
ด�ำเนินกำรโดย ศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่ำ - รีคอฟ (RECOFTC) และ องค์กรร่วมด�ำเนินงำน

โครงกำรนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกสหภำพยุโรป

พลังเสียงเพ่ือป่าไม้แห่งลุ่มน�้าโขง
เชื่อมร้อยพ้ืนที่ภูมิทัศน์ป่ำไม้เเละประชำชนให้เป็นหนึ่งเดียว

เเผ่นพับเเนะนำาโครงการ



ควำมเป็นมำ
 ภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่พึ่งพาทรัพยากรป่าไม้เพื่อการดำารงชีวิตราว 85 
ล้านคน  ซึ่ง 1 ใน 3 ของประชาชนเหล่านั้นเป็นชนพื้นเมือง โดยร้อยละ 30 ของประชากรในภูมิภาคลุ่ม 
นำ้าโขงอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและมีฐานะยากจน ในขณะเดียวกันระหว่างปี 2533 - 2553 ลุ่มนำ้าโขงได้ 
สญูเสยีพืน้ทีป่่าไม้ไปอย่างมากถงึร้อยละ 4.9 ส่งผลให้ชมุชนทีพ่ึง่พงิผนืป่าในลุม่นำา้โขงต้องเผชญิกบัอปุสรรค
ซึ่งเป็นความท้าทายต่อการขับเคลื่อนเพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของพวกเขาในพื้นที่ภูมิทัศน์ป่าไม้  
(Forest Landscapes) ที่อาศัยอยู่  
 แม้ว่าจะมีความคืบหน้ามากมายในการแก้ไขเพื่อลดอุปสรรคเหล่านั้น แต่ประเด็นธรรมาภิบาล 
ป่าไม้ยังคงเป็นความท้าทายหลักในภูมิภาคนี้  ที่ผ่านมามีการดำาเนินงานในหลายรูปแบบในการพยายามให้
ความสนบัสนนุต่อชมุชนทีอ่ยูก่บัป่า อกีทัง้ยงัการดำาเนนิงานในรปูแบบต่างๆ  ทีจ่ะแก้ปัญหาเรือ่งการลกัลอบ
ตัดไม้ การหยุดยั้งทำาลายป่าและการทำาให้ป่าเสื่อมโทรม การแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ชนบทและการ
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งหัวใจสำาคัญที่ทำาให้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้
สำาเร็จผลได้คือการสร้างธรรมภิบาลป่าไม้ให้เกิดขึ้น  ซึ่งธรรมาภิบาลป่าไม้ที่เข้มแข็งเกิดจากการสร้างเสริม 
การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมหลักความโปร่งใส และหลักการรับผิดรับชอบ หากปราศจาก 
ธรรมภิบาลที่เข้มแข็งแล้ว องค์ประกอบและความพยายามต่างๆ ที่กล่าวมานั้น ต้องใช้เวลาพัฒนาและอาจ
ประสบความล้มเหลวได้
 องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (Non-state actors, NSAs)  โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรจากภาคประชาสังคมนั้น 
มบีทบาทสำาคญัในการสร้างเสริมธรรมภบิาลให้เกดิขึน้ได้ อย่างไรกต็าม แม้ว่าการเคลือ่นไหวของภาคประชา
สังคมจะก้าวหน้ามากขึ้นในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้  แต่ภาคประชาสังคมยังคงเผชิญกับความท้าทายอีกมาก   
ด้วยความจริงที่ว่าพวกเขายังไม่ถูกยอมรับว่ามีเสียงและมีตัวตน หรือได้รับเชิญให้เข้ามาเกี่ยวข้องในบทบาท
ทีเ่ท่าเทยีมกนัเฉกเช่นภาคอีืน่ๆ  ในภาคป่าไม้และในกระบวนการสร้างธรรมมาภบิาลป่าไม้ เนือ่งมาจากการ
ขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการกำาหนดนโยบาย  รวมถึงความสามารถของพวกเขาในการร่วมแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ในวงสนทนากับภาครฐัและเอกชนอย่างมปีระสทิธภิาพ  รวมไปถงึการขาดข้อมลูทีเ่หมาะสมใน
การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดในงานธรรมาภิบาลป่าไม้  ด้วยสภาพการณ์ต่างๆ เหล่านี้  สหภาพยุโรปจึงได้
ตระหนกัเหน็และให้การสนบัสนนุการดำาเนนิการโครงการ “Voices for Mekong forests (V4MF) - พลงัเสยีง
เพือ่ป่าไม้แห่งลุม่นำา้โขง” เพือ่ทีจ่ะสร้างความเข้มเเขง็เเละส่งเสรมิพลงัเเละเสยีงสะท้อนของภาคประชาสงัคม 
เพื่อให้เกิดการจัดการป่าไม้ที่มีธรรมพิบาลในภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง

หลักกำรโดยรวมของโครงกำร
 โครงการมเีป้าหมายเพือ่ให้เกดิการจัดการป่าไม้ทีย่ัง่ยนื ด้วยเหตุนีภ้าคประชาสงัคมจงึต้องมคีวามสามารถ
ในการจดัการตนเอง อาทิ การแลกเปลีย่นแบ่งปันข้อมลู การมจีดุยนืทีเ่ข้มแขง็ในการเจรจาต่อรอง และสามารถ
เป็นตัวแทนในการแสดงความเห็น ข้อกังวล และเสนอข้อแก้ปัญหาต่อภาครัฐผู้กำาหนดนโยบายได้  ทั้งนี้
โครงการตระหนักดีว่าความริเริ่มและการดำาเนินงานในรูปแบบต่างๆ จะเกิดขึ้นทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภมูภิาคและระดบัโลก เพือ่สร้างโอกาสให้ภาคประชาสงัคมเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนเสวนาและกระบวนการ
ตัดสินใจต่าง ๆ ภายใต้การดำาเนินงานที่ภาครัฐมีบทบาทนำา ดั้งนั้นโครงการนี้จะทำาหน้าที่สานต่อความ
พยายามเหล่านี้เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความร่วมมือของภาคประชาสังคมในงานป่าไม้ให้มี
ประสทิธภิาพย่ิงขึน้  โดยเฉพาะในสองกระบวนการนโยบายสำาคญัคอื ข้อตกลงการเป็นหุน้ส่วนด้วยความ
สมคัรใจการบงัคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า หรอื เฟลก็ท-ีวพีเีอ (Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade - Voluntary Partnership Agreements, FLEGT-VPA) และ กลไกการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกจากการตดัไม้ทำาลายป่าและการทำาให้ป่าเสือ่มโทรม หรอื เรดด์พลสั (Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation, REDD+) โดยที่โครงการนี้จะสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจ
ว่ากระบวนการนโยบายป่าไม้ต่าง ๆ เหล่านี้จะดำาเนินไปบนฐานการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง



วัตถุประสงค์
 วัตถุประสงค์สำาหรับการดำาเนินงานในช่วง 5 ปีของโครงการ (2560-2564) คือ ภายในปี 2564   
โครงการจะส่งเสรมิให้เกดิเครอืข่ายของภาคประชาสังคมทีเ่ข้มแขง็และมศีกัยภาพในพืน้ทีเ่ป้าหมายเพ่ือดำาเนนิ
งาน ประเมนิผล ตดิตาม และร่วมดำาเนนิการในกระบวนการสร้างความเข้มแขง็ให้เกดิขึน้ในกระบวนการสร้าง 
ธรรมาภิบาลป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเฟล็กที-วีพีเอและเรดด์พลัส รวมถึงเพื่อ
เข้าร่วมในกระบวนการกำาหนดนโยบายในงานป่าไม้ส่วนอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องได้อย่างมปีระสทิธภิาพ   ซึง่โครงการ
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้โดยผ่านแนวทางการทำางานที่มุ่งเน้นสร้างผลลัพธ์ 4 ประการ ดังที่
แสดงในรูปที่ 1  ต่อไปนี้

 พื้นที่นำาร่องในภูมิทัศน์ป่าไม้
ในเขตแนวพรมแดนระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ร่วม: การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกส่วนของสังคม ซ่ึงรวมถึงบทบาทของหญิงชายท่ีเท่าเทียม 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค

เกิดกลไกการติดตาม
ธรรมาภิบาลของ
เครือข่ายประชาสังคม
ในพื้นที่นำาร่องใน
ระดับภูมิทัศน์ป่าไม้ใน
เขตเชื่อมต่อพรมแดน
ระหว่างประเทศและ
ขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ

ภาคประชาสังคมมี
สิทธิและศักยภาพเพิ่ม
ขึ้นในการส่งเสริมผลัก
ดันธรรมาภิบาลป่าไม้
ให้เกิดขึ้น

ภาคประชาสังคม
สามารถสร้าง
การเรียนรู้ร่วมกัน

เกิดการเชื่อมประสาน
และส่งเสริมให้ภาค
ประชาสังคม เข้าร่วม
ผลักดัน ให้การดำาเนิน
งาน เฟล็กที-วีพีเอ 
และ  เรดด์พลัส เกิด
ระบบที่โปร่งใส และ 
มีระบบการติดตาม           
ธรรมาภิบาลป่าไม้ที่น่า
เชื่อถือ 

ผลลัพธ์ 1 ผลลัพธ์ 2 ผลลัพธ์ 3 ผลลัพธ์ 4

 รูปที่ 1: ผลลัพธ์ของโครงการ ที่เชื่อมโยงจากระดับพื้นที่เขตภูมิทัศน์ป่าไม้ ถึงระดับภูมิภาค

พ้ืนที่กำรท�ำงำนของโครงกำร
 แนวคิดการจัดการแบบองค์รวม (Holistic Approach) เป็นฐานสำาคัญที่ต้องตระหนักถึงในการ
จัดการกับปัญหาและสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญในงานธรรมาภิบาลป่าไม้    ดังนั้นโครงการจึงเน้นการทำางานที่
เชื่อมโยงทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับพื้นที่ภูมิทัศน์ป่าไม้  
 โดยพืน้ทีด่ำาเนนิงานของโครงการ คือ  พืน้ทีภ่มูทิศัน์ป่าไม้ในแนวเชือ่มต่อพรมแดนระหว่างประเทศ
ซึง่ครอบคลมุ 3 พืน้ที ่ใน 5 ประเทศ   ซึง่พืน้ทีภ่มูทิศัน์ป่าไม้ในแนวพรมแดนเหล่านีเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัของหลาย
ชมุชน ผูพ้ึง่พงิป่าและยงัเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูสดุในภมูภิาคนีซ้ึง่เป็นแหล่งบรกิารทาง
ระบบนิเวศต่าง ๆ   โดยพื้นที่เป้าหมายของโครงการทั้งสามแห่ง ได้แก่ 



 1. พื้นที่ภูมิทัศน์ป่าไม้
ในแนวพรมแดนไทย-พม่าบริเวณ
เทื อก เขาตะนาวศรี - ดาวนา 
( D a w n a  T e n a s s e r i m 
Transboundary Landscape, DTL) 
ที่ครอบคลุมพื้นที่ เขตป่าสงวน
ตะนาวศรี (Tanintharyi) ของ
ประเทศเมยีนมาร์ และพืน้ทีผ่นืป่า
ตะวั นตก (Wes t e r n  Fo r e s t 
Complex) ของประเทศไทย  
 2. พื้นที่ภูมิทัศน์ป่าไม้
ในแนวพรมแดนภาคเหนือไทย-
ลาว (Northern Thailand - Lao 
PDR Transboundary Landscape, 
NTLL) ที่ครอบคลุมพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาตดิอยภคูาของประเทศไทย 
และพื้นที่คุ ้มครองแห่งชาติ ใน
แขวงบ่อแก้ว และแขวงไซยะบุรี
ของประเทศลาว
 3. พื้นที่ภูมิทัศน์ป่าไม้
ในแนวพรมแดนเวียดนาม-ลาว-
กัมพูชา (Viet Nam - Lao PDR - Cambodia Transboundary Landscape, VLCL) –ที่ครอบคลุมพื้นที่ 1) 
พื้นที่ภูมิทัศน์ป่าไม้ด้านตะวันออก (Eastern Palins Landscape) ระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศ
เวยีดนาม 2) พ้ืนทีใ่นเขตภาคกลางในจงัหวดักว๋างนามของประเทศเวยีดนาม(Quang Nam province, Central 
Annamites) และพืน้ท่ีทีร่าบสงูภาคกลางใน จงัหวดัคอนตมู (Kon Tum province, Central Highlands) บรเิวณ
ชายแดนประเทศเวียดนาม กมัพชูา และลาว และ 3) พืน้ทีอ่นรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพเซเปียนและ
ดงอัมพัน (Xe Pian and Dong Amphan National Biodiversity Conservation Areas) ประเทศลาว 

พื้นที่ภูมิทัศน์ป่าไม้
ในแนวพรมแดน

ภาคเหนือไทย-ลาว

พื้นที่ภูมิทัศน์ป่าไม้ใน
แนวพรมแดนไทย-
พม่า บริเวณเทือกเขา
ตะนาวศรี-ดาวนา

พื้นที่ภูมิทัศน์ป่าไม้
ในแนวพรมแดน
เวียดนาม-ลาว-
กัมพูชา

พื้นที่เป้าหมายโครงการ

กิจกรรมหลักของโครงกำร
 โครงการจะดำาเนินกิจกรรมใน 3 ระดับ ได้แก่ ในระดับพื้นที่ภูมิทัศน์ป่าไม้ ระดับชาติ และระดับ
ภูมิภาค ดังต่อไปนี้  : 
 1. เพื่อติดตามตรวจสอบและส่งเสริมธรรมาภิบาลป่าไม้ในระดับพื้นทีภูมิทัศน์ให้เข้มแข็งมากขึ้น 
โดยโครงการจะประเมินและพัฒนาระบบที่สร้างเสริมศักยภาพของภาคประชาสังคมให้สามารถพัฒนาและ
จัดทำาระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) หรือฐานข้อมูลบนพื้นที่ของเว็บ รวม
ทั้งการใช้เทคโนโลยีผ่านระบบโทรศัพท์มือถือในการดำาเนินการทดลองระบบ
 2. พัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมให้สามารถทำาการประเมินและ ติดตามธรรมาภิบาลป่า
ไม้ในพืน้ทีเ่ป้าหมายของโครงการได้ โดยใช้การสร้างกระบวนเรยีนรูอ้ย่างมส่ีวนร่วมทีท่ำาให้ภาคประชาสงัคม
สามารถสนบัสนนุชมุชนท้องถิน่และชนเผ่าพืน้เมอืงให้สามารใช้ระบบการตดิตามด้านธรรมาภบิาลป่าไม้ใน
พื้นที่นำาร่องของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สร้างเสริมความสามารถของภาคประชาสงัคมในการทำางานเชงินโยบายและงานของภาครฐัที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งความท้าทายและสร้างโอกาสต่องานธรรมาภิบาลป่าไม้ 
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องค์กรร่วมด�ำเนินงำนระดับประเทศ

รีคอฟ - ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC – The  Center for People and Forests)
รีคอฟ (www.recoftc.org) เป็นองค์กรหลักในการดำาเนินโครงการน้ี  โดยเป็นองค์กรด้านการพัฒนาศักยภาพซ่ึงทำางานเพ่ือสนับสนุนให้
ชุมชนสามารถจัดการป่าของตนได้อย่างแท้จริงเพ่ือสร้างประโยชนท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมอย่างสูงสุด รีคอฟดำาเนินงาน
ครอบคลุมท่ัวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมีสำานักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ีกรุงเทพฯ และมีสำานักงานโครงการประจำาในแต่ละประเทศเป้าหมายด้วย

กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล เยอรมัน และลุ่มน้ำาโขง (WWF Germany and Greater Mekong)
กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (www.worldwildlife.org/places/greater-mekong) เป็นองค์กรที่ดำาเนินงานเพื่อปกป้องสัตว์ป่า ส่งเสริมงาน 
ป่าไม้ที่ยั่งยืนและการจัดการผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ รวมถึงทำาหน้าที่สนับสนุนชุมชนและภาครัฐในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำาจืดอย่างยั่งยืน 
 
สถาบันอีสต์เวสต์– โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแบบเปิด 
(East West Management Institute - Open Development Initiative,  EWMI-ODI)
EWMI-ODI (ewmi.org/ODI) ดำาเนินงานด้านการสร้างฐานข้อมูลแบบเปิดและเครือข่ายข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้แก่ในประเทศ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำาโขงตอนล่าง ผ่านการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลที่โปร่งใส ทั้งนี้เพื่อเป็นสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่นำาไปสู่
กระบวนการตัดสินใจและการกำาหนดนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
 
องค์กรเชื่อมโยงเศรษฐกิจจากฐานธรรมชาติและประชาชน-เนปคอน 
(Nature Economy and People, NEPCon)
NEPCon (www.nepcon.org) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกำาไร ทำางานเพื่อสร้างจุดยืนและการพัฒนาศักยภาพที่นำาไป 
สูก่ารสร้างความยัง่ยืนให้เกดิเป็นกระแสหลกัในการพัฒนา โดยองค์กรได้ส่งเสรมิการทำางานเชงิประเดน็เพือ่ปกป้องทรพัยากรธรรมชาตแิละ
การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมทัง้การประสานให้เกดิความรบัผดิชอบในการจดัการป่าไม้และการค้าไม้ การสร้าง
ศักยภาพและส่งเสริมแนวทางเพื่อการสรรหาสินค้าโภคภัณฑ์จากป่าอย่างมีความรับผิดชอบ

เวทีองค์กรภาคเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ของประเทศกัมพูชา (NGO Forum on Cambodia)
NGO Forum on Cambodia (www.ngoforum.org.kh) ทำางานเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในประเทศ
กัมพูชา ซึ่งเป็นตัวกลางในการสร้างระบบเครือข่ายสมาชิกเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์
ในประเทศและพัฒนาศักยภาพขององค์กรสมาชิก อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้างเครือข่ายองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์และองค์กร
ภาคประชาสังคม ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมและมีส่วนเกี่ยวข้องในเวทีเสวนาเชิงนโยบาย การอภิปราย และเวทีการผลักดันเชิงนโยบาย
ต่างๆ ในประเทศ 

สมาคมความหลากหลายทางชีวภาพประเทศลาว (Lao Biodiversity Association, LBA) 
LBA มีเป้าหมายท่ีจะสนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นฐานในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน และสนับสนุนต่อการดำาเนินงานต่างๆ ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ LBA ทำางานกับองค์กรภาครัฐในระดับ
ตา่ง ๆ  ท่ีหลากหลาย รวมถงึองคก์รระหวา่งประเทศและองคก์รผูใ้ห้ทนุตา่งๆ เพือ่พฒันางานวจิยัและโครงการเพือ่การอนรุกัษใ์นประเทศ  

เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศเมียนมาร์ 
(Myanmar Environment Rehabilitation-conservation Network, MERN )
MERN (www.mernmyanmar.org) เปน็เครอืขา่ยขององคก์รเอกชนเพือ่สาธารณประโยชนใ์นระดบัทอ้งถิน่ และระดับประเทศ ทีมุ่ง่เนน้งาน
ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม  โดยทำางานส่งเสริมการพัฒนาเชิงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาศักยภาพ 
การขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคม การดำาเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง และ โครงสร้างพื้นฐานต่าง ทั้งน้ี 
มุ่งเน้นให้สมาชิกเครือข่ายของ MERN มีส่วนในการปรับปรุงสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและสังคมของประเทศ

มูลนิธิรักษ์ไทย – สมาชิกขององค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย 
(Raks Thai - A member of CARE International, Thailand)
มลูนธิริกัษไ์ทย (www.raksthai.org)  ทำางานเสรมิสรา้งศกัยภาพของชมุชนทีย่ากจนและดอ้ยโอกาส  โดยการวเิคราะห์ค้นหารากของปญัหา  
การสรรหาทางออก และสง่เสริมการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา นอกจากนีย้งัไดท้ำางานสง่เสรมิในประเดน็การปรับตวั
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นด้านสุขภาพ การพัฒนาเยาวชน การเสริมสร้างอำานาจ
ทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้หญิง และการสนับสนุนงานด้านมนุษยชน  

องค์กรเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างธรรมชาติและประชาชน ประเทศเวียดนาม 
(People and Nature Reconciliation – PanNature)
PanNature (www.nature.org.vn/en/) ดำาเนินการเพื่อการปกป้องและอนุรักษ์ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเวียดนาม โดยการสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นมิตร



ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC)
ตู้ ปณ. 1111 ที่ทำาการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร 10903
โทรศัพท์ +66(0) 2940 5700
โทรสาร +66(0) 2561 4880
Thailand.info@recoftc.org
www.recoftc.org/country/Thailand
FB: ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ประเทศไทย

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า – รีคอฟ (RECOFTC) 
ก่อตั้งขึ้น เม่ือ พ.ศ. 2530 เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะ
และมีความสำาคัญ ในแวดวงของงานด้านวนศาสตร์ชุมชน 
และยังเป็นองค์กรความร่วมมือในระดับประเทศที่ไม่
แสวงหาผลกำาไร เป็นองค์กรทีมี่ความเชีย่วชาญในการเสรมิ
สร้างศักยภาพด้านวนศาสตร์ุมชน และการพัฒนาการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

รคีอฟดำาเนนิงานโดยความร่วมมอืกบัเครอืข่ายยทุธศาสตร์
และภาคีพันธมิตร ซึ่งรวมถึง ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรภาค ประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่น รวมถึง
สถาบนัวจิยัและสถาบนัการศกึษาทัง้ในระดบัประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ด้วยประสบการณ์ในระดับ
นานาชาติที่มากกว่า 30 ปี ภายใต้แนวทางที่หลากหลาย
ในการเสริมสร้างศักยภาพ ที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
และศึกษาวิจัย การสร้างพื้นที่สาธิต และจัดทำาเอกสาร 
ด้านการฝกอบรม โดยเป็นองค์กรที่ร่วมสร้างนวัตกรรม 
เพือ่แก้ปญัหางาน เพื่อคนกับป่า บนหลักการในสทิธิทีเ่ขม้
แข็ง มีธรรมาภิบาล และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง 
เป็นธรรม

รูปประกอบทั้งหมดอภินันทนาการจาก รีคอฟ
 
โครงการนีด้ำาเนินการโดยรคีอฟ และองค์กรร่วมดำาเนนิงาน 
ความเห็นที่ได้แสดงไว้ในเอกสารนี้อาจไม่ได้สะท้อนถึงมุม
มองของสหภาพยุโรปในประเด็นนั้นๆ


