คำนำ
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ในฐานะเป็นหน่วยงานหลั กในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้ดาเนินการบริหารจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมตามแนวทางป่าชุมชน มาตั้งแต่
ปี 2543 โดยการส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่อาศัยรอบเขตป่า รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เข้ามาช่วยเหลือดูแล
จัดการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนภายใต้ข้อกฎหมายและระเบียบ
ที่กาหนด ป่ำชุมชน เป็นหนึ่งในแนวความคิดที่กรมป่าไม้ส่งเสริมให้ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบป่าและที่อยู่ใกล้เคียง
มีส่วนร่วมในการเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์ รักษาป่าไม้ไว้ให้คงความสมดุล
และชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงให้ความสาคัญต่อป่าไม้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาป่า ส่งผลให้รัฐบาล หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันปลูกและฟื้นฟูป่า รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาป่า ในรูป แบบของ “ป่ำชุมชน” มากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อมา
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. 2562 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน และ
ประชาชนทั่ ว ไป ได้ มี ค วามซาบซึ้ ง และร าลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทย
ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่า
ของป่าชุมชนและทรั พยากรป่าไม้ของชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่ว มในการจัดการและใช้ประโยชน์ป่าชุ มชน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น เครื อ ข่ า ยป่ า ชุ ม ชนและประชาชนทั่ ว ไปได้ มี โ อการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
เกี่ ย วกั บ การจั ด การป่ า ชุ ม ชนเพื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาป่ า ชุ ม ชนแต่ ล ะแห่ ง อย่ า งเหมาะสม
และสอดคล้องกับภูมิสังคมหรือวัฒนธรรมประเพณีที่ หลากหลาย รวมทั้งเป็นการพัฒนาป่าชุมชนของประเทศ
ให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ต ามเจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญัติ ป่าชุ มชน พ.ศ. 2562 สอดคล้ องกับหลั กวิช าการ
และเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม คณะรัฐมนตรี
จึ งได้ มีมติ เ มื่อวั น ที่ 11 มกรำคม 2565 เห็น ชอบให้วัน ที่ 24 พฤษภำคม ของทุกปี เป็น วัน ป่ำ ชุมชน
แห่งชำติ
กรมป่ าไม้ห วังเป็ น อย่ างยิ่ งว่าเอกสารเผยแพร่ ฉบับนี้จ ะเป็น ประโยชน์แก่ เจ้าหน้า ที่ผู้ ปฏิบั ติ ง าน
ด้านป่าชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป นาไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนทราบและเข้าใจในเจตนารมณ์ของการกาหนดให้มีวันป่าชุมชนแห่งชาติต่อไป
กรมป่าไม้
มีนาคม 2565
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เอกสารอ้างอิง

วันป่าชุมชนแห่งชาติ
วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี
1. หลักการและเหตุผล
1.1 สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาป่า
เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูล
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ ” ทรงเป็นต้นแบบของการพัฒนาแบบบูรณาการ
ด้ ว ยทรงมองการพั ฒ นาอย่ า งองค์ ร วม เพื ่ อ ให้ เ ห็ น ความเชื ่ อ มโยงของสรรพสิ ่ ง ความเชื ่ อ มโยงของ
ทรัพยากรธรรมชาติกับคน โดยเฉพาะความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวทาง
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน น้ำ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และเพื่อให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ”
อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน
ทรงมีพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ โดยพยายามเปลี่ยนราษฎรจากสถานภาพผู้บุกรุกทำลายป่า
ให้กลายมาเป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ด้วยทรงตระหนักถึงการพึ่งพาของคนและป่า ทรงมีแนวพระราชดำริ
ที่จะให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ดังนี้ (1) จัดจำแนกความเหมาะสมการใช้ที่ดินตามลักษณะโครงสร้างของดิน
การพัฒนาชุมชนต้องคำนึงถึงการจัดพื้นที่อย่างเหมาะสมแก่ราษฎร ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน
พื ้ น ที ่ ท ำกิ น หรื อ พื ้ น ที ่ เ พาะปลู ก และพื ้ น ที ่ อ นุ ร ั ก ษ์ (2) ส่ ง เสริ มพั ฒนาและพั ฒนาอาชี พ โดยให้ ราษฎร
ปลูกพืชเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย เพื่อจะได้พึ่งตนเองได้ (3) ส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่า และ
จัดการทรัพยากรด้วยตนเอง ทรงเสนอแนะให้ตั้ง “ป่าไม้หมู่บ้าน” ขึ้นมา เพื่อให้ราษฎรเพาะต้นกล้าให้แก่ราชการ
เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกัน (4) ส่งเสริมการศึกษา เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่ ว นพระองค์ ส ร้ า งโรงเรี ย นในถิ ่ น ทุ รกั นดาร เมื ่ อ ชาวบ้ า นมี ก ารศึ ก ษามี ค วามรู ้ ก็ ย ่ อ มเกิ ด ความเข้ า ใจ
เกิดจิตสำนึกทางสังคม และสำนึกในทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (5) เสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนึก งานด้าน
อนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธาร จะประสบผลดี มีความยั่งยืน ขึ้นอยู่กับคุณธรรมและจิตสำนึกของชาวบ้านเป็นสำคัญ
ทรงเห็นว่าความยั่งยืนของป่าจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยคนมีจิตสำนึกรักป่า จึงทรงแนะให้สร้างความตระหนัก
แก่ประชาชนให้มีความรักป่าไม้ด้วยจิต สำนึกร่วมกัน (Awareness and Sharing Participation) มากกว่า
วิธีการใช้อำนาจบังคับ ในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปหน่วยงานพัฒนาต้นน้ำทุ่งจ๊อ (ปัจจุบันคือหน่วยจัดการ
ต้นน้ำทุ่งจ๊อ) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2519 พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสกับ
เจ้าหน้าที่ที่เฝ้ารับเสด็จฯ ความว่า
“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูก ต้น ไม้
ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”
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ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิ ต ร ทรงมี แ นวพระราชดำริ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาป่ า มากมาย และเกิ ด เป็ น โครงการ
พระราชดำริอีกนับไม่ถ้วน ซึ่งครอบคลุมหัวใจหลักใน 3 ด้าน คือ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู
สภาพป่า และการปลู ก ป่า และการพัฒ นาเพื่ อ ให้ช ุม ชนอยู่ ร่ ว มกับป่ าอย่า งยั ่ ง ยื น พระราชดำรัสและ
พระราชกรณียกิจที่ รวบรวมมาเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่ แสดงให้ เห็นถึง พระราชปณิธ านในการให้ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าช่วยกันทำนุบำรุง ดูแลรักษาป่าไม้ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2520 “…นอกจากนี้ยังอาจฝึกให้ราษฎรช่วยทำหน้าที่พนักงานดูแลรักษาป่า เพราะ
ต่างฝ่ายต่างก็มีผลประโยชน์ร่วมกัน...”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“...ให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้น และควรมีประโยชน์จากกิจกรรมด้วย เช่นให้เพาะต้นกล้า
แล้วซื้อจากเขา แทนที่จะต้องผลิตต้นกล้าโดยราชการเอง เพราะคงไม่ทันต่อความต้องการ ควรจะจัดตั้ง
“ป่าไม้หมู่บ้าน” ขึ้นมาให้ได้ หมายถึงให้ชาวบ้านเป็นผู้เพาะต้นกล้าภายในพื้นที่ของตนเอง แล้วทางราชการ
หรือเอกชนไปซื้อจากชาวบ้านให้ชาวบ้านมีรายได้ด้วย...”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2523 ณ โรงแรมรินคำ จังหวัดเชียงใหม่ “…การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์
4 อย่างซึ่งได้แก่ ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้นสามารถให้ประโยชน์ได้ ถึ ง ๔ อย่าง คือ นอกจาก
ประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์ที่ ๔ ซึ่งเป็นข้อสำคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดิน
และน้ำลำธารด้วย...”
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ในประเทศ ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ให้บรรเทาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศและของโลก ทรงเชิญชวนประชาชนทั่วไปและข้าราชการในภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันปลูกป่าตัวอย่าง เพื่อให้
ประชาชนเกิ ด ความรู ้ ส ึ กรั ก หวงแหนป่ า ไม้ โดยทรงยึ ด หลั ก การทรงงานตามแนวทางพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเกิดความรัก
ความสามัคคีในชุมชน ทรงใช้หลักการ “ปลูกป่าในใจคน” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือการปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน รวมถึงการปลูกไม้ใช้
สอย ไม้ผล และไม้ยืนต้นที่จะเติบโตเป็นป่า
พระราชดำรั ส สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ พระบรมราชิ น ี น าถ พร ะบรมราชชนนี พ ั น ปี ห ลวง
พระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้ว ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525
“…พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะ
สร้างป่า…”
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พระราชดำรั ส สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ พระบรมราชิ น ี น าถ พร ะบรมราชชนนี พ ั น ปี ห ลวง
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันที่ ๑๑ สิง หาคม ๒๕๒๖ "...เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวว่า ทำอย่างไรจะให้ชาวบ้านไม่เห็นว่าป่าเป็นศัตรูกับเขา ชาวบ้านโดยมากมักจะได้รับลู กยุ
แล้วก็บุกเข้าไปตัดป่า ตำรวจจะไปจับชาวบ้านซึ่งยากจนนี่ก็ลำบากจะทำให้ศัตรูของประเทศไทยได้โอกาส
จะทำอย่างไรดี ในที่สุดท่านก็คิดออกท่านบอกว่าถ้าชาวบ้านปลูกป่าเสียเอง ดูแลป่าเสียเอง เขาได้กินได้อยู่
มีความสุขความเจริญในป่า เขาก็จะดูแลป่า ถึงได้เกิดโครงการป่ารักน้ำขึ้น...”
พระราชดำรั ส สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ พระบรมราชิ น ี น าถ พระบรมราชชนนี พ ั น ปี ห ลวง
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 11 สิง หาคม 2535 “…ถ้าเราสามารถร่วมกันจัดระบบได้ดี
คนกับป่าก็คงจะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องทำลายซึ่งกันและกัน และแผ่นดินที่เสื่อมโทรมผืนนี้ก็จะกลับคืนมา
เป็นประโยชน์มหาศาลแก่พวกเรา
ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า เพราะเหตุใดเราจึงควรรักษาป่า มิใช่เพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
เท่านั้น แต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ำ และพวกเราควรจะรู้คุณของแผ่นดิน เราเรียกแผ่นดินนี้ ว่า
แผ่นดินแม่ ก็เพราะแผ่นดินนี้เป็นที่เกิดและเลี้ยงดูคนไทยมากกว่า 700 ปี ควรที่เราทั้งหลายจะบำรุงรักษา
แผ่นดิน ให้คงความสมบูรณ์ไว้ ถ้าเรามัวแต่ตักตวงผลประโยชน์จากผืนดิน เช่นเอาแต่ตัดไม้ขายจนป่า
สูญสิ้นไป ใช้ยาฆ่าแมลงและฆ่าวัชพืช จนดินเสี ยหมด หรือ ทิ้งของเสียสิ่ งปฏิ กู ลลงในแม่น้ำลำคลอง
โดยไม่ห่วงใยแผ่นดินเลย หากเราทำทารุณกรรมต่อแผ่นดินโดยไร้ความสำนึ กถึงบุญคุณเช่นนี้ สักวันหนึ่ง
แผ่นดินแม่คงตายจากเราไป โดยไม่มีวันหวนกลับคืนมา คงเหลือไว้ซึ่งแผ่นดิน ที่แห้งแล้งสิ้นสภาพจากการ
เป็นดินที่เราจะทำการเพาะปลูกได้ คงจะมีแต่ฝุ่นฟุ้งตลบไปหมด เสมือนแผ่นดินที่ไร้วิญญาณ ไร้ความหมาย
ใดๆ ต่อชีวิตบนผืนโลก
ขณะที่เรายังมีเวลาและโอกาสที่ฟื้นฟูรักษาแผ่นดินแม่ ป่าไม้ เป็นเครื่องบำรุงที่ดีของแผ่นดิน
ประเทศไทยนั้นอยู่ปลายเขตมรสุม เมื่อลมพัดเอาไอน้ำจากทะเลขึ้นมาได้กระทบกั บความชุ่มชื้นจากป่าไม้
ไอน้ำก็จะกลั่นตัวเป็นหยาดฝน ตกลงมาให้เราได้อาศัย น้ำจืดไว้ดื่มใช้ รากของต้นไม้ยังช่วยซับน้ำไว้ใต้ดิน
แม้กระทั่งซึมซาบลงไปเป็นน้ำบาดาล ท่านทราบหรือไม่ว่า ผิวดินในป่านั้น มีซากใบไม้และกิ่งไม้ทับถมกัน
เป็นชั้นหน้าดินที่หนาถึงครึ่งเมตร มีความสามารถอุ้มน้ำได้ม ากกว่าผิวดินธรรมดา 5 ถึง 7 เท่า ถ้าฝนตก
บนผิวดินธรรมดาเพียง 60 ถึง 80 มิลลิเมตรเท่านั้น น้ำก็จะไหลบ่าแล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้น
ครั้งแล้วครั้งเล่า อย่างที่พวกเราก็เคยทราบกันดี และประชาชนที่พูดกันว่าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั้น
ความจริงเป็นฝีมือมนุษ ย์นั่นเอง เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะให้สภาพธรรมชาติกลับคืนมาเหมือนเดิม มีแม่น้ำ
ลำธาร มีน้ำจืด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศชาติ พวกเราต้องเข้าใจและ
ช่วยกันรักษาป่า เพื่อเราจะได้มีอนาคต และความหวังร่วมกัน
ข้าพเจ้าอาจจะได้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนมาแล้วหลายอย่าง แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถทำให้
ประชาชนตระหนัก ถึง คุณ ค่า ของการรั กษาป่ าว่า ป่ า นี ้ไ ด้ ช่ ว ยพิ ทั กษ์น้ ำและเก็ บน้ ำไว้ ใ นดินเพื่อ เรา
ก็เหมือนกับข้าพเจ้าทำหน้าที่ยังไม่สมบูรณ์...”
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พระราชดำรั ส สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ พระบรมราชิ น ี น าถ พร ะบรมราชชนนี พ ั น ปี ห ลวง
พระราชทานวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ “...เมื่อป่าหมดไปคนเราก็จะอยู่ไม่ได้ คนกับป่าจึงต้องอยู่ด้วยกัน
คือคนคอยดูแลรักษาป่า และป่าก็จะอำนวยประโยชน์ให้แก่คน เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน...”
พระราชดำรั ส สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ พระบรมราชิ น ี น าถ พร ะบรมราชชนนี พ ั น ปี ห ลวง
พระราชทานเมื่ อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ “...ป่าทุกประเภทเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของคนเรา
หากปราศจากป่าเสียแล้ว คนเราคงจะอยู่กันไม่ได้ จึงต้องรักษาป่าไว้เพื่อให้อยู่ด้วยกันได้ทั้งคนและป่า…”
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎร บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ชาวบ้านได้ถวายรายงาน จึง ได้พระราชทาน
พระราชดำริให้หน่วยราชการ ให้การช่วยเหลือดูแลราษฎรให้อยู่ดีกิน ดี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว
ได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ ด้วยการขุดลอกหนองอึ่ง ที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
พร้อมการพัฒนาปรับปรุงดินและพื้นที่แห้งแล้งด้วยการปลูกป่า และหญ้าแฝก รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบ
หนองอึ่ง ในพื้นที่กว่า 3,006 ไร่ (ป่าดงมัน) โดยราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมและร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ ซึ่งในอดีต
ก่อนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประสบปัญหา
น้ำทวีความรุนแรงขึ้นต่อการดำรงชีพ ประกอบกับประชากรในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ชาวบ้านจึงทำทุกอย่าง
เพื่อความอยู่รอด แม้แต่การบุกรุกถากถางป่า ป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกแผ้วถางเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย สร้างที่ทำกิน
นำไม้มาทำฟืน และใช้สอย ทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรม ในระยะหลังแม้แต่จะอาศัยเก็บหาของป่าเพื่อบริโภคและ
จำหน่ายก็ไม่ได้เหมือนเดิม ชาวบ้านโดยรวมจึงมีชีวิตยากลำบากยิ่งขึ้น ราษฎรส่วนหนึ่งต้องพากันอพยพออกไป
รับจ้าง ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในเมืองใหญ่เพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ต่อมาในปี พ.ศ.2544 กรมป่าไม้
ได้ เ ข้ า ดำเนิ น การเพื ่ อ สนองพระราชดำริ โดยได้ ส ่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ราษฎรและผู ้ น ำชุมชน 7 หมู่บ้าน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริหารจัดการ “ป่าดงมัน ” ในรูปแบบและหลักการของ “ป่าชุมชน”
ควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ และได้จัดตั้งเป็นเครือข่าย “ป่าชุมชนดงมัน” ขึ้นในปี 2546
เพื ่ อ สนองพระราชดำริ “ฟื ้ น ฟูส ภาพป่ า เพื ่อ ให้ ค นอยู ่ก ั บป่ าได้ อ ย่า งเกื ้อ กูล ” ตั ้ ง แต่ บ ัด นั ้นเป็นต้นมา
(28 พฤศจิกายน 2543)
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความว่า
“…เราจะสืบสาน รักษา และต่อ ยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อ ประโยชน์สุขแห่งอาณา
ราษฎรตลอดไป...”
สะท้ อ นถึ ง พระราชปณิ ธ าน พระราชหฤทั ย อั น มุ ่ ง มั ่ น ในการสื บ สาน รั ก ษา และต่ อ ยอด
พระราชปณิ ธ านของพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู ม ิ พลอดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร
เพื่อสานต่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาราษฎร์ ตลอดช่วงเวลาที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านต่าง ๆ โดยได้ทรงติดตามเสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจพร้อมพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ ก ิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในแทบทุกหนแห่ง เมื่อเสด็จขึ้นทรงราชย์ ทรงต่อยอดโครงการ
อั น เนื ่ อ งมาจากพระราชดำริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู ม ิ พลอดุ ลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ปวงประชาชนชาวไทยสืบไป
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้ง
ทรงดำรงพระราชอิ ส ริ ย ยศสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร) พระองค์ ท รงเสด็ จ
พระราชดำเนิ น ไปทรงเยี ่ ย มราษฎร บ้ า นคำน้ ำ สร้ า ง ตำบลค้ อ เหนื อ อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยโสธร วั น ที่
28 พฤศจิกายน 2543 ได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ ด้วยการขุดลอกหนองอึ่ง
ที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ พร้อมการพัฒนาปรับปรุงดินและพื้นที่แห้งแล้ง ด้วยการปลูกป่าและหญ้าแฝก
รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง ในพื้นที่กว่า 3,006 ไร่ โดยราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมและร่วมใจกัน
พัฒนาพื้นที่โดยรอบหนองอึ่ง โดยพื้นที่หนองอึ่ง มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน คือแม่น้ำชีและลำน้ำยัง พื้นที่
ดังกล่าวเป็นที่ลุ่มต่ำและเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน ทำให้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน เพื่อความอยู่รอด
ชาวบ้านจึงต้องบุกรุกป่า สร้างที่อยู่อาศัย ทำไร่เลื่อนลอย บางส่วนต้องย้ายถิ่นฐานออกไปทำงานในเมือง
ต่อมาได้จัดตั้งเป็น “ป่าชุมชนดงมัน” ในปี 2546 เพื่อสนองพระราชดำริ “ฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้
คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูล” การฟื้นฟูป่าไม้บริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริประสบผลสำเร็จ
อย่างยิ่ง ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และเป็นแบบอย่าง
ของแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ “รักษ์ป่าน่าน” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557
ความว่า “...ป่าไม้เหมือนซุปเปอร์มาเก็ตชาวบ้าน ต้องการอะไรก็ไปเอาในป่านั้น มีปัจจัย 4 คือ อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ล้วนหาได้จากป่าทั้งสิ้น แต่การรักษาป่าและทรัพยากรต่า งๆ
มีความหลากหลาย ฉะนั้นวิธีการที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนได้ คือ การให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้เ รียนรู้
จากธรรมชาติรอบตัว มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความรักความผูกพัน และหวงแหนในทรัพยากรของตนเอง
สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบให้แก่ชุมชน…”
สำหรับการดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ
60 ป่าชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
และเพื ่ อ สนองพระราชดำริ ด ้า นการอนุ รัก ษ์พ ันธุก รรมพืช ตลอดจนเพื ่ อ เป็ นการส่ ง เสริ มและสนั บสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางโครงการอนุรัก ษ์ พันธุกรรมพื ชอัน เนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นอกจากนั้น กรมป่าไม้ ได้ร่วมกับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เพื่อสนับสนุนชุมชน ที่มีผลงานในด้านการดูแลรัก ษา
ป่าชุมชนโดยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนทั่วไป
ให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้ดำเนินการบริหารจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมตามแนวทางป่าชุมชน มาตั้งแต่
ปี 2543 โดยการส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่อาศัยรอบเขตป่า รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เข้ามาช่วยเหลือ ดูแ ล
จัดการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนภายใต้ข้อกฎหมายและระเบียบ
ที่กำหนด ป่าชุมชน เป็นหนึ่งในแนวความคิดที่กรมป่าไม้ส่งเสริมให้ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบป่าและที่อยู่ใกล้เคียง
มีส่วนร่วมในการเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์ รักษาป่าไม้ไว้ให้คงความสมดุล
และชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงให้ความสำคัญต่อป่าไม้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาป่า ส่งผลให้รัฐบาล หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันปลูกและฟื้นฟูป่า รวมทั้งมีการ
ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ วนร่ วมของประชาชนในการดูแ ลรั กษาป่า ในรู ป ของ “ป่ า ชุ ม ชน” มากยิ ่ ง ขึ ้ น ซึ ่ง ต่ อมา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อรวมพลัง
ประชาชนชาวไทยจากทุกภาคส่วนในการร่วมดูแลรักษาป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ายิ่ง จึง เสนอเห็นควร
กำหนดให้ วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันป่าชุมชนแห่งชาติ ต่อไป
1.2 “ป่าชุมชน” รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาป่า
และใช้ประโยชน์จากป่า เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลสอดคล้องตามแนวทางพระราชดำริ
เป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กำหนดให้ มี ส ั ด ส่ ว นพื ้ น ที ่ ส ี เ ขี ย ว
ทุกประเภท ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ โดยแบ่งเป็น พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 35 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
เพื่อการใช้ประโยชน์ (รวมทั้งป่าชุมชน) ร้อยละ 15 พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 5 และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉ บับ ที ่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดให้มีสัด ส่วนพื้น ที่ ป ่ า ไม้
ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็น พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (รวมทั้ง
ป่าชุมชน) ร้อยละ 15 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ และการอนุรักษ์ดิน น้ำ และเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม โดยกรมป่าไม้ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้ดำเนินการบริหารจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมตามแนวทางป่าชุมชน มาตั้งแต่
ปี 2543 โดยการส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่อาศัยรอบเขตป่า รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เข้ามาช่วยเหลือ ดูแ ล
จัดการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อการอนุรักษ์ รักษาป่าไม้ไว้ให้คงความสมดุล และชุมชน
สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ มาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
การดำเนินงานป่าชุมชน

วันป่าชุมชนแห่งชาติ - 7 -

1.3 การส่งเสริมขยายผลโครงการป่าชุมชนตามแนวพระราชดำริ และนโยบายรัฐบาล
การส่ ง เสริ ม การดำเนินงานด้ า นป่า ชุ มชน มี ก ารขยายผลอย่า งต่ อเนื ่อ งเป็ นรู ป ธรรม ตามแนว
พระราชดำริ ตามนโยบายรัฐบาล และตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการ
ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อม
โดยในปี พ.ศ. 2557 โครงการป่าชุมชนได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ในระดับดีเยี่ยม และได้มีการส่งเสริมการขยายผลการจั ดตั้ง ป่า ชุม ชนเรื ่อยมาจนถึง ปั จจุ บัน (ปี 2562)
มีป่าชุมชนตามมาตรา 99 และ 100 แห่ง พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 จำนวนทั้งสิ้น 11,327
ป่าชุมชน เนื้อที่ 6.29 ล้านไร่ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จำนวน 13,028 หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายผลผลิต
ในภาพรวมทั้งประเทศ จำนวน 15,000 ป่าชุมชน พื้นที่ประมาณ 10 ล้านไร่ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ประมาณ 18,000 หมู่บ้าน
การประเมินป่าชุมชน
ค่าการประเมินป่าชุมชน
1. จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน
2. มูลค่าพึ่งพิงป่าชุมชน
3. การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในป่าชุมชน
4. การกักเก็บน้ำในดินและปลดปล่อยน้ำท่า
5. การประเมินมูลค่าระบบนิเวศของป่า

ผลการจัดตั้ง 13,028 หมู่บ้าน
(พื้นที่ 6.29 ล้านไร่)
3,712,980 ครัวเรือน
4,221 ล้านบาท
40 ล้านตันคาร์บอน
4,321 ล้านลูกบาศก์เมตร
564,449 ล้านบาท

เป้าหมายภาพรวม 18,000 หมู่บ้าน
(พื้นที่ 10 ล้านไร่)
5,130,000 ครัวเรือน
6,710 ล้านบาท
63 ล้านตันคาร์บอน
6,870 ล้านลูกบาศก์เมตร
897,375 ล้านบาท

ค่าเฉลี่ยต่อหน่วยในการประเมิน
285
671
6.3
687
89,737.48

ครัวเรือน/หมู่บ้าน*
บาท/ไร่**
ต้นคาร์บอน/ไร่***
ลูกบาศก์เมตร/ไร่****
บาท/ไร่/ปี*****

ที่มา คำนวณจากป่าชุมชนตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2562 จำนวน 11,327 ป่าชุมชน
* ข้อมูลทางการปกครอง ใช้อ้างอิงสถิติ (ประกาศกรมการปกครอง เรื่องแจ้งข้อมูลทางการปกครอง ลว 20 ก.พ. 2562) http://www.isaranews.org
** ข้อมูลจาการสำรวจค่าการพึ่งพิงป่าของสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
*** ข้อมูลจากการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
**** ข้อมูลจาก facebook.com/seubNakhasathienFD
***** ข้อมูลจากหนังสือการประเมินมูลค่าระบบนิเวศ ปี 2560 จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

ผลการประเมินป่าชุมชน จากข้อมูลป่าชุ มชนตาม พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จำนวน
11,327 ป่าชุมชน พบว่า จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน จำนวนประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือน
มูลค่าการพึ่งพิงป่าชุมชน ประมาณ 4,221 ล้านบาท การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในป่าชุมชน ประมาณ
40 ล้านตันคาร์บอน การกักเก็บน้ำในดินและปลดปล่อยน้ำท่า ประมาณ 4,321 ล้านลูกบาศก์เมตร และการประเมิน
มูลค่าระบบนิเวศของป่า ประมาณ 564,449 ล้านบาท
การขยายผลโครงการป่าชุมชนจะมีส่วนช่วยสนับสนุนงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการ
แก้ ไขปั ญหาการบุ กรุ กทรั พยากรป่ าไม้ ของประเทศ โดยมุ ่ งเน้ นส่ งเสริ มในเรื ่ องความร่ วมมื อเพื ่ อให้ เกิ ด
การบูรณาการการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการช่วยดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยเมื่อวันที่
21 สิ ง หาคม 2563 พลเอก ประวิ ต ร วงษ์ ส ุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี ได้ เ ดิ น ทางไปมอบนโยบาย
การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ในการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยมีพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
และอีกหนึ่งกลุ่มเครือข่ายที่มีความสำคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานในการช่วยดูแลทรัพยากรป่ าไม้
คือ กลุ่มเครือข่ายป่าชุมชน ที่เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการป่าชุมชนในการดูแลป่าควบคู่ไปกับการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสม
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จากการรวมพลังการมีส่วนร่วมจากภาคเครือข่ายป่าชุมชน จึงเกิดความร่วมมือในการดำเนินการ
โครงการต่าง ๆ มากมาย ที่ช่วยขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้
เพื่อแผ่นดิน ที่เครือข่ายป่าชุมชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งในพื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่สาธารณะ และในพื้นที่ของตนเอง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน โดยมีเป้าหมายในการ
ปลู ก ป่ า ในพื ้ นที ่ป ่ า ชุ มชน 11,327 ป่ า ชุ ม ชน เนื ้ อ ที ่ ก ว่ า 5 แสนไร่ กล้ า ไม้ 14 ล้ า นกล้ า และกิ จ กรรม
ในการป้องกันไฟป่า ได้แก่ การลาดตระเวนป้องกันไฟป่า การทำแนวกันไฟ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟ
เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการในการเร่งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน มีการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่า ยป่ าชุ มชน ในการดูแล ปกป้อง รักษาพื้นที่ป่า ครอบคลุม 68 จัง หวัดทั่วประเทศ
ในปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน จำนวน 174,019 คน จาก 11,677 หมู่บ้าน ขณะเดียวกันป่าชุมชน
จะช่วยในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ กับ
ชุมชนที่ร่วมดูแลรักษาป่า กรมป่าไม้ได้ร่วมกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการสนับสนุนรางวัล
ป่าชุมชนที่ประสบผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังป่าชุมชนอื่นๆ
จำนวน ไม่น้อยกว่า 1,634 ป่าชุมชน ตัวอย่างเช่น ป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น
ต้นแบบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผ่านการประเมินได้รับรางวัล ชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้าน
“การจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ สู ่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น ” ประจำปี 2561 และป่ า ชุ ม ชน
บ้ า นกุ ด หมากไฟ อำเภอหนองวั ว ซอ จั ง หวั ด อุ ด รธานี เป็ น ป่ า ชุ ม ชนต้ น แบบด้ า นการบริ ห ารจั ด การน้ำ
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยผ่านการประเมินได้รับรางวัล ชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้าน “ป่าชุมชน
รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาชีวิต” ประจำปี 2563 เป็นต้น
ขณะเดียวกันป่าชุมชนยังนำไปสู่การขยายผลในหลากหลายมิติ เช่น การพัฒนาคน / การพัฒนา
ผู้นำ การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในป่าชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดย
ชุ ม ชน/โฮมสเตย์ การพั ฒ นากลุ ่ ม อาชี พ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ภ ู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น เพื ่ อ การต่ อยอด
สร้ า งเศรษฐกิจ ชุม ชน การเชื ่ อมโยงหน่ ว ยงาน องค์ ก รสนั บสนุ นป่ าชุ ม ชน เช่ น กองทุ น สิ ่ง แวดล้อ ม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พัฒนาชุมชน และภาคเอกชน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น
ป่าชุมชนบ้านกุดหมากไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีแนวทาง
การบริหารจัดการที่เริ่มจากป่าชุมชนขยายผลสู่หลากหลายมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยบริเวณ
ต้นน้ำ ดำเนินกิจกรรม ป้องกันและคุ้มครองป่า พัฒนา/เสริมสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง อาหาร
แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง นิ เ วศโดยชุ ม ชน กลางน้ ำ เป็ น การบริ ห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ อย่ า งยั ่ ง ยื น เช่ น
กลุ่มธนาคารต้นไม้ กลุ่มชาวนาเกษตรอินทรีย์ กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มเกษตรกรกล้วยหอมทอง กลุ่มเกษตรกร
คนรักมะม่วง ปลายน้ำ ชุมชนเมืองได้รับประโยชน์ เช่น นครอุดรธานี มีน้ำอุ ปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
การเกษตรพื้นที่ชลประทาน ห้วยหลวง เป็นต้น
เครือข่ายในชุมชนที่เกิดขึ้น จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการดูแลรักษาป่า และการบริหารจัดการน้ำ
เช่น วิถีชาวพุทธ ชุมชนกุดหมากไฟ การสืบสานประเพณี ตามฮีตเก่า คองเดิม (ลงแขกเกี่ยวข้าว) ศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต.กุดหมากไฟ โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ สถาบันการเงินประชาชนกุดหมากไฟ
วิสาหกิจชุมชน “คนรักมะม่วง” วิสาหกิจชุมชน “ผู้ปลูกกล้วยหอมทอง”กลุ่มธนาคารต้นไม้ ร้านค้าชุมชน
วิสาหกิจโฮมสเตย์ ต.กุดหมากไฟ กลุ่มอาหารแปรรูป กลุ่มผู้รักกระบือไทย แหล่งท่องเที่ยว “วัดภูตะเภาทอง”
และแหล่งท่องเที่ยว “น้ำตกหินตั้ง” เป็นต้น
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1.4 เส้นทาง 28 ปี สู่ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
การดำเนินงานบริหารจัดการป่าชุมชนแต่เ ดิม (ก่อนมี พระราชบัญ ญัติ ป่าชุมชน พ.ศ. 2562)
ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
โดยชุมชนดำเนินการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการบริหารจัดการป่าชุมชน การดำเนินกิจกรรมในป่า ชุม ชน
เป็นไปในลักษณะการควบคุม มีข้อจำกัดในการบริหารจัดการป่า ทำให้ไม่สะดวกต่อการนำมาเป็นเครื่องมือ
ในการส่งเสริม หรือสร้างแรงจูงใจสำหรับชุมชนในการร่วมดูแลรักษาป่าหรือร่วมบริหารจัดการป่าชุมชน จึงเป็นที่มา
ของความพยายามในการเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....” และนับเป็นร่างพระราชบั ญญัติ
ที่มีประวัติการเสนอเข้าสู่ การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อออกเป็นกฎหมายมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 28 ปี
ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชน โดยสรุปได้ดังนี้
• ปี พ.ศ. 2534 คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารพิ จ ารณาแนวทางการดำเนิ น งานเกี ่ ย วกั บ ป่ า ชุ ม ชน
ในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งคณบดีคณะวนศาสตร์ เป็นประธาน ได้มีข้อเสนอว่า “เพื่อให้ผล
ในทางปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นได้โดยเร็วและมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้กรมป่าไม้ปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบที่มีอยู่ ให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการป่าชุมชนโดยไม่จำเป็นต้องร่างพระราชบัญญัต ิใหม่ ”
แต่กรมป่าไม้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดให้มีร่างพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม่ โดยมีการแต่ง ตั้งกรรมการ
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนเป็นครั้งแรก เพื่อเสนอร่างไปยังคณะรัฐมนตรี ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535
• ปี พ.ศ. 2538 นับเป็นครั้งแรกที่มีการระบุเรื่องกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชนในคำแถลงนโยบาย
คณะรั ฐ มนตรี ในสมั ย นายบรรหาร ศิ ล ปอาชา นายกรั ฐ มนตรี ที่ แ ถลงต่ อ รั ฐ สภา “ข้ อ 7 นโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมให้ประชาชนองค์กรประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการโดยจะดำเนินการ 7.1 เร่งรัดการออกกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนและองค์กรประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูก ป้องกันรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน”
• ปี พ.ศ. 2542 มีร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับประชาชนเป็นครั้งแรก โดยประชาชนได้มีการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย จำนวน 50,000 รายชื่อ เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาออกเป็นกฎหมาย
แต่ระหว่างการพิจารณามีก ารยุ บสภาผู้ แทนราษฎรเกิด ขึ้น ทำให้ร่างพระราชบัญ ญัติป่ าชุมชน พ.ศ. ....
เป็นอันตกไป
• ปี พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ที่ค้างอยู่ในสภา
ให้พิจารณาต่อ และรัฐสภาเห็นชอบให้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ต่อ ซึ่งในชั้นการพิจารณา
ของวุฒิสภาได้มีการแก้ไขโดย “มิให้จัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ ” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรไปโดยสิ้นเชิง ต่อมามติของวุฒิสภา
ให้ส่งผลการพิจารณากลับไปที่สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 แต่สภาผู้แทนราษฎรมีมติ
ยืนยันความเห็นเดิม กล่าวคือ ไม่เห็นด้วยกับมติของวุฒิสภา จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันทั้งสองสภา
เป็นครั้งแรก เพื่อพิจารณาหาข้อยุติ แต่การพิจารณาไม่แล้วเสร็จสมาชิกผู้แทนราษฎรก็สิ้นสภาพลง
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• ปี พ.ศ. 2548 ในสมัยรัฐบาลชุดใหม่ก็ได้ยืนยันต่อรัฐสภาว่าจะพิจารณาร่างพระราชบัญ ญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. .... ต่อ โดยตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันทั้งสองสภา เป็นครั้งที่สอง เพื่อให้มีการพิจารณาอีกครั้ง
แต่ในปี พ.ศ. 2549 มีการปฏิรูปการปกครอง และมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2549 จึงทำให้อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ทำให้ร่างพระราชบัญ ญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. .... เป็นอันตกไป
• ปี พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรี โดยกรมป่าไม้ไ ด้เสนอร่างพระราชบัญ ญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....
เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุม ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เห็นชอบด้วย
กับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... และให้ประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับได้ แต่ไ ด้มีการยื่นศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อตีความว่า ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... มาตรา 25 และมาตรา 35 ขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 66 หรือไม่ นอกจากนี้ ได้ขอให้มีการตรวจสอบ
องค์ประชุมในการพิจารณาวาระที่ 3 ด้วย
• ปี พ.ศ. 2552 ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า องค์ประชุมของสภานิติบัญ ญัติแห่ง ชาติไ ม่ ค รบ
องค์ประชุม และไม่อาจถือการออกเสียงลงคะแนนที่ไ ม่ครบเป็นองค์ประชุมดังกล่าวเป็นการลงมติของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ จึงถือว่าการตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 วรรคสาม อันมีผลให้ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....
เป็นอันตกไป
• ปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลยุค คสช. คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยในข้อ 9.1 ระบุให้มีการขยายป่าชุมชน” และมีนโยบาย
ให้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน
• ปี พ.ศ. 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ยกร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ขึ้นมาอีกครั้ง
โดยปรับชื่อเป็น “ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนนอกเขตอนุรักษ์ พ.ศ. ....” โดยสภาปฏิรูปแห่ง ชาติ (สปช.)
ให้ความเห็นชอบในร่างดังกล่าว ต่อมาสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้หมดวาระลง
• ปี พ.ศ. 2559 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ทรัพยากรธรรมชาติ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับสภาปฏิรูปแห่งชาติ และฉบับที่กรมป่าไม้ยกร่ างขึ้นใหม่) มาพิจารณา
อี ก ครั ้ ง หนึ ่ ง และเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ป ่ า ชุ ม ชนฉบั บ สปท. ซึ ่ ง ในคราวประชุ ม คณะกรรมาธิ ก าร
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 26/2559 (เป็นกรณีพิเศษ) เมื่อวันจันทร์ที่
2 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมจึงได้มีมติแต่ง ตั้ง คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญ ญัติ
ป่ า ชุ ม ชน พ.ศ. .... ขึ ้ น โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาร่ า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ป ่ า ชุ ม ชน พ.ศ. ....
ฉบั บที ่ สภาขั บเคลื ่ อนการปฏิ ร ู ปประเทศจะเสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี เพื ่ อเป็ นข้ อมู ลประกอบการพิ จารณา
ของคณะกรรมาธิการก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... จะมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
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• นับตั้งแต่ปี 2535 - 2560 มีร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนเกิดขึ้นหลายฉบับ จากหลายภาคส่วน
ที่มีส่วนร่วมในการเสนอและผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับกรมป่าไม้
(2535) ฉบั บ พรรคความหวั งใหม่ ฉบั บ พรรคชาติ พัฒ นา ฉบั บ พรรคประชาธิป ั ต ย์ ฉบั บ พรรคชาติไ ทย
(ฉบับคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น : กนภ.) ฉบับประชาชน (2542)
ฉบับสภาผู้แทนราษฎร (2544) ฉบับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ : สนช. (2550) ฉบับสภาปฏิรูปแห่งชาติ : สปช. (2558)
และฉบั บสภาขั บเคลื ่ อนการปฏิร ูปประเทศ : สปท. (2559) ซึ ่ ง ทุ กฉบับ มี รายละเอี ยดที ่ แ ตกต่ า งกั นบ้าง
แต่มีเจตนารมณ์เดียวกัน คือสมควรมีกฎหมายป่าชุมชนโดยเฉพาะ เพื่อเป็นกฎหมายส่งเสริมให้ประชาชน
องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และได้รับประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
• ปี พ.ศ. 2560 กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชน และกลุ่มนิติการ ได้ร่วมกันพิจารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... (ฉบับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ที่มีข้อเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง
บางประเด็น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ หลังจากนั้น
กรมป่าไม้ได้เสนอร่างฯ ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ซึ่งได้มีมติเห็นชอบ พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมป่าไม้จัดทำหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Check list) พร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นอันเป็นไปตามแนวทางการจัดทำและเสนอ
ร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย ซึ่ง ในขั้นตอนการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ ป่าชุมชน พ.ศ. ... ต่อคณะรัฐมนตรี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นและมีข้อเสนอแนะ
เกี ่ ยวกั บร่ างพระราชบั ญญั ต ิ ป ่ าชุ มชน พ.ศ. ... สำนั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี จ ึ ง มอบหมายให้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมรั บร่ างพระราชบัญญั ติ ฯ ไปพิ จ ารณาร่ว มกับ คณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป
• ปี พ.ศ. 2561 สำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒ ิ ส ภา ได้ เ สนอรายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษาเรื ่ อ ง
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคำสั่ง
มอบหมายให้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก รั บ ข้ อ เสนอของ
คณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาร่างกฎหมาย ความคิดเห็น
แนวทางและความเหมาะสมของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... นำส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้นำข้อยุติ
และข้อเสนอจากที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาแก้ไข พร้อมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นตามแนวทาง
การจัดทำและการเสนอร่างกฎหมาย หลังจากนั้นได้มีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนฯ โดยคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ต่อมาในวันที่
26 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ...
ในวาระที่ 1 พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ...
• ปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบ
ในวาระที่ 2 และ 3 โดยมีมติเห็นสมควรให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... และ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำร่างพระราชบัญ ญั ติ ป่ าชุม ชนขึ้น ทู ลเกล้า ทูล กระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัต ริย ์ท รงลงพระปรมาภิไ ธย โดยในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห ัว ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 71 ก
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
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ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน
ฉบับแรก

กรมป่าไม้พิจารณา
ยกร่าง
พ.ร.บ. ป่าชุมชน
เริ่มต้น
2534

ฉบับผ่าน สนช.

ฉบับ ผ่าน ครม.

ฉบับ สนช.

ฉบับ กรมป่าไม้

ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย
ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน
ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
และเป็นอันตกไป

กรมป่าไม้ แต่งตั้ง
คณะทำงานพิจารณา
จัดทำ
ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน

2550

2558

2561

2562

9 หมวด 66 มาตรา

9 หมวด 66 มาตรา

9 หมวด 71 มาตรา

8 หมวด 104 มาตรา

2535

2536
–
2549

คณะอนุกรรมาธิการ
ให้กรมป่าไม้ปรับปรุง
กฎหมาย
มีร่าง หลายฉบับ
ให้เอื้ออำนวย
ต่อการจัดการ
• ฉบับประชาชน
ป่าชุมชน
• ฉบับพรรคความหวัง
ใหม่

• ฉบับพรรคประชาธิปัตย์
• ฉบับ กนภ.

วาระ 3

ค.ร.ม. ให้ความ
เห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน
ที่เสนอโดย ทส.
(22 พ.ค. 61)

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วาระ 3 เห็นสมควร
ประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.
ป่าชุมชน เป็นกฎหมาย

9 หมวด 76 มาตรา

9 หมวด 66 มาตรา

8 หมวด 104 มาตรา

2557

2559

2561

ฉบับ สปช.
• ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน
นอกเขตป่าอนุรักษ์
• สปช. หมดวาระ

ฉบับ สปท.

ฉบับผ่านกฤษฎีกา

สปท. นำฉบับ
สนช.
สปช. และ ปม.
มาพิจารณา

คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ)
(25 ก.ค.–21 พ.ย. 61)

2562
สำเร็จ

วันที่ 24 พ.ค. 62
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตรา พ.ร.บ.ป่าชุมชน
พ.ศ. 2562

ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 29 พ.ค. 62
(เล่มที่ 136 ตอนที่ 71 ก)

เส้นทาง 28 ปี สู่ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาป่า
2.2 เพื่อให้องค์กรทั้งภาครั ฐและเอกชน นักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทั ่วไป ได้ทราบถึ ง
ความสำคัญของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติใ นภาพรวม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนที่ ดูแ ล
รักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ชุมชน อันจะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐ
ในการอนุ ร ั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู จั ด การ บำรุ ง รั ก ษา ตลอดจนใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ ่ ง แวดล้ อ ม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน
2.3 เพื่อกำหนดวันป่าชุมชนแห่งชาติในเชิงสัญลักษณ์ สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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3. แนวทางการดำเนินงาน
จัดกิจกรรม/จัดงาน/จัดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึก ถึง พระมหากรุณ าธิ คุ ณ
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในทุกๆ ปี อาทิเช่น
3.1 กิจกรรมในส่วนกลาง
จัดกิจกรรมรวมพลังผู้นำเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศ โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น
• พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในการร่วมดูแลรักษาป่า
• พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านป่าชุมชน
• การสัมมนาวิชาการด้านป่าชุมชน
• การฝึกอบรม/สาธิตเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เกี่ยวกับป่าชุมชน
• การแสดงนิทรรศการ
• การแสดงสินค้าป่าชุมชน
3.2 กิจกรรมในส่วนภูมิภาค
จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสาป่าชุมชน ในป่าชุมชนด้านต่างๆ ได้แก่
• กิจกรรมด้านการอนุรั กษ์ เช่น การทำแนวป้องกันไฟ การใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมิปัญญา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
• กิจกรรมด้านการฟื้นฟู เช่น การทำฝาย
• กิจกรรมด้านการพัฒนา เช่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
• กิจกรรมด้านการควบคุมดูแล เช่น การประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิก
ป่าชุมชน การลาดตระเวน
• กิจกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน เช่น การสาธิตผลผลิต
และผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในป่าชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ประชาชนทั ้ ง พี ่ น ้ อ งชาวป่ า ชุ ม ชนและประชาชนทั ่ ว ไป มี ค วามซาบซึ ้ ง และรำลึ ก ถึ ง
พระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล
รักษาทรัพยากรป่าไม้ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
4.2 ประชาชนทั่วไป หน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน ได้มีความรู้ความเข้า ใจและตระหนั ก ถึ ง
ความสำคั ญ และคุ ณ ค่ า ของป่ า ชุ ม ชนและทรั พ ยากรป่ า ไม้ ข องชาติ รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการจัดการและใช้ประโยชน์ป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4.3 เครือข่ายป่ า ชุม ชนและประชาชนทั ่วไปได้ มีโ อการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เกี ่ยวกับ การจั ด การ
ป่าชุมชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาป่าชุมชนแต่ละแห่งอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภู มิสังคม
หรือวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย
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4.4 ป่าชุมชนของประเทศได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน
พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับหลักวิชาการ และเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

5. ข้อเสนอเพื่อพิจารณากำหนดให้มีวันป่าชุมชนแห่งชาติ
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วย
ป่าชุมชน เพื่อเป็นการสมควรส่งเสริ มให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุง รักษา และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
ในรูปแบบของป่าชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน และ
ประชาชนทั ่ ว ไป ได้ ม ี ค วามซาบซึ ้ ง และรำลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ ค ุ ณ ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ทย
ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและคุ ณค่ า
ของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ส่ง เสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์ป่าชุมชน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั ่ งยื น เครื อ ข่ า ยป่ า ชุ ม ชนและประชาชนทั่ ว ไปได้ ม ีโ อการแลกเปลี ่ ย นเรียนรู้
เกี ่ ย วกั บ การจั ด การป่ า ชุ ม ชนเพื ่ อ นำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาป่ า ชุ ม ชนแต่ ล ะแห่ ง อย่ า งเหมาะสม
และสอดคล้องกับภูมิสังคมหรือวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นการพัฒนาป่าชุมชนของประเทศ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ต ามเจตนารมณ์ของพระราชบัญ ญัติ ป่า ชุม ชน พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับหลักวิช าการ
และเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม จึงสมควร
กำหนดให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ

6. มติในที่ประชุม
ในคราวการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนแห่งชาติ ซึ่ง มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุม 301
ตึกบัญ ชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เรื่องที่ 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดวันป่าชุมชนแห่งชาติ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอวันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ และให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวั นที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม
ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
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7. ความสำคัญและคุณค่าของป่าชุมชน
คุณค่าของป่าชุมชน นอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างระบบนิเวศในท้องที่นั้นๆ ให้มีความอุดมสมบูรณ์
แล้ว ยังสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศและคนในท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
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ด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม ป่ า ชุ ม ชนช่ ว ยเพิ ่ มพื ้น ที่ ป ่ า มีส ภาพดีข ึ ้ นและเป็ นส่ ว นหนึ ่ ง ที ่ ช ่ วยรั ก ษาสมดุล
ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร กักเก็บน้ำทั้งบนดินและใต้ดิน
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ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร ไม้ใช้สอยในครัว เรือน
มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน
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ด้านสังคม เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึก ความ
รักสามัคคี เกิดเครือข่ายป่าชุมชน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน
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8. ความเชื่อมโยงของ “ป่าชุมชน” หลากหลายมิติ
8.1 ความเชื่อมโยงของป่าชุมชนกับแนวพระราชดำริ
ป่าไม้เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตมนุษย์ หากไม่มีการปลูกจิตสำนึกในการรักษาป่าไม้ให้กับทุกคนแล้ว
จะทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นไปด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลรักษาป่าไม้โดยหน้าที่พึงกระทำ
แต่ชาวบ้านจะสามารถดูแลและหวงแหนป่าไม้ด้วยจิตสำนึกเพื่อรักษาปัจจัยแห่งชีวิตของตนเอง พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสว่า
ควรจะมีป่าไม้หมู่บ้านเสียที ป่าจะได้กลับมา หมายถึงชาวบ้านลุกขึ้นดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ด้วยตนเอง
(สำนักงาน กปร.,2563)
"ป่าไม้หมู่บ้าน" ซึ่งหมายถึงชาวบ้านผู้ซึ่งดูแลป่าและฟื้นฟูป่า ดังนั้น สมาชิกป่าชุมชน คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนที่มาจากชาวบ้านคนในชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
ได้กำหนดหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย ในการดูแลรักษาพร้อมกับสามารถใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชนได้
ดังนั้น ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีกฎหมายป่าชุมชน
จึงเป็นการดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริให้มี “ป่าไม้หมู่บ้าน” ผู้ซึ่งดูแลป่าและฟื้นฟูป่า สามารถเข้ามา
บริหารจัดการป่าได้ โดยมีกฎหมายป่าชุมชนรองรับ
8.2 ความเชื่อมโยงของ “ป่าชุมชน” กับหน่วยงานภายในสังกัด ทส.
1) กรมป่าไม้
กรมป่าไม้มีเครือข่ายภาคประชาชนทั้งหมด 3 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 1) เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้
2) เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 3) เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า โดยชุมชนที่มี
การจัดตั้งป่าชุมชนจะได้รับการส่งเสริมให้ได้รับ การฝึกอบรม รสทป. และได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ในการควบคุมไฟป่า โดยเครือข่ายป่าชุมชนมีบทบาทภารกิจเชื่อมโยงการทำงานทั้ง 3 ภารกิจ ดังนี้
• ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ป่าชุมชน
ในวาระและโอกาสที่สำคัญ เผยแพร่และชักชวนสร้างภาคีเครือข่ายป่าชุมชนในทุกระดับ และเป็นกำลังสำคัญใน
การประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
• ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า เช่น รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ด้านการป้องกันไฟป่า ลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า ปฏิบัติงานดับไฟป่า
• ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการบุกรุกป่า และการลักลอบตัดไม้
จากผลงานในการดูแลป่าชุมชนโดยคณะกรรมการป่าชุมชน และสมาชิก รสทป. ในหมู่บ้าน จึงทำให้
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกชุมชนเพื่อรับพระราชทานธงและเข็ม “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” พบว่าหลายชุมชน
ได้รับการคัดเลือกโดยนำผลงานจากการดูแลรักษาป่าชุมชนและร่วมมือกับภาครัฐ เป็นผู้ที่มีผลการดำเนินงาน
ด้ า นการอนุ รั กษ์ท รัพยากรป่ าไม้ ดี เ ด่น ซึ ่ ง เป็น เครื่ องหมายแห่ ง ความตั ้ง มั่ น ในการปกป้ องรัก ษาผืนป่า
เปรียบเสมือนขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มราษฎรผู้รักษาป่าไม้
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2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งป่าชุมชนโดยกรมป่าไม้และอยู่ใกล้แนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ จึงเป็น ป่ากันชน
(Buffer Zone) ให้กับพื้นที่อนุรักษ์ได้เป็นอย่างดีและสมาชิกป่าชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็น อาสาสมัครพิทักษ์
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป ่ า และพั น ธุ ์ พ ื ช (ออส.) ทำงานร่ ว มกั บ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที ่ ในการดู แ ลรั ก ษา
การป้องกันไฟป่า และควบคุมไฟป่ า ร่วมป้องกันการบุ กรุ กและการลัก ลอบตั ดไม้ ตลอดจนแจ้ง ข่ า วสาร
การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้รอบแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ป่าชุมชน จึงเป็นบริเวณจุดผ่อนปรน
ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เขตอนุรักษ์ ได้ใช้ประโยชน์และพึ่งพาตามกฎหมายของอุทยานแห่งชาติ ลดปัญหาการเข้าไป
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 – วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน
จำนวนทั้งสิ้น 76 หมู่บ้าน เนื้อที่ 44,298-1-78 ไร่ หลายชุมชนมีความเข้มแข็ง ดังตัวอย่างเช่น ป่าชุมชน
บ้านทุ่งหยีเพ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่เป็นป่าชุมชนชายเลนที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศ ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนประจำปี พ.ศ.2560 ป่าชุมชนบ้านกลาง อำเภอ
เมือง จังหวัดพังงา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศตามโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนประจำปี พ.ศ. 2554
และป่าชุมชนบ้านเปร็ดใน อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน
ปัจจุบันโครงการป่าชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งจึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนดให้เป็น อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine rangers)
4) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประธานเครื อ ข่ า ยป่ า ชุ ม ชนที ่ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รองจากกรมป่ า ไม้ เป็ น ผู ้ แ ทนเครื อ ข่ า ยด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ร ะดับจังหวัด
ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทำให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ระหว่าง 2 เครือข่าย ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน และจาก
ผลงานการคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเครือข่าย ทสม.
ดีเด่นประจำทุ กปี โดยกรมส่งเสริม คุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประกาศยกย่องเชิด ชู ทสม.
และเครือข่าย ทสม. ที่ท ำประโยชน์ต่อสัง คม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยมีเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ในพื้นที่ป่าชุมชนจำนวนมาก ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
ทสม. ดีเด่น โดยผลงานด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้
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5) สำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการรวมกลุ่มของเครือข่ายป่าชุมชนที่เป็นรูปธรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงเห็นถึงความสำคัญของชุมชน
ที่ช่วยกันดูแลรักษาป่าชุมชนจึงได้อนุมัติงบประมาณ ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยสภา
องค์กรชุมชน จ.กาญจนบุรี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อม
เพื่อดำเนิน “โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป่าชุมชน จ.กาญจนบุรี ” ระยะเวลา
ดำเนินโครงการ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) เป็นเงินงบประมาณ 4,972,900 บาท โดยดำเนินการคัดเลือก
หมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินโครงการ จำนวน 50 หมู่บ้าน จาก 152 หมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำไปสู่การมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งช่วยขยายเครือข่ายป่าชุมชน และเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ในการดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีเครือข่ายป่าชุมชน จ.กาญจนบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน 8 แผนงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชน ให้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าชุมชน การจัดการฐานข้อมูล การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการติดตามและประเมินผล
6) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้มีคุณค่าและมีความสำคัญในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่ง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในรูปแบบป่าชุมชนจึงได้ร่วมมือกับ
กรมป่าไม้ กำหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์วางแนวทางการจัดทำโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านป่าชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นการ
สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือความรู้ทางวิชาการต่างๆและสอดคล้องกับความต้องการชุมชน
ที่ร่วมดูแลรักษาป่าชุมชนที่ร่วมดูและรักษาป่าชุมชน จึงเกิดเป็นการประสานความร่วมมือของภาคี 4 ฝ่าย
ได้แก่ กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภาคเอกชน และประชาชน ในการ
ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อลดโลกร้อน และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโดยกิจกรรม
ลดโลกร้อนของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ได้แก่ กิจกรรมป้องกันรักษาป่า กิจกรรมป้องกันไฟป่า
กิจกรรมการสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า กิจกรรมการปลูกและฟื้นฟูป่ากิจกรรมสร้างจิตสำนึกและการจัดทำสื่อ
ความหมายธรรมชาติ และกิจกรรมการประเมินปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ได้ผลักดันเรื่อง
กลไกการลดหย่อนภาษีให้กับภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุน
7) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน
ในการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและธุรกิจชีวภาพ ด้วยการ
ใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง โดยชุมชนเป้าหมายที่ส่งเสริมบางส่วน คือ ชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าชุมชน และ
ได้ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพจากป่าชุมชน ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ดังเช่น ป่าชุมชนโนนหินผึ้ง
จ.ปราจีนบุรี ป่าชุมชนตำบลแม่ทา จ.เชียงใหม่ จึงนับว่าเป็นการต่อยอดการดำเนินงานทำให้ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งกรมป่าไม้ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) ได้ประสาน
ความร่วมมือ เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านป่าชุมชน ในด้านต่างๆ ดังนี้
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในกระบวนการคิด การจัดการผลผลิต และ
ทรัพยากรทุกขั้นตอน โดยประยุกต์ใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์กรชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชน
เป็นพื้นฐานของการดำเนินการ และผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆ
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันของชุมชนในการประกอบกิจการ ที่ มีความผูกพันกับ
วิถีชีวิตชุมชนร่วมกัน เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ของคนในชุมชน
3. เสริมสร้างจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในชุมชน ส่งผลให้เกิด ความ
เข้มแข็งของชุมชน และความสงบสุขของสังคม
8.3 ความเชื่อมโยงของ “ป่าชุมชน” กับหน่วยงานภาครัฐอื่น
1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สำนักจัดการป่าชุมชนได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในปี พ.ศ. 2557
โดยมี บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีป่าชุมชนที่เข้าร่วม
สนองพระราชดำริ 60 ป่าชุมชน ในท้องที่ 50 จังหวัด ทั่วประเทศรวมพื้นที่ 84,794-0-79 ไร่
โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม
ในการสำรวจและจั ด ทำฐานข้ อมูล ทรั พยากรท้ องถิ่ นตามกรอบแนวทางของโครงการฯ และนำไปสู่การ
รักษาทรัพยากรทางชีวภาพ ทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
2) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ป่าชุมชนเป็นแหล่งต้นกำเนิดสมุนไพรมากมายหลายชนิดที่มีความสำคัญ ทั้งที่นำมา ใช้ประโยชน์ได้
และอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการรักษาสุขภาพ ดังนั้น จึงเกิดความ
ร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับกรมป่าไม้ ดำเนินการคุ้มครองและ
ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
ตามภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืน ดังนี้
- ดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการอนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นกำเนิด พืชสมุนไพรจาก
ป่าชุมชนและส่งเสริมการปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน โดยร่วมกัน ส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื้นที่ดำเนินโครงการป่าชุมชน ได้เรียนรู้สมุนไพรที่มีคุณค่าและการใช้ประโยชน์ จากสมุนไพรในท้องถิ่น
ของตนเอง โดยการศึกษาสำรวจพืชสมุนไพรในป่าชุมชนและส่งเสริมการ ขยายพันธุ์นอกเขตป่าชุมชน
- ดำเนินการตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
อันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับสมุนไพร และเพื่อพัฒนาผลผลิตและ
ใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยอย่างมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพและครบวงจร โดยมีเป้าหมาย การดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรคุณภาพในปี พ.ศ. 2560-2564 รวม 3,500 ไร่ ส่งเสริม ให้มีการปลูกพืชสมุนไพร
4 ชนิด คือ ขมิ้นชัน ไพล ใบบัวบก และกระชายดำ ในพื้นที่ป่าชุมชน
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3) กรมการท่องเที่ยว
ป่าชุมชนหลายแห่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนั้น กรมการท่องเที่ยวจึงเห็น ศักยภาพ
ความสำคั ญ และมี ส ่ ว นให้ ก ารสนั บ สนุ นงบประมาณในการพั ฒนาการท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ในป่ า ชุ ม ชน
จึง สนับสนุนงบประมาณสำหรับป่า ชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวมาตั ้ง แต่ป ีง บประมาณ พ.ศ. 2557
ถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการป่าชุมชนสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยนอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) ได้คัดเลือก ป่าชุมชนห้วยสะพานสามั ค คี
จังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบของกิจกรรม Village Tourism 4.0 โดยการพัฒนาต่อยอด
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น การจัดฐานการเรีย นรู้
ในป่าชุมชน การสาธิตกิจกรรมต่างๆ ตามภูมิปัญญา ชาวบ้าน โดยจัดเป็นแพ็กเกจทัวร์ส ำหรับนักท่องเที่ยว
จากต่างประเทศ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก ภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีการนำผลิตภัณฑ์ซื้อขาย
ในระบบออนไลน์ Lazada
ตัวอย่างชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ได้แก่
1. ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน เป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีที่ติด 1 ใน 50 ชุมชน
ท่องเที่ยวระดับประเทศ ซึ่งมีโปรแกรมท่องเทียว 2 วัน 1 คืน โดยมีเส้นทางการท่องเที่ยวในป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
“สัมผัสท่องเที่ยวชาติพันธุ์ หลากหลาย ได้ที่บ้านพุน้ำร้อน” ดังนี้
- กราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่น ณ วัดพุน้ำร้อน
- ชมวัตถุโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
- ชมแปลงนาอินทรีย์ และฟังบรรยายพิธีเจ้าแม่โพสพ
- ชมการทอผ้าลายโบราณ
- เที่ยวชมวิวธรรมชาติรอบหมู่บ้าน
- เที่ยวชมอ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ซึ่งมีกิจกรรม พายเรือ เดินเล่น ชมวิว และขึ้นโป๊ะไปรับประทาน
อาหารที่แพกลางอ่างเก็บน้ำ
2. ป่าชุมชนตำบลเจริญสุข ซึ่ง มีกิจกรรมท่องเที่ยวโดยรถนำเที่ยวของชุมชนเพื่อชมธรรมชาติ
ของป่ า ชุ ม ชนตำบลเจริญสุ ข พร้ อ มทั ้ ง สั ก การะพระอั ง คารธาตุว ั ด เขาพระอั ง คาร ชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมฐานเรียนรู้ด้านการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย การฟอกย้อมด้วยดินภูเขาไฟ
ชมการแสดงออนซอนฟ้าภูอัคนี หัตถศิลป์ถิ่นไทย เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผ้าฝ้ายด้วยดินภูเขาไฟ
"ภูอัคนี” ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ และข้าวภูเขาไฟ
นอกจากนี้ กรมป่าไม้โดยสำนักจัดการป่าชุมชนได้จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ “60 ป่าชุมชน
ต้ อ งห้ า มพลาด” เพื ่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที ่ ย วในป่ า ชุ ม ชนและยั ง มี ป ่ า ชุ ม ชน ทั ่ ว ประเทศอี ก มาก
ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
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4) กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดย สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
(https://cep.cdd.go.th สืบค้นข้อมูล วันที่ 20 เมษายน 2564)
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ One Tambon One Product (OTOP) เป็นโครงการ
ที่มุ่ง หวัง ให้คนในชุมชน ได้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็ นผลิตภัณฑ์ จำหน่ายสร้างรายได้
ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน สามารถสร้างรายได้
ให้กับชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ และก่อให้เกิดผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยหน่วยงานภาครัฐ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านความรู้ เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ป่าชุมชนหลายแห่งมีศักยภาพด้านการเป็นแหล่งอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น
ที่หลากหลาย ทั้งทางด้านชีวภาพ กายภาพ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมถึงคนในชุมชนเอง ที่มีกระบวนการ
ทางความคิ ด การบริ ห ารจั ด การ การดู แ ล การอนุ ร ั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม
การรั ก ษาภู ม ิ ป ั ญ ญาการต่ อ ยอดภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี การท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ก่อให้เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้ และนำไปสู่เป้าหมาย ของการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การกินดี อยู่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป
และวางรากฐานที่สำคัญของประเทศและสังคมไทย
ตัวอย่างป่าชุมชนที่มีสินค้า OTOP เช่น ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง หมู่ที่ 4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่ ป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่ช่วยกันอนุรักษ์
ป่าชุมชน ป่าจึงมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีการประกอบหลายอาชี พ
ที่ต้องพึ่งพิงป่า เช่น ประมงพื้นบ้าน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การทำกะปิ (เนื่องจากเกิดความอุดมสมบูร ณ์
ของสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นผลจากการที่ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชน (ป่าชายเลน) ส่งผลให้มีกุ้งเคยมาก
สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์กะปิคุณภาพดี) โดยมีผลิตภัณฑ์กะปิ และการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นสินค้า
OTOP สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
สินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา เช่น ผ้าทอพื้นเมืองบ้านผาทั่ง จากป่าชุมชนบ้านผาทั่ง
หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จัง หวัดอุทัยธานี วิถีชีวิตกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนแบบยั่งยืน ให้คงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และยังเข้าไปร่วมใช้วัสดุธรรมชาติ
จากป่าชุมชน โดยการนำเปลือกไม้ต่าง ๆ มาทำเป็นสียอมผ้า เช่น เปลือกประดู่ป่า ใบมะม่วงป่า เปลือกต้น
สีเสียดแก่น เปลือกต้นมะเกลือ ลูกกระบกป่าและไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น กลุ่มผ้าทอ มองเห็นผลที่ได้รับจากการ
อนุรักษ์ป่าไม้ นำมาใช้ย้อมสีให้ผ้ามีสีสันสวยงาม คงความเป็นเอกลักษณ์ โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี ทำให้กลุ่มทอผ้า
มีวัตถุดิบให้ใช้ตลอดไป และสะท้อนวิถีชีวิตที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่ได้ถ่ายทอดกันมา
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5) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการ "รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่ม
พระบารมี" มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้น รวบรวมข้อมูลต้นไม้
ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พร้อมทั้งนำข้อมูลไปใช้ในการเผยแพร่ เกิดการเรียนรู้
และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ร่วมกันรวบรวมข้อมูลต้นไม้ที่มีความสำคัญจาก
ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 500 ต้น จากนั้น จึง คัดเลือกประกาศเป็นต้นไม้ที่ส ำคัญ ของแผ่นดิน ในหนัง สือ
รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี โดยรวบรวมประวัติและเรื่องราวที่มีการบอกเล่าหรือบันทึกไว้เกี่ยวกับ
ต้นไม้ในสถานที่ต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค มาจัดพิมพ์พร้อมภาพประกอบที่สวยงามและเผยแพร่เป็นความรู้
แก่สาธารณชนทั่วไป
ป่าชุมชนหลายแห่งมีต้นไม้ใหญ่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ทรงคุณค่าในการดูแ ล
รักษาไว้ให้รุ่นลูกหลานได้เห็น ได้ศึกษา ได้ชื่นชม สร้างจิตสำนึก สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของป่าชุมชน ส่งเสริม
ความภาคภูมิใจให้กับชุมชน ที่ร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ไว้ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น เช่น ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่
จังหวัดชลบุรี มีต้นพระเจ้าห้าพระองค์เป็นต้นไม้ใหญ่ในป่าชุมชนและได้รับการคัดเลือกประกาศเป็นต้นไม้ที่
สำคัญของแผ่นดิน ในหนังสือ รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี มีขนาดเส้นรอบวงวัดได้ 30 เมตร และ
ความสูง 30 เมตร แตกพูพอนเป็นปีกกว้างสูงกว่า 2 เมตร ค้ำโคนต้น ดูมั่ นคงสง่างาม ยอดแตกพุ่มกว้าง
ร่มรื่น ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ถูกตั้งชื่อตามลักษณะผลที่มีรูปกลมรีเล็กน้อย แบ่งเป็นพู 5 พู แต่ละพูจะมีรูป
คล้ า ยพระเรี ย งรอบผลห้ า องค์ ซึ ่ ง มี ค วามเกี ่ ย วโยงกั บ วิ ถ ี ค วามเชื ่ อ วั ฒ นธรรม และภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่น
เรื่อง “การกำเนิดพระพุทธเจ้าห้า พระองค์ในภัทรกัลป์” (จากนิทานพระยากาเผือก) จึงถือเป็นไม้สิริ มงคล
โดยมีการใช้ใบ ดอก และผลในการประกอบพิธีกรรม สำคัญ ต่าง ๆ ของคนโบราณทั้งไทย ลาว พม่า เขมร
และจี น ปั จ จุ บ ั น พื ้ น ที ่ โ ดยรอบมี ก ารปรั บ ภู ม ิ ท ั ศ น์ ใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง อนุ ร ั ก ษ์ ข องชุ ม ชน
(https://www.m-culture.go.th/prachinburi/more_news.php?cid=61 : สืบค้นข้อมูล วันที่ 21 เม.ย.64)
ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีต้นตะเคียนสามพอน
เป็นรุกขมรดก โดยต้นตะเคียนขนาดใหญ่ต้นนี้มี ลักษณะพิเศษ คือ มีพูพอนสามพอน ชาวบ้านจึง เรียกว่า
ตะเคียนสามพอน เส้นรอบวง 10 เมตร สูง 29 เมตร อายุกว่า 200 ปี เป็นหนึ่งในต้นตะเคียนขนาดใหญ่
หลายพันต้น ที่พบในป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ ซึ่งเป็นป่าดงดิบ ป่าโบราณ ที่บรรพบุรุษของหมู่บ้านได้พยายาม
รักษาไว้มายาวนาน โดยเขตป่า ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อประเทศเมียนมา ต้นตะเคียนสามพอนเป็นต้นไม้แห่ง
ประวัติศาสตร์ ผ่านเหตุการณ์มหาวาตภัยใต้ฝุ่นเกย์ที่พัดเข้าถล่มจังหวัดชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2532 ซึ่งในครั้งนั้น
ต้นไม้ในป่าสงวนแห่งชาติในเขตอำเภอท่าแซะถูกพายุพัดหักโค่นเป็นจำนวนมาก แต่ต้นตะเคียนสามพอนนี้
กลับต้านทานพายุได้ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้พยายามรักษาต้นตะเคียนสามพอนและผืนป่าแห่งนี้เอาไว้
เนื่องจากเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในเขตอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ปัจจุบันอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
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6) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ได้เห็นความสำคัญของป่าชุมชน จึงร่วมกับ
สำนักจัดการป่าชุมชน ในการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในการสำรวจสภาพ ป่าชุมชนตำบลแม่ทา
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สามารถนำข้อมูลที่ได้แบบ Real Time มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่ป่าชุมชนได้เป็นอย่างดีและมีการขยายผลความร่วมมือ โดย กรมป่าไม้ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยาน
ไร้คนขับ (UAV) ในการสำรวจป่าชุมชน และป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
• ยกระดับความร่วมมือทางด้านวิชาการ การส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดตั้ง ป่าชุมชน
ตลอดจนการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู และดูแลรักษา ในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
• พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ และนวั ต กรรม เพื ่ อ นำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นการบริ ห าร
จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ใ นพื ้ น ที ่ ป ่ า ชุ ม ชน เป็ น ข้ อ มู ล สำหรั บ การวางแผนส่ ง เสริ ม การจั ด ตั ้ ง ป่ า ชุ ม ชน
และการประสานติดตามสภาพพื้นที่ภายหลังการจัดตั้งป่าชุมชน
• ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้วยการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงาน โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการ
เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ห น่วยงานต่างๆ ในขณะที่กรมป่าไม้
มีภารกิจด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่ง เสริม ทำนุ บำรุง ป่า ด้วยกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก
8.4 ความเชื่อมโยงของ “ป่าชุมชน” กับภาคประชาสังคม
1) สถาบันลูกโลกสีเขียว
จากผลงานการมอบรางวัล“ลูกโลกสีเขียว”ซึ่งมีเป้าหมายสนับสนุนและให้ก ำลังใจแก่ผลงานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทชุมชน บุคคล กลุ่มเยาวชน รวมทั้ง งานเขียน ความเรียง
เยาวชน และสื่อมวลชน ที่ทำด้วยแรงกาย แรงใจ และด้วยความมุ่งมั่น เป็นความดีที่สมควรได้รับการยกย่อง
และเผยแพร่ เ ป็น แบบอย่ างต่อไป พบว่า ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน มีผลงานระดั บ ชุ มชน บุ ค คล
กลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นผลงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากการบริหารจัดการป่าชุมชน
จนเป็นที่ยอมรับ แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และอำนวยประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
2) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทำงานโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก
ทำให้ทราบว่า ภายในผืนป่าตะวันตกมีชุมชนที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ปาเกอญอ และชาติพันธุ์อื่นในพื้นที่รวม
ประมาณ 30 ชาติพันธุ์ นับเป็น 129 ชุมชน จึงส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผืนป่าตะวันตก
ที่เป็นป่าที่มีความสำคัญระดับประเทศ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องของป่าชุมชน โดยการส่งเสริมให้
ชุมชนรอบผืนป่าตะวันตก ให้มีส่วนร่วมดูแลพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รอบผืนป่าตะวันตกเพื่อเป็นผืน
ป่ากันชน (Buffer Zone) ระหว่างพื้นที่อนุรักษ์กับพื้นที่ของชุมชน จึงทำการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งป่าชุมชน
รวม 143 หมู่ บ้าน เนื้อที่ 136,077-0-61 ไร่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งบทบาทการรักษาป่าที่เหลือไว้
และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชน
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3) ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ : RECOFTC)
รีคอฟเป็นองค์กรนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดการป่าไม้
เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ ที่ดีของชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก โดยกระบวนการวิเคราะห์ วิจัย
การสร้างศักยภาพ การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์และนำเสนอรูปแบบการจัดการที่ดีในพื้นที่นำร่อง
กรมป่าไม้และศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน 2 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 - 23 กันยายน 2560 เรื่อง ความร่วมมือทางด้านเทคนิควิชาการ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย ,ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 – 3
สิ ง หาคม 2568 เรื ่ อ ง ความร่ ว มมื อ ทางด้า นเทคนิค วิช าการเพื ่ อสนับ สนุนพัฒ นางานวนศาสตร์ ช ุมชน
ในประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนแบบมี
ส่วนร่วม นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ป่าไม้ โดยชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างเหมาะสม และเสริมสร้าง
ศักยภาพ ความเข้มแข็งของชุมชน และธรรมาภิบาลด้านการป่าไม้บนพื้นฐานหลัก 3 ประเด็น คือ 1) ส่งเสริม
ไม้มีค่าหรือไม้เศรษฐกิจ 2) ป่าชุมชน 3) คนอยู่กับป่า
8.5 ความเชื่อมโยงของ “ป่าชุมชน” กับภาคเอกชน
1) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมป่าไม้ ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการคนรักษ์ป่า
ป่ารักชุมชน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาป่าชุมชนให้เกิดระบบการจัดการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
สังคม และประเทศ โดยการพิจารณาให้ความช่วยเหลือชุมชน เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้เป็นหลัก มุ่งสร้ าง
จิตสำนึก ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ให้กับชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้มีการประเมินผลโครงการ โดย
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ศึกษาและประเมินผลสำเร็จของโครงการ
พบว่า การดำเนินโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการดูแลรักษาป่าอย่างมีส่วนร่วม
จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการต่อเนื่องยาวนานถึง 10 ปี (พ.ศ.2551-2560) และได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ
ระหว่าง 2 หน่วยงานที่จะดำเนินโครงการร่วมกันต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
2) ภาคเอกชนให้การสนับสนุนป่าชุมชนภายใต้โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน
ป่าชุมชนเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม และมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจก รักษาสมดุลของระบบนิเวศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ
อบก. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ได้เห็นถึงความสำคัญในการ
ดูแลรักษาป่าชุมชน จึงร่วมกับกรมป่าไม้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน ภาคประชาชนในการดูแลรักษา
ป่าชุมชน ในรูปแบบประชารั ฐ ภายใต้โครงการภาคี สนั บ สนุน ป่ า ชุม ชนลดโลกร้อน และเพื่อส่ง เสริ ม ให้
ภาคเอกชนมี ส ่ว นร่ วมในการสนั บ สนุ นป่า ชุ มชนมากขึ ้น กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ง แวดล้อม
จึง ผลักดันให้มีการพัฒนามาตรการทางภาษี สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน
ซึ่งกรมสรรพากร ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 370) ลงวันที่ 26 มีนาคม
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พ.ศ.2563 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายให้แก่
โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เช่น บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด การสนับสนุนกิจกรรม
ซ่อมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อบรมเยาวชน ทำป้ายสื่อความหมายต้นไม้ กิจกรรมการปลูกต้นไม้เป็น แหล่ง
อาหารชุมชน กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ 2 - 3 และกิจกรรมการประเมินการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ที่ป่าชุมชน
บ้านศาลเจ้า จังหวัดระยอง ป่าชุมชนแขมงคงมั่น จัง หวัดระยอง และป่าชุมชนบ้านมะเดื่อ จัง หวัดระยอง
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมการจัดทำฝายแบบผสมผสาน การทำแนวกันไฟ การสร้าง
หอดูไ ฟ มอบอุปกรณ์ ดับไฟป่า จัดทำป้ายสื่อความหมายและป้านแนวเขต สร้างจัดพัดสายตรวจ ทำป้าย
ให้ความรู้ในพื้นที่ป่าชุมชนกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย อบรมเยาวชนรักษ์ป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นแหล่ง
อาหารชุมชน ที่ป่าชุมชนบ้านร่องบอน จังหวัดเชียงราย ป่าชุมชนบ้านห้วยโรงนอก จังหวัดแพร่ และป่าชุมชน
บ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม
3) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และมูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ เข้ามาสนับสนุนป่ า
ชุมชนตามโครงการ “เซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน อนุรักษ์ป่าชุมชนและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน” ณ บ้านทาป่าเปา
ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และบ้านแม่ป้อกใน ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2556-2559 โดยน้อมนำกระแสพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางการพัฒนาป่าชุมชน
และเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยการ
พัฒนาอาชีพที่มั่นคงบนพื้นฐานการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและรักถิ่นฐานบ้านเกิด รักษ์ผืนป่าร่วมอนุรักษ์พื้นที่ป่า ให้อยู่คู่กับชุมชน
4) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เข้ามาให้การสนับสนุนป่า ชุมชน ดำเนิน
โครงการ ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปลูกป่าลดสภาวะโลกร้อน ได้ปลูกใน ปี พ.ศ. 2556 - 2557 จำนวน
29 แปลง ในพื้นที่ 21 ป่าชุมชน รวม 8,845 ไร่ โดยได้ร่วมกันปลูกและบำรุงป่า รวมระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.
2556 - 2561) ซึ่งเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าชุมชน ส่งเสริมให้ผืนป่ากลับมา
มีความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม โดยได้ดำเนินการทำการปลูกป่าและร่วมกับ
กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับราษฎรในพื้นที่รอบแปลงปลูก
ป่า เพื่อเป็นถ่ายทอดองค์ความรู้ และได้รวมกันระดมความคิดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะดูแล
รักษาป่า ตลอดจนแนวทางการใช้ ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผืนป่าเหล่านี้อยู่รอดปลอดภัยและสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนได้ตลอดไป โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมในปี พ.ศ. 2560 - 2563 รวม 8 รุ่น 480 คน
5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โครงการ Care the wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการผ่าน Collaboration Platform โครงการ Care the wild
จะเป็นการระดมทุนเพื่อสร้างป่า ด้วยการปลูกป่าใหม่ ปลูกป่าเสริม และส่งเสริมการดูแลป่า พร้อมติดตาม
การเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกตลอดโครงการ ด้วยหลักธรรมาธิบาล การเปิดเผยข้อมูล ติดตาม/เรียนรู้/ดูแล
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ผ่านแอปพลิเคชัน Care the wild โดยมีป่าชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ป่าชุมชน ได้แก่ ป่าชุมชน
บ้านชัฏหนองยาว จังหวัดสุพรรณบุรี โดยบริษัทที่ให้การสนับสนุนได้แก่ บริ ษัทศูนย์รับฝากตลาดหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์สมาคมบริษั ท
หลักทรัพย์ไทย และชมรมคัสโตเดียน ป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน จังหวัดราชบุรี โดยบริษัทที่ให้การสนับสนุน
ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และป่าชุมชนบ้านพุตูม จังหวัดเพชรบุรี โดยบริษัทที่ให้ก าร
สนับสนุนได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
8.6 ความเชื่อมโยงของ “ป่าชุมชน” กับภาคสถาบันการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นองค์ความรู้
ที่สำคัญในการเผยแพร่ให้นิสิต นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมของประชาชน จึงคัดเลือกป่าชุมชนต้นแบบของกรมป่าไม้ จำนวน 35 แห่ง สำหรับผลิต
รายการโทรทัศน์เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม นำเสนอตัวอย่าง การบริหารจัดการและประโยชน์ที่ได้รับ
จากป่าชุมชน ในรายการ Green Focus ชุด “ป่าชุมชน” จำนวน 35 ตอน เพื่อใช้ออกอากาศเผยแพร่ความรู้
ทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL) และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม True visions ช่องสัญญาณ DLTV8 ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.stou.ac.th หรือ
ทางช่องทางอื่นที่เหมาะสม และยังได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนในชุดวิชา “การป่าไม้
ชุมชน” ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ นับว่าเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านป่าชุมชนให้สังคมได้รับรู้อย่างกว้างขวาง
2) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานสร้างบัณฑิตในด้านการรักษาทรัพยากรป่าไม้
โดยในอดีตจะเน้นในเรื่องของวิชาการด้านการจัดการป่าไม้ ต่อมาในปี พ.ศ.2529 ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง
ของชุมชน จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีให้มี สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน และในปี พ.ศ. 2552 ได้จัดทำ
หลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน ระหว่างหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนศาสตร์
ชุ ม ชน คู ่ ข นานกั บ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร์ บ ั ณ ฑิ ต (สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา) สาขาสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา และโครงการหลักสูตรวิท ยาศาสตร์ม หาบั ณฑิ ต (วนศาสตร์ชุมชน) เพื่อผลิตบุคลากรและ
องค์ความรู้วิชาการด้านการบริหารจัดการด้านป่าชุมชน
3) มหาวิทยาลัยในพื้นที่
“ป่าชุมชน” เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของ นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาค เช่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภั ฏเข้ามาศึกษาเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ป่า ชุมชน เพื่อศึกษา
ระบบนิเวศในพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญทางด้านความหลายหลายทางชีวภาพ และมีความสำคัญด้านการใช้
ประโยชน์ทางสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ป่าชุมชนเขาอ้ายโป๊ด จังหวัดลพบุรี ปัจจุบัน
เป็ น สถานที ่ฝ ึ กงานของนัก ศึก ษาสาขาแพทย์ แ ผนไทยประยุ กต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิดล
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดรูปแบบการท่องเที่ยวจากศูนย์การเรียนรู้
ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ ตำบลหนองโรง โดยความร่วมมือ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยบอสตัน
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วอชิง ตัน ดีซี สหรัฐอเมริก า เข้ามาเรี ยนรู้ ป่าชุมชนบ้ านต่ อแพ จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดส่ง อาจารย์ 2 คน
นักศึกษา จำนวน 11 คน ซึ่งกำลังศึกษาในสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรสิ่ง แวดล้อมและมนุษย์วิทยา
มาเรียนรู้วิถีชีวิตคนไทใหญ่ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการธรรมชาติ คนอยู่กับป่า เป็นระยะเวลา
14 วัน โดยการประสานงานส่งต่อมาจากเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
8.7 ความเชื่อมโยงของ “ป่าชุมชน” กับสถาบันทางศาสนา
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นสถาบันที่มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ของประเทศ โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่พำนักอยู่ในศาสนสถานใกล้เคียงพื้นที่ป่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยส่งเสริม
ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน รวมถึงเป็นแกนนำ
ในการดูแล รักษาป่าชุมชน ซึ่งการดำเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรม อาทิ เช่น
1) พระครูวิสิฐ สุวรรณคุณ แกนนำ “ป่าชุมชนพุน้ำเย็น” จังหวัดสุพรรณบุรี ในการฟื้นฟูสภาพป่ า
จากการทำเหมืองหิน
2) ครูบากัญไชย กาญจโน แกนนำ “ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง” จังหวัดตาก ในการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ
ลำธาร
3) พระไพศาล วิสาโล ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นพระนักอนุรักษ์ โดยเป็นผู้ริเริ่ม โครงการ “ธรรมยาตรา
เพื่อทะเลสาบสงขลา” และเป็นแกนนำชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ “ป่าชุมชนภูหลง” จังหวัดชัยภูมิ
8.8 ความเชื่อมโยงของ “ป่าชุมชน” กับต่างประเทศ
การดำเนินงานด้ า นป่ า ชุ ม ชนที ่ ไ ด้ ด ำเนิ น การร่ว มกั นระหว่ า งองค์ กรต่ า งประเทศและยัง คงมี
ผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ได้แก่
1. การประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 และการประชุมคณะทำงาน
อาเซียนด้านป่าชุมชน (the ASEAN Working Group on Social Forestry: AWG-SF) ครั้งที่ 11 ณ จังหวัด
เชี ย งใหม่ ประเทศไทย (การประชุ ม เป็ น ส่ ว นหนี ่ ง ของการประชุ ม เจ้ า หน้ า ที ่ อ าวุ โ สอาเซี ย นด้ า นป่ า ไม้
(The Meeting of ASEAN Senior officials on Forestry หรื อ ASOF) ซึ ่ ง เป็น กรอบการประชุม อย่ างเป็น
ทางการของ ASEAN) โดยมีกรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพและมีองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเสริมสร้าง
ความเข้าใจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซียน ภาคประชาชน เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาสังคม และ
องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อพัฒนาแนวทางด้านการพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน การจัดการป่าไม้อย่างยั่ง ยืนและ
มีส่วนร่วม และการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยวนศาสตร์ชุมชน
2. สำนั ก จั ด การป่ า ชุ ม ชน กรมป่ า ไม้ ได้ ร ั บการสนั บ สนุ น จาก โครงการ “Facilitating the
Participatory Planning of Community-based Forest Management Using Geographic Information
System and Remote Sensing Technologies in Forest Resources Management in the Philippines,
Indonesia and Thailand” เป็นโครงการระดับภูมิภาคโครงการใหม่ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติ แห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้กั บประเทศสาธารณรั ฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมื อ ด้ านป่ า ไม้
(Agreement between the Governments of the Member States of the Association of Southeast
Asian Nations and the Republic of Korea on Forestry Cooperation : AFoCo)
โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการป่าชุมชนด้วยเทคโนโลยี
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกลในประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเ ซีย และประเทศไทย
มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2558-2562)
3. การพัฒนาบุคลากร (Capacity Building) เจ้าหน้าที่ส ำนักจัดการป่าชุมชนเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น RECOFTC เป็นต้น
4. การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการป่าชุมชน โดยการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ

9. การดำเนินงานด้านป่าชุมชนของประเทศไทย
9.1 การจัดตั้งป่าชุมชน
ตั้งแต่ปี 2543 - ปัจจุบัน กรมป่าไม้ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยมีการจัดตั้ง
ป่าชุมชนไปแล้ว จำนวน 15,337 แห่ง ชุมชนมีส่วนร่วม 17,442 หมู่บ้าน เนื้อที่ 7.63 ล้านไร่ เป็นป่าชุมชน
ตามมาตรา 99 และ มาตรา 100 ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 จำนวน 11,327 แห่ง ชุมชนมี
ส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน เนื้อที่ 6.29 ล้านไร่
ภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
รวม

จำนวน
ป่าชุมชน
(แห่ง)
4,311
5,043
1,118
855
11,327

จำนวนชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม
(หมู่บ้าน)
4,766
6,205
1,195
862
13,028

เนื้อที่
(ล้านไร่)
4.29
1.25
0.54
0.22
6.29

ทั ้ ง นี้ ก รมป่ า ไม้ ได้ก ำหนดเป้า หมายในการส่ ง เสริ มให้ม ี ป่ า ชุม ชนตามพระราชบัญ ญั ต ิป ่ าชุมชน
พ.ศ. 2562 จำนวน 15,000 แห่ง โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประมาณ 18,000 หมู่บ้าน เนื้อที่
ประมาณ 10 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2570)
9.2 แผนการจัดการป่าชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
กรมป่าไม้ได้ดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ดำเนินการบริหารจัดการป่า โดยการสนับสนุนงบประมาณให้ราษฎรดำเนินกิจกรรม
ตามความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย รวมทั้งต้องเป็นการ
ดูแล รักษา หรือฟื้นฟูบำรุงป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งกรมป่าไม้จะกำหนดเป็นแผนปฏิบัติง านและแผน
งบประมาณประจำปี โดยการสนับสนุนให้หมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมป่าชุมชน ให้มีความสามารถ
วางแผนและเสนอโครงการบริหารจัดการป่าตามความจำเป็นและความต้องการของชุ มชน เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการพื้นที่ป่าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
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โดย ตั ้ งแต่ ป ี 2548 - ปี งบประมาณ 2563 มี การสนั บสนุ นงบประมาณสำหรั บดำเนิ น กิ จกรรม
การบริหารจัดการพื้นที่ฯ จำนวน 5,661 หมู่บ้าน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 424,750,000 ล้านบาท
จากการรวบรวมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ พบว่ากิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการสามารถจำแนกออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ ด้านการฟื้นฟู
ด้านการพัฒนา ด้านการควบคุมดูแล และด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ เช่น การทำแนวป้องกันไฟ การใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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กิจกรรมด้านการฟื้นฟู เช่น การทำฝาย
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กิจกรรมด้านการพัฒนา เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
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กิจกรรมด้านการควบคุมดูแล เช่น การประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชน
การวางระบบรับแจ้งเหตุ
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กิ จ กรรมด้ า นการใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติ ใ นป่ า ชุ ม ชน เช่น การเก็บหาของป่า
การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์โดยชุมชน และพักผ่อนหย่อนใจในป่าชุมชน
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นายจตุพร บุรุษพัฒน์
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นายวรากร เกษมพันธ์กุล
นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์
นางสาวกัญญรัตน์ อินตาพวง
นางสาวณภัค พรายแย้มแข
นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง

ผู้อานวยการสานักจัดการป่าชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
นักวิชาการป่าไม้
นักวิชาการป่าไม้
นักประชาสัมพันธ์

จัดทาโดย
กรมป่าไม้ สานักจัดการป่าชุมชน
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0 2561 4292-3 ต่อ 5639, 5008
โทรสาร 0 2579 9595
สายด่วน กรมป่าไม้ (Green call) 1310 กด 3
ปีที่พิมพ์
พุทธศักราช 2565

