
กอกํ าเนิดกลุม “ เรารักษเกาะเกร็ด ”

1.  ท่ีมาของกลุมพวกเรา

สืบเนื่องจาก พี่ๆคณะทํ างานโครงการเกาะเกร็ดฯ ของฝายกิจกรรมภาคสนาม สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และพี่ๆ จาก
สมาคมอนรัุกษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมไดเขามาทํ ากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมใหกับเกาะเกร็ด  โดยมีบรรดาทานผูใหญ
อาวุโสใจดีจากคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไทย(TBCSD)คอยใหการสนับสนุนภายใตโครงการ “ เกาะเกร็ด
อัศจรรย  รวมกันฟนฟู  ส่ิงแวดลอมนาอยู  ควบคูชาวชุมชน ”  ทีไ่ดเขามาทํ ากิจกรรมรณรงคการจัดการคัดแยกขยะใหความรู
กบัพวกเราทั้งที่โรงเรียนและที่บานของพี่คณะทํ างานโครงการเกาะเกร็ดฯ  ซ่ึงเห็นพี่เขาเรียกวา “ ศูนยประสานงานสถาบันสิ่ง
แวดลอมไทย สาขาเกาะเกร็ด ”  ซ่ึงเมื่อไดรับความรูและทํ ากิจกรรมที่โรงเรียนพรอมกับไดคุยกับพี่ๆเขา  จึงทํ าใหพวกเราเยาว
ชนเกาะเกรด็รูสึกตื่นตัวที่จะรักษา พัฒนา และอนุรักษส่ิงแวดลอมบานของพวกเรา(เกาะเกร็ด)  โดยพวกเราคิดวา

“…ถาบานของเราไมสะอาดและสกปรกแลว  นักทองเที่ยวก็จะไมมาเที่ยวเกาะเกร็ด… ”

“…ในเมื่อเราเปนเจาของบาน  เรากค็วรจะรักษาบานเราใหสะอาด  นักทองเที่ยวเขาจะไดประทับใจ
ในความสะอาดและสิ่งแวดลอมของเกาะเกร็ด  เขาจะไดมาอีก…”

ดวยเหตุนี้พวกเราเยาวชนเกาะเกร็ดจึงรวมกันปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการแกปญหา การพัฒนา และการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมทีเ่นนเรื่องการจัดการขยะเปนสิ่งแรกกอน  โดยเริ่มจากการรับสมัครและรวบรวมเพื่อนๆ พี่ๆ และนองๆที่
มีจิตใจรูสึกรักในการพฒันาสิ่งแวดลอมของเกาะเกร็ดบานเรา เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ณ ลานวัดศาลากุล  
ท ําใหจากเยาวชนกลุมเล็กๆไดกลายเปนกลุมที่ใหญขึ้นมีสมาชิกกลุมถึง 23 คน

ภายหลังจากที่กลุมพวกเรามีจํ านวนสมาชิกมากขึ้น  พวกเราจึงจัดกิจกรรมพบปะหารือกันเรื่อยมา  จากที่พวกเรา
บางคนไมกลาแสดงความคิดเห็นในชวงแรกๆก็สามารถกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเรื่อย  ออ!ลืมบอกไปวาที่นัดพบนั้น
พวกเราใชสถานที่ทํ าการ ณ ศนูยประสานงานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย สาขาเกาะเกร็ด  ซ่ึงตั้งอยูที่หมู 2 ตํ าบลเกาะเกร็ด อํ าเภอ
ปากเกรด็ จงัหวัดนนทบุรี  (พวกเราเรียกกันวา “ บานปาดม ”)  ส่ิงแรกที่พวกเราคิดกัน คือ เราจะตองมีช่ือของกลุมพวกเรา  ใน
ขณะนัน้มกีารเสนอชื่อกันมากแตพวกเราก็ไดรวมกันโหวตโดยมติของที่ประชุมไดช่ือวา “ กลุมสหายรักษพิทักษโลก ” ตอมา
พวกเราเหน็วาชื่อนี้ฟงแลวดูใหญมากและไมไดเจาะจงกับบานเรา  พวกเราจึงไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “ กลุมเรารักษเกาะเกร็ด ”
แทน(ไชโย…กลุม “ เรารักษเกาะเกร็ด ” เกิดขึ้นแลว) สวนจํ านวนสมาชิกก็มีเพิ่มเปน 38 คน และพวกเราจึงไดเร่ิมคิดกันตอวา
เปาหมายชวงแรกๆควรทํ าอะไรกันดี? จนในทีสุ่ดกไ็ดขอสรุปรวมกันวาพวกเราจะพยายามทํ ากิจกรรมใหญอยางแรก คือ “ตั้ง
ธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อการออมทรัพย  ชุมชนเกาะเกร็ด” เพื่อเปนการสงเสริมใหเยาวชนและชาวเกาะเกร็ดลดและแยกขยะ
มูลฝอย  อีกทั้งยังเปนการสรางรายไดเสริมจากขยะอกีดวยนะ(พวกเราจะไดมีคาขนม คาอุปกรณกฬีา และอื่นๆที่พวกเราอยาก
ไดไง)  ซ่ึงการตั้งธนาคารขยะนี้ตองถือวาพวกเราโชคดีเปนอยางมาก  ที่ทางบริษัท แอมเวย ประเทศไทย จํ ากัด ใหการ
สนบัสนนุชวยเหลือเปนขวดพลาสติกรีไซเคิลกับเราทุกเดือน(เดือนหนึ่งตกประมาณ 200 กวากิโล คดิแลวเปนเงิน 1,000 –
2,000 กวาบาทเชยีว)สํ าหรับใชเปนเงินกอนในการบริหารจัดการธนาคารและรับซื้อขยะจากชาวชุมชน  พรอมกับมีพี่ใหญ คือ



คุณสุรชัย  นุกิจ(ผูจัดการเครือขายหลักสี่ ดอนเมือง) มาชวยเรื่องการขนสงและซื้อขวดพลาสติกจากบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) 
จํ ากัด แทนเรา (แลวโอนเงินเขามาบัญชีธนาคารขยะให) แลวยังมีพี่อีกทาน คือ “พี่ตอม” (แหงฟารมอางทอง อํ าเภอปากเกร็ด)
ที่จะมารับซื้อขยะถึงที่เกาะเกร็ดเลย แตการตั้งธนาคารขยะของพวกเราใชวาเมื่อสํ าเร็จแลวพวกเราจะเลิกคิดที่จะพัฒนาสิ่งแวดลอม
ตอไปนะ พวกเรายงัจะพยายามทํ ากิจกรรมอื่นๆตามมาเรื่อยๆเพื่อใหบานของเรา (เกาะเกร็ด) มส่ิีงแวดลอมที่ดี ใครมาเที่ยวแลว
กอ็ยากจะกลับมาอีก

2.  วัตถุประสงคของกลุมพวกเรา
2.1 เพื่อกลุม “ เรารักษเกาะเกร็ด ” ไดรวมกันแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการจัดการขยะในชุมชนของเรา
2.2 เพือ่สงเสรมิในชาวชุมชนลดและแยกขยะมูลฝอย  โดยเริ่มตนที่เยาวชนเปนหลักและสานตอไปสูผูใหญทั้งหลาย
2.3 เพือ่ใหเยาวชนเกาะเกร็ดเกิดความรูและความเขาใจในการลดการเกิดขยะ ชวยกันจัดการคดัแยกขยะมูลฝอย  และ

นํ าขยะรไีซเคิลเขาสูกระบวนการรีไซเคิล
2.4 เพื่อใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมตางๆ  โดยพวกเราจะมีสวนรวมในการทํ ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต เชน การตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อการออมทรัพย ชุมชนเกาะเกร็ด  กิจกรรมทํ าความสะอาดเกาะเกร็ด 
และเดินรณรงคประชาสัมพันธการทิ้งขยะ เปนตน

2.5 รวมกบัองคกรและหนวยงานตางๆในการพยายามปลูกฝงจิตสํ านึกใหเยาวชนเกาะเกร็ดเกิดความตระหนักในเรื่อง
ส่ิงแวดลอมในชุมชนของตนเอง

3.   กระบวนการดํ าเนินงานของกลุมแบบมีสวนรวม
3.1 ประชุมปรึกษาหารือและจัดตั้งคณะทํ างาน
3.2 ทศันศกึษาดงูานที่ตางๆ เพื่อนํ ามาปรับกระบวนการใหเขากับชุมชนเกาะเกร็ด เชนไปดูงานธนาคารขยะรีไซเคิล

ณ ชุมชนเคหะบางบัว  เขตหลักสี่ กทม. เปนตน
3.3  น ําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาจัดกิจกรรมและดํ าเนินงาน
3.4 รวมกนัผลักดัน และรวมเรียนรูกระบวนการพฒันาชุมชนดานสิ่งแวดลอม
3.5 ประชาสมัพันธขาวสิ่งแวดลอมใหกับชาวชุมชนและเพื่อนๆเยาวชนไดรับทราบ
3.6 เขารวมกจิกรรมตางๆ รวมการประชุมและสัมมนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมกับองคกรและหนวยงานตางๆ
3.7 พยายามสรางเครือขายระหวางเยาวชนชุมชนอื่นๆ กับ ชุมชนเกาะเกร็ด

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
4.1 กลุม “ เรารักษเกาะเกร็ด ” เขามามีสวนรวมในการจัดการขยะของชุมชนเกาะเกร็ด
4.2 กลุม “ เรารักษเกาะเกร็ด ” เปนสวนหนึ่งที่สามารถทํ าใหชุมชนลดและแยกขยะมูลฝอย
4.3 กลุม “ เรารักษเกาะเกร็ด ” สามารถดํ าเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อการออมทรัพย ชุมชนเกาะเกร็ดได

อยางมีประสิทธิภาพ
4.4 กลุม “ เรารักษเกาะเกร็ด ” มีสวนรวมทํ ากิจกรรมตางๆกับองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
4.5 ชาวชุมชนเกาะเกร็ด  ชุมชนอื่นๆ(นอกเกาะเกร็ด)  องคกร  และหนวยงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม    รูจักกลุม 

“ เรารักษเกาะเกร็ด ”



รายชื่อพวกเรา กลุม “เรารักษเกาะเกร็ด” ณ ปจจุบัน (เดือน พฤศจิกายน 2548)

1.   นางสาวจิราภรณ   กลับเนียม (ก๊ิก)   ประธานกลุม
2.   นายมินทรธาดา   สุทน (หนุย)     รองประธานกลุม
3.   ด.ช.วรพล   รอดกระจับ (บัส)
4.  ด.ญ.วัชราพร   สุทน (ตาย))
5. ด.ช.รัฐพงษ  กลั่นคุม  (เอะ)
6.  ด.ช.ธนาธิป   ดอกชูรุง  (กัน)
7.  ด.ญ.ชลธิชา  โดดหนู  (เฟรน)
8.  น.ส.คนึงนิจ  โดดหนู (ฝาย)
9.  น.ส.  วรรณวิสา  มากเพ็ชร (ปุย)
10.  ด.ญ.สุภาภรณ  บริบูรณ (ทราย)
11.  ด.ญ.  สุชาดา  แกวเงิน (จิ๊บ)
12.  ด.ญ.ศศิธร  เผือกนาง (ไอซ)
13.  ด.ญ.กมลรัตน  สุดใจ  (ตอง)
14.  น.ส.ปวีณา  ไกรพานิช  (ยุย)
15.  ด.ญ.มินตรา  สุขจาย  (วุน)
16.  ด.ญ.พัชริดา  ทะทํ ามัง  (แพรว)
17.  นายธีรพงศ  แกวเงิน  (แชมป)
18.  นายวิจิตร  จันทรสงวน  (โอ)
19.  นายสิทธิชัย  จันทรศรี (อารต)
20.  นายนิพนธ  สวางเนตร  (ตน)
21.  นางสาววัลภา  ไกรพานิช  (แอม)
22.  นายโอภาส  จันทรสวาง (โดม)
23.  นางสาวอัญชลี  สรอยทอง  (โบว)
24.  นายรัตาพล  พรพิพิธ  (ขวัญ)
25. นายฌานกร  เมาเสม  (โตง)
26.  น.ส.ขนิษฐา  บุญประสิทธิ์  (นุน)
27.  น.ส.กรณิการ  รักเดช  (กุง)
28.  น.ส.สุนิศา  สวางเนตร  (ตะ)
29.  น.ส.อาภาภรณ  สวางเนตร  (แตง)
30.  ด.ช.สิทธินนท  จันทรหอม (เตย)
31.  ด.ช.พิเชษฐ  กลัดเนียม (เกว)
32.  ด.ช.วีระยุทธ  ก้ัวพิทักษ (ตน)
33.  ด.ช.โจมสิทธิ์  เปลี่ยนสุข (นิว)
34.  ด.ญ.  นภัสวรรณ  จันทรหอม (เตย)
35.  นายนิรันดร  มากเพ็ชร (หนุย)
36.  นางสาวสุภาภรณ  มีบง (ตอม)
37.  นางสาวศิริกาญนา  สืบสายเสาวคนธ (จุบ)
38.  นายอนุตพล  แนมใจ (ออย)



โครงสรางคณะทํ างานพวกเรา กลุม “เรารักษเกาะเกร็ด”

สถานที่ติดตอ
กลุม “ เรารักษเกาะเกร็ด ”
ศนูยประสานงานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย สาขาเก
หมู 2 ต ําบลเกาะเกร็ด  อํ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนน

เจาหนาท่ีสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
: คณะทํ างานโครงการเกาะเกร็ด
น.ส.จิราภรณ  กลับเนียม

(ประธาน)
า
ท

น.ส.อัญชลี   สรอยทอง
(เลขานุการ)

(ทีป่รึกษา)
นายมินทรธาดา  สุทน
(รองประธาน)
น.ส.ปวีณา  ไกรพานิช
(ฝายการเงิน)
นายนิพนธ  สวางเนตร
(ฝายอํ านวยการ)
ะเกร็ด   
บุรี 11120
น.ส. วรรณวิสา  มากเพชร
(ฝายประชาสัมพันธ)
(ผ

นายธีรพงศ  แกวเงิน

(ผูชวยฝายอํ านวยการ)

ด.ญ.สุชาดา  แกวเงิน
ูชวยฝายประชาสัมพันธ)
ด.ญ.ศศิธร  เผือกนาง
(ผูชวยฝายการเงิน)



รูปภาพการปรึกษาหารือและจัดตั้งคณะทํ างาน ณ ศูนยประสานงานยอย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ตํ าบลเกาะเกร็ด
ประจํ าวันพฤหัสบดี ทุกสัปดาห  ตั้งแตเวลาก 17.30 – 19.00 น.



รูปภาพการปรึกษาหารือและจัดตั้งคณะทํ างาน(ตอ)



ภาพการไปศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิล ณ เคหะชุมชนบางบัว เขตหลักสี่ ในวนัอาทิตยท่ี 4 กันยายน พ.ศ.2548
จัดโดยฝายกิจกรรมภาคสนาม  สถาบันสิ่งแวดลอมไทยรวมกับสมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม

สนับสนุนโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย

กลุมเปาหมายที่รวมกิจกรรม
กลุมเรารักษเกาะเกร็ด  
คณะครูอาจารยโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ต.เกาะเกร็ด
คณะครูอาจารยโรงเรียนวัดศาลากุล ต.เกาะเกร็ด
กลุมเกษตรตํ าบลเกาะเกร็ด
กลุมแกนนํ าชุมชนเกาะเกร็ดตางๆ
องคการบริหารสวนตํ าบลเกาะเกร็ด
และกลุมผูนํ าชุมชน

ประธานชุมชนรวมกับผูจัดการเครือขาย
หลักสี่ – ดอนเมืองรวมเปนวิทยากรให
ความรูเรื่องธนาคารขยะ

นายกสมาคมอนุรักษศิลปกรรมและ
สิ่งแวดลอมมอบของที่ระลึกแด

วิทยากรใหความรู

กิจกรรมระหวางการเดินทางกลับ
เปนการสัมภาษณกลุมเปาหมายถึง
ความรูสึกหลังจากการศึกษาดูงาน
เพื่อนํ ากลับไปพัฒนาเกาะเกร็ด

เดินทางมาถึงเคหะชุมชนบางบัว กลุมเรารักษเกาะเกร็ดเดินทางเขาชุมชน ชาวชุมชนบางบัวกลาวตอนรับ

ภาพประธานกลุมเรารักษเกาะเกร็ด
รวมกับเจาหนาที่สถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย สํ ารวจพื้นที่และขอมูลในการ
ศึกษาดูงาน ณ เคหะชุมชนบางบัว

กิจกรรมบนรถระหวางการเดินทาง
ไปเคหะชุมชนบางบัว
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