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- ดัน "พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า" แลนด์มาร์กใหม่ของไทย (ไทยรัฐ 20 ตุลาคม 2565 หน้า 7) 
- สานพลังเพ่ือโลกสีเขียว: ตั้ง "กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ําสายบุรี" ร่วมดูแลหวังส่งต่อสู่ (ไทยโพสต์ 20 ตุลาคม 2565 หน้า 2) 

ข่าวเว็บไซต์ 
“ป่าชุมชนโคกป่าซี” จ. กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ กรมป่าไม้-ภาคเอกชนพร้อมขับเคลื่อนพลัง
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‘ป่าชุมชนโคกป่าซี’ ชนะเลิศระดับประเทศ กรมป่าไม้เร่งตั้งเพ่ิมให้ครบทั่วประเทศ 15,000 ป่า (มติชน 19 ตุลาคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3627006 
'วราวุธ' รมว.ทส.มอบรางวัลป่าชุมชน ชี้เป็นกุญแจสำคัญแก้ปัญหาให้โลก (ข่าวสด 19 ตุลาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7323799 
“ป่าชุมชนโคกป่าซี” จ. กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากโครงการ “คนรักษ์ป่า  
ป่ารักชุมชน” ราช กรุ๊ป - กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพิ่มผืนป่า “วราวุธ” ชี้ป่าชุมชนเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหา
ให้กับโลก (ผู้จัดการออนไลน์ 19 ตุลาคม 2565) 
https://mgronline.com/politics/detail/9650000100136 
“ป่าชุมชนโคกป่าซี” คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 (สยามรัฐ 19 ตุลาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/392309 
‘ป่าชุมชนโคกป่าซี’ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากโครงการ ‘คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน’ 
(แนวหน้า 19 ตุลาคม 2565) https://www.naewna.com/relation/687488 
"วราวุธ"มอบรางวัล“ป่าชุมชนตัวอย่าง”เดินหน้าเพ่ิมพ้ืนที่ป่าร้อยละ35 (nationtv 19 ตุลาคม 2565) 
https://www.nationtv.tv/news/social/378890020 
ป่าชุมชนโคกป่าซี คว้าที่ 1 ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ปี65 (mcot 19 ตุลาคม 2565) 
https://www.mcot.net/view/gyhpZly3 
“ป่าชุมชนโคกป่าซี” จ. กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่า
รักชุมชน” ราช กรุ๊ป - กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพิ่มผืนป่า “วราวุธ” ชี้ป่าชุมชนเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหา
ให้กับโลก (theworldnews 19 ตุลาคม 2565) 
https://theworldnews.net/th-news/paachumchnokhkpaachii-cch-kaalsinthu-
khwaaraangwalpaachumchnchnaelisradabpraeths-pracchampii-2 5 6 5 - cchaakokhrngkaar-khnrakspaa-
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chiipaachumchnepnkuyaecchsamkhayainkaaraekpayhaaaihkabolk 
กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพ่ิมผืนป่ากักเก็บคาร์บอน ลดภาะวะโลกร้อน (มวลชนออนไลน์นิวส์ 19 ตุลาคม 2565) 
https://www.muanchononlinenews.com/217182 
ตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำสายบุรี” ร่วมดูแลหวังส่งต่อสู่ลูกหลาน (ไทยโพสต์ 20 ตุลาคม 2565) 
https://www.thaipost.net/hi-light/245951/ 
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“ป่าชุมชนโคกป่าซี” จ. กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ กรมป่าไม้ -ภาคเอกชนพร้อม
ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพ่ิมผืนป่า 
โครงการป่าชุมชน ปัจจุบันมี 12,017 ถือเป็นอนาคตของลูกหลานและคนรุ่นต่อไป ในอนาคตกรมป่าไม้ตั้งเป้าจะทำให้ได้ 15,000 ป่าชุมชน ซึ่งจะ
เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ป่าชุมชน คือการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งที่ต้นเหตุ เป็น
สิ่งที่ปรับสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก 

19 ตุลาคม 2565 เวลา 13:01 น. 

 
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.กรมป่าไม้ และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2565 มีนายวราวุธ ศิลปอา  รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธาน กล่าวว่า โครงการป่าชุมชน ปัจจุบันมี 12,017 ถือเป็นอนาคตของลูกหลานและคนรุ่นต่อไป ในอนาคตกรมป่าไม้
ตั้งเป้าจะทำให้ได้ 15,000 ป่าชุมชน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ป่าชุมชน คือการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นการ
แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งท่ีต้นเหตุ เป็นสิ่งที่ปรับสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพี่น้ อง
ประชาชน จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ ป่า เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน ในรูปแบบของป่าชุมชน จนมาถึงวันน้ีประเทศไทย มีป่าชุมชนมากกว่า 12,000 ป่าชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 13,748 
หมู่บ้าน เนื้อท่ีมากกว่า 6.6 ล้านไร่ กรมป่าไม้จะเร่งจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแล รักษา
ทรัพยากรป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากผลิตผลในป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
ขณะที่ น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารัก
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา 15 ปี ได้สนับสนุนเงินรางวัลแก่ป่ า
ชุมชนที่ได้ผ่านเกณฑ์ของป่าชุมชนตัวอย่างรวม 1,400 แห่ง เป็นจำนวนเงินรวม44.4 ล้านบาท ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมีพื้นที่ป่ารวม 
1,283,169 ไร่ ซึ่งสามารถกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8,083,964 ตันคาร์บอน บริษัทฯ มีความภูมิใจท่ีได้ทำงานร่วมกับ
ภาครัฐและชุมชนพลิกฟื้นและขยายพื้นทีป่่าของประเทศให้เพิ่มขึ้นและมีความอุดมสมบูรณ์จนชุมชนและสังคมได้รับผลประโยชน์จากระบบนิเวศ 
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จากนั้นมีการประกาศรางวัลรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 ปรากฎว่า ป่าชุมชนโคกป่าซี ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเงินรางวัล 200,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลแห่งละ 
150,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านต้าหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน หมู่ที่ 8 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านนา หมู่ที่ 6 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

รางวัลป่าชุมชนระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 100,000 บาท ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้านม่วงเจ็ดต้น 
อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านดอนกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนชนบ้านเขา
สามยอด อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรีภาคใต้ ป่าชุมชนบ้านบนควน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้าน
ปางมะกล้วย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านนามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนชนบ้าน
หนองประดู่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภาคใต้ ป่าชุมชนชนควนออก อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนา 
จำนวน 4 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยขึมหมู่ที่3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวางจ.แพร่ ป่าชุมชน
บ้านห้วยขมนอกหมู่ที่10 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย หมู่ที่21 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ป่าชุมชนตำบล
เจริญสุข หมู่ที่ 1, 12, 14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 
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‘ป่าชุมชนโคกป่าซี’ ชนะเลิศระดับประเทศ กรมป่าไม้เร่งตั้งเพ่ิมให้ครบทั่วประเทศ 15,000 ป่า 
วันท่ี 19 ตุลาคม 2565 - 17:09 น.  

 

“ป่าชุมชนโคกป่าซี” ชนะเลิศระดับประเทศ กรมป่าไม้เร่งต้ังเพ่ิมให้ครบทั่วประเทศ 15,000 ป่า 

“ป่าชุมชนโคกป่าซี” กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ราช กรุ๊ป-
กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพ่ิมผืนป่า “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทส.ชี้ป่าชุมชนเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก ขณะที่อธิบดี
กรมป่าไม้ เร่งจัดต้ังป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.กรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2565 มีนายวราวุธ ศิลปอา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธาน กล่าวว่า โครงการป่าชุมชน ปัจจุบันมี 12,017 ถือเป็นอนาคตของลูกหลานและคนรุ่นต่อไป ในอนาคตกรมป่า
ไม้ตั้งเป้าจะทำให้ได้ 15,000 ป่าชุมชน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ป่าชุมชน คือการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นการ
แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งท่ีต้นเหตุ เป็นสิ่งที่ปรับสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.ทส.ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพี่น้อง
ประชาชน จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ส่งเสริมการมสี่วนรว่มของชุมชนที่อยู่รอบๆ ป่า เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครฐัในการบรหิารจดัการทรัพยากรป่า
ไม้ให้เกิดความยั่งยืน ในรูปแบบของป่าชุมชน จนมาถึงวันนี้ประเทศไทย มีป่าชุมชนมากกว่า 12,000 ป่าชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 13,748 
หมู่บ้าน เนื้อท่ีมากกว่า 6.6 ล้านไร่ กรมป่าไม้จะเร่งจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแล รักษา
ทรัพยากรป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากผลิตผลในป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ขณะที่ น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา 15 ปี ได้สนับสนุนเงินรางวัลแก่ป่าชุมชนที่ได้
ผ่านเกณฑ์ของป่าชุมชนตัวอย่างรวม 1,400 แห่ง เป็นจำนวนเงินรวม 44.4 ล้านบาท ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมีพื้นที่ป่ารวม 1,283,169 ไร่ 
ซึง่สามารถกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8,083,964 ตันคาร์บอน บริษัทมีความภูมิใจท่ีได้ทำงานร่วมกับภาครัฐและชุมชน
พลิกฟื้นและขยายพื้นที่ป่าของประเทศให้เพิ่มขึ้นและมีความอุดมสมบูรณ์จนชุมชนและสังคมได้รับผลประโยชน์จากระบบนิเวศ 
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จากนั้นมีการประกาศรางวัลรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 ปรากฎว่า ป่าชุมชนโคกป่าซี ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์  
จ.กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเงินรางวัล 200,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลแห่งละ 150,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านต้าหัวฝาย 
หมู่ 3 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน หมู่ 8 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านนา หมู่ 6 ต.เขาต่อ  
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

รางวัลป่าชุมชนระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 100,000 บาท ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้านม่วงเจ็ดต้น 
อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านดอนกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนชนบ้านเขา
สามยอด อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรีภาคใต้ ป่าชุมชนบ้านบนควน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้าน
ปางมะกล้วย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านนามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนชนบ้าน
หนองประดู่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภาคใต้ ป่าชุมชนชนควนออก อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 
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'วราวุธ' รมว.ทส.มอบรางวัลป่าชุมชน ชี้เป็นกุญแจสำคัญแก้ปัญหาให้โลก  

 

19 ต.ค. 2565 - 15:30 น.  

“ป่าชุมชนโคกป่าซี” จ.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ราช กรุ๊ป – 
กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพิ่มผืนป่า “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทส.ช้ีป่าชุมชนเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก ขณะที่อธิบดีกรมป่าไม้ 
เร่งจัดตั้งป่าชุมชนทัว่ประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน 

เมื่อวันท่ี 19 ต.ค. ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานพิธีมอบ
รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ  “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 
ประจำปี 2565 โดยกรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดพิธีดังกล่าว 

นายวราวุธ กล่าวว่า โครงการป่าชุมชน ปัจจุบันมี 12,017 ถือเป็นอนาคตของลูกหลานและคนรุ่นต่อไป ในอนาคตกรมป่าไม้ตั้งเป้าจะทำให้ได้ 
15,000 ป่าชุมชน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ป่าชุมชน คือการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วม
และภัยแล้งท่ีต้นเหตุ เป็นสิ่งที่ปรับสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพี่น้อง
ประชาชน จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ ป่า เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน ในรูปแบบของป่าชุมชน จนมาถึงวันน้ีประเทศไทย มีป่าชุมชนมากกว่า 12,000 ป่าชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 13,748 
หมู่บ้าน เนื้อท่ีมากกว่า 6.6 ล้านไร่ กรมป่าไม้จะเร่งจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแล รักษา
ทรัพยากรป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากผลิตผลในป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา 15 ปี ได้สนับสนุนเงินรางวัลแก่ป่าชุมชนที่ได้
ผ่านเกณฑ์ของป่าชุมชนตัวอย่างรวม 1,400 แห่ง เป็นจำนวนเงินรวม44.4 ล้านบาท ป่าชุมชนท่ีได้รับรางวัลทั้งหมดมีพื้นที่ป่ารวม 1,283,169 ไร่ ซึ่ง
สามารถกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8,083,964 ตันคาร์บอน บริษัทฯ มีความภูมิใจท่ีได้ทำงานร่วมกับภาครัฐและชุมชน
พลิกฟื้นและขยายพื้นที่ป่าของประเทศให้เพิ่มขึ้นและมีความอุดมสมบูรณ์จนชุมชนและสังคมได้รับผลประโยชน์จากระบบนิเวศ 
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จากนั้นมีการประกาศรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 ปรากฏว่า ป่าชุมชนโคกป่าซี ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และเงินรางวัล 200,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลแห่งละ 150,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านต้าหัวฝาย 
หมู่ที่ 3 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน หมู่ที่ 8 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านนา หมู่ที่ 6 ต.เขาต่อ  
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

 
รางวัลป่าชุมชนระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 100,000 บาท ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้านม่วงเจ็ดต้น 
อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านดอนกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนบ้าน 
เขาสามยอด อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรีภาคใต้ ป่าชุมชนบ้านบนควน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้าน
ปางมะกล้วย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านนามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนบ้านหนอง
ประดู่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภาคใต้ ป่าชุมชนควนออก อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 

ประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนา จำนวน 4 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้าน
ห้วยขึมหมู่ที่3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวางจ.แพร่ ป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอกหมู่ที่10 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย หมู่ที่ 21 
ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ป่าชุมชนตำบลเจริญสุข หมู่ที่ 1, 12, 14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 
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“ป่าชุมชนโคกป่าซี” จ. กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากโครงการ 
“คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ราช กรุ๊ป - กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพิ่มผืนป่า “วราวุธ” ชี้ป่าชุมชนเป็น
กุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก 
เผยแพร่: 19 ต.ค. 2565 15:21   ปรับปรุง: 19 ต.ค. 2565 15:21   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
“ป่าชุมชนโคกป่าซี” จ. กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”  
ราช กรุ๊ป - กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพ่ิมผืนป่า “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทส.ชี้ป่าชุมชนเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก 
ขณะที่อธิบดีกรมป่าไม้ เร่งจัดต้ังป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.กรมป่าไม้ และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2565 มีนายวราวุธ ศิลปอา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธาน กล่าวว่า โครงการป่าชุมชน ปัจจุบันมี 12,017 ถือเป็นอนาคตของลูกหลานและคนรุ่นต่อไป ในอนาคตกรมป่าไม้
ตั้งเป้าจะทำให้ได้ 15,000 ป่าชุมชน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ป่าชุมชน คือการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นการ
แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งท่ีต้นเหตุ เป็นสิ่งที่ปรับสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพี่น้อง
ประชาชน จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ ป่า เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน ในรูปแบบของป่าชุมชน จนมาถึงวันน้ีประเทศไทย มีป่าชุมชนมากกว่า 12,000 ป่าชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 13,748 
หมู่บ้าน เนื้อท่ีมากกว่า 6.6 ล้านไร่ กรมป่าไม้จะเร่งจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแล รักษา
ทรัพยากรป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากผลิตผลในป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ขณะที่ น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด  (มหาชน) กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารัก
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น  ตลอดระยะเวลา 15 ปี ได้สนับสนุนเงินรางวัลแก่ 
ป่าชุมชนที่ได้ผ่านเกณฑ์ของป่าชุมชนตัวอย่างรวม 1,400 แห่ง เป็นจำนวนเงินรวม44.4 ล้านบาท ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมีพื้นที่ป่ารวม 
1,283,169 ไร่ ซึ่งสามารถกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8,083,964 ตันคาร์บอน บริษัทฯ มีความภูมิใจท่ีได้ทำงานร่วมกับ
ภาครัฐและชุมชนพลิกฟื้นและขยายพื้นที่ป่าของประเทศให้เพิ่มขึ้นและมีความอุดมสมบูรณ์จนชุมชนและสังคมได้รับผลประโยชน์จากระบบนิเวศ 

จากนั้นมีการประกาศรางวัลรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ  ประจำปี 2565 ปรากฎว่า ป่าชุมชนโคกป่าซี ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์   
จ.กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเงินรางวัล 200,000 บาท 
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รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลแห่งละ 150,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านต้าหัวฝาย 
หมู่ที่ 3 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน หมู่ที่ 8 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านนา หมู่ที่ 6 ต.เขาต่อ  
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

รางวัลป่าชุมชนระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 100,000 บาท ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้านม่วงเจ็ดต้น 
อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านดอนกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนชนบ้านเขา
สามยอด อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรีภาคใต้ ป่าชุมชนบ้านบนควน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท ภาคเหนือ ป่าชุมชน 
บ้านปางมะกล้วย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านนามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนชน 
บ้านหนองประดู่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภาคใต้ ป่าชุมชนชนควนออก อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 

ประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนา จำนวน 4 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้าน
ห้วยขึม หมู่ที่ 3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอกหมู่ที่10 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย  
หมู่ที ่21 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ป่าชุมชนตำบลเจริญสุข หมู่ที่ 1, 12, 14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 
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“ป่าชุมชนโคกป่าซี” คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 
สยามรัฐออนไลน์ 19 ตุลาคม 2565 19:00 น. ประชาสัมพันธ์  

 
“ป่าชุมชนโคกป่าซี” จ. กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ราช 
กรุ๊ป - กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพ่ิมผืนป่า “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทส.ชี้ป่าชุมชนเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก ขณะที่
อธิบดีกรมป่าไม้ เร่งจัดต้ังป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.65 กรมป่าไม้ และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2565 มีนายวราวุธ ศิลปอา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธาน กล่าวว่า โครงการป่าชุมชน ปัจจุบันมี 12,017 ถือเป็นอนาคตของลูกหลานและคนรุ่นต่อไป ในอนาคตกรมป่าไม้
ตั้งเป้าจะทำให้ได้ 15,000 ป่าชุมชน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ป่าชุมชน คือการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นการ
แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งท่ีต้นเหตุ เป็นสิ่งที่ปรับสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.ทส.ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพี่น้อง
ประชาชน จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ ป่า เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน ในรูปแบบของป่าชุมชน จนมาถึงวันน้ีประเทศไทย มีป่าชุมชนมากกว่า 12,000 ป่าชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 13,748 
หมู่บ้าน  เนื้อที่มากกว่า 6.6 ล้านไร่ กรมป่าไม้จะเร่งจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแล 
รักษาทรัพยากรป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากผลิตผลในป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ขณะที่ น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารัก
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น  ตลอดระยะเวลา 15 ปี ได้สนับสนุนเงินรางวัลแก่ป่า
ชุมชนที่ได้ผ่านเกณฑ์ของป่าชุมชนตัวอย่างรวม 1,400 แห่ง เป็นจำนวนเงินรวม44.4 ล้านบาท ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมีพื้นที่ป่ารวม 
1,283,169 ไร่ ซึ่งสามารถกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8,083,964 ตันคาร์บอน บริษัทฯ มีความภูมิใจท่ีได้ทำงานร่วมกับ
ภาครัฐและชุมชนพลิกฟื้นและขยายพื้นที่ป่าของประเทศให้เพิ่มขึ้นและมีความอุดมสมบูรณ์จนชุมชนและสังคมได้รับผลประโยชน์จากระบบนิเวศ 

 

https://siamrath.co.th/n/392309
https://siamrath.co.th/pr
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20221019/47c055b5c20284274b82d6085beaa9480430dc9ef9fa032192966a5eebd5ccc7.jpg?itok=-ZJsJaTa
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221019/598d4ae398c0ee06e34c1384d5d348358e92817fcdf1b31eb681d9006f0df457.jpg?itok=I4LsTsPk
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221019/7a6d3dd9f151e002aa1a0febc547fee2f2fe373e3ff6ef7d7a4e5ec9a3cd538a.jpg?itok=IT4wekLp
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221019/b50e5fafad9003202b98ffcc6734820c8ab776f7cb3fb3501ac74ea14ae67ef8.jpg?itok=ebTnuxdj
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221019/e94ebe8b68dbc1e9cf2f13c00a1ffa43d76c41d6a3ea24f297698f1b6ce5e6a7.jpg?itok=UNg2G3iX
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221019/28a0eda8612bd9749c03b0acbb0401fb510861ed63bc99df7fb1da2c43139311.jpg?itok=hUaga0IM
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จากนั้นมีการประกาศรางวัลรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 ปรากฎว่า ป่าชุมชนโคกป่าซี ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเงินรางวัล 200,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลแห่งละ 150,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านต้าหัวฝาย 
หมู่ที่ 3 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน หมู่ที่ 8 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านนา หมู่ที่ 6 ต.เขาต่อ อ.
ปลายพระยา จ.กระบี่ 

รางวัลป่าชุมชนระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 100,000 บาท ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้านม่วงเจ็ดต้น 
อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านดอนกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนชนบ้านเขา
สามยอด อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรีภาคใต้ ป่าชุมชนบ้านบนควน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

 
รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท  ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้าน
ปางมะกล้วย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านนามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนชนบ้าน
หนองประดู่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี  ภาคใต้ ป่าชุมชนชนควนออก อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 

ประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนา จำนวน 4 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้าน
ห้วยขึมหมู่ที่3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวางจ.แพร่ ป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอกหมู่ที่10 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย หมู่ที่ 21 
ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ป่าชุมชนตำบลเจริญสุข หมู่ที่ 1, 12, 14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221019/2eb2383d6d0939ababd7ed3a8eda90c011213e18748dc8db924a04dc10614e34.jpg?itok=flsv7jIS
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221019/6f990ea4a3078b59b6a7cd2d73545560ed6808c32c7fd7b958344703fc254e41.jpg?itok=W6HMWaLJ
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221019/16733219e9d6f81ed5bb8aace4f94c6ca012d8983acb4171425349a71c763295.jpg?itok=7PgeWP_N
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‘ป่าชุมชนโคกป่าซี’ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากโครงการ ‘คนรักษ์ป่า  
ป่ารักชุมชน’ 
วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 16.42 น. 

“ป่าชุมชนโคกป่าซี” จ. กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ราช 
กรุ๊ป - กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพ่ิมผืนป่า “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทส.ชี้ป่าชุมชนเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก ขณะที่
อธิบดีกรมป่าไม้ เร่งจัดต้ังป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน 

19 กรมป่าไม้ และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2565 มีนายวราวุธ ศิลปอา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธาน กล่าวว่า โครงการป่าชุมชน ปัจจุบันมี 12,017 ถือเป็นอนาคตของลูกหลานและคนรุ่นต่อไป ในอนาคตกรมป่าไม้ตั้ง
เป้าจะทำให้ได้ 15,000 ป่าชุมชน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ป่าชุมชน คือการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นการ
แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งท่ีต้นเหตุ เป็นสิ่งที่ปรับสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.ทส.ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพี่น้อง
ประชาชน จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ ป่า เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน ในรูปแบบของป่าชุมชน จนมาถึงวันน้ีประเทศไทย มีป่าชุมชนมากกว่า 12,000 ป่าชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 13,748 
หมู่บ้าน  เนื้อที่มากกว่า 6.6 ล้านไร่ กรมป่าไม้จะเร่งจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแล 
รักษาทรัพยากรป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากผลิตผลในป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
ขณะที่ น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารัก
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น  ตลอดระยะเวลา 15 ปี ได้สนับสนุนเงินรางวัลแก่ป่า
ชุมชนที่ได้ผ่านเกณฑ์ของป่าชุมชนตัวอย่างรวม 1,400 แห่ง เป็นจำนวนเงินรวม44.4 ล้านบาท ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมีพื้นที่ป่ารวม 
1,283,169 ไร่ ซึ่งสามารถกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8,083,964 ตันคาร์บอน บริษัทฯ มีความภูมิใจท่ีได้ทำงานร่วมกับ
ภาครัฐและชุมชนพลิกฟื้นและขยายพื้นที่ป่าของประเทศให้เพิ่มขึ้นและมีความอุดมสมบูรณ์จนชุมชนและสังคมได้รับผลประโยชน์จากระบบนิเวศ 
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จากนั้นมีการประกาศรางวัลรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 ปรากฎว่า ป่าชุมชนโคกป่าซี ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเงินรางวัล 200,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลแห่งละ 150,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านต้าหัวฝาย 
หมู่ที่ 3 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน หมู่ที่ 8 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านนา หมู่ที่ 6 ต.เขาต่อ อ.
ปลายพระยา จ.กระบี่ 

รางวัลป่าชุมชนระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 100,000 บาท ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้านม่วงเจ็ดต้น 
อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านดอนกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนชนบ้านเขา
สามยอด อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรีภาคใต้ ป่าชุมชนบ้านบนควน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท  ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้าน
ปางมะกล้วย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านนามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนชนบ้าน
หนองประดู่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี  ภาคใต้ ป่าชุมชนชนควนออก อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 

ประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนา จำนวน 4 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้าน
ห้วยขึมหมู่ที่3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวางจ.แพร่ ป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอกหมู่ที่10 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย หมู่ที่21 
ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ป่าชุมชนตำบลเจริญสุข หมู่ที่ 1, 12, 14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 
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"วราวุธ"มอบรางวัล“ป่าชุมชนตัวอย่าง”เดินหน้าเพ่ิมพื้นที่ป่าร้อยละ35 

   
19 ต.ค. 2565 

"วราวุธ" มอบถ้วยรางวัลทรงเกียรติ “ป่าชุมชนตัวอย่าง” 16 แห่ง ชี้สถานะป่าไม้ไทยยังทรงตัว ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าขึ้น
เป็นร้อยละ 35 

19 ตุลาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลป่าชุมชน
ตัวอย่าง ภายใต้ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมป่าไม้ และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยป่าชุมชนโคก
ป่าชี จ.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ทั้งนี้ มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อธิบดี
กรมป่าไม้ ผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวง และพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยาน  

โดยนายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เซ็น MOU กับทางบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด ต่ออีก 5 ปี เพื่อเป็น
เครื่องยืนยันการทำงานของพี่น้องประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ เมื่อร่วมมือกันทุกอย่างสามารถเป็นจริงได ้ความอุดมสมบูรณข์องป่าชุมชนเป็น
หัวใจสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ขณะนี้เรากำลังเผชิญปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่การใช้
งบประมาณในการแก้ปัญหาน้ำท่วมและอีกไม่กี่ปีก็ต้องใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาน้ำแล้ง 

หมดงบประมาณนับหมื่นล้าน แต่โครงการป่าชุมชนเป็นกุญแจสำคัญ พี่น้องประชาชนในเขตป่าชุมชนทั้ง 12,017 แห่ง เป็นกุญแจสำคัญที่จะ
แก้ปัญหาภัยธรรมชาติในระยะยาว เพื่อที่ลูกหลานของเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาเช่นนี้อีก ดังนั้นโครงการวันนี้ทางกระทรวงทรัพฯ กรมป่าไม้
ต้องขอบคุณบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้พ่ีน้องประชาชนในเขตป่าชุมชน ได้สานต่อโครงการที่ดีเช่นนี้ 

“ ในปีนี้ได้มีการปรับให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพ่ือไม่อยากให้มีการได้รางวัลที่ง่ายจนเกินไป ไม่อยากใช้คำว่าการแข่งขัน แต่ก็เป็นการแข่งขัน
ที่ดี การที่เราวางมาตรฐานเช่นนี้ เป็นรางวัลเกียรติยศ ที่ทางกระทรวงทรัพฯ ได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัล เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจ” นายวราวุธ กล่าว 

นายวราวุธ ยังกล่าวอีกว่า ในช่วง 4-5 ที่ผ่านมา ป่าชายเลนและป่าบนบกยังอยู่ในสถานะทรงตัว เราสามารถรักษา 31.8% ของพื้นที่ป่าไม้ใน
ประเทศไทยไม่ให้เสื่อมโทรมลงไป หรือโดนตัดทอนลงไปมากกว่าที่เป็น เราถือว่าเป็นความก้าวหน้าระดับหนึ่ง  การจะเพิ่มเป็น 35% ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต้องมีความร่วมมือของทุกฝ่าย 

ทั้งนีป้่าชุมชนตัวอย่างที่ได้รับรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 มีจำนวนท้ังสิ้น 16 แห่ง 

 

 

 

 



-14- 
 

 

 

ป่าชุมชนโคกป่าซี คว้าที่ 1 ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ปี65 
19 ต.ค. 2565  

19 ต.ค.65 - “ป่าชุมชนโคกป่าซี” จ. กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารัก
ชุมชน” รมว.ทส.ชี้ป่าชุมชนเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก 

กรมป่าไม้ และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2565 

นายวราวุธ ศิลปอา รัฐมนตรีว่าการกระทรงงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า โครงการป่าชุมชนปัจจุบันมี 12,017 ถือเป็นอนาคต
ของลูกหลานและคนรุ่นต่อไป ในอนาคตกรมป่าไม้ตั้งเป้าจะทำให้ได้ 15,000 ป่าชุมชน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ป่าชุมชน คือ
การสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งที่ต้นเหตุ เป็นสิ่งที่ปรับสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นกุญแจสำคัญใน
การแก้ปัญหาให้กับโลก 

 
ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่รอบ ๆ ป่า เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน ในรูปแบบของป่าชุมชน  

• วันน้ีประเทศไทย มีป่าชุมชนมากกว่า 12,000 ป่าชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 13,748 หมู่บ้าน เนื้อท่ีมากกว่า6.6 ล้านไร่  

• กรมป่าไม้จะเร่งจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ และใช้
ประโยชน์จากผลิตผลในป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ด้าน น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา 15 ปี ได้สนับสนุนเงินรางวัลแก่ป่าชุมชนที่ได้
ผ่านเกณฑ์ของป่าชุมชนตัวอย่างรวม 1,400 แห่งเป็นจำนวนเงินรวม44.4 ล้านบาท ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมีพื้นที่ป่ารวม 1,283,169 ไร่ ซึ่ง
สามารถกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8,083,964 ตันคาร์บอน บริษัทฯ มีความภูมิใจท่ีได้ทำงานร่วมกับภาครัฐและชุมชน
พลิกฟื้นและขยายพื้นที่ป่าของประเทศให้เพิ่มขึ้นและมีความอุดมสมบูรณ์จนชุมชนและสังคมได้รับผลประโยชน์จากระบบนิเวศ 
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สำหรับการประกาศรางวัลรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ  ประจำปี 2565 ปรากฎว่า ป่าชุมชนโคกป่าซี ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเงินรางวัล 200,000 บาท 

   
รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลแห่งละ 150,000 บาทได้แก่  

• ป่าชุมชนบ้านต้าหัวฝาย หมู่ที ่3 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย  

• ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน หมู่ที ่8 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  

• ป่าชุมชนบ้านนา หมู่ที ่6 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

รางวัลป่าชุมชนระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 100,000 บาท  

• ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้านม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์  

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านดอนกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  

• ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนชนบ้านเขาสามยอด อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 

• ภาคใต้ ป่าชุมชนบ้านบนควน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท   

• ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้านปางมะกล้วย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่  

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านนามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย  

• ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนชนบ้านหนองประดู่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี   

• ภาคใต้ ป่าชุมชนชนควนออก อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 

ประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนา จำนวน 4 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท ได้แก่  

• ป่าชุมชนบ้านห้วยขึมหมู่ที3่ ต.น้ำเลา อ.ร้องกวางจ.แพร่  

• ป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอกหมู่ที1่0 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย  

• ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย หมู่ที2่1 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์  

• ป่าชุมชนตำบลเจริญสุข หมู่ที ่1, 12, 14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 
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“ป่าชุมชนโคกป่าซี” จ. กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากโครงการ 
“คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ราช กรุ๊ป - กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพิ่มผืนป่า “วราวุธ” ชี้ป่าชุมชนเป็น
กุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก  
19 ตุลาคม 2565 

 
“ป่าชุมชนโคกป่าซี” จ. กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ราช 
กรุ๊ป - กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพ่ิมผืนป่า “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทส.ชี้ป่าชุมชนเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก ขณะที่
อธิบดีกรมป่าไม้ เร่งจัดต้ังป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.กรมป่าไม้ และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2565 มีนายวราวุธ ศิลปอา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธาน กล่าวว่า โครงการป่าชุมชน ปัจจุบันมี 12,017 ถือเป็นอนาคตของลูกหลานและคนรุ่นต่อไป ในอนาคตกรมป่าไม้
ตั้งเป้าจะทำให้ได้ 15,000 ป่าชุมชน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ป่าชุมชน คือการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นการ
แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งท่ีต้นเหตุ เป็นสิ่งที่ปรับสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพี่น้อง
ประชาชน จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ ป่า เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน ในรูปแบบของป่าชุมชน จนมาถึงวันน้ีประเทศไทย มีป่าชุมชนมากกว่า 12,000 ป่าชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 13,748 
หมู่บ้าน เนื้อท่ีมากกว่า 6.6 ล้านไร่ กรมป่าไม้จะเร่งจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแล รักษา
ทรัพยากรป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากผลิตผลในป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ขณะที่ น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารัก
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น  ตลอดระยะเวลา 15 ปี ได้สนับสนุนเงินรางวัลแก่ป่า
ชุมชนที่ได้ผ่านเกณฑ์ของป่าชุมชนตัวอย่างรวม 1,400 แห่ง เป็นจำนวนเงินรวม44.4 ล้านบาท ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมีพื้นที่ป่ารวม 
1,283,169 ไร่ ซึ่งสามารถกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8,083,964 ตันคาร์บอน บริษัทฯ มีความภูมิใจท่ีได้ทำงานร่วมกับ
ภาครัฐและชุมชนพลิกฟื้นและขยายพื้นที่ป่าของประเทศให้เพิ่มขึ้นและมีความอุดมสมบูรณ์จนชุมชนและสังคมได้รับผลประโยชน์จากระบบนิเวศ 

จากนั้นมีการประกาศรางวัลรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ  ประจำปี 2565 ปรากฎว่า ป่าชุมชนโคกป่าซี ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเงินรางวัล 200,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลแห่งละ 150,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านต้าหัวฝาย 
หมู่ที่ 3 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน หมู่ที่ 8 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านนา หมู่ที่ 6 ต.เขาต่อ อ.
ปลายพระยา จ.กระบี่ 
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รางวัลป่าชุมชนระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 100,000 บาท ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้านม่วงเจ็ดต้น 
อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านดอนกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนชนบ้านเขา
สามยอด อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรีภาคใต้ ป่าชุมชนบ้านบนควน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท ภาคเหนือ ป่าชุมชนบ้าน
ปางมะกล้วย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านนามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนชนบ้าน
หนองประดู่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภาคใต้ ป่าชุมชนชนควนออก อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 

ประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนา จำนวน 4 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้าน
ห้วยขึมหมู่ที่3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวางจ.แพร่ ป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอกหมู่ที่10 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย หมู่ที่21 
ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ป่าชุมชนตำบลเจริญสุข หมู่ที่ 1, 12, 14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 
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กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพ่ิมผืนป่ากักเก็บคาร์บอน ลดภาะวะโลกร้อน 
19/10/2022  

 
กรุงเทพฯ – กรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเฟ้นหาสุดยอดป่าชุมชนที่มีการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์
และความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน  และมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โดยคำนึงถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ในปีนี้ป่าชุมชนโคกป่าซี ตำบลกุดค้าว อำเภอ 
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2565 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่านายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ให้
ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน  จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่รอบ  ๆ ป่า  
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน ในรูปแบบของป่าชุมชนจนมาถึงวันนี้ประเทศไทย มีป่าชุมชน
มากกว่า 12,000 ป่าชุมชน เนื้อท่ีมากกว่า 6.6 ล้านไร่ กรมป่าไม้จะเร่งจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากผลิตผลในป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

“พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้การขยายป่าชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีความคล่องตัวในการจัดการป่า
ชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนสามารถดูแลป่าชุมชนได้โดยมีกฎหมายรองรับสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนในการดูแลรักษาและ
จัดการป่าชุมชน เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน การประกวดป่าชุมชนท่ี กรมป่าไม้ ร่วมกับ ราช กรุ๊ป จัดขึ้นนี้ ก็เป็นแรงสนับสนุนใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาป่าชุมชนท่ีมีระบบการจัดการที่ดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศ รางวัลที่ชุมชนได้รับได้ช่วยสร้างขวัญ
กำลังใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่าไม้ จนยกระดับเป็นป่าชุมชนต้นแบบที่มีชุมชนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการป้องกันรักษา  ฟื้นฟู ดูแลป่า 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากป่าแบบพอเพียงและยั่งยืน โครงการนี้เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ที่เข้มแข็งและ
ดำเนินงานเกิดผลความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม” 

 
ขอแสดงความยินดีกับป่าชุมชนโคกป่าซี ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ  
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ภายใต้โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 
ประจำปี 2565รวมทั้งป่าชุมชนอีก 15 ป่าชุมชน ที่ได้รับรางวัลในครั้งน้ีด้วย 

https://www.muanchononlinenews.com/217182
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นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศป่าไม้ พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 15 ปี บริษัทฯ ได้สนับสนุน
เงินรางวัลแก่ป่าชุมชนที่ได้ผ่านเกณฑ์ของป่าชุมชนตัวอย่างรวม 1,400 แห่ง (ร้อยละ….ของจำนวนป่าชุมชนรวมปัจจุบัน) เป็นจำนวนเงินรวม44.4 
ล้านบาท ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมีพื้นที่ป่ารวม  1,283,169 ไร่ ซึ่งสามารถกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 
8,083,964 ตันคาร์บอนบริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐและชุมชนพลิกฟ้ืนและขยายพื้นท่ีป่าของประเทศให้เพิ่มขึ้นและมีความอุดม
สมบูรณ์จนชุมชนและสังคมได้รับผลประโยชน์จากระบบนิเวศ ไม่เพียงด้านอาหารและน้ำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถของป่าในการควบคุม
สภาพภูมิอากาศและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ป่าชุมชนได้ช่วยเกื้อกูลชุมชนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งปลอดภัยจากน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า ป่า
ชุมชนต่างๆ จะทวีความรักหวงแหนป่า พร้อมทั้งช่วยกันขยายแนวคิดป่าชุมชนและกระตุ้นเตือนให้ชุมชนและสังคมได้ตระหนักและหันมาร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ในที่ว่างรอบๆตัวเราเพิ่มพื้นท่ีเขียว ตลอดจนถึงฟื้นฟู รักษาและธำรงป่าไม้ เพื่อให้ระบบนิเวศของโลกดีขึ้นซึ่งจะช่วยบรรเทาภาวะโลกรวน 
และทำให้เราดำรงชีวิตอย่างมีความสุขมากข้ึน” 

ป่าชุมชนโคกป่าซี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็นต้นแบบความสำเร็จในการฟื้นฟูผืนป่าขนาด 1,268 ไร่ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นป่าต้นน้ำ ระบบนิเวศป่ามีความหลากหลาย
ทางชีวภาพจนเป็นคลังอาหารและแหล่งยาสมุนไพรของคนในชุมชน ซึ่งหล่อเลี้ยงชุมชนจนรอดพ้นจากวิกฤติโควิด  และยังสร้างรายได้เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วย  

 
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจำพลัง ประธานป่าชุมชนโคกป่าซี กล่าวถึงป่าชุมชนโคกป่าซี โดยให้คำจำกัดความว่า เป็น“คลังยุทธปัจจัย” ที่สร้างหลักประกัน
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและพื้นท่ีใกล้เคียงเพราะป่าชุมชนแห่งนี้มีพันธุ์เห็ดถึง 193 ชนิดกระจายทั่วทั้งป่าเช่น เห็ดไค เห็ดระโงก เห็ดปลวก 
เห็ดเผาะ เห็ดก้ามปู ฯลฯ ซึ่งแต่ละปีชุมชนสามารถเก็บเหด็เป็นอาหารและจำหน่ายได้เฉลี่ยถึง 2,485 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 758,915 บาท 
ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ ผลผลิตจากป่ายังช่วยเลี้ยงคนในชุมชนและคนที่กลับคืนถิ่นฐานในช่วงการล็อคดาวน์ป้องกันการระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างมาก ทุกคนที่น่ีรักและหวงแหนผืนป่าแห่งนี้ โดยเน้นหลักพอเพียงในการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าเพื่อธำรง
รักษาพันธุ์พืชให้คงอยู่เป็นคลังอาหารที่สมบูรณ์และปลอดภัยนอกจากนี้ ทุกคนท่ีนี่ เห็นพ้องกันว่า การดำรงอยู่และความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน
โคกป่าซีในวันนี้ เป็นสัญลักษณ์ความสามัคคีของชุมชนที่ร่วมพลังกันป้องกันรักษาป่า และป่าได้สร้างความร่มเย็นและความเป็นอยู่ให้ชุมชนมี
ความสุขตลอดเวลา” 

เช่นเดียวกับป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายที่ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนานายประวิท ธุระวร 
ประธานป่าชุมชน เล่าย้อนอดีตให้ฟังว่า ชาวบ้านที่นี่ต้องทุกข์ระทมจากการขาดแคลนน้ำทำนาจนต้องซื้อข้าวกิน และในฤดูฝนก็ประสบกับอุทกภัย 
ดินถล่มทำลายที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชาวบ้านอย่างมาก ชุมชนยังต้องขอสนับสนุนกระสอบทรายจากหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อใช้กั้นน้ำท่วมทุก
ปี จนกระทั้งปี 2553 ชุมชนเริ่มตระหนักว่าการไม่มีป่าคือต้นเหตุของปัญหา จึงร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูผืนป่า นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ป่า
ชุมชนบ้านห้วยขม ไม่เคยประสบภาวะขมขื่นภัยน้ำท่วมและยังสามารถทำนาได้ตลอดทั้งปี เพราะมีผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นเกราะที่ช่วยยึดหน้าดิน
และเป็นปราการกำบังลดความรุนแรงจากมวลน้ำ รวมถึงเป็นแหล่งกักเก็บน้ำช้ันดี ที่น่ียึดหลักการดูแลรักษาป่า คือ “ปล่อยให้ธรรมชาติบริหารดูแล
ตัวเอง มนุษย์มีหน้าที่ส่งเสริม ไม่เบียดเบียน และธรรมชาติจะกลับมาดูแลเรา”วันนี้ เรารักษาป่าจนสมบูรณ์ ป่าจึงช่วยอุ้มน้ำในยามน้ำหลาก 
นอกจากนี้ชุมชนยังช่วยกันปลูกหญ้าแฝกและหญ้าแขกซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นเพื่อรักษาหน้าดินช่วยยึดคันดินไม่ให้พังทลายกระทบกับไร่นา ป่าแห่งนี้จึง
กลายป่าต้นน้ำที่ไม่เคยแห้งเหือดและยังเป็นเสมือนเส้นเลือดของหมู่บ้านจนถึงจังหวัดด้วย กระแสน้ำที่ไหลตลอดทั้งปีของป่าแห่งนี้ยังสามารถนำมา
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง88 กิโลวัตต์ ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านสองแควพัฒนาซึ่งเป็นบ้านบริวารของบ้านห้วยขมนอกด้วย“ 

กรมป่าไม้และราช กรุ๊ป ยังคงร่วมมือกันขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาป่าชุมชน บนหลักการ “ป่ายั่งยืน ชุมชนได้
ประโยชน์” อีกทั้งยังเป็นจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอีกทางหนึ่งด้วย 
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ตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำสายบุรี” ร่วมดูแลหวังส่งต่อสู่ลูกหลาน 
20 ตุลาคม 2565 เวลา 6:30 น.  

สายน้ำ คือหนึ่งในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์ได้อาศัยทั้งดำรงเลี้ยงชีพ และทำมาหากินมาอย่างยาวนาน ยิ่งในประเทศไทยที่ถูกเรียกว่าอู่ข้าว
อู่น้ำก็ได้มีการใช้งานแหล่งน้ำ ทั้งห้วย หนอง คลอง บึง รวมถึงแม่น้ำมาโดยตลอด จากการทำเกษตรกรรม การทำปศุสัตว์ หรือการอุปโภคบริโภค
ของคนในพื้นที่นั้นๆ แม้ว่า ในปัจจุบันที่การพัฒนาของสังคมมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น การทำอาชีพหรือการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆ อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนไปแล้ว แต่แหล่งน้ำก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตของมนุษย์อยู่ 

แต่หากแหล่งนั้นๆ ไม่ได้ถูกดูแล ถูกละเลย รวมถึงมีการใช้งานอย่างไม่รู้คุณค่าก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคม หรือชุมชนได้ เช่นเดียวกับที่แม่น้ำสายบุรี 
บ้านจะรังตาดง อ.รามัน จ.ยะลา เคยประสบมา... 

 
บ้านจะรังตาดง เป็นชุมชนริมแม่น้ำสายบุรี เป็นที่ตั้งของ “พรุลานควาย” พรุน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีพื้นท่ีกว่า 15,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 14 หมู่บ้าน 
3 อำเภอ 2 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานีและยะลา ที่มีความสำคัญยิ่งในภาคใต้ตอนล่าง ลือเลื่องด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจุดเริ่มต้นของ
สถานการณ์ที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อแม่น้ำสายบุรีนั้น เริ่มในปี 2535 เมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ยุคการพัฒนาสมัยใหม่และเกิดโครงการใหญ่ที่ส่งผล
กระทบมหาศาล และมีการสร้างโดยขาดการศึกษาผลกระทบ นั่นคือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสายบุรีตอนล่าง หรือโครงการสร้างเขื่อนสายบุรี 

เพื่อหาทางออก ผู้นำศาสนา ผู้อาวุโสในบ้านจะรังตาดง ได้จัด “สภาซูรอ” ประชุมปรึกษาหารือกัน รวมทั้งทบทวนข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฏของ “ครู
เปาะสู” หรือนายเปาะสู วาแมดีซา ผู้นำ“นักพัฒนา”ในสายตาชาวบ้าน  ที่ถูกภาครัฐตีตราว่า เป็นกบฏแบ่งแยกดินแดนในยุคที่สังคมไทยอยู่
ท่ามกลางความขัดแย้งของอุดมการณ์การเมือง ซึ่งจากข้อกล่าวหานี้ หากชุมชนเคลื่อนไหว อาจถูกระบุว่าเป็นการขัดขวางการพัฒนา 

จังหวัดยะลาในปี 2539 และในปี 2540 เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมัชชาคนจน ที่เคลื่อนไหวประท้วงถึง 99 วัน โดยข้อเรียกร้องหนึ่งคือ ให้รัฐบาลยุติ
โครงการสร้างเขื่อนสายบุรีจนประสบความสำเร็จ 

เมื่อประเด็นร้อนจบ ชุมชนบ้านจะรังตาดงหันมาสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ผนวกภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ลังกาสุกะ (สวนดูซง) เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง ทางอาหาร รักษาอัตลักษณ์วิถีชุมชน และเป็นพลังในการยืนยันวิถีและวิธีคิดของชุมชนกับ
อำนาจรัฐ ทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น ท่ีมุ่งพัฒนาโดยขาดความเคารพธรรมชาติ รวมทั้งก่อตั้ง “กลุ่มยุววิจัย” เพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้ศึกษาชีวิตผ่าน
ฐานทรัพยากรชุมชน และมีผลงานวิจัย การศึกษาเรื่องปลาในชุมชนบ้านจะรังตาดง ผลิตเป็นเอกสารให้แก่โรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างความรู้ใน
คุณค่าของ ฐานทรัพยากรชุมชน 

ซึ่งในปี 2542 นักวิชาการ นักพัฒนา และชาวบ้าน ช่วยกันพัฒนาโครงการวิจัยเรื่องพรุลานควาย ตามแนวทางที่ชุมชนร่วมกันคิด โดยชาวบ้านเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล มีการจัดเวทีพูดคุย สำรวจทรัพยากรในพรุ เก็บเรื่องเล่า มีการเดินสายไปทุกหมู่บ้านรอบพรุ มีนักวิชาการ นักศึกษาที่
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการวิจัย งานวิจัยนี้ทำให้เกิดการรู้และตระหนักถึงภัยคุกคามที่มาจากโครงการพัฒนาพรุ
และสิ่งที่ชุมชนต้องปกป้อง 

https://www.thaipost.net/hi-light/245951/
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นอกจากนี้ ยังมีความพยายามและมีแผนปฏิบัติการในการฟื้นฟู อนุรักษ์และเช่ือมโยงเครือข่าย เป็นกลุ่มที่เป็นการทำงานเคลื่อนไหว สร้างการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าการเติบโตขององค์กร โดยทางกลุ่มฯได้ทำงานด้านการอนุรักษ์โดยการนำคนจากข้างนอกมาช่วยกระตุ้นในการทำงานไม่ให้เกิด
การปะทะโดยตรง มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนทดแทนกลุ่มเก่าอย่างสม่ำเสมอ เริ่มจากการปลูกผักปลอดสารพิษ ทำปุ๋ยหมัก ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ ใช้
กิจกรรมเป็นเครื่องมือท่ีสอดคล้องกับพ้ืนท่ี เห็นปัญหาในการทำงานและหาทางแก้ไขปัญหา 

 
รวมทั้งมีการเล่าประวัติศาสตร์ของชุมชนให้กับนักเรียนในโรงเรียน มีพลวัตรเชื่อมโยงผ่านกิจกรรมในการสร้างคน รุ่นใหม่ รวมถึงได้ขยายผลไปยัง
เครือข่ายนอกชุมชน ให้ความรู้ เป็นวิทยากร การปลูกต้นไม้ เป็นการทำงานท่ีหยุดไม่ได้ เพราะมีผู้มาเรียนรู้ในชุมชนสม่ำเสมอ และมีการทำงานโดย
การหาเพื่อนรอบพ้ืนท่ีพรุลานควาย แม่น้ำสายบุรี และมีการขยายกิจกรรม เพื่อเป็นการขยายจำนวนสมาชิกในเครือข่าย 

จนถึงปัจจุบัน ชุมชนยังคงอนุรักษ์พ้ืนที่พรุลานควาย โดยได้มีการขยายไปยังชุมชนรอบๆ พรุ ในการร่วมกันอนุรักษ์พรุ ใน 2 ตำบลของ อ.รามัน จ.
ยะลา และ 2 ตำบล อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี รวมถึงยังคงมีการรักษาแม่น้ำสายบุรี จัดทำวังปลา ทำนุบำรุงกุโบร์เก่าแก่ให้เป็นศูนย์รวมการพบปะ
ของลูกหลาน และก่อตั้งกลุ่มเยาวชนปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกต้นไม้ ลงพื้นท่ีชุมชนเพื่อร่วมอบรมชาวบ้านถึงวิถีเก็บข้อมูลของหมู่บ้าน จากข้อมูลที่
ได้ ได้เสนอให้กับทางจังหวัดยะลาเพื่อขอข้ึนทะเบียนเป็นป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ของหมู่บ้านอีกด้วย 

ทำให้เห็นว่าจากความร่วมมือกันระหว่างชุมชนจนเกิดกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำสายบุรีบ้านจะรังตาดงขึ้นมานั้น  ส่งผลให้ลูกหลานและคนรุ่นต่อไป
ของชุมชน ทันได้เห็นความสวยงามของวิถีชีวิตชุมชน ได้ใช้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร รวมถึงยังเกิดแผนฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และเชื่อมโยง
เครือข่ายจนสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเย่ียม 

 

 

 

 


