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ห้ามมิให้ผู ้ใดน�าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ไป

ท�าการคัดลอกโดยวิธีถ่ายเอกสาร โรเนียว พิมพ์ด้วยเครื่องจักร หรือ

วิธีการอันใดเพื่อน�าไปแจกจ�าหน่าย ห้ามลอกเลียน เปลี่ยนแปลงหรือ

เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะ

ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
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บทน�า

การประชมุเชงิปฏิบัตกิารระดับชาต ิเรือ่ง “ก้าวต่อไป ยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือใน 
งานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย” นั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ในการประชุมครั้งนี้  
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 131 คน โดยแบ่งเป็นชาย 75 คน และหญิง 56 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานราชการ เครือข่าย  
ป่าชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาคธุรกิจ เครือข่ายเยาวชน แหล่งทุน-องค์กรสนับสนุน  
สื่อมวลชน และภาควิชาการ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ทางความคิดอย่างอิสระเพื่อ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีส�าคัญในการขับเคลื่อนงานป่าชุมชนในอนาคต อันได้แก่ ประเด็นกลไก 
เชงิสถาบันเพือ่การส่งเสริมป่าชมุชน การพฒันาการด�ารงชพีบนฐานป่าชมุชน นโยบายการเปล่ียนแปลง 
สภาพภมิูอากาศและการจดัการความขดัแย้งในการจดัการทรัพยากร นอกจากนี ้การประชมุคร้ังนีมุ่้งหวงั 
ให้เกิดกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาป่าชุมชนและแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีต่างๆ  
ในอนาคต

เพื่อให้เกิดการพูดคุยของทุกฝ่ายและการแลกเปล่ียนระหว่างหน่วยงาน การประชุมคร้ังนี้จึง 
ประกอบไปด้วยสองภาคส่วน อันได้แก่ เวทีน�าเสนอข้อมูล 1 วัน เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสถานการณ์และ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานป่าชุมชน 2 วัน ท้ังนี้ศูนย์วนศาสตร ์
ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีจาก กรมป่าไม้ กระทรวง 
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรร่วมจัดงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) มูลนิธิสยาม 
กัมมาจล โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในป่าเอเชีย ประเทศไทย (LEAF-Thailand)

การประชมุเชงิปฏิบัตริะดับชาตคิร้ังนีเ้ป็นผลต่อเนือ่งจากเวทปีระชมุป่าชมุชนระดับภมิูภาคเอเชีย 
แปซิฟิกครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2556 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยศูนย์วนศาสตร์ชุมชน 
เพื่อคนกับป่าและองค์กรภาคีในระดับภูมิภาค ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีข้อตกลงร่วมกันว่าแต่ละประเทศ 
จะจดัเวทปีระชมุระดับชาตเิพือ่ประมวลความก้าวหน้า ความท้าทาย และร่วมกันค้นหายทุธศาสตร์ กลไก 
ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาป่าชุมชนภายใต้บริบทสถานการณ์ของประเทศนั้นๆ เพื่อ 
เป็นแนวทางร่วมกันในการขับเคล่ือนงานป่าชุมชนในภาพรวม นอกจากนี้ทางผู้แทนของประเทศไทย  
ที่เข้าร่วมเวทีประชุมป่าชุมชนระดับภูมิภาคได้ก�าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาป่าชุมชนส�าหรับอีกห้าป ี
ข้างหน้า ดังนี้

- มีการส�ารวจพื้นที่ป่าชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันและทรัพยากรในท้องถิ่น
- เพื่อขยายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากป่าชุมชน รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของผู้ที่เก่ียวข้อง 

ในห่วงโซ่การผลิตและการพัฒนาเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
- เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขยายงานป่าชุมชนและการพัฒนา 

วิสาหกิจ รวมถึงการร่วมมือกับภาคธุรกิจ
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ในการกล่าวต้อนรับการประชุม ดร.ทินท์ ลวินทอง ผู้อ�านวยการศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคน
กับป่า ได้กล่าวว่า การส่งเสริมและขยายผลิตภณัฑ์จากป่าชุมชน รวมไปถงึการเพิม่ศกัยภาพของชุมชน
เพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรป่าชุมชนเป็นหนึ่งในพันธสัญญาที่เกิดขึ้นในการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  
แม้ประเทศไทยยงัไม่มีกรอบทางด้านกฏหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการสนบัสนนุป่าชุมชน แต่ทัง้นีป้ระเทศไทย  
มีพื้นที่ป่าชุมชนถึง 1.2 ล้านไร่ นอกจากนี้ ดร.ทินท์ ยังได้กล่าวชื่นชมถึงความเป็นผู้น�าในการจัดการ 
ป่าชุมชนของกรมป่าไม้ และแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน ในช่วงท้าย  
ดร.ทินท์ ย�า้ว่าการพฒันาป่าชมุชนนัน้คงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซึง่เป็นสิง่ทีค่าดหวงั 
จากการประชุมในครั้งนี้

อธบิดีบุญชอบ สุทธมนสัวงษ์ กรมป่าไม้ ได้กล่าวถงึความส�าคญัของการพฒันายทุธศาสตร์และ 
ความร่วมมือในงานวนศาสตร์ชมุชน ซึง่จะมุ่งเน้นไปสูทิ่ศทางของกรอบการท�างานร่วมกันของทกุภาคส่วน  
เพือ่การยกระดับ “งานวนศาสตร์ชมุชน” หรือ “ป่าชมุชน” รวมไปถึงการขยายขอบเขตไปสู่การจดัภมิูทศัน์ 
ป่าไม้ในอนาคตอย่างมีประสทิธภิาพ ท้ังนี ้ท่านอธบิดียังได้ยืนยนัถงึบทบาทของกรมป่าไม้ว่าจะท�างาน 
ร่วมกับทกุภาคแีละทกุหน่วยงาน เพือ่ให้เกิดกลไกความร่วมมือในการจดัการภมิูทศัน์ป่าไม้อย่างยัง่ยนื
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สถานการณ์และประเด็นส�าคัญ
ของงานป่าชุมชนของประเทศไทยในปัจจุบัน
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ความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรายย่อย

ดร.สมศักด์ิ สุขวงศ์ ผู้ก่อตั้งรีคอฟได้กล่าวในปาฐกถาเร่ือง “วิกฤตการณ์โลก วิกฤตการณ์ไทย และ 
ป่าชมุชน” ว่าความไม่ม่ันคงทางอาหารไม่ใช่สาเหตขุองการท�าลายป่า แต่ในทางตรงกันข้ามการท�าลายป่านัน้ท�าให้ 
เกิดความไม่ม่ันคงทางอาหาร” ความเส่ือมโทรมของป่านั้นมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารและรายได้ของ 
ชุมชนที่พึ่งพิงป่า ป่านั้นสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนมากถึง 23% ซึ่งมากกว่ารายได้จากการท�าเกษตร นอกจากนั้น 
ป่ายังเป็นแหล่งโภชนาการทีมี่คณุค่าของชมุชนชนบท ดังนัน้ภมิูนเิวศน์ 
ของป่าทีกิ่นได้จงึเป็นหวัใจของความม่ันคงทางอาหารของชมุชนชนบท  
อย่างไรก็ดี ข้อท้าทายประการส�าคัญของการด�ารงชีพของเกษตรกร 
ขนาดเล็กในวนันีคื้อปัญหาการแย่งชงิทีดิ่น กรรมสทิธิใ์นท่ีดินร่วมเป็น 
มาตรการหนึ่งที่ช่วยป้องกันปัญหานี้ได้ เกษตรกรรายย่อยคือผู้ผลิต 
ทีส่�าคัญท่ีสามารถช่วยรักษาป่าให้กบัโลกในรูปแบบของวนเกษตรหรือ 
การยกป่ามาไว้ท่ีบ้าน ทัง้นีเ้ราไม่สามารถรกัษาความม่ันคงทางอาหาร 
ไว้ได้หากพวกเราไม่ปกป้องสิทธิในที่ดินท�ากินของเกษตรกรรายย่อย 
และชุมชนพื้นเมือง ซึ่งหากท�าได้ดังนั้นแล้วเราก็จะสามารถรักษาป่า 
และอนาคตของป่าชุมชนไว้ได้

ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์

ผู้ก่อตั้งรีคอฟ

การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอย่างมีส่วนร่วม
ท่านบุญชอบ สทุธมนสัวงษ์ อธบิดีกรมป่าไม้ กล่าวถงึสถานการณ์พืน้ทีป่่าไม้ของประเทศไทย โดยยอมรบั 

ว่าการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาท�าให้เกิดการลดลงของพื้นท่ีป่า สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการอนุญาตท�าไม้ในช่วง 
ระยะ 70 ปีแรกของการก่อตั้งกรมป่าไม้ ถึงแม้ว่าในช่วง 50 ปีถัดมาได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองป่าหลายฉบับ  
รวมถึงแนวทางการท�างานของกรมป่าไม้ที่มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันและปรามปราบนั้น แต่กลับส่งผลลัพธ์ท�าให้ 
ผืนป่าลดลงไปเร่ือยๆ ซึง่สาเหตอุกีประการหนึง่ คือความไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนของข้อมูลป่าไม้ กล่าวคือ ตวัเลข 
ทางสถิติเดิมที่มีอยู่ไม่สามารถระบุถึงต�าแหน่งพื้นที่ป่าได้ ท�าให้เกิดความไม่ชัดเจนในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

อธิบดีกรมป่าไม้ได้กล่าวถึง “ยุทธศาสตร์การบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” ซึ่งเน้น 
การมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนและส่งเสรมิแนวคิดเรือ่งประชาชนเป็นเจ้าของป่า และส่งเสริมให้มีการปรบัเปล่ียน 
ทศันคตกิารท�างานของเจ้าหน้าทีจ่ากมุมมองทีว่่า “ชาวบ้านเป็นผูบุ้กรกุ” ให้เป็น “ชาวบ้านเป็นผูร่้วมรักษา” อกีทัง้ 
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน รวมไปถึงการขยายเครือข่ายการท�างานออกไปสู่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้  
กรมป่าไม้ยังมีการจัดท�าฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยขึ้น โดยได้ร่วมมือกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มีการน�าข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ มาแปลเป็นรายจังหวัด รายอ�าเภอ รายต�าบล และรายกลุ่มป่า  
นอกจากนีท้างกรมป่าไม้ยังได้ด�าเนนิการเก็บภาพถ่ายทางดาวเทยีมใหม่ตัง้แต่เดือนมกราคม 2557 ซึง่จะแล้วเสร็จ 
ในปี 2558

ท่านอธิบดีมีความคิดเห็นว่า “โฉนดชุมชน” สามารถท�าได้แต่ไม่ควรอยู่ในพื้นที่ท่ีมีกฎหมายรองรับแล้ว  
โฉนดชมุชนควรเกิดขึน้ในพืน้ทีต่กหล่นท่ีไม่ได้ประกาศเป็นป่าสงวนฯ หรอืเขตอนรุกัษ์  นอกจากนัน้ ยังได้น�าเสนอ 
ต่อไปว่าป่าชมุชนกบัการด�ารงชพีด้วยลักษณะของการหาอยูห่ากนิในพืน้ท่ีป่านัน้สามารถท�าได้ ซึง่ครอบคลมุการ 
เก็บหาเพื่อการบริโภคภายในบ้านและเพื่อการยังชีพ แต่มิใช่เพื่อการพาณิชย์นั้นสามารถกระท�าได้ 

"... ความไม่มั่นคงทางอาหาร ไม่ใช่สาเหตุของการท�าลายป่า
แต่ในทางตรงกันข้าม การท�าลายป่านั้น

ท�าให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหาร..."



การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “ก้าวต่อไป ยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในงานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย”
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ท่านอธิบดีได้กล่าวเน้นย�้าความคาดหวังจากการประชุมในคร้ังนี้คือ เร่ืองก้าวต่อไปในการบริหารจัดการ 
ป่าชุมชน และการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือของการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทย ซึ่งจุดอ่อนของ 
ยุทธศาสตร์ก่อนหน้านี้คือ ผู้เขียนยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่มักเป็นนักวิชาการไม่ใช่ชุมชนหรือองค์กรที่ปฏิบัติงาน 
ในพื้นท่ี จึงท�าให้ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นการประชุมครั้งนี้จะท�าให้เกิดการแลกเปล่ียนและเรียนรู ้
ร่วมกันระหว่างเครือข่าย องค์กรและชุมชนต่างๆ จะท�าให้เกิดข้อมูล ความรู้และความเข้าใจ สามารถน�าไปสู่การ 
ร่วมมือกันและวางเป้าหมายร่วมกันต่อไปในอนาคต ยังผลให้ป่าชุมชนเกิดความส�าเร็จและเกิดประโยชน์เป็น 
รูปธรรมอย่างแท้จริง

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

อธิบดีกรมป่าไม้

“....เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ส่งเสริมแนวคิดเรื่องประชาชนเป็นเจ้าของป่า 
และส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติการ

ท�างานของเจ้าหน้าที่จาก มุมมองที่ว่า 

“ชาวบ้านเป็นผู้บุกรุก” ให้เป็น 

“ชาวบ้านเป็นผู้ร่วมรักษา”....

ป่ากับความมั่นคงในคุณภาพชีวิต
คุณประลอง ด�ารงไทย ผู้อ�านวยการส�านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ได้กล่าวอธิบายถึงที่มาของแนวคิด  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมว่า เนื่องจากประเทศไทยมีประชาชนจ�านวนมากที่ด�ารงชีพด้วยการอาศัยพึ่งพิงทรัพยากรป่า  
กรมป่าไม้จึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนินงานจากเดิมท่ีรัฐมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเป็นหลัก ได้ปรับมาสู ่
แนวทางการกระจายอ�านาจให้ประชาชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริม 
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน ซึ่งได้มีการด�าเนินงานจัดตั้งป่าชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2543 จนถึง 
ปัจจุบันมีป่าชุมชนรวมทั้งสิ้น 8,820 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 3,583,074 ไร่ (ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ 2557)

นอกจากนี้ คุณประลอง ได้กล่าวเสริมอีกว่า แม้ในระยะเร่ิมแรกโครงการป่าชุมชนจะยังไม่เป็นที่ยอมรับ 
ของชมุชน เพราะชมุชนยังฝังใจกับภาพลกัษณ์เดิมของกรมป่าไม้ แต่กรมป่าไม้มีแนวคดิและนโยบาย เพือ่ให้ชมุชน 
ร่วมรักษาป่าและหากินกับป่าได้ ชุมชนที่เคยหากินอยู่กับป่ายังคงสามารถด�าเนินต่อไปได้ มีกฎหมายรับรองให้ 
สามารถเก็บหาของป่ายังชีพได้ตามเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันนี้คุณประลองได้เชิญชวนให้ชุมชนต่างๆ เข้ามา 
จัดตั้งป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ และร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายป่าชุมชน

ปกป้องสิทธิของชุมชนคือหัวใจต่อความเติบโตของป่าชุมชน 
อาจารย์ไพสฐิ พาณชิย์กุล คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ได้น�าเสนอว่าภายใต้กรอบกฎหมายใน 

ปัจจุบันสิทธิชุมชนนั้นได้รับการยอมรับและระบุไว้เป็นกฎหมายส�าคัญ เช่น ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่ง ได้วาง 
หลกัการส�าคัญๆ ท่ีเป็นการส่งเสรมิ สนบัสนนุและรบัรองสทิธขิองประชาชนในเชงิชมุชนเอาไว้ อย่างไรก็ดีเง่ือนไข 
ที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นสถาบันหรือสิทธิชุมชนของไทย คือ ประการแรก ค�าว่า “สิทธิชุมชน” เป็นค�าใหญ่ และ 
มีข้อถกเถียงกันในรายละเอียดมากมาย ประเด็นที่สอง ค�าว่า “สิทธิชุมชน” มักถูกน�าไปบิดเบือนเพื่อใช้ประโยชน์  
เช่น การน�าไปเป็นค�าส�าคัญประกอบการของบประมาณ เพื่อท�ากิจกรรมเดิมๆ ประเด็นที่สามประเทศไทยเริ่มมี 
ตัวอย่างรูปธรรม ของความเป็นสิทธิชุมชนแต่ยังมีน้อยเกินไป ประเด็นสุดท้าย ในแวดวงวิชาการยังยึดติดอยู่กับ 
ความรู้เดิม แต่การลงมือในภาคปฏิบัติน้อย ในขณะเดียวกันสังคมมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรู ้
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1 REDD+  ย่อมาจาก R (Reducing) การลด, E (Emission)(from) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (จาก), D (Deforestation)  

การท�าลายป่า, D (and)(Degradation) (และ) ความเสื่อมโทรมของป่า, + การอนุรักษ์ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเก็บ 

กักคาร์บอนเพิ่ม

เดิมๆ ทีมี่อยูจ่งึไม่สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ การสถาปนาระบบการจดัการภายในชมุชนควรเร่ิมจาก 
การศกึษาวจิยั เพือ่น�าไปสู่การปฏิบติัการทางสังคม นอกจากนีใ้นส่วนของกลไกระบบราชการ ควรให้การสนบัสนนุ 
ขบวนการสิทธิชุมชน ด้วยการก�าหนดนโยบายหรือจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนการท�างานร่วมกับชุมชนในฐานะหุ้น
ส่วนของการพัฒนาแทนที่จะเป็นผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง

นอกจากนี้อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล เสนอให้ใช้แนวทางเร่ืองป่าชุมชนในการสร้างการยอมรับเร่ือง  
“สิทธชิมุชน” และหากต้องการท�าให้ป่าชมุชนเป็นสถาบันควรมีการยกระดับให้มีข้อเทจ็จรงิ หลักฐานยืนยนั มีการ 
สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ท�าให้เกิดการชี้วัดได้ หรือที่เรียกว่า “หลักธรรมาภิบาลในการจัดการป่าชุมชน”  
ทัง้นี ้อาจารย์ยังได้อธบิายถงึปฏิบัติการของป่าชมุชนทีเ่กิดขึน้ ว่ามีการจดัระบบการใช้กฏหมายใหม่โดยประชาชน  
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม ผนวกเข้ากับกฏระเบียบของชาวบ้านที่มีอยู่แล้ว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้น�าไปสู่ 
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของการจัดการป่า

กลไกภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ ผู้อ�านวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้มีการน�า 

เสนอประเด็นข้อถกเถยีงในเร่ืองการเข้าร่วม โครงการเรดด์พลัส (REDD+)1 ซึง่เป็นโครงการทีเ่กีย่วข้องกับการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท�าลายป่าและป่าเสื่อมโทรมในประเทศก�าลังพัฒนา รวมถึงเรื่องการอนุรักษ์  
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเก็บกักคาร์บอน ซึ่งโครงการนี้เกิดจากข้อตกลงในการประชุมระดับโลกเรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นไปตามความสมัครใจของประเทศสมาชิกไม่มีข้อผูกมัด ทั้งนี้สมาชิกที่ 
เข้าร่วมต้องจัดเตรียมยุทธศาสตร์เรดด์พลัสระดับชาติขึ้น และก�าหนดระดับเส้นฐานอ้างอิงการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกจากภาคป่าไม้ท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อถกเถียงในผลกระทบทั้ง 
เชิงบวก และเชิงลบเก่ียวกับโครงการนี้อยู่มากมาย ข้อถกเถียงเชิงบวกที่มีการพูดคุยกันคือ หลักการเร่ืองสิทธิ 
ชุมชนนั้นได้รับการยอมรับให้เป็นหลักการพื้นฐานที่ต้องอยู่ในเรดด์พลัสระดับโลก ส่วนข้อถกเถียงเชิงลบ มีการ 
มองกันว่าข้อตกลงที่อยู่ในชุดความตกลงน้ีไม่เป็นธรรมและในที่สุดการตกลงเร่ืองโลกร้อนฉบับใหม่จะไม่ได้น�าไป 
สู่การตอบโจทย์ เร่ืองโลกร้อน 2 องศา เพราะไม่ได้มีผลบังคับให้ประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องมีการลดก๊าซ 
เรือนกระจกที่ชัดเจน แต่ทั้งหมดนี้หลายฝ่าย พยายามท�าความชัดเจนและยังอยู่ในกระบวนการหาค�าตอบ

ป่าชุมชนกับการกระจายอ�านาจ
คณุพลากร วงค์กองแก้ว ผูอ้�านวยการสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้ย�า้เน้นประเด็นความส�าคัญ 

ของป่าชุมชนว่ามีความสัมพันธ์กับสถานการณ์โดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการกระจายอ�านาจ การที่ป่า 
ชุมชนเข้าไปมีบทบาทในการกระจายอ�านาจนั้นจะส่งผลให้เกิดกระแสการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะ 
เร่ืองป่า กฎหมายทีเ่ก่ียวกับป่าชมุชนไม่ควรเป็นกฏหมายทีค่�านงึแต่ส่วนกลาง แต่ควรต้องค�านงึถงึความเป็นท้องถิน่  
ทั้งนี้ในกฎหมายป่าชุมชนต้องมีค�าว่า “ชาติพันธุ์” และ “วัฒนธรรม” ก�ากับอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการกระจาย  
อ�านาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระแสเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง เรื่องท้องถิ่นจัดการตนเอง จากกระแสเหล่านี้ 
จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดการทรัพยากร รวมไปถึงกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนไม่เฉพาะ 
ชาวบ้านหรือชุมชน แต่ยังรวมนักธุรกิจ นักการเมือง
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ป่าชุมชนกับการจัดการทรัพยากรร่วม
ดร.กฤษฎา บุญชัย นักวิชาการอิสระ ได้หยิบยกแนวคิด “การจัดการทรัพยากรร่วม” ต่อการจัดการของ 

ชมุชนและการจดัการทรัพยากรป่าของประเทศขึน้มาน�าเสนอในทีป่ระชมุ การจดัการร่วมเป็นการจดัการทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคุ้มทุนและความยั่งยืน การจัดการทรัพยากรร่วมมีเงื่อนไขอย่างน้อย 8  
ประการ คือ 1) ต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน 2) ต้องมีความสอดคล้องกัน 3) สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและเสมอ 
หน้า 4) การจัดการท่ีมีการตรวจสอบดูแลทีมี่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 5) บทลงโทษควรกระท�าอย่างค่อยเป็น 
ค่อยไป 6) มีกลไกการจัดการความขัดแย้งที่ดีมีประสิทธิผล 7) มีความชอบธรรม และ 8) การจัดการทรัพยากร 
ร่วมต้องสัมพันธ์กับระบบขนาดใหญ่  

ดร.กฤษฎา กล่าวเสริมว่าในปัจจุบันนี้เราก�าลังเผชิญสิ่งที่อันตรายร้ายแรงท่ีสุดคือ “การท�าทรัพยากรให ้
เป็นสินค้า” ทั้งรัฐ เอกชน ชุมชน ต่างท�าให้ทรัพยากรเป็นสินค้า ขายได้ และเปลี่ยนมือได้ในกลไกตลาด ดังนั้น  
การจัดการทรัพยากรร่วมจึงเป็นการดึงเอาตัวระบบการจัดการร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาจัดการ แล้วท�าให้การ 
ตัดสินใจต่อทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะนั้นก�าหนดโดยประชาชนผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และทั้งหมดนี้คือ “การกระจาย  
อ�านาจ”

อย่างไรก็ตาม ดร.กฤษฎา ได้กล่าวต่อว่าในการจัดการทรัพยากรของประเทศไปสู่การจัดการทรัพยากร 
ร่วมนั้น ต้องมีแนวคิดพื้นฐานบางประการในการเกื้อหนุน ดังนี้

ข้อแรก ต้องเปลี่ยนทัศนคติของสังคมในเรื่องสิทธิชุมชนเชิงลบให้เป็นเชิงบวก 
ข้อสอง ต้องเปลี่ยนแนวคิดที่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือของรัฐในการบังคับประชาชน ให้มาเป็นกฎหมาย 

ในเชิงส่งเสริม 
ข้อที่สาม ต้องเปล่ียนแนวคิดเรื่องทรัพยากรจากท่ีเป็นทรัพย์สินเพื่อเก็บส่วยเก็บอากร มาเป็นนิเวศน์ที ่

พูดถึงวิถีชีวิตของประชาชนที่เอื้ออ�านวยจากการมีระบบนิเวศน์และฐานทรัพยากรที่ดี 
ข้อที่สี่ ต้องสนับสนุนแนวคิดในการส่งเสริมชุมชน เนื่องจากชุมชนผู้ท�าหน้าที่จัดการและดูแลทรัพยากร 

เหล่านี้ รัฐและสังคมควรให้การสนับสนุนทั้งในทางกฎหมาย เศรษฐกิจ และนโยบาย
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การจัดการป่าชุมชนเพื่อเป้าหมายเชิงทวิ 
ผศ.ดร.เพญ็พร เจนการกจิ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้กล่าวสรปุภาพรวมของเรือ่งป่ากับการ 

ด�ารงชพีว่าเป็นความสมัพนัธ์เชงิพลวตัร มกีารปรบัตัวไปตามสถานการณ์ ป่าชมุชนเป็นทนุธรรมชาตทิีใ่ห้ปัจจยัสี่  
เป็นแหล่งความม่ันคงด้านอาหาร แหล่งพลังงานที่ย่ังยืน และเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร และเป็นแหล่งควบคุม 
ส่ิงแวดล้อม ป่าชมุชนได้มีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทนุทางธรรมชาต ิ(ระบบนเิวศน์) ทีเ่สริมสร้างทุนทางสงัคม  
ทุนมนุษย์ ทุนเศรษฐกิจ ดังนั้น ในการเข้าไปปฏิสัมพันธ์ ชุมชนจะมีการเกื้อหนุนกัน มีการสร้างกฏระเบียบในการ 
ใช้ประโยชน์จากป่า เช่น กลุ่มอาชพี กลุ่มเยาวชน ซึง่เป็นทนุมนษุย์ทีเ่อ้ือให้เกิดทนุเศรษฐกิจและมีทนุทางกายภาพ 
เพิม่มากขึน้ ดังนัน้ เป้าหมายในการจดัการป่าควรเป็น “เป้าหมายเชิงทว”ิ กล่าวคือ ระบบธรรมชาตอิยูไ่ด้ทุนมนษุย์ 
ก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายเชิงทวิควรประกอบด้วย

1. การท�าความรู้จักป่า ต้องรู้คุณประโยชน์ของป่าอย่างครบถ้วน ทั้งระบบนิเวศน์บริการ เช่น เป็นแหล่ง 
อาหารหรือปัจจัยการผลิต แต่ต้องรู้จักนิเวศน์ในด้านอื่นด้วย เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การลดการพัง 
ทะลายของหน้าดิน ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นแหล่งศึกษา 
วิจัย เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ

2. การรู้จักเรื่อง “สิทธิ” ไม่ใช่เพียงเรื่องสิทธิในที่ดินหรือป่าไม้ แต่เป็นสิทธิในตัวทรัพยากร เช่น สิทธิใน 
ต้นไม้ สิทธใินการเก็บหาของป่าซึง่แยกจากสทิธใินทีดิ่น และหากมองไปถงึนเิวศน์บรกิารของระบบป่า  
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ อากาศ ลูกไม้ ฟืน สิทธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้จะต้องมีการแยกแยะ

3. การรู้จกัเงือ่นไขของการจดัการ ประกอบด้วย หนึง่ มีเป้าหมายและตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน สอง มีการจดัการ 
เงินทุนที่ยั่งยืน ซึ่งต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยต้องด�ารงสภาพป่าท่ีสมบูรณ์ตามเป้าหมายได้ สาม  
การแบ่งปันผลประโยชน์ และสุดท้าย คือการแบ่งปันความรับผิดชอบ เป็นการแบ่งปันความเสี่ยงทั้ง 
แนวนอนระหว่างประชาชนด้วยกัน และแนวด่ิงระหว่างคนในกบัคนนอกกคื็อหน่วยราชการและหน่วย 
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

4. การสร้างป่าเนื่องจากป่าชุมชนเป็นพลวัตร ดังนั้น นิยามการจัดการป่าชุมชนจึงต้องขยายขอบเขต 
ออกไป เช่น ป่าครอบครัว ป่าปัจเจก ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ระบบภูมินิเวศน์ป่าไม้

5. การสร้างประโยชน์จากป่า ในการพัฒนาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มต้องไม่ไปลดความอุดมสมบูรณ์ของป่า  
แต่ในปัจจุบันกลไกตลาดได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการจัดการป่า ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่า 
ไม้อาจต้องมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น เช่น พันธบัตรป่าไม้ คาร์บอนเครดิต การตอบแทนคุณประโยชน ์
ระบบนิเวศน์ (Payment for Ecosystem Services)

6. การสร้างพนัธมิตร คือการสร้างความร่วมมือ สร้างอปุสงค์ของป่าสมบูรณ์ให้เกดิขึน้ พนัธมิตรอาจเป็น 
เยาวชนท่ีจะเข้ามาศึกษาหาความรู้ หรอืจะเป็นกลุ่มทุนใหญ่จากภายนอก เช่น ปตท. กฟผ. ผ่านระบบ  
CSR (Corporate Social Responsibility) ให้ไปสู่ CESR (Corporate Environment Social  
Responsibility)

7. การปฏิรูปนโยบาย เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายเชิงทวิ เช่น การพัฒนาการเกษตรที่ยังไม่มีเป้าหมายเชิงทวิ  
เนื่องจากให้ความส�าคัญเฉพาะการผลิต ควรมีการปฏิรูปใหม่ในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ 
กันไป
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สถานการณ์ปัจจุบันและข้อท้าทาย

หลังจากการประมวลแนวคิดที่ส�าคัญต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ป่าไม้ชุมชน ที่ประชุมได้ระดมความเห็น 
ต่อสถานการณ์และข้อท้าทายที่ส�าคัญของงานป่าชุมชนภายใต้ 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ สิทธิชุมชนในภูมิทัศน์ป่าไม้ 
และป่าชุมชน ป่าชุมชนและการด�ารงชีพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป่าชุมชน

ประเด็น สถานการณ์และข้อท้าทาย

1.สิทธชิมุชนในภมิูทศัน์ป่าไม้
และป่าชุมชน

- การแย่งชิงที่ดิน
- การขยายตัวของพื้นที่การเกษตรเชิงเด่ียวและการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดิน
- การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
- การจัดท�าขอบเขตการใช้ท่ีดินและการจัดโซนพื้นท่ีป่าไม้ ซึ่งยังไม่ได้รับการ

ยอมรับจากหน่วยงานรัฐ
- การท�าไร่หมุนเวียนถูกจ�ากัดโดยหน่วยงานรัฐ
- นโยบายของกรมป่าไม้เรือ่งการจดัการป่าสงวนยังไม่มีความชดัเจนถงึสถานะ

และความขัดแย้งของนโยบายต่อกรอบกฎหมายปัจจุบัน 
- การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดความชัดเจนและเลือกปฏิบัติ 
- กฎหมายบางส่วนนั้นไม่เอื้อต่อการจัดท�าป่าชุมชน

2.ป่าชุมชนและการด�ารงชีพ - ชุมชนด�ารงชีพด้วยการพึ่งพาทรัพยากรป่าไม้  
- ป่าชุมชนหลายแหล่งมีการจัดการด้วยข้อก�าหนดที่ชัดเจนและมีข้อตกลงที่มา

จากตัดสินใจร่วมกัน 
- การเพิ่มขึ้นของพืชเชิงเดี่ยว
- ข้อจ�ากัดทางกฎหมายในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 
- การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ชวิีตของคนรุ่นใหม่ ซึง่พึง่พงิทรัพยากรจากป่า

ชุมชนน้อยลง ท�าให้มีความสัมพันธ์กับป่าชุมชนน้อยลง

3.การเปล่ียนแปลงสภาพภมิู
อากาศและป่าชุมชน

- ชุมชนทีต่ั้งอยูใ่กล้พื้นทีป่่าอนุรกัษม์กัถูกกล่าวหาโดยสงัคมว่าเป็นต้นเหตุของ
การตดัไม้ท�าลายป่า คนเมืองมีอคตแิละรับข้อมูลท่ีผดิพลาดในเรือ่งการจดัการ
ป่าไม้และปัญหาการท�าลายป่า

- การต่อสู้เพื่อสิทธิในการครอบครองที่ดินระหว่างชุมชน ระหว่างชุมชนกับรัฐ
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า

- ความไม่แน่นอนของภูมิอากาศและฤดูกาลท่ีแปรปรวนมีผลกระทบต่อการท�า
มาหากินของประชาชนในท้องถิ่นและต่อผลผลิตของป่า เช่น เห็ด พืชอาหาร 
น�้าผึ้ง

- ชุมชนยังขาดความรู้และทักษะที่จะปรับตัวในภาวะของสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป
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 ในกระบวนการสร้างวสัิยทัศน์ของป่าชมุชนของประเทศไทยนัน้ กระบวนการเร่ิมต้นด้วยการตัง้ค�าถามว่า  
“หากยทุธศาสตร์ป่าชมุชนเกิดความส�าเร็จ จะส่งผลอย่างไรกับสงัคม” เพือ่หาจนิตภาพของป่าชมุชน ผูเ้ข้าร่วมได้ร่วม 
ระดมสมองและอภิปราย โดยมีความเห็นร่วมกันว่าป่าชุมชนนั้นไม่ใช่เพียงกิจกรรม แต่เป็นกระบวนการ  
การจดัความสัมพนัธ์ทางสงัคมแบบใหม่ หากท�าได้อย่างเหมาะสม ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับชาวบ้าน ชุมชนกับ 
คนในสังคม คนกับคน จะถูกเปล่ียนไปและน�าไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่และสวัสดิการของชุมชน และการ  
กระจายอ�านาจในการจัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม จินตภาพและวิสัยทัศน์ท่ีระดมได้จาก 
การประชมุเชิงปฏิบัติการนั้นประกอบไปด้วย

ภาพ “ความมั่นคงแห่งชีวิต” 

ป่าชุมชนจะท�าให ้ เกิดความ
ม่ันคงแห่งชีวิต เกดิอ�านาจในการก�าหนด
อนาคตหรือทิศทางการพัฒนาด ้วย
ตนเอง สามารถรักษาความหลากหลาย
ของระบบนิเวศน์และความยั่งยืนของ
ทรัพยากร ทีจ่ะน�าไปสูช่มุชนแห่งการกิน
ดี อยู่ดี มีสุข

ภาพ “ป่าอุดม สังคมเป็นสุข”

ป่าชุมชนจะท�าให้สังคมเป็นสุข 
จะเกิดความอดุมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ท�าให้ชุมชนทั้งที่
เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกับป่าโดยตรง
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งประเทศ

วิสัยทัศน์ป่าชุมชน
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ภาพ “ป่าอยู่ดี คนมีสุข”

การพัฒนาการจัดการป่าชุมชนจะน�าไปสู่รากฐาน
เศรษฐกิจชุมชน มีความม่ันคงยัง่ยนืในการพฒันา ท้ังด้าน
การจดัการ การมีส่วนร่วม ครอบครัว สงัคม อาหาร สขุภาพ
และเศรษฐกิจ

ภาพ “สังคมที่เป็นสุข”

ป่าชุมชนเป็นทางเลือกให้
กับสังคมชนบทส่วนใหญ่ ที่ท�าให้มี
ภาวการณ์กินดี อยู่ดี มีสุข จากฐาน
ทรัพยากรของชุมชน พึ่งพาตนเอง
ก่อนพึง่พาคนอืน่ ไม่ปฎิเสธทนุนยิม
แต่อยู่อย่างสมดุล 

ภาพ “ดุลยภาพแห่งความจริง หรือ สัจธรรมแห่งดุลยภาพ”
ป่าชุมชนจะท�าให้สังคมลดความ

เหลือ่มล�า้ระหว่างผู้รักษากับผู้ใช้ทรัพยากร 
ลดมายาคตริะหว่างคนอยูเ่มืองกับคนอยู่ป่า 
ป่าชุมชนไม่ใช่เป็นแค่กิจกรรม แต่เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ ซึ่งสามารถมองในประเด็นเร่ือง
เศรษฐกิจ การเมือง การกระจาย อ�านาจสูท้่อง
ถิ่น เร่ืองส่ือมวลชน และเร่ืองการปฏิรูป
ประเทศไทยได้



การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “ก้าวต่อไป ยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในงานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย”
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โดยสรุปความส�าเร็จของป่าชุมชนจะยังผลให ้
•	 คนอยูด้่วยกนัเป็นสขุ สงัคมเป็นสขุ จะเกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทีก่ระจายอยู่ทัว่ประเทศ ท�าให้ 

ชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งประเทศ  
•	 เกิดกลไกหรือสถาบันทีดู่แลจดัการเร่ืองป่าชมุชนเชือ่มร้อยสร้างภาคเีครือข่าย มีการยอมรับจากภาคส่วน 

ต่างๆ ของสังคมและการยอมรับในทางกฎหมายสถาบันที่เกิด อาจจะไม่ใช่ส�านักป่าชุมชนของกรมป่าไม้  
แต่เป็นภาครัฐ เอกชน และชุมชนท�างานร่วมกัน คล้ายๆ เป็นองค์กรมหาชน 

•	 การพฒันาการจดัการป่าชมุชนจะน�าไปสูร่ากฐานเศรษฐกิจชมุชน มีความม่ันคงยัง่ยืนในการพฒันา ทัง้ด้าน 
ครอบครัว สังคม อาหาร สุขภาพและเศรษฐกิจ การลดและป้องกนัภยัพบัิตสิามารถขยายโมเดลไปในระดับ 
ภูมิภาคอาเซียนหรืออนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ภายใต้กรอบของการบูรณาการบนภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมบน 
ลุ่มน�้า และเครือข่ายความร่วมมือระดับสังคมและภูมิภาค 

ภายใต้ 5 จินตภาพท�าให้เกิดแนวทางความร่วมมือที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น 
- การจัดท�าฐานข้อมูลป่าไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าชุมชนที่ชัดเจน 
- การสร้างรูปธรรมต้นแบบของป่าชุมชนให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ 
- สนับสนุนนโยบายเรื่องป่าชุมชนที่สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ 
- การเปลี่ยนนโยบายท้ังระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพื่อน�าไปสู่การปรับเปล่ียนโครงสร้างและทัศนคติ  

เสริมศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันคือการรักษาป่า  
การใช้ประโยชน์ การอยู่ร่วมกันได้ในเขตอนุรักษ์ 

- หาความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศในการสนับสนุนเพื่อเพิ่มจ�านวนป่าชุมชนใน 
ประเทศไทยให้มากที่สุดและเร็วที่สุด 

- สร้างเครอืข่ายป่าชุมชนเพือ่ความม่ันคงให้กบังานป่าชุมชนเป็นเรือ่งหลกั มีเครอืข่าย มีเวทใีห้กับ 
องค์กรป่าชุมชน 

- ก�าหนดมาตรการกองทุนป่าชุมชนที่ให้สวัสดิการชีวิตของชาวบ้านท่ีตอบแทนกลับไปท่ีป่าชุมชนด้วย  
และกองทุนที่ตอบแทนคนดูแลรักษาป่าชุมชน อาจเชื่อมกับทุนสนับสนุนจาก CSR หรือใช้มาตรการทาง 
ภาษี 

- สนับสนุนงานวิจัยที่เป็นพื้นฐานองค์ความรู้ต่างๆ และการวิจัยที่สร้างโจทย์ร่วมกับชุมชน 
- น�าข้อมูลหรอืความรูสู่้การเรยีนการสอนและสร้างหลักสตูร เพือ่สร้างคนเข้าสูส่ถาบัน ชุมชนและสงัคม 

การสร้างองค์ความรู้ เอน็จโีอไม่เพยีงแต่เป็นนกัเคล่ือนไหว แต่ยังสนใจเร่ืองความรู้องค์ความรู้ทีค่วรสร้าง 
คือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนเป็นมูลค่ากับชาวบ้าน 

- สร้างกระแสป่าชุมชนขับเคลื่อนเข้าสู่กระแสสังคมให้เหมือนกับกระแสการปลูกป่า
- สร้างช่องทางในการสื่อสารและขยายความรู้เรื่องป่าชุมชนสู่สาธารณะ

นอกจากนี้การด�าเนินงานป่าชุมชนควรค�านึงถึงบทบาทของผู้หญิงในด้านความม่ันคงทางด้านอาหารกับ 
การเคล่ือนไหวทางสังคม กล่าวคือ ผู้หญิงเป็นแม่บ้านมีหน้าท่ีดูแลจัดการและรับผิดชอบเร่ืองปากท้องของ 
ครอบครัว มีหลายโครงการจากภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อจติใจของผูห้ญงิทีเ่ป็นแม่บ้าน อาทเิช่น การประกาศ 
เขตอทุยาน การเปล่ียนแปลงทางด้านภมิูอากาศ ซึง่ส่ิงเหล่านีล้้วนส่งผลต่อการลดลงของอาหารทีเ่หล่าแม่บ้าน 
จะต้องน�ามาดูแลครอบครัว ซึ่งผู้หญิงจะรู้สึกอ่อนไหวกับเรื่องเหล่านี้มาก ดังนั้น อนาคตของป่าชุมชนต้องให้ 
ความส�าคัญกับผู้หญิง
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ยุทธศาสตร์สู่เป้าหมาย

 

เพือ่ให้เกดิความชดัเจนถงึแนวทางการบรรลุเป้าหมาย ทีป่ระชมุและคณะท�างานได้เรียบเรียงยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการด�าเนินกิจกรรมขึ้น 5 ยุทธศาสตร์ และ 4 แนวทางการด�าเนินงาน

1.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมป่าชุมชนเพื่อการเรียนรู้และปฏิรูปสังคม
เป้าหมาย: พัฒนาป่าชุมชนให้มีคุณภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อน�าไปสู่การจัดการป่าชุมชนให้เกิดขึ้นทั่ว
ประเทศ

งานนโยบายและ
กฎหมาย

งานสื่อสารสังคม งานเสริมศักยภาพ งานพื้นที่รูปธรรม

-ประมวลกฎหมายป่าไม้ 
ปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ 
5 ฉบับ2 
-ผลักดันกฎหมาย 
“สิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากร” 
-สนับสนุนและเสริม
ศักยภาพ อปท. ออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
-ให้มีนักวิชาการป่าไม้
ต�าบล ในต�าบลที่มีพื้นที่
ป่าเกินร้อยละ 50 
-ปกป้องสิทธิและเข้าร่วม
พิจารณาโครงการของ
ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ
ป่าชุมชนและประโยชน์
สาธารณะ
-ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. 
กรมป่าไม้ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด

-เวทชีมุชนเพือ่เคล่ือนไหว
ประเด็นสาธารณะท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน 
-สร้างเครือข่ายสื่อเพื่อ
น�าเสนอข่าวสารที่เกี่ยว
กับป่าชุมชน

-สร้างความเข้าใจเรื่อง
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิทธิชุมชน
ให้กับบุคลากรด้าน
กฎหมาย 
-สนับสนุนข้อมูลที่จ�าเป็น
ต่อการบริหารจัดการ
พื้นที่ป่า
-สนับสนุนองค์ความรู้และ
บุคลากรทางวิชาการที่
สอดคล้องและสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ปรบัทัศนคตขิองเจ้าหน้าที่
รัฐในการปฏิบัติงาน
-เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ส่วนร่วม  
-จัดกิจกรรมเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน 
เปิดโอกาสให้องค์กร 
ชาวบ้านเรียนรู้ร่วมกัน
และแลกเปลี่ยน

-จัดตั้งกองทุน เพื่อเป็น
สวัสดิการชีวิตของ
ชาวบ้าน และเพื่อ
ตอบแทนไปที่คนท�างาน
ดูแลรักษาป่าชุมชน
-เชื่อมกับ CSR และใช้
กระบวนการบริการระบบ
นิเวศน์หรือตอบแทน
ระบบนิเวศน์ 
-การสร้างพื้นที่รูปธรรม 
และยกระดับ “ป่า
พิธีกรรม ป่าศักดิ์สิทธิ์” 
เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า
ป่าชุมชน ชนเผ่าเป็น
ป่าชุมชนที่กินได้ ใช้ได้ 
ด�ารงอยู่ได้และยังคงมี
ความสมบูรณ์
-การจัดท�าโซนนิ่ง และ
พัฒนาแผนการจัดการป่า
ชุมชนและมีกฏระเบียบ
เพื่อเป็นแนวทางบริหาร
จัดการป่า

2  กฎหมาย 5 ฉบับคือ 1) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 

 2) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

 3) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

 4) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 

 5) พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535



การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “ก้าวต่อไป ยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในงานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย”

15

2.ยุทธศาสตร์งานพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานป่าชุมชน

เป้าหมาย: ป่าชุมชนสามารถเป็นค�าตอบทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

งานนโยบายและ
กฎหมาย

งานสื่อสารสังคม งานเสริมศักยภาพ งานพื้นที่รูปธรรม

-ผลกัดันเร่ืองให้แก้กฏหมาย
ไม้สักกับยางนา ออกจาก
การเป็นไม้หวงห้าม 
(สหกรณ์สวนป่า)

-น�าบทเรียนและรูปธรรม
ส่งต่อสังคมสาธารณะผ่าน
สื่อต่างๆ

-ส่งเสริมให้ชุมชนได้
เข้าใจในการพัฒนาฐาน
เศรษกิจจากทรัพยากร
ป่าไม้ ทั้งแนวคิดและการ
ปฏิบัติจริง

-การจัดระบบเศรษฐกิจ 
การเพาะปลูกในและนอก
เขตป่า

-ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ใน
ที่ท�ากินของตนเอง ตรวจ
นับต้นไม้เพื่อให้รู้ที่ไปที่มา 
ตรวจวัดคาร์บอน ให้ความ
รู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง 
เช่น ส่งเสริมการท�าสบู่ 
ยาสีฟัน เผาถ่าน 

-ส่งเสริมงานวนเกษตร
แลกเปลี่ยนและแบ่งปัน
ระบบจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อยกระดับป่าชุมชน
เป้าหมาย: ป่าชุมชนเป็นวาระทางสังคมและเชื่อมโยงกับประเด็นและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม

งานนโยบายและ
กฎหมาย

งานสื่อสารสังคม งานเสริมศักยภาพ งานพื้นที่รูปธรรม

-เพิ่มช่องทางการสื่อสาร 
และเผยแพร่ประโยชน์
ของป่าชุมชนให้สังคมรับรู้
-สร้างพันธมิตร เครือข่าย 
การสื่อสาร กระจายกลุ่ม
เป้าหมายทกุกลุ่ม ทุกระดับ 
และเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ 
-สร้างเวทีเพื่อการสื่อสาร
ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
-การสื่อสารออนไลน์ 
-ส่งเสริมสื่อบันเทิง-
วัฒนธรรม จากฐานและ
ท้องถิ่น

-สร้างนักสื่อสารชาวบ้าน
เพิ่มขึ้น 
-พัฒนากระบวนการเรียน
รู้สื่อ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงสถาบัน ระบบ และองค์กร

เป้าประสงค์: จัดตั้งองค์กร/สถาบันที่รองรับการอ�านวยการป่าชุมชนในประเทศเป็นที่ยอมรับและมีบทบาทใน

การขับเคลื่อนด�าเนินงานป่าชุมชนให้เป็นรูปธรรม

งานนโยบายและ
กฎหมาย

งานสื่อสารสังคม งานเสริมศักยภาพ งานพื้นที่รูปธรรม

- จดทะเบียนสมาคมเครือ
ข่ายป่าชุมชนระดับ
จังหวัด 
-สนับสนุนการท�างานและ
สร้างเครือข่ายป่าชุมชน 
-ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ
เข้าถึงองค์กร / สถาบันได้
ง่าย 
-จัดโครงสร้างเข้าสู่
กระบวนการเชิงนโยบาย 

-สร้างเวทีสาธารณะเพื่อ
การสร้างความเข้าใจ ผ่าน
สื่อต่างๆ

-จัดเวทีปรึกษาหารือและ
สร้างความเข้าใจให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียในงานป่า
ชุมชน

5. ยุทธศาสตร์รวบรวมและพัฒนาความรู้และข้อมูล
เป้าประสงค์: พัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลส�าหรับด�าเนินงานชุมชนให้เป็นชุดเดียวกันและน�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางนโยบาย

งานนโยบายและ
กฎหมาย

งานสื่อสารสังคม งานเสริมศักยภาพ งานพื้นที่รูปธรรม

-เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ และ
สังเคราะห์เพื่อให้เกิด
การน�าไปใช้ประโยชน์ 

-ผลักดันสู่หลักสูตร ระบบ
การศึกษาท้องถิ่น “ป่า
ชุมชน” สิ่งแวดล้อม 

-ผลักดันสู่ข้อบัญญัติท้อง
ถิ่น 
-ท�าฐานข้อมูลการใช้ที่ดิน
ร่วมกัน 
-องค์ความรู้ชุด
ประสบการณ์ ภูมิปัญญา
ตามภูมินิเวศน์ 

-การสร้างองค์ความรู้ และ
ฐานข้อมูล การสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ เช่น ผล
ตอบแทนที่ชาวบ้านได้รับ
จากป่าชุมชนมีมูลค่า
เท่าไร รวมถึงการ
ตอบแทนระบบนิเวศน์

-ส่งเสริมให้มีการด�าเนิน
การวิจัยท้องถิ่น 

-ส่งเสริมการประเมินและ
ติดตาม การน�าข้อมูล/
องค์ความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ 

-พัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการป่าชุมชนและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
ทุกภาคส่วน 

-จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ถ่ายทอด องค์
ความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชน 
-วิจัยในประเด็นที่เป็น
นวัตกรรม 
-การตอบแทนระบบ
นิเวศน์, เศรษฐกิจและ
สวัสดิการชุมชน, การ
ปรับตัวภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ
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 แผนยุทธศาสตร์และวิธีด�าเนินงาน
 ของศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ)

ตามแผนยุทธศาสตร์ของรีคอฟ 5 ปี หัวข้อหลักในการท�างานของรีคอฟจะประกอบไปด้วย 
1. การสร้างความมั่นคงให้กับงานป่าชุมชน  
2. การสร้างเสริมให้คนอยู่กับป่าได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีฐานเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
3. คน-ป่า กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4. การจัดการความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากร

กรอบงานทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมานั้น จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ จะต้องมีการปฏิบัติการ ดังนี้
1. เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและการสนับสนุนเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ 
2. การผลักดันเชิงนโยบาย โดยมีการท�างานในด้านต่างๆที่ประกอบด้วย งานวิจัย วิเคราะห์ และ

สังเคราะห์ จัดการองค์ความรู้ เพื่อน�าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปน�าเสนออย่างเป็นรูปธรรมเชิงนโยบาย
3. การสร้างยุทธศาสตร์การสื่อสาร และเผยแพร่ รูปธรรมต้นแบบที่ดีของชาวบ้าน หน่วยงานรัฐ หรือ 

NGO สู่สาธารณะ ด้วยการรณรงค์ และการท�างานร่วมกับสื่อ
4. การสร้างรูปธรรมและพื้นที่สาธิต ซึ่งจะส่งผลสู่การผลักดันเชิงนโยบาย
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เสียงสะท้อนต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาครัฐ
ตัวแทนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ได้กล่าวสะท้อนถึงความประทับใจและประโยชน์ของเวทีนี้ว่า ประการแรก  

เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีขององค์กรที่ท�างานด้านป่าชุมชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจาก 
ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือภาคเอกชน ประการต่อมา เจ้าหน้าที่รัฐได้องค์ความรู้ใหม่จากการพูดคุย 
และสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ซึ่งความรู้เหล่านี้ท�าให้เกิดการปรับตัวในส่วนของภาครัฐ โดยเฉพาะ 
กรมป่าไม้ซึ่งได้มีการจัดตั้งส�านักป่าชุมชนขึ้น และมีแนวทางการปฏิบัติที่เกิดจากการแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน  
ประการสุดท้าย คาดหวังให้มีการจัดเวทีในลักษณะนี้ขึ้นอีก และเสนอให้เชิญภาครัฐทั้งที่เก่ียวข้องทางตรงและ 
ทางอ้อมเข้าร่วม เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีกองทุนและเงินทุนอยู่

องค์กรชุมชน 
ตวัแทนองค์กรชมุชน ได้กล่าวชืน่ชมในการจดัการประชุมเชิงปฏิบัตกิารในประเด็นเร่ือง ความหลากหลาย 

และครอบคลุมของภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับงานป่าชุมชน รวมไปถึงการให้ความส�าคัญในประเด็นเร่ืองสิทธิหน้าท่ี 
ของชุมชนและเป้าหมายของการท�างานที่มุ่งลงสู่ฐานรากในการปฏิบัติงานซึ่งก็คือ “ประชาชน” นอกจากนั้นเวทีนี้ 
ยังเป็นเวทีเรียนรู้และสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน อีกท้ังยังเป็นเวทีศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองสิทธิและความหลาก 
หลายของทรัพยากร

ภาควิชาการ
ภาควิชาการได้สะท้อนว่าได้เกิดการเรียนรู้จากเวทีนี้ โดยได้เข้าใจเป้าหมายของการผลิตความรู้ และ 

การออกแบบกระบวนการวิจัยหรือกระบวนการด้านการศึกษา ว่าควรที่จะน�าเอาเครื่องมือทางสังคมที่มีอยู่อย่าง 
หลากหลายมาใช้สนับสนุนกระบวนการปรึกษาหารือ และใช้เครื่องมือทางวิชาการเพื่อขยับให้ความรู้ที่เกิดขึ้นไป 
ช่วยเร่ืองส่วนรวมของสังคม โดยเฉพาะป่าชุมชน นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้เร่ืองการเคารพความคิดของคน ท่ีอยู ่
เบื้องหลังทั้งทางตรงและทางอ้อม และคาดหวังให้มีการน�ากระบวนการในลักษณะนี้ ไปประยุกต์ใช้กับการท�างาน 
ของภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิธีคิดและเกิดมุมมองที่แตกต่าง
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ

คุณสมหญิง สุนทรวงษ์ ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย รีคอฟ ได้กล่าวสรุปในตอนท้ายถึงประโยชน ์
ที่เกิดขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มี 3 ส่วนด้วยกัน คือ

1.  เกิดองค์ความรู ้มากมายจากนักวิชาการ  
นักปฏิบัติ ผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญใน 
การขับเคลื่อนงานป่าชุมชน 
2. เกิดกระบวนการถ่ายทอดและแบ่งปันความ 
รู้สึก และประสบการณ์ของผู ้เข้าร่วมออกมา  
นอกจากนั้นยังได้มีการพูดถึงเรื่องการเชื่อมร้อย 
ของวธิคิีดและวธิปีฏิบัต ิเพือ่ให้เกิดการตัง้เป้าหมาย 
ได้อย่างถูกต้อง
3. เกิดการค้นหาปัญหา แนวทาง ยุทธศาสตร์  
รวมถึงกลยุทธ์การขับเคล่ือนงานป่าชุมชนต่อไป 
ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของงาน 

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ องค์กรผู้จัดจะท�ารายงานจากเวทีนี้  
และน�าเสนอผลของประชุมวันนี้ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อแลกเปลี่ยนและหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะขับเคลื่อนอย่างไร  
รวมถึงการสร้างเวทีสนทนาเชิงนโยบายอื่นๆ เพื่อผลักดันเรื่องป่าชุมชนออกไปสู่สาธารณะ คุณสมหญิงได้กล่าว 
ทิง้ท้ายว่าการจดัเวทีในลักษณะไม่สามารถเกิดขึน้ได้แต่ล�าพงั แต่ต้องการความร่วมมือและการสนบัสนนุจากภาคี 
ทุกภาคส่วน 

ปิดการประชุม

คุณรณกร ตีรกานนท์ ผูจ้ดัการด้านการพฒันาศกัยภาพ  
รีคอฟ ได้กล่าวปิดการประชุม โดยย�้าเน้นให้เห็นว่า จากการ 
ประชมุสองวนัท่ีผ่านมาท�าให้เหน็ว่า “ป่าชมุชน” คือกระบวนการ 
ทีส่ร้างให้เกิดเป้าหมาย และเป้าหมายนีต้้องการการสนบัสนนุ 
จากหลายภาคส่วน การสนับสนุนในที่นี้คือ การสนับสนุนให้ 
ชุมชนได้ใช้สิทธิ ใช้อ�านาจ ใช้ความรู้ความสามารถในการ 
จดัการทรัพยากรป่าไม้ของเขาผ่านกระบวนการตดัสนิใจ ผ่าน 
กระบวนการเรียนรู้ ผ่านวิถีชีวิตของเขา เพื่อให้การตัดสินใจ 
ของเขาได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และสุดท้ายคุณรณกร 
มีความคาดหวงัว่าผลของการประชมุเชงิปฏิบัตกิารณ์คร้ังนีจ้ะ 
ถูกน�าไปใช้ในการปฏิบัติ
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ภาคผนวก

ก�าหนดการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ

เรื่อง “ก้าวต่อไป ยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในงานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย”

หลักการและเหตุผล

 สืบเนื่องจากเวทีประชุมป่าชุมชนระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2556 ที่ 

กรุงเทพมหานคร ซึง่จดัโดยศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพือ่คนกับป่า (RECOFTC) ร่วมกับองค์กรภาคีองค์กรระหว่างประเทศและระดับ 

ภูมิภาค จากการประชุมดังกล่าวแต่ละประเทศต่างมีข้อตกลงร่วมกันหลายประการ หนึ่งในข้อตกลงท่ีส�าคัญคือแต่ละประเทศจะ 

จัดเวทีประชุมระดับชาติเพื่อประมวลความก้าวหน้า ความท้าทาย และร่วมกันค้นหายุทธศาสตร์ กลไกความร่วมมือของภาคส่วน 

ต่างๆ ในการพัฒนาป่าชุมชนภายใต้บริบท สถานการณ์ของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวทางร่วมกันในการขับเคล่ือนงาน 

ป่าชุมชนในภาพรวม ซึ่งปัจจุบันงานป่าชุมชนในประเทศไทยได้มีขอบเขตขยายกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้นป่าชุมชนในท่ีน้ีจึงมี 

ขอบเขตขยายเป็นการจัดการภูมิทัศน์ (forest landscape) ซึ่งต้องมีการจัดการผสมผสานทั้งพื้นที่ป่าไม้ ดิน น�้า วนเกษตร ฯลฯ  

รวมท้ังการจัดการเชิงสถาบันท้ังการพัฒนาองค์กร ข้อตกลง นโยบายต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในภูมิทัศน์ 

ป่าไม้นัน้ๆ โดยการประชมุเชงิปฏิบัตกิารระดับชาตคิรัง้นีจ้ะมุ่งเน้นรูปแบบ กระบวนการทีห่ลากหลายในการแลกเปล่ียน เปิดพืน้ที่ 

ทางความคิดอย่างอิสระเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทบทวนสถานการณ์อย่างรอบด้านพร้อมทั้งร่วมพัฒนากรอบแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ประเด็นต่างๆ ที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนงานป่าชุมชนในอนาคต ทั้งกลไกการจัดการเชิงสถาบันในภูมิทัศน์ป่าไม้ การ 

พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่บนฐานทรัพยากรและบริการทางนิเวศ (ความม่ันคงทางอาหาร วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ) กลไกด้านป่าไม ้

ต่างๆ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการจัดการความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากร เป็นต้น ดังนั้นแผนงาน 

ประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าร่วมกับองค์กรร่วมจัด จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติคร้ังนี้ขึ้น  

เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนางานป่าชุมชนของประเทศไทยร่วมกันต่อไป

วัตถุประสงค์

1. ประมวลความก้าวหน้า ความท้าทายป่าชุมชนในประเทศไทย

2. แลกเปลี่ยนบทเรียน การริเริ่มใหม่ๆ และนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน/การจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้

3. เสริมสร้างความเข้าใจพืน้ฐานร่วมกันต่อบทบาทป่าชมุชนในการยกระดับความเป็นอยูช่มุชนท้องถิน่ การลดการท�าลายป่า  

และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้

4. พัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมือในการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: 

1. ความร่วมมือและแนวทางในการท�างานร่วมกันเพื่อการปฏิรูปและการท�างานด้านป่า เพื่อความยั่งยืน และความเป็นธรรม

2. ยุทธศาสตร์ร่วมในการปฏิรูปการจัดการภูมิทัศน์ป่า

3. รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ 
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วัน เวลา และสถานที่ : 

วันที่ 19 มีนาคม 2557 – ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 อาคารศูนย์เรียนรู้ (อาคาร D)

    สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 – ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

กลุ่มเป้าหมายหลัก 50 คน

 ประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส�านักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม ตวัแทนองค์กรอสิระจาก คณะกรรมการปฏิรปูกฎหมาย สถาบันพฒันาองค์กรชมุชน (พอช.)  

ตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนแต่ละภูมิภาค ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ที่มีบทบาทในเชิงนโยบาย

องค์กรรับผิดชอบ

- ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) แผนงานประเทศไทย 

- กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์กรร่วมจัด

1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

2. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)

3. มูลนิธิสยามกัมมาจล

4. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในป่าเอเชีย ประเทศไทย (LEAF-Thailand)

ค�าถามหลักของการประชุม: แนวทางการด�าเนินงานด้านป่าชุมชนในประเทศไทยในระยะต่อไปควรจะเป็นอย่างไร

ประเด็นค�าถามย่อย

1. ประเด็นส�าคัญเชิงแนวคิด นโยบาย และความคาดหวังที่ส�าคัญในอนาคต เป็นอย่างไร ?

1.1 สภาพการด�าเนินงานในระยะที่ผ่านมาทางด้านต่างๆ เป็นอย่างไร

1.2 การพฒันาเชงิสถาบัน ระบบ และกลไกส�าหรับด�าเนนิการในระดบัต่างๆ บนฐานสทิธชิมุชนในภมิูทัศน์ป่าไม้ไทย

1.3 ป่าชุมชนกับการด�ารงชีพ

1.4 กลไกภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้ 

2. การร่วมกันวิเคราะห์ ค้นหาแนวด�าเนินการ และความร่วมมือ ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ ในระยะ 

ต่อไปเป็นอย่างไร

ก�าหนดการและกระบวนการ

วันที่ 19 มีนาคม 2557 

ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 อาคารศูนย์เรียนรู้ (อาคาร D) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กทม.

ช่วงเช้า 

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย ดร.ทินท์ ลวินทอง ผู้อ�านวยการศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า และเปิดการ 

ประชุม โดย ท่านอธิบดีบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ กรมป่าไม้
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 ปาฐกถาพิเศษ “การปฏิรูปการจัดการป่าเพื่อความยั่งยืนและเป็นธรรม”

•	 “การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอย่างมีส่วนร่วม” โดย ท่านอธิบดี บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ กรมป่าไม้

•	 “วิกฤตการณ์โลก วิกฤตการณ์ไทย และป่าชุมชน” โดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ผู้ก่อตั้ง ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า  

(RECOFTC) 

อธิบายกระบวนการของการประชุมเชิงปฏิบัติการ และบทบาทของผู้เข้าร่วม 

อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร ม.มหิดล วิทยากรกระบวนการ และดร.วิรัตน์ ค�าศรีจันทร์ ม.แม่โจ้ 

ผู้บันทึกและสรุปประเด็น

เวทีน�าเสนอข้อมูลเชิงแนวคิด นโยบายและข้อถกเถียง

หัวข้อ 1 “สิทธิชุมชนในภูมิทัศน์ป่าไม้ไทย: การพัฒนาเชิงสถาบัน”

โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 

หัวข้อ 2 “ป่ากับการด�ารงชีพ” 

โดย คุณประลอง ด�ารงค์ไทย ผู้อ�านวยการส�านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

หัวข้อ 3 “กลไกลภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้”

โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อ�านวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นสะท้อนข้อมูลที่น�าเสนอ จากเวทีฯ

ช่วงบ่าย

เวทีแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อย 3 กลุ่มในประเด็นสถานการณ์ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ตัวอย่าง/บทเรียนที่ดี และทางออก

กลุ่มที่ 1 สิทธิชุมชนในภูมิทัศน์ป่าไม้ไทย 

วิทยากรกระบวนการกลุ่ม นายจักรพงศ์ ธนวรพงศ์ คณะอนุกรรมการสิทธิด้านที่ดินป่าไม้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ

กลุ่มที่ 2 ป่ากับการด�ารงชีพ 

วิทยากรกระบวนการกลุ่ม ดร.สุรินทร์ อ้นพรม คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

กลุ่มที่ 3 กลไกภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้ 

วิทยากรกระบวนการกลุ่ม นายระวี ถาวร แผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

เวทีวิเคราะห์ สะท้อนการน�าข้อมูลและการสนทนากลุ่มย่อย 

ผู้ให้ข้อคิดเห็น 

1. ดร.กฤษฎา บุญชัย นักวิชาการอิสระ

2. ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. คุณพลากร วงค์กองแก้ว ผู้อ�านวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

กล่าวให้ก�าลังใจ และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม โดยพ่อปรีชา ศิริ ผู้ได้รับรางวัลวีระบุรุษดูแลป่า (Forest Hero) สภาว่าด้วยป่าไม้  

องค์การสหประชาชาติ

วันที่ 20 มีนาคม 2557 

ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ช่วงเช้า

กิจกรรมท�าความรู้จักกันผ่านการส�ารวจสถานะภูมิทัศน์นิเวศเครือข่าย ของสมาชิกผู้เข้าร่วมเวทีประชุมปฏิบัติการ

กิจกรรมภาพสะท้อนคิด: คนไทย สังคมไทย กับป่าชุมชนในสภาวการณ์ปัจจุบัน
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ช่วงบ่าย

กิจกรรมภาพอนาคตที่พึงประสงค์ : สุขภาวะนิเวศ ความยั่งยืน และความเป็นธรรมของการจัดการป่าชุมชน

แนวคิด กรอบยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวด�าเนินการเพื่อการจัดการป่าชุมชนของประเทศไทย

•	 รูปแบบและทิศทางการจัดการป่าอย่างยั่งยืน

•	 การกระจายอ�านาจในการจัดการป่า

•	 การรับรองและสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการป่า 

•	 การมีส่วนร่วมของทุกภาคสังคมในการจัดการป่า

วันที่ 21 มีนาคม 2557

ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ช่วงเช้า 

กิจกรรมสื่อสร้างพลัง : คน ป่า สังคมไทย สังคมโลก

กิจกรรมจติภาวะผูน้�าของคนท�างานป่าชมุชน... ถอดบทเรียน และตวัฉนักบัป่าชมุชนใน 10 ปีข้างหน้า ผ่านกระบวนการ  

สื่อ & ศิลปะ

สรุป อภปิราย แลกเปล่ียนความบันดาลใจ และแนวทางความร่วมมือในงานป่าชมุชน และปิดเวที ลงนามค�าประกาศร่วมกัน 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

วิทยากร

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์   อธิบดีกรมป่าไม้

ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์   ผู้ก่อตั้งศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล   อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่

นายประลอง ด�ารงค์ไทย   ผู้อ�านวยการส�านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์   ผู้อ�านวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายจักรพงศ์ ธนวรพงศ์   คณะอนุกรรมการสิทธิด้านที่ดินป่าไม้

ดร.สุรินทร์ อ้นพรม   คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

นายระวี ถาวร    เจ้าหน้าที่ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

ดร.กฤษฎา บุญชัย    นักวิชาการอิสระ

ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

นายพลากร วงศ์กองแก้ว   ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

นายปรีชา ศิริ    ประธานป่าชุมชนบ้านหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ดร.วิรัตน์ ค�าศรีจันทร์    อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้

อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร    อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

กรมป่าไม้

นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์    ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ส�านักจัดการป่าชุมชน 

นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์    ผู้อ�านวยการส่วนอ�านวยการ ส�านักจัดการป่าชุมชน

ดร.คมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล   นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการ ส�านักจัดการป่าชุมชน

นายวรธรรม อุ่นจิตติชัย    ผู้เชี่ยวชาญส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

นายศักดา มณีวงศ์    ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส�านักจัดการป่าชุมชน

ดร.ปรีชา องค์ประเสริฐ    ผู้อ�านวยการส่วนฝึกอบรม ส�านักบริหารกลาง

นายสภลท์ บุญเสริมสุข    ผู้อ�านวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส�านักแผนงานและ 

     สารสนเทศ

นายธีระ โค้วประสิทธิ์    ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

นายอนุชา แก้วหย่อง    ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

นายศราวุธ มหานิล    ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

น.ส.รัตนา ลักขณาวรกุล    ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช

น.ส.จินตนา บุพบรรพต    ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช

นางสุนันทา วิสิทธิพานิช    ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช

นายนิมิตร์ รักธงชัย    ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช

นางกันตินันท์ ผิวสอาด    ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช

นางภูสิน เกตานนท์    ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช

ดร.ประเสริฐ สอนสถาพรกุล   ส�านักแผนงานและสารสนเทศ

นายเชาว์วิทย์ ชมเกตุแก้ว    ผู้ประสานงานพื้นที่แม่สา-ห้วยคอกม้า

นายสิทธิ์ วิมาลา     อุทยานแห่งชาติขุนขาน ม.1 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

นางพูลศรี วันธงไชย  ส�านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

น.ส.อนุภิชญ์ ศุภนิทัศนาภรณ์ ส�านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

น.ส.ณุชาดา เจริญพานิช  ส�านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

น.ส.จรีย์วิชญา ฮะทะโชติ   ส�านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

นายสมบัติ กิจจารุวงศ์   ส�านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

น.ส.ภัทรทิพา ศันสยะวิชัย  ส�านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายอนุชาติ ตั้งภูมิระพีวงศ์ ส�านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายปรัชญา อัครวรทิฆัมพร

ภาคประชาสังคม/องค์กรพัฒนาเอกชน

นางอนุสรณ์ ไชยพาน   คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

นายเดโช ไชยทัพ   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ

นายอุดม เจริญนิยมไพร   สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

นายดิเรก เครือจินลิ   มูลนิธิรักษ์ไทย

นายสมศักดิ์ แก้วศรีนวล   มูลนิธิรักษ์ไทย

นายมนตรี สมยศ   มูลนิธิรักษ์ไทย

นายพลากร เป่าไม้   มูลนิธิรักษ์ไทย

นายวิเศษ สุจินพรัหม   โครงการปฎิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดล�าพูน

Mr. Steve Panglia   ZSL Thailand

นายอรุณ สุขจิตดี   ZSL Thailand

นายอัสนัย สระสูงเนิน   โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าแก่งละว้า  WWF Thailand

นายนิรุตณ์ บัวพา   สมาคมป่าชุมชนอีสาน

นายสมชาย อนุรัตน์   สมาคมป่าชุมชนอีสาน

นายตะวันฉาย หงส์วิลัย   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

นายบริพัตร สุนทร   มูลนิธิเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองฯ (สวนลุงโชค)

นายส�าเภา ศรัทธาพงษ์   ธนาคารต้นไม้

นายณตฤณ ฉอ้อนศรี   สมัชชาคนจน

นายบารมี ชัยรัตน์   สมัชชาคนจน

นายมานพ สนิท    สมัชชาคนจน

นายฤทธิชัย ภูตะวัน   สมัชชาคนจน
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ส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

น.ส.พอใจ คล้ายสวน

น.ส.อรัญญา อุทัยแจ่ม

เครือข่ายเยาวชน

นายเจด็จ แก้วสิงห์   กลุ่มเยาวชนป่าชุมชนบ้านซ�าผักหนาม

น.ส.สุรางคณา ช�านาญมูล   กลุ่มเยาวชนป่าชุมชนบ้านซ�าผักหนาม

นายนพชิต เมืองแก้ว   กลุ่มเยาวชนรักษ์น�้าตกเนินนกยูง

นายวิศิษฐ์ จุ้ยเริก    กลุ่มเยาวชนรักษ์น�้าตกเนินนกยูง

เครือข่ายป่าชุมชน

น.ส.ระวิวรรณ กันไชยสัก   เครือข่ายป่าชุมชน จ.ล�าพูน

นายสุมัย หมายหมั้น   ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

นางสายชล พวงพิกุล  เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง

น.ส.วิษา ช่างประดิษฐ์   เครือข่ายอนุรักษ์เทือกเขาตะนาวศรี ภาคตะวันตก

นายศุภกิจ ห้วงน�้า   เครือข่ายประชาชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด

นายประสงค์ วระไวย์   เครือข่ายป่าชุมชนซ�าผักหนาม

นางฤทธิ์ บุญประกอบ   เครือข่ายป่าชุมชนดงขุมค�า

น.ส.อรทัย โพธิ์พา   เครือข่ายป่าชุมชนดงขุมค�า

สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ 

อ.ศรีวรรณ ไชยสุข   สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ ม.ราชภัฎเชียงราย

นายสวิง ขันธะสา    สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ ม.ราชภัฎเชียงราย

ดร.รัชนี โพธิแท่น    คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ดร.วนิดา พรมหล้า   คณะนิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม

ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง   National FLEGT Expert

น.ส.ชุติมา สุขอนันต์   สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

น.ส.รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

องค์กรอิสระ 

นายธนกรณ์ อุดมรักษาทรัพย์  ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นายเอ๊กซ์ สุทธิละออง   ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

น.ส.วรลักษณ์ ศรีใย   ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

องค์กรระหว่างประเทศ 

ดร.จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธุ์   องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ดร.ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช   โครงการ ECO-BEST GIZ

Ms.Annika Grafweg  The Border Consortium

นายชวพิชญ์ ไวทยการ    LEAF เชียงใหม่ สบอ.16 (เชียงใหม่)
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องค์กรสนับสนุน 

น.ส.รัชรา เอียดศิริพันธ์   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

น.ส.อภิชา ทองธีรกุล   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

นายกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร   มูลนิธิสยามกัมมาจล

ดร.ชาตรี มูลสถาน   Norad/Royal Norwegian Embassy

ภาคเอกชน 

นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา  สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จ�ากัด

นายณรงค์ มีนวล    บริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ากัด

นายวรชาติ ตั้งกิจงามวงศ์   สมาคมธุรกิจไม้แห่งประเทศไทย

สื่อมวลชน 

นางวรินทรา บุญชัย   ฝ่ายเครือข่ายทุนทางสังคม ThaiPBS

นายนิติธร ทองธีรกุล   ThaiPBS

นายปกรณ์ อารีกุล   ThaiPBS

น.ส.กุลธิดา สามะพุทธิ   เลขานุการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจทั่วไป 

นายณัฐวุฒิ หลายเจริญโชคชัย  คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

นายราวิน รัตนา    คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส.ชญาณี ตองเจริญทรัพย์  ม.ธรรมศาสตร์

น.ส.ทรรศน์มน เวสสุวัฒน์   ม.ธรรมศาสตร์

น.ส.พิมพ์พิชา ไพบูลย์   ม.ธรรมศาสตร์

นางเตือนใจ บุญประกอบ   บุคคลทั่วไป

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) และทีมงาน 

Dr. Tint Lwin Thaung

Mr. James Bampton

Mr. Etienne Delattre

Ms. Rejani Kunjappan

Ms. Caroline Liou

Mr. Reymondo Caraan

Ms. Detty Saluling

นายรณกร ตรีรกานนท์

นายปรัชญา ยังพัธนา

น.ส.กาญนา วิเศษ

น.ส.วัชรี กัญยะมาสา

น.ส.รัชดา อาภรณ์ศิลป์

น.ส.ทิพวัลย์ ไหมดี

น.ส.สมหญิง สุนทรวงษ์

น.ส.วรางคณา รัตนรัตน์

น.ส.โคมฉาย ไทยยิ่ง

น.ส.จงกล ตัณฑวณิช

น.ส.อัฉราภรณ์ ได้ไซร้

น.ส.ปวีณรัตน์ พิชิตบวรศักดิ์

นายณรงค์ศักดิ์ ปริญญาสุทธินันท์

น.ส.ศิริรัตน์ กตัญชลีกุล / Documentation

น.ส.ศุภดี วนประภาเวช / Documentation

น.ส.กนกพรรณ สุพิทักษ์/ Documentation

น.ส.ศิริวารี เมืองมีบัง / นิสิตช่วยงาน

นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์ดี / นิสิตช่วยงาน
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ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า 
RECOFTC – The Center for People and Forests

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า – รีคอฟ (RECOFTC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะและมีความ 

ส�าคญัในแวดวงของงานด้านวนศาสตร์ชมุชนและยังเป็นองค์กรความร่วมมือในระดับประเทศทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร เป็นองค์กรทีมี่ 

ความเชี่ยวชาญในการเสริมสร้างศักยภาพด้านวนศาสตร์ชุมชนและการพัฒนาการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

รีคอฟด�าเนินงานโดยความร่วมมือกับเครือข่ายยุทธศาสตร์และภาคีพันธมิตรซึ่งรวมถึง ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาค 

ประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชนท้องถ่ิน รวมถึงสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาท้ังในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

ด้วยประสบการณ์ในระดับนานาชาติที่มากกว่า 25 ปี ภายใต้แนวทางที่หลากหลายในการเสริมสร้างศักยภาพ ที่ครอบคลุมถึงการ 

วิเคราะห์และศึกษาวิจัย การสร้างพื้นท่ีสาธิต และจัดท�าเอกสารด้านการฝึกอบรม โดยเป็นองค์กรท่ีร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อแก ้

ปัญหางานเพื่อคนกับป่า บนหลักการในสิทธิที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

วิสัยทัศน์ 
ชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดการภูมินิเวศป่าไม้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

ภารกิจ
เสริมสร้างศักยภาพความสามารถในทุกระดับ เพื่อหนุนช่วยและสนับสนุนคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการพัฒนาป่าชุมชนและ 

การจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ-สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

กรอบงานในการท�างาน
 •  คน ป่าไม้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 •  การขยายงานป่าชุมชนและการจัดการป่าอย่างยั่งยืน

 •  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตท้องถิ่น

 •  การลดปัญหาความขัดแย้งด้านป่าไม้

เราท�างานที่ใหนบ้าง
ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีแผนงานระดับประเทศใน 6 ประเทศ คือ 

 •  ประเทศไทย

 •  ประเทศกัมพูชา

 •  ประเทศเวียดนาม

 •  ประเทศอินโดนีเซีย

 •  ประเทศพม่า

 •  ประเทศลาว
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คนท้องถิ่นเป็นกุญแจส�ำคัญสู่ป่ำที่สมบูรณ์
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