
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจ าป ีพ.ศ. 2558 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 
 
 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้จุดประกายให้ชุมชนและสังคมเกิดจิตส านึก  

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง และพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอย่างสมดุล

จากแนวพระราชด าริดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน ามาเป็นนโยบาย 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนและพัฒนาป่าชุมชนให้เกิด

ระบบการจัดการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อดูแลรักษา

ทรัพยากรป่าไม้เป็นหลัก มุ่งสร้างจิตส านึก ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ให้กับชุมชนและสังคม

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการด าเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังเช่น ความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 

จ ากัด (มหาชน) ในการด าเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เพื่อจะสนับสนุนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่า 

ทั่วประเทศ ที่มผีลงานในด้านการดูแลรักษาป่าชุมชนโดยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญก าลังใจ

ในการท างาน และเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนทั่วไปให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการลงนามตามบันทึกความเข้าใจโครงการคนรักษ์ป่า  

ป่ารักชุมชน ระหว่างกรมป่าไม้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 

2551 โดยมีสาระส าคัญว่า ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันด าเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ด้านป่าชุมชน โดยการพิจารณาให้ความช่วยเหลือชุมชนเพื่อป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ  

พระนางเจา้ฯพระบรมราชินนีาถ โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน

โครงการและสนับสนุนรางวัล ซึ่งผลจากการด าเนินโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับได้ว่า 

ประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ กรมป่าไม้ และบริษัท  ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)  

ได้พิจารณาร่วมกันและเห็นความส าเร็จที่ผ่านมา ดังนั้นโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ได้ด าเนินการ

ต่อเนื่อง จึงได้ตกลงความร่วมมือกันที่จะด าเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ในระยะที่  2 

 (2556-2560) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลส าหรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

 
 

ความเป็นมาของโครงการ 
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กิจกรรมภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประกอบด้วย   

1. กิจกรรมการประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นกิจกรรมหลัก  

ของโครงการ เพื่อการส่งเสริมป่าชุมชนที่มีแผนงาน ระบบ และกระบวนการในการอนุรักษ์พัฒนาป่า

อย่างเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ได้รับการยกย่องชื่นชมและสามารถเป็นชุมชน

ตัวอย่างและศูนย์กลางของการเรยีนรู้ของชุมชนอื่น ๆ ได้  

2. กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เน้นการสร้างเยาวชนนักอนุรักษ์ 

รุ่นใหม่เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ปกป้องดูแลป่าให้ป่าด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งปี 2558 นี้ ได้ด าเนินการ 

จัดค่ายเยาวชนขึน้ 2 ครัง้ ได้แก่ 

 ภาคภาคกลางและตะวันออก จัดที่จังหวัดเพชรบุรี มีเยาวชนเข้าร่วม จ านวน 80 คน  

 ภาคเหนอื จัดที่จังหวัดนา่น มีเยาวชนเข้าร่วม จ านวน 80 คน 

3. กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้น าป่าชุมชนกล้ายิ้ม “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้น าป่าชุมชนและขยายเป็นเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ 

ป่าชุมชนด้วยเป้าหมายอันเดียวกัน ซึ่งปี 2558 นี ้ได้จัดสัมมนาเครอืข่ายผู้น าป่าชุมชนขึน้ 2 ครั้ง ได้แก่ 

 ภาคใต้ จัดที่จังหวัดสุราษฎรธ์านี มีผู้น าเครือขา่ยป่าชุมชน เข้าร่วม จ านวน 80 คน  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดอุดรธานี มีผู้น าเครือข่ายป่าชุมชน เข้าร่วม 

จ านวน 80 คน 

4. กิจกรรมต่อเนื่องโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นกิจกรรมสนับสนุน เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งในการด าเนนิงานป่าชุมชน ได้แก่ 

4.1 โครงการ ๖๐ ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ เพื่อร่วม 

เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการ

บริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) 

ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย ๖๐ แห่ง 50 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ 

มีสว่นร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืในพืน้ที่ป่าชุมชนตามแนวพระราชด าริฯ 

4.2 โครงการ “การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน

อย่างมีส่วนร่วม” เป็นโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน เพื่อการติดตาม รวมถึงประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชน

อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ น าไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการป่าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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การด าเนินงานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ในปี พ.ศ. 2558 ยังคงสานต่อเจตนารมณ์เดิม

ของโครงการที่ต้องการสนับสนุนและยกระดับให้เป็นป่าชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานให้กับ

ชุมชนอื่นๆ น าไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้พิจารณาแบ่งรางวัล

เป็น 6 ระดับ ได้แก่ 

 รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 รางวัลป่าชุมชนดีเด่นดา้น “เยาวชนคนรักษ์ป่า” ประจ าปี พ.ศ. 2558  

 รางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า” ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 รางวัลชมเชย ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินกิจกรรมการประกวดโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดโครงการและผูร้ับผิดชอบโครงการ  

กรมป่าไม้มอบหมายใหห้นว่ยงานในพืน้ที่ ได้แก่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้สาขา ด าเนนิการรับสมัครชุมชนที่มีคุณสมบัติเพื่อสรุปรายงานให้คณะกรรมการพิจารณา

ตัดสิน พร้อมกับได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานความร่วมมือโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

ระหว่างกรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) โดยให้มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการ

ด าเนนิงาน ประสานงาน ติดตามประเมินผล และพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตา่งๆ เพื่อปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดคุณสมบัติของป่าชุมชนตัวอย่างและการพิจารณาตัดสิน 

คณะกรรมการประสานงานฯ ที่กรมป่าไม้แต่งตั้งตามขั้นตอนที่ 1 เป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติของ

ป่าชุมชนตัวอย่าง ดังนี้  

 ป่าชุมชนตัวอย่าง  คือ ป่าชุมชนที่มีระบบและกระบวนการในการอนุรักษ์และพัฒนาป่า

อย่างเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน สามารถเป็นตัวอย่างและศูนย์กลางในการเรียนรู้ 

แก่ชุมชนอื่นๆ และต้องมีคุณสมบัติตา่งๆ ดังนี้ 

1) เป็นป่าชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากกรมป่าไม้ หรอื  

  2) เป็นป่าชุมชนที่เคยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากกรมป่าไม้ และ 

3) เป็นป่าชุมชนที่ยังคงด าเนนิการตอ่เนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 การพิจารณาและการตัดสินรางวัล 

  คณะกรรมการประสานงานความร่วมมือโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เสนอกรมป่าไม้

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

ประกอบด้วย ตัวแทนกรมป่าไม้ และตัวแทนบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการและตัวแทนเจา้หนา้ที่ที่มปีระสบการณ์ดา้นการส่งเสริมป่าชุมชน จ านวน 3 คณะ ได้แก่ 

  1. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี  

พ.ศ.2558 ประกอบด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน  

และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)  

เป็นรองประธาน และตัวแทนกรมป่าไม้และตัวแทนบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)  

เป็นกรรมการ ท าหน้าที่พิจารณาตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

รางวัลดีเด่นด้าน “เยาวขนคนรักษ์ป่า” พร้อมทั้งพิจารณาผลการคัดเลือกรางวัลทุกระดับ เสนอกรมป่าไม้

ประกาศผลการตัดสิน 

 

ขั้นตอนการด าเนนิการประกวดป่าชุมชน 
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2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับภาค จ านวน 4 ชุด มีผู้อ านวยการส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ในแต่ละภูมิภาค  ท าหน้าที่พิจารณา

คัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา  

เพื่อเป็นตัวแทนของภูมิภาค เสนอเข้าประกวดรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ.2558 

และรางวัลดีเด่นดา้น “เยาวชนคนรักษ์ป่า” ประจ าปี พ.ศ.2558 

  3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้จ านวน  

23 ชุด โดยมีผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา  

เป็นประธาน ท าหน้าที่แต่งตั้งคณะท างานระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชน  

ที่สมัครเข้าร่วมประกวดตามโครงการฯ ของแต่ละจังหวัด ที่มีผลงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้ได้รับ

รางวัลชมเชย แล้วพิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนที่สมัครเข้าประกวดให้ได้รับรางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 

ประจ าปี พ.ศ.2558 และป่าชุมชนตัวแทนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เสนอเข้าประกวด 

เป็นตัวแทนระดับภาคและรางวัลดีเด่นดา้น “เยาวชนคนรักษ์ป่า” ประจ าปี พ.ศ.2558 
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1. การจัดการป่าชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่ชัดเจน 

2. แผนงาน ระบบ และกระบวนการในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม

มิติตา่งๆ ได้แก่ ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ และระบบนิเวศ  

3. การด าเนินงานด้านป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

4. การด าเนินงานที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. กิจกรรมด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

ระยะเวลา กิจกรรม 

1 ก.พ. – 30 เม.ย. 58 รับสมัครประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

1 เม.ย. – 30 เม.ย. 58 พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสนิ 

1 พ.ค. – 15 มิ.ย. 58 
คัดเลือกป่าชุมชนระดับจังหวัด 

คัดเลือกตัวแทนป่าชุมชนระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

16 มิ.ย. – 30 ม.ิย. 58 
คัดเลือกตัวแทนป่าชุมชนระดับภาคเข้าประกวดรางวัลชนะเลิศ

ระดับประเทศ และดีเด่นด้าน“เยาวชนคนรักษ์ป่า”  

1 ก.ค. – 15 ส.ค. 58 

ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

ประจ าปี พ.ศ. 2558 และพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล

ชนะเลิศระดับประเทศและรางวัลดีเด่นด้าน“เยาวชนคนรักษ์ป่า” 

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 58 
จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

หลักเกณฑ์การพจิารณาตัดสิน 

ระยะเวลาจัดการประกวด 
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การประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2558  

มีป่าชุมชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมประกวด จ านวน 65 จังหวัด รวม1,204 แห่ง  

โดยมีป่าชุมชนได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 137 รางวัล แบ่งเป็น   

6 ระดับ ได้แก่ 

1. รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2558 

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 200,000 บาท ได้แก่  

 ป่าชุมชนบ้านต่อแพ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

2. รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2558 จ านวน 3 รางวัล 

(โดยมิได้เรียงล าดับ) 

ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 100,000 บาท  

รวม 300,000 บาท ได้แก่ 

-  ป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านแลง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

-  ป่าชุมชนบ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ต าบลทรายมูล อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  

-  ป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ หมู่ที่ 2,3.5.7 ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรธีรรมราช 

3. รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า” 

ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 100,000 บาท ได้แก่  

ป่าชุมชนโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลเสียว อ าเภอโพธิศ์รสีุวรรณ จังหวัดศรสีะเกษ 

 

 

 

ผลการตัดสินรางวัล โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2558 
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4. รางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า” จ านวน 3 รางว ัล  

(โดยมิได้เรียงล าดับ)   

ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 25,000 บาท รวม 75,000 บาท 

ได้แก่  

-  ป่าชุมชนบ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 ต าบลสรอย อ าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร ่

-  ป่าชุมชนบ้านพุตูม หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยลึก อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

-  ป่าชุมชนบ้านต้นตาล หมู่ที่ 2 ต าบลจอเบาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

5. รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 

จ านวน 65 รางวัล รวม 65 จังหวัด ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินกองทุน

อนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 25,000 บาท รวม 1,625,000 บาท  

6. รางวัลชมเชย  

จ านวน 64 รางวัล รวม 64 จังหวัด ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินกองทุน

อนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 10,000 บาท รวม 640,000 บาท 
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ป่าชุมชนบ้านต่อแพ 

หมู่ที่ 1 ต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ความเป็นมา   

แต่เดิมบ้านต่อแพนี้ไม่มีชื่อแต่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะการท านา ท าสวน ต่อมาได้มชีาวต่างถิ่นเข้ามาจับจองที่ท ากิน จากหมู่บ้านอื่น จึงได้ตั้งหมู่บ้าน

ขึ้นที่บ้านหลวง ซึ่งปัจจุบันได้แยกออกเป็นหมู่ที่ 8 หลังจาการเก็บเกี่ย วผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมี

ผลผลิตจ านวนมากโดยเฉพาะข้าว การคมนาคมไม่สะดวกไม่มีแหล่งจ าหน่ายข้าว ดังนั้นชาวบ้านจึงตัดไม้

ไผ่มาผูกเป็นแพเพื่อบรรทุกข้าวไปขายที่เมืองยม (อ าเภอแม่สะเรียง) โดยล่องแพไปตามน้ ายวม เมื่อมีการ

ผูกแพท าแพบ่อยเข้าก็เลยเรียกชื่อหมูบ่้านนีว้่า บ้านต่อแพ ตั้งแตป่ี พ.ศ.2464 เป็นต้นมา 

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านต่อแพ สามารถเดินทางโดยทางรถได้สะดวก ห่างจากตัวอ าเภอขุนยวม  

5 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านติดเขตป่าตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขา ริมฝั่งแม่น้ ายวม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,900 ไร่ 

เป็นที่อยู่อาศัยประมาณ 900 ไร่ และเป็นพืน้ที่ป่าประมาณ 1,000 ไร่ 

กิจกรรมที่ด าเนินการในป่าชุมชน  

กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควันในระดับหมู่บ้าน ชุมชนต่อแพ 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการป่าชุมชน และตั้งชุดอาสาสมัครดับไฟป่าของหมู่บ้าน  

ชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า บทบาทหน้าที่ที่ตั้งไว้ชัดเจน มีการบันทึกผลการลาดตระเวน  

หากเกิดปัญหาก็จะหารือเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่ เอื้ ออ านวยต่อการแก้ไขปัญหา 

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเข้ารับการอบรมเรื่องการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบรม อสม.  

และเรื่องการบริหารจัดการป่าชุมชน มีการอยู่เวรยามในช่วงที่มีการเกิดไฟป่า และทุกครอบครัวมีส่วนร่วม  

เมื่อเกิดไฟป่าจะช่วยกันดับได้ทันการณ์ โดยมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับไฟให้มีความพร้อมในการใช้งานได้

อย่างทันท่วงที 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยงการเกิดไฟป่าภายใต้กิจกรรมการป้องกันโดยการท าแนวกันไฟ  

ทั่วทั้งพื้นที่ป่า พื้นที่ท ากินสองข้างทาง และบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยง การท าฝายชะลอน้ าและการกันเขต

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าบริเวณข้างวัดต่อแพ การบวชปา ปลูกป่ า และอนุรักษ์ป่าให้อุดมสมบูรณ์  

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี 

ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ 
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กิจกรรมการจัดท าแผนชุมชนชุมชนร่วมกันจัดท าแผนชุมชนบ้านต่อแพ ผ่านการประชุมชาวบ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

และชุดอาสาสมัครดับไฟป่า เป็นประจ าทุกเดือน โดยจะเป็นการพูดคุยถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีการสอบถามความคิดเห็น  และสอบถามความพึงพอใจ และประเมินผล

การด าเนินงานต่างๆ เพื่อจะได้ปรับแผนและวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ของชุมชนต่อไป เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง 

หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านแลง  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

ความเป็นมา 

เดิมทีในอดีตมีต้นตะเกราทองขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กลางหมู่บ้านชาวบ้านจึงเรียกขานกันมาว่า 

บ้านตะเกราทองมาจนถึงปัจจุบันนี้ และต้นตะเกราทองต้นนี้ยังอยู่ถึงทุกวันนี้ และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้ท าการจัดตัง้ “ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านแลง” ซึ่งอยู่ในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด – ป่าเพ – ป่าแกลง ป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง เป็นป่าดิบแล้ง มีความอุดมสมบูรณ์

ของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าต่างๆ และมีการปลูกเสริมเพิ่มเติม ส่วนมากจะเป็นไม้ ประเภท ต้นประดู่ป่า 

เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ปี ๒๕๓๖ ปลูกประดู่ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ต้น บนเนื้อที่

จ านวนกว่า ๕๕ ไร่ ปี ๒๕๔๔ ปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน  ๒๕ ไร่ ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ์  

๑๒ สิงหามหาราชินี ๑๐ไร่ ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ์ ๕ ธันวามหาราช ๑๐ ไร่ ปัจจุบัน มีพื้นที่ป่า 

ที่ได้รับการฟื้นสภาพกลับคืนเป็นป่าคุณค่า เนื้อที่กว่า ๕,๐๐๐ ไร่ ส่งผลให้ป่าเขาท่าฉุดเป็นผืนป่าที ่

อุดมสมบูรณ์ เนือ้ทีก่ว่า ๑๘,๐๐๐ไร่ 

ป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง  เกิดขึ้นมาได้จากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนชาวต าบลบ้านแลง 

ก่อตั้งชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านแลงขึ้น  โดยด าเนินการบริหารจัดการ 

ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สงวน  คุ้มครอง  ดูแลรักษา และบ ารุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม โดยด าเนินการอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน 

กิจกรรมที่ด าเนินการในป่าชุมชน 

กิจกรรมป้องกันรักษาป่า การลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า คณะกรรมการป่าชุมชน  

และกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ชุมชนบ้านตะเกราทอง ได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ในการ

ป้องกันดูแลรักษาป่า มีความตั้งใจและมีความเข้มแข็งในการอาสาสมัครป้องกันป่าตามพระราชเสาวนีย์  

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยคณะกรรมการป่าชุมชนและกลุ่มราษฎรอาสาสมัคร

พิทักษ์ป่าชุมชนบ้านตะเกราทองออกลาดตระเวนดูแลรักษา โดยแบ่งคณะท างานเป็นชุด อย่างน้อยเดือนละ  

๒ ครั้ง และกิจกรรมท าแนวกันไฟและป้องกันไฟป่า ทุกปีในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านตะเกราทองจะมีอาสาสมัคร 

ทั้งนักเรียน นักศกึษาและประชาชนทั้งในพืน้ที่และนอกพื้นที่มาร่วมกิจกรรมท าแนวป้องกันไฟป่า 

ป่าชุมชนรองชนะเลศิระดับประเทศ จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ 
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กิจกรรมปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษา คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง  ได้ด าเนินการและ

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนและบริเวณหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ 

จนถึงปัจจุบัน 

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีการจัดท าป้ายค าขวัญเชิญชวน ปลุกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณหมู่บ้าน บริเวณป่าชุมชน  

โดยจัดท าป้ายค าขวัญ ป้ายคติเตือนใจ ป้ายแนวเขตป่าชุมชน ป้ายกฎ กติกา ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ป้ายชื่อ

ต้นไม้ในป่าชุมชน และคณะกรรมการป่าชุมชน ได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายกิจกรรมการด าเนินงาน

ของป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง  ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 

กิจกรรมสร้างเครือข่าย คณะกรรมการป่าชุมชน ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการ

ป่าชุมชน ให้แก่ผู้เข้ารับโครงการอบรมหลักสูตรป่าชุมชน และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน ทั้งในพืน้ที่และนอกพืน้ที่  

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เรื่องป่าชุมชน หลังจากส านักงานป่าไม้จังหวัดระยอง  ได้เข้ามาสนับสนุน

แนะน าให้ความรู้เรื่องป่าชุมชนแก่ชาวบ้านตะเกราทองแล้ว  ต่อมาชุมชนบ้านตะเกราทองได้มีโอกาสให้  

การต้อนรับคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ที่ขอเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ 

ป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยในพืน้ที่ป่าชุมชน  ได้มีการจัดท าเส้นทางศกึษาธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่ง

ศกึษาดูงานของผูเ้ข้ามาศกึษาธรรมชาติ 

กิจกรรมอื่นๆ ของคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง

และกลุ่ม (รสทป.)  ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในนามของผู้น าชุมชน

ด้านป่าชุมชน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  จงึได้มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ผลงานด้านป่าชุมชนของบ้าน

ตะเกราทองให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้มีโอกาสรู้จักและเชื่อมโยงกับผู้น า

ชุมชนอื่นๆ และองค์กรต่าง ๆ 
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ป่าชุมชนบ้านหัวบึง  

หมู่ที่ 9 ต าบลทรายมูล  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแกน่ 

ความเป็นมา 

บ้านหัวบึงหมู่ที่ 9 ต าบลทรายมูล อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ได้ย้ายมาจาก 2 หมู่บ้าน 

คือ บ้านโคกล่ามและบ้านขามเรือนบ้านโคกล่าม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านในปัจจุบันประมาณ  

1 กิโลเมตร ต่อมาเกิดฟ้าผ่าคนตายกลางหมู่บ้าน ผู้ตายชื่อนางสาวค านาง ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ปรึกษากันว่า 

เป็นเหตุลางไม่ดีในหมู่บ้าน ท าให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวจึงได้พากันอพยพหนีมาโดยการน าของ  

เฒ่าค ากับเฒ่าพระโห มาตั้งหมู่บ้านใหม่ส่วนบานขามเรือนมีผู้ร้ายเข้าปล้นเอาสิ่งของเป็นประจ าจึงได้อพยพ

หนีมาโดยการน าของหลวงปู่สีทน กิตติปันโย มาตั้งหมู่บ้านขึ้นอยู่ทางทิศตะวันออกของหนองบึงประมาณ 

300 เมตร จึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านหัวบึง เมื่อปี พ.ศ.2442 ความสักสิทธิของหลวงปู่สีทน กิตติปันโย  

เป็นผู้มีเวทมนต์ขลังมากมีผู้ย าเกรง ปราชญ์ในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ปฏิบัติธรรมได้เข้มแข็งถึงขั้น

ปฏิคาทกเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมอย่างยอดเยี่ยม  หลวงปู่  แสดงธรรมให้ญาติโยมฟังให้มีการรักษาน้ า

รักษาป่า นิเวชพรมไม่ให้ตัดไม้ท าลายป่าถ้ามีการท าลายป่าต้นน้ าก็หายไปในที่สุด  ผู้คนจึงเชื้อฟังไม่ตัดไม้

ท าลายป่าที่สมบูรณ์ หลวงปู่สทีน กิตติปันโย จงึได้ใหญ้าติโยมในหมู่บ้านแต่งตั้งผูน้ าขึน้   

ป่าชุมชนบ้านหัวบึง เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของราษฎรในชุมชนที่มีจิตส านึกในการ 

อนุรักษ์  หวงแหนธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน ประกอบกับพื้ นที่ ชุมชนแห่งนี้มีศาลปู่ตา  

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนสักการะบูชา เป็นศูนย์รวมใจของราษฎรในชุมชนให้ช่วยกันดูแลรักษาป่า มีบ่อน้ า

พระแม่ธรณีที่เกิดขึ้นกลางป่าชุมชนแห่งนี้มาแล้วกว่า 100 ปีแล้ว เป็นบ่อน้ าตามธรรมชาติที่เชื่อกันว่า 

เป็นบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์มีน้ าผุดตลอดปี เป็นแหล่งน้ าที่ใช้ทั้งการบริโภคและการเกษตรกรรม และเป็นป่าชุมชน 

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของของสมุนไพรและของป่ามีต้นมะเดื่อกวางขนาดใหญ่  

ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ พืชสมุนไพรนานาชนิด เช่น ว่านพญางูเขียว พายสะเมา 

นางแซง มีสรรพคุณแก้พิษงู ส่องฟ้า พวงพี แก้พิษส าแดง เป็นต้น 
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กิจกรรมที่ด าเนินการในป่าชุมชน 

กิจกรรมป้องกันรักษาป่า การลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า คณะกรรมการป่าชุมชน  

และกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันดูแล  รักษาป่า 

มีความตั้งใจและมีความเข้มแข็งในการอาสาสมัครป้องกันป่า  ป่าชุมชนบ้านหัวบึงได้จัดท าแผนการ

ปฏิบัติงานในการตรวจลาดตระเวนและป้องกันการบุรุกพืน้ที่อย่างนอ้ยมีการตรวจลาดตะเวนในพื้นที่ชุมชน

ไม่ต ากว่าเดือนละ ๒ ครั้งโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 

กิจกรรมปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษา คณะกรรมการป่าชุมชนและกลุ่ม รสทป. ได้ด าเนินการร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญของทุกปี และจัดกิจกรรมโครงการร่วมใจพัฒนาปลูกป่าเพื่อรักษา

สิ่งแวดร่วมกับกลุ่มเยาวชนในเขตพืน้ที่ป่าชุมชนบ้านหัวบึง 

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีการจัดท าป้ายโครงการป่าชุมชน ป้ายแนวเขตป้ายกฎระเบียบ 

และ ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มชุมชน เยาวชนและ

นักเรียนโดยเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในโอกาสต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในชุมชน

และหมูบ่้านข้างเคียง ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมสร้างเครือข่าย คณะกรรมการป่าชุมชน ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการ

ป่าชุมชน ให้แก่ผู้เข้ารับโครงการอบรมหลักสูตรป่าชุมชน และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน ทั้งในพืน้ที่และนอกพืน้ที่ 

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เรื่องป่าชุมชน มีการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ให้แก่ชุมชนและเยาวชน

โดยการให้ปลูกเสริมไม้เดิม ไม้ใช้สอย ในพืน้ที่เสื่อมโทรม 
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ป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ ์

หมู่ที่ 2,3,5,7 ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 

ความเป็นมา 

ต าบลชะอวด เป็นต าบลหนึ่งที่ชื่อของต าบล เหมือนกับชื่อของอ าเภอ มีความเป็นมา ๒ ประการ 

คือมาจากค าว่า “เชือกอวด” หรือ “ย่านอวด” และมาจากค าว่า “เจ๊กฮวด” หรือ “เจ้าฮวด” พื้นที่บริเวณนี้ 

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ หลากหลายพันธุ์  ตามลักษณะของพื้นที่ ทางภาคใต้ในอดีต เป็นพื้นที่ที่มีฝนตก

ชุกตลอดทั้งปี ก่อนที่ป่าไม้เหล่านั้นจะถูกแผ้วถางท าลาย ในพืน้ที่ป่าบริเวณนีจ้ะมีเถาวัลย์หลากหลายชนิด 

และมีเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง ที่ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก มีทั้งความเหนียวและทนทาน ซึ่งชาวบ้านนิยมน ามาใช้

ผูกมัดสิ่งของ เรียกชื่อกันว่า “เชือกอวด” หรือ “ย่านอวด” หรือ “ต้นอวด” การตัดย่านอวด ค่อนข้างล าบาก 

เพราะต้องดึงล าตน้ ออกจากการเกี่ยวพันกับต้นไมอ้ื่น  

ที่มาของค าว่าชะอวด บางต าราบอกว่ามาจากค าว่า เชือกอวด ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า ในอดีตพื้นที่

บริเวณนี้เคยมีเถาวัลย์ชนิดหนึ่งขึ้นชุกชุมมากซึ่งคนใน พื้นที่เรียกว่า ย่านอวด  ย่านอวด มีความเหนียว 

เป็นลักษณะที่พิเศษ กว่าเถาวัลย์ชนิดอื่นๆ ชาวบ้านหลายพืน้ที่มาหาย่านอวด น าเอาไปท าเป็นเชือกผูกมัด

รั้วบ้าน เรียกกันว่า เชอืกย่านอวด หรอื เชอืกอวด ต่อมาได้เพีย้นกลายเป็น ชะอวด จนถึงปัจจุบัน 

ปี๒๕๓๕  ทางกรมป่าไม้มีนโยบายที่จะพัฒนาป่าเสื่อมโทรมทั่วประเทศ นายสมพร  เพชรทองเกลี้ยง 

ป่าไม้อ าเภอชะอวดในขณะนั้น ได้จัดท าโครงการปลูกป่าชุมชน ร่วมกับสภาต าบล โดยได้เชิญนายสุชาญ พงค์

เหนือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (คนใหม่) มาท าพิธีเปิดโครงการปลูกป่าชุมชนจ านวน ๑,๔๙๘ ไร่ 

เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากส านักงานป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช  

จ านวน ๑๐,๐๐๐ ต้น เช่น สะเดา กระถินเทพา หว้า ไทร ฯลฯ ในพื้นที่บริ เวณสระน้ าในปัจจุบัน  

และก านันสัมมิตร จุ้ยปลอด ได้ท าหนังสือขอพระราชทานอนุญาตใช้ชื่อว่า “สวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” 

จากแนวคิดของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายณรงค์ แสงสุริยงค์ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ

ครบ ๓๗ พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และต่อมา 

ในปี พ.ศ.๒๕๓๖  ได้รับพระราชทานอนุญาตจากส านักพระราชวัง ใหใ้ช้ช่ือ “สวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์”  
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กิจกรรมที่ด าเนินการในป่าชุมชน 

กิจกรรมการป้องกันดูแลรักษาป่าการลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า โดยคณะกรรมการป่าชุมชน 

ออกลาดตระเวนดูแลรักษา กิจกรรมท าแนวกันไฟและป้องกันไฟป่า ทุกปีในพื้นที่ป่าชุมชนสวนสมเด็จ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ์มีชุดลาดตระเวนและดับไฟป่าในฤดูแล้งตลอดเวลา  

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  มีการจัดท าป้ายค าขวัญเชิญชวน ปลุกจิตส านึกด้าน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการถ่ายท าสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การท างาน

ของคณะกรรมการป่าชุมชน 

กิจกรรมปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษา คณะกรรมการป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  

ได้มีการด าเนนิการและร่วมกับหนว่ยงานตา่งๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

คณะกรรมการป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการป่าและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ  

ขึ้นในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มจักสาน, กลุ่มOTOP น าพืชอาหารป่าในป่าชุมชนมาเพื่อบริโภคและจ าหน่าย 

เป็นรายได้เสริมของครอบครัว การปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค  

คณะกรรมการป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในนามของผู้น าชุมชนด้านป่าชุมชน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

จงึได้มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ผลงานด้านป่าชุมชนของหมู่บ้านอ่าวอ้ายยอ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมทั้งได้

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์และได้มโีอกาสรู้จักและเชื่อมโยงกับผู้น าชุมชนอื่นๆ และองค์กรต่างๆ ซึ่งต่อมา

ได้มกีารเชื่อมโยงเป็นเครือขา่ยป่าชุมชนจนถึงปัจจุบัน 
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ป่าชุมชนโนนใหญ่ 

หมู่ท่ี 3 ต าบลเสียว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ความเป็นมา 

ป่าชุมชนโนนใหญ่ เกิดขึน้มาได้จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ซึ่งช่วยกันปกป้อง

ดูแลรักษาป่าอย่างเข้มแข็ง  พร้อมทั้งร่วมกันต่อต้านกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพล  ไม่ยอมให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่า  

ท าให้จากสภาพป่าพืน้ราบที่มตี้นไมเ้หลือเพียงเล็กน้อย ในปัจจุบันกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง 

ความเป็นมาของกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าโนนใหญ่ เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน

บ้านอีเซ  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2538 เริ่มต้นจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา  

ที่น านักเรียนเรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชุมชนโนนใหญ่ ตามเนื้อหาหลักสูตร เช่น การพึ่งพาของสิ่งมีชีวิตใน

ระบบนิเวศ  การเน่าเปื่อยผุพังของใบไม้ การทับถมของซากพืชซากสัตว์ ไม้กลายเป็นหิน เรียนรู้แหล่งน้ า 

จากบทเรียนนี้ท าให้เด็กๆ สนุกสนานและเกิดความชอบโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้

โดยเฉพาะนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ที่มักชอบหลบหรอืหนเีรียนบ่อยๆ เมื่อเรียนในห้องเรียน ดังนั้น

การน าเด็กๆ มาเรียนรู้ในธรรมชาติท าให้ค้นพบความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ในการเข้าป่าแต่ละ

ครั้งนอกจากเด็กๆ จะได้ผลไม้ป่า เห็ด หรอืพืชผักผลไม้อื่นๆ มาแล้วยังพบว่าเด็กๆ จะชอบน าเอาผลไม้มา

ฝากคุณครู ท าให้เด็กๆ ช้ันอื่นๆ เกิดอยากให้ครูประจ าช้ันน าเข้าไปเรียนในป่าชุมชนโนนใหญ่บ้างใน

บางครั้งก็จะชวนคุณครูเข้าไปเดินป่าในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งจากการเห็นความต้องการเรียนรู้ใน

วิถีธรรมชาติเช่นนี้ ท าให้ต่อมาในปี  พ.ศ.2539 ครูพีรชัย วงษ์เลิศ จึงได้เริ่มตั้งเป็นชมรมเล็ก ๆ ชื่อว่า 

“ห้องเรียนอิสระ” โดยเน้นการเดินป่าในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นักเรียนคนใดสนใจก็มาลงชื่อสมัคร

เป็นสมาชิกของชมรม ครั้งแรกมีสมาชิกประมาณ 70 คน โดยใช้การเล่นผสมผสานกับการเรียนรู้

ธรรมชาติ  ตลอดระยะเวลาได้มีการพบปะผู้ปกครอง ปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้เฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น 

หมอยาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาในการย้อมสีผ้า มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  ซึ่งพบว่าเป็นความสุขทั้งผู้ให้

และผู้รับ เมื่อกลุ่มมีจ านวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นและมีความเข้มแข็ง จึงปรึกษาร่วมกับคณะครู นักเรียน

เปลี่ยนชื่อจาก ห้องเรียนอิสระมาเป็น กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าโนนใหญ่  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539  เป็นต้นมา 

โดยสมาชิกเริ่มแรกจะเป็นนักเรียนเรียนในโรงเรียนบ้านอีเซ  และหากคนใดเรียนจบไปแล้วก็จะยังถือว่า

เป็นสมาชิกกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าโนนใหญ่อยู่      

 

ป่าชุมชนดเีดน่ด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า” 
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กิจกรรมที่ด าเนินการในป่าชุมชน 

กิจกรรมการป้องกันดูแลรักษาป่า เยาวชนลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าร่วมกับคณะกรรมการ 

ป่าชุมชน และกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชนโนนใหญ่ ท าให้กลุ่มเยาวชนฯ ได้ทราบถึงบทบาท

และหน้าที่ในการป้องกันดูแลรักษาป่า  ก็จะช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเหตุการณ์ที่ผิดปกติในพื้นที่ป่า

จะแจ้งคณะกรรมการป่าชุมชนทันที และยังมีกิจกรรมการเฝ้าระวังไฟป่า เมื่อถึงฤดูแล้งจะร่วมกันออก

กวาดใบไม้ ท าแนวป้องกันไฟป่า ทั่วผืนป่าที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ และร่วมกับชุมชนออกดับไฟป่า

เมื่อมีสถานการณ์ไฟป่า 

กิจกรรมปลูกต้นไม้และบ าร ุงร ักษา เยาวชนร ่วมก ับชุมชน  คณะกรรมการป ่าชุมชน 

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่และในป่าชุมชนโนนใหญ่  ดังนี้ ปลูกไม้ยางนาและไม้อื่นๆ เสริมในพื้นที่นาม่อง จ านวน 

10 ไร่ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามหนองสะโน  พื้นที่บ้านหนองฮู จ านวน 20 ไร่ ปลูกไม้มะดันแปลง

โสกกระแด้ง  พื้นที่บ้านอีเซ หมู่ที่  5 จ านวน 50 ไร่ ปลูกไม้กินได้ เช่น ขี้เหล็ก สะเดา ริมถนนจาก 

บ้านหนองฮูถึงสี่แยกบ้านเสียว จ านวน  1,000  ต้น 

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เยาวชนร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน จัดท าป้ายค าขวัญ 

เชิญชวน ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และ

ป้ายกิจกรรมการด าเนินงานของ  ป่าชุมชนโนนใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรม นิทรรศการและแสดงผลงาน 

กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การแสดงตลกลดโลกร้อน การเขียนความเรียงเยาวชน  

และการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

กิจกรรมสร้างเครือข่าย ป่าชุมชนโนนใหญ่ มีการสร้างเครือข่ายป่าชุมชนในระดับต าบล  

และมีการศกึษาดูงาน จากต าบลอื่นๆ อยู่เสมอ 

กิจกรรมอื่นๆ ของสมาชิกกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าโนนใหญ่ การแสดงตลกรณรงค์ลดโลกร้อน  

การเขียนความเรียงเยาวชน และการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ นอกจากได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในนามของเยาวชนคนรักษ์ป่าโนนใหญ่ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรม

ดังกล่าว จึงมีโอกาสประชาสัมพันธ์ผลงานด้านป่าชุมชนและผลงานของกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าโนนใหญ่  

ใหผู้อ้ื่นได้รับรู้ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้มีโอกาสรู้จักและเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆ และ

องค์กรตา่งๆ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือขา่ยป่าชุมชน อีกทางหนึ่ง 
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ป่าชุมชนบ้านปางงุ้น 

หมู่ท่ี 6 ต าบลสรอย อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 

ความเป็นมา 

ในอดีตที่ผ่านมาบ้านปางงุ้นมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มาก เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า จึงเป็น 

ที่ต้องการของเหล่านายทุนเป็นอย่างมาก และก่อนปี 2544 จึงมีนายทุนเข้ามาตัดไม้ ซื้อไม้จากบ้านปางงุ้น

ไปเป็นจ านวนมาก ชาวบ้านซึ่งมีฐานะยากจน ได้ตัดไม้ขาย ป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ได้ถูกท าลายไปเกือบหมด 

ต่อมาปี พ.ศ. 2544 ลุ่มน้ าสรอยได้เกิดภัยพิบัติน้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ท าให้เกิดความเสียหาย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ าสรอยเป็นจ านวนมาก หลังจากเกิดภัยพิบัติแล้ว 

ชุมชนที่อยู่ลุ่มน้ าสรอย ต่างเริ่มหันมาฟื้นฟูป่าไม้ ที่ยังคงเหลืออยู่โดยมีหลายหมู่บ้านได้กันพื้นที่ป่าให้เป็น

ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนรว่มกันรักษาป่าไม้อย่างจริงจัง 

กลุ่มเยาวชนคนต้นน้ า เป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่ งซึ่ งรวมตัวกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี  

พ.ศ.2547 โดยเริ่มจากการรวมตัวของเด็ก/เยาวชนบ้านปางงุ้น ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประมาณสิบกว่าคน 

การรวมตัวในครั้งนั้นได้มีพระอาจารย์ยงยุทธ  ทีปโก เจ้าอาวาสวัดปางงุ้นเป็นที่ปรึกษา หลังจากที่มี  

การรวมตัวกัน เด็ก/เยาวชนกลุ่มนี้ก็ได้คิดท ากิจกรรมขึ้นมากมาย โดยเน้นไปในเรื่องสิ่งแวดล้อม ดิน-น้ า-ป่า 

เป็นส าคัญ เพราะว่าเยาวชนคนต้นน้ าเห็นว่าเราอยู่ต้นน้ า ป่าต้นน้ าจ าเป็นต้องมีการดูแลรักษาและฟื้นฟู  

กิจกรรมที่ท ากันในช่วงแรกๆก็จะมีตั้งแต่การปลูกป่า ท าฝายชะลอน้ า บวชป่า ท าแนวกันไฟป่า เฝ้าระวังไฟป่า

ร่วมกับทางชุมชน เป็นต้น 

ในขณะเดียวกันกลุ่มเยาวชนคนต้นน้ าก็ได้คิดว่าการลงมือท ากันเพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอส าหรับ 

การรักษาสิ่งแวดล้อมได้เท่าที่ควร น่าจะมีการสร้างเครือขา่ยใหม้ากขึ้นและสร้างจิตส านึกของคนในสังคม

ให้มากด้วย  เยาวชนคนต้นน้ าจึงได้เริ่มสร้างเครือข่ายในกลุ่มเพื่อนๆในลุ่มน้ าสรอยและในลุ่มน้ าอื่นๆ เช่น 

ลุ่มน้ าป่าไผ่ ลุ่มน้ าสลก ลุ่มน้ าปันเจน ลุ่มน้ าแม่ป้าก ลุ่มน้ าแม่แปง ลุ่มน้ าแม่พุง เป็นต้น และกลุ่มเยาวชน

คนต้นน้ า ได้ร่วมกันผลิตสื่อเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตส านึกให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

มากขึ้น สื่อที่ผลิตกันก็มีทั้งวารสารสื่อกลางคนลุ่มน้ าสรอย หนังสั้น เสียงเพลง    

 

รองชนะเลศิป่าชมุชนดเีด่นด้าน “เยาวชนคนรักษ์ปา่” จ านวน 3 รางวลั ได้แก ่
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กิจกรรมที่ด าเนินการในป่าชุมชน 

กิจกรรมการป้องกันดูแลรักษาป่า การเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่า คณะกรรมการป่าชุมชน  

กลุ่มเยาวชน และกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพทิักษ์ป่าชุมชนบ้านปางงุ้น ได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ในการ

ป้องกันดูแลรักษาป่า มีความตั้งใจและมีความเข้มแข็ง ออกลาดตระเวนดูแลรักษา โดยแบ่งคณะท างาน

เป็นชุด ในทุกเดือนอย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง และกิจกรรมอยู่เวรยามเฝ้าระวังไฟป่า ท าแนวกันไฟและ

ป้องกันไฟป่า ทุกปีในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางงุ้น จะมีกลุ่มเยาวชน และประชาชน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

มาร่วมกิจกรรมท าแนวป้องกันไฟป่า จัดชุดเวรยามคอยเฝา้ระวังไฟป่า 

กิจกรรมปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษา พ.ศ. 2547-2550 เริ่มรวมตัวก่อตั้ง “กลุ่มเยาวชน 

คนต้นน้ า” และได้ก่อตั้ง ธนาคารเด็ก ขึ้นเพื่อท ากิจกิจกรรมออมทรัพย์กัน หลังจากนั้นก็ได้คุยกันเรื่อง

การฟื้นฟูป่า และได้เริ่มปลูกป่ากันภายในวัด รอบๆวัดบ้าง ป่าที่อยู่ใกล้ ๆ หมู่บ้าน โดยพากันไปปลูก 

ในวันหยุด ได้ท ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จากนั้นก็ได้เข้าไปท าฝายชะลอน้ าตามล าห้วยต่าง ๆ 

ในป่าชุมชนบ้านปางงุ้น   

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีการถ่ายท าสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างานของกลุ่ม

เยาวชนทางสถานีโทรทัศน์ ดังนี้ รายการเด็กมีเรื่อง เผยแพร่ทางช่องทีวีไทบีพีเอส รายการด้วยพระบารม ี

เผยแพร่ทางทีวีช่อง 11 รายการท่องเที่ยวทั่วไทย เผยแพร่ทางช่อง 11 ฯลฯ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมของกลุ่มเยาวชนคนต้นน้ า แต่งเพลงและร้องเพลงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป 

และการท าหนังสัน้/ สารคดีเพื่อสิ่งแวดล้อม         

กิจกรรมสร้างเครือข่าย จากการที่เยาวชนคนต้นน้ าได้ท ากิจกรรมต่างๆก็มีเพื่อนๆจากชุมชนอื่น ๆ 

ที่เป็นเพื่อนกันเข้ามาร่วมท ากิจกรรมด้วย จึงเกิดเครือข่ายขึ้น และกิจกรรมก็ได้ขยายไปท ากัน ในชุมชน

เครือข่ายด้วย การท ากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องมีเครือข่าย งานจึงจะสามารถกระจายไปได้

กว้างขวางยิ่งขึน้  เยาวชนคนต้นน้ าจงึได้สร้างเครือข่ายขยายไปในวงหมู่เพื่อนๆ จากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่ง 

จากลุ่มน้ าหนึ่งไปสู่อีกลุ่มน้ าหนึ่ง แม้กระทั่งจากอ าเภอไปยังจังหวัดอื่นๆด้วย เยาวชนคนต้นน้ าใช้วิธีการเชื่อม

ร้อยเครือข่ายด้วยการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทุกรูปแบบ เช่น การท าฝาย การบวชป่า/สืบชะตา การท าสื่อร่วมกัน 

ท าค่ายเยาวชนรักษ์ป่า เสียงเพลง ฯลฯ  

กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านปางงุ้น กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการป่าชุมชน

บ้านปางงุ้น และชุมชนบ้านปางงุ้น ได้น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการป่าและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ขึน้ในหมู่บ้านโดยน าวัตถุดิบในป่า  

 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

27 

 

ป่าชุมชนบ้านพุตูม 

หมู่ท่ี 4  ต าบลห้วยลึก  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ความเป็นมา 

ผืนป่าชุมชนบ้านพุตูม ซึ่งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๕ ต าบลห้วยลึก อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่

บางส่วนในอดีตเคยมีนายทุนเข้ามาท าเหมืองแร่วุลแฟรมท าให้วิถีธรรมชาติได้รับผลกระทบจาก

แรงสั่นสะเทือนท าให้ตาน้ าปิด  น้ าพุที่เคยมีน้ าให้ท าน้ าประปาค่อยๆ ลดปริมาณลงในทุกๆ ปี จนถึงขั้นวิกฤต 

และบริเวณเขานมแอกซึ่งไม่อยู่ในเขตสัมปทานแต่อย่างใดก็พลอยถูกระเบิดท าลายทัศนียภาพไปด้วย  

แต่ในวันนี้ก าลังจะกลับมาอีกนายทุนได้ขอสัมปทานเหมืองแร่ต่อ แน่นอนเหลือเกินว่าในอนาคตอันใกล้นี้

ชาวบ้านที่อยู่รอบเขาแด่นจะไม่มีน้ าประปาใช้อีกต่อไป สภาพของป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะหมดสิ้น 

กระทบกระเทือนถึงชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยยังชีพด้วยการหาของป่า เช่นเห็ดโคน เห็ดเผาะ ผักหวาน 

หน่อไม้ กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่และผู้อนุรักษ์หลายๆกลุ่ม จึงรวมตัวกันคัดค้านการท าเหมืองแร่วุลแฟรม  

เพื่อปกป้องเขาลูกนี้ไว้ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ เพื่อราษฎรบ้านพุตูมและพื้นที่

ใกล้เคียง จะได้ใชป้ระโยชน์จากป่าผนืนีท้ั้งทางตรงและทางออ้มอย่างยั่งยืนและตลอดไป 

ป่าชุมชนบ้านพุตูม ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ พื้นที่

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม เนื้อที่ ๑,๐๖๕ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการต่ออายุโครงการ 

โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนและราษฎรในชุมชน ร่วมกันดูแลรักษา ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้  

ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดั่งเดิมต่อไป เป็นป่าใหญ่ใกล้ตัวเมือง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีแหล่งหินแกรนิต 

แรวุ่ลแฟรม และเป็นป่าต้นน้ าล าธารสาขาย่อยของแม่น้ าเพชรบุรี มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

และมีความหลายหลายทางชีวภาพ  บ้านพุตูมมีแหล่งน้ าพุเย็นธรรมชาติ  ที่เกิดจากป่าชุมชนบ้านพุตูม  

มีลานหนิราบที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและตา่งชาตินยิมมาเล่นเครื่องรอ่นกันอย่างชื่นชอบ 

ป่าชุมชนบ้านพุตูม เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง  ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

อย่างยิ่ง มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงาม ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง รัก มะขามป้อม มะเกลือ มะกอก 

อ้อยช้าง แสมสาร โมกมัน  ประดู่ป่า มะค่าโมง ตะคร้ า ขี้หนอน ไผ่ป่า ไผ่รวก ปรง สลัดได มีเห็ด

หลากหลายชนิด  เฟิร์นชนิดต่างๆ และสัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ กระรอก กระแต แย้ อีเห็น เม่น พังพอน งู  

และนกชนดิต่างๆ   
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กจิกรรมที่ด าเนินการในป่าชุมชน 

กิจกรรมการป้องกันดูแลรักษาป่า การลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า คณะกรรมการป่าชุมชน 

และกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชนบ้านพุตูม จึงได้ร่วมกันตรวจตราในพื้นที่ป่าชุมชนว่ามีการบุกรุก

พื้นที่หรือเปล่าและมีไฟเกิดขึ้นในป่าชุมชนไหม ซึ่งจะออกตรวจตราประมาณ 1 - 2 ครั้ง/เดือน หากพบเห็น

เหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น จะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นประธานป่าชุมชนทราบ แล้วออกไปช่วยกันดูเหตุการณ์

ดังกล่าว 

กิจกรรมปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษา มีการรวมกลุ่มอนุรักษ์ผืนป่าของบ้านพุตูม เพื่อดูแลรักษา

พืน้ที่ป่าชุมชน มิใหใ้ครมาบุกรุกแผ้วถางท าลายป่า ประธานและคณะกรรมการป่าชุมชนและกลุ่ม รสทป.  

บ้านบึงต้นชัน ได้ด าเนินการและร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนและบริเวณหมู่บ้าน

อย่างตอ่เนื่อง 

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้มีการจัดท าป้ายโครงการป่าชุมชน ป้ายชื่อเขตป่าชุมชน  

เสาหลักแนวเขตป่าชุมชน เพื่อให้ราษฎรในชุมชน หรือบุคคลทั่วไปทราบและรู้จักบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน  

ของหมู่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชนได้ร่วมกันจัดพิธีท าบุญในพืน้ที่ป่าชุมชนขึน้ประจ าทุกปี 
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ป่าชุมชนบ้านต้นตาล 

หมู่ท่ี 2 ต าบลจอเบาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

ความเป็นมา 

บ้านต้นตาล เดิมมีชื่อเรียกว่า บ้านบูเกะบูงอ ซึ่งมาจากค าภาษายาวี แปลเป็นไทยว่า บูเกะ  

คือภูเขา บูงอ คือ ดอก ซึ่งค าว่าดอกย่อมาจาก ก้อนหินบนภูเขาที่มีลักษณะเป็นหินงอก หรือที่เรียกว่า  

หินเขี้ยวหนุมาน ซึ่งหมู่บ้านมีพื้นที่บนภูเขาประมาณ 800 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าสงวน 603 ไร่ และเป็นพื้นที่

อนุญาตในการท าป่าชุมชนจ านวน 173  ไร่ 2 งาน หมู่บ้านต้นตาลตั้งอยู่เส้นทางหลวง ยี่งอ – รือเสาะ  

ห่างจากตัวอ าเภอยี่งอเพียง 4 กิโลเมตร ส่วนชื่อที่ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการว่า “บ้านต้นตาล” เนื่องจาก 

มีต้นตาลริมสองฝั่งทางเป็นจ านวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านต้นตาลมาจนถึงปัจจุบัน  และมีต านาน

เล่าขานจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า  บนภูเขา มีขุมทรัพย์ เพชรพลอยมากมายซึ่งผู้ที่เล่าได้พบเจอกับตนเอง 

แตท่่านเล่าว่ามิกล้าที่จะหยิบขุมทรัพย์เหลานั่นกลับมา  และบนภูเขามีต้นแอ็ดเป็นจ านวนมากซึ่งชาวบ้าน

เก็บยาง หรือที่เรียกภาษายาวีว่า ดามา หรือ ขี้ผึ้ง มาขาย และรอยจากการเก็บ ขึ้ผึ้งมาขายต้นแอ็ด 

ก็จะมีลักษณะเป็นโผร่ง  จึงเป็นที่วางไข่ของนกเหงือก ซึ่งในเวลาเช้าจะออกหากินอยู่บนเทือกเขาบูโด 

ช่วงเวลาเย็นจะบินกลับมายังภูเขาบ้านบูเกะบูงอ 

แต่เดิมทางชุมชนมีกลุ่มสตรีอยู่เดิมแล้วมีชื่อทางทะเบียนว่า  กลุ่มสตรีจักรสานบ้านต้นตาล   

จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 ต่อมาประธานและคณะกรรมการได้แล่งเห็นถึงความส าคัญจากพืช

พันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่จึ่งคิดเพิ่มในการแปรรูปผลิตผลที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างเป็นรายได้ เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตให้กับสมาชิก และเพื่อสร้างชุมชนที่เข็มแข็งอย่างต่อเนื่องไป จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ

บ้านต้นตาล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2557 ขึ้นมาอีกหนึ่งศูนย์เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้และถ่ายทอด 

องค์ความรู้ ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่ วไปในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่ งได้รับความช่วยเหลือ  

ด้านองค์ความรูใ้นการแปรรูปจากหนว่ยงานต่าง ๆ จนประสบผลสัมฤทธิ์แล้วในระดับหนึ่ง 
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กิจกรรมที่ด าเนินการในป่าชุมชน 

กิจกรรมการป้องกันดูแลรักษาป่า จัดกลุ่มเยาวชนลาดตระเวนร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน   

เพื่อพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นมักกุเทศ 

กิจกรรมปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษา จัดกิจกรรมเยาวชนปลูกป่า เพื่อสร้างจิตส านึกและมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ป่า ซึ่งจะมีกิจกรรมให้กับเยาวชนในการปลูกป่าในวันส าคัญๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  มีการจัดท าป้ายค าขวัญเ ชิญชวน ปลุกจิตส านึก 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณหมู่บ้าน 

บริเวณป่าชุมชน โดยจัดท าป้ายค าขวัญ  ป้ายคติเตือนใจ ป้ายแนวเขตป่าชุมชน ป้ายกฎ กติกา ระเบียบ 

ข้อปฏิบัติ 

กิจกรรมสร้างเครือข่าย ชุมชนให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชน 

รุ่นใหม่ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  

เข้าไปในหลักสูตรการเรียนของสถานศกึษาในชุมชน  

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ จัดท าศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคประชาชน และ สถาบันการศึกษา เพื่อปลูกจิตส านึกและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เด็กและเยาวชน  

ในการอนุรักษ์และหวงแหนทุนชุมชน และมีปราชญ์ชาวบ้านคอยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร 

และเรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง จัดท าเส้นทางศึกษาท าธรรมชาติ โดยมีการ

ติดป้ายแสดงองค์ความรู้ต่างๆ ตามต้นไม้ใหญ่และพืชสมุนไพร  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเดินทางสู่ป่าบูงอ 

จัดเส้นทางเพื่ออ านวยต่อการปั่นจักรยานในการชมวิว รอบภูเขา เนื่องจากทางติดตะวันออกสามารถ

มองเห็น ตัวอ าเภอยี่งอ และทะเล ทิศใต้สามารถมองเห็น วัดเขากง ซึ่งสามารถเป็นจุดชมวิวได้และ 

เอือ้ต่อการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการจัดเข้าค่ายลูกเสือ 

การด าเนินกิจกรรมบริหารจัดการ จัดกิจกรรมเยาวชนสร้างฝ่ายกั้นน้ าตามแนวพระราชด าริ  

ทดน้ าเพื่อสร้างความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นที่ป่า ซึ่งบนเขามีแหล่งน้ าที่มีน้ าตลอดฤดูกาล 

อยู่  2 จุด เป็นแหล่งน้ าให้กับนกและบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายมาใช้ในฤดูแล้ง คือ จุดบนเขา และเชิงเขา  

ที่มแีหลง่น้ าเดิมอยู่แลว้  
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จ านวน 65 รางวัล รวม 65 จังหวัด 
 

ล าดับ จังหวดั ป่าชุมชน ที่ต้ัง 

1 เชยีงใหม ่ ป่าชุมชนบ้านเวยีงด้ง ม.11 ต.น้ าแพร่ อ.หางดง จ.เชยีงใหม ่

2 ล าพูน ป่าชุมชนบ้านหนองสูน ม.1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

3 แมฮ่่องสอน ป่าชุมชนบ้านหลวง ม.8 ต.แมเ่งา อ.ขุนยวม จ.แมฮ่อ่งสอน 

4 เชยีงราย ป่าชุมชนบ้านหว้ยชมภู ม.11 ต.แมเ่จดีย์ใหม่ อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย 

5 พะเยา ป่าชุมชนบ้านหนองกลาง ม.7 ต.บ้านมาง อ.เชยีงม่วน จ.พะเยา 

6 นา่น ป่าชุมชนบ้านตาแวน ม.4 ต.เรือง อ.เมอืง จ.นา่น 

7 แพร่ ป่าชุมชนบ้านเหลา่เหนอื ม.4 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 

  8 ล าปาง ป่าชุมชนบ้านขอใต้ ม.4 ต.บ้านขอ อ.เมอืงปาน จ.ล าปาง 

  9 อุตรดิตถ์ ป่าชุมชนบ้านคุม้ ม.4 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

  10 นครสวรรค์ ป่าชุมชนบ้านปากด่าน ม.7 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 

  11 พจิิตร ป่าชุมชนบ้านเขานกยูง ม.8 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พจิิตร 

  12 อุทัยธานี ป่าชุมชนบ้านสะน า ม.2 ต.บ้านไร ่อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี 

  13 ตาก  ป่าชุมชนบ้านกูเตอร์โกล ม.4 ต.สามหมื่น อ.แมร่ะมาต จ.ตาก 

  14 ก าแพงเพชร  ป่าชุมชนบ้านใหม่โพธ์ิพัฒนา ม.9 ต.ถ้ ากระตา่ยทอง อ.พรานกระตา่ย จ.ก าแพงเพชร 

  15 สุโขทัย  ป่าชุมชนบ้านพงเสลยีง ม.14 ต.แมส่ิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

  16 พษิณุโลก  ป่าชุมชนบ้านนาโพธ์ิ ม.1 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 

  17 เพชรบูรณ์ ป่าชุมชนบ้านหลักด่าน ม.2 ต.หลักดา่น อ.น้ าหนาว จ.เพชรบูรณ์ 

18 สระบุรี ป่าชุมชนบ้านพุขาม ม.5 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

19 สิงห์บุรี ป่าชุมชนบ้านจ่า ม.6 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สงิห์บุรี 

20 ลพบุรี ป่าชุมชนบ้านโปง่ยอ ม.7 ต.วังเพลงิ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

21 ชัยนาท ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก ม.10 ต.ตะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 

22 ชลบุรี ป่าชุมชนบ้านหว้ยลึก ม.1 ต.เขาไมแ้ก้ว อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 

23 ระยอง ป่าชุมชนบ้านสมานมติร ม.2 ต.กระเฉด อ.เมอืง จ.ระยอง 
 

 

รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 
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ล าดับ จังหวดั ป่าชุมชน ที่ต้ัง 

24 จันทบุรี ป่าชุมชนบ้านท่าระม้า ม.7 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จนัทบุรี 

25 ตราด ป่าชุมชนบ้านมุมสงบ ม.6 ต.แสนตุง้ อ.เขาสมิง จ.ตราด 

26 ราชบุรี ป่าชุมชนบ้านเกาะมะซาง ม.11 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

27 กาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง ม.7 ต.ทุ่งกระบ่ า อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 

28 สุพรรณบุรี ป่าชุมชนบ้านหว้ยขมิ้น ม.14 ต.หว้ยขมิ้น อ.ดา่นช้าง จ.สุพรรณบุรี 

29 เพชรบุรี ป่าชุมชนบ้านหว้ยหินเพลงิ ม.10 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

30 ประจวบคีรีขันธ์ ป่าชุมชนบ้านหนองเป่าป่ี ม.3 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

31 ปราจีนบุรี ป่าชุมชนบ้านโนนม่วง ม.9 ต.สะพานหนิ อ.นาด ีจ.ปราจีนบุรี 

32 สระแก้ว ป่าชุมชนบ้านคลองส าอางค ์ ม.8 ต.ศาลาล าดวน อ.เมอืงสระแก้ว จ.สระแก้ว 

33 ฉะเชิงเทรา ป่าชุมชนบ้านคลองเตย ม.21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชงิเทรา 

34 อุดรธาน ี ป่าชุมชนบ้านหนองค า ม.8 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

35 เลย ป่าชุมชนบ้านกกกระบาก ม.10 ต.โปง่ อ.ดา่นซ้าย จ.เลย 

36 หนองบัวล าภ ู ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด ม.4 ต.วังปลาปอ้ม อ.นาวัง จ.หนองบัวล าภู 

37 หนองคาย ป่าชุมชนบ้านผาตั้ง ม.1 ต.ผาตัง้ อ.สังคม จ.หนองคาย 

38 บึงกาฬ ป่าชุมชนบ้านโคกสวา่ง ม.2 ต.ดอนหญา้นาง อ.พรเจรญิ จ.บึงกาฬ 

39 ขอนแก่น ป่าชุมชนบ้านหนิฮาว ม.4 ต.โนนฆอ้ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

40 มหาสารคาม ป่าชุมชนบ้านโนนสูง ม.10 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 

41 กาฬสินธ์ุ ป่าชุมชนบ้านดอนสวรรค์ ม.4 ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 

42 มุกดาหาร ป่าชุมชนบ้านจอมมณเีหนอื ม.6 ต.ดงมอน อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

43 ร้อยเอ็ด ป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก ม.3 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 

44 นครราชสมีา ป่าชุมชนต าบลตูม ม.3 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา 

45 สุรินทร์ ป่าชุมชนบ้านโคกเบง ม.11 ต.แนงมุด อ.กาบเชงิ จ.สริุนทร์ 

46 บุรีรัมย์ ป่าชุมชนต าบลเจรญิสุข ม.12,14 ต.เจรญิสุข อ.เฉลิมพระเกยีรต ิจ.บุรีรัมย์ 

47 ชัยภูมิ ป่าชุมชนบ้านตาดภูทอง ม.12 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

48 ศรีสะเกษ ป่าชุมชนบ้านโนนลาน ม.13 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ ์จ.ศรีสะเกษ 

49 นครพนม ป่าชุมชนบ้านหนองดู่ใต ้ ม.7 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 

50 สกลนคร ป่าชุมชนบ้านนาจาร ม.7 ต.หนองสนม อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร 
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ล าดับ จังหวดั ป่าชุมชน ที่ต้ัง 

51 อุบลราชธานี ป่าชุมชนบ้านจานตะโนน ม.10 ต.หนองบ่อ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 

52 อ านาจเจรญิ ป่าชุมชนบ้านฟ้าหว่น ม.9 ต.ไร่ข ีอ.ลอือ านาจ จ.อ านาจเจรญิ 

53 ยโสธร ป่าชุมชนบ้านเชยีงเครอื ม.6 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

54 สุราษฎร์ธานี ป่าชุมชนบ้านปากลาง ม.3 ต.ตะกุกใต ้อ.วภิาวด ีจ.สุราษฎร์ธานี 

55 ระนอง ป่าชุมชนบ้านลา่ง ม.4 ต.หงาว อ.เมอืง จ.ระนอง 

56 ชุมพร ป่าชุมชนบ้านงาช้าง ม.3 ต.สองพี่นอ้ง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

57 นครศรีธรรมราช ป่าชุมชนบ้านหน้าทับ ม.7 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

58 ตรัง ป่าชุมชนบ้านทอนนาหมู ม.1 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

59 พัทลุง ป่าชุมชนบ้านเหมอืงตะกั่ว ม.1 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 

60 สงขลา ป่าชุมชนบ้านใต้ ม.10 ต.ควนโส อ.ควนเนยีง จ.สงขลา 

61 สะตูล ป่าชุมชนบ้านท่าขาม ม.5 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 

62 ปัตตาน ี ป่าชุมชนบ้านบางราพา ม.5 ต.ท่าก าช า อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

63 กระบ่ี ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4  ต.ศาลาดา่น อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

64 พังงา ป่าชุมชนบ้านดอกแดง ม.5  ต.บางไทร อ.ตะกั่วปา่ จ.พังงา 

65 นราธวิาส ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ม.5 ต.ภูเขาทอง อ.สุคริิน จ.นราธวิาส 
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จ านวน 64 รางวัล รวม 64 จังหวัด 

ล าดับ จังหวดั ป่าชุมชน ที่ต้ัง 

1 เชยีงใหม ่ ป่าชุมชนบ้านร่มโพธ์ิทอง ม.11 ต.แมแ่ฝก อ.สันทราย จ.เชยีงใหม่ 

2 ล าพูน ป่าชุมชนบ้านทรายทอง ม.16 ต.ป่าสัก อ.เมอืง จ.ล าพูน 

3 แมฮ่่องสอน ป่าชุมชนบ้านหัวปอน ม.1 ต.แมย่วมนอ้ย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

4 เชยีงราย ป่าชุมชนบ้านหว้ยหมากเอียกเหนอื ม.8 ต.ป่าซาง อ.เวยีงเชยีงรุ้ง จ.เชยีงราย 

5 พะเยา ป่าชุมชนบ้านดู ่ ม.3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 

6 นา่น ป่าชุมชนบ้านก้อ ม.3 ต.แมจ่รมิ อ.แม่จริม จ.น่าน 

7 แพร่ ป่าชุมชนบ้านลองลอืบุญ ม.6 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 

8 ล าปาง ป่าชุมชนบ้านแม่สงใต ้ ม.10 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนอื จ.ล าปาง 

9 อุตรดิตถ์ ป่าชุมชนบ้านวัดป่า ม.9 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

10 นครสวรรค์ ป่าชุมชนบ้านไทรทอง ม.4 ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

11 พจิิตร ป่าชุมชนบ้านเขาทราย ม.10 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พจิิตร 

12 อุทัยธานี ป่าชุมชนบ้านโปง่มะค่า ม.7 ต.ระบ า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 

13 ตาก  ป่าชุมชนบ้านลานตาเกลีย้ง ม.2 ต.น้ ารมึ อ.เมอืง จ.ตาก 

14 ก าแพงเพชร  ป่าชุมชนบ้านยางเลียง ม.8 ต.คลองแมล่าย อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 

15 สุโขทัย  ป่าชุมชนบ้านเขาขวาง ม.13 ต.วังน้ าขาว อ.บ้านดา่นลายหอย จ.สุโขทัย 

16 พษิณุโลก  ป่าชุมชนบ้านนาจาน ม.2 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 

17 เพชรบูรณ์ ป่าชุมชนบ้านทวศีักดิ์พัฒนา ม.11 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 

18 สระบุรี ป่าชุมชนบ้านลาดเขาปูน ม.7 ต.บ้านแกง้ อ.เฉลิมพระเกยีรต ิจ.สระบุรี 

19 สิงห์บุรี ป่าชุมชนบ้านท้ายเกาะ ม.3 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงหบุ์รี 

20 ลพบุรี ป่าชุมชนบ้านไผ่เจรญิ ม.8 ต.ดงมะรุม อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

21 ชัยนาท ป่าชุมชนบ้านภิรมย์สุข ม.9 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 

22 ชลบุรี ป่าชุมชนบ้านหม่ืนจิตร ม.5 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

23 ระยอง ป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า ม.2  ต.เนนิพระ อ.เมอืง จ.ระยอง 

ป่าชุมชนรางวัลชมเชย 
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ล าดับ จังหวดั ป่าชุมชน ที่ต้ัง 

24 จันทบุรี ป่าชุมชนบ้านหนองตะเคยีนเฒา่ ม.3 ต.แสลง อ.เมอืง จ.จันทบุรี 

25 ตราด ป่าชุมชนบ้านตาพลาย ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 

26 ราชบุรี ป่าชุมชนบ้านสวนผึ้ง ม.1 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี 

27 กาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านหนองโปง่ ม.4 ต.มว่งชุม อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบุรี 

28 สุพรรณบุรี ป่าชุมชนบ้านทุ่งดนิด า ม.4 ต.บ้านโข้ง อ.อูท่อง จ.สุพรรณบุรี 

29 เพชรบุรี ป่าชุมชนบ้านโปง่อฐิ ม.6 ต.สองพี่นอ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

30 ประจวบคีรีขันธ์ ป่าชุมชนบ้านวังยาง ม.4 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

31 ปราจีนบุรี ป่าชุมชนบ้านเนนิผาสุข ม.13 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมอืงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 

32 ฉะเชิงเทรา ป่าชุมชนบ้านหนองแหน ม.12 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

33 อุดรธาน ี ป่าชุมชนบ้านใหม่ ม.2 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 

34 เลย ป่าชุมชนบ้านเพิ่ม ม.1 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 

35 หนองบัวล าภ ู ป่าชุมชนบ้านสวนสวรรค์ ม.4 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวล าภู 

36 หนองคาย ป่าชุมชนบ้านสร้างนางขาว ม.2 ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 

37 บึงกาฬ ป่าชุมชนบ้านหนองยอง ม.4 ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 

38 ขอนแก่น ป่าชุมชนบ้านโคกขามป้อม ม.1 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

39 มหาสารคาม ป่าชุมชนบ้านวังขอนจิก ม.2 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

40 กาฬสินธ์ุ ป่าชุมชนบ้านนาจ าปา ม.8 ต.นาจ าปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธ์ุ 

41 มุกดาหาร ป่าชุมชนบ้านภูทอง ม.13 ต.ดงเย็น อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

42 ร้อยเอ็ด ป่าชุมชนบ้านเปลอืยตาล ม.16 ต.ดงสิงห ์อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 

43 นครราชสมีา ป่าชุมชนต าบลหนองบัวสะอาด ม.2 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสมีา 

44 สุรินทร์ ป่าชุมชนบ้านสวาย ม.2 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 

45 บุรีรัมย์ ป่าชุมชนโคกกระเบือ้ง ม.13 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 

46 ชัยภูมิ ป่าชุมชนบ้านวังอา้ยโพธิ ์ ม.4 ต.บ้านไร ่อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

47 ศรีสะเกษ ป่าชุมชนบ้านสวัสด ี ม.8 ต.หว้ยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

48 นครพนม ป่าชุมชนบ้านพิมาน ม.3 ต.พมิาน อ.นาแก จ.นครพนม 

49 สกลนคร ป่าชุมชนบ้านบุ่ง 12 ต.หนองสนม อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร 

37 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

38 

 

ล าดับ จังหวดั ป่าชุมชน ที่ต้ัง 

50 อุบลราชธานี ป่าชุมชนบ้านยาง ม.2 ต.บุ่งไหม อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

51 อ านาจเจรญิ ป่าชุมชนบ้านนาอุดม ม.7 ต.ไรข่ี อ.ลอือ านาจ จ.อ านาจเจรญิ 

52 ยโสธร ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก ม.4 ต.ลุมพุก อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 

53 สุราษฎร์ธานี ป่าชุมชนบ้านปากหลาว ม.6 ต.ตะกุกใต ้อ.วภิาวด ีจ.สุราษฎร์ธานี 

54 ระนอง ป่าชุมชนบ้านเขาพริกไทย ม.2 ต.บางนอน อ.เมอืง จ.ระนอง 

55 ชุมพร ป่าชุมชนบ้านเขาเขยีว ม.3 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 

56 นครศรีธรรมราช ป่าชุมชนบ้านไสเจาะปา่ ม.2 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ ่จ.นครศรีธรรมราช 

57 ตรัง ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง ม.7 ต.วังมะปราง อ.วังวเิศษ จ.ตรัง 

58 พัทลุง ป่าชุมชนบ้านควนขีแ้รด ม.7 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 

59 สงขลา ป่าชุมชนบ้านนาลึก ม.3 ต.เขาพระ อ.รัตภูม ิจ.สงขลา 

60 สะตูล ป่าชุมชนบ้านกาแบง ม.2 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 

61 ปัตตาน ี ป่าชุมชนบ้านบานา ม.2 ต.บานา อ.เมอืง จ.ปัตตานี 

62 กระบ่ี ป่าชุมชนบ้านในยวนไทย ม.3  ต.เขาใหญ ่ อ.อา่วลึก จ.กระบี่ 

63 พังงา ป่าชุมชนบ้านนาใน ม.4 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมอืง จ.พังงา 

64 นราธวิาส ป่าชุมชนบ้านไอร์โซ ม.5 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธวิาส 
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ประมวลภาพพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน  

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2558 

ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

41 

 

 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 
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คณะผู้จัดท า 

 

ผลการตัดสินรางวัลการประกวดป่าชุมชน 

ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 

ที่ปรึกษา/อ านวยการ 

นางนันทนา  บุณยานันต์  ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน 

 

เรียบเรียง  

นายประโยชน์ ก้านจันทร์  ผูอ้ านวยการส่วนประสานงานและโครงการพเิศษ 

นายกิตติพร  ดุลนกิจ   นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

นางสาวพรพรรณ  เจิดอัศวสิน  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 

โทร. 02-561 4292-3 ต่อ 5639 

แฟ็กซ์ 02-579 5416 , 02-579 7858 

อีเมล : forest5639@hotmail.com 
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              หมายถึง จุดเริ่มต้นแห่งรอยยิ้มและความสุข ที่ได้รับจากการ

ด า เนินโครงการ ท่ีสรรค์สร้ างรอยยิ้ม ใ ห้แก่สั งคมและสิ่ งแวดล้อม  

กระ ตุ้นจิ ตส านึ ก ของชุ มชน ใ ห้ เกิ ดความรู้ สึ ก อนุ รั กษ์ ป่ า ไ ม้ และ

ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เพื่อสร้างสมดุลให้ธรรมชาติท าให้สังคมและ

สิ่งแวดล้อมคงอยู่อย่างย่ังยนื 


