
 

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  (รสทป.)  

เพื่อจัดตั้งเครอืข่ายและการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

๑. หลักการและเหตุผล 

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ได้ทรงมีพระราชด ารัสพระราชทานแก่

ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ณ ป่าดงใหญ่ บ้านสร้างถ่อนอก ต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน 

จังหวัดอ านาจเจริญ ในการเสด็จพระราชทานธง “ พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต ” เมื่อวันที่ ๒๙  

พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๓๘  ตอนความหนึ่งว่า..“ ข้าพเจ้าถือว่าวันนีเ้ป็นมิ่งมหามงคลที่ประเทศไทยได้

มีประชาชนเป็นจ านวนมากที่อาสาที่จะปกป้องรักษาป่าในผนืแผน่ดิน อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็น

ประโยชน์แก่พวกเราทุกๆ คน และลูกหลานของเราในอนาคต เพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ าจืดที่ไหนเลย

นอกจากป่า ป่าเป็นแหล่งน้ าจืด ป่าเป็นที่เก็บขังบริสุทธิ์ส าหรับพวกเรา ได้ท ามาหากิน ได้บริโภคเพื่อว่า

ผืนดินของเรานี้จะได้เป็นผืนดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงที่เราเป็นนัก

เกษตรกรรม กสิกรรม ถ้าขาดต้นไม้ ขาดป่า เราก็ขาดความชุ่มชื้น ความชุ่มชื้นนี้หมายถึงฟ้าฝนที่ตก

ตามฤดูกาล ต้นไม้นี้เป็นของมีประโยชน์มากเขาจะระเหยความชุ่มชื้นขึ้นไปบนท้องฟ้าไปผสมกับ

ส่วนประกอบในท้องที่ ท าให้มีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลและเมื่อฝนฟ้าตกลงมาเขาก็จะเก็บน้ าไว้ที่

ต้นไม้และก็ในราก ท าใหเ้กิดน้ าใต้ดนิที่สมบูรณ์อย่างที่เวลาเราขุดน้ าที่ผืนดิน เราก็จะได้น้ าอย่างสมบูรณ์ 

แม้ว่าฝนจะแล้งไปช่ัวระยะหนึ่ง เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่คนไทยตื่นตัวรู้จักว่าน้ า

เป็นส่วนส าคัญในโลก อันที่จริงแล้วนักวิชาการทั่วโลกพูดว่า น้ าเป็นของจ ากัดในโลกนี้ไม่ว่าประเทศไทย

ทั้งนั้น และต้นไม้นี้เองปัจจัยส าคัญที่ท าให้แผ่นดินชุ่มชื้นและก็เป็นปัจจัยที่ท าให้ฟ้าฝนตก เดี๋ยวนี้ท่าน

ทั้งหลายคงจะได้ยินผู้แก่ผู้เฒ่าจะพูดว่าสมัยนี้ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลท าให้การเพาะปลูกล าบาก 

ประเทศไทยเรามีชื่อเสียงมานาน ในฐานะที่ว่าเป็นประเทศที่สามารถผลิตพืชพันธุ์ ธัญญาหารเลี้ยงตนเอง 

เรามีขา้วบริโภค เรามีอาหารต่างๆ เลีย้งตัวเอง ซึ่งข้าพเจา้อยากใหท้่านทั้งหลายทราบว่า ความส าเร็จอันนี้

ไม่ใช่ของง่าย เดี๋ยวนี้ทั่วโลกหลายประเทศ หยุดการเป็นประเทศที่ผลิตอาหารเลี้ยงตนเอง ต้องสั่งซื้อต้อง

น ามาจากประเทศตา่งๆ ซึ่งท าให้การตัดสินใจในประเทศนัน้ๆ ไม่เป็นอิสรภาพเท่าที่ควร เพราะฉะนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือว่าวันนี้เป็นวันที่นิมิตดี ท่านทั้งหลายราษฎรของประเทศไทยลุกขึ้นมาร่วมกัน

รักษาทรัพยากรที่หายากที่สุดในโลก และไม่มีวันจะเพิ่มขึ้นมาในโลกนี้ คือ ‘’ น้ า ’’ น้ าที่เป็นสายธารแห่งชีวิต 

น้ าเป็นผู้ชุบชีวิตเราตั้งแต่ก่อนเราเกิด เวลาที่เราอยู่ในท้องแม่เราต้องลอยอยู่ในน้ า เพื่อป้องกันการกระทบ            

กระเทือนที่เกิดมีแก่ชีวิตของพวกเราที่ยังเป็นเด็กเล็กๆ อยู่ เพราะฉะนั้น ในการที่ท่านมีความปรารถนาดี         

ที่จะพิทักษ์ทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านทั้งหลายประสบความส าเร็จ

สมดังประสงค์ทุกประการ ซึ่งความส าคัญของท่าน หมายถึงความส าคัญของประเทศไทย และคนไทย        

ในอนาคตนัน้เอง 

 

                     2/ซึ่งบัดนี้… 
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  บัดนี้คนทั้งหลายไม่ทราบว่าที่เราตัดป่า เราท าลายแหล่งชีวิตของเรา  ข้าพเจ้าจึงเลือก

ค าวา่  “พิทักษ์ป่า  เพื่อรักษาชีวติ”                     

  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการฝึกอบรม

ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  (รสทป.)  ขึน้  เพื่อจัดตั้งเครอืข่ายและการมีสว่นร่วมในการป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า และเพื่อสนองแนวพระราชด ารัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระมหา

กรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญพระนามาภิไธย สก. ประดับบนผ้าผูกคอ 

“พิทักษ์ป่า  เพื่อรักษาชีวิต” ที่จะมอบให้ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสริริมงคล และเป็นเครื่องยืดมั่นในอุดมการณ์ที่จะกระท าความดี สร้างความสามัคคี

เป็นน้ าใจเดียวกัน ในการที่จะพิทักษ์รักษาดูแลฟื้นฟูป่าไม้ให้เป็นสมบัติของแผน่ดินสบืไป 

      2.  วัตถุประสงค์                            

  2.1 เพื่อถ่ายทอดพระราชปณิธานและความห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถ ที่ทรงมีต่อทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

ให้ราษฎรในพื้นที่มีความเข้าใจและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกันดูแลรักษาป่า       

เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ 

  ๒.2 เพื่อสร้างจิตส านึกร่วมกันของราษฎรในพื้นที่ ตั้งแต่หมู่บ้านจนระดับชุมชนใหญ่ๆ ให้

เกิดความรัก หวงแหน และความเป็นเจ้าของป่าด้วยกันและอุดมการณ์การเข้าร่วมกันในการป้องกันรักษาป่า 

ระหว่างเจา้หนา้ที่ของรัฐบาลกับราษฎรในพืน้ที่ใหเ้ป็นรูปธรรม 

  2.3 เพื่อสร้างจิตส านึกและอุดมการณ์ร่วมกันในการป้องกันรักษาป่าระหว่าง

เจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม  

           2.4 เพื่อให้ราษฎรผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจต่อทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า

และวิธีการอนุรักษ์ ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายผลสู่ญาติ พี่น้อง ในครอบครัวและ

ชุมชนต่อไป 

        2.5 เพื่อจัดตั้งองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  (รสทป.)  ในชุมชนที่อยู่ในและรอบพื้นที่ 

ป่าสงวนแหง่ชาติ เพื่อเป็นเครอืข่ายในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า                                                                            

 3. กลุ่มเป้าหมาย  

        3.1 ราษฎรอาสาสมัครในท้องที่ หมู่ที่ 2 ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

         3.2  ราษฎรอาสาสมัครในท้องที่ หมู่ที่ 4 ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

   3.3 ราษฎรอาสาสมัครในท้องที่ หมู่ที่ 5 ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

                 3/3.4 ราษฎร... 
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   3.4 ราษฎรอาสาสมัครในท้องที่ หมู่ที่ 7 ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

    3.5 ราษฎรอาสาสมัครในท้องที่ หมู่ที่ 8 ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

   3.6 ราษฎรอาสาสมัครในท้องที่ หมู่ที่ 9 ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

   3.7 ราษฎรอาสาสมัครในท้องที่ หมู่ที่ 10 ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

   3.8 ราษฎรอาสาสมัครในท้องที่ หมู่ที่ 11 ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

   3.9 ราษฎรอาสาสมัครในท้องที่ หมู่ที่ 13 ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

   3.10 ราษฎรอาสาสมัครในท้องที่ต าบลบูกิต  อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส        

รวมทั้งสิน้  100  คน        

         4. วิธีด าเนินการ 

  4.๑  ด าเนนิการฝกึอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  และนันทนาการ 

                   4.๒  การบรรยายในหัวข้อต่างๆ  ได้แก่ 

        -  ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

        -  การด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนว

พระราชด าริ 

                          -  ยาเสพติดและสิ่งผดิกฎหมาย 

                            -  ปศุสัตว์กับการพัฒนาอาชีพ 

                            -  ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

                            -  ความรูเ้รื่องไฟป่า 

                           -  การจัดตั้งองค์กรและสร้างเครือข่าย (รสทป.) 

                           -  ภารกิจหลักและมาตรการรักษาความปลอดภัยในพืน้ที่รับผดิชอบ 

                           -  การจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 

                           -  การรักษาสุขภาพและการปฐมพยาบาล 

 -  การบริหารจัดการดินและน้ า 

 -  เส้นแบ่งเวลา 

 -  ทุกข์ชาวบ้าน 

 -  วิกฤติการณ์เศรษฐกิจชุมชน 

 -  สถานีอาชีพ 

  4.๓  ภาคปฏิบัติ/นันทนาการและกิจกรรม ดังนี้ 

           -  พิธีเปิดการฝกึอบรม 

  - กิจกรรมสร้างอุดมการณ์ จติส านึกร่วม ความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

         4/- การบริหาร... 
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  -  การบริหารร่างกายประจ าวัน 

  -  การน าเสนอเรื่อง “ วิกฤติเศรฐกิจ ” สภาพการเงนิในหมูบ่้าน 

  -  กิจกรรมระดมความคดิ “ ทุกข์หรอืปัญหาของหมู่บ้าน ” และน าเสนอ 

  -  กิจกรรมระดมความคดิ “ ทรัพยากรในท้องถิ่น ” และน าเสนอ 

  -  กิจกรรมระดมความคดิ “ การวางแผนจัดการที่ดินและน้ า ” และน าเสนอ 

  -  กิจกรรมสรุปฝึกประจ าวันและเคารพธงชาติ 

  -  กิจกรรมโต้วาที “ อยู่ในปาดีกว่าอยู่ในเมอืง ”  

  -  พิธีการเกี่ยวเนื่องกับสัญลักษณ์และความหมายของ รสทป. 

  -  พิธีการจุดเทียนปัญญาและอุดมการณ์ 

  -  เกมป่าคุณค่ามหาศาลและการค านวณมูลค่าจากป่า 

  -  กิจกรรมโฉมหนา้ตัวการตัดไม้ท าลายป่า 

  -  กิจกรรมระดมความคดิ “ ปัญหาที่เกิดกับป่าบ้านเรา ”   

  -  กิจกรรมระดมความคดิ “ แนวทางการดูแลรักษาป่า ”  

  -  พิธีปิด และการรับผา้ผูกคอ – วุฒิบัตร  

  -  การปลูกต้นไม้และบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน  

  -  กิจกรรมการจัดตั้งองค์กร รสทป. ประจ ารุ่น  

  -  พิธีอ าลาและขอขมา  

   5.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

                  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

              ก าหนดการฝึกอบรมเป็นเวลา  4  วัน  ระหว่างวันที่  16 – 19 กุมภาพันธ์  2559  

   6.  สถานที่ด าเนินการ 

      ณ ศาลาอเนกประสงค์ ส านักสงฆ์ราษฎร์บ ารุงธรรม หมู่ที่ 8 ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง 

จังหวัดนราธิวาส   

   7.  วิทยากร 

         7.๑  เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 

         7.๒  เจา้หน้าที่กรมอุทยานแหง่ชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

         7.๓  ผูท้รงคุณวุฒิในพืน้ที่ด าเนนิการ   

         7.4  ผูท้รงคุณวุฒิด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานในพืน้ที่ 
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           7.5  ผูท้รงคุณวุฒิจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส 

   7.6  หนว่ยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   8.  ผลสัมฤทธ์ 

   ผลผลิต  มีผู้ผ่านการฝกึอบรมไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 80 

   ผลลัพธ์  เกิดองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ในพืน้ที่จนสามารถหยุดท าลายป่า 

และมีความรว่มมอืระหว่างราษฎรในพืน้ที่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างมีจิตส านึกร่วมและเป็นรูปธรรม 

 9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   

      ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  จ านวน 1 รุ่น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  จ านวน  214,600 บาท  

(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)  โดยเบิกจา่ยจากงบด าเนินงาน แผนงาน รักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน โครงการที่ 2 ปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน  

กิจกรรมหลัก  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสว่นร่วม  กิจกรรม ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 

      ๑๐.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

             ๑๐.๑  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13  

สาขานราธิวาส 

       ๑๑.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

   11.1 ที่วา่การอ าเภอเจาะไอร้อง 

   11.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบูกิต 

   11.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบูกิต บ้านไอร์สะเตยี 

   11.4 หนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 48 

   11.5 กองรอ้ยหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ที่ 4815 

   11.6 สถานีต ารวจภูธรเจาะไอร้อง 

     12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   12.1 ราษฎรในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถ และร่วมกันดูแลรักษา 

ป่าอย่างยั่งยืน 
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                       ๑2.2  มีการจัดตั้งองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ในชุมชนที่อยู่ในและ

รอบพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ  เพื่อเป็นเครือขา่ยในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า    

                      ๑2.3 เป็นการสร้างจิตส านึกร่วมกันของราษฎรในพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึง

ระดับชุมชนใหญ่ใหเ้กิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 

      12.4 เกิดทัศนะคติที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ของประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหนา้ที่ 

          ๑3.  การติดตาม และประเมินผล 

            13.1 ให้ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รายงานผลการด าเนินโครงการให ้           

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่13 สาขานราธิวาสทราบทุกระยะ  

                    13.2 ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  13 สาขานราธิวาส ติดตามผลและ

ประเมินผลโครงการทุกระยะและรวบรวมรายงานผลการด าเนนิโครงการให้กรมป่าไม้ทราบต่อไป  

 

 

 

 

                                                           (ลงชื่อ)                                 ผูเ้ขียนโครงการ 

                                                                        (นายสันต์  สอืรี) 

       นิตกิร   

 

                                                                                              

                                                                            (ลงชื่อ)                                   ผู้ตรวจสอบ/ผูเ้สนอโครงการ    

                                            (นายวรวิทย์  ไอยรากาญจนกุล) 

                                             ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 

 

                                                                                  (ลงชื่อ)                                   ผู้อนุมัตโิครงการ    

                                                                   (นายชาตร ี  วชิระเผด็จศกึ) 

                                             ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  13  สาขานราธิวาส 

                                                                                           

 

 


