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เวทเีปิดตัวรายงานการศึกษา 

"30 ป ีขบวนปา่ชมุชน บทเรยีน และทศิทางการขบัเคลือ่นสูท่ศวรรษที่ 4” 

และเสวนาในหัวข้อ 

“ความทา้ทายและขอ้เสนอแนะตอ่พรบ.ปา่ชมุชน เมือ่บงัคบัใชก้ฎหมายแลว้” 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  

ณ ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพ่ือคนกับป่า (รีคอฟ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์กรุงเทพมหานคร 

 

หลกัการและเหตผุล 

  กว่า 3 ทศวรรษทีม่ีการขับเคลื่อนป่าชุมชนในสังคมไทย จากจุดเริ่มต้น

เหตุการณ์ที่ห้วยแกว้ จังหวัดเชียงใหม ่เมื่อ 30 ปีทีผ่่านมาซึ่งในชว่งนั้นรัฐยังมกีาร

ให้เอกชนสัมปทานป่าไม้ เหมืองแร ่ ทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น

ชาวบ้านห้วยแก้ว กิ่งอ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่รวมตวักันต่อต้านนายทุนท่ี

เข้ามาเช่าพื้นท่ีป่าสาธารณะปลกูสวนป่าเศรษฐกิจ ประกอบกับเหตุการณ์ดินโคลน

ถล่มที่อ าเภอกระทูน จงัหวัดนครศรีธรรมราช สร้างความเสียหายต่อชีวติ ทรัพย์สิน

ของประชาชน เกิดมกีระแสการปกป้องป่า จนรัฐบาลยุติสัมปทานป่าบกทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ. 2532  และเกดิกระแสชมุชนปกป้องปา่และต้องการมีสว่นรว่มใน 

การจดัการป่าในรูปแบบป่าชุมชน  และพยายามในการผลกัดันกฎหมายป่าชมุชน

เรื่อยมาแต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แต่ใน

ขณะเดยีวกันก็มกีารขยายตวัของเครือข่ายป่าชุมชนอย่างกว้างขวางทุกภูมภิาค 

และเรียกร้องการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไมจ้นสิทธชิุมชนปรากฏใน

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540และยังคงผลกัดันให้มี พรบ.ป่าชุมชน ประชาชนใช้

สิทธ์ิเสนอร่างกฎหมายโดยการเข้าชื่อตามรฐัธรรมนูญ เป็นร่างกฎหมายฉบับแรกที่

ประชาชนเป็นฝ่ายยื่นกฎหมายในสังคมไทยในปี พ.ศ. 2541แตด่้วยแนวคิดการ

จัดการป่าโดยชุมชนมคีวามแตกต่างหลากหลายท าให้มกีารยื่นรา่ง พรบ. ป่า

ชุมชนจากหลายภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ ภาคฝ่ายการเมือง ฯลฯ แตก่็ตกไปในทุก

รัฐบาลทีผ่่านมาแม้จะไม่มีกฎหมายรองรับ จน ป.ี พ.ศ. 2561 รัฐบาลได้มกีารหยิบ

ยกร่าง พรบ.ป่าชุมชนมาพิจารณา โดย สภาขับเคลื่อนการปฏิรปู (สปท.) น าร่าง

ฉบับของสภานติิบัญญัติ(สนช.) สภาปฏริปูแห่งชาต ิ (สปช.) และของกรมป่าไม้มา

พิจารณา และเสนอร่าง พรบ.ป่าชุมชนให้ ครม.พิจารณาและได้เห็นชอบในปี พ.ศ. 
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2561 และสภานติิบัญญัติแห่งชาติเห็นควรประกาศเป็นกฎหมายในวันที่ 29 พ.ค. 

2562  โดยจะบังคับใช้ทุกมาตราในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ทั้งน้ียังมีประเด็น

ท้าทายหลายประการในการปฏิบัติทั้งพ้ืนทีท่ี่จะจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้ ซึ่งปัจจุบัน

ก าลังร่างกฎกระทรวงว่าด้วยพื้นที่อนุรกัษ ์  โดย1 ใน 4 คือพื้นที่มีคุณค่าหรือ 

ความโดดเด่นทางระบบนิเวศและได้รับการประกาศและขึ้นทะเบียนกับองค์กร

ประเทศ เช่น พื้นทีชุ่ม่น้ า หรือแรมซ่าร์ซึ่งพบว่าป่าหลายแห่งที่ชมุชนดูแลจัดการ

ป่าที่อยู่ในเขตพื้นทีชุ่ม่น้ า ป่าชุ่มน้ า เช่น 17 ป่าชุมชนในพ้ืนทีลุ่่มน้ าอิง ป่าบุ่งป่า

ทามในลุ่มน้ าสงครามตอนล่างจ านวนมากทีดู่แลจดัการป่ามายาวนานมาหลายสิบปี

นอกจากนีย้ังมีพบว่ายงัมีพ้ืนที่ป่าที่ชุมชนจัดการดแูลในรูปแบบเปน็ป่าชุมชนมา

อย่างยาวนานกวา่ 300 แห่ง แลว้ต่อมาเป็นพื้นที่เตรียมประกาศพ้ืนที่อนุรักษ ์ จะมี

ทางเลือกทางออกกันอย่างไรในวาระที่จะมเีริ่มบังคับใชก้ฎหมายป่าชุมชนในวันที่ 

25 พฤศจิกายน 2562 จึงจะจัดการเปิดตวัเอกสารและแลกเปลี่ยน เส้นทาง 30 ปี

ขบวนป่าชุมชน บทเรียน และทิศทางขบัเคลื่อน พร้อมกับการเสวนา ทิศทางปา่

ชุมชนในทศวรรษที ่ 4 และทางเลือกทางออกกรณทีี่ยังเป็นเรื่องท้าทายของป่า

ชุมชนภายใต้นโยบาย กฎหมายใหม่ 

 

วตัถปุระสงค ์

1. น าเสนอและเปิดตัวรายงานการศึกษาและแลกเปลี่ยน 30 ปี ขบวนป่า 

ชุมชน บทเรยีนและทศิทางขับเคลื่อนสู่ทศวรรษที ่4  

  2. แลกเปลีย่นความคดิเห็นข้อเสนอแนะต่อกฎหมายป่าชมุชน 

 

กลุม่เปา้หมาย  30 คน 

  ประกอบด้วยตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนแตล่ะภูมิภาค นกัวชิาการ องค์กร

พัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และนิสติ นกัศึกษา ผู้สนใจทัว่ไป 

 

 

หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

 แผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า 

 คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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สถานที ่

ห้อง China ศูนย์วนศาสตรช์ุมชนเพื่อคนกับป่า (รคีอฟ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

  

ก าหนดการ   

เวลา รายละเอยีดกจิกรรม 

9.00 – 9.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 30 ปี ขบวนปา่ชุมชนในสังคมไทยและ

ทิศทางในทศวรรษที ่4  

9.30 – 9.40 น.  กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์โดยคุณวรางคณา 

รัตนรตัน์  ผู้อ านวยการ แผนงานประเทศไทย ศูนย์วน

ศาสตรช์ุมชนเพื่อคนกบัป่า 

 กล่าวเปิดการเสวนาโดย ผศ.นิคม แหลมหลกั คณบด ีคณะ

วนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

9.40 – 10.00 น.  แนะน าเอกสาร“30 ป ีขบวนปา่ชมุชน บทเรยีนและทศิทาง

ขบัเคลือ่นสูท่ศวรรษที ่4” 

โดย ดร.กฤษฏา บุญชยั มลูนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และ ระว ี

ถาวร แผนงานประเทศไทย ศูนยว์นศาสตรช์ุมชนเพื่อคนกบัป่า 

10.00 – 11.00 น. เสวนา จากบทเรยีน 30 ปปีา่ชมุชน...สูก่า้วตอ่ไปทศวรรษที ่4  

  ร่วมเสวนาโดย 

 ดร.สมศักดิ ์สุขวงศ์ ทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ แผนงาน

ประเทศไทย  

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า   

 ดร.กฤษฎา บุญชยั มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

 อ.ดร.สุรินทร ์อ้นพรม  ตัวแทนคณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

 คุณเอกชยั อิสระทะ ตวัแทนเครือข่ายป่าไมภ้าค

พลเมือง  

 ด าเนินรายการโดย คณุกนกพร ดีบุร ีผู้ประสานงานโครงการ

เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง  

11.00 - 11.15 รับประทานอาหารว่าง 
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11.15- 12.30 น.  เสวนา ความทา้ทายและขอ้เสนอแนะตอ่พรบ.ปา่ชมุชน เมือ่

บงัคบัใชก้ฎหมายแลว้ 

         วิทยากร  

1. คุณประทีป มคีติธรรม เลขานุการคณะกรรมาธิการ

ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ สภาผู้แทนราษฎร 

2. ดร.เพ่ิมศกัดิ ์มกราภิรมย์ ที่ปรกึษาศูนย์ศกึษาและ

พัฒนาสันติวิธ ีมหาวทิยาลยัมหิดลและนักวิชาการ

อิสระด้านสิทธิมนุษยชน 

3. ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เตรียมประกาศอุทยาน  

4. คุณสมเกยีรต ิ เขื่อนเชียงสา  ตัวแทนชุมชนพ้ืนที่ป่า

ชุ่มน้ าอิง  

5. คุณวิโรจน ์ติปิน ตัวแทนเครือข่ายปา่ไม้ภาคพลเมือง 

ด าเนินรายการโดยนายระวี ถาวร แผนงานประเทศไทย ศูนย์

วนศาสตรช์ุมชนเพ่ือคนกับป่า 

12.30 น. ปิดการเสวนา 

 


