ่ิยง 2) ทำำาปุ็�ยอ่นทำร่ย์ 3) นำ�าหมัักช่ว่ภาพิ  
4) การทำำาถัิ่งขยะเปี็ยก 5) นำ�าส้มัควั่นไม้ั แลืะ 
6) ธนาคารนำ�าใต้่ด่น

ม่ัการสร้างสรรค์ยางรถิ่ยนต์่  มัาทำำาเป็็น 
กระถิ่างต้่นไม้ัร่ป็ทำรงต่่างๆ

ส่�งป็ระด่ษ์ฐ์จากวั่สดุเหลืือใช้ ท่ำ�เป็็นผิลืงาน
ของกลุ่ืมัสต่ร่ ผ้่ิส่งอายุ คนพ่ิการ แลืะเดก็ เช่น 
หมัว่กจากกล่ืองนมั กระเป็�าจากซึ่องกาแฟื้

การตั่ดขว่ดแก้ว่ เพืิ�อทำำาเป็็นแจกัน โคมัไฟื้ 
หรือแก้ว่นำ�า เพืิ�อจำาหน่าย เป็็นภ่ม่ัปั็ญญาท่ำ�สร้าง
รายได้ด่กว่่าการนำาขว่ดแก้ว่ไป็ขายร้านรับซืึ่�อ
ของเก่า

การแป็รร่ป็จากเศษ์โลืหะได้ โดยนำามัากล่ืง
ให้เป็็นบาต่รพิระ ปิ็�นโต่ ช้อน 

ม่ัการตั่�งศ่นย์วั่สดุร่ไซึ่เค่ลืบ้านคุยมัะม่ัว่ง 
เป็็นศ่นย์กลืางท่ำ�รับขยะร่ไซึ่เค่ลืจากครัว่เรือนมัา
เก็บรว่บรว่มั ก่อนส่งขายให้ร้านรับซืึ่�อของเก่า 
สร้างรายได้เข้าส่่ชุมัชน

สานต่อด�วยการสร�างิคน 
เยาวชนมะมว่งิพินัธุัดี์ 

เมืั�อว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ใหม่ัได้ถ่ิ่กสร้างไว้่ในตั่ว่ของชาว่
ชุมัชน ภารก่จต่่อไป็คือการส่งต่่อว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่น่�ส่่
เยาว่ชน เพืิ�อสานต่่อให้หัว่ใจของนักอนุรักษ์์ยัง
คงอย่่อย่างยั�งยืน จ่งม่ัการจัดทำำาโครงการ 
‘เยาว่ชนมัะมั่ว่งพิันธ์ุด่’ ให้เด็กๆ ในชุมัชนได้
ร่ว่มัก่จกรรมัเก็บขยะในวั่นหยุด ขยายแนว่ค่ด
การจัดการขยะจากบ้านส่่โรงเร่ยน ผ่ิานการคัด
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แยกขยะ การทำำางานป็ระด่ษ์ฐ์จากส่�งเหลืือใช้ 
เพืิ�อให้เด็กๆ มัองเห็นคุณ์ค่าของขยะ แลืะค่ด
ทุำกครั�งก่อนจะบร่โภค

คว่ามัสำาเร็จในการจัดการขยะของ ทำสมั. 
ต่ำาบลืโนนพิลืว่ง อาจพ่ิส่จน์ได้จากการได้รับ
รางว่ัลืรองชนะเล่ืศอันดับ 1 ระดับป็ระเทำศ 
โครงการป็ระกว่ดชุมัชนป็ลือดขยะ (Zero 
Waste) ปี็ 2561 แลืะรางวั่ลืชุมัชนต้่นแบบ
ป็ลือดภาชนะบรรจโุฟื้มั 100% ระดบัทำอง จาก
กรมัอนามััย กระทำรว่งสาธารณ์สุข แลืะจาก 

ผ้่ิว่่าราชการจังหวั่ดกำาแพิงเพิชร ป็ระจำาปี็ 2561
แต่่แท้ำจร่งแล้ืว่ รางวั่ลืท่ำ�น่าภ่ม่ัใจท่ำ�สุดคือการ

ได้เห็นคนในชุมัชนร่ว่มัมืัอกัน ด่แลื หว่งแหน 
แลืะพัิฒนาชุมัชนให้เป็็นม่ัต่รกับส่�งแว่ดล้ือมั 
มัองเหน็ว่่าด้ว่ยศักยภาพิของคนทำกุคน สามัารถิ่
สร้างการเป็ลื่�ยนแป็ลืงให้เก่ดข่�นได้ แลืะส่งต่่อ
ให้คนรุ่นต่่อไป็ได้ร่ว่มัด่แลืให้  ‘ต่ำาบลืโนนพิลืว่ง
ให้เป็็นต่ำาบลืน่าอย่่’ ต่ลือดไป็
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เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลน�ทอน
เครอืขา่ย ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ

 ด�านการพิทัิกษ์และฟืื้� นฟื้ปู่า่ไม�
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จากการกว้่านซืึ่�อท่ำ�ด่นร่มัป่็าชายเลืน เพืิ�อทำำา
นากุ้งของกลุ่ืมันายทำุน ทำำาให้ภ่ม่ัทัำศน์เด่มัของ
ป่็าชายเลืนต่ำาบลืนาทำอน จังหวั่ดสต่่ลื เร่�มั
เป็ล่ื�ยนแป็ลืงแลืะเก่ดปั็ญหาพืิ�นท่ำ�ป่็าชายเลืน
เสื�อมัโทำรมั นำ�าเน่าเส่ย ส่งผิลืกระทำบต่่อการ
เล่ื�ยงป็ลืาในกระชังของชาว่บ้าน อ่กทัำ�งการเข้า
บุกรุกพืิ�นท่ำ�ป่็ายังเป็็นการปิ็ดกั�นทำางเด่นออก
ทำะเลื ส่งผิลืต่่อว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่แลืะคณุ์ภาพิส่�งแว่ดล้ือมั
ในพืิ�นท่ำ�เป็็นอย่างมัาก 

หลัืงจากท่ำ�ชาว่บ้านรว่มัตั่ว่กันเพืิ�อเจรจาขอ
พืิ�นท่ำ�ส่ว่นหน่�งท่ำ�เคยถ่ิ่กรุกลืำ�าคืนมัาจากนายทุำน
ได้สำาเร็จ จ่งค่ดว่่าม่ัคว่ามัจำาเป็็นต้่องว่างแผิน
งานเพืิ�อรักษ์าพืิ�นท่ำ�ป็่าชายเลืนเอาไว้่ไม่ัให้ใคร
เข้าบุกรุกทำำาลืายได้อ่ก ซ่ึ่�งก็คือการเร่�มัจากการ
ทำำาให้ทุำกคนมัองว่่าช่ว่่ต่ของมันุษ์ย์แลืะป่็านั�นไม่ั
อาจแยกขาดกันได้ ต้่องม่ัการพ่ิ�งพิาอาศัยกันใน
ทำางใดทำางหน่�ง จ่งต้่องสร้างชุมัชนท่ำ�เข้มัแข็ง 
แล้ืว่ชุมัชนก็จะสามัารถิ่ป็กป้็องรักษ์าแลืะฟ้ื้�นฟ่ื้
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ให้กลัืบมัาสมับ่รณ์์ได้

เครือข่�ย ทสม.ตำ�บลน�ทอน
เครอืขา่ย ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ ด�านการพิทัิกษ์และฟืื้� นฟื้ปู่า่ไม�

ตำาบูลันาทอน อำาเภอทุ่งหว้ิา จัุงหวัิดสัตลูั

เครอืขา่ย ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ
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คืนชวิีตให�ป่า่โกงิกางิ
เครือข่ายชาว่บ้านจากหลืายๆ หม่่ับ้านใน

ต่ำาบลืนาทำอน ไดร่้ว่มักนัป็ล่ืกป่็าโกงกางทำดแทำน 
แลืะสร้างข้อต่กลืงการอนุรักษ์์แลืะใช้พืิ�นท่ำ�ป่็า
ร่ว่มักัน จนสามัารถิ่คนืคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ให้กับ
พืิ�นท่ำ�ป่็าชายเลืนได้สำาเร็จ 

เมืั�อป่็ากลัืบมัาสมับ่รณ์์ พืิชพิรรณ์แลืะ 
สัต่ว์่นำ�าท่ำ�ใช้ป่็าเป็็นพืิ�นท่ำ�ดำารงช่ว่่ต่ ก็กลัืบมัาอดุมั
สมับ่รณ์์อ่กครั�ง ชาว่บ้านนาทำอนจ่งสร้างพืิ�นท่ำ�
อนุรักษ์์สมุันไพิรแลืะคว่ามัหลืากหลืายของ
สรรพิช่ว่่ต่นั�น เพืิ�อให้เป็็นห้องเร่ยนท่ำ�เยาว่ชน
สามัารถิ่ศ่กษ์าเร่ยนร้่ว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ป่็าชายเลืนของ

บ้านเก่ด เพืิ�อส่งต่่อคว่ามัรัก หว่งแหน นำาไป็ส่่
หัว่ใจของการเป็็นนักอนุรักษ์์ต่่อไป็ 

ต่อยอดจัากความสมบรูณข์องิป่า่ 
เพิื�อชวิีตที�ดีข้�นของิทกุคน

เมืั�อได้ป่็ากลัืบคืนมัา ส่�งท่ำ�ชาว่ชุมัชนมัอง
เห็นต่่อมัาคือ คุณ์ค่าของคว่ามัร่ว่มัมืัอร่ว่มัใจใน
ฐานะ ‘คนบ้านเด่ยว่กัน’ ทำำาให้บรรยากาศใน
ชุมัชนหลัืงจากนั�น อบอว่ลืไป็ด้ว่ยคว่ามัร่ว่มัค่ด
ร่ว่มัมืัอ ชาว่บ้านร่ว่มักันต่่อยอดจากคว่ามัอุดมั
สมับ่รณ์์ของป่็า สร้างเป็็นเส้นทำางท่ำองเท่ำ�ยว่ 
เช่งอนุรักษ์์ เปิ็ดท่ำ�พัิกแบบโฮมัสเต่ย์ เพืิ�อให้
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นอกจากนกัท่ำองเท่ำ�ยว่จะได้สัมัผัิสคว่ามัสว่ยงามั
ของธรรมัชาต่่แลืะยังได้เร่ยนร้่ว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ชุมัชน 
คนนาทำอนด้ว่ย

ป่็ายังช่ว่ยสร้างคว่ามัตื่�นตั่ว่แลืะป็ลุืกหัว่ใจ 
นักอนุรักษ์์ของชาว่ชุมัชนให้ลุืกข่�นมัาจัดการ
ขยะ เพืิ�อรักษ์าทัำศน่ยภาพิ คว่ามัสะอาด แลืะ
จัดการขยะให้เก่ดป็ระโยชน์ส่งสุด ม่ัการรว่มักลุ่ืมั 
จักสานต่้นคลุ้ืมั เพิราะต่้นคลุ้ืมัเป็็นต่้นไม้ัท่ำ�หา
พิบได้มัากในสว่นยางพิารา โดยม่ัการค่ดค้น
พัิฒนา เพืิ�อให้งานจักสานของทำางกลุ่ืมัม่ัคว่ามั
ทัำนสมััยแลืะต่อบคว่ามัต้่องการของล่ืกค้าได้

‘ถิ่ำ�า เขา ป่็า นา คลือง เลื’ คือรากฐาน
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ในพืิ�นท่ำ� เป็็นเสมัือนต้่น
กำาเน่ดสรรพิส่�ง ว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ ทุำกคนล้ืว่นต้่องพ่ิ�งพิา
อาศัยธรรมัชาต่่ เมืั�อธรรมัชาต่่ด่ ช่ว่่ต่ของคนท่ำ�
อย่่รายล้ือมัย่อมัต้่องด่ข่�นไป็ด้ว่ย

ตั่ว่อย่างเช่นคว่ามัสำาเร็จของเครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืนาทำอน ท่ำ�อนุรักษ์์พืิ�นท่ำ�ป่็าชายเลืนได้กว่่า 
13,973 ไร่ เป็็นแหล่ืงฐานทำรัพิยากรป่็าชายเลืน 
แลืะว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ผ้่ิคนรอบป็่า อันทำรงคุณ์ค่าของ
จังหวั่ดสต่่ลืแลืะป็ระเทำศไทำย
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เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลบ�งใหญ่
เครอืขา่ย ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ

ด�านการอนรุกัษ์และฟืื้� นฟื้ทูรพัิยากรนำา
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ลู่วิงท์�งบ�งใหญ่่บ��น ด่่�นคอย

เลู้�ยวิลู่องคลูองเล็ูกลูอย เลู่�อนช่��

สองฝ่ั่�งพ่ร่�งพ่ฤกษพ่ลูอย เพ่ลิูนช่่�น ช่ม่เอย

แลูเหลู่�ช่�วิสวินหน�� เสน่ห์น�องคลูอง 

    สนอม่ ฯ

 —นิร�ศึสุพ่รรณ (สุนท์รภูู่่, พ่.ศึ. 2384)

คลืองบางใหญ่ถืิ่อเป็็นเส้นเลืือดหลัืกท่ำ� 
หล่ือเล่ื�ยงว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ร่มันำ�าของชาว่บางใหญ่แลืะ 
ใกล้ืเค่ยง เป็็นทัำ�งแหล่ืงนำ�า เป็็นธรรมัชาต่่ แลืะ
ยังเป็็นเส้นทำางสัญจร ดังเช่นท่ำ�ป็รากฏในน่ราศ
สุพิรรณ์ เมืั�อครั�งสุนทำรภ่่เคยใช้เส้นทำางคลือง
บางใหญ่น่�ลัืดเลืาะส่่คลืองโยน แม่ันำ�าท่ำาจ่น เข้า
ส่่จังหวั่ดสุพิรรณ์บรุ่ แลืะเรายงัพิบชื�อของคลือง
บางใหญ่ ในงานน่ราศอ่กหลืายช่�นของสุนทำรภ่่ 
เป็็นเครื�องยืนยันได้ด่ว่่า คลืองคือช่ว่่ต่ของผ้่ิคน
ร่มันำ�า

แต่่เมืั�อวั่นเว่ลืาผ่ิานไป็ จากคลืองท่ำ�เคยใส
สะอาด เร่�มัถ่ิ่กแทำนท่ำ�ด้ว่ยขยะจากครัว่เรือน ม่ั
วั่ชพืิชอย่างผัิกต่บชว่าขยายตั่ว่เต็่มัพืิ�นท่ำ� ทำำาให้
เส้นทำางสัญจรของชาว่บ้านเป็็นไป็ได้ยากลืำาบาก
เก่ดปั็ญหานำ�าเน่าเส่ยต่ามัมัา

ภาพิของคลืองท่ำ�เคยเป็็นคว่ามัสุขของผ้่ิคน
ร่มันำ�าค่อยๆ จางหายไป็…

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลบ�งใหญ่
เครอืข่าย ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ ด�านการอนรุกัษ์และฟืื้� นฟื้ทูรพัิยากรนำา

ตำาบูลับูางใหญ่ อำาเภอบูางใหญ่ จัุงหวัิดนนทบูุรี

เครอืขา่ย ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ



132

รวมพิลคนรกัคลองิ
เดือนกันยายน ปี็ 2558 เก่ดการรว่มัตั่ว่กัน

ของกลุ่ืมัคนบางใหญ่ท่ำ�ม่ัหัว่ใจรักคลือง จัดตั่�ง 
เป็็นเครือข่าย ทำสมั.ต่ำาบลืบางใหญ่ ท่ำ�ม่ัสมัาช่ก
เร่�มัแรกจำานว่น 13 คน กับเป้็าหมัายท่ำ�ทุำกคนม่ั 
ร่ว่มักันคือ อนุรักษ์์คลืองบางใหญ่ 

การทำำางานในช่ว่งแรก มุ่ังเน้นในเรื�องของ
การ ‘ต่่ดอาวุ่ธ’ ด้ว่ยคว่ามัร้่ ให้ผ้่ิรักคลืองทุำกคน 
เข้าใจในทุำกเรื�องรอบงานฟ้ื้�นฟ่ื้คลือง ไม่ัว่่าจะ
เป็็นมัาต่รฐานคุณ์ภาพินำ�า ว่่ธ่การเก็บตั่ว่อย่าง
เพืิ�อต่รว่จสอบ แนว่ทำางการป็รับคุณ์ภาพินำ�าจาก
นำ�าเส่ยส่่นำ�าด่

จัากความรู�สู่การลงิมอื…รวมใจั
ต่ลือดป็ี 2558–2559 สมัาช่กเครือข่าย 

ร่ว่มัมัือกับเทำศบาลืแลืะป็ระชาคมัชาว่บางใหญ่ 
เร่�มัภารก่จหลัืงต่่ดอาวุ่ธคว่ามัร้่ ด้ว่ยการออก
ต่รว่จวั่ดคุณ์ภาพินำ�าในคลืองบางใหญ่ แลืะ
รายงานผิลืต่่อให้เทำศบาลืทำราบเป็็นป็ระจำาทุำก
เดือน เป็็นการเก็บรว่บรว่มัข้อม่ัลืเพืิ�อให้ทำราบ
ถ่ิ่งปั็ญหาท่ำ�แท้ำจร่ง ก่อนจะว่างแผินแกปั้็ญหาบน
พืิ�นฐานของคว่ามัเข้าใจสถิ่านการณ์์ต่รงหน้า 

เมืั�อพิบว่่าสถิ่านการณ์์นำ�าในคลืองบางใหญ่
ค่อนข้างเสื�อมัโทำรมัแลืะม่ัปั็ญหานำ�าเค็มัในพืิ�นท่ำ� 
เครือข่ายจ่งทำำางานร่ว่มักับทุำกฝ่าย ยกป็ระเด็นน่� 
ข่�นมัาทำำาการสื�อสารออกไป็เพืิ�อให้ทุำกคนใน 
พืิ�นท่ำ�ได้รับทำราบปั็ญหาน่�ร่ว่มักัน โดยเร่�มัต้่น
จาก ‘เยาว่ชน’ ม่ัการจัดอบรมัให้คว่ามัร้่ด้าน
การอนรัุกษ์์นำ�าให้กับนักเร่ยนในพืิ�นท่ำ� แลืะสอน
ว่่ธ่การต่รว่จวั่ดคุณ์ภาพินำ�า เพืิ�อให้เด็กๆ ได้ร่ว่มั
เป็็นห่เป็็นต่า เป็็นส่ว่นหน่�งของการฟ้ื้�นฟ่ื้แหล่ืง
นำ�าสำาคัญของชุมัชนบ้านเก่ด
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ขยายแนวรว่ม สร�างิแนวคิด 
คืนชวิีตให�คลองิ

เมืั�อกระแสของการกลืับมัาด่แลือนุรักษ์์
คลืองท้ำองถ่ิ่�นเร่�มัจุดต่่ดแลืะเห็นผิลืเป็็นร่ป็ธรรมั 
ผ่ิานการเก็บข้อม่ัลือย่างเป็็นระบบ ม่ัการส่งต่่อ
คว่ามัร้่เพืิ�อนำาไป็ใช้ในการฟ้ื้�นฟ่ื้คุณ์ภาพินำ�า 
เครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืบางใหญ่จ่งก้าว่ไป็อ่กขั�น 
ด้ว่ยการสมััครเข้าร่ว่มัโครงการพัิฒนาเครือข่าย
อนุรักษ์์ฟ้ื้�นฟ่ื้คุณ์ภาพินำ�า ค่ คลือง แลืะลืด
ป็ร่มัาณ์ขยะม่ัลืฝอยชุมัชน จังหวั่ดนนทำบุร่  
ภายใต้่ชื�อ ‘เครือข่ายคลืองบางใหญ่’

เครือข่ายน่�ได้ขยายพืิ�นท่ำ�ข่�นเพืิ�อรว่บรว่มั
สมัาช่กคนรกัคลืองส่ค่ลืองสาขา ดำาเน่นการต่่อ
เนื�องตั่�งแต่่ปี็ 2561 จนถ่ิ่งปั็จจุบัน โดยก่นพืิ�นท่ำ�
การอนุรักษ์์ตั่�งแต่่คลืองบางใหญ่ ขยายไป็ยัง
คลืองลืำารางชุมัชนวั่ดหลัืงบาง คลืองขุนเจน 
แลืะคลืองสะเท่ำน ต่ามัลืำาดับ

เป่ลี�ยนคลองิใหใ้ส เป่ลี�ยนหวัใจัชมุชน 
สร�างิคนที�เป็่นนักอนรุกัษ์อยา่งิยั�งิยนื

แนว่ทำางท่ำ�เครือข่ายคลืองบางใหญ่ใช้ในการ
ฟ้ื้�นฟ่ื้คุณ์ภาพินำ�า ได้ม่ัการว่างแผินแลืะลืงมืัอทำำา
อย่างเป็็นระบบ โดยได้รับคว่ามัร่ว่มัมืัอจากทัำ�ง
สมัาช่กเครือข่าย แลืะจากทุำกคนในชุมัชนท่ำ�ร่ว่มั
กันสร้างการเป็ล่ื�ยนแป็ลืง ผ่ิานการสร้างว่่นัย
ใหม่ั นั�นคือ

1. ต่รว่จวั่ดคุณ์ภาพินำ�าโดยอาสาสมััครท่ำ�
ลืงพืิ�นท่ำ�เก็บตั่ว่อย่างนำ�า เพืิ�อต่รว่จสอบคุณ์ภาพิ 
เป็็นป็ระจำาทุำกเดือน 

2. กำาจัดผัิกต่บชว่าอย่างต่่อเนื�องเป็็นป็ระจำา
ทุำกเดือน

3. ใช้นำ�าหมัักจลุ่ืนทำร่ย์ช่ว่ภาพิเทำลืงแหลืง่นำ�า 
เพืิ�อป็รับป็รุงคุณ์ภาพินำ�า 
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รวมพิลคนรกัคลองิ
เดือนกันยายน ปี็ 2558 เก่ดการรว่มัตั่ว่กัน

ของกลุ่ืมัคนบางใหญ่ท่ำ�ม่ัหัว่ใจรักคลือง จัดตั่�ง 
เป็็นเครือข่าย ทำสมั.ต่ำาบลืบางใหญ่ ท่ำ�ม่ัสมัาช่ก
เร่�มัแรกจำานว่น 13 คน กับเป้็าหมัายท่ำ�ทุำกคนม่ั 
ร่ว่มักันคือ อนุรักษ์์คลืองบางใหญ่ 

การทำำางานในช่ว่งแรก มุ่ังเน้นในเรื�องของ
การ ‘ต่่ดอาวุ่ธ’ ด้ว่ยคว่ามัร้่ ให้ผ้่ิรักคลืองทุำกคน 
เข้าใจในทุำกเรื�องรอบงานฟ้ื้�นฟ่ื้คลือง ไม่ัว่่าจะ
เป็็นมัาต่รฐานคุณ์ภาพินำ�า ว่่ธ่การเก็บตั่ว่อย่าง
เพืิ�อต่รว่จสอบ แนว่ทำางการป็รับคุณ์ภาพินำ�าจาก
นำ�าเส่ยส่่นำ�าด่

จัากความรู� สู่การลงิมอื… รวมใจั
ต่ลือดป็ี 2558–2559 สมัาช่กเครือข่าย 

ร่ว่มัมัือกับเทำศบาลืแลืะป็ระชาคมัชาว่บางใหญ่ 
เร่�มัภารก่จหลัืงต่่ดอาวุ่ธคว่ามัร้่ ด้ว่ยการออก
ต่รว่จวั่ดคุณ์ภาพินำ�าในคลืองบางใหญ่ แลืะ
รายงานผิลืต่่อให้เทำศบาลืทำราบเป็็นป็ระจำาทุำก
เดือน เป็็นการเก็บรว่บรว่มัข้อม่ัลืเพืิ�อให้ทำราบ
ถ่ิ่งปั็ญหาท่ำ�แท้ำจร่ง ก่อนจะว่างแผินแกปั้็ญหาบน
พืิ�นฐานของคว่ามัเข้าใจสถิ่านการณ์์ต่รงหน้า 

เมืั�อพิบว่่าสถิ่านการณ์์นำ�าในคลืองบางใหญ่
ค่อนข้างเสื�อมัโทำรมัแลืะม่ัปั็ญหานำ�าเค็มัในพืิ�นท่ำ� 
เครือข่ายจ่งทำำางานร่ว่มักับทุำกฝ่าย ยกป็ระเด็นน่� 
ข่�นมัาทำำาการสื�อสารออกไป็เพืิ�อให้ทุำกคนใน 
พืิ�นท่ำ�ได้รับทำราบปั็ญหาน่�ร่ว่มักัน โดยเร่�มัต้่น
จาก ‘เยาว่ชน’ ม่ัการจัดอบรมัให้คว่ามัร้่ด้าน
การอนรัุกษ์์นำ�าให้กับนักเร่ยนในพืิ�นท่ำ� แลืะสอน
ว่่ธ่การต่รว่จวั่ดคุณ์ภาพินำ�า เพืิ�อให้เด็กๆ ได้ร่ว่มั
เป็็นห่เป็็นต่า แลืะเป็็นส่ว่นหน่�งของการฟ้ื้�นฟ่ื้ 
แหล่ืงนำ�าท่ำ�สำาคัญของชุมัชนบ้านเก่ด
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เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลเหมืองจ้ี 
เครอืขา่ย ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ

 ด�านการบรหิารจััดการทรพัิยากรธัรรมชาติและสิ�งิแวดล�อม
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ใต้่สุดของต่วั่เมัอืงลืำาพ่ิน เป็็นทำ่�ตั่�งของต่ำาบลื
เหมืัองจ่� ชุมัชนหม่่ับ้านท่ำ�ม่ัรากฐานแลืะว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่
ผ่ิกพัินกับผืินด่น ป่็าไม้ั แลืะสายนำ�าลืำาธาร 
ต่ลือดจนคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ของธรรมัชาต่่คือส่�ง
ท่ำ�หล่ือเล่ื�ยงคว่ามัเป็็นอย่่ของชาว่บ้าน โดย
เฉพิาะการป็ระกอบอาช่พิเกษ์ต่รกรรมัมัาอยา่ง
ช้านาน

เช่นเด่ยว่กับอ่กหลืากหลืายชุมัชน เมืั�อ
คว่ามัเป็็นเมืัองได้กระจายตั่ว่อย่างทัำ�ว่ถ่ิ่ง กระแส
บร่โภคน่ยมัเร่�มัส่งผิลืให้มันุษ์ย์เร่�มัรุกลืำ�าเข้า
กอบโกยจากธรรมัชาต่่มัากข่�น ป่็าไม้ัในชุมัชน
จ่งเร่�มัเสื�อมัสภาพิจากการถ่ิ่กบุกรุก แลืะตั่ด
ต้่นไม้ัโดยไม่ัม่ัการป็ล่ืกทำดแทำน เมืั�อป่็า
เสื�อมัโทำรมัลืงเรื�อยๆ ป็ร่มัาณ์นำ�าต่ามัธรรมัชาต่่
ก็น้อยลืง จ่งเก่ดเป็็นสภาว่ะแห้งแล้ืงขาดแคลืน
นำ�าในหม่่ับ้าน แลืะสภาพิภ่ม่ัอากาศท่ำ�เป็ล่ื�ยนไป็
ในทำางท่ำ�ส่งผิลืลืบให้ชุมัชนมัากกว่่าในอด่ต่

เคุรือข่าย ทส่ม. ติำาบล้เหัมอืงจีิ� จ่งใช้คว่ามั
เข้มัแข็งของเครือข่ายชุมัชน เร่�มัต้่นว่างแผินค่ด
แก้ปั็ญหา เพืิ�อคืนคว่ามัเป็็นอย่่ท่ำ�ด่ส่่ชุมัชน จน
เก่ดเป็็นแนว่ทำางท่ำ�ใช้ในการด่แลืทำรัพิยากรป่็าไม้ั 
ด่น แลืะนำ�า อย่างครบว่งจร ภายใต้่การป็ระสาน
คว่ามัร่ว่มัมืัอแลืะการได้รับการสนับสนุนจาก
เทำศบาลืต่ำาบลืเหมืัองจ่�

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลเหมืองจ้ี 
เครอืขา่ย ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ

ด�านการบรหิารจััดการทรพัิยากรธัรรมชาติและสิ�งิแวดล�อม
ตำาบูลัเหมี่องจ้ีุ  อำาเภอเมี่องลัำาพิูน จัุงหวัิดลัำาพิูน

เครอืขา่ย ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ



137

สร�างิฝายชะลอนำา
เพิื�อคืนความชุม่ชื�นให�ผู้นืป่า่

ฝายชะลือนำ�าลืำาห้ว่ยหมุ้ัน 9 ฝาย ถ่ิ่กสร้าง
ข่�นเป็็นลืำาดับแรก ด้ว่ยคว่ามัร่ว่มัมืัอร่ว่มัใจจาก
ชาว่บ้านแลืะหน่ว่ยงานอื�นๆ ท่ำ�ร่ว่มัสนับสนุน  
ลืำาห้ว่ยหมุ้ันเป็็นแหล่ืงต้่นนำ�าสำาคัญท่ำ�นำาพิานำ�า
จากป่็าต้่นนำ�าไหลืมัาหล่ือเล่ื�ยง แลืะสร้าง
ป็ระโยชน์ให้กับชาว่บ้าน เมืั�อม่ัฝายชะลือนำ�า 
ช่ว่ยลืดปั็ญหาขาดแคลืนนำ�าสำาหรับการทำำาการ
เกษ์ต่รในช่ว่งแลื้งได้ ชาว่บ้านก็ม่ัคว่ามัเป็็นอย่่
ท่ำ�ด่ข่�นต่ามัลืำาดับ

จากคว่ามัสำาเร็จในการสร้างฝายห้ว่ยหมุ้ัน 
จ่งต่ามัมัาด้ว่ยโครงการสร้างฝายชะลือนำ�าท่ำ� 
ลืำาห้ว่ยขุนลัืว่ะ จำานว่น 86 ฝาย โดยการ
สนับสนุนจากหลืายภาคส่ว่น

ป่ลกูแฝกรกัษาดิน
เพืิ�ออนุรักษ์์ด่นแลืะนำ�า ป้็องกันการกัดเซึ่าะ

พัิงทำลืายของหน้าด่น รว่มัถ่ิ่งการป็รับป็รุงสภาพิ
พืิ�นท่ำ� เ สื�อมัโทำรมั ชาว่เหมืัองจ่� จ่งน้อมันำา
โครงการในพิระราชดำาร่ของในหลืว่งรัชกาลืท่ำ� 9 
มัาป็ฏ่บัต่่ ซ่ึ่�งก็คือการป็ล่ืกหญ้าแฝก ณ์ บร่เว่ณ์
อ่างเก็บนำ�าห้ว่ยนำ�าด่บ ป่็าชุมัชนบ้านเชต่วั่น

หญ้าแฝกม่ับทำบาทำสำาคัญในการชว่่ยเกบ็กัก
นำ�าในด่น เพ่ิ�มัอ่นทำร่ยวั่ต่ถุิ่ แลืะก่จกรรมัของ
จุล่ืนทำร่ย์ในด่น ซ่ึ่�งส่งผิลืให้ด่นม่ัคุณ์ภาพิด่แลืะ
ม่ัคว่ามัชื�นส่ง เมืั�อด่นโป็รง่แลืะระบายอากาศได้
ด่ข่�น คุณ์ภาพิการเพิาะป็ล่ืกก็จะด่ข่�นต่ามัมัา
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ป่ลกุจิัตวิญญาณรกัผืู้นป่า่
สู่ความรม่เยน็ที�ยั�งิยนื

เครือข่าย ทำสมั. จะช่ว่ยกันเฝ้าระวั่งไฟื้ป่็า 
ด้ว่ยการสร้างข้อต่กลืงชุมัชนในการห้ามัเข้าเขต่
พืิ�นท่ำ�ป่็าชุมัชนบ้านเชต่วั่น การจัดทำำาแนว่ระวั่ง
ป้็องกันไฟื้ป็า่แลืะดบัไฟื้ป็า่ ในชว่่งเดอืนม่ันาคมั
ถ่ิ่งเมัษ์ายนของทุำกปี็ ร่ว่มักับชาว่บ้านใกล้ืเค่ยง

นอกจากนั�น ชาว่เหมืัองจ่�ยังใช้ว่่ธ่ ‘เล่ื�ยงผ่ิ
ฝาย’ ซ่ึ่�งเป็็นป็ระเพิณ่์คว่ามัเชื�อท่ำ�ม่ัมัาตั่�งแต่่
โบราณ์ ในการสรา้งแรงจ่งใจให้ชาว่บ้านป็กป้็อง
ด่แลืป่็า แผ่ินด่น แลืะสายนำ�าเอาไว้่

ชาว่ล้ืานนาม่ัคว่ามัเชื�อว่่า ผ่ิหรือเทำว่ดาคือ
ส่�งเหนือธรรมัชาต่่ทำ่�ม่ัผิลืต่่อมันุษ์ย์ สามัารถิ่
บันดาลืทัำ�งคุณ์แลืะโทำษ์ให้กับมันุษ์ย์ได้ ผ่ิจะอย่่
ในทุำกหนแห่ง ทัำ�งในภ่เขา ป่็าไม้ั แม่ันำ�าลืำาธาร 
เป็็นเจ้าท่ำ�เจ้าทำางคอยด่แลืรักษ์า
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โดยเฉพิาะสายนำ�าท่ำ�ชาว่ล้ืานนาในพืิ�นท่ำ�ล้ืว่น
ม่ัว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ท่ำ�เก่�ยว่ข้องผ่ิกพัินมัาต่ลือด เพิราะม่ั 
ลุ่ืมันำ�าเป็็นแอ่งท่ำ�ราบเด่ยว่กัน ดังนั�น ระบบ
เหมืัองฝาย จ่งเป็็นภ่ม่ัปั็ญญาท่ำ�ชาว่ล้ืานนาสร้าง
ข่�นเพืิ�อจัดสรรทำรัพิยากรนำ�าให้เพ่ิยงพิอสำาหรับ
ทุำกคน ป็ระเพิณ่์เล่ื�ยงผ่ิฝาย หรือบ้างก็เร่ยก
ว่่าการเล่ื�ยงผ่ิขุนนำ�า จ่งเป็็นส่ว่นหน่�งของระบบ
เหมืัองฝาย เป็็นกลืไกทำำาหน้าท่ำ�คว่บคุมัผ้่ิคนใน
สังคมัม่ัให้ม่ัการทำำาลืายป็่าอันเป็็นแหลื่งต้่นนำ�า 
แลืะร้่จักใช้ทำรัพิยากรนำ�าอย่างม่ัป็ระส่ทำธ่ภาพิ

คว่ามัร่ว่มัมืัอร่ว่มัใจ ป็ระสานพิลัืงชาว่บ้าน 
หน่ว่ยงาน แลืะคว่ามัเชื�อป็ระเพิณ่์ท่ำ�ม่ัมัาแต่่เก่า
ก่อน คือแนว่ทำางสำาคัญท่ำ�ทำำาให้การอนุรักษ์์
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ของชาว่เหมืัองจ่�ป็ระสบ
คว่ามัสำาเร็จลุืล่ืว่งไป็ได้ด้ว่ยด่ ต่ามัว่่สัยทัำศน์ท่ำ�
ต้่องการมุ่ังส่่เมืัองส่�งแว่ดลื้อมัยั�งยืน เมืัองแห่ง
อาหารป็ลือดภัย ม่ัการจัดการด่แลืทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั (ด่น นำ�า ป่็า) ของ
พืิ�นท่ำ�อย่างจร่งจัง ม่ัส่ว่นร่ว่มัจากทุำกภาคส่ว่น 
แลืะสร้างคว่ามัต่ระหนักร้่ให้กับพ่ิ�น้องป็ระชาชน
ในทุำกกลุ่ืมั ทุำกระดับวั่ย
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แรงบันดาลืใจท่ำ�ได้จากการเข้าร่ว่มักลุ่ืมัขยะ
ทำองคำาของหม่่ับา้นสำานักเย็น จังหวั่ดกาญจนบุร่ 
แลืะไดรั้บข้อม่ัลืจากการป็ระชาสมััพัินธ์ เรื�องขอ
ให้คนในชุมัชนช่ว่ยกันคัดแยกขยะในครัว่เรือน
เพืิ�อลืดป็ร่มัาณ์ขยะภายในชุมัชน เป็็นก้าว่แรก
ท่ำ�ทำำาให้ นางส่าวธรรม์ฤทัย พระแท่น เร่�มัมัา
ทำำางานเพืิ�อส่�งแว่ดล้ือมั

ด้ว่ยแนว่ค่ดแลืะคว่ามัเชื�อท่ำ�ว่่า การทำำางาน
เพืิ�อส่ว่นรว่มัแลืะทำำาด้ว่ยจ่ต่อาสาท่ำ�มุ่ังมัั�น จะทำำา 
ให้คว่ามัเป็็นอย่่ของคนในชุมัชนด่ข่�น จ่งได้เร่�มั
การบ่รณ์าการกบัหน่ว่ยงานทุำกภาคส่ว่นในพืิ�นท่ำ� 
เพืิ�อร่ว่มัขับเคลืื�อนการดำาเน่นงานก่จกรรมัต่่างๆ 
โดยทำำาการจัดการขยะม่ัลืฝอยทัำ�ง 4 ป็ระเภทำ  
ได้แก่ ขยะอ่นทำร่ย์ ขยะร่ไซึ่เค่ลื ขยะทัำ�ว่ไป็ แลืะ
ขยะอันต่ราย 

ดำาเน่นการทำำาค่ย์โฮลื (Keyhole Garden) 
หรือแป็ลืงป็ล่ืกผัิกท่ำ�ม่ัท่ำอทำำาปุ็�ยหมัักภายใน
แป็ลืง ด้ว่ยการนำาขยะจากเศษ์อาหารว่นัลืะ 0.5 
ก่โลืกรมัั มัาเป็ล่ื�ยนเป็็นปุ็�ยหมััก แลืะจดัตั่�งกลุ่ืมั
ออมัทำรัพิย์เพืิ�อการผิล่ืต่บ้านสำานักเย็น โดยการ

ให้สมัาช่กออมัทำรัพิย์จากขยะร่ไซึ่เค่ลืแลืะม่ั 
การปั็นผิลืทุำก 6 เดือน

จัดตั่�งโครงการ ทำสมั. น้อย เพืิ�อให้เยาว่ชน
ในหม่่ับ้านม่ัส่ว่นร่ว่มัการด่แลืรักษ์าส่�งแว่ดล้ือมั 
โดยเร่�มัจากการเป็็นต่ำารว่จขยะ คัดแยกขยะ 
ออมัเง่นจากขยะ แลืะนำาเสนอโครงการ ‘สร้าง
ศ่นย์เร่ยนร้่การจัดการขยะบ้านสำานักเย็น’ 
สำาเร็จในปี็ 2563

น�งส�วธรรม์ฤทัย พระแท่น

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดกาญจันบุรี

ผู้ลงิาน: จััดตั�งิกลุ่มออมทรพัิยเ์พิื�อการผู้ลิตบ�านสำานกัเยน็ 
ตำาบลแซื้งิบาดาล อำาเภัอสมเด็จั จัังิหวัดกาฬสินธุั ์

ผู้ลงิาน: ป่ลกูป่า่และบวชป่า่รกัษาต�นไม�
ตำาบลพิระแท่น อำาเภัอท่ามะกา จัังิหวัดกาญจันบรุ ี
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จากแนว่ค่ด ‘ป็ล่ืกป่็า 3 อย่าง ป็ระโยชน์ 4 
อย่าง’ ต่ามัทำฤษ์ฎ่ีการพัิฒนาฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ัอันเนื�อง
มัาจากพิระราชดำาร่ของในหลืว่ง รัชกาลืท่ำ� 9 
ซ่ึ่�งหมัายถ่ิ่งการป็ล่ืกป่็า 3 อย่าง แต่่ให้ป็ระโยชน์ 
4 อย่าง คือได้ไม้ัผิลื ไม้ัสร้างบ้าน ไม้ัฟ้ื้น แลืะ
ช่ว่ยอนุรักษ์์ด่นแลืะต้่นนำ�าลืำาธาร

ทำำาให้ นางวัฒนา รักส่วย เข้าร่ว่มัดำาเน่น
ก่จกรรมัด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ัร่ว่มักับ
เครือข่าย ทำสมั. แลืะเครือข่ายราษ์ฎีรอาสา
สมััครพ่ิทัำกษ์์ป่็า (รสทำป็.) ต่ำาบลืแซึ่งบาดาลื 
อำาเภอสมัเด็จ จังหวั่ดกาฬส่นธ์ุ ในการอนุรักษ์์
ทำรัพิยากรป่็าไม้ั

ม่ัการจัดก่จกรรมัป็ล่ืกป่็าเฉล่ืมัพิระเก่ยรต่่ 
ก่จกรรมับว่ชป่็ารักษ์าต้่นไม้ัสร้างจ่ต่สำาน่กใน
การอนุรักษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
แลืะก่จกรรมัสรา้งฝายม่ัช่ว่่ต่อนรัุกษ์์ด่นแลืะนำ�า 
ต่ลือดจนม่ัการป็ล่ืกต้่นไม้ัในพืิ�นท่ำ�ของต่นเอง 
(ป่็าครอบครวั่) เพืิ�อสร้างคว่ามัหลืากหลืายทำาง

ช่ว่ภาพิ ส่งผิลืด่ให้เก่ดอากาศบร่สุทำธ่� ม่ัคว่ามั
มัั�นคงทำางอาหาร ลืดภาว่ะโลืกร้อน จนสามัารถิ่
เ ป็็น ต้่นแบบสำาห รับการบ ร่หาร จัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัอย่างยั�งยืน

คว่ามัสำาเร็จของก่จกรรมัต่่างๆ สามัารถิ่นำา
มัาเป็็นต้่นแบบในการสร้างป่็าครอบครัว่ ป็ล่ืก
พืิชผิสมัผิสาน เล่ื�ยงสัต่ว์่ แลืะยังเป็็นจุดแบ่งปั็น
กล้ืาไม้ัพัินธ์ุไม้ัให้กับภาค่เครือข่ายต่่างๆ แลืะ
เต่ร่ยมัขยายเครือข่ายด้านอนุรักษ์์ทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะพัิฒนาพืิ�นท่ำ�ต้่นแบบของต่นเอง
เพืิ�อส่งต่่อคุณ์ภาพิส่�งแว่ดล้ือมัท่ำ�ด่ให้กบัเยาว่ชน
รุ่นต่่อไป็

น�งวัฒน� รักสวย

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดกาฬสินธุั์

ตำาบลแซื้งิบาดาล อำาเภัอสมเด็จั จัังิหวัดกาฬสินธุั ์
ผู้ลงิาน: ป่ลกูป่า่และบวชป่า่รกัษาต�นไม�
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จากป็ระสบการณ์์ท่ำ�เคยเข้ามัาทำำางานใน
กรุงเทำพิมัหานคร นายประจิันต์ิ ดวงประชัน 
ได้เห็นภาพิป็ัญหาขยะลื้นเมืัอง ต่ลือดจน
ข่าว่สารทำ่�ได้รับร้่ผ่ิานทำางช่องทำางการป็ระชุมั 
เข้ารับการอบรมั ภาพิข่าว่ทำางสื�อโทำรทัำศน์แลืะ
โซึ่เช่ยลืม่ัเด่ยต่่างๆ ส่งผิลืให้นายป็ระจันต์่ เก่ด
แนว่ค่ดท่ำ�จะกลัืบมัาให้คว่ามัสำาคัญแลืะใส่ใจด่แลื
ส่�งแว่ดลื้อมัในชุมัชนบ้านเก่ดอย่างจร่งจัง เพืิ�อ
ให้บ้านดงเจร่ญ เป็็นหม่่ับ้านท่ำ�ม่ัการบร่หาร
จัดการขยะม่ัลืฝอยอย่างเป็็นร่ป็ธรรมั แลืะเป็็น
ม่ัต่รกับส่�งแว่ดล้ือมั เร่�มัจากการทำำาต่นเองให้
เป็็นต้่นแบบ ป็ระชาสัมัพัินธ์ ขยายผิลื แสดง
ว่่สัยทัำศน์ ตั่�งกฎีระเบ่ยบชุมัชนร่ว่มักัน

ทำำาให้เก่ดการจดัทำำาฐานการเร่ยนร้่ด้านการ
จัดการขยะ เช่น ขยะเปี็ยกจัดทำำาเสว่่ยนเก็บ
รว่บรว่มัใบไม้ั ทำำาปุ็�ยหมััก หลุืมัขยะเปี็ยกหรือ
หลุืมัแม่ับ้านมัหาดไทำย ทำำานำ�าหมัักช่ว่ภาพิ 
กำาหนดว่ันรับขยะร่ไซึ่เค่ลืของหมั่่บ้านแลืะคอย
รว่บรว่มัขยะอันต่รายท่ำ�ต้่องนำาไป็กำาจัด

ผิลืท่ำ�ได้คือทำำาให้หลืายครอบครัว่ในชุมัชนม่ั
ค่าใช้จ่ายลืดลืง จากการจัดการแลืะนำาขยะกลัืบ
มัาใช้ป็ระโยชน์ส่งสุด สังคมับ้านดงเจร่ญ ต่ำาบลื
ทุ่ำงทำอง ม่ัสภาพิแว่ดล้ือมัท่ำ�สว่ยงามัแลืะเป็็น
ระเบ่ยบมัากข่�น ทำำาให้เก่ดคว่ามัรักแลืะคว่ามั
สามััคค่ในชุมัชน

น�ยประจันต์ ดวงประชัน

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดกำาแพิงิเพิชร

ตำาบลทุ่งิทองิ อำาเภัอทรายทองิวัฒนา จัังิหวัดกำาแพิงิเพิชร 
ผู้ลงิาน: ฐานการเรยีนรู�ด�านการจััดการขยะ
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จากพืิ�นฐานครอบครัว่ม่ัพ่ิอเป็็นอาสาสมััคร
ในชุมัชน นางส่าวกัญญา ดุชิติา จ่งม่ัโอกาส
ต่่ดต่ามัพ่ิอไป็ทำำางานเพืิ�อชุมัชนบ่อยครั�ง ทำำาให้
ได้เห็นการทำำางานร่ว่มักันของคนในชุมัชนแลืะ
เห็นคว่ามัสุขจากการทำำางานเพืิ�อชุมัชนมัาตั่�งแต่่
เด็ก แลืะม่ัโอกาสเข้าร่ว่มัเร่ยนร้่การทำำาเกษ์ต่ร
แบบ ‘ว่นเกษ์ต่ร’ ทำำาให้เก่ดการป็รับเป็ล่ื�ยนว่่ธ่
ค่ดแลืะทำำาการเกษ์ต่ร จ่งเร่�มัสนใจการเร่ยนร้่
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัใกล้ืตั่ว่ 
พัิฒนาเศรษ์ฐก่จจากทำรัพิยากรท่ำ�ม่ั สร้างการ
พัิฒนาชุมัชนอย่างยั�งยืน

เมืั�อจบการศ่กษ์า จ่งเลืือกกลัืบมัาทำำางานใน
ชุมัชนของตั่ว่เอง ในบทำบาทำของผ้่ิสืบทำอดแลืะ
ป็ระสานงาน คอยช่ว่ยงานด้านจัดเก็บข้อม่ัลื
ทำรัพิยากรชุมัชน ทำำาให้เก่ดการพัิฒนาคว่ามัร้่
ด้านพัินธ์ุไม้ั แป็รร่ป็ทำรัพิยากร แลืะภ่ม่ัปั็ญญา
ท้ำองถ่ิ่�น

สร้างวั่ฒนธรรมังาน ‘บุญป็ลืงคืนถ่ิ่�น’ ให้
คนในชุมัชนม่ัส่ว่นร่ว่มัในการอนุรักษ์์ป่็าแลืะ
ทำรัพิยากร ฟ้ื้�นฟ่ื้กระบว่นการป็่าชุมัชน ทัำ�งใน
ด้านสถิ่านภาพิป่็าชุมัชนทำางกฎีหมัาย ด้ว่ยการ
ต่่ออายุแลืะข่�นทำะเบ่ยนป่็าชุมัชน เพืิ�อให้ชุมัชน
ม่ัส่ทำธ่ในการจัดการป่็าชุมัชนอย่างยั�งยืน

ส่งเสร่มัการป็ล่ืกต้่นไม้ัในครัว่เรือน เพืิ�อ
สร้าง ‘ป่็าครอบครัว่’ ส่งเสร่มัการเกษ์ต่รอ่นทำร่ย์
ภายใต้่มัาต่รฐาน ‘ว่นเกษ์ต่ร PGS’ แลืะป็ล่ืกป่็า 
ในพืิ�นท่ำ�สว่นป่็าอรัญปิ็ยะว่งศ์ ทำำาให้ชุมัชนม่ั
แหล่ืงอาหารต่ามัฤด่กาลื แลืะพัินธ์ุไม้ัม่ัค่าต่่างๆ 
ท่ำ�สร้างรายได้ให้คนในชุมัชนได้ต่่อไป็

 น�งส�วกัญญ� ดุชิต�

ทสม.  ดีเด่น  จัังิหวัดจัันทบุรี

ตำาบลแก่งิหางิแมว อำาเภัอแก่งิหางิแมว จัังิหวัดจัันทบรุ ี
ผู้ลงิาน: ฟืื้� นฟื้แูละอนรุกัษ์สิ�งิแวดล�อมในชุมชนด�วยแนวคิด ‘วนเกษตร’
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อำาเภอบางป็ะกง ม่ัลัืกษ์ณ์ะภ่ม่ัป็ระเทำศเป็็น
ท่ำ�ราบลุ่ืมัแม่ันำ�า ม่ัพืิ�นท่ำ�บางส่ว่นต่่ดทำะเลื แลืะม่ั
สภาพิเป็็นป่็าชายเลืน พืิ�นท่ำ�ส่ว่นใหญ่ใช้เพืิ�อ
ป็ระกอบการเกษ์ต่ร แลืะเล่ื�ยงสัต่ว์่นำ�า เช่น กุ้ง
แลืะป็ลืา

แต่่การเข้ามัาถ่ิ่งของโรงงานอุต่สาหกรรมั 
ทำำาให้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัใน
พืิ�นท่ำ�อำาเภอบางป็ะกงไดถ่้ิ่กทำำาลืาย ซ่ึ่�งมัันสง่ผิลื 
กระทำบทำำาให้ทำรัพิยากรทำางทำะเลืแลืะชายฝั�ง
เสื�อมัโทำรมั สัต่ว์่ในพืิ�นท่ำ�ลืดน้อยลืงอย่างรว่ดเร็ว่

นายฐิติพัฒน์ ไติรพฤฒิวัฒน์ จ่งม่ัแนว่ค่ด
ในการส่งเสร่มัให้เยาว่ชนแลืะคนในชุมัชน รว่มั

ตั่ว่กันเพืิ�อป้็องกันการส่ญพัินธ์ุของสัต่ว์่นำ�าแลืะ
ป้็องกันการเสื�อมัโทำรมัของป่็าชายเลืน โดยใช้
ก่จกรรมัสร้างธนาคารป่็แสมั เป็็นตั่ว่เชื�อมั
ป็ระสานคว่ามัร่ว่มัมืัอของคนในพืิ�นท่ำ� 

ภายใน 6 ปี็ ของการป็ฏ่บัต่่งาน ส่งผิลืให้
อำาเภอบางป็ะกงซ่ึ่�งเคยม่ัพืิ�นท่ำ�ป่็าชายเลืนโดน
กัดเซึ่าะหายไป็ป็ระมัาณ์ 1,500 ไร่ ปั็จจุบันม่ั
พืิ�นท่ำ�ป่็าชายเลืนคืนกลัืบมัา 400 ไร่ สามัารถิ่
ฟ้ื้�นฟ่ื้ให้เป็็นแหล่ืงท่ำองเท่ำ�ยว่แลืะพัิกผ่ิอนได้

เมืั�อป่็าชายเลืนกลัืบมัาอุดมัสมับ่รณ์์ ก็ม่ั
ป็ร่มัาณ์ป่็แสมัเพ่ิ�มัมัากข่�น คนในชุมัชนสามัารถิ่
สร้างรายได้จากการขายป่็แสมั

 น�ยฐิตพัฒน์  ไตรพฤฒิวัฒน์

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดฉัะเชงิิเทรา

ตำาบลเขาดิน อำาเภัอบางิป่ะกงิ จัังิหวัดฉัะเชงิิเทรา 
ผู้ลงิาน: ฟืื้� นฟื้ปู่า่ชายเลนและสัตว์นำาด�วยโครงิการธันาคารป่แูสม



จากแรงบันดาลืใจท่ำ�ม่ัสืบ นาคะเสถ่ิ่ยร 
เป็็นต้่นแบบในการทำำางานด้านการอนุรักษ์์
ทำรัพิยากรป่็าไม้ั แลืะการเข้าร่ว่มัก่จกรรมักับ
ค่ายอนุรักษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ของมัหาว่่ทำยาลัืย ทำำาให้ นายพร พนาวัน 
ม่ัคว่ามัมุ่ังมัั�นท่ำ�จะดำาเน่นงานด้านการอนุรักษ์์
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั ด้ว่ยการ
ทำำาก่จกรรมัป็ล่ืกป่็า ทำำาโป่็งเท่ำยมัเพืิ�อเป็็นอาหาร
ของสัต่ว์่ป่็า เก็บขยะในแหลื่งท่ำองเท่ำ�ยว่ทำาง
ธรรมัชาต่่ แลืะสร้างค่ายเยาว่ชนเพืิ�อป็ล่ืกจ่ต่
สำาน่กการอนรัุกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรพัิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมัในพืิ�นท่ำ�ให้คงคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์
ต่่อไป็

นอกจากนั�น ยังร่ว่มัขับเคลืื�อนเครือข่ายภาค
ป็ระชาชนบ่รณ์าการร่ว่มักันเพืิ�อเฝ้าระวั่งพืิ�นท่ำ�
รอบเขต่อนุรักษ์์ ทำรัพิยากรป่็าไม้ัแลืะสัต่ว์่ป่็า 
รว่มัทัำ�งระบบน่เว่ศในเขต่อนุรักษ์์พิันธ์ุสัต่ว์่ป่็า
เขาเข่ยว่-เขาชมัภ่่ ให้คงคว่ามัสมับ่รณ์์เพืิ�อเป็็น
แหล่ืงอาหารของสัต่ว์่ป่็า

เป็็นว่่ทำยากรให้คว่ามัร้่คนในชุมัชนแลืะ
เยาว่ชน ในการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรป่็า
ไม้ั แลืะร่ว่มัดำาเน่นก่จกรรมัป็ล่ืกป่็าฟ้ื้�นฟ่ื้ระบบ
น่เว่ศ รณ์รงค์การเก็บขยะในพืิ�นท่ำ�ท่ำองเท่ำ�ยว่
ต่่างๆ คอยต่่ดต่ามัแลืะป็ระเม่ันผิลืทำ่�ได้รับ เพืิ�อ
ป็รับป็รุงแลืะพัิฒนาการทำำางานให้ด่ข่�นต่่อไป็

น�ยพร พน�วัน

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดชลบุรี

ตำาบลพินัสนคิม อำาเภัอพินสันคิม จัังิหวัดชลบรุ ี
ผู้ลงิาน: กิจักรรมป่ลกูป่า่ ทำาโป่ง่ิเทียม และเก็บขยะในแหล่งิท่องิเที�ยวทางิธัรรมชาติ
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ต่ำาบลืสามัง่ามัท่ำาโบสถ์ิ่ เป็็นต่ำาบลืขนาดเล็ืก 
ท่ำ�ไม่ัเคยม่ัป็ญัหาในการจัดการขยะภายในชุมัชน
มัาก่อน จนกระทัำ�งช่ว่ง 4-6 ปี็ ท่ำ�ผ่ิานมัา แต่่ลืะ
ครัว่เรือนม่ัการผิล่ืต่ขยะในช่ว่่ต่ป็ระจำาวั่นเพ่ิ�มั
มัากข่�น ทำำาให้เก่ดปั็ญหาบ่อขยะของจังหวั่ด
ชัยนาทำจำานว่นสองบ่อไม่ัเพ่ิยงพิอสำาหรับการท่ำ�ง
ขยะจากชุมัชน เทำศบาลืจ่งต้่องใช้งบป็ระมัาณ์
จำานว่นมัากในการบร่หารจัดการขยะ

แนว่ค่ดลืดป็ร่มัาณ์ขยะในชุมัชนจ่งเก่ดข่�น 
เน้นหลัืกการม่ัส่ว่นร่ว่มัของคนในชุมัชน แลืะ
ค่ดหาแนว่ทำางแก้ไขร่ว่มักัน

นายคุุณาวุธ ทัศึสุ่วรรณ์ จ่งขอคว่ามัร่ว่มัมืัอ
จากเครือข่าย ทำสมั. เพืิ�อส่งเสร่มัให้ชาว่บ้าน 
ลืดป็ร่มัาณ์ขยะแลืะคัดแยกขยะในครัว่เรือน
ก่อนท่ำ�ง แลืะดำาเน่นการจัดตั่�ง ‘ร้านศ่นย์บาทำ’ ข่�น 
เพืิ�อสร้างการม่ัส่ว่นร่ว่มัแลืะแรงจ่งใจให้คนใน
ชุมัชนคัดแยกขยะ เพืิ�อนำาขยะร่ไซึ่เค่ลืมัาใช้
แทำนเง่นในการซืึ่�อส่นค้า รับซืึ่�อขยะทุำกวั่นท่ำ� 15 
แลืะวั่นท่ำ� 30 ของเดือน ส่งเสร่มัให้คนในชุมัชน 
นำาเศษ์อาหารมัาทำำาเป็็นปุ็�ยหมััก

แลืะต่ลือดระยะเว่ลืา 3-4 ปี็ท่ำ�ผ่ิานมัา ต่ำาบลื
สามัง่ามัท่ำาโบสถ์ิ่ สามัารถิ่ลืดขยะในชุมัชนได้
ไม่ัน้อยกว่่า 30 ตั่น

น�ยคุณ�วุธ ทัศสุวรรณ์

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดชัยนาท

ตำาบลสามงิา่มท่าโบสถ์ั อำาเภัอหนัคา จัังิหวัดชยันาท 
ผู้ลงิาน: ลดป่รมิาณขยะและคัดแยกขยะในครวัเรอืน และจััดตั�งิ ‘ร�านศนูยบ์าท’ 
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พืิ�นท่ำ�ต่ำาบลืสามัสว่น จังหวั่ดชัยภ่ม่ั ม่ัแหล่ืง
ทำรัพิยากรทำางธรรมัชาต่่ทำ่�เป็็นแหล่ืงอาหารแลืะ
แหล่ืงนำ�าของคนในพืิ�นท่ำ�คือ ป่็าภ่ต่ะเภา แต่่
ต่ลือดช่ว่งเว่ลืาท่ำ�ผ่ิานมัา ป่็าภ่ต่ะเภาต้่องเผิช่ญ
ปั็ญหาการตั่ดโค่นต้่นไม้ัใหญ่มัาแป็รร่ป็ทำำาบ้าน
เรือนท่ำ�อย่่อาศัย จนป่็าภ่ต่ะเภากลืายเป็็นภ่เขา
หัว่โล้ืน ส่งผิลืกระทำบต่่อการดำาเน่นช่ว่่ต่ของ
คนในชุมัชน

นายชาติรี พล้นิกร จ่งนำาแนว่ค่ดจาก
ศาสต่ร์แห่งพิระราชามัาป็ระยุกต์่ใช้เพืิ�อสร้าง
คว่ามัเข้มัแข็งให้คนในชุมัชน แลืะการพิัฒนา
หม่่ับ้านต่ามัแนว่ทำางพิระราชดำาร่ ให้คนใน
ชุมัชนม่ัจ่ต่สำาน่กช่ว่ยกันด่แลืรักษ์าป่็า แลืะม่ัว่่ถ่ิ่
ช่ว่่ต่ท่ำ�เชื�อมัโยงกับป่็าได้อย่างยั�งยืนต่ามัหลัืก
ป็รัชญาเศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยง โดยการแกไ้ขปั็ญหา
ด้ว่ยคว่ามัเร่ยบง่ายแลืะป็ระหยัด ทุำกคน
สามัารถิ่ลืงมืัอทำำา ค่ดค้น ดัดแป็ลืง ป็รับป็รุง 
แลืะแก้ไขงานด้ว่ยตั่ว่เองได้ 

ม่ัการจัดก่จกรรมัป็ล่ืกป่็า เพืิ�อฟ้ื้�นคืนคว่ามั
อุดมัสมับ่รณ์์ให้กับพืิ�นท่ำ�ป่็า ส่งผิลืให้ปั็จจุบันป่็า
ภ่ต่ะเภากลัืบมัาม่ัคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์มัากข่�น 
เป็็นแหล่ืงศ่กษ์าเร่ยนร้่ทำางธรรมัชาต่่ แหล่ืง
อาหาร แลืะสร้างอาช่พิให้กับชาว่บ้านในพืิ�นท่ำ� 
แลืะเป็็นแนว่ทำางในการพัิฒนาไป็ส่่แหล่ืงท่ำอง
เท่ำ�ยว่ทำางธรรมัชาต่่ของต่ำาบลืสามัสว่นต่่อไป็

น�ยช�ตรี พลนิกร

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดชยัภัมูิ

ตำาบลสามสวน อำาเภัอบ�านแท่น จัังิหวัดชยัภัมูิ
ผู้ลงิาน:  ฟืื้� นฟื้ปู่า่ภัตูะเภัาด�วยศาสตรแ์หง่ิพิระราชา
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ป่็าไม้ัในต่ำาบลืรับร่อ จังหวั่ดชุมัพิร เป็็นป่็า
ต้่นนำ�าท่ำ�ม่ัคว่ามัสำาคัญต่่อการป็ระกอบอาช่พิ
เกษ์ต่รกรรมัของคนในพืิ�นท่ำ�มัาอย่างยาว่นาน 
แต่่เมืั�อม่ัการลัืกลือบถิ่างป่็าเก่ดข่�นอย่างต่่อเนื�อง 
ป่็าท่ำ�เคยอุดมัสมับ่รณ์์ก็ถ่ิ่กทำำาลืาย ทำำาให้เก่ด
ปั็ญหาขาดแคลืนนำ�าแลืะภัยแล้ืงในพืิ�นท่ำ�

นายวิจัิย ส่งเพชร จ่งเก่ดแนว่ค่ดท่ำ�จะทำำาให้
คนในชุมัชนเห็นคว่ามัสำาคัญของป่็าไม้ั แลืะหา
แนว่ทำางให้คนพืิ�นท่ำ�อย่่ร่ว่มักับป่็าได้อย่างไม่ั
เบ่ยดเบ่ยนทำรัพิยากรทำางธรรมัชาต่่มัากเก่นไป็ 
จ่งทำำาการรว่บรว่มัสมัาช่กท่ำ� ม่ั อุดมัการณ์์
เด่ยว่กัน จัดตั่�งกลุ่ืมัอนุรักษ์์ป่็าต้่นนำ�าบ้าน
วั่งนำ�าเย็น เพืิ�ออนุรักษ์์ทำรัพิยากรป่็าไม้ัแลืะ
รักษ์าสมัดุลืทำางธรรมัชาต่่เอาไว้่ ด้ว่ยการป็ล่ืก
ป่็ากันชน เพืิ�อแก้ปั็ญหาการบุกรุกป่็า แลืะ
รณ์รงค์ให้คนในพืิ�นท่ำ�ป็ล่ืกต้่นไม้ัในพืิ�นท่ำ�ทำำาก่น
ของตั่ว่เอง ทำำาให้ม่ัพืิ�นท่ำ�ส่เข่ยว่ในชุมัชมัเพ่ิ�มัข่�น

เมืั�อปั็ญหาการบุกรุกทำำาลืายป็่าได้รับการ
แก้ไข ป่็าต้่นนำ�าก็ฟ้ื้�นตั่ว่แลืะกลัืบมัาเป็็นป่็าท่ำ�ม่ั
คว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ ม่ัคว่ามัหลืากหลืายทำาง
ช่ว่ภาพิ ก็สามัารถิ่นำาทำรัพิยากรทำ่�ม่ัมัาพัิฒนา
แลืะต่่อยอดเป็็นการท่ำองเท่ำ�ยว่เพืิ�อศ่กษ์า
ธรรมัชาต่่ ทำำาให้เก่ดรายได้เพ่ิ�มัข่�นในชุมัชน 
แลืะยังเป็็นแหล่ืงอาหาร แหล่ืงการเร่ยนร้่ เสร่มั
สร้างศักยภาพิบุคลืากรในชุมัชนได้ต่่อไป็

น�ยวิจัย สงเพชร

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดชุมพิร

ตำาบลรบัรอ่ อำาเภัอท่าแซื้ะ จัังิหวัดชมุพิร
ผู้ลงิาน: ตั�งิกลุ่มอนรุกัษ์ป่า่ต�นนำาบ�านวังินำาเยน็ เพิื�ออนรุกัษ์ทรพัิยากรป่า่ต�นนำา
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แรงบันดาลืใจท่ำ�ได้รับจากการม่ัคุณ์พ่ิอเป็็น
ทำสมั. คนแรกของอำาเภอเช่ยงของ ทำำาให้
นางส่าวอริศึรา พล้ศึรีเมือง ม่ัแนว่ค่ดท่ำ�จะเข้า
มัาทำำางานจ่ต่อาสาด้านส่�งแว่ดล้ือมั แลืะสมััคร
เป็็นสมัาช่ก ทำสมั. จังหวั่ดเช่ยงราย ตั่�งแต่่ปี็ 
2554 เป็็นต้่นมัา

โดยเข้ามัาม่ัส่ว่นร่ว่มัดำาเน่นงานในศ่นย์
เร่ยนร้่เช่งว่่ชาช่พิบ้านคร่ ด้ว่ยการพัิฒนาพืิ�นท่ำ�
กว่่า 40 ไร่ ให้เป็็นพืิ�นท่ำ�ต้่นแบบในการเพิาะ
เมัลื็ดพัินธ์ุแลืะป็ล่ืกต้่นไม้ัใหญ่ ทำดลืองเป็ลื่�ยน
พิฤต่่กรรมัการป็ล่ืกพืิชโดยไม่ัใช้ยาฆ่์าหญ้าแลืะ
สารเคม่ั ป็ล่ืกหม่ัอนเล่ื�ยงไหมัครบว่งจร ป็รับ
พืิ�นท่ำ�ต่ามัแนว่ทำาง โคก หนอง นา โมัเดลื (การ

จัดการพืิ�นท่ำ�ให้เหมัาะทำำาการเกษ์ต่ร ผิสมัผิสาน 
เกษ์ต่รทำฤษ์ฎี่ใหม่ัเข้ากับภ่ม่ัปั็ญญาพืิ�นบ้านท่ำ�
สอดคล้ืองกับธรรมัชาต่่ในพืิ�นท่ำ� โดยม่ัมันุษ์ย์
เป็็นส่ว่นส่งเสร่มั เพืิ�อให้ได้ผิลืลัืพิธ์ท่ำ�เร็ว่ข่�น) 
กักเก็บนำ�าในร่ป็แบบธนาคารนำ�าใต้่ด่น แลืะทำำา
แนว่กันไฟื้ในพืิ�นท่ำ�ของต่นเอง

ผิลืท่ำ�ได้คือทำำาให้ชาว่บ้านในชุมัชน กลุ่ืมัไผ่ิ
ซึ่างหมั่นต้่นป็ล้ืองใต้่ กลุ่ืมัไผ่ิหนองคาแฝก 
ขยายพืิ�นท่ำ�ส่เข่ยว่เช่งเศรษ์ฐก่จ ม่ัโครงการสรา้ง
ศ่นย์เร่ยนร้่ แลืะม่ัแผินพัิฒนาป่็าชุมัชนบ้าน
เว่่ยงเหนือ ให้เป็็นสถิ่านท่ำ�ท่ำองเท่ำ�ยว่เช่งน่เว่ศ 
เพืิ�อสร้างรายได้ให้กับสมัาช่กในชุมัชน 

น�งส�วอริศร� พลศรีเมือง

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดเชยีงิราย

ทสม.ตำาบลคร้�งิ อำาเภัอเชยีงิของิ จัังิหวัดเชยีงิราย 
ผู้ลงิาน: พัิฒนาพิื�นที�การเกษตรด�วยแนวทางิ โคก หนองิ นา โมเดล
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โครงการหมั่บ้่านสหกรณ์์สันกำาแพิง จังหวั่ด
เช่ยงใหมั่ เป็็นโครงการต่ามัพิระราชดำาร่ของ
ในหลืว่งรัชกาลืท่ำ� 9 ตั่�งข่�นเพืิ�อช่ว่ยเหลืือ
เกษ์ต่รกรท่ำ�ไม่ัม่ัท่ำ�ด่นทำำาก่นเป็็นของต่นเอง ให้ได้ 
ม่ัส่ทำธ่�ถืิ่อครองทำ่�ด่นเพืิ�ออย่่อาศัยแลืะทำำาการ
เกษ์ต่รในร่ป็ของหม่่ับ้านสหกรณ์์

ต่่อมัา หม่่ับ้านสหกรณ์์สันกำาแพิง เร่�มัเก่ด
ปั็ญหาป่็าไม้ัถ่ิ่กทำำาลืายเพิราะไฟื้ป็า่ การส่ญเส่ย
ป่็าไม้ั ทำำาให้ระบบน่เว่ศต่ามัธรรมัชาต่่ภายใน
พืิ�นท่ำ�เสื�อมัโทำรมั แลืะขาดแคลืนนำ�าในหน้าแล้ืง 
ส่งผิลืให้ชาว่บ้านท่ำ�ป็ระกอบอาช่พิทำางเกษ์ต่รได้
รับคว่ามัเดือดร้อน ชาว่บ้านจ่งเห็นคว่ามัสำาคัญ
ของการด่แลืป่็าไม้ัแลืะทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ใน

ท้ำองถ่ิ่�น ด้ว่ยการป็ล่ืกป่็าแลืะม่ัเว่รยามัป้็องกัน
ไฟื้ป่็า

ต่ลือดระยะเว่ลืา 8 ปี็ ตั่�งแต่่เร่�มัโครงการ 
ทำำาให้โครงการหม่่ับ้านสหกรณ์์สันกำาแพิงม่ันำ�าใช้
ทำำาการเกษ์ต่รในฤด่ฝน ทำำาระบบป็ระป็าหม่่ับ้าน
ทำำาให้แม้ัในหน้าแล้ืงชาว่บ้านก็ยังสามัารถิ่
ทำำาการเกษ์ต่รแลืะสามัารถิ่จับป็ลืาได้

เมืั�อป่็าไม้ัไม่ัถ่ิ่กทำำาลืาย ระบบน่เว่ศก็กลัืบมัา
อุดมัสมับ่รณ์์ เป็็นแหลื่งอาหารสำาหรับชุมัชน 
ให้ชาว่บ้านสามัารถิ่หาหน่อไม้ัแลืะเก็บเห็ดไป็
บร่โภคแลืะขายเพืิ�อสร้างรายได้เสร่มัให้กับ
ครอบครัว่ได้

น�งเทพวรรณ รุ้งแก้ว

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดเชยีงิใหม่

ตำาบลสหกรณ์ อำาเภัอแมอ่อน จัังิหวัดเชยีงิใหม่
ผู้ลงิาน: ฟืื้� นฟื้แูละป่อ้งิกันป่า่ไมใ้นโครงิการหมูบ่�านสหกรณใ์ห�รอดพิ�นจัากไฟื้ป่า่
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เร่�มัจากการเข้ามัารับราชการแลืะทำำางานอย่่
ในจังหวั่ดต่ราด ร.ติ.ท. ศึรัณย์กร รักษ์์แก้ว
ปรียากุล้ จ่งม่ัโอกาสได้ทำำางานแลืะก่จกรรมัร่ว่มั
กับชุมัชน จนเก่ดคว่ามัเข้าใจในปั็ญหาแลืะ
คว่ามัต้่องการของคนในพืิ�นท่ำ�

พืิ�นท่ำ�แนว่ชายฝั�งทำะเลืต่ำาบลืห้ว่งนำ�าขาว่ เคย 
เป็็นพืิ�นท่ำ�ท่ำ�ม่ัคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ทำางทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั เคยเป็็นแหล่ืงอาหาร
แลืะสร้างรายได้ให้คนในชุมัชน จนกระทัำ�ง
ชุมัชนเก่ดการขยายต่วั่ เพิราะจำานว่นป็ระชากร
เพ่ิ�มัข่�น การใช้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ก็เพ่ิ�มัข่�น 
ทำำาให้ม่ัการบุกรุกทำำาลืายทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ 
แลืะส่�งแว่ดล้ือมัมัากข่�นต่ามัไป็ด้ว่ย

เพืิ�อป้็องกันแลืะแก้ไขปั็ญหาดังกล่ืาว่ คนใน
ชุมัชนจ่งเข้ามัาม่ัส่ว่นร่ว่มัในการทำำาก่จกรรมัเพืิ�อ
ฟ้ื้�นฟ่ื้แลืะอนุรักษ์์คว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ของพืิ�นท่ำ�
แนว่ชายฝั�งทำะเลื ด้ว่ยการเข้าร่ว่มัโครงการแลืะ
ก่จกรรมัเพืิ�อส่�งแว่ดล้ือมั เช่น โครงการหญ้า

ทำะเลืเท่ำยมั โครงการซัึ่�งเชือก โครงการป็ลื่อย 
EM Ball ขจดันำ�าเส่ย โครงการป็ล่ืกป็ะการังเขา
แลืะโครงการป็ล่ืกป่็าชายเลืน

ผิลืท่ำ�ได้คือทำำาให้ระบบน่เว่ศในพืิ�นท่ำ�กลัืบมัา
ม่ัคว่ามัสมัดุลื สามัารถิ่เป็็นทำ่�อนุบาลืสัต่ว์่นำ�า 
ทำำาให้ม่ัสัต่ว์่นำ�าเพ่ิ�มัมัากข่�น นอกจากจะกลัืบมัา
เป็็นแหล่ืงอาหารแลืะสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมัชนแล้ืว่ ยังสามัารถิ่ใช้เป็็นพืิ�นท่ำ�ศ่กษ์าด่งาน 
เพืิ�อนำาไป็พัิฒนาพืิ�นท่ำ�อื�นๆ ต่่อไป็ได้

ร.ต.ท. ศรัณย์กร รักษ์แก้วปรีย�กุล

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดตราด

ตำาบลหนองิเสมด็ อำาเภัอเมอืงิตราด จัังิหวัดตราด 
ผู้ลงิาน:  โครงิการฟืื้� นฟื้แูละอนรุกัษ์ความอดุมสมบรูณพ์ิื�นที�แนวชายฝั� งิทะเล
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ชุมัชนบ้านท่ำาไผ่ิ จังหวั่ดต่าก เป็็นชุมัชนท่ำ�
ม่ัเส้นทำางการท่ำองเท่ำ�ยว่เพืิ�อมุ่ังหน้าไป็ส่่เขื�อน
ภ่ม่ัพิลื แหล่ืงท่ำองเท่ำ�ยว่ท่ำ�สำาคัญของจังหวั่ดต่าก 
นายธวัชชัย แก้วทรัพย์ แลืะคนในชุมัชน จ่งม่ั
แนว่ค่ดท่ำ�จะพัิฒนาชุมัชนให้เป็็นแหล่ืงท่ำองเท่ำ�ยว่
เช่งอนุรกัษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ให้นักท่ำองเท่ำ�ยว่ได้แว่ะเย่�ยมัชมัก่อนเด่นทำางไป็
เขื�อนภ่ม่ัพิลื แลืะเป็็นช่องทำางการสร้างรายได้
ให้คนในพืิ�นท่ำ�

จ่งม่ัการร่เร่�มัโครงการป่็าชุมัชนบ้านท่ำาไผ่ิ 
เพืิ�อให้คนในชุมัชนได้ม่ัส่ว่นร่ว่มัในการด่แลื
รักษ์าแลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ัให้ม่ัคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์

อย่างต่่อเนื�อง ด้ว่ยการสร้างฝายชะลือนำ�าแลืะ
ป็ล่ืกต้่นไม้ั ทำำาให้พืิ�นท่ำ�ม่ัคว่ามัอดุมัสมับ่รณ์์ เป็็น
แหล่ืงอาหารต่ามัฤด่กาลื เช่น ผัิกหว่าน หน่อ
ไม้ั ผัิกอ่ตุ่�ด สมุันไพิร ป็ลืาไหลืเผืิอก แลืะเก่ด
กลุ่ืมัอาช่พิต่่างๆ ทำำาให้คนในชุมัชนม่ัรายได้มัาก
ข่�น

เมืั�อโครงการป็ระสบคว่ามัสำาเร็จ ทำำาให้
คนในชุมัชนเห็นคว่ามัสำาคัญของการอนุรักษ์์
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ ป่็าไม้ั ส่�งแว่ดล้ือมั แลืะ
ป็ระเพิณ่์พืิ�นบ้านเอาไว้่ เพืิ�อเป็็นเอกลัืกษ์ณ์์ให้
เยาว่ชนรุ่นหลัืงได้สืบทำอดแลืะรักษ์าต่่อไป็

น�ยธวัชชัย แก้วทรัพย์

ทสม.ตำาบลยกกระบตัร อำาเภัอสามเงิา จัังิหวัดตาก

ตำาบลยกกระบัตร อำาเภัอสามเงิา จัังิหวัดตาก 
ผู้ลงิาน: โครงิการป่า่ชุมชนบ�านท่าไผู่้

น�ยธวัชชัย แก้วทรัพย์

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดตาก
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จากป็ญัหาโรงงานอตุ่สาหกรรมัแป็รร่ป็สตั่ว์่ 
ได้ป็ล่ือยนำ�าเส่ยลืงส่่แหล่ืงนำ�าลืำาคลือง โดย
เฉพิาะคลืองชลืป็ระทำานท่ำ� 25 ซ่ึ่�งเป็็นแหล่ืงนำ�า
ท่ำ�สำาคัญต่่อการเพิาะป็ล่ืกในพืิ�นท่ำ�ชุมัชนบ้าน
หนองขุมั จังหวั่ดนครนายก ทำำาให้เก่ดปั็ญหานำ�า
เน่าเส่ย สัต่ว์่นำ�าลืดลืง แลืะทำำาให้คนในชุมัชน
ขาดแคลืนนำ�าเพืิ�ออุป็โภค บร่โภค

ในฐานะคนในชุมัชนท่ำ�อาศัยอย่่ใกล้ืกับ
โรงงานอุต่สาหกรรมัแป็รร่ป็สัต่ว์่ท่ำ�ป็ล่ือยนำ�าเส่ย
ลืงส่่ลืำาคลือง นางพรเพ็ญ พูล้ศึรี จ่งม่ัแนว่ค่ด
ท่ำ�จะทำำาให้โรงงานไม่ัป็ล่ือยนำ�าเส่ยลืงคลือง แลืะ
ต้่องการให้ป็ระชาชนม่ัจ่ต่สำาน่กในการเฝา้ระวั่ง
แลืะหว่งแหนแหล่ืงนำ�า ม่ัสำาน่กรักแลืะเป็็น
เจ้าของทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ในพืิ�นท่ำ�ร่ว่มักัน

จ่งได้ดำาเน่นการจัดตั่�งธนาคารป็ลืา คือการ
จัดทำำาท่ำ�อย่่อาศยัแลืะหลืบภยัให้ป็ลืาแลืะสตั่ว์่นำ�า
ต่ามัธรรมัชาต่่ ด้ว่ยภ่ม่ัปั็ญญาท้ำองถ่ิ่�น คือใช้
ป็ลืาเป็็นตั่ว่ช่� วั่ดคุณ์ภาพินำ�า เพืิ�อฟ้ื้�นฟ่ื้แลืะ
พัิฒนาแหล่ืงนำ�าได้ทัำนท่ำว่งท่ำ

นอกจากนั�น ธนาคารป็ลืายังช่ว่ยป้็องกัน
การกัดเซึ่าะแลืะพิังทำลืายของด่นร่มัต่ลื่�ง เป็็น
แหล่ืงขยายพัินธ์ุสัต่ว์่นำ�า แหล่ืงเร่ยนร้่ ท่ำองเท่ำ�ยว่ 
แลืะสันทำนาการ จนกลืายเป็็นแหลืง่สร้างอาช่พิ
แลืะรายได้ให้คนในชุมัชนอ่กครั�ง

น�งพรเพ็ญ พูลศรี 

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนครนายก

ตำาบลองิครกัษ์ อำาเภัอองิครกัษ์ จัังิหวัดนครนายก 
ผู้ลงิาน: ธันาคารป่ลาเพิื�อแก�ปั่ญหาและฟืื้� นฟื้แูหล่งินำาในชมุชนบ�านหนองิขมุ
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แรงบันดาลืใจท่ำ�ได้จากการศ่กษ์าเก่�ยว่กับ
หลัืกการเกษ์ต่รทำฤษ์ฎ่ีใหม่ั ‘ป็ล่ืกป่็า 3 อย่าง 
เพืิ�อป็ระโยชน์ 4 อย่าง’ ต่ามัหลัืกป็รัชญา
เศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยงของในหลืว่ง รัชกาลืท่ำ� 9 

นายพงษ์์ชัยพัฒน์ แจ่ิมจิำารัส่ จ่งเร่ยนร้่การ
ป็ล่ืกพัินธ์ุพืิชท่ำ�หลืากหลืายอย่างเป็็นระบบ  
ซ่ึ่�งจะช่ว่ยสร้างสมัดุลืในระบบน่เว่ศ ช่ว่ยด่ดซัึ่บ
นำ�าฝน ป็กป้็องผ่ิว่ด่นให้ชุ่มัชื�น สร้างคว่ามั
สมับ่รณ์์แลืะก่อให้เก่ดคว่ามัหลืากหลืายทำาง
ช่ว่ภาพิ โดยการสนับสนุนให้คนในชุมัชนเพิาะ
กล้ืาไม้ั ด้ว่ยการจัดตั่�งศ่นย์เพิาะชำากล้ืาไม้ั
ชุมัชน ต่ำาบลืหนองง่เหลืือมั ร่ว่มักับสำานักงาน
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดลื้อมัจังหวั่ด
นครป็ฐมั ให้เป็็นแหล่ืงเร่ยนร้่ชุมัชนด้านการ
ขยายพัินธ์ุพืิช แลืะนำากล้ืาไม้ัไป็แจกจ่ายให้กับ

หน่ว่ยงานต่่างๆ แลืะบุคคลืท่ำ�สนใจ
แลืะยังสนับสนุนการเก็บเมัล็ืดพัินธ์ุพิืชใน

ท้ำองถ่ิ่�นเพืิ�อป็ล่ืกป่็าครอบครัว่ สร้างคว่ามัอุดมั
สมับ่รณ์์ในพืิ�นท่ำ� แลืะยังนำากล้ืาไม้ัหรือผิลืผิล่ืต่
ท่ำ�ได้ไป็จำาหน่ายเพืิ�อสร้างรายได้ให้แต่่ลืะครัว่
เรือน

นอกจากนั�น ยังจัดตั่�ง สถิ่าน่เพิาะชำากล้ืาไม้ั
พุิทำธมัณ์ฑ์ลื ต่ำาบลืศาลืายา โดยดำาเน่นการจัด
เต่ร่ยมัแป็ลืงในการเพิาะกล้ืา ผิสมัวั่สดุเพิาะชำา 
กรอกด่นใส่ถุิ่ง จัดว่างถุิ่งเพิาะ ย้ายชำากล้ืาอ่อน 
จำานว่น 20,000 กล้ืา แลืะนำาไป็แจกจ่ายต่่อไป็ 
เพืิ�อป็ล่ืกจ่ต่สำาน่กให้เยาว่ชนแลืะคนในพืิ�นท่ำ� 
เห็นคว่ามัสำาคัญของการป็ล่ืกป่็า หว่งแหน
ทำรัพิยากรป่็าไม้ั ต่ลือดจนพัิฒนาชุมัชนให้เข้มั
แข็งแลืะยั�งยืน

น�ยพงษ์ชัยพัฒน์ แจ่มจำ�รัส

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนครป่ฐม

ตำาบลหนองิงิเูหลือม อำาเภัอเมอืงินครป่ฐม จัังิหวัดนครป่ฐม 
ผู้ลงิาน: จััดตั�งิศนูยเ์พิาะชำากล�าไม�ชุมชน ตำาบลหนองิงิเูหลือม
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ชุมัชนบ้านนาราชคว่าย จังหวั่ดนครพินมั 
เป็็นชุมัชนท่ำ�ม่ัพืิ�นท่ำ�ส่ว่นมัากเป็็นท่ำ�ดอน แลืะม่ั
พืิ�นท่ำ�ราบลุ่ืมัเป็็นบางส่ว่น

ปั็ญหาของชุมัชนก็คือสถิ่านท่ำ�กำาจัดขยะเร่�มั
ม่ัพืิ�นท่ำ�ไม่ัเพ่ิยงพิอสำาหรับจัดการกับป็ร่มัาณ์ขยะ
จากทำุกครัว่เรือน นายณัฐชา โพนไชยา จ่ง
ต้่องการเป็็นส่ว่นหน่�งของการช่ว่ยผิลัืกดันให้
คนในชุมัชนช่ว่ยกันลืดป็ร่มัาณ์ขยะ เพืิ�อลืด
ปั็ญหาขยะลื้นเมืัอง ด้ว่ยการจัดตั่�ง ‘ธนาคาร
ขยะร่ไซึ่เค่ลื’ ท่ำ�ป็ระสบคว่ามัสำาเร็จ จนปั็จจุบัน
กลืายเป็็นก่จการทำ่�ม่ัเง่นทุำนหมุันเว่่ยนในบัญช่
จำานว่นกว่่าหน่�งแสนบาทำ

นอกจากนั�น ยังขยายผิลืการดำาเน่นงาน 
โดยการเป็็นว่่ทำยากรให้คว่ามัร้่เรื�องการคัดแยก
ขยะแลืะแนว่ทำางการจัดการตั่�งธนาคารขยะ
ร่ไซึ่เค่ลื แลืะปั็จจุบันได้ม่ัการดำาเน่นงานด้าน
ชุมัชนป็ลือดถิ่ัง ม่ัการนำาถัิ่งขยะคืนองค์การ
บร่หารส่ว่นต่ำาบลืนาราชคว่าย แลืะรณ์รงค์ให้

คนในชุมัชนนำาขยะทัำ�ว่ไป็ออกมัารอการกำาจัด 
ณ์ จุดรว่มัขยะในทุำกวั่นจันทำร์

แนว่ค่ดแลืะการป็ฏ่บัต่่ของนายณ์ฐัชา ส่งผิลื
ให้ป็ร่มัาณ์ของขยะในพืิ�นท่ำ�ชุมัชนบ้านนาราช
คว่ายลืดลืง ป็ระชาชนในพืิ�นท่ำ�ม่ัจ่ต่สำาน่กท่ำ�จะ
ช่ว่ยกันคัดแยกขยะตั่�งแต่่ต้่นทำาง แลืะสามัารถิ่
สร้างรายได้จากการขายขยะได้

น�ยณัฐช� โพนไชย�

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนครพินม

ตำาบลนาราชควาย อำาเภัอเมอืงินครพินม จัังิหวัดนครพินม
ผู้ลงิาน: ธันาคารขยะรไีซื้เคิล



158

ต่ำาบลืลืำานางแก้ว่ เป็็นพืิ�นท่ำ�ท่ำ�เคยม่ัปั็ญหา
พืิ�นท่ำ�ป่็าเสื�อมัโทำรมั ป็ระชาชนในพืิ�นท่ำ�ทำำาการ
บุกรุก เผิา แลืะถิ่างป่็าเพืิ�อทำำาไร่มััน ไร่อ้อย 
นายภัส่น์นนท์ สิ่ทธิ�หิัรัญ จ่งทำำาหน้าท่ำ�เป็็นผ้่ิ
ป็ระสานการดำาเน่นงานด้านทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ 
แลืะส่�งแว่ดล้ือมัในพืิ�นท่ำ� ระหว่่างส่ว่นราชการ
ในระดับจังหวั่ด อำาเภอ องค์กรเอกชน ทำหาร 
ต่ำารว่จ นักเร่ยน นักศ่กษ์า วั่ด แลืะป็ระชาชน
ในพืิ�นท่ำ� ร่ว่มักับสำานักจัดการพืิ�นท่ำ�อนุรักษ์์ท่ำ� 7 
เพืิ�อร่ว่มักันดำาเน่นก่จกรรมัทำางด้านส่�งแว่ดล้ือมั 
เช่น ก่จกรรมัสร้างฝายม่ัช่ว่่ต่ ก่จกรรมัอนุรักษ์์
ฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรป่็าไม้ั ก่จกรรมัจัดทำำาแนว่เขต่
พืิ�นท่ำ�สาธารณ์ป็ระโยชน์เพืิ�อทำำาป่็าชุมัชน แลืะ
จัดแป็ลืงป็ล่ืกป่็าเฉล่ืมัพิระเก่ยรต่่ ก่จกรรมัเฝ้า

ระวั่งไฟื้ป่็า แลืะสร้างแนว่กันไฟื้ ก่จกรรมั
พัิฒนาแหลืง่อาหารให้สัต่ว์่ป่็า ก่จกรรมัป็ล่ืกป่็า
ทำดแทำน ก่จกรรมัลืาดต่ระเว่นป่็า ร่ว่มักับกลุ่ืมั
ผ้่ินำาชุมัชนแลืะเจ้าหน้าท่ำ� เขต่ห้ามัล่ืาพัินธ์ุ 
สัต่ว์่ป่็าเขาภ่หลืว่ง เพืิ�อเฝ้าระวั่งการลัืกลือบการ
ตั่ดไม้ัแลืะล่ืาสัต่ว์่ ก่จกรรมัป่็าชุมัชน แลืะ
ก่จกรรมัจ่ต่อาสาพัิฒนา

ทำำาให้ต่ำาบลืลืำานางแก้ว่กลืับมัาม่ัทำรัพิยากร
ป่็าไม้ัท่ำ�อุดมัสมับ่รณ์์ เป็็นป่็าต้่นนำ�าลืำาป็ระโดน 
ม่ัฝนต่กต่้องต่ามัฤด่กาลื ม่ัสัต่ว์่ป่็าเข้ามัาอย่่
อาศัยเพ่ิ�มัข่�น แลืะยังสามัารถิ่เป็็นแหล่ืงเร่ยนร้่
ให้กับผ้่ิสนใจในด้านบร่หารจัดการ การเฝ้าระวั่ง
แลืะการฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรป่็าไม้ัต่่อไป็ได้

 น�ยภัสน์นนท์ สิทธ์ิหิรัญ

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนครราชสีมา

ตำาบลลำานางิแก�ว อำาเภัอป่กัธังิชัย จัังิหวัดนครราชสีมา
ผู้ลงิาน: กิจักรรมเพิื�อการพิทัิกษ์และฟืื้� นฟื้ผูู้นืป่า่ให�ตำาบลลำานางิแก�ว



ด้ว่ยคว่ามัท่ำ�ใช้ช่ว่่ต่อย่่กับธรรมัชาต่่แลืะ
ป็ระกอบอาช่พิเกษ์ต่รกรมัาต่ลือด นายแฉล้้ม 
เพชรชู จ่งได้เร่ยนร้่แลืะสังเกต่พิฤต่่กรรมัของ
สัต่ว์่แลืะธรรมัชาต่่ของพืิชรอบตั่ว่ จ่งพิบว่่าพืิช
แลืะสัต่ว์่ต่่างลื้ว่นใช้ช่ว่่ต่ท่ำ�คล้ือยต่ามัธรรมัชาต่่  
ดังนั�น หากคนเราพิยายามัฝ้นธรรมัชาต่่ ก็จะ
ทำำาให้เก่ดปั็ญหาต่ามัมัาได้ง่าย

ทำำาให้เป็็นท่ำ�มัาของการสร้างแหล่ืงเร่ยนร้่
เศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยงแลืะเกษ์ต่รทำฤษ์ฎี่ใหม่ั โดย
ม่ันายแฉลืม้ั ทำำาหนา้ท่ำ�เป็็นป็ระธานกลุ่ืมักองทำนุ
ป็ระป็าภ่เขา ป็ระธานกลุ่ืมัไฟื้ฟื้้าพิลัืงงานนำ�า 
ผิาทำอง เพืิ�อสร้างฝายท่ำอนซุึ่ง—ฝายชะลือนำ�า
ระบบเปิ็ดทัำ�งหมัด 4 ฝาย แลืะช่ว่ยป็ระสาน 
การป็ระชุมัร่ว่มักับ อบต่. ฉลือง ในการจัดทำำา
แผินพัิฒนาต่ำาบลื แลืะเขา้ป็ระชุมัร่ว่มักับ อบต่. 
เทำพิราช เพืิ�อว่างแผินการท่ำองเท่ำ�ยว่ในต่ำาบลื

จากโครงการสรา้งแหล่ืงเร่ยนร้่เศรษ์ฐก่จพิอ
เพ่ิยงแลืะเกษ์ต่รทำฤษ์ฎี่ใหม่ั ทำำาให้ต่ำาบลืฉลือง 
สามัารถิ่ผิล่ืต่อาหาร เช่น ไข่เป็็ด กุ้ง หอย ป่็ 
ป็ลืา แลืะนำ�าผ่ิ�ง สามัารถิ่ป็ล่ืกพืิชผัิก สมุันไพิร 

แลืะผิลืไมัไ้ด้มัากกว่่า 110 ชน่ด รว่มัไป็ถ่ิ่งป็ล่ืก
ไม้ัยืนต้่นได้ถ่ิ่ง 820 ต้่น

เป็็นการเพ่ิ�มัอาช่พิแลืะสร้างรายได้จากการ
ขายผัิก ผิลืไม้ั แลืะเล่ื�ยงสัต่ว์่ ให้กับชาว่บ้าน
แลืะยังสร้างรายได้แบ่งปั็นให้ชุมัชน เป็็นเง่น 
ป็ระมัาณ์ 3,000-5,000 บาทำ ต่่อปี็

น�ยแฉล้ม เพชรชู

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนครศรธีัรรมราช

ตำาบลฉัลองิ อำาเภัอสิชล จัังิหวัดนครศรธีัรรมราช 
ผู้ลงิาน: สร�างิแหล่งิเรยีนรู�เศรษฐกิจัพิอเพิยีงิและเกษตรทฤษฎีใหม ่
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จากแนว่ค่ด ‘สำาน่กรักบ้านเก่ด’ เป็็นแรง
บันดาลืใจให้ นายส่ำารวย เข็มกลั้ด ผัินตั่ว่เอง
มัาเป็็นอาสาสมััคร ทำสมั. มัานานกว่่า 13 ปี็

เมืั�อนายสำารว่ยมัองเห็นปั็ญหานำ�าเน่าเส่ย 
ปั็ญหาขยะต่ามัข้างทำาง ทัำ�งถิ่นนหลัืกแลืะถิ่นน
หม่่ับ้าน ซ่ึ่�งเก่ดจากคนในชุมัชนขาดจ่ต่สำาน่ก
แลืะระเบ่ยบว่่นัย จ่งลืงมืัอทำำางานด้ว่ยคว่ามัเชื�อ
ท่ำ�ว่่า การทำำางานจะเก่ดผิลืด่ได้ต้่องอาศัยคว่ามั
ร่ว่มัมืัอจากคนในชุมัชน จ่งต้่องทำำาเป็็นต้่นแบบ
เพืิ�อให้ผ้่ิอื�นเห็นด้ว่ยก่อน

จนเก่ดเป็็นก่จกรรมัการลืดป็ร่มัาณ์ขยะ
ต้่นทำาง แป็รร่ป็ขยะเป็็นของใช้ นำาเศษ์อาหาร
แลืะเศษ์เป็ลืือกผิลืไม้ัมัาทำำาปุ็�ยหมัักแลืะนำ�าหมััก

ช่ว่ภาพิเพืิ�อใช้ในการเกษ์ต่ร เป็็นว่่ทำยากรให้
คว่ามัร้่ แลืะเป็็นแกนนำาเครือข่าย ทำสมั. ในการ
ใช้นำ�าหมัักช่ว่ภาพิเพืิ�อป็รับป็รุงคุณ์ภาพินำ�าเส่ย

ผิลืลัืพิธ์ท่ำ�เห็นได้ชัด คือการใช้ปุ็�ยหมัักท่ำ�ทำำา
จากเป็ลืือกทุำเร่ยน ทำำาให้ด่นในชุมัชนพืิ�นท่ำ�ต่ำาบลื
บางกร่างแลืะต่ำาบลืศร่เมืัองม่ัโพิแทำสเซ่ึ่ยมัส่ง 
ช่ว่ยเร่งการเจร่ญเต่่บโต่ของต้่นไม้ัอื�นๆ เหมัาะ
แก่การทำำาเกษ์ต่รกรรมัมัากข่�น แลืะยังช่ว่ยลืด
ปั็ญหาส่�งแว่ดล้ือมัในชุมัชน ลืดป็ร่มัาณ์ค่าใช้
จ่ายในการจัดการขยะของภาครัฐ แลืะสุขภาพิ
อนามััยของคนในชุมัชนด่ข่�น

น�ยสำ�รวย เข็มกลัด

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนนทบุรี

ตำาบลบางิกรา่งิ อำาเภัอบางิกรา่งิ จัังิหวัดนนทบรุ ี
ผู้ลงิาน: กิจักรรมลดและจััดการขยะในครวัเรอืนตั�งิแต่ต�นทางิ
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กว่่า 15 ปี็ ท่ำ� นายมะสู่ดิง วามะ เป็็น
สมัาช่กเครือข่าย ทำสมั. แลืะได้ทำำาการสังเกต่
สถิ่านการณ์์ขยะภายในหมั่่บ้านแกแมั จังหวั่ด
นราธ่ว่าส ว่่าม่ัป็ร่มัาณ์ขยะเพ่ิ�มัข่�นอย่างทำว่่ค่ณ์ 
จ่งเก่ดคว่ามัค่ดว่่าจะจัดการกับขยะเหล่ืานั�น 
ด้ว่ยการศ่กษ์าข้อม่ัลืเก่�ยว่กับขยะ แลืะเข้าร่ว่มั
อบรมัภายใต้่โครงการท่ำ�สำานักงานทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัจังหวั่ดนราธ่ว่าส 
จัดข่�นต่ามัโครงการการจัดการขยะต้่นทำาง 

แล้ืว่ทำดลืองนำาคว่ามัร้่ท่ำ�ได้ มัาใช้คัดแยกขยะ
ในครัว่เรือนของต่นเอง ด้ว่ยคว่ามัเชื�อท่ำ�ว่่า  
‘การดำาเน่นงานหรือก่จกรรมัในพืิ�นท่ำ� เราต้่อง
ลืงมืัอทำำาเป็็นแบบอย่างก่อน หากเร่�มัลืงมืัอทำำา
แล้ืว่ผิลืลัืพิธ์ออกมัาด่ ชุมัชนด่ข่�น คนในชุมัชน
ก็จะเร่�มัทำำาต่ามัเรา’

นอกจากนั�น ยังเป็็นว่่ทำยากรให้คว่ามัร้่เรื�อง
การจัดการขยะต้่นทำางให้กับนักเร่ยนในสถิ่าน
ศ่กษ์าแลืะป็ระชาชนในทำ้องท่ำ� เพืิ�อเสร่มัสร้าง

จ่ต่สำาน่กในการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่ แลืะส่�งแว่ดล้ือมั ด้ว่ยการจัดการขยะ
ม่ัลืฝอย

จากการดำาเน่นการดังกล่ืาว่ทำำาให้คนใน
ชุมัชนม่ัคว่ามัร้่คว่ามัเข้าใจเก่�ยว่กับการจัดการ
ขยะในครัว่เรือน เช่น แยกขยะอ่นทำร่ย์มัาทำำาปุ็�ย
หมัักอ่นทำร่ย์ แยกขยะร่ไซึ่เค่ลืมัาป็ระด่ษ์ฐ์เป็็น
ของใช้ในครัว่เรือน หรือเก็บไว้่ขายเพืิ�อเป็็นราย
ได้ในครัว่เรือน

น�ยมะสูดิง ว�มะ

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนราธัวิาส

ตำาบลตันหยงิมสั อำาเภัอระแงิะ จัังิหวัดนราธัวิาส 
ผู้ลงิาน: จััดการขยะมูลฝอยในพิื�นที�หมูบ่�านแกแม
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ต่ำาบลืบา้นฟ้ื้า ม่ัสภาพิภ่ม่ัป็ระเทำศสว่่นใหญ่
เป็็นเทืำอกเขาส่งสลัืบซัึ่บซ้ึ่อน แลืะม่ัพืิ�นท่ำ�ราบ
เพ่ิยง 1 ใน 4 ของพืิ�นท่ำ�ทัำ�งหมัด ป็ระชากรใน
ชุมัชนร้อยลืะ 90 ป็ระกอบอาช่พิเกษ์ต่รกรรมั 
ทำำานา ทำำาไร่ ทำำาสว่น แลืะเล่ื�ยงสัต่ว์่

แต่่นอกจากนั�น ป็ระชาชนในพืิ�นท่ำ�ยังม่ัการ
ทำำาไร่เลืื�อนลือย ทำำาให้เก่ดปั็ญหาป่็าข้าว่โพิด 
ทำรัพิยากรนำ�าแลืะป็่าไม้ัในพืิ�นท่ำ�ก็ม่ัจำานว่นลืด
น้อยลืงเรื�อยๆ จ่งเก่ดการป็ระชุมัแลืะแสดง
คว่ามัค่ดเหน็ว่่า ต่ำาบลืบา้นฟ้ื้าจำาเป็็นต้่องทำำาการ
อนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าแลืะนำ�า เพืิ�อป็ระโยชน์ของ
คนในพืิ�นท่ำ�ในระยะยาว่

ผิลืจากการทำำาหน้าท่ำ� ช่ว่ยป็ระสานงาน
ระหว่่างป็ระชาชนในพืิ�นท่ำ�ต่ำาบลืบ้านฟ้ื้ากับ
ต่ำาบลืใกล้ืเค่ยง รว่มัถ่ิ่งหน่ว่ยงานราชการแลืะ
เอกชนในพืิ�นท่ำ� ให้ต่ระหนักถ่ิ่งการอนุรักษ์์
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดลือ้มั จ่งเก่ดการ
สร้างฝายชะลือนำ�า ทำำาให้ชุมัชนม่ันำ�าใช้ ม่ัป่็าไม้ั
ท่ำ�สมับ่รณ์์ แลืะชมุัชนม่ัจ่ต่สำาน่กในการห่ว่งแหน
ป่็ามัากข่�น แลืะม่ัการอนุรักษ์์ป่็าเก่าให้ม่ัคว่ามั
สมับ่รณ์์ 

ปั็จจุบัน ต่ำาบลืบ้านฟ้ื้าม่ัพืิ�นท่ำ�ป่็าเพ่ิ�มัข่�นถ่ิ่ง
ร้อยลืะ 20 ม่ัฝายชะลือนำ�าแบบถิ่าว่ร 300 แหง่ 
ฝายชะลือนำ�าแบบก่�งถิ่าว่ร 25 แห่ง แลืะฝายม่ั
ช่ว่่ต่อ่ก 2 แห่ง

น�ยบรรจง ไชยยงค์

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนา่น

ตำาบลบ�านฟ้ื้า อำาเภัอบ�านหลวงิ จัังิหวัดนา่น
ผู้ลงิาน: อนรุกัษ์และฟืื้� นฟื้ปู่า่และนำาในพิื�นที�ตำาบลบ�านฟื้า้
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ปั็ญหาขยะในแต่่ลืะชุมัชนมัักเก่ดจากการ
จัดการขยะอย่างไม่ัเป็็นระบบของคนในชุมัชน 
เร่�มัตั่�งแต่่การท่ำ�งขยะเร่�ยราด ทำำาให้เก่ดคว่ามั
สกป็รกในพืิ�นท่ำ� การไม่ัคัดแยกขยะในครัว่เรือน 
ทำำาให้ปั็ญหาการจัดการขยะ จ่งเป็็นปั็ญหาท่ำ�
ชุมัชนบ้านแก้ว่สมับ่รณ์์ต้่องการท่ำ�จะแก้ไข

นายบุญโฮม จัินทร์อ่อน จ่งรับหน้าท่ำ�ผ้่ินำา
แลืะแกนนำาในการจัดก่จกรรมัจัดการขยะ
ม่ัลืฝอยครบว่งจร ซ่ึ่�งต้่องอาศัยคว่ามัร่ว่มัมืัอ
จากคนในชุมัชนแลืะดำาเน่นก่จกรรมัร่ว่มักับ
คณ์ะกรรมัการธนาคารขยะ รับซืึ่�อ-ขายขยะ 
เดือนลืะหน่�งครั�ง เพืิ�อสร้างรายได้ให้ครัว่เรือน 

จนเก่ดเป็็นกองทุำนฌาป็นก่จชุมัชนข่�น 
นอกจากนั�นยังจัดก่จกรรมัอบรมัให้คว่ามัร้่

เก่�ยว่กับการทำำาปุ็�ยนำ�าหมัักแลืะนำ�าหมัักช่ว่ภาพิ
จากขยะอ่นทำร่ย์ เพืิ�อลืดป็ร่มัาณ์ขยะทำ่�ครัว่เรือน
จะท่ำ�งส่่ชุมัชน

จากการพิยายามัสร้างองค์คว่ามัร้่เก่�ยว่กับ
การจัดการขยะแลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมัในพืิ�นท่ำ� โดยใช้ตั่ว่เองเป็็นผ้่ิ
ร่เร่�มัลืงมืัอทำำาก่อน ทำำาให้คนในชุมัชนต่ระหนัก
แลืะให้คว่ามัสำาคัญกับการคัดแยกขยะม่ัลืฝอย
ท่ำ�ต้่นทำาง ส่งผิลืให้ปั็ญหาขยะในชมุัชนเป็็นไป็ใน
ทำางท่ำ�ด่ข่�นอย่างต่่อเนื�อง

น�ยบุญโฮม จันทร์อ่อน

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดบง้ิกาฬ

ตำาบลพิรเจัรญิ อำาเภัอพิรเจัรญิ จัังิหวัดบง้ิกาฬ
ผู้ลงิาน: จััดการขยะมูลฝอยด�วยแนวคิดจััดการขยะที�ต�นทางิ
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ต่ำาบลืช่อผิกา จังหวั่ดบุร่รัมัย์ ม่ัลัืกษ์ณ์ะ
ภ่ม่ัป็ระเทำศเป็็นพืิ�นท่ำ�ราบเร่ยบแลืะท่ำ�ราบลุ่ืมั 
ด่นป็นทำราย ม่ัอากาศร้อนจัดในฤด่ร้อน ทำำาให้
แหล่ืงนำ�าต่ามัธรรมัชาต่่แห้งแล้ืงได้ จนป็ร่มัาณ์
นำ�าไม่ัเพ่ิยงพิอต่่อการเพิาะป็ล่ืกของคนในพืิ�นท่ำ�

นอกจากปั็จจัยจากภ่ม่ัป็ระเทำศแล้ืว่ ปั็ญหา
ภัยแล้ืงแลืะภัยธรรมัชาต่่ ท่ำ�เก่ดข่�นกับต่ำาบลื 
ช่อผิกา ยังม่ัสาเหตุ่มัาจากการตั่ดไม้ัทำำาลืายป่็า
ของคนในพืิ�นท่ำ�อ่กด้ว่ย

นางบัวรินทร์ พินาศึภัย จ่งเข้าร่ว่มัเป็็นส่ว่น
หน่�งในการช่ว่ยเหลืือด่แลืผืินป่็า ด้ว่ยการนำา
แนว่ค่ดหลัืกเศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยงแลืะองค์คว่ามัร้่
การท่ำองเท่ำ�ยว่เช่งน่เว่ศมัาป็รับใช้ พิร้อมัทัำ�งยัง
รับหน้าท่ำ�เป็็นผ้่ิป็ระสานคว่ามัร่ว่มัมืัอระหว่่าง
ป็ระชาชนกับทุำกฝ่ายท่ำ�เก่�ยว่ข้อง เพืิ�อเชื�อมัโยง
การทำำางานด้านการบร่หารจัดการทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั ตั่�งแต่่ระดับนโยบาย
จนถ่ิ่งการป็ฏ่บัต่่จร่งในชุมัชน ด้ว่ยการตั่�งคณ์ะ
กรรมัการเว่รยามัด่แลืป่็า การเฝ้าระวั่งการท่ำ�ง
ขยะส่�งป็ฏ่ก่ลืลืงส่่แม่ันำ�า ค่ คลือง ป้็องกันการ
บุกรุกทำำาลืายป่็า แลืะไฟื้ไหม้ัป่็า ทำำาให้ต่ำาบลื 
ช่อผิกาม่ัข้อกำาหนดของหม่่ับ้านด้านการอนุรักษ์์
ป่็าไม้ั จัดตั่�งคณ์ะกรรมัการด่แลืป่็า แลืะม่ัพืิ�นท่ำ�
ส่เข่ยว่ท่ำ�เก่ดจากการป็ล่ืกป่็าทำดแทำนเพ่ิ�มัมัากข่�น

น�งบัวรินทร์ พิน�ศภัย 

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดบุรรีมัย์

ตำาบลช่อผู้กา อำาเภัอชำาน ิจัังิหวัดบรุรีมัย์
ผู้ลงิาน: แก�ปั่ญหาภััยแล�งิด�วยการฟืื้� นฟื้ดูแูลป่า่ไมใ้นพิื�นที�
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จากการมัองเห็นปั็ญหาเลื็กๆ ท่ำ�เก่ดข่�น
ภายในชุมัชน เช่น เว่ลืาม่ัการจัดงานหรือ
ก่จกรรมัต่่างๆ จะทำำาให้เก่ดการท่ำ�งขยะเกลืื�อน
กลืาดทัำ�ว่พืิ�นท่ำ� ทำำาให้ต้่องม่ัการชักชว่นเด็กๆ ใน
ชุมัชนมัาช่ว่ยกันเก็บขยะแลืะจัดการขยะให้
เร่ยบร้อย

นายประกาศิึติ ทองอินศึรี จ่งรับหน้าท่ำ�เป็็น
ผ้่ินำาแลืะว่่ทำยากร ช่ว่ยกระตุ้่นให้คนในชุมัชนม่ั
ส่ว่นร่ว่มัในการสนับสนุนภารก่จด้านการ
อนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ 
ส่�งแว่ดล้ือมั ทำำาให้ชุมัชนม่ัคว่ามัตื่�นตั่ว่แลืะร้่จัก
จัดสรรเว่ลืาเพืิ�อพิบป็ะพ่ิดคุยแลืะร่ว่มัทำำา
ก่จกรรมัด้ว่ยกันมัากข่�น 

ม่ัโครงการทำำานำ�าหมัักช่ว่ภาพิแลืะต่่อเชื�อไว้่
ใช้กำาจัดคราบไขมัันท่ำ�เก่ดในบ่อเกรอะร้านค้าใน
ชุมัชนจนกลืายเป็็นนำ�าด่ แลืะนำาป็ระสบการณ์์
ท่ำ�ได้ไป็เผิยแพิร่ยงัพืิ�นท่ำ�ใกล้ืเค่ยงเพืิ�อใหเ้ก่ดการ
ขยายผิลืต่่อไป็ แลืะยังม่ัการเผิยแพิร่ผิลืการ
ดำาเน่นก่จกรรมัท่ำ�ผ่ิานมัาให้คนในชุมัชนได้เห็น
ป็ระโยชน์ของการร่ว่มัมืัอร่ว่มัใจกันแก้ปั็ญหา 

แลืะเพืิ�อขยายพืิ�นทำ่�การแก้ปั็ญหาออกไป็ใน
ว่งกว้่างจ่งม่ัการป็ระสานคว่ามัร่ว่มัมืัอการทำำางาน 
กับ ทำสมั. จังหวั่ด แลืะเข้าร่ว่มัศ่กษ์าด่งาน 
ทำสมั. ต่ำาบลือื�น ปี็ลืะ 1-2 ครั�ง เพืิ�อนำาคว่ามัร้่
ท่ำ�ได้รับมัาต่่อยอดแลืะพัิฒนาในชุมัชนต่่อไป็

น�ยประก�ศิต ทองอินศรี

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดป่ทมุธัานี

ตำาบลบง้ินำารกัษ์ อำาเภัอธัญับรุ ีจัังิหวัดป่ทมุธัานี
ผู้ลงิาน: จััดการขยะมูลฝอยด�วยโครงิการทำานำาหมักชวีภัาพิ
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สภาพิภ่ม่ัป็ระเทำศของต่ำาบลืย่านร่ ท่ำศเหนือ
เป็็นท่ำ�ราบลุ่ืมั ม่ัแม่ันำ�าไหลืผ่ิาน แลืะม่ันำ�าท่ำว่มัถ่ิ่ง 
ส่ว่นท่ำศใต้่พืิ�นด่นเป็็นท่ำ�ดอนลืาดเทำไป็ทำางท่ำศ
เหนอื ทำำาให้เก่ดปั็ญหาการพิงัทำลืายของหนา้ด่น 
ทำำาให้ไม่ัสามัารถิ่ใช้ป็ระโยชน์จากด่นในพืิ�นท่ำ�ได้
มัากเท่ำาท่ำ�คว่ร

นายบรรจิง ราชโส่ จ่งได้น้อมันำาเอาศาสต่ร์
พิระราชาเพืิ�อการอนุรักษ์์ด่นแลืะนำ�าของ
ในหลืว่ง รัชกาลืท่ำ� 9 มัาป็รับใช้ เพืิ�อแก้ปั็ญหา
แลืะพัิฒนาพืิ�นด่นด้ว่ยการป็ล่ืกหญ้าแฝกคลุืมั
ด่น เพืิ�อป้็องกันการกัดเซึ่าะแลืะพัิงทำลืายของ
หน้าด่น แลืะยังช่ว่ยป็รับสภาพิด่นท่ำ�เสื�อมัโทำรมั
ให้กลัืบมัาสมับ่รณ์์ จนได้รับรางวั่ลืจากการ
ป็ระกว่ดการพัิฒนาแลืะรณ์รงค์การใช้หญ้าแฝก 

อันเนื�องมัาจากพิระราชดำาร่ ป็ระเภทำส่งเสร่มั
การป็ล่ืกแลืะขยายผิลืพืิ�นท่ำ�แหล่ืงเร่ยนร้่แลืะ
ขยายผิลืระดบับุคคลื ซ่ึ่�งเป็็นรางว่ลัืพิระราชทำาน
จากสมัเด็จพิระกน่ษ์ฐาธ่ราชเจ้า กรมัสมัเด็จ
พิระเทำพิรัต่นราชสุดาฯ สยามับรมัราชกุมัาร่

แลืะยงัม่ัการนำาองค์คว่ามัร้่เรื�องหญ้าแฝกไป็
เผิยแพิร่ให้กับป็ระชาชนแลืะเยาว่ชนทัำ�งในแลืะ
นอกพืิ�นท่ำ� ต่ลือดจนการสร้างจ่ต่สำาน่กให้เก่ด
การอนุรักษ์์อย่างยั�งยืน จนสามัารถิ่ทำำาการ
ขยายพืิ�นท่ำ�ป็ล่ืกหญ้าแฝกออกไป็ในต่ำาบลือื�น
ของอำาเภอกบ่นทำร์บุร่ จังหวั่ดป็ราจ่นบุร่ได้

น�ยบรรจง ร�ชโส

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดป่ราจีันบุรี

ตำาบลยา่นร ีอำาเภัอกบนิทรบ์รุ ีจัังิหวัดป่ราจีันบรุี
ผู้ลงิาน: แก�ป่ญัหาและพิฒันาพิื�นดินด�วยการป่ลกูหญ�าแฝกคลมุดิน
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จากแนว่ค่ดต่ามัหลัืกป็รัชญาเศรษ์ฐก่จ 
พิอเพ่ิยง นางจิำาล้อง บำารุงผล้ จ่งจัดตั่�งศ่นย์
การเร่ยนร้่ป็รัชญาเศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยง เน้น
การนำาคว่ามัร้่ท่ำ�ได้ไป็ป็รับแลืะใช้จร่งในชุมัชนได้ 
โดยแบ่งการดำาเน่นงานออกเป็็น 7 ฐานคว่ามัร้่
ท่ำ�สามัารถิ่นำามัาป็รับใช้กับว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ของคนใน
ชุมัชน ได้แก่ 1) ฐานเศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยง 2)ฐาน
การจัดการขยะ 3) ฐานนำ�าส้มัควั่นไม้ั 4) ฐาน 
นำ�าหมัักช่ว่ภาพิ 5) ฐานฮอร์โมันไข่ 6) ฐาน
บัญช่ครัว่เรือน 7) ฐานผัิกป็ลือดสารพ่ิษ์ โดย

น�งจำ�ลอง บำ�รุงผล

ทสม.  ดีเด่น จัังิหวัดพิระนครศรอียธุัยา

ตำาบลเทพิมงิคล อำาเภัอบางิซื้�าย จัังิหวัดพิระนครศรอียธุัยา 
ผู้ลงิาน: จััดตั�งิศนูยก์ารเรยีนรู�ป่รชัญาเศรษฐกิจัพิอเพิยีงิ

แต่่ลืะฐานจะม่ัว่่ทำยากรคอยป็ระจำาการเพืิ�อให้
คว่ามัร้่ แลืะเปิ็ดให้คนในชุมัชนเข้าศ่กษ์าด่งาน
ได้ต่ลือดเว่ลืา

ผิลืท่ำ�ได้คือคนในชุมัชนให้คว่ามัสนใจแลืะ
เข้ามัาศ่กษ์าด่งานเป็็นจำานว่นมัาก ทำำาให้เก่ด
การนำาไป็ป็รับใช้แลืะต่่อยอดเพืิ�อพัิฒนาให้เก่ด
ป็ระโยชน์ด้านอื�นๆ ต่่อไป็
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ในอด่ต่ป็่าชายเลืนในพืิ�นท่ำ�ต่ำาบลืบางเต่ย 
จังหวั่ดพัิงงา ถ่ิ่กบุกรุกแลืะทำำาลืายไป็มัากเพิราะ
การเด่นเรือของอุต่สาหกรรมัขุดหาแร่ ทำำาให้
ชาว่บ้านในพืิ�นท่ำ�ท่ำ�ป็ระกอบอาช่พิป็ระมังเป็็น
หลัืก ไม่ัสามัารถิ่ป็ระกอบอาช่พิอย่างเด่มัได้ 

นายสุ่โบ๊ วาหัะรักษ์์ จ่งใช้หน้าท่ำ�แลืะ
บทำบาทำของ ทำสมั. ในการเข้าป็ระสานงานกับ
หน่ว่ยงานราชการแลืะป็ระชาชนในพืิ�นท่ำ� 
กระตุ้่นแลืะป็ลืุกจ่ต่สำาน่กให้ชาว่บ้านช่ว่ยกัน
ฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าชายเลืนให้กลัืบมัาม่ัคว่ามัอดุมัสมับ่รณ์์
แลืะม่ัส่ว่นร่ว่มัในการด่แลื รักษ์าป่็าชายเลืน 
ด้ว่ยแนว่คว่ามัค่ดท่ำ�ว่่า ‘ถ้ิ่าทำรัพิยากรป็า่ชายเลืน
ม่ัคว่ามัอดุมัสมับ่รณ์์ ชาว่ป็ระมังกจ็ะสามัารถิ่ม่ั

ว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ท่ำ�พ่ิ�งพิาต่นเองในชุมัชนบ้านเก่ดได้อย่าง
ยั�งยืน’ ทำำาให้เก่ดกลุ่ืมัเครือข่ายด้านการอนุรักษ์์
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ในชุมัชนเพ่ิ�มัข่�น ม่ัแหล่ืง
เร่ยนร้่เพิาะชำากล้ืาไม้ัป่็าชายเลืนในพืิ�นท่ำ�

โดยใช้ระยะเว่ลืาฟ้ื้�นฟ่ื้ป็่าชายเลืนนานกว่่า  
7 ปี็ จ่งจะทำำาใหร้ะบบน่เว่ศแลืะสัต่ว์่นำ�าต่่างๆ ใน
ป่็าชายเลืนม่ัจำานว่นเพ่ิ�มัมัากข่�น 

คว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ของป่็าชายเลืนช่ว่ย
บรรเทำาคว่ามัรุนแรงของคลืื�นลืมัในทำะเลืให้กับ
ชุมัชน ส่งผิลืให้ชาว่บ้านท่ำ�ป็ระกอบอาช่พิป็ระมัง
ในชุมัชนสามัารถิ่สร้างรายได้ แลืะเก่ดเป็็น
แหล่ืงท่ำองเท่ำ�ยว่ชมัธรรมัชาต่่ป่็าชายเลืน ทำำาให้
คนในชุมัชนม่ัรายได้เพ่ิ�มัข่�น

ทสม. ตำาบลบางิเตย อำาเภัอเมอืงิ จัังิหวัดพัิงิงิา

ตำาบลบางิเตย อำาเภัอเมอืงิพัิงิงิา จัังิหวัดพิงัิงิา 
ผู้ลงิาน: อนรุกัษ์และฟืื้� นฟื้ปู่า่ชายเลนให�คนในชมุชนพิ้�งิพิาตัวเองิได�อยา่งิยั�งิยนื 

น�ยสุโบ๊ ว�หะรักษ์

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดพัิงิงิา
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ถ่ิ่งแม้ัว่่าการจัดการขยะในต่ำาบลืบ้านคลือง 
จะเป็็นหน้าท่ำ�ของเทำศบาลืต่ำาบลืบ้านคลือง แต่่
การท่ำ�คนในชุมัชนขาดคว่ามัร้่ คว่ามัเข้าใจใน
การม่ัส่ว่นร่ว่มัในการจัดการขยะตั่�งแต่่ต้่นทำาง
หรือภายในครัว่เรือน หรือไม่ัม่ัระเบ่ยบในการ
จัดสรรพืิ�นท่ำ�ท่ำ�งขยะกอ่นส่งออกส่ก่ารกำาจัดของ
เทำศบาลื ทำำาให้เก่ดปั็ญหาคว่ามัสกป็รกในชุมัชน 
ขยะล้ืน แลืะส่ญเส่ยทำรัพิยากรท่ำ�คว่รนำากลัืบมัา
ใช้ป็ระโยชน์ได้ไป็อย่างน่าเส่ยดาย

นางนภาพร ติาแกว้ จ่งได้เข้าร่ว่มัพ่ิจารณ์า
โครงการแลืะก่จกรรมัท่ำ�เก่�ยว่ข้องกับการจัดการ
ขยะม่ัลืฝอยต้่นทำาง เพืิ�อแก้ไขปั็ญหาการท่ำ�งขยะ
ม่ัลืฝอยทำ่�ไม่ัถ่ิ่กต้่อง ส่งผิลืให้เก่ดครัว่เรือน
ต้่นแบบในการดำาเน่นการคัดแยกขยะม่ัลืฝอย

น�งนภ�พร ต�แก้ว

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดพิษิณโุลก

ตำาบลบ�านคลองิ อำาเภัอเมอืงิพิษิณโุลก จัังิหวัดพิษิณโุลก 
ผู้ลงิาน: โครงิการแยกขยะในชุมชนตั�งิแต่ต�นทางิ

ทัำ�ง 4 ป็ระเภทำ ได้แก่ ขยะอ่นทำร่ย์ ขยะร่ไซึ่เค่ลื 
ขยะอันต่ราย แลืะขยะทัำ�ว่ไป็ ก่อนรว่บรว่มัเพืิ�อ
ให้เทำศบาลืต่ำาบลืนำาไป็จัดการต่่อ

โดยขยะอ่นทำร่ย์ แยกแลืะนำาไป็ทำำาปุ็�ยหมััก 
ส่ว่นขยะทัำ�ว่ไป็ นำาส่งให้บร่ษั์ทำคัดแยกขยะเพืิ�อ
ร่ไซึ่เค่ลืทำำาพิลืังงานเชื�อเพิล่ืงทำดแทำน ด้านขยะ
ร่ไซึ่เค่ลืนำาไป็ขายหรือทำำาส่�งป็ระด่ษ์ฐ์เพืิ�อเพ่ิ�มั
ม่ัลืค่า แลืะขยะอันต่รายให้นำามัารว่มักันไว้่ใน 
จุดท่ำ�หม่่ับ้านกำาหนด เพืิ�อนำาไป็กำาจัดอย่างถ่ิ่กว่่ธ่

หลัืงดำาเน่นงานอย่างต่่อเนื�อง ทำำาให้ป็ร่มัาณ์
ขยะของเทำศบาลืบ้านคลืองลืดลืงร้อยลืะ 20 
จากท่ำ�เคยม่ัขยะเก่ดข่�นเฉล่ื�ยวั่นลืะ 2.6 ตั่น 
ปั็จจุบันเหลืือป็ระมัาณ์วั่นลืะสองตั่นเท่ำานั�น
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จากป็ระสบการณ์์เข้าร่ว่มังานก่จกรรมัการ
อนุรักษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
กับเครือข่ายรักษ์์อ่าว่ไทำยต่อนบน จังหวั่ด
สมุัทำรสาคร นายสุ่ชาติิ เสื่อนาคุ จ่งนำาคว่ามัร้่
ท่ำ�ได้กลัืบมัาจัดตั่�งกลุ่ืมัเครือข่ายรักษ์์อ่าว่ไทำย
ต่อนบน จังหวั่ดเพิชรบุร่ ท่ำ�ต่ำาบลืหาดเจ้าสำาราญ 
แลืะทำำาก่จกรรมัอนุรักษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมัในพืิ�นท่ำ�ของต่นเอง

ม่ัการจัดก่จกรรมัเก็บขยะชายหาด นำาขยะ
มัาคัดแยก ทำำาทุ่ำนดักขยะลือยนำ�า ป็ะการังเท่ำยมั 
บ้านป็ลืาป็ระยกุต์่ (ทำำาจากก่�งขัดมัอญหย่อนลืง

ในทำะเลืในจุดท่ำ�ไม่ัห่างจากร่องนำ�าล่ืก) แลืะร่ว่มั
กันท่ำ�งซัึ่�งกอ–ภ่ม่ัปั็ญญาพืิ�นบ้านของชาว่ป็ระมัง 
คือการนำาซึ่ากเรือเก่าท่ำ�งลืงทำะเลื เพืิ�อเป็็นท่ำ�อย่่
อาศัยของสัต่ว์่ทำะเลื แลืะเป็็นแหล่ืงขยายพัินธ์ุ
สัต่ว์่นำ�า

ผิลืทำ่�ได้คือ สัต่ว์่นำ�าในทำะเลืม่ัป็ร่มัาณ์เพิ่�มัข่�น 
เป็็นแหล่ืงอาหารแลืะสร้างรายได้ให้กับชุมัชน
แลืะป็ระชาชนในพืิ�นท่ำ� ป็ร่มัาณ์ขยะลืดลืง 
สภาพิแว่ดล้ือมัด่ข่�น เป็็นแหล่ืงท่ำองเท่ำ�ยว่ท่ำ�
สว่ยงามั แลืะสร้างรายได้ให้คนในชุมัชนได้ 
ต่่อไป็

น�ยสุช�ติ เสือน�ค

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดเพิชรบรุี

ตำาบลหาดเจั�าสำาราญ อำาเภัอเมอืงิเพิชรบรุ ีจัังิหวัดเพิชรบรุ ี
ผู้ลงิาน: ตั�งิกลุ่มเครอืขา่ยรกัษ์อ่าวไทยตอนบน
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ในอด่ต่ต่ำาบลืวั่งหงส์ จัดเป็็นพืิ�นท่ำ�ท่ำ�ม่ัป่็าไม้ั
อุดมัสมับ่รณ์์ ทำำาให้เก่ดการลัืกลือบตั่ดไม้ัใน
พืิ�นท่ำ� ต้่นไม้ัขนาดใหญ่เก่ดคว่ามัเส่ยหาย

ช่ว่งเว่ลืาท่ำ� นายกฤษ์ดา อินทราวุธ ทำำางาน
ร่ว่มักับกองบังคับการอาสาสมััครรักษ์าด่นแดน
จังหวั่ดแพิร่ ได้ม่ัส่ว่นร่ว่มัป็ราบป็รามัผ้่ิลัืกลือบ
ตั่ดไม้ัทำำาลืายป็่า จ่งม่ัแนว่ค่ดท่ำ�จะอนุรักษ์์
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัข่�น อาศัย
หลัืกการม่ัส่ว่นร่ว่มัของคนในพืิ�นท่ำ� โดยการตั่�ง
จุดต่รว่จแลืะลืาดต่ระเว่น สร้างมัาต่รการแลืะ
กำาหนดกฎีระเบ่ยบข้อบังคับของชุมัชน ห้ามั
บุคคลืภายนอกเข้ามัาในเขต่ป่็าชุมัชน ห้ามัล่ืา
สัต่ว์่ป่็า ห้ามัหาของป่็า แลืะด่แลืรักษ์าป่็าด้ว่ยการ 
ทำำาพ่ิธ่บว่ชป่็า ทำำาแนว่ป้็องกันไฟื้ป่็า แลืะป็ลุืก

จ่ต่สำาน่กให้คนในชุมัชนเล่ืกเผิาป่็า รว่มัทัำ�งการ
สร้างหอด่ไฟื้ป่็า

ม่ัการทำำาฝายชะลือนำ�า เพืิ�อป้็องกันการไหลื
เช่�ยว่ของนำ�าแลืะกักเก็บต่ะกอนไม่ัให้ไหลืลืงส่่ 
ท่ำ�ต่ำ�า แลืะจัดตั่�งธนาคารขยะ เพืิ�อรับซืึ่�อขยะ
ร่ไซึ่เค่ลื โดยให้ทุำกหลัืงคาเรือนแยกขยะทำ่�
สามัารถิ่ขายได้ นำาไป็ขายให้กับธนาคารขยะ 
นำาเศษ์อาหารไป็ทำำานำ�าหมัักช่ว่ภาพิ หรือเป็็น
อาหารสัต่ว์่ แลืะนำาเศษ์หญ้าไป็ทำำาปุ็�ยหมััก ตั่�ง
ศ่นย์เร่ยนร้่หม่่ับ้านต้่นแบบป็ลือดการเผิา เพืิ�อ
ให้คว่ามัร้่แก่ผ้่ิศ่กษ์าด่งาน

ผิลืท่ำ�ได้คือป่็าชุมัชนกลัืบมัาม่ัคว่ามัอุดมั
สมับ่รณ์์มัากข่�น คนในพืิ�นท่ำ�สามัารถิ่อนุรักษ์์
แลืะด่แลืทำรัพิยาการป่็าไม้ัในพืิ�นท่ำ�ได้อย่างยั�งยืน

น�ยกฤษด� อินทร�วุธ

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดแพิร่

ตำาบลวังิหงิส์ อำาเภัอเมอืงิแพิร ่จัังิหวัดแพิร ่
ผู้ลงิาน: โครงิการเพิื�อฟืื้� นฟื้คูวามอดุมสมบรูณข์องิป่า่ไมใ้นพิื�นที�
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การพิ่�งพิากันระหว่่างคนกับธรรมัชาต่่ คือ
ส่�งท่ำ� นางดาวนภา ปัญญาวงค์ุ ได้เร่ยนร้่แลืะ
สั�งสมัมัาจากป็ระสบการณ์์การทำำางาน  จ่งเก่ด
เป็็นการร่เร่�มัก่จกรรมัเพืิ�ออนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้
ทำรัพิยากรนำ�าให้ชุมัชนบ้านเก่ดของต่นเอง 

การดำาเน่นงานอย่างต่่อเนื�องจากการ
ป็ระสานคว่ามัร่ว่มัมืัอทัำ�งจากหน่ว่ยงานภาครัฐ
แลืะภาคเอกชน ตั่�งแต่่ปี็ 2543 การใช้ฝาย
ชะลือนำ�าร่ป็แบบท่ำ�เหมัาะสมักับแต่่ลืะพืิ�นท่ำ� 
สามัารถิ่ชะลือการไหลืบ่าของนำ�าแลืะการดัก

ต่ะกอนท่ำ�มัากับนำ�า ชุมัชนจะม่ัแหล่ืงนำ�าอุป็โภค 
บร่โภค ใช้ป็ระโยชน์ด้านการทำำาเกษ์ต่รในช่ว่ง
ฤด่แล้ืงได้ เมืั�อม่ัการกักเก็บนำ�าต่ามัจุดต่่างๆ ก็
จะเป็็นแหล่ืงนำ�าซัึ่บให้กับระบบน่เว่ศเพ่ิ�มัคว่ามั
สมับ่รณ์์มัากย่�งข่�น สัต่ว์่ป็่าม่ันำ�าก่น ทัำ�งยังเป็็น
สายนำ�านำาส่่อ่างเก็บนำ�าแม่ันาเรือ เพืิ�อนบ้านใกล้ื
เค่ยงอย่าง ต่ำาบลืตุ่่น บางส่ว่นก็ได้รับผิลื
ป็ระโยชน์จากแหล่ืงนำ�าสายน่� จนไหลืลืงส่่กว่�าน
พิะเยา ทำำาให้เก่ดคว่ามัยั�งยืนต่่อไป็ในอนาคต่

น�งด�วนภ�  ปัญญ�วงค์

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดพิะเยา

ตำาบลแม่นาเรอื อำาเภัอเมอืงิพิะเยา จัังิหวัดพิะเยา 
ผู้ลงิาน: สร�างิฝายชะลอนำาเพิื�อรกัษาป่า่ต�นนำา ตำาบลแม่นาเรอื
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ปั็ญหาด้านการจัดการส่�งแว่ดล้ือมัท่ำ�ล้ืมัเหลืว่
ภายในเมืัองแหล่ืงท่ำองเท่ำ�ยว่นั�นเป็็นของค่่กันมัา
ช้านาน ภ่เก็ต่เองเป็็นหน่�งในแหล่ืงท่ำองเท่ำ�ยว่ท่ำ�
ม่ันักเท่ำ�ยว่หมัุนเว่่ยนทัำ�งชาว่ไทำยแลืะต่่างชาต่่ 
นายสุ่รดิษ์ บันดาล้สิ่น เล็ืงเห็นถ่ิ่งปั็ญหาจ่ง
ร่เร่�มัโครงการต่่างๆ โดยเจาะกลุ่ืมัเป้็าหมัายคือ
เยาว่ชน พิลัืงสำาคัญท่ำ�จะสามัารถิ่ขับเคลืื�อน
คว่ามัร้่ท่ำ�ได้จากกระบว่นการฝึกอบรมัไป็ต่่อยอด
ขยายผิลืภายในโรงเร่ยนท่ำ�ต่นเองอย่่ เช่น 
รณ์รงค์การลืดใช้ถุิ่งพิลืาสต่่ก ป็ระกว่ดพืิ�นท่ำ�
ป็ลือดขยะ การจดัตั่�งกลุ่ืมัชุมัชนอนุรักษ์์พิฤกษ์า
พิอเพ่ิยง การใช้เศษ์อาหารมัาทำำานำ�าหมัักช่ว่ภาพิ

อ่กทัำ�งการป็ระสานงานร่ว่มักันทัำ�งภาครัฐ
แลืะเอกชนให้ม่ัคว่ามัตื่�นร้่ในการให้ข้อม่ัลืแลืะ
ป็ล่ืกฝังจ่ต่สำาน่กให้กับผ้่ิคนในชุมัชนอย่างต่่อ
เนื�อง ยังเป็็นการป็ฏ่บัต่่การท่ำ�มุ่ังส่่การพัิฒนาท่ำ�
ยั�งยืนได้เป็็นอย่างด่

น�ยสุรดิษ บันด�ลสิน 

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดภัเูก็ต

ตำาบลตลาดเหนือ อำาเภัอเมอืงิภัเูก็ต จัังิหวัดภัเูก็ต
ผู้ลงิาน: ตั�งิกลุ่มชุมชนอนรุกัษ์พิฤกษาพิอเพีิยงิ
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จากการต่ระหนักถ่ิ่งปั็ญหาการบุกรุกป่็า 
แลืะอยากป็ล่ืก ป่็าชดเชยพืิ� น ท่ำ� ท่ำ� เ ส่ ย ไป็  
รว่มัไป็ถ่ิ่งปั็ญหาการท่ำ�งขยะท่ำ�ไม่ัเป็็นท่ำ�เป็็นทำาง 
ท่ำ�งขยะลืงในแหล่ืงนำ�า นายสุ่ริยงค์ุ พุทไธยส่งคุ์ 
จ่งเร่�มัดำาเน่นงานด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอยใน
พืิ�นท่ำ� ชุมัชนอำาเภอว่าป็ีป็ทุำมั โดยเร่�มัจาก
ป็ระสานคว่ามัร่ว่มัมืัอทัำ�งจากองค์การ ทำสมั. 
แลืะคนทัำ�ว่ไป็ ป็ระสานหน่ว่ยงานภาครัฐเพืิ�อให้
คว่ามัร้่เก่�ยว่กับการจัดการขยะป็ระเภทำต่่างๆ 
แลืะลืงมืัอป็ฏ่บัต่่เป็็นตั่ว่อย่าง โดยการนำาขยะ
อ่นทำร่ย์มัาทำำาให้ม่ัม่ัลืค่าเป็็นปุ็�ยอ่นทำร่ย์ เพืิ�อลืด

ต้่นทุำนในการใช้เคม่ัในการผิล่ืต่ผิลืผิล่ืต่ทำาง 
การเกษ์ต่ร ให้คว่ามัร้่เรื�องขยะสามัารถิ่ขายได้ 
ทำำาให้ชาว่บ้านม่ัรายได้เพ่ิ�มัจากการขายขยะ  
แลืะผิลัืกดันก่จกรรมัด่แลืหนองนำ�า การเพ่ิ�มั
แลืะขยายพืิ�นท่ำ�ส่เข่ยว่ 

ส่งผิลืให้บร่เว่ณ์หน้าบ้านในชุมัชนสะอาด 
ถิ่นน ลืำาคลือง ไมัม่่ัขยะ ป่็าไม้ัคงอย่่ บ้านคนใน
ชุมัชนสะอาด แลืะยงัได้รับการสนบัสนุนมัาจาก
กระทำรว่งทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
โดยการนำาต้่นไม้ัมัาให้ป็ล่ืกป่็าอ่กด้ว่ย

น�ยสุริยงค์ พุทไธยสงค์

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดมหาสารคาม

ตำาบลหนองิแสงิ อำาเภัอวาป่ปี่ทมุ จัังิหวัดมหาสารคาม 
ผู้ลงิาน: ดแูลหนองินำา จััดการขยะ เพิิ�มพิื�นที�สีเขยีว อำาเภัอวาปี่ป่ทมุ
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ปั็ญหาจากการบุกรุกแผ้ิว่ถิ่างป่็าซ่ึ่�งเป็็นการ
ทำำาลืายแหล่ืงต้่นนำ�าแลืะแหล่ืงอาหารท่ำ�ก่อเก่ด
ป็ระโยชน์ให้แก่ชุมัชนในเขต่พืิ�นท่ำ�ป่็าภ่ผิาก่ด 
ท่ำ�ตั่�งอย่่ในเขต่ห้ามัล่ืาสัต่ว์่ป่็าถ้ิ่าผิานำ�าท่ำพิย์ 
ต่ำาบลืคาบก อำาเภอคำาชะอ่ จังหวั่ดมุักดาหาร 

นายคุ้าย ส่ล้างสิ่งห์ั ดำาเน่นงานร่ว่มักับเจ้า
หน้าท่ำ�เขต่ห้ามัล่ืาสัต่ว์่ป่็าแลืะเจ้าหน้าท่ำ�ฝ่าย
ป็กครองในพืิ�นท่ำ� ป็ระชมุัระหว่่างกลุ่ืมัเครอืข่าย 
ว่างแผินการดำาเน่นงาน แลืกเป็ลื่�ยนเร่ยนร้่ ร่ว่มั
หาแนว่ทำางการแก้ไขปั็ญหาท่ำ�ถ่ิ่กต้่อง ร่ว่มักัน
สร้างจ่ต่สำาน่กท่ำ�ด่ของคนในชุมัชนให้ม่ัส่ว่นร่ว่มั
ในการเฝ้าระวั่ง จนเก่ดคว่ามัรักคว่ามัหว่งแหน 
พิร้อมัทัำ�งต่ระหนักถ่ิ่งคว่ามัสำาคัญ ในการ
อนุรักษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัท่ำ�
เป็็นแหล่ืงอาหาร สมุันไพิรในพืิ�นท่ำ�ป่็า จนเก่ด
คว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ของป่็าไม้ัท่ำ�เพ่ิ�มัมัากข่�น 

น�ยค้�ย สล�งสิงห์

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดมกุดาหาร

ตำาบลคาบก อำาเภัอคำาชะอี จัังิหวัดมกุดาหาร 
ผู้ลงิาน: อนรุกัษ์พิื�นที�ป่า่ภัผูู้ากดู
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เพิราะอยากรักษ์าส่�งแว่ดล้ือมัท่ำ�ด่ส่งต่่อให้
กับล่ืกหลืานในอนาคต่ นายประยูร ปิมปา จ่ง
ร่เร่�มัทำำาเกษ์ต่รอ่นทำร่ย์ ไร้สารเคม่ั ท่ำ�ด่ต่่อ
สุขภาพิ แลืะส่�งแว่ดลือ้มั ด้ว่ยการถิ่า่ยทำอดองค์
คว่ามัร้่ระบบเกษ์ต่รท่ำ�ม่ัคว่ามัยั�งยืน สามัารถิ่สร้าง 
ม่ัลืค่าเพ่ิ�มัจากการแป็รร่ป็ผิลืผิล่ืต่ด้านเกษ์ต่ร 

ทัำ�งยังเป็็นศ่นย์กลืางการป็ระสานงานในการ
พัิฒนาคว่ามัร่ว่มัมืัอในการทำำางานร่ว่มักัน
ระหว่่างองค์กรภาคป็ระชาชนกับหน่ว่ยงานของ
รัฐแลืะท้ำองถ่ิ่�น เครือข่าย ทำสมั. แลืะภาค่ใน
พืิ�นท่ำ� ป็ล่ืกฝังสำาน่กท่ำ�ด่กับคนในชมุัชน ส่งเสร่มั
ให้ม่ัส่ว่นร่ว่มัในการสนับสนุนภารก่จด้านการ

อนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ 
ส่�งแว่ดล้ือมั รว่มัไป็ถ่ิ่งการถ่ิ่ายทำอดองค์คว่ามัร้่ 
ขยายจากชุมัชนส่่สังคมั ด้ว่ยการถ่ิ่ายทำอดผิลื
งานผ่ิานศ่นย์เร่ยนร้่ ผ่ิานฐานเร่ยนร้่ แลืะสื�อ
ออนไลืน์อย่างต่่อเนื�อง

น�ยประยูร ปิมป�

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดแม่ฮ่อ่งิสอน

ตำาบลแม่ฮ่ี� อำาเภัอป่าย จัังิหวัดแมฮ่่อ่งิสอน 
ผู้ลงิาน: รกัษาสิ�งิแวดล�อมด�วยศาสตรข์องิพิระราชาและหลักป่รชัญาของิเศรษฐกิจัพิอเพิยีงิ 
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นายยุทธวงค์ุ คุงช่วย ได้ต่ระหนักถ่ิ่งปั็ญหา
ส่�งแว่ดล้ือมัว่่าเป็็นหน้าท่ำ�ของคนทุำกคนท่ำ�ต้่อง
แก้ไขจร่งจังแลืะเป็็นระบบ จ่งนำาหลืัก 4 ป็. 
มัาป็ระยุกต์่ใช้ในการขับเคลืื�อนการทำำางาน  
สร้างคว่ามัต่ระหนักรับร้่ให้แก่ทุำกภาคส่ว่น 
ป็ระสานงานร่ว่มักับองค์การป็กครองส่ว่นท้ำองถ่ิ่�น 
แลืะหน่ว่ยงานต่่างๆ ท่ำ�ม่ัส่ว่นเก่�ยว่ข้องในการ
ดำาเน่นงานเพืิ�อพัิฒนาท้ำองถ่ิ่�นร่ว่มักัน 

น�ยยุทธวงค์ คงช่วย

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดยะลา

อำาเภัอธัารโต จัังิหวัดยะลา
ผู้ลงิาน: สร�างิจิัตสำานก้ด�านการอนรุกัษ์ทรพัิยากรธัรรมชาติและสิ�งิแวดล�อม

รว่มัทัำ�งสร้างจ่ต่สำาน่กด้านการอนรัุกษ์์ สงว่น 
คุ้มัครอง แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ 
ส่�งแว่ดล้ือมัให้เก่ดข่�นภายในชุมัชน เร่�มัจากการ
เช่ญว่่ทำยากรมัาให้คว่ามัร้่ในเรื�องจัดการขยะ
อ่นทำร่ย์ภายในครัว่เรือน ทำำาให้เก่ดการจัดการ
ขยะจากต้่นทำาง สามัารถิ่นำาขยะอ่นทำร่ย์มัาทำำา
ปุ็�ยหมัักอ่นทำร่ย์ แยกขยะท่ำ�สามัารถิ่นำามัา
ร่ไซึ่เค่ลื ป็ระด่ษ์ฐ์เป็็นของใช้ในครัว่เรือน เช่น 
นำาถัิ่งส่มัาป็ล่ืกผัิก แลืะไม้ัดอกไม้ัป็ระดับ
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การขยายต่ัว่ของชุมัชน การเพ่ิ�มัข่�นของ
ป็ระชากรในพืิ�นท่ำ�หม่่ับ้านหนองบก ต่ำาบลื 
หนองห่น อำาเภอเมืัองยโสธร จังหวั่ดยโสธร 
ทำำาให้พิฤต่่กรรมัการบร่โภคของคนในชุมัชน
เป็ล่ื�ยนไป็ แลืะเก่ดปั็ญหาการเพิ่�มัข่�นของขยะ
ม่ัลืฝอย

นายบุญเมือง บุญทศึ ร่เร่�มัแนว่ค่ดในการ
บร่หารจัดการขยะม่ัลืฝอยในท้ำองถ่ิ่�นอย่างยั�งยืน
ด้ว่ยการนำาศาสต่ร์พิระราชามัาป็ระยุกต์่ใช้ เร่�มั
จากการรณ์รงค์ให้ลืดใช้สารเคม่ักำาจัดวั่ชพืิช 
ศัต่ร่พืิช แลืะแมัลืงในการเพิาะป็ล่ืกทุำกชน่ด  

ไป็ส่ด่ำาเน่นก่จกรรมั ‘ธนาคารขยะ’ เพืิ�อลืดการ
สร้างขยะ คัดแยกขยะอ่นทำร่ย์ ขยะร่ไซึ่เค่ลื 
แลืะขยะอันต่ราย แลืะจัดการขยะม่ัลืฝอยตั่�งแต่่
ต้่นทำาง 

ด้ว่ยคว่ามัตั่�งใจจร่งทำำาให้เก่ดการร่ว่มัแรง
ร่ว่มัใจจากหน่ว่ยงานแลืะคนในชุมัชนทัำ�ง 7 
หม่่ับ้าน รว่มั 482 หลัืงคาเรือน ในก่จกรรมั
ธนาคารขยะของชุมัชน ทำำาให้ป็ร่มัาณ์ขยะลืดลืง
ป็ระมัาณ์ เดือนลืะ 1 ตั่น ต่่อหม่่ับ้าน เป็็นการ
ป็ล่ืกฝังจ่ต่สำาน่กในการด่แลื รักษ์าส่�งแว่ดล้ือมั
ในชุมัชนอย่างยั�งยืน

น�ยบุญเมือง บุญทศ

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดยโสธัร

ตำาบลหนองิหนิ อำาเภัอเมอืงิยโสธัร จัังิหวัดยโสธัร 
ผู้ลงิาน: โครงิการธันาคารขยะรไีซื้เคิล หมูบ่�านหนองิบก
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จากป็ระสบการณ์์การป็ล่ืกป่็ามัาตั่�งแต่่ 
ปี็ 2547–2563 นายศึรายุทธ อันทะไชย์ 
น้อมันำาหลัืก ‘ศาสต่ร์พิระราชา’ มัาป็ระยุกต์่ใช้
เป็็นแนว่ทำางในการทำำางานแลืะป็ฏ่บัต่่อย่าง
จร่งจังมัาโดยต่ลือด เพิราะเห็นถ่ิ่งคว่ามัสำาคัญ
ของทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ท่ำ�ม่ัต่่อคว่ามัเป็็นอย่่ของ 
ส่�งม่ัช่ว่่ต่ทุำกชน่ด ไม่ัว่่าจะเป็็นแหล่ืงอาหาร แลืะ
สร้างรายได้ให้คนในพืิ�นท่ำ� 

น�ยศร�ยุทธ อันทะไชย์

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดร�อยเอ็ด

ตำาบลเหนือเมอืงิ อำาเภัอเมอืงิร�อยเอ็ด จัังิหวัดร�อยเอ็ด 
ผู้ลงิาน: พิทัิกษ์และฟืื้� นฟื้ปู่า่ชมุชนบ�านสว่างิ

จ่งได้ทำำาโครงการส่งเสร่มัให้คนในพืิ�นท่ำ�ม่ั
ส่ว่นร่ว่มัในการอนุรักษ์์ทำรัพิยากรป่็าไม้ัอันเป็็น
ทัำ�งแหล่ืงอาหารแลืะสร้างรายได้ ด้ว่ยก่จกรรมั
ป็ล่ืกป่็าเพืิ�อเพ่ิ�มัพืิ�นท่ำ�ส่เข่ยว่ด้ว่ยการป็ล่ืกต้่นไม้ั 
1,130 ต้่น ในท่ำ�ด่นสาธารณ์ะ 2 แป็ลืงรว่มัพืิ�นท่ำ� 
4 ไร่ 1 งาน เก่ดการพิัฒนาแกนนำาจ่ต่อาสา 
ทำำาให้ป็ระชาชนม่ัรายได้เพ่ิ�มัข่�นจากการขายเห็ด 
ปี็ลืะ 10,000 บาทำ ต่่อครอบครัว่ นอกจากนั�น
ยังทำำาให้สังคมัแลืะชุมัชนอย่่เย็นเป็็นสุขมัากข่�น
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แม่ันำ�าระยองแลืะป่็าชายเลืน ซ่ึ่�งถืิ่อเป็็น
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ท่ำ�สำาคัญของจังหวั่ดระยอง 
ได้ถ่ิ่กบุกรุกทำำาลืายแลืะม่ัการใช้ทำรัพิยากรอย่าง
ฟุ่ื้มัเฟ้ื้อย จนทำำาให้สภาพิป่็าชายเลืนอย่่ในสภาพิ
ท่ำ� เ สื�อมัโทำรมัแลืะขาดคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ 
เก่ดการเส่ยสมัดุลืของระบบน่เว่ศ แลืะนำ�าใน
แม่ันำ�าระยองเน่าเส่ยเพิราะการสะสมัของขยะทำ่�
พัิดต่ามักระแสนำ�ามัา 

นางส่าววรรณดี มณีศึาส่ติร์ ต่ระหนักถ่ิ่ง
ปั็ญหาดังกล่ืาว่ จ่งได้ตั่�งกลุ่ืมัอนุรักษ์์แม่ันำ�า
ระยองแลืะป็่าชายเลืน เร่�มัทำำาโครงการสร้าง
จ่ต่สำาน่กรักษ์์แม่ันำ�า ป่็าชายเลืน แลืะชายฝั�ง
ทำะเลืข่�น ม่ัการจัดก่จกรรมัฝึกอบรมัด้าน 
ส่�งแว่ดล้ือมั ม่ักลุ่ืมัตั่ว่แทำนคนในชุมัชนท่ำ�อาศัย
อย่่ใกล้ืป่็าชายเลืน ให้เข้ามัาศ่กษ์าแลืกเป็ลื่�ยน
ป็ระสบการณ์์จากหน่ว่ยงานแลืะพืิ�นท่ำ�ต่่างๆ  
ส่งผิลืให้เก่ดแนว่ค่ดในการอนุรักษ์์แลืะพัิฒนา
ทำรัพิยากรป็า่ชายเลืนทำ่�เสื�อมัโทำรมัให้กลัืบคืนมัา
เป็็นป่็าชายเลืนท่ำ�สมับ่รณ์์ดังเด่มั

เมืั�อป่็าชายเลืนสมับ่รณ์์ สัต่ว์่นำ�าม่ัป็ร่มัาณ์
เพ่ิ�มัข่�น เก่ดคว่ามัสมัดุลืในระบบน่เว่ศ ทำำาให้
เก่ดการท่ำองเท่ำ�ยว่เช่งน่เว่ศ สร้างก่จกรรมัใน
พืิ�นท่ำ�ป่็าชายเลืนมัากมัาย ได้แก่ จ่ต่อาสาพัิฒนา
พืิ�นท่ำ� การป็ล่ืกป่็าชายเลืน ป็ล่ือยพัินธ์ุสัต่ว์่นำ�า 
ซ่ึ่�งเป็็นผิลืด่ต่่อทำรัพิยากรป็่าชายเลืนในพืิ�นท่ำ� 
ดังกล่ืาว่ ผิลืท่ำ�ต่ามัมัาก็คือคนในชุมัชนร้่ส่กรัก
แลืะหว่งแหนทำรัพิยากรป่็าชายเลืน จนเก่ดเป็็น
โครงการ ‘ป็า่ชายเลืนพิระเจด่ยก์ลืางนำ�า อัญมัณ่์
หน่�งเด่ยว่ในระยอง’

น�งส�ววรรณดี มณีศ�สตร์

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดระยองิ

ตำาบลป่ากนำา อำาเภัอเมอืงิระยองิ จัังิหวัดระยองิ
ผู้ลงิาน: โครงิการสร�างิจิัตสำานก้รกัษ์แม่นำา ป่า่ชายเลน และชายฝั� งิทะเล
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โครงการ ‘บ้านสะอาดป็ราศจากโรค’ เร่�มัต้่น 
จาก นางวรวีร์ คุานภู่ มัองเห็นสภาพิของ
ปั็ญหาด้านทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั
ท่ำ�เก่ดข่�นในชุมัชนบา้นป็ากบ่ง จ่งเก่ดแนว่ค่ดว่่า
หากต่้องการแก้ปั็ญหาด้านส่�งแว่ดล้ือมัในพืิ�นท่ำ� 
ก็จะต้่องสร้างคว่ามัร้่คว่ามัเข้าใจเก่�ยว่กับปั็ญหา
ท่ำ�เก่ดข่�นให้กับคนในพืิ�นท่ำ�เส่ยก่อน เร่�มัจากการ
พัิฒนาต่นเอง โดยการฝึกฝนหาป็ระสบการณ์์ 
เข้ารับการฝึกอบรมั แลืะลืงพืิ�นท่ำ�ศ่กษ์างานเพืิ�อ
นำามัาป็ระยุกต์่ใช้ในชุมัชนบ้านเก่ด

น�งวรวีร์ ค�นภู่

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดราชบุรี

ตำาบลจัอมบง้ิ อำาเภัอจัอมบง้ิ จัังิหวัดราชบรุ ี
ผู้ลงิาน: โครงิการ ‘บ�านสะอาดป่ราศจัากโรค’ ตำาบลจัอมบง้ิ

แต่่เพิราะป็ระชาชนในพืิ�นท่ำ�ยังขาดจ่ต่สำาน่ก
แลืะคว่ามัร้่เก่�ยว่กับการจัดการขยะม่ัลืฝอย 
จ่งเก่ดการทำำางานร่ว่มักันระหว่่างเครือข่ายแลืะ
หน่ว่ยงานต่่างๆ ท่ำ�ให้คว่ามัสนับสนุนทัำ�งในเรื�อง
การส่งต่่อองค์คว่ามัร้่แลืะสนับสนุนงบป็ระมัาณ์
จนทำำาให้ชุมัชนเก่ดภาพิลืกัษ์ณ์์ใหม่ัท่ำ�ด่ข่�น ม่ัการ
จัดระเบ่ยบครวั่เรอืนทัำ�งภายในบา้นเรอืน ส่งผิลื
ให้ ต่ำาบลืจอมับ่งเป็็นชุมัชนท่ำ�ร่ว่มัแรงร่ว่มัใจกัน
กำาจัดขยะ คนในชมุัชนม่ัสขุภาพิจ่ต่ทำ่�ด่ สุขภาพิ
กายท่ำ�แข็งแรงมัากข่�น ทัำ�งยังได้ขยายโครงการ
ต่่อยอดไป็ยังหม่่ับ้านใกล้ืเค่ยงอ่กด้ว่ย
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คว่ามัมุ่ังมัั�นในการจัดก่จกรรมัเพืิ�ออนุรักษ์์ 
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัในชุมัชน 
เช่น ป็ล่ืกต้่นไม้ัเพืิ�อเพ่ิ�มัพืิ�นท่ำ�ส่เข่ยว่ให้กับชุมัชน 
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวั่งไฟื้ป่็าแลืะหมัอกควั่น 
สร้างฝายชะลือนำ�า ทำำาแนว่กันไฟื้ แก้ปั็ญหา 
ขยะในชุมัชน ส่งเสร่มัการเกษ์ต่รอ่นทำร่ย์เพืิ�อ
บร่โภคในครัว่เรือน แลืะขับเคลืื�อนการอนุรักษ์์
แลืะพัิฒนาลุ่ืมันำ�าวั่ง เป็็นส่�งท่ำ� นายอเนกคุุณ 
ส่ายศึรีธิ เครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืนำ�าโจ้ อำาเภอ
แม่ัทำะ จังหวั่ดลืำาป็าง ได้ป็ระสานงานเครือข่าย
จากทุำกภาคส่ว่น

ทำำาให้ปั็ญหาด้านการจัดการทำรัพิยากรทำาง
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดภายในชุมัชนได้รับการ
แก้ไขอย่างต่่อเนื�องแลืะยั�งยืน จนทำำาให้ได้รับ
รางว่ัลืเครือข่าย ทำสมั. ด่เด่น ระดับจังหวั่ด  
ปี็ 2558 ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรนำ�า 
จากโครงการก่อสร้างฝายชะลือนำ�า หม่่ัท่ำ� 9 
บ้านหนองพัิฒนา ต่ำาบลืนำ�าโจ้ อำาเภอแมั่ทำะ 
จังหวั่ดลืำาป็าง (เครือข่าย ทำสมั. บ้านหนอง
พัิฒนา)

น�ยอเนกคุณ ส�ยศรีธิ

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดลำาป่างิ

ตำาบลนำาโจั� อำาเภัอแมท่ะ จัังิหวัดลำาป่างิ 
ผู้ลงิาน: เมืองิแหง่ิต�นไม� เมอืงิไร�มลพิษิ เมอืงิพิชิิตพิลังิงิาน
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จากการศ่กษ์าด่งานมัาจากท่ำ�หม่่ับ้านสามัขา 
จังหวั่ดลืำาป็าง นายจิรูญ พยาเทพ ได้เห็นว่่า
คนในหม่่ับ้านสามัขาม่ัว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ท่ำ�พ่ิ�งพิาอาศัย
คว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ของป่็าท่ำ�ม่ัทำรัพิยากรเพ่ิยงพิอ
ให้คนในชุมัชนใช้ป็ระโยชน์ จากการเก็บ
วั่ต่ถุิ่ด่บจากป่็ามัาบร่โภค ช่ว่ยลืดค่าใช้จ่ายแลืะ
เพ่ิ�มัรายได้ให้ครัว่เรือน

จร่ญ จ่งเก่ดแนว่ค่ดท่ำ�จะใช้การม่ัส่ว่นร่ว่มั
แลืะการทำำางานร่ว่มักันของภาค่เครือข่าย มัาใช้
เพืิ�ออนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ
ส่�งแว่ดล้ือมัในพืิ�นท่ำ�ต่ำาบลืป่็าสัก โดยการทำำาฝาย
ชะลือนำ�าแลืะบว่ชป็่า ทำำาให้ป่็าไม้ัอุดมัสมับ่รณ์์ 

จนได้รับเง่นสนับสนุนจากสำานักงานป่็าไม้ั
จังหวั่ดลืำาพ่ินเพืิ�อทำำาให้ป่็าในชุมัชนกลืายเป็็น
เส้นทำางศ่กษ์าธรรมัชาต่่ นอกจากนั�นยังช่ว่ย
ป็ระสานงานให้เก่ดกองทุำนขยะป็ระจำาหม่่ับ้าน 
เพืิ�อนำาเง่นท่ำ�ได้จากการคัดแยกขยะไป็ขาย 
มัาบร่หารจัดการด้านสวั่สด่การให้กับสมัาช่ก 
ในกองทุำน

ด้ว่ยผิลืงานอันโดดเด่น จ่งทำำาให้เครือข่าย 
ทำสมั. ต่ำาบลืป่็าสัก ได้รับรางวั่ลืเครือข่าย ทำสมั. 
ด่เด่น ระดับภาค ปี็ 2561 ด้านการบร่หาร
จัดการทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั

น�ยจรูญ พย�เทพ

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดลำาพินู

ตำาบลป่า่สัก อำาเภัอเมอืงิลำาพินู จัังิหวัดลำาพินู 
ผู้ลงิาน: ฝายชะลอนำา บวชป่า่ และจััดตั�งิกองิทนุขยะป่ระจัำาหมูบ่�าน
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น�งแรม เขตนิมิตร 

นางแรม เขตินมิิติร ไดร่้ว่มัมืัอกับเครือข่าย 
ทำสมั. อำาเภอป็รางค์ก่่ แลืะเครือข่าย ทำสมั. 
จังหวั่ดศร่สะเกษ์ ทำำางานร่ว่มักับภาค่เครือข่าย 
อื�นๆ ภายใต้่แนว่คว่ามัค่ด ‘ป็ระสานงานต่้อง
ป็ระสานคน จะป็ระสานคนต้่องป็ระสานใจ’ 
เร่�มัจากการจัดตั่�งศ่นย์การเร่ยนร้่เพิาะชำากล้ืา
ไม้ั ป็ระชาสัมัพัินธ์แลืะช่ว่ยแจกจ่ายพัินธ์ุกล้ืาไม้ั
จากสถิ่าน่เพิาะชำากลื้าไม้ัของจังหวั่ดให้กับ
ป็ระชาชนในพืิ�นท่ำ�ท่ำ�ต้่องการ แลืะยังเป็็นตั่ว่แทำน
กลุ่ืมัพืิชสว่นนาป่็าคันนาทำองคำาเข้าเสนอคว่ามั
ค่ดเห็นเก่�ยว่กับการขอให้แก้ไขกฎีหมัายเก่�ยว่

กับไม้ัพิะย่ง กรณ่์เป็็นไม้ัหว่งห้ามั แลืะปั็ญหา
การท่ำ�งขยะในเขต่ป่็าชุมัชน แลืะท่ำ�สาธารณ์ะ

อ่กทัำ�งได้จัดตั่�งครัว่เรือนต้่นแบบของอำาเภอ
ป็รางค์ก่่ ต่ามัหลืักป็รัชญาเศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยง
ภายใต้่ชื�อ ‘ศ่นย์เร่ยนร้่เศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยงแลืะ
เกษ์ต่รทำฤษ์ฎี่ใหม่ั ครัว่เรือนต้่นแบบ แรมั  
เขต่น่ม่ัต่ร’ โดยม่ัแผินจะสร้างชุมัชนไม้ัม่ัค่า 
สร้างป่็าครอบครัว่ ซ่ึ่�งม่ัครัว่เรือนท่ำ�ร่ว่มัโครงการ
แล้ืว่ทัำ�งหมัด 286 ครัว่เรือน แลืะมุ่ังเน้นจะ
ขยายผิลืต่่อไป็จนกว่่าจะครอบคลุืมัพืิ�นท่ำ�ทัำ�ง
อำาเภอป็รางค์ก่่

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดศรสีะเกษ

ตำาบลดู่ อำาเภัอป่รางิค์กู่ จัังิหวัดศรสีะเกษ 
ผู้ลงิาน: ศนูยเ์รยีนรู�เศรษฐกิจัพิอเพิยีงิและเกษตรทฤษฎีใหม่
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เมืั�อป่็าชุมัชนถ่ิ่กถิ่างทำำาลืาย เพืิ�อนำาพืิ�นท่ำ�ไป็
พัิฒนาเป็็นแหล่ืงนำ�าสาธารณ์ะหนองจาร เนื�อท่ำ�
กว่่า 50 ไร่ 

นางประกายเพชร บุญศึรี ในฐานะผ้่ินำา
ชุมัชน ท่ำ�ม่ัหน้าท่ำ�คอยเฝ้าระวั่งรักษ์าป่็าไม้ัใน
ชุมัชนมัาต่ลือด จ่งเก่ดคว่ามัต่้องการให้คนใน
ชุมัชนเห็นคว่ามัสำาคัญของทำรัพิยากรป่็าไม้ั 
เพืิ�อให้ชุมัชนม่ัคว่ามัมัั�นคงทำางอาหาร แลืะม่ั 
ป่็าไม้ัท่ำ�อุดมัสมับ่รณ์์ส่งต่่อไป็ให้ล่ืกหลืาน 

น�งประก�ยเพชร บุญศรี

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสกลนคร

ตำาบลบะหว�า อำาเภัออากาศอำานวย จัังิหวัดสกลนคร 
ผู้ลงิาน: พิทัิกษ์และฟืื้� นฟื้เูพิื�อส่งิต่อป่า่ไม�ที�สมบูรณไ์ป่สู่ลกูหลาน

ป็ระกายเพิชร จ่งทำำางานร่ว่มักับภาค่แลืะ
เครอืข่ายท่ำ�เก่�ยว่ข้อง เพืิ�อผิลัืกดันนำางบป็ระมัาณ์
มัาดำาเน่นการพัิฒนาป่็าชุมัชน เพิาะพัินธ์ุกล้ืาไม้ั 
พัิฒนาแหล่ืงนำ�าในชุมัชน เป็็นแหล่ืงศ่กษ์าของ
ว่่ทำยาลัืยราชภัฏสกลืนครแลืะโรงเร่ยนบ้านบะหว้่า 
จัดตั่�งคณ์ะกรรมัการ ทำสมั. แลืะกลุ่ืมัเสือไฟื้ 
ช่ว่ยรักษ์าป่็า ทำำาให้ป่็าชุมัชนได้รับการอนุรักษ์์
มัากถ่ิ่ง 435 ไร่

ส่งผิลืให้ชุมัชนม่ัคว่ามัเข้มัแข็ง แลืะได้รับ
รางวั่ลืจากคณ์ะกรรมัการพัิฒนาระบบราชการ 
(ก.พิ.ร.) ด้านการบร่หารจัดการแบบม่ัส่ว่นร่ว่มั 
ระดับยอดเย่�ยมั
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จากการสังเกต่เห็นว่่าต่ำาบลืบางเหร่ยงท่ำ� 
ตั่ว่เองอาศัยอย่่เร่�มัม่ัทำรัพิยากรสัต่ว์่นำ�าน้อยลืง 
ทำำาให้คนในชุมัชนท่ำ�ป็ระกอบอาช่พิป็ระมังม่ัรายได้ 
น้อยลืงต่ามัไป็ด้ว่ย 

นายธานินทร์ แก้วรัติน์ จ่งไป็หาคว่ามัร้่จน
ได้แนว่ทำางการป็ล่ืกป่็าชายเลืนแลืะได้ทำำาลือง
ป็ล่ืกป่็าชายเลืนให้เป็็นแหล่ืงเพิาะฟัื้กอนุบาลื
สัต่ว์่นำ�า แลืะนำามัาส่่แนว่ทำางป็ล่ืกป่็าชายเลืน 
ป็ล่ืกต้่นลืำาพ่ิ ป็ล่ืกหญ้า ป็ล่ืกฝาด ป็ล่ืกโกงกาง 
จนเก่ดพืิ�นท่ำ�ส่เข่ยว่แลืะแนว่เขต่อนุรักษ์์กว่่า 

320 ไร่ ทัำ�งยังหาร่ป็แบบการทำำาซัึ่�งป็ลืาท่ำ�เหมัาะ
สมักับลัืกษ์ณ์ะของพืิ�นท่ำ�ทำะเลืสาบสงขลืา

ในปี็ 2550 ได้ทำำาร่างกฎีกต่่กาเสนอต่่อ 
สภา อบต่. บางเหร่ยง เพืิ�อสร้างเขต่อนุรักษ์์
ทำรัพิยากรทำางทำะเลืแลืะชายฝั�ง หรือฟื้าร์มัทำะเลื
บ้านโคกเมืัอง เป็็นแหล่ืงเร่ยนร้่แลืะศ่นย์เร่ยนร้่
นอกห้องเร่ยนท่ำ�บรรจุลืงในแผินการศ่กษ์าแลืะ
แผินก่จกรรมัต่่างๆ ทัำ�งยังต่่อยอดไป็ส่่การสร้าง
การท่ำองเท่ำ�ยว่แนว่อนุรักษ์์ จนสามัารถิ่สร้าง
อาช่พิแลืะรายได้ให้กับคนในชุมัชนด้ว่ย

น�ยธ�นินทร์ แก้วรัตน์

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสงิขลา

ตำาบลบางิเหรยีงิ อำาเภัอควนเนยีงิ จัังิหวัดสงิขลา 
ผู้ลงิาน: ฟื้ารม์ทะเลบ�านโคกเมืองิ ศนูยเ์รยีนรู�นอกห�องิเรยีน จัังิหวัดสงิขลา
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ชุมัชนบ้านบ่อเจ็ดล่ืก เป็็นสถิ่านท่ำ�ท่ำองเท่ำ�ยว่
พัิกผ่ิอนหย่อนใจของผ้่ิคนมัากมัาย แลืะยังเป็็น
ทำางผ่ิานไป็ยังหม่่ัเกาะต่่างๆ ท่ำ�ม่ัชื�อเส่ยงของ
จังหวั่ดสต่่ลื แต่่การเป็็นพืิ�นท่ำ�ท่ำองเท่ำ�ยว่ก็ทำำาให้
ชุมัชนเก่ดปั็ญหาขยะท่ำ�ได้มัาจากนักท่ำองเท่ำ�ยว่
แลืะขยะในทำะเลืท่ำ�ถ่ิ่กคลืื�นซัึ่ดข่�นมัาบร่เว่ณ์
ชายหาด ทำำาให้ทัำศน่ยภาพิของชายทำะเลืในพืิ�นท่ำ�
เต็่มัไป็ด้ว่ยขยะม่ัลืฝอยแลืะไม่ัสว่ยงามั

นางส่าวปิยะดา เด็นเก จ่งเก่ดคว่ามัค่ด
อยากเห็นชุมัชนกลัืบมัาสะอาดแลืะเป็็นระเบ่ยบ 
สัต่ว์่ทำะเลืไม่ัต้่องได้รับผิลืกระทำบจากขยะอ่ก 

น�งส�วปิยะด� เด็นเก

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสตลู

ตำาบลป่ากนำา อำาเภัอละงิ ูจัังิหวัดสตลู 
ผู้ลงิาน: การจััดการขยะมูลฝอยหมูเ่กาะเภัตรา จัังิหวัดสตลู

ต่่อไป็ จ่งได้ป็ระสานไป็ยงัหน่ว่ยงานท่ำ�เก่�ยว่ข้อง 
ต่่ดป้็ายรณ์รงค์ให้คนในพืิ�นท่ำ�แลืะนักท่ำองเท่ำ�ยว่
ได้ต่ระหนักร้่ถ่ิ่งปั็ญหาท่ำ�เก่ดข่�น ม่ัการเก็บข้อม่ัลื
ขยะไว้่เป็็นสถ่ิ่ต่่ ชักชว่นเยาว่ชนเก็บขยะต่ามั
ชายหาดเพืิ�อป็ล่ืกฝังให้เยาว่ชนต่ระหนัก 
ถ่ิ่งปั็ญหาแลืะผิลืกระทำบท่ำ�จะต่ามัมัา

เมืั�อคนในชุมัชนใส่ใจปั็ญหาส่�งแว่ดล้ือมั 
แลืะม่ัส่ว่นร่ว่มัในการด่แลืคว่ามัสะอาดแลืะเกบ็
ขยะในบร่เว่ณ์ชายหาด จ่งทำำาให้บร่เว่ณ์พืิ�นท่ำ�
ชายหาดสะอาด สัต่ว์่นำ�าท่ำ�ต่ายจากการก่นเศษ์
ขยะจำาพิว่กพิลืาสต่่กก็ลืดลืงต่ามัไป็ด้ว่ย
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แรงบันดาลืใจด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้
ทำรัพิยากรนำ�าของ นางอำาไพ กันทะเขียว มัา
จากการเห็นว่่ามัลืพ่ิษ์รอบตั่ว่ เร่�มัทำว่่คว่ามั
รุนแรงมัากข่�น โดยเฉพิาะปั็ญหาขยะ นำ�าเน่าเส่ย 
ส่งกล่ื�นเหม็ันจ่งม่ัคว่ามัค่ดอยากจะพัิฒนา 
ส่�งแว่ดลื้อมัในพืิ�นท่ำ�อย่่อาศัย เร่�มัจากการ
จัดการขยะในแหล่ืงนำ�าบร่เว่ณ์หน้าบ้านตั่ว่เอง 
ต่ามักำาลัืงแลืะทุำนของตั่ว่เองก่อน

เมืั�อแหล่ืงนำ�าม่ัสภาพิด่ข่�น ภ่ม่ัทัำศน์หน้าบ้าน
ก็สว่ยงามัมัากข่�น จ่งเร่�มัชักชว่นให้เพืิ�อนบ้าน
เห็นถ่ิ่งคว่ามัสำาคัญในการด่แลืแลืะพิัฒนา 
แหล่ืงนำ�าบร่เว่ณ์บ้านของตั่ว่เอง

ด้านการเชื�อมัป็ระสานเพืิ�อสร้างการม่ัส่ว่น
ร่ว่มั ก็ได้รับการสนับสนุนการจัดซืึ่�ออุป็กรณ์์
บางส่ว่นจากกองทุำนหม่่ับ้าน ขณ์ะท่ำ�ภาคการ
ศ่กษ์าในชุมัชน ก็ม่ัการส่งตั่ว่แทำนเข้ามัาร่ว่มั
ก่จกรรมั ส่ว่นเทำศบาลืเมืัองลัืดหลืว่งก็เข้ามัาม่ั
ส่ว่นร่ว่มัในการสนับสนุนของกำาลัืงคน รถิ่ขน
ขยะม่ัลืฝอย แลืะภาชนะบร่เว่ณ์จุดท่ำ�งขยะ โดย
ปั็จจุบันม่ัโครงการ ‘คัดแยกถุิ่งพิลืาสต่่กเป็รอะ
แป็รเป็็นเง่นพัิฒนาชุมัชน’ เพ่ิ�มัข่�นมัา

จากผิลืการดำาเน่นงานท่ำ�เป็็นร่ป็ธรรมั ส่งผิลื
ให้ม่ัการขยายการดำาเน่นงานไป็ยังหม่่ับ้านใกล้ื
เค่ยง ผ่ิานการถ่ิ่ายทำอดป็ระสบการณ์์ ปั็ญหา 
แลืะอุป็สรรคในการทำำางานท่ำ�ผ่ิานมัา เพืิ�อให้
ชุมัชนอื�นนำาไป็ป็รับใช้ให้เหมัาะสมักับพืิ�นท่ำ�ของ
ตั่ว่เอง

 น�งอำ�ไพ กันทะเขียว

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสมุทรป่ราการ

ตำาบลบางิครุ อำาเภัอพิระป่ระแดงิ จัังิหวัดสมทุรป่ราการ 
ผู้ลงิาน: โครงิการ ‘คัดแยกถังุิพิลาสติกเป่รอะแป่รเป่น็เงินิพิฒันาชมุชน’
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ก่อนหน้าน่�พืิ�นท่ำ�เทำศบาลืเมืัองสมุัทำรสงครามั 
ไม่ัเคยม่ัระบบจัดการขยะเป็็นของตั่ว่เอง จ่งต้่อง
จัดส่งขยะไป็กำาจัดยังพืิ�นท่ำ�อื�นๆ ทำำาให้เส่ยงบ
ป็ระมัาณ์เป็็นเง่นจำานว่นมัาก ทำำาให้ นางนติิยา 
รอดพิทักษ์์ สมัาช่ก ทำสมั. จ่งเก่ดคว่ามัค่ดให้
ม่ัการคัดแยกขยะในครัว่เรือน เพืิ�อให้ขยะท่ำ�ถ่ิ่ก
ส่งไป็กำาจัดม่ัน้อยท่ำ�สุด

เร่�มัจากตั่ว่เองแลืะบ้านใกล้ืเค่ยง ก่อนจะ
ขยายเป็็นกลุ่ืมัเล็ืกๆ ท่ำ�ม่ัอุดมัการณ์์เหมืัอนกัน 
ป็ระกอบกับทำางเทำศบาลืเมัืองสมัุทำรสงครามั 
ส่งเสร่มัให้ไป็ศ่กษ์าด่งานเก่�ยว่กับการจัดการ
ขยะแบบครบว่งจร จ่งได้ไป็เร่ยนร้่เพืิ�อนำามัา
ป็รับใช้ในพืิ�นท่ำ�ของต่นเอง

นอกจากจะใช้พืิ�นท่ำ�บ้านของต่นเองในการ
จัดการขยะ ให้คว่ามัร้่เก่�ยว่กับการคัดแยกขยะ
ท่ำ�เก่ดข่�นในชุมัชนกับผ้่ิท่ำ�สนใจแล้ืว่ น่ต่ยา ยังได้
เป็็นว่่ทำยากรถ่ิ่ายทำอดองค์คว่ามัร้่ในการจัดการ
ขยะในครัว่เรือน ร่ว่มักับหน่ว่ยงานในพืิ�นท่ำ� แลืะ
ต่ามัสถิ่านศ่กษ์า เพืิ�อลืดขยะในชมุัชนต่่างๆ ให้
เหลืือน้อยท่ำ�สุด

น�งนิตย� รอดพิทักษ์

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสมทุรสงิคราม

ตำาบลแม่กลองิ อำาเภัอเมอืงิสมทุรสงิคราม จัังิหวัดสมทุรสงิคราม 
ผู้ลงิาน: จััดการขยะและให�ความรู�เกี�ยวกับการคัดแยกขยะที�เกิดข้�นในชมุชน
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แนว่ค่ดบร่หารจัดการทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ 
แลืะส่�งแว่ดล้ือมัของ นายส่มพร อ่วมประทุม 
เร่�มัมัาจากการพัิฒนาอย่างรว่ดเร็ว่ในด้านของ
อุต่สาหกรรมัในชุมัชน ก่อให้เก่ดมัลืพ่ิษ์ทัำ�งทำาง
นำ�า อากาศ ด่น แลืะเกษ์ต่รกรรมั สมัพิรจ่ง
ต้่องการแก้ไขปั็ญหา ด้ว่ยการอาสาเข้ามัาใน
ภาคเครือข่ายป็ระชาสังคมัจังหวั่ดเพืิ�อทำำางาน
ด้านส่�งแว่ดล้ือมัตั่�งแต่่ปี็ 2556

ต่่อมัาไดท้ำราบว่่ากลืไกการทำำางานของ ทำสมั. 
เป็็นกลืไกทำ่�เหมัาะสมัต่่อการทำำางานเพืิ�อสังคมั
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั จ่งเต่่มัเต็่มัคว่ามัมุ่ังหวั่งท่ำ�จะ
ทำำางานดา้นทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั
ให้บรรลุืเป้็าหมัายมัากท่ำ�สุด

ก่อให้เก่ดการนำาข้อม่ัลืท่ำ�ศ่กษ์าหาคว่ามัร้่ไป็
สานต่่อเป็็นนโยบายหรือแผินการพัิฒนาจังหวั่ด
ต่่อไป็ สร้างการม่ัส่ว่นร่ว่มัแลืะขยายเครือข่าย
การทำำางานเพ่ิ�มัมัากข่�น ม่ัการทำำางานร่ว่มักับ 
อป็ทำ. แลืะเครือข่ายป็ระชาชนอาสา เครือข่าย
ภาคเอกชนให้สามัารถิ่นำาแนว่ทำางหรือว่่ธ่ป็ฏ่บัต่่
ไป็ป็รับใช้ให้เหมัาะกับพืิ�นท่ำ� จนเก่ดเว่ท่ำสาธารณ์ะ 
เพืิ�อการม่ัส่ว่นร่ว่มัเก่�ยว่กับการอนุรักษ์์ ฟ้ื้�นฟ่ื้ 
ด่แลืรักษ์าทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั
ในทุำกต่ำาบลื เป็็นการเพ่ิ�มัศักยภาพิให้เครือข่าย 
ทำสมั. แลืะอาสาสมััครทำกุหน่ว่ยงานทำ่�เก่�ยว่ข้อง

น�ยสมพร อ่วมประทุม

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสมุทรสาคร

ตำาบลอำาแพิงิ อำาเภัอบ�านแพิ�ว จัังิหวัดสมทุรสาคร 
ผู้ลงิาน: เวทีสาธัารณะเพิื�อการมีส่วนรว่มในการรกัษาทรพัิยากรธัรรมชาติ
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จุดเร่�มัต้่นในการจัดภ่ม่ัทัำศน์หน้าบ้านต่ามั
แนว่ค่ดของโครงการหน้าบ้านน่ามัอง เก่ดจาก
นางส่มัย ส่ะเทินรัมย์ เห็นว่่าต่อนนั�นชาว่บ้าน
ในชุมัชนถิ่าว่รสามััคค่ ยังไม่ัร้่จักว่่ธ่การบร่หาร
จัดการขยะท่ำ�ถ่ิ่กต้่อง เมืั�อต้่องการท่ำ�งขยะก็ใช้ว่่ธ่
เอามัาเทำกองรว่มัๆ กันไว้่ ทำำาให้ส่�งแว่ดล้ือมัใน
ชุมัชนเก่ดเป็็นภาพิท่ำ�ไม่ัสว่ยงามั

ต่่อมัาเมืั�อม่ัโอกาสไป็อบรมัแลืะศ่กษ์าด่งาน
เรื�องการบร่หารจัดการขยะ ท่ำ�จังหวั่ดศร่สะเกษ์ 
แลืะจังหวั่ดนครพินมั จ่งได้กลัืบมัาทำำาโครงการ
ร่ว่มักับองค์การบร่หารส่ว่นต่ำาบลืหนองมั่ว่ง 
จนเก่ดโครงการหนา้บ้านน่ามัอง โครงการขยะ
แลืกไข่ แลืะโครงการคัดแยกขยะข่�น

การดำาเน่นงานน่� เร่�มัจากการเป็็นแบบอย่าง
ในการคัดแยกขยะแต่่ลืะป็ระเภทำ แลืะส่งเสร่มั
การนำาขยะร่ไซึ่เค่ลืมัาขาย เพืิ�อสร้างรายได้
เสร่มัให้กับครอบครัว่ แลืะม่ัการนำาขยะทัำ�ว่ไป็ 
เช่น ซึ่องกาแฟื้ มัาทำำาเป็็นกระเป็�า ต่ะกร้า ยาง
รถิ่ยนต่์มัาผิล่ืต่เป็็นกระถิ่างสำาหรับป็ล่ืกต้่นไม้ั 
แลืะเศษ์ไม้ัทำำาเป็็นเฟื้อร์น่เจอร์

จากนั�นได้ม่ัการป็ระชาสัมัพัินธ์ให้ชาว่บ้าน
คัดแยกขยะตั่�งแต่่ต้่นทำาง พิร้อมัให้คำาแนะนำา
ในการบร่หารจัดการขยะภายในครัว่เรือนของ
ต่นเอง รว่มัทัำ�งการป็รับป็รุงภ่ม่ัทัำศน์ ทำำาคว่ามั
สะอาดหน้าบ้านให้น่ามัอง จนทำำาให้ชุมัชนน่าอย่่
มัากย่�งข่�น

น�งสมัย สะเทินรัมย์ 

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสระแก�ว

ตำาบลหนองิมว่งิ อำาเภัอโคกสงูิ จัังิหวัดสระแก�ว 
ผู้ลงิาน: โครงิการหน�าบ�านนา่มองิ โครงิการขยะแลกไข่ และโครงิการคัดแยกขยะ
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ด้ว่ยสภาพิปั็ญหาขยะท่ำ�เก่ดข่�นในชุมัชน 
ทำำาให้ นางกนกกร ดงหัล้ง เก่ดแรงบันดาลืใจ
ท่ำ�จะทำำาให้ขยะในชุมัชนลืดลืง โดยอาศัยคว่ามั
ร่ว่มัมืัอแลืะการม่ัส่ว่นร่ว่มัของคนในชุมัชน

เมืั�อชุมัชนต่ระหนักถ่ิ่งคว่ามัสำาคัญของการ
คัดแยกขยะ แลืะการทำำาปุ็�ยอ่นทำร่ย์ จ่งร่ว่มักัน
จัดก่จกรรมัต่ลืาดนัดขยะข่�น ม่ัการตั่�งกองทุำน
ขยะต่ำาบลืหนองโดน แลืะม่ัก่จกรรมันัดขยะเป็็น
ป็ระจำาทุำกเดือน นอกจากนั�น ยังสามัารถิ่นำา
ขยะอ่นทำร่ย์ ทำำาเป็็นนำ�าหมัักจากเศษ์อาหารไว้่ใช้
ป็ระโยชน์ได้อ่กด้ว่ย

ม่ัการสร้างเครือข่ายแลืะแบ่งการทำำางาน
แต่่ลืะด้าน เช่น ด้านการป็ล่ืกป่็า ด้านการ
จัดการขยะท่ำ�ต้่นทำางในชุมัชนแลืะทุำกอำาเภอของ
จังหวั่ดสระบุร่ โดยเป็็นว่่ทำยากรในการให้คว่ามั
ร้่เก่�ยว่กับการจัดการขยะ เพืิ�อลืดปั็ญหาขยะท่ำ�
ม่ัผิลืกระทำบต่่อส่�งแว่ดล้ือมั ด้ว่ยก่จกรรมัลืด
การใช้ คัดแยก แลืะการนำาขยะกลัืบมัาใช้ซึ่ำ�าให้
เก่ดป็ระโยชน์ส่งสุด

นอกจากหน้าท่ำ�ในการเป็็นแกนนำาในการ
พัิฒนาชุมัชนให้สะอาดข่�นแลืะลืดป็ร่มัาณ์ขยะ
แล้ืว่ ปั็จจุบัน กนกกร ยังเป็็นว่่ทำยากรในการ
จัดการขยะระดับจังหวั่ด ได้รับการแต่่งตั่�งเป็็น
รองป็ระธาน ทำสมั. อำาเภอหนองโดน ช่ว่ย
ถ่ิ่ายทำอดองค์คว่ามัร้่เก่�ยว่กับการจัดการขยะให้
แก่คนในชุมัชนอ่กด้ว่ย

น�งกนกกร ดงหลง

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสระบุรี

ตำาบลหนองิโดน อำาเภัอหนองิโดน จัังิหวัดสระบรุ ี
ผู้ลงิาน: ตลาดนดัขยะ มกีารตั�งิกองิทนุขยะตำาบลหนองิโดน 



นางส่มบุญ เขียวเซ็น เป็็นคนหน่�งท่ำ�ม่ับ้าน
อย่่ต่่ดกับพืิ�นท่ำ�ป่็า จ่งม่ัว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ท่ำ�ผ่ิกพัินกับป่็ามัา
ตั่�งแต่่ยังเด็ก แต่่เนื�องจากพืิ�นท่ำ�ดังกล่ืาว่ป็ระสบ
ปั็ญหาภยัแล้ืงแลืะภาว่ะขาดแคลืนนำ�าเป็็นป็ระจำา 
จ่งเก่ดคว่ามัค่ดท่ำ�จะอนุรักษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมัเอาไว้่ เพืิ�อให้คนในพืิ�นท่ำ�สามัารถิ่ 
ใช้ป็ระโยชน์จากป่็าอย่างคุ้มัค่าท่ำ�สุด

แม้ัสว่นป่็าชุมัชนบ้านเขาพิระจะม่ัคว่ามั
สมับ่รณ์์ของทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ไม่ัโดดเด่นเท่ำา 
ป่็าชุมัชนบ้านศร่สรรเพิชญ์ท่ำ�อย่่ในพืิ�นท่ำ�ใกล้ื
เค่ยง แต่่ป่็าชุมัชนในบ้านเขาพิระก็ม่ัสภาพิ
แว่ดล้ือมัทำางธรรมัชาต่่ท่ำ�สว่ยงามั แลืะม่ัคว่ามั
เชื�อมัโยงกับป็ระวั่ต่่คว่ามัเป็็นมัาของวั่ดเขาพิระ 
ทำำาให้ได้รับคว่ามัสนใจจากนักท่ำองเทำ่�ยว่แลืะ
คนนอกพืิ�นท่ำ�อย่างมัาก ถืิ่อเป็็นการบ่รณ์าการ
ให้กลืายเป็็นสถิ่านทำ่�ท่ำองเท่ำ�ยว่เช่งป็ระว่ต่ั่ศาสต่ร์
แลืะธรรมัชาต่่ท่ำ�สว่ยงามั

จ่งเก่ดแนว่ค่ดในการท่ำ�จะพัิฒนาสถิ่านท่ำ�ดัง
กล่ืาว่ให้เป็็นแหล่ืงท่ำองเท่ำ�ยว่ เพืิ�อลืดการเข้ามัา
ลัืกลือบขุดหรือตั่ดต้่นไม้ัในพืิ�นท่ำ�

นอกจากนั�นยังม่ัการถ่ิ่ายทำอดป็ระสบการณ์์
ให้กับเครือข่ายป่็าชุมัชนใกล้ืเค่ยงท่ำ�ม่ัคว่ามั
สนใจท่ำ�จะดำาเน่นการในร่ป็แบบใกล้ืเค่ยงกับ
เครือข่ายป่็าชุมัชนบ้านเขาพิระ เพืิ�อบ่รณ์าการ
การดำาเน่นการรว่่มักันในการอนรัุกษ์์ทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัให้คงอย่่สืบไป็

น�งสมบุญ เขียวเซ็น 

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสพุิรรณบุรี

ตำาบลอู่ทองิ อำาเภัออู่ทองิ จัังิหวัดสพุิรรณบรุ ี
ผู้ลงิาน: พัิฒนาป่า่ชุมชนบ�านเขาพิระเป่น็สถัานที�ท่องิเที�ยว
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การทำำางานของ นายจิรินทร์ เฉยเชยชม 
ร่ว่มักับภาค่เครือข่ายต่่างๆ ของ ทำสมั. เก่ดจาก
การเห็นปั็ญหาการใชท้ำรัพิยากรร่ว่มักันระหว่่าง
ป็ระมังบ้านกับป็ระมังพิาณ่์ชย์ จ่งได้ทำำางานว่่จัย
เก่�ยว่กับการจัดการทำรัพิยากรชายฝั�ง แลืะใช้
ภ่ม่ัปั็ญญาท้ำองถ่ิ่�น เพืิ�อเพ่ิ�มัป็ร่มัาณ์สัต่ว์่นำ�า

นอกจากน่� ยังม่ัธนาคารป่็ซ่ึ่�งช่ว่ยแก้ปั็ญหา
คว่ามัเสื�อมัโทำรมัของทำรพัิยากรชายฝั�ง แลืะเป็็น
ผ้่ินำาในการสนับสนุนภารก่จด้านการบร่หาร
จัดการทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
เช่น การเก็บขยะบร่เว่ณ์ชายหาด บร่เว่ณ์รอบ
หม่่ับ้าน แลืะพืิ�นท่ำ�สาธารณ์ะ ทำำาให้ม่ันักท่ำอง
เท่ำ�ยว่เข้าพืิ�นท่ำ�อย่างต่่อเนื�อง

ส่งผิลืให้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ม่ัคว่ามัอุดมั
สมับ่รณ์์มัากข่�น ชาว่บ้านม่ัรายได้เพ่ิ�มัข่�นจาก
การจับจ่ายใช้สอยของนักท่ำองเทำ่�ยว่ เก่ดการ
รว่มักลุ่ืมัแลืะสร้างคว่ามัสามััคค่ระหว่่างกลุ่ืมัคน
ไทำย-พุิทำธ แลืะไทำย-มุัสล่ืมั ในชุมัชน

แลืะยังทำำาให้ชาว่ป็ระมังเห็นถ่ิ่งคุณ์ค่าของ
ทำรัพิยากรทำางทำะเลืแลืะชายฝั�ง ตั่�งแต่่ต้่นทำางถ่ิ่ง
ป็ลืายทำาง ม่ัการใช้ทำรัพิยากรอย่างมัั�นคงแลืะใช้
การท่ำองเท่ำ�ยว่เป็็นเครื�องมืัอในการสร้างแรง 
ผิลัืกดันให้ชาว่บ้านอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากร
ได้อ่กทำาง

น�ยจรินทร์ เฉยเชยชม

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสรุาษฎรธ์ัานี

ตำาบลพุิมเรยีงิ อำาเภัอไชยา จัังิหวัดสรุาษฎรธ์ัาน ี
ผู้ลงิาน: ใช�ภัมูปิ่ญัญาท�องิถิั�น เพิื�อเพิิ�มป่รมิาณสัตว์นำาและจััดตั�งิธันาคารปู่
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ทัำนท่ำท่ำ� นายศิึริชัย ราดส่ะอาด ได้รับการ
คัดเลืือกให้เป็็นผ้่ินำาชุมัชนบ้านด่่ ในปี็ 2558 
ส่�งแรกทำ่�เขาต่ระหนักถ่ิ่งก็คือปั็ญหาเรื�องขยะ
แลืะคว่ามัสะอาดในชุมัชน เห็นได้จากขยะท่ำ�ม่ั
การท่ำ�งกลืาดเกลืื�อนโดยไม่ัน่กถ่ิ่งคว่ามัสกป็รก 
กลืายเป็็นแหล่ืงเพิาะพัินธ์ุเชื�อโรค

จ่งจัดตั่�งโครงการ ‘ชมุัชนคณุ์ธรรมัพิลืงับว่ร’ 
ท่ำ�ม่ัการจัดรณ์รงค์แลืะให้คว่ามัร้่เก่�ยว่กับการ
แยกขยะท่ำ�เป็็นป็ระโยชน์ เช่น เศษ์ขยะอ่นทำร่ย์
เอามัาทำำาป็ระโยชน์เป็็นปุ็�ยหมััก ขยะร่ไซึ่เค่ลืก็
สามัารถิ่นำามัาใช้ได้อ่ก ส่งผิลืให้พืิ�นท่ำ�ส่ว่นใหญ่
ในชุมัชนสะอาดข่�นอย่างเห็นได้ชัด 

ส่ว่นเง่นท่ำ�ได้จากการขายขยะก็ทำำาการฝาก
ธนาคารขยะทุำกเดือน แลืะสามัารถิ่นำาเง่นท่ำ�
สมัาช่กร่ว่มักันฝากมัาช่ว่ยแก้ปั็ญหาฉุกเฉ่นให้
กับสมัาช่กทุำกคน รว่มัถ่ิ่งม่ัการปั็นผิลืดอกเบ่�ย
ให้สมัาช่กทุำกส่�นปี็ สำาหรับร้านค้าศ่นย์บาทำก็ม่ั
ทุำนหมุันเว่่ยน ม่ัส่นค้าให้สมัาช่กซืึ่�อต่ลือด 

น�ยศิริชัย ร�ดสะอ�ด 

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสรุนิทร์

ตำาบลธัาต ุอำาเภัอรตันบรุ ีจัังิหวัดสรุนิทร ์
ผู้ลงิาน: โครงิการ ‘ชมุชนคณุธัรรมพิลังิบวร’ 

คว่ามัร้่เรื�องการบร่หารจัดการขยะถ่ิ่กนำามัา
ใช้เป็็นหัว่ข้อในการบรรยายให้กับโรงเร่ยนแลืะ
วั่ดเสมัอ เพืิ�อป็ระชาสัมัพัินธ์ให้คนในชุมัชนเห็น
คว่ามัสำาคัญเรื�องคว่ามัสะอาดแลืะการบร่หาร
จัดการขยะอย่่เสมัอ
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เมืั�อมัองเห็นว่่าทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ 
ส่�งแว่ดล้ือมัในพืิ�นท่ำ�เร่�มัลืดลืง ทัำ�งยังไม่ัม่ัการตื่�น
ตั่ว่ในการอนุรักษ์์ทำรัพิยากรป่็าไม้ั นายวิลั้ย 
จัินทร์ศึรี จ่งได้เข้ามัารักษ์าทำรัพิยากรป่็าไม้ั 
โดยใช้หลัืก ‘บว่ร’ (บ้าน วั่ด โรงเร่ยน) เพืิ�อเป็็น 
แบบอย่างท่ำ�ด่ต่่อชุมัชน

เร่�มัจากการเป็็นผ้่ิป็ระสานงานกับผ้่ินำา
ชุมัชน คนในชุมัชน คร่ นักเร่ยน แลืะหน่ว่ย
งานในพืิ�นท่ำ� ม่ัการป็ระชาสัมัพัินธ์เผิยแพิร่
ข้อม่ัลืข่าว่สาร ผ่ิานหอกระจายข่าว่ของชุมัชน

นอกจากนั�น ยังม่ัคณ์ะกรรมัการด่แลืป่็า
ชุมัชน คอยเฝ้าระวั่งสถิ่านการณ์์แลืะรายงาน
ข้อม่ัลืสถิ่านการณ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ 
ส่�งแว่ดลื้อมัในพืิ�นท่ำ�ให้หน่ว่ยงานทำ่�เก่�ยว่ข้อง
ทำราบ คอยลืงพืิ�นท่ำ�เพืิ�อสำารว่จอัต่ราการรอดของ
ต้่นไม้ัท่ำ�ดำาเน่นการป็ล่ืกในพืิ�นท่ำ�ต่่างๆ แลืะสรุป็
ผิลืการดำาเน่นงานท่ำ�ผิ่านมัาเพืิ�อนำาเร่ยนในท่ำ�
ป็ระชุมัคณ์ะกรรมัการเครือข่าย ทำสมั. ระดับ
จังหวั่ด

ส่งผิลืให้ป่็าชุมัชนม่ัคว่ามัหลืากหลืายทำาง
ช่ว่ภาพิมัากข่�น เก่ดคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ของพืิ�นท่ำ�
ป่็าของชุมัชน ป็ระชาชนเก่ดคว่ามัต่ระหนักแลืะ
หว่งแหนรว่มัถ่ิ่งเข้ามัาม่ับทำบาทำในการอนุรักษ์์
ทำรัพิยากรป่็าไม้ัเพ่ิ�มัข่�น ต่ลือดจนเป็็นแหล่ืงเพ่ิ�มั
รายได้ให้กับชุมัชนอ่กทำาง

น�ยวิลัย จันทร์ศรี

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดหนองิคาย

ตำาบลหนองิป่ลาป่าก อำาเภัอศรเีชียงิใหม ่จัังิหวัดหนองิคาย 
ผู้ลงิาน: อนรุกัษ์ทรพัิยากรป่า่ไม�ของิชุมชนตำาบลหนองิป่ลาป่าก
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ปั็ญหาคว่ามัเสื�อมัโทำรมัของทำรัพิยากรแลืะ
ภาว่ะโลืกร้อนท่ำ�เพ่ิ�มัมัากข่�น ส่งผิลืจนเป็็นเหตุ่
ให้ นายประเส่ริฐ์ศัึกดิ� จัินทร์ทองอยู่ เห็น
คว่ามัจำาเป็็นท่ำ�จะต้่องม่ัการแก้ไขปั็ญหา จ่งใช้ว่่ธ่
สร้างแรงจ่งใจทำางเศรษ์ฐก่จ เพืิ�อให้เก่ดการ
ฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
แลืะการสร้างจ่ต่สำาน่กรักษ์าธรรมัชาต่่ โดยใช้
หลัืก ‘บว่ร’ (หรือคว่ามัร่ว่มัมืัอของ บ้าน วั่ด 
แลืะโรงเร่ยน) แลืะศาสต่ร์แห่งพิระราชา 
ต่ามัหลัืกเศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยงมัาป็รับใช้

บทำบาทำของ ทำสมั. ในครั�งน่� เร่�มัจากการ
ป็ระสานคว่ามัร่ว่มัมืัอกับหน่ว่ยงานต่่างๆ ของ

ภาครัฐเพืิ�อสร้างจ่ต่สำาน่กการคัดแยกขยะ ลืด
ป็ร่มัาณ์ขยะ ลืดต้่นทุำนการผิล่ืต่ปุ็�ย แลืะลืดการ
ใช้สารเคม่ั โดยเร่�มัจากต้่นทำางท่ำ�ครัว่เรือน

รว่มัทัำ�งจัดตั่�งศ่นย์การเร่ยนร้่ต่ามัศาสต่ร์
พิระราชาพืิ�นท่ำ�ต้่นแบบ ในการทำำาปุ็�ยหมััก แลืะ
การทำำานำ�าหมัักช่ว่ภาพิ เพืิ�อลืดการใช้สารเคม่ั 
รว่มัถ่ิ่งการต่รว่จสอบกองปุ็�ยหมััก แลืะต่รว่จ 
ถัิ่งดักไขมัันภายในหม่่ับ้าน ก่อให้เก่ดการแก้ไข
ปั็ญหาขยะอยา่งเป็็นร่ป็ธรรมั ทัำ�งยังช่ว่ยผิลืกัดัน
คนรุ่นใหม่ั ให้เข้ามัาสมััครเป็็นเครือข่าย ทำสมั. 
เพืิ�อรับการอบรมัแลืะพัิฒนาศักยภาพิให้มัากข่�น
ในอนาคต่

น�ยประเสริฐ์ศักด์ิ จันทร์ทองอยู่

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดอ่างิทองิ

ตำาบลสายทองิ อำาเภัอป่า่โมก จัังิหวัดอ่างิทองิ 
ผู้ลงิาน: ศนูยก์ารเรยีนรู�ตามศาสตรพ์ิระราชาในพิื�นที�ต�นแบบ
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เมืั�อป่็าไม้ัทำ่�อุดมัสมับ่รณ์์ในถ่ิ่�นเก่ดถ่ิ่กบุกรุก 
ม่ัการตั่ดต้่นไม้ัแลืะจับจองทำำาสว่นทำำาไร่ ทำำาให้
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่เร่�มัหมัดไป็ เป็็นเหตุ่ทำำาให้
นางอัมพร ดวงมาติย์พล้ ค่ดอยากทำำาโครงการ
ป็ล่ืกป่็าถิ่าว่รเฉล่ืมัพิระเก่ยรต่่เพืิ�อถิ่ว่ายในหลืว่ง 
รัชกาลืท่ำ� 9 ผ่ิานการร่ว่มัมืัอกันระหว่่างหน่ว่ย
งานภาครัฐแลืะภาคเอกชน เพืิ�อขอคืนพืิ�นท่ำ�
ป็ล่ืกป่็า ภายใต้่แนว่ค่ด ‘การรักษ์์ป่็า เราจะต้่อง
ด่แลืรักษ์าป่็าเท่ำาช่ว่่ต่ของเรา’

เร่�มัจากการป็ระชาสัมัพัินธ์นโยบายแลืะ
ข้อม่ัลืข่าว่สาร เพืิ�อเสร่มัสร้างจ่ต่สำาน่กด้านการ
อนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ 
ส่�งแว่ดล้ือมัให้ป็ระชาชนม่ัส่ว่นร่ว่มัในการ
จัดการทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะก่จกรรมัของ
ชุมัชน

หลัืงการดำาเน่นการพิบว่่า สามัารถิ่ขอคืน
พืิ�นท่ำ�ป่็าเพืิ�อป็ล่ืกป่็าในปี็ 2561 ได้ถ่ิ่ง 434 ไร่ 
แลืะสร้างคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์แลืะช่ว่ยเพ่ิ�มัพืิ�นท่ำ�
ส่เข่ยว่ให้กับป่็าชุมัชนได้เพ่ิ�มัข่�นต่่อเนื�องทุำกปี็

นอกจากน่� ยังได้ฝึกเยาว่ชนให้ม่ัสว่่นร่ว่มัใน
การทำำางาน ช่ว่ยป็ล่ืกฝังให้ม่ัจ่ต่สำาน่กการเป็็น
ผ้่ินำาในการรักษ์าทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ 
ส่�งแว่ดล้ือมั รว่มัถ่ิ่งฝึกอบรมัเพ่ิ�มัป็ระส่ทำธ่ภาพิ 
กลุ่ืมัองค์กรท่ำ�ช่ว่ยด่แลืรักษ์าป่็าอย่างน้อยปี็ลืะ
สองครั�ง เพืิ�อให้ป่็ายังอย่่กับชุมัชนต่่อไป็

น�งอัมพร ดวงม�ตย์พล

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดอดุรธัานี

ตำาบลหนองิอ�อ อำาเภัอหนองิวัวซื้อ จัังิหวัดอดุรธัานี
ผู้ลงิาน: โครงิการป่ลกูป่า่ถัาวรเฉัลิมพิระเกียรติเพิื�อถัวายในหลวงิ รชักาลที� 9 
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ป็ระมัาณ์ปี็ 2537 นายบุญเลิ้ศึ เทียนช้าง 
ได้เข้ามัาเป็็นเจ้าหน้าท่ำ�เขต่รักษ์าพัินธ์ุสัต่ว์่ป่็า
ห้ว่ยขาแข้ง แลืะได้พิบการลัืกลือบล่ืาสัต่ว์่ป่็า 
เก็บหาของป่็าของคนในพืิ�นท่ำ�จำานว่นมัาก แม้ัจะ 
ดำาเน่นการจับกุมัอย่่บ่อยครั�ง แต่่ก็ยังพิบปั็ญหา
เหล่ืานั�นไม่ัหยุด 

หลัืงเข้าร่ว่มัเป็็นสมัาช่ก ทำสมั. ในปี็ 2557 
บุญเล่ืศ คอยทำำาหน้าท่ำ� เป็็นผ้่ิป็ระสานงาน
ระหว่่างสมัาช่กเครือข่าย ทำสมั. แลืะป็ระชาชน
กับหน่ว่ยงานของรัฐท่ำ�เก่�ยว่ข้อง จากนั�นได้สร้าง
พืิ�นท่ำ�ทำดลืองเพิาะพิันธ์ุแลืะด่แลืรักษ์าพัินธ์ุไม้ั 
แลืะผัิกป่็า เพืิ�อให้เป็็นพืิ�นท่ำ�ศ่นย์กลืางในการ

แลืกเป็ล่ื�ยนเร่ยนร้่ แลืะสนับสนุนให้ม่ัการนำาผัิก
หว่านป็่าไป็ป็ล่ืกยังพืิ�นท่ำ�ของต่นเอง เพืิ�อเพ่ิ�มั
แหล่ืงอาหารจนเก่ดผิลืเป็็นร่ป็ธรรมั

พิร้อมัทัำ�งขยายผิลื โดยการจัดฝึกอบรมั 
แลืะคัดเลืือกเกษ์ต่รแกนนำา ทำำาการส่งเสร่มั
สนับสนุนจนเก่ดเป็็นบ้านเร่ยนร้่เศรษ์ฐก่จพิอ
เพ่ิยงในพืิ�นท่ำ� ผิลืการดำาเน่นงานทำำาให้เครือข่าย 
ทำสมั. ขยายมัากข่�น ทัำ�งยังได้รับรางวั่ลืป็ระเภทำ
เครือข่าย เมืั�อปี็ 2560 ระดับภาค ด้านการ
พ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั (ทัำ�งพืิ�นท่ำ�ป่็าบกแลืะพืิ�นท่ำ�
ป่็าชายเลืน) อ่กด้ว่ย

น�ยบุญเลิศ เทียนช้�ง

ทสม. ดีเด่น  จัังิหวัดอทัุยธัานี

ตำาบลระบำา อำาเภัอลานสัก จัังิหวัดอทัุยธัานี 
ผู้ลงิาน: พิื�นที�ทดลองิเพิาะพัินธุัแ์ละดแูลรกัษาพินัธุัไ์ม� 
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หลัืงจาก นางอรทัย โพธิ�พา เห็นคว่ามั
เดือดร้อนของคนในชุมัชนทำ่�เก่ดจากทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่ทำ่�หายไป็ ทำำาให้เธอต่ัดส่นใจเข้าร่ว่มั
เป็็นอาสาสมััครด้านส่�งแว่ดลื้อมั เพืิ�อช่ว่ย
พัิฒนาแลืะเป็็นต่ัว่อย่างในการฟ้ื้�นฟ่ื้ธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั ให้ชุมัชนยังม่ัแหล่ืงอาหารท่ำ�
สมับ่รณ์์ต่่อไป็

ภารก่จหลัืกในฐานะสมัาช่ก ทำสมั. คือการ
ป็ระสานงานกับเครือข่าย ทำสมั. ทุำกอำาเภอใน
จังหวั่ด แลืะองค์กรท้ำองถ่ิ่�น รว่มัถ่ิ่งหน่ว่ยต่่างๆ 
ท่ำ�อย่่ภายใต้่กระทำรว่งทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ 
ส่�งแว่ดล้ือมั ซ่ึ่�งม่ัการป็ระชาสัมัพัินธ์เส่ยงต่ามั
สายให้คนในชุมัชนทำราบ ลืงพืิ�นท่ำ�ทำำาก่จกรรมั
ในการทำำาฝายร่ว่มันำ�าใจ ในลืำานำ�าห้ว่ยท่ำ แลืะ
ป็ล่ืกต้่นไม้ัในป่็าชุมัชน หม่่ั 3 บ้านนาคำา แลืะ
โครงการป็ล่ืกเห็ดในหัว่ไร่ป็ลืายนา เพืิ�อชุมัชน
ได้ใช้ป็ระโยชน์ม่ัแหล่ืงอาหารจากธรรมัชาต่่ ท่ำ�
เก่ดจากคว่ามัร่ว่มัมืัอของคนชุมัชน

เมืั�อชุมัชนม่ัแหลื่งอาหารทำ่�ชาว่บ้านเป็็นคน
กำาหนดข่�นมัาด้ว่ยกต่่กาของชาว่บ้านเอง จาก
การม่ัส่ว่นร่ว่มัในการทำำาก่จกรรมัป็ล่ืกป่็าเพืิ�อ
รักษ์าแหล่ืงอาหาร ชุมัชนก็ได้รับป็ระโยชน์จาก
ป่็ามัากข่�น ทัำ�งเห็ด หน่อไม้ั แมัลืงทุำกชน่ด  
ให้ชุมัชนได้ม่ัก่นม่ัใช้ต่ลือดทัำ�งปี็ เหมืัอนอย่างท่ำ�
เธอตั่�งใจเอาไว้่

น�งอรทัย โพธ์ิพ�

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดอบุลราชธัานี

ตำาบลคอนสาย อำาเภัอตระการพิชืผู้ล จัังิหวัดอบุลราชธัาน ี
ผู้ลงิาน: ทำาฝายรว่มนำาใจั ในลำานำาห�วยที และป่ลกูต�นไมใ้นป่า่ชมุชน 
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ปั็ญหาการบกุรุกทำำาลืายป็า่ สารเคม่ัต่กคา้ง
ในพืิชผัิกแลืะแหล่ืงนำ�า รว่มัถ่ิ่งมัลืภาว่ะท่ำ�เก่ด
จากการกำาจัดขยะไม่ัถ่ิ่กว่่ธ่ คือส่�งท่ำ� นายบุญมี 
มัฐผา เก่ดแรงบันดาลืใจในการจัดทำำาป็ระชาคมั
หม่่ับ้านเพืิ�อป็ร่กษ์าหารือเรื�องการแก้ไขปั็ญหา
ด้านส่�งแว่ดล้ือมัผ่ิานการร่ว่มับ่รณ์าการกับภาค่

นอกจากช่ว่ยป็ระชาสัมัพัินธ์ให้คนในท้ำอง
ถ่ิ่�นเข้าใจการอนุรักษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ
ส่�งแว่ดล้ือมัแล้ืว่ บุญม่ัยังช่ว่ยป็ระสานงานใน
ก่จกรรมัต่่างๆ ของเครือข่าย เช่น ก่จกรรมัป็ล่ืก
ผัิกสว่นครัว่ต่ามัหลัืกการเศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยง 
โครงการป็ล่ืกต้่นไม้ัในท่ำ�สาธารณ์ะ แลืะจัด
ก่จกรรมัธนาคารนำ�าใต้่ด่น

ผิลืสำาเร็จของการดำาเน่นงาน ก่อให้เก่ดการ
ม่ัส่ว่นร่ว่มัในการบร่หารจัดการทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัของคนในชุมัชน 
ม่ัการป็ล่ืกป่็าสาธารณ์ะแลืะการป็ล่ืกป่็าทำดแทำน
เก่ดธนาคารนำ�าใต้่ด่น 10 บ่อ จนสามัารถิ่แก้
ปั็ญหานำ�าเส่ยท่ำ�ไหลืมัาจากครัว่เรือนลืงส่่ถิ่นนได้

เก่ดศ่นย์การเร่ยนร้่ แลืะชุมัชนต้่นแบบให้
เยาว่ชน แลืะป็ระชาชนเข้ามัาศ่กษ์า รว่มัถ่ิ่งการ
เป็็นว่่ทำยากรเพืิ�อขยายแนว่ค่ดให้กับชุมัชนแลืะ
เครือข่ายอื�นท่ำ�สนใจอ่กด้ว่ย

น�ยบุญมี มัฐผ�

ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดอำานาจัเจัรญิ

ตำาบลไม�กลอน อำาเภัอพินา จัังิหวัดอำานาจัเจัรญิ 
ผู้ลงิาน: ป่ลกูผู้กัสวนครวั ป่ลกูต�นไมใ้นที�สาธัารณะ และธันาคารนำาใต�ดิน
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ป่็าไม้ัเป็็นทำรัพิยากรทำางธรรมัชาต่่ท่ำ�ม่ัคว่ามั 
สำาคัญต่่อระบบน่เว่ศของคนแลืะสัต่ว์่ทัำ�งทำางต่รง
แลืะทำางอ้อมั เครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืลุ่ืมัสุ่มั 
จ่งมัองเห็นคว่ามัสำาคัญของการม่ัป็่าไม้ัท่ำ�อุดมั 
สมับ่รณ์์ เพืิ�อเป็็นแหล่ืงทำรัพิยากรให้ชุมัชนได้
ใช้ป็ระโยชน์จากป่็าไม้ัต่่อไป็ 

เครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืลุ่ืมัสุ่มั จ่งเร่�มั
ว่างแผินการทำำางาน โดยกำาหนดเป็้าหมัาย
เป็็นการจัดการทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ 
ส่�งแว่ดล้ือมัด้ว่ยการจัดให้เก่ดก่จกรรมัป็ระชุมั
เครือข่าย เพิาะกล้ืาไม้ั ป็ล่ืกต้่นไม้ั ทำำาแนว่กัน

ไฟื้ป่็า สร้างฝายชะลือนำ�า แลืะเฝ้าระวั่งด่แลื
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั แลืะ 
การท่ำองเท่ำ�ยว่เช่งอนุรักษ์์ 

ผิลืจากการดำาเน่นงาน ทำำาให้ม่ัการสร้างฝาย
ชะลือนำ�า จำานว่น 1,299 ฝาย ป่็าไม้ัท่ำ�แห้งแล้ืง
แลืะเสื�อมัโทำรมัไดรั้บการฟ้ื้�นฟ่ื้ ส่งผิลืให้สัต่ว์่ป่็า
ม่ัแหล่ืงท่ำ�อย่่อาศัยแลืะอาหาร เป็็นการสร้าง
ระบบน่เว่ศท่ำ�สมับ่รณ์์ ทำำาให้ชาว่บ้านในชุมัชนม่ั
นำ�าใช้เพืิ�อทำำาการเกษ์ต่รต่ลือดทัำ�งปี็ แลืะสามัารถิ่
ป็รับเป็ล่ื�ยนการป็ล่ืกพืิชเช่งเด่�ยว่เป็็นป็ล่ืกพืิช
ผิสมัผิสาน สร้างรายได้ให้ครัว่เรือนได้มัากข่�น

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลลุ่มสุ่ม
อำ�เภอไทรโยค จังหวัดก�ญจนบุรี

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดกาญจันบุรี

ผู้ลงิาน: เฝา้ระวังิดแูลทรพัิยากรธัรรมชาติและสิ�งิแวดล�อม
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เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลน�บอน
อำ�เภอคำ�ม่วง จังหวัดก�ฬสินธ์ุ

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดกาฬสินธุั์

ผู้ลงิาน: เครอืขา่ยป่า่ครอบครวัและแป่ลงิป่ลกูพิชืต�นแบบ

ต่ำาบลืนาบอน จังหวั่ดกาฬส่นธ์ุ เคยเป็็น 
ท่ำ�ตั่�งของชุมัชนโบราณ์ แลืะเคยเป็็นผืินป่็าท่ำ�ม่ั
ต้่นไม้ัหนาท่ำบ ม่ัสัต่ว์่ป่็านานาชน่ดอย่่อาศัย  
ม่ัลืำาห้ว่ยท่ำ�นำ�าไหลืผ่ิานต่ลือดปี็ คนส่ว่นใหญ่เป็็น
ชาว่ไทำยลืาว่ ม่ัชนเผ่ิาญ้อ ภ่ไทำ โซ่ึ่ แลืะกระเล่ืง 
กระจายตั่ว่อย่่ต่ามัชุมัชนต่่างๆ ท่ำ�ด่นของต่ำาบลื
นาบอนเคยม่ัคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ ชาว่บ้าน
ป็ระกอบอาช่พิทำำานาข้าว่เป็็นหลัืก รองลืงมัาคือ
ทำำาไร่อ้อย มัันสำาป็ะหลัืง แลืะสว่นยางพิารา ซ่ึ่�งนับ 
เป็็นพืิชเศรษ์ฐก่จท่ำ�สร้างรายได้ให้กับครัว่เรือน

แต่่ปั็จจุบันคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ของพืิ�นท่ำ�
ต่ำาบลืนาบอน หรือป่็าชุมัชนภ่ป่็าแลืะป่็าชุมัชน
ภ่ผัิกหว่าน ม่ัแนว่โน้มัว่่าจะม่ัคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์
น้อยลืง ส่งผิลืกระทำบต่่อสภาพิแว่ดล้ือมัแลืะ
อาช่พิทำางการเกษ์ต่รของคนในพืิ�นท่ำ� จ่งม่ัการ
น้อมันำาทำฤษ์ฎ่ี ‘ป็ล่ืกป่็า 3 อย่าง ป็ระโยชน์ 4 
อย่าง’ มัาป็ระยุกต์่ใช้ในการทำำางานเครือข่ายป่็า
ครอบครัว่ มุ่ังเน้นการขยายแป็ลืงป็ล่ืกพืิช

ต้่นแบบ เพืิ�อเพ่ิ�มัพืิ�นท่ำ�ส่เข่ยว่ในเขต่อนุรักษ์์ 
แลืะยังเป็็นการอนุรักษ์์ด่น นำ�า แลืะป่็าไม้ั

ส่งผิลืให้ต่ำาบลืนาบอนกลัืบมัาอุมัสมับ่รณ์์ 
ป็ล่ืกพืิชผัิกผิลืไม้ัได้ด่ ลืดค่าใช้จ่ายด้านพิลัืงงาน 
เช่น ม่ัฟ้ื้นท่ำ�ได้จากการตั่ดแต่่งก่�งต้่นไม้ัในป่็าให้
ครอบครัว่ไว้่ใช้สอย ชาว่บ้านหันมัาใช้ปุ็�ยบำารุง
ด่นท่ำ�มัาจากการทัำบถิ่มัของใบไม้ั ม่ัไม้ัยืนต้่นไว้่
เป็็นมัรดกให้ล่ืกหลืาน แลืะม่ัส่�งแว่ดล้ือมัท่ำ�ด่  
ม่ัอากาศท่ำ�บร่สุทำธ่�จากการป็ล่ืกป่็า
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จากป็ัญหาคว่ามัเสื�อมัโทำรมัของทำรัพิยากร 
ในชุมัชนบางสระเก้า ท่ำ�เก่ดจากการป็ล่ือยนากุ้ง
ให้รกร้าง ป่็าชายเลืนถ่ิ่กทำำาลืาย แลืะคว่ามัขัดแย้ง 
ระหว่่างการทำำาป็ระมังพืิ�นบ้านกับการทำำาป็ระมัง
พิาณ่์ชย์ รว่มัถ่ิ่งการส่ญหายของว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ชุมัชน
ดั�งเด่มั เช่น การทำอเสื�อกกแลืะการทำำานากก 
ผินว่กกับภาว่ะฟื้องสบ่่แต่ก ในปี็ 2540 ทำำาให้
แกนนำาชุมัชนต้่องรว่มัต่ัว่กันเพืิ�อแลืกเป็ลื่�ยน
คว่ามัร้่แลืะร่ว่มักันพิาชุมัชนให้รอดพ้ินจาก
สถิ่านการณ์์ดังกล่ืาว่

เร่�มัจากการฟ้ื้�นว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่แลืะภ่ม่ัป็ัญญาการ
ทำอเสื�อกกแบบดั�งเด่มั แลืะจัดตั่�งเป็็นศ่นย์ศ่ลืป์็
เสื�อบางสระเก้า

แลืะจากการร่ว่มักันสำารว่จแลืะเก็บข้อม่ัลื
กลุ่ืมัองค์กรชุมัชน ก็พิบว่่าต่ำาบลืบางสระเก้าม่ั
การจัดตั่�งกลุ่ืมัท่ำ�ม่ัการทำำางานแบบไม่ัสอดคล้ือง
แลืะไมัม่่ัการป็ระสานงานซ่ึ่�งกนัแลืะกันมัากกว่่า 
40 กลุ่ืมั ซ่ึ่�งเครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืบางสระเกา้ 
ก็เป็็นหน่�งในนั�น จ่งม่ัการรว่บรว่มัองค์คว่ามัร้่
จากกลุ่ืมัทำำางานทัำ�งหมัดมัาจัดการให้เป็็นระบบ 
แล้ืว่จัดตั่�งเป็็นศ่นย์เร่ยนร้่ในแต่่ลืะหม่่ับ้าน

นอกจากนั�น ยังม่ัการฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าต่ะกาดใหญ่ 
แลืะผืินป่็าชายเลืน เก่ดการอนุรักษ์์พัินธ์ุสัต่ว์่นำ�า
โดยการทำำาเต่า๋ยางแลืะธนาคารป่็ ขยายผิลืไป็ส่่
การจัดตั่�งธนาคารขยะในโรงเร่ยนว่ัดบางสระ
เก้าเพืิ�อจัดการขยะในชุมัชน โดยการอบรมัให้
คว่ามัร้่แก่ชุมัชน ทำำาให้คนในชุมัชนม่ัส่ว่นร่ว่มั
ในการอนุรักษ์์ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ท่ำ�เหมัาะสมัแลืะสอดคล้ืองกับว่่ถ่ิ่ช่ว่่ต่ของต่นเอง 
ชุมัชนจ่งเก่ดรายได้ท่ำ�มัาจากการพัิฒนาพืิ�นท่ำ�ให้
สามัารถิ่เป็็นแหล่ืงท่ำองเท่ำ�ยว่เช่งอนุรักษ์์ได้

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลบ�งสระเก้�
อำ�เภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดจัันทบุรี

ผู้ลงิาน: ฟืื้� นฟูื้ป่า่ วิถีัชวิีต และภัมูปิ่ญัญาการทอเสื�อกก
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ด้ว่ยคว่ามัมุ่ังหวั่งท่ำ�จะสร้างจ่ต่สำาน่กให้คนใน
ชุมัชนต่ระหนักถ่ิ่งผิลืเส่ยแลืะอันต่รายจาก
มัลืพ่ิษ์ท่ำ�เก่ดจากการท่ำ�งขยะม่ัลืฝอยแลืะขยะ
อันต่ราย จ่งมุ่ังเน้นการให้คว่ามัร้่เก่�ยว่กับว่่ธ่
จัดการขยะม่ัลืฝอยในครัว่เรือน เพืิ�อให้ได้รับ
ป็ระโยชน์ส่งสุดจากการคัดแยกขยะ เครือข่าย 
ทำสมั. จ่งได้ร่ว่มักันดำาเน่นก่จกรรมั การจัดการ
ขยะในชุมัชนบ้านคลืองสะแก หม่่ั 4 เพืิ�อขับ
เคลืื�อนการจัดการขยะในชุมัชนบ้านคลืองสะแก 
เพืิ�อสร้างน่สัยการคัดแยกขยะของคนในชุมัชน
แลืะการใช้ป็ระโยชน์จากขยะ ม่ัการกำาหนด
แผินงาน 6 แผินงาน คือ 1) ตั่�งคณ์ะทำำางาน 
ทำำาคว่ามัเข้าใจ แบ่งบทำบาทำหน้าท่ำ� 2) สำารว่จ 
สร้างคว่ามัเข้าใจ เช่ญชว่นสมัาช่กเข้าร่ว่มั
ก่จกรรมั 3) จัดป็ระชุมั ป็ระชาคมัหมั่บ้่าน แลืะ
พัิฒนาศักยภาพิ 4) คัดแยกขยะ 5) ต่่ดต่ามั
สร้างแรงจ่งใจ 6) ป็ระชุมัแลืกเป็ล่ื�ยนแลืะสรุป็
บทำเร่ยน

รว่มัทัำ�งให้คว่ามัร้่การใช้ป็ระโยชน์จากขยะ 
เช่น การแยกขยะร่ไซึ่เค่ลืออกมัาขายเพืิ�อเพ่ิ�มั
รายได้ แยกขยะอ่นทำร่ย์ออกมัาทำำาปุ็�ยหมััก

ผิลืท่ำ�ได้คือคนในชุมัชนม่ัคว่ามัร้่แลืะม่ั 
ส่ว่นร่ว่มัในการจัดการขยะอย่างถ่ิ่กต้่อง ขยะ
ม่ัลืฝอยในพืิ�นท่ำ�ลืดลืง ชุมัชนม่ัคว่ามัสะอาด 
น่ามัอง คนในชุมัชนม่ัรายได้จากการขายขยะ
ร่ไซึ่เค่ลื แลืะลืดต่้นทุำนในการทำำาการเกษ์ต่ร 
เพิราะสามัารถิ่ใช้ขยะอ่นทำร่ย์ในครัว่เรอืนทำำาปุ็�ย
หมัักใช้เอง เป็็นแนว่ทำางการจัดการขยะม่ัลืฝอย
ในชุมัชนอย่างยั�งยืน

เครือข่�ย ทสม. อำ�เภอบ�งน้ำ�เปร้ียว
จังหวัดฉะเชิงเทร�

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดฉัะเชงิิเทรา

ผู้ลงิาน: จััดการขยะในชุมชนบ�านคลองิสะแก
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จากปั็ญหาคว่ามัสกป็รกแลืะเสื�อมัโทำรมัของ
พืิ�นท่ำ�บร่เว่ณ์ชายหาดบางแสน จังหวั่ดชลืบุร่ ซ่ึ่�ง
เป็็นสถิ่านท่ำ�ท่ำองเท่ำ�ยว่แลืะแหล่ืงสร้างรายได้
สำาคัญของคนในต่ำาบลืแสนสุข ทำำาให้เทำศบาลื
เมืัองแสนสุข กรมัทำรัพิยากรทำะเลืแลืะชายฝั�ง 
กรมัเจ้าท่ำา สำานักงานทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ
ส่�งแว่ดล้ือมัจังหวั่ดชลืบุร่ สำานักงานการท่ำอง
เท่ำ�ยว่แลืะก่ฬาจังหวั่ดชลืบุร่ สำานักงานบร่หาร
จัดการทำรัพิยากรทำางทำะเลืแลืะชายฝั�งท่ำ� 2 สถิ่าน่
ต่ำารว่จ กลุ่ืมั CSR ทัำ�งภาคป็ระชาชน แลืะจ่ต่
อาสาในพืิ�นท่ำ�ร่ว่มักันจัดก่จกรรมัชายหาดป็ลือด
บุหร่�แลืะก่จกรรมัจัดการขยะทำะเลืในพืิ�นท่ำ�
บร่เว่ณ์ชายหาดบางแสน

ม่ัการป็ระชาสัมัพัินธ์ให้คัดแยกขยะแลืะ
รณ์รงค์โครงการ ‘ลืดรับ ลืดให้ ลืดใช้ถุิ่งพิลืาสต่่ก’ 
เพืิ�อให้นักท่ำองเท่ำ�ยว่เข้าใจแลืะให้คว่ามัร่ว่มัมืัอ

โดยจะต้่องม่ัการลืงพืิ�นท่ำ�เพืิ�อต่่ดต่่อป็ระสาน
งานภายในต่ำาบลื จ่งเก่ดการเชื�อมัโยงเครือข่าย
การทำำางานกับหน่ว่ยงานราชการแลืะเอกชน 
ผ้่ิป็ระกอบการ พ่ิอค้า แม่ัค้า ชาว่บ้านท่ำ�เป็็น 
จ่ต่อาสาในพืิ�นท่ำ� ร่ว่มัจัดทำำาแผินยุทำธศาสต่ร์ 
เพืิ�อดำาเน่นงานร่ว่มักับหน่ว่ยงานต่่างๆ จ่งเก่ด
กลุ่ืมัทำำางานฉลืามัขาว่ เพืิ�อคอยสนับสนุนการ
ทำำางานด้านทำรัพิยากรทำางทำะเลืแลืะชายฝั�งใน
พืิ�นท่ำ�ร่ว่มักับภาครัฐบาลื ทำำาให้ป็ร่มัาณ์ขยะ
ลืดลืง สัต่ว์่ทำะเลืม่ัเพ่ิ�มัมัากข่�น ทำำาให้ทัำศน่ยภาพิ
บร่เว่ณ์ชายหาดสว่ยงามัมัากข่�น

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลแสนสุข
อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผู้ลงิาน: กิจักรรมชายหาดป่ลอดบหุรี�และกิจักรรมจััดการขยะทะเล

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดชลบรุี
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เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลเด่นใหญ่ 
อำ�เภอหันค� จังหวัดชัยน�ท

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดชยันาท

ผู้ลงิาน: ฟืื้� นฟื้แูละอนรุกัษ์ป่า่ราวเทียน

ป่็าชุมัชนเขาราว่เท่ำยน บ้านบุทำางรถิ่ เคยเป็็น 
พืิ�นท่ำ�ท่ำ�อุดมัสมับ่รณ์์ท่ำ�สุดของจังหวั่ดชัยนาทำ 
ทำำาให้คนในพืิ�นท่ำ�ได้พ่ิ�งพิาอาศัยคว่ามัอุดมั
สมับ่รณ์์ของป่็าในการดำารงช่ว่่ต่ ด้ว่ยการเก็บ
ของป่็ามัาป็ระกอบอาหารแลืะนำาไป็ขายเพืิ�อ
สร้างรายได้เสร่มั รว่มัถ่ิ่งสามัารถิ่เก็บไม้ัไผ่ิมัา
ใช้ป็ระโยชน์ ต่่อเต่่มัท่ำ�อย่่อาศัย หรือป็ระด่ษ์ฐ์
ข้าว่ของเครื�องใช้ในครัว่เรือนได้

แต่่คว่ามัเป็ล่ื�ยนแป็ลืงของสภาพิเศรษ์ฐก่จ
แลืะสังคมั การพ่ิ�งพิาทำรัพิยากรทำางธรรมัชาต่่
โดยขาดการฟ้ื้�นฟ่ื้แลืะด่แลืรักษ์าจากคนในพืิ�นท่ำ� 
แลืะป็ล่ือยให้คนจากชุมัชนใกล้ืเค่ยงเข้ามัา
ทำำาลืายทำรัพิยากรในพืิ�นท่ำ�มัากเก่นไป็ ก็ทำำาให้
เพ่ิยงไม่ัก่�ปี็ ป่็าไม้ัท่ำ�เคยอุดมัสมับ่รณ์์ก็กลัืบ
เสื�อมัโทำรมัลืงอย่างรว่ดเร็ว่

เครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืเด่นใหญ่ จ่งน้อมันำา
ศาสต่ร์พิระราชา ด้านการป็ล่ืกป่็า 3 อย่าง 
ได้ป็ระโยชน์ 4 อย่าง มัาป็รับใช้ในการพัิฒนา
พืิ�นท่ำ�ป่็าชุมัชนเขาราว่เท่ำยน นำาคว่ามัร้่แลืะ

ภ่ม่ัปั็ญญาท้ำองถ่ิ่�น มัาป็ระยุกต์่ใช้ในการจัดการ
ทำรัพิยากรท้ำองถ่ิ่�น เช่น การจัดการป่็าสมุันไพิร 
การว่างแป็ลืงป็ล่ืกต้่นไม้ั ธนาคารนำ�าใต้่ด่น 
แลืะพัิฒนาพืิ�นท่ำ�ศ่กษ์าด่งานเพืิ�อทำำาเป็็นแหล่ืง
ท่ำองเท่ำ�ยว่เช่งอนุรักษ์์ของชุมัชน หรือหม่่ับ้าน 
โอท็ำอป็นวั่ต่ว่่ถ่ิ่ในปี็ 2561

ผิลืการดำาเน่นงาน ทำำาให้ป่็าชุมัชนเขาราว่
เท่ำยนกลืับมัาอุดมัสมับ่รณ์์ เป็็นแหลื่งอาหาร 
แหล่ืงสมุันไพิร ม่ัสัต่ว์่ป่็าเพ่ิ�มัมัากข่�น สามัารถิ่
พัิฒนาเป็็นแหล่ืงเร่ยนร้่ในการอนุรักษ์์ธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั ทำำาให้คนในชุมัชนม่ัคุณ์ภาพิ
ช่ว่่ต่ท่ำ�ด่ข่�น
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ป่็าชุมัชนบา้นป่็าจั�น ป็ระสบป็ญัหาชาว่บา้น
บุกรุกพืิ�นท่ำ�ป่็าเพืิ�อใช้ท่ำ�ด่นในการป็ล่ืกพืิชไร่  
แลืะมัักจะเก่ดปั็ญหาไฟื้ป็่าในหน้าแล้ืง ทำำาให้
เก่ดการดำาเน่นงานเพืิ�อฟ้ื้�นฟ่ื้แลืะอนุรักษ์์ป่็าไม้ั
ในพืิ�นท่ำ� เร่�มัจากการขับเคลืื�อนป็ระชาสัมัพัินธ์ 
เพืิ�อสร้างคว่ามัเข้าใจให้กับเครือข่ายสมัาช่ก 
เข้ามัาม่ัส่ว่นร่ว่มัค่ด ว่างแผิน แลืะตั่ดส่นใจ 
ดำาเน่นงานต่่างๆ

ม่ัการนำาคว่ามัร้่แลืะภ่ม่ัปั็ญญาท้ำองถ่ิ่�น เช่น 
การสานไม้ัไผ่ิล้ือมัคอก (คล้ืายกับเสว่่ยน) มัา
ทำำาแนว่กันไฟื้ ป้็องกันไฟื้ป่็า แลืะรักษ์าคว่ามั
อุดมัสมับ่รณ์์ของพืิ�นท่ำ� 

สร้างแกนนำาเยาว่ชน เพืิ�อถ่ิ่ายทำอดคว่ามัร้่
จากรุ่นส่่รุ่น เชื�อมัโยงคว่ามัสัมัพัินธ์ของวั่ด บ้าน 
แลืะโรงเร่ยน เพืิ�อจัดก่จกรรมัด่แลืรักษ์าป่็า 
แลืะการใช้ศาสนาเป็็นกุศโลืบายในการด่แลื
รักษ์าป่็า ซ่ึ่�งถืิ่อเป็็นกลืยุทำธ์ทำ่�สำาคัญในการ
ดำาเน่นงานเพืิ�ออนุรกัษ์์พืิ�นท่ำ�ป็า่ชุมัชนบ้านป่็าจั�น

ผิลืจากการทำำางานท่ำ�เป็็นระบบในร่ป็แบบ
คณ์ะกรรมัการเครือข่าย สามัารถิ่เสร่มัสร้าง
ศักยภาพิคนในชุมัชนให้ม่ัคว่ามัร้่คว่ามัเข้าใจ
แลืะเข้ามัาม่ัส่ว่นร่ว่มัในการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั ชุมัชนเก่ด
คว่ามัเข้มัแข็ง เก่ดแหล่ืงนำ�าแลืะป็ระป็าภ่เขา 
เพืิ�อใช้ในการบร่โภค แลืะการเกษ์ต่ร ป่็าไม้ัม่ั
คว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ เป็็นแหล่ืงอาหารของชุมัชน
แลืะสตั่ว์่ป่็า ทำำาให้ชุมัชนม่ัรายได ้แลืะเป็็นศ่นย์
เร่ยนร้่ เพืิ�อใช้เป็็นท่ำ�ศ่กษ์าแลืกเป็ล่ื�ยนคว่ามัร้่
สำาหรับคนในพืิ�นท่ำ�แลืะคนภายนอกได้

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลเวียงก�หลง
อำ�เภอเวียงป่�เป้� จังหวัดเชียงร�ย

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดเชยีงิราย

ผู้ลงิาน: ใช�ภัมูปิ่ญัญาท�องิถิั�นเป่น็แนวทางิจััดการทรพัิยากรธัรรมชาติ
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ผิลืกระทำบจากการเป็ลื่�ยนแป็ลืงสภาพิ 
ภ่ม่ัอากาศทำำาให้ต่ำาบลืบ้านสหกรณ์์ กลืายเป็็น 
พืิ�นท่ำ�เก่ดภัยธรรมัชาต่่ ทัำ�งภัยแล้ืงแลืะไฟื้ป็่า
อย่างต่่อเนื�อง สาเหตุ่ส่ว่นหน่�งมัาจากการใช้
ทำรัพิยากรอย่างส่�นเป็ลืืองนำาไป็ส่่การผิล่ืต่ขยะ
ป็ร่มัาณ์มัาก แลืะเกือบทุำกขั�นต่อนของการ
จัดการขยะ ไม่ัว่่าจะเป็็นการขนย้าย เผิาทำำาลืาย 
การฝังกลืบ แม้ัแต่่การเทำขยะรว่มักัน ก็ทำำาให้ 
เก่ดก�าซึ่เรือนกระจกได้

นอกเหนือจากนั�น การเผิาขยะท่ำ�ม่ัสารพ่ิษ์
ป็นเป็้�อนหรือขยะอันต่รายยังป็ล่ือยมัลืพ่ิษ์ส่่
อากาศ นำ�า แลืะด่น เป็็นการทำำาลืายสภาพิ
แว่ดล้ือมัแลืะระบบน่เว่ศโดยรว่มัได้

กลุ่ืมัเครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืบ้านสหกรณ์์ 
จ่งจัดป็ระชุมัเครือข่าย ทำสมั. กับหน่ว่ยงาน
ต่่างๆ ในท้ำองถ่ิ่�น เพืิ�อหาทำางออกในการจดัการ
ขยะจากครัว่เรือน แลืะนำามัาป็รับใช้ในการ
จัดการขยะม่ัลืฝอยในพืิ�นท่ำ�ชุมัชน ด้ว่ยการแต่่ง

ตั่�งคณ์ะทำำางานของเครือข่าย ทำสมั. เพืิ�อทำำางาน
ร่ว่มักับภาค่เครือข่ายต่่างๆ จัดก่จกรรมัเพืิ�อ
กระตุ้่นคว่ามัเข้าใจในการจัดการขยะม่ัลืฝอย
ภายในชุมัชนท่ำ�ถ่ิ่กต้่อง 

เร่�มัจากการให้คว่ามัร้่เก่�ยว่กับคัดแยกขยะ
ในครัว่เรอืน แลืะนำาขยะอ่นทำร่ย์ไป็เข้ากระบว่น 
การทำำาปุ็�ยหมััก เพืิ�อลืดป็ร่มัาณ์ขยะอ่นทำร่ย์ใน
ชุมัชน

นอกจากนั�น ยังม่ัการถ่ิ่ายทำอดคว่ามัร้่ ด้ว่ย
การรับสมััครภาค่เครือข่ายชาว่บ้าน ให้ม่ัส่ว่น
ร่ว่มัในการทำำางานกับองค์กรท้ำองถ่ิ่�น เพืิ�อการแก้
ปั็ญหาในชุมัชนอย่างยั�งยืน

เครือข่�ย ทสม. อำ�เภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดเชยีงิใหม่

ผู้ลงิาน: จััดการขยะมูลฝอยและลดขยะอินทรยีใ์นครวัเรอืน
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แม่ันำ�านครนายก โดยเฉพิาะบร่เว่ณ์หน้าวั่ด
ศร่นาว่า ได้รับผิลืกระทำบจากการป็ล่ือยนำ�าเส่ย
ลืงแมั่นำ�าของโรงงานอุต่สาหกรรมัแลืะทำ่�อย่่
อาศัยในชุมัชน ส่งผิลืให้สภาพิแว่ดล้ือมัแลืะ
ทำรัพิยากรทำางนำ�าเสื�อมัโทำรมั นำ�าเน่าเส่ย สัต่ว์่นำ�า 
ล้ืมัต่าย แลืะระบบน่เว่ศทำางนำ�าขาดคว่ามัสมัดลุื

จ่งเก่ดคว่ามัร่ว่มัมัือระหว่่างเครือข่าย
อุต่สาหกรรมัรกัษ์์ส่�งแว่ดลือ้มัจังหวั่ดนครนายก 
เครือข่ายป็ระมังจังหวั่ดนครนายก เครือข่าย
องค์กรชุมัชน เครือข่ายศ่นย์ป็ระสานงานหลัืก
ป็ระกันสุขภาพิป็ระชาชน เครือข่ายธนาคารป็ลืา 

ต่ำาบลืวั่งกระโจมั ต่ำาบลืองค์รักษ์์ รว่มัถ่ิ่งกำานัน
แลืะผ้่ิใหญ่บ้าน ได้เข้าร่ว่มัเป็็นสมัาช่กเครือข่าย 
ทำสมั. แลืะหาสมัาช่กจัดตั่�งเครือข่ายจัดสร้าง
ธนาคารป็ลืา โดยให้กลุ่ืมันักศ่กษ์าจากม่ัลืน่ธ่
ทุำนการศ่กษ์าพิระราชทำาน สมัเด็จพิระบรมั 
โอรสาธ่ราชฯ สยามัมักุฎีราชกุมัาร (มั.ทำ.ศ.) 
ในขณ์ะนั�น เป็็นกลุ่ืมัตั่�งต้่นในการฝึกสร้าง
ธนาคารป็ลืาให้กับสมัาช่ก ทำสมั. แลืะช่ว่ยเฝ้า
ระวั่งนำ�าเส่ยจากสถิ่านป็ระกอบการ ทำำาให้
ปั็ญหานำ�าเน่าเส่ยได้รับการแก้ไข

นอกจากนั�น ธนาคารป็ลืายังช่ว่ยป้็องกัน
การกัดเซึ่าะแลืะพัิงทำลืายของด่นร่มัต่ล่ื�ง เป็็น 
แหล่ืงอนุรักษ์์แลืะขยายพัินธ์ุสัต่ว์่นำ�า เก่ดอาช่พิ
แลืะเป็็นแหล่ืงผิล่ืต่อาหาร เป็็นแหล่ืงท่ำองเท่ำ�ยว่ 
แหล่ืงเร่ยนร้่ แลืะสันทำนาการของคนในชุมัชน

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลศรีน�ว� 
อำ�เภอเมืองนครน�ยก จังหวัดนครน�ยก

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนครนายก

ผู้ลงิาน: ธันาคารป่ลาเพิื�ออนรุกัษ์แหล่งินำา แมน่ำานครนายก
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เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลลำ�เหย
อำ�เภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนครป่ฐม

ผู้ลงิาน: จััดการขยะมูลฝอยและลดขยะอินทรยีใ์นครวัเรอืน

การขยายตั่ว่ของชุมัชน ทำำาให้ม่ัการอุป็โภค
บร่โภคภายในครัว่เรือนเพ่ิ�มัมัากข่�น ส่งผิลืให้ 
บ่อกำาจัดขยะจังหวั่ดนครป็ฐมั ม่ัขยะจำานว่นมัาก 
จนเก่ดปั็ญหาการจัดการขยะไม่ัม่ัป็ระส่ทำธ่ภาพิ
เท่ำาท่ำ�คว่ร 

เพืิ�อแก้ปั็ญหาดังกล่ืาว่ คนในชุมัชนจ่งเห็น
คว่ามัสำาคัญของการลืดป็ร่มัาณ์ขยะในครัว่เรือน 
แลืะร่ว่มักันจัดทำำาโครงการ ‘เป็ล่ื�ยนขยะเป็็นทุำน
สังคมั คุ้มัครองคนทัำ�งระเบ่ยนอย่างยั�งยืน’ ซ่ึ่�ง
เครือข่าย ทำสมั. ได้เข้าร่ว่มัเป็็นคณ์ะกรรมัการ 
เพืิ�อร่ว่มัว่างแผินแลืะหาแนว่ทำางในการแก้ไข
ปั็ญหาป็ร่มัาณ์ขยะ ท่ำ�มุ่ังเน้นการจัดการปั็ญหา
ขยะอย่างยั�งยืนแลืะม่ัป็ระส่ทำธ่ภาพิ ต่ามัหลัืก 
3Rs (Reduce-การใช้ให้น้อย Reuse-การใช้ซึ่ำ�า 
Recycle-การนำากลัืบมัาใช้ใหม่ั)ซ่ึ่�งส่งผิลืถ่ิ่ง 
ขั�นต่อนการกำาจัดขยะป็ลืายทำาง ช่ว่ยให้การ
กำาจัดขยะง่ายข่�น ลืดต้่นทุำนการกำาจัดขยะลืง 
แลืะเป็็นแนว่ทำางไป็ส่่การเป็็นสังคมัไร้ขยะ

แลืะจัดตั่�งศ่นย์เร่ยนร้่การจัดการขยะท่ำ�
ต้่นทำาง เพืิ�อเผิยแพิร่คว่ามัร้่ แลืะเป็็นต้่นแบบ
การจัดการขยะ ทำำาให้คนในชุมัชนม่ัการป็รับ
เป็ล่ื�ยนพิฤต่่กรรมั แลืะจัดการขยะได้ถ่ิ่กต้่อง
ต่ามัหลัืก 3Rs ส่งผิลืให้พืิ�นท่ำ�ต่ำาบลืลืำาเหย 
สะอาด น่าอย่่ แลืะคนในชุมัชนม่ัคุณ์ภาพิช่ว่่ต่
ท่ำ�ด่ข่�น
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เพืิ�อหาทำางแก้ปั็ญหาป็ร่มัาณ์ขยะในชุมัชน
ต่ำาบลืพ่ิมัานท่ำ�เพ่ิ�มัมัากข่�น จนยากท่ำ�จะจัดการ 
เครือข่าย ทำสมั. พิร้อมัด้ว่ยแกนนำาแต่่ลืะ
หม่่ับ้าน จ่งจัดก่จกรรมัส่งเสร่มัให้คนในชุมัชน
ม่ัคว่ามัเข้าใจแลืะต่ระหนักถ่ิ่งคว่ามัสำาคัญของ
การคัดแยกขยะในครัว่เรือน เพืิ�อให้ชุมัชนไม่ั
ต้่องจัดซืึ่�อรถิ่บรรทุำกเพืิ�อเก็บขยะเพ่ิ�มัข่�น ด้ว่ย
การกระตุ้่นให้ทุำกครัว่เรือนม่ัการจัดการขยะ
ต่ามัหลัืก 3Rs (Reduce-ใช้น้อย Reuse-ใช้ซึ่ำ�า 
Recycle-นำากลัืบมัาใช้ใหม่ั)

ด้ว่ยกระบว่นการทำำางานท่ำ� ต้่องการให้ 
ทุำกคนม่ัส่ว่นร่ว่มัตั่ดส่นใจ หลัืงป็ระชุมัภาค่เครือ
ข่ายต่ำาบลืพ่ิมัาน ได้คว่ามัเห็นต่รงกันว่่าต้่องเร่�มั
จากการคัดแยกขยะท่ำ�ครัว่เรือนต่นเองก่อน 
แลืะร่ว่มักันทำำาก่จกรรมั เช่น ถัิ่งแยกขยะเปี็ยก 

ทำำาเสว่่ยนรักษ์์โลืก ธนาคารขยะ ฝึกอบรมัทำำา
ส่�งป็ระด่ษ์ฐ์จากวั่สดุเหลืือใช้ รณ์รงค์ให้แยก
ขยะก่อนท่ำ�ง ใช้ถุิ่งผ้ิาแทำนถุิ่งพิลืาสต่่ก แลืะลืด
การใช้กล่ืองโฟื้มั

ผิลืท่ำ�ได้คือก่จกรรมัคัดแยกขยะ ทำำาถัิ่งขยะ
เปี็ยก ทำำาปุ็�ยอ่นทำร่ย์ แลืะทำำานำ�าหมัักช่ว่ภาพิ 
ทำำาให้การจดัการขยะในครวั่เรอืนด่ข่�น ม่ัรายได้
จากขายขยะให้กับธนาคารขยะ ส่ว่นก่จกรรมั
จัดเก็บขยะร่ไซึ่เค่ลืจากการจัดงานในชุมัชน 
สามัารถิ่กระตุ้่นให้คนในชุมัชนช่ว่ยกันลืด
จำานว่นถุิ่งพิลืาสต่่กได้กว่่าสามัพัินใบ ถืิ่อเป็็น
แนว่ทำางจัดการขยะครัว่เรือนแลืะชุมัชนได้อย่าง
ถ่ิ่กต้่องแลืะยั�งยืน

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลพิม�น
อำ�เภอน�แก จังหวัดนครพนม

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนครพินม

ผู้ลงิาน: คัดแยกขยะ ทำาถัังิขยะเป่ยีก ปุ่�ยอินทรยี ์และนำาหมกัชวีภัาพิ 
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เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลด่�นขุนทด 
อำ�เภอด่�นขุนทด จังหวัดนครร�ชสีม�

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนครราชสีมา

ผู้ลงิาน: กองิทนุขยะรไีซื้เคิลและกิจักรรมทอดผู้�าป่า่ขยะรไีซื้เคิล

บ้านดอนกลือย เป็็นชุมัชนขนาดเลื็กใน
ต่ำาบลืด่านขุนทำด ท่ำ�ม่ัป็ญัหาด้านการจัดการขยะ
ม่ัลืฝอยไม่ัถ่ิ่กว่่ธ่ คนในชุมัชนท่ำ�งขยะเร่�ยราด 
แลืะกำาจัดขยะด้ว่ยการท่ำ�งรว่มักันแลืะเผิา ทำำาให้
เก่ดควั่นแลืะสารพิ่ษ์ทำางอากาศ คุณ์ภาพิทำาง
อากาศเสื�อมัโทำรมั

เพืิ�อให้คนหม่่ับ้านม่ัสภาพิแว่ดล้ือมัแลืะ
คุณ์ภาพิช่ว่่ต่ท่ำ�ด่ข่�น จ่งม่ัการสร้างเครือข่ายแลืะ
บ่รณ์าการการดำาเน่นงานร่ว่มักับภาค่ในพืิ�นท่ำ� 
แลืะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่ว่ย
งานท่ำ�ม่ัส่ว่นร่ว่มัดำาเน่นงานแลืะก่จกรรมัด้าน 
ส่�งแว่ดล้ือมั ได้แก่ อำาเภอด่านขุนทำด สนับสนุน
ให้เป็็นหม่่ับ้านท่ำองเท่ำ�ยว่ ศ่นย์สุขภาพิชุมัชน ให้
คว่ามัร้่ชุมัชนป็ลือดยุงลืายท้ำองถ่ิ่�น อำาเภอ
ด่านขุนทำด

ส่งป็ระกว่ดหมั่บ้่านสะอาด โรงเร่ยนวั่ดถิ่นน
หักน้อยดอนกลือย ส่งเสร่มัการคัดแยกขยะใน
โรงเร่ยน กศน. อำาเภอด่านขุนทำด ฝึกอบรมั

อาช่พิ สำานักงานพัิฒนาชุมัชน ส่งเสร่มัให้เป็็น
หม่่ับ้านเศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยง อบจ. นครราชส่มัา 
รับกำาจัดขยะอันต่ราย เกษ์ต่รอำาเภอ ให้คว่ามัร้่ 
เรื�องการลืดป็ร่มัาณ์การใช้สารเคม่ั

ป็ระโยชน์ท่ำ�คนในชุมัชนได้รับคือการลืด
ป็ร่มัาณ์ขยะอ่นทำร่ย์ จากการทำำานำ�าหมัักช่ว่ภาพิ
แลืะปุ็�ยหมัักไว้่ใช้ในครัว่เรือน ลืดขยะร่ไชเค่ลื 
ด้ว่ยการเข้าร่ว่มัก่จกรรมักองทำุนขยะร่ไซึ่เค่ลื 
ก่จกรรมัทำอดผิ้าป่็าขยะร่ไซึ่เค่ลื แลืะลืดขยะ
อันต่ราย ด้ว่ยการใช้นำ�าหมัักช่ว่ภาพิแลืะใช้ 
ปุ็�ยหมัักแทำนสารเคม่ั
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เทำศบาลืต่ำาบลืบางป็ระมุัง กำาหนดนโยบาย
แลืะแผินงานสนับสนุนให้ชุมัชนบางลืะมุังเป็็น
ชุมัชนป็ลือดขยะ ด้ว่ยการอบรมัให้คว่ามัร้่การ
จัดการขยะม่ัลืฝอย โดยใช้หลัืก 3 ช. ซ่ึ่�งหมัายถ่ิ่ง 
ใช้น้อย ใช้ซึ่ำ�า แลืะนำามัาใช้ใหม่ั จัดทำำาแผินผัิง
เส้นทำางการจัดการขยะ แลืะสนับสนุนงบ
ป็ระมัาณ์ในการดำาเน่นก่จกรรมัต่่างๆ ในชมุัชน 
ท่ำ�ได้รับคว่ามัร่ว่มัมืัอจากหลืายภาคส่ว่น

วั่ดบางป็ระมัุง สนับสนุนให้ใช้สถิ่านทำ่�วั่ด
เป็็นศ่นย์เร่ยนร้่การคัดแยกขยะ ทำำาคว่ามัสะอาด 
ทำำาปุ็�ยหมััก ทำำานำ�าหมัักช่ว่ภาพิ ทำำาปุ็�ยก้อนเค้ก 
แลืะทำอดผ้ิาป่็าขยะร่ไซึ่เค่ลื

ร้านค้าแลืะผ้่ิป็ระกอบการในชุมัชนให้คว่ามั
ร่ว่มัมืัอในก่จกรรมัเล่ืกใช้กล่ืองโฟื้มั โรงพิยาบาลื 
ส่งเสร่มัสุขภาพิต่ำาบลืบ้านท่ำาซุึ่ด อำานว่ยคว่ามั
สะดว่กในการจดัก่จกรรมัแลืะให้คว่ามัร้่การเป็็น
ครัว่เรือนต้่นแบบการคัดแยกขยะ ส่ว่นท้ำองถ่ิ่�น
อำาเภอโกรกพิระ อบจ. กรมัโยธาธ่การแลืะ

ผัิงเมืัอง กองทุำนส่�งแว่ดล้ือมั สำานักงานต่ำารว่จ
ท่ำองเทำ่�ยว่จังหวั่ดหวั่ดนครสว่รรค์ แลืะ ทำสจ. 
ให้การสนับสนุนด้านงบป็ระมัาณ์

ผิลืท่ำ�ได้คือชุมัชนม่ัจุดเร่ยนร้่หรือครัว่เรือน
ต้่นแบบในการจัดการขยะ ม่ัครัว่เรือนป็ลือดขยะ 
เป็็นต้่นแบบให้บุคคลือื�นสามัารถิ่เร่ยนร้่แลืะ 
นำาไป็ป็ฏ่บัต่่ต่ามัได้ ส่งผิลืให้คนในชุมัชนม่ั
ศักยภาพิในการถ่ิ่ายทำอดกระบว่นการจัดการ
ขยะม่ัลืฝอยอย่างยั�งยืน

เครือข่�ย  ทสม. ตำ�บลบ�งประมุง
อำ�เภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนครสวรรค์

ผู้ลงิาน: ศนูยเ์รยีนรู�การคัดแยกขยะและกิจักรรมเลิกใช�กล่องิโฟื้มในชมุชน
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การขาดจ่ต่สำาน่กแลืะคว่ามัรับผ่ิดชอบ 
ในการท่ำ�งขยะของคนในชุมัชน ทำำาให้ชุมัชน
สกป็รกแลืะเสื�อมัโทำรมั ป็ระกอบกับในพืิ�นท่ำ�เขต่
เทำศบาลืต่ำาบลืย่�งอ มัักจะม่ักลุ่ืมัเยาว่ชนมัั�ว่สุมั
แลืะเสพิยาเสพิต่่ด เครือข่ายการทำำางานต่่างๆ 
ในอำาเภอย่�งอ จ่งต้่องการแก้ปั็ญหาด้านสภาพิ
แว่ดล้ือมัแลืะแยกเยาว่ชนในพืิ�นให้ออกห่างจาก
ยาเสพิต่่ด แลืะทำำาโครงการสร้างคุณ์ค่าแลืะ
อาช่พิให้กับเยาว่ชน 

จ่งเก่ดแนว่ค่ดสร้างรายได้จากขยะ เร่ยกว่่า
โครงการ ‘ขยะคว่ามัด่ สร้างสรรค์สังคมั’ ด้ว่ย
การนำาขยะทำ่�ไม่ัม่ัค่า มัาแยกป็ระเภทำแลืะ 
ดัดแป็ลืงเพืิ�อสร้างรายได้ แลืะตั่�งเป็็นกองทุำน 
เพืิ�อช่ว่ยเหลืือเด็กกำาพิร้าแลืะผ้่ิยากไร้ในชุมัชน 
ซ่ึ่�งการดำาเน่นการดังกล่ืาว่จะผ่ิานการพ่ิจารณ์า
จากคณ์ะกรรมัการภายในกลุ่ืมั ม่ักระบว่นการ
ทำำางานท่ำ�ให้ทุำกฝ่ายได้ม่ัส่ว่นร่ว่มัค่ด ว่างแผิน 
แลืะตั่ดส่นใจก่อนลืงมืัอทำำางาน

ผิลืการดำาเน่นงานทำำาใหเ้ก่ดการสร้างรายได้
จากการจำาหน่ายขยะ เข้ากองทุำนเพืิ�อช่ว่ยเหลืือ
เด็กกำาพิร้า ทำำาให้ป็ร่มัาณ์ขยะท่ำ�มัาจากครัว่เรือน 
แลืะร้านค้าลืดลืง ม่ัการนำารายได้จากการ
จำาหน่ายขยะ มัาต่่อยอดเพืิ�อทำำาก่จกรรมั ใช้เป็็น
แหล่ืงเง่นทุำนหมุันเว่่ยนภายในกลุ่ืมั แลืะทำำาให้
ช่ว่่ต่คว่ามัเป็็นอย่่ของคนในชุมัชนด่ข่�น ปั็ญหา
เยาว่ชนมัั�ว่สุมัแลืะเสพิยาเสพิต่่ดลืดลืง แลืะให้
คว่ามัสนใจในก่จกรรมัทำ่�ม่ัป็ระโยชน์แลืะเป็็น
แบบอย่างท่ำ�ด่ต่่อไป็

เครือข่�ย ทสม. อำ�เภอย่ีงอ 
จังหวัดนร�ธิว�ส

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนราธัวิาส

ผู้ลงิาน: โครงิการ ‘ขยะความดี สร�างิสรรค์สังิคม’
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ท่ำ�ผ่ิานมัา ชุมัชนบ้านด่่ป็ระสบปั็ญหาด้าน
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัมัาอย่าง 
ต่่อเนื�อง ไม่ัว่่าจะเก่ดปั็ญหาคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์
พืิ�นท่ำ�ป่็าลืดลืง เก่ดไฟื้ป่็าแลืะหมัอกควั่นในพืิ�นท่ำ� 

เพืิ�อให้คนในชุมัชนต่ระหนกัถ่ิ่งคว่ามัสำาคัญ
แลืะหว่งแหนป่็าไม้ัท่ำ�เป็็นเหมืัอนศ่นย์กลืางของ
ระบบน่เว่ศในพืิ�นท่ำ� จ่งม่ัการแต่่งตั่�งคณ์ะทำำางาน
แลืะแบ่งหน้าท่ำ�การทำำางานอยา่งชัดเจน โดยแบง่
เป็็นหน่ว่ยการทำำางานลืาดต่ระเว่นในพืิ�นท่ำ�ชุมัชน
แลืะพืิ�นท่ำ�ป่็า การทำำาฝายชะลือนำ�า แลืะลืาด
ต่ระเว่นป้็องกันไฟื้ป่็า

ม่ัการทำำางานร่ว่มักับกลุ่ืมับ้านหลืว่งห่ว่งป่็า 
เพืิ�อรักษ์าฟ้ื้�นฟ่ื้ เพ่ิ�มัป็ร่มัาณ์ป่็า แลืะอนุรักษ์์ป่็า
เก่าให้ม่ัคว่ามัสมับ่รณ์์

ทำำาให้ชุมัชนบ้านด่่ม่ัป่็าไม้ัเพ่ิ�มัข่�นจากเด่มั
ร้อยลืะ 20 เก่ดฝายชะลือนำ�า 300 แห่ง เป็็นฝาย 
ก่�งถิ่าว่ร 25 แห่ง ฝายม่ัช่ว่่ต่ 2 แห่ง ชุมัชนม่ั
นำ�าใช้ ม่ัป่็าไม้ัท่ำ�สมับ่รณ์์ ชุมัชนม่ัจ่ต่สำาน่กใน
การหว่งแหนป่็า

นอกจากนั�น ยังม่ัแผินงานขยายการเพิ่�มั
จำานว่นป่็า แลืะการทำำาฝายชะลือนำ�า รว่มัถ่ิ่งส่ง
เสร่มัการด่แลืรักษ์าป่็าให้ครอบคลุืมัพืิ�นท่ำ�ให้
มัากข่�น

เครือข่�ย  ทสม. ตำ�บลบ้�นฟ้�
อำ�เภอบ้�นหลวง จังหวัดน่�น

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดนา่น

ผู้ลงิาน: กิจักรรมคัดแยกขยะ ทำาถัังิขยะเป่ยีก ปุ่�ยอินทรยี ์และนำาหมกัชวีภัาพิ 
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ชุมัชนบุ่งคล้ืา จังหวั่ดบ่งกาฬ เป็็นพืิ�นท่ำ� 
ต่่ดร่มัแม่ันำ�าโขง ม่ัแหลื่งนำ�า ทัำ�งห้ว่ย หนอง 
คลือง บ่งมัากมัาย แต่่กลืับป็ระสบปั็ญหานำ�า
ท่ำว่มัแลืะนำ�าแล้ืงมัาอย่างต่่อเนื�อง เพิราะขาดการ
จัดการนำ�าท่ำ�เป็็นระบบ ทำำาให้เก่ดปั็ญหานำ�าท่ำว่มั
ขังในหน้าฝน แต่่ไม่ัสามัารถิ่กักเก็บนำ�าไว้่ใช้ใน
หน้าแล้ืงได้

เพืิ�อแก้ปั็ญหาดังกล่ืาว่ จ่งม่ัการเสร่มัสร้าง
คว่ามัร้่คว่ามัเข้าใจให้กับเครือข่ายแลืะสมัาช่ก
ในพืิ�นท่ำ�ในการอนุรักษ์์ทำรัพิยากรนำ�า ด้ว่ยการ
บร่หารจัดการแหล่ืงนำ�าต้่นทุำน ให้ม่ัศักยภาพิใน
การใช้ป็ระโยชน์ได้ต่ลือดปี็ เช่น การรักษ์าพืิ�นท่ำ�
ป่็าไม้ับร่เว่ณ์แหล่ืงนำ�าสาธารณ์ะ เพืิ�อเป็็นแนว่
ป้็องกันลืมัแลืะแสงแดด ลืดการระเหยของนำ�า 
การอนุรักษ์์แหล่ืงนำ�าเพืิ�อการอุป็โภค บร่โภค 

การเกษ์ต่รกรรมั รว่มัถ่ิ่งเพืิ�อเป็็นแหล่ืงเพิาะ
พัินธ์ุแลืะอนุรักษ์์สัต่ว์่ป่็า โดยการให้เครือข่าย
แลืะสมัาช่กในพืิ�นท่ำ�เข้ามัาม่ัส่ว่นร่ว่มัในการ
ดำาเน่นก่จกรรมั แลืะป็ระสานงานกับส่ว่น
ราชการท่ำ�เก่�ยว่ข้องในการเฝ้าระวั่งภัยพ่ิบัต่่ เช่น 
การพัิงทำลืายของด่นร่มัต่ล่ื�งแม่ันำ�าโขง การเฝ้า
ระวั่งการทำำาผ่ิดเก่�ยว่กับทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ 
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั

ทำำาให้คนในชุมัชนเก่ดจ่ต่สำาน่กแลืะต่ระหนัก 
ถ่ิ่งคว่ามัสำาคัญของทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ 
ส่�งแว่ดล้ือมั รว่มัทัำ�งเห็นป็ระโยชน์แลืะผิลืกระทำบ 
ของการไม่ัอนุรักษ์์ ฟ้ื้�นฟ่ื้ แลืะบร่หารจัดการนำ�า
ท่ำ�ด่ จะส่งผิลืเส่ยอย่างไร ส่งผิลืให้เก่ดคว่ามัร้่ส่ก
หว่งแหนทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัใน
ท้ำองถ่ิ่�นมัากข่�น

เครือข่�ย  ทสม. จังหวัดบึงก�ฬ

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดบง้ิกาฬ

ผู้ลงิาน: บรหิารจััดการแหล่งินำาต�นทนุ ใหใ้ช�ป่ระโยชนไ์ด�ตลอดป่ี
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บุร่รัมัย์ เป็็นจังหวั่ดท่ำ�ม่ัพืิ�นท่ำ�กว้่างเป็็นอันดับ
ท่ำ� 17 แลืะม่ัจำานว่นป็ระชากรมัากเป็็นอันดับ 5 
ของป็ระเทำศ การม่ัจำานว่นป็ระชากรมัาก ทำำาให้
เก่ดปั็ญหาป็ร่มัาณ์ขยะในชุมัชนเพิ่�มัข่�นทุำกปี็ 
ป็ระกอบกับการท่ำ�คนในชุมัชนไม่ัม่ัระเบ่ยบว่่นัย
ในการท่ำ�งขยะ ไม่ัให้คว่ามัสำาคัญกับการคัดแยก
ขยะ แลืะทำำาลืายขยะอย่างถ่ิ่กว่่ธ่

เทำศบาลืเมืัองชุมัเห็ด ผ้่ินำาชุมัชน ผ้่ินำาท้ำองท่ำ� 
กำานัน ผ้่ิใหญ่บ้าน แลืะชุมัชน ทำสจ. บุร่รัมัย์ 
จ่งต้่องการลืดปั็ญหาการจัดการขยะม่ัลืฝอยท่ำ�
ต่อบสนองการใช้ช่ว่่ต่ป็ระจำาวั่นด้ว่ยแนว่ค่ด 
‘ก่น อย่่ ร้่ ค่ด เป็็นม่ัต่รกับส่�งแว่ดล้ือมั’ ด้ว่ย
การตั่�งกองบุญธนาคารขยะร่ไซึ่เค่ลืคุ้มัครอง
ช่ว่่ต่ ให้ป็ระชาชนในจังหวั่ดม่ัคว่ามัร้่เก่�ยว่กับ
การคัดแยกขยะ โดยเฉพิาะขยะร่ไซึ่เค่ลื เพืิ�อ
นำามัาขายให้กับกองบุญธนาคารขยะร่ไซึ่เค่ลื 
แลืะได้สวั่สด่การในร่ป็แบบฌาป็นก่จสงเคราะห์

ผิลืท่ำ�ได้คือทำำาให้คนในจังหวั่ดม่ัคว่ามัร้่แลืะ
เข้าใจคว่ามัสำาคัญของการคัดแยกขยะอย่างเป็็น
ร่ป็ธรรมั ม่ัการมัอบเง่นค่าขยะร่ไซึ่เค่ลืเป็็นค่า
ฌาป็นก่จสงเคราะห์คุ้มัครองช่ว่่ต่ให้แก่สมัาช่ก
กองบุญธนาคารขยะร่ไซึ่เค่ลื แลืะเป็็นโอกาสท่ำ�
ทำำาให้ป็ระชาชนเข้ามัาม่ัส่ว่นร่ว่มัในการแก้ไข
ปั็ญหา แลืะสร้างสรรค์ส่�งท่ำ�เป็็นป็ระโยชน์ด้าน
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัให้กับ
ชุมัชน

เครือข่�ย  ทสม. จังหวัดบุรีรัมย์

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดบุรรีมัย์

ผู้ลงิาน: จััดตั�งิกองิบุญธันาคารขยะรไีซื้เคิลคุ�มครองิชวิีต
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อำาเภอกุยบุร่ จังหวั่ดป็ระจว่บค่ร่ขันธ์ ม่ัท่ำ�ด่น
สาธารณ์ะทำ่�ถ่ิ่กป็ล่ือยท่ำ�งให้รกร้าง ไม่ัได้ใช้
ป็ระโยชน์เป็็นจำานว่นมัาก ทำำาให้ชุมัชนเก่ด
คว่ามัเสื�อมัโทำรมั เพืิ�อแก้ปั็ญหาแลืะพิฒันาท่ำ�ด่น
รกร้างให้เก่ดป็ระโยชน์ เครือข่ายท่ำ�เก่�ยว่ข้องจ่ง
ต้่องการเพิ่�มัพืิ�นท่ำ�ป่็ามัาทำดแทำน แลืะดำาเน่นการ
ป็ล่ืกป่็าในพืิ�นท่ำ�สาธารณ์ะดอนข่�อ้าย บ้านเขา
ราง โดยใช้หลัืกการทำรงงานของในหลืว่ง 
รัชกาลืท่ำ� 9 คือ ‘เข้าใจ เข้าถ่ิ่ง แลืะพัิฒนา’

เข้าใจ หมัายถ่ิ่งเข้าใจปั็ญหาท่ำ�เก่ดในชุมัชน
อย่างแท้ำจร่ง เมืั�อเครือข่ายเข้าใจการดำาเน่นงาน
ด่แล้ืว่ จะนำาไป็ส่ก่ารพิฒันา คว่บค่ไ่ป็กบัการนำา
คว่ามัร้่พืิ�นบ้านมัาใช้ในการจัดก่จกรรมัต่่างๆ 

ก่จกรรมัฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั ม่ัก่จกรรมัป็ล่ืกป่็า แลืะ
ด่แลืรักษ์าต้่นไม้ัเด่มัในพืิ�นท่ำ�สาธารณ์ะให้คงอย่่ 
แลืะเพ่ิ�มัพืิ�นท่ำ�ส่เข่ยว่ภายในวั่ด รว่มัถ่ิ่งให้คว่ามั
ร้่แก่เยาว่ชนแลืะคนในชุมัชนอย่างต่่อเนื�อง

ก่จกรรมัฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรนำ�า ม่ัการสร้างฝาย
ม่ัช่ว่่ต่บ้านไร่บน เพืิ�อชะลือนำ�า

ก่จกรรมัดา้นส่�งแว่ดล้ือมั ม่ัการสง่เสร่มัการ
คัดแยกขยะม่ัลืฝอยในวั่ดแลืะโรงเร่ยน

โดยให้สมัาช่กเครือข่ายได้เข้าร่ว่มัฝึกอบรมั 
แลืะม่ัก่จกรรมัแลืกเป็ล่ื�ยนการเร่ยนร้่เพืิ�อให้
ป็ระชาชนได้ม่ัส่ว่นร่ว่มัในก่จกรรมัด่แลืต้่นไม้ั 
ทำำาให้อำาเภอกุยบุร่ม่ัพืิ�นท่ำ�ป่็าสาธารณ์ะป็ระโยชน์
เพ่ิ�มัข่�น

เครือข่�ย ทสม. อำ�เภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดป่ระจัวบคีรขีนัธั์

ผู้ลงิาน: แก�ปั่ญหาและพิฒันาที�ดินรกร�างิให�เกิดป่ระโยชน ์
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พืิ�นท่ำ�ป่็าในอำาเภอนาด่ จังหวั่ดป็ราจ่นบุร่ 
เคยเป็็นพืิ�นท่ำ�ข้อพ่ิพิาทำระหว่่างชุมัชนกับอุทำยาน
ท่ำ�กลืายเป็็นปั็ญหาในชุมัชนต่่อเนื�องมัาเป็็นเว่ลืา
นาน

นายอำานว่ย โพิธ่�แก้ว่ ในฐานะเป็็นบุคคลืท่ำ�
อย่่ในพืิ�นท่ำ�แลืะผ้่ิป็ระสานงานเครือข่าย ทำสมั. 
อำาเภอนาด่ เล็ืงเห็นคว่ามัสำาคัญของการม่ัพืิ�นท่ำ�
ป่็าเพืิ�ออนุรักษ์์ไว้่ให้ล่ืกหลืานในอนาคต่ จ่งทำำา 
การรว่มักลุ่ืมับุคคลืท่ำ�ม่ัอุดมัการณ์์เด่ยว่กัน เพืิ�อ
ดำาเน่นงานในการพ่ิทัำกษ์์ป่็าของอำาเภอนาด่

ม่ัการว่างแผินงานแลืะแบ่งหน้าท่ำ�ในการ
ดำาเน่นงานอย่างชัดเจน พิร้อมัแผินโครงสร้าง
คณ์ะทำำางาน ม่ัการเข้าร่ว่มัป็ระชุมั ทำสมั. ของ
จังหวั่ดป็ราจ่นบุร่แบบสัญจรทุำก 3 เดือน แลืะ

ม่ัการผิลัืกดันในแผินจังหวั่ด ม่ัการจัดป็ระชุมั
ระดับอำาเภอ เพืิ�อหาแนว่ทำางในการทำำางานใน
แต่่ลืะเดือน ซ่ึ่�งสามัารถิ่ดำาเน่นการยุต่่ข้อพ่ิพิาทำ
ระหว่่างป็ระชาชนกบัหน่ว่ยงานราชการในพืิ�นท่ำ� 
โดยม่ัข้อต่กลืงร่ว่มักันด่แลืพืิ�นท่ำ�ป็่าชุมัชนจาก
การป็ล่ืกป่็า แลืะธรรมัน่ญป่็าชุมัชนร่ว่มักัน 
ทำำาให้คนในพืิ�นท่ำ�สามัารถิ่ใช้ป็ระโยชน์จากป่็า
ร่ว่มักันได้

ผิลืการดำาเน่นงานคือป็ระชาชนสามัารถิ่ใช้
ป็ระโยชน์ในพืิ�นท่ำ�ทำับซ้ึ่อน แลืะร่ว่มักันด่แลื
รักษ์าป่็า โดยไม่ัเก่ดข้อพ่ิพิาทำกับหน่ว่ยงาน
ราชการ ทำำาให้คนในพืิ�นท่ำ�ม่ัจ่ต่สำาน่กรักแลืะ
หว่งแหนพืิ�นท่ำ�ป่็า ถ่ิ่ายทำอดจากรุ่นส่่รุ่น ถืิ่อเป็็น 
การดำาเน่นงานท่ำ�ได้ผิลืลัืพิธ์อย่างยั�งยืน

เครือข่�ย ทสม. อำ�เภอน�ดี 
จังหวัดปร�จีนบุรี

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดป่ราจีันบุรี

ผู้ลงิาน: ฟืื้� นฟูื้ป่า่ในอำาเภัอนาดีและธัรรมนญูป่า่ชมุชน



223

เร่�มัจากโรงเร่ยนในชุมัชนบ้านลืำาแดง ม่ัการ
จัดตั่�งธนาคารขยะ โดยให้นักเร่ยนนำาขยะท่ำ�บ้าน
ไป็ขายทำ่�โรงเร่ยน จนเก่ดรายไดเ้สร่มั เครอืข่าย 
ทำสมั. ต่ำาบลืหันต่ะเภา จ่งเก่ดแรงบันดาลืใจท่ำ�จะ 
หาแนว่ทำางในการจัดการขยะ เพืิ�อให้ม่ัการคัด
แยกขยะในครัว่เรือนแลืะสามัารถิ่นำาขยะมัาใช้
ป็ระโยชน์ได้มัากทำ่�สุด จ่งม่ัการนำาหลัืก 3Rs 
(Reduce ใช้น้อย, Reuse ใช้ซึ่ำ�า แลืะสุดท้ำาย 
Recycle นำากลัืบมัาใช้ใหม่ั) มัาใช้

การจัดการขยะม่ัลืฝอยชุมัชนบ้านลืำาแดง 
อาศัยการทำำางานร่ว่มักันของคนในชุมัชน โดย
เครือข่าย ทำสมั. เป็็นหลัืกในการขับเคลืื�อน 
ม่ัการป็ระชุมัเพืิ�อเสนอแลืะรับฟัื้งคว่ามัค่ดเห็น 
ในแผินการดำาเน่นก่จกรรมัให้คนในหม่่ับ้าน 
เข้าร่ว่มั เช่น ก่จกรรมัธนาคารขยะ ม่ัการกำาหนด
วั่นในการรับซืึ่�อแลืะขายขยะร่ว่มักัน โดยเง่นท่ำ�
ได้จากการขายขยะก็นำาไป็เข้ากองทุำนเพืิ�อเป็็น
สวั่สด่การให้กับสมัาช่ก

นอกจากน่�ยังได้รับการสนบัสนุนจาก อบต่. 
หันต่ะเภา ให้นำาคนไป็ศ่กษ์าด่งานเรื�องการ
จัดการแลืะสร้างม่ัลืค่าเพ่ิ�มัให้กับขยะ อบจ. 
พิระนครศร่อยุธยา ให้คำาแนะนำาแลืะสนับสนุน
อุป็กรณ์์เต่าเผิา กากนำ�าต่าลื หน่ว่ยงานเกษ์ต่ร 
พัิฒนาชุมัชน กศน. อำาเภอวั่งน้อย แลืะกรมั
การป็กครอง ช่ว่ยสนับสนุนงบป็ระมัาณ์แลืะ
วั่สดุอุป็กรณ์์ท่ำ�เก่�ยว่ข้องกับการดำาเน่นงาน
ทัำ�งหมัด

ทำำาให้คนในชุมัชนเข้าใจแลืะม่ัการคัดแยก
ขยะท่ำ�ถ่ิ่กว่่ธ่ สร้างรายได้จากการขายขยะ ทำำาให้
ชุมัชนสะอาดป็ราศจากขยะ แลืะม่ัแหล่ืงเร่ยนร้่
ด้านการจัดการขยะ แลืะม่ัคุณ์ภาพิช่ว่่ต่ท่ำ�ด่

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลหันตะเภ�
อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดพิระนครศรอียธุัยา

ผู้ลงิาน: จััดตั�งิธันาคารขยะเพิื�อจััดการขยะมลูฝอยชุมชนบ�านลำาแดงิ 
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อำาเภอต่ะกั�ว่ป่็าม่ัพืิ�นท่ำ�ส่ว่นใหญ่เป็็นเน่นเขา
สลัืบซัึ่บซ้ึ่อน ม่ัทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ท่ำ�สำาคัญคือ 
ป่็าไม้ั แลืะป่็าชายเลืนท่ำ�อุดมัสมับ่รณ์์

ป็ระชากรสว่่นใหญอ่าศัยอย่่บร่เว่ณ์ทำ่�ราบลุ่ืมั
แม่ันำ�าต่ะกั�ว่ป่็าแลืะท่ำ�ราบชายฝั�งทำะเลื ป็ระกอบ
อาช่พิการเกษ์ต่ร ทำำาสว่นยางพิารา แลืะสว่น 
ผิลืไม้ั ชาว่บ้านในพืิ�นท่ำ�ส่ว่นมัากล้ืว่นเป็็นคนท่ำ�ม่ั
จ่ต่อาสา ม่ัคว่ามัร้่ส่กรักแลืะหว่งแหนทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่ในท้ำองถ่ิ่�น จ่งชักชว่นกันรว่มักลุ่ืมักัน
สมััครเข้ามัาเพืิ�อเป็็นเครือข่าย ทำสมั. อำาเภอ
ต่ะกั�ว่ป่็า ตั่�งแต่่ปี็ 2548 

เพืิ�ออนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ท่ำ�
สำาคัญเอาไว้่ เครือข่าย ทำสมั. อำาเภอต่ะกั�ว่ป่็า 
จ่งจัดก่จกรรมัเพืิ�อให้คนในชุมัชนม่ัส่ว่นร่ว่มัใน
การด่แลืรักษ์าป่็าไม้ัแลืะป่็าชายเลืนในพืิ�นท่ำ�

จัดตั่�งแหล่ืงเร่ยนร้่การเพิาะพัินธ์ุกล้ืาไม้ั 
ในพืิ�นท่ำ�ให้ป็ระชาชนแลืะเยาว่ชนได้ศ่กษ์า  
โดยการเขา้มัาขอรบัพัินธ์ุกล้ืาไม้ัไป็ป็ล่ืกในพืิ�นท่ำ�
ของต่วั่เองเพืิ�อเพ่ิ�มัพืิ�นท่ำ�ส่เข่ยว่ในชุมัชน แลืะนำา
พัินธ์ุไม้ัทำ่�ได้จากการเพิาะพัินธ์ุไป็สนับสนุน
ก่จกรรมัการป็ล่ืกป่็า

เครือข่�ย ทสม. อำ�เภอตะก่ัวป่� 
จังหวัดพังง�

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดพัิงิงิา

ผู้ลงิาน: จััดตั�งิแหล่งิเรยีนรู�การเพิาะพินัธุัก์ล�าไมใ้นพิื�นที�
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แรงบันดาลืใจจากหลัืกป็รัชญาเศรษ์ฐก่จ 
พิอเพ่ิยง แลืะพิระราชเสาว่น่ย์ของสมัเด็จ
พิระนางเจ้าส่ร่ก่ต่่�พิระบรมัราช่น่นาถิ่ พิระบรมั
ราชชนน่พัินปี็หลืว่ง ทำรงต่รัสว่่า “พ่ระเจิ��อยู่ห่วิ 

เป็ู่นนำ�� ฉ่ันจิะเปู่็นปู่�� ปู่��ท้์�ถวิ�ยควิ�ม่จิงร่ก

ภู่่กด้่ต่อนำ�� พ่ระเจิ��อยู่ห่วิสร��งอ่�งเก็บนำ�� ฉ่ัน

จิะสร��งปู่��” เครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืเขาเจ็ดล่ืก 
จ่งต้่องการเสร่มัศักยภาพิสมัาช่กเครือข่าย 
ผ่ิานร่ป็แบบการอบรมัคว่ามัร้่ ฝึกอบรมั แลืะ
ทำำาแผินพัิฒนาเครือข่าย เพืิ�อเพ่ิ�มัป็ระส่ทำธ่ภาพิ
การบร่หารจดัการชมุัชนด้านการทำอ่งเทำ่�ยว่ แลืะ
นำาคว่ามัร้่แลืะเทำคโนโลืย่ทำ่�ทัำนสมััย มัาพิัฒนา
องค์คว่ามัร้่ด้านการทำ่องเทำ่�ยว่ ซ่ึ่�งเป็็นธุรก่จ
สำาคัญท่ำ�สร้างรายได้ให้ชุมัชน

โดยเชื�อมัโยงแผินชุมัชนของหม่่ับ้านกับ
แผินพัิฒนาขององค์กรบร่หารต่ำาบลืเขาเจ็ดล่ืก
ใช้เทำคโนโลืย่ระบบสารสนเทำศภ่ม่ัศาสต่ร์ใน
ชุมัชนหนองมัะโมังจัดตั่�งธนาคารนำ�าใต้่ด่น 
แลืะฝายชะลือนำ�า ทำำาให้ชาว่บ้านม่ันำ�าใช้ใน 

หน้าแล้ืง แลืะจัดสรรการใช้นำ�าให้ชุมัชนอย่าง
เป็็นร่ป็ธรรมั

ผิลืท่ำ�ได้คือการยกระดบัแลืะพิฒันาป็า่ชุมัชน
จนเป็็นแหลื่งท่ำองเท่ำ�ยว่ในเช่งอนุรักษ์์ เส้นทำาง
ศ่กษ์าธรรมัชาต่่ โดยเฉพิาะทุ่ำงดอกกระเจ่ยว่ยักษ์์ 
ท่ำ�สว่ยงามั พัิฒนาคุณ์ภาพิช่ว่่ต่สร้างรายได้ 
สร้างอาช่พิให้กับคนในพืิ�นท่ำ� รว่มัทัำ�งม่ัแหล่ืง
อาหาร พืิชสมุันไพิร แลืะพินัธ์ุไม้ัในป่็าท่ำ�ได้จาก
การอนุรักษ์์ป่็าชุมัชน

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลเข�เจ็ดลูก
อำ�เภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดพิจิิัตร

ผู้ลงิาน: ยกระดับและพิฒันาป่า่ชมุชนเป่น็แหล่งิท่องิเที�ยวเชิงิอนรุกัษ์



226

ต่ำาบลืห่นลืาด เป็็นพืิ�นท่ำ�ป็ระสบปั็ญหาด้าน
ทำรัพิยากรทำางธรรมัชาต่่ โดยเฉพิาะทำรัพิยากร
ป่็าไม้ัท่ำ�ลืดลืง เพิราะคนในชุมัชนไมั่เห็นคว่ามั
สำาคัญของการอนุรักษ์์ทำรัพิยากรป่็าไม้ัเอาไว้่

เครือข่ายต่่างๆ ในจังหวั่ดพ่ิษ์ณุ์โลืก จ่งเก่ด
แรงบันดาลืใจท่ำ�จะป็ลุืกจ่ต่สำาน่กให้คนในพืิ�นท่ำ�
ช่ว่ยกันรักษ์าป่็าไม้ั ด้ว่ยการขับเคลืื�อนให้เก่ด
ก่จกรรมั เช่น การสร้างฝายชะลือนำ�า ป็ล่ืก
ต้่นไม้ัแลืะพืิชสมุันไพิรในพืิ�นท่ำ�ป่็าชุมัชน ซ่ึ่�งได้
รับคว่ามัร่ว่มัมัืออย่างด่จากทำุกภาค่เครือข่ายท่ำ�
เก่�ยว่ข้อง

ผิลืท่ำ�ได้คือ ต่ำาบลืห่นลืาดได้พืิ�นท่ำ�ป่็าชุมัชน
เพ่ิ�มัข่�น ป่็าไม้ักลัืบมัาอุดมัสมับ่รณ์์ แลืะม่ัคว่ามั
หลืากหลืายทำางช่ว่ภาพิมัากข่�น สามัารถิ่เป็็น
แหล่ืงอาหารให้ชุมัชน ต่ลือดจนทำำาให้คนใน
พืิ�นท่ำ�เก่ดคว่ามัต่ระหนัก หว่งแหน แลืะม่ัส่ว่นร่ว่มั 
ในการอนุรักษ์์ป่็าไม้ัเพ่ิ�มัข่�น

แลืะในอนาคต่จะม่ัการขยายก่จกรรมัการ
ป็ล่ืกต้่นไม้ั สร้างฝายชะลือนำ�าให้ครอบคลุืมั
พืิ�นท่ำ�ทัำ�งต่ำาบลื แลืะถ่ิ่ายทำอดคว่ามัร้่ด้านการ
จัดการทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัให้
กับชุมัชนต่่อไป็

เครือข่�ย  ทสม. ตำ�บลหินล�ด
อำ�เภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดพิิษณโุลก

ผู้ลงิาน: ป่ลกุจิัตสำาน้กให�คนในพิื�นที�ฟืื้� นฟื้ทูรพัิยากรป่า่ไม� 
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พืิ�นท่ำ�ชุมัชนสะพิานห่นเคยรกร้างมัาก่อนท่ำ�
คนในชุมัชนจะสามัารถิ่ป็ระกอบอาช่พิป็ระมัง 
แลืะม่ัรายได้จากการเป็็นชุมัชนในพืิ�นท่ำ�ของ
อำาเภอชะอำา ซ่ึ่�งเป็็นแหล่ืงท่ำองเท่ำ�ยว่สำาคัญของ
จังหวั่ดเพิชรบุร่

การเต่่บโต่ของชุมัชนท่ำ�ขาดการด่แลืแลืะ
รักษ์าพืิ�นท่ำ�ให้สะอาดเร่ยบร้อย ทำำาให้เก่ดปั็ญหา
การจัดการขยะต่ามัมัา ส่งผิลืให้ชุมัชนสกป็รก
แลืะเสื�อมัโทำรมัอย่างรว่ดเร็ว่ จ่งจำาเป็็นต้่อง
ทำำาให้คนในชุมัชนแลืะเยาว่ชน เหน็คว่ามัสำาคัญ
ของป็ัญหาการจัดการขยะ เพืิ�อรักษ์าสภาพิ
แว่ดล้ือมัท่ำ�ด่ของชุมัชนเอาไว้่

จ่งม่ัการจัดตั่�งคณ์ะกรรมัการเครือข่าย ทำสมั. 
เพืิ�อดำาเน่นงานให้คว่ามัร้่เรื�องการจัดการขยะ 
จัดทำำาห้องสมุัดร่ไซึ่เค่ลื แลืะทำำาข้อต่กลืงร่ว่มักัน
ให้ม่ัการป็รับเง่นคนท่ำ�ท่ำ�งขยะไม่ัถ่ิ่กท่ำ� จนเก่ด
เป็็นแหล่ืงเร่ยนร้่ให้คนมัาศ่กษ์าด่งานการ
บร่หารจัดการขยะชุมัชนสะพิานห่น

ผิลืการดำาเน่นงานต่ลือดระยะเว่ลืา 4 ปี็ 
ทำำาให้คนในชุมัชนม่ัจ่ต่สำาน่กท่ำ�จะรักษ์าแลืะ
พัิฒนาให้ชุมัชนสะพิานห่นม่ัคว่ามัเป็็นระเบ่ยบ
เร่ยบร้อยมัากข่�น ม่ัป็ร่มัาณ์ขยะลืดลืง แลืะ
สามัารถิ่เป็็นศ่นย์เร่ยนร้่ด้านการจดัการขยะ ให้
ชุมัชนอื�นเข้ามัาศ่กษ์าด่งานได้

เครือข่�ย  ทสม. ตำ�บลชะอำ�
อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดเพิชรบุรี

ผู้ลงิาน: ให�ความรู�การจััดการขยะชมุชน จััดทำาห�องิสมดุรไีซื้เคิล
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มันุษ์ย์เป็็นตั่ว่การสำาคัญท่ำ�ทำำาให้ทำรัพิยากร
ทำางธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมันั�นเก่ดการ
เป็ล่ื�ยนแป็ลืง ทัำ�งในด้านส่งเสร่มัแลืะทำำาลืาย 

การว่างแผินบร่หารจัดการเพืิ�อให้ทำรัพิยากร
ทำางธรรมัชาต่่ถ่ิ่กใช้ไป็อย่างยั�งยืนแลืะเก่ด
ป็ระโยชน์ส่งสุดจ่งเป็็นเรื�องสำาคัญ 

โดยเฉพิาะนำ�าซ่ึ่�งเป็็นทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ 
ท่ำ�สำาคัญต่่อทุำกช่ว่่ต่ ทัำ�งการอุป็โภคแลืะบร่โภค
ภายในครัว่เรือน หรือทำำาการเกษ์ต่รเพืิ�อสร้าง
รายได้

เมืั�อต่ำาบลืนำ�าชำา เก่ดปั็ญหาแหลื่งนำ�าใน
ชุมัชนลืดน้อยลืง จนม่ันำ�าไม่ัเพ่ิยงพิอสำาหรับให้
คนในชุมัชนทำำาการเกษ์ต่ร จ่งต้่องม่ัการขุดลือก
คลืองเพืิ�อกักเก็บนำ�าไว่ใ้ช้ ม่ัการสรา้งฝายชะลือ
นำ�าอ่างห้ว่ยนำ�าปึ็งในฤด่แล้ืง แลืะม่ัการสร้าง
ป็ระป็าชุมัชนในเว่ลืาต่่อมัา

นอกจากการจัดการเรื�องนำ�าแล้ืว่ เครือข่าย 
ทำสมั. ยังเห็นคว่ามัสำาคัญของการด่แลืรักษ์าป่็า 
โดยแบ่งเขต่ป่็าชุมัชนให้แต่่ลืะหม่่ับ้านด่แลื 
แลืะบร่หารจัดการ แลืะรณ์รงค์ให้ชาว่บ้านงด
การเผิาทำำาลืายใบไม้ั ด้ว่ยการทำำาธนาคารใบไม้ั 
แลืะตั่�งธนาคารขยะเพืิ�อนำาเง่นจากการขายขยะ
กลัืบมัาพัิฒนาหม่่ับ้าน

นอกจากนั�น ยังม่ัการส่งเสร่มัให้ทำำาปุ็�ยหมััก
ไว้่ใช้ในครัว่เรือน แลืะป็ล่ืกผัิกสว่นครัว่ป็ลือด
สารพ่ิษ์ ม่ัการจัดตั่�งกลุ่ืมัปุ็�ยหมัักเพืิ�อนำาเศษ์พืิช
มัาทำำาปุ็�ยหมัักไว่้ใช้แลืะขาย แลืะทำ่�สำาคัญยังมุ่ัง
เน้นในการให้คว่ามัร้่ คว่ามัเข้าใจแก่ชาว่บ้าน 
ซ่ึ่�งเป็็นปั็จจัยสำาคัญท่ำ�เป็็นส่ว่นให้การจัดการ
ทำรัพิยากรนำ�าเป็็นไป็อย่างยั�งยืน 

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลน้ำ�ชำ� 
อำ�เภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดแพิร่

ผู้ลงิาน: สร�างิฝายชะลอนำาอ่างิห�วยนำาป่งึิ
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อำาเภอเช่ยงยืนในอด่ต่ ยังคงเป็็นชุมัชนท่ำ�ม่ั
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัอุดมั
สมับ่รณ์์ คนในชุมัชนดำารงช่ว่่ต่อย่่ด้ว่ยการ
อุป็โภคแลืะบร่โภควั่ต่ถุิ่ด่บท่ำ�หาได้จากธรรมัชาต่่
เหมัือนดังคำาพัิงเพิยทำ่�ว่่า ‘ในนำ�าม่ัป็ลืา ในนาม่ั
ข้าว่ ในป่็าม่ัอาหารแลืะยาบรรเทำา’

ปั็จจุบันอาช่พิหลัืกของป็ระชากรอำาเภอ
เช่ยงยืนคือเกษ์ต่รกรรมั แต่่การม่ัภ่ม่ัป็ระเทำศ
เป็็นท่ำ�ราบส่ง ทำำาให้ม่ัแหลื่งนำ�าต่ามัธรรมัชาต่่
น้อยแลืะไม่ัเพ่ิยงพิอท่ำ�จะใช้ทำำาการเกษ์ต่รได้
ต่ลือดปี็ ส่ว่นป่็าโคกไร่ ป่็าโคกหนองคอง ป่็า

ชุมัชนโคกหนองแม็ัก-หนองส่ ก็เป็็นป่็าชุมัชนท่ำ�
ลืดคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ลืงไป็มัาก

ด้ว่ยเหตุ่น่�เอง เครือข่าย ทำสมั. อำาเภอ
เช่ยงยืน จ่งเห็นคว่ามัสำาคัญของการส่งเสร่มัให้
ในชุมัชนเห็นคว่ามัสำาคัญของการอนุรักษ์์ป่็าไม้ั 
การให้คว่ามัร้่ท่ำ�ยั�งยืน เพิราะคว่ามัสมับ่รณ์์ของ
ป่็าไม้ัเป็็นส่ว่นสำาคัญในการสร้างสมัดุลืใหร้ะบบ
น่เว่ศ ซ่ึ่�งจะส่งผิลืด่กับชาว่บ้านในการนำา
ทำรัพิยากรท่ำ� ม่ัไป็ใช้ในการป็ระกอบอาช่พิ
การเกษ์ต่รการอปุ็โภคบร่โภค แลืะชว่่ยลืดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ชาว่บ้านในชุมัชน

เครือข่�ย ทสม. อำ�เภอเชียงยืน
จังหวัดมห�ส�รค�ม

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดมหาสารคาม

ผู้ลงิาน: ส่งิเสรมิให�คนในชมุชนเหน็ความสำาคัญของิการอนรุกัษ์ป่า่ไม�
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การด่แลืรักษ์าพืิ�นท่ำ�ป่็าให้อุดมัสมับ่รณ์์อย่าง
ยั�งยืน ต้่องอาศัยการร่ว่มัแรง ร่ว่มัใจ การส่งต่่อ
คว่ามัร้่แลืะคว่ามัเข้าใจจากคนในชุมัชน ซ่ึ่�งเป็็น
ส่� งท่ำ� เครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืชะโนดน้อย 
ต่ระหนักแลืะให้คว่ามัสำาคัญอย่างท่ำ�สุด

ด้ว่ยการทำำางานท่ำ�เป็็นระบบ หมัั�นจัดเว่ท่ำ
เสว่นาเพืิ�อหาแนว่ทำางร่ว่มักัน อ่กทัำ�งการเฝ้าระวั่ง 
แลืะต่่ดต่ามัสภาพิแว่ดล้ือมัในพืิ�นท่ำ�อย่างต่่อ
เนื�อง ด้ว่ยคว่ามัมุ่ังเน้นให้คนในชุมัชนเห็นคว่ามั
สำาคัญของการฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากร แลืะเสร่มัคว่ามั
เข้มัแข็งด้ว่ยกลุ่ืมัจ่ต่อาสาท่ำ�ดำาเน่นงานโดยม่ัเป้็า
หมัายไป็ในทำางเด่ยว่กัน

แนว่ทำางการทำำางานของเครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืชะโนดนอ้ย คือการส่งต่่อแนว่ค่ดท่ำ�ว่่าการ
อนุรักษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั
เป็็นเรื�องของทุำกคน ด้ว่ยการจัดก่จกรรมัร่ว่มักับ
ชุมัชน วั่ด แลืะโรงเร่ยน เพืิ�อให้ทุำกภาคส่ว่นได้
ม่ัส่ว่นร่ว่มั แลืะนำาก่จกรรมัทำางศาสนาแลืะ
ป็ระเพิณ่์ เช่น งานลือยกระทำง มัาเชื�อมัโยงกับ
การอนุรักษ์์ส่�งแว่ดล้ือมั 

เมืั�อเก่ดคว่ามัรว่่มัมืัอในการด่แลืแลืะป็กป็อ้ง
ป่็าไม้ั ทำำาให้ชุมัชนม่ัแหล่ืงนำ�าแลืะวั่ต่ถุิ่ด่บต่ามั
ธรรมัชาต่่ไว้่อุป็โภคบร่โภค คุณ์ภาพิช่ว่่ต่ของ
คนในชุมัชนก็ด่ข่�นในท่ำ�สุด

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลชะโนดน้อย
อำ�เภอดงหลวง จังหวัดมุกด�ห�ร

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดมกุดาหาร

ผู้ลงิาน: อนรุกัษ์ทรพัิยากรธัรรมชาติและสิ�งิแวดล�อม ตำาบลชะโนดน�อย
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เครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืท่ำาสาป็ ม่ัส่ว่นร่ว่มั
ในการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั อย่างทำรัพิยากรป่็าไม้ัแลืะ
แม่ันำ�าลืำาธาร แลืะให้คว่ามัสำาคัญกับการแก้
ปั็ญหาขยะม่ัลืฝอยในชุมัชน เพิราะป็ร่มัาณ์
ป็ระชากรแลืะร่ป็แบบการดำาเน่นช่ว่่ต่ในปั็จจุบัน 
เป็็นสาเหตุ่ให้ชุมัชนม่ัป็ร่มัาณ์ขยะเพ่ิ�มัข่�น 
เป็็นจำานว่นมัาก ถ้ิ่าคนในชุมัชนยังขาดคว่ามั
เข้าใจในปั็ญหาขยะม่ัลืฝอย แลืะไม่ัม่ัระบบการ
จัดการขยะท่ำ�ด่ ก็จะเก่ดผิลืเส่ยต่่อทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัในระยะยาว่

กลืยุทำธ์ในการแก้ปั็ญหาก็คือ การจัดการ
ขยะตั่�งแต่่ต้่นทำาง คัดแยกขยะในครัว่เรือนต่ามั

ป็ระเภทำ เช่น แยกขยะอ่นทำร่ย์ออกจากขยะ
ร่ไซึ่เค่ลื แลืะนำาขยะร่ไซึ่เค่ลืมัาป็ระด่ษ์ฐ์เป็็น
ของใช้ภายในครัว่เรือน ส่ว่นขยะร่ไซึ่เค่ลืท่ำ�ไม่ั
สามัารถิ่มัาป็ระด่ษ์ฐ์เป็็นของใช้ ก็เก็บไว้่ขาย
เพืิ�อเป็็นรายได้เสร่มัในครัว่เรือนได้ 

การจะได้มัาซ่ึ่�งทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ 
ส่�งแว่ดล้ือมัท่ำ�ด่ข่�นได้ ต้่องเก่ดจากการร่ว่มัมืัอ 
ร่ว่มัใจ ของคนในชุมัชน ท่ำ�ม่ัคว่ามัเข้าใจถ่ิ่ง
ป็ระโยชน์ของทำรัพิยากรท่ำ�ม่ัอย่่ เพืิ�อนำาไป็ใช้ให้
เก่ดป็ระโยชน์ส่งสุด แลืะทำำาให้ทุำกคนในชุมัชน
ม่ัคุณ์ภาพิช่ว่่ต่ท่ำ�ด่ข่�น

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลท่�ส�ป
อำ�เภอเมืองยะล� จังหวัดยะล�

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดยะลา

ผู้ลงิาน: การจััดการขยะชมุชนและแยกขยะตั�งิแต่ต�นทางิ



232

เครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืกำาแพิง ได้กำาหนด
เป้็าหมัายแลืะยุทำธศาสต่ร์การดำาเน่นงานของ
เครือข่ายไว้่ทัำ�งส่�น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การฟ้ื้�นฟ่ื้
แลืะอนุรักษ์์ป่็าไม้ัในพืิ�นท่ำ�สาธารณ์ป็ระโยชน์ 2)
การพัิฒนาแหล่ืงนำ�าอุป็โภคบร่โภคแลืะเพืิ�อ
การเกษ์ต่ร 3) การพัิฒนาคุณ์ภาพิช่ว่่ต่แลืะ
เศรษ์ฐก่จชุมัชน แลืะ 4) การพิฒันาแหลืง่ท่ำอง
เท่ำ�ยว่เช่งน่เว่ศแลืะวั่ฒนธรรมัชุมัชน 

ปี็ 2553 เครือข่ายฯ พิบว่่า ปั็ญหาว่่างงาน
ในชุมัชน ส่ว่นหน่�งเก่ดจากคว่ามัเสื�อมัโทำรมัของ
ทำรัพิยากรในพืิ�นท่ำ� จ่งส่งเสร่มัให้ชาว่บ้านแลืะ
หน่ว่ยงานภายในชุมัชนมัองเห็นคว่ามัสำาคัญ
ของการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากร

ต่่อมัาเครือข่ายฯ ได้รับพิระราชทำานโครงการ 
พัิฒนาแหล่ืงนำ�าแลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็า อันเนื�องมัาจาก
พิระราชดำาร่ โดยม่ัแผินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การ
ฟ้ื้�นฟ่ื้แหล่ืงนำ�า การฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั การพัิฒนา
คุณ์ภาพิช่ว่่ต่แลืะเศรษ์ฐก่จชุมัชน

เร่�มัจากการพัิฒนาแหล่ืงนำ�าหนองอ่างแลืะ
หนองอ่ป็ัดอ่วั่น ต่่อมัาจ่งเร่�มัทำำาการฟ้ื้�นฟ่ื้ป็่า
หนองเหมืัอดแอ่ แลืะอนุรักษ์์ป่็าท้ำองถ่ิ่�นดั�งเด่มั 
หนองห่นหนองพิระ แลืะป็า่ดอนลือมัคอมั จาก
นั�นจ่งขยายผิลืการดำาเน่นงานไป็ส่่อ่ก 3 ต่ำาบลื
ใกล้ืเค่ยง

เมืั�อม่ัการบร่หารจัดการทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดลือ้มัทัำ�งระบบแลืว้่ หลืงัฤด่เพิาะป็ล่ืก 
คนในชุมัชนก็สามัารถิ่ม่ังานทำำา ก่อเก่ดรายได้ 
แลืะลืดการเป็็นหน่� นับว่่าเป็็นการดำาเน่นงานท่ำ�
ส่งผิลืต่่อชุมัชนได้อย่างยั�งยืน

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลกำ�แพง 
อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดร�อยเอ็ด

ผู้ลงิาน: โครงิการพัิฒนาแหล่งินำาและฟืื้� นฟื้ปู่า่ อันเนื�องิมาจัากพิระราชดำาร ิ
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เครือข่�ย ทสม. อำ�เภอสุขสำ�ร�ญ
จังหวัดระนอง

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดระนองิ

ผู้ลงิาน: สร�างิกลุ่มพิลังิเป่ด็สขุสำาราญ ลดป่รมิาณขยะในครวัเรอืน

ปั็ญหาขยะม่ัลืฝอยในอำาเภอสุขสำาราญ 
ทำำาให้บ่อกำาจัดขยะม่ัลืฝอยบ้านนาพิรุใหญ่ 
เหลืือพืิ�นท่ำ�ในการกำาจัดขยะเพ่ิยงร้อยลืะ 50 
แลืะเทำศบาลืม่ัค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ
ม่ัลืฝอยเดือนลืะ 65,000 บาทำ เป็็นจุดเร่�มัต้่น
ให้ชาว่บ้านเก่ดแนว่ค่ดท่ำ�จะให้คว่ามัร่ว่มัมืัอเพืิ�อ
หาแนว่ทำางลืดป็ร่มัาณ์ขยะให้น้อยลืง

เครือข่าย ทำสมั. อำาเภอสุขสำาราญ นำาหลัืก 
3Rs ซ่ึ่�งป็ระกอบด้ว่ย Reduce คือการลืดการ
ใช้ Reuse คือการใช้ซึ่ำ�าหลืายครั�ง แลืะ Recycle 
คือการแป็รร่ป็มัาใช้ใหม่ั มัาใช้ในการดำาเน่นงาน
ภายในพืิ�นท่ำ�

เร่�มัจากการลืดขยะจากครัว่เรือน สร้างกลุ่ืมั
พิลัืงเป็็ดสุขสำาราญ ส่งเสร่มัให้ชาว่บ้านเล่ื�ยงเป็็ด 
พิร้อมัจัดการอบรมัให้คว่ามัร้่การเล่ื�ยงเป็็ด แลืะ
นำาขยะอ่นทำร่ย์มัาใช้เป็็นอาหารเป็็ด เพืิ�อลืด
ป็ร่มัาณ์ขยะ แลืะเมืั�อได้ผิลืผิล่ืต่เป็็นไขเ่ป็็ดออก
จำาหน่ายส่่ท้ำองต่ลืาด สร้างรายได้ แลืะอาช่พิให้
กับเครือข่าย ทำสมั. แลืะชาว่บา้นท่ำ�อย่่ในอำาเภอ
สุขสำาราญอ่กด้ว่ย ถืิ่อเป็็นการต่่อยอดไป็ส่่การ
ใช้ป็ระโยชน์จากขยะ สร้างรายได้ให้กับชุมัชน 
จนเก่ดเป็็นโครงการท่ำ�ชื�อว่่า ‘ขยะพิารว่ย’
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อำาเภอบ้านคาเป็็นชุมัชนท่ำ�ม่ัแหล่ืงนำ�าแลืะ
ลืำาห้ว่ยมัากมัาย แต่่เมืั�อถ่ิ่งหน้าแล้ืง ป่็าไม้ัแลืะ
แหล่ืงนำ�าต่ามัธรรมัชาต่่กลัืบแห้งแล้ืง จนต้่องม่ั
การทำำาฝายชะลือนำ�าในพืิ�นท่ำ�ทุำกปี็

นอกจากน่� เครือข่ายแลืะสมัาช่กร่ว่มักันทำำา
แนว่กันไฟื้บร่เว่ณ์ภ่เขาทำ่�เป็็นเขต่อุทำยานแห่ง
ชาต่่ไทำยป็ระจันเป็็นป็ระจำาทุำกปี็ แลืะเฝ้าระวั่ง
เพืิ�อเข้าดับไฟื้ป่็าบนเทืำอกเขาบร่เว่ณ์รอยต่่อสอง
หม่่ับ้าน เมืั�อป่็าไม้ัอุดมัสมับ่รณ์์ ด่นก็ม่ัคว่ามั
ชุ่มัชื�น ชุมัชนท่ำ�อย่่ใกล้ืบร่เว่ณ์ป่็าไม่ัต้่องคอย
ระวั่งเรื�องไฟื้ป่็าท่ำ�เคยเก่ดข่�นทุำกปี็ช่ว่งฤด่แล้ืง

ทัำ�งยังสร้างคว่ามัยั�งยืนด้ว่ยการร่ว่มักับ 
อบต่. แลืะกรมัป็่าไม้ั ป็ล่ืกป่็าเพ่ิ�มัพืิ�นท่ำ�ส่เข่ยว่

ในพืิ�นท่ำ�ป่็าสงว่น แลืะพืิ�นท่ำ�สาธารณ์ะ เมืั�อป่็าไม้ั
ม่ัคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์แล้ืว่ ชาว่บ้านก็สามัารถิ่ใช้
ป็ระโยชนกั์บคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ การทำ่�ชาว่บ้าน
หาเห็ดมัาป็ระกอบอาหาร ช่ว่ยลืดรายจ่าย เพ่ิ�มั
รายได้ให้กับครอบครัว่ลืดปั็ญหาการลัืกขโมัยใน
ชุมัชน 

เครือข่าย ทำสมั. ได้ส่งเสร่มัการทำำากาลัืกนำ�า
ในพืิ�นท่ำ�โดยไม่ัต้่องขุดฝังกลืบ ก่จกรรมัเกบ็ขยะ
ในท่ำ�สาธารณ์ะเขต่ต่ำาบลืบ้านบ่ง คัดแยกขยะใน
ชุมัชน แลืะในอนาคต่ยังม่ัแผินป็ล่ืกต้่นไม้ัเพ่ิ�มั
พืิ�นท่ำ�ส่เข่ยว่ในพืิ�นท่ำ�สาธารณ์ะทำ่�ไม่ัม่ัต้่นไม้ั 
เพืิ�อเต่่มัส่เข่ยว่ให้กับชุมัชน

เครือข่�ย ทสม. อำ�เภอบ้�นค�
จังหวัดร�ชบุรี

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดราชบุรี

ผู้ลงิาน: ทำาแนวกันไฟื้บรเิวณภัเูขาที�เป็่นเขตอทุยานแหง่ิชาติไทยป่ระจััน 
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‘เข้าใจ เข้าถ่ิ่ง พัิฒนา’ เป็็นหลัืกการท่ำ� 
เครือข่าย ทำสมั. อำาเภอนาแหว้่ ย่ดถืิ่อเป็็นหลัืก 
ในการว่างแผินลืงมัือทำำางานแลืะป็ระสานงาน 
โดยน้อมันำาทำฤษ์ฎ่ีบันได 9 ขั�น ส่่คว่ามัพิอเพ่ิยง 
ท่ำ�ว่่า ‘เด่นท่ำลืะก้าว่ ก่นข้าว่ท่ำ�ลืะคำา ทำำาท่ำลืะอย่าง’ 
เพืิ�อนำาไป็ส่่เศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยงขั�นพืิ�นฐาน คือไม่ั
เน้นการเพิาะป็ล่ืกเพืิ�อการค้าขาย แต่่เน้นเก็บ
รักษ์าแป็รร่ป็ไว้่เป็็นภ่ม่ัคุ้มักันต่น

ด้านคว่ามัยั�งยืน เครือข่ายได้ถ่ิ่ายทำอดแลืะ
ขยายผิลืการดำาเน่นการโดยการร่ว่มัมืัอกับ
โครงการสร้างป่็าสร้างรายได้ต่ามัพิระราชดำาร่ 
สมัเด็จพิระกน่ษ์ฐาธ่ราชเจ้า กรมัสมัเด็จ 
พิระเทำพิรัต่นราชสุดาฯ สยามับรมัราชกุมัาร่ 
อำาเภอนาแห้ว่ สถิ่าบันการอาช่ว่ศ่กษ์า ภาค
ต่ะว่ันออกเฉ่ยงเหนือ แลืะธนาคารเพืิ�อ
การเกษ์ต่รแลืะสหกรณ์์การเกษ์ต่ร (ธกส.) 
จังหวั่ดเลืย จัดทำำาโครงการพัิฒนาหรืองานว่่จัย
ด้ว่ยการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป็่าไม้ั ด้านการส่ง
เสร่มัการทำำาเกษ์ต่รพืิ�นท่ำ�ส่งต่ามัพิระราชดำาร่ฯ 
สร้างป่็าสร้างรายได้ในพืิ�นท่ำ�อำาเภอนาแห้ว่

เมืั�อชุมัชนพิออย่่ พิอก่น พิอใช้ ก็จะสามัารถิ่ 
สร้างคว่ามัร่มัเย็นกลัืบให้ระบบน่เว่ศ หรือพิอ
ร่มัเย็นในพืิ�นท่ำ�ของต่นเองอย่างยั�งยืนเพืิ�อก้าว่ส่่ 
‘เศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยงขั�นก้าว่หน้า’

เครือข่�ย ทสม. อำ�เภอน�แห้ว
จังหวัดเลย

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดเลย

ผู้ลงิาน: อนรุกัษ์และฟืื้� นฟื้ปู่า่ไม� ส่งิเสรมิการทำาเกษตรพิื�นที�สงูิ
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เพิราะคว่ามัต่้องการพ่ิทัำกษ์์แลืะอนุรักษ์์
พืิ�นท่ำ�ป่็าไม้ัในต่ำาบลืพ่ิมัาย จังหวั่ดศร่สะเกษ์ 
เครือข่าย ทำสมั. จ่งม่ัคว่ามัเห็นพ้ิองต้่องกัน
ว่่าการถ่ิ่ายทำอดแนว่ค่ด อุดมัการณ์์ แลืะ
แผินการทำำางานอย่างเป็็นระบบ จะทำำาให้เก่ด
แนว่ร่ว่มัแลืะขยายผิลืเป็็นว่งกว้่าง

ในด้านการป็ฏ่บัต่่งาน ได้จัดก่จกรรมัด้าน
การอนรัุกษ์์ฟ้ื้�นฟ่ื้ด่แลืรักษ์าทำรพัิยากรธรรมัชาต่่
ในชุมัชนแลืะนอกชุมัชนอย่างต่่อเนื�อง เพืิ�อเป็็น
แบบอย่างแลืะแรงบันดาลืใจให้กับเครือข่าย 
ทำสมั. แลืะคนทัำ�ว่ไป็

ทัำ�งน่�ภายในชุมัชนยังม่ั ร.ต่.ต่.ว่่ชัย สุร่ยุทำธ 
ผ้่ิเป็็นบุคคลืต่้นแบบในการป็ล่ืกต้่นไม้ัมัากกว่่า 
สามัล้ืานต้่น เมืั�อพืิ�นท่ำ�ป่็าม่ัเพ่ิ�มัข่�น แหล่ืงอาหาร
ก็จะมัากข่�น แลืะคว่ามัหลืากหลืายทำางช่ว่ภาพิ 
ปั็ญหาด่นท่ำ�เคยม่ัคว่ามัแห้งแล้ืงก็จะกลัืบม่ัคว่ามั
อุดมัสมับ่รณ์์มัากข่�น

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลพิม�ย 
อำ�เภอปร�งค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดศรสีะเกษ

ผู้ลงิาน: ป่ลกุจิัตสำานก้คนในพิื�นที�และจััดกิจักรรมเพิื�อฟืื้� นฟื้ทูรพัิยากรป่า่ไม� 
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เครือข่าย ทำสมั. จังหวั่ดสกลืนคร ม่ัการ
กำาหนดเป็้าหมัายการดำาเน่นงานในร่ป็แบบ 
‘สกลืนครโมัเดลื’ เน้นการพัิฒนาพืิ�นท่ำ�ต้่นแบบ
ด้านการบร่หารจดัการทำรพัิยากรธรรมัชาต่่แลืะ
ส่�งแว่ดล้ือมั การจัดการขยะ แลืะจัดการ
ทำรัพิยากรป่็าไม้ั โดยในแต่่ลืะปี็จะม่ัการขับ
เคลืื�อนให้ม่ัพืิ�นท่ำ�ต้่นแบบอย่างน้อยปี็ลืะแห่ง 

หลัืกการดำาเน่นงานท่ำ�น้อมันำาแนว่ทำางของ
ศาสต่ร์พิระราชา มัาป็ระยุกต์่ใช้ในการบร่หาร
จัดการทำรพัิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั เช่น 
ธนาคารไส้เดือนแห่งแรกของภาคต่ะว่ันออก
เฉ่ยงเหนือ ทำำาให้เครือข่าย ทำสมั. อำาเภอ
สว่่างแดนด่น ได้รับรางวั่ลื เครือข่าย ทำสมั. ด่เด่น 
ระดับป็ระเทำศ ปี็ 2560 ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 

ต่ลือดการดำาเน่นงานอย่างต่่อเนื�อง ทำำาให้
เครือข่าย ทำสมั. อำาเภอสว่่างแดนด่น ได้รับ
รางวั่ลื เครือข่าย ทำสมั. ด่เด่น ระดับป็ระเทำศ 
ปี็ 2562 ด้านการบร่หารจัดการทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั โดยม่ัจุดมุ่ังหวั่งให้

จังหวั่ดสกลืนครเป็็นแหล่ืงเร่ยนร้่แลืะศ่กษ์า 
ด่งานด้านบร่หารจัดการทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ 
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั รว่มัถ่ิ่งด้านการจัดการขยะ 
เพืิ�อเป็็นชุมัชนต้่นแบบใหห้น่ว่ยงานอื�นได้เข้ามัา
ศ่กษ์าเร่ยนร้่ แลืะเป็็นว่่ทำยากรของจังหวั่ด
สกลืนคร ให้คว่ามัร้่ด้านการจัดการขยะแก่ 
ป็ระชาชนทัำ�ว่ไป็ แลืะสมัาช่กเครือข่าย ทำสมั. 
ได้อย่างม่ัป็ระส่ทำธ่ภาพิ

เครือข่�ย ทสม. จังหวัดสกลนคร

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสกลนคร

ผู้ลงิาน: ธันาคารไส�เดือนแหง่ิแรกของิภัาคตะวันออกเฉีัยงิเหนือ



238

ปี็ 2559 ชาว่ชุมัชนบ้านเลืค่าย เร่�มัเห็น
ปั็ญหาทำรัพิยากรบร่เว่ณ์ชายฝั�งทำะเลืลืดลืง 
ทำำาให้ชาว่ป็ระมังต้่องออกเรือไกลืข่�น ต้่นทุำนใน
การทำำาป็ระมังก็ส่งข่�น จ่งเก่ดการรว่มักลุ่ืมัเพืิ�อ
ค่ดหาว่่ธ่ทำำาให้ชายฝั�งทำะเลืกลืับมัาม่ัทำรัพิยากร
อุดมัสมับ่รณ์์ดังเด่มั

ต่่อมัาจ่งเร่�มัจัดทำำาบ้านป็ลืาแลืะแนว่เขต่
อนุรักษ์์ทำรัพิยากรทำางทำะเลืแลืะชายฝั�ง ให้เป็็น
เขต่ห้ามัทำำาการป็ระมังแลืะเป็็นเขต่สำาหรับทำำา
ก่จกรรมัอนุรักษ์์ เช่น ป็ล่ือยพัินธ์ุสัต่ว์่นำ�าแลืะ
เก็บขยะในทำะเลื ม่ัการทำำาธนาคารป่็บ้านเลืค่าย 
เพืิ�อรับป่็ไข่นอกกระดองมัาด่แลืให้เต่่บโต่เป็็น
ล่ืกป่็ แล้ืว่จ่งนำาไป็ป็ล่ือยในแนว่เขต่อนุรักษ์์ฯ

นอกจากนั�น ยังม่ัการใช้เส่ยงต่ามัสาย 
ในชุมัชนเพืิ�อเผิยแพิร่คว่ามัร้่ แลืะกระตุ้่นให้
คนในช่ว่ยกันด่แลืบร่เว่ณ์หนา้บ้านของตั่ว่เองให้
สว่ยงามั

การด่แลืทำรัพิยากรชายทำะเลืของชุมัชน 
บ้านเลืค่าย ทำำาให้เก่ดศ่นย์เร่ยนร้่การจัดการ
ทำรัพิยากรทำางทำะเลืแลืะชายฝั�งภายในชุมัชน 
โดยม่ัธนาคารป่็ เป็็นสถิ่านท่ำ�ป็ระสานงานหลัืก 
ในการถ่ิ่ายทำอดแนว่ค่ดแลืะว่่ธ่การอนุรักษ์์ให้กับ
ผ้่ิสนใจได้เข้ามัาเร่ยนร้่ แลืะร้่จักคุณ์ค่าของ
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งท่ำ�ป่่็ย่าต่ายายรักษ์าไว้่ให้ ภายใต้่ 
แนว่ค่ดการสร้างจ่ต่สำาน่กให้รักษ์าทำรัพิยากร
เสมืัอนเป็็น ‘สมับัต่่ช่�นสุดท้ำาย’ ของตั่ว่เอง

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลระวะ 
อำ�เภอระโนด จังหวัดสงขล�

เครอืขา่ย ทสม.ดีเด่น จัังิหวัดสงิขลา

ผู้ลงิาน: แนวเขตอนรุกัษ์ทรพัิยากรทางิทะเลและชายฝั� งิ และธันาคารป่บู�านเลค่าย
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เมืั�อชุมัชนม่ัขยะเพิ่�มัมัากข่�น คว่ามัเป็็นอย่่ 
ของคนในชุมัชนก็เสื�อมัโทำรมั จ่งจำาเป็็นต้่องม่ั
การป็ล่ืกจ่ต่สำาน่กให้คนในชุมัชนต่ระหนักถ่ิ่ง
ปั็ญหา เพืิ�อทำำาให้ชุมัชนกลัืบมัาเป็็นพืิ�นท่ำ�ป็ลือด
ขยะแลืะป็ลือดภัย

เครือข่าย ทำสมั. จ่งได้เข้าอบรมัการคัดแยก
ขยะม่ัลืฝอยของ อบต่. ศ่รษ์ะจรเขน้้อย แลืะนำา
คว่ามัร้่ท่ำ�ได้กลัืบมัาใช้ในการคดัแยกขยะอ่นทำร่ย์ 
ขยะร่ไซึ่เค่ลื ขยะอันต่ราย แลืะขยะทัำ�ว่ไป็ใน
ระดับครัว่เรือน

ส่ว่นการทำำางานในเครือข่ายฯ ก็ม่ัการแต่่งตั่�ง 
คณ์ะทำำางาน แบ่งหน้าท่ำ�รับผ่ิดชอบ กำาหนด
เงื�อนไขการทำำางานเช่งรุก แลืะป็ระชาสัมัพัินธ์
ก่จกรรมัผ่ิานสื�อออนไลืน ์เพืิ�อส่งเสร่มัให้คนใน
ชุมัชนม่ัส่ว่นร่ว่มัในการด่แลืรักษ์าส่�งแว่ดล้ือมั 

ด้ว่ยการช่ว่ยกันเสนอแนว่ทำางแก้ไขปั็ญหา แลืะ
สร้างสรรค์ส่�งท่ำ�เป็็นป็ระโยชน์ให้กับชุมัชน 
สนับสนุนให้สมัาช่กเข้าร่ว่มัก่จกรรมัลืดป็ร่มัาณ์
ขยะแลืะคัดแยกขยะในร่ป็แบบของธนาคารขยะ
ออมัทำรพัิย์ โดยรายไดจ้ากการขายขยะร่ไซึ่เค่ลื
ให้ธนาคารจะจ่ายเป็็นเง่นปั็นผิลืให้กับสมัาช่ก
เมืั�อครบปี็

แลืะยังม่ัก่จกรรมัแลืกเป็ล่ื�ยนเพืิ�อเร่ยนร้่ 
แลืะการถ่ิ่ายทำอดองค์คว่ามัร้่ให้กับการศ่กษ์า
นอกระบบแลืะการศ่กษ์าต่ามัอัธยาศัย (กศน.) 
เพืิ�อนำาไป็ต่่อยอดแลืะพัิฒนาชุมัชนต่่อไป็

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลศีรษะจรเข้น้อย 
อำ�เภอบ�งเส�ธง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสมทุรป่ราการ

ผู้ลงิาน: ลดป่รมิาณขยะและคัดแยกขยะในรูป่แบบธันาคารขยะออมทรพัิย์
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หน่�งในว่่ธ่ท่ำ�จะจัดการกับปั็ญหาขยะใน
ชุมัชน ก็คือการสร้างจ่ต่สำาน่กในการคัดแยก
ขยะตั่�งแต่่ต้่นทำาง

อบต่. บางยาง แลืะเครือข่ายภาคเกษ์ต่ร
อำาเภอกระทุ่ำมัแบน จ่งเลืือกพืิ�นท่ำ�หม่่ั 5 ของ
ต่ำาบลืบางยางเพืิ�อดำาเน่นโครงการจดัการขยะทำ่�
ต้่นทำาง เช่น ให้คนในชุมัชนช่ว่ยกันลืดขยะแลืะ
คัดแยกตั่�งแต่่ในครัว่เรือน จัดตั่�งธนาคารขยะ
เพืิ�อรับซืึ่�อขยะร่ไซึ่เค่ลืจากชุมัชน แลืะคืนผิลื
กำาไรด้ว่ยการจัดตั่�งกองทุำนธนาคารขยะร่ไซึ่เค่ลื 
เพืิ�อเป็็นสว่สัด่การให้กับสมัาช่กในชุมัชน ส่งผิลื
ให้ป็ร่มัาณ์ขยะม่ัลืฝอยในพืิ�นท่ำ�ลืดลืง เนื�องจาก
ได้รับการจัดการท่ำ�ถ่ิ่กต้่องตั่�งแต่่ระดับครัว่เรือน

นอกจากช่ว่ยแก้ไขปั็ญหาแล้ืว่ ยังเสร่มั
ศักยภาพิโดยจัดให้เครือข่าย ทำสมั. เข้าอบรมั 
ศ่กษ์าด่งาน แลืะร่ว่มัเว่ท่ำเสว่นาแลืกเป็ลื่�ยน 
เร่ยนร้่การจัดการขยะท่ำ�ต้่นทำาง ต่ลือดจนถิ่อด
บทำเร่ยนด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอยชุมัชน 

ส่�งเหล่ืาน่�ทำำาให้ชุมัชนม่ัแหล่ืงเร่ยนร้่ด้านการ
จัดการขยะม่ัลืฝอยให้แก่ป็ระชาชนท่ำ�สนใจ 
รว่มัถ่ิ่งม่ัการขยายผิลืงานธนาคารขยะร่ไซึ่เค่ลื
โดยรับสมััครบุคคลืท่ำ�สนใจเข้าร่ว่มัเป็็นสมัาช่ก 
แลืะเครือข่าย ทำสมั. ได้ร่ว่มัเป็็นว่่ทำยากรเพืิ�อ
ถ่ิ่ายทำอดคว่ามัร้่แลืะแนว่ทำางการพิัฒนาให้
กระจายออกไป็ในว่งกว้่าง

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลบ�งย�ง
อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรส�คร

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสมุทรสาคร

ผู้ลงิาน: จััดตั�งิธันาคารขยะเพิื�อรบัซืื้�อขยะรไีซื้เคิลจัากชมุชน
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บ้านแผ่ินด่นเย็นเคยเป็็นพืิ�นท่ำ�แห้งแล้ืงแลืะ
ไม่ัเคยม่ัต้่นไม้ัต่ามัไหล่ืถิ่นนมัาก่อน ด้ว่ยคว่ามั
ท่ำ�อยากให้พืิ�นท่ำ�น่�ม่ัคว่ามัอดุมัสมับ่รณ์์ ปี็ 2558 
จ่งเร่�มัม่ัการจัดก่จกรรมัป็ล่ืกต้่นไม้ัในพืิ�นท่ำ�
สาธารณ์ะ เนื�อท่ำ� 18 ไร่ แลืะให้ป็ระชาชนทำ่�ไม่ัม่ั
ท่ำ�ทำำาก่น เข้ามัาใช้ป็ระโยชน์ในพืิ�นท่ำ�น่�ได้ โดยม่ั
ข้อแม้ัว่่าต้่องด่แลืต้่นไม้ัในพืิ�นท่ำ�น่�ด้ว่ย

หลัืงจากดำาเน่นการมัาได้สองปี็ ก็พิบว่่า 
ต้่นไม้ัท่ำ�ป็ล่ืกไว้่ร้อยลืะ 80 ม่ัการเจร่ญเต่่บโต่
เป็็นท่ำ�น่าพิอใจ

ปี็ 2562 จ่งไดข้อรับรองผิลืป็ระเม่ันการลืด
ก�าซึ่เรือนกระจกจากองค์การบร่หารจัดการก�าซึ่
เรือนกระจก (องค์การมัหาชน) หรือ อบก. 

แลืะพิบว่่า การป็ล่ืกต้่นไม้ัครั�งนั�นทำำาให้ม่ัการ 
กักเก็บคาร์บอนไดออกไซึ่ด์ได้ถ่ิ่ง 10.755 ตั่น 
จ่งม่ัการจัดตั่�งเรือนเพิาะชำากล้ืาไม้ัชุมัชนบ้าน
แผ่ินด่นเย็น เพืิ�อเป็็นแหลืง่แจกจ่ายกล้ืาไม้ั แลืะ
จัดก่จกรรมัป็ล่ืกต้่นไม้ัต่ามัหัว่ไร่ป็ลืายนา โดยให้ 
คนในชุมัชนนำากลื้าไม้ัไป็ป็ล่ืก ครอบครัว่ลืะ  
50 ต้่นต่่อปี็ แลืะให้ม่ัก่จกรรมัน่�อย่างต่่อเนื�อง

แลืะยังม่ัแผินการเฝ้าระวั่งป้็องกันไฟื้ป่็าใน
พืิ�นท่ำ�ป็่าชุมัชนบ้านแผ่ินด่นเย็น แลืะพืิ�นท่ำ� 
ป่็าสงว่นแห่งชาต่่ท่ำ�ต่่ดกับชุมัชน จุดมุ่ังหมัาย
หลัืกก็คือการให้ป็ระชาชนแลืะชุมัชนม่ัแหล่ืง
อาหาร คนกบัป่็าจะไดอ้าศัยอย่่ร่ว่มักนัได้อย่าง
ม่ัคว่ามัสุข

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลแซร์ออ
อำ�เภอวัฒน�นคร จังหวัดสระแก้ว

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสระแก�ว

ผู้ลงิาน: จััดตั�งิเรอืนเพิาะชำากล�าไม�ชมุชนบ�านแผู้น่ดินเยน็
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ต่ลือดระยะเว่ลืา 3 ปี็ท่ำ�เครือข่าย ทำสมั. 
ดำาเน่นงานด้านการจัดการทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั เพิราะอยากให้ชุมัชนต่ำาบลื
หนองนากสะอาดสว่ยงามั แลืะเพืิ�อให้คนใน
ชุมัชนต่ำาบลืหนองนาก สามัารถิ่คัดแยกขยะใน
ครัว่เรือนได้อย่างถ่ิ่กต้่อง

เร่�มัตั่�งแต่่การรณ์รงค์ให้ป็ระชาชนทำราบ
ปั็ญหา โดยม่ัผ้่ินำาชุมัชนทำำาให้เห็นเป็็นตั่ว่อย่าง 
ทัำ�งการรักษ์าคว่ามัสะอาดจากการท่ำ�งขยะ แลืะ
ส่�งแว่ดล้ือมัในหม่่ับ้าน ไม่ัว่่าจะเป็็นการรว่มัตั่ว่
เพืิ�อเก็บขยะ ตั่ดหญ้าข้างถิ่นน แลืะต่ดัก่�งไม้ัให้
เป็็นระเบ่ยบสว่ยงามั ก่อนท่ำ�จะได้รับคว่ามัร่ว่มัมืัอ 

จากคนในชุมัชนเป็็นอย่างด่ จนได้รับคำาชมัจาก
ผ้่ิท่ำ� สัญจรไป็มัา กลืายเป็็นแรงผิลัืกดันให้ 
ทุำกคนม่ัพิลืังแลืะอยากทำำาส่�งด่ๆ ให้กับชุมัชน 
โดยม่ัการกำาหนดเป้็าหมัายร่ว่มักัน ‘หน่�งวั่น 
หน่�งเดือน หน่�งผิลืงาน’

การเชื�อมัป็ระสานในหม่่ับ้านท่ำ�ม่ัสมัาช่ก 
ทำสมั. เช่นน่� จะเก่ดข่�นไม่ัได้ หากไม่ัได้รับคว่ามั
ร่ว่มัมืัอจากทุำกคนในชุมัชน รว่มัถ่ิ่งโรงเร่ยนท่ำ�
ส่งเสร่มัให้เด็กเข้าร่ว่มัก่จกรรมัแลืะฝึกน่สัย 
ช่ว่ยเก็บขยะลืงถัิ่ง ม่ัการยกย่องคนด่จ่ต่อาสา 
รว่มัทัำ�งสร้างจ่ต่สำาน่กในการทำำางานเป็็นกลุ่ืมั 
โดยม่ัการคัดแยกขยะแลืะทำำาธนาคารขยะ

เก่ดอาช่พินำาถุิ่งกาแฟื้มัาทำำาเป็็นกระเป็�า 
จนกลืายเป็็นก่จกรรมัท่ำ�ทำำารายได้ให้ครอบครัว่ 
แลืะทำำาให้ชุมัชนได้รับป็ระกาศน่ยบัต่รจากผ้่ิว่่า
ราชการจังหวั่ดสระบุร่ ต่ามัโครงการป็ระกว่ด
การจัดการขยะม่ัลืฝอยชุมัชน

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลหนองสรวง
อำ�เภอวิห�รแดง จังหวัดสระบุรี

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสระบุรี

ผู้ลงิาน: กิจักรรมหน�าบ�านน่ามองิและธันาคารขยะ
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การดำาเน่นงานด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ 
ป่็าไม้ับนพืิ�นท่ำ�ราว่ 3,300 ไร่ บร่เว่ณ์พืิ�นท่ำ�บ้าน
ท่ำาต้่นธง ต่ำาบลืไทำยชนะศ่ก จังหวั่ดสุโขทัำยนั�น 
เก่ดจากการร่ว่มัดำาเน่นงานของเครือข่ายหลืาย
ภาคส่ว่น เร่�มัจากการกำาหนดเป้็าหมัายแลืะกฎี
ในการใชป้็า่ชุมัชน พิร้อมัทัำ�งสร้างเครือข่ายด้าน
การอนุรักษ์์ทำรัพิยากรป็่าไม้ั รว่มัถ่ิ่งจัดตั่�งกลุ่ืมั
อนุรักษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ จากอาสาสมััคร 
พ่ิทัำกษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดลื้อมั
หม่่ับ้าน ซ่ึ่�งเป็็นสมัาช่กเครือข่ายป่็าชุมัชน
จังหวั่ดสุโขทัำย

ทัำ�งยังสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามัาม่ัส่ว่นร่ว่มั
ดำาเน่นงาน ไม่ัว่่าจะเป็็นการป็ระชาคมัเพืิ�อ 
จัดตั่�งป่็าชุมัชน การถ่ิ่ายทำอดคว่ามัร้่ให้เยาว่ชน

ทัำ�งในแลืะนอกพืิ�นท่ำ� ม่ัการใช้ภ่ม่ัปั็ญญาท้ำองถ่ิ่�น 
เช่น การบว่ชป่็าในการรักษ์าต้่นไม้ั ม่ัการลืาด
ต่ระเว่นโดยคณ์ะกรรมัการป่็าชุมัชนแลืะจ่ต่
อาสาในหม่่ับ้าน เพืิ�อทำำาแนว่กันไฟื้ตั่�งแต่่เดือน
ธันว่าคมัถ่ิ่งพิฤษ์ภาคมัของทุำกปี็

เมืั�อป่็าไม้ัม่ัคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์เพ่ิ�มัข่�น ก็เก่ด
คว่ามัหลืากหลืายทำางช่ว่ภาพิ ม่ัสัต่ว์่ป่็าเข้ามัา
ในพืิ�นท่ำ�มัากข่�น ม่ัพืิชแลืะอาหารมัากข่�น ช่ว่ย
ลืดรายจา่ย เพ่ิ�มัรายไดใ้ห้ชุมัชนจากการเกบ็หา
ของป่็า 

การดำาเน่นงานทำำาให้ปั็จจุบันม่ัการข่�น
ทำะเบ่ยนป่็าชุมัชนบ้านท่ำาต้่นธง 860 ไร่ แลืะ
ม่ัการตั่�งคณ์ะกรรมัการป่็าชุมัชนข่�นเพืิ�อการ
ทำำางานอย่างม่ัป็ระส่ทำธ่ภาพิแลืะยั�งยืน

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลไทยชนะศึก
อำ�เภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสโุขทัย

ผู้ลงิาน: การบวชป่า่และทำาแนวกันไฟื้ป่า่
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โครงการกำาจัดขยะม่ัลืฝอยในพืิ�นท่ำ�ชุมัชน
บ้านโครกครามั ม่ัเป้็าหมัายคือการกำาจัดขยะ
อย่างถ่ิ่กต้่อง เพืิ�อให้ขยะในพืิ�นท่ำ�ลืดลืง แลืะใช้
งบป็ระมัาณ์ในการส่งขยะไป็กำาจัดท่ำ�ป็ลืายทำาง
ให้น้อยลืง 

การฝึกอบรมัการจัดการขยะม่ัลืฝอย ทำำาให้
คนในชุมัชนเห็นคว่ามัสำาคัญของการจัดการ
ขยะท่ำ�ต้่นทำาง จ่งเร่�มัดำาเน่นการรับบร่จาคขยะ
ร่ไซึ่เค่ลื แล้ืว่รว่บรว่มัรายได้เพืิ�อสนับสนุน
ก่จกรรมัของชุมัชน

นอกจากนั�น ยังส่งเสร่มัให้คนในชุมัชน 
ม่ัคว่ามัร้่แลืะทัำกษ์ะในการจัดการขยะม่ัลืฝอย 
เช่น ฝึกอบรมัแนว่ทำางจัดการขยะ ด้ว่ยการ 
คัดแยกขยะก่อนท่ำ�ง แลืะจัดตั่�งธนาคารขยะ
ร่ไซึ่เค่ลื

หลัืงจากนั�น จ่งเร่�มัขยายผิลืการดำาเน่นงาน
ออกไป็ทัำ�ง 12 หม่่ับ้าน ในพืิ�นท่ำ�ต่ำาบลืโคกครามั  
โดยม่ัผ้่ินำาเครือข่าย ทำสมั. เป็็นศ่นย์กลืางการ
ป็ระสานงาน แลืะจัดตั่�งคณ์ะทำำางานด้านการ
จัดการขยะร่ไซึ่เค่ลื ม่ัการหมุันเว่่ยนการนำาขยะ
ร่ไซึ่เค่ลืท่ำ�รว่บรว่มัได้ไป็มัอบให้กับแต่่ลืะหม่่ับ้าน
จนครบ เพืิ�อให้เก่ดก่จกรรมัการเคลืื�อนไหว่เป็็น
ระยะแลืะต่่อเนื�อง

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลโคกคร�ม
อำ�เภอบ�งปล�ม้� จังหวัดสุพรรณบุรี

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสพุิรรณบรุี

ผู้ลงิาน: ลดขยะมูลฝอยในพิื�นที�ชมุชนบ�านโคกคราม
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เด่มัท่ำเครอืข่าย ทำสมั. ต่ำาบลืนำ�าหัก ตั่�งใจว่่า
จะทำำาโครงการจัดการขยะทำ่�ต่ำาบลืนำ�าหัก แต่่
เนื�องจากต่ำาบลืม่ัพืิ�นท่ำ�กว้่างเก่นไป็ จ่งหันมัาทำำา
โครงการท่ำ�บ้านป็ากพิายท่ำ�ม่ัขนาดเล็ืกกว่่า
เป็็นการทำดแทำน 

เร่�มัจากการป็ระชุมัร่ว่มักัน แลืะเสนอให้
เก็บขยะในชุมัชนทำุกวั่นเสาร์-อาท่ำต่ย์ เพืิ�อให้
เด็กแลืะเยาว่ชนในหมั่่บ้านเข้าร่ว่มัก่จกรรมัได้ 
ถืิ่อเป็็นการป็ล่ืกฝังให้เยาว่ชนต่ระหนักแลืะ
เร่ยนร้่ว่่ธ่การจัดการขยะท่ำ�ถ่ิ่กต้่อง

แลืะยังม่ัการถ่ิ่ายทำอดแลืะขยายผิลืงานโดย
การเป็็นว่่ทำยากรถ่ิ่ายทำอดคว่ามัร้่เรื�องการ
จัดการขยะให้กับหม่่ับ้านใกล้ืเค่ยง แลืะกำาหนด
ให้ทุำกวั่นเสาร์ในสัป็ดาห์ท่ำ� 4 ของทุำกเดือน ม่ัการ 
เก็บขยะในชมุัชนแลืะบร่เว่ณ์ร่มัถิ่นนสาธารณ์ะ 
เพืิ�อนำาไป็ขายยังต่ลืาดนัดของชุมัชนในวั่นท่ำ� 5 
ของเดือนถัิ่ดไป็ โดยเง่นท่ำ�ได้ก็จะนำามัาเข้า
กองทุำนหม่่ับ้านต่่อไป็

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลน้ำ�หัก  
อำ�เภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสรุาษฎรธ์ัานี

ผู้ลงิาน: โครงิการจััดการขยะตำาบลนำาหกั
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แม้ัป่็าไม้ัจะถ่ิ่กทำำาลืายจากการท่ำ�ผ้่ิคนบุกรุก
ป่็าเพืิ�อเอาทำ่�ด่นมัาทำำาการเกษ์ต่รเช่งเด่�ยว่มัา
ต่ลือดหลืายปี็ แต่่ด้ว่ยคว่ามัเชื�อท่ำ�ว่่าคนเรา
สามัารถิ่ป็ล่ืกป่็าให้กลัืบคืนมัาได้ จ่งเร่�มัสร้าง
เครือข่ายให้คนมัาช่ว่ยกันป็ล่ืกป่็ามัากข่�น จนม่ั
เครือข่ายป่็าครอบครัว่ แลืะเครือข่ายป่็าชุมัชน 
โดยใช้เครือข่าย ทำสมั. เป็็นพิลัืงหนุน แลืะ
น้อมันำาหลัืกเศรษ์ฐก่จพิอเพ่ิยงเป็็นท่ำ�ตั่�ง

จนเก่ดเป็็นโครงการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั
ของต่ำาบลืเมืัองล่ืง ซ่ึ่�งเก่ดจากการร่ว่มัมืัอกัน
ของเครือข่ายต่่างๆ ด้ว่ยหลัืกธรรมัาภ่บาลื 
คำาน่งถ่ิ่งคว่ามัเท่ำาเท่ำยมั คุณ์ธรรมั คว่ามัโป็ร่งใส 
กระบว่นการม่ัส่ว่นร่ว่มั เคารพิซ่ึ่�งกันแลืะกัน 

จนเก่ดการป็ล่ืกสร้างสว่นป่็าในท่ำ�ด่นเอกสาร
ส่ทำธ่มัากกว่่า 700 ไร่ เก่ดกระบว่นการด่แลื 
ป่็าร่มันำ�าใหค้นืคว่ามัสมับ่รณ์์ ม่ัป็ระชาคมั ม่ักฎี
กต่่กา แลืะการม่ัส่ว่นร่ว่มัจากป็ระชาชนท่ำ�ใช้
ป็ระโยชน์ร่ว่มักัน ทำำาให้ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ 
ได้รับการด่แลื ม่ัคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์มัากข่�น

ม่ัการต่่อยอดจนเก่ดเป็็นหลืายเครือข่าย 
แลืะพัิฒนาการจนเป็็นเครือข่าย ทำสมั. ป่็า
ครอบครัว่ต่ำาบลืเมืัองล่ืง ม่ัการเพิาะชำากล้ืาไม้ั
สนับสนุนกันในกลุ่ืมั แลืะป็รับป็รุงกฎีหมัายทำ่�
เอื�อต่่อป็ระชาชนในการป็ล่ืกสร้างสว่นป่็า

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลเมืองลีง
อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดสรุนิทร์

ผู้ลงิาน: โครงิการพิทัิกษ์และฟืื้� นฟื้ปู่า่ไม�ของิตำาบลเมอืงิลีงิ
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การเห็นทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ในพืิ�นท่ำ�ลืดลืง แต่่กลัืบไม่ัม่ัการตื่�นตั่ว่จากคนใน
ชุมัชนท่ำ�จะอนุรักษ์์ป่็าไม้ั ทำำาให้เครือข่าย ทำสมั. 
เก่ดแนว่ค่ดท่ำ�จะเป็็นแบบอย่างท่ำ�ด่ เพืิ�อให้คนใน
ชุมัชนเห็นคว่ามัสำาคัญของการรักษ์าทำรัพิยากร
ป่็าไม้ั แลืะป็ระโยชน์ส่ว่นรว่มั 

ปี็ 2554 จ่งเร่�มัม่ัการสำารว่จพืิ�นท่ำ�สาธารณ์ะ
ของชุมัชน จัดก่จกรรมัป็ล่ืกต้่นไม้ัในพืิ�นท่ำ�
สาธารณ์ะเพืิ�อเพ่ิ�มัพืิ�นท่ำ�ส่เข่ยว่ให้กับชุมัชน  
ป็ล่ือยพัินธ์ุป็ลืาในหนองนำ�าสาธารณ์ะ จากนั�น
ได้ม่ัการขยายผิลืไป็ยังเครือข่าย ทำสมั. ทุำก
หม่่ับ้าน พิร้อมัแผินการขยายผิลืก่จกรรมัการ
ป็ล่ืกต้่นไม้ัแลืะการป็ล่ือยพัินธ์ุป็ลืาไป็ยังต่ำาบลื

ใกล้ืเค่ยง แลืะจัดตั่�งศ่นย์การเร่ยนร้่ด้านการจัด
การทำรัพิยากรฯ เพืิ�อเป็็นจุดถ่ิ่ายทำอดคว่ามัร้่
แลืะจัดทำำาฐานข้อม่ัลืชน่ดพัินธ์ุไม้ัท่ำ�ป็ล่ืกในพืิ�นท่ำ�

คว่ามัสำาเร็จของโครงการน่�ส่งผิลืให้ป่็า
ชุมัชนม่ัคว่ามัหลืากหลืายทำางช่ว่ภาพิ เก่ดคว่ามั
อุดมัสมับ่รณ์์ในพืิ�นท่ำ� แลืะเป็็นการเพ่ิ�มัพืิ�นท่ำ� 
ส่เข่ยว่แบบยั�งยืน เป็็นแหลืง่อาหารให้กับชุมัชน 
ป็ระชาชนเก่ดคว่ามัต่ระหนักแลืะเก่ดการ
หว่งแหนทำรัพิยากรของชุมัชนต่นเอง แลืะเข้า
มัาม่ับทำบาทำแลืะม่ัส่ว่นร่ว่มัในการอนุรักษ์์ป่็าไม้ั
เพ่ิ�มัข่�น รว่มัทัำ�งเป็็นแหล่ืงเพ่ิ�มัรายได้ให้กับคนใน
ชุมัชนอ่กทำางหน่�งด้ว่ย

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลบ้�นเด่ือ
อำ�เภอเมืองหนองค�ย จังหวัดหนองค�ย

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดหนองิคาย

ผู้ลงิาน: ป่ลกูต�นไมใ้นพิื�นที�สาธัารณะเพิื�อเพิิ�มพิื�นที�สีเขยีวให�กับชมุชน
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การทำำางานของเครือข่าย ทำสมั. ต่ำาบลื
สามัง่ามั คือเปิ็ดโอกาสให้สมัาช่กเครือข่าย
สามัารถิ่ม่ัส่ว่นร่ว่มัแสดงคว่ามัค่ดเห็นแลืะ
ตั่ดส่นใจในงานของเครือข่ายท่ำ�ทำำาร่ว่มักันได้เพืิ�อ
ให้งานบรรลุืต่ามัวั่ต่ถุิ่ป็ระสงค์ 

โดยโครงการต่รว่จวั่ดคุณ์ภาพินำ�าท่ำ�ป็ระสบ
คว่ามัสำาเร็จ ก็เร่�มัจากการว่างแผินร่ว่มักันก่อน
ลืงพืิ�นท่ำ�ต่รว่จวั่ดคุณ์ภาพินำ�า แลืะนำาข้อม่ัลืท่ำ�ได้
จากการต่รว่จวั่ดมัาบันท่ำกผิลื

เป้็าหมัายหลืกัของโครงการคอืแก้ปั็ญหานำ�า
ในแม่ันำ�าลืำาคลืองของชุมัชนเน่าเส่ย จ่งม่ัการ
เก็บตั่ว่อย่างนำ�าในแม่ันำ�า 5 จุด ได้แก่ นำ�าบร่เว่ณ์
ศาลืาอเนกป็ระสงค์ อบต่. อ่างแก้ว่ บร่เว่ณ์
ท่ำานำ�า วั่ดสว่่างอารมัณ์์ บร่เว่ณ์ท่ำ�ทำำาการกำานัน 
มั.3 บร่เว่ณ์สถิ่าบนัชุมัชนบา้นโพิธ่�เกร่ยบ แลืะ 
บร่เว่ณ์ศาลืานำ�าวั่ดโพิธ่�เกร่ยบ มัาต่รว่จวั่ด
คุณ์ภาพิทุำกเดือน แลืะนำาผิลืท่ำ�ได้แสดงบนป้็าย 
เพืิ�อกระตุ้่นให้เก่ดการเฝ้าระวั่งคุณ์ภาพินำ�าใน
แม่ันำ�าน้อย

การทำำางานของเครือข่ายฯ ทำำาให้เก่ดการ
เชื�อมัโยงหน่ว่ยงานแก้ไขปั็ญหาส่�งแว่ดล้ือมัใน
ชุมัชน เช่น การพัิฒนาแหล่ืงนำ�าด้ว่ยการกำาจัด
วั่ชพืิช เพืิ�อไม่ัให้ขว่างทำางนำ�า การวั่ดค่านำ�าเพืิ�อ
ให้ทำราบถ่ิ่งคุณ์ภาพินำ�าท่ำ�จะนำามัาใช้ในการ
บร่โภค อุป็โภค แลืะการช่ว่ยกันเป็็นห่เป็็นต่า
เฝ้าระวั่งก็ช่ว่ยลืดคว่ามัสกป็รกของลืำาคลือง

เมืั�อคุณ์ภาพิของแมัน่ำ�าน้อยสะอาดแลืะด่ข่�น 
จ่งทำำาให้ม่ัป็ร่มัาณ์นำ�าเพืิ�อใช้ในการอุป็โภคแลืะ
บร่โภค ให้คนในชุมัชนอย่างเพ่ิยงพิอ

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลส�มง่�ม
อำ�เภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่�งทอง

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดอ่างิทองิ

ผู้ลงิาน: โครงิการตรวจัวัดคณุภัาพินำาเพิื�อแก�ปั่ญหานำาในแมน่ำาน�อยเนา่เสีย
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ปี็ 2556 ชุมัชนต่ำาบลืบ้านธาตุ่ม่ัการจัดตั่�ง
ศ่นย์เร่ยนร้่ธรรมัชาต่่บ้านด่น ป็ระกอบด้ว่ย 
ฐานการเร่ยนร้่ทัำ�งหมัด 10 ฐาน ได้แก่ 1) บ้านด่น 
2) การจัดการขยะของเส่ย 3) ส้ว่มัหมัักปุ็�ย  
4) ส้ว่มัไส้เดือน 5) ปุ็�ยหมัักนำ�าอุ่น 6) การ
จัดการนำ�า 7) ว่นเกษ์ต่ร 8) ผิล่ืต่ภัณ์ฑ์์จาก
ธรรมัชาต่่ 9) ป่็าอนุรักษ์์พัินธ์ุพืิชแลืะสัต่ว์่ 
ท้ำองถ่ิ่�น 10) โรงเพิาะชำากล้ืาไม้ั

แลืะส่งเสร่มัการคัดแยกขยะเพืิ�อนำากลัืบมัา
ใช้อย่างสร้างสรรค์ การกักเก็บนำ�าฝนไว้่ใช้ การ
บำาบัดนำ�าเส่ยด้ว่ยระบบธรรมัชาต่่ แลืะทำดลือง
ใช้เครื�องกรองนำ�าธรรมัชาต่่ เพืิ�อหมุันเว่่ยนการ
ใช้นำ�าให้เก่ดป็ระโยชน์ส่งสุด

ด้านป่็าไม้ั ม่ัการแบ่งโซึ่นอนุรักษ์์ป่็าแลืะพืิช
พิรรณ์ท้ำองถ่ิ่�นหายาก ม่ัการทำำาว่นเกษ์ต่ร หรือ
ระบบเกษ์ต่รเล่ืยนแบบป่็า หรือป่็าอาหาร ม่ัการ
บร่หารจัดการทำรัพิยากร ม่ัการสร้างบ้านด่น 
การทำำาปุ็�ยหมัักแลืะนำาคว่ามัร้อนจากกองปุ็�ย
หมัักไป็ทำำานำ�าอุ่นใช้ในครัว่เรือน ม่ัการใช้ส้ว่มั
หมัักปุ็�ยบำารุงด่น ม่ัการใช้ส้ว่มัไส้เดือนเพืิ�อผิล่ืต่
ปุ็�ยไส้เดือน แลืะม่ัโรงกลัื�นสมุันไพิรไล่ืแมัลืง

จนกลืายเป็็นแบบอย่างในการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัในช่ว่่ต่
ป็ระจำาวั่นอย่างยั�งยืน แลืะเป็็นตั่ว่อย่างให้คนใน
ชุมัชนแลืะพืิ�นท่ำ�ใกล้ืเค่ยงได้เข้ามัาเร่ยนร้่ต่่อไป็

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลบ้�นธ�ตุ
อำ�เภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธ�นี

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดอดุรธัานี

ผู้ลงิาน: จััดตั�งิศนูยเ์รยีนรู�ธัรรมชาติบ�านดิน
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เมืั�อคนในชุมัชนบ้านหนองสะโน ม่ัคว่ามัรัก
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดลื้อมั ก็เก่ดคว่ามัผ่ิกพัิน
แลืะอยากด่แลืป่็าให้ม่ัคว่ามัสมับ่รณ์์ย่�งข่�น จ่งม่ั
การจัดโครงสร้างคณ์ะทำำางานระดับหม่่ับ้าน  
แลืะม่ัการขยายเครือข่ายในพืิ�นท่ำ�เพ่ิ�มัข่�น

โดยม่ัการจัดป็ระชุมัสมัาช่กเครือข่าย ทำสมั.
ตั่�งแต่่สมัาช่กใหม่ัแลืะเครือข่ายระดับต่ำาบลื ปี็ลืะ 
หน่�งครั�ง แลืะป็ระชุมัเครือข่าย ทำสมั. ระดับ
อำาเภอ ปี็ลืะ 4 ครั�ง เพืิ�อเพ่ิ�มัศักยภาพิการ
ทำำางานให้กับสมัาช่กเครือข่าย

นอกจากนั�น ยังจัดทำำาแผินการทำำางานท่ำ�ให้
สมัาช่กเครือข่ายม่ัส่ว่นร่ว่มัในการสร้างกต่่กา
การด่แลืป่็าชุมัชน แลืะม่ัการขยายเครือข่าย 
ทำสมั. ให้ครบทุำกหม่่ับ้าน เพืิ�อให้ชุมัชนม่ัคว่ามั
สามััคค่แลืะร่ว่มัมืัอกันในการด่แลืรักษ์าป่็า

ม่ัการถิ่่ายทำอดองค์คว่ามัร้่การดำาเน่นงาน 
ด้านส่�งแว่ดล้ือมัให้กับเครือข่าย ทำสมั. ท่ำ�เก่ดข่�น
ใหม่ั จนผิลืการดำาเน่นงานเป็็นทำ่�ยอมัรับของ
คนในชุมัชนทุำกหม่่ับ้าน ทำำาให้แต่่ลืะครอบครัว่
ม่ัคว่ามัภาคภ่ม่ัใจในผิลืงานท่ำ�ดำาเน่นการมัา แลืะม่ั 
จ่ต่สำาน่กท่ำ�จะอนุรักษ์์แลืะรักษ์าทำรัพิยากร 
ธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมัในชุมัชนของต่ัว่เอง
ต่่อไป็

 เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลหนองสะโน
อำ�เภอบุณฑริก จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดอบุลราชธัานี

ผู้ลงิาน: อนรุกัษ์และรกัษาทรพัิยากรธัรรมชาติและสิ�งิแวดล�อม
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ป่็าดอนก้อกแลืะป่็าหนองลุืกพุิก ในจังหวั่ด
อำานาจเจร่ญ ม่ัเห็ดป่็าแลืะของป่็าอื�นๆ ท่ำ�ชาว่
บ้านสามัารถิ่เก็บแลืะนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์ในช่ว่่ต่
ป็ระจำาวั่นได้ แต่่เมืั�อป่็าถ่ิ่กแผ้ิว่ถิ่าง สัต่ว์่นำ�าใน
แหล่ืงนำ�าธรรมัชาต่่ถ่ิ่กจับในป็ร่มัาณ์มัาก ป่็าไม้ั
ท่ำ�เคยสมับ่รณ์์ก็เร่�มัเสื�อมัโทำรมั เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืไม้ักลือนจ่งกำาหนดแนว่ทำางซ่ึ่�งถืิ่อเป็็นกฎี
ระเบ่ยบของป็า่ชุมัชนป่็าดอนก้อกแลืะหนองลุืก
พุิกด้ว่ยการให้ชาว่บ้านงดการตั่ดไม้ัทำำาลืายป่็า 
แลืะร่ว่มักันอนุรักษ์์ป่็าชุมัชนแห่งน่�ไว้่

รว่มัทัำ�งการจัดตั่�งคณ์ะทำำางานเพืิ�อให้เก่ด
คว่ามัเข้มัแข็ง ม่ัการจัดแสดงผิลืงานเพืิ�อให้
คนในชุมัชนเห็นว่่าทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ม่ัคว่ามั
สำาคัญต่่อมันุษ์ย์อย่างไร ก่อนจะป็ระสานงาน

กับเครือข่ายท้ำองท่ำ�แลืะท้ำองถ่ิ่�นในการเฝ้า
ต่่ดต่ามัป็ระเม่ันคว่ามัเส่�ยง แลืะศ่กษ์าด่งานเพืิ�อ
แลืกเป็ล่ื�ยนคว่ามัร้่กับทุำกภาคส่ว่นเพืิ�อพัิฒนา 
การทำำางานต่่อไป็

ผิลืจากการดำาเน่นงานพิบว่่า ด่น นำ�า แลืะป่็า  
ในพืิ�นท่ำ�ต่ำาบลืไม้ักลือนม่ัคว่ามัอุดมัสมับ่รณ์์ข่�น
อย่างเห็นได้ชัด สภาพิด่นม่ัแร่ธาตุ่ให้คว่ามัอุดมั
สมับ่รณ์์ คนในชุมัชนได้ใช้ป็ระโยชน์จากป่็าอ่ก 
ทำำาให้ม่ัแรงจ่งใจท่ำ�จะให้คว่ามัร่ว่มัมืัอในการ
อนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าต่่อไป็

เครือข่�ย ทสม. ตำ�บลไม้กลอน 
อำ�เภอพน� จังหวัดอำ�น�จเจริญ

เครอืขา่ย ทสม. ดีเด่น จัังิหวัดอำานาจัเจัรญิ

ผู้ลงิาน: กำาหนดแนวทางิห�ามตัดไม�ทำาลายป่า่ดอนก�อกและหนองิลกุพิกุ
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ลำาดับ / ชื�อ-สกลุ รางิวัล ที�อยู ่/ โทรศัพิท์

ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ
ป่ระจัำาป่ ี2558

1. นายสมัศักด่� พิรหมัชัย ด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอย
ป็ระจำาปี็ 2558

82 หม่่ั 4 ต่ำาบลืเทำพิกระษั์ต่ร่ 
อำาเภอถิ่ลืาง จังหวั่ดภ่เก็ต่ 83110 
โทำร. 089-7247509

2. นายอาดำา ขุนรายา* ด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั
ป็ระจำาปี็ 2558

344 หม่่ั 18 ต่ำาบลืลืะง่ อำาเภอลืะง่ 
จังหวั่ดสต่่ลื 91110
โทำร. 082-2615248

3. นายบุญยัง กังใจ ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากร
นำ�า ป็ระจำาปี็ 2558

65 หม่่ั 4 ต่ำาบลืวั่งกระโจมั
อำาเภอเมืัองนายก
จังหวั่ดนครนายก 26000
โทำร. 081-8645052

4. นางเบญจว่รรณ์ เพ็ิงหน่ ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2558

49 ต่ำาบลืค่หาสว่รรค์ อำาเภอเมืัอง 
จังหวั่ดพัิทำลุืง 93000 
โทำร. 087-2859878

ป่ระจัำาป่ ี2559

5. นางอาภรณ์์ สุจร่ต่จันทำร์ ด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอย
ป็ระจำาปี็ 2559

212 หม่่ั 4
ต่ำาบลืหนองพิลัืบ อำาเภอหัว่ห่น
จังหวั่ดป็ระจว่บค่ร่ขันธ์ 77110
โทำร. 086-5116938

6. นายมัน่ญ คุ้มัรักษ์์ ด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั 
ป็ระจำาปี็ 2559

252 หม่่ั 4 ต่ำาบลืท่ำาฉาง
อำาเภอท่ำาฉาง
จังหวั่ดสุราษ์ฎีร์ธาน่ 84150
โทำร. 081-4760953

ทำาเนียบ ทสม. ดีเด่น และ ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ 
ปี 2558 - 2563

*เส่ยช่ว่่ต่
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7. นายป็ระด่ษ์ฐ์ เพิชรแสนอนันต์่ ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ 
ทำรัพิยากรนำ�า ป็ระจำาปี็ 2559

139 หม่่ั 3 ต่ำาบลืนาปั็ง อำาเภอภ่เพ่ิยง 
จังหวั่ดน่าน 55000 
โทำร. 081-3874536

8. นายอดุลืย์ แก้ว่คงธรรมั ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2559

192/1 หม่่ั 12 ต่ำาบลืต่ะโหมั 
อำาเภอต่ะโหมัด จังหวั่ดพัิทำลุืง 93160 
โทำร. 089-4631978

ป่ระจัำาป่ ี2560

9. นายธำารง จันทำร์สุกร่ ด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอย
ป็ระจำาปี็ 2560

99/103 หม่่ั 5 ต่ำาบลืป็ากเกร็ด 
อำาเภอป็ากเกร็ด จังหวั่ดนนทำบุร่ 
11120 โทำร. 086-5384138

10. นายสุนทำร คมัคาย ด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั 
ป็ระจำาปี็ 2560

69 หม่่ั 4 ต่ำาบลืเขาหมัายแก้ว่ อำาเภอ
กระบ่นทำร์บุร่ จังหวั่ดป็ราจ่นบุร่ 
25110 โทำร. 089-8957978

11. นายดว่งแก้ว่ สมัพิงษ์์ ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้
ทำรัพิยากรนำ�า ป็ระจำาปี็ 2560

60 หม่่ั 13 ต่ำาบลืบ้านธ่ อำาเภอบ้านธ่ 
จังหวั่ดลืำาพ่ิน 51180 
โทำร. 086-7320906

12. นายบัว่ลัืย โนนสกุลื ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2560

68 หม่่ั 6 ต่ำาบลืนาด่าน
อำาเภอสุว่รรณ์ค่หา จังหวั่ด
หนองบัว่ลืำาภ่ 39270
โทำร. 086-2327562

ป่ระจัำาป่ ี2561

13. นายสมัศักด่� ธรรมัเน่ยมัไทำย ด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอย
ป็ระจำาปี็ 2561

242 หม่่ั 1 ต่ำาบลืเช่ยงเครือ
อำาเภอเมืัอง จังหวั่ดสกลืนคร 47000 
โทำร. 061-0478239

14. นายบุญเล่ืศ พัินธ์สน่ทำ ด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั 
ป็ระจำาปี็ 2561

67 หม่่ั 4 ต่ำาบลืนำ�าต่ก อำาเภอทุ่ำงสง 
จังหวั่ดนครศร่ธรรมัราช 80110 
โทำร. 093-6055844



254

ลำาดับ / ชื�อ-สกลุ รางิวัล ที�อยู ่/ โทรศัพิท์

15. นายแสว่ง ขุนอาจ ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2561

25/6 หม่่ั 4 ต่ำาบลืต่ะเสะ
อำาเภอหาดสำาราญ จังหวั่ดต่รัง 92120 
โทำร. 089-5946744

ป่ระจัำาป่ ี2562

16. นายธ่รวั่ฒน์ ต่�ะว่่กา ด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอย
ป็ระจำาปี็ 2562

68 หม่่ั 3 ต่ำาบลืทุ่ำงศร่
อำาเภอร้องกว่าง จังหวั่ดแพิร่ 54140 
โทำร. 084-0401050

17. นายคมัสัน เท่ำ�ยงด่ ด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั 
ป็ระจำาปี็ 2562

102 หม่่ั 9 ต่ำาบลืเขว่าไร่ 
อำาเภอนาเชือก
จังหวั่ดมัหาสารคามั 44170 
โทำร. 087-2296359

18. นายวั่นชัย สวั่สด่�แดง ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้
ทำรัพิยากรนำ�า ป็ระจำาปี็ 2562

58/2 หม่่ั 3 ต่ำาบลืมัหาสวั่สด่�
อำาเภอพุิทำธมัณ์ฑ์ลื 
จังหวั่ดนครป็ฐมั 73170
โทำร. 081-6984380

19. นางว่ราภรณ์์ สมับัต่่ว่งษ์์ ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2562

28 หม่่ั 2 ต่ำาบลืรังนก
อำาเภอสามัง่ามั จังหวั่ดพ่ิจ่ต่ร 66140 
โทำร. 088-1636328

ป่ระจัำาป่ ี2563

20. นางไพิร่นทำร์ เรืองอร่ามั ด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอย 
ป็ระจำาปี็ 2563

375 หม่่ั 7 ต่ำาบลืห่นเหล็ืกไฟื้ 
อำาเภอหัว่ห่น จังหวั่ดป็ระจว่บค่ร่ขันธ์
โทำร. 091-8878033

21. นายเดช เช่ยว่เขต่รว่่ทำย์ ด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั 
ป็ระจำาปี็ 2563

3 หม่่ั 21 ต่ำาบลืแม่ัเปิ็น อำาเภอแม่ัเปิ็น 
จังหวั่ดนครสว่รรค์ 60150 
โทำร. 086-2075913

22. นายรักก่� สุขป็ระเสร่ฐ ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากร
นำ�า ป็ระจำาปี็ 2563

88 หม่่ั 4 ต่ำาบลืย่านยาว่ อำาเภอเมืัอง 
จังหวั่ดพ่ิจ่ต่ร 66000 
โทำร. 091-8615523
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23. นางธัญดารัต่น์ บัว่แก้ว่ ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2563

87 หม่่ั 4 ต่ำาบลืวั่งมัะป็รางเหนือ 
อำาเภอวั่งว่่เศษ์ จังหวั่ดต่รัง 92220 
โทำร. 089-5949338

ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ

ป่ระจัำาป่ ี2558

24. นางสุขศร่ พ่ิลืาว่รรณ์ ด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอย ป็ระจำา
ปี็ 2558

26/1 หม่่ั 8 ต่ำาบลืลืาดสว่าย 
อำาเภอลืำาล่ืกกา จังหวั่ดป็ทุำมัธาน่ 
12150 โทำร. 089-964808

25. นายพินมั นามัผิาญ ด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั 
ป็ระจำาปี็ 2558

45 หม่่ั 1 ต่ำาบลืแม่ักาษ์า
อำาเภอแม่ัสอด จังหวั่ดต่าก 63110 
โทำร. 089-8578402

26. นายเสร่มัศักด่� แต่งอ่อน ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ 
ทำรัพิยากรนำ�า ป็ระจำาปี็ 2558

75/168 หม่่ั 3 ต่ำาบลืบางต่ลืาด 
อำาเภอป็ากเกร็ด
จังหวั่ดนนทำบุร่ 11120
โทำร. 081-6472019

27. นายบุญเรือง ป็าแสนกุลื ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2558

26/1 หม่่ั 6 ต่ำาบลืห้ว่ยด้ว่น 
อำาเภอดอนต่่มั 
จังหวั่ดนครป็ฐมั 73150 
โทำร. 087-8154819

ป่ระจัำาป่ ี2563

28. นางณั์ฐร่กา ปั็นถิ่ะ ด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอย 
ป็ระจำาปี็ 2559

15 หม่่ั 3 ต่ำาบลืกำาแพิงเพิชร 
อำาเภอรัต่ภ่ม่ั จังหวั่ดสงขลืา 90180 
โทำร. 080-8639040

29. นายมัานัส ม่ัว่งเก่ด ด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั 
ป็ระจำาปี็ 2559

37 หม่่ั 5 ต่ำาบลืเด่นใหญ่ 
อำาเภอหันคา จังหวั่ดชัยนาทำ 17130 
โทำร. 087-1943100
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30. นายดลืยา สะแลืแมั ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ 
ทำรัพิยากรนำ�า ป็ระจำาปี็ 2559

78 หม่่ั 1 ต่ำาบลืลืะหาร อำาเภอสายบุร่ 
จังหวั่ดปั็ต่ต่าน่ 94110 
โทำร. 087-2999557

31. นายเดโช ชาเทำราช ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2559

66 หม่่ั 1 ต่ำาบลืหัว่นา อำาเภอเมืัอง 
จังหวั่ดหนองบัว่ลืำาภ่ 39000 
โทำร. 086-2317102

ป่ระจัำาป่ ี2560

32. นายเนื�อง แสงภ่่ว่งษ์์ ด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอย 
ป็ระจำาปี็ 2560

128 หม่่ั 8 ต่ำาบลืนาแก อำาเภอนาแก 
จังหวั่ดนครพินมั 48130 
โทำร. 093-0938471

33. นายอด่เรก สว่ยสด ด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั 
ป็ระจำาปี็ 2560

99 หม่่ั 9 ต่ำาบลืร่องเคาะ 
อำาเภอวั่งเหนือ จังหวั่ดลืำาป็าง 52140 
โทำร. 081-9384205

34. นายธวั่ช ล่ืบว่าน่ช ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ 
ทำรัพิยากรนำ�า ป็ระจำาปี็ 2560

30/2 หม่่ั 2 ต่ำาบลืสามัคว่ายเผืิอก 
อำาเภอเมืัอง จังหวั่ดนครป็ฐมั 73000 
โทำร. 089-8826275

35. จ.อ.ไพิโรจน์ กระจ่างโพิธ่� ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ 
ทำรัพิยากรนำ�า ป็ระจำาปี็ 2560

86 หม่่ั 19 ต่ำาบลืเมืัองปั็ก 
อำาเภอปั็กธงชัย
จังหวั่ดนครราชส่มัา 30150 
โทำร. 081-7251902

36. นายสมัโชค พัินธุรัต่น์ ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2560

35 หม่่ั 1 ต่ำาบลืบางสน อำาเภอป็ะท่ำว่ 
จังหวั่ดชุมัพิร 86160 
โทำร. 080-7796150

ป่ระจัำาป่ ี2561

37. นายเหมั กาสา ด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอย
ป็ระจำาปี็ 2561

120 หม่่ั 1 ต่ำาบลืคว่นขัน อำาเภอเมืัอง 
จังหวั่ดสต่่ลื 91000 
โทำร. 062-0915724

38. นายเศรษ์ฐ์ฐกรณ์์ นาศพัิฒน์ ด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั 
ป็ระจำาปี็ 2561

968 หม่่ั 6 บ้านเขาโล้ืน
ต่ำาบลืทัำบคล้ือ อำาเภอทัำบคล้ือ
จังหวั่ดพ่ิจ่ต่ร 66150
โทำร. 061-7949692
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39. นายพิะนอมั ศร่บุญเรือง ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2561

22 หม่่ั 12 ต่ำาบลืกฤษ์ณ์า
อำาเภอขุขันธ์ จังหวั่ดศร่สะเกษ์ 33140 
โทำร. 089-5818808

ป่ระจัำาป่ ี2562

40. นายมัาหะมัะ สาอุ ด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอย
ป็ระจำาปี็ 2562

138/1 หม่่ั 5 ต่ำาบลืกาล่ืซึ่า
อำาเภอระแงะ จังหวั่ดนราธ่ว่าส 
96130 โทำร. 080-5458796

41. นายพินมั โนนพ่ิมัาย ด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั
ป็ระจำาปี็ 2562

10/64 หม่่ั 6 ต่ำาบลืบ้านฉาง
อำาเภอบ้านฉาง จังหวั่ดระยอง 21130
โทำร. 080-0173991

42. นางระต่ะนะ ศร่ว่รกุลื ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2562

79 หม่่ั 4 ต่ำาบลืนนทำร่
อำาเภอกบ่นทำร์บุร่ 
จังหวั่ดป็ราจ่นบุร่ 25110
โทำร. 081-6506085

ป่ระจัำาป่ ี2563

43. นายมันต่ร่ ธรรมัรักข่โต่ ด้านการจัดการขยะม่ัลืฝอย
ป็ระจำาปี็ 2563

12 หม่่ั 5 ต่ำาบลืโก่งธน่ อำาเภอเมืัอง 
จังหวั่ดลืพิบุร่ 13240 
โทำร. 081-3654642

44. นายวั่ชรา คุ้มัภัย ด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั
ป็ระจำาปี็ 2563

162 หม่่ั 2 ต่ำาบลืบางร่�น
อำาเภอเมืัอง จังหวั่ดระนอง 85000 
โทำร. 089-4726044

45. นายดำาเน่น เช่ยงพัินธ์ ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้
ทำรัพิยากรนำ�า ป็ระจำาปี็ 2563

117/1 หม่่ั 7 ต่ำาบลืแม่ัพ่ิลื
อำาเภอลัืบแลื จังหวั่ดอุต่รด่ต่ถ์ิ่ 53130 
โทำร. 085-7305779

46. นายค่มัหันต์่ สุว่รรณ์เรืองศร่ ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2563

191/1 หม่่ั 3 ต่ำาบลืเกาะหมัาก
อำาเภอป็ากพิะย่น จังหวั่ดพัิทำลุืง 
93120 โทำร. 093-6746786
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เครอืข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับป่ระเทศ
ป่ระจัำาป่ ี2558

1. เครือข่าย ทำสมั.
บ้านวั่งฆ้์อง

ด้านการจัดการขยะ
ม่ัลืฝอย ป็ระจำาปี็ 2558

นายก่จจา ทำองสุข 24 หม่่ั 3 ต่ำาบลืถืิ่มัต่อง 
อำาเภอเมืัอง จังหวั่ดน่าน 
55000
โทำร. 086-9177427, 
093-1967210

2. เครือข่าย ทำสมั.
ต่ำาบลืเข่น

ด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้
ป่็าไม้ั ป็ระจำาปี็ 2558

นายปิ็ยะวั่ฒน์ บุญย่�ง 43 หม่่ั 5 ต่ำาบลืเข่น 
อำาเภอนำ�าเกล่ื�ยง
จังหวั่ดศร่สะเกษ์ 33150
โทำร. 080-4664400

3. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืบ้านธ่ 

ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้
ทำรัพิยากรนำ�า ป็ระจำาปี็ 
2558

นายดว่งแก้ว่ สมัพิงษ์์ 60 หม่่ั 13 ต่ำาบลืบ้านธ่ 
อำาเภอบ้านธ่
จังหวั่ดลืำาพ่ิน 51180
โทำร. 086-7320906

4. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลือ่างทำอง

ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ
ส่�งแว่ดล้ือมั ป็ระจำาปี็ 
2558

นายสงบ กองมังคลื 169 หม่่ั 15 ต่ำาบลือ่างทำอง 
อำาเภอเมืัอง
จังหวั่ดกำาแพิงเพิชร 62000
โทำร. 081-2590109

ป่ระจัำาป่ ี2559

5. เครือข่าย ทำสมั. 
อำาเภอพิระสมุัทำร
เจด่ย์

ด้านการจัดการขยะ
ม่ัลืฝอย ป็ระจำาปี็ 2559

นายป็ร่ชา บุญช่ 331 หม่่ั 1 
ต่ำาบลืป็ากคลืองบางป็ลืากด
อำาเภอพิระสมุัทำรเจด่ย์ 
จังหวั่ดสมุัทำรป็ราการ
10290 โทำร. 081-6236580

ทำาเนียบ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น 
และ เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ 

ปี 2558 - 2563
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6. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืศร่มังคลื

ด้านการพ่ิทัำกษ์์
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั
ป็ระจำาปี็ 2559

นายเต้่นย่�ว่ ว่ช่รพัินธ์ว่่ชาญ 77 หม่่ั 23 
ต่ำาบลืศร่มังคลื อำาเภอไทำรโยค
จังหวั่ดกาญจนบุร่ 71150
โทำร. 089-5517721

7. เครือข่าย ทำสมั. 
อำาเภอป็ง

ด้านการอนุรักษ์์
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรนำ�า 
ป็ระจำาปี็ 2559

นางสาว่นาร่ เว่่ยงคำา 108 หม่่ั 1
ต่ำาบลืออย อำาเภอป็ง 
จังหวั่ดพิะเยา 56140
โทำร. 088-2890285

8. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืเน่นฆ้์อ

ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั
ป็ระจำาปี็ 2559

นายสำาออย รัต่นว่่จ่ต่ร 72 หม่่ั 4
ต่ำาบลืเน่นฆ้์อ อำาเภอแกลืง
จังหวั่ดระยอง 21110
โทำร. 081-3839468

ป่ระจัำาป่ ี2560

9. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืพิระแท่ำน

ด้านการจัดการขยะ
ม่ัลืฝอย ป็ระจำาปี็ 2560

นายสมัพ่ิศ น่ยมัสุข 119 หม่่ั 1 ต่ำาบลืพิระแท่ำน 
อำาเภอท่ำามัะกา
จังหวั่ดกาญจนบุร่ 71130
โทำร. 081-7631827

10. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืแม่ักาษ์า

ด้านการพ่ิทัำกษ์์
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั
ป็ระจำาปี็ 2560

นายพินมั นามัผิาญ 45 หม่่ั 1 ต่ำาบลืแม่ักาษ์า 
อำาเภอแม่ัสอด
จังหวั่ดต่าก 63110
โทำร. 089-8578402

11. เครือข่าย ทำสมั.
ต่ำาบลืคลืองขุด

ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้
ทำรัพิยากรนำ�า 
ป็ระจำาปี็ 2560

นายชัยณ์รงค์ ไชยจ่ต่ต์่ 976 หม่่ั 7 ต่ำาบลืคลืองขุด 
อำาเภอเมืัองสต่่ลื
จังหวั่ดสต่่ลื 91000
โทำร. 094-9106708

12. เครือข่าย ทำสมั. 
อำาเภอกุดบาก

ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั
ป็ระจำาปี็ 2560

นายพิส่ษ์ฐ์ สลัืกคำา 83/3 หม่่ั 3
ต่ำาบลืกุดบาก อำาเภอกุดบาก 
จังหวั่ดสกลืนคร 47180
โทำร. 062-824-8429
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ป่ระจัำาป่ ี2561

13. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืวั่งต่ะเฆ่์

ด้านการพ่ิทัำกษ์์
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั
ป็ระจำาปี็ 2561

นายอนุรักษ์์ เหลืือมัพิลื 19 หม่่ั 15 ต่ำาบลืวั่งต่ะเฆ่์ 
อำาเภอหนองบัว่ระเหว่ 
จังหวั่ดชัยภ่ม่ั 36250
โทำร. 099-8739984

14. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืหนองโพิธ่�

ด้านการอนุรักษ์์ 
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรนำ�า 
ป็ระจำาปี็ 2561

นายเกษ์มัชัย แสงสว่่าง 80 หม่่ั 11 ต่ำาบลืหนองโพิธ์ 
อำาเภอหนองหญ้าไซึ่ 
จังหวั่ดสุพิรรณ์บุร่ 72240
โทำร. 098-2569188

15. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืป็ากนำ�า
ป็ราณ์ 

ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะ
ส่�งแว่ดล้ือมั
ป็ระจำาปี็ 2561

นายเจือ แคใหญ่ 4/26 หม่่ั 2  
ต่ำาบลืป็ากนำ�าป็ราณ์ 
อำาเภอป็ราณ์บุร่  
จังหวั่ดป็ระจว่บค่ร่ขันธ์ 77220 
โทำร. 094-8734924

ป่ระจัำาป่ ี2562

16. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืนำ�าเลืา

ด้านการพ่ิทัำกษ์์
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั 
ป็ระจำาปี็ 2562

นายจ่รพัิฒน์
แจ่มัรัต่นโสภ่ณ์

151 หม่่ั 1 ต่ำาบลืนำ�าเลืา 
อำาเภอร้องกว่าง จังหวั่ดแพิร่
โทำร. 081-8851539

17. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืย่านยาว่

ด้านการอนุรักษ์์
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรนำ�า 
ป็ระจำาปี็ 2562

นายรักก่� สุขป็ระเสร่ฐ 88 หม่่ั 4 
ต่ำาบลืย่านยาว่ อำาเภอเมืัอง
จังหวั่ดพ่ิจ่ต่ร 66000
โทำร. 083-2565935

18. เครือข่าย ทำสมั. 
อำาเภอ
สว่่างแดนด่น

ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั
ป็ระจำาปี็ 2562

นายไกรว่รรณ์์ อัครกุลื 256 หม่่ั 4 ต่ำาบลืค้อใต้่ 
อำาเภอสว่่างแดนด่น
จังหวั่ดสกลืนคร 47110
โทำร. 081-3045807
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ป่ระจัำาป่ ี2562

19. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืเกาะล่ืบง

ด้านการจัดการขยะ
ม่ัลืฝอย ป็ระจำาปี็ 2563

นายณั์ฐวั่ฒน์ ทำะเลืล่ืก 20 หม่่ั 3
ต่ำาบลืเกาะล่ืบง อำาเภอกันตั่ง
จังหวั่ดต่รัง 92110
โทำร. 080-7145687

20. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืพ่ิชัย

ด้านการพ่ิทัำกษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้
ป่็าไม้ั
ป็ระจำาปี็ 2563

นายมัาน่ต่ อุ่นเครือ 127/1 หม่่ั 5 ต่ำาบลืพ่ิชัย 
อำาเภอเมืัอง จังหวั่ดลืำาป็าง 
52000 โทำร. 086-1913984

21. เครือข่าย ทำสมั. 
จังหวั่ดป็ทุำมัธาน่

ด้านการอนุรักษ์์ 
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรนำ�า 
ป็ระจำาปี็ 2563

นางฉลืว่ย กะเหว่่านาค 40 ต่ำาบลืบางป็รอก 
อำาเภอเมืัอง
จังหวั่ดป็ทุำมัธาน่ 12000 
โทำร. 086-3558306

22. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืโคกม่ัว่ง 

ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ 
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2563

นายสมัม่ัต่ร ป็านเพิชร 210 หม่่ั 11 ต่ำาบลืโคกม่ัว่ง 
อำาเภอเขาชัยสน
จังหวั่ดพัิทำลุืง 93130
โทำร. 081-2754042

เครอืขา่ย ทสม. ดาวรุง่ิ ระดับป่ระเทศ

ป่ระจัำาป่ ี2558

23. เครือข่าย ทำสมั. 
บ้านแก้ว่สมับ่รณ์์

ด้านการจัดการขยะ
ม่ัลืฝอย ป็ระจำาปี็ 2558

นายบุญโฮมั บุญโฮมั 132 หม่่ั 8 ต่ำาบลืพิรเจร่ญ 
อำาเภอพิรเจร่ญ 
จังหวั่ดบ่งกาฬ 38180
โทำร. 089-5722642

24. เครือข่าย ทำสมั. 
บ้านหัว่นำ�าแม่ั 
สะก่ด

ด้านการพ่ิทัำกษ์์ 
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั
ป็ระจำาปี็ 2558

นายจร่ญ ปิ็ยชาต่่ภาคกุลื 35 หม่่ั 10
ต่ำาบลืผิาบ่อง อำาเภอเมืัอง
จังหวั่ดแม่ัฮ่องสอน 58000
โทำร. 085-6264494
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25. เครือข่าย ทำสมั. 
จังหวั่ดนนทำบุร่

ด้านการอนุรักษ์์
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรนำ�า
ป็ระจำาปี็ 2558

นายสุพิลื แสนเย่ย 5/539 หม่่ั 9 ต่ำาบลืสามััคค่ 
อำาเภอป็ากเกร็ด
จังหวั่ดนนทำบุร่ 11120
โทำร. 081-8149566

26. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลือุ่มัจาน

ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั
ป็ระจำาปี็ 2558

นายหน่เพ็ิญ นาโคว่งศ์ 27 หม่่ั 12 ต่ำาบลือุ่มัจาน 
อำาเภอกุสมัาลืย์
จังหวั่ดสกลืนคร 47230
โทำร. 085-7454955

ป่ระจัำาป่ ี2558

27. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืหนองพิลัืบ

ด้านการจัดการขยะ
ม่ัลืฝอย ป็ระจำาปี็ 2559

นายอำานว่ย มัลืคำ�า 439 หม่่ั 10 
ต่ำาบลืหนองพิลัืบ อำาเภอหัว่ห่น 
จังหวั่ดป็ระจว่บค่ร่ขันธ์ 77110
โทำร. 089-2580632

28. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืส้าน

ด้านการพ่ิทัำกษ์์
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั
ป็ระจำาปี็ 2559

นายสมัค่ด ส่เข่ยว่ 39 หม่่ั 3 ต่ำาบลืส้าน
อำาเภอเว่่ยงสา
จังหวั่ดน่าน 55110
โทำร. 084-7397122

29. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืสามัง่ามัท่ำา
โบสถ์ิ่

ด้านการอนุรักษ์์
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรนำ�า
ป็ระจำาปี็ 2559

นายคุณ์าวุ่ธ ทัำศสุว่รรณ์์ 5 หม่่ั 7 ต่ำาบลืสามัง่ามั 
ท่ำาโบสถ์ิ่ อำาเภอหันคา
จังหวั่ดชัยนาทำ 17160
โทำร. 089-5685888

30. เครือข่าย ทำสมั. 
อำาเภอไชยา

ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ 
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั
ป็ระจำาปี็ 2559

นายเสว่ต่ จันทำร์ทำะนา 4 หม่่ั 7
ต่ำาบลืเลืม็ัด อำาเภอไชยา
จังหวั่ดสุราษ์ฎีร์ธาน่ 84110
โทำร. 081-8947536
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ป่ระจัำาป่ ี2560

31. เครือข่าย ทำสมั. 
จังหวั่ด
ฉะเช่งเทำรา

ด้านการจัดการขยะ
ม่ัลืฝอย ป็ระจำาปี็ 2560

นายธนภณ์ เข็มักลัืดทำอง 16/10 ต่ำาบลืหน้าเมืัอง
อำาเภอเมืัอง
จังหวั่ดฉะเช่งเทำรา 24000
โทำร. 081-9013425

32. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืช้างเผืิอก

ด้านการพ่ิทัำกษ์์
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั
ป็ระจำาปี็ 2560

นายดว่งจันทำร์ พิาลืำาโกน 18 หม่่ั 5 ต่ำาบลืช้างเผืิอก 
อำาเภอสุว่รรณ์ภ่ม่ั
จังหวั่ดร้อยเอ็ด 45130
โทำร. 094-2200131

33. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืบางโป็รง

ด้านการอนุรักษ์์
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ทำรัพิยากรนำ�า
ป็ระจำาปี็ 2560

นายว่่นัย จั�นเจร่ญ 541 หม่่ั 2
ต่ำาบลืบางโป็รง
อำาเภอเมืัองสมุัทำรป็ราการ 
จังหวั่ดสมุัทำรป็ราการ 10270 
โทำร. 098-4944300

34. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืเป้็อ

ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั
ป็ระจำาปี็ 2560

นายธวั่ช หน่อท้ำาว่ 43 หม่่ั 10 ต่ำาบลืเป้็อ 
อำาเภอเช่ยงกลืาง
จังหวั่ดน่าน 55160
โทำร. 085-7217853

ป่ระจัำาป่ ี2561

35. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืท่ำาข้ามั

ด้านการจัดการขยะ
ม่ัลืฝอย ป็ระจำาปี็ 2561

นางราต่ร่ เอ้งฉว่น 313/10 หม่่ั 5
ต่ำาบลืท่ำาข้ามั อำาเภอป็ะเหล่ืยน 
จังหวั่ดต่รัง 92120
โทำร. 086-8553389

36. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืหัว่เขา

ด้านการพ่ิทัำกษ์์ 
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั
ป็ระจำาปี็ 2561

นายเฉล่ืยว่ พ่ิมัพิาชะโร 10 หม่่ั 8 ต่ำาบลืหัว่เขา
อำาเภอส่งหนคร
จังหวั่ดสงขลืา 90280
โทำร. 086-9630340
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37. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืบางมััญ

ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2561

นายสมับัต่่ ระรว่ยทำรง 84 หม่่ั 1
ต่ำาบลืบางมััญ อำาเภอเมืัอง
จังหวั่ดส่งห์บุร่ 16000
โทำร. 086-0356588

ป่ระจัำาป่ ี2562

38. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืโก่งธน่

ด้านการจัดการขยะ
ม่ัลืฝอย ป็ระจำาปี็ 2562

นายมันต่ร่ ธรรมัรักข่โต่ 12 หม่่ั 5
ต่ำาบลืโก่งธน่ อำาเภอเมืัอง
จังหวั่ดลืพิบุร่ 15000
โทำร. 081-3654642

39. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืนาบัว่

ด้านการพ่ิทัำกษ์์
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั
ป็ระจำาปี็ 2562

นายอุดมั สอนศร่ 37 หม่่ั 11 ต่ำาบลืนาบัว่ 
อำาเภอนครไทำย
จังหวั่ดพ่ิษ์ณุ์โลืก 65120
โทำร. 094-3828959

40. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืสามัสว่น

ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั
ป็ระจำาปี็ 2562

นายเชาว่ฤทำธ่� ภ่ญโญทำรัพิย์ 122 หม่่ั 14 ต่ำาบลืสามัสว่น 
อำาเภอบ้านแท่ำน 
จังหวั่ดชัยภ่ม่ั 36190
โทำร. 097-3252543

41. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืป็ะนาเระ

ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ 
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั
ป็ระจำาปี็ 2562

นายสุไลืมัาน ดาราโอะ 191/1 หม่่ั 3 ต่ำาบลืป็ะนาเระ 
อำาเภอป็ะนาเระ 
จังหวั่ดปั็ต่ต่าน่ 94130
โทำร. 061-1930854

ป่ระจัำาป่ ี2563

42. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืโนนพิลืว่ง

ด้านการจัดการขยะ
ม่ัลืฝอย ป็ระจำาปี็ 2563

นายว่่โรจน์ ป็ารสุขสาร 12 หม่่ั 1 ต่ำาบลืโนนพิลืว่ง
อำาเภอบางกระบือ
จังหวั่ดกำาแพิงเพิชร 62170 
โทำร. 085-7325196
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43. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืนาทำอน

ด้านการพ่ิทัำกษ์์
แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้ป่็าไม้ั
ป็ระจำาปี็ 2563

นายสมัยศ ฤทำธ่�ธรรมันาถิ่ 88/1 หม่่ั 9 ต่ำาบลืนาทำอน 
อำาเภอทุ่ำงหว้่า 
จังหวั่ดสต่่ลื 91120 
โทำร. 081-0982526

44. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืบางใหญ่

ด้านการอนุรักษ์์แลืะฟ้ื้�นฟ่ื้
ทำรัพิยากรนำ�า  
ป็ระจำาปี็ 2563

นางณ่์ชารัชณ์์ กันต่่าย 3/1 หม่่ั 2 ต่ำาบลืบางใหญ่ 
อำาเภอบางใหญ่
จังหวั่ดนนทำบุร่ 11140
 โทำร. 082-2935263

45. เครือข่าย ทำสมั. 
ต่ำาบลืเหมืัองจ่�

ด้านการบร่หารจัดการ
ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่ 
แลืะส่�งแว่ดล้ือมั 
ป็ระจำาปี็ 2563

นายแสนศักด่� เข่ยว่คำา 202 หม่่ั 12 
ต่ำาบลืเหมืัองจ่� อำาเภอเมืัอง 
จังหวั่ดลืำาพ่ิน 51000 
โทำร. 092-1047597
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ชื�อหันังสื่อ: หนังสือเผิยแพิร่ผิลืงาน ทำสมั. แลืะเครือข่าย ทำสมั. ด่เด่นป็ระจำาปี็ 2563
ISBN: 978-616-316-607-4
จิำานวน: 1,000 เล่ืมั

จัิดทำาโดย:
กองอาสาสมััครพ่ิทัำกษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั
กรมัส่งเสร่มัคุณ์ภาพิส่�งแว่ดล้ือมั

ที�อยู่: เลืขท่ำ� 49 พิระรามั 6 ซึ่อย 30 
ถิ่นนพิระรามัท่ำ� 6 พิญาไทำ กรุงเทำพิมัหานคร 10400
โทรศัึพท์: 0 2298 5649 โทรส่าร: 0 2298 5647
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คณะผู้จัดทำ�
ที�ปรึกษ์า
นายสุรชัย อจลืบุญ   อธ่บด่กรมัส่งเสร่มัคุณ์ภาพิส่�งแว่ดล้ือมั
นางภาว่่น่ ณ์ สายบุร่  รองอธ่บด่กรมัส่งเสร่มัคุณ์ภาพิส่�งแว่ดล้ือมั
นายว่รพิลื จันทำร์งามั  รองอธ่บด่กรมัส่งเสร่มัคุณ์ภาพิส่�งแว่ดล้ือมั

บรรณาธิการ
นางสาว่อุมัา ศร่สุข   ผ้่ิอำานว่ยการกองอาสาสมััคร
     พ่ิทัำกษ์์ทำรัพิยากรธรรมัชาต่่แลืะส่�งแว่ดล้ือมั
นางสาว่ผิกาภรณ์์ ยอดป็ลือบ ผ้่ิอำานว่ยการกลุ่ืมัพัิฒนาศักยภาพิอาสาสมััคร
นางสาว่นันทำว่รรณ์ ป็ระเสร่ฐ ผ้่ิอำานว่ยการกลุ่ืมัอำานว่ยการคณ์ะกรรมัการเครือข่าย
นายณั์ฐพิงศ์ นันทำชัยพิงศ์  ผ้่ิอำานว่ยการกลุ่ืมัพัิฒนาระบบแลืะทำะเบ่ยน

กองบรรณาธิการ
นายว่รพิจน์ จ่�ว่ไม้ัแดง  นักว่่ชาการส่�งแว่ดล้ือมัป็ฏ่บัต่่การ
นางสาว่ป็ว่ร่ศา สายสุภา  นักว่่ชาการส่�งแว่ดล้ือมัป็ฏ่บัต่่การ

นายอัครเดช ต่่ต่ต่ะบุต่ร  นักว่่ชาการโสต่ทัำศนศ่กษ์า
นางสาว่ชลืธ่ชา ใยหวั่ง  นักว่่ชาการเผิยแพิร่
นางณั์ชกมัลื รัต่นกร่  นักว่่ชาการเผิยแพิร่
นายเฉล่ืมัศักด่� ทำองสมับ่รณ์์  นักว่่ชาการเผิยแพิร่
นางสาว่วั่นว่่สาข์ ศรส่ทำธ่�  นักว่่ชาการส่�งแว่ดล้ือมั
นางสาว่หทัำย ทำองใส   นักว่่ชาการส่�งแว่ดล้ือมั
นางสาว่ป็ร่ยา ทำองหมุัน  นักว่่ชาการส่�งแว่ดล้ือมั
นายยศศ่ร่ สุว่รรณ์ศร่  นักว่่ชาการส่�งแว่ดล้ือมั
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