
และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น
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เกริ่นน�า

 การท�างานของอาสาสมัคร หรือ Volunteer นั้น เป็นการเลือกกระท�าสิ่งต่างๆ ท่ีเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีควรกระท�า  
และเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน และเป็นการกระท�าที่ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องท�าตามหน้าที ่ 
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อบุคคลอื่นหรือสังคมโดยรวม เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (เครือข่าย ทสม.) หรือ Natural Resources and Environmental Protection Volunteer 
Network เป็นอีกกลุ่มอาสาสมัครที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนให้คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นฐานทรัพยากรที่ม่ันคง เพ่ือให ้
คนในชุมชนและประชาชนในประเทศได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ส่งเสริมให้เกิดการกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ซึ่งที่ผ่านมา เครือข่าย ทสม. ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะ
หนุนเสริมการท�างานของภาครัฐและภาคเอกชน ในบทบาทของโซ่ข้อกลาง ในการด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 และด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างพลังขับเคลื่อนการด�าเนินงานของเครือข่าย ทสม. ให้เกิด 
ความเข ้มแข็งและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตลอดจนสามารถยกระดับ และพัฒนาต ่อยอดการด�าเนินงาน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จึงด�าเนินการคัดเลือกต้นแบบการท�างานด้วย 
จิตอาสา มุ ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนพัฒนายกระดับการด�าเนินงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นแบบอย่างการท�างานของเครือข่าย ทสม. ต่อไป  
ผ่านโครงการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น โดยการคัดเลือกในปี 2565 แบ่งการคัดเลือกออกเป็น  
2 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งการคัดเลือกในระดับประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
(1) ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ (2) ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ และ  
(3) ชมเชย ทสม. และเครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ โดยพิจารณาคัดเลือกตามผลการด�าเนินงานในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการจัดการขยะมูลฝอย (2) ด้านการพิทักษ์ 
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และฟื ้นฟูป ่าไม ้  (รวมทั้งพื้นที่ป ่าบกและพื้นที่ป ่าชายเลน) (3) ด ้านการอนุ รักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากรน�้า  
(4) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (5) ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ส�าหรับการคัดเลือกในปี 2565 นี้ ประเภทบุคคล มี ทสม. ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด 
จ�านวน 49 ราย ทสม. ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ชมเชย ทสม. ระดับประเทศ จ�านวน 5 ราย ทสม. ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 
ทสม. ดาวรุ ่ง ระดับประเทศ จ�านวน 5 ราย และ ทสม. ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ  
จ�านวน 5 ราย ตามประเภทของผลการด�าเนินงาน 5 ด้าน ในส่วนของประเภทเครือข่ายนั้น มีเครือข่าย ทสม.  
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด จ�านวน 39 ราย เครือข่าย ทสม. ที่ได้รับคัดเลือกเป็น  
ชมเชย เครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ จ�านวน 5 ราย เครือข่าย ทสม. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับ
ประเทศ จ�านวน 5 ราย และเครือข่าย ทสม. ที่ ได ้รับคัดเลือกเป็นเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ  
จ�านวน 5 ราย ตามประเภทของผลการด�าเนินงานเช่นเดียวกัน

 
 การด�าเนนิงานของเครือข่าย ทสม. ในปัจจุบนั มีเครอืข่าย ทสม. ครอบคลมุทัง้ 76 จงัหวดั และกรงุเทพมหานคร 

รวมจ�านวน 278,934 คน ท้ังน้ี ยังได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้วกว่า 120,640 คน โดยมีการบูรณาการ 
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
และยังมีผลการด�าเนินกิจกรรมท่ีหลากหลายตามประเด็นและบริบทของพื้นที่อย่างต่อเน่ือง เช่น กิจกรรม 
ด้านการจัดการขยะ กิจกรรมด้านทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมด้านทรัพยากรน�้า และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
อื่น ๆ เช่น การพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่อย่างสมดุล 
และย่ังยืน  ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงโอกาสการท�างานของเครือข่าย ทสม.  
ให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยึดโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย ทสม. ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยชุมชน และการส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่าย ทสม. เข้าถึงแหล่งเงินอุดหนุน เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม  
โดยเฉพาะกองทุนขนาดเล็ก จึงเป็นอีกก้าวท่ีจะเป็นกลไกส�าคัญในการหนุนเสริมบทบาทของเครือข่าย ทสม.  
ในอนาคต ที่จะเป็นหุ้นส่วนส�าคัญในการด�าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรมต่อไป 
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 นอกจากนี้  การขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามนโยบายส�าคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุ ่งเน้นการพัฒนาควบคู ่ ไปกับการพัฒนาสังคม 
และการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้สมดุล มั่นคง ยั่งยืน ด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model”  
และการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู ่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต�่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังคงต้อง 
ส่งเสริมให้เครือข่าย ทสม. เข้ามามีบทบาทและเป็นกลไกส�าคัญ ในการสื่อสารสร้างการรับรู ้ ให้กับชุมชน  
เกิดความตระหนัก มีความรู ้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
รวมถึง การสนับสนุนภารกิจกระทรวงฯ ที่หลากหลาย และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม หวังว่าการด�าเนินงาน 
ของเครือข ่ าย  ทสม.  ด ้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม รวมไปถึงนโยบายของ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในการพฒันาศกัยภาพและขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของเครอืข่าย ทสม. 
จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยท�าให้ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความยั่งยืน สมดังที่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถหนุนเสริม
การท�างานของภาครัฐได้อย่างแท้จริง ก้าวไปสู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

             กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ความหมายสัญลักษณ์
สัญลักษณ์โล่เชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น

“ผู้พิทักษ์รักษา ดิน น�้า ป่า”
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ใบไม้
 และผีเส้ือ
(สีเขียว

และสีชมพู)

เป็นสัญลักษณ์แทน ป่า 
และสิ่งมีชีวิต
สื่อถึงการพิทักษ์รักษา
ความอุดมสมบูรณ์
และความหลากหลาย
ของทรัพยากรป่าไม้

คน
(สีน�้าเงิน)

เป็นสัญลักษณ์แทน ทสม. 
และเครือข่าย ทสม.(สีน�้าเงิน) 
สื่อถึงการอยู่ร่วมกันระหว่าง
คนกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการเป็นผู้ดูแล
รักษาทรัพยากรดิน น�้า ป่า 
และสีน�้าเงิน สื่อถึงทรัพยากรน�้า
ที่เป็นส่วนส�าคัญของทั้งสิ่งมีชีวิต 
มนุษย์ ดิน และป่า

ดิน
(สีน�้าตาล)

เป็นสัญลักษณ์แทน ดิน 
สื่อถึงการปกป้องรักษาทรัพยากรดิน 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิต
และฐานทรัพยากร

8



สารบัญ
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ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ
ปี 2565

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
นายณัฐพงศ์ คงสง  
ทสม. จังหวัดพัทลุง16

ด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้
นายแผน  พานทอง
ทสม. จังหวัดพิษณุโลก22

ด้านบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

นางสาวศุภมาศ ปุณประเสริฐ
ทสม. จังหวัดหนองคาย

28 นายชุมพร เรืองศิริ 
ทสม. จังหวัดสุรินทร์

ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรน�้า

ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

นายบรรทม สมแสน 
ทสม. จังหวัดจันทบุรี

34

40

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ
ปี 2565

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
เครือข่าย ทสม. อ�าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์48

ด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้
เครือข่าย ทสม. อ�าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย  54

ด้านบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เครือข่าย ทสม. ต�าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
อ�าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

60 เครือข่าย ทสม. จังหวัดสตูล 

ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรน�้า

ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

เครือข่าย ทสม. ต�าบลค�าพอุง 
อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

66

72
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เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ
ปี 2565

ด้านบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรน�้า

ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ
ปี 2565

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
นางสาวร�าพึง กันภัย 
ทสม. จังหวัดเชียงราย80

ด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้
นายชูชีพ อนุยูร 
ทสม. จังหวัดก�าแพงเพชร84

ด้านบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

นางโสรญา ช่วยชะนะ 
ทสม. จังหวัดตรัง

88 นายธัญพิสิษฐ์  แว่นแก้ว 
ทสม. จังหวัดแพร่

ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรน�้า

ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

นางแรม  เขตนิมิตร
ทสม. จังหวัดศรีสะเกษ 

92

96

เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ
ปี 2565

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
เครือข่าย ทสม. ต�าบลไร่ขี 
อ�าเภอลืออ�านาจ จังหวัดอ�านาจเจริญ 

ด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้
เครือข่าย ทสม. ต�าบลยกกระบัตร  
อ�าเภอสามเงา จังหวัดตาก

ด้านบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เครือข่าย ทสม. ต�าบลซับพุทรา 
อ�าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

เครือข่าย ทสม. อ�าเภอวิภาวดี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรน�้า

ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

เครือข่าย ทสม. อ�าเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง

102

118

106

110

114
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ชมเชย ทสม. ระดับประเทศ
ปี 2565

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
นางสาวพรชนัน แซ่คู 
ทสม. จังหวัดนครปฐม124

ด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้
นายสะอาด ทาระการ 
ทสม. จังหวัดชุมพร

ด้านบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

นางวันดร นิจนิรันดร์กุล
ทสม. จังหวัดชลบุรี 

นายชัยกฤต ไชยโย
ทสม. จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรน�้า

ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

นางฉลวย โสภีพันธุ์
ทสม. จังหวัดกาฬสินธุ์132

ชมเชย เครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ
ปี 2565

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
เครือข่าย ทสม. ต�าบลโนนแดง 
อ�าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้
เครือข่าย ทสม. ต�าบลบ้านดง 
อ�าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ด้านบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เครือข่าย ทสม. ต�าบลเขาแก้ว 
อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เครือข่าย ทสม. ต�าบลช่องสะเดา  
อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ด้านบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

เครือข่าย ทสม. ต�าบลนาคา 
อ�าเภอสุขส�าราญ จังหวัดระนอง

126

128

130

136

144

138

140

142
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ชมเชย เครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ
ปี 2565

ด้านบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ด้านบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด
ปี 2565

148

196
-

เครือขาย ทสม. ดีเด่น  
ระดับจังหวัด ปี 2565

200

238
-

ท�าเนียบ ทสม. ดีเด่น ทสม. ดาวรุ่ง และ ชมเชย ทสม. 
ระดับประเทศ 
ปี 2558 - 2565

ท�าเนียบ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง 
และ ชมเชย เครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ 
ปี 2558 - 2565

239

250
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ทสม. ดีเด่น
ระดับประเทศ
ปี 2565
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นายณัฐพงศ์ คงสง  
ทสม. จังหวัดพัทลุง

ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

ต�าบลโคกม่วง อ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เดือนเปลี่ยนชีวิต 

 ต�าบลโคกม่วง เป็นท้องถิน่ทีไ่ม่มกีารบริการเกบ็ขยะ
ในชมุชนเพ่ือน�าไปก�าจัด จงึเป็นเหตใุห้ชาวบ้านต้องจดัการ
ขยะกันเองในครัวเรือน บ้านไหนไม่มีการคัดแยกขยะ 
ก็จัดการกันแบบกองทิ้งข้างบ้าน บ้างก็น�าไปท้ิงไว้ 
สองข้างถนน หรือไม่กใ็ช้วธิกีารเผา ส่งกลิน่เหมน็คละคลุ้ง
สร้างปัญหามลพิษในชุมชน จนบางครั้งเป็นสาเหต ุ
ของความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง

 ส�าหรับนายณัฐพงศ์ คงสง เองก็เช่นกัน ต้อง 
ปวดหวักบัการจดัการขยะในบ้านของตนเอง ซึง่ในแต่ละวัน 
มีปริมาณขยะจ�านวนมาก เนื่องจากภรรยาท�าขนมขาย  
ท�าให้เกิดขยะอินทรีย์จ�านวนมาก จึงเป็นจุดเริ่มต้น 
ให ้ เกิดการจัดการขยะในครัวเรือนของตนเองขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัการขยะอนิทรย์ี จนกลายมาเป็น 
ครัวเรือนต้นแบบ และมีการขยายผลอย่างกว้างขวาง 

ในเวลาต่อมาแม้ว่าในช่วงแรกสมาชิกในครอบครัวจะ 
ไม่ค่อยเห็นด้วย มองว ่าสิ่ง ท่ีเขาท�าเป ็นเรื่องตลก 
แต ่ด ้วยการพูดคุยสร ้างความเข ้าใจ ลงมือท�าให ้
ดูเป็นตัวอย่าง เช่น การคัดแยกขยะเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ 
ลดการน�าขยะเข้าบ้าน การใช้ซ�้า น�ากลับมาใช้ใหม่  
และการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก จนในท่ีสุด 
ทุกคนในบ้านก็เข้าใจ 
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ครอบครัวผมท�าขนมขาย เลยท�าให้แต่ละวันมีขยะอินทรียท์ีเ่หลือจากการท�าขนมเยอะมาก  

เลยเกิดความคิดว่า ท�าไมเราไม่จัดการกับขยะพวกนีอ้ยา่งจริงจังเสียที ประกอบกับผมเอง 

ก็รับรู้มาว่า เราสามารถจัดการขยะอินทรียไ์ด้ด้วยการน�ามาเป็นอาหารของไส้เดือน  
ผลพลอยได้ทีต่ามมาคือ ปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูง ซ่ึงเต็มไปด้วยธาตุอาหารทีพื่ชต้องการ 

 

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ผมเลยเริม่ทดลองเลีย้งไส้เดือน 
เพ่ือใช้จัดการกับขยะอินทรียใ์นบ้านของผม ปรากฏว่าได้ผลดีมาก

ก้าวแรก เริ่มที่บ้าน

 ผลเชิงประจักษ ์ ท่ี เกิดจากการน�า ไส ้ เดือน 
มาจัดการขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคงสง คือ 

ผมและทุกคนในครอบครัวได้ประโยชน์
จากการจัดการขยะหลายอยา่ง 

ส่ิงทีส่�าคัญทีค่าดไม่ถึงคือ มันกลายเป็น
อาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

จนถึงทุกวันนี้

 การจัดการขยะอินทรีย์ เป็นความภาคภูมิใจของ 
ณัฐพงศ์ จนกลายมาเป็นสโลแกนของตัวเองที่ว ่า  
“เดือนเปล่ียนชีวิต” หมายความว่า การเลี้ยงไส้เดือน 
เพ่ือน�ามาจดัการขยะอนิทรย์ี ท�าให้ชวีติของเขาเปลีย่นไป
ในทางที่ดีขึ้น

ต้ังแต่ปี 2560 ขยะอินทรยีล์ดลงเดือนละประมาณ 
30 กโิลกรมั

สามารถผลติปุ๋ยมูลไส้เดือนได้ปีละประมาณ 1,800 
กโิลกรมั หากนบัรวมต้ังแต่ปี 2560 ปัจจุบัน มีปรมิาณ 
ปุ๋ยมูลไส้เดือนทีผ่ลติได้แลว้ประมาณ 9,000 กโิลกรมั 
สรา้งรายได้กว่า 180,000 บาท 

มีรายได้จากการขายตัวไส้เดือน 50,000 บาท 
ซ่ึงรวมรายได้จากการเลีย้งไส้เดือนท้ังส้ิน
จ�านวน 230,000 บาท 
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 เมื่อการจัดการขยะอินทรีย ์ด ้วยไส้เดือนดิน 
ในบ้านของตนเองได้ผลดี เลยเกิดความคิดว่าถ้าท�าให ้
ชาวบ้านน�าขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือนมาเป็น
อาหารของไส้เดือนได้ ก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง 
ในการแก้ปัญหาขยะในต�าบลโคกม่วงได้บ้าง ซึ่งจะช่วย 
ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง อีกทั้งยังเพ่ิมมูลค่าของ 
ขยะ “เปลี่ยนขยะ เป็นปุ ๋ยมูลไส้เดือน” ท่ีสามารถ 
น�าไปจ�าหน่าย กลายเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน 
ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งต่อมาผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลต�าบล
โคกม่วง เห็นว่าการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือน 
ที่นายณัฐพงศ์ท�านั้น เป็นเร่ืองท่ีท�าได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน จึงน�าไปขยายผล สร้างกระบวนการเรียนรู ้
และขับเคลื่อนการจัดการขยะในต�าบลโคกม่วง โดยมี 
ณัฐพงศ์ เป็นก�าลังส�าคัญในพื้นที่จนมาถึงทุกวันนี้ 

ถ่ายทอดและขยายผล

 ด้วยความที่มีบุคลิกคล่องแคล่ว ชอบประสาน 
พดูคยุ มมีนษุย์สมัพนัธ์ทีด่ ีและมีใจรกัในงานจติอาสา จงึได้ 
รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของต�าบล 
คอยให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชน
หันมาจัดการขยะ ดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์ เป็นผู ้น�าการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
โดยใช้โอกาสที่ตนเป็นพิธีกรในงานกิจกรรมต่าง ๆ  
ของต�าบล สอดแทรกการสร้างจติส�านึกด้านการอนุรกัษ์
อยู ่ เป ็นประจ�า นอกจากนี้ยังได ้รับความไว ้วางใจ 
ให้ท�าหน้าทีเ่ป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูด้้านการจดัการขยะ 
การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน  
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การผลิตชุดสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนให้แก่ชาวบ้านทั้งใน
และนอกพื้นที่ มีการต่อยอดน�าปุ๋ยมูลไส้เดือนไปใช้ใน
การเกษตรด้วย 

ผมน�าปุ๋ยมูลไส้เดือนไปให้ชาวบ้านใช้ใส่ 
ในสวนยางพารา ปรากฏว่า น�้ายางพารา 

มีคุณภาพดีกว่าการใช้สารเคมี และปริมาณ 
น�้ายางทีก่รีดได้ในแต่ละครั้งก็มีปริมาณ

 

มากขึ้น จากเดิมทีเ่คยกรีดได้น�้ายางวันละ 
 

40 กิโลกรัม แต่หลังจากหันมาใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน
แทนปุ๋ยเคมี กรีดยางได้เพ่ิมเป็นวันละ  

57 กิโลกรัม ทีส่�าคัญไม่ส่งผลเสีย 

ต่อคุณภาพดิน สร้างความสมดุลให้กับ 
ระบบนิเวศในสวนยางพารา

 นอกจากนี้ ยังขยายผลไปยังกลุ ่มเกษตรกร
หมู่บ้านใกล้เคียง คือ บ้านทางเกวียน ต�าบลโคกม่วง 
โดยน�าการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินไปใช้  
และน�ามูลไส้เดือนที่เกิดจากการย่อยสลายขยะอินทรีย ์
ไปใช้ปลูกตะไคร้ จนผลผลิตงอกงาม ลดค่าใช้จ ่าย 
ในครัวเรือนของเกษตรกร ป ัจจุบันมีการทดลอง 
น�าไส้เดือนไปใช้ในการจัดการขยะที่ย ่อยสลายยาก 
อย่าง ผ้าอ้อมเดก็ ปรากฏว่าได้ผลดเีช่นกนั จึงมกีารน�าไป
ขยายผลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านปราง  
อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เพื่อจัดการกับผ้าอ้อม
ของผู้ป่วยติดเตียง ผลลัพธ์เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
อีกอย่างหนึ่งก็คือ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้สู ่งานอาชีพ 
บ้านควนยวน ต้นแบบการจัดการขยะในครัวเรือน  
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ผมคิดว่า ถ้าเราสามารถน�าประเด็น 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมเช่ือมโยงไปสู่ประเด็นอืน่ 

ทีเ่กีย่วข้อง เช่น จากเรือ่งขยะต่อยอด
 

ไปสู่เรือ่งของเกษตร เช่ือมไปถึง 

เรือ่งเศรษฐกิจชุมชน ก็จะท�าให้ 

เราบูรณาการการท�างานร่วมกับ 
หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  

ในพ้ืนทีจ่ังหวัดพัทลุงได้มากขึ้น ต้องอยา่ลืมว่า 
จริง ๆ แล้ว การมีฐานทรัพยากรทีส่มบูรณ์ 

และมีส่ิงแวดล้อมทีด่ี เป็นต้นทุนทีส่�าคัญมาก
ต่อการพัฒนาในด้านอืน่ ไม่ว่าจะเป็น 

เศรษฐกิจและสังคม
ภาระกิ จ ท่ีน ่ าภาค ภูมิ ใ จของณัฐพงศ ์ ไม ่ ใ ช ่ 

วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ อิ น ท รี ย ์ ใ น บ ้ า น ข อ ง ต น เ อ ง 
จนประสบความส�าเร็จ และได้รับการยกย่องให้เป็นต้น
แบบในการจัดการขยะในครัวเรือน แท้ท่ีจริงแล้วคือ  
การท่ีสามารถเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของ 
คนในชุมชน ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีและถ่ายทอด 
สิ่งเหล่านั้นให้แก่คนรอบข้าง จนสามารถลดปัญหาขยะ
ที่เกิดขึ้นในชุมชน เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งต่อแนวคิด
การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้กว้างขวางออกไป 

ที่พัฒนาต่อยอดไปสู ่ประเด็นเศรษฐกิจในครัวเรือน  
ซึ่งมีสมาชิกในหมู่บ้านร่วมด�าเนินการถ่ายทอดความรู ้
ให ้กับประชาชนที่สนใจ ป ัจจุบันมีชาวบ ้านทั้ง ใน 
และนอกพืน้ทีห่มนุเวยีนกนัเข้ามาศกึษาดูงาน หลายชมุชน 
น�าแนวทางดังกล่าวไปใช้จนได้ผลดีแล้วหลายแห่ง 
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ดูแลป่าชุมชนต�าบลหินลาด 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ต�าบลหินลาด ต้องเผชิญ 
ปัญหาความแห้งแล้งอย่างหนัก เพราะมีการบุกรุก 
พื้นท่ีป่าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการอพยพแรงงาน 
จากกรุงเทพเข้ามาในพ้ืนท่ี มีการเข้าไปเก็บหาของป่า  

และแผ้วถางพื้นที่เพื่อท�าการเพาะปลูก เมื่อฝนตก 
น�้าจากป่าก็ไหลบ่าเข้าท่วมหมู ่บ้าน เมื่อถึงฤดูแล้ง 
ก็เกิดปัญหาไฟป่าตามมา ยิ่งท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในต�าบลหินลาดให้เสื่อมโทรมลงทุกที 

ส่ิงทีเ่ห็นได้เลยทันทีจากการท�าลายป่า ก็ตอนทีฝ่นตก น�้าป่าจากภูเขา
 

จะหลากเข้าหมู่บ้านอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงผิดกับสมัยก่อนทีป่่ายงัสมบูรณ์ เวลาทีฝ่นตก 
 

ป่าจะดูดซับน�้าไว้ จึงไม่ค่อยเกิดปัญหาน�้าหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน แต่ตอนนีฝ้นตก
 

แค่แป๊บเดียว น�้าจาก (ภู) เขาก็เข้ามาท่วมหมู่บ้านและทีด่ินท�ากิน สร้างความเดือดร้อน 

ให้กับชาวบ้านอยา่งมาก เมือ่เป็นแบบนีเ้ราจะอยูไ่ปวัน ๆ โดยไม่ท�าอะไรเลย 

ก็คงไม่ได้ ผมเลยคิดทีจ่ะสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามาช่วยกันดูแลป่า

นายแผน  พานทอง
ทสม. จังหวัดพิษณุโลก

ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ 
ด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้

ต�าบลหินลาด อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
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 นายแผน ใช้บทบาททางสังคมทั้งในฐานะของ 
ผู้น�าชุมชน จัดประชาคมหมู่บ้านเพ่ือพูดคุยหารือกันว่า 
จะแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างไร เป็นทีม่าของการอนรุกัษ์ป่า 
ในต�าบลหินลาดในรูปแบบของการจัดตั้งเป็นป่าชุมชน  
ซึ่งมีด้วยกัน 5 แห่ง ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ เนื้อที่ 
3,805 ไร่/ ป่าชุมชนบ้านท่าขอนเบน เนื้อที่ 899 ไร่/  
ป่าชุมชนบ้านหินลาด เนื้อที่  4,521 ไร ่/ ป่าชุมชน 
บ้านชาน เนื้อท่ี 564 ไร่ และป่าชุมชนบ้านท่าหนอง  
เนื้อที่ 457 ไร่ ป่าชุมชนทุกแห่งชาวบ้านช่วยกันดูแล 
เป็นอย่างดี มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลป่าชุมชน  
และมีการก�าหนดกฎระเบียบในการดูแล รักษา และ 
ใช ้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน มีการจัดกิจกรรม 
ปลูกฟื้นฟูป่า สร้างฝายชะลอน�้า ยังส่งเสริมให้มีการ 

ป่าทีม่ีอยูใ่นชุมชนเกิดปัญหาไฟไหม้ป่า
บ่อยครั้ง สร้างความเสียหายในแต่ละปี

ไม่ใช่น้อย เราก็ชวนชาวบ้านท�าฝาย กั้นล�าน�้า 

เป็นช่วง ๆ เพ่ือรักษาความช้ืนให้กับผืนป่า  

วิธีการนีส้ามารถป้องกันไฟได้ดีมาก 
เพราะเมือ่ไฟลามมาถึงบริเวณทีเ่ราท�าฝายไว้  

ไฟก็ดับไปเอง เพราะป่ามีความชุ่มช้ืน  

เมือ่ดินช้ืน ต้นไม้ในป่าก็เติบโตดี และเมือ่ป่ากลับมา
อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านก็ได้เข้าไปเก็บหาของป่า

ปลูกต้นไม้ในบ้าน วัด โรงเรียน และพื้นท่ีสาธารณะ 
เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ตลอดจน 
การดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งน�้าของชุมชนด้วย
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พัฒนาป่าชุมชน ต�าบลหินลาด 

 ป่าชุมชนบ้านท่าหนอง เป็น 1 ใน 5 ป่าชุมชน 
ของต�าบลหินลาด ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของล�าน�้าแควน้อย 
มีสภาพเป็นป่าต้นน�า้ และเป็นแหล่งรวมของพชืสมนุไพร
หายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เช่น ปลาไหลเผือก 
หนอนตายหยาก เจตมลูเพลงิแดง สบูเ่ลอืด ด้วยความส�าคญั 
ของป่าแห่งนี้ นายแผน จึงริเริ่มโครงการพัฒนาป่าชุมชน
ต�าบลหินลาด โดยเลือกป่าชุมชนบ้านท่าหนองเป็นพื้นที่
น�าร่องในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชสมุนไพร ส่งเสริม 
ให้ชาวบ้านช่วยกนัดแูลรกัษาป่าไม้ให้ถกูท�าลาย และให้เกดิ 
การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกื้อกูล เป็นการท�างาน 
ร่วมกับส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
โดยจะจัดสรรพื้นท่ีป่าชุมชนบางส่วนจ�านวน 50 ไร่  
มาพัฒนาเป็นวนเกษตร และปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มเติม 
บนพื้นที่  110 ไร ่  จัดสร้างฝายชะลอน�้าเพื่อสร ้าง 
ความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าอีกจ�านวน 15 ตัว ส่วนพื้นท่ี 
ป่าที่เหลืออีกประมาณ 400 ไร่ ก็ด�าเนินการปลูกฟื้นป่า 
เพิ่มด้วย 

ปลูกงิ้วแดง คืนป่าให้แผ่นดิน 

 เพือ่เป็นการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว และสร้างแหล่งท่องเท่ียว 
แห่งใหม่ นายแผน พร้อมกับชาวบ้าน และหน่วยงาน
ราชการในพื้นที่ จึงร่วมใจกันปลูกต้นงิ้วแดง 2,800 ต้น 
บนพื้นที่ป ่าสาธารณะ จ�านวน 28 ไร่ ในโครงการ  
“ปลูกต้นงิ้วแดง คืนผืนป่าให้แผ่นดิน ต�าบลหินลาด”  
แต่เดมิพืน้ทีบ่รเิวณนีถ้กูชาวบ้านบกุรกุแผ้วถางเพ่ือปลกู
มันส�าปะหลัง ต่อมาภายหลังชาวบ้านได้มอบคืนให้กับ 
เจ้าหน้าที่ และได้มีการฟื ้นฟูพื้นที่ป่า ชาวบ้านและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องต้องกันว่า ควรปลูก 
ต้นงิ้วแดง เพราะเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมที่เคยมีอยู่ 
เป็นจ�านวนมากในพื้นท่ี ก่อนท่ีจะถูกบุกรุกแผ้วถาง  
และยังเป ็นไม ้โตเร็ว ปลูกง ่าย ให ้ดอกสีสันสดใส  
เมื่อต้นงิ้วโตออกดอกบานสะพรั่งก็สามารถพัฒนาเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต โดยด้านหน้าติดถนน 
สายหลัก ด้านหลังติดแม่น�้าแควน้อย ยิ่งส่งให้พื้นที่น้ี 
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
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 ความส�าเร็จเกิดข้ึนมาจากกระบวนการท�างาน
แบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมกันปฏิบัติ 
ประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
เข ้ามาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน มีการขยาย 
การท�างานไปยังเครือข่าย ทสม. ทุกหมู่บ้านในต�าบล  
เช่น การน�าเครือข่าย ทสม. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ของหน ่วยงานภาครัฐ ยิ่ ง เป ็นการเพิ่มศักยภาพ 
ให้กับสมาชิกเครือข่าย ทสม. พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้
ด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชนของตนเอง และขยายผล 
การด�าเนินงานไปยังเครือข่ายอื่น ๆ  

 ป่าชุมชนทั้ง 5 แห่ง ท่ีได้รับการดูแลอย่างดี 
ในต�าบลหินลาด คงเป็นประจักษ์พยานของความส�าเร็จ
ในเชงิปรมิาณ แต่ความส�าเรจ็ในเชิงคณุภาพนัน้ นายแผน
ยังคงยืนยันกับทุกคนด้วยค�าตอบที่ว่า 

เมือ่ปีก่อนต้นงิว้เริม่ออกดอกเราสังเกตเห็นว่า  

มีนกหลายชนิดเข้ามาหากินในบริเวณนี ้ 

เป็นสัญญาณว่าระบบนิเวศก�าลังฟ้ืนกลับคืนมา 
เราคาดหวังว่านอกจากป่างิว้จะเป็นแหล่งอาหาร

อีกแห่งหนึ่งของชุมชน ในอนาคต
เมือ่งิว้ออกดอกจะกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

ทีส่ร้างรายได้ให้คนในชุมชน
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นายชุมพร เรืองศิริ 
ทสม. จังหวัดสุรินทร์

ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ 
ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน�้า

ต�าบลคอโค อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 พื้นที่บ้านแสงตะวัน ต�าบลคอโค เป็นพื้นที่รับน�้า 
จากอ่างเก็บน�้าห้วยเสนง ซ่ึงมีต้นน�้าอยู ่ที่เทือกเขา 
พนมดงรัก  ด ้ วยภูมิประ เทศเป ็น ท่ีราบลุ ่ มและ 
มีห้วยเสนงไหลผ่านยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ชาวบ้าน 
ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพท�านา ท�าสวน ปลูกพืชผัก 
สวนครัว และเลี้ยงสัตว์ แม้ดูเหมือนว่าบ้านแสงตะวัน 
จะตั้งอยู่ในท�าเลที่ดี มีน�้าท่าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่ 
การเพาะปลูก แต่ชาวบ้านก็ยังประสบกับปัญหา 
น�้าแล้ง น�้าท ่วม น�้าไม ่พอใช ้ ในช ่วงฤดูฝนก็เสี่ยง 
กับปัญหาน�้าหลาก เม่ือถึงฤดูแล้งก็ต ้องเจอภาวะ 
ขาดแคลนน�้า เป็นอย่างนี้เรื่อยมา 

ระบบเครือข่ายน�้าในชุมชน
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เช่ือมโยงโครงข่ายน�้าในชุมชน  

 จากปัญหาดังกล่าว ท�าให้ชุมชนหันกลับมา 
มองว่า จะน�าน�้ามาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้อย่างไร และท�าอย่างไรให้ชุมชนสามารถจัดการน�้า 
เองได้ นายชุมพร เรืองศิริ คิดว่า ฐานคิดส�าคัญของ 
การบริหารจัดการน�้า คือ ต้อง “เก็บน�้าได้ ใช้น�้าอย่าง 
คุม้ค่า” หมายความว่า ท�าอย่างไรในช่วงฤดูแล้งจะเกบ็น�า้ 
ให้ได้มาก ๆ และใช้น�้าท่ีมีอยู ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ทั้งการอุปโภค บริโภค และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
เม่ือได้มีโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู ้การบริหารจัดการน�้า 
ร ่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การ
มหาชน) จึงได้น�าแนวคิดการจัดการน�้าทั้งระบบมาใช ้
ในการวางแผนบริหารจัดการน�้าในชุมชมร่วมกันกับ 

ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากการท�าผังน�้าชุมชน 
เพื่อให้ทราบว่าในชุมชนมีแม่น�้า ล�าคลอง และแหล่ง 
กักเก็บน�้ าอยู ่ที่ ไหนบ ้าง ทิศทางการไหลของน�้ า 
เป็นอย่างไร ปริมาณน�้าที่เก็บได้ในแต่ละจุดมากน้อย 
แค่ไหน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกน�ามาใช้ในการบริหาร
จัดการน�้ าทั้ งระบบของต�าบล ตามแนวทางที่ว ่ า  
เมื่อแหล่งน�้าไหนพร่อง ก็จะผันน�้าจากแหล่งน�้าใกล้เคียง
มา ใช ้  เ ม่ื อปริ ม าณการกั ก เก็ บน�้ า ไม ่ สมดุ ลกับ 
ความต้องการใช้น�้า ก็จะหาแหล่งกักเก็บน�้าเพิ่ม หรือ
บริหารจัดการแหล่งกักเก็บเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งาน
ได้เต็มศักยภาพ ท�าให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายน�้า 
ของชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
ในขณะเดียวกันก็ต้องเกื้อกูลระบบนิเวศ ดิน น�้า ป่า ด้วย 
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ระบบจัดการน�้าบ้านแสงตะวัน 

 จากแนวคิดท่ีว่าท�าอย่างไรจะเก็บน�้าได้และ 
ท�าให้เกิดการใช้น�้าอย่างคุ้มค่า จึงน�ามาสู่การออกแบบ
การบริหารจัดการน�้าของต�าบลคอโค ซึ่งประกอบด้วย 
 2 ส่วนส�าคัญ คือ 

สร ้างถังส�ารองน�้าก ่อนส่งน�้าสู ่พื้นที่
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายเดิมท่ีมอียู่ให้สามารถใช้งาน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ปรบัปรุงระบบท่อส่งน�า้ให้สามารถส่งน�า้
อย่างทั่วถึง

เสรมิโครงสร้างน�า้เพ่ือการบริหารจัดเกบ็
และระบายน�้าในฤดูน�้าหลากและฤดูแล้ง

ปรบัปรงุและเสรมิประสิทธิภาพ
โครงสรา้งน�า้ ผลงานส�าคญั ได้แก่

1

การใช้ประโยชน ์: ส่งเสรมิ
การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลงานส�าคญั ได้แก่

2

วางแผนการเพาะปลูกให ้ เหมาะสม  
เน้นความหลากหลายทางด้านอาหาร

 
เสริมระบบส�ารองน�า้และระบบกระจายน�า้ 

ในแปลงทฤษฎีใหม่ จัดสรรอย่างเป็นระบบ
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 บทบาทส�าคัญในฐานะสมาชิกเครือข่าย ทสม. 
ในการบริหารจัดการน�้าต�าบลคอโค คือ ประสาน 
การท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบัน
สารสนเทศทรพัยากรน�า้ มลูนธิอิทุกพฒัน์ กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน�้าภาคที่ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือช่วยออกแบบระบบบริหารจัดการน�้าที่จะเกิดขึ้น 
ในชมุชน โดยเสนอรูปแบบท่ีชุมชนต้องการ เช่น ทางน�า้เข้า 
ทางน�า้ออก ระดบัการกักเกบ็ และโครงสร้างการเชือ่มกนั
ของแหล่งน�้าแต่ละที่ให้สามารถเติมและกักเก็บน�้า 
ได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

ชุมชนนี้ไม่มีแล้ง ผลส�าเร็จที่จับต้องได้ 

 เมื่อน�าการบริหารจัดการน�้า ท้ังระบบมาใช ้ 
ควบคู ่กับการสร้างการมีส ่วนร่วมของคนในชุมชน  
วนันีบ้้านแสงตะวนัมนี�า้ใช้อปุโภคอย่างเพยีงพอ และยงัม ี
เหลือแบ่งปันให้กับชุมชนข้างเคียง เพื่อบรรเทาปัญหา 
ภัยแล้ง ตัวอย่างเช่น 

 
 เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีบ่อน�้าตื้นเป็นของตนเอง 

ขายน�้าให้กับหมู่บ้านข้างเคียงท่ีขาดแคลนน�้า มีรายได้ 
400 - 500 บาท ต่อวันต่อแปลง และชาวบ้านในชุมชน
บ้านแสงตะวัน จ�านวน 10 ราย บรรทุกน�้าไปขาย 
ในอ�าเภอเมอืงสรุนิทร์ มรีายได้วนัละมากกว่า 17,000 บาท 

 เกษตรกร 30 ครัวเรือน รวมกลุ่มกันปลูกพืช 
ใช้น�้าน้อย เช่น กระเพรา พริก โหระพา ข้าวโพด มันเทศ 
ดอกชมจนัทร์ บวบหอม ผกัปลงั กล้วยน�า้ว้า สร้างรายได้
ให้กับกลุ่มเดือนละประมาณ 90,000 บาท

 ชาวบ้านจ�านวน 1,169 คน ได้รับประโยชน์
โดยตรงจากการก่อสร้างอาคารน�้าล้นเพ่ือส�ารองน�้าไว้ใช้
ท�าการเกษตร ซึ่งสามารถกักเก็บน�้าได้ 148,519 ลบ.ม. 
และเติมน�้าเข้าระบบประปาหมู่บ้าน รวมแล้วสามารถ
ส�ารองน�้าได้ถึง 12,000,000 ลิตร
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ขยายเครือข่ายจัดการน�้าต�าบลคอโค

การจัดการน�้าของบ้านแสงตะวัน ได้ท�าให้หมู่บ้าน
ข ้างเคียงตื่นตัว อยากถอดแบบความส�าเร็จไปใช ้ 
กับชุมชนของตนเองบ้าง ชุมพร จึงท�าหน้าท่ีสร้าง 
ความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้ และเร่ิมต้นส�ารวจ 
แหล่งน�้าในพื้นที่ โดยใช้ GPS เพื่อระบุต�าแหน่งของ 
แหล่งน�้าและสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากนั้น  
จึงน�าปัญหาเข้าสู่เวทีหารือกับคนในชุมชน เพ่ือหาทาง 
แก ้ ไขป ัญหาขาดแคลนน�้ า  โดยให ้ความส� าคัญ 
กับการบริหารจัดการน�้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคก่อน 
เป็นอันดับแรก จากนั้น จึงจะจัดสรรน�้าเพื่อการเกษตร 
ด�าเนินการไปทีละชุมชน แล้วค่อย ๆ ขยายผลไปยัง 
หมูบ้่านอืน่ทีม่แีหล่งน�า้เชือ่มต่อกนั ปัจจุบนับ้านแสงตะวัน 

เป็นแหล่งเรียนรู ้การบริหารจัดการน�้าชุมชนให้กับ
ประชาชนและหน่วยงานทีส่นใจ เช่น เป็นพ้ืนทีศ่กึษาดงูาน
ให้แก่ เครือข่าย NGOs จากประเทศกัมพูชา และเป็น 
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเครือข่ายการจัดการน�้า 
ลุ่มน�้ามูลจากจังหวัดนครราชสีมา 

 เบื้องหลังโครงข่ายบริหารจัดการน�้าของชุมชน
บ้านแสงตะวัน คือ การเชื่อมประสานให้เกิดการท�างาน
ร่วมกนัของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ยดึโยงการจดัการน�า้
ตามสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชน ผลลัพธ์ 
ที่ได้จึงมากกว่าแหล่งกักเก็บน�้า โดยเป็นการแก้ไข 
ป ัญหาทรัพยากรน�้าอย ่างยั่งยืน และก�าลังท�าให ้ 
ชาวต�าบลคอโค เป็นชุมชนเข้มแข็ง
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นางสาวศุภมาศ ปุณประเสริฐ
ทสม. จังหวัดหนองคาย

ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ 
ด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ต�าบลจุมพล อ�าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ประสานให้เกิดการดูแลส่ิงแวดล้อมทั่วทั้งจังหวัดหนองคาย  

 ด้วยความสนใจในงานอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิม และมีปณิธานว่าชีวิตน้ี 
ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนเอง ต้องท�าให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี  
บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน จึงเป็นเหตุ 
ให้เริ่มต้นดูแลส่ิงแวดล้อมจากจุดเล็ก ๆ ด้วยการลงมือ
ปฏบัิตด้ิวยตนเอง แล้วค่อยขยายไปยังคนรอบข้าง และใช้ 
บทบาทของประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดหนองคาย 
ประสานงานให้เกิดการขับเคล่ือนงานเครือข่าย ทสม.  
ในกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในระดับต�าบล ระดับอ�าเภอ  
และระดับจังหวัด รวมถึงเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ไปยังสมาชิกเครือข่าย ทสม. ให้เกิดการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง 
และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จนครอบคลุม 
ทุกอ�าเภอในจังหวัดหนองคาย 

34



35



ดูแลป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาว

ชุมชนห้วยหินขาว ต�าบลด่านศรีสุข อ�าเภอโพธิ์ตาก 
เป็นชมุชนทีอ่ยูต่ดิกบัพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตพิานพร้าว-แก้งไก่
ซ่ึงเป ็นป ่าต ้นน�้ า ท่ีสมบูรณ์  มีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพสูง และเป็นแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิต 
ของชาวบ้านหลายหมู่บ้านในอ�าเภอโพธิ์ตากและอ�าเภอ
สังคม ภายหลังถูกบุกรุกท�าลาย เปลี่ยนป่าเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม และยังประสบปัญหาไฟป่าเป็นประจ�า  
จนมีสภาพเส่ือมโทรมลง ผู้น�าชุมชนจึงชักชวนชาวบ้าน 
ให้ช่วยกนัดแูลรกัษาป่า โดยนางสาวศภุมาศ ปณุประเสรฐิ
เข้ามาหนุนเสริมและท�าหน้าท่ีประสานกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น 
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หนองคาย สถานีควบคุมไฟป่าหนองคาย และเครือข่าย 
ทสม. จังหวัดหนองคาย จนเกิดเป็นรูปธรรม มีการออก
ตรวจลาดตระเวน เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบตัดไม ้
มีค่า ออกจากป่า ท�าแนวกันไฟ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม ้
ฟื ้นฟูป่า รณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการเผา จนในปี  
พ.ศ. 2550 ป่าที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลได้ข้ึนทะเบียน 
เป็นป่าชุมชนมีเนื้อท่ีประมาณ 800 ไร ่ และได้รับ
พระราชทานธงและเข็ม “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”  
จากสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปี พ.ศ. 2560
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ป้องกันไฟป่า ลดหมอกควัน 
ด้วยเสวียนรักษ์โลก 

 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการน�าเสวียน (การน�า
ไม้ไผ่มาสานไว้รอบโคนต้นไม้ เพื่อใช้เก็บเศษกิ่งไม้  
ใบไม้ ให้เศษใบไม้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ลดการเผา 
และการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก) มาใช้แก้ปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน โดยให้ชาวบ้านช่วยกันชิงเก็บเศษกิ่งไม้ 
ใบไม้แห้งจากป่า น�ามาใส่ไว้ในเสวยีน เพือ่รอให้ย่อยสลาย
กลายเป็นปุ๋ย วิธีการนี้จะช่วยลดเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเกิดไฟป่า และตลอดเส ้นทางท่ีชาวบ ้าน 
เก็บเศษใบไม้ จะเกิดเป็นแนวป้องกันไฟป่าไปโดยปริยาย  
เม่ือไม่มีการเผาและไม่มีไฟป่าเกิดข้ึน ก็ช่วยลดปัญหา 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

เมือ่ก่อนเราก็ท�าเฉพาะในกลุ่มของเราเอง เราอยากท�าไป กิจกรรมอาสามีทีไ่หนเราก็ไป 
แต่ช่วงหลัง เราหันมาสร้างความรู้ ความเข้าใจกับคนในพ้ืนทีม่ากขึ้น 

เราต้องบอกชาวบ้านว่า ป่าแห่งนีส้�าคัญอยา่งไร เพ่ือสร้างแนวร่วมในการท�างาน
ให้มากขึ้น เรามีการประชุมกับชาวบ้านเพ่ือหาแนวทางในการดูแลป่าร่วมกัน 

ล�าพังจะอาศัยแค่ สมาชิกเครือข่าย ทสม. ก็คงไม่ไหว ส่ิงส�าคัญคือ ต้องให้ชุมชนร่วมด้วย

เมือ่ก่อนช่วงฤดูแล้งไฟไหม้เกือบทั้งป่า ปีละ 7 - 8 ครั้ง แต่หลังจากชาวบ้านช่วยกัน
ท�าแนวกันไฟ ไฟป่าก็ลดน้อยลงเหลือแค่ปีละ 2 - 3 ครั้ง หรือถ้าเกิดไฟป่าก็สามารถ 
เฝ้าระวังเหตุได้ทันท่วงที ตรงไหนทีเ่กิดไฟป่าบ่อยก็เข้าไปท�าแนวกันไฟ เอาเศษใบไม้  

กิง่ไม้ทีเ่ป็นเช้ือไฟออกไป เมือ่ท�าเช่นนีแ้ล้วไฟป่าทีเ่คยลุกลามเป็นวงกว้างก็จ�ากัดวงแคบลง
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เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ผลักดัน โคก หนอง 
นา โมเดล ในจังหวัดหนองคาย

 กจิกรรมท่ีศภุมาศท�ามาโดยตลอดคือ การระดมพล 
เครือข่าย ทสม. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณะทั่ว ท้ังจังหวัดร ่วมกับหน่วยงานต ่าง ๆ  
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดหนองคาย อีกทั้ง 
ยังท�าหน้าที่จัดหาและจัดเตรียมพ้ืนท่ีส�าหรับปลูกต้นไม้
ด้วย เช่น เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้
ประจ�าปีของชาติ โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้
แผ่นดนิ ฯลฯ มกีารตรวจตดิตามประเมนิการเจรญิเตบิโต
และส�ารวจอตัราการรอดของต้นไม้ท่ีปลกูเป็นระยะ ๆ  ด้วย  
อกีทัง้ยงัเป็นผูริ้เร่ิมโครงการฝากต้นไม้ไว้กบัวดัและชุมชน 
เป็นการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ในบ้าน วัด โรงเรียน และ
พืน้ทีส่าธารณะ เป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวให้กบัชมุชนและ
เป็นการสร้างป่าเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้าน น�าร่อง
ด�าเนนิการในพืน้ท่ีอ�าเภอโพนพิสยั มกีารน�าแอปพลเิคชนั
มาใช้ติดตามต้นไม้หลังการปลูกด้วย สามารถปลูกต้นไม้
ได้ประมาณปีละ 100 ไร่ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของ
จังหวัดหนองคาย นอกจากนี้  ยังประสานขอรับ 
งบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดล้อม เพ่ือสนับสนุน 
การด�าเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นท่ี 
จังหวัดหนองคาย เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรู ้จัก 
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งเป็นการออกแบบพื้นท่ีเกษตรตามศาสตร์พระราชา  
ท่ีผสมผสานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กับภูมิปัญญา 
พื้นบ้านเข้าไว้ด้วยกัน และน�ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
สภาพของพื้นที่

ลดการใช้ ใช้ซ�้า น�ากลับมาใช้ใหม่ 

 น�าหลกัการ 3Rs ลดการใช้ ใช้ซ�า้ น�ากลบัมาใช้ใหม่ 
ไปส่งเสริมให ้คนในชุมชนน�าไปปฏิบัติ เพื่อให ้เกิด 
การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือน ซึ่งจะ 
ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องน�าไปก�าจัดให้น้อยลง เช่น  
การจัดการเศษอาหารในครัวเรือน ด้วยการน�าไป 
เลี้ยงหมปู่า น�าร่องด�าเนนิการใน 5 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอ
โพธิต์าก อ�าเภอเฝ้าไร่ อ�าเภอรัตนวาปี อ�าเภอโพนพิสัย 
และอ�าเภอสังคม การน�าขยะอินทรีย์ไปแปรรูปเป็นปุ๋ย
และน�้าหมักชีวภาพ การน�าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ 
ให้เกิดประโยชน์ เป็น “ผลิตภัณฑ์จากขยะ รักษ์โลก”  
เช ่น การน�าขอนไม้ที่ ไม ่ได ้ใช ้ประโยชน์มาประดิษฐ ์
เป็นของตกแต่งบ้านเพิ่มมูลค่า น�าซองขนม ซองกาแฟ  
หลอดพลาสติกมาท�าเป็นกระเป๋าและของใช้ต่าง ๆ  
การน�าป้ายไวนลิเก่าท่ีไม่ใช้แล้ว กลบัมาใช้แทนเฟรมผ้าใบ
ส�าหรับสร ้างสรรค ์งานศิลปะ รณรงค ์ลดการใช ้
ถุงพลาสติกและโฟม ให ้ประชาชนหันมาใช ้ถุงผ ้า 
และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน
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นายบรรทม สมแสน 
ทสม. จังหวัดจันทบุรี

ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ 
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ต�าบลพวา อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 “ยิ่งท�ำ ย่ิงจน” เป็นค�าที่บ ่งบอกถึงสภาพ 
ความเป็นจริงของเกษตรกรไทยได้อย ่างเห็นภาพ  
เหตจุากปัจจยัหลายอย่าง หนึง่ในนัน้ก็คอื การท�าเกษตร 
เชิงพาณิชย์ เน้นปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ที่ต้องพึ่งพา
ปัจจัยการผลิตจากภายนอกแทบทั้งสิ้น อีกท้ังต้นทุน 
และราคายังฝากไว ้กับนายทุน ดังนั้นการปลูกพืช 
เพียงอย่างเดียวจึงท�าให้เกษตรกรเกิดความเสี่ยง  
หากปีใดราคาผลผลิตตกต�่า เกษตรกรต้องเจอกับ 
ภาวะขาดทุน บางคนถึงขั้นหมดตัว เม่ือเป็นอย่างนี้  
จึงเกิดค�าถามว่า แล้วต้องท�าเกษตรแบบไหนถึงจะอยู่ได้ 
แล้วอะไรคือทางเลือกที่ดีกว่า 

คนอยูร่่วมกับป่า ป่าอยูร่่วมกับคน
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เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีปลูก

 นายบรรทม สมแสนค้นพบค�าตอบว่า ทางเลือก
ทีจ่ะท�าให้หลุดพ้นจากภาวะ ยิง่ท�า ยิง่จน นัน้คอื ต้องหนัมา 
ท�าเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง ปลูกพืชหลากหลายชนิด
หมุนเวียนกันไป เพ่ือให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี ซึ่งได้รับ 
แรงบันดาลใจมาจากผู ้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ผู ้เป็น 
ต้นแบบของแนวคิดการพ่ึงพาตนเองโดยใช้วิถีเกษตร 
อันเป็นรากเหง้าของคนไทยมาเป็นหนทางน�าพาชีวิต
เกษตรกรไทยให้หลุดพ้นจากความยากจน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองบนพื้นฐาน 
ของความรู ้ความเข ้าใจทรัพยากรรอบตัว และใช ้
สิ่งรอบข้างมาเป็นครูท�าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา 
อย่างไม่รู้จบ เป็นการน�าระบบปลูกพืชแบบ “วนเกษตร” 
มาใช้ ซึ่งเป็นระบบที่เน้นการจัดการนิเวศในแปลงเกษตร
เลียนแบบระบบนิเวศป่าไม้ ด้วยการผสมผสานระหว่าง
กิจกรรมทางการเกษตรกับป่าไม้ไว้ในพื้นท่ีเดียวกัน 
เพื่อสร้างความหลากหลายในแปลงปลูก 

 เริ่มต ้นจากการพลิกผืนดินที่ เคยเป ็นสวน
ยางพาราของตน ให้กลายเป็นสวนวนเกษตรบนพ้ืนที่  
21 ไร ่  โดยจัดสรรท่ีดินจ�านวน 7 ไร ่  ปลูกต ้นไม ้
ให้เป็นป่า ตามหลักปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง  
ไม้พุ ่ม และไม้ชั้นล่าง เลียนแบบโครงสร้างป่าตาม
ธรรมชาติ เน้นปลูกพันธุ์ไม้ป่าและพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น 
หลาย  ๆ  ชนิดปน  ๆ  กัน พื้นที่อีก 4 ไร่ ปลูกไม้ผลกินได้ 
เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง ส่วนที่เหลือปลูกพืชผัก 
กินได้และพืชสมุนไพร เป็นการสร้างความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ลดต้นทุนในการผลิตเพราะไม่ต้องพ่ึงพา
ปัจจัยจากภายนอกมากจนเกินไป ปุ ๋ยเคมีที่เคยซื้อ 
ก็เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักที่ได้จากธรรมชาติซึ่งช่วยบ�ารุงดิน 
ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพจากการใช้สารเคมีก็ลดลง 
และสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นด้วย การเปลี่ยนจากเกษตร
เชิงเดี่ยวท่ีต้องพึ่งพานายทุน มาเป็นการผลิตแบบ 
วนเกษตรท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้ แม้ไม ่ร�่ารวย 
แต่ก็ไม่ยากจน
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เพาะให้ปลูก ขยายแนวร่วม 

 ต่อมามีการขยายแนวร่วมน�าระบบปลูกพืชแบบ 
“วนเกษตร” ไปยังเกษตรกรท่ีสนใจ โดยการน�าเมล็ด 
พันธุ์ไม้จากแปลงวนเกษตรที่ตนปลูก และบางชนิดพันธุ์
เก็บจากป่าชุมชน (พ้ืนที่ป่าชุมชนต�าบลพวาอยู่ติดกับ 
เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พ้ืนที่ส ่วนใหญ ่
ของต�าบลจึงปกคลุมไปด้วยป่าไม้ มีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพสูง) น�ามาเพาะขยายพันธุ์ เพื่อขายให้แก่
เกษตรกรได้น�าไปปลูกตามแนวทางของวนเกษตร 

 พันธุ ์ไม้ที่น�าออกจ�าหน่ายมีมากถึง 25 ชนิด 
เป ็นพันธุ ์ ไม ้ท ้องถิ่นและหลายชนิดพันธุ ์ ไม ้หายาก 
ซึง่มคีวามหลากหลายมากกว่าพนัธุไ์ม้ทีแ่จกจ่ายกนัท่ัวไป 
เมือ่ชาวบ้านเหน็ว่า นายบรรทมท�าแล้วได้ผลดี ประกอบกบั 
ระบบวนเกษตรเป็นวิถีท่ีพ่ึงพาและเกื้อกูลกันระหว่าง
มนษุย์และธรรมชาต ิ“คนอยูร่่วมกบัป่า ป่าอยูร่่วมกบัคน” 
เป ็นการอนุรักษ ์ที่ชาวบ ้านจับต ้องได ้  เก็บกินได ้  
ใช้ประโยชน์ได้ อีกท้ังการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�า
เกษตรกรรมรอบพืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
ซึง่มช้ีางป่าอาศัยอยู ่ยงัสามารถลดปัญหาและผลกระทบ
จากการที่ช้างป่าบุกรุกท�าลายพืชผลทางการเกษตร  
จึงท�าให้ชาวบ้านสนใจและชักชวนกันท�าตาม

หมอยาชุมชน 

 ด ้วยความสนใจเรื่องสรรพคุณทางยาของ 
พืชสมุนไพร บรรทมจึงเร่ิมศึกษาหาความรู ้เรื่อยมา  
มีการทดลองและคิดค้นสูตรยาต�ารับต่าง ๆ โดยน�า
สมุนไพรที่เก็บจากป่าและที่ปลูกเองในสวนมาใช้เป็น 
ส่วนผสมในการปรุงยา จนได้ต�ารับยาท่ีเป็นสูตรเฉพาะ
ของตน ตอนนี้บรรทมกลายเป ็นหมอยาพ้ืนบ ้าน 
ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรรักษาโรค สูตรยา 
ทีน่ยิม เช่น ยาเขยีวใหญ่ สรรพคณุแก้ร้อนใน กระหายน�า้
และแก้ไอ น�้ามนต์พุทธมนต์ สรรพคุณแก้แมลงสัตว ์
กดัต่อย น�า้มนัตะเคยีน สรรพคณุช่วยบรรเทาแผลไฟไหม้ 
น�้าร้อนลวก เป็นต้น บางสูตรยาใช้ใบไม้มากกว่า 80 ชนิด 
และเพ่ือเป็นการบริหารจัดการรายได้และท�าให้ชุมชน 
หันมาสนใจการใช้พืชสมุนไพร ให้เป็นอาหารและยา 
มากขึ้น จึงเสนอให้ชุมชนเข้ามาร่วมถือหุ ้นสมุนไพร  
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(หุ ้นละ 10 บาท) ซ่ึงสมาชิกจะได ้รับเงินป ันผล 
เป็นประจ�าทุกปี อีกท้ังยังถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพร 
พื้นบ้านให้กับเยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่ เป็นการรักษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหายไป การท�าหน้าที่ในฐานะ
หมอยาชุมชนของบรรทมช่วยรักษาชาวบ้านให้หาย 
จากอาการเจ็บป่วยเป ็นรูปแบบการพึ่งพาตนเอง 
ที่ดีมาก เพราะพื้นที่ต�าบลพวาค่อนข้างห่างไกลจาก 
สถานพยาบาล ประกอบกับข้อจ�ากัดของบุคลากรทาง 
การแพทย์ไม่เพียงพอต่อประชาชนในพ้ืนที่ อีกทั้งเป็น 
การลดการน�าเข้ายาจากต่างประเทศ 

จัดการป่าชุมชนบ้านบ่อไฟไหม้

 ต�าบลพวาตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน ติดกับเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จึงมีสภาพเป็นป่าค่อนข้างมาก 
ชาวบ้านในต�าบลพวาช่วยกนัอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าทีม่อียู่
ด้วยการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนขึ้นหลายแห่ง เช่นเดียวกับ 
ที่บ ้านบ่อไฟไหม้ ที่ขอข้ึนทะเบียนป่ารอบหมู ่บ ้าน  

จ�านวน 245 ไร่ เป็นป่าชุมชนบ้านบ่อไฟไหม้ เม่ือปี  
พ.ศ. 2550 มีการบริหารจัดการในรูปแบบของ 
คณะกรรมการป่าชุมชน ที่มาจากผู้แทนของคนกลุ่ม 
ต่าง ๆ เช่น วัด โรงเรียน ผู้น�าชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่มี 
แนวเขตติดกับพ้ืนท่ีป่า มีนายบรรทมท�าหน้าที่เป็น
ประธานคณะกรรมการป่าชุมชน ดูแลบริหารจัดการป่า
ร่วมกนั มกีารจดักจิกรรมปลกูป่า ปรบัปรงุภมิูทศัน์ จดัท�า 
เส ้นทางศึกษาธรรมชาติและป ้ายสื่อความหมาย 
ให ้ความรู ้กับประชาชนท่ีสนใจ มีการจัดกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับภาคีป ่าชุมชนในพื้นท่ีอย ่าง
สม�่าเสมอ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายในการท�างาน  
และในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะน�าเยาวชนเข้ามา 
มีส ่วนร ่วมด้วยเสมอ เพื่อปลูกฝังให ้เกิดความรัก 
และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานปลงคืนถิ่น ปลูกจิตส�านึกลูกหลาน

 ทุกวันขึน้ 3 ค�า่ เดอืน 3 ของทุกปี จะมกีารจดังาน 
“ปลงคืนถ่ิน” เดิมทีใช้ค�าว่า “ปรง” (ต่อมาเปลี่ยน 
มาใช้ค�าว่า “ปลง” แทน) ซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ประจ�าถิ่น
หายากและเป็นที่นิยมของนักสะสม จนเป็นเหตุให้มี 
การลักลอบน�าออกจากป่าไปขาย จนแทบสูญพันธุ ์
ชาวบ้านจึงมีความคิดที่จะน�าต้นปรงมาจุดประกาย 
ให้เยาวชน และคนในชุมชนได้ตระหนักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันจัดงาน 
ปลงคืนถิ่นขึ้น ภายในงานจะมีหลากหลายกิจกรรม 
ที่น่าสนใจ เช่น การเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
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การแจกกล้าไม ้ ให ้กับประชาชนท่ีสนใจน�าไปปลูก  
ซ่ึงบรรทมจะร่วมเผยแพร่ความรู ้เ ร่ืองพืชสมุนไพร 
ท ้องถิ่นที่ ใช ้ ในการรักษาโรค ท�าให ้ประชาชนเกิด 
ความสนใจที่จะใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น 

 ในบทบาทของสมาชิกเครือข่าย ทสม. บรรทม 
จะเชื่ อมประสานให ้ เกิดการมีส ่ วนร ่ วมระหว ่ าง 
เครือข่าย ทสม. และภาคีความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน 
การท�างาน ท�าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม 
นโยบาย องค์ความรู้ด้านการใช้สมนุไพร การท�าวนเกษตร  
การอนุรกัษ์ป่าชมุชน และการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว ผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ ตลอดจนติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน 
อย่างใกล้ชิด แนวคิดส�าคัญในการท�างานที่ยึดถือปฏิบัติ
มาโดยตลอด คือ “ท�าทันที ท�าต่อเนื่อง ท�าให้ดู ท�าเพื่อให้ 
จะได้ไม่มีที่สิ้นสุด” ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง ท�าให้เห็น 

เป็นรูปธรรม เมื่อชาวบ้านเห็นว่าสิ่งท่ีท�าน้ันได้ผลดี  
ก็จะปฏิบัติตาม ท�าให ้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์ 
ที่จะเข้ามาช่วยยกระดับการท�างานให้ขยายวงออกไป  

 วิ ถีปฏิบัติ ของบรรทม ตั้ งแต ่การเปลี่ ยน 
เกษตรเชงิเดีย่วมาเป็นระบบวนเกษตร การดแูลป่าชมุชน 
มาจนถึงการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
ในฐานะหมอยาพื้นบ้าน ได้ท�าให้ชุมชนเห็นคุณค่า 
ของทรัพยากรป่าไม ้ เป ็นแบบอย่างของการที่คน 
อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน เกิดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ท้องถิ่นหายาก สร้างงานสร้างอาชีพ เกิดองค์ความรู ้
ในวิชาหมอยาพื้นบ้านที่ใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรค 
และช่วยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับสมุนไพร 
ให้ด�ารงคงอยู่
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เครือข่าย ทสม. 
ดีเด่น
ระดับประเทศ
ปี 2565
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เครือข่าย ทสม. อ�าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

เครือข่าย ทสม. จัดการขยะ

ปัญหาอย่างหน่ึงของเมืองท่องเที่ยวคงหนีไม่พ้น
เรื่องขยะมูลฝอย ซึ่งนอกจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
จากคนในพืน้ทีเ่อง ยงัรวมถึงขยะจากกจิกรรมการท่องเทีย่ว 
ที่เกิดจากคนนอกอ�าเภอหัวหิน แหล่งท่องเท่ียวข้ึนชื่อ 
ก็ก�าลังเจอปัญหาขยะล้นเมืองเช่นกัน ข้อมูลสถิติระบุว่า 
เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน มีปริมาณขยะมากถึง
วันละ 180 ตัน ถูกน�ากลับมาใช้ประโยชน์เพียงแค ่
ร ้อยละ 33 ในขณะท่ีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนและพื้นท่ี 
ทิ้งขยะเริ่มไม่เพียงพอ ท�าให้ชุมชนต้องหันมาจัดการขยะ
ในครัวเรือนของตนเอง ซ่ึงหลายชุมชนต่างก็ท�าได้ดี 
จนประสบความส�าเร็จ มีการรวมกลุ่มกันในนามของ 
เครือข ่าย ทสม. อ�าเภอหัวหิน ถ่ายทอดแนวทาง 
ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้กับชุมชนอื่น ๆ  ด้วย 
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เริ่มต้นจากครัวเรือน ขยายสู่ชุมชน 

นายอ�านวย ประธานเครือข่าย ทสม. อ�าเภอหัวหิน 
แกนน�าคนส�าคัญที่ท�าให้เกิดเครือข่ายการจัดการขยะ 
ในอ�าเภอหัวหิน เล่าว่า 

มีการส่งเสริมให้ชุมชนจัดการขยะในครัวเรือน  
ตามหลัก 3Rs ลดการใช้ ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม ่
ให้เกิดประโยชน์ เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ อย่างการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนออกเป็น 4 ประเภท 1) ขยะรีไซเคิล คัดแยก
แล้วน�าไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่า 2) ขยะอินทรีย์  
คัดแยกไว้ น�าไปเลี้ยงไก่ เลี้ยงไส้เดือน น�าไปใส่โคนต้นไม้
เพือ่ให้กลายเป็นปุย๋บ�ารงุดนิ 3) ขยะทัว่ไป เช่น ซองกาแฟ 

ผมเริม่จัดการขยะในบ้านของตัวเองก่อน 
ครอบครัวผมประกอบอาชีพขายอาหารตามส่ัง 

ท�าให้ในแต่ละวันมี เศษผัก เศษอาหาร ถุงพลาสติก 
ขวดพลาสติก และขวดแก้ว จ�านวนมาก จึงท�าให้
เกิดแนวคิดว่าจะท�าอยา่งไรให้ขยะเหล่านีม้ีมูลค่า 

หลังจากนั้นก็เริม่คัดแยกขยะ น�าขยะอินทรีย ์

ไปท�าเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ น�าเศษอาหารไปเลีย้งสัตว์ 
ถุงพลาสติกน�ามาล้างท�าความสะอาด น�าไป 
อัดก้อนขาย คัดแยกขวดพลาสติก ขวดแก้ว  

เพ่ือน�าไปขาย ส่วนของเหลือใช้ก็น�ามาประดิษฐ์
เป็นส่ิงของต่าง ๆ ช่วยลดปริมาณขยะในแต่ละวัน

ลงได้เยอะ และยงัสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  
พอผมท�าแล้วได้ผล ก็เริม่ขยายแนวคิด 

ให้กับชาวบ้านและชุมชนอืน่ ๆ

ซองขนม น�าไปประดิษฐ ์ เป ็นของใช ้ ในครัวเ รือน  
4) ขยะอันตราย คัดแยกและรวบรวมน�าส่งให้กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี
ต่อไป เน้นการอบรม ถ่ายทอดความรู ้ให้กับสมาชิก 
ในชุมชน เยาวชนในโรงเรียน และขอความร่วมมือ 
กับวัดในการจัดการขยะในศาสนสถาน เป็นการน�า 
หลัก “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ซึ่งเป็น 3 สถาบันหลัก
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ของชุมชน มาเป็นกลไกในการพัฒนาและสร้างชุมชน 
เข้มแข็ง เพราะเมื่อเสาหลักของชุมชนขยับ ก็ง่ายที่ชุมชน
จะเคลื่อนตาม จากระดับชุมชนก็ขยับสู่การขับเคลื่อน 
ในระดับต�าบลและอ�าเภอ โดยใช้กลยุทธ์เดียวกันนั้น 
คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกเครือข่าย 
ทสม. ในระดับต�าบล โดยการจัดกิจกรรมสัญจร พบปะ
สมาชิกในแต่ละต�าบล เพ่ือให้สมาชิกน�าไปถ่ายทอดต่อ 
ให้กับคนในชุมชนของตนเอง เน้นการจัดกิจกรรมตาม
หมูบ้่าน และใช้โอกาสในงานบญุประเพณ ีหรืองานส�าคญั 
ของชุมชน สอดแทรกความรู้เร่ืองการจัดการขยะ และ
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย 
ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ให้เข้ามาสนับสนุนกิจกรรม
ของชาวบ้านในแต่ละต�าบลด้วย

 นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้  
เรือ่งการจดัการขยะมลูฝอยในโรงเรียนให้แก่เดก็นกัเรยีน
ในหลายโรงเรียนของอ�าเภอหัวหิน เช่น โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดน และโรงเรียนหนองพลับวิทยา 
น�าเครอืข่าย ทสม. อ�าเภอหัวหิน เข้าร่วมกจิกรรมรณรงค์
ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดหัวหิน เพ่ือลด
ปรมิาณขยะพลาสตกิและโฟมทีย่่อยสลายยากให้น้อยลง 
มีการขยายเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนแก ่  เครือข ่าย ทสม. ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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ศูนยเ์รียนรู้การจัดการขยะ

 การจัดการขยะของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ใน
หลายต�าบล ที่ด�าเนินการจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ถูกยก
ระดับให้เป็นศนูย์เรียนรู้การจัดการขยะ ท�าหน้าทีถ่่ายทอด 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการขยะให ้
กับประชาชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนร่มเกล้า ต�าบล
หนองพลับ และศูนย ์ เ รียนรู ้ธนาคารขยะรี ไซเคิล  
บ้านหนองเหียง

 ศูนย์เรียนรู ้ธนาคารขยะรีไซเคิล ของสมาชิก 
เครอืข่าย ทสม. บ้านหนองเหยีง ต�าบลหนิเหลก็ไฟ ตัง้ขึน้ 

เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยให ้
ชาวบ้านสมัครเป็นสมาชิกและน�าขยะรีไซเคิลที่คัดแยก 
มาขาย เงินจากการขายขยะก็ฝากเข้าบัญชีธนาคารขยะ
รีไซเคิลของแต่ละคน ไม่เพียงแค่สมาชิกจะช่วยกัน 
คัดแยกขยะเท่านั้น ยังช่วยเผยแพร่แนวคิดไปยังชุมชน
ข้างเคียงด้วย ท�าให้มีแนวร่วมเพิ่มมากขึ้น เมื่อแรก 
เปิดธนาคารมีสมาชิกแค่ 63 คน แต่ปัจจุบันมีชาวบ้าน
จากหลายชมุชนในต�าบลหนองเหยีงมาสมคัรเป็นสมาชกิ 
จนมีสมาชิกเพิ่มเป็น 450 คน ศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะ
รีไซเคิลบ้านหนองเหียง มีฐานการเรียนรู ้ เกี่ยวกับ 
การจดัการขยะแบบครบวงจร ตัง้แต่การคดัแยก ไปจนถงึ
การน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
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ยดึหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

 เครือข่าย ทสม. อ�าเภอหัวหิน มีกระบวนการ
ท�างานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ ร่วมวางแผน 
และร่วมกันลงมือปฏิบัติ โดยน�าหลักการทรงงานของ 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช ้
ในการท�างาน

เข้า ใจ :  ต้องเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดในชุมชน 
อย่างแท้จริง เช่น การที่คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่คัดแยก
ขยะมูลฝอย เกิดจากคนท่ีไม่เห็นแก่ส่วนรวม จึงต้อง 
เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักให้เกิดขึ้น

เข้าถึง :  ต้องเข้าถึงทุกคนในชุมชน โดยเริ่มจาก
สมาชกิในเครอืข่ายของตนเอง ท�าให้เป็นแบบอย่าง จากน้ัน 
จึงสร้างความรู้ ความเข้าใจกับชาวบ้าน และสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยก�าหนดให้ 
มีผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เพื่อน�าไปสู่ความยั่งยืน  

พัฒนา :  เมื่อเครือข่ายเข้าใจงานและบริบท 
พื้นที่แล ้ว ก็พร ้อมที่จะร ่วมกันดูแล รักษา ฟ ื ้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ใหม่  
และพ้ืนทีเ่ดมิ

 เครอืข่าย ทสม. อ�าเภอหวัหนิ ได้ท�าให้การคดัแยกขยะ 
ในครัวเรอืนขยายวงกว้างมากขึน้ จากไม่กีค่รวัเรอืนในบาง
ชุมชน กลายเป็นหลายหมู่บ้าน ในหลาย ๆ  ต�าบล ช่วยลด
ปรมิาณขยะในแต่ละวันลงได้จ�านวนมาก และสร้างรายได้
เสริมจากการขายขยะรีไซเคิลให้กับชุมชน 

เข้าใจ 
เข้าถึง 
พัฒนา
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อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าเวียงแก่น  

 เวียงแก่นอ�าเภอเล็ก ๆ ของจังหวัดเชียงราย 
เป็นเมืองชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มสีภาพเป็นทีร่าบลุ่มรมิแม่น�า้งาว โอบล้อม
ด้วยแนวเขาสงูสลบัซบัซ้อนของดอยยาวและดอยผาหม่น 
ซึ่งเป็นต้นน�้าของล�าน�้างาว ไหลผ่านอ�าเภอเวียงแก่น  
ก ่อนที่จะไปรวมกับแม่น�้าโขง เป ็นสายน�้า ท่ีสร ้าง 
ความอดุมสมบรูณ์ให้กบัอ�าเภอเวยีงแก่น พืน้ทีส่่วนใหญ่
ของอ�าเภออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 คนเวียงแก่นท�าอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช
เชิงเดี่ยว เช่น ข้าว ข้าวโพด กะหล�่าปลี ส้มโอ และล�าไย  
จึงมีความต้องการใช้พื้นที่เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต  
ท�าให้เกิดการบุกรุกป่าอย่างต่อเนื่อง ตลอดหลายสิบป ี
ทีผ่่านมาพืน้ทีป่่าต้นน�า้ลดลง น�า้งาวแห้งขอด เกดิปัญหา

ภัยแล้ง น�้าท ่วม และไฟป่าหมอกควัน ชาวบ ้าน 
ต้องประสบความเดือดร้อน เนื่องจากน�้าไม่เพียงพอกับ 
การอุปโภคและบริโภค และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง 

เครือข่าย ทสม. อ�าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย  

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ 
ด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้
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 จากปัญหาท่ีเกดิขึน้จงึท�าให้อดีตผู้น�าหลายชมุชน 
ผันตัวเองมาท�างานจิตอาสา (แม้ว่าจะหมดวาระในฐานะ
ผู้น�าหมู่บ้านแล้วก็ตาม) และสนับสนุนให้คนรุ ่นใหม่ 
ในพื้นท่ีได้รวมตัวกันเพ่ืออนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เริ่มจาก 
การที่ คนไม ่กี่ คนช ่ วยกันปลูกต ้น ไม ้ ใน โรง เรียน  
และที่สาธารณะ จากนั้นก็พากันมาสมัครเป็นสมาชิก 
เครือข่าย ทสม. ท�างาน ประสานงานกับคณะกรรมการ
ชุมชน หลังจากนั้นเม่ือการอนุรักษ์และการพัฒนา 
เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ชุมชนก็เร่ิมหันมาให้ความสนใจ 
มากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลป่าต ้นน�้า จนในที่สุด 
ก็ยกระดับการท�างานเป็นเครือข่าย ทสม. อ�าเภอ 
เวียงแก่น ขับเคลื่อนกิจกรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของท้ังอ�าเภอ ควบคู่กับ 
การท�างานเชิงพื้นที่ในระดับชุมชน 

ดูแลป่าชุมชนอ�าเภอเวียงแก่น 

 ด้วยสภาพพื้นที่ในอ�าเภอเวียงแก่นส่วนใหญ ่
อยูใ่นเขตป่าสงวน มีเทอืกเขาซึง่ปกคลมุด้วยป่าขนาบอยู่ 
ทัง้สองข้าง ดงันัน้ทรพัยากรป่าไม้จงึถอืว่ามีความส�าคญั
กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งต้นน�้า 
ของแม่น�้างาว แหล่งน�้าที่หล่อเลี้ยงวิถีเกษตรของคน 
ทั้งอ�าเภอ และป่ายังเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอีกด้วย 
ในอ�าเภอเวียงแก ่นมีการขอขึ้นทะเบียนป่าชุมชน 
จากกรมป่าไม้รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง มีพ้ืนที่รวมกัน 
ประมาณ 25,000 ไร่ เป็นป่าที่ชาวบ้านช่วยกันดูแล  
และมีเครือข่าย ทสม. อ�าเภอเวียงแก่น เป็นก�าลังหลัก 
ในการขบัเคล่ือนและประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนเกิดกิจกรรม
ดูแลป่าชุมชนอ�าเภอเวียงแก่นขึ้น หลายอย่าง ได้แก่ 
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กิจกรรมดูแลป่าชุมชน
อ�าเภอเวียงแก่น

   สร้างฝายชะลอน�้า

 จัดสรรงบประมาณสมทบกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างฝายชะลอน�้าเกเบี้ยน จ�านวน  
20 จุด และฝายมีชีวิต จ�านวน 10 ฝาย ด�าเนินการสร้าง
ฝายชะลอน�า้มาอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2562-2565 
ปัจจุบันมีฝายชะลอน�้า (ฝายแม้ว ฝายไม้ไผ่ ฝายมีชีวิต) 
รวมทั้งสิ้นจ�านวน 500 ฝาย

   ปลูกป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

 จัดสร้างเรือนเพาะช�ากล้าไม้ และแจกจ่าย 
กล้าไม้ให้ชุมชนน�าไปปลูก ตอนนี้ได้มีการปลูกต้นไม้ 
ไปแล้วกว่า 30,000 ต้น

   ปลูกจิตส�านึกเยาวชน 

 จัดค่ายเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า 
ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนในอ�าเภอเวียงแก่น 

   ขยายป่าชุมชน 

 จัดเวทีเสวนา “ป่าชุมชนกับปัญหาพื้นที่ท�ากิน” 
เพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการขยายและจัดตั้ง
ป่าชุมชนขึ้นในพื้นที่อ�าเภอเวียงแก่น

   การสร้างเครือข่าย 

 จัดตั้งตัวแทนเครือข่าย ทสม. ประจ�าทุกชุมชน 
ท�าหน้าที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในระดับหมู่บ้าน และเป็นผู ้แทนประสานการท�างาน 
กับคณะกรรมการชุมชน ในการเลือกพื้นที่ท�ากิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การท�าแนวกันไฟ การสร้าง 
ฝายชะลอน�้า และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายขึ้น 
ในพื้นที่อ�าเภอเวียงแก่น จ�านวน 1 ศูนย์  
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ภารกิจของเครือข่าย ทสม. 
อ�าเภอเวียงแก่น ที่ร่วมกัน

ดูแลป่ากับชุมชน
และหน่วยงานต่าง ๆ

ท�าให้เกิดผลดีต่อชุมชน
และทรัพยากรในพ้ืนที่

หลายด้านด้วยกัน

   ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ 
   ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม

 ประชาชนในพื้ นที่ มี ความรู ้  ความเข ้ า ใจ  
และมีส ่วนร ่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม มีการบริหารจัดการไฟป่าหมอกควัน 
อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน และขยายผลไปยังพื้นที่ 
ใกล้เคียง อีก 20 หมู่บ้าน

   พ้ืนที่ป่าได้รับการดูแลจัดการไฟป่า
   อยา่งเหมาะสม

 พืน้ทีป่่าจ�านวนมากกว่า 3,441 ไร่ (ในพืน้ทีน่�าร่อง
ปี 2564-2565) ได้รับการดูแลจัดการไฟป่าอย่าง 
เหมาะสม ท�าให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง 
ชาวบ้านในพืน้ทีเ่สีย่งมคีวามพร้อมรบัมอืกบัปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

   ประสานงาน และบูรณาการ
   ความร่วมมือ

 เกดิการประสานงาน และบรูณาการความร่วมมือ
ของทกุภาคส่วนในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ 
หมอกควัน

   ไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ลดลง
 
การเกิด ไฟป ่ าและหมอกควัน ในพื้นที่ ลดลง  

และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
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เครือข่าย ทสม. จังหวัดสตูล 
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ 

ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน�้า

โมเดล คลองดุสน - คลองม�าบัง 

 คลองดุสน หนึ่งในสามลุ่มน�้าของจังหวัดสตูล 
มีพื้นที่ต้นน�้าอยู ่ในเขตอ�าเภอควนกาหลงและอ�าเภอ
ควนโดน ไหลผ่านเทศบาลเมืองสตูล และออกสู่ทะเล
บริเวณอ่าวต�ามะลัง มีความยาวทั้งสิ้น 78 กิโลเมตร 
คลองดุสนช ่วงที่ผ ่ านอ�าเภอควนโดนและอ�าเภอ
ควนกาหลง ชาวบ้านจะเรียกว่า “คลองดุสน” เมื่อผ่าน
เข้ามาถึงเขตเมือง คนที่นี่จะเรียกว่า “คลองม�าบัง” 

 “คลองดุสน - คลองม�าบัง” มีความส�าคัญ 
ต่อการด�ารงชีวิตของชาวบ้านทั้ง 3 อ�าเภอเป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นสายน�า้ทีห่ล่อเลีย้งพ้ืนทีเ่กษตร เป็นแหล่งน�า้ดบิ 
ส�าหรับผลิตน�้าประปาให้กับชาวบ้าน แต่จากการพัฒนา
และการใช ้ประโยชน์จากคลองโดยขาดการจัดการ  
ท�าให้คลองดุสน - คลองม�าบัง เจอกับปัญหามากมาย 
จนชาวบ้านต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ต้องรวมตัวกัน
เพื่อแก้ไข จนเกิดเป็นกลไกภาคประชาชนที่ร่วมกันดูแล 
คลองดุสน - คลองม�าบัง ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า 
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ออกส�ารวจ เพ่ือวางแผนพัฒนา

 เริ่มแรก เครือข่าย ทสม. โซนพ้ืนที่ปลายน�้า  
(คลองม�าบัง) นัดพบปะพูดคุยถึงปัญหาน�้าในคลอง 
ที่ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค สาเหตุเกิดจาก 
น�้าทะเลหนุน อีกท้ังยังมีป ัญหาน�้าเสียจากชุมชน 
ท่ีปล่อยลงสู่คลอง ต่อมาเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา 
แบบองค์รวมทั้งลุ่มน�้า จึงมีการจัดเวทีหารือแนวทาง 
การจัดการน�้าตลอดทั้งสายคลอง โดยมีเครือข่าย ทสม. 
จังหวัดสตูล ท�าหน้าที่ประสานสมาชิกเครือข่าย ทสม. 

จากทุกอ�าเภอ ที่สายคลองไหลผ่านเข้าร่วมประชุม 
จนเป ็นที่มาของการลงพ้ืนที่ เ ก็บรวบรวมข ้อมูล 
ในด้านต่าง ๆ  เช่น ข้อมูลระบบนเิวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของล�าน�้า การใช ้ประโยชน์จากคลอง 
ของชุมชน และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ด�าเนินการส�ารวจ
ตัง้แต่พืน้ทีต้่นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ รวมระยะทางกว่า 
78 กิโลเมตร ครอบคลุม 3 อ�าเภอ 3 เทศบาล 9 ต�าบล 
การส�ารวจในครัง้นัน้ท�าให้ทราบว่า คลองดสุน -  คลองม�าบงั
ในแต่ละช่วงมีปัญหาอะไรบ้าง 
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พบปัญหาการปล่อยน�้าเสียจากชุมชนลงคลอง 
ปัญหาขยะมูลฝอยจากตลาดนัดริมคลอง 
และการทิ้งขยะลงคลอง ปัญหาน�้าแล้ง 
ท�าให้น�้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ น�้าเกิดการปนเปื้อน
ของสารเคมีและสิ่งสกปรก การพังทลายของหน้าดิน 
และปัญหาน�้าทะเลหนุนสูงน�าขยะจากทะเลเข้ามาในล�าคลอง 

ต้นน�้า ในฤดูแล้งจะมีน�้าน้อย 
สาเหตุเกิดจากการบุกรุกท�าลาย
ป่าต้นน�้า ปัญหาขยะจากชุมชน 
และพืชท้องถิ่นสองฝั่งคลอง
ถูกท�าลาย

กลางน�้า
และปลายน�้า

การส�ารวจ
คลองดุสน - 
คลองม�าบัง

ยาโกบ ปะดุกา ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดสตูล บอกว่า

จากปัญหาทีเ่กิดขึ้น ผมคิดว่า เครือข่ายจิตอาสา
ภาคประชาชนทั้ง 3 อ�าเภอ คงต้องท�าอะไรสักอยา่ง

เพ่ือดูแลคลองสายนี ้เพราะคลองดุสนส�าคัญ
กับคนสตูลมากจริง ๆ
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โมเดล คลองดุสน - คลองม�าบัง

 เครือข ่าย ทสม. จังหวัดสตูล ได ้น�าข ้อมูล 
จากการส�ารวจมาใช้ก�าหนดทิศทางการจัดการลุ่มน�้า 
คลองดุสน - คลองม�าบัง อย่างบูรณาการและยั่งยืน 
ตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ และน�ากลไกเครอืข่าย ทสม. 
ในระดับต�าบล และระดับอ�าเภอ มาเป็นฟันเฟือง 
ในการเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมายการจดัการน�า้อย่างบรูณาการ 
เชื่อมประสานการท�างานในรูปแบบของคณะท�างานร่วม 
ที่มาจากเครือข่าย ทสม. ในแต่ละพื้นที่ และจัดต้ัง 
คณะท�างานท�าหน้าที่ดูแลคลองในแต่ละโซน ออกเป็น  
4 ทีม ประกอบไปด้วย ทีมต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า และ
ทีมกลไก ซึ่งในแต่ละทีมจะมีสมาชิกจ�านวน 15 คน  
ท�าหน้าที่บริหารจัดการน�้าคลองดุสน - คลองม�าบัง  
ในแต่ละช่วง โดยมีทีมกลไก คอยท�าหน้าที่อ�านวยการ 
ดูแลทั้ง 3 โซน 

 ดูแลรบัผดิชอบพืน้ทีโ่ซนต้นน�า้ 
ซึ่งเป็นป่าต้นน�้า น�้าตก และภูเขา 
ประกอบด ้วย เครือข ่ าย ทสม.  
ต�าบลวังประจัน ต�าบลควนสตอ 
ต�าบลควนโดน และต�าบลทุ่งนุ้ย 

ทีมต้นน�้า

 ดู แ ล รั บ ผิ ด ช อ บ พื้ น ที่
กลางน�้า ระหว ่างพื้นที่ต ้นน�้า 
และปลายน�้ า  ประกอบด ้วย 
เครือข ่าย ทสม. ต�าบลฉลุง  
ต�าบลย่านซือ่ และต�าบลควนสตอ 

ทีมกลางน�้า

 ดู แ ล รั บ ผิ ด ช อ บ พ้ื น ที่
ปลายน�้า (คลองม�าบัง) ซึ่งอยู่ติด
โซนทะเล ประกอบด้วย เครือข่าย 
ทสม. ต�าบลคลองขุด ต�าบล 
ควนขัน ต�าบลพิมาน ต�าบล 
ต�ามะลัง และต�าบลบ้านควน

ทีมปลายน�้า
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 โดยในแต่ทีมจะมีการขับเคล่ือนงานอนุรักษ ์
และฟื้นฟูคลองแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู ่กับประเด็น
ปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น 

 พ้ืนที่ต้นน�้า จะมีการจัดกิจกรรมสร้างฝาย 
ชะลอน�้าตามคลองสาขาในพ้ืนท่ีวังโต๊ะเสด กิจกรรม 
ปลูกป ่าริมคลอง และท�าแนวไม ้ไผ ่ เพื่อชะลอและ 
ซับความแรงของน�า้ ป้องกนัการพงัทลายของดนิในพืน้ที่
ต�าบลวังประจัน

 พ้ืนทีก่ลางน�า้และปลายน�า้ ท�ากจิกรรมรณรงค์
โดยการสร้างศูนย์เรียนรู ้เรื่องการจัดการน�้า พร้อม
ปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และรณรงค์ไม ่ให ้ชุมชนทิ้งขยะลงคลอง ตลอดจน 
น�าเยาวชนและชาวบ ้านในพ้ืนท่ีล ่องเรือเก็บขยะ 
ในคลองดุสน - คลองม�าบัง

 นอกจากนี้ ทั้ง 3 โซนยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า 
และสร้างราพาให้ปลาอยู่ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และ 
เพ่ิมชนิดพันธุ์สัตว์น�้า ให้เป็นแหล่งอาหารส�าหรับชุมชน 
โดยทุก ๆ  กิจกรรมจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และกระตุ ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหา 
ที่ก�าลังเกิดขึ้นกับคลองดุสน - คลองม�าบัง 

 และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ในการท�างานของแต่ละโซนจึงมีการจัดเวทีประชุม 
เพ่ือติดตามความคืบหน้า และสรุปผลการด�าเนินงาน 

เป็นประจ�าทกุเดอืน ในลกัษณะของเวทสัีญจร การประชุม
ดังกล่าว ยังเป็นการวางแผนการท�างานในเดือนถัดไป  
โดยใช้มติท่ีประชุมเป็นแนวทางในการด�าเนินงานร่วมกัน 
ไม่เพียงเท่านั้น เครือข่าย ทสม. จังหวัดสตูล ยังให ้
ความส�าคัญกับการสื่อสารและขยายผลไปยังชุมชน 
มีการก�าหนดจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้ร่วมกับชุมชน 
ภาครัฐ และภาคประชาชน ขึ้นทุก ๆ  3 เดือน นอกจากนี้ 
ยังผลักดันให้สมาชิกเครือข่าย ทสม. ทั้ง 3 ต�าบล  
จดทะเบียนเป็นกลุ่มองค์กรผู้ใช้น�้าด้วย 

 กระบวนการท�างาน ด้วยโมเดลคลองดุสน -  
คลองม�าบัง เป็นหนึ่งในการพัฒนาเครือข่าย ทสม.  
เพราะสมาชิกเครือข่าย ทสม. ได้ศึกษาข้อมูล และ 
เชื่อมร้อยการท�างานในภาพรวมของจังหวัด และยังมี 
การฝึกปฏิบัติให้เครือข่าย ทสม. ได้เป็นนักวิจัยสายน�้า 
รู ้จักการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเข้าใจ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคลองดุสน - คลองม�าบัง  
ซึ่งเป็นโมเดลที่น�าศักยภาพของเครือข่าย ทสม. ท่ีมีอยู ่
ในทกุพืน้ทีม่าใช้ให้เกิดการจดัการทรพัยากรแบบองค์รวม 
ท้ายที่สุดประโยชน์ก็ตกอยู่กับพี่น้องชาวบ้านในลุ่มน�้า
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จัดการส่ิงแวดล้อม ต�าบลสามง่ามท่าโบสถ์

ด้วยภูมิศาสตร์ที่ตั้งแบบดินด�าน�้าชุ่ม ติดกับแม่น�้า
ท่าจีน ชาวบ้านส่วนใหญ่ในต�าบลสามง่ามท่าโบสถ ์
จึงประกอบอาชีพการเกษตร ท�านา ท�าสวน แต่ด้วย
ลักษณะที่เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีประชากรอาศัย 
อยู ่ ร ่ วมกันจ�านวนมาก ท�า ให ้ต ้องเผชิญป ัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง ทั้งปัญหาขยะมูลฝอยท่ี 
มมีากในแต่ละวัน ปัญหาการปล่อยน�้าเสียจากครัวเรือน 
และภาคการเกษตรลงสู ่แม่น�้าท่าจีน การท�าเกษตร 
แบบใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง รวมถึงการเผาตอซัง 
สร้างมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน จึงเป็นที่มาให้เครือข่าย ทสม. ต�าบลสามง่าม
ท่าโบสถ์ ผนึกก�าลงัสมาชกิเครอืข่าย ทสม. เข้ามาช่วยกนั
แก้ไขปัญหาในแต่ละด้านจนประสบความส�าเร็จ 

เครือข่าย ทสม. ต�าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
อ�าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ  

ด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ขยะปลดหนี้ แก้จน 

 ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ปริมาณขยะในต�าบล
สามง่ามท่าโบสถ์มีจ�านวนมากขึ้น ในแต่ละวันมีขยะ 
รวมกนัประมาณ 5-6 ตนั ขยะบางส่วนถกูน�าไปก�าจดัด้วย
วิธีที่ไม่เหมาะสม เช่น น�าไปเผา บ้างก็ทิ้งลงแม่น�้าท่าจีน 
ต�าบลสามง่ามท่าโบสถ์ไม่มีพ้ืนท่ีในการจัดการขยะ 
เป็นของตนเอง ดังนั้น เทศบาลต�าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
จึงต้องใช้งบประมาณจ�านวนมากในขนถ่ายและน�าขยะ 
ไปก�าจัดในต�าบลอ่ืน เป็นเหตุให้เทศบาลต้องประสาน 
การท�างานกับเครือข่าย ทสม. ต�าบลสามง่ามท่าโบสถ์  
ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และ
น�าขยะแต่ละประเภทมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการจัดตั้ง
กลุ่มรับซื้อขยะ โดยให้ชาวบ้านคัดแยกขยะแล้วน�าไปขาย 
เงินจากการขายขยะจะเป็นเงินฝากของชุมชน เพื่อใช ้
ในเวลาจ�าเป็น ส่วนดอกผลที่ได้นั้นจะน�ากลับคืนสู่ชุมชน 
ในรปูของเงนิสมทบกจิการสาธารณประโยชน์ของหมูบ้่าน 

 ขยะอินทรีย์ก็ส ่งเสริมให้ชุมชนน�าไปท�าเป็น 
น�้าหมักอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือนและภาคการเกษตร 
เช่น น�าไปใส่ในท่อระบายน�้าเพื่อลดกลิ่นและปรับปรุง
คุณภาพน�้าให้ดีขึ้น น�าไปใช้กับพืชผลทางการเกษตร 
เพื่อลดการใช้สารเคมี ส่วนขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายยาก 
ก็ท�าเป็นปุ ๋ยหมักเพื่อใช้ในแปลงผัก โดยจะมีถังรับข 
ยะอินทรีย์และถังหมักน�้า EM ส่วนกลางของหมู่บ้าน  
ในกรณีที่บ้านไหนไม่มีถังหมักอินทรีย์ก็สามารถมาใช้ได้ 
แต่ถ ้าบ้านไหนพอมีพื้นที่บ ้างก็จะขอความร่วมมือ 
ให้ท�าเป็นหลมุขยะย่อยสลายและถงัหมกัอนิทรย์ีไว้ใช้เอง 
การจัดการขยะของต�าบลสามง่ามท่าโบสถ์ ท�าให้ 
ปริมาณขยะลดลงเหลือเพียงแค่ 2 ตัน/วัน ชุมชน 
เกิดรายได้จากการคัดแยกขยะ สามารถน�าไปต่อยอด 
ในการพัฒนาอาชีพได้
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เราส่งเสริมให้ชาวบ้านคัดแยกขยะก่อนน�ามาขาย 
ผลจากการด�าเนินงานมากว่า 5 ปี 

ท�าให้ทางกลุ่มรับซ้ือขยะ (ขยะศูนยบ์าท) สามารถ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน 
สามารถน�าเงินจากการขายขยะไปประกอบอาชีพ 

และสามารถน�าขยะรีไซเคิลไปใช้หนีไ้ด้

  สมพงษ์ ม้าทอง เครือข่าย ทสม. ต�าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 

สะอาดหมดจด ด้วยน�้าหมักอินทรีย ์

 ทกุชมุชนในต�าบลสามง่ามท่าโบสถ์มีพ้ืนทีติ่ดกบั
แม่น�า้ท่าจนี การปล่อยน�า้เสยีและสิง่ปฏิกลูจากครวัเรอืน
และกจิกรรมทางการเกษตรลงสูแ่ม่น�า้ท่าจนีจงึเป็นสิง่ที่
หลกีเลีย่งได้ยาก ส่งผลให้คณุภาพน�า้ค่อนข้างเสือ่มโทรม

  คุณาวุธ ทัศสุวรรณ์ ประธานเครือข่าย ทสม. 
ต�าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 

จากการทีเ่ราได้ท�าน�้าหมักอินทรียจ์ากเศษอาหาร เราก็เอามาใช้แก้ปัญหาน�้าเน่าเสีย
 

ทีเ่กิดจากชุมชนและภาคการเกษตรด้วย เราให้แต่ละครัวเรือนมีส่วนร่วมในการจัดการ 

น�้าเสีย ด้วยการน�าน�้าหมักชีวภาพไปใช้จัดการน�้าเสียในชุมชนของตนเอง เช่น ใส่ในส้วม 
 

เพ่ือลดปัญหาส้วมเต็มและเกิดกลิน่เหม็น ในส่วนของภาคการเกษตร เราก็ขอความร่วมมือ 

ให้น�าเศษผักผลไม้ ทีม่ีอยูใ่นแต่ละสวน มาท�าเป็นน�้าหมักชีวภาพ แล้วน�าไปใช้ 

บ�าบัดน�้าเสียจากกิจกรรมทางการเกษตร เช่น น�าน�้าหมักไปใช้ 

เร่งการยอ่ยสลายฟางและบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยสู่แม่น�้า
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ท�านาปลอดสารพิษ งดเผาตอซัง

 เกษตรกรส่วนใหญ่ในต�าบลสามง่ามท่าโบสถ ์
ท�านาเคมี ใช้ปุ ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงกันมาก อีกทั้ง 
ยังนยิมใช้วิธกีารเผาตอซงั เพ่ือความสะดวกในการเตรยีม
แปลงปลกูส�าหรบัฤดกูาลถดัไป ซ่ึงวธิกีารนีท้�าให้ดนิเสือ่ม
คุณภาพเกิดมลพิษทางอากาศ และยังส่งผลต่อสุขภาพ
ของชาวบ้านด้วย

 ขวัญชยั แตงทอง เครอืข่าย ทสม. ต�าบลสามง่าม
ท่าโบสถ์

เรารณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องเกษตรกร ลดการเผาและการใช้สารเคมี  

ชักชวนให้ชาวนาหันมาท�าเกษตรอินทรียต์ามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยเน้นให้ใช้ปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ ลดการเผาตอซังด้วยการสร้างทางเลือกให้เขา  

เช่น เก็บฟางข้าวเพ่ือน�าไปจ�าหน่ายเป็นอาหารสัตว์ จัดการตอซังด้วยการไถกลบ  

และการหมักตอซังด้วยน�้าหมักชีวภาพ การท�าแบบนีก้็ท�าให้เกษตรกร 

เริม่ลดการเผาและลดการใช้สารเคมีในพ้ืนทีเ่กษตรลงได้เยอะ

 มีการจัดท�าแปลงนาสาธิต และจัดตั้งกลุ่มท�านา
อินทรีย์  เพื่อผลิตและบริโภคข้าวปลอดสารพิษในชุมชน 
เป ิดหลักสูตรการท�านาลดต้นทุนให ้กับเครือข ่าย
เกษตรกร และเครือข่าย ทสม. ส่งผลให้เกิดการลด 
การเผาตอซังได้ 100% รวมถึงมีความต้องการฟางข้าว
จากนาอินทรีย์จ�านวนมากเพื่อน�าไปเลี้ยงสัตว์ และ
เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายจากการที่ไม่ต้องซื้อหา
เคมีภัณฑ์มาใช้ ตลอดจนสุขภาพร่างกายของเกษตรกร 
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ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

 จากปัญหาการท�าเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วขาดทุน  
จนเป็นหนี้เป็นสิน ท�าให้ อมร ศรีบุญนาค สมาชิก 
เครอืข่าย ทสม. ต�าบลสามง่ามท่าโบสถ์ ปรบัเปลีย่นทีน่า 
12 ไร่ มาเป็นการท�าเกษตรทฤษฎใีหม่ ปลกูพชืผสมผสาน 
ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่  9 โดยพืชหลัก 
จะเน้นการปลูกส้มโอขาวแตงกวา ซึ่งเป็นของดีจังหวัด
ชัยนาท และปลูกมะละกอ มะม่วง มะพร้าว พืชผัก 
สวนครัวต่างๆ เป็นพืชรอง และใช้สารชีวภัณฑ์ที่ผลิตเอง 
อย่าง ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนการใช้ปุ ๋ยเคมี มุ ่งเน้น 
การพรวนดิน ไม่เผาตอซัง เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์
ให้กับดิน วิถีการผลิตแบบนี้ช่วยให้ลดต้นทุน และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสวนแห่งนี้ได้กลายเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

หลักสูตรส่ิงแวดล้อม และศูนย์เรียนรู้ 
ในชุมชน 

 มีการน�าองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ถ่ายทอดไปสูเ่ยาวชนในต�าบล ด้วยการท�าบนัทกึข้อตกลง
กับโรงเรยีน เปิดหลกัสตูรการจดัการสิง่แวดล้อมท่ียัง่ยนื
และการท�าเกษตรท่ีเป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช ่น 
เศรษฐกิจพอเพียง การท�าเกษตรที่ เป ็นมิตรต ่อ 
สิ่งแวดล้อม การจัดการน�้าเสีย ชุมชนการจัดการขยะ  
และการเพิ่มมูลค่าขยะ เป็นต้น อีกท้ัง ยังมีการจัดตั้ง 
ศูนย์เรียนรู ้ด ้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นในชุมชน 
จ�านวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะ  

บ้านท่าโบสถ์ / ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการน�้าเสีย  
บ้านสามง่าม / ศูนย์เรียนรู ้ด ้านเกษตรทฤษฎีใหม่  
บ้านวงัจกิตก / และศนูย์เรยีนรูด้้านการท�านาปลอดสารพิษ 
บ้านทบัใต้ เป็นพืน้ทีถ่่ายทอดองค์ความรูแ้ละแลกเปล่ียน
เรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ มีเครือข่าย 
ทสม. ต�าบลสามง่ามท่าโบสถ์ เป็นวิทยากร

 นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  
เพือ่แก้ไขปัญหาการกดัเซาะริมตลิง่ และเพ่ิมการบ�ารุงดนิ
ท�าให้ดินบริเวณที่ปลูกหญ้าแฝกมีความอุดมสมบูรณ์ 
และปลูกต้นไม้ริมแม่น�้า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน  
โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกจะเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และไม้ผลกินได้ 
เช่น ส้มโอ มะพร้าว ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
และช่วยกันดูแล

 

71



โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยนื 

เครือข่าย ทสม. ต�าบลค�าพอุง 
อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ  
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ต�าบลค�าพองุ ในอ�าเภอโพธิช์ยั แม้เป็นต�าบลเลก็ ๆ  
แต ่มีทุนในชุมชนจ�านวนมาก ไม ่ว ่าจะเป ็นต ้นทุน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี 
และทนุทางสงัคม ทีส่�าคัญมกีลุม่องค์กรชมุชนท่ีเข้มแขง็ 
ต�าบลค�าพอุง มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขา 
ขนาดเล็กล้อมรอบ บางหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน 
แห่งชาติดงแม่เผด ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 
ของภาคอีสานตอนกลาง คลอบคลุมหลายอ�าเภอ 
ในจังหวัดร้อยเอด็และจงัหวดักาฬสนิธุ ์มคีวามอดุมสมบรูณ์ 
และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ ่
พึ่งพิงฐานทรัพยากรที่มีอยู่เป็นต้นทุนในการด�าเนินชีวิต 
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ส�ารวจทุนชุมชน

 การขับเคล่ือนงานของ เครือข่าย ทสม. ต�าบล 
ค�าพอุง ได ้น� าทุนในชุมชนมาใช ้ เ พ่ือการอนุ รักษ ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิต เริ่มต้นขึ้น 
ในปี พ.ศ. 2561 เมื่อเครือข่าย ทสม. ลงมือส�ารวจ 
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ร ่ วมกับสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร ์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด ท�าให้ค้นพบว่า 
ต�าบลค�าพอุงมีความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสูง มีองค์ความรู ้

และภูมิป ัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าสามารถน�ามา 
ต ่อยอดให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได ้ เช ่น  
พบพรรณไม้กว่า 200 ชนิด ซึ่งบางชนิดหายากและ 
ใกล้สูญพนัธุ ์ยงัพบซากดกึด�าบรรพ์ เช่น หอยสองฝาน�า้จดื 
ฟันจระเข้น�้าจืด ฟันไดโนเสาร์เทอโรพอด ฟันฉลามน�้าจืด
โฮโบดอนท์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีปราชญ์ชาวบ้านในแขนง
ต่าง ๆ ซุกซ่อนตัวอยู่ในชุมชนด้วย เช่น หมอยาสมุนไพร 
องค์ความรู้ในการตีผึ้งป่า การผลิตงานหัตถกรรมและ
สตูรต�ารบัยาสามราก ชาวบ้านจงึรวมตวักนัต้ังกลุม่อนุรกัษ์
ชือ่เครือข่าย ทสม. ค�าพอุง เพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
ควบคูก่บัการพฒันาชมุชน เป็นการท�างานร่วมกนัระหว่าง 
องค์กรชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ  
และสถาบนัการศกึษา โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจสูก่ารพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค�าพอุงจ้ายภู 
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ค�าพอุงจ้ายภู 

เครือข่าย ทสม. ต�าบลค�าพอุง เชื่อว่าทุกสรรพสิ่ง
ล้วนเชื่อมโยง โครงการส่งเสริมโมเดลเศรษฐกจิองค์รวม 
หรือ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) 
ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน  
และเศรษฐกิจสีเขียว  เป็นแนวคิดการน�าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน
และวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และ
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิาร ซึง่เครอืข่าย ทสม. 
ต�าบลค�าพอุง ได้น�ามาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการ 
ท่องเที่ยวชุมชน และการส่งเสริมอาชีพของชาวบ้าน  
โดยมีทรัพยากรธรรมชาติ รากเหง้าทางวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 

 พัฒนาการท่องเที่ยว เริ่มจากการประชุม 
เพ่ือจัดท�านโยบาย แผน และมาตรการในการจัดตั้ง 
แหล่งธรณีวิทยา ณ แหล่งธรณีวิทยาค�าพอุง และ 
จ�าลองรูปแบบการท่องเที่ยวด ้านธรณีวิทยาและ
ซากดกึด�าบรรพ์ รวมถงึพพิธิภณัฑ์ประวติัศาสตร์ท้องถิน่ 
“ดงแม่เผด” 

 ส่งเสริมอาชีพชุมชนตามโมเดล BCG  ได้แก่ 
งานหัตถกรรมจักสานและดอกไม้ ผลิตภัณฑ์เหลือใช ้
จากสลากกินแบ่ง และมุ่งเน้นการท่องเที่ยวบนภูกุ้มข้าว 
ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมความเช่ือของชุมชน 
เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวชมความงามทางธรรมชาต ิ
ของภูกุ้มข้าว ทั้งยังส่งเสริมให้ชาวบ้านท�าอาชีพเสริม 
จากการท�าไร่นา เช่น การเพาะเห็ด ปลูกขิง ปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอดสารเคมี การผลิตอาหารสัตว์ และ 
การบริหารจัดการแปลงหญ้า มีการท�าการตลาดและ
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สร้างแบรนด์สินค้า “น�้าอ้อยอินทรีย์และน�้าผึ้งป่า”  
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครือข่าย ทสม. ต�าบลค�าพอุง 
ทีผ่ลติเพือ่จ�าหน่ายให้กบันกัท่องเท่ียวและชุมชนข้างเคยีง 
ชุมชนยังได้ปลูกต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนา และปลูกป่า 
เพิ่มเติมด้วย เพื่อจะได้เป็นอาหารของผึ้งและเป็นการ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ยังมีการท�า 
เรือนเพาะช�าพืชเฉพาะถิ่นอย่าง ดอกกระเจียว ปทุมมา 
และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม้หายาก วงศ์กล้วยไม้ดิน  
ต้นขูลู-นางอั้ว ซึ่งเชื่อมโยงกับวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน 
ต�านานรักขูลู-นางอั้ว

 จัดท�า Local museum  รวบรวมประวัติ  
ความเป็นมา องค์ความรู ้และวิถีชีวิตชุมชน จัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์  
และเผยแพร่วิถีคนดงแม่เผด

 นอกจากนี ้เครือข่าย ทสม. ต�าบลค�าพองุ ยงัร่วมกับ 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ด�าเนินกิจกรรม
อนุรักษ์ในด้านอื่นด้วย เช่น 
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ประเมินคุณค่าป่า จากการกักเก็บ CO2

 เครอืข่าย ทสม. ต�าบลค�าพองุ ร่วมกบั ส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ร่วมตรวจวดัการกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในต้นไม้ 
ณ ป่าสาธารณประโยชน์โคกค�าหล่ม บ้านภเูขาทอง ต�าบล
ค�าพอุง เนื้อที่ 1,965 ไร่ จนได้รับการรับรองปริมาณ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีก่กัเกบ็ 56,440,940 t.CO2eq 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) มีการจัดท�าแนวกันไฟและปลูกฟื้นฟูป่าชุมชน

จัดการขยะพลาสติก ด้วย Eco Paving 
Block

 เครือข่าย ทสม. ต�าบลค�าพอุง เล็งเห็นว่า  
เมื่อต�าบลค�าพอุงกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว ก็จะมีคน 
เข้ามาเย่ียมเยือนมากข้ึน จนอาจจะท�าให้เกิดปัญหาขยะ
ตามมา จึงเริ่มส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
เพ่ือน�าไปขาย และน�าขยะมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์  
เช ่น การน�าขยะอินทรีย ์ ไปท�าเป ็นน�้าหมักชีวภาพ 
และปุ ๋ยหมัก ขยะพลาสติกบางประเภทที่ไม่สามารถ 
ขายได้อย่างเช่น หลอดพลาสติก ฝาขวดน�้า ก็ทดลองน�า
ไปท�าเป็น บล็อกปูพื้นรักษ์โลก (Eco Paving Block) 

 เครือข่าย ทสม. ต�าบลค�าพอุง น�ากระบวนการ 
มส่ีวนร่วมปรบัมาใช้ เพือ่ให้สมาชกิได้ร่วมคดิ ร่วมตัดสินใจ  

ร่วมวางแผน ร่วมกันท�างานและติดตามประเมินผล  
โดยใช ้เวทีการประชุมเครือข่าย ทสม.ระดับต�าบล  
ในการวางแนวทางอนรุกัษ์และพฒันา การขบัเคลือ่นงาน
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและการดูแล 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ท�าควบคู่กันไป ด้วยกระบวนการ 
มีส ่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้ท�าให้ต�าบลค�าพอุง 
กลายเป ็นแหล ่ งท ่อง เที่ ยว  แหล ่ งศึกษาดู งาน
ซากดึกด�าบรรพ์ให้กับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ 
สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพ่ิมขึ้นจากเดิม 18,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี เพิ่มเป็น 53,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น เป็นต้นแบบให้กับ 
พื้นที่อื่นในจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ทสม. ดาวรุ่ง
ระดับประเทศ
ปี 2565
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นางสาวร�าพึง กันภัย 
ทสม. จังหวัดเชียงราย

ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

ต�าบลป่าอ้อดอนชัย อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จัดการขยะในชุมชนบ้านป่าตึงงาม

แต่ก่อน ชาวบ้านจะทิง้ขยะลงในแม่น�้าล�าคลองบ้าง ทิง้ข้างทางบ้าง ไม่มีการจัดการใด ๆ ทั้งส้ิน
เรียกว่า ต่างคนต่างทิง้ ทีส่นใจเรือ่งขยะก็เพราะว่า ขยะไม่มีใครแก้ไขได้ และไม่มีใครอยากจะท�าเรือ่งขยะ 

เพราะว่าเป็นเรือ่งสกปรก ก็คิดว่าน่าจะลองท�าดู อยากจะแก้ปัญหาให้ได้ ในฐานะทีเ่ราเองก็เป็นผู้น�า 
เป็นสมาชิกเครือข่าย ทสม. เลยคิดว่าจะลองบริหารจัดการขยะในชุมชนของตนเอง

 ที่มาที่ไปของการลุกขึ้นมาเป็นตัวตั้งตัวตีให้เกิด 
การจดัการขยะมาจากการท่ีเทศบาลต�าบลป่าอ้อดอนชยั
ไม่สามารถจัดเก็บขยะตามครัวเรือนได้อย่างทั่วถึง  
ซ่ึงสาเหตุ เ กิดจากผู ้ประกอบการข้ึนราคาในการ 
จัดการขยะ ท�าให้เทศบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอ 
ที่จะด�าเนินการต่อ ชุมชนจึงต้องจัดการขยะด้วยตัวเอง  
แต่ส่วนใหญ่ในช่วงแรกยังไม่มกีารจดัการขยะทีเ่หมาะสม 
บ้างก็ปล่อยทิ้งในที่สาธารณะ หรือไม่ก็เผา ก่อให้เกิด
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเลก็ สร้างมลพษิ ส่งผลต่อสขุภาพ 

 ด้วยใจทีเ่ป่ียมไปด้วยความมุง่มัน่ของผูห้ญงิคนหน่ึง 
ที่ตั้งปณิธานกับตัวเองว่า จะต้องจัดการกับปัญหาขยะ 
ในชุมชนบ้านป่าตึงงามให้จงได้ ส่ิงแรกที่ร�าพึงท�า คือ  
การจัดการตัวเอง หมายความว่า เริ่มปรับเปลี่ยน 
การจัดการกับขยะของตนเองและครอบครัวเสียก่อน  
ด้วยการคัดแยกขยะในครัวเรือน และน�าขยะบางส่วน 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ท�าให้ชาวบ้านดูเป็นตัวอย่าง 
จากนั้นก็ค่อยขยายไปยังเพื่อนบ้านที่มีแนวคิดเดียวกัน 
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 ล�าดับต่อมาคือ ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจว่า
ท�าไมต้องช่วยกันจัดการขยะ วิธีการจัดการขยะแต่ละ
ประเภทต้องท�าอย่างไร จากนั้นจึงขอความร่วมมือจาก
ชาวบ้านให้ช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือน เมื่อชาวบ้าน
เห็นตัวอย่างจากการที่นางสาวร�าพึง กันภัย ท�าจนได้ผล 
ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือ 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน ท�าหน้าท่ีรับซื้อขยะรีไซเคิลจากชาวบ้าน 
ในราคาแพงกว่าท้องตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชน
ตืน่ตวักบัการคดัแยกขยะ ในหนึง่เดือนจะมกีารรบัซือ้ขยะ 
1 ครั้ง จากนั้นคณะกรรมการฯ ก็จะรวบรวมขยะน�าไป 
ขายต่อให้กับร้านรับซื้อของเก่าท่ีชุมชนท�าสัญญาไว้ 
เป็นการเปลี่ยนขยะไร้ค่าเป็นเงิน สร้างรายได้ให้กับ 
ชาวบ้าน ส่วนขยะประเภทอื่น ๆ เช่น  ขยะเศษอาหาร 
ในครัวเรือนน�ามาท�าปุ ๋ยหมัก ใบไม ้แห ้งจะน�าไป 
ใส่ในเสวยีน เพือ่เป็นปุย๋ให้ต้นไม้ ส่วนขยะอนัตราย จ�าพวก

หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย คดัแยกไว้แล้วน�าไปทิง้ทีจ่ดุรวบรวม
ขยะอนัตรายของหมูบ้่าน ซึง่เทศบาลต�าบลป่าอ้อดอนชยั
จะรับไปก�าจัดอีกทอดหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการรณรงค ์
ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม เชิญชวนให้ชาวบ้าน 
หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และการใช้ภาชนะ 
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เช่น ใช้ตะกร้าไปซือ้ของ หรอืใช้
ปิ่นโตใส่อาหารไปถวายพระ

 สิ่งส�าคัญที่ต้องท�าในช่วงแรก คือ การสร้าง 
ความเข้าใจ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง  
จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น การประกวดครัวเรือน
ต้นแบบการคัดแยกขยะ ครัวเรือนสะอาด นอกจากน้ี 
ในการจัดงานบุญ งานศพ และงานประเพณีของ 
หมู่บ้าน ก็ต้องจัดให้มีจุดคัดแยกขยะ เพื่อเป็นแบบอย่าง
ในการคัดแยกขยะให้ชุมชน ท�าให้เห็นบ่อย ๆ ซ�้า ๆ  
ก็จะท�าให้ชาวบ้านตระหนักและเริ่มปฏิบัติตาม 
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เมือ่เราปฏิบัติให้เป็นแบบอยา่งแล้ว ควบคู่ไปกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผลทีต่ามมา คือ 
ชาวบ้านเริม่ท�าตาม มีการคัดแยกขยะ น�าขยะมาขายเพ่ือสะสมเป็นเงินออม ลดใช้ถุงพลาสติก 

ส่งผลให้ชุมชนสะอาด มีสภาพแวดล้อมทีด่ี ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น สุดท้ายเราก็ต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะให้เยาวชน 

ประชาชน ได้เข้ามาแลกเปลีย่นเรียนรู้

 ร� าพึ ง ยั งท� าหน ้ า ท่ีถ ่ ายทอดองค ์ความ รู ้ 
ในการคัดแยกขยะให้กับเยาวชน และขยายผลไปสู่ชุมชน
อื่นที่สนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย 

ในศูนย์เรียนรู้ของชุมชนบ้านป่าตึงงาม ที่เกิดขึ้นจาก 
ความร่วมมือของเครือข่าย ทสม. และชาวบ้าน 

 จากจุดเริ่มต้นในการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
ของตนเอง ท�าเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็น และความ
พยายามในการแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิจากการเข้าอบรม 
และแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายต่าง ๆ เป็นแรงเสริมให้ 
ร�าพงึ สามารถน�ามาความรูด้้านการจดัการขยะมาพัฒนา
ต่อยอดและถ่ายทอดให้กับชุมชน ส ่งผลให้ชุมชน 
เห็นความส�าคัญและมีส ่วนร่วมในการคัดแยกขยะ  
สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาดสะอ้าน ชาวบ้านเอง 
ก็มีรายได้และเงินออมจากการขายขยะ รวมถึงเกิด 
ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการจัดการขยะ 
สู่ชุมชนบ้านป่าตึงงาม จากหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย เทศบาลต�าบลป่าอ้อดอนชัย 
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงราย เป็นต้น โมเดลการจัดการขยะโดยชุมชน 
ของร� าพึ ง  เป ็น โม เดลที่ เ กิ ดจากผู ้ น� า ชุมชนที่ มี 
ความมุ่งมั่น การมีส่วนร่วมของชุมชน และการได้รับ 
การสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงาน 
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
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 พื้นที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 ของต�าบลโกสัมพี  
เป็นพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ มีสภาพเป็น 
ภูเขา ที่ปกคลุมด้วยทรัพยากรป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์  
มคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู ชาวบ้านบ้านหนองบวั
สามคัค ีหมูบ้่านหนึง่ในต�าบลโกสมัพีมีวถีิชีวิตหาอยูห่ากนิ
กับป่ามาช้านานตั้งแต่รุ ่นปู่ รุ ่นย่า บางบ้านที่ยากจน 
ไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง ก็จะอาศัยเก็บหาเห็ด 
และผักป่าตามฤดูกาล เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง กินบ้าง  
ขายบ้าง หารายได้จุนเจอืครอบครัว เมือ่ป่า คอื อูข้่าวอูน่�า้ 
คนโกสัมพีจึงต้องช่วยกันดูแล 

จัดการป่าชุมชนบ้านหนองบัวสามัคคี

 ชาวบ้านบ้านหนองบัวสามัคคี ร่วมกันส�ารวจ
พื้นที่ป่าที่ติดกับหมู่บ้าน เพื่อขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน และ

ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีเนื้อที่ 3,017 ไร่  
ชาวบ้านได้ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ป่าเป็นอย่างดี โดยมี
นายชูชีพ อนุยูรคอยท�าหน้าที่ประสานการท�างาน 
อย่างใกล้ชิดกับชุมชนและสมาชิกเครือข่าย ทสม.  
ขณะเดียวกันยังเชื่อมประสานหน ่วยงานภาครัฐ  
และภาคเอกชนให้เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ 
ในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนด้านความรู้ วัสดุอุปกรณ์  
และงบประมาณ 

 ในการดแูลป่าชมุชนนัน้ มกีารจดัต้ังคณะกรรมการ 
ป่าชุมชน ให้เข้ามาบริหารจัดการป่า โดยชูชีพ ท�าหน้าที่ 
เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ก�าหนดกติกาในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
ร่วมกัน ซี่งมีข้อก�าหนด ดังนี้ 

จัดการป่าชุมชนบ้านหนองบัวสามัคคี 

นายชูชีพ อนุยูร 
ทสม. จังหวัดก�าแพงเพชร

ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ 
ด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้

ต�าบลโกสัมพี อ�าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก�าแพงเพชร 
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นายชูชีพยังชักชวนชาวบ ้านให ้ช ่วยกันสร ้าง 
ฝายชะลอน�้าโดยใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
ให้กับผืนป่า ลดความรุนแรงจากการเกิดไฟป่า และเป็น
แหล่งน�้ากินน�้าใช้ให้กับชาวบ้านและสัตว์ป่า เม่ือฤดูแล้ง
ของทุกปีมาถึง เป็นเวลาที่ต้องรวมพลคนทั้งหมู่บ้าน 
ไปช่วยกนัท�าแนวป้องกนัไฟป่า มีการอบรมเพ่ิมพูนทกัษะ
ในการจัดการไฟป่าให้กับชาวบ้าน มีการจัดกิจกรรม 
ค่ายเยาวชนรักษ์ป่า สร้างจิตส�านึกรักษ์ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ร่วมใจกันป้องกันไฟป่าให้กับเยาวชนและ
เครือข่าย ทสม. เป็นประจ�าทุกปี 

 จัดทีมออกตรวจลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที ่
ป่าไม้เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อป้องกันและปราบปราม 
การลักลอบตัดไม้ล่าสัตว์ ส่งเสริมให้ชาวบ้านและ 
เครือข่าย ทสม. ช่วยกันเพาะกล้าไม้พื้นถิ่น จ�าพวก ประดู่ 
ยางนา สะเดา ขี้เหล็ก มะม่วง ฯลฯ เพื่อน�าไปปลูกใน 
ป่าชุมชนและพื้นที่สาธารณะของหมู ่บ ้าน เพื่อเพิ่ม 
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าและให้เป็นธนาคารอาหาร
ของชุมชน (Food Bank) ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
ไม่รู้จักหมด 

กติกาใน
การใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชน

1.  การใช้ประโยชน์เพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
      หรือ อื่น ๆ  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการฯ

2.  การจะขอใช้ไม้จากป่าชุมชนทุกประเภท 
 ต้องแจ้งให้ผู้น�าชุมชนทราบ หากฝ่าฝืน 
 ต้องถูกด�าเนินคดี

3.  ห้ามชักน�าญาติ พี่น้อง และบุคคลภายนอก
 ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านหนองบัวสามัคคี เข้ามา
 หาของป่าโดยเด็ดขาด 

4. ห้ามบุกรุกแผ้วถางป่า และจุดไฟเผาป่า
 ในเขตป่าชุมชน 

5. ต้องมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  
 ของหมู่บ้าน 
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เมือ่ดูแลป่า 
ป่าก็ดูแลเรา

เป็นค�าพูดที่ยังคงใช้ได้เสมอ ป่าตอบแทนชาวบ้าน 
เป็นอาหารและยารักษาโรค 

 ชาวบ้านมีรายได้เป็นหลักล้านบาทต่อปีจาก 
การเก็บหาของป่าไปขาย

 ป่าให้  “ไม้ใช้สอย” ชาวบ้านทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
วาตภยับ้านเรอืนเสยีหาย กไ็ด้ใช้ไม้จากป่าท่ียนืต้นตายมา
ซ่อมแซมบ้าน ได้ใช้ไม้ไผ่จากป่ามาท�าเป็นเฟอร์นิเจอร์ 
ไว้ใช้ในชุมชน 

 นอกจากนีเ้มือ่ผลผลติจากป่าอย่าง ใบกาบหมาก 
บวกกับภูมิป ัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยี ก็ เกิด 
เป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง 
“จานกาบหมาก” ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้ 
และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

 ปัจจุบันป่าชุมชนบ้านหนองบัวสามัคคีไม่มีการ
บุกรุกแผ้วถาง ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ สังเกตได้จาก
ปริมาณของป่าที่เก็บได้ในแต่ละฤดูกาลมีเพิ่มขึ้น สัตว์ป่า
เริ่มกลับเข้ามาอาศัยหากินในป่าแห่งนี้อีกคร้ัง ทั้ง ไก่ป่า 
อีเห็น แย้ ตะกวด หมูป่า ฯลฯ 

 ในการบริหารจัดการป่าชุมชน ชูชีพจะยึดหลัก 
“ปลูกป่าในใจคน” ซื้อใจคนให้มาเป็นแนวร่วมด้วยการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดูแลและรักษาป่า 
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ ์
ให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมกับบูรณาการให้เกิด 
ความร่วมมือในการท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วน 
และนี่คือ เคล็ดลับที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในการจัดการ 
ป่าชุมชนบ้านหนองบัวสามัคคี
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สร้างฝาย สร้างชีวิต 

นายธัญพิสิษฐ์  แว่นแก้ว 
ทสม. จังหวัดแพร่

ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ  
ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน�้า

ต�าบลหัวทุ่ง อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่

 ภาพของชาวบ้านที่บ้านแม่จอก หมู่บ้านเล็ก ๆ  
ในต�าบลหัวทุง่ อ�าเภอลอง จงัหวัดแพร่ ซึง่ท�านาปีละคร้ัง 
โดยอาศัยน�้าจากล�าห้วยแม่จอกท่ีไหลผ่านกลางหมูบ้่าน 
เป ็นแหล ่งน�้ าหลัก เ พ่ืออุป โภคในชีวิตประจ� าวัน 
และท�าการเกษตร ซึ่งมีความส�าคัญกับบ้านแม่จอก 
และชุมชนข้างเคียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต้นน�้า
ห้วยแม่จอกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปงและ 
ป่าแม่ลอง แต่ปัญหาท่ีชาวบ้านต้องประสบทุกปีในช่วง
ฤดูแล้ง คือ การขาดแคลนน�้า ถึงแม้ว่าจะมีการสร้าง 
อ่างเก็บน�้าขนาดเล็ก (ห้วยแม่จอก) และส�ารองน�้า 
ไว้ใช้ผ่านระบบประปาภูเขาของหมู่บ้าน แต่ก็ไม่เพียงพอ 
กับความต้องการใช้น�้าของชาวบ้าน นอกจากน้ี ในช่วง 
ฤดูฝน หากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน  
ก็อาจท�าให ้ เกิดเหตุการณ์น�้าป ่าจากห้วยแม่จอก 
ไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน สร้างความเสียหายให้กับ 
ชาวบ้านเป็นอย่างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ จะท�าอย่างไรดี 

 นายธญัพสิษิฐ์ แว่นแก้ว เป็นอกีหน่ึงคนท่ีเม่ือถงึ 
วัยแรงงานก็ต้องจากบ้านไปท�างานในเมือง และทุกครั้ง
ท่ีกลับมาเยี่ยมบ้านก็จะพบว่าในช่วงฤดูแล้ง ชุมชน 
บ้านเกิดก็ยังประสบปัญหาน�้าไม่พอใช้อยู่เช่นเดิม จึงต้ัง
ปณธิานกบัตนเองว่าหากมีโอกาสจะกลบัมาแก้ไขปัญหา
นี้ให้หมดไปจากชุมชน 
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สร้างฝาย ปลูกป่า ฟ้ืนฟูต้นน�้า 

 ปี พ.ศ.2553 ธัญพิสิษฐ์ ได้รับความไว้วางใจ 
จากชาวบ้านให้เข้ามาพัฒนาชุมชนในฐานะผู้ใหญ่บ้าน 
จึงใช้โอกาสนี้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า โดยเริ่มจาก
การส�ารวจแหล่งต ้นน�้า พบว่า สาเหตุ ท่ีท�าให ้น�้า 
ในห้วยแม่จอกแห้งขอด ส่วนหนึ่งมาจากล�าห้วยตื้นเขิน  
ไม่มีพื้นที่รองรับน�้า จึงประชุมหารือกับคณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อหาแนวทางแก้ไข เร่ิมจากคนกลุ่มเล็ก ๆ  
จนน�าไปสู ่การหาทางออกร่วมกันของคนท้ังชุมชน  
จนตกลงกันว่าจะสร้างฝายชะลอน�้า จากนั้น จึงเชิญชวน
ชาวบ้านที่สนใจ ร่วมกันสร้างฝายกั้นน�้าห้วยแม่จอก  
โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ 

 ในช่วงแรกของการท�ากิจกรรม ราษฎรบางส่วน 
ไม่เห็นด้วยกับการสร้างฝายชะลอน�้า คิดว่าเป็นเร่ือง 
ที่ท�าแล้วไร้ประโยชน์ ล�าบาก เสียเวลาในการท�ามาหากิน 
แต่ธญัพสิษิฐ์ พร้อมกบัชาวบ้านอกีส่วนหนึง่ ยงัคงมุง่มัน่
สร้างฝายบริเวณต้นน�้าต่อไป ตามปณิธานที่ตั้งไว้จน 
ส่งผลให้ภาวะขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้งค่อย ๆ  บรรเทา
เบาบางลง เมื่อชาวบ้านเห็นว่า สิ่งท่ีท�ามีประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวม จึงได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทุกคน 
ในพื้นที่  เมื่อมีการสร้างฝายครั้งใด ชาวบ้านต่างก็ 
มาร่วมด้วยช่วยกันเสมอ 

ฝายกั้น
ล�าห้วยแม่จอก
มี 2 แบบ คือ

1)  ฝายชะลอน�้า ที่น�าหินและทรายมาวางกอง 
 ท�าเป็นคันฝาย กั้นล�าห้วยเป็นช่วง ๆ ไล่ระดับ 
 ลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้น ๆ  

ปี พ.ศ.2553  
ถึงปัจจุบัน

370 ฝาย

2) ฝายดักตะกอน สร้างกั้นล�าห้วยสาขาจ�านวน  
 10 สาย โดยใช้วสัดธุรรมชาตใินพืน้ที ่เพ่ือท�าหน้าที ่
 ดักเศษ ตะกอน เศษวัชพืช ไม่ให้ลงไปทับถม 
 ในล�าห้วยแม่จอก 

ปี พ.ศ. 2560 
ถึงปัจจุบัน

150 ฝาย
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 การสร้างฝายชะลอน�้า เป็นการแก้ไขปัญหา 
น�้าแล ้ง และป้องกันน�้าหลากเข ้าท ่วมพื้นที่ ชุมชน  
โดยการประยุกต์ใช้สิ่งท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินน�ามาเป็นวัสด ุ
ในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้อง 
ลงทุนสูง และไม่ต้องใช้เทคโนโลยีท่ียุ ่งยากซับซ้อน 
ใช้เพียงความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน อาจพูดได้ว่า  
เป ็นกระบวนการท�างานอนุรักษ ์และพัฒนาที่ ใช  ้
หลกัประหยัดและเรียบง่าย คอื “ท�าให้ง่าย แต่ได้ประโยชน์
สูงสุด”

 นอกจากน้ี ธัญพิสษิฐ์ ยังพาชาวบ้านปลูกป่าเสรมิ
เป็นประจ�าทุกปีในพ้ืนท่ีป่าของชุมชน เนื้อที่ 3,915 ไร่  
เพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนให้ดินสามารถกักเก็บน�้าได้มากขึ้น 
ลดการพังทลายของดิน รวมไปถึงการป้องกันน�้าป่า 
ไหลหลาก หากเกิดฝนตกหนัก 

ฝาย ให้ชีวิต 

 จากการด�าเนนิการสร้างฝายมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 
จนถึงปัจจุบัน บนล�าห้วยแม่จอกมีฝายชะลอน�้าและ 
ฝายดักตะกอนเกิดข้ึนแล้ว 520 ฝาย ส่งผลให้ชุมชน
จ�านวน 165 ครัวเรือน มีน�้ากิน น�้าใช้ ตลอดทั้งปี  
และพื้นที่ การเกษตร 2,392 ไร ่  มีน�้ า เ พียงพอ 
กบัการเพาะปลกู แม้ว่าเป็นช่วงฤดแูล้ง (เดอืนกมุภาพนัธ์  
ถงึพฤษภาคม) แต่ห้วยแม่จอกกยั็งคงมนี�า้ไหลรนิอยูเ่สมอ  
ป ่าฟ ื ้นคืนความอุดมสมบูรณ์ มีต ้นไม ้ขนาดใหญ่ 
เพิ่มจ�านวนมากขึ้น เป็นแหล่งอาหารให้ชาวบ้านได้ 
พออยู่ พอกิน สามารถจัดกิจกรรมเล่นน�้าสงกรานต ์
ได้ตามประเพณี เป็นความสุขที่เกิดขึ้น เพื่อตอบแทน 
น�า้พกัน�า้แรงที่คนในชุมชนช่วยกันดูแลป่า ดูแลสายน�้า
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นางโสรญา ช่วยชะนะ 
ทสม. จังหวัดตรัง

ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ 
ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ต�าบลน�้าผุด อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ลดขยะ ดูแลป่า พัฒนาเกษตรอินทรีย ์

 โสรญา ช่วยชะนะ หญิงนักพัฒนาแห่งบ้าน 
เขาโหรง เริ่มงานพัฒนาชุมชนด้วยการเป็น ทสม.  
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ ้าน ท�าให้ 
ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 
ในหลายพืน้ท่ี เช่น โครงการพระราชด�าร ิของพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร จึงเกิดแรงบันดาลใจน�ามาพัฒนาที่ดิน
ของตนเอง เริ่มปลูกพืชผัก ผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์  
โดยน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้ 
กับพื้นที่ของตนเอง จนเกิดผลส�าเร็จ มีการถ่ายทอด 
ให้กับชาวบ้านและคนที่สนใจ ต่อยอดไปสู่การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพของคน 
ในชุมชน 

เมือ่ก่อนบ้านเขาโหรงมีปัญหาสุขภาพกันเยอะ ทั้งโรคเบาหวาน ความดัน ท้องร่วง 
โรคมือเท้าปาก และโรคไข้เลือดออก เราก็เลยชวนชาวบ้านเข้ามาพูดคุยว่า

จะแก้ปัญหากันอยา่งไรดี เมือ่เราเอาข้อมูลปัญหามานั่งพูดคุยกัน จึงได้รู้ว่า 
โรคต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจาก ทีอ่ยูอ่าศัยซ่ึงมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 

มีการทิง้ขยะไม่เป็นทีเ่ป็นทาง ท�าให้เกิดพาหะน�าโรค จึงมีแนวคิดทีจ่ะจัดการขยะในชุมชน
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 เริ่มต้นด้วยการจัดต้ังธนาคารขยะขึ้นท่ีบ้าน 
ของตนเอง ปลูกจิตส�านึก และถ่ายทอดองค์ความรู ้
ในการคัดแยกขยะในครัวเรือนให้กับเด็กและเยาวชน  
แล้วให้เยาวชนน�าไปบอกต่อกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ขยะที่
รีไซเคิลได้ก็คัดแยกไว้ขาย ขยะอินทรีย์ก็น�าไปท�าเป็น 
ปุ ๋ ยหมัก  น�้ าหมักชีวภาพ เ พื่อ ใช ้ ในการปลูกผัก 
ไว้รับประทานในครัวเรือน ขยะทั่วไป หรือวัสดุเหลือใช ้
ในชุมชนก็น�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น การน�ากะลามะพร้าว  
มาประดษิฐ์เป็นของใช้ในบ้าน ขยะอนัตรายก็ประสานงาน
กับองค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าผุด จัดตั้งจุดรับ 
ขยะอนัตรายในชมุชน และรวบรวมน�าไปก�าจดั มกีารรณรงค์ 
ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม 

 ต่อมาได้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ  
น�าไปสู่การควบคุมป้องกันโรคและวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ท�าหน้าที่ถ่ายทอดและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการ
จัดการขยะที่จะน�าไปสู่การควบคุมป้องกันโรค รวมถึง 
การจัดการขยะอินทรีย ์  เพื่ อน� ามา ใช ้ ในการท� า 
เกษตรอนิทรย์ี และการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม อีกทั้งยังใช้เป็นศูนย์ประสานงาน 
ของเครือข่าย ทสม. ต�าบลน�้าผุด 

พ้ืนทีชุ่มชนส่วนใหญ่มีแนวเขตติดกับ
ป่าสงวนแห่งชาติ จึงมักเกิดปัญหา

การบุกรุกพ้ืนทีป่่า พวกเราจึงร่วมกับ 
อบต.น�้าผุด และเจ้าหน้าทีป่่าไม้ 

เดินส�ารวจแนวเขตป่า และท�าแนวกันไฟ
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เกษตรอินทรีย ์: ตามรอยพ่อ  
เศรษฐกิจพอเพียง

 
 พัฒนาพื้นที่สวนรอบ ๆ บ้านของตนเองท�าเป็น

เกษตรอินทรีย์ ร่วมกับการใช้ โคก หนอง นา โมเดล  
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีด้วย มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล  
และเลี้ยงสัตว์ไว้ในบริเวณเดียวกัน ผสมผสานกับการน�า
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีวติ 
ปัจจุบันสวนของนางโสรญา ช่วยชนะ เป็นศูนย์เรียนรู้
วิสาหกิจชุมชนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบ 
ในการท�าเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ปลูกผักสวนครัว 
ร้ัวกินได้ เมื่อมีเหลือจึงแบ่งปันและน�าไปจ�าหน่าย  
เป็นตัวอย่างของการพ่ึงพาตนเอง ภายในศูนย์เรียนรู้
ประกอบไปด้วย 5 ฐาน ได้แก่ ฐานการบริหารจัดการขยะ 
ฐานการบรหิารจดัการดนิ/การท�าปุย๋อนิทรย์ี ฐานการท�า
เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู ่โคก หนอง นา โมเดล  
ฐานการแปรรูปและน�าวัสดุเหลือใช้น�ากลับมาใช้ใหม ่
และฐานการลดใช้พลังงาน ด้วยเทคโนโลยีพลังงาน 

เครือข่าย ทสม. : ดูแลป่า

 

 จดัตัง้คณะกรรมการป่าชมุชนระดบัต�าบล ซึง่เป็น
ผู้แทนจากสมาชิกในชุมชน เช่น สมาชิกเครือข่าย ทสม. 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�าในท้องถิ่น และเยาวชนในพื้นที่  
ร่วมอนุรักษ์ไม้ป่าหายากและสมุนไพรป่า จัดท�าเส้นทาง
ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้  
และจดักจิกรรมอบรมให้ความรูใ้นการดแูลรกัษาป่า และ
ชวนชาวบ้านช่วยกันปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนเป็นประจ�า 
สม�า่เสมอ อีกทัง้ยงัน�าพชืท้องถิน่อย่าง “ต้นคล้า ต้นคลุม้” 
ที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์มาใช้ประโยชน์ แปรรูปเป็น 
ตะกร้า หมวก อุปกรณ์จับปลา สร้างรายได้เสริมให้กับ 
ชาวบ้านด้วย

 บทบาทในฐานะสมาชกิเครอืข่าย ทสม. ซึง่ท�าหน้าท่ี 
ประสานงาน พัฒนาโครงการ และน�าการสนับสนุน 
รูปแบบต่าง ๆ  เข้ามาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ท�าให้
ชุมชนบ้านเขาโหรงสามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็น 
ต้นแบบในหลายเร่ือง ได้แก่ เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
ด้านการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอ ด้านการจดัการ
ขยะ เป็นศนูย์เรียนรู้วิสาหกจิชมุชนวิถเีศรษฐกจิพอเพียง  
เพือ่การบรโิภคและการเกษตรทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
และชุมชนเองก็มีคุณภาพชีวิตที่ดี

พ้ืนทีชุ่มชนส่วนใหญ่มีแนวเขตติดกับ
ป่าสงวนแห่งชาติ จึงมักเกิดปัญหา

การบุกรุกพ้ืนทีป่่า พวกเราจึงร่วมกับ 
อบต.น�้าผุด และเจ้าหน้าทีป่่าไม้ 

เดินส�ารวจแนวเขตป่า และท�าแนวกันไฟ
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ไร่นาสวนผสม ตามแนวคิด ปลูกป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง

นางแรม  เขตนิมิตร
ทสม. จังหวัดศรีสะเกษ 

ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ 
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ต�าบลดู่ อ�าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

 บนทีด่นิ 32 ไร่ ของนางแรม เขตนมิติร เกษตรกร
ในต�าบลดู ่เดมิมีสภาพเป็นท่ีนา แต่ปัจจบุนัมีการปรบัปรุง
พื้นที่ให้เป็นไร่นาสวนผสม ปลูกต้นไม้แบบผสมผสาน 
ตามแนวคดิ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง น�าพรรณไม้ 
หลายชนิดทั้งไม ้เศรษฐกิจ และไม้ใช ้สอย มาปลูก 
เลียนแบบธรรมชาติ เป็นการสร้างป่า สร้างความ 
หลากหลายทางชีวภาพ และสร้างแหล่งอาหารให้กับ
ครอบครัว 

 นางแรมเล่าว่า ในอดตีสภาพพ้ืนทีแ่ถบนีแ้ห้งแล้ง
กันดาร ไม่เหมาะกับการท�าเกษตรเท่าใดนัก เพราะไม่มี
ทางน�้าไหลผ่าน อีกทั้งยังเป็นพ้ืนท่ีห่างไกล ไม่มีระบบ
ชลประทาน ดงันัน้ ถ้าเกษตรกรอยากได้ผลผลิตเพิม่กต้็อง
บุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อจะได้มีพื้นที่ท�าการเกษตรเพิ่มขึ้น 
จนท�าให้ป่าในบริเวณนี้ลดน้อยลง อีกท้ังยังมีการใช ้
สารเคมีในการเกษตร ส่งผลให้สัตว์และแมลงบางชนิด 
ลดน้อยลง เช่น กบ เขียด กุ้ง หอย ปู ปลา หรือบางชนิด

ก็หายไปจากพ้ืนที่เลยก็มี เมื่อธรรมชาติเสื่อมโทรมและ 
ระบบนิเวศขาดความสมดุล ก็เริ่มส่งผลกระทบต่อ 
การด�าเนินชีวิตของชาวบ้าน 

 
 แรม มองความเป็นไปท่ีเกิดข้ึนด้วยใจกังวล  

จนเกิดความคิดที่จะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนให้มากข้ึน
และมีรายได้เลี้ยงดูตนเองจากต้นไม้ที่ปลูก ประกอบกับ
ได้รับแรงบันดาลใจจาก ด.ต.วิชัย สุริยุทธ หรือ ดาบวิชัย 
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นักปลูกต้นไม้ ท่ีพลิกฟื้นพ้ืนดินท่ีแห้งแล้งของอ�าเภอ
ปรางค ์กู ่  จังหวัดศรีสะเกษ ด ้วยการปลูกต ้นไม ้
กว่าสองล้านต้น ประกอบกบัความสนใจด้านสิง่แวดล้อม 
เป็นทุนเดิม จึงสมัครเป็นสมาชิก เครือข่าย ทสม. ท�าให้
มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู ้ด ้านการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหลายครัง้ และถอืคติ 
ที่ว่า “ท�าให้ดู ท�าให้เห็น ท�าแล้วจับต้องได้” จนในที่สุดก็
ลงมือพลิกที่ดินว่างเปล่าของตนเอง ให้เป็นสวนป่า และ
ไร่นาสวนผสม ปลูกต้นไม้แบบผสมผสานตามแนวคิด 
ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และจัดสรรที่ดิน 
ท�ากินและแหล่งน�้า ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไม่เดือดร้อน   

สร้างป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง 

 ในช่วงแรกต้องมกีารปรับสภาพพืน้ทีใ่ห้เหมาะสม 
จากเดิมที่เป็นที่ราบ ก็จัดสรรพื้นที่บางส่วนพูนดินขึ้น 
ให้กลายเป็นคนันาขนาด 5 เมตร ไว้ปลกูต้นไม้ ปลกูพืชผกั 
นานาชนิด ปน ๆ  กัน ให้มีความสูงลดหลันกันไป 5 ระดับ 
เพื่อเลียนแบบโครงสร้างป่าธรรมชาติ และยึดทฤษฎี 
การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้สามารถ 
ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ และพืชผักที่ปลูกได้ครบทุกด้าน 

1. ไม้ใช้สอย น�ามาสร้างบ้าน ท�าเล้าเป็ด เล้าไก่ ฟืน 
2. ไม้กินได้ น�ามาเป็นอาหารและยาสมุนไพร
3. ไม้เศรษฐกิจ น�าไปจ�าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 
4. ช่วยอนุรักษ์ดินและน�้า ซึ่งการปลูกพืชที่หลากหลาย  

จะสร้างสมดุลของระบบนิเวศให้กับพื้นที่

1. ไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็ว ส�าหรับใช้ในครัวเรือน เช่น 
ยางนา สะเดา ไผ่ 

2. ไม้กินได้ เช่น มะม่วง ผักกินใบต่าง ๆ  
3. ไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้ที่ปลูกเพื่อจ�าหน่าย เช่น  

ประดู่ พะยุง มะค่า ไม้สัก เป็นต้น

ไม้ 3 อยา่ง

ประโยชน์ 4 อยา่ง
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 ปลูกพืชหลากหลายชนิดปะปนกันไปท้ังพืชผัก  
พชืสมนุไพร ไม้ยนืต้น เน้นสร้างแหล่งอาหารให้กบัตนเอง
และชุมชน เช่น ปลูกไม้ตระกูลยาง ที่มีเชื้อเห็ด ก็ท�าให้ 
มีเห็ดโคน เห็ดระโงก หรือเห็ดอื่น ๆ  ไว้บริโภคในครัวเรือน 
ที่เหลือก็น�าไปจ�าหน่าย เป็นรายได้ให้กับครอบครัว  
จนมีค�ากล่าวที่ใช้เรียกคันนาที่อุดมไปด้วยพืชผัก ผลไม้ 
กินได้ ไม้ใช้ประโยชน์ ว่า “คันนาทองค�า” 

 นางแรมเป็นแบบอย่างของการลงมอืปฏิบัตจิรงิ 
จนเกิดผลเป็นรูปธรรม ขยายผลไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ก่อให้เกิดความยั่งยืน เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน 
ที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้ และน�าไปทดลองท�าให้พื้นที ่
ของตนเอง ปัจจุบันถูกยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงธนาคารต้นไม้บ้านหนองหิน มีการ 
เพาะช�ากล ้า ไม ้และแจกจ ่ายใช ้ ชุมชน เกษตรกร  
และสมาชิกเครือข่าย ทสม. น�าไปปลูกด้วย ในอนาคต
วางแผนว่าจะสร้างเครือข่ายป่าครอบครัว ให้ครอบคลุม
ทกุครวัเรอืนในชุมชนและขยายออกไปยังชุมชนอืน่ ๆ  ด้วย 

 นอกจากนีน้างแรม ยงัเป็นผูแ้ทนสมาชิกเครือข่าย 
ทสม. ในการเสนอให้ ปลดลอ็คกฎหมายพระราชบญัญตัิ
ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กรณีไม้หวงห้าม  
จนสามารถท�าให้ไม้ทุกชนิด (จากเดิมที่ก�าหนดว่า  
ไม้หวงห้ามแม้จะอยู ่ ในพื้นที่ เอกชน ก็ห ้ามน�าไปใช ้
ประโยชน์ จนกว่าจะได้รับอนุญาต) ที่ปลูกในที่ดินที่มี
กรรมสิทธ์ิถูกต้องไม่เป็นไม้หวงห้ามอีกต่อไป ท�าให้
ประชาชนสามารถตัดไม ้ ในพื้นที่ เอกสารสิทธ์ิของ 
ตนเองไปใช้ประโยชน์และจ�าหน่ายได้ มีส่วนขับเคลื่อน 

การด�าเนนิงาน ด้านการส่งเสรมิอาชพี To Be Number One 
โดยส่งเสริมอาชีพการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ไม่ใช้สารเคมใีนการท�าการเกษตร และประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุนระบบกระจายน�้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีน�้าใช้ 
ส�าหรับเพาะปลูก ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คน 
หันมาปลูกต ้นไม ้มากขึ้น ด ้านการจัดการขยะใน 
ครัวเรือน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย  
เพือ่ก�าจดัเศษอาหาร สามารถย่อยสลายขยะอนิทรย์ีได้ดี
ไม่น้อยกว่าไส้เดือนดิน และยังมีเป็นแหล่งอาหาร 
โปรตีนสูงส�าหรับสัตว ์เลี้ยง สามารถสร้างรายได ้ 
ให้กับชุมชนในอนาคต

 คุณูปการที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ต้นแบบ “เศรษฐกิจ
พอเพียงธนาคารต้นไม้บ้านหนองหิน” บนที่ดินของ 
แรม มิเพียงจะท�าให้ครอบครัวตนเองสามารถพี่งพา 
ตัวเองได้ตามสมควร แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติให้กับคนอื่น ๆ น�าไปขยายผล 
ต่อในพื้นที่ต่าง ๆ อีกทั้งในอนาคตต้นไม้ที่นางแรมปลูก 
กจ็ะเตบิโตกลายเป็นป่าอกีแห่งหนึง่ของชมุชนด้วยเช่นกนั 
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เครือข่าย ทสม. 
ดาวรุ่ง 
ระดับประเทศ
ปี 2565
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เครือข่าย ทสม. ต�าบลไร่ขี 
อ�าเภอลืออ�านาจ จังหวัดอ�านาจเจริญ 

เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

ธนาคารขยะรีไซเคิล 

 สถานการณ์ขยะมลูฝอยในต�าบลไร่ขกีเ็หมอืนกบั
ท้องถิ่นหลายแห่งท่ัวประเทศ ที่ต้องเจอกับปัญหา
ปริมาณขยะจ�านวนมากในชุมชน ขยะถูกท้ิงไม่เป็นที่ 
เป็นทาง สร้างความสกปรก และไม่เป็นระเบยีบเรียบร้อย 
ท�าให้ทัศนียภาพในชุมชนไม่สวยงาม แต่จากการที ่
ชาวบ้าน สมาชิกเครือข่าย ทสม. และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจับมือกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน 
อย่างจรงิจังในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ต�าบลไร่ข ีจงึกลายเป็น 
ท้องถิ่นสะอาด ปลอดขยะ 

ธนาคารขยะรีไซเคิล

 เนื่องจากหลายหมู ่บ้านในต�าบลไร่ขี ประสบ
ปัญหาขยะซึง่มีขยะเป็นจ�านวนมาก จนเกดิภาพขยะล้นถงั 

ส่งกลิ่นเหม็น คนในชุมชนจึงปรึกษาหารือกันว่าจะ 
ด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือคลี่คลายสถานการณ ์
ให้ดีขึ้น จนได้ข้อสรุปว่า ชาวต�าบลไร่ขีจะใช้ “ธนาคารขยะ
รีไซเคิล” เป็นกลไกในการแก้ปัญหา จึงมีการจัดต้ัง
ธนาคารขยะขึ้นต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา หลังจากน้ัน 
ก็มีการจัดประชาคมหมู่บ้านท�าข้อตกลงร่วมกับผู ้น�า 
และสมาชกิในชมุชนเกีย่วกบัการคดัแยกขยะในครวัเรอืน 
ควบคู่กับการให้ความรู้กับชาวบ้าน มีสมาชิกเครือข่าย 
ทสม. ต�าบลไร่ขี และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครอง 
ส ่วนท ้องถิ่นเข ้ามาอบรมให ้ความรู ้  หลังจากนั้น 
จงึท�าการทดลองจดัตัง้ธนาคารขยะรไีซเคิลข้ึน 1 แห่งก่อน 
เมื่อท�าแล้วได้ผลดี จึงจัดตั้งจนครบทั้ง 10 หมู่บ้าน 
ในต�าบลไร่ขี และยังได้ขยายผลไปยังต�าบลข้างเคียง 
อีกหลายหมู่บ้านด้วย 
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 “ธนาคารขยะรีไซเคิล” จะท�าหน้าท่ีรับซือ้ขยะ เดอืนละ 
1 ครั้ง ทุกหมู่บ้านจะรับซื้อขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ที่ได ้
ท�าการคัดแยกขยะไว้แล้ว จากนั้นจึงท�าการชั่งน�้าหนัก 
และจดบันทึกปริมาณขยะที่สมาชิกแต่ละคนขายได้ 
ลงสมดุบญัช ีเมือ่ขยะทีร่วบรวมได้มปีรมิาณมากพอ กจ็ะ
น�าไปจ�าหน่ายกับร้านรับซื้อของเก่า โดยชาวบ้านที่น�า 
ขยะมาขายให้กับธนาคารขยะรีไซเคิล ก็จะมีรายได ้
จากการขายขยะ ตลอดระยะเวลา 8 ปี ทีม่กีารจดัการขยะ
อย่างจริงจัง ปัจจุบัน ต�าบลไร่ขี กลายเป็นต�าบลสะอาด 
หมดปัญหาขยะล้นถังในชุมชน 

 นอกจากภารกจิด้านการจดัการขยะแล้ว เครอืข่าย 
ทสม. ต�าบลไร ่ขี  ยังร ่วมกับชาวบ ้านปลูกต ้นไม ้
ในวันส�าคัญต่าง ๆ และฟื ้นฟูแหล่งน�้าห ้วยจันลัน 
ด้วยการสร้างฝายชะลอน�้า เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน�้าไว้ใช ้
ในช่วงฤดูแล้ง มีการจัดตั้งแกนน�าอาสาสมัครเพื่อดูแล

และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของหมูบ้่านขึน้อกีหลายกลุ่ม ได้แก่ อาสาสมัครพิทกัษ์ป่า
ชุมชนบ้านนาล้อม คอยสอดส่องดูแลไม่ให้มีการบุกรุก
ท�าลายป่าชมุชน / อาสาสมคัรพฒันาลุม่น�า้ล�าห้วยจนัลนั 
ดูแลรักษาน�้าห้วยจันลันและช่วยกันอนุรักษ์สัตว์น�้า
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ยกระดับคุณภาพชีวิต 

 บ้านนาล้อม หน่ึงในสิบหมู่บ้านของต�าบลไร่ขี  
ทีม่กีารจัดตัง้กลุม่กองทุนต่าง ๆ  ข้ึนในชมุชน รวม 4 กองทนุ 
เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกภายในหมู่บ้าน ได้แก่ 
สวสัดกิารกลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติบ้านนาล้อม ดแูล
สวัสดิการคนทุกช่วงวัย / สวัสดิการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองบ้านนาล้อม / กองบุญสัจจะสวัสดิการ 
ไทบ้านนาล้อม และฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านนาล้อม  
ซ่ึงส่วนใหญ่จะดูแลเร่ืองค่ารักษาพยาบาลและเป็น 
เงินช ่วยเหลือกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต อีกทั้ งยังม ี
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีรายได้ที่มั่นคง 
ด ้วยการส ่งเสริมและพัฒนาอาชีพให ้กับชาวบ้าน 
นอกเหนือจากการท�าเกษตร เช่น การจัดตั้งกลุ่มอินทรีย ์
ตราช้างสมบูรณ์ ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ให้สมาชิก
และชาวบ้านในราคาถูก การจัดตั้งกลุ ่มโรงสีชุมชน 
ด�าเนินการสีข้าวให้กับสมาชิกและชาวบ้าน เพื่อจ�าหน่าย

ร�าและแกลบ บ้านนาล้อมถกูยกให้เป็นหมูบ้่านเศรษฐกจิ
พอเพียงต ้นแบบ และเป ็นศูนย ์เรียนรู ้  โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  ในอ�าเภอลืออ�านาจ 
และบ้านนาล้อม ท�าหน้าทีถ่่ายทอดแนวทางในการใช้ชวีติ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับ 
การดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ขับเคลื่อนงานแบบองค์รวม
และบูรณาการ 

 เครือข่าย ทสม. ต�าบลไร่ขี ใช ้กระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการท�างาน และบูรณาการการท�างาน 
ร่วมกบัหลายหน่วยงานในพืน้ที ่เพ่ือให้เกดิการสนบัสนนุ
กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาในชุมชน จัดวางโครงสร้าง
การท� างานของเครือข ่ าย  ทสม.  ตามประ เด็น 
ในการขับเคลื่อน ได้แก่ กลุ่มดิน น�้า ป่า สิ่งแวดล้อม  
ขยะ และมลพิษ ซึ่งในแต่ละด้านจะประกอบไปด้วย 
ปราชญ์ชุมชน สมาชิกเครือข่าย ทสม. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ท�าให้ครอบคลุมการท�างานในทุกมิติ และ
สมาชกิเครอืข่าย ทสม. ยงัได้ใช้ความเชีย่วชาญของตนเอง
มาพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องคอยสนับสนุน 
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 ป ่าผาต ้อน หรือ ป ่าชุมชนบ้านแม ่ระวาน  
ต�าบลยกกระบัตร ครั้งหนึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2535 – 2537  
เกือบตกเป็นพื้นที่สัมปทานหินแกรนิตของบริษัทเอกชน 
ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้นจริง พื้นที่ที่เคยเป็นป่าต้นน�้า และป่า
ที่ชาวบ้านเคยใช้ประโยชน์จากการเก็บหาของป่าและ 
เล้ียงสัตว์ก็คงถูกท�าลายจนหมดสิ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ 
ผู ้น�าและชาวบ้านจากทุกหมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบ 
ต่างยกขบวนประท้วงเรียกร้องให้มีการยกเลิกการออก
ประทานบัตร จนเป็นผลส�าเร็จ 

 เหตกุารณ์ในคร้ังนัน้ คือ จดุเปลีย่นส�าคญัทีท่�าให้ 
ชาวบ้านแม่ระวานและชุมชนใกล้เคียง รวมตัวกัน 
ท�ากิจกรรมเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น โดยขอเสนอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน
บ้านแม่ระวาน จากน้ันก็ขยายแนวคิดด้านการอนุรักษ ์

ไปยังชุมชนอื่นในต�าบลยกกระบัตร และเริ่มด�าเนินการ
ดูแลป่าในภาพของเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล ตั้งแต่ป ี
พ.ศ.2553 เป็นต้นมา ปัจจบุนัป่าชมุชนต�าบลยกกระบตัร 
มีทั้งหมด 7 แห่ง รวมเนื้อที่ 32,235 ไร่ และยังขยาย 
เครือข่ายดูแลป่าต่อไปยังหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์จากป่า
ร ่ วมกันด ้วย เพื่ อ เป ็นป ่ ากันชนให ้กับป ่ าชุมชน 
ป่าผาต้อน 

เครือข่ายดูแลป่าผาต้อน

เครือข่าย ทสม. ต�าบลยกกระบัตร  
อ�าเภอสามเงา จังหวัดตาก

เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ 
ด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้
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ดูแลป่า แก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน

 แม ้ป ่าชุมชนป่าผาต้อนจะรอดพ้นจากการ 
ถูกท�าลายจากสัมปทานเหมืองแร ่ แต ่ภัยคุกคาม 
ในรูปแบบอื่น ๆ ยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ป่าถูกบุกรุก 
แผ้วถางเพื่อขยายพ้ืนท่ีท�าการเกษตร ปัญหาไฟป่า 
และหมอกควันที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี และดูเหมือนว่า
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เม่ือเป็นเช่นน้ี เครือข่าย ทสม. 
ต�าบลยกกระบัตร จึงใช ้การท�างานแบบเครือข่าย  
เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกนั โดยมกีิจกรรมหลักทีด่�าเนินการ 
ได้แก่ 

 การสร้างฝายชะลอน�้าเพื่อเพิ่มความชุ ่มชื้นให ้กับป่าและกักเก็บน�้าไว ้ใช ้
เพื่อการอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง เป็นกิจกรรมที่ทุกหมู่บ้านในต�าบลยกกระบัตร 
จะลงแรงช่วยกันสร้างฝายเป็นประจ�าทุกปี 

 เดินลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า เฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง 
และท�าแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชนแต่ละแห่งให้เชื่อมต่อกัน 

 ตัง้ด่านตรวจป้องกนัการลกัลอบหาของป่าในช่วงประกาศ 61 วนั อนัตราย ตัง้แต่ 
วันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่พบจุดความร้อนมากกว่า 
ช่วงอื่น

    ปลูกฟื้นฟูป่าในพ้ืนที่ท่ีได้รับผลกระทบ และปลูกต้นไม้เพ่ิมพื้นที่สีเขียว 
  ให้กับชุมชน ตามแนวคิด ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และส่งเสริม 
  ให้ชาวบ้านน�าแนวคิดดังกล่าวไปใช้กับการปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีของตัวเอง  
  เฉพาะที่ชุมชนบ้านแม่ระวาน สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้มากกว่า 500 ไร่ 
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 การร่วมแรงร่วมใจดูแลป่าของเครือข่าย ทสม. 
ต�าบลยกกระบัตร ร่วมกบัชาวบ้าน และหน่วยงานในพืน้ที่ 
จึงยังคงท�าให้ป่าชุมชนป่าผาต้อนเป็นแหล่งอาหาร 
ตามธรรมชาติส�าหรับชุมชน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

 อีกหนึ่งความส�าเร็จที่เห็นได้ชัดเจน คือ 

 อีกท้ังตั้งแต่มีการออกตรวจลาดตระเวน 
รักษาป่าอยู ่ เสมอ ก็ไม ่พบการบุกรุกแผ้วถางป่า  
เพื่อท�าการเกษตรในพื้นที่ต�าบลยกกระบัตรอีกเลย 
ตอนนี้พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่ระวานถูกยกระดับเป็น 
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลอดการเผา

 ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากแนวคิด 
ในการท�างานพฒันา 3 ด้าน ทีต้่องท�าไปพร้อมกนั ได้แก่

  1) การพัฒนาคน ส่งเสริมให้คนมีความเข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา และต้อง
ปลูกป่าในใจคนให้ได้ 

 2) การพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการ
ท�างาน ด้วยการถอดบทเรยีนจากการท�างาน และสร้าง
แหล่งเรียนรู้ ขยายผลให้กับผู้ที่สนใจ

 3) การพัฒนาพื้นที่ เช่น การปลูกป่า การท�า
แนวกันไฟ การเฝ้าระวังไฟป่า เป็นต้น 

จุดความร้อน 
(Hotspot) ในพ้ืนที่

ต�าบลยกกระบัตรลดลง
ซ่ึงจากเดิมช่วงเดือนมีนาคม

และเมษายน 2564
พบ 105 ครั้ง

แต่ในปี 2565
พบเพียง 
54 ครั้ง

ลดลงถึง
ร้อยละ 50
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 คลองยันเป็นสายน�า้ทีค่รอบคลมุ 5 อ�าเภอ 2 จงัหวดั 
ได้แก่ อ�าเภอคีรีรัฐนิคม อ�าเภอวิภาวดี อ�าเภอไชยา  
อ�าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบางส่วนของ
อ�าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีความยาว 70 กิโลเมตร 
ในอดีตคลองยันเคยมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก 
ชาวบ้านได้อาศยัเป็นแหล่งน�า้กนิ น�า้ใช้ และท�าการเกษตร 
ต ่อมาเ ม่ือเกิดการบุกรุกป ่าต ้นน�้ า เปล่ียนไปเป ็น 
สวนยางพาราและปาล์มน�้ามัน ชาวบ้านก็เร่ิมได้รับ 
ผลกระทบ โดยเฉพาะชุมชนคลองยันในเขตจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ท่ีต้องเจอกับปัญหาน�้ามากในช่วงฤดูฝน 
เกิดปัญหาดินถล่ม น�้าหลากจากพื้นที่ต้นน�้า (ในต�าบล 
ตะกุกเหนือ) เข้าท่วมพื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็ว ท�าลาย
บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร สร้างความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน ในขณะที่เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง กลับขาดแคลน
น�า้อปุโภค บรโิภค และท�าการเกษตร แหล่งกกัเก็บน�า้ส�ารอง 
ไม่เพียงพอ อีกท้ังเมื่อพืชผลทางการเกษตรทีช่าวบ้าน 
ปลกูราคาตกต�า่ เกษตรกรจึงมปัีญหาหนีส้นิตามมา 

 เมือ่เป็นเช่นนีช้าวบ้านลุม่น�า้คลองยนั จึงรวมตัวกนั 
อนุรักษ์และฟื ้นฟูภูมินิเวศลุ ่มน�้าคลองยัน เกิดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชนต้นน�้า กลางน�้า และ
ปลายน�้า ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาน�้าในพื้นที่ น้อมน�า
แนวพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลัก 
ในการบริหารจัดการน�้าชุมชน โดยเครือข่าย ทสม.  
อ�าเภอวิภาวดี เข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดการน�้าในพื้นที่
น�าร่อง บ้านเขมา ต�าบลตะกกุเหนอื และเป็นส่วนหนึง่ของ 
คณะกรรมการสมาคมคนรักคลองยนั ร่วมกนัคดิ ร่วมกนั
วางแผน และก�าหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน�้าร่วมกัน  ได้รับการสนับสนุนการด�าเนินงาน
จากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งสถาบันการศึกษา องค์กร
พัฒนาเอกชน มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐทั้งภายใน 
และภายนอกพ้ืนที่ ถ่ายทอดความรู้และแนะแนวทาง
ปฏิบัติจนเกิดการบริหารจัดการน�้าชุมชนขึ้นในต�าบล 
ตะกุกเหนือ 

เครือข่าย ทสม. อ�าเภอวิภาวดี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ 
ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน�้า

คืนชีวิตให้คนและคลอง 
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ส�ารวจ เพ่ือวางแผนภูมินิเวศหน้าบ้าน

 มกีารส�ารวจโครงสร้างแหล่งน�า้ และทศิทางการไหล 
โดยน�าแผนที่ทางภูมิศาสตร์ และเครื่องระบุพิกัด 
ด้วยดาวเทียม (GPS) มาใช้ในการระบุต�าแหน่งให้มี 
ความชัดเจน ร่วมกับการใช้ระบบโทรมาตรมาประกอบ  
เพือ่ให้ได้ข้อมลูท่ีแม่นย�า จดัท�าเป็นผงัน�า้ และข้อมลูท่ีจะ 
น�าไปใช้ในการบริหารจัดการน�้าอย่างเป็นระบบ

ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน�้า

 มกีารสร้างฝายชะลอน�า้ในพ้ืนท่ีกว่า 1,000 ฝาย 
ครอบคลมุเส้นทางน�า้ใน 27 ล�าห้วยสาขา โดยใช้วสัดท่ีุมอียู่

ในพืน้ทีเ่ป็นหลกั ผลจากการสร้างฝายช่วยสร้างความชุม่ชืน้ 
ให้กบัป่าและเป็นแหล่งน�า้ของสตัว์นานาชนดิในบรเิวณน้ัน  
 
 มกีารสร้างระบบประปาภเูขา จ�านวน 34 จดุ ท�าให้ 
10 ชุมชน ใน 3 ต�าบล 2 อ�าเภอ มีน�้าใช้ ลดค่าใช้จ่าย 
จากการต้องซือ้น�า้จากภายนอกได้ถงึปีละ 3.66 ล้านบาท 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งโรงน�้าดื่ม จ�านวน 10 โรง  
ใน 10 ชมุชน ทีน่�าน�า้จากคลองยนัมาผ่านระบบกรองน�า้ 
จ�าหน่ายให้กบัชมุชนในราคาถกู ปันเงนิรายได้เข้ากองทนุ 
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นกองทุนสวัสดิการ 
ให้กบัคนในชุมชนท่ีเดอืดร้อน รวมถงึมกีารน�าน�า้ส่วนเกนิ 
ที่เหลือจากภาคการเกษตรมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า  
มีชาวบ้านที่ได้ประโยชน์กว่า 70 ครัวเรือน  
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เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าคลองยนั 

 มีการก�าหนดเขตอภัยทาน ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ 
พนัธุส์ตัว์น�า้ จ�านวน 32 แห่ง และสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ให้กับชาวบ้านถึงการใช้เคร่ืองมือประมงท่ีถูกกฎหมาย  
ไม่จับปลาในฤดูวางไข่ และการใช้ประโยชน์จากสายน�้า
อย่างยัง่ยนื ซึง่เป็นการอนรัุกษ์พันธ์ุปลาจ�านวน 62 ชนดิ 
ให้คงอยู่คู ่กับสายน�้าแห่งนี้ต่อไป ทั้งยังแก้ไขปัญหา 
ตลิ่งพังด้วยการปลูกพืชท้องถิ่นยึดตลิ่ง เช่น ต้นไคร้น�้า 
ต้นมะเดื่อ 

ระบบเตือนภัยพิบัติ 

 มีระบบโครงข ่ายเตือนภัยพิบัติจากต ้นน�้ า 
สู่ปลายน�้า ครอบคลุมพื้นที่ 2 อ�าเภอ รวม 653 ตาราง
กิโลเมตร เป็นเครือข่ายวิทยุภาคประชาชนมีแม่ข่าย
จ�านวน 25 สถาน ีและลูกข่ายกว่า 300 จดุ คอยท�าหน้าที่
แจ้งเตือนภัย เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

วนเกษตรชุมชน “สวนพ่อเฒ่า  
เก้าเรือนยอด”

 ส ่งเสริมให้ชุมชนเปลี่ยนจากการท�าเกษตร
เชงิเดีย่ว มาเป็นการท�าเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ จัดสรร
พื้นท่ีในการเพาะปลูกให้เหมาะสม และปลูกพืชแบบ 
ผสมผสานหลากหลายชนดิ ทัง้พชืผกั ผลไม้ และไม้ยนืต้น 
ต่างระดับกัน 9 ชั้นเรือนยอด ปัจจุบันมีการท�าเกษตร 
รูปแบบนี้จ�านวน 52 แปลง ท�าให้ชุมชนมีความมั่นคง 
ทางอาหาร เหลือจากบริโภคก็น�าไปขาย เพิ่มรายได้ 
ในครวัเรอืนรวมแล้วกว่า 55 ล้านบาท/ปี และลดรายจ่าย 
ได้กว่า 240 ล้านบาท/ปี
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เครือข่าย ทสม. ต�าบลซับพุทรา 
อ�าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ  
ด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมชุมชน ต�าบลซับพุทรา 

 เดิมพ้ืนท่ีป่าในต�าบลซับพุทราอุดมสมบูรณ ์ 
เป็นแหล่งต้นน�้าของคลองซับอีปุก หล่อเลี้ยงผู ้คน 
จ�านวนมากในต�าบล ชาวบ้านมีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับป่า 
อย่างพึง่พาอาศยั ใช้ประโยชน์จากป่าในฐานะแหล่งอาหาร 
และเป็นรากฐานในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
เช่น การน�าหน่อไม้ป่าที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน 
น�ามาท�าเป็นหน่อไม้ดองจ�าหน่าย และน�าไม้ไผ่มาผลิต 
เป็นงานหัตถกรรม จนกระทั่งมีการท�าสัมปทานป่าไม ้
ในต�าบลซับพุทรา ป่าก็เสื่อมโทรมลง น�้าท่าแห้งขอด  
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านต้องประสบกับ 
ปัญหาขาดแคลนน�้า และผลผลิตทางการเกษตรตกต�่า
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดการรวมตัว
ของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลรักษาป่า ภายหลัง 
ได้ขยายขอบเขตการท�างานไปสู ่การอนุรักษ์ ฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

 ต�าบลซับพุทรา ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน  
ชาวบ ้านส ่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าการเกษตร  
จากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ ท�าให้ 
ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น  
จึงช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  
เริม่จากการดแูลป่ารอบหมูบ้่านของตนเองและขอจดัต้ัง
เป ็นป ่าชุมชน ต ่อมาได ้ขยายพื้นที่ป ่าชุมชนไปยัง 
หมู ่บ ้านอื่นในต�าบลซับพุทราและช ่วยกันดูแลป่า 
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ด้วยความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังได้จัดตั้ง 
เป็นเครอืข่ายป่าชุมชนต�าบลซับพุทราขึ้นใน 8 หมู่บ้าน  
เน้นการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวผ่านการปลูกป่าและบวชป่า 
อย่างไรก็ตามแม้สัมปทานท�าไม้จะหมดไปจากพื้นที่ 
นานแล้ว แต่ต�าบลซับพุทรายังคงต้องประสบปัญหา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ 
ที่ต ่างไปจากเดิม โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาไฟป่า 
และหมอกควัน ท้ังไฟป่าที่เกิดจากพื้นที่รอบข้างลุกลาม
เข้ามาในเขตป่าชุมชน และการจุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์
และเก็บหาของป่า จนเกิดเป็นฝุ่นละอองลอยคละคลุ้ง
สร้างมลพิษในอากาศให้กับชาวบ้าน อีกทั้งยังต้องเจอ 
กบัปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน และปัญหาการใช้สารเคมี
ในการท�าการเกษตร

 เมื่อสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่ได้ 
มีแค่การดูแลทรัพยากรป่าไม้เท่านั้น ในปี พ.ศ. 2552  
ชมุชนต�าบลซบัพุทราจงึสมคัรเป็นสมาชิกเครอืข่าย ทสม. 
เพ่ือขยายขอบเขตการท�างานและยกระดบัฐานะเครอืข่าย
ให้ครอบคลุมทั้ง 9 ต�าบล ในอ�าเภอชนแดน โดยที่ผ่านมา
มีผลงานที่ส�าคัญได้แก่ 

 1) การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน ช่วยกันดูแล
รักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนในต�าบลซับพุทรา เช่น การจัด
กิจกรรมคืนต้นจันทน์ผาและกล้วยไม้สู ่ป่า กิจกรรม 
คืนต้นค้อให้ (ภู) เขา กิจกรรมบวชป่า การเพาะช�ากล้าไม้
เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านน�าไปปลูก 

 2) การจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
มีการวางแผนจัดการไฟป่าและหมอกควันทั้งเชิงรุก 
และเชิงรับ ตั้งแต่การเฝ้าระวังและลดความเส่ียง 
การเกดิไฟป่า ตลอดจนการควบคมุไฟป่าอย่างมส่ีวนร่วม 
เช ่น จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าและภัยคุกคาม 
ในพื้นที่ ท�าแนวกันชน จัดกิจกรรมชิงเก็บลดเผา การท�า
เสวียน การจัดหาอุปกรณ์ในการดับไฟป่าให้กับชุมชน  
การท�าฝายชะลอน�้า และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
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 3) การจัดการขยะชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จัก 
การจัดการขยะในครัวเรือนและการน�าขยะกลับมาใช ้
ให้เกิดประโยชน์ เช่น การน�าขยะเศษอาหารไปท�าปุ๋ยหมัก 
น�า้หมกัชีวภาพ และผลติเป็นแก๊สชีวภาพไว้ใช้ในครวัเรอืน 
เป ็นต้น จัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อ 
การจดัการขยะในครวัเรอืนให้กบัเยาวชนและคนในชมุชน 

 4) ส่งเสริมการท�าเกษตรแบบยั่งยืน ลดการใช้
สารเคมี ถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมให้เกษตรกร
ในพื้นที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หันมาท�าเกษตรปลอด
สารพิษและเกษตรอินทรีย์ เน้นการท�าเกษตรแบบพึ่งพา
ตนเองโดยเฉพาะปัจจัยการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยหมัก เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์  

 5) สร้างจิตส�านึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ ผลักดัน
ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ (ทสม. น้อย) เข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง เช่น มีส่วนร่วม 
ในกจิกรรมเพาะกล้าไม้ การปลกูต้นไม้ การท�าปุย๋อินทรย์ี 
การคัดแยกขยะ 

 การต่อสู ้อย ่างยาวนานตั้งแต่การลุกขึ้นมา 
ปกป้องและพิทักษ์ป่าชุมชนในอดีต จนมาสู่การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ในปัจจุบัน ได้ท�าให้ป่าในต�าบลซับพุทรามีความอุดม
สมบูรณ์และกลายเป็นทุนทางธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์
แก่ชุมชนอีกครั้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควันลดลง 
เกิดการท�าเกษตรกรรมแบบยั่งยืนในพ้ืนที่ ส่งผลดีต่อ
สุขภาพของชาวบ้านในระยะยาว ปริมาณขยะลดลง  
ต�าบลซับพุทราสะอาดสะอ้านน่าอยู่ และเกิดเครือข่าย 
ภาคประชาชนท่ีเข้ามาช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ชุมชนมีความ
ตระหนกัรู ้เหน็คณุค่าและความส�าคญัของการอยูร่่วมกนั
กับธรรมชาติอย่างสมดุล 
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อ�าเภอตะโหมด ตั้งอยู ่บริ เวณเชิงเขาบรรทัด 
ด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูง และเป็นแหล่งต้นน�้าของ
จังหวัดพัทลุงและทะเลสาบสงขลา ด้านตะวันออก 
เป็นที่ลาดราบ ลาดเทลงสู่ทะเลสาบ ชาวบ้านประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ปลูกข้าว ท�าสวนยางพารา ปลูกไม้
ผลยืนต้น ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ ดิน น�้า ป่า จึงเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่ส ่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของเกษตรกรและ 
ชาวบ้านในอ�าเภอตะโหมด ที่ต ้องอาศัยธรรมชาติ 
เป ็นต ้นทุนในการผลิต ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาดิน 
เส่ือมคุณภาพ น�้าแล้ง น�้าท่วม พ้ืนที่ป่าถูกท�าลาย 
ชาวบ้านจึงต้องช่วยกันแก้ไข โดยน�ากลไก “สภาลานวัด
ตะโหมด” ซึ่งตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์ 
และชาวบ้านในชุมชน มาท�าหน้าที่ขับเคล่ือนงานพัฒนา

และแก้ไขปัญหาของชุมชนบนความร่วมมือกันของ 
แต่ละฝ่าย และยังบูรณาการการท�างานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจนเกิดผลส�าเร็จมากมาย 

อนุรักษ์ป่าเดิม เพ่ิมเติมป่าใหม่

 ในอดีตตลอดแนวป่าของอ�าเภอตะโหมดซึ่งอยู่ 
ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด (ด้านตะวันตก 
ของพ้ืนท่ี) ถูกแผ้วถางเปล่ียนสภาพเป็นสวนยาง 
และอ่างเก็บน�้าคลองหัวช้าง ท�าให้สูญเสียพ้ืนท่ีป่าไป 
จ�านวนมาก องค์กรชมุชน จงึร่วมกบัแกนน�าเครอืข่าย ทสม. 
อ�าเภอตะโหมด หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย 
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ ในการดูแลและฟื้นฟูป่า 
ทีเ่หลอือยูภ่ายใต้แนวคดิ อนรุกัษ์ป่าเดมิ เพ่ิมเติมป่าใหม่

เครือข่าย ทสม. อ�าเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง

เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ 
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

จัดการดิน น�้า ป่า 
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 อนรุกัษ์ป่าเดิม หมายความว่า ดแูล อนรุกัษ์ และ 
ฟ้ืนฟปู่าธรรมชาตท่ีิมีอยู่เดิม ซึง่ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตรกัษา 
พนัธุส์ตัว์ป่าเขาบรรทัด เช่น การรวมกลุม่จติอาสาเข้ามา 
ท�าหน้าทีด่แูลป่า ออกตรวจลาดตระเวนร่วมกบัเจ้าหน้าที่ 

 เพิ่มเติมป่าใหม่ คือ การเพ่ิมความหลากหลาย 
ของต้นไม้ในแปลงเกษตร เป็นลกัษณะของการปลกูร่วมกบั 
ต้นยางพารา และไม้ผลของชาวบ้าน หรอืทีเ่ราเรียกกนัว่า  
วนเกษตร โดยมีแนวทางว่า ปลูกแล้วไม้หลกัของชาวบ้าน 
ต้องไม่เสียหาย และต้องเป็นการปลูกพันธุ์ไม้หลายชนิด 
ในแปลงเดียวกัน เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ทั้งไม้ใบ  
ไม้ผล และไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาการเข้าไป 
ลักลอบโค่นต้นไม้มาใช้สอยและช่วยสร้างสมดุลให้กับ 
ระบบนเิวศ ปัจจบุนัมกีารปลกูต้นไม้ร่วมกบัต้นยางพารา 
จ�านวนทัง้สิน้ 29,820 ต้น บนพืน้ที ่700 ไร่ 

 อนุรักษ์ป่าต้นน�้า

 จากการบุกรุกท�าลายป่าเพื่อปลูกยางพารา 
ท�าให้ฤดแูล้งล�าห้วยหลายสายทีไ่หลลงสูค่ลองแห้งขอด 
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน�้า ท�าให้มีน�้าไม่เพียงพอ 
กบัการอปุโภค อกีทัง้ยงัเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้ทะเลสาบ
สงขลาตืน้เขนิด้วย ชาวบ้านจงึรวมกลุ่มกนับริหารจดัการน�า้ 
ด้วยการสร้างฝายชะลอน�้า หรือที่คนตะโหมด เรียกว่า 
ธนาคารน�้า เพื่อเพิ่มความชุ ่มชื้นให้กับป่า ให้กับดิน  
และเป็นการกักเก็บน�้าไว้ตามร่องห้วย วิธีการน้ี ท�าให้ 
คนตะโหมดมีน�้าใช้ ชุมชนท้ายน�้าที่ท�านาก็มีน�้าเพียงพอ
ส�าหรบัปลกูข้าวปีละ 2 ครัง้ และฝายยงัช่วยชะลอการไหล
ของน�้าไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมชุมชน
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อนุรักษ์ดิน 

 มีการแบ่งโซนการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น 3 โซน 
และมีข้อก�าหนดในการใช้ประโยชน์ในแต่ละโซนด้วย ได้แก่ 
โซน 1 : พื้นที่ติดเขตป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน�้า ห้ามไม่ให้
มีการบุกรุกท�าลายป่าโดยเด็ดขาด แต่สามารถเข้าไป 
เกบ็หาของป่าได้ แต่ต้องปฏบัิตติามข้อก�าหนดของชมุชน 
โซน 2 : พืน้ทีเ่กษตรกรรม ท�าไร่ ท�าสวน โซน 3 : ทีร่าบลุม่ 
เป็นทีต่ัง้ชมุชน และพืน้ทีป่ลกูข้าว มกีารรณรงค์ให้ชาวบ้าน 
ลดการใช้สารเคมี และส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ที่ผลิตจากเศษวัสดุทางการเกษตรซึ่งหาได้ในท้องถิ่น  
และสนับสนุนการท�าเกษตรอินทรีย์ จนท�าให้ข้าวจาก
แปลงนาของชุมชนตะโหมดผ่านการรับรองมาตรฐาน 
การผลิตข้าวอินทรีย์และแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ อีกทั้ง
การปลูกป่าร่วมกับต้นยางพารา ยังท�าให้บริษัทผู้รับซื้อ
รับยางแผ่นให้ราคายางในราคาที่สูงขึ้น 

บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ

 น�าทรัพยากรธรรมชาติที่ชาวบ้านช่วยกันดูแล 
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
วิถีชุมชน และยังเอื้อประโยชน์ต่อการเลี้ยงผึ้งและชันโรง
ของคนในชุมชน เพราะเกสรดอกไม้ที่ผึ้งและชันโรง 
ใช้เป็นอาหารบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า 
และเป็นตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งสอง
กิจกรรมนอกจากจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให ้
กับชุมชน ยังท�าให ้ชาวบ ้านรู ้สึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และช่วยกันดูแล 

 เครือข่าย ทสม. อ�าเภอตะโหมด มีการท�างาน 
กันเป็นทีม อาศัยต้นทุนทางสังคม อย่างผู ้น�าทาง 
ศาสนา และความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เป็นกลไก 
ในการขบัเคลือ่นงานผ่านรูปแบบของสภาลานวดัตะโหมด 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการร่วมคิด ร่วมท�า และเป็นเวท ี
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประชุมหารือเพื่อก�าหนดทิศทาง 
การพัฒนาชุมชน และขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย ทสม. 
อ�าเภอตะโหมด ยังให้ความส�าคัญกับการถ่ายทอด 
ความรู้และปลูกจิตส�านึกด้านอนุรักษ์ ด้วยการจัดท�า 
“หลักสูตรตะโหมดศึกษา” โดยที่เครือข่าย ทสม. อ�าเภอ
ตะโหมด จะท�าหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู ้และขยายผล 
ไปสู่เยาวชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการท�างานเชิงรุกและการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง
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ชมเชย ทสม. 
ระดับประเทศ
ปี 2565
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นางสาวพรชนัน แซ่คู 
ทสม. จังหวัดนครปฐม

ชมเชย ทสม. ระดับประเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

ต�าบลยายชา อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ร้านค้าศูนยบ์าท

“ศูนย ์” ที่ เหมือนจะมีมูลค ่ากว ่าความหมาย 
คงจะเป็น “ร้านค้าศูนย์บาทของหมู่ 3 ต�าบลยายชา”  
ที่เกิดขึ้น

เมื่อป ี 2559 ไม ่ใช ่ เพียงแค่ชื่อร ้านท่ีเท ่ห ์ดูดี 
แต่เจ้าของร้านอย่าง พรชนนั แซ่คู ได้สร้างมลูค่าของขยะ 
และชกัชวนให้ลกูค้าอย่างผูเ้ช่าในหอพักท่ีตนเป็นเจ้าของ
ให ้คัดแยกขยะ และเปลี่ยนพฤติกรรมไม ่ โยนขยะ 
ทิ้งล�าคลองแต่น�ามาขายแทน โดยทางร้านจะรับซื้อขยะ 
2 ครั้งต่อเดือน นอกจากนั้นเขายังสอดแทรกความรู ้
การคัดแยกขยะให้กับลูกค้าของเขาอีกด้วย

หลงัจากท�าได้สกัระยะหน่ึงกเ็ร่ิมมชีาวบ้านใกล้เคยีง
ขอเข้ามาขายขยะด้วย พรชนันไม่รอช้าพร้อมเปิดบริการ 
แบบเคลื่อนที่ โดยจะเข้าไปรับซื้อในแต่ละหมู่บ้านของ
ต�าบลยายชา และห้องเช่าในพ้ืนท่ีต�าบลไร่ขิง จนกระทั่ง
ได้ท�างานร่วมกับทางเทศบาลเมืองไร่ขิง และกลายเป็น
สมาชิกเครือข่าย ทสม. ต�าบลยายชา124



ร้านค้าศูนยบ์าท

“เก็บขยะรีไซเคิลมาแลกเสื้อไปได้นะ”  พรชนัน 
ร้องบอกสมาชิกเครือข่าย ทสม. ที่ท�างานด้วยกัน  
โดย “ขยะแลกเสื้อ” เป็นกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจ 
ให้กับสมาชิกเครือข่าย ทสม. ต�าบลยายชา หากน�าขยะ 
มาแลกก็จะได้เสื้อ ทสม. เก๋ ๆ  ไปใส่

ในการท�างานเป็น ทสม. ของพรชนันจะใช้หลัก 4 ป. 
คือ ประสาน ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติ และประเมินผล 
ซึ่งเขาจะประสานความร่วมมือกับเครือข่าย ทสม.  
และหน่วยงานในพ้ืนที่ ตลอดจนพูดคุยกันโดยใช้ไลน ์
เพือ่บอกราคารบัซ้ือขยะในแต่ละเดอืน และคอยเชญิชวน
ให้ทั้งคนในต�าบลและคนอื่น ๆ  มาร่วมกิจกรรม และเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  

หลังจากพรชนันรับซื้อขยะไปสักพักหนึ่ง ก็เริ่ม
สังเกตว ่าขยะที่ เหลือในชุมชนนั้นเป ็นขยะอินทรีย ์  

ประจวบเหมาะกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน ได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดการขยะอินทรีย์ เขาจึงบอกต่อไปยังชุมชน  
และเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มการท�าน�้าหมักร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต�าบลยายชา และชาวบ้านในชุมชน 
ซึ่งน�้าหมักที่นี่มีทั้งสูตรบ�ารุงที่มาจากพืช และสูตรบ�าบัด
ที่มาจากผลไม้ ต ่อมาได้น�าไปผสมท�าเป็นปุ ๋ยหมัก  
เพื่อผสมกับดิน แกลบดิบ และผักตบชวาตากแห้ง  
กลายเป็นดินพร้อมปลูกวางขาย เพื่อสร้างรายได ้
ให้กับชุมชน

หนึ่งในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนคือ การบอกต่อ
เพือ่ให้คนรอบตวั เพือ่น และชมุชน ช่วยกนัลดปรมิาณขยะ 
เพียงแค่ปรับเปลี่ยนความเคยชินในวันนี้ อีกไม่นาน 
จะกลายเป็นความภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงของการลดขยะ 
ในชุมชนเหมือน พรชนัน แซ่คู
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 หนึง่ในคนทีค่นในชุมชนรูจ้กักนัดีว่าเป็นนกัอนรุกัษ์ 
สิ่งแวดล้อม และยังส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว 
ร่วมกจิกรรมการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
มากมายในพ้ืนท่ีต�าบลสะพลีอย่าง สะอาด ทาระการ  
ซึ่งป ัจจุบันได ้สวมหมวกประธานเครือข ่าย ทสม.  
ต�าบลสะพลี และเป็นอาสาสมัครอีกหลายเครือข่าย  
เช่น เครือข่ายกลุ่มผู ้ใช้น�้า เครือข่ายอาสาสมัครของ 
กรมทรัพยากรน�้า อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)  
หรือเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 สะอาด ถอืได้ว่าเป็นทัง้นกัประสาน ประชาสมัพนัธ์ 
และนั กปฏิบั ติ อย ่ า งจริ งจั ง  เพื่ อ เป ็ นตั วอย ่ า ง 
ในการอนุรักษ์ท้ังป่าบกและชายฝั ่งทะเลของพื้นที ่
ต�าบลสะพลี เป็นแกนน�าคอยประสานงานให้กับสมาชิก
เครือข่าย ทสม. และคนในชุมชน ตลอดจนหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ 

อนุรักษ์ป่าในต�าบลสะพลี

นายสะอาด ทาระการ 
ทสม. จังหวัดชุมพร

ชมเชย ทสม. ระดับประเทศ 
ด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้

ต�าบลสะพลี อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
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 เขาจะคอยสอดส่องดูการเจริญเติบโตของป่า 
ที่ปลูก ว่าที่ไหนควรปลูกเพิ่ม ปลูกเสริม หรือซ่อมใน 
แปลงไหน และหากฝายไหนทีช่�ารดุกจ็ะขอสนบัสนนุวสัดุ
จากหน่วยงานในพื้นที่และร้านค้า และชักชวนชาวบ้าน 
ให้ช่วยกันไปซ่อมฝาย

 นอกจากนั้นยังช ่วยกันสร ้างฝายชะลอน�้ า 
ร่วมกับชาวบ้านทีบ้่านห้วยตาอ่อนจ�านวน 10 ตัว ปลกูป่า 
ในพื้นที่ต�าบลสะพลี จ�านวน 100 ไร่ และชุมชนใกล้เคียง
อีกกว่า 300 ไร่ รวมถึงสร้างจิตส�านึกผ่านกลุ่มเยาวชน
ในกิจกรรมรักษ์น�้า รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม และชุมชน 
มีการสร้างจิตส�านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จนเกดิความรกัและ
ความหวงแหน มคีวามรูส้กึว่าเป็นเจ้าของทรพัยากร และ
ร่วมปกป้องรักษา ดูแล และเฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป 127



พอฝนมากน�า้ก็ท่วม เมือ่ฝนแล้งน�า้กข็าด หลายพืน้ท่ี
ยงัขาดองค์ความรู้ในการจดัการน�า้ท่ีดี อย่างบ้านช�าบอน
กว่าจะมีน�้าท่าอุดมสมบูรณ์ก็เคยเกิดวิกฤตภัยแล้ง 
เม่ือปี 2557 มาก่อน ท�าให้ชาวบ้านกว่า 200 หลงัคาเรอืน
นั้นต้องซื้อน�้าไว ้ ด่ืมไว้ใช ้ เพราะล�าห้วยเลิศที่อยู ่ ใน 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริมนั้นแห้งขอด เพราะที่นี ่
มีการบุกรุกป่าโดยรอบ

ครั้งเมื่อเกิดภัยแล้งน้ันคนต้นน�้าอย่างชัยกฤต  
ไชยโย หนึ่งใน ทสม. ต�าบลสองห้อง ได้พูดคุยหาสาเหตุ
และหาข้อมูลแหล่งน�้าธรรมชาติกับผู ้เฒ่าผู ้แก่ของ 
ชุมชน และพากันออกส�ารวจจนไปพบล�าห้วยเลิศที่ 
ยาวกว่า 30 กิโลเมตร แต่สภาพน�้าแห้งขอดและ 
ป่าไม้โดยรอบถูกท�าลาย จึงท�าให้เขาเชื่อมประสาน 

นายชัยกฤต ไชยโย
ทสม. จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชมเชย ทสม. ระดับประเทศ 
ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน�้า
ต�าบลสองห้อง อ�าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ฟ้ืนฟูป่า จัดการน�้า
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ความร่วมมอืกบัคนในชมุชน ทัง้วดัโพนลาน หน่วยพทิกัษ์ป่า 
บ้านช�าบอน ที่ว่าการอ�าเภอฟากท่า ตลอดจนชาวบ้าน 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เพื่อช่วยกันฟื้นฟูสภาพป่า ในช่วง
แรกๆ ก็โดนคัดค้าน เพราะชาวบ้านบางคนไม่เชื่อว่าจะ 
แก้ปัญหาได้ แต่เมื่อลงมือท�าอย่างจริงจังและท�ามา 
อย่างต่อเนื่อง และใช้กิจกรรมบวชป่าเพื่อรักษาพันธุ์พืช
และลดการตัดไม้ในพ้ืนที่ ท�าให้ปัจจุบันมีจ�านวนป่า 
ที่ปลูกเพิ่มมากถึง 300 ไร่ นอกจากนั้นยังได้สร้าง 
ฝายชะลอน�้าจ�านวน 20 ชุด และตั้งกองทุนในชุมชน 
เพื่อสร้างระบบประปาภูเขาเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร 
 เพื่อรองรับให้กับคนในชุมชนกว่า 200 หลังคาเรือน

ปัจจบุนัทีน่ี่กลายเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบให้กบับ้านหวัทุง่ 
ต�าบลบ้านเสี้ยว และบ้านเฉลิมราชย์ ต�าบลสองคอน  
และชัยกฤตยังคงเดินหน้าส่งต่อความรู้เรื่องดิน น�้า ป่า 
เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและรักษ์สิ่งแวดล้อม
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นางวันดร นิจนิรันดร์กุล
ทสม. จังหวัดชลบุรี 

ชมเชย ทสม. ระดับประเทศ 
ด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ต�าบลหนองใหญ่ อ�าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

เม่ือเกษตรทฤษฎใีหม่กลายเป็นทางรอดของคนไทย
ไม่ต้องอดมื้อกินมื้อแล้ว ท�าให้ วันดร นิจนิรันดร์กุล  
ทสม. จังหวัดชลบุรี ได ้เดินตามรอยของในหลวง 
รัชกาลที่ 9 เพื่อปรับพื้นที่ 5 ไร่ของตนเองให้กลายเป็น 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของในหลวง
รัชกาลที่ 9

จากไร ่อ ้อยและมันส�าปะหลังถูกปรุงแต่งตาม
แนวคิดเกษตรผสมผสาน โดยลดการเผา และไถกลบ
วัชพืชในแปลง ตลอดจนปรับสภาพดินด้วยน�้าหมัก
ชีวภาพ และท�าเป็นแปลงเกษตรอินทรีย ์ ปลูกพืช
หมุนเวียนตามฤดูกาล พ้ืนท่ีท่ีเหลือก็เลี้ยงไก่ไข่ และน�า
มูลไก่ไปท�าเป็นปุ๋ยคอก 

ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
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เมื่อผลผลิตมากข้ึนก็น�าไปขายให้กับคนในชุมชน 
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จนมีการขยายผล 
จากพื้นที่ 5 ไร่ของวันดรให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของ 
เครือข่าย ทสม. ต�าบลหนองใหญ่ โดยมีฐานการเรียนรู้
เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ จ�านวน 6 ฐานการเรียนรู้  
ได้แก่ ฐานการท�าน�้าหมักชีวภาพ ฐานการท�าปุ๋ยหมัก  
ฐานเกษตรอินทรีย ์  ฐานการขุดสระ เลี้ ยงปลา  
ฐานการเพาะช�ากล้าไม้ และฐานแนวรั้วธรรมชาติ 
พวกไผ ่และชะอม นอกจากนั้นที่นี่ยังเป ็นเหมือน 
โซ่ข้อกลางทีเ่ชือ่มประสานการท�างานของเครอืข่าย ทสม. 

และภาคีอื่นๆ เช่น เทศบาลต�าบลหนองใหญ่ ส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 
ส�านกังานพัฒนาชุมชนอ�าเภอหนองใหญ่ ศนูย์การศกึษา
นอกโรงเรียน เกษตรอ�า เภอหนองใหญ่  ก� า นัน  
และผู้ใหญ่บ้าน ที่ต่างช่วยกันขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ  
และงานด ้ านสิ่ งแวดล ้อมตามรอยเท ้ าพ ่อตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
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 การเปล่ียนโฉมแปลงเกษตรเชิงเดี่ยว 10 ไร่ 
ให้กลายเป็นป่าทีใ่กล้เคยีงธรรมชาตติามแนวทางปลกูป่า  
3 ระดับ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ และได้ใช้ประโยชน์  
4 อย่าง ในทางการเกษตรของ ฉลวย โสภีพันธุ์ ทสม. 
จังหวัดกาฬสินธุ ์  นั้น  ได ้กลายเป ็นศูนย ์ เรียนรู  ้
ด้านความมั่นคงทางอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากป่าครอบครัว 

 ฉลวย จะใช้หลัก 4ป. เพื่อเชื่อมประสานให้ชุมชน 
ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ และกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง เพ่ือให้แต่ละครอบครัวเพิ่มรายได ้
ลดรายจ่าย ลดโลกร ้อน สร ้างความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและยังเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู ้
ในเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน และโคก หนอง นา โมเดล  

เปลี่ยนโฉมเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นป่าครอบครัว

นางฉลวย โสภีพันธุ์
ทสม. จังหวัดกาฬสินธุ์

ชมเชย ทสม. ระดับประเทศ 
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ต�าบลนาบอน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
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ซ่ึงจะมีการแลกเปล่ียนความรู ้กับปราชญ์ชาวบ้าน 
ที่ เ ข ้ ามา เล ่ าประสบการณ ์จริ ง ให ้กับ เครือข ่ าย  
และคนในชุมชน ตลอดจนคอยให ้ค� าแนะน�ากับ 
เครือข่ายที่เกิดปัญหาอุปสรรคในการท�างาน

 ศูนย์เรียนรู ้ของฉลวย จะปลูกป่าผสมผสาน  
มีไม้เศรษฐกิจอย่าง ยางนา พะยูง มะค่าโมง ประดู ่  
ไผ่ หวาย กระถินเทพา ผักหวานและกล้วย พื้นที่ที่เหลือ
จะปลูกข้าว และเลีย้งสตัว์ ทัง้สตัว์เลีย้ง อนรุกัษ์พนัธ์ุสตัว์
ท้องถ่ิน เช่น อึ่ง  เมื่อได้ผลผลิตก็จะเป็นพืชอาหาร 
ให้กบัครอบครวั ส่วนทีเ่หลอืกจ็ะน�าไปแปรรูป ซึง่ในชมุชน
ได้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แปรรูป เช่น 
กล้วยฉาบ ข้าวเกรียบ ฟักทอง เป็นต้น

 กว่า 6 ปีมาแล้วบนเส้นทางที่ฉลวยได้สร้าง 
ความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัว ชุมชน เพื่อให ้
ทุกคนในอ�าเภอค�าม่วงมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ชมเชย
เครือข่าย ทสม.
ระดับประเทศ
ปี 2565
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เครือข่าย ทสม. ต�าบลโนนแดง 
อ�าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

ชมเชย เครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพัฒนา การจัดการขยะมูลฝอย

 เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ตามถนนหนทางของชุมชน 
บ้านหนองโจดเต็มไปด้วยถังขยะ และท�าได้เพียงเผา 
หรือน�าไปฝังกลบ ท�าให้เครือข่าย ทสม. บ้านหนองโจด  
ร่วมกับคนในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ช่วยกนัจัดการขยะ โดยเน้นเรือ่งการคดัแยกขยะทีต้่นทาง 
แต่ละบ้านจะท�าถังขยะจากวัสดุเหลือใช้ส�าหรับคัดแยก
ขยะแต่ละประเภท 

 แม้ว่าท่ีน่ีจะใช้หลัก 1A3R (Avoid/Reduce/
Reuse/Recycle) ทีเ่ป็นคอนเซปท์กว้างๆ แต่การท�างาน
แบบต่อเนื่อง และเสริมศักยภาพสมาชิกเครือข่าย ทสม. 
ในการท�างาน ผ่านการฝึกอบรม และพาไปศึกษาดูงาน
เพื่อน�ากลับมาใช ้ ในพื้นที่  ตลอดจนการดึงชุมชน 
และคนทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท�า 
ร่วมพัฒนา เป็นกุญแจส�าคัญที่ท�าให้เกิดผลส�าเร็จ 
ในการลดปริมาณขยะได้อย่างเป็นรปูธรรม ทัง้นี ้ปรมิาณ
ขยะลดลงจากเดิมในปี 2554 จาก 1.80 กิโลกรัมต่อคน

ต่อวัน เหลือเพียง 0.05 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  และลด
คาร์บอนได้ 633,224 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า หรือ 633 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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จากครัวเรือนสู ่ ชุมชนกลายเป็นพลังของการม ี
ส่วนร่วมที่ช่วยกันจัดการขยะ จนท�าให้ที่นี่กลายเป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองโจด และได้รับรางวัล
พระราชทาน โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ  
Zero Waste  ด้านการบรหิารจดัการขยะ รางวลัชนะเลศิ
ระดับประเทศ เม่ือปี 2558 โดยกิจกรรมของเครือข่าย 
ในการจัดการขยะท้ัง 4 ประเภท เร่ิมจากขยะรีไซเคิล 
มีจุดรับบริจาคและรวบรวมของเครือข ่าย ทสม.  
บ้านหนองโจด โดยมีการจัดตั้งกองทุนขยะขึ้น เพ่ือเป็น
สวัสดิการให้กับคนในชุมชน เช่น มอบทุนการศึกษา  
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 

 ส่วนขยะท่ีมาจากซองขนมและกล่องเครื่องดื่ม  
ก็จะน�ามาประดิษฐ์เป ็นเฟอร์นิเจอร์ หรือข ้าวของ 
เครื่องใช้ และเป็นของที่ระลึกขายให้กับคนที่เข้ามาศึกษา
ดงูาน และด้วยบรบิทของชมุชนส่วนใหญ่ท�าเกษตรกรรม 
ท�าให้เกิดเศษวัสดุทางการเกษตรจ�านวนมาก ซ่ึงจะ 
ขดุหลมุเป็นปุย๋หมกั และมกีารท�าน�า้หมักเพ่ือใช้รดพืชผกั 
และเลี้ยงกบหรือปลาดุก 

 นอกจากนี้มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลงระหว่าง
ร้านค้าในชมุชน เพือ่ลดการใช้โฟมและพลาสติก ด้วยการ
แลกของ แจกรางวัล เป ็นต ้น ทั้งนี้  ในส ่วนของ 
ขยะอนัตรายกจ็ะเกบ็รวบรวม และจงูใจด้วยการแลกเป็น
เมล็ดพืชผัก ท�าให้ทุกวันนี้  ถนนหนทางของชุมชน 
บ้านหนองโจดกลายเป็นถนนปลอดถังขยะ
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เครือข่าย ทสม. ต�าบลบ้านดง 
อ�าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ชมเชย เครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ 
ด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้

การสร้างป่าชุมชนที่ชุมชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้

 ทั้งเห็ดโคน เห็ดไข่ หน่อตง หน่อหวาน ฯลฯ  
ต่างเป็นวัตถุดิบธรรมชาติจากป่าชุมชนบ้านดง ที่มีผู้คน
เข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ขาดสาย แต่กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างได้ 
ชาวบ้านต้องช่วยกันกอบกู้ฟื ้นฟูจากพื้นที่เสื่อมโทรม  
เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากอดีตที่ผ่านมามีนายทุน
ต่างถ่ินมาสัมปทานตัดไม ้ และการบุกรุกพื้นท่ีป ่า 
จากการขยายตัวของพืชเชิงพาณิชย์ ชุมชนเริ่มประสบ 
ภาวะแห ้งแล ้ง ขาดน�้ า  ผู ้น�า  และชุมชนเริ่มเห็น 
ความส�าคัญของป่าไม้ จึงเริ่มกันพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมกว่า 
2,000 ไร่ และเริ่มด�าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

 เครือข่าย ทสม. ต�าบลบ้านดง ได้เข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน เพ่ือประสานความร่วมมอื 
กับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงานและดูแลรักษาป่า 
จึงจ�าเป็นต้องมกีฎระเบยีบและข้อตกลงร่วมกนั เช่น การ
สร้างกฎระเบียบป่า การแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ 
จากป่าอย่างยัง่ยนื และการด�าเนนิกจิกรรมของเครอืข่าย 
ทสม. ต�าบลบ้านดง ในการจดัการปัญหาไฟป่าหมอกควนั 
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กิจกรรมเพ่ือคนและธรรมชาติ

 การปลูกป่า ร่วมกับท้ังภาครัฐอย่างกรมป่าไม้ 
และภาคเอกชนในแปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 การร่วมกันจัดตั้งองค์กรราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า ต�าบลบ้านดง (รสทป.)

 การท�าแนวกันไฟ การส�ารวจป่า ตลอดจน 
การพัฒนาแผนการพึ่งตนเอง

 การท�าฝายชะลอน�้า การเฝ้าระวังไฟป่า และ 
ภัยคุกคามพื้นที่

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนของผู ้น�าชุมชนและ 
ภาคีเครือข่าย 

 การจัดท�าระบบฐานข้อมูลของทรัพยากรป่าไม้ 
และการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

 การขยายเครือข ่ ายป ่ าชุมชนในเขตพื้น ที่ 
ต�าบลบ้านดงมีมากถึง 14 หมู่บ้าน จ�านวน 26,310 ไร่ 
และความยั่งยืนของชุมชนยังส่งเสริมให้ปลูกป่าระดับ 
ครัวเรือนในพื้นที่ของตนเอง สร้างป่า สร้างอาหาร 
เพื่อใช้ประโยชน์ โดยมีครัวเรือนจ�านวน 34 ครัวเรือน
น�าร่อง 

 เป็นส่ิงทีอ่ยู่ในใจของเครอืข่าย ทสม. ต�าบลบ้านดง

พวกเราเคารพป่าและไม่อยาก
ไปรบกวนป่ามากนัก

เมื่อมีป่าก็มีน�้าไหลตลอดปี
หล่อเลี้ยง 6 หมู่บ้าน 

571 ครอบครัว เป็นแหล่งอาหาร 
2,240,539 บาทต่อปี

โดยเฉลี่ย 8,060 ต่อครัวเรือน
ต่อปี
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เครือข่าย ทสม. ต�าบลช่องสะเดา  
อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ชมเชย เครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ 
ด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ป่าเขาล�าเนาไพรรอบด้านบนพื้นที่ราบเชิงเขา
บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และเขตอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณใกล้กับเขื่อนท่าทุ ่งนา อ�าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ 
และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่าจ�านวนมาก ท�าให้พื้นที่
นี้มีความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง และเกิดปัญหาการ
ลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า ไฟป่า รวมถึงผู ้คนเข้ามาใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  ท�าให ้พื้นที่ป ่ากลายเป ็นป ่า 
ที่เสื่อมโทรม 

 เครือข่าย ทสม. ต�าบลช่องสะเดา ได้เข้ามาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสมดุลระหว่างคนกับสัตว์
ที่มีพื้นที่ทับซ้อนหาอยู่หากิน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

การอยูร่่วมกันอยา่งยั่งยนื ผ่านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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 เริ่มต้นด้วยการพูดคุยและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกนั ตลอดจนก�าหนดโครงสร้างการท�างานของ 
เครอืข่าย ทสม. ต�าบลช่องสะเดา เพ่ือแบ่งบทบาทหน้าที่ 
และร่วมกันวางแผนเพ่ือด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
การท�าฝาย การท�าแนวกันไฟ การปลูกป่า การเลี้ยงผึ้ง 
การดูแลช้าง และการลอกห้วยหนองน�้า ตลอดจน 
จดัโปรแกรมท่องเทีย่วเชงินเิวศชมุชน โดยท�างานร่วมกบั
ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

ส�าหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง “ร้ัวรังผึ้ง” ซึ่งจะ 
น�ากล่องผึ้งเลี้ยงมาแขวนท�าเป็นแนวรั้ว หากช้างป่าเดิน
มาชนกล่อง ฝูงผึ้งก็จะออกมาต่อยและช้างจะไม่กล้ามา 
ในพื้นที่ดังกล่าว ถูกน�ามาประยุกต์ใช้หลังจากพวกเขา 
ไปดูงานที่เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าภูหลวง และเป็นวิธ ี
ที่ตอบโจทย์ ท�าให้ป้องกันช้างโดยไม่เกิดอันตรายทั้งคน

และช้าง ปัจจุบันมีกล่องผ้ึงกว่า 60 กล่องที่ใช้เป็น 
แนวรั้วตามจุดพื้นที่ส�าคัญ เช่น เรือนเพาะช�ากล้าไม้ 

 ส่วนผลพลอยได้ที่น�ามาสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
คอื การขายน�า้ผึง้ ซึง่กลายเป็นผลติภณัฑ์ชุมชน และเป็น
ที่สนใจของนักท่องเที่ยวได้ต่างวนเวียนมาเที่ยว

 และยังส่องช้างป่าในไร่มันตอนกลางคืน

เดินป่าดูผ้ึงกล่อง 
เพาะกล้าไม้ ล่องแพเปียก
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เครือข่าย ทสม. ต�าบลเขาแก้ว 
อ�าเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ชมเชย เครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ 
ด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จาก 19 เกษตรกรของต�าบลเขาแก้วที่มีใจรัก
ธรรมชาติได้รวมตัวกันก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาแก้ว เพื่อมุ่งมั่น
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ และใส่ใจในการใช้ 
สารเคมีในชุมชน ซึ่งต่อมาได้ก้าวเข้ามาเป็นเครือข่าย 
ทสม. ต�าบลเขาแก้ว ในปี 2560 พวกเขาต่างช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ที่นี่เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในทุกเรื่องท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ของต�าบลเขาแก้ว และใน
อ�าเภอลานสกา เพ่ือเป ็นแนวร่วมการด�าเนินงาน 
ในทุกกิจกรรมของเครือข่าย ทสม. โดยมีคณะท�างาน 
เครือข่าย ทสม. ต�าบลเขาแก้ว เป็นหัวเร่ียวหัวแรง 
ในการวางแผน จัดกิจกรรม และเป ็นกองกลาง 
ประสานงานกับทุกภาคส่วน 

ผู้พิทักษ์และบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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 ผลงาน Show Off  อย่างเช่น การคัดแยกขยะ
และเลี้ยงไส้เดือนดินของ “กลุ่มไส้เดือนดินลานสกา”  
ที่ช่วยลดขยะได้ถึงร้อยละ 60 รวมไปถึงการลด ละ เลิก
ใช้สารเคมี การท�าน�้าหมักชีวภาพ การท�าปุ๋ยหมัก การท�า
สวนผสมผสาน การท�าเรือนเพาะช�ากล้าไม้ การส่งเสริม
การปลูกพืชผักปลอดภัย การใช้ภูมิปัญญาในการเสริม
รากต ้นทุ เรียน และการท� าฝายชะลอน�้ า โดยใช ้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง ขน�า ที่เป็นอาคารรับน�้าฝน  
หรือ หลุมขนมครกชะลอน�้า เป็นต้น นอกจากน้ัน 
ยังเป็นพื้นที่เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่ใช้อบรมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 

 จากคนกลุ่มเลก็ๆ ได้ขยายผลต่อยอดเป็นสมาชกิ 
เครือข่าย ทสม. ต�าบลเขาแก้ว ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวน 
เพิ่มขึ้นมากถึง 133 คน และอ�าเภอลานสกา 179 คน   
พวกเขายังคอยเป ็นผู ้พิทักษ ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน เพื่อหวังว ่าลูกหลาน 
จะกินดีอยู่ดีท่ามกลางความสมดุลของสิ่งแวดล้อม
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เครือข่าย ทสม. ต�าบลนาคา 
อ�าเภอสุขส�าราญ จังหวัดระนอง

ชมเชย เครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ 
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 พลับพลึงธาร หนึ่งในบัญชี IUCN Red list* 
เมือ่ครัง้ทีบ่านสะพรัง่ ส่งกลิน่หอมทัว่คลองนาคา นบัเป็น
สัญญาณบอกว่า ฤดูกาลท่องเที่ยว “จิบกาแฟบ้านไร่ 
นั่งเรือชมพลับพลึงธาร” จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง  
ทั้งมวลหมู่แมลงและผู้คนพากันหลั่งไหลเข้าไปเชยชม 
เม่ือปี 2551-2554 พลบัพลงึธารมจี�านวนลดลงมากกว่า
ร้อยละ 70* (รายงานฉบับสมบูรณ์ ราชินีแห่งสายน�้า
พลับพลงึธาร) เนือ่งจากการขดุลอกคคูลอง การลกัลอบ
ขุดหัวไปขายเป็นไม้ประดับ การขุดทราย การเปลี่ยน 
ทางน�้า และน�้าทิ้งจากครัวเรือน 

 เครือข่าย ทสม. ต�าบลนาคา ได้ร ่วมมือกับ 
คณะกรรมการชุมชนท่องเท่ียวบ้านไร่ใน เพื่อขับเคลื่อน
แผนการท่องเที่ยวและการอนุรักษ ์พลับพลึงธาร  

1 พลับพลึงธารถูกจัดอยู่ในบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม หรือ IUCN Red List ซึ่งจัดท�าโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ ราชินีแห่งสายน�้าพลับพลึงธาร, โครงการอนรุักษ์ถนิ่อาศัยพลับพลึงธารพื้นที่จังหวัดระนอง

ผู้ปกป้องราชินีแห่งสายน�้า แห่งคลองนาคา

เพื่อเร่งระดมฟื้นฟูทั้งสภาพน�้า คูคลอง และการรักษา 
พลบัพลงึธารไว้ ทีน่ีใ่ช้หลกั 4 ป.  (ประสาน ประชาสมัพนัธ์ 
ปฏิบัติ ประเมินผล) ในการท�างาน
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 ทั้งนี้เครือข่าย ทสม. ต�าบลนาคา ได้จัดฝึกอบรม
ให้กับสมาชิกเครือข่าย ทสม. ได้เรียนรู ้วิธีอนุรักษ์
พลับพลึงธาร ส่งเสริมการปลูกกาแฟบ้านไร่ใน และม ี
การจัดเวทีแลกเปล่ียนเพ่ือถ่ายทอดให้กับเด็ก ๆ และ 
ผู ้ที่ เข ้ามาศึกษาดูงาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับ 

พื้นที่อื่น อย่าง เครือข่าย ทสม. อ�าเภอกะเปอร์ และ 
เครือข่าย ทสม. จังหวัดพังงา อ�าเภอคุระบุรี อ�าเภอ
ตะกั่วป่า อ�าเภอกะปง

 เมื่อหลายฝ่ายร่วมกันฟื้นฟูและลงมืออนุรักษ์
จรงิจงั ตลอดจนช่วยกนัสร้างฝาย เพือ่เกบ็น�า้และช่วยกนั
ตรวจสอบคุณภาพน�้า จนเกิดศูนย์เรียนรู้พลับพลึงธาร 
เพื่อรองรับทั้งงานศึกษาวิจัย และการท่องเที่ยว ปัจจุบัน
พลับพลึงธารจากการปลูกซ่อม ปลูกเสริม และปลูกเพิ่ม 
ในคลองเรอื คลองสาขาของคลองนาคา อ�าเภอสขุส�าราญ 
กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง

  ราชินีแห่งสายน�้าเริงร่าบานสะพรั่งและส่ง 
กลิ่นหอมทั่วคลองนาคา เตรียมฉลองวันอนุรักษ ์
พลับพลึงธารในวันที่ 14 พฤศจิกายน อีกครั้ง ใครแวะ 
ผ่านทางจังหวดัระนอง อย่าลมืแวะเยี่ยมชมความงดงาม
ของธรรมชาติและให้ก�าลังใจเครือข่าย ทสม.ต�าบลนาคา 
กันนะครับ

 ประสาน : คอยประสานทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภายในและต่างประเทศ เพือ่การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟู

 ประชาสัมพันธ์ : ใช้ทุกช่องทางออนไลน์
เพ่ือการสร้างความรูค้วามเข้าใจในการอนรัุกษ์พลบัพลงึธาร 

 ปฏิบัติ :  ช ่วยกันเพาะพันธุ ์ต ้นกล้าของ
พลับพลึงธาร และปลูกเพิ่ม ปลูกเสริม ปลูกซ่อม  
ในพืน้ทีใ่หม่ และพืน้ทีเ่ดมิ

 ประเมินผล : เกบ็รวบรวมจ�านวนการเพิม่ขึน้ 
และลดลงในแต่ละปี ตลอดจนประเมนิจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 
และก�าหนดแผนการด�าเนินงานอนุรักษ์พลับพลึงธาร

หลัก 4 ป.
ในการขับเคลื่อน
การท�างาน
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I@D!4%5D4$$34H::[+5&2+24# 2?9#4H'DC&'2&B6/*"?#Z$4N4-
G1.GFB$ TF=6I$!?%6(-+=#2D$#0!4%5D4$(GD4-?%#(,016AN?  
30 /%?4N-&%(-89$ P41@*&6#0M#4!+/(,+=##4/GFB$(:;$  
108 N-&%(-89$ @-89:-.#4Q-D91*. 70.59 G96C34$%$
N-&%(-89$<&B6@#' (6+$<0=H'DC4//4-G41G1. C.$34H:I!D 
(:;$(6+$\4:$/+CM6(N-4.@Y A*.(:;$(6+$@#"$(%01$
M34@-&5N?4I!DC?41I$/+C/--#G96!"#!$ /+C/--#I$M?%$$0B
!4%5 D4$(-01/% ?4  “G1.A*/%&%” “G1.A*/@#>”  
TF=6@#41N%4#%?4 (6+$<0=H'DC4//4-G41G1.C.$34H: 
T8B9%&2L"'+5 (T8B9($8B9%&% T8B9($8B9@#>) M34@-&5/4-C&'(*0B16 
I$64$7, @-8964$5"K:-.(,Q0G96!"#!$I$R9/4M 
2?46 S (#8=9G1.I$N-&%(-89$H'D-&5/4-C&'/4-A*D% /OG141

H:M> ?/4-(/O5G1.-+#L$$ 5$(MD$<46<0= (!8=9#H:1&6 
A@*?6<?96(<0=1%M34N&K S H'DA/? %&'P><9/ %&'L3B45>!4 
9"<14$A@?6!42+P>*&6/4 (L3B4$4N4) G1.<0=-%5-%#H'D 
/OC.N&'A1/ $34H:C34@$?41A*.$34(6+$(GD4/96<"$(!?$/&$ 
N%4#M34(-OC<0=(/+'GFB$#4C4//4-5>-Q4/4-N%4#-?%##89
G96<"/P4NM?%$ 24#A$%N+' “5%-” : 5D4$ %&' R-6(-01$ 
I@D<"/@$?%1G96!"#!$(GD4#4#0M?%$-?%#I$/4-%46AU$
A*.-?%#/&$*6#89:[+5&2+

A7*C430+0 A7*C43/#E

(27)*7?.  ??.;+( 
!"#. $%&$'( -+./0+$,F.32G

;<2,4(2"*C,. ?<2&@?=)%05H4 
-+./0+$,F.32G
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(2."#/#27  #2420.=8=)% 
!"#. $%&$'( -+./0+$,:)%)+#78

;<2,49:#&/I$ ?<2&@?&#>?.,:)%)+#78 
-+./0+$,:)%)+#78

:-+#4QG1.G96!"#!$5D4$R/-/G0B@$>(,+=##4/GFB$
(-8=91 S $46M#@#41 #4*4%67Y7-0A*.M#4!+/ <M#. 
2345*!"#(@O' CF6-?%#IC/&$C&'2&B6Z$4N4-G1. (,8=9*'
:JK@4G1.,-D9#H:/&5/4-M-D46C+2M34$F/I@D!"#!$  
“/+$ 91>? ->DN+' (:;$#+2-/&5M+=6A%'*D9#” (-+=#2D$C4/ 
/4-I@DN%4#-> DA*.M-D46N%4#(GD4IC/&5!4%5D4$LF6
A$%<46/4-C&'/4-G1.<0=2D$<46 -Q-6NYN&'A1/G1. 
I$N-&%(-89$ C&'2&B6 “Z$4N4-G1.-0HT(N+*N"D#N-96!0%+2”  
R'1#95(6+$C4//4-G41G1. $34#4M#<5(GD4/96<"$
\4:$/+CM6(N-4.@Y  :JCC"5&$M#4!+/Z$4N4-G1.-0HT(N+*
N"D#N-96!0%+2 C.#0(6+$@#"$(%01$:-.#4Q 9,000 54</N$ 
A*.C.H' D-&5(6+$: J$U*(: ;$:-.C34<"/: ]  /*1"<Z Y 
I$/4-<3464$ C.($D$/4-<3464$(!+6-"/ (!+K!%$I@D!4%5D4$ 
M#&N-(:;$M#4!+/(N-89G?41 <M#. A*.M#4!+/Z$4N4-G1.
-0HT(N+*N"D#N-96!0%+2 'D%1/4-59/2?9M+<Z+:-.R1!$Y<0=C.
H'D-&5 A*.GD9'0G96/4-N&'A1/G1. ,-D9#<&B6U*&/'&$I@D#0 
/4-,&̂ $47&/1P4,A/?NQ./--#/4-(N-89G?41 <M#. A*. 
NQ./--#/4-5-+@4-Z$4N4-G1._ 91?462?9($8=96'D%1 

J(2K2)A7*)%HL&K54K:B#K)?.9%05;
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A-65&$'4*ICI$/4-<3464$(/+'C4/: JK@4 
G1.9+$<-01Y :-.(P<(7XU&/ U*H#D <0=#091>?(:;$C34$%$#4/
I$!"#!$ C$/*41(:;$G1.2/ND46 @#&/@##M?6/*+=$(@#O$
M-D46N%4#-34N4KI@D/&5!"#!$91?462?9($8=96 CF6N+'<0=C.
A/D:JK@4<0=(/+'GFB$ (-+=#C4//4-I@DN%4#->D/&5!4%5D4$ 
(/0=1%/&5/4-N&'A1/G1. A*./4-$34G1.A2?*.:-.(P< 
H:I!D:-.R1!$Y (!?$ /4-$34(7XU&/A*.U*H#D#4<34(:;$ 
:"W1@#&/M34@-&5:*>/2D$H#D 546M?%$C.$34H:<34$3B4@#&/
!0%P4, (,8=9I!DA/D:JK@4<?92&$A*.$3B4($?4(M01M?6/*+=$(@#O$ 
@4/(:;$G1.-0HT(N+*/OC.G9N%4#-?%##89 I@D$34#4IM? 

-+$32)A7*M(9:#9(&#>?. 

(2."20NDJ32  ?:,4&O42  
!"#. $%&$'( -+./0+$1!:#J2(% 

;<2,4K4?./(F'. ?<2&@?K4?./40. 
-+./0+$1!:#J2(% 

I$2.A/-6<0=C&'H%D(,8=9-9$34H:C34@$?41 -41H'DC4//4- 
G41G1.C.$34H:I! D I$/+C/--#M4Z4-Q:-.R1!$ Y 
G96!"#!$ M?%$G1.<&=%H:546:-.(P<C.$34H:A:-->: 
(:;$GD4%G96(N-8=96I!D U*64$(!+6:-.C&/XY<0=(/+'GFB$ 
N89 :-+#4QG1.$D91*6 @#':JK@4#*,+XC4//*+=$<0=H#?
,F6:-.M6NY <?9$3B4<0=(N19"'2&$/O-.541H'D'0GFB$ !4%5D4$ 
I$!"#!$#0:"W19+$<-01Y!0%P4,H%DI!D M?6(M-+#I@D!4%5D4$ 
@&$#4:*>/U&/M%$N-&%H% D-&5:-.<4$I$N-&%(-89$ 
/&$#4/GFB$ (,8=9!?%1*'N?4I!DC?41P41I$N-&%(-89$

151



(2.65!72@)P8  9#75'. 
!"#. $%&$'( -+./0+$&69),:)%

;<2,40+.-+(!)8 ?<2&@?C3'.3)*-2( 
-+./0+$&69),:)%

$46,+<14P-QY !#1+=6 #0N%4#N+'<0=C.,&^$4!"#!$
I@D(/+'N%4#2-.@$&/->DI$(-8=96/4-C&'/4-G1.A*./4--&/X4 
MP4,A%'*D9# TF=6#0M4(@2"#4C4/ !"#!$G962$ 
#0:-+#4QG1.(,+=#GFB$(:;$C34$%$#4/ #0/4-<+B6G1. 
H#?(:;$<0=(:;$<46 /96G1.M?6/*+=$(@#O$ M-D46N%4# 
('89'-D9$-34N4K A*./*41(:;$A@*?6(,4.(!8B9R-N  
M?6U*/-.<52?9M"GP4,/41A*.M"GP4,C+2G96N$ 
I$!"#!$ U*64$<0=M34N&KI$`4$.M#4!+/(N-89G?41 <M#. 
H'DA/? '34($+$/+C/--#C&'/4-G1.-?%#/&5(14%!$I$,8B$<0= 

0+.-+(!)8 9:#9("*?2$14?$A7*

' D%1/4-I@ DN%4#-> D (/0= 1%/&5/4-C&'/4-G1. 
I$N-&%(-89$ -Q-6NY *' *. (*+//4-I!DRa#5--C"94@4- 
@&$#4I!D%&M'"<0=(:;$#+2-/&5M+=6A%'*D9# (!+'!>-D4$ND4 
A*.5"NN*2D$A55<0=#0/4-C&'/4-G1.91?46L>/%+Z0 C&'(/O5
-%5-%#GD9#>* !?%6/?9$A*.@*&6/4-'34($+$/+C/--#  
A*.(U1A,-?GD9#>*(@*?4$&B$N8$M>?!"#!$ (,8=9I@D!"#!$ 
(/+'/4-(-01$->D A*.,&̂ $4:-&5:-"6I@D'0GFB$ I$/4-<3464$
($D$/4-#0M?%$-?%# A*.:-.M4$P4N0(N-89G?41(GD4#4 
!?%1@$"$(M-+#
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32)-+$32)A7*;<2,4,:$% 

(27?E#2  7>?)2( 
!"#. $%&$'( -+./0+$7*42

;<2,4,:$% ?<2&@?&#>?.7*42 
-+./0+$7*42

2345*5"'0#0*&/XQ.(:;$!"#!$/F=6(#896 /4-'34($+$
!0%+2G96:-.!4!$CF6($D$N%4#M.'%/M541(:;$<0=2&B6  
G4'C+2M34$F/I$/4--&/X4M+=6A%'*D9# <34I@D(/+':JK@4G1. 
I$!"#!$ (,-4.H#?#0/4-C&'/4-<0=(@#4.M# G1.M?6/*+=$(@#O$ 
N*.N*" D6 !"#!$M/:-/-/-"6-&6 CF6#0N%4#N+'<0=C. 
A/D:JK@4<0=(/+'GFB$ R'1/4-:-.M4$64$@$?%164$ 
<0=(/0=1%GD96(GD4#4!?%1(@*89M$&5M$"$ /+C/--#<0='34($+$/4- 
(!?$ C&'(%<0:-.!4N# A*.95-#I@DN%4#->D/4-C&'/4-G1.
<0=2D$<46A/?M#4!+/(N-89G?41 <M#. M34-%C:-.(P<A*.
:-+#4QG1.I$!"#!$ M?6(M-+#I@D#0/4-N&'A1/G1.#>*E91
I$N-&%(-89$ 7F/X4N%4#(:;$H:H'DI$/4-C&'2&B6Z$4N4-G1. 
I$!"#!$A*.R-6(-01$ (R-6(-01$:-.L#7F/X4A*. 
R-6(-01$24'0/4) /-.2" D$I@ D (/+'/4-$34G1.(G D4M> ?
/-.5%$/4--0HT(N+*'D%1/4-C&'/+C/--# G1.A*/G$# 
G1.A*/HG? $34(6+$C4//4-G41G1.#4(:;$<"$/4-7F/X4
I@D/&5('O/ S A*.#0/4-A:-->:G1.9+$<-01Y R'1$34H:<34 
:"W1@#&/A*.$3B4@#&/!0%P4, 90/<&B61&6I@DN%4#->DA*.M4Z+2
%+Z0/4-5345&'$3B4(M01C4/N-&%(-89$ /?9$:*?91<+B6 
*6M>?A@*?6$3B424#Z--#!42+ 
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(2.4+3QP83#4O+;) $0."% 
!"#. $%&$'( -+./0+$)*(?.
;<2,4(<B2->$ ?<2&@?3)*,:)% 

-+./0+$)*(?.

&K)>?A'27920,B2(-+$32)A7*

$46*&/XQY/#*)&2- '%6M0 M#&N-(:;$M#4!+/ 
(N-89G?41 <M#. (,-4.2D96/4-A/DHG:JK@4G1.<0=(/+'GFB$ 
I$2345*$3B4C8' TF=6,5%?4#0/4-<+B6G1.(/*8=9$/*4' 
24#<0=M4Z4-Q. 5D46/O*9191>?I$A#?$3B4A*.<.(* G4'/4-
N&'A1/G1.A*.H#?#0/4-C&'/4-G1.2&B6A2?2D$<46 (:;$(@2"
I@D(-+=#,>'N"1@4-89/&5!4%5D4$I$2345*$3B4C8' C$H'D 
GD92/*6%?4 C.-?%#/&$C&'/4-G1.I$5D4$G962$(96  
#0/4-95-#I@DN%4#->D(/0=1%/&5/4-N&'A1/G1.(,8=9*'
:-+#4QG1.I@D$D91*6 TF=6C.!?%1A/D:JK@4G1.*D$L&6  
$34G1.9+$<-01 YC4/N-&%(-89$A*.2*4'M'#4(:;$ 

94@4-M&2% Y <0= (@*89$34#4<34:" W1@#&/ #0/4-C&'2&B6 
7>$1Y(-01$->D/4-N&'A1/G1.5D4$546/"D6 A*.'34($+$/4-
C&'(/O5G1.24#!41@4'A*.-+#EJb6A#?$3B4/-.5"-0 -?%#/&5
!4%:-.#6 (N-89G?41MP496NY/-!"#!$2345*$3B4C8'  
A*.!4%5D4$I$,8B$<0= -%5-%#G1.H'D#4/LF6 1,500 
/+R*/-&# !?%1A/D:JK@4G1.<0=M?6U*/-.<52?9M&2%Y$3B4 
*6H'D#4/ #0/4-C&'2&B6(N-89G?41 -&/X4M+=6A%'*D9# 
<46<.(*A*.!41EJb6 R'1N&'(*89/2345*<0=#0,8B$<0=2+'/&5
<.(*A*.A#?$3B4#4(:;$M#4!+/(N-89G?41 P4-/+C(@*?4$0B
! ?%1I@D:-+#4QG1.I$A2?*.!"#!$#0:-+#4Q*'*6 
91?46(@O$H'D!&' 
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/#E',B2(14?$A7* 

(2.R?.  !?.3+(72 
!"#. $%&$'( -+./0+$)29,:)%

;<2,43)+,M/D' ?<2&@?,B2(N1' . 
-+./0+$)29,:)%

C4//4-U*&/'&$G96$46a96 <96/&$14 A*./4-
-?%#A-6-?%#ICG96!4%5D4$-46,*&5 <34I@D!"#!$A@?6$0B
/*41(:;$@#>?5D4$:*9'G1. H'D-&5-46%&*#4/#41 C"'(-+=#2D$ 
G96N%4#M34(-OC#4C4/:JK@4G1.I$!"#!$<0=#0(:;$ 
C34$%$#4/ C$<34I@D(<754*2345*/-&5I@K?N&'(*89/
@#>?5D4$-46,*&5(:;$@#>?5D4$$34-?96I$/4-N&'A1/G1.
24#@*&/ 3Rs (,8=9*'P4-.64$A*.65:-.#4Q 
G96<D96L+=$<0=2D96$34G1.C34$%$#4/H:/34C&' $46a96 
<34@$D4<0=:-.M4$-.@%?46!"#!$A*.@$?%164$<0=(/0=1%GD96 

$34M#4!+/I$!"#!$(GD4#4#0M?%$-?%#I$/4-%+(N-4.@Y
:JK@4 A*.-?%#/&$%46AU$A/DHG:JK@4C$$34H:M> ? 
/4-C&'/4-G1.-?%#/&$G96N$<&B6!"#!$ #0/4-$34G1. 
<0=H#?M4#4-L-0HT(N+*H'D#4(,+=##>*N?4'D%1/4-A:-->: 
(:;$GD4%G96(N-8=96I!DI$!0%+2:-.C34%&$ C$LF6<"/%&$$0B 
G1.I$!"#!$#0:-+#4Q$D91*6 A*.1&6H'D-&5N&'(*89/ 
I@D(:;$7>$1Y/4-(-01$->D24#@*&/:-&!K4G96(7-X`/+C 
,9(,016 'D4$/4-C&'/4-G1.!"#!$ A*.(:;$7>$1Y(-01$->D
!"#!$:*9'G1. (Zero Waste)
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(2.6)&6ID HS"+#T!J58 
!"#. $%&$'( -+./0+$46,:)%

;<2,4N3'.J(E ?<2&@?&#>?.46,:)% 
-+./0+$46,:)%

4$A7*;B(!2.-23K)+0&)>?( 

A#D2345*R/?6Z$>C.#0:-+#4QG1.2?9%&$#4/LF6 
%&$*. 3 2&$ A2?/OH# ?#0ML4$<0=/34C&'G1.<0=L>/@*&/
M"G4P+54* <34I@DG1.#>*E91L>/<+B6/-.C4191> ?24# 
<0=2 ?46 S 546C"'#0/4-$34G1.H:(</96-%#/&$(:;$ 
C34$%$#4/ <34I@D(/+'<&7$01P4,<0=H#?$?4'> M?6/*+=$(@#O$ 
A*.(:;$A@*?6(,4.(!8B9R-N (#8=9E$2/G1./O94CL>/!.*D46
*6M> ?A#?$3B4*,5"-0H'D I$`4$.M#4!+/(N-89G?41 <M#.  
CF6H'D@4-89/&5U>D5-+@4-96NY/4-5-+@4-M?%$2345*R/?6Z$> 
LF6A$%<46:c96/&$A*.A/DHG:JK@4'&6/*?4% C$(/+'(:;$
/+C/--#C&'/4-G1.#>*E91I$N-&%(-89$ ($D$/4-C&'/4-
G1.2&B6A2?2D$<46 24#@*&/ 3Rs (,8=9*':-+#4QG1. 

<0=2D96$34H:/34C&'I@D(@*89$D91<0=M"' /+C/--#<0='34($+$/4- 
(!?$ /4-N&'A1/G1. /4-C&'2&B6Z$4N4-G1.-0HT(N+*  
/4-<34L&6@#&/G1.9+$<-01Y*'R*/-D9$ /4-$34:"W1@#&/ 
<0=H'DC4/G1.9+$<-01Y#4I!D:*>/U&/ /4-:-.'+X`Y(7X%&M'" 
(@*89I!D(!+6,4Q+!1Y (!?$ /4-<34/-.(:W4C4/U&/25!%4 
-96(<D4M"GP4,C4/146-L1$2Y @#9$M"GP4,C4/@*9' 
C&'<34RN-6/4- 1 %&' 1 /4-C&'/4-G1.A*.M+=6A%'*D9# 
C&'/+C/--#<9'UD4:V4G1.-0HT(N+* $349":/-QY<0=H#?I!D 
C34,%/146-L1$2Y(/?4 G%'$3B4,*4M2+/ #4(:;$%&M'" 
I$/4-M-D46Z$4N4-$3B4I2D'+$ (,8=9:c96/&$:JK@4$3B4<?%#G&6 
A*.A/DHG:JK@4A@*?6(,4.,&$Z"YG96*>/$3B41"6*41 _*_ 
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/#$/'0.&)>'?.A7*?5(!)%78 

(2.()2!5678  $2,64?'?(  
!"#. $%&$'( -+./0+$"34(K)
;<2,43:$,23 ?<2&@?3:$,23 

-+./0+$"34(K)

C4/:JK@4G1.9+$<-01YI$N-&%(-89$G962$(96 
<0=#0C34$%$#4/ M?6/*+=$(@#O$M- D46N%4#-34N4K  
A*.'>(@#89$%?4(-+=#M?6U*/-.<52?9M"GP4,G96N$ 
I$N-95N-&% (:;$(@2"I@D2D96M--@4%+Z0/4-2?46 S $4 S  
#4C&'/4- C$(#8=9(GD4#4(:;$M#4!+/(N-89G?41 <M#. H'D-&5
N%4#->D(/0=1%/&5/4-C&'/4-G1.9+$<-01Y'D%1%+Z0/4-2?46 S 
CF6<'*96$34#4I!DI$N-&%(-89$G962$(96 2&B6A2?/4-$34
#>*G96M"/-<0=2$(*0B16#4<34(:;$:" W1@#&/ /4-$34G1.
9+$<-01YH:<34(:;$/d4T!0%P4,H%DI!DI$N-&%(-89$ /4-(*0B16
H/?HG?H%D/34C&'G1.9+$<-01Y /4-<34$3B4@#&/!0%P4,M>2-2?46 S  

(,8=9I!D(:;$M4-:-&5:-"6534-"6'+$A*.:c96/&$A#*67&2->,8! 
#4C$LF6/4-(*0B16@$9$A#*6%&$*41(,8=9/34C&'G1.
9+$<-01Y A*.$34@$9$A#*6%&$*41H:(:;$94@4-H/? 
<0=(*0B16H%D90/<9'@$F=6 #0/4-G141U*I@D%+M4@/+C!"#!$ 
U>D(*0B16M"/-<'*96$34@$9$A#*6%&$*41H:I!DC&'/4- 
G1.9+$<-01YI$N-&%(-89$'D%1 I$546N-&B6(#8=9!"#!$ 
C&'64$5"K:-.(,Q0#&/C.#0G1.9+$<-01Y(/+'GFB$C34$%$#4/  
/O94M4(/O5-%5-%#A*.$34H:C&'/4- TF=6!?%1*'P4-. 
G96(<754*2345*/"'54/<0=2D96(/O5G$(,8=9$34H:/34C&' 
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(2.3TQP2  C-*-+(!)8  
!"#. $%&$'( -+./0+$"#:!)"2K)

;<2,4#/29+7 ?<2&@?&#>?."#:!)"2K) 
-+./0+$"#:!)"2K) 

4$A7* ")B2.9:#9(('2?7E' 

!"#!$<D412*4'(:;$!"#!$(#896 #0:-.!4/-947&191>? 
@$4A$?$ <&B6:-.!4/-AE6 A-664$2?46L+=$ A*.A-664$
2?46'D4% <"/:]C.#0/4-A,-?-.54'G96R-NHGD(*89'99/  
#0M4(@2"#4C4//4-<0=I$!"#!$#0A@*?6$3B4G&6 A*.(/+' 
G1.#>*E91M.M#C34$%$#4/ 90/<&B61&6#0/4-<+B6G1. 
*6N*96<34I@D$3B4($?4(M01/*41(:;$A@*?6(,4.,&$Z" Y 
1"6*41 CF6H'D:-.M4$/96M4Z4-QM"GA*.M+=6A%'*D9# 
(<754*$N-M#"<-M4N- R-6,1454*M#"<-M4N-  
G9M$&5M$"$94M4M#&N-M4Z4-QM"G -?%#/&$(/O5A*. 
N&'A1/G1.P41I$!"#!$ C4/$&B$CF6(-+=##0/4-95-# 
I@ DN%4#-> D (/0=1%/&5/4-C&'/4-G1.2&B 6A2 ?2 D$<46 
I@D/&5!4%5D4$ <&B6/4-N&'A1/G1.-0HT(N+*(,8=9$34H: 
C34@$?41 /4-$34G1.9+$<-01YH:<34$3B414(9$/:-.M6NY  
$34(7X94@4- (7XI5H#D H:@#&/(:;$:"W19+$<-01Y!0%P4, 
$9/C4/$0B $46/eXQ4 AC.C&$<-Y 1&6(:;$94M4M#&N-
@*&6N4(G01% G96RN-6/4-@*&6N4(G01% (,8=9#>*$+Z+ 
94M4(,8=9$,F=6 (P4_) 14#14/ -?%#/&5 /-#M?6(M-+#
N"QP4,M+=6A%'*D9# <34@$D4<0=(:;$%+<14/-I@DN%4#->D 

/&5$&/(-01$A*.U> D:/N-96 (/0=1%/&5G&B$29$/4-(/O5
-%5-%#/*?96(N-8=96'8=#/?9$M?6(GD4M>?/-.5%$/4--0HT(N+* 
-%5-%#E49*>#+($01#(,8=9$34#4(:*0=1$(:;$9":/-QY 
!?%1(@*89U> D,+/4-A*.U> D'D91R9/4MI@D#0N"QP4,!0%+2 
<0='0GFB$ M?6(M-+#/4-<34M+=6:-.'+X`YC4/%&M'"(@*89I!D  
-?%#/&596NY/-:/N-96M?%$<D96L+=$I$,8B$<0= -Q-6NY
:-.!4M&#,&$ZY/4-C&'/4-G1.I$!"#!$ <&B61&62+'24#
ML4$/4-QY A*.(Ec4-.%&6:JK@4G1.#>*E91A*.$3B4(M01 
<0=(/+'GFB$I$!"#!$ ACD6I@D@$?%164$-4!/4-A*.96NY/-
:/N-96M?%$<D96L+=$<-45 (,8=9(GD4#4!?%1/&$A/DHG 
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-+$32)A7*?032= 

(2792DP).K8 $%,:3K<2 
!"#. $%&$'( -+./0+$")*,:)%

;<2,46:K<2-2( ?<2&@?6)*6:!J,2! 
-+./0+$")*,:)%

5D4$R:-?62.A5/(:;$!"#!$G$4'(*O/ 50 @*&6N4(-89$ 
L$$M41@*&/G96@#> ?5 D4$M4#4-L(!8=9#2 ?9H:1&6  
(G8=9$:V4M&/!*M+<Z+fH'D '&6$&B$I$!?%6(<7/4*A*.%&$@1"'
C.#0U> DN$M&KC-U?4$H:#4C34$%$#4/ #0/4-<+B6G1. 
M96GD46L$$ TF=6$&5%&$'>(@#89$%?4:-+#4QG1.C.#0 
(,+=##4/GFB$(-8=91 S R'1<0=!4%5D4$(96/OH#?->D%?4G1.(@*?4$0B
#4C4/H@$ A*.H#?->D%?4IN-(:;$N$<+B6 !4%5D4$(-01/G1.
(@* ?4$0B % ? 4  “G1.9%/47” (#8=9(C9: JK@4A55$0B 
$41!4KQ-6NY '05"/N34 A*.!4%5D4$CF6*"/GFB$#4A/D:JK@4 

'D%1/4-C&'<34RN-6/4- “/4-C&'/4-G1.A551&=618$ 
(,8=9!"#!$$?491>? @#>?5D4$R:-?62.A5/” (-+=#C4/M?6(M-+#
I@D#0/4-N&'A1/G1. 9&$H@$G41H'DI@D(/O5-%5-%# 
H%DG41<"/ S %&$94<+21Y !4%5D4$C.-%#2&%/&$99/H: 
(/O5G1.9%/472*9'M96GD46L$$ A*.('O/ S (14%!$ 
C.:J b$C&/-14$!?%1/&$(/O5G1.P41I$@#> ?5 D4$'D%1  
-%#-.1.<46<0=!4%5D4$!?%1/&$(/O5G1.I$A2?*.N-&B6
:-.#4Q 30 /+R*(#2- A*.(,8=91/-.'&5I@D/4-C&'/4-G1.
/*41(: ;$%4-.G96!"#!$  CF6(/+'G D92/*6  @-89 
Z--#$>K@#> ?5 D4$GFB$  TF=6@$F=6I$G D92/*6%?4' D%1 
(-8=96/4-C&'/4-G1. @*&6C4/<0='34($+$/4-(/O5G1. 
-+#L$$#4(:;$(%*4 1 :] ,5%?4 G1.9%/47#0C34$%$ 
*'$D91*6 #0!4%5D4$<0=(GD4-?%#/+C/--#N&'A1/G1. 
(/895<"/@*&6N4(-89$ !"#!$M.94'M.9D4$ M#4!+/ 
#0-41H'D(,+=#C4//4-(:*0=1$G1.(:;$(6+$ A*.H'D-&5 
/4-,+C4-Q4(:;$@#> ?5 D4$2D$A55/4-C&'/4-G1. 
A551&=618$

?
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(2.@K06) &1% 7?7E' 
!"#. $%&$'( -+./0+$"5./8,:)%

;<2,4;B(N6J58 ?<2&@?&#>?."5./8,:)% 
-+./0+$"5./8,:)%

-+$32)A7*$B0705J% 4Rs

$46PN%,- (:]191>? M&6(/2(@O$%?4L$$I$@#>?5D4$ 
5462D$R,Z+f#0G1.(/*8=9$/*4' <34I@D(/+'<&7$01P4, 
<0=H#?$?4#96 (#8=9H'D#0R9/4M-&5(*89/I@D(:;$U>DI@K?5D4$  
CF62&B6IC%?42D96(GD4#4A/DHG:JK@4 A*.*':-+#4QG1. 
<0=(/+'GFB$I$A2?*.%&$I@D$D91*6 M-D46!"#!$I@D#0/4-C&'/4-G1. 
2&B6A2?2D$<46 <"/ S N-&%(-89$2D96#0/4-N&'A1/G1. 
/?9$<+B6 2&B6(:c4@#41I$/4-<3464$H%D%?4 “@#>?<0= 4 M4#&NN0 
<+B6G1.(:;$<0=” #0/4-I@DN%4#-> D/&5:-.!4!$(/0=1%/&5 
/4-C&'/4-G1.24#@*&/ 4Rs (Reduce, Reuse,  
Recycle, Rethink) : I!D$D91 I!DT3B4 $34/*&5#4I!DI@#?  
N+'I@#? #0/4-M?6(M-+#I@D!4%5D4$!?%1/&$N&'A1/G1. 

I$N-&%(-89$ '34($+$/+C/--# “L$$/+$H'D” M$&5M$"$ 
I@D:-.!4!$I!D5--C"P&QgYC4/Z--#!42+A<$/4-I!D 
L"6,*4M2+/A*.Ra# /-.2"D$I@DI!DM+$ND4<0=H#?/?9I@D(/+' 
/4-M-D46G1.<0=1?91M*4114/ C&':-./%'$%&2/--# 
/4-N&'A1/G1.I$N-&%(-89$ M-D46@#> ?5D4$2D$A55 
/4-C&'/4-G1.#>*E91A*.G96(M019&$2-41 A*.1/-.'&5
@#>?5D4$I@D(:;$A@*?6(-01$->D/4-C&'/4-G1. /4-C&'/4-G1.
24#A$%<46'&6/*?4% !?%1I@D:-+#4QG1.#0$D91*6 
*'N?4I!DC?41I$/4-/34C&'G1.I@D/&596NY/-:/N-96 
M?%$<D96L+=$ 

4
R s
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NK).32)32)-+$32)A7*M(K)+0&)>?(

(27"2#5;) 32054*,:;) 
!"#. $%&$'( -+./0+$":NA!+7

;<2,4!:'.&"4%'7# ?<2&@?!:'.&"4%'7# 
-+./0+$":NA!+7

5D4$('?$'0@#0I@DN%4#M34N&K/&5/4-C&'/4-G1. 
(,-4.2-.@$&/'0%?4G1.(:;$:JK@4<0=M34N&KG96<D96L+=$ 
<"/A@?6 @4/H#?#0/4-C&'/4-G1.2&B6A2?2D$<46 :-+#4QG1.
<0=2 D96$34H:/34C&'/OC.#0#4/GFB$C$5?9E J6/*5G1. 
H#?M4#4-L-96-&5H'D !4%5D4$5D4$('?$'0@#0R'1/4-$34 
G96$41M4#+2- /4%+*.5"2-  H' D'34($+$RN-6/4-  
“/4-C&'/4-G1.I$N-&%(-89$” 99/M34-%CA*.C&'(/O5GD9#>*
:-+#4QG1.I$@#>?5D4$ (#8=9<-45A*D%%?496NY:-./95 
G96G1.I$!"#!$#09.H-5D46 CF6(-+=#95-#I@DN%4#->D/&5 
!4%5D4$I$/4-C&'/4-G1.A2?*.:-.(P< R'1I@DA2?*. 
N-&%(-89$N&'A1/G1./?9$<+B6 A*.$34G1.A2?*.:-.(P<

/*&5#4I!D:-.R1!$Y R'1C.(:h'2*4'$&'G1.G96!"#!$ 
('89$*. 1 N-&B6 N89 I@D!"#!$$34G1.-0HT(N+*<0=-%5-%#H%D#4
G41I@D/&5N$<0=#4-&5T8B9 #0/4-C&'<345&$<F/GD9#>*G1. 
-41('89$(:;$:-.C34 C&'2&B67>$1Y(-01$->D/4-C&'/4-G1.  
A*.5D4$2D$A55/4-N&'A1/G1.<0=2D$<46 $9/C4/$0B 
M4#+2-1&6<34@$D4<0=(:;$%+<14/-I@DN%4#-> D(/0=1%/&5 
/4-C&'/4-G1.-?%#/&5@$?%164$2?46 S I$,8B$<0= /4-'34($+$64$ 
<&B6@#'$0B M4#4-L*':-+#4QG1.I$!"#!$*6H'D C4/('+#
<0=#0G1.('89$*. 4,267 /+R*/-&# (@*89G1.<&=%H:<0=2D96 
$34H:/34C&'(,016AN?('89$*. 2,058.17  /+R*/-&#  
TF=6M4#4-L*'G1.*6H'DLF6-D91*. 51.76 
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-'2"5,&?3@E0$5QU8 ()32) 
!"#. $%&$'( -+./0+$":6))P,:)%

;<2,4/(?."2/)'27 ?<2&@?$?(&-$%78 
-+./0+$":6))P,:)%

A7*,:D ")B2.!:(M/B9:#9( 

5D4$@D%1#D4*91 #&/:-.M5:JK@4/4-A,-?-.54'
G96R-NHGD(*89'99/ TF=6#0M4(@2"#4C4/A@*?6(,4.,&$Z"Y
*>/$3B41"6*41I$!"#!$<0=#091>?(:;$C34$%$#4/ (!?$ /96G1. 
P4!$.(@*89I!D<0=#&/#0$3B4G&6 TF=6M?%$I@K?L>/#96GD4#A*.
H#?#0/4-(GD4H:'>A*C&'/4- C$/*41(:;$A@*?6(,4.(!8B9R-N 
'D%1(@2"$0B C?4M+5(9/P>%'+X`Y $-/4- CF6C&':-.!4N#
@#>?5D4$ -.'#N%4#N+' @4A$%<46A/D:JK@4 $34#4 
TF=6/4-C&'/4-G1.I$!"#!$ <0=(-+=#C4//4-M?6(M-+#I@D 
!4%5D4$->DC&//4-N&'A1/G1.2D$<46 ($D$/4-*':-+#4QG1.  
A*./4-I!D:-.R1!$YC4/M+=6G962?46 S I@D#4/<0=M"' (/?9$<0=
C.:*?91I@D(:;$G1.) -%#LF6A$.A$%<46/4-C&'/4-G1.
A2?*.:-.(P< (,8=9*':-+#4QG1.<0=2D96$34H:/34C&' (!?$ 
/4-$34G1.9+$<-01YI$N-&%(-89$ C34,%/(7X94@4- /+=6H#D 
I5H#DH:<34(:;$:"W1@#&/ C&'2&B6/96<"$5"KG1.TF=6(:;$ 
/4-$34G1.-0HT(N+*H:G41 A*.$34(6+$M#<5<"$(GD4!#-# 
U>DM>6941"A*./96<"$@#>?5D4$ 546M?%$#95I@DR-6,1454*
H%DI!DI$/4-'>A*M"GP4,G96N$I$!"#!$ -%#LF6#0/4-C&'2&B6
/96<"$UD4:V4G1.-0HT(N+* $34(6+$<0=H'DH:M-D465D4$I@D/&5U>DM>6
941"<0=#0̀ 4$.14/C$  162



/(:(K():'(M/#' -+$32)A7* 

(27".'2 !?.=)% 
!"#. $%&$'( -+./0+$":)2QV)8J2(%
;<2,494K)2# ?<2&@?$?("+3 

-+./0+$":)2QV)8J2(%

!"#!$5D4$N-4#*?46#0:JK@4G1.91>?,9M#N%- #&/,5 
(7XG1.I$<0=M4Z4-Q. R'1(),4.G1.<0=*91(/*8=9$  
I$N*96N-4# TF=6(:;$N*96<0=91>?2+'/&5!"#!$ CF6N+'%?4LD4C. 
A/D:JK@4G1.I$!"#!$ M+=6A-/<0=N%-<34 N89 Ei/I@D(14%!$
#0N%4#-&5U+'!95 CF6$34(14%!$#4(:;$A/$$34G&5(N*8=9$
/4-C&'/4-G1.I$!"#!$ R'1(:h'-&5M#&N-(14%!$<0=M$IC
(GD4-?%#/+C/--#(/O5G1.I$!"#!$ U*64$<0=M34N&K H'DA/? 
/4-C&'/+C/--# Big Cleaning Day (:;$:-.C34<"/('89$ 
R'1#0(14%!$(GD4-?%#/+C/--#'D%1(M#9 C&'(/O5G1.5-+(%Q
N*96N-4#'D%1/4-I!D(-89N41&/ -%#LF6/+C/--#(/O5G1.
-+#!41@4' N&'A1/G1.A*.$34G1.-0HT(N+*M?6G41I@D/&5 
-D4$-&5T8B9G96(/?4 C&'@49":/-QYI$/4-C&'/4-G1.I@D 
/&5!"#!$ A*.#0/4-C&'2&B6/96<"$G1.5D4$N-4#*?46  
(,8=9(:;$<"$/4-7F/X4I@D/&5(14%!$ #0/4-99/GD9/34@$'
/j/2+/4/4-C&'/4-G1.!"#!$5D4$N-4#*?46 (,8=9I!D(:;$
#42-/4-I$/4-C&'/4-G1.<0=<"/N$N%-:[+5&2+24#  
#4/H:/%?4$&B$$41M6?4 <967-0 1&6:-.M4$(N-89G?41 <M#. 
I$(G2934(P9'9$M&/ <&B6 4 2345* (GD4-?%#/+C/--#(/O5G1.  

:*>/:V4!41(*$ A*.:*?91,&$Z"YM&2%Y$3B4*6M>?N*96N-4#'D%1 
/4-C&'/4-G1.<0=!"#!$5D4$N-4#*?46<34I@DN*96N-4#  
A*.L$$@$<46I$!"#!$M.94'M.9D4$ (14%!$A*.N$ 
I$!"#!$#0N%4#-&5U+'!95A*.#0C+2M34$F/I$/4-C&'/4-G1.  
GQ.('01%/&$/OM4#4-L5-+@4-C&'/4-G1.H'D91?46L>/%+Z0  
C$:-+#4QG1.I$M?%$G96 5D4$ %&' R-6(-01$ *'*6 
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(27,2)#%  "%/2K<2 
!"#. $%&$'( -+./0+$?:,4)29J2(%

;<2,4N(("0))K8 ?<2&@?(2-*/407  
-+./0+$?:,4)29J2(%

05!723)"5'.C0$4B?#

$4154-#0 M0@4N34 #0H'DM-D46N%4#(GD4IC(/0=1%/&5 
/4-N&'A1/G1.I$!"#!$A*.-?%#/&5N-89G?4198=$ S R'12$
C.<34@$D4<0=(:;$%+<14/-/-.5%$/4-L?41<9'96NYN%4#->D
(/0=1%/&5/4-N&'A1/G1.I@D/&5N$I$!"#!$ M-D46-D4$ND4 
I$!"#!$:*9'G1. A*.(:;$U>D:-.M4$64$/&5@$?%164$
P4N-&̀  P4N(9/!$ A/$$34!"#!$ A*.94M4M#&N-!"#!$ 
C$(/+'/4-G141(N-89G?41/4-C&'/4-G1.N-95N*"# 
<"/!"#!$ TF=654-#0 H'D#0M?%$M34N&KI$/4-L?41<9' 
A$%N+'96NYN%4#->D A*.%+Z0/4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9#I@D/&5:-.!4!$I$@*41934(P9G96 
C&6@%&'9"5*-4!Z4$0 I$@*41:-.('O$ (!?$ :-.('O$ 
'D4$/4-<34(/X2-9+$<-01YI@D/&5!"#!$I$934(P95"Qg-+/ 
:-.('O$/4-C&'/4-G1.I$!"#!$I$934(P9$4C.@*%1 
934(P9M+-+$<- A*.934(P95"Qg-+/ (:;$2D$ 
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?(:)+3Q81' 29:#9(,B2(K?3K%

(27,:DJ))# -+(!*0.Q8 
!"#. $%&$'( -+./0+$A?(C3'(
;<2,4,+0M/D' ?<2&@?(<B26?. 

-+./0+$A?(C3'(

'D%12-.@$&/LF6N"QN?4N%4#M34N&KG96<-&,14/- 
:V4H#D TF=6@4/C&'/4-91?461&=618$A*.(@#4.M# :-.!4!$
C34$%$#4/C.H'D-&5:-.R1!$Y CF6(:;$<0=#4G96/4--%# 
/*"?#!4%5D4$I$,8B$<0=!?%1/&$'>A*:V4!"#!$5D4$N9/N0  
5$,8B$<0= 711 H-? 2&B6A2?:] ,.7. 2543 (-8=91#4C$LF6:JCC"5&$ 
#0/4-:*>/2D$H#DI$%&$M34N&K /4-<34A$%/&$Ha A*.99/
2-%C*4'2-.(%$91?46M#3=4(M#9 /34@$'/j-.(5015 
/4-I!D:-.R1!$YC4/:V4 A*.C&'2&B6NQ./--#/4-:V4!"#!$ 
,-D9#C&'<34AU$64$I$/4-'>A*:V4A*.#0/4-:-.(#+$U*
(:;$-.1. <3464$A55:-.M4$N%4#-?%##89/&5@$?%164$
2?46 S I@D(GD4#4M$&5M$"$/+C/--#9$"-&/XYG96!"#!$  
(!?$ /4-C&'<34RN-6/4-'D4$/4-9$"-&/XY<-&,14/-:V4H#D 
-?%#/&5 /96<"$@*&/:-./&$M"GP4, 96NY/4-5-+@4- 
M?%$2345*@&%I@K? A*.R-6,1454*$3B4,96 (:;$*&/XQ.
5>-Q4/4-:-.('O$9$"-&/XYH:M>?(-8=96M"GP4%.I$!"#!$ 
5<54<G96  <M# .  H' D<3 4 I@ D!"#!$(/+'N%4#-&/  
N%4#@%6A@$ A*.(GD4#4#0M?%$-?%#I$/4-'>A*-&/X4
<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9#/&$91?46AGO6G&$ 
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(279*T!J58 #+'.!?. 
!"#. $%&$'( -+./0+$9+7(2!

;<2,4J))#2#E4 ?<2&@?&#>?.9+7(2! 
-+./0+$9+7(2!

1' 29:#9( 1' 2A?.!:3K( 

C4//4-<0=(:;$N$-&/Z--#!42+(:;$<"$('+# 90/<&B6 
H'D,5(@O$/4-2&'H#D<34*41:V491> ?5?91N-&B6 CF6-> DMF/ 
(: ;$@ ?%6% ?4M&/%&$@$F=6: V4<0= (N1(: ;$A@*?694@4- 
9&$9"'#M#5>-QYG96!4%5D4$94CL>/<34*41C'@#'M+B$ 
:-./95/&5I$(%*4$&B$#0R9/4M(GD495-#A*.7F/X4'>64$
'D4$/4-9$"-&/XY<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9#  
$41!.e<Z+f #&=6<96 CF694M4(GD4#4akl$a>:V4I$<D96L+=$ 
G962$ R'1(-+=#C4/M-D46C+2M34$F/A*.I@DN%4#->D'D4$ 
/4-9$"-&/XY/&5N$I$!"#!$ C$(/+'(:;$A$%-?%#C+294M4GFB$ 
C4/$&B$CF6C&'2&B6NQ./--#/4-GFB$#45-+@4-C&'/4-:V4G96

@#>?5D4$ A*.G9GFB$<.(501$(:;$:V4!"#!$(G45D4$/*34 
R'1#0($8B9<0= 1,070 H-? #0/4-99/-.(5015 /j /2+/4  
I$/4-I!D:-.R1!$YC4/:V4 <0=!4%5D4$<"/N$(@O$!95-?%#/&$ 
(!?$ /4-/34@$'%&$(:h'/:h':V4G96<"/:]24#e'>/4*  
A*.#0/4-C&'!"'(Ec4-.%&6 <34A$%/&$Ha A*.M$Z+/34*&6 
!4%5D4$/&5(CD4@$D4<0=!?%1/&$'&5Ha:V4(#8=9(/+'(@2" _*_  
/4-<34@$D4<0=:-.M4$A*.*6#89<3491?46C-+6C&6I$<"//+C/--# 
-?%#/&5<"/P4NM?%$<34I@D:V4!"#!$(G45D4$/*34/*&5#4 
(:;$:V4<0=!4%5D4$M4#4-LI!D:-.R1!$YH'DH#?-> DC&/@#'  
2-45(<?4<0=!4%5D4$1&6!?%1/&$'>A*-&/X4:V4
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:V4RN/5D4$ 80 H-?/ :V4!D4 50 H-? A*.:V4:>V24 15 H-?) <0=U?4$#4 
:V4!"#!$2D96(U!+K/&5:JK@4@*41'D4$ <&B6/4-5"/-"/
C&5C96,8B$<0=: V4 /4-*&/*952&'2 D$H# DG$4'I@K?  
A*./4-A95$34G1.(GD4#4<+B6I$(G2:V4!"#!$ (#8=9#0:JK@4  
/O2D96A/DHG CF6$34H:M>?/4-M34-%CA*.C&'<34A$%(G2:V4
!"#!$I@D!&'(C$ 99//j-.(5015/4-I!D:-.R1!$Y:V4!"#!$ 
:*>/2D$H#D(,8=9akl$a>:V4I@D/*&5#49"'#M#5>-QY :-.M4$ 
/4-<3464$91?46I/*D!+'/&5@$?%164$-.'&5,8B$<0=I$ 
M&6/&'G96/-#:V4H#D A*.G141/4-<3464$H:1&6:V4!"#!$ 
90/@*41A@?6I$C&6@%&'$N-,$# ,7+$#05<54<M34N&K 
I$/4-$D9#$3474M2-Y,-.-4!4 “:V4 3 91?46 :-.R1!$Y  
4 91?46” #4(:;$A$%<46I$/4-M?6(M-+#I@D!4%5D4$ 
:*>/2D$H#D5-+(%Q@&%H-?:*41$4 A*./4-akl$a>:V4!"#!$ 
C$:V4!"#!$@*41A@?6H'D-&5/4-N" D#N-96A*.ak l$a> 
I@D/*&5#49"'#M#5>-QY
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2345**34$46A/D%#0,8B$<0=2+'2?9/&5:V4(G4P>@*%6 
A*.A:*6:*>/:V4L4%-()*+#,-.(/01-2+ FPT 49  
G965-+X&< :2<. C34/&' (#@4!$) $41/95!&1 C%62.G95
I$`4$.U>DI@K?5D4$ A*.M#4!+/(N-89G?41 <M#. CF6#05<54<
91?46#4/I$/4-<34I@D!"#!$(GD4#4#0M?%$-?%#I$RN-6/4-
:*>/:V4L4%-()*+#,-.(/01-2+ C$:V4#0N%4#9"'#M#5>-QY 
(,+=#GFB$24#*34'&5 2?9#4#0/4-G141/4-'34($+$64$ 
H:1&6:-.('O$ /4-(,+=#,8B$<0=M0(G01%-.'&5N-&%(-89$N%5N>? 
/&5/4-'>A*:V4 R'1I!D->:A55G96/4-M-D46 “M%$:V4 
N-&%(-89$” (:;$*&/XQ.G96/4-1/:V4#4H%D@*&65D4$  

“:*>/:V4H:'D%1 #0G96/+$H:'D%1” (,8=9M-D46N%4##&=$N6
'D4$94@4- M-D4694!0, M-D46-41H'DI@DA/?N$I$!"#!$  
/95!&1I! D,8B$<0=G962$(96C&'<34(: ;$A:*6M4Z+2 
I$RN-6/4-M%$:V4N-&%(-89$ :*>/:V4A55UM#UM4$ 
:JCC"5&$#0M#4!+/<0=(GD4-?%#RN-6/4-C34$%$ 20 -41 #0,8B$<0=
:V4N-&%(-89$I$2345*$46A/D% 78 H-? A5?6(:;$ :V4(7-X`/+C 
7 H-? A*. :V4UM#UM4$ 67 H-? TF=6/4-'34($+$/4-(@*?4$0B 
<34I@D!4%5D4$#0N%4#(:;$91>?<0='0 M4#4-L,F=6,42$(96 
H'D#4/GFB$ A*.!"#!$(96/O#0,8B$<0=:V4(,+=#GFB$ 
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!"#. $%&$'( -+./0+$1)*-0,K%)%A+(J8

;<2,4?'2.!?. ?<2&@?!+,"*C3 
-+./0+$1)*-0,K%)%A+(J8

2345*9?46<96#0,8B$<0=2+'/&5:V49$"-&/XYTF=6(:;$ 
A@*?62D$$3B4G96!"#!$ I$!?%6<0=U?4$#4:V4L>/5"/-"/<34*41 
(:*0=1$(:;$,8B$<0=(,4.:*>/ <34I@DMP4,A%'*D9#I$5-+(%Q
'&6/*?4%(M8=9#R<-#A@D6A*D6 @*&6C4/U?4$/4-95-# 
G96/-#:V4H#D<34I@D(/+'A-65&$'4*IC 914/I!DN%4#->D 
A*.:-.M5/4-QY<0=H'D-&5/*&5#4akl$a>:V4I$2345*9?46<96 
CF6(:;$<0=#4G96/4-(,4./*D4H#DI$(-89$(,4.!345$<0='+$ 
G962$(96 A*.(-+=#:*>/2D$H#D24#C"'2?46 S I$!"#!$ 
<34A55$0B(-8=91#4(:;$:-.C34<"/:] #0/4-L?41<9'96NYN%4#->D 

(-8=96/4-:*>/2D$H#D /4-<34:"W1 /4-(,4.G141,&$Z"Y/*D4H#D
I@DA/?!4%5D4$A*.(14%!$I$,8B$<0= TF=6C.C&'2?9($8=96 
<"/ S 3 ('89$ A*.(!+K!%$!4%5D4$ (N-89G?41 <M#.  
#4-?%#/&$:*>/:V4 -%#LF61&6(:h',8B$<0=I@D(14%!$A*. 
U>D<0=M$IC(GD4#47F/X4'>64$ C4//4-M34-%C2D$H#D<0=!4%5D4$
!?%1/&$:*>/ ,5%?4#09&2-4/4--9'241LF6-D91*. 50 
:JCC"5&$ #0/4-G141A@*?6(,4.!34/* D4H# D(,+=#90/  
1 !"#!$ N89 :V4N-95N-&%5D4$<"?6,"^ 2345*9?46<96  
934(P9<&5M.A/ C&6@%&':-.C%5N0-0G&$ZY
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1' 29:#9(,B2(/(?.A2#

I$%&$<0=94@4-C4/:V4 ((@O' U&/@%4$ ,8!M#"$H,-  _*_) 
(-+= #- ?91@-9  <3 4 I@ D !4%5 D 4$2 D96@4T8B 994@4- 
A*./&5GD4%24#<D962*4'#4/+$A<$ ($8=96C4/:V4 
<0=(N1(:;$T>(:9-Y#4-Y(/O2G96!"#!$(@*89$D91*6<"/<0  
$41$5:.'*1Y #42(*+6 CF6!&/!%$!4%5D4$I@D!?%1/&$ 
N$*.H#DN$*.#89,*+/akl$:V4(M8=9#R<-#<0=91>?-95 S !"#!$  
I@D/*&5#4(:;$:V4<0=9"'#M#5>-QY90/N-&B6 '34($+$64$ 
R'1I!D/-.5%$/4-#0M?%$-?%# -?%#N+' -?%#%46AU$  
A*.-?%#:[+5&2+ :-.M4$G9-&5/4-M$&5M$"$/*D4H#D 

C4/@$?%164$I$,8B$<0= C&'/+C/--#:*>/:V4-?%#/&5!4%5D4$ 
(N-89G?41 <M#. A*.@$?%164$<0=(/0=1%GD96 90/<&B6
:-.!4M&#,&$ZY(!+K!%$@#>?5D4$A*.,8B$<0=GD46(N016I@D 
(GD4-?%#/+C/--#<0=C&'GFB$'D%1 U**&,ZYC4//4-<34/+C/--#
-?%#/&$G96N$I$!"#!$ /?9I@D(/+'N%4#M4#&NN0 #0,8B$<0=:V4
<0=H'D-&5/4-:*>/akl$a>A*D%:-.#4Q 10 H-? :V4(-+=#/*&5#4
9"'#M#5>-QY(:;$A@*?694@4-I@D/&5N$I$!"#!$(@#89$ 
(!?$<0=(N1(:;$#4I$9'02 90/<&B61&6(:;$A@*?6(-01$-> D 
'D4$,e/X74M2-YI@D/&5(14%!$90/'D%1
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$41C"2+ 9":m4'A*.!4%5D4$I$2345*5D4$RN/ H'D$D9#$34 
A$%N+'A*.<eXj09&$($8=96#4C4/,-.-4!'34-+G96
,-.54<M#('OC,-.5-#!$/4Z+(57- #@4P>#+,*9'"*1('!
#@4-4! 5-#$4L5,+2- A*.M#('OC,-.$46(CD4M+-+/+2+f 
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(7-X`/+C,9(,016A*./4-9$"-&/XY<-&,14/-Z--#!42+ 
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<-&,14/-:V4H#DI$!"#!$ '34-6!0%+291?46,9(,016A*. 
91>?-?%#/&5Z--#!42+91?46(/8B9/>* 'D%1/4-GFB$<.(501$:V4
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A*./4-:c96/&$:V4(-+=#H'DU* P4-/+C2?9H:CF6($D$@$&/ 
H:<0= / 4-M- D 4 6C+ 2M3 4$F / I@ D /& 5 ('O /A*. (14%!$ 
#0/4-$34N%4#-> DC4/:V45--C"H% DI$@*&/M>2-<D96L+=$ 
-.'&5:-.L#7F/X4 A*.C4/U*/4-'34($+$64$<34I@D 
!4%5D4$(/+'N%4#28=$2&%I$/4-'>A*`4$<-&,14/- 
I$<D96L+=$ -.*F/LF6N"QG96AU?$'+$ (:;$A5591?46<0='0 
I@D/&5!"#!$98=$H'D$34H::[+5&2+ A*./?9I@D(/+'(N-89G?41 
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CF6$D9#$34#4I!D(:;$A$%<46A/DHG:JK@4 2&%91?46/+C/--#
<0='34($+$/4- H'DA/? RN-6/4-:*>/:V4()*+#,-.(/01-2+ 
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R'1<34@$D4<0=(:;$%+<14/- (:;$U>D:-.M4$64$ A*.$34
:-.!4!$(GD4#4#0M?%$-?%# C4//4-<0=!"#!$A*.@$?%164$
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/4-<3464$-?%#/&$-.@%?46@$?%164$2?46  S R'1#0 
(N-89G?41 <M#. <34@$D4<0=(!8=9#:-.M4$I@D(/+'N%4#-?%##89
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:-.!4N#@4A$%<46A*.%46AU$ak l$a>-.55$+(%7  
R'11F'R16/&5%+L0A*.%&^$Z--#<D96L+=$ C&'/+C/--# 
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146-L1$2 Y (/ ? 4#4A:-->: (: ;$/-.L46:*>/U&/ 
A*.H#D:-.'&5(,+=#,8B$<0=M0(G01%I$N-&%(-89$ M?6(M-+#I@D 
:*>/H#DU* H#D18$2D$-955D4$ A*.:*>/AT#'D%12D$// 
(,8=9$34I5//#4A:-->:(:;$(M8=9 (:;$/4-M85<9'P>#+:JKK4
<D96L+=$ A*.(:;$/4-M?6(M-+#U*+2P&QgY<0=(:;$#+2-2?9 
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(,8=9H#?I@D#0/4-5"/-"/(,+=# A*.2D96<34/4-:*>/2D$H#D 
akl$a> :JK@490/91?46@$F=6<0=!"#!$2D96(U!+K N89 A@*?6$3B4
Z--#!42+*'*6<"/:] CF6#0#2+%?4 2D96'34($+$/4-M-D46 
E41!.*9$3B4 ->:A55/4-C&'/+C/--#(:;$/4-:-.M4$64$
G9-&5/4-M$&5M$"$I$'D4$2?46  S C4/@$?%164$<0=(/0=1%GD96 
(!?$ G9-&55-+C4N/*D4H#D (,8=9I!DI$/4-:*>/akl$a>:V4 
-95@#>?5D4$A*.5-+(%Q9"<14$A@?6!42+(G4$3B4ND46 C&'<34

(-89$(,4.!34/*D4H#DG96!"#!$ /4-M-D46E41!.*9$3B4
5-+(%Q:V42D$$3B4I$@#>?5D4$ U*<0=H'DC4//4-C&'/+C/--# 
<34I@D!4%5D4$ 40 N-&%(-89$ #0$3B4I!DM34@-&5/4-(/X2- 
M4#4-L(,4.,&$Z"Y/*D4H#DAC/C?41H'D/%?4 3,000 2D$  
A*.:*>/akl$a>:V4H:A*D% 80 – 100 H-?  
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)B?7;)%"5# 92@+3$% 
!"#. $%&$'( -+./0+$?:$)J2(%

;<2,4/B07"2#62$ ?<2&@?1)*-+3Q8=5412K# 
-+./0+$?:$)J2(%

&K)>?A'27 $EC41' 2 3 ;<2,4 

'D%1N%4#2&B6IC<0=%?4(#8=9(/X01Q941"-4!/4-A*D% 
C.<3464$C+294M4' D4$M+=6A%'*D9#  (,8=9<'A<$ 
N"QAU?$'+$ CF6M#&N-(:;$M#4!+/(N-89G?41 <M#. (GD4#4 
!?%1'>A*:V4M4Z4-Q:-.R1!$YG96!"#!$ 2&B6A2?:]  
,.7. 2560 (-8=91#4C$LF6:JCC"5&$ #0/4-$34M#4!+/ 
(N-89G?41 <M#. (GD4-?%#RN-6/4-:-.!4-&̀ -?%#IC N*96M%1 
$3B4IM /34C&'U&/25!%4 C&'/+C/--#RN-6/4-9$"-&/XY,&̂ $4
ak l$a>:V4H#D:*>/:V4 1 2345* 1 ,8B$<0=M0(G01%I$,8B$<0=
M4Z4-Q:-.R1!$Y<0=!4%5D4$I!D:-.R1!$Y-?%#/&$ :-.M4$
G9-&5/*D4H#DC4/@$?%164$-4!/4- $34H:AC/C?41  
I@ DR-6(-01$I$934(P9:-.C&/XY7+*:4N#$34H::*>/  
A*.:-.M4$/&5@$?%164$-4!/4- 952. @D%1M4#,4' 
952. $4#?%6 952. 9"?#C4$ A*.P4N0(N-89G?4194M4M#&N-
<D96L+=$-&/XYR*/G96 952.<&B6 3 A@?6 -?%#/&$:*>/2D$H#D
C34$%$ 4,920 2D$ #0/4-2+'24#/4-(C-+K(2+5R2 
G96/*D4H#D91?462?9($8=96 TF=6:JCC"5&$!4%5D4$<&B6 3 2345*
H'DI! D:-.R1!$YC4/:V45-+(%Q$&B$- ?%#/&$ I$`4$. 
A@*?694@4-G96!"#!$ 

176



&SB 2)*0+.@+7"5'.C0$4B?# 

(27-)+D -+(!)8#P% 
!"#. $%&$'( -+./0+$)*7?.

;<2,4(5K#6+Y(2 ?<2&@?(5K#6+Y(2 
-+./0+$)*7?.

C4/MP4,G96A#?$3B4*34N*96I$,8B$<0=934(P9$+N#,&̂ $4 
934(P9(#896-.196 934(P9:*%/A'6 A*.934(P95D4$N?41 
<0=(M8=9#R<-##4/GFB$/%?4I$9'02 :-./95/&55-+(%Q 
'& 6 / * ? 4 % ( : ; $ <0= 2&B 6 G 9 6 R - 6 6 4 $9" 2 M 4@/ - -# 
C34$%$#4/ CF6<34I@D!4%5D4$(/+'N%4#%+2//&6%*%?4  
$&=$94C(:;$2D$(@2"G96/4-/?9#*,+X <0=M?6U*/-.<5 
<&B6<462-6A*.<469D9#I@D/&5A@*?6$3B4Z--#!42+A*. 
!4%5D4$ $41C-&K C&$<-Y#Q0 (:;$A/$$34M34N&K 
<0=N912+'24#(Ec4-.%&6ML4$/4-QYM+=6A%'*D9#I$,8B$<0=
91?46I/*D!+' R'1(),4.91?461+=6/4-*&/*95'34($+$ 
/+C/--#<0= (/+'U*/-.<52?9<-&,14/-Z--#!42+ 

A*.M+=6A%'*D9# (!?$ /4-:*?91$3B4(M01 /4-*&/*95<+B6 
/4/9"2M4@/--# #0/4-!&/!%$!4%5D4$I$,8B$<0=(M0=16 
#4(:;$A$%-?%#I$/4-<3464$ M-D46(:;$(N-89G?41 <M#. 
/*" ?# (E c4-.%&6$3B 4 (M01A*.#*,+X<4694/47C4/ 
P4N9"2M4@/--# -4164$ML4$/4-QYA55 real time 
U?4$M8=9M&6N#99$H*$Y -?%#*6,8B$<0=2-%CM95#*,+X 
M+=6A%'*D9#/&5@$?%164$-4!/4- @4A$%<46/4-akl$a>
A@*?6$3B4M4Z4-Q.- ?%#/&5@$?%164$<0= (/0=1%G D96  
Q :JCC"5&$ A@*?6$3B4M4Z4-Q.<0=(N1H'D-&5U*/-.<5 
C4/M4-(N#0 H' D-&5/4-A/DHG A*.#0A$%R$D#%?4C. 
M4#4-L$34H:I!D:-.R!$Y(,8=9/4-9":RPNH'D(!?$('+# 
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I$(G22345*:V4R#/#0/4-:*?91$3B4<+B6C4//+C/--#
G96!"#!$*6M> ?A@*?6$3B4Z--#!42+ <34I@DI$546!?%6
*34N*96 A*.A#?$3B4(CD4,-.14#0/*+=$(@#O$A*.M&2%Y$3B4 
*'*6(:;$C34$%$#4/ $46$"M$Z+f $+-&67--QY CF6U$F//34*&6 
/&5M#4!+/(N-89G?41 <M#. I$,8B$<0= A*.(CD4@$D4<0=
M34$&/64$<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9#C&6@%&'
9 ? 46<96  ! ?%1/&$'>A*A*.(E c 4-.%& 6N"QP4,$3B 4 
24#C"'2?46 S R'1<34/4-2-%C%&'N"QP4,$3B4I$A#?$3B4
(C D4,-.14' D%1!"'<'M95N"QP4,$3B 491 ?466 ?41  
A*D%-4164$U*H:1&6 M34$&/64$<-&,14/-Z--#!42+ 
A*.M+=6A%'*D9#C&6@%&'9?46<96 (:;$:-.C34<"/('89$ 
,-D9#<&B6GFB$:c41:-.!4M&#,&$ZYI@DN$I$!"#!$-&5<-45LF6
N"QP4,$3B490/'D%1 @4/,5N%4#U+':/2+C.(-?6ACD6
@$?%164$<0= (/0=1%G D96(G D4#4A/DHG:JK@4R'1'?%$  
#0/4-C'5&$<F/GD9#>*N"QP4,$3B4H%D91?46(:;$-.55  
1&6L>/I!D(:;$(N-8=96#89I$/4-M-D46N%4#(GD4ICI@D/&5 
N$I$!"#!$H' D2-.@$&/LF6ML4$/4-QYG96A#?$3B4
(CD4,-.14<0=(:;$91>?I$:JCC"5&$ C$$34H:M>?N%4#-?%##89

A*./+C/--#9$"-&/XY90/#4/#41 (!?$ /+C/--#-Q-6NY 
H#?I@D:-.!4!$<+B6G1.*6A#?$3B4*34N*96 R'1-?%##89/&5
(<754*2345*:V4R#/M?6(M-+#/4-N&'A1/G1.I$!"#!$  
TF=6(: ;$#42-/4-@$F=6I$/4-C&'/4-/&52D$29G96 
:JK@4$3B4($?4(M01 I$GQ.('01%/&$/O(:;$/4-$34G1. 
/*&5(GD4M> ?/-.5%$/4--0HT(N+*A*.M-D46-41H'DI@D/&5 
!"#!$ G9N%4#-?%##89R-664$9"2M4@/--#*'/4-:*?91
$3B4(M01 A*.M?6(M-+#I@D(14%!$N$-"?$I@#?(@O$N%4#M34N&K
G96M+=6A%'* D9#  - ?%#/&$,&^$45 D4$(/+'G962$  
R'1(),4./4-(Ec4-.%&6A*./4-ak l$a>N"QP4,$3B4I$ 
A@*?6$3B4Z--#!42+ 

&SB 2)*0+.K:P@26(<B2&-B26)*72

(2.(:"(J58 (5)+.=))P8 
!"#. $%&$'( -+./0+$?'2.!?.
;<2,41' 2N#3 ?<2&@?1' 2N#3 

-+./0+$?'2.!?.
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32)-+$32)(<B2!%',B2(H)'A% 

(27Z20) )+;(*=)% 
!"#. $%&$'( -+./0+$?<2(2-&-)5D

;<2,4H)'A% ?<2&@?4>??<2(2- 
-+./0+$?<2(2-&-)5D

*34@D%1C&$*&$ (:;$A@*?6$3B4Z--#!42+<0=!"#!$ 
I$2345*@$96#.AT% 2345*A#' 2345*'65&6 A*.2345*H-?G0 
I!DM34@-&5<34/4-(/X2- 'D%1(@2"<0=2$(962-.@$&/LF6 
N%4#M34N&KG96<-&,14/-$3B4 CF6H'D(M$9RN-6/4-/?9M-D46
E41$3B4*D$H:1&6/-#!*:-.<4$ C$H'D-&5/4-M$&5M$"$ 
I@D'34($+$/4-/?9M-D46E41GFB$<0=5D4$H-?G0 I$:] ,.7. 2538 
@*&6C4/$&B$/OH'D%46-.55/-.C41$3B45-+(%Q-95RN-6G?41$3B4 
-.'&52345* 2?9#4H'DG9-&5/4-M$&5M$"$-.55M>5$3B4'D%1
,*& 6 6 4$AM694<+21 Y  C4//-.<-%6,*& 6 6 4$  
<34/4-M>5$3B4U+%'+$C4/*34@D%1C&$*&$ <34I@D!4%5D4$ 
#0$3B4I!D91?46(,016,9A*.<&=%LF6 (#8=9#0$3B4(,016,9/&5 
N%4#2D96/4-A*D% CF6!%$M#4!+/I$!"#!$(GD4-?%#RN-6/4-
:*>/GD4%A:*6I@K? (:;$/4-M?6(M-+#I@D(/X2-/- 
H'D-%#/*"?#/4-U*+2A*./4-5-+@4-C&'/4-A:*6(/X2- 
-?%#/&$ TF=6C.!?%1*'2D$<"$ (,+=#:-.M+<Z+P4,/4-U*+2  
A*.(,+=#R9/4MI$/4-AG?6G&$ (#8=9/4-C&'/4-$3B4I$,8B$<0= 
G962$H'DU*'0A*D%  /OH'DL?41<9':-.M5/4-QY/4-5-+@4-
C&'/4-$3B4I@D/&5P4N0(N-89G?41<0=M$ICH'D$34H::[+5&2+
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:JK@4#4/#41<0=#02D$(@2"#4C4//4-<34(/X2-
(!+6('0=1% H#?%?4C.(:;$2D$<"$/4-U*+2<0=M>6GFB$ C$<34I@D
(/X2-/-H#?M4#4-L,F=6,42$(96H'D 90/<&B6@4/:]I' 
E$ac4H#?2/2D9624#e'>/4* 1+=6T3B4(2+#I@DU*U*+2 
(/+'N%4#(M01@41 (/X2-/-2D96(U!+K/&5P4%.G4'<"$ 
2/91>?I$MP4,@$0BM+$*D$,D$2&% $46M4%M41-"D6 NFG"$<' 
CF6#0N%4#N+'<0=C.:-&5(:*0=1$%+L0(/X2-A55('+# S  
<0=2D96,F=6,4$41<"$ (<&B6(#*O',&$Z"Y :"W1 A*.M4-(N#0)  
#4(:;$/4-<34(/X2-<0=!4%5D4$M4#4-L,F=6,42$(96H'D 
#4/GFB$ (#8=9C&6@%.I$!0%+2#4LF6 CF6$34N%4#-> D<0= H' D 
C4/7>$1Y/M+/--#Z--#!42+ C&6@%&'M/*$N- #4:-.1"/2Y

I!D/&5 “(/X2-<eXj0I@#?” :-&5:-"6534-"6'+$ *'I!D 
M4-(N#0 :*>/H#D18$2D$ H#D(7-X`/+C A*.,8!U&/U*H#D 
24#e'>/4* C$:-.M5N%4#M34(-OC U*U*+2546!$+' 
U?4$/4--&5-96#42-`4$/4-U*+2:*9'P&1 (GAP)  
#0/4-!&/!%$!4%5D4$I@D<'*96$34A$%<46(/X2-<eXj0I@#?  
A*./4-:*>/:V4 3 91?46 :-.R1!$Y 4 91?46H:I!D'D%1  
TF=6:JCC"5&$,5%?45$,8B$<0= (/X2- 4 H- ?G96M41-" D6  
/*41(:;$7>$1Y(-01$->D<0=$D9#$3474M2-Y,-.-4!4#4(:;$
A$%:[+5&2+  #0/4-L ?41<9'N%4#-> D/4-<34(/X2- 
A55RN/ @$96 $4R#('* /4-U*+2$3B4@#&/!0%P4,  
/4-(*0B16HMD('89$ /4-<34:"W1@#&/M>2-,-.-4!4 

&14%'7(&3Q;)&95.&$%'70 "E'&3Q;)!TQV%M/#'

(2."27):B. KFA:(!$ 
!"#. $%&$'( -+./0+$9+7@E#5

;<2,4/+0!*&4 ?<2&@?,<2&/(I-P).K8 
-+./0+$9+7@E#5
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-5;?2"2-+$32)A7*!*&4

(2."206)!5678 J(*1)*"6 
!"#. $%&$'( -+./0+$;)2$

;<2,4K4?.M/D' ?<2&@?C/4#.?, 
-+./0+$;)2$

/+C%&2-91?46@$F=6I$%&1('O/G96$46M4%,-<+,1Y Z$.:-.M,
N89 /4-(/O5G1.-+#!41@4'2*9'-.1.<46/%?4 10 /+R*(#2- 
(,8=9$34H:G41(:;$N?4G$# (#8=9R2GFB$H'D(GD4#4(:;$C+294M4
,&̂ $4!"#!$ (:;$/34*&6M34N&K<0=<34I@D(/+'/4-C&'/4-G1. 
I$!"#!$ R'1(-+=#C4//4-C&'/4-G1.I$5D4$2$(96  
I$GQ.('01%/&$/O:-.M4$!"#!$A*.P4N0(N-89G?41 
N%4#-?%##89<"/P4NM?%$-?%#(/O5G1.24#!41EJb6I$ 
@*41 S ,8B$<0= #0/4-2?919'M-D46#>*N?4(,+=#I@D/&5G1. (!?$ 
$34#4<34(:;$/-.L462D$H#D A:-->:(:;$9+̀ 5*O9/<46('+$  
M-D46-41H'DI@D/&5!4%5D4$#+I!?$D91 $9/C4/$0B1&6(!8=9#R16
/+C/--#(/O5G1.H:M>?/4-9$"-&/XY:V4!41(*$-95S @#>?5D4$ 
R'1:-.M4$N%4#-?%##89/&5(N-89G?41 <M#. I$,8B$<0=  
A*.P4N0(N-89G?41 (GD4#4@$"$(M-+#/4-<3464$I@DM#5>-QY 
90/<&B61&6H'DN+'ND$$%&2/--# “UD4 3 :V4” TF=6(:;$/4-$34I5H#D
C4/ :V4!"#!$ :V4!41(*$A*.:V4M#"$H,- #4M/&'(:;$ 
M01D9#UD4 A*.M-D46M--NY*%'*41*65$UD4'D%1I5H#D!$+'
2?46 S C$/*41(:;$64$@&2L/--#9&$(:;$(9/*&/XQY 
G96C&6@%&'2-4' !?%1M-D4664$ M-D46-41H'DI@D/&5!"#!$ 
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!"#!$*4$M46 (:;$@#> ?5D4$!4%(G4<0=91> ?2+'/&5
9"<14$A@?6!42+*4$M46 TF=6(:;$A@*?62D$$3B4M34N&K 
G96N$<&B62345* <"/ S :] !4%5D4$C.:-.M5:JK@4 
P&1A*D6 :JK@4Ha:V4@#9/N%&$ :V42D$$3B4L>/5"/-"/ 
<34*41 90/<&B6I$,8B$<0=1&6#0/4-I!DM4-(N#0<46/4-(/X2-
(:;$C34$%$#4/ C$@%&=$%+2//&$%?4N6#0M4-(N#02/ND46 
I$M+=6A%'*D9#A*D%H#?#4//O$D91 ML4$/4-QY<0=$?4(:;$@?%6 
(!?$$0B $46M#,- M"1.#@4!42+ CF6(GD4#4<34@$D4<0=(:;$ 
A/$$34I$/4-A/DHG:JK@4 :-.M4$I@D(/+'/4-:-.!"#
@4-89-?%#/&$G96N$I$!"#!$ (,8=9@4%+Z0I$/4-A/DHG:JK@4 
TF=6C.2D96M9'N*D96/&55-+5<G96!"#!$A*.@$"$(M-+# 
I@D!4%5D4$M4#4-L,F=6,42$(96H'D C$H'D#42-/4- 
A*.A$%:[+5&2+<0=(:;$->:Z--# (!?$ (,+=#,8B$<0=M0(G01% 
I$!"#!$ 'D%1/4-:*>/2D$H#D-95 S 5D4$ :*>/H#DI@D(:;$:V4
5$,8B$<0=M4Z4-Q.A*.I$:V4!"#!$ M-D46E41!.*9$3B4  
A*.Z$4N4-$3B4I2D'+$ -Q-6NY*'/4-I!DM4-(N#0 M?6(M-+#
I@D#0/4-N&'A1/G1.<0=2D$<46 A*./4-$34G1./*&5#4I!DI@#? 

I@D(/+':-.R1!$Y /4-<34A$%/&$Ha-95:V4!"#!$ C&'!"'
*4'2-.(%$Ha:V4-?%#/&5(CD4@$D4<0=9"<14$ 2&B6C"'2-%C 
U>D(GD499/:V4!"#!$ C$<34I@DML+2+N%4#-D9$ 3 :] 1D9$@*&6 
*'*691?462?9($8=96 (:;$2D$

C3B1+ D/2 $B073)*,0(32)#%"'0()'0#

(2."#6) ":7*#/292;5 
!"#. $%&$'( -+./0+$;23

;<2,4C#'!B? ?<2&@?&#>?.;23 
-+./0+$;23
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R>B(J))#92;5 ;'?7?$&1I (C/4'.!'?.&!%'709:#9( 

(2.)+;(2 ".K8?5(!)8 
!"#. $%&$'( -+./0+$(K)(273
;<2,4=)%3*?2. ?<2&@?,B2((2 

-+./0+$(K)(273

$46-&2$4  M6N Y9+$<- Y  (: ;$/34*&6M3 4N&KI$ 
/4-G&5(N*8=9$/+C/--#9$"-&/XYM+=6A%'*D9#2&B6A2?-.'&5
@#>?5D4$ C$G141H:M>?-.'&52345* <34@$D4<0=L?41<9'
(C2$4-#QYI$/4--&/X4M+=6A%'*D9#I@D/&5!4%5D4$ 
<34I@D!"#!$(/+'N%4#2-.@$&/A*.-?%#A-6-?%#IC/&$ 
'>A*-&/X4M+=6A%'*D9#P41I$!"#!$ 2&%91?46P4-/+C 
<0=R''('?$ H'DA/? (:;$A/$$34I$/4-C&'95-#:c96/&$ 
Ha:V4 <34I@D:JCC"5&$:JK@4Ha:V4*'$D91*6 M?6(M-+# 
/4-:*>/,8!U&/:*9'M4-,+X :-&5:-"6P>#+<&7$Y(G4@&%@#4/ 
A*.,&̂ $4(MD$<467F/X4Z--#!42+ ,-D9#/&5/4-/34@$' 

road map <0=C.$34H:M>?/4-(:;$A@*?6<?96(<0=1%(!+6$+(%7 
A*.(!8=9#:-.M4$@$?%164$P4N-&`A*.(9/!$(GD4#4 
M$&5M$"$ C4/A-6U*&/'&$G96-&2$4 <34I@DN$I$!"#!$ 
!?%1/&$'>A*M+=6A%'*D9# Z--#!42+/OH'D295A<$!4%5D4$
(:;$$3B4<?4<0=9"'#M#5>-QYC4/-.55:-.:4P>(G4 !4%5D4$ 
#0 -41 H' D C4//4-$3 4U*U*+2C4/M%$#4G411& 6 
A@*?6<?96(<0=1% TF=6I$9$4N2C.H'D,&^$4(:;$C"'(-01$->D 
A*.:*>/EJ6C+2M34$F/'D4$/4-9$"-&/XYI@DG141%6/%D4699/
H:'D%1 
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P4,N%4#9"'#M#5>-QYG96<-&,14/-Z--#!42+ 
<0=H'D,5(@O$I$9'02 “I$$3B4#0:*4 I$$4#0GD4%” A<5C. 
H# ?#0 I@ D(@O$I$:JCC"5&$ CF6(/+'A-65&$'4*IC <0=C. 

,*+/akl$Z--#!42+I@D/*&5#49"'#M#5>-QY(!?$<0=(N1(:;$#4 
'D%1/4-M-D46%+L0!0%+2<0=(:;$#+2-/&5M+=6A%'*D9#I@D(/+'GFB$
I$!"#!$ (,-4.(!8=9%?4 (#8=9(-4'>A*Z--#!42+Z--#!42+ 
/OC.'>A*(-4(!?$/&$ A*.$0=(96N89C"'(-+=#2D$G96M+=6'0 S  
<0=(/+'GFB$/&5!"#!$ <0=#0$41C0-,C$Y A/D%(<%4 (:;$A-6@$"$ 
H#?%?4C.(:;$/4-M34-%C<0='+$<34/+$G96!4%5D4$ TF=62+'/&5 
A$%(G2:V4 (,8=9/34@$'G95(G2<0='+$I@D!&'(C$ :c96/&$
/4--"/*3B4,8B$<0=: V4 M?6(M-+#/4-N&'A1/G1.2D$<46 
24#@*&/ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) *'/4-I!D 
I! DT3B4 A*.$34/*&5#4I! DI@#? C&'2&B6Z$4N4-2D$H# D 
(,8=9AC/C?41/*D4H#DI@D:-.!4!$$34H::*>/ C&'<34A:*6
M#"$H,-(,8=9(:;$7>$1Y(-01$->DRN-6/4-9&$($8=96#4C4/ 
,-.-4!'34-+ :-.C34934(P9 M?6(M-+#/4-:*>/ac4<*41RC-
A*.C&'2&B6Z$4N4-ac4<*41RC- U*+2A*.A:-->:14 
99/C34@$ ??41  2*9'C$M ?6(M-+#/4-:*>/G D4%H- ? 
I$-?96146,4-4 A*.C&'2&B6(:;$%+M4@/+CR-6M0GD4%!"#!$ 
5D4$'?4$:-+6 -%#LF6$34-?96/4-<34(/X2-<0=(:;$#+2- 
/&5M+=6A%'*D9# (:;$2D$

")B2.05Z%9%05;!%'&1I (#5;)3+,"5'.C0$4B?# 

(27-%)6-(8 C3B0&!02 
!"#. $%&$'( -+./0+$(K)=)%J))#)29

;<2,40+./5( ?<2&@?,2.A+(  
-+./0+$(K)=)%J))#)29 
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-+$32)A7*9:#9(

(27?$:49+7  #%(2 
!"#. $%&$'( -+./0+$()2J502"
;<2,4X$:.#2;) ?<2&@?-*C(* 

-+./0+$()2J502" 

(#8=9#0R9/4M(GD4-&5/4-95-# M&##$4@*&/M>2-2?46 S 
<0=C&'R'1/-#M?6(M-+#N"QP4,M+=6A%'*D9# CF6$34N%4#->D 
#4:-&5I! D I$/4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9#I$!"#!$ R'1(),4.91?461+=6/4-C&'/4- 
G1.2D$<46 24#@*&/ 3Rs (reduce, reuse, recycle) 
*'/4-I!D I!DT3B4 A*.$34/*&5#4I!DI@#? $419'"*!&1 #0$4 
<34@$D4<0=(:;$%+<14/-I@DN%4#->D'D4$/4-C&'/4-G1.2D$<46 
A*.M?6(M-+#I@D!4%5D4$(-+=#C&'/4-G1.I$N-&%(-89$ 
G962$(96 (!?$ $34G1.9+$<-01Y:-.(P<(7X94@4-  
#4A:-->:(:;$$3B4@#&/!0%P4, M?%$G1.9+$<-01YC34,%/ 

A@$A'6<0=(/+'GFB$24#A@*?6$3B4Z--#!42+ $34#4<34(:;$ 
:" W1!0%P4,:-.M+<Z+P4,M>6 AC/C?41I@D(/X2-/- 
I$,8B$<0=$34H:I!D 546M?%$/O$34H:C34@$?41 G1.-0HT(N+* 
$34#4:-.'+X`Y(:;$G96I!DI$N-&%(-89$$34H:G41(,8=9M-D46
-41H'D 90/<&B61&6:-.M4$/&5U> D934$%1/4-R-6(-01$ 
5D4$U'"6#42-C&'<34@*&/M>2-<D96L+=$ “/4-C&'/4- 
M+=6A%'*D9#I$R-6(-01$” M34@-&5I!DC&'/4-(-01$/4-M9$
M34@-&5('O/ ->:Z--#<0=(/+'GFB$ N89 :-+#4QG1.I$!"#!$
*'*6 A*.G1.L>/C&'/4-91?46(@#4.M# 
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$&52&B 6A2 ?#0/4-I@ DM&#:<4$<34H# D I$,8B$<0=: V4 
-95@#>?5D4$ :V42D$$3B4<0=9"'#M#5>-QY/%?4 6 *D4$H-?  
L>/AUD%L46<34*41C$(M8=9#R<-# (,8=9(:*0=1$(:;$ 
H-?GD4%R,' (/+':JK@4E$A*D6 $3B4<?%# '+$(-+=#(M8=9#
N"QP4, TF=6(/+'C4//4-,&6<*41G96@$D4'+$A*. 
/4-I!DM4-(N#0I$H-?GD4%R,' M?6U*/-.<52?9M"GP4, 
G96N$I$!"#!$ A@*?694@4-24#Z--#!42+<0=!4%5D4$
(N1,F=6,4H' D (-+=#@41H:  5%//&5P4%.@$0BM+$C4/ 
/4-<34(/X2-(!+6('0=1%<0=,9/,>$GFB$<"/%&$ 1+=6-"#(*D4 
I@D!4%5D4$@*&6!$E4@4<4699/H#?(C9 U>DI@K?$&1$4  
g0n4%67Y :-.Z4$(N-89G?41 <M#. 2345*9%$ CF6(-+=#
<'*96!&/!%$!4%5D4$<0=#0N%4#,-D9#I@D@&$#4<34 
(/X2-A55,F=6,42$(96 I@D(*+/:*>/GD4%R,' <34(/X2-
9+$<-01Y  M?6(M-+#I@DA#?5D4$<9UD4,8B$(#896H<*8B9 A*.I@D
,?95D4$(*0B16@#>,&$Z"Y(@#1T4$ R'1@42*4'-96-&5  
TF=6,5%?4H'DU*'0CF6G141H:1&6N-&%(-89$98=$ S C4/$&B$ 
CF6G141:-.('O$I$/4-<3464$H:M>?(-8=96G96/4-9$"-&/XY
<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9# 'D%1/4-!%$ 

!4%5D4$<34AU$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-:V4H#D 
G96@#>?5D4$ A*.<34/+C/--#-?%#/&$ (!?$ /4-<34A$%/&$Ha 
I$(G2:V4!"#!$ -.1.<46 8 /+R*(#2- C&'!"'*4'2-.(%$
:c96/&$Ha:V4 A*.:-.M4$64$/&5@#>?5D4$GD46(N016 
I$934(P95?9(/*89 A*.934(P9M&$2+M"G -?%#/&$'>A*-&/X4 
:V4H#DI$*&/XQ.G96(N-89G?41N%4#-?%##89 :JCC"5&$ 
/4-*?4M&2%Y (U4:V4 #0C34$%$*'*6 !4%5D4$/*&5#4 
I@ DN%4#M34N&KI$/4-'>A*: V4  A*.I! D<-&,14/- 
91?46N" D#N?4 @&$#4:*>/U&/M%$N-&% (/+'/*" ?#94!0,  
A*.(/+'/4-<?96(<0=1%(!+6%+L0!"#!$ TF=6M4#4-LM-D46 
-41H'D<'A<$/4-:*>/GD4%R,' <D41<0=M"'!4%5D4$ 
/O#0N"QP4,!0%+2<0='0GFB$ 

R>B(1' 2 K>(9%05;$% [ M/B9:#9(

(2.(+7(2 \%]20.K8 
!"#. $%&$'( -+./0+$('2(

;<2,4?0( ?<2&@?1+ 0 
-+./0+$('2(
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&3Q;)?5(!)%78;<2,4$.,+.

(2."2002):P% 620.Q8,4 
!"#. $%&$'( -+./0+$1)2-%(,:)%

;<2,4$.,+. ?<2&@?1)*-+(;K2# 
-+./0+$1)2-%(,:)%

(#8=9U*U*+2C4/A:*6(/X2-<0=2$(96:*>/H% D 
-&5:-.<4$I$N-&%(-89$#0C34$%$#4/ CF6C?41AC/ 
I@D/&5K42+,0=$D96A*.(,8=9$5D4$ 5D46/O$34H:G41 N-&B6@$F=6 
#0R9/4M$34U*U*+2H:C34@$?41/&5/*"?#(/X2-9+$<-01Y 
2345*$$<-0 C"':-./41N%4#N+'<0=C.C&'2&B6/*" ?# 
I$*&/XQ.'&6/*?4%GFB$I$2345*G962$(965D46 CF6-%5-%# 
U>D-?%#9"'#/4-QY('01%/&$H'DC34$%$ 3 N$ /?92&B6(:;$ 
/*"?#(/X2-9+$<-01Y2345*'65&6 (#8=9:] 2559 <'*96<34 
C$:-.M5N%4#M34(-OCC4/$&B$G141A$%N+'A*. 
%+Z0:[+5&2+24#A$%<46(/X2-9+$<-01YH:1&6M#4!+/N$98=$  S 
I$!"#!$ A*.2345*GD46(N016 C$I$<0=M"'/OC&'2&B6(:;$
%+M4@/+C!"#!$ <34/4-2*4'(!+6-"//&5P4N0(N-89G?41 

/*" ?#2?46 S (! ?$ /*" ?#(/X2-9+$<-01 YM$4#!&1(G2  
C&6@%&').(!+6(<-4 R-6,1454*(CD4,-.149P&1P>(57-  
R-6,1454*/5+$<-Y5"-0 A*.@D46M--,M+$ND4 Central  
I$GQ.('01%/&$/OC34@$ ?41U ?4$! ?96<4699$H*$ Y  
(Facebook) A*.99/5>ZAM'6M+$ND4I$64$2?46 S C$LF6
:JCC"5&$/*" ?#(/X2-9+$<-01 Y2345*'65&6/*41(:;$ 
7>$1Y(-01$->D'D4$(/X2-9+$<-01Y /4-U*&/'&$%+L0(/X2-9+$<-01Y 
I$2345*'65&6G96$46M4%%4-"Q0 ,4%6XY5*M4#4-L
,&^$4N"QP4,G96U*U*+2<46/4-(/X2-I@D/*41(:;$
U*+2P&QgY(/X2-9+$<-01Y<0=2*4'19#-&5 <34I@D!4%5D4$ 
#0-41H'D(,+=#GFB$
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5D4$# ?%6(20B1  I$9'02!4%5 D4$<34/4-(/X2- 
A55UM#UM4$,F=6,4Z--#!42+ A2?:JCC"5&$@&$#4<34
(/X2-(!+6('0=1%/&$#4/GFB$ #0/4-I!DM4-(N#0A*.14n?4A#*6 
C34$%$#4/ <34I@D2D$<"$I$/4-(,4.:*>/(,+=#M>6GFB$ !"#!$
CF6#0-41H'DH# ?,9/&5-41C?41 M?6U*I@D(/+':JK@4 
M+=6A%'*D9#A*./-.<52?9M"GP4,G96!"#!$ 'D%1(@2"$0B
$419'"*1Y @.10'89-4A# CF6M#&N-(:;$M#4!+/ <M#. 
@%&6,*+/ak l$<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9# 
I$5D4$(/+'I@D'0GFB$ (#8=9-4/(@6D4G96<D96L+=$ N89 94!0,
(/X2-/--# CF6(-+=#2D$'D%1/4-U&$2&%(96#4<34(/X2-
9+$<-01Y ($D$/4-:*>/,8!@*4/@*41!$+' C&'M--:J$M?%$

<0='+$M34@-&5(,4.:*>/ (*0B16M&2%Y A*.G"'5?9(,8=9/&/(/O5$3B4 
H%DI!D /4-<34(/X2-9+$<-01YM?6U*I@D9'"*1Y#0-41H'D 
C4//4-G41U*U*+2 A*.M4#4-L,F=6,42$(96H'D  
I$GQ.('01%/&$!4%5D4$/OH' D-&5:-.<4$,8!U&/<0=#0
:-.R1!$Y -4N4H#?A,6 29$$0BM%$(/X2-G969'"*1Y 
L>/1/-.'&5(:;$,8B$<0=2&%91?46 L?41<9'N%4#->D(-8=96 
/4-<34(/X2-9+$<-01YA*./4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%''*D9#I@D/&5!"#!$ (,8=9I@D!"#!$#0C+2M34$F/ 
I$/4-9$"-&/XY A*.*'/4-<34(/X2-(!+6('0=1% @&$/*&5#4
<34(/X2-A55,F=6,4Z--#!42+ 24#%+L0G96(/X2-9+$<-01Y

,B2(;+0?7'2.&3Q;)?5(!)%78

(27?$:478 /*7%$>?)2C# 
!"#. $%&$'( -+./0+$1+ ;;2(%

;<2,4#'0.&;%B7 ?<2&@?C#'42( 
-+./0+$1+ ;;2(%
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1)*92?2"2 $EC41' 2(<B2/(20

(2.0+(!(%78 4?;)*3E4 
!"#. $%&$'( -+./0+$&69),E)P8
;<2,4NK3#( ?<2&@?(<B2/(20 

-+./0+$&69),E)P8

934(P9$3B4@$4% C&6@%&'(,!-5>-QY :-.M5:JK@4 
:V42D$$3B4L>/5"/-"/<34*41 :-.!4!$C34$%$H#?$D91 
(GD4H:C&5C96,8B$<0=:V4(,8=9<34/4-(/X2- :V4/*41MP4,(:;$
P>(G4@&%R*D$ $46%&$<$01Y *92-./>* CF694M4(GD4#4(:;$
:-.Z4$(N-89G?41 <M#. 934(P9$3B4@$4% 'D%1@%&6%?4C.!?%1
9$"-&/XYA*.akl$a>:V42D$$3B4 <34@$D4<0=(!8=9#:-.M4$-.@%?46
:-.!4!$/&5<"/@$?%164$<0=(/0=1%GD96 A*.U*&/'&$I@D!"#!$
#0M?%$-?%#I$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9# P4-/+C<0=R''('?$ H'DA/? /4-'34($+$RN-6/4-
:V4M-D46-41H'D24#A$%,-.-4!'34-+_ :V4 3 91?46 :-.R1!$Y 

4 91?46 -?%#/&5!4%5D4$A*.@$?%164$<0=(/0=1%GD96 $34-?96
A@*?6<?96(<0=1%(!+69$"-&/XY :-.M4$I@D(/+'/4-95-# 
(!+6:[+5&2+/4-94M4M#&N-,+<&/XY<-&,14/-Z--#!42+A*.
M+=6A%'*D9#@#>?5D4$ 934(P9$3B4@$4% TF=6#0U>D(GD4-?%#95-#
(:;$C34$%$#4/ M?6(M-+#I@D(/X2-/-I$,8B$<0=:*>//4Aa 
24#A$%N+' “:*>//4AaH'D:V4” '34($+$/4-:*>/I$*&/XQ.
G96/4-<34(/X2-A:*6I@K? $0=(:;$(,016546M?%$G9664$
<&B6@#'<0=<34I@D:V42D$$3B4H'D-&5/4-'>A* A*.:-.!4!$(96 
/O#0-41H'DA*.N"QP4,!0%+2<0='0GFB$
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C4//4-<0=2$(96A*.!"#!$H'D-&5U*/-.<5C4/Ha
:V4A*.@#9/N%&$ <34I@D!4%5D4$@*412?9@*41N$:V%1
(:;$R-N<46('+$@41IC (#8=9ML4$/4-QY(:;$(!?$$0B 
CF6H#?94C$+=6'>'41 :-./95/&5I$!?%6(%*4$&B$ :JK@4 
Ha:V4A*.@#9/N%&$(:;$(-8=96(-?6'?%$<0=2D96-?%#'D%1 
!?%1/&$A/DHG 2$(96A*.(N-89G?41 <M#. 2345*:6  
CF6(G D4- ?%#RN-6/4-M ?6(M-+#/4-#0M ?%$- ?%#G96 
(N-89G?41 <M#. I$/4-C&'/4-:JK@4Ha:V4A*.@#9/N%&$  
TF=6$41#$2Y!&1 ,F=6(/X# <34@$D4<0=(:;$U>D:-.M4$64$ 
<3464$I/*D!+'/&5U>D$34!"#!$ NQ./--#/4-:V4!"#!$  
!4%5D4$ A*.@$?%164$<0=(/0=1%GD96 ($D$/4-<3464$(!+6-"/ 
:c96/&$H#?I@D(/+'Ha:V4A*.@#9/N%&$I$,8B$<0= (!?$  
M-D46:V4(:]1/ :*>/2D$H#D <34E41'&/2./9$ /4-<34 
A$%/&$Ha C&'<34<.(501$2D$H#DI@K? M-D46(-89$(,4.!34
/*D4H#D!"#!$M34@-&5$34H::*>/ak l$a>:V4 95-#M-D46
C+2M34$F/I@D/&5N$I$!"#!$ -%#LF6$34$%&2/--#I@#?  S 
(!?$ /4-$34(!8B9(@O':V4C4/:V4Z--#!42+#4(,4.(*0B16 

I$!"#!$C$:-.M5U*M34(-OC TF=6! ?%1*'/4-(GD4H: 
(/O5@4G96:V4 *'/4-(/+'Ha:V4 U*C4//4-:[+5&2+64$
(!+6-"/ <34I@DM4#4-L:c96/&$C"'N%4#-D9$<0=(/+'GFB$H'D  
A*.U*U*+2<0=H'DC4//4-(,4.(@O'1&6(:;$A@*?694@4-
G96N$I$!"#!$

1B ?.3+(HR1' 2&95.):3

(27#(;89+7 6F'.&3Q# 
!"#. $%&$'( -+./0+$6*&72

;<2,41. ?<2&@?1. 
-+./0+$6*&72
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&3Q;)?5(!)%78 ,B2(!'2127

(2.&(;)(@2 15 #12 
!"#. $%&$'( -+./0+$C#'W'?."?(

;<2,4C#'W%B ?<2&@?127 
-+./0+$C#'W'?."?(

C4//4-,5(@O$(/X2-/-I$,8B$<0= I! DM4-(N#0 
<34/4-(/X2-/--# TF=6M?6U*I@DI$-.1.14%'+$G4' 
N%4#9"'#M#5>-QY U*U*+2<0=H'D#0M4-,+X2/ND46 A*.<34I@D 
(/+'/4-2/ND46G96M4-(N#0I$M+=6A%'*D9# 90/<&B61&6,5%?4

!4%5D4$M?%$I@K?1&6C&'/4-%&M'"(@*89I!D<46/4-(/X2-
'D%1%+Z0/4-(U4 CF6(M0=16<0=C.(/+':JK@4Ha:V4A*. 
@#9/N%&$H'D6?41 'D%1(@2"$0B(96$46($2-$P4 :h#:4  
CF6(*89/<0=C.(:*0=1$C4//4-<34(/X2-A55('+# S #4(:;$ 
/4-<34(/X2-9+$<-01Y R'1(-+=#<'*96I$<0='+$G962$(96
C34$%$ 5 H-? %46AU$5-+@4-C&'/4-<0='+$ A*.%46-.55
A@*?6$3B4G$4'(*O/(,8=9I@D(/+':-.R1!$YM>6M"'/&5A:*6:*>/ 
I!D,8B$<0=G962$(:;$7>$1Y(-01$->DI@D(/X2-/-I$,8B$<0=H'D(@O$
%+L0(/X2-9+$<-01Y<0=(:;$->:Z--# :JCC"5&$a4-Y#A@?6$0BH'D-&5
/4--&5-96 Organic Thailand #42-`4$(/X2-9+$<-01Y 
#/X.9000 C4//-#%+!4/4-(/X2- A*.U?4$#42-`4$
:7"M&2%Y9+$<-01Y (/4-U*+2(:;'HG?A*.HG?(:;'9+$<-01Y)  
2?919'N%4#M34(-OCH:1&6(/X2-/-N$98=$ S -%#<&B6  
#0/4-C&'2&B6RN-6/4-!"#!$<?96(<0=1% OTOP $%&2%+L0  
5D4$<?4:41 $9/C4/$0B1&6-?%#/&5M#4!+/(N-89G?41 <M#. 
M-D46E41!.*9$3B4 A*.<34A$%:c96/&$Ha:V4 :JCC"5&$
U*U*+2A*.U*+2P&QgYA:-->:C4//*"?#(/X2-9+$<-01Y 
I$,8B$<0=M4#4-LM-D46-41H'D(M-+#I@DN$I$!"#!$
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2345*(#896#41#0<-&,14/-:V4H#D<0=9"'#M#5>-QY  
!4%5D4$:-./9594!0,(/X2-/--# <34$4 :*>/GD4%R,' 
L&=%*+M6 A*.HU?T46$%* @*&6C4/(/O5(/0=1%U*U*+2 
(/X2-/-#&/C.(U429T&6M34@-&5(2-01#,8B$<0=(,4.:*>/ 
I$e'>/4*L&'H: <34I@D(/+':JK@4@#9/N%&$A*.#*,+X
<4694/47 (,8=9<0=C.*'#*,+X<0= (/+'GFB$ !4%5D4$ 
CF6-%#/*"?#/&$$34%&M'"(@*89I!D<46/4-(/X2-#4A:-->: 
(:;$U*+2P&QgYL?4$9&'A<?6 TF=6H'D-&5/4-M$&5M$"$C4/
P4N(9/!$R'1$34$%&2/--#$0B#4L?41<9'I@D/&5!"#!$ 
P41@*&6CF6C&'2&B6(:;$/*"?#%+M4@/+C!"#!$ <34I@D(/+' 

/4-@#"$(%01$<-&,14/-#4I!DI@D(/+':-.R1!$YM>6M"'  
90/<&B61&6M4#4-LM-D46#>*N?4(,+=#I@D/&5%&M'"(@*89I!D
<46/4-(/X2- C4//4-$34H:A:-->:C$/*41(:;$
,*&664$<'A<$<0=#0N"QN?4 #0-4N4 M-D4664$ M-D46-41H'D 
I@D/&5N$I$!"#!$ <34I@DN$I$!"#!$(/+'N%4#-&/A*.
2-.@$&/LF6N"QN?4G96<-&,14/-M+=6A%'*D9# 90/<&B6 
1&6!?%1*':JK@4Ha:V4A*.@#9/N%&$I$,8B$<0=I@D*' 
$D91*6 $9/C4/$0B$41M#5>-QY G&'AGO6A-6 1&6(:;$ 
A/$$34!&/!%$!4%5D4$:*>/:V4 <34A$%/&$Ha A*.M-D46
E41!.*9$3B4 (,8=9:c96/&$Ha:V4'D%190/<46@$F=6 

H#'&X2 H#'1' 07 H#'-(

(27"#,E)P8 A+$CAI.C). 
!"#. $%&$'( -+./0+$4<212.

;<2,4&#>?.#27 ?<2&@?C-B/'# 
-+./0+$4<212.
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1' 29:#9(,B2(&9;0+( 

(27C"(=+3$58 &A%70K<2 
!"#. $%&$'( -+./0+$4<26E(

;<2,4&/#>?.-%B ?<2&@?&#>?.4<26E(
-+./0+$4<26E(

:JK@4-"/*3B4,8B$<0=:V4(,8=9G141<0=<34/+$ A*./4-C"'Ha
(U429T&6I$,8B$<0=(/X2-C$*"/*4#(:;$HaH@#D:V4 N89  
M+=6<0=(@O$91> ?<"/(#8=9(!8=9%&$I$C&6@%&'*34,>$ I$`4$. 
U>DI@K?5D4$ $41AM$7&/'+f (G01%N34 CF6!&/!%$!4%5D4$ 
A*.@$?%164$<0=(/0=1%GD96 -?%#/&$'>A*:V4 (-+=#<34#42&B6A2?
:] ,.7. 2560 LF6:JCC"5&$ #0/4-M34-%C,8B$<0=:V4A*.C&'2&B6
:V4!"#!$5D4$(!2%&$ ,-D9#<&B6/34@$'A$%(G2:V4I@D!&'(C$ 
(,8=9:c96/&$/4-5"/-"/I$9$4N2 -?%#/&5P4N0(N-89G?41 
<&B6P4N-&`A*.(9/!$<34A$%/&$Ha<"/:] M-D46@9 
M&6(/2/4-QY-.55(-01*H<#Y (2+'2&B6/*D96%6C-:h') 
C34$%$ 5 @9 <0=M4#4-L-.5"C"'(/+'(@2"H'DA#?$134<&$<?%6<0 

C&'M-D467>$1Y(-01$->D'D4$/4-C&'/4-Ha:V4 $9/C4/$0B 
1&6L?41<9'N%4#-> D(/0=1%/&5(<NR$R*10(N-8=96M>5$3B4
,*&664$AM694<+21YA55(N*8=9$<0=I@D!4%5D4$$34H:I!D
<'A<$/4-I!D$3B4#&$ G141U*C$(/+'A@*?6(-01$-> D 
“%+M4@/+C!"#!$,*&664$5D4$(!2%&$” 90/<&B6M?6(M-+# 
/4-I!D2>D95,*&664$AM694<+21Y (24(U4H@#D:-.M+<Z+P4,M>6 
(24(U4L?4$H-DN%&$ TF=6#0M?%$!?%1I@D!4%5D4$:-.@1&' 
N?4I!DC?41'D4$,*&664$ /+C/--#2?46 S <0=(/+'GFB$ <34I@D 
,8B$<0=:V4!"#!$C4/('+#<0=(N1A@D6A*D6 /*&5#4#0N%4#!"?#!8B$
(,+=#GFB$ (:;$A@*?6U*+299/T+(C$ A*.M-D46-41H'D 
I@DN$I$!"#!$ I$`4$.N*&694@4-A*.A@*?6<?96(<0=1% 
(!+6$+(%7 
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!4%5D4$M?%$I@K?I$2345*M4N-:-./9594!0,
:-.#6,8B$5D4$ A2?($8=96C4/M&2%Y$3B4I$,8B$<0=(-+=#$D91*6 
<34I@D!4%5D4$H'D-&5U*/-.<5 -41H'DH# ?(,016,9 
2?9/4-I!DC?41 TF=62$(96(:;$@$F=6I$U>D<0=G&5(N*8=9$/4-9$"-&/XY
<-&,14/-<46<.(*A*.!41EJb6C&6@%&'M2>*#4R'12*9' 
CF694M4(GD4#4(:;$M#4!+/(N-89G?41 <M#. (,8=9<34@$D4<0=
(:;$RT?GD9/*46I$/4-:-.M4$P4N0(N-89G?41A*.@$?%164$ 
2?46 S I@D#4!?%1/&$'>A*A*.akl$a><-&,14/-<46<.(* 
I$$?4$$3B4C&6@%&'M2>* (,8=9,1"6N"QP4,!0%+2G96,0=$D96
!4%:-.#6,8B$5D4$I$2345*M4N-I@DM4#4-L#0-41H'D 
<0='0GFB$C4//4-<3494!0,:-.#6 U*64$<0=M34N&K H'DA/?  

/4-2+'2&B6T&B6/9A*.T&B6(!89/ (,8=9akl$a><-&,14/-M&2%Y$3B4
I@D1&6N6N%4#9"'#M#5>-QYTF=6<34#42&B6A2?:] ,.7. 2560 
-Q-6NY@1"'C&5 @1"'T8B9 @1"'G41 @1"'/+$M&2%Y$3B4%&19?9$ 
<34I@D<"/P4NM?%$ 2-.@$&/LF6U*/-.<5C4//4-5-+RPN
M&2%Y$3B4%&19?9$ TF=6(:;$/4-2&'29$/4-(C-+K(2+5R2 
G96M&2%Y$3B4 <34*41M#'"*-.55$+(%7 M?6U*I@DM&2%Y$3B4 
@414/GFB$ A*.94@4-<.(*/OC.#0-4N4A,6GFB$24#'D%1 
$9/C4/$0B1&6-?%#G&5(N*8=9$64$'D4$/4-,&̂ $47&/1P4,
/4-<34:-.#6,8B$5D4$ (!?$ C&'2&B6/*"?#A:-->:94@4-  
(,+=##>*N?4I@D/&5M&2%Y$3B4 

$EC4!*&4/(B2,B2(

(27&/4$ &#.HL 
!"#. $%&$'( -+./0+$";E4
;<2,4"2K) ?<2&@?!'2C6

-+./0+$";E4
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)+3Q8$5()+3(<B2

(2."20(3&?%B7. 35#7.K8 
!"#. $%&$'( -+./0+$"#:!)1)232)

;<2,4K4?.$'2( ?<2&@?,2.,'?
-+./0+$"#:!)1)232)

$46M4%$/(90B16 /+#16NY H'D-&5A-65&$'4*IC 
I$/4-<3464$C4/I$@*%6-&!/4*<0= 9 CF6(:;$C"'(-+=# 
I@D(GD4#4G&5(N*8=9$/4-'>A*M+=6A%'*D9#I$<"/ S 'D4$  
R'1C.<34@$D4<0=(!8=9#:-.M4$/&5@$?%164$-4!/4- 
<0=(/0=1%GD96 A*.:-.!4!$U>D<0=M$IC(-8=96M+=6A%'*D9#  
(,8=9I@D(/+'/+C/--#9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9#I$,8B$<0= (!?$ /4-$34:-.!4!$(GD4-?%#
/+C/--#I$%&$M34N&K2?46  S <0=M?%$-4!/4-G9N%4#-?%##89 
(Ec4-.%&6N"QP4,M+=6A%'*D9#I$,8B$<0=-?%#/&5M34$&/64$
<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9#C&6@%&'M#"<-:-4/4- 
ACD6(@2"/4-QY*&/*95:*?91$3B4(M01*6N*96 '34($+$
RN-6/4--&/XY'+$-&/$3B4 TF=6(:;$/+C/--#<0=(!+K!%$I@D 
!4%5D4$!?%1/&$C&'/4-G1.9+$<-01YI$N-&%(-89$ 'D%1/4-$34#4 
<34:"W1A*.$3B4@#&/!0%P4, (,8=9$34H:<34(:;$:"W1534-"6'+$ 
A*.I!D5345&'$3B4(M01I$*34N*96 /+C/--#'&6/*?4%!?%1*'
:JK@4/4-<+B6G1.9+$<-01Y*6M>?A@*?6$3B4A*.!?%1:-&5:-"6
N"QP4,$3B4A*.'+$I@D'0GFB$ #0/4-$34%&M'"(@*89I!D91?46  
146-L1$2Y#4<34(:;$/-.L46:*>/2D$H#D A*.A:*6U&/
M#"$H,- (:;$2D$ 195



'D%15"N*+/<0=!95N%4#<D4<41A*./4-UCKP&1 
I$:V4 CF6H'D(GD4#47F/X4(-01$->D(-8=96<-&,14/-:V4H#D A*.
M&2%Y:V4 I$9"<14$A@?6!42+:46M0'4 A*.9"<14$A@?6!42+
24,-.14 91>?(:;$:-.C34C$(/+'N%4#!34$4K 2?9#4CF6H'D
C&'2&B6 “!#-#9$"-&/XYZ--#!42+A*.M+=6A%'*D9#C&6@%&'
M-.A/D%” A*.(-+=#C&'/+C/--#N?41(14%!$9$"-&/XY
Z--#!42+ -?%#/&5(CD4@$D4<0=9"<14$A@?6!42+ I@DN%4#->D
(-8=96-.55$+(%7 /4-:*>/:V4 A*./4-9$"-&/XY:V42D$$3B4 
A/?('O/A*.(14%!$ <34@$D4<0=(:;$%+<14/-M9$/4-'>$/
I@D/&5$&/(-01$I$R-6(-01$234-%C2-.(%$!41A'$ 
C&'-41/4-%+<1"(,8=9I@DN%4#5&$(<+6A*.M9'A<-/ 

M4-.N%4#->D(-8=96Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9# U*64$M34N&K 
90/91?46@$F=6 N89 -+(-+=#(N-89G?41 <M#. $D91 ('F6(14%!$
I$,8B$<0=#4(:;$(N-89G?41 <M#.) TF=6(:;$/4-<3464$ 
- ?%#/&596NY/4-5-+@4-M?%$2345*@D%1RC' R'1#0 
/4-C&'<34AU$,&^$4(M-+#M-D46(N-89G?41 <M#.$D91 
91?46(:;$G&B$(:;$29$ :-.R1!$Y<0=(/+'GFB$ N89 <34I@D 
U>D<0=U?4$/4-95-# 2-.@$&/LF6N"QN?4A*.(/+'C+2M34$F/
-&/XYM+=6A%'*D9# #0M?%$I$/4-M-D46(N-89G?41 <M#. $D91 
I@D(GD4#4M4$2?9/4-<3464$'D4$/4-9$"-&/XYI@DG141 
%6/%D4699/H:

(+3">'?K02#/#27J))#92;5

(27":)*6. J))#0)2.3E) 
!"#. $%&$'( -+./0+$")*C3B0

;<2,4")*C3B0 ?<2&@?&#>?.")*C3B0
-+./0+$")*C3B0
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&K)>?A'27 !"#.  
$%&$'( 
)*$+,-+./0+$
1%  2565
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,4C9'9B2. 
?<2&@?"+(3<2C6. -+./0+$&9%7.M/#'

( -+= #2 D$C4/: JK@4G1.2/N D 46 I$!"#!$<0= #0 
C34$%$#4/ TF=6#96%?4G1.(@*?4$&B$M4#4-L(:*0=1$ 
(:;$(6+$H'D :-./95/&5I$(%*4$&B$2D96/4-'F6(14%!$ 
<0=2+'(/#MY I@D@&$#4I!D(%*4%?46I@D(/+':-.R1!$Y'D%1 
/4--?%#/+C/--#,&^$4!"#!$ CF6(:h'-&5M#&N-('O/ S  
I$@#> ?5 D4$  (,8=9#4<34/+C/--#C+294M4I$%&$% ?46  
91?46/+C/--#N&'A1/G1. /4-A/D:JK@4G1.I$!"#!$ 
(-+=#C4//4-95-#I@ DN%4#-> D (-8=96/4-N&'A1/G1. 
I$N-&%(-89$I@D/&5M#4!+/I$!"#!$ C4/$&B$I@D(N-89G?41 
<M#. *6,8B$<0=-?%#/&5(14%!$C+294M499/H:-&5T8B9 
G1.-0HT(N+*-95@#>?5D4$ A*D%$34H:G41 TF=6-41H'D<0=(/+'GFB$
$34H:C&'2&B6(:;$ /96<"$'9$:h$m?%#ICo (,8=9$34H:I!DI$ 
/4-C&'/+C/--#M4Z4-Q:-.R1!$YG96!"#!$ /+C/--# 
G1.99#<"$ A*.$34(6+$C4//4-G41G1. -%5-%#$34H:
(:;$M%&M'+/4-I@DA/?U>DM>6941" $9/C4/$0B1&6M?6(M-+#I@D 
!4%5D4$$34G1.9+$<-01YH:<34(:;$:"W1@#&/A*.$3B4@#&/!0%P4,  
TF=6:JCC"5&$M4#4-LG141(N-89G?41N%4#-?%##89I$ 

/4-C&'/4-G1.C4/ 60 @*&6N4(-89$ (:;$ 473 @*&6N4(-89$ 
 A*.#0/4-<34GD92/*6/&5<"/@#>?5D4$I$/4-5-+@4-C&'/4-
/&5G1.-0HT(N+*G96A2?*.!"#!$'D%1 /4-'34($+$64$G96
(N-89G?41 <M#. 2345*A!?!D46 M4#4-L!?%1*':-+#4Q
G1.<0=2D96$34H:/34C&'*6H'D(:;$C34$%$#4/

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$&9%7.M/#'

&K)>?A'279:#9(-+$32)A7* 
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,4N6/+3 
?<2&@?,2.C6 -+./0+$)29,:)%

:JK@4G1.* D$L&6<0= (/+'GFB$/&5@*41!"#!$I$ 
2345*R,@&/ N89 A-65&$'4*ICI@D(N-89G?41 <M#.  
2345*R,@&/ @&$#4C&'/4-G1.I$!"#!$G962$(96  
R'1M#4!+/(N-89G?41 <M#. $34N%4#->D<0=H'DC4//4-95-#
#4L?41<9'I@D/&5!4%5D4$ (,8=9I@D<-45LF6%+Z0/4-C&'/4-G1. 
<0=(@#4.M# (!?$ C&'95-#/4-N&'A1/G1.I$R-6(-01$ 
I@D/&5(14%!$ -?%#/&5%+<14/-C4/@$?%164$P41$9/  
TF=6P41@*&6R-6(-01$H'D$34N%4#-> DH::[+5&2+ C$(/+' 
/4-N&'A1/G1.I$ML4$7F/X4A*.<34I@DR-6(-01$#0-41H'D
C4//4-G41G1. '34($+$RN-6/4--Q-6NYN&'A1/ 
G1.#>*E91I$!"#!$ -?%#/&5(<754*2345*R,@&/ (GD4-?%#
/+C/--#C+294M4<34N%4#M.94'5D4$ %&' A*.R-6(-01$ 
<&B6$0BI$/4-'34($+$64$C.#0/4-2+'24#U*<"/ 3 ('89$  
(,8=9-&5<-45:JK@4<0=(/+'GFB$C4//4-C&'/4-G1. A*.@4
A$%<46I$/4-A/DHG:JK@4-?%#/&$ :-.R1!$Y<0=(/+'GFB$
91?46(@O$H'D!&'N89 :-+#4QG1.I$!"#!$*'*6 @#>?5D4$
M.94'M.9D4$ A*.!4%5D4$#0-41H'D(,+=#C4//4-G41G1.

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$)29,:)%

-23K)+0&)>?("E'9:#9( 1 0+$ 1 N).&)%7( 
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,4K4?.$'2( 
?<2&@?,2.,'? -+./0+$"#:!)1)232)

$34@*&/ 3Rs : *'/4-I!D I!DT3B4 $34/*&5#4I!DI@#? 
(Reduce, Reuse, Recycle) #4I!DC&'/4-G1.I$!"#!$
I@ D$ D91*6  (-+=#C4//4-C&'/4-G1.I$N-&% (-89$  
M?6(M-+#I@D!"#!# %&' R-6(-01$ -> DC&//4-N&'A1/G1. 
A*.$34G1.A2?*.:-.(P<$34/*&5#4I!D:-.R1!$Y $34G1.
9+$<-01 Y#4<34(: ;$:" W1  $3B4@#&/!0%P4,  A*.$3B414
(9$/:-.M6NYM34@-&5I!DI$N-&%(-89$ TF=6!?%1*'N?4I!DC?41 
546M?%$<0=(@*89I!DP41I$5D4$ /O$3499/C34@$?41M-D46 
-41H'D #0/4--Q-6NYI@D!"#!$ *' *. (*+/ /4-I!D 
L"6,*4M2+/ (,8=9*':JK@4G1.,*4M2+/<0=1?91M*4114/ 
H#?(,016G&5(N*8=9$/4-'34($+$64$/&5 5D4$ %&' R-6(-01$ 
I$,8B$<0= (N-89G?41 <M#. 2345*N*96'?4$ 1&6L?41<9'
96NYN%4#->DI$/4-C&'/4-G1.I@D/&5 $&/R<XI$(-89$C34/*46 
C&6@%&'M#"<-:-4/4- A*.(-+=#M-D46(N-89G?41/4-<3464$
H:M>?:-.('O$(/X2-,9(,016 A*.,8!M#"$H,-'D%1 R'1-?%#
C&'2&B67>$1Y(-01$->D5D4$<%+5"K 934(P95465?9 C&6@%&'
M#"<-:-4/4- A*.7>$1Y(-01$-> D (7-X`/+C,9(,016
M#"$H,-I/*D5D4$ 2345*N*96'?4$

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$"#:!)1)232) 

-+$32)A7*;B(!2.;<2,4K4?.$'2( 
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&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$"#:!)1)232) 

&K)>?A'27 !"#. ;<2,4/(?.(23 
?<2&@?/(?.CK -+./0+$")*,:)%

C4//4-M34-%C:-+#4QG1.I$!"#!$(#8=9:] ,.7 2563 
,5%?4 #0:-.#4Q 888 2&$ I$:]L&'#4(,+=#GFB$(:;$ 925 2&$ 
M4(@2"#4C4/:-.!4/-<0=(,+=#GFB$ A*.,e2+/--#I$ 
/4-5-+RPN<0= (:*0=1$H: C4/:-+#4QG1.<0= (,+=#GFB$  
(N-89G?41 <M#. 2345*@$96$4/ A*.96NY/-:/N-96 
M?%$<D96L+=$ H' D-+ (-+=# “RN-6/4-/4-N&'A1/G1. 
2345*@$96$4/” 24#@*&/ 3!. (I!D$D91 I!DT3B4 $34/*&5#4 
I!DI@#?) M?6(M-+#I@D(/+'/4-N&'A1/G1.I$N-&%(-89$  
I@DN%4#-> D(-8=96/4-$34G1.9+$<-01Y#4<34(:;$:" W1@#&/  
R'1(N-89G?41 <M#. 2345*@$96$4/ C.<34@$D4<0=(:;$

NQ.<3464$'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91-.'&52345*  
A*.L?41<9'N%4#-> DI@D/&5!"#!$ (14%!$ A*.P4N0 
(N-89G?41I$,8B$<0= U*64$M34N&K H'DA/? /4-C&'2&B6/96<"$
Z$4N4-N&'A1/G1.2345*@$96$4/ (:;$*&/XQ.G96
/4-I@D!"#!$$34G1.-0HT(N+*<0=N&'A1/H%DA*D%#4G41 
TF=6Z$4N4-C.(:h'-&5T8B9G1.(:;$:-.C34<"/('89$ S *.  
1 N-&B6 (6+$<0=H'DC4//4-G41G1.$34E4/(GD4/96<"$  
(,8=9I!D(:;$(6+$:-./&$!0%+2I@D/&5M#4!+/24#(68=9$HG 
<0=H'D2/*6/&$ 

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$")*,:)% 

3?.!:(J(2K2)K+$C73A7*B
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,4NK39<2C)* 
?<2&@?!:'.=)%?:$# -+./0+$?:,4)29J2(%

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$?:,4)29J2(%

J(2K2)A7*9:#A(

(#8=9*"6T4(*D6/&5N$N&'A1/G1.H#?M4#4-LH: 
'D%1/&$H'D A$?$9$:JK@4G1.C.1&6N6%$(%01$91> ? 
A55('+# (N-89G?41 <M#. 2345*RN/!34A-. CF6(:;$ 
U>D:-.M4$64$A*.(!8=9#(MD$<46/4-C&'/4-G1.-0HT(N+* 
I@D<&B6 2 EV41 U?4$/4-C&'2&B6Z$4N4-G1. 2*9'C$ 
M-D46N%4#->DN%4#(GD4ICI$/4-N&'A1/G1.I@D/&5N-&%(-89$

/4-'34($+$64$'D4$5-+@4-C&'/4-Z$4N4-G1.$&B$ 
C.#0NQ./--#/4-(:;$U> D'34($+$/4- R'1C.-&5T8B9 
A*.-%#G1.<0=!"#!$$34#4G41<"/%&$,e@&M5'0G96A2?*.
M&:'4@Y A*.C.:J$U*I@D/&5M#4!+/(N-89G?41 <M#.  
<"/ S 6 ('89$ 

/4-5-+@4-C&'/4-G1.A55$0B H' DM- D46-41H' D 
I@D/&5N$I$!"#!$ C$:JCC"5&$H'DG141U*N-95N*"# 
<"/@#>?5D4$G962345*RN/!34A-. R'1#0(N-89G?41 <M#. 
2345*RN/!34A-. (:;$U>D:-.M4$64$A*.(!8=9#:-.M4$ 
I$<"/#+2+/4-<3464$

B 
NK39<2C)*
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&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$?:,4)29J2(%

&K)>?A'27 !"#. ;<2,46):&;%70 
?<2&@?&A26(# -+./0+$3)*,%'

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$3)*,%'

&14%'7("0(1248# M/B&1I (1' 2 

I$,8B$<0=5D4$<"?6:-89 2345*,-"(201% #0M%$:4*Y# 
A@?6@$F=6TF=6A2?('+#(: ;$,8B$<0=M&#:<4$G96(9/!$  
:JCC"5&$@#'M&KK4(! ?4CF62 D96R9$N8$,8B$<0= I@ D/&5 
/-#:V4H#D 2?9#4U>D$34!"#!$A*.!4%5D4$H'D:-.!"#@4-89
/&$%?4 C.(M$9G9I!D:-.R1!$Y,8B$<0='&6/*?4%C34$%$  
221 H-? R'1C&'2&B6(:;$:V4!"#!$ (,8=9<0=!4%5D4$C.H'D!?%1/&$ 
9$"-&/XY akl$a> A*.I!D:-.R1!$Y-?%#/&$ A*.2?9#4H'D-&5 
/4-GFB$<.(501$(:;$:V4!"#!$5D4$<"?6:-89 #0/4-:*>/:V4
ak l$a>#4R'12*9' ($D$/4-:*>/H#D@*4/@*41!$+'  
(!?$ 2.(N01$ @*"#,9 146$4 _*_ #0/4-,&^$4A@*?6$3B4

I$(G2:V4!"#!$ M-D46(-89$(,4.!34/*D4H#D (,8=9$34H::*>/
I$:V4A*.546M?%$$3499/C34@$?41 TF=6/4-<3464$ 
G96(N-89G?41 <M#. 2345*,-"(201% C.A5?6@$D4<0=I$ 
/4-<3464$<0=!&'(C$ #0/4-:-.!"#A*./34@$'AU$/4-
<3464$(:;$:-.C34<"/('89$ M?6(M-+#I@DM#4!+/(GD4-?%#
/+C/--#A*.(GD4-&5/4-95-#(,+=#,>$<&/X.N%4#-> D 
I$/4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9#  
(,8=9$34H:L?41<9'I@D!"#!$ A*.:-.M4$/4-<3464$ 
/&5P4N0(N-89G?41<&B6I$A*.$9/,8B$<0= 
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,40+.!?. 
?<2&@?&#>?.3<2C6.&69) -+./0+$3<2C6.&69)

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$3<2C6.&69)  

M85($8=96C4/:V4G96@#>?5D4$#9M>6 2345*%&6<96  
L>/5"/-"/C&5C96C4/(/X2-/- (,8=9<34H- ?G D4%R,'  
2&B6A2?:] ,.7. 2517 NQ./--#/4-@#>?5D4$A*.!"#!$ 
#0A$%N+'<0=C.G9N8$,8B$<0='&6/*?4% (,8=9$34#4akl$a>I@D 
/*41(:;$:V4<0=9"'#M#5>-QY A*.I@D!4%5D4$H'DI!D:-.R1!$Y
C4/:V4-?%#/&$ CF6H'D<34/4-M34-%CA*.C&'<34A$%(G2:V4 
I@D#0N%4#!&'(C$ TF=6/OH'D-&5N%4#-?%##89(:;$91?46'0 
C4/(/X2-/-/*"?#'&6/*?4% C4/$&B$CF6H'DG9GFB$<.(501$
(:;$ “:V4!"#!$5D4$#9M>6” #0/4-C&'2&B6NQ./--#/4- 
:V4!"#!$ 99//j /2+/4I$/4-I!D:-.R1!$YC4/:V4  
#0/4-C&'/+C/--#9$"-&/XYA*.akl$a>:V491?462?9($8=96 (!?$  
<34A$%:c96/&$Ha:V4 C&'!"'99/2-%C*4'2-.(%$  
:*>/:V4(,+=#(2+# M-D46E41!.*9$3B4 (,8=9I@D(/+'N%4# 
!"?#!8B$ A*.(:;$A@*?6$3B4G96M&2%Y:V4 C&'/+C/--#5%!:V4 
(,8=9M-D46C+2M34$F/I@D/&5N$I$!"#!$ I$/-.5%$/4-
<3464$G96(N-89G?41 <M#. 2345*%&6<96 ($D$/4-#0 
M?%$- ?%#A*./4-M- D46(N-89G ?41N%4#- ?%##89/&5 

<"/P4NM?%$ -%#LF6M-D46(N-89G?41('O/A*.(14%!$  
I@D!?%1/&$'>A*:V4 <34I@D:V4!"#!$5D4$#9M>6H#?(N1(/+' 
Ha:V4#4/%?4 20 :]A*D% :V4#0N%4#9"'#M#5>-QY #0M&2%Y:V4
947&191> ?#4/#41@*41!$+' (:;$A@*?694@4-A*. 
A@*?6(-01$->DG96N$I$!"#!$ 

1' 29:#9(,B2(#?"E. 
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&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$3<2C6.&69)  &K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$A?(C3'( 

1' 29:#9(,B2(/(?.CL. 

I$9'02:V45-+(%Q5D4$@$96AT6(:;$A@*?694@4-
:V4<0=9"'#M#5>-QY A*.(2O#H:'D%1,8!M#"$H,-@*41!$+' 
A2?/4-5"/-"/AUD%L46:V4(,8=9<34/4-(/X2-<34I@D:V4 
#0MP4,(M8=9#R<-# !4%5D4$CF6! ?%1/&$ak l$a>A*. 
GFB$<.(501$:V4-95@#>?5D4$(:;$ “:V4!"#!$5D4$@$96AT6” 
#0/4-C&'2&B6NQ./--#/4-:V4!"#!$(GD4#45-+@4-C&'/4-:V4 
-?%#/&5N$I$!"#!$ #0/4-:*>/:V4A*.,8!M#"$H,- 
(:;$:-.C34<"/:] 90/<&B61&6C&'<0#!4%5D4$N91'>A*2D$H#D
<0=:*>/ (#8=9LF6!?%6e'>A*D6/O!?%1/&$<34A$%/&$Ha-?%#/&5
M#4!+/(N-89G?41 <M#. 2345*@$96AT6 :-.M4$G9N8$

,8B$<0=:V4C4/-4Xj-<0=5"/-"/H'DC34$%$ 15 H-? #0/4-
L?41<9'N%4#-> D(-8=96:V4!"#!$I@D/&5$&/(-01$I$(G2 
2345*@$96AT6 (U1A,-?N%4#->D(-8=96,8!M#"$H,-C4/ 
:V4!"#!$I@D/&55"N*4/-'D4$M4Z4-QM"G $9/C4/$0B1&6#0
/4-M-D46(N-89G?41'>A*:V4-.'&52345* -?%#/&5@$?%164$
<0=(/0=1%GD96I$,8B$<0= (N-89G?41 <M#. 2345*@$96AT6 
<3464$A55#0M?%$-?%# -?%#N+' -?%#2&'M+$IC -?%#%46AU$ 
A*.-?%#*6#89<3464$91?46#0-.55 #0/4-C&':-.!"# 
R'1I@DU> D$34C4/<"/P4NM?%$(G D4- ?%# A*.1F'@*&/
:-.!4Z+:H21 R'11F'(M016GD46#4/I$/4-2&'M+$IC

&K)>?A'27 !"#. ;<2,4/(?.CL. 
?<2&@?,B2(CW$ -+./0+$A?(C3'(
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,4;B2X2#?3 
?<2&@?4?. -+./0+$C6)'

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$C6)'

N%4#(M8=9#R<-#G96<-&,14/-:V4H#DI$2345*2D4U4#9/ 
(/+'C4/M&#:<4$H#DM&/I$9'02 A#D%?4M&#:<4$<34H#DC. 
M+B$M"'*6H:$4$A*D% A2?U*/-.<5<0=(/+'GFB$/&5!4%5D4$
1&6N6#091>? <&B6P&1,+5&2+$3B4:V4H@*@*4/ '+$RN*$L*?# 
:JK@4:4/<D96A*.N%4#14/C$ (:;$(@2"I@D96NY/-!"#!$  
(5%- : 5D4$ %&' R-6(-01$) H'D-?%#:-.!"#@4A$%<46A/DHG
: JK@4  C$#0#2+ I@ D - ? %#/& $/3 4@$' (G2,+<& /X Y 
A*.ak l$a><-&,14/-:V4H#D (,8=9I@D(:;$A@*?694!0,  

A@*?694@4- A*.A@*?62D$$3B4 #0/4-/34@$'/j-.(5015
GD95&6N&5/4-I!D:-.R1!$YC4/:V4!"#!$ (:V49$"-&/XY -D91*. 60/ 
:V4I!DM91 -D91*. 40) M-D46(N-89G?41A$%-?%# A*.H'D 
C&'2&B6(:;$:V4!"#!$5D4$:6 (#8=9:] ,.7. 2554 #0/4-C&'<34 
AU$A555>-Q4/4-N%4#- ?%##89-.@% ?4696NY/-  
!"#!$ A*.@$?%164$P4N-&`I$/4-,*+/ak l$U8$:V4  
R'1/4-$34 “74M2-Y,-.-4!4” (7-X`/+C,9(,016 #4I!D
(:;$A$%<46C&'/4-,&^$4:V4!"#!$ A*.A@*?6$3B4 
91?46(:;$-.55 #0/4-<34A$%/&$Ha M-D46E41'&/2./9$ 
M34@-&5N-&%(-89$ A*.(/X2-/--#M?6(M-+#/4-(*0B16@#>@*"#  
'D%1T&6GD4%R,' (,8=9A/D:JK@4/4-(U4T&6GD4%R,'<0=M-D46
E"V$N%&$C$(/+$N?4#42-`4$ $9/C4/!"#!$C.#0-41H'D
(,+=#C4//4-C34@$?41@#>A*D% 1&6#0:"W19+$<-01YC4//4-<34
(/X2-A*.C34@$?41'D%1 :JCC"5&$U8$:V4H'D-&5akl$a> ,&̂ $4 
A*.:/:c96C$(:;$:V42 D$$3B4 #0N%4#@*4/@*41 
<46!0%P4,9"'#M#5>-QYC&'2&B6(:;$7>$1Y(-01$->D/4-C&'/4-
A*./4-akl$a>:V4'D%1A$%N+',*&65%- 

65!+3Q81' 2 4$HR 4$#465Q
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&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$#:3$2/2) 

@2)35- 75'.M/D'!%'1' 2@EX23E$

I$(G22345*N345/ (:;$<0=2&B6G96:V4P>U4/>' TF=6(:;$
M?%$@$F=6G96(G2@D4#*?4M&2%Y:V4L3B4U4$3B4<+,1Y A*.(:;$
A@*?62D$$3B4<0=M34N&KG96!"#!$ 91?46H-/O24#A#DC.(:;$
,8B$<0=9$"-&/XY A2?5-+(%Q<0=-45(!+6(G4TF=62+'/&5A$%:V4 
1&6N6:-.M5:JK@4/4-5"/-"/AUD%L46(:;$C34$%$#4/ 
(:;$(@2"I@D!"#!$A*.(CD4@$D4<0=:V4H#D2D96-?%#/&$%46AU$
A/D:JK@4<0=(/+'GFB$ (-+=#C4//4-M34-%CGD9#>*(58B962D$ 
99//j-.(5015!"#!$(,8=9'>A*-&/X4:V4 C&'!"'(Ec4-.%&6 
A*.99/2-%C*4'2-.(%$:c96/&$/4-(/+'Ha:V4  
<34A$%/&$Ha -Q-6NY:*>/M-D46C+2M34$F/'D4$/4-9$"-&/XY
<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9#91?46M#3=4(M#9 
<&B6I$R-6(-01$ %&' A*.!"#!$ (!?$ :-.('O$U*/-.<5 
C4/Ha:V4@#9/N%&$ A*.A$%:[+5&2+<0=(@#4.M#(,8=9*'
/4-(U4 /4-G9A-6!4%5D4$!?%1/&$:*>/ak l$a>: V4  
A*.M-D46E41!.*9$3B4 C&'2&B6/*"?#C+294M4I$<D96L+=$ 
(Ec4-.%&6,8B$<0=(M0=16 A*.C&'2&B67>$1Y:V4!"#!$(,8=9I@D
(14%!$H'D(GD4#4#0M?%$-?%#I$/4-'>A*-&/X4M+=6A%'*D9#

G96@#>?5D4$ P41@*&6C4/<0=:V4P>U4/>'H'D-&5/4-9$"-&/XY
akl$a> /O/*&5#49"'#M#5>-QY /4-*&/*952&'H#D *?4M&2%Y 
/O*'*6 :V4/*&5#4(:;$A@*?694@4-I@D/&5!4%5D4$ M?6U*I@D 
N$I$!"#!$-> DMF/@%6A@$<-&,14/-A*.M+=6A%'*D9# 
#4/GFB$'D%1 

&K)>?A'27 !"#. ;<2,4K<2,3 
?<2&@?K<29*?% -+./0+$#:3$2/2)
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&K)>?A'27 !"#. ?<2&@?02)59@E#5 
-+./0+$"34(K)

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$"34(K) 

(#8=9:] ,.7. 2533 ,-.54<M#('OC,-.5-# 
!$/4Z+(57- #@4P>#+,*9'"*1('!#@4-4! 5-#$4L5,+2- 
(M'O C,-.-4!'3 4 ($+$#41& 6@$96@#4N45:*4  
2345*@$96*4' #0,-.-4!'34-+I@DG"'*9/@$96'&6/*?4%  
A*.M-D46N&$'+$(,+=# (,8=9I@DM4#4-L(/O5/&/$3B4I$!?%6e'>E$  
(:;$/4-M34-96$3B4H%DI!DI$!?%6e'>A*D6 C$LF6:JCC"5&$ 
@$96@#4N45:*4A*.5-+(%Q-95 S #0/4-:-&5:-"6 
A*.G"'*9/I@#? <34I@D5-+(%QR'1-951&6H#?#0/4-:-&5:-"6 

P>#+<&7$YA*.:*>/2D$H#D(,+=#(2+# TF=6C.<34I@D(/+'/4-/&'(T4. 
,&6<*41G96@$D4'+$H'D6?41 (N-89G?41 <M#. 934(P9%4-+!P>#+
CF 6 (M$9 RN-6/4-:*> /: V 4@$96@#4N45:*4  
G9-&5/4-M$&5M$"$C4/@$?%164$<0=(/0=1%GD96 A*.(-+=# 
*6#89:*>/2D$H#D-?%#/&5!"#!$ 2&B6A2?:] ,.7. 2563  
(:;$2D$#4 24#A$%<46:*>/:V4 3 91?46 :-.R1!$Y 4 91?46 
C$LF6:JCC"5&$:*>/H#D18$2D$H:A*D%:-.#4Q 15,000 2D$  
:*>/,8!N*"#'+$-+#@$96@#4N45:*4H:A*D%#4//%?4 100 2D$  

14E31' 2/(?./#2K2,142
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&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$".A42 

!0.K>(X>(1' 2

I$:] ,.7. 2560 -&`54*#0$R1541<%6N8$U8$:V4 
I$(G29"<14$A@?6!42+<0=L>/5"/-"/C&5C96R'1H#?H'D-&5
9$"K42N8$C4/:-.!4!$A*.$41<"$ TF=6:-.C%5(@#4.
,9'0/&5I$(G2934(P9N*96@91RG?6 #0,8B$<0=:V4A@?6@$F=6 
(:V4M6%$A@?6!42+(<89/(G4%&6,4) TF=6L>/!4%5D4$5"/-"/
AUD%L46 (:*0=1$:V4(:;$M%$146,4-4 (N-89G?41 <M#. 
934(P9N*96@91RG?6 CF6(GD4-?%#/&5@$?%164$P4N-&` 
A*.:-.!4!$I$,8B$<0=G9N8$,8B$<0=:V4 #0/4-M$Z+/34*&6
-.@%?46EV41:/N-96 <@4- 234-%CA*.C+294M4 M34-%C
,8B$<0=:V4<0=#0/4--"/*3B4(GD4H:<34/+$R'1#+!95 A*.1F'N8$
/*&5#4(:;$M#5&2+G96!42+ @*&6C4/$&B$CF6(GD4'34($+$/4-
:*>/:V4akl$a>-.55$+(%7I$,8B$<0=:V4M6%$<0=(M8=9#R<-#  
R'1$34$&/7F/X4 A*.:-.!4!$ <0=M$IC(GD4-?%#/+C/--# 
90/<&B61&6-?%#/&5(CD4@$D4<0=:V4H#D99/2-%C*4'2-.(%$ 
(,8=9:c96/&$H#?I@D(/+'/4-5"/-"/,8B$<0=:V4T3B4

&K)>?A'27 !"#. ?<2&@?K4?./?7NA'. 
-+./0+$".A42
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,4/(?./0B2 
?<2&@?&A2O3))-8 -+./0+$")*C3B0

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$")*C3B0 

,8B$<0=M?%$I@K?G962345*@$96@%D4(:;$,8B$<0=-45  
#0A#?$3B4*34N*96@*41M41H@*U?4$ 546M?%$(:;$ 
<0='9$ P>(G4 A*.,8B$<0=:V4 NQ./--#/4-(N-89G?41 <M#. 
2345*@$96@%D4 (GD4#4'34($+$/4-:*>/2D$H#Dakl$a>:V4
M4Z4-Q:-.R1!$Y <0=5D4$M96M0(C-+K 2&B6A2?:] ,.7. 2550 
A*.#0/4-:*>/(,+=#(:;$:-.C34<"/:] S *. 2 H-? ($D$/4-
:*>/:V424#A$%<46 :*>/:V4 3 91?46 :-.R1!$Y 4 91?46 
(:;$/+C/--#<0=(N-89G?41 <M#. 2345*@$96@%D4 ,-.M6nY
I$M34$&/M6nY:V4M96M0#6N*%4-0-&2$Y A*.:-.!4!$I$,8B$<0= 
-?%#/&$%46AU$ -?%#/&$:*>/ A*.-?%#/&$'>A* <&B6$0B
5-+ (%Q<0=<34/4-:*>/a k l$a>: V4546M ?%$$&B$!"#!$ 
H'DC&'M--(:;$<0=,&/M6nY A*.$34H#D<0=:*>/#4M-D46/"[+  
(,8=9I!DI$/4-:[+5&2+Z--#

&65'#6>B(!%'1' 2M(;<2,4/(?./0B2  
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&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$")*C3B0 &K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$":)5(!)8

&#4I$6+(J:8")B2.?2/2)

“!"#$%&$'()#*+*,” (:-015(@#89$A@*?6U*+2
94@4-A*.14-&/X4R-N <0=N$I$!"#!$5D4$()$0162?46 
,4/&$(GD4#4I!D:-.R1!$Y 91>?#4%&$@$F=6(#8=9#0A2?N$I!D 
A2 ? H# ? ! ? %1/& $'> A*  :-./95/&5N$ I$!" #!$#0 
C34$%$#4/GFB$ <34I@DG96C4/:V4/O@414/GFB$ (N-89G?41 
<M#. 2345*5. 934(P9<?42># C&6@%&'M"-+$<-Y H'D-?%##89
/&5(N-89G?41:V4!"#!$ <M#. C&6@%&'M"-+$<-Y 96NY/4-
5-+@4-M?%$2345*5. <M#. C&6@%&'M"-+$<-Y A*.N$I$
!"#!$ !?%1/&$(,4.,&$Z"Y/*D4H#D (,8=9:*>/T?9# :*>/(M-+# 
<&B6I$,8B$<0=:V4!"#!$ A*.24#,8B$<0=@&%H-?:*41$4 

/4-<3464$G96(N-89G?41 <M#. 2345*5. C.,>'N"1
:-.M4$/&5U> D$34(N-89G?41I$,8B$<0=2345*<0=-&5U+'!95  
U>D$34C.(:;$2&%91?46 A*.N91M?6(M-+#I@D/&5N$I$(G2,8B$<0=
!?%1/&$:*>/2D$H#D R'1C.(/O5(#*O',&$Z"YH#D#4(,4.H%D  
@4/IN-2D96/4-/O$34H::*>/H'D(*1 A*.5D4$H@$G"'*9/
@D%1 @$96 /OC.$34/*D4H#DH::*>/<0=N&$'+$-95@D%1  
(!?$ 5-+(%Q@$96()$016C.#02D$H#D@*41!$+'<0=GFB$ 
-95@$96 <"/%&$$0B(:;$U8$:V4-95@$96()$016 #0<&B6 
H#DI!DM91<0=(:;$A@*?694@4-A*.14-&/X4R-N

&K)>?A'27 !"#. ;<2,4,* 
?<2&@?!'2;E# -+./0+$":)5(!)8
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,4$'2(=)%":A 
?<2&@?N6J58;23 -+./0+$/(?.K27

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$/(?.K27

:V4<0=9"'#M#5>-QYG965D4$@D%1@+$G4%-4% 1,400 H-? 
-9'C4//4-5"/-"/G96$41<"$H'D' D%1,*&6G96N$ 
I$!"#!$<0=,4/&$<%6N8$,8B$<0= 2?9#4H'D-%#/*"?#C&'2&B6 
96NY/-94M4M#&N-,+<&/XY: V4 A*.C&'2&B6(N-89G?41  
<M#. 5D4$@D%1@+$G4% A*.(N-89G?41 <M#. 2345*'?4$7-0M"G  
N91!?%1(Ec4-.%&6 9$"-&/XY A*.akl$a><-&,14/-:V4H#D 2*9'C$
H'D-&5/4-M$&5M$"$C4/M34$&/64$C&'/4-<-&,14/-:V4H#D<0= 6 
(9"'-Z4$0) I$/4-*4'2-.(%$A*.:-45:-4#*&/*952&'H#D

(N-89G?41 <M#. 2345*'?4$7-0M"G H'D%46AU$A*.<3464$
-?%#/&$/&5<"/P4NM?%$<0=(/0=1%GD96 R'1C&'2&B6NQ./--#/4-
:V4!"#!$I$/4-/34@$'A$%<469$"-&/XY /j-.(50152?46 S  
(,8=9(94H%D5&6N&5I!D@4/#0/4-*&/*952&'H#D@-89(U4:V4 
$9/C4/$&B$1&6G&5(N*8=9$/+C/--#2?46 S (!?$ :*>/(,+=#  
:*>/(M-+# :*>/T?9#I$,8B$<0=:V4 A*.,8B$<0=M4Z4-Q.  
2*9'C$-?%#/&5!4%5D4$*4'2-.(%$(Ec4-.%&6/4-*&/*95
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I$/4-<3464$ H#?%?4C.(:;$/4-:*>/:V4(,+=#I$!?%6e'>/4*  
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(N-89G?41('O/A*.(14%!$ (/+'/4-(-01$->D-"?$M>?-"?$I$/4-'>A*
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:V4!"#!$ (!?$ :V4!"#!$5D4$!&1,e/XY 5D4$7-0M%&M'+f 5D4$'6'34 
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,4-)5# 
?<2&@?!'2142 -+./0+$?:;)$5;Z8

217



&K)>?A'27 !"#. ;<2,4NK31% , 
?<2&@?=)%#N/"Z -+./0+$1)2-%(,:)%

C"'-+(-+=#(/+'C4//*"?#N$I$,8B$<0=<0=(*O6(@O$:JK@4 
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2345*/eXQ4#09?46(/O5$3B4@D%1N*D4(:;$A@*?6$3B4
M34N&KG96!"#!$ #0($8B9<0=:-.#4Q 613 H-? I$9'02 
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!"#!$I@D(/+'N%4#1&=618$A/?M#4!+/I$(N-89G?41A*.G141
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A$%(G29$"-&/XYG96!"#!$ A*./4-C&'<34A$%(G2 
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/4-<34$4:*>/GD4%/%?4 1,500 H-? A2?($8=96C4/I$!?%6 
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$34H::*>/I$A:*6$4  2*9'C$1/-.'&5G D4%I$ 
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N%4#M$IC(:;$91?46#4/ CF6-%#/*"?#/&$<34$3B4@#&/
!0%P4,91?46C-+6C&6 A*.$34H:5345&'$3B4(M01I$!"#!$  
<34I@D$3B4#0N"QP4,'0GFB$ 2?9#4CF6/?92&B6(:;$7>$1Y(-01$->D
' D 4$<-&,14/-Z--#!42+A*.M+= 6A%'* D9#24# 
@*&/:-&!K4G96(7-X`/+C,9(,016 #0@*41@$?%164$
(GD4#47F/X4(-01$->DA*.$34H:2?919' (!?$ (N-89G?41R-664$
9"2M4@/--#$34$3B4@#&/!0%P4,H:I!DI$-.555345&'$3B4(M01
G96R-664$ (N-89G?41a4-Y#(*0B16M"/-$34$3B4@#&/H:I!D 
*'/*+=$(@#O$C4/#>*M"/- (N-89G?41/*"?#U> D(*0B16:*4 

$34H::-&5N"QP4,$3B4I$5?9(*0B16I@D'0GFB$ (N-89G?41 <M#. 
2345*M4#N%41(U89/ #0/4-2?919'<3464$H:M>?:-.('O$
(/X2-:*9'M4-,+X R'1M?6(M-+#I@D#0/4-$34(7X%&M'"
<46/4-(/X2-#4<34(:;$:"W19+$<-01Y!0%P4, *'/4-(U4
A*./4-I!DM4-(N#0 C&'2&B6(:;$7>$1Y(-01$->D(,8=9/4-<34
(/X2-2345*M4#N%41(U89/ A*.7>$1Y(-01$->D/4-(,+=#
:-.M+<Z+P4,/4-U*+2M+$ND4/4-(/X2- <34I@DU>D5-+RPN 
H'D-&5:-.<4$94@4-:*9'P&1 (/X2-/-:*9'P&1 
C4//4-H#?I!DM4-(N#0 A*.!?%1*'M4-(N#02/ND46I$ 
M+=6A%'*D9# 

&K)>?A'27 !"#. ;<2,4"2#K027&X>?3 
?<2&@?&#>?.(K)1U# -+./0+$(K)1U#
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,4N4*-E$ 
?<2&@?C0B. -+./0+$()2J502"

5D4$54*4 91>?2+'/&5(G2-&/X4,&$Z"YM&2%Y:V4m4*4-
54*4 (:;$:V49$"-&/XY<0=9"'#M#5>-QYA*.#0ML4$<0= 
<?96(<0=1%24#Z--#!42+@*41A@?6 (!?$ $3B42/M+-+$Z- 
C"'!#<.(*@#9/M96AU?$'+$ C"'!#$/(689/A*.M&2%Y:V4 
<34I@D#0$&/<?96(<0=1%A%.(%01$#4(<0=1%!#91> ? (M#9  
I$GQ.('01%/&$/O<34I@D(/+':JK@4G1.C4//4-<?96(<0=1%
24##4'D%1 (N-89G?41 <M#. 2345*R*.C>' CF6-?%#/&5
@$?%164$I$,8B$<0='34($+$/4-(/O5G1.I$!"#!$A*. 
ML4$<0=<?96(<0=1% M?6(M-+#/4-N&'A1/G1.I$N-&%(-89$ 
-%5-%#G1.-0HT(N+* (,8=9$34H:G41 A*.95-#I@DN%4#->D
/&5!4%5D4$I$/4-$34G1.9+$<-01Y#4<34(:;$:"W1@#&/!0%P4,  

:*>/2D$H#DI$:V4!"#!$A*.M96GD46L$$ '34($+$/+C/--#
9$"-&/XYZ--#!42+-?%#/&5ML4$7F/X4 R'1C&'I@D#0/4-:*>/
2 D$ H# D I$-&B % R -6 (-0 1$  C&'/+ C/--#N ? 41 (14%!$ 
-&/Z--#!42+<"/  S 3 ('89$ M-D46E41!.*9$3B4 A*.95-#
I@DN%4#->DA/?!4%5D4$I$/4-9$"-&/XY<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9# (: ;$2D$ :-.R1!$Y<0= (/+'GFB$C4/ 
/4-<3464$91?46AGO6G&$G96(N-89G?41 <M#. <34I@D 
A@*?6<?96(<0=1%I$!"#!$H'D-&5ak l$a> !"#!$#0-41H'D 
C4//4-N&'A1/G1. (14%!$#0C+2M34$F/-&/A*.@%6A@$
<-&,14/-Z--#!42+ 

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$()2J502"

-+$32)C/4'.!'?.&!%'70 C4*"@26C0$4B?#M(9:#9(  
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&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$1!:#J2(%

K4?."07 9:#9("*?2$ 

5-+5<G96!"#!$#0*&/XQ.(:;$<0=-45*" ?#2+'/&5 
N*96-.,0,&^$Y !4%5D4$M?%$I@K?CF6<34$4@KD4  
(:*>/@KD4M34@-&5$34H:C&'M%$) A*.$4GD4% A2?C4/ 
/4-G1412&%G96(#896 <34I@D-95!"#!$#0R-664$(/+'GFB$
@*41A@?6 (-+=#/*41(:;$A@*?6/?9#*,+X M?6U*/-.<5
2?9M"GP4,9$4#&1G96!4%5D4$ (N-89G ?41 <M#.  
2345*5F6N9H@ CF6-Q-6NYI@D!4%5D4$!?%1/&$'>A*-&/X4 

M+=6A%'*D9# (-+=#C4//+C/--#6?41 S <0=!"#!$M4#4-L 
<34H'D (!?$ /4-:*>/2D$H#D-+#N*96A*.,8B$<0=M4Z4-Q. 
(,8=9:-&5P>#+<&7$Y-+#N*96I@DM%164#-?#-8=$ M-D46!"#!$
I@ D$ ?491> ?  G9N%4#- ?%##89I@ D!4%5 D4$'>A*-&/X4 
N%4#M.94'I$*34N*96 A*.!?%1/&$(/O5U&/25!%4 
(,8=9H#?I@D*34N*9628B$(G+$ (,+=#:-.M+<Z+P4,I$/4-!?%1 
/&/(/O5$3B4 A*.-.541$3B4H'D'0 -Q-6NYN&'A1/G1.I$ 
N-&%(-89$ *'/4-I!DL"6,*4M2+/ I@DN%4#-> D/&5!"#!$ 
I$/4-C&'/4-G1.A2?*.:-.(P< (!?$ /4-$34G1.9+$<-01Y 
(7X94@4-H:(:;$94@4-:*4A*.<34(: ;$:" W1@#&/  
C&'/+C/--#H-?@KD4(,8=9$D96 (,8=9(:;$<"$/4-7F/X4M34@-&5
('O/A*.(:;$A@*?6(-01$->DI@D/&5(14%!$'D%1 I$/4-<3464$
C.:-.M4$N%4#-?%##89A*.G9-&5/4-M$&5M$"$C4/
@$?%164$P4N-&` ($D$/4-<3464$91?46#0M?%$-?%#  
(-+=#2 D$/4-<3464$C4//*" ?#N$<0=,- D9#  C4/$&B$ 
CF6G141H:1&6!"#!$GD46(N016C$N-95N*"#<&B62345*  

&K)>?A'27 !"#. ;<2,4,F.K?H/ 
?<2&@?4<24E332 -+./0+$1!:#J2(% 
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,4;*N4*32N1)8 
?<2&@?7*/)5'. -+./0+$1+ ;;2(%

C4//4-(/O5GD9#>*I$'D4$2?46  S G962345*2.R*./4R:-Y  
G96/*"?#5>$4 '4-4 (Buna Dara :/*"?#!4%:-.#6 <0=@&$
#4<3 4< ?96 (<0= 1%!"#!$N%5N> ? /&5/4-<3 4:-.#6 )  
A*. (N-89G ?41 <M#. ,5%?4 2345*2.R*./4R:-Y 
#0@*41(-8=96<0=2D96'34($+$/4-(,8=9M-D46I@D!"#!$(GD#AGO6 
N%5N> ?/&5/4-'>A*<-&,14/-Z--#!42+ CF6(:;$<0=#4 
I$/4-,4A/$$34I$!"#!$H:7F/X4'>64$'D4$/4-5-+@4-

C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9#C4/!"#!$ 
<0=:-.M5N%4#M34(-OC A*.$34N%4#-> D<0=H'D#4,&^$4 
!"#!$G962$(96  ' D%1(@2"<0=2345*2.R*./4R:- Y 
#0<-&,14/-<46<46<.(*A*.!41EJb6<0=9"'#M#5>-QY 
CF6#07&/1P4,'D4$/4-<?96(<0=1%M>6 <46(N-89G?41 <M#. 
CF6%46AU$,&^$4' D4$/4-< ?96(<0=1%(!+69$"-&/X Y  
Buna Dara -?%#/&5P4N0(N-89G?41I$,8B$<0= :-.!4M&#,&$ZY
(!+K!%$U> D<0=M$IC(GD4- ?%#/*" ?# #0/4-:-.!"#@4-89  
/34@$'A$%<46  A*.->:A55/+C/--#<?96(<0=1%  
TF=6:-./95H:' D%1  /4-* ?96(-897F/X4Z--#!42+ 
:V4!41(*$ /+C/--#:*>/:V4 /4-(/O5G1.#>*E91  
/4-(-01$->D%&̂ $Z--#<D96L+=$ A*.C&'<34AU$<0=<?96(<0=1%
%+L0!"#!$ U*C4//4-5-+@4-C&'/4-A@*?6<?96(<0=1% 
N%5N>?/&5/4-9$"-&/XY91?46#0M?%$-?%#G96!"#!$ M?6U*I@D
!4%5D4$(/+'C+2M34$F/I$/4-9$"-&/XY<-&,14/-<46<.(*
A*.!41EJ b6 A*.!4%5D4$(96/O#0-41H'D(,+=#GFB$C4/
<-&,14/-<0=,%/(G4!?%1/&$'>A* 

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$1+ ;;2(% 

!'?.&!%'70&95.?(:)+3Q8 Buna Dara

226



&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$7*42 

")B2.&K)>?A'27 !"#. 

5<54<M34N&KG96(N-89G?41 <M#. 2345*N0-0(G2  
N89 /4-M8=9M4-(U1A,-?A*.:-.!4M&#,&$ZY$R1541 
GD9#>*G?4%M4- A*.'34($+$/+C/--#(,8=9(M-+#M-D46
C+2M34$F/'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9#I@D/&5N$I$<D96L+=$ M?6(M-+#I@D:-.!4!$
#0%+L0!0%+2<0=(:;$#+2-/&5M+=6A%'*D9# 5$,8B$`4$N%4#->D 
<0=L>/2D96I$/4-9$"-&/XY 90/<&B6 (N-89G?41 <M#. 2345*N0-0(G2 
1&6M$&5M$"$P4-/+C'D4$/4-9$"-&/XYG96@$?%164$ 
I$M&6/&'/-.<-%6<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9# 
<0=U?4$#4#0/4-C&'(%<0:-.!4N#@#>?5D4$(,8=9'34($+$/4- 
C&'<34AU$,&^$4-.'&5@#> ?5 D4$A*.2345* R'1I@D 

(N-89G ?41 <M#. 2345*N0-0 (G2 (G D4#4#0M ?%$- ?%# 
I$/4-(Ec4-.%&6 9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-Z--#!42+ 
A*.M+=6A%'*D9# (! ?$ M?6(M-+#I@ D(/+'/4-C&'/4- 
G1.#>*E91I@DL>/M"G*&/XQ. #0/4-95-#(,+=#7&/1P4, 
I$/4-C&'/4-M+=6A%'*D9#I@ D/&5M#4!+/(N-89G ?41 
:-.!4M&#,&$ZYI@D:-.!4!$ (14%!$ A*. P4N0(N-89G?41
I$-.'&5934(P9 (GD4#4#0M?%$-?%#I$/4-(Ec4-.%&6A*.akl$a>
<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9#I$C&6@%&'1.*4  
A*.(!+K!%$I@D:-.!4!$M#&N-(GD4-?%#(:;$M#4!+/ 
(N-89G?41 <M#. 

&K)>?A'27 !"#. ;<2,4K%)%&A; 
?<2&@?J2)N; -+./0+$7*42
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&K)>?A'27 !"#. ?<2&@?(5K#6+Y(2 
-+./0+$)*7?.

934(P9$+N#,&^$4A*.934(P9I/*D(N016 (:;$<0=2&B6 
G96R-664$9"2M4@/--#C34$%$#4/ <34I@D:-.!4!$ 
(/+'N%4#/&6%*%?4 94C(:;$2D$(@2"<0=M-D46U*/-.<5 
<&B6<462-6A*.<469D9#I@D/&5<-&,14/-Z--#!42+A*.
M+=6A%'*D9#I$,8B$<0= TF=6$&5%&$C.(M8=9#R<-#*6<"/GQ.  
CF6(/+'N%4#-?%##89-.@%?46(N-89G?41 <M#. :-.!4!$ 
P4N-&` A*.96NY/-,&^$4(9/!$ TF=6(:;$/*H/I$ 
/4-(Ec4-.%&6 2+'24#/4-*&/*95/4-'34($+$/+C/--# 
<0=94C<34I@D(/+'U*/-.<52?9M+=6A%'*D9# (!?$ /-Q0 
/4-:*?91$3B4(M01*6M>?A@*?6$3B4Z--#!42+ $9/C4/$0B  
(N-89G?41 <M#. 934(P9$+N#,&^$4 1&6-?%#@4A$%<46 
I$/4-akl$a>A@*?6$3B4Z--#!42+ /&5@$?%164$2?46 S 'D%1 
U*64$M34N&K<0=U?4$#4 H'DA/? /4-:-.M4$/4-'34($+$ 
I$<D96L+=$ /4-%+(N-4.@Y@4M4-9&$2-41<0=2/ND46I$'+$  
$3B4 A*.94/47 I$,8B$<0=934(P95D4$N?41 934(P9$+N#,&̂ $4 
934(P9:*%/A'6 934(P9A/*6 A*.934(P9(#896-.196 
C&'2&B6NQ./--#/4-H2-P4N0(,8=9(G D4#4A/D: JK@4  
,-D9#<&B6M-D46/j/2+/4-?%#<0=(-01/%?4 “Z--#$>KM"GP4,

(,8=9M"GP4,G96:-.!4!$” TF=6(/+'C4//-.5%$/4-#0 
M?%$-?%#G96!"#!$ A*.(:;$@$F=6I$(N-8=96#89<0=!?%1
:c96/&$ A*.A/D:JK@4#*,+XM+=6A%'*D9#<0=C.(/+'GFB$ 
I$9$4N2 90/<&B6 1&6#0/4-L?41<9'N%4#->DI@D/&5(14%!$
H'D(@O$LF6N%4#M34N&KG96<-&,14/- 'D%1/4-(GD4-?%#
/+C/--#/4-9$"-&/XY91?462?9($8=96 

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$)*7?. 

&SB 2)*0+.#465Q-23N)..2(?:;"2/3))# 
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&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$4<26E( 

-+$32)1' 29:#9(,B2(/B07N1' ."2#+KK%

2345*A# ?28$#0*&/XQ.(: ;$<0= -45  #0A# ?$3B 4*0B 
H@*U?4$/*46 'D4$<+72.%&$2/A*.2.%&$99/(:;$ 
P>(G4:/N*"#H:'D%1:V4H#DLF6-D91*. 65 G96,8B$<0=  
#0N%4#M34N&KI$`4$.:V42D$$3B4 A*.A@*?694@4- 
G96!"#!$ 91?46H-/O24#U*C4//4-5"/-"/AUD%L46:V4  
/4-<34H- ? (*8=9$*91  M ?6U*I@ D: V4(-+=#(M8=9#R<-#  

C$@%&=$%+2//&$% ?4@4/H# ?*6#89<349.H-M&/91 ?46 
<-&,14/-:V4H#D<0=(:;$(M#89$!0%+2G96!4%5D4$N6@#'H: 
A*.I$<0=M"'!4%5D4$/OC.H'D-&5U*/-.<591?46(*0=16H#?H'D 
(N-89G?41 <M#. 2345*A#?28$ CF6-?%#/&596NY/4-5-+@4-
M?%$2345*A#?28$ ML4$0N%5N"#Ha:V4 M34$&/64$
<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9#C&6@%&'*34,>$ 
/34@$'#42-/4-A*.%46AU$64$I$/4-'>A*:V4 R'1G9 
GFB$<.(501$U8$:V4<0=91>?-95 S !"#!$5D4$@D%1R:V6M4#&NN0
(:;$:V4!"#!$ C&'2&B6NQ./--#/4-:V4!"#!$ 99/GD95&6N&5
(/0=1%/&5/4-C&'/4-:V4!"#!$ (,8=9(:;$5--<&'`4$ 
I$/4-:[+5&2+-?%#/&$ C&'!"'*4'2-.(%$:c96/&$-&/X4:V4
(:;$:-.C34<"/('89$ :*>/:V4 M-D46E41!.*9N%4#!"?#!8B$ 
,&^$4(MD$<467F/X4Z--#!42+ A*.1/-.'&5I@D(:;$ 
A@*?6(-01$->D I$/4-'>A*:V4#491?462?9($8=96G96!4%5D4$ 
A*.(N-89G?41 <M#. 2345*A#?28$ M-D46N%4##&=$N6 
'D4$94@4-I@D/&5!"#!$ <34I@D!4%5D4$#0-41H'DC4/:V4 
50,000 - 60,000 54< /N-&%(-89$/:] 

&K)>?A'27 !"#. ;<2,4C#';>( 
?<2&@?4%B -+./0+$4<26E(
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,4(2$% 
?<2&@?&#>?."#:!)"2K) -+./0+$"#:!)"2K)

2345*$4'0 H# ?#0/4-C&'/4-G1.2&B6A2?2 D$<46  
A2?*.N-&%(-89$H# ?#0/4-N&'A1/G1.  #+@$34T3B 41&6 
<+B6G1.*6I$*34N*96 <34I@D(:;$A@*?6(,4.,&$Z"Y1"6*41 
M?6U*/-.<52?9M"GP4,G96:-.!4!$I$,8B$<0= CF6(:;$<0=#4
G96/4-C&'/4-MP4,A%'*D9#I$!"#!$ I$#+2+2?46 S  
<&B6/4-C&'/4-G1. /4-A/DHG:JK@4$3B4(M01 A*./4-(,+=#
,8B$<0=M0 (G01% (,8=9I@ DN$I$!"#!$#0N"QP4,!0%+2<0='0  
(N-89G?41 <M#. 2345*$4'0 #0/4-5>-Q4/4-/4-<3464$
- ?%#/&5<"/P4NM?%$I$/4-G&5(N*8=9$A/DHG:JK@4 
M+=6A%'*D9#I$,8B$<0=91?462?9($8=96 I$'D4$/4-C&'/4-G1. 
M?6(M-+#/4-N&'A1/G1.I$N-&%(-89$ -Q-6NY *'-&5  

*'I@D *'I!DL"6,*4M2+/@>@+B% A*./*?96Ra# /4-$34 
G1.9+$<-01Y#4<34$3B414(9$/:-.M6NY I@DN%4#->D(-8=96 
/4-akl$a>-.55$+(%7N*96M0=%4,4M%&M'+f (N*96M41
M34N&KG962345*) :-.M4$G9-&5/4-M$&5M$"$L&6'&/HG
#&$(,8=9$34H:2+'2&B6<0=-D4$ND4-+#N*96 2-%C%&'N"QP4,$3B4
I$N*96M41@*&/A*.N*96M4G4I$,8B$<0= (/O5G1.<.(*
A*.:*>/:V4 (,8=9:c96/&$A*.A/DHG:JK@4E"V$*.996 
G$4'(*O/ PM 2.5 /4-<3464$R'1(),4.#+2+G96 
/4-(Ec4-.%&6N"QP4,$3B4 <34I@D#0`4$GD9#>*#4/,9I$ 
/4-%46AU$/4-C&'/4-$3B4(M01 90/<&B6GD9#>*$&B$1&6<34I@D
:-.!4!$(/+'N%4#2-.@$&/I$:JK@4#*,+X<0=(/+'GFB$ 
A*.(GD4#4!?%1/&$A/DHG 

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$"#:!)"2K) 

;<2,4(2$% 9:#9((%B"%&A%70 
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&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$"5./8,:)% 

-+$32)!)+6723)J))#92;5C4*"5'.C0$4B?#M(9:#9(

/4-C&'/4-G1.I$!"#!$2345*5D4$C?4 (/+'GFB$ 
C4//4-<0=!4%5D4$!?%1/&$%+(N-4.@Y:JK@4I$!"#!$ 
(,8=9C&'<34AU$,&^$4@#> ?5 D4$(#8=9:] 2555 C$H'D 
GD9M-":% ?4 :JK@4G1. A*.:JK@4'+$(M8=9#R<-#  
(:;$(-8=96(-?6'?%$<0=2D96C&'/4- /+C/--#<0='34($+$/4- 
M?%$I@K?($ D$/4-(M-+#M-D4696NYN%4#-> DA*.(:;$ 

/4-<3464$-?%#/&$-.@%?46!"#!$ 96NY/-:/N-96 
M?%$<D96L+=$ @$?%164$P4N-&̀ I$,8B$<0= R'1(N-89G?41 <M#.  
2345*5D4$C?4 C.<34@$D4<0=L ?41<9'N%4#-> D I@ D/&5 
M#4!+/I$!"#!$<0= (G D4- ?%#/+C/--#  A*.:-.M4$ 
N%4#-?%##89-.@%?46@$?%164$2?46 S I$/4-C&'/+C/--#
9$"-&/XY<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9# H#?%?4C.
(:;$/4--&5M#&N-!4%5D4$<0=#0N%4#,-D9#(G D4- ?%# 
/+C/--#N&'A1/G1. R'1#0M#4!+/(GD4-?%# 74 N-&%(-89$ 
#0/4--&5T8B9G1.(:;$:-.C34<"/ S 2 ('89$ #0/4-M?6(M-+# 
I@ D$3 4G1.9+$<-01 Y#4A:-->:(: ;$$3B 4@#&/!0%P4,  
A*./4-$3 4#>*A,. H:<3 4 (: ;$:" W 1 I! D I$A:*6$4  
90/<&B 61& 6C&'<3 4AU$/4-5-+@4-C&'/4-G1.A*. 
N&'A1/G1.9&$2-41 -?%#/&596NY/-:/N-96M?%$<D96L+=$ 
C&'/+C/--#(/O5G1.A*.:*>/2D$H#D-+#L$$-95@#>?5D4$ 
U*&/'&$I@D(14%!$ (GD4-?%#/+C/--#M4Z4-Q:-.R1!$Y
G96@#>?5D4$91?462?9($8=96 (,8=9(:;$/4-:*>/EJ6C+2M34$F/ 
'D4$/4-9$"-&/XYI@D/&5N$-"?$I@#? 

&K)>?A'27 !"#. ;<2,4,B2(-'2 
?<2&@?,2.)*-+( -+./0+$"5./8,:)%
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,4,B2(H)' 
?<2&@?=)%"<2N). -+./0+$":NA!+7

H#?%?4C.E$A*D6 $3B4<?%# @-89Ha:V4 N$<0=('89'-D9$ 
/ON89 N$I$!"#!$<0=->D91>?(2O#9/%?4(/+'9.H-GFB$/&5Z--#!42+
A*.M+= 6A%'* D9#I$,8B$<0=  <34I@ D (N-89G ?41  <M# .  
2345*5D4$H- ? H# ?-9! D4<0=C.:*?91I@ D(/+'(@2"/ ?9$  
<"/N$-> D@$D4<0=% ?42 D96!?%1/&$'>A*-&/X4<-&,14/- 
Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9#I@D'0

/+C/--#M"'N*4MM+/91?46/4-N&'A1/G1.24# 
AU$-Q-6NY “A1//?9$<+B6” L>/C&'GFB$ R'1(N-89G?41 <M#. 
23 45*5 D 4$ H- ?  TF= 6 H' D5> -Q4/4-<3 4 64$- ? %#/&5 
96NY/4-5-+@4-M?%$2345*5D4$H-? 95-#/4-N&'A1/G1.
I$N-&%(-89$ #0/+C/--#('+$-Q-6NY:-.!4M&#,&$ZY 
(,8=9I@DN$!"#!$28=$2&%I$/4-N&'A1/G1. A*.#0N%4#->D
N%4#(GD4ICI$/4-!?%1/&$'>A*M+=6A%'*D9# $9/C4/$&B$
1&6!?%1/&$(,+=#,8B$<0=M0(G01% A*.'34($+$64$/+C/--#
,&^$47&/1P4,(N-89G?41 <M#. -.'&5C&6@%&'U?4$
@*&/M>2-#42-`4$ <M#. A*.(-01$->D(/0=1%/&5 PM 2.5 
-%#LF6/4-I!D9":/-QY'&5Ha

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$":NA!+7

&SB 2)*0+. C4*R>B(RE  !)+6723)J))#92;5C4*"5'.C0$4B?# 
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&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$?'2.!?.

&)5'#!%'&)2 &6>'?"5'.C0$4B?#C4*K:P@269%05;!%'$%

(N-89G?41 <M#. 2345*-4Xj-,&^$4 934(P9M4#R/D 
C&6@%&'9?46<96 (:;$@$F=6I$/*"?#N$<0=2-.@$&/(-8=96 
M+=6A%'*D9#A*.,-D9#<0=C.! ?%19$"-&/XY<-&,14/- 
Z--#!42+A*.<34I@DM+=6A%'*D9#I$!"#!$G962$(96 
#0N"QP4,<0='0GFB$ TF=6,%/(G4(-+=#C4/N-&%(-89$G962&%(96
/?9$R'1*6#89<34$3B4@#&/!0%P4,C4/(7X94@4-A*. 
U*H#D A*.$34(7XI5H#D#4@#&/(,8=9UM#(:;$'+$:*>/2D$H#D

(N-89G ?41/*" ?#$0BC.(:h'I@D<"/N$H'D- ?%#AM'6 
N%4#N+'(@O$ A*.!?%1/&$%46AU$/4-<3464$ #0/4-$34
M#4!+/(N-89G?41 <M#. H:7F/X4'>64$I$,8B$<0=I/*D(N016 
A*.:-.!"#(,8=9A*/(:*0=1$(-01$-> D  A*.@1+5(94

:-.M5/4-QYC4/,8B$<0=98=$/*&5#4:-.1"/2YI!DI@D(@#4.M#
/&55-+5<G96!"#!$ R'1C.I@DN%4#->D/&5N$I$N-95N-&% 
M#4!+/I$/*"?# A*.N?91S G141U*H:1&6!"#!$GD46(N016

C4/5D4$2$(96G141U*M> ?!"#!$ (2+5R2(: ;$ 
7>$1Y(-01$->D24#@*&/(7-X`/+C,9(,016 A*.(/X2-<eXj0I@#? 
G962345*-4Xj-,&^$4 R'1/4-&$20'D%1-46%&*!$.(*+7
:-.C34C&6@%&'9?46<96 A*.#0A5-$'Y$3B4@#&/!0%P4,  
G96/*"?#(/X2-9+$<-01Y@$96/-?46 <0=#0#42-`4$C4/ 
/-#,&^$4<0='+$-&5-96 A*.1&6H'D-&5/4-N&'(*89/
M#"$H,-<0=H#?I!?94@4-(#8=9:] 2562 

&K)>?A'27 !"#. ;<2,4)2QV)6+Y(2 
?<2&@?"2#N3B -+./0+$?'2.!?.
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,4=)%".K)2# 
?<2&@?=)%".K)2# -+./0+$(K)6(#

934(P97-0M6N-4# (:;$934(P9@$F=6I$*"?#$3B4M6N-4# : 
,8B$<0=!"?#$3B4 (Wetland) <0=#0N%4#M34N&K-.@%?46:-.(<7 
@-89 Ramsar site *"?#$3B4M6N-4##0N%4#@*4/@*41
<46!0%P4,M>6#4/ #0-.55$+(%7:V45" ?6 :V4<4#<0= 
9"'#M#5>-QY A*.'D%1(@2"<0=A#?$3B4M6N-4#(!8=9#2?9 
/&5A#?$3B4RG6CF6<34I@DA#?$3B4A@?6$0B(2O#H:'D%1,&$Z"Y:*4
@*4/@*41!$+' %+L0!0%+2G96!4%5D4$I$934(P97-0M6N-4#
2 ?46/O,F= 6,4A*.U>/,&$/&5A# ?$3B 4M41$0B  A*.' D%1 
N%4#M34N&KG96*" ?#$3B4M6N-4# (N-89G ?41 <M#.  
934(P97-0M6N-4#  CF6- ?%#/&5@$ ?%164$P4N-&`  
P4N(9/!$ NGO A*.ML45&$/4-7F/X4 %46AU$5-+@4-

C&'/4-,8B$<0=!" ?#$3B4R'1/-.5%$/4-#0M ?%$-?%#G96 
<"/P4NM?%$ A*.C&'2&B6NQ./--#/4-,8B$<0=!" ?#$3B4 
*"?#$3B4M6N-4#GFB$ :-./95H:'D%1U>DA<$C4/<"/P4NM?%$ 
#0/4-5-+@4-C&'/4-,8B$<0=!"?#$3B4-?%#/&$ A*./+C/--# 
<0='34($+$/4- (!?$ /4-C&'<34AU$:[+5&2+64$9$"-&/XY 
:V4!"#!$5D4$146691 /34@$'/j/2+/4I$/4-9$"-&/XY:V4 
:*>/akl$a>:V45"?6:V4<4# C&'(%<0(M%$4(N-89G?41 <M#. 
A*.!"#!$I$,8B$<0= /4-<3464$G96(N-89G?41 <M#.  
934(P97-0M6N-4# <34I@DH'D/-95A$%<46I$/4-5-+@4-
C&'/4-,8B$<0=!"?#$3B4A-#T4-YHT2Y A#?$3B4M6N-4#29$*?46
G96C&6@%&'$N-,$# 

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$(K)6(#

-+$32) Wetland $B073)*,0(32)#%"'0()'0# 
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&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$,F.32G 

R>B(RE1' 2)?,,'?A7* 

A2?('+#<0=2&B6G96:V4!"#!$A/D%M#5>-QY(N1(:;$ 
5?9G1.G96M"G4P+54*2345*,-(C-+K 2?9#4I$:] ,.7. 2542 
L>/1/-.'&5(:;$(<754*2345*,-(C-+K A*.#0/4-M-D46
5?9G1.A@?6I@#?GFB$ 5?9(/?4CF6L>/<+B6-D46 C$/-.<&=6 
:] ,.7. 2558 (/+'A$%N+'<0=C.akl$a>,8B$<0=-/-D465-+(%Q
5?9G1. ((/?4) ($8B9<0= 47 H-? I@D/*41(:;$:V4<0=9"'#M#5>-QY 
A*.(:;$Z$4N4-94@4-!"#!$I@D!4%5D4$H'DI!D:-.R1!$Y
-?%#/&$ /4-akl$a>5?9G1.I@D(:;$:V4(:;$/4-<3464$-?%#/&$
-.@%?46(N-89G?41 <M#. 934(P9,-(C-+K (N-89G?41 <M#. 
5D4$A/D%M#5>-QY A*.NQ./--#/4-(N-89G?41:V4!"#!$ 
#0/4-/34@$'/j-.(5015/4-(GD4I!D:-.R1!$YC4/:V4!"#!$ 
C&'/+C/--#5%!2D$H#D TF=6(:;$/4-$34P>#+:JKK4,8B$5D4$
#4UM#UM4$/&5/4-9$"-&/XY :*>/2D$H#D<'A<$ (2D$<0=
!4%5D4$$34H:I!D:-.R1!$Y) (:;$:-.C34<"/:]I$,8B$<0= 
:V4!"#!$A*.,8B$<0= I/*D(N016 ,-D9#<&B6G141U*I@D 
:V4!"#!$(:;$7>$1Y(-01$->D/4-@4/+$A551&=618$M34@-&5
(14%!$A*.N$I$!"#!$ N%4#9"'#M#5>-QYG96:V4 

<0=(/+'C4/$3B4,&/$3B4A-6G96!4%5D4$ <34I@D!"#!$#0 
N%4##&=$N6<46'D4$94@4- #0-41H'DC4//4-(/O5@4G96:V4 
A*.1&6(: ;$@ D96(-01$I@ D/&5(14%!$H' D2-.@$&/-> D 
LF6N"QN?4G96<-&,14/-I$5D4$(/+'

&K)>?A'27 !"#. ?<2&@?6)&-)5D 
-+./0+$,F.32G
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&K)>?A'27 !"#. ?<2&@?3)*"+. 
-+./0+$,:)%)+#78

I$9'02:V4-+#$3B4!0L>/5"/-"/AUD%L4691?46@$&/ C$#0
MP4,(M8=9#R<-# I$:] ,.7. 2535 !4%5D4$@&%/D4%@$D4 
CF6-+(-+=#/4-9$"-&/XY<-&,14/-:V4H#D-+#A#?$3B4!0GFB$ ,-D9#<&B6
A/DHG:JK@4/4-99/(9/M4-M+<Z+f<&5,8B$<0=:V4M4Z4-Q. 
G96!"#!$ C$M4#4-L<%6N8$,8B$<0=:V4/*&5#4(:;$G96 
!4%5D4$H'D C4/$&B$CF6H'DG9U$%/,8B$<0='&6/*?4%C&'2&B6 
(:;$:V4!"#!$5D4$C4$ #0($8B9<0= 1,022 H-? $&52&B6A2?$&B$
(:;$2D$#4!4%5D4$ A*.(N-89G?41 <M#. 934(P9/-.M&6  
/O-?%#/&$'>A*:V4#4R'12*9' #0/4-C&'2&B6NQ./--#/4-
:V4!"#!$ A*.99//j-.(5015G D95&6N&5I$/4-I! D 
:-.R1!$YC4/:V4 C&'<34A$%/&$Ha :*>/:V4akl$a> (,8=9(,+=#
N%4#@*4/@*41<46!0%P4, 95-#I@DN%4#->DA/?M#4!+/
(N-89G?41 <M#. C&'/+C/--#:*>/:V4 M-D46E41!.*9$3B4 
(N-89G?41 <M#. 934(P9/-.M&6 1&6H'D:-.M4$64$ 
-?%#/&5 (N-89G?41:V4!"#!$I$934(P9/-.M&6<&B6@#'  
26 :V4!"#!$ (,8=9M-D462D$A55I$/4-5-+@4-C&'/4- 
:V4!"#!$24#P>#+:JKK4<D96L+=$ #0/4-A*/(:*0=1$(-01$->D
-.@%?46/&$ #0/4-C&'2&B6/96<"$:V4!"#!$ (,8=9$34(6+$ 

#4I!DI$/4-'>A*:V4 C4/N%4#9"'#M#5>-QYG96:V4  
<0=!4%5D4$!?%1/&$'>A* <34I@D!"#!$H'D:-.R1!$YC4/ 
/4-(/O5@4G96:V4 (,8=9$34H:5-+RPNI$N-&%(-89$ A*.$34H:
C34@$?41 M-D46-41H'D:]*.@*41*D4$54< M4#4-L'>'T&5
N4-Y59$H'99/HT'YH'D 970,900 /+R*/-&#/:] 

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$,:)%)+#78 

"0(1' 26>B(,B2( ?2/2)9:#9(
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&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$6)*(K)=)%?7:J72 

?(:)+3Q8C4*M9B1)*N79(8K02#/423/427!2.9%0@26M(6>B(!%'?7'2.7+'.7>(

I$,8B$<0=2345*<?4@*%6#0,8B$<0=-/-D46 (M8=9#R<-#  
A*.H#?M4#4-L$34#4I!D:-.R1!$YH'D(:;$C34$%$#4/  
TF=65?91N-&B6:-.M5/&5:JK@4HaH@#D (N-89G?41 <M#.  
A*.NQ./--#/4-@#>?5D4$CF6@4-89/&$ (,8=9,&^$4,8B$<0=
'& 6/* ?4%I@ D (: ;$,8B$<0=<0=:-.!4!$M4#4-L(G D4#4 
I!D:-.R1!$Y(:;$A@*?6(-01$->D A@*?694@4- 90/<&B61&6
2D96/4-I!D(:;$,8B$<0=9$"-&/XY,8!,&$Z" Y<46/4-(/X2- 
G96!"#!$'D%1 CF6(:;$<0=#4G96/+C/--#“/4-9$"-&/XYA*.
I! D:-.R1!$YN%4#@*4/@*41<46!0%P4,I$,8B$<0= 
91?461&=618$” A*.(/+'/+C/--##4/#41I$(%*42?9#4  
TF= 6M ? %$ I@K ?C. ($ D$ H:<0= ( -8= 9 6 (/X2-:*9'P&1  
'D%1/-.5%$/4-U*+2<0=N34$F6LF6N%4#@*4/@*41 
<46!0%P4,A*.M#'"*G96-.55$+(%7I$A:*6(/X2- 
(!?$ /4-M?6(M-+#I@D(/X2-/-:*>/,8!@*41!$+'I$A:*6
(/X2- (*89/,&$Z" Y<0= (@#4./&5MP4,,8B$<0=A*.2-6 
24#N%4#2D96/4-G962*4' M?6(M-+#I@D$34#>*M&2%Y 
C4/a4-Y##4<34(:;$:"W1 (,8=9*'/4-I!DM4-(N#0 :-.@1&'

2D$<"$I$/4-U*+2 A*.'02?9M+=6A%'*D9# C&'2&B6Z$4N4-
(#*O',&$Z"Y (,8=9AC/C?41I@D(/X2-/-$34H::*>/ ,&^$4
,8B$<0='&6/* ?4%(: ;$A@*?6(-01$-> D!"#!$ R'1(),4. 
(-8=96(/X2-<0=:*9'P&1 (7-X`/+C,9(,016 #0/4-C&'2&B6 
“M%$U&/ :J$-&/ :*>/U&/:*9'M4-,+X!"#!$5D4$L*"6(@*O/” 
A*.I!D(:;$7>$1YC+294M4G96934(P9<?4(-89 M?6(M-+# 
I@ D#0/4-C&'/4-G1.!"#!$ -41H'DC4//4-G41G1. 
C.-%5-%#H%D(,8=9! ?%1(@*89!"#!$ -%#LF6-Q-6NY 
*'/4-I!DL"6,*4M2+/I$-D4$ND4G96!"#!$ $9/C4/$0B  
1&6#0/4-M-D46(N-89G?41 A*.G141U*/4-'34($+$64$ 
H:1&6,8B$<0=GD46(N016'D%1 

&K)>?A'27 !"#. ;<2,4!'2/40. 
?<2&@?!'2&)>? -+./0+$6)*(K)=)%?7:J72
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&K)>?A'27 !"#. ;<2,4,'?":6))P 
?<2&@?"?.6%'(B?. -+./0+$":6))P,:)%

“M-D465D4$I@D(:;$*.(#4. @*41*.(#4.I@D(:;$:V4” 
(:;$/+C/--#M"'!+NG96(N-89G?41 <M#. 2345*5?9M",--Q 
<0=$34RN-6/4-Z$4N4-2D$H#DG96Z$4N4-(,8=9/4-(/X2-
A*.M@/-QY/4-(/X2-#4(,+=#,8B$<0=M0(G01% A*.A/D 
MP4,94/47-D9$A*.A@D6A*D6C4/H-?9D91I@D/&5!"#!$ 
A*.#0/4-:-.(#+$N4-Y59$(N-'+2A*.:-.(#+$#>*N?4 
G96M#4!+/ R'1C.#0NQ./--#/4-G96(N-89G?41 <M#. 
2345*5?9M",--Q *6,8B$<0=2-%C%&':-.(#+$A:*6I$<"/%&$
94<+21Y 

M?%$/4-C&'M---41H'DN4-Y59$(N-'+2Z$4N4-2D$H#D
5D4$'9$74*(CD4L>/A5?6(:;$ 3 M?%$ N89 60% M34@-&5
M#4!+/(CD4G96A:*6 20% G96/96<"$Z$4N4-2D$H#D 
(N-89G?41 A*.90/ 20% M34@-&5/*"?#(/X2-9+$<-01Y 

$9/C4/$&B$(N-89G?41 <M#. 2345*5?9M",--Q 1&6H'D
C&'2&B6/*"?#(/X2-9+$<-01Y5D4$'9$74*(CD4 TF=6L89(:;$ 
A@*?694@4-G96!"#!$ C$G141U*(:;$U*+2P&QgY!"#!$ 
94<+(!?$ U&/9+$<-01Y2-4@&%ICM4#'%6 9D91N&B$2-4P>#+IC 
GD4%M4-2-4,"<Z-&/XY A*./*D%1)452-4ML4$0/*D%1 
$9/C4/$0B  1&6G141(N-89G ? 41H:1&623 45*98=$  S  
I$934(P9M96,0=$D96 (,8=9(:;$2D$A55I@D/&5!"#!$98=$ S  
90/'D%1  

&K)>?A'27 !"#. $%&$'( -+./0+$":6))P,:)%

")B2.,B2(M/B&1I (4*&#2* /4274*&#2*M/B&1I (1' 2
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!<2&(%7, 
!"#. $%&$'(

!"#. $20):'. C4* 
9#&97 !"#. 
)*$+,1)*&!= 

1%  2558 - 2565
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+)#-.* / $/01-23%+ 4#56.+ 78019:; / <74=.>7?
72&. -8@-;' 4,-.*!4,@7=

!4,A)#!B 2558

1. $41M#7&/'+f ,-@#!&1 <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2558

82 @#>? 4 2345*(<,/-.X&2-0 934(P9L*46 
C&6@%&'P>(/O2 83110  
R<-. 089-7247509

2. $4194'34 G"$-414 * <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7 
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2558

344 @#>? 18 2345**.6> 934(P9*.6> C&6@%&'M2>* 
91110  
R<-. 082-2615248

3. $415"K1&6 /&6IC <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2558

65 @#>? 4 2345*%&6/-.RC#  
934(P9(#896$N-$41/  
C&6@%&'$N-$41/ 26000  
R<-. 081-8645052

4. $46(5KC%--Q (,O6@$> <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+ 
A*.M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2558

49 2345*N>@4M%--NY 934(P9(#896,&<*"6 
C&6@%&',&<*"6 93000  
R<-. 087-2859878

!4,A)#!B 2559

5. $4694P-QY M"C-+2C&$<-Y <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2559

212 @#>? 4 2345*@$96,*&5 934(P9@&%@+$  
C&6@%&':-.C%5N0-0G&$ZY 77110  
R<-. 086-5116938

6. $41#$>K N"D#-&/XY <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2559

252 @#>? 4 2345*<?4)46 934(P9<?4)46  
C&6@%&'M"-4Xj-YZ4$0 84150  
R<-. 081-4760953
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+)#-.* / $/01-23%+ 4#56.+ 78019:; / <74=.>7?
7. $41:-.'+X Ỳ (,!-AM$9$&$2Y <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  

'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2559

139 @#>? 3 2345*$4:J6 934(P9P>(,016  
C&6@%&'$?4$ 55000  
R<-. 081-3874536

8. $419'"*1Y A/D%N6Z--# <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+ 
A*.M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2559

192/1 @#>? 12 2345*2.R@#' 934(P92.R@#'  
C&6@%&',&<*"6 93160  
R<-. 089-4631978

!4,A)#!B 2560

9. $41Z34-6 C&$<-YM"/-0 <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7 
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2560

99/103 @#>? 5 2345*:4/(/-O' 934(P9
:4/(/-O' C&6@%&'$$<5"-0 11120  
R<-. 086-5384138

10. $41M"$<- N#N41 <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2560

69 @#>? 4 2345*(G4@#41A/D%  
934(P9/-.5+$<-Y5"-0 C&6@%&':-4C0$5"-0 25110  
R<-. 089-8957978

11. $41'%6A/D% M#,6XY <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2560

60 @#>? 13 2345*5D4$Z+ 934(P95D4$Z+  
C&6@%&'*34,>$ 51180  
R<-. 086-7320906

12. $415&%*&1 R$$M/"* <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2560

68 @#>? 6 2345*$4'?4$ 934(P9M"%--QN>@4  
C&6@%&'@$965&%*34P> 39270  
R<-. 086-2327562

!4,A)#!B 2561

13. $41M#7&/'+f Z--#($01#H<1 <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2561

242 @#>? 1 2345*(!016(N-89  
934(P9(#896M/*$N- C&6@%&'M/*$N- 47000  
R<-. 061-0478239
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+)#-.* / $/01-23%+ 4#56.+ 78019:; / <74=.>7?
14. $415"K(*+7 ,&$ZYM$+< <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  

'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2561

67 @#>? 4 2345*$B342/ 934(P9<"?6M6  
C&6@%&'$N-7-0Z--#-4! 80110  
R<-. 093-6055844

15. $41AM%6 G"$94C <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2561

25/6 @#>? 4 2345*2.(M. 934(P9@4'M34-4K  
C&6@%&'2-&6 92120  
R<-. 089-5946744

!4,A)#!B 2562

16. $41Z0-%&^$Y 2d.%+/4 <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2562

68 @#>? 3 2345*<"?67-0 934(P9-D96/%46  
C&6@%&'A,-? 54140  
R<-. 084-0401050

17. $41N#M&$ (<0=16'0 <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2562

102 @#>? 9 2345*(G%4H-? 934(P9$4(!89/  
C&6@%&'#@4M4-N4# 44170  
R<-. 087-2296359

18. $41%&$!&1 M%&M'+fA'6 <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34 
:-.C34:] 2562

58/2 @#>? 3 2345*#@4M%&M'+f  
934(P9,"<Z#Qg* C&6@%&'$N-:`# 73170 
R<-. 081-6984380

19. $46%-4P-QY M#5&2+%6XY <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2562

28 @#>? 2 2345*-&6$/ 934(P9M4#6?4#  
C&6@%&',+C+2- 66140  
R<-. 088-1636328

!4,A)#!B 2563

20. $46H,-+$<-Y (-8969-?4# <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2563

375 @#>? 7 2345*@+$(@*O/Ha 934(P9@&%@+$ 
77110 C&6@%&':-.C%5N0-0G&$ZY  
R<-. 091-8878033
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+)#-.* / $/01-23%+ 4#56.+ 78019:; / <74=.>7?
21. $41('! (!01%(G2-%+<1Y <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  

'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2563

3 @#>? 21 2345*A#?(:h$ 934(P9A#?(:h$  
C&6@%&'$N-M%--NY 60150  
R<-. 086-2075913

22. $41-&//0B M"G:-.(M-+` <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34 
:-.C34:] 2563

88 @#>? 4 2345*1?4$14% 934(P9(#896,+C+2-  
C&6@%&',+C+2- 66000  
R<-. 091-8615523

23. $46Z&K'4-&2$Y 5&%A/D% <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9# :-.C34:] 2563

87 @#>? 4 2345*%&6#.:-46(@$89  
934(P9%&6%+(7X C&6@%&'2-&6 92220  
R<-. 089-5949338

!4,A)#!B 2564

24. $46M4%:-.H, (-896e<Z+f <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2564

160 @#>? 1 2345*$4N4 934(P9M"GM34-4K  
C&6@%&'-.$96 85120  
R<-. 064-1609015

25. $41M"!42+ M#5>-QY(L/+6 <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2564

53 @#>? 6 2345*H<-1D91 934(P9('?$!&1  
C&6@%&'A,-? 54110  
R<-. 081-4724739

26. $41M#C+2- A/D%,-D9# <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34 
:-.C34:] 2564

146/2 @#>? 5 2345*@*&/@/  
934(P9(#896:<"#Z4$0 C&6@%&':<"#Z4$0 12000 
R<-. 081-2563707

27. $41934$%1 R,Z+fA/D% <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2564

215 @#>? 6 2345*5",-4@#QY 934(P9$4'0  
C&6@%&':-4C0$5"-0 25220  
R<-. 087-6138034
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+)#-.* / $/01-23%+ 4#56.+ 78019:; / <74=.>7?
!4,A)#!B 2565

28. $41Q&`,67Y  N6M6 <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2565

288 @#>? 9 2345*RN/#?%6 934(P9(G4!&1M$  
C&6@%&',&<*"6 93130  
R<-. 099-4496232

29. $41AU$  ,4$<96 <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(-%#<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2565

54 @#>? 1 2345*@+$*4' 934(P9%&'R5MLY  
C&6@%&',+XQ"R*/ 65160  
R<-. 091-8430051

30. $41!"#,- (-8967+-+ <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34 
:-.C34:] 2565

299 @#>? 4 2345*N9RN 934(P9(#896M"-+$<-Y  
C&6@%&'M"-+$<-Y 32000  
R<-. 061-4299746

31. $46M4%7"P#47  :"Q
:-.(M-+`

<M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2565

161 @#>? 1 2345*C"#,* 934(P9R,$,+M&1  
C&6@%&'@$96N41 43120  
R<-. 080-7601226

32. $415--<#  M#AM$ <M#. '0('?$ -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.I!D:-.R1!$Y 
N%4#@*4/@*41<46!0%P4,  
:-.C34:] 2565

96 @#>? 4 2345*,%4 934(P9A/?6@46A#%  
C&6@%&'C&$<5"-0 22160  
R<-. 084-9530337

72&. -#64%;5 4,-.*!4,@7=
!4,A)#!B 2558

33. $46M"G7-0 ,+*4%--Q <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2558

26/1 @#>? 8 2345**4'M%41  
934(P9*34*>//4 C&6@%&':<"#Z4$0 12150  
R<-. 089-964808
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+)#-.* / $/01-23%+ 4#56.+ 78019:; / <74=.>7?
34. $41,$# $4#U4K <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  

'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2558

45 @#>? 1 2345*A#?/4X4 934(P9A#?M9' 
C&6@%&'24/ 63110  
R<-. 089-8578402

35. $41(M-+#7&/'+f A269?9$ <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34 
:-.C34:] 2558

75/168 @#>? 3 2345*5462*4'  
934(P9:4/(/-O' C&6@%&'$$<5"-0 11120  
R<-. 081-6472019

36. $415"K(-896 :4AM$/"* <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2558

26/1 @#>? 6 2345*@D%1'D%$ 934(P9'9$2>#  
C&6@%&'$N-:`# 73150  
R<-. 087-8154819

!4,A)#!B 2559

37. $46Q&`-+/4 :J$L. <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2559

15 @#>? 3 2345*/34A,6(,!- 934(P9-&2P>#+  
C&6@%&'M6G*4 90180  
R<-. 080-8639040

38. $41#4$&M #?%6(/+' <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2559

37 @#>? 5 2345*('?$I@K? 934(P9@&$N4  
C&6@%&'!&1$4< 17130  
R<-. 087-1943100

39. $41'$14 M.A*A# <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34 
:-.C34:] 2559

78 @#>? 1 2345**.@4- 934(P9M415"-0  
C&6@%&':J224$0 94110  
R<-. 087-2999557

40. $41('R! !4(<-4! <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2559

66 @#>? 1 2345*@&%$4  
934(P9(#896@$965&%*34P> 
C&6@%&'@$965&%*34P> 39000  
R<-. 086-2317102
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+)#-.* / $/01-23%+ 4#56.+ 78019:; / <74=.>7?
!4,A)#!B 2560

41. $41($8=96 AM6P>?%6XY <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2560

128 @#>? 8 2345*$4A/ 934(P9$4A/  
C&6@%&'$N-,$# 48130  
R<-. 093-0938471

42. $419'+(-/ M%1M' <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2560

99 @#>? 9 2345*-?96(N4. 934(P9%&6(@$89  
C&6@%&'*34:46 52140  
R<-. 081-9384205

43. $41Z%&! *+5%4$+! <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34 
:-.C34:] 2560

30/2 @#>? 2 2345*M4#N%41(U89/  
934(P9(#896$N-:`# C&6@%&'$N-:`# 73000 
R<-. 089-8826275

44. $41M#R!N ,&$Z"-&2$Y <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2560

35 @#>? 1 2345*546M$ 934(P9:.<+%  
C&6@%&'!"#,- 86160  
R<-. 080-7796150

!4,A)#!B 2561

45. $41(@# /4M4 <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2561

120 @#>? 1 2345*N%$G&$ 934(P9(#896M2>* 
C&6@%&'M2>* 91000  
R<-. 062-0915724

46. $41(7-X`Y`/-QY $47,&^$Y <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2561

968 @#>? 6 5D4$(G4R*D$ 2345*<&5N*D9  
934(P9<&5N*D9 C&6@%&',+C+2- 66150  
R<-. 061-7949692

47. $41,.$9# 7-05"K(-896 <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9# :-.C34:] 2561

22 @#>? 12 2345*/eXQ4 934(P9G"G&$ZY  
C&6@%&'7-0M.(/X 33140  
R<-. 089-5818808
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+)#-.* / $/01-23%+ 4#56.+ 78019:; / <74=.>7?
!4,A)#!B 2562

48. $41#4@.#. M49" <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2562

138/1 @#>? 5 2345*/4*+T4 934(P9-.A6.  
C&6@%&'$-4Z+%4M 96130  
R<-. 080-5458796

49. $41,$# R$$,+#41 <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2562

10/64 @#>? 6 2345*5D4$)46 934(P95D4$)46 
C&6@%&'-.196 21130  
R<-. 080-0173991

50. C.9.H,R-C$Y /-.C?46R,Z+f <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34 
:-.C34:] 2562

86 @#>? 19 2345*(#896:J/ 934(P9:J/Z6!&1  
C&6@%&'$N--4!M0#4 30150  
R<-. 081-7251902

51. $46-.2.$. 7-0%-/"* <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2562

79 @#>? 4 2345*$$<-0 934(P9/5+$<-Y5"-0  
C&6@%&':-4C0$5"-0 25110  
R<-. 081-6506085

!4,A)#!B 2563

52. $41#$2-0 Z--#-&/G+R2 <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2563

12 @#>? 5 2345*R/?6Z$> 934(P9(#896*,5"-0 
C&6@%&'*,5"-0 13240  
R<-. 081-3654642

53. $41%&!-4 N"D#P&1 <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2563

162 @#>? 2 2345*546-+B$ 934(P9(#896-.$96
C&6@%&'-.$96 85000  
R<-. 089-4726044

54. $41'34($+$ (!016,&$ZY <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34 
:-.C34:] 2563

117/1 @#>? 7 2345*A#?,>* 934(P9*&5A*  
C&6@%&'9"2-'+2LY 53130  
R<-. 085-7305779

55. $41N+#@&$2Y M"%--Q(-8967-0 <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9# :-.C34:] 2563

191/1 @#>? 3 2345*(/4.@#4/  
934(P9:4/,.1>$ C&6@%&',&<*"6 93120  
R<-. 093-6746786
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+)#-.* / $/01-23%+ 4#56.+ 78019:; / <74=.>7?
!4,A)#!B 2564

56. $41P&[ M"-+%6XY <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2564

127 @#>? 8 2345*5D4$A,D% 934(P95D4$A,D%  
C&6@%&'M#"<-M4N- 74120  
R<-. 089-5104550

57. $41$B34#+2- M41/-.M"$ <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(-%#<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2564

89 @#>? 2 2345*(#896*06 934(P9C9#,-.  
C&6@%&'M"-+$<-Y 32180  
R<-. 081-2642505

58. $41M#,- :c9#@+$ <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34 
:-.C34:] 2564

213 @#>? 9 2345*$4@%D4 934(P9:<"#-4!%674  
C&6@%&'934$4C(C-+K 37110  
R<-. 093-5283299

59. $41(7-X`Y`/-QY $47,&^$Y <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9# :-.C34:] 2564

968 @#>? 6 2345*(G4(CO'*>/ 934(P9<&5N*D9  
C&6@%&',+C+2- 66230  
R<-. 061-7949692

!4,A)#!B 2565

60. $46M4%-34,F6  /&$P&1 <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2565

112 @#>? 18 2345*:V49D9'9$!&1  
934(P9(#896(!016-41 C&6@%&'(!016-41  
R<-. 084-7392467

61. $41!>!0,  9$"1>- <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(-%#<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2565

209/7 @#>? 14 2345*R/M&#,0  
934(P9R/M&#,0$N- C&6@%&'/34A,6(,!-  
R<-. 090-9010533

62. $41Z&K,+M+X`Y  A%?$A/D% <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34 
:-.C34:] 2565

77/2 @#>? 4 2345*@&%<"?6 934(P9*96  
C&6@%&'A,-? 54150  
R<-. 098-7727286

248



+)#-.* / $/01-23%+ 4#56.+ 78019:; / <74=.>7?
63. $46RM-K4  !?%1!.$. <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  

'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9# :-.C34:] 2565

7 @#>? 12 2345*$B34U"' 934(P9(#8962-&6  
C&6@%&'2-&6 92000  
R<-. 086-2778275

64. $46A-#  (G2$+#+2- <M#. '4%-"?6 -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.I!D:-.R1!$Y 
N%4#@*4/@*41<46!0%P4,  
:-.C34:] 2565

8 @#>? 2 2345*'>? 934(P9:-46NY/>?  
C&6@%&'7-0M.(/X 33170  
R<-. 080-1939085

$&@$9 72&. 4,-.*!4,@7=
!4,A)#!B 2565

65. $46M4%,-!$&$  AT?N> !#(!1 <M#. -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2565

40/7 @#>? 3 2345*141!4 934(P9M4#,-4$  
C&6@%&'$N-:`# 73110  
R<-. 086-1782047

66. $41M.94'  <4-./4- !#(!1 <M#. -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(-%#<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0=:V4!41(*$) 
:-.C34:] 2565

119/1 @#>? 9 2345*M.,*0 934(P9:.<+%  
C&6@%&'!"#,- 86160  
R<-. 061-3585384

67. $41!&1/e2  H!1R1 !#(!1 <M#. -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a><-&,14/-$B34 
:-.C34:] 2565

112 @#>? 4 2345*M96@D96 934(P9a4/<?4  
C&6@%&'9"2-'+2LY 53160  
R<-. 065-5254298 

68. $46%&$'-  $+C$+-&$'-Y/"* !#(!1 <M#. -.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+
A*.M+=6A%'*D9# :-.C34:] 2565

27 @#>? 1 2345*@$96I@K? 934(P9@$96I@K?  
C&6@%&'!*5"-0 20190  
R<-. 084-0971393
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!<2&(%7, 
&K)>?A'27 !"#. $%&$'(

&K)>?A'27 !"#. $20):'. C4* 
9#&97 &K)>?A'27 !"#. 

)*$+,1)*&!= 
1%  2558 - 2565
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+)#-.* / $/01@C4/1D;#9 4#56.+ E:F!4,2#'5#' 78019:; / <74=.>7?
@C4/1D;#9 72&. -8@-;' 4,-.*!4,@7=

!4,A)#!B 2558

1. (N-89G?41 <M#. 5D4$%&6nD96 (N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2558

$41/+CC4 <96M"G 24 @#>? 3 2345*L8#296  
934(P9(#896$?4$ 
C&6@%&'$?4$ 55000 
R<-. 086-9177427,  
093-1967210

2. (N-89G?41 <M#. 2345*(G+$ (N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2558

$41:h1.%&^$Y 5"K1+=6 43 @#>? 5 2345*(G+$  
934(P9$B34(/*0B16 
C&6@%&'7-0M.(/X 33150 
R<-. 080-4664400

3. (N-89G?41 <M#. 2345*5D4$Z+ (N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a> 
<-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2558

$41'%6A/D% M#,6XY 60 @#>? 13 2345*5D4$Z+  
934(P95D4$Z+ 
C&6@%&'*34,>$ 51180 
R<-. 086-7320906

4. (N-89G?41 <M#. 2345*9?46<96 (N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2558

$41M65 /96#6N* 169 @#>? 15 2345*9?46<96  
934(P9(#896/34A,6(,!- 
C&6@%&'/34A,6(,!- 
62000  
R<-. 081-2590109

!4,A)#!B 2559

5. (N-89G?41 <M#. 934(P9,-.M#"<-(C'01Y (N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91 
:-.C34:] 2559

$41:-0!4 5"K!> 331 @#>? 1  
2345*:4/N*96546:*4/' 
934(P9,-.M#"<-(C'01Y  
C&6@%&'M#"<-:-4/4- 
10290  
R<-. 081-6236580
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+)#-.* / $/01@C4/1D;#9 4#56.+ E:F!4,2#'5#' 78019:; / <74=.>7?
6. (N-89G?41 <M#. 2345*7-0#6N* (N-89G?41 <M#. '0('?$  

-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2559

$41(2D$1+B% %!+-,&$ZY%+!4K 77 @#>? 23 2345*7-0#6N*  
934(P9H<-R1N  
C&6@%&'/4KC$5"-0 71150 
R<-. 089-5517721

7. (N-89G?41 <M#. 934(P9:6 (N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a> 
<-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2559

$46M4%$4-0 (%016N34 108 @#>? 1 2345*991 
934(P9:6 
C&6@%&',.(14 56140 
R<-. 088-2890285

8. (N-89G?41 <M#. 2345*($+$nD9 (N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2559

$41M34991 -&2$%+C+2- 72 @#>? 4 2345*($+$nD9 
934(P9A/*6 
C&6@%&'-.196 21110 
R<-. 081-3839468

!4,A)#!B 2560

9. (N-89G?41 <M#. 2345*,-.A<?$ 
934(P9<?4#./4 C&6@%&'/4KC$5"-0

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91 
:-.C34:] 2560

$41M#,+7 $+1#M"G 119 @#>?1 2345*,-.A<?$ 
934(P9<?4#./4  
C&6@%&'/4KC$5"-0 71130 
R<-. 081-7631827

10. (N-89G?41 <M#. 2345*A#?/4X4  
934(P9A#?M9' C&6@%&'24/

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2560

$41,$# $4#U4K 45 @#>? 1 2345*A#?/4X4  
934(P9A#?M9'  
C&6@%&'24/ 63110 
R<-. 089-8578402
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+)#-.* / $/01@C4/1D;#9 4#56.+ E:F!4,2#'5#' 78019:; / <74=.>7?
11. (N-89G?41 <M#. 2345*N*96G"' 

934(P9(#896M2>* C&6@%&'M2>*
(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a>
<-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2560

$41!&1Q-6NY H!1C+22Y 976 @#>? 72345*N*96G"' 
934(P9(#896M2>*  
C&6@%&'M2>* 91000 
R<-. 094-9106708

12. (N-89G?41 <M#. 934(P9/"'54/ 
C&6@%&'M/*$N-

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2560

$41,M+X`Y M*&/N34 83/3 @#>? 3 2345*/"'54/  
934(P9/"'54/  
C&6@%&'M/*$N- 47180 
R<-. 062-824-8429

!4,A)#!B 2561

13. (N-89G?41 <M#. 2345*%&62.(n?  
934(P9@$965&%-.(@%  
C&6@%&'!&1P>#+

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2561

$419$"-&/XY (@*89#,* 19 @#>? 15 2345*%&62.(n? 
934(P9@$965&%-.(@% 
C&6@%&'!&1P>#+ 36250 
R<-. 099-8739984

14. (N-89G?41 <M#. 2345*@$96R,Z+f  
934(P9@$96@KD4HT  
C&6@%&'M",--Q5"-0

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a>
<-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2561

$41(/X#!&1 AM6M%?46 80 @#>? 11 2345*@$96
R,ZY 934(P9@$96@KD4HT 
C&6@%&'M",--Q5"-0 72240 
R<-. 098-2569188

15. (N-89G?41 <M#. 2345*:4/$B34:-4Q  
934(P9:-4Q5"-0  
C&6@%&':-.C%5N0-0G&$ZY

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9#   
:-.C34:] 2561

$41(C89 ANI@K? 4/26 @#>? 2  
2345*:4/$B34:-4Q  
934(P9:-4Q5"-0  
C&6@%&':-.C%5N0-0G&$ZY  
77220  
R<-. 094-8734924
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+)#-.* / $/01@C4/1D;#9 4#56.+ E:F!4,2#'5#' 78019:; / <74=.>7?
!4,A)#!B 2562

16. (N-89G?41 <M#. 2345*$B34(*4 
934(P9-D96/%46 C&6@%&'A,-?

(N-89G?41 <M#. '0('?$ 
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2562

$41C+-,&^$Y 
AC?#-&2$RMP+Q

151 @#>? 1 2345*$B34(*4  
934(P9-D96/%46  
C&6@%&'A,-? 54140 
R<-. 081-8851539

17. (N-89G?41 <M#. 2345*1?4$14%  
934(P9(#896,+C+2- C&6@%&',+C+2-

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a>
<-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2562

$41-&//0B M"G:-.(M-+` 88 @#>? 4 2345*1?4$14%  
934(P9(#896,+C+2- 
C&6@%&',+C+2- 66000  
R<-. 083-2565935

18. (N-89G?41 <M#. 934(P9M%?46A'$'+$  
C&6@%&'M/*$N-

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9#   
:-.C34:] 2562

$41H/-%--QY 9&N-/"* 256 @#>? 4  
2345*ND9I2D  
934(P9M%?46A'$'+$ 
C&6@%&'M/*$N- 47110 
R<-. 081-3045807

!4,A)#!B 2563

19. (N-89G?41 <M#. 2345*(/4.*+56 
934(P9/&$2&6 C&6@%&'2-&6

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2563

$41Q&`%&^$Y <.(**F/ 20 @#>? 3 2345*(/4.*+56  
934(P9/&$2&6 C&6@%&'2-&6 
92110  
R<-. 080-7145687

20. (N-89G?41 <M#. 2345*,+!&1  
934(P9(#896*34:46 C&6@%&'*34:46

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2563

$41#4$+2 9"?$(N-89 127/1 @#>? 5 2345*,+!&1  
934(P9(#896*34:46 
C&6@%&'*34:46 52000  
R<-. 086-1913984
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+)#-.* / $/01@C4/1D;#9 4#56.+ E:F!4,2#'5#' 78019:; / <74=.>7?
21. (N-89G?41 <M#. C&6@%&':<"#Z4$0 (N-89G?41 <M#. '0('?$  

-.'&5:-.(<7 
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a>
<-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2563

$46)*%1 /.(@%?4$4N 40 2345*546:-9/  
934(P9(#896:<"#Z4$0 
C&6@%&':<"#Z4$0 12000  
R<-. 086-3558306

22. (N-89G?41 <M#. 2345*RN/#?%6 
934(P9(G4!&1M$ C&6@%&',&<*"6

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9# :-.C34:] 2563

$41M##+2- :4$(,!- 210 @#>? 11 2345*RN/#?%6  
934(P9(G4!&1M$  
C&6@%&',&<*"6 93130  
R<-. 081-2754042

!4,A)#!B 2564

23. (N-89G?41 <M#. 2345*%&65&% 
934(P9N*96G*"6  
C&6@%&'/34A,6(,!-

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2564

$41M#7&/'+f <"#,- 404/1 @#>? 1 2345*%&65&%  
934(P9N*96G*"6 
C&6@%&'/34A,6(,!- 
62120  
R<-. 081-8865949

24. (N-89G?41 <M#. 2345*!D46(U89/ 
934(P9M"%--QP>#+ C&6@%&'-D91(9O'

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(-%#<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2564

$41'%6C&$<-Y ,4*34R/$ 18 @#>? 5 2345*!D46(U89/  
934(P9M"%--QP>#+  
C&6@%&'-D91(9O' 45130 
R<-. 094-2200131

25. (N-89G?41 <M#. 2345*A#?,>* 
934(P9*&5A* C&6@%&'9"2-'+2LY

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a> 
<-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2564

$41'34($+$ (!016,&$ZY 117/1 @#>? 7 2345*A#?,>*  
934(P9*&5A*  
C&6@%&'9"2-'+2LY 53130 
R<-. 085-7305799

255



+)#-.* / $/01@C4/1D;#9 4#56.+ E:F!4,2#'5#' 78019:; / <74=.>7?
26. (N-89G?41 <M#.  

C&6@%&'C&$<5"-0
(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2564

$46M4%9+$<+-4 #4$./"* 5 L$$<?4M+6@Y  
2345*%&'I@#?  
934(P9(#896C&$<5"-0  
C&6@%&'C&$<5"-0 22000 
R<-. 086-4062544

!4,A)#!B 2565

27. (N-89G?41 <M#. 934(P9@&%@+$  
C&6@%&':-.C%5N0-0G&$ZY

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91  
:-.C34:] 2565

$41934$%1 #*N*B34 447 @#>? 2  
2345*@$96,*&5  
934(P9@&%@+$  
C&6@%&':-.C%5N0-0G&$ZY 
77110  
R<-. 089-2580632

28. (N-89G?41 <M#. 934(P9(%016A/?$  
C&6@%&'(!016-41

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(-%#<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2565

$41M65 9+$(<, 77/3 @#>? 2 2345*#?%6141  
934(P9(%016A/?$  
C&6@%&'(!016-41 57310 
R<-. 084-2626680

29. (N-89G?41 <M#. C&6@%&'M2>* (N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a> 
<-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2565

$4114R/5 :.'"/4 63 @#>? 7 2345*N%$R'$  
934(P9N%$R'$  
C&6@%&'M2>* 91160 
R<-. 086-2857320

30. (N-89G?41 <M#. 2345* 
M4#6?4#<?4R5MLY 934(P9@&$N4  
C&6@%&'!&1$4<

(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2565

$41N"Q4%"Z <&7M"%--QY 5 @#>? 7  
2345*M4#6?4#<?4R5MLY 
934(P9@&$N4  
C&6@%&'!&1$4< 17160 
R<-. 089-5685888
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+)#-.* / $/01@C4/1D;#9 4#56.+ E:F!4,2#'5#' 78019:; / <74=.>7?
31. (N-89G?41 <M#. 2345*N34,9"6  

934(P9R,Z+f!&1 C&6@%&'-D91(9O'
(N-89G?41 <M#. '0('?$  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.I!D:-.R1!$Y
N%4#@*4/@*41<46!0%P4,  
:-.C34:] 2565

$41M"-7&/'+f #.94C(*+7 49 @#>? 5 2345*N34,9"6 
934(P9R,Z+f!&1  
C&6@%&'-D91(9O' 45230 
R<-. 093-4456034

@C4/1D;#9 72&. -#64%;5 4,-.*!4,@7=
!4,A)#!B 2558

32. (N-89G?41 <M#.  
5D4$A/D%M#5>-QY

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91 
:-.C34:] 2558

$415"KRm# 5"KRm# 132 @#>? 8 2345*,-(C-+K 
934(P9,-(C-+K  
C&6@%&'5F6/4p 38180 
R<-. 089-5722642

33. (N-89G?41 <M#.  
5D4$@&%$B34A#?M./F'

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a> 
:V4H#D (<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2558

$41C->K :h1!42+P4N/"* 35 @#>? 10 2345*U45?96 
934(P9(#896A#?m?96M9$ 
C&6@%&'A#?m?96M9$ 
58000 
R<-. 085-6264494

34. (N-89G?41 <M#. C&6@%&'$$<5"-0 (N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a>
<-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2558

$41M",* AM$(101 5/539 @#>? 9 2345*M4#&NN0  
934(P9:4/(/-O'  
C&6@%&'$$<5"-0 11120 
R<-. 081-8149566

35. (N-89G?41 <M#. 2345*9"?#C4$ (N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2558

$41@$>(,OK $4RN%67Y 27 @#>? 12 2345*9"?#C4$  
934(P9/"M#4*1Y  
C&6@%&'M/*$N- 47230 
R<-. 085-7454955
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+)#-.* / $/01@C4/1D;#9 4#56.+ E:F!4,2#'5#' 78019:; / <74=.>7?
!4,A)#!B 2559

36. (N-89G?41 <M#. 2345* 
@$96,*&5

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7 'D4$/4-C&'/4- 
G1.#>*E91 :-.C34:] 2559

$41934$%1 #*NB34 439 @#>? 10  
2345*@$96,*&5  
934(P9@&%@+$  
C&6@%&':-.C%5N0-0G&$ZY 
77110 
R<-. 089-2580632

37. (N-89G?41 <M#. 2345*MD4$ (N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D 
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2559

$41M#N+' M0(G01% 39 @#>? 3 2345*MD4$ 
934(P9(%016M4 
C&6@%&'$?4$ 55110 
R<-. 084-7397122

38. (N-89G?41 <M#. 2345* 
M4#6?4#<?4R5MLY

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a>
<-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2559

$41N"Q4%"Z <&7M"%--QY 5 @#>? 7 2345*M4#6?4#<?4
R5MLY 934(P9@&$N4  
C&6@%&'!&1$4< 17160 
R<-. 089-5685888

39. (N-89G?41 <M#. 934(P9H!14 (N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+ 
A*.M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2559

$41(M%2 C&$<-Y<.$4 4 @#>? 7 2345*(*#O'  
934(P9H!14 
C&6@%&'M"-4Xj-YZ4$0 
84110 
R<-. 081-8947536

!4,A)#!B 2560

40. (N-89G?41 <M#. C&6@%&').(!+6(<-4 (N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91 
:-.C34:] 2560

$41Z$PQ (GO#/*&'<96 16/10 2345*@$D4(#896 
934(P9(#896).(!+6(<-4 
C&6@%&').(!+6(<-4 24000 
R<-. 081-9013425
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+)#-.* / $/01@C4/1D;#9 4#56.+ E:F!4,2#'5#' 78019:; / <74=.>7?
41. (N-89G?41 <M#. 2345* 

!D46(U89/ 934(P9M"%--QP>#+ 
C&6@%&'-D91(9O'

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D 
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2560

$41'%6C&$<-Y ,4*34R/$ 18 @#>? 5 2345*!D46(U89/ 
934(P9M"%--QP>#+  
C&6@%&'-D91(9O' 45130 
R<-. 094-2200131

42. (N-89G?41 <M#. 2345*546R:-6 
934(P9(#896M#"<-:-4/4-  
C&6@%&'M#"<-:-4/4-

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XY 
A*.akl$a><-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2560

$41%+$&1 C&=$(C-+K 541 @#>? 2 2345*546R:-6  
934(P9(#896 M#"<-:-4/4-  
C&6@%&'M#"<-:-4/4- 
10270 
R<-. 098-4944300

43. (N-89G?41 <M#. 2345*(:k9 (:k9 
934(P9(!016/*46 C&6@%&'$?4$

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7 'D4$/4-5-+@4-
C&'/4-<-&,14/-Z--#!42+A*.
M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2560

$41Z%&! @$?9<D4% 43 @#>? 10 2345*(:k9  
934(P9(!016/*46 
C&6@%&'$?4$ 55160 
R<-. 085-7217853

!4,A)#!B 2561

44. (N-89G?41 <M#. 2345*<?4GD4# 
934(P9:.(@*01$ C&6@%&'2-&6

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4- 
G1.#>*E91  
:-.C34:] 2561

$46-42-0 (9D6)%$ 313/10 @#>? 5  
2345*<?4GD4#  
934(P9:.(@*01$  
C&6@%&'2-&6 92120 
R<-. 086-8553389

45. (N-89G?41 <M#. 2345*@&%(G4 
934(P9M+6@$N- C&6@%&'M6G*4

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7 
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2561

$41()*01% ,+#,4!.R- 10 @#>? 8 2345*@&%(G4 
934(P9M+6@$N-  
C&6@%&'M6G*4 90280 
R<-. 086-9630340
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+)#-.* / $/01@C4/1D;#9 4#56.+ E:F!4,2#'5#' 78019:; / <74=.>7?
46. (N-89G?41 <M#. 2345*546#&K  

934(P9(#896  
C&6@%&'M+6@Y5"-0

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2561

$41M#5&2+ -.-%1<-6 84 @#>? 1 2345*546#&K 
934(P9(#896 
C&6@%&'M+6@Y5"-0 16000 
R<-. 086-0356588

!4,A)#!B 2562

47. (N-89G?41 <M#. 2345*R/?6Z$> 
934(P9(#896*,5"-0 C&6@%&'*,5"-0

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91 
:-.C34:] 2562

$41#$2-0 Z--#-&/G+R2 12 @#>? 5 2345*R/?6Z$> 
934(P9(#896*,5"-0 
C&6@%&'*,5"-0 15000 
R<-. 081-3654642

48. (N-89G?41 <M#. 2345*$45&% 
934(P9$N-H<1  
C&6@%&',+XQ"R*/

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7 
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2562

$419"'# M9$7-0 37 @#>? 11 2345*$45&%  
934(P9$N-H<1  
C&6@%&',+XQ"R*/ 65120 
R<-. 094-3828959

49. (N-89G?41 <M#. 2345*M4#M%$ 
934(P95D4$A<?$ C&6@%&'!&1P>#+

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2562

$41(!4%e<Z+f  
P+KRK<-&,1Y 

122 @#>? 14 2345*M4#M%$  
934(P95D4$A<?$  
C&6@%&'!&1P>#+ 36190  
R<-. 097-3252543

50. (N-89G?41 <M#. 2345*:.$4(-. 
934(P9:.$4(-. C&6@%&':J224$0

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2562

$41M"H*#4$ '4-4R9. 191/1 @#>? 3  
2345*:.$4(-.  
934(P9:.$4(-.  
C&6@%&':J224$0 94130 
R<-. 061-1930854 
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+)#-.* / $/01@C4/1D;#9 4#56.+ E:F!4,2#'5#' 78019:; / <74=.>7?
!4,A)#!B 2563

51. (N-89G?41 <M#. 2345*R$$,*%6  
934(P9*4$/-.589  
C&6@%&'/34A,6(,!-

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91 
:-.C34:] 2563

$41%+R-C$Y :4-M"GM4- 12 @#>? 1 2345*R$$,*%6 
934(P9546/-.589  
C&6@%&'/34A,6(,!- 62170  
R<-. 085-7325196

52. (N-89G?41 <M#. 2345*$4<9$ 
934(P9<"?6@%D4 C&6@%&'M2>*

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7 
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D  
(<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2563

$41M#17  
e<Z+fZ--#$4L

88/1 @#>? 9 2345*$4<9$  
934(P9<"?6@%D4 C&6@%&'M2>* 
91120  
R<-. 081-0982526

53. (N-89G?41 <M#. 2345*546I@K? 
934(P9546I@K? C&6@%&'$$<5"-0

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a>
<-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2563

$46Q+!4-&!QY /&$2?41 3/1 @#>? 2 2345*546I@K? 
934(P9546I@K?  
C&6@%&'$$<5"-0 11140 
 R<-. 082-2935263

54. (N-89G?41 <M#. 2345*(@#896C0B 
934(P9(#896*34,>$ C&6@%&'*34,>$

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2563

$41AM$7&/'+f (G01%N34 202 @#>? 12 2345*(@#896C0B 
934(P9(#896*34,>$  
C&6@%&'*34,>$ 51000  
R<-. 092-1047597

!4,A)#!B 2564

55. (N-89G?41 <M#. 2345*!"#(@O' 
934(P9(#8965"-0-&#1Y C&6@%&'5"-0-&#1Y

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91 
:-.C34:] 2564

$46M#@#41  
#4*4%67Y7-0

345 @#>? 5  
2345*!"#(@O'  
934(P9(#8965"-0-&#1Y  
C&6@%&'5"-0-&#1Y 31000 
R<-. 088-0752715
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+)#-.* / $/01@C4/1D;#9 4#56.+ E:F!4,2#'5#' 78019:; / <74=.>7?
56. (N-89G?41 <M#. 2345* 

@$96#.N?4R#6 934(P9'?4$!D46 
C&6@%&'M",--Q5"-0

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D 
(-%#<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2564

$41<%0 (,O6M%1 759 @#>? 12  
2345*@$96#.N?4R#6 
934(P9'?4$!D46  
C&6@%&'M",--Q5"-0 72180 
R<-. 081-3840653

57. (N-89G?41 <M#. 934(P95D4$N?41 
C&6@%&'-.196

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a>
<-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2564

$41P4-4'- !$.M"$<- 55/10 @#>? 10  
2345*@$96*.*9/  
934(P95D4$N?41  
C&6@%&'-.196 21120 
R<-. 089-4005199

58. (N-89G?41 <M#. 2345*9%$  
934(P9:J% C&6@%&'$?4$

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9#  
:-.C34:] 2564

$46$&1$4 g0n4%6NY 28 @#>? 7 2345*9%$  
934(P9:J% C&6@%&'$?4$ 
55120 
R<-. 093-3172539

!4,A)#!B 2565

59. (N-89G?41 <M#. 2345*H-?G0  
934(P9*89934$4C C&6@%&'
934$4C(C-+K

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91 
:-.C34:] 2565

$41/+22+R!N (,O6C&$<-Y 8 @#>? 8 2345*H-?G0  
934(P9*89934$4C  
C&6@%&'934$4C(C-+K 
37120 
R<-. 093-3286802

60. (N-89G?41 <M#. 2345*1//-.5&2-  
934(P9M4#(64 C&6@%&'24/

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D 
(-%#<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2565

$41%-(7-X`Y <+9"' 118 @#>? 5  
2345*1//-.5&2-  
934(P9M4#(64  
C&6@%&'24/ 63130 
R<-. 086-2031525, 
095-6241489
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+)#-.* / $/01@C4/1D;#9 4#56.+ E:F!4,2#'5#' 78019:; / <74=.>7?
61. (N-89G?41 <M#. 934(P9%+P4%'0  

C&6@%&'M"-4Xj-YZ4$0
(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a>
<-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2565

$41:-0!4 ,"''34 100 @#>? 6  
2345*2./"/(@$89  
934(P9%+P4%'0  
C&6@%&'M"-4Xj-YZ4$0 
84180 
R<-. 098-9398382

62. (N-89G?41 <M#. 2345*T&5,"<-4  
934(P9!$A'$ C&6@%&'(,!-5>-QY

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9# :-.C34:] 2565

$419P+7&/'+f 7-014/>* 11 @#>? 7 2345*T&5,"<-4 
934(P9!$A'$  
C&6@%&'(,!-5>-QY 67150 
R<-. 096-8800723

63. (N-89G?41 <M#. 934(P92.R@#'  
C&6@%&',&<*"6

(N-89G?41 <M#. '4%-"?6  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.I!D:-.R1!$Y
N%4#@*4/@*41<46!0%P4, 
:-.C34:] 2565

$419'"*1Y A/D%N6Z--# 192/1 @#>? 12  
2345*2.R@#'  
934(P92.R@#'  
C&6@%&',&<*"6 93160 
R<-. 097-0167353

$&@$9 @C4/1D;#9 72&. 4,-.*!4,@7=
!4,A)#!B 2565

64. (N-89G?41 <M#. 2345*R$$A'6  
934(P9R$$A'6  
C&6@%&'$N--4!M0#4

!#(!1 (N-89G?41 <M#.  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-C&'/4-G1.#>*E91 
:-.C34:] 2565

$465"K(-+6 9"'#U* 107 @#>? 13 2345*R$$A'6 
934(P9R$$A'6  
C&6@%&'$N--4!M0#4 
30360 
R<-. 062-5592886

65. (N-89G?41 <M#. 2345*5D4$'6  
934(P9!42+2-./4-  
C&6@%&',+XQ"R*/

!#(!1 (N-89G?41 <M#.  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-,+<&/XYA*.akl$a>:V4H#D 
(-%#<&B6,8B$<0=:V45/A*.,8B$<0= 
:V4!41(*$)  
:-.C34:] 2565

$41M#5>-QY M&6GY(N-8991>? 22/4 @#>? 1 2345*5D46'6 
934(P9!42+2-./4-  
C&6@%&',+XQ"R*/ 65170 
R<-. 093-2133749
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+)#-.* / $/01@C4/1D;#9 4#56.+ E:F!4,2#'5#' 78019:; / <74=.>7?
66. (N-89G?41 <M#. 2345*!?96M.('4  

934(P9(#896/4KC$5"-0  
C&6@%&'/4KC$5"-0

!#(!1 (N-89G?41 <M#.  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.akl$a>
<-&,14/-$B34  
:-.C34:] 2565

$41%M&$2Y M"$C+-&2$Y 44/1 @#>? 5  
2345*!?96M.('4  
934(P9(#896/4KC$5"-0 
C&6@%&'/4KC$5"-0 71190 
R<-. 081-7733857

67. (N-89G?41 <M#. 2345*(G4A/D%  
934(P9*4$M/4 C&6@%&'
$N-7-0Z--#-4!

!#(!1 (N-89G?41 <M#.  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-5-+@4-C&'/4-
<-&,14/-Z--#!42+A*. 
M+=6A%'*D9# :-.C34:] 2565

$41!34$4K -45534(,+6 75 @#>? 2 2345*(G4A/D% 
934(P9*4$M/4  
C&6@%&'$N-7-0Z--#-4! 
80230 
R<-. 081-1877350

68. (N-89G?41 <M#. 2345*$4N4  
934(P9M"GM34-4K C&6@%&'-.$96

!#(!1 (N-89G?41 <M#.  
-.'&5:-.(<7  
'D4$/4-9$"-&/XYA*.I!D:-.R1!$Y
N%4#@*4/@*41<46!0%P4, 
:-.C34:] 2565

$46M4%M"-01Y,- m#P-4! 111 @#>? 7 2345*$4N4 
934(P9M"GM34-4K  
C&6@%&'-.$96 85120 
R<-. 084-4469145
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/(+.">?&X7C6)'X4.2( !"#. C4*&K)>?A'27 !"#. $%&$'( 1)*-<21%  2565
780!4G3H#

$41M#7&/'+f M--,R/7*/"* 9Z+5'0/-#M?6(M-+#N"QP4,M+=6A%'*D9#
$41%-,* C&$<-Y64#  -969Z+5'0/-#M?6(M-+#N"QP4,M+=6A%'*D9#
$46P4%+$0 Q M415"-0  -969Z+5'0/-#M?6(M-+#N"QP4,M+=6A%'*D9#

*44I#JK3#4
$46M4%9"#4 7-0M"G  U>D934$%1/4-/9694M4M#&N-,+<&/XY<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9#

$46M4%$&$<%--Q :-.(M-+`  U>D934$%1/4-/*"?#,&^$47&/1P4,94M4M#&N-

315*44I#JK3#4
$46M4%:%-+74 M41M"P4  $&/%+!4/4-M+=6A%'*D9#!34$4K/4-

$41%-,C$Y C+B%H#DA'6 $&/%+!4/4-M+=6A%'*D9#:[+5&2+/4-
$419&N-('! 2+22.5"2-  $&/%+!4/4-RM2<&7$7F/X4

$46M4%!*Z+!4 I1@%&6  $&/%+!4/4-(U1A,-?
$46Q&!/#* -&2$/-0  $&/%+!4/4-(U1A,-?

$41()*+#7&/'+f <96M#5>-QY  $&/%+!4/4-(U1A,-?
$46M4%%&$%+M4GY 7-M+<Z+f  $&/%+!4/4-M+=6A%'*D9#

$46M4%@<&1 <96IM  $&/%+!4/4-M+=6A%'*D9#
$46M4%<&!,- M"-+14  $&/%+!4/4-M+=6A%'*D9#

$46M4%M"P- !34$4K(M89  $&/%+!4/4-M+=6A%'*D9#

A)#'6' :  1,000 (*?#
E:FA.->K&>?L+,@E9L>4;

/9694M4M#&N-,+<&/XY<-&,14/-Z--#!42+A*.M+=6A%'*D9#
/-#M?6(M-+#N"QP4,M+=6A%'*D9#

(*G<0= 49 T91 30 L$$,-.-4# 6 AG%6,K4H< (G2,K4H<
/-"6(<,#@4$N- 10400

R<-7&,<Y : 0 2298 5649 R<-M4- : 0 2298 5647











กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(*G<0= 49 ,-.-4# 6 T91 30 L$$,-.-4#<0= 6 
AG%6,K4H< (G2,K4H< /-"6(<,#@4$N- 10400
R<-7&,<Y R<-7&,<Y : 0 2298 5649 
R<-M4- : 0 2298 5647
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