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รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา” หนุน เครือข่ายป่าชุมชน 68 จังหวัด มุ่งสู่ 2 เป้าหมายหลัก สร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่
เศรษฐกิจใหม่ สังคมคาร์บอนตํ่า เน้นการสร้างประโยชน์ในหลายมิติจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดรับกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลก 

วันนี้ (15 ธันวาค ม 2564) เวลา 09.00 น. กรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการสัมมนาออนไลน์ เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพผู้นําเครือข่ายป่าชุมชน” เพ่ือ
ขับเคล่ือนการทํางานของเครือข่ายป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย อันจะนําไปสู่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีความสมบูรณ์และย่ังยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาออนไลน์ จํานวน 1,000 คน ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายป่าชุมชน ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจาก 68 จังหวัดจากท่ัวประเทศ 
รวมจํานวน 400 คน ภาคเอกชนและสื่อมวลชน 25 คน และ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนจํานวน 575 คน ในการนี้ นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ปี 
2565 เป็นปีแห่งการปรับตัวและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ท้ังนี้ นายวราวุธ กล่าวในการปาฐกถาพิเศษว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และอํานวยประโยชน์อย่างย่ังยืน ภายใต้นโยบาย 
“ทส.ยกกําลังเอ็กซ์” มองไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจํากัด มุ่งสู่วิสัยทัศน์” ท่ีช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้วยการมุ่งเดินหน้าใน 2 เป้าหมายหลัก 

 “เป้าหมายที่ 1 การสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย การจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนเพ่ิมเติมภายใต้โครงการ คทช. 
จัดสรรท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายใหม่ให้ได้ 1.78 ล้านไร่ 2,700 หมู่บ้านท่ัวประเทศ ควบคู่การสร้างป่าชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งรายได้
ให้ชุมชน รวมท้ังการจัดท่ีดินทํากินและอยู่อาศัยในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ การจัดต้ังป่าชุมชน การปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ป่าชายเลน และ
การป้องกันไฟป่า ท่ีเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต ตลอดจนยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ เพ่ือเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบพื้นท่ี พร้อมรองรับนักท่องเท่ียวหลังการเปิดประเทศ การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตาม
มาตรการ ขาว-เขียว-เทา การพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบกระจายน้ําผิวดินและการพัฒนาขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนท่ี คทช. พ้ืนท่ีโครงการในพระองค์ 
และโครงการพระราชดําริ และพื้นท่ีแล้งซํ้าซาก” 

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายที่ 2 การมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) และสังคมคาร์บอนตํ่า ประกอบด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวหรือBio Circular Green Economy 



เป็นหัวใจท่ีจะต้องทําเพ่ือฟ้ืนสภาพเศรษฐกิจและสามารถแข่งกับนานาประเทศ ท้ังนี้ ในการประชุมผู้นํารัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 หรือ COP 26 ประเทศไทยประกาศว่า จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 
ภายในปี ค.ศ. 2050 รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Netzero GHG emission) ภายในปีค.ศ.2065 ตาม(ร่าง)ยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าของประเทศไทย (Thailand LT-LEDS) เพ่ือร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย(ร่าง)ยุทธศาสตร์ดังกล่าวในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยมีมาตรการการ
จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ส่งเสริมการปลูก และบํารุงรักษาป่าสําหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมปลูก 
และฟื้นฟูป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภท
ให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปีพ.ศ. 2580 ประกอบด้วย พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ ร้อยละ35 พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ15 และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและ
ชนบทร้อยละ5 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ได้ 120 
ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า (MtCO2eq) ในปี พ.ศ. 2580 

 
“การสัมมนาท่ีกรมป่าไม้จัดข้ึนในคร้ังนี้เป็นก้าวสําคัญ เพ่ือเตรียมความพร้อมของเครือข่ายป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วน สู่การฟื้นฟูและ
ปรับตัวในปี 2565 ซ่ึงจําเป็นต้องมีการปรับตัวการทํางานรูปแบบใหม่ในหลายมิติไปพร้อมกับการสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมไปถึงความสําคัญของ
พ้ืนท่ีป่าชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะนําประเทศไทยไปสู่การ
เป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต ซ่ึงการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ถือเป็นกําลังสําคัญในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดการบํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน 
เป็นมรดกทางธรรมชาติส่งต่อให้ลูกหลานสืบไป” นายวราวุธ กล่าว 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า บทบาทหน้าท่ีของเครือข่ายป่าชุมชน ถือเป็นพลังภาคประชาชนที่สําคัญท่ีจะทํางานเคียงคู่กับ
ภาครัฐ ซ่ึงปัจจุบันมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 ป่าชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน รวม
เนื้อท่ี 6.29 ล้านไร่ และกรมป่าไม้ได้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายป่าชุมชนในการดูแล ปกป้องรักษาพ้ืนท่ีป่าผ่านกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้นําเครือข่ายป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซ่ึงปัจจุบันมีสมาชิก 168,576 คน จาก 10,742 หมู่บ้าน ในท้องท่ี 68 จังหวัด และได้รับการรับรองให้
เป็นเครือข่ายป่าชุมชนตามกฎหมาย โดยมีบทบาทตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ตามความในมาตรา 9 (4) ท่ีกําหนดให้กลุ่มผู้แทน
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มาตรา 23 (4) กําหนดให้ประธาน เครือข่าย
ป่าชุมชนระดับจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด มาตรา 23 (5) กําหนดให้ผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนใน
จังหวัด จํานวนไม่ เกิน 3 คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง และมีการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ระดับจังหวัด รวม
ท้ังสิ้น 68 จังหวัด 

“ในส่วนของกรมป่าไม้นั้น ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีอยู่รอบๆ ป่าเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในการ จัดต้ังป่าชุมชน โดยมีหน้าท่ีและสิทธิตามท่ีกฎหมายป่าชุมชนกําหนด ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมินิเวศในแต่ละท้องท่ี และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวในท่ีสุด 

 



 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ี กรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการสัมมนาออนไลน์ เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพผู้นําเครือข่ายป่าชุมชน” เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานของ
เครือข่ายป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย อันจะนําไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีความสมบูรณ์และย่ังยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ จํานวน 1,000 
คน ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายป่าชุมชน ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจาก 68 จังหวัดจากท่ัวประเทศ รวมจํานวน 400 คน ภาคเอกชน
และส่ือมวลชน 25 คน และ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนจํานวน 575 คน ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ปี 2565 เป็นปีแห่งการ
ปรับตัวและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ท้ังนี้ นายวราวุธ กล่าวในการปาฐกถาพิเศษว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และอํานวยประโยชน์อย่างย่ังยืน ภายใต้นโยบาย 
“ทส.ยกกําลังเอ็กซ์” มองไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจํากัด มุ่งสู่วิสัยทัศน์” ท่ีช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้วยการม่งเดินหน้าใน 2 เป้าหมายหลัก 

 
“ เป้าหมายที่ 1 การสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย การจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนเพ่ิมเติมภายใต้โครงการ คทช. 
จัดสรรท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายใหม่ให้ได้ 1.78 ล้านไร่ 2,700 หมู่บ้านท่ัวประเทศ ควบคู่การสร้างป่าชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งรายได้
ให้ชุมชน รวมท้ังการจัดท่ีดินทํากินและอยู่อาศัยในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ การจัดต้ังป่าชุมชน การปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ป่าชายเลน และ
การป้องกันไฟป่า ท่ีเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต ตลอดจนยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ เพ่ือเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบพื้นท่ี พร้อมรองรับนักท่องเท่ียวหลังการเปิดประเทศ การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตาม



มาตรการ ขาว-เขียว-เทา การพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบกระจายน้ําผิวดินและการพัฒนาขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนท่ี คทช. พ้ืนท่ีโครงการในพระองค์ 
และโครงการพระราชดําริ และพื้นท่ีแล้งซํ้าซาก” 

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายที่ 2 การมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) และสังคมคาร์บอนตํ่า ประกอบด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวหรือBio Circular Green Economy 
เป็นหัวใจท่ีจะต้องทําเพ่ือฟ้ืนสภาพเศรษฐกิจและสามารถแข่งกับนานาประเทศ ท้ังนี้ในการประชุมผู้นํารัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 หรือ COP 26 ประเทศไทยประกาศว่า จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 
ภายในปี ค.ศ. 2050 รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Netzero GHG emission) ภายในปีค.ศ.2065 ตาม(ร่าง)ยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าของประเทศไทย (Thailand LT-LEDS) เพ่ือร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย(ร่าง)ยุทธศาสตร์ดังกล่าวในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยมีมาตรการการ
จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ส่งเสริมการปลูก และบํารุงรักษาป่าสําหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมปลูก 
และฟื้นฟูป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภท
ให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปีพ.ศ. 2580 ประกอบด้วย พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ ร้อยละ35 พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ15 และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและ
ชนบทร้อยละ5 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ได้ 120 
ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า (MtCO2eq) ในปี พ.ศ. 2580 

 “การสัมมนาท่ีกรมป่าไม้จัดข้ึนในคร้ังนี้เป็นก้าวสําคัญ เพ่ือเตรียมความพร้อมของเครือข่ายป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วน สู่การฟ้ืนฟูและ
ปรับตัวในปี 2565 ซ่ึงจําเป็นต้องมีการปรับตัวการทํางานรูปแบบใหม่ในหลายมิติไปพร้อมกับการสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมไปถึงความสําคัญของ
พ้ืนท่ีป่าชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะนําประเทศไทยไปสู่การ
เป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต ซ่ึงการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ถือเป็นกําลังสําคัญในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดการบํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน 
เป็นมรดกทางธรรมชาติส่งต่อให้ลูกหลานสืบไป” นายวราวุธ กล่าว 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า บทบาทหน้าท่ีของเครือข่ายป่าชุมชน ถือเป็นพลังภาคประชาชนที่สําคัญท่ีจะทํางานเคียงคู่กับ
ภาครัฐ ซ่ึงปัจจุบันมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 ป่าชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน รวม
เนื้อท่ี 6.29 ล้านไร่ และกรมป่าไม้ได้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายป่าชุมชนในการดูแล ปกป้องรักษาพ้ืนท่ีป่าผ่านกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้นําเครือข่ายป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซ่ึงปัจจุบันมีสมาชิก 168,576 คน จาก 10,742 หมู่บ้าน ในท้องท่ี 68 จังหวัด และได้รับการรับรองให้
เป็นเครือข่ายป่าชุมชนตามกฎหมาย โดยมีบทบาทตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ตามความในมาตรา 9 (4) ท่ีกําหนดให้กลุ่มผู้แทน
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มาตรา 23 (4) กําหนดให้ประธาน เครือข่าย
ป่าชุมชนระดับจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด มาตรา 23 (5) กําหนดให้ผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนใน
จังหวัด จํานวนไม่ เกิน 3 คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง และมีการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ระดับจังหวัด รวม
ท้ังสิ้น 68 จังหวัด 

 “ ในส่วนของกรมป่าไม้นั้น ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ ป่าเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในการ จัดต้ังป่าชุมชน โดยมีหน้าท่ีและสิทธิตามท่ีกฎหมายป่าชุมชนกําหนด ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมินิเวศในแต่ละท้องท่ี และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวในท่ีสุด 

 

 

 



 
 

“วราวุธ” หนุนเครือข่ายป่าชุมชน สร้างรายได้ มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ สังคมคาร์บอนต่ํา 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 - 16:35 น. 

 
รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา” หนุน เครือข่ายป่าชุมชน 68 จังหวัด มุ่งสู่ 2 เป้าหมายหลัก สร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่
เศรษฐกิจใหม่ สังคมคาร์บอนตํ่า เน้นการสร้างประโยชน์ในหลายมิติจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดรับกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลก 

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. กรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการสัมมนาออนไลน์ เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพผู้นําเครือข่ายป่าชุมชน” เพ่ือ
ขับเคล่ือนการทํางานของเครือข่ายป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย อันจะนําไปสู่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีความสมบูรณ์และย่ังยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาออนไลน์ จํานวน 1,000 คน ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายป่าชุมชน ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจาก 68 จังหวัดจากท่ัวประเทศ 
รวมจํานวน 400 คน ภาคเอกชนและสื่อมวลชน 25 คน และ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนจํานวน 575 คน ในการนี้ นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ปี 
2565 เป็นปีแห่งการปรับตัวและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ท้ังนี้ นายวราวุธ กล่าวในการปาฐกถาพิเศษว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และอํานวยประโยชน์อย่างย่ังยืน ภายใต้นโยบาย 
“ทส.ยกกําลังเอ็กซ์” มองไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจํากัด มุ่งสู่วิสัยทัศน์” ท่ีช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้วยการม่งเดินหน้าใน 2 เป้าหมายหลัก 

“เป้าหมายท่ี 1 การสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย การจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนเพ่ิมเติมภายใต้โครงการ คทช. 
จัดสรรท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายใหม่ให้ได้ 1.78 ล้านไร่ 2,700 หมู่บ้านท่ัวประเทศ ควบคู่การสร้างป่าชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งรายได้
ให้ชุมชน รวมท้ังการจัดท่ีดินทํากินและอยู่อาศัยในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ การจัดต้ังป่าชุมชน การปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ป่าชายเลน และ
การป้องกันไฟป่า ท่ีเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต ตลอดจนยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ เพ่ือเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบพ้ืนท่ี  พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลังการเปิดประเทศ การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตาม
มาตรการ ขาว-เขียว-เทา การพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบกระจายน้ําผิวดินและการพัฒนาขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนท่ี คทช. พ้ืนท่ีโครงการในพระองค์ 
และโครงการพระราชดําริ และพื้นท่ีแล้งซํ้าซาก” 



นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายที่ 2 การมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) และสังคมคาร์บอนตํ่า ประกอบด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวหรือBio Circular Green Economy 
เป็นหัวใจท่ีจะต้องทําเพ่ือฟ้ืนสภาพเศรษฐกิจและสามารถแข่งกับนานาประเทศ ท้ังนี้ในการประชุมผู้นํารัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 หรือ COP 26 ประเทศไทยประกาศว่า จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 
ภายในปี ค.ศ.2050 รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Netzero GHG emission) ภายในปี ค.ศ.2065 ตาม(ร่าง)ยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าของประเทศไทย (Thailand LT-LEDS) เพ่ือร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย(ร่าง)ยุทธศาสตร์ดังกล่าวในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยมีมาตรการการ
จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ส่งเสริมการปลูก และบํารุงรักษาป่าสําหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมปลูก 
และฟื้นฟูป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภท
ให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปี พ.ศ.2580 ประกอบด้วย พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ ร้อยละ 35 พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและ
ชนบทร้อยละ 5 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ได้ 
120 ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า (MtCO2eq) ในปี พ.ศ.2580 

“การสัมมนาท่ีกรมป่าไม้จัดข้ึนในคร้ังนี้เป็นก้าวสําคัญ เพ่ือเตรียมความพร้อมของเครือข่ายป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วน สู่การฟื้นฟูและ
ปรับตัวในปี 2565 ซ่ึงจําเป็นต้องมีการปรับตัวการทํางานรูปแบบใหม่ในหลายมิติไปพร้อมกับการสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมไปถึงความสําคัญของ
พ้ืนท่ีป่าชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะนําประเทศไทยไปสู่การ
เป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต ซ่ึงการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ถือเป็นกําลังสําคัญในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดการบํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน 
เป็นมรดกทางธรรมชาติส่งต่อให้ลูกหลานสืบไป” นายวราวุธ กล่าว 

 
ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า บทบาทหน้าท่ีของเครือข่ายป่าชุมชน ถือเป็นพลังภาคประชาชนที่สําคัญท่ีจะทํางานเคียงคู่กับ
ภาครัฐ ซ่ึงปัจจุบันมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 ป่าชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน รวม
เนื้อท่ี 6.29 ล้านไร่ และกรมป่าไม้ได้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายป่าชุมชนในการดูแล ปกป้องรักษาพ้ืนท่ีป่าผ่านกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้นําเครือข่ายป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซ่ึงปัจจุบันมีสมาชิก 168,576 คน จาก 10,742 หมู่บ้าน ในท้องท่ี 68 จังหวัด และได้รับการรับรองให้
เป็นเครือข่ายป่าชุมชนตามกฎหมาย โดยมีบทบาทตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ตามความในมาตรา 9 (4) ท่ีกําหนดให้กลุ่มผู้แทน
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มาตรา 23 (4) กําหนดให้ประธาน เครือข่าย
ป่าชุมชนระดับจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด มาตรา 23 (5) กําหนดให้ผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนใน
จังหวัด จํานวนไม่ เกิน 3 คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง และมีการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ระดับจังหวัด รวม
ท้ังสิ้น 68 จังหวัด 

 “ในส่วนของกรมป่าไม้นั้น ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนที่อยู่รอบ ๆ ป่าเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในการ จัดต้ังป่าชุมชน โดยมีหน้าท่ีและสิทธิตามท่ีกฎหมายป่าชุมชนกําหนด ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมินิเวศในแต่ละท้องท่ี และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวในท่ีสุด 



 

“วราวุธ” หนุนเครือข่ายป่าชุมชน สร้างรายได้ มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ สังคมคาร์บอนต่ํา 

 
15 ธ.ค. 2564 - 16:30 น. 

รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา” หนุน เครือข่ายป่าชุมชน 68 จังหวัด มุ่งสู่ 2 เป้าหมายหลัก สร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่
เศรษฐกิจใหม่ สังคมคาร์บอนตํ่า เน้นการสร้างประโยชน์ในหลายมิติจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดรับกบับริบทความเปลี่ยนแปลงของโลก 

วันนี้ (15 ธันวาค ม 2564 ) เวลา 9.00 น. กรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการสัมมนาออนไลน์ เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพผู้นําเครือข่ายป่าชุมชน” เพ่ือ
ขับเคล่ือนการทํางานของเครือข่ายป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย อันจะนําไปสู่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีความสมบูรณ์และย่ังยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาออนไลน์ จํานวน 1,000 คน ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายป่าชุมชน ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจาก 68 จังหวัดจากท่ัวประเทศ 
รวมจํานวน 400 คน ภาคเอกชนและสื่อมวลชน 25 คน และ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนจํานวน 575 คน ในการนี้ นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ปี 
2565 เป็นปีแห่งการปรับตัวและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ท้ังนี้ นายวราวุธ กล่าวในการปาฐกถาพิเศษว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และอํานวยประโยชน์อย่างย่ังยืน ภายใต้นโยบาย 
“ทส.ยกกําลังเอ็กซ์” มองไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจํากัด มุ่งสู่วิสัยทัศน์” ท่ีช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้วยการม่งเดินหน้าใน 2 เป้าหมายหลัก 

“ เป้าหมายที่ 1 การสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย การจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนเพ่ิมเติมภายใต้โครงการ คทช. 
จัดสรรท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายใหม่ให้ได้ 1.78 ล้านไร่ 2,700 หมู่บ้านท่ัวประเทศ ควบคู่การสร้างป่าชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งรายได้
ให้ชุมชน รวมท้ังการจัดท่ีดินทํากินและอยู่อาศัยในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ การจัดต้ังป่าชุมชน การปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ป่าชายเลน และ
การป้องกันไฟป่า ท่ีเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต ตลอดจนยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ เพ่ือเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบพื้นท่ี พร้อมรองรับนักท่องเท่ียวหลังการเปิดประเทศ การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตาม
มาตรการ ขาว-เขียว-เทา การพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบกระจายน้ําผิวดินและการพัฒนาขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนท่ี คทช. พ้ืนท่ีโครงการในพระองค์ 
และโครงการพระราชดําริ และพื้นท่ีแล้งซํ้าซาก” 

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายที่ 2 การมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) และสังคมคาร์บอนตํ่า ประกอบด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวหรือBio Circular Green Economy 



เป็นหัวใจท่ีจะต้องทําเพ่ือฟ้ืนสภาพเศรษฐกิจและสามารถแข่งกับนานาประเทศ ท้ังนี้ในการประชุมผู้นํารัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 หรือ COP 26 ประเทศไทยประกาศว่า จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 
ภายในปี ค.ศ. 2050 รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Netzero GHG emission) ภายในปีค.ศ.2065 ตาม(ร่าง)ยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าของประเทศไทย (Thailand LT-LEDS) เพ่ือร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย(ร่าง)ยุทธศาสตร์ดังกล่าวในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยมีมาตรการการ
จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ส่งเสริมการปลูก และบํารุงรักษาป่าสําหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมปลูก 
และฟื้นฟูป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภท
ให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปีพ.ศ. 2580 ประกอบด้วย พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ ร้อยละ35 พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ15 และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและ
ชนบทร้อยละ5 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ได้ 120 
ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า (MtCO2eq) ในปี พ.ศ. 2580 

 
“การสัมมนาท่ีกรมป่าไม้จัดข้ึนในคร้ังนี้เป็นก้าวสําคัญ เพ่ือเตรียมความพร้อมของเครือข่ายป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วน สู่การฟื้นฟูและ
ปรับตัวในปี 2565 ซ่ึงจําเป็นต้องมีการปรับตัวการทํางานรูปแบบใหม่ในหลายมิติไปพร้อมกับการสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมไปถึงความสําคัญของ
พ้ืนท่ีป่าชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะนําประเทศไทยไปสู่การ
เป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต ซ่ึงการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ถือเป็นกําลังสําคัญในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดการบํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน 
เป็นมรดกทางธรรมชาติส่งต่อให้ลูกหลานสืบไป” นายวราวุธ กล่าว 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า บทบาทหน้าท่ีของเครือข่ายป่าชุมชน ถือเป็นพลังภาคประชาชนที่สําคัญท่ีจะทํางานเคียงคู่กับ
ภาครัฐ ซ่ึงปัจจุบันมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 ป่าชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน รวม
เนื้อท่ี 6.29 ล้านไร่ และกรมป่าไม้ได้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายป่าชุมชนในการดูแล ปกป้องรักษาพ้ืนท่ีป่าผ่านกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้นําเครือข่ายป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซ่ึงปัจจุบันมีสมาชิก 168,576 คน จาก 10,742 หมู่บ้าน ในท้องท่ี 68 จังหวัด และได้รับการรับรองให้
เป็นเครือข่ายป่าชุมชนตามกฎหมาย โดยมีบทบาทตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ตามความในมาตรา 9 (4) ท่ีกําหนดให้กลุ่มผู้แทน
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มาตรา 23 (4) กําหนดให้ประธาน เครือข่าย
ป่าชุมชนระดับจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด มาตรา 23 (5) กําหนดให้ผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนใน
จังหวัด จํานวนไม่ เกิน 3 คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง และมีการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ระดับจังหวัด รวม
ท้ังสิ้น 68 จังหวัด 

 “ ในส่วนของกรมป่าไม้นั้น ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ ป่าเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในการ จัดต้ังป่าชุมชน โดยมีหน้าท่ีและสิทธิตามท่ีกฎหมายป่าชุมชนกําหนด ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมินิเวศในแต่ละท้องท่ี และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวในท่ีสุด 

 



 

 
กรมป่าไม้ได้จัดให้มีการสัมมนาออนไลน์ เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพผู้นําเครือข่ายป่าชุมชน” เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานของเครือข่ายป่าชุมชนให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย อันจะนําไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีความสมบูรณ์และย่ังยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์จํานวน 1,000 คน ประกอบด้วย 
ประธานเครือข่ายป่าชุมชน ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจาก 68 จังหวัดจากท่ัวประเทศ รวมจํานวน 400 คน ภาคเอกชนและสื่อมวลชน 25 
คน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนจํานวน 575 คน 

ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และ
ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ปี 2565 เป็นปีแห่งการปรับตัวและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ท้ังนี้ นายวราวุธแสดงปาฐกถาพิเศษว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู 
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และอํานวยประโยชน์อย่างย่ังยืน ภายใต้นโยบาย “ทส.ยก
กําลังเอ็กซ์” มองไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจํากัด มุ่งสู่วิสัยทัศน์” ท่ีช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้วยการมุ่งเดินหน้าใน 2 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 

 “เป้าหมายที่ 1 การสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย การจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนเพ่ิมเติมภายใต้โครงการ คทช. 
จัดสรรท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายใหม่ให้ได้ 1.78 ล้านไร่ 2,700 หมู่บ้านท่ัวประเทศ ควบคู่การสร้างป่าชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งรายได้
ให้ชุมชน 

เป้าหมายที่ 2 การมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) และสังคมคาร์บอนตํ่า ประกอบด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) การ
ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวหรือ Bio Circular Green Economy เป็นหัวใจท่ีจะต้องทําเพ่ือฟ้ืน
สภาพเศรษฐกิจและสามารถแข่งกับนานาประเทศ 

“การสัมมนาท่ีกรมป่าไม้จัดข้ึนในครั้งนี้เป็นก้าวสําคัญเพ่ือเตรียมความพร้อมของเครือข่ายป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วน สู่การฟ้ืนฟูและ
ปรับตัวในปี 2565 ซ่ึงจําเป็นต้องมีการปรับตัวการทํางานรูปแบบใหม่ในหลายมิติไปพร้อมกับการสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมไปถึงความสําคัญของ
พ้ืนท่ีป่าชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แก่ประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะนําประเทศไทยไปสู่การ
เป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต” นายวราวุธกล่าว 



 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า “ในส่วนของกรมป่าไม้นั้น ได้ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้
ชุมชนท่ีอยู่รอบๆ ป่าเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในการจัดต้ังป่าชุมชน โดยมีหน้าท่ีและสิทธิตามที่กฎหมายป่า
ชุมชนกําหนด ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมินิเวศในแต่ละท้องท่ี และเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวในท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“วราวุธ” หนุนเครือข่ายป่าชุมชน สร้างรายได้ มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ สังคมคาร์บอนต่ํา 

15 ธันวาคม 2564 เวลา 12:20 น. 

รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา” หนุน เครือข่ายป่าชุมชน 68 จังหวัด มุ่งสู่ 2 เป้าหมายหลัก สร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่
เศรษฐกิจใหม่ สังคมคาร์บอนตํ่า เน้นการสร้างประโยชน์ในหลายมิติจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดรับกบับริบทความเปลี่ยนแปลงของโลก 

 
วันนี้ (15 ธันวาค ม 2564 ) เวลา 9.00 น. กรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการสัมมนาออนไลน์ เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพผู้นําเครือข่ายป่าชุมชน” เพ่ือ
ขับเคล่ือนการทํางานของเครือข่ายป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย อันจะนําไปสู่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีความสมบูรณ์และย่ังยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาออนไลน์ จํานวน 1,000 คน ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายป่าชุมชน ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจาก 68 จังหวัดจากท่ัวประเทศ 
รวมจํานวน 400 คน ภาคเอกชนและสื่อมวลชน 25 คน และ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนจํานวน 575 คน ในการนี้ นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ปี 
2565 เป็นปีแห่งการปรับตัวและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ท้ังนี้ นายวราวุธ กล่าวในการปาฐกถาพิเศษว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และอํานวยประโยชน์อย่างย่ังยืน ภายใต้นโยบาย 
“ทส.ยกกําลังเอ็กซ์” มองไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจํากัด มุ่งสู่วิสัยทัศน์” ท่ีช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้วยการม่งเดินหน้าใน 2 เป้าหมายหลัก 

“ เป้าหมายที่ 1 การสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย การจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนเพ่ิมเติมภายใต้โครงการ คทช. 
จัดสรรท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายใหม่ให้ได้ 1.78 ล้านไร่ 2,700 หมู่บ้านท่ัวประเทศ ควบคู่การสร้างป่าชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งรายได้
ให้ชุมชน รวมท้ังการจัดท่ีดินทํากินและอยู่อาศัยในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ การจัดต้ังป่าชุมชน การปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ป่าชายเลน และ
การป้องกันไฟป่า ท่ีเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต ตลอดจนยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ เพ่ือเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบพ้ืนท่ี  พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลังการเปิดประเทศ การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตาม
มาตรการ ขาว-เขียว-เทา การพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบกระจายน้ําผิวดินและการพัฒนาขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนท่ี คทช. พ้ืนท่ีโครงการในพระองค์ 
และโครงการพระราชดําริ และพื้นท่ีแล้งซํ้าซาก” 



นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายที่ 2 การมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) และสังคมคาร์บอนตํ่า ประกอบด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวหรือBio Circular Green Economy 
เป็นหัวใจท่ีจะต้องทําเพ่ือฟ้ืนสภาพเศรษฐกิจและสามารถแข่งกับนานาประเทศ ท้ังนี้ในการประชุมผู้นํารัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 หรือ COP 26 ประเทศไทยประกาศว่า จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 
ภายในปี ค.ศ. 2050 รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Netzero GHG emission) ภายในปีค.ศ.2065 ตาม(ร่าง)ยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าของประเทศไทย (Thailand LT-LEDS) เพ่ือร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย(ร่าง)ยุทธศาสตร์ดังกล่าวในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยมีมาตรการการ
จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ส่งเสริมการปลูก และบํารุงรักษาป่าสําหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมปลูก 
และฟื้นฟูป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภท
ให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปีพ.ศ. 2580 ประกอบด้วย พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ ร้อยละ35 พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ15 และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและ
ชนบทร้อยละ5 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ได้ 120 
ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า (MtCO2eq) ในปี พ.ศ. 2580 

 
“การสัมมนาท่ีกรมป่าไม้จัดข้ึนในคร้ังนี้เป็นก้าวสําคัญ เพ่ือเตรียมความพร้อมของเครือข่ายป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วน สู่การฟื้นฟูและ
ปรับตัวในปี 2565 ซ่ึงจําเป็นต้องมีการปรับตัวการทํางานรูปแบบใหม่ในหลายมิติไปพร้อมกับการสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมไปถึงความสําคัญของ
พ้ืนท่ีป่าชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะนําประเทศไทยไปสู่การ
เป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต ซ่ึงการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ถือเป็นกําลังสําคัญในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดการบํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน 
เป็นมรดกทางธรรมชาติส่งต่อให้ลูกหลานสืบไป” นายวราวุธ กล่าว 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า บทบาทหน้าท่ีของเครือข่ายป่าชุมชน ถือเป็นพลังภาคประชาชนที่สําคัญท่ีจะทํางานเคียงคู่กับ
ภาครัฐ ซ่ึงปัจจุบันมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 ป่าชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน รวม
เนื้อท่ี 6.29 ล้านไร่ และกรมป่าไม้ได้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายป่าชุมชนในการดูแล ปกป้องรักษาพ้ืนท่ีป่าผ่านกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้นําเครือข่ายป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซ่ึงปัจจุบันมีสมาชิก 168,576 คน จาก 10,742 หมู่บ้าน ในท้องท่ี 68 จังหวัด และได้รับการรับรองให้
เป็นเครือข่ายป่าชุมชนตามกฎหมาย โดยมีบทบาทตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ตามความในมาตรา 9 (4) ท่ีกําหนดให้กลุ่มผู้แทน
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มาตรา 23 (4) กําหนดให้ประธาน เครือข่าย
ป่าชุมชนระดับจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด มาตรา 23 (5) กําหนดให้ผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนใน
จังหวัด จํานวนไม่ เกิน 3 คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง และมีการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ระดับจังหวัด รวม
ท้ังสิ้น 68 จังหวัด 

“ ในส่วนของกรมป่าไม้นั้น ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนที่อยู่รอบ ๆ ป่าเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในการ จัดต้ังป่าชุมชน โดยมีหน้าท่ีและสิทธิตามท่ีกฎหมายป่าชุมชนกําหนด ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมินิเวศในแต่ละท้องท่ี และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวในท่ีสุด 



 

 “วราวุธ” หนุนเครือข่ายป่าชุมชน สร้างรายได้ มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ สังคมคาร์บอนต่ํา 

15 ธันวาคม 2021 

 
รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา” หนุน เครือข่ายป่าชุมชน 68 จังหวัด มุ่งสู่ 2 เป้าหมายหลัก สร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่
เศรษฐกิจใหม่ สังคมคาร์บอนตํ่า เน้นการสร้างประโยชน์ในหลายมิติจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดรับกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลก 

วันท่ี 15 ธันวาค ม 2564  เวลา 9.00 น. กรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการสัมมนาออนไลน์ เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพผู้นําเครือข่ายป่าชุมชน” เพ่ือ
ขับเคล่ือนการทํางานของเครือข่ายป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย อันจะนําไปสู่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีความสมบูรณ์และย่ังยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาออนไลน์ จํานวน 1,000 คน ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายป่าชุมชน ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจาก 68 จังหวัดจากท่ัวประเทศ 
รวมจํานวน 400 คน ภาคเอกชนและสื่อมวลชน 25 คน และ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนจํานวน 575 คน ในการนี้ นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ปี 
2565 เป็นปีแห่งการปรับตัวและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

 
ท้ังนี้ นายวราวุธ กล่าวในการปาฐกถาพิเศษว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และอํานวยประโยชน์อย่างย่ังยืน ภายใต้นโยบาย 
“ทส.ยกกําลังเอ็กซ์” มองไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจํากัด มุ่งสู่วิสัยทัศน์” ท่ีช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้วยการม่งเดินหน้าใน 2 เป้าหมายหลัก 

“ เป้าหมายที่ 1 การสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย การจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนเพ่ิมเติมภายใต้โครงการ คทช. 
จัดสรรท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายใหม่ให้ได้ 1.78 ล้านไร่ 2,700 หมู่บ้านท่ัวประเทศ ควบคู่การสร้างป่าชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งรายได้
ให้ชุมชน รวมท้ังการจัดท่ีดินทํากินและอยู่อาศัยในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ การจัดต้ังป่าชุมชน การปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ป่าชายเลน และ



การป้องกันไฟป่า ท่ีเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต ตลอดจนยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ เพ่ือเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบพื้นท่ี พร้อมรองรับนักท่องเท่ียวหลังการเปิดประเทศ การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตาม
มาตรการ ขาว-เขียว-เทา การพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบกระจายน้ําผิวดินและการพัฒนาขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนท่ี คทช. พ้ืนท่ีโครงการในพระองค์ 
และโครงการพระราชดําริ และพื้นท่ีแล้งซํ้าซาก” 

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายที่ 2 การมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) และสังคมคาร์บอนตํ่า ประกอบด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวหรือBio Circular Green Economy 
เป็นหัวใจท่ีจะต้องทําเพ่ือฟ้ืนสภาพเศรษฐกิจและสามารถแข่งกับนานาประเทศ ท้ังนี้ในการประชุมผู้นํารัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 หรือ COP 26 ประเทศไทยประกาศว่า จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 
ภายในปี ค.ศ. 2050 รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Netzero GHG emission) ภายในปีค.ศ.2065 ตาม(ร่าง)ยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าของประเทศไทย (Thailand LT-LEDS) เพ่ือร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย(ร่าง)ยุทธศาสตร์ดังกล่าวในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยมีมาตรการการ
จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ส่งเสริมการปลูก และบํารุงรักษาป่าสําหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมปลูก 
และฟื้นฟูป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภท
ให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปีพ.ศ. 2580 ประกอบด้วย พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ ร้อยละ35 พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ15 และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและ
ชนบทร้อยละ5 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ได้ 120 
ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า (MtCO2eq) ในปี พ.ศ. 2580 

 “การสัมมนาท่ีกรมป่าไม้จัดข้ึนในคร้ังนี้เป็นก้าวสําคัญ เพ่ือเตรียมความพร้อมของเครือข่ายป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วน สู่การฟ้ืนฟูและ
ปรับตัวในปี 2565 ซ่ึงจําเป็นต้องมีการปรับตัวการทํางานรูปแบบใหม่ในหลายมิติไปพร้อมกับการสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมไปถึงความสําคัญของ
พ้ืนท่ีป่าชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะนําประเทศไทยไปสู่การ
เป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต ซ่ึงการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ถือเป็นกําลังสําคัญในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดการบํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน 
เป็นมรดกทางธรรมชาติส่งต่อให้ลูกหลานสืบไป” นายวราวุธ กล่าว 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า บทบาทหน้าท่ีของเครือข่ายป่าชุมชน ถือเป็นพลังภาคประชาชนที่สําคัญท่ีจะทํางานเคียงคู่กับ
ภาครัฐ ซ่ึงปัจจุบันมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 ป่าชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน รวม
เนื้อท่ี 6.29 ล้านไร่ และกรมป่าไม้ได้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายป่าชุมชนในการดูแล ปกป้องรักษาพ้ืนท่ีป่าผ่านกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้นําเครือข่ายป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซ่ึงปัจจุบันมีสมาชิก 168,576 คน จาก 10,742 หมู่บ้าน ในท้องท่ี 68 จังหวัด และได้รับการรับรองให้
เป็นเครือข่ายป่าชุมชนตามกฎหมาย โดยมีบทบาทตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ตามความในมาตรา 9 (4) ท่ีกําหนดให้กลุ่มผู้แทน
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มาตรา 23 (4) กําหนดให้ประธาน เครือข่าย
ป่าชุมชนระดับจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด มาตรา 23 (5) กําหนดให้ผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนใน
จังหวัด จํานวนไม่ เกิน 3 คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง และมีการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ระดับจังหวัด รวม
ท้ังสิ้น 68 จังหวัด 

 “ ในส่วนของกรมป่าไม้นั้น ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ ป่าเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในการ จัดต้ังป่าชุมชน โดยมีหน้าท่ีและสิทธิตามท่ีกฎหมายป่าชุมชนกําหนด ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมินิเวศในแต่ละท้องท่ี และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวในท่ีสุด 

 



 

 

ทส.หนุนเครือข่ายป่าชุมชน สร้างรายได้ มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ สังคมคาร์บอนต่ํา 

15 ธ.ค. 2564 เวลา 14:30 น. 

 
รมว.ทส. "วราวุธ ศิลปอาชา" หนุนเครือข่ายป่าชุมชน 68 จังหวัด มุ่งสู่ 2 เป้าหมายหลัก สร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่
เศรษฐกิจใหม่ สังคมคาร์บอนตํ่า เน้นการสร้างประโยชน์ในหลายมิติจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดรับกบับริบทความเปลี่ยนแปลงของโลก 

วันนี้ (15 ธันวาค ม 2564 ) เวลา 9.00 น. กรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการสัมมนาออนไลน์ เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพผู้นําเครือข่ายป่าชุมชน” เพ่ือ
ขับเคล่ือนการทํางานของเครือข่ายป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย อันจะนําไปสู่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีความสมบูรณ์และย่ังยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาออนไลน์ จํานวน 1,000 คน 

ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายป่าชุมชน ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจาก 68 จังหวัดจากท่ัวประเทศ รวมจํานวน 400 คน ภาคเอกชนและ
สื่อมวลชน 25 คน และ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนจํานวน 575 คน ในการน้ี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ปี 2565 เป็นปีแห่งการปรับตัวและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”   

ท้ังนี้ นายวราวุธ กล่าวในการปาฐกถาพิเศษว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และอํานวยประโยชน์อย่างย่ังยืน ภายใต้นโยบาย 
“ทส.ยกกําลังเอ็กซ์” มองไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจํากัด มุ่งสู่วิสัยทัศน์” ท่ีช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้วยการม่งเดินหน้าใน 2 เป้าหมายหลัก 

“เป้าหมายท่ี 1 การสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย การจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนเพ่ิมเติมภายใต้โครงการ คทช. 
จัดสรรท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายใหม่ให้ได้ 1.78 ล้านไร่ 2,700 หมู่บ้านท่ัวประเทศ ควบคู่การสร้างป่าชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งรายได้
ให้ชุมชน รวมท้ังการจัดท่ีดินทํากินและอยู่อาศัยในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ การจัดต้ังป่าชุมชน การปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ป่าชายเลน และ
การป้องกันไฟป่า ท่ีเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต  



ตลอดจนยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เพ่ือเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบพ้ืนท่ี  พร้อมรองรับนักท่องเท่ียวหลังการเปิดประเทศ 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรการ ขาว-เขียว-เทา การพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบกระจายนํ้าผิวดินและการพัฒนาขุดเจาะบ่อบาดาล
ในพ้ืนท่ี คทช. พ้ืนท่ีโครงการในพระองค์ และโครงการพระราชดําริ และพื้นท่ีแล้งซํ้าซาก”  

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายที่ 2 การมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) และสังคมคาร์บอนตํ่า ประกอบด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวหรือBio Circular Green Economy 
เป็นหัวใจท่ีจะต้องทําเพ่ือฟ้ืนสภาพเศรษฐกิจและสามารถแข่งกับนานาประเทศ 

ท้ังนี้ในการประชุมผู้นํารัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 หรือ COP 26 ประเทศไทย
ประกาศว่า จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
(Netzero GHG emission) ภายในปีค.ศ.2065 ตาม(ร่าง)ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ําของประเทศไทย 
(Thailand LT-LEDS) เพ่ือร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

โดย(ร่าง)ยุทธศาสตร์ดังกล่าวในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยมีมาตรการการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน 
ส่งเสริมการปลูก และบํารุงรักษาป่าสําหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมปลูก และฟื้นฟูป่าเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว ให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทให้ได้ร้อยละ 55 
ภายในปีพ.ศ. 2580 ประกอบด้วย พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ ร้อยละ35 พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ15 และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบทร้อยละ5 และ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ได้ 120 ล้านตันคาร์บอน
เทียบเท่า (MtCO2eq) ในปี พ.ศ. 2580 

“การสัมมนาท่ีกรมป่าไม้จัดข้ึนในคร้ังนี้เป็นก้าวสําคัญ เพ่ือเตรียมความพร้อมของเครือข่ายป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วน สู่การฟื้นฟูและ
ปรับตัวในปี 2565 ซ่ึงจําเป็นต้องมีการปรับตัวการทํางานรูปแบบใหม่ในหลายมิติไปพร้อมกับการสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมไปถึงความสําคัญของ
พ้ืนท่ีป่าชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะนําประเทศไทยไปสู่การ
เป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต ซ่ึงการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ถือเป็นกําลังสําคัญในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดการบํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน 
เป็นมรดกทางธรรมชาติส่งต่อให้ลูกหลานสืบไป” นายวราวุธ กล่าว  

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า บทบาทหน้าท่ีของเครือข่ายป่าชุมชน ถือเป็นพลังภาคประชาชนที่สําคัญท่ีจะทํางานเคียงคู่กับ
ภาครัฐ ซ่ึงปัจจุบันมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 ป่าชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน รวม
เนื้อท่ี 6.29 ล้านไร่ และกรมป่าไม้ได้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายป่าชุมชนในการดูแล ปกป้องรักษาพ้ืนท่ีป่าผ่านกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้นําเครือข่ายป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซ่ึงปัจจุบันมีสมาชิก 168,576 คน จาก 10,742 หมู่บ้าน ในท้องท่ี 68 จังหวัด และได้รับการรับรองให้
เป็นเครือข่ายป่าชุมชนตามกฎหมาย โดยมีบทบาทตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ตามความในมาตรา 9 (4) ท่ีกําหนดให้กลุ่มผู้แทน
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มาตรา 23 (4) กําหนดให้ประธาน เครือข่าย
ป่าชุมชนระดับจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด มาตรา 23 (5) กําหนดให้ผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนใน
จังหวัด จํานวนไม่ เกิน 3 คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง และมีการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ระดับจังหวัด รวม
ท้ังสิ้น 68 จังหวัด   

 “ ในส่วนของกรมป่าไม้นั้น ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ ป่าเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในการ จัดต้ังป่าชุมชน โดยมีหน้าท่ีและสิทธิตามท่ีกฎหมายป่าชุมชนกําหนด ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมินิเวศในแต่ละท้องท่ี และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวในท่ีสุด 

 



 

 
วันนี้ (15 ธ.ค. 64) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “ปี 2565 เป็นปีแห่งการ
ปรับตัวและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือ
สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และอํานวยประโยชน์อย่างย่ังยืน ภายใต้นโยบาย “ทส.ยกกําลังเอ็กซ์” 
มองไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจํากัด มุ่งสู่วิสัยทัศน์” ท่ีช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี
ย่ังยืน ด้วยการมุ่งเดินหน้าใน 2 เป้าหมายหลัก คือ การสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย การจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชน
เพ่ิมเติมภายใต้โครงการ คทช. จัดสรรท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายใหม่ให้ได้ 1.78 ล้านไร่ 2,700 หมู่บ้านท่ัวประเทศ ควบคู่การสร้าง
ป่าชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งรายได้ให้ชุมชน 

รวมท้ังการจัดท่ีดินทํากินและอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ การจัดต้ังป่าชุมชน การปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ป่าชายเลน และการป้องกัน
ไฟป่า ท่ีเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต ตลอดจนยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เพ่ือเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบพ้ืนท่ี   

อีกเป้าหมาย คือ การมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ และสังคมคาร์บอนต่ํา ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว 
เป็นหัวใจท่ีจะต้องทําเพ่ือฟ้ืนสภาพเศรษฐกิจและสามารถแข่งกับนานาประเทศ 

ท้ังนี้ในการประชุมผู้นํารัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 หรือ COP 26 ประเทศไทย
ประกาศว่า จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปีค.ศ.2065 ตาม(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าของประเทศไทย เพ่ือร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปีพ.ศ. 2580 ประกอบด้วย พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ ร้อยละ 35 พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 และ
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบทร้อยละ 5 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีการดูดกลับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ให้ได้ 120 ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่าในปี พ.ศ. 2580             

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า เราได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ ป่า
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในการ จัดต้ังป่าชุมชน โดยมีหน้าท่ีและสิทธิตามท่ีกฎหมายป่าชุมชนกําหนด ซ่ึง
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมินิเวศในแต่ละท้องท่ี และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 


