
 

  

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ระยะที่ 2 (2556-2560) 
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โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้จุดประกายให้ชุมชนและสังคม  

เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง และพึ่งพาอาศัย

ธรรมชาติอย่างสมดุลจากแนวพระราชด าริดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ได้น้อมน ามาเป็นนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน

และพัฒนาป่าชุมชนให้เกิดระบบการจัดการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยการพิจารณา  

ให้ความช่วยเหลือเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้เป็นหลัก มุ่งสร้างจิตส านึก ตระหนักในคุณค่าของ

ทรัพยากรป่าไม้ให้กับชุมชนและสังคมนอกจากนี้ ยังมีนโยบายขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน  

ในการด าเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังเช่น ความร่วมมือระหว่าง 

กรมป่าไม้ กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ในการด าเนินโครงการคนรักษ์ป่า  

ป่ารักชุมชน เพื่อจะสนับสนุนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าทั่วประเทศ ที่มีผลงานในด้านการดูแลรักษาป่าชุมชน

โดยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน และเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนทั่วไป  

ให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้  

มีการลงนามตามบันทึกความเข้าใจโครงการคนรักษ์ป่า ป่าชุมชน ระหว่า งกรมป่าไม้กับบริษัท  

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

ทั้งสองหนว่ยงานจะร่วมกันด าเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าชุมชน โดยการพิจารณา

ให้ความช่วยเหลือชุมชนเพื่อป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

และพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  

โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการและสนับสนุนรางวัล 

ซึ่งผลจากการด าเนินโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับได้ว่าประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ 

กรมป่าไม้ และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ได้พิจารณาร่วมกันและเห็นความส าเร็จ

ที่ผ่านมา ดังนั้นโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ได้ด าเนินการต่อเนื่อง จึงได้ตกลงความร่วมมือกัน  

ที่จะด าเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ในระยะที่ 2 (2556-2560) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน  

ถ้วยรางวัลส าหรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

ความเป็นมาของโครงการ 
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กิจกรรมภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 2 (2556-2560) ประกอบด้วย   

1. กิจกรรมการประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นกิจกรรมหลักของ

โครงการ เพื่อการส่งเสริมป่าชุมชนที่มีแผนงาน ระบบ และกระบวนการในการอนุรักษ์พัฒนาป่าอย่าง

เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน ชุมชน ได้รับการยกย่องชื่นชมและสามารถเป็นชุมชน

ตัวอย่างและศูนย์กลางของการเรยีนรู้ของชุมชนอื่น ๆ ได้  

2. กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เน้นการสร้างเยาวชนนักอนุรักษ์

รุ่นใหม่เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์การปกป้องดูแลรักษาป่าชุมชนต่อจากคนรุ่นปัจจุบัน กิจกรรมดังกล่าว

ได้ให้ความส าคัญกับช่วยสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ในเยาวชน พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ

ประโยชน์และคุณค่าของป่าไม้ การดูแลรักษาป่าชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เพื่อช่วยลดโลกร้อน ซึ่งลักษณะการจัดคา่ยเป็นค่ายพักแรม มีกิจกรรมการบรรยายความรู้จากวิทยากร 

และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยด าเนินการจัดขึน้ปีละ 2 ภาค 

3. กิจกรรมสัมมนาเครือขา่ยผู้น าป่าชุมชนกล้ายิ้ม “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เน้นการส่งเสริม

ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และ

เผยแพร่กิจกรรมด้านป่าชุมชน ให้แก่คณะกรรมการป่าชุมชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้น าป่าชุมชนและขยายเป็นเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

จัดการป่าชุมชนด้วยเป้าหมายอันเดียวกัน พร้อมทั้งเสริมสรา้งศักยภาพความเข้มแข็งเครือข่ายป่าชุมชน  

กรมป่าไม้ระดับจังหวัด โดยจัดขึน้ปีละ 2 ภาค  

4. กิจกรรมต่อเนื่องโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นกิจกรรมสนับสนุน เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งด าเนนิงานป่าชุมชน ได้แก่ 

4.1 โครงการ 1 ล้านกล้าถวายแม่ของแผ่นดิน ด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ จ านวน  

1 ล้านกล้า ส าหรับสนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน จ านวน 200 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อเป็น 

แหล่งอาหาร และแหล่งไม้ใช้สอยส าหรับชุมชน โดยเป็นพันธุ์ไม้ป่ายืนต้น ประเภทพืชอาหาร พืชสมุนไพร 

หรือไม้ใช้สอย ซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก  

ซึ่งมชีนิดพันธุ์ไมท้ีเ่พาะช า จ านวน 44 ชนิด รวม  1 ลา้นกล้า 

4.2 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ด าเนินการในพื้นที่ 

ป่าชุมชนบ้านหว้ยสะพานสามัคคี ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวัดกาญจนบุรี 

 

 

การด าเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 
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4.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการ 

ในพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) ต าบลวังนกแอ่น 

อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 

4.4 โครงการ ๖๐ ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ เพื่อร่วมเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 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 

4.5  โครงการ “การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพใน 

ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม” เป็นโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการติดตาม รวมถึงประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บ

คาร์บอนของป่าชุมชนอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ น าไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการป่า  

ได้อย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 
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การด าเนินงานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ในระยะที่2 (2556-2560) ยังคงสานต่อ

เจตนารมณเ์ดิมของโครงการที่ต้องการสนับสนุนและยกระดับให้เป็นป่าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน

ให้กับชุมชนอื่นๆ น าไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้พิจารณา  

แบ่งรางวัลเป็น 6 ระดับ ได้แก่ 

 รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ 

 รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ 

 รางวลัป่าชุมชนดีเด่นเฉพาะด้าน  

 รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศดีเด่นเฉพาะด้าน 

 รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 

 รางวัลชมเชย 
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดโครงการและผูร้ับผิดชอบโครงการ  

กรมป่าไม้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ด าเนนิการรับสมัครชุมชนที่มีคุณสมบัติเพื่อสรุปรายงานให้คณะกรรมการ

พิจารณาตัดสิน พร้อมกับได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานความร่วมมือโครงการคนรักษ์ป่า   

ป่ารักชุมชน ระหว่างกรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) โดยให้มีหน้าที่

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ประสานงาน ติดตามประเมินผล และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

ต่างๆ เพื่อปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดคุณสมบัติของป่าชุมชนตัวอย่างและการพิจารณาตัดสิน 

คณะกรรมการประสานงานฯ ที่กรมป่าไม้แตง่ตั้งตามขั้นตอนที่ 1 เป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติของ

ป่าชุมชนตัวอย่าง ดังนี้  

 ป่าชุมชนตัวอย่าง  คือ ป่าชุมชนที่มีระบบและกระบวนการในการอนุรักษ์และพัฒนา

ป่าอย่างเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน สามารถเป็นตัวอย่างและศูนย์กลางในการ

เรียนรู้แก่ชุมชนอื่นๆ และต้องมีคุณสมบัติตา่งๆ ดังนี้ 

1) เป็นป่าชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากกรมป่าไม้ หรอื  

  2) เป็นป่าชุมชนที่เคยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากกรมป่าไม้ หรอื 

3) เป็นป่าชุมชนเตรียมการตามความหมายของกรมป่าไม้ และ 

  4) เป็นป่าชุมชนที่ยังคงด าเนนิการตอ่เนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 การพิจารณาและการตัดสินรางวัล 

  คณะกรรมการประสานงานความร่วมมือโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เสนอกรมป่าไม้

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

ประกอบด้วย ตัวแทนกรมป่าไม้ และตัวแทนบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการและตัวแทนเจา้หนา้ที่ที่มปีระสบการณ์ดา้นการส่งเสริมป่าชุมชน จ านวน 3 คณะ ได้แก่ 

  1. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี ประกอบด้วย 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน และผูช่้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็นรองประธาน และตัวแทนกรมป่าไม้และตัวแทน

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็นกรรมการ ท าหน้าที่พิจารณาตัดสินรางวัลชนะเลิศ

ระดับประเทศ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน รางวัลดีเด่นเฉพาะด้าน พร้อมทั้งพิจารณาผลการคัดเลือก

รางวัลทุกระดับ เสนอกรมป่าไม้ประกาศผลการตัดสิน 

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

จัดการทรัพยากรป่าไม้ และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา เป็นกรรมการ ท าหน้าที่พิจารณา

คัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา  

เพื่อเป็นตัวแทนของภูมิภาค เสนอเข้าประกวดรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และรางวัลดีเด่นเฉพาะด้าน  

  3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้จ านวน  

23 ชุด โดยมีผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา  

เป็นประธาน ท าหน้าที่แต่งตั้งคณะท างานระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชน  

ที่สมัครเข้าร่วมประกวดตามโครงการฯ ของแต่ละจังหวัด ที่มีผลงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

ให้ได้รับรางวัลชมเชย แล้วพิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนที่สมัครเข้าประกวดให้ได้รับรางวัลป่าชุมชนระดับ

จังหวัด และป่าชุมชนตัวแทนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เสนอเข้าประกวดเป็นตัวแทนระดับภาค

และรางวัลดีเด่นเฉพาะด้าน 
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1. การจัดการป่าชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่ชัดเจน 

2. แผนงาน ระบบ และกระบวนการในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม 

ครอบคลุมมิตติ่างๆ ได้แก่ ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ และระบบนิเวศ  

3. การด าเนินงานด้านป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

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 
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การประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2556 

มีป่าชุมชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมประกวด จ านวน 64 จังหวัด รวม 935 แห่ง  

โดยมีป่าชุมชนได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 132 รางวัล แบ่งเป็น   

5 ระดับ ได้แก่ 

1. รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ  

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  

1 รางวัล พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 200,000 บาท ได้แก่  

ป่าชุมชนบ้านดงห้วยเย็น หมู่ที่ 14 ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 

2. รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ  

จ านวน 3 รางวัล (โดยมิได้เรียงล าดับ) ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน 

รางวัลละ 100,000 บาท รวม 300,000 บาท ได้แก่ 

- ป่าชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร หมู่ที่ 3 ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร   

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6 ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

- ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง หมู่ที่ 10 ต าบลท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

3. รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “การจัดการป่าชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

จ านวน 1 รางวัล ได้ร ับถ้วยรางวัล พร้อมเงินกองทุนอนุร ักษ์ป่าชุมชน จ านวน 

100,000 บาท ได้แก่  

ป่าช ุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 หมู ่ที ่ 13  ต าบลสุคิร ิน อ าเภอสุคิร ิน  

จังหวัดนราธิวาส 

4. รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด  

รวม 64 จังหวัด จ านวน 64 รางวัล ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินกองทุน

อนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 25,000 บาท รวม 1,600,000 บาท  

5. รางวัลชมเชย  

รวม 63 จังหวัด จ านวน 63 รางวัล ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่า

ชุมชน รางวัลละ 10,000 บาท รวม 640,000 บาท 

ผลการตัดสินรางวัล โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2556 
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จ านวน 64 รางวัล รวม 64 จังหวัด 

ล าดับ จังหวัด ป่าชุมชน ที่ตั้ง 

1 เชยีงใหม ่ ป่าชุมชนบ้านป่าแงะ ม.4 ต.ออนใต้ อ.สันก าแพง จ.เชยีงใหม่ 

2 ล าพูน ป่าชุมชนบ้านศรีทรายมูล ม.9 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 

3 แมฮ่่องสอน ป่าชุมชนบ้านโปง่กาน  ม.6 ต.ผาบอ่ง อ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน 

4 เชยีงราย ป่าชุมชนบ้านแม่หา่งเหนอื ม.11 ต.เวยีงกาหลง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย 

5 พะเยา ป่าชุมชนบ้านร่องปอ ม.14 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 

6 นา่น ป่าชุมชนบ้านป่าเป้า ม.6 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 

7 แพร่ ป่าชุมชนบ้านปง ม.3 ต.ตา้ผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 

8 อุตรดิตถ์ ป่าชุมชนบ้านวังโป่ง ม.4 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 

9 นครสวรรค์ ป่าชุมชนบ้านประดู่งาม ม.17 ต.แมเ่ปิน อ.แมเ่ปิน จ.นครสวรรค์ 

10 พจิิตร ป่าชุมชนบ้านคลองขุด ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พจิิตร 

11 อุทัยธานี ป่าชุมชนบ้านเขาขี้ฝอย ม.3 ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทยธานี 

12 ตาก  ป่าชุมชนบ้านแกง่หิน ม.2 ต.วังประจบ อ.เมอืง จ.ตาก 

13 ก าแพงเพชร  ป่าชุมชนบ้านมอสูง ม.7 ต.วังทอง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 

14 เพชรบูรณ์ ป่าชุมชนบ้านหว้ยลาน (เขาล้านลื้อ) ม.9 ต.น้ าชุน อ.หลม่สัก จ.เพชรบูรณ์ 

15 พษิณุโลก  ป่าชุมชนบ้านใหม่ชัยเจรญิ ม.6 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 

16 สุโขทัย  ป่าชุมชนบ้านสุเมน่เหนอื  ม.21 ต.แมส่ิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

17 สระบุรี ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคค ี  ม.๓  ต.ปากข้าวสาร  อ.เมอืง  จ.สระบุรี 

18 สิงห์บุรี ป่าชุมชนหนองระหาน   ม.๘  ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี 

19 ลพบุรี ป่าชุมชนบ้านสามแยกเขานอ้ย   ม.๖ ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

20 ชัยนาท ป่าชุมชนบ้านหนองมณทล   ม.๑๒  ต.ไพรนกยูง  อ.หันคา  จ.ชัยนาท 

21 ชลบุรี ป่าชุมชนบ้านขุนช านาญ ม.2 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 

22 ระยอง ป่าชุมชนบ้านมาบจันทร์ ม.7  ต.แกลง อ.เมอืง จ.ระยอง 

23 จันทบุรี ป่าชุมชนบ้านแกว้ ม.7 ต.แสลง อ.เมอืง จ.จันทบุรี 

24 ตราด ป่าชุมชนบ้านมะนาว ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 

รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 
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ล าดับ จังหวัด ป่าชุมชน ที่ตั้ง 

26 กาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านวังดุม ม.8 ต.บ้านใหม่ อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบุรี 

27 สุพรรณบุรี ป่าชุมชนบ้านวังหนอ่ไม้ ม.5 ต.นคิมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 

28 เพชรบุรี ป่าชุมชนบ้านหนองมะไฟ ม.7 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญา้ปล้อง จ.เพชรบุรี 

29 ประจวบคีรีขันธ์ ป่าชุมชนบ้านวลัย ม.1 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

30 ปราจีนบุรี ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน ม.5 ต.สะพานหนิ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

31 สระแก้ว ป่าชุมชนบ้านคลองอาราง ม.16 ต.บ้านแกง้ อ.เมอืง จ.สระแก้ว 

32 ฉะเชิงเทรา ป่าชุมชนบ้านแปลงเสมา ม.19 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

33 อุดรธาน ี ป่าชุมชนบ้านทุ่งหว้ยทราย ม.7 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

34 เลย ป่าชุมชนบ้านนาดินด า ม.5 ต.แก่งศรีภูม ิอ.ภูหลวง จ.เลย 

35 หนองบัวล าภ ู ป่าชุมชนบ้านหนองแวงด่าน ม.10 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู 

36 หนองคาย ป่าชุมชนบ้านนาดี ม.1 ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 

37 บึงกาฬ ป่าชุมชนบ้านโนนเค็ง ม.9 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พสิัย จ.บึงกาฬ 

38 ขอนแก่น ป่าชุมชนบ้านค าใหญ ่ ม.4 ต.นาหวา้ อ.ภูเวยีง จ.ขอนแก่น 

39 มหาสารคาม ป่าชุมชนบ้านโนนสูง ม.18 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

40 กาฬสินธ์ุ ป่าชุมชนบ้านโพนพิสัย ม.6 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสนิธ์ุ 

41 มุกดาหาร ป่าชุมชนบ้านทรายไหลแล้ง ม.4 ต.นาอุดม อ.นคิมค าสรอ้ย จ.มุกดาหาร 

42 ร้อยเอ็ด ป่าชุมชนบ้านไผ ่ ม.8 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 

43 นครราชสมีา ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด ม.7 ต.ไทยเจรญิ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสมีา 

44 สุรินทร์ ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ม.5 ต.โคกตะคียน อ.กาบเชงิ จ.สุรินทร์ 

45 บุรีรัมย์ ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง ม.8 ต.โคกสะอาด อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

46 ชัยภูมิ ป่าชุมชนบ้านตาดพัฒนา ม.13 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

47 ศรีสะเกษ ป่าชุมชนบ้านโต่งโต้น ม.4 ต.หนองอึ่ง อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 

48 นครพนม ป่าชุมชนบ้านท่าจ าปา ม.2 ต.ท่าจ าปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

49 สกลนคร ป่าชุมชนบ้านขาไก ่ ม.6 ต.นาโพธ์ิ อ.กุสุมาลย ์จ.สกลนคร 

50 อุบลราชธานี ป่าชุมชนบ้านผาสุก ม.7 ต.เตย อ.มว่งสามสบิ จ.อุบลราชธานี 

51 อ านาจเจรญิ ป่าชุมชนบ้านหนองด่ัง ม.11 ต.จานลาน อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 

52 ยโสธร ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง ม.7 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 

53 สุราษฎร์ธานี ป่าชุมชนบ้านท่าไท ม.6 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 
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 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

ล าดับ จังหวัด ป่าชุมชน ที่ตั้ง 

54 ระนอง ป่าชุมชนบ้านหว้ยไทร ม.2 ต.ล าเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 

55 ชุมพร ป่าชุมชนบ้านควน ม.4 ต.สะพล ีอ.ปะทวิ จ.ชุมพร 

56 นครศรีธรรมราช โครงการป่าชุมชนบ้านควนเงิน ม.2 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

57 ตรัง โครงการป่าชุมชนบ้านใสหน าสงู ม.2 ต.เขาไมแ้ก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 

58 พัทลุง โครงการป่าชุมชนบ้านประชาสามัคค ี ม.7 ต.เกาะเตา่ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

59 สงขลา ป่าชุมชนบ้านปากจ่า ม.5 ต.ควนโส อ.ควนเนยีง จ.สงขลา 

60 สตูล ป่าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ ม.8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 

61 ปัตตาน ี ป่าชุมชนบ้านทุ่งยางแดง ม.2 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตาน ี

62 กระบ่ี ป่าชุมชนบ้านปากคลอง ม.3 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

63 พังงา ป่าชุมชนบ้านทุ่งรัก ม.6  ต.แมน่างขาว  อ.คุระบุรี  จ.พังงา 

64 นราธวิาส ป่าชุมชนบ้านสว.ใน ม.8 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธวิาส 
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 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

 

 

จ านวน 63 รางวัล รวม 63 จังหวัด 

ล าดับ จังหวัด ป่าชุมชน ที่ตั้ง 

1 เชยีงใหม ่ ป่าชุมชนบ้านโปง่ ม.2 ต.แมแ่ฝก อ.สันทราย จ.เชยีงใหม ่

2 ล าพูน ป่าชุมชนบ้านหน้าสถานี ม.11 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 

3 แมฮ่่องสอน ป่าชุมชนบ้านผาบ่อง ม.1 ต.ผาบอ่ง อ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน 

4 เชยีงราย ป่าชุมชนบ้านร่องคือ ม.6 ต.ผางาม อ.เวยีงชัย จ.เชยีงราย 

5 พะเยา ป่าชุมชนบ้านน้ าแป้ง ม.2 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 

6 นา่น ป่าชุมชนบ้านบ่อแก้ว ม.5 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 

7 แพร่ ป่าชุมชนบ้านม่วงค าใต ้ ม.10 ต.สรอย อ.วังช้ิน จ.แพร่ 

8 อุตรดิตถ์ ป่าชุมชนบ้านบุ่งประชานมิติร  ม.12 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 

9 นครสวรรค์ ป่าชุมชนบ้านไตรคีรี ม.6 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 

10 พจิิตร ป่าชุมชนบ้านหนองแขม (เขาพนมพา) ม.7 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พจิิตร 

11 อุทัยธานี ป่าชุมชนบ้านเขาแหลม ม.6 ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทยธานี 

12 ตาก  ป่าชุมชนบ้านใหม่เจรญิธรรม ม.14 ต.โป่งแดง อ.เมอืง จ.ตาก 

13 ก าแพงเพชร  ป่าชุมชนบ้านหนองเตาอฐิ ม.11 ต.โกสัมพ ีอ.โกสัมพนีคร จ.ก าแพงเพชร 

14 เพชรบูรณ์ ป่าชุมชนบ้านห้วยลาน (เขาโคกหางกลอย) ม.17 ต.น้ าชุน อ.หลม่สัก จ.เพชรบูรณ์ 

15 พษิณุโลก  ป่าชุมชนบ้านน้ ากุ่ม ม.2 ต.น้ ากุ่ม อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 

16 สุโขทัย  ป่าชุมชนบ้านนาปลากั้ง  ม.9 ต.แมส่ิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

17 สระบุรี ป่าชุมชนบ้านหนิซ้อนเหนอื   ม.๓  ต.แสลงพัน  อ.วังมว่ง  จ.สระบุรี 

18 สิงห์บุรี ป่าชุมชนบ้านแหลมกุ่ม  ม.๑ ต.แมล่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 

19 ลพบุรี ป่าชุมชนบ้านปรางค์นอ้ยพัฒนา   ม.๒  ต.เขาน้อย อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี 

20 ชัยนาท ป่าชุมชนบ้านหนองไม้แกน่   ม.๗  ต.สะพานหนิ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 

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

22 ระยอง ป่าชุมชนบ้านเขายายชุม ม.1  ต.แกลง อ.เมอืง จ.ระยอง 

23 จันทบุรี ป่าชุมชนบ้านสองขนาน ม.1 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 

24 ตราด ป่าชุมชนบ้านแสนสุข ม.9 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 

ป่าชุมชนรางวัลชมเชย 
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 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

ล าดับ จังหวัด ป่าชุมชน ที่ตั้ง 

25 ราชบุรี ป่าชุมชนบ้านน้ าพ ุ ม.1 ต.น้ าพุ อ.เมอืง จ.ราชบุรี 

26 กาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ ม.11 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ  

จ.กาญจนบุรี 

27 สุพรรณบุรี ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว   ม.2 ต.ห้วยขมิน้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 

28 เพชรบุรี ป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา ม.1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญา้ปลอ้ง 

จ.เพชรบุรี 

29 ประจวบคีรีขันธ์ ป่าชุมชนบ้านหนองยาว ม.6 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

30 ปราจีนบุรี ป่าชุมชนบ้านชัยคลี ม.11 ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม  

จ.ปราจีนบุรี 

31 สระแก้ว ป่าชุมชนบ้านพร้าว ม.1 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว 

32 ฉะเชิงเทรา ป่าชุมชนบ้านเกาะลอย ม.3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกยีบ  

จ.ฉะเชิงเทรา 

33 อุดรธาน ี ป่าชุมชนบ้านหนองไชยวาน ม.1 ต.บ้านเหลา่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 

34 เลย ป่าชุมชนบ้านฟากเลย ม.10 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 

35 หนองบัวล าภ ู ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก ม.6 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู 

36 หนองคาย ป่าชุมชนบ้านนากอ ม.6 ต.คอกชา้ง อ.สระใคร จ.หนองคาย 

37 บึงกาฬ ป่าชุมชนบ้านชัยบาดาล ม.2 ต.โนนสวา่ง อ.เมอืง จ.บึงกาฬ 

38 ขอนแก่น ป่าชุมชนบ้านโคกจั๊กจั่น ม.5 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

39 มหาสารคาม ป่าชุมชนบ้านโนนสูง ม.10 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย  

จ.มหาสารคาม 

40 กาฬสินธ์ุ ป่าชุมชนบ้านคงอุดม ม.12 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธ์ุ 

41 มุกดาหาร ป่าชุมชนบ้านภูตูม ม.2 ต.โชคชัย อ.นคิมค าสรอ้ย จ.มุกดาหาร 

42 ร้อยเอ็ด ป่าชุมชนบ้านเขวา ม.10 ต.หนองแวง อ.เมอืงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 

43 นครราชสมีา ป่าชุมชนหุบใหญ่ ม.7 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสมีา 

44 สุรินทร์ ป่าชุมชนบ้านกันตรง ม.8 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 

45 บุรีรัมย์ ป่าชุมชนบ้านหนองแปน ม.6 ต.บ้านยาง อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

46 ชัยภูมิ ป่าชุมชนบ้านเขาจอมจ้อง ม.4 ต.ชบีน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

47 ศรีสะเกษ ป่าชุมชนบ้านโนนป่าใต้ ม.7 ต.แข้ อ.อุทุมพรพสิัย จ.ศรีสะเกษ 

48 นครพนม ป่าชุมชนบ้านป่าดอนดู่ ม.10 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
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 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

ล าดับ จังหวัด ป่าชุมชน ที่ตั้ง 

49 สกลนคร ป่าชุมชนบ้านโนนประดู่ ม.7 ต.เชยีงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 

50 อุบลราชธานี ป่าชุมชนบ้านนาตาหมุด ม.6 ต.ขามเป้ีย อ.ตระการพชืผล  

จ.อุบลราชธานี 

51 อ านาจเจรญิ ป่าชุมชนบ้านหนองหัวลิง ม.15  ต.จานลาน อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 

52 ยโสธร ป่าชุมชนบ้านหนองตุ ม.6 ต.หัวเมอืง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

53 สุราษฎร์ธานี ป่าชุมชนบ้านควนพน ม.11 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 

54 ระนอง ป่าชุมชนบ้านแพรกขวา ม.8 ต.ล าเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 

55 ชุมพร ป่าชุมชนบ้านท่าด ี ม.1 ต.วสิัยใต ้อ.สวี จ.ชุมพร 

56 นครศรีธรรมราช โครงการป่าชุมชนบ้านน้ าตก ม.3 ต.น้ าตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

57 ตรัง โครงการป่าชุมชนบ้านควนเห็นเล ม.1 ต.ไมฝ้าด อ.สเิกา จ.ตรัง 

58 พัทลุง โครงการป่าชุมชนบ้านล าธาร ม.6 ต.โคกสกั อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 

59 สงขลา ป่าชุมชนบ้านหนองอ้น ม.4 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูม ิจ.สงขลา 

60 สตูล ป่าชุมชนบ้านควนบิหลายสา ม.10 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 

61 กระบ่ี ป่าชุมชนบ้านอ่าวทองหลาง ม.7 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

62 พังงา ป่าชุมชนบ้านท่าไร่ ม.5  ต.บางเตย  อ.เมอืง  จ.พังงา 

63 นราธวิาส ป่าชุมชนบ้านปารยี์ ม.3 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธวิาส 
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 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

 

 

การประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2557  

มีป่าชุมชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมประกวด จ านวน 64 จังหวัด รวม1,119 แห่ง แบ่งเป็น 

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จ านวน 1,098 แห่ง และรางวัลดีเด่นด้าน “การใช้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน” จ านวน 21 แห่ง 

โดยมีป่าชุมชนได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 132 รางวัล แบ่งเป็น   

6 ระดับ ได้แก่ 

1. รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2557 

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

พร้อมเงนิกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 200,000 บาท ได้แก่  

 ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง หมู่ที่  1  ต าบลแม่กาษา  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   

2. รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2557 จ านวน 3 รางวัล 

(โดยมิได้เรียงล าดับ) ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 100,000 บาท  

รวม 300,000 บาท ได้แก่ 

-  ป่าชุมชนบ้านศรสีรรเพชญ์ หมู่ที่ 9 ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

-  ป่าชุมชนภูขวาง ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  

-  ป่ าชุมชนบ้ านอ่ าวอ้ ายยอ  หมู่ ที่  4 ต าบลน้ าตก  อ าเภอทุ่ งสง จั งหวั ด

นครศรธีรรมราช 

3. รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน” 

ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จ านวน 100,000 บาท ได้แก่  

ป่าชุมชนบ้านดงป่ายูง หมู่ที่ 9  ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

4. รางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้าน “การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้ประโยชน์ 

จากป่าชุมชน” จ านวน 2 รางวัล (โดยมิได้เรียงล าดับ) ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ 

ป่าชุมชน จ านวน 25,000 บาท รวม 50,000 บาท ได้แก่  

-  ป่าชุมชนบ้านบึงต้นชันหมู่ที่ 4 ต าบลชากบก  อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 

-  ป่าชุมชนบ้านบุโบย หมู่ที่ 3 ต าบลแหลมสน อ าเภอละง ูจังหวัดสตูล 

 

ผลการตัดสินรางวัล โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2557 
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 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

5. รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 

จ านวน 63 รางวัล รวม 63 จังหวัด ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินกองทุน

อนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 25,000 บาท รวม 1,575,000 บาท  

6. รางวัลชมเชย  

จ านวน 62 รางวัล รวม 62 จังหวัด ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินกองทุน

อนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 10,000 บาท รวม 620,000 บาท 
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 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

 

 

จ านวน 63 รางวัล รวม 63 จังหวัด 

ล าดับ จังหวัด ป่าชุมชน ที่ตั้ง 
1 เชยีงใหม ่ ป่าชุมชนบ้านต้นผึง้ ม.7 ต.แมโ่ป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม่ 

2 ล าพูน ป่าชุมชนบ้านบารมีศรีวิชัย ม.13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี ้จ.ล าพูน 

3 แมฮ่่องสอน ป่าชุมชนบ้านสบป่อง  ม.6 ต.ปางหมู อ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน 

4 เชยีงราย ป่าชุมชนบ้านป่าจั่น ม.7 ต.เวยีงกาหลง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย 

5 พะเยา ป่าชุมชนบ้านน้ าริน ม.10 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 

6 นา่น ป่าชุมชนบ้านดอนสบเปือ ม.7 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

7 แพร่ ป่าชุมชนบ้านแม่กระทงิ ม.3 ต.ไผโ่ทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

8 ล าปาง ป่าชุมชนบ้านต้นผึง้ ม.5 ต.ใหมพ่ัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

9 อุตรดิตถ์ ป่าชุมชนบ้านฟากท่า ม.1 ต.ฟากทา่ อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 

10 นครสวรรค์ ป่าชุมชนบ้านหนองไม้แดง ม.1 ต.นคิมเขาบอ่แกว้ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 

11 พจิิตร ป่าชุมชนบ้านเขารวก ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พจิิตร 

12 อุทัยธานี ป่าชุมชนบ้านอ่างหว้ยดง ม.11 ต.ระบ า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 

13 ตาก  ป่าชุมชนบ้านโปง่แดง ม.2 ต.โป่งแดง อ.เมอืง จ.ตาก 

14 ก าแพงเพชร  ป่าชุมชนบ้านบึงกอก ม.8 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 

15 สุโขทัย  ป่าชุมชนบ้านนาปลากั้ง ม.9 ต.แมส่ิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

16 พษิณุโลก  ป่าชุมชนบ้านหนองหญา้คมบาง ม.12 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 

17 เพชรบูรณ์ ป่าชุมชนบ้านหว้ยลาน ม.8 ต.น้ าชุน อ.หลม่สัก จ.เพชรบูรณ์ 

18 สระบุรี ป่าชุมชนบ้านท่าสะบก  ม.2  ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

19 สิงห์บุรี ป่าชุมชนหนองระหาน ม.9 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สงิห์บุรี 

20 ลพบุรี ป่าชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล (เขาลักไก่) ม.9 ต.โคกแสนสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 

21 ชัยนาท ป่าชุมชนบ้านหนองแกน่มะเกลือ ม.13 ต.เนนิขาม อ.เนนิขาม จ.ชัยนาท 

22 ชลบุรี ป่าชุมชนบ้านเขาห้ายอด ม.1 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 

23 ระยอง ป่าชุมชนบ้านเขาวังม่าน ม.5  ต.นาตาขวัญ อ.เมอืง จ.ระยอง 
 

รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 
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 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

 

ล าดับ จังหวัด ป่าชุมชน ที่ตั้ง 

24 จันทบุรี ป่าชุมชนบ้านป่าใต้ ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบุรี 

25 ตราด ป่าชุมชนบ้านนาเกลอื ม.9 ต.แมส่ิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

26 ราชบุรี ป่าชุมชนบ้านหนองจอก ม.5 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

27 กาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านสระกลอย ม.5 ต.รางสาลี อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบุรี 

28 สุพรรณบุรี ป่าชุมชนบ้านโปง่ขาม   ม.16 ต.หนองมะค่าโมง อ.ดา่นชา้ง จ.สุพรรณบุรี 

29 เพชรบุรี ป่าชุมชนบ้านล าตะเคยีน ม.4 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

30 ประจวบคีรีขันธ์ ป่าชุมชนบ้านเขาโป่ง ม.6 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

31 ปราจีนบุรี ป่าชุมชนบ้านหนองขา้วหลาม ม.10 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 

32 สระแก้ว ป่าชุมชนบ้านใหม่เจรญิผล ม.13 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

33 ฉะเชิงเทรา ป่าชุมชนบ้านป่าไร่ ม.14 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

34 อุดรธาน ี ป่าชุมชนบ้านหนองเจรญิ ม.7 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 

35 เลย ป่าชุมชนบ้านร้องนาเอี่ยน ม.4 ต.เหลา่กอหก อ.นาแหว้ จ.เลย 

36 หนองบัวล าภ ู ป่าชุมชนบ้านสนามชัย ม.6 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู 

37 หนองคาย ป่าชุมชนบ้านค าบอน ม.8 ต.สร้างนางขาว อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 

38 บึงกาฬ ป่าชุมชนบ้านโพธ์ิทอง ม.9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมอืงบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

39 ขอนแก่น ป่าชุมชนบ้านคอกดี ม.9 ต.บัวใหญ่ อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 

40 มหาสารคาม ป่าชุมชนบ้านเหลา่จั่น ม.13 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 

41 กาฬสินธ์ุ ป่าชุมชนบ้านโคกศรี ม.3 ต.ดงลงิ อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธ์ุ 

42 มุกดาหาร ป่าชุมชนบ้านน้ าบ่อ ม.3 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร 

43 ร้อยเอ็ด ป่าชุมชนบ้านดงหวาย ม.8 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูม ิจ.ร้อยเอ็ด 

44 นครราชสมีา ป่าชุมชนโคกโสกขีห้น ู ม.6 ต.ไพล อ.ล าทะเมนชัย จ.นครราชสมีา 

45 สุรินทร์ ป่าชุมชนบ้านโคกระกา ม.9 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

46 บุรีรัมย์ ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง ม.11 ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

47 ชัยภูมิ ป่าชุมชนบ้านหนิลาด ม.4 ต.ชบีน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

48 ศรีสะเกษ ป่าชุมชนบ้านกอกแก้ว ม.10 ต.หนองอึ่ง อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 

49 นครพนม ป่าชุมชนบ้านตาลปากน้ า ม.11 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

50 สกลนคร ป่าชุมชนบ้านนาดอกไม้ ม.5 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 
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ล าดับ จังหวัด ป่าชุมชน ที่ตั้ง 

51 อุบลราชธานี ป่าชุมชนบ้านวังกางฮุง ม.1 ต.บุ่งไหม อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

52 อ านาจเจรญิ ป่าชุมชนบ้านหนองทับมา้ ม.3 ต.เสนางคนคิม อ.เสนางคนคิม จ.อ านาจเจรญิ 

53 ยโสธร ป่าชุมชนบ้านลุมพุก ม.1 ต.ลุมพุก อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 

54 สุราษฎร์ธานี ป่าชุมชนบ้านไทรงาม ม.15 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธาน ี

55 ระนอง ป่าชุมชนบ้านบางใหญ่ลา่ง ม.5 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง 

56 ชุมพร ป่าชุมชนบ้านเขาวง ม.12 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร 

57 นครศรีธรรมราช โครงการป่าชุมชนบ้านเขาวัง ม.12 ต.บ้านหนิตก อ.ร่อนพิบูลย ์จ.นครศรีธรรมราช 

58 ตรัง โครงการป่าชุมชนบ้านกลาง ม.11 ต.วังมะปราง อ.วังวเิศษ จ.ตรัง 

59 พัทลุง โครงการป่าชุมชนบ้านเกาะไทร ม.1 ต.เขาปู ่อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 

60 สงขลา ป่าชุมชนบ้านสวน ม.8 ต.ควนโส อ.ควนเนยีง จ.สงขลา 

61 กระบ่ี ป่าชุมชนบ้านบางอวด ม.3  ต.เขาต่อ  อ.ปลายพระยา  จ.กระบ่ี 

62 พังงา ป่าชุมชนบ้านเกาะเคี่ยมใต้ ม.9  ต.บางเตย อ.เมอืง จ.พังงา 

63 นราธวิาส ป่าชุมชนบ้านสาวอ ม.8 ต.โละจูด อ.แวง้ จ.นราธวิาส 
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 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

 

 

จ านวน 62 รางวัล รวม 62 จังหวัด 

ล าดับ จังหวัด ป่าชุมชน ที่ตั้ง 

1 เชยีงใหม ่ ป่าชุมชนบ้านหนองมะจับ ม.1 ต.แมแ่ฝก อ.สันทราย จ.เชยีงใหม ่

2 ล าพูน ป่าชุมชนบ้านแม่ป้อกใน ม.4 ต.ศรีวิชัย อ.ลี ้จ.ล าพูน 

3 แมฮ่่องสอน ป่าชุมชนบ้านไม้ฮุง ม.5 ต.ห้วยโปง่ อ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน 

4 เชยีงราย ป่าชุมชนบ้านประชาร่วมใจ ม.10 ต.ป่าซาง อ.เวยีงเชยีงรุ้ง จ.เชยีงราย 

5 พะเยา ป่าชุมชนบ้านหว้ยแก้วหลวง ม.3 ต.ห้วยแกว้ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 

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

7 แพร่ ป่าชุมชนบ้านหว้ยแก๊ต ม.2 ต.ห้วยแกต๊ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

8 ล าปาง ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ม.13 ต.พชิัย อ.เมอืง จ.ล าปาง 

9 อุตรดิตถ์ ป่าชุมชนบ้านฟากบึง ม.4 ต.นาอนิ อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 

10 นครสวรรค์ ป่าชุมชนบ้านเขาดิน ม.2 ต.วังน้ าลัด อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

11 พจิิตร ป่าชุมชนเขาพนมกาว ม.4 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 

12 อุทัยธานี ป่าชุมชนบ้านคอดยาง ม.13 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 

13 ตาก  ป่าชุมชนบ้านลานสาง ม.11 ต.แมท้่อ อ.เมอืง จ.ตาก 

14 ก าแพงเพชร  ป่าชุมชนบ้านหนองทราย ม.10 ต.วังควง อ.พรานกระตา่ย จ.ก าแพงเพชร 

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

16 พษิณุโลก  ป่าชุมชนบ้านป่าแดง ม.4 ต.ดงประค า อ.พรหมพิราม จ.พษิณุโลก 

17 เพชรบูรณ์ ป่าชุมชนบ้านซับเปิบใต้ ม.8 ต.ซับเปิบ อ.วังโปง่ จ.เพชรบูรณ์ 

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

19 สิงห์บุรี ป่าชุมชนบ้านโคกพร้าว ม.๒  ต.บางระจัน อ.คา่ยบางระจัน จ.สงิห์บุรี 

20 ชัยนาท ป่าชุมชนบ้านธรรมามูลเหนอื ม.2 ต.ธรรมามูลเหนอื อ.เมอืง จ.ชัยนาท 

21 ชลบุรี ป่าชุมชนบ้านอ่างกระพงศ ์ ม.3 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 

22 ระยอง ป่าชุมชนบ้านเขาวังไทร ม.9  ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 

23 จันทบุรี ป่าชุมชนบ้านเกาะสาน ม.6 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 

24 ตราด ป่าชุมชนบ้านมุมสงบ ม.6 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 

ป่าชุมชนรางวัลชมเชย 
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 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

 

ล าดับ จังหวัด ป่าชุมชน ที่ตั้ง 

25 ราชบุรี ป่าชุมชนบ้านพุเกตุ ม.4 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

26 กาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านโปง่ช้าง ม.5 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 

27 สุพรรณบุรี ป่าชุมชนบ้านเขาเขยีว ม.9 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 

28 เพชรบุรี ป่าชุมชนบ้านหว้ยรางโพธ์ิ ม.6 ต.ยางน้ ากลัดใต ้อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 

29 ประจวบคีรีขันธ์ ป่าชุมชนบ้านหนองกา ม.7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

30 ปราจีนบุรี ป่าชุมชนบ้านตรอกเนยีม ม.1 ต.สะพานหนิ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

31 สระแก้ว ป่าชุมชนบ้านนางาม ม.3 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

32 ฉะเชิงเทรา ป่าชุมชนบ้านหนองกระทงิ ม.20 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

33 อุดรธาน ี ป่าชุมชนบ้านหนองกุง ม.6 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 

34 เลย ป่าชุมชนบ้านถิ่น ม.3 ต.นาโป่ง อ.เมอืง จ.เลย 

35 หนองบัวล าภ ู ป่าชุมชนบ้านผาเสด็จ ม.7 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภ ู

36 หนองคาย ป่าชุมชนบ้านร่องโน ม.6 ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 

37 บึงกาฬ ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ ม.3 ต.ค านาดี อ.เมอืงบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

38 ขอนแก่น ป่าชุมชนบ้านโคกล่าม ม.5 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

39 มหาสารคาม ป่าชุมชนบ้านหนองโนทับมา้ ม.6 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 

40 กาฬสินธ์ุ ป่าชุมชนบ้านขมิน้ ม.1 ต.ขมิ้น อ.เมอืงกาฬสนิธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 

41 มุกดาหาร ป่าชุมชนบ้านเหลา่คาม ม.12 ต.ค าอาฮวน อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 

42 ร้อยเอ็ด ป่าชุมชนบ้านคอ้ชา ม.11 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 

43 นครราชสมีา ป่าชุมชนบ้านหนองบัวสะอาด ม.1 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสมีา 

44 สุรินทร์ ป่าชุมชนบ้านแสลงพันธ์ ม.3 ต.ส าโรง อ.เมอืงสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

45 บุรีรัมย์ ป่าชุมชนต าบลดงอจีาน ม.9 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 

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

47 ศรีสะเกษ ป่าชุมชนบ้านขวาว ม.4 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพสิัย จ.ศรีสะเกษ 

48 นครพนม ป่าชุมชนบ้านบุ่ง ม.11 ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

49 สกลนคร ป่าชุมชนบ้านนาโน ม.5 ต.โพนแพง อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 

50 อุบลราชธานี ป่าชุมชนบ้านทุ่งมณี ม.8 ต.นาเลิง อ.มว่งสามสบิ จ.อุบลราชธานี 

51 อ านาจเจรญิ ป่าชุมชนบ้านโคกศรีบุญเรือง ม.3 ต.ไก่ค า อ.เมอืง จ.อ านาจเจรญิ 

52 ยโสธร ป่าชุมชนบ้านค าสร้างบ่อ ม.10 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 
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ล าดับ จังหวัด ป่าชุมชน ที่ตั้ง 

53 สุราษฎร์ธานี ป่าชุมชนบ้านศิลางาม ม.10 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดษิฐ ์จ.สุราษฎร์ธาน ี

54 ระนอง ป่าชุมชนบ้านทับหลี ม.4 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 

55 ชุมพร ป่าชุมชนบ้านหน้าเขา ม.10 ต.วสิัยเหนอื อ.เมอืง จ.ชุมพร 

56 นครศรีธรรมราช โครงการป่าชุมชนบ้านลานชา้ง ม.8 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

57 ตรัง โครงการป่าชุมชนบ้านบางยาง ม.1 ต.นาท่ามเหนอื อ.เมอืง จ.ตรัง 

58 พัทลุง โครงการป่าชุมชนบ้านเหมอืงตะกั่ว ม.1 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 

59 สงขลา ป่าชุมชนบ้านโต๊ะนนท์ ม.7 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 

60 กระบ่ี ป่าชุมชนบ้านเขาต่อ ม.4  ต.เขาต่อ  อ.ปลายพระยา  จ.กระบ่ี 

61 พังงา ป่าชุมชนบ้านล าแก่น ม.3 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมอืง จ.พังงา 

62 นราธวิาส ป่าชุมชนบ้านตือมายู ม.1 ต.เอราวัณ อ.แวง้ จ.นราธวิาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



 

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 

 

คณะผู้จัดท า 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระยะที่ 2 (2556-2560) 

 

ที่ปรึกษา/อ านวยการ 

นายประลอง  ด ารงค์ไทย  รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

นางนันทนา  บุณยานันต์  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน 

      รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน 

 

เรียบเรียง  

นายอภิรักษ์  ทหรานนท์   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

สิ่งแวดล้อมคงอยู่อย่างย่ังยนื 


