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โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 
 

 

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้จุดประกายให้ชุมชนและสังคมเกิด

จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง และพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ

อย่างสมดุลจากแนวพระราชด าริดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน า 

มาเป็นนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นขบวนการมีส่วนร่วมแบบ 

3 ประสาน คือ บ้าน-วัด-โรงเรียน หรือ บวร ในการท างาน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของทุกภาค

ส่วน รวมทั้งได้มีการปลูกป่า ทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชน เพื่อให้มีการด าเนินงาน

แบบครบวงจรและยั่งยืนนอกจากนี้ ยังมีนโยบายขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการด าเนิน

โครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังเช่น ความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้  

กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ในการด าเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน  

เพื่อจะสนับสนุนชุมชนที่อยู่ ในพื้นที่ป่าทั่วประเทศ ที่มีผลงานในด้านการดูแลรักษาป่าชุมชน  

โดยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน และเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนทั่วไป  

ให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ 

มีการลงนามตามบันทึกความเข้าใจโครงการคนรักษ์ป่า ป่าชุมชน ระหว่างกรมป่าไม้กับบริษัท  

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 โดยมีสาระส าคัญว่า ทั้งสอง

หน่วยงานจะร่วมกันด าเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าชุมชน โดยการพิจารณา 

ให้ความช่วยเหลือชุมชนเพื่อป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

และพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  

โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการและสนับสนุนรางวัล 

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้า  

โปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลส าหรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

ความเป็นมาของโครงการ 
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กิจกรรมภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี 2551-2555 มีกิจกรรมหลัก คอื  

1. กิจกรรมการประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นกิจกรรมหลักของ

โครงการ เพื่อการส่งเสริมป่าชุมชนที่มีแผนงาน ระบบ และกระบวนการในการอนุรักษ์พัฒนาป่าอย่าง

เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ได้รับการยกย่องชื่นชมและสามารถเป็นชุมชน

ตัวอย่างและศูนย์กลางของการเรยีนรู้ของชุมชนอื่น ๆ ได้  

2. กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เน้นการสร้างเยาวชนนักอนุรักษ์

รุ่นใหม่เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์การปกป้องดูแลรักษาป่าชุมชนต่อจากคนรุ่นปัจจุบัน กิจกรรมดังกล่าว

ได้ให้ความส าคัญกับช่วยสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ในเยาวชน พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ

ประโยชน์และคุณค่าของป่าไม้ การดูแลรักษาป่าชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เพื่อช่วยลดโลกร้อน ซึ่งลักษณะการจัดคา่ยเป็นค่ายพักแรม มีกิจกรรมการบรรยายความรู้จากวิทยากร 

และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ การด าเนินการจัดค่ายเยาวชนฯ ตั้งแต่ปี 2551-2555 จ านวน 

11 รุ่น มเียาวชนเขา้ร่วมรวม 890 คน 

3. กิจกรรมสัมมนาเครือขา่ยผู้น าป่าชุมชนกล้ายิ้ม “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เน้นการส่งเสริม

ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ

เผยแพร่กิจกรรมด้านป่าชุมชน ให้แก่คณะกรรมการป่าชุมชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้น าป่าชุมชนและขยายเป็นเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

จัดการป่าชุมชนด้วยเป้าหมายอันเดียวกัน พร้อมทั้งเสริมสรา้งศักยภาพความเข้มแข็งเครือข่ายป่าชุมชน  

กรมป่าไม้ระดับจังหวัด การด าเนินการจัดสัมมนาฯ ตั้งแต่ปี 2551-2555 จ านวน 8 ครั้ง มีผู้น า 

ป่าชุมชนเข้าร่วมรวม 890 คน 

4. กิจกรรมต่อเนื่องโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นกิจกรรมสนับสนุน เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งด าเนนิงานป่าชุมชน ได้แก่ 

4.1  การจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ  

ใช้ในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือสร้างเส้นทาง 

ศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ให้คนในชุมชนและคนภายนอกเกิดความรู้ความเข้าใจ  

รวมทั้งสิน้ 10 ป่าชุมชน 
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4.2 โครงการ 84 ป่าชุมชนปลูกต้นไม้ถวายพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

เน้นการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปเนื้อไม้ และน้อมน า

แนวพระราชด าริ เรื่อง การปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง มาเป็นหลักในการด าเนินโครงการ

ด้วยการส่งเสริมการปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้ฟืน จ านวน 840,000 ต้น รวม  126 ชนิด  

ในพืน้ที่ป่าชุมชน 84 แหง่ ใน 64 จังหวัดทั่วประเทศ 

4.3  โครงการป่าในเมืองเพื่อการศึกษากล้ายิ้ม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

เน้นการสร้างแหล่งเรียนรู้เร่องป่าไม้ภายในโรงเรียนและวัด เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้พันธุ์ไม้ต่างๆ

ตลอดจนน าไปบูรณาการในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมปลูกป่า  

ในใจคน มีเป้าหมายที่สถาบันการศกึษาและศาสนสถาน จ านวน 84 แหง่ทั่งประเทศ 

4.4  โครงการศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555  เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมการศึกษา เรียนรู้ แสวงหา และพัฒนาการจัดการ

ป่าชุมชนร่วมกันภายในชุมชนต าบลอูบมุง และเครือข่ายป่าชุมชนจากที่อื่นๆ เพื่อเป็นการแสดง

เจตนารมณร์่วมกันในการดูแลรักษาป่าไม้ของประเทศใหย้ั่งยืน 

4.5  กิจกรรมการประเมนิผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการที่ผ่านมา น ามาพัฒนาและวางแผนการด าเนินงาน  

ในอนาคต โดยท าการประเมินเปรียบเทียบระหว่างป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลจากโครงการฯ และป่าชุมชน  

ที่ไม่ได้รับรางวัล โดยเริ่มด าเนนิการตัง้แต่ ปี 2553 เป็นต้นมา 
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โดยการด าเนินงานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ตั้งแต่ปี  2551-2555  

มเีจตนารมณท์ี่ตอ้งการสนับสนุนและยกระดับให้เป็นป่าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานให้กับชุมชนอื่นๆ 

น าไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้พิจารณารางวัลเป็น 5 ระดับ 

ได้แก่ 

 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  

 รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาค  

 รางวัลป่าชุมชนดีเด่นเฉพาะด้าน 

 รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 

 รางวัลชมเชย 
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4 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดโครงการและผูร้ับผิดชอบโครงการ  

กรมป่าไม้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา รับสมัครชุมชนที่มีคุณสมบัติเพื่อสรุปรายงานให้คณะกรรมการพิจารณา

ตัดสิน พร้อมกับได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานความร่วมมือโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

ระหว่างกรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) โดยให้มีหน้าที่ก าหนด  

แนวทางการด าเนินงาน ประสานงาน ติดตามประเมินผล และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ  

เพื่อปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดคุณสมบัติของป่าชุมชนตัวอย่างและการพิจารณาตัดสิน 

คณะกรรมการประสานงานฯ ที่กรมป่าไม้แต่งตั้งตามขั้นที่ตอนที่ 1 เป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติ

ของป่าชุมชนตัวอย่าง ดังนี้  

 ป่าชุมชนตัวอย่าง  คือ ป่าชุมชนที่มีระบบและกระบวนการในการอนุรักษ์และพัฒนา

ป่าอย่างเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน สามารถเป็นตัวอย่างและศูนย์กลางในการ

เรียนรู้แก่ชุมชนอื่นๆ และต้องมีคุณสมบัติตา่งๆ ดังนี้ 

1) เป็นป่าชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากกรมป่าไม้ หรอื  

2) เป็นป่าชุมชนที่เคยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากกรมป่าไม้ และ 

3) เป็นป่าชุมชนที่ยังคงด าเนนิการตอ่เนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 การพิจาณาและการตัดสินโครงการ 

  คณะกรรมการประสานงานฯ เสนอกรมป่าไม้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

และตัดสินป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2554 จากข้าราชการกรมป่าไม้ 

พนักงานบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและตัวแทน

เจ้าหนา้ที่ที่มปีระสบการณด์้านการสง่เสริมป่าชุมชน จ านวน 3 คณะ ได้แก่ 

  1. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี ประกอบด้วย 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน และหัวหน้าหน่วยงานของกรมป่าไม้และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี  

โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็นกรรมการ ท าหนา้ที่พิจารณาตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  โครงการ

คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน รางวัลดีเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมทั้งพิจารณาผลการคัดเลือก

รางวัลทุกระดับ เสนอกรมป่าไม้ประกาศผลการตัดสิน 

 

ขั้นตอนการด าเนนิการประกวดป่าชุมชน 

5 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

 

2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับภาค จ านวน 4 ชุด มีผู้อ านวยการส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาในแต่ละภูมิภาคเป็นกรรมการ ท าหน้าที่

พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

สาขา ให้ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาค พร้อมเสนอป่าชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนของภูมิภาค เสนอเข้า

ประกวดรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และรางวัลดีเด่นเฉพาะด้าน 

  3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้จ านวน 19 ชุด 

มีผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา เป็นประธาน  

ท าหนา้ที่แต่งตั้งคณะท างานระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนที่สมัครเข้าร่วม

ประกวดตามโครงการของแต่ละจังหวัด ที่มผีลงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้ได้รับรางวัลป่าชุมชน

ระดับจังหวัด แล้วพิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนที่มีผลงานดีที่สุดเพียง 1 แห่ง เพื่อเป็นตัวแทนของส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้เข้าประกวดระดับภาค 
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1. การจัดการป่าชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่ชัดเจน 

2. แผนงาน ระบบ และกระบวนการในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม 

ครอบคลุมมิตติ่างๆ ได้แก่ ระบบสังคม  ระบบเศรษฐกิจ และระบบนิเวศ  

3. การด าเนินงานด้านป่าไม้ได้อย่างเป็นรูปธรรมตอ่เนื่อง 

4. การด าเนินงานที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. กิจกรรมด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

ระยะเวลา กจิกรรม 

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

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

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

คัดเลือกตัวแทนป่าชุมชนระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

16 มิ.ย. - 30 มิ.ย.  
คัดเลือกตัวแทนป่าชุมชนระดับภาค  

เข้าประกวดรางวัลชนะเลิศระดับประเทศและรางวัลดีเด่นเฉพาะด้าน 

1 ก.ค. – 15 ส.ค.  

ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

ประจ าปี พ.ศ. 2557 และพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล

ชนะเลิศระดับประเทศและรางวัลดีเฉพาะด้าน 

1 ก.ย. – 30 ก.ย.  
จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

หลักเกณฑ์การพจิารณาตัดสิน 

ระยะเวลาจัดการประกวด 

7 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

 

 

การประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2551 

มีป่าชุมชนให้ความสนใจสมัครเข้าประกวดทั้งสิ้น จ านวน 982 ป่าชุมชน  

โดยมีป่าชุมชนได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น  125 รางวัล แบ่งเป็น   

3 ระดับ ได้แก่ 

1. รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ  

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

จ านวน 1 รางวัล พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 200,000 บาท ได้แก่ 

ป่าชุมชนเขาวง หมู่ที่ 4 ต าบลวังตะเฆ่ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

2. รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาค   

 จ านวน  4 รางวัล  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 100,000 บาท ได้แก่  

ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้านแม่ระหาร หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แมฮ่่องสอน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ป่าชุมชนบ้านโนนใหญ่ ต าบลเสียว, ต าบลอีเซ อ าเภอ 

โพธิ์ศรสีุวรรณ จังหวัดศรสีะเกษ 

ภาคกลางและภาคตะวันออก ป่าชุมชนพุยาง หมู่ที่ 12 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ 

จังหวัดราชบุรี 

ภาคใต้ ป่าชุมชนบ้านถ้ าผึ้ง หมูท่ี่ 5 ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธ์านี  

3. รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด  

รวม 63 จังหวัด จ านวน 120 รางวัล  โล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมป่าไม้ 

พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 25,000 บาท 

 

 

 

 

 

ผลการตัดสินรางวัล โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2551 
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จ านวน 120 รางวัล รวม 63 จังหวัด 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านทุ่งสูง 4 เขาใหญ ่ อา่วลึก กระบ่ี 

2 บ้านยางโทน 3 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 

3 โคกปา่ซ ี 1 หนองห้าง กุฉินารายณ ์ กาฬสินธ์ุ 

4 ภูปอบ้านนาอุดม 10 นาบอน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ 

5 บ้านเขาพริก 3 วังหามแห ขาณุวรลักษณ ์ ก าแพงเพชร 

6 บ้านไรพ่จิิตร 12 โกสัมพ ี โกสัมพนีคร ก าแพงเพชร 

7 โคกหลุบป่ากุง 12 ค าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 

8 ป่าโคกม่องนาฮ ี 4 เขาน้อย ภูเวยีง ขอนแก่น 

9 ป่าดอนเจ้าปู ่ 3 ทรายมูล น้ าพอง ขอนแก่น 

10 บ้านท่าระม้าบน 10 มะขาม มะขาม จันทบุรี 

11 บ้านธรรมรัตน์ใน 6 คลองตะเกรา ท่า-ตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 

12 บ้านหนองหัวแรด 5 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 

13 เขาราวเทียนทอง 10 เนนิขาม เนนิขาม ชัยนาท 

14 ภูตะเภา 8 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ 

15 บ้านม่วงแถว 7 ไชยราช ปะทวิ ชุมพร 

16 ดอยกู่เบ้ีย 6 เวยีงเกาหลง เวยีงป่าเป้า เชยีงราย 

17 บ้านทุ่งทราย 3 หลา่ยงาว เวยีงแกน่ เชยีงราย 

18 บ้านสบเปาใหม ่ 14 แมเ่ปา พญาเม็งราย เชยีงราย 

19 บ้านสันตน้เปา 1 แมเ่งิน เชยีงแสน เชยีงราย 

20 ห้วยไม้งุน้ 7 โชคชัย ดอยหลวง เชยีงราย 

21 บ้านป่าเปางาม 11 ออนใต้ สันก าแพง เชยีงใหม ่

22 บ้านปางเปา 8 ขีเ้หล็ก แมแ่ตง เชยีงใหม ่

23 บ้านป่างิว้ 2 น้ าแพร่ พร้าว เชยีงใหม ่

24 ป่าสวนรุกมูลบ้านน้ าฉา 2 วังมะปราง วังวเิศษ ตรัง 

25 บ้านท่าจอด 7 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 

26 บ้านแม่กึ๊ดหลวง 1,3,9,10 แมก่าษา แมส่อด ตาก 

27 บ้านแม่ระวาน 5 ยกกะบัตร สามเงา ตาก 

รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 
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ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

28 บ้านลานสาง 11 แมท้่อ เมอืง ตาก 

29 บ้านเนนิมะค่า 9 เขาพระ เมอืงนครนายก นครนายก 

30 บ้านพรเจรญิ 7 ตามัว เมอืง นครพนม 

31 ป่าดงกระแสน 12 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม 

32 เจียบกลาง 3 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสมีา 

33 ชา้งตกตาย 4 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสมีา 

34 บ้านคลองเล 3 ดุสติ ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช 

35 บ้านเขาแหลม 7 แมเ่ปิน แมเ่ปิน นครสวรรค์ 

36 บ้านกูยิ 4 ร่มไทร สุคิริน นราธวิาส 

37 บ้านภูแยง 3 ดู่พงษ์ สันติสุข นา่น 

38 ป่าน้ ายาวและป่าน้ าสวด 4 บ้านฟ้า บ้านหลวง นา่น 

39 ห้วยจ้วด 7 บ่อแก้ง นาหมื่น นา่น 

40 กาญจนาภิเษก 14 ล าไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 

41 บ้านจาน 6 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 

42 บ้านหนองตาเมือง 3 หนองตาแตม้ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

43 บ้านโนนหนิผึ้ง 3,4,5 ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

44 บ้านท่าเรือ 4 (7) ท่าเรือ โคกโพธ์ิ ปัตตาน ี

45 บ้านคา่ไพบูลย ์ 2 ปง ปง พะเยา 

46 บ้านศรีจอมแจ้ง 1 หงสห์ิน จุน พะเยา 

47 บ้านหนิสามก้อน 6 กระโสม ตะกั่วทุ่ง พัทลุง 

48 บ้านทุ่งเศรษฐี 2 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 

49 บ้านหนองถนิ 12 เกาะเตา่ ป่าพะยอม พัทลุง 

50 บ้านเขาโล้น 6 เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พจิิตร 

51 บ้านเขาน้อย 5 ดงประค า พรหมพิราม พษิณุโลก 

52 บ้านหนองยาง 8 บ้านยาง วัดโบสถ ์ พษิณุโลก 

53 บ้านหนองรี 3 ท่าตะคร้อ หนองหญ้า-ปล้อง เพชรบุรี 

54 บ้านธารทิพย์ 11 บุ่งน้ าเตา้ หลม่สัก เพชรบูรณ์ 

55 บ้านพัฒนวรพงษ์ 1 ริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์ 

56 บ้านใหม่จัดสรร 5 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ 

57 บ้านบุญแจ่ม 1 น้ าเลา ร้องกวาง แพร่ 

58 บ้านหว้ยขอน 14 ห้วยหม้าย สอง แพร่ 
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 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

59 บ้านป่าคลอก 2 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 

60 บ้านวังไฮ 8 วังใหม ่ บรบือ มหาสารคาม 

61 ป่าโคกไร่ 4,11,13,15 ต าบลดอนเงิน เชยีงยืน มหาสารคาม 

62 ป่าโคกหินลาด 3 หนองปลิง เมอืง มหาสารคาม 

63 บ้านทรายทอง 9 นาอุดม นคิมค าสรอ้ย มุกดาหาร 

64 บ้านสงเปือย 3 ดงมอน เมอืง มุกดาหาร 

65 ภูขวาง 2,3,4,5,6,11 บ้านโคก เมอืง มุกดาหาร 

66 บ้านหนองเขียว 10 ห้วยโปง่ เมอืงแม่ฮ่องสอน แมฮ่่องสอน 

67 บ้านเหลา่มะเขยีว 4 กุดกุง ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 

68 บ้านทองสัมฤทธ์ิ 15 กุดชุม กุดชุม ยโสธร 

69 บ้านยางเด่ียว 5 หนองเป็ด เมอืง ยโสธร 

70 บ้านหนองแหน 1 หนองแหน กุดชุม ยโสธร 

71 บ้านฉลองชัย 4 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 

72 โคกทา่ส ี 3,9,13 เกาะแก้ว เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

73 ดงแสนน 2 นาใหญ ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 

74 ท าเลดอนใหญ่ 5 ชา้งเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 

75 ป่าค าใหญ-่ค าขวาง 6,15 หนองหมื่นถ่าน - ร้อยเอ็ด 

76 บ้านทับจาก 4 บางใหญ ่ กระบุรี ระนอง 

77 บ้านเจ็ดลูกเนิน 10 ชากบก บ้านคา่ย ระยอง 

78 บ้านตะเกราทอง 6 บ้านแลง เมอืงระยอง ระยอง 

79 เขาอ้ายโป้ด 5 ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี 

80 บ้านน้ าโจ ้ 8 เมอืงปาน เมอืงปาน ล าปาง 

81 บ้านผาแมว 8 หัวเสอื แมท่ะ ล าปาง 

82 บ้านหว้ยแมห่ิน 8 ปงเตา งาว ล าปาง 

83 บ้านแม่หาด 6 ป่าพล ู บ้านโฮ่ง ล าพูน 

84 บ้านหนองกอก 5 บ้านปวง ทุ่งหัวชา้ง ล าพูน 

85 บ้านดงนอ้ย 4 ผาขาว ผาขาว เลย 

86 บ้านกุดแฮด 4 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 

87 บ้านดอนกอย 2 สวา่ง พรรณนานคิม สกลนคร 

88 บ้านประชาสุขสันต์ 9 ขมิ้น เมอืง สกลนคร 

89 บ้านสร้างค้อ 12 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 
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 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

90 บ้านหนองแปน 10 หนองแปน เจรญิศลิป์ สกลนคร 

91 บ้านหนองคา้ 2 นามอ่ง กุดบาก สกลนคร 

92 บ้านยางเกาะ 9 ปริก สะเดา สงขลา 

93 บ้านนาปริก 9 ควนโดน ควนโดน สตูล 

94 บ้านเขาเบญจขร 4 เบญจขร คลองหาด สระแก้ว 

95 บ้านพระพุทธบาทน้อย 10 สองคอน แก่งคอย สระบุรี 

96 บึงโพธ์ิเรียม 2 งิว้ราย อนิทร์บุรี สิงห์บุรี 

97 บ้านวังตามน 2 ขุนไกร ศรีส าโรง สุโขทัย 

98 บ้านไผ่สทีอง 4 องคพ์ระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

99 บ้านมะโน 3 บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 

100 อาลอ-โดนแบน 10 นาดี เมอืง สุรินทร์ 

101 บ้านหนองอ้ัว 5 ทุ่งหลวง โพนพสิัย หนองคาย 

102 บ้านหว้ยไฮ 10 พระพุทธบาท ศรีเชยีงใหม่ หนองคาย 

103 บ้านหว้ยหินขาว 6 ด่านศรี โพธ์ิตาก หนองคาย 

104 บ้านโชคชัย 8 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภ ู

105 บ้านนาเจริญ 11 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภ ู

106 บ้านโพนทอง 1 โพนทอง เสนางคนคิม อ านาจเจรญิ 

107 บ้านหนองไฮนอ้ย 6 หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจรญิ 

108 บ้านโนนแดง 4 โนนทอง บ้านผือ อุดรธาน ี

109 บ้านจอมศรี 1 จอมศรี เพ็ญ อุดรธาน ี

110 บ้านหนองแปน 8 เชยีงเพ็ง กุดจับ อุดรธาน ี

111 บ้านหว้ยโปร่ง 6 วังดนิ เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

112 บ้านหว้ยปอบ 8 วังดนิ เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

113 บ้านเพชรผาลาด 17 ตลุกดู ่ ทัพทัน อุทัยธานี 

114 แก้งฮะฮวน 6 ท่าหลวง ตระการพชืผล อุบลราชธานี 

115 บ้านเทวัญ 5 ท่าหลวง ตระการพชืผล อุบลราชธานี 

116 บ้านขามเป้ีย 1 ขามเป้ีย ตระการพชืผล อุบลราชธานี 

117 บ้านชาด 3 หนามแท่ง ศรีเมอืงใหม่ อุบลราชธานี 

118 บ้านดอนหมู 10 ขามเป้ีย ตระการพชืผล อุบลราชธานี 

119 บ้านท่าศิลา 4 เหลา่แดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 

120 บ้านป่ากอ 9 หนองเหลา่ เขื่องใน อุบลราชธานี 
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การประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2552 

มีป่าชุมชนให้ความสนใจสมัครเข้าประกวดทั้งสิ้น จ านวน 675 ป่าชุมชน  

โดยมีป่าชุมชนได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น  190 รางวัล แบ่งเป็น   

4 ระดับ ได้แก่ 

1. รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ  

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

จ านวน 1 รางวัล พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 200,000 บาท ได้แก่ 

ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 4 ต าบลอูบมุง อ าเภอหนองวัวซอ  

จังหวัดอุดรธานี 

2. รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาค   

 จ านวน  4 รางวัล  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 100,000 บาท ได้แก่  

ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้านสามขา หมูท่ี่ 6 ต าบลหัวเสือ อ าเภอแมท่ะ จังหวัดล าปาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน หมู่ที่ 10 ต าบลนาดี  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

ภาคกลางและภาคตะวันออก ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง หมู่ที่ 3, 4, 5 ต าบลดงบัง 

อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

ภาคใต้ ป่าชุมชนบ้านทุ่งสง หมูท่ี่ 4 ต าบลเขาใหญ่ อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

3. รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด  

รวม 64 จังหวัด จ านวน 64 รางวัล  โล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมป่าไม้  

พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 25,000 บาท 

4. รางวัลชมเชย  

รวม 43 จั งหวัด  จ านวน 120 รางวัล  ได้ รั บรางวัล โล่ประกาศเกี ยรติคุณ  

พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 10,000 บาท 

 

ผลการตัดสินรางวัล โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2552 
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จ านวน 64 รางวัล รวม 64 จังหวัด 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านครีีวงศ ์ 6 อา่วลึกนอ้ย อา่วลึก กระบ่ี 

2 บ้านเสรีธรรม (พุเตา่) 8 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 

3 ภูม่วง 6 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธ์ุ 

4 บ้านคลองขมิ้น 7 หนองหัววัว พรานกระตา่ย ก าแพงเพชร 

5 บ้านโคกใหญ ่ 9 บัวเงิน น้ าพอง ขอนแก่น 

6 บ้านโปง่มะม่วงหวาน 10 ร าพัน ท่าใหม ่ จันทบุรี 

7 บ้านชมพ ู 17 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 

8 บ้านเขาใหญ ่ 4 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 

9 บ้านดงเพกา 8 สะพานหนิ หนองมะโมง ชัยนาท 

10 บ้านวังตาเทพ 5 บ้านไร ่ เทพสถิต ชัยภูมิ 

11 บ้านพรุระก าหวาน 4 ทุ่งระยะ สว ี ชุมพร 

12 บ้านป่าลัน 5 ปงนอ้ย ดอยหลวง เชยีงราย 

13 บ้านละลวงนอก 3 ขีเ้หล็ก แมริ่ม เชยีงใหม ่

14 บ้านกะลาเส 2 กะลาเส สิเกา ตรัง 

15 บ้านจันทิ 1 ท่ากุ่ม เมอืง ตราด 

16 บ้านลานสาง 11 แมท้่อ เมอืง ตาก 

17 บ้านคลองสีเสียด 8 หินตัง้ เมอืง นครนายก 

18 บ้านหนองสังข ์ 2 หนองสังข ์ นาแก นครพนม 

19 ต าบลหนองบุนนาก 14 หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสมีา 

20 บ้านถ้ าพระหอ 6 ถ้ าใหญ ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 

21 บ้านคลองห้วยหวาย 21 แมเ่ปิน แมเ่ปิน นครสวรรค์ 

22 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา12 13 สุคิริน สุคิริน นราธวิาส 

23 บ้านแควง้ 2 หนองเตา แมจ่รมิ นา่น 

24 บ้านหนองถนน 4 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 

25 บ้านหนองจิก 4 ไร่ใหม ่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 

26 บ้านเนนิสูง 8 วังตะเคียน กบนิทร์บุรี ปราจีนบุรี 

27 บ้านธาตุขิงแกงบน 5 พระธาตุขงิแกงบน จุน พะเยา 

รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 
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ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

28 บ้านเกาะไมไ้ผ ่ 3 เกาะปันหยี เมอืง พังงา 

29 บ้านล าสนิธ์ุเหนอื 8 ล าสินธ์ุ ศรีนครนิทร์ พัทลุง 

30 เขาเจ็ดลูก 11 เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พจิิตร 

31 บ้านหนองยาง 8 บ้านยาง วัดโบสถ ์ พษิณุโลก 

32 บ้านพุตูม 5 ห้วยลกึ บ้านลาด เพชรบุรี 

33 บ้านหนองผือ 10 บ้านต้ิว หลม่สัก เพชรบูรณ์ 

34 ห้วยผาให ้ 5 ห้วยหม้าย สอง แพร่ 

35 ป่าโคกภูกระแต 10,11,12,13 ส าโรง นาเชอืก มหาสารคาม 

36 ภูน้อย 7 บ้านซ่ง ค าชะอ ี มุกดาหาร 

37 บ้านหัวแมล่าก๊ะ 8 แมย่วมนอ้ย ขุนยวม แมฮ่่องสอน 

38 บ้านค าแขนศอก 6 ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร 

39 บ้านวารเีกษม 2 ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด 

40 บ้านพรร้ัง 3 บางริ้น เมอืง ระนอง 

41 บ้านสามแยกน้ าเป็น 1 น้ าเป็น เขาชะเมา ระยอง 

42 บ้านเขาน้อย 6 ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี 

43 บ้านมหาโพธิ 1 มหาโพธิ สระโบสถ ์ ลพบุรี 

44 สาสบหก 2 บ้านสา แจ้หม่ ล าปาง 

45 บ้านทาทุง่หลวง 1 ทาทุง่หลวง แมท่า ล าพูน 

46 บ้านหนองขอนแก่น 8 แก่งศรีภูม ิ ภูหลวง เลย 

47 บ้านพระ-บ้านจมะ 10 อเีซ ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 

48 บ้านป่ามว่ง 9 ค าบอ่ วาริชภูมิ สกลนคร 

49 บ้านคลองกอย 15 ท่าชะมวง รัตภูม ิ สงขลา 

50 บ้านปาเต๊ะ 3 เจ๊ะบลิัง เมอืง สตูล 

51 บ้านโพธ์ิทอง 10 หนองแวง โคกสูง สระแก้ว 

52 บ้านเขาวง 5 ล าสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 

53 บ้านบางพาน 6 บางมัญ เมอืง สิงห์บุรี 

54 บ้านแม่ฮู้ 5 แมส่ิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

55 บ้านป่าสัก 12 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

56 บ้านเขาชงโค 12 คลองทา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 

57 บ้านทุ่งมน 1 ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ 

58 บ้านดงเหลา่ 8 โนนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย 
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ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

59 บ้านโนนผักหวาน 15 โนนเมอืง นากลาง หนองบัวล าภ ู

60 บ้านค านอ้ย 2 สร้างถ่อนอ้ย หัวตะพาน อ านาจเจรญิ 

61 ห้วยไรบู่รพา 10 อุบมุง หนองวัวซอ อุดรธาน ี

62 บ้านหว้ยภูนก 2 ขุนฝาง เมอืง อุตรดิตถ์ 

63 บ้านเพชรผาลาด 17 ตลุกดู ่ ทัพทัน อุทัยธานี 

64 ดงใหญ ่ 9 หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 
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จ านวน 120 รางวัล รวม 43 จังหวัด 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านหนองอิเฒา่ 1 หนองอเิฒา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 

2 ป่าชุมขนบ้านวังฝั่งแดง 8 นาเชอืก ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 

3 ภูค าบก 8 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธ์ุ 

4 บ้านบึงหล่ม 6 คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร 

5 บ้านมอส าราญ 15 อา่งทอง เมอืง ก าแพงเพชร 

6 โคกหินแม่ช้าง 14 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 

7 บ้านหนองนกเขยีน 7 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 

8 บ้านใหม่ศรีสุข 12 ค าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 

9 บ้านพญาบน 3 วังแช้ม มะขาม จันทบุรี 

10 บ้านโคกสะอาด 8 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ 

11 บ้านหนองม่วง 12 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ 

12 ภูจ าปา 1,10 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 

13 บ้านดอยจัน 1 โยนก เชยีงแสน เชยีงราย 

14 บ้านยายเหนอื 2 มว่งยาย เวยีงแกน่ เชยีงราย 

15 บ้านสบล ี 9 ป่างิว้ เวยีงป่าเป้า เชยีงราย 

16 บ้านหัวดอย 6 ท่าทราย เมอืง เชยีงราย 

17 บ้านเชงิดอย 3 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชยีงใหม ่

18 บ้านป่าเปางาม 11 ออนใต ้ สันก าแพง เชยีงใหม ่

19 บ้านม่วงเขียว 4 ร้องวัวแดง สันก าแพง เชยีงใหม ่

20 บ้านไทรบ่อ 2 นาวง ห้วยยอด ตรัง 

21 บ้านแม่กึ๊ดหลวง 9 แมก่าษา แมส่อด ตาก 

22 บ้านหว้ยหินฝน 6 แมป่ะ แมส่อด ตาก 

23 บ้านใหม่พรสวรรค์ 6 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 

24 บ้านผึ้ง 13 บ้านผึ้ง เมอืง นครพนม 

25 บ้านโพนตูม 6 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 

26 บ้านสามแยก 4 หนองซน นาทม นครพนม 

27 ป่าดงค าเสือ 5 รามราช ท่าอุเทน นครพนม 

ป่าชุมชนรางวัลชมเชย 

17 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

28 โคกสันตสิุข 9 วังหม ี วังน้ าเขยีว นครราชสมีา 

29 โคกหนองไผ ่ 12 เมอืงคง คง นครราชสมีา 

30 บ้านวังโป่ง (ดอนหัน) 11 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสมีา 

31 บ้านหนองพลอง 4 ขามเฒา่ โนนสูง นครราชสมีา 

32 ไผ่หัวนาดง 1 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสมีา 

33 บ้านสาขา (ไสโก) 4 ท่าขึน้ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 

34 บ้านสระแก้ว 11 ส าโรงชัย ไพศาล ี นครสวรรค์ 

35 บ้านเมอืงราม 4 นาเหลอืง เวยีงสา นา่น 

36 บ้านวังผา 7 และ ทุ่งช้าง นา่น 

37 บ้านเสีย้ว 6 ยม ท่าวังผา นา่น 

38 บ้านหนอง 10 ศรีสะเกษ นานอ้ย นา่น 

39 บ้านจิกนอ้ย 4 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 

40 บ้านปราสาททอง 11 หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์ 

41 บ้านไพรวัลย์น้อย 10 เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

42 บ้านหนองต้อ 9 หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ 

43 บ้านดงอนิตาเหนอื 11 บ้านเหลา่ แมใ่จ พะเยา 

44 บ้านสันทราย 7 หงสห์ิน จุน พะเยา 

45 บ้านโคกแค 1 เขาปู ่ ศรีบรรพต พัทลุง 

46 บ้านสระยายชี 6 เนนิปอ สามง่าม พจิิตร 

47 บ้านเขาน้อย 5 ดงประค า พรหมพิราม พษิณุโลก 

48 บ้านหนิลาด 2 หินลาด วัดโบสถ ์ พษิณุโลก 

49 บ้านเขาขาด 4 ซับสมบูรณ์ วเิชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 

50 บ้านถ้ าสมบัต ิ 8 บุ่งน้ าเตา้ หลม่สัก เพชรบูรณ์ 

51 บ้านก้องฝาย 12 บ้านปิน สอง แพร่ 

52 บ้านวังหมอ้ 1 ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 

53 บ้านห้วยหมา้ย (หล่ายห้วย) 17 ห้วยหม้าย สอง แพร่ 

54 พระธาตุดอยโตน 1 วังหงษ์ เมอืง แพร่ 

55 สันป่าเหียง 7 ห้วยหม้าย สอง แพร่ 

56 บ้านหว้ยใหม่ 19 เขวาไร่ นาเชอืก มหาสารคาม 

57 ป่าสงวนฯป่าหนองคูนาดูน 6 หนองโพธ์ิ หนองโพธ์ิ มหาสารคาม 

58 ป่าสงวนฯป่าหนองคูนาดูน 11 หนองโพธ์ิ นาเชอืก มหาสารคาม 
 

18 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

59 บ้านตูมหวาน 3,5,8 โพนงาม ค าชะอ ี มุกดาหาร 

60 บ้านโนนค า 13 ค าปา่หลาย เมอืง มุกดาหาร 

61 บ้านโนนสะอาด 7 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 

62 บ้านแฝก 10 โพนงาม ค าชะอ ี มุกดาหาร 

63 บ้านหนองหมู 5 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 

64 บ้านแม่ต๊อบเหนอื 7 บ้านกาศ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 

65 บ้านหว้ยชา่งค า 8 ห้วยโปง่ เมอืง แมฮ่่องสอน 

66 บ้านฟ้าหว่น 2 ฟา้ห่วน ค้อวัง ยโสธร 

67 บ้านหนองชุม 15 โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 

68 บ้านหนองชุม 6 โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 

69 บ้านหนองบก 2 หนองหิน เมอืง ยโสธร 

70 บ้านใหม่ชัยพร 14 โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 

71 บ้านกกโพธ์ิ 6,12,14 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

72 บ้านขี้กา 4 ชา้งเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 

73 บ้านดงบัง 10 หนองขุ่นใหญ ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

74 บ้านต้ิว 4 ดู่น้อย จตุรพักตรพมิาน ร้อยเอ็ด 

75 บ้านทรายมูล 4 ขวาว เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

76 บ้านชุมนุมสูง 7 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 

77 บ้านเขาพระเอก 8 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 

78 บ้านโคกประดู ่ 8 มหาโพธิ สระโบสถ ์ ลพบุรี 

79 บ้านขอใต ้ 4 บ้านขอ เมอืงปาน ล าปาง 

80 บ้านทุ่งศาลา 1 นาแก งาว ล าปาง 

81 บ้านโปง่ 4 บ้านโปง่ งาว ล าปาง 

82 บ้านดงห้วยเย็น 14 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน 

83 บ้านหว้ยกาน 1 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน 

84 บ้านเพิ่มสุข 7 บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย 

85 บ้านหัวนา 7 นาโป่ง เมอืง เลย 

86 บ้านโพนทองพัฒนา 12 หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 

87 บ้านหนองดุม 2 หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 

88 บ้านหอ่ง 10 ตาโกน เมอืงจันทร์ ศรีสะเกษ 

89 ป่าโคกเพ็ก 7 เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 

90 ปาชุมชนบ้านโนนสวน 2 เมอืงน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 
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ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

91 โคกหนองกุง 10 ศรีวิชัย วานรนวิาส สกลนคร 

92 บ้านโนนขมิน้ 4 ตน้ผึ้ง พังโคน สกลนคร 

93 บ้านบะหว้า 2 บะหว้า อากาศอ านวย สกลนคร 

94 บ้านเมน่น้อย 4 บะหว้า อากาศอ านวย สกลนคร 

95 บ้านสว่าง 1 พรรณนานคิม - สกลนคร 

96 บ้านคลองหมากนัด 11 บ้านแกง้ เมอืง สระแก้ว 

97 บ้านโคกจราบ 8 ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ 

98 บ้านปะปูล 13 ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ 

99 บ้านระกา 3 นาด ี เมอืงสุรินทร์ สุรินทร์ 

100 บ้านดอนกอก 9 เมอืง เมอืง หนองคาย 

101 บ้านนาทราย 4 คอกชา้ง สระใคร หนองคาย 

102 บ้านสังคมพัฒนา 8 เมอืง หนองคาย หนองคาย 

103 บ้านคูหาพัฒนา 7 นาส ี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภ ู

104 บ้านพิทักษพ์ัฒนา 11 นาส ี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภ ู

105 บ้านค าข่า 4 สร้างถ่อนอ้ย หัวตะพาน อ านาจเจรญิ 

106 บ้านนาคู 9 สร้างถ่อนอ้ย หัวตะพาน อ านาจเจรญิ 

107 บ้านสร้างถ่อใน 3 สร้างถ่อนอ้ย หัวตะพาน อ านาจเจรญิ 

108 บ้านดอนขา่ 8 เชยีงหวาง เมอืง อุดรธาน ี

109 บ้านน้อยตาลเลียน 3 ตาลเลียน - อุดรธาน ี

110 บ้านโพธ์ิท่าเมอืง 7 ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธาน ี

111 บ้านหนองบัวเงิน 7 อุบมง หนองวัวซอ อุดรธาน ี

112 เขากก 8 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 

113 บ้านหว้ยสวา่งแจ้ง 7 วังดนิ เมอืง อุตรดิตถ์ 

114 บ้านเขาพระยาพายเรือ 5 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 

115 บ้านซับป่าพลูใหม ่ 8 ป่าออ้ ลานสัก อุทัยธานี 

116 โคกอีนิล 11 หนองเหลา่ เขื่องใน อุบลราชธาน ี

117 บ้านดงยาง 12 ก่อเอ ้ เขื่องใน อุบลราชธาน ี

118 บ้านโสกชัน 2 สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธาน ี

119 บ้านหาด 6 โพนเมอืง เหลา่เสือโก๊ก อุบลราชธาน ี

120 ภูกระจีน 5 สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธาน ี
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การประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2553 

มีป่าชุมชนให้ความสนใจสมัครเข้าประกวดทั้งสิ้น จ านวน 735 ป่าชุมชน  

โดยมีป่าชุมชนได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น  132 รางวัล แบ่งเป็น   

5 ระดับ ได้แก่ 

1. รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ  

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

จ านวน 1 รางวัล พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 200,000 บาท ได้แก่ 

ป่าชุมชนห้วยทรายขาว บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ 6 ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา 

จังหวัดล าพูน 

2. รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาค   

 จ านวน  4 รางวัล  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 100,000 บาท ได้แก่  

ภาคเหนือ  ป่า ชุมชนบ้านวังตามน หมูที่  2 ต าบลนาขุนไกร อ า เภอศรีสว่าง  

จังหวัดสุโขทัย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ ง  หมู่ที่  3 ต าบลศรีมงคล  

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ภาคกลางและภาคตะวันออก ป่าชุมชนวังคก-เขาซ่าเลือด หมู่ที่ 5, 17, 19, 21 

ต าบลห้วยยายจิว๋ และหมูท่ี่ 10 ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

ภาคใต้ ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว หมูท่ี่ 8 ต าบลไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3.  รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “ป่าชุมชนแหล่งอาหารสมบูรณ์”  

โล่ประกาศเกียรติคุณ จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม

เงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 100,000 บาท ได้แก่  

ป่าชุมชนดอนเจ้าปู่ บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ต าบลทรายมูล อ าเภอน้ าพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

ผลการตัดสินรางวัล โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2553 
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4.  รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด  

รวม 63 จังหวัด จ านวน 63 รางวัล  โล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมป่าไม้  

พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 25,000 บาท 

5. รางวัลชมเชย  

รวม 63 จังหวัด จ านวน 63 รางวัล ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินกองทุน

อนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 10,000 บาท 
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จ านวน 63 รางวัล รวม 63 จังหวัด 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 เขาราวเทียน 5 เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 

2 เขาสามพันตา 3 ชบีน บ้านเขว้า ชัยภูมิ 

3 โคกหนองกุง 10 ศรีวิชัย วานรนวิาส สกลนคร 

4 โครงการบ้านกกตาด 9 ห้วยขมิน้ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

5 บ้านขนาดปริง 8 เชื้อเพลงิ ปราสาท สุรินทร์ 

6 บ้านเขาพระลาย 12 แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 

7 บ้านเขาหัวคน 4 น้ าพุ เมอืง ราชบุรี 

8 บ้านเขาหินถา่ง 11 หนองรี เมอืง ชลบุรี 

9 บ้านคลองสมุย 7 โป่งน้ าร้อน คลองลาน ก าแพงเพชร 

10 บ้านค ามว่ง 14 ค าบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธ์ุ 

11 บ้านโคกน้ าซับ-หนองถั่วแปบ 3 หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์ 

12 บ้านโคกสง่า 6 วังทอง นาวัง หนองบัวล าภ ู

13 บ้านซับขาม 8 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี 

14 บ้านซับน้ าหวาน 5 เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 

15 บ้านดงห้วยเย็น 14 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน 

16 บ้านดอนติว้ 10 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม 

17 บ้านตลาดขีเ้หล็ก 1 แมโ่ป่ง ดอยสะเก็ด เชยีงใหม ่

18 บ้านทางควาย 4 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 

19 บ้านท่าทองแดง 7 นาโบสถ ์ วังเจ้า ตาก 

20 บ้านไทยสมพร 5 หนองกุงทับมา้ วังสามหมอ อุดรธาน ี

21 บ้านไทรเอน 8 สองสลงึ แกลง ระยอง 

22 บ้านน้ าวา้ 5 น้ าพาง แมจ่รมิ นา่น 

23 บ้านนิคมพัฒนา 7 ท่าชะมวง รัตภูม ิ สงขลา 

24 บ้านเนนิหนิต้ัง 10 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

25 บ้านบ่อโบกปูน 6 แสลง เมอืง จันทบุรี 

26 บ้านบางนอน 1 บางนอน เมอืง ระนอง 

รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 
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ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

27 บ้านบางพัฒน์ 8 บางเตย เมอืงพังงา พังงา 

28 บ้านบุโบย 3 แหลมสน ละงู สตูล 

29 บ้านปากหมาก 7 ศรีสองรัก เมอืง เลย 

30 บ้านปางวุ้น 16 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 

31 บ้านโปง่ดอยช้าง 13 บ้านกาศ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 

32 บ้านผึ้ง 4 หนองแค ราษไีศล ศรีสะเกษ 

33 บ้านเพหลาใต้ 1 เพหลา คลองกระทอ่ม กระบ่ี 

34 บ้านโพทะเล 5 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 

35 บ้านร่องบอน 12 มว่งค า พาน เชยีงราย 

36 บ้านร่องปอ 7 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา 

37 บ้านวังโคนเปือย 3 ลานหอย บ้านดา่นลานหอย สุโขทัย 

38 บ้านวังน้ าเย็น 8 ภูเขาทอง สุคิริน นราธวิาส 

39 บ้านวังสิงห ์ 2 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี 

40 บ้านวังหงส ์ 1 วังหงส ์ เมอืง แพร่ 

41 บ้านสงเปือย 6 สงเปือย ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 

42 บ้านสบลนื 7 ร่องเคาะ วังเหนอื ล าปาง 

43 บ้านสวนแตง 6 ฆะมัง ฆะมัง พจิิตร 

44 บ้านสวนป่า 20 แมเ่ปิน แมเ่ปิน นครสวรรค์ 

45 บ้านสงิห์โคก 1 สิงห์โคก เกษตรวสิัย ร้อยเอ็ด 

46 บ้านหนองกลางดง 7 ศลิาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 

47 บ้านหนองคลองนอ้ย 8 ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 

48 บ้านหนองยาง 4 โคกยาง กันตัง ตรัง 

49 บ้านหนองยาง 3 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 

50 บ้านหมากมาย 4 หนองเหล็ก โกสุมพสิัย มหาสารคาม 

51 บ้านหลุบบึง 1 หนองสูงใต ้ หนองสูง มุกดาหาร 

52 บ้านหว้ยไคร ้ 5 ตะเบาะ เมอืง เพชรบูรณ์ 

53 บ้านหว้ยไซงัว 5 ผาตั้ง สังคม หนองคาย 

54 บ้านหว้ยใหญ ่ 2 สองพี่นอ้ง ท่าแซะ ชุมพร 

55 บ้านหนิโหง่น 2 ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 

56 บ้านเหลา่แก้วแมง 5 ค าเขื่อนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจรญิ 

57 บ้านอ่างน้ าผุด 13 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 
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ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

58 บ้านอ่างศิลา 5 โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 

59 ป่าหนองพลวง 3 พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสมีา 

60 หนองเม็กหนองยาง 12 เหลา่เสือโก้ก เหลา่เสือโก้ก อุบลราชธาน ี

61 อา่วอา้ยยอ 4 น้ าตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 

62 บ้านกระบกคู่ 18 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 

63 บ้านแกง่ทุ่ง 4 บ่อโพธ์ิ นครไทย พษิณุโลก 
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จ านวน 63 รางวัล รวม 43 จังหวัด 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 โครงการบ้านทุ่ง 4 ห้วยขมิน้ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

2 เขาปากกว้าง 4 ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี 

3 เขาพ่อปู่ - หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี 

4 โคกเกร่ินร่มเย็น 13 ด่านคลา้ โนนสูง นครราชสมีา 

5 โคกหัวฝาย 9 เขวาไร่ นาเชอืก มหาสารคาม 

6 โคกใหญ ่ 3 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 

7 โครงการซับใหญ ่ 10 ซับใหญ ่ ซับใหญ ่ ชัยภูมิ 

8 โครงการบ้านลุมพุก 1 ลุมพุก ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 

9 ดอนไก่โก 4 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 

10 บ้านกุดผือ 4 โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 

11 บ้านกุดไห 1 กุดไห กุดบาก สกลนคร 

12 บ้านเกษตรก้าวหนา้ 14 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี 

13 บ้านแกว้ 7 แสลง เมอืง จันทบุรี 

14 บ้านเขาห้ายอด 1 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 

15 บ้านคลองเขาล้อน 8 เขาพระ รัตภูม ิ สงขลา 

16 บ้านคลองหมูส ี 1 พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี 

17 บ้านควนยนต ์ 4 ปากคม ห้วยยอด ตรัง 

18 บ้านค านางปุ่ม 11 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 

19 บ้านจ าวาย 5 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 

20 บ้านเชงิคีรี 3 ลานหอย บ้านดา่นฯ สุโขทัย 

21 บ้านโชคเหนอื 1 โชคเหนอื ล าดวน สุรินทร์ 

22 บ้านไชยา 4 สระใคร สระใคร หนองคาย 

23 บ้านซับกระบอก 6 เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 

24 บ้านซ า 5 รังแร้ง อุทุมพรพสิัย สระแก้ว 

25 บ้านดงยาง 3 วังโมกข ์ วชิรบารมี พจิิตร 

26 บ้านดวด 2 สวนแตง ละแม ชุมพร 

27 บ้านต่างแคน 9 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภ ู

ป่าชุมชนรางวัลชมเชย 
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ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

28 บ้านท่าสูงบน 4 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 

29 บ้านทุ่งธารทอง 16 โกสัมพ ี โกสัมพนีคร ก าแพงเพชร 

30 บ้านนาตารอด 9 หาดงิว้ เมอืง อุตรดิตถ์ 

31 บ้านนาเยีย 9 สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธาน ี

32 บ้านน้ าเลียง 1 ปอน ทุ่งช้าง นา่น 

33 บ้านเนนิบาก 6 ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

34 บ้านในหนด 4 เหมาะ กะปง พังงา 

35 บ้านบ่อทราย 10 ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 

36 บ้านบางโก 9 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 

37 บ้านบางอวด 3 เขาต่อ ปลายพระยา กระบ่ี 

38 บ้านป่าเปา 2 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน 

39 บ้านโปง่ดินด า 4 ห้วยกะท้าว นครไทย พษิณุโลก 

40 บ้านผาสวรรค์ 3 บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย 

41 บ้านไผ่แกว้ 20 ส าโรงชัย ไพศาล ี นครสวรรค์ 

42 บ้านพล า 6 ป่าเลา เมอืง เพชรบูรณ์ 

43 บ้านพุสวรรค์ 1 พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 

44 บ้านโพธ์ิค า 9 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธ์ุ 

45 บ้านภูเขาขาม 8 คึมใหญ ่ เมอืง อ านาจเจรญิ 

46 บ้านมะหงัง 1 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 

47 บ้านแม่เชยีงรายลุม่ 3 แมพ่ริก แมพ่ริก ล าปาง 

48 บ้านแม่หาด 1 เมอืงแหง เวยีงแหง เชยีงใหม ่

49 บ้านร่มโพธ์ิทอง 7 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 

50 บ้านวังตะเคียน 4 ท่าสายลวด แมส่อด ตาก 

51 บ้านศาลเจ้า 11 ตะพง เมอืง ระยอง 

52 บ้านสอวอนอก 2 สุคิริน สุคิริน นราธวิาส 

53 บ้านสักลอใหม ่ 8 หงสห์ิน จุน พะเยา 

54 บ้านหนองแกน่มะเกลือ 13 เนนิขาม เนนิขาม ชัยนาท 

55 บ้านหนองเป่าป่ี 3 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 

56 บ้านหนองผือ 9 หนองผือ จตุรพักตรพมิาน ร้อยเอ็ด 

57 บ้านหนองสระพัง 6 โพนงาม ค าชะอ ี มุกดาหาร 

58 บ้านหว้ยฟาน 5 ขุนยวม ขุนยวม แมฮ่่องสอน 
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ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

59 บ้านหว้ยหมอปลา 9 ป่าซาง เวยีงเชยีงรุ้ง เชยีงราย 

60 บ้านหาดสม้แป้น 3 หาดส้มแป้น เมอืง ระนอง 

61 บ้านหารบัว 9 ทุ่งนาร ี ป่าบอน พัทลุง 

62 ป่าดงกระบาก-ดงหนองยาง 1 หนองไข่นก มว่งสามสบิ อุบลราชธานี 

63 แหลมโปะ๊ 1 ห้วงน้ าขาว เมอืง ตราด 
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การประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2554 

มีป่าชุมชนให้ความสนใจสมัครเข้าประกวดทั้งสิ้น จ านวน 1,162 ป่าชุมชน  

โดยมีป่าชุมชนได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 134 รางวัล แบ่งเป็น   

5 ระดับ ได้แก่ 

1. รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ  

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

จ านวน 1 รางวัล พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 200,000 บาท ได้แก่ 

ป่าชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 6 ต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 

2. รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาค   

 จ านวน  4 รางวัล  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 100,000 บาท ได้แก่  

ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แมฮ่่องสอน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนดงกระแสน บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 ต าบล 

ท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

ภาคกลางและภาคตะวันออก ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี หมู่ที่ 2 ต าบลหนองโรง 

อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

ภาคใต้ ป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ บ้านถ้ าตลอด หมู่ที่  4 ต าบลน้ าตก อ าเภอทุ่งสง  

จังหวัดนครศรธีรรมราช 

3. รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า”  

โล่ประกาศเกียรติคุณ จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 100,000 บาท ได้แก่  

ป่าชุมชนบ้านหนองผุก หมู่ที่ 10 ต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

 

ผลการตัดสินรางวัล โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2554 
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4. รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด  

รวม 65 จังหวัด จ านวน 65 รางวัล  โล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมป่าไม้  

พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 25,000 บาท 

5. รางวัลชมเชย  

รวม 63 จังหวัด จ านวน 63 รางวัล ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินกองทุน

อนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 10,000 บาท 
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จ านวน 65 รางวัล รวม 65 จังหวัด 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 เขาเก็ตหน ี 5 กมลา กะทู ้ ภูเก็ต 

2 เขาพระยาเดินธง 2 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 

3 เขาล้านบ้านหนองขนาก 9 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 

4 บ้านเขาชะอางค ์ 2 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 

5 บ้านเขาน้อยหว้ยตามา 9 ศลิาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 

6 บ้านเขาพลัด 3 เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 

7 บ้านครน 3 ครน สว ี ชุมพร 

8 บ้านคลองบ่วงสามัคค ี 11 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 

9 บ้านคลองห้วยบ่า 2 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 

10 บ้านค าแหว 3 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 

11 บ้านจิจิก 1 ท่าสะบ้า วังวเิศษ ตรัง 

12 บ้านช่องเขา 9 ท่าชะมวง รัตภูม ิ สงขลา 

13 บ้านช่องแคบ 1 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 

14 บ้านช าโสม 10 แสลง เมอืง จันทบุรี 

15 บ้านดงพลับ 6 หนองพระ วังทรายพูน พจิิตร 

16 บ้านดงมุข 8 คอกชา้ง สระใคร หนองคาย 

17 บ้านดงสงัด 6 แมส่ะเรียง แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 

18 บ้านเขาหลัก 10 สะพานหนิ หนองมะโมง ชัยนาท 

19 บ้านตะครอ้เหนอื-ตะครอ้ใต ้ 2 หินดาด ห้วยแถลง นครราชสมีา 

20 บ้านตาดรนิทอง 6 ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 

21 บ้านเตาปูน 9 หนองหญ้าปล้อง บ้านดา่นลานหอย สุโขทัย 

22 บ้านท่าคลอง 9 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบ่ี 

23 บ้านท่าลาด 10 ก่อเอ ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 

24 บ้านนอกนา 2 เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา 

25 บ้านนาค านอ้ย 6 ค าปา่หลาย เมอืง มุกดาหาร 

26 บ้านนาถ่ม 2 คงแคนใหญ ่ ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 

 

รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 
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ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

27 บ้านน้ าดบิมะพร้าว 6 ท่าไม ้ พรานกระตา่ย ก าแพงเพชร 

28 บ้านน้ าริน 2 ตา้ผามอก ลอง แพร่ 

29 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 ภูเขาทอง สุคิริน นราธวิาส 

30 บ้านโนนสมบูรณ์ 13 วังแสง แกด า มหาสารคาม 

31 บ้านบางนอนนอก 3 บางนอน เมอืง ระนอง 

32 บ้านปราบ 6 ลี่ขดี สิชล นครศรีธรรมราช 

33 บ้านปากบัง 2 พมิาน นาแก นครพนม 

34 บ้านป่าปอบิด 10 บ่อโพธ์ิ นครไทย พษิณุโลก 

35 บ้านป่าเลา 1 ป่าเลา เมอืง เพชรบูรณ์ 

36 บ้านป่าเลา 11 ห้วยขมิน้ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

37 บ้านโปง่ก าแพง 18 เนนิขาม เนนิขาม ชัยนาท 

38 บ้านโปง่สลอด 6 หนองกระปุ บ้านลาด เพชรบุรี 

39 บ้านภูวงศ์ 2 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภ ู

40 บ้านแม่เชยีงรายลุม่ 3 แมพ่ริก แมพ่ริก ล าปาง 

41 บ้านแม่ป้อกใน 4 ศรีวิชัย ลี ้ ล าพูน 

42 บ้านแม่แพม 8 เมอืงแหง เวยีงแหง เชยีงใหม ่

43 บ้านร่มโพธ์ิทอง 7 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 

44 บ้านละโอก 9 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 

45 บ้านล า 7 ร่มเมอืง เมอืง พัทลุง 

46 บ้านเลยตาวตาด 2 เลยวังไสย ์ ภูหลวง เลย 

47 บ้านศิลารัตน์พัฒนา 6 โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 

48 บ้านหนองกวาง 2 นายาง พชิัย อุตรดิตถ์ 

49 บ้านหนองขว่ง 1 แมล่อย เทิง เชยีงราย 

50 บ้านหนองคร้อ 11 วังดาล กบนิทร์บุรี ปราจีนบุรี 

51 บ้านหนองต้อพัฒนา 18 หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ 

52 บ้านหนองนกเขยีน 7 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 
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ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

53 บ้านหนองบัวนอ้ย 5 โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด 

54 บ้านหนองเม็กพัฒนา 10 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธาน ี

55 บ้านหนองแมงดา 3 ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจรญิ 

56 บ้านหนองรี 9 ยา่นยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 

57 บ้านหนองแวงเหนอื 5 ภูปอ เมอืง กาฬสินธ์ุ 

58 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 7 เจ้าวัด บ้านไร ่ อุทัยธานี 

59 บ้านหนุน 6 ปง ปง พะเยา 

60 บ้านหว้ยวังไทร 5 ทุ่งเพลา โคกโพธ์ิ ปัตตาน ี

61 บ้านหัวงิว้ 4 หัวป่า พรหมบุรี สิงห์บุรี 

62 บ้านใหม่เจรญิธรรม 14 โป่งแดง เมอืง ตาก 

63 บ้านอ่าวกรูด 3 ห้วงน้ าขาว เมอืง ตราด 

64 บ้านอู่โลก 6 อูโ่ลก ล าดวน สุรินทร์ 

65 ป่าหว้ยทาและปา่ห้วยขะยุง 5 เขิน น้ าเกลี้ยง ศรีสะเกษ 
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จ านวน 63 รางวัล รวม 63 จังหวัด 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 เขาพระยาเดินธง 1 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 

2 เขาฟ้าผ่า 3 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 

3 บ้านเก่า 5 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 

4 บ้านแกง้ 3 ศรีวิชัย วานรนวิาส สกลนคร 

5 บ้านแกง่หวาย 6 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 

6 บ้านแกง่หิน 2 วังประจบ เมอืง ตาก 

7 บ้านขุมทรัพย์ 4 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 

8 บ้านเขากล้วยไม ้ 14 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 

9 บ้านเขาดิน 2 หนองรี เมอืง ชลบุรี 

10 บ้านเขาน้อย 2 เจ้าวัด บ้านไร ่ อุทัยธานี 

11 บ้านเขาพนมกาว 9 หนองพยอม ตะพานหนิ พจิิตร 

12 บ้านเขามุสิ 10 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 

13 บ้านเขาสัก 4 ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์ 

14 บ้านคลองตูล 9 กะหรอ นพพติ า นครศรีธรรมราช 

15 บ้านโคกกุง 17 กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ 

16 บ้านโคกเลอืด 7 มะรุ่ย ทับปุด พังงา 

17 บ้านช่องกุ่ม 1 ชอ่งกุม่ วัฒนานคร สระแก้ว 

18 บ้านชาด 6 บ้านยอด สร้างคอม อุดรธาน ี

19 บ้านเด่นพัฒนา 12 เปือ เชยีงกลาง นา่น 

20 บ้านต้นตอ้ง 5 พชิัย เมอืง ล าปาง 

21 บ้านท่างอยตก 15 บุ่งหวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี 

22 บ้านท่ามะปราง 8 ท่าชะมวง รัตภูม ิ สงขลา 

23 บ้านทุ่งครก 2 นาท่ามเหนอื เมอืง ตรัง 

24 บ้านทุ่งดนิด า 17 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

25 บ้านนา 6 มว่งนา ดอนจาน กาฬสินธ์ุ 

26 บ้านนาขาม 8 นาอุดม นคิมค าสรอ้ย มุกดาหาร 

27 บ้านนาโปร่ง 4 กุรุคุ เมอืง นครพนม 

ป่าชุมชนรางวัลชมเชย 
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ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

28 บ้านนาลับแลง 5 ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 

29 บ้านนาหลวง 6 โคกยาง เหนอืคลอง กระบ่ี 

30 บ้านนาห่อม 1 นาค า ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 

31 บ้านเนนิมณฑา 10 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี 

32 บ้านบางปดิลา่ง 2 บางปดิ แหลมงอบ ตราด 

33 บ้านบางล าภู 3 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 

34 บ้านบึงทองหลาง 9 ชะอม แก่งคอย สระบุรี 

35 บ้านบุ่งสเีสียด 2 นาบัว นครไทย พษิณุโลก 

36 บ้านประดู่ 6 เขาเจียก เมอืง พัทลุง 

37 บ้านป่าซางดอยแกว้ 16 ป่าซาง เวยีงเชยีงรุ้ง เชยีงราย 

38 บ้านผาราง 2 ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 

39 บ้านโพธ์ิเรียง 3 กุยเหนอื กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

40 บ้านเมอืงน้อย 1 เมอืงน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 

41 บ้านแม่สาบ 1 สะเมงิใต้ สะเมงิ เชยีงใหม ่

42 บ้านแม่อีไฮ 2 ศรีวิชัย ลี ้ ล าพูน 

43 บ้านย่ีลาน 7 คุรงิ ท่าแซะ ชุมพร 

44 บ้านสบยาว 7 เมอืงจัง ภูเพยีง นา่น 

45 บ้านสมอโคน 1 ท่าไม ้ พรานกระตา่ย ก าแพงเพชร 

46 บ้านสร้างพอก 1 สองห้อง เมอืง หนองคาย 

47 บ้านสามซอย 10 มาโมง สุคิริน นราธวิาส 

48 บ้านสุขส าราญ 7 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภ ู

49 บ้านเสียว 13 วังชัย น้ าพอง ขอนแก่น 

50 บ้านไสใน 4 กรูด กาญจนดิษฐ ์ สุราษฎร์ธานี 

51 บ้านหนองไก่เถื่อน 4 ห้วยลกึ บ้านลาด เพชรบุรี 

52 บ้านหนองขา่ 1 หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจรญิ 

53 บ้านหนองขุมเงิน 8 โพธ์ิศรี โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

54 บ้านหนองไม้กอง 1 หนองหญ้าปล้อง บ้านดา่นลานหอย สุโขทัย 

55 บ้านหนองศาลเจ้า 5 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี 

56 บ้านหว้ยบ่อซืน 6 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 

57 บ้านเหลา่ศรีเชยีงเหนอื 11 เชยีงยืน เชยีงยืน มหาสารคาม 

58 บ้านใหม่จ าปา่ 17 ห้วยแกว้ ภูกามยาว พะเยา 

59 บ้านใหม่ศรีนคร 15 แมเ่ลย ์ แมว่งก ์ นครสวรรค์ 

60 บ้านใหม่ห้วยหวาย 14 ห้วยโปง่ เมอืง แมฮ่่องสอน 

61 บ้านอินทร์ไตรย์ 6 โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

62 ภูประดู่เฉลิมพระเกยีรติ 6 จระเข้หนิ ครบุรี นครราชสมีา 

63 อุดมทรัพย์ 6 ทุ่งวัง สตกึ บุรีรัมย์ 
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การประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2555 

มีป่าชุมชนให้ความสนใจสมัครเข้าประกวดทั้งสิ้น จ านวน 982 ป่าชุมชน  

โดยมีป่าชุมชนได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 133 รางวัล แบ่งเป็น   

5 ระดับ ได้แก่ 

1. รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ  

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

จ านวน 1 รางวัล พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 200,000 บาท ได้แก่ 

ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี หมู่ที่  2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน  

จังหวัดกาญจนบุรี 

2. รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาค   

 จ านวน  4 รางวัล  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 100,000 บาท ได้แก่  

ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้านมีสุข หมูท่ี่ 8 ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง หมู่ที่  6 ต าบลธาตุทอง  

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ภาคกลางและภาคตะวันออก ป่าชุมชนบ้านเขามุสิ  หมู่ที่  10 ต าบลหนองปรือ  

อ าเภอหนองปรอื จังหวัดกาญจนบุรี 

ภาคใต้ ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 หมู่ที่  13 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน  

จังหวัดนราธิวาส 

3. รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “การพัฒนาสู่ความยั่งยืน”  

โล่ประกาศเกียรติคุณ จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 100,000 บาท ได้แก่  

ป่าชุมชนบ้านเด่นพัฒนา หมู่ที่ 12 ต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

 

ผลการตัดสินรางวัล โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2555 
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4. รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด  

รวม 64 จังหวัด จ านวน 64 รางวัล  โล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมป่าไม้  

พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 25,000 บาท 

5. รางวัลชมเชย  

รวม 63 จังหวัด จ านวน 63 รางวัล ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินกองทุน

อนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 10,000 บาท 
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จ านวน 64 รางวัล รวม 64 จังหวัด 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านสวนพริก  1 ไสไทย เมอืง กระบ่ี  

2 เฉลิมพระเกยีรต ิ 

บ้านนุรวก-นพเก้า  

7,8 หนองกรา่ง บ่อพลอย กาญจนบุรี  

3 บ้านยางอุ้ม  1 ยางอุ้ม ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ  

4 บ้านท่าไม้  4 ท่าไม ้ พรานกระตา่ย ก าแพงเพชร  

5 บ้านโคกหนองพลวง  

บ้านหัวละเลิง  
6 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น  

6 บ้านเนนิมณฑา  10 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี  

7 บ้านเขากล้วยไม ้ 14 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา  

8 บ้านเขาดิน  2 หนองรี เมอืง ชลบุรี  

9 บ้านชัฎฝาง  10 หนองแซง หันคา ชัยนาท  

10 บ้านเขาน้อย  3,15 วังตะเฆ ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ  

11 บ้านกรายทอง  9 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร  

12 บ้านยายเหนอื  2 มว่งยาย เวยีงแกน่ เชยีงราย  

13 บ้านหนองมะจับ  1 แมแ่ฝก สันทราย เชยีงใหม่  

14 บ้านเหนอืคลอง  1 คลองล ุ กันตัง ตรัง  

15 บ้านเขาพลู  8 ท่ากุ่ม เมอืง ตราด  

16 บ้านโปง่แดง  2 โป่งแดง เมอืง ตาก  

17 บ้านดงป่ายูง  9 นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม  

18 ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง- 

เขาเขยีว บา้นหนองเลาใหญ ่

11 มะเกลือเก่า สูงเนนิ นครราชสมีา 

19 สวนสมเด็จเจา้ฟ้าจุฬาภรณ ์

บ้านเนนิอินทร์แกว้  

3 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช  

20 บ้านเขาใหญ่  3 นาขอม ไพศาล ี นครสวรรค์  

21 บ้านไอร์กาเปาะ  4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธวิาส  

22 บ้านป่าค่า  11 บ่อแก้ว นาหมื่น นา่น  

23 บ้านนาสวรรค์  1 นาสวรรค์ เมอืง บึงกาฬ  

24 บ้านหัวนาค า  2,7,8 หนองกี่ หนองกี ่ บุรีรัมย์  

รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 
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ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

25 บ้านวังมะเดอื  10 อา่วนอ้ย เมอืง ประจวบคีรีขันธ์  

26 บ้านอินทร์ไตรย ์ - โพธิงาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี  

27 บ้านเซี๊ยะ  4 จุน จุน พะเยา  

28 บ้านท่าสนุก  3 มะรุ่ย ทับปุด พังงา  

29 บ้านหารบัว  9 ทุ่งนาร ี ป่าบอน พัทลุง  

30 บ้านคลองขุด(เขาบรเพ็ด)  7 วังหลุม ตะพานหนิ พจิิตร  

31 บ้านเขาปรัง  9 ดงประค า พรหมหริาม พษิณุโลก  

32 บ้านโค้งตาบาง  10 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี  

33 บ้านซับอลีุม  5 โคกปรง วเิชยีรบุรี เพชรบูรณ์  

34 บ้านปางงุ้น  6 สรอย วังช้ิน แพร่  

35 โคกหัวฝาย บ้านหนองบัวแดง  9 เขวาไร่ นาเชอืก มหาสารคาม  

36 ภูหมากเค็ง บา้นสงเปลอืย  3 ดงมอน เมอืง มุกดาหาร  

37 บ้านป่าปุ๊  2 ผาบอ่ง เมอืง แมฮ่่องสอน  

38 บ้านค ามว่ง  7 ย่อ ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร  

39 บ้านดงแดง  8 ดงแดง จตุรพักตรพมิาน ร้อยเอ็ด  

40 บ้านหว้ยน้ าใส  4 ราชกรูด เมอืง ระนอง  

41 บ้านบึงต้นชัน  4 ซากบก บ้านคา่ย ระยอง  

42 บ้านหนองศาลเจ้า  5 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี  

43 บ้านล าน้ าเขียว  5 เขาน้อย ล าสนธิ ลพบุรี  

44 บ้านต้นตอ้ง  5 พชิัย เมอืง ล าปาง  

45 บ้านทาชมภู  4 ทาปลาดุก แมท่า ล าพูน  

46 บ้านสะอาด  6 น้ าสวย เมอืง เลย  

47 บ้านหว้ย  3 บัวหุง่ ราษไีศล ศรีสะเกษ  

48 บ้านสมสนุก  7 นาซอ วานรนวิาส สกลนคร  

49 บ้านหว้ยหาดสวนหลวง  1 ฉลุง หาดใหญ ่ สงขลา  

50 บ้านวังตง  4 นาทอน ทุ่งหว้า สตูล  

51 บ้านกุดผือ  4 โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว  

52 บ้านหว้ยตะเข้  4 ปากข้าวสาร เมอืง สระบุรี  

40 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

53 บ้านคลองหมูส ี 1 พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี  

54 บ้านหนองไม้กอง  1 หนองหญ้าปล้อง บ้านดา่นลานหอย สุโขทัย  

55 บ้านพุบ่อง  5 ห้วยขมิน้ ด่านช้าง สุพรรณบุรี  

56 บ้านโพรงมัย  2 ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี  

57 บ้านส าโรง  7 บะ ท่าตูม สุรินทร์  

58 บ้านภูพนังมว่ง  8 ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย  

59 บ้านโนนอุดม  8 กุดจิก เมอืง หนองบัวล าภู  

60 บ้านค าข่า  4 สร้างถ่อนอ้ย หัวตะพาน อ านาจเจรญิ  

61 บ้านน้อยล าภู  9 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี  

62 บ้านนาอิซาง  1 นายาง พชิัย อุตรดิตถ์  

63 บ้านหว้ยรัง  2 ระบ า ลานสัก อุทัยธานี  

64 บ้านโนนโหนนเหนอื  2 โนนโหนน วารินช าราบ อุบลราชธานี  
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จ านวน 63 รางวัล รวม 43 จังหวัด 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านขุนสมุทร  10 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบ่ี 

2 บ้านหนองปลิง  7 ทุ่งกระบ่ า เลาขวัญ กาญจนบุรี 

3 บ้านนาค าสมบูรณ์ 4 นาบอน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ 

4 บ้านหนองจระเข ้ 7 ท่าไม ้ พรานกระตา่ย ก าแพงเพชร 

5 บ้านค าใหญ ่ 4 นาหวา้ ค าม่วง ขอนแก่น 

6 บ้านท่าระม้า  7 ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี 

7 บ้านสันตสิุข  22 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 

8 บ้านหนองไข่เนา่  1 หนองรี เมอืง ชลบุรี 

9 บ้านดงมะเขือ  10 เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 

10 บ้านหว้ยไฮ  3 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 

11 บ้านคลองสูบ  1 วสิัยเหนอื เมอืง ชุมพร  

12 บ้านหว้ยหมากเอียก  14 ป่าซาง เวยีงเชยีงรุ้ง เชยีงราย  

13 บ้านป่าหา้  2 แมแ่ตง แมแ่ตง เชยีงใหม่  

14 บ้านกลาง  11 วังมะปราง วังวเิศษ ตรัง 

15 บ้านนาเกลอื  2 ช าราก เมอืง ตราด  

16 บ้านลานเต็ง  9 วังประจบ เมอืง ตาก  

17 บ้านยางงอย  3,10 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 

18 บ้านโกรกหวา้ - หนองผกัไร  11 ดอน ปักธงชัย นครราชสมีา 

19 บ้านเขาวัง  12 บ้านหนิตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 

20 บ้านพระพุทธบาท  9 ส าโรงชัย ไพศาล ี นครสวรรค์ 

21 บ้านลลีานนท์  6 สุคิริน สุคิริน นราธวิาส 

22 บ้านดอนเฟือง  2 เรือง เมอืง นา่น  

23 บ้านทองสาย  4 โนนสมบูรณ์ เมอืง บึงกาฬ 

24 บ้านหนองปลิง  8 โคกสะอาด ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 

25 บ้านกม.5  7 อา่วนอ้ย เมอืง ประจวบคีรีขันธ์  

26 บ้านวังดาล  10 วังดาล กบนิทร์บุรี ปราจีนบุรี 

27 บ้านธาตุภูซาง  10 ภูซาง ภูซาง พะเยา  

ป่าชุมชนรางวัลชมเชย 
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ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

28 บ้านในโตน  3 ป่ากอ เมอืง พังงา  

29 บ้านประชาสามัคคี  7 เกาะเตา่ ป่าพะยอม พัทลุง 

30 บ้านเขาพนมกาว  9 หนองพยอม ตะพานหนิ พจิิตร 

31 บ้านนาทุง่ใหญ่  1 นครชุม นครไทย พษิณุโลก  

32 บ้านทุ่งเคล็ด  5 ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 

33 บ้านวังน้ าอ้อมใต้  15 วังหนิ วังโปง่ เพชรบูรณ์ 

34 บ้านปางเคาะ  11 ไทรยอ้ย เด่นชัย แพร่ 

35 บ้านโพนทอง  1 หนองคู นาดูน มหาสารคาม  

36 บ้านกกไฮ 2 ค าชะอี ค าชะอ ี มุกดาหาร 

37 บ้านผาบ่องเหนอื  12 ผาบอ่ง เมอืง แมฮ่่องสอน 

38 บ้านกู่จาน  2 กู่จาน ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 

39 บ้านวังใหญ่  4 กกโพธ์ิ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

40 บ้านราชกรูด  3 ราชกรูด เมอืง ระนอง  

41 บ้านชุมนุมสูง  7 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 

42 บ้านหนองแพงพวย  9 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี 

43 บ้านใหม่สามัคค ี 6 แมสุ่ก แจ้หม่ ล าปาง 

44 บ้านหนองเหียง  5 หนองหนาม เมอืง ล าพูน 

45 บ้านสูบ  1 น้ าสวย เมอืง เลย  

46 บ้านอีหนา  2 บัวหุง่ ราษไีศล ศรีสะเกษ  

47 บ้านหนองแวงนอ้ย  8 นาซอ วานรนวิาส สกลนคร 

48 บ้านบ่อหวา้  11 ควนโส ควนเนยีง สงขลา 

49 บ้านขุมทรัพย์  4 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 

50 บ้านหนองผักบุง้  8 หนองแวง โคกสูง สระแก้ว 

55 บ้านบางเตย  7 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 

56 บ้านหนองยาว  7 กระหาด จอมพระ สุรินทร์ 

57 บ้านโนนสดใส  9 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

58 บ้านหนองหนิต้ัง  10 นาวัง หนองบัวล าภู  หนองบัวล าภ ู

59 บ้านเหลา่มันแกว  3 โคกกลาง ลอือ านาจ อ านาจเจรญิ 
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 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

ล าดับ ชื่อป่าชุมชน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

60 บ้านดงไพรวัลย์  8 บ้านชัย บ้านดุง อุดรธาน ี

61 บ้านเนนิหนิแดง  8 ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 

62 บ้านหนองหญา้ปลอ้ง 9 หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี 

63 บ้านผาสุก  7 เตย มว่งสามสบิ อุบลราชธานี 
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 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

คณะผู้จัดท า 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจ าปี พ.ศ. 2551-2555 

 

ที่ปรึกษา/อ านวยการ 

นายประลอง  ด ารงค์ไทย  ผูอ้ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน 

นางนันทนา  บุณยานันต์  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน 

       

 

เรียบเรียง  

นางนันทนา  บุณยานันต์  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 

 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

              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

สิ่งแวดล้อมคงอยู่อย่างยั่งยืน 


