


บทสรุปผู้บริหาร  

 กรมป่าไม้ โดยส านักจัดการป่าชุมชน ได้ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นโดย
สนับสนุนกระบวนการจัดต้ังเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ในระดับต่างๆ และมีการด าเนินงานภายใต้คณะ
กรรมการบริหารเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด เครือข่ายป่าชุมชนนับเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส า คัญในการรักษาฐาน
ทรัพยากรของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างสมดุล ดังนั้น เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพป่าชุมชน 
พัฒนาทักษะของสมาชิกเครือข่ายฯ กระบวนการท างานและรูปแบบกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน จ าเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายฯ ให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการ
ป่าชุมชนในพ้ืนที่ของตนเอง ตลอดจนขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปได้อย่างต่อเนื่อง 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่  1 เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)  กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างานระหว่างกัน มีการบริหารจัดการป่าชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังห วัด และการขับเคลื่อน
กิจกรรม ในการดูแล ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิก
เครือข่ายฯ ในท้องที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา สกลนคร สตูล ตราด ระยอง  และ
จันทบุรี จ านวนทั้งสิ้น 650 คน ด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562 โดยมีรูปแบบกา ร
ด าเนินงานเป็นการบรรยาย เวทีเสวนา การระดมความคิดเห็น และประเมินผลการประชุมจากระดับความ 
พึงพอใจของเครือข่ายฯ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม ซ่ึง
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด  ปีที่  1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การท างานระหว่างกัน มีการบริหารจัดการป่าชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด และ
การขับเคลื่อนกิจกรรม ในการดูแล ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ในท้องที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา สกลนคร สตูล ตราด 
ระยอง และจันทบุรี จ านวนทั้งสิ้น 650 คน ด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562 มีรูปแบบการ
ด าเนินงานเป็นการบรรยาย เวทีเสวนา และการระดมความคิดเห็น ท าให้เกิดการท างานอย่างเป็นรูปธรรมในระดับ
พ้ืนที่ เครือข่ายฯ มีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าชุมชนในพ้ืนที่ของตนเอง และสามารถขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือออกไปสู่พ้ืนที่ข้างเคียงได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ ในการ บริหาร
จัดการป่าชุมชน ซ่ึงน าไปสู่การรักษาฐานทรัพยากรของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 กรมป่าไม้ โดยส านักจัดการป่าชุมชน จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือสรุปประเด็น
ส าคัญต่างๆ ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ ด้านป่าชุมชน และ
เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ต่อไป 
   

 

 

 

 

ส านักจัดการป่าชุมชน 
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บทสรุปผู้บริหาร  
ค าน า  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด  ปีที่ 1  1 
ตารางสรุปรายละเอียดการประชุมฯ การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่ 1 4 
สรุปเนื้อหาการประชุมฯ การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่ 1   

การบรรยาย  
หัวข้อ ความรู้ทั่วไปเรื่องเครือข่าย และภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 6 
หัวข้อ ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 10 
หัวข้อ ความรู้เก่ียวกับเครื่องมือในการบริหารจัดการเครือข่ายฯ สู่ความส าเร็จ เช่น การเขียน

แผนงานโครงการเทคโนโลยีกับการสื่อสารการสร้างกลยุทธ์การท างานสู่เป้าหมาย เป็นต้น  
29 

การเสวนา  
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายฯ ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ เช่น บุคลากร

งบประมาณ ทรัพยากรในพ้ืนที่ หรือการบริหารจัดการองค์กร 
35 

การระดมความคิดเห็น  
หัวข้อ การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด 37 
หัวข้อ กิจกรรมที่จะด าเนินการรายปี 41 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด 43 
สรุปผลความพึงพอใจการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่ 1  

จังหวัดเพชรบุรี                              47 
จังหวัดกาญจนบุรี                             50 
จังหวัดฉะเชิงเทรา                              53 
จังหวัดสกลนคร                              56 
จังหวัดสตูล 59 
จังหวัดตราด  62 
จังหวัดระยอง 65 
จังหวัดจันทบุรี 68 

ประมวลภาพกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่ 1 72 
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ตารางสรุปรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีท่ี 1  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ หน่วยงานรับผิดชอบ วันท่ีด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ จ านวน (คน) 
1 ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี 8 - 9 มีนาคม 2562 สวนเพชรริเวอร์วิวรีสอร์ท 50 
2 ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี 28 - 29 มีนาคม 2562 โรงแรมบ้านสวนฝน จ.กาญจนบุรี 50 
3 ศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา 28 - 29 มีนาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ          
50 

4 ศูนย์ป่าไม้สกลนคร 28 - 29 มีนาคม 2562 โรงแรมพีซีพาเลส 100 
5 ศูนย์ป่าไม้สตูล 3 - 4 เมษายน 2562 สตารินทร์ รีสอร์ท จ.สตูล 100 
6 ศูนย์ป่าไม้ตราด 3 - 4 เมษายน 2562 ล าภูรายณ์รีสอร์ทแอนสปา              100 
7 ศูนย์ป่าไม้ระยอง 23 - 24 เมษายน 2562 สวนหอมมีสุข บ้านไร่จันดี จ.ระยอง 100 
8 ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี 25 - 26 เมษายน 2562 สบายดีรีสอร์ท จ.จันทบุรี 100 

รวม 650 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สรุปเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



- 6 - 

การบรรยาย 

1. ความรู้ท่ัวไปเรื่องเครือข่าย และภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 

จังหวัด รายละเอียด 
1. เพชรบุรี โดย นายนิรุธ อ้วนโพธ์ิกลาง อดีตเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

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

โดย นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์ ผู้อ านวยการส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 
การบริหารจัดการป่าชุมชนในปัจจุบัน 

 - สภาพป่าฟ้ืนความสมบูรณ์ส่งผลต่อการด ารงชีวิต 

 - บางชุมชนประสบปัญหาในการบริหารจัดการป่าชุมชน 

 - บางชุมชนประสบความส าเร็จอย่างก้าวกระโดด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและโครงการจากองค์กรภายนอกชุมชน 

 - เมื่อมีสมาชิกมากพอสามารถขับเคล่ือนของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เสนอแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในต าบล 

 - มีการช่วยเหลือกันระหว่างชุมชนในต าบล มีการแข่งขันในการพัฒนา 

ความคาดหวังของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชน 

 - พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการป่าชุมชนได้ด้วยตนเอง 

 - การเพ่ิมฐานขยายกลุ่มให้มีการจัดการป่าชุมชนกระจายทุกชุมชน 

 - การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

 - การยอมรับจากหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีจะให้การสนับสนุน 

 - การมีท่ีปรึกษา พ่ีเล้ียง ท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงานอย่างจริงจัง นอกเหนือจากเจ้าหน้าท่ีป่าไม้  
 - คนในเมืองให้ความส าคัญกับชุมชนท่ีรักษาป่าและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนนิงานของนักอนุรักษ์เหล่านั้น เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
อย่างย่ังยืน 

ความคาดหวังของภาครัฐในการจัดการป่าชุมชนในอนาคต 

 - ทุกชุมชนในทุกจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีป่าไม้ได้มีการด าเนินงานด้านป่าชุมชน 

 - ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีของจังหวัดได้มีการจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหาร ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดบ้านเกิดของตนเองให้คงอยู่ โดยใช้กระบวนการ
ของป่าชุมชน เป็นฐานการยกระดับแนวคิดและสมาชิกป่าชุมชนเป็นผู้ด าเนินการโดยผ่านระบบตัวแทน 

 - จากท่ีชุมชนเคยวางแผนจัดการและออกแบบพ้ืนท่ีในระดับหมู่บ้าน และการร่วมวางแผนในอ าเภอผ่านโครงการป่าสงวนฯ จะเป็นการน ามาเช่ือมต่อและโยงใยไปสู่การวางแผน
ภาพใหญ่ ในระดับจังหวัด 

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชน 

 - เป็นตัวแทนของประชาชนในการคิดและวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดตนเอง  

 - เป็นตัวแทนของสมาชิกป่าชุมชนในการขับเคล่ือนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับป่าชุมชน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณและโครงการผ่านยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ของจังหวัด 

 - เป็นผู้ประสานเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน กับประชาชน โดยมีกรมป่าไม้ ให้การรับรองและให้ค าปรึกษา ประสานงานในระยะเร่ิมต้น  

 - ช่วยประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้มีการขยายการจัดต้ังป่าชุมชนท้ังจังหวัด และเป็นท่ีปรึกษาแก้ไขปัญหาในการจัดการป่าชุมชนของเพ่ือนสมาชิก 
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2. กาญจนบุรี (ต่อ) หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชน 

 - ประสานงานกับประธานป่าชุมชนในจังหวัดเพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนวทาง  การพัฒนาป่าชุมชนท้ังการเชิญชวนจัดต้ังป่าชุมชนและการแก้ไขปัญหาของเพ่ือนสมาชิก 

 - ศึกษาและพิจารณายุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดเพ่ือหาช่องทางในการขอรับการสนับสนุน ด้วยการเสนอแผนหรือกิจกรรมจัดการป่าชุมชน 

 - ประสานงานกับองค์กรภาคเอกชน เช่น หอการค้า หน่วยงานท่ีมีโครงการช่วยเหลือสังคม NGO’s และหน่วยงานภาครัฐ   
 - ประสานขอรับการสนับสนุนในการประสานงาน ค าแนะน าในการจัดประชุมหรือเวทีระดมความคิด  และการเขียนโครงการจากเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 
 - แลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุ่มคณะกรรมการเครือข่ายโดยพ่ึงพาศักยภาพของบุคคลในคณะกรรมการ เพ่ือหาช่องทางขอรับการสนับสนุนในงานพัฒนากิจกรรมของเครือข่าย 

 - ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เพ่ือน าเสนอประธานเครือข่ายป่าชุมชน ให้เป็นคณะอนุกรรมการการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด 

 - ประสานงานสมาชิกป่าชุมชน  เพ่ือขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมในงานด้านป่าไม้หรือป่าชุมชนตามท่ีได้รับการประสานจากเพ่ือนสมาชิกหรือจังหวัด 

 - เจ้าหน้าท่ีประสานกับกรรมการเครือข่าย เพ่ือหาช่องทางในการติดต่อส่ือสารและรับแจ้งข้อมูล  พร้อมท้ังหาช่องทางในการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย 
3. ฉะเชิงเทรา โดย นายธวัช เกียรติเสรี ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี 

 เครือข่าย หมายถึง การเช่ือมโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยต่าง ฝ่ายต่าง
ยังคงมีความเป็นอิสระต่อกัน ความส าคัญของเครือข่าย เกิดอ านาจหรือพลัง สามารถท างานท่ีย่ิงใหญ่กว้างไกล เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดการเพ่ิมโอกาสในการจัดการปัญหา เกิดการ
พ่ึงตนเอง เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถ่ิน เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย  
 วัตถุประสงค์ของเครือข่าย เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก เพ่ือรวมพลังในการท ากิจกรรมให้ส าเ ร็จเ พ่ือสร้างอ านาจต่อรอง เ พ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์ความคิดเห็น เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเป็นส่ือกลางในการประสานงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 แนวคิดเครือข่าย คือ กลุ่มต้ังแต่ ๒ กลุ่มข้ึนไปท่ีมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และมีพฤติกรรมตลอดจนการกระท าของแต่ละกลุ่ม เพ่ือไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
วางไว้ร่วมกันอย่างย่ิงใหญ่ การด าเนินกิจกรรมเครือข่าย การประชุมเครือข่าย เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างทีมงาน ปรับความคิด แก้ไขปัญหาร่วมกันและช่วยสร้างแรงจูงใจ การ
จัดหาทรัพยากรเพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรม บุคลากร เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี  
 การติดตามประเมินผล เน้นการมีส่วนร่วมของแต่ละกลุ่ม ภายใต้กรอบความคิดประสบการณ์ท่ียอมรับร่วมกัน ท างานทุกข้ันตอนตามแผน ปรับแผนตามสถานการณ์ สมาชิกควร
รู้ความเคล่ือนไหวทุกระยะ รู้ปัญหาอุปสรรค แก้ไขทันเวลา 

4. สกลนคร โดย นายชูชาติ เทพสุต ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สกลนคร ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี6 สาขานครพนม 
 เครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) หมายถึงการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และการเรียนรู้ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และแหล่ง
ความรู้ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกัน ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่และการประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพทางสังคม หลัก
ส าคัญของเครือข่ายการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. การกระตุ้นความคิด ความใฝ่แสวงหาความรู้ จิตส านึกในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน และมีการส่วนร่วมในการพัฒนา 
  2. การถ่ายทอด แลกเปล่ียน การกระจายความรู้ท้ังในด้านวิทยากรสากล และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
  3. การแลกเปล่ียนข่าวสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชน 
  4. การระดมและประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือการพัฒนา และลดความซ้ าซ้อนสูญเปล่าให้ มากท่ีสุด 
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4. สกลนคร (ต่อ) 
 

 การเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์มากข้ึนส าหรับบุคคล และความเจริญของชาติ ด้วยการเรียนเป็นส่ือเช่ือมโยงกับข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และทักษะซ่ึง เป็น
หัวใจส าคัญของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ การเรียนรู้ท่ีประสบความส าเร็จก็คือ การท่ีแต่ละบุคคลสามารถประยุกต์ใช้เคร่ืองมือข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหา 
และแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เครือข่ายเป็นระบบการเช่ือมโยงระหว่างบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบันเข้าด้วยกัน ท าให้สามารถแลกเปล่ียนความ รู้ ความคิด ข้อมูล
ข่าวสาร ทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมการภารกิจให้มีผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

5. สตูล โดย นายไพโรจน์ นัครา นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา)  
เป้าหมายของการสร้างเครือข่ายป่าชุมชน          
 1. ความเช่ือมโยงในปัญหาและผลกระทบด้านป่าไม้      
 2. การขยายพ้ืนท่ีท างานให้กว้างข้ึน       
 3. ลดกรณีพิพาทจากการแย่งชิงทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าไม้ 
การบริหารจัดการเครือข่าย 
 มีองค์กรประสานงานคอยแจกจ่าย กระจายข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และคอยสรรหากลุ่มสนใจท่ีอาจจะเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย ประสานงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรภายนอกและสมาชิกเครือข่าย รวมถึงการจัดหาทุน ริเร่ิมและจัดกิจกรรมหลักส าหรับเครือข่าย 
คุณสมบัติขององค์กรประสานงาน 
 1. มีความรู้ และประสบการณ์ท่ีเพียงพอในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของเครือข่าย 
 2. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปรัชญาและวัตถุประสงค์ของเครือข่าย    
 3. มีทักษะในการประสานงาน เพ่ือท่ีจะแสวงหาความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานท้ังในภาครัฐและเอกชน        
 4. ความคิดริเร่ิม กระตือรือร้น รวมท้ังมีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 5. มีความพร้อมท่ีจะให้บริการแก่องค์กรสมาชิก      
 6. มีความน่าเช่ือถือในเชิงจริยธรรม       
 7. มีความเป็นกลาง         
 8. มีทักษะด้านบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ 
บทบาทหน้าท่ีขององค์กรเครือข่าย 
 1. ร่วมปรึกษาหารือ และมีกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 
 2. สนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสมาชิก 
 3. มีพันธกรณีร่วมกับเครือข่าย พร้อมท่ีจะสละประโยชน์บางประการเพ่ือส่วนรวม 
 4. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปรัชญาและวัตถุประสงค์ของเครือข่าย 
 5. มีความคิดริเร่ิม กระตือรือร้น รวมท้ังมีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 6. มีความน่าเช่ือถือในเชิงจริยธรรม 
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6. ตราด 
 

โดย นายนิรุธ อ้วนโพธ์ิกลาง อดีตเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
 การรวมตัวของกลุ่มบุคคล องค์กร โดยการเช่ือมโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน อย่างเป็นระบบเพ่ือด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน 
โดยต่างฝ่ายต่างยังคงมีความเป็นอิสระต่อกันเกิดอ านาจหรือพลัง สามารถท างานท่ีย่ิงใหญ่ กว้างไกล เกิดกระบวนการเรียนรู้ การเพ่ิมโอกาสในการจัดการปัญหา การพ่ึงพาตนเอง การ
จัดการทรัพยากรในท้องถ่ิน กระบวนการผลักดันเชิงนโยบายจุดมุ่งหมายเพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาป่าไม้ ลดความขัดแย้งเปล่ียนความขัดแย้งให้เป็นพลังใช้ความร่วมมือสร้างพ้ืนท่ีป่าไม้          
ให้เพ่ิมข้ึน และองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างน้อยในการจัดต้ังเครือข่ายต้องมี คือ การรับรู้และมุมมองท่ีเหมือนกัน   การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป้าหมายทิศทางเดียวกัน มีความสนใจหรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน สมาชิกทุกคนในเครือข่ายมีส่วนร่วม การเสริมสร้างซ่ึงกันและกันการเก้ือหนุนพ่ึงพากันมีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปล่ียน 

7. ระยอง โดย นายอูฐ เชาวน์ทวี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 เครือข่าย คือ กลุ่มต้ังแต่ 2 กลุ่มข้ึนไปท่ีมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมีพฤติกรรมตลอดจนการกระท าของแต่ละกลุ่ม เพ่ือไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไ ว้
ร่วมกันอย่างย่ิงใหญ่เกิดอ านาจหรือพลัง สามารถท างานท่ีย่ิงใหญ่ กว้างไกลเกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดการเพ่ิมโอกาสในการจัดการปัญหา เกิดการพ่ึงพาตนเองเกิดการจัดการทรัพยากร
ในท้องถ่ินเกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย 

8. จันทบุรี โดย นายนิรุธ อ้วนโพธ์ิกลาง อดีตเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส           
 เครือข่าย คือ กลุ่มต้ังแต่ ๒ กลุ่มข้ึนไปท่ีมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมีพฤติกรรมตลอดจนการกระท าของแต่ละกลุ่ม เพ่ือไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไ ว้
ร่วมกันอย่างย่ิงใหญ่เกิดอ านาจหรือพลัง สามารถท างานท่ีย่ิงใหญ่ กว้างไกลเกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดการเพ่ิมโอกาสในการจัดการปัญหา เกิดการพ่ึงพาตนเองเกิดการจัดการทรัพยากร
ในท้องถ่ินเกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูป่า เพราะการขยายฐานสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนท าให้เกิดประโยชนแ์ก่ชุมชน
ท้ังทางตรงและทางอ้อม และชุมชนก็ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าร่วมกันกับเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ รวมท้ังมีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ฐานสมาชิกเครือข่ายไปยังกลุ่ม
ผู้สนใจ และเครือข่ายกลุ่มอ่ืนๆ ให้เป็นท่ีรู้จักต่อไป 

 

2. ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 

จังหวัด รายละเอียด 
1. เพชรบุรี โดย นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 

การบริหารจัดการป่าชุมชน           

โดยองค์กรชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการป่าโดยการน าความรู้ด้านป่าไม้ไปจัดการพ้ืนท่ีป่าชุมชน เพ่ือสนองความต้องการของชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีควรด าเนินการ  ได้แก่   

 1. การจัดต้ังคณะกรรมการป่าชุมชน       

 2. ร่วมกันจัดท าแผนบริหารจัดการป่าชุมชนในระดับหมู่บ้าน  และระดับต าบล   

 3. ร่วมจัดท าแนวเขตป่าชุมชนให้มีความชัดเจน     

 4. ก าหนดระเบียบ  กฎกติกาป่าชุมชน       

 5. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และป้องกันรักษาป่าชุมชน      
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จังหวัด รายละเอียด 
1. เพชรบุรี (ต่อ)  6.  การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน        

 7.  การจัดต้ังกองทุนป่าชุมชน  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาป่าชุมชน 

การจัดท าแผนการบริหารจัดการป่า        

 1. ข้ันตอนการจัดท าแผนงานโดยน าสถานการณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในหมู่บ้านมาวิเคราะห์มีข้ันตอนท่ีส าคัญ ประกอบด้วย      

  1) วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง   

  2) วิเคราะห์เหตุผลร่วมกันว่าปัญหานั้นมีสาเหตุมาจากอะไร    

  3) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  การท่ีจะแก้ไขปัญหา จะต้องด าเนนิการอย่างไรบ้าง 

  4) เขียนโครงการเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน     

  5) ด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ในโครงการ       
  6) ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงาน 

 2.  ลักษณะของแผนบริหารจัดการป่า  ควรมีดังนี้     

  1) เป็นแผนท่ีเขียนโดยชุมชน  และเข้าใจง่าย     

  2) มีวัตถุประสงค์ในการจัดการป่าท่ีชัดเจน     

  3) สามารถน ามาปฏิบัติได้จริงในพ้ืนท่ี  และมีความยืดหยุ่น   

  4) บอกวิธีการจัดการป่าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์    

  5) ก าหนดกิจกรรมในการจัดการป่า เช่น การดูแลรักษาป่า การฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์จากป่า การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน   

  6) ตารางการด าเนินกิจกรรม       

  7) ก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 

 3.  แผนการบริหารจัดการป่า มี 4 ด้าน ประกอบด้วย     

  1)  กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ตัวอย่างเช่น   

   (1) ป้ายโครงการป่าชุมชน      

   (2) ป้ายกฎระเบียบป่าชุมชน      

   (3) ป้ายแนวเขตป่าชุมชน      

   (4) หลักเขตป่าชุมชน       

  2)  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาป่าชุมชน  ตัวอย่างเช่น    

   (1) การจัดท าแนวเขตป่าชุมชน      

   (2) การป้องกันไฟป่า       

    - จัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่า     

    - จัดท าแนวป้องกันไฟป่า    
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จังหวัด รายละเอียด 
1. เพชรบุรี (ต่อ)     - การลาดตระเวนตรวจไฟป่า     

   (3)  การท าทางตรวจการณ์      

   (4)  จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท างานป่าชุมชน  

    - วิทยุส่ือสาร       

    - กล้องถ่ายรูป       

  3) กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟ้ืนฟูป่า  ตัวอย่างเช่น    

   (1) การปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชุมชน     

   (2) การปลูกเสริมป่าชุมชน      

   (3) การปลูกหญ้าแฝก       

   (4) การสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืน     

   (5) การบวชป่า/ท าบุญป่า   

  4) กิจกรรมด้านศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้  ตัวอย่างเช่น   

   (1) ทัศนะศึกษาดูงาน       

   (2  การจัดประชุม/อบรม      

   (3) การจัดต้ังกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่า     

   (4) การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
2. กาญจนบุรี โดย นายประทีป เอกฉันท์ ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

โดยองค์กรชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการป่าโดยการน าความรู้ด้านป่าไม้ไปจัดการพ้ืนท่ีป่าชุมชน เพ่ือสนองความต้องการของชุมชน โดยมีกิจกรรมท่ีควรด าเนินการ ได้แก่ 
 1. การจัดต้ังคณะกรรมการป่าชุมชน 
 2. ร่วมกันจัดท าแผนบริหารจัดการป่าชุมชนในระดับหมู่บ้าน  และระดับต าบล 
 3. ร่วมจัดท าแนวเขตป่าชุมชนให้มีความชัดเจน 
 4. ก าหนดระเบียบ กฎกติกาป่าชุมชน 
 5. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และป้องกันรักษาป่าชุมชน 
 6. การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน 
 7. การจัดต้ังกองทุนป่าชุมชน เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาป่าชุมชน 
การจัดท าแผนการบริหารจัดการป่า 
 1. ข้ันตอนการจัดท าแผนงานโดยน าสถานการณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในหมู่บ้าน มาวิเคราะห์มีข้ันตอนท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
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จังหวัด รายละเอียด 
2. กาญจนบุรี (ต่อ)   1) วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง 

  2) วิเคราะห์เหตุผลร่วมกันว่าปัญหานั้นมีสาเหตุมาจากอะไร 
  3) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  การท่ีจะแก้ไขปัญหา จะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง 
  4) เขียนโครงการเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
  5) ด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ในโครงการ   
  6) ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงาน   
 2. ลักษณะของแผนบริหารจัดการป่า ควรมีดังนี้ 
  1) เป็นแผนท่ีเขียนโดยชุมชน และเข้าใจง่าย 
  2) มีวัตถุประสงค์ในการจัดการป่าท่ีชัดเจน 
  3) สามารถน ามาปฏิบัติได้จริงในพ้ืนท่ี และมีความยืดหยุ่น 
  4) บอกวิธีการจัดการป่าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  5) ก าหนดกิจกรรมในการจัดการป่า เช่น การดูแลรักษาป่า การฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์จากป่า การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  6) ตารางการด าเนินกิจกรรม 
  7) ก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 
 3. แผนการบริหารจัดการป่า มี 4 ด้าน ประกอบด้วย 
  1) กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น 
   (1) ป้ายโครงการป่าชุมชน 
   (2) ป้ายกฎระเบียบป่าชุมชน 
   (3) ป้ายแนวเขตป่าชุมชน 
   (4) หลักเขตป่าชุมชน 
  2) กิจกรรมด้านการดูแลรักษาป่าชุมชน ตัวอย่างเช่น 
   (1) การจัดท าแนวเขตป่าชุมชน 
   (2) การป้องกันไฟป่า 
    - จัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่า 
    - จดัท าแนวป้องกันไฟป่า 
    - การลาดตระเวนตรวจไฟป่า 
   (3) การท าทางตรวจการณ์ 
   (4) จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท างานป่าชุมชน 
    - วิทยุส่ือสาร 
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จังหวัด รายละเอียด 
2. กาญจนบุรี (ต่อ)     - กล้องถ่ายรูป 

  3) กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟ้ืนฟูป่า ตัวอย่างเช่น 
   (1) การปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชุมชน 
   (2) การปลูกเสริมป่าชุมชน 
   (3) การปลูกหญ้าแฝก 
   (4) การสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืน 
   (5) การบวชป่า/ท าบุญป่า 
  4) กิจกรรมด้านศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ตัวอย่างเช่น 
   (1) ทัศนะศึกษาดูงาน 
   (2) การจัดประชุม/อบรม 
   (3) การจัดต้ังกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่า 
   (4) การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
การน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการป่าชุมชน 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ต้ังแ ต่
ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ัง ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ
เปล่ียนแปลงต่างๆ 
 1. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร 
  เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุ้มชูตัวเองให้ได้มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อ่ืน 
ซ่ึงต้องสร้างพ้ืนฐาน ทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อนมีความพอกินพอใช้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 
 2. ใครท่ีสามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้ 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปรัชญาท่ีทุกๆ คน สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้  ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเอง นักเรียน เกษตรกร ข้าราชการ และประชาชนท่ัวไป 
ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน สถาบันต่างๆ ท้ังนอกภาคการเกษตรและในภาคการเกษตร สามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวไปปฏิบัติเพ่ือด ารงชีวิตและพัฒนาธุรกิจการค้าได้จริง 
 3. หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
  การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของทาง สายกลางและความไม่ประมาทโดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี ในตัวตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท า 
 4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ 
  4.1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทาง ท่ีควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ัง เดิมของสังคมไทย สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้ืนจากภัยและวิกฤตเพ่ือความมั่นคงและความย่ังยืนของการพัฒนา 
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2. กาญจนบุรี (ต่อ)   4.2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ  โดยเน้นการปฏิบัติบนเส้นทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็น

ข้ันตอน 
  4.3 ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ กัน ดังนี้ 
   - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่น้อยเกินไปและ ไม่มากเกินไป  โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับ
พอประมาณ 
   - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเ ก่ียวข้ องตลอดจน
ค านึงถึงผล ท่ีคาดว่าอาจเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 
   - การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล้และไกล 
  4.4 เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ 
   - เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้าน  ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน 
เพ่ือประกอบ การวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
   - เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
  4.5 แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืนพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงใน
ทุกด้านท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
 5. เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชด าริ  
  เศรษฐกิจพอเพียงและแนวปฏิบัติของทฤษฏีใหมเ่ป็นแนวทางการพัฒนาท่ีน าไปสู่ความสามารถในการพ่ึงตนเองในระดับต่างๆ อย่างเป็นข้ันเป็นตอนลดความเส่ียงเก่ียวกับ
ความผันแปรของธรรมชาติ อาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผลสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และความ
สามัคคี 
  เศรษฐกิจพอเพียงมีความหายกว้างกว่าทฤษฏีใหม่ โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดท่ีช้ีบอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะท่ีแนว
พระราชด าริเก่ียวกับทฤษฏีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหมเ่ป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นข้ันตอน เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมเฉพาะใน
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
 6. เศรษฐกิจพอเพียง มี 2 รูปแบบ คือ 
  6.1 เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน สามารถพ่ึงตนเองได้โดยไม่โลภมากและไม่เบียดเบียนคนอ่ืน 
  6.2 เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การแลกเปล่ียนร่วมมือช่วยเหลือกัน เพ่ือท าให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์ และน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญ
อย่างย่ังยืน 
 7. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
  7.1 พิจารณาจากความสามารถในการพ่ึงตนเองเป็นหลักท่ีเน้นความสมดุลท้ัง 3 คุณลักษณะ  คือ พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันมาประกอบการตัดสินใจใน
เร่ืองต่างๆ เป็นข้ันเป็นตอน รอบคอบ  ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีมีองค์ประกอบครอบคลุมท้ัง 5 ประการ คือ 

 



- 16 - 

จังหวัด รายละเอียด 
2. กาญจนบุรี (ต่อ)    - ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง ฝึกตนเองได้ มีจิตส านึกท่ีดี ประรีประนอม เอ้ืออาทร และนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

   - ด้านสังคม มีความช่วยเหลือเก้ือกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็ง ให้ครอบครัวและชุมชนรู้จักผนึกก าลัง มีกระบวนการเรียนรู้ท่ี เ กิดจากรากฐานท่ี
มั่นคงแข็งแรง 
   - ด้านเศรษฐกิจ ด ารงชีวิตอยู่อย่างพอดี พอมี พอกิน สมควรตามอัตภาพ และฐานะของตนประกอบอาชีพสุจริต (สัมมาอาชีวะ) ด้วยความขยันหมั่นเพียร
อดทนใช้ชีวิตเรียบง่าย โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน มีรายได้สมดุลกบรายจ่าย รู้จักการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างมีเหตุผลเท่าท่ีจ าเป็น ประหยัดรู้จักการเก็บออม
เงินและแบ่งปันผู้อ่ืน 
   - ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและภูมินิเวศพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ใ ห้เกิดประ โยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 
   - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รู้จักใช้และจดการอย่างฉลาดและรอบคอบสามารถเลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความย่ังยืนสูงสุด  
  7.2 พิจารณาความรู้คู่คุณธรรมมกีารศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ท้ังภาคทฤษฎี  และการปฏิบัติจริง) ในวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต ใช้
สติปัญญาในการตัดสินใจต่างๆ อย่างรอบรู้  รอบคอบ และมเีหตุผลท่ีจะน าความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมาปรับใช้อย่างมีข้ันตอนและระมัดระวังในการปฏิบัติ มีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต มีความเพียร ความอดทน และใช้สติปัญญาอย่างชาญฉลาดในการด าเนินชีวิตในทางสายกลาง 
โดยท่ีเป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อมรวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและย่ังยืน อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินการส่งผลให้ทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์และย่ังยืน
ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ยังมีข้อจ ากัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงจ าเป้นต้องตรา พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

3. ฉะเชิงเทรา โดย นายอาคม ชาติกปริญญ์  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี   
 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มีหลายมาตรา แต่จะน ามาให้ทราบกันบางมาตราท่ีเก่ียวข้องมาตรา ๔  
ในพระราชบัญญัตินี้  
 (๑) ๑ “ป่า” หมายความว่า ท่ีดินท่ียังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายท่ีดิน 
 (๒) ๒ “ไม้” หมายความว่า ไม้สักและไม้อ่ืนทุกชนิด ท่ีเป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษปลายและก่ิงของส่ิงนั้น ๆ 
ไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเล่ือยผ่าถากขุดหรือกระท าโดยประการอ่ืนใด  
 (๓) ๓ “แปรรูป” หมายความว่า เล่ือยหรือกระท าด้วยประการอ่ืนใดแก่ไม้ให้เปล่ียนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจ าเป็นแก่การชักลาก  
 (๔) ๓ “ไม้แปรรูป” หมายความว่า ไม้ท่ีได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ท่ีได้ท าเป็นเคร่ืองใช้หรือส่ิงของอ่ืนหรือประกอบ เข้ากับเคร่ืองใช้หรือส่ิงของอ่ืนแล้ว 
 (๕) ๔ “ท าไม้” หมายความว่า ตัดฟันการโค่นลิดเล่ือยผ่าถากทอนขุดชักลากไม้ในป่าหรือน าไม้ออกจากป่า 
ด้วยประการใดๆ 
 (๖) “ไม้ไหลลอย” หมายความว่า ไม้ต้น ไม้ซุง ไม้ท่อน ไม้เสา ไม้เข็ม ไม้หลัก ไม้เหล่ียม ไม้กระดาน ซ่ึงเป็นไม้หวงห้าม ท่ีได้ไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม 
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จังหวัด รายละเอียด 
3. ฉะเชิงเทรา  (๗) ๕ “ของป่า” หมายความว่า บรรดาของท่ีอยู่ในป่าตามธรรมชาติ คือ   

  ก. ไม้ รวมท้ังส่วนต่าง ๆ ของไม้ ถ่าน น้ ามันไม้ ยางไม้ ตลอดจน ส่ิงอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดจากไม้ 
  ข. พืชต่าง ๆ ตลอดจนส่ิงอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดจากพืชนั้น 
  ค. รังนก คร่ัง รวงผ้ึง น้ าผ้ึง มูลค้างคาว 
  ง. แร่ น้ ามันแร่ 
 (๘) “ไม้ฟืน” หมายความว่า บรรดาไม้ท่ีมีลักษณะและคุณภาพเหมาะสม ท่ีจะใช้เป็นเช้ือเพลิงย่ิงกว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  
 (๙) “ชักลาก” หมายความว่า การน าไม้หรือของป่าจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งด้วยก าลังแรงงาน 
 (๑๐) “น าเคล่ือนท่ี” หมายความว่า ชักลาก หรือท าให้ไม้หรือของป่าเคล่ือนจากท่ีไปด้วยประการใด ๆ 
 (๑๑) ๖ “ขนาดจ ากัด” หมายความว่า ขนาดโตของต้นไม้ซ่ึงก าหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยวัดรอบล าต้นตรง ท่ีสูง ๑ เมตร ๓๐ เซนติเมตร ตามล าต้นจากพ้ืนดิน  
 (๑๒) “ค่าภาคหลวง” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมซ่ึงผู้ท าไม้หรือเก็บหาของป่าจะต้องเสียตามความในพระราชบัญญัตินี้  
 (๑๓) “โรงงานแปรรูปไม้” หมายความว่า โรงงานหรือสถานท่ีใดซ่ึงจัดข้ึนไว้เป็นท่ีท าการแปรรูปไม้รวมถึงบริเวณโรงงาน หรือสถานท่ีนั้น ๆ ด้วย  
 (๑๔) “โรงค้าไม้แปรรูป” หมายความว่า สถานท่ีท่ีค้าไม้แปรรูป หรือท่ีมีไม้แปรรูปไว้เพ่ือการค้ารวมถึงบริเวณท่ี นั้น ๆ ด้วย 
 (๑๕) “ตราประทับไม้” หมายความว่า วัตถุใดอันประดิษฐ์ข้ึนเพ่ือให้เกิดเป็นรูปรอยหรือเคร่ืองหมายใด ๆ นอกจากรูปรอย ท่ีเป็นตัวเลข ไว้ท่ีไม้ซ่ึงอยู่ภายใต้ความควบคุม
แห่งพระราชบัญญัตินี้  
 (๑๖) “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า เจ้าพนักงานป่าไม้ พนักงานป่าไม้หรือผู้ซ่ึงรัฐมนตรีได้แต่งต้ังให้มีหน้าท่ีด าเนิน ตามพระราชบัญญัตินี้ 

4. สกลนคร โดย นายวรากร เกษมพันธ์กุล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและสารสนเทศ ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 
 การจัดต้ังป่าชุมชนโดยกรมป่าไม้ เร่ิมปี 2543 - ปัจจุบัน  
 เป้าหมายการจัดต้ังป่าชุมชนท่ัวประเทศจ านวน 21,850 หมู่บ้าน พ้ืนท่ีประมาณ 19.1 ล้านไร่ ผลการด าเนินงานจัดต้ัง ป่าชุมชน ณ ปัจจุบัน  (25 มี .ค.62) จัดต้ัง  
14,802 หมู่บ้านพ้ืนท่ี 7.27 ล้านไร่ 
 หลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน เหตุผลโดยท่ีเป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐ ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุล และย่ังยืน ในรูปแบบของป่าชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชน และได้ประโยชน์จากป่าชุมชน อันจะส่งผลให้
ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และความหลากหลาย ทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และย่ังยืนจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
  (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. เหตุผลความจ าเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ หมวด 4 - 8 และบทเฉพาะ
กาล มาตรา 97 - 103 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา 2) ค าจ ากัดความ (ร่างมาตรา 4)  
นิยามส าคัญ   
 ป่าชุมชน ป่านอกเขตอนุรักษ์หรือพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ท่ีได้รับอนุมัติจัดต้ังเป็นป่าชุมชน  
 เขตป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า 
หรือพ้ืนท่ีอ่ืนอันควรอนุรักษ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 ไม้ทรงคุณค่า ไม้หวงห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใดท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะ หรือชนิดท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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4. สกลนคร (ต่อ) วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังป่าชุมชน (ร่างมาตรา 6) 

 1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
 2. การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกป่าทดแทน  
 3. การเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน 
 4. การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  
 5. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและย่ังยืน เครือข่ายป่าชุมชน การรวมตัวกันของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหรือสมาชิกป่าชุมชนของ
ป่าชุมชนต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพ่ือน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนร่วมกันอย่างย่ังยืน และได้มีการจดแจ้งการเป็น
เครือข่ายป่าชุมชนต่อกรมป่าไม้ตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด (ร่างมาตรา4) ภาคประชาสังคมจ านวน 2 คนร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบาย ป่าชุมชน และผู้แทนองค์กรภาคประชา
สังคมจ านวนไม่เกิน 2 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการป่าชุมชน 
  1) หน้าท่ีและอ านาจ (ร่างมาตรา 16) คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ดังนี้  
   - เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีทุกประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  
   - ให้ความเห็นชอบบัญชีรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  
   - พิจารณาอุทธรณ์เร่ืองท่ีเก่ียวข้องเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและออกฎกระทรวง  
   - ก าหนดระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดแทน (ร่างมาตรา 21) 
  2) คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด อ านาจและหน้าท่ี (ร่าง 26) 
    - พิจารณาค าขอการจัดต้ังป่าชุมชน ขยายเขตป่าชุมชน หรือเพิกถอนป่าชุมชน  
   - อนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน เห็นชอบ/ควบคุมดูแลข้อบังคับป่าชุมชน รวมท้ังติดตามประเมินผลการจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
   - ถอดถอนกรรมการจัดการป่าชุมชน  
   - แต่งต้ังและถอดถอนเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน  
   - พิจารณาอุทธรณ์มติการให้พ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน  
   - ให้ค าแนะน าปรึกษาต่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดการป่าชุมชน 
  3) ท่ีมาคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เมื่อได้ประกาศจัดต้ังป่าชุมชนแล้ว ให้ผู้ซ่ึงมีรายช่ือเป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ตามเอกสารประกอบค าขอจัดต้ัง ป่า
ชุมชน ท่ีได้มีการเลือกต้ังจากผู้ขอจัดต้ังป่าชุมชน (ต้ังแต่ 50 คนข้ึนไป) เป็นคณะกรรมการ “หมายเหตุ : คุณสมบัติการเลือกต้ัง องค์ประกอบ จ านวน วาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด” 
  4) อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน (ร่างมาตรา 44) 
   - ออกข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชน หลักเกณฑ์การรับบุคคล และการรับบุคคล หรือให้พ้นการเป็นสมาชิกป่าชุมชน และการจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง 
   - ส่ังให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชนหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใดๆ ในเขตป่าชุมชน  
   - ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมายรวมถึงการจับกุมผู้กระท าผิด  
   - ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน 
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4. สกลนคร (ต่อ)  การจัดต้ังป่าชุมชน พ้ืนท่ีป่าซ่ึงอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย (ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายได้แก่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพ้ืนท่ีท่ีมี

คุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอ่ืนอันควรแก่ การอนุรักษ์ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง) (ร่างมาตรา 4) การจัดต้ังป่าชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ในพระราช
กฤษฎีกา (ร่างมาตรา 8) ป่าชุมชนแบ่งเป็น 2 บริเวณ (ร่างมาตรา 33 (5) ได้แก่ บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ (บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว) 
 1) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจัดต้ังป่าชุมชน (ร่างมาตรา 32) การจัดต้ังป่าชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐ ใ ห้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาค าขอ ต้องมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้  
  - วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน 
  - รายช่ือและประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดต้ังป่าชุมชน  
  - รายช่ือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนซ่ึงเลือกต้ังจากผู้ขอจัดต้ังป่าชุมชน  
  - ความเป็นมาของชุมชนโดยสังเขป สภาพพ้ืนท่ีท่ีขอจัดต้ังป่าชุมชน และแผนท่ีสังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ 
  - แผนจัดการป่าชุมชนซ่ึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน มีการก าหนดบริเวณเพ่ือ การอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพ่ือการ
อนุรักษ์เพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงแผนและวิธีด าเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา หรือ
ควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างย่ังยืน  
 2) สมาชิกของป่าชุมชนมีหน้าท่ีได้จัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ มีหน้า (ร่างมาตรา 45) 
  - ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และแผนจัดการป่าชุมชน 
  - ร่วมมือกับทางราชการในการดูแลรักษาป่าชุมชน สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ ในป่าชุมชน 
  - ร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
 ไม้ทรงคุณค่า หมายถึงไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใดท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะ หรือชนิดท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง (ร่างมาตรา 4) การใช้ประโยชน์จากไม้ภายในป่าชุมชนให้ท าได้ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ โดยต้องไม่ใช้ประโยชน์จากไม้ทรงคุณค่าท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ( ร่าง
มาตรา 50) 
  1) การควบคุมดูแลป่าชุมชน ห้ามกระท าการในป่าชุมชน (ร่างมาตรา 63) 
   - ห้ามใช้ประโยชน์จากไม้ในบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์  
   - ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง เว้นแต่เป็นการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน แต่ต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจาก คกก.จ.  
   - ห้ามบุคคลใดก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า หรือกระท าการ
ด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าชุมชน  
   - ห้ามยึดถือ ครอบครอง หรือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยหรือท่ีท ากิน 
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4. สกลนคร (ต่อ)   2) อ านาจและหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน  

   - ตรวจสอบพ้ืนท่ีและตรวจตราดูแลการด าเนินการใช้ประโยชน์จากผลผลิต และบริการป่าชุมชนของสมาชิกป่าชุมชน และบุคคลท่ีมิใช่สมาชิกป่าชุมชน และ
การด าเนินกิจการต่าง ๆ ในป่าชุมชน 
   - แนะน าให้ความรู้ และสร้างจิตส านึกแก่บุคคลในชุมชน และบุคคลท่ีอยู่รอบพ้ืนท่ี ป่าชุมชนในการดูแลรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิง แวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน รวมท้ังรักษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ิน 
   - ป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 
   - สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
   - รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเมื่อปรากฏว่ามีกรณีจะต้อง เพิกถอนป่าชุมชนท้ังหมดหรือบางส่วน 
  3) พนักงานเจ้าหน้าท่ี (ร่างมาตรา 4) ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
   -  เข้าไปในป่าชุมชนเพ่ือตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินการเ ก่ียวกับป่าชุมชน และการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  และในกรณีท่ีพบว่า
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือข้อบังคับท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้รายงานผลต่ออธิบดีโดยมิชักช้า 
   - ส่ังให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชน หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ  ในป่าชุมชน ในกรณีท่ีมีข้อเท็จจริงปรากฏ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
   -  ค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
   - ยึดหรืออายัดทรัพย์สินท่ีใช้หรือได้มาจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
  4) เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและด าเนินคดี 
  4) การปฏิบัติงานของ กรรมการจัดการป่าชุมชนเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
   -  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. นี้ ให้กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
   -  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. นี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

5. สตูล โดย นายวรากร เกษมพันธ์กุล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและสารสนเทศ ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 
 จากแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้านทรัพยากรทางบก ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทาง
ประชารัฐและการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐโดยรัฐบาลเร่งรัดการออกกฎหมายป่าชุมชนซ่ึงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 
เหตุผลของการตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
 สืบเนื่องจากการด าเนินงานด้านป่าชุมชนในช่วงก่อนมีพระราชบัญญัติป่าชุมชน อาศัยกฎหมายเดิม ท่ีมีอยู่ เช่น พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งช าติ พ.ศ.2507 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซ่ึงเป็นกฎหมายลักษณะควบคุมและยังมีข้อจ ากัดหลายประการ  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงได้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
จัดการ บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน น าเข้าสู่ข้ันตอนการเสนอกฎหมาย และต่อมาได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๖ ตอน ๗๑ ก (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)  
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5. สตูล เร่ือง พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 

และหมวด 8 และมาตรา 97มาตรา 98 มาตรา 99 มาตรา 100 มาตรา 101 มาตรา 102 และมาตรา 103 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันท่ีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  
สาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน 
 สาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับนี้ มีดังนี้ 
 1. ป่าชุมชนท่ีได้รับการจัดต้ังตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ส่งผลให้ชุมชนและบุคคลท่ีมีหน้าท่ีและสิทธิในการดูแลและได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. โครงสร้างการบริหารงานตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ระดับ ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีถ่วงดุลกัน ได้แก่ 
  2.1 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มีอ านาจหน้าท่ีในการเสนอแนะการออกกฎกระทรวง ก าหนดระเบียบเพ่ือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ 

 2.2 คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาเก่ียวกับการขอจัดต้ัง ขยายเขต หรือเพิกถอนป่าชุมชน ไม่ ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 
แต่งต้ัง/ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน โดยเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนแต่งต้ังมาจากสมาชิกป่าชุมชน ซ่ึงอาจมีเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องร่วมเป็นเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน
ด้วยก็ได้ อนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน และให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

 2.3 คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน มาจากการพิจารณาคัดเลือกของสมาชิกป่าชุมชน โดยคัดเลือกประธานเพ่ือย่ืนขอจัดต้ัง ป่าชุมชน ซ่ึงคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนมีหน้าท่ีส าคัญๆ เช่น ออกข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชน ดูแล บ ารุง รักษา และฟ้ืนฟูป่าชุมชน ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน 
 3. หมวดการจัดต้ังป่าชุมชน โดยชุมชนใดท่ีมีความสามารถดูแลรักษาป่า ซ่ึงอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ หรือพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐ และประสงค์จะน าพ้ืนท่ีนั้ นมาจัดต้ัง ป่าชุมชน ให้
บุคคลซ่ึงมีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป มีภูมิล าเนาในท้องท่ีนั้นไม่ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 50 คนข้ึนไป ย่ืนขอจัดต้ังต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดนั้น โดยจะต้องมีแผนจัดการป่า
ชุมชน และก าหนดบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และความเป็นอยู่ของชุมชน โดยการจัดการป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชน 
ต้องด าเนินการจัดการให้เป็นไปตามแผนการจัดการป่าชุมชนท่ีก าหนดไว้ และสมาชิกป่าชุมชนมีหน้าท่ีบ ารุง ดูแล รักษาป่าชุมชน และมีสิทธ์ิเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังเช่น การเก็บหา
ของป่า และการใช้ประโยชน์จากไม้ท่ีมิใช่ไม้ทรงคุณค่าตามธรรมชาติ ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด ารง ชีพ หรือกิจกรรม
สาธารณะภายในชุมชนส าหรับบุคคลท่ีมิใช่สมาชิกป่าชุมชน มีสิทธิในการศึกษาเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ และเก็บหาของป่าได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของแต่ละป่าชุมชนนั้นๆ 
 4. หมวดการควบคุมดูแลป่าชุมชน ภายในป่าชุมชนห้ามบุคคลครอบครอง หรือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย หรือท่ีท ากิน และห้ามการกระท าการใดๆ ท่ีท าให้เส่ือมสภาพป่าชุมชน โดย
ให้เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ท าหน้าท่ีส าคัญๆ ดังนี้ 
  4.1 ตรวจสอบ ดูแล การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
  4.2 ส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบ หรือข้อบังคับ งดเว้นการกระท าหรือออกจากป่าชุมชน 
 5. หมวดการเพิกถอนป่าชุมชนและบทก าหนดโทษ ได้มีการก าหนดไว้ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ 
 6. ป่าชุมชนท่ีจัดต้ังแล้วตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับและยังมีอายุโครงการให้ถือว่าไ ด้รับ
อนุมัติจัดต้ังเป็นป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ดังนั้น การออกกฎหมายป่าชุมชนจะเป็นแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนมากข้ึน ก่อให้เกิดความมั่นคง 
(ทางสังคม) มั่งค่ัง (ทางเศรษฐกิจ) และย่ังยืน (ด้านส่ิงแวดล้อม) และคนสามารถอยู่ร่วมกับป่า ได้อย่างเก้ือกูล สมดุล และย่ังยืน 
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6. ตราด โดย นายชวินทฐ์ ป่ินแก้ว นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ  

พ้ืนท่ีท่ีจะน าไปจัดต้ังเป็นป่าชุมชน 
 ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐ ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนใดท่ีมีคุณค่าทางธรรมชาติหรือคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังป่าชุมชน 
 การขอจัดต้ังเป็นป่าชุมชนต้องมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่ิงแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าในเขตป่าชุมชนโดยการ
ปลูกทดแทน การเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท่ีหลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การพัฒนา การ
ควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและย่ังยืน 
สถานภาพทางกฎหมายของพ้ืนท่ีป่าชุมชนท่ีได้จัดต้ัง 
 ป่าชุมชนท่ีได้รับการจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ไม่ได้มีผลเป็นการเปล่ียนแปลงแนวเขตหรือเพิกถอนพ้ืนท่ีป่า หรือเปล่ียนแปลงสถานะหรือถอนสภาพพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐ ท่ี
น ามาจัดต้ังป่าชุมชน แต่จะมีผลยกเว้นมิให้น ากฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติมาใช้บังคับเป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเพิกถอนป่าชุมชน 
กลไกการบริหารจัดการป่าชุมชน  ก าหนดให้มีกลไกการบริหารจัดการป่าชุมชน 3 ระดับ คือ 
 1. คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
  มีรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นรองประธาน กรรมการโดยต าแหน่ง
จ านวน 11 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมาจากกระบวนการสรรหาจ านวนไม่เกิน 8 คน โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ีส าคัญในการเสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชนหรือพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองเก่ียวกับป่าชุมชนตามคณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รวมท้ังพิจารณาอุทธรณ์มติเก่ียวกับการขอจัดต้ังหรือเพิกถอนป่าชุมชน 
 2. คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
  คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด จะจัดให้มีเฉพาะในจังหวัดท่ีมีค าขอจัดต้ังป่าชุมชนหรือมีการจัดต้ังป่าชุมชนเท่านั้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรอง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และกรรมการโดยต าแหน่งท่ีมาจากหน่วยงานรัฐต่างๆ ผู้บริหารองค์กรปกคร องส่วนท้อง ถ่ิน ประธาน
เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจากผู้ซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงานเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในจังหวัด โดยมีข้าราชการกรมป่าไม้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังเป็นเลขานุการ ท้ังนี้
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาเก่ียวกับค าขอจัดต้ังป่าชุมชน การขยายเขตป่าชุมชน หรือการเพิกถอนป่าชุมชนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 
 3. คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
  เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ได้มีประกาศอนุมัติให้จัดต้ังป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก าหนดให้ผู้มีรายช่ือเป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามท่ีปรากฎในค าขอ
จัดต้ังป่าชุมชนเป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน มีหน้าท่ีร่วมกับสมาชิกชุมชนจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและแผนการจัดการป่าชุมชนท่ีได้รับอนุมั ติ 
ตลอดท้ังมีหน้าท่ีและอ านาจในการร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดแสดงแนวเขตป่าชุมชน จัดการทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน 
ออกข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชน ดูแลรักษาป่าชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นกฎหมายยังรับรองให้มี “เครือข่ายป่าชุมชน” ซ่ึงเป็นการรวมตัวกันของคณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนหรือสมาชิกป่าชุมชนของชุมชนต่างๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพ่ือน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนร่วมกันอย่างย่ังยืน 
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6. ตราด (ต่อ) การย่ืนค าขอจัดต้ังป่าชุมชน 

 ก าหนดให้ชุมชนในท้องท่ีท่ีอยู่ในอ าเภอเดียวกันกับพ้ืนท่ีป่าซ่ึงอยู่นอกเขตอนุรักษ์และสามารถดูแลรักษาป่านั้น ได้มีสิทธิย่ืนค าขอจัดต้ังป่าชุมชนได้  โดยให้บุคคลในชุมชนนั้น
ซ่ึงมีอายุต้ังแต่สิบแปดปีข้ึนไปและมีภูมิล าเนาอยู่ในท้องท่ีท่ีขอจัดต้ังป่าชุมชน จ านวนต้ังแต่ 50 คนข้ึนไปร่วมกันต้ังตัวแทนเพ่ือย่ืนค าขอจัดต้ังป่าชุมชนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ  
โดยค าขอจัดต้ังป่าชุมชนอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับ  
  (1) วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน  
  (2) รายช่ือประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดต้ังป่าชุมชน  
  (3) รายช่ือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  
  (4) ความเป็นมาของชุมชนโดยสังเขป สภาพพ้ืนท่ีท่ีขอจัดต้ังป่าชุมชน และแผนท่ีแสดงอาณาเขต  
  (5) แผนจัดการป่าชุมชน   
  (6) รายการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 
 ท้ังนี้ เมื่อได้รับค าขอจัดต้ังป่าชุมชนแล้ว ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องท่ีท่ีอธิบดีมอบหมาย ท าการตรวจสอบค าขอ เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับค าขอให้
เสร็จภายใน 10 วัน หลังจากนั้นจึงด าเนินการตรวจสอบและรังวัดพ้ืนท่ี พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงแนวเขตของป่าชุมชนไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด และท่ีว่าการอ าเภอท่ี
ขอจัดต้ังป่าชุมชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้ส่วนราชการ หรือบุคคลใด มีสิทธิท าหนังสือคัดค้านค าขอจัดต้ังป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด เมื่อพ้น
ระยะเวลา 30 วันแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดต้ังป่าชุมชนต่อ และเสนออธิบดีกรมป่าไม้เพ่ือมีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เห็นชอบให้จัดต้ังป่าชุมชนต่อไป  ในกรณีท่ีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบ ผู้ขอจัดต้ังป่าชุมชนมีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนได้ 
การเพิกถอนป่าชุมชน 
 อธิบดีมีอ านาจในการส่ังเพิกถอนป่าชุมชนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (๑) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพิกถอนป่าชุมชน  
  (๒) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดท้ิงไม่จัดการฟ้ืนฟูป่าชุมชนนั้นต่อไป  
  (๓) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบหรือข้อบังคับท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็นเหตุใ ห้ป่าชุมชนได้รับความ
เสียหายหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่าชุมชนนั้นต่อไป  
  (4) เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็นทางด้านกิจการเพ่ือความมั่นคงของประเทศโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ การเพิกถอนป่าชุมชนจะมีผลเมื่อไ ด้มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การจัดการป่าชุมชน 
 สมาชิกป่าชุมชนและหน้าท่ี 
  ก าหนดให้ผู้มีรายช่ือเป็นสมาชิกป่าชุมชนท่ีปรากฏในค าขอจัดต้ังป่าชุมชนเป็นสมาชิกป่าชุมชนเมื่อได้ประกาศการจัดต้ังป่าชุมชนแล้ว สมาชิกป่าชุมชนมีหน้าท่ีในการ
ดูแล รักษาป่าชุมชน ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ นโยบายป่าชุมชนตลอดจนข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชน รวมท้ังร่วมมือกับทาง
ราชการในการดูแลรักษาป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน กรณีท่ีสมาชิกป่าชุมชนฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่า
สามในส่ีอาจมีมติให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชนได้ 
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6. ตราด (ต่อ)  แผนการจัดการป่าชุมชน 

  ก าหนดให้ชุมชนต้องจัดท าแผนการจัดการป่าชุมชนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินการจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา หรือใช้ประโยชน์จากป่า ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน โดยแผนดังกล่าวมีอายุการใช้บังคับเป็นเวลา 5 ปี เมื่อครบก าหนดเวลาให้คณะกรรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนการจัดการป่า
ชุมชนใหม่เพ่ือให้ชุมชนได้มีโอกาสในการทบทวนแผน ท้ังนี้แผนการจัดการป่าชุมชนท่ีชุมชนจัดท าข้ึนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่ าชุมชนประจ าจังหวัด และ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชน มีหน้าท่ีในการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 
การใช้ประโยชน์ในป่าชุมชน 
 คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่  
      1) ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในป่าชุมชน  
      2) การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนและการพักผ่อนหย่อนใจ 2.) เก็บหาของป่า  
      3) ใช้ประโยชน์จากไม้ในบริเวณท่ีก าหนดให้เป็นเขตใช้ประโยชน์ โดยให้ใช้สอยในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชนหรือใช้ในกิจการสาธารณะภายในชุมชน  
      4) ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนตามความจ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนสมาชิกป่าชุมชน ท้ังนี้ การ
ใช้ประโยชน์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการป่าชุมชนท่ีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติและอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลและย่ังยืน 
เงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในเขตป่าชุมชน 
 ภายในป่าชุมชน ก าหนดเงื่อนไขห้ามมิให้บุคคลใดกระท าการดังต่อไปนี้ 
  ๑) ยึดถือ ครอบครอบหรือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยหรือท่ีท ากิน  
     ๒) ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือกระท าการด้วยประการใดๆ อัน
เป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าชุมชน เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชนหรือเป็นการ
กระท าของกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ตามแผนจัดการป่าชุมชนท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
  ๓) การใช้ประโยชน์จากไม้ เว้นแต่เป็นการกระท าตามมาตรา ๕๐ (๒) หรือมาตรา ๕๒ (๔) ก่อสร้าง ส่ิงปลูกสร้าง เว้นแต่เป็นการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ีจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๓) เช่น การสร้างหอดูไฟป่า ฝายชะลอน้ า ท่ีพักลาดตระเวน หรือศาลาเรียนรู้ เป็นต้น 
เงื่อนไขข้อยกเว้นในบทเฉพาะกาล 
 ป่าชุมชนท่ีได้จัดต้ังไว้เดิมแล้ว 
  ก าหนดให้ป่าชุมชนท่ีได้จัดต้ังกับกรมป่าไม้ไว้แล้วท้ังในส่วนของพ้ืนท่ีป่าไม ้ป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน (เช่น ท่ีสาธารณะประโยชน์ ท่ีทหาร) และยังมี
อายุโครงการอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าได้รับการจัดต้ังเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว โดยให้ถือว่าการด าเนินการเ ก่ียวกับป่าชุมชนตามโครงการ
ดังกล่าว เป็นการด าเนินการตามแผนการจัดการป่าชุมชนไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดท าแผนการจัดการป่าชุมชน แต่หากด าเนินการจัดท าแผนดังกล่าวไม่เสร็จภายในระยะ ๒ ปี 
จะมีผลให้ป่าชุมชนนั้นเป็นอันถูกเพิกถอนโดยทันที  ในกรณีป่าชุมชนท่ีจัดต้ังในท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน หน่วยงานของรัฐท่ีปกครองดูแลพ้ืนท่ีอาจไม่ยินยอมให้จัดต้ัง เป็นป่าชุมชน
ต่อไปก็ได้ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 
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6. ตราด (ต่อ)  ป่าชุมชนท่ีจัดต้ังไว้แล้วแต่ต่อมาถูกประกาศเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ทับซ้อนภายหลังจัดต้ังเป็นป่าชุมชน ในกรณีท่ีไ ด้ป่าชุมชนมีการ

จัดต้ังป่าชุมชนหรือพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐ ไว้ก่อนท่ีจะมีการประกาศพ้ืนท่ีนั้นเป็นเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติหรือกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้ป่าชุมชนนั้นเป็นป่า
ชุมชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป และมิให้น ากฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาบัง คับใช้พ้ืนท่ีป่าชุมชน 

7. ระยอง โดย นายชวินทฐ์ ป่ินแก้ว นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ      
 “ป่าชุมชน หมายถึง ท่ีดิน และ/หรือ ท่ีดินป่าไม้ ท่ีชุมชน ได้ด าเนินการ หรือ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้ด าเนินการร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าท่ี จัดการกิจการงานด้านป่า
ไม้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และ แผนงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจสอดคล้องกับความเช่ือ และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินนั้นด้วย การจัดการหรือ
ด าเนินการดังกล่าว ก็เพ่ือการอนุรักษ์ และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ อย่างย่ังยืน” 
 “การอนุญาตตามกฎหมาย” มีการขอจัดต้ังป่าชุมชนตามแนวทางและได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ (กรมป่าไม้) ตามกฎระเบียบท่ีก ากับ ดูแลพ้ืนท่ีนั้นๆ “การใ ช้ประโยชน์
โดยชุมชน” ราษฎรในชุมชนใช้ประโยชน์ ตามกติกาท่ีชุมชนร่วมกันก าหนด โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง “ความย่ังยืน” ป่าไม้นั้นๆ ยังคงเป็นป่าไม้และ
สามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กับราษฎรในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพตลอดไปโดยไม่เสียหาย หรือถูกเปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน 
 ฐานอ านาจกฎหมายท่ีใช้ในการด าเนินงานป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าไม้  
  - พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 17 และมาตรา 32   
  - พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  มาตรา 19  กลุ่มราษฎรในชุมชน    
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 46 , 56, 69 และ 79 (เดิม) 
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา  66 , 67, 73 และ 85 (ปัจจุบัน) 
กฎหมายท่ีสนับสนุน  
 ก. ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นการน าเอาบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 2 ฉบับ (พรบ. ป่าไม้ / พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ) โดยใช้ข้อยกเว้นของกฎหมายท่ีมีอยู่
อย่างเป็นคุณ และการส่ังการให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีไปด าเนินการเบ้ืองต้น คือ การดูแล บ ารุง รักษา และปลูกป่าฯ ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด 
 ข. ส าหรับราษฎรในชุมชน เป็นการใช้สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติให้รัฐส่งเสริมการมีส่วนร่วม สิทธิของบุคคล และชุมชน ท่ีเข้ามามี ส่วนร่วมกับรัฐในเ ร่ือง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

8. จันทบุรี โดย นายชวินทฐ์ ป่ินแก้ว นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ                                     
1. พ้ืนท่ีท่ีจะน าไปจัดต้ังเป็นป่าชุมชน 
 ป่าท่ีจะน ามาจัดต้ังเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนใดท่ีมีคุณค่าทางธรรมชาติหรือคุณค่าอ่ืนอันควรแก่
การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
2.วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังป่าชุมชน 
 การขอจัดต้ังเป็นป่าชุมชนต้องมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่ิงแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าใ นเขตป่าชุมชนโดยการ
ปลูกทดแทน การเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท่ีหลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การพัฒนา การ
ควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและย่ังยืน 
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8. จันทบุรี (ต่อ) 3. สถานภาพทางกฎหมายของพ้ืนท่ีป่าชุมชนท่ีได้จัดต้ัง 

 ป่าชุมชนท่ีได้รับการจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ไม่ได้มีผลเป็นการเปล่ียนแปลงแนวเขตหรือเพิกถอนพ้ืนท่ีป่า หรือเปล่ียนแปลงสถานะหรือถอนสภาพพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐ ท่ี
น ามาจัดต้ังป่าชุมชน แต่จะมีผลยกเว้นมิให้น ากฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติมาใช้บังคับเป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเพิกถอนป่าชุมชน 
4. กลไกการบริหารจัดการป่าชุมชน ก าหนดให้มีกลไกการบริหารจัดการป่าชุมชน 3 ระดับ คือ 
 4.1 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
  มีรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นรองประธาน กรรมการโดยต าแหน่ง
จ านวน 11 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมาจากกระบวนการสรรหาจ านวนไม่เกิน 8 คน โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ีส าคัญในการเสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชน หรือพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองเก่ียวกับป่าชุมชนตามคณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รวมท้ังพิจารณาอุทธรณ์มติเก่ียวกับการขอจัดต้ังหรือเพิกถอนป่าชุมชน 
 4.2 คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
  คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด จะจัดให้มีเฉพาะในจังหวัดท่ีมีค าขอจัดต้ังป่าชุมชนหรือมีการจัดต้ังป่าชุมชนเท่านั้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรอง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และกรรมการโดยต าแหน่งท่ีมาจากหน่วยงานรัฐต่างๆ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ประธาน
เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจากผู้ซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงานเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในจังหวัด โดยมีข้าราชการกรมป่าไม้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังเป็นเลขานุการ ท้ังนี้
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาเก่ียวกับค าขอจัดต้ังป่าชุมชน การขยายเขตป่าชุมชน หรือการเพิกถอนป่าชุมชนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 
 4.3 คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
  เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ได้มีประกาศอนุมัติให้จัดต้ังป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก าหนดให้ผู้มีรายช่ือเป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามท่ีปรากฎในค าขอ
จัดต้ังป่าชุมชนเป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน มีหน้าท่ีร่วมกับสมาชิกชุมชนจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและแผนการจัดการป่าชุมชนท่ีได้รับอนุมั ติ 
ตลอดท้ังมีหน้าท่ีและอ านาจในการร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดแสดงแนวเขตป่าชุมชน จัดการทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน 
ออกข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชน ดูแลรักษาป่าชุมชน เป็นต้น  
5. การย่ืนค าขอจัดต้ังป่าชุมชน 
 ก าหนดให้ชุมชนในท้องท่ีท่ีอยู่ในอ าเภอเดียวกันกับพ้ืนท่ีป่าซ่ึงอยู่นอกเขตอนุรักษ์และสามารถดูแลรักษาป่านั้นได้ มีสิทธิย่ืนค าขอจัดต้ังป่าชุมชนได้ โดยให้บุคคลในชุมชนนั้น
ซ่ึงมีอายุต้ังแต่สิบแปดปีข้ึนไปและมีภูมิล าเนาอยู่ในท้องท่ีท่ีต้ังของป่าชุมชนท่ีขอจัดต้ังป่าชุมชน จ านวนต้ังแต่ 50 คนข้ึนไปร่วมกันต้ังตัวแทนเพ่ือย่ืนค าขอจัดต้ัง ป่าชุมชนต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดนั้นๆ โดยค าขอจัดต้ังป่าชุมชนอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับ  
  (1) วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน  
  (2) รายช่ือประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดต้ังป่าชุมชน 
  (3) รายช่ือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  
  (4) ความเป็นมาของชุมชนโดยสังเขป สภาพพ้ืนท่ีท่ีขอจัดต้ังป่าชุมชน และแผนท่ีแสดงอาณาเขต  
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8. จันทบุรี (ต่อ)   (5) แผนจัดการป่าชุมชน  

  (6) รายการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด  
 ท้ังนี้ เมื่อได้รับค าขอจัดต้ังป่าชุมชนแล้ว ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องท่ีท่ีอธิบดีมอบหมาย ท าการตรวจสอบค าขอ เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับค าขอให้
เสร็จภายใน 10 วัน หลังจากนั้นจึงด าเนินการตรวจสอบและรังวัดพ้ืนท่ีท่ีขอจัดต้ังป่าชุมชน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงแนวเขตของป่าชุมชนไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด 
และท่ีว่าการอ าเภอแห่งท้องท่ีท่ีขอจัดต้ังป่าชุมชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้ส่วนราชการ หรือบุคคลใด มีสิทธิท าหนังสือคัดค้านค าขอจัดต้ังป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัด เมื่อพ้นระยะเวลา 30 วันแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจดัต้ังป่าชุมชนต่อ และเสนออธิบดีกรมป่าไม้เพ่ือ
มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเห็นชอบให้จัดต้ังป่าชุมชนต่อไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบ ผู้ขอจัดต้ัง ป่าชุมชนมีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนได้ 
6. การเพิกถอนป่าชุมชน 
 อธิบดีมีอ านาจในการส่ังเพิกถอนป่าชุมชนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพิกถอนป่าชุมชน (๒) คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนทอดท้ิงไม่จัดการฟ้ืนฟูป่าชุมชนนั้นต่อไป (๓) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบหรือข้อบังคับท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็น
เหตุให้ป่าชุมชนได้รับความเสียหายหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่าชุมชนนั้นต่อไป และ (๓) เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็นทางด้านกิจการเพ่ือความมั่นคงของประเทศโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ การเพิกถอนป่าชุมชนจะมีผลเมื่อได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
7. การจัดการป่าชุมชน 
 7.1 สมาชิกป่าชุมชนและหน้าท่ี 
  ก าหนดให้ผู้มีรายช่ือเป็นสมาชิกป่าชุมชนท่ีปรากฏในค าขอจัดต้ังป่าชุมชนเป็นสมาชิกป่าชุมชนเมื่อได้ประกาศการจัดต้ังป่าชุมชนแล้ว สมาชิกป่าชุมชนมีหน้าท่ีในการ
ดูแล รักษาป่าชุมชน ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนตลอดจนข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชน รวมท้ังร่วมมือกับทาง
ราชการในการดูแลรักษาป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน กรณีท่ีสมาชิกป่าชุมชนฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่า
สามในส่ีอาจมีมติให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชนได้ 
 7.2 แผนการจัดการป่าชุมชน 
  ก าหนดให้ชุมชนต้องจัดท าแผนการจัดการป่าชุมชนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินการจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา หรือใช้ประโยชน์จากป่า ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน โดยแผนดังกล่าวมีอายุการใช้บังคับเป็นเวลา 5 ปี เมื่อครบก าหนดเวลาให้คณะกรรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนการจัดการป่า
ชุมชนใหม่เพ่ือให้ชุมชนได้มีโอกาสในการทบทวนแผน ท้ังนี้แผนการจัดการป่าชุมชนท่ีชุมชนจัดท าข้ึนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่ าชุมชนประจ าจังหวัด และ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนมีหน้าท่ีในการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 
8. การใช้ประโยชน์ในป่าชุมชน 
 คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่  
  1) ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในป่าชุมชน 2.) การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน
และการพักผ่อนหย่อนใจ  
  2) เก็บหาของป่า  
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8. จันทบุรี (ต่อ)   3) ใช้ประโยชน์จากไม้ในบริเวณท่ีก าหนดให้เป็นเขตใช้ประโยชน์ โดยให้ใช้สอยในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชนหรือใช้ในกิจการสาธารณะภายในชุมชน  

  4) ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนตามความจ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนสมาชิกป่าชุมชน  
 ท้ังนี้ การใช้ประโยชน์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการป่าชุมชนท่ีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติและอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลและย่ังยืน 
9. เงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในเขตป่าชุมชน 
 ภายในป่าชุมชน ก าหนดเงื่อนไขห้ามมิให้บุคคลใดกระท าการดังต่อไปนี้ ๑) ยึดถือ ครอบครอบหรือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยหรือท่ีท ากิน ๒) ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ขุดหาแร่ ล่า
สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือกระท าการด้วยประการใดๆ อันเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าชุมชน เว้นแต่เป็นการกระท า
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชนหรือเป็นการกระท าของกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน ตามแผนจัดการป่าชุมชนท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ๓) การใช้ประโยชน์จากไม้ เว้นแต่เป็นการกระท าตามมาตรา ๕๐(๒) หรือมาตรา 
๕๒ ๔) ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง เว้นแต่เป็นการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔(๓) เช่น การสร้างหอ
ดูไฟป่า ฝายชะลอน้ า ท่ีพักลาดตระเวน หรือศาลาเรียนรู้ เป็นต้น 
10. เงื่อนไขข้อยกเว้นในบทเฉพาะกาล 
 10.1 ป่าชุมชนท่ีได้จัดต้ังไว้เดิมแล้ว 
  ก าหนดให้ป่าชุมชนท่ีได้จัดต้ังกับกรมป่าไม้ไว้แล้วท้ังในส่วนของพ้ืนท่ีป่าไม ้ป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน (เช่น ท่ีสาธารณะประโยชน์ ท่ีทหาร) และยังมี
อายุโครงการอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าได้รับการจัดต้ังเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว โดยให้ถือว่าการด าเนินการเ ก่ียวกับป่าชุมชนตามโครงการ
ดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามแผนการจัดการป่าชุมชนไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดท าแผนการจัดการป่าชุมชน แต่หากด าเนินการจัดท าแผนดังกล่าวไม่เสร็จภายในระยะ ๒ ปี 
จะมีผลให้ป่าชุมชนนั้นเป็นอันถูกเพิกถอนโดยทันทีในกรณีป่าชุมชนท่ีจัดต้ังในท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน หน่วยงานของรัฐท่ีปกครองดูแลพ้ืนท่ีอาจไมยิ่นยอมให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชนต่อไป
ก็ได้ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 
 10.2 ป่าชุมชนท่ีจัดต้ังไว้แล้วแต่ต่อมาถูกประกาศเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ทับซ้อนภายหลังจัดต้ังเป็นป่าชุมชน  
  ในกรณีท่ีได้ป่าชุมชนมีการจัดต้ังป่าชุมชนหรือพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐไว้ก่อนท่ีจะมีการประกาศพ้ืนท่ีนั้นเป็นเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติหรือกฎหมายสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า ให้ป่าชุมชนนั้นเป็นป่าชุมชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป และมิให้น ากฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
มาบังคับใช้พ้ืนท่ีป่าชุมชน 
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๓. ความรู้เก่ียวกับเครื่องมือในการบริหารจัดการเครือข่ายฯ สู่ความส าเร็จ เช่น การเขียนแผนงานโครงการเทคโนโลยีกับการส่ือสารการสร้างกลยุทธ์การท างานสู่เป้าหมาย เป็นต้น 

จังหวัด รายละเอียด 
1. เพชรบุรี โดย นายนิรุธ อ้วนโพธ์ิกลาง คณะกรรมการลูกโลกสีเขียวภาคกลาง-ภาคตะวันออก สังกัด ข้าราชการบ านาญ   

 การจะบริหารเครือข่ายให้ประสบความส าเร็จได้ จ าเป็นจะต้องอาศัยความรู้และเคร่ืองมือในการบริหารด้านต่างๆ ควบคู่กันไป 
2. กาญจนบุรี โดย นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 

กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 กลไก หมายถึง ส่ิงท่ีท าให้ระบบมีการขับเคล่ือนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยการมีส่วนร่วมจัดสรรทรัพยากร  มีการจัดองค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
 หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษาร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจาก
ประชาชน 
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 คือ “ความส านึกรับผิดชอบต่อสิทธิบทบาทในการท าหน้าท่ีจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลรับประโยชน์อย่างย่ังยืน เรียนรู้ปรับตัวให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมระบบนิเวศธรรมชาติ โดยไม่สร้างผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหาย ความเส่ือมโทรมและความมั่นคงของระบบนิเวศ
ธรรมชาตินั้น” 
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
 - เป็นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
 - การมีส่วนร่วมยังช่วยลดความขัดแย้งระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
 - กระบวนการมส่ีวนร่วมยังเปิดโอกาสให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความเหมาะสมกับบริบท สภาพสังคมวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีนั้นๆ 
กระบวนการมีส่วนร่วมมี 5 กระบวนการ 
 1. กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 2. กระบวนการตัดสินใจ และการวางแผนงานโครงการ 
 3. กระบวนการด าเนินงาน 
 4. กระบวนการก ากับติดตาม ตรวจสอบ 
 5. กระบวนการร่วมรับประโยชน์อย่างยุติธรรม 
แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
          การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน “คนอยู่กับธรรมชาติอย่างสอดคล้องกลมกลืน มีดุลยภาพ (Living in Harmony with Nature)” โดยมี
กรอบแนวคิดดังนี้ กระแผนโครงกา 
  1. ความสัมพันธ์มนุษย์กับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (Human-naturerelationship and environment)  
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จังหวัด รายละเอียด 
2. กาญจนบุรี (ต่อ)   2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความย่ังยืน (Sustainble Human-Natural Ecosystems) 

  3. หลักธรรมมาภิบาล (Themain good governance) 
  4. การกระจายอ านาจรัฐ (Decentralization) 
หลักธรรมาภิบาล  (The main good governance) 
 ธรรมาภิบาล คือ การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ท าหน้าท่ีเป็นกลไก เคร่ืองมือและแนวทางในการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกันท้ังภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
โดยเน้นการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างย่ังยืน เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม 
  - หลักนิติธรรม     - หลักความมีส่วนร่วม 
  - หลักคุณธรรม     - หลักความรับผิดชอบ 
  - หลักความโปร่งใส    - หลักความคุ้มค่า 
ลักษณะการมีส่วนร่วมจากบทเรียนกรณีศึกษา  มี 3 ลักษณะ คือ 
  1. ลักษณะประชาชนเข้าหาและประสานหน่วยงานรัฐ 
  2. ลักษณะเจ้าหน้าท่ีรัฐประสานความร่วมมือประชาชน 
  3. ลักษณะประชาชนร้องเรียนผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 4 ระดับ 
   การมีส่วนร่วมในระดับต่ า 
   การมีส่วนร่วมในระดับกลาง 
   การมีส่วนร่วมในระดับสูง 
   การมีส่วนร่วมในระดับสูงมาก 
 “การมีส่วนร่วมท่ีมีความหมายอย่างแท้จริง” จึงหมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับสูงและระดับสูงมาก ซ่ึงการมีส่วนร่วมท้ังสองระดับนี้จะน ามาซ่ึงคุณประโยชน์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อหลากหลายประการ 
กลไกการมีส่วนร่วม 7 กลไก 

 - กลไกด้านกฎหมาย 
 - กลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
 - กลไกพัฒนาการมีส่วนร่วม 
 - กลไกกลุ่ม เครือข่ายคณะกรรมการและสภาพพลเมือง/ประชาชน 
 - กลไกส่ือ 
 - กลไกส่งเสริมระบบการผลิต ระบบการพัฒนาและการอนุรักษ์อย่างสมดุลย่ังยืน 

  - กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ 
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จังหวัด รายละเอียด 
2. กาญจนบุรี (ต่อ) ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลลัพธ์ในข้อ 6  

 - เกิดการปฏิรูปทางความคิดและความส านึกในการมีส่วนร่วม 
 - เกิดการปฏิรูปโครงสร้าง 
 - เกิดการปฏิรูประบบการระดมทุนสนับสนุน 
 - เกิดกฎหมาย ท่ีก าหนดสิทธิ ในการเข้าร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 - เกิดการปฏิรูปการจัดสร้างแหล่งเก็บน้ า โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
วิกฤติการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 - ปัญหาความแห้งแล้ง 
 - ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน 
 - ปัญหาหมอกควันไฟป่า 
 - ผลกระทบการขยายตัวทางภาคเศรษฐกิจการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นการบริโภค 
 - ปัญหาการชะล้างพังทลายหน้าดินบนพ้ืนท่ีสูง 
 - ปัญหาขยะมูลฝอย 
 - การจัดการกับปัญหาเหล่านี้ด้วยก าลังของภาครัฐเพียงอย่างเดียวเป็นส่ิงท่ีมีความท้าทาย 

3. ฉะเชิงเทรา - 

4. สกลนคร โดย นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ ชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  
 ป่าชุมชน หมายถึง ป่าหรือท่ีดินท่ีกรมป่าไม้อนุมัติให้เป็นโครงการป่าชุมชน ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ในการควบคุม ดูแล 
รักษา หรือบ ารุงป่า เพ่ีอให้ชุมชนเกิดความย่ังยืน ชุมชนได้ประโยชน์ 
 ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง มีภูมลิ าเนาในเขตเดียวกัน และติดต่อกัน มีการด ารงชีวิตอย่างเดียวกัน โดยมองเห็นจากกิริยามารยาท ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการพูดจา 
 องค์ประกอบป่าชุมชน เช่น ท่ีดินป่าไม้  ชุมชน  การอนุญาตตามกฎหมาย  การด าเนินการร่วมกัน  การจัดการกิจการงานด้านป่าไม้  ความต่อเนื่อง การใ ช้ประโยชน์โดย
ชุมชน ความย่ังยืน 
 กรมป่าไม้ให้ความหมายอย่างกว้าง คือ ป่าซ่ึงประชาชน กลุ่มประชาชนหรือสถาบันในชุมชนนั้น ได้ร่วมรักษาไว้เพ่ือประโยชน์ชุมชนนั้น ในความหมายเฉพาะคือรูปแบบการ
จัดการป่าไม้ท่ีน าองค์ประกอบของความต้องการของประชาชน และประชาชนผู้รับประโยชน์เข้ามาร่วมในชุมชน 
วัตถุประสงค์การมีป่าไม้ชุมชน 
 1. การมีส่วนร่วมระหว่างรัฐกับชุมชน 
 2. ความเข้มแข็งของชุมชน 
 3. การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ 
การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับรัฐ 
 1) ด้านมีการส่วนร่วมในความคิด 
  - วิเคราะห์ปัญหาละค้นหาสาเหตุของปัญหา 
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จังหวัด รายละเอียด 
4. สกลนคร (ต่อ)   - ร่วมจัดล าดับความรุนแรงของปัญหา 

  - ร่วมในกานการตัดสินใจเก่ียวกับรูปแบบการประเมินผล 
  - ร่วมก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารจัดการ 
  - ร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการ 
 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
  - การวางแผนก าหนดขอบเขต 
  - การวางแผนป้องกันภัย 
  - ก าหนดแนวทางแกไขปัญหา 
  - การวางแผนยุทธศาสตร์ 
  - วางแผนจัดสรรงบประมาณ 
 3) ด้านในการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
  - ร่วมส ารวจ และก าหนดแนวเขต 
  - ร่วมในการปลูกป่าบริเวณพ้ืนท่ี 
  - ร่วมในกิจกรรมการป้องกัน 
  - ร่วมในการประชาสัมพันธ์ 
  - ร่วมป้องกันการบุกรุกท าลาย 
 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
  - ร่วมกันสอดส่องดูแล และรายงานข่าวให้ทางราชการ 
  - ร่วมการฝึกอบรม 
  - ร่วมรับผิดชอบในความผิดพลาด 
  - ร่วมรับผิดชอบด้านการร้องเรียนต่าง ๆ 
 5) ด้านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
  - เก็บหาของ เช่น หน่อไม้ และผักในการบริโภคหรือจ าหน่ายเสริมรายได้ 
  - เก็บพืชสมุนไพรรักษาโรคของสมาชิก หรือจ าหน่ายเสริมรายได้ 
  - ใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ หรือท่องเท่ียว 
  - ได้ใช้เป็นเขตอภัยทาน เช่น ห้ามล่าสัตว์ป่า ปล่อยสัตว์ 

5. สตูล - 
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จังหวัด รายละเอียด 
6. ตราด โดย นายนิรุธ อ้วนโพธ์ิกลาง อดีตเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

        การวางแผนงานป่าชุมชน เป็นกระบวนการบริหารงานป่าชุมชน เพ่ือเตรียมการด าเนินงานป่าชุมชน ซ่ึงท าเป็นข้ันตอนด้วยความรอบคอบตามปัจจัยต่างๆ  โดยใช้ความรู้ด้าน
ป่าไม้และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วยวิจารณญาณ คาดการณ์หรือวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือให้การด าเนินงานป่าชุมชนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  เร่ิม
จากบุคคลแต่ละคนในชุมชน กระตุ้นให้มีการส่ือสารกันอย่างท่ัวถึงสม่ าเสมอ สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่มท่ีต้องการความช่วยเหลือ  ช่วยกลุ่มท่ีอ่อนแอให้ช่วยตัวเองได้ก่อน  สนับสนุน
ให้สมาชิกได้พัฒนางาน อย่างเต็มก าลังตามศักยภาพและความสามารถท่ีมีอยู่ โดยร่วมกันต้ังเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่มซ่ึงจะส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็นพ้ืนฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย  จัดให้มีเวทีระหว่างคนท างานเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท างานด้านต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังการให้ก าลังใจซ่ึงกันและกัน  ควรด าเนินงานเป็นคณะท างาน แล้วสร้างแผนงานเพ่ือไปสู่ผลส าเร็จพึงประสงค์เก่ียวกับป่าชุมชน 
 ปัจจัยส าคัญ  ในการวางแผนงานป่าชุมชน ต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  เพ่ือขจัดข้อบกพร่องล่วงหน้าและการปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างราบร่ืน ปัจจัยท่ีส าคัญ ได้แก่  
     1. เหตุผลความจ าเป็น (Reasonable) วางแผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองใด  
     2. ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง (Data) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน  
     3. ปัจจัยในการบริหาร (Administrative resources) ได้แก่ คน เงิน วัสดุส่ิงของ และวิธีปฏิบัติ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในทุกข้ันตอนของแผนงานอย่างชัดเจน
เพียงพอและเหมาะสม 
  4. ระยะเวลา (Schedule) จัดท าปฏิทินเวลาด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดข้ึน 
  5. อ านาจหน้าท่ี (Authority) โดยความเห็นชอบของผู้มีอ านาจสูงสุดในองค์กร  
     6. การจัดท าแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Writing) เพ่ือให้ทุกฝ่ายน าไปปฏิบัติ และควบคุมการด าเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน 
ข้อควรค านึงในการวางแผนงานป่าชุมชน  
 - แผนงานป่าชุมชนควรท าได้จริง  
 - การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะจากกรมป่าไม้  
 - การมีส่วนร่วมของราษฎรในหมู่บ้านในการจัดท าแผนงานป่าชุมชน โดยใช้เวทีชาวบ้าน  
 - การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการป่าชุมชน  
 - แผนงานป่าชุมชน อาจประกอบด้วยโครงการหลายโครงการ  
การสร้างกลยุทธ์การท างาน   
 - การประชาสัมพันธ์ - การเพาะช ากล้าไม้ - การปลูกและบ ารุงรักษาป่าชุมชน  
 - การคุ้มครองป่าชุมชน - การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน - การติดตามประเมินผล 

7. ระยอง โดย นายอูฐ เชาวน์ทวี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดระยอง         
 การบริหารจัดการเครือข่ายฯ สู่ความส าเร็จ ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการป่าของคนในชุมชนก็เพ่ือการท่ีจะมีรูปแบบการจัดการป่าชุมชนท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ท่ีใช้ประโยชน์จากป่าจริงๆ เนื่องจากรูปแบบท่ีกฎหมายรับรองนั้น หมายถึงการท่ีบุคคลภายใน และภายนอกยอมรับได้ในการก าหนดรูปแบบของแต่ละชุมชน  
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7. ระยอง (ต่อ) “ป่าชุมชน” คือ แนวทางการดูแลรักษาป่าท่ีให้ความส าคัญกับชุมชน และมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นๆ การ ดูแลอนุรักษ์ รักษาฟ้ืนฟูก่อให้เกิดความส าเ ร็จในชุมชน 

ประชาชนในชุมชนยังคงมีวิถีท่ีผูกพันกับทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง มีการใช้ประโยชน์จากป่าหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่ ใช้เป็นแหล่งเก็บหาปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารง ชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าจากป่าพ้ืนบ้าน ซ่ึงแต่ละท้องถ่ินมีความหลากหลายแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสภาพนิเวศทาง วัฒนธรรมความเช่ือ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชุมชนผลผลิตการเกษตรในแต่ละปีเป็นเหตุท าให้ประชาชนจ านวนมากใน ท้องถ่ิน จ าเป็นต้องพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนป่า เ พ่ือเก็บหาของป่าส าหรับอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนบางรายก็เก็บเพ่ือ จ าหน่ายเสริมสร้างรายได้จุลเจือครอบครัวได้อีกทางและยังสามารถสร้างวิธีการด าเนินชีวิตแบบวิถีตามแบบยุคสมัยด้ังเดิมท่ีสืบ ทอดกันมาเป็น
วัฒนธรรมจารีตประเพณีการหาเก็บของป่าจากบรรพบุรุษ โดยมีภาคส่วนต่างๆ มาสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการ ดูแลจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีมีส่วนร่วม พร้อม
กันต้ังกฎกติกาป่าชุมชนข้ึนเป็นการดูแลและรักษาร่วมกันในชุมชนนั้นๆ ให้ป่าไม้ในประเทศไทยคงอยู่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมไปถึงเป็นการลดกลุ่มนายทุน ผู้มีอิทธิพลใน
พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลประโยชน์จากป่าให้น้อยลง  

8. จันทบุรี โดย นายอูฐ เชาวน์ทวี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดระยอง        
 การบริหารจัดการเครือข่ายฯ สู่ความส าเร็จ ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการป่าของคนในชุมชนก็เพ่ือการท่ีจะมีรูปแบบการจัดการป่า ชุมชนท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ท่ีใช้ประโยชน์จากป่าจริงๆ เนื่องจากรูปแบบท่ีกฎหมายรับรองนั้น หมายถึงการท่ีบุคคลภายใน และภายนอกยอมรับได้ในการก าหนดรูปแบบของแต่ละ ชุมชน “ป่า
ชุมชน” คือ แนวทางการดูแลรักษาป่าท่ีให้ความส าคัญกับชุมชน และมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นๆ การ ดูแลอนุรักษ์ รักษาฟ้ืนฟูก่อให้เกิดความส าเร็จในชุมชน ประชาชนใน
ชุมชนยังคงมีวิถีท่ีผูกพันกับทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง มีการใช้ประโยชน์จากป่าหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่ ใช้เป็นแหล่งเก็บหาปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าจากป่าพ้ืนบ้าน ซ่ึงแต่ละท้องถ่ินมีความหลากหลายแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสภาพนิเวศทาง วัฒนธรรมความเช่ือ และภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน
ผลผลิตการเกษตรในแต่ละปีเป็นเหตุท าให้ประชาชนจ านวนมากใน ท้องถ่ิน จ าเป็นต้องพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนป่า เพ่ือเก็บหาของป่าส าหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนบาง
รายก็เก็บเพ่ือ จ าหน่ายเสริมสร้างรายได้จุลเจือครอบครัวได้อีกทางและยังสามารถสร้างวิธีการด าเนินชีวิตแบบวิถีตามแบบยุคสมัยด้ัง เดิม ท่ีสืบ ทอดกันมาเป็นวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีการหาเก็บของป่าจากบรรพบุรุษ โดยมีภาคส่วนต่างๆ มาสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการ ดูแลจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีมี ส่วนร่วม พร้อมกันต้ังกฎกติกา
ป่าชุมชนข้ึนเป็นการดูแลและรักษาร่วมกันในชุมชนนั้นๆ ให้ป่าไม้ในประเทศไทยคงอยู่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมไปถึงเป็นการลดกลุ่มนายทุน ผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ีท่ีไ ด้รั บ
ผลประโยชน์จากป่าให้น้อยลง 
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การเสวนา 
แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานของเครือข่ายฯ ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ เช่น บุคลากรงบประมาณ ทรัพยากรในพ้ืนท่ี หรือการบริหารจัดการองค์กร 

จังหวัด รายละเอียด 
1. เพชรบุรี 1. ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน       

2. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน      
3. ผู้น าต้องเข้มแข็งและต้องการบุคลากรท่ีมีศักยภาพในเชิงการติดต่อประสานงานมากกว่าผู้น าส่ังการ 

2. กาญจนบุรี 1. ประชุมเครือข่ายป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ การเรียนรู้ ระหว่างป่าชุมชนแต่ละป่าชุมชน ให้ความร่วมมือกับทางกรมป่าไม้อย่างต่อเนื่อง  
2. เช่ือมร้อยเครือข่ายให้ไปในทิศทางเดียวกัน  
3. วางแผนการด าเนินงานร่วมกัน ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของเครือข่ายร่วมกัน  
4. ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือจะได้พัฒนาให้ดีข้ึน เป็นท่ีรู้จักและสร้างความมีช่ือเสียง  
5. ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชนได้รับรู้และรับทราบโดยท่ัวกัน  
6. จัดชุดลาดตระเวน จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนในการดูแลป่าโดยให้เจ้าหน้าท่ีเข้ามาให้ความรู้ ติดต้ังป้ายห้ามท้ิงขยะ พร้อมต้ังกฎระเบียบให้ชัดเจน 
7. จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน สร้างกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า  
8. ศึกษาดูงานจากป่าชุมชนและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ 

3. ฉะเชิงเทรา 1. ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายในเร่ืองของข้อมูล ก าลังเจ้าหน้าท่ี พร้อมท้ังเป็นท่ีปรึกษาในการประสานงานเก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชน 
2. ทรัพยากรป่าไม้ลดน้อยลงมาก เนื่องจากมีการใช้พ้ืนท่ีในการท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ สัตว์ป่าไม่มีท่ีอยู่และแหล่งอาหารไมเ่พียงพอจึงออกมาหากินในพ้ืนท่ีเกษตร เช่น ช้างป่า 
ท่ีออกมาหากินท าลายพืชผลทางการเกษตร เป็นปัญหาท่ียังแก้ไม่ได้อยู่ในขณะนี้ 

4. สกลนคร 1. งบสนับสนุน 
2. พันธ์ุกล้าไม้ 
3. แนวทางการบริหารเก่ียวกับพัฒนาองค์กรเครือข่ายป่าชุมชน 

5. สตูล  เป็นการเสวนาเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ด าเนินงานบริหารจัดการป่าชุมชน โดยการวิเคราะห์กลยุทธ์ในการท างาน ประเด็นสนับสนุน ปัญหา/อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการท างานของเครือข่ายป่าชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 

6. ตราด  แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานระหว่างเครือข่ายป่าชุมชน ได้แก่ รูปแบบการจัดการท่ีเรียกว่า การจัดการอนุรักษ์ พิทักษ์ป่าชุมชนท่ีด าเนินการด้วยองค์ความ รู้ ภูมิ
ปัญญา ความเช่ือ ความศรัทธา กฎกติกาท่ีสืบทอดกันมาเป็นประเพณีต้ังแต่อดีต และรูปแบบการจัดการท่ี เรียกว่า “แบบใหม่” คือ การจัดการอนุรักษา พิทักษ์ป่าชุมชนท่ีมี
หน่วยงานภาครัฐ บทบาทต่อการพัฒนางานเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชน ได้แก่ 1) บทบาทผู้ให้ ความรู้  2) บทบาทผู้สร้างกระบวนการจัดการ 3) บทบาทผู้น าทางภูมิปัญญา 4) 
บทบาทผู้สร้างเครือข่าย และ 5) บทบาทเจ้าหน้าท่ีผู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการสร้างจิตส านึกร่วมในการจัดการป่าชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและย่ัง ยืน  โดยมี
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันในระดับจังหวัด  อ าเภอกับองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้อง  ตามกระบวนการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม การ
สร้างจิตส านึกของคนในชุมชน ให้รักและหวงแหนป่าไม้ให้ย่ังยืนสืบไป 
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จังหวัด รายละเอียด 
7. ระยอง  แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานระหว่างเครือข่ายป่าชุมชน ได้แก่ รูปแบบการจัดการท่ีเรียกว่า การจัดการอนุรักษ์ พิทักษ์ป่าชุมชนท่ีด าเนินการด้วยองค์ความ รู้ 

ภูมิปัญญา ความเช่ือ ความศรัทธา กฎกติกาท่ีสืบทอดกันมาเป็นประเพณีต้ังแต่อดีต และรูปแบบการจัดการท่ี เรียกว่า “แบบใหม่” คือ การจัดการอนุรักษ์  พิทักษ์ป่าชุมชนท่ีมี
หน่วยงานภาครัฐ บทบาทต่อการพัฒนางานเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชน ได้แก่ ๑) บทบาทผู้ให้ ความรู้  ๒) บทบาทผู้สร้างกระบวนการจัดการ  ๓) บทบาทผู้น าทางภูมิปัญญา 
๔) บทบาทผู้สร้างเครือข่าย และ ๕) บทบาทเจ้าหน้าท่ีผู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการสร้างจิตส านึกร่วมในการจัดการป่าชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและย่ังยืน โดยมี
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันในระดับจังหวัด อ าเภอกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้อง ตามกระบวนการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม 
การสร้างจิตส านึกของคนในชุมชน ให้รักและหวงแหนป่าไม้ให้ย่ังยืนสืบไป 

8. จันทบุรี  แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานระหว่างเครือข่ายป่าชุมชน ได้แก่ รูปแบบการจัดการท่ีเรียกว่า การจัดการอนุรักษ์ พิทักษ์ป่าชุมชนท่ีด าเนินการด้วยองค์ความ รู้ 
ภูมิปัญญา ความเช่ือ ความศรัทธา กฎกติกาท่ีสืบทอดกันมาเป็นประเพณีต้ังแต่อดีต และรูปแบบการจัดการท่ี เรียกว่า “แบบใหม่” คือ การจัดการอนุรักษ์ พิทักษ์ป่าชุมชนท่ีมี
หน่วยงานภาครัฐ บทบาทต่อการพัฒนางานเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชน ได้แก่ ๑) บทบาทผู้ให้ ความรู้  ๒) บทบาทผู้สร้างกระบวนการจัดการ  ๓) บทบาทผู้น าทางภูมิปัญญา 
๔) บทบาทผู้สร้างเครือข่าย และ ๕) บทบาทเจ้าหน้าท่ีผู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการสร้างจิตส านึกร่วมในการจัดการป่าชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและย่ังยืน โดยมี
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันในระดับจังหวัด อ าเภอกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้อง ตามกระบวนการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม 
การสร้างจิตส านึกของคนในชุมชน ให้รักและหวงแหนป่าไม้ให้ย่ังยืนสืบไป 
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การระดมความคิดเห็น 

1. การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด 

จังหวัด วัตถุประสงค์การจัดต้ังเครือข่าย 
บทบาทหน้าท่ี 

คณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย 
1. เพชรบุรี 1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง สามัคคี การมีส่วนร่วม ของ

สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 
2. เพ่ือเป็นผู้แทนของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 
ระดับจังหวัด   
3. เพ่ือหนุนเสริม สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 
ขับเคล่ือนกิจกรรมการบริหารจดัการป่าชุมชนของเครือข่าย
ฯ4. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะใหม่ๆ ในการบริหาร
จัดการป่าชุมชน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู การใ ช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน ให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

1. รวมกลุ่มสมาชิกป่าชุมชนระดับหมู่ บ้าน เรียบร้อย เป็น
สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด ใ ห้มากท่ีสุด 
เพ่ือเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย ช่วยเหลือสนับสนุนร่วมกันและกัน2. 
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคล่ือนเครือข่าย เช่นการ
จัดประชุม เวทีเสวนา  การศึกษาดูงานด้านป่าชุมชน เพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ เพ่ือมาพัฒนาป่า
ชุมชน  โดยขอสนับสนุน งบประมาณจากองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินหน่วยงานภาครัฐและองค์การอ่ืนๆ   
3. ประชาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับ
จังหวัด ให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ ได้รู้จัก   
4. เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
5. ก าหนดวิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน
กรมป่าไม้ระดับจังหวัดมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1. สนับสนุ นกา รป ฏิบัติ งานของคณะกรรม กา ร
เครือข่ายป่าชุมชน ระดับจังหวัด  
2. เป็นคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการ ตามท่ี
คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดแต่งต้ัง  
3. เข้าร่วมประชุม ร่วมปรึกษาหารือ และมีกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่ายฯ     
4. สนับสนุนให้มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกเครือข่ายฯ 
และเผยแพร่ข่าวสารของป่าชุมชนให้สมาชิกเครือข่ายฯ 
ทราบ 

2. กาญจนบุรี 1. แลกเปล่ียนความ รู้ระดับ หมู่ บ้าน ,ต าบล,อ าเภอ, 
จังหวัด 
2. สร้างจิตส านึก พัฒนาชุมชน 
3. เพ่ือเช่ือมโยงป่าชุมชนของแต่ละท่ีใ ห้พัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
4. เพ่ือเรียนรู้ปัญหาของป่าชุมชนในแต่ละแห่ง แล้ว
ช่วยกันแก้ไข 
5. สร้างความเข้มแข็ง 

1. เช่ือมโยงประสานงานระหว่างป่าชุมชนระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวัด 
2. ช่วยกันออกกฎระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆ ภายในป่าชุมชน 
3. ช่วยพิจารณาโครงการต่างๆ 
4. มีอ านาจแต่งต้ัง และอนุญาตในเร่ืองต่างๆ 
5. พิจารณางบประมาณ 
6. วางแผนงานต่างๆ 

1. สมาชิกทุกคนต้องรู้บทบาทของตนเอง 
2. สมาชิกต้องมีความ รู้ในเ ร่ืองป่า กฎระเบียบข้อง
บังคับ และปฏิบัติตาม 
3. สมาชิกสามารถให้ความ รู้แก่ชุมชนและสามารถ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ 
4. ด าเนินการตามระเบียบและข้อก าหนดของเครือข่าย 
5. ลาดตระเวนป่า 
6. ท าแนวกันไฟ 
7. จัดเวทีประชุมช้ีแจงให้คนในชุมชนรับรู้การดูแลและ
การใช้ประโยชน์จากป่าทุกๆ ด้าน 



- 38 - 
 

จังหวัด วัตถุประสงค์การจัดต้ังเครือข่าย 
บทบาทหน้าท่ี 

คณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย 
2. กาญจนบุรี 
(ต่อ) 

  8. เข้าร่วมประชุมให้พร้อมเพรียงกัน 
9. จัดต้ังกิจกรรมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม 

3. ฉะเชิงเทรา ๑. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทรัพยากร
ในป่าชุมชน   
๒. เพ่ือสร้างความสามัคคีในเครือข่าย ความเข้มแข็ง 
(อ านาจการต่อรอง)   
๓. เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์
เครือข่าย เพ่ิมมูลค่าทรัพยากร และเพ่ิมเศรษฐกิจชุมชน 
๔. เพ่ือการดูแลรักษาป้องกันป่าการใช้ประโยชน์จากป่า 
๕.  เ พ่ือช่ วยเ ห ลือ กันใ น เค รือ ข่ าย  มีกา รเ ผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
๖. เพ่ือการศึกษาดูงานเพ่ิมความ รู้ ความช านาญ และ
แก้ปัญหาร่วมกัน  

๑. จัดต้ัง วางแผนจัดการป่าการจัดการป่าชุมชน ควบคุม การ
ด าเนินงาน พิจารณากล่ันกรองแผน และการจัดการของแต่ละ
ป่าชุมชนตามแผนโครงการ (แผน ๑ ปี – แผน ๕ ปี) 
๒. ประชุมสมาชิกฯ เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการ แสดงความ
คิดเห็นวิเคราะห์ปัญหา สรุปปัญหา และแก้ไขปัญหา   
๓. ส่งเสริมการประสานงาน หาผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมป่าชุมชน 
๔. จัดหาทุนหรือสนับสนุนป้ายบอกช่ือ และสรรพคุณต้นไม้ใน
ป่าชุมชน และกฎระเบียบของการใช้ป่าชุมชน สร้างกฎ ระเบียบ 
การดูแลป่าชุมชนร่วมกัน  
๕. จัดท าศูนย์ข้อมูลป่าชุมชนฯ จัดต้ังกลุ่ม และให้ความ รู้กับ
ชุมชน      
๖. ประสานหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  รัฐ เอกชน ด้านงบประมาณ 
เพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ของเครือข่าย 
๗. ส่งเสริมให้มีรายได้จากป่าชุมชนคนกับป่าอยู่กันได้   
๘. มีส่วนร่วมในการแก้ไขและจัดการปัญหาสัตว์ป่าในพ้ืนท่ี  
๙. ออกกฎข้อระเบียบของป่าชุมชนระดับจังหวัดร่วมกัน  
๑๐. จัดให้มีการประชุมสัญจรอย่างน้อย ๓ เดือนต่อคร้ัง 

1. ต้ังกฎ ระเบียบการดูแลป่าชุมชน ของแต่ละป่า
ชุมชน     
๒. จัดการอบรมให้ความรู้เร่ืองของป่าชุมชน และการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชน หรือปลูกฝังจิตส านึก 
๓. จัดกิจกรรม ซ่อมแซม ปลูกเพ่ิม เพาะพันธ์ุไม้  
๔. มีหน้าท่ีประสานงานกับคณะกรรมการป่าชุมชน 
ระดับอ าเภอ    
๕. สอดส่องดูแล รักษาป่า ป้องกันไม้ให้ผู้ใดกระท าผิด
กฎระเบียบของป่าชุมชน 
๖. เสนอแนวทางและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ   
๗. สนับสนุนการด าเนินงานของชุมชน 

4. สกลนคร 1. ร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
ให้มีความย่ังยืน 
2. เพ่ือให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของสมาชิกและ
องค์กร 
3. เพ่ือให้เกิดการประสานงานช่วยเหลือซ่ึง กันและกัน 
ร่วมมือกันระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างต าบล ระหว่างอ าเภอ 
ในจังหวัดท่ีมีป่าชุมชน 
 

1. สนับสนุนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคล่ือนเครือข่าย  
2. ประชาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ระดับจังหวัด
ให้หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ได้รู้จัก  
3. เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนท่ีเ ก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

1. สนั บสนุ นการส่ ง เ สริม  การบ ริหารของ คณะ
กรรมการบริหารเครือข่ายฯ ไปแนวทิศทางท่ีดี 
2. ร่วมกันวางแผนงานฟ้ืนฟู ดูแลรักษา อนุรักษ์ป่า
อย่างจริงจัง 
3. ก าหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์จากป่า 
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกรักป่า 
โดยมีการต้ังคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าหมู่ บ้าน
ข้ึนมาก ากับดูแล 
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คณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย 
4. สกลนคร 
(ต่อ) 

4. เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ และส่ิงแวดล้อมท้องถ่ินตามแนวทางป่าชุมชนให้มี
ความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

4. ก าหนดวิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน
กรมป่าไม้ระดับจังหวัด พร้อมท้ังพิจารณาปรับปรุงแก้ไ ข
เปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ี และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

5. สตูล 1. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนทุก
ระดับ 
2. เพ่ือจัดการและแก้ปัญหาการท างานของสมาชิก ใ ห้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
3. เพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่างๆ ใ ห้เกิด
ความไว้วางใจในการท างานร่วมกัน 
4. เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนแนวทางการท างาน ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ลดความขัดแย้งในการบริหาร
จัดการทรัพยากรในท้องถ่ิน 
5. เพ่ือให้การจัดการป่าชุมชนมีความย่ังยืน 
6. เ พ่ือสนับสนุนให้ เกิดความ ต่อเนื่องของงานด้าน
เครือข่าย 

1. ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 
2. ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานและองค์กรท่ีมีศักยภาพ เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่าย 
3. ก าหนดและขับเคล่ือนการท างานตามนโยบาย 
4. สนับสนุนให้เกิดการส่ือสารและท างานร่วมกันระหว่างสมาชิก
เครือข่าย 
5. ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ 
6. สร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กรเครือข่าย 
7. เป็นผู้น าในการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และสร้างการรับรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชน 
8. ติดตามการด าเนินงานของสมาชิกเครือข่าย 

1. เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. รั กษาภาพพจน์ ในบทบาทหน้ าท่ีของสมาชิก
เครือข่าย ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรเครือข่าย 
3. เป็นผู้มีความใฝ่รู้ เรียนรู้ และรอบรู้ในการพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
รอบตัว 
4. เสนอความคิดเห็นและสนับสนุนการท างานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อเครือข่าย 
5. มีจิตสาธารณะ เสียสละ ซ่ือสัตย์ สามัคคี และมี
จิตส านึกของนักอนุรักษ์ในการท างานเพ่ือส่วนรวม 

6. ตราด 1. เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
2. เพ่ือรวมพลังในการท ากิจกรรมให้ส าเร็จ 
3. เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรอง 
4. เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ความ
คิดเห็น 
5. เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
6. เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
7. เพ่ือเป็นส่ือกลางในการประสาน 
8. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

- - 

 

 



- 40 - 

จังหวัด วัตถุประสงค์การจัดต้ังเครือข่าย 
บทบาทหน้าท่ี 

คณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย 
7. ระยอง ๑. เพ่ือให้เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ไ ด้แลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์ท างานระหว่างกัน มีการบริหาร
จัดการป่ าชุมชน ท่ีเหมาะ สมสอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ   
๒. เพ่ือสนับสนุนให้เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ มีการ
จัดต้ังคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้
ระดับอ าเภอ     
๓. เพ่ือให้เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ร่วมกันหาแนวทาง
ในการขับเคล่ือนกิจกรรมด้านการบริหารจัดการป่าชุมชน
ของเครือข่ายระดับอ าเภอฯ หนุนเสริมการท างานของ
เครือข่ายฯในระดับจังหวัด 

๑. เป็นผู้กระจายข้อมูล เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเครือข่าย   
๒. เป็นผู้ประสานระหว่างหน่วยงานภาคต่างๆ เ พ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสมาชิกเครือข่าย   
๓. สนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสมาชิกเครือข่าย  
๔. จัดหาทุนส าหรับสมาชิกเครือข่าย 
๕. เป็นผู้คอยหากลุ่มสนใจ (Interested Groups) ท่ีจะเข้าร่วม 

๑. รวมพลังกันเพ่ือท ากิจกรรมให้ส าเ ร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์    
๒. เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก   
๓. ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุ่ม    
๔. เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ความ
คิดเห็น 
๕. เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรอง 

8. จันทบุรี ๑. เพ่ือให้เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ไ ด้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ท างานระหว่างกัน มี การบริหาร
จัดการป่ าชุมชน ท่ีเหมาะ สมสอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ   
๒. เพ่ือสนับสนุนให้เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ มีการ
จัดต้ังคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้
ระดับอ าเภอ       
๓. เพ่ือให้เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ร่วมกันหาแนวทาง
ในการขับเคล่ือนกิจกรรมด้านการบริหารจัดการป่าชุมชน
ของเครือข่ายระดับอ าเภอฯ หนุนเสริมการท างานของ
เครือข่ายฯในระดับจังหวัด 

๑. เป็นผู้กระจายข้อมูล เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเครือข่าย   
๒. เป็นผู้ประสานระหว่างหน่วยงานภาคต่างๆ เ พ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสมาชิกเครือข่าย 
๓. สนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสมาชิกเครือข่าย  
๔.จัดหาทุนส าหรับสมาชิกเครือข่าย 
๕.เป็นผู้คอยหากลุ่มสนใจ (Interested Groups) ท่ีจะเข้าร่วม 

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

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

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

9. ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ 

10. พัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยว 

11. สรุปรายงานผลงานประจ าปี 
12. ท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

4  ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
2 ครั้ง/ปี 
3 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
2 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
2 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

3. ฉะเชิงเทรา ยังไม่มีการระบุแผนงานท่ีจะด าเนินการ - 
4. สกลนคร 1. ปลูกป่าเสริมวันส าคัญต่าง ๆ 

2. การจัดประชาคมกฎระเบียบป่าชุมชน 
3. การส ารวจและประเมินสภาพป่าชุมชน 

1 วัน/ปี 
1 วัน/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

5. สตูล 1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด 
2. เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมบวชป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
3. ปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ในโอกาสส าคัญต่างๆ 

1 ครั้ง/ปี 
ทุกโอกาสที่สามารถท าได้ 
ทุกโอกาสที่สามารถท าได้ 

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



   

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม ้  
ระดับจังหวัด 
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ระดับจังหวัด ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 
เพชรบุรี นายฉันท์ อัครสกุล

ภิญโญ 
นายประจักษ์ น้อยสวาท      
นายชูชาติ วรรณข า 

นายสมเกียรติ กรีธาธร นายบุญชู วงศ์น้อย นางสาวนัยยา เพ็งอุดม นายยอด โต๊ะทอง 
นายสมบัติ ชาวไร่ปราณ 
นายแฉล้ม พราหม์เสน่ห์ 
นายสุทิน สุขศรี 
นายวรุธ คอนหงาย 
นายชัยยุทธ โตยอด 
นายบุญเลิศ เต็มคอน 
นายบัญญัติ ช่ืนอารมณ์ 
นายวินัย สุชาติ 

นายสุดใจ บุตรแตง 

กาญจนบุรี นายเต้นย้ิว วชิรพันธ์
วิชาญ  

นายหน่วย บุญลือ  
นายแสงธรรม ขุนพิทักษ์ 

นางสมพร ปานโต นายไพรัช  แก้วหนองโพธ์ิ นายมานะ บุญช่วย นายสมชาติ จีนาภักด์ิ 
นายสวง  ช านาญก าหนด 
นายรวม วิเศษสิงห์  
นายวิมลรัตน์  เกียรติส ารอง 
นายวรภพ  จงใจภักดี 
นายธนัท  ทองเหล่ียว 
นายสนั่น ติเยาว์  
นายชัยวัฒน์  ค ามี  
นายเฉลียว  ใคร่ในธรรม 
นายชูชาติ นันท์อาณาเขต 

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสด์ิ 
นายสุเมธ ศิริลักษณ์ 
นายสมชาย เปรมพานิชย์นุกูล  
นายบ ารุง  คูหา 
นายพิพัฒน์  แก้วจิตคงทอง 
นายปราโมทย์ ไพศาลภานุมาศ 

ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 

นายนิกร ทรัพย์
ประสาน 

นายส าเลา ธรรมะ  
นายสมร มุทุจิตต์ 

นายสมหมาย ชินนะหง 
นายสุวิน พ่วงแพ 

นายชะยางกูล เหลืองอ่อน นายทองคูณ สร้อยสูงเนนิ 
นายพนมชัย สมงาม 

นายวน ค าแก้ว 
นางโอษา กิติลาภะ 
นายสมบูรณ์ แซ่โก  
นายจร เนาวโอภาส 
นายสมคิด พละศักด์ิ 
นายสมเดช ประมูลเรือง 
นายวีระศักด์ิ สียางนอก 
นายเอกพงษ์ เทพเทพา 

นายบุญน า รัตนมณฑ์ 
นางสาวนฤมล นุชเปล่ียน 
นายพิศาล พุ่มสร้าง 
นายธนภณ เข็มกลัดทอง 
นายธวัช เกียรติเสรี 
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ระดับจังหวัด ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 
สกลนคร นายชัยชาญ แสนหมู นายสายทอง กุดพิมพ์โพธ์ 

นายสลับ สังวรจิตร 
นายค านึง พิพิธภัณฑ ์ นายเทิน เลานวดวัน นายปิติพงษ์ พลศักด์ิขวา นายประเสริฐ จันทร์ขาว 

นายวิรัตนฺ ราชะนู 
นายลือชัย โพธ์ิแสนล้ี 
นายเกสร เถวงแก้ว 
นายสมัย หาดี 
นายเมธี หมื่นพรมไพร 
นางจิตตานันท์ พิมพ์โพกุล 
นายประสงค์ สุราราช 
นายอุดม สีลา 
นายบุญเฉลิม เสนจันตะ 
นายศรีทัศน์ สมโชค 
นายถวิล กุลสอนนาน 
นายโสวัช โถชาลี 

นายบุญสืบ สมัครราช 
นายชูชาติ เทพสุต 
นายวิระชัย แบขุนทด 
นายพูลศักด์ิ กาวทอง 
นายนัฐวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
นายสหพล ชาทองยศ 
นายนิพนธ์ วงศ์กาฬิสินธ์ 
นายพิรุณ กองแปง 
นายชัยชาญ แสนหูม 

สตูล นายดนรอหมาน หัสมา นายอับดุลเลาะห์ บูเดียะ 
ว่าท่ี ร.ต.สิทธ์ิพร ลิมาน 

นายกล้ัน บัวสาย นายสมเดช โต๊ะหลัง นายบาเดน เงดฉูนุ้ย นายหยัน โต๊ะประดู่ 
นายวิทยา มะแอเคียน 
นายมิซิน เย็นจิต 
นายรอหีม ส าลี 
นายวัยยากรณ์ วัฒนธารากุล 
นายอภิชัย สุวรรณรัตน์ 
นางสาวฮอตีย๊ะ เตมสัน 
นายนที ตรีทัศน์ 
นายสะกะริย่า มูเก็ม 
นายดลละห์ ยาบา 
นายสะเย็น นกเกษม 

นายยาโกบ ปะดุกา 
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ระดับจังหวัด ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษา 
ตราด นายเซ่ง วงษ์ทอง นายบุญเหลือ บุญรักษา 

นายพจนารถ ถมประเสริฐ 
นายจักรวาล เพลิงภากร 
นายมนู อนันทกร 
นายสงคราม พุทธา 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ประศาสนศิ์ลป์ นายทรงยศ สุทธิวารี น.ส.เพ็ญประภา ชูสุริแสง นางสาวนววรรณ ผาลอย 
นายณรงค์ชัย โต้โล้ง 
นายโปหงวน แซ่ล้ี 
นายสุวิทย์ ลาภวิไล 
นายสมชาย วงพระราม 
นายมณฑล เตือนภักด์ิ 
นางสาวเสาวภา สรรพศิริ 
นายสุรศักด์ิ อินอ่ า 

นายนิรุธ อ้วนโพธ์ิกลาง 
นายชวินทฐ์ ป่ินแก้ว 

ระยอง นายพนม โนนพิมาย นายสมพร วงศ์ประดิษฐ์ 
นายขจร ใจรักษ์ 

นายยงยุทธ ศรีจันทร์แก้ว นางพลอยพร เครือทอง นางวัลภา เอ่ียมวิไล นายพิเชษฐ โพธิสาร 
นายบุญพรม เพ่ิมสกุล 
น.ส.จินดารัตน์ สุขสวัสด์ิ 
นายทวีศักด์ิ ศิลารักษ์ 
นายไหวจั่น แซ่ช้ัน 
นายจรูญ บุญร่มเย็น 

นายสัมฤทธ์ิ เสน่ห์ 
นายชวินทฐ์ ป่ินแก้ว 
นายอนุชาติ ภิญโญ 
นายอูฐ เชาวน์ทวี 

จันทบุรี น.ส.กัญญา ดุชิตา นายประสาน ธัญญชาติ 
นางลักษณ์ นิจเมืองปัก 

นางวรรณศิริ รักแจ้ง นางกนิษฐา มาลิบุตร นายภูมิพัฒิ นาคเกษม นายบรรทม สมแสน 
นายพีรดนย์ พ่ึงเทพ 
นายปาด เห็ดตุม 
นายวันชัย รักความชอบ 
ด.ต.เรืองศักด์ิ สรเดช 
นางบังอร สุขส าราญ 
นายทิวงค์ เกษมาลี 
นายอมร อ่ิมรัตน์ 
นายบุญลือ ปราศราคิน 

นายประดิษฐ์ เปรมใจ 
นายสละเขตรเข่ือน 
นายรักษา สุนินทบูรณ์ 
นายบุญลือ รักศิลป์ 
นายนิรุธ อ้วนโพธ์ิกลาง 
นายอ านาจ ชูสนุก 
นายธีรพัฒน์ โสวัณณ 

 



 

 

สรุปผลความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า  

ระดับจังหวัด ปีท่ี 1 
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จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 40 80 
หญิง 10 20 

รวม 50 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี 2 4 
31-40 ปี 6 12 
41 ปี ขึ้นไป 42 84 

รวม 50 100 
อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  7 14 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 7 14 
รับจ้างทั่วไป  3 6 
เกษตรกร  18 36 
ธุรกิจส่วนตัว  14 28 
อ่ืนๆ  1 2 

รวม 50 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 1 2 
5,000-10,000 บาท  13 26 
10,000-15,000 บาท  21 42 
15,000-20,000 บาท 11 22 
มากกว่า 20,000 บาท   4 22 

รวม 50 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดเพชรบุรี  เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 50 คน  
เป็นเพศชาย ร้อยละ 80 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 84 รองลงมา คือ อายุ 
31-40 ปี  และต่ ากว่า 30 ปี ร้อยละ 12 และร้อยละ 4 ตามล าดับ อาชี พหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  
ร้อยละ 36 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ รับจ้างทั่วไปและอ่ืนๆ ร้อยละ 28 ร้อยละ 
14 เท่ากัน ร้อยละ 6 และร้อยละ 2 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ร้อยละ 42 
รองล งมา  คือ  5, 000 -10,0 00 บา ท  15 ,00 0 -20, 000  บา ท  ม า กก ว่ า  2 0,0 00 บา ท  แล ะ 
น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 26 ร้อยละ 22 เท่ากัน และร้อยละ 2 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
อย่างมีส่วนร่วม 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

 
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มากท่ีสุด 
 

(5) 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อม
ในการจัดโครงการฯ 

- - 10 
(20%) 

20 
(40%) 

20 
(40%) 

4.20 

2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ - - 10 
(20%) 

35 
(70%) 

5 
(10%) 

3.90 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม - - - 45 
(90%) 

5 
(10%) 

4.10 

ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ   
เครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 

- - 5 
(10%) 

40 
(80%) 

5 
(10%) 

4.00 

5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ
เครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นเพียงใด 

- - - 30 
(60%) 

20 
(40%) 

4.40 

6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุม  
ในครั้งนี้ 

- - 4 
(8%) 

32 
(64%) 

14 
(28%) 

4.20 

ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ 
บรรยาย 

- - - 28 
(56%) 

22 
(44%) 

4.44 

8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น - - - 40 
(80%) 

10 
(20%) 

4.20 

9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้ 
เข้าใจได้ง่าย 

- - - 35 
(70%) 

15 
(30%) 

4.30 

10. ตอบข้อซักถามชัดเจน - - - 30 
(60%) 

20 
(40%) 

4.40 

รวม 4.21 

 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไ ม้ ที่ เข้าร่วมประชุมเชิ งปฏิบัติกา ร           
พัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.20 ซ่ึงอยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก ในภาพรวม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านระยะเวลา และสถานที่ ด้านเนื้อหา/ความรู้ และด้านวิทยากร ดังนี้ 
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๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และระดับมาก ร้อยละ 40 เท่ากัน รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 20     
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 70 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับมากที่สุด ร้อยละ 20 และ ร้อยละ 10 ตามล าดับ 
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
90 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 10  
 
๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 80 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 10 เท่ากัน 
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 60 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 40  
 2.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 64 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 28 และร้อยละ 8 ตามล าดับ 
 
๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 56 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 44  
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 80 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 20   
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความ 
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 70 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 30  
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุม มีความ
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 40 
 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
          1. แก้ไขให้ตรงความเป็นจริง ลดการตัดไม้ให้ได้จริง จับผู้กระท าผิดคนเผาป่าให้เป็นจริง   
          2. อยากให้หน่วยงานราชการหลายๆ ฝ่ายเข้ามาสนับสนุนป่าชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ จนชั่วลูกชั่วหลานในภาย
ภาคหน้าตลอดไป 
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จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 45 90 
หญิง 5 10 

รวม 50 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี - - 
31-40 ปี 10 20 
41 ปี ขึ้นไป 40 80 

รวม 50 100 
อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  - - 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ - - 
รับจ้างทั่วไป  7 14 
เกษตรกร  38 76 
ธุรกิจส่วนตัว  5 10 
อื่นๆ  - - 

รวม 50 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 10 20 
5,000-10,000 บาท  18 36 
10,000-15,000 บาท  6 12 
15,000-20,000 บาท 11 12 
มากกว่า 20,000 บาท   5 10 

รวม 50 100 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 50 คน  
เป็นเพศชาย ร้อยละ 90 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 10 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 80 รองลงมา คือ อายุ 
41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 20 อาชีพหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 76 รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป และธุรกิจส่วนตัว 
ร้อยละ 14 และร้อยละ 10 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 36 รองลงมา 
คือ น้อยกว่า 5,000 บาท 10,000-15,000 บาท 15,000-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 20 
ร้อยละ 12 เท่ากัน และร้อยละ 10 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
อย่างมีส่วนร่วม 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

 
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มากท่ีสุด 
 

(5) 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อม
ในการจัดโครงการฯ 

1 
(2%) 

- 10 
(20%) 

35 
(70%) 

4 
(8%) 

3.82 

2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ 1 
(2%) 

- 5 
(10%) 

40 
(80%) 

4 
(8%) 

3.92 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม - - 16 
(32%) 

30 
(60%) 

4 
(8%) 

3.76 

ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ   
เครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 

- - 35 
(70%) 

11 
(22%) 

4 
(8%) 

3.38 

5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ
เครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นเพียงใด 

- - 6 
(12%) 

35 
(70%) 

9 
(18%) 

4.06 

6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุม  
ในครั้งนี้ 

- - 4 
(8%) 

40 
(80%) 

6 
(12%) 

4.04 

ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ 
บรรยาย 

- 1 
(2%) 

14 
(28%) 

30 
(60%) 

5 
(10%) 

3.78 

8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น - 1 
(2%) 

5 
(10%) 

36 
(72%) 

8 
(16%) 

4.02 

9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้ 
เข้าใจได้ง่าย 

- 1 
(2%) 

5 
(10%) 

40 
(80%) 

4 
(8%) 

3.94 

10. ตอบข้อซักถามชัดเจน 1 
(2%) 

- 5 
(10%) 

39 
(78%) 

5 
(10%) 

3.94 

รวม 3.82 

 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไ ม้ ที่ เข้าร่วมประชุม เชิ งปฏิบัติกา ร           
พัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกาญจนบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.40 ซ่ึงอยู่ในระดับความ
พึงพอใจปานกลาง ในภาพรวม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านระยะเวลา และสถานที่ ด้านเนื้อหา/ความรู้ และด้านวิทยากร ดังนี้ 
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๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่อยู่ ใน
ระดับมาก ร้อยละ 70 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ระดับมากที่สุด และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 20 ร้อยละ 8 และ
ร้อยละ 2 ตามล าดับ     
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 80 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ระดับมากที่สุด และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 10 ร้อยละ 8 และร้อยละ 2 
ตามล าดับ 
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 60 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับมากที่สุด ร้อยละ 32 และ ร้อยละ 8 ตามล าดับ  
 
๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 70 รองลงมา คือ ระดับมาก และระดับมากที่สุด ร้อยละ 22 และ ร้อยละ 8 ตามล าดับ 
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 70 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 18 และร้อยละ 12 ตามล าดับ 
 2.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 80 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 12 และร้อยละ 8 ตามล าดับ  
 
๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 60 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ระดับมากที่สุด และระดับน้อย ร้อยละ 28 ร้อยละ 10 และร้อย
ละ 2 ตามล าดับ  
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 72 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ระดับปานกลาง และระดับน้อย ร้อยละ 16 ร้อยละ 10 และร้อย
ละ 2 ตามล าดับ   
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความ 
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 80 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ระดับมากที่สุด  และระดับน้อย  
ร้อยละ 10 ร้อยละ 8 และร้อยละ 2 ตามล าดับ  
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม มีความ
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 78 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ระดับมากที่สุด และระดับน้อยที่สุด ร้อย

ละ 10 เท่ากัน และร้อยละ 2 ตามล าดับ 
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จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้  

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 43 82 

หญิง 7 18 
รวม 50 100 

อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี - - 
31-40 ปี 4 8 

41 ปี ขึ้นไป 46 92 
รวม 50 100 

อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  2 5 

ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 1 3 
รับจ้างทั่วไป  5 19 
เกษตรกร  36 54 
ธุรกิจส่วนตัว  4 11 

อ่ืนๆ  2 8 
รวม 50 100 

รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 3 7 
5,000-10,000 บาท  27 49 

10,000-15,000 บาท  15 31 
15,000-20,000 บาท 3 8 
มากกว่า 20,000 บาท   2 5 

รวม 50 100 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 50 คน เป็น
เพศชาย ร้อยละ 82 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 18 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 92 รองลงมา คือ อายุ 31-
40 ปี ร้อยละ 8 อาชีพหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 54 รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ 
และลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ ร้อยละ 19 ร้อยละ 11 ร้อยละ 5 และร้อยละ 3 ตามล าดับ และอาชีพอ่ืนๆ อีก ร้อยละ 
8 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 49 รองลงมา คือ 10,000-15,000 บาท 15,000-
20,000 บาท น้อยกว่า 5,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 31ร้อยละ 8 ร้อยละ 7 และร้อยละ 5 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
อย่างมีส่วนร่วม 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

 
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มากท่ีสุด 
 

(5) 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อม
ในการจัดโครงการฯ 

1 
(2%) 

- 9 
(18%) 

15 
(30%) 

25 
(50%) 

4.26 

2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ - - 12 
(24%) 

26 
(52%) 

12 
(24%) 

4.00 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม - - 10 
(20%) 

29 
(58%) 

11 
(22%) 

4.02 

ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ   
เครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 

- 6 
(12%) 

13 
(26%) 

19 
(38%) 

12 
(24%) 

3.74 

5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ
เครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นเพียงใด 

- - 9 
 (18%) 

26 
(52%) 

15 
(30%) 

4.12 

6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุม  
ในครั้งนี้ 

- - 4 
(8%) 

29 
(58%) 

17 
(34%) 

4.26 

ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ 
บรรยาย 

- - 6 
(12%) 

22 
(44%) 

22 
(44%) 

4.32 

8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น - - 8 
(16%) 

22 
(44%) 

20 
(40%) 

4.24 

9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้ 
เข้าใจได้ง่าย 

- - 7 
(14%) 

24 
(48%) 

19 
(38%) 

4.24 

10. ตอบข้อซักถามชัดเจน - 1 
(2%) 

7 
(14%) 

22 
(44%) 

20 
(40%) 

4.22 

รวม 4.14 
  
 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไ ม้ ที่ เข้าร่วมประชุม เชิ งปฏิบัติกา ร           
พัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.80 ซ่ึงอยู่ในระดับความ
พึงพอใจมาก ในภาพรวม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านระยะเวลา และสถานที่ ด้านเนื้อหา/ความรู้ และด้านวิทยากร ดังนี้ 
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๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่อยู่ ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 50 รองลงมา คือ ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 30 ร้อยละ 18 และ
ร้อยละ 2 ตามล าดับ     
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 52 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับมากที่สุด ร้อยละ 24 เท่ากัน  
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 58 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 22 และ ร้อยละ 20 ตามล าดับ  
 
๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 38 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ระดับมากที่สุด และระดับน้อย ร้อยละ 26 ร้อยละ 24 และร้อยละ 12 
ตามล าดับ 
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 52 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 30 และร้อยละ 18 ตามล าดับ 
 2.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 58 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 34 และร้อยละ 8 ตามล าดับ  
 
๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก และระดับมากที่สุด ร้อยละ 44 เท่ากัน รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 12 
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 44 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 40 และร้อยละ 16ตามล าดับ  
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความ 
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 48 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 38 และ
ร้อยละ 14 ตามล าดับ  
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุม มีความ
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 44 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ระดับปานกลาง และระดับน้อยที่สุด ร้อย
ละ 40 ร้อยละ 14 และร้อยละ 2 ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 - เพ่ิมเอกสารให้คณะกรรมการได้ศึกษาต่อ และเป็นเอกสารกันลืม    
 - ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้มีนโยบายทางงบประมาณสนับสนุนกรรมการป่าชุมชนและจัดท าบัตรประจ าตัว

คณะกรรมการป่าชุมชน 
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จังหวัดสกลนคร 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 90 90 
หญิง 10 10 

รวม 100 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี - - 
31-40 ปี 40 40 
41 ปี ขึ้นไป 60 60 

รวม 100 100 
อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  2 2 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 18 18 
รับจ้างทั่วไป  17 17 
เกษตรกร  40 40 
ธุรกิจส่วนตัว  15 15 
อื่นๆ  8 8 

รวม 100 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท - - 
5,000-10,000 บาท  55 55 
10,000-15,000 บาท  - - 
15,000-20,000 บาท 45 45 
มากกว่า 20,000 บาท   - - 

รวม 100 100 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 100 คน  
เป็นเพศชาย ร้อยละ 90 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 10 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 60 รองลงมา คือ อายุ 
31-40 ปี ร้อยละ 40 อาชีพหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 40 รองลงมา คือ ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ รับจ้าง
ทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว และข้าราชการ ร้อยละ 18 ร้อยละ 17 ร้อยละ 15 และร้อยละ 2 ตามล าดับ และอาชีพอ่ืนๆ 
อีก ร้อยละ 8 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 55 รองลงมา คือ 15,000-20,000 
บาท ร้อยละ 45 
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
อย่างมีส่วนร่วม 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

 
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มากท่ีสุด 
 

(5) 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อม
ในการจัดโครงการฯ 

- - 2 
(2%) 

70 
(70%) 

29 
(29%) 

4.31 

2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ - - 2 
(2%) 

48 
(48%) 

60 
(60%) 

4.98 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม - - - 80 
(80%) 

20 
(20%) 

4.20 

ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ   
เครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 

- - - 10 
(10%) 

90 
(90%) 

4.90 

5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ
เครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นเพียงใด 

- - 5 
 (5%) 

15 
(15%) 

80 
(80%) 

4.75 

6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุม  
ในครั้งนี้ 

- - - 6 
(6%) 

94 
(94%) 

4.94 

ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ 
บรรยาย 

- - 5 
(5%) 

45 
(45%) 

50 
(50%) 

4.45 

8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น - - 2 
(2%) 

48 
(48%) 

50 
(50%) 

4.48 

9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้ 
เข้าใจได้ง่าย 

- - - 60 
(60%) 

40 
(40%) 

4.40 

10. ตอบข้อซักถามชัดเจน - - - 10 
(10%) 

90 
(90%) 

4.90 

รวม 4.63 
  
 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไ ม้ ที่ เข้าร่วมประชุม เชิ งปฏิบัติกา ร           
พัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสกลนคร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.60 ซ่ึงอยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด ในภาพรวม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านระยะเวลา และสถานที่ ด้านเนื้อหา/ความรู้ และด้านวิทยากร ดังนี้ 
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๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่อยู่ ใน
ระดับมาก ร้อยละ 70 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 29 และร้อยละ 2 ตามล าดับ     
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 60 รองลงมา คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง ร้อยละ 48 และร้อยละ 2 ตามล าดับ  
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 80 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 20  
 
๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ 90 รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 10 
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 80 รองลงมา คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง ร้อยละ 15 และร้อยละ 5 ตามล าดับ 
 2.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 94 รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 6  
 
๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 50 รองลงมา คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง ร้อยละ 45 และร้อยละ 5 ตามล าดับ 
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 50 รองลงมา คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง ร้อยละ 48 และร้อยละ 2 ตามล าดับ   
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความ 
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 40 
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม มีความ

พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 90 รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 10 
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จังหวัดสตูล 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้  

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ     
ชาย 78 78 
หญิง 22 22 

รวม 100 100 
อายุ     
น้อยกว่า 30 ปี 2 2 
31-40 ปี 32 32 
41 ปี ขึ้นไป 66 66 

รวม 100 100 
อาชีพหลัก     
ข้าราชการ  4 4 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 2 2 
รับจ้างทั่วไป  20 20 
เกษตรกร  70 70 
ธุรกิจส่วนตัว  3 3 
อ่ืนๆ  1 1 

รวม 100 100 
รายได้ต่อเดือน     
น้อยกว่า 5,000 บาท 6 6 
5,000-10,000 บาท  38 38 
10,000-15,000 บาท  50 50 
15,000-20,000 บาท 2 2 
มากกว่า 20,000 บาท   4 4 

รวม 100 100.00 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 100 คน เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 78 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 22 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 66 รองลงมา คือ อายุ 31-40 
ปี และอายุ น้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 32 และร้อยะล 2 ตามล าดับ อาชีพหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 70 
รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ข้าราชการ ธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ และอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 20 ร้อยละ 4 ร้อย
ละ 3 ร้อยละ 2 และร้อยละ 1 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ร้อยละ 50 
รองลงมา คือ 5,000-10,000 บาท น้อยกว่า 5,000 บาท มากกว่า 20,000 บาท และ 15,000-20,000 บาท ร้อย
ละ 38 ร้อยละ 6 ร้อยละ 4 และร้อยละ 2 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
อย่างมีส่วนร่วม 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

 
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มากท่ีสุด 
 

(5) 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อม
ในการจัดโครงการฯ 

- 1 
(1%) 

13 
(13%) 

56 
(56%) 

30 
(30%) 

4.15 

2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ - - 18 
(18%) 

29 
(29%) 

53 
(53%) 

4.35 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม - - 12 
(12%) 

62 
(62%) 

26 
(26%) 

4.14 

ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ   
เครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 

- 10 
(10%) 

62 
(62%) 

25 
(25%) 

3 
(3%) 

3.21 

5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ
เครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นเพียงใด 

- - 10 
 (10%) 

78 
(78%) 

12 
(12%) 

4.02 

6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุม  
ในครั้งนี้ 

- - 9 
(9%) 

80 
(80%) 

11 
(11%) 

4.02 

ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ 
บรรยาย 

- - 5 
(5%) 

80 
(80%) 

15 
(15%) 

4.10 

8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น - - 5 
(5%) 

85 
(85%) 

10 
(10%) 

4.05 

9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้ 
เข้าใจได้ง่าย 

- - - 78 
(78%) 

22 
(22%) 

4.22 

10. ตอบข้อซักถามชัดเจน - - - 80 
(80%) 

20 
(20%) 

4.20 

รวม 4.05 
  
 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไ ม้ ที่ เข้าร่วมประชุม เชิ งปฏิบัติกา ร           
พัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสตูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก ในภาพรวม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านระยะเวลา และสถานที่ ด้านเนื้อหา/ความรู้ และด้านวิทยากร ดังนี้ 
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๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่อยู่ ใน
ระดับมาก ร้อยละ 56 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ระดับปานกลาง และระดับน้อย ร้อยละ 30 ร้อยละ 13 และร้อย
ละ 1 ตามล าดับ     
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 53 รองลงมา คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง ร้อยละ 29 และร้อยละ 18 ตามล าดับ  
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 62 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 26 และร้อยละ 12 ตามล าดับ 
 
๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับปาน
กลาง ร้อยละ 62 รองลงมา คือ ระดับมาก ระดับน้อย และระดับมากที่สุด ร้อยละ 25 ร้อยละ 10 และร้อยละ 3 
ตามล าดับ 
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 78 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 12 และร้อยละ 10 ตามล าดับ 
 2.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 80 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 11 และร้อยละ 9 ตามล าดับ 
 
๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 80 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 15 และร้อยละ 5 ตามล าดับ 
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 85 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 10 และร้อยละ 4 ตามล าดับ   
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความ 
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 78 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 22 
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม มีความ
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 80 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 20 
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จังหวัดตราด 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 63 63 
หญิง 37  37 

รวม 100 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี 7 7 
31-40 ปี 13 13 
41 ปี ขึ้นไป 80 80 

รวม 100 100 

อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  2 2 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 6 6 
รับจ้างทั่วไป  11 11 

เกษตรกร  56 56 

ธุรกิจส่วนตัว  15 15 
อ่ืนๆ  10 10 

รวม 100 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 14 14 
5,000-10,000 บาท  51 51 
10,000-15,000 บาท  18 18 
15,000-20,000 บาท 8 8 

มากกว่า 20,000 บาท   9 9 
รวม 100 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 100 คน  
เป็นเพศชาย ร้อยละ 63 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 37 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 80 รองลงมา คือ อายุ 
31-40 ปี  และต่ ากว่า 30 ปี ร้อยละ 13 และร้อยละ 7 ตามล าดับ อาชี พหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  
ร้อยละ 56 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ และข้าราชการ ร้อยละ 15 ร้อยละ 11 
ร้อยละ 6 และร้อยละ 2 ตามล าดับ และอาชีพอ่ืนๆ อีก ร้อยละ 10 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 
บาท ร้อยละ 51 รองลงมา คือ 10,000-15,000 บาท น้อยกว่า 5,000 บาท มากกว่า 20,000 บาท และ 
15,000-20,000 บาท ร้อยละ 18 ร้อยละ 14 ร้อยละ 9 และร้อยละ 8 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
อย่างมีส่วนร่วม 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

 
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มากท่ีสุด 
 

(5) 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อม
ในการจัดโครงการฯ 

- - 13 
(13%) 

54 
(54%) 

33 
(33%) 

4.20 

2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ - - 11 
(11%) 

63 
(63%) 

26 
(26%) 

4.15 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม - - 18 
(18%) 

59 
(59%) 

23 
(23%) 

4.05 

ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ   
เครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 

- 16 
(16%) 

44 
(44%) 

32 
(32%) 

8 
(8%) 

3.32 

5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ
เครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นเพียงใด 

- - 17 
(17%) 

66 
(66%) 

17 
(17%) 

4.00 

6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุม  
ในครั้งนี้ 

- 1 
(1%) 

13 
(13%) 

60 
(60%) 

26 
(26%) 

4.11 

ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ 
บรรยาย 

- - 8 
(8%) 

65 
(65%) 

67 
(67%) 

4.19 

8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น - - 8 
(8%) 

62 
(62%) 

30 
(30%) 

4.22 

9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้ 
เข้าใจได้ง่าย 

- - 13 
(13%) 

60 
(60%) 

27 
(27%) 

4.14 

10. ตอบข้อซักถามชัดเจน - - 16 
(16%) 

54 
(54%) 

30 
(30%) 

4.14 

รวม 4.05 

 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไ ม้ ที่ เข้าร่วมประชุมเชิ งปฏิบัติกา ร           
พัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดตราด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก ในภาพรวม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านระยะเวลา และสถานที่ ด้านเนื้อหา/ความรู้ และด้านวิทยากร ดังนี้ 
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๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 54 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 33 และ ร้อยละ 13 ตามล าดับ  
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 63 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 26 และ ร้อยละ 11 ตามล าดับ 
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
59 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 23 และ ร้อยละ 18 ตามล าดับ 
 
๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 44 รองลงมา คือ ระดับมาก ระดับน้อย และระดับมากที่สุด ร้อยละ 32 ร้อยละ 16 และร้อย 8 
ตามล าดับ 
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 66 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 17 เท่ากัน 
 2.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 60 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ระดับปานกลาง และระดับน้อย ร้อยละ 26 ร้อยละ 13 และ
ร้อยละ 1 ตามล าดับ 
 
๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 67 รองลงมา คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง ร้อยละ 65 และ ร้อยละ 8 ตามล าดับ 
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 62 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 30 และ ร้อยละ 8 ตามล าดับ
  
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความ 
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 27 และ
ร้อยละ 13 ตามล าดับ 
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุม มีความ
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 54 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 30 และร้อย
ละ 16 ตามล าดับ 
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จังหวัดระยอง 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้  

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 60 60 
หญิง 40 40 

รวม 100 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี 1 1 
31-40 ปี 4 4 
41 ปี ขึ้นไป 95 95 

รวม 100 100 
อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  7 7 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ - - 
รับจ้างทั่วไป  20 20 
เกษตรกร  50 50 
ธุรกิจส่วนตัว  13 13 
อ่ืนๆ  10 10 

รวม 100 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 11 11 
5,000-10,000 บาท  40 40 
10,000-15,000 บาท  29 29 
15,000-20,000 บาท 15 15 
มากกว่า 20,000 บาท   5 5 

รวม 100 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 100 คน  
เป็นเพศชาย ร้อยละ 60 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 95 รองลงมา คือ อายุ 
31-40 ปี  และต่ า กว่า  30 ปี ร้อยละ 4 และร้ อยละ 1  ตามล าดับ  อา ชีพหลัก ส่วน ใหญ่ เป็น เกษตรกร  
ร้อยละ 50 รองลงมา รับจ้างทั่วไป คือ ธุรกิจส่วนตัว และข้าราชการ ร้อยละ 20 ร้อยละ 13 และร้อยละ 7 ตามล าดับ 
และอาชีพอ่ืนๆ อีก ร้อยละ 10 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 40 รองลงมา คือ 
10,000-15,000 บาท 15,000-20,000 บาท น้อยกว่า 5,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 29 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 11 และร้อยละ 5 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
อย่างมีส่วนร่วม 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

 
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มากท่ีสุด 
 

(5) 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อม
ในการจัดโครงการฯ 

- 1 
(1%) 

26 
(26%) 

70 
(70%) 

13 
(13%) 

4.25 

2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ - 1 
(1%) 

8 
(8%) 

82 
(82%) 

9 
(9%) 

3.99 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม - 1 
(1%) 

24 
(24%) 

68 
(68%) 

7 
(7%) 

3.81 

ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ   
เครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 

1 
(1%) 

6 
(6%) 

53 
(53%) 

6 
(6%) 

4 
(4%) 

2.15 

5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ
เครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นเพียงใด 

- 1 
(1%) 

17 
(17%) 

72 
(72%) 

10 
(10%) 

3.91 

6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุม  
ในครั้งนี้ 

- 1 
(1%) 

15 
(15%) 

76 
(76%) 

8 
(8%) 

3.91 

ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ 
บรรยาย 

- 1 
(1%) 

12 
(12%) 

78 
(78%) 

9 
(9%) 

3.95 

8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น - 1 
(1%) 

75 
(75%) 

12 
(12%) 

72 
(72%) 

3.95 

9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้ 
เข้าใจได้ง่าย 

- 1 
(1%) 

23 
(23%) 

69 
(69%) 

7 
(7%) 

3.82 

10. ตอบข้อซักถามชัดเจน - 1 
(1%) 

17 
(17%) 

71 
(71%) 

11 
(11%) 

3.92 

รวม 3.77 

 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไ ม้ ที่ เข้าร่วมประชุมเชิ งปฏิบัติกา ร           
พัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดระยอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.4 ซ่ึงอยู่ในระดับความพึง
พอใจปานกลาง ในภาพรวม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านระยะเวลา และสถานที่ ด้านเนื้อหา/ความรู้ และด้านวิทยากร ดังนี้ 
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๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 70 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ระดับมากที่สุด และระดับน้อย ร้อยละ 26 ร้อยละ 13 และ
ร้อยละ 1 ตามล าดับ  
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 82 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ระดับปานกลาง และระดับน้อย ร้อยละ 9 ร้อยละ 8 และร้อยละ 1 ตามล าดับ 
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
68 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ระดับมากที่สุด และระดับน้อย ร้อยละ 24 ร้อยละ 7 และร้อยละ 1 ตามล าดับ 
 
๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 53 รองลงมา คือ ระดับมาก ระดับน้อย ระดับมากที่สุด และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 6 เท่ากัน ร้อยละ 4 
และร้อยละ 1 ตามล าดับ  
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 72 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ระดับมากที่สุด และระดับน้อย ร้อยละ 17 ร้อยละ 10 และ
ร้อยละ 1 ตามล าดับ 
 2.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 76 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ระดับมากที่สุด และระดับน้อย ร้อยละ 15 ร้อยละ 8 และร้อย
ละ 1 ตามล าดับ 
 
๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 78 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ระดับมากที่สุด และระดับน้อย ร้อยละ 12 ร้อยละ 9 และ
ร้อยละ 1 ตามล าดับ 
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 75 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก และระดับน้อย ร้อยละ 72 ร้อยละ 12 และร้อย
ละ 1 ตามล าดับ  
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความ 
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 69 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ระดับมากที่สุด และระดับน้อย  
ร้อยละ 23 ร้อยละ 7 และร้อยละ 1 ตามล าดับ 
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุม มีความ
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 71รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ระดับมากที่สุด และระดับน้อย ร้อยละ 
17 ร้อยละ 11 และร้อยละ 1 ตามล าดับ 
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จังหวัดจันทบุรี 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 63 63 
หญิง 37  37 

รวม 100 100 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี 7 7 
31-40 ปี 24 24 
41 ปี ขึ้นไป 69 69 

รวม 100 100 

อาชีพหลัก 
ข้าราชการ  9 9 
ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 5 5 
รับจ้างทั่วไป  3 3 
เกษตรกร  83 83 
ธุรกิจส่วนตัว  - - 
อ่ืนๆ  - - 

รวม 100 100 
รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 5 5 
5,000-10,000 บาท  16 16 
10,000-15,000 บาท  23 23 
15,000-20,000 บาท 54 54 
มากกว่า 20,000 บาท   2 2 

รวม 100 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 100 คน  
เป็นเพศชาย ร้อยละ 63 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 37 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 69 รองลงมา คือ อายุ 
31-40 ปี  และต่ ากว่า 30 ปี ร้อยละ 24 และร้อยละ 7 ตามล าดับ อาชี พหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  
ร้อยละ 83 รองลงมา คือ ข้าราชการ ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ และรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 9 ร้อยละ 5 และร้อยละ 3 
ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,000-20,000 บาท ร้อยละ 54 รองลงมา คือ 10,000-15,000 บาท 
5,000-10,000 บาท น้อยกว่า 5,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 23 ร้อยละ 16 ร้อยละ 5 และ
ร้อยละ 2 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
อย่างมีส่วนร่วม 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

 
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มากท่ีสุด 
 

(5) 
ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
1. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อม
ในการจัดโครงการฯ 

- - - 24 
(24%) 

76 
(76%) 

๔.๗๖ 

2. การอ านวยความสะดวกและการบริการ - - - 31 
(31%) 

69 
(69%) 

๔.๖๙ 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม - - - 32 
(32%) 

68 
(68%) 

๔.๖๘ 

ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
4. ก่อนเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ   
เครือข่ายป่าชุมชนเพียงใด 

- 33 
(33%) 

43 
(43%) 

11 
(11%) 

13 
(13%) 

๓.๐๔ 

5. หลังเข้าร่วมประชุมท่านมีความรู้เก่ียวกับ
เครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้นเพียงใด 

- - - 33 
(33%) 

67 
(67%) 

๔.๖๗ 

6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุม  
ในครั้งนี้ 

- - - 28 
(28%) 

72 
(72%) 

๔.๗๒ 

ด้านวิทยากร 
7. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ 
บรรยาย 

- - - 36 
(36%) 

64 
(64%) 

๔.๖๔ 

8. บรรยายมีเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น - - 3 
(3%) 

35 
(35%) 

62 
(62%) 

๔.๕๙ 

9. สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ ที่ท าให้ 
เข้าใจได้ง่าย 

- - - 32 
(32%) 

68 
(68%) 

๔.๖๘ 

10. ตอบข้อซักถามชัดเจน - - - 31 
(31%) 

69 
(69%) 

๔.๖๙ 

รวม 4.52 

 จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไ ม้ ที่ เข้าร่วมประชุมเชิ งปฏิบัติกา ร           
พัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดจันทบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.4 ซ่ึงอยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด ในภาพรวม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านระยะเวลา และสถานที่ ด้านเนื้อหา/ความรู้ และด้านวิทยากร ดังนี้ 
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๑. ด้านระยะเวลา และสถานท่ี 
 1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดโครงการฯ พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 76 รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 24  
 1.2 การอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 69 รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 31 
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ที่สุด 
ร้อยละ 68 รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 32 
 
๒. ด้านเน้ือหา/ความรู้ 
 2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 43 รองลงมา คือ ระดับน้อย ระดับมากที่สุด และระดับมาก ร้อยละ 33 ร้อยละ 13 และร้อย 11 
ตามล าดับ 
 2.2 หลังเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ เก่ียวกับเครือข่ายป่าชุมชนมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 67 รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 33 
 2.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 72 รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 28 
 
๓. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 64 รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 36 
 3.2 วิทยากรมีการบรรยายเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 62 รองลงมา คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง ร้อยละ 35 และ ร้อยละ 3 ตามล าดับ
  
 3.3 วิทยากรมีการสอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความ 
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 68 รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 32 
 3.4 วิทยากรมีการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน พบว่าผู้ เข้าร่วมประชุม มีความ
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 69 รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 31 



 

ประมวลภาพกิจกรรม 
การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า  

ระดับจังหวัด ปีท่ี 1 
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จังหวัดเพชรบุรี   
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จังหวัดกาญจนบุรี 
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จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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จังหวัดสกลนคร  
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จังหวัดสตูล 
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จังหวัดตราด 
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จังหวัดระยอง 
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จังหวัดจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


