








มหกรรม
ไม้มค่ีา ป่าชุมชน คนอยู่กบัป่า

เพิม่คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม
พร้อมน า้ในไร่นา มปีระปาทุกครัวเรือน



สถานที่จัดงาน 4 ภาค

สถาบันประชารัฐพทิักษ์ป่า จ.แพร่
วนัที่ 15-17 ก.พ. 2562

อุทยานมังกรสวรรค์จ.สุพรรณบุรี 
วนัที่ 22-24 ก.พ. 2562

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่7 (ขอนแก่น) 
จ.ขอนแก่น วนัที ่1-3 ม.ีค. 2562

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงตาม
แนวพระราชด าริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงาน 

ศิลปาชีพ ภายใต้ ค่ายวภิาวดรัีงสิต
จ.สุราษฎร์ธานี วนัที่ 8-10 มี.ค. 2562
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รูปแบบการจดังาน

ด้านวชิาการ

ความบันเทิง

ออกร้าน



รูปแบบการจดังาน

ประเด็น: ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กบัป่า 
เพิม่คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม
พร้อมน า้ในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน

เสวนาวชิาการ

นิทรรศการ

1.ด้านวชิาการ : กจิกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชน

• หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  คณะวนศาสตร์  ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร  ส านกงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และภาคเอกชน (เช่น บริษัท สวนกติติ จ ากดั ) 



รูปแบบการจดังาน
2.ความบันเทิง : กจิกรรมสร้างความประทบัใจ พร้อมสอดแทรกความรู้

ประกวดร้องเพลง

การแสดง+วงดนตรีสันทนาการ เกมส์
• รับของรางวลั 
• ของแจกมากมาย

• “ป่าไมไ้มคท์องค า”
โต้วาที

(นกัเรียน)

(กลุ่มวยัรุ่น)  

(ชาวบา้น)  

• การแสดงพ้ืนถ่ิน 
• กลุ่มวงดนตรี
จากผูพ้ิทกัษ์
“พยคัฆไ์พรใจดี”



รูปแบบการจดังาน
3.ออกร้าน : กจิกรรมตลาดนัดป่าไม้   

ตลาดป่าชุมชน
➢ พืชผกัพืน้บ้าน ผลติผล 
➢ จากป่าชุมชน

ตลาดต้นไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
➢ ร้านค้าจ าหน่ายต้นไม้
➢ ผลติภัณฑ์ไม้จากสวนป่า ออป. 

สหกรณ์สวนป่า กรมราชทณัฑ์
➢ ผลติภัณฑ์จากป่าชุมชน

ช้อป ชม ชิม
• สินคา้ OTOP
• สินคา้ ธงฟ้าประชารัฐ

ตลาดคนอยู่กบัป่า
➢ ผลติภัณฑ์โครงการ

สร้างป่าสร้างรายได้

ตลาดของสด
➢ ผลติภัณฑ์อาหารทะเล
➢ พืชผลการเกษตร



ก าหนดการจัดงาน
พธีิเปิด

เวทกีลาง

• ช่วงเวลาการจัดงาน 11.00 น.-20.00 น.
•พธีิเปิด 13.30 น.

Day 1 : นิทรรศการ การโต้วาท ีวงดนตรี การแสดง การออกร้าน
Day 2 : พธีิเปิด นิทรรศการ การเสวนา วงดนตรี การแสดง การออกร้าน
Day 3 : ประกวดร้องเพลง “ป่าไม้ไมค์ทองค า” 

วงดนตรี การแสดง นิทรรศการ การออกร้าน



จุด Check in
มหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กบัป่า”

➢ จุดถ่ายภาพ
➢ ร่วมถ่ายรูปกบัสาวสวย

ในชุด “พฤกษานานาพรรณ”
➢ ร่วมกจิกรรม



โซนนิทรรศการพระราชด ารัส พระราชด าริ ด้านทรัพยากรป่าไม้
“ศาสตร์พระราชา”

“ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”

“ปลูกคน ปลูกป่า”

“คนอยู่กบัป่า”
“บ้านเลก็ในป่าใหญ่”

“โครงการสร้างป่า 
สร้างรายได้”

“โครงการจุฬาภรณ์พฒันา”

“สืบสาน รักษาต่อยอด”



โซน “ไม้มีค่า”

• อ.อ.ป.

• คลนิิกป่าไม้ หมอต้นไม้ รุกขกร
การพสูิจน์เน้ือไม้ การดูเน้ือไม้

• กจิกรรมการแข่งขนัเกมส์
และรับของรางวลั

• โรงเรียนกล้าไม้ • สอนวธีิการลงทะเบียนสวนป่า,
ลงทะเบียน E-tree

• ผู้ขายไม้พบผู้ซ้ือไม้ ผู้ต้องการ
ปลูกไม้ได้พบผู้รับจ้างปลูกไม้

• นิทรรศการ ความรู้เกีย่วกบัไม้มีค่า, 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เช่น 
มาตรา 7 พ.ร.บ. ป่าไม้

• แจกเมลด็และ กล้าไม้ป่ามีค่าพนัธ์ุดี
และแจกเอกสารวชิาการ



โซน “ป่าชุมชน”
ครูป่าไม้ให้ความรู้ด้านป่าชุมชน
➢ ความรู้เร่ืองกฎหมายป่าชุมชน
➢ ขั้นตอนการจดัตั้งป่าชุมชน
➢ ประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บจากการจดัตั้งป่าชุมชน
➢ การเชิญชวนภาคเอกชนสนบัสนุนป่าชุมชนพร้อมไดรั้บลดหยอ่นภาษี

กจิกรรมสร้างความประทบัใจ
➢ เกมส์ สันทนาการ สอดแทรกความรู้
➢ การสาธิต ใหผู้ร่้วมงานไดล้งมือท าและน าผลงานกลบับา้นได้
➢ แจกเอกสารเผยแพร่ หนงัสือ สมุดบนัทึก
➢ แจกของรางวลัมากมาย



โซน “คนอยู่กบัป่า”
มาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากนิในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ

•ความรู้เร่ืองคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ (คทช.)
•ความรู้เร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากนิในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ
(รถไฟ 5 ขบวน / ในส่วนของขบวน 1-3)

•คลนิิกรับปรึกษาปัญหาที่ดนิป่าไม้
•การตรวจสอบแปลงที่ดนิ (เอกสารสิทธิ) ในระบบสารสนเทศภูมิสารสนเทศ (GIS)

กจิกรรม

1 2 3 4 5

ชุมชนในลุ่มน า้ 1,2
ชุมชนในลุ่มน า้ 3,4,5

ก่อน มติ ครม. 30 ม.ิย. 41
ชุมชนในลุ่มน า้ 3,4,5

หลงั มติ ครม. 30 ม.ิย. 41

1 2 3 4 5



1 2 3 4 5

ชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ ชุมชนในเขตป่าชายเลน

โซน “คนอยู่กบัป่า”



โซน ตลาดนัดป่าไม้

1. กลุ่มผลติภัณฑ์ 2. กลุ่มของสด (ผกั ผลไม้ อาหารสด)

3. กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 4. กลุ่ม OTOP



ประชาชนมาร่วมงานแล้วจะได้รับประโยชน์อะไร
ได้รับความรู้ความเข้าใจ ตอบข้อสงสัยทุกประเดน็เกีย่วกบักฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัตอิย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ได้รับค าปรึกษาทางวชิาการจากหมอต้นไม้ คลนิิกป่าไม้ การวเิคราะห์สภาพพืน้ที่ แนะน าชนิดพรรณไม้ที่
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่ การพสูิจน์เน้ือไม้ รวมทั้งความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
ได้รับแจกกล้าไม้ เอกสารวชิาการด้านป่าไม้
ได้ร่วมกจิกรรมการแข่งขันเกมส์ และรับของรางวลัในงานมากมาย
สนุกสนานกบัการถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ เพ่ือบันทึกความทรงจ า ร่วมกบัพริตตีส้าวสวย 
ในชุด “พฤกษานานาพรรณ” และร่วมกจิกรรมการส่งรูป  Chat & Share ในส่ือสังคมออนไลน์ 
เชิญชวน กด LIKE  พร้อมตดิ แฮชแท็ก #ไม้มีค่า #ป่าชุมชน #คนอยู่กบัป่า 
ผู้ร่วมกจิกรรมที่มียอด LIKE & SHARE สูงสุดจะได้รับรางวลัใหญ่จากงาน
ต่ืนตาต่ืนใจกบัการแสดง และเสียงเพลง
ร่วมแข่งขัน ลุ้นและเชียร์ กบัการประกวดร้องเพลง “ป่าไม้ไมค์ทองค า” และ “การโต้วาที”
ร่วมช้อป ชม ชิม อิม่อร่อยกบั ร้านค้ามากมาย
ประชาชนมีความประทับใจ และมีภาพลกัษณ์ที่ดต่ีอองค์กรภาครัฐ
เกดิแรงบันดาลใจ ร่วมปฏิรูปป่าไม้และส่ิงแวดล้อมไทยกบัภาครัฐเพ่ือสร้างสังคมและการเตบิโตที่เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม


