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ป่าชุมชนกับสังคมไทย 
 

สมหญิง สนุทรวงษ์  
ศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า – ประเทศไทย 

 
          
   โดยพืน้ฐานสงัคมชนบทไทยชาวบ้านล้วนอาศยัพึง่พาป่าเพื่อปัจจยั  4 ซึง่ได้แก่ แหลง่อาหาร ที่อยู่อาศยั ยารักษาโรค  

และเคร่ืองนุ่งห่ม ที่มีความส าคญัต่อชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว  นอกจากนีช้าวบ้านยงัได้พึง่พาน า้ที่มีต้นธารจากป่าเพื่อการเกษตร   
อาศยัผลผลติจากป่าเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการท าเกษตรกรรม   อีกทัง้ป่ายงัเป็นแหลง่ที่มาของความเชื่อ  ประเพณี  ซึง่
เป็นรากฐานความสมัพนัธ์ของชมุชน บทบาทของป่าต่อความอยู่รอดของชมุชนจงึมีมาเ นิ่นนานและไม่สามารถแยกจากกนัได้  
ชมุชนพืน้เมืองหรือกลุม่ชนชาติพนัธุ์ และชมุชนท้องถ่ินแทบทกุแห่งมีวฒันธรรมและวิถีปฏิบติัในการจดัการและดแูลรักษาป่า  
เช่นความเชื่อเร่ืองผีที่ดแูลป่า รักษาต้นน า้  แบบแผนการใช้ทรัพยากรจากป่าอย่างรู้คณุค่า  และมีกศุโลบายในการรักษาควา ม
สมบรูณ์ของป่าผ่านทางพิธีกรรมต่างๆ  ซึง่มีความแตกต่างหลากหลายไปตามภูมินิเวศและวฒันธรรมในแต่ละแห่ง  แม้ว่าชมุชน
ท้องถ่ินและกลุม่คนพืน้เมืองจะมีการดแูลรักษาทรัพยากรป่าไม้  รวมทัง้รัฐเองก็มีนโยบายและกฏหมายในการหยดุการท าลาย
ป่าก็ตาม แต่พืน้ที่ป่าไม้ของประเทศไทยยงัมีการลดน้อยถ้อยลง และการท าลายป่ายงัด ารงอยู่ ทัง้นีด้้วยเหตปัุจจยัทัง้การปฏิบติั  
นโยบายและกฏหมายที่ไม่เอือ้และมีความขดัแย้งในตวันโยบายเองและการปฏิบติัจริง ในขณะที่กรมป่าไม้และกรมอทุยานแห่งชาติ 
สตัว์ป่าและพนัธุ์พืช ได้พยายามในการอนรัุกษ์และจดัการป่าไม้  เพื่อรักษาขนาดและพืน้ที่ของป่า  แต่นโยบายในการสง่เสริม
พืชเชิงเด่ียวที่ต้องใช้พืน้ที่ขนาดใหญ่และความต้องการของตลาดมีการขยายตวัและมีอิ ทธิพลต่อวิถีชีวิตและกระบวนทศัน์ของ
คนท้องถ่ิน  นอกจากนัน้กฎหมายป่าไม้ที่ไม่เอือ้และไม่ทนัสมยัต่อสถานการณ์ถือเป็นอีกเหตผุลหนึง่ที่น าไปสูค่วามขดัแย้งระหว่าง
เจ้าหน้าที่กบัชมุชน โดยเฉพาะชมุชนที่อยู่ในพืน้ที่เขตอนรัุกษ์  ซึง่สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชมุชน และทรัพยากรป่าไม้  

 
ป่าชุมชน คืออะไร? 

ป่าชุมชน  (Community Forest)  เป็นวิถีปฏิบติัและเป็นการปรับตวัของการจดัการทรัพยากรภายในชมุชนใน
การ ช่วยลดปัญหาความยากจนและความเหลือ่มล า้ทางสงัคมของคนในชมุชน  จากการถกูแย่งชิงทรัพยากรเพื่อการพฒันา
ประเทศ   และเป็นแนวทางหนึง่ในการรักษาพืน้ที่ป่าและความสมบรูณ์ของนิเวศป่าไม้  เพื่อให้ระบบนิเวศคงความสมดลุย์   
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เนื่องจากป่าชมุชนเป็นกลไกที่ส าคญัที่เป็นช่องทางให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์  จดัการ  ฟืน้ฟใูห้ป่ามีความสมบรูณ์
เพิ่มขึน้ และมีการใช้ทรัพยากรและผลผลติจากป่าได้อย่างมีประสทิธิภาพ  เพื่อความมัน่คงแห่งชีวิตของคนในชมุชน  ดงันัน้เมื่อ
คนในชมุชนมีความเป็นอยู่ดีขึน้จงึไม่ต้องอพยพย้ายถ่ินฐาน  และที่ส าคญัย่ิงคือเพิ่มค วามสามารถให้กบัมนษุยชาติ  ได้เรียนรู้
การอยู่อย่างสมดลุกบัธรรมชาติและด ารงชีพอยู่ได้อย่างมีความสขุ  

 “ป่าชมุชน” เป็นค าที่เกิดขึน้ในช่วงเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา เป็นทางเลอืกในการจดัการทรัพยากรนิเวศป่าไม้โดยมีชมุชน
เป็นฐาน หรือเป็นการจดัการทรัพยากรร่วมกนัของชมุชน ที่มีวิถีปฏิบติัเป็นระบบสทิธิหน้าหมู่  หรือเป็นระบบทรัพยากรร่วมของ
ชมุชน นอกจากนัน้ ดร.สมศกัด์ิ สขุวงศ์ ได้กลา่วถงึป่าชมุชน  ว่าเป็นกิจกรรมของคนชนบทในการจดัการทรัพยากรต้นไม้และป่าไม้  
เพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวและชมุชน เป็นกิจกรรมที่สนบัสนนุและมอบอ านาจให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการปลกู  จดัการ  
ป้องกนั และเก็บหาผลประโยชน์จากป่าไม้ภายใต้ระบบการจดัการที่ยัง่ยืน ที่รวมถงึป่า ทัง้ที่เป็นป่าบก ป่าชายเลน  รวมถงึป่าพรุ
และบุ่งทาม ประกอบด้วย ต้นไม้ ทุ่งหญ้า พนัธุ์พืช สตัว์ป่า แหลง่น า้ และสรรพสิง่ในธรรมชาติที่เป็นระบบนิเวศทัง้ห มด  ป่าชมุชน
อาจตัง้อยู่รอบหมู่บ้าน  รอบแหลง่ชมุชน หรืออาจอยู่ใกล้เคียงกบัชมุชน  ชมุชนนัน้อาจจะเป็นชมุชนที่เป็นทางการ  เช่น หมู่บ้าน  
อบต. หรือชมุชนตามประเพณีก็ได้ และก็อาจจะเป็นหนึง่ชมุชน  หรือหลายชมุชนที่ มาจดัการป่าชมุชนร่วมกนัก็ได้ โดยที่คนใน
ชมุชนนัน้ๆ อาจเลอืกใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยัง่ยืนทัง้ในเชิงเศรษฐกิจ และการรักษาระบบนิเวศก็ได้ขึน้อยู่กบัคนใ นชมุชนเป็น
ผู้วางแผนและตดัสนิใจ ว่าจะใช้ประโยชน์อะไร และอย่างไรจากป่า จะดแูลรักษา ฟืน้ฟู และพฒันาป่าชมุชนอย่างไร  ป่าชมุชน
มีขอบเขตขนาดไหนที่ชมุชนจะดแูลได้ทัว่ถงึ   

นอกจากนัน้  ในแวดวงของนกัปฏิบติัการในงานพฒันาสงัคมและทรัพยากร ยงัให้ความส าคั ญต่อ “ป่าชมุชน ” ว่าเป็น
มากกว่ากิจกรรมทางสงัคม แต่เป็น ”กระบวนการการจดัความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบใหม่ หากท าได้อย่างเหมาะสม ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างรัฐกบัชาวบ้าน ชมุชนกบัคนในสงัคม คนกบัคน จะถกูเปลีย่นไปและน าไปสูก่ารยกระดบัความเป็นอยู่และสวสัดิการของ
ชมุชน และการกระจายอ านาจในการจดัการทรัพยากรของชมุชนท้องถ่ินอย่างมีสว่นร่วม” 

การก าหนดกฎเกณฑ์ การวางแผนจดัการป่าชมุชน  และการจดัตัง้กลไกเพื่อจดัการป่าชมุชนของชาวบ้าน  หรือคนใน
ชมุชนนัน้เกิดขึน้มาได้ด้วยการวางแผนร่วมกนัของคนในชมุชนที่ต้องมีสว่นร่วมของสมาชิกอย่างแท้จริง  นอกจากนีก้ารวางแผน
จดัการของชมุชน  ยงัต้องเป็นที่รับรู้  และยอมรับของชมุชนรอบข้างด้วย มิเช่นนัน้ก็อาจเกิดความขดัแย้งระหว่างชมุชนขึน้ได้   
ดงันัน้การจดัการป่าชมุชนที่จะประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืนควรมีการท างานร่วมกนัในรูปเครือข่าย เช่น เครือข่ายลุม่น า้  เครือข่าย 
ป่าชมุชน เป็นต้น 

 ลักษณะที่ส าคัญของป่าชุมชน  

 เป็นการจดัการทรัพยากรแบบองค์รวม ที่มองทรัพยากรต่างๆ ในชมุชนล้วนเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัแม้จะให้ความส าคญั
กบัป่าแต่ไม่ แยกสว่นกบัการจดัการทรัพยากรทัง้หมด  หรือกลา่วได้ว่าเป็นการจดัการเชิงระบบนิเวศป่าไม้ (Forest 
Landscape) 
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 ป่าที่ชมุชนใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไม่ใช่ป่าชมุชน เพราะชมุชนได้เลอืกที่จะดแูลรักษาป่าแทนการท าลายป่า  ดงันัน้ชมุชน
จงึต้องได้รับประโยชน์จากการรักษาป่าเป็นการทดแทน  

 ต้องมีขอบเขตที่ชาวบ้านสามารถจ าแนกขนาดของพืน้ที่ได้ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นผืนป่าขนาดเลก็หรือขนาดใหญ่ที่มีการ
จดัการร่วมกนัหลายชมุชนก็ได้  ซึง่การก าหนดขอบเขตอาจจะกระท าร่วมกนัระหว่างชมุชน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องต่างๆ  
ก็ได้ 

 ชมุชนมีอ านาจในการบริหารจดัการป่าชมุชนอย่างอิสระและสมาชิกในชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการ การร่วมรับผิดชอบ
และตดัสนิใจ จดุประสงค์และเป้าหมายของการจดัการป่าชมุชนต้องสอดคล้องกบัความต้องการของคนสว่นใหญ่ใน
ชมุชน 

ในประเทศไทยมีป่าชุมชนอยู่ ท่ีไหนบ้าง   

แม้ว่าประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพป่าชมุชน แต่ในทางปฎิบติั กรมป่าไม้ได้มีการจดัตั ง้ส านกัจดัการป่า
ชมุชนและมีการสนบัสนนุชมุชนในการจดัการป่าอย่างมีสว่นร่วมของชมุชน  ได้มีการจดทะเบียนการจดัตัง้ป่าชมุชนโดยองค์กร
ชมุชน และมีการสนบัสนนุทัง้ด้านวิชาการและทรัพยากร แต่อย่างไรก็ตามทัง้งบประมาณและบคุลากรก็ยงัคงไม่เพีย งพอ ในขณะ 
เดียวกนัยงัมีองค์กรชมุชนที่มีการจดัการนิเวศป่าไม้ที่ไม่ได้จดทะเบียนกบักรมป่าไม้อีกจ านวนหนึง่ด้วยเนื่องจากข้อจ ากดัทาง
กฎหมายที่ชมุชนไม่สามารถอาศยัและมีการจดัการป่าในพืน้ที่อนรัุกษ์  

ในปัจจบุนัประเทศไทยมีการจดัการนิเวศป่าไม้ในรูปแบบป่าชมุชนมากกว่า 10,000 ป่าชมุชน ซึง่รวมทัง้ที่ขึน้ทะเบียนกบั  
กรมป่าไม้และอยู่ในพืน้ที่อนรัุกษ์ โดยมีป่าชมุชนที่ขึน้ทะเบียนกบักรมป่าไม้รวมทัง้สิน้ 8,820 หมู่บ้าน มีเนือ้ที่ประมาณ 3,583,074 ไร่ 
(ข้อมลูเดือน กมุภาพนัธ์ 2557) และป่าชมุชนที่ไม่ได้ขึน้ทะเบียนกบักรมป่าไม้  และอยู่ ในเขตพืน้ที่อนรัุกษ์  อีก 1,906 ป่าชมุชน    
ที่ครอบคลมุ 10,726 หมู่บ้าน (ศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า, 2556)  ซึง่มีการประมาณการว่าชมุชนมีการจดัการพืน้ที่ ป่า

ในรูปแบบของป่าชมุชนมากกว่า 7,870,000 ไร่ (1.2 ล้านเฮแตร์) หรือประมาณ 7% ของพืน้ที่ป่าไม้ในประเทศไทย1(ทัง้ที่อยู่นอกเขต

และในเขตพืน้ที่อนรัุกษ์ )   
 
ป่าชมุชนในประเทศไทยมีกระจายทัว่ทกุภาคในรูปแบบการจดัการที่แตกต่างหลากหลายไปตามสภาพ ภูมินิเวศน์ 

วฒันธรรม และเศรษฐกิจ สงัคม ได้แก่  

                                                        
1

 พืน้ทีป่่าไม้ในประเทศไทย 17,200,000 เฮแตร์, FAO 2010 
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ป่าชุมชนภาคเหนือ เนื่องจากสภาพพืน้ที่ภาคเหนือเป็นที่สงู มีการสงวนรักษาพืน้ที่ป่ าเพื่อเป็นต้นน า้  เป็นแหลง่อาหาร สมนุไพร 
และประกอบพิธีกรรม การดแูลรักษาป่าชมุชนท าโดยการจ าแนกป่าออกตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ เช่นเป็นป่าขนุน า้ ป่าความเชื่อ 
ป่าใช้สอย และชมุชนผู้ รักษาป่าก็มีหลากหลายกลุม่ชาติพนัธุ์  

ป่าชุมชนภาคอีสาน พืน้ที่อีสานมีลกัษณะเป็นที่ราบสงู พืน้ดินเป็นโคก ดอน ชมุชนต่างๆรักษาป่าไว้ตามหวัไร่ปลายนา  เพื่อเป็น
แหลง่อาหาร สมนุไพร และเป็นป่า ที่ใช้ประโยชน์เชิง วฒันธรรม  นอกจากป่าบก  ก็ยงัมีป่าบุ่ง  ป่าทาม  ซึง่เป็นป่าในพืน้ที่ชุ่มน า้
ประเภทหนึง่ที่มีชมุชนดแูลรักษาอยู่   

ป่าชุมชนภาคกลาง รวมภาคตะวันตกและตะวันออก พืน้ที่ป่าทางตะวนัตกเป็นป่าผืนใหญ่ยาวติดต่อมาจากภาคเหนือไป
จนถงึภาคใต้ สว่นมากเป็นที่อยู่อาศยัของกะเหร่ียง (ปกากะญอ)  ซึง่มีวฒันธรรมและวิถีชีวิตในการรักษาป่ามาแต่เดิม  ป่าชมุชน
ของชาวกะเหร่ียงสว่นมาก  ไม่ได้แบ่งแยกตามหมู่บ้าน  แต่เป็นการใช้และดแูลป่าร่ วมกนัทัง้ผืน  เช่น กะเหร่ียงทุ่งใหญ่นเรศวร  
ขณะที่ในภาคกลางซึง่เป็นชมุชนไทยพืน้ราบก็มีป่าชมุชนกระจดักระจายอยู่ในจงัหวดั อทุยัธานี  นครสวรรค์  สพุรรณบรีุ  ชยันาท 
ในสว่นภาคตะวนัออก ก็มีพืน้ที่ป่าชมุชนบ้างเป็นหย่อมๆเช่นในเขตฉะเชิงเทรา ชลบรีุ และป่าชายเลนในจงัหวดัจันทบรีุและตราด  

ป่าชุมชนภาคใต้ มีทัง้ป่าชมุชนในเขตต้นน า้บนยอดเขา ไปถงึป่าพรุชมุชน ป่าชายเลนชมุชน  นอกจากนีใ้นระดบัครอบครัวก็มี
การดแูลป่าผสมกบัการท าสวน เช่นสวนสมรม สวนยางดัง้เดิมผสมป่า และการท าเกษตรสีช่ัน้  

 
อ้างอิง 

 กรมป่าไม้  ส านกัจดัการป่าชมุชน 

 เครือข่ายป่าชมุชน -ประเทศไทย 

 ส านกัข่าวประชาไทย เร่ืองป่าชมุชน  

 มลูนิธิสบืนาคะเสถียร  

 องค์กรที่ท างานด้านป่าชมุชนต่างๆ  

 ศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า –  ประเทศไทย 


