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ก าหนดการเดินทางลงพื้นที่ 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี 2561 

ณ ป่าชุมชนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรธีรรมราช 

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

วันท่ี 18 สิงหาคม 2561 

เวลา 08.10 น. - เดินทางถึงสนามบินจังหวัดหาดใหญ่ 

เวลา 08.45 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ 

เวลา 09.00 น. - เดินทางไป ปุาชุมชนบ้านเขาวัง หมูท่ี่ 12 ต าบลบ้านหนิตก อ าเภอร่อนพบิูลย์  

  จังหวัดนครศรธีรรมราช (ระยะทางประมาณ  50  กม.)  

เวลา 10.00 น. – เดินทางถึง ปุาชุมชนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 

      1. การแสดงต้อนรับของชุมชน 

      2. เชญิคณะกรรมการตัดสินฯ พร้อมกัน ณ ที่ประชุม  

      3. ผูแ้ทนปุาชุมชน กล่าวต้อนรับ  

               4. แนะน าคณะกรรมการตัดสินฯ ที่ร่วมเดินทาง  

                         5. รับชมวดีีทัศน์แนะน าโครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน 

                6. ประธานกรรมการช้ีแจงหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการตัดสินรางวัลฯ 

               7. ประธานปุาชุมชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แนะน าคณะกรรมการปุาชุมชน 

และน าเสนอความเป็นมา รูปแบบจัดการปุาและผลงานความส าเร็จของการ

ดูแลรักษาปุาชุมชน 

      8. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาและประเมินปุาชุมชน พร้อมทั้งซักถาม รับฟัง

ข้อมูลเพิ่มเติม    

      9. ประธานกรรมการ ขอบคณุคณะกรรมการปุาชุมชน และผูร้่วมประชุมทุกท่าน 

 9.1 มอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนจากชุมชน 

 9.2  มอบของที่ระลึกแก่ประธานปุาชุมชน 

    10. คณะกรรมการตัดสินฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์จากปุาชุมชน 

เวลา 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น. – คณะกรรมการตัดสินฯ ลงพื้นที่เพื่อประเมินปุาชุมชนบ้านเขาวัง  

เวลา 15.00 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ เดินทางไปที่สนามบินหาดใหญ่ 

เวลา 16.00 น. – เดินทางถึงสนามบินจังหวัดหาดใหญ่ 

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

หมายเหตุ  สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) จัดยานพาหนะ(รถตู้) จ านวน 1 คัน ส าหรับการเดินทางในพืน้ที่   
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ป่าชุมชนบา้นเขาวัง 

1.ชื่อป่าชุมชน ปุาชุมชนบ้านเขาวัง 

           ที่ตั้ง บ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบิูลย์ จังหวัดนครศรธีรรมราช 

2. ข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ 

 2.1 อาณาเขตพื้นที่ป่าชุมชน 

ทิศเหนอื จด หมูท่ี่ 4 ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา  วัดระยะได้    220 เมตร 

 ทิศตะวันออก  จด หมูท่ี่ 1 ต าบลหินตก อ าเภอลานสกา     วัดระยะได้ 4,340 เมตร 

ทิศใต้  จด ที่ดนิท ากินราษฎร                             วัดระยะได้    270 เมตร 

          ทิศตะวันตก  จด ที่ท ากินราษฎร                                 วัดระยะได้ 4,470 เมตร 

 2.2 สภาพนิเวศวิทยาป่าไม้ 

  ปุาชุมชนบ้านเขาวัง เป็นปุาดิบชื้น  เป็นปุาฝนในเขตร้อน มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี 

และมีความชุ่มช้ืนในดินค่อยข้างสูงสม่ าเสมอตลอดทั้งปี 

    ลักษณะเป็นปุารกทึบจะประกอบด้วยพรรณไม้หลากหลาย ซึ่งชนิด ไม้ต้นของเรือน

ยอดชั้นบน สว่นใหญ่เป็นไม้วงศย์าง-ตะเคียน  มีล าต้นสูงใหญ่ตั้งแต่ 30-50 เมตร ถัดลงมา เป็นไม้

ต้นขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งสามารถขึ้นอยู่ใต้ร่มเงาของตน้ไม้ใหญ่ได้ 

                     รวมทั้งต้นไม้ชนิดต่างๆ ในวงศ์ หมากหรือปาล์ม  พื้นล่างของปุารกทึบระเกะระกะ

ไปด้วยไม้พุ่ม พืชล้มลุก ระก า หวาย ไผ่ต่างๆ เถาวัลย์หลากชนิด ตามล าต้นไม้และกิ่งไม้มักมีพืชอิง

อาศัย พวกเฟิร์น พวกมอส ขึ้นอยู่ทั่วไป พรรณไม้เด่น ที่มีความส าคัญ สัตว์ในปุา เช่น แม่น,เลียงผา,

ลิง,ชะนี,ชะมด ,กระรอก, กระรอกปีก,พุงจง,นางอาย,หมีขอ,งูเหลือม,งูจงอาง,ค้างค้าวแม่ไก่, นก

พร้าว,นกหว้า , เป็นต้น 

 2.3 จุดเด่นของป่าชุมชน 

   ปุาชุมชนบ้านเขาวังปุาชุมชนต้นน้ า อยู่ใจกลางหุบเขา มีถ้ าลอด (เป็นเส้นทางโบราณ)  

มีจุดชมวิว  มีภูเขาช้างสีและเขานาแคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหลวง หรือเทือกเขานครศรีธรรมราช 

เป็นภูเขาที่ลาดเชิงเขา มีล าห้วยและคลองเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าส าคัญ เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาหินปูน 

ท าใหเ้กิดถ้ าและธารน้ าลอดลงสู่ถ้ าใต้ดินหลายแห่ง ชาวบ้านเรียกว่า “น้ าลงร”ู  

3. ข้อมูลด้านการจัดการป่าชุมชน 

        1) ป่าชุมชนบ้านบ้านเขาวัง มีเนื้อที่ประมาณ  702 ไร่ 0 งาน 60 ตารางวา ได้รับการ

อนุมัติโครงการจากกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2554 ตามหนังสือกรมปุาไม้ที่ ที่ ทส 

605.33/12920 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 อยู่ภายใต้เขตปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาหลวง             

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
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 2) เป็นพืน้ที่ปุาสงวนแห่งชาติ พื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ต่อมาทางราชการได้แบ่งพื้นที่

บริเวณนี้ให้องค์กรในต าบลหนองโรง ร่วมดูแลรักษาปุาอีกประมาณ 3,000 ไร่เศษ โดยแบ่งกับ

ต าบลดอนตาเพชรและต าบลพนมทวน  

3.1 คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขาวัง 

 3.1.1) คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขาวัง 

 1) นายวันชัย  มามุ่ย ประธาน 

 2) นายอนุรัตน์         บุญผล รองประธาน 

 3) นายรังสรรค์        บุญผล รองประธาน 

 4) นายกริยา           บุญผล กรรมการฝุายประชาสัมพันธ์  

 5) นายอับดุลอาร ี     ปุยุ กรรมการฝุายการเงินและบัญชี 

 6) นายสะมาแอ      รักไทรทอง กรรมการฝุายบริหารจัดการปุา 

 7) นายสมชาย          เต็มซอ  กรรมการฝุายบริหารจัดการปุา 

 8) นายอับดลมะหมดุ  ปันตะ กรรมการฝุายบริหารจัดการปุา 

 9) นายสามีดะ๊          แก้วผลึก กรรมการฝุายบริหารจัดการปุา 

 10) นางหรหิยะ        โต้ะหล ี กรรมการฝุายบริหารจัดการปุา 

 11) นางอามีดะ        แก้วผลึก กรรมการฝุายบริหารจัดการปุา 

 12) นายศิรชัิย         ยีมะมิง กรรมการฝุายบริหารจัดการปุา 

 13) นายซาแหละ      บุญทวี เลขานุการ 

 14) นายอนันต ์        สันหาด เลขานุการ 

 15)นายสมพล          อาลีแอ                กรรมการฝาุยบริหารจัดการปุา 

 3.1.2) คณะกรรมการท่ีปรกึษา 

 1)นายทวีผล  บุญผล           ผูใ้หญ่บ้าน 

 2) นายดล มาดโทจติร          คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 3) นายศริิชัย  ยีมะมิง                   คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 3.2 ประวัติความเป็นมาในการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาวัง                

            ปุาชุมชนบ้านเขาวัง สร้างสวน “พ่อเฒ่า” และปุาชุมชนต้นน้ า กลางหุบเขา เมือง

นครศรีธรรมราช  บ้านเขาวัง ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป็นชุมชน

เมื่อปี พ.ศ. 2499  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในใจกลางหุบเขา มีภูเขาช้างสีและเขานาแคซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของเทือกเขาหลวง หรือเทือกเขานครศรีธรรมราช ล้อมรอบเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปุาสงวนฯ จังหวัด

นครศรธีรรมราช สภาพพื้นที่เป็นภูเขาที่ลาดเชิงเขา มีล าห้วยและคลองเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าส าคัญ

ของลุ่มน้ าปากพนัง ล าห้วยหลายสาย เช่น ห้วยโต๊ะอิหม่าม ห้วยน้ าด า ห้วยโต๊ะชายแม้ ห้วยโต๊ะสาร 
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หว้ยน้ าซับ ห้วยลุงนึก ห้วยน้าพล คลองเขาวัง คลองวังใน เป็นต้น สายน้ าเหล่านี้ไหลลงคลองเสาธง

ในเขตอ าเภอร่อนพิบูลย์ เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาหินปูน ท าให้เกิดถ้ าและธารน้ าลอดลงสู่ถ้ าใต้ดิน

หลายแห่ง ชาวบ้านเรียกว่า “น้ าลงรู” กรมชลประทานสร้างฝายคลองเขาวัง ซึ่งอยู่หลังโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวังไว้ให้ แต่น้ าไม่พอใช้ ชาวบ้านจึงร่วมใจร่วมแรงกันสร้างฝายต้นน้ า

อีกมากกว่า 100 ฝาย จากการสนับสนุนของหน่วยจัดการต้นน้ าปากพนัง เพื่อช่วยชะลอน้ าสร้าง

ความชุ ่มชื ้นให้ก ับร ิมสองฝั ่งคลองต่างๆ  ชุมชนเขาวัง เริ ่มแบ่งช ุมชนออกเป็น 4 คุ ้มบ ้าน  

มีบ้านหน้าถ้ า บ้านตก บ้านหน้าโรงเรียน และบ้านเขาวัง ต่างมุ่งมั่นท าสวนสมรม ปลูกไม้ผลไว้

หลากหลายชนิด ควบคู่ไปกับการปลูกพืชผักในสวน เป็นพืชผักไว้บริโภคหรือเสริมรายได้ของ

ครัวเรือน หลังจากนั้น ชุมชนทั้ง 4 คุ้มบ้าน ช่วยกันรักษาปุาต้นน้ าได้มีการจัดตั้งเป็นปุาชุมชน เนื้อที่ 

702 ไร่ 0งาน 60 ตารางวา ให้เป็นปุาชุมชน ลักษณะสภาพเป็นปุาเขาหินปูน มีถ้ าหินงอกหินย้อย

หลายแห่ง รวมทั้งถ้ าประวัติศาสตร์ อันเป็นเส้นทางเข้าออกของชุมชนก่อนที่จะมีการตัดทางใน

ปัจจุบัน ปุาผืนนี้ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ปุาและนกนานาชนิด โดยเฉพาะชะนีและเลียงผา เป็น

แหล่งท ารังของผึ้งปุา เป็นต้น  เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นแหล่งต้นน้ าส าคัญของคลองเสาธง แต่ได้รับ

ผลกระทบจากการขยายที่ท ากินของประชากรที่เพิ่มจ านวนมากขึ้น มีบางรายได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

จากสวนสมรมมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวและท าสวนยางพารา โดยปรับพื้นที่ให้โล่งเตียน ไม่มีพืชคลุมดิน 

เพื่อความสะดวกในการเข้าไปดูแล ไม่เว้นแม้ปุาหัวสวนหรือไม้ริมห้วยชายคลอง อีกทั้งยังใช้ปุย

สารเคมี ยาปราบวัชพืชและศัตรูพชื 

      ผลกระทบจากการท าเกษตรดังกล่าวท าให้ช่วงฤดูแล้งน้ าในล าห้วยล าคลองแห้งขอด 

ชุมชนขาดน้ ากินน้ าใช้ ส่วนช่วงฤดูฝน น้ าไหลลงรวดเร็วเพราะไม่มีรากพืชยึดหน้าดิน เกิดปัญหาหน้า

ดินชะล้าง ดินเลื่อน ดินถล่ม แหล่งน้ าปนเปื้อนสารพิษ ท าให้สัตว์น้ าหลายชนิดสูญหาย เกิ ดการ

ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนรวมตัวกันเป็น “กลุ่มอนุรักษ์บ้านเขา

วัง” ในปี พ.ศ. 2548 ปรับเปลี่ยนวิธีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนเสียใหม่ ส่งเสริมการปลูกไม้ผล

และพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดขึ้นมา ตามแบบอย่างของบรรพบุรุษก าหนดเรียกว่า “สวนพ่อ

เฒ่า”, “สวนสมรม” หรอื “เกษตรสี่ช้ัน 

 นอกจากนี้ กลุ่มแม่บ้านและเยาวชนคนเขาวัง ท าหัตถกรรมเครื่องเงินส่งจ าหน่ายร้านภูฟูา

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานเงินด าเนินงาน

ไว้ถึง 140,000 บาท ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนราว 2,500,000 บาท มีการปันผลก าไร 10 

เปอร์เซ็นต์ เพื่อใชด้้านสาธารณประโยชน์ของชุมชน 

ผู้คนชุมชนเขาวังและผู้มาเยี่ยมเยือน 

     เป็นที่น่าสังเกตว่า การกลับมาของสวนสมรมเป็นค าตอบในหลายๆ เรื่อง แรกสุดสวนสม

รมที่ชาวบ้านรายหนึ่งปลูก 13 ไร่ มีรายได้ปีละ 2 แสนบาท แต่สวนสมรมได้ถูกท าลายไปมาก ผู้คน
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หันมาปลูกยางพาราในช่วงที่ยางพาราราคาแพง อันที่จริงสวนสมรมส าหรับคนภาคใต้ไม่ใช่เป็นเรื่อง

ใหม่ แต่ละสภาพภูมิศาสตร์ย่อมส่งผลให้องค์ประกอบของสวนสมรมแตกต่างกันไป ทั้งพืช น้ า ดิน 

ซึ่งเป็นเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งใช้ กิน ขาย ท าให้สวนสมรมของแต่ละพื้นที่มีความหลากหลาย มีพืช

ระดับล่าง ระดับกลาง ระดับสูง เสน่หข์องสวนสมรมนัน้อยู่ที่มีพชืผักชนิดใดก็ได้ใชป้ระโยชน์ทั้งหมด 

       การปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสของชุมชนบ้านเขาวังที่อพยพโยกย้ายจากพื้นที่หนึ่งแล้วก็

มาอยู่รวมกัน ได้บริหารจัดการน้ า ปุา และวิถีของผู้คนที่เป็นมุสลิมและชาวพุทธได้อย่างลงตัวและ

กลมกลืน สามารถหยิบยกภูมปิัญญาดั้งเดิมมาใช้อย่างสอดคล้อง 

3.3 กิจกรรมที่ด าเนินการใช้ในป่าชุมชน 

 3.3.1 กิจกรรมการป้องกันดูแลรักษาป่า 

 1) คณะกรรมการปุาชุมชน และกลุ่มราษฎรมีกิกรรมการลาดตระเวนปูองกันดูแล

รักษาปุา อย่างตอ่เนื่อง อย่างนอ้ยเดือนละ 2 ครั้ง 

 2) กิจกรรมท าแนวกันไฟและปูองกันไฟปุา ทุกปีในพื้นที่ปุาชุมชนบ้านเขาวังจะมี

อาสาสมัครทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มาร่วมกิจกรรมท าแนว

ปูองกันไฟปุา 

                       3) กิจกรรมสร้างฝุายชะลอน้ าโดยคณะกรรมการปุาชุมชน ราษฎร โรงเรียน มหาลัย 

หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานของรัฐต่างๆ 

 3.3.2 กิจกรรมปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษา 

  คณะกรรมการปุาชุมชนบ้านเขาวังและราษฎรในพื้นที่  ได้ด าเนินการร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ โดยปลูกต้นไม้เพิ่มปีละ 2 ครั้ง ของทุกปี ในพื้นที่ 

ปุาชุมชนและบริเวณหมูบ่้านอย่างตอ่เนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 3.3.3 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

 1)  มีการจัดท าปู ายค าขวัญ เ ชิญชวน ปลุกจิตส านึ กด้ านการอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ติดปูายประชาสัมพันธ์ในบริเวณหมู่บ้าน บริเวณปุาชุมชน 

โดยจัดท าปูายค าขวัญ ปูายคติเตอืนใจ ปูายแนวเขตปุาชุมชน ปูายกฎ กติกา ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ปูาย

ชื่อต้นไม้ในปุาชุมชนบ้านเขาวัง 

 2) คณะกรรมการปุาชุมชน ได้จัดท าปูายประชาสัมพันธ์และปูายกิจกรรมการ

ด าเนินงานของปุาชุมชนบ้านเขาวัง ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน อย่างนอ้ยเดือนละ 2 ครั้ง 

 3) มกีารถ่ายท าสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆเชน่ รายการช่ือ รากแก้ว...

คนืชีวติ ตอนอนุรักษ์ต้นน้ า บ้านเขาวัง รายการสารคดีโครงงานนิเทศศาสตร์ มหาลัยวลัยลักษณ์ 
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 4) ออกอากาศรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  ช่อง 11 (NBT) 

นครศรธีรรมราช เผยแพร่เกี่ยวกับปุาชุมชนและชุมชนเขาวัง 

 5) จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปุาชุมชนบ้าน เขาวัง ต าบลหินตก อ าเภอ 

ร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรธีรรมราช 

               6) คณะนักวิจัย จาก ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ของชุมชน

คนอยู่กับปุา บ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2557 โครงการ

การจัดการองค์ความรู้ของชุมชนคนอยู่กับปุา : ชุมชนต้นน้ าบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์  

จ.นครศรีธรรมราช น าโดย นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์ หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะนักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ มัสยิดบ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช                       

 7) ลงเว็บไซด์ (www.technologychaoban.com)  ภูมปิัญญาไทย เรื่องชุมชนบ้าน

เขาวัง สร้างสวน “พ่อเฒ่า” และปุาชุมชนต้นน้ า กลางหุบเขา เมืองนครศรธีรรมราช 

                       8) เฟสบุ๊ค-Facebook  ชื่อ ชุมชนชนบ้านเขาวัง 

                       9) ลงเว็บไซด์  รักบ้านเกิด (www.rakbankerd.com) ที่เที่ยว ชุมชนบ้านเขาวัง 

 3.3.4 กิจกรรมสร้างเครอืข่าย 

 1) นายวันชัย มามุ่ย ประธานปุาชุมชนบ้านเขาวัง ได้เข้าร่วมสัมมาเครือข่าย 

ปุาชุมชนระดับภาคใต้ จากกรมปุาไม้ 

 2) นายวันชัย มามุ่ย  ประธานปุาชุมชน คณะกรรมการปุาชุมชน และผู้ใหญ่บ้านเขา

วัง ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการปุาชุมชน และการจัดการปุาต้นน้ า ,สวนสมรมให้แก่

ผูเ้ข้าร่วมศกึษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในพื้นที่

และนอกพืน้ที่  

               3.3.5 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เรื่องป่าชุมชน 

   หลังจากส่วนจัดการปุาชุมชมชน ส านักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่  12  

นครศรีธรรมราช ได้เข้ามาสนับสนุนแนะน าให้ความรู้ในเรื่องปุาชุมชน แก่ชาวบ้านเขาวัง เมื่อปี 

2541 แล้วต่อมาชุมชนบ้านเขาวัง ได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและ

ประชาชน ที่ขอเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของชุมชนในเรื่องปุาอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบันโดยในพื้นที่ปุาชุมชนได้มีการจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานของ  

ผูเ้ข้ามาศกึษาธรรมชาต ิ

              3.3.6 กิจกรรมอื่นๆ ของสมาชิกคณะกรรมการป่าชุมชนและราษฎรชุมชนบ้านเขาวัง 

                       คณะกรรมการปุาชุมชนบ้านเขาวัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ 

และ จึงได้โอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ผลงาน ด้านป่าชุมชนบ้านเขาวัง ให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมทั้งได้



-7- 

 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้มีโอกาสรู้จักและเชื่อมโยงกับผู้น าชุมชนอื่นๆ และองค์กรต่างๆ ซึ่ง

ต่อมาได้มกีารเชื่อมโยงเป็นเครือขา่ยปุาชุมชน 

3.3.7 การด าเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านเขาวัง กับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

   คณะกรรมการปุาชุมชนบ้านเขาวังและชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน บ้านหน้าถ้ า บ้านตก 

บ้านหน้าโรงเรียน และบ้านเขาวัง  ได้น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการปุาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยได้รับ”รางวัลโลกสีเขียว”ครั้งที่ 17 ประจ าปี 

2557 ประเภทชุมชน “สืบสานพระราชปณิธาน วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ า ป่า”โดย

คนรุ่นใหม่ในชุมชนรวมตัวกันเป็น “กลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวัง” ในปี พ.ศ. 2548  ปรับเปลี่ยนวิธีการ

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนเสียใหม่เป็นต้นว่า ใช้รถตัดหญ้าแทนการฉีดยาฆ่าหญ้า ส่งเสริมการท าน้ า

หมักชีวภาพหรือปุยชีวภาพ ทดแทนการใช้สารเคมี ส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัว

หลากหลายชนิดขึ้นมา ตามแบบอย่างของบรรพบุรุษก าหนดเรียกว่า “สวนพ่อเฒ่า”, “สวนสมรม” 

หรอื “เกษตรสี่ช้ัน” 

           ได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ขึ้นในหมู่บ้านโดยน าวัตถุดิบในปุา เช่น ต้นกระวาน  

หน่อหวาน ท าเป็น”ชากระวาน”  “ยาดม” น าพืชอาหารปุาในปุาชุมชนมาบริโภคและจ าหน่ายเป็น

รายได้เสริมของครอบครัว การปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค การผลิตปุยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร

แทนการใชปุ้ยเคมี 

            นอกจากนี้ กลุ่มแม่บ้านและเยาวชนคนเขาวัง ท าหัตถกรรมเครื่องเงินส่งจ าหน่าย

ร้านภูฟูาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานเงิน

ด าเนินงานไว้ถึง 140,000 บาท ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนราว 2,500,000 บาท มีการปันผลก าไร 

10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อใชด้้านสาธารณประโยชน์ของชุมชน 

 3.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการป่าชุมชน 

  - เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน 

  - เป็นแหล่งเรียนรู้ศกึษาธรรมชาติของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

  - เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา 

  - เป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของชุมชน 

  - เป็นแหล่งอาหารและแหล่งไม้ใชส้อยในครัวเรือน 

  - เป็นสถานที่พักผอ่นหย่อนใจในชุมชน และพัฒนาเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

ชุมชนและเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 

  - เป็นแหล่งสมุนไพร 

  - เป็นแหล่งเรียนรู้ ศกึษาธรรมชาติ 
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  - ปูองกันการกัดชะดิน ใบไม้ ต้นไม้ กิ่งไม้ เศษไม้ ซากพืช ซากสัตว์ จะคอยปูองกันความ

แรงของฝนมใิห้ตกกระทบผวิดินหรอืผวิหน้าดินให้ถูกกัดชะไป 

4.กฎระเบียบในการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเขาวัง 

หมวดที่ 1  การใช้ประโยชน์ 

1.) ห้ามตัดโค่นไม้เพื่อการค้าหรือประโยชน์อื่นใด ยกเว้นมีความจ าเป็น และได้รับ

อนุญาต เป็นหนังสือจากคณะกรรมการปุาชุมชน 

2.) การเก็บหาของปุา หรือผลผลิตจากปุาให้กระท าได้ตามสภาพสมควร หรือเพื่อ

ประโยชน์ในการบริโภค  ห้ามกระท าเพื่อการค้า 

3.) ผู้ที่ใช้ประโยชน์จะต้องรับผิดชอบในการปลูกไม้ทดแทนเพิ่มเติม ในส่วนของปุา

ชุมชนตามมตขิองกรรมการพจิารณาในรอบปี โดยปลูกปีละ 2 ครั้ง 

4.) หา้มล่าสัตว์หรอืกระท าการใดๆ ที่ท าให้ปุาชุมชนเขาวังเสื่อมสภาพ ในบริเวณที่มี

ปูายประการสงวนไว้   

หมวดที่ 2  บทลงโทษส าหรับผู้ละเมิด 

1.) ผูล้ะเมดิกฎระเบียบของปุาชุมชน ปรับรายละ 2,000-20,000 บาท 

2.) ผู้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี หากพบเห็นว่ามีคนละเมิดกฎระเบียบ และแจ้งต่อ

คณะกรรมการ และสามารถจับได้ รับรางวัล 5% ของค่าปรับ 

3.) ผู้ใดกระท าการผิดและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้น คณะกรรมการชุมชน

จะแจ้งให้เจ้าหนา้ที่ด าเนินการตามกฎหมาย 

รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง 

  ผูป้ระสานงานนายพงศักดิ์ บุญสนอง โทร 091-825-9116 

  ผูอ้ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน นายมารยาท ทับเที่ยง โทร 093-578-1315 

           ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 (นครศรธีรรมราช) นายชาตร ี รอดไฝ 

           ผูใ้หญ่บ้านนายทวีผล  บุญผล โทร 081-089-2000           

           ประธานปุาชุมชนนายวันชัย มามุ่ย โทร  084-733-7055 
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N 

 

ป่าชุมชนบ้านเขาวัง 

หมู่ท่ี 12 ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 

เนื้อที่  707 - 0 – 87 ไร่  ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง 
 

 

มาตราส่วน  1:50,000 

  
แผนที่ล าดับชุดที่ L 7018 ระวาง 4925 l 

แปลงป่าชุมชน 
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  ภาพกิจกรรมในพื้นทีป่่าชุมชน 
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ภาพกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ า 
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ภาพกิจกรรมปัน่จักรยาน 
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ภาพกิจกรรมศกึษาดูงาน 
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ภาพแปรรปูผลติภัณฑ ์
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ภาพแสดงสภาพป่าชุมชน 
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แบบประเมินป่าชุมชนประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลศิระดับประเทศ 

    ชื่อปุาชุมชน ........................................... ที่ตัง้ ......................................................................... 

  

 

    

ที่ เกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม ได้ 

1 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปุาไม้ และปาุชุมชน 30   

   - ปุาชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปุาไม้ ดนิ น้ า อากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ      

   - ปุาชุมชนมีขนาดพืน้ท่ีปุาชุมชนเหมาะสมส าหรับการรักษาสมดุลทางธรรมชาตแิละการด ารงชีพของชุมชน     

  

 - ปุาชุมชนสามารถเป็นแหล่งอาหาร ยา และไม้ใช้สอยให้แก่ชุมชน โดยสามารถสร้างงาน เพิ่มรายได้ 

ลดรายจา่ยให้แก่สมาชิกในชุมชนได้     

2 การมสีว่นร่วมในการบริหารจัดการปาุชุมชน 40   

  

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดเวทีการประชุม ระดมความคิด ร่วมกันเสนอแนวคิดมีแผนการบริหารจัดการ 

ปุาชุมชนอย่างมปีระสทิธิภาพ และก าหนดกฏ ระเบียบ ของปุาชุมชนไดอ้ย่างชัดเจน     

  

- ชุมชนมีกิจกรรมในการบริหารจัดการปุาชุมชน โดยอนุรักษ์ ดูแล รักษา ปุาชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์

รวมท้ังร่วมกันฟื้นฟ ูสภาพปุาที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนเป็นปุาที่มคีวามอุดมสมบูรณ์     

  

- ชุมชนมกีารเชื่อมร้อยเครอืข่ายปุาชุมชนในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จนเกิดเป็นเครือข่ายปุาชุมชนระดับ

จังหวัด     

  - คุณสมบัติของผู้น าปุาชุมชน ได้แก่ การมคีุณธรรม จริยธรรม ใชค้วามรู้ความสามารถในการรว่ม     

   บรหิารจัดการปาุชุมชนอย่างมี ประสทิธิภาพสามารถประสานความรว่มมือกับทุกภาคสว่นในการพัฒนางาน     

  ปุาชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมสีว่นรว่มในการบรหิารจัดการปุาชุมชนของผู้แทนปุาชุมชน     

3 มกีารอนุรักษ์และมีการใช้ประโยชน์โดยค านึงถึงคุณค่าของทรัพยากรให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 30   

  - ชุมชนมกีารสง่เสริมการและพัฒนาปุาชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม     

  

มาใช้ให้เกิดประโยชน์และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาปุาชุมชน

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน     

  - ชุมชนสามารถเป็นต้นแบบและมีการปลูกฝังจติส านกึให้แก่เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป รว่มกันดูแลรักษาปุาชุมชน     

  - ชุมชนมกีารสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดลอ้มในชุมชน     

        

  รวม 100   

 

      

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ 

                                                                                                   (..........................................................)             
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ก าหนดการเดินทางลงพื้นที่ 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี 2561 

ณ ป่าชุมชนบ้านปากหมัน หมู่ที่ 4 ต าบลปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

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

วันท่ี 25 สิงหาคม 2561 

เวลา 10.35 น. – เดินทางถึงสนามบินจังหวัดเลย  

เวลา 10.40 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ 

เวลา 10.45 น. - เดินทางไป ปุาชุมชนบ้านปากหมัน หมู่ที่ 4 ต าบลปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

                              (ระยะทางประมาณ 110 กม.)   

เวลา 11.30 น. – เดินทางถึง ปุาชุมชนบ้านปากหมัน หมูท่ี่ 4 

      1. เชิญคณะกรรมการตัดสินฯ พร้อมกัน ณ ที่ประชุม  

เวลา 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน  

 2. ผู้แทนปุาชุมชน กล่าวต้อนรับ 

 3. แนะน าคณะกรรมการตัดสินฯ ที่ร่วมเดินทาง 

 4. รับชมวีดทีัศนแ์นะน าโครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน 

 5. ประธานกรรมการชีแ้จงหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการตัดสินรางวัลฯ 

 6. ประธานปุาชุมชนหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย แนะน าคณะกรรมการปุาชุมชน และ   

  น าเสนอความเป็นมา รูปแบบจัดการปุาและผลงานความส าเร็จของการดูแล

รักษาปุาชุมชน 

 7. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาและประเมินปุาชุมชน พร้อมทั้งซักถาม รับฟัง

ข้อมูลเพิ่มเติม    

 8. ประธานกรรมการ ขอบคณุคณะกรรมการปุาชุมชน และผูร้่วมประชุมทุกท่าน 

 8.1 มอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนจากชุมชน 

 8.2  มอบของที่ระลึกแก่ประธานปุาชุมชน 

    9. คณะกรรมการตัดสินฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์จากปุาชุมชน 

เวลา 14.00 น. – คณะกรรมการตัดสินฯ ลงพื้นที่เพื่อประเมินปุาชุมชนบ้านปากหมัน หมูท่ี่ 4 

เวลา 15.30 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ เดินทางไปที่สนามบินจังหวัดเลย 

เวลา 16.30 น. - เดินทางถึงสนามบินจังหวัดเลย 

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

หมายเหตุ  สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) จัดยานพาหนะ(รถตู้) จ านวน 1 คัน ส าหรับการเดินทางในพืน้ที่   
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ป่าชุมชนบ้านปากหมัน 
ประวัติของหมู่บ้าน 

ความหมายของชื่อหมูบ่้าน  :  ปาก  หมายถึง  บริเวณหรอืจุดที่แมน่้ าไหลมาบรรจบกัน           

                                    หมัน  หมายถึง  ล าน้ าหมัน 

ปากหมัน   หมายถึง  หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ าหมันไหลมาบรรจบกับแม่น้ าเหืองประวัติ

ความเป็นมาของหมู่บ้าน  :  บ้านปากหมัน ต าบลปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ก่อตั้งมา

ประมาณ ๑๘๙ ปี ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๗๒ เดิมมีชายสองคนเดินทางมาจากบ้านนาข่าได้เดินทางมาตาม

ล าน้ าเหืองขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงบริเวณที่ล าน้ าหมันไหลมาบรรจบกับล าน้ าเหือง จึงได้ทอดแหบริเวณ

ปากแม่น้ า ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีปลาชุกชุม จึงได้ส่งข่าวให้พี่น้องทราบแล้วพากันอพยพครอบครัวตาม

กันมาอยู่ครั้งแรก ๑๒ ครอบครัว โดยตั้งบ้านเรือนบริเวณปากแม่น้ าหมัน จึงได้ตั้งชื่อว่า “บ้านปาก

หมัน”บ้านปากหมันได้รับการแต่งตั้งใหเ้ป็นหมู่บ้าน อพป. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

        ที่ตัง้  :  บ้านปากหมัน หมูท่ี่ ๔ ต าบลปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

        อาณาเขต  

ทิศเหนอื          จดบ้านนาข่า หมู่ ๕ ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย และ ประเทศเพื่อนบ้าน  สปป.ลาว 

 ทิศใต้           จดบ้านหว้ยน้ ามี หมู ่๓ ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

 ทิศตะวันออก  จดบ้านปากโปุง หมู ่๖ ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

 ทิศตะวันตก    จดบ้านแก่วตาว หมู ่๖ บ้านแก่งม่วง หมู ่๗ ต.นาดี  อ.ดา่นซ้าย จ.เลย 

โครงการปุาชุมชนบ้านปากหมัน ตัง้อยู่ในเขต บ้านปากหมัน หมู่ที่ ๔ ต าบลปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้า และปุาภูเรือ มีเนื้อที่ ๑,๙๙๗ ไร่ ๑ งาน 

๖๐ ตารางวา ได้รับการอนุมัตจิัดตัง้เมื่อ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งป่าชุมชน 

๑. เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลรักษาทรัพยากรปุาไม้ร่วมกับ

เจ้าหนา้ที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. เพื่อพัฒนาปุาชุมชน ให้เป็นแหล่งอาหารที่ความอุดมสมบูรณ์ในชุมชนอย่างยั่งยืน  

๓. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ 

เพื่อให้เกิดการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาไปสู่การสรา้งเครือข่ายปุาชุมชน 

การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 

๑. เป็นแหล่งอาหารที่มมีากมายหลายชนิดในแหล่งเดียวกัน เช่น พวกพืชผักปุา หน่อไม้ เห็ด 

เก็บหาใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 

๒. เป็นแหล่งยารักษาโรค ได้จากสมุนไพรในปุาชุมชน เช่น ก าลังช้างสารหรอืช้างน้าว ดอกสะ

แล่งหอมไก๋ 
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๓. ใช้ไม้ไผ่จากปุาชุมชนมาท าเป็นเครื่องมอืเครื่องใช้ เช่น กระตบิข้าว หวด ตะกร้า กระด้ง นอก 

          จากนี้ ยังมตี้นแขม ที่น ามาท าเป็นไม้กวาด 

     ๔. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรูศ้กึษาธรรมชาติ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน 

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมป่าไม้ ในโครงการบริหารจัดการพื้นที่โดยการ

สนับสนุนจากภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน  ๘๒,๐๐๐ บาท 

- จัดท าปูายชื่อโครงการปุาชุมชน -   ปูายกฎระเบียบปุาชุมชน 

- ก่อสร้างตรวจการณป์ุาชุมชน  -   สร้างศาลาพักลาดตระเวน 

          - จัดซือ้อุปกรณ์ดับไฟปุา  -   ปูายท าแนวเขตปุาชุมชน 

- ปูายชื่อพันธุ์ไม้ในปุาชุมน  -   ปูายค าขวัญปลูกจติส านึก 

- เสาหลักแนวเขตปุาชุมชน            และ จัดท าเสือ้แจคเก็ตและเสื้อแขนยาวให้

คณะกรรมการ   

คณะกรรมการป่าชุมชน 

๑. นางไกษร สารมะโน          ประธานกรรมการปุาชุมชน 

๒. นายอุทอน สารมโน     รองประธานกรรมการปุาชุมชน 

๓. นายวสันต์ สารมะโน     รองประธานกรรมการปุาชุมชน 

๔. นายพรชัย สารมโน    เหรัญญิก 

๕. นายจักรพงษ์ วันทองสุข     เลขานุการ 

๖. นายยุทธการ วงศม์านิต  กรรมการ 

๗. นายหนูหล่ า สารมโน  กรรมการ 

๘. นายสงกรานต์ สีหะวงศ์  กรรมการ 

๙. นายมณเทียร วงศม์านิต  กรรมการ 

10. นายพิกุล เมินเมอืง  กรรมการ 

11. นายเนตรชาย สารมะโน  กรรมการ 

12. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์         กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

กฎ ระเบียบของชุมชนในการบรหิารจัดการป่าชุมชน 

หา้มตัดต้นไมทุ้กชนิดในพืน้ที่ปุาชุมชน หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปุาชุมชน 

2. ห้ามกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดไฟปุา และส่งผลกระทบต่อปุาชุมชน 

3. ห้ามกระท าการใดๆ ที่เป็นการบุกรุกและยึดครองพื้นที่ปุาชุมชน 

4. ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดในปุาชุมชน 

5. ห้ามขุดดิน หิน ตน้ไม้ และกล้วยไม้ ออกจากพืน้ที่ปุาชุมชนโดยเด็ดขาด 
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6. ห้ามน าสมุนไพรออกจากปุาชุมชนก่อนได้รับอนุญาต 

7. หา้มท าลายปูายต่างๆ ในเขตปุาชุมชน 

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

โดยค านึงถึงคุณค่าของทรัพยากรให้คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกปุา ปลูกพืชสมุนไพร 

- ลดการพึ่งพิงปุา เชน่ ใช้ชังขา้วโพดแทนฟืน และใช้แก๊สในการหุงหาอาหาร 

- เดิมก่อสร้างบ้านเรือนดว้ยไม้เนื้อแข็งจากปุา ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้เหล็กและปูนซีเมนต์ 

- ชุมชนสามารถเป็นต้นแบบและมีการปลูกฝังจิตส านึกใหแ้ก่เยาวชนรุ่นต่อๆไปร่วมกันดูแลรักษา

ปุาชุมชน 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน/ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

- ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและใช้ภาษท้องถิ่นไทเลย 

- เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันแบบเครือญาต ิมคีวามรักความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน  

- ให้ความรว่มมือในการพัฒนาปุาชุมชนบ้านปากหมันให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

- ยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแบบเดียวกัน 

การสร้างเครือข่ายและการสร้างจติส านึกในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 

1. โรงเรยีนพระแก้วอาสาวิทยา 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมัน 

3. จุดตรวจกองร้อยทหารพรานที่ 2108 

4. ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2102 

5. ปุาชุมชนบ้านหว้ยน้ ามี 

6. ปุาชุมชนบ้านนาข่า                     

7. ปุาชุมชนบ้านปากโปุง 

8. ปุาชุมชนบ้านเครือคู้ 

9. ปุาชุมชนบ้านหว้ยน้ าเมย 

10. ปุาชุมชนบ้านนาทอง 
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เครือข่ายป่าชุมชนบา้นปากหมัน 
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ภาพกิจกรรมเงินอุดหนุนจากภาครฐั (กรมป่าไม้) 
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ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชน 

 
 

 
 

 

 



-24- 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ(เห็ด) 
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จุดชมวิวในป่าชมุชน 
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แบบประเมินป่าชุมชนประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลศิระดับประเทศ 

    ชื่อปุาชุมชน ........................................... ที่ตัง้ ......................................................................... 

  

 

    

ที่ เกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม ได้ 

1 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปุาไม้ และปาุชุมชน 30   

   - ปุาชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปุาไม้ ดนิ น้ า อากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ      

   - ปุาชุมชนมีขนาดพืน้ท่ีปุาชุมชนเหมาะสมส าหรับการรักษาสมดุลทางธรรมชาตแิละการด ารงชีพของชุมชน     

  

 - ปุาชุมชนสามารถเป็นแหล่งอาหาร ยา และไม้ใช้สอยให้แก่ชุมชน โดยสามารถสร้างงาน เพิ่มรายได้ 

ลดรายจา่ยให้แก่สมาชิกในชุมชนได้     

2 การมสีว่นร่วมในการบริหารจัดการปาุชุมชน 40   

  

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดเวทีการประชุม ระดมความคิด ร่วมกันเสนอแนวคิดมีแผนการบริหารจัดการ 

ปุาชุมชนอย่างมปีระสทิธิภาพ และก าหนดกฏ ระเบียบ ของปุาชุมชนไดอ้ย่างชัดเจน     

  

- ชุมชนมีกิจกรรมในการบริหารจัดการปุาชุมชน โดยอนุรักษ์ ดูแล รักษา ปุาชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์

รวมท้ังร่วมกันฟื้นฟ ูสภาพปุาที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนเป็นปุาที่มคีวามอุดมสมบูรณ์     

  

 - ชุมชนมกีารเชื่อมร้อยเครอืข่ายปุาชุมชนในระดับหมูบ้่าน ต าบล อ าเภอ จนเกิดเป็นเครือข่ายปุาชุมชนระดับ

จังหวัด     

  - คุณสมบัติของผู้น าปุาชุมชน ได้แก่ การมคีุณธรรม จริยธรรม ใชค้วามรู้ความสามารถในการรว่ม     

   บรหิารจัดการปาุชุมชนอย่างมี ประสทิธิภาพสามารถประสานความรว่มมือกับทุกภาคสว่นในการพัฒนางาน     

  ปุาชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมสีว่นรว่มในการบรหิารจัดการปุาชุมชนของผู้แทนปุาชุมชน     

3 มกีารอนุรักษ์และมีการใช้ประโยชน์โดยค านึงถึงคุณค่าของทรัพยากรให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 30   

  - ชุมชนมกีารสง่เสริมการและพัฒนาปุาชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม     

  

มาใช้ให้เกิดประโยชน์และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาปุาชุมชน

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน     

  - ชุมชนสามารถเป็นต้นแบบและมีการปลูกฝังจติส านกึให้แก่เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป รว่มกันดูแลรักษาปุาชุมชน     

  - ชุมชนมกีารสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดลอ้มในชุมชน     

        

  รวม 100   

 

      

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ 

                                                                                                   (..........................................................)             
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ก าหนดการเดินทางลงพื้นที่ 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี 2561 

ณ ป่าชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม ต าบลสหกรณ์คม อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

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

วันท่ี 28 สิงหาคม 2561  

เวลา 12.45 น.  - คณะกรรมการตัดสินฯ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ 

  (ระยะทางจากกรุงเทพถึงปุาชุมชน 290 กม.) 

เวลา 13.00 น.  – เดินทางถึง ปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม ต าบลสหกรณ์คม อ าเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

       1. การแสดงต้อนรับของชุมชน (การแสดงตกีลองยาว) 

      2. เชญิคณะกรรมการตัดสินฯ พร้อมกัน ณ ที่ประชุม  

      3. นายอ าเภอทองผาภูมิ กล่าวต้อนรับ  

               4. แนะน าคณะกรรมการตัดสินฯ ที่ร่วมเดินทาง  

                         5. รับชมวีดทีัศนแ์นะน าโครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน 

                6. ประธานกรรมการช้ีแจงหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการตัดสินรางวัลฯ 

               7. ประธานปุาชุมชนหรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย แนะน าคณะกรรมการปุาชุมชน 

และน าเสนอความเป็นมา รูปแบบจัดการปุาและผลงานความส าเร็จของการ

ดูแลรักษาปุาชุมชน 

      8. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาและประเมินปุาชุมชน พร้อมทั้งซักถาม รับฟัง

ข้อมูลเพิ่มเติม    

      9. ประธานกรรมการ ขอบคุณคณะกรรมการปุาชุมชน และผูร้่วมประชุมทุกท่าน 

 9.1 มอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนจากชุมชน 

 9.2  มอบของที่ระลึกแก่ประธานปุาชุมชน 

    10. คณะกรรมการตัดสินฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์จากปุาชุมชน 

เวลา 15.00 น.  – คณะกรรมการตัดสินฯ ลงพื้นที่เพื่อประเมินปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นคิม 

เวลา 17.00 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ เดินทางกลับ 

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

 

หมายเหตุ  - 
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ป่าชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม 
1. ชื่อป่าชุมชน ปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม  

  ที่ตัง้ บ้านสะพานลาว หมูท่ี่ 2 ต.สหกรณ์นคิม อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี 

2. ข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ 

 2.1 อาณาเขตพื้นที่ป่าชุมชน 

ด้านทิศเหนอื  จด แนวสันเขา เขตต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ 

 ด้านทิศตะวันออก  จด เหมอืงกลีบบัว (เหมอืงเก่า) 

ด้านทิศใต้              จด พืน้ที่ท ากินบ้านสะพานลาว หมูท่ี่ 2   

   ด้านทิศตะวันตก     จด อุทยานแหง่ชาติล าคลองงู 

 2.2 สภาพนิเวศวทิยาป่าไม้ 

  ปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม สภาพปุาทางตอนใต้ของพื้นที่มีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน  

ส่วนตอนกลางเป็นที่ราบบนภูเขา บริเวณตอนเหนือเป็นที่ราบสลับกับภูเขาแทรกกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ใน

พื้นที่มีล าห้วยหลายสายล าห้วยมีน้ าไหลตลอดปี ภูเขาเป็นภูเขาหินปูนซึ่งบางลูกเคยผ่านท าเหมืองมา

ก่อน สภาพปุา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นปุาประเภทปุาดิบชื้น โดยเฉพาะบริเวณล าห้วย สภาพปุามีความอุดม

สมบูรณ์มากต้นไม้ขนาดใหญ่ ปุาบริ เวณนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงชนิดไม้ที่ส าคัญ  

ส่วนพื้นล่างมีเฟิร์นขึ้นอยู่จ านวนมาก บางบริเวณมีหญ้าถอดปล้องขึ้นอยู่เป็นกระจุก ส่วนบริเวณภูเขา

เป็นปุาไผ่ขึ้นปกคลุมอยู่โดยมีต้นจันผาขึ้นแซมอยู่จ านวนมาก ส่วนพื้นที่ ราบบริเวณใกล้เนินสวรรค์  

ซึ่งเป็นพืน้ที่เหมอืงแร่เก่า สภาพปุาเดิมถูกบุกรุกท าลายปัจจุบันเป็นพื้นที่โล่งมีหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่ 

 2.3 จุดเด่นของปาชุมชน  

  2.3.1 เส้นทางเดินชมปุาต้นน้ าและปุาดิบชื้น เส้นทางเดินท่ามกลางปุาดงดิบ 

ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้เล็กใหญ่นานาชนิดและสายน้ ามุดที่ผุดขึ้นมาจากใต้ภูเขาหิน

ไหลตามล าห้วยลงสู่หมู่บ้าน  

 2.3.2 เส้นทางศึกษาธรรมชาติของปุาต้นตาวดึกด าบรรพ์ เป็นเส้นทางที่มีต้นตาว

กระจายอยู่รอบพื้นที่โดยช่วงที่ต้นตาวออกลูกแล้ว พอถึงเวลาลูกหลุดออกจากต้นและงอกเป็นต้น

ใหม่ จะท าให้ตน้แมจ่ะตายลง และเกิดต้นใหม่ และเส้นทางของต้นไทรพันปี  เป็นเส้นทางที่มีต้น

ไทรใหญ่อยู่จ านวนมาก มีล าหว้ยน้ าใสไหลผ่านตลอดปี  

2.3.3 ลานกางเต็นท์ในพื้นที่ปุาชุมชน เหมาะส าหรับผู้ที่ชอบสัมผัสทางธรรมชาติที่เป็น

ธรรมชาติอย่างแท้จริง และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 
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2.3.4 เส้นทางการปั่นจักรยานในปุาชุมชน เหมาส าหรับผู้ที่ชอบการปั่นแบบเสือ

ภูเขา และได้สัมผัสทางธรรมชาติและอากาศที่ดีได้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับในการปั่นจักรยาน 

ระหว่าง เดือน พฤศจกิายน – พฤษภาคม (ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของแต่ละปี)   

2.3.5 เส้นทางท่องเที่ยวอุโมงค์เหมืองแร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ร่องรอย

เส้นทางอุโมงค์ใต้ภูเขาหินและอุปกรณ์การท าเหมืองแร่ที่หลงเหลือภายในอุโมงค์ มีน้ าไหลจากภูเขา

หิน พร้อมหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นหลังจากการท าเหมืองแร่ และทิวทัศน์ภูเขารูปทรงต่างๆ ตาม

ธรรมชาติ พร้อมกับปุาเขาต้นจันผา  

2.3.6 เส้นทางท่องเที่ยวเอเวอร์เรสต์  เป็นเขาลูกหนึ่งในจ านวนเขาในบริเวณนี้ และเขา

ลูกนี้เป็นเขาที่มีสินแร่มากที่สุด ในบรรดาเขาในเขตสัปทานเหมืองแร่บ่อใหญ่ ชาวเหมืองเรียกว่า เขาลูก

สอง ชาวกะเหรี่ยงเรียกว่าเขาเครื่องบิน เพราะทางเหมืองเคยน าเครื่องบินมาลงจอด ตอนมาส่งนายช่าง

วิศวกร และผู้จัดการเหมือง เขาลูกดังกล่าวนี้ได้ท าการขุดเจาะเป็นอุโมงค์มากมาย การขึ้นไปต้องปีนเขา

ดึงเชือกดูแล้ว เหมอืนกับการขึ้นเขาเอเวอเรสต์ จงึได้ตัง้ชื่อเขาลูกนีว้่า เขาเอเวอเรสต์ 

2.3.7 เป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่ส าคัญของอ าเภอทองผาภูมิ  ได้แก่ เงาะ ทุเรียน 

มังคุด ลองกอง ลิน้จี่ ส้มโอ โดยเฉพาะ เงาะทองผาภูมมิีช่ือเสียงไปทั่วประเทศว่าหวาน กรอบ อรอ่ย 

3. ข้อมูลด้านการจัดการป่าชุมชน 

 ปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม ตั้งอยู่ท้องที่ ต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูมิ อยู่ใน

พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติปุาเขาพระฤาษีบ่อแร่แปลงที่หนึ่ง ได้รับการอนุมัติโครงการจากกรมปุาไม้ ครั้ง

ที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2557 เนื้อที่ 1,624-1-47 ไร่ และต่อมาได้ผนวกพื้นที่เพิ่มเติม 

และได้รับอนุมัตจิากกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เนือ้ที่ 1,865-1-99  ไร่ 

 3.1 คณะกรรมการป่าชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม 

 3.1.1 คณะกรรมการปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม 

   1) นายชูชาติ  นันท์อาณาเขต   ประธาน 

   2) นายวิจารย์  ออ่นค า    รองประธาน 

   3) นายอนันต์  วงษ์ถาบุตร   เลขานุการ 

   4) นายสุวิทย์  พวงแก้ว    ผูช่้วยเลขานุการ 

5) นายพงศักดิ์  หงษาวดี   เหรัญญิก 

6) นายเลิศรบ  มณีวัณณ ์   ฝาุยประชาสัมพันธ์ 

7) นายสมเกียรติ  สอ่งสว่าง   กรรมการ 

8) นายพุทธิพงษ์  วิชาไพบูลย์   กรรมการ 

9) นายชูชีพ  บัวสว่าง    กรรมการ 

10) นายวรสิทธิ์  ปั้นเหน่งเพชร   กรรมการ 
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11) นายพิเชฐ  มาลี    กรรมการ 

12) นายน าชัย  แฝกหอม   กรรมการ 

13) นายนิพล  รัตนวงษ์    กรรมการ 

14) นายสงกรานต์  เมาศรี   กรรมการ 

15) นายมานะ  ช่อจ าปี    กรรมการ 

16) นายสุชาติ  มาลี    กรรมการ 

17) นายสมศักดิ์  บรรจบปี   กรรมการ 

18) นายสมหมาย  สิงหหค์ูณ      กรรมการ 

19) นายประสิทธิ์  สอ่งสว่าง   กรรมการ 

20) นายอนุชติ  ปัสสาสัย   กรรมการ 

21) นายบุญหลาย กันยาประสิทธิ์  กรรมการ 

22) นายหงษ์  บุญมา    กรรมการ 

23) นายวิจัย  ออ่นค า    กรรมการ 

24) นางปารวยี์  กัณฑาหล้า   กรรมการ 

25) นายวันชาติ  ชาญณรงค์   กรรมการ 

26) นายประธูป  บุญเชิด   กรรมการ 

27) นายภูริวัจน์  สอ่งสว่าง   กรรมการ 

  3.1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1) นายส ารวม  ใจซื่อ    นายกเทศมนตรเีทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม  

 2) นายโดม  แผนสมบูรณ์   ผูอ้ านวยการโรงเรียนดินโส  

3) นายช านาญ  เลิศวิชัย   ผู้อ านวยการโรงเรยีนปุาไม้สะพานลาว  

4) นายประเสริฐ  ธนะไชย   ผูอ้ านวยการนิคมสหกรณ์  

 3.2 ประวัติความเป็นมาในการจัดการป่าชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม 

ในอดีตที่ผ่านมา ในท้องที่ต าบลสหกรณ์นิคมมีพื้นที่ปุาไม้ค่อนข้างมากและมีความ

อุดมสมบูรณ์มาก ด้วยสภาพธรรมชาติที่สวยงามมีเทือกเขาสลับซับซ้อนมีล าห้วยมากมายหลาย

สาขาเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของแม่น้ าแควน้อย ประชาชนได้พึ่งพิงปุาเป็นแหล่งอาหารและแหล่งต้นน้ า

ล าธาร ต่อมาเมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวต่าง

หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในอ าเภอทองผาภูมิเป็นจ านวนมาก ผู้ประกอบการเข้ามายึดถือครอบครอง

พื้นที่ในต าบลสหกรณ์นิคมเป็นจ านวนมาก เพื่อท ารีสอร์ทรองรับนักท่องเที่ยว กอบกับเมื่อยางพารามี

ราคาสูงท าให้ราษฎรในท้องถิ่นและนายทุนจากต่างถิ่นหันมาปลูกยางพารากันอย่างกว้างขวาง โดย

พื้นที่ปลูกยางพาราบางแห่งมีการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ปุาไม้อย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้พื้นที่



-32- 

 

บางส่วนเป็นเหมืองแร่เก่า ซึ่งเจ้าของเหมืองแร่มีความต้องการที่จะขอต่ออายุสัมปทานบัตรเหมือง

แร่ จากเหตุผลข้างต้น ก านันต าบลสหกรณ์นิคม ผู้น าชุมชนและชาวบ้านสหกรณ์นิคมเห็นว่าถ้า

ปล่อยใหเ้หตุการณเ์ชน่นีด้ าเนนิต่อไป โดยไม่ด าเนินการใด ๆ พื้นที่ปุาไม้ของต าบลก็จะเหลือน้อยลง

ไปเรื่อยๆ จึงได้ประชุมหารือร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ปุาต าบลสหกรณ์นิคมขึ้น และได้ขออนุญาต

จัดท าโครงการปุาชุมชนต่อกรมปุาไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาทรัพยากรปุาไม้ไว้เป็นแหล่งอาหาร 

แหล่งไม้ใช้สอย แหล่งต้นน้ าล าธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา และเป็นสมบัติของชุมชนและลูกหลาน

ของต าบลสหกรณ์นคิมสืบต่อไป 

 3.3 การบรหิารจัดการป่าชุมชน 

  3.3.1 กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

มีการจัดท าปูายแนวเขตปุาชุมชน ปูายกฎ กติกา ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ปูายค า

ขวัญเชิญชวน ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ติดปูาย

ประชาสัมพันธ์ในบริเวณหมู่บ้าน บริเวณปุาชุมชน โดยจัดท าปูายค าขวัญ ปูายคติเตือนใจ ปูายชื่อ

ต้นไมใ้นปุาชุมชน 

  3.3.2 กิจกรรมด้านการป้องกันดูแลรักษาป่า 

 1)การลาดตระเวนปูองกันรักษาปุา  คณะกรรมการปุาชุมชนร่วมกับ

หน่วยงานปูองกันรักษาปุาที่ กจ.12 (สะพานลาว) จนท.อฟป. รสทป. ลาดตระเวนตรวจปุาชุมชน

อย่างต่อเนื่อง และชาวบ้านปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม  ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ในการปูองกัน

รักษาทรัพยากรปุาไมข้องตนเอง มีความตัง้ใจ มีความเข้มแข็ง ร่วมไม้ ร่วมมอืกัน คอยเฝูาระวัง ปูองกัน

รักษาปุา ออกลาดตระเวน  โดยแบ่งออกเป็นชุด  เดือนละ  1 ครั้ง และจะมีเวรให้บริการนักท่องเที่ยวทุก

เสาร ์อาทิตย์  วันละ  6 คน 

 2) กิจกรรมท าแนวกันไฟและปูองกันไฟปุา จะท าในช่วงฤดูแล้งไฟปุามักจะเกิดขึ้น  

3) มีปูอมตรวจการณ์ และที่ท าการปุาชุมชนสหกรณ์นิคม จัดชุดอยู่ประจ า

หน่วยตรวจการณ์เพื่อปูองกันการลักลอบตัดไม้ร่วมกับหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ กจ.12 (สะพานลาว)  

3.3.3 กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูป่าชุมชน 

1) ปลูกต้นไม้เสริมในปุาชุมชน คณะกรรมการปุาชุมชนและชาวบ้านต าบล

สหกรณ์นิคม  ได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ปุาชุมชน และ

บริเวณหมูบ่้าน อย่างตอ่เนื่องดังนี้ 

(1) วันที่ 14 กรกฎาคม 2540 ประธานคณะกรรมการปุาชุมชน

ต าบลสหกรณ์นิคมได้เข้ารับพระราชทานรูปที่ระลึกโครงการปลูกปุาถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีปลูกต้นไม้ต้น

ที่ 100 ล้าน ของ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในโครงการปลูกปุาถาวรเฉลิมพระเกีย รติ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ณ แปลงปลูกปุา FPT 49 

ต าบลล านางแก้ว อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

(2) วันที่ 23 กันยายน 2555 คณะกรรมการปุาชุมชนต าบล

สหกรณ์นิคม เข้าร่วมปลูกต้นไม้  “โครงการ 9 ล้านกล้า 80 พรรษา มหามงคล” บริเวณบ้านคคิตี้ 

หมูท่ี่ 8 ต าบลชะแลอ าเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี 

(3) วันที่ 12 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการปุาชุมชนต าบล

สหกรณ์นิคม และชาวบ้าน ร่วมกันปลูกปุา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ บริเวณปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม ต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

(4) วันที่ 12 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการปุาชุมชนได้เข้าร่วม

ปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกหญ้าแฝก กับเทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม และหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 11 

ส านักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตามโครงการ

ปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ และปลูกหญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ บริเวณฝายกลุ่มอุบล หมู่ที่ 5 ต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี 

(5) วันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการปุาชุมชนได้เข้าร่วม

ปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกหญ้าแฝก กับเทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยพัฒนา

เคลื่อนที่ 11 และศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านปุาไม้ที่ 4 ตามโครงการ

ปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ และปลูกหญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินนีาถ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรตพิระชนมพรรษา 

(6) วันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการปุาชุมชน และชาวบ้าน 

ร่วมกับส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) หน่วยปูองรักษาปุา กจ 4 (อู่ล่อง) และทหาร  ปลูก

ต้นไม้ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ใหแ้ผน่ดิน พ.ศ.2561 ในพื้นที่โครงการเครือข่ายหมู่บ้าน

ฟื้นฟูปุาบ้านสะพานลาว บริเวณปุาสงวนแหง่ชาติปุาเขาพระฤาษี และปุาเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง 

 (7) โครงการ “กองทัพบกปลูกปุา สร้างฝาย สืบสานพระราช

ปณิธาน” ได้รว่มกับคณะกรรมการปุาชุมชน และชาวบ้าน ท าฝายชะลอความชุ่มช้ืน และปลูกปุา 

2) การท าฝายชะลอความชื้น คณะกรรมการปุาชุมชนและชาวบ้านต าบล

สหกรณ์นิคม  ได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  ร่วมกันท าฝายชะลอน้ าในพื้นที ่

ปุาชุมชน และบริเวณหมูบ่้าน ดังนี้ 

(1) วันที่ 9 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม 

ได้เข้าร่วมกับอุทยานแหง่ชาติเขื่อนศรนีครินทร์ท าฝายและปลูกต้นไม้ ในโครงการสร้างฝายประชารัฐ

และฟื้นฟูปุาต้นน้ า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จปุาต้นน้ า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
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เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 

ณ บ้านหว้ยสมจติร ต าบลสหกรณ์นคิม อ าเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี 

(2) วันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะกรรมการปุาชุมชน ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชุบรี) และทหาร ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ า ในโครงการฝายชะลอ

น้ าขนาดกลาง ได้งบสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ บ้านสะพานลาว 

หมู่ที่ 2 ต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

  3.3.4 กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

1) จัดประชุมชาวบ้าน และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับปุาชุมชน และ

ผลการด าเนนิกิจกรรมด้านต่าง ๆ ใหท้ั้ง 6 หมูบ่้าน เป็นประจ าทุกเดือน 

2) จัดอบรม “เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติรักษ์ปุาชุมชนสหกรณ์นิคม” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตส านึกให้เยาวชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมปุาไม้ 

3) กิจกรรมสร้างเครือขา่ย 

(1) ปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม ได้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายปุาชุมชน

จังหวัดกาญจนบุรี โดยประธานกรรมการปุาชุมชนได้เป็นตัวแทนอ าเภอทองผาภูมิในคณะกรรมการ

เครอืข่ายปุาชุมชนระดับจังหวัดกาญจนบุรี  

(2) วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคมได้เป็น

เจ้าภาพจัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายปุาชุมชนจังหวัด

กาญจนบุรีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการ

เครอืข่ายปุาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 50 ปุาชุมชน เข้าร่วมสัมมนา 

(3) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน (ศตสม)             

บ้านหว้ยสมจติร ต.สหกรณ์นคิม อ.ทองผาภูม ิโดยนายชูชาติ นันท์อาณาเขต เป็นผู้อ านวยการศูนย์ 

4) กิจกรรมอื่น ๆ  

(1) เข้าร่วมฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) ส านักจัดการ

ทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) รุ่นที่ 1  

(2) เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดการปุาชุมชนด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ (AFoCo) ของกรมปุาไม้ 

 3.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการป่าชุมชน 

  3.4.1 เป็นแหล่งต้นน้ า และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน 

  3.4.2 เปนแหลง่ศึกษาความหลากทางชีวภาพ ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

  3.4.3 เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา เชน่ เลียงผา นกเงอืก เป็นต้น 
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  3.4.4 เป็นแหล่งอาหาร และแหลง่ไม้ใชส้อยในครัวเรือน 

  3.4.5 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของชุมชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 

 3.4.6 เป็นแหล่งสมุนไพร 

 3.4.7 การด าเนินกิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม กับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม ทั้ง 6 หมู่ มีบุคคลากรที่มีความ

เช่ียวชาญถ่ายทอดความรู้ เรื่องน้ าหมักผลไม้ ท าปุยน้ า การถนอมอาหาร การท าน้ ายาล้างจานและ

น้ ายาอเนกประสงค์ งานฝีมือ เช่น การถักโครเชต์ การถักนิตติ้ง เป็นต้น ผลงานที่ปรากฏ และมี

ความ เรื่อง การท าน้ าหมักผลไม้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดดเด่นกว่าผู้อื่น คือ การท ายาสระผม

จากสมุนไพร (ดอกอัญชัญ) ได้มีการเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับการท าน้ าหมัก

ผลไม้ เรียนรูป้ระโยชน์และสรรพคุณต่างๆของพืชสมุนไพรและผลไม้ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล 

3.5 ผลงานที่ได้รับ 

3.5.1 วันที่ 23 กันยายน 2551 ประธานปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม ได้รับใบ

เกียรตบิัตรการสนับสนุนการจัดการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประสบความส าเร็จยิ่ง 

  3.5.2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ประธานปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม ได้รับ

การประกาศว่า เป็นผู้ทรงเกียรติ ที่ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ ต่อหน่วยทหารอย่างดียิ่ง และ

สมควรได้รับ เข็มพระราชสัญจกร ประจ าพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท  

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชการที่ 1 จากกองพลทหารราบที่ 9  

3.5.3 วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ประธานปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม ได้รับใบ

ประกาศเกียรติบัตร ให้รักเมืองกาญจนบุรีไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่หาสัตว์ปุามาเป็นอาหาร เป็นผู้อุทิศตนใน

การท างานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ปุา และสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งตลอดมา 

จาก กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช และมูลนิธิสบืนาคะเสถียร 

3.5.4 วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ประธานปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม ได้รับใบ

ประกาศเกียรติ รางวัล ช้ันที่ 2 ของก านัน ว่าเป็นผู้ได้ท าความดีความชอบในการปฏิบัติหน้าที่             

มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ จากกระทรวงมหาดไทย ประจ าปีพุทธศักราช 2555 

3.5.5 วันที่ 26 กันยายน 2555 ประธานปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม ได้รับเกียรติ

บัตร เป็นผู้ช่วยเหลือราชการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมปุาไม้ ประจ าปี

งบประมาณ 2555 สาขาฟื้นฟูและพัฒนาพืน้ที่ปุา จาก ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 



-36- 

 

3.5.6 วันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายชูชาติ  นันท์อาณาเขต ได้รับการยกย่องให้

เป็น “ข้าราชการปกครองดีเด่น” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบล

สหกรณ์นคิม อ าเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี  

3.5.7 วันที่ 21 มีนาคม 2557  ประธานปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม ได้รับใบ

ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร  “การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ” 

จาก กรมปุาไม้ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

  3.5.8 วันที่ 18 กันยายน 2558 ประธานปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม ได้รับ

มอบเครื่องหมาย พิทักษ์ทรัพยากรปุาไม้ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  3.5.9 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ประธานปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม ได้รับใบ

ประกาศเกียรติ รางวัล ช้ันที่ 2 ของก านัน ว่าเป็นผู้ได้ท าความดีความชอบในการปฏิบัติหน้าที่                    

มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ จากกระทรวงมหาดไทย ประจ าปีพุทธศักราช 2559 

  3.5.10 วันที่ 3 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์ ผู้น าก้าวหน้า มอบโล่ประกาศ

เกียรตคิุณ “บุคคลดีเด่นแหง่ปี” นายชูชาติ  นันท์อาณาเขต ก านันต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทองผา

ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะ “ผู้น าปุาชุมชนและอนุรักษ์ธรรมชาติดีเด่น” ในงานก้าวสู่ปีที่ 26 

“ผูน้ าก้าวหน้า” กาญจนบุรี 

รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง 

 ผูป้ระสานงาน นายประทีป  เอกฉนท์   โทร. 08-7112-9026 

 ผูอ้ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน นาย   โทร. 06-1624-1550 

 ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) นายสุพจน ์  ภูร่ัตนโอภา 

 ประธานปุาชุมชนต าบลสหกรณ์นิคม นายชูชาติ  นันท์อาณาเขต โทร. 08-9257-9953 
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สภาพป่าชุมชน 
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กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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ภาพกิจกรรมด้านการป้องกันดูแลรักษาป่า 
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แบบประเมินป่าชุมชนประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลศิระดับประเทศ 

    ชื่อปุาชุมชน ........................................... ที่ตัง้ ......................................................................... 

  

 

    

ที่ เกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม ได้ 

1 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปุาไม้ และปาุชุมชน 30   

   - ปุาชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปุาไม้ ดนิ น้ า อากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ      

   - ปุาชุมชนมีขนาดพืน้ท่ีปุาชุมชนเหมาะสมส าหรับการรักษาสมดุลทางธรรมชาตแิละการด ารงชีพของชุมชน     

  

 - ปุาชุมชนสามารถเป็นแหล่งอาหาร ยา และไม้ใช้สอยให้แก่ชุมชน โดยสามารถสร้างงาน เพิ่มรายได้ 

ลดรายจา่ยให้แก่สมาชิกในชุมชนได้     

2 การมสีว่นร่วมในการบริหารจัดการปาุชุมชน 40   

  

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดเวทีการประชุม ระดมความคิด ร่วมกันเสนอแนวคิดมีแผนการบริหารจัดการ 

ปุาชุมชนอย่างมปีระสทิธิภาพ และก าหนดกฏ ระเบียบ ของปุาชุมชนไดอ้ย่างชัดเจน     

  

- ชุมชนมีกิจกรรมในการบริหารจัดการปุาชุมชน โดยอนุรักษ์ ดูแล รักษา ปุาชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์

รวมท้ังร่วมกันฟื้นฟ ูสภาพปุาที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนเป็นปุาที่มคีวามอุดมสมบูรณ์     

  

 - ชุมชนมกีารเชื่อมร้อยเครอืข่ายปุาชุมชนในระดับหมูบ้่าน ต าบล อ าเภอ จนเกิดเป็นเครือข่ายปุาชุมชนระดับ

จังหวัด     

  - คุณสมบัติของผู้น าปุาชุมชน ได้แก่ การมคีุณธรรม จริยธรรม ใชค้วามรู้ความสามารถในการรว่ม     

   บรหิารจัดการปาุชุมชนอย่างมี ประสทิธิภาพสามารถประสานความรว่มมือกับทุกภาคสว่นในการพัฒนางาน     

  ปุาชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมสีว่นรว่มในการบรหิารจัดการปุาชุมชนของผู้แทนปุาชุมชน     

3 มกีารอนุรักษ์และมีการใช้ประโยชน์โดยค านึงถึงคุณค่าของทรัพยากรให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 30   

  - ชุมชนมกีารสง่เสริมการและพัฒนาปุาชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม     

  

มาใช้ให้เกิดประโยชน์และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาปุาชุมชน

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน     

  - ชุมชนสามารถเป็นต้นแบบและมีการปลูกฝังจติส านกึให้แก่เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป รว่มกันดูแลรักษาปุาชุมชน     

  - ชุมชนมกีารสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดลอ้มในชุมชน     

        

  รวม 100   

 

      

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ 

                                                                                                   (..........................................................)             
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ก าหนดการเดินทางลงพื้นที่ 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี 2561 

ณ ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

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

วันท่ี 1 กันยายน 2561 

เวลา 10.45 น. - เดินทางถึงสนามบินจังหวัดแพร่   

เวลา 10.50 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ 

เวลา 11.00 น. - เดินทางไป ปุาชุมชนบ้านเหล่าเหนอื หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

                              (ระยะทางประมาณ 60 กม.)   

เวลา 11.30 น. – เดินทางถึง ปุาชุมชนบ้านเหล่าเหนอื หมู่ที่ 4 

1. การแสดงต้อนรับของชุมชน (ฟูอนตอ้นรับคณะกรรมการ) 

เวลา 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน 

 2. เชญิคณะกรรมการตัดสินฯ พร้อมกัน ณ ที่ประชุม  

 3. ผูแ้ทนปุาชุมชน กล่าวต้อนรับ  

 4. แนะน าคณะกรรมการตัดสินฯ ที่ร่วมเดินทาง  

 5. รับชมวีดทีัศนแ์นะน าโครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน 

 6. ประธานกรรมการช้ีแจงหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการตัดสินรางวัลฯ 

 7. ประธานปุาชุมชนหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย แนะน าคณะกรรมการปุาชุมชน และ   

  น าเสนอความเป็นมา รูปแบบจัดการปุาและผลงานความส าเร็จของการดูแล

รักษาปุาชุมชน 

 8. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาและประเมินปุาชุมชน พร้อมทั้งซักถาม รับฟัง

ข้อมูลเพิ่มเติม    

 9. ประธานกรรมการ ขอบคณุคณะกรรมการปุาชุมชน และผูร้่วมประชุมทุกท่าน 

 9.1 มอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนจากชุมชน 

 9.2  มอบของที่ระลึกแก่ประธานปุาชุมชน 

    10. คณะกรรมการตัดสินฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์จากปุาชุมชน 

เวลา 14.30 น. – คณะกรรมการตัดสินฯ ลงพื้นที่เพื่อประเมินปุาชุมชนบ้านเหล่าเหนอื  

เวลา 16.30 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ เดินทางไปที่สนามบินจังหวัดล าปาง 

เวลา 18.00 น. - เดินทางถึงสนามบินจังหวัดล าปาง 

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

หมายเหตุ  สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ จัดยานพาหนะ(รถตู้) จ านวน 1 คัน ส าหรับการเดินทางในพืน้ที่   
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ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนอื 
1.ชื่อป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ  

 ที่ตัง้ บ้านเหล่าเหนอื หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  

2.ข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ 

 2.1อาณาเขตพื้นที่ป่าชุมชน 

ด้านทิศเหนอื                     จด ล าห้วยหิน และอ่างเก็บน้ าห้วยหิน 

ด้านทิศตะวันออก               จด ล าห้วยปิน และล าหว้ยปูอม 

        ด้านทิศใต้                     จด ล าห้วยปูอม และอ่างเก็บน้ าห้วยปูอม 

        ด้านทิศตะวันตก             จด พืน้ที่ท ากินราษฎร 

 2.2 สภาพนิเวศวทิยาป่าไม้  

  ปุาชุมชนบ้านเหล่าเหนือ เป็นปุาเบญจพรรณ อยู่ในเขตพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาห้วย

ปูอม และปุาแม่สอง มีลักษณะเป็นภูเขาหลายลูก วางตัวตามแนวทิศตะวันตก และทิศตะวันออกลาด

เอียงไปทางทิศใต้ พันธุ์ไม้ที่พบเด่นๆ ได้แก่ สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก ยมหิน เกล็ดแดง เกล็ดด า 

ปอ ตีนนก ไผซ่าง ไผไ่ร่  ไผร่วก ไผไ่ร่ โดยจ าแนกพืน้ที่เป็น 2 ชนิด คอื  

  1.ปุาไม้ใช้สอย เริ่มจากสันอ่าง ล าห้วยต้นค่าไปจนถึงล าห้วยขอนแก่น ให้ชุมชนเก็บ

หาของปุา ไม้ใช้สอย 

  2.ปุาอนุรักษ์ เริ่มจากล าหว้ยเปือยไปจนถึงล าห้วยโปุงดูด หา้มโดยเด็ดขาด 

 2.3  จุดเด่นของป่าชุมชน 

  ปุาชุมชนบ้านเหล่าเหนือ เกิดขึ้นมาได้จากการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนที่

ช่วยกันปกปูองดูแลรักษาปุาอย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งร่วมกันปลูกบ ารุงฟื้นฟูปุาตามวันส าคัญต่าง ๆ  

ของทุกปี จากสภาพปุาเคยเป็นปุาโปร่ง ปัจจุบันสภาพปุาได้กลับฟื้นขึ้นมามีความอุดมสมบูรณ์อีก

ครั้ง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร เป็นแหล่งอาหารจากปุาตามฤดูกาลของคนในชุมชนเพื่อลดรายจ่าย 

เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างพอเพียงและมั่นคง เป็นแหล่งไม้ใช้สอย เป็นแหล่งพืชสมุนไพร 
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แนวเขตป่าชุมชนที่ชาวบ้านร่วมกันดูแลรักษา 2,720 ไร่ 
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3. ข้อมูลด้านการจัดการป่าชุมชน 

 ปุาชุมชนบ้านเหล่าเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ  2,720  ไร่ ได้รับการอนุมัติโครงการจาก 

กรมปุาไม้  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2544  และได้รับการต่ออายุโครงการปุาชุมชน

ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 โดยได้รับการอนุมัติโครงการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปุา

สงวนแหง่ชาติ ปุาหว้ยปูอม  และปุาแมส่อง 

3.1 คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ 

              เพื่อให้การบริหารจัดการปุาชุมชนบ้านเหล่าเหนือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ จึงได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการปุาชุมชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ร่างกฎระเบียบควบคุม

การใชป้ระโยชน์จากปุาหรอืการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเสนอต่อที่ประชุมชาวบ้าน เพื่อพิจารณาและขอมติ

ที่ประชุมรับรองกฎระเบียบ ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการปุาชุมชนให้ครอบคลุมกิจกรรมของ

ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปุาหรือเชื่อมกับประเด็นอื่นๆ เช่นการบริหารการจัดการน้ าและที่ดิน 

จัดท ากฎกติกา ระเบียบ ก าหนดพื้นที่ปุาชุมชน การจัดท าแนวกันไฟ ปูองกันไฟปุา ตลอดจน

ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนต่อการจัดการปุาในชุมชน น าเสนอแผนการจัดการปุาต่อ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และด าเนินกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับ

การบริการจัดการปุาชุมชน 

  3.1.1 คณะกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชน 

  1.  นางกัณหา  แสงแก้ว   ประธาน 

  2.  นายบุญยงค์ จติมณี    รองประธาน 

  3.  นายชัยยา  จันทร์สว่าง   รองประธาน 

  4.  นางสาวภรทิพย์ ทิพยนุสรณ์   เลขานุการ 

  5.  นายชาติ  สุริยา    เหรัญญิก 

  6.  นายแอ๊ด  จันทาพูน   กรรมการ 

  7. นายประพันธ์ จอมค า    กรรมการ 

  8. นายคะนอง  เขียวชอุ่ม   กรรมการ 

  9.  นายประยุทธ จันตา    กรรมการ 

  10. นายสิทธินน ค าปลิว    กรรมการ 

  11. นายแดง  เทศะ    กรรมการ 

  12. นางกัญญา  ใจเพ็ชร    กรรมการ 

  13. นายศรีตาล ไชยวงค์    กรรมการ 

  3.1.2 คณะกรรมการฝ่ายการจัดการบริหารน้ า 

                  1.นายสุวรรณ     แสงแก้ว               ประธาน 
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                  2.นายแดง          เทศะ                รองประธาน 

                  3.นายแอ็ด         จันทาพูน             กรรมการ    

                  4.นายวิชิต          ใจแหลม            กรรมการ 

                  5.นายประพิณ      จอมค า              กรรมการ 

                  6.นายนิคม         หงส์หน่ึง             กรรมการ 

                  7.นายสานิต        จันตา                กรรมการ 

3.1.3 คณะกรรมการฝ่ายการบรหิารจัดการป่า    

1.นางกัณหา        แสงแก้ว          ประธาน 

2.นายคะนอง        เขียวชอุ่ม          รองประธาน 

3.นายสีตาล         ไชยวงค์     กรรมการ 

      4.นายประยุทธ์       จันตา     กรรมการ 

5.นายสิทธินนท์      ค าปลิว     กรรมการ 

6.นายนพพล          มาอุ่น      กรรมการ 

  3.1.4 คณะกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ และจัดการป่า 

1.นายบุญยงค์     จติมณ ี           ประธาน 

2.นายประพันธ์   จอมค า              รองประธาน 

3.นายชัยยา       จันทร์สว่าง         กรรมการ 

4.นายชาติ         สุริยา     กรรมการ 

5.นายวิเชียร      ประสุทธ               กรรมการ 

6.นายพิสทิธิ์      วรรณทอง   กรรมการ 

7.นายอารุณ        ใจเพ็ชร                 กรรมการ 

 3.2 ประวัติความเป็นมาในการจัดการป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ  

 ในปีพ.ศ.2529 - 2533 มนีายทุนและผู้มีอิทธิพล และบุคคลใน 2หมู่บ้าน ที่มีอาชีพค้าไม้

เข้ามาบุกรุกตัดไม้ท าลายปุา ท าให้ปุาเกิดสภาพเสื่อมโทรม แห้งแล้ง ท าให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

เป็นอย่างมาก พอถึงปี 2534 นายบุญยงค์ จิตมณี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงได้เชิญชวน

คณะกรรมการหมู่บ้าน มาประชุมหารอืว่าจะท าอย่างไร  หรอืจะปล่อยให้เขาตัดไม้ไปหมด แล้วต่อไป

จะเอาไม้ทีไ่หนมาให้ลูกหลานสรา้งบ้านเรือน เพราะว่าปุาได้ให้ประโยชน์แก่ชุมชนมากมาย สร้างที่อยู่

อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน  ทางคณะกรรมการที่ประชุมจึง

ตกลงที่จะอนุรักษ์ปุาและให้ปิดปุา  ได้เรยีกประชุมชาวบ้านทุกหลังคาเรือน ผลสรุปมีมติให้ปิดปุาโดย

ชาวบ้านช่วยกันรักษาปุาไว้ไม่ให้พ่อค้า นายทุนมาตัดไม้ท าลายปุาอีกต่อไป  เพื่ออนุรักษ์ปุาไว้ให้

ลูกหลานสืบไป  ในเมื่อได้มติที่ประชุมให้ปิดปุาแล้ว จึงมีหนังสือเวียนไปหาก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้าน
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ใกล้เคียง มาร่วมอนุรักษ์ปุาไม้เพราะเป็นเขตติดต่อกัน สมัยนั้นเป็น ท่านผู้ใหญ่ไกรฤทธิ์ ร่องเตย  

และได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเป็นอย่างดี  ดังนั้นทั้งสองหมู่บ้านจึงได้ออก

ลาดตระเวนปุา  พบช้างลากไม้  จึงได้ยึดโซ่ลากไม้  ไปฝากไว้ที่ว่าการอ าเภอสอง ส่วนไม้ที่จับได้ทาง

คณะกรรมการได้เผาท าลายทิ้งเพราะไม่สามารถน ากลับมาได้  ส่วนโซ่ทางหมู่บ้านได้ยึดไว้เป็นของ

กลางหมู่บ้าน  บางครัง้ก็เจอจักรยานที่ลักลอบขนไม้ ชาวบ้านจึงได้ยึดไว้ที่อ าเภอ  ส าหรับกลุ่มตัดไม้

หลัวหลาที่ตัดข้ามเขตมา  ได้เผาท าลายทิ้งทั้งหมด การออกลาดตระเวนทุกครั้งจะไม่มีการจับกุม  
แต่จะขอร้องไม่ให้ข้ามเขตมาตัดไม้ในเขตรับผิดชอบของหมู่บ้าน การออกตรวจในแต่ละครั้งก็จะมี

การนอนค้างคืน 2 – 3 คืน นอกจากออกลาดตระเวนแล้วได้ขอความร่วมมือจากนายอ าเภอสอง  

นายธวัชชัย ฟักอังกูร ให้ช่วยแจ้งกับนายอ าเภอรอ้งกวาง ประชาสัมพันธ์กับผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ทราย

กระจายข่าวให้ชาวบ้าน ขอร้องมใิห้ข้ามเขตมาตัดไม้   

  วันที่ 19 มถิุนายน พ.ศ.2541  ได้ขอก าลังทหารพรานที่หน่วยปฺุจ้ า ต าบลสะเอียบ  

และเข้ายึดไม้ข้างอ่างแม่สองหลายร้อยต้น ส่วนปุาห้วยปูอมกลุ่มตัดไม้ได้ข้ามเขตมาตัดเพียงสามต้น

เท่านั้นเอง หมู่บ้านเหล่าเหนือและบ้านหล่ายห้วยได้ท าการปิดปุาเมื่อปี พ.ศ.2534 และได้ช่วยกัน

ตรวจปุามาได้ 3-4 ปี และเมื่อไม่มีกลุ่มตัดไม้มาลักลอบตัดไม้ในเขตปุาห้วยปูอมแล้วจึงท าการเปิด

ปุาเมื่อปี พ.ศ. 2537 และจัดตั้งเป็นปุาชุมชนของหมู่บ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งได้รับการ

อนุมัติโครงการจากอธิบดีกรมปุาไม้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2544 และได้ต่ออายุ

โครงการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 

 3.3.กิจกรรมที่ด าเนินการในป่าชุมชน 

  3.3.1  กิจกรรมการป้องกันดูแลรักษาป่า 

   1) การลาดตระเวนปูองกันรักษาปุา คณะกรรมการปุาชุมชนและกลุ่มราษฎร

อาสาสมัครพิทักษ์ปุาชุมชนบ้านเหล่าเหนือได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ในการปูองกันดูแลรักษาปุา  

มีความตั้งใจและมีความเข้มแข็งในการอาสาสมัครปูองกันปุาตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยคณะกรรมการปุาชุมชนและกลุ่ม รสทป.บ้านเหล่าเหนือ ได้ท าการตรวจ

ตราลาดตระเวนปูองกันรักษาปุา โดยแบ่งคณะท างานเป็นชุด ในทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง  ผู้ที่

ดูแลปุาที่ท าหน้าที่ดูแลทุกวันคือ ผู้ที่เข้าไปเก็บหาของปุา มีอาชีพหาของปุาตามฤดูกาล จะเข้าปุาทุกวัน

ถ้าผดิปกติจะแจง้ใหค้ณะกรรมการปุาชุมชนทราบทันที 

   2) กิจกรรมท าแนวกันไฟและปูองกันไฟปุา ทุกปีในพื้นที่ปุาชุมชนบ้านเหล่าเหนือจะ

มีอาสาสมัครทั้งนักเรียน นักศกึษา และประชาชนทั้งในพืน้ที่และนอกพืน้ที่มาร่วมกิจกรรมท าแนวปูองกันไฟปุา  

  3.3.2  กิจกรรมปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษา  
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คณะกรรมการปุาชุมชนและกลุ่ม รสทป. บ้านเหล่าเหนือ ได้ด าเนินการและ

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ปุาชุมชนและบริเวณหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2527 

จนถึงปัจจุบัน 

     3.3.3  กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

    1)  มีการจัดท าปูายค าขวัญเชิญชวน ปลุกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ติดปูายประชาสัมพันธ์ในบริเวณหมู่บ้าน บริเวณปุาชุมชน  

โดย จัดท าปูายค าขวัญ ปูายคติเตอืนใจ ปูายแนวเขตปุาชุมชน ปูายกฎระเบียบ  ปูายชื่อต้นไม้ในปุาชุมชน  

   2)  คณะกรรมการปุาชุมชน ได้จัดท าปูายประชาสัมพันธ์และปูายกิจกรรม

การด าเนินงานของปุาชุมชน ปุาชุมชนบ้านเหล่าเหนือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงาน 

ด้านการจัดการปุาชุมชนกับหนว่ยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน      

   3) การถ่ายท าสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การท างานของคณะกรรม

กรรปุาชุมชนและกลุ่ม รสทป. ตลอดจนชุมชนบ้านเหลา่เหนอื 

   4.) กิจกรรมพัฒนาปุาชุมชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยได้

จัดท าเส้นทางเดินศกึษาธรรมชาติ ในบริเวณปุาชุมชน  

3.3.4 กิจกรรมสร้างเครอืข่ายป่าชุมชน 

 1) นางกัณหา  แสงแก้ว ประธานปุาชุมชน พร้อมด้วยนายบุญยงค์  จิตมณี    

และคณะกรรมการปุาชุมชน ได้ร่วมเป็นวิทยากรแนะน าบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการปุาชุมชน 

ในการบริหารจัดการปุาชุมชนบ้านเหล่าเหนือ  ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปุาชุมชน และ

ศึกษาดูงานปุาชุมชน โครงการต่าง ๆ  ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในพื้นที่จังหวัดแพร่ 

และนอกพืน้ที่จังหวัด 

 2) นางกัณหา แสงแก้ว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมเครือข่ายปุาชุมชน

ระดับอ าเภอสอง  ได้ร่วมจัดตั้งองค์กรเครือข่ายปุาชุมชนจังหวัดแพร่ เมื่อปี 2557 จนถึงปัจจุบันมี

เครือข่ายปุาชุมชนจาก 8 อ าเภอ 58 ต าบล 349 หมู่บ้าน และมีเปูาหมายขยายเครือข่ายให้ครบ

ทุกหมู่บ้านของจังหวัดแพร่ 

  3.3.5 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เรื่องป่าชุมชน 

 หลังจากส านักงานปุาไม้จังหวัดแพร่ ได้เข้ามาสนับสนุนแนะน าให้ความรู้ใน

เรื่อง ปุาชุมชน แก่ชาวบ้านเหล่าเหนือ เมื่อปี 2540 แล้วต่อมาชุมชนบ้านเหล่าเหนือได้มีโอกาสให้

การต้อนรับคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ขอเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหาร

จัดการของชุมชนในเรื่องปุาชุมชน อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยในพื้นที่ปุาชุมชนได้มีการจัดท า

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งศกึษาดูงานของผู้เข้ามาศกึษาธรรมชาติ 



-49- 

 

  3.3.6กิจกรรมอื่น ๆ ของสมาชิกคณะกรรมการป่าชุมชนและกลุ่ม รสทป.

บ้านเหล่าเหนือ   

   คณะกรรมการปุาชุมชนบ้านเหล่าเหนือ และกลุ่ม รสทป. ได้รับเชิญเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในนามของผู้น าชุมชนด้านปุาชุมชน ซึ่งการเข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าว จึงได้มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ผลงานด้านปุาชุมชนของหมู่บ้านเหล่าเหนือให้

ผูอ้ื่นได้รับรู้ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้มีโอกาสรู้จักและเชื่อมโยงกับผู้น าชุมชนอื่น 

ๆ และองค์กรตา่ง ๆ ซึ่งต่อมาได้มกีารเชื่อมโยงเป็นเครือขา่ยปุาชุมชน  

  3.3.7 การด าเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ กับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   คณะกรรมการปุาชุมชนบ้านเหล่าเหนือและชุมชนต าบลบ้านกลาง  7  

หมูบ่้าน ได้นอ้มน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการปุาและน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน โดยได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขึ้นในหมู่บ้านโดยน าวัตถุดิบในปุา เช่น น าพืชอาหาร

ปุาในปุาชุมชนมาบริโภคและจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว การปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค 

การผลิตปุยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรแทนการใช้ปุยเคมี การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น 

กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์  การปลูกผักอินทรีย์  

 3.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการป่าชุมชน 

  -เป็นแหล่งต้นน้ า  และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน 

  -เป็นหอ้งเรียนแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติของนักเรยีน นกัศกึษา และประชาชนทั่วไป 

  -เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา 

  -เป็นแหล่งอาหารและแหล่งไม้ใชส้อยในครัวเรือน 

  -เป็นสถานที่พักผอ่นหย่อนใจในชุมชน และพัฒนาเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของชุมชนและเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 

  -เป็นแหล่งสมุนไพร 

รายชื่อผูเ้กี่ยวข้อง 

  ผูป้ระสานงาน  นายเสถียร  แพทย์สมาน โทร .0931392087 

  ผูอ้ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน นายมานะ  จิตฤทธิ์  โทร .0885479686 

  ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายภูษิต  พรหมมาณพ 

     ประธานปุาชุมชนบ้านเหล่าเหนอื  นางกัณหา  แสงแก้ว โทร. 0611136130 
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ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน

  รัพยากรป่าไม้ในปา่ชุมชน
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ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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เส้นทางน้ าจากต้นน้ า 
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การสรา้งกล่องครอบท่อประภาภูเขา ปูองกันตะกอนเข้าอุดตันท่อประปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการปุาชุมชนร่วมกับ รสทป. จติอาสาร่วมท าแนวปูองกันไฟปุา 
 

     
 

จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วดับไฟปุา 
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การจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
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น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับชุมชน 
 

 
 

   
 

รางวัลแหง่ความภาคภูมิใจที่ได้รับ 
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แบบประเมินป่าชุมชนประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลศิระดับประเทศ 

    ชื่อปุาชุมชน ........................................... ที่ตัง้ ......................................................................... 

  

 

    

ที่ เกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม ได้ 

1 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปุาไม้ และปาุชุมชน 30   

   - ปุาชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปุาไม้ ดนิ น้ า อากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ      

   - ปุาชุมชนมีขนาดพืน้ท่ีปุาชุมชนเหมาะสมส าหรับการรักษาสมดุลทางธรรมชาตแิละการด ารงชีพของชุมชน     

  

 - ปุาชุมชนสามารถเป็นแหล่งอาหาร ยา และไม้ใช้สอยให้แก่ชุมชน โดยสามารถสร้างงาน เพิ่มรายได้ 

ลดรายจา่ยให้แก่สมาชิกในชุมชนได้     

2 การมสีว่นร่วมในการบริหารจัดการปาุชุมชน 40   

  

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดเวทีการประชุม ระดมความคิด ร่วมกันเสนอแนวคิดมีแผนการบริหารจัดการ 

ปุาชุมชนอย่างมปีระสทิธิภาพ และก าหนดกฏ ระเบียบ ของปุาชุมชนไดอ้ย่างชัดเจน     

  

- ชุมชนมีกิจกรรมในการบริหารจัดการปุาชุมชน โดยอนุรักษ์ ดูแล รักษา ปุาชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์

รวมท้ังร่วมกันฟื้นฟ ูสภาพปุาที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนเป็นปุาที่มคีวามอุดมสมบูรณ์     

  

- ชุมชนมกีารเชื่อมร้อยเครอืข่ายปุาชุมชนในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จนเกิดเป็นเครือข่ายปุาชุมชนระดับ

จังหวัด     

  - คุณสมบัติของผู้น าปุาชุมชน ไดแ้ก่ การมคีุณธรรม จริยธรรม ใชค้วามรูค้วามสามารถในการรว่ม     

  บรหิารจัดการปุาชุมชนอย่างมี ประสิทธิภาพสามารถประสานความรว่มมือกับทุกภาคสว่นในการพัฒนางาน     

  ปุาชุมชนและสง่เสริมสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมสีว่นรว่มในการบรหิารจัดการปาุชุมชนของผู้แทนปุาชุมชน     

3 มกีารอนุรักษ์และมีการใช้ประโยชน์โดยค านึงถึงคุณค่าของทรัพยากรให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 30   

  - ชุมชนมกีารสง่เสริมการและพัฒนาปุาชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม     

  

มาใช้ให้เกิดประโยชน์และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาปุาชุมชน

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน     

  - ชุมชนสามารถเป็นต้นแบบและมีการปลูกฝังจติส านกึให้แก่เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป รว่มกันดูแลรักษาปุาชุมชน     

  - ชุมชนมกีารสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดลอ้มในชุมชน     

        

  รวม 100   

 

      

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ 

                                                                                                   (..........................................................)             

 


