
ในห้วงเวลาน้ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ-19 ยังคงเป็นปัญหาร่วมของทุกประเทศทั่วโลกที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมาย 
และนําไปสู่วถิีการใช้ชีวติแบบใหม่ นาทีนี้ใครคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหรอือายุมากเกินกว่าจะเปลี่ยนแปลงอาจต้องคิดใหม่ 
เชน่เดยีวกัน การขบัเคลือ่นของเครอืขา่ยป่าไม้ภาคพลเมอืงตอ้งปรับตวัใหส้ามารถเดนิหนา้ตอ่ไป การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ 19 ระลอกทีส่อง 
ในประเทศไทยมาพร้อมกบัการสง่ท้ายปี พ.ศ.2563 และตอ้นรับปีใหม ่พ.ศ. 2564 ภายใตส้ถานการณ์ทีว่า่น้ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การขบัเคลือ่นเครอืข่าย 
ให้ล่าช้าไปบ้างแต่ไม่ถึงกับทําให้เกิดการหยุดนิ่ง กองบรรณาธิการจดหมายข่าว CF-NET News จะประมวลสรุปการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อน 
เครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับทราบความเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมา 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
• การอบรมเชงิปฏบัิตกิารการจดัทาํแผนการจดัการป่าชมุชนอยา่งมสีว่นร่วม : จดัในเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2563 รวม 4 รุ่น ทีจ่งัหวดัสระแกว้ 
ศรสีะเกษ สุราษฎร์ธาน ีและนา่น ผูเ้ข้าร่วมเป็นสมาชิกเครอืขา่ยป่าชมุชนและเจา้หนา้ทีส่งักดักรมป่าไม้ รวม 195 คน ผูเ้ขา้ร่วมไดเ้รยีนรู้หลกัการ 
จัดทําแผนจัดการป่าชุมชนและฝึกปฏิบัติในพื้นที่จรงิ หลังการฝึกได้ส่งมอบข้อมูลและข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนจัดการป่าชุมชนให้แก่ชุมชน 
ที่เป็นพื้นที่กรณีศึกษา

• การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและกลุ่มชาติพันธุ์ในการทํางานเครอืข่ายป่าชุมชนและพื้นที่อนุรักษ์ : จัดในวันที่ 
17-18 ธนัวาคม 2563 ทีศู่นยว์นศาสตร์ชมุชนเพือ่คนกบัป่า (รคีอฟ) กรุงเทพมหานคร ผูเ้ข้าร่วมเป็นผูน้าํการสง่เสรมิบทบาทหญงิชายและคนรุ่นใหม่ 
จํานวน 37 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้นําเพื่อให้การส่งเสรมิบทบาทหญิงชายและคนรุ่นใหม่ 
เป็นยุทธศาสตร์สําคัญของการขับเคลื่อนเครอืข่าย และระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนบทบาทหญิงชาย

• การอบรมอาสาสมัครป่าไม้ภาคพลเมอืงรุ่นใหม ่คร้ังที ่1 (Young Citizens’ Forest Volunteer – YCFV2021) : ประกาศรายชือ่อาสาสมคัรฯ 
ทีผ่า่นการคดัเลอืกแลว้ และจะจดัอบรมในวนัที ่23-24 มนีาคม 2564 เป็นการอบรมออนไลน ์เนน้ทกัษะการเกบ็ขอ้มลูและการจดัทาํระบบฐานขอ้มลู 
เพื่อเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง หลังการอบรมอาสาสมัครฯ จะต้องฝึกสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับป่าชุมชน 
โดยมคีณะทาํงานของรคีอฟเป็นพีเ่ลีย้ง การอบรมนีเ้นน้การพฒันาศักยภาพคนรุ่นใหมแ่ละส่งเสรมิการมสีว่นร่วมของคนรุ่นใหมใ่นการทํางานฐานข้อมูล 
ของเครอืข่ายป่าชุมชน 

กิจกรรมขับเคลื่อนเครอืข่ายและกลไก
• การประชุมหารอืของคณะกรรมการตดิตามนโยบายและกฎหมายเพือ่หาแนวทางสร้างการมสีว่นร่วมในระดับนโยบาย : สบืเนือ่งจากการจดัตัง้ 
คณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด และมีภาคประชาชนจาก 3 กลุ่มเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทางคณะกรรมการติดตามนโยบาย 
และกฎหมายเครอืขา่ยป่าไม้ภาคพลเมอืงมีข้อเสนอผลกัดนัให้องคก์รภาคประชาสงัคมท่ีมศัีกยภาพ ร่วมหนนุเสรมิกระบวนการจดัทาํแผนจัดการป่าชมุชน 
และควรจัดเวทีหารอืเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด รวมทั้งการจัดทําคู่มือ 

• แนวทางการขบัเคลือ่นเครอืข่ายป่าไมภ้าคพลเมอืงปี 2564 : อบรมอาสาสมคัรป่าไมภ้าคพลเมืองรุ่นใหม ่(คร้ังที ่1) เร ื่องการจดัเก็บข้อมูลและ 
การทําฐานข้อมูลป่าชุมชน (คร้ังที่ 2) เร ื่องการจัดทําสื่อและการใช้เว็ปไซต์ – เวทีเตรยีมความพร้อมและประเมินความต้องการพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด – การจดัทาํยทุธศาสตร์ความยัง่ยนืของเครอืขา่ยป่าไม้ภาคพลเมอืง – การจดัทาํยทุธศาสตร์ 
สตรแีละกลุ่มชาติพันธุ์ป่าไม้ภาคพลเมือง – การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการพัฒนาเครอืข่ายป่าชุมชน และการส่งเสรมิการมีส่วนร่วม 
ของสตรแีละกลุ่มคนชายขอบ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รคีอฟ) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สํานักข่าวพลเมือง และคณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดวงเสวนาหัวข้อ “ไร่หมนุเวยีนกบัการจดัการภมูทิศันป่์าไม”้ เผยแพร่รายการสดผา่นเฟสบคุขององคก์รร่วมจดั 
ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. จดุประสงค์ของการเสวนาเพ่ือสร้างพืน้ทีเ่พิม่พนูความรู้ใหแ้กส่งัคมโดยเฉพาะประเดน็ไร่หมนุเวยีน รวมทัง้เร ือ่งไฟป่าหมอกควัน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัไร่หมุนเวยีน ผา่นการนาํเสนอแนวความคดิและขอ้มลูเชงิวชิาการในมติบิรหิารจดัการป่าแบบองคร์วม สรุปสาระสาํคญัจากวงเสวนาดงัน้ี 

• ไร่หมนุเวยีนเป็นองคป์ระกอบหนึง่ของการจดัการพ้ืนทีท่ัง้ระบบ ไม่ควรมองไร่หมนุเวยีนแยกสว่นออกจากระบบการใชพื้น้ทีอ่ยา่งอ่ืนหรอืมองไร่หมุนเวยีน 
อย่างเดียว พื้นที่หนึ่ง ๆ มีระบบนิเวศที่แตกต่างมีความหลากหลายในการใช้ที่ดิน 

• ไร่หมุนเวยีนชว่ยเพิม่พนูธาตอุาหารในพืน้ท่ีป่าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัเงือ่นไขเร ือ่งแรงงานจาํกดั เทคโนโลยจีาํกดั การเวน้ระยะเวลาทาํไร่ 
หรอืปล่อยท้ิงไว้ (เรยีกว่าไร่เหล่า) 5-7 ปี บางพ้ืนที่ปล่อยไว้ 7-10 ปีจะเพิ่มพูนธาตุอาหารได้ดีกว่าการใช้ที่ดินปลูกพืชซํ้ากันทุกปีเพราะวธิีการน้ี 
ผลผลิตตอ่ไร่จะลดลงเร ือ่ย ๆ หากไมใ่ส่ปุย๋ เป็นการปลกูพืชทีดึ่งธาตุอาหารออกจากดนิ ทําใหต้อ้งใสย่าฆา่หญา้ ฆา่แมลง ใสปุ๋่ย ไมเ่วน้แมก้ระทัง่สวนป่า 

ข้อมูลข่าวสารและประสานเชื่อมโยงเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

เครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้ฉบับที่ 15  |  Issue 15  |  ม.ค.-มี.ค. 2564

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า – รคีอฟ (RECOFTC) สงวนลิขสิทธิ์ 2563

โครงการนี้สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปCF Net News
ซีเอฟเน็ท นิวส์
บทบรรณาธิการแนะนํา 

วงเสวนา “ไรห่มนุเวยีนกบัการจัดการภมูทัิศน์ปา่ไม”้

• มโนทศันก์ระแสหลักมกัแยกป่าออกจากการดําเนินชวีติและการเป็นเมือง ในความเป็นจรงิแล้วป่าและเมืองอยู่ในภูมิทศันเ์ดยีวกนั เป็นระบบนิเวศ 
ทีแ่ตกตา่งกนัแตม่คีวามเช่ือมโยงและสง่ผลตอ่กนัและกนั ภายใต้สถานการณ์ทีป่ระชากรโลกเพิม่จาํนวนมากขึน้เราต้องหาทางออกใหไ้ดว้า่คนกบัป่า 
จะอยูร่่วมกันอยา่งไรให้ย่ังยืน แนวทางหนึง่ทีเ่สนอในวงเสวนาคือการนาํใช้กลไก PES (Payment for Ecosystem Services) หรอืการจา่ยคา่ตอบแทน 
บรกิารระบบนิเวศ เมื่อคนในเมืองต้องการใช้นํ้าดีนํ้าสะอาดก็ต้องจ่ายเพื่อให้คนต้นนํ้าดูแลรักษาป่า

• การจัดการป่าโดยขาดความเขา้ใจเร ื่องภมูทิศันป่์าไม ้ซึง่มีทัง้มิตขิองนเิวศวทิยาและมิตขิองการใชพ้ืน้ท่ีของคนและวัฒนธรรม จะทาํให้การจัดการป่า 
มีลักษณะที่จะเอาคนออกจากป่าถ่ายเดียว

• ทศิทางการจัดการป่าของรัฐเปลีย่นไปแบบยอมรับการมีคนอยูใ่นป่ามากขึน้ ดไูดจ้ากมาตรการ 66/57 ใหด้แูลคนทีอ่ยู่กบัป่า พ.ร.บ.อุทยานแหง่ชาติ 
พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า กาํหนดใหม้กีลไกบรหิารจดัการพืน้ทีโ่ดยชมุชนในป่าร่วมกบัรัฐ และหนว่ยงานในทอ้งถิน่ เวลาพูดเร ื่องคนอยู่กบัป่า 
นอกเขตอนุรักษ์เป็นที่ยอมรับและมีความเป็นไปได้ แต่ตรงข้ามกับคนอยู่กับป่าในเขตอนุรักษ์ที่ยากต่อการยอมรับ

• ขณะนีเ้ป็นทีพิ่สูจนไ์ด้แล้ววา่มาตรการหา้มเผาไม่ชว่ยใหก้ารจัดการไฟป่าทาํไดส้าํเร็จ การชิงเผาอยา่งเป็นระบบยงัเป็นทางออกในขณะนี ้ไมใ่ชว่่าการชงิเผา 
จะไม่เกิดผลกระทบ การจัดการไฟในไร่หมุนเวยีนควรทอนช้ินไม้ให้เล็กลงเพื่อจะได้ควบคุมไฟได้ง่ายและลดอันตราย เร ื่องไฟป่าและการเผา 
เพือ่ทาํไร่หมนุเวยีนกลายเป็นทีเ่พง่เล็งของคนทีไ่มเ่ขา้ใจวา่ฝุน่ PM 2.5 เกดิจากการผกผนัของอณุหภูมบินพืน้โลก การไหลเวยีนของลมร้อนและลมเยน็ 

• ไร่หมนุเวยีนเป็นความสมัพนัธเ์ชงินิเวศของพชืพนัธุ ์อาจสร้างสมมตุฐิานไดว้า่ไร่หมนุเวยีนเป็นหลกัประกนัของผลผลิตเพราะทาํหนา้ทีเ่พิม่พนูธาตุอาหาร 
น่าสนใจทีจ่ะพิสจูน์วา่ไร่หมุนเวยีนรับมือกับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศไดแ้ละเป็นหลกัประกันความมัน่คงในการผลติอาหาร สงัคมตอ้งหนัมาสนบัสนนุ 
ไร่หมุนเวยีนและตระหนักถึงการสร้างทุนทางนิเวศกันให้มาก   

• เราต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน ด้วยการสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดมโนทัศน์เกี่ยวกับการจัดการป่าตรงกัน 

• ขอ้สาํคญัคอืชมุชนทีอ่ยูใ่นป่ามีการทาํไร่หมนุเวยีนร่วมกบัการผลติแบบใหม ่ๆ มกีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจสงัคมอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้การจดัการป่า 
ไมค่วรมรูีปแบบเดยีวทีใ่ชก้นัทัง้ประเทศ การจดัการป่าตอ้งฟังเสยีงภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ประชาชนและภาครัฐต้องร่วมกนัออกนโยบายใหส้อดคลอ้ง 



นับตั้งแต่ พ.ร.บ. ป่าชุมชน ปี 2562 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้มีการทยอยออกอนุบัญญัติเร ื่อยๆ  
โดยปัจจุบันได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จํานวน 13 ฉบับ จากทั้งหมด 33 ฉบับ โดยเฉพาะวันที่ 22 ธันวาคม 2563 
ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึง 7 ฉบับ ดังนี้ 
• ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วธิีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด พ.ศ. 2563
• ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ของคณะกรรมการ 
นโยบายป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2563
• ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พ.ศ. 2563
• ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยสมาชิกป่าชุมชนและกรรมการจัดการป่าชุมชน พ.ศ. 2563
• ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งและขยายเขตป่าชุมชน พ.ศ. 2563
• ระเบยีบคณะกรรมการนโยบายป่าชมุชนวา่ดว้ยการกาํหนดขนาดของพ้ืนทีป่่าชมุชนและสดัสว่นการใชป้ระโยชน์ภายในพ้ืนทีป่่าชมุชน พ.ศ. 2563
• ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการจัดทําแผนจัดการป่าชุมชน พ.ศ. 2563
จะเห็นได้ว่าอนุบัญญัติที่สําคัญกับการจัดตั้งและดําเนินงานป่าชุมชนได้ออกมาแล้ว ทั้งเร ื่องขนาดของพื้นที่ป่าชุมชน สัดส่วนการใช้ประโยชน์ 
ภายในพื้นท่ีป่าชุมชน และการจัดทําแผนจัดการป่าชุมชน ซึ่งถือเป็นเร ื่องสําคัญที่พี่น้องเครอืข่ายจะต้องเตรยีมตัวเตรยีมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการ 
ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย  พร้อมกันน้ีทางเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองเองก็ได้มีการหนุนเสรมิด้วยการจัดฝึกอบรมการจัดทําแผนการจัดการ 
ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมท้ัง 4 ภาค และยังคงมีแผนการทํางานเพื่อเสรมิศักยภาพให้กับเครอืข่ายอยู่ สําหรับกรมป่าไม้เองก็ได้มีวดิีโอการจัดทํา 
แผนจัดการป่าชุมชน 3 ตอน เพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกป่าชุมชน และยังมีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานการจัดทําแผนจัดการป่าชุมชน  
ทั้งน้ีสามารถติดตามได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้

เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รคีอฟ) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สํานักข่าวพลเมือง และคณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกนัจดัวงเสวนาหัวขอ้ “ไร่หมนุเวยีนกบัการจดัการภมูทิศันป่์าไม”้ เผยแพร่รายการสดผา่นเฟสบคุขององคก์รร่วมจดั 
ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. จดุประสงคข์องการเสวนาเพือ่สร้างพืน้ทีเ่พิม่พนูความรู้ใหแ้กส่งัคมโดยเฉพาะประเดน็ไร่หมนุเวยีน รวมทัง้เร ือ่งไฟป่าหมอกควัน 
ทีเ่ก่ียวข้องกับไร่หมุนเวยีน ผา่นการนาํเสนอแนวความคดิและขอ้มลูเชงิวชิาการในมติบิรหิารจดัการป่าแบบองคร์วม สรุปสาระสาํคญัจากวงเสวนาดงันี้ 

• ไร่หมุนเวยีนเป็นองคป์ระกอบหนึง่ของการจดัการพืน้ทีท่ัง้ระบบ ไม่ควรมองไร่หมนุเวยีนแยกสว่นออกจากระบบการใชพื้น้ทีอ่ยา่งอืน่หรอืมองไร่หมนุเวยีน 
อย่างเดียว พื้นที่หนึ่ง ๆ มีระบบนิเวศที่แตกต่างมีความหลากหลายในการใช้ที่ดิน 

• ไร่หมุนเวยีนช่วยเพิม่พนูธาตอุาหารในพืน้ท่ีป่าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัเงือ่นไขเร ือ่งแรงงานจาํกดั เทคโนโลยจีาํกดั การเวน้ระยะเวลาทาํไร่ 
หรอืปล่อยทิ้งไว้ (เรยีกว่าไร่เหล่า) 5-7 ปี บางพ้ืนที่ปล่อยไว้ 7-10 ปีจะเพิ่มพูนธาตุอาหารได้ดีกว่าการใช้ที่ดินปลูกพืชซํ้ากันทุกปีเพราะวธิีการน้ี 
ผลผลติตอ่ไร่จะลดลงเร ือ่ย ๆ หากไมใ่สปุ่ย๋ เป็นการปลกูพชืทีด่งึธาตุอาหารออกจากดนิ ทาํใหต้อ้งใสย่าฆา่หญา้ ฆา่แมลง ใส่ปุย๋ ไมเ่ว้นแมก้ระทัง่สวนป่า 

ข่าวสารเกีย่วกบัอนบุญัญัติภายใต้
พ.ร.บ.ปา่ชมุชน พ.ศ. 2562 

• มโนทศันก์ระแสหลักมกัแยกป่าออกจากการดําเนินชวีติและการเป็นเมือง ในความเป็นจรงิแล้วป่าและเมืองอยู่ในภูมิทศันเ์ดยีวกนั เป็นระบบนิเวศ 
ทีแ่ตกตา่งกนัแตม่คีวามเช่ือมโยงและสง่ผลตอ่กนัและกนั ภายใต้สถานการณ์ทีป่ระชากรโลกเพ่ิมจํานวนมากขึน้เราต้องหาทางออกให้ไดว้า่คนกบัป่า 
จะอยูร่่วมกนัอย่างไรให้ย่ังยืน แนวทางหนึง่ทีเ่สนอในวงเสวนาคือการนาํใชก้ลไก PES (Payment for Ecosystem Services) หรอืการจา่ยคา่ตอบแทน 
บรกิารระบบนิเวศ เมื่อคนในเมืองต้องการใช้นํ้าดีนํ้าสะอาดก็ต้องจ่ายเพื่อให้คนต้นนํ้าดูแลรักษาป่า

• การจัดการป่าโดยขาดความเขา้ใจเร ื่องภมูทิศันป่์าไม ้ซึง่มีทัง้มิตขิองนเิวศวทิยาและมิตขิองการใชพ้ืน้ท่ีของคนและวฒันธรรม จะทาํให้การจดัการป่า 
มีลักษณะที่จะเอาคนออกจากป่าถ่ายเดียว

• ทศิทางการจัดการป่าของรัฐเปล่ียนไปแบบยอมรับการมีคนอยูใ่นป่ามากขึน้ ดไูดจ้ากมาตรการ 66/57 ใหด้แูลคนทีอ่ยู่กบัป่า พ.ร.บ.อุทยานแหง่ชาติ 
พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า กาํหนดใหม้กีลไกบรหิารจดัการพืน้ทีโ่ดยชมุชนในป่าร่วมกบัรัฐ และหนว่ยงานในทอ้งถิน่ เวลาพูดเร ื่องคนอยู่กบัป่า 
นอกเขตอนุรักษ์เป็นที่ยอมรับและมีความเป็นไปได้ แต่ตรงข้ามกับคนอยู่กับป่าในเขตอนุรักษ์ที่ยากต่อการยอมรับ

• ขณะนีเ้ป็นทีพิ่สูจนไ์ด้แล้ววา่มาตรการหา้มเผาไม่ชว่ยใหก้ารจัดการไฟป่าทาํไดส้าํเร็จ การชิงเผาอยา่งเป็นระบบยงัเป็นทางออกในขณะนี ้ไมใ่ชว่่าการชงิเผา 
จะไม่เกิดผลกระทบ การจัดการไฟในไร่หมุนเวยีนควรทอนชิ้นไม้ให้เล็กลงเพื่อจะได้ควบคุมไฟได้ง่ายและลดอันตราย เร ื่องไฟป่าและการเผา 
เพือ่ทาํไร่หมนุเวยีนกลายเป็นทีเ่พง่เล็งของคนทีไ่มเ่ข้าใจวา่ฝุน่ PM 2.5 เกดิจากการผกผนัของอณุหภมูบินพืน้โลก การไหลเวยีนของลมร้อนและลมเยน็ 

• ไร่หมนุเวยีนเป็นความสมัพนัธเ์ชงินิเวศของพชืพนัธุ ์อาจสร้างสมมตุฐิานไดว้า่ไร่หมนุเวยีนเป็นหลกัประกนัของผลผลติเพราะทาํหนา้ทีเ่พิม่พนูธาตอุาหาร 
นา่สนใจทีจ่ะพสิจูนว์า่ไร่หมนุเวยีนรับมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศไดแ้ละเป็นหลกัประกนัความมัน่คงในการผลติอาหาร สงัคมตอ้งหนัมาสนับสนุน 
ไร่หมุนเวยีนและตระหนักถึงการสร้างทุนทางนิเวศกันให้มาก   

• เราต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน ด้วยการสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดมโนทัศน์เกี่ยวกับการจัดการป่าตรงกัน 

• ขอ้สาํคญัคอืชมุชนทีอ่ยูใ่นป่ามกีารทาํไร่หมนุเวยีนร่วมกับการผลติแบบใหม ่ๆ มกีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจสงัคมอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้การจดัการป่า 
ไมค่วรมรูีปแบบเดียวทีใ่ชก้นัทัง้ประเทศ การจดัการป่าตอ้งฟังเสยีงภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ประชาชนและภาครัฐตอ้งร่วมกนัออกนโยบายใหส้อดคลอ้ง 

การจัดทําแผนจัดการป่าชุมชน 
Ep. 1 เกร ิ่นนํา

การจัดทําแผนจัดการป่าชุมชน 
Ep. 2 สร้างความเข้าใจ 

แผนจัดการป่าชุมชน

การจัดทําแผนจัดการป่าชุมชน 
Ep. 3 เรยีนรู้องค์ประกอบ 

แผนจัดการป่าชุมชน

คู่มือปฏิบัติงาน
การจัดทําแผนจัดการ

ป่าชุมชน


