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คุณรตยา จันทรเทียร 
ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
 
“ผู้อุทิศตนกับการอนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้ทุกวิถีทาง เพ่ือให้ทรัพยากรป่าคงอยู่
และเกื้อกูลมนุษย์”   

ผลงานเด่น:  พลิกฟ้ืนผืน ป่าและแหล่งธรรมชาติ ด้วยการอนุรักษ์ทุกวิถทีาง เพ่ือ
ประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยแนวคิด “ให้มนุษย์ได้เก้ือกูล
ธรรมชาติ เพ่ือธรรมชาติคงอยู่และเกื้อกูลมนุษย์” 

 อุทิศตนและทุม่เทกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สืบทอดเจตนารมณ์ของ
คุณสืบ นาคะเสถียร 

 ยุติการดําเนินการสร้างเขื่อนนํ้าโจนที่จะส่งผลรุนแรงต่อธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมของผืนป่าตะวันตก 

 ผลักดันและจัดต้ังเครือข่ายสมัชชาองค์กรเอกชนด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมขึ้น 

 ต้ังกองทุนผู้พิทักษ์ป่าดูแลบุตรธิดาของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธ์ุพืช ที่เสียชีวิตเน่ืองจากภารกิจรักษาป่า 

 ติดตามให้ความเห็นต่อกฎหมายที่จะมีผลกระทบกับความย่ังยืนของผืนป่า
ธรรมชาติ เช่น พ.ร.บ. ป่าชุมชน เป็นต้น 

ที่อยู่: มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยศเส ถ.บํารุงเมือง คลองมหานาค  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 

ติดต่อ: 0 2224 7838-9
  



 

 

คุณวีรยา  โอชะกุล 
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก 
 
“สตรีผู้จัดการแก้ไขปัญหาไร่หมุนเวียน การบุกรุกพ้ืนที่ป่า และผู้ต่อสู้กับ
ความยากลําบากทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้งานประสบผลสําเร็จ” 

ผลงานเด่น:  กําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการบุกรุกผืนป่าของชุมชน มากกว่า 
50,000 ไร่ สามารถจัดการและกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน คืนผืนป่า
ได้ 10,000 ไร ่

 การจัดการชุมชน สร้างความตระหนักรู้ ชุมชนเข้าใจและมสี่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุข 

 ผลักดันและส่งเสริมชุมชนใหท้ําไร่หมุนเวียน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
อาชีพและรายได้ให้ชุมชน และเป็นเคร่ืองมือในการรักษาผืนป่า 

 ส่งเสริมกิจกรรมการลาดตระเวนอย่างเป็นรูปธรรม โดยชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

ที่อยู่: หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก 
ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจบุรี  71180 

ติดต่อ: 08 1887 5300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณศรีนวล  สมมิตร 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
“สตรีผู้มีคุณูปการย่ิงต่อผืนป่าภาคเหนือ ริเริ่มนําวัฒนธรรมประเพณีเข้ามา
เช่ือมโยงในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน” 

ผลงานเด่น:  อาสาสมัครพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมหมู่บ้าน ในพ้ืนที่
หมู่บ้านสันทราย ตําบลหนองแก๋ว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผลักดันให้เกิดการยึดคืนพ้ืนที่ป่าและการเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิในเขตปา่
สงวนแม่ท่าช้าง - แม่ขนิล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ขยายเครือข่ายอาสาสมัครพิทกัษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ผลักดันใหม้ีการรวมตัวของกรรมการลุ่มนํ้า  

 จัดต้ังชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ลุ่มนํ้าแม่ช้าง จากการ
รวมตัวและบูรณาการการทํางานของภาคประชาชน 

 นําวัฒนธรรมประเพณีเข้ามาเช่ือมโยงในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น 
พิธีสืบชะตาป่า การบวชป่า เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ผืนป่าอย่างย่ังยืน 

ที่อยู่: 186/1 ซอย 7 ตําบลหนองแก๋ว  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่50230
ติดต่อ: 08 7303 9631

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คุณอรุณพร นุปา 
กรรมการป่าชุมชน  จังหวัดลาํพูน 
 
“ผู้นําในการสร้างความร่วมมือในชุมชนด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าต้นนํ้า
และป่าชุมชน โดยให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการป่า
ชุมชน จนขยายเครือข่ายสู่ตําบลใกล้เคียง” 

ผลงานเด่น:  ผู้นําในการสร้างความร่วมมือในชุมชนด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าต้น
นํ้า และป่าชุมชนอนุรักษ์ป่าและฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้า แม่ลีแ้ละป่าห้วยไถ 

 จัดทําโครงการป่าชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังไฟป่าและการบุกรุกป่า สร้างฝาย
ชะลอนํ้า ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่ป่า  

 นําระบบการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้พลังงานทดแทน
จากสิ่งเหลือใช้จากการเกษตร การผลิตแก๊สชีวภาพ และลดต้นทุนในการ
ทําการเกษตร 

 แกนนํากลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน มีบทบาทนําในการร่วมจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การทําแนวกันไฟป่า 

 พัฒนาโครงการและบริหารจัดการ โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรกับ การสร้างเสริมสุขภาพ 

 ส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนในการติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยน แปลง
ของระบบนิเวศลุ่มนํ้าแม่ลี ้ในเขต อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน 

ที่อยู่: เครือข่ายรักษ์ท้องถิ่นอําเภอทุ่งหัวช้าง
86/7 หมูท่ี่ 8 ถนน ตําบลบ้านปวง อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน 

ติดต่อ:  
 
  



 

คุณกิมลี้ แซ่ตัน 
จังหวัดชัยนาท 
 
“ด้วยความรักหวงแหนป่า อันเป็นสมบัติของชุมชน แม่กิมลี้ แซ่ตัน จึงได้เป็น
ผู้นําชุมชนในการต่อต้านนายทุนที่จะมารับสัมปทานระเบิดเขารังไก่” 

ผลงานเด่น:  ร่วมกับชุมชน ในการบุกเบิกและอนุรักษ์ป่าไม่ให้ใครมาบุกรุกพ้ืนที่  และ
ผลักดันเขารังไก่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 เป็นผู้นําในการต่อต้านนายทุนที่จะมารับสัมปทานระเบิดเขารังไก่  
 ส่งเสริมให้ชุมชนนําวัชพืชมาจักสานเป็นของใช้ จนกลายเป็นสินค้าโอท็อป 
 ปลูกฝังให้ลูก ๆ ปลูกต้นไม ้และนําผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน เลือกใช้

วัสดุที่ย่อยสลายง่าย ลูกทุกคนรู้รักษ์พลังงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ที่อยู่: 8 หมู ่7 ตําบลสะพานหิน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 
ติดต่อ: 08 7197 3949

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณฤทธ์ิ บุญประกอบ  

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนดงขุมคํา จังหวัดอุบลราชธานี 
 
“ผู้หญิงนักสู้ แห่งผืนป่าดงขุมคํา ตัวแทนของความเสมอภาคทางเพศ ที่ได้รับ
การยอมรับจากคนทุกกลุ่มพิสูจน์ตนเองด้วยผลงานที่ยาวนานกว่า 20 ปี ใน
การปกป้องรักษาผืนป่า” 

ผลงานเด่น:  เป็นแกนนําชุมชนต่อสู้ขัดขวางการทําสัมปทานป่าไม้โครงการอีสานเขียว 
และโครงการจดัสรรที่ดินทํากนิแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพ้ืนที่ป่าสงวนเสื่อม
โทรมต้ังแต่ ปี 2518 - 2535 

 เป็นแกนนําชุมชนเรียกร้องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น
และผลกัดัน จนเกิดการจัดต้ังเครือข่ายป่าชุมชนขุมคํา 10 หมู่บ้าน 

 ได้รับเลือกเป็นรองประธานเครือข่ายป่าชุมชนดงขุมคํา ปี 2537 และได้รับ
เลือกเป็นประธานเครือข่ายป่าชุมชนต้ังแต่ ปี 2540 ถึงปัจจุบัน 

 ผลักดันการออกเอกสารสิทธ์ิที่ทํากินราษฎร และการประกาศเขต สปก. 
4-01 

 ริเริ่มโครงการต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ของ
ราษฎรในชุมชน เช่น ธุรกิจชุมชม โรงสีข้าวชุมชน เกษตรผสมผสาน หมอ
ยาพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

ที่อยู่: 80 หมู่ 3 ตําบลดอนสาย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130

ติดต่อ: 08 7197 3949
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณอําไพ ศรีลาเลิศ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
 

“สตรีแกร่งแห่งบ้านชาด ผู้เป็นกําลังสําคัญในการสร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
การพ่ึงพาตนเอง และสามารถนําความรู้จากภายนอกมาปรับประยุกต์ใช้ให้
เหมาะกับชุมชน” 

ผลงานเด่น:  จัดต้ังกลุ่มพิทักษ์ป่า มีการลาดตระเวน มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดูแลป่า 
 แก้ปัญหาปากท้องในชุมชน ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 นําแนวคิดแบบการพ่ึงตนเองและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ชักชวน

ชาวบ้านให้หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดสารเคมี ยาปราบศัตรูพืช 
 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของชาวบ้านในชุมชน โดยชาวบ้านชาดที่เข้าไปเก็บ

ผลผลิตจะต้องทําหน้าที่ "ผู้พิทักษ์ป่า" 
 มีการจัดการสิง่แวดล้อมในหมู่บ้านด้วยการร่วมแรงร่วมใจเก็บกวาดขยะ

บนถนนใน หมู่บ้านเดือนละ 2 ครั้ง และปลกูไม้ประดับ 

ที่อยู่: บ้านชาด ตําบลหนามแท่ง อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250 
ติดต่อ: 08 7197 3949

 
   



 

 

คุณลักขณา ศรีหงส์ 
เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม  
 
“สตรีผู้ผลักดันการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่
ผ่านมามีการทํากิจกรรมมาอย่างต่อเน่ือง” 

ผลงานเด่น:  โครงการ “สวนผักฮักเมือง” และโครงการ “เติมเต็มต้นไม้ใหญ”่ 
 เก็บรักษาต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้มรดกเมืองเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศน์

ประวัติศาสตร์ 
 กิจกรรมทําสวนผัก เวียงเชียงใหม่ ปลูกผักอินทรีย์กินเอง เพ่ือแก้วิกฤติ

ขาดแคลนอาหาร เพ่ือกระตุ้นเตือนชาวเชียงใหม่และชาวภาคเหนือ
ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 รณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้การปลูกผักในเมืองด้วยวิธีการง่ายๆ โดยไม่ต้องหวัง

พ่ึงพิงอุตสาหกรรมขนาดใหญอี่กต่อไป 

ที่อยู่: เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม 
77/1 หมูท่ี่ 5 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

ติดต่อ: 08 1468 5597 / 09 4601 4528
 


