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การส่งเสริมการป่าไม้ 

คือ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ เทคโนโลยี
และการบริการอ่ืนๆ ได้แก่ ชมุชน หรือกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและการปฏิบติั
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้   



การด าเนินงานส่งเสริมป่าไม้ท่ีผา่นมา 

พ.ศ. 2484 

พ.ศ. 2495 

พ.ศ. 2519 

พ.ศ. 2520 

ส่งเสริมให้ปลกูต้นไม้ในสถานท่ีราชการ 
วดั โรงเรียนในวนัส าคญัต่างๆ  

พ.ศ.2523 

ก าหนดให้วนัชาติ (24) มิถนุายน 
เป็นวนัปลกูต้นไม้แห่งชาติ 

จดัหมู่บ้านป่าไม้ 

ปลกูไม้ยืนต้นแบบ
ประชาอาสา 

การปลกูไม้ใช้สอยในพืน้ท่ีชนบท 



การด าเนินงานส่งเสริมป่าไม้ท่ีผา่นมา (ต่อ) 

พ.ศ.2530-37 

พ.ศ.2531-35 

พ.ศ. 2537 

พ.ศ. 2538 
โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านป่าไม้
จากการสนับสนุนของ UNDP/FAO/SIDA 

โครงการวนศาสตรช์มุชนในประเทศไทย 
โครงการสนับสนุนของมลูนิธิ FORD 

การส่งเสริมเกษตรกรปลกูป่า 

การส่งเสริมให้พระช่วยงาน
ด้านป่าไม้ 



การด าเนินงานส่งเสริมป่าไม้ท่ีผา่นมา (ต่อ) 

พ.ศ. 2540 

พ.ศ. 2542 

พ.ศ. 2552 
การจดัการพืน้ท่ีคุ้มครองอย่างมี
ส่วนร่วมในป่าอนุรกัษ์(JoMPA) 

การส่งเสริมการจดัการการป่าชมุชน 

จดัตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษา
พืน้ท่ีคุ้มครอง(PAC) 

พ.ศ. 2562 

การยกเลิกไม้หวงห้ามในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ 
การออกกฎหมายป่าชมุชน 



พืน้ท่ีการส่งเสริม
การป่าไม้ 

1. พืน้ท่ีป่าอนุรกัษ์ 2. พืน้ท่ีป่าเศรษฐกิจ 

3. พืน้ท่ีป่าชุมชน 4. พืน้ท่ีสาธารณะ 

5. พืน้ท่ีเอกชน 
6. พืน้ท่ีหน่วยงาน

ราชการ 



ลกัษณะของงาน
ส่งเสริมการป่าไม้ 

1 การให้ความรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย 

2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3 การรวมกลุ่มและสรา้งเครอืข่าย 

4 การสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

5 การให้บริการ/สนับสนุน 

6 การเก่ียวข้องกบัชมุชน /พืน้ท่ี 



หลกัการส่งเสริม
การป่าไม้ 

1 กลุ่มเป้าหมายควรได้รบัผลประโยชน์ 

2 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนรว่มในขัน้ตอนต่างๆ  

3 ควรท างานรว่มกนักบัหน่วยงานอ่ืน 

4 
มีการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารแบบสองทาง 

5 กลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่าง/ความเฉพาะตวั 

6 ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ 



นโยบาย
ของรฐั 

เศรษฐกิจ 

บคุคล/แหล่งข้อมลู
ในการส่งเสริมการ

ป่าไม้ 

ผู้ท าหน้าท่ี
ส่งเสริมการป่าไม ้ กลุ่มเป้าหมาย 

สงัคม ส่ิงแวดล้อม 

งานวิจยั 
การ 
ศึกษา 

ปัจจยั
การผลิต 

สินเช่ือ 
การ 
ตลาด 

ภมิู
ปัญญา
ไทย 

วิถีชีวิต
วฒันธรรม 
ท้องถ่ิน 

สิทธิใน
ท่ีดิน 

ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

ปัจจยัแวดล้อม 

องคป์ระกอบของการส่งเสริม 



•  มีอดุมการณ์ในการท างานร่วมกบัชมุชน 

•สร้างความศรทัธาจากกลุ่มเป้าหมาย 

• มีความรู้และประสบการณ์ในงานท่ีรบัผิดชอบ 

• มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลูข่าวสาร 

•จบัประเดน็ของการสนทนา/ส่ือสารได้ดี 

• เลือกใช้ส่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพกบักลุ่มเป้าหมาย 

• มีทศันคติท่ีดีต่อกลุ่มเป้าหมาย 

• เสียสละและจริงใจต่อกลุ่มเป้าหมาย 

คณุลกัษณะของนักส่งเสริมการป่าไม้ 

  



บคุคลเป้าหมายในการส่งเสริมการป่าไม้ 

ปัจเจกบคุคล 

กลุ่ม/เครือข่าย 

หน่วยงานราชการทัง้ส่วนกลาง 
ภมิูภาค และท้องถ่ิน 

หน่วยงานภาคเอกชน 

สถาบนัการศึกษาและศาสนา 



รปูแบบการส่งเสริมการป่าไม้ 
แบบรายบคุคล 

แบบรายกลุ่ม 

แบบมวลชน 



การส่งเสริมแบบรายบคุคล 
วิธีการ ข้อดี ข้อจ ากดั 

- เย่ียมท่ีบ้าน/พืน้ท่ี 
- ส านักงาน 
- ส่งจดหมาย 
- โทรศพัท ์
- e-mail 
- ส่ือ online 

1. บคุคลเป้าหมายรบัข้อมลู
โดยตรงได้ผลแน่นอน 

2. บคุคลเป้าหมายสามารถเข้าใจ
ซกัถามแก้ไขได้ตรงจดุและ
ถกูต้อง 

3. สร้างความคุ้นเคยระหว่างนัก
ส่งเสริมกบับคุคลเป้าหมายได้
มากกว่า  

1. ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก 
2. อาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย 

หากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมให้ความ
สนใจต่อบคุคลเป้าหมายไม่
ทัว่ถึงทกุครวัเรือน 

3. ระยะทางและสภาพภมิูประเทศ
เป็นอปุสรรค 



การส่งเสริมแบบกลุ่ม 
วิธีการ ข้อดี ข้อจ ากดั 

- จดับรรยายกลุ่ม 
- ประชมุเชิงปฏิบติัการ 
- อภิปราย 
- สมัมนา 
- จดัเวทีชาวบ้าน 
- ทศันศึกษา 
- สาธิต 
- ส่ือ online 

1. ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย 
2. ให้ข่าวสารแก่ผูร้บัจ านวนมากได้ 
3. ก่อให้เกิดความสามคัคีในกลุ่ม 

1. กลุ่มเป้าหมายฟังแล้วเข้าใจ แต่
น าไปปฏิบติัไม่ได้ 

2. ต้องมีการเตรียมการวางแผน
และมีการนัดหมายล่วงหน้าไว้
เป็นอย่างดี 

3. การแก้ไขปัญหาอาจไม่ตรงตาม
ความต้องการของบคุคล
เป้าหมายได้ทัง้หมด 



การส่งเสริมแบบมวลชน 
วิธีการ ข้อดี ข้อจ ากดั 

- วิทยกุระจายเสียง 
- หอกระจายข่าว 
- โทรทศัน์ 
- ส่ือส่ิงพิมพ ์
- จดันิทรรศการ 
- จดัประกวด 
- รณรงค/์ประกวด 
- ส่ือ online 

1. ให้ข้อมลูแก่ผูร้บัได้ครัง้ละจ านวน
มากไม่จ ากดัจ านวน 

2. สามารถส่งข่าวสารถึงบคุคล
เป้าหมายได้ทกุแห่ง 

3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่อ
บคุคลเป้าหมายต า่ 

4. สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้
รวดเรว็ 

1. อปุกรณ์และค่าใช้จ่ายในการ
จดัท าส่ือมีราคาแพง 

2. ไม่สามารถถ่ายทอดช้ีแจงและ
เจาะลึกรายละเอียดได้ 

3. ไม่สามารถทราบจ านวนบคุคล
เป้าหมายท่ีรบัการถ่ายทอดหรือ
รบัข่าวสารได้ 

4. ไม่สามารถทราบได้ว่าบคุคล
เป้าหมายหรือผูร้บัสาร เข้าใจ 
ในความรู้หรือข่าวสารท่ีส่งไป
หรือไม่ 



  

นักส่ือความหมาย 

คร ู

นักกระตุ้นการเรียนรู้ 

นักประชาสมัพนัธ ์

นักกลุ่มสมัพนัธ ์

นักตัง้ค าถาม 

นักแสดง 

นักฟัง 

ผูจ้ดัการเวลา 

นักสงัเกต 

นักเรียน 

วิทยากรกระบวนการ 

ผูท้ าหน้าท่ีเป็นตวักลางไกล่เกล่ีย 

บทบาทของนักส่งเสริมการป่าไม้ 



83% 

11% 3% 2% 1% 

การมองเหน็ การฟัง การดมกล่ิน การสมัผสั การชิมรส 

ความสามารถของมนุษยใ์นการรบัรู้ 



10.0 

20.0 

30.0 

50.0 

70.0 

90.0 

การอ่าน 

การฟัง 

การเหน็ 

การเหน็และการฟัง 

การพดู 

การกระท า 

การอ่าน การฟัง การเหน็ การเหน็และการฟัง การพดู การกระท า 

ความสามารถของมนุษยใ์นการเกบ็หรอืจดจ าส่ิงต่างๆ 



กระบวนการยอมรบัของกลุ่มเป้าหมาย 

- ขัน้ต่ืนตน 

- ขัน้สนใจ 

- ขัน้ไตรต่รอง 

- ขัน้น าไปใช้ 

- ขัน้ลองท า 



1. ความรู้ 2. การจงูใจ 3. การตดัสินใจ 
4. การน าไป

ปฏิบติั 5. การยืนยนั 

ช่องทางการส่ือสาร 

สภาพการณ์ก่อนการตดัสินใจ 
1. การปฏิบติัในอดีต 
2. ความต้องการปัญหา 
3. การเป็นนวตักรรม 
4. บรรทดัฐานของระบบสงัคม 

คณุสมบติัของผูร้บัสาร 
1. ลกัษณะทางเศรษฐกิจสงัคม 
2. ตวัแปรของบคุคล 
3. พฤติกรรมการส่ือสาร  

คณุสมบติัของนวตักรรม 
1. ความได้เปรียบ 
2. ความเข้ากนัได้ 
3. ความสลบัซบัซ้อน 
4. ความสามารถในการน าไปทดลองใช้ 
5. ความสามารถในการสงัเกตผลได้ 

การยอมรบั 

การปฏิเสธ 

ยอมรบั 
ยอมรบัช้า 
ถกูยกเลิกใช้ภายหลงั 
ปฏิเสธ 

กระบวนการยอมรบัการกลุ่มเป้าหมาย 



ผูส่้งสาร 

sender 

ตวัข่าวสาร 

message 

ช่องทางการ
ส่ือสาร 

channel 

ผูร้บัสาร 

receiver 

ปฏิกิริยาตอบกลบั (feed back) 

กระบวนการส่ือสาร 



2.5 

13.5 

34.0 34.0 

13.5 

2.5 

ประเภทของผูย้อมรบันวตักรรม 



การส่งเสริมการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม 

1. การวิเคราะหส์ถานการณ์ และก าหนดความต้องการ 

2. การก าหนดกระบวนการท างาน 

3. การลงมือปฏิบติั การทบทวน วิเคราะห ์และสรปุบทเรียน
ร่วมกนั 

4. การแลกเปล่ียนบทเรียน 

5. การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม 

ข้อมลูย้อนกลบั  



        ระดบัขัน้การมีส่วนรว่มของกลุ่มเป้าหมาย 

ระดบัการปรึกษาหารือ 

ระดบัการให้ความคิดเหน็ 

ระดบัการให้ข้อมลู 

ระดบัการควบคมุ 

ระดบัการปฏิบติั 

ระดบัการวางแผนร่วมกนั 



การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

ครวัเรือน กลุ่มกิจกรรม กลุ่มเกษตรกร 

วิสาหกิจชมุชน สหกรณ์ เครือข่าย 



ปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมความส าเรจ็ในการปลกูป่าเศรษฐกิจ  
นโยบายการส่งเสริมของภาครฐั 

ทศันคติของผูป้ลกูป่า 

ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม  

การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

การใช้หลกัวิชาการด้านต่างๆ  

คณุภาพกล้าไม ้

การจดัตัง้กองทุน/ประกนัราคา 

การตลาดและอตุสาหกรรมไม้  



แผนยทุธศาสตรก์รมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลกูป่าเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลกูต้นไม้ท่ีมีมลูค่า หรือถกูคกุคามสงูเพ่ือลดการ
ลกัลอบตดัไม้ในพืน้ท่ีป่า  

ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและสรา้งเครือข่ายผูป้ลกูป่า 

เพ่ิมและพฒันาพืน้ท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชมุชน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว 

พฒันาระบบการรบัรองป่าไม ้(Forest Certification) ท่ีได้มาตรฐาน 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  6 เพ่ิมพืน้ท่ีป่านอกเขตพืน้ท่ีป่าไม้ตามกฎหมาย 





ขอบคณุครบั 


