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เวทคีนกับป่า 2020 “คน ป่าไม้ โลกร้อน” 

People and Forest Forum 2020 ‘People, Forest and Climate Change’ 

วนัท่ี 24-25 ม.ค. 2563 ณ สวนครองุ่น มาลกิ สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ 

 
" ภาคป่าไม้คือทางเลอืกส าคญัในการกกัเก็บก๊าซคาร์บอน ซึง่จะช่วยลดผลกระทบจากการเพิ่มขึน้ของอณุหภมูิโลกได้  
หากมกีระบวนการฟืน้ฟปู่าและการจดัการป่าอยา่งยัง่ยืนร่วมกบัคนในท้องถ่ิน" 
 
พบกบัเวทเีสวนาสถานการณ์โลกร้อนและการลงมือท าจริงกบัการแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยภาคป่าไม้ นิทรรศการรู้เทา่ทนั
โลกร้อน และผลติภณัฑ์จากป่าชมุชนท้องถ่ินทัว่ไทย  
ไฮไลท์ วันศุกร์ที่ 24 ม.ค.  
 เสยีงสะท้อนการบริหารจดัการป่าไม้ไทยกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศจากภาคประชาสงัคมและภาครัฐ  
● ปาฐกถา โดย คณุสตฟัฟาน แฮร์สเตริม (H.E. Mr. Staffan Herrström)  เอกอคัรราชทตูราชอาณาจกัรสวีเดน ประจ า

ประเทศไทย  
● ปาฐกถา โดย คณุเฮเลน บดัลงิค์เจอร์ ฮาร์ททีดา ( H.E. Helene Budlinger Artieda) เอกอคัรราชทตูสมาพนัธรัฐ

สวิตเซอร์แลนด์ ประจ าประเทศไทย 
● ปาฐกถา ทิศทางการป่าไม้ไทย ตอบโจทย์การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศโลกได้อยา่งไร โดย นายอรรถพล เจริญชนัษา 

อธิบดีกรมป่าไม้ 
มมุมอง การสือ่สารจากกลุม่คนรุ่นใหมใ่นเร่ืองป่าไม้  และวงคยุ “คนกบัป่า อดตี ปัจจบุนั อนาคต” ร่วมพดูคยุโดย 

 ผศ.ดร.สมศกัดิ์ สขุวงศ์  ผู้ก่อตัง้ศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพ่ือคนกบัป่า  

 สดุา กองแก กลุม่สตรีชนเผา่บ้านห้วยหินด า จ.สพุรรณบรีุ 

 ยอด-บอล รายการหนงัพาไป 

 นนัทิชา โอเจริญชยั ผู้ก่อตัง้เพจ Climate Strike Thailand  

 คมวิทย์ บญุธ ารงกิจ อปุนายก สมาคมธุรกิจค้าไม้ 
 
ไฮไลท์ วันเสาร์ที่ 25 ม.ค.  

 แนะน าและเปิดตวั "พลเมืองสร้างป่า - Citizen's Forest" การลงมือปฏิบตัิแก้ปัญหาโลกร้อนของภาคป่าไม้
ร่วมกนั 

 เร่ืองเลา่ “พลเมืองสร้างป่า จะสร้างป่าทีย่ัง่ยืนได้อยา่งไร” ตวัแทนป่าไม้ภาคพลเมือง 5 ภาค (เหนือ ใต้ ออก ตก
และอีสาน) 

 เวทีเสวนา "การร่วมรับผิดชอบและกลไกการร่วมจ่าย จะสนบัสนนุคนปลกูป่าได้อยา่งไร" และ"การฟืน้ฟปู่าที่มี
คณุภาพและยัง่ยืน ท าได้อยา่งไร" โดยทีมวิชาการ 

 Workshop ปลกูป่า "เรียนรู้-วิธี-ทดสอบ-เพาะเมลด็พนัธุ์" พร้อมร่วมปักหมดุพืน้ท่ีฟืน้ฟแูละปลกูป่าด้วยกนั 
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ก าหนดการ 

24 มกราคม พ.ศ.2563 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน  กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมงาน  

09.00 - 09.30 น. รายงานท่ีมาและวตัถปุระสงค์ของการจดังาน โดย คณุวรางคณา รัตนรัตน์  
กลา่วเปิด และปาฐกถา โดย  ผู้แทนสหภาพยโุรปประจ าประเทศไทย  

09.30-10.10 น. People Talk 
เสยีงสะท้อนการบริหารจดัการป่าไม้ไทยจากประชาสงัคม 

● การขบัเคลือ่นของภาคประชาสงัคมตอ่การบริหารจดัการป่าไม้ไทยโดย ตวัแทนประชาสงัคม
จากจ.นา่น และ จ.ชยัภมูิ 

● น าเสนอรายงานสถานการณ์ประเด็นป่าไม้ประจ าปี โดย  คณุวรางคณา  รัตนรัตน์ 

10.10-10.35 น. ● ปาฐกถา โดย คณุสตฟัฟาน แฮร์สเตริม (H.E. Mr. Staffan Herrström)  เอกอคัรราชทตู
ราชอาณาจกัรสวีเดน ประจ าประเทศไทย  

● ปาฐกถา โดย คณุเฮเลน บดัลงิค์เจอร์ ฮาร์ททีดา ( H.E. Helene Budlinger Artieda) 
เอกอคัรราชทตูสมาพนัธรัฐสวติเซอร์แลนด์ ประจ าประเทศไทย  

10.35-11.00 น. High level Talk 
เสยีงสะท้อนการบริหารจดัการป่าไม้ไทยจากภาครัฐ 
● ปาฐกถา ทิศทางการป่าไม้ไทย ตอบโจทย์การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศโลกได้อยา่งไร 

โดย อธิบดีกรมป่าไม้  

11.00-12.30 น. Inspiration talks  
สนทนา “คนกบัป่า อดตี ปัจจบุนั อนาคต” 
ฉายวีดิทศัน์  โลกร้อนกบัป่าชมุชน 
ผู้ ร่วมสนทนา 
● ผศ.ดร.สมศกัดิ์ สขุวงศ์  ผู้ก่อตัง้ศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพ่ือคนกบัป่า  
● คณุสดุา กองแก กลุม่สตรีชนเผา่บ้านห้วยหินด า จ.สพุรรณบรีุ 
● คณุบอล (ทายาท เดชเสถียร) และ คณุยอด (พิศาล แสงจนัทร์) รายการหนงัพาไป 
● คณุหลงิ  (นนัทิชา โอเจริญชยั) Climate  Strike  Thailand  
● คณุคมวิทย์  บญุธ ารงกิจ สมาคมธุรกิจไม้ 

ด าเนินรายการโดย คณุปรัชญา ยงัพธันา  ศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รีคอฟ) 

12.30-13.00 น. น าเสนอผลงาน มมุมองและการสือ่สารของคนรุ่นใหมก่บัเร่ืองป่าไม้โดย นกัขา่วป่าไม้รุ่นใหม ่ 
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13.00-15.30 น. Policy recommendations 
เสวนา  การป่าไม้ไทยกบัการรับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ผู้ ร่วมเสวนา  
● ตวัแทนส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
● ตวัแทนกรมป่าไม้  
● คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
● คณุประทีป มีคติธรรม เลขานกุารคณะกรรมาธิการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ สภา

ผู้แทนราษฎร 
● คณุเมธวฒัน์ พทุธิธาดากลุ  นายกอบต.ดงพญา อ.บอ่เกลอื จ.นา่น 
ด าเนินรายการ คณุดเิรก เครือจินล ิมลูนิธิรักษ์ไทย 

15.45 น. ปิดงาน  

หมายเหต ุ  *อยูร่ะหวา่งการประสานวิทยากร  ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 

เวทีเปิดตัว “พลเมืองสร้างป่า” Citizen’s FOREST 25 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม 

09.00 - 9.30 น. ลงทะเบียน  กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมงาน  

09.30 - 10.00 น. ● รายงานวตัถปุระสงค์การจดัการ และแนะน าโครงการ “พลเมืองสร้างป่า” 
 โดย คณุวรางคณา รัตนรัตน์ ผู้อ านวยการ แผนงานประเทศไทย ศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบั
ป่า (รีคอฟ) 

10.00-11.30 น. เร่ืองเลา่ “พลเมืองสร้างป่า จะสร้างป่าทีย่ัง่ยืนได้อยา่งไร” ตวัแทนจากป่าไม้ภาคพลเมือง ตวัแทน
จาก 5 ภาค 
● คณุอธิวฒัน์ สธุรรม ตวัแทนจากภาคเหนือ  
● คณุนิพนธ์ วงศ์กาฬสนิธุ์ ตวัแทนภาคอีสาน  
● คณุธวชั เกียรติเสรี ตวัแทนภาคตะวนัออก  
● คณุวชัรินทร์ จนัทร์เดช ตวัแทนภาคตะวนัตก  
● ดร.ประวีณ จลุภกัดี ตวัแทนภาคใต้  

ด าเนินการโดย คณุสทิธิพร รอดไพรสม ศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รีคอฟ) 

11.30-12.30 น. เวทีเสวนา การฟืน้ฟปู่าที่มคีณุภาพและยัง่ยืน ท าได้อยา่งไร  
● อาจารย์ ดร.ด ารง พิพฒันวฒันากลุ  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
●  Dr.Stephen Elliott  หนว่ยวิจยัการฟืน้ฟปู่า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
● อาจารย์นพพร นนทภา  หวัหน้ากลุม่ขนุดง  
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● อาจารย์ ดร.เชิดศกัดิ์ เกือ้รักษ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลยัภมูิปัญญาชมุชน มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ  

● ด าเนินการโดย คณุระวี ถาวร ศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รีคอฟ) 

13.30-15.00 น. เวทีเสวนา การร่วมรับผิดชอบและกลไกการร่วมจา่ย จะสนบัสนนุคนปลกูป่าได้อยา่งไร  
● กลไกการจา่ยตอบแทนคณุระบบนิเวศ PES โดย คณุปิยะทิพย์ เอีย๋วพานชิ 
● คณุอธิวฒัน์ สธุรรม ตวัแทนจากชมุชนท่ีฟืน้ฟแูละปลกูป่า อ.สนัติสขุ จ.นา่น  
● คณุนพเก้า สจุริตกลุ ผู้ช่วยผู้จดัการ หวัหน้ากลุม่งานพฒันาเพื่อสงัคม และสือ่สารองค์กร 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
● ตวัแทนองค์การบริการจดัการก๊าซเรือนกระจก อบก. 

ด าเนินการโดย คณุพทุธิดา นิพพานนท์ ศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รีคอฟ) 

 

กิจกรรมเรียนรู้ระหว่างวงเสวนา 

ฐานเรียนรู้การเพาะกล้าไม้  2 รอบ  

เช้า 10.00-11.00 น. 

บา่ย 13.30-14.30 น. 

เรียนรู้เมลด็พนัธุ์แตล่ะชนดิ วิธีการเพาะเมลด็ ทดสอบเมลด็ และเพาะเมลด็
พนัธุ์  พร้อมกบัรวมปักหมดุ พืน้ท่ีต้องการฟืน้ฟแูละปลกูป่า 
ด าเนินการโดย คณุกญัจน์สรีุย์ ยิม้สาลี  

 

 


