
 

 

 
แบบอยางความดี...สตรีกับความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 
 
ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียว 

คุณจําเนียร โลกวิจิตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดร.พิไล พูลสวัสด์ิ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณกานตาภร ไชยปากดี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 

คุณพัชสิณี อินทวงค์ จังหวัดน่าน 

 
 
 
 
  



 

 
ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์  
เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว 

 
“สตรีผู้มุ่งมั่นทาํงานและดําเนินงานกระบวนการเรียนรู้ด้วยแนวคิดที่ว่า  
ทุกสังคมต้องมีความหลากหลายเพ่ือรักษาความสมดุล” 

ผลงานเด่น:  ผู้ค้นคว้าและพัฒนาเทคนิควิธีการประเมินสภาพแวดล้อมสําหรับ
สาธารณชน 

 ผู้อํานวยและผูร้ิเริ่มโครงการพิเศษ  “กิจกรรมนักสืบสิ่งแวดล้อม” 
โครงการง่ายๆ ในการช่วยกันสํารวจสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ทีแ่สดงให้เห็นว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้ธรรมชาติได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ได้แก่  นักสืบสายนํ้า 
นักสืบชายหาด นักสืบสายลม 

 ริเริ่มโครงการจักรยานกลางเมือง เพ่ือยกระดับการพัฒนาระบบสัญจร 
โดยจักรยานและพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอากาศ  ให้เป็น
วาระแห่งการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร 

 นําเสนอข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์ ผ่านหนังสือคู่มือ บทความ พร้อม
กิจกรรมโครงการ  ช้ีชวนให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญ 
ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่อยู่: มูลนิธิลูกโลกสเีขียว ซอยสุขมุวิท 43 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

ติดต่อ: 08 1622 3850

 
 
 
  



 

 

คุณจําเนียร โลกวิจิตร 
อาสาสมัครความหลากหลายทางชีวภาพ  ด้านไลเคน 

 
“อดีตผู้นําผู้หญิงที่สามารถแนะนําความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านไลเคน 

รู้จักไลเคน  และรู้วิธีนําไลเคนมาเป็นยารักษาโรคได้” 

ผลงานเด่น:  ร่วมมือกับตํารวจตระเวนชายแดน ในหมู่บ้านดูแลรักษาป่า จนได้รับ
รางวัลพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพ่ือรักษาชีวิต” 

 ประสานกับนายอําเภอ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครตํารวจภูธรกะปาง จับกุม
กลุ่มนายทุนและชาวบ้านในพ้ืนที่บางส่วนที่ได้บุกรุกพ้ืนที่ป่าอ่าวอ้ายยอ 
ซึ่งเป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ ์และเป็นป่าต้นนํ้าของหมู่บ้านถ้ําตลอด 

 ร่วมมือกับสํานักงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพสํารวจความ
หลากหลายด้านไลเคน พร้อมกับลูกหลาน เยาวชนในชุมชน 

 เป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรกและคนเดียวในอําเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ร่วมขับเคลื่อนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  

 ทําให้ผืนป่ากลบัมาเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ ์และได้ทําประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวมเพ่ือพ่ีน้องประชาชน  

 ส่งเสริมการเรยีนรู้สําหรับ เยาวชนในชุมชน  ปฏิบัติตนเป็นประชาชนที่ดี
ของสังคม ยึดมั่นปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรม ไม่ทําลายป่า ไม่เบียดเบียนสิ่งที่
มีอยู่ในธรรมชาติ ช่วยกันสอดส่องดูแลสมบัติของส่วนรวม 

ที่อยู่: บ้านถ้ําตลอด หมู่ 4 ตําบลนํ้าตก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
80110 

ติดต่อ:  

  



 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสด์ิ 
อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
“นักวิทยาศาสตร์และนักอนุรกัษ์  ทีก่่อให้เกิดกิจกรรมเครอืข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในผืนป่า” 

ผลงานเด่น:  งานวิจัยดีเย่ียมด้านปักษีวิทยา (Ornithology)  นิเวศวิทยาสัตว์ป่า 
(Wildlife Ecology) และปรสิตวิทยา (Parasitology: Avian diseases) 

 เผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์นกเงือกและทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เข้มแข็ง จนได้รับการขนานนามว่า "มารดาแห่งนกเงือก (GREAT 
MOTHER OF THE HORNBILLS)  ทําให้หลายหน่วยงานหันมาให้ความ
สนใจ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือการคุ้มครอง-อนุรักษ์นกเงือก
และธรรมชาติ 

 หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมจากหลายสถาบัน เพ่ือศึกษาลักษณะพันธุกรรม 
ประชากร และสถานภาพของนกเงือกในพ้ืนที่ผืนป่าและหย่อมป่าใน
ประเทศไทย 

 ผู้ริเริ่มโครงการอุปการะครอบครัวนกเงือก เป็นโครงการแรกที่ให้คนใน
เมืองได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่น 

 ผู้ก่อต้ังมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านชีววิทยา-
นิเวศวิทยาของนกเงือกและนิเวศวิทยาทั่วไปและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม ่

 จัดต้ังศูนย์กลางประสานงานทางวิชาการงานวิจัยและให้การฝึกอบรม จัด
ประชุมวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยนกเงือกในระดับชาติและนานาชาติ 
ส่งเสริมนักวิจยัหลากหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศ 

 เป็นผู้ริเริ่มปลกุจิตสํานึกของพรานล่านกเงือกและชาวบ้านให้หันมาเป็นผู้
อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า โดยใช้นกเงือกเป็นสื่อจนเกิดความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน โรงเรียน เยาวชน และนักวิจยั 

ที่อยู่: คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

ติดต่อ: 0 2441 9322 - 3

 



 

คุณกานตาภร ไชยปากดี 
ผู้นําท้องถิ่น รว่มอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ชุ่มนํ้าโลก 

 
“ผู้นําท้องถิ่น ที่ขยับจากเกษตรกรผู้ดํารงซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง สู่ผู้นํา
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์และคุม้ครองพื้นที่ชุ่มนํ้าโลกบึงโขงหลง” 

ผลงานเด่น:  ต้นแบบการจัดสวัสดิการชุมชนตําบลบึงโขงหลงต้นแบบของจังหวัด
หนองคาย 

 ผู้ริเริ่มสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้าโลก 
บึงโขงหลง เช่น การออกข้อบัญญัติตําบลการดูแลหาดคําสมบูรณ์  ซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่ของบึงโขงหลง นําเขตหนังสือสําคัญสําหรับทีห่ลวง (นสล.) 
ห้ามบุกรุกพ้ืนที่ชุ่มนํ้าโลก 

 เป็นแบบอย่างเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม  เน้นการทําปุ๋ยใช้เองเน่ืองจาก
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตร  ส่งเสริมและขยายกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
เรื่องเกษตรอินทรีย์ 

 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เช่น การจัดต้ังกลุ่มปุ๋ยอินทรย์ีชีวภาพระดับ
ตําบล ตําบลต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินภาคอีสาน 

ที่อยู่: สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบึงโขงหลง หมู่ 12 ตําบลบึงโขงหลง 
อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนอคาย 43220 

ติดต่อ: 0 4241 6025

  



 

 

คุณพัชสิณี อินทวงค์ 
อดีตผู้นําท้องถิ่น จังหวัดน่าน 
 
“ผู้นําสตรีในทอ้งถิ่น ที่ดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน มาเพ่ิมมูลค่า 
จัดต้ังกลุ่มสมุนไพรในชุมชน และอนุรักษ์พืชอาหารในป่าชุมชนอย่างย่ังยืน” 

ผลงานเด่น:  เป็นพ่ีเลี้ยงในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชนก่อ
เกิดของกลุ่มเยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส ิ ่งแวดล้อม “ 
กลุ่มละอ่อนฮักป่า บ้านหนองผุก 

 นําเยาวชนได้เรียนรู้ ขั้นตอนการผลิตยาต้มสมุนไพรกับปราชญ์ชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ส่งเสริมใหจ้ัดต้ังกลุ่มผลิตยาหม่องนํ้าสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่ม
วิสาหกิจพัฒนาชีวภาพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองผุก ในการผลิตชา
สมุนไพร  ยาสมุนไพรต่างๆ กลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรแบบครบวงจร 

 ปลูกฝังจิตสํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยชักนําเยาวชน
มาร่วมกิจกรรมกับผู้ใหญ่อย่างสมํ่าเสมอ จนเกิดความรักและหวงแหนป่า
ไม้ ปัจจุบันดูแลป่าได้ประมาณ 4,000 ไร่ 

ที่อยู่: บ้านเลขที่ 43  บ้านหนองผุก  หมู1่0 ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
55160 

ติดต่อ: 08 5721 7853

 


