
การพฒันาปา่ชมุชนกา้วสู่
“วสิาหกจิชมุชน”

ส่วนพฒันาวนศาสตรช์มุชน ส านักจดัการปา่ชมุชน กรมปา่ไม้

โดย นางนันทนา บุณยานันต์ 
ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
วันพฤหัสบดี ท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมใหญ่ 501 ช้ัน 5 อาคารเรียนรู้สุขภาวะ(สสส.)



ปา่ชุมชนก้าวสู.่..วิสาหกิจชุมชน...
• กรมป่าไม้  ได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการจัดตั้ งป่าชุมชน เน้ือที่
ประมาณ 10 ล้านไร่ จ านวน 15,000 ปา่ชุมชน โดยราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วม 
18,000 หมูบ่า้น 

• ปา่ชุมชนหลายแห่งมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกัน
ภายในชุมชนก็มีองค์ความรู้ ภูมิปญัญาท้องถิ่น ตลอดจนความเชื่อ วัฒนธรรม 
ด้านการใช้ประโยชน์จากปา่ หรือความหลากหลายทางชีวภาพแตกต่างกันไปใน
แต่ละท้องถิ่น ซ่ึงหากน าเอาองคค์วามรู้ดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับศักยภาพของสิ่งที่
มอียู่ในปา่ชุมชน หรือน ามาสง่เสรมิ และพฒันาตอ่ยอด ก็จะสามารถพฒันาให้เปน็
วสิาหกจิชมุชนได้

• แนวทางในการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อก้าวสู่วิสาหกิจชุมชนในเบื้องต้นก็คือ 
การส่งเสริมให้มีการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ป่าชุมชน และพัฒนาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยเพิ่ม
ขดีความสามารถในการแขง่ขนั



ปา่ชมุชนบา้นไทรงาม 
หมูท่ี่ 18 ต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวดัสระแกว้

ผา้ฝา้ยทอมอืยอ้มสธีรรมชาติ



ปา่ชมุชนบา้นพนุ้าร้อน
บา้นพนุ้าร้อน  หมูท่ี ่ 4  ต าบลดา่นชา้ง  อ าเภอดา่นชา้ง  

จงัหวดัสพุรรณบรุี

ผา้สิน้ตนีจก ผา้หมอ้ฮ่อม ปลอกหมอน
ผา้ขาวมา้ ผา้พนัคอ กระเปา๋ (ยา่ม)

ไมก้วาดดอกหญา้ ไมก้วาดทางมะพร้าว
สุม่ไมไ้ผ ่ตระแกรงไมไ้ผ่



ปา่ชมุชนต าบลเนินพระ (บา้นศาลเจา้)
อ าเภอเมอืง จังหวดัระยอง

น้าชะมวง, แชมพ,ู สบู,่ กะปิ, น้าพรกิชะมวง, 
แยมชะมวง



ปา่ชมุชนโนนใหญ ่
ต าบลเสยีว อ าเภอโพธ์ิศรีสวุรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

หตัถกรรมจากเถาวลัย์



ปา่ชมุชนบา้นหว้ยแมง
เลขท่ี 65 หมูท่ี่ 3  ต าบลน้าไคร้ อ าเภอน้าปาด จังหวดัอตุรดติถ์

เคร่ืองจกัสานไมไ้ผ่

กระดง้, หวดน่ึงขา้วส าหรับใสใ่นหน้อน่ึงไฟฟา้, สมุไก ่



ปา่ชมุชนบา้นศรีเจริญ
บา้นศรีเจริญ หมูท่ี ่2  ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหมพริาม 

จงัหวดัพษิณุโลก 

ลกูประคบสมนุไพรแหง้, ถงุหอมสมนุไพร, สมนุไพรสดูดม, สมนุไพรอบหลงัคลอด, 

สมุนไพรอาบหลงัคลอด, สบูส่มุนไพร ขม้ินชนั/มะขาม/นมขา้ว/คาร์บอน, น้ามนัไพล, 

สมุนไพรชงเพือ่สขุภาพ, เกลอืขดัผวิถา่นคาร์บอน, สมุนไพรกราดนา้ไก ่(อาบนา้ไก)่, 

ผงขม้ินชนั, หมวก และ เคร่ืองจักสาน



ปา่ชมุชน บา้นเขาสกั
บา้นเขาสกั หมูท่ี ่4 ต าบลตะกดุไร อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบรูณ์

ผลติภณัฑน้์าพริกมะขามปอ้ม 



ปา่ชมุชนบา้นดงปา่ยงู 
หมูท่ี ่ 9   ต าบลนาถอ่น  อ าเภอธาตพุนม  จังหวดันครพนม 

กระเปา๋, กระตบิขา้ว
ใชไ้มเ้หีย่ ไมพ้งุ ไมพ้าง ไมไ้ผบ่า้น



ปา่ชมุชนบา้นเชยีงสอืน้อย
๒ ต าบลเชยีงสอื อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร

น้ายาลา้งจาน, แชมพ,ู สบูส่มนุไพรกลเีซอรีนหมอ่น



ปา่ชมุชนบา้นขอใต้
113 บ้านขอใต ้หมู ่4 ต าบลบ้านขอ อ าเภอเมอืงปาน จังหวดัล าปาง 

ยาสมนุไพรบ ารุงก าลงั
ประกอบด้วยสมุนไพร 7 ชนิด 

1) ม้ากระทืบโรง  2) ก้องแกบแดง  3) ก าลังช้างสาร  
4) สะค้านแดง  5) เฒ่าลืมเต้า (เฒ่าล้มลุก) 

6) โดไม่รู้ล้ม  7) ฮ้อสปาบควาย 



ปา่ชมุชนบา้นทุง่นาเมอืง
บา้นทุง่นาเมอืง หมูท่ี ่ ๖ ต าบลนาโพธ์ิกลาง อ าเภอโขงเจยีม  

จงัหวดัอบุลราชธานี

เสือ่เตยหนาม, ผา้ฝา้ยยอ้มสธีรรมชาต,ิ สบูส่มนุไพรน้าไผ่



ปา่ชมุชนเจริญสขุ-สายบวั
บา้นเจริญสขุ หมูท่ี ่๑,๑๒ บา้นสายบวั หมูท่ี ่๑๔  ต าบลเจรญิสขุ  อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิ จังหวดั บรุีรมัย์

ไขเ่คม็พอกดนิ/หนิภเูขาไฟ, ผา้ยอ้มดนิภเูขาไฟ, 
สบูส่มนุไพร สตูรฟกัข้าว และสตูรวา่นตาลเดีย่ว



ปา่ชมุชนบา้นจฬุาภรณ์พฒันา 12
บา้นจฬุาภรณ์พฒันา 12  หมูท่ี ่13  ต าบลสคุรินิ  อ าเภอสคุรินิ  

จงัหวดันราธิวาส

สบูส่มนุไพรเปลอืกมงัคดุ, สบูด่อกดาหลาปา่, ชาสมนุไพร, น้ามนั
สกดัเยน็ดอกดาหลาปา่สด, สเปรยต์ะไคร้หอมไลย่งุและแมลงสาบ, 
พวงกญุแจจากลกูหลมุพอ, ไมก้วาดดอกหญา้, น้าผึ้ง, สะตอดอง, 

สม้แขกดอง, สม้แขกแหง้, ผา้ปาเตะ



ปา่ชมุชนบา้นสระสวสัดิ ์
บา้นสระสวสัดิ ์เลขที ่198 หมูท่ี ่5 ต าบลแมเ่ปิน  

อ าเภอแมเ่ปิน  จังหวดันครสวรรค์

มะตมูสมนุไพร, กลอย, งาด า, กระเจ๊ียบแดง, ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากออ้ย 



ปา่ชมุชนบา้นเขาโลน้
บา้นเขาโลน้ หมูท่ี ่๖ ต าบลเขาเจด็ลกู อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร

สมนุไพร, น้าผึ้งพนาพนัธ์ุ, 
กระปุกออมสนิไมไ้ผ,่ 
ตระกร้าสานจากไมไ้ผ,่
ดอกไมป้ระดษิฐ์จากตน้

กระถนิ



ปา่ชมุชนบา้นนาตาโพ
บา้นนาตาโพ หมูท่ี ่๓ ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร ่ จังหวดัอทุยัธานี

ผา้ทอ, พวงกญุแจ, เคร่ืองจกัสาร, หมากสด และหมากแหง้



ปา่ชมุชนเขาราวเทยีนทอง
บา้นเขาราวเทยีนทอง ต าบลเนินขาม กิง่อ าเภอเนินขาม 

จงัหวดัชยันาท

แชมพมูะกรูดผสมยา่นาง, น้าผึ้งปา่, น้ายาบว้นปากสมนุไพรขอ่ย, น้าสกดัยา่นาง, สบูเ่หลว
ขมิน้ชนัผสมน้าผึง้, ยาสฟีนัสมนุไพรขอ่ย, สบูเ่หลวมะหาดผสมน้าผึง้, สบูส่มนุไพรมะหาด

ผสมน้าผึง้, หน่อไมด้อง, หน่อไมต้ม้



ปา่ชมุชนบา้นเกษตรกา้วหน้า
บา้นเกษตรกา้วหน้า หมูท่ี ่๑๔ ต าบล ซับสนุ่น 

อ าเภอ มวกเหลก็ จงัหวดั สระบรุี

ถา่นไมไ้ผด่ดูกลิน่, สบูผ่สมน้าผึง้ปา่, 
น้าผึ้งปา่แท,้ ยาหมอ่งผสมไขผึง้ 

และลบิปาลม์ผสมไขผึง้



ปา่ชมุชนเขาอา้ยโปด้
เขาอา้ยโปด้ หมู ่6 ต าบลซับตะเคยีน อ าเภอชยับาดาล 

จงัหวดัลพบรุี

สบูส่มนุไพร, ชาฤาษ,ี สมุนไพรฝาง, 
ยาสระผมสมนุไพรพญามอืเหลก็, 

แปง้สมนุไพร, ลกูประคบ



ปา่ชมุชนบา้นวงัศลิาดเิรกสาร
บา้นวงัศลิาดเิรกสาร ม.3 ต.เพิม่พนูทรัพย ์อ.บา้นนาสาร 

จ.สรุาษฎรธ์านี

น้าผึ้ง, ไมก้วาดดอกหญา้, หน่อไมด้อง



ปา่ชมุชนบา้นถ้าผึ้ง
บา้นถ้าผึ้ง ม.5 ต.ตน้ยวน อ.พนม จ.สรุาษฎรธ์านี

หน่อไมแ้หง้, แกงไตปลาแหง้



ปา่ชมุชนบา้นหว้ยใหญ่
บา้นหว้ยใหญ ่ม.2 ต.สองพ่ีน้อง อ.ทา่แซะ จ.ชมุพร

น้าผึ้ง, ไมก้วาดดอกหญา้, ขา้วเหนียวกลอย 



ปา่ชมุชนบา้นคอกชา้ง
บา้นคอกชา้ง ม.10 ต.กะเปอร ์อ.กะเปอร ์จ.ระนอง

เคร่ืองจักรสาน : ตะกร้าหวาย, เตยีงหวาย



ปา่ชมุชนต าบลตมู
อ าเภอปกัธงชยั จังหวดันครราชสมีา

ขนมเป๊ียะไขเ่คม็, ไมก้วาดทางมะพรา้ว 



ปา่ชมุชนบา้นยางโลน้
หมู ่3 ต าบลโคกภ ูอ าเภอภพูาน จังหวดัสกลนคร

ผงปรุงรส



ขอบคณุคะ่


