


บทสรุปผู้บริหาร  
 กรมป่าไม้ โดยส านักจัดการป่าชุมชน ได้ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นโดย
สนับสนุนกระบวนการจัดต้ังเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ในระดับต่างๆ และมีการด าเนินงานภายใต้คณะ
กรรมการบริหารเครือข่ายฯ ระดับอ าเภอ โดยการด าเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชน จะเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพให้
สมาชิกเครือข่ายฯ มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน เพ่ือพิจารณาปัญหาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นจริงใน
พ้ืนที่และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนากระบวนการท างาน หรือรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการท างานอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนคงความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้
ในภาพรวมของประเทศ  

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับอ าเภอ เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)  กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน
ระหว่างกัน มีการบริหารจัดการป่าชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ และสนับสนุนให้
จัดต้ังคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนของเครือข่ายฯ ระดับอ าเภอ และหนุนเสริมการด าเนินงานของเครือข่ายฯ ระดับ
จังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ในท้องที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี 
ฉะเชิงเทรา สกลนคร สตูล ตราด ระยอง และจันทบุรี จ านวนทั้งสิ้น 2,950 คน ด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 
2561 - มีนาคม 2562 มีรูปแบบการด าเนินงานเป็นการบรรยาย เวทีเสวนา การระดมความคิดเห็น และ
ประเมินผลการประชุมจากระดับความพึงพอใจของเครือข่ายฯ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม ซ่ึงพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของผู้ เข้าร่วม
ประชุมฯ ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับอ าเภอ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การท างานระหว่างกัน มีการบริหารจัดการป่าชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ และสนับสนุนให้จัดต้ังคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการบริหารจดัการป่าชุมชนของเครือข่ายฯ ระดับอ าเภอ และหนุนเสริมการด าเนินงานของ
เครือข่ายฯ ระดับจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ในท้องที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี 
กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา สกลนคร สตูล ตราด ระยอง และจันทบุรี จ านวนทั้งสิ้น 2,950 คน ด าเนินการในช่วง
เดือนธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562 ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน ใหม่ๆ ระหว่างกัน มี
ตัวแทนบริหารงานที่ชัดเจนภายใต้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ เกิดการพัฒนากระบวนการท างานและ
รูปแบบกิจกรรมที่จะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

 กรมป่าไม้ โดยส านักจัดการป่าชุมชน จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริม
เครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือสรุปประเด็นส าคัญต่างๆ ให้
เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ ด้านป่าชุมชน และเครือข่ายป่าชุมชน  
กรมป่าไม้ต่อไป 

 

 

 

ส านักจัดการป่าชุมชน 
กรมป่าไม้ 
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บทสรุปผู้บริหาร  
ค าน า  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับอ าเภอ   1 
ตารางสรุปรายละเอียดการประชุมฯ การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับอ าเภอ  4 
สรุปเนื้อหาการประชุมฯ การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับอ าเภอ  6 

การบรรยาย  
หัวข้อ ความรู้ทั่วไปของเครือข่ายและภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 8 
หัวข้อ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการป่าชุมชน และกฎหมายป่าชุมชน 12 

การเสวนา  
หัวข้อ ปัจจัยที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายฯ ให้ประสบความส าเร็จ  23 
หัวข้อ ปัญหา/อุปสรรค ที่ท าให้การด าเนินงานล้มเหลวหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้ง

เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 
24 

การระดมความคิดเห็น  
หัวข้อ การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ 26 
หัวข้อ กิจกรรมที่จะด าเนินการรายปี 30 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ                             
จังหวัดเพชรบุรี                              32 
จังหวัดกาญจนบุรี                             33 
จังหวัดฉะเชิงเทรา                              38 
จังหวัดสกลนคร                              39 
จังหวัดสตูล 48 
จังหวัดตราด  49 
จังหวัดระยอง 52 
จังหวัดจันทบุรี 53 

สรุปผลความพึงพอใจการประชุมฯ การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับอ าเภอ   
จังหวัดเพชรบุรี                              57 
จังหวัดกาญจนบุรี                             59 
จังหวัดฉะเชิงเทรา                              61 
จังหวัดสกลนคร                              63 
จังหวัดสตูล 65 
จังหวัดตราด  67 
จังหวัดระยอง 69 
จังหวัดจันทบุรี 71 

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมฯ การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับอ าเภอ 74 
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ตารางสรุปรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
/อ าเภอ 

วันท่ีด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ จ านวน 
(คน) 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบุรี 
1 เขาย้อย 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขาสะแก ม.4  

ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 
50 

2 หนองหญ้าปล้อง 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง  
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 

50 

3 บ้านลาด 22 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่งสลอด ม.6  
ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

50 

4 แก่งกระจาน 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่งอิฐ ม.8  
ต.สองพ่ีน้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

50 

5 ท่ายาง 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าไม้รวกล่าง ม.8  
ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

50 

6 ชะอ า 28 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งเคล็ด ม.3  
ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

50 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี 
1 หนองปรือ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองใหญ่ ม.11 ต.หนองปรือ  

อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
50 

2 เลาขวัญ 2 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านโป่งไหม ม.4 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ  
จ.กาญจนบุรี 

50 

3 เมือง 5 มีนาคม 2562 ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี ต.ปากแพรก จ.กาญจนบุรี 50 
4 ห้วยกระเจา 7 มีนาคม 2562 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่ ต.วังไผ่  

อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 
50 

5 บ่อพลอย 8 มีนาคม 2562 ศาลาการเปรียญวัดเนินบรรพต (หลังเขา) ม.6 ต.หนองกร่าง 
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 

50 

6 พนมทวน 11 มีนาคม 2562 ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง  
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

50 

7 ท่าม่วง 13 มีนาคม 2562 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่  
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

50 

8 ทองผาภูมิ 15 มีนาคม 2562 ศาลาการเปรียญวัดปรังกาสี ม.3 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุรี 

50 

9 สังขละบุรี 16 มีนาคม 2562 ห้องประชุมหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังขละบุรี ต.หนองลู 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

50 

10 ท่ามะกา 19 มีนาคม 2562 ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหนองเกวียนหัก ม.8  
ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

50 

11 ด่านมะขามเต้ีย 21 มีนาคม 2562 ศาลาเอนกประสงค์บ้านด่ามะขามเต้ีย ม.1 ต.ด่านมะขามเต้ีย 
อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 

50 

12 ศรีสวัสด์ิ 22 มีนาคม 2562 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่ากระดาน ม.2 ต.ท่ากระดาน  
อ.ศรีสวัสด์ิ  จ.กาญจนบุรี 

50 

13 ไทรโยค 26 มีนาคม 2562 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา ต.ท่าเสา  
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

50 
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ล าดับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

/อ าเภอ วันท่ีด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ 
จ านวน 
(คน) 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1 ท่าตะเกียบ 25 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ  

จ.ฉะเชิงเทรา 
40 

2 สนามชัยเขต 26 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต  
จ.ฉะเชิงเทรา 

40 

3 พนมสารคาม 27 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา 

40 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร 
1 เมือง 4 มนีาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านประชาสุขสันต์ิ ม.9 ต.ขมิ้น อ.เมือง 

 จ.สกลนคร 
30 

2 เต่างอย 5 มนีาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านม่วงค า ม.4 ต.นาตาล อ.เต่างอย  
จ.สกลนคร 

30 

3 โคกศรีสุพรรณ 6 มนีาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านกลาง ม.2 ต.ด่านม่วงค า อ.โคกศรีสุพรรณ 
จ.สกลนคร 30 

4 โพนนาแก้ว 7 มนีาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านอุดมวัฒนา ม.5 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว 
จ.สกลนคร 30 

5 กุสุมาลย์ 8 มนีาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านโพนแพง ม.6 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ 
จ.สกลนคร 30 

6 พรรณานิคม 11 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านดอนกอย ม.2 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร 

30 

7 พังโคน 12 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านดอนดู่ ม.6 ต.ต้นผ้ึง อ.พังโคน จ.สกลนคร 30 
8 อากาศอ านวย 13 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านบะหว้า ม.2 ต.บะหว้า อ.อากาศอ านวย 

จ.สกลนคร 
30 

9 วานรนิวาส 14 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านปานเจริญ ม.10 ต.เด่ือศรีคันไชย  
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 30 

10 เจริญศิลป์ 15 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง ม.10 ต.บ้านเหล่า  
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 30 

11 ค าตากล้า 18 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านค าตากล้า ม.1 ต.ค าตากล้า อ.ค าตาคล้า 
จ.สกลนคร 30 

12 บ้านม่วง 19 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านอ่างห้วยไร่ ม.10 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง  
จ.สกลนคร 

30 

13 สว่างแดนดิน 20 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านบึงโนใน ม.5 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน  
จ.สกลนคร 

30 

14 ส่องดาว 21 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านชัยเจริญ ม.9 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว  
จ.สกลนคร 

30 

15 วาริชภูมิ 22 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านป่าม่วง ม.9 ต.ค าบ่อ อ.วาริชภูมิ  
จ.สกลนคร 

30 

16 นิคมน้ าอูน 25 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านอูนโคก ม.1 ต.หนองบัว อ.นิคมน้ าอูน  
จ.สกลนคร 30 

17 กุดบาก 26 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านกุดแฮด ม.4 ต.กุดแฮด อ.กุดบาก  
จ.สกลนคร 30 

18 ภูพาน 27 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านหลุบเลานาจาน ม.15 ต.หลุบเลา  
อ.ภูพาน จ.สกลนคร 30 
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ล าดับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

/อ าเภอ วันท่ีด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ 
จ านวน 
(คน) 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสตูล 
1 ควนโดน ๒๖ มีนาคม 2562 ศูนย์ป่าไม้สตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ๔๐ 
2 ท่าแพ ๒๗ มีนาคม 2562 ศูนย์ป่าไม้สตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 30 
3 ละงู ๒๘ มีนาคม 2562 ศูนย์ป่าไม้สตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 45 
4 ทุ่งหว้า ๒๙ มีนาคม 2562 ศูนย์ป่าไม้สตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 45 
5 มะนัง ๑ เมษายน 2562 ศูนย์ป่าไม้สตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 1๐ 
6 ควนกาหลง ๒ เมษายน 2562 ศูนย์ป่าไม้สตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 7๐ 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดตราด 
1 แหลมงอบ 6 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 50 
2 บ่อไร่ 11 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านมะนาว ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 50 
3 เขาสมิง 13 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 50 
4 เมือง 25 มีนาคม 2562 สหกรณ์การเกษตรชุมชนตะกาดหนองเห่ียง ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง 

จ.ตราด 
50 

5 เกาะช้าง 27 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านเจ๊กแบ้ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 50 
6 คลองใหญ่ 29 มีนาคม 2562 ศาลาเอนกประสงค์บ้านร่วมสุข ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 50 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดระยอง 
1 แกลง 25 มีนาคม 2562 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน อ.แกลง  

จ.ระยอง 
50 

2 ชุมแสง 27 มีนาคม 2562 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง อ.วังจันทร์  
จ.ระยอง 

50 

3 เมือง 29 มีนาคม 2562 ห้องประชุมเทศบาลต าบลเนินพระ (หลังเก่า) อ.เมือง  
จ.ระยอง 

50 

4 เขาชะเมา 3 เมษายน 2562 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา อ.เขาชะเมา 
จ.ระยอง 

50 

5 บ้านค่าย 5 เมษายน 2562 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลชากบก อ.บ้านค่าย  
จ.ระยอง 

50 

6 ปลวกแดง 9 เมษายน 2562 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง  
จ.ชลบุรี 

50 

7 บ้านฉาง 11 เมษายน 2562 ห้องประชุมองค์เทศบาลต าบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 50 
ศูนย์ป่าไม้จังหวัดจันทบุรี 

1 มะขาม 7 มนีาคม 2562 เทศบาลต าบลปัถวี ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 50 
2 นายายอาม 26 มีนาคม 2562 ป่าชุมชนบ้านเนินมณฑา อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 50 
3 เมืองจันทบุรี 27 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 50 
4 สอยดาว 2 เมษายน 2562 นิคมเกษตรทหารผ่าศึกทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 50 
5 ขลุง 5 เมษายน 2562 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาซก อ.ขลุง จ.จันทบุรี 50 
6 เขาคิชฌกูฎ 9 เมษายน 2562 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 50 
7 แก่งหางแมว 11 เมษายน 2562 องค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 50 
8 โป่งน้ าร้อน 18 เมษายน 2562 เทศบาลต าบลเทพนิมิตร อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี 50 
9 ท่าใหม่ 22 เมษายน 2562 เทศบาลต าบลเขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 50 

รวม 2,950 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 เร่ือง การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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การบรรยาย 
1. ความรู้ท่ัวไปของเครือข่ายและภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 

จังหวัด รายละเอียด 
1. เพชรบุรี โดย นายชัยรัตน์ จันทรศาลทูล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 7 (เพชรบุรี) 

เครือข่ายป่าชุมชน ประกอบด้วย  
        1. องค์ประกอบเครือข่าย 
     - ผู้น า      
    - คณะกรรมการเครือข่าย 
     - กฎ กติกา   
     - กิจกรรม   
     - งบประมาณ  ท้ังภาครัฐ  และเอกชน  
     - เอกชน เช่น  โรงไฟฟ้า, ยุทธศาสตร์จังหวัด, กองทุนส่ิงแวดล้อม (พอช.) 
        2. การพัฒนาเครือข่าย    
     - ขยายเครือข่าย     
     - แลกเปล่ียนเรียนรู้    
     - สร้างอ านาจต่อรอง   
        3. วัตถุประสงค์ของเครือข่าย    
     - ลดผลกระทบการแย่งชิงทรัพยากรจากภายนอก 
     - ขยายพ้ืนท่ีการกระท า 
        4. ข้อจ ากัดของเครือข่าย    
     - ไม่มีประเด็น     
     - ไม่มีงบประมาณ    
     - ไม่มีการพบปะพูดคุยระหว่างสมาชิก 
       5. กิจกรรมการมีส่วนร่วม    
     - ร่วมคิด     
     - ร่วมตัดสินใจ     
     - ร่วมวางแผน     
     - ร่วมท า     
     - ร่วมใช้ประโยชน์ 
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จังหวัด รายละเอียด 
2. กาญจนบุรี โดย นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์ ผู้อ านวยการส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 

เครือข่ายป่าชุมชน ประกอบด้วย  
        1. องค์ประกอบเครือข่าย 
     - ผู้น า      
    - คณะกรรมการเครือข่าย 
     - กฎ กติกา   
     - กิจกรรม   
     - งบประมาณ  ท้ังภาครัฐ  และเอกชน  
     - เอกชน เช่น  โรงไฟฟ้า, ยุทธศาสตร์จังหวัด, กองทุนส่ิงแวดล้อม (พอช.) 
        2. การพัฒนาเครือข่าย    
     - ขยายเครือข่าย     
     - แลกเปล่ียนเรียนรู้    
     - สร้างอ านาจต่อรอง   
        3. วัตถุประสงค์ของเครือข่าย    
     - ลดผลกระทบการแย่งชิงทรัพยากรจากภายนอก 
     - ขยายพ้ืนท่ีการกระท า 
        4. ข้อจ ากัดของเครือข่าย    
     - ไม่มีประเด็น     
     - ไม่มีงบประมาณ    
     - ไม่มีการพบปะพูดคุยระหว่างสมาชิก 
        5. กิจกรรมการมีส่วนร่วม    
     - ร่วมคิด     
     - ร่วมตัดสินใจ     
     - ร่วมวางแผน     
     - ร่วมท า     
     - ร่วมใช้ประโยชน์ 
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จังหวัด รายละเอียด 
3. ฉะเชิงเทรา โดย นายธวัช เกียรติเสรี นักวิชาการเผยแพร่ส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี 

 กรมป่าไม้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการติดต่อและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของสมาชิกและองค์กร เป็นการประสานงานช่วยเหลือกันและกันระหว่างป่าชุมชนระดับหมู่บ้าน 
ระดับต าบล สู่ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด หรือไปสู่ระดับประเทศในอนาคตต่อไป จึงได้มีแผนงานให้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือ
พิทักษ์ป่า ระดับอ าเภอข้ึนตามเป้าหมายในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีป่าชุมชน ๓ อ าเภอ คือ อ าเภอท่าตะเกียบ อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอพนมสารคาม ท้ังนี้ จึง ไ ด้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในระดับอ าเภอตามวันและเวลาท่ีก าหนด 
 โดยในการความรู้ท่ัวไปของเครือข่าย ก็มีจุดประสงค์เดียวกันเป็นหลักคือ “ป่าชุมชน” หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีต้นไม้เดิมและปลูกเสริม และชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ท้ังทางตรงและทางอ้อม ด้านระบบนิเวศ ประโยชน์จากเนื้อไม้ และผลผลิตของป่า โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการป่าชุมชนร่วมกันบริหารจัดการป่า และต้ัง
กฎระเบียบข้อบังคับในการใช้ประโยชน์จากป่า และการดูแลรักษาป่า ดังนั้น จึงเป็นอุดมการณ์เดียวกัน ของแต่ละชุมชน เมื่อทุกป่าชุมชนมีความคิดและความต้องการในรูปแบบ
เดียวกัน จึงมีแนวคิดในเร่ืองเครือข่าย คือ การเช่ือมโยงและและสานสัมพันธ์ แนวคิดและอุดมการณ์แบบเดียวกัน ร่วมกันคิดร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้จากป่าชุมชนหนึ่ง กับอีกป่า
ชุมชนหนึ่งจนเป็นเครือข่าย ดังนั้น เป็นแนวคิดหากหลายๆป่าชุมชนมารวมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กันจะท าให้การด าเนินงานด้านป่าชุมชนกรมป่าไม้มีการพัฒนา
มากข้ึน จากระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล และระดับอ าเภอ 
 เครือข่ายป่าชุมชน จึง ต้องมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรป่าชุมชน ระดับอ าเภอ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังนี้ด้วย พร้อมท้ังมีบทบาทและหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรป่าชุมชนในระดับอ าเภอในคร้ังนี้ด้วยเช่นกัน รวมถึงท่ีปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายองค์กรป่าชุมชน 

4. สกลนคร โดย นายชูชาติ เทพสุต ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สกลนคร       
เครือข่ายการเรียนรู้ (LEARNING NETWORK) หมายถึงการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และการเรียนรู้ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และ

แหล่งความรู้ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกัน ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่และการประยุกต์ความ รู้ใหม่ ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ทาง วิชาชีพทาง
สังคม หลักส าคัญของเครือข่ายการเรียนรู้ ดังนี้ 
        - การกระตุ้นความคิด ความใฝ่แสวงหาความรู้ จิตส านึกในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
        - การถ่ายทอด แลกเปล่ียน การกระจายความรู้ท้ังในด้านวิทยากรสากลและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 
        - การแลกเปล่ียนข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน 
        - การระดมและประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือการพัฒนาและลดความซ้ าซ้อนสูญเปล่า 
      การเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์มากข้ึนส าหรับบุคคลและความเจริญของชาติ ด้วยการเรียนเป็นส่ือเช่ือมโยงกับข้อมูลข่าวสาร องค์ความ รู้และทักษะซ่ึง เป็น
หัวใจส าคัญของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ การเรียนรู้ท่ีประสบความส าเร็จก็คือ การท่ีแต่ละบุคคลสามารถประยุกต์ใ ช้เคร่ืองมือข้อมูลข่าวสาร และองค์ความ รู้ท่ีเหมาะสม เพ่ือ
แก้ปัญหาและแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เครือข่ายเป็นระบบการเช่ือมโยงระหว่างบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบันเข้าด้วยกัน ท าใ ห้สามา รถแลกเปล่ียนความ รู้ 
ความคิด ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมภารกิจให้มีผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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จังหวัด รายละเอียด 
5. สตูล โดย นายไพโรจน์ นัครา นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา)  

เป้าหมายของการสร้างเครือข่ายป่าชุมชน 
1. ความเช่ือมโยงในปัญหาและผลกระทบด้านป่าไม้  
2. การขยายพ้ืนท่ีท างานให้กว้างข้ึน   
3. ลดกรณีพิพาทจากการแย่งชิงทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าไม้ 

การบริหารจัดการเครือข่าย 
มีองค์กรประสานงานคอยแจกจ่าย กระจายข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และคอยสรรหากลุ่มสนใจท่ีอาจจะเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย ประสานงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์กรภายนอกและสมาชิกเครือข่าย รวมถึงการจัดหาทุน ริเร่ิมและจัดกิจกรรมหลักส าหรับเครือข่าย 
คุณสมบัติขององค์กรประสานงาน 

1. มีความรู้ และประสบการณ์ท่ีเพียงพอในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของเครือข่าย  
2. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปรัชญาและวัตถุประสงค์ของเครือข่าย    
3. มีทักษะในการประสานงาน เพ่ือท่ีจะแสวงหาความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานท้ังในภาครัฐและเอกชน 
4. ความคิดริเร่ิม กระตือรือร้น รวมท้ังมีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5. มีความพร้อมท่ีจะให้บริการแก่องค์กรสมาชิก  
6. มีความน่าเช่ือถือในเชิงจริยธรรม   
7. มีความเป็นกลาง     
8. มีทักษะด้านบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ 

บทบาทหน้าท่ีขององค์กรเครือข่าย 
1. ร่วมปรึกษาหารือ และมีกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 
2. สนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสมาชิก 
3. มีพันธกรณีร่วมกับเครือข่าย พร้อมท่ีจะสละประโยชน์บางประการเพ่ือส่วนรวม 
4. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปรัชญาและวัตถุประสงค์ของเครือข่าย 
5. มีความคิดริเร่ิม กระตือรือร้น รวมท้ังมีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
6. มีความน่าเช่ือถือในเชิงจริยธรรม 
การใช้ประโยชน์ โดยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และความเป็นอยู่ของชุมชน โดยการจัดการป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชน ต้องด าเนินการจัดการให้เป็นไปตาม

แผนการจัดการป่าชุมชนท่ีก าหนดไว้ และสมาชิกป่าชุมชนมีหน้าท่ีบ ารุง ดูแล รักษาป่าชุมชน และมีสิทธ์ิเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังเช่น การเก็บหาของป่า และการใช้ประโยชน์จากไม้
ท่ีมิใช่ไม้ทรงคุณค่าตามธรรมชาติ ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ หรือกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชน ส าหรับบุคคลท่ี
มิใช่สมาชิกป่าชุมชน มีสิทธิในการศึกษาเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ และเก็บหาของป่าได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของแต่ละป่าชุมชนนั้นๆ 
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2. ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการป่าชุมชน และกฎหมายป่าชุมชน 
จังหวัด รายละเอียด 

1. เพชรบุรี โดย นายชัยรัตน์ จันทรศาลทูล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 7 (เพชรบุรี) 
การบริหารจัดการป่าชุมชน    
        โดยองค์กรชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการป่าโดยการน าความรู้ด้านป่าไม้ไปจัดการพ้ืนท่ีป่าชุมชน  เพ่ือสนองความต้องการของชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีควรด าเนินการ  ได้แก่ 
 1. การจัดต้ังคณะกรรมการป่าชุมชน   
 2. ร่วมกันจัดท าแผนบริหารจัดการป่าชุมชนในระดับหมู่บ้าน  และระดับต าบล   
 3. ร่วมจัดท าแนวเขตป่าชุมชนให้มีความชัดเจน  
 4. ก าหนดระเบียบ  กฎกติกาป่าชุมชน   
 5. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และป้องกันรักษาป่าชุมชน  

 

จังหวัด รายละเอียด 
6. ตราด โดย นายอนุชา ทะรา หัวหน้าสถานีวิจัยวนเกษตรตราด 

 เครือข่าย หมายถึง การเช่ือมโยงของคน ของกลุ่ม หรือขององค์กรท่ีสมัครใจท่ีจะแลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกันหรือท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
วางไว้ร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน ภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ ซ่ึงกันและกัน ก่อใ ห้เกิดพลัง สามารถ
ท างานท่ีย่ิงใหญ่ กว้างไกล เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ เกิดการเพ่ิมโอกาสในการจัดการปัญหา เกิดการพ่ึงพาตนเองเกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถ่ินเกิดกระบวนการผลักดันเชิง
นโยบาย 

7. ระยอง โดย นายอูฐ  เชาวน์ทวี  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 เครือข่าย คือ กลุ่มต้ังแต่ 2 กลุ่มข้ึนไปท่ีมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมีพฤติกรรมตลอดจนการกระท าของแต่ละกลุ่ม เพ่ือไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ร่วมกันอย่างย่ิงใหญ่เกิดอ านาจหรือพลัง สามารถท างานท่ีย่ิงใหญ่ กว้างไกลเกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดการเพ่ิมโอกาสในการจัดการปัญหา เกิดการพ่ึงพาตนเองเกิดการจัดการ
ทรัพยากรในท้องถ่ินเกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย 

8. จันทบุรี โดย นายรักษา สุนินทบูรณ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
 เครือข่าย คือ กลุ่มต้ังแต่ ๒ กลุ่มข้ึนไปท่ีมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมีพฤติกรรมตลอดจนการกระท าของแต่ละกลุ่ม เพ่ือไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี วาง
ไว้ร่วมกันอย่างย่ิงใหญ่เกิดอ านาจหรือพลัง สามารถท างานท่ีย่ิงใหญ่ กว้างไกลเกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดการเพ่ิมโอกาสในการจัดการปัญหา เกิดการพ่ึงพาตนเองเกิดการจัดการ
ทรัพยากรในท้องถ่ินเกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูป่า เพราะการขยายฐานสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนท าใ ห้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนท้ังทางตรงและทางอ้อม และชุมชนก็ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าร่วมกันกับเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ รวมท้ังมีการเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ฐาน
สมาชิกเครือข่ายไปยังกลุ่มผู้สนใจ และเครือข่ายกลุ่มอ่ืน ๆ ให้เป็นท่ีรู้จักต่อไป 
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 จังหวัด   รายละเอียด 
1. เพชรบุรี (ต่อ)  6. การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน    

 7. การจัดต้ังกองทุนป่าชุมชน เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาป่าชุมชน 
การจัดท าแผนการบริหารจัดการป่า   
        1. ข้ันตอนการจัดท าแผนงานโดยน าสถานการณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในหมู่บ้าน มาวิเคราะห์มีข้ันตอนท่ีส าคัญ ประกอบด้วย     
 1) วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง   
 2) วิเคราะห์เหตุผลร่วมกันว่าปัญหานั้นมีสาเหตุมาจากอะไร    
 3) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  การท่ีจะแก้ไขปัญหา จะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง 
 4) เขียนโครงการเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน   
 5) ด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ในโครงการ  
 6) ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงาน 
        2. ลักษณะของแผนบริหารจัดการป่า ควรมีดังนี้  
 1) เป็นแผนท่ีเขียนโดยชุมชน  และเข้าใจง่าย   
 2) มีวัตถุประสงค์ในการจัดการป่าท่ีชัดเจน   
 3) สามารถน ามาปฏิบัติได้จริงในพ้ืนท่ี  และมีความยืดหยุ่น   
 4) บอกวิธีการจัดการป่าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
 5) ก าหนดกิจกรรมในการจัดการป่า เช่น การดูแลรักษาป่า การฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์จากป่า การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน   
 6) ตารางการด าเนินกิจกรรม     
 7) ก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 
        3. แผนการบริหารจัดการป่า มี 4 ด้าน ประกอบด้วย   
 1) กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
     (1) ป้ายโครงการป่าชุมชน   
     (2) ป้ายกฎระเบียบป่าชุมชน        
     (3) ป้ายแนวเขตป่าชุมชน         
     (4) หลักเขตป่าชุมชน 
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 จังหวัด   รายละเอียด 
1. เพชรบุรี (ต่อ)             2) กิจกรรมด้านการดูแลรักษาป่าชุมชน    

      (1) การจัดท าแนวเขตป่าชุมชน        
      (2) การป้องกันไฟป่า    
   - จัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่า   
  - จัดท าแนวป้องกันไฟป่า   
  - การลาดตระเวนตรวจไฟป่า 
      (3) การท าทางตรวจการณ์  
                 (4) จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท างา  
  - วิทยุส่ือสาร    
  - กล้องถ่ายรูป 
            3) กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟ้ืนฟูป่า     
     (1) การปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชุมชน        
     (2) การปลูกเสริมป่าชุมชน        
     (3) การปลูกหญ้าแฝก         
     (4) การสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืน        
     (5) การบวชป่า/ท าบุญป่า 
 4) กิจกรรมด้านศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้         
     (1) ทัศนะศึกษาดูงาน         
     (2) การจัดประชุม/อบรม         
     (3) การจัดต้ังกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่า        
     (4) การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

2. กาญจนบุรี โดย นายประทีป เอกฉันท์ ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 
โดยองค์กรชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการป่าโดยการน าความรู้ด้านป่าไม้ไปจัดการพ้ืนท่ีป่าชุมชน เพ่ือสนองความต้องการของชุมชน โดยมีกิจกรรมท่ีควรด าเนินการ ได้แก่ 
  1. การจัดต้ังคณะกรรมการป่าชุมชน 
  2. ร่วมกันจัดท าแผนบริหารจัดการป่าชุมชนในระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล 
  3. ร่วมจัดท าแนวเขตป่าชุมชนให้มีความชัดเจน 
  4. ก าหนดระเบียบ กฎกติกาป่าชุมชน 
  5. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และป้องกันรักษาป่าชุมชน 
  6. การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน 
  7. การจัดต้ังกองทุนป่าชุมชน เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาป่าชุมชน 
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 จังหวัด   รายละเอียด 
2. กาญจนบุรี 
(ต่อ) 

การจัดท าแผนการบริหารจัดการป่า 
        1. ข้ันตอนการจัดท าแผนงานโดยน าสถานการณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในหมู่บ้านมาวิเคราะห์มีข้ันตอนท่ีส าคัญ คือ 
  1) วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง 
  2) วิเคราะห์เหตุผลร่วมกันว่าปัญหานั้นมีสาเหตุมาจากอะไร 
 3) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ การท่ีจะแก้ไขปัญหา จะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง 
  4) เขียนโครงการเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
  5) ด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ในโครงการ   
 6) ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงาน 
        2. ลักษณะของแผนบริหารจัดการป่า ควรมีดังนี้ 
 1) เป็นแผนท่ีเขียนโดยชุมชน และเข้าใจง่าย 
 2) มีวัตถุประสงค์ในการจัดการป่าท่ีชัดเจน 
 3) สามารถน ามาปฏิบัติได้จริงในพ้ืนท่ี และมีความยืดหยุ่น 
 4) บอกวิธีการจัดการป่าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 5) ก าหนดกิจกรรมในการจัดการป่า เช่น การดูแลรักษาป่า การฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์จากป่า การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 6) ตารางการด าเนินกิจกรรม 
 7) ก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 
        3. แผนการบริหารจัดการป่า มี 4 ด้าน  
 1) กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
     (1) ป้ายโครงการป่าชุมชน 
     (2) ป้ายกฎระเบียบป่าชุมชน 
     (3) ป้ายแนวเขตป่าชุมชน 
     (4) หลักเขตป่าชุมชน 
 2) กิจกรรมด้านการดูแลรักษาป่าชุมชน  
     (1) การจัดท าแนวเขตป่าชุมชน 
     (2) การป้องกันไฟป่า 
  - จัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่า 
  - จัดท าแนวป้องกันไฟป่า 
  - การลาดตระเวนตรวจไฟป่า 
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 จังหวัด   รายละเอียด 
2. กาญจนบุรี 
(ต่อ) 

     (3) การท าทางตรวจการณ์ 
     (4) จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน 
  - วิทยุส่ือสาร 
  - กล้องถ่ายรูป 
 3) กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟ้ืนฟูป่า  
     (1) การปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชุมชน 
     (2) การปลูกเสริมป่าชุมชน 
     (3) การปลูกหญ้าแฝก 
     (4) การสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืน 
     (5) การบวชป่า/ท าบุญป่า 
 4) กิจกรรมด้านศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้   
     (1) ทัศนะศึกษาดูงาน 
     (2) การจัดประชุม/อบรม 
     (3) การจัดต้ังกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่า 
     (4) การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
8 หมวด 104 มาตรา 

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  
 “ป่าชุมชน” หมายความว่า ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์พ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน โดยมีการจัดการตามพระราชบัญญัติ 

หมวด ๑ บทท่ัวไป 
 มาตรา 6 ป่าชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึนต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 (๑) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 (๒) การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกป่าทดแทน 
 (๓) การเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน 
 (๔) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  
 (๕) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและย่ังยืน 
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 จังหวัด   รายละเอียด 
2. กาญจนบุรี 
(ต่อ) 

หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
 มาตรา 9 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้ อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นรองประธานกรรมการ อัยการสูงสุด ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม อธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ผู้แทน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ทรงคุณวุฒิอีกแปดคน ซ่ึงแต่งต้ังจากผู้แทนองค์กรเอกชนสองคน ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลสองคน และผู้แทนคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนส่ีคน เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรรมการและเลขานุการ  

หมวด 3 คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
 มาตรา 23 คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ อัยการจังหวัด ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องท่ี ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งต้ังจาก
ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหนึ่งคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ินหนึ่งคนข้าราชการ หรือพนักงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของรัฐซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในจังหวัดนั้นสาม
คนและ ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงประธานกรรมการแต่งต้ังอีกเจ็ดคน เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้าราชการสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องท่ีหนึ่งคน ซ่ึงอธิบดีแต่งต้ังเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มาตรา 26 หน้าท่ีและอ านาจ  
 (๑) พิจารณาเก่ียวกับ การขอจัดต้ังป่าชุมชน การขยายเขตป่าชุมชน หรือเพิกถอนป่าชุมชน 
 (๒) แต่งต้ังและถอดถอนเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 
 (๓) พิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน 
 (๔) ให้ค าแนะน าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
 (๕) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดแล้วจัดท ารายงานเสนอ คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 
 เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน  
 แต่งต้ังจากสมาชิกป่าชุมชน อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี (อาจรวมถึงเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ด้วย) อ านาจหน้าท่ีท่ีส าคัญ ตรวจสอบพ้ืนท่ีและตรวจตราดูแลการด าเนินการใช้ประโยชน์และ
ผลผลิตและบริการชุมชนของสมาชิกป่าชุมชน / ป้องกันบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 

หมวด ๔ การจัดตั้งป่าชุมชน 
 มาตรา 32 ชุมชนในท้องท่ีใดท่ีอยู่ใกล้พ้ืนท่ีป่าหรือพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐ ซ่ึงอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ อยู่ใกล้และอยู่ในสภาพท่ีจะดูแลรักษาป่านั้นได้ หากประสงค์จะจัดต้ังป่าชุมชนใน
ท้องท่ีนั้นให้บุคคลซ่ึงมีอายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปท่ีมีภูมิล าเนาในท้องท่ีนั้นไม่น้อยกว่าห้าปี และอยู่ในสภาพท่ีสามารถเข้าไปดูแล รักษาป่าท่ีจะขอจัดต้ังเป็นป่าชุมชนได้จ านวน
ต้ังแต่ห้าสิบคนข้ึนไป ต้ังตัวแทนย่ืนค าขอเป็นหนังสือต่อ คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแห่งท้องท่ีท่ีป่านั้นต้ังอยู่ เพ่ือให้จัดต้ังป่าชุมชนได้ 
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 จังหวัด   รายละเอียด 
2. กาญจนบุรี 
(ต่อ) 

 มาตรา 33 ค าขอต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 (๑) วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน 
 (๒) รายช่ือและประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดต้ังป่าชุมชนและผู้ขอเป็นสมาชิกป่าชุมชน  
 (๓) รายช่ือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  
 (๔) ความเป็นมาของชุมชนโดยสังเขปและสภาพพ้ืนท่ีท่ีขอจัดต้ังป่าชุมชนพร้อมท้ังแผนท่ีสังเขป แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ 
 (๕) แผนจัดการป่าชุมชน โดยแสดงให้เห็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพัฒนา ควบคุมดูแล การใช้ประโยชน์ วิธีด าเนินการ และรายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 
 มาตรา 40 ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นชอบด้วยกับมติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนพิจารณารายงานท่ีได้รับจากอธิบดีตาม
วรรคหนึ่ง หรือพิจารณาอุทธรณ์ค าขอจัดต้ัง ป่าชุมชนตามมาตรา ๒๕ วรรคสองแล้วมีค าวินิจฉัยให้จัดต้ังป่าชุมชนได้ให้อธิบดีประกาศการอนุมัติจัดต้ังป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา 

  หมวด ๕ การจัดการป่าชุมชน 
 มาตรา 44 ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน มีอ านาจหน้าท่ี 
 (๑) ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการจัดให้มหีลักเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมาย 

           (๒) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการป่า 
           (๓) ดูแลรักษาป่าชุมชน บ ารุงและฟ้ืนฟูป่าชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
 (๔) ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน 
 (๕) ดูแลให้สมาชิกป่าชุมชนปฏิบัติหน้าท่ีท่ีก าหนด 
 (๖) ไกล่เกล่ียหรือประนีประนอม เมื่อสมาชิกป่าชุมชนเกิดความขัดแย้งในการจัดการป่าชุมชน 
 (๗) ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าท่ีในกรณีท่ีมีการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๘) มีมติรับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชน 
 มาตรา 50 ภายในป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชนเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ และมีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชน ต้องสอดคล้องกับแผน
จัดการป่าชุมชน 
  (๑) เก็บหาของป่าในป่าชุมชน 
 (๒) การใช้ประโยชน์จากไม้มีค่าท าได้ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ โดยต้องไม่ใช้ประโยชน์จากไม้ทรงคุณค่าท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และให้ท าได้ตามความจ าเป็นเพียง
เฉพาะเพ่ือใช้สอยในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น 

หมวด ๖ การควบคุมดูแลป่าชุมชน 
 มาตรา 63 ภายในป่าชุมชน ห้ามมิให้บุคคลใดการท าการ 
 (๑) ยึดถือ ครอบครอง หรือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย 
 (๒) ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือ สัตว์ป่าคุ้มครอง 
 (3) ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้  
 (4) ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง 
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2. กาญจนบุรี 
(ต่อ) 

หมวด ๗ การเพิกถอนป่าชุมชน 
 มาตรา 78 อธิบดีมีอ านาจส่ังเพิกถอนป่าชุมชนท้ังแปลงหรือแต่บางส่วนได้ มีกรณีดังต่อไปนี้  
 (๑) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพิกถอนป่าชุมชนตามมาตรา 48  
 (๒) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดท้ิงไม่จัดการฟ้ืนฟูป่าชุมชนนั้นต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
 (๓) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบ หรือข้อบังคับ ท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความเสียหาย 
หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่าชุมชนต่อไป  
 (๔) เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็นทางด้านกิจการเพ่ือความมั่นคงแห่งรัฐ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

หมวด 8 บทก าหนดโทษ 
ส่วนท่ี 1 โทษทางปกครอง 
ส่วนท่ี 2 โทษทางอาญา 

 มาตรา 94  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 63 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
3. ฉะเชิงเทรา - 
4. สกลนคร - 
5. สตูล โดย นางกมลมาส รัตนมณี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 

จากแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้านทรัพยากรทางบก ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ตามแนวทาง
ประชารัฐและการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐโดยรัฐบาลเร่งรัดการออกกฎหมายป่าชุมชนซ่ึงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
เหตุผลของการตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

สืบเนื่องจากการด าเนินงานด้านป่าชุมชนในช่วงก่อนมีพระราชบัญญติัป่าชุมชน อาศัยกฎหมายเดิมท่ีมีอยู่ เช่น พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซ่ึงเป็นกฎหมายลักษณะควบคุมและยังมีข้อจ ากัดหลายประการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงได้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และย่ังยืน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไ ด้มีม ติเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 
2561 รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน น าเข้าสู่ข้ันตอนการเสนอกฎหมาย และต่อมาได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๖ ตอน ๗๑ ก (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
เร่ือง พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 และหมวด 8 และมาตรา 97มาตรา 98 มาตรา 99 มาตรา 100 มาตรา 101 มาตรา 102 และมาตรา 1 03 ให้ใ ช้
บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
สาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน มีดังนี้ 

1. ป่าชุมชนท่ีได้รับการจัดต้ังตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ส่งผลให้ชุมชนและบุคคลท่ีมีหน้าท่ีและสิทธิในการดูแลและได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงสร้างการบริหารงานตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ระดับ ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีถ่วงดุลกัน ได้แก่ 
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5. สตูล  2.1 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มีอ านาจหน้าท่ีในการเสนอแนะการออกกฎกระทรวง ก าหนดระเบียบเพ่ือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ 

 2.2 คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาเก่ียวกับการขอจัดต้ัง  ขยายเขต หรือเพิกถอนป่าชุมชน ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน แต่งต้ัง/ถอด
ถอนเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน โดยเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนแต่งต้ังมาจากสมาชิกป่าชุมชน ซ่ึงอาจมีเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ร่วมเป็นเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนด้วยก็ได้ 
อนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน และให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
 2.3 คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน มาจากการพิจารณาคัดเลือกของสมาชิกป่าชุมชน โดยคัดเลือกประธานเพ่ือย่ืนขอจัดต้ังป่าชุมชน ซ่ึงคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมี
หน้าท่ีส าคัญๆ เช่น ออกข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชน ดูแล บ ารุง รักษา และฟ้ืนฟูป่าชุมชน ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน 

3. หมวดการจัดต้ังป่าชุมชน โดยชุมชนใดท่ีมีความสามารถดูแลรักษาป่า ซ่ึงอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ หรือพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐ และประสงค์จะน าพ้ืนท่ีนั้นมาจัดต้ังป่าชุมชน ให้บุคคล
ซ่ึงมีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป มีภูมิล าเนาในท้องท่ีนั้นไมต่่ ากว่า 5 ปี จ านวน 50 คนข้ึนไป ย่ืนขอจัดต้ังต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดนั้น โดยจะต้องมีแผนจัดการป่าชุมชน 
และก าหนดบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และความเป็นอยู่ของชุมชน โดยการจัดการป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชน ต้อง
ด าเนินการจัดการให้เป็นไปตามแผนการจัดการป่าชุมชนท่ีก าหนดไว้ และสมาชิกป่าชุมชนมีหน้าท่ีบ ารุง ดูแล รักษาป่าชุมชน และมีสิทธ์ิเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังเช่น การเก็บหาของ
ป่า และการใช้ประโยชน์จากไม้ท่ีมิใช่ไม้ทรงคุณค่าตามธรรมชาติ ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ หรือกิจกรรมสาธารณะ
ภายในชุมชน ส าหรับบุคคลท่ีมิใช่สมาชิกป่าชุมชน มีสิทธิในการศึกษาเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ และเก็บหาของป่าได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของแต่ละป่าชุมชนนั้นๆ 

4. หมวดการควบคุมดูแลป่าชุมชน ภายในป่าชุมชนห้ามบุคคลครอบครอง หรือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย หรือท่ีท ากิน และห้ามการกระท าการใดๆ ท่ีท าใ ห้เส่ือมสภาพป่าชุมชน โดย
ให้เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ท าหน้าท่ีส าคัญๆ ดังนี้ 

 4.1 ตรวจสอบ ดูแล การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
 4.2 ส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบ หรือข้อบังคับ งดเว้นการกระท าหรือออกจากป่าชุมชน 
5. หมวดการเพิกถอนป่าชุมชนและบทก าหนดโทษ ได้มีการก าหนดไว้ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี ้
6. ป่าชุมชนท่ีจัดต้ังแล้วตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับและยังมีอายุโครงการให้ถือว่าได้รับ

อนุมัติจัดต้ังเป็นป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ 
ดังนั้น การออกกฎหมายป่าชุมชนจะเป็นแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการป่าชุมชนมากข้ึน ก่อให้เกิดความมั่นคง (ทางสังคม) มั่งค่ัง (ทางเศรษฐกิจ) 

และย่ังยืน (ด้านส่ิงแวดล้อม) และคนสามารถอยู่ร่วมกับป่า ได้อย่างเก้ือกูล สมดุล และย่ังยืน 
6. ตราด โดย นายนิรุธ อ้วนโพธ์ิกลาง อดีตเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

การบริหารป่าชุมชน คือ การจัดต้ังและการบริหารองค์กรป่าชุมชนเพ่ือด าเนินการหรือจัดการป่าชุมชนให้ด าเนินไปด้วยดี สามารถผลิตผลงานออกมาเพ่ือตอบสนองต่อ
นโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ในป่าชุมชนนั้นๆ การบริหารป่าชุมชนต้องด าเนินการไปอย่างเป็นระเบียบ ถูกต้อง เป็นไปตามแผน มีความต่อเนื่อง คล่องตัว ใช้งบประมาณ
อย่างประหยัดสุด ประโยชน์สูง มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย 

กระบวนการจัดการป่าชุมชนจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ เชิงนโยบายของรัฐ ทรัพยากรป่าไม้ท่ีมี แนวคิดของชุมชนและปัญหาท่ีเผชิญ น ามาก าหนดเป้าหมายในการ
จัดการป่าชุมชนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโดยมุ่งเป้าหมายเพ่ือการใช้สอยพร้อมๆกับการอนุรักษ์เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดและย่ังยืน นอกจากนี้ต้องมีการทบทวน
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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 จังหวัด   รายละเอียด 
6. ตราด (ต่อ) “ป่าชุมชน หมายถึง ท่ีดิน และ/หรือ ท่ีดินป่าไม้  ท่ีชุมชนได้ด าเนินการ หรือ ได้รับ อนุญาตตามกฎหมาย ให้ด าเนินการร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าท่ี จัดการกิจการงานด้านป่า

ไม้อย่างต่อเนื่องภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และแผนงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจสอดคล้องกับความเช่ือ และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินนั้นด้วย การจัดการหรือ
ด าเนินการดังกล่าว ก็เพ่ือการอนุรักษ์ และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ อย่างย่ังยืน” การอนุญาตตามกฎหมาย มีการขอจัดต้ังป่าชุมชนตามแนวทางและได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ (กรม
ป่าไม้) ตามกฎ ระเบียบท่ีก ากับ ดูแลพ้ืนท่ีนั้นๆ “การใช้ประโยชน์โดยชุมชน” ราษฎรในชุมชนใช้ประโยชน์ ตามกติกาท่ีชุมชนร่วมกันก าหนด โดยไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบของทาง
ราชการท่ีเก่ียวข้อง “ความย่ังยืน” ป่าไม้นั้นๆ ยังคงเป็นป่าไม้และสามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กับราษฎรในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพตลอดไปโดยไม่เสียหาย หรือถูก
เปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน 
กฎหมายท่ีใช้ในการด าเนินงานป่าชุมชน  

เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ - พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 17 และมาตรา 32  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 19  
กลุ่มราษฎรในชุมชน 

 - เดิม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 46, 56, 69 และ 79  
 - ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา  66 , 67, 73 และ 85 
กฎหมายท่ีสนับสนุน   
 - ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นการน าเอาบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 2 ฉบับ (พรบ. ป่าไม้ / พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ) โดยใช้ข้อยกเว้นของกฎหมายท่ีมีอยู่
อย่างเป็นคุณ และการส่ังการให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีไปด าเนินการเบ้ืองต้น คือ การดูแล บ ารุง รักษา และปลูกป่าฯ ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด   

 - ส าหรับราษฎรในชุมชน เป็นการใช้สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติให้รัฐส่งเสริมการมีส่วนร่วม สิทธิของบุคคล และชุมชน ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในเร่ืองการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

7. ระยอง โดย นายชวินทฐ์ ป่ินแก้ว นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 
“ป่าชุมชน หมายถึง ท่ีดิน และ/หรือ ท่ีดินป่าไม้ ท่ีชุมชน ได้ด าเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้ด าเนินการร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าท่ี จัดการกิจการงานด้านป่าไม้

อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  ข้อปฏิบัติ และ แผนงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจสอดคล้องกับความเช่ือ และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินนั้นด้วย การจัดการหรือ
ด าเนินการดังกล่าว ก็เพ่ือการอนุรักษ์ และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ อย่างย่ังยืน” 

“การอนุญาตตามกฏหมาย” มีการขอจัดต้ังป่าชุมชนตามแนวทางและได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ (กรมป่าไม้) ตามกฎ ระเบียบท่ีก ากับ ดูแลพ้ืนท่ีนั้นๆ “การใช้ประโยชน์โดย
ชุมชน” ราษฎรในชุมชนใช้ประโยชน์ ตามกติกาท่ีชุมชนร่วมกันก าหนด โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง “ความย่ังยืน” ป่าไม้นั้นๆ ยังคงเป็นป่าไม้และสามารถ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กับราษฎรในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพตลอดไปโดยไม่เสียหาย หรือถูกเปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน 
ฐานอ านาจกฎหมายท่ีใช้ในการด าเนินงานป่าชุมชน  

เจ้าหน้าท่ีป่าไม้  
 - พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 17 และมาตรา 32  - พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 19  

กลุ่มราษฎรในชุมชน  
 - เดิม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 46, 56, 69 และ 79   

 - ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา  66, 67, 73 และ 85 
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 จังหวัด   รายละเอียด 
7. ระยอง (ต่อ) กฎหมายท่ีสนับสนุน  

ก. ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นการน าเอาบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 2 ฉบับ (พรบ. ป่าไม้ / พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ) โดยใช้ข้อยกเว้นของกฎหมายท่ีมีอยู่
อย่างเป็นคุณ และการส่ังการให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีไปด าเนินการเบ้ืองต้น คือ การดูแล บ ารุง รักษา และปลูกป่าฯ ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด  

ข. ส าหรับราษฎรในชุมชน เป็นการใช้สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติให้รัฐส่งเสริมการมีส่วนร่วม สิทธิของบุคคล และชุมชน ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในเร่ืองการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

8. จันทบุรี โดย นายนิรุธ อ้วนโพธ์ิกลาง อดีตเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
ป่าชุมชน หมายถึง ท่ีดิน และ/หรือ ท่ีดินป่าไม้ ท่ีชุมชนได้ด าเนินการ หรือ ได้รับ อนุญาตตามกฎหมาย ให้ด าเนินการร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าท่ีจัดการกิจการงานด้านป่าไม้

อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และ แผนงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจสอดคล้องกับความเช่ือ และวัฒนธรรมของชุมชนท้อง ถ่ินนั้นด้วย การจัดการหรือ
ด าเนินการดังกล่าว ก็เพ่ือการอนุรักษ์ และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ อย่างย่ังยืน “การอนุญาตตามกฎหมาย” มีการขอจัดต้ังป่าชุมชนตามแนวทางและได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 
(กรมป่าไม้) ตามกฎ ระเบียบท่ีก ากับ ดูแลพ้ืนท่ีนั้นๆ “การใช้ประโยชน์โดยชุมชน” ราษฎรในชุมชนใช้ประโยชน์ ตามกติกาท่ีชุมชนร่วมกันก าหนด โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทาง
ราชการท่ีเก่ียวข้อง “ความย่ังยืน” ป่าไม้นั้นๆ ยังคงเป็นป่าไม้และสามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กับราษฎรในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพตลอดไปโดยไม่เสียหายหรือถูก
เปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน 
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การเสวนา 

1. ปัจจัยท่ีสนับสนุนการขับเคล่ือนการด าเนินงานของเครือข่ายฯ ให้ประสบความส าเร็จ 

จังหวัด รายละเอียด 
1. เพชรบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนงบประมาณและสวัสดิการต่างๆ ให้กับเครือข่าย ความเข้มแข็งของเครือข่าย ความสามัคคี ความร่วมมือ 
2. กาญจนบุรี อยากให้มีการประชุมเครือข่ายป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ การเรียนรู้ ระหว่างป่าชุมชน แต่ละป่าชุมชนมีความรัก ความสามัคคี หวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมชาติของตัวเอง ให้ความร่วมมือกับทางกรมป่าไม้อย่างต่อเนื่อง มีการเช่ือมร้อยเครือข่ายให้ไปในทิศทางเดียวกัน มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน ส่ง เสริม
และแก้ไขปัญหาของเครือข่ายร่วมกัน 

3. ฉะเชิงเทรา ๑. เวลา เครือข่ายต้องมีเวลาในการพบปะและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน    
๒. เงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนการประชุมในแต่ละคร้ัง เป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม       
๓. มีใจ คือ ต้องมีใจท่ีจะขับเคล่ือนงานของเครือข่ายด้วยใจ ท่ีเสียสละท้ังเวลาและทุนทรัพย์ สนับสนุน 

4. สกลนคร 1. การร่วมมือกัน พูดคุย แลกเปล่ียนเสนอความคิดเห็น ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและคนในชุมชน  
2. การได้รับการสนับสนุน เงินอุดหนุนจากภาครัฐ เพียงพอต่อการพัฒนา 
3. สมาชิกช่วยกันสอดส่องดูแล ให้ความร่วมมือ อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

5. สตูล เครือข่ายจะต้องประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนท้ังปัจจัยภายใน ได้แก่  ด้านบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการบริหารเครือข่ายและสมาชิกเครือข่าย ผู้น าชุมชนและราษฎรใน
ชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานเครือข่าย เป้าหมายการท างาน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายของหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง 
งบประมาณและกิจกรรมท่ีจะสนับสนุนเครือข่าย แรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ท่ีสมาชิกเครือข่ายจะได้รับ การท างานของเครือข่ายจะมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จได้นั้น 
การส่ือสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักและการรับรู้ บทบาทหน้าท่ีของเครือข่ายท่ีต้ัง ข้ึน ผ่าน
กิจกรรมส่วนรวมต่างๆ ซ่ึงจะสร้างให้เกิดความร่วมมือท้ังจากคนในชุมชนและหน่วยงานภายนอกให้เกิดข้ึนด้วย 

6. ตราด 1. ความสามัคคีและความพร้องเพรียงของคนในกลุ่ม 
2. ทรัพยากรในพ้ืนท่ี 
3. การสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนมส่ีวนร่วม 
4. การประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
5. ความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรม 
6. เงินทุน/งบประมาณ 
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จังหวัด รายละเอียด 
7. ระยอง 1. มีการจัดกิจกรรมท่ีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการรักษาสัมพันธ์ภาพท่ีมรีะหว่างสมาชิกเครือข่าย 
3. มีกลไกลสร้างระบบจูงใจ  เช่น ยกย่อง เชิดชู  
4. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ   
5. ให้ความช่วยเหลือ และช่วยแก้ปัญหาซ่ึงกันและกัน 
6. มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

8. จันทบุรี แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ ได้แก่ รูปแบบการจัดการท่ีเรียกว่า การจัดการอนุรักษ์ พิทักษ์ป่าชุมชนท่ีด าเนินการด้วย
องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความเช่ือ ความศรัทธา กฎกติกาท่ีสืบทอดกันมาเป็นประเพณีต้ังแต่อดีต และรูปแบบการจัดการท่ี เรียกว่า “แบบใหม่” คือ การจัดการอนุรักษ์ พิทักษ์
ป่าชุมชนท่ีมีหน่วยงานภาครัฐ บทบาทต่อการพัฒนางานเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชน ได้แก่ 1) บทบาทผู้ให้ ความรู้ 2) บทบาทผู้สร้างกระบวนการจัดการ 3) บทบาทผู้น าทาง
ภูมิปัญญา 4) บทบาทผู้สร้างเครือข่าย และ 5) บทบาทเจ้าหน้าท่ีผู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการสร้างจิตส านึกร่วมในการจัดการป่าชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและ
ย่ังยืน  โดยมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันในระดับจังหวัด อ าเภอกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  และหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องตามกระบวนการสร้างเสริมการมี
ส่วนร่วม การสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนให้รักและหวงแหนป่าไม้ให้ย่ังยืนสืบไป 

 
 

2. ปัญหา/อุปสรรค ท่ีท าให้การด าเนินงานล้มเหลวหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมท้ังเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 

จังหวัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 
1. เพชรบุรี 1. เครือข่ายขาดความรู้และความเข้าใจ               

2. เครือข่ายไม่ตอบสนองเทคโนโลยีใหม่ๆ 
1. จัดให้มีการอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ             
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้เทคโนโลยีควบคู่การบริหารจัดการเครือข่าย 

2. กาญจนบุรี 1. การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าชุมชนเพ่ือตัดไม้ท าลายป่า  ล่าสัตว์  เผาป่า  เก็บหาของป่า 
2. แนวเขตไม่ชัดเจน  (เขตป่าสงวน  เขตอุทยาน  เขต สปก.  เขต สทก.  อ่ืน ๆ) 
3. คนจากชุมชนอ่ืน ๆ เข้ามาลักลอบใช้ประโยชน์  
4. ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
5. ขาดงบประมาณ 
6. ขาดแคลนแหล่งน้ า 
7. เกิดไฟป่า 
8. ขาดแคลนอุปกรณ์ดับไฟป่า 

1. จัดประชุมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ให้กับชุมชนในการดูแลป่า 
2. จัดท าเส้นทางลาดตระเวน ท าทางตรวจการณ์ และปักหลักแนวเขตให้ชัดเจน 
3. ต้ังกฎระเบียบให้ชัดเจน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และคนภายนอกทราบและปฏิบัติตาม 
4. จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน 
5. ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
6. จัดท าฝายชะลอน้ า 
7. ให้ความรู้เก่ียวกับไฟป่า และท าแนวกันไฟ 
8. จัดหาชุดอุปกรณ์ดับไฟป่า 

 



- 25 - 
 

จังหวัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 
3. ฉะเชิงเทรา 1. งบประมาณในการด าเนินงานจัดประชุม 

๒. ระยะเวลาในการด าเนินงานหลังจากจัดท าแผน 
1. ต้องมีการระดมทุนเพ่ือเข้ากองทุนเครือข่าย 
๒. ต้องให้มีเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้เข้าร่วมทุกคร้ัง 

4. สกลนคร ๑. ขาดความรู้ในการดูแลรักษาป่า 
๒. ขาดงบประมาณในการดูแลรักษา 
๓. ขาดการดูแลรักษาอย่างจริงจัง 

๑. จัดอบรมให้สมาชิกได้รับรู้ประโยชน์ และวิธีดูแลป่าชุมชนอย่างถูกวิธี 
๒. สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
๓. รณรงค์ให้ทุกคนรักและหวงแหนป่าชุมชน 

5. สตูล 1. การจัดต้ังเครือข่ายไม่ได้เกิดจากความต้องการของกลุ่มหรือสมาชิกเอง สมาชิกไม่เข้าใจ
บทบาท หน้าท่ี เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการจัดต้ังเครือข่าย 
2. กิจกรรมเครือข่ายไม่เป็นรูปธรรมและขาดความต่อเนื่องท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย  
3. มีการจัดต้ังเครือข่ายซ้ าซ้อนหลายหน่วยงาน  
4. ขาดการประชาสัมพันธ์ แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างสมาชิกเครือข่าย 

1. มีการสอบถามและประเมินความต้องการของชุมชนเก่ียวกับการด าเนินงานเครือข่าย 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความส าคัญของเครือข่ายป่า
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
3. ลดความซ้ าซ้อนของงานด้านเครือข่ายให้เป็นกลุ่มเดียวกัน  
4. ให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร ให้เกิดประโยชน์กับงานเครือข่าย 

6. ตราด 1. ชุมชนรวมกลุ่มกันไม่ได้ แบ่งพรรค-แบ่งพวก 
2. สมาชิกขาดความสามัคคีของคนในกลุ่ม และขาดการเช่ือมโยงระหว่างเครือข่าย 
3. ขาดความร่วมมือจากคนในชุมชน ไม่เคารพกติกาท่ีวางไว้ 
4. มีการบุกรุกถือครองพ้ืนท่ี/บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ี 
5. ขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาป่า 
6. ขาดการดูแลการเอาใจใส่ภายในชุมชน 
7. ขาดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม 
8.  เกิดไฟป่าในพ้ืนท่ี 
9.  แนวเขตไม่ชัดเจน   

1. ลดความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
2. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
3. มีการประชุมภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
4. ต้ังทีมงานลาดตระเวน และรักษาป่า 
5. สร้างจิตส านึกภายในชุมชน มีแผนการจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้อง 
6. ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างกลุ่มเครือข่ายเพ่ือให้ได้รับข่าวสาร 
7. ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน 
8. จัดท าแนวกันไฟรอบพ้ืนท่ี 
9. มีการจัดท าแนวเขตให้ชัดเจน 

7. ระยอง 1. ด้านผู้น าขาดความรู้ และทักษะประสบการณ์ในการจัดการภารกิจ 
2. ด้านสมาชิกขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ไม่มีการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
3. ด้านวัตถุประสงค์ของเครือข่าย ต้ังเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเครือข่ายสูง เกินไป4. 
ด้านการบริหารจัดการ สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเครือข่าย 
5. ด้านการบริหารภายในเครือข่าย ความถ่ีของการส่ือสารไม่พอเหมาะพอควร 
6. ด้านผลส าเร็จผลงานของเครือข่ายไม่มีการพัฒนาต่อยอดเครือข่าย แนวคิดมาจาก 
คน ๆ เดียว หรือมา 

1. กิจกรรมของกลุ่มต้องพอเหมาะพอควร ไม่เกินก าลังของกลุ่ม ไม่ถ่ีและห่างเกินไป  
2. ความสัมพันธ์ของสมาชิกต้องเป็นไปตามความสมัครใจ  
3. กิจกรรมท่ีท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน  
4. การเป็นสมาชิกเครือข่าย ต้องไม่มผีลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเอง 
5 เกิดความวุ่นวายหรือขัดแย้งในช่วงด าเนินงาน  
6. เกิดการแยกตัวหรือถดถอย จากคนกลุ่มน้อย ต้ังกฎเข้มแข็งแต่ปฏิบัติตามไม่ได้ ยุ่งยาก 
ซับซ้อนกลุ่มใหญ่เกินไป 
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จังหวัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 
8. จันทบุรี 1. ผู้น าขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการ บริหารจัดการ 

2. ไม่มีการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของสมาชิก 
3. ต้ังเป้าวัตถุประสงค์ของเครือข่ายสูงเกินไป 
๔. สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเครือข่าย 
๕. ความถ่ี หรือระยะของการส่ือสารไม่พอเหมาะพอควร 
6. แนวคิดมาจากคนกลุ่มเดียว หรือมาจากคนกลุ่มน้อย 

๑. ผู้น าต้องหมั่นหาความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 
3. กิจกรรมของเครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ ความเป็นตัวของตัวเอง หรือองค์กรนั้นๆ  
4. กิจกรรมท่ีท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือเป็นการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน 
5. กิจกรรมของกลุ่มต้องพอเหมาะพอควร ไม่ถ่ี หรือห่างจนเกินไป ไม่เกินก าลังของกลุ่ม 
6. ความสัมพันธ์ของสมาชิกต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
 

 

การระดมความคิดเห็น 
1. การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ 

จังหวัด วัตถุประสงค์การจัดต้ังเครือข่าย 
บทบาทหน้าท่ี 

คณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย 
1. เพชรบุรี 1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง สามัคคี การมีส่วนร่วม ของ

สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 
2. เพ่ือเป็นผู้แทนของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 
ระดับอ าเภอ ประสานงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
3. เพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ไ ด้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ท ากิจกรรมร่วมกัน 

1. จัดท าทะเบียนสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเครือข่ายภายในอ าเภอ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงจัดในรูปแบบการประชุม จัดท า
กิจกรรม และข่าวสารอ่ืนๆ แจกจ่ายข้อมูลจ่าวสารอย่างสม่ าเสมอ4. 
จัดหาทุนส าหรับเครือข่าย ท ากิจกรรมกับสมาชิกฯ 

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เครือข่ายป่าชุมชน ระดับอ าเภอ 
2. เข้าร่วมประชุม และเสนอความคิดเห็น ร่วม
ปรึกษาหารือมีกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 
3. มีสิทธิไ ด้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ 
คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ ตามท่ี 
 คณะกรรมการแต่งต้ัง  
4. สนับสนุนให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่าย
ด้วยกัน   
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของป่าชุมชน ภายใน
อ าเภอให้สมาชิกเครือข่ายด้วยกันด้วยกันทราบ 
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คณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย 
2. กาญจนบุรี 1. มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 

2. เพ่ือช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรมของแต่ละป่า 
3. เพ่ือเช่ือมโยงป่าชุมชนของแต่ละท่ีใ ห้พัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
4. เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นแต่ละป่าชุมชน 
5. เพ่ือเรียนรู้ปัญหาของป่าชุมชนในแต่ละแห่ง แล้ว
ช่วยกันแก้ไข 
6. เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างจิตส านึก
ให้กับชุมชน 
7. เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และส่ิงแวดล้อม 
8. เป็นแหล่งอาหารของชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 

1. เช่ือมโยงประสานงานระหว่างป่าชุมชนระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 
2. ช่วยกันออกกฎระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆ ภายในป่าชุมชน 
3. จัดท านโยบายพร้อมท้ังวางแผนการด าเนินงาน และพิจารณาโครงการ
ต่างๆ 
4. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงาน และผู้ท่ีสนใจ 
5. เข้าถึงปัญหาของสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ พร้อมท้ังหาวิธีและ
แนวทางแก้ปัญหาให้กับสมาชิกเครือข่าย 
6. จัดหางบประมาณสนับสนุนเครือข่าย 
7. ร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของป่าชุมชนร่วมกัน 
8. ให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ใน
ชุมชน 

1. ด าเนินการตามระเบียบและข้อก าหนดของเครือข่าย 
2. สมาชิกต้องมีความรู้ในเร่ืองป่า กฎระเบียบข้องบังคับ 
และปฏิบัติตาม 
3. ช่วยกันกระจายข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของป่าชุมชน 
4. มีส่วนร่วมในการด าเนินการและเสนอข้อคิดเห็น 
5. เข้าร่วมประชุมให้พร้อมเพรียงกัน 
6. สมาชิกต้องมีจิตอาสาและให้ความ ร่วมมือกับ
คณะกรรมการ 
7. ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของป่าชุมชน 
8. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับชาวบ้าน 

3. ฉะเชิงเทรา  ๑. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชน 
๒. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรในป่าชุมชน 
๓. เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และเพ่ิมเศรษฐกิจ 
๔. เพ่ือสร้างความสามัคคีในเครือข่าย 

๑. จัดต้ัง วางแผน พิจารณากล่ันกรองแผน และการจัดการป่าชุมชน  
2. ประชุมสมาชิกฯ เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการ วิเคราะห์ปัญหา สรุป
ปัญหาและแก้ไขปัญหา 
3. ส่งเสริมการประสานงาน หาผู้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเช่น 
หน่วยงานรัฐ หรือเอกชน  
4. จัดกิจกรรมการท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์ป่าชุมชน  
5. จัดต้ังกฎระเบียบการใช้ป่าชุมชน 
6. จัดท าศูนย์ข้อมูลป่าชุมชนฯ 
7. จัดให้มีการประชุมสัญจรอย่างน้อย ๓ เดือนต่อคร้ัง 

๑. ต้ังกฎ ระเบียบช่วยกันสอดส่อง ดูแลรักษาป่าชุมชน 
ป้องกันไม้ให้ผู้ใดกระท าผิดกฎระเบียบของป่าชุมชน 
๒. จัดการอบรมให้ความรู้เร่ืองของป่าชุมชน และการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชน หรือ ปลูกฝังจิตส านึก 
๓. จัดกิจกรรม ซ่อมแซม ปลูกเพ่ิม เพาะพันธ์ุไม้ ๓ 
อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง  
๔. มีหน้าท่ีประสานงานกับคณะกรรมการป่าชุมชน  
๕. เสนอแนวคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
6. สนับสนุนการด าเนินงานของชุมชน 

4. สกลนคร ๑. เพ่ือพัฒนาชุมชนและรักษาป่าให้อยู่คู่กับชุมชน 
๒. เพ่ือให้ความรู้ ประสบการณ์ในการจัดต้ังเครือข่าย 
๓. เพ่ือการประสานงาน แลกเปล่ียนความ รู้ข่าวสาร
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน 
4. เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนให้เข้มแข็ง 
5. เพ่ืออนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม สนับสนุนให้
มีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในป่าชุมชน 
6. เพ่ือรับทราบปัญหาป่าชุมชน และแก้ไขปัญหา 

๑. จัดต้ังคณะท างาน แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามความถนัดของ 
แต่ละบุคคล 
๒. จัดต้ังกฎระเบียบ ก าหนดกติกา ร่วมกันใช้ในป่าชุมชน 
3. เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทุกระดับ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
4. ติดตามการด าเนินงานและร่วมกันขยายผล 
5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับป่าชุมชน 

๑. ช่วยดูแล ประสานงาน 
๒. ร่วมกันพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๓. สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
4. ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ 
5. ขยายเครือข่ายสู่ชุมชนอ่ืน 
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คณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย 
5. สตูล 1.  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนระดับ

หมู่บ้าน 
2. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท างาน และการแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
3. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน 
4.  เพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ี 
3.  เพ่ือจัดการและแก้ปัญหาในการท างานของสมาชิกให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 
5.  เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องของงานด้านเครือข่าย
อย่างย่ังยืน 
6. เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
7.  เพ่ือพัฒนางานการจัดการป่าชุมชนมีความย่ังยืน 
8.  เพ่ือเป็นตัวกลางในการส่งและติดตามข้อมูลข่าวสารท้ัง
ภายในและนอกเครือข่าย 

1.  ประสานและสนับสนุนการท างานระหว่างหน่วยงาน
ภายนอก และเครือข่ายอ่ืนๆ กับชุมชน 
2.  ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนระดับ
หมู่บ้านและระดับอ าเภอให้มีประสิทธิภาพ 
3.  สร้างการรับรู้ ความน่าเช่ือถือและการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกเก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชน 
4.  รักษาและแสวงหาสิทธิประโยชน์อันพึงมีเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานให้แก่สมาชิกเครือข่าย 
5.  วางแผนการด าเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนให้เกิดความ
ต่อเนื่องและย่ังยืนในทุกระดับ 
6.  เช่ือมโยงข้อมูลให้เกิดความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 

1. ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย
อย่างสม่ าเสมอ 
2. รักษาภาพพจน์ในฐานะของสมาชิกเครือข่ายป่า
ชุมชน ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรเครือข่าย 
3.  เสนอความเห็นและสนับสนุนการท างานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อเครือข่ายป่าชุมชน 
4.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเครือข่ายใน
โอกาสต่างๆ ท่ีสามารถกระท าได้ 

6. ตราด 1. เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก  
2. เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรอง 
3. เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ความคิดเห็น 
4. เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน   
5. เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
6. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารเครือข่าย   
2. การมีกิจกรรมเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
3. การแบ่งปันผลประโยชน์ของเครือข่าย   
4. การมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้             
5. การมีกฎระเบียบกฏิกาท่ีเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 

1.  สร้างความสัมพันธ์ ท าความ รู้จักผู้อ่ืน เ พ่ือสร้าง
เครือข่าย   
2.  ด าเนินกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเ ร็จและมี
ประสิทธิภาพ  
3.  รับฟัง ยอมรับ คัดค้าน เสนอแนะ เป็นสมาชิกท่ีดี 
มีประชาธิปไตย 
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คณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย 
7.ระยอง 1. เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก  

2. เพ่ือรวมพลังในการท ากิจกรรมให้ส าเร็จ  
3. เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรอง 
4. เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
ความคิดเห็น 
5. เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
6. เพ่ือสร้างกระบวนการ เรียนรู้ 
7. เพ่ือเป็นส่ือกลางในการประสาน 
8. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

1. ร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเป็นการ
เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ และความสงบสุขในชุมชน  
2. การช่วยเหลือดูแลให้ค าแนะน าซ่ึงกันและกัน และช่วยกันแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
3. การป้องกันการกระท าผิดต่อทรัพยากรป่าไม้  
4. การเฝ้าระวัง แจ้งข่าว แจ้งเบาะแส ฯลฯ 

1. มีการรับรู้และมุมมองท่ีดีเหมือนเดิม 
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป้าหมายทิศทางเดียวกัน 
3. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
4. สมาชิกทุกคนในเครือข่ายมีส่วนร่วม  
5. มีการเสริมสนร้างซ่ึงกันและกัน 
6. มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน 
7. มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปล่ียน 

8. จันทบุรี 1. เพ่ือให้เครือข่ายป่าชุมชน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ท างานระหว่างกัน มีการบริหารจัดการ
ป่าชุมชนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ 
2. เพ่ือสนับสนุนให้เครือข่ายป่าชุมชน มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอ 
3. เพ่ือให้เครือข่ายป่าชุมชน ร่วมกันหาแนวทางในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนของ
เครือข่าย ระดับอ าเภอ หนุนเสริมการท างานของ
เครือข่ายฯ ในระดับจังหวัด 

1. เพ่ือเป็นส่ือกลางเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลอย่างสม่ าเสมอต่อเครือข่าย 
2. เป็นผู้ประสารระหว่างหน่วยงานต่างๆเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรภายนอกและสมาชิกเครือข่าย3. สนับสนุนให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสมาชิกเครือข่าย 
๔. จัดหาทุนจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ส าหรับกลุ่ม
สมาชิกเครือข่าย  
๕. เป็นผู้คอยหากลุ่มสนใจ ( Interested Groups) ท่ีจะเข้าร่วม
เครือข่าย 

1. รวมพลังกันเพ่ือท ากิจกรรมให้ส าเ ร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 
๒. เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก  
๓. ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุ่ม 
๔. เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ความ
คิดเห็น 
๕. เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรอง 
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2. กิจกรรมท่ีจะด าเนินการรายปี 

จังหวัด กิจกรรม จ านวน (ครั้ง/ปี) 
1. เพชรบุรี ยังไม่มีการระบุแผนงานท่ีจะด าเนินการ - 
2. กาญจนบุรี 1. ประชุมคณะกรรรมการเครือข่ายระดับอ าเภอ  

2. การจัดท าแผนระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด  
3. รายงานความคืบหน้า  
4. การจัดการฝึกอบรมศึกษาดูงานในป่าชุมชน  
5. การประชุมสัญจรเครือข่ายป่าชุมชนภายในอ าเภอ/ต่างอ าเภอ  
6. อบรมเยาวชน  
7. บวชป่า  
8. ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ  

4  คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 
2 คร้ัง/ปี 
3 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 
2 คร้ัง/ปี 

3. ฉะเชิงเทรา ยังไม่มีการระบุแผนงานท่ีจะด าเนินการ - 
4. สกลนคร 1. ปลูกป่าในวันส าคัญ 

2. ศึกษาดูงานในป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ 
3. ประชุมสรุปผลงาน 

- 

5. สตูล 1. การประชุมสมาชิกเครือข่ายระดับอ าเภอ ปีละ 3 คร้ัง 
2. การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ บวชป่า ปลูกต้นไม้ 
3. ปลูกและบ ารุงรักษาต้นไมใ้นโอกาสส าคัญต่างๆ 

3 คร้ัง/ปี 
ทุกโอกาสท่ีสามารถท าได้ 
ทุกโอกาสท่ีสามารถท าได้ 

6. ตราด ยังไม่มีการระบุแผนงานท่ีจะด าเนินการ - 
7. ระยอง ยังไม่มีการระบุแผนงานท่ีจะด าเนินการ - 
8. จันทบุรี ยังไม่มีการระบุแผนงานท่ีจะด าเนินการ - 
 

 



 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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จังหวัดเพชรบุรี 

ระดับอ าเภอ 
(เพชรบุรี) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

เขาย้อย นายเจริญ ประสาททอง นายชาญณรงค์ พูนนาม 
นายบรรหาร อาจเอ้ือม 

นายเสนอ สุขอยู่ นายเสนาะ เตวิยะ นางสาวมณฑิรา บุญศรี นายจิรานุวัฒน์ เหล่ียมวงษ์ 
นายจ านง ธูปทอง 
นายอุเทน ป้านสุวรรณ 
นายสุริยา วงเวศน์ 

นายสุดใจ บุตรแตง 

หนองหญ้าปล้อง นายไพโรจน์ นิ่มวาด นายธีรวัฒน์ ปภาวีวทัญญู 
นายทองสุข พวงไม้ 

นายประจักษ์ น้อยสวาท นายชัยยุทธ โตยอด นายสนอง แลสุด นายสมเกียรต์ิ เต็งประเสริฐ 
นายธีรยุทธ พานแพน 
นายสยาม ภุงาม 
นายเจน ป้อนสิงห์ 

นายสุดใจ บุตรแตง 

บ้านลาด นายยุทธนา ประสาตร์ นายเล่ียม ทองมาก 
นายวรุธ คอนหงาย 

นายวินัย สุชาติ นายสุทิน สุขศรี นายประทีป ศิรินันท์ นายมณี ดีเด่น 
นายอิทธิพล ค าโพธ์ิ 
นายสมชาย ย้ิมรอด 
นายแผน เช้ือเกต 

นายสุดใจ บุตรแตง 

แก่งกระจาน นางสาวพรนภา แย้มถนอม นายบุญชู วงศ์น้อย 
นายแฉล้ม พราหมณ์เสน่ห์ 

นายกฤษณะ สหัสดี นายมงคล ราญไพร นายดาวรุ่ง หล่ าค้าขาย นายมานะ ขุนประเสริฐ 
นายวีระยุทธ นวลจันทร์ 
นายสมบัติ กล่ันเกลา 
นายอนุชาติ แสงมณี 
นายสนธยา สดใส 
นายบัญญัติ ช่ืนอารมณ์ 

นายสุดใจ บุตรแตง 
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ระดับอ าเภอ 
(เพชรบุรี) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

ท่ายาง นายฉันท์ อัครสกุลภิญโญ นายธนธรณ์ ขันธ์ชัย 
นายพิษณุ อภัยนอก 

นางสาวนัยนา เพ็งอุดม นายณเรียน ป่ินทอง นายอนานนท์ เลิศละออรัตน์ นายวิทยา แสนกล้า 
นายธีระพล พันธ์ประดิษฐ์ 
นายประชุม เดชวัน 
นายเดชณรงค์ แก้วอ่วม 
นายประสพ ข าสี 
นายพงษ์เพชร จิตระวัง 
นายวินัย คงแจ่ม 

นายสุดใจ บุตรแตง 

ชะอ า นายสมบัติ ชาวไร่ปราณ นายบุญเสริม ทับอุ่น 
นายสะอ้ิง สังข์ศิริ 

นายประทุม แสงทอง นายวินัย พู่ระย้า นายสิน สีอ่อน นางภัณฑิรา ถ่ีถ้วน 
นายจักรกฤษ จูฑะศร 
นายเพ้ียม อัมพิลาศรัย 
นายสุเทพ สังข์สิริ 

นายสุดใจ บุตรแตง 

 

จังหวัดกาญจนบุรี 

ระดับอ าเภอ 
(กาญจนบุรี) ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

หนองปรือ นายแสงธรรม ขุนพิทักษ์  นายไชยา คงนะ  
นายบัญชา จีนดอนไพร 

นางจีรภา เอ้ืองค าประะเสริฐ นายสาคร นิยมวงษ์  นายสมนึก แซ่เตียว  นายกิตติพัฒน์ จ าปี 
นางน้ าผ้ึง สุดนาลาว 
นายสมหมาย เนียมจีน 
นายกางภัย เคนดี 
นายพุฒชาติ รักน้อย 
นายสนั่น ติเยาว์ 
นายสมชาย อินทรชา 
นายสุวีระ มโนสุจริตชน 
นายเสงี่ยม สีลาโพธ์ิ 

ก านันสุรสิทธ์ิ รุ่งรัตนพรมพร  
นายสมบัติ ทรัพย์สมบูรณ์  
นายธนัท ทองเหล่ียว  
นายประทีป เอกฉันท์  
นายนฤนาท จันทรักษ์  
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ระดับอ าเภอ 
(กาญจนบุรี) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

เลาขวัญ นางวงษ์เดือน ทองย้ิม นายหน่วย บุญลือ  
นายสมพิศ เถ่ือนน้อย 

นางจันทร์เพ็ญ ช้างเผือก  น.ส.จุฑามาศ เวทยานนท์ นายคุณสมบัติ ศิริดีกิจ  นายประเสริฐ ทองพันธ์  
นายล าใย โพธ์ิศรีทอง 
นายมัน พันสี 
นางเกษร ชาวสวน   
นายนิสรรญ์ จันทร์นาลาว         
นายสมจิต บุญแหยม 
นายสมยศ ภักดีวงษ์ 
นายสมศักด์ิ จ้อยร่อย 
นายสามารถ สงวนทรัพย์ 

นายบุญทัน ไพบูลย์ผล  
นายมงคล ทองย้ิม 
นายสมศักด์ิ ชัยเจริญ 
นายจักรินทร์ เช้ืองาม 
นายมณฑล ปทุมสูติ 
นายประทีป เอกฉันท์ 
นายนฤนาท จันทรักษ์ 

เมือง นายสามารถ ชูช่ืน  นายฉัฐพรรษ สุขศรีเลิศวิชัย  
นายบุญชัย แซ่อ้ึง 

นายอ าไพ สุขวงษ์จิต นายประดิษฐ์ โทแสง นายทวี น าเจริญ  นายชรัตน์ ชูช่ืน 
นายขวัญ มีทรัพย์ 
นายพรวน แม้นเดช 
นายบุญเล้ียง ล าเภา   
นายณรงค์ บัวกล่ิน 
นายสุดใจ ประวิงทรัพย์ 
นายพิชัย ตันประเสริฐ 
นายสมเดช แสวงทรัพย์ 
นายราเชนท์ ประสพแสง 

นายธนาสิทธ์ิ จันทร์โสม  
นายส ารวย ต่ายแพร 
นายประทีป เอกฉันท์ 
นายนเรศ มีความเจริญ 
        

ห้วยกระเจา นายอดุลย์ ใจช้ืน นายประกอบ พยัคฆวงษ์  
นายเสาธง เช้ืออยู่ 

นายพิทยา พยัคฆวงษ์ นายประเสริฐสุข จงไพบูรณ์ นายกล้า ทองดี นายบุญเพ็ง สุวรรณี  
นายมนัส สืบดี  
นายฉัตรชัย ไพศาลภานุมาศ 
นายชลอ อาจคงหาญ  
นายธงชัย เช้ืออยู่  
นายมัน โภคา  
นายราเชนทร์ สืบศักด์ิ  
นายวิเชียร เช้ือดี  
นายสุวิทย์ ทองดี 

นายปราโมทย์ ไพศาลภานุมาศ 
นายอนวัช เทพสถิตย์ศิลป์  
นายประทีป เอกฉันท์ 
นายนฤนาท จันทรักษ์  
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ระดับอ าเภอ 
(กาญจนบุรี) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

บ่อพลอย นายวรภพ จงใจภักดี  นายพายัพ เผ่าพันธ์แปลก  
นายพิเชษฐ์ ทองนุ่ม  

นายอ านาจ บุญวงค์  นายรุ่ง ล้ าเลิศ นายสุรินทร์ เปรมปรีดา  นายวิมลรัตน์ เกียรติส ารอง 
นางจ านงค์ บุญวงค์  
นายชัยดี ศรีสง่า  
นายบุญเทิด แม้นกล่ินเนียม 
นายบุรัสกร สระทองอ๋ัน  
นายมาลัย ล้ าเลิศ 
นายยงยุทธ ภักดี  
นายสันติ อรุณรุวิวัฒน์  
นายอ านวย คล้ายคลัง 

พระภูธร ภูริทัตโต  
นายซุ่นล้ิม พฤฒิพงษ์พาณิชย์  
นายอนุสรณ์ วานิชกุลพิทักษ์  
นายธนพล ออมสิน  
นายนรินทร์ กาละวัย  
นายปิยะพงษ์ เลอเกียรติวัฒนา 
นายพงษ์ศิริ ก ามณี  
นายประทีป เอกฉันท์  
นางสาวพัชรินทร์ ขุนณรงค์  

พนมทวน นางสมพร ปานโต นายสวง ช านาญก าหนด 
นายบ ารุง เปรมปรีด์ิ  

นางสวรส เข็มทอง  นายนิยม สารีวงษ์  นายธรรมนูญ สาลีวงษ์ นางบังอร วงษ์ต่าย 
นางบังอร วิเศษสิงห์   
นางสมหมาย แก้วประดิษฐ์ 
นางอาภรณ์ สุขขีธรรม 
นายนิราศ สุกใส  
นายบุญเกิด เนียมสร   
นายประยงค์ ภิญโญ   
นายไพริน แช่มช้อย  
นายอ านาจ บัวทอง   
นายสมบัติ เข็มทอง 

พระครูโสภณกาญจนพัฒน์ 
พระใบฎีกาเชาวลิต ภัทโก 
นายสมนึก ด้วงเดช  
นายบุญทรง ลิปปุริสกุล  
นายประพันธ์ ด้วงเดช  
นายอนุชา มั่นใจ 
นายอ านาจ ภิญโญ  
นายสุวรรณวิชช์ เปรมปรีด์ิ  
นางสาวบุณฑริก แช่มช้อย  
นายประทีป เอกฉันท์  
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ระดับอ าเภอ 
(กาญจนบุรี) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

ท่าม่วง นายพิพัฒน์ เชิดชู นายธีรยุทธ มีทรัพย์มั่น  
นายรังสรรค์ ยุทธสันติผล   

นางอารีย์ พรานเจริญ  นางวิลาวรรณ พรหมสวัสด์ิ นายส าเริง พรหมสวัสด์ิ นางการดา รักดี 
นางจิรพรรณ นุชนุ่ม  
นายเชษฐ์ มั่นคง  
นายประจักษ์ ท้าวทัญ 
นายก าพล จุลเวท  
นายมนัส ปรางเปรมปรี  
นายมานะ บุญช่วย 
นางราศรี ศรีจับ  
นายวาทิน คงจร  
นายโสภณ โพธ์ิปลี 
นายนิล พรานเจริญ   

ก านันไพบูลย์ คงอ้น  
น.ส.จินตนา ดาบธรรม  
นายสรายุธ จีนาภักด์ิ  
นายมะไฟ เปียสวน  
นายประทีป เอกฉันท์  
น.ส.วิลาวรรณ สุวรรณบุปผา 

ทองผาภูมิ นายเฉลิมพล สันติ
ธรรมสูตร 

นายวิจารณ์ อ่อนค า 
นายวิเชียร บุญพิทักษ์ 

นายสมบัติ จันทร  นายสิทธิพงค์ อุประนาระ นายเลิศรบ มณีวัณณ์ นายวสันต์ จันทร์เนย  
นายวันชัย อย่างคอย  
นายสมชาย ปัญญาทูล 
นายสุรเดช แก้วแท้  
นายอภิชาติ ศรีเรือน  
นางล าแพน สุภรศรี  
นายอ านวย สอนจันดา  
นายอุทัย ขันค า 

นายชูชาติ นันท์อาณาเขต  
นายถนัด เณรจาที 
นายประทีป เอกฉันท์ 
  
         
  

สังขละบุรี นายสนั่น ก าสุข นายโสฬส กระต่าย 
นายสถาพร บุญสมจิตร์ 

นางนิภาไชยมงคล  นายราชันย์ บุญประค า นายธวัชชัย คงเถิด นส.ภพภาพร พวงดอกไม้  
นายโกวิทย์ แก้วพนาไพร    
นายค าสิงห์ รมย์ชารี 
นายทวีพงษ์ เมืองมูล  
นายธนัทพงษ์ ธนาวิโรจน์  
นายประเสริฐ กันยา  
นายวัชระ นารี  
นายอภิชาต รัตน์วรรณ์  
นายอ านาจ ก าวิจิตร  

นายพุทธชาย หลวงวิเศษ 
นายภูวพล รัศมีฤกษ์ 
นายศุภศิษฏ ม่วงมาลี   
นายประทีป เอกฉันท์  
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ระดับอ าเภอ 
(กาญจนบุรี) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

ท่ามะกา นายอุทัย ม่วงน้อย นายวรวัช ศรีธรรมรงค์  
นายสมเกียรติ จิตประเสริฐ 

นายนิพนธ์ จิตร์ประเสริฐ นายเรือง ละเภท  นายบุญท้ิง พิมพ์พา นายจรัญ ทูลกระเสม  
นางณัฐกฤตา ตติชยานนท์  
นายปาริชาติ จันทร์สมบูรณ์  
นางละเมียด สุจริต  
นายอริยะ สวัสด์ิมงคล  
นายจรูญ จันทร์มา  
นายวินัย สวัสด์ิมงคล 
นายอดิศักด์ิ ฟักโต  
นายสันติ พันเพ็ชร  

นายจ ารูญ ศรีธรรมรงค์  
นายเสนาะ สวัสด์ิมงคล 
นายเจียม นิลวรรณา 
นายประทีป เอกฉันท์ 
นายสมฤทธ์ิ แก่นเค่ียม  
น.ส.พัชรินทร์ ขุนณรงค์ 

ด่านมะขามเต้ีย นายประเทือง ทิพวัน นายณรงค์ ดวงตา  
นายบรรจง ชะเอม  

นายชนาธิป จบไพร  นางหลินจง ต่วนเครือ นายไพศาล ธีรภัทรลดา  นางสาวลลิตา รวบรวม  
นายฉลอง ทองขลิบ  
นายสุชาติ จันทร์ทอง  
นายวิชิต จินดา  
นายไพสล ศิริมั่ว 
นายประสงค์ ปานปน 
นายสุทีป หอฉอย 
นายคมสันต์ จันทร์ทินมาทร 
นายศิวะพร ป้อมสกุล 

นายประทีป เอกฉันท์  
น.ส.วิลาวรรณ สุวรรณบุปผา 

ศรีสว้สด์ิ นายชัยวัฒน์ ค ามี  นายด ารัส อาคมเวช
นางสาวศรีกาญจน์  
จันทร์สะอาด 
 

นางสาวแสงจันทร์ 
สุวรรณ 

นายสายชล ตองแก้ว นายสมควร ภูมเรศ นายนิคม เขาเหล็ก  
นางช านาญ บัวทอง  
นางวรรณา ทองมี  
นางสาวอารยา สืบสุข  
นายเจียม แก้วประเสริฐ  
นายไพรัตน์ ยุทธพงษ์  
นายสยาม ตองแก้ว  
นายแห้ว แซ่เฮง  
นายเฉลียว ใคร่ในธรรม  
นายเจริญสุข ล าใยรุ่งเรือง  

นายเกรียงศักด์ื สุวรรณ  
นางสาวณัศญ์ยา วิษณุกรโยธิน 
นายอรุณ สุขจิตดี  
นายประทีป เอกฉันท์ 
นายนฤนาท จันทรักษ์ 
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ระดับอ าเภอ 
(กาญจนบุรี) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

ไทรโยค นายเต้นย้ิว วชิรพันธ์วิชาญ นายพิพัฒน์ แก้วจิตรคงทอง      
นายสมชัย ท่าผา 

นายทิวา สุดประเสริฐ ร.ต.ประนอม ฟักโต  นายประสิทธ์ิ ห้วยหงษ์ทอง นายทวิช วงศ์นรินทร์  
นายสมพล กุลวุฒิ  
นายอนันต์ เรืองเช้ือเหมือน 
นางสาวลาวัลย์ มะเจียกจร 
นายเจริญผล หล้าช่อง  
นายพรเทพ ค าสิงห์  
นายพีระ อู่ชนะ  
นายไพโรจน์ ล้ิมนราภิรมย์ 
นายยอด อ่ิมพลับ  

ดาบต ารวจช่วง นาคทองค า 
นายเจือ เหรียญทอง 
นายชะลอ ประทีป  
นายนิทัศน์ ลูกอินทร์ 
นายมั่น จี้อุ่น 
นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง  
นายสายยันต์ แสงเคลือบ 
นายบุญมา พันธ์ุแสน  
นายประทีป เอกฉันท์ 
นายไพโรจน์  เขียวแก้ว  
นายสมศักด์ิ วังเย็น 
นายสิริภพ อุ้มญาติ  
นายสุเมธ ศิรัลักษณ์ 

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ระดับอ าเภอ 
(ฉะเชิงเทรา) ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

ท่าตะเกียบ นายวน ค าแก้ว นายนิกร ทรัพย์ประสาน 
นายวิชาญ มงคล 

นายสมหมาย ชินนะหง 
นางโอษา กิติลาภะ 

นายสุวิน พ่วงแพ นางสุภาพร เนาแสง 
นางสาวโฉมถวิล คนป้อม 

นายผิว พระภูมิ 
นายนพรัตน์ ตันติวงค์ 
นายสาคร โกสิบริรักษ์ 
นายสมชาย โพธิสัตย์ 

นายบุญน า รัตนมณฑ์ 
นางสาวนฤมล นุชเปล่ียน 
นายพิศาล พุ่มสร้าง  
นายธนภณ เข็มกลัดทอง 
นายธวัช เกียรติเสรี  
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ระดับอ าเภอ 
(ฉะเชิงเทรา) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

สนามชัยเขต นายสมร มุทุจิตต์ นายเสถียน พวงไธสง 
นายบัวพันธ์ ชนะพันธ์ 

นางทัศวรรณ ชาติมนตรี 
นายอาคม ศรีรัตนะ 

นายสุบิน สีดี นายรัชกฤช เอกจันทรี 
นายพรหมมา ชามิชัย 
นายเฉลา สุขสวัสด์ิ 
นายผดุง นิวัตร 

นายเอกพงษ์ เทพเทพา 
นายวีระศักด์ิ สียางนอก 
นายอุดร จันทร์ชม 
นายเมทนี สุขมี 

นายบุญน า รัตนมณฑ์ 
นางสาวนฤมล นุชเปล่ียน 
นายพิศาล พุ่มสร้าง  
นายธนภณ เข็มกลัดทอง 
นายธวัช เกียรติเสรี  

พนมสารคาม นายส าเลา ธรรมะ นายพนมชัย สมงาม 
นายชะยางกูล เหลืองอ่อน 

นางณัฏฐกานต์ เนาวโอภาส  
นายมาโนช สุณาวงค์    

นายสุนันท์ นิดร นายสมเดช ประมูลเรือง นายจร เนาวโอภาส 
นายวรวิทย์ ผลสุก 
นายภิญโญ ศุภชัยอนันต์ 
นายสมศักด์ิ เนดนาต 

นายบุญน า รัตนมณฑ์ 
นางสาวนฤมล นุชเปล่ียน 
นายพิศาล พุ่มสร้าง  
นายธนภณ เข็มกลัดทอง 
นายธวัช เกียรติเสรี  
นางฐิติลักษณ์ แสงงาม 
นางสลัลนุช โพธ์ิชัยโย 

 

จังหวัดสกลนคร 

ระดับอ าเภอ 
(สกลนคร) ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

เมืองสกลนคร นายปิติพงษ์ พลศักด์ิขวา นายสมาน พวงมาลัย 
นายธีระยุทธ ส้มแป้น 

นายถอนไล ข ากลาง นายอนันต์ แสนบรรดิษฐ์ นายไพรัตน์ สารโต นางสาวขวัญใจ บุญประเสริฐ 
นายนวลตา คุณชัย 
นายประวัติ โทษาธรรม 
นายน้อย ฮามแพ 
นายอาจ สิงห์พรมมา 
นายสวาท งิ้วเมือง 
นายเช่ือม อรรคบาล 
นางค าปัก อระสิงห์ 
นางประพิศ พรมค า 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 
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ระดับอ าเภอ 
(สกลนคร) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

เต่างอย นายถวิล กุลสอนนาน นางสาวธุรัตน์ อุระแสง 
นายนิวาส ศรีทิน 

นายประภาส มุงคุณ นายสมหมาย มุงคุณ นายเทิด กุลสอนนาน นายพณา ชาภูค า 
นายชาติ วงศ์สีดา 
น.ส.ประเนียร ภูหนองโอง 
นายประธาน วิดีสา 
นางสาววนิดา ชาภูค า 
นายสมคิด นิระพงษ์ 
นายไพชิต บาลวงค์ษา 
นายทัศพร งอยผาลา 
นายอรพิน มุงคุณ 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 

โคกศรีสุพรรณ นายบุญเลิศ เสนจันตะ นายสุวิทย์ ค้ึมยะราช
นายมั่น พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 
 

นายรณชัย งึ้มชา นายทนงศักด์ิ หล่อนส่ิว นายจิรายุ นนตระอุดร นางอุไรวรรณ คึมยะราช 
นายชยากรณ์ พิมพ์มีลาย 
นางไพจิตร เสนจันตะ 
นายสุทัศ พรมภา 
นางเงินเหรียญ โสมนาม 
นายพิพัฒน์ นนตระอุดร 
นายไพบูลย์ ชัยราช 
นายฉลาด แก้วมะ 
นายอุทัย แป้นโคตร 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 
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ระดับอ าเภอ 
(สกลนคร) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

โพนนาแก้ว นายค านึง พิพิธภัณฑ์ นายวิชาญ สมสวัสด์ิ 
นายธีรพงษ์ ศรีพรม 

นายชัชวาล ไตรแก้ว นายเหรียญชัย อุปพุทธ นายชัยรัตน์ เภารังค์ นายวัฒนา ไชยฮ่ัง 
นายเดช ใจค า 
นายบุญส่ง ไชยฮ่ัง 
นางสาวไพรินทร์ จ าวัน 
นายวิทยา ทัศคร 
นายมณี ค าตลบ 
นายไพรัตน์ วงค์สิงห์ 
นายดิเหรก ศรีหนองห้าง 
นายจันทร์ศรี ฝาตูม 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 

กุสุมาลย์ นายลือชัย โพธิแสน นายสง่า สมเภา 
นายเตียน สุดา 

นายสมพร ใคร่ค า นายค าสี มอญปาช นายสมชัย ฮาดทักษ์วงศ์ นายมิตรชัย ฮาดทักษ์วงศ์ 
นายคะนอง ไมสุวรรณ 
นายณัฐพงษ์ ฮาดทักษ์วงศ์ 
นางจันจิฬา ต้นจาน 
นายสุริย์ วงค์อามาตร์ 
นายวรรณชัย มะอินทร์ 
นายถนอม ใบหะสี 
นายสมพาน วรกัน 
นายศรีไพร ท้าวมา 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 
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ระดับอ าเภอ 
(สกลนคร) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

พรรณานิคม นายประสงค์ สุราราช นายเศรษฐี ชาติผา 
นายพนม สีค าแท้ 

นายเกียรติศักด์ิ แมดมิ่งเหง้า นายประสาน พรอินทร์ นายยนต์สวัสด์ิ ลุนจักร นายอรุณ เฟ้ืองสีไหม 
นายสงวน พรมหากุล 
นางรัตนา นาโควงค์ 
นายบุญล้วน ศรีกูลกิจ 
นางวิรพงษ์ ค าชนะ 
นายสุพล ไชยชมภู 
นายอภิชัย แก้วดี 
นายคันที ชาติผา 
นายทศพร เก้ือทาน 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 

พังโคน นายสลับ สังวรจิตร นายพรชัย ศรีสร้อย 
นายสมจันทร์ ศรีสร้อย 

นางกรวิภา เหลาพรม นายทองเพชร สุวรรณชัยรบ นางกัลยา ไลไธสง นายประจักษ์ สัพโส 
นายบุญชู เบ้าหล่อเพชร 
นายศุภฤกษ์ ฮาบพนม 
นายพรชัย ศรีสร้อย 
นายชัยชนะ อุระแสง 
นางสงกาน เจริญรัตน์ 
นายธนาวัฒน์ เหลาพรม 
นายธงชัย ผิวชัย 
นายบุญเอ้ือ สัพโส 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 
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ระดับอ าเภอ 
(สกลนคร) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

อากาศอ านวย นายเกษร เถรวงแก้ว นายอ านาจ ไตรสุ 
นายปรีชา สุดใจ 

นายปราศรัย ผาสุข นายสุภาพ ตงบุญชัย นายยุฮง  ผองแก้วอินทร์ นายปกรณ์ เจินยุหะ 
นายทรงศักด์ิ ดวงสุภา 
นายไพรวัลย์ เปาวะนา 
นางพนารัตน์ แจ่มสุวรรณ 
นางปราณี สวงนแพง 
นางสาวสินใจ ตุลันแก้ว 
นายนงค์ ฝูงที 
นายวานิช ผากงค า 
นายจักริน ไพสีขาว 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 

วานรนิวาส นายสมัย หาดี นายสมัย ใจวัน 
นายค าสิงห์ ไชยวงค์จันทร์ 

นายประสาทพร ผิวไชย นายฤทธิชัย มหานิล นายเกรียงไกร นวลอ่ึง นายพงษ์ไพร วงค์ตาหล้า 
นายสายันต์ สารโภคา 
นายวิชิต สุเทวี 
นายบัญชา เสมอพิทักษ์ 
นายจารึก แจ่มใส 
นายคัณชิต ธิสาร 
นายมีศักด์ิ ใจวัน 
นายประวัติ ไพศาลธรรม 
นายบุญเทียน วงศ์อินตา 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 
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ระดับอ าเภอ 
(สกลนคร) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

เจริญศิลป์ นายวิรัตน์ ราชนู นายวีรพนธ์ เช่ียงชุ่ม 
นายบุญร่วม การสอน 

นายวิไล พิมสาย นายสันทนา ไทยเจริญ นายบุญเหลือ เช้ือค าจันทร์ นายบุญเลิศ นุ่นแพง 
นายวุฒิศักด์ิ โคตรพัฒน์ 
นายมัชฌิมา เลิศสงคราม 
นายค ามา วันทะวงศ์ 
นางบัวเลียน วิปัดทุม 
นายบุญมา พลเสน 
นายฉัน หล้าซน 
นายบัวพา บุราโส 
นายสุบิน แสวงชัย 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 

ค าตากล้า นางจิตตานันท์ พิมพ์โพกุล นางจีรวรรณ ราชกรม 
นายสังวร สันโดด 

นายศุภกร ฤทธิยา นางสมยศ อุประ นางเพชรศรี ตรงดี นายไพรัช หมื่นรักษา 
นายสนิท อินธิสาร 
นายประพันธ์ ก่ิงโพธ์ิ 
นางสุปราณี แสนเมืองสาย 
นายอ่อนศรี พลสวัสด์ิ 
นายโกเมน นาค า 
นายธนะโชติ ศรีสุราช 
นางบัวบาล อุประ 
นางสมไพ สุดชาวงค์ 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 
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ระดับอ าเภอ 
(สกลนคร) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

บ้านม่วง นายเมธี หมื่นพรมไพร นายสมพร อินทร์โถภา 
นายคมกริช แสนเมือง 

นางวันนา น าสงค์ นางบุญแย้ม ดารุณิกร นายอุทรณ์ ค าพรม นายค าพัง ราชโส 
นางสาวสุริตา เข็ดคม 
นายหนูลี หมื่นพรมไพร 
นายประสิทธ์ิ แสนณรงค์ 
นายวินัย บาทอง 
นางเพียร ประทุม 
นายสว่าง กองค า 
นายบุญเทียม เพียงตา 
นายหนูกาน เหล่าไชย 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 

สว่างแดนดิน นายวิทยา จันดารักษ์ นายประเสริฐ จันทร์ขาว 
นายอภิวัฒน์ จิตรมั่น 

นางละมัย ผาเขาบวช นายทวีทรัพย์ ธงศรี นายประสงค์ ศิริบุตร นางสาวอนุชา สาจิตร 
นายมังกร อนุอัน 
นางวัฒนา หมุนสิงห์ 
นายยรรยง แสงดี 
นายพงษ์เทพ ธนรักษ์ 
นายบรรจง แสงใสแก้ว 
นายล าพูน ศรีภักดี 
นางดวงเด่น สะอาดวงษ์ 
นายสมบูรณ์ ดุลยะลา 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 
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ระดับอ าเภอ 
(สกลนคร) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

ส่องดาว นายอุดม สีลา นายเฉลิม ระดาษาษ 
นายสมพร ระวิสิทธ์ิ 

นายขจร ชินค า นายเชษฐา โพธิราช นางสาวรุ่งอรุณ พรหมเสนา นางแสงระวี ก้องเวหา 
นางเทวา บัวโฮมบุลา 
นาย ธนเศรษฐ จตุเทน 
นางบัวพัน อ านัคมาตร 
นายนิกร สีทองไชย์ 
นายสติ วรรณพัฒน์ 
นายส ารอง ทองประทุม 
นายเพ่ิมพิศ ธรรมศิริ 
นายสุทิน ค าภูแสน 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 

วาริชภูมิ นายศรีทัศน์ สมโชค นายสว่าง ไพค านม 
นายนฤไพร ชัยมงค์ 

นางปภาดา รุ่งเรืองถาวรชัย นายวีรวัฒน์ ทัศมี นางเพ็ญศรี บุดดาวงษ์ นางสาวนิสา มังคะรัตน์ 
นางเบญจา วาริปัญโย 
นายประหยัด ไชยบุบผา 
นายอนนต์ จ าปาลา 
นายประภาส เพลิดพราว 
นายล าพอง ภาวงค์ 
นายคมสิทธ์ิ รัตนไตร 
นายเหรียญชัย ธรรมจักร 
นายประวิทย์ แก้วค าสอน 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 
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ระดับอ าเภอ 
(สกลนคร) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

นิคมน้ าอูน นายโสวัช โถชารี นายประสงค์ โสมชัย 
นายบุญธรรม เจริญรส 

นายปริญญา ทาระขันธ์ นายพรรณราย รามค า นายนเรนทร์ ราชคม นางพรสวรรค์ ทาระขันธ์ 
นายยุคลยุทธ์ สมปัญญา 
นายเปล่ียน แก้วศรีไตร 
นางบุญเรือง โคตะมา 
นางสาวสุพัตรา ทาระขันธ์ 
นางสาวนิสากรณ์ ค ามูล 
นางอ าคา อุปศักด์ิ 
นางสาวอรปรียา สีหะไชย 
นางสาวเสาวลักษณ์ ใหม่ค า 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 

กุดบาก นายสายทอง กุลทิศโย นายพิทยา สุมา 
นายยงยุทธ แกมนิรัตน์ 

นางอภิชญา สุภูตัง นางสาวมุนฤดี ลึมปา นางวิไลวรรณ พันโภคา นายเล็ง โถชัยค า 
นายสมพร นิตุทอน 
นายสมัคร ปูคะธรรม 
นายพนมพร โถชัยค า 
นายสมพงษ์ โถชัยค า 
นางสงวน ศรีมุกดา 
นายสง่า ก้อนธิงาม 
นางอรัญญา เจริญพิลึก 
นายกัลญา ค าสงค์ 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 
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ระดับอ าเภอ 
(สกลนคร) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

ภูพาน นายเทิน เสาพอดวัน นายอุดม วันทา 
นายวิโรจน์ วรรณวงค์ 

นางกัญญาพัชร ศรีสุข นายสง่า ภูบังดาว นายพิรม บุตรดี นายบันดิด ค าชมภู 
นายสุคิด ก่ิงพรมภู 
นางสาวเครือวัลย์ วันทา 
นางประหยาด ชาภูค า 
นายศรีจันทร์ เช้ือพระซอง 
นางสาวปณิตา หม่อมพะเนาว์ 
นางสาวธิดารัตน์ รังหอม 
นายปรีดี ทองลา 
นายนิพนธ์ เหล่าขันดี 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กางทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายวิชัย วงศ์แสนศรี 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ 
นายพิรุณ กองแปลง 
นายชัยชาญ แสนหูม 

 

จังหวัดสตูล 

ระดับอ าเภอ 
(สตูล) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

ควนโดน นายอับดุลเลาะห์ บูเดียะ นายหยัน โต๊ะประดู่ 
นายวิทยา มะแอเคียน 

นายเติมศักด์ิ กูเล็ม นายหวันสมาน ปะดุกา นายซะหรี เสะอากะ นายซาดัต เกปัน 
นายพินิจนันต์ เกปัน 
นายก็หลัด บินหมาน 
นายอารีย์ มาลินี 
นายอาหลี โต๊ะดุสน 
นายมูฮัมหมัดเตาเกตุ 
มรรคาเขต 

นายยาโกบ ปะดุกา 

ท่าแพ นายสมเดช โต๊ะหลัง นายมิซิน เย็นจิต 
นายรอหีม ส าลี 

นางวิชุดา กิมเอ๊ะ นางสายใจ เตบสัน นางอภิญญา ออสันตินุตสกุล นางสาวบุหลัน ศรียาน 
นางสาลีฮะ ต าสาเหล็ม 
นายอาหรน ต าสาเหล็ม 
นายประสิทธ์ิ แหอะหลี 
นายสมรรค อาดตันตรา 

นายยาโกบ ปะดุกา 
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ระดับอ าเภอ 
(สตูล) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

ทุ่งหว้า นายกล้ัน บัวสาย นายวัยยากรณ์ วัฒนธารากุล 
นายอภิชัย สุวรรณรัตน์ 

นายพีระพร เพชรช่วย นางสุพิทย์ แซ่อ้ึง นายจ าเรียง เซ่งซ้ิน นายสมหมาย ขะเรรัมย์ 
นายจารึก วิไลรัตน์ 
นายประจวบ ด ามุสิก 
นางเบญจมาศ เมืองสง 

นายยาโกบ ปะดุกา 

เมือง นายบาเดน เงดฉูนุ้ย นางสาวฮอตีย๊ะ เตมสัน 
นายนที ตรีทัศน์ 

นางสาวสุรีรัตน์ แดวาคม นายสุภาพ สุวาหล า นายดลกอหนี เงดฉูนุ้ย นายกอหนี เหตฉูนุ้ย 
นายเจ๊ะหมีด หมีดหรน 
นายเจ๊ะหมัด หมัดเรน 
นางสาวจุฑาพร เงดหมาน 

นายยาโกบ ปะดุกา 

ควนกาหลง นายดนรอหมาน หัสมา นายสะกะริย่า มูเก็ม 
นายหมาดเรน ล่าโยด 

นายอนันต์ ตาหมาด นายมูฮ าหมัด หมัดศิริ นายอุษมาน มรรคาเขต นายสะอาหรี สาดีน 
นายอดุลย์ ลัสมาน 
นายรัตน์ นวลศรี 
นายยะโกบ ยาประจัน 

นายยาโกบ ปะดุกา 

 

จังหวัดตราด 

ระดับอ าเภอ 
(ตราด) ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

แหลมงอบ นายบุญเหลือ บุญรักษา นางสาวเสาวภา สรรพสิริ 
นางสาวผ่องศรี ฐานะ 

นายสุรศักด์ิ อินอ่ า น.ส.จันทร์เพ็ญ 
ประศาสน์ศิลป์ 

นางแจ๋ว กาญจนาวิล นายโสภณ พันธุเดช 
นายโยธิน วรรณโกสิทธ์ิ 
นางปรียา ครุฑเสน 
นางบุญเกิด โกวาสกูล 
นายสมควร สุนทวนิค 
นายวัลลภ เหมยากรณ์ 
นายนาวี ก าจัดภัย 
นายสุรสิทธ์ิ เนตรายนต์ 

นายสราวุธ ธนะประสพ 
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ระดับอ าเภอ 
(ตราด) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

บ่อไร่ นายจักรวาล เพลิงภากร นายสมชาย วงพระราม 
นายมณฑล เตือนภักด์ิ 

น.ส.อาภาพร อภิบาลศรี นายไชยยงค์  
กาฬสินธ์ุสระน้อย 

นายทิพย์ ละผิว นางสาวสุพัตร พุดซ้อน 
นายจตุรงค์ หอมหวล 
นายเชือน เช้ือบิดา 
นายสมพร มะลิวัลย์ 
นางอมราภรณ์ เลิศทอง 
นายสายรุ้ง ประสาเลา 
นายสัญชัย จันทนาม 
น.ส.ขนิษฐา สร้อยทองศรี 

นายนิรุธ อ้วนโพธ์ิกลาง 
นายอนุชา ทะรา 

เขาสมิง นายพจนารถ ถมประเสริฐ นางสินีนาฏ พงษ์พานิช 
นายโอฬาร เจริญทวี 

นายบ าเพ็ญ พฤกษากิจ นายสุวิทย์ ลาภวิไล น.ส.เพ็ญประภา ชูสุริแสง นายตรวจ สนเถ็ง 
นายโปหงวน แซ่ล้ี 
นายภวัต บ าเหน็จ 
นายจารึก ทวาเรศเรืองคาม 
นายลือชัย ทนนท์ 
นายระเบียบ เชิญขวัญ 
นางสาวิตรี วิสุทธิแพทย์ 
นายกัมพล สถิตย์ว 
นายธวัช เขตอนันต์ 

นายนิรุธ อ้นโพธิกลาง 
นายอนุชา ทะรา 

เมือง นายเซ่ง วงษ์ทอง  นายวารุณ จันทเสน 
นางนววรรณ ผาลอย  

นายรชต สมอย้อย นายณรงค์ชัย โต้โล้ง นายกรวย วงษ์ทอง นายอ าพัน ไชยมงคล 
นายบุญเดช ประสิทธินาวา 
น.ส.ชนิกานต์ เครือวงค์ 
นายรุ่ง ทับพลี 
นายวิรัตน์ พิมพ์อุบล 
นายสุพต ก าดัด 
นายสมพงษ์ ห้วงน้ า 
นายเรืองแสง ย้อมสี 
นายสุวัจน์ เขตรัฐกว้าง 
นางบุญลือ สมบัติบูรณ์ 

นายนิรุธ อ้วนโพธ์ิกลาง 
นายอนุชา ทะรา 
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ระดับอ าเภอ 
(ตราด) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

เกาะช้าง นายมนู อนันทกร   นายสมคิด เครือนุช นายฐิติพงศ์ ศรีบุญจิตร นายสกลธ์ เมฆฉาย นายพงษ์ศักด์ิ วินาถา นายสมพงษ์ เวชกุล 
นายวงศ์ ทรัพย์ศรี 
นายพนัส ขันแข็ง 
นายสมบูรณ์ เครือนุช 
นายวันชัย กิจอักษร 
นายวิทยา งามประสาน 
นายมานะ ภู่มณี 
นายสมชาย กระต่ายจันทร์ 
นายเสกสิทธ์ิ ธนิตโสภณ 
นายวัฒนา สนธิวารี 
นางวาสนา แข็งขัน 

นายนิรุธ อ้วนโพธ์ิกลาง 
นายอนุชา ทะรา 
นายสมคิด สายสังข์ 

คลองใหญ่ นายสงคราม พุทธา นายสันทัด เครือพิเศษ 
นายปรีชา วิวชะลา 

นายสุรศักด์ิ เครือวิเศษ น.ส.สิรินญากร บัวแก้ว นายสุรวิทย์ จันทร์แสง นายอนุสรณ์ เครือวิเศษ 
นายอ่อน แสงทอง 
นายช านาญ นพรัตน์ 
นายสมัย จันทเสน 
นายแสงสว่าง สร้างสม 
นายบุญที บัวแก้ว 

นายนิรุธ อ้วนโพธ์ิกลาง 
นายอนุชา ทะรา 
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จังหวัดระยอง 

ระดับอ าเภอ 
(ระยอง) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

แกลง นายขจร ใจรักษ์ นายสุพจน์ รัตนวิจิตร 
นายจรูญ บุญร่มเย็น 

นายจเร วงศ์สุบิน นางสาวลัดดา รัตนวิจิตร นายบุญช่วย เครือวัลย์ นายราเชนท์ เจริญมี 
นายสมชาย อรัญวาสี 
นายนิมิตร รัตนวิจิตร 
นายสุมิตร เห็นดี 
นายปรารภ ภิญโญ 
นายไพเราะ มิ่งขวัญ 
นายจ าเนียร เครือแส 
นายสมพาท เพ็ชรแสง 
นายสุธี ปรางเดิม 
นายวิเชษฐ บุญช่วย 
นายโอฬาร พานทอง 
นายเช็น ทารัญย์ 
นายเกรียงไกร วงศ์พ่ึง 
นายอนุศักด์ิ ชาญชัย 

นายชวินทฐ์ ป่ินแก้ว 
นายอนุชาติ ภิญโญ 
นายอูฐ เชาวน์ทวี 

วังจันทร์ นายธงไชย โรจนวณิชยกร นายนิสิต แก่นประกอบ 
นายศักด์ิชาย สุรภาพ 

นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นางกัญชลิกา เตมีประเสริฐกิจ นายรุ่งโรจน์ สากล นางธมลพรรณ มณีเขียว นายชวินทฐ์ ป่ินแก้ว 
นายอนุชาติ ภิญโญ 
นายอูฐ เชาวน์ทวี 

เมือง นายบุญธรรม ใยกล้า นายบุญพรม เพ่ิมสกุล 
นายสัมฤทธ์ิ เสน่ห์ 

นางวัลภา เอ่ียมวิไล นางสมคิด อ าพันธ์ นายบุญเลิศ แก่นสาร นายศักดา สมุทรคีรี 
นายชลอ ปราณนัทธี 
นายธัชพล ยมจินดา 
นายถาวร แผลงภักดี 
นายอนันต์ ห่างภัย 

นายชวินทฐ์ ป่ินแก้ว 
นายอนุชาติ ภิญโญ 
นายอูฐ เชาวน์ทวี 
นายอารักษ์ ศิริศรี 
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ระดับอ าเภอ 
(ระยอง) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

เขาชะเมา นายไหวจั่น แซ่ช้ัน นายวิชัย เบ้าทอง 
นายบุญธรรม จันทรา 

น.ส.จุฑารัตน์ สอดส่อง นางประไพ นันทนพิบูล นายสมคิด เจริญ นายทวีศักด์ิ ศิลารักษ์ 
นายวิรัตน์ มาตรโห้ 
นายสมยศ บางรัตน์ 
นายอาวุธ วงค์สรรค์ 
นายประเสริฐ บุญชู 

นายชวินทฐ์ ป่ินแก้ว 
นายอนุชาติ ภิญโญ 
นายอูฐ เชาวน์ทวี 

บ้านค่าย นายวิหาร ศรีสุขโข นายสมพร แสงกระจ่าง 
นายเสนาะ บุญปล้ืม 

น.ส.จินดารัตน์ สุขสวัสด์ิ นายพงษ์ศักด์ิ พิทักษ์วงค์ นายปรีชา ถนอมทรัพย์ - นายชวินทฐ์ ป่ินแก้ว 
นายอนุชาติ ภิญโญ 
นายอูฐ เชาวน์ทวี 
นายประยูร คงคารัตน์ 

ปลวกแดง นายพิเชษฐ์ โพธิสาร นายยงยุทธ เช้ือพลบ 
นายพิศาล พรหมประเสริฐ 

น.ส.ลฎาภา บุตรนามดี นางศิวาพร มาตร์แม้น นายรัชพล มั่นคงดวงช่ืน นายไพโรจน์ งามสม นายชวินทฐ์ ป่ินแก้ว 
นายอนุชาติ ภิญโญ 
นายอูฐ เชาวน์ทวี 

บ้านฉาง นายพนม โนนพิมาย นายยงยุทธ ศรีจันทร์แก้ว 
พ.จ.อ.เท่ียง ล้อมตะคุ 

นางพวงทอง โพธ์ิงาม นางวิไลวรรณ พันธ์นาม นางส าราญ ศรีจันทร์แก้ว นายวรศิลป์ เท่ียงธรรม 
นายบุญชัย สิงห์ทอง 
นายปัญญา ดุสิตา 
นางจีราภา บัคเตอร์ 

นายชวินทฐ์ ป่ินแก้ว 
นายอนุชาติ ภิญโญ 
นายอูฐ เชาวน์ทวี 

 

จังหวัดจันทบุรี 

ระดับอ าเภอ 
(จันทบุรี) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

มะขาม นายวิโรจน์ มังกร นายชาตรี บุญเรือง 
นายจิระพงษ์ เจริญเมือง 

นางอูษา พลคิด นายประสาน วงษ์ก าป่ัน นายธนัท โพธิพิทักษ์ นายวันชัย บุญอภัย 
นางน้ าค้าง อุทัยรัศมี 
นายถวิล ชมจันทร์ 
นายธนเดช ศรีงาม 
นายสยาม ทิพจินดา 

นายประดิษฐ์ เปรมใจ 
นายสละ เขตรเข่ือน 
นายรักษา สุนินทบูรณ์ 
นายวิโรจน์ มังกร 
นายชาตรี บุญเรือง 
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ระดับอ าเภอ 
(จันทบุรี) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

นายายอาม นายนริศ ป้องหมู่ นายนภดล เกิดแก่ 
นายทิวงค์ เกษมาลี 

นายมนตรี อรชร นางสุพัฒนา เอ่ียมสะอาด นายสมภพ ภาคสุข นางฌัชฌา รู้สรรพกิจ 
นายวิชิต เลิศชัญญา 
นายประกิ กุศลจิตต์ 
นายสมทบ แซ่ต๋ัน 

นายประดิษฐ์ เปรมใจ 
นายสละ เขตรเข่ือน 
นายรักษา สุนินทบูรณ์ 
นายนริศ ป้องหมู่ 
นายนภดล เกิดแก่ 

เมือง นายประสาน ธัญญชาติ นายปราโมทย์ มาลีผล 
นายไพรัตน์ วรอรรถ 

นางส ารวย บัวบาน นายบุญส่ง หวลสุวรรณ์ นายณรงค์ชัย สุวรรณฤทธ์ิ นายภัทรพล สวาสด์ิ 
นายวิทยา บุญโกย 
นายณฐาภพ ปาระมีศรี 
นายชัชชัย เจริญสุข 
นายพีรดนย์ พ่ึงเทพ 

นายประดิษฐ์ เปรมใจ 
นายสละ เขตรเข่ือน 
นายรักษา สุนินทบูรณ์ 
นายประสาน ธัญญชาติ 
นายปราโมทย์ มาลีผล 

สอยดาว นางสายสมร เคนโพธ์ิ นางสาคร สุขส าราญ 
นางจีรนันท์ 
เรืองเอกวิทยากูล 

นายอรรนพ ทองมี นางบังอร สุขส าราญ นายวาสนา ศรีงาม นายนัฐพล ผดุงลาภ 
นางสาวศุภลักษณ์ ใจคุณ 
น.ส.เกตน์สิริ อาสน์สุวรรณ 
นายบาจรีย์ แสงสุริฉาย 
นางสาววนิดา พรมกสิกร 

นายประดิษฐ์ เปรมใจ 
นายสละ เขตรเข่ือน 
นายรักษา สุนินทบูรณ์ 
นางสายสมร เคนโพธ์ิ 
นางสาคร สุขส าราญ 

ขลุง นายสุเทพ มีกระโดน นายบุญลือ ปราศราคิน
นายปรีชา  
ชัชวาลตระการตา 
 

นางสุนันทา สร้อยเพชร นางสุพรรณี หารบุรษ นางวารุณี ปราศราคิน นายหนูแดง นาบ ารุง 
นายสมคิด จรทะผา 
นายมานพ พลอยชัยศรี 
น.ส.หนึ่งฤทัย ไกลบาป 
นางจิราภรณ์ แหลมเฉย 

นายประดิษฐ์ เปรมใจ 
นายสละ เขตรเข่ือน 
นายรักษา สุนินทบูรณ์ 
นายสุเทพ มีกระโดน 
นายปรีชา ชัชวาลตระการตา 

เขาคิชฌกูฏ นางลักษณ์ นิจเมืองปัก นายอัมรินทร์ ล้อมกระโทก 
นางวรรณศิริ รักแจ้ง 

น.ส.กนิษฐา มาลิบุตร น.ส.กัญนิถา น้อยชิน นายชาญชัย เฉียงเหนือ นายวิเชษฐ์ ชูรัตน์ 
นางศลิษา เพชรแสง 
นายกิตติศักด์ิ ศรีบุรุษ 
นายประดิษฐ์ แสงนิตย์ 
นายวิษณุ จิตเจริญ 
นายน้อย วินค า 

นายประดิษฐ์ เปรมใจ 
นายสละ เขตรเข่ือน 
นายรักษา สุนินทบูรณ์ 
นางลักษณ์ นิจเมืองปัก 
นายอัมรินทร์ ล้อมกระโทก 
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ระดับอ าเภอ 
(จันทบุรี) 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

แก่งหางแมว นางสาวกัญญา ดุชิตา นางสมใจ ภู่สาย 
นายหน สมแสน 

นายปรีชา ปานแดง นายบรรชร บัวจีบ นายลัด อร่ามฉาย นายประทุม นิลบ่อ 
นางอาภรณ์ บรรดาศักด์ิ 
นายบุญยงค์ ชูช่ืน 
นางจิตรกันยา อินพ่ึง 
นายภัทรวุฒิ บุญยัง 
พลเอกอ านาจ พุกศรีสุข     
นายภูมิพัฒน์ นาตเกษม      
นายสายชล ปิติสา           
นายวันดี ดอกดิน 

นายประดิษฐ์ เปรมใจ 
นายสละ เขตรเข่ือน 
นายรักษา สุนินทบูรณ์ 
นางสาวกัญญา ดุชิตา 
นางสมใจ ภู่สาย 

โป่งน้ าร้อน นายเด่น สามารถ นายปาด เห็ดตุม 
นายสัมพันธ์ เทียนหอม 

นายบุญจัน ล้วนดี นายสมศักด์ิ พันชนัง นายสวัสด์ิ เกิดนพคุณ นายบุญเชิด นพสาย 
นายอ าพล อุดานนท์ 
นายสมชาย แซ่เฮ้ง 
นายชัยณรงค์ ว่องไว 
นายสุวงษ์ พละสุข 
นายเอิน ฉ่ิงเชิด 

นายประดิษฐ์ เปรมใจ 
นายสละ เขตรเข่ือน 
นายรักษา สุนินทบูรณ์ 
นายเด่น สามารถ 
นายปาด เห็ดตุม 

ท่าใหม่ นายไสว วิพัฒน์ นางบุปผา ตรีสิทธ์ิ 
นางจ าเนียร ไชยกิจ 

นายสุชาติ สกุลแพทย์ นายอมร อ่ิมรัตน์ นายวิชัย เสมสฤทด์ิ นางภาณี มีใหญ่ 
นายณัฐชัย หงษาวงษ์ 
นางนลัทพร เพ่งจิตต์ 

นายประดิษฐ์ เปรมใจ 
นายสละ เขตรเข่ือน 
นายรักษา สุนินทบูรณ์ 
นายไสว วิพัฒน์ 
นางบุปผา ตรีสิทธ์ิ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า  

ระดับอ าเภอ 
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จังหวัดเพชรบุรี 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้  

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 196 65 
หญิง 104 35 

รวม 300 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี 28 9 
31-40 ปี 99 33 
41 ปี ขึ้นไป 173 58 

รวม 300 100 
อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  32 11 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 43 14 
รับจ้างทั่วไป  75 25 
เกษตรกร  132 44 
ธุรกิจส่วนตัว  18 6 
อ่ืนๆ  - - 

รวม 300 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 37 12 
5,000-10,000 บาท  133 44 
10,000-15,000 บาท  85 28 
15,000-20,000 บาท 26 9 
มากกว่า 20,000 บาท   19 6 

รวม 300 100 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 
300 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 65 และ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 35 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 58 รองลงมา 
คือ อายุ 31-40 ปี และน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 33 และร้อยละ 9 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น เกษตรกร รับจ้างทั่วไป 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ ข้าราชการ และธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 44 ร้อยละ 25 ร้อยละ 14 ร้อยละ 11 และร้อยละ 6 
ตามล าดับ มีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 44 รองลงมา คือ 10,000-15,000 บาท น้อยกว่า  
5,000 บาท 15,000-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 28 ร้อยละ 12 ร้อยละ 9 และร้อยละ 6 
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม  

รายการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ 3.94 79 
2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ 4.04 81 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม 4.04 81 
ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 3.39 68 
5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากข้ึนเพียงใด 4.25 85 
6. ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ 4.11 82 
ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีบรรยาย 4.08 82 
8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น 4.20 84 
9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ท่ีท าให้เข้าใจได้ง่าย 4.21 84 
10. ตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ชัดเจน 4.12 82 

รวม 4.04 81 
  

 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ที่ เข้าร่วมประชุมฯ ระดับอ าเภอ จังหวัด
เพชรบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด ในภาพรวม ๓ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 79  
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81  
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 81  
 

๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้อยู่ในระดับน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 68   
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 85  
 2.3 ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับในครั้งนี้ พบวา่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82  
 

๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 82 
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายที่มีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84  
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84 
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82 
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จังหวัดกาญจนบุรี 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 440 68 
หญิง 210 32 

รวม 650 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี 34 5 
31-40 ปี 132 20 
41 ปี ขึ้นไป 484 74 

รวม 650 100 
อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  29 4 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 40 6 
รับจ้างทั่วไป  209 32 
เกษตรกร  313 48 
ธุรกิจส่วนตัว  45 7 
อ่ืนๆ  14 2 

รวม 650 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 184 28 
5,000-10,000 บาท  319 49 
10,000-15,000 บาท  67 10 
15,000-20,000 บาท 48 7 
มากกว่า 20,000 บาท   32 5 

รวม 650 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 
650 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 68 และ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 32 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 74 รองลงมา คือ อายุ 
31-40 ปี และน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 20 และร้อยละ 5 ตามล าดับ อาชีพหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 48 รองลงมา คือ 
รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ ข้าราชการ และอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 32 ร้อยละ 7 ร้อยละ 6 ร้อยละ 
4 และร้อยละ 2 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 49 รองลงมา คือ น้อยกว่า 5,000 
บา ท 10,000-15,000 บาท 15,000-20,000 บา ท และมากกว่ า 20,000 บาท  ร้ อยละ 28 ร้อยละ 10  
ร้อยละ 7 และร้อยละ 5 ตามล าดับ 

 

 



- 60 - 

 

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม  

รายการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ 3.81 76 
2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ 3.86 77 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม 3.78 76 
ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 3.31 66 
5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากข้ึนเพียงใด 3.86 77 
6. ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ 4.01 80 
ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีบรรยาย 3.89 78 
8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น 3.94 79 
9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ท่ีท าให้เข้าใจได้ง่าย 3.89 78 
10. ตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ชัดเจน 3.90 78 

รวม 3.82 76 
  

 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ที่ เข้ าร่วมประชุมฯ ระดับอ าเภอ จังหวั ด
กาญจนบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ในภาพรวม ๓ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 76  
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 77   
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 76 
 

๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้อยู่ในระดับน้อย คิด
เป็นร้อยละ 66  
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 77  
 3.3 ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับในครั้งนี้ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80  
 

๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วทิยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ  อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 78 
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายที่มีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 79 
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 78 
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 78 



- 61 - 

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 96 80 
หญิง 24 20 

รวม 120 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี - - 
31-40 ปี 6 5 
41 ปี ขึ้นไป 114 95 

รวม 120 100 
อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  1 1 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 9 8 
รับจ้างทั่วไป  26 22 
เกษตรกร  73 61 
ธุรกิจส่วนตัว  5 4 
อ่ืนๆ  6 5 

รวม 120 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 16 13 
5,000-10,000 บาท  74 62 
10,000-15,000 บาท  21 18 
15,000-20,000 บาท 5 4 
มากกว่า 20,000 บาท   4 3 

รวม 120 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมจ านวน
ทั้งสิ้ น 120 คน เป็น เพศชา ย ร้ อยละ 80 และเป็นเพศหญิง  ร้ อยละ 20 ส่วนใหญ่มีอายุ  41 ปี  ขึ้ นไป  
ร้อยละ 95 รองลงมา คือ อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 5 อาชีพหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 61 รองลงมา คือ รับจ้าง
ทั่วไป ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ ธุรกิจส่วนตัว และข้าราชการ ร้อยละ 22 ร้อยละ 8 ร้อยละ 4 และร้อยละ 1 ตามล าดับ และ
อาชีพอ่ืน  ๆอีกร้อยละ 5 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 62 รองลงมา คือ 10,000-15,000 
บาท น้อยกว่า 5,000 บาท 15,000-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 18 ร้อยละ 13 ร้อยละ 4 และร้อย
ละ 3 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม  

รายการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ 4.03 81 
2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ 4.00 80 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม 4.08 82 
ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 3.58 72 
5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากข้ึนเพียงใด 4.02 80 
6. ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ 4.16 83 
ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีบรรยาย 4.05 81 
8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น 4.12 82 
9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ท่ีท าให้เข้าใจได้ง่าย 4.09 82 
10. ตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ชัดเจน 4.18 84 

รวม 4.03 81 
  

 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ที่ เข้าร่วมประชุมฯ ระดับอ าเภอ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ในภาพรวม ๓ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81 
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คิดเป็น
ร้อยละ 80 
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 82 
 

๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้อยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 72 
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 80 
 2.3 ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับในครั้งนี้ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83 
 

๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 81 
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายที่มีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 82 
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82 
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84 



- 63 - 

 

จังหวัดสกลนคร 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 418 77 
หญิง 122 23 

รวม 540 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี 15 3 
31-40 ปี 38 7 
41 ปี ขึ้นไป 487 90 

รวม 540 100 
อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  7 1 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 29 5 
รับจ้างทั่วไป  35 6 
เกษตรกร  441 82 
ธุรกิจส่วนตัว  9 2 
อ่ืนๆ  19 4 

รวม 540 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 294 54 
5,000-10,000 บาท  211 39 
10,000-15,000 บาท  16 3 
15,000-20,000 บาท 14 3 
มากกว่า 20,000 บาท   5 1 

รวม 540 100 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม จ านวน
ทั้งสิ้น 540 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 77 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 23 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 90 รองลงมา 
คือ อายุ 31-40 ปี และน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 7 และร้อยละ 3 ตามล าดับ อาชีพหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 
82 รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างพนักงานของรัฐ ธุรกิจส่วนตัว และข้าราชการ ร้อยละ 6 ร้อยละ 5 ร้อยละ 2 และ
ร้อยละ 1 ตามล าดับ และอาชีพอ่ืนๆ อีก ร้อยละ 4 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 54 
รองลงมา คือ 5,000-10,000 บาท 10,000-15,000 บาท 15,000-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท  
ร้อยละ 39 ร้อยละ ๓ เท่ากัน และร้อยละ 1 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม  

รายการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ 4.06 81 
2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ 4.28 86 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม 4.13 83 
ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 3.78 76 
5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากข้ึนเพียงใด 4.34 87 
6. ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ 4.38 88 
ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีบรรยาย 4.36 87 
8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น 4.38 88 
9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ท่ีท าให้เข้าใจได้ง่าย 4.33 87 
10. ตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ชัดเจน 4.38 88 

รวม 4.24 85 
  

 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ที่เข้าร่วมประชุมฯ ระดับอ าเภอ จังหวัด
สกลนคร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ในภาพรวม ๓ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81 
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 86 
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 83 
 

๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อน เข้า ร่วมประชุมพบว่ าผู้ เ ข้า ร่ วมประชุม มีความรู้ เก่ี ย วกับ เครือข่ ายป่ าชุ มชนกรมป่า ไ ม้  
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 76 
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 87 
 2.3 ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับในครั้งนี้ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88 
 

๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87 
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายที่มีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 88 
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87 
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88 
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จังหวัดสตูล 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 196 82 
หญิง 44 18 

รวม 240 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี - - 
31-40 ปี 74 31 
41 ปี ขึ้นไป 166 69 

รวม 240 100 
อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  8 3 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 26 11 
รับจ้างทั่วไป 45 19 
เกษตรกร  149 62 
ธุรกิจส่วนตัว  12 5 
อ่ืนๆ  - - 

รวม 240 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 12 5 
5,000-10,000 บาท  144 60 
10,000-15,000 บาท  65 27 
15,000-20,000 บาท 15 6 
มากกว่า 20,000 บาท   4 2 

รวม 240 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 
240 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 82 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 18 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป ร้อยละ 69 รองลงมา คือ 
อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 31 อาชีพหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 62 รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้าง/พนักงานของ
รัฐ ธุรกิจส่วนตัว และข้าราชการ ร้อยละ 19 ร้อยละ 11 ร้อยละ 5 และร้อยละ 3 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 60 รองลงมา คือ 10,000-15,000 บาท 15,000-20,000 บาท น้อยกว่า 
5,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 27 ร้อยละ 6 ร้อยละ 5 และร้อยละ 2 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม  

รายการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ 4.15 83 
2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ 4.11 82 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม 4.08 82 
ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 3.30 66 
5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากข้ึนเพียงใด 3.99 80 
6. ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ 4.10 82 
ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีบรรยาย 4.00 80 
8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น 4.06 81 
9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ท่ีท าให้เข้าใจได้ง่าย 4.05 81 
10. ตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ชัดเจน 4.01 80 

รวม 3.99 80 
  

 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ที่ เข้าร่วมประชุมฯ ระดับอ าเภอ จังหวัดสตูล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ในภาพรวม ๓ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83 
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 82 
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82 
 

๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้อยู่ในระดับน้อย คิด
เป็นร้อยละ 66 
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 80 
 2.3 ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับในครั้งนี้ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82 
 

๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ  อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80 
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายที่มีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 81 
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81 
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80 
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จังหวัดตราด 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 163 54 
หญิง 137 46 

รวม 300 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี 21 7 
31-40 ปี 52 17 
41 ปี ขึ้นไป 227 76 

รวม 300 100 
อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  10 3 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 7 2 
รับจ้างทั่วไป  57 19 
เกษตรกร  189 63 
ธุรกิจส่วนตัว  20 7 
อ่ืนๆ  17 6 

รวม 300 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 70 23 
5,000-10,000 บาท  165 55 
10,000-15,000 บาท  36 12 
15,000-20,000 บาท 14 5 
มากกว่า 20,000 บาท   15 5 

รวม 300 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 
300 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 54 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 46 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 76 รองลงมา คือ 
อายุ 31-40 ปี และน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 17 และร้อยละ 7 ตามล าดับ อาชีพหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 63 
รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ และลูกจ้างพนักงานของรัฐ ร้อยละ 19 ร้อยละ 7 ร้อยละ 3 และ
ร้อยละ 2 ตามล าดับ และอาชีพอ่ืน  ๆอีกร้อยละ 6 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 55 รองลงมา 
คือ น้อยกว่า 5,000 บาท 10,000-15,000 บาท 15,000-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 23 
ร้อยละ 12 และร้อยละ 5 เท่ากัน ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม  

รายการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ รอ้ยละ 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ 3.54 71 
2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ 3.59 72 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม 3.57 71 
ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 3.07 61 
5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากข้ึนเพียงใด 3.71 74 
6. ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ 3.87 77 
ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีบรรยาย 3.61 72 
8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น 3.88 78 
9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ท่ีท าให้เข้าใจได้ง่าย 3.80 76 
10. ตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ชัดเจน 3.75 75 

รวม 3.64 73 
  

 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ที่ เข้าร่วมประชุมฯ ระดับอ าเภอ จังหวัดตราด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ในภาพรวม ๓ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 71 
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 72 
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 71 
 

๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้อยู่ในระดับน้อยคิด
เป็นร้อยละ 61 
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 74 
 2.3 ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับในครั้งนี้ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 77 
 

๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 72 
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายที่มีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 78 
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 76 
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 75 
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จังหวัดระยอง 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 205 59 
หญิง 145 41 

รวม 350 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี 6 2 
31-40 ปี 52 15 
41 ปี ขึ้นไป 292 83 

รวม 350 100 
อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  13 4 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 16 5 
รับจ้างทั่วไป 70 20 
เกษตรกร  175 50 
ธุรกิจส่วนตัว  34 10 
อ่ืนๆ  42 12 

รวม 350 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 87 25 
5,000-10,000 บาท  147 42 
10,000-15,000 บาท  61 17 
15,000-20,000 บาท 34 10 
มากกว่า 20,000 บาท   21 6 

รวม 350 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 350 
คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 59 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 41 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 83 รองลงมา คือ อายุ 41 
ปี ขึ้นไป และน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 15 และร้อยละ 2 ตามล าดับ อาชีพหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 50 
รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัวลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ และข้าราชการ ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 และ
ร้อยละ 4 ตามล าดับ และอาชีพอ่ืนๆ อีก ร้อยละ 12 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 42 
รองลงมา คือ น้อยกว่า 5,000 บาท 10,000-15,000 บาท 15,000-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท ร้อย
ละ 25 ร้อยละ 17 ร้อยละ 10 และร้อยละ 6 ตามล าดับ 
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ตารางที ่2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม  

รายการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ 3.98 80 
2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ 3.97 79 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม 3.91 78 
ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 3.27 65 
5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากข้ึนเพียงใด 3.76 75 
6. ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ 3.84 77 
ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีบรรยาย 3.80 76 
8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น 3.93 79 
9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ท่ีท าให้เข้าใจได้ง่าย 3.85 77 
10. ตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ชัดเจน 3.87 77 

รวม 3.82 76 
  

 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ที่ เข้าร่วมประชุมฯ ระดับอ าเภอ จังหวัดระยอง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ในภาพรวม ๓ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความ พึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80 
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 79 
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 78 
 

๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้  อยู่ในระดับน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 65  
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 75 
 2.3 ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับในครั้งนี้ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 77 
 

๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 76 
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายที่มีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 79 
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 77  
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 77 
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จังหวัดจันทบุรี 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 242 54 
หญิง 208 46 

รวม 450 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี 23 5 
31-40 ปี 145 32 
41 ปี ขึ้นไป 282 63 

รวม 450 100 
อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  6 1 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 8 2 
รับจ้างทั่วไป 54 12 
เกษตรกร  358 80 
ธุรกิจส่วนตัว  24 5 
อ่ืนๆ  - - 

รวม 450 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท - - 
5,000-10,000 บาท  73 16 
10,000-15,000 บาท  187 42 
15,000-20,000 บาท 144 32 
มากกว่า 20,000 บาท   46 10 

รวม 450 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา่ สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 450 
คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 54 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 46 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 63 รองลงมา คือ อายุ 41 
ปี ขึ้นไป และน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 32 และร้อยละ 5 ตามล าดับ อาชีพหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 80 
รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ และข้าราชการ ร้อยละ 12 ร้อยละ 5 ร้อยละ 2 และ
ร้อยละ 1 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ร้อยละ 42 รองลงมา คือ 15,000-20,000 
บาท 5,000-10,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 32 ร้อยละ 16 และร้อยละ 10 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม  

รายการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ 4.76 95 
2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ 4.66 93 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม 4.66 93 
ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 2.90 58 
5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากข้ึนเพียงใด 4.64 93 
6. ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ 4.68 94 
ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีบรรยาย 4.69 94 
8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น 4.66 93 
9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ท่ีท าให้เข้าใจได้ง่าย 4.57 91 
10. ตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ชัดเจน 4.77 95 

รวม 4.50 90 
  

 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ที่ เข้าร่วมประชุมฯ ระดับอ าเภอ จังหวัดจันทบุรี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด ในภาพรวม ๓ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95 
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 93 
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 93 
 

๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อน เข้า ร่วมประชุมพบว่ าผู้ เ ข้า ร่ วมประชุม มีความรู้ เก่ี ย วกับ เครือข่ ายป่ าชุ มชนกรมป่า ไ ม้ 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58  
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 93  
 2.3 ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับในครั้งนี้ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94 
 

๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94 
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายที่มีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93 
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91  
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95 



 

 

 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า  

ระดับอ าเภอ 
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จังหวัดเพชรบุรี  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

อ าเภอเขาย้อย 

อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 

อ าเภอบ้านลาด 
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จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

  

 

 

อ าเภอแก่งกระจาน 

อ าเภอท่ายาง 

อ าเภอชะอ า 
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จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

  

 

 

อ าเภอเลาขวัญ 

อ าเภอหนองปรือ 

อ าเภอห้วยกระเจา 

อ าเภอพนมทวน 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

อ าเภอบ่อพลอย 

อ าเภอท่าม่วง 
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จังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

อ าเภอศรีสวัสด์ิ 

อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอทองผาภูมิ 

อ าเภอท่ามะกา 

อ าเภอไทรโยค 

อ าเภอด่านมะขามเต้ีย 
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จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอท่าตะเกียบ 

อ าเภอสนามชัยเขต 

อ าเภอพนมสารคาม 
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จังหวัดสกลนคร 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

  

 

 

อ าเภอเมืองสกลนคร 

อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 

อ าเภอพรรณานิคม 

อ าเภออากาศอ านวย อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอพังโคน 

อ าเภอกุสุมาลย์ 

อ าเภอโพนนาแก้ว 

อ าเภอเต่างอย 
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จังหวัดสกลนคร (ต่อ) 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

  

 

  

 

 

 
 
 
 

 

อ าเภอเจริญศิลป์ 

อ าเภอสว่างแดนดิน 

อ าเภอวาริชภูมิ 

อ าเภอกุดบาก อ าเภอภูพาน 

อ าเภอนิคมน้ าอูน 

อ าเภอส่องดาว 

อ าเภอต าตากล้า อ าเภอบ้านม่วง 



- 81 - 

 

 

จังหวัดสตูล 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

  

 

 

อ าเภอควนโดน 

อ าเภอท่าแพ 

อ าเภอละงู 
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จังหวัดสตูล (ต่อ) 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

อ าเภอทุ่งหว้า 

อ าเภอเมืองสตูล 

อ าเภอควนกาหลง 
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จังหวัดตราด 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

  

 

 

อ าเภอแหลมงอบ 

อ าเภอบ่อไร่ 

อ าเภอเขาสมิง 
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จังหวัดตราด (ต่อ)    
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 

อ าเภอเมืองตราด 

อ าเภอเกาะช้าง 

อ าเภอคลองใหญ่ 
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จังหวัดระยอง 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

  

 

 

อ าเภอแกลง 

อ าเภอวังจันทร์ 

อ าเภอเมืองระยอง 
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จังหวัดระยอง (ต่อ)    
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 
 

อ าเภอเขาชะเมา 

อ าเภอบ้านค่าย 

อ าเภอปลวกแดง 

อ าเภอบ้านฉาง 
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จังหวัดจันทบุรี 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

  

 

 

อ าเภอมะขาม 

อ าเภอนายายอาม 

อ าเภอเมืองจันทบุรี 

อ าเภอสอยดาว 
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จังหวัดจันทบุรี (ต่อ)    
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

อ าเภอขลุง 

อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 

อ าเภอโป่งน้ าร้อน 

อ าเภอท่าใหม่ 

อ าเภอแก่งหางแมว 


