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เครือขายเฝาระวังปาไทย ริเร่ิมงานในระดับชุมชนจนขยายกวางเปนเครือขาย และเช่ือมโยงงาน

อนุรักษทรัพยากรปาไมสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดวยการเรียนรูอยางไมส้ินสุด ไดตระหนักที่จะกาวไป

พรอมกับชุมชนในทองถิ่นตางๆ ของประเทศ เพื่อลดภาวะโลกรอนรวมกบัประชาคมโลก จงึไดรวมกับ

เครือขายอนุรักษปาเขาอังคาร หนวยงานในจังหวัดบุรีรัมย กลุม องคกร และชุมชนตางๆ จัดการสัมมนา 

“ชุมชนกาวใหม รวมใจลดโลกรอน” ในวนัที ่ 20-21 พฤษภาคม 2552 ณ โรงเรียนบานสวายสอ ตําบล

ถนนหกั อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย เพื่อเปนเวทกีารเรียนรูเร่ืองการลดภาวะโลกรอนใหกวางขวางข้ึน 

ขยายผลกรณตัีวอยางที่ดี และผลักดันใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 

การสัมมนา “ชุมชนกาวใหม ใสใจลดโลกรอน” ในคร้ังนี้  เปนจุดเร่ิมตนของความรวมมือของครือ

ขายอนุรักษปาเขาอังคาร องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยและใหเกิดเวที

แลกเปล่ียนใหกับชุมชน กลุม องคกร เครือขายความรวมมือจากทุกภูมิภาคไดมารวมการเรียนรูศึกษาดู

งานกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ ไดเติมเต็มความรูจากวิถีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีในระดับชุมชน เชน 

เกษตรอินทรีย การจัดการปา พลังงาน และชุมชนพอเพียง อันสงผลตอภาวะโลกรอนและผลกระทบที่

ชุมชนไดรับจากภาวะโลกรอน รวมถึงการสงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนรูของเยาวชน  มีผูเขารวมจากทุก

ภูมิภาคทั่วประเทศรวมแลวกวา 600 คน   ไดแลกเปลี่ยนประสบการณความรู และวิชาการ ไดกระตุนให

เกิดแนวทาง วิธีการอยางงายไดหันมามอง และสนใจส่ิงใกลตัวมากข้ึน  

เครือขายเฝาระวงัปาไทย จงึถือโอกาสอันดีนี้ ประมวล รวบรวมความรู ขอคิดเหน็จากวทิยากร 

ประสบการณจากแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน นํามาเรียบเรียงแบงปนเพือ่ประชาสัมพนัธเผยแพรแกผูสนใจได

ศึกษาประสบการณ รวมกันสานตอแนวปฏิบัติดีดีมาใชแกไขปญหาและบรรเทาวิกฤติลดโลกรอน 

ตลอดจนการสนับสนนุและสงเสริมใหภาคประชาสังคมตางๆ องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ  ทองถิน่ ให

มีการบริหารจดัการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรทองถิน่ เพื่อการปรับตัวหรือรองรับสภาวะโลกรอน 

 
 

มิถุนายน 2552 

คณะทํางาน 
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การจัดงานสัมมนาคร้ังนี้ลุลวงไปไดดวยดี  ดวยความต้ังใจ ความรวมมอืของหลายๆ ฝาย ที่เปน

พลังสําคัญในการขับเคลื่อนงาน 

เครือขายอนุรักษปาเขาอังคาร องคกรปกครองสวนทองถิน่รอบเขาอังคาร 7 แหง ไดแก อบต. 

ถนนหกั  สะเดา หนองไทร เจริญสุข  ยายแยมวัฒนา  ลําไทรโยง และ เทศบาลตําบลถาวร เจาภาพหลักใน

การจัดงานต้ังแตการเตรียมการ การระดมทุน การประชาสัมพนัธ และการจัดงาน 

ผูนําชุมชนจากเครือขายชุมชนจากภูมิตางๆ  เครือขายปาชายเลนเพือ่ชุมชน จ.พังงาและ จ.ระนอง 

เครือขายชุมชนบานเกาะเตียบ จ.ชมุพร เครือขายชุมชนบานโคกพะยอม จ.สตูล เครือขายผืนปาตะวนัตก 

จ.กาญจนบุรี ชุมชนทาอิบุญ จ.เพชรบูรณ เครือขายแมวงกชุมชนคนรักษปา จ.นครสวรรค เครือขาย

สมาคมเพื่อนภู อ.แวงนอย จ.ขอนแกน เครือขายชุมชนฟนฟูลุมน้าํชี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน เครือขาย

เกษตรกรตีนภูพัฒนา จ.ชัยภูมิชุมชน หมูบานพัฒนา ปตท.พัฒนารักษาปา อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 

ชุมชนหมูบานพัฒนา ปตท. อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา ชุมชนหมูบานพฒันา ปตท. อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

เครือขายผูรับรางวัลลูกโลกสีเขียว จ.บุรีรัมย จ.ขอนแกน จ.รอยเอ็ด จ.มหาสารคาม และ จ.ศรีษะเกษ ที่ได

เดินทางมารวมแลกเปล่ียนเรียนรูและรวมกันเปนสวนหนึ่งเพื่อจะชวยบรรเทาปญหาโลกรอนของประเทศ 

หนวยงานองคกรตางๆ ในพืน้ที่  ภาครัฐ  สถานศึกษารอบเขาอังคาร และในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษานางรอง  องคพฒันาเอกชน และหนวยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวดบุรีรัมย คณะทํางานเครือขาย

เฝาระวงัปาไทย ไดรวมเปนสวนหนึ่ง และสวนสําคัญในการจัดการ สนับสนนุและจัดเตรียมการเรียนรู

ตลอดการสัมมนา 
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เยาวชนเรียนรูอยางสรางสรรค  ชวยกนัลดโลกรอน 13 

สรุปการสัมมนา “ชุมชนกาวใหม  รวมใจลดโลกรอน” 14 

ภาคผนวก 

1) รายช่ือผูเขารวม 

2) รายช่ือผูไดรับรางวัลการประกวดแขงขัน 
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ชุมชนและเครอืขายที่เขารวมสัมมนา 

1) เครือขายปาชายเลนเพ่ือชุมชน จ. พังงาและ จ. ระนอง 

2) เครือขายชุมชนบานเกาะเตียบ จ.ชุมพร 

3) เครือขายชุมชนบานโคกพะยอม จ.สตูล  

4) เครือขายผืนปาตะวันตก จ.กาญจนบุรี 

5) ชุมชนทาอิบญุ จ. เพชรบูรณ 

6) เครือขายแมวงกชุมชนคนรักษปา จ. นครสวรรค 

7) เครือขายสมาคมเพ่ือนภู อ.แวงนอย จ.ขอนแกน 

8) เครือขายชุมชนฟนฟูลุมนํ้าชี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

9) เครือขายเกษตรกรตีนภูพัฒนา จ. ชัยภูมิ 

10) ชุมชนหมูบานพัฒนา ปตท.พัฒนารักษาปา 

     อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธาน ี

11) ชุมชนหมูบานพัฒนา ปตท. อ. สีค้ิว จ. นครราชสีมา 

12) ชุมชนหมูบานพัฒนา ปตท. อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา 

13) เครือขายผูรับรางวัลลูกโลกสีเขียว บุรีรัมย 

     ขอนแกน รอยเอ็ด มหาสารคาม ศรีษะเกษ 

 

 

การสัมมนา “ชุมชนกาวใหม รวมใจลดโลกรอน” 

เปนกิจกรรมภายใตเครือขายเฝาระวงัปาไทย 

รวมกับเครือขายอนุรักษปาเขาอังคาร องคกร

ปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงานในพื้นที่จังหวัด

บุรีรัมย ซึ่งไดอาสาเขามามีสวนรวมหลักในการจัด

งานต้ังแตการเตรียมการ การระดมทุน การ

ประชาสัมพันธ และการจัดงาน เมื่อวนัที่ 20-21 

พฤษภาคม 2552 ณ โรงเรียนบานสวายสอ ตําบล

ถนนหัก จงัหวดับุรีรัมย โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ ใน

การเสริมสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภาวะ 

โลกรอน การเช่ือมโยงวิถีปฏิบัติในระดับชุมชน อัน 

 

 

 

สงผลตอภาวะโลกรอนและผลกระทบที่ชุมชนไดรับ

จากภาวะโลกรอน  

¼Ù�e¢ �ÒÃ �ÇÁ การสัมมนาฯ มีจาํนวนทั้งส้ิน 616 คน 

ประกอบดวย ตัวแทนชุมชนและเครือขายชุมชน

จากจงัหวัดอ่ืนๆ 136 คน นักเรียนจากสถานศึกษา

ในพืน้ที่ 302 คน องคกรปกครองสวนทองถิน่รอบ 

เขาอังคาร 48 คน  ผูนาํชุมชนในอําเภอนางรอง  

ปะคํา และละหานทราย จํานวน 44 คน ผูบริหาร 

ครูและหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด 

อําเภอ และผูสนใจทัว่ไปจํานวน 56 คน วิทยากร 

12 ทาน ส่ือมวลชน 7 คน รวมทัง้ผูบริหารและ

เจาหนาที่สถาบันส่ิงแวดลอมไทยจํานวน 12 คน 
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ภาวะโลกรอน 

เครือขาย 

แนวปฏิบัติที่ดีระดับชุมชน 

- ปาชุมชน 

- เกษตรอินทรีย 

- พลังงานทางเลือก 

- เศรษฐกิจพอเพียง 

ภาครัฐ  ภาคเอกชน   

องคกรพัฒนาเอกชน 

สถานศึกษา สถาบัน

องคกรปกครองสวน

หลักสูตรการเรียนรู 
ของเยาวชน 

องคความรูวิชาการ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนนการสงเสริมบทบาท และเพิ่มศักยภาพของ

ชุมชนในการดูแลสภาพแวดลอม ตามบริบทของ

แตละพื้นที ่ โดยการเสริมสรางความรูความ

เขาใจ เกี่ยวกบัองคความรูเกี่ยวกบัภาวะโลกรอน 

การเช่ือมโยงวถิีปฏิบัติ ในระดับชุมชนอันสงผล

ตอภาวะโลกรอน และผลกระทบที่ชุมชนไดรับ 

จากภาวะโลกรอน โดยคาดหวังวาจะสามารถ

บูรณาการองคความรูทางวชิาการ หลักสูตรการ

เรียนรูของเยาวชน และภูมิปญญาทองถิน่  

เพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดีอยางเปนรูปธรรมและมี

การขยายผลมากข้ึน   

วันแรก วันที่สอง 

 แบงกลุมศึกษาดูงานกิจกรรมในพื้นที่ 

 แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากส่ิงที่ไปศึกษาดูงาน 

 พิธีบายศรีสูขวัญและการแสดงบนเวที 

 นมัสการส่ิงศักด์ิคูบานคูเมืองปราสาทเขาพนมรุง 

 เวทีเสวนายอยของชุมชน:เกษตรอินทรีย การจัดการปา พลังงาน 

และชุมชนพอเพียง 

 แลกเปล่ียน: เวทีชุมชน “สมการลดโลกรอนของชุมชน” 

 ฐานเรียนรูภาวะโลกรอนสําหรับเยาวชน 

  การจัดประกวดคําขวัญ วาดภาพและเรียงความของเยาวชน 

 นิทรรศการความรู ขอมูล ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
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นายธนากร  ธนบุตรสาย ประธานเครอืขาย
อนุรักษปาเขาอังคาร จังหวัดบุรีรัมย กลาว

วาภาวะโลกรอนเปนปญหาที่ใหญ นับวนัก็ยาก

จะเยียวยา และทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยมี

เหตุผลสําคัญมาจากกิจกรรมของคนเรา และ

ตองใชเวลานานและความพยายามอีกมากกวา

จะกลับเขาสูสภาวะสมดุล การเร่ิมตนจากส่ิง

ใกลตัวในชุมชน ก็นบัวามคีวามสําคัญไมนอย 

การฟนฟูและใหคุณคาตอภูมิปญญาทองถิ่นก็ไม

ควรละเลย ที่จะนาํมาปรับและประยุกตใช

รวมกับองคความรูใหม เพื่อบรรเทาผลกระทบให

อยูในระดับที่จะรับมือได งานสัมมนานีจ้ึงเปน

โอกาสอันดีในการแลกเปล่ียนเรียนรูใหเขาใจ

เกี่ยวกับภาวะโลกรอน การเช่ือมวิถีปฏิบัติใน

ระดับชุมชนทีส่งผลตอภาวะโลกรอนและ

ผลกระทบที่ชมุชนไดรับจากภาวะโลกรอน 

นายทาํนอง ศรีเมือง นายอําเภอนางรอง 
กลาววารูสึกภูมิใจ กับการขับเคลื่อนงานการ 

จัดการปาใหเกิดรูปธรรมของเครือขายอนรัุกษปา 

เขาอังคาร อีกทั้งเครือขายไดรับความไววางใจใน

การเปนเจาภาพจากเมื่อคร้ังที่ไดจัดสัมมนา

เครือขายปาฯ ที่จงัหวัดพงังาในปที่ผานมา มี

ความยนิดีอยางยิง่ที่ไดรวมเปนเจาภาพ ตอนรับ

ชุมชน และเครือขายจากทุกภูมิภาคของประเทศ 

และอยากใหชมุชนไดรวมตัวกันฟนฟู ทรัพยากร-

ธรรมชาติในทองถิ่น และใหเปนสวนหนึง่ในการ

บรรเทาภาวะโลกรอน และหวงัวาทกุทานจะได

เก็บเกี่ยวประสบการณการเรียนรู กนัอยางเต็มที่

จากการรวมงานสัมมนา นําไปใชปฏิบัติใหเปน

ผลดีแกทองถิน่ตอไป 
 

นายมงคล  สุระสจัจะ  ผูวาราชการจังหวัด
บุรีรัมย  ย้าํถงึปญหาการปลอยกาซเรือนกระจก 

ทั้งหมดทีเ่กิดจากกิจกรรมของมนษุย รวมถึงมา

จากการทาํลายปา และความเส่ือมโทรมของปา

ในเขตรอน ก็รูสึกกังวลในเร่ืองนี ้เพราะโดยทั่วไป

แลว เรามักจะคิดวาภาวะโลกรอน  
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ทําใหน้าํแข็งข้ัวโลกละลาย การเพิม่สูงข้ึนของ

อุณหภูมิและระดับน้ําทะเล แตที่จริงแลว 

ผลกระทบที่เกดิข้ึน มีอยางกวางขวางกวานัน้ 

โดยเฉพาะผลกระทบที่มีตอผืนปา และการ

ดํารงชีวิตของผูคนมากมายที่พึง่พงิปา และไดให

ขอคิดวา การจัดการปาจึงมีสวนเกี่ยวของและมี

ความสําคัญตอการแกไขปญหาโลกรอน และ

หวงัเปนอยางยิ่งวาผลของการสัมมนาคร้ังนี้ จะ

ไดเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับชุมชนมาก

ข้ึน แมที่ผานมา มีความต่ืนตัวเร่ืองภาวะโลก

รอนกันบาง เพราะสัมผัสไดจากสภาพภูมอิากาศ

ที่เปล่ียนแปลงไป นอกจากนี ้ จะสนับสนนุ

กิจกรรมการเรียนรูการจัดการทรัพยากรของ

ทองถิน่ และผลักดันใหเกิดการดูแลรักษาปา

มากข้ึน รวมถงึชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

ดูแลรักษาปา อันจะสงผลตอผืนปาและการ 

 

 

 

 

 

 

ดํารงชีวิตของผูคนมากมายที่ตองพึง่พิงปามาก

ข้ึนดวย 

ศาสตราจารย.ดร.สนิท อักษรแกว ประธาน

สถาบันส่ิงแวดลอมไทย ไดกลาวในการบรรยาย

พิเศษวา โลกรอนเปนเร่ืองใกลตัวทุกคนเขามา

เร่ือยๆ พืชและสัตวที่ปรับตัวไมได จะคอยๆ สูญ

พันธุไป  แตสําหรับมนุษยเราสามารถบรรเทา

ภาวะโลกรอนและปรับตัวกบัภาวะโลกรอนได 

แนวทางที่ชัดเจน คือ วิถีธรรมะและพอเพยีง ที่

ดํารงชีวิตอยูอยางสมดุลกับธรรมชาติ ซึ่ง

ตัวอยางที่ดีในระดับชุมชน เปนจุดเล็กๆ กระจาย

อยูทั่วไป การสัมมนานี้ จะไดเร่ิมจากการปูพื้น

ความรูเร่ืองกาซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรม

มนุษย แลวข้ึนไปสะสมในชัน้บรรยากาศ หอหุม

โลก ทาํใหไปกีดขวางการสะทอนกลับของรังสี

ความรอนจากดวงอาทิตย จงึทาํใหเกิดภาวะโลก

รอน แลวเช่ือมโยงมาสูประเด็นการจัดการปา ที่

เปนทัง้สาเหตุและเหย่ือของโลกรอน นอกจากนี ้

ยังมีการพูดคุยกันเร่ืองเกษตรอินทรีย พลังงาน

ทางเลือก และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วาลวนชวย

บรรเทาภาวะโลกรอนในระดับชุมชน 
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กิจกรรมดูงาน 

1)  เกษตรอินทรีย: โรงปุยชีวภาพ ปาชุมชนโนนทอง 

2)  ปาเขาอังคาร: แหลงเรียนรูของสถานศึกษาในทองถ่ิน 

3)  หนองตาเขม: ตัวอยางหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

4)  ปาดอนโจร: เร่ืองเลาชุมนุมโจรและเสนทางศึกษาธรรมชาติ 

5)  ศึกษาสงเคราะหนางรอง: โรงเรียนประจํากับวิถีที่พอเพียง 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชุมชนและเครือขายตางๆ ที่เขารวมงานสัมมนา 

ไดมีโอกาสศึกษาดูงานกิจกรรมการพัฒนาใน

พื้นที่เพื่อการเรียนรูกิจกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี

ระดับชุมชนในพื้นที่อําเภอนางรองและอําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ โดยไดแบงออกเปน 5 กลุม  

ไดแก ปาชุมชน เกษตรอินทรีย เศรษฐกิจ

พอเพียง แหลงเรียนรูของทองถิน่ และวิถีปฏิบัติ

ประจําทีโ่รงเรียน 
 เกษตรอินทรยี: ตําบลยายแยมวัฒนา ไดรับ

การคัดเลือกใหพัฒนาดานเกษตรอินทรีย 

เน่ืองจากประสบปญหาจากการทํานาและเลี้ยง

สัตว มีการใชสารเคมี คุณภาพดินเส่ือมโทรม 

ตนทุนการผลิตสูงขึ้น และมีภาวะหน้ีสิน 

กิจกรรมท่ีพัฒนา ไดแก ปลูกขาวโดยลดการใช

สารเคมีและใชปุยอินทรียบํารุงดิน  โรงงานศูนย

ผลิตปุยอินทรีย ประชาสัมพนัธดวยเสียงตาม

สายและจดัทําแผนพับโฆษณา มีแปลงสาธิต

เปนแหลงศึกษาดูงาน ถายทอดเทคโนโลยีและ

การพัฒนาขาวอินทรีย การพัฒนาบรรจุภณัฑ

ขาว พันธุพืช และจําหนายขาวเปนรายได 

เชื่อมโยงงานสูการจัดการปาชมุชน ฟนฟูพื้นท่ี

ปาสาธารณะ 

 ปาเขาอังคาร: องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมี

พื้นท่ีติดปาเขาอังคารรวมมอืกนัฟนฟูและ

อนุรักษปาเขาอังคาร เชน การปลูกปาเพือ่คืน

สมดุลสูธรรมชาติ การกอสรางฝายชะลอน้ํา 

โครงการอาสาสมัครพิทักษปา เกิดรูปแบบและ 

กลไกการทํางานรวมกันอยางเปนระบบเพือ่

สํารวจ กําหนดมาตรการและขอตกลงในการ

อนุรักษและจัดการปาเขาอังคารรวมกัน มีการ

ประชมุและแลกเปล่ียนขอมูลระหวางองคกร

ตางๆ เร่ือยมา จนกระท่ังมีการพิจารณา

ขอบัญญัติทองถิ่น และเสนอแผนสภาทองถิ่น

ใหมีการบังคับใชรวมกัน พรอมกับใหมีการลง

นามบันทึกความรวมมือกัน ปจจุบันปาเขา
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อังคารเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญของ

สถานศึกษาและพัฒนาเปนกลุมเยาวชน

มัคคุเทศกนอยส่ือสารการเรียนรูแกผูสนใจ

อยางนาประทับใจ 

 บานหนองตาเขม: การพัฒนากลุมแมบาน ถือ

เปนจุดเร่ิมตนการพัฒนาและยกระดับชุมชนให

เปนท่ียอมรับจนไดรับรางวัล “หมูบานอยูเย็น

เปนสุข” พัฒนากิจกรรมท่ีเปนวิถีวัฒนธรรม

อยางตอเน่ืองจนถึงปจจบุัน เชน การทอผาไหม

เพื่อสืบสาน และพัฒนาผลิตภัณฑท่ีได

มาตรฐาน การปลูกพืชผักและรวมกันไปขาย

เปนรายไดเสริม จากการใชประโยชนพืน้ท่ี

โดยรอบบาน หมุนเวียนปลูกผักตามฤดูกาล

อยางตอเน่ือง กลุมปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด 

แทนการใชปุยเคมี   และจาํหนายใหกับสมาชิก 

การแปรรูปอาหาร  ถนอมอาหารวัฒนธรรม

การกินของชุมชน เชน ปลาราทรงเคร่ือง 

นํ้าพริกตาแดง นํ้าพริกเผา หมูกระจก และ

กลวยเบรกแตก และขนมไทย การนวดแผน

ไทย และยาสมุนไพร พัฒนาเปนฐานเรียนรู

สําหรับผูมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 8 ฐานเรียนรู 

เปนตน 

  ปาดอนโจร: พื้นท่ีปาสาธารณะและเล้ียงสัตว

กวา 4,000 ไร ชาวบานเรียกท่ัวไปวา “ปาดอน

โจร” ชุมชนทองถิ่นเห็นความสําคัญและจดัต้ัง

กลุมอนุรักษปาข้ึน เมื่อป 2540 มีผลงานสําคัญ 

ไดแก ไดรับธงพระราชทาน “พิทักษปา เพื่อ

รักษาชีวิต” จากสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในป 2546 มีการศึกษา

ความหลากหลายของพรรณไม พัฒนาศูนยการ

เรียนรู แหลงเรียนรูสมุนไพร การเพาะพันธุกลา

ไมทองถ่ิน พัฒนาคูมือเดินและสํารวจปา จัดทํา

เสนทางศึกษาธรรมชาติ จัดทําหอตรวจการเฝา

ระวังปา และพฒันาแหลงน้ําในปาชมุชน จนผืน

ปาไดกลับมาอดุมสมบูรณอีกคร้ัง 

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง: การได

เรียนรูดวยตนเองของนักเรียนท่ีดอยโอกาสทาง

การศึกษาและพักแบบประจาํท่ีมุงเนนทักษะ

งานอาชีพเพือ่การดํารงชีวิต ทําใหเกิด

ประสบการณในการประกอบอาชพี มีรายได

ระหวางเรียน ตัวนักเรียนเองก็ไดเรียนรู 

ชวยเหลือตนเอง ปลูกฝงใหเปนผูผลิตมากกวา

ผูบริโภค การวางแผนการทํางาน ทํางานเปน

ขั้นตอน มีทักษะกระบวนการนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวนั มีการเก็บออม และรูจักใช

ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา เกิดเปน

กิจกรรมการเรียนรูท่ีสําคัญ ธนาคารขยะ การ

เล้ียงสุกรจากเศษอาหาร ทําปุยชีวภาพ และนํ้า

หมักชีวภาพ การออม การทําบัญชีครัวเรือนใน

แตละบานพัก พัฒนา 15 แหลงเรียนรูลดโลก

รอน ดวยวิถีพอเพียง ธนาคารโรงเรียน สวนปา

สมุนไพร สวนวรรณคดี สวนพฤกษศาสตรใน

โรงเรียน ฯลฯ 
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ผลจากการศึกษาดูงาน ไดสงผลทั้งในกลุมผูให

และผู รับการศึกษาดูงาน กลาวคือ ทุกแหลง

ศึกษาดูงานตางก็ไดรับกําลังใจ เกิดการกระตุน

ใหเกิดการพัฒนามากข้ึน โดยเฉพาะกลุมปาดอน

โจร ที่ไดจัดกิจกรรมความรวมมือในการพัฒนา

ปา และขยายผลเช่ือมกับสถานศึกษาในพื้นที่ 

สวนผู เข าร วมไดสะทอนถึ ง ส่ิ งที่ ได รับจาก

การศึกษาดูงาน กลาวคือ เครือขายชุมชน

จังหวัดสตูล  สนใจจะนําตัวอยางการทําคูมือ

และแหลงเรียนรูปาเขาอังคาร ไปเปนแนวทาง

ปฏิบัติในพื้นที่  กลุมชุมชนผืนปาตะวันตก 

ประทับการดําเนินกิจกรรมของหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่แสดงใหเห็นถึงความสมัครสมาน

สามัคคีของคนในชุมชน และการใชประโยชน

พื้นที่ไดอยางดีเยี่ยม และสามารถเปนรายไดใน

ครอบครัวไดดวย  อาจารยจากสถานศึกษา  

จ.เพชรบูรณ ไดใหความสนใจและประทับใจ

การเรียนรูและพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนที่

สามารถถายทอดความรู เ ร่ืองป า  และพืช

สมุนไพรที่มีอยูในทองถิ่นไดอยางชัดถอยชัดคํา 

และจะนําแนวทางไปพัฒนาที่โรงเรียนของตน

ตอไป 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 



 
 

จากเวทีการเสวนาของชุมชน กําหนดใหเลือกเขา

ตามความสนใจของผูเขารวม ซึ่งไดมีการแบง

หองยอยออกเปน 4 ประเด็นแลกเปล่ียน ไดแก  

เกษตรอินทรีย การจัดการปา พลังงาน และ

ชุมชนพอเพยีง 

ผลจากการเสวนาในแตละหองยอยสามารถสรุป

สาระสําคัญ ไดดังนี ้

1) e¡ÉµÃoi¹·ÃÕÂ � ÁÕ´Õ¡Ç �Ò·Õè¤í  

เกษตรอินทรีย มีความสอดคลองกับแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางชัดเจน มีเหตุมีผล 

พอประมาณ และมีภูมิคุมกัน เพราะเปนการเกษตร

ตามครรลองของธรรมชาติ ไมใชการเกษตรท่ีฝนวิถี

ธรรมชาติ การทําเกษตรจึงไมใชการพยายาม

เอาชนะธรรมชาติ หรือการพยายามดัดแปลง

ธรรมชาติเพื่อการเพาะปลูก แตเปนการเรียนรูจาก

ธรรมชาติและปรับระบบการทําเกษตร ใหเขากับวิถี

แหงธรรมชาติ  รวมท้ังการพึ่งพากันของส่ิงมีชีวิต

อยางสมดุลในระบบนิเวศ ท้ังในเชิงของการเก้ือกูล 
การพึ่งพา และหวงโซอาหาร การเรียนรูสภาพของ

ทองถ่ินตนเองทํา ดวยการหมั่นสังเกต เรียนรู 

วิเคราะห และทําการทดลอง จึงพบเห็นไดใน

เกษตรกร ท้ังรายบุคคลและกลุมเล็กๆ กระจายท่ัวไป 

กรณีตัวอยางกลุมเกษตรอินทรีย ตําบลถาวร หน่ึงใน

กรณีตัวอยางการเรียนรูของเกษตรกรท่ีอําเภอเฉลิม

พระเกียรติท่ีดี และสามารถพัฒนาการผลิตให

สามารถยืนหยัดอยูไดดวยลําแขงตนเอง ลดภาระ

คาใชจายลง โดยอาศัยความรูและภูมิปญญา

ทองถ่ิน นํามาถายทอดใหเปนประโยชนและมีการ

ลองผิดลองถูก จนเกิดผลสําเร็จไปสูการปฏิบัติจริง 

เร่ิมตนงายจากการพูดกัน ชวนคุย และลงมือปฏบิัติ

ทําปุยจุลินทรียแบบไมรอชา และคิดคนปุย 

จุลินทรียสูตรตางๆ รวมถึงการมีสมาชกิในกลุม

เพิ่มขึ้นและมีเครือขายท่ัวประเทศ 

 

การเสวนาเวทยีอยของชุมชน 

หอง 1:  เกษตรอินทรีย มีดีกวาที่คิด 

        โดย  นายยอดพลัง  พิพวนนอก  ประธานกลุมเกษตรอินทรียตําบลถาวร  

          และคุณประดิษฐ  บุญปลอด  เจาหนาที่สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
   หอง 2: มูลคาและคุณคาการจัดการปาภาคประชาชน 

                 โดย  นายพิชาญ  ทิพวงษ  นายกสมาคมเพื่อนภู และคุณอรุณ พิลาชื่น เจาหนาที่รีคอฟ 
หอง 3: พลังงานทางเลือก ทางเลือกของชุมชน  

       โดย  นายเคน ตนเหินหก คณะทํางานพลังงานทางเลือกตําบลตาออง  

         และคุณเบญจมาส โชติทอง เจาหนาที่สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
หอง 4: ชุมชนแบบพอเพียง และเพียงพอ 

            โดย   มารติน วีเลอร ฝร่ังบาทํานาทําสวนที่ขอนแกน และ นายทํานอง ศรีเมือง นายอําเภอนางรอง 

            และคุณทองจันทร  หอมเนตร   เจาหนาที่สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

  ªuÁª¹¡ �ÒÇãËÁ �   Ã �ÇÁã¨Å´oÅ¡Ã �o¹ 
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2) ÁÙÅ¤ �ÒæÅa¤u³¤ �Ò¡ÒÃ¨a´¡ÒÃ» �ÒÀÒ¤»ÃaªÒª¹ 

ผืนปาภูถ้ํา 2,000 ไร และปาภูกระแต 800 

ไร ในอําเภอแวงนอยและอําเภอแวงใหญ จังหวัด

ขอนแกน ไดถูกประกาศเปนพื้นท่ีปาสงวนเส่ือม

โทรม ท้ังๆ ท่ีปาผืนน้ีเปนตนนํ้าของลําหวยท่ีไหลลงสู

แมนํ้าช ี ท่ีหลอเล้ียงชุมชนดานลางนับพันครอบครัว 

แลวยังเปนแหลงทํามาหากินของชุมชนท่ีใชรวมกัน 

ชุมชนมีกระบวนการในการดูแลรักษาปาดวยวิถีทาง

วัฒนธรรม ดึงการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดย 

เปนการสืบทอดภารกิจการดูแลรักษาปาจากรุนสูรุน

มานับสิบป จนพัฒนาเปน เครือขายอนุรักษและ

ฟนฟูปาภูถ้ําภูกระแต ซึ่งปจจบุันไดมีการจดทะเบียน 

เปนองคกร ดานการคุมครองส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในนามของ “สมาคมเพื่อนภู” 

คุณคาจากการจัดการปาชุมชน ชุมชนไดคนพบวา

คุณคาท่ีเกิดจากปาชมุชนมีมากมาย สรุปประเด็น 

หลักๆ ไดวา ปามีการฟนตัว ทําใหเปนแหลงท่ีใหผล

ผลิตท่ีอุดมสมบูรณใหกับชุมชน  เพิม่ความมั่นคง 

ทางอาหาร เพิ่มความมั่นคงดานพลังงาน สืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น พิธีกรรมการบวชปา

ผสมผสานกับประเพณีบุญเดือน 6 พัฒนาศักยภาพ

ของคนในชุมชน ซึ่งไดเรียนรูการจัดการปาอยูเสมอ 

เพิ่มทุนทางสังคมของคนทุกเพศและทุกวัย ยังขยาย

ผลไปสูความรวมมอืระหวางชมุชนกับชุมชนในการ

จัดการปาแบบบูรณาการ มูลคาจากปาชุมชน 

พบวาผลจากการทํางานการจัดการปาทําใหมีเห็ด

กินประมาณแปดแสนกวาบาทตอป มีแยประมาณ

แสนกวาบาทตอป ถือเปนคําตอบท่ีจบัตองไดวา 

การท่ีชุมชนทุมเทแรงกายแรงใจ ชวยกันดูแลรักษา

ปาภูถ้ําภูกระแตมาเปนระยะเวลานานนับสิบป แลว

ไดอะไร คําตอบน้ียังทําใหทุกคนไดตระหนักถึง

ความสําคัญของปาท่ีมีตอชุมชนมากข้ึน ก็นาจะเกิด

ความรวมมือ มากข้ึนดวย 

3) ¾Åa§§Ò¹·Ò§eÅoื¡ ·Ò§eÅoื¡¢o§ªuÁª¹ 
พลังงานทางเลือกในระดับชุมชน กรณีตําบล

ตาออง ริเร่ิมเกิดจากตําบลที่สามารถประสานงาน 

และผลักดันใหชุมชนไดเขารวมโครงการแผน

พลังงานชุมชน กระทรวงพลังงาน เมื่อป 2550 จึง

ทําใหชุมชนไดมีโอกาสเรียนรู และพัฒนากิจกรรม

เร่ือยมา เร่ิมตนใชเทคโนโลยีอยางงายเพื่อผลิต
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พลังงานทางเลือกและลดการใชทรัพยากร อาทิ การ

ผลิตไบโอดีเซลจากสบูดํา การใชเตาเผาถาน 200 

ลิตร และเตาประสิทธิภาพสูง การผลิตกาซชีวภาพ

จากมูลววั เปนตน ทําใหสามารถลดคาใชจายดาน

พลังงานจากรอยละ 70 มาเปนรอยละ 47 ของ

คาใชจายรายเดือน เกิดการเรียนรูท่ีตอเน่ือง และ

เปนแหลงศึกษาดูงาน จึงสรางความภาคภูมิใจ

ใหกับชมุชน มีหนวยงานภายนอกเขามาสนับสนุน

มากขึ้น มีกระบวนศึกษาขอมลูและปรึกษาหารือกัน

ในชุมชน แมวาพลังงานทางเลือกเปนเร่ืองใกลตัวท่ี

เกิดขึ้นไดจากดิน (พชืและสัตว) นํ้า (พลังงานนํ้า) 

ลม (พลังงานลม) ไฟ (พลังงานแสงอาทิตย) แต

ชุมชนยังมีความเขาใจนอยมาก สําคัญท่ีชุมชนตอง

มีสิทธิเลือกและตัดสินใจ ไมมีสูตรสําเร็จวา วิธีคิด 

กระบวนการ หรือเคร่ืองมอื จะตองมากอนหรือหลัง 

เพราะบางพื้นท่ีริเร่ิมเกิดแนวคิดท่ีดี นําไปสูการ

พัฒนากระบวนการ แลวรวมกันหาเคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม และมีความย่ังยืนอยูท่ีการเรียนรูและ

ปรับตัวของชุมชน จนเปนวิถีช ีวิตและเชื่อมโยงกับ

ประเด็นอื่นๆ อยางลงตัว  

4) ªuÁª¹æºº¾oe¾ÕÂ§ æÅae¾ÕÂ§¾o 
วิธีคิดไมธรรมดาของมารติน วีเลอร กลาว

วาส่ิงสําคัญท่ีสุด 2 เร่ืองในชวีิตของคนเรา และทํา

ใหเกิดความพอเพียง คือ 1) ตองมบีานเปนของ

ตัวเองใหได  เขามีบานเล็กๆ เปนกระทอมนอยๆ 

ราคาหน่ึงหมื่นสองพันบาท อยูไดเพราะมันกัน

แดด กันฝนได แคน้ันผมก็รวยแลว 2) ตองมีงาน

ทําทุกวัน ไมไดจํากัดวาตองเปนงานอะไร แตขอให

มีงานทําทุกวัน ชีวิตจึงจะไมสูญเปลา คนชนบท

จริงๆ ใครมีท่ีดินทํากินแลวจะไมตกงาน เวนแตคน

ขี้เกียจ ซึ่งบางคนมีท่ีดินเยอะ แตไมยอมทํา ถาเรา

ส่ังสอนใหลูกรูจักทํามาหากิน งานเกษตร ถือวา

งานท่ีอิสระและมีประโยชนมากท่ีสุดคือ ชวยใหเรา

กินอิ่มทุกวัน กินอาหารท่ีไมมีสารพิษ  กนิอาหาร

แบบเรียบงายก็ได แตอิ่มทุกวนั ตอนน้ีเขามีท่ีดินแค 

6 ไร แตเปนเร่ืองสําคัญเปนพื้นฐานของชีวิต เราตอง

มีท่ีอยูอาศัยเปนของเรา ไมใชของเจานาย เพราะวา

ถามันเปนของเจานายเราตองไปหาเงินใหเขา คน

ไทยโชคดีมากๆ ท่ีเกิดในประเทศท่ีอุดมสมบูรณ  ไม

ตองไปรบกับใคร ไมตองไปเอานํ้ามันจากใคร ไม

ตองไปเบียดเบียนคนอื่น อยูได กินอิ่ม มีเหลือแจก

ดวย อยาไปคิดเร่ืองเงินอะไรมาก อยาลดคุณคา

ความเปนไทยของตัวเองลง ชีวิตที่ไม
ทะเยอทะยานเกินไป คอืชวิีตที่มีคุณภาพ  

 ในสวนบทบาทของนายอําเภอนางรอง น้ัน

ไดเห็นความสําคัญกับเร่ืองน้ี มุงหมายใหชุมชนมี

การฟนฟูเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขบัเคล่ือนใหทุกภาคสวน

ในหมูบานและชุมชน รวมกันบริหารจัดการและ

พัฒนาศักยภาพของตนเองท่ีมีอยูเดิมใหมีศักยภาพ

เพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางงาน สรางรายได ลดตนทุน 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ระดับชุมชนใหมี

มูลคาเพิ่มขึ้น และสรางโอกาสในการพฒันาหรือ

เพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสรางศักยภาพทาง

เศรษฐกิจในระดับฐานรากใหกับหมูบาน โดย

ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการรวมคิดรวมทํา 

รวมพัฒนาชุมชนของตนเอง
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เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียน ในมุมมองที่

หลากหลาย จากทุกภาคสวนที่มีบทบาททํางาน

ใกลชิดกับชุมชน ในการรวมกันผลักดัน ปรับตัว 

 

 

ในสถานการณโลกรอนนี้ไดอยางไร แนวทางและ

นโยบายดานส่ิงแวดลอม การจัดการปา 

ทรัพยากรชายฝง ขอมูลวิชาการ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น มสีาระสําคัญจากการเสวนา ดังนี ้

 

 

 

 

 ทองถิ่นตองมีกลไกการจัดการกับ
ทรัพยากรอยางเปนระบบ โดยปรับ

กระบวนการคิดใหเปนนักวิจัยทองถิ่น เร่ิมตน

ดวยการหัดสังเกต ผสมผสาน ผนวกเขากับกฎ

กติกาชุมชน ในการวางแผนการทํามาหากิน 

หรือใชทรัพยากรตางๆ ใหสอดคลองและ

เหมาะสมกับฤดูกาล จะมีทรัพยากรใหพึ่งพิง

ไดอยางย่ังยืน 
 ตองมีชดุความคิด และการตั้งโจทยให
ถูกตอง  เพราะสมการลดโลกรอน มาจาก

โจทยท่ีไมใชตัวเลข การแกไขจึงมีลักษณะเปน 

การแกปญหาก็จะถูกเร่ือง และเกิดผลท่ียั่งยืน 

เชน การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ..ตองอยูบน

ฐานของการเพาะปลูกท่ีเอื้ออาทรตอคน และ

ส่ิงแวดลอม ไมลางผลาญทรัพยากร..ตองการ

พลังการผลิตท่ีกาวหนา..ผลิตเพื่อรับใช

พลเมืองของประเทศเปนหลัก ท่ีเหลือจึง

สงออก 
 

 กลไกการทํางานของชุมชนที่เขมแข็ง และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปน

แนวทางหน่ึง การขอความรวมมอืจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน การมองเห็นคุณคาของ

ทรัพยากร จะเปนสมการของความพอเพียง จะ

ชวยใหคนไทยทองอิ่ม และสอดคลองกับ

แนวทางการต้ังโจทยท่ีถูกตอง ซึ่งหากต้ังโจทย

การพัฒนาประเทศแบบพอเพยีง ไมใชแบบทุน

นิยมท่ีวัดคุณคาคนดวยเงิน การใชทรัพยากร

จะเปนไปอยางสมดุล สังคมเกื้อหนุนกัน  
 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สวนสําคัญในการดูแลทรัพยากรทองถิ่น 
แตชุมชนตองเห็นความสําคัญ และเขามามี

สวนรวมในการกําหนดประเด็นการพัฒนา

ต้ังแตตน ต้ังแตขั้นตอนการทําประชาคม และ

เวทีชุมชน  “สมการลดโลกรอนของชุมชน”  

รวมเสวนาโดย 

1) นายธนัญชัย  วรรณสุข นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญพิเศษ 

       สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 11 นครราชสีมา 

2) นายพุทธิชัย มาลัย  ประธานเครือขายปาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย 

3) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยรรยง อินทรมวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4) นางอารีย อุไรรัมย   นายกองคการบริหารสวนตําบลถนนหัก 

5) นายจาง  ฟุงเฟอง  ผูจัดการธนาคารปู และการจัดการทรัพยากรชายฝง 

ดําเนินรายการ โดย ดร.จําเนียร วรรัตนชัยพันธ ผูอํานวยการอาวุโส สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

  ÊÁ¡ÒÃÅ´oÅ¡Ã �o¹ 
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พัฒนาตอเน่ืองจนถึงการกําหนดแผน หาก 

อปท.ใหความสําคัญจะมีงบประมาณมา

สนับสนุนไดอยางตอเน่ือง 

กลาวโดยสรุปวา โลกเรามีการเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็ว และเปนการเปล่ียนแปลงโดยไรพรมแดน 

สมการลดโลกรอนที่มีสาเหตุมาจากกิจกรรมของ

มนุษย สงผลกระทบสูชุมชน จนสามารถรับรูได

และไมอาจหลีกเล่ียงได หลายคนอาจมคํีาถาม

วา แลวชุมชนเราจะเตรียมรับมือกันอยางไร ซึ่ง

เรามีส่ิงดีๆ ทีชุ่มชนเราสรางสรรคข้ึน แตเราอาจ

ยังไมรูคุณคาทั้งหมด แกไขปญหาดวยการใชสติ 

และหาทางออกบนพื้นฐานของเหตุผลและ

ปญญา ส่ิงเหลานัน้จะเปนพลังที่จะนํามาใช

รับมือกับการเปล่ียนแปลง ไมวากระบวนการ

จัดการปาชุมชน เกษตรอินทรีย การผลิตและใช

พลังงานทางเลือก และวถิีเศรษฐกิจพอเพียงก็

ตาม จะเปนฐานรากใหชมุชน ทามกลางการ

เปล่ียนแปลง ซึ่งเราจะตองชวยกันขยายผลจาก

ชุมชนสูชมุชน สูระดับประเทศและระดับตางๆ 

ใหมากข้ึน 
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เวทีเยาวชนไดเนนเสริมสรางความรู ความเขาใจ 

อยางถูกตองตอเร่ืองสภาวะโลกรอน และการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แกเด็กๆโดยแบง

ฐานเรียนรูออกเปน 5 ฐาน ไดแก ฐานเต็นทเรือน

กระจก ฐานขยะ 3 R ฐานพลังงานทางเลือก 

ฐานหองไรพลังงาน และฐานการจัดการปาอยาง

ยั่งยนื 

เด็กๆ ไดเรียนรูและสัมผัสกับภาวะเรือน

กระจกจากเต็นทจาํลองเรือนกระจก เรียนรู

เกี่ยวกับการจัดการขยะแตละประเภทดวยการ

ทดลองปฏิบัติจริง เรียนรูเกี่ยวกบัพลังงานจาก

ธรรมชาติ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน

ลม พลังงานน้าํ โดยเนนใหเยาวชนรูจักกับ

พลังงานแสงอาทิตยที่นาํมาใชไดหลากหลาย 

โดยไดทํากิจกรรมและเรียนรูผานเกมส/เพลง  

ศึกษาเรียนรูในหองไรพลังงานจําลอง และเรียนรู

การจัดการปา และทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ความ

ยั่งยนื 

นอกจากกิจกรรมฐานเรียนรู ไดมีกิจกรรมการ

แขงขันเพื่อสงเสริมการพฒันาทักษะดานตางๆ 

ของเยาวชน ทัง้ทักษะ การเขียน การพูด และการ

วาดภาพ สนบัสนุนเช่ือมโยงสูการพัฒนาความรู 

ความเขาใจ เร่ืองสภาวะโลกรอน และการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยไดแบงเปน 4 

กิจกรรม ไดแก กิจกรรมแขงขันวาดภาพ กิจกรรม

แขงขันเขียนเรียงความ กิจกรรมแขงขันเขียนคํา

ขวัญ และกิจกรรมแขงขันยอดนักพูด  

ผลจากการเขารวม เยาวชนไดรับความรู 

ความเขาใจ และไดพัฒนาทักษะการเขียน การ

พูด และการวาดภาพ เชื่อมโยงสูเร่ืองสภาวะโลก

รอน และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

เนื้อหาสาระในแตละกิจกรรม ยังสงเสริมปลูกฝง

ใหเด็กรุนใหมรูจักดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอมใกลตัว สนบัสนุนใหเยาวชนนาํ

ส่ิงที่ไดรับไปขยายผล ที่บาน ที่โรงเรียน ตลอดถึง

การสรางเครือขาย เพื่อการอนุรักษทรัพยากร-

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในพืน้ที่รอบเขาอังคาร

และของทองถิน่ตอไป  
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ลดภาวะโลกรอน 

เครือขายชุมชน ภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถานศึกษา สถาบันวิชาการ องคกรปกครองสวน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความพอประมาณ 
- ความมีเหตุมีผล  

การจัดการปาชุมชน 

การดํารงชีวิตที่การใชพลังงานทางเลือก 

การทําเกษตรอินทรีย 

  
 

 

ภาวะโลกรอนเปนปญหาที่ใหญ และ

นับวนัก็ยากจะเยียวยา เพราะย่ิงทวีความรุนแรง

มากข้ึน อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงข้ึนแบบรวดเร็วและ

ผิดปกติมีผลกระทบตอชุมชนทุกระดับ ซึ่งเปน

เร่ืองใกลตัว สัมผัสและรับรูไดกับทุกคน ทั้ง

กอใหเกิดภัยพบัิติธรรมชาติตางๆ การกระทําของ

มนุษยที่ผานมา ไดสะทอนภาพที่ชัดเจนในรูป

พฤติกรรมการบริโภค ความตองการสนิคาและ

บริการ อยางไมมีที่ส้ินสุดตามความกาวหนาของ

เทคโนโลย ี วิถีชีวิตที่มีการบริโภคลวนเกนิความ

พอดี ตางกม็ีสวนสนับสนนุการปลอยกาซเรือน

กระจกสูชัน้บรรยากาศเปนปริมาณมาก  

การปรับแนวคิด และพฤติกรรมใหรู 

เทาทันถึงการเปล่ียนแปลงสภาพบรรยากาศของ

โลก สาเหตุของการเพิม่ข้ึน จะทําใหทุกคนมี

ความเขาใจถงึสาเหตุที่แทจริงของปญหารวมกนั 

และปรับเปล่ียนวิถชีีวิตโดยอาศัยพืน้ฐานความรู 

ความเขาใจไปสูแนวคิดการดํารงอยู และปฏิบัติ

ตนในทางสายกลางไปพรอมกับยุคสมัยใหม โดย

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาช้ีนาํ

ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน

ในทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน 

จนถงึระดับประเทศใหดําเนนิไปในทางสายกลาง 

ความพอเพยีงหมายถงึ  ความพอประมาณ  

ความมีเหตุมีผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี

ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี

ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทัง้

ภายนอกและภายใน อาศัยความรอบรู  ความ

รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา

วิชาการตางๆ  มาใชในการวางแผนและการ

ดําเนนิการทุกข้ันตอน ภายใตการจัดการที่

เหมาะสม และความรวมมือของทุกฝายที่

เกี่ยวของ 
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ดังนัน้ การบรรเทาภาวะโลกรอนและ

การปรับตัวกบัภาวะโลกรอน สามารถปฏิบัติได

ในวิถีชวีิตประจําวนัของเรา ใชจายอะไรจะตอง

ดําเนนิดวยความมีเหตุผล คํานึงถงึผลกระทบ 

ความพอประมาณ การนําภูมิปญญาความรูจาก

อดีตมาใชแกปญหาในปจจบัุน เชน  เกษตร

อินทรีย  การใชพลังงานทางเลือก   ลวนมี

ความสัมพันธและมีความหมาย มีผลเชิง

ประจักษตอการสรางความสมดุลโดยรวม 
 

เกษตรอินทรยี  เปนเร่ืองของการ

อนุรักษส่ิงแวดลอม  วิธีการทําเกษตรอินทรียของ

เกษตรกรชวยลดกาซเรือนกระจก ที่เปนสาเหตุ

ของโลกรอน เพราะการหลีกเล่ียงการใชสาร

สงเคราะห ปุยเคมี สารเคม ียาปราบศัตรูพืชและ

ฮอรโมนตางๆ  ไมไดใชพลังงานในการผลิต จึง

ไมไดเพิ่มภาวะเรือนกระจก ประหยัดพลังงานใน

การขนสง เนนใชปุยจากจุลินทรียจากอากาศใน

การยอยสลายลดการเกิดกาซมีเทน การไมเผา

ฟางก็ไมเกิดกาซคารบอน  ใชปจจยัการผลิต

ภายในทองถิน่  
 

การใชพลงังานทางเลือก มีความ

เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม สามารถชวยบรรเทาโลกรอนได

อยางตรงไปตรงมา เปนเร่ืองใกลตัว เพราะเปน

พลังงานทางเลือกจาก ดิน น้ํา ลม  ไฟ  ทัง้หมดนี้

ยังสามารถหมนุเวยีนทดแทนกันได ตัวอยาง 

พลังงานลมถอืวาเปนพลังงานที่สะอาด ไมกอ

มลพิษและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

การจัดการปาชุมชน ปาถอืเปนทัง้

ตนเหตุและผลกระทบจากภาวะโลกรอน ผืนปา

ยิ่งเส่ือมโทรมและถูกทาํลายลง ยิง่กอใหเกิด

แหลงกาํเนิดกาซเรือนกระจกมากข้ึนเทานัน้ หาก 

ไมมีการจัดการปาที่ดี ปาจะเปนสวนหนึง่ที่ทาํให
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เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะปา

เปนแหลงกักเก็บคารบอนทีสํ่าคัญความสมบูรณ

ของปามากข้ึนเทาใดก็จะชวยลดการปลอยกาซ

คารบอนออกสูชั้นบรรยากาศมากข้ึนเทานัน้ 

ชุมชนสามารถรวมตัวกนัเพือ่พลิกฟน ผืนปาเล็ก 

ปานอยในชุมชนใหอุดมสมบูรณ ใหชวยกักเกบ็

คารบอนได 

การดํารงชีวติที่พอเพียง  เนนการ

บริโภคอยางพอดี พอประมาณ  ตามความ

จําเปนข้ันพืน้ฐาน และนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้ึน คํานึงถึงความสามารถที่รองรับไดของระบบ

นิเวศ ซึง่กอใหเกิดความสมดุลระหวางความสุข

ในการดําเนนิชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได มีการ

แบงปนใหสังคมรอบขาง และการรักษาฐาน

ทรัพยากรใหสามารถใชในการผลิต และบริการ

อยางตอเนื่องใหถึงรุนลูกหลาน 

การลดโลกรอนเปนเร่ืองที่ใหญ และ

ซับซอนเกนิกวาจะคาดหวังใหคล่ีคลายลงไดดวย

เวลาอันส้ัน และดวยกิจกรรมเพียงเล็กนอย

หากแตเปนเร่ืองทีทุ่กคน ตองพงึตระหนักถึง

ขอมูลของปรากฏการณ กจิกรรมขางตน แม

ไมไดใหญโต หรือเปนที่รับรูกันมากนกั หากแต

จะรวมกลุมกจิกรรมกันทําในระดับชุมชน ก็

สามารถเกิดเปนพลัง และเกิดผลในวงกวางมาก

ยิ่งข้ึน ทุกภาคสวนตองรวมกัน นอกจากน้ันแลว

ยังมีกจิกรรมอ่ืนๆ ทีห่ลากหลายและสามารถ

ดําเนนิการไดเชนกนั ทัง้ที่เปนเร่ืองที่คุนเคย  และ

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบนพืน้ฐาน

ความรับผิดชอบในฐานะมนุษยชาติ ผูมีสวนได

สวนเสียกับโลกใบนี ้ดวยการใชชีวิตประจําวนัคือ 

การบริโภค ทัง้การกนิการใช  เลือกซื้อสินคาจาก

การเกษตรในทองถิน่ กินอาหารที่เติบโตจากดิน

และบนดินมากวากินอาหารที่แปรรูปสวยงาม 

ลดการกินเนื้อสัตว ลดการเดินทางดวยรถยนต 

ประหยัดไฟในบาน เปนตน 
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ชุมชนเครือขายเฝาระวังปาไทยจากภูมิภาคตาง 
ภาคเหนือ 

1 นายไพสน  พันธมา 

2 นายกองเล่ือน  บุตรงาม 

3 นายบุญวิก  สาธกม 

4 นายวิวัฒน  ทองแพง 

5 นายสมบูรณ  ทองสูงเนิน 

6 นายอํานวย  นวลเมือง 

7 นายไพสน  พันธุมาก 

8 นายวัชรา  ยาพรม 

9 นายอํานวย  นวลเมือง 

10 นายสุคนธ  กานพู 

11 นายสุเทพ  เทพทองดี 

12 นายสงกรานต  มาสีจันทร 

13 นายวิเชียร  สอนสุวรรณ 

14 นายสมาน  ผิวผอง 

15 นายอาดุล  สินพรม 

เครือขายลุมน้ําปาสัก 

จ.เพชรบูรณ 

 

16 นายณรงค  แรงกสิการ 

17 นายประวิทย  จันทรศรีรักษา 

18 นายประสงค  โพธิ์พระรส 

19 นายทวี  แหลมหลัก 

20 นายจํารัส  เลิศสนั่น 

21 นางอรทัย  สมพร 

22 นายสําเนียง   

23 นายยวน  เทียนชัย 

24 นายรําพึง  สายเส็ง 

25 นายตอศักด์ิ  สุพรรณพงศ 

26 นายนวย  วิชาญภาส 

27 นายสุวิทย  พิลึก 

28 นางเตือนใจ  คําลา 

29 นายมานะ  เถาวัลย 

อ.แมวงก 

จ.นครสวรรค 

ภาคใต 

30 นายจาง  ฟุงเฟอง อ.ประทิว จ.ชุมพร 

31 นายดาโหด  ระวังงาน 

32 นายประชา  ดาวิจิตร 

33 นางสุภาพร  ระวังงาน 

34 นายดลราหมาน  ระวังงาน 

อ.คุระบุรี 

 จ.พังงา  
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35 นางพาณี  ประสาธการ 

36 นายรุงเรือง  เฟองฟู 

37 นางขวัญฤทัย  ทองคํา 

38 นางสุพรรณี  โดยดี 

39 นางวรวัลย  สินทรัพย 

40 นายถนอม  ทองคํา 

41 นางธรรมภรณ  ขุนเพชร 

42 นางลมัย  แกวชม 

43 น.ส.ชูศรี  โดยดี 

44 นางปราณี  กชกามา 

45 น.ส.มัลลิกา  อิษปน 

46 นางดา  กิริยาดี 

47 น.ส.สายเจอ  เกตุเกล้ียง 

48 นายวิชาญ  ถือแกว 

49 นายนิติ  ถือแกว 

50 นายมงคล  ลุนโสภา 

51 นายทัศนัย  สินทรัพย 

52 นายมนัส  อตคํา 

53 นายวิษนุ  ชองสกุล 

54 นางจําเนียร  โดยดี 

55 นายสถาพร  ถือแกว 

 

56 นางไอยเรศ  รักษาแกว 

57 นายเทียนชัย  มุคุระ 

58 นายสิทธิโชค  สําเนียงหวาน 

59 ด.ญ.สุชานันท  ชิดเช้ือ 

60 ด.ญ.ปรียานุช  มีอยูเต็ม 

61 ด.ญ.หทัยวรรณ  ใหมศรี 

62 ด.ช.สุรศักด์ิ  บุญถนอม 

63 ด.ญ.สุนารี  มอฮําหมาด 

64 ด.ช.ณัฐพงศ  ชิดเช้ือ 

อ.สุขสําราญ 

 จ.ระนอง 

 

65 นายเผด็จ  โตะปลัด 

66 นายฮาหรี  ขุนรายา 

67 นายเหตุ  ขุนรายา 

68 นายอาดํา  ขุนรายา 

69 นายรองสด  มองเระ 

70 นางไมปูนา  หลีหาด 

71 นางยะ  ขุนรายา 

72 นางฮารีนะ  มองเระ 

73 น.ส.สุจิต  หลีหาด 

บานโคกพยอม  

อ.ละงู  

จ.สตูล 

   ÀÒ¤¼¹Ç¡ 
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74 นายอุหมาด  ขุนรายา 

75 นายนราดล  นาคสงา 

 

ภาคตะวันออก 

76 นายพิสิฐ  โพธิ์นอย 

77 นางสมพร  ปานโต 

78 นายสมบัติ  ปานโต 

อ.พนมทวน 

จ.กาญจบุรี 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

79 นายสมาน  นราพล 

80 นางละมอม  นราพล 

81 นายอุทัย  หันเมืองเกา 

82 นายออน  สวัสด์ิศรี 

83 นายบุญมา  คงมา 

เครือขายเกษตรกร 

ตีนตีนภูพัฒนา 

จ.ชัยภูมิ 

 

84 นายวิเชียร  รวมร่ืน 

85 นายพิทักษ  เพียซาย 

86 นางนงเยาว  คากระบือ 

87 นางสมพร  เพียซาย 

88 นางปราณี  เพียซาย 

89 นางรักชนก  พรพรม 

90 นางสมัย  แพงจันทร 

91 นางวนิดา  แรมจันทึก 

92 นางช้ัน  แรมจันทึก 

93 นายจักพันธ  นามวงศศรี 

94 นายบุญธรรม  ขอโนมกลาง 

95 นายวีรเดช  ขอเงินกลาง 

96 นายปลั่ง  มีสันเทียะ 

97 นายธีรยุทธ  เงินขุนทด 

98 นางสมทรา  ภูภูเขียว 

99 นางสมหวัง  ยุติธรรม 

100 นางช้ัน  แรมจันทึก   

101 นายบุญธรรม  มอโนมทอน 

102 นายวิเชียร  รมร่ืน 

103 นายวีรเดช  ขอเงินกลาง 

104 นางปลั่ง  เปะสันเทียะ 

อ.สีค้ิว  

จ.นครราชสีมา 

 

105 นางมวน  ดีสูงเนิน 

106 นายปยะพงษ  สีเลา 

107 นายธีระวุฒิ  บุตรดี 

108 นายอาทิตย  ดีสูงเนิน 

อ.ปกธงชัย  จ.นครราชสีมา 

 

109 นางสมทรง  ยุติธรรม 

110 นางสมทรง  ภูภูเขียว 

อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา 
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111 นายศราวุธ  พูนพิน 

112 นายจรสี  ศรีตอ 

113 นายคําดี  กัณฑหา 

114 นายศราวุธ  พูนพิน 

115 นางยุพิน  ศรีอาจ 

116 นายอินภา  สมศรี 

117 นายจรัส  ศรีอาจ 

118 นายสมชัย  พรมตา 

อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี 

119 นายตัน  สมสุข 

120 นายอินภา  สมศรี 

121 นายคิมจี  กัณฑหา 

อ.หนองเรือ   

จ.อุบลราชธานี 

123 นายฉลอง  สังหา 

124 นายสุรศักด์ิ  เปาจรรยา 

125 นายนรคร  สิงเอ 

126 นายประดิษฐ  ภาษา 

127 นายพิชิษฐ  คําสิงหวงศ 

128 นายบุญโฮม  จันทรสอนศิลป 

129 น.ส.กิ่งดาว  สีหาสุข 

อ.มัญจาคีรี  

จ.ขอนแกน 

 

130 นายประยุทธ  อันทะชัย 

131 นายสัญญา  ทิพวงษ 

132 นายสายันต  เหล็กพรม 

สมาคมเพื่อนภู 

จ.ขอนแกน   

 

133 นายไสว  มาลัย อ.พนมไพร จ.รอยเอ็ด 

134 นายเพิ่ม  โคตรเจริญ เครือขายปาชุมชนดงบก 

135 นายบุญเรือง  ยางเครือ อ.วาป จ.หาสารคาม 

136 นางธนธรรน  โพธิห์ลา อ.เชียงยนื จ.หาสารคาม 

ชุมชนเครือขายเฝาระวังปาไทยในพื้นที่  จ.บุรีรัมย 

137 นายอาดุล  สสินพรม 

138 นายสมชัย  พรมตา 

139 นายทองคํา  มิ่งขวัญ 

140 นายสุขุม  กลารบ 

141 นายประเสริฐ  สิงหขร 

142 นายสมพิศ  คําก่ิง 

143 นายลอย  ช่ืนหลอสังข 

144 นายสมบัติ  ฉิบกุล 

145 นายเอนก  สิงหขร 

146 นายอาวุธ  ศรีโชติ 

147 นายลอย  มุขดา 

148 นายอลงกต  สุขเกษม 

149 นางเอมอร  ปุนประโคน 

อ.นางรอง   

อ.ปะคํา  และ 

อ.ละหานทราย   

จ.บุรีรัมย 
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150 นางแมนมาศ  สารสวัสด์ิ 

151 นายภูมิพัฒน  เดชบุรัมย 

152 นายศิริพงษ  ศรีผดุง 

153 นางทองนาค  ศรีวงศ   

154 นางเทียม  ชางทอง 

155 นายสุภาพ  มหาศรี 

156 นางกนกกร  ทิดทองดี 

157 นายโชติพัฒน  เกียรติวีระโชติ 

158 นายวุฒิชัย  จายมณี 

159 นายพีรพัฒน  อาจเอื้อม 

160 นายวันัย  กองศักด์ิ 

161 นายพิศ  อูกูล 

162 นายลัด  กําพูชาติ 

163 นายธํารง  นุมนวลศรี 

164 นายบุญเชิด  คุมครอง 

165 นายสําเชาว  ศรีเพชรพงษ 

166 นายลัด  กําพูชาติ 

167 นางทองนาค  ศรีวงศ 

168 นางสมพิศ  กําก่ิง 

169 นายสมพิศ  เสมากลาง 

170 นายสมบัติ  กัณหา 

171 นางอุมาพร  เกตบุตร 

172 นางธัญญารัตน  ธนัตชินเสฎฐ 

173 น.ส.สมบูรณ  ศรีเมฆ 

174 นายหวล  สิงหวงศ 

175 นายยอด  หลอประโส 

176 น.ส.สําเนียง  พูนทา 

177 นายจอย  มุขดา 

178 นางปน  คลี่ภูษา 

179 น.ส.สมัย  เสมอสิน 

180 นายประชุม  ชางทอง 

181 นางสําเรียง  ช่ืนหลอสังข 

 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการ/องคกรพัฒนาเอกชน 

182 น.ส.สาธิยา  ศรีผดุง 

183 นางจิรัชญา  จําปาทอง 

184 น.ส.ชมพู  วุฒิกุล 

185 น.ส.พะเยาว  นิลขันธ 

186 น.ส.นัฎฐา  คณารักษ 

187 นายสมทรง  อายจิตร 

อบต.เจริญสุข   
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188 นายธราธิป  มีพองเลย  

189 นายอุทัย  วรรณศรี 

190 นายพงษศักด์ิ  ปราบภัย 

อบต.หนองไทร 

191 นายวน  คงกลาง 

192 นางจิรประภา  ทางมาศ 

193 นายนิติพงศ  ศิริถาวรวงศ 

194 นางอําพร  ศิริถาวรวงศ 

195 นายภัสชนน  คงกลาง 

196 นายพงศพิพัฒน  จุฬามณ ี

197 นายประเสริฐ  ศรีเมือง 

198 นางนวลถนอม  พิลาศเอมอร 

อบต.ถนนหัก 

 

199 นายบัญชา  มากชุมแสง 

200 นางนกแกว  คงกําเนิด 

201 นายบุญชวย  คงกําเนิด 

อบต.ลําไทรโยง  

202 นางวิภาส  พรมจรรย อบต.ไทยเจริญ 

203 นายสมพร  ศรีนวล อบต.กานเหลือง   

204 นายบุญเชิด  คุมครอง อบต.สะเดา  

205 นางบุญเทียม  วิไล 

206 นายผจญหาญ  ปญญา 

207 นายประมวล  นาคะพงษ 

208 นายมงคล  เสาโร 

สหกรณการเกษตรนางรอง 

209 นายพงศพิพัฒน  จุฬามณ ี วิทยาลัยการอาชีพนางรอง   

210 นายรุงทิวา  พิมพสงวน 

211 น.ส.รัตนาภรณ  กิตติขจร 

โครงการเกษตรอินทรีย 

212 นายวิชา  วุฒิชน 

213 น.ส.ยุพา  คูหา 

ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสาน 

อ.ลําปลายมาศ 

214 นางจันทรเพ็ญ  เจริญชันษา 

215 นายประกิจ  กลาวกระโทก 

ทสจ.บุรีรัมย 

216 จ.อ.วสันต  วงศกุล พัฒนาชุมชน อ.นางรอง 

217 นายมิตร  วิวาสุข คณะทํางานพลังงานทางเลือก 

218 นายธนากร  บรรจงอักษร ศูนยพัฒนาชนบท

ผสมผสาน  อ.นางรอง 

219 ร.ต.อ.ศศิล  เชิญรัมย 

220 ด.ต.สุนทร  เฟองสูงเนิน 

สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย 

221 นายวันยม  จันทคาต สรว.กํานัน ต.ถนนหัก 

222 นางพสชนัน  สวยรูป ผญบ.โคกประดู อ.นางรอง  

223 นายสมควร  สิงหพล ผช.ผญบ.ม. 2 จ.บุรีรัมย 

224 นายขันติ  ทวีพัฒน ผญบ.ม. 2 ต.ถนนหัก  

225 นายฉลอง  พรธรรม ผญบ.ม. 9 ต.ถนนหัก  
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226 นายกัญจน  พันไธสงค ผญบ.ม. 13 ต.ถนนหัก  

227 นายธนากร  ธนาบุตรสาย ผญบ.ม. 7 ต.เจริญสุข   

228 นางเต็มดวง  คงพันทะ ผญบ.ม. 1 ต.ถนนหัก  

229 นายซึม  ทองคํา   ผญบ.ม. 7 ต.ถนนหัก   

หนวยงานราชการ/องคกรพัฒนาเอกชนอ่ืนๆ  

230 นายธวัชชัย  สุรัตน บัณฑิตรักถ่ิน  โครงการใน

สมเด็จพระเทพฯ 

231 นายอัมพร  เหงากอก อบต.หนองขา  อ.เกษตร

สมบูรณ  จ.ชัยภูมิ 

232 นายอรุณ  พิลาช่ืน Recoftc 

233 นายกฤษฎา  สังหเกิด บ. ปตท.จํากัด (มหาชน) 

234 นายกิตติชัย  หนองโซน 

235 นายสุพิษ  ทับอุดม 

อบต.หนองตาด 

 

236 นายนักสิทธิ  สังขจันทร 

237 น.ส.รติกร  นวมภักดี 

โครงการฟนฟูลุมน้าํชี  

WWF  ประเทศไทย  

238 นายทองฟก  นงดี 

239 นายสุบรรณ  เหลาพรม 

พ.ช.  จ. ขอนแกน 

 

240 นายทิสาปาโมกษ  ปรึกษากิ่ง 

241 น.ส.วรัชยา  บุญสุภา 

คณะประสานงานทรัพยากรลาด

กลางมน/ตะวันตก 

242 นายสุพัฒน  บุญมีประเสริฐ สํานักงาน สพภ. 

243 น.ส.นิตยา  เมี้ยนมิตร 

244 น.ส.รัตรกตร  พงศษาปาน 

245 น.ส.พิชฌญากร  คําใหญ 

246 น.ส.พณัฐธภรณ  เกตุสกุล 

247 น.ส.พัชรี  สีสด 

248 น.ส.กฤษณวรรณ  วังสาร 

249 น.ส.สําเนียง  พูนมา 

250 นายวัฒนพงษ  ทัพซาย 

251 น.ส.วันวิสา  ถุงทรัพย 

252 น.ส.นุสรา  แซโคว 

253 นายรชต  เจริญกุล 

254 นายมุมีน  มาลินี 

255 นายปรัชญา  ยังพรหม 

256 นายเทพบดี  สัมพันธ 

257 น.ส.วรรณิศา  เฉียบกลาง 

258 นายพสุธา  สุนทรหาว 

259 น.ส.กรัณฑรัตน แกงสี 

260 น.ส.อรดา  ลูกนักรบ 

261 น.ส.สยมพร ปยะวงศลาวัลย 

คณะวนศาสตร   

ม.เกษตรศาสตร 

 

ลําดับ ชื่อ - สกุล พื้นที ่

262 น.ส.สุดารัตน  ทุนนาท 

263 น.ส.หทัยทิพย นราหลวง 

264 น.ส.ปาหนัน  กัณหาสินธุ 

265 น.ส.รจนา ปนทองคํา 

266 น.ส.วิภาวี วรรณสถิตย 

267 น.ส.จุฬารักษ  หยาดตะคุ 

268 น.ส.ธันยพร  บังใบ 

269 นายกิตติศักด์ิ  ศรีประเสริฐ 

270 นายพิสิทธิ์  โรยสกุล 

271 นายทรงเดช  ทรงกิติพิศาล 

272 น.ส.วรรณภา เศษจันทึก 

273 น.ส.บัณฑิตา  หลอนิมิตดี 

274 นายอัมพร  สุมังกะ 

275 นายจักรพันธ  วิเศษสมบัติ 

 

276 นายวิเชียร  สอนสุภาพ เครือขายลมน้ําปาสัก  

277 นายทองฟก  นามี พ.ช. จ.ขอนแกน 

278 นายพิสิษฐ  คําสิงหวงษ ผญบ.ม. 14 จ.ขอนแกน 

279 นายชาตรี  วิชัยรัมย ผญบ.ม.5 ต.ตาออง จ.สุรินทร 

280 นายบุญโฮม  ปราถณาสังข สมาคมเพื่อนภู จ.ขอนแกน 

283 จสอ.สุพล  นิวัฒนวงศ สมัชชาเศรษฐกิจพอเพียง 

284 น.ส.ลักขณา  ศรีเจริญ 

285 นายฆองชัย  คงดี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สื่อมวลชน 

286 นายเสาร  อนุศรัมรัตน หนังสือพมิพไทยรัฐ 

287 Nilrat  Wanaputl Bangkok Today  

288 น.ส.นงลักษณ  แกวมุก 

289 น.ส.วิมลรัตน  สีเขียว 

290 นายฉัตรชัย  โสภา 

สถานีโทรทัศน NBT 

วิทยากร 

291 นายมงคล สุระสัจจะ ผูวาราชการจังหวดับุรีรัมย 

292 นายทํานอง  ศรีเมือง นายอําเภอนางรอง 

293 นายยอดพลัง  พิพวนนอก กลุมเกษตรอินทรีย ต.ถาวร 

294 นายประยม  พรหมบุตร ศูนย C-BIRD  อ.นางรอง 

295 นายระวี  ถาวร RECOFTC 

296 นายพิชาญ  ทิพวงษ นายกสมาคมเพื่อนภู 

297 นายเคน  ตนหินหก พลังงานทางเลือก ต.ตาออง 

298 นายมารติน  วีเลอร ฝร่ังนักพัฒนา จ.ขอนแกน 

299 ผศ.ดร.ยรรยง  อินทรมวง คณะส่ิงแวดลอมฯ  

ม.มหาสารคาม 

300 นางประมวล  เจริญย่ิง เครือขายการจัดการปาฯ 
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301 นายฮาเล็ม  เจะมาริกัน สํานักส่ิงแวดลอมภาค 11 นม. 

302 นางอารีย  อุไรรัมย นายก อบต.ถนนหัก 

สถานศึกษาในพ้ืนที ่

303 นายเย่ียง  มาตา 

304 น.ส.สําอาง  สุขเกษม 

305 นางสุรางค  หาญสุวรรณ 

306 นางพิรัฐยา  วิเศษทรัพย 

307 นางไพรวัลย  มาตา 

308 นายชุมพล  เทียนทอง 

ร.ร.ชุมชนบานกระเด่ือง  

(โสภนประชานุกูล)            

309 นางบุญมณี   คลองขอย 

310 นางพรอุดม ศรีผดุง 
311 นางอุไรวรรณ   จินันทุยา 

312 นายวินัย  ฉิมพาลี 

313 นางบุญมณี  คลองขอย 

314 นางอุไรวรรณ  จินันทุยา 

ร.ร.บานสะเดา  (สามัคคี

วิทยา) 

315 นายไสว    สิงหวงศ 

316 นางจิรวัฒน คตมรคา 

317 นายผล  รัตนสุข 

ร.ร.ตะกุดตาสา 

 

318 นายณัฐพงษ   ศิรินอก 

319 นางแมนมาศ สารสวัสด์ิ 

320 นางคมขวัญ สุขเกษม 

321 นายวุฒิศักด์ิสันโดษ 

322 นายภูมิทัศน  เดชบุรัมย 

323 นายเฉลิมชัย  อยูสาโก 

324 นางเอมอร  ปุนประโคน 

ร.ร.บานเจริญสุข     

325 นางอรัญญา   รอดจากเข็ญ 

326 นางสารภี  เฉ่ือยคํา 
327 นายศิริพงษ  ศรีผดุง 

ร.ร.บานหนองมวง 

328 นายชัยรัชต ดีสวัสด์ิ 

329 น.ส.เตือนจติ พันธุมาศโกมล 

330 นายพรหมพิริยะ  ดีสวัสด์ิ 

331 นายเพียร  จันทรกลางเดือน 

332 นายนิพนธ  สุวรรณทาส 

ร.ร.วัดน้ําไหล 

333 นายไพรัตน  จิตรจํานงค 

334 นายทองเสาร พงษอินทรวงศ 

335 นางเดือนเพ็ญ  ศรีสุขา 
336 นายปราโมทย  คงทน 

ร.ร.บานสวายสอ 

337 น.ส.ทัศนา  เทียนวรรณ 

338 น.ส.วัชรี  อาภรณพงษ 

ร.ร.ถนนหักพิทยาคม 

ลําดับ ชื่อ - สกุล พื้นที ่

339 น.ส.กมลรัตน  ฉิมพาลี 

340 นายสมชาย  พันธุวรรณ 

 

341 นายพิเชษฐ   ฉกรรจศิลป ร.ร.บานถาวร   
342 นางสมหมาย  ภิญมุขสาห 

343 นางสมหมาย  ภิญมุขสาห 

ร.ร.บานโคกสําราญหินลาด

พัฒนา   

344 นายสันทัศน  ทับสุวรรณ 

345 นายเชิดชัย  อุนไธสง 

ร.ร.ศึกษาสงเคราะห

นางรอง 

346 น.ส.เบญจมาศ  เอการัมย 

347 น.ส.ชนิกานต อาจเสียงรัมย 

348 นางปุษกร  ไชยเดช 

349 นายนุภาพ  อพรรัมย 

350 น.ส.ชัญญา  สายยุงคลา 

ร.ร.บัวหลวงวิทยาคม  

351 นายนคร  ทับทิมงาม 

352 นางพยอม  อาภรณพงษ 

ร.ร.บานหนองยาง 

ผูบริหารและเจาหนาที ่

353 ศ.ดร.สนิท  อักษรแกว 

354 ดร.จําเนียร  วรรัตนชัยพันธ 

355 น.ส.บญจมาส  โชติทอง 

356 นายทองจันทร  หอมเนตร 

357 น.ส.กชกร  วิสุทธิวสุธาร 

358 น.ส.วิลาวรรณ  นอยภา 

359 นายประดิษฐ  บุญปลอด 

360 น.ส.ธนิรัตน ธนวัฒน 

361 น.ส.พวงผกา  ขาวกระโทก 

362 นายฌานกร  เมาเสม                

363 นายธนภัทร  สุขเกษม 

364 นายศิริชัย  แซลิ่ม 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

เยาวชน/นักเรียน 
ร.ร.ชุมชนบานกระเด่ือง (โสภนประชานุกูล)  18 คน 

ร.ร.บานสวายสอ   47  คน 

ร.ร.บานหนองมวง 28  คน 

ร.ร.บานเจริญสุข 39  คน 

ร.ร.บานตลาดแย 15 คน 

ร.ร.บานตะกุดตาสา 3  คน 

ร.ร.บานสะเดาสามัคคีวิทยา 20  คน 

ร.ร.ถนนหักพิทยาคม 14  คน 

ร.ร.ศึกษาสงเคราะหนางรอง 3  คน 

ร.ร.วัดน้ําไหล 41  คน 

ร.ร.บานโคกสําราญหินลาดพัฒนา 17  คน 
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2) ÃÒÂª ืèo¼Ù�ä´ �ÃaºÃÒ§ÇaÅ¨Ò¡¡ÒÃ»Ãa¡Ç´æ¢ �§¢a¹ 

รางวัล 
กิจกรรม 

ชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดบั 1 รองชนะเลิศอันดบั 2 
วาดภาพ 
       ชวงช้ันที่ 1 (ป. 1- 3) 

 

ด.ญ.นิริศรา  สกุลทอง  

ช้ัน ป. 3  โรงเรียนบานเจริญสุข 

 

ด.ญ.อิสริยาภรณ  สิงหวงศ  

ช้ัน ป.3 โรงเรียนบานโคกสําราญฯ 

 

ด.ช.เวโรจน  กองไซ 

ช้ัน ป. 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

       ชวงช้ันที่ 2 (ป.4-6) ด.ญ.รุงนภา  จีนเกา 

ช้ัน ป.6 โรงเรียนบานโคกสําราญฯ 

ด.ช.ฐิติโชติ  พรรัตน 

ช้ัน ป.4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

ด.ช.ปารวี  ศรีลาคต 

ช้ัน ป. 5 โรงเรียนบานเจริญสุข 

       ชวงช้ันที่ 3 (ม.1-3) ด.ช.ณัฐพงษ  บวกไธสง  

ช้ัน ม.2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

ด.ช.วรายุส  คตวงศ   

ช้ัน ม.2 โรงเรียนบานเจริญสุข 

ด.ช.ศตวรรษ  มวงชาติ   

ช้ัน ม. 3 โรงเรียนวัดน้ําไหล 

เขียนเรียงความ 
       ชวงช้ันที่ 2 (ป.4-6) 

 

ด.ญ.อัยรดา  โพรงวงษ  

ช้ัน ป.6 รร.ชุมชนบานกระเด่ืองฯ 

 

ด.ญ.วานิดา  สรรประเสริฐ   

ช้ัน ป.6 โรงเรียนวัดน้ําไหล 

 

ด.ญ.วราพร  ชารินทร  

ช้ัน ป. 6 โรงเรียนบานตะกุดตาสา 

       ชวงช้ันที่ 3 (ม.1-3) ด.ญ.กฤษฎา  เณรกูล   

ช้ัน ม.3  โรงเรียนบานสะเดา 

ด.ญ.ธิดารัตน  คําประภา   

ช้ัน ม. 2 โรงเรียนวัดน้ําไหล 

ด.ญ.ธันชนก  บุสดี   

ช้ัน ม.1 โรงเรียนบานเจริญสุข 

เขียนคําขวัญ 
       ชวงช้ันที่ 2 (ป.4-6) 

 

ด.ญ.สุนันทา  เขียวบุญแยม   

ช้ัน ป.6 โรงเรียนโคกสําราญฯ 

 

ด.ญ.ลัดดาวัลย  เนียมหัตถี  

ช้ัน ป.6 โรงเรียนบานสะเดา   

 

ด.ญ.กรรณิกา  สามารถ   

ช้ัน ป.5 โรงเรียนบานเจริญสุข 

       ชวงช้ันที่ 3 (ม.1-3) ด.ญ.สุดารัตน  เสนหา  

ช้ัน ม.1 โรงเรียนบานเจริญสุข 

ด.ญ.สบรรณา  ตะกรุดแกว   

ช้ัน ม.3 โรงเรียนบานเจริญสุข 

- 

ยอดนักพูด 
       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

ด.ญ.จรวัลย  จันทานิจ   

โรงเรียนบานเจริญสุข 

 

- 

 

- 

       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ด.ญ.อรทัย  เชาวพอง   

โรงเรียนวัดน้ําไหล 

ด.ช.สมชาย  ศรีมะเรือง   

โรงเรียนบานเจริญสุข 

- 
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