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"สิ�งแวดล้อมดี...
เริ�มต้นที�แม่"



แกนนําประมงพื�นบ้าน
นางมิยะ หะหวา เป�นแกนนําชาวประมงพื�นบ้าน บ้านเจา้ไหม
ที�ดําเนินกิจกรรมและมีคุณูปการต่องานด้านสิ�งแวดล้อม
จ.ตรงั มาตั�งแต่ป� พ.ศ. 2534 จวบจนถึงป�จจบุัน ด้วยผลงาน
ด้านสิ�งแวดล้อมที�ได้รบัการยอมรบัจากหน่วยงานราชการ
และเอกชน ทั�งระดับจงัหวัดและระดับประเทศ ทั�งที�เป�นทาง-
การและไม่เป�นทางการหลายรายการ ทั�งยังเป�นแม่ตัวอย่าง
ที�สามารถปลูกสรา้งจติสํานึกด้านสิ�งแวดล้อมสู่ลูกจนประสบ
ความสําเรจ็ ดังรายละเอียดต่อไปนี�

สรา้งกระแสจติสํานึกด้านการจดัการดูแลสิ�งแวดล้อม
ของคนในหมู่บ้าน และขยายเครอืข่ายไปสู่หมู่บ้านชาว-
ประมงพื�นที�อื�น ๆ
พิสูจน์ให้เจา้หน้าที�อุทยานเจา้ไหมเห็นว่าชาวบ้าน
สามารถจดัการดูแลทรพัยากรและสิ�งแวดล้อมได้ แม้จะ
เป�นหมู่บ้านที�ตั�งอยู่ในพื�นที�อุทยานจนในป�จจบุันชาว-
บ้านกับทางอุทยานแห่งชาติสามารถอยู่รว่มกันได้
อย่างปกติ ฯลฯ

แกนนาํประมงพื�นบา้น
แมม่ิยะ หะหวา

อาชพี: ประมงพื�นบา้น

สัตว์นํ�าเศรษฐกิจกับมาอุดมสมบูรณ์ในทะเลหน้าบ้าน
หลังจากที�ประมาณป� 2534 สัตว์นํ�าเหล่านี�แทบจบัหา
เลี�ยงชีพไม่ได้จนในป�จจบุัน ทะเลหน้าบ้านกลายเป�นที�-
พึ�งพิงของชาวประมงในหมู่บ้านทุกครอบครวั
สัตว์นํ�าหายาก จาํพวก พะยูน โลมา ที�ครั�งหนึ�งเคย
พบเห็นได้ยาก กลับมาหากินและอยู่อาศัยในทะเลหน้า
บ้าน จนกลายเป�นกระแสด้านการดูแลรกัษาสิ�งแวด-
ล้อมในส่วนราชการของจงัหวัดตรงัจนถึงป�จจบุัน
สัตว์ป�าหายากจาํพวกค่าง นกบางชนิด และพืชสมุน-
ไพรอาศัยเจรญิเติบโตอยู่ในป�าชายเลนที�ดูแลรกัษา
จนถึงป�จจบุัน
การดูแลรกัษาหญ้าทะเล ป�าชายเลน จนอุดมสมบูรณ์
เป�นเงื�อนไขให้สามารถผลักดันส่วนราชการเกิดการ
ป�องปราม และตรวจจบัเครื�องมือประมงทําลายล้างที�
เข้ามารกุลํ�าเขตหวงห้ามจนเกิดผลปฏิบัติจรงิ
สรา้งความรว่มมือด้านการวางแผนการจดัการสิ�ง-
แวดล้อมระหว่างชาวบ้านกับส่วนราชการให้เกิดขึ�น

ประวัติผลงาน
   แกนนําชาวประมงพื�นบ้าน บ้านเจา้ไหม จ.ตรงั เพื�อดําเนิน
กิจกรรมดูแลรกัษาแหล่งหากินและบรบิาลสัตว์นํ�า คือหญ้า-
ทะเล ป�าชายเลนชุมชน โดยผลสําเรจ็ที�เกิดขึ�นคือ

1.

    แกนนําจดัตั�งชมรมชาวประมงพื�นบ้าน จ.ตรงั ที�จดัตั�งขึ�น
มาเพื�อดําเนินกิจกรรมด้านการจดัการดูแลทรพัยากรธรรม-
ชาติสิ�งแวดล้อม และสิทธขิองชาวประมงในด้านต่าง ๆ จน
สามารถขยายเครอืข่ายครอบคลุมสมาชิกกว่า 30 หมู่บ้าน
ซึ�งในป�จจบุันตนดํารงตําแหน่งที�ปรกึษาอาวุโสของชมรมฯ

2.

   แกนนําจดัตั�งสมาพันธช์าวประมงพื�นบ้านภาคใต้ ซึ�งเป�น
เครอืข่ายชาวประมงทั�ง 13 จงัหวัดภาคใต้ที�ดําเนินกิจกรรม
ด้านการจดัการดูแลทรพัยากร สิ�งแวดล้อม และสิทธขิอง
ชาวประมงในด้านต่าง ๆ ทั�งในระดับพื�นที�และระดับนโยบาย
ป�จจบุันตนดํารงตําแหน่งที�ปรกึษาอาวุโสของสมาพันธฯ์

3.

    ได้รบัเชิญจากองค์กรต่าง ๆ ทั�งภาครฐัและเอกชน เข้า
รว่มประชุมในเรื�องสําคัญต่าง ๆ เช่น การจดัแผนแม่บท
จงัหวัดตรงั การจดัแผนการจดัการทรพัยากร ฯลฯ นอก-
จากนี�ยังได้รบัเชิญให้เข้ารว่มศึกษาดูงานในต่างประเทศ เช่น
ประเทศจนี ประเทศฝรั�งเศส เป�นต้น 

4.

     เข้ารบัเป�นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มาเกือบ 20 ปี5.
    ดําเนินกิจกรรมด้านสิ�งแวดล้อมตามวาระต่างๆ มากมาย
(ตั�งแต่ป� 2534-ป�จจบุัน) เช่น กิจกรรมปลูกป�า กิจกรรมศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที�ป�าชายเลนและหญ้า
ทะเล การเป�นวิทยากรให้ความรูเ้รื�องสิ�งแวดล้อมตามวาระ
ต่าง ๆ ที�รบัเชิญกว่า 50 ครั�ง เป�นต้น 

6.
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ให้เกิดการเรยีนรูจ้ากวิถีชีวิตที�ดํารงอยู่ ทั�งนี� ด้วยเหตุว่าเป�นครอบครวั
ชาวประมง ซึ�งเป�นลักษณะครอบครวัที�จะต้องฝ�กให้ลูก ๆ อยู่กับทะเลให้ได้
โดยการนําลูก ๆ ออกทะเลเพื�อสะสมความชํ�าชองทางอาชีพประมง และ
ช่วงเวลาเหล่านี�การสอดแทรกเรื�องสิ�งแวดล้อมจะสามารถทําได้ง่าย
เพราะลูก ๆ จะพบเห็นของจรงิ เช่น เมื�อจะอธบิายว่าป�าชายเลน หรอืหญ้า
ทะเล เป�นแหล่งบรบิาลสัตว์นํ�าวัยอ่อน ลูก ๆ ก็จะได้เห็นของจรงิ และเข้าใจ
ว่าหญ้าทะเล หรอื ป�าชายเลนควรดูแลรกัษา หากทําลายสิ�งเหล่านี�ก็
เท่ากับทําลายชีวิตของตัวเอง เพราะอาชีพของเราคือประมง หรอืหากจะ
อธบิายว่าสิ�งแวดล้อม หรอืทรพัยากรธรรมชาติจะต้องมีความสมดุลโดย
วิธขีองธรรมชาติ ลูก ๆ ก็จะได้เห็นของจรงิที�สามารถอธบิายสอดแทรก
ยามออกทะเลประกอบอาชีพว่า หากยามใดที�เครื�องมือประมงทําลายล้าง
จาํพวกเรอือวนลาก เรอือวนรนุ (ซึ�งเป�นของผิดธรรมชาติ) เข้ามาทําลาย
ทะเลหน้าบ้านอยู่ทุกเมื�อ เชื�อว่าหายนะก็จะเกิดแก่ทะเลและชาวประมงใน
ที�สุด
ให้เกิดการเรยีนรูโ้ดยการนําลูก ๆ เข้ารว่มกิจกรรมด้านสิ�งแวดล้อม 

การปลูกฝ�งจติสํานึกด้านสิ�งแวดล้อมสู่ลูก ๆ
ตลอดระยะเวลาที�ได้ดําเนินกิจกรรมด้านสิ�งแวดล้อม ตั�งแต่ป� 2534 นั�น สิ�งที�ได้
ถ่ายทอดประสบการณ์ความรูเ้รื�องสิ�งแวดล้อมสู่ลูก ๆ โดยมากจะเป�นการปลูก
ฝ�งให้เกิดการเรยีนรูโ้ดยตรงทั�งสิ�น การปลูกฝ�งด้วยวิธกีารแบบนี�นั�น เกิดผลจน
ทําให้รายการโทรทัศน์ "รายการทุ่งแสงตะวัน" ซึ�งเป�นรายการสารคดีเด็กเคย
มาทําเรื�องชีวิตของลูกๆถึง 2 ครั�ง โดยการปลูกฝ�งด้วยวิธดีังกล่าว ที�ดําเนิน
การมาตลอดคือ

       ไปพรอ้ม ๆ กันตามโอกาสจะอํานวยอย่างสมํ�าเสมอ เพราะการเรยีนรู้
       ลักษณะนี�จะทําให้ลูก ๆ เกิดความภูมิใจ ในกิจกรรมที�ได้ทํา จนกลายเป�น
       จติสํานึกต่อสิ�งแวดล้อมในที�สุด ทั�งยังเป�นการเป�ดโลกทัศน์และชีวทัศน์
       ด้านสิ�งแวดล้อม และด้านอื�น ๆ แก่ลูก ๆ เพราะเวลาดําเนินกิจกรรมเหล่า-
       นี�มักจะมีผู้เข้ารว่มหลากหลาย
หลังจากที�ปลูกฝ�งเรื�องสิ�งแวดล้อมแบบนี�แก่ลูก ๆ มาตลอดในป�จจบุันลูก ๆ ทุก
คนล้วนมีความรกั หวงแหน และเห็นความสําคัญในเรื�องทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม ซึ�งจะได้สืบทอดเจตนารมย์ของแม่ที�ได้ดําเนินการมาก่อนหน้า 
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ประวัติผลงาน
ทํางานด้านอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม ป� 2522 จนถึงป�จจบุัน ดังนี�
รเิริ�มโครงการเด็กรกัป�าของกลุ่มโรงเรยีนห้วยสะพาน (เดิม)
อบต. หนองโรง จดัทําโครงการเสนอของบประมาณให้กับป�า
ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีและเครอืข่ายป�าชุมชนจงัหวัด
กาญจนบุร ีอื�น ๆ 

แมพ่มิพน์กัอนรุกัษ์
แมส่มพร ปานโต
อาชพี: ครโูรงเรยีนวัดนาพระยา

ประวัติด้านความเป�นแม่
(แม่ของลูกและแม่พิมพ์ของชาติ)
มีบุตร 2 คน คนโตชื�อ นายสมชาติ ปานโต อายุ 21 ป� เรยีน
จบจากโรงเรยีนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล ทํางานที�โรงพยาบาลทันฑสถานเรอืนจาํ
กลาง คลองเปรม กรงุเทพฯ และกําลังศึกษาต่อด้วยตนเอง
คนเล็กชื�อ นายวรรณกาญจน์ ปานโต อายุ 18 ป� กําลังศึกษา
อยู่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6 โรงเรยีนพนมทวนชนูปถัมภ ์
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี
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รบัราชการครเูมื�ออายุเพียง 18 ป� 3 เดือน เป�นคนขยันถึงจะ
เรยีนไม่เก่งแต่มีความมานะพยายามตั�งใจเรยีนมาก เรยีนได้
เกรดเฉลี�ย 3 กว่า และสอบชิงทุนการศึกษาขององค์การ
บรหิารส่วนจงัหวัดกาญจนบุรไีด้ทํางานโดยไม่ย่อท้อต่อ-

ความลําบากถึงแม้จะต้องเดินทางไปทํางานเป�นระยะทาง 66
กม. และต้องขี�รถจกัรยานยนต์ข้ามฟากแม่นํ�า เนื�องจากช่วง
แต่งงานมีบุตรก็ต้องการให้ความรกัความอบอุ่นและเลี�ยงดู
สั�งสอนลูกเองจงึให้ญาติ คือ พ่อแม่และน้อง ๆ ของสามีช่วย
ดูแลให้ในช่วงกลางวัน เนื�องจากต้องเดินทางทํางานไกล ทํา
อยู่ได้ประมาณ 8 ป� ได้เก็บออมเงินปลูกสรา้งบ้านในพื�นที�ของ
แม่ตนเองที�อยู่ในป�จจบุันซึ�งอยู่ใกล้ที�ทํางานคือไป-กลับวันละ
22 กม. ป� 2540 เก็บออมเงินซื�อรถยนต์เพื�อใช้เดินทางไป
ทํางานรวมถึงเครื�องอํานวยความสะดวกต่าง ๆ โดยที�ไม่ก่อ
ภาระหนี�สินให้กับครอบครวั ดูแลสั�งสอนลูกให้เป�นคนดีของ
สังคม ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ศึกษาอย่างเต็มความ-
สามารถโดยให้รูจ้กัคุณค่าของเงิน และใช้สิ�งแวดล้อมต่าง ๆ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความรบัผิดชอบต่อครอบครวัและ
หน้าที�การงานสูง ทํางานด้วยความตั�งใจ มุ่งมั�น ปฏิบัติงาน
อย่างดียิ�ง สรา้งชื�อเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครวั วงศ์ตระกูล
ชุมชน สังคม 

ให้ความรูเ้รื�องสิ�งแวดล้อม ปลูกฝ�งให้ลูกและลูกศิษย์รู-้
จกัคุณค่าสิ�งแวดล้อมตลอดจนการใช้อย่างเหมาะสม
เป�นแบบอย่างในเรื�องการประหยัด ได้แก่ ประหยัดนํ�า
ประหยัดพลังงานไฟฟ �า เป�นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ประหยัดเวลา เช่น การแยกขยะโดยจดัทําถังแยกขยะ
ซึ�งนอกจากไม่เสียเวลามากแล้วยังมีประโยชน์ สามารถ
ขายขยะได้เงินเพิ�มอีกด้วย ขณะนี�กําลังดําเนินการเกี�ยว
กับขยะในชุมชน โดยจะจดัตั�งธนาคารขยะเพื�อแก้ไขป�ญ-
หาสิ�งแวดล้อมของชุมชนด้วย โดยจะมีครอบครวัของ
ตนเองเป�นตัวอย่าง

ประวัติในด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
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เลี�ยงดูลูกและสั�งสอนลูกศิษย์ ให้รกัและหวงแหนธรรมชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งทรพัยากรป�าไม้ ให้ความรูเ้รื�องพันธุไ์ม้/พืชสมุนไพร ช่วยกัน
สํารวจข้อมูลพรรณไม้ที�มีอยู่ในป�าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีบน
พื�นที� 1,008 ไร ่ จะพาไปเรยีนรูห้้องเรยีนทางธรรมชาติแห่งนี� ซึ�งเปรยีบ
เสมือนซูเปอรม์ารเ์ก็ตชุมชน ส่งเสรมิและสนับสนุนให้รว่มกิจกรรมที�
เกี�ยวข้องกับการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม โดยมีทั�งบทบาทของผู้นําและผู้-
ตาม มีส่วนรว่มในชุมชนและสังคม รูจ้กัใช้ประโยชน์จากสิ�งที�มีอยู่มา
ทําให้เกิดเป�นรายได้ เช่น การนําใบตะโกมาประดิษฐเ์ป�นดอกไม้หลาก
หลายแบบ, เก็บตอไม้แห้ง ๆ ในป�ามาประดิษฐต์กแต่งให้สวยงามเพิ�ม
มูลค่าผลผลิตในชุมชน เป�นต้น
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยถ่ายทอดและให้ความรูเ้กี�ยวกับ
หลักสูตรป�าชุมชนแก่ผู้ที�สนใจมาศึกษาดูงานที�ป�าชุมชนบ้านห้วย
สะพานสามัคคีและไปบรรยายนอกสถานที�ในช่วงวันหยุดเป�นประจาํโดย
ค่าตอบแทนที�ได้รบัจะมอบให้แก่กองทุนป�าชุมชนฯ ทุกครั�ง เป�นวิทยา-
กรพิเศษของป�าไม้ จ.กาญจนบุร ี และป�าไม้เขตบ้านโป�ง จ.ราชบุร ี เป�น
แกนนําหลักของชุมชนทุกเรื�อง ได้รบัแต่งตั�งและคัดเลือกจากองค์กร
ชุมชนได้แก่ เป�นคณะกรรมการป�าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี, เป�น
คณะกรรมการ (เหรญัญิก) ของเครอืข่ายป�าชุมชน จ.กาญจนบุร,ี เป�น
คณะกรรมการกองทุนต่าง ๆ ระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จงัหวัด, เป�น
คณะทํางานประสานงานระหว่างภาครฐัและและประชาชน (ศอช.ต.)
เป�นผู้จดัทําแบบสํารวจรายจา่ยในครวัเรอืนโดยเริ�มที�ตนเองก่อน เมื�อ
รูจ้กัตนเองแล้วจงึขยายไปยังเพื�อนบ้าน ได้จดัทําแบบสํารวจข้อมูลครวั
เรอืน รายรบั-รายจา่ย ข้อมูลทุกอย่างที�ชุมชนต้องการรูน้ํามารว่มกัน
วิเคราะห์สรปุหาข้อมูลที�ชัดเจนนําไปสู่การจดัทําแผนชุมชนพึ�งตนเอง
เป�นแบบอย่างให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนอื�น มีชุมชนต่าง ๆ มาศึกษาเรยีนรู้
อยู่เป�นประจาํ จดัตั�งรา้นค้าชุมชนมีผลกําไรตอบแทนให้สมาชิกเมื�อสิ�น
ป�
ส่งเสรมิและสนับสนุนให้องค์กรในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพโดยจดัพา
ไปศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัตินํามาถ่ายทอดและให้ความรูแ้ก่ชุมชน
ซึ�งเป�นแผนงานของชุมชนที�รว่มกันวางไว้เป�นการลดรายจา่ย-เพิ�ม
รายได้
ทําให้ชุมชนเห็นประโยชน์จากการสํารวจข้อมูลเห็นตนเองและเริ�มแก้ไข
ป�ญหากันเองโดยไม่รอให้ใครช่วยเหลือ เป�นแกนนําในการปลูกผักไร้
สารของหมู่บ้านโดยทํารว่มกัน นอกจากจะได้รบัประทานผักที�ปลอด
สารพิษแล้วยังเป�นสถานที�พบปะสนทนากันในช่วงเวลาเช้า-เย็นอีก
ด้วย (เพราะต้องมารดนํ�าผัก แทนการนั�งดื�มสุราเหมือนก่อน) รว่ม
กิจกรรมปลูกป�ากับชุมชน, กําจดัขยะและสิ�งแวดล้อมที�เป�นพิษ
แต่งเพลงและรอ้งเพลงประชาสัมพันธเ์กี�ยวกับการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ป�าไม้ให้กับป�าไม้ จ.กาญจนบุร ี นอกจากนี�ยังจดัทําเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธป์�าชุมชนฯ ทําหนังสือคู่มือป�าชุมชนฯ เพื�อให้ครแูละ
นักเรยีนได้นําไปใช้ ตลอดจนผู้สนใจทั�ว ๆ ไป



แม่อึ�ง...แม่ผู้ให้โอกาสลูกอยู่เสมอ
นางบุญเติม ณรงค์ศิลป� หรอื แมอ่ึ�ง เป�นแม่คนหนึ�งที�ต้อง
ทํางานหามรุง่หามคํ�า ไม่ว่าจะทําอะไรแม่อึ�งไม่เคยเกี�ยง ถึง
แม้ว่างานที�ทําจะหนักและเหนื�อยแค่ไหนแม่อึ�งก็ทําเพื�อให้ได้
เงินมา แม่อึ�งรบัจา้งชําแหละปลา ทําปลาส้มขายและแลก
ข้าว แม่อึ�งได้เงินประมาณวันละ 100 บาทก็จะรวบรวมไว้ให้
ลูก ๆ ไว้เป�นค่าใช้จา่ยในการศึกษาของลูกทั�งสามคน แม่อึ�ง
บอกลูก ๆ อยู่เสมอว่า "แม่ไม่มีสมบัติอะไรจะให้ นอกจากให้
ลูกได้เรยีนหนังสือสูง ๆ เพราะคนที�เรยีนตํ�า ๆ ก็จะลําบาก
เหมือนแม่" เมื�อแม่อึ�งส่งลูกคนเล็กเข้าโรงเรยีนสายอาชีพใน
ตัวจงัหวัด ด้วยความที�เป�นวัยรุน่จงึมีความคิดอยากรูอ้ยาก
เห็น กรอปกับมีโอกาสพบเพื�อนเยอะ จงึถูกเพื�อนชักชวนให้
หลงผิดไปติดยาเสพติด ซึ�งเป�นเหตุให้ได้รบัโทษจากสารเสพ
ติด จนทําให้ขาดสติสัมปชัญญะ ความสามารถในการช่วย
เหลือตัวเองลดลง ต่อมาได้รบัการบําบัดจากศูนย์บําบัดผู้ติด
สารเสพติดที�จงัหวัดนครพนม ในป�จจบุันแม่อึ�งจงึยังคงรบั
ภาระเลี�ยงดูลูกชายอยู่ แม่อึ�งพูดถึงลูกชายเสมอว่า "จะดีจะ
ชั�วก็ยังคงเป�นลูก" ป�จจบุันแม่อึ�งดูแลลูกชายโดยการให้ลูก-
ชายได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื�อน ๆ ให้กําลังใจลูก และให้มี
โอกาสช่วยงานพ่อหนอกเท่าที�จะทําได้ เช่น ช่วยหาปลา ช่วย
ทํางานบ้านบ้างบางโอกาส บางครั�งแม่อึ�งก็แอบรอ้งไห้คน
เดียวเพราะเมื�อลูกชายคนเดียวของแม่อึ�งหลงผิดติดยาเสพ-
ติด ทําให้แม่อึ�งต้องกู้หนี�ยืมสินมาใช้ในการดูแลรกัษาบําบัด
ลูกชาย แต่เมื�อทําใจได้แล้ว แม่อึ�งกับครอบครวัก็สามารถใช้
ชีวิตอยู่ได้ตามปกติสุข

นกัวิจยัไทบา้น
แมบุ่ญเติม
ณรงค์ศิลป�

อาชพี: รบัจา้งทั�วไป

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 3/2547

ประวัติในด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
ด้วยวิถีชีวิตของคนลุ่มนํ�าของแม่อึ�ง ทําให้แม่อึ�งมีความผูก-
พันกับสิ�งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป�นลํานํ�าสงคราม ป�าบุ่งป�าทาม
ที�เป�นแหล่งอาหารของชุมชน เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ที�มีความ
หลากหลายของชนิดพันธุใ์นนํ�าสงคราม หน่อไม้ เห็ด สมุน-
ไพร ผักต่าง ๆ ที�ชาวบ้านในชุมชนสามารถใช้เป�นอาหารได้
อีกด้วย และเมื�อสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรกัษ์ (INUC)
เข้ามาทํางานในพื�นที� แม่อึ�งเข้ามามีส่วนรว่มในการเป�นนัก
อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมตั�งแต่ป� พ.ศ. 2546 ในฐานะนักวิจยักลุ่ม
พันธุพ์ืชในงานวิจยัไทบ้าน นอกจากนี�ยังสนับสนุนสามีให้เป�น
นักวิจยัพันธุป์ลาซึ�งแม่อึ�งเห็นว่าสามีมีความถนัดในด้านนี�สูง
หลายต่อหลายครั�งที�ครอบครวัของแม่อึ�งถูกเพื�อนบ้านตั�ง
คําถามอยู่เสมอ "ทํางานรว่มกับสหภาพสากลว่าด้วยการ
อนุรกัษ์ (IUNC) งวดนี�ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร"่ แม่อึ�งกับสามี
ก็ต้องตอบคําถามนี�บ่อย ๆ ว่า "ไม่ได้หรอก" และคําพูดที�
มักได้ยินบ่อย ๆ ก็คือ "เป�นบ้าหรอืเปล่า ทํางานไม่ได้เงิน ไป
ทําทําไม" แม่อึ�งก็พยายามอธบิายและชักชวนทําความเข้าใจ
กับเพื�อน ๆ ในชุมชนเสมอ จนในที�สุดความตั�งใจจรงิของแม่
อึ�งก็ได้รบัการยอมรบัจากคนในสังคม ในการทํางาน แม่อึ�ง
และทีมนักวิจยักลุ่มพันธุพ์ืชต่างทํางานวิจยัด้วยความรกัและ
เต็มใจ โดยที�แม่อึ�งให้เหตุผลเกี�ยวกับการทํางานวิจยัครั�งนี�
ว่า "เป�นการศึกษา ค้นคว้า เก็บความหลากหลายของพันธุ์
พืชในป�าบุ่งป�าทามเป�นการเก็บรวบรวมภูมิความรูต้่างๆ ที�มี
ไว้เพื�อให้ลูก ๆ หลาน ๆ ได้ศึกษาเรยีนรูเ้กี�ยวกับวิถีชีวิตของ
คนลุ่มนํ�าสงครามที�มีความสัมพันธแ์ละพึ�งพาอาศัยซึ�งกัน
และกัน และเพื�อเป�นข้อมูลพื�นฐานที�ชุมชนเองจะได้ใช้เป�นแนว
ทางการวางแผนการจดัการอนุรกัษ์ความหลากหลายของ
พันธุพ์ืชที�มีอยู่ในป�าบุ่งป�าทาม อันเป�นมรดกบรรพบุรษุเหลือ
ไว้ให้ใช้ประโยชน์ได้ยั�งยืน"

เป�าหมายชวีิตที�แม่หวังไว้
อนาคตข้างหน้าแม่อึ�งได้แต่หวังว่าลูกชายจะหายเป�นคน
ปกติ แต่ถึงแม้ว่าลูกไม่หายแม่อึ�งก็จะดูแลลูกชายให้ดีที�สุดให้
สมกับความรกัความห่วงใยของผู้เป�นแม่



เรื�องงานอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
ในด้านการทํางานอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมในอนาคตของแม่อึ�ง แม่อึ�งบอกว่า
จะตั�งใจแน่วแน่ทํางานวิจยัไทบ้านให้สําเรจ็ ไม่ว่าจะยากลําบากแค่ไหน ไม่
ว่าจะใช้เวลานานเท่าไรก็ตาม แม่อึ�งก็จะทําให้สําเรจ็ เพื�อจะทําหน้าที�ของ
ความเป�นนักวิจยั ทําหน้าที�ตัวแทนของชุมชนในการที�จะอนุรกัษ์ทรพัยา-
กรธรรมชาติไว้ให้คงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และถึงแม้ว่าในวันหนึ�งจะไม่
มีโครงการของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรกัษ์ (IUNC) ไม่มีงานวิจยัไท
บ้านแล้ว แม่อึ�งก็ยังจะดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติในป�าบุ่งป�าทามไว้
ตลอดไป
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ประวัติความเป�นมา
แม่ชื�อ "นางบุญนํา ยามาโมโต้" นามสกุลอาจจะดูแปลกไปจาก
นามสกุลของคนไทยทั�วไป เนื�องจากแม่มีสามีเป�นคนญี�ปุ�น ชื�อ
"นายโตชิยูกิ ยามาโมโต้" ถึงแม้เขาจะเป�นคนญี�ปุ�น แต่เขาก็ยินดีจะ
เป�นส่วนหนึ�งของประชากรไทย เขามีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองไทย
ทํางานช่วยเหลือเด็กไทยที�ขาดโอกาสซึ�งแม่ก็รูสึ้กภูมิใจในตัวเขา
มาก แม่มีลูก 3 คน คือ ลูกสาวคนโต ชื�อ ด.ญ. สันติภาพ ยามาโม
โต้ (ซากุระ) ลูกชายคนที� 2 ชื�อ ด.ช.ไทจ ิ ยามาโมโต้ (ฟูจ)ิ และ
ลูกชายคนที� 3 ชื�อ ด.ช. เคนจ ิยามาโมโต้ (หิมะ) ครอบครวัเราทั�ง
5 ชีวิต พักพิงอยู่ในบ้านหลังหนึ�งของโรงเรยีนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิ
เด็ก ที� จ.กาญจนบุร ี เพราะแม่เป�นครสูอนอยู่ในโรงเรยีนหมู่บ้าน
เด็ก และเขาก็เป�นอาสาสมัครญี�ปุ�นที�ทํางานให้กับโรงเรยีนหมู่บ้าน
เด็ก มูลนิธเิด็ก โดยมีหน้าที�รณรงค์หาทุนให้กับโรงเรยีนหมู่บ้าน
เด็ก มูลนิธเิด็ก ทุนในที�นี�เป�นทั�งเงินทุน เสื�อผ้า ของใช้จาํเป�นใน
ชีวิตประจาํวันรวมไปถึงทุนที�เป�นประสบการณ์ชีวิตที�ดีของเด็ก ๆ
หลายคนในโรงเรยีนหมู่บ้านเด็ก ในบ้านพักที�ครอบครวัเราพักพิง
กันนั�น ยังมีเด็ก ๆ ที�ขาดโอกาสทางสังคมอีกหลายชีวิตอยู่กับเรา
ด้วย เป�นครอบครวัเดียวกัน เด็ก ๆ เรยีกแม่ว่า "แม่จุง๊" เราดูแล
ซึ�งกันและกันในบ้านเป�นอย่างดี ยามว่างเราก็จะนั�งคุยเล่นกัน มี
แต่เสียงหัวเราะของเด็ก ๆ ดังกึกก้องไปทั�วบ้าน แม่เองก็นั�งมองดู
อยู่ด้วยความรูสึ้กอิ�มเอมใจที�ได้เห็นเด็กอีกหลาย ๆ ชีวิตได้มีโอ-
กาสดี ๆ เพื�อเป�นพื�นฐานของการเป�นคนดี รวมทั�งลูกๆ 3 คนของ
แม่ที�ต่างก็โตขึ�น และพรอ้มที�จะเป�นพลังที�เข้มแข็งของชาติต่อไป
การเรยีนการสอนของโรงเรยีนหมู่บ้านเด็ก ต่างจากการเรยีนการ
สอนของโรงเรยีนต่าง ๆ ในระบบทั�วไป เด็ก ๆ จงึมีความสุขและ
สนุกสนานกับการเรยีนทั�งทางด้านวิชาการและการดําเนินชีวิต
เมื�อมีเวลาว่าง แม่และลูก ๆ ทั�งหลายก็จะเข้าไปในเกษตร (เกษตร
คือพื�นที�ภายในโรงเรยีนซึ�งพวกเราใช้เป�นพื�นที�ในการปลูกผัก
ปลูกผลไม้ สมุนไพรต่าง ๆ) ในวันหยุดแม่ชวนลูก ๆ และเด็ก ๆ
ช่วยกันทําขนมบ้าง ปลูกต้นไม้บ้าง โดยต้นไม้ที�ปลูกจะเป�นต้นไม้ที�
ลูก ๆ และเด็ก ๆ ชอบ เพื�อที�เขาจะได้หมั�นดูแลเอาใจใส่ เฝ�าดูความ
เจรญิเติบโตของต้นไม้นั�นด้วยความรกัและเกิดเป�นความหวงแหน 

บา้นสานฝ�น
แมบุ่ญนํา
ยามาโมโต้
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ไม่ยอมให้ใครมาทําลายลงได้ ต้นไม้เหล่านั�นก็เหมือนกับลูก ๆ ของ
แม่และเด็ก ๆ ทั�งหลาย ที�นับวันก็จะเติบโตขึ�นเป�นรม่เงาที�แข็งแรง
ซึ�งเป�นผลมาจากการดูแลเอาใจใส่จากใจจรงิของผู้ปลูก และแล้ว
ความอิ�มเอมใจของแม่ก็เหมือนแห้งไป เมื�อบ่ายวันที� 3 กรกฎาคม
พ.ศ 2538 มันเป�นความรูสึ้กที�ยากจะระบายออกมาจรงิ ๆ เมื�อแม่
รูว้่า แม่ได้สูญเสียลูกสาวคนโตและลูกชายคนที� 2 ไปแล้วจาก
อุบัติเหตุทางรถยนต์ ตัวแม่เองอยู่ในเหตุการณ์นั�นด้วย แม่แขน
และขาซ้ายหักต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดไม่มีโอกาสแม้จะได้ดูหน้า
ลูกทั�งสองคนเป�นครั�งสุดท้าย แม่เองก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกแล้ว
แต่เมื�อได้ยินเสียงรอ้งไห้ของลูกชายคนที� 3 ซึ�งปลอดภัยดีก็สง-
สารเขา เพราะยังเล็กมาก รอ้งหาแม่เพื�อขอดื�มนม แต่แม่ก็ไม่
สามารถให้นมลูกดื�มได้ นึกน้อยใจกับโชคชะตาของตัวแม่เอง แม่
ต้องประคับประคองชีวิตตนเองไว้เพื�อดูแลลูกคนที� 3 ต่อไป ต้อง
ใช้พระพุทธศาสนาเป�นที�พึ�งทางใจเพื�อให้คลายความโศกเศรา้
จากการสูญเสียลงไปบ้าง เฝ�าบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่า "ลูกของ
แม่ได้หลับพักผ่อนสบายและสุขสงบแล้ว" 

แม่ต้องฝ�กเดินเหมือนเด็ก ทรมานทั�งกายและใจไม่มีโอกาสได้อุ้ม
ได้กอดลูก ไม่มีโอกาสได้ให้นมได้เล่นกับลูกทําได้แค่เพียงเฝ�ามอง
ดูเขาเล่นอยู่ใกล้ ๆ รอ้งเรยีกชื�อพี�ทั�งสองที�จากไปมาเล่นด้วย นํ�า-
ตาแม่ไหลออกมาโดยไม่รูต้ัว บอกกับเขาว่า "พี�ซากุระกับพี�ฟูจไิป
สวรรค์แล้วคงไม่ได้มาเล่นกับน้องหิมะอีกแล้ว" และความอดทน
ของแม่ก็ประสบความสําเรจ็ แม่กลับมาเดินได้อีกครั�ง แขนซ้าย
ทํางานได้ปกติ แม่กลับไปสอนหนังสือให้เด็ก ๆ เหมือนเคย เวลา
ว่างก็ช่วยกันดูแลต้นไม้กับลูก ๆ และเด็ก ๆ ในบ้าน ในป� 2542 แม่
มีลูกชายอีกคนชื�อ ด.ช.มาสะยูกิ ยามาโมโต้ (โคจ)ิ เพราะทนคํา
รบเรา้ของหิมะไม่ได้ว่าอยากมีน้อง โคจเิลี�ยงง่ายเหมือนกับพี�ฟูจิ
จนแม่อดคิดเข้าข้างตนเองไม่ได้ว่า ฟูจกิลับมาอยู่กับแม่อีกครั�ง 

และแล้วในป� 2543 พวกเราก็ย้ายบ้านใหม่กัน เนื�องจากแม่ทํา
โครงการเสนอคุณครใูหญ่โรงเรยีนหมู่บ้านเด็ก หรอืครแูอ๊ว ที�
ใคร ๆ ในแวดวงการศึกษารูจ้กักัน ชื�อ โครงการสานฝ�น หมู่บ้าน
เด็กมีจดุประสงค์ที�จะให้ความช่วยเหลือแก่เด็กชาวไทยภูเขาที�ขาด
โอกาสทางการศึกษาในถิ�นทุรกันดาร ซึ�งเป�นความตั�งใจของแม่
และแม่แอ๊วก็อนุมัต ิ



พวกเรา 14 ชีวิตจากโรงเรยีนหมู่บ้านเด็ก กาญจนบุร ี มุ่งตรงสู่บ้านงาแมง
ต.แม่สาบ จ.เชียงใหม่ ซึ�งเป�นบ้านหลังใหม่ของพวกเรา และเป�นบ้านเกิดของแม่
เอง เราอยู่บ้านหลังเดียวกันทั�งหมด พี� ๆ ดูแลน้อง ๆ ทุกคนถือเป�นครอบครวั
เดียวกัน มี พ่อ แม่และลูก ๆ จนถึงป�จจบุันครอบครวัเรามีสมาชิกกันทั�งหมด 26
คน แม่ดําเนินการจดัตั�งมูลนิธเิอง ชื�อมูลนิธสิานฝ�น สันติภาพ ซึ�งได้รบัอนุญาต
เมื�อวันที� 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 คนส่วนใหญ่เรยีกบ้านที�พวกเราอยู่กันว่า
"บ้านสานฝ�น" ซึ�งพวกเราก็รกัและชื�นชมกับบ้านหลังนี�มาก ในตอนเช้าส่วน
หนึ�งช่วยกันทําอาหารในครวั ส่วนที�เหลือก็ช่วยกันทําความสะอาดบรเิวณบ้าน
โดยจะมีผู้ใหญ่และพี�โต ๆ คอยดูแลช่วยเหลือน้อง ๆ เมื�อทุกอย่างเรยีบรอ้ย 
เด็ก ๆ ก็จะเตรยีมตัวไปโรงเรยีน 
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หลังเลิกเรยีนกลับถึงบ้านทุกคนก็จะช่วยกันทํางานตามที�ได้รบัมอบหมายตาม
ความสามารถของแต่ละคนจะทําได้ ช่วยกันตําข้าว นําแกลบที�ได้ไปเลี�ยงหมู เลี�ยง
ไก่ เกี�ยวหญ้าให้วัว เลี�ยงปลา เลี�ยงกบ ดูแลแปลงผัก ซึ�งเรายึดหลักการทําการ
เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรแบบพอเพียง ในวันหยุดพวกเราก็พากันไปปลูกต้นไม้
ซึ�งส่วนใหญ่เด็กๆ จะเลือกปลูกต้นผลไม้ โดยตั�งความหวังตามประสาเด็กๆ ว่าใน
วันข้างหน้าเขาจะต้องได้รบัประทานผลของมัน แม่มองเหตุการณ์เหล่านั�นด้วย
ความรูสึ้กเป�นสุขที�ได้มีโอกาสสรา้งคนให้เป�นคนดี แม่จะสอนให้เด็ก ๆ ได้รูจ้กักับ
สรรพคุณของสมุนไพรต่าง ๆ ทั�งที�มีในบรเิวณบ้านและที�เราจาํเป�นต้องใช้ในชีวิต
ประจาํวัน เพื�อที�จะได้หามาปลูกเพิ�มเติม ซึ�งแม่เองก็รูสึ้กภูมิใจมากเมื�อเห็นว่าสิ�งที�
แม่ปลูกฝ�งให้แก่พวกเขาไม่สูญเปล่าเลย คือ เมื�อมีเด็กคนหนึ�งมีอาการไอ เพื�อนก็จะ
ไปหาเก็บมะแว้ง ซึ�งมีสรรพคุณบรรเทาอาการไอ มาให้เพื�อนทาน (แม่ลืมบอกไปว่า
แม่มีผู้ช่วย 3 คนเป�นหญิงส่วน คนที� 1 มาช่วยแม่ด้านบัญชีและงานวิชาการต่าง ๆ
และสอนหนังสือเด็กระดับโต คนที� 2 ช่วยงานแม่ด้านการเกษตรและสอนหนังสือ
เด็กเล็ก และคนที� 3 ช่วยแม่ทางด้านงานอาชีพเสรมิและดูแลความเรยีบรอ้ยทั�ว ๆ
ไป โดยคนที� 2 และ 3 เป�นเด็กที�เติบโตมาจากการดูแลช่วยเหลือของแม่เอง ส่วนคน
ที� 1 แม่หอบหิ�วเขามาจากกาญจนบุร ีซึ�งแม่ก็คิดว่าเขาเป�นลูกคนหนึ�งของแม่เหมือน
กัน) บ้านสานฝ�นของเราอยู่ติดกับภูเขา เป�นสภาพแวดล้อมที�น่าอยู่ที�สุด เด็ก ๆ
ชอบให้แม่พาขึ�นเขาหรอืขึ�นดอยไปปลูกต้นไม้ สมุนไพรต่าง ๆ และอีกที�หนึ�งที�เด็ก ๆ
ชอบไปก็คือทุ่งนา แม่จะพาเด็ก ๆ ไปหว่านกล้า ดํานา ซึ�งแม่เฝ�าดูแลพฤติกรรมที�
แสดงออกมาว่ามีความสุข สนุก แล้วแม่ก็รูสึ้กสุขใจด้วย เมื�อต้นข้าวที�เราปลูกเขียว
ชะอุ่มดีแล้ว เด็ก ๆ ก็จะรอ้งขอให้แม่พาไปนาในวันหยุด พวกเราชอบทุ่งนาสีเขียว
ชอบจบัปูนา วิ�งเล่นกันตามประสาเด็กชนบท ถึงเวลาเกี�ยวข้าวก็ได้เกี�ยวกันอย่าง
เต็มที� เด็กโตเกี�ยวข้าว เด็กเล็กก็อาสาเสิรฟ์นํ�าให้ หลังฤดูทํานาเราก็ปลูกกระเทียม
หอมแดง และผักต่าง ๆ ไว้รบัประทาน เพื�อประหยัดรายจา่ยของบ้าน อย่างวันไหน
มีมากก็นําออกจาํหน่ายเพิ�มรายได้ให้กับครอบครวั แม่บอกกับลูก ๆ ทุกคนเสมอว่า
"ให้เติบโตอย่างต้นไม้ ให้ผล ให้รม่เงา และให้ชีวิต เพราะต้นไม้เป�นส่วนหนึ�งของสิ�ง
แวดล้อม ทุกชีวิตรอดอยู่ได้ในสิ�งแวดล้อมที�ดี" 

ได้รบัการยกย่องให้เป�นครอบครวัตัวอย่าง
จากรายการนํ�าหนึ�งใจเดียว ททบ. 5
ได้รบัโล่เนื�องในโอกาสที�ปฏิบัติหน้าที�ครดู้วย
ความวิรยิะ อุตสาหะ จากกลุ่มโรงเรยีนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที� 2 จ.กาญจนบุรี
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เป�นประธานเครอืข่ายกองทุนหมู่บ้าน 

เป�นคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

งานในป�จจุบัน

       หมู่ 3 ต.แม่สาบ อ.สะเพิง จ.เชียงใหม่

       ต.แม่สาบ อ.สะเพิง จ.เชียงใหม่

       โรงเรยีนวัดงิ�วเฒ่า ต.แม่สาบ อ.สะเพิง
       จ.เชียงใหม่



บรรยายแก่นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตร
วิทยากรอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด

กรรมการสภาสตรแีห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ ์

กรรมการสภาสตรแีห่งชาติฯ ประจาํภาคกลาง 

กรรมการประจาํวิทยาลัยคร ูพ.ศ. 2533-2535 ฯลฯ

ประวัติผลงาน
นางบุญรตัน์ ปุญสิร ิ (นามสกุลเดิม ทิพยโอสถ) จดัตั�งสถาน
ผดุงครรภ์ส่วนตัวโดยประกอบวิชาชีพด้วยความเมตตาและ
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เงินนั�นมีมากรายแต่ความสํานึกในบุญคุณที�ผู้ป�วยเหล่านั�นมี
อยู่ในใจก็มีเป�นอันมาก จงึเป�นเหตุให้นางบุญรตัน์ ปุญสิร ิ ได้
รบัความเคารพนับถือเป�นอย่างสูงจากสังคมชนบท การเผย
แพรค่วามรูใ้นด้านสุขวิทยา อนามัย การครองตน การ
วางแผนครอบครวั ฯลฯ ที�นางบุญรตัน์ ได้เผยแพรใ่ห้ความ
รูแ้ก่บุคคลเหล่านั�น จงึได้รบัความเชื�อถือ อันเป�นส่วนช่วยให้
สังคมนั�น ๆ ได้พัฒนาขึ�นตามลําดับ นอกจากนี� นางบุญรตัน์
ปุญสิร ิได้รบัเชิญเป�นวิทยากรในการฝ�กอบรมประชุมสัมมนา
ต่าง ๆ ทั�งในจงัหวัดกาญจนบุรแีละสถานที�อื�น ๆ เช่น

เคยดํารงตําแหน่งคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ดังนี�

       พ.ศ. 2526-2528

       พ.ศ. 2530-2532

แมน่กักจิกรรม
แมบุ่ญรตัน์ ปุญสิริ

อาชพี: ประกอบอาชพีส่วนตวั
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รองประธานชมรมประวัติศาสตรเ์มืองกาญจนบุรี
อนุกรรมการส่งเสรมิและประสานงานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน จงัหวัดกาญจนบุรี
กรรมการจดัหาทุนสรา้งห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราช
กุมาร"ี อําเภอทองผาภูมิ
เลขานุการเหล่ากาชาดจงัหวัดกาญจนบุรี
ที�ปรกึษาวิทยาลัยเกษตรกรรมจงัหวัดกาญจนบุร ีฯลฯ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยยกย่องให้เป�นแม่
ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2524
ได้รบัพระราชทานเครื�องราชอิสรยิาภรณ์เบญจมา-

สมาคมสตรชีาวนาไทยได้มอบโล่เกียรติคุณให้ในฐานะที�
ได้อุทิศกําลังสติป�ญญาและความสามารถ ด้วยความ
วิรยิะอุตสาหะและสรา้งคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเป�น
อย่างมาก พ.ศ. 2532
ได้รบัพระราชทานเหรยีญกาชาดสรรเสรญิ พ.ศ. 2533

ตําแหน่งอนุกรรมการ กรรมการ คณะต่าง ๆ ที�ดํารงอยู่ใน
ป�จจบุัน ดังนี�

ได้รบัการยกย่องโดยได้รบัรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาท ิ

       ภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2525

       ฯลฯ

งานด้านสิ�งแวดล้อม
นางบุญรตัน์ตระหนักว่าป�ญหาของสิ�งแวดล้อมนั�นเกิดมา
จาก "คน" มากที�สุด การแก้ไขป�ญหาจงึต้องมุ่งไปที� "พัฒนา
คน" ให้การศึกษาแก่คนเป�นสําคัญลําดับต้น ในการได้รบั
เชิญเป�นวิทยากรที�ต่างๆ นางบุญรตัน์ได้สอดแทรกเรื�องการ
รกัษานํ�า การรกัษาป�า การปลูกต้นไม้ การไม่ทิ�งสิ�งปฏิกูลลง
ในแม่นํ�า การให้ความรู ้ การจงูใจให้มีความตระหนักรู ้ โดย
การนําให้ดูไปพรอ้ม ๆ กันนั�นได้ผลเป�นที�น่าพอใจ ทั�งนี�เพราะ



พ.ศ. 2536 ปรญิญาศิลปศาสตบัณฑิตกิตติมศักดิ�

พ.ศ. 2545 ปรญิญาศิลปศาสตรด์ุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ�

นางบุญรตัน์ ปุญสิร ิ มีกลวิธใีนการเข้าถึงประชาชน การปลุกจติสํานึกให้
คนทั�วไปรกัและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติและการรกัษาสิ�งแวดล้อมให้
ปลอดมลพิษนั�น ถ้าหากเขาได้เห็นตัวอย่างที�ดีและมีความศรทัธาเชื�อถือ
ต่อผู้ดําเนินการแล้วก็น่าจะได้ผลมากกว่ามีโครงการซึ�งจดัทําโดยหน่วย
ราชการ ดังนั�น การพัฒนาคนให้มีจติสํานึกตระหนักรูถ้ึงคุณค่าของ
ทรพัยากรและความใสสะอาดของสิ�งแวดล้อมต้องทําหลายๆ วิธไีปพรอ้ม
กัน ดังที�นางบุญรตัน์ได้กระทํามาแล้วเป�นเวลาเนิ�นนานหลายสิบป�

คุณธรรม จรยิธรรม และความรูต้่าง ๆ นั�นมิได้ปลูกฝ�งให้แก่รุน่ลูกเท่านั�น
ยังขยายผลไปถึงรุน่หลานอีกด้วย นอกจากนี�แล้วทุกชุมชน ทุกกลุ่ม
อาชีพที�นางบุญรตัน์ ได้มีส่วนรว่มพัฒนา ก็ได้สอดแทรกความรูคู้่คุณ-
ภาพต่าง ๆ เหล่านี�ไว้ทุกโอกาส นางบุญรตัน์ ปุญสิร ิ จงึนับว่าเป�น "แม่"
ที�มีคุณค่าต่อลูกและต่อสังคม อย่างหาได้ยากยิ�ง จากการที�เป�นบุคคลที�มี
คุณธรรมสูง เสียสละอุทิศตนให้งานพัฒนาสังคมและการที�ได้อุทิศตนเพื�อ
ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมอย่างสมํ�าเสมอต่อเนื�องเป�นระยะเวลายาวนาน
นางบุญรตัน์ ปุญสิร ิจงึได้รบัพระราชทานปรญิญาบัตรกิตติมศักดิ� ดังนี�

       สายสังคมศาสตร ์โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
       จากวิทยาลัยครกูาญจนบุรี

       สาขาสังคมศาสตรเ์พื�อการพัฒนา จากสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
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ป�จจบุัน (พ.ศ. 2547) ถึงแม้อายุของนางบุญรตัน์ ปุญสิร ิจะได้เวียนมาถึง
83 ป�แล้ว พละกําลังได้ลดน้อยถอยลงไป แต่นํ�าใจ ความเสียสละที�จะ
ทํางานเพื�อประโยชน์สุขส่วนรวมยังมีอยู่อย่างเต็มเป��ยม และไม่หยุดยั�งที�จะ
เสนอแนะ สอน ทําให้ดู เป�นตัวอย่างที�ดีแก่ชนรุน่หลังอยู่อย่างสมํ�าเสมอ 



ผศ.เด่นศิริ
ทองนพคุณ

อาชพี: อาจารยม์หาวิทยาลัย
จงัหวัดนครปฐม
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แม่สวาท
จนัทรท์ะเล

จงัหวัดเชยีงใหม่
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แม่คัทรยีา
พจนธารี

อาชพี: ขา้ราชการบาํนาญ (คร)ู
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แม่คํามา
แสงบังเงิน

อาชพี: แมบ่า้น

ประวัติความเป�นมา
แม่คํามา แสงบังเงิน ได้แต่งงานกับ คุณพ่อหน่อ แสงบังเงิน ซึ�งได้เสีย
ชีวิตไปแล้ว ทําให้แม่คํามาต้องแบกภาระเลี�ยงดูบุตรทั�งหมด 6 คน ซึ�ง
ฐานะของครอบครวัก็ค่อนข้างจะยากจน แต่แม่คํามาก็ไม่เคยท้อถอยต่อสู้
ชีวิตเลี�ยงดูบุตรทุกคนให้ตั�งตนให้อยู่ในศีลธรรม จรยิธรรม สั�งสอนและเป�น
ตัวอย่างให้ลูก ๆ รูจ้กัการใช้ชีวิตตามจารตีประเพณี รกัษาธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม ซึ�งป�จจบุัน พระอธกิารเอนก จนฺทป�ฺโญ บุตรคนที� 2 ของแม่
คํามา เจา้อาวาสวัดคลองศิลา จงัหวัดเชียงใหม่ ก็มีผลงานในด้านการ
อนุรกัษ์ด้านสิ�งแวดล้อมจนได้รบัรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลรว่มใจ
พัฒนาสิ�งแวดล้อมและสังคมไทย เกียรติบัตรเจา้อาวาสดีเด่นด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติ และรางวัลลูกโลกสีเขียว เป�นต้น 
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งานด้านสิ�งแวดล้อม
แม่คํามาและพระอธกิารเอนก ได้รว่มทํากิจกรรมโครงการอนุรกัษ์และฟ ��นฟู
ทรพัยากรธรรมชาติ ป�าไม้ และนํ�าบรเิวณลุ่มนํ�าฝางรว่มกับชุมชนในพื�นที�
มานานกว่า 10 ป� จนสามารถก่อตั�งเครอืข่ายป�าชุมชนดงแม่หลักหมื�น ที�มี
การรวมตัวของชาวบ้านจาก 3 อําเภอ (อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว และ
อ.ฝาง) ในการทําหน้าที�ดูแลรกัษาผืนป�าที�เหลืออยู่ให้มีความสมบูรณ์มาก
ที�สุด นอกจากนี� แม่คํามายังรว่มกิจกรรมในป�าชุมชนที�อยู่บรเิวณโรงเรยีน
ของหมู่บ้าน โดยเปรยีบเสมือนปราชญ์ชาวบ้านที�คอยสอนนักเรยีนที�สนใจ
เข้ามาศึกษาระบบนิเวศของป�าชุมชนให้รูจ้กัพันธุพ์ืชพื�นบ้าน พืชสมุนไพร
และการหาแหล่งอาหารจากป�า อีกทั�งแม่คํามายังคอยช่วยสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมด้านการอนุรกัษ์พื�นป�าทั�งด้านทุนทรพัย์ กําลังกายและกํา-
ลังใจ อย่างต่อเนื�อง เช่น พิธกีารบวชป�า การสืบชะตาแม่นํ�า การปลูกป�า
จนมีเหตุการณ์ที�เกือบจะสูญเสียชีวิตของแม่คํามาไป เนื�องจากประสบ
อุบัติเหตุตกเขา ขณะเดินทางไปสํารวจป�าอนุรกัษ์บนดอยรว่มกับพระ-
อธกิารเอนกและคณะทํางาน ป�จจบุัน ถึงแม้ว่าแม่คํามาจะมีอายุมากแล้ว
แต่ยังคงอุทิศตนในการตรวจป�าอนุรกัษ์และทํากิจกรรมในป�าอย่างต่อเนื�อง
เพื�อสืบสานงานด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม และถ่ายทอดความรูต้่างๆ สู่
คนรุน่หลังต่อไป 



แม่ผา กองธรรม
อาชพี: ทาํนา

ประวัติความเป�นมา
แม่ผาเป�นคนบ้านดอนสําราญแต่กําเนิด เมื�อตอนแม่ผายังเป�นเด็ก ได้ต่อสู้
ชีวิต ดิ�นรนและต้องรบัภาระเลี�ยงดูน้อง ๆ เนื�องจากพ่อของแม่ผาได้เข้ามา
ทํางานที�กรงุเทพฯ และไม่ได้กลับบ้านมาเลี�ยงดูครอบครวั ทําให้มารดาของ
แม่ผาต้องรบัภาระเลี�ยงดูลูก ๆ ทุกคน และเนื�องจากแม่ผาเป�นบุตรสาวคนโต
ภาระจงึต้องมาตกอยู่ที�แม่ผาด้วย จนกระทั�งแม่ผามีอายุได้ 15 ป� ได้แต่งงาน
กับนายสุด ซึ�งต่อมานายสุดล้มป�วยและมีอาการหลอกหลอนทางประสาทจน
อาการรนุแรงขึ�นจนที�สุดก็ต้องแยกกันอยู่และเสียชีวิตลง แม่ผาต้องเป�นหญิง
หม้ายดูแลลูก ๆ ของตน อบรม ปลูกฝ�งลูกให้เป�นคนดี ถึงแม้ว่าในช่วงแรก
นั�นจะถูกชาวบ้านดูถูกเหยียดหยามและนินทาถึงสภาพป�ญหาครอบครวัของ
แม่ผา แต่ด้วยความมานะบากบั�นและกําลังใจจากลูก ๆ แม่ผาสอนลูก ๆ ของ
ตนให้รูจ้กัรกัษ์สิ�งแวดล้อมใกล้ตัว และใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ สอน
ให้รูจ้กัประหยัดพลังงานโดยทําตนให้เป�นตัวอย่างแก่ลูก ๆ รวมทั�งยังปลูกฝ�ง
ให้ลูก ๆ รูจ้กัพึ�งตนเอง ประกอบอาชีพที�สุจรติและเป�นคนดีของสังคม ป�จจบุัน
ลูกสาวคนเล็กของแม่ผาคอยช่วยเหลือในการดําเนินกิจกรรมอนุรกัษ์ป�าทาม
กุดเป�ง
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งานด้านสิ�งแวดล้อม
แม่ผาเริ�มสนใจและมีกิจกรรมในการช่วยเหลือชุมชน กิจกรรมงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตตั�งแต่ประมาณ 20 กว่าป�ที�แล้ว ได้แก่ การทํางานกับองค์กร
ชุมชน ทั�งกลุ่มพันธุไ์ม้ การจดัการป�าทามชุมชนกุดเป�ง เพื�อให้มีป�าชุมชนที�ใช้
เป�นที�ทํามาหากินของชาวบ้าน และการรกัษาพื�นที�ป�าบุ่งป�าทามในพื�นที�ราษี-
ไศล จนผลงานด้านสิ�งแวดล้อมของแม่ผาเป�นที�ประจกัษ์แก่สายตาชุมชน จน
ได้รบัเลือกเป�นอาสาสมัครชุมชนดีเด่น มีบทบาทในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ
เป�นตัวแทนชุมชนเข้ารว่มการประชุมในระดับนานาชาติ "ผู้หญิงอยู่กับป�า" ที�
ประเทศเนปาล ต่อมาในป� พ.ศ. 2532 มีการจดัตั�งคณะกรรมการอนุรกัษ์ป�า
ทามกุดเป�งเพื�อดูแลพื�นที�ป�าจาํนวน 3,000 ไร ่ ซึ�งมี 4 หมู่บ้านที�ใช้ประโยชน์
จากผืนป�ารว่มกัน แม่ผาก็ได้รบัคัดเลือกเป�นกรรมการและมีการดําเนินกิจ-
กรรมอย่างต่อเนื�องจนกระทั�งได้รบัเลือกเป�นประธานคณะกรรมการ 
แม่ผา "ทํางานด้วยใจรกั คอยประคับประคอง" จนได้รบัความรว่มมือใน
ชุมชนระดับต่าง ๆ ในการรว่มด้วยช่วยกันอนุรกัษ์ป�าทามกุดเป�ง



แม่เคลื�อน
สรา้งอําไพ

อาชพี: หมอนวดแผนโบราณ คา้ขายผกั

ประวัติความเป�นมา
ชีวิตในวัยเด็กของแม่เคลื�อนต้องอาศัยอยู่กับยายตั�งแต่เด็กเนื�องจาก
มารดาเสียชีวิตตั�งแต่แม่เคลื�อนอายุแค่ 6 เดือน จนอายุได้ 21 ป�ก็ได้สมรส
กับนายคลิ�ง สรา้งอําไพ และมีบุตรด้วยกัน 3 คน ซึ�งป�จจบุันบุตรของแม่
เคลื�อนทั�ง 3 คนได้เสียชีวิตทั�งหมดแล้ว ซึ�งก็ทําให้แม่เคลื�อนเสียใจกับการที�
ต้องสูญเสียลูกไป ต่อมาแม่เคลื�อนก็ช่วยเลี�ยงดูเหล่าบรรดาหลานและ
เหลนอย่างเหน็ดเหนื�อยด้วยอายุที�มากและต้องประสบป�ญหาฐานะครอบ-
ครวัที�ยากจนต้องต่อสู้อย่างยากลําบากมาโดยตลอด
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งานด้านสิ�งแวดล้อม
แม่เคลื�อนเป�นคนที�มีอัธยาศัยดี เป�นที�รูจ้กัของชาวบ้านทั�งชาวไทยและชาว
มุสลิม เมื�อป� พ.ศ. 2523 แม่เคลื�อนได้รวมตัวกับเพื�อน ๆ 2-3 คน ต่อต้านการ
ตัดคลองชลประทาน ผ่านป�าของชาวบ้านแต่ก็ไม่เป�นผล จนทําให้เกิดการ
ขายหน้าดินให้พ่อค้า และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื�นที�ดังกล่าวได้อีก ต่อ
มาเมื�อป� พ.ศ. 2535 แม่เคลื�อนได้ช่วยหน่วยงานเจา้หน้าที�ทําวิจยัป�าชุมชน
ภาคใต้วิจยัพื�นที�ป�าสันทรายซึ�งเป�นงานวิจยัชิ�นแรก และแม่เคลื�อนยังศึกษา
ประโยชน์ของพืชพรรณในป�าสันทราย และมีการถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่เด็ก ๆ
ในชุมชน และผู้สนใจที�เข้ามาในพื�นที� รวมทั�งมีการสอนและส่งเสรมิให้เด็ก ๆ
และชาวบ้านหาพืชผักชนิดต่าง ๆ ที�มีอยู่ในป�าสันทรายมาขาย เพื�อให้ได้เรยีน
รูแ้ละใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยตรง ถือว่าเป�นยุทธศาสตรข์องการอนุรกัษ์ป�า
สันทรายของชุมชนไว้ และตอนปลายป� 2535 ชลประทานก็เข้ามาขอพื�นที�เพื�อ
ทําคลองชลประทานอีก แม่เคลื�อนจงึขอความรว่มมือกับนักวิชาการและนัก-
พัฒนาเอกชน ไปเจรจากับเจา้หน้าที�ชลประทานให้ใช้คลองภูมีตามเดิม ซึ�งก็
ประสบผลสําเรจ็ ทําให้ป�จจบุันมีป�าชุมชนที�ใช้ประโยชน์รว่มกันหลายไร ่
นอกจากนี�แม่เคลื�อนนําพืชสมุนไพรจากป�าสันทรายและป�าพรมุาใช้เป�นยา-
หม้อ แคปซูล และยาบด ซึ�งชาวเทียรยาต่างก็รบัทราบถึงความชํานาญด้าน
สมุนไพรของแม่เคลื�อนเป�นอย่างดี ป�จจบุัน พื�นที�ป�าสันทรายกลายเป�นแหล่ง
เรยีนรูข้องกลุ่มชนรุน่หลัง ถึงแม้ว่าอายุของแม่เคลื�อนจะมากแล้ว แต่แม่-
เคลื�อนก็ยังจะดําเนินการอนุรกัษ์และถ่ายทอดความรูจ้ากป�าชุมชนแห่งนี�ให้แก่
กลุ่มผู้รกัษ์ธรรมชาติต่อไป 



แม่ดวงจนัทร์
อาภาวัชรตุม์
เจรญิเมือง

จงัหวัดเชยีงใหม่
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ผลงานโดดเด่นด้านสิ�งแวดล้อม
แม่ทิวาพร เป�นผู้ก่อตั�งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เพื�อจดัการ
ฝ�กอบรมให้เกษตรกรที�สนใจในการทําเกษตรอินทรยี์ได้มี
ความรู ้ ความเข้าใจในการงดใช้สารเคมี และมีแรงจงูใจให้ผู้
บรโิภคมาใส่ใจปลูกผักกินเอง รวมถึงการสรา้งค่านิยมให้
เกษตรกรมีวิถีชีวิตพอเพียง

แม่ทิวาพร ศรวีรกุล
จงัหวัดกาญจนบรุี
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จากการทํางานเพื�อปกป�องพื�นที�ป�าเต่าดําจนได้รบัเชิญให้
เป�นประธานกรรมการอนุรกัษ์ผืนป�าตะวันตก ทําให้แม่ทิวา-
พรเห็นความสําคัญของวิถีการทําเกษตรของชาวบ้านและ
การให้ชาวบ้านทําบัญชีครวัเรอืนเพื�อลดหนี�สินของเกษตรกร
จากการทําการเกษตรแผนใหม่ เพราะเกษตรกรต้องมีค่าใช้
จา่ยในการซื�อสารเคมี ยาฆ่าแมลงเป�นจาํนวนมาก จนทําให้
ดินเสื�อมสภาพและสิ�งแวดล้อมเสียหาย นอกจากนี�แม่ทิวาพร
ได้เสรมิแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรพึ�งตน-
เอง โดยสามารถกําหนดราคาสินค้าเองได้ เพื�อให้เกษตรกร
อยู่รอด และจะไม่ไปรกุรานป�า อันเป�นที�มาของการรเิริ�มก่อตั�ง
“ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ” ทั�งนี�เมื�อป� พ.ศ. 2548 รฐับาลได้
ประกาศให้การทําเกษตรอินทรยี์เป�นวาระแห่งชาติ ดังนั�น
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติแห่งนี� จงึได้เป�น 1 ใน 40 ศูนย์
ปราชญ์ ที�ได้รบังบประมาณจากภาครฐั เพื�อจดัอบรมให้แก่
เกษตรกรจากทั�วจงัหวัดกาญจนบุรแีละจงัหวัดอื�น ๆ เพื�อมา
แลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ารทําเกษตรอินทรยี ์

การได้รบัและส่งต่อความรูด้้านสิ�งแวดล้อม
ตอนที�แม่ทิวาพรยังเป�นเด็กนั�น ได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่รดนํ�า
แปลงผักเป�นประจาํ จงึทําให้เป�นคนรกัธรรมชาติที�มีอยู่อย่าง
อุดมสมบูรณ์บรเิวณรมิแม่นํ�าแม่กลอง อีกทั�งคุณพ่อคุณแม่
ได้ปลูกฝ�งให้ลูกๆ เป�นคนมีวินัย ไม่คดโกง ให้มีความซื�อสัตย์
ต่อตนเองและผู้อื�น การให้ความช่วยเหลือและเห็นใจผู้อื�น 
รวมถึงพาไปเข้าวัดทําบุญ ฟ �งเทศน์อยู่เป�นประจาํ จงึส่งผล
ให้แม่ทิวาพรได้รบัปลูกฝ�งแนวคิดเหล่านี�และนําไปปฏิบัติจน
เป�นนิสัย 

เมื�อแม่ทิวาพรแต่งงานมีครอบครวั ลูกทั�ง 3 คน ได้เห็นแม่
ทิวาพรเป�นแบบอย่างในการทํางานอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมและ
ทรพัยากร รวมทั�งการส่งเสรมิการทําเกษตรอินทรยี์มาโดย
ตลอดนั�น แม่ทิวาพรจงึสนับสนุนให้ลูกเรยีนในสิ�งที�ตนเอง
ชอบ และอยากเห็นลูกกลับมาพัฒนาบ้านเกิด กระนั�นก็ตาม
จากการที�เห็นทรพัยากรในท้องถิ�นเปลี�ยนแปลงไป โดย-
เฉพาะการบุกรกุเพื�อการใช้ประโยชน์จากผืนป�าตะวันตก
อย่างไม่เป�นธรรมเพื�อทําการเกษตรแผนใหม่ ทําให้แม่ทิวา-
พร ได้ลุกขึ�นมามีบทบาทในการทํางานในเครอืข่ายป�าเต่าดํา
เมื�อป� พ.ศ. 2536 ซึ�งส่งผลให้ภาครฐัยุติการสํารวจการให้
โฉนดที�ดินแก่ผู้บุกรกุป�า

เป�าหมายในอนาคต
แม่ทิวาพรมีเป�าหมายจะทําให้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเป�น
ตัวกลางในการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ ความรู ้ และอบรม
ให้แก่เกษตรกร เพื�อให้เลิกใช้สารเคมี พึ�งพาตนเองได้ ไม่เป�น
หนี�และให้เกษตรกรนําไปสานต่อการทําเกษตรอินทรยี์ในท้อง
ถิ�นของตนอย่างยั�งยืน 



แม่จนิตนา
แก้วขาว
จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์
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แม่ภินันทน ์
โชติรสเศรณี

จงัหวัดกาญจนบรุี

ผลงานโดดเด่นด้านสิ�งแวดล้อม
แม่ภินันท์เป�นประธานกลุ่มอนุรกัษ์กาญจน์ โดยได้เคลื�อนไหวต่อสู้ด้านสิ�ง-
แวดล้อมมาตลอด มีผลงานมากมาย เช่น การต่อต้านการสรา้งเขื�อนนํ�า-
โจน ส่งผลให้ยับยั�งการสรา้งในที�สุด ต่อต้านการค้าสัตว์ป�า ต่อต้านการ
ทําลายสิ�งแวดล้อม ท่อแก๊ส การบุกรกุทรพัยากรต่าง ๆ 

การได้รบัและส่งต่อความรูด้้านสิ�งแวดล้อม
อากงเป�นผู้ใหญ่บ้าน ปลูกฝ�งแม่ภินันท์อยู่เสมอว่าให้รกัและหวงแหนทรพั-
ยากรของประเทศเพราะทรพัยากรของประเทศมีความสมบูรณ์ รอบบ้านก็
จะมีต้นไม้ พืชผักสวนครวั มีกินมีใช้ไม่หมด จงึทําให้แม่ภินันท์ตระหนักถึง
ความสําคัญของทรพัยากรอย่างมาก เมื�อได้แต่งงานมีครอบครวัจงึย้าย
มาอยู่จงัหวัดกาญจนบุร ี ด้วยความที�ชอบจงัหวัดกาญจนบุรมีาก เพราะ
อากาศดี แต่เมื�อสรา้งเขื�อนศรนีครนิทรจ์งึทําให้อากาศเปลี�ยนแปลงมาก
อาการรอ้นจดั และต่อมาจะสรา้งเขื�อนนํ�าโจนอีก แม่ภินันท์จงึต้องออกมา
ต่อสู้เพื�อคัดค้านการสรา้งเขื�อน

แม่ภินันท์สรา้งเครอืข่ายรว่มกันต่อสู้เพื�ออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
เพราะมีเจตนารมณ์ที�มุ่งปกป�องและพิทักษ์ทรพัยากรไว้ เน้นการสรา้ง
เครอืข่าย เพราะการทํางานเป�นทีมจะช่วยให้มีศักยภาพและมีความยั�งยืน
โดยอาศัยประสบการณ์การทํางานด้านสิ�งแวดล้อมมาเป�นระยะเวลานาน

เป�าหมายในอนาคต
แม่ภินันท์ ทํางานด้านการประสานงาน วางแผนและสนันสนุน งานด้าน
สิ�งแวดล้อมกับชุมชน โดยมีเป�าหมายเพื�ออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติให้ไม่
ถูกทําลายหรอืใช้อย่างไม่เหมาะสม 



แม่สายชล
พวงพิกุล

จงัหวัดชยันาท
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บทบาทด้านความเป�นแม่
แม่อุแมกรอืซง เป�นแม่ที�น่ายกย่องในแง่การส่งเสรมิบุตรให้
ทํางานด้านสิ�งแวดล้อม โดยเฉพาะบุตรชาย 2 คน คือ
นายสุดิง โดซอมิ ซึ�งป�จจบุันเป�นเลขานุการองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลอาซ่อง และนายสมาน โดซอมิ ที�เป�นครสูอนพิเศษ
ของศูนย์บรกิารการศึกษานอกโรงเรยีน อําเภอรามัญ และ
เป�นศิลป�นผู้สืบสานศิลปะการแสดงพื�นบ้านหลายแขนง ทั�งคู่
มีบทบาทชัดเจนด้านสิ�งแวดล้อม โดยได้รว่มศึกษาวิจยัด้าน
การจดัการสิ�งแวดล้อมรว่มกับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์
และหน่วยงานอื�น ๆ มากมาย รวมทั�งได้ทํางานรว่มกับเครอื
ข่ายอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมต่าง ๆ อยู่บ่อยครั�ง สมานบอกว่า
“เหตุที�รูสึ้กว่าแม่อุแมกรอืซงสมควรได้เป�นแม่อนุรกัษ์สิ�ง-
แวดล้อมก็เพราะแม่ซงได้มีบทบาทในการวางรากฐานให้บุตร
ได้มีชีวิตใกล้ชิดสิ�งแวดล้อม ทั�งจากการเลี�ยงดู จนกระทั�งได้
เข้ามาทํางานเกี�ยวข้องกับสิ�งแวดล้อมในป�จจบุัน” 

 แม่อุแมกรอืซง
สะระมุติ
จงัหวัดยะลา

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 1/2551

ด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
นอกจากสนับสนุนให้ลูกทํางานด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
และทรพัยากรธรรมชาติแล้ว แม่อุแมกรอืซงยังเป�นผู้ที�ใช้-
สอยทรพัยากรอย่างรูคุ้ณค่าและเป�นแบบอย่างที�ดีให้กับคน
ในท้องถิ�น โดยได้แบ่งสรรที�ดินส่วนตนให้ชาวบ้านในชุมชนใช้
ประกอบอาชีพโดยไม่คิดค่าใช้จา่ย จนพวกเขาสามารถก่อ-
รา่งสรา้งตัวได้ อีกทั�งยังส่งเสรมิให้เด็กและเยาวชนได้มีงาน
ทําในวันหยุด ด้วยการปลูกพืชและเลี�ยงสัตว์ในที�ดินของตน
สลับกับจดักิจกรรมให้เด็ก ๆ เช่น กิจกรรมแข่งม้า แข่งขันนก
โดยมีเยาวชนจากจงัหวัดใกล้เคียงเข้ารว่มด้วย นอกจากนี�
แม่อุแมกรอืซงยังต่อต้านการใช้สารเคมีทุกชนิด โดยสนับ-
สนุนให้ชาวบ้านใช้ปุ�ยชีวภาพ เพื�อเป�นการประหยัดค่าใช้จา่ย
และรกัษาสุขภาพอีกด้วย 



ประวัติและผลงาน
แม่ศิรกิุล เป�นแม่ที�เข้มแข็ง ทั�งที�เป�นหญิงอยู่ในสถานภาพหย่ารา้ง 
แต่ก็พากเพียรเลี�ยงดูบุตรสาวคนเดียวได้อย่างไม่ขาดตกบกพรอ่งมา
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ป� อีกทั�งยังดํารงบทบาทเป�นผู้นําชุมชนในฐานะ
ผู้ใหญ่บ้าน คอยชี�แนะผู้คนในชุมชนให้รูจ้กัรกัษาทรพัยากรในท้องถิ�น โดย
เฉพาะพื�นที�ต้นนํ�า ด้วยเล็งเห็นว่าหากต้นนํ�าสมบูรณ์ดี คนที�อยู่ปลายนํ�าก็
พลอยได้รบัผลแห่งความอุดมสมบูรณ์นั�นไปด้วย แนวคิดนี�แม่ศิรกิุลได้ส่ง
ต่อถึงน้องกิ�บ บุตรสาว ทั�งด้านความเป�นผู้นําและการดํารงอยู่อย่างรูคุ้ณ
ค่าของทรพัยากร ซึ�งขณะนี�น้องกิ�บได้รบัเลือกเป�นประธานนักเรยีนและรวม
กลุ่มเพื�อนทํากิจกรรมด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมหลายอย่าง เช่น เป�น
แกนนําจดัตั�งสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและคาดหวังที�จะเข้าศึกษาต่อทาง
ด้านธรณีวิทยาภายหลังเรยีนจบชั�นมัธยมศึกษาไปแล้ว ด้วยเหตุที�มีบิดา
เป�นนักอนุรกัษ์ตัวยง แม่ศิรกิุล จงึเดินตามรอยผู้เป�นบิดาตั�งแต่นั�นมา โดย
มีบทบาทด้านการอนุรกัษ์พื�นที�ต้นนํ�า ผลักดันให้เกิดโครงการกําจดัขยะใน
ครวัเรอืน และเป�นผู้ประสานงานโครงการอนุรกัษ์ที�หลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งมีส่วนช่วยเปลี�ยนแปลงความคิดชาวบ้านในท้องถิ�นให้เลิกทําไร่
เลื�อนลอย โดยเข้าไปพูดคุย พบปะ และทําตัวอย่างให้เห็น การทํางานด้าน
สิ�งแวดล้อม แม้จะทําให้เวลาของแม่กับลูกไม่ตรงกันในบางครั�ง แต่แม่
ศิรกิุลก็ภูมิใจที�ลูกเข้าใจและส่งเสรมิแนวคิดของแม่ อีกทั�งยังเข้ารว่ม
กิจกรรมด้านสิ�งแวดล้อมด้วยดีเสมอมา

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 1/2552

แม่ศิรกุิล รนิฤทธิ�
จงัหวัดนา่น



ประวัติและผลงาน
ด้วยวัยชราภาพของแม่ใหญ่สี แม้บัดนี�สุขภาพไม่ค่อยจะสู้ดี แต่ทุกครั�งที�ได้
บอกเล่าเรื�องราวการต่อสู้เพื�อผืนป�าดงกระแสนที�รกัและหวงแหนยิ�งชีวิต
แม่ใหญ่สีก็รูสึ้กกระชุ่มกระชวยขึ�นมาทุกครั�ง ย้อนไปเมื�อหลายสิบป�ก่อน แม่
ใหญ่สีกับสามีช่วยกันรกัษาผืนป�าที�เป�นเสมือนอู่ข้าวอู่นํ�าจากการบุกรกุ
ของกลุ่มนายทุน ทั�งคู่ต่อสู้มาได้ราว 30 ป� ผู้เป�นสามีก็ล้มป�วยตายจาก ทิ�ง
ให้แม่ใหญ่สี เลี�ยงดูลูกๆ ทั�ง 14 คนตามลําพัง ครานั�นอาหารการกิน หรอื
แม้แต่ยารกัษายามเจบ็ไข้ได้ป�วย แม่ใหญ่ก็เสาะหาเอาจากป�าดงกระแสน 
และได้สั�งสอนลูกๆ ต่อไปถึงรุน่หลาน และรุน่ต่อๆ ไป ให้สํานึกในคุณค่า
ของผืนป�า จนกระทั�งบัดนี�ทายาททุกรุน่ต่างรูซ้ึ�งถึงคําสอนของแม่ใหญ่สี
และช่วยกันปกป�องป�าดงกระแสนกันเรื�อยมา ด้วยความที�เป�นครอบครวั
ใหญ่ มีลูกหลานนับรอ้ยคน จงึเป�นเสมือนเกาะกําบังที�เข้มแข็ง ส่งผลให้ผืน
ป�าแห่งนี�ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ได้ กว่าค่อนชีวิตที�แม่ใหญ่สี ต่อสู้เพื�อ
ปกป�องป�าดงกระแสน ผ่านป�ญหาและอุปสรรคนานัปการ โดยเฉพาะการ
ข่มขู่จะทํารา้ยถึงขั�นเอาชีวิต ที�กลุ่มผลประโยชน์คอยระรานเรื�อยมา แต่ก็ไม่
ทําให้ท้อถอย กลับแน่วแน่ในเจตนารมณ์เดิมที�จะต่อสู้เพื�อให้ได้มาซึ�งผืนป�า
แห่งนี� ไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับชาวบ้านที�นิยมในผลประโยชน์ นายทุนผู้
บุกรกุ หรอืแม้กระทั�งข้าราชการที�คิดไม่ซื�อ ท้ายที�สุดความพยายามก็ไม่
ทําให้หญิงชราผู้นี�ผิดหวัง เมื�อนานวันเข้าชาวบ้านรอบข้างเริ�มสํานึกใน
คุณค่าของผืนป�า และรว่มกันปกป�กรกัษาจนหลุดพ้นจากการบุกรกุ 
แม่ใหญ่สีบอกเล่าถึงความยากลําบากเหล่านี�ให้คนรุน่หลังฟ �ง และบอกกับ
หลาย ๆ คนว่า ชีวิตนี�ไม่ต้องการอะไรจากผืนป�ามากไปกว่าขอต้นไม่สักต้น
ไว้ต่อโลงยามสิ�นลมหายใจ แล้วดวงวิญญาณของแม่ใหญ่ก็จะคอยปกป�อง
ผืนป�าดงกระแสนตลอดไป

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 2/2552

แม่สี สานาผา
จงัหวัดนครพนม



ประวัติและผลงาน
การเป�นแม่บ้านที�ไม่ขาดตกบกพรอ่ง ทํางานเป�นช่างตัดเสื�อที�ใจรกัและการ
เลี�ยงดูลูกสาวทั�ง 2 คนให้เป�นเด็กดี เป�นภารกิจที�แม่รชันีให้ความสําคัญ
เสมอ ถึงแม้สภาพสังคมที�ทันสมัยขึ�นจะมีอิทธพิลต่อเยาวชนสักแค่ไหน แต่
แม่รชันี ก็สามารถอบรมเลี�ยงดูลูก ๆ ได้อย่างชาญฉลาดเสมอ ทั�งการให้
อิสระทางความคิดกับลูกๆอย่างเต็มที� และคอยปลูกฝ�งคุณธรรมจรยิธรรม
ควบคู่กันไป ตลอดจนชักชวนลูกมารว่มกิจกรรมที�เป�นประโยชน์ต่างๆ โดย
เฉพาะการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม ทําให้พวกเขารบัเอาค่านิยมเหล่านี�มาจาก
ผู้เป�นแม่อย่างชัดเจน อย่างเช่นน้องโม ลูกสาวคนโตถือเป�นตัวช่วยสําคัญ
ที�ทําให้งานด้านการอนุรกัษ์ของแม่รชันีดําเนินไปได้อย่างสะดวกขึ�น 
ด้วยคอยให้การช่วยเหลือทั�งกําลังกายและกําลังความสามารถจนเป�นที�
ประจกัษ์แก่เพื�อรว่มชมรมอนุรกัษ์ตลอดมา ในบรรดาแกนนําชมรมรกัษ์เขา
เอราวัณ แม่รชันีเป�นแกนนําผู้หญิงเพียงคนเดียว แต่กลับมีบทบาทสําคัญ
ที�ทําให้กลุ่มอนุรกัษ์สามารถต่อสู้กับกลุ่มทุนที�ต้องการระเบิดภูเขาเพื�อ
สรา้งโรงงานปูนซิเมนต์ได้สําเรจ็ สมาชิกชมรมท่านหนึ�งบอกว่า การต่อสู้ที�
สําเรจ็มาได้ แม่รชันีมีความสําคัญเป�นอย่างมาก ไม่เพียงมีความรอบคอบ
และความจาํเป�นเลิศ แต่การประสานงานต่าง ๆ ก็ทําได้ดีอย่างไรท้ี�ต ิ
ที�สําคัญคือไม่เคยเป�นภาระให้ผู้ชายต้องกังวล การต่อสู้เพื�อเขาเอราวัณ
ต้องฝ�าฟ �นป�ญหาและอุปสรรคมากมาย ทั�งอิทธพิลและกระแสความไม่-
เข้าใจของคนในชุมชน เคยถูกขู่ฆ่าเอาชีวิต สามีถูกระรานหน้าที�การงาน
แต่ทุกคนในครอบครวัก็เข้าใจกันดี วันนี�เขาเอราวัณ หลุดพ้นจากการถูก
บุกรกุ เป�นความภาคภูมิใจที�แม่รชันีบอกต่อได้อย่างยิ�มแย้ม และยืนยันว่า
จะทําหน้าที�อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมต่อไป ตราบใดที�ยังมีแรง

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 3/2552

แม่รชันี
มงคลอินทร์

จงัหวัดลพบรุี



ประวัติและผลงาน
แม่ละเมียดมีวิธเีลี�ยงลูกแบบติดดิน คือสอนลูกให้รูจ้กับทบาทหน้าที�ของตน
หากเป�นเรื�องการศึกษา ลูก ๆ ทุกคนตั�งใจศึกษาเล่าเรยีนจนสําเรจ็การ-
ศึกษาในระดับสูง หากเป�นเรื�องการใช้ชีวิตและการทํางาน แม่ละเมียดสอน
ให้ลูกมีสัมมาคาราวะต่อผู้อาวุโสและต้องรูจ้กัเสียสละเพื�อส่วนรวม 
แม่ละเมียดปลูกฝ�งให้ลูกรกัป�าของตน โดยการพาไปและทําให้เห็นไม่ว่าจะ
ไปทํานา ทําสวน สิ�งที�ลูกได้เห็นแม่ทํางานจนเป�นภาพที�ชินตา นั�นคือ ภาพ
ที�แม่ละเมียดเสียสละทํางานเพื�อส่วนรวมและอนุรกัษ์ผืนป�าของตน สิ�งเหล่า
นี�ได้ตกผลึก จนกลายเป�นนิสัยติดตัวไปยังลูก ๆ ของแม่ด้วย แม่ละเมียด
เป�นผู้จดุประกายให้คนในชุมชนหันมาอนุรกัษ์ป�าสาคู ซึ�งเปรยีบเหมือน
แหล่งทํามาหากินของชุมชน แม่เห็นว่าการขุดลอกคลองและทําลายป�า
สาคูเพื�อนําพื�นที�ไปปลูกยางพารานั�น ทําลายสิ�งแวดล้อมและทําลายแหล่ง
ทํากินเป�นอย่างยิ�ง แม่ละเมียดใช้ความพยายามและชักชวนให้คนในชุมชน
เห็นคุณค่าของป�าสาคู จนทุกวันนี� ชาวบ้านได้รว่มกันอนุรกัษ์ป�าสาคู และ
ใช้ประโยชน์จากป�าสาคูในการสรา้งรายได้ให้แก่คนในชุมชน รวมถึงคุณค่า
ของป�าสาคูยังขยายผลไปสู่โรงเรยีนจนกลายเป�นหลักสูตรท้องถิ�น เพื�อให้
นักเรยีนได้เรยีนรูแ้ละเห็นความสําคัญของป�าสาคู แม่ละเมียดมีความเชื�อ
ว่า สิ�งแวดล้อมไม่ใช่แค่ต้นไม้หรอืป�าสาคูเท่านั�น แต่หากรวมถึงคนด้วย
เมื�อสิ�งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตก็จะดีไปด้วย

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 4/2552

แม่ละเมียด รตันะ
จงัหวัดตรงั



วิทยากรชุมชนด้านการประกอบอาชีพ/การใช้ปุ�ย
ชีวภาพ
วิทยากรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร
วิทยากรแผนแม่บทชุมชนพึ�งตนเองภาคอีสาน
วิทยากรการจดัสวัสดิการชุมชนต้นแบบ (คปอ.จว.)
ประธานสตรตีําบลบึงโขงหลง
ผู้ประสานงานและส่งเสรมิสนับสนุนการอนุรกัษ์พื�นที�
ชุ่มนํ�าโลกอําเภอบึงโขงหลงและคณะทํางานจงัหวัด
หนองคาย
ผู้ประสานงานสตรจีงัหวัดหนองคายและภาคอีสาน
ฯลฯ 

ประวัติการทํางาน

แม่กานตาภร
ไชยปากดี

อาชพี: เกษตรกร
วิทยากรชมุชนเรื�องเกษตรอินทรยี์

นายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลบงึโขงหลง

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 1/2553

นําลูกทํากิจกรรมที�เกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม เช่น 

สอนให้ลูกเป�นวิทยากรตั�งแต่เด็ก เช่น ทํากิจกรรมเพาะ
เห็ด (ให้ความรูก้ับเพื�อนนักเรยีน)
ส่งเสรมิให้ลูกรูจ้กัในการเก็บขยะในบ้านโดยวิธกีารแยก
ขยะ นําไปทําปุ�ยชีวภาพในส่วนที�ย่อยสลายได ้

ด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
ต่อลูกและครอบครวั

       เล่นกับธรรมชาติ, ปลูกต้นไม้ , ทําปุ�ยใช้เอง

ทําตัวเองให้เป�นแบบอย่างเรื�องการดูแลสิ�งแวดล้อม
โดยทําปุ�ยใช้เอง, ส่งเสรมิผู้ที�สนใจ, ให้ความรู ้(ปราชณ์
ชาวบ้าน)
ส่งเสรมิและขยายกลุ่มเป�าหมายในพื�นที�เรื�องเกษตร
อินทรยี์ เป�นวิทยากรบรรยายพิเศษ เช่น การจดัตั�ง
กลุ่มปุ�ยอินทรยี์ชีวภาพระดับตําบล, การจดัตั�งเครอื-

สรา้งกระบวนการการมีส่วนรว่มในการอนุรกัษ์พื�นที�ชุ่ม
นํ�าโลกบึงโขงหลง เช่น การออกข้อบัญญัติตําบลการ
ดูแลหาดคําสมบูรณ์ซึ�งเป�นป�ญหาใหญ่ของบึงโขงหลง
นําเขตหนังสือสําคัญสําหรบัที�หลวง (นสล.) ห้ามบุกรกุ
พื�นที�ชุ่มนํ�าโลก 
ผลงานเด่นชัด เป�นคณะกรรมการ คปอ. จงัหวัด
หนองคายและเป�นคณะทํางานอนุรกัษ์ พื�นที�ชุ่มนํ�าโลก
การยกแพขึ�นจากนํ�า โดยมีกระบวนการการมีส่วนรว่ม
ของประชาชนตนบึงโขงหลง ออกข้อบังคับห้ามจบัปลา
ทุกฤดูในเขตห้ามล่าสัตว์นํ�าบึงโขงหลง 380 ไร่
เป�นคณะกรรมการประเมินนายอําเภอ เขต 6 จงัหวัด
ผลงานเด่น การจดัสวัสดิการชุมชนตําบลบึงโขงหลง
ต้นแบบของจงัหวัดหนองคาย
นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลด้านดูแลสิ�งแวดล้อม
จงัหวัดหนองคาย พื�นที�ชุ่มนํ�าโลก 

ด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
ต่อชมุชนและสังคม

       ข่ายองค์กรการเงินระดับตําบล, ตําบลต้นแบบในการ
       บรหิารจดัการที�ดินภาคอีสาน, การจดัสวัสดิการชุมชน
       ระดับตําบลได้รบัตําบลช้างเผือกของจงัหวัดหนองคาย



แม่คํา หลงลืม
อาชพี: เกษตรกร

จงัหวัดลําปาง

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 2/2553

แม่ปลูกฝ�งทางด้านสิ�งแวดล้อมตั�งแต่อายุ 11 ป�
ลูกเป�นแกนนําเยาวชนในการทําฝายแม้วเพื�อกักเก็บ
นํ�า ใน “โครงการป�นรกัให้ป�า สรา้งฝายให้นํ�า สืบสาน
วิถีป�าชุมชน”
ลูกมีโครงการปลูกป�า ณ วัดสบลืน
ในระดับอําเภอ เป�นสภาเด็กและเยาวชน อําเภอวังเหนือ
/ทํายุววิจยัประวัติศาสตร ์ รว่มกับวัดสบลืม รว่มสรา้ง
ฝายปลูกป�า
ในระดับจงัหวัด ไปรวมกลุ่มกับทางภาคเหนือเพื�อ

ด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
ต่อลูกและครอบครวั

       ทํางานทางด้านสิ�งแวดล้อม เป�นผลงานต่อเนื�อง

ทําหน้าที�เป�นหมอดินอาสา ไม่ตํ�ากว่า 9 ป� เพื�ออนุรกัษ์
สิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกับป�าและป�ญหาของดินในหมู่-
บ้าน การเรง่แก้ป�ญหาของดิน เพื�อส่งผลให้พืชผล

ได้รบัการคัดเลือกเป�นคณะกรรมการของหมู่บ้านฝ�าย
อนุรกัษ์ สรา้งสรรค์สิ�งแวดล้อม
จดัตั�งกลุ่มสหกรณ์ของหมู่บ้าน ออมเงินวันละ 1 บาท
เข้ารว่มศึกษาโรงเรยีนเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อนําความ
รูก้ลับมาพัฒนาหมู่บ้านได้ สอนให้ ชาวบ้านทําปุ�ยหมัก
นํ�าชีวภาพ / การปลูกหญ้าแฝก
จดัทําโครงการปลูกป�าทดแทน/โครงการไทยเข้มแข็ง
โครงการปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ
มีการเลี�ยงหมูหลุม รณรงค์ภายในหมู่บ้านให้ใช้นํ�าหมัก
ในการดับกลิ�น
มีขั�นตอนการทํากันอย่างมีระบบ มีการแลกเปลี�ยนซื�อ
ขายผลผลิตภายในหมู่บ้าน เป�นต้นแบบให้กับหมู่บ้าน
อื�น ๆ 

ด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
ต่อชมุชนและสังคม

       ต่างๆ เจรญิงอกงาม ทําให้ดินดีเพิ�มปรมิาณผลผลิตให้
       กับหมู่บ้าน



การปลูกฝ�งให้ให้ลูกรูคุ้ณค่าของสิ�งแวดล้อมและมีการ
ใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสม เช่น การสอนให้ลูกรูจ้กั
การใช้นํ�าอย่างรูคุ้ณค่า ต้องดื�มนํ�าให้หมดแก้ว

อบรมสั�งสอนและเลี�ยงดูลูกด้วยการใช้ชีวิตแบบใกล้ชิด
ธรรมชาติ เช่น ชักชวนให้ลูกได้ช่วยกันดูแลแหล่งนํ�า
คือ แม่นํ�าท่าจนีเพราะบ้านอยู่ใกล้แม่นํ�าท่าจนี 

การส่งเสรมิหรอืสนับสนุนลูกเข้ารว่มในกิจกรรมที�เกี�ยว
กับการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม เช่น ชักชวน
ให้ลูกเข้ารว่มการปลูกป�าชายเลนในวันสําคัญ เช่น วัน
เฉลิมพระชมพรรษา วันที� 5 ธนัวาคม วันสิ�งแวดล้อม
โลก และวันสิ�งแวดล้อมไทย
เป�นแบบอย่างการดําเนินชีวิตที�ดีแก่ลูกและครอบครวั
ในการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม โดยสอนให้ลูกยึดหลัก

ด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
ต่อลูกและครอบครวั

       การอาบนํ�าจากฝ�กบัวและไม่ควรอาบนํ�าเกิน 5 นาที
       หลีกเลี�ยงการซักผ้าด้วยเครื�อง ป�ดก๊อกให้สนิทเมื�อเลิก
       ใช้นํ�า

       ชักชวนให้ลูกปลูกต้นไม้เพื�อช่วยลดภาวะโลกรอ้น

       ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้
       อยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจาํวัน

ประวัติที�มา
นางนันทวัน เขียวงานด ี เริ�มทํางานด้านสิ�งแวดล้อม (แม่นํ�า
ท่าจนี) ตั�งแต่วันที� 14 มีนาคม 2543 ถึงป�จจบุัน รวมเวลา 10
ป� ในตําแหน่ง เลขานุการชมรมเรารกัแม่นํ�าท่าจนี จงัหวัด
สมุทรสาคร และจะทําต่อไปจนแม่นํ�าท่าจนี และคลองสาขาจะ
สดใสมีกุ้งกรามและปลาเสือตอ ซึ�งเป�นตัวชี�วัดของแม่นํ�าท่า
จนี กลับมาสู่ท่าจนี

แม่นันทวัน
เขียวงานดี

จงัหวัดสมทุรสาคร
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ชักชวน ฃชุมชน เยาวชน อบต. เทศบาล รณรงค์คู-
คลองสาขาและคลองซอย โดยการเก็บวัชพืชขึ�นจาก

ชักชวนเกษตรกรให้ใช้นํ�าหมักชีวภาพแทนสารเคมี เพื�อ
ใช้ในการเกษตร เป�นการลดต้นทุนของเกษตรกร
จดักิจกรรมโครงการธนาคารขยะในโรงเรยีน โดยเชิญ
วิทยากรไปให้ความรูใ้ห้นักเรยีนในโรงเรยีนและใช้หลัก
3 R (วิทยากรจาก สสภ. 5 )
จดัโครงการนักสืบสายนํ�าจาํนวน 8 รุน่ โดยนํานักเรยีน
ในโรงเรยีนรมิแม่นํ�าท่าจนีไปฝ�กตรวจสอบคุณภาพนํ�า
โดยใช้ชุดทดสอบสารภาคสนามของมหาวิทยาลัย
มหิดล หาค่า Do และ PH พรอ้มส่งคุณภาพนํ�าไปยัง
หน่วยงานรบัผิดชอบโดยตรง เช่น ท.ส.จ., ส.ส.ภ 5
จดัทําโครงการปลูกป�าชายเลนและศึกษาระบบนิเวศป�า
ชายเลนป�ละ 3 รุน่ เป�นการสนองพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ กลุ่มเป�าหมาย

กิจกรรมที�ทํามา 10 ป�

       คลองและใช้นํ�าหมักชีวภาพปรบัสภาพนํ�าในคลอง

       นักเรยีนในโรงเรยีนรมิแม่นํ�าท่าจนีและบรเิวณป�าชาย-
       เลน เป�นการปลูกป�าทดแทนป�าชายเลนที�หายไป



มีความคิดรเิริ�มและบุกเบิกกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับการอนุรกัษ์สิ�ง
แวดล้อมต่อชุมชนและสังคม เช่น การสาธติการทํานํ�าหมักชีวภาพ
ทดแทนการใช้สารเคมีให้กับชุมชนและเกษตรกร เพื�อเป�นการลดต้น-
ทุนในการผลิตของเกษตรกรและเป�นการรกัษาสิ�งแวดล้อม
มีการดําเนินกิจกรรมด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมที�มีประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื�อง เช่น สรา้งเครอืข่ายเยาวชนใน
โรงเรยีนรมิแม่นํ�าท่าจนีและคลองสาขาให้มีความรูใ้นการเฝ�าติด-
ตาม ตรวจสอบคุณภาพนํ�าในแม่นํ�าท่าจนีและคลองสาขาตั�งแต่รุน่ที�
1-6 และรุน่ต่อ ๆ ไปเรยีกว่า “โครงการนักสืบสายนํ�า” เป�นวิทยากร
ให้ความรูแ้ก่เยาวชนในโรงเรยีนรมิแม่นํ�าท่าจนีเกี�ยวกับการรูแ้ละรกั
แม่นํ�าท่าจนี ตลอดจนมลพิษที�ลงสู่แม่นํ�าท่าจนี
มีความเป�นผู้นํามุ่งมั�นสรา้งสรรค์ มุ่งมั�นพัฒนางานด้านการ

มีผลงานด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมที�ปรากฏส่งผลอย่างเด่นชัด
ต่อการปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมหรอืทัศนคติของคนในชุมชนสังคมที�จะ
รว่มมือในการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม เช่น ชุมชนเกษตรกรหันมาใช้นํ�า
หมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมี เป�นการลดต้นทุนของเกษตรกรใน
การผลิต สุขภาพอนามัยของชุมชนดีขึ�น นํ�าที�ใช้ในการเกษตรและ
ไหลลงสู่แหล่งนํ�าไม่ปนเป��อนสารเคมี

ด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
ต่อชมุชนและสังคม

       อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสูงสุด 
       เช่น นําคณะครแูละนักเรยีนไปรว่มปลูกป�าชายเลนป�ละ 8 ครั�ง เพื�อ
       ถวายเป�นพระราชเสาวนีย์แด่สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ
       เพิ�มป�าชายเลนซึ�งเป�นแหล่งอนุบาลของสัตว์นํ�าและเป�นการเพิ�ม
       เศรษฐกิจของชุมชนชายฝ��งทะเล

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 3/2553



แม่มาลา
จนิดาหลวง

อาชพี: เกษตรกร จงัหวัดเชยีงราย

การอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมของแม่
ครอบครวัชาวนาสัมผัสวิถชีีวิตชนบท ป�จจบุันเป�นเกษตรกรทําสวนป�า 
ทํานา ตั�งแต่ป� พ.ศ. 2538 ทําโรงเรอืนเลี�ยงกล้วยไม้และเพาะเนื�อเยื�อ ทั�ง
ลูกและแม่ต่างช่วยกันในพื�นที� 14 ไร ่ ขุดบ่อเก็บนํ�าเพื�อความชุ่มชื�น จดัสวน
ไม่ใช้ยาสารเคมี ยาฆ่าแมลง ปลอดภัยไรส้ารเคมีและปลูกผักทุกชนิด โดย
ใช้ปุ�ยหมักเป�นต้นแบบเกษตรอินทรยี์จาํนวน 14 ไร่

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 1/2554

แม่เป�นหมอดินอาสาประจาํหมู่บ้าน
เป�นวิทยากรในการอบรม เช่น การทําปุ�ยชีวภาพและพลังงานทดแทน

เป�นศูนย์เรยีนรู ้สวนคนต้นแบบเกษตรอินทรยี์ตามแนวพระราชดําริ
ได้รบัเลือกเป�นคนต้นแบบของโครงการรกัษ์ป�าสรา้งคน 84 ตําบล 

เป�นแม่ดีเด่นของหมู่บ้าน/ผู้สูงอายุของตําบล

ด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
ต่อชมุชนและสังคม

       เตาเผาถ่าน 200 ลิตร

       วิถีพอเพียงของตําบลป�าตึง อ.แม่จนั จ.เชียงราย



ตั�งแต่ป� พ.ศ. 2538 เริ�มกับลูกทํางานเพื�อชุมชน โดย
สามีเป�นกรรมการชุมชน
ป� พ.ศ. 2538 รว่มรณรงค์การรกัษาความสะอาดใน

ป� พ.ศ. 2544 คุณฉลวยเป�นประธานชุมชนฯ และจดัหา
ของเล่นให้กับเด็ก ๆ /จดัประเพณีต่าง ๆ

ด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
ต่อชมุชนและสังคม

       คลอง โดยการเก็บขยะกําจดัวัชพืชรว่มกับชาวบ้าน

แม่ฉลวย
กาเหว่านาค

จงัหวัดปทมุธานี

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 2/2554

บทบาทด้านความเป�นแม่
ส่งเสรมิและสนับสนุนลูกเข้ารว่มในกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับ
การอนุรกัษ์ธรรมชาติและ สิ�งแวดล้อม

เริ�มป� พ.ศ. 2547 พัฒนาคลอง เป�นแกนนํานําคณะ
กรรมการและสมาชิกในชุมชน รว่มทําความสะอาด 

รณรงค์การใช้นํ�าหมักชีวภาพเทลงคลองในช่วงเวลา
นํ�าเสียและมีจดุหยดนํ�าหมักเวลานํ�ามีกลิ�นเหม็น

กิจกรรมด้านการดูแลนํ�า

       เก็บขยะและวัชพืช ในคลองบางปรอก

คิดหาวิธแีก้ป�ญหานํ�าเน่าเสีย คลองบางปรอกโดยคิด
วิธกีารสรา้งถังดักไขมันรายครวัเรอืนขึ�นในชุมชน มี

และมีส่วนผลักดันให้เกิดเทศบัญญัติ การติดตั�งบ่อดัก
ไขมันบําบัดนํ�าเสียในอาคาร พ.ศ. 2549
ผลงานที�ภาคภูมิใจอีกชิ�นหนึ�งก็คือเป�นแกนนําในการ
สรา้งห้องสมุดเรอืชุมชนบางปรอก

เรื�องการบรหิารจดัการนํ�า

       การพัฒนาและปรบัปรงุแนวความคิดไปเรื�อยๆ มีเป�น
       ผลงานที�โดดเด่นที�สุด เรื�อง “ถังดักไขมันที�มีต้นทุนตํ�า 
       ผลประโยชน์สูงสุด อายุการใช้งานนาน” ยังขยายเครอื 
       ข่ายการติดตั�งถังดักไขมัน นํารอ่งไปอีก 6 ชุมชน ใน
       เขตเทศบาลเมืองปทุมธานี และจดัตั�งเป�นศูนย์เรยีนรู้
       ด้านการจดัการนํ�าชุมชน โดยมีผู้ศึกษาทั�งในประเทศ
       และต่างประเทศอีกด้วย

มีธนาคารนํ�าหมักสํารองไว้ใช้แก้ป�ญหานํ�าเน่าเสียใน
ทุกพื�นที�และแนะนําการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ แทนการใช้
สารเคมี

การแก้ไขป�ญหาระยะยาวเรื�องนํ�า

กิจกรรมด้านการดูแลและป�องกันนํ�าเสียในชุมชน
จงัหวัดปทุมธานี
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม
เป�นวิทยากร/ศึกษาดูงานในพื�นที�/ให้คําแนะนําด้านการ
จดัการนํ�า (นํ�าเสีย)
กิจกรรมด้านสิ�งแวดล้อม/อนุรกัษ์ประเพณี

กิจกรรมด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมอื�น ๆ

       และได้รบัรางวัลมากมาย

เป�าหมายในอนาคต
แม่ฉลวยมีเป�าหมายลดการใช้สารเคมี โดยมุ่งเน้นการสอน
ใช้ปุ�ยแห้ง ปุ�ยหมัก รณรงค์ให้ชุมชนเห็นความประโยชน์ของ
การทําเกษตรอินทรยี์ สามารถพึ�งพาตนเองทําให้คุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนดียิ�งขึ�น 



แม่กันยา ป�นกิติ
อาชพี: ทาํสวนสมรม จงัหวัดตรงั

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 3/2554

บทบาทด้านความเป�นแม่
อบรมสั�งสอนบุตรโดยอาศัยหลักเหตุผล หากมีการกระทํา
ความผิดเกิดขึ�นก็ต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผล สั�งสอนให้รูจ้กั
การทํางานเห็นคุณค่าของเงิน ไม่เอารดัเอาเปรยีบผู้อื�น ส่ง
เสรมิให้บุตรรูจ้กัการทํางานรบัใช้สังคม และเห็นคุณค่าของ
ทรพัยากรธรรมชาติ ป�จจบุัน บุตรได้ทํางานอาสาสมัคร
พัฒนาชุมชน รว่มกับเครอืข่ายปฏิรปูที�ดินเทือกเขาบรรทัด

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขป�ญหาเครอืข่าย
ปฏิรปูที�ดินฯ ซึ�งมี นายกรฐัมนตร ีเป�นประธาน
ประชุมอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพื�นที�โฉนด
ชุมชน ในคณะกรรมการประสานจดัโฉนดชุมชน (ปจช.)
หารอืการจดัทําแผนที�โฉนดชุมชนกับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
รว่มเวทีระดมความคิดเห็นในการจดัทํารา่งแผนแม่บท
ลดโลกรอ้น
ให้สัมภาษณ์สื�อมวลชน รณรงค์เรื�องโฉนดชุมชนและ

เป�นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ�าท่วม
นําผักพื�นบ้านมามอบให้เทศบาลนครตรงัเพื�อทํา
กับข้าวช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ�าท่วม

       การปฏิรปูที�ดินอย่างต่อเนื�อง
ผู้นําชุมชนในการจดัตั�งองค์กรชุมชน ทําความเข้าใจ

ส่งเสรมิให้ทําการเกษตรแบบสมดุลและยั�งยืนโดย
รณรงค์ให้คนในสังคมลดละเลิกการใช้สารเคมี
ได้เชื�อมองค์กรชุมชนต่างๆ จดัตั�งเป�นเครอืข่าย ตั�งแต่
พ.ศ.2543 ป�จจบุันให้ชื�อว่า “เครอืข่ายปฏิรปูที�ดินเทือก
เขาบรรทัด” เป�นสมาชิก “เครอืข่ายปฏิรปูที�ดินแห่ง
ประเทศไทย และได้รว่มผลักดันการใช้สิทธชิุมชนในการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมให้เป�น
นโยบายของรฐับาล ซึ�งใช้ชื�อว่า “โฉนดชุมชน”
ป�จจบุัน องค์กรชุมชนที�นางกันยา ป�นกิติ และคนในชุม-
ชนรว่มกันจดัตั�ง ใช้ชื�อว่า “องค์กรชุมชนปฏิรปูที�ดิน
เทือกเขาบรรทัดบ้านนํ�าปลิว” ซึ�งได้รบัการรบัรองให้
เป�นพื�นที�นํารอ่งโฉนดชุมชน
ส่งเสรมิให้ทําสวนสมรม ลดละเลิกการใช้สารเคมี
ฟ ��นฟูป�าขี�ทราย ซึ�งเสื�อมโทรมจากการทําเหมืองแรเ่ป�น
สวนยางพารา และสวนปาล์ม

ด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
ต่อชมุชนและสังคม

       กับคนในชุมชนในการดูรกัษาทรพัยากรอย่างยั�งยืน 
       รว่มกันรา่งกฎระเบียบและกติกาขององค์กรชุมชน เพื�อ
       ให้คนในชุมชนอยู่รว่มกับธรรมชาติได้โดยไม่ทําลาย



สอนลูกให้เข้าใจธรรมชาติ การปลูกฝ�งจิตสํานึก ประเพณีวัฒนธรรม
กับชุมชน
ด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม
รูจ้กัป�าชายเลนใกล้บ้าน พัฒนารว่มกับชุมชนเพื�ออนุรกัษ์ป�าชายเลน
บ้านทุ่งตะเซะ นับ 10 ป�
อาชีพเสรมิในหมู่บ้าน การทําผ้าฝ�ายยอมสีธรรมชาติ
นําเนื�อหาการอนุรกัษ์ทรพัยากรในป�าชายเลนสอนเด็ก ๆ ในชุมชน 

บทบาทด้านความเป�นแม่

       ผ่านศิลปวัฒนธรรมอย่างลิเกป�า รองแง็ง

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 4/2554

แม่เป�นหมอดินอาสาประจาํหมู่บ้าน
เป�นวิทยากรในการอบรม เช่น การทําปุ�ยชีวภาพและพลังงาน

เป�นศูนย์เรยีนรู ้สวนคนต้นแบบเกษตรอินทรยี์ตามแนวพระราชดําริ
ได้รบัเลือกเป�นคนต้นแบบของโครงการรกัษ์ป�าสรา้งคน 84 ตําบล 

เป�นแม่ดีเด่นของหมู่บ้าน/ผู้สูงอายุของตําบล

ผลงานในป�จจุบัน

       ทดแทนเตาเผาถ่าน 200 ลิตร

       วิถีพอเพียงของตําบลป�าตึง อ.แม่จนั จ.เชียงราย

แม่แช่ม ฮั�นเย็ก
อาชพี: เกษตรกรสวนยางพารา

จงัหวัดตรงั



แม่บัวแก้ว
จนิดาธรรม

จงัหวัดเชยีงราย

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 1/2555



แม่ประคอง
สาต๊ะ

จงัหวัดลําพูน

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 2/2555



แม่เบญจมาส
นาคหลง

จงัหวัดสงขลา

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 3/2555



แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 4/2555

แม่ป�ยะรตัน์
พลอยเจรญิ

จงัหวัดกรงุเทพฯ

ผลงานโดดเด่นด้านสิ�งแวดล้อม
แม่ป�ยะรตัน์เป�นผู้ก่อตั�งชมรมอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมของโรง-
เรยีนราชวินิต บางแก้ว และเป�นผู้บุกเบิกในการพานักเรยีน
ไปเรยีนรูด้้านสิ�งแวดล้อมนอกห้องเรยีน พรอ้มทั�งได้ถ่าย-
ทอดความรูแ้ละปลูกฝ�งจติสํานึกด้านสิ�งแวดล้อมผ่าน
กิจกรรมที�ให้นักเรยีนได้มีส่วนรว่มและลงมือทํา โดยเฉพาะ
โครงการธนาคารขยะ ซึ�งสามารถถ่ายทอดความรูจ้ากรุน่พี�
สู่รุน่น้อง อีกทั�งเกิดเครอืข่ายในการทํางานระหว่างลูกศิษย์
ศิษย์เก่าและผู้ปกครองได้อย่างเป�นรปูธรรม 

นอกจากนี� แม่ป�ยะรตัน์ได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ�น โดยมีเนื�อ-
หาเกี�ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของป�าชายเลนใน
จงัหวัดสมุทรปราการ จนทําให้หลักสูตรของโรงเรยีนแห่งนี�
เป�นต้นแบบให้กับโรงเรยีนอื�นมาศึกษาดูงาน

สําหรบัการส่งต่อด้านจติสํานึกอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมไปสู่ลูก
นั�น แม่ป�ยะรตัน์ปฏิบัติตนเป�นแบบอย่างให้ลูกได้เห็นมาตั�งแต่
ลูกยังเล็ก โดยให้ความสําคัญในเรื�องของการประหยัดพลัง-
งาน การใช้ชีวิตที�ไม่ทําลายสิ�งแวดล้อม โดยมีการนําทรพั-
ยากรที�ไม่ใช่แล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ�งความตั�งใจแน่วแน่ในการ
ปฏิบัติตนของแม่ป�ยะรตัน์ ทําให้สมาชิกในครอบครวัได้สนับ-
สนุนแม่ป�ยะรตัน์ทํางานอย่างต่อเนื�องด้วยด ี

เป�าหมายในอนาคต
แม่ป�ยะรตัน์มุ่งมั�นทุ่มเทด้วยกําลังกายและกําลังใจที�จะถ่าย-
ทอดความรูแ้ละสรา้งจติสํานึกด้านสิ�งแวดล้อมไปสู่นักเรยีน
ปลูกฝ�งให้นักเรยีนรุน่พี�สามารถถ่ายทอดความรูไ้ปสู่รุน่น้อง
ได้ ดําเนินกิจกรรมที�ฝ�กฝนให้นักเรยีนได้เป�นผู้นํา ใช้ศักย-
ภาพของนักเรยีนและให้นักเรยีนได้นําไปถ่ายทอดกับผู้-
ปกครอง นอกจากนี� แม่ป�ยะรตัน์ยังได้ตั�งเป�าหมายที�จะถ่าย-
ทอดงานที�ตนทําไปสู่ครรูุน่ใหม่ เพื�อสรา้งครรูุน่ใหม่ที�จะมา
สานต่องานของชมรมอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมในอนาคตด้วย

การได้รบัและส่งต่อความรูด้้านสิ�งแวดล้อม
ตั�งแต่เด็ก แม่ป�ยะรตัน์ ได้ซึมซับวิถีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ของคุณทวดที�ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองและหาของกิน
ของใช้อื�น ๆ จากความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรในท้องที�
ที�อยู่ติดคลองและป�าจากอย่างคุ้มค่า อย่างไรก็ดีแม่ป�ยะรตัน์
ได้เห็นความเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อมค่อย ๆ เสื�อมลง
จนเกิดความตระหนักว่าจะต้องมีส่วนรว่มในการอนุรกัษ์สิ�ง-
แวดล้อม โดยเฉพาะการเข้ารว่มกิจกรรมอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
กับเมื�อศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย 

เมื�อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและได้ทํางานรบัราชการ
คร ูแม่ป�ยะรตัน์จงึได้จดัตั�งชมรมอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมด้วย 
เพื�อปลูกฝ�งจติสํานึกที�ดีแก่นักเรยีน ต่อจากนั�น แม่ป�ยะรตัน์
ได้มีโอกาสพัฒนาหลักสูตรท้องถิ�น โดยจบัประเด็นทรพัยากร
ที�มีอยู่ในจงัหวัดสมุทรปราการ มาเป�นส่วนสําคัญของเนื�อหา
ของหลักสูตร เพื�อถ่ายทอดเรื�องราวความรูค้วามหลาก-
หลายทางชีวภาพของป�าชายเลน จนทําให้เป�นแบบอย่าง
ของโรงเรยีนใกล้เคียงมาศึกษาดูงาน



แม่สุนีพร
หลี�จา

จงัหวัดเชยีงราย

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 1/2556



แม่กิมลี�
แซ่ตัน
จงัหวัดชยันาท

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 2/2556



แม่ฝาติม๊ะ
สลํายาดี

จงัหวัดป�ตตานี

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 3/2556



แม่พูลทรพัย์
ศรชูี

จงัหวัดสงขลา

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 4/2556



แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 1/2557

ก่อนป� พ.ศ. 2542 แกนนํากลุ่มออมทรพัย์ของชุมชน
ซึ�งจะมีบทบาทนําในการรว่มจดักิจกรรมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ เช่น การทําแนวกันไฟป�า
พ.ศ. 2542 แกนนําชุมชนบ้านฆ้องคํา นํากลุ่มสตรใีน
หมู่บ้านดําเนินกิจกรรมการอนุรกัษ์พื�นที�ป�าไม้ 169 ไร่
และป�าอนุรกัษ์พื�นที� 1,500 ไร ่ บรเิวณบ้านดอนมูลซึ�ง
เป�นป�าอนุรกัษ์ ที�อยู่ในสภาวะเสื�ยงการบุกรกุแผ้วถาง
จากเกษตรที�มีพื�นที�ทํากินรอบพื�นที�ป�าไม้
พ.ศ. 2545 รว่มพัฒนาโครงการและบรหิารจดัการ 

พ.ศ. 2546 ประธานโครงการส่งเสรมิบทบาทเด็กและ
เยาวชนในการติดตามเฝ�าระวังการเปลี�ยนแปลงของ
ระบบนิเวศลุ่มนํ�าแม่ลี� ในเขต อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน รบั
ทุนจาก สสส.
พ.ศ. 2547 แกนนําการพัฒนาระบบการเกษตรที�เป�น
มิตรต่อสิ�งแวดล้อม จากการผลิตไบโอแก๊ส จากมูล
สัตว์บ้านฆ้องคํา ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน รบั
ทุนจากกองทุนสิ�งแวดล้อมโลก
พ.ศ. 2555 วิทยากรด้านการประสานเรื�องนํ�า/การ
ประสานชุมชน/รว่มกับคณะวิจยัจากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย UNU จากประเทศเยอรมัน
ศึกษาวิจยัเรื�องการเปลี�ยนแปลงของฝนกับผลกระทบ
ต่อการย้ายถิ�นของเกษตรกรในพื�นที� ต. บ้านปวง รบั
ทุนจากมูลนิธริกัษ์ไทย

การทํางานด้านสิ�งแวดล้อม

       โครงการส่งเสรมิบทบาทสตรใีนการประยุกต์ใช้ภูมิ-
       ป�ญญาท้องถิ�นด้านสมุนไพรกับการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
       ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน รบัทุนจาก สสส.

แม่อรณุพร นุปา
อาชพี: เกษตรกร จงัหวัดลําพูน

พ.ศ. 2542 - ป�จจบุัน แกนนําชุมชนในการดําเนิน
กรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติในพื�นที�ป�า 169

        ไรแ่ละพื�นที�ป�า 1,500 ไร ่โดยจะมีกิจกรรมการป�องกันไฟ 
        ปลูกป�า สรา้งฝายดักตะกอน และกําหนดกฎระเบียบ
        การจดัการป�า

อนุรกัษ์ป�าและฟ ��นฟูป�าต้นนํ�า แม่ลี�และป�าห้วยไถ
ผลงานที�โดดเด่น

สอนลูกให้มีความขยัน อดทน และใช้ทรพัยากรอย่าง
คุ้มค่า ลูกสามารถถ่ายทอดความรูใ้ห้กับชุมชนถึงวิธี

การเลี�ยงดูบุตร

       การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ (หมู) มาผลิตแก๊สชีวภาพ
       ให้กับคนในชุมชนได้



คุณแม่เลี�ยงลูกทั�ง 2 คนด้วยความรกัและปลูกฝ�งให้
ลูก ๆ ทํากิจกรรมด้านสิ�งแวดล้อมรว่มกับคุณแม่ตลอด
ทําให้ลูก ๆ มีจติสํานึกในการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม มีส่วน
รว่มการขับเคลื�อนงานของศูนย์การเรยีนรูเ้ป�นอย่าง
มาก อาทิ วิทยากร การพัฒนาคุณภาพสินค้า การ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้านการเกษตร ทําให้ศูนย์มี
แนวทางในการดําเนินงานที�มีประสิทธภิาพ

การเลี�ยงดูบุตร

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 2/2557

พ.ศ. 2538 เป�นผู้นําในการพัฒนาเกษตรอินทรยี์ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ�มต้นจากที�ดินว่างเปล่า
จาํนวนพื�นที� 30 ไร่
พ.ศ. 2553 พัฒนามาเป�นศูนย์การเรยีนรูโ้ครงการอัน
เนื�องมาจากพระราชดําร ิ อําเภอนาดี (ขับเคลื�อนขยาย
ผลภาคประชาชน) ทําการเกษตรอินทรยี์ตามแนว

พ.ศ. 2555 จดทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
จงัหวัดปราจนีบุร ีสินค้ามีวางจาํหน่ายทั�วประเทศ 

การทํางานด้านสิ�งแวดล้อม

       เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล เลี�ยง
       ปลา เลี�ยงหมู เลี�ยงไก่ ปลูกข้าวนาโยน พัฒนาสูตรปุ�ย-  
       นํ�าหมักจากรกหมู ทําฝายเพื�อกักเก็บมีผู้สนใจมาศึกษา
       ดูงานทั�งประชาชน ภาครฐั และเยาวชนมากกว่า 200  
       กลุ่มต่อป�

       ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาทิ แชมพู นํ�ายาล้างจาน ลูก 
       ประคบ ฯลฯ ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพด้วยการจด
       อย. และปรบัปรงุออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถเป�น
       ของที�ระลึก ของขวัญ เป�นการเพิ�มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
       ได้อย่างดี

แม่นิรมล
เพียโคตร

อาชพี: เกษตรกร จงัหวัดปราจนีบรุี

เป�นแกนนําช่วยบําบัดนํ�าเสียจากลานมันด้วยนํ�าหมัก
เพื�อช่วยบําบัดกลิ�นและนํ�าเสีย ลดป�ญหาที�ชุมชนได้รบั
รณรงค์การปลูกต้นไม้ที�อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยมี
กิจกรรมอย่างต่อเนื�อง อาทิ ปลูกต้นไม้จาํนวน 8,400
ต้น ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติผู้จดัการธนาคารต้นไม้
เริ�มทําเมื�อปลายป� พ.ศ. 2556 คุณแม่ได้เป�นแกนนําตั�ง
กลุ่ม เพื�อรณรงค์ไม่ให้มีการตัดต้นไม้ใหญ่

ผลงานที�โดดเด่น



สอนให้บุตรปฏิบัติตนเป�นประชาชนที�ดีของสังคม ไม่ว่า
จะในฐานะบุตรหรอืสมาชิกในชุมชน รวมไปถึงในสังคม
ให้ยึดมั�นปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรม ไม่ทําลายป�า 

สอนให้บุตรประพฤติตนให้เป�นคนมีคุณค่า ทุ่มเท เสีย-
สละ โดยการเข้ารบัการอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที�มี
การจดัเข้ารบัการอบรมในด้านการอนุรกัษ์ รว่มกันปลูก
ป�า ทดแทนป�าที�ถูกทําลายไป
ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุตรมีส่วนเข้าไปศึกษา เรยีนรู้
สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพบรเิวณป�าอ่าว
อ้ายยอรว่มกับสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากร-
ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรม-
ชาติและสิ�งแวดล้อม
สอนบุตรให้ช่วยกันรกัษาและใช้แหล่งเรยีนรูท้ี�มีอยู่ใน
ธรรมชาติอย่างประหยัดในการดํารงชีวิต
สอนให้บุตรรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม โดยให้
เข้าใจกฎระเบียบของสังคมว่าสิ�งใดควรทําหรอืไม่ควร
ทํา สอนให้ทําตนให้เป�นประโยชน์ รูจ้กัสรา้งความสุขให้
กับผู้อื�นและไม่ทําอะไรที�กระทบต่อส่วนรวม และที�สําคัญ
คือการสอนให้เคารพกฎหมาย ใครทําผิดต้องได้รบัผิด

การเลี�ยงดูบุตร

       ไม่เบียดเบียนสิ�งที�มีอยู่ในธรรมชาติ ช่วยกันสอดส่อง
       ดแูลสมบัติของส่วนรวม

แม่อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 3/2557

พ.ศ. 2530 - 2555 เป�นผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรกและคน
เดียวในอําเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรธีรรมราช รวมอายุ
การทํางาน 25 ป�
พ.ศ. 2531 ประสานกับนายอําเภอ เจา้หน้าที� อส.
ตํารวจภูธรกะปาง และเจา้หน้าที� 37 คน จบักุมกลุ่ม
นายทุนและชาวบ้านในพื�นที�บางส่วนที�ได้บุกรกุพื�นที�ป�า
อ่าวอ้ายยอ ซึ�งเป�นผืนป�าอันอุดมสมบูรณ์ และเป�นป�า
ต้นนํ�าของหมู่บ้านถํ�าตลอด
พ.ศ. 2545 รว่มมือกับชุดตํารวจตระเวนชายแดน 

พ.ศ. 2546 รบัรางวัลป�าชุมชน การอนุรกัษ์ป�าชุมชน
จากกรมป�าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2548 รบัรางวัลระดับภาคใต้ โครงการคนรกัษ์ป�า
ป�าชุมชนดีเด่น จากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม
พ.ศ. 2552 รบัรางวัลป�าตัวอย่างระดับจงัหวัด จากการ
ไฟฟ �าเวลดิ�งและกรมป�าไม้
พ.ศ. 2553 รบัรางวัลด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรม-
ชาติป�าต้นนํ�า และได้รบัรางวัลเมืองมงคล คนทําดี ของ
จงัหวัดนครศรธีรรมราช
พ.ศ. 2554 รว่มมือกับสํานักงานด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพสํารวจความหลากหลายด้านไลเคนพรอ้ม
กับบุตร
พ.ศ. 2556 ได้รบัรางวัลลูกโลกสีเขียวจากบรษัิท ปตท.
และได้รบัรางวัลแม่ดีเด่นของโรงเรยีนบ้านถํ�าตลอด

การทํางานด้านสิ�งแวดล้อม

       (ตชด.427) และประชาชนในหมู่บ้านดูแลรกัษาป�าและได้
       ส่งป�าอ่าวอ้ายยอเข้าประกวดจนได้รบัพระราชทาน
       ธง "พิทักษ์ป�า เพื�อรกัษาชีวิต" จากสมเด็จพระนาง-
       เจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ

แม่จาํเนียร
โลกวิจติร

อาชพี: ชาวสวน จงัหวัดนครศรธีรรมราช

ทําให้ผืนป�ากลับมาเป�นผืนป�าที�อุดมสมบูรณ์ และได้ทํา
ประโยชน์เพื�อส่วนรวมเพื�อพี�น้องประชาชน ถือว่าการ
เสียสละตัวเอง แม้แต่ชีวิตเพื�อส่วนรวมก็ถือว่าคุ้มค่า
เมื�อผลที�ตามมาทําให้ทุกคนมีความสุข มีรอยยิ�ม 

ผลงานที�โดดเด่น

       มีอากาศที�บรสุิทธิ� มีทรพัยากรป�าไม้ที�อุดมสมบูรณ ์
       มีป�าต้นนํ�า (ป�าอ่าวอ้ายยอ) จนผู้คนจะได้ขนานนามได้
       เป�นที�รูจ้กัในอนาคตวันข้างหน้าในระดับประเทศหรอืใน
       ระดับโลกต่อไป


