


บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายป่าชุมชน” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้น าเครือข่ายป่าชุมชนให้มีทักษะและ
ความพร้อมพัฒนางานด้านป่าชุมชน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามบริบท 
ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประธาน คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน รวมทั้งสิ้นจ านวน 230 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่  
4 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต) จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรม
หลักที่ด าเนินการ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1. การประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายป่าชุมชน จากตัวแทน ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจร่วมกั บภาครัฐในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บริหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ  
อุดมสมบูรณ์ คนอยู่ ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่ งยืน กิจกรรมที่  2.  การบรรยาย 3 หัวข้อ ได้แก่  
1) ภารกิจภาพรวมกรมป่าไม้ 2) การพัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายป่าชุมชน 3) พระราชบัญญัติป่าชุมชน  
พ.ศ.2562 กิจกรรมที่ 3. ภาคการระดมความคิดเห็น เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของเครือข่าย 
ป่าชุมชนสู่การบริหารจัดการป่าชุมชนรูปแบบใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่  
4. การเสวนา ประเด็น “เครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบ” เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ ความส าเร็จ ความล้มเหลว 
และแรงกระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความคิดเห็นต่างๆ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา กิจกรรมที่ 5. การมอบป้ายเครือข่ายป่าชุมชน 68 
จังหวัด เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การท ากิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายป่าชุมชน อันแสดงถึงความ
สามัคคีและความร่วมมือ ร่วมแรงใจของเครือข่ายป่าชุมชนในพ้ืนที่ ที่เห็นถึงความส าคัญในการร่วมกันบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

 

การสัมมนาฯ ในครั้ งนี้  ผู้ เข้าร่วมสัมมนาได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทักษะการบริหาร 
จัดการป่าชุมชน ตามบริบทของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และมีความพร้อมพัฒนางาน 
ด้านป่าชุมชน ขยายผลความส าเร็จในการบริหารจัดการป่าชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่ 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการท างาน ในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาประเทศ 
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป โดยผลความพึงพอใจของเครือข่ายป่าชุมชน  
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วมในครั้งนี้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ 82.6 
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ด้วยสถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง 
ต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม
ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในรูปแบบการประสาน 
การท างานในลักษณะเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเข็มแข็ง การบริหารจัดการที่มีความชัดเจน  
และเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีบทบาทในการติดตามเฝ้าระวังเกี่ยวกับการกระท าผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

 

กรมป่าไม้ โดยส านักจัดการป่าชุมชน จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพผู้น าเครือข่ายป่าชุมชน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้น า
เครือข่ายป่าชุมชนให้มีทักษะและความพร้อมในการพัฒนางานด้านป่าชุมชน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่  
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามบริบทของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  
ต่อเครือข่ายป่าชุมชนในจังหวัดตนเองและพ้ืนที่ข้างเคียง ตลอดจนมีต้นแบบขยายผลความส าเร็จไปสู่การ
บริหารจัดการป่าชุมชนทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประธาน คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับ
จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน รวมทั้งสิ้นจ านวน 230 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4  – 6 
กันยายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต) จังหวัดปทุมธานี  

 

กรมป่าไม้จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการจัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
“การพัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายป่าชุมชน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชนต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบในวง
กว้างต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่ายภาคประชาชนในการมี
ส่วนร่วมด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในรูปแบบการ
ประสานการท างานในลักษณะเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเข็มแข็ง การบริหารจัดการที่มีความ
ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีบทบาทในการติดตามเฝ้าระวัง เกี่ ยวกับการกระท าผิดด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่ายป่าชุมชน จึงเป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งของการ
บริหารจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางที่กรมป่าไม้ โดยส านักจัดการป่าชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน 
ในท้องถิ่นสามารถดูแล รักษา สร้างกติกา และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรในพ้ืนที่อย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
ผ่านกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชนในแต่ละจังหวัดให้สามารถยกระดับการท างาน  
เพ่ือร่วมกันบริหารจัดการป่าชุมชน ทั้งเชิงพ้ืนที่ กฎหมาย มีการเชื่อมโยงประสานการท างานในทุกระดับตั้งแต่
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภาค สู่ระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการท างานใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพผู้น าเครือข่ายป่าชุมชน” เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้น าเครือข่ายป่าชุมชนให้มีทักษะและความ
พร้อมในการพัฒนางานด้านป่าชุมชน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่  ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามบริบทของ
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเครือข่ายป่าชุมชนในจังหวัดตนเองและ
พ้ืนที่ข้างเคียง ตลอดจนมีต้นแบบขยายผลความส าเร็จไปสู่การบริหารจัดการป่าชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็น
กลไกในการขยายการจัดตั้งป่าชุมชน และขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้น าไปสู่
กระบวนการพัฒนาประเทศบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป   
 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้เครือข่ายป่าชุมชนมีแนวทาง 
ในการบริหารจัดการป่าชุมชนที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
  2.2 เพ่ือเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายป่าชุมชน ยกระดับการ 
มีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

2.3 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการป่าชุมชนที่ประสบความส าเร็จ
ไปสู่การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศและเป็นกลไกในการขยายการจัดตั้งป่าชุมชนตามเป้าหมาย 
 

3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
    3.1 ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด และคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
จ านวน 139 คน 
 3.2 เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานด้านป่าชุมชน จ านวน 91 คน ประกอบด้วย 
    3.2.1 ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา จ านวน 23 คน 
    3.2.2 ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัด จ านวน 68 คน 
 

 

4. จ านวน...  
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4. จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 รวมทั้งสิ้น จ านวน 230 คน 

5. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 วันที่ 4-6 กันยายน 2562 

6. สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต) จังหวัดปทุมธานี 
 

7. วิธีการด าเนินการ 
        1. ภาคการบรรยาย ดังนี้ 

- หัวข้อ “พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562”  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจ 
ภาพรวมของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562   

- หัวข้อ “ความเชื่อมโยง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับ
เครือข่ายป่าชุมชน” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ มีแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข่ายป่าชุมชนในการบริหาร
จัดการป่าชุมชนภายใต้กระบวนการและขั้นตอนของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562  
 2. ภาคเวทีเสวนา ดังนี้ 
     - การน าเสนอเชิงประเด็น หัวข้อ “เครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบ” เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ 
ความส าเร็จ ความล้มเหลว และแรงกระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ  
 3. ภาคการระดมความคิด  
     - หัวข้อ “ก้าวไปกับกฎหมายป่าชุมชน” แบ่งกลุ่มระดมความคิด จ านวน 4 กลุ่ม (4 ภาค)  
เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนสู่การบริหารจัดการป่าชุมชนรูปแบบใหม่ภายใต้
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
 

8. วิทยากร     
 8.1 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8.2 ตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชน  
 

9. งบประมาณ 
 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ
ปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินงบรายจ่ายอ่ืน เบิกจ่ายในลักษณะ 
งบลงทุน (ด าเนินการเอง) จ านวน 1,105,100 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
 

 
 
 

10. หน่วยงาน... 
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  พิธีเปิด 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายป่าชุมชน 
โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(นายวิจารย์ สิมาฉายา) 
                                                                          

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(นายวิจารย์ สิมาฉายา) กล่าวชื่นชมถึงความพยายาม 
ของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนที่ผลักดัน 
ให้เกิดพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดย 
กล่าวว่าทรัพยากรป่าไม้เป็นเรื่องที่ส าคัญ โดยเฉพาะ 
ในยุทธศาสตร์ชาติที่มีความชัดเจนในการดูแลทรัพยากร
ป่าไม้ โดยได้วางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวทั้งหมดไม่น้อยกว่า 55 % ของพ้ืนที่ประเทศ 
และใน 55 % นั้น จะต้องมีพ้ืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์ รวมทั้ง
ป่าชุมชน 102.4 ล้านไร่ ซึ่งเป็นส่วนที่จะต้องรักษา บางส่วนเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของป่าชุมชน จะต้องมีการก าหนดเขตให้ชัดเจน เขตไหนเป็นเขตอนุรักษ์ เขตไหนเป็นเขต
ใช้ประโยชน์ และควรใช้ประโยชน์บนกฎเกณฑ์อะไรบ้าง  ตามแนวคิดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ให้ความส าคัญในเรื่องคนอยู่กับป่า สนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกัน อีกส่วนหนึ่ง ได้ให้
ความส าคัญกับประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากิน จึงได้จัดท าโครงการจัดที่ดินให้ชุมชน ซึ่งอาศัยอยู่ในที่ดินของป่าเสื่อม
โทรมก็จะต้องอาศัยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ เพ่ือดูภาพรวมของประเภทที่ดินทั้งหมดในประเทศไทย และอีกประเด็นที่ส าคัญ คือ อยากขอความ
ร่วมมือผู้น าเครือข่ายป่าชุมชน เรื่อง การท าความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เนื่องจากเป็น
กฎหมายที่เพ่ิงประกาศออกมาใช้ ฉะนั้นแนวทางในการปฎิบัติต่างๆ ที่จะได้จากการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ทุกท่านจะ
ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ ซึ่งมาจากหลากหลายพ้ืนที่ สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีแก่
กัน ได้ทราบบทบาทของผู้น า บทบาทของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน หรือป่าไม้ชาวบ้าน ว่ามีบทบาทอย่างไร ใน
ขณะเดียวกันทางกระทรวงฯ มีหน่วยงานที่ชื่อว่า ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
หรือ BEDO ได้เข้าไปช่วยต่อยอดงานภายในชุมชนที่มีความพร้อมเพ่ือช่วยพัฒนาผลผลิตจากป่าชุมชนให้มี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น หากว่าเครือข่ายป่าชุมชนใด สนใจอยากจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพ่ือการส่งออก และ
เพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ สามารถท างานร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวได้ กระทรวงฯ โดยกรมป่าไม้ตั้งเป้าหมายในอีก 3 
ปีข้างหน้าอยากเห็นพ่ีน้องประชาชนเข้าไปบริหารจัดการป่าชุมชนไม่น้อยกว่า 3 ล้านไร่ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีพ้ืนที่อยู่ 
7 ล้านไร่รวมทั้งหมดเป็น 10 ล้านไร่ หรือเป้าหมายไม่น้อยกว่า 15,000 ป่าชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท้ายนี้ขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับผู้น าและเครือข่ายป่าชุมชนหลายๆท่าน ทั้งที่เป็นเครือข่าย

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่ได้บูรณาการและขับเคลื่อนการท างานร่วมกัน 
กระทรวงฯ พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการป่าชุมชนก้าวสู่ความยั่งยืน  
สู่ฐานเศรษฐกิจความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป และขอให้การประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ หวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเครือข่ายที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ที่มีการบริหาร
จัดการป่าชุมชนได้ดี และหลายเครือข่ายที่ได้รับรางวัล และขอเป็นก าลังใจให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนทุกท่าน  

 

 
 
 
 
 

 

“เป้าหมายประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้ 
หากประชาชนไม่ร่วมมือกัน” 



๖ 

 
“ นโยบายความร่วมมือด้านป่าไม้ ” โดย อธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) 

 

 อธิบดีกรมป่าไม้  นายอรรถพล 
เจริญชันษา กล่าวแสดงความยินดีและดีใจกับทุก
คน ที่ได้มาสู่จุดเริ่มต้นใหม่ที่มีกฎหมายรองรับ
เป็นพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.  2562  
ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งพ่ีน้อง
ประชาชนได้ร่วมกันต่อสู้มากว่า 28 ปี แลกด้วย
เลือดเนื้อและชีวิตในหลายๆ พ้ืนที่ เนื่องจากมี
การขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร มีความไม่เข้าใจ
กัน มีความเหลื่อมล้ า มีความไม่เท่าเทียมกัน และ
มีความไม่ยุติธรรม ซึ่งความส าเร็จของพ่ีน้อง

ประชาชนที่ได้ช่วยกันสร้างพลังขับเคลื่อนจนท าให้เกิดกฎหมายฉบับนี้ ป่าชุมชนเป็นการน าป่าและชุมชนมาอยู่
ร่วมกัน และต้องช่วยกันให้มีพ้ืนที่ป่าชุมชนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 10 ล้านไร่ ปัจจุบันมีป่าทั้งหมด 
102.4 ล้านไร่ โดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อปี พ.ศ. 2561 หรือประมาณ 32% ของเนื้อที่ประเทศ ซึ่ง
ปัจจุบันมีการด าเนินการ 15,000 หมู่บ้าน 13,000 กว่าป่าชุมชน ในพ้ืนที่ป่า 7.37 ล้านไร่ เหลืออีกเพียง
ประมาณ 2 ล้านไร่ ก็จะได้ตามเป้าหมาย แต่ยังมีป่าที่มีศักยภาพพร้อมจะเป็นป่าชุมชนได้ ณ ขณะนี้หลายๆ ชุมชน
ได้เล็งเห็นความส าคัญ ศักยภาพของป่าชุมชนในพื้นที่ตนเอง หลังจากที่ประกาศใช้ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พ่ี
น้องประชาชนจ านวนมากต้องการให้มีป่าชุมชนในพ้ืนที่ของตนเอง พ้ืนที่ป่าเมื่อเป็นป่าชุมชนจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ท า
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ ไม่เพียงช่วยเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ า หรือการสร้างอากาศเท่านั้น ยังมี
ศักยภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หากด าเนินการรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี จะสร้างรายได้แก่พ่ีน้องประชาชน
เพ่ิมขึ้น ขณะนี้มีป่าชุมชนที่เข้ากรอบระเบียบ กฎหมายตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จัดตั้งไปแล้วกว่า 11,000 
ป่าชุมชน สิ่งส าคัญท่ีต้องการให้มีร่วมกันในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ กฎหมายรอง หรืออนุบัญญัติทั้งหมด 
41 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยเรื่องบริหารจัดการป่าชุมชน อะไรท าได้ ท าไม่ได้ กฎกติกาจะด าเนินการอย่างไรให้พ้ืนที่คง
ความอุดมสมบูรณ์ให้ได้มากที่สุด พร้อมกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งกรมป่าไม้พร้อมที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
การจะประกาศใช้อนุบัญญัติจะต้องหารือกันให้ชัดเจน หาจุดสมดุล อย่ามองแต่ผลประโยชน์ที่จะให้แต่ชุมชน
เท่านั้น ต้องมองผลประโยชน์ของประเทศด้วย รัฐบาลมุ่งหวังให้ทุกท่านช่วยกันดูแลรักษาป่า จะด าเนินการอย่างไร
ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลที่น้อมน าแนวพระราชด าริจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มอง
ความสุขของพ่ีน้องประชาชนเป็นตัวตั้ง ในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
และสมเด็จพระเทพฯ หรือแม้กระทั้งในหลวงรัชกาลปัจจุบัน มุ่งหวังเพ่ือความสุขของประชาชนบนฐานของการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่สมดุลและยั่งยืน  
 รัฐบาลเดินหน้าหยุดยั้งการท าลายป่า มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ประสบความส าเร็จสามารถหยุดยั้ง
การท าลายป่าได้เป็นจ านวนมาก แต่ยุทธศาสตร์ชาติภายในปี พ.ศ. 2558 มีความต้องการพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น 
มีความต้องการให้มีพ้ืนที่สีเขียว 3 ส่วน ที่เป็นทั้งป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ และป่าธรรมชาติที่เป็นป่าชุมชน  
ด้วย อย่างน้อย 55% ในพ้ืนที่ประเทศ พ้ืนที่ป่าปัจจุบันมี 33% แต่คาดหวัง 35% มีพ้ืนที่ที่จะส่งเสริม 
ป่าเศรษฐกิจ 



๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ซึ่งรัฐบาลได้ปลดล็อคกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถปลูกไม้มีค่าได้ทั้งในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์และพ้ืนที่
ที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ หรือที่รัฐรับรองสิทธิ ซึ่งมีการส่งเสริมให้เป็นป่าเศรษฐกิจ 15% ที่เหลือเป็นป่าในเมือง
หรือพ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่ที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ 5% และส าคัญที่สุดคือ ป่าเศรษฐกิจ ที่ต้องการให้มีขึ้น อยากเห็น
ประเทศไทยมีการส่งออกไม้มีค่าเช่นในอดีต โดยกรมป่าไม้พยายามวางรากฐานเศรษฐกิจโดยการปลูกป่า จึงจัดตั้ง
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ขึ้นมาเพ่ือจะด าเนินการอย่างไรให้ประชาชนปลูกต้นไม้ได้ตัดได้คล่อง ขายได้ ส่งออกได้  
เป็นตลาดที่ส าคัญในภูมิภาค และในโลกที่จะส่งออกไม้มีค่า มีค าส าคัญอยู่ 3 ค า ตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ได้วางรากฐานไว้ว่า “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่
กับป่า” ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันที่ต้องบริหารจัดการให้คนอยู่กับป่าได้ ให้ราชการกับประชาชนสามารถท างาน
ร่วมกันได้พวกเราก้าวข้ามปัญหาในเรื่องความขัดแย้ง ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคในเรื่องข้อกฎหมาย เรื่องป่าชุมชน
ใกล้เคียงกับเรื่องการจัดการที่ดินท ากิน ซึ่งปัญหาที่ดินท ากินจะเป็นการใช้ประโยชน์แบบผสมผสานในเขตป่า   
แต่คนที่อาศัยอยู่ ใกล้ เขตก็ เป็นบุคคลที่ ได้รับสิทธิที่ ดินท ากินตามนโยบายของรัฐบาลเรียกว่า คทช. 
(คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) เป็นกฎหมายที่ออกมาพร้อมๆ กับ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็น
กลไกในการแก้ปัญหาบุคคลที่อยู่ในที่ดินของรัฐทุกประเภท ในฐานะที่ทุกท่ านเป็นเครือข่ายป่าชุมชนที่มาร่วม
สัมมนาในครั้งนี้ จึงอยากให้ทุกท่านน าความรู้ที่ได้จากการสัมมนานี้ไปขยายความเผยแพร่ด้วย ปัจจุบันกรมป่าไม้
ไม่ได้ท างานแค่เรื่องการปลูกป่าเพียงอย่างเดียว แต่ท างานไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้อง
ประชาชน ปรับโครงสร้างของหน่วยป้องกันให้เป็นหน่วยป้องกันและพัฒนา ร่วมท างานกับพ่ีน้องประชาชน อ าเภอ 
และผู้ว่าราชการจังหวัด ปรับโครงสร้างให้มีการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว หรือที่เรียกว่า “ป่าไม้อ าเภอ” 
ซึ่งมิติใหม่ของกรมป่าไม้จะบริหารท างานไปพร้อมๆ กับพ่ีน้องประชาชน ตามที่รัฐบาลปัจจุบันได้ด าเนินการอยู่ 
ในขณะนี้ ซึ่งไม่แตกต่างจากหลักการปรัชญาของป่าชุมชน แต่ป่าชุมชนเก็บผืนป่าไว้ทั้งผืน ส่วน คทช. เป็นการฟ้ืนฟู 
ป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีการใช้ปะโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน เพ่ือประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพ่ีน้อง
ประชาชนและอยากจะให้ผู้ที่มาสัมมนาในครั้งนี้ได้น าไปเผยแพร่แก่ประชาชนที่ไม่ได้มาในครั้งนี้  สุดท้าย หัวใจ
ส าคัญของความส าเร็จของป่าชุมชน คือ คณะกรรมการป่าชุมชนและความร่วมมือของพ่ีน้องประชาชน และหวัง
อย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ และสิ่งใดที่กรมป่าไม้จะให้การช่วยเหลือในเรื่องอนุบัญญัติจะรีบ
ด าเนินการอย่างรวดเร็ว และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติมากที่สุด 
  

“เพราะค าว่าป่า หมายถึง เพื่อมวลมนุษยชาติ คนทั่วโลก 
มีความต้องการป่ามากขึ้น ทุกครั้งที่มีการท าลายป่า 

ผลกระทบมันกระทบไปท้ังโลก” 



๘ 

 
“ การพัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายป่าชุมชน ” โดย ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน 

(นางนันทนา บุณยานันต์) 

จุดเริ่มต้นของป่าชุมชนนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 
พ.ศ. 2534 จากค าแถลงการณ์นโยบายรัฐบาลของพลเอก 
ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2534 
“ทางด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาล
จะด าเนินการพัฒนา สนับสนุนภาคเอกชนและสถาบัน
เกษตรกรให้ปลูกสวนป่าเศรษฐกิจและสวนป่าชุมชนต่อไป” 
นั่นเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพูดถึงป่าชุมชน ซึ่งในสมัยนั้นถูก
เรียกว่า “สวนป่าชุมชน” ต่อมาคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ
ได้ก าหนดให้มีป่าชุมชนขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “สวนป่า
ชุมชน” เป็น “ป่าชุมชน” เรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2538 นายบรรหาร ศิลปะอาชา ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้เร่งรัดการออกกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชนเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กร
ประชาชน มีส่วนร่วมในการปลูก ป้องกัน รักษา และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ในปีถัดมา พ.ศ. 2539 พลเอก 
ชวลิต ยงใจยุทธ มีนโยบาย ” ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ทั้งหมดให้สอดคล้องกันและเร่งรัดการออกกฎหมาย
ว่าด้วยป่าชุมชน เพ่ือให้คนและป่าสามารถอยู่ร่วมมอย่างเกื้อกูล” ปี พ.ศ. 2540 นายชวน หลีกภัย มีนโยบาย 
“ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ทั้งทางบกและป่าชายเลน โดยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้และปลูกสร้างป่าชุมชน ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ท าลายป่าอย่างเคร่งครัด” จะเห็นได้ว่าแม้ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง แต่ทุกยุคทุกสมัยต่างก็เล็งเห็นความส าคัญของป่าชุมชนและยังคงนโยบายด้านป่าชุมชนไว้มา
โดยตลอด จนกระทั่งปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีค าแถลงการณ์นโยบาย
รัฐบาลให้ “ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 
เพ่ือสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งพ้ืนที่อนุรักษ์ 
ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลนและป่าชุมชน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง”   



๙ 

 

 

 

 

 
 

 

กรมป่าไม้ในฐานะหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการสนองนโยบายรัฐบาลด้านป่าชุมชนทุกยุคทุกสมัยเรื่อยมา 
โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ได้จัดท าและเสนอร่าง พระราชบัญญัติป่าชุมชน เป็นครั้งแรก แต่ในช่วงปี พ.ศ. 
2536-2549 มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นแล้ว 6 ฉบับ 
และเมื่อปี พ.ศ. 2550 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกาศใช้ พระราชบัญญัติป่าชุมชน แต่ต่อมามีผู้ยื่นต่อศาล
รัฐธรรมนูญให้พิจารณากฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2552 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแล้วปรากฏ
ว่า ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องและเป็นอันตกไป จนกระทั่งปี พ.ศ. 2559 สภาปฏิรูป
ประเทศได้น าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ฉบับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรมป่าไม้มา
พิจารณาใหม่ อีกครั้ ง ปรากฏว่าเมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน ที่เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาและผ่านความเห็นชอบ ต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้ ร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชนเป็นกฎหมาย และในที่สุดมีการประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ากว่าจะมาเป็น พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 นั้น ไม่ง่ายเลย  ใช้เวลา
ยาวนานกว่า 28 ปี ต่อจากนี้คือการตรากฎหมายล าดับรองซึ่งกรมป่าไม้จะได้ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดต่อไป  
  

“กว่าจะเป็นพระราชบัญญัติป่าชุมชนนั้น ไม่ง่ายเลย 
ใช้เวลายาวนานกว่า 28 ปี” 



๑๐ 

 
 “ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ” โดย รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน 

(นายพิชัย เอกศิริพงษ์) 
   

กรมป่าไม้เริ่มมีการอนุมัติจัดตั้งโครงการป่า
ชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-จนถึงปัจจุบัน จ านวน
ทั้งสิ้น 15,236 หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ประมาณ 7 ล้าน
ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2562 ) ในจ านวนนี้
ภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนแล้ว จ านวน 
4,842 หมู่บ้าน พ้ืนที่ประมาณ 2.75 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 32 เดิมการด าเนินการใดๆ ในพ้ืนที่ป่าชุมชน
นั้นอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการควบคุม จึงมีข้อจ ากัดบางประการในการส่งเสริม
การจัดการป่าชุมชน เช่น กฎหมายเดิมไม่ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ของชุมชน กิจกรรมในการบริหารจัดการป่า
ชุมชน รวมไปถึงสิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน จึงมีความจ าเป็นต้องมีพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 
2562 ซึ่งเป็นกฎหมายในลักษณะการส่งเสริม ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ ควบคุมดูแลป่าโดยมีกฎหมาย
รองรับ ชุมชนสามารถด าเนินการกิจกรรมด้านป่าชุมชนได้หลากหลายภายใต้กฎหมายก าหนด รวมไปถึงชุมชนยัง
ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์จากป่าตามกฎหมาย โดยเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มุ่งก าหนด
สาระแห่งสิทธิ์ของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับนี้ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ งป่าชุมชน (มาตรา 6 ) เ พ่ือการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูก
ป่าทดแทน การเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่
หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่า
ชุมชน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมทั้งก าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชุมชน มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและออกฎกระทรวง 
ก าหนดระเบียบเพ่ือปฏิบัติ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัด มีอ านาจหน้าที่พิจารณาค าขอจัดตั้งป่าชุมชน ขยายแนวเขต หรือเพิกถอนป่าชุมชน อนุมัติแผนการจัดการ
ป่าชุมชน ให้ค าแนะน าปรึ กษาต่อคณะกรรมการจัดการป่ าชุมชน ติดตามประเมินผลการจัดการ  
ป่าชุมชน คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีอ านาจหน้าที่ออกข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการ ป่าชุมชน หลักเกณฑ์การ
รับบุคล และการรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกป่าชุมชน การจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายรวมถึงจับกุมผู้กระท าผิด รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอ
จัดตั้งป่าชุมชน พ้ืนที่ที่สามารถจัดตั้งเป็นป่าชุมชน สิทธิในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน และบทก าหนดโทษ
ส าหรับผู้กระท าผิดทั้งทางปกครองและทางอาญา  

 

 

 

 



๑๑ 

 
การระดมความคิดเห็น 

“เครือข่ายก้าวไปกับกฎหมายป่าชุมชน” 
 

การระดมความคิดเห็นภายในกลุ่ม โดยมีหัวข้อส าคัญดังนี้ 
1. การคัดเลือกประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับภาค 
2. การคัดเลือกตัวแทนป่าชุมชนต้นแบบระดับภาค 
3. การแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับป่าชุมชนและ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562  



๑๒ 

 
กลุ่มย่อยภาคเหนือ 

ที่ปรึกษากลุ่ม : ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (นายพิชัย เอกศิริพงษ์) 
ผู้ด าเนินกระบวนการกลุ่ม : ผูอ้ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  
                                    (นายเดชา ชมดี) 
- ผลการคัดเลือกประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับภาค (ภาคเหนือ) 
1. นายสุมัย  หมายหมัน้              ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดล าปาง (ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับภาค) 
2. นายเศรษฐ์ฐกรณ์  นาศพัฒน์    ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  
3. นายเดช  เชียวเขตรวิทย์         ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิจิตร 
4. นายเอกชัย สังข์ทอง              ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
- ผลการคัดเลือกตัวแทนป่าชุมชนต้นแบบระดับภาค 
ได้แก่ นายสุมัย  หมายหมัน้           ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดล าปาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 
- การแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับป่าชุมชนและ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.  2562 
1.ด้านสวัสดิการคณะกรรมการป่าชุมชน 
- ควรมีเบี้ยเลี้ยงและที่พักให้คณะกรรมการป่าชุมชน 
- มีสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาล 
- ควรเพิ่มกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการของคณะกรรมการป่าชุมชนในการรักษาในขณะปฎิบัติหน้าที่ 
- ควรจัดสรรงบประมาณมาให้คณะกรรมการป่าชุมชน ในการดูแลรักษาป่าชุมชน 
- จัดหาเครื่องแบบ/การแต่งกายของคณะกรรมการป่าชุมชนให้ชัดเจน 
- มีบัตรสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนเหมือนเครือข่าย ทสม. 
 

2.ด้านการจัดการป่าชุมชน 
- ควรมีเจ้าหน้าที่ส่วนป่าชุมชนประจ าอ าเภอ อย่างน้อยต าบลละ 1 ต าแหน่ง  
- ควรก าหนดอายุป่าชุมชนให้เป็นแบบตลอดไปโดยไม่ต้องต่อ 
- ควรจัดท าแผนพัฒนาป่าชุมชนไว้ในท้องถิ่น  
- ท าแหล่งเรียนรู้ทุกป่าชุมชน และจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในป่านั้นได้ 
- ผู้ใหญ่บ้านควรเป็นประธานป่าชุมชนทุกหมู่บ้านเพราะมีอ านาจหน้าที่ ปกครองท้องที่ 
- ควรมีบัตรเพื่อเข้าสถานที่ท่องเที่ยว  
- ให้มีอุปกรณ์ดับไฟป่า ถังเป่าลมให้ครบทุกป่า 
- การอนุญาตให้การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างในพ้ืนที่ป่า ควรพิจารณาเรื่องขนาด/วัสดุ/หรือวิธีการก่อสร้างให้ดี 
- การจดทะเบียนทรัพย์สินส่วนกลาง เช่น การปลูกต้นไม้ 
- อนุญาตให้ชาวบ้านหาอาหารจากป่าได้โดยมีข้อตกลงร่วมกัน และให้สอดคล้องกับวิถีชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น 
- มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนสรุปข้อมูลประจ าปี เพ่ือติดตามการด าเนินงานในแต่ละจังหวัด 
 

3.คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 
- ก าหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน   
- ควรมีเครื่องแบบเชิงสัญลักษณ์ 
- ข้อปฏิบัติและหน้าที่หรือขอบเขตในการปฏิบัติ 
- มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายข้อบังคับใช้ 
- มีการฝึกอบรมข้อปฏิบัติการใช้อุปกรณ์และอาวุธอย่างถูกต้อง 
- มีบัตรรับรองการเป็นเจ้าหน้าที่ การใช้อาวุธตามข้อจ ากัด 
- มีงบสนับสนุนการปฏิบัติงาน สวัสดิการ และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  



๑๔ 

 
ภาคกลาง 

ที่ปรึกษากลุ่ม : ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (นายเสกสรร กวยะปาณิก) 
ผู้ด าเนินกระบวนการกลุ่ม : ผูอ้ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  
                                     (นายประทีป เอกฉันท์) 
- ผลการคัดเลือกประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับภาค  
1. นายตระกูล  สว่างอารมณ์        ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดชลบุรี (ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับภาค) 
2. นายพนม  โนนพิมาย              ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดระยอง  
3. นายสฤษฎิ์  จิตนอก               ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดสระบุรี 
4. นายเต้นยิ้ว วชิรพันธ์วิชาญ       ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 
- ผลการคัดเลือกตัวแทนป่าชุมชนต้นแบบระดับภาค 
ได้แก่ นางสมพร  ปานโต   เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 
- การแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับป่าชุมชนและ พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 
1.ด้านสวัสดิการคณะกรรมการป่าชุมชน 
- ต้องการให้มีชุดเฉพาะกิจจากกรมป่าไม้ เพ่ือคอยดูแลความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน  
 

2.ด้านการจัดการป่าชุมชน 
- พ้ืนที่ที่ถูกทวงคืนพ้ืนป่า อยากให้ด าเนินการจัดท าเป็นป่าชุมชน 
- แนวทางการเก็บหาของป่าให้เอ้ือประโยชน์แก่ชุมชนในพ้ืนที่ 
- ก าหนดอัตราส่วนการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ให้ชัดเจน 
- ส่งเสริมหรือจัดหาแนวทาง เพ่ือท าให้ชุมชนมีอาชีพจากป่าชุมชนได้ 
- ลดความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการป่าชุมชนกับชาวบ้าน ที่เป็นปัญหาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือการ
รับข้อมูลไม่ตรงกัน 
- สร้างความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการป่าชุมชน เนื่องจากหากมีมาตรการ หรือข้อก าหนดที่มี
ความเข้มงวดเกินไปจะส่งผลให้การตัดสินใจเข้ามาท างานด้านป่าชุมชนของตัวแทนมีข้อจ ากัดหรือสร้างความหนักใจ 
  



๑๕ 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่ปรึกษากลุ่ม : ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและกฎหมายป่าชุมชน (นายกิตติพร ดุลนกิจ) 
ผู้ด าเนินกระบวนการกลุ่ม : ผูอ้ านวยการศูนย์ป่าไม้สกลนคร (นายชูชาติ เทพสุต) 
- ผลการคัดเลือกประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับภาค  
1. นายสีหา  มงคลแก้ว                 ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับภาค) 
2. นายชัยวัตร  ชินรัตน์           ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 
3. นายวีระพล  พาอ่อน           ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดขอนแก่น 
4. ร้อยตรีเหมราช  สุดาชาติ      ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 
- ผลการคัดเลือกตัวแทนป่าชุมชนต้นแบบระดับภาค 
ได้แก่ นายชัยวัตร  ชินรัตน์        ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 
  



๑๖ 

 
- การแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับป่าชุมชนและ พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 
 

1.ด้านสวัสดิการคณะกรรมการป่าชุมชน 
- ให้มีบัตรสมาชิกป่าชุมชน และบัตรสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในป่าชุมชน  
- ให้มีกองทุนช่วยเหลือ กรณีหากเกิดอันตรายจากการลาดตระเวนหรือเจ็บไข้ได้ป่วย 
- มีค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการที่ดูแลป่าชุมชน 
- สนับสนุนเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการดูแลป่าชุมชน 
- ก าหนดเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป่าชุมชน 
 

2.ด้านการจัดการป่าชุมชน 
- ให้วันที่ 29 พฤษภาคม เป็นวันป่าชุมชน 
- มีข้อกฎหมายและผลบังคับใช้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนระดับล่างให้มากท่ีสุด 
- มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนเป็นที่ชัดเจน  
- ชุมชนมีสิทธิในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างเต็มท่ี 
- อยากให้หน่วยงานการปกครองที่อยู่ในท้องถิ่น ช่วยเรื่องจัดสรรงบประมาณเพ่ือมาดูแลป่าชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
- อยากให้หน่วยงานภาครัฐจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านป่าชุมชนให้แก่เครือข่ายป่าชุมชน 
- ขยายป่าชุมชนเพ่ิมไปเรื่อยๆทั้งหมู่บ้านเดิมที่มีป่าอยู่ และหมู่บ้านใหม่ที่ยังไม่เข้าร่วม 
- มีงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุนป่าชุมชนที่ข้ึนทะเบียนถูกต้องทุกๆปี 
- อยากให้มีกฎหมายการจัดเก็บค่าบริการเข้าไปศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน  
- อยากให้ก าหนดขอบเขตให้ชัดเจนของแนวป่าชุมชน  
- สนับสนุนให้มีข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต าแหน่ง ป่าไม้ประจ าหมู่บ้าน ครบทุกต าบล 
 
 
 
  



๑๗ 

 
ภาคใต ้

ที่ปรึกษากลุ่ม : ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)  
                      (นายอนุพงษ์ เจียมจ ารัสศิลป) 
ผู้ด าเนินกระบวนการกลุ่ม : ผูอ้ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  
                                     (นายไพโรจน์  นัครา) 
- ผลการคัดเลือกประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับภาค  
1. นายวินัย  ชิดเชี่ยว               ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดภูเก็ต (ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับภาค) 
2. นายมะซี มะเกซง                ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
3. นายบุญเลิศ พันธ์สนิท ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. นายเจริญสิงห์ ชนะสิทธิ์         ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพัทลุง 
- ผลการคัดเลือกตัวแทนป่าชุมชนต้นแบบระดับภาค 
ได้แก่ นายมนตรี ขาวสะอาด       ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกระบี่ 

 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 
- การแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับป่าชุมชนและ พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 
 

1.ด้านสวัสดิการคณะกรรมการป่าชุมชน 
- มีสวัสดิการส าหรับคณะกรรมการป่าชุมชน 
 

2.ด้านการจัดการป่าชุมชน 
- การใช้ประโยชน์ของป่าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ชาวบ้านควรใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้โดยเสนอแนะให้แก้กฎหมายโดยกรมป่าไม้เข้าไปร่วมดูแลได้ 
- การดูแลในพ้ืนที่ที่มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เกิดจากนักท่องเที่ยว 
- ขอเพ่ิมสัดส่วนในการดูแลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งเดิมชาวบ้านได้ดูแล 40% 
- ให้คณะกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกเสนอที่คณะกรรมการจังหวัดพร้อมออกข้อบังคับและน ามา
ประกอบการพิจารณา 
- การเปลี่ยนแปลงประธานป่าชุมชนบ่อย ท าให้นโยบายเปลี่ยนตามท าให้ขาดการสืบสานต่อยอด        
- เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดประชุมเพ่ือที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกเครือข่ายปีละ 2 ครั้ง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 
เวทีเสวนา 

หัวข้อ “เครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบ” 

ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนจากทั้ง 4 ภาค ดังนี้ 
 1. นายสุมัย หมายหมั้น   ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดล าปาง 
 2. นายชัยวัฒน์ ชินรัตน์   ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 
 3. นายมนตรี ขาวสะอาด  ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกระบี่ 
 4. นางสมพร ปานโต   ตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบ 3 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1. เครือข่ายในมุมมองของท่านเป็นอย่างไร และเป้าหมายเครือข่ายป่าชุมชนคืออะไร  
 ประเด็นที่ 2. พัฒนาการก่อเกิดของเครือข่ายป่าชุมชนมีความเป็นมาอย่างไร มีโครงสร้างเครือข่ายและ
การบริหารจัดการเครือข่ายอย่างไร และข้อค้นพบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง (การแลกเปลี่ยนจากเครือข่า ยที่เข้าร่วม
สัมมนา) 
 ประเด็นที่ 3. แนวทางการยกระดับเครือข่ายป่าชุมชนในระดับจังหวัด และระดับประเทศ มีข้อเสนอ
อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินรายการ โดย นายระวี ถาวร 
จากศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) 



๒๐ 

 

 
ประเด็นที่ 1 เครือขา่ยในมุมมองของท่านเป็นอย่างไร และเป้าหมายเครือข่ายป่าชุมชนคืออะไร 
 

 เครือข่าย คือ การเชื่อมโยง หรือการรวมตัวกันของคณะกรรมการหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ รวมตัวกันเพ่ือ 
มาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนและตอบสนอง
ความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ในลักษณะพ่ีรู้สอง น้องรู้หนึ่ง ใครมีความรู้ประสบการณ์ก็น ามาแลกเปลี่ยนกัน 
และน าไปปรับใช้กับป่าของตนเอง ซึ่งประโยชน์ของเครือข่ายมีหลายประการ ได้แก่ 1. ท าให้งานกว้างขว้างขึ้น  
2. มีการช่วยเหลือเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 3. งานไม่ซ้ าซ้อน/เป็นการบูรณาการกัน  
 

ประเด็นที่ 2 พัฒนาการก่อเกิดของเครือข่ายป่าชุมชนมีความเป็นมาอย่างไร มีโครงสร้างเครือข่ายและการบริหาร
จัดการเครือข่ายอย่างไร และข้อค้นพบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง (การแลกเปลี่ยนจากเครือข่ายที่เข้าร่วมสัมมนา) 

 

 วิวัฒนาการของเครือข่ายปาชุมชนจังหวัดล าปาง อาจจะแตกต่างจากที่อ่ืน เพราะตอนนั้น เป็นหัวหน้า
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน มีหน้าที่ไปจัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชน ใน 5 จังหวัดภายใต้การก ากับดูแล ได้แก่ ล าปาง แพร่ 
น่าน สุโขทัย และตากการขับเคลื่อนเครือข่ายในระยะแรกๆ ยังไม่เข้มแข็ง ต่อมาบริษัท SCG (บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จ ากัด) ได้จัดงานและเชิญหมู่บ้าน ป่าชุมชน เข้าไปร่วมกิจกรรม สมาชิกจากบ้านสามขาคนหนึ่งซึ่งเป็นปราชญ์
ชาวบ้าน ท างานด้าน สกว. (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) มา 20 กว่าปี มากระซิบว่า วันนี้เครือข่ายป่า
ชุมชนจังหวัดล าปางมากันเยอะ ถือเป็นโอกาสดีที่จะพูดคุยกันเรื่องเครือข่าย และจัดตั้งเครือข่ายให้มีการขับเคลื่อน
กันอย่างจริงจัง และมีการตกลงกันในที่ประชุมว่าเราจะสร้างเครือข่าย หลังจากนั้นจึงมีการนัดประชุมอีกครั้ง 
โดยใช้ห้องประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) เป็นที่ประชุม และท าการคัดเลือกประธานจังหวัด 
ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเครือข่ายในระดับต าบลและระดับอ าเภอ เลือกในระดับจังหวัดเท่านั้น โดยเลือกจากผู้น าชุมชน 
ผู้น าชาวบ้านที่เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง มีความรู้ในเรื่องของป่า โดยนายสุมัย หมายหมั้น เป็นที่ปรึกษา ท างานได้  
2 - 3 ปี โดยกรรมการมีวาระ 3 ปี จากนั้นประธานพ้นจากวาระ พอดีกับที่นายสุมัย หมายหมั้น ออกจากราชการ 
และได้เข้าไปนั่งในทีป่ระชุมทุกครั้ง ทุกคนจึงได้ลงความเห็นให้นายสุมัย หมายหมั้น ช่วยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงก่อน ถ้าหาก
ว่าเครือข่ายเข้มแข็งเมื่อไหร่ ก็จะปล่อย และพร้อมคืนบทบาทหน้าที่ประธานเครือข่ายให้กับพ่ีน้องชาวบ้านจริงๆ 
และพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาอยู่ตลอด หลังจากเป็นประธานมาได้สักพัก ก็ได้ยกฐานะเครือข่ายเป็นสมาคม และจด
ทะเบียนเป็นสมาคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ศาลากลางจังหวัดและท าหน้าที่เป็นนายกสมาคม โดยมติและ
ข้อบังคับสมาคมระบุไว้ว่า หากใครเป็นนายกสมาคมป่าชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับ
จังหวัดด้วยโดยมีวาระ 4 ปี ซึ่งครบวาระไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ก็ยังเลือกคนเดิมอยู่ จึงได้พูดในที่ประชุม 
ว่าขอเป็นอีกแค่สมัยนี้สมัยเดียว สมัยต่อไปขอให้เป็นชาวบ้าน หรือเป็นผู้น าที่มีป่าชุมชนอยู่ในความดูแล ซึ่งก็พร้อม 
ที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ตลอด 

“ถ้าป่าอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็จะสมบูรณ์ไปด้วย” 

นายสุมัย หมายหมั้น 
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด

ล าปาง 



๒๑ 

 
 ส าหรับโครงสร้างของเครือข่ายป่าชุมชนล าปางประกอบด้วย ประธาน 1 คน รองประธานฯ/รองนายกฯ 
2 คน มีเหรัญญิก เลขาฯ ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ นอกนั้นก็เป็นกรรมการ ตอนนี้มีกรรมการอยู่ทั้งหมด 35 คน  
เดิมที่มี 17 คน แต่ที่ประชุมลงความเห็นว่าน้อยเกินไป อยากขยายให้แต่ละอ าเภอมีคณะกรรมการเพ่ิมขึ้น เพ่ือที่
ให้ท างานในพ้ืนที่อ าเภออย่างทั่วถึง ซึ่งตอนนี้ก าลังอยู่ในขั้นตอนการต่อทะเบียนในรอบ 2 และต้องขอบคุณทาง
กรมป่าไม้ที่ช่วยกระตุ้นให้พ่ีน้องทุกจังหวัดเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน ในฐานะที่เป็นเครือข่ายป่าชุมชนเราก็ช่วยกระตุ้น 
ช่วยบอกให้พ่ีน้องไปจดทะเบียนป่าชุมชน เพราะเป็นผลดี เช่น บ้านสามขา ถือว่าเป็นปลาตัวใหญ่ ต้องใช้กลยุทธ์
ต่างๆ ไปเชิญชวนบ้านสามขาให้มาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ซึ่งในตอนแรกก็ค่อนข้างยาก ต้องให้กรรมการหมู่บ้านเขา
มารุมล้อม ซักฟอก เจ้าหน้าที่ จนกระท่ังเขาพึงพอใจ เมื่อพึงพอใจแล้วก็ได้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน และมีชื่อเสียงโด่งดัง 
บ้านสามขาถือว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบของประเทศไทย เพราะได้รับรางวัลใหญ่ๆ มาหลายรางวัล 
 กิจกรรมของทางล าปาง มีการประชุมกันบ่อยมาก ซึ่งเป็นการประชุมของทางเครือข่ายกันเอง ไม่ใช่เกิด
จากทางราชการบอกให้ประชุม แต่เป็นฝ่ายที่ไปเชิญเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการมาประชุมด้วย 
ประมาณ 2 เดือน/ครั้ง แต่ถ้าหากมีกิจกรรม ก็จะประชุมถี่ขึ้น ตอนประชุมก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ตามบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย แบบพี่รู้สองน้องรู้หนึ่ง เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปท าบ้าน
ใครบ้านมัน และในที่ประชุม จะพูดค านี้ทุกครั้งว่าป่ามีประโยชน์กับพี่น้องชุมชน ถ้าป่าอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็จะ
สมบูรณ์ไปด้วย เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาผืนป่าขอให้เป็นเรื่องของพ่ีน้องชาวบ้าน อย่าผลักดันให้เป็นภาระของ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นายอ าเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้เขาเหล่านั้นเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นผู้สนับสนุน แต่ในเรื่องของการ
ดูแลรักษาผืนป่า การป้องกันไฟ การท าฝาย หรืออะไรต่างๆ ที่จะท าให้ป่าไม่เสื่อมโทรม ขอให้เป็นบทบาทหน้าที่
ของชาวบ้านโดยตรง เรามั่นใจเราจึงน้อมน าเอาพระราชด าริ/พระราชด ารัสของในหลวง ที่ตรัสว่า ถ้าชาวบ้านเห็น
ประโยชน์ ได้ใช้ประโยชน์ ก็จะรักษาประโยชน์ จึงอยากจะให้เครือข่ายน้อมน าเอาแนวพระราชด ารัสมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์จริงๆ ชาวบ้านเมื่อก่อนเกิดความขัดแย้งกัน ตอนนี้ไม่มีแล้ว คนที่ขัดแย้งหันมาให้ความร่วมมือ สิ่งที่คิด
เล็กๆ น้อยๆ จากการท างานและการประชุม ก็คืออย่าไปฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ อย่าไปต าหนิกัน ต้องให้ก าลังใจกันและ
กัน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ข้าราชการป่าไม้กับชาวบ้าน ต้องมีความยืดหยุ่นกัน คุยกันอย่างเป็นมิตร กลยุทธ์อีกอย่าง
หนึ่ง คือ ต้องมองหาคนหัวไวใจสู้ ที่ขับเคลื่อนกันทุกวันนี้ได้จะต้องมีหัวหอก  
 

ประเด็นที่ 3 แนวทางการยกระดับเครือข่ายป่าชุมชนในระดับจังหวัด และระดับประเทศ มีข้อเสนออย่างไร 
 เราน่าจะมีแรงจูงใจในเรื่องของเครือข่าย อย่างเช่น มีการประกวดเครือข่าย เพื่อที่จะได้แข่งขันกันท าความ
ดี สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของเครือข่ายก็คือ ความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการเสนอ ไม่ค่อยมีคนที่สามารถเขียน
ได้ ซึ่งกองทุนในต่างประเทศมีเยอะแยะ แต่เราเขียนกันไม่เป็น อยากให้ทางผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน 
(นางนันทนา บุณยานันต์) ช่วยจัดหาคนที่สามารถมาแนะน าการเขียนโครงการมาให้ และเครือข่ายต้องหมั่นศึกษา
หาความรู้ อย่าเอาเฉพาะความรู้เรื่องเดิมๆ เราต้องมีการศึกษาวิจัยค้นคว้าเพ่ิมเติมบ้าง ส่งเสริมให้ลูกๆ หลานๆ ที่
ไปเรียนต่อที่อ่ืน กลับมาเก็บข้อมูลที่บ้านเรา แล้วเราจะได้น าไปใช้ประโยชน์ ประการสุดท้าย คือ หลังจากที่เราร่วม
ท ากิจกรรมแล้ว ต้องหมั่นประชุม และต้องขอเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาร่วม เพ่ือที่เครือข่ายจะได้ปรึกษาหารือ เครือข่าย
จะได้มีการยกระดับ มีความม่ันคง และแน่นแฟ้นมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
 
ประเด็นที่ 1 เครือข่ายในมุมมองของท่านเป็นอย่างไร และเป้าหมายเครือข่ายป่าชุมชนคืออะไร 
 

 เครือข่ายก็คือหุ้นส่วน บริษัทของเราก็คือ บริษัทป่าชุมชน มีหุ้นส่วนทุกจังหวัด ในจังหวัดก็มีบริษัท 
หุ้นส่วนก็คือทุกอ าเภอ มาร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยกันคิดในเรื่องเดียวกัน ใครมีแนวคิดที่สร้างสรรค์ เป็นนวัตกรรมก็มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เครือข่ายคือระบบ network หรือเป็นใยแมงมุม ซึ่งมันจะอยู่ตามต้นไม้ ท้องฟ้า ไปได้ทุกที่ 
จะเชื่อมโยงหากันเหมือนกับไฟฟ้า เครือข่ายตั้งขึ้นมาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ละป่าชุมชนมีองค์ความรู้ มีปราชญ์ 
มีของดีๆ มีนวัตกรรมในแต่ละป่า สามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับป่าที่เข้มแข็งก็เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับป่าที่เกิด
ขึ้นมาใหม่ อย่างที่ชัยภูมิป่าไหนที่ตั้งใหม่ เราก็เอาป่าเก่าไปช่วยกัน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเครือข่ายมีตั้งแต่
ระดับต าบล ไปสู่ระดับอ าเภอ โยงใยไประดับจังหวัด ไปสู่ระดับภาค และระดับประเทศ เครือข่ายภาคอีสานมีถึง
ระดับภาค จะแบ่งกันท างาน ต าแหน่งเป็นเหมือนหัวโขน ทุกคนท างานได้ทุกหน้าที่ มีไว้เพ่ือให้รู้ว่าใครเป็นต าแหน่ง
อะไร นี่คือการท างานแบบเครือข่าย นอกจากเครือข่ายแล้ว ยังมีภาคีเครือข่าย ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรในประเทศ
จะมีเครือข่ายทั้งนั้น เราก็ไปเอามาเป็นภาคีเครือข่ายในการช่วยงานเรา ถ้าท าเฉพาะเครือข่ายเราเองจะไปได้ยาก 
เราต้องเอาภาคีเครือข่ายที่อยู่ใกล้เข้ามาเชื่อมโยงการท างาน ได้ประโยชน์ร่วมกัน ท าให้ท างานได้คล่องตัวมากข้ึน 
 

ประเด็นที่ 2 พัฒนาการก่อเกิดของเครือข่ายป่าชุมชนมีความเป็นมาอย่างไร มีโครงสร้างเครือข่ายและการบริหาร
จัดการเครือข่ายอย่างไร และข้อค้นพบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง (การแลกเปลี่ยนจากเครือข่ายที่เข้าร่วมสัมมนา) 
 

 ย้อนไปเมื่อ 50 ปีที่แล้ว จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่า 
เมื่อก่อนเข้าไปที่อ าเภอเทพสถิต ก็เป็นเขตพ้ืนที่สัมปทานของโรงเลื่อย เมื่อมีคนย้ายภูมิล าเนาเข้าไปมากขึ้น  
ทางภาครัฐก็ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ (ประกาศเป็นป่าสงวนทั้งอ าเภอ) ชื่อว่าป่านายางกลัก ส่วนอ าเภอรอบๆ 
ก็เป็นป่าสงวนบางส่วน จากการบุกรุกแผ้วถางท าการเกษตร ท าถ่าน พอประกาศเป็นป่าสงวนก็ให้เลิก พวกเราที่
เข้าไปอยู่ด้วยความมีใจรักป่าอยู่แล้ว ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ป่าคงจะไม่เหลือแน่ๆ ปี 2540 ก็ได้ถูกรับเลือกเป็นก านัน 
ได้ท างานร่วมกับทางป่าไม้ ซึ่งสมัยนั้นยังมปี่าไม้อ าเภออยู่ ก็ได้มีการคุยกันว่าจะท าอย่างไรให้ป่าอยู่ถึงชั่วลูกชั่วหลาน 
ทางป่าไมเ้ลยแนะน าว่าให้ท าเป็นป่าชุมชน ก็เลยชวนผู้ใหญ่บ้าน ชวนหมู่บ้านที่มีป่าอยู่แล้วมาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน มี
ระเบียบข้อบังคับ ถ้าราษฎรคนใดที่ไปบุกรุกป่า จะมาขอขึ้นที่ ส.ป.ก. เราจะไม่อนุญาต จะต่อสู้เพ่ือเอาที่คืน และก็
ได้มีการคุยกันว่าถ้าเจ้าของแปลงใดที่อยู่ติดกับป่าบุกรุกป่า เราจะไม่เซ็นต์อนุญาตให้ แล้วก็ตกลงกับนายอ าเภอ 
เราก็สามารถเรียกคืนพ้ืนที่ตรงนั้นกลับมาปลูกป่าได้ นี่ก็คือวิธีการท างานที่เราสามารถเรียกคืนป่าได้ ประกอบกับ
นโยบายของภาครัฐที่เอ้ือให้เราท างานได้ง่ายขึ้น อย่างนโยบายของ คสช. ที่ผ่านมา ก็สามารถที่จะไปเรียกร้องขอทวง
คืนพ้ืนที่ได ้เราก็อาศัยนโยบายของภาครัฐมาช่วยอีกส่วนหนึ่งในการท างาน  

“เราต้องเอาภาคีเครือข่ายที่อยู่ใกล้เข้ามาเชื่อมโยงการท างาน  

ใหไ้ด้ประโยชน์ร่วมกัน การท างานจะได้คล่องตัวมากขึ้น” 
นายชัยวัฒน์ ชินรัตน ์

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 



๒๓ 

 
 ทางกรมป่าไม้มีนโยบายให้จัดตั้งเครือข่ายอยู่แล้ว เราเลยจัดตั้งเครือข่ายขึ้นมา อันดับแรก จัดตั้งเครือข่าย
ระดับต าบล ก็เอาป่าชุมชนในต าบลนั้น ให้ตั้งคณะกรรมการ มีคณะกรรมการป่าอยู่แล้ว ป่าละ 15 คน ก็ให้แต่ละ
ป่าส่งตัวแทนข้ึนมาเป็นคณะกรรมการเครือข่ายระดับต าบล พอได้เครือข่ายระดับต าบล ก็เขยิบขึ้นมาเป็นเครือข่าย
ระดับอ าเภอ พอเป็นเครือข่ายระดับอ าเภอ จะให้เครือข่ายเติบโตขึ้น เราก็ตั้งเครือข่ายระดับจังหวัด บริหารงาน
โดยการพ่ึงพาอาศัยกัน ดูแลกัน ช่วยเหลือกัน จังหวัดชัยภูมิป่าไหนที่ได้ธง ได้รางวัลแล้วก็ไปเป็นพ่ีเลี้ยง ดูแล
ช่วยกัน เราเคยประสบความส าเร็จเราก็ระดมคนไปช่วย เอาเครือข่ายไประดมความคิดช่วยกันว่าเราจะท าอย่างไร
ให้ชนะใจกรรมการ  
 ข้อค้นพบอย่างหนึ่ง คือ กิจกรรมเป็นเรื่องส าคัญที่จะสร้างให้เครือข่ายมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่ว่า
จะเป็นกิจกรรมปลูกป่า เช่น อ าเภอนี้ปลูกป่าก็ต้องแจ้งไปยังเครือข่ายทุกเครือข่าย โดยมอบหมายให้ศูนย์ป่าไม้
จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการแจ้งข่าว และยังมีไลน์กลุ่มของจังหวัด ที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแจ้งข่าว/กิจกรรม
ของแต่ละอ าเภอ และเราไม่ได้ท าแบบเดียวดาย เราต้องมีภาคีเครือข่าย มีพาร์ทเนอร์ ไม่ว่าจะเป็น อปท.  
การปกครอง สาธารณสุข และเครือข่ายที่ใกล้ชิด คือเครือข่าย ทสม. แล้วก็ดึงผู้มีบารมีในจังหวัดมาเป็นที่ปรึกษา 
พร้อมสนับสนุนในเรื่องทุน จังหวัดชัยภูมิโชคดี ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงมาเล่นเรื่องป่า ปีที่แล้วท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดท าโครงการปลูกป่า ขอคืนพ้ืนที่ได้มาสามหมื่นกว่าไร่ ท าโครงการปลูกป่า 5 สี โดยระดมคนทั้งจังหวัด 
 

ประเด็นที่ 3 แนวทางการยกระดับเครือข่ายป่าชุมชนในระดับจังหวัด และระดับประเทศ มีข้อเสนออย่างไร 
 

 ป่าชุมชนส่วนหนึ่งยังไม่ทราบข่าวสารเรื่องของ พ.ร.บ.ป่าชุมชน ต้องไปหาช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ป่าชุมชน
ได้รับทราบ ว่า พ.ร.บ.ป่าชุมชน ถ้าเข้ามาได้สิทธิอะไรบ้าง ถ้าไม่เข้ามาเสียสิทธิอะไรบ้าง ต้องทราบตรงนี้ ไปฟ้ืนฟู
คณะกรรมการ ป่าไหนที่คณะกรรมการยังไม่เป็นปัจจุบัน ก็ไปท าให้เป็นปัจจุบัน ต าบลไหนยังไม่เป็นปัจจุบัน ก็ท า
ให้เป็นปัจจุบัน แต่จังหวัดเป็นปัจจุบันอยู่แล้วก็ด าเนินการต่อไป ส่วนระดับภาคตอนนี้ก็ชัดเจนแล้ว ประธานภาค
อีสานคือ ประธานจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนชัยภูมิเป็นรองประธาน เลขาฯ ให้ 2 คน คือ ศรีสะเกษ กับขอนแก่น 
ส่วนที่เหลือ 16 จังหวัด เป็นคณะกรรมการป่าชุมชนระดับภาค เขยิบขึ้นมาในระดับประเทศ ตอนนี้ยังไม่เห็นภาพ
ที่ชัดเจนของประเทศ ว่าใครเป็นประธาน ใครเป็นคณะกรรมการ เราจะต้องมีศูนย์รวมของประเทศ มีประธาน  
มีรองประธาน มีคณะกรรมการให้ชัดเจน เพ่ือเราจะยกระดับป่าชุมชนของเราให้เข้มแข็งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 
ประเด็นที่ 1 เครือข่ายในมุมมองของท่านเป็นอย่างไร และเป้าหมายเครือข่ายป่าชุมชนคืออะไร 
 

 เครือข่าย มีความคล้ายๆ กัน แต่บางพ้ืนที่ ด าเนินการไม่เหมือนกัน ทางใต้ ได้มีการเชื่อมโยงเหมือนกับ 
ใยแมงมุม โดยเฉพาะในระดับหมู่บ้าน ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศอย่างวันนี้ ถือเป็น
จิตอาสาที่พวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้ แสดงว่าทุกคนมีความจริงใจต่อเครือข่ายของเราในกรมป่าไม้ และเครือข่าย 
ป่าชุมชนทั้งหลายทั่วประเทศ คิดว่าต่อไปในอนาคต จะมีการเชื่อมโยงระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน 
และภาคใต ้เรื่องเครือข่าย 
 

ประเด็นที่ 2 พัฒนาการก่อเกิดของเครือข่ายป่าชุมชนมีความเป็นมาอย่างไร มีโครงสร้างเครือข่ายและการบริหาร
จัดการเครือข่ายอย่างไร และข้อค้นพบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง (การแลกเปลี่ยนจากเครือข่ายที่เข้าร่วมสัมมนา) 
 

 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง ซึ่งเป็นต้นแบบของกระบี่ ได้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนเมื่อปี 2543 แต่เริ่มอนุรักษ์มาเป็น 
100 ปีตั้งแต่รุ่นพ่อ แต่ไม่ได้มีการขออนุญาตให้ถูกต้องเพราะมันไม่ได้มีกฎหมาย แต่ตอนนี้มีกฎหมายคุ้มครอง 
ป่าชุมชนให้ถูกต้องแล้ว ในการด าเนินการต้องท าความเข้าใจกับชุมชน กับพ่ีน้องประชาชน และได้จัดตั้งในรูปของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งยากมากกว่าจะท าความเข้าใจกับชุมชน กับชาวบ้าน กับเจ้าหน้าที่ เพราะในขณะนั้นทางใต้
ก าลังมีกระแสเรื่องขอสัมปทานสร้างสวนปาล์ม จึงได้มีการต่อสู้เพ่ือป่าผืนนี้ จ านวน 7 ,000 ไร่ จนได้ท าความ
เข้าใจกับุชมชน และชาวบ้าน ซึ่งมนุษย์มีอยู่ 3 ประเภท 1. เห็นด้วย 2. นั่งเฉยๆ 3. ไม่เห็นด้วย ซึ่งกว่าจะผ่าน 
จุดนี้ไม่ง่ายเลยต้องต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ นายทุน ชาวบ้าน เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนร่วม หลังจากนั้นก็ได้ท างานวิจัย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 ปี ขอย้อนไปเมื่อปี 2542 ได้ฝึกชาวบ้าน รสทป. (ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์
พิทักษ์ป่า) ปี 2543 ได้รับธงอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปี 2544 ท่านได้เสด็จออก
ตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับธง ก็ปรากฎว่าชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วย ที่นั่งดูเฉยๆ ก็หันมาร่วมมือร่วมใจที่จะอนุรักษ์พิทักษ์ป่า
ผืนนี้เอาไว้ นี่เป็นส่วนหนึ่ง เป็นบุญบารมี ที่พระองค์ท่านเป็นห่วง และท่านตรัสว่า ขอให้ผู้ใหญ่และคณะกรรมการ
ป่าชุมชนรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ดีที่สุด เพราะป่าท่ีดีๆ แบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้ว ในฐานะที่เป็นประธานป่าชุมชนบ้าน
ทุ่งสูง ได้กราบตรงฝ่าพระบาทของท่าน แล้วบอกว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษาป่าผืนนี้จนชีวิตจะหาไม่ ซึ่งตอนนี้  
ได้เกษียณอายุมา 6 ปีแล้ว และได้มีการเปลี่ยนขั้วแล้ว พอเปลี่ยนขั้วก็เกิดปัญหาเหมือนกัน เพราะเขาไม่เห็น
ความส าคัญตรงนี้ เนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่  
 

“วันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ และดูแลรักษาป่าไว้
ให้กับพระองค์ท่านได้โดยท่ีไม่มีการถูกท าลาย และไม่ถูกบุกรุก” 

นายมนตรี ขาวสะอาด 
ประธานเครือข่ายป่าชุมจังหวัดกระบี่ 



๒๕ 

 
ตอนนี้ได้สร้างเครือข่ายที่จังหวัดกระบี่ และได้สร้างป่าชุมชนขึ้นมา 53 ป่า น าร่องโดยการไปท าความ

เข้าใจกับต าบลอ่ืน หมู่บ้านอ่ืน ว่าเราประสบความส าเร็จ ซึ่งอยากให้พ่อแม่พ่ีน้องได้มีส่วนร่วมในการดูแล พิทักษ์
รักษาป่าไว้ วันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ และดูแลรักษาป่าไว้ให้กับพระองค์ท่านได้โดยที่ไม่มีการถูก
ท าลาย และไม่ถูกบุกรุก เครือข่าย 53 ป่า มีโครงสร้างบริหาร โดยมีการนัดประชุมทุกปี เพราะพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ 
ไม่เหมือนกัน เป็นพ้ืนที่ส าหรับการท่องเที่ยวบ้าง การวิจัย/การศึกษา เป็นศูนย์เรียนรู้ของนักศึกษา นักเรียน  
โดยจัดเป็นแบบ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่าย รวมถึงหน่วยงาน
อ่ืน เช่น อบต. เพราะมีในทุกต าบลอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเชื่อมโยง ในการใช้งบประมาณต่างๆ รวมถึง
สถาบันการศึกษา และ อบจ.  
 การท าให้เครือข่ายทั้ง 53 ป่า เข้มแข็ง คือการให้บทบาทสุภาพสตรีเข้ามาช่วย ถ้าไปป่าไหน มีการบูรณา
การป่าผืนนั้น ทางสุภาพสตรี กลุ่มแม่บ้าน มาช่วยท าอาหาร เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยสื่อสารให้ง่ายขึ้น ในส่วนของ
ทางสถาบันการศึกษา ก็มีทางโรงเรียนเข้าไปศึกษา และร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ในป่าชุมชน รวมถึงมีจิตอาสาเข้า
มาร่วมบริหารจัดการด้วย ส่วนมากจิตอาสาก็จะเป็นสุภาพสตรี 
 

ประเด็นที่ 3 แนวทางการยกระดับเครือข่ายป่าชุมชนในระดับจังหวัด และระดับประเทศ มีข้อเสนออย่างไร 
 ต้องยอมรับว่ากฎหมายฉบับนี้มันยังใหม่ ก็ต้องกลับไปประชุมกับเครือข่ายของจังหวัด และจะต้อง  
น าข้อเสนอแนะมาก่อน กว่ากฎหมายลูกจะออก ก็ต้องมีการนัดประชุมเครือข่ายของจังหวัดก่อน ต้องฟังประเด็น 
พ้ืนที่ต้องการอะไรบ้าง แล้วก็มาน าเสนอกับหน่วยงานของรัฐ 

  



๒๖ 

 

 
ประเด็นที่ 1 เครือข่ายในมุมมองของท่านเป็นอย่างไร และเป้าหมายเครือข่ายป่าชุมชนคืออะไร 
 

 เครือข่ายเป็นการเชื่อมโยงทางใจกันมากกว่า เพราะว่าเราท างาน เราไม่มีงบประมาณ แต่เชื่อมโยงการ
ท างานกันได้ เพราะใช้ใจประสานงาน การท างานที่เป็นเครือข่าย ค าว่า เพ่ือน ส าคัญ มีทุกสิ่งทุกอย่าง มีมากกว่าเงิน
ทอง ค าว่าเพ่ือนในการท างานจะเชื่อมโยงการท างานได้ดีมากกว่าค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการมา ดังนั้น  การท างาน
เครือข่ายจะใช้การท างานด้วยใจ และเชื่อมโยงด้วยค าว่า เพื่อนงาน กับภาคีเครือข่ายต่างๆ ของชุมชนก็จะใช้ระบบ
เดียวกัน ท าให้การขับเคลื่อนงานค่อนข้างที่จะลื่นไหลไปได้ดีมากกว่าการมีค าสั่ง ป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 
ค่อนข้างมีพ้ืนที่การท างานมาก พ้ืนที่กว้าง ถ้าทางราชการสั่งยังไม่ได้ผลเท่ากับการขับเคลื่อนงานกันไปเอง ในส่วน
ของเครือข่ายที่เราคิด วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มากกว่าที่มารวมตัวกั นแล้วท าสิ่งใด  
เช่น ป่าชุมชนที่เข้มแข็งก็สามารถไปเป็นพ่ีเลี้ยงให้ป่าต่างๆ ในภาคกลางก็มีหลายพ้ืนที่ เช่น ป่าชุมชนเขาราวเทียน
ทอง ก็ถือว่าเป็นต้นแบบของป่าทั้งประเทศ เพราะข้ึนทะเบียนเป็นป่าแรก อันนี้ก็เป็นแนวทางให้เราปฏิบัติตาม 
 
ประเด็นที่ 2 พัฒนาการก่อเกิดของเครือข่ายป่าชุมชนมีความเป็นมาอย่างไร มีโครงสร้างเครือข่ายและการบริหาร
จัดการเครือข่ายอย่างไร และข้อค้นพบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง (การแลกเปลี่ยนจากเครือข่ายที่เข้าร่วมสัมมนา) 
 

 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่ที่มีป่าไม้ค่อนข้างเยอะ จุดเริ่มต้น คือ ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี ป่าชุมชนแห่งนี้มีประวัติยาวไกลมาก ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2488 ป่าของเราเป็นป่าที่
อุดมสมบูรณ์ ต้นไม้แต่ละต้นเป็นต้นไม้ที่ 5 - 6 คนโอบ แต่เนื่องจากเป็นป่าพ้ืนราบ หรือเรียกว่าเป็นป่าที่อยู่ 
ในเมืองก็ได้ เพราะป่าห้วยสะพานสามัคคีอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองแค่ 18 กิโลเมตร และการคมนาคมสะดวก  
จึงได้มีการตัดไม้ในป่ามาท าไม้หมอนรถไฟในช่วงสงครามโลก นอกจากนี้ปู่ย่าตายายก็มีอาชีพเผาถ่านขาย ป่าไม้  
ก็ถูกท าลายลงไปจ านวนมาก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หนักยิ่งกว่า คือ มีโรงงานกระดาษ โรงงานอ้อย โรงงานมัน
ส าปะหลังเกิดขึ้น ก็ไปตัดไม้ที่ป่ามาท าเชื้อเพลิง ท าให้ป่าถูกท าลายเกือบหมด จนกระทั่งนายทุนลงไปส่งเสริม  
ให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มันส าปะหลัง และอ้อย รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้สารเคมี ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี  
จึงเปรียบเสมือนเป็นหลังคาของหมู่บ้าน เพราะเวลาฝนตกน้ าก็ไหลซึมลงใต้ดิน พ้ืนดินเราเป็นดินปนทราย  
น้ าไหลลงสู่สระน้ าวัดห้วยสะพานที่ เราใช้อุปโภคบริโภค ปู่ยาตายายได้ไปเข้าพบ นายกรัฐมนตรี สมัยนั้นคือ 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพ่ือเรียกร้องเอาพ้ืนที่กลับคืนมา เกิดการเสียชีวิตกันหลายท่าน สาเหตุคือนายทุน 
เข้ามาบุกรุกพ้ืนที่ป่า จากพ้ืนที่หมื่นกว่าไร่ เรียกร้องเอากลับคืนมาได้  พันกว่าไร่ พ้ืนที่ที่เอากลับคืนมาก็เป็นพ้ืนที่ 
ที่โล่งเตียนหมดแล้ว ยังไม่ได้ค านึงถึงเรื่องต้นไม้ ค านึงถึงเรื่องสุขภาพ พ้ืนที่นั้นเลยใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงวัว  
ต.หนองโรง เป็นต าบลที่มีวัวมากที่สุดใน อ.พนมทวน วัวเมื่อเข้าไปเลี้ยงในพ้ืนที่ป่าที่ถูกตัดต้นไม้หมดแล้ว  
เหลือแต่ตอเดิม วัวก็ให้ปุ๋ยกับต้นไม้เรา คนเลี้ยงวัวก็คือคนที่ช่วยดูแลพ้ืนที่ป่าไม้กลับคืนมา ปัจจุบันถึงต้นไม้จะโต

“การท างานเครือข่ายจะใช้การท างานด้วยใจ และเชื่อมโยงด้วย 

ค าว่า เพื่อนงาน กับภาคีเครอืข่ายต่างๆ ของชุมชนก็จะใช้ระบบเดียวกัน” 

นางสมพร ปานโต 
คณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุร ี



๒๗ 

 
แค่ 1 คนโอบ แต่เราก็ภาคภูมิใจ ที่เราสามารถที่จะช่วยกันดูแลอนุรักษ์ป่าของเรากลับคืนมา เดิมชุมชนดูแลกันเอง 
โดยที่ไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรไหนมารับรู้ กระทั่งทางป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรีได้ไป ให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับ
หลักสูตรป่าชุมชน และเชิญชวนไปอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า มีการขับเคลื่อนขอรับพระราชทานธง
ช้างเผือก ธงพิทักษ์ป่า รักษาชีวิต แล้วก็ได้งบประมาณจาก SIF (กองทุนเพ่ือสังคม) ไปดูงานที่จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) ได้เคยท างานอยู่ในสมัยนั้น  
ก็ให้แนวคิดจุดประกาย ว่าพวกเรามากัน 15-16 พืน้ที่ ของจังหวัด เมื่อกลับไปต่างคนต่างท ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 
ดังนั้น ควรมีการรวมกลุ่มกัน เพ่ือจะได้ช่วยเหลือกันในเบื้องต้น แรกเริ่มรวมกลุ่มกันได้ 16 ชุมชน จาก 3 อ าเภอ 
คือ อ.ไทรโยค อ.บ่อพลอย อ.เลาขวัญ และเลือกโครงสร้างคณะท างานเบื้องต้นก่อน ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน
สามัคคีเป็นพ่ีเลี้ยงก่อน ก็ได้ตั้งนายประยงค์ แก้วประดิษฐ์ เป็นประธานเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้ว 
อาจารย์สมพร ปานโต ได้รับเลือกให้เป็นเลขาฯ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ก็ได้มีประธาน รองประธาน โดยเอารอง
ประธานจากอ าเภอไทรโยค และอ าเภอเลาขวัญ มาเป็นคณะท างานร่วมกัน ได้มีการรวมตัวกันหลวมๆ ก่อนกลับ
มาถึงทางจังหวัด ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) ก็ได้เชิญชวนพ่ีน้องทั้ง 16 พ้ืนที่ 
ไปขับเคลื่อนงานต่อ โดยช่วยกันดูว่าป่าของจังหวัดกาญจนบุรี ยังมีพ้ืนที่ไหนอีกบ้าง ที่สนใจที่ต้องการมาท า เรื่อง 
ป่าชุมชน ก็ได้มีการเริ่มขยับขยายเครือข่ายกัน โดยท างานร่วมกับทางป่าไม้จังหวัด ทาง กอ.รมน. หน่วยงานทหาร
ในพ้ืนที่ เพราะว่าพ้ืนที่ป่าชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ในเขตทหารด้วย และเป็นป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน ซึ่งเป็นพ้ืนที่  
ที่หลากหลาย เพราะฉะนั้นองค์กรที่จะมาขับเคลื่อนก็ต้องมีหลายภาคส่วนด้วยกัน ณ ปัจจุบันนี้ป่าชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรีที่ขึ้นทะเบียนกับทางกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้วมี 160 กว่าป่า ที่เหลือไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ 
เนื่องจากว่าเป็นป่าที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ เขตทหาร แต่เราก็เชื่อมโยงกันในนามของเครือข่าย และมีการช่วยเหลือกัน 
 ความส าเร็จ ก็คือการที่เราได้มาช่วยเหลือกัน ช่วยเหลือโดยใช้เครือข่ายของเราในการขับเคลื่อนงาน 
ยกตัวอย่างเช่น ป่าชุมชนบ้านยางโทน ที่ท่านประธานคนปัจจุบันนี้ด ารงต าแหน่งอยู่ ป่าชุมชนบ้านยางโทนมีปัญหา
มาก ต้นไม้ต้นใหญ่กว่าที่ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน แต่ถูกตีไปว่าเป็นป่าเสื่อมโทรม เพราะจะเอาพ้ืนที่นั้นมาท า
เหมืองแร่ มาปลูกยางพารา ซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้ พวกเราเครือข่ายก็เลยรวมตัวกันลงไปจัดเวที เพ่ือให้ชาวบ้านได้รับรู้
ว่าป่าชุมชนบ้านยางโทนไม่ได้ท างานแบบโดดเดี่ยว แต่มีเพ่ือนเครือข่ายทั้งจังหวัด ที่ส าคัญเลยคือได้มีการน าสื่อลง
ไปด้วย เราสามารถที่จะได้พ้ืนที่กลับคืนมา  
 

ประเด็นที่ 3 แนวทางการยกระดับเครือข่ายป่าชุมชนในระดับจังหวัด และระดับประเทศ มีข้อเสนออย่างไร 
 

 แนวทางการยกระดับของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ตอนนี้ไม่ได้ท าเรื่องป่าอย่างเดียว เริ่มขยับ
มาท าเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงอนุรักษ์ เรามีเครือข่ายป่าชุมชนที่ยกระดับขึ้นมาจากการท างานเรื่องป่า 
เชื่อมโยงกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กับ ททท. ผลักดันให้เป็นการท่องเที่ยว โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ใน  
ป่าชุมชน ขับเคลื่อนงาน ยกระดับเพื่อเชื่อมโยง เชื่อมร้อยกับภาคีเครือข่ายทั้งหมด และโยงไปถึงในระดับชาติด้วย 



๒๘ 

 
สรุปประเด็นการเสวนา : เครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบ 

ผู้เข้าร่วมเสวนา สรุปรายละเอียด 
นายสุมัย หมายหมั้น 
ประธานเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดล าปาง 
 

เครือข่าย คือ การเชื่อมโยง หรือการรวมตัวกันของคณะกรรมการหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
รวมตัวกันเพ่ือมาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือที่จะน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน เครือข่ายต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ อย่า
เอาเฉพาะความรู้เรื่องเดิมๆ แล้วเราจะได้น าไปใช้ประโยชน์ ต้องหมั่นประชุม และต้อง
ขอเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาร่วม เพ่ือที่เครือข่ายจะได้ปรึกษาหารือ เครือข่ายจะได้มีการ
ยกระดับ มีความม่ันคง และแน่นแฟ้นมากข้ึน 

นายชัยวัฒน์ ชินรัตน ์
ประธานเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 

เครือข่ายตั้งขึ้นมาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ละป่าชุมชนมีองค์ความรู้ มีปราชญ์ มีของดีๆ 
มีนวัตกรรมในแต่ละป่า สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับป่าที่เข้มแข็งก็เป็นพ่ีเลี้ยง
ให้กับป่าที่เกิดขึ้นมาใหม่ นอกจากเครือข่ายป่าชุมชนแล้ว เราต้องเอาภาคีเครือข่ายที่อยู่
ใกล้เข้ามาเชื่อมโยงการท างาน ได้ประโยชน์ร่วมกัน ท าให้ท างานได้คล่องตัวมากขึ้น 
นอกจากนีต้้องหาช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ป่าชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าชุมชน 
ถ้าเข้ามาได้สิทธิอะไรบ้าง เพ่ือเราจะยกระดับป่าชุมชนของเราให้เข้มแข็งข้ึน 
 

นายมนตรี ขาวสะอาด 
ประธานเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดกระบี่ 
 
 

การด าเนินการเครือข่ายของจังหวัดกระบี่ก็จะคล้ายๆ กับเครือข่ายอ่ืนๆ มีโครงสร้าง
บริหาร มีการนัดประชุมทุกปี มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเรื่องของการเชื่อโยงเครือข่าย 
รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น อบต. ตอนนี้ได้สร้างเครือข่ายที่จังหวัดกระบี่ และได้สร้าง 
ป่าชุมชนขึ้นมา 53 ป่า น าร่องโดยการไปท าความเข้าใจกับต าบลอื่น หมู่บ้านอื่น ว่าเรา
ประสบความส าเร็จ ซึ่งอยากให้พ่อแม่พ่ีน้องได้มีส่วนร่วมในการดูแล พิทักษ์รักษาป่าไว้
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สุภาพสตรีเข้ามามีบทบาทในการท ากิจกรรมและบริหาร
จัดการเครือข่ายป่าชุมชนด้วย 

นางสมพร ปานโต 
คณะกรรมการเครือข่าย 
ป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  
 

เครือข่ายเป็นการเชื่อมโยงทางใจกัน เพราะว่าเราท างานไม่มีงบประมาณ แต่เชื่อมโยง
การท างานกันได้เพราะใช้ใจประสาน ตอนนี้ไม่ได้ท าเรื่องป่าอย่างเดียว เริ่มขยับมาท า
เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงอนุรักษ์ เรามีเครือข่ายป่าชุมชนที่ยกระดับขึ้นมา
จากการท างานเรื่องป่า เชื่อมโยงกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กับ ททท. 
ผลักดันให้เป็นการท่องเที่ยว โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในป่าชุมชน ขับเคลื่อนงาน ยกระดับ 
เพ่ือเชื่อมโยง เชื่อมร้อยกับภาคีเครือข่ายทั้งหมด และโยงไปถึงในระดับชาติด้วย 

  



๒๙ 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสีหา มงคลแก้ว 
(ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี) 

“เครือข่ายป่าชุมชนเกิดขึ้นจากช่วงสมัยนั้นงบประมาณ SIF เข้ามา
สู่ประเทศจ านวนมาก มีกลุ่ม/องค์ต่างๆ เกิดขึ้นจ านวนมากด้วยเช่นกัน 
ฉะนั้นในการท างานเครือข่าย ช่วงเป็นเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน การ
ประสานเครือข่ายป่าชุมชน จากชุมชนบ้านเล็กๆ เข้ามารวมกันในต าบล 
ออกจากต าบลก็เข้าสู่อ าเภอ ออกจากอ าเภอก็เข้าสู่จังหวัด ถ้าพูดกันง่ายๆ ก็
คือแต่ละหมู่บ้านของจังหวัด แต่ละอ าเภอของจังหวัดนั้นๆ มาเป็นเครือข่าย
ระดับจังหวัด นโยบายการท าป่าชุมชนเกิดขึ้นมากท่ีสุด ก็คือนโยบายของ
ภาครัฐ การจัดการป่าชุมชน การสรรหาป่าชุมชนมาขึ้นทะเบียนเป็นป่า
ชุมชนก็มาจากภาครัฐ ฉะนั้นเราทิ้งใครไม่ได้เลย เพราะภาครัฐเป็นคนหนุน
เรา ไม่อย่างนั้นเครือข่ายก็จะค่อยๆ หายไป ค่อยๆ หมดไป เพราะไม่มีหัวใจ
ที่จะท างาน ไม่มีจุดยืน เวลามีปัญหาแล้วมองหาใครไม่เห็น สุดท้ายแล้วก็
มองหาป่าไม้ อันนี้เป็นการยกย่องให้ป่าไม้ที่หนุนเรา การท างานในแต่ระดับ
ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด หรือระดับภาค คิดว่าการท างานไม่ค่อยแตกต่าง
กัน แตกต่างกันแค่พื้นที่เท่านั้น สุดท้ายก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน 
มีอะไรส่งข่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สุดท้ายเครือข่ายของประเทศชาติเราก็
จะเดินหน้าไปด้วยดี” 

นายเสวียน สองสีขวา  
(ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน) 

“กลุ่มฮักเมืองน่าน เราเอามารวมกันได้ไม่มีปัญหา 
เพราะว่าดิน น้ า ป่า มันก็อยู่ ในองค์กรเดียวกัน เรามีจิตใจ  
มีหัวใจจะแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ ร่วมกัน เราไม่มีการแบ่ง  
การแยก เราต้องมีความร่วมมือกัน คือ ขยับเครือข่ายให้เกิดเป็น
พลั งขึ้ นสู่ ร ะดับภาค และ เราจะต้ องด า เนินการร่ วมกั น 
เป็นเครือข่ายทั้งประเทศให้มันเกิดขึ้น เหมือนกับเป็นองค์กรใหญ่
ระดับชาติ” 

“สิ่งที่อยากจะเสริมในเรื่องของเครือข่าย มองในภาพรวม
ของทั่วประเทศ คือ เรื่องการบอกต่อ ส่งต่อ ในการเพิ่มพื้นที่ 
ป่าชุมชนเข้ามาอีกตามเป้าหมาย ซึ่งประธานเครือข่ายแต่ละจังหวัด
มีองค์ความรู้ รวมถึงสมาชิกเครือข่าย หรือกรรมการระดับอ าเภอ 
ระดับหมู่บ้าน หลายๆ ท่านมีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ 
ยังมีป่าอีกหลายๆ ป่า ที่ยังตกส ารวจ เราก็ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย พ.ร.บ.ป่าชุมชน ส่งเข้าไป ถ้ามี
จังหวะ หรือมีโอกาส ในฐานะที่คลุกคลีกับภาคเอกชน ก็หาทุน
สนับสนุนเล็กๆ น้อยๆ ตราบใดที่เรายังมีพลังเชิญชวน เพื่อให้เกิด
ป่ า เพิ่ ม ขึ้ น ตาม เป้ าหมายของกรมป่ า ไม้  ของกระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

นายพนม โนนพิมาย  
(ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดระยอง) 



๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 

นายตระกูล สว่างอารมย์  
(ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดชลบุรี) 

“ประเด็น เรื่ องของเครือข่ าย ที่ประธานเครือข่ าย  
จ.นครสวรรค์ บอกว่า มีหลายเครือข่าย หลายองค์กร ความจริงเรื่อง
ของการท าเรื่องป่าไม่เฉพาะเจาะจงอยู่ที่กรมป่าไม้ หลายหน่วยงาน
หลายองค์กร จะรวมตัวกันมาจัดตั้งเครือข่ายก็สามารถด าเนินการได้ 
เป้าหมายคือสร้างความสมบูรณ์ให้กับป่า เพราะฉะนั้นถ้าเครือข่าย
หลายๆ เครือข่าย หลายๆ ภาคี มาร้อยเรียง มันเป็นผลดีด้านการ
สร้างเครือข่าย ในฐานะที่เคยเป็นประธานเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 
5 จังหวัดภาคตะวันออก การเช่ือมร้อยเครือข่ายของภาคตะวันออก
มาท าความเข้าใจ และมีแนวทางชัดเจนในการจัดการป่าชุมชน  
มันก็เป็นเรื่องดี เพราะว่ากรมป่าไม้บางครั้งเข้าไม่ถึงด้วยข้อจ ากัดเรื่อง
ของการดูแลพื้นที ่ในเรื่องประเด็นของเครือข่าย อย่าปิดกั้น ใครก็ได้
ที่มีหัวใจในการรักป่า นั่นคือเป้าหมายของการเป็นเครือข่าย” 

นายเดช เชียวเขตวิทย์  
(ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครสวรรค์) 

“มีเรื่องที่ต้องปรึกษาหารือ และเรียนถามที่ประชุม  
ซึ่งหลายๆ ท่านมีองค์ความรู้ที่มากอยู่แล้ว ซึ่งน่าจะได้ค าตอบอยู่ 
ตอนนี้ เครือข่ายเรามีหลายแห่ง ท่ีมีองค์กรภาคประชาชน  
หรือองค์กร Ngo ไปตั้งเครือข่ายซ้อนขึ้นมา อย่างเช่น มีประธาน
เครือข่ายระดับจังหวัดอยู่แล้ว องค์กรภาคประชาชนก็ไปตั้งอีกกลุ่ม
หนึ่งเกิดขึ้นมา แล้วก็ไปตั้ งประธานเครือข่ายระดับจังหวัด 
ซ้อนขึ้นมา เรามีวิธีการที่จะแก้ไข หรือเราอาจจะไปประสานงาน
กันได้อย่างไร อยากได้องค์ความรู้ตรงนี้” 



๓๑ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“วันนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ป่าชุมชนมีความเข้มแข็ง และรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย
ของกรมป่าไม้ หรือเครือข่ายใดๆ คิดว่ามีเจตนารมณ์เดียวกันที่จะเชื่อมร้อยคนที่มีหัวใจท างานประเด็นที่พูดถึง  
เมื่อใช้ชื่อว่าเครือข่ายป่าชุมชนเหมือนกัน 2 กลุ่ม วันนี้ไม่เป็นไร ต่างคนต่างขับเคลื่อน แต่ใครจะเดินเข้าสู่กฎหมาย 
ประเด็นที่ท่านก านันตระกูล สว่างอารมย์ ยกตัวอย่าง ว่าเครือข่ายป่าชุมชนป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ก็ไม่เหมือนกัน 
ท่านเป็นประธานในกลุ่มระดับภาค ก็ขับเคลื่อนในระดับภาค กลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อก็ขับเคลื่อนกันไป  
หรือกรณีเป็นประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดชลบุรี มี 2 ท่าน ใครจะเป็นคนเดินเข้าสู่กฎหมาย นี่คือค าถามที่
เราจ้างกฤษฎีกาเป็นงานวิจัย ที่เรียกว่ามูลนิธิวิจัยกฎหมายของกฤษฎีกา ช่วยร่างกฎหมายเพ่ือน าไปเสนอ
คณะกรรมการนโยบาย เอาความต้องการของกรมป่าไม้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น จากพ่ีน้อง ภาคประชาชน 
นักวิชาการ รวบรวมว่าสิ่งที่เราต้องการขัดกับกฎหมายอ่ืน หรือเป็นไปตามกฎหมายหลักการ/กฎหมายแม่ 
กฤษฎีกาจะเป็นผู้ท าให้เรา เรื่องการจดแจ้งเครือข่ายป่าชุมชน เพ่ือให้พวกท่านมีตัวตนตามกฎหมาย จะเดินเข้าสู่ 
พ.ร.บ. อย่างไร กฎหมายฉบับบนี้ สมาชิกของ พ.ร.บ. ป่าชุมชน คือ สมาชิกป่าชุมชน เมื่อทุกท่านคือสมาชิก  
ท่านก็รวบรวมสมาชิกของจังหวัดท่านมาจดแจ้ง แต่ไม่ได้เป็นการจดแจ้งตัวบุคคล เป็นการจดแจ้งเครือข่าย  
ซึ่งมีตัวตนจริงๆ โดยมอบหมายให้มีตัวแทนไปจดแจ้ง ฉะนั้นคนที่เป็นตัวแทนไปจดแจ้งต้องมีหลักฐาน สนับสนุน 
จากสมาชิกตามกฎหมาย ถ้ามี 2 คน แล้ว 2 คนก็มีสิทธิที่จะเข้าไปจดแจ้ง แต่คณะกรรมการจดแจ้งคงพิจารณา 
ถึงสมาชิกที่สนับสนุนท่านว่าเป็นสมาชิกตามกฎหมายหรือไม่ เพราะการจดแจ้งนี้จะนับสมาชิกตามกฎหมาย 
เหมือนกับที่เราจะเลือก ส.ส. คือบุคคลที่มีบ้านเลขท่ีอยู่ในที่นั้น ถึงจะเลือก ส.ส. คนนี้ เป็นตัวแทนของเรา  
  

นางนันทนา บุณยานันต ์
(ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน) 



๓๒ 

 
พิธีปิด 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายป่าชุมชน 
โดย รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

 (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) 
 

 
กล่าวยินดีที่ได้มาพบปะกับทุกท่าน 

ซึ่ ง ตั้ ง แ ต่ ใ น พิ ธี เ ปิ ด ไ ด้ เ ห็ น ค ว ามมุ่ ง มั่ น  
ความตั้งใจของผู้น าเครือข่าย เห็นการแสดง
เจตนารมณ์ในการบริหารจัดการป่าชุมชน  
ที่จะร่วมแรงร่วมใจกับภาครัฐ โดยมีกฎหมาย
พระราชบัญญัติป่ าชุมชน พ .ศ .  2562  
เป็นตัวตั้ง และมีกฎหมายรอง หลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบต่างๆ เพ่ือใช้เป็นรูปแบบในการ

บริหารจัดการป่าชุมชนในอนาคตให้ดีที่สุด ในการประชุมที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มในส่วนที่ขาด 
สร้างองค์ความรู้ที่มาทั้งจากตัวเอง จากวิทยากรที่มาให้ความรู้ และจากเวทีสัมมนาที่น าประสบการณ์ต่างๆ  
มาถ่ายทอดสู่กันฟัง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามประเด็นข้อสงสัยที่หลายท่านไม่ทราบ เพ่ือตอบค าถามและ
ให้มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่จะท าให้ป่าชุมชนสามารถไปสู่ความส าเร็จในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเครือข่าย
ป่าชุมชนที่มาสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นกลไกหลักส าคัญที่จะสร้างเครือข่ายต่างๆ เข้ามาร่วมรักษาทรัพยากรป่าไม้  
ของประเทศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขณะนี้กฎหมายป่าชุมชนได้ประกาศออกมาแล้ว จึงเป็นความภาคภูมิใจหลังจากที่มีการรอคอยมานาน 
เมื่อมีกฎหมายแล้ว จะต้องใช้กฎหมายตัวนี้ และกฎระเบียบต่างๆ ที่จะออกตามมา ให้สามารถด าเนินการ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง ขอขอบคุณในเจตนารมณ์ที่พวกท่านได้สร้างความเชื่อมั่น  

ที่จะร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจกัน สร้างป่าชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต่อประเทศชาติให้มีความยั่งยืน หวังว่า 

จะได้รับความร่วมมือจากพวกท่านทุกคนอย่างต่อเนื่องตลอดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 
พิธีมอบป้ายเครือข่ายป่าชุมชน 

โดย รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) 
 

 ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นตัวแทนในการรับมอบป้าย 
 เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการรวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้

ภาคกลาง 



๓๔ 

 
พิธีประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายป่าชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนภาคกลาง 
“พวกเราเป็นตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนจาก 68 จังหวัดทั่วประเทศ 

ซึ่งมีสมาชิกป่าชุมชน จ านวน 129,128 คน มาจาก 8,751 หมู่บ้าน ซึ่งเป็น
หมู่บ้านที่กรมป่าไม้  ส่ งเสริมและอนุมัติ โครงการป่าชุมชนให้พวกเรา  
กว่าจะมาถึงวันนี้ พ่ีน้องเครือข่ายป่าชุมชน ต้องเสียสละก าลังกาย ก าลังใจ 
ก าลังทรัพย์ ในการปกป้องรักษาผืนป่า หลายหมู่บ้านต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อ
และชีวิต เพ่ือด ารงไว้ ซึ่งทรัพยากรป่าไม้อันเป็นที่รักและหวงแหนของชุมชน  
พวกเราเครือข่ายป่าชุมชนทุกคน “ขอประกาศเจตนารมณ์” ในการมีส่วนร่วม
เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าชุมชน ดังนี้” 
 นายตระกูล สว่างอารมณ์ 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดชลบุรี 



๓๕ 

 
พิธีประกาศเจตนารมณ์ เครอืข่ายป่าชุมชน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ  

“ด้วย พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 29 

พฤษภาคม ที่ผ่านมา นับว่าเป็นของขวัญที่ภาครัฐมอบให้กับพ่ีน้องประชาชน 

ที่รอคอยกฎหมายป่าชุมชน มา 28 ปี เครือข่ายป่าชุมชนมีความยินดี 

ที่จะร่วมเรียนรู้ ศึกษาท าความเข้าใจ และที่ส าคัญ คือ พวกเราเครือข่าย 

ป่าชุมชนจะมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และข้อสังเกต ในการจัดท า

กฎหมายล าดับรอง ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้างประวัติศาสตร์ กฎหมายป่าชุมชน ซึ่งจะเป็นกระบวนการสร้าง 

การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง” 
 นายสุมัย หมายหม้ัน 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดล าปาง 

       ตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

“พวกเราเครือข่ายป่าชุมชน ล้วนมีความตั้ งใจและมี

อุดมการณ์ที่จะร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ 

บ ารุ ง  รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม คงความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่าชุมชน ให้เกิด

ความอุดมสมบูรณ์คนอยู่ร่วมกับป่า อย่างสมดุลและยั่งยืนตลอดไป 

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายป่าชุมชน พ.ศ. 2562” 
 

นายสีหา มงคลแก้ว 
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 



๓๖ 

 
พิธีประกาศเจตนารมณ์ เครอืข่ายป่าชุมชน (ต่อ) 

 

  

 

 

 

 

ตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนภาคใต ้

“พวกเราเครือข่ ายป่าชุมชน จะมุ่ งมั่น  ส่ ง เสริม สนับสนุน  

สร้างความเข้มแข็ง ให้กับพ่ีน้องเครือข่ายป่าชุมชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ

ต าบล อ าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกัน 

และกัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานการจัดการ 

ป่าชุมชน สร้างนวัตกรรม การใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  ลดรายจ่าย  

เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน ช่วยกันจัดท าแผนจัดการป่าชุมชนแต่ละป่า พร้อมนี้

พวกเราชาวเครือข่ายป่าชุมชน จะเป็นต้นแบบ ให้การช่วยเหลือ ขยายผล 

และสร้างแนวร่วมในการจัดตั้งป่าชุมชนน้องใหม่  แบบเพ่ือนช่วย เพ่ือน  

เพ่ือการรักษาพ้ืนที่ป่าของประเทศชาติไว้ให้คงอยู่ เพ่ือส่งต่อให้ลูกหลาน

สืบไป” 
 นายบุญเลิศ พันธ์สนิท 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 



 

ภาคผนวก 



๓๗ 

 

สรุปบบประเมินความพึงพอ฿จ 

ครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้น าเครือขายป่าชุมชน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ 

 

ตารางทีไ แ ขຌอมูลทัไวเป 

ข้อมูลทั่วเป จ านวน ิคนี ร้อยละ 

เพศ 

ชาย  โเๆ ้เ 

หญิง โโ แเ 

รวม  โโ่ แ00 

สถานะ 

ผูຌอ านวยการ/ผูຌทนสวนจัดการป่าชุมชน โโ แเ 

ผูຌอ านวยการ/ผูຌทนศูนย์ป่าเมຌจังหวัด ๆ5 โ่ 

ประธานครือขายป่าชุมชนระดับจังหวัด 5โ โใ 

คณะกรรมการครือขายป่าชุมชนระดับจังหวัด  ็เ ใแ 

สมาชิกครือขายป่าชุมชน แ้ ่ 

รวม โโ่ แ00 

 
 จากตารางทีไ แ พบวา ผูຌขຌารวมครงการสัมมนาชิงปฏิบัติการ รืไอง การพัฒนาศักยภาพผูຌน าครือขาย
ป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆโ ป็นพศชาย รຌอยละ ้เ ละป็นพศหญิง รຌอยละ แเ สถานะ 
ผูຌขຌาสัมมนา ประกอบดຌวย จຌาหนຌาทีไปฏิบัติงานดຌานป่าชุมชน เดຌก ผูຌอ านวยการ/ผูຌทนสวนจัดการป่าชุมชน  
รຌอยละ โ่ ละผูຌอ านวยการ/ผูຌทนศูนย์ป่าเมຌ รຌอยละ แเ ละครือขายป่าชุมชน เดຌก ประธานครือขาย 
ป่าชุมชน รຌอยละ โใ คณะกรรมการครือขายป่าชุมชน รຌอยละ ใแ ละสมาชิกครือขายป่าชุมชน รຌอยละ ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

ตารางทีไ โ การประมินภาพรวมการสัมมนาฯ  

รายการ 

ระดับความพึงพอ฿จ 

คาเฉลี่ย 
น้อย
ที่สุด 

ิแี 

น้อย 

 

ิโี 

ปาน
กลาง 
ิใี 

มาก 

 

ิไี 

มากที่สุด 

 

ิ5ี 
ด้านระยะเวลา ละสถานที่ 
แ. ความพึงพอ฿จตอสถานทีไละสภาพวดลຌอม฿น
การจัดสัมมนา 

- - 5็ 
ิโ5ัี 

็5 
ิใใัี 

้ๆ 
ิไโัี 

ไ.แ็ 

โ. การอ านวยความสะดวกละการบริการ - - 5้ 

ิโๆัี 
่5 

ิใ็ัี 
่ไ 

ิใ็ัี 
ไ.แแ 

3. ความหมาะสมของระยะวลาจัดสัมมนา - - ๆโ 
ิโ็ัี 

็ๆ 
ิใใัี 

9เ 
ิใ้ัี 

ไ.แโ 

ด้านเนืๅอหา/ความรู้ 
แ. กอนขຌารวมสัมมนาทานมีความรูຌกีไยวกับ
ครือขายป่าชุมชน การบริหารจัดการป่าชุมชน ละ
กฎหมายป่าชุมชนพียง฿ด 

- 5ใ 
ิโใัี 

้็ 
ิไใัี 

็ใ 
ิใโัี 

5 
ิโัี 

ใ.แใ 

โ. หลังขຌารวมสัมมนาทานมีความรูຌกีไยวกับ
ครือขายป่าชุมชน การบริหารจัดการป่าชุมชน ละ
กฎหมายป่าชุมชนมากขึๅนพียง฿ด 

- - - แเ้ 
ิไ่ัี 

แแ้ 
ิ5โัี 

ไ.5โ 

3. นืๅอหามีประยชน์ชวยสรมิสรຌางการปฏิบัติงาน
฿หຌดีขึๅนมากพียง฿ด 

- - - แแๆ 
ิ5แัี 

แแโ 
ิไ9ัี 

ไ.ไ้ 

ด้านวิทยากร 

แ. มีความสามารถ฿นการถายทอดความรูຌละนืๅอหา
เดຌตรงประดใน 

- - 59 
ิโ6ัี 

83 
ิ36ัี 

86 
ิ38ัี 

ไ.แโ 

โ. สอดทรกนวคิด ประสบการณ์ ทีไท า฿หຌขຌา฿จ 
เดຌงาย 

- - 76 
ิใใัี 

80 
ิใ5ัี 

7โ 
ิใโัี 

ใ.้่ 

3. มีความชัดจน฿นการ฿หຌค านะน า/ตอบขຌอซักถาม - - โ 
ิแัี 

แแๆ 
ิ5เัี 

แแแ 
ิไ9ัี 

ไ.ไ่ 

รวม ไ.แใ 

 จากตารางทีไ โ สรุปความพึงพอ฿จของผูຌขຌารวมครงการสัมมนาชิงปฏิบัติการ รืไอง การพัฒนาศักยภาพผูຌน า
ครือขายป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆโ มีคาฉลีไยทากับ ไ.แใ หรือคิดป็นรຌอยละ ่โ.ๆ ซึไงอยู฿น
ระดับมากทีไสุด ฿นภาพรวม ใ ดຌาน เดຌก ดຌานสถานทีไละระยะวลา ดຌานนืๅอหา/ความรูຌ ละดຌานวิทยากร ดังนีๅ 
 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

แ. ด้านสถานที ่ละระยะเวลา 

 แี ความพึงพอ฿จตอสถานทีไละสภาพวดลຌอม฿นการจัดสัมมนา พบวาผูຌขຌารวมสัมมนามีความ 
พึงพอ฿จสวน฿หญอยู฿นระดับมากทีไสุด รຌอยละ ไโ รองลงมา คือ ระดับมาก ละระดับปานกลาง รຌอยละ ใใ ละ
รຌอยละ โ5 ตามล าดับ  
 โี การอ านวยความสะดวกละการบริการ พบวาผูຌขຌารวมสัมมนามีความพึงพอ฿จสวน฿หญอยู฿นระดับ
มาก ละระดับมากทีไสุด รຌอยละ ใ็ ทากัน รองลงมา คือ ระดับปานกลาง รຌอยละ โๆ 
 ใี ความหมาะสมของระยะวลาจัดสัมมนา พบวาผูຌขຌารวมสัมมนามีความพึงพอ฿จสวน฿หญอยู฿นระดับ
มากทีไสุด รຌอยละ ใ้ รองลงมา คือ ระดับมาก ละระดับปานกลาง รຌอยละ ใใ ละรຌอยละ โ็ ตามล าดับ 
 

โ. ด้านเนืๅอหา/ความรู้ 
 แี กอนขຌารวมสัมมนาพบวาผูຌขຌารวมสัมมนามีความรูຌกีไยวกับครือขายป่าชุมชน การบริหารจัดการป่าชุมชน 
ละกฎหมายป่าชุมชน สวน฿หญอยู฿นระดับปานกลาง รຌอยละ ไใ รองลงมา คือ ระดับมาก ระดับนຌอย ละ ระดับ
มากทีไสุด รຌอยละ ใโ รຌอยละ โใ ละรຌอยละ โ ตามล าดับ 
 โี หลังขຌารวมสัมมนาพบวาผูຌขຌารวมสัมมนามีความรูຌกีไยวกับครือขายป่าชุมชน การบริหารจัดการป่าชุมชน 
ละกฎหมายป่าชุมชนมากขึๅน สวน฿หญอยู฿นระดับมาก รຌอยละ 5โ รองลงมา คือ ระดับมากทีไสุด รຌอยละ ไ่  
 ใี นืๅอหา฿นการสัมมนามีประยชน์ชวยสริมสรຌางการปฏิบัติงาน฿หຌดีขึๅน  พบวาผูຌขຌารวมสัมมนามีความ 
พึงพอ฿จ สวน฿หญอยู฿นระดับมาก รຌอยละ 5แ รองลงมา คือ ระดับมากทีไสุด รຌอยละ ไ้   

ใ. ด้านวิทยากร 
 แี วิทยากรมีความสามารถ฿นการถายทอดความรูຌละนืๅอหาเดຌตรงประดใน พบวาผูຌขຌารวมสัมมนามี
ความพึงพอ฿จ สวน฿หญอยู฿นระดับมากทีไสุด รຌอยละ ใ่ รองลงมา คือ ระดับมาก ละระดับปานกลาง รຌอยละ ใๆ 
ละรຌอยละ โๆ ตามล าดับ   
 โี วิทยากรมีการสอดทรกนวคิด ประสบการณ์ ทีไท า฿หຌขຌา฿จเดຌงาย พบวาผูຌขຌารวมสัมมนามีความพึง
พอ฿จสวน฿หญอยู฿นระดับมาก รຌอยละ ใ5 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ละระดับมากทีไสุด รຌอยละ ใใ ละ
รຌอยละ ใโ ตามล าดับ  
 ใี วิทยากรมีความชัดจน฿นการ฿หຌค านะน า/ตอบขຌอซักถาม พบวาผูຌขຌารวมสัมมนามีความพึงพอ฿จสวน
฿หญอยู฿นระดับมาก รຌอยละ 5เ รองลงมา คือ ระดับมากทีไสุด ละระดับปานกลาง รຌอยละ ไ้ ละรຌอยละ แ 
ตามล าดับ 
 

ขຌอสนอนะพิไมติม 
 แ. ควรจัด฿หຌมีครงการสัมมนาฯ ฿นทุกโ ปี หรือปีละ โ ครัๅง พืไอ฿หຌครือขายเดຌพบปะหรือเดຌรวม
ลกปลีไยนรียนรูຌซึไงกันละกันมากยิไงขึๅน จะเดຌทราบปัญหาอุปสรรค฿นตละป่า ฿หຌค าปรึกษานะน านวทาง
ชวยหลือซึไงกันละกัน ละน าเปพัฒนาป่าชุมชนตละจังหวัดตอเป 
 โ. ควรมีการจัดสัมมนาลักษณะ฿นทຌองทีไตางจังหวัด หรือ฿นตละภาค ละมีการดูงานนอกพืๅนทีไบຌาง 
 ใ. ควรจัดตัๅงคณะกรรมการครือขายป่าชุมชนระดับประทศ พืไอประสานงานละขับคลืไอนครือขาย
ระดับประทศ 
 5. ควรมีการพิจารณาคาดินทาง฿หม นืไองจาก฿นปัจุบันคาพาหนะ฿นการดินทางสูงขึๅน 



 

ท าเนียบรายชื่อ
ผู้เข้ารวมสัมมนาฯ 



 

 

เครือขายป่าชุมชน 



 

 
 

 

นายสมศกัดิ ์  
วงคแ์กว้แปง 
จงัหวดั:เชียงใหม ่
โทรศพัท:์ ๐๙๔๗๐๙๗๗๓๐ 
Line ID: ๐๙๔๗๐๙๗๗๓๐ 

 

 

 

นายเพิม่พลู  
ไชยสทิธ ์
จงัหวดั:เชียงใหม ่
โทรศพัท:์ ๐๘๔๓๗๘๔๒๕๒ 

Line ID: poon๒๕๑๑ 
 

 

 

นายมานสั  
ไชยหว้ย 
จงัหวดั:ล าพนู 

โทรศพัท:์ ๐๘๙๕๕๔๒๕๗๙ 

Line ID: - 

 

 

 

นายเจริญ  
เดชชดิ 

จงัหวดั:ล าพนู 

โทรศพัท:์ ๐๘๖๑๑๖๗๖๗๔ 

Line ID: - 

 
 

 

นายผดงุ  
ยานะรนิทร ์
จงัหวดั:แมฮ่อ่งสอน 

โทรศพัท:์ ๐๘๘๔๓๔๒๖๐๕ 
Line ID: - 

 

 

 

นายสันตณ์รงค ์  
วรีะชาต ิ

จงัหวดั:เชียงราย 
โทรศพัท:์ ๐๘๑๙๓๘๐๙๑๔ 
Line ID: - 

 
 

 

นายทอน  
ใจด ี
จงัหวดั:พะเยา 
โทรศพัท:์ ๐๙๘๗๘๓๓๒๓๖ 
Line ID: - 

 

 

 

นายทวน  
ใจด ี
จงัหวดั:พะเยา 
โทรศพัท:์ ๐๙๓๑๓๗๓๐๙๑ 

Line ID: - 

 
 

 

นายสุมยั  
หมายหมัน้ 

จงัหวดั:ล าปาง 
โทรศพัท:์ ๐๘๙๘๕๐๑๔๐๔ 
Line ID: sumai๔๐ 

 

 

 

นายธนพพิฒัน ์  
ธนสัถาโรจน ์

จงัหวดั:ล าปาง 
โทรศพัท:์ ๐๖๕๒๗๔๑๔๕๕ 
Line ID: tn๒p 

 
 

 

นายสมศกัดิ ์  
สทุธะตัง้ 
จงัหวดั:อุตรดติถ ์

โทรศพัท:์ ๐๘๙๗๐๓๔๐๕๑ 

Line ID: - 

 

 

 

นายสมหมาย  
ขวญัสอน 
จงัหวดั:อุตรดติถ ์

โทรศพัท:์ ๐๘๖๒๐๕๘๖๔๗ 

Line ID: - 

 



 

 
 

 

นายกฤษดา  
อนิทราวธุ 

จงัหวดั:แพร่ 
โทรศพัท:์ ๐๖๕๔๑๖๓๓๘๖ 
Line ID: - 

 

 

 

นายสมเดช  
ชยันนถ ี

จงัหวดั:แพร่ 
โทรศพัท:์ ๐๘๕๑๐๖๑๖๒๙ 

Line ID: - 

 
 

 

นายเสวียน  
สองสขีวา 
จงัหวดั:นา่น 
โทรศพัท:์ ๐๙๖๕๑๓๗๐๔๘ 

Line ID: - 

 

 

 

นายสวา่ง  
เปรมประสทิธิ ์
จงัหวดั:นา่น 
โทรศพัท:์ ๐๘๖๔๒๗๕๓๕๙ 

Line ID: - 

 
 

 

นายสงา่  
มลูถ ี

จงัหวดั:ตาก 

โทรศพัท:์ ๐๘๗๘๙๒๗๑๘๗ 

Line ID: - 

 

 

 

นายสมหมาย  
แสนประเสรฐิ 
จงัหวดั:ตาก 

โทรศพัท:์ ๐๘๑๗๔๐๑๓๙๘ 

Line ID: - 

 
 

 

นายเอกชยั  
สงัขท์อง 
จงัหวดั:สุโขทัย 
โทรศพัท:์ ๐๘๗๑๘๐๗๓๑๗ 

Line ID: - 

 

 

 

นายสามติร  
กาวลิะบตุร 
จงัหวดั:สุโขทัย 
โทรศพัท:์ ๐๘๘๑๖๔๗๓๖๗ 

Line ID: - 

 
 

 

นายจ านง  
ออ่นระยบั 

จงัหวดั:ก าแพงเพชร 
โทรศพัท:์ ๐๘๘๑๔๗๙๖๑๕ 
Line ID: - 

 

 

 

นายสมด ี  
พรมนอ้ย 

จงัหวดั:ก าแพงเพชร 
โทรศพัท:์ ๐๘๖๔๘๕๑๕๐๑ 
Line ID: - 

 
 

 

นายเดช  
เชยีวเขตรวทิย ์

จงัหวดั:นครสวรรค ์

โทรศพัท:์ ๐๘๖๒๐๗๕๙๑๓ 
Line ID: - 

 

 

 

นายประเสรฐิ ์  
ชลอปญัจศลิป ์

จงัหวดั:นครสวรรค ์

โทรศพัท:์ ๐๘๙๒๗๑๔๗๐๖ 
Line ID: - 

 



 

 
 

 

นายวิเชยีร  
บวัอไุร 

จงัหวดั:อุทัยธาน ี

โทรศพัท:์ ๐๘๕๗๓๖๕๕๙๒ 

Line ID: - 

 

 

 

นายวชิยั  
ยว้นประสทิธิ ์
จงัหวดั:อุทัยธาน ี

โทรศพัท:์ ๐๘๒๑๖๖๘๒๑๑ 
Line ID: - 

 
 

 

นายเศรษฐฐ์กรณ ์  
นาศพฒัน ์
จงัหวดั:พจิติร 

โทรศพัท:์ ๐๖๑๗๙๔๙๖๙๒ 
Line ID: ๐๘๗๐๐๑๐๕๒๕ 

 

 

 

นายชลอ  
คาบค า 
จงัหวดั:พจิติร 

โทรศพัท:์ ๐๘๘๑๗๐๙๘๒๖ 
Line ID: - 

 
 

 

นายแผน  
พานทอง 
จงัหวดั:พิษณโุลก 

โทรศพัท:์ ๐๙๑๘๔๓๐๐๕๑ 

Line ID: - 

 

 

 

นายวชิาญ  
ดอนไพร 
จงัหวดั:พิษณโุลก 

โทรศพัท:์ ๐๖๔๐๒๕๙๔๔๑ 

Line ID: - 

 
 

 

นายประกจิ  
บญุประเสรฐิ 
จงัหวดั:เพชรบูรณ ์

โทรศพัท:์ ๐๘๖๖๗๘๘๑๓๓ 

Line ID: - 

 

 

 

นายเจริญ  
ทองอนิทร ์
จงัหวดั:เพชรบูรณ ์

โทรศพัท:์ ๐๙๙๒๗๑๕๔๓๐ 
Line ID: ๐๙๙๒๗๑๕๔๓๐ 

 
 

 

นายสฤษฎิ ์  
จตินอก 

จงัหวดั:สระบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๘๑๖๕๙๗๔๒๒ 
Line ID: sryth๒๕๐๑ 

 

 

 

นายบุญม ี  
วาทชยัสงค ์

จงัหวดั:สระบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๙๙๙๓๗๑๖๖๓ 
Line ID: - 

 
 

 

นายประสาสน ์  
สงา่เนตร 

จงัหวดั:ชัยนาท 
โทรศพัท:์ ๐๙๓๒๘๑๑๑๐๖ 
Line ID: - 

 

 

 

นายพยงค ์  
พวงพกิลุ 
จงัหวดั:ชัยนาท 
โทรศพัท:์ ๐๘๖๒๐๒๓๐๒๖ 
Line ID: - 

 



 

 
 

 

นางสายชล  
พวงพกิลุ 
จงัหวดั:ชัยนาท 
โทรศพัท:์ ๐๘๔๔๙๓๙๐๕๗ 

Line ID: - 

 

 

 

นายวชิติ  
ฉมิจารย ์
จงัหวดั:ลพบุรี 

โทรศพัท:์ ๐๘๗๐๑๔๐๙๐๗ 

Line ID: - 

 
 

 

นายคชศกัดิ ์  
ข าขา 
จงัหวดั:สงิหบ์ุรี 
โทรศพัท:์ ๐๘๕๘๔๓๖๒๑๐ 
Line ID: - 

 

 

 

นายสาคร  
ค ามงคล 
จงัหวดั:อุดรธาน ี

โทรศพัท:์ ๐๙๖๘๒๔๒๖๗๘ 

Line ID: - 

 
 

 

นายพชิติ  
ศรพีอ 
จงัหวดั:อุดรธาน ี

โทรศพัท:์ ๐๖๑๐๒๘๖๔๓๔ 
Line ID: - 

 

 

 

นายบัวไหล  
มาลยั 
จงัหวดั:หนองบวัล าภ ู
โทรศพัท:์ ๐๙๙๐๓๖๑๐๙๘ 
Line ID: - 

 
 

 

นายบุญศร ี  
ชาตมิลูตร ี
จงัหวดั:หนองคาย 
โทรศพัท:์ ๐๘๗๖๓๘๑๖๒๓ 

Line ID: - 

 

 

 

นายชยัศิลป ์  
จ ารกัษา 
จงัหวดั:หนองคาย 
โทรศพัท:์ ๐๘๐๐๖๒๓๓๙๑ 

Line ID: - 

 
 

 

นายชมุพล  
จตเุรศ 
จงัหวดั:บงึกาฬ 

โทรศพัท:์ ๐๘๓๙๔๖๕๖๘๘ 
Line ID: - 

 

 

 

นางจ ารัส  
สวุรรณวงศ ์

จงัหวดั:บงึกาฬ 

โทรศพัท:์ ๐๖๕๓๒๓๕๖๙๔ 
Line ID: - 

 
 

 

นายอนชุติ  
วดศีริศิกัดิ ์
จงัหวดั:นครพนม 

โทรศพัท:์ ๐๙๙๖๑๐๒๖๐๓ 
Line ID: - 

 

 

 

นายทว ี  
สาเสง็ 
จงัหวดั:นครพนม 

โทรศพัท:์ ๐๖๔๑๔๘๙๖๐๗ 

Line ID: - 

 



 

 
 

 

นายอ านวย  
นะรนิทร ์
จงัหวดั:สกลนคร 
โทรศพัท:์ ๐๖๒๑๙๐๑๔๐๑ 

Line ID: - 

 

 

 

นายประสงค ์  
สรุาราช 
จงัหวดั:สกลนคร 
โทรศพัท:์ ๐๘๑๓๖๙๒๙๙๐ 

Line ID: - 

 
 

 

นายวีระพล  
พาออ่น 

จงัหวดั:ขอนแกน่ 
โทรศพัท:์ ๐๘๒๘๕๙๙๕๙๔ 
Line ID: - 

 

 

 

นายณรากร  
ประดษิฐศ์ร 
จงัหวดั:ขอนแกน่ 
โทรศพัท:์ ๐๘๘๘๘๔๘๕๒๓ 

Line ID: - 

 
 

 

นายสม  
อปัมะโต 

จงัหวดั:มหาสารคาม 

โทรศพัท:์ ๐๘๓๔๑๘๔๘๑๗ 

Line ID: - 

 

 

 

นายแรมศกัดิ ์  
สกลุซง้ 
จงัหวดั:กาฬสนิธุ ์
โทรศพัท:์ ๐๖๕๕๒๙๕๙๓๙ 

Line ID: - 

 
 

 

นายรณภพ  
โพธิข์าว 
จงัหวดั:กาฬสนิธุ ์
โทรศพัท:์ ๐๙๘๑๕๐๘๔๐๘ 
Line ID: - 

 

 

 

นายประมวล  
หลา้โพนทนั 

จงัหวดั:ร้อยเอด็ 

โทรศพัท:์ ๐๘๕๓๕๕๒๘๗๘ 

Line ID: - 

 
 

 

นายดวงจันทร ์  
พาล าโกน 

จงัหวดั:ร้อยเอด็ 

โทรศพัท:์ ๐๙๔๒๒๐๐๑๓๑ 
Line ID: - 

 

 

 

นายส าลอง  
โสมศร ี
จงัหวดั:มกุดาหาร 
โทรศพัท:์ ๐๘๘๓๑๓๙๐๔๓ 

Line ID: - 

 
 

 

นายสีหา  
มงคลแกว้ 
จงัหวดั:อุบลราชธาน ี

โทรศพัท:์ ๐๘๓๓๖๖๕๑๒๕ 
Line ID: - 

 

 

 

นายธรีภทัร  
ดรณุพนัธ ์

จงัหวดั:อุบลราชธาน ี

โทรศพัท:์ ๐๙๓๓๕๘๘๒๑๑ 
Line ID: armmy-๒๕๔๐ 

 



 

 
 

 

นายเดน่  
บญุมลู 
จงัหวดั:อ านาจเจริญ 

โทรศพัท:์ ๐๖๔๓๙๖๙๒๙๕ 
Line ID: - 

 

 

 

นายศกัดิร์ะพ ี  
แสนโท 

จงัหวดั:อ านาจเจริญ 

โทรศพัท:์ ๐๘๙๒๘๖๕๒๙๗ 

Line ID: - 

 
 

 

นายวชิยั  
เวฬวุณารกัษ ์

จงัหวดั:ยโสธร 
โทรศพัท:์ ๐๘๖๑๓๔๕๘๗๘ 
Line ID: - 

 

 

 

จ.ส.ต.เหมราช  
สดุาชาต ิ

จงัหวดั:ศรีสะเกษ 
โทรศพัท:์ ๐๖๔๕๖๗๕๕๓๙ 

Line ID: hem๒๕๑๙ 

 
 

 

นายเวสสนัดร  
กปัโก 

จงัหวดั:นครราชสมีา 
โทรศพัท:์ ๐๘๙๘๔๙๖๑๗๓ 

Line ID: - 

 

 

 

นายทวสิ  
แตม้งาม 

จงัหวดั:สุรินทร์ 
โทรศพัท:์ ๐๘๒๘๖๐๙๒๗๐ 

Line ID: - 

 
 

 

นายบุญชว่ย  
สขุพนิจิ 
จงัหวดั:สุรินทร์ 
โทรศพัท:์ ๐๖๒๑๙๐๑๔๐๑ 

Line ID: - 

 

 

 

นายสงบ  
ศรประสทิธิ ์
จงัหวดั:บุรีรัมย์ 
โทรศพัท:์ ๐๘๔๘๒๓๕๓๐๐ 
Line ID: - 

 
 

 

นายสนอง  
เปา้ชมุแสง 
จงัหวดั:บุรีรัมย์ 
โทรศพัท:์ ๐๘๑๙๖๖๙๙๗๙ 

Line ID: - 

 

 

 

นายชยัวัตร  
ชนิรตัน ์
จงัหวดั:ชัยภมู ิ
โทรศพัท:์ ๐๙๒๒๘๕๙๕๖๙ 

Line ID: ๐๙๒๒๘๕๙๕๖๙ 

 
 

 

นายศิรศิกัดิ ์  
ศลิกลุ 
จงัหวดั:ชัยภมู ิ
โทรศพัท:์ ๐๘๙๒๘๒๒๒๐๘ 
Line ID: ๐๘๙๒๘๒๒๒๐๘ 

 

 

 

นายตระกลู  
สวา่งอารมณ ์

จงัหวดั:ชลบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๘๑๘๖๔๖๒๐๕ 
Line ID: - 

 



 

 
 

 

นายพนม  
โนนพมิาย 
จงัหวดั:ระยอง 
โทรศพัท:์ ๐๘๐๐๑๗๓๙๙๑ 

Line ID: - 

 

 

 

นายวรงค ์  
มมีงคล 
จงัหวดั:ระยอง 
โทรศพัท:์ ๐๘๙๒๔๖๕๗๗๙ 

Line ID: - 

 
 

 

นายเซง่  
วงษท์อง 
จงัหวดั:ตราด 

โทรศพัท:์ ๐๘๙๙๓๔๑๖๙๘ 

Line ID: - 

 

 

 

นายทรงยศ  
สทุธวิาร ี
จงัหวดั:ตราด 

โทรศพัท:์ ๐๘๑๙๔๙๙๕๒๘ 
Line ID: - 

 
 

 

นายทองย้อย  
โชฎก 

จงัหวดั:ปราจนีบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๘๔๓๔๘๘๗๐๒ 

Line ID: - 

 

 

 

นายพิศษิฐ ์  
ท าเนาว ์
จงัหวดั:ปราจนีบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๘๙๘๓๓๓๐๗๒ 

Line ID: - 

 
 

 

นายสุรยิา  
อรา่มเรอืง 
จงัหวดั:สระแกว้ 
โทรศพัท:์ ๐๘๒๒๐๖๕๗๔๐ 

Line ID: - 

 

 

 

นายสมพงษ ์  
สอนนอ้ย 
จงัหวดั:นครนายก 

โทรศพัท:์ ๐๖๑๑๗๐๓๑๗๑ 

Line ID: - 

 
 

 

ว่าที่รอ้ยตรณีัฐพงษ ์  
แกน่ใจเดด็ 

จงัหวดั:นครนายก 

โทรศพัท:์ ๐๘๙๙๓๑๙๙๓๓ 
Line ID: ๐๘๙๙๓๑๙๙๓๓ 

 

 

 

นายนกิร  
ทรพัยป์ระสาน 

จงัหวดั:ฉะเชงิเทรา 
โทรศพัท:์ ๐๘๖๑๐๙๐๕๘๙ 

Line ID: - 

 
 

 

นายสมร  
มทุจุติต ์
จงัหวดั:ฉะเชงิเทรา 
โทรศพัท:์ ๐๘๙๙๓๑๙๘๘๐ 
Line ID: ๐๘๙๙๓๑๙๘๘๐ 

 

 

 

นายสชุนิ  
พลขนัธ ์

จงัหวดั:ราชบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๘๖๐๗๕๑๖๑๘ 

Line ID: - 

 



 

 
 

 

นายนพดล  
พลขนัธ ์

จงัหวดั:ราชบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๙๔๑๗๘๘๖๒๒ 
Line ID: - 

 

 

 

นายเตน้ยิ้ว  
วชริพนัธว์ชิาญ 

จงัหวดั:กาญจนบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๘๙๕๕๑๗๗๒๑ 
Line ID: - 

 
 

 

นายแสงธรรม  
ขนุพทิกัษ ์

จงัหวดั:กาญจนบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๖๔๙๔๓๘๓๓๖ 
Line ID: - 

 

 

 

นายหนว่ย  
บญุลอื 
จงัหวดั:กาญจนบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๘๘๙๐๗๔๒๘๒ 

Line ID: - 

 
 

 

นายชมุ  
นนัทา 
จงัหวดั:สพุรรณบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๙๒๓๓๕๔๔๕๔ 
Line ID: - 

 

 

 

นายสุนทร  
พรมทอง 
จงัหวดั:สพุรรณบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๘๙๕๓๗๗๔๘๓ 

Line ID: - 

 
 

 

นายฉนัท ์  
อคัรสกลุภญิโญ 

จงัหวดั:เพชรบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๘๙๕๔๖๔๐๐๒ 
Line ID: - 

 

 

 

นายบุญเลศิ  
เตม็คอน 
จงัหวดั:เพชรบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๘๙๘๑๐๑๘๐๖ 
Line ID: - 

 
 

 

นายปราโมทย ์  
สงิหค์าร 
จงัหวดั:ประจวบคีรีขนัธ ์

โทรศพัท:์ ๐๙๔๘๖๘๒๘๘๙ 

Line ID: ๐๙๔๘๖๘๒๘๘๙ 

 

 

 

นายธนวฒัน ์  
ปรางงาม 

จงัหวดั:ประจวบคีรีขนัธ ์

โทรศพัท:์ ๐๙๘๒๙๕๘๔๙๖ 
Line ID: - 

 
 

 

นายภิรมย ์  
รกัเพชร 
จงัหวดั:สุราษฎร์ธาน ี

โทรศพัท:์ ๐๙๓๕๗๖๐๙๗๗ 

Line ID: - 

 

 

 

นายวฑิูรย ์  
พรหมแชม่ 

จงัหวดั:สุราษฎร์ธาน ี

โทรศพัท:์ ๐๖๑๒๕๒๙๔๕๗ 

Line ID: - 

 



 

 
 

 

นายจรณู  
จนัทบรูณ ์

จงัหวดั:ระนอง 
โทรศพัท:์ ๐๘๔๘๔๙๙๘๖๐ 

Line ID: - 

 

 

 

นางสภุาภรณ ์  
พนัธส์นทิ 

จงัหวดั:นครศรีธรรมราช 
โทรศพัท:์ ๐๘๖๒๗๗๓๘๕๔ 
Line ID: - 

 
 

 

นายบุญเลศิ  
พนัธส์นทิ 

จงัหวดั:นครศรีธรรมราช 
โทรศพัท:์ ๐๙๓๖๐๕๕๘๔๔ 
Line ID: - 

 

 

 

นายสมหมาย  
หมาดทิง้ 
จงัหวดั:ตรัง 
โทรศพัท:์ ๐๘๑๗๓๗๖๗๙๒ 

Line ID: - 

 
 

 

นายกฤษฎา  
อุย้กิม้ 
จงัหวดั:ตรัง 
โทรศพัท:์ ๐๘๖๙๔๗๗๘๖๘ 

Line ID: - 

 

 

 

นายเจริญสงิห ์  
ชนะสทิธิ ์
จงัหวดั:พัทลงุ 
โทรศพัท:์ ๐๘๔๙๖๕๐๖๔๑ 

Line ID: - 

 
 

 

นายสมคดิ  
เขม็ทอง 
จงัหวดั:สุราษฎร์ธาน ี

โทรศพัท:์ ๐๖๕๖๗๖๕๕๖๒ 

Line ID: - 

 

 

 

นายลือศกัดิ ์  
เตาตระกลูไพศาล 
จงัหวดั:ระนอง 
โทรศพัท:์ ๐๘๗๘๙๕๖๔๘๘ 
Line ID: - 

 
 

 

นายมนตร ี  
ขาวสอาด 
จงัหวดั:กระบี ่
โทรศพัท:์ ๐๘๑๓๗๐๔๘๑๙ 

Line ID: - 

 

 

 

นายศิรกิร  
พลายชนะ 
จงัหวดั:กระบี ่
โทรศพัท:์ ๐๘๐๑๔๒๖๑๒๐ 
Line ID: - 

 
 

 

นายกติตพิงศ ์  
คงบตุร 
จงัหวดั:พงังา 
โทรศพัท:์ ๐๘๖๒๘๓๔๓๙๙ 

Line ID: ktp๐๔๐๓ 
 

 

 

นายวินยั  
ชดิเชีย่ว 
จงัหวดั:ภูเกต็ 
โทรศพัท:์ ๐๘๓๑๗๕๘๘๒๒ 

Line ID: ๐๘๓๑๗๕๘๘๒๒ 
 



 

 
 

 

นายการณุ  
คณุลกัษณ ์

จงัหวดั:ภูเกต็ 
โทรศพัท:์ ๐๘๗๒๘๓๐๙๓๗ 

Line ID: - 

 

 

 

นายบุญม ี  
ยอดแกว้ 
จงัหวดั:ภูเกต็ 
โทรศพัท:์ ๐๙๘๗๐๙๐๗๗๓ 

Line ID: - 

 
 

 

นายหมดัฉา  
หนหูมาน 
จงัหวดั:สงขลา 
โทรศพัท:์ ๐๘๙๕๙๖๖๔๓๒ 
Line ID: ๐๙๙๓๖๓๕๕๔๓ 

 

 

 

นายวิรตัน ์  
จสิวสัดิ ์
จงัหวดั:สงขลา 
โทรศพัท:์ ๐๘๑๐๙๗๒๒๓๐ 

Line ID: - 

 
 

 

นายเตมิศกัดิ ์  
กเูลม็ 

จงัหวดั:สตลู 
โทรศพัท:์ ๐๘๑๖๗๘๖๕๓๔ 
Line ID: termkl๒๕๑๖ 

 

 

 

นายสะหร ี  
เหมสลาหมาด 

จงัหวดั:สตลู 
โทรศพัท:์ ๐๘๙๙๗๗๒๔๒๔ 
Line ID: - 

 
 

 

นายชะออ้น  
บวัแหลม 

จงัหวดั:ปัตตาน ี

โทรศพัท:์ ๐๘๙๕๙๕๑๙๔๔ 
Line ID: - 

 

 

 

นายรสุมานต ์  
ดอฆอ 
จงัหวดั:ปัตตาน ี

โทรศพัท:์ ๐๘๐๗๐๖๑๖๙๑ 

Line ID: - 

 
 

 

นายมะซ ี  
มะเกซง 
จงัหวดั:นราธวิาส 
โทรศพัท:์ ๐๘๑๐๙๔๖๗๙๗ 

Line ID: - 

 

 

 

นายมะอะฮูมอืร ี  
ยนุุ ๊
จงัหวดั:นราธวิาส 
โทรศพัท:์ ๐๘๖๒๙๐๘๑๕๔ 
Line ID: - 

 
 

 

นายกมล  
ศรจีนัทรบ์าล 
จงัหวดั:ยะลา 
โทรศพัท:์ ๐๘๙๒๙๗๑๕๗๘ 

Line ID: kamon 

 

 

 

นายแซมซดูิง  
เซง็ 
จงัหวดั:ยะลา 
โทรศพัท:์ ๐๘๒๘๒๖๘๗๒๖ 
Line ID: - 

 



 

 
 

 

นายสุรศกัดิ ์  
เอยีดบตุร 
จงัหวดั:กระบี ่
โทรศพัท:์ ๐๘๑๒๗๓๓๒๔๑ 

Line ID: - 

 

 

 

นายนิรตัน ์  
ปะท ิ
จงัหวดั:ภูเกต็ 
โทรศพัท:์ ๐๘๑๙๗๘๙๐๖๓ 

Line ID: - 

 
 

 

นายวชิยั  
ไชยโชต ิ
จงัหวดั:ลพบุรี 

โทรศพัท:์ ๐๘๐๐๑๙๕๐๐๖ 
Line ID: - 

 

 

 

นางณัฎฐมนกาญจน ์  

ดอกเพช็ร 

จงัหวดั:แมฮ่อ่งสอน 

โทรศพัท:์ ๐๘๘๔๓๙๑๗๐๑ 

Line ID: - 

 
 

 

นางจันแรม  
ธมิลู 
จงัหวดั:เชียงราย 
โทรศพัท:์ ๐๙๖๑๗๐๐๓๗๔ 
Line ID: - 

 

 

 

นางปราณ ี  
ตามแกว้ 
จงัหวดั:พัทลงุ 
โทรศพัท:์ ๐๙๑๐๕๗๔๐๑๗ 

Line ID: - 

 
 

 

นางวนัเพญ็  
รม่โพตาล 
จงัหวดั:สงิหบ์ุรี 
โทรศพัท:์ ๐๙๐๒๔๒๓๗๕๗ 

Line ID: - 

 

 

 

นางลมยัมาศ  
จนัดาหาร 
จงัหวดั:เลย 
โทรศพัท:์ ๐๘๒๑๐๓๙๙๕๗ 

Line ID: - 

 
 

 

นางสุมาล ี  
แกว้กณัหา 
จงัหวดั:เลย 
โทรศพัท:์ ๐๘๔๗๙๔๗๓๒๑ 
Line ID: - 

 

 

 

นางสภุาพร  
ค ามงคล 
จงัหวดั:อุดรธาน ี

โทรศพัท:์ ๐๘๓๙๘๔๓๐๙๖ 
Line ID: - 

 
 

 

นางสุปราณ ี  
คาทพิาท ี

จงัหวดั:มหาสารคาม 

โทรศพัท:์ ๐๙๘๖๐๓๒๔๑๓ 
Line ID: - 

 

 

 

นายสภุาพร  
ผวิเหลอืง 
จงัหวดั:กาฬสนิธุ ์
โทรศพัท:์ ๐๘๐๑๕๒๖๐๘๖ 
Line ID: ๘๐๑๕๒๖๐๘๖ 

 



 

 
 

 

นางสาวสมพร  
จนัทรเ์หลา 
จงัหวดั:ศรีสะเกษ 
โทรศพัท:์ ๐๙๗๐๓๒๗๖๔๙ 

Line ID: - 

 

 

 

นางรตันา  
กปัโก 

จงัหวดั:นครราชสมีา 
โทรศพัท:์ ๐๙๕๖๐๙๗๑๖๓ 

Line ID: - 

 
 

 

นางสาวสจุติรา  
ทองอยู ่
จงัหวดั:ชลบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๙๐๙๔๗๓๔๕๑ 

Line ID: - 

 

 

 

นางสาวกญัญา  
ดชุติา 
จงัหวดั:จนัทบุรี 

โทรศพัท:์ ๐๘๖๑๑๓๒๙๒๔ 
Line ID: - 

 
 

 

นางสมใจ  
ภูส่าย 
จงัหวดั:จนัทบุรี 

โทรศพัท:์ ๐๙๘๒๖๗๔๖๕๔ 
Line ID: - 

 

 

 

นางสมพร  
ปานโต 
จงัหวดั:กาญจนบุรี 
โทรศพัท:์ ๐๘๑๙๔๓๒๖๑๘ 

Line ID: ๐๘๑๙๔๓๒๖๑๘ 
 

 

 

นายสุพจน ์  
เกบ็เกยีรตไิว ้
จงัหวดั:ชุมพร 
โทรศพัท:์ - 
Line ID: - 

 

 

 

นายประทปี  
รกัคลี ่
จงัหวดั:ชุมพร 
โทรศพัท:์ ๐๘๙๘๗๕๗๖๗๕ 
Line ID: - 

 
 

 

นายพฒันา  
พรมเผา่ 
จงัหวดั:สระแกว้ 
โทรศพัท:์ ๐๘๗๐๘๗๑๐๕๙ 

Line ID: - 

 

 



 

 

เจ้าหน้าที่ 

 



 

 

 

นายผจญ  
สทิธกินั 

ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 1 (เชียงใหม)่ 
โทรศพัท:์ 0649983983 

Line ID: -  

 

 

นายชยัวฒัน ์  
พุม่พวง 
ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 2 (เชียงราย) 
โทรศพัท:์ 0818841472 

Line ID: -  
 

 

นายทรงศกัดิ ์  
กติตธิากรณ ์

ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 3 (ล าปาง) 
โทรศพัท:์ 0833209118 
Line ID: -  

 

 

นายจีระ  
ทรงพฒุ ิ

ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 4 (ตาก) 
โทรศพัท:์ 0813248520 
Line ID: khundong51  

 

 

นายสุรชาต ิ  
ปณุณวานชิศริ ิ
ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 5 (สระบุรี) 
โทรศพัท:์ 0867627641 
Line ID: -  

 

 

นายสุทศัน ์  
เจนวถิสีขุ 
ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 6 (อดุรธาน)ี 
โทรศพัท:์ 0819652302 
Line ID: -  

 

 

นายประจนั  
ดาวงัปา 
ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 7 (ขอนแกน่) 
โทรศพัท:์ 0828444495 
Line ID: prajun  

 

 

นายมนตร ี  
มะลทิอง 
ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 8 (นครราชสมีา) 
โทรศพัท:์ 0641924519 

Line ID: -  
 

 

นายชวนิทฐ ์  
ปิน่แกว้ 
ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 9 (ชลบุรี) 
โทรศพัท:์ 0819404241 
Line ID: -  

 

 

นายประทปี  
เอกฉนัท ์
ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 10 (ราชบุรี) 
โทรศพัท:์ 0871129026 

Line ID: -  
 

 

นายอนพุงษ ์  
เจยีมจ ารสัศลิป 

ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี 
โทรศพัท:์ 0818927305 

Line ID: anupong45  

 

 

นายมารยาท  
ทบัเทีย่ง 
ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
โทรศพัท:์ 0935781315 

Line ID: 0935781315  



 

 

 

นายไพโรจน ์  
นคัรา 
ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 13 (สงขลา) 
โทรศพัท:์ 0897326221 
Line ID: 0897326221  

 

 

นายนกุูล  
อุน่ใจจนีต ์

ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 1 สาขาแม่ฮอ่งสอน 
โทรศพัท:์ 0819529711 
Line ID: 0918594588  

 

 

นายมานะ  
จติฤทธิ ์
ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 3 สาขาแพร่ 
โทรศพัท:์ 0885479686 

Line ID: -  

 

 

นายจิตรพล  
ไทยภกัด ี

ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 4 สาขาพษิณโุลก 

โทรศพัท:์ 0812610519 

Line ID: 2610519  
 

 

นายเดชา  
ชมด ี
ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 4 สาขานครสวรรค ์

โทรศพัท:์ 0814515774 

Line ID: -  

 

 

นายวิระชยั  
แบขนุทด 
ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 6 สาขานครพนม 

โทรศพัท:์ 0817080587 
Line ID: 

virachai708058725077  
 

 

นายวีระ  
อมรศกัดิช์ยั 

ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 7 สาขาอบุลราชธาน ี

โทรศพัท:์ 0818770139 
Line ID: amornsakchai  

 

 

นายบุญน า  
รตันมณฑ ์

ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 9 สาขาปราจนีบุรี 
โทรศพัท:์ 0861447685 

Line ID: -  
 

 

นายสุดใจ  
บตุรแตง 
ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 10 สาขาเพชรบุรี 

โทรศพัท:์ 0817366480 

Line ID: -  

 

 

นายปลวิ  
ชมุแดง 
ส านกัจดัการทรัพยากรปา่
ไมท้ี่ 13 สาขานราธวิาส 
โทรศพัท:์ 0817489955 

Line ID: -  
 

 

นายราเชนทร ์  
ภมุมะภตู ิ

ศนูย์ปา่ไม้เชียงใหม ่

โทรศพัท:์ 0966591945 

Line ID: - 

 

 

 

นายมนตร ี  
ปลกูปญัญา 
ศนูย์ปา่ไมล้ าพนู 

โทรศพัท:์ 0897590937 
Line ID: - 

 



 

 

 

นายยุวพล  
นาคเจรญิ 

ศนูย์ปา่ไม้เชียงราย 
โทรศพัท:์ 0813796087 
Line ID: - 

 

 

 

นายชโลธร  
ชมุภกูลุ 
ศนูย์ปา่ไมพ้ะเยา 
โทรศพัท:์ 0891063505 

Line ID: 0891063505 
 

 

 

นายอัครชยั  
อาส ุ
ศนูย์ปา่ไมล้ าปาง 
โทรศพัท:์ 0819517984 

Line ID: - 

 

 

 

นายสัญญา  
แกว้ธรรมานกุลู 
ศนูย์ปา่ไมอ้ตุรดติถ ์

โทรศพัท:์ 0819714971 
Line ID: sanya59 

 
 

 

นายชยัรตัน ์  
แสงปาน 

ศนูย์ปา่ไม้แพร่ 
โทรศพัท:์ 0819713855 
Line ID: - 

 

 

 

นายชาตชิาย  
สมวงษอ์นิทร ์
ศนูย์ปา่ไมน้า่น 

โทรศพัท:์ 0904599919 

Line ID: - 

 
 

 

นายสมศกัดิ ์  
ตะเภา 
ศนูย์ปา่ไมต้าก 

โทรศพัท:์ 0818587769 
Line ID: ker4836 

 

 

 

นายชาตชิาย  
ชืน่บาน 
ศนูย์ปา่ไมส้โุขทัย 
โทรศพัท:์ 0896399090 
Line ID: - 

 
 

 

นายเสนห่ ์  
นวลส ี
ศนูย์ปา่ไมก้ าแพงเพชร 
โทรศพัท:์ 0923384185 

Line ID: - 

 

 

 

นายวีระ  
ระบอบ 
ศนูย์ปา่ไมน้ครสวรรค ์

โทรศพัท:์ 0988291951 
Line ID: - 

 
 

 

นายสชุาต ิ  
พงศเ์ศรษฐก์ลุ 
ศนูย์ปา่ไมอ้ทุัยธาน ี

โทรศพัท:์ 0881458475 

Line ID: - 

 

 

 

นายวชิยั  
แตโช 
ศนูย์ปา่ไมพ้จิติร 
โทรศพัท:์ 0899608261 
Line ID: - 

 



 

 

 

นายสมบูรณ ์  
จ าปาอปู 

ศนูย์ปา่ไมพ้ษิณโุลก 

โทรศพัท:์ 0819982895 

Line ID: 081-998-2895 
 

 

 

นายพยนต ์  
เรอืงระยนต ์

ศนูย์ปา่ไม้เพชรบูรณ ์

โทรศพัท:์ 0848160822 
Line ID: payon2515 

 
 

 

นายวิรตัน ์  
ดว้งบวั 
ศนูย์ปา่ไมส้ระบุรี 
โทรศพัท:์ 0896396091 
Line ID: 062656583 

 

 

 

นายสยาม  
สละ 
ศนูย์ปา่ไมล้พบุรี 
โทรศพัท:์ 0871186446 

Line ID: - 

 
 

 

นายชยันาจ  
ภูเ่พชร 
ศนูย์ปา่ไมส้งิหบ์ุรี 
โทรศพัท:์ 0897419006 
Line ID: forestry34 

 

 

 

นายอิสรา  
ปรุาโส 
ศนูย์ปา่ไมอ้ดุรธาน ี

โทรศพัท:์ 0866311108 
Line ID: 0866311108 

 
 

 

นายวีระศกัดิ ์  
ประสานศร ี

ศนูย์ปา่ไม้เลย 
โทรศพัท:์ 0872316739 

Line ID: - 

 

 

 

นายชชัวาล  
เอือ้สวุรรณ 

ศนูย์ปา่ไมห้นองคาย 
โทรศพัท:์ 0818720816 

Line ID: chatchawane 

 
 

 

นายภาน ุ  
แกว้มว่ง 
ศนูย์ปา่ไมบ้งึกาฬ 

โทรศพัท:์ 0952326262 

Line ID: 0836730595 

 

 

 

นายนราธร  
ค าอาชา 
ศนูย์ปา่ไมห้นองบวัล าภ ู
โทรศพัท:์ 0955926904 

Line ID: 095-592-6904 

 
 

 

นายศกึษาพร  
สนุทรเกต ุ

ศนูย์ปา่ไมน้ครพนม 

โทรศพัท:์ 0951682744 

Line ID: 095-168-2744 

 

 

 

นายชชูาต ิ  
เทพสตุ 

ศนูย์ปา่ไมส้กลนคร 
โทรศพัท:์ 0973012970 

Line ID: chuchate25 
 



 

 

 

นายกติตศิกัดิ ์  
ปทัทมุ 

ศนูย์ปา่ไมม้หาสารคาม 

โทรศพัท:์ 0817684752 

Line ID: - 

 

 

 

นายเอกชยั  
แกว้บญุใส 
ศนูย์ปา่ไมก้าฬสนิธุ ์
โทรศพัท:์ 0925589383 

Line ID: - 

 
 

 

นายประนม  
รชัรนิทร ์

ศนูย์ปา่ไมม้กุดาหาร 
โทรศพัท:์ 0804427761 
Line ID: 0951702668 

 

 

 

นายกมล  
สทุธศร ี
ศนูย์ปา่ไมอ้บุลราชธาน ี

โทรศพัท:์ 0809585355 

Line ID: - 

 
 

 

นายณพพลวรรฒ  
โสมณวตัร ์
ศนูย์ปา่ไมอ้ านาจเจริญ 

โทรศพัท:์ 0629939525 

Line ID: 0629939525 

 

 

 

นายชาญณรงค ์  
เพชรด ี
ศนูย์ปา่ไม้ยโสธร 
โทรศพัท:์ 0850179140 

Line ID: chan9293 
 

 

 

นายชวน  
ธรีวฒุอิดุม 
ศนูย์ปา่ไมศ้รีสะเกษ 

โทรศพัท:์ 0817253166 
Line ID: 0817253166 

 

 

 

นายธรีศกัดิ ์  
ค าทว ี
ศนูย์ปา่ไมน้ครราชสมีา 
โทรศพัท:์ 0818776290 
Line ID: - 

 
 

 

นายเอนก  
เกยีงววั 
ศนูย์ปา่ไมสุ้รินทร์ 

โทรศพัท:์ 0645852867 
Line ID: - 

 

 

 

นายสุพบ  
เทอืกจอหอ 

ศนูย์ปา่ไมบุ้รีรัมย ์
โทรศพัท:์ 0918325765 

Line ID: suphub23 
 

 

 

นายประสทิธิ ์  
ใจสมทุร 
ศนูย์ปา่ไมช้ัยภูม ิ

โทรศพัท:์ 0897220406 
Line ID: - 

 

 

 

นายสายณัห ์  
ศกัดิศ์รวีฒันา 
ศนูย์ปา่ไมช้ลบุรี 
โทรศพัท:์ 0980165949 

Line ID: 0898315171 
 



 

 

 

นายอนชุาต ิ  
ภญิโญ 

ศนูย์ปา่ไม้ระยอง 
โทรศพัท:์ 0817625416 

Line ID: 081-762-5416 

 

 

 

นายประดษิฐ ์  
เปรมใจ 
ศนูย์ปา่ไมจ้นัทบุรี 

โทรศพัท:์ 0645852875 

Line ID: pdpj_08 
 

 

 

นายนิรมิตร  
ธรรมสะโร 
ศนูย์ปา่ไมต้ราด 

โทรศพัท:์ 0895126158 
Line ID: - 

 

 

 

นายสมชาย  
จติสงวน 

ศนูย์ปา่ไมป้ราจนีบุรี 

โทรศพัท:์ 0818657868 
Line ID: - 

 
 

 

นายอดศิกัดิ ์  
พรรณสาร 
ศนูย์ปา่ไมส้ระแกว้ 
โทรศพัท:์ 0879070896 
Line ID: 087-907-0896 

 

 

 

นายพงศพ์ีระ  
วงศค์ าลอื 
ศนูย์ปา่ไมน้ครนายก 

โทรศพัท:์ 0882291888 

Line ID: - 

 
 

 

นายพฒันะ  
ศริมิยั 
ศนูย์ปา่ไม้ราชบุรี 
โทรศพัท:์ 0818803495 

Line ID: 081-880-3495 
 

 

 

นายสรศกัดิ ์  
จนัทรส์วา่ง 
ศนูย์ปา่ไมก้าญจนบุรี 
โทรศพัท:์ 0816864614 

Line ID: - 

 
 

 

นายสืบพงศ ์  
บวัแกว้ 
ศนูย์ปา่ไม้เพชรบุรี 
โทรศพัท:์ 0924291824 

Line ID: - 

 

 

 

นายบุญฤทธิ ์  
ลิม้ฉุน้ 

ศนูย์ปา่ไมป้ระจวบคีรีขนัธ ์

โทรศพัท:์ 0867990091 
Line ID: - 

 
 

 

นายกรฑีา  
หงษช์เูกยีรต ิ

ศนูย์ปา่ไมสุ้ราษฎร์ธาน ี
โทรศพัท:์ 0818915714 

Line ID: kreetha25 
 

 

 

นายสมชาย  
ตวนกเูปยี 

ศนูย์ปา่ไมชุ้มพร 
โทรศพัท:์ 0898741623 

Line ID: - 

 



 

 

 

นายวิจติร  
เกดิสม 

ศนูย์ปา่ไม้ระนอง 
โทรศพัท:์ 0816074959 

Line ID: - 

 

 

 

นายพงษณ์ภัทร  
ปลอดชแูกว้ 
ศนูย์ปา่ไมน้ครศรีธรรมราช 
โทรศพัท:์ 0866868492 
Line ID: - 

 
 

 

นายประกอบ  
ทองเสม็ 

ศนูย์ปา่ไมต้รัง 
โทรศพัท:์ 0862826547 
Line ID: 086-282-6547 

 

 

 

นายสมยศ  
บานชืน่ 

ศนูย์ปา่ไมพ้ทัลงุ 
โทรศพัท:์ 0897353105 

Line ID: - 

 
 

 

นายทรพัย์สนิ  
จงด ี
ศนูย์ปา่ไมก้ระบี ่
โทรศพัท:์ 0885638852 

Line ID: - 

 

 

 

นายเกยีรตศิกัดิ ์  
เพชรสกลุวงศ ์

ศนูย์ปา่ไมพ้งังา 
โทรศพัท:์ 0864837781 
Line ID: - 

 
 

 

นายไพศาล  
หนพูชิยั 
ศนูย์ปา่ไมภู้เกต็ 
โทรศพัท:์ 0898793399 
Line ID: - 

 

 

 

นายชาญชยั  
กจิศกัดาภาพ 
ศนูย์ปา่ไมส้งขลา 
โทรศพัท:์ 0870091539 
Line ID: 0870091539 

 
 

 

นายกติตเิชษฐ ์  
รอดแกว้ 
ศนูย์ปา่ไมส้ตลู 
โทรศพัท:์ 0950376161 
Line ID: panya9898 

 

 

 

นายฐานะ  
จติตม์ัน่ 

ศนูย์ปา่ไมป้ตัตาน ี
โทรศพัท:์ 0841833610 

Line ID: - 

 
 

 

นางสาวพรทิพย ์  
ปยิะโชต ิ
ศนูย์ปา่ไมช้ัยนาท 
โทรศพัท:์ 0867736729 

Line ID: - 

 

 

 

นางสาวนฤมล  
นชุเปลีย่น 
ศนูย์ปา่ไมฉ้ะเชงิเทรา 
โทรศพัท:์ 0863898363 

Line ID: - 

 



 

 

 

นางสาวสมใจ  
ผดงุกจิ 
ศนูย์ปา่ไม้ร้อยเอ็ด 

โทรศพัท:์ 0823142532 
Line ID: 0823142532 

 

 

 

นางดาวนภา  
กาหลง 
ศนูย์ปา่ไมส้พุรรณบุรี 
โทรศพัท:์ 0895481588 
Line ID: - 

 
 

 

นางสาวทนิภรณ ์  
พรมล ี
ศนูย์ปา่ไมข้อนแกน่ 

โทรศพัท:์ 0869280182 

Line ID: 0810406335 

 

 


