
 

 

 
 

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง)  
จังหวัดก าแพงเพชร 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             โดย  ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) 
กรมป่าไม้ 

 

 



ค ำน ำ 
 

 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด 
(ต่อเนื่อง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด าเนินการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ด้านการ
จัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (กิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย           
ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เป็นหน่วยปฏิบัติ ด าเนินการจัดประชุมฯ     
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานโครงการป่าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชน ซึ่งเป็นสมาชิก
เครือข่ายป่าชุมชน จ านวน ๕๐ คน จากโครงการป่าชุมชนในพ้ืนที่ ๘ อ าเภอ ของจังหวัดก าแพงเพชร 
 

 ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานในการจัดประชุมฯ ดังกล่าว เป็นรูปเล่มเรียบร้อย
ในรายงานฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์ส าหรับการใช้เป็นฐานข้อมูลในงานด้านป่าชุมชนของ
กรมป่าไม้ ในโอกาสต่อไป 

 

 อนึ่ง ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร กราบขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการส่ วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม         
(นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์) ซึ่งเดินทางมาจากส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ได้กรุณามาร่วมบรรยายพิเศษ 
พร้อมตรวจเยี่ยมการประชุม ซึ่งถือเป็นเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมประชุมเป็น
อย่างยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

---------------------------- 

 

                ศูนย์ป่ำไม้จังหวัดก ำแพงเพชร 
   ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 (ตำก)  

                                                                   กรมป่ำไม้      
ผู้จัดท ำ 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

      
                                          
๑. หลักการและเหตุผล 
 

  เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ นับเป็นกลไกส าคัญในด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการรักษาฐานทรัพยากรของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างสมดุล ดังนั้น เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก 
กรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมของเครือข่ายฯ ที่น าไปสู่การปฏิบัติและสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ตลอดจนศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ จ าเป็นต้องเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ให้เครือข่ายฯ มี
ความพร้อมในการบริหารจัดการป่าชุมชนในทุกมิติทั้งด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่าง
สมดุล ขยายความร่วมมือไปสู่ภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือให้เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ เข้าใจหลักการและบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมี

ส่วนร่วมบริหารจัดการป่าชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ  
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ในการบริหาร
จัดการป่าชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๓ เพ่ือให้มีกรอบการด าเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ที่น าไปสู่การปฏิบัติ               
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 

 

๓. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ (ทุกอ าเภอ) และสมาชิก
เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ (ทุกหมู่บ้าน) ในพ้ืนที่ป่าชุมชนที่กรมป่าไม้อนุมัติให้จัดตั้งและขึ้นทะเบียน      
ป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดก าแพงเพชร 
 

๔. จ านวนผู้เข้าประชุม 

จ านวน ๕๐ คน     
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๒ วัน/รุ่น จ านวน ๑ รุ่น ในชว่งวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 
         /๖.สถานที่... 
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-๒- 
 
๖. สถานทีจ่ัดประชุม 

  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองปลิง ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

๗. เนื้อหาและวิธีการจัดประชุม 
  ๗.๑ การบรรยาย 
         (๑) ภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้และการขยายฐานสมาชิกเครือข่าย 
         (๒) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
         (๓) บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมต่อเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 
         (๔) บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ในการบูรณาการท างานร่วมกับ
เครือข่ายอาสาสมัครในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗.๒ เวทีเสวนา 
         -แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ระดับจังหวัด 
กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
  ๗.๓ การระดมความคิด 
          -การก าหนดยุทธศาสตรก์ารขับเคลื่อนงานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด 
ให้สอดคล้องกับหน่วยงานภายในจังหวัด        

๘. วิทยากร 

  ๘.๑ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  ๘.๒ ตัวแทนภาคประชาชน 

 

๙. งบประมาณ 
  จากแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบด าเนินงาน จ านวน ๖๗,๙๐๐.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

 

๑๐. การประเมินผล 
  สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของเครือข่ายฯ ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วมในการประชุมฯ แนบรายงานผลการประชุมฯ 

 

 

 

        /๑๑.ผลที่คาด... 
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ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

------------------ 

วันที่ เวลา กิจกรรม 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๐๗.๓๐ น.-๐๘.๓๐ น. 

๐๘.๓๐ น.-๐๙.๐๐ น. 
       ๐๙.๐๐ น.-๐๙.๓๐ น. 
       ๐๙.๓๐ น.-๑๐.๐๐ น. 
 
 
 
 

        ๑๐.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. 
 

 
 
 
 

๑๒.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น. 
 

๑๓.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. 
 
 

๑๕.๐๐ น.-๑๕.๑๕ น. 
 

๑๕.๑๕ น.-๑๖.๑๕ น. 
 
 
 
 

๑๖.๑๕ น.-๑๗.๑๕ น. 
 
 
 
 

๑๗.๑๕ น.-๑๘.๑๕ น. 
 

๑๘.๑๕ น. 

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน 
ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ก าแพงเพชร หรอืผู้แทน กลา่วต้อนรับ 
พักรับประทานอาหารว่าง 
ผู้อ านวยการส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) หรือ ผู้แทน 
กล่าวเปิดการประชุม พร้อมให้นโยบายในการประชุม 
ภาคบรรยาย 
เร่ือง ภาพรวมของเครือข่ายปา่ชุมชนกรมป่าไม้และการขยายฐานสมาชกิเครือข่าย 
โดยวา่ที่ร้อยตรีค าใส  บ ารุงภักด ีนักวิชาการปา่ไม้ปฏิบัติการ 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เร่ือง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายชุมชน 
โดยวา่ที่ร้อยตรีค าใส  บ ารุงภักด ีนักวิชาการปา่ไม้ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 

พักรับประทานอาหารว่าง 
 
เร่ือง บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการจัดการทรัพยากรปา่ไม้อย่างมี
ส่วนร่วมต่อเครือข่ายป่าชุมชนกรมปา่ไม้ 
วิทยากรจากภาคราชการหรือภาคประชาชน 
 

เร่ือง บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายปา่ชุมชนกรมป่าไม้ในการบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่าย
อาสาสมัครในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิทยากรจากภาคราชการหรือภาคประชาชน 
 

พักรับประทานอาหารเย็น 
 

ผู้เข้าประชุมพักค้าง 
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วันท่ี เวลา กิจกรรม 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๐๖.๓๐ น.-๐๘.๐๐ น. 

 
 

๐๘.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๐๐ น.-๑๐.๑๕ น. 
 

๑๐.๑๕ น.-๑๒.๐๐ น.  
 
 
 
 
 
 

๑๒.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น. 
 
 

๑๓.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น.    

 
 

 
๑๔.๐๐ น.-๑๔.๑๕ น. 

 

๑๔.๑๕ น.-๑๕.๑๕ น. 

 

๑๕.๕๕ น.-๑๖.๓๐ น. 

รับประทานอาหารเช้า 
 
เวทีเสวนา 
เรื่อง แนวทางการขบัเคลื่อนการด าเนินงานระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนกรมปา่ไม้  ระดับจังหวัด กบั
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
วิทยากรจากภาคราชการหรือภาคประชาชน 
 

พักรับประทานอาหารว่าง 
 
เร่ือง แนวทางการขบัเคลื่อนการด าเนินงานระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนกรมปา่ไม้  ระดับจังหวัด กบั
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน (ต่อ)  
วิทยากรจากภาคราชการหรือภาคประชาชน 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
ภาคระดมความคิด 
แบ่งกลุ่มระดมความคิด เรื่อง การก าหนดยุทธศาสตร์การขบัเคลื่อนงานเครือข่าย     ป่าชุมชนกรม
ป่าไม้ ระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับหนว่ยงานภายในจังหวัด 

 
 

พักรับประทานอาหารว่าง 

 

น าเสนอผลงานการระดมความคิด 

 

ปิดการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดบัจังหวัด (ต่อเนื่อง) 



 
๑. สรุปเนื้อหาการบรรยาย 
    ๑.๑ ภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชน กรมป่าไม้ และการขยายฐานสมาชิกเครือข่าย  
          บรรยาย โดย ว่าที่ร้อยตรีค าใส บ ารุงภักดี ต าแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
                ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) 
 สรุปสาระส าคัญ  
 โครงการป่าชุมชนหรือ การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.
๒๕๔๓ การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน จึงเป็นภาพรวมของการท างานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมกับราษฎรในชุมชนจนเกิดผลการจัดการ
ป่าไม้ในรูปแบบ การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนที่ปฏิบัติทั้งงานในชุมชน หมู่บ้าน งานในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุมัติ
โครงการ      ป่าชุมชนตามกฎหมายให้ประสบผลสัมฤทธิ์ ไปสู่เป้าหมายหลัก คือ ป่ายั่งยืน ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 
 ในการแก้ปัญหาการบุกรุกป่า และปัญหาการขัดแย้งการแย่งใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่ากับการดูแล
รักษาป่าระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กรมป่าไม้ จึงได้ใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบมี
ส่วนร่วมหรือแนวทางประชารัฐ โดยการเปิดโอกาสให้ราษฎรและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแล ป้องกันรักษาป่า รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
กฎหมายที่วางไว้ เพ่ือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าแบบเกื้อกูลกัน 
 กรมป่าไม้ จึงได้จัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมวันนี้       
จึงเป็นการต่อยอดขยายฐานสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนของกรมป่าไม้ พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเท่าที่
ทราบเมื่อปีงบประมาณท่ีแล้วโครงการป่าชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร มีทั้งสิ้น ๑๒๘ โครงการ/หมู่บ้าน การ
จัดประชุมขยายฐานสมาชิกปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๕๐ คน จากหมู่บ้านเป้าหมายหลัก
โครงการป่าชุมชน เพื่อขยายฐานสมาชิกเครือข่ายให้ครอบคลุมครบทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการป่าชุมชน
ต่อกรมป่าไม้ ในส่วนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมอีกประมาณ ๗๘ โครงการ/หมู่บ้าน ก็คาดว่ากรมป่าไม้คงจะ
ทยอยจัดประชุมขยายฐานสมาชิกเป็นล าดับต่อไป ภายในปีงบประมาณต่อไป จะเห็นได้ว่า ฐานสมาชิก
เครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่าของกรมป่าไม้ ได้ขยายเรื่อยๆ เนื่องจากว่าประชาชนที่มีพ้ืนที่ติดป่า ได้
เข้าใจและร่วมมือกับทางราชการมาร่วมท าการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน รักษาป่าเดิม ปลูกเสริมป่าใหม่
เพ่ิมเติมร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน 
จึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งต่อการดูแลรักษาป่า รวมตัวประสานงานในรูปแบบเครือข่ายฯ ขับเคลื่อน
การท างานอย่างมีระบบและเป็นไปโดยถูกต้องในกรอบของกฎหมาย เพ่ือร่วมกับอนุรักษ์รักษาป่าไม้ไว้เป็น
สมบัติของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 
 

-------------------------------------------- 

 

 

 

-6- 



 

๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
      บรรยาย โดย ว่าที่ร้อยตรีค าใส บ ารุงภักดี ต าแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
            ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) 

 สรุปสาระส าคัญ  

 แนวคิดในการบริหารจัดการป่าชุมชน หมายความว่า ในรูปแบบป่าชุมชนมีวิวัฒนาการมาจาก 
การด าเนินงานโครงการด้านการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมต่างๆ ในอดีต อาทิ เช่น การส่งเสริมการปลูกต้นไม้
ในสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด ในวันส าคัญต่างๆ การก าหนดวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ การด าเนินการ
คัดเลือกป่าใกล้หมู่บ้านเพ่ือจัดการให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในหมู่บ้านป่าไม้ เพ่ือการใช้สอยแบบ
เอนกประสงค์ การจัดหมู่บ้านป่าไม้ การปลูกป่า เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และรักษาป่าที่มีความอุดม
สมบูรณ์อยู ่
 จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ กรมป่าไม้ได้ท าการส่งเสริมพัฒนาโครงการป่าชุมชนตลอดมา
โดยเฉพาะรูปแบบการจัดตั้งป่าชุมชนเป็นผลส าเร็จครั้งแรกในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ จ านวน ๓ แห่ง 
คือ 
 ๑. ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
 ๒. ป่าชุมชนบ้านปางขนุน หมู่ที่ ๖ ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 ๓. ป่าชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม หมู่ที่ ๙ ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการป่าและการบูรณาการท างานของ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงประกอบด้วย ๑.การส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ ๒.การจัดตั้งป่าชุมชน ๓.การฝึกอบรมบุคลากรและราษฎร ๔.การบริหารจัดการป่าโดยการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ๕.การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน เป็นต้น 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการป่าชุมชน ประกอบด้วย 
 ภาครัฐ 
 ๑. พ้ืนที่ป่าไม้จะมีสภาพดีขึ้นและเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
 ๒. เกิดเครือข่ายป่าชุมชน ช่วยภาครัฐในการเฝ้าระวังรักษาป่า 
 ๓. ลดความขัดแย้งและเกิดความร่วมมือระหว่างราษฎรในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๔. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และองค์กรต่าง  ๆมาให้การสนับสนุนชุมชนในการบริหารจัดการป่า 
ราษฎร/ชุมชน 
๑. ชุมชนมีการพึ่งพิงใช้ประโยชน์จากป่าในด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๒. ลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
๓. สร้างความรัก ความสามัคคี ในการใช้ประโยชนจ์ากป่า ตามกฎกติกาของชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน 
๔. การอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี รักษาและด ารงไว้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ตามความเชื่อถ่ายทอด 
    วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
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ที่ผ่านมาการด าเนินโครงการป่าชุมชน ด าเนินการกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติ 

ระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๒ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ หมวด ๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๖ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ว่าด้วยการท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๗ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ส่วนที่ 
๓ มาตรา ๖๙ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันการด าเนินโครงการป่าชุมชน จะมีพระราชบัญญัติป่าชุมชน มาเป็นตัว
บทก ากับการด าเนินงาน จะประกาศใช้ใน ๑๘๐ วันนี้ ข้อดีของป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน คือ 
ชุมชนจะได้ใช้ประโยชน์จากป่า และใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ด้วย ทั้งด้านการอนุรักษ์และเพ่ือการเศรษฐกิจ 
เรื่องสิทธิชุมชน ซึ่งบุคคลในชุมชนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย การด าเนินงานก็จะท าให้
ชุมชนมีความมั่นคงและมั่นใจในการท างานมากขึ้น จะท าให้มีขวัญและก าลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

----------------------------------------- 
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๑.๓ บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการจัดการทรัพยากรปา่ไม้อย่างมีส่วนร่วม 
      ต่อเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 
      บรรยายโดย  นางสุวรรณี  บุญญาโยธิน ผูอ้ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม  
                                                     ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดก าแพงเพชร 
 สรุปสาระส าคัญ  
 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การดูแลรักษา เพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลระบบนิเวศน์ ตลอดจนการประสานงาน
แบ่งปันผลประโยชน์การใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม 
 ภาครัฐ มีการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ของส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกันในทุกมิติ ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึกรักและหวงแหนรู้จักการใช้ทรัพยากรป่า
ไม้อย่างประหยัด จึงต้องให้ความรู้ ทัศนคติ ความส านึก ความรู้สึก และทักษะแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรป่าไม้ และผลเสียจากการตัดไม้ ท าลายป่า การใช้สอยไม้อย่างฟุ่มเฟือย 
มีการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อส่วนรวม 
ภาครัฐจึงเป็นผู้ก าหนดแนวนโยบายให้ประชาชนด าเนินการ ในส่วนของกรมป่าไม้ ก็มีการด าเนินการจัดตั้ง
กลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า นั้น เพ่ือสนองรับแนวทางการด าเนินการของภาครัฐในเบื้องต้นที่กล่าวมา 
 ในส่วนของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข 
และร่วมรับผลประโยชน์ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ก็มีแนวคิดเดียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ นั้นคือ มีกระบวนการท างานที่มีการวางแผน การจัดการองค์กร การ
สื่อสารภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน โดยการพัฒนาความสามารถในการควบคุม
การใช้และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่ พัฒนาการรับรู้ ภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกในการร่วมตัดสินใจ ผ่านการ
มีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ  
 ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ และยังเป็นทรัพยากรที่งอกเงยจนสามารถ
จัดการให้มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ ป่าไม้เป็นแหล่งที่มนุษย์ต้องพ่ึงพิงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
โดยเฉพาะการเป็นปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค นอกจากนั้นยังเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งรักษาสมดุลธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดมนุษย์จึงจ าเป็นต้องจัดการเพ่ือใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน และเหมาะสมที่สุด 
 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้อย่างมี
ส่วนร่วมต่อเครือข่ายป่าชุมชนของกรมป่าไม้ จึงประกอบด้วย 
 ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ 
 ๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรม 
 ๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์ 
 ๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล 
 ซึ่งที่สุดแล้ว ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม คงจะต้องประสานพลังร่วมกันเพ่ือ
หนุนเสริมเพ่ิมพลังขับเคลื่อนต่อเครือข่ายป่าชุมชนของกรมป่าไม้ ให้ด าเนินการเป็นไปในแนวทางที่
เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนตามเจตนารมณ์ของเครือข่ายป่าชุมชน เพ่ือพิทักษ์
ป่าที่ร่วมกันจัดตั้งในโอกาสต่อไป 

------------------------------------------------ 
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๑.๔ บทบาทหนา้ที่ของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ในการบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่าย
อาสาสมัคร 
      ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
      บรรยายโดย  นางสุวรรณี  บุญญาโยธิน ผูอ้ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม  
                                                     ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ก าแพงเพชร 

สรุปสาระส าคัญ 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) บุคคลเหล่านี้มาจากคนใน
ท้องถิ่นหรือหมู่บ้าน หรือชุมชนที่มีความสนใจ มีการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ มีความเสียสละและ
อุทิศตัวในการท างานด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นตนเอง 

ทสม.มีบทบาทส าคัญในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ การเฝ้าระวังปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ หวงแหน บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ในท้องถิ่น ให้สมบู รณ์และยั่ งยืน  การส่ ง เสริมให้มี เครื อข่ ายอาสาสมัคร พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน หรือ ทสม. จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการสงวน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การบูร
ณาการ (Integration) หมายถึง การประสานกลมกลืนกับของแผนกระบวนการสารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการผลลัพธ์และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญขององค์กรการบูร
ณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) และจะส าเร็จได้
ก็ต่อเมื่อการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยง
กัน เป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์  

การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ และเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จึงเป็นเรื่องที่ต้องท างานร่วมกัน ในหมู่บ้านที่มีเขตติด
พ้ืนที่ป่า เพื่อร่วมกันดูแล บ ารุงรักษาป่า ในท้องถิ่นตนเอง ที่ผ่านๆ มาทางเครือข่าย ทสม. ก็บูรณาการการ
ท างานร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้และเครือข่ายไฟป่าอยู่แล้ว ซึ่งผู้น าหลายคนก็ยังเป็นสมาชิก 
เครือข่าย ทสม.และเครือข่ายป่าชุมชน เช่นกัน การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ก็อาศัยซึ่งกันและกัน เช่น 
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมปลูกป่าในวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมลดขยะ เป็นต้น จึงขอให้ท่านทราบ
ว่า ท่านทั้งหลายที่มาเข้ารับการประชุมในฐานะผู้น าเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่ากรมป่าไม้ ท่านคือ
บุคคลต้นแบบของการอนุรักษ์ บุคคลที่ท างานด้านการอนุรักษ์หลายหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย 
อาสาสมัคร ทสม. หรือสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนหรือเครือข่ายไฟป่า หรือเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งต่างก็ต้องมีการ
ประสานการท างานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา การบูรณาการระหว่างเครือข่าย จึงเป็นการประสานเพ่ือให้
เป้าหมายของงานส าเร็จ เพ่ือคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่คู่
กับบริบทของสังคมไทยที่ต้องพ่ึงพิงธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการบูรณาการร่วมกันอย่าง ประสาน
กลมกลืนในทุกๆ ด้านต่อไป 

-------------------------------------------- 
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๒. สรุปเนื้อหาเวทีเสวนา 
 ๒.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ระดับจังหวัด 
กับองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความต่อเนื่องและย่ังยืน 
 ผู้ร่วมเวทีเสวนา ๑. ดร.พิมประไพ  พิพัฒนวกุล อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

                                      มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
  ๒. นางสาวผกามาศ   เชียงสีทอง อนุกรรมการขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ 
  ๓. นายสมบัติ  น่าชม รองประธานเครือข่ายทรัพยากร ดิน น้ า ป่า จังหวัด
ก าแพงเพชร 
  ๔. นายพยอม  อยู่พันธ์ ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๕. ประธานโครงการป่าชุมชนที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน (๔ กลุ่ม) 
สรุปประเด็นส าคัญ 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้  ระดับจังหวัด กับ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดผู้ร่วมเวทีเสวนา ร่วมแสดงความคิดเห็นให้เกิด
ความหลากหลายในทุกมิติ ผลการเสวนาสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขคล้ายๆ กัน คือ การด าเนินการใดๆ 
ก็ยังคงต้องอาศัยงบประมาณมาร่วมช่วย แม้จะต้องใช้จิตวิญญาณการเป็นนักอนุรักษ์แล้วก็ตาม ปัจจัย
เสริมก็ยังต้องใช้งบประมาณมาด าเนินการ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่
เล็งเห็นความส าคัญของป่าไม้ การท ากิจกรรมใดๆ ขาดแรงจูงใจ เพราะขาดจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ 
การท างานด้านนี้ส่วนใหญ่มาจากจิตอาสาต้องอาศัยจิตใจที่แข็งแกร่ง หากถูกทอดทิ้งจากภาครัฐ การ
ท างานก็จะด้อยประสิทธิภาพลงไปด้วย การขับเคลื่อนกิจกรรมใดๆ ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ยังคงต้องอาศัย
ภาครัฐเป็นแกนน ามาตลอด ในอนาคตที่คาดหวังว่าป่าชุมชนที่ชุมชนดูแลรักษามายาวนานจะน า ไปสู่การ
ปฏิรูปชุมชนต้องเปลี่ยนเป้าหมายการต่อรองไปที่จังหวัด ท าให้ระบบราชการหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
เอกชน เข้ามาสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนที่ระดับต าบล ระดับจังหวัด แล้วโยงไปสู่ระดับประเทศต่อไป 

ชุมชนต้องหาวิธีสร้างพลังต่อรองจากระดับล่าง การดูแลทรัพยากรต้องเกิดจากพ้ืนที่เชื่อมท้องถิ่น 
อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปสู่จังหวัด ประเทศ ทั้งระบบ จึงจะเกิดการปฏิรูปครั้งใหญ่ ชุมชนต้องผลักดัน
ให้ อบจ. เข้ามามีส่วนร่วม ไม่จ าเป็นต้องรอ งบประมาณจากรัฐบาล ก็จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 

หลายชุมชนอยู่กับป่า ดูแลป่า ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ล้วนแต่ชุมชนเป็นผู้ดูแล แต่ทั้งนี้การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมใดๆ ของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ก็ยังเป็นที่คาดหวังว่าหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ระดับจังหวัด ที่เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้ ได้ให้ความช่วยเหลือและหนุนเสริม
เครือข่ายทุกๆ ด้านที่ประสาน ก็จะเป็นเรื่องที่น าพาการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่วางไว้ได้ 

 
-------------------------------------------- 
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๓. สรุปผลการระดมความคิดเห็น 
 ๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด          
ที่สอดคล้องกับหน่วยงานภายในจังหวัด 

 

 สรุปผลการระดมความคิดเห็น 
  การด าเนินกิจกรรมระดมความคิด แบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้  
 สรุปสาระส าคัญของกลุ่มที่ 1 ได้ดังนี้ 
 

 ความหมายของค าว่า ป่าชุมชน คือ ป่าที่ทุกคนช่วยกันดูแลรักษา มีกฎระเบียบการใช้ป่าร่วมกัน
อย่างยั่งยืน ท าให้คนอยู่กับป่าและป่าอยู่กับคน อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้ เข้าสู่ชุมชน และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอีกด้วย  
 

การใช้ประโยชน์จาก ป่าชุมชน/ชุมชนได้ประโยชน์อย่างไร  
  -เมื่อมีป่า จึงมีแหล่งน้ า และสัตว์ป่าต่างๆ 
  -มีพืชอาหารป่า เป็นแหล่งยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
  -มีแหล่งไม้ใช้สอยไว้ใช้ในชุมชน 
  -มีป่าช่วยปรับสมดุลทางธรรมชาติ มีระบบนิเวศน์ที่ดี 
 แนวทางการพัฒนาป่าชุมชน แยกเป็น 2 ปัจจัย 
 ปัจจัยภายใน ในพื้นที่ป่าชุมชน 
 1. ด าเนินการปลูกจิตส านึกคนในชุมชนให้มีจิตใจร่วมมุ่งเน้นในเรื่องการอนุรักษ์เต็มรูปแบบ สร้าง  
              กระบวนการเรียนรู้เรื่องป่าชุมชนให้คนในชุมชนในทุกระดับ 
 2. ด าเนินการลงมือกระท าให้เป็นรูปธรรมในเรื่องการอนุรักษ์ อาทิ เช่น การปลูกเสริมป่าในพ้ืนที่ว่าง  
              การจัดท าแนวเขต การป้องกันไฟป่า การลาดตระเวนตรวจป่าอย่างจริงจัง 
 3. ด าเนินการส ารวจพันธุ์ไม้ เพ่ือจัดท าเป็นแนวทางในการศึกษาทางธรรมชาติ พันธุกรรมไม้ถ่ินเดิม    
              หรือไม้ที่จะน ามาปลูกเสริมว่า เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่หรือไม่ 
 4. ด าเนินการประชุมประชาคม ออกกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการป่าชุมชน การจัดตั้ง 
              กองทุนป่าชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 5. ด าเนินการจัดแบ่งโซนพื้นที่ป่าชุมชนส าหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และกันไว้เป็นเขตอนุรักษ์ 
 ปัจจัยการพัฒนาจากภายนอก (จากเครือข่าย/หน่วยงานระดับจังหวัด) 
 1. สนับสนุนงบประมาณ และจัดหาพันธุ์กล้าไม้ปลูกเสริมป่า 
 2. สนับสนุนอบรมให้ความรู้ทางวิชาการทางกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับป่าชุมชน 
 3. สนบัสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่อง การจัดการป่าชุมชนหรือจัดให้มีการศึกษาดูงานป่าชุมชน 
              อ่ืนๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาต่อไป 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

-12- 



 
 

สรุปสาระส าคัญของกลุ่มที่ 2 ได้ดังนี้ 
1. ความหมายของค าว่า ป่าชุมชน 
 -ชุมชนต้องช่วยกันดูแลป่า ซึ่งเป็นทรัพย์สินของส่วนรวม 
 -คนทุกคนในชุมชนได้รับผลประโยชน ์เปน็แหล่งอาหาร แหลง่เรียนรู ้สร้างรายได ้ให้กับชุมชน 
 -ทุกคนเป็นเจ้าของป่าชุมชน ร่วมรับผลประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน 
2. การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
 -เป็นแหล่งอาหาร 
 -เป็นแหล่งพืชสมุนไพร ยารักษาโรค 
 -เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาทางธรรมชาติ 
 -ทรัพยากรในป่าชุมชน สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน 
 -เป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่า แหล่งพันธุกรรมพืช 
 -ป่าชุมชนช่วยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 
 -เป็นเกาะก าบังป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม หรือภัยแล้ง 
3. แนวทางการพัฒนาป่าชุมชน 
   1. ระดับพ้ืนที่ 
 - ท าการปลูกจิตส านึกปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น รับผิดชอบเขตป่าชุมชน 
 - ปรับปรุง ตบแต่งสถานที่ป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 - ท าการแบ่งโซนพ้ืนที่ เพ่ือสะดวกต่อการบริหารจัดการ เช่น โซนเพ่ือการท่องเที่ยว/เพ่ือการ 
             อนุรักษ์/เพ่ือการเรียนรู้ศึกษา 
 - การสร้างแรงจูงใจในการรักษาป่าชุมชน เช่น การมอบรางวัล การจัดการประกวดป่าชุมชน 
 - ประสานหน่วยงานท้องถิ่นผลักดันให้ป่าชุมชนบรรจุในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 - สร้างเครือข่ายระดับพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 
 - สร้างความสามัคคี ประสานความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชนร่วมกันสร้าง ร่วมกันดูแล  
             ร่วมกันใช้ประโยชน์ 
   2. ระดับหน่วยงานจังหวัด 
 - สนับสนุนการท างานในระดับพ้ืนที่ในด้านงบประมาณ พันธุ์พืชปลูกเสริม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
 - ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทุกรูปแบบ โดยให้ภาคประชาชนร่วมออกแบบ  
             กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างมีอิสระ 
 - จัดให้มีเวทีการรวมตวัของเครือข่ายป่าชุมชนในระดับจังหวัด ในนาม “สมัชชา เครือข่ายป่าชุมชน”  
             เพ่ือแลกเปลี่ยนและสร้างพลัง 
 

---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 

-13- 



  

                     

-14- 



                      

-15- 



                               

-16- 



                                 

-17- 



 
สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของเครือข่ายฯ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 42 84 
หญิง 8 16 

รวม 50 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ป ี 0 0 
31-40 ปี 4 8 
41 ปี ขึ้นไป 46 92 

รวม 50 100 
อาชีพหลัก 
ข้าราชการ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผูช้่วยผู้ใหญ่บา้น 
ฯลฯ) 

31 62 

ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 18 36 
รับจ้างทั่วไป 1 2 
เกษตรกร 0 0 
ธุรกิจส่วนตัว 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 50 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 0 0 
5,000-10,000 บาท 17 34 
10,000-15,000 บาท 33 66 
15,000-20,000 บาท 0 0 
มากกว่า 20,000 บาท 0 0 

รวม 50 100 
สรุปข้อมูลตารางที่ 1 (บรรยาย) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน กรมป่าไม้ ระดับ
จังหวัด (ต่อเนื่อง) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน เป็นชาย 
42 คน คิดเป็น 84% หญิง 8 คน คิดเป็น 16% มีอายุน้อยกว่า 30 ปี  0 คน คิดเป็น 0% อายุ 31-40 ปี มี 
4 คน คิดเป็น 8% อายุ 41 ปีขึ้นไป มี 46 คน คิดเป็น 92% อาชีพหลัก ข้าราชการ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯลฯ) มี 31 คน คิดเป็น 62% ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ มี 18 คน คิดเป็น 36% 
รับจ้างทั่วไป มี 1 คน คิดเป็น 2% เกษตรกร มี 0 คน คิดเป็น 0% ธุรกิจส่วนตัว มี 0 คน คิดเป็น 0% อ่ืนๆ มี 0 
คน คิดเป็น 0 % มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท มี 0 คน คิดเป็น 0% 5,000-10,000 บาท มี 17 
คน คิดเป็น 34% 10,000-50,000 บาท มี 33 คน คิดเป็น 66% 15,000-20,000 บาท มี 0 คน คิดเป็น 
0% มากกว่า 20,000 บาท มี 0 คน คิดเป็น 0%  
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ   

ค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 

 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

      

ด้านระยะเวลา และสถานที่       
1.ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ 
 

 
 

    7.72 

2.การอ านวยความสะดวกและการบริการ 
 

     8.04 

3.ความเหมาะสมของระยะเวลาจดัประชุม 
 

     7.8 

ด้านเน้ือหา/ความรู้       
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายป่าชุมชน เพยีงใด 
 

     5.76 

5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้น 
เพียงใด 

     7.76 

6. ประโยชน์ท่ีท่านไดร้ับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี ้
 

     8.08 

ด้านวิทยากร       
7. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาท่ีบรรยาย 
 

     8.04 

8. บรรยายมเีนื้อหาสาระไดต้รงประเด็น 
 

     8.08 

9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ท่ีท าให้เข้าใจได้ง่าย 
 

     8.04 

10. ตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ชัดเจน 
 

     8.12 

รวม 77.44 
 

หมายเหตุ            คือ จ านวนคน 
                        คือ  ค่าร้อยละของจ านวนคนที่พึงพอใจในระดับต่างๆ      
         ค่าเฉลี่ย (E) = (A*2)+(B*3)+(C*4)+(D*5) 
    จ านวนสมาชิกเครือข่ายฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
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จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ        
พัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดก าแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   77.44    หรือคิดเป็นร้อยละ   
77.44 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด ในภาพรวม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระยะเวลา และสถานที่ ด้านเนื้อหา/
ความรู้ และด้านวิทยากร ดังนี้ 
1.ด้านระยะเวลา และสถานที่ 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดการโครงการฯ น้อยที่สุด 0 คน        
คิดเป็น 0% น้อย 0 คน คิดเป็น 0% ปานกลาง 11 คน คิดเป็น 22% มาก 35 คน คิดเป็น 70% มาก
ที่สุด 4 คน คิดเป็น 8%     
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ น้อยที่สุด 0 คน คิดเป็น0% น้อย 0 คน คิดเป็น 
0% ปานกลาง 7 คน คิดเป็น 14% มาก 35 คน คิดเป็น 70% มากที่สุด 8 คน คิดเป็น 16%    
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม น้อยที่สุด 0 คน คิดเป็น 0% น้อย 0 คน คิดเป็น 
0% ปานกลาง 9 คน คิดเป็น 18% มาก 37 คน คิดเป็น 74% มากที่สุด 4 คน คิดเป็น 8%  
2. ด้านเนื้อหาความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด น้อยที่สุด 1 คน คิดเป็น 
2% น้อย 17 คน คิดเป็น 34% ปานกลาง 21 คน คิดเป็น 42% มาก 8 คน คิดเป็น 16%  มากที่สุด 3 คน คิดเป็น 6%  
  2.2 หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นเพียงใด น้อยที่สุด 0 คน 
คิดเป็น 0%  น้อย 0 คน คิดเป็น 0% ปานกลาง 11 คน คิดเป็น 22% มาก 34 คน คิดเป็น 68% มาก
ที่สุด 5 คน คิดเป็น 10%  
 2.3 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ น้อยที่สุด 0 คน คิดเป็น 0% น้อย 1 
คน คิดเป็น 2% ปานกลาง 1 คน คิดเป็น 2% มาก 43 คน คิดเป็น 86% มากที่สุด 5 คน คิดเป็น 10%   
3. ด้านวิทยากร 
 3.1 มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย น้อยที่สุด 0 คน คิดเป็น 0% น้อย 1 คน 
คิดเป็น 2% ปานกลาง 5 คน คิดเป็น 10% มาก 36 คน คิดเป็น 72% มากที่สุด 8 คน คิดเป็น 16%  
 3.2 บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น น้อยที่สุด 0 คน คิดเป็น 0% น้อย 1 คน คิดเป็น 2% 
ปานกลาง 5 คน คิดเป็น 10% มาก 35 คน คิดเป็น 70% มากที่สุด 9 คน คิดเป็น 18%  
 3.3 สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย น้อยที่สุด 0 คน คิดเป็น 0% น้อย 1 
คน คิดเป็น 2% ปานกลาง 7 คน คิดเป็น 14% มาก 32 คน คิดเป็น 64% มากที่สุด 10 คน คิดเป็น 
20%  
 3.4 ตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ชัดเจน น้อยที่สุด 0 คน คิดเป็น 0% น้อย 1 คน คิดเป็น 2% 
ปานกลาง 5 คน คิดเป็น 10% มาก 34 คน คิดเป็น 68% มากที่สุด 10 คน คิดเป็น 20%  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 -อยากได้งบประมาณในการดูแลรักษาป่าชุมชน 
 -อยากได้งบประมาณท ารั้วรอบแปลงป่าชุมชน 
 -อยากได้งบประมาณท าแนวกันไฟรอบป่าชุมชน 
 -ให้ทางราชการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ปลูกในเขตป่าชุมชน 
 -ขอให้ทางราชการช่วยส ารวจการตรวจสอบแนวเขตป่าชุมชน เพ่ือความชัดเจน 
 -ขอให้ทางราชการจัดหางบประมาณน าไปศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการ 
 -จัดกิจกรรมเรียนรู้แลกเปลี่ยนการท างานของแต่ละป่าชุมชนในการประชุมแบบสัญจรทุกๆ ป่าชุมชน 

-------------------------------------------------- 
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ประมวลภาพกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) 

จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************** 
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ประมวลภาพกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) 

จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*********************************** 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ที ่ ชื่อ – สกุล โครงการป่าชุมชน ที่อยู่ 
หมาย
เหตุ 

 

1 นายสมชาย      ปานอุทัย บ้านศรีไกรลาศ หมู่ 7 80/6 หมู่ 7 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
2 นายอรุณ          บุญฤทธิ์ บ้านศรีไกรลาศ หมู่ 7 88 หมู่ 7 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
3 นายสมาน         ตาพรม บ้านท่าระแนะ หมู่ 8 41 หมู่ 8 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
4 นายสายทอง      มั่งคั่ง บ้านท่าระแนะ หมู่ 8 5 หมู่ 8 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
5 นางชนากานต์    จ าปีทอง บ้านลานศิลา หมู่ 11 9 หมู่ 11 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
6 นายอาทิตย์       วุฒิพันธ์ บ้านหนองนกกระทา หมู่ 12 45 หมู่ 12 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
7 นายสมนึก        ค าดี บ้านหนองนกกระทา หมู่ 12 49 หมู่ 12 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
8 นายประพนธ์    จอมคีรี บ้านมอเจริญ หมู่ 13 165 หมู่ 13 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
9 นายสุข           จันค าอ้าย บ้านมอเจริญ หมู่ 13 22 หมู่ 13 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
10 นายแก้ว         สุริยะท้วม บ้านท่าเสากระโดง หมู่ 15 18 หมู่ 15 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
11 นายสงบ         ปัญญามณี บ้านเนินสว่าง หมู่ 21 127 หมู่ 21 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
12 นายยศ           บุญเรือง บ้านเนินสว่าง หมู่ 21 80 หมู่ 21 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
13 นายอนุภาพ     พรมสอน บ้านเขาแก้วสวรรค์ หมู่ 17 81 หมู่ 17 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
14 นายเอนก        บุญเลิศ  บ้านหนองยายเภา หมู่ 6 62 หมู่ 6 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
15 นายสมควร      สุทัศน์ บ้านหนองยายเภา หมู่ 6 194/1 หมู่ 6 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
16 นายสุรพงษ์      สมศรี   บ้านหนองยาว หมู่ 10 161/1 หมู่ 10 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
17 นายทักษิณ       สีอ า บ้านหนองยาว หมู่ 10 41 หมู่ 10 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
18 นางสาวสายฝน  ดาษดื่น บ้านอ่างหิน หมู่ 16 195 หมู่ 16 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
19 นางหวัน          สว่างแก้ว บ้านอ่างหิน หมู่ 16 14 หมู่ 16 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
20 นายพเยาว์      แขวงเพชร บ้านฟ้าเก้ือ หมู่ 21 105 หมู่ 21 ต.วังทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
21 นายเพียว        ทับเกลี้ยง  บ้านฟ้าเก้ือ หมู่ 21 147 หมู่ 21 ต.วังทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
22 นายประวิต      แหน่น้ า บ้านลานดอกไม้ หมู่ 2 56/4 หมู่ 2 ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
23 นายจรัญ         ทัสนา บ้านลานดอกไม้ หมู่ 2 31/1 หมู่ 2 ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
24 นายแสง          ใจมั่น บ้านวังไร่ หมู่ 11 1 หมู่ 11 ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
25 นายวัฒนา        ธรรมใจ บ้านวังไร่ หมู่ 11 73 หมู่ 11 ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
26 นายจอมจันทร์   จันทร บ้านทุ่งสวน หมู่ 7 39 หมู่ 7 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
27 นางสาววันเพ็ญ  แจ้งสว่าง บ้านทุ่งสวน หมู่ 7 205 หมู 7 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
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ที ่ ชื่อ – สกุล โครงการป่าชุมชน ที่อยู่ หมายเหตุ 
 

28 นางสุภาพ     โกดค้างพลู บ้านปางเจริญ หมู่ 13 1 หมู่ 13 ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
29 นายวิรัน       มาสูงเนิน  บ้านปางเจริญ หมู่ 13 3 หมู่ 13 ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
30 นายยุทธนา    สุขเกษ บ้านวังน้ าขาว หมู่ 13 66/1 หมู่ 13 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
31 นายวิรัชน์      มีโพธิ์ บ้านดงซ่อม หมู่ 17 9 หมู่ 17 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร  
32 นายกาวิน      ศรีเอ่ียม บ้านเกาะรากเสียดใน หมู่ 7 52 หมู่ 7 ต าบลเพชรชมพู อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร  
33 นายฤทธิ์เดช   ค าภูค า บ้านท่าข้ามสามัคคี หมู่ 5 36 หมู่ 5 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  
34 นายศรีไว       ใจนันต์ บ้านท่าข้ามสามัคคี หมู่ 5 50 หมู่ 5 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  
35 นายสมาน      ติมวงค์ษา บ้านคลองหัวแหวน หมู่ 13 5 หมู่ 13 ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  
36 นายอดุลย์      หาแก้ว บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ 11 192 หมู่ 11 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  
37 นางสุลิ          เก่งกล้า บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ 11 16/1 หมู่ 11 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  
38 นายชอบ        พรมสอน  บ้านเลิงกะพงษ์ หมู่ 6 20/2 หมู่ 6 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  
39 นายชัยฤทธิ์     คชไล บ้านเลิงกะพงษ์ หมู่ 6 196/1 หมู่ 6 ต.คลองลานพัฒนา องคลองลาน จ.ก าแพงเพชร  
40 นายสมมาตร   พลอาจ บ้านราษฎร์ขยัน หมู่ 5  20/4 หมู่ 5 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร  
41 นายชอบ        เดชะผล บ้านทุ่งยาว หมู่ 7 14/2 หมู่ 7 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร  
42 นายยืน          น้ าสังข์ บ้านหนองมะคึก หมู่ 14 40 หมู่ 14 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร  
43 นายวิรัตน์       นาคมา บ้านหนองศาลา หมู่ 18 57 หมู่ 18 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร  
44 นายสมบูรณ์    เอ่ียมเทศ บ้านหนองศาลา หมู่ 18 83 หมู่ 18 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร  
45 นายสมบัติ      ร่มโพธิ์ บ้านหนองหล่ม หมู่ 2 139/1 หมู่ 2 ต.โพธ์ิทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร  
46 นายพุทธา       ศิริเวช บ้านนิคมใหม่ หมู่ 7 19 หมู่ 7 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร  
47 นางฉลวย        มาจาด บ้านท่าตะคล้อ หมู่ 8 44/1 หมู่ 8 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร  
48 นางปรานอม    พะโยม บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ 8 3 หมู่ 8 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร  
49 นายเชาว์         แถมพร บ้านชายงาม หมู่ 8 8 หมู่ 8 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร  
50 นายสมพงษ์     เชี่ยวเกตุ บ้านวังน้ าวน  หมู่ 11 109 หมู่ 11ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร  
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