รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจาปี พ.ศ. 2558

โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
ความเป็นมาของโครงการ
แนวคิด และทฤษฎีก ารพั ฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริใ นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ โดยเฉพาะแนวทางการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้จุดประกายให้ชุมชนและสังคมเกิดจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง และพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอย่างสมดุล
จากแนวพระราชดาริดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนามาเป็นนโยบาย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนและพัฒนาป่าชุมชนให้เกิด
ระบบการจัดการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าไม้เป็นหลัก มุ่งสร้างจิตสานึก ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ให้กับชุมชนและสังคม
นอกจากนี้ ยั งมี นโยบายขยายความร่ วมมื อกั บภาคเอกชนในการด าเนิ นโครงการเพื่ ออนุ รั กษ์ ทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังเช่น ความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน) ในการดาเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เพื่อจะสนับสนุนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่า
ทั่วประเทศ ที่มผี ลงานในด้านการดูแลรักษาป่าชุมชนโดยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
ในการทางาน และเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนทั่วไปให้เกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม จึง ได้มี ก ารลงนามตามบั นทึก ความเข้า ใจโครงการคนรัก ษ์ป่ า
ป่ารักชุมชน ระหว่างกรมป่าไม้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2551 โดยมีสาระสาคัญว่า ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันดาเนินโครงการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านป่าชุมชน โดยการพิจารณาให้ความช่วยเหลือชุมชนเพื่อป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก
ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและพระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน
โครงการและสนั บ สนุ น รางวั ล ซึ่ ง ผลจากการด าเนิ น โครงการตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา นั บ ได้ ว่ า
ประสบความส าเร็ จ เป็ น ที่ น่ า พอใจ กรมป่ า ไม้ และบริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้า ราชบุ รี โฮลดิ้ ง จ ากั ด (มหาชน)
ได้พิจารณาร่วมกันและเห็นความสาเร็จที่ผ่านมา ดังนั้นโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ได้ดาเนินการ
ต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ได้ ต กลงความร่ ว มมื อ กั น ที่ จ ะด าเนิ น โครงการคนรั ก ษ์ ป่ า ป่ า รั ก ชุ ม ชน ในระยะที่ 2
(2556-2560) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลสาหรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
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การดาเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
กิจกรรมภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประกอบด้วย
1. กิ จ กรรมการประกวดป่ า ชุ ม ชนโครงการคนรั ก ษ์ ป่ า ป่ า รั ก ชุ ม ชน เป็ น กิ จ กรรมหลั ก
ของโครงการ เพื่อการส่งเสริมป่าชุมชนที่มีแผนงาน ระบบ และกระบวนการในการอนุรัก ษ์พัฒ นาป่า
อย่า งเข้ม แข็ง โดยการมีส่ว นร่ว มของสมาชิก ในชุมชน ได้รับการยกย่องชื่นชมและสามารถเป็นชุมชน
ตัวอย่างและศูนย์กลางของการเรียนรู้ของชุมชนอื่น ๆ ได้
2. กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เน้นการสร้างเยาวชนนักอนุรักษ์
รุ่นใหม่เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ปกป้องดูแลป่าให้ป่าดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งปี 2558 นี้ ได้ดาเนินการ
จัดค่ายเยาวชนขึน้ 2 ครัง้ ได้แก่
 ภาคภาคกลางและตะวันออก จัดที่จังหวัดเพชรบุรี มีเยาวชนเข้าร่วม จานวน 80 คน
 ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดน่าน มีเยาวชนเข้าร่วม จานวน 80 คน
3. กิ จ กรรมสั ม มนาเครื อ ข่ า ยผู้ น าป่ า ชุ ม ชนกล้ า ยิ้ ม “คนรั ก ษ์ ป่ า ป่ า รั ก ชุ ม ชน” เพื่ อ สร้ า ง
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างกลุ่ มผู้ น าป่ าชุมชนและขยายเป็ นเครื อข่ ายที่ มี การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การจั ดการ
ป่าชุมชนด้วยเป้าหมายอันเดียวกัน ซึ่งปี 2558 นี้ ได้จัดสัมมนาเครือข่ายผู้นาป่าชุมชนขึน้ 2 ครั้ง ได้แก่
 ภาคใต้ จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้นาเครือข่ายป่าชุมชน เข้าร่วม จานวน 80 คน
 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จั ด ที่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี มี ผู้ น าเครื อ ข่ า ยป่ า ชุ ม ชน เข้ า ร่ ว ม
จานวน 80 คน
4. กิจกรรมต่อเนื่องโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นกิจกรรมสนับสนุน เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการดาเนินงานป่าชุมชน ได้แก่
4.1 โครงการ ๖๐ ป่ า ชุ ม ชน อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ตามแนวพระราชด าริ เพื่ อ ร่ ว ม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการ
บริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ในพื้นที่ ป่า ชุมชนเป้ าหมาย ๖๐ แห่ง 50 จั งหวัด ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริ มและสนั บ สนุนกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพืน้ ที่ป่าชุมชนตามแนวพระราชดาริฯ
4.2 โครงการ “การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม” เป็นโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เพื่อการติดตาม รวมถึงประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชน
อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ นาไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการป่าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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การดาเนินกิจกรรมการประกวดโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
การดาเนินงานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ในปี พ.ศ. 2558 ยังคงสานต่อเจตนารมณ์เดิม
ของโครงการที่ต้องการสนับ สนุนและยกระดับ ให้เป็นป่า ชุมชนที่เ ป็นแหล่งเรีย นรู้ที่มีมาตรฐานให้กับ
ชุมชนอื่นๆ นาไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้พิจารณาแบ่งรางวัล
เป็น 6 ระดับ ได้แก่







รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2558
รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2558
รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า” ประจาปี พ.ศ. 2558
รางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า” ประจาปี พ.ศ. 2558
รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด ประจาปี พ.ศ. 2558
รางวัลชมเชย ประจาปี พ.ศ. 2558
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ขั้นตอนการดาเนินการประกวดป่าชุมชน
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดโครงการและผูร้ ับผิดชอบโครงการ
กรมป่าไม้มอบหมายให้หน่วยงานในพืน้ ที่ ได้แก่ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้สาขา ดาเนินการรับสมัครชุมชนที่มีคุณสมบัติเพื่อสรุปรายงานให้คณะกรรมการพิจารณา
ตัดสิน พร้อมกับ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานความร่วมมือโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
ระหว่างกรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) โดยให้มีหน้าที่กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน ประสานงาน ติดตามประเมินผล และพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการต่างๆ เพื่อปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดคุณสมบัติของป่าชุมชนตัวอย่างและการพิจารณาตัดสิน
คณะกรรมการประสานงานฯ ที่กรมป่าไม้แต่งตั้งตามขั้นตอนที่ 1 เป็นผู้กาหนดคุณสมบัติของ
ป่าชุมชนตัวอย่าง ดังนี้
 ป่าชุมชนตัวอย่าง คือ ป่าชุมชนที่มีระบบและกระบวนการในการอนุรักษ์และพัฒนาป่า
อย่างเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน สามารถเป็นตัวอย่างและศูนย์กลางในการเรียนรู้
แก่ชุมชนอื่นๆ และต้องมีคุณสมบัติตา่ งๆ ดังนี้
1) เป็นป่าชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากกรมป่าไม้ หรือ
2) เป็นป่าชุมชนที่เคยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากกรมป่าไม้ และ
3) เป็นป่าชุมชนที่ยังคงดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 การพิจารณาและการตัดสินรางวัล
คณะกรรมการประสานงานความร่วมมือโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เสนอกรมป่าไม้
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและตั ด สิ น ป่ า ชุ ม ชน โครงการคนรั ก ษ์ ป่ า ป่ า รั ก ชุ ม ชน
ประกอบด้วย ตัวแทนกรมป่าไม้ และตัวแทนบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการและตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่มปี ระสบการณ์ดา้ นการส่งเสริมป่าชุมชน จานวน 3 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการพิ จารณาตั ดสิ นรางวั ล โครงการคนรั ก ษ์ ป่ า ป่ ารั กชุ มชน ประจ าปี
พ.ศ.2558 ประกอบด้ ว ยรองอธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ เป็ น ประธาน ผู้ อ านวยการส านั ก จั ด การป่ า ชุ ม ชน
และผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บ ริ ห ารองค์ ก ร บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี โ ฮลดิ้ ง จ ากั ด (มหาชน)
เป็นรองประธาน และตัว แทนกรมป่ าไม้ และตั วแทนบริ ษัท ผลิ ตไฟฟ้าราชบุรี โ ฮลดิ้ ง จ ากั ด (มหาชน)
เป็นกรรมการ ทาหน้าที่พิจารณาตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
รางวัลดีเด่นด้าน “เยาวขนคนรักษ์ป่า” พร้อมทั้งพิจารณาผลการคัดเลือกรางวัลทุกระดับ เสนอกรมป่าไม้
ประกาศผลการตัดสิน
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2. คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลือ กระดับ ภาค จ านวน 4 ชุ ด มี ผู้ อ านวยการส านั ก
จัด การทรั พ ยากรป่ าไม้ และส านัก จัด การทรัพยากรป่ าไม้ สาขา ในแต่ ละภูมิ ภาค ท าหน้า ที่พิจ ารณา
คั ด เลื อ กป่ าชุ ม ชนตั ว แทนของส านัก จั ด การทรั พ ยากรป่า ไม้ แ ละส านั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ส าขา
เพื่ อเป็ นตั ว แทนของภู มิภ าค เสนอเข้ าประกวดรางวั ลชนะเลิศ ระดั บ ประเทศ ประจาปี พ.ศ.2558
และรางวัลดีเด่นด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า” ประจาปี พ.ศ.2558
3. คณะกรรมการพิจ ารณาคัด เลือ กระดับ ส านัก จัด การทรัพ ยากรป่า ไม้จ านวน
23 ชุด โดยมี ผู้ อ านวยการส านั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ และส านั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ส าขา
เป็นประธาน ทาหน้าที่แต่งตั้งคณะทางานระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชน
ที่สมัครเข้าร่วมประกวดตามโครงการฯ ของแต่ละจังหวัด ที่มีผลงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้ได้รับ
รางวัลชมเชย แล้วพิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนที่สมัครเข้าประกวดให้ได้รับรางวัลป่ าชุมชนระดับจังหวัด
ประจ าปี พ.ศ.2558 และป่ า ชุ ม ชนตั ว แทนของส านั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ เสนอเข้ า ประกวด
เป็นตัวแทนระดับภาคและรางวัลดีเด่นด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า” ประจาปี พ.ศ.2558
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หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
1. การจั ดการป่ าชุ มชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุ มชน และมีกระบวนการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ชัดเจน
2. แผนงาน ระบบ และกระบวนการในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม
มิติตา่ งๆ ได้แก่ ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ และระบบนิเวศ
3. การดาเนินงานด้านป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
4. การดาเนินงานที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. กิจกรรมด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาจัดการประกวด
ระยะเวลา

กิจกรรม

1 ก.พ. – 30 เม.ย. 58

รับสมัครประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

1 เม.ย. – 30 เม.ย. 58

พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน

1 พ.ค. – 15 มิ.ย. 58

คัดเลือกป่าชุมชนระดับจังหวัด
คัดเลือกตัวแทนป่าชุมชนระดับสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้

16 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 58

คัดเลือกตัวแทนป่าชุมชนระดับภาคเข้าประกวดรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ และดีเด่นด้าน“เยาวชนคนรักษ์ป่า”

1 ก.ค. – 15 ส.ค. 58

ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
ประจาปี พ.ศ. 2558 และพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศและรางวัลดีเด่นด้าน“เยาวชนคนรักษ์ป่า”

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 58

จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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ผลการตัดสินรางวัล โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2558
การประกวดป่ าชุ ม ชน ตามโครงการคนรัก ษ์ป่ า ป่ า รัก ชุม ชน ประจาปี พ.ศ. 2558
มีป่าชุมชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมประกวด จานวน 65 จังหวัด รวม1,204 แห่ง
โดยมี ป่ า ชุ ม ชนได้ รั บ การพิจ ารณาให้ ไ ด้รั บ รางวั ล รวมทั้ ง สิ้น 137 รางวั ล แบ่ ง เป็ น
6 ระดับ ได้แก่
1. รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2558
ได้ รั บ รางวั ล ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จานวน 200,000 บาท ได้แก่
ป่าชุมชนบ้านต่อแพ หมู่ท่ี 1 ตาบลแม่เงา อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2558 จานวน 3 รางวัล
(โดยมิได้เรียงลาดับ)
ได้ รั บ ถ้ ว ยรางวั ล พร้ อ มเงิ น กองทุ น อนุ รั ก ษ์ ป่ า ชุ ม ชน รางวั ล ละ 100,000 บาท
รวม 300,000 บาท ได้แก่
- ป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง หมู่ท่ี 6 ตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
- ป่าชุมชนบ้านหัวบึง หมู่ท่ี 9 ตาบลทรายมูล อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
- ป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ หมู่ท่ี 2,3.5.7 ตาบลชะอวด อาเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า”
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จานวน 100,000 บาท ได้แก่
ป่าชุมชนโนนใหญ่ หมู่ท่ี 3 ตาบลเสียว อาเภอโพธิศ์ รีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
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4. รางวั ล รองชนะเลิ ศ ป่ า ชุ ม ชนดี เ ด่ น ด้ า น “เยาวชนคนรั ก ษ์ ป่ า ” จ านวน 3 รางวัล
(โดยมิได้เรียงลาดับ)
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จานวน 25,000 บาท รวม 75,000 บาท
ได้แก่
- ป่าชุมชนบ้านปางงุ้น หมู่ท่ี 6 ตาบลสรอย อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
- ป่าชุมชนบ้านพุตูม หมู่ท่ี 5 ตาบลห้วยลึก อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- ป่าชุมชนบ้านต้นตาล หมู่ท่ี 2 ตาบลจอเบาะ อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
5. รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด
จานวน 65 รางวัล รวม 65 จังหวัด ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินกองทุน
อนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 25,000 บาท รวม 1,625,000 บาท
6. รางวัลชมเชย
จานวน 64 รางวัล รวม 64 จังหวัด ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินกองทุน
อนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 10,000 บาท รวม 640,000 บาท
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ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ

ป่าชุมชนบ้านต่อแพ
หมู่ท่ี 1 ตาบลแม่เงา อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ความเป็นมา
แต่เดิมบ้านต่อแพนี้ไม่มีชื่อแต่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะการทานา ทาสวน ต่อมาได้มชี าวต่างถิ่นเข้ามาจับจองที่ทากิน จากหมู่บ้านอื่น จึงได้ตั้งหมู่บ้าน
ขึ้นที่บ้านหลวง ซึ่งปัจจุบันได้ แยกออกเป็นหมู่ที่ 8 หลังจาการเก็ บ เกี่ย วผลผลิตทางการเกษตรซึ่ง มี
ผลผลิตจานวนมากโดยเฉพาะข้าว การคมนาคมไม่สะดวกไม่มีแหล่งจาหน่ายข้าว ดังนั้นชาวบ้านจึงตัดไม้
ไผ่มาผูกเป็นแพเพื่อบรรทุกข้าวไปขายที่เมืองยม (อาเภอแม่สะเรียง) โดยล่องแพไปตามน้ายวม เมื่อมีการ
ผูกแพทาแพบ่อยเข้าก็เลยเรียกชื่อหมูบ่ ้านนีว้ ่า บ้านต่อแพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2464 เป็นต้นมา
การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านต่อแพ สามารถเดินทางโดยทางรถได้สะดวก ห่างจากตัวอาเภอขุนยวม
5 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านติดเขตป่าตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขา ริมฝั่งแม่น้ายวม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,900 ไร่
เป็นที่อยู่อาศัยประมาณ 900 ไร่ และเป็นพืน้ ที่ป่าประมาณ 1,000 ไร่

กิจกรรมที่ดาเนินการในป่าชุมชน
กิ จกรรมการจั ด ตั้ งศู นย์ เ ฝ้ าระวั งป้ องกั น ไฟป่ าและหมอกควั นในระดั บ หมู่ บ้ าน ชุ มชนต่ อแพ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชน และตั้งชุดอาสาสมัครดับไฟป่าของหมู่บ้าน
ชุ ดลาดตระเวนเฝ้ าระวั งการเกิ ด ไฟป่ า บทบาทหน้ าที่ ที่ ตั้ งไว้ ชั ดเจน มี ก ารบั นทึ กผลการลาดตระเวน
หากเกิ ด ปั ญ หาก็ จ ะหารื อ เพื่ อปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการปฏิ บั ติ ง านที่ เ อื้ ออ านวยต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หา
อย่างมีประสิทธิ ภาพ มีการเข้ารับการอบรมเรื่องการป้ องกั นปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบรม อสม.
และเรื่องการบริหารจัดการป่าชุมชน มีการอยู่เวรยามในช่วงที่มีการเกิดไฟป่า และทุกครอบครัวมีส่วนร่วม
เมื่อเกิดไฟป่าจะช่วยกันดับได้ทันการณ์ โดยมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับไฟให้มีความพร้อมในการใช้งานได้
อย่างทันท่วงที
กิ จกรรมจัด การความเสี่ย งการเกิดไฟป่าภายใต้กิจกรรมการป้องกั นโดยการท าแนวกั นไฟ
ทั่ว ทั้งพื้นที่ป่ า พื้นที่ท ากิ น สองข้างทาง และบริเ วณพื้นที่ที่เ สี่ย ง การท าฝายชะลอน้าและการกั นเขต
อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ าบริ เ วณข้ า งวั ด ต่ อ แพ การบวชปา ปลู ก ป่ า และอนุ รั ก ษ์ ป่ า ให้ อุ ด มสมบู ร ณ์
โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี
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กิจกรรมการจัดทาแผนชุมชนชุมชนร่วมกันจัดทาแผนชุมชนบ้านต่อแพ ผ่านการประชุมชาวบ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และชุ ดอาสาสมั ครดั บไฟป่ า เป็ นประจ าทุ กเดื อน โดยจะเป็ นการพู ดคุ ยถึ งผลการด าเนิ นงานที่ ผ่ านมา
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีการสอบถามความคิดเห็น และสอบถามความพึงพอใจ และประเมินผล
การด าเนิ นงานต่ างๆ เพื่ อจะได้ ปรั บแผนและวางแผนในการบริ หารจั ดการทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อม
ของชุมชนต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ จานวน 3 รางวัล ได้แก่
ป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง
หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ความเป็นมา
เดิมที ใ นอดี ตมีต้น ตะเกราทองขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ก ลางหมู่บ้ านชาวบ้า นจึงเรีย กขานกั น มาว่ า
บ้านตะเกราทองมาจนถึงปัจจุบันนี้ และต้นตะเกราทองต้นนี้ยังอยู่ถึงทุกวันนี้ และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ทาการจัดตัง้ “ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านแลง” ซึ่งอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด – ป่าเพ – ป่าแกลง ป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง เป็นป่าดิบแล้ง มีความอุดมสมบูรณ์
ของพั นธุ์ ไ ม้ และสั ตว์ ป่ าต่ างๆ และมี ก ารปลู กเสริ มเพิ่ มเติ ม ส่ วนมากจะเป็ นไม้ ประเภท ต้ นประดู่ ป่ า
เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ปี ๒๕๓๖ ปลูกประดู่ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ต้น บนเนื้อที่
จานวนกว่า ๕๕ ไร่ ปี ๒๕๔๔ ปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน ๒๕ ไร่ ปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติ์
๑๒ สิงหามหาราชินี ๑๐ไร่ ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ์ ๕ ธันวามหาราช ๑๐ ไร่ ปัจจุบัน มีพื้นที่ป่า
ที่ไ ด้รับ การฟื้ นสภาพกลั บ คื นเป็นป่ าคุ ณค่ า เนื้อ ที่ ก ว่า ๕,๐๐๐ ไร่ ส่งผลให้ป่าเขาท่าฉุ ดเป็น ผืนป่า ที่
อุดมสมบูรณ์ เนือ้ ทีก่ ว่า ๑๘,๐๐๐ไร่
ป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง เกิดขึ้นมาได้จากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนชาวตาบลบ้านแลง
ก่ อตั้งชมรมอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านแลงขึ้น โดยดาเนินการบริหารจัด การ
ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ดูแลรักษา และบารุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม โดยดาเนินการอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมที่ดาเนินการในป่าชุมชน
กิ จ กรรมป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า การลาดตระเวนป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า คณะกรรมการป่ า ชุ ม ชน
และกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ชุมชนบ้านตะเกราทอง ได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ในการ
ป้องกันดู แลรักษาป่า มีความตั้งใจและมีความเข้มแข็งในการอาสาสมัครป้องกันป่าตามพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยคณะกรรมการป่าชุมชนและกลุ่มราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าชุมชนบ้านตะเกราทองออกลาดตระเวนดูแลรักษา โดยแบ่งคณะทางานเป็นชุด อย่างน้อยเดือนละ
๒ ครั้ง และกิจกรรมทาแนวกันไฟและป้องกันไฟป่า ทุกปีในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านตะเกราทองจะมีอาสาสมัคร
ทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั้งในพืน้ ที่และนอกพื้นที่มาร่วมกิจกรรมทาแนวป้องกันไฟป่า
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กิจกรรมปลูกต้นไม้และบารุงรักษา คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง ได้ดาเนินการและ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนและบริเวณหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๗
จนถึงปัจจุบัน
กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีการจัดทาป้ายคาขวัญเชิญชวน ปลุกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม เช่ น ติ ดป้ ายประชาสั มพั นธ์ ในบริ เ วณหมู่ บ้ าน บริ เ วณป่ าชุ มชน
โดยจัดทาป้ายคาขวัญ ป้ายคติเตือนใจ ป้ายแนวเขตป่าชุมชน ป้ายกฎ กติกา ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ป้ายชื่อ
ต้นไม้ในป่าชุมชน และคณะกรรมการป่าชุมชน ได้จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายกิจกรรมการดาเนินงาน
ของป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานกั บหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง
กิจกรรมสร้างเครือข่าย คณะกรรมการป่าชุมชน ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่ องการจัดการ
ป่าชุมชน ให้แก่ผู้เข้ารับโครงการอบรมหลักสูตรป่าชุมชน และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในพืน้ ที่และนอกพืน้ ที่
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เรื่องป่าชุมชน หลังจากสานักงานป่าไม้จังหวัดระยอง ได้เข้ามาสนับสนุน
แนะนาให้ความรู้เรื่องป่าชุมชนแก่ ชาวบ้านตะเกราทองแล้ว ต่อมาชุมชนบ้านตะเกราทองได้มีโอกาสให้
การต้อนรับคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ที่ขอเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
ป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยในพืน้ ที่ป่าชุมชน ได้มีการจัดทาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานของผูเ้ ข้ามาศึกษาธรรมชาติ
กิจกรรมอื่นๆ ของคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง
และกลุ่ม (รสทป.) ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในนามของผู้นาชุมชน
ด้านป่าชุมชน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงได้มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ผลงานด้านป่าชุมชนของบ้าน
ตะเกราทองให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้มีโอกาสรู้จักและเชื่อมโยงกับผู้นา
ชุมชนอื่นๆ และองค์กรต่าง ๆ
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ป่าชุมชนบ้านหัวบึง
หมู่ที่ 9 ตาบลทรายมูล อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
ความเป็นมา
บ้านหัวบึงหมู่ที่ 9 ตาบลทรายมูล อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น ได้ย้ายมาจาก 2 หมู่บ้าน
คือ บ้านโคกล่ามและบ้านขามเรือนบ้านโคกล่าม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านในปัจจุบันประมาณ
1 กิ โลเมตร ต่อมาเกิ ดฟ้าผ่าคนตายกลางหมู่บ้าน ผู้ตายชื่อนางสาวคานาง ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ปรึกษากั นว่า
เป็นเหตุลางไม่ดี ในหมู่บ้ าน ท าให้ ชาวบ้ านเกิดความหวาดกลัวจึ งได้พากั นอพยพหนี มาโดยการนาของ
เฒ่าคากับเฒ่าพระโห มาตั้งหมู่บ้านใหม่ส่วนบานขามเรือนมีผู้ร้ายเข้าปล้นเอาสิ่งของเป็นประจาจึงได้อพยพ
หนีมาโดยการนาของหลวงปู่สีทน กิตติปันโย มาตั้งหมู่บ้านขึ้นอยู่ทางทิศตะวันออกของหนองบึงประมาณ
300 เมตร จึ งได้ ตั้ ง ชื่ อว่ าบ้ านหั ว บึ ง เมื่ อ ปี พ.ศ.2442 ความสั ก สิ ท ธิ ของหลวงปู่ สี ท น กิ ต ติ ปั นโย
เป็นผู้มีเวทมนต์ขลังมากมีผู้ยาเกรง ปราชญ์ในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ปฏิบัติธรรมได้เข้มแข็งถึงขั้น
ปฏิคาทกเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมอย่างยอดเยี่ยม หลวงปู่ แสดงธรรมให้ญาติโยมฟังให้มีการรักษาน้า
รักษาป่า นิเวชพรมไม่ให้ตัดไม้ทาลายป่าถ้ามีการทาลายป่าต้นน้าก็หายไปในที่สุด ผู้คนจึงเชื้อฟังไม่ตัดไม้
ทาลายป่าที่สมบูรณ์ หลวงปู่สที น กิตติปันโย จึงได้ให้ญาติโยมในหมู่บ้านแต่งตั้งผูน้ าขึน้
ป่าชุ มชนบ้ านหัวบึ ง เกิ ดขึ้ นจากความร่ วมแรงร่ วมใจของราษฎรในชุ มชนที่ มี จิตส านึ กในการ
อนุ รั ก ษ์ หวงแหนธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน ประกอบกั บ พื้ นที่ ชุ ม ชนแห่ ง นี้ มี ศ าลปู่ ต า
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนสักการะบูชา เป็นศูนย์รวมใจของราษฎรในชุมชนให้ช่วยกันดูแลรักษาป่า มีบ่อน้า
พระแม่ธรณีที่เกิดขึ้นกลางป่าชุมชนแห่งนี้มาแล้วกว่า 100 ปีแล้ว เป็นบ่อน้าตามธรรมชาติที่เชื่อกันว่า
เป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์มีน้าผุดตลอดปี เป็นแหล่งน้าที่ใช้ทั้งการบริโภคและการเกษตรกรรม และเป็นป่าชุมชน
ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู รณ์ มี ความหลากหลายของของสมุ นไพรและของป่ ามี ต้ นมะเดื่ อกวางขนาดใหญ่
ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ พืชสมุนไพรนานาชนิด เช่น ว่านพญางูเขียว พายสะเมา
นางแซง มีสรรพคุณแก้พิษงู ส่องฟ้า พวงพี แก้พิษสาแดง เป็นต้น
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กิจกรรมที่ดาเนินการในป่าชุมชน
กิจ กรรมป้อ งกัน รัก ษาป่า การลาดตระเวนป้อ งกัน รัก ษาป่า คณะกรรมการป่า ชุม ชน
และกลุ่ ม ราษฎรอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ป่ า ได้ ท ราบถึ ง บทบาทและหน้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น ดู แ ล รั ก ษาป่ า
มี ค วามตั้ ง ใจและมี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ป่ า ป่ าชุ มชนบ้ านหั วบึ งได้ จั ดท าแผนการ
ปฏิบัติงานในการตรวจลาดตระเวนและป้องกันการบุรุกพืน้ ที่อย่างน้อยมีการตรวจลาดตะเวนในพื้นที่ ชุมชน
ไม่ตากว่าเดือนละ ๒ ครั้งโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
กิจกรรมปลูกต้นไม้และบารุงรักษา คณะกรรมการป่าชุมชนและกลุ่ม รสทป. ได้ดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ปลูกต้นไม้ในวันสาคัญของทุกปี และจัดกิจกรรมโครงการร่วมใจพัฒนาปลูกป่าเพื่อรักษา
สิ่งแวดร่วมกับกลุ่มเยาวชนในเขตพืน้ ที่ป่าชุมชนบ้านหัวบึง
กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีการจัดทาป้ายโครงการป่าชุมชน ป้ายแนวเขตป้ายกฎระเบียบ
และ ปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มชุมชน เยาวชนและ
นักเรียนโดยเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในโอกาสต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในชุมชน
และหมูบ่ ้านข้างเคียง ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสร้างเครือข่าย คณะกรรมการป่าชุมชน ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการ
ป่าชุมชน ให้แก่ผู้เข้ารับโครงการอบรมหลักสูตรป่าชุมชน และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในพืน้ ที่และนอกพืน้ ที่
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เรื่องป่าชุมชน มีการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ ให้แก่ชุมชนและเยาวชน
โดยการให้ปลูกเสริมไม้เดิม ไม้ใช้สอย ในพืน้ ที่เสื่อมโทรม
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ป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
หมู่ที่ 2,3,5,7 ตาบลชะอวด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความเป็นมา
ตาบลชะอวด เป็นตาบลหนึ่งที่ชื่อของตาบล เหมือนกับชื่อของอาเภอ มีความเป็นมา ๒ ประการ
คือมาจากคาว่า “เชือกอวด” หรือ “ย่านอวด” และมาจากคาว่า “เจ๊กฮวด” หรือ “เจ้าฮวด” พื้นที่บริเวณนี้
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ หลากหลายพันธุ์ ตามลักษณะของพื้นที่ ทางภาคใต้ในอดีต เป็นพื้นที่ที่มีฝนตก
ชุกตลอดทั้งปี ก่อนที่ป่าไม้เหล่านั้นจะถูกแผ้วถางทาลาย ในพืน้ ที่ป่าบริเวณนีจ้ ะมีเถาวัลย์หลากหลายชนิด
และมีเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง ที่ขึ้นอยู่เป็นจานวนมาก มีทั้งความเหนียวและทนทาน ซึ่งชาวบ้านนิยมนามาใช้
ผูกมัดสิ่งของ เรียกชื่อกันว่า “เชือกอวด” หรือ “ย่านอวด” หรือ “ต้นอวด” การตัดย่านอวด ค่อนข้างลาบาก
เพราะต้องดึงลาต้น ออกจากการเกี่ยวพันกับต้นไม้อื่น
ที่มาของค าว่าชะอวด บางตาราบอกว่ามาจากคาว่า เชือกอวด ซึ่งมีเ รื่องเล่าว่า ในอดีตพื้นที่
บริเวณนี้เคยมีเถาวัลย์ชนิดหนึ่งขึ้นชุกชุมมากซึ่งคนใน พื้นที่เรียกว่า ย่านอวด ย่านอวด มีความเหนียว
เป็นลักษณะที่พิเศษ กว่าเถาวัลย์ชนิดอื่นๆ ชาวบ้านหลายพืน้ ที่มาหาย่านอวด นาเอาไปทาเป็นเชือกผูกมัด
รั้วบ้าน เรียกกันว่า เชือกย่านอวด หรือ เชือกอวด ต่อมาได้เพีย้ นกลายเป็น ชะอวด จนถึงปัจจุบัน
ปี๒๕๓๕ ทางกรมป่าไม้มีนโยบายที่จะพัฒนาป่าเสื่อมโทรมทั่วประเทศ นายสมพร เพชรทองเกลี้ยง
ป่าไม้อาเภอชะอวดในขณะนั้น ได้จัดทาโครงการปลูกป่าชุมชน ร่วมกับสภาตาบล โดยได้เชิญนายสุชาญ พงค์
เหนือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (คนใหม่) มาทาพิธีเปิดโครงการปลูกป่าชุมชนจานวน ๑,๔๙๘ ไร่
เมื่ อเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้ วยการสนั บ สนุ นพั นธุ์ ไม้ จากส านั กงานป่ าไม้ เขตนครศรี ธรรมราช
จ านวน ๑๐,๐๐๐ ต้ น เช่ น สะเดา กระถิ น เทพา หว้ า ไทร ฯลฯ ในพื้ น ที่ บ ริ เ วณสระน้ าในปั จ จุ บั น
และกานันสัมมิตร จุ้ยปลอด ได้ทาหนังสือขอพระราชทานอนุญาตใช้ชื่อว่า “สวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ”
จากแนวคิดของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายณรงค์ แสงสุริยงค์ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ
ครบ ๓๗ พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลั ยลักษณ์อัครราชกุมารี และต่อมา
ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานอนุญาตจากสานักพระราชวัง ให้ใช้ชื่อ “สวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์”
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กิจกรรมที่ดาเนินการในป่าชุมชน
กิจกรรมการป้องกันดูแลรักษาป่าการลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า โดยคณะกรรมการป่าชุมชน
ออกลาดตระเวนดูแลรักษา กิจกรรมทาแนวกันไฟและป้องกันไฟป่า ทุกปีในพื้นที่ป่าชุมชนสวนสมเด็จ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีชุดลาดตระเวนและดับไฟป่าในฤดูแล้งตลอดเวลา
กิ จ กรรมเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ มี ก ารจั ด ท าป้ า ยค าขวั ญ เชิ ญ ชวน ปลุ ก จิ ต ส านึ ก ด้ า น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการถ่ายทาสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การทางาน
ของคณะกรรมการป่าชุมชน
กิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้ แ ละบ ารุ ง รั ก ษา คณะกรรมการป่ า ชุ ม ชนสวนสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณ์
ได้มีการดาเนินการและร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
คณะกรรมการป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้น้อมนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็น แนวทางในการบริห ารจัด การป่ าและนาไปใช้ ใ นชีวิ ตประจาวัน โดยได้ จัด ตั้ง กลุ่ มอาชี พต่ างๆ
ขึ้นในหมู่บ้า น เช่น กลุ่ม จัก สาน, กลุ่ ม OTOP น าพืชอาหารป่าในป่าชุ มชนมาเพื่ อบริโ ภคและจาหน่า ย
เป็นรายได้เสริมของครอบครัว การปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค
คณะกรรมการป่ า ชุ ม ชนสวนสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณ์ ได้ รั บ เชิ ญ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ
จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในนามของผู้นาชุมชนด้านป่าชุมชน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จึงได้มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ผลงานด้านป่าชุมชนของหมู่บ้านอ่าวอ้ายยอ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมทั้งได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้มโี อกาสรู้จักและเชื่อมโยงกับผู้นาชุมชนอื่นๆ และองค์กรต่างๆ ซึ่งต่อมา
ได้มกี ารเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายป่าชุมชนจนถึงปัจจุบัน
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ป่าชุมชนดีเด่นด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า”

ป่าชุมชนโนนใหญ่
หมู่ที่ 3 ตาบลเสียว อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ความเป็นมา
ป่าชุมชนโนนใหญ่ เกิดขึน้ มาได้จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ซึ่งช่วยกันปกป้อง
ดูแลรักษาป่าอย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งร่วมกันต่อต้านกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพล ไม่ยอมให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่า
ทาให้จากสภาพป่าพืน้ ราบที่มตี ้นไม้เหลือเพียงเล็กน้อย ในปัจจุบันกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
ความเป็นมาของกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าโนนใหญ่ เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน
บ้านอีเซ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เริ่มต้นจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
ที่นานักเรียนเรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชุมชนโนนใหญ่ ตามเนื้อหาหลักสูตร เช่น การพึ่งพาของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ การเน่าเปื่อยผุพังของใบไม้ การทับถมของซากพืชซากสัตว์ ไม้กลายเป็นหิน เรียนรู้แหล่งน้า
จากบทเรีย นนี้ทาให้เด็ กๆ สนุก สนานและเกิดความชอบโดยเฉพาะเด็ก ที่มีปัญ หาทางด้านการเรีย นรู้
โดยเฉพาะนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ที่มักชอบหลบหรือหนีเรียนบ่อยๆ เมื่อเรียนในห้องเรียน ดังนั้น
การนาเด็กๆ มาเรียนรู้ในธรรมชาติทาให้ค้น พบความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ในการเข้าป่าแต่ละ
ครั้งนอกจากเด็กๆ จะได้ผลไม้ป่า เห็ด หรือพืชผักผลไม้อ่นื ๆ มาแล้วยังพบว่าเด็กๆ จะชอบนาเอาผลไม้มา
ฝากคุ ณครู ท าให้เ ด็ ก ๆ ชั้นอื่นๆ เกิ ด อยากให้ครูป ระจาชั้นนาเข้าไปเรีย นในป่าชุมชนโนนใหญ่บ้างใน
บางครั้งก็จะชวนคุณครูเข้าไปเดินป่าในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ซึ่งจากการเห็นความต้องการเรียนรู้ใน
วิถีธรรมชาติเช่นนี้ ทาให้ต่อมาในปี 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 เมื่อกลุ่มมีจานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นและมีความเข้มแข็ง จึงปรึกษาร่วมกับคณะครู นักเรียน
เปลี่ยนชื่อจาก ห้องเรียนอิสระมาเป็น กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าโนนใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา
โดยสมาชิกเริ่มแรกจะเป็นนักเรียนเรียนในโรงเรียนบ้านอีเซ และหากคนใดเรียนจบไปแล้วก็จะยังถือว่า
เป็นสมาชิกกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าโนนใหญ่อยู่
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กิจกรรมที่ดาเนินการในป่าชุมชน
กิจกรรมการป้องกันดูแลรักษาป่า เยาวชนลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าร่วมกับคณะกรรมการ
ป่าชุมชน และกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ าชุมชนโนนใหญ่ ทาให้กลุ่มเยาวชนฯ ได้ทราบถึงบทบาท
และหน้าที่ในการป้องกันดูแลรั กษาป่า ก็จะช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเหตุการณ์ที่ผิดปกติในพื้นที่ป่า
จะแจ้งคณะกรรมการป่าชุมชนทันที และยังมีกิจกรรมการเฝ้าระวังไฟป่า เมื่อถึงฤดูแล้งจะร่วมกันออก
กวาดใบไม้ ทาแนวป้องกันไฟป่า ทั่วผืนป่าที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ และร่วมกับชุมชนออกดับไฟป่า
เมื่อมีสถานการณ์ไฟป่า
กิจ กรรมปลูก ต้น ไม้แ ละบ ารุง รัก ษา เยาวชนร่ว มกับ ชุม ชน คณะกรรมการป่า ชุม ชน
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่และในป่าชุมชนโนนใหญ่ ดังนี้ ปลูกไม้ยางนาและไม้อื่นๆ เสริมในพื้นที่นาม่อง จานวน
10 ไร่ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามหนองสะโน พื้นที่บ้านหนองฮู จานวน 20 ไร่ ปลูกไม้มะดันแปลง
โสกกระแด้ง พื้นที่บ้านอีเซ หมู่ที่ 5 จานวน 50 ไร่ ปลูกไม้กินได้ เช่น ขี้เหล็ก สะเดา ริมถนนจาก
บ้านหนองฮูถึงสี่แยกบ้านเสียว จานวน 1,000 ต้น
กิ จกรรมเผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ เยาวชนร่ วมกั บคณะกรรมการป่าชุมชน จั ดท าป้ ายคาขวั ญ
เชิญชวน ปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ ายกิ จกรรมการด าเนิ นงานของ ป่ าชุ มชนโนนใหญ่ ร่ วมจั ดกิ จกรรม นิ ทรรศการและแสดงผลงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การแสดงตลกลดโลกร้อน การเขียนความเรียงเยาวชน
และการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
กิ จ กรรมสร้ า งเครื อ ข่ า ย ป่ า ชุ ม ชนโนนใหญ่ มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยป่ า ชุ ม ชนในระดั บ ต าบล
และมีการศึกษาดูงาน จากตาบลอื่นๆ อยู่เสมอ
กิจกรรมอื่นๆ ของสมาชิกกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าโนนใหญ่ การแสดงตลกรณรงค์ลดโลกร้อน
การเขียนความเรียงเยาวชน และการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ นอกจากได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในนามของเยาวชนคนรักษ์ป่าโนนใหญ่ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว จึงมีโอกาสประชาสัมพันธ์ผลงานด้านป่าชุมชนและผลงานของกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าโนนใหญ่
ให้ผอู้ ื่นได้รับรู้ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้มีโอกาสรู้จักและเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆ และ
องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายป่าชุมชน อีกทางหนึ่ง
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รองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้าน “เยาวชนคนรักษ์ปา่ ” จานวน 3 รางวัล ได้แก่

ป่าชุมชนบ้านปางงุ้น
หมู่ที่ 6 ตาบลสรอย อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ความเป็นมา
ในอดีตที่ผ่านมาบ้านปางงุ้นมีค วามอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มาก เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า จึงเป็น
ที่ต้องการของเหล่านายทุนเป็นอย่างมาก และก่อนปี 2544 จึงมีนายทุนเข้ามาตัดไม้ ซื้อไม้จากบ้านปางงุ้น
ไปเป็นจานวนมาก ชาวบ้านซึ่งมีฐานะยากจน ได้ตัดไม้ขาย ป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ได้ถูกทาลายไปเกือบหมด
ต่อมาปี พ.ศ. 2544 ลุ่มน้าสรอยได้เกิดภัยพิบัติน้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้าสรอยเป็นจานวนมาก หลังจากเกิดภัยพิบั ติแล้ว
ชุมชนที่อยู่ลุ่มน้าสรอย ต่างเริ่มหันมาฟื้นฟูป่าไม้ ที่ยังคงเหลืออยู่โดยมีหลายหมู่บ้านได้กันพื้ นที่ป่าให้เป็น
ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนร่วมกันรักษาป่าไม้อย่างจริงจัง
กลุ่ ม เยาวชนคนต้ น น้ า เป็ น กลุ่ ม เยาวชนกลุ่ ม หนึ่ ง ซึ่ ง รวมตั ว กั น มาอย่ า งยาวนานตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ.2547 โดยเริ่มจากการรวมตัวของเด็ก/เยาวชนบ้านปางงุ้น ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประมาณสิบกว่าคน
การรวมตัวในครั้งนั้นได้มีพระอาจารย์ยงยุทธ ทีป โก เจ้าอาวาสวัดปางงุ้นเป็นที่ปรึกษา หลังจากที่มี
การรวมตัวกัน เด็ก/เยาวชนกลุ่มนี้ก็ได้คิดทากิจกรรมขึ้นมากมาย โดยเน้นไปในเรื่องสิ่งแวดล้อม ดิน-น้า-ป่า
เป็นสาคัญ เพราะว่าเยาวชนคนต้นน้าเห็นว่าเราอยู่ต้นน้า ป่าต้นน้าจาเป็นต้องมีการดูแลรักษาและฟื้นฟู
กิจกรรมที่ทากันในช่วงแรกๆก็จะมีตั้งแต่การปลูกป่า ทาฝายชะลอน้า บวชป่า ทาแนวกันไฟป่า เฝ้าระวังไฟป่า
ร่วมกับทางชุมชน เป็นต้น
ในขณะเดียวกันกลุ่มเยาวชนคนต้นน้าก็ได้คิดว่าการลงมือทากันเพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอสาหรับ
การรักษาสิ่งแวดล้อมได้เท่าที่ควร น่าจะมีการสร้างเครือข่ายให้มากขึ้นและสร้างจิตสานึกของคนในสังคม
ให้มากด้วย เยาวชนคนต้นน้าจึงได้เริ่มสร้างเครือข่ายในกลุ่มเพื่อนๆในลุ่มน้าสรอยและในลุ่มน้าอื่นๆ เช่น
ลุ่มน้าป่าไผ่ ลุ่มน้าสลก ลุ่มน้าปันเจน ลุ่มน้าแม่ป้าก ลุ่มน้าแม่แปง ลุ่มน้าแม่พุง เป็นต้น และกลุ่มเยาวชน
คนต้นน้า ได้ร่วมกันผลิตสื่อเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสานึกให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น สื่อที่ผลิตกันก็มีทั้งวารสารสื่อกลางคนลุ่มน้าสรอย หนังสั้น เสียงเพลง
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กิจกรรมที่ดาเนินการในป่าชุมชน
กิจกรรมการป้องกันดูแลรักษาป่า การเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่า คณะกรรมการป่าชุมชน
กลุ่มเยาวชน และกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชนบ้านปางงุ้น ได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ในการ
ป้องกันดูแลรักษาป่า มีความตั้งใจและมีความเข้มแข็ง ออกลาดตระเวนดูแลรักษา โดยแบ่งคณะทางาน
เป็นชุด ในทุกเดือนอย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง และกิจกรรมอยู่เวรยามเฝ้าระวังไฟป่า ทาแนวกันไฟและ
ป้องกันไฟป่า ทุกปีในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางงุ้น จะมีกลุ่มเยาวชน และประชาชน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
มาร่วมกิจกรรมทาแนวป้องกันไฟป่า จัดชุดเวรยามคอยเฝ้าระวังไฟป่า
กิจกรรมปลูก ต้นไม้และบารุงรัก ษา พ.ศ. 2547-2550 เริ่มรวมตัวก่อตั้ง “กลุ่มเยาวชน
คนต้นน้า” และได้ก่อตั้ง ธนาคารเด็ก ขึ้นเพื่อทากิจกิจกรรมออมทรัพย์กัน หลังจากนั้นก็ ได้คุยกันเรื่อง
การฟื้นฟูป่า และได้เ ริ่มปลูก ป่ากันภายในวัด รอบๆวัดบ้าง ป่าที่อยู่ใกล้ ๆ หมู่บ้าน โดยพากันไปปลูก
ในวันหยุด ได้ทามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จากนั้นก็ได้เ ข้าไปทาฝายชะลอน้าตามลาห้วยต่าง ๆ
ในป่าชุมชนบ้านปางงุ้น
กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีการถ่ายทาสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทางานของกลุ่ม
เยาวชนทางสถานีโทรทัศน์ ดังนี้ รายการเด็กมีเรื่อง เผยแพร่ทางช่องทีวีไทบีพีเอส รายการด้วยพระบารมี
เผยแพร่ทางทีวีช่อง 11 รายการท่องเที่ยวทั่วไทย เผยแพร่ทางช่อง 11 ฯลฯ จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของกลุ่มเยาวชนคนต้นน้า แต่งเพลงและร้องเพลงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป
และการทาหนังสัน้ / สารคดีเพื่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสร้างเครือข่าย จากการที่เยาวชนคนต้นน้าได้ทากิจกรรมต่างๆก็มีเพื่อนๆจากชุมชนอื่น ๆ
ที่เป็นเพื่อนกันเข้ามาร่วมทากิจกรรมด้วย จึงเกิดเครือข่ายขึ้น และกิจกรรมก็ได้ขยายไปทากัน ในชุมชน
เครือข่ายด้ วย การท ากิ จกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจาเป็นต้องมีเครือข่าย งานจึงจะสามารถกระจายไปได้
กว้างขวางยิ่งขึน้ เยาวชนคนต้นน้าจึงได้สร้างเครือข่ายขยายไปในวงหมู่เพื่อนๆ จากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่ง
จากลุ่มน้าหนึ่งไปสู่อีกลุ่มน้าหนึ่ง แม้กระทั่งจากอาเภอไปยังจังหวัดอื่นๆด้วย เยาวชนคนต้นน้าใช้วิธีการเชื่อม
ร้อยเครือข่ายด้วยการทากิจกรรมต่าง ๆ ทุกรูปแบบ เช่น การทาฝาย การบวชป่า/สืบชะตา การทาสื่อร่วมกัน
ทาค่ายเยาวชนรักษ์ป่า เสียงเพลง ฯลฯ
กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านปางงุ้น กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการป่าชุมชน
บ้านปางงุ้น และชุมชนบ้านปางงุ้น ได้น้อมนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการป่าและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ขึน้ ในหมู่บ้านโดยนาวัตถุดิบในป่า
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ป่าชุมชนบ้านพุตูม
หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยลึก อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ความเป็นมา
ผืนป่าชุมชนบ้านพุตูม ซึ่งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๕ ตาบลห้วยลึก อาเภอบ้านลาด จังหวั ดเพชรบุรี พื้นที่
บางส่ ว นในอดี ต เคยมี น ายทุ น เข้ า มาท าเหมื อ งแร่ วุ ล แฟรมท าให้ วิ ถี ธ รรมชาติ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
แรงสั่นสะเทือนทาให้ตาน้าปิด น้าพุที่เคยมีน้าให้ทาน้าประปาค่อยๆ ลดปริมาณลงในทุกๆ ปี จนถึงขั้นวิกฤต
และบริเวณเขานมแอกซึ่งไม่อยู่ในเขตสัมปทานแต่อย่างใดก็พลอยถูกระเบิดทาลายทัศนียภาพไปด้วย
แต่ในวันนี้กาลังจะกลับมาอีก นายทุนได้ขอสัมปทานเหมืองแร่ต่อ แน่นอนเหลือเกินว่าในอนาคตอันใกล้นี้
ชาวบ้านที่อยู่รอบเขาแด่นจะไม่มีน้าประปาใช้อีก ต่อไป สภาพของป่าที่เ คยอุดมสมบูรณ์ก็จะหมดสิ้น
กระทบกระเทือนถึงชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยยังชีพด้วยการหาของป่า เช่นเห็ดโคน เห็ดเผาะ ผักหวาน
หน่อไม้ กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่และผู้อนุรักษ์หลายๆกลุ่ม จึงรวมตัวกันคัดค้านการทาเหมืองแร่วุลแฟรม
เพื่อปกป้องเขาลู ก นี้ไ ว้ เป็นการอนุรั ก ษ์ท รัพยากรธรรมชาติใ ห้คงอยู่ เพื่ อราษฎรบ้านพุตูมและพื้น ที่
ใกล้เคียง จะได้ใช้ประโยชน์จากป่าผืนนีท้ ั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืนและตลอดไป
ป่าชุมชนบ้านพุตูม ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ พื้นที่
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก -เขาปุ้ม เนื้อที่ ๑,๐๖๕ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการต่ออายุโครงการ
โดยมี ค ณะกรรมการป่ า ชุ ม ชนและราษฎรในชุ ม ชน ร่ ว มกั น ดู แ ลรั ก ษา ช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ป่ า ไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดั่งเดิมต่อไป เป็นป่าใหญ่ใกล้ตัวเมือง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีแหล่งหินแกรนิต
แร่วุลแฟรม และเป็นป่าต้นน้าลาธารสาขาย่อยของแม่น้าเพชรบุรี มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และมีความหลายหลายทางชีวภาพ บ้านพุตูมมีแหล่งน้าพุเย็นธรรมชาติ ที่เกิดจากป่าชุมชนบ้านพุตูม
มีลานหินราบที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินยิ มมาเล่นเครื่องร่อนกันอย่างชื่นชอบ
ป่าชุมชนบ้านพุตูม เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
อย่างยิ่ง มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงาม ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง รัก มะขามป้อม มะเกลือ มะกอก
อ้อ ยช้ า ง แสมสาร โมกมั น ประดู่ ป่ า มะค่า โมง ตะคร้ า ขี้ ห นอน ไผ่ ป่ า ไผ่ ร วก ปรง สลั ด ได มี เ ห็ ด
หลากหลายชนิด เฟิร์นชนิดต่างๆ และสัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ กระรอก กระแต แย้ อีเห็น เม่น พังพอน งู
และนกชนิดต่างๆ
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กิจกรรมการป้องกันดูแลรักษาป่า การลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า คณะกรรมการป่าชุมชน
และกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชนบ้านพุตูม จึงได้ร่วมกันตรวจตราในพื้นที่ป่าชุมชนว่ามีการบุกรุก
พื้นที่หรือเปล่าและมีไฟเกิดขึ้นในป่าชุมชนไหม ซึ่งจะออกตรวจตราประมาณ 1 - 2 ครั้ง/เดือน หากพบเห็น
เหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น จะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นประธานป่าชุมชนทราบ แล้วออกไปช่วยกันดูเหตุการณ์
ดังกล่าว
กิจกรรมปลูกต้นไม้และบารุงรักษา มีการรวมกลุ่มอนุรักษ์ผืนป่าของบ้านพุตูม เพื่อดูแลรักษา
พืน้ ที่ป่าชุมชน มิให้ใครมาบุกรุกแผ้วถางทาลายป่า ประธานและคณะกรรมการป่าชุมชนและกลุ่ม รสทป.
บ้านบึงต้นชัน ได้ดาเนินการและร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนและบริเวณหมู่บ้าน
อย่างต่อเนื่อง
กิ จกรรมเผยแพร่ประชาสั มพั นธ์ ได้ มีก ารจั ดท าป้ ายโครงการป่ าชุมชน ป้ายชื่ อเขตป่ าชุมชน
เสาหลักแนวเขตป่าชุมชน เพื่อให้ราษฎรในชุมชน หรือบุคคลทั่วไปทราบและรู้จักบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน
ของหมู่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชนได้ร่วมกันจัดพิธีทาบุญในพืน้ ที่ป่าชุมชนขึน้ ประจาทุกปี
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ป่าชุมชนบ้านต้นตาล
หมู่ที่ 2 ตาบลจอเบาะ อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ความเป็นมา
บ้านต้นตาล เดิมมีชื่อเรีย กว่า บ้านบูเกะบูงอ ซึ่งมาจากคาภาษายาวี แปลเป็นไทยว่า บูเกะ
คือภูเขา บูงอ คือ ดอก ซึ่งคาว่าดอกย่อมาจาก ก้อนหินบนภูเขาที่มีลักษณะเป็นหินงอก หรือที่เรียกว่า
หินเขี้ยวหนุมาน ซึ่งหมู่บ้านมีพื้นที่บนภูเขาประมาณ 800 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าสงวน 603 ไร่ และเป็นพื้นที่
อนุญาตในการทาป่าชุมชนจานวน 173 ไร่ 2 งาน หมู่บ้านต้นตาลตั้งอยู่เส้นทางหลวง ยี่งอ – รือเสาะ
ห่างจากตัวอาเภอยี่งอเพียง 4 กิโลเมตร ส่วนชื่อที่ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการว่า “บ้านต้นตาล” เนื่องจาก
มีต้นตาลริมสองฝั่งทางเป็นจานวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านต้นตาลมาจนถึงปัจจุบัน และมีตานาน
เล่าขานจากผู้เ ฒ่าผู้แก่ว่า บนภูเขา มีขุมทรัพย์ เพชรพลอยมากมายซึ่งผู้ที่เล่ าได้พบเจอกับตนเอง
แต่ท่านเล่าว่ามิกล้าที่จะหยิบขุมทรัพย์เหลานั่นกลับมา และบนภูเขามีต้นแอ็ดเป็นจานวนมากซึ่งชาวบ้าน
เก็ บ ยาง หรือที่เ รีย กภาษายาวีว่า ดามา หรือ ขี้ผ้ึง มาขาย และรอยจากการเก็บ ขึ้ผ้ึงมาขายต้นแอ็ด
ก็จะมีลักษณะเป็นโผร่ง จึงเป็นที่วางไข่ของนกเหงือ ก ซึ่งในเวลาเช้าจะออกหากินอยู่บนเทือกเขาบูโด
ช่วงเวลาเย็นจะบินกลับมายังภูเขาบ้านบูเกะบูงอ
แต่เ ดิมทางชุมชนมี ก ลุ่มสตรี อยู่เ ดิมแล้วมีชื่อทางทะเบีย นว่า กลุ่มสตรีจั ก รสานบ้ านต้นตาล
จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 ต่อมาประธานและคณะกรรมการได้แล่งเห็นถึงความสาคัญจากพืช
พั นธุ์ ที่มี อยู่ใ นพื้ นที่จ่ึ งคิ ด เพิ่ มในการแปรรู ป ผลิตผลที่ มีอยู่ ใ นชุมชนมาสร้ างเป็น รายได้ เพื่อยกระดั บ
คุณภาพชีวิตให้กับสมาชิก และเพื่อสร้างชุมชนที่เข็มแข็งอย่างต่อเนื่องไป จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
บ้านต้ นตาล เมื่อ วั นที่ 31 มีนาคม 2557 ขึ้นมาอี ก หนึ่งศู นย์เ พื่ อเป็น สถานที่เ รี ย นรู้แ ละถ่า ยทอด
องค์ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ สมาชิ ก และบุ ค คลทั่ ว ไปในการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ด้านองค์ความรูใ้ นการแปรรูปจากหน่วยงานต่าง ๆ จนประสบผลสัมฤทธิ์แล้วในระดับหนึ่ง
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กิจกรรมการป้องกั นดูแลรักษาป่า จัดกลุ่มเยาวชนลาดตระเวนร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน
เพื่อพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นมักกุเทศ
กิจกรรมปลูกต้นไม้และบารุงรักษา จัดกิจกรรมเยาวชนปลูกป่า เพื่อสร้างจิตสานึกและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ป่า ซึ่งจะมีกิจกรรมให้กับเยาวชนในการปลูก ป่าในวันสาคัญๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
กิ จ กรรมเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ มี ก ารจั ด ท าป้ า ยค าขวั ญ เชิ ญ ชวน ปลุ ก จิ ต ส านึ ก
ด้านการอนุรัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อม เช่ น ติ ดป้า ยประชาสั มพัน ธ์ใ นบริเ วณหมู่บ้า น
บริเวณป่าชุมชน โดยจัดทาป้ายคาขวัญ ป้ายคติเตือนใจ ป้ายแนวเขตป่ าชุมชน ป้ายกฎ กติกา ระเบียบ
ข้อปฏิบัติ
กิจกรรมสร้างเครือข่าย ชุมชนให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
รุ่นใหม่ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
เข้าไปในหลักสูตรการเรียนของสถานศึกษาในชุมชน
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ จัดทาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคประชาชน และ สถาบันการศึกษา เพื่อปลูกจิตสานึกและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
ในการอนุรักษ์และหวงแหนทุนชุมชน และมีปราชญ์ชาวบ้านคอยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
และเรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง จัดทาเส้นทางศึกษาทาธรรมชาติ โดยมีการ
ติดป้ายแสดงองค์ความรู้ต่างๆ ตามต้นไม้ใหญ่และพืชสมุนไพร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเดินทางสู่ป่าบูงอ
จัดเส้นทางเพื่ออานวยต่อการปั่นจักรยานในการชมวิว รอบภูเขา เนื่องจากทางติดตะวันออกสามารถ
มองเห็น ตัว อาเภอยี่งอ และทะเล ทิศใต้สามารถมองเห็น วัดเขากง ซึ่งสามารถเป็นจุดชมวิวได้และ
เอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการจัดเข้าค่ายลูกเสือ
การดาเนินกิจกรรมบริหารจัดการ จัดกิจกรรมเยาวชนสร้างฝ่ายกั้นน้าตามแนวพระราชดาริ
ทดน้าเพื่อสร้างความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นที่ป่า ซึ่งบนเขามีแหล่งน้าที่มีน้าตลอดฤดูกาล
อยู่ 2 จุด เป็นแหล่งน้าให้กับนกและบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายมาใช้ในฤดูแล้ง คือ จุดบนเขา และเชิงเขา
ที่มแี หล่งน้าเดิมอยู่แล้ว
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รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด
จานวน 65 รางวัล รวม 65 จังหวัด
ลาดับ

จังหวัด

ป่าชุมชน

ที่ตั้ง

1

เชียงใหม่

ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง

ม.11 ต.น้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

2

ลาพูน

ป่าชุมชนบ้านหนองสูน

ม.1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน

3

แม่ฮ่องสอน

ป่าชุมชนบ้านหลวง

ม.8 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮอ่ งสอน

4

เชียงราย

ป่าชุมชนบ้านห้วยชมภู

ม.11 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

5

พะเยา

ป่าชุมชนบ้านหนองกลาง

ม.7 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

6

น่าน

ป่าชุมชนบ้านตาแวน

ม.4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน

7

แพร่

ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ

ม.4 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่

8

ลาปาง

ป่าชุมชนบ้านขอใต้

ม.4 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลาปาง

9

อุตรดิตถ์

ป่าชุมชนบ้านคุม้

ม.4 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

10

นครสวรรค์

ป่าชุมชนบ้านปากด่าน

ม.7 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

11

พิจิตร

ป่าชุมชนบ้านเขานกยูง

ม.8 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

12

อุทัยธานี

ป่าชุมชนบ้านสะนา

ม.2 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

13

ตาก

ป่าชุมชนบ้านกูเตอร์โกล

ม.4 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาต จ.ตาก

14

กาแพงเพชร

ป่าชุมชนบ้านใหม่โพธิ์พัฒนา

ม.9 ต.ถ้ากระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กาแพงเพชร

15

สุโขทัย

ป่าชุมชนบ้านพงเสลียง

ม.14 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

16

พิษณุโลก

ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์

ม.1 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ป่าชุมชนบ้านหลักด่าน

ม.2 ต.หลักด่าน อ.น้าหนาว จ.เพชรบูรณ์

17 เพชรบูรณ์
18

สระบุรี

ป่าชุมชนบ้านพุขาม

ม.5 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

19

สิงห์บุรี

ป่าชุมชนบ้านจ่า

ม.6 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

20

ลพบุรี

ป่าชุมชนบ้านโป่งยอ

ม.7 ต.วังเพลิง อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี

21

ชัยนาท

ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก

ม.10 ต.ตะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

22

ชลบุรี

ป่าชุมชนบ้านห้วยลึก

ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

23

ระยอง

ป่าชุมชนบ้านสมานมิตร

ม.2 ต.กระเฉด อ.เมือง จ.ระยอง

โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”

33

ลาดับ

จังหวัด

ป่าชุมชน

ที่ตั้ง

24

จันทบุรี

ป่าชุมชนบ้านท่าระม้า

ม.7 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี

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.ทุ่งกระบ่า อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

28

สุพรรณบุรี

ป่าชุมชนบ้านห้วยขมิ้น

ม.14 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

29

เพชรบุรี

ป่าชุมชนบ้านห้วยหินเพลิง

ม.10 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

30

ประจวบคีรีขันธ์

ป่าชุมชนบ้านหนองเป่าปี่

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

31

ปราจีนบุรี

ป่าชุมชนบ้านโนนม่วง

ม.9 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

32

สระแก้ว

ป่าชุมชนบ้านคลองสาอางค์

ม.8 ต.ศาลาลาดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

33

ฉะเชิงเทรา

ป่าชุมชนบ้านคลองเตย

ม.21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

34

อุดรธานี

ป่าชุมชนบ้านหนองคา

ม.8 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

35

เลย

ป่าชุมชนบ้านกกกระบาก

ม.10 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

36

หนองบัวลาภู

ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด

ม.4 ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลาภู

37

หนองคาย

ป่าชุมชนบ้านผาตั้ง

ม.1 ต.ผาตัง้ อ.สังคม จ.หนองคาย

38

บึงกาฬ

ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง

ม.2 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

39

ขอนแก่น

ป่าชุมชนบ้านหินฮาว

ม.4 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

40

มหาสารคาม

ป่าชุมชนบ้านโนนสูง

ม.10 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

41

กาฬสินธุ์

ป่าชุมชนบ้านดอนสวรรค์

ม.4 ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

42

มุกดาหาร

ป่าชุมชนบ้านจอมมณีเหนือ

ม.6 ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

43

ร้อยเอ็ด

ป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก

ม.3 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

44

นครราชสีมา

ป่าชุมชนตาบลตูม

ม.3 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

45

สุรินทร์

ป่าชุมชนบ้านโคกเบง

ม.11 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

46

บุรีรัมย์

ป่าชุมชนตาบลเจริญสุข

ม.12,14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

47

ชัยภูมิ

ป่าชุมชนบ้านตาดภูทอง

ม.12 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

48

ศรีสะเกษ

ป่าชุมชนบ้านโนนลาน

ม.13 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ

49

นครพนม

ป่าชุมชนบ้านหนองดู่ใต้

ม.7 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

50

สกลนคร

ป่าชุมชนบ้านนาจาร

ม.7 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”

34

ลาดับ

จังหวัด

ป่าชุมชน

ที่ตั้ง

51

อุบลราชธานี

ป่าชุมชนบ้านจานตะโนน

ม.10 ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

52

อานาจเจริญ

ป่าชุมชนบ้านฟ้าห่วน

ม.9 ต.ไร่ขี อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

53

ยโสธร

ป่าชุมชนบ้านเชียงเครือ

ม.6 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

54

สุราษฎร์ธานี

ป่าชุมชนบ้านปากลาง

ม.3 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

55

ระนอง

ป่าชุมชนบ้านล่าง

ม.4 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

56

ชุมพร

ป่าชุมชนบ้านงาช้าง

ม.3 ต.สองพี่นอ้ ง 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

ป่าชุมชนบ้านเหมืองตะกั่ว

ม.1 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

60

สงขลา

ป่าชุมชนบ้านใต้

ม.10 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา

61

สะตูล

ป่าชุมชนบ้านท่าขาม

ม.5 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

62

ปัตตานี

ป่าชุมชนบ้านบางราพา

ม.5 ต.ท่ากาชา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

63

กระบี่

ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง

ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

64

พังงา

ป่าชุมชนบ้านดอกแดง

ม.5 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

65

นราธิวาส

ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์

ม.5 ต.ภูเขาทอง อ.สุคริ ิน จ.นราธิวาส

โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”

35

ป่าชุมชนรางวัลชมเชย
จานวน 64 รางวัล รวม 64 จังหวัด
ลาดับ

จังหวัด

ป่าชุมชน

ที่ตั้ง

1

เชียงใหม่

ป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง

ม.11 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

2

ลาพูน

ป่าชุมชนบ้านทรายทอง

ม.16 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลาพูน

3

แม่ฮ่องสอน

ป่าชุมชนบ้านหัวปอน

ม.1 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

4

เชียงราย

ป่าชุมชนบ้านห้วยหมากเอียกเหนือ

ม.8 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

5

พะเยา

ป่าชุมชนบ้านดู่

ม.3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา

6

น่าน

ป่าชุมชนบ้านก้อ

ม.3 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

7

แพร่

ป่าชุมชนบ้านลองลือบุญ

ม.6 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

8

ลาปาง

ป่าชุมชนบ้านแม่สงใต้

ม.10 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง

9

อุตรดิตถ์

ป่าชุมชนบ้านวัดป่า

ม.9 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

10

นครสวรรค์

ป่าชุมชนบ้านไทรทอง

ม.4 ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

11

พิจิตร

ป่าชุมชนบ้านเขาทราย

ม.10 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

12

อุทัยธานี

ป่าชุมชนบ้านโป่งมะค่า

ม.7 ต.ระบา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

13

ตาก

ป่าชุมชนบ้านลานตาเกลีย้ ง

ม.2 ต.น้ารึม อ.เมือง จ.ตาก

14

กาแพงเพชร

ป่าชุมชนบ้านยางเลียง

ม.8 ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กาแพงเพชร

15

สุโขทัย

ป่าชุมชนบ้านเขาขวาง

ม.13 ต.วังน้าขาว อ.บ้านด่านลายหอย จ.สุโขทัย

16

พิษณุโลก

ป่าชุมชนบ้านนาจาน

ม.2 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

17

เพชรบูรณ์

ป่าชุมชนบ้านทวีศักดิ์พัฒนา

ม.11 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

18

สระบุรี

ป่าชุมชนบ้านลาดเขาปูน

ม.7 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

19

สิงห์บุรี

ป่าชุมชนบ้านท้ายเกาะ

ม.3 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

20

ลพบุรี

ป่าชุมชนบ้านไผ่เจริญ

ม.8 ต.ดงมะรุม อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี

21

ชัยนาท

ป่าชุมชนบ้านภิรมย์สุข

ม.9 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

22

ชลบุรี

ป่าชุมชนบ้านหมื่นจิตร

ม.5 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

23

ระยอง

ป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า

ม.2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”

36

ลาดับ

จังหวัด

ป่าชุมชน

ที่ตั้ง

24

จันทบุรี

ป่าชุมชนบ้านหนองตะเคียนเฒ่า

ม.3 ต.แสลง อ.เมือง 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

ป่าชุมชนบ้านหนองโป่ง

ม.4 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

28

สุพรรณบุรี

ป่าชุมชนบ้านทุ่งดินดา

ม.4 ต.บ้านโข้ง อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี

29

เพชรบุรี

ป่าชุมชนบ้านโป่งอิฐ

ม.6 ต.สองพี่นอ้ ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

30

ประจวบคีรีขันธ์

ป่าชุมชนบ้านวังยาง

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

31

ปราจีนบุรี

ป่าชุมชนบ้านเนินผาสุข

ม.13 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

32

ฉะเชิงเทรา

ป่าชุมชนบ้านหนองแหน

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

33

อุดรธานี

ป่าชุมชนบ้านใหม่

ม.2 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

34

เลย

ป่าชุมชนบ้านเพิ่ม

ม.1 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย

35

หนองบัวลาภู

ป่าชุมชนบ้านสวนสวรรค์

ม.4 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลาภู

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.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

39

มหาสารคาม

ป่าชุมชนบ้านวังขอนจิก

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

40

กาฬสินธุ์

ป่าชุมชนบ้านนาจาปา

ม.8 ต.นาจาปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

41

มุกดาหาร

ป่าชุมชนบ้านภูทอง

ม.13 ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร

42

ร้อยเอ็ด

ป่าชุมชนบ้านเปลือยตาล

ม.16 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

43

นครราชสีมา

ป่าชุมชนตาบลหนองบัวสะอาด

ม.2 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

44

สุรินทร์

ป่าชุมชนบ้านสวาย

ม.2 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

45

บุรีรัมย์

ป่าชุมชนโคกกระเบือ้ ง

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

46

ชัยภูมิ

ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายโพธิ์

ม.4 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

47

ศรีสะเกษ

ป่าชุมชนบ้านสวัสดี

ม.8 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

48

นครพนม

ป่าชุมชนบ้านพิมาน

ม.3 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

49

สกลนคร

ป่าชุมชนบ้านบุ่ง

12 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”

37

ลาดับ

จังหวัด

ป่าชุมชน

ที่ตั้ง

50

อุบลราชธานี

ป่าชุมชนบ้านยาง

ม.2 ต.บุ่งไหม อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

51

อานาจเจริญ

ป่าชุมชนบ้านนาอุดม

ม.7 ต.ไร่ขี อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

52

ยโสธร

ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก

ม.4 ต.ลุมพุก อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

53

สุราษฎร์ธานี

ป่าชุมชนบ้านปากหลาว

ม.6 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

54

ระนอง

ป่าชุมชนบ้านเขาพริกไทย

ม.2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

55

ชุมพร

ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว

ม.3 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร

56

นครศรีธรรมราช ป่าชุมชนบ้านไสเจาะป่า

ม.2 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

57

ตรัง

ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง

ม.7 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

58

พัทลุง

ป่าชุมชนบ้านควนขีแ้ รด

ม.7 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

59

สงขลา

ป่าชุมชนบ้านนาลึก

ม.3 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

60

สะตูล

ป่าชุมชนบ้านกาแบง

ม.2 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล

61

ปัตตานี

ป่าชุมชนบ้านบานา

ม.2 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

62

กระบี่

ป่าชุมชนบ้านในยวนไทย

ม.3 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

63

พังงา

ป่าชุมชนบ้านนาใน

ม.4 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

64

นราธิวาส

ป่าชุมชนบ้านไอร์โซ

ม.5 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
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ประมวลภาพพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร
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คณะผู้จัดทา
ผลการตัดสินรางวัลการประกวดป่าชุมชน
ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2558

ที่ปรึกษา/อานวยการ
นางนันทนา บุณยานันต์
ผู้อานวยการสานักจัดการป่าชุมชน

เรียบเรียง
นายประโยชน์ ก้านจันทร์
ผูอ้ านวยการส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ
นายกิตติพร ดุลนกิจ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
นางสาวพรพรรณ เจิดอัศวสิน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
โทร. 02-561 4292-3 ต่อ 5639
แฟ็กซ์ 02-579 5416 , 02-579 7858
อีเมล : forest5639@hotmail.com
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หมายถึง จุด เริ่ม ต้น แห่ง รอยยิ้มและความสุข ที่ไ ด้รับ จากการ
ด าเนิ น โครงการที่ ส รรค์ ส ร้ า งรอยยิ้ ม ให้ แ ก่ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ก ร ะ ตุ้ น จิ ต ส า นึ ก ข อ ง ชุ ม ช น ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม รู้ สึ ก อ นุ รั ก ษ์ ป่ า ไ ม้ แ ล ะ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ่ื น ๆ เพื่ อ สร้ า งสมดุ ล ให้ ธ รรมชาติ ท าให้ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมคงอยู่อย่างยั่งยืน
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