
 

 

 
แบบอยางความดี...สตรีกับการอนุรักษน้ํา 
 
คุณศิริกุล รินฤทธ์ิ กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตําบลพระธาตุ จังหวัดน่าน  

คุณฉลวย กะเหว่านาค จังหวัดปทุมธานี 

คุณสุนีพร หลีจ่า มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จังหวัดเชียงราย 

คุณเบญจมาศ นาคหลง ครูชํานาญการพิเศษ  จังหวัดสงขลา 

คุณประคอง สาต๊ะ จังหวัดลําพูน 

ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ ชมรมเรารักแมนํ้่าท่าจีน จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
  



 

 

 

คุณศิริกุล รินฤทธ์ิ 
กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตําบลพระธาตุ  จังหวัดน่าน 
 
“สตรีการเฝ้าระวังการใช้นํ้าและอนุรักษ์ทรพัยากรนํ้า บริเวณต้นนํ้าเปือ  
จังหวัดน่าน”

ผลงานเด่น:  เดินสํารวจแหล่งนํ้าบริเวณต้นนํ้าเปือ แม่นํ้ากอน ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าสําคัญ
ของประชาชนในพ้ืนที่เฝ้าระวังการใช้นํ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า 

 ส่งเสริมการปลกูป่าทดแทนป่าเสื่อมโทรม  
 ส่งเสริมให้ปลกูผักสวนครัวกินเองในครัวเรือน ใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน

ถุงพลาสติก 
 ส่งเสริมรณรงค์ให้มีการทําปุ๋ยชีวภาพในชุมชนเพ่ือลดใช้ปุ๋ยเคมี 
 รณรงค์การใช้รถจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์ 
 จัดอบรมกลุ่มสตรีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มเผยแพร่ความรู้ข้อมูลให้กับ

กลุ่มสตรใีนพ้ืนที่เข้าเป็นผู้นําชุมชน เพ่ือเป็นพลังที่สําคัญในการปกป้อง
ดูแลชุมชน และทรัพยากรป่าไม้บนป่าต้นนํ้า 

ที่อยู่: ตําบลพระธาตุ อําเภอเชียกลาง จังหวัดน่าน 55160 
ติดต่อ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณฉลวย กะเหว่านาค 
จังหวัดปทุมธานี 
 
“สตรีผู้ใช้เวลาเกือบ 10 ปี ในการเสียสละเวลาและรายได้ ดูแลสายนํ้าเลก็ๆ” 

ผลงานเด่น:  สร้างองค์ความรู้โดยการศึกษาถังดักไขมัน 5 แบบ เพ่ือเรียนรู้ว่าแบบไหน
เหมาะกับพ้ืนที่อย่างไร 

 บําบัดนํ้าเสียก่อนทิ้งลงคลองบางปรอก ติดต้ังเคร่ืองดักไขมัน 80 จุด จาก 
117 ครัวเรือน 

 กระตุ้นเกิดจิตสํานึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และทําใหชุ้มชนมีความ
สามัคคีเมื่อทํากิจกรรมร่วมกัน 

 สร้างถังดักไขมัน ซึ่งได้รับการจดเป็นเทศบัญญัติของเทศบาลปทุมธานี 
 จัดต้ังโครงการบ้านสีขาว (ปลอดการพนัน เหล้า ยาเสพติด) 
 สร้างพ้ืนที่ทํากิจกรรมให้แก่เยาวชน ได้แก่ ห้องสมุดเรือ 
 เป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับถังดักไขมัน และขยายเครือข่ายความรู้    

ถังดักไขมันไปยังชุมชนรอบๆ 25 แห่ง 
 สร้างโครงการธนาคารนํ้าหมัก 2 โรง และพลังงานแสงอาทิตย์ 

ที่อยู่: 40 ถนนพัฒนสัมพันธ์ ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
ติดต่อ: 0 2581 1252 / 08 6355 8306

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสุนีพร หลี่จา 
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จังหวัดเชียงราย 
 
 
“สตรีผู้ริเริม่จดัทําเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลาในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแมจ่ัน” 

ผลงานเด่น:  เป็นผู้นําริเริ่มจดัทําเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลาในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแมจ่ัน ปัจจุบันเป็น
แหล่งอนุรักษป์ลาที่มีพันธ์ุปลาหลากหลายสายพันธ์ุ 

 หัวหน้าโครงการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือกล้วย เพ่ือปลูกป่าถาวร 
เฉลิมพระเกียรติในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่จัน-แม่สลอง เพ่ิมความชุ่มช้ืนให้ดินและ
เป็นแนวกันไฟเปียก  นําไปสูก่ารรักษาป่าต้นนํ้า  

 ถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนในชุมชนรู้จักรักและหวงแหนป่าไม้   
ที่อยู่: มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 129/1 หมู่ 4 ถนนป่าง้ิว ซอย 4 ตําบลรอบ

เวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 
ติดต่อ: 0 5375 8658 / 08 1952 4173

  



 

 

คุณเบญจมาศ นาคหลง 
ครูชํานาญการพิเศษ  จังหวัดสงขลา  
 
“แม่นักอนุรักษ์ สตรีผู้ปลูกผงัจิตสาธารณะให้แก่เยาวชน เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน” 

ผลงานเด่น:  ริเริ่มจัดทําหลกัสูตรท้องถิ่น “รักษ์คลองอู่ตะเภา” เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

 บ่มเพาะต้นกล้าเยาวชนเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา 
 ร่วมดําเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการวิถีอาเซียนคนรกัษ์ลุ่มนํ้าคลอง 

อู่ตะเภา โซนปลายน้ํา 
 ร่วมดําเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเครือข่ายต้นกล้าเพ่ือการ

อนุรักษ์คลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาร่วมสานสายใยมาดูแลลุ่มนํ้าคลอง 
อู่ตะเภา 

ที่อยู่: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ อําเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 90250 

ติดต่อ: 07 421 0593 / 08 1897 4358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณประคอง สาต๊ะ 
จังหวัดลําพูน  
 
“แม่นักอนุรักษ์ สตรีผู้ปลูกผงัจิตสาธารณะให้แก่เยาวชน ในการอนุรักษ ์
ต้นนํ้าขุนแวน” 

ผลงานเด่น:  แกนนํารวมกลุม่เด็ก เยาวชน และชาวบ้านในชุมชนในการอนุรักษ์ต้นนํ้า
ขุนแวน  

 สํารวจป่าเพ่ือป้องกันการตัดไม้ทําลายป่า และจัดกิจกรรมการบวชป่า เพ่ือ
นําไปสู่การดูแลรักษาต้นนํ้าขุนแวนของชุมชน 

 ร่วมต่อต้านการทําเหมืองแร่ในพ้ืนที่  
 ถ่ายทอดและปลูกฝังความรู้แก่เยาวชนและชาวบ้าน เพ่ือดูแลฟ้ืนฟูต้นนํ้า

ขุนแวน และสิง่แวดล้อมให้ดีขึ้น 

ที่อยู่: 23 หมู่ 3 ตําบลดงดํา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 51110 
ติดต่อ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ 

ชมรมเรารักแมนํ้่าท่าจีน จังหวัดนครปฐม 
 
“สตรีต้นแบบด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแมนํ้่า โดยใช้หลักสอนให้จํา ทําให้ดู
เชิญชวนประชาชนริมฝั่งนํ้าร่วมอนุรักษ์แมนํ้่าท่าจีน” 

ผลงานเด่น:  ร่วมจัดต้ังชมรมเรารักแม่นํ้าท่าจีนนครปฐม ฟ้ืนฟูลุ่มนํ้าท่าจีน โดยใช้ 
ทฤษฎี “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) 

 ดําเนินงานโครงการต้นกล้าใหม่ใสใ่จท่าจีน อบรมทุกโรงเรียนที่อยู่ 
ริมแม่นํ้าท่าจีน ด้วยการมีส่วนร่วมคิดแก้ปัญหาน้ําเน่าเสีย และร่วมลงมอื
ปฏิบัติจริง 

 ให้ความรู้พระภิกษุวัดริมแมนํ้่าท่าจีนแบบการมีส่วนร่วมต้ังแต่ปี 2548 -
ปัจจุบัน 

 จัดอบรมผู้นําชาวคลอง ต่างๆ ทั้ง 3 อําเภอ ปีละ 2 รุ่นๆ ละ 60 คน เริม่
ดําเนินการต้ังแต่ ปี 2548-ปัจจุบัน 

 ให้ความรู้เรื่องราวท่าจีนสําหรับคนนอกพ้ืนที่ที่มาศึกษาเรือ่งราวท่าจีน 
ส่งผลให้กลุ่มต่างๆ เกิดแนวคิดที่กลับไปฟ้ืนฟูแม่นํ้า ลําคลอง ที่บ้านตนเอง 

ที่อยู่: 67/139  หมู่บ้านกฤษฎานคร 26 หมู ่4  ตําบลท่าตําหนัก อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม  73120 

ติดต่อ: 08 9776 6623
 


