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ผู้ได้ รับรางวัล “แม่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม”
ในงาน “มหิดล-วันแม่ ” ประจาปี ๒๕๖๑
รางวัลแม่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จัดตั้งขึ้นตามแนวคิดที่วา่ “สิ่ งแวดล้อมดีเริ่ มต้นที่แม่” คัดเลือกแม่ที่มี
บทบาทในการสนับสนุนให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่ งแวดล้อมที่ดี และเป็ นแม่ที่มีบทบาทสนับสนุน และอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมในสังคมอย่างเด่นชัด สาหรับในปี นี้มีผเู ้ สนอชื่อ ๒๖ ราย ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลจานวน ๔ ท่าน
ดังนี้
แม่ น้อย สื บเมืองซ้ าย จังหวัดร้ อยเอ็ด
แม่เป็ นผูน้ าในการแก้ปัญหาดินเค็ม แก้ปัญหาขยะในชุมชน มีบทบาทสาคัญ
ในการรักษาป่ าชุมชนดอนปู่ ตา บ้านอีโคตร และส่ งเสริ มให้คนในชุมชนใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
ในนาข้าว จนทุกวันนี้ท้ งั ลูก และคนในชุมชนทาการเกษตรโดยไม่พ่ งึ พาสารเคมี ตาม
แนวทางของแม่ แม่สอนลูกเสมอว่าอย่าละทิ้งผืนดินเกิด ให้รักษามรดก คือ นา ดูแล
พระแม่ธรณี และผืนป่ า เมื่อป่ าและน้ าอุดมสมบูรณ์ ก็จะช่วยหล่อเลี้ยงชีวติ ของพวกเรา
ทุกคนได้นานแสนนาน แม่จึงเป็ นที่ยอมรับและยกย่องจากคนในชุมชนว่า “แม่ พระผู้ใจบุญ เกือ้ กูลธรรมชาติ”
แม่ กญ
ั ญา อ่อนศรี จังหวัดสุ รินทร์
แม่เป็ นแกนนาจัดตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและอาชี พทางเลือกบ้ านทัพ
ไทย” และร่ วมก่อตั้ง “ตลาดนัดสี เขียว” ซึ่งเป็ นต้นแบบการบริ หารจัดการผลผลิต
เกษตรอินทรี ยแ์ บบครบวงจร รวมทั้งก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรอินทรี ยท์ พั ไทย และ
กองทุนข้าวสุ รินทร์ ผลักดันข้าวหอมมะลิอินทรี ยส์ ่ งออกไปยัง ๑๗ ประเทศ แม่เชิญ
ชวนเกษตรกรผลิตปศุสัตว์อินทรี ยจ์ ากมูลหมู ที่เลี้ยงไว้ ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการซื้ อปุ๋ ยอินทรี ย ์ แม่ยงั
รณรงค์ให้เยาวชนและคนในชุมชนร่ วมกันปลูกป่ าทุกปี เปิ ดตลาดนัดสี เขียวใช้ใบตองตึงห่ออาหารขาย เพื่อช่วย
ลดปริ มาณขยะพลาสติก ลูกค่อยๆ ซึ มซับจากการทางานของแม่ ปั จจุบนั ลูกสาวคนโตได้เดินตามรอยแม่ กลับมา
ช่วยงานเป็ นผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตรอินทรี ยท์ พั ไทย การทางานของแม่นอกจากจะทาให้สิ่งแวดล้อมดีแล้ว ยัง
เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันของชุมชน เกิดการพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน

แม่ ชิดสุ ภางค์ ชานาญ จังหวัดชุ มพร
แม่เป็ นแกนนาร่ วมฟื้ นฟูผืนป่ าสาธารณะที่ถูกปล่ อยทิ้งให้เสื่ อมโทรม ร่ วม
ทวงคืนผืนป่ าสาธารณะจากการถูกบุกรุ กของนายทุนและชาวบ้านที่เข้าไปยึดครอง
พื้นที่เป็ นของตัวเอง แม่ยงั เป็ นผูน้ าการอนุรักษ์ป่าชายเลน ร่ วมกับชุมชนทาฝายหิ นก่อ
ที่ตาบลทะเลทรัพย์และตาบลสะพลี อีกทั้งประสานให้กลุ่มเครื อข่ายรณรงค์ส่งเสริ ม
การทาเกษตรเชิงนิเวศ ลดการใช้สารเคมีอย่างจริ งจัง ทาให้แม่เป็ นนักกิจกรรมและผู ้
ประสานงานด้านสิ่ งแวดล้อมระดับต้นๆ ของอาเภอปะทิว แม่พาลู กเข้าร่ วมกิ จกรรมสิ่ งแวดล้อม เช่ น ปลูก
ต้นไม้ ปลูกป่ าชายเลน ลูกทุกคนจึงรักและหวงแหนป่ า เห็ นคุ ณค่าของสิ่ งแวดล้อม ที่จะก่อเกิ ดประโยชน์กบั
ชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป
แม่ เบญจวรรณ เพ็งหนู จังหวัดพัทลุง
ด้วยแนวคิดที่ว่า “ทะเลสาบสมบูรณ์ ครอบครั วอบอุ่น ชุ มชนเข้ มแข็ง” จึง
เป็ นที่มาของการทางานของแม่ที่ทามากว่า ๒๐ ปี ในการให้ชุมชนร่ วมมือดูแลกันเอง
ตามวิถีชาวบ้าน แม่ได้ริเริ่ มและเสริ มสร้างการรวมกลุ่มของชุมชนชาวประมงบ้านช่ อง
ฟื น ตาบลเกาะหมาก อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุ ง โดยร่ วมกันจัดตั้งกลุ่ ม ออม
ทรัพย์ เพื่อให้ชาวประมงได้ออมเงิ น นาดอกผลจากการออม มาซื้ อพันธุ์ ปลา ร่ วม
อนุ รักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรทางทะเล สร้างความรู้สึกเป็ นเจ้าของร่ วมกัน ส่ งผลให้ชาวประมงกลับมาทางานใน
พื้นที่ มีการร่ วมกันกาหนดธรรมนูญชุมชน เพื่อใช้ปฏิบตั ิร่วมกัน มีแพปลาชุมชน มีระบบการแปรรู ปทรัพยากร
ทางทะเล แม่ยงั ได้ขยายแนวคิดและวิธีการดาเนิ นงานสู่ ชุมชนใกล้เคียง แม่ประสานให้เกิดความร่ วมมือระหว่าง
องค์กรชุมชนและสถานศึกษา ทาหลักสู ตรท้องถิ่น เกาะหมากศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยให้ผสู้ ู งอายุในชุมชน
ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู ้ และตอบโจทย์การพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยลูกของแม่ได้ซึมซับแนวคิดการทางาน และตั้งใจ
ที่จะสื บสานการทางานของแม่
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