เวทีนำเสนอผลงำนอำสำสมัครป่ ำไม้พลเมืองรุ ่นใหม่
และ
กำรเสวนำออนไลน์ ป่ ำชุมชนยังสำคัญหรือไม่? กับคนรุ ่นต่อไป
วันที่ 10 กรกฎำคม 2564 เวลำ 09.00 – 12.30 น.
โครงกำรอำสำสมัครป่ ำไม้พลเมืองรุ ่นใหม่ Young Citizen Forest Volunteer-YCFV
ศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพือ่ คนกับป่ ำ (รีคอฟ)
ที่มำ
ศูนย์วนศาสตร์ชมุ ชนเพื่อคนกับป่ า (รีคอฟ) ภายใต้การดาเนินงานโครงการ พลังเสียงชุมชนเพื่อป่ าไม้แห่งลุม่ นา้
โขง (Voice for Mae Kong Forests: V4MF) และโครงการ เครือข่ายป่ าไม้ภาคพลเมือง (Citizens’
Forest Network : CF Net) ได้ดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทคนรุน่ ใหม่ในการทางานด้านการ
จัดการป่ าชุมชนภายใต้โครงการอาสาสมัครป่ าไม้พลเมืองรุน่ ใหม่ Young Citizen Forest Volunteer-YCFV
ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพคนรุน่ ใหม่ให้มคี วามรู ้ ความสามารถในการจัดการป่ าชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม กิจกรรม
ระยะแรกจึงมุง่ เน้นการสร้างความรู ้ ความเข้าใจในข้อมูลพืน้ ฐานด้านป่ าชุมชนในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ซึง่ ข้อมูลจะ
เป็ นตัวชีว้ ดั ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่ าชุมชน

การบริหารจัดการทรัพยากรผ่านกิจกรรมต่างๆของชุมชน

และสามารถทาให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่ าชุมชนสูก่ ารยกระดับวิถีชีวติ ของคนในชุมชน
รูปแบบกิจกรรมจึงเป็ นการสารวจและจัดทาข้อมูลป่ าชุมชนนาไปสูก่ ารพัฒนาระบบฐานข้อมูลป่ าชุมชน

CF

Portal

กิจกรรมดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิน้ ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2564 ที่ผา่ นมา ถือเป็ นหนึง่ กิจกรรมในแผนงานด้านการ
พัฒนาศักยภาพคนรุน่ ใหม่กบั งานด้านป่ าชุมชนทีจ่ ะมีการต่อยอดกิจกรรมทีเ่ ชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลป่ าชุมชน
CF Portal ที่จะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคมนี ้
ผลลัพธ์สาคัญของกิจกรรมคือการสร้างประสบการณ์และบทเรียนด้านป่ าชุมชนที่อาสาป่ าไม้พลเมืองรุน่ ใหม่ได้รบั
จากผูน้ าชุมชนที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนัน้ เพื่อให้เกิดการสะท้อนบทเรียนและข้อคิดเห็นจากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว รวมถึง
การเปิ ดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูใ้ ห้อาสาป่ าไม้พลเมืองรุน่ ใหม่ได้รบั รูถ้ งึ แนวคิดและบทเรียนจากผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นป่ าชุมชน ศูนย์
วนศาสตร์ชมุ ชนเพื่อคนกับป่ า (รีคอฟ) จึงจะจัด ให้มกี ารนาเสนอประสบการณ์การเป็ นอาสาสมัครป่ าไม้พลเมือง และร่วม
สนทนาในการเสวนา (ออนไลน์) ในหัวข้อ “ป่ าชุมชนยังสาคัญหรือไม่ กับคนรุน่ ต่อไป” เพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรูง้ าน
ด้านป่ าชุมชนจากรุน่ สูร่ ุน่ และนาไปสูก่ ารพัฒนาแนวทางการจัดการป่ าชุมชนที่ได้รบั การมีสว่ นร่วมในบทบาทของคนรุน่ ใหม่
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสะท้อนบทเรียนจากการร่วมโครงการอาสาป่ าไม้พลเมืองรุน่ ใหม่
2.เพื่อเปิ ดโอกาสให้คนรุน่ ใหม่ได้รว่ มเรียนรูแ้ นวคิดงานด้านป่ าชุมชนในมิติตา่ งๆ กับผูร้ ูท้ ี่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการทางานป่ าชุมชนของคนรุน่ ใหม่
ผลผลิต
รายงานข้อเสนอแนะจากเวที เสวนาออนไลน์ ป่ าชุมชนยังสาคัญหรือไม่? กับคนรุน่ ต่อไป
กลุ่มเป้ ำหมำย 30 คน
1.อาสาป่ าไม้ภาคพลเมืองรุน่ ใหม่
2.นักกิจกรรม/นักพัฒนาด้านงานเยาวชน และด้านการจัดการทรัพยากรป่ าไม้
3.เครือข่ายป่ าไม้ภาคพลเมือง
4.ผูท้ ี่สนใจทั่วไป
รูปแบบกิจกรรม
เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั ประเทศไทยประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (โควิด
19) และสถานการณ์มีแนวโน้มการแพร่กระจายทีเ่ พิ่มขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรีออกมาตรการเพือ่ รับมือกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดที่อาจรุนแรง จึงได้มีมาตราการให้หน่วยงานทางานที่บา้ น และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การประชุม
ทางไกล ครัง้ นีจ้ งึ ใช้ตอ้ งใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์โดยใช้ระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM สามารถเข้าร่วมเสวนา
ฯ ผ่านช่องทาง https://us02web.zoom.us/j/85239760023
กำหนดกำร
เวลา

รายละเอียดกิจกรรม

9.00-9.30 น.

ผูเ้ ข้าร่วมลงทะเบียนผ่านออนไลน์

9.30-9.45 น.

ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การเสวนา และผูเ้ ข้าร่วมแนะนาตัว

9.45-10.00 น.

นาเสนอผลการดาเนินงานของอาสาสมัครป่ าไม้พลเมืองรุน่ ใหม่

10.00-11.00 น. สะท้อนบทเรียน แลกเปลีย่ นประสบการณ์การกับอาสาสมัครป่ าไม้พลเมืองรุน่ ใหม่
11.00-11.20 น. การมอบเกียรติบตั รเข้าร่วมโครงการ อาสาป่ าไม้พลเมืองรุน่ ใหม่
โดย คุณกิตติศกั ดิ์ สุรกิจบวร ผูป้ ระสานงานเครือข่ายป่ าไม้ภาคพลเมือง ภาคตะวันออก
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : รีคอฟ ประเทศไทย หรื อ www.facebook.com/recoftcinThailand

11.30-12.30 น. การเสวนา หัวข้อ “ป่ าชุมชนยังสาคัญหรือไม่ กับคนรุน่ ต่อไป” ร่วมเสวนาโดย
● ธาวิน พิชญธานินกุล
ตัวแทนเยาวชนโครงการ อาสาสมัครป่ าไม้พลเมืองรุน่ ใหม่ – YFJ2019
● ปภาวิน พุทธวรรณะ
ตัวแทนเยาวชนโครงการ นักข่าวป่ าไม้รุน่ ใหม่ – YCFV2021
● สุภาวดี เพชรรัตน์ นักกิจกรรมด้านงานเยาวชน ผูอ้ านวยการมูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคม
● เดโช ไชยทัพ นักพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรป่ าไม้อย่างมีสว่ นร่วม
ผูอ้ านวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน (ภาคเหนือ)
ดาเนินรายการเสวนาโดยศิรลิ กั ษณ์ แสวงผล นักกิจกรรมและเยาวชนโครงการนักข่าวป่ าไม้รุน่ ใหม่
YFJ2019
หมายเหตุ กาหนดการสามารถเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
การตอบรับเข้าร่วมงาน
(สาหรับบุคคลทั่วไป)

https://bit.ly/2SJaTf7

ลิงก์ซูมสาหรับเข้าร่วมงาน

https://bit.ly/3wd0aXY

