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บทบรรณาธิการ 

สวัสดีปีใหม่ 2566 ปีใหม่น้ี รคีอฟ ประเทศไทย กลับมาพร้อมกับจดหมายข่าว CF-NET News เพื่อสมาชิกเครอืข่ายป่าไม ้
ภาคพลเมืองทุกคน พร้อมแนะน�าก้าวใหม่ของเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง Citizens’ Forest Network (CF-NET) 

ในช่วงปี 2562 จนถึงปี 2565 นั้น ถือว่าเป็นช่วงเร ิ่มต้นของการประกาศใช้กฎหมายส�าคัญด้านป่าไม้ โดยเฉพาะการบัญญัติให้
มีพ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เครอืข่ายฯ ของพวกเราได้มุ่งเน้นการท�างานในช่วงเวลานี้ในการสร้างการรับรู้และท�าความเข้าใจ
เนื้อหาของกฎหมาย รวมถึงเตรยีมความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกของกฎหมาย โดยมีผู้แทนประชาสังคมมากกว่า 57 
รายได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัด พร้อมกับท�าข้อเสนอแนะต่อการจัดท�าอนุบัญญัติของ
กฎหมาย ปี 2566 นี้จึงนับได้ว่าเป็นปีแห่งการปฏิบัติใช้จรงิของกฎหมาย โดยทุกจังหวัดได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน
จังหวัดครบแล้ว และมีการอนุมัติแผนการจัดการป่าชุมชนกันแล้ว 

หนทางในการขับเคลื่อนงานต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเมื่อจะมีการน�ากฎหมายป่าชุมชนมาใช้จรงิแล้ว จดหมายข่าวฉบับนี้ขอ
ชวนย้อนดูความส�าเร็จที่เกิดขึ้นได้จากพลังของทุกคนในช่วงท่ีผ่านมาและเล่าแผนส�าหรับปี 2566 เพื่อมาร่วมกันผลักดันงานของ
เครอืขา่ยป่าไม้ภาคพลเมอืง (อา่นบทความในหนา้ที ่2) ตอ่ดว้ยบทความแนะน�ากลไกเครอืขา่ยป่าไมภ้าคพลเมอืงระดบัจงัหวดัและ
สรุปเสยีงสะท้อนของทกุคนจากเวทปีระชมุระดบัจงัหวัดคร้ังท่ี 1 (อา่นบทความในหนา้ที ่4) ปิดทา้ยดว้ยการแนะน�าแนวคดิโรงเรยีน
ป่าชุมชน ท่ีจะพาทุกคนมาร่วมสร้างพื้นที่รูปธรรมส�าหรับพัฒนาแผนจัดการป่าและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์สถานการณ์ภาคป่าไม้
ไปด้วยกัน (อ่านบทความในหน้าที่ 6) 

ส�าหรับงานเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 จนถึงเดือนมกราคม 2567 พวกเราได้รับการสนับสนุนจาก
กองทนุรวมธรรมาภบิาลไทยหรอื Corporate Governance Fund (CGFund) เพือ่ยกระดับกิจกรรมของเครอืขา่ยฯ ควบคูไ่ปกบั 
การบรหิารเครอืข่ายฯ อย่างมีธรรมาภิบาล

CF-NET News
ซีเอฟเน็ท นิวส์ ข้อมูลข่าวสารและประสานเชื่อมโยงเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

ฉบับพิเศษ ต้อนรับปี 2566

ก้าวใหม่ของเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

  ประชุมเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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การเดินทางในระยะแรกของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองและก้าวต่อไป 

ย้อนรอยความส�าเร็จก้าวแรกกับเครือข่ายฯ 

ทิศทางการยกระดับงานเครือข่ายฯ ในปี 2566 
ส�าหรับการขับเคลื่อนก้าวต่อไปของเครอืข่ายฯ นั้น เราจะยกระดับเนื้อหาและมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับพันธกิจท่ีสมัชชาเครอืข่าย 
ป่าไม้ภาคพลเมืองเสนอมา กล่าวได้ว่า ทิศทางการท�างานของเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองในปัจจุบัน มีผลลัพธ์ส�าคัญที่จะท�าให้
บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

การเดนิทางของเครอืข่ายป่าไมภ้าคพลเมืองเกดิจากการรวมตัว 
ขององค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนที่ด�าเนินงานเร ื่อง 
ป่าชุมชนและการจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วม เร ิ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2561 ปัจจุบันเราขยายเครอืข่ายฯ ไปได้ถึง 38 จังหวัดของ
ประเทศไทยแล้ว  

ภารกิจหลักของเครอืข่ายฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2564 คือการ
ส่งเสรมิให้เกิดการประสานงานของเครอืข่ายฯ ในระดับต่างๆ 
การพัฒนาศักยภาพของเครอืข่ายฯ ตลอดจนการรวบรวม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากฎหมายและกลไก
การด�าเนินงานเร ื่องป่าชุมชน พวกเราประสบความส�าเร็จใน
การท�าใหเ้กดิเวทีหารอืของเครอืขา่ยฯ และการเชือ่มร้อยองคก์ร
ภาคประชาสังคมที่ด�าเนินงานด้านป่าชุมชน ให้สามารถท�า 

ขอ้เสนอตอ่การจดัท�ากฎหมายลกูของพ.ร.บ. ดา้นป่าไมท้ีส่�าคญั 
เช่น พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 เป็นต้น อีกท้ังเกิดเวทีระดับจังหวัดท่ีคู่ขนานไปกับเวที
ทางการของจังหวัด ท�าให้เกิดการพูดคุยระหว่างภาครัฐและ
ประชาสงัคม มกีารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการพฒันา
ศักยภาพให้ทั้งผู้น�าชายหญิงและคนรุ่นใหม่   

นอกจากนี้เรายังได้ร่วมกันสร้างพื้นที่กลางในการรวบรวม
ขอ้มลูของป่าชมุชน สง่เสรมิใหเ้กดิการเชือ่มประสานและสือ่สาร
เร ื่องราวเกี่ยวกับป่าชุมชนของตนเอง เพื่อให้เข้าถึงประชาชน
ทั่วไปและภาคธุรกิจได้กว้างขึ้น ผ่านระบบฐานข้อมูลป่าชุมชน
ออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thaicfnet.org

ระดมความเห็นจากเวทีสมัชชาฯ สู่พันธกิจเครือข่ายฯ 
เ ม่ือ เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่ านมา เคร ือข่ ายป่าไม้
ภาคพลเมืองได้จัดเวทีสมัชชาป่าไม้ภาคพลเมืองขึ้น โดย 
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทบทวนการท�างานที่ผ่านมาของ 
เครอืข่ายฯ และหารอืร่วมกันในทิศทางที่จะก้าวเดินต่อไป 
ในอนาคต รวมถึงมุ่งสร้างพ้ืนที่กลางส�าหรับเครอืข่ายฯ ใน 
การแลกเปลี่ยนและหารอืประเด็นป่าชุมชนร่วมกัน  

ผลสรุปจากท่ีประชุมพอใจกับการด�าเนินงานของเครอืข่ายฯ 
ในระยะเวลาที่ผ่านมาและทุกคนได้ร่วมเสนอข้อควรปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยที่ประชุมเสนอ 5 พันธกิจเครอืข่ายฯ 
ดังนี้ 
 

พันธกิจที่ 1  กลไกการประสานงานและนโยบาย แบง่ออกเป็น
กลไกการประสานงานระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมถึง
การจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมาย  
พันธกิจที่ 2  การพฒันาศกัยภาพ เกดิหลักสตูรการอบรมงาน
ป่าชุมชน  
พันธกิจที่ 3  การส่ือสารสาธารณะ เกิดกองทุนสื่อสาธารณะ
พลเมืองสร้างป่า การสร้างฐานข้อมูลและระบบติดตาม  
พันธกิจที่ 4  การสร้างพื้นท่ีรูปธรรมและการจัดการกองทุน
เพื่อการขับเคลื่อนเครอืข่ายอย่างยั่งยืน  
พันธกิจที่ 5  การสร้างการมสีว่นร่วมอยา่งเท่าเทียมของสตร ี
เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง เกิดการยกระดับเครอืข่ายผู้หญิง
ป่าไม้ภาคพลเมืองเป็นองค์กร  
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ผลลัพธ์ 
1. ผลผลิตและบรกิารทางนเิวศในป่าชมุชนแตล่ะแห่ง 
 เพิ่มขึ้น  
2. เกิดการส่งเสรมิสวัสดิการของคนในท้องถิ่น  
3. เกิดการสร้างความร่วมมือและความโปร่งใสใน 
 การจดัการป่าดว้ยการเปิดการเขา้ถึงขอ้มลูภาคป่าไม้

เป้าหมาย 
เพ่ือยกระดับคุณภาพป่าชุมชนและการบรหิารที่มี 
ธรรมาภิบาลด้วยการสร้างความโปร่งใสของข้อมูล
เปิด

ก้าวต่อไปกับ 10 จังหวัดน�าร่อง 
การจะไปถงึผลลพัธ์ของงานเครอืข่ายฯ ไดน้ัน้ เราจะเร ิ่มจากการ
พัฒนาพื้นที่น�าร่อง 10 จังหวัด  

พ้ืนที่น�าร่อง
เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก สกลนคร สุรนิทร์ ราชบุร ี
ประจวบคีรขีันธ์ สระแก้ว ตราด สุราษฎร์ธานี 

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่น�าร่อง 
1. จดัเวทีกลไกการประสานงาน เพือ่พดูคยุแลกเปล่ียนร่วมกบั
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัดและประเทศ 
2. การพัฒนาศักยภาพ ผ่านการจัดตั้งและพัฒนาโรงเรยีน
ป่าชุมชน 5 แห่งใน 5 ภูมิภาค และการอบรมผู้น�าป่าชุมชน 
รุ่นใหม่จ�านวน 30 คน ให้สามารถท�าแผนการจัดการป่าชุมชน
ของตนเองใน 30 ป่าชุมชนได้ 

3. ฐานข้อมูลและการติดตามคุณภาพป่าชุมชน เพิ่มข้อมูล
พื้นฐานของป่าชุมชนในเว็บไซต์ www.thaicfnet.org 
โดยมเีป้าหมายอยูท่ี ่400 ป่าชมุชน รวมถงึการสร้างระบบและ
เคร ื่องมือการติดตามคุณภาพป่าชุมชน เพื่อน�ามาทดสอบกับ
พื้นที่ป่าชุมชนน�าร่องทั้ง 30 ป่าชุมชนได้ 
4. สนับสนุนผู้หญิงและเยาวชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของเครอืข่ายผู้หญิงและเยาวชนป่าไม้ภาคพลเมือง  
2 คร้ัง  

ถึงแม้เราจะเร ิ่มท่ีการพัฒนาพ้ืนท่ีน�าร่อง 10 จังหวัดจาก 38 
จังหวัดก่อน แต่เราจะยังเดินหน้าสนับสนุนกลไกการประสาน
งานในทุกจังหวัดและสานต่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่าง
เครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง เพื่อให้ทุกคนได้เคลื่อนขบวนไปใน
ทิศทางเดียวกัน พร้อมเสรมิสร้างความเข้มแข็งของพลเมือง
สร้างป่า ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาและควรได้รับประโยชน์จากป่า
อย่างแท้จรงิ

  เวทีหารอืเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จังหวัดน่าน

http://www.thaicfnet.org
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เสียงสะท้อนของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองจากกลไกเวทีการมีส่วนร่วม
ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 

“กลไกเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองระดับจังหวัด” กุญแจในการเปิดเผยข้อมูลและ
เชื่อมประสาน 

แรกเสียงสะท้อน จากเวทีแลกเปลี่ยนระดับจังหวัด 

หนึ่งในผลลัพธ์ท่ีคาดหวังในก้าวต่อไปของงานเครอืข่ายป่าไม้
ภาคพลเมือง คือการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมบรหิารจัดการ
ป่าชุมชนระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยในระดับจังหวัด
จะต้องมีต้นแบบเกิดขึ้นอย่างน้อย 10 จังหวัดใน 5 ภูมิภาค 

แม้ว่ากลไกเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองในระดับจังหวัดจะยัง
ถือเป็นกลไกอย่างไม่เป็นทางการ เรามีความมุ่งหวังให้กลไก
ดังกล่าวสามารถท�างานคู่ขนานไปกับกลไกทางการอย่าง 
คณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดของกรมป่าไม้ และการท�างาน
คูข่นานกันระหวา่งกลไกอยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการนี้  
จะเป็นการเปิดประตูสู่เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่วยให้เชื่อม
ประสานงานได้ดียิ่งขึ้น  

เม่ือเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม 2565 ทีผ่า่นมา เครอืข่ายไดจ้ดัเวที
ประชุมแลกเปลี่ยนระดับจังหวัดเพื่อขยายกลไกการมีส่วนร่วม
บรหิารจัดการป่าชุมชน 
 
วัตถุประสงค์หลักของเวที  
1. แลกเปลี่ยนสถานการณ์ป่าชุมชนแต่ละจังหวัด ทั้งในเชิง
นโยบาย กฎหมาย และสถานการณ์ในเชิงพื้นที่  
2. หารอืแนวทางยกระดับป่าชุมชน  
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วม 
ขับเคลื่อนงานป่าชุมชนระดับจังหวัด  

การแลกเปลีย่นในจงัหวดัน�าร่อง 10 จงัหวดั ไดรั้บความร่วมมอื 
อย่างดีจากหลายภาคส่วน ทั้งร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนใน
ประเดน็ส�าคัญ เกดิเป็นพ้ืนทีก่ลางเพ่ือถามตอบระหว่างภาครัฐ 
และเครอืข่ายฯ น�าไปสู่ความเข้าใจอันดีร่วมกัน 
 
ประเด็นร่วมจาก 10 จังหวัด 
1.  กลไกการด�าเนนิงานของคณะกรรมการปา่ชมุชนจงัหวัด 
การจัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัด ไม่สามารถจัด
ได้บ่อยเน่ืองจากขาดงบประมาณ โดยเฉล่ียในปี 2565 ที่ผ่าน
มา ทุกจังหวัดจัดประชุมไปแล้ว 1 คร้ัง วาระหลักคือการแจ้ง
ให้ทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป่าชุมชนจังหวัด การสรุปสาระส�าคัญของ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
พ.ศ. 2562 การพิจารณาจัดตั้งป่าชุมชน การพิจารณาอนุมัติ
แผนการจัดการป่าชุมชน และเร ื่องหารอือื่นๆ  

2.  แผนจัดการป่าชุมชน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�านาจอนุมัติแผนการจัดการป่าชุมชนใน
หลักการ แต่บางจังหวัดเกิดความกังวลว่าผู้ว่าฯ จะไม่สามารถ
อนุมัติแผนได้ตามท่ีกฎหมายก�าหนด เช่น ประจวบคีรขีันธ์ 
(กฎหมายก�าหนดว่าป่าชุมชนมาตรา 99 และ 100 ต้องเสนอ
ให้คณะกรรมการจังหวัดพิจารณาภายใน 22 ธันวาคม 2565 
แต่การอนุมัติมี 2 ขั้น คือการรับรองป่าชุมชนกับรับแผนไว้
พิจารณา และการเห็นชอบแผน จึงเกิดข้อจ�ากัดว่าป่าชุมชน
ตามมาตรา 99 และ 100 ทุกป่าจะต้องผ่านการรับรองป่า
ชมุชนและรับแผนพจิารณาภายในระยะเวลาดังกลา่ว) นอกจาก
นีบ้างชมุชนยงัไมท่ราบว่าป่าชมุชนของตนเองไมไ่ดต้อ่อาย ุและ
มีความเข้าใจในขอบเขตของแผน 5 ด้านไม่ชัดเจน  
3.  สถานการณ์เชิงนโยบายและกฎหมายในระดับพื้นที่ 
ชุมชนยังไม่ค่อยมีความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ป่าชมุชน พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะความเขา้ใจในการจดแจง้
จดัต้ังของคณะกรรมการป่าชมุชน ซึง่ยงัไม่ได้ประเมินประโยชน์
ที่จะได้รับและผลเสียก่อนจัดตั้ง   
4.  การขับเคลื่อนงานเครอืข่ายฯ ในระดับจังหวัด  
แต่ละจังหวัดมีกลไกคณะท�างานเครอืข่ายป่าชุมชนทั้งที่จัดตั้ง
โดยกรมป่าไม้และป่าไม้ภาคพลเมือง แต่ความถ่ีในการประชุม
ยงันอ้ย และสว่นมากยงัขาดการมส่ีวนร่วมขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดท�าแผนร่วมกัน  
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 สมาชิกเครอืข่ายฯ ประชุมขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด ที่จังหวัดประจวบคีรขีันธ์

  บรรยากาศเวทีประชุมแลกเปลี่ยนระดับจังหวัด ที่จังหวัดตาก

ความท้าทายและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนากลไก 
องคก์รพีเ่ลีย้งชว่ยเสรมิศกัยภาพใหบ้คุคลในเครอืขา่ย เชน่ คณะ
กรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการชุมชน 
4. เมื่อจัดเวทีระดับจังหวัด ควรก�าหนดเนื้อหาและข้อมูลที่
จะพูดคุยร่วมกัน เช่น เน้นติดตามการอนุมัติแผนการจัดการ 
คุณภาพแผนการจัดการ ประเด็นท่ีจะน�าเสนอในการหารอื
กับคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัด ประเด็นเพิ่มเติมอย่าง
คาร์บอนเครดิต ตลอดจนข้อมูลในการสะท้อนบทเรยีน ข้อมูล
พื้นฐานระดับจังหวัด และควรพัฒนาสื่อเพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร 
ให้เครอืข่าย เช่น ปฏิทินข่าว 

1. การจัดเวทีหารอืต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากในการ
ประสานงาน จึงควรหารอืก�าหนดบทบาทของผู้ประสานงาน
จังหวัด 
2. ควรประสานงานเครอืข่ายนักอนุรักษ์ทั้งหมด เช่น เครอืข่าย
ป่าชายเลน เพื่อมาขับเคลื่อนเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองไป
ด้วยกัน  
3. กลไกเครอืข่ายป่าชุมชนจังหวัดและป่าไม้ภาคพลเมืองเป็น
อิสระต่อกัน โดยเครอืข่ายแรกต้องการงบประมาณสนับสนุน
เพ่ือให้เกิดเวทีระดับจังหวัดที่ต่อเนื่อง ส่วนเครอืข่ายหลังควรมี
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โรงเรยีนป่าชมุชน: ยกระดบัคณุภาพการจดัการป่าชมุชน เชือ่มโยงทอ้งถิน่
สู่สากล 

แนวคิด: สร้างพ้ืนที่รูปธรรม ยกระดับคุณภาพจัดการและสร้างนวัตกรรมป่าชุมชน 
สู่การขยายผลสู่เครือข่ายฯ

ปัจจบุนัมป่ีาชุมชนอยูใ่นประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก โดยพบว่า
ขึน้ทะเบยีนตาม พ.ร.บ. ป่าชมุชน พ.ศ. 2562 กว่า 12,231 แห่ง 
เนือ้ทีร่วม 6.3 ลา้นไร่ แตแ่ทจ้รงิแลว้เรายงัมป่ีาชมุชนอีกจ�านวน
หนึ่งที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนป่าชุมชน การยกระดับการจัดการ 
ป่าชุมชนดังกล่าวนั้นจึงเป็นเร ื่องที่ส�าคัญมาก  

ทั้งนี้ เคร ื่องมือส�าคัญในการจัดการป่าคือ แผนการจัดการ 
ป่าชุมชน ซึ่งต้องแนบประกอบในการขอขึ้นทะเบียนป่า 
อย่างไรก็ตาม เราควรปรับเปลี่ยนแผนการจัดการป่าชุมชน
ตามสถานการณ์และบรบิทที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของชุมชน นอกจากน้ี ยังมีประเด็นใหม่ๆ ที่ป่าชุมชน
ต้องเรยีนรู้อย่างน้อย 3 ประเด็น ได้แก่  

ประเด็นที่ป่าชุมชนต้องเรียนรู้ 
1. การบรหิารจัดการองค์กรหรอืคณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชน ซึ่งต้องมีแผนจัดการ 
2. การจัดการกองทุนป่าชุมชน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สิน 
สว่นกลางเพือ่ใหม้งีบประมาณในการด�าเนนิกจิกรรมจดัการป่า
ตามแผน และเชื่อมโยงสู่สวัสดิการคนที่ท�างานในอนาคต  

3. การตดิตามประเมินผลการจัดการป่าชมุชน เพือ่น�าไปสูก่าร
ปรับปรุงการจัดการป่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเร ื่อยๆ  

แนวคิดโรงเรยีนป่าชุมชนจึงเกิดขึ้นมาเพ่ือยกระดับการ
จัดการป่าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมตามประเด็นทั้งสาม 
พร้อมขยายผลสู่เครอืข่ายป่าชุมชน จุดเด่นของแนวคิด
โรงเรยีนป่าชุมชนคือ โรงเรยีนแต่ละแห่งต้องสาธิตนวัตกรรม
ที่พร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และนโยบายของ
ประเทศ เช่น การจัดการป่าชุมชนที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจ BCG  
ทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเชื่อมโยง 
กับประเด็นสากลท้ังเร ื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เช่น การเก็บกักคาร์บอน การจัดการป่าชุมชนเพื่อปรับตัวต่อ 
ผลกระทบจากเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยน�าเทคโนโลยี
เข้ามาร่วมในการจัดการป่าชุมชนท้ังแอปพลิเคช่ันต่างๆ เพื่อ
ติดตามประเมินผล รวมถึงการสื่อสารสังคม โดยสนับสนุน
บทบาทของคนรุ่นใหม่และผู้หญิงให้เข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการพัฒนาโรงเรยีนป่าชุมชน 

 
5 พ้ืนที่น�าร่องโรงเรียนป่าชุมชนและกระบวนการพัฒนา 

โรงเรยีนป่าชุมชน หมายถงึ พืน้ทีต่น้แบบทีส่ร้างการเรยีนรู้คณุคา่ ความส�าคญั และองคค์วามรู้ในการจดัการป่าชมุชน การพฒันา
แผนการจัดการป่าชุมชน ระบบการติดตามป่าชุมชน และนวัตกรรมป่าชุมชนผ่านรูปแบบกระบวนการเรยีนรู้ที่หลากหลายตาม
บรบิทท้องถิ่น 

เราได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาโรงเรยีน 5 แห่งจากจังหวัดน�าร่อง 
เป้าหมาย 10 จังหวัด จากการปรกึษาหารอืกับเครอืข่ายป่าไม ้
ภาคพลเมือง ได้มีการเสนอป่าชุมชนจากแต่ละภูมิภาค รวม
ทั้งหมด 5 แห่งให้เป็นพ้ืนที่ที่จะร่วมกันพัฒนาโรงเรยีน 
ป่าชุมชนดังนี้ 
 
1. ป่าชมุชนบา้นดอนกอย อ�าเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร  
2. ป่าชุมชนบ้านพร้าว อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
3. ป่าชุมชนบ้านหนองเต่า ห้วยอีค่าง อ�าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่  

4. ป่าชุมชนบ้านสระสี่มุม อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี 
5. ป่าชุมชนชายเลนบ้านเหนือน�้า อ�าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  

ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาโรงเรยีนป่าชุมชนจะต้องมีการ
จัดประชุมปรกึษาหารอืกับป่าชุมชนแต่ละแห่งถึงเป้าหมาย  
รูปแบบ และเนื้อหาสาระส�าคัญ รวบรวมข้อมูลท่ีส�าคัญ 
ออกแบบสื่อ พื้นที่ เส้นทางการเรยีนรู้ รวมทั้งเสรมิทักษะ
วทิยากรท้องถ่ินหรอื “ครูป่าชุมชน” ผู้รับผิดชอบการสร้าง
กระบวนการเรยีนรู้แต่ละหัวขอ้ ตามองค์ประกอบของโรงเรยีน
ป่าชุมชนตามภาพดังนี้
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องค์ประกอบของโรงเรียนป่าชุมชน

สื่อ พื้นที่ เส้นทางการเรยีนรู้
• นิทรรศการ
• วดีิทัศน์ คลิป
• เอกสารประกอบ

ผู้สร้างกระบวนการเรยีนรู้ 
(Facilitator)
• มีความรู้ในหัวข้อนั้นๆ
• มีเทคนิคและทักษะการสร้าง 
 กระบวนการเรยีนรู้

เนื้อหาและสาระการเรยีนรู้
• รูปแบบและองค์ความรู้การ 
 จัดการป่าชุมชน ความโดดเด่น 
 ของป่าชุมชนแต่ละแห่ง การ 
 พฒันาแผนการจดัการป่าชมุชน
• การบรหิารจัดการองค์กรและ 
 กองทุนป่าชุมชน
• การติดตามประเมินผลการ 
 จดัการป่าชมุชนอย่างมีสว่นร่วม

รูปแบบและกระบวนการเรยีนรู้
• ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
• การลงพื้นที่ศึกษาและ
 แลกเปลี่ยนในพื้นที่จรงิ
• เวทีสนทนาแลกเปลี่ยน

 เวทีเตรยีมความพร้อมโรงเรยีนป่าชุมชนบ้านสระสี่มุม จังหวัดราชบุร ี
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ความคืบหน้าและก้าวต่อไปของการจัดตั้งโรงเรียนป่าชุมชน
ขณะนี้เราได้จัดประชุมปรกึษาหารอืกับพื้นที่เป้าหมายไปแล้ว 2 พื้นที่ 
1. ป่าชุมชนบ้านพร้าว จ.สระแก้ว  
เราไดเ้นือ้หาการเรยีนรู้ของโรงเรยีนแลว้ โดยนอกจากสาระพืน้ฐานในการพฒันาแผนการจดัการป่า ยงัมปีระเดน็นวตักรรมท่ีชมุชน
เลือกคือ บทบาทป่าชุมชนกับการเก็บกักคาร์บอนและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โรงเรยีนแหง่นีจ้ะเนน้รูปแบบการเรยีนรู้ทีห่ลากหลาย ผสมผสานท้ังการแลกเปล่ียนในห้องประชมุ การเรยีนรู้ผา่นกิจกรรมท่องเทีย่ว 
เชิงนิเวศและอาบป่าตามเส้นทางที่มีสถานีหรอืจุดเรยีนรู้ ภายใต้การสนับสนุนจากอบต. วัฒนานคร มหาวทิยาลัยบูรพา และศูนย์
ป่าไม้สระแก้ว รวมทั้งโครงการพลเมืองตื่นรู้โลกร้อนจากส.ส.ส. ที่ด�าเนินงานโดยมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ร่วมกับรคีอฟ

  ประชุมงานพัฒนาโรงเรยีนป่าชุมชนบ้านดอนกอย จังหวัดสกลนคร

2. ป่าชุมชนบ้านดอนกอย จ.สกลนคร  
มปีระเดน็ท่ีสร้างความโดดเดน่นอกจากการท�าแผนการจดัการป่าชมุชนคอื การพฒันาเศรษฐกจิจากป่าชมุชน โดยใช้ทรัพยากรจาก
ป่าชุมชนในการกระบวนการยอ้มผา้คราม ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทีโ่ดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัสกลนคร และสง่ออกตา่งประเทศ 
นอกจากนี้ยังชูประเด็นอาหารจากป่า ทั้งเมนูเด็ด ทั้งเห็ดป่า และภูมิปัญญาการเลี้ยงต่อ  
การพัฒนาโรงเรยีนป่าชุมชนแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากอบจ. สกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฎสกลนคร สภาวัฒนธรรมจังหวัด
สกลนคร และศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร 

  ประชุมปรกึษาหารอืและลงพื้นที่จรงิเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรยีนป่าชุมชนบ้านพร้าว จังหวัดสระแก้ว
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ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า (RECOFTC) ตู้ป.ณ. 1111 ที่ท�าการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903 
โทรศัพท์ +66(0) 2940 5700 | โทรสาร +66(0) 2561 4880 | thaicfnet@recoftc.org | www.thaicfnet.org | 
www.recoftc.org/country/thailand | www.facebook.com/recoftcinThailand 

ผู้รับ:

สแกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ของ CF-NET

ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานในท้ังสองพืน้ที ่และข้อมูลตามเนือ้หาทีชุ่มชนเสนอมา เพ่ือน�ามาออกแบบและพฒันาให้
เกดิโรงเรยีนป่าชุมชน โดยป่าชมุชนบา้นดอนกอยวางแผนว่าจะเปิดโรงเรยีนเดือนสงิหาคมหรอืกันยายน พ.ศ. 2566 ในชว่งท�าบญุ
ข้าวประดับดิน ส่วนป่าชุมชนบ้านพร้าววางแผนที่จะเปิดโรงเรยีนประมาณเดือนสิงหาคม 2566  

ส�าหรับโรงเรยีนอกี 3 แหง่นัน้ มแีผนทีจ่ะจดัประชมุเพ่ือปรกึษาหารอืแนวทาง รูปแบบ และเนือ้หาของโรงเรยีนในเดอืนกมุภาพนัธ ์
2566 จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาออกแบบ โดยคาดหวังว่าเราจะสร้างโรงเรยีนป่าชุมชนครบทั้ง 5 แห่งภายในปีนี้  

บรรณาธิการ
นิชนันท์  ตันฑพงศ์
วรางคณา  รัตนรัตน์
ผู้เขียน
การเดินทางในระยะแรกของเครอืข่ายป่าไม้พลเมืองและก้าวต่อไป  อัฉราภรณ์ ได้ไซร้
เสียงสะท้อนของเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองจากกลไกเวทีการมีส่วนร่วมระดับจังหวัดคร้ังที่ 1  อัฉราภรณ์ ได้ไซร้
โรงเรยีนป่าชุมชน: ยกระดับคุณภาพการจัดการป่าชุมชน เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล  ระว ีถาวร

 บรรยากาศระหว่างการประชุมงานโรงเรยีนป่าชุมชนบ้านดอนกอย จังหวัดสกลนคร


