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เปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึ ฟ้�นี้ฟ้ป่าเส่�อม่โทำรม่ และปรับัปรุงชุ่ม่ช่นี้ในี้ป่าให้้ม้่ค์วัาม่
เป็นี้อย่้ท้ำ�ด้้

โลก ม่าน้ี้ ซั้ำพื่โกตา (Lok Mani Sapkota) และทำรัง ท้ำ ฮวัง (Trang Thu Hoang) จัด้ทำำา
ค่้์ม่่อน้ี้�โด้ยได้้รับัการสนัี้บัสนุี้นี้ทำางเทำค์นิี้ค์จากเจอรัลด์้ แค์พื่พ์ื่ (Gerald Kapp) และ 
ไซ้ำม่อนี้ เบัเนี้ดิ้กเตอร์ (Simon Benedikter) ทัำ�งสองค์นี้ทำำางานี้ท้ำ�ม่ห้าวิัทำยาลัยเทำค์นิี้ค์ 
เด้รสเดิ้นี้ และรณ์กร ต้รกานี้นี้ท์ำและเจนี้นี้า จาดิ้นี้ (Jenna Jadin)จาก RECOFTC

กระทำรวังสิ�งแวัด้ล้อม่ การอนุี้รักษ์ธิ์รรม่ช่าติ อาค์ารและค์วัาม่ปลอด้ภัยทำางนิี้วัเค์ล้ยร์
ของเยอรมั่นี้ (BMU) ซึ้ำ�งให้้ทุำนี้โค์รงการ FLOURISH ผู่้านี้โค์รงการปกป้องการ
เปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึระดั้บัสากล (IKI) สนัี้บัสนุี้นี้การต้พิื่ม่พ์ื่เผู้ยแพื่ร่เอกสารน้ี้�
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บุัร้ สวันี้ไม้่สักของผู้้้ปล้กรายย่อยม้่ค์วัาม่สำาคั์ญอย่างยิ�งต่อการด้ำารงช้่พื่ในี้ท้ำองถิุ�นี้และเพ่ื่�อให้้เป็นี้ไปตาม่การม้่ส่วันี้ร่วัม่ท้ำ�
ประเทำศึกำาห้นี้ด้ (NDC) ไซ้ำยะบุัร้ สปป.ลาวั มิ่ถุุนี้ายนี้ 2562
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ค่้์ม่่อ   น้ี้�จัด้ทำำาขึ�นี้สำาห้รับัผู้้้ปฏิิบััติงานี้ป่าไม้่จากชุ่ม่ช่นี้ท้ำองถิุ�นี้ รัฐบัาล ภาค์เอกช่นี้  
ภาค์ประช่าสังค์ม่ และภาค์การศึึกษาในี้เอเช้่ยตะวัันี้ออกเฉ้ยงใต้ ค่้์ม่่อน้ี้�กล่าวัถึุงการ
ฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ (FLR) ขั�นี้พ่ื่�นี้ฐานี้ และใช้่เป็นี้จุด้เริ�ม่ต้นี้สำาห้รับัการสำารวัจและการ
ออกแบับัโค์รงการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ในี้อนี้าค์ต

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่เป็นี้กระบัวันี้การท้ำ�ประช่าช่นี้ รัฐบัาล และกลุ่ม่อ่�นี้ ๆ สาม่ารถุ
ด้ำาเนี้นิี้การเพ่ื่�อฟ้�นี้ฟ้การทำำางานี้ของระบับันี้เิวัศึและยกระด้บััค์วัาม่เปน็ี้อย่้ท้ำ�ด้้ของม่นี้ษุย์
ในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ท้ำ�ถุ้กทำำาลายห้ร่อเส่�อม่โทำรม่ การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ม้่ส่วันี้เก้�ยวัข้อง
ม่ากกว่ัาเพ้ื่ยงแค่์ปล้กต้นี้ไม้่ โค์รงการน้ี้�เก้�ยวัข้องกับัการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ทัำ�งห้ม่ด้เพ่ื่�อตอบั
สนี้องค์วัาม่ต้องการในี้ปัจจุบัันี้และในี้อนี้าค์ตและเพ่ื่�อให้้เกิด้ประโยช่น์ี้และใช้่ท้ำ�ดิ้นี้ได้้
ห้ลากห้ลายเม่่�อเวัลาผู่้านี้ไป
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ค่้์ม่่อน้ี้�จะสำารวัจการทำำาแผู้นี้ท้ำ�และการม้่ส่วันี้ร่วัม่ของผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ย ประเด้็นี้อ่อนี้ไห้วั
เร่�องเพื่ศึสภาพื่ การแบ่ังผู้ลประโยช่น์ี้ การจัด้ห้าเงินี้ทุำนี้และแง่มุ่ม่อ่�นี้ ๆ ของการฟ้�นี้ฟ้
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ อันี้ได้้แก่ ข้อม้่ลสำาห้รับัผู้้้ปฏิิบััติงานี้ด้้านี้ป่าไม้่เก้�ยวักับัเค์ร่�องม่่ออ่�นี้ ๆ 
สำาห้รับัการเร้ยนี้ร้้และฝึกฝนี้ การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ตลอด้จนี้การอ่านี้เพิื่�ม่เติม่

เกษตรกรไม้่สัก ค์ำาพื่าย เพ็ื่ช่รห้ล้าไส (Khampy Phetlangsy) เก็บัเก้�ยวัไม้่สักจากสวันี้
ของเธิ์อในี้ห้ม่้่บ้ัานี้นี้ากง จังห้วััด้ไซ้ำยะบุัร้ สวันี้ไม้่สักของผู้้้ปล้กรายย่อยม้่ค์วัาม่สำาคั์ญ
อย่างยิ�งต่อการด้ำารงช้่พื่ในี้ท้ำองถิุ�นี้และเพ่ื่�อให้้เป็นี้ไปตาม่การม้่ส่วันี้ร่วัม่ท้ำ�ประเทำศึ
กำาห้นี้ด้ (NDC) ไซ้ำยะบุัร้ สปป.ลาวั มิ่ถุุนี้ายนี้ 2562

การทำำาค์วัาม่เข้าใจ การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่สาม่ารถุสร้างแรงบัันี้ด้าลใจในี้การห้าทำางแก้
และเร่งรัด้ให้้ม้่ส่วันี้ร่วัม่เพ่ื่�อเอาช่นี้ะวิักฤตสภาพื่ภ้มิ่อากาศึโลก ป่าไม้่เป็นี้สิ�งจำาเป็นี้
สำาห้รับัการต่อส้้กับัการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึ ป่าไม้่ท้ำ�สม่บ้ัรณ์์จะด้้ด้ซั้ำบัก๊าซ้ำเร่อนี้
กระจกและกักเก็บัค์าร์บัอนี้ นี้อกจากน้ี้�ยังทำำาให้้สัตว์ั พ่ื่ช่ และค์นี้ท้ำ�อาศัึยอย่้ในี้ป่าและ
รอบั ๆ ป่าฟ้�นี้ตัวัจากการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึได้้ด้้ขึ�นี้

ป่าไม้่ท้ำ�สม่บ้ัรณ์์ช่่วัยเพิื่�ม่ผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตรโด้ยการเพิื่�ม่พ้ื่นี้การผู้สม่เกสร การค์วับัคุ์ม่
ศัึตร้พ่ื่ช่ สารอาห้ารและนี้ำ�า ในี้ทำางกลับักันี้ การทำำาลายป่าและค์วัาม่เส่�อม่โทำรม่ของป่า
จะปล่อยก๊าซ้ำเร่อนี้กระจกซึ้ำ�งเร่งให้้เกิด้การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึ นี้อกจากน้ี้� 
ป่าไม้่ท้ำ�เห้ล่อน้ี้อยลงห้ร่อเส่�อม่โทำรม่ยังเส้�ยงต่อการเกิด้ไฟป่า การพัื่งทำลายของดิ้นี้  
นี้ำ�าท่ำวัม่ ภัยแล้ง และผู้ลกระทำบัอ่�นี้ ๆ จากการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึ

แม้่จะม้่ข้อตกลงระห้ว่ัางประเทำศึ แต่ป่าไม้่ก็ถุ้กตัด้และเส่�อม่โทำรม่ในี้อัตราท้ำ�น่ี้าตกใจแต่
ฟ้�นี้ฟ้ไปอย่างช้่า ๆ  พ่ื่�นี้ท้ำ�ป่าดั้�งเดิ้ม่ของโลกประม่าณ์ร้อยละ 30 ห้ายไป และร้อยละ 20 
เส่�อม่โทำรม่ลง จากข้อม้่ลขององค์์การอาห้ารและการเกษตรแห่้งสห้ประช่าช่าติ (FAO)  
ระบุัว่ัาเอเช้่ยตะวัันี้ออกเฉ้ยงใต้เพ้ื่ยงภ้มิ่ภาค์เด้้ยวัส้ญเส้ยพ่ื่�นี้ท้ำ�ป่าไปม่ากกว่ัา 30 ล้านี้
เฮกตาร์ในี้ระห้ว่ัางปี 2533 ถึุง 2558 ซึ้ำ�งเป็นี้พ่ื่�นี้ท้ำ�ป่าม่ากกว่ัาร้อยละ 11 ของพ่ื่�นี้ท้ำ�ป่า
ทัำ�งห้ม่ด้ของโลก

เม่่�อป่าไม้่ห้ายไป ค์วัาม่ห้ลากห้ลายทำางช้่วัภาพื่ การด้ำารงช้่พื่ และการปกป้องจากการ
เปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่ิอากาศึก็ห้ายไปเช่่นี้กันี้ ชุ่ม่ช่นี้ท้ำ�ยากจนี้และเปราะบัางท้ำ�สุด้จะ
เส้�ยงท้ำ�สุด้ต่อภัยธิ์รรม่ช่าติท้ำ�เกิด้จากสภาพื่อากาศึ ค์วัาม่ไม่่มั่�นี้ค์งด้้านี้อาห้าร และการ
อพื่ยพื่ จะอย่างไรก็ตาม่นัี้�นี้ค่์อค์วัาม่ส้ญเส้ยของเราทุำกค์นี้ โด้ยค์วัาม่เส้ยห้ายจากการ
ส้ญเส้ยป่าไม้่ทัำ�วัโลกอย่้ท้ำ� 2–5 ล้านี้ล้านี้เห้ร้ยญสห้รัฐต่อปี
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แสงแด้ด้ลอด้ผู่้านี้ยอด้ไม้่ท้ำ�ป่าชุ่ม่ช่นี้โอ ตานึี้ง (O Taneung) พ่ื่�นี้ท้ำ�ป่าฟ้�นี้ฟ้แห่้งให้ม่่ในี้จังห้วััด้กระแจะ กัม่พ้ื่ช่า  
สิงห้าค์ม่ 2562

ข้อตกลงขององค์์การสห้ประช่าช่าติเก้�ยวักับัการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึและค์วัาม่
ห้ลากห้ลายทำางช้่วัภาพื่เร้ยกร้องให้้ม้่การฟ้�นี้ฟ้ผู่้นี้ป่าท้ำ�ถุ้กทำำาลายและเส่�อม่โทำรม่ ผู่้นี้ดิ้นี้
ประม่าณ์ 2 พัื่นี้ล้านี้เฮกตาร์ทัำ�วัโลกจะได้้รับัประโยช่น์ี้จากการฟ้�นี้ฟ้ เป้าห้ม่ายการฟ้�นี้ฟ้
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ Bonn Challenge ปี ค์.ศึ. 2011 (พื่.ศึ. 2554) มุ่่งห้ม่ายท้ำ�จะฟ้�นี้ฟ้พ่ื่�นี้ท้ำ� 350 ล้านี้
เฮกตาร์ภายในี้ปี 2573 ซึ้ำ�งรับัรองโด้ยปฏิิญญานิี้วัยอร์กว่ัาด้้วัยป่าไม้่ในี้ปี 2557 
ประเทำศึไทำยได้้ลงนี้าม่รับัรองเป้าห้ม่ายดั้งกล่าวัในี้เด่้อนี้ม่กราค์ม่ 2559 และเว้ัยด้นี้าม่
ในี้ปี 2557

ข้อตกลงระห้ว่ัางประเทำศึเน้ี้นี้เร่�องค์วัาม่สนี้ใจของชุ่ม่ช่นี้ท้ำองถิุ�นี้ในี้การฟ้�นี้ฟ้และรักษา
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ของตนี้ ผู้ลประโยช่น์ี้ม้่ทัำ�งในี้ทัำนี้ท้ำและในี้ระยะยาวั กล่าวัค่์อ ม้่การด้ำารงช้่พื่
ท้ำ�ด้้ขึ�นี้ แห้ล่งท้ำ�อย่้อาศัึยท้ำ�ได้้รับัการฟ้�นี้ฟ้ ม้่การด้้ด้ซั้ำบัก๊าซ้ำเร่อนี้กระจก และม้่การปรับั
ฟ้�นี้ตัวัจากผู้ลกระทำบัของการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึ

การทำำาลายป่าและค์วัาม่เส่�อม่โทำรม่ของป่าเกิด้ขึ�นี้อย่างรุนี้แรงโด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งในี้
เอเช้่ยตะวัันี้ออกเฉ้ยงใต้ ห้ลายประเทำศึและองค์์กรต่าง ๆ ได้้ด้ำาเนิี้นี้โค์รงการฟ้�นี้ฟ้ป่า
ซึ้ำ�งทำำาให้้ม้่พ่ื่�นี้ท้ำ�ป่าเพิื่�ม่ขึ�นี้ แนี้วัคิ์ด้ริเริ�ม่เห้ล่าน้ี้�บัางส่วันี้ถุ้กนี้ำาม่าใช้่เพ่ื่�อผู้ลิตไม้่แทำนี้ท้ำ�จะ
ฟ้�นี้ฟ้และอนุี้รักษ์ระบับันิี้เวัศึและใช้่ประโยช่น์ี้จากระบับันิี้เวัศึ โค์รงการเห้ล่าน้ี้�มุ่่งเน้ี้นี้ไป

https://www.bonnchallenge.org/
https://www.bonnchallenge.org/
https://forestdeclaration.org/
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ท้ำ�พ่ื่�นี้ท้ำ�ภายในี้เขตป่าสงวันี้เป็นี้ส่วันี้ให้ญ่และไม่่ได้้ดึ้งเอาศัึกยภาพื่ของชุ่ม่ช่นี้ท้ำองถิุ�นี้ในี้
การจัด้การและฟ้�นี้ฟ้ป่าดั้�งเดิ้ม่และป่ากำาลังฟ้�นี้ตัวั สวันี้ป่า และพ่ื่�นี้ท้ำ�เกษตรกรรม่
เส่�อม่โทำรม่ออกม่า

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทำ  ัศึน์ี้ป่าไม้่สาม่ารถุช่่วัยแก้ไขช่่องว่ัางเห้ล่าน้ี้�ได้้ ชุ่ม่ช่นี้ท้ำองถิุ�นี้ รัฐบัาล  
ภาค์เอกช่นี้ ภาค์ประช่าสังค์ม่ และภาค์การศึึกษาในี้ฐานี้ะผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้จะ
ระบุั พิื่จารณ์า และเจรจาห้าทำางเล่อกในี้การฟ้�นี้ฟ้และการแลกเปล้�ยนี้การใช้่ประโยช่น์ี้
ท้ำ�ด้นิี้อย่างโปร่งใสผู่้านี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ทิำศัึน์ี้ปา่ไม้่ ด้้วัยการส่งเสริม่ให้้ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยทัำ�งห้ลาย
เข้าม่าม้่ส่วันี้ร่วัม่ การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่จะสร้างสม่ดุ้ลระห้ว่ัางเป้าห้ม่ายทำางสังค์ม่ 
เศึรษฐกิจ และสิ� งแวัด้ล้อม่ และทำำาให้้ มั่�นี้ใจได้้ ว่ัาม้่การแบ่ังค่์าใช้่ จ่ายและ 
ผู้ลประโยช่นี้์อย่างเท่ำาเท้ำยม่กันี้ วิัธ้ิ์น้ี้� การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่จะให้้ประโยช่นี้์ม่ากม่าย
แก่ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยไม่่ว่ัาจะเป็นี้รายได้้ การกักเก็บัค์าร์บัอนี้ ไม่้ เช่่�อเพื่ลิง อาห้าร  
การอนุี้รักษ์ค์วัาม่ห้ลากห้ลายทำางช้่วัภาพื่ และอ่�นี้ ๆ อ้กม่ากม่าย

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ม้่ค์วัาม่สำาคั์ญอย่างยิ�งในี้เอเช้่ยตะวัันี้ออกเฉ้ยงใต ้ซึ้ำ�งปัญห้าการ
ค์รอบัค์รองทัำ�งห้ลายยังไม่่ได้้รับัการแก้ไข ส่งผู้ลให้้เกิด้ค์วัาม่แตกต่างทำางอำานี้าจระห้ว่ัาง
ผู้้้ม้่สว่ันี้ได้้เส้ยในี้ภ้ม่ทิำศัึน์ี้ ผู้ลกระทำบัต่อชุ่ม่ช่นี้ท้ำองถิุ�นี้ท้ำ�อาศัึยป่าในี้การด้ำารงช้่พื่และการ
ด้ำารงช้่พื่อาจสร้างค์วัาม่เส้ยห้ายอย่างร้ายแรง

น่ี้าเส้ยด้ายท้ำ�รัฐบัาลห้ลายประเทำศึในี้เอเช้่ยตะวัันี้ออกเฉ้ยงใต้ม้่ข้ด้ค์วัาม่สาม่ารถุจำากัด้ 
พื่วักเขาม่ักไม่่ม้่ศัึกยภาพื่ในี้การบัังค์ับัใช้่กฎห้ม่ายป่าไม้่ให้้เกิด้ผู้ลเพ่ื่�อห้ยุด้ยั�งการตัด้ไม้่
อย่างผิู้ด้กฎห้ม่ายและจัด้การกับัสาเห้ตุอ่�นี้ ๆ ของการทำำาลายป่าและค์วัาม่เส่�อม่โทำรม่
ของป่า เช่่นี้ ศัึตร้พ่ื่ช่และโรค์ ไฟป่า และการเปล้�ยนี้ป่าเพ่ื่�อพ่ื่�นี้ท้ำ�เกษตรกรรม่

ค์ำาถุาม่ 10 ข้อต่อไปน้ี้�เป็นี้หั้วัเร่�องของแต่ละบัทำในี้ค่้์ม่่อน้ี้�

1. การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ค่์ออะไร
2. เห้ตุใด้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่จึงสำาคั์ญ
3. ใค์รค่์อผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่และจะได้้รับัประโยช่น์ี้อย่างไร
. 4 เราจะกำาห้นี้ด้ จัด้ลำาดั้บัค์วัาม่สำาคั์ญและประสานี้งานี้กบััผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยกับัการฟ้�นี้ฟ้

ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้เฉพื่าะได้้อย่างไร  
5. การพัื่ฒนี้าและด้ำาเนิี้นี้โค์รงการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่จะต้องทำำาอย่างไร
6. ค์วัาม่ท้ำาทำายห้ลักในี้กระบัวันี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ค่์ออะไร



ภาคผนวก 1: เครื่องมอื แนวทางและบทอ่านเพิม่เติมเรื่องการฟ้ืนฟูภมูทัิศน์ป่าไม้ 8

7. เห้ตุใด้จึงค์วัรพิื่จารณ์าค์วัาม่เท่ำาเท้ำยม่ทำางเพื่ศึในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่และค์วัรทำำา
อย่างไร

8. แห้ล่งเงินี้ทุำนี้สำาห้รับัการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ม่าจากท้ำ�ใด้บ้ัาง
. 9 แนี้วัคิ์ด้ริเริ�ม่ นี้โยบัาย และพัื่นี้ธิ์สัญญาอะไรบ้ัางท้ำ�สนัี้บัสนุี้นี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ทัิำศึน์ี้ป่าไม้่
. 10 ทำำาไม่การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่จึงค์วัรทำำางานี้ร่วัม่กับั REDD+ และค์วัรทำำาอย่างไร
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1 การฟ้ืนฟูภมูทัิศน์ป่าไม ้
คืออะไร

ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ ค่์อพ่ื่�นี้ท้ำ�ท้ำ�ม้่การใช้่ประโยช่น์ี้ท้ำ�ดิ้นี้ท้ำ�แตกต่างกันี้ เช่่นี้ ป่าธิ์รรม่ช่าติ ป่ากำาลังฟ้�นี้
ตัวั สวันี้ป่า พ่ื่�นี้ท้ำ�เพื่าะปล้ก และท้ำ�ดิ้นี้เส่�อม่โทำรม่

ในี้ปี 2542 WWF และ IUCN ได้้เริ�ม่ตรวัจสอบัว่ัาภ้มิ่ทัำศึน์ี้ของป่าท้ำ�ม้่คุ์ณ์ภาพื่ส้งขึ�นี้
สาม่ารถุตอบัสนี้องค์วัาม่ต้องการของม่นุี้ษย์ อนุี้รักษ์ค์วัาม่ห้ลากห้ลายทำางช้่วัภาพื่ และ
ม่อบัการทำำางานี้ของระบับันิี้เวัศึให้้กับัทุำกช้่วิัตบันี้โลกได้้อย่างไร กระบัวันี้การให้ม่่น้ี้�ม้่ช่่�อ
ว่ัาการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่

ปีต่อม่า WWF และ IUCN จัด้การประชุ่ม่เชิ่งปฏิิบััติการซึ้ำ�งให้้ค์ำาจำากัด้ค์วัาม่ว่ัา การฟ้�นี้ฟ้
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่เป็นี้ “กระบัวันี้การท้ำ�วัางแผู้นี้โด้ยมุ่่งค่์นี้ค์วัาม่สม่บ้ัรณ์์ให้้ระบับันิี้เวัศึและ
เสริม่สร้างให้้ค์นี้ม้่ค์วัาม่เป็นี้อย่้ท้ำ�ด้้ในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ท้ำ�ถุ้กทำำาลายห้ร่อเส่�อม่โทำรม่” ตั�งแต่
นัี้�นี้ม่าห้ลาย ๆ องค์์กรได้้นี้ำาแนี้วัคิ์ด้น้ี้�ม่าใช้่และกลั�นี้กรองให้้ด้้ขึ�นี้

ตัวัอย่างเช่่นี้ พัื่นี้ธิ์มิ่ตรระด้ับัโลกวั่าด้้วัยการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ให้้ค์ำาจำากัด้ค์วัาม่วั่า  
การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่เป็นี้ “กระบัวันี้การท้ำ�ม้่ประสิทำธิิ์ภาพื่ซึ้ำ�งนี้ำาผู้้้ค์นี้ม่ารวัม่ตัวักันี้เพ่ื่�อ
ระบุั เจรจา และด้ำาเนิี้นี้การตาม่วิัธ้ิ์ปฏิิบััติท้ำ�ค่์นี้ค์วัาม่สม่ดุ้ลของประโยช่น์ี้ทำางนิี้เวัศึ สังค์ม่ 
และเศึรษฐกิจของป่าไม้่และต้นี้ไม้่ภายในี้ร้ปแบับัการใช้่ท้ำ�ดิ้นี้ท้ำ�ค์รอบัค์ลุม่ขึ�นี้ให้้เห้ม่าะ
สม่ท้ำ�สุด้ตาม่ท้ำ�ตกลงกันี้”

พ้ื่ด้ง่าย ๆ  ว่ัา การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ค่์อการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้แบับัม้่สว่ันี้รว่ัม่เพ่ื่�อเสรมิ่สรา้ง
ให้้ค์นี้ม้่ค์วัาม่เป็นี้อย่้ท้ำ�ด้้

ในี้ป ี2550 สจว๊ัต แม่กกนิี้นิี้ส (Stewart Maginnis) และวัลิเล้ยม่ แจ็ค์สันี้ (William Jackson) 
ได้้พิื่ม่พ์ื่เผู้ยแพื่ร่เร่�อง การฟ้ื้�นฟูื้ภููมิิทััศน์ป่่าไม้ิ ค่์ออะไรและแตกต่างจากวิัธ้ิ์การปัจจุบัันี้
อย่างไร  โด้ยระบุัถึุง การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ในี้แง่มุ่ม่ต่าง ๆ ดั้งต่อไปน้ี้� 

■	 การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่เป็นี้กระบัวันี้การท้ำ�ค์ล่องตัวัด้้วัยลักษณ์ะห้ลัก 3 ประการ ค่์อ 
เป็นี้กระบัวันี้การท้ำ�ให้้ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยม้่ส่วันี้ร่วัม่ในี้การทำำาให้้ประสบัค์วัาม่สำาเร็จ ใช้่วิัธ้ิ์

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/flr_segovia.pdf
http://www.forestlandscaperestoration.org/
https://www.researchgate.net/publication/312978555_What_is_FLR_and_how_does_it_differ_from_current_approaches
https://www.researchgate.net/publication/312978555_What_is_FLR_and_how_does_it_differ_from_current_approaches
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สม่าชิ่กในี้ชุ่ม่ช่นี้จากห้ม่้่บ้ัานี้ทำา (Tha) ในี้ไซ้ำยะบุัร้ช้่�ตำาแห้น่ี้งทำรัพื่ยากรของพ่ื่�นี้ท้ำ�ในี้แผู้นี้ท้ำ�ระห้ว่ัางฝึกอบัรม่การวัางแผู้นี้
การใช้่ท้ำ�ดิ้นี้แบับัม้่ส่วันี้ร่วัม่ท้ำ�จัด้โด้ย RECOFTC การม้่ส่วันี้ร่วัม่ของผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยทัำ�งห้ม่ด้ค่์อส่วันี้สำาคั์ญของการฟ้�นี้ฟ้
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่า ไซ้ำยะบุัร้ สปป.ลาวั กรกฎาค์ม่ 2562

บัริห้ารจัด้การแบับัปรับัตัวัให้้ตอบัสนี้องต่อการเปล้�ยนี้แปลงทำางสังค์ม่ เศึรษฐกิจ และ 
สิ�งแวัด้ล้อม่ รวัม่ทัำ�งต้องม้่โปรแกรม่การติด้ตาม่และกระบัวันี้การเร้ยนี้ร้้ท้ำ�เห้ม่าะสม่

■	 การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่พื่ยายาม่ท้ำ�จะฟ้�นี้ฟ้กระบัวันี้การทำางนิี้เวัศึในี้ระดั้บัภ้มิ่ทัำศึน์ี้เพ่ื่�อ
รักษาค์วัาม่ห้ลากห้ลายทำางช้่วัภาพื่และการทำำางานี้ของระบับันี้เิวัศึ และปรับัฟ้�นี้สภาพื่
ตาม่การเปล้�ยนี้แปลงด้้านี้สิ�งแวัด้ล้อม่

■	 การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่พื่ยายาม่เสริม่สร้างค์วัาม่เป็นี้อย่้ท้ำ�ด้้ของม่นีุ้ษย์โด้ยการฟ้�นี้ฟ้ 
การใช้่ประโยช่น์ี้จากระบับันิี้เวัศึ

■	 การด้ำาเนิี้นี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ค่์อการฟ้�นี้ฟ้ในี้ระดั้บัภ้มิ่ทัำศึน์ี้ ดั้งนัี้�นี้จะต้องทำำาการ
ตัด้สินี้ใจระดั้บัตำาแห้น่ี้งท้ำ�ตั�งภายในี้บัริบัทำของภ้มิ่ทัำศึน์ี้

การฟ้ืนฟูภมูทัิศนป่์าไมแ้ตกต่างจากวธิกีารฟ้ืนฟูป่าแบบอ่ืนอยา่งไร

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ม้่ค์วัาม่ค์รอบัค์ลุม่ม่ากกว่ัาวิัธ้ิ์การฟ้�นี้ฟ้ป่าทัำ�วัไปในี้การวิัเค์ราะห์้
บัริบัทำในี้ท้ำองถิุ�นี้และการออกแบับักิจกรรม่สอด้แทำรกเพ่ื่�อวััตถุุประสงค์์ห้ลายประการ โด้ย
พิื่จารณ์าวััตถุุประสงค์์ด้้านี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้รวัม่ถึุงผู้ลกระทำบัต่อผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยต่าง ๆ
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การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่เป็นี้ม่ากกว่ัาการปล้กต้นี้ไม้่และเพ้ื่ยงแค่์เพิื่�ม่พ่ื่�นี้ท้ำ�ป่า ในี้ทำางตรง
กันี้ข้าม่ โค์รงการฟ้�นี้ฟ้ขนี้าด้ให้ญ่ห้ลายแห่้งในี้เอเช้่ยมุ่่งเน้ี้นี้ไปท้ำ�การผู้ลิตไม้่โด้ยปล้กพัื่นี้ธ์ุิ์
ไม้่แปลกให้ม่่และเติบัโตเร็วั เร่�องน้ี้�นี้ำาไปส่้การวิัพื่ากษ์วิัจารณ์์ซึ้ำ�งม้่เห้ตุผู้ลเก้�ยวักับัการ
เร้ยกร้องให้้ปรับัปรุงคุ์ณ์ภาพื่ป่าไม้่และค์วัาม่เป็นี้อย่้ท้ำ�ด้้ของม่นุี้ษย์

ล  ักษณ์ะท้ำ�แตกต่างอ้กประการห้นึี้�งของการฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทัำศึน์ี้ป่าไม้่ค่์อ ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยในี้ 
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ม้่ส่วันี้ร่วัม่ตลอด้กระบัวันี้การ การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ทำำางานี้ร่วัม่กับัผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ย
เพ่ื่�อระบุัและแก้ไขต้นี้ตอของการทำำาลายป่าและค์วัาม่เส่�อม่โทำรม่ของป่าไม้่ รวัม่ถึุงร่วัม่
กันี้พัื่ฒนี้าแนี้วัทำางแก้ไข กระบัวันี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่เน้ี้นี้ค์วัาม่ต้องการของ 
ท้ำองถิุ�นี้และลำาดั้บัค์วัาม่สำาคั์ญระดั้บัประเทำศึอย่างเท่ำาเท้ำยม่กันี้ พื่วักเขายอม่รับัว่ัา 
วิัธ้ิ์การจากบันี้ลงล่างจะไม่่ได้้ผู้ลในี้ระยะกลางถึุงระยะยาวั เร่�องน้ี้�ตรงข้าม่กับัโค์รงการ
ฟ้�นี้ฟ้แบับัดั้�งเด้ิม่ห้ลายโค์รงการในี้เอเช้่ยท้ำ�ไม่่ได้้มุ่่งเนี้้นี้ให้้ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยม้่ส่วันี้ร่วัม่ม่าก
พื่อห้ร่อไม่่ได้้ดึ้งให้้เข้าม่าม้่ส่วันี้ร่วัม่เลย

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ยังแตกตา่งจากวัธ้ิิ์การอ่�นี้ ๆ  อ้กในี้เร่�องวิัธ้ิ์รับัร้้ค์วัาม่ซ้ำบััซ้้ำอนี้และ
ค์วัาม่ไม่่แน่ี้นี้อนี้ ค์วัาม่ต้องการในี้ท้ำองถิุ�นี้ ลำาดั้บัค์วัาม่สำาคั์ญ และร้ปแบับัการใช้่ทำรัพื่ยากร
ของท้ำองถิุ�นี้เปล้�ยนี้แปลงอย่้ตลอด้เวัลา อิทำธิิ์พื่ลภายนี้อก เช่่นี้ การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ 
ภ้มิ่อากาศึ กลไกตลาด้และนี้โยบัายทำำาให้้ค์าด้เด้าได้้น้ี้อยลงไปอ้ก การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่า
จำาเป็นี้ต้องใช้่กระบัวันี้การจัด้การแบับัปรับัตัวั นัี้�นี้ก็ค่์อการติด้ตาม่และการเร้ยนี้ร้้ซ้ำำ�า ๆ  
วิัธ้ิ์น้ี้�มั่กจะไม่่ใช่่ตัวัเล่อกของโค์รงการฟ้�นี้ฟ้ขนี้าด้ให้ญ่จากบันี้ลงล่าง
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2 เหตใุดการฟ้ืนฟูภมูทัิศน์ป่าไมจ้งึมี
ความสำาคัญ

จากการประเมิ่นี้ทำรัพื่ยากรป่าไม้่ทัำ�วัโลกของ FAO เอเช้่ยตะวัันี้ออกเฉ้ยงใต้ส้ญเส้ยพ่ื่�นี้ท้ำ�
ป่าไปม่ากกว่ัา 30 ล้านี้เฮกตาร์ระห้ว่ัางปี 2533 ถึุง 2558 ซึ้ำ�งม่ากกว่ัาร้อยละ 11 ของ
พ่ื่�นี้ท้ำ�ป่าทัำ�งห้ม่ด้ การส้ญเส้ยน้ี้�ม้่ผู้ลกระทำบัทำางเศึรษฐกิจ สังค์ม่ และสิ�งแวัด้ล้อม่อย่างม้่
นัี้ยสำาคั์ญโด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งต่อชุ่ม่ช่นี้ยากจนี้และในี้ช่นี้บัทำ

การส้ญเส้ยและค์วัาม่เส่�อม่โทำรม่ของป่าทำำาให้้ปัญห้าในี้ท้ำองถิุ�นี้และระด้บััโลกรุนี้แรงขึ�นี้
ในี้เร่�องท้ำ�เก้�ยวักับัอาห้ารและการด้ำารงช้่พื่ นี้ำ�าสะอาด้ อากาศึบัริสุทำธิิ์� และสภาพื่ 
ภ้มิ่อากาศึ ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ท้ำ�เส่�อม่โทำรม่ยังเส้�ยงต่อการเกิด้ภัยพิื่บััติทำางธิ์รรม่ช่าติและสภาพื่
อากาศึรุนี้แรง เช่่นี้ ฝนี้ตกห้นัี้ก นี้ำ�าท่ำวัม่ และดิ้นี้ถุล่ม่

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ม้่ศัึกยภาพื่อย่างม่ากในี้การแก้ไขปัญห้าเห้ล่าน้ี้�โด้ยการปรับัปรุง
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ในี้ทำางท้ำ�ให้้ประโยช่น์ี้ไปยาวันี้านี้ ประโยช่น์ี้ท้ำ�ได้้รับั ค่์อ ม้่การค์วับัคุ์ม่สภาพื่ 
ภ้มิ่อากาศึในี้ท้ำองถิุ�นี้ด้้ขึ�นี้ ค์วับัคุ์ม่นี้ำ�าท่ำวัม่และการกัด้เซ้ำาะได้้ด้้ขึ�นี้ ม้่อาห้ารและ
ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท้ำ�ไม่่ใช่่อาห้ารท้ำ�ห้ลากห้ลาย และสร้างโอกาสทำางเศึรษฐกิจให้้ค์นี้ในี้ท้ำองถิุ�นี้

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่สาม่ารถุสนี้ับัสนุี้นี้การลด้ผู้ลกระทำบัและการปรับัตัวัจากการ
เปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึในี้ขณ์ะท้ำ�เพิื่�ม่คุ์ณ์ค่์าทำางนิี้เวัศึและการด้ำารงช้่พื่ให้้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้
และค์นี้ท้ำ�นัี้�นี้ ในี้ไม่่ช้่าสิ�งน้ี้�จะสาม่ารถุแปรเปล้�ยนี้ให้้ม้่คุ์ณ์ภาพื่ช้่วิัตท้ำ�ด้้ขึ�นี้และทำำาให้้ผู้้้ค์นี้
ท้ำ�พึื่�งพื่าป่าฟ้�นี้ตัวัได้้ด้้ยิ�งขึ�นี้

ประโยชนข์องการฟ้ืนฟูภมูทัิศน์ป่าไม้

การคุ้มครองสิง่แวดล้อม

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ช่่วัยเพิื่�ม่การปกป้องและฟ้�นี้ฟ้ป่า การอนุี้รักษ์ดิ้นี้ การปกป้อง
แห้ล่งนี้ำ�า คุ์ณ์ภาพื่อากาศึ สภาพื่อากาศึในี้ทำ้องถิุ�นี้ และการอนีุ้รักษ์ค์วัาม่ห้ลากห้ลาย
ทำางช้่วัภาพื่

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
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สม่าชิ่กในี้ชุ่ม่ช่นี้ทำบัง ฮม่ (Thbong Domrey) เก็บัเห็้ด้ในี้ป่าชุ่ม่ช่นี้ เห็้ด้เป็นี้ห้นึี้�งในี้ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ห้ลายช่นิี้ด้จากป่า 
ท้ำ�ไม่่ใช่่ไม้่ซุ้ำงซึ้ำ�งสม่าชิ่กในี้ชุ่ม่ช่นี้เก็บัเก้�ยวัเพ่ื่�อเสริม่การด้ำารงช้่พื่ในี้ท้ำองถิุ�นี้ ทำบัง ฮม่ (Thbong Domrey) จังห้วััด้กำาปงธิ์ม่ 
กัม่พ้ื่ช่า 2562

การดำารงชพีอยา่งยัง่ยนื
การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ช่่วัยเพิื่�ม่ผู้ลิตภัณ์ฑ์์จากภ้มิ่ทัำศึน์ี้ เช่่นี้ อาห้าร นี้ำ�า ไม้่ และยา 
แผู้นี้ปัจจุบัันี้ ดั้งนัี้�นี้ การฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทำัศึน์ี้ป่าไม้่จึงเสนี้อโอกาสในี้การสร้างรายได้้และ 
การด้ำารงช้่พื่ท้ำ�ยั�งย่นี้ให้้แก่ชุ่ม่ช่นี้ท้ำ�พึื่�งพื่าป่า 

การปรบัฟ้ืนตัวจากสภาพอากาศและการลดความเสีย่งจากภัยพบิติั

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่สาม่ารถุสนัี้บัสนุี้นี้การลด้ผู้ลกระทำบัและการปรับัตัวัจากการ
เปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึ ในี้ขณ์ะท้ำ�เพิื่�ม่คุ์ณ์ค่์าทำางนิี้เวัศึและการด้ำารงช้่พื่ให้้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้
และผู้้้ค์นี้ท้ำ�อาศัึยอย่้ท้ำ�นัี้�นี้ การปรับัปรุงป่าไม้่และทำรัพื่ยากรอ่�นี้ ๆ  ผู่้านี้กระบัวันี้การฟ้�นี้ฟ้
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ยังสาม่ารถุลด้ค์วัาม่เส้�ยงจากภัยพิื่บััติ เช่่นี้ นี้ำ�าท่ำวัม่ ภัยแล้ง ดิ้นี้ถุล่ม่ ห้ร่อ
การระบัาด้ของศัึตร้พ่ื่ช่ได้้

ความโปรง่ใสและความรบัผิดชอบ

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ให้้โอกาสผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยม้่ส่วันี้ร่วัม่ในี้การปรับัปรุงห้ร่อ 
วัางโค์รงสร้างทำางสถุาบัันี้ให้ม่่ วิัธ้ิ์น้ี้�ผู้ลักดั้นี้ให้้ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยปรึกษาห้าร่อ ม้่ส่วันี้ร่วัม่ 
และร้้สึกเป็นี้เจ้าของ และจะนี้ำาม่าซึ้ำ�งค์วัาม่โปร่งใสและค์วัาม่รับัผิู้ด้ช่อบัม่ากขึ�นี้ในี้
กระบัวันี้การตัด้สินี้ใจในี้ประเด็้นี้ท้ำ�ถุกเถุ้ยงกันี้ เช่่นี้ การค์รอบัค์รองท้ำ�ดิ้นี้ การจัด้การ 
การใช้่ท้ำ�ดิ้นี้ และการเข้าถึุงนี้ำ�า
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ความครอบคลมุทางสงัคม

การฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทำัศึน์ี้ป่าไม้่ส่งเสริม่ให้้กลุ่ม่ผู้้้ด้้อยโอกาสซึ้ำ�งมั่กถุ้กละเลยไม่่ให้้ม้่สิทำธิิ์ม้่เส้ยง
และแสด้งค์วัาม่คิ์ด้เห็้นี้ รวัม่ถึุงค์นี้ยากจนี้และไม่่ม้่ท้ำ�ดิ้นี้เป็นี้ของตนี้เอง ผู้้้ห้ญิง เยาวัช่นี้ 
ช่นี้กลุ่ม่น้ี้อย และกลุ่ม่ช่นี้พ่ื่�นี้เม่่องม้่ส่วันี้ร่วัม่อย่างม้่นัี้ยสำาคั์ญในี้การตัด้สินี้ใจ กลุ่ม่ค์นี้
เห้ล่าน้ี้�อาจม้่อำานี้าจและได้้รับัการยอม่รับัอย่างกว้ัางขวัางม่ากขึ�นี้จากผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ย 
อ่�นี้ ๆ อันี้เป็นี้ผู้ลม่าจากกระบัวันี้การม้่ส่วันี้ร่วัม่ การเสริม่สร้างข้ด้ค์วัาม่สาม่ารถุ และ
ผู้ลตอบัแทำนี้ทำางเศึรษฐกิจและสังค์ม่ท้ำ�ด้้ขึ�นี้จากวิัธ้ิ์ปฏิิบััติท้ำ�ยั�งย่นี้

การบูรณาการขา้มภาคสว่น

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ส่งเสริม่ให้้ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ทำำางานี้ร่วัม่กันี้ม่ากขึ�นี้และ
นี้ำาภาค์ส่วันี้ต่าง ๆ ม่ารวัม่ตัวักันี้เพ่ื่�อเจรจาการแก้ปัญห้าในี้ระดั้บัภ้มิ่ทัำศึน์ี้

การพฒันาท่ียัง่ยนื

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่สาม่ารถุช่่วัยให้้บัรรลุผู้ลสำาเร็จตาม่เป้าห้ม่ายการพัื่ฒนี้าท้ำ�ยั�งย่นี้
ของสห้ประช่าช่าติ (SDGs) โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�ง เป้าห้ม่ายท้ำ� 1, 2, 5, 6, 13 และ 15

https://sdgs.un.org/goals
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3 ใครคือผู้มสีว่นได้เสยีใน 
การฟ้ืนฟูภมูทัิศน์ป่าไมแ้ละ 
จะได้รบัประโยชน์อยา่งไร

ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ย ได้้แก่ บุัค์ค์ลห้ร่อองค์์กรใด้ ๆ  ท้ำ�สาม่ารถุส่งผู้ลห้ร่อได้้รับัผู้ลกระทำบัโด้ยตรง
ห้ร่อโด้ยอ้อม่จากโค์รงการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทำัศึน์ี้ป่าไม้่ กลุ่ม่ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยในี้วังกว้ัาง 4 กลุ่ม่ 
ได้้แก่

■	 ชุ่ม่ช่นี้ท้ำองถิุ�นี้
■	 รัฐบัาล
■	 ภาค้์ภาค์เอกช่นี้
■	 องค์์กรภาค์ประช่าสังค์ม่ และภาค์การศึึกษา

กลุ่ม่เห้ล่าน้ี้�มั่กม้่ค่์านิี้ยม่ ผู้ลประโยช่น์ี้ และวิัธ้ิ์การท้ำ�แตกต่างกันี้ ผู้ลประโยช่น์ี้อาจ 
แตกต่างกันี้ไปในี้แต่ละกลุ่ม่ ตัวัอย่างเช่่นี้ ห้น่ี้วัยงานี้รัฐด้้านี้ท้ำ�ด้ินี้และนี้ำ�าอาจขัด้ 
ผู้ลประโยช่น์ี้กับัห้น่ี้วัยงานี้ด้้านี้เห้ม่่องแร่และพื่ลังงานี้ องค์์กรภาค์ประช่าสงัค์ม่บัางแห่้ง
ให้้ค์วัาม่สำาคั์ญกับัการด้ำารงช้่พื่ของชุ่ม่ช่นี้ ในี้ขณ์ะท้ำ�องค์์กรอ่�นี้ ๆ  ทำำางานี้ด้้านี้การอนี้รัุกษ์
ค์วัาม่ห้ลากห้ลายทำางช้่วัภาพื่

กระบัวันี้การออกแบับัและด้ำาเนิี้นี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่นี้ำาผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยเห้ล่าน้ี้�ม่า 
รวัม่กันี้เป็นี้หุ้้นี้ส่วันี้ท้ำ�เสม่อภาค์เพ่ื่�อเจรจาผู้ลประโยช่นี้์ร่วัม่กันี้และการเป็นี้หุ้้นี้ส่วันี้ท้ำ�
ทำำางานี้ร่วัม่กันี้ ส่วันี้ต่อไปน้ี้�จะสรุปบัทำบัาทำและผู้ลประโยช่น์ี้ของผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยแต่ละ
กลุ่ม่ตลอด้จนี้ประโยช่น์ี้ท้ำ�อาจได้้รับัจากการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่

ชุมชนท้องถ่ิน

ค์นี้เห้ล่าน้ี้�ค่์อผู้้้ท้ำ�อาศัึยอย่้ในี้ห้ร่อใกล้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้น้ี้� ซึ้ำ�งสาม่ารถุจำาแนี้กได้้ตาม่แห้ล่งท้ำ�ม่าของ
การด้ำารงช้่พื่ เช่่นี้ ค์นี้ทำำางานี้รับัจ้าง ผู้้้อย่้อาศัึยในี้ป่า ช่าวัไร่ และพ่ื่อค้์า ห้ร่อตาม่ช่าติพื่นัี้ธ์ุิ์ 
ค์วัาม่มั่�งคั์�ง และอำานี้าจ ภ้มิ่ทัำศึน์ี้เป็นี้ส่วันี้ห้นึี้�งของวััฒนี้ธิ์รรม่และเอกลักษณ์์ของ 
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สม่าชิ่กในี้ชุ่ม่ช่นี้เข้าร่วัม่การประชุ่ม่กับัตัวัแทำนี้จากภาค์รัฐในี้ท้ำองถิุ�นี้และบัริษัทำเอกช่นี้เพ่ื่�อห้าร่อเก้�ยวักับัการเป็นี้ 
หุ้้นี้ส่วันี้ท้ำ�ม้่ศัึกยภาพื่ในี้การจัด้ห้าวััสดุ้จากไผู่้ Lung ซึ้ำ�งเป็นี้ส่วันี้ห้นึี้�งของโค์รงการ FLOURISH ของ RECOFTC จังห้วััด้
เห้งะอานี้ เว้ัยด้นี้าม่ 2562

พื่วักเขา ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ให้้สินี้ค้์าและบัริการ เช่่นี้ อาห้าร นี้ำ�า การด้ำารงช้่พื่ และค์วัาม่ปลอด้ภัย
ท้ำ�พื่วักเขาพึื่�งพื่าเพ่ื่�อการพัื่ฒนี้าและค์วัาม่อย่้รอด้

ค์นี้ในี้ท้ำองถิุ�นี้โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งกลุ่ม่ค์นี้ช่ายขอบัได้้รับัผู้ลกระทำบัอย่างรุนี้แรงจากสิ�งท้ำ�
ตัด้สินี้ใจทำำาเก้�ยวักับัภ้มิ่ทัำศึน์ี้ของพื่วักเขา และพื่วักเขายังเส้�ยงต่ออันี้ตรายท้ำ�เก้�ยวัข้องกับั
การจัด้การป่าไม้่ท้ำ�ไม่่ด้้

  อันี้ได้้แก่ ไฟป่า นี้ำ�าท่ำวัม่ และดิ้นี้ถุล่ม่ม่ากท้ำ�สุด้ ในี้ฐานี้ะท้ำ�เป็นี้กลุ่ม่ผู้้้ใช้่ป่าชุ่ม่ช่นี้โด้ยตรง
ในี้ระยะยาวักลุ่ม่ให้ญ ่ชุ่ม่ช่นี้ท้ำองถิุ�นี้อาจม้่ผู้ลกระทำบัอยา่งม่ากต่อทำรัพื่ยากรในี้ทำางบัวัก
และทำางลบั

ชุ่ม่ช่นี้ม้่ค์วัาม่ร้้ท้ำ�สำาคั์ญเก้�ยวักับัการจัด้การป่าไม้่ท้ำ�ม้่คุ์ณ์ค่์าสำาห้รับัการออกแบับั  
การด้ำาเนิี้นี้การ การติด้ตาม่ และการประเมิ่นี้ผู้ลโค์รงการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ ด้้วัยเห้ตุ
เห้ล่าน้ี้� ชุ่ม่ช่นี้ท้ำองถิุ�นี้สาม่ารถุและค์วัรม้่บัทำบัาทำสำาคั์ญในี้การสร้างค์วัาม่มั่�นี้ใจ 
ด้้านี้ประสิทำธิิ์ผู้ลและค์วัาม่ยั�งย่นี้ของค์วัาม่พื่ยายาม่ฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่
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สม่าชิ่กในี้ชุ่ม่ช่นี้เข้าร่วัม่การประชุ่ม่กับัตัวัแทำนี้จากภาค์รัฐในี้ท้ำองถิุ�นี้และบัริษัทำเอกช่นี้เพ่ื่�อห้าร่อเก้�ยวักับัการเป็นี้หุ้้นี้
ส่วันี้ท้ำ�ม้่ศัึกยภาพื่ในี้การจัด้ห้า วััสดุ้จากไผู่้ Lung ซึ้ำ�งเป็นี้ส่วันี้ห้นึี้�งของโค์รงการ FLOURISH ของ RECOFTC จังห้วััด้
เห้งะอานี้ เว้ัยด้นี้าม่ 2562

ประโยช่น์ี้ท้ำ�ชุ่ม่ช่นี้ท้ำองถิุ�นี้อาจได้้รับัจากการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ ค่์อ

■	 การเข้าถึุงผู้ลิตภัณ์ฑ์์และบัริการในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ท้ำ�เพิื่�ม่ขึ�นี้ ซึ้ำ�งช่่วัยให้้การด้ำารงช้่พื่ด้้ขึ�นี้และ
ม้่ค์วัาม่มั่�นี้ค์งทำางสังค์ม่ในี้ระยะยาวั

■	 โอกาสทำางเศึรษฐกิจผู่้านี้งานี้และกิจกรรม่ท้ำ�เก้�ยวัข้องกับัการฟ้�นี้ฟ้ รวัม่ถึุงผู่้านี้ 
การค้์าขายซึ้ำ�งเพิื่�ม่ม้่ลค่์าของผู้ลิตภัณ์ฑ์์และบัริการจากป่าม่ากขึ�นี้

■	 สถุาบัันี้ระดั้บัรากห้ญ้าและเวัท้ำของผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยห้ลายกลุ่ม่ท้ำ�เป็นี้เง่�อนี้ไขท้ำ�กำาห้นี้ด้ 
ไว้ัล่วังห้น้ี้าห้ร่อผู้ลพื่ลอยได้้จากกระบัวันี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ซึ้ำ�งช่่วัยจัด้การปัญห้า
ค์วัาม่ไม่่เท่ำาเท้ำยม่กันี้ของช่ายห้ญิง การเข้าถึุงทำรัพื่ยากรและผู้ลประโยช่น์ี้  
การม้่ส่วันี้ร่วัม่ และการเป็นี้ตัวัแทำนี้ม้่การปรับัปรุงท้ำ�ด้้ขึ�นี้

■	 ข้ด้ค์วัาม่สาม่ารถุในี้การฟ้�นี้ตัวัและปรับัตัวัโด้ยรวัม่โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งสำาห้รับักลุ่ม่ 
ค์นี้ช่ายขอบัเพิื่�ม่พ้ื่นี้ขึ�นี้

รฐับาล

ผู้ �้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยภาค์รัฐ ได้้แก่ กระทำรวังและห้น่ี้วัยงานี้ท้ำ�จัด้การป่าไม้่ ท้ำ�ดิ้นี้ แห้ล่งนี้ำ�า และ
ปัญห้าการด้ำารงช้่พื่ท้ำ�เก้�ยวัข้องในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ ผู้ลประโยช่น์ี้ของพื่วักเขาอาจรวัม่ถึุงภาค์ส่วันี้
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อ่�นี้ ๆ  เช่่นี้ เกษตรกรรม่ เห้ม่่องแร่ และโค์รงสร้างพ่ื่�นี้ฐานี้ ซึ้ำ�งอาจอย่้ภายในี้ห้ร่อภายนี้อก
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ก็ได้้

ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยภาค์รัฐจะพัื่ฒนี้าและด้ำาเนี้ินี้การตาม่กฎห้ม่ายและนี้โยบัาย ขึ�นี้อย่้กับั
บัทำบัาทำ ตำาแห้น่ี้งท้ำ�ตั�ง และระดั้บัการบัริห้าร การตัด้สินี้ใจของพื่วักเขาจะส่งผู้ลต่อ 
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ในี้ระดั้บัท้ำ�แตกต่างกันี้ อย่างไรก็ตาม่ พื่วักเขามั่กม้่ผู้ลกระทำบัอย่างรุนี้แรงต่อ 
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้และผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยอ่�นี้ ๆ

ประโยช่น์ี้ท้ำ�อาจได้้รับัจากการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่สำาห้รับัผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยภาค์รัฐ ค่์อ

■	 เพิื่�ม่ค์วัาม่ก้าวัห้น้ี้าไปส่้เป้าห้ม่ายระด้ับัช่าติและเป้าห้ม่ายรองจากระด้ับัช่าติในี้ 
การฟ้�นี้ฟ้ การอนุี้รักษ์ค์วัาม่ห้ลากห้ลายทำางช้่วัภาพื่ และลด้ค์วัาม่ยากจนี้

■	 กระตุ้นี้การพัื่ฒนี้าเศึรษฐกิจและการด้ำารงช้่พื่ในี้ท้ำองถิุ�นี้ผู่้านี้การปรับัปรุงห่้วังโซ่้ำคุ์ณ์ค่์า 
ภาษ้ และรายได้้

■	 ลด้ค์วัาม่ไม่่เท่ำาเท้ำยม่ทำางเพื่ศึและสังค์ม่
■	 ม้่ส่วันี้ร่วัม่อย่างใกล้ชิ่ด้ยิ�งขึ�นี้กับัชุ่ม่ช่นี้ท้ำองถิุ�นี้และผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยอ่�นี้ ๆ ในี้ขณ์ะท้ำ�

พัื่ฒนี้าและด้ำาเนิี้นี้การตาม่นี้โยบัายและกลยุทำธ์ิ์
■	 ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยเข้าใจและปฏิิบััติตาม่กฎห้ม่ายรวัม่ถึุงนี้โยบัายท้ำ�เก้�ยวัข้องได้้ม่ากขึ�นี้
■	 เพิื่�ม่นี้โยบัายท้ำ�ส่งผู้ลกระทำบัต่อค์วัาม่ยั�งย่นี้ทำางนี้ิเวัศึในี้ระยะยาวัและประสิทำธิิ์ภาพื่

ทำางเศึรษฐกิจ
■	 ลด้ค์วัาม่ขัด้แย้งด้้านี้ทำรัพื่ยากรธิ์รรม่ช่าติโด้ยเฉพื่าะท้ำ�ดิ้นี้และป่าไม้่
■	 ประสานี้ค์วัาม่ร้้ของค์นี้พ่ื่�นี้เม่่องและท้ำองถิุ�นี้กับัวิัทำยาศึาสตร์และเทำค์โนี้โลย้

ภาคเอกชน

ผู้้้ปฏิิบััติงานี้ภาค์เอกช่นี้สาม่ารถุองิภ้มิ่ทัำศึน์ี้ภายในี้ห้ร่อภายนี้อกกไ็ด้้ ส่วันี้ให้ญจ่ะด้ำาเนิี้นี้
งานี้ในี้ภ้ม่ิทัำศึน์ี้เพ่ื่�อผู้ลกำาไรโด้ยม้่ส่วันี้ร่วัม่ในี้ห้่วังโซ่้ำอุปทำานี้ของผู้ลิตภัณ์ฑ์์และบัริการท้ำ�
เก้�ยวัข้องกับัป่าไม้่ห้ร่อในี้ภาค์ส่วันี้อ่�นี้ ๆ เช่่นี้ เกษตรกรรม่ เห้ม่่องแร่ และพื่ลังงานี้ 
นี้อกจากน้ี้�ยังม้่ผู้้้ปฏิิบััติงานี้ภาค์เอกช่นี้ท้ำ�ลงทุำนี้ในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้เพ่ื่�อประโยช่น์ี้ทำางสังค์ม่ เช่่นี้ 
เค์รดิ้ตทำางสังค์ม่ เค์ร่อข่าย ทัำศึนี้วิัสัย และการสร้างแบัรนี้ด์้

ธุิ์รกิจส่วันี้ตัวัม้่บัทำบัาทำสำาคั์ญในี้การปรับัปรุงห่้วังโซ่้ำอุปทำานี้และเพิื่�ม่ม้่ลค่์าให้้กับั
ผู้ลิตภัณ์ฑ์์และบัริการ สร้างงานี้และรายได้้ให้้ค์นี้ในี้ท้ำองถิุ�นี้ ผู้้้ปฏิิบััติงานี้ภาค์เอกช่นี้ยัง
สาม่ารถุเป็นี้แห้ล่งเงินี้ทุำนี้ท้ำ�สำาคั์ญของการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ อย่างไรก็ตาม่ กิจกรรม่
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ของพื่วักเขาอาจสร้างค์วัาม่ขัด้แย้งกับัห้ร่อระห้ว่ัางชุ่ม่ช่นี้ท้ำองถิุ�นี้ซึ้ำ�งส่วันี้ให้ญ่เกิด้จาก
การแบ่ังผู้ลประโยช่น์ี้ท้ำ�ไม่่เป็นี้ธิ์รรม่และการขาด้ค์วัาม่ร้้เก้�ยวักับัสิทำธิิ์ในี้การค์รอบัค์รอง
ตาม่ธิ์รรม่เน้ี้ยม่

ประโยชน์ท่ีภาคเอกชนได้รบัจากการฟ้ืนฟูภมูทัิศน์ป่าไมคื้อ

■	 โอกาสทำางธุิ์รกิจและค์วัาม่ร่วัม่ม่่อท้ำ�เพิื่�ม่ขึ�นี้จากการจัด้ห้าผู้ลิตภัณ์ฑ์์และบัริการท้ำ�เพิื่�ม่
ขึ�นี้จากภ้มิ่ทัำศึน์ี้

■	 โอกาสในี้การม้่ส่วันี้ร่วัม่และทำำาค์วัาม่เข้าใจกับัผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้อ่�นี้ ๆ  
ม้่ม่ากขึ�นี้ส่งผู้ลให้้ม้่สภาพื่แวัด้ล้อม่ท้ำ�เป็นี้มิ่ตรกับัธุิ์รกิจม่ากขึ�นี้ในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้

■	 ภาพื่ลักษณ์์ทำางสังค์ม่ท้ำ�แข็งแกร่งขึ�นี้จากกิจกรรม่เพ่ื่�อค์วัาม่ยั�งย่นี้และกิจกรรม่ 
ทำางสังค์ม่ท้ำ�พื่วักเขาม้่ส่วันี้ร่วัม่ในี้กระบัวันี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่

ผู้ลิตภัณ์ฑ์์จากไม้่ไผู่้ lung bamboo ซึ้ำ�งเป็นี้งานี้ฝีม่่อ ผู้ลิตเพ่ื่�อส่งออกโด้ยพื่นัี้กงานี้ท้ำ�บัริษัทำ Duc Phong จังห้วััด้ 
เห้งะอานี้ เว้ัยด้นี้าม่ ชุ่ม่ช่นี้ท้ำองถิุ�นี้ทำำางานี้ร่วัม่กับับัริษัทำ Duc Phong เพ่ื่�อจัด้ห้าวััสดุ้จากไม้่ไผู่้ Lung โด้ยได้้รับัการ
สนัี้บัสนุี้นี้จากโค์รงการ FLOURISH ของ RECOFTC เห้งะอานี้ เว้ัยด้นี้าม่ 2562
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องค ์กรภาคประชาสงัคม (CSOs) และภาคการศึกษา

ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยเห้ล่าน้ี้�อาจรวัม่ถึุงองค์์กรท้ำ�ไม่่แสวังห้าผู้ลกำาไรและองค์์กรนี้อกภาค์รัฐ 
องค์์กรชุ่ม่ช่นี้และสถุาบัันี้การวิัจัย รวัม่ถึุงสถุาบัันี้การศึึกษา ค์วัาม่สนี้ใจของพื่วักเขา 
แตกต่างกันี้ไปตั�งแต่สิทำธิิ์ม่นุี้ษยช่นี้ไปจนี้ถุึงสิทำธิิ์ของสัตว์ั ตั�งแต่ค์วัาม่ยั�งย่นี้ 
ด้้านี้สิ�งแวัด้ล้อม่ไปจนี้ถึุงการพัื่ฒนี้าสังค์ม่-เศึรษฐกิจ

พื่วักเขาม้่บัทำบัาทำในี้การสนัี้บัสนุี้นี้ซึ้ำ�งมั่กจะช่่วัยเห้ล่อชุ่ม่ช่นี้และภาค์รัฐในี้ท้ำองถิุ�นี้

ให้้บั   รรลุเป้าห้ม่ายการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ งานี้ของพื่วักเขาม้่ตั�งแต่งานี้ข้อม้่ลและ 
การวัจัิยไปจนี้ถึุงการจัด้ห้าเงนิี้ทุำนี้และการด้ำาเนิี้นี้กิจกรรม่การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ องค์์กร
เห้ล่าน้ี้�ม้่ค์วัาม่สำาคั์ญในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ท้ำ�ผู้้้ปฏิิบััติงานี้ในี้ท้ำองถิุ�นี้ขาด้ค์วัาม่สาม่ารถุและ
ทำรัพื่ยากรในี้การริเริ�ม่กิจกรรม่การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ อย่างไรก็ตาม่ในี้บัางกรณ้์ 
การแทำรกแซ้ำงท้ำ�วัางแผู้นี้ไว้ัไม่่ด้้โด้ยภาค์ประช่าสังค์ม่ และภาค์การศึึกษาอาจก่อให้้เกิด้
ค์วัาม่ขัด้แย้งระห้ว่ัางกลุ่ม่ผู้้้สนี้ใจต่าง ๆ

ประโยช่น์ี้ท้ำ�ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยได้้รับัจากการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ ค่์อ

■	 กระบัวันี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่สร้างโอกาสท้ำ�จะแนี้ะนี้ำามุ่ม่ม่องและชั่กจ้ง 
ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยในี้ท้ำองถิุ�นี้ผู่้านี้เวัท้ำท้ำ�สร้างขึ�นี้

■	 ปรับัปรุงการเข้าถึุงค์วัาม่ร้้และทำรัพื่ยากรในี้ท้ำองถิุ�นี้ให้้ด้้ขึ�นี้

ตัวัแทำนี้ภาค์ประช่าสังค์ม่แบ่ังปันี้มุ่ม่ม่องของพื่วักเขาในี้สมั่ยประชุ่ม่เร่�องระบับัข้อม้่ลข่าวัสารการปกป้องผู้ลกระทำบั
ต่อสังค์ม่และสิ�งแวัด้ล้อม่ของ REDD+ จังห้วััด้เส้ยม่เร้ยบั กัม่พ้ื่ช่า มิ่ถุุนี้ายนี้ 2560
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4
เราจะกำาหนดและจดัลำาดับ 
ความสำาคัญของผู้มสีว่นได้เสยีใน
การฟ้ืนฟูภมูทัิศน์ป่าไมภ้ายใน 
ภมูทัิศน์ท่ีเฉพาะเจาะจงได้อยา่งไร

เร่�องท้ำ�ท้ำาทำายเสม่อสำาห้รับัผู้้้พัื่ฒนี้าแนี้วัค์ิด้ริเริ�ม่ฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ค่์อการระบัุผู้้้ม้่ 
ส่วันี้ได้้เส้ย และตัวัแทำนี้ท้ำ� ‘ถุ้กต้อง’ ของพื่วักเขา แล้วัจัด้ลำาดั้บัค์วัาม่สำาคั์ญการม้่ส่วันี้
ร่วัม่ของพื่วักเขาในี้ระดั้บัต่าง ๆ ของการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่

ค์ำาถุาม่ต่อไปน้ี้�สาม่ารถุช่่วัยได้้ โด้ยอิงจากงานี้ของจอห์้นี้ สแตนี้เทิำร์ฟ (John Stanturf) 
และค์ณ์ะ (2550) ท้ำ�สม่าพื่นัี้ธ์ิ์องค์์การวัจ้ิยป่าไม้่นี้านี้าช่าต ิ(International Union of Forest 
Research Organisations)

■	 กลยุทำธ์ิ์การด้ำารงช้่พื่ทัำ�วัไปท้ำ�เก้�ยวัข้องกับัภ้มิ่ทัำศึน์ี้ค่์ออะไร
■	 ห่้วังโซ่้ำสินี้ค้์าโภค์ภัณ์ฑ์์ท้ำ�เก้�ยวัข้องกับัภ้มิ่ทัำศึน์ี้ค่์ออะไรบั้างและใค์รบั้างท้ำ�เก้�ยวัข้องในี้

แต่ละขั�นี้ตอนี้
■	 ผู้้้ใช้่ท้ำ�ดิ้นี้ทัำ�งห้ลายจะอ้างสิทำธิิ์ตาม่กฎห้ม่ายและสิทำธิิ์ตาม่จาร้ตประเพื่ณ้์อย่างไร
■	 ใค์รเป็นี้ค์นี้จ่ายห้ร่อลงทุำนี้เวัลาห้ร่อเงินี้ในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่
■	 ใค์รได้้รับัผู้ลกระทำบัจากการฟ้�นี้ฟ้และได้้รับัผู้ลกระทำบัอย่างไร
■	 ผู้้้ท้ำ�ได้้รับัผู้ลกระทำบัม้่ข้ด้ค์วัาม่สาม่ารถุท้ำ�จะเข้าม่าม้่ส่วันี้ร่วัม่ห้ร่อไม่่
■	 ห้ากม้่ค์นี้ต้องการการสนัี้บัสนุี้นี้เพ่ื่�อเข้าม่าม้่ส่วันี้ร่วัม่ ใค์รจะใช้่การสนัี้บัสนุี้นี้ได้้

ค์ำาถุาม่เห้ล่าน้ี้�มุ่่งเน้ี้นี้เร่�องสิทำธิิ์และการม้่สิทำธิิ์ของกลุ่ม่ต่าง ๆ เร่�องน้ี้�ม้่ค์วัาม่สำาคั์ญในี้
เอเช้่ยตะวัันี้ออกเฉ้ยงใต้ห้ากสิทำธิิ์ตาม่กฎห้ม่ายและสิทำธิิ์ตาม่จาร้ตประเพื่ณ้์ท้ำ�ทัำบัซ้้ำอนี้
กันี้และค์วัาม่ขัด้แย้งท้ำ�เก้�ยวัข้องม้่ผู้ลเห้น่ี้อกว่ัา

สิ�งสำาคั์ญอ้กเร่�องห้นึี้�งค่์อต้องม่องไปท้ำ�ห่้วังโซ่้ำสินี้ค้์าโภค์ภัณ์ฑ์์ในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้นัี้�นี้ เพ่ื่�อระบุัผู้้้
ท้ำ�ถุ้กม่องข้าม่ในี้เร่�องการใช้่ท้ำ�ดิ้นี้ กรรม่สิทำธิิ์�ในี้ท้ำ�ดิ้นี้ ห้ร่อผู้ลประโยช่น์ี้โด้ยตรง และ
เน่ี้�องจากค์วัาม่สนี้ใจ บัทำบัาทำ และอิทำธิิ์พื่ลของผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยสาม่ารถุเปล้�ยนี้แปลงได้้
เม่่�อเวัลาผู่้านี้ไป จึงจำาเป็นี้ต้องม้่การทำบัทำวันี้และอัปเด้ตเป็นี้ประจำา

https://www.iufro.org/science/special/spdc/netw/flr/flr/pract-guide/
https://www.iufro.org/science/special/spdc/netw/flr/flr/pract-guide/
https://www.iufro.org/science/special/spdc/netw/flr/flr/pract-guide/
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  กระบัวันี้การจดั้ลำาดั้บัค์วัาม่สำาคั์ญการม้่สว่ันี้รว่ัม่ของผู้้ม้้่ส่วันี้ได้้เส้ยขึ�นี้อย่้กับับัรบิัทำเปน็ี้
สำาคั์ญ โปรแกรม่และโค์รงการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่อาจใช้่เกณ์ฑ์์ ห้ลักการ ห้ร่อเค์ร่�องม่่อ
เพ่ื่�อช่่วัยในี้กระบัวันี้การน้ี้�ต่างชุ่ด้กันี้ โด้ยทัำ�วัไปสาม่ารถุใช้่ระดั้บัค์วัาม่สนี้ใจและอิทำธิิ์พื่ล
ในี้การจัด้ลำาดั้บัค์วัาม่สำาคั์ญ การม้่ส่วันี้ร่วัม่และพัื่ฒนี้ากลยุทำธ์ิ์ของผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยแต่ละราย

ร้ปท้ำ� 1 แสด้งให้้เห็้นี้ตารางท้ำ�ผู้้้ปฏิิบััติงานี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่สาม่ารถุใช้่เพ่ื่�อทำำา 
เช่่นี้น้ี้�ได้้ ตารางน้ี้�จัด้กลุ่ม่ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยตาม่ระดั้บัค์วัาม่สนี้ใจและอิทำธิิ์พื่ลของพื่วักเขา 
แถุบัทำแยงมุ่ม่แสด้งให้้เห็้นี้ว่ัาแบับัใด้ในี้กลยุทำธ์ิ์การม้่ส่วันี้ร่วัม่แบับัเร้ยบัง่าย 4 แบับั
เห้ม่าะสม่ท้ำ�สุด้สำาห้รับัผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยแต่ละราย

รู้้ป่ท่ั� 1 ตารางท้ำ�บ่ังช้่�ระดั้บัอิทำธิิ์พื่ลและค์วัาม่สนี้ใจของผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ย 

ท้ำ�ม่า: ดั้ด้แปลงจาก British Office of Government Commerce, 2007

ต่ํา
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ปรกึษาเรื่องกิจกรรม

มสีว่นรว่มในฐานะ
ผู้เขา้รว่มท่ีกระตือรอืรน้
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การด้้แลให้้กลุ่ม่ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยม้่ค์วัาม่สม่ดุ้ลและตัวัแทำนี้ค่์อสิ�งสำาคั์ญเป็นี้เร่�องท้ำ�ท้ำาทำาย
เช่่นี้กันี้และม้่ค์วัาม่เส้�ยงท้ำ�จะไม่่ได้้รวัม่กลุ่ม่ห้ร่อบุัค์ค์ลใด้เข้าม่า การท้ำ�ไม่่ดึ้งให้้ชุ่ม่ช่นี้ 
ท้ำองถิุ�นี้เข้าม่าม้่ส่วันี้ร่วัม่และให้้พื่วักเขาได้้รับัประโยช่น์ี้อย่างเป็นี้ธิ์รรม่จากการฟ้�นี้ฟ้ 
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่อาจนี้ำาไปส่้ค์วัาม่ขัด้แย้งห้ร่อการไม่่ปฏิิบััติตาม่ ซึ้ำ�งอาจบ่ัอนี้ทำำาลายห้ร่อ
เป็นี้ภัยต่อค์วัาม่พื่ยายาม่ในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ ดั้งนัี้�นี้ห้นี้่วัยงานี้ภาค์รัฐ ผู้้้ปฏิิบััติ
งานี้ในี้ภาค์เอกช่นี้ และองค์์กรภาค์ประช่าสังค์ม่จึงต้องตระห้นัี้ก สนัี้บัสนุี้นี้ และทำำาให้้
ชุ่ม่ช่นี้ม้่ส่วันี้ร่วัม่ให้้เป็นี้ผู้ลและเท่ำาเท้ำยม่กันี้ 

โด้ยเฉพื่าะกลุ่ม่ค์นี้ช่ายขอบัท้ำ�ต้องพื่ยายาม่ดิ้�นี้รนี้เพ่ื่�อเข้าส่้การเจรจาท้ำ�ม้่ประสิทำธิิ์ผู้ลและ
เสม่อภาค์ โปรแกรม่การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ค์วัรพื่ยายาม่ปิด้ช่่องโห้ว่ัเห้ล่าน้ี้� วิัทำยากร
สาม่ารถุใช้่วิัธ้ิ์การแบับัม้่ส่วันี้ร่วัม่ตั�งแต่ต้นี้ของกระบัวันี้การเพ่ื่�อให้้ผู้้้ท้ำ�เส้�ยงต่อการ
เปล้�ยนี้แปลงภ้ม่ทัิำศึน์ี้ม่ากท้ำ�สุด้เข้าม่าม้่สว่ันี้รว่ัม่ การสรา้งข้ด้ค์วัาม่สาม่ารถุช่่วัยให้้แนี้ใ่จ
ว่ัากลุ่ม่เห้ล่าน้ี้�สาม่ารถุม้่ส่วันี้ร่วัม่ในี้การห้าร่อและการเจรจาได้้

ค์วัาม่ซั้ำบัซ้้ำอนี้และค์วัาม่สำาคั์ญของกระบัวันี้การท้ำ�ม้่ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยห้ลายฝา่ยในี้การฟ้�นี้ฟ้
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ห้ม่ายค์วัาม่วั่าผู้้้ปฏิิบััติงานี้จำาเป็นี้ต้องเข้าใจขั�นี้ตอนี้ท้ำ�เกิด้การม้่ส่วันี้ร่วัม่
และการประสานี้งานี้ และค์วัาม่ท้ำาทำายท้ำ�อาจม้่ในี้แต่ละขั�นี้ตอนี้

ความิร่วมิมืิอระหว่างภูาครัฐและเอกชนเพืื่�อภููมิิทััศน์ท่ั�ยัั่�งยืั่น: คู่มืิอเชิงป่ฏิิบััติิสำำาหรับั 
ผูู้้เข้้าร่วมิ ม้่ค์ำาแนี้ะนี้ำาโด้ยละเอ้ยด้เก้�ยวักับัวิัธ้ิ์การม้่ส่วันี้รว่ัม่และประสานี้งานี้กบััผู้้้ม้่ส่วันี้
ได้้เส้ยจากภาค์รัฐ ภาค์เอกช่นี้ และภาค์ประช่าสังค์ม่ตลอด้จนี้โค์รงการภ้มิ่ทัำศึน์ี้ท้ำ�ยั�งย่นี้

https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2017/03/Public-Private-Civic-Partnerships-for-Sustainable-Landscapes-Practical-Guide-for-Conveners_webVrs.pdf
https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2017/03/Public-Private-Civic-Partnerships-for-Sustainable-Landscapes-Practical-Guide-for-Conveners_webVrs.pdf
https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2017/03/Public-Private-Civic-Partnerships-for-Sustainable-Landscapes-Practical-Guide-for-Conveners_webVrs.pdf
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1 การประ�มนิภมูทัิศน์

2	การ�รา้���ิยัทัศน์

3 การออกแบบกิ�กรรม4 การ��า�นนิการ 

5 การ�ิ��าม  
การประ�มนิผล 
และการ�ือ่�าร

เราจะพฒันาและดำาเนินโครงการ
ฟ้ืนฟูภมูทัิศน์ป่าไมอ้ยา่งไร

 เน่ี้�องจากการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ขึ�นี้อย่้กับับัริบัทำเป็นี้สำาคั์ญ จึงไม่่ม้่วิัธ้ิ์การตายตัวั  
โด้ยทัำ�วัไป แนี้วัทำางการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่จะม้่อย่้ 5 ขั�นี้ตอนี้ ซึ้ำ�งรายละเอ้ยด้ของแต่ละ
ขั�นี้ตอนี้ได้้นี้ำาเสนี้อให้้แก่ผู้้้ปฏิิบััติงานี้ได้้พิื่จารณ์าดั้งน้ี้�
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ขัน้ตอนท่ี 1

ขัน้ตอนท่ี 2

การประเมนิภมูทัิศน์
■	 ตรวัจสอบัให้้แน่ี้ใจว่ัาม้่กรอบักฎห้ม่ายและนี้โยบัายท้ำ�

สนัี้บัสนุี้นี้ เช่่นี้ สำาห้รับัการฟ้�นี้ฟ้ป่าและการม้่ส่วันี้ร่วัม่ของ
ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ย

■	 ทำำาแผู้นี้ท้ำ�ทำรัพื่ยากรในี้ท้ำองถิุ�นี้โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งในี้พ่ื่�นี้ท้ำ�
เส่�อม่โทำรม่ห้ร่อท้ำ�ม้่ค์วัาม่ขัด้แย้งด้้านี้ทำรัพื่ยากร ซึ้ำ�งรวัม่ถึุง
ทำรัพื่ยากรธิ์รรม่ช่าติ เช่่นี้ ป่าไม้่ ท้ำ�ดิ้นี้และนี้ำ�า ผู้ลิตภัณ์ฑ์์
และบัรกิารในี้ภ้ม่ทัิำศึน์ี้ เทำค์นี้คิ์และเทำค์โนี้โลย้ท้ำ�ม้่พื่ร้อม่ใช้่ 
โค์รงสร้างพ่ื่�นี้ฐานี้ และทำรัพื่ยากรทำางการเงินี้ระบัุและ
วัางแผู้นี้เก้�ยวักับัผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยกับัค์วัาม่ต้องการและ
ค์วัาม่สนี้ใจของพื่วักเขา

■	 ระบุัปัญห้าค์วัาม่ไม่่เท่ำาเท้ำยม่กันี้ห้ลัก ๆ และต้นี้ตอของ
ปัญห้า เช่่นี้ การวิัเค์ราะห์้ค์วัาม่ไม่่เท่ำาเท้ำยม่กันี้ทำางเพื่ศึ

การสรา้งวสิยัทัศน์
■	 ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยได้้รับัค์วัาม่ยินี้ยอม่โด้ยสมั่ค์รใจโด้ยได้้

ข้อม้่ลล่วังห้น้ี้าให้้เข้าร่วัม่ในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่
■	 จัด้ตั�งเวัท้ำท้ำ�ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยห้ลายกลุ่ม่โด้ยเฉพื่าะกลุ่ม่ท้ำ�

เปราะบัาง เช่่นี้ ผู้้้ห้ญิงและผู้้้ท้ำ�ม้่รายได้้น้ี้อยสาม่ารถุ 
แสด้งตนี้อย่างเท่ำาเท้ำยม่ในี้การห้าร่อและการเจรจา

■	 ใช้่ผู้ลการประเมิ่นี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ระบุัสาเห้ตุท้ำ�แท้ำจริงของ 
ค์วัาม่เส่�อม่โทำรม่ของภ้มิ่ทัำศึน์ี้และศัึกยภาพื่ในี้การฟ้�นี้ฟ้

■	 ห้าร่อและตกลงเก้�ยวักับัเป้าห้ม่ายทำางนิี้เวัศึและ 
ทำางเศึรษฐกิจและสังค์ม่ของการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ในี้ 
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้นัี้�นี้

ขัน้ตอนท่ี 2
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การออกแบบกิจกรรมสอดแทรก
■	 ห้าร่อเก้�ยวักับัวิัถุ้ทำางการฟ้�นี้ฟ้ต่าง ๆ และกิจกรรม่ 

สอด้แทำรกสำาห้รับัการใช้่ท้ำ�ดิ้นี้ช่นิี้ด้ต่าง ๆ ในี้ปัจจุบัันี้  
ด้้เร่�องต่อไปน้ี้�ในี้ IUCN และ WRI 2014 ในี้เอกสารอ้างอิง
ของส่วันี้นัี้�นี้

■	 พัื่ฒนี้ากลไกการแบ่ังค่์าใช้่จ่ายและผู้ลประโยช่น์ี้ 
ท้ำ�เป็นี้ธิ์รรม่

■	 ออกแบับัระบับัการติด้ตาม่ การประเมิ่นี้ผู้ล และ 
การส่�อสาร

■	 ห้าร่อเก้�ยวักับับัทำบัาทำและค์วัาม่รับัผิู้ด้ช่อบัของ 
ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยแต่ละราย

■	 สร้างกลไกการร้องทุำกข์และการแก้ไข

 
การดำาเนินการ
■	 ร่วัม่กันี้พัื่ฒนี้าแผู้นี้โด้ยละเอ้ยด้ซึ้ำ�งรวัม่ถึุงกิจกรรม่ 

สอด้แทำรก ต้นี้ทุำนี้ ระยะเวัลา และค์วัาม่รับัผิู้ด้ช่อบั
■	 ระด้ม่และจัด้สรรทำรัพื่ยากรตาม่แผู้นี้

การติดตาม การประเมนิผล และการสือ่สาร
■	 ติด้ตาม่และประเมิ่นี้ค์วัาม่ค่์บัห้น้ี้าแบับัม้่ส่วันี้ร่วัม่
■	 เร้ยนี้ร้้จากประสบัการณ์์และทำำาการปรับัเปล้�ยนี้ท้ำ�

จำาเป็นี้ซึ้ำ�งเป็นี้ส่วันี้ห้นึี้�งของกระบัวันี้การจัด้การแบับั
ปรับัตัวั

■	 ส่�อสารผู้ลท้ำ�ได้้และบัทำเร้ยนี้กับักลุ่ม่อ่�นี้ ๆ ท้ำ�สนี้ใจ

ขัน้ตอนท่ี 3

ขัน้ตอนท่ี 4

ขัน้ตอนท่ี 5
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คำาแนะนำาเพิม่เติม

เร้ยนี้ร้้เพิื่� ม่เติม่เก้�ยวักับัการพัื่ฒนี้าและการด้ำาเนี้ินี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ ด้้การฟ้�นี้ฟ้ 
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ในี้เอเช้่ยแปซิ้ำฟิก  รายงานี้น้ี้�กล่าวัถึุงค์วัาม่เป็นี้ม่า นี้โยบัายและโค์รงการ
ฟ้�นี้ฟ้ป่าไม้่ท้ำ�สำาคั์ญ ๆ ในี้อินี้โด้น้ี้เซ้้ำย พื่ม่่า ฟิลิปปินี้ส์ ไทำย และเว้ัยด้นี้าม่ วิัเค์ราะห์้ 
วิัธ้ิ์การทำางเทำค์นิี้ค์ต่าง ๆ  และประเมิ่นี้กลยุทำธ์ิ์การฟ้�นี้ฟ้ต่าง ๆ  ด้้านี้เศึรษฐกิจ นี้อกจาก
น้ี้�ยังเน้ี้นี้ให้้เห้็นี้เง่�อนี้ไขแห้่งค์วัาม่สำาเร็จและให้้ค์ำาแนี้ะนี้ำาท้ำ�ผู้้้ปฏิิบััติงานี้สาม่ารถุ 
เร้ยนี้ร้้ได้้

บัทำเร้ยนี้สำาคั์ญประการห้นึี้�งจากสปป. ลาวั ไทำย และเว้ัยด้นี้าม่ ค่์อ ค์วัรปรับัปรุง 
การด้ำารงช้่พื่ของกลุ่ม่ท้ำ�จำาเป็นี้ท้ำ�สุด้เม่่�อชั่กช่วันี้ให้้พื่วักเขาอุทิำศึตนี้เพ่ื่�อพิื่ทัำกษ์ป่า การระบุั 
ผู้ลประโยช่น์ี้ท้ำ�สาม่ารถุสร้างได้้อย่างรวัด้เร็วัจะช่่วัยให้้ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยเห้ล่าน้ี้�ทุ่ำม่เทำต่อไป

รายงานี้อ้กฉบัับัห้นึี้�งท้ำ�ม้่ประโยช่น์ี้ ค่์อ Decision Support Tools for Forest Landscape 
Restoration ซึ้ำ�งระบุัห้ลักการต่อไปน้ี้�สำาห้รับักระบัวันี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่

■	 มุ่่งเน้ี้นี้เร่�องภ้มิ่ทัำศึน์ี้: ด้ำาเนิี้นี้กิจกรรม่ภายในี้บัริบัทำท้ำ�ค์รอบัค์ลุม่การใช้่ท้ำ�ดิ้นี้และ 
การถุ่อค์รองท้ำ�ดิ้นี้ท้ำ�ม้่ผู้ลต่อกันี้ซึ้ำ�งรวัม่ถึุงระบับันิี้เวัศึท้ำ�ม้่การจัด้การและไม่่ม้่การจัด้การ

■	 ให้้ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยม้่ส่วันี้ร่วัม่และสนัี้บัสนุี้นี้การกำากับัด้้แลแบับัม้่ส่วันี้ร่วัม่ โด้ยเฉพื่าะ
กลุ่ม่ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยท้ำ� เปราะบัางม้่ส่วันี้ร่วัม่อย่างแข็งขันี้ในี้การวัางแผู้นี้และ 
การตัด้สินี้ใจ

■	 ฟ้�นี้ฟ้การทำำางานี้ของระบับันิี้เวัศึ สาม่ารถุทำำาได้้โด้ยการปรับัปรุงแห้ล่งท้ำ�อย่้อาศัึยของ
สัตว์ัป่า เสริม่สร้างการใช้่ท้ำ�ดิ้นี้ให้้เกิด้ผู้ล ป้องกันี้การกัด้เซ้ำาะและนี้ำ�าท่ำวัม่ เพิื่�ม่การปรับั
ฟ้�นี้ตัวัจากการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึและสิ�งรบักวันี้อ่�นี้ ๆ และบ้ัรณ์าการ
ห้น้ี้าท้ำ�ของป่าเข้ากับัแผู้นี้การจัด้การการใช้่ท้ำ�ดิ้นี้เพ่ื่�อส่งเสริม่การอนุี้รักษ์และการใช้่
ประโยช่น์ี้จากป่าอย่างยั�งย่นี้

■	 ใช้่วิัธ้ิ์การฟ้�นี้ฟ้ท้ำ�ห้ลากห้ลาย รวัม่กลยุทำธ์ิ์ทำางเทำค์นิี้ค์ท้ำ�เห้ม่าะสม่ เช่่นี้ การฟ้�นี้ฟ้ตาม่
ธิ์รรม่ช่าติ ไร่นี้าสวันี้ผู้สม่ และการปล้กต้นี้ไม้่ประเภทำต่าง ๆ

■	 อนุี้รักษ์และเสริม่สร้างระบับันิี้เวัศึตาม่ธิ์รรม่ช่าติ: ห้ยุด้การทำำาลายป่าและค์วัาม่
เส่�อม่โทำรม่ของป่าธิ์รรม่ช่าติและระบับันิี้เวัศึท้ำ�เก้�ยวัข้อง รวัม่ถึุงเสริม่สร้างการฟ้�นี้ตัวั
และการอนุี้รักษ์ป่าท้ำ�เห้ล่ออย่้ในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้นัี้�นี้

■	 ปรับัตาม่บัริบัทำในี้ท้ำองถิุ�นี้ ปรับัวิัธ้ิ์การให้้เข้ากับัค่์านิี้ยม่และค์วัาม่ต้องการทำางสังค์ม่ 
วััฒนี้ธิ์รรม่ เศึรษฐกิจ และนิี้เวัศึในี้ท้ำองถิุ�นี้

https://www.recoftc.org/sites/default/files/public/publications/resources/recoftc-0000150-0001-en.pdf
https://www.recoftc.org/sites/default/files/public/publications/resources/recoftc-0000150-0001-en.pdf
https://www.recoftc.org/sites/default/files/public/publications/resources/recoftc-0000150-0001-en.pdf
http://www.cifor.org/knowledge/publication/6792/
http://www.cifor.org/knowledge/publication/6792/
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■	 ฟ้�นี้ฟ้การจดั้ห้าสนิี้ค้์าและบัรกิารในี้ระบับันี้เิวัศึท้ำ�ห้ลากห้ลายซึ้ำ�งเป็นี้ประโยช่นี้ต่์อกลุ่ม่
ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยห้ลายกลุ่ม่  สินี้ค้์าและบัริการเห้ล่าน้ี้� ได้้แก่ ดิ้นี้อุด้ม่สม่บ้ัรณ์์ขึ�นี้  
การกัด้เซ้ำาะลด้ลง ร่ม่เงา ผู้ลิตภัณ์ฑ์์จากป่าท้ำ�เป็ นี้ไม้่และไม่่ใช่่ไม้่ การกักเก็บัค์าร์บัอนี้ 
การจัด้ห้านี้ำ�าและพัื่ฒนี้าคุ์ณ์ภาพื่นี้ำ�าท้ำ�ปลายนี้ำ�าให้้ด้้ขึ�นี้

■	 ปรับัวิัธ้ิ์การฟ้�นี้ฟ้เม่่�อเวัลาผู่้านี้ไปเพื่ราะสภาพื่แวัด้ล้อม่ ค์วัาม่ร้้ ข้ด้ค์วัาม่สาม่ารถุ 
ค์วัาม่ต้องการของผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ย และค่์านิี้ยม่ทำางสังค์ม่เปล้�ยนี้ไป บ้ัรณ์าการข้อม้่ล
และค์วัาม่ร้้จากการติด้ตาม่ การวิัจัย และค์ำาแนี้ะนี้ำาของผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยเข้ากับัแผู้นี้งานี้
และการตัด้สินี้ใจเม่่�อการฟ้�นี้ฟ้ด้ำาเนิี้นี้ไป
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6 ความท้าทายหลักในกระบวนการ
ฟ้ืนฟูภมูทัิศน์ป่าไมคื้ออะไร

ไม่่ใช่่เร่�องง่ายท้ำ�จะห้ยุด้วังจรของปัญห้าค์วัาม่เส่�อม่โทำรม่ท้ำ�เกิด้ม่าจากการแสวังห้า
ประโยช่น์ี้ม่ากเกินี้ไปและแทำนี้ท้ำ�ด้้วัยวังจรท้ำ�ด้้งาม่ในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ ค์วัาม่ท้ำาทำาย
เห้ล่านัี้�นี้ ได้้แก่ วิัธ้ิ์ตรวัจสอบัให้้แน่ี้ใจว่ัาค์นี้ช่ายขอบัผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยเข้าม่าม้่ส่วันี้ร่วัม่สำาคั์ญ 
(ค์ำาถุาม่ท้ำ� 4) และวิัธ้ิ์จัด้การกับัค์วัาม่ไม่่เท่ำาเท้ำยม่ทำางเพื่ศึ (ค์ำาถุาม่ท้ำ� 7)

ค์วัาม่ท้ำาทำายอ่�นี้ ๆ ท้ำ�พื่บับ่ัอย ได้้แก่

เวลา

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทำัศึน์ี้ป่าไม้่เป็นี้กระบัวันี้การท้ำ�ยาวันี้านี้ ต้นี้ไม้่ต้องใช้่เวัลาในี้การเติบัโต และ
การดึ้งให้้ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยท้ำ�ห้ลากห้ลายเข้าม่าม้่ส่วันี้ร่วัม่นัี้�นี้ใช้่เวัลานี้านี้ ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ย
ต้องการโอกาสในี้การเร้ยนี้ร้้ซึ้ำ�งกันี้และกันี้ ห้าร่อ เจรจา และตกลงกันี้ในี้แง่มุ่ม่ต่าง ๆ  ของ
การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ ซึ้ำ�งรวัม่ถึุงลำาดั้บัค์วัาม่สำาคั์ญ ขอบัเขต งบัประม่าณ์ บัทำบัาทำและ
ค์วัาม่รับัผิู้ด้ช่อบั นี้อกจากน้ี้�การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ยังให้้ค์วัาม่สำาคั์ญกับัประเด็้นี้ท้ำ�ละเอ้ยด้
อ่อนี้และห้ยั�งรากลึก เช่่นี้ สิทำธิิ์ในี้ท้ำ�ดิ้นี้และการค์รอบัค์รอง การวัางแผู้นี้การใช้่ท้ำ�ดิ้นี้  
การตัด้ไม้่และการล่าสัตว์ัป่าผิู้ด้กฎห้ม่าย ปัญห้าเห้ล่าน้ี้�ต้องใช้่กระบัวันี้การท้ำ�ยาวันี้านี้ม่ากขึ�นี้

ค่าใชจ้า่ย

การประสานี้งานี้ การทำำาให้้ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยเข้าม่าม้่ส่วันี้ร่วัม่ และการด้ำาเนิี้นี้การกิจกรรม่
สอด้แทำรกในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ม้่ค่์าใช้่จ่ายทำางตรงจำานี้วันี้ม่าก นี้อกจากน้ี้� ยังม้่ 
ค่์าเส้ยโอกาส เช่่นี้ การเก็บัเก้�ยวัท้ำ�น้ี้อยลงห้ร่อรายได้้ท้ำ�ส้ญเส้ยไปอันี้เป็นี้ผู้ลม่าจากการ
เปล้�ยนี้แปลงการใช้่ท้ำ�ดิ้นี้ท้ำ�ม้่อย่้ ค่์าใช้่จ่ายดั้งกล่าวัแตกต่างกันี้ไปสำาห้รับัผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ย
แต่ละกลุ่ม่
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ความเป็นธรรม

ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้และกลุ่ม่ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยทำางอ้อม่อ่�นี้ ๆ จะได้้รับัประโยช่น์ี้ทัำ�วัไป
ของการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ อย่างไรก็ตาม่ ค์นี้ยากจนี้และกลุ่ม่ค์นี้ช่ายขอบัอ่�นี้ ๆ จะได้้ 
รับัผู้ลกระทำบัเพิื่�ม่ขึ�นี้อย่างม่ากม่ายจากการสงวันี้สิทำธิิ์�การเข้าถึุงและการใช้่ทำรัพื่ยากรทัำนี้ท้ำ 
ซึ้ำ�งเป็นี้ผู้ลม่าจากการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ เร่�องน้ี้�อาจทำำาให้้เส้�ยงต่อค์วัาม่สำาเร็จในี้การฟ้�นี้ฟ้ 
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ จึงค์วัรศึึกษาวิัธ้ิ์ค์ำานี้วัณ์ค่์าใช้่จ่ายและผู้ลประโยช่น์ี้สำาห้รับัแต่ละกลุ่ม่ตั�งแต่
เนิี้�นี้ ๆ ให้้ด้้ โด้ยเฉพื่าะกลุ่ม่ค์นี้ช่ายขอบัส่วันี้ให้ญ่

ด้้ข้อม้่ลเพิื่�ม่เติม่เก้�ยวักับัเร่�องน้ี้�ได้้ในี้ A Cost-Benefit Framework for Analyzing Forest 
Landscape Restoration Decisions.

สนิค้าและบรกิารท่ีไมแ่นน่อน

“The Economics of Restoration” ระบุัว่ัา เค์ร่�องม่่อทำางเศึรษฐศึาสตร์สาม่ารถุช่่วัยแสด้ง
จำานี้วันี้ผู้ลประโยช่น์ี้และต้นี้ทุำนี้ท้ำ�ไม่่ใช่่ตัวัเงินี้ได้้ เอกสารน้ี้�ยังช้่�ให้้เห็้นี้ว่ัาสินี้ค้์าและบัริการ
ม่ากม่ายในี้ระบับันิี้เวัศึไม่่สาม่ารถุตอบัสนี้องต่อการประเมิ่นี้ม้่ลค่์าตลาด้ แม้่จะม้่คุ์ณ์ค่์าทำาง
นิี้เวัศึห้ร่อสังค์ม่ท้ำ�ไม่่อาจโต้แย้งได้้ สิ�งน้ี้�ก่อให้้เกิด้ค์วัาม่ท้ำาทำายอย่างม่ากในี้การห้าร่อและการ
เจรจาระห้ว่ัางผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยท้ำ�ตัด้สินี้ใจเร่�องลำาดั้บัค์วัาม่สำาคั์ญของการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่

สม่าชิ่กภาค์รัฐในี้ท้ำองถิุ�นี้และป่าชุ่ม่ช่นี้วััด้ม่วัลช้่วัภาพื่ต้นี้ไม้่ การทำำางานี้ร่วัม่กันี้ของผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยเป็นี้สิ�งสำาคั์ญยิ�งเพ่ื่�อ
ให้้แน่ี้ใจว่ัาวิัธ้ิ์ปฏิิบััติในี้การบัริห้ารจัด้การป่าไม้่และกิจกรรม่สอด้แทำรกอ่�นี้ ๆ ในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ท้ำ�เก้�ยวัข้องกับั
ท้ำ�ดิ้นี้ได้้ผู้ลด้้ ตำาบัลกุ้ยเจา จังห้วััด้เห้งะอานี้ เว้ัยด้นี้าม่ 2562
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มุมมองท่ีขดัแยง้กัน

ค์วัาม่ขัด้แย้งจากผู้ลประโยช่น์ี้ระห้ว่ัางกลุ่ม่ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยแทำบัจะห้ล้กเล้�ยงไม่่ได้้ 
ในี้ระห้ว่ัางกระบัวันี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ รัฐบัาลอาจแสวังห้าผู้ลประโยช่น์ี้ทำางนิี้เวัศึ
และสิ�งแวัด้ล้อม่ ในี้ขณ์ะท้ำ�ชุ่ม่ช่นี้ท้ำองถิุ�นี้แสวังห้าค์วัาม่เป็นี้อย่้ท้ำ�ด้้ขึ�นี้ และธุิ์รกิจต่าง ๆ 
ให้้ค์วัาม่สำาคั์ญกับัเป้าห้ม่ายทำางเศึรษฐกิจ การแลกเปล้�ยนี้สินี้ค้์าเป็นี้สิ�งท้ำ�ห้ล้กเล้�ยง 
ไม่่ได้้ ดั้งนัี้�นี้จึงจำาเป็นี้อย่างยิ�งท้ำ�จะต้องอำานี้วัยค์วัาม่สะด้วักในี้การเจรจาและแก้ไข 
ค์วัาม่ขัด้แย้งโด้ยผู้้้ด้ำาเนิี้นี้การอภิปรายท้ำ�เป็นี้กลาง ด้้ Emborg et al (2012) and 
Kusumanto (2005) เพ่ื่�ออ่านี้เร่�องกระบัวันี้การของผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยเพิื่�ม่เติม่

สม่าชิ่กภาค์รัฐในี้ท้ำองถิุ�นี้และป่าชุ่ม่ช่นี้วััด้ม่วัลช้่วัภาพื่ต้นี้ไม้่ การทำำางานี้ร่วัม่กันี้ของ 
ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยเป็นี้สิ�งสำาคั์ญยิ�งเพ่ื่�อให้้แน่ี้ใจว่ัาวิัธ้ิ์ปฏิิบััติในี้การบัริห้ารจัด้การป่าไม้่และ
กิจกรรม่สอด้แทำรกอ่�นี้ ๆ ในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ท้ำ�เก้�ยวัข้องกับัท้ำ�ดิ้นี้ได้้ผู้ลด้้ ตำาบัล
กุ้ยเจา จังห้วััด้เห้งะอานี้ เว้ัยด้นี้าม่ 2562

ความซบัซอ้น

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่เป็นี้แนี้วัสห้วิัช่าช้่พื่ซึ้ำ�งเก้�ยวัข้องกับัผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยท้ำ�ห้ลากห้ลาย 
พื่วักเขานี้ำามุ่ม่ม่องทำางเทำค์นิี้ค์ ค์วัาม่สนี้ใจ และคุ์ณ์ค่์าท้ำ�ห้ลากห้ลาย รวัม่ถึุงสิทำธิิ์ในี้ท้ำ�ดิ้นี้
และการค์รอบัค์รอง วััฒนี้ธิ์รรม่ ค์วัาม่ห้ลากห้ลายทำางช้่วัภาพื่และสัตว์ัป่า นี้ำ�า ไม้่ และ
การท่ำองเท้ำ�ยวัเชิ่งนิี้เวัศึม่าตั�งโต๊ะห้าร่อกันี้ ประเด็้นี้เห้ล่าน้ี้�ล้วันี้เก้�ยวัพัื่นี้กันี้ ตัวัอย่างเช่่นี้ 
สิทำธิิ์ในี้ท้ำ�ดิ้นี้และการค์รอบัค์รองต้องได้้รับัการช้่�แจงและม้่ห้ลักประกันี้เพ่ื่�อให้้แน่ี้ใจว่ัาวิัธ้ิ์
ปฏิิบััติในี้การจัด้การป่าไม้่และกิจกรรม่สอด้แทำรกการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่อ่�นี้ ๆ  
ท้ำ�เก้�ยวัข้องกับัท้ำ�ดิ้นี้ได้้ผู้ลด้้

ความไมแ่นน่อน

สิ�งเห้ล่าน้ี้�เป็นี้ปัจจัยท้ำ�เปล้�ยนี้แปลงตลอด้เวัลาภายใต้แรงกด้ดั้นี้จากภายนี้อก เช่่นี้ กลไก
ตลาด้ การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่ิอากาศึ ภัยธิ์รรม่ช่าติ และทิำศึทำางทำางการเม่่อง  
ด้้วัยตัวัแปรท้ำ�ม่ากม่ายจึงเป็นี้เร่�องท้ำาทำายอย่างยิ�งท้ำ�จะทำำาค์วัาม่เข้าใจและจัด้การ 
ค์วัาม่ซั้ำบัซ้้ำอนี้ของโค์รงการห้ร่อโปรแกรม่การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ให้้ได้้ผู้ลลัพื่ธ์ิ์ในี้เชิ่งบัวัก 
โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งในี้ระยะยาวั
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ค์วัาม่เท่ำาเท้ำยม่ทำางเพื่ศึและการให้้อำานี้าจสตร้ม้่ค์วัาม่สำาคั์ญอย่างยิ�งต่อการพัื่ฒนี้าท้ำ�
ยั�งย่นี้ ทัำ�วัทัำ�งเอเช้่ยตะวัันี้ออกเฉ้ยงใต้ ผู้้้ห้ญิงม่ากม่ายทำำาการเกษตรและเก็บัผู้ลผู้ลิตจาก
ป่า ค์วัาม่ร้้และทำกัษะของพื่วักเธิ์อท้ำ�เก้�ยวัข้องกับัการใช้่และการจดั้การทำรพัื่ยากรสาม่ารถุ
ช่่วัยสนัี้บัสนุี้นี้การจัด้การป่าไม้่และการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่อย่างยั�งย่นี้ได้้อย่างม่าก

แต่ในี้ห้ลายประเทำศึมั่กม่องข้าม่เส้ยงและค์วัาม่คิ์ด้เห็้นี้ของผู้้้ห้ญิงในี้การห้าร่อและการ
ตัด้สินี้ใจในี้ระดั้บัท้ำองถิุ�นี้ นี้อกจากน้ี้� วิัธ้ิ์ปฏิิบััติตาม่ประเพื่ณ้์มั่กจำากัด้ไม่่ให้้ผู้้้ห้ญิงเป็นี้
เจ้าของท้ำ�ดิ้นี้ห้ร่อเข้าถึุงทำรัพื่ยากร รวัม่ถุึงข้อม้่ลข่าวัสาร การม้่ส่วันี้ร่วัม่ของสตร้ในี้
กระบัวันี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่เป็นี้สิ�งสำาคั์ญ เน่ี้�องจากจะม้่การตัด้สินี้ใจท้ำ�สำาคั์ญห้ลาย
อย่างเก้�ยวักับัประเด็้นี้ท้ำ�ส่งผู้ลกระทำบัต่อผู้้้ห้ญิง รวัม่ถึุงการใช้่ท้ำ�ดิ้นี้และการค์วับัคุ์ม่  
วิัธ้ิ์การฟ้�นี้ฟ้และลำาดั้บัค์วัาม่สำาคั์ญ รวัม่ถึุงวิัธ้ิ์แบ่ังค่์าใช้่จ่ายและผู้ลประโยช่น์ี้

7

การให้้ผู้้้ห้ญิงเข้าม่าม้่ส่วันี้เก้�ยวัข้องสาม่ารถุสนัี้บัสนุี้นี้การฟ้�นี้ฟ้ป่าไม้่รวัม่ทัำ�งค์วัาม่เท่ำาเท้ำยม่ทำางเพื่ศึให้้เกิด้ผู้ลอย่างยั�งย่นี้
ในี้ระยะยาวั จังห้วััด้กวังนี้าม่ เว้ัยด้นี้าม่ ตุลาค์ม่ 2562
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ความเสีย่งจากการเพกิเฉยต่อความเท่าเทียมทางเพศ

ห้ ากกระบัวันี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่เพิื่กเฉยต่อประเด็้นี้ค์วัาม่เทำ่าเท้ำยม่ทำางเพื่ศึ  
อาจทำำาให้้ค์วัาม่ไม่่เท่ำาเท้ำยม่กันี้รุนี้แรงขึ�นี้และยิ�งจำากัด้ไม่่ให้้สตร้เข้าถึุงท้ำ�ดิ้นี้และทำรัพื่ยากร 
Gender matters in Forest Landscape Restoration: กรอบัการออกแบับัและการ
ประเมิ่นี้ผู้ลระบุัค์วัาม่เส้�ยงห้ลายประการ ได้้แก่ 

■	 เพิื่�ม่ภาระงานี้ให้้ผู้้้ห้ญิงโด้ยไม่่ได้้รับัค่์าตอบัแทำนี้ท้ำ�เห้ม่าะสม่
■	 ไม่่ม้่การระบุัผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยห้ลัก ๆ จากป่าไม้่ สิ�งท้ำ�ขับัเค์ล่�อนี้ให้้เกิด้การทำำาลายป่า 

การจัด้การป่าไม้่ วิัธ้ิ์ปฏิิบััติทำางการเกษตร และทำางเล่อกท้ำ�เห้ม่าะสม่ในี้การฟ้�นี้ฟ้ท้ำ�ชั่ด้เจนี้
■	 ค์วัาม่ยั�งย่นี้ถุ้กจำากัด้ และการฟ้�นี้ฟ้ให้้เกิด้ประสิทำธิิ์ผู้ลใช้่เวัลานี้านี้
■	 ลด้ค์วัาม่สำาคั์ญของผู้้้ห้ญิงในี้การตัด้สินี้ใจ
■	 การจัด้ตั�งห้ร่อเสริม่สร้างระบับัท้ำ�ไม่่เท่ำาเท้ำยม่กันี้ในี้การแบ่ังผู้ลประโยช่น์ี้

ค์วัาม่เส้�ยงเห้ล่าน้ี้�สาม่ารถุคุ์กค์าม่ค์วัาม่สำาเร็จของโค์รงการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่และการ
พัื่ฒนี้าท้ำ�ยั�งย่นี้ในี้วังกว้ัางยิ�งขึ�นี้ ในี้ทำางตรงกันี้ข้าม่ ค์วัาม่เป็นี้ธิ์รรม่ในี้การใช้่ทำรัพื่ยากร
และการค์วับัคุ์ม่ ลำาดั้บัค์วัาม่สำาคั์ญของการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ และการแบ่ังค่์าใช้่จ่าย
รวัม่ถึุงผู้ลประโยช่น์ี้สาม่ารถุส่งเสริม่การยอม่รับัในี้ท้ำองถิุ�นี้และเพิื่�ม่ข้ด้ค์วัาม่สาม่ารถุของ
ชุ่ม่ช่นี้ การม้่สว่ันี้ร่วัม่ในี้การตดั้สินี้ใจอยา่งเท่ำาเท้ำยม่กนัี้ค์วัรนี้ำาไปส่้การพื่ฒันี้าเศึรษฐกจิ
สังค์ม่และผู้ลลัพื่ธ์ิ์ด้้านี้สิ�งแวัด้ล้อม่ท้ำ�ด้้ขึ�นี้สำาห้รับัทุำกค์นี้ในี้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่

การฟ้ืนฟูภมูทัิศนป่์าไมท่ี้ตระหนกัถึงความเสมอภาคทางเพศ

ก ระบัวันี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ค์วัรด้้ให้้แน่ี้ใจว่ัาผู้้้เข้าร่วัม่ม้่สิทำธิิ์ โอกาส และผู้ลประโยช่นี้์
เท่ำาเท้ำยม่กันี้โด้ยไม่่ค์ำานึี้งถึุงเพื่ศึ ม้่เค์ร่�องม่่อและวิัธ้ิ์การม่ากม่ายสำาห้รับัการบ้ัรณ์าการ
ค์วัาม่เสม่อภาค์ทำางเพื่ศึกับัค์วัาม่ค์รอบัค์ลุม่ทำางสังค์ม่ สิ�งเห้ล่าน้ี้�เก้�ยวัข้องกับัค์ำาถุาม่
และขั�นี้ตอนี้พ่ื่�นี้ฐานี้ทัำ�วัไปท้ำ�ช่่วัยในี้การวิัเค์ราะห์้และแก้ไขปัญห้าค์วัาม่ไม่่เท่ำาเท้ำยม่ทำาง
เพื่ศึซึ้ำ�งม้่อย่้ล้อม่รอบัการแบ่ังแยกแรงงานี้การเข้าถึุงและการค์วับัคุ์ม่ทำรัพื่ยากร อำานี้าจ
และอิทำธิิ์พื่ลในี้การตัด้สินี้ใจ การม้่ส่วันี้ร่วัม่ และการแบ่ังผู้ลประโยช่น์ี้

ตัวัอย่างเช่่นี้ กรอบัการทำำางานี้สำาห้รับัการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ท้ำ�ตระห้นัี้กถึุง ค์วัาม่เสม่อ
ภาค์ทำางเพื่ศึในี้ Gender Matters in Forest Landscape Restoration ระบุัว่ัา

■	 กลุ่ม่ห้ญิงและช่ายท้ำ�แตกต่างกันี้ทำางสังค์ม่จะต้องม้่สิทำธิิ์ได้้รับัค์วัาม่ยินี้ยอม่โด้ย 
สมั่ค์รใจและได้้รับัข้อม้่ลล่วังห้น้ี้า
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■	 ต้องเสนี้อค่์าตอบัแทำนี้ท้ำ�เป็นี้ธิ์รรม่และถุ้กต้องตาม่กฎห้ม่ายให้้แก่ทุำกค์นี้ท้ำ�ได้้รับั 
ผู้ลกระทำบัจากการบัังคั์บัให้้ออกไปจากท้ำ�ดิ้นี้ห้ร่อการด้ำารงช้่พื่เดิ้ม่

■	 จ  ำาเป็นี้ต้องม้่ระบับัการร้องทุำกข์ท้ำ�เพ้ื่ยงพื่อ เข้าถึุงได้้ และม้่ประสิทำธิิ์ผู้ล
■	 ทัำ�งห้ญิงและช่ายต้องม้่สิทำธิิ์แสด้งค์วัาม่คิ์ด้เห็้นี้ในี้การตัด้สินี้ใจทัำ�งห้ม่ด้ท้ำ�เก้�ยวัข้องกับั

การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ อย่างเท่ำาเท้ำยม่กันี้
■	 การฟ้�นี้ฟ้จะต้องสะท้ำอนี้ลำาดั้บัค์วัาม่สำาคั์ญ ค์วัาม่สนี้ใจ และค์วัาม่ร้้ของทัำ�งห้ญิงและช่าย
■	 ค์วัาม่พื่ยายาม่ในี้การฟ้�นี้ฟ้ต้องยอม่รับัและช่ด้เช่ยค์วัาม่พื่ยายาม่ของทัำ�งห้ญิงและช่าย

ในี้การช่่วัยเห้ล่อด้้านี้แรงงานี้ การเงินี้ ห้ร่อในี้ประเภทำเด้้ยวักันี้อย่างเท่ำาเท้ำยม่กันี้
■	 ผู้ลประโยช่น์ี้จากการฟ้�นี้ฟ้จะต้องแจกจ่ายอย่างเท่ำาเท้ำยม่กันี้

การทำาให้ความเสมอภาคทางเพศกลายเป็นสิง่สำาคัญ

ข ั�นี้ตอนี้แรกในี้การทำำาให้้ค์วัาม่เสม่อภาค์ทำางเพื่ศึกลายเป็นี้สิ�งสำาคั์ญในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้
ป่าไม้่ ค่์อ การวิัเค์ราะห์้ค์วัาม่เสม่อภาค์ทำางเพื่ศึผู่้านี้แบับัสอบัถุาม่ How to Mainstream 
Gender in Forestry ซึ้ำ�งแนี้ะนี้ำาให้้นี้ำาชุ่ด้ค์ำาถุาม่น้ี้�ไปสอบัถุาม่กับัช่ายและห้ญิงในี้ระดั้บั
ค์รัวัเร่อนี้ ท้ำองถิุ�นี้ ประเทำศึ ภ้มิ่ภาค์ และโลก เช่่นี้ ชุ่ด้ค์ำาถุาม่ด้้านี้ล่างน้ี้�

■	 แรงงานี้: ใค์รทำำาอะไร อย่างไร ท้ำ�ไห้นี้ เม่่�อไห้ร่ ทำำาไม่
■	 การเข้าถึุง: ใค์รใช้่อะไร อย่างไร ท้ำ�ไห้นี้ เม่่�อไห้ร่ ทำำาไม่
■	 อำานี้าจในี้การตัด้สินี้ใจและการค์วับัคุ์ม่: ใค์รค์วับัคุ์ม่อะไร อย่างไร ท้ำ�ไห้นี้  

เม่่�อไห้ร่ ทำำาไม่
■	 อำานี้าจในี้ข้อม้่ลข่าวัสาร: ใค์รร้้อะไร อย่างไร ท้ำ�ไห้นี้ เม่่�อไห้ร่ ทำำาไม่
■	 การแบ่ังผู้ลประโยช่น์ี้: ใค์รได้้รับัประโยช่น์ี้จากอะไร อย่างไร ท้ำ�ไห้นี้ เม่่�อไห้ร่ ทำำาไม่
■	 การม้่ส่วันี้ร่วัม่: ใค์รม้่ส่วันี้ร่วัม่อย่้กับัอะไร อย่างไร ท้ำ�ไห้นี้ เม่่�อไห้ร่และทำำาไม่

ค้์   ่ม่่อ How to Mainstream Gender in Forestry ได้้ระบุัวิัธ้ิ์ช่่วัยปิด้ช่่องว่ัางระห้ว่ัางเพื่ศึ
ในี้ภาค์ป่าไม้่เม่่�อวิัเค์ราะห์้ค์วัาม่ไม่่เท่ำาเท้ำยม่ทำางเพื่ศึเร้ยบัร้อยแล้วั ดั้งน้ี้�

การมสีว่นรว่ม

วิัธ้ิ์ห้นึี้�งในี้การให้้อำานี้าจผู้้้ห้ญิง ค่์อเพิื่�ม่การม้่ส่วันี้ร่วัม่ในี้กิจกรรม่ต่าง ๆ ให้้ม่าก  
ซึ้ำ�งรวัม่ถึุงกลุ่ม่การจดั้การป่าชุ่ม่ช่นี้ ธุิ์รกิจขนี้าด้กลางและขนี้าด้ยอ่ม่ องค์์กรนี้อกภาค์รฐั
และการปกค์รองในี้ระด้ับัห้ม่้่บ้ัานี้  การตลาด้และการขายผู้ลิตภัณ์ฑ์์จากป่าท้ำ�ไม่่ใช่่ไม้่  
การกำาห้นี้ด้โค์วัต้าเพื่ศึในี้กิจกรรม่การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่และการส่งเสริม่ให้้ผู้้้ห้ญิงม้่ 
ส่วันี้ร่วัม่ในี้ตำาแห้น่ี้งผู้้้นี้ำาและตัด้สินี้ใจได้้เป็นี้ตัวัอย่างของวิัธ้ิ์การด้ำาเนิี้นี้การน้ี้�

http://www.fao.org/3/a-i6610e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6610e.pdf
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การพฒันาขดีความสามารถ

กิจกรรม่เห้ล่าน้ี้�สาม่ารถุเพิื่�ม่พ้ื่นี้ค์วัาม่สาม่ารถุของผู้้้ห้ญิงและผู้้้ช่ายในี้การทำำางานี้ 
ร่วัม่กนัี้อยา่งเท่ำาเท้ำยม่และม้่ประสทิำธิิ์ผู้ล ส่วันี้ให้ญกิ่จกรรม่เสรมิ่สรา้งข้ด้ค์วัาม่สาม่ารถุ
ค์วัรปรับัให้้เข้ากับัค์วัาม่ต้องการเฉพื่าะของผู้้้ห้ญิง โด้ยอาจจำาเป็นี้ต้องม้่กิจกรรม่ 
สอด้แทำรกเพิื่�ม่เติม่เพ่ื่�อขจัด้อุปสรรค์ในี้การม้่ส่วันี้ร่วัม่ของผู้้้ห้ญิงในี้กิจกรรม่เห้ล่าน้ี้�

การสรา้งธรรมเนียม

ค์วัาม่ท้ำาทำายด้้านี้ธิ์รรม่เน้ี้ยม่ ได้้แก่ อค์ติทำางเพื่ศึท้ำ�ห้ยั�งรากลึก ค์วัาม่สาม่ารถุทำางเทำค์นิี้ค์
ท้ำ�ตำ�าอันี้เกิด้จากเพื่ศึ และการจัด้สรรงบัประม่าณ์ท้ำ�จำากัด้เพื่ราะปัญห้าค์วัาม่ลำาเอ้ยง 
ทำางเพื่ศึ การส่งเสริม่ให้้ม้่การวิัเค์ราะห์้ค์วัาม่ไม่่เท่ำาเท้ำยม่ทำางเพื่ศึซึ้ำ�งรวัม่ถึุงการทำบัทำวันี้
โค์รงสรา้งการบัรหิ้ารจัด้การ และการจดั้ให้้ม้่การฝึกอบัรม่และการสนี้บััสนี้นุี้อ่�นี้ ๆ  เพ่ื่�อ
ปรับัปรุงให้้เกิด้ค์วัาม่สม่ดุ้ลระห้ว่ัางเพื่ศึเป็นี้สิ�งสำาคั์ญ

ขอ้มูลแยกเพศ

การขาด้ข้อม้่ลท้ำ�แยกเพื่ศึอย่างกว้ัางขวัางทำำาให้้เกิด้ค์วัาม่ท้ำาทำายอย่างม่ากในี้ 
การวัางแผู้นี้นี้โยบัายป่าไม้่ ข้อม้่ลแยกเพื่ศึจะเป็นี้สิ�งจำาเป็นี้สำาห้รับัการพัื่ฒนี้านี้โยบัาย
และโค์รงการท้ำ�ตระห้นัี้กถึุงค์วัาม่เสม่อภาค์ทำางเพื่ศึและการเพิื่�ม่ค์วัาม่ตระห้นี้ักและ 
ค์วัาม่เข้าใจในี้บัทำบัาทำของสตร้ในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่

ผู้้้ห้ญิงเป็นี้ศ้ึนี้ย์กลางในี้การเก็บัและแปรร้ปไผู่้ Lung ในี้เว้ัยด้นี้าม่ จังห้วััด้เห้งะอานี้ เว้ัยด้นี้าม่ สิงห้าค์ม่ 2562
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8 แหล่งเงินทนุสำาหรบัการฟ้ืนฟู 
ภมูทัิศน์ป่าไมม้าจากท่ีใดบา้ง

The FAO and Global Mechanism of the UNCCD (2015) ได้้ระบุัแห้ล่งเงินี้ทุำนี้สำาห้รับั
การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าห้ลัก ๆ ไว้ัดั้งน้ี้�

กลไกการเงินเพือ่โลกรอ้น

เค์ร่�องม่่อห้ลายอย่างได้้รับัการพัื่ฒนี้าขึ�นี้เพ่ื่�อสนัี้บัสนุี้นี้การด้ำาเนิี้นี้การเก้�ยวักับั 
การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึ ตัวัอย่างเช่่นี้ กลไกการพัื่ฒนี้าท้ำ�สะอาด้ การเงินี้เพ่ื่�อ
เรด้ด์้พื่ลัส (ค์ำาถุาม่ท้ำ� 10) กองทุำนี้ภ้มิ่อากาศึส้เข้ยวั กองทุำนี้การปรับัตัวั โค์รงการลงทุำนี้
ด้้านี้ป่าไม้่ของธิ์นี้าค์ารโลก และกองทุำนี้ด้้านี้สภาพื่ภ้มิ่อากาศึของประเทำศึ

ธนาคารเพือ่การพฒันาและหน่วยงานระหวา่งประเทศ

ห้น่ี้วัยงานี้เห้ล่าน้ี้�ให้้เงินี้ช่่วัยเห้ล่อและเงินี้ก้้ด้อกเบ้ั�ยตำ�าห้ร่อไม่่ม้่ด้อกเบ้ั�ยแก่ประเทำศึ
กำาลังพัื่ฒนี้า ผู้้้บัริจาค์รายให้ญ ่ได้้แก่ กลุ่ม่ธิ์นี้าค์ารโลก ค์ณ์ะกรรม่าธิ์กิารยุโรป ธิ์นี้าค์าร
พัื่ฒนี้าเอเช้่ย สำานัี้กงานี้เพ่ื่�อการพัื่ฒนี้าแห่้งสาธิ์ารณ์รัฐฝรั�งเศึส องค์์การค์วัาม่ร่วัม่ม่่อ
ระห้ว่ัางประเทำศึของญ้�ปุ่นี้ ธิ์นี้าค์ารเพ่ื่�อการพัื่ฒนี้า เค์เอฟดั้บัเบิัลย้ และองค์์การเพ่ื่�อ
การพัื่ฒนี้าระห้ว่ัางประเทำศึของสห้รัฐอเม่ริกา

กองทนุเพือ่สิง่แวดล้อม

กองทุำนี้เห้ล่าน้ี้�แตกต่างกันี้อย่างม่ากในี้แง่ของจำานี้วันี้เงินี้และแห้ล่งท้ำ�ม่าของเงินี้ทุำนี้ 
กองทุำนี้สิ�งแวัด้ล้อม่โลกได้้รับัทุำนี้จากห้ลายประเทำศึเป็นี้กองทุำนี้ท้ำ� ให้ญ่ท้ำ� สุด้  
ค์วัาม่ร่วัม่ม่่อระห้ว่ัางภาค์รัฐและเอกช่นี้ เช่่นี้ กองทุำนี้เพ่ื่�อค์วัาม่เป็นี้กลางในี้การย่อย
สลายท้ำ�ดิ้นี้เป็นี้อ้กแห้ล่งห้นึี้�งท้ำ�สำาคั์ญ กองทุำนี้ของประเทำศึ เช่่นี้ กองทุำนี้คุ้์ม่ค์รองและ
พัื่ฒนี้าป่าไม้่ของเว้ัยด้นี้าม่เป็นี้ช่่องทำางสนัี้บัสนุี้นี้ด้้านี้การเงินี้ไปยังตำาบัลและ 
จังห้วััด้ต่าง ๆ

https://cdm.unfccc.int/
https://www.greenclimate.fund/
https://www.adaptation-fund.org/
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/5
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/5
https://www.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://www.adb.org/
https://www.adb.org/
https://www.afd.fr/en
https://www.afd.fr/en
https://www.jica.go.jp/english/
https://www.jica.go.jp/english/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Entwicklungsbank/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Entwicklungsbank/
https://www.usaid.gov/
https://www.usaid.gov/
https://www.thegef.org/
https://www.eib.org/en/products/equity/funds/land-degradation-neutrality-fund
https://www.eib.org/en/products/equity/funds/land-degradation-neutrality-fund
https://www.eib.org/en/products/equity/funds/land-degradation-neutrality-fund
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องค์การนอกภาครฐัระหวา่งประเทศ

องค์์กรระห้ว่ัางประเทำศึท้ำ�สนัี้บัสนุี้นี้การทำำางานี้ในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่โด้ย CSO ระดั้บั
ช่าติและระดั้บัท้ำองถิุ�นี้ ได้้แก่ สถุาบัันี้ทำรัพื่ยากรโลกและโค์รงการริเริ�ม่การฟ้�นี้ฟ้ทัำ�วัโลก
ของสถุาบัันี้ องค์์กรอนุี้รักษ์สิ�งแวัด้ล้อม่นี้านี้าช่าติและกองทุำนี้รักษ์โลกขององค์์กร 
สห้ภาพื่สากลว่ัาด้้วัยการอนุี้รักษ์กองทุำนี้สัตว์ัป่าโลกสากล องค์์กรปกป้องดิ้นี้แด้นี้และ
น่ี้านี้นี้ำ�า The Nature Conservancy  และแนี้วัร่วัม่ปฏิิบััติการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่

งบประมาณและทรพัยากรของประเทศ

ม้่เพ้ื่ยงไม่่ก้�ประเทำศึท้ำ�ม้่งบัประม่าณ์ในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ท้ำ�ชั่ด้เจนี้ อย่างไรก็ตาม่  
ค่์าใช้่จ่ายสาธิ์ารณ์ะบัางอย่างอาจเก้�ยวัข้องกับัการฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทำัศึน์ี้ป่าไม้่ ตัวัอย่างเช่่นี้  
การช้่�แจงการค์รอบัค์รองท้ำ�ดิ้นี้ ข้อจำากัด้การเปล้�ยนี้ลักษณ์ะท้ำ�ดิ้นี้ การแบ่ังผู้ลประโยช่น์ี้ 
การม้่ส่วันี้ร่วัม่ของประช่าช่นี้ และนี้โยบัายคุ้์ม่ค์รองต่าง ๆ การสร้างค์วัาม่ตระห้นัี้กในี้
การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ การซ่้ำ�อขายสิทำธิิ์�การปล่อยก๊าซ้ำเร่อนี้กระจก การช่ำาระค่์าบัริการ
จากระบับันิี้เวัศึ และการรับัรองด้้านี้สิ�งแวัด้ล้อม่

การมสีว่นรว่มของภาคเอกชน

ภาค์เอกช่นี้ยังค์งไม่่ม้่ศัึกยภาพื่ในี้การระด้ม่ทุำนี้ได้้จำานี้วันี้ม่าก นัี้กลงทุำนี้จากภาค์เอกช่นี้
แสวังห้าผู้ลตอบัแทำนี้ประเภทำต่าง ๆ รวัม่ถึุงค์วัาม่ยั�งย่นี้ด้้วัยค์วัาม่รับัผิู้ด้ช่อบัต่อสังค์ม่
ขององค์์กร ด้้านี้การเงินี้จากนัี้กลงทุำนี้แบับัดั้�งเดิ้ม่ ห้ร่อผู้ลตอบัแทำนี้ทำางการเงินี้ท้ำ�ยั�งย่นี้
แบับัผู้สม่ผู้สานี้จากนัี้กลงทุำนี้ท้ำ�ค์ำานึี้งถึุงผู้ลกระทำบัเชิ่งบัวัก ซึ้ำ�งอาจเป็นี้บัริษัทำในี้ระดั้บั
ท้ำองถิุ�นี้ ระดั้บัประเทำศึ ห้ร่อบัริษัทำข้าม่ช่าติก็ได้้

การระดมทนุท่ีไมใ่ชแ่บบดัง้เดิมหรอืรูปแบบใหมอ่ื่น ๆ

ตัวัอย่างเช่่นี้ โค์รงการท้ำ�ม้่ค์วัาม่คิ์ด้ริเริ�ม่จากประช่าช่นี้เช่่นี้ การระด้ม่ทุำนี้จากฝ้งช่นี้และ
บััตรธิ์นี้าค์ารส้เข้ยวัท้ำ�กำาห้นี้ด้อัตราเปอร์เซ็้ำนี้ต์การใช้่จ่ายของล้กค้์าเพ่ื่�อนี้ำาไปสนัี้บัสนุี้นี้
โค์รงการริเริ�ม่ด้้านี้สิ�งแวัด้ล้อม่

https://www.wri.org/our-work/project/global-restoration-initiative
https://www.wri.org/our-work/project/global-restoration-initiative
https://www.conservation.org/about/global-conservation-fund
https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/
https://www.worldwildlife.org/
https://www.nature.org/en-us/
https://www.nature.org/en-us/
https://www.nature.org/en-us/
https://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/
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การทำำาลายป่าและค์วัาม่เส่�อม่โทำรม่ของป่าในี้ชุ่ม่ช่นี้ค์บัา ดั้ม่เรย (Kbal Damrey) ตำาบัลซ้ำำาโบั กระแจะ กัม่พ้ื่ช่า  
สิงห้าค์ม่ 2563

แนวคิดรเิริม่ นโยบาย และ 
พนัธสญัญาอะไรบา้งท่ีสนับสนุน
การฟ้ืนฟูภมูทัิศน์ป่าไม้

องค์์กรระห้ว่ัางประเทำศึและในี้แต่ละประเทำศึได้้ให้้ค์ำามั่�นี้สัญญาและด้ำาเนิี้นี้การเพ่ื่�อฟ้�นี้ฟ้
ท้ำ�ดิ้นี้ท้ำ�เส่�อม่โทำรม่ในี้แนี้วัท้ำ�เก้�ยวัข้องกับัการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่

แนวคิดรเิริม่และพนัธสญัญาระดับโลก

การลด้การปล่อยก๊าซ้ำเร่อนี้กระจกจากการทำำาลายป่าและค์วัาม่เส่�อม่โทำรม่ของป่า ห้ร่อ
ท้ำ�เร้ยกว่ัา REDD+ เป็นี้โค์รงการริเริ�ม่ท้ำ�ให้ญ่ท้ำ�สุด้เก้�ยวักับัการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ระห้ว่ัาง
ประเทำศึท้ำ�ได้้รับัเงินี้สนัี้บัสนุี้นี้ห้ลายพัื่นี้ล้านี้เห้ร้ยญสห้รัฐ โด้ยม้่จุด้มุ่่งห้ม่ายเพ่ื่�อห้ยุด้ห้ร่อ
พื่ลิกฟ้�นี้ผู่้นี้ป่าท้ำ�ส้ญเส้ยไปและเส่�อม่โทำรม่และสรา้งตัวัเล่อกในี้การใช้่ประโยช่นี้ท้์ำ�ดิ้นี้ทำาง
เล่อก เช่่นี้ สวันี้ป่าและไร่นี้าสวันี้ผู้สม่ในี้ประเทำศึกำาลังพัื่ฒนี้า ด้้บัทำท้ำ� 11 สำาห้รับัข้อม้่ล
เพิื่�ม่เติม่เก้�ยวักับั REDD+ และการทำำางานี้ร่วัม่กับัโค์รงการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่

https://www.recoftc.org/flr-guide-southeast-asia/why-and-how-should-forest-landscape-restoration-synergize-redd
https://www.recoftc.org/flr-guide-southeast-asia/why-and-how-should-forest-landscape-restoration-synergize-redd
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Bonn Challenge และปฏิิญญานี้ค์รนิี้วัยอร์กว่ัาด้้วัยป่าไม้่เป็นี้โค์รงการริเริ�ม่ระห้ว่ัาง
ประเทำศึท้ำ�สำาคั์ญท้ำ�ส่งเสริม่การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ Bonn Challenge เป็นี้พัื่นี้ธิ์สัญญาท้ำ�
ทำำาขึ�นี้ในี้ปี 2554 เพ่ื่�อฟ้�นี้ฟ้พ่ื่�นี้ท้ำ�ท้ำ�เส่�อม่โทำรม่และถุ้กทำำาลายป่าทัำ�วัโลก 150 ล้านี้เฮกตาร์
ภายในี้ปี 2563 ในี้ปี 2557 ปฏิิญญานิี้วัยอร์กว่ัาด้้วัยป่าไม้่ได้้รับัรอง Bonn Challenge 
และขยายเป้าห้ม่ายการฟ้�นี้ฟ้พ่ื่�นี้ท้ำ�ออกไปเป็นี้ 350 ล้านี้เฮกตาร์ภายในี้ปี 2573 ภายในี้
เด่้อนี้พื่ฤษภาค์ม่ปี 2573 รัฐบัาล สม่าค์ม่และบัริษัทำเอกช่นี้ 62 แห่้งได้้ให้้ค์ำามั่�นี้ท้ำ�จะ
ฟ้�นี้ฟ้พ่ื่�นี้ท้ำ�ให้้ได้้ม่ากกว่ัา 172 ล้านี้เฮกตาร์

ค์ณ์ะกรรม่การโลกว่ัาด้้วัยเร่�องเศึรษฐกิจและภ้มิ่อากาศึ (The Global Commission on 
the Economy and Climate) พื่บัว่ัาการบัรรลุเป้าห้ม่ายปี 2573 จะก่อให้้เกิด้ผู้ลประโยช่น์ี้
สุทำธิิ์ถุึง 170 พัื่นี้ล้านี้เห้ร้ยญสห้รัฐต่อปีจากการปกป้องลุ่ม่นี้ำ�า ผู้ลผู้ลิตจากพ่ื่ช่ไร่และ
ผู้ลิตภัณ์ฑ์์จากป่าท้ำ�ด้้ขึ�นี้ และจะช่่วัยจำากัด้การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึด้้วัยการ 
กักเก็บัก๊าซ้ำค์าร์บัอนี้ได้ออกไซ้ำด์้ 1–3 กิกะตันี้ ในี้แต่ละปี

นี้อกจากน้ี้� การด้ำาเนิี้นี้การเพ่ื่�อบัรรลุเป้าห้ม่ายการพัื่ฒนี้าท้ำ�ยั�งย่นี้ยังสาม่ารถุสนัี้บัสนุี้นี้
การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ได้้ เป้าห้ม่ายท้ำ� 15 กล่าวัถึุงการฟ้�นี้ฟ้ท้ำ�ดิ้นี้และป่าไม้่เป็นี้พิื่เศึษ
และม้่จุด้มุ่่งห้ม่ายให้้โลก ‘เป็นี้กลางในี้การย่อยสลายท้ำ�ดิ้นี้’ ภายในี้ปี 2573

แนวคิดรเิริม่และนโยบายระดับประเทศ

ห้ลายประเทำศึในี้เอเช้่ยตะวัันี้ออกเฉ้ยงใต้ม้่เป้าห้ม่ายท้ำ�จะเพิื่�ม่พ่ื่�นี้ท้ำ�ป่า (ตารางท้ำ� 1) แต่
ไม่่ม้่ประเทำศึใด้ให้้ค์ำามั่�นี้สัญญาภายใต้ Bonn Challenge ห้ร่อปฏิิญญานี้ค์รนิี้วัยอร์กว่ัา
ด้้วัยป่าไม้่ อย่างไรก็ตาม่ ห้ลายประเทำศึม้่นี้โยบัายและโค์รงการท้ำ�สนัี้บัสนุี้นี้ให้้บัรรลุ 
เป้าห้ม่ายนัี้�นี้ ตัวัอย่างเช่่นี้ FAO & RECOFTC (2559) ได้้ระบุัถึุงองค์์ประกอบัของกรอบั
นี้โยบัายของประเทำศึไทำยท้ำ�สนัี้บัสนุี้นี้การฟ้�นี้ฟ้ป่า ดั้งต่อไปน้ี้�

■	 รัฐธิ์รรม่น้ี้ญฉบัับัปี 2560 ของประเทำศึไทำยส่งเสริม่การม้่ส่วันี้ร่วัม่ของประช่าช่นี้ในี้ทุำก
ภาค์ส่วันี้

■	 แผู้นี้พื่ัฒนี้าเศึรษฐกิจและสังค์ม่แห้่งช่าติสนัี้บัสนีุ้นี้การทำำางานี้ร่วัม่กันี้แบับัขั�นี้บัันี้ได้
ข้าม่ภาค์ส่วันี้ในี้การพัื่ฒนี้ารวัม่ถึุงการพัื่ฒนี้าท้ำ�เน้ี้นี้ประช่าช่นี้เป็นี้ศ้ึนี้ย์กลาง

■	 แผู้นี้พัื่ฒนี้าเศึรษฐกิจและสังค์ม่แห่้งช่าติ ฉบัับัท้ำ� 5 (พื่.ศึ. 2525-2529) ตั�งเป้าม้่ให้้
พ่ื่�นี้ท้ำ�ป่าร้อยละ 40

https://www.bonnchallenge.org/content/challenge
https://forestdeclaration.org/
https://newclimateeconomy.report/2014/land-use/
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■	 แผู้นี้พัื่ฒนี้าเศึรษฐกิจและสังค์ม่แห่้งช่าติ ฉบัับัท้ำ� 8 (พื่.ศึ. 2540-2544) ส่งเสริม่การ
ปล้กป่าและการฟ้�นี้ฟ้ท้ำ�ดิ้นี้ท้ำ�เส่�อม่โทำรม่โด้ยการขยายพ่ื่�นี้ท้ำ�คุ้์ม่ค์รอง พ่ื่�นี้ท้ำ�เพื่าะปล้ก 
และป่าชุ่ม่ช่นี้

■	 นี้โยบัายท้ำ�ดิ้นี้ ทำรัพื่ยากรธิ์รรม่ช่าติ และสิ�งแวัด้ล้อม่ (2554) ส่งเสริม่วิัธ้ิ์การจัด้การ 
ป่าไม้่แบับัม้่ส่วันี้ร่วัม่

แ  ม้่จะม้่กรอบันี้โยบัายท้ำ�สนัี้บัสนุี้นี้ในี้ประเทำศึในี้เอเช้่ยตะวัันี้ออกเฉ้ยงใต้ ข้อกังวัล 
ร่วัม่กันี้ของผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยห้ลายกลุ่ม่ ค่์อมั่กไม่่สาม่ารถุทำำาให้้ชุ่ม่ช่นี้ม้่ส่วันี้ร่วัม่ในี้
กระบัวันี้การตัด้สินี้ใจได้้

การแก้ไขช่่องว่ัางน้ี้�ม้่ค์วัาม่สำาคั์ญ ห้ากรัฐบัาลต้องการทำำาให้้บัรรลุเป้าห้ม่ายและสร้าง
สภาพื่แวัด้ล้อม่ท้ำ�เอ่�ออำานี้วัยสำาห้รับัการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่

ต้ารู้างท่ั� 1: พ่ื่�นี้ท้ำ�เส่�อม่โทำรม่ พ่ื่�นี้ท้ำ�ป่า และเป้าห้ม่ายการปล้กป่าในี้บัางประเทำศึ
ในี้เอเช้่ยตะวัันี้ออกเฉ้ยงใต้

ป่รู้ะเทัศ

ทั่�ดิน
เส้�อมโทัรู้ม
โดยป่รู้ะมาณ 
(ล�านเฮกี่ต้ารู้)์

ทั่�ดิน
เส้�อมโทัรู้ม
โดย 
ป่รู้ะมาณ
คิดเป่็น % 
ของพ้�นทั่�
ทัั�งหมด

พ้�นทั่�ป่่าใน
ป่ัจจุบื้ัน 
(เป่ล่�ยนแป่ลง 
2553-58)

เป่้าหมาย 
พ้�นทั่�ป่่า (ป่ี)

กัม่พื่้ช่า 2.6 15% 54% (-1.3%) 60% (2573)

อินี้โด้นี้้เซ้ำ้ย 56.9 30% 53% (-0.7%) 53% (2563)

สปป.ลาวั 8.7 36% 41% (+ 1%) 70% (2563)

ม่าเลเซ้ำ้ย - - 68% (+ 0.1%) -

พื่ม่่า 4.2 6% 44% (-1.8%) 45% (2573)

ฟิลิปปินี้ส์ 7.6 25% 27% (+3.3%) 30% (2571)

ไทำย 2.3 4% 32% (+ 0.2%) 40% (2579)

เวั้ยด้นี้าม่ 9.7 30% 48% (+ 0.9%) 45% (2563)
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10 ทำาไมจึงควรทำาการฟ้ืนฟู
ภมูทัิศน์ป่าไมร้ว่มกับ 
REDD+

การทำำาลายป่าและค์วัาม่เส่�อม่โทำรม่ของป่าม้่ส่วันี้ปล่อยก๊าซ้ำเร่อนี้กระจกทัำ�วัโลกท้ำ�ก่อให้้
เกิด้การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึม่ากกว่ัาร้อยละ 10 โค์รงการลด้การปล่อยก๊าซ้ำ
เร่อนี้กระจกจากการทำำาลายป่าและค์วัาม่เส่�อม่โทำรม่ของป่า (REDD+) ริเริ�ม่ขึ�นี้เพ่ื่�อช่่วัย
แก้ไขปัญห้าน้ี้�

REDD+ เป็นี้โค์รงการริเริ�ม่เพ่ื่�อลด้การปล่อยค์าร์บัอนี้จากการทำำาลายป่าและค์วัาม่
เส่�อม่โทำรม่ของป่าไม้่ เค์ร่�องห้ม่ายบัวักแสด้งถุึงบัทำบัาทำของการอนีุ้รักษ์ การจัด้การ 
ป่าไม้่อย่างยั�งย่นี้ และการเพิื่�ม่ประสิทำธิิ์ภาพื่ในี้การดั้กค์าร์บัอนี้ของป่าไม้่ในี้ประเทำศึ
กำาลังพัื่ฒนี้า REDD+ ม้่กรอบัการทำำางานี้และทำรัพื่ยากรสำาคั์ญท้ำ�สาม่ารถุใช้่สำาห้รับัการ
ฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ได้้ ในี้ทำางกลับักันี้ การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่สาม่ารถุช่่วัยเห้ล่อโค์รงการ 
REDD+ในี้ขั�นี้ตอนี้ต่าง ๆ ได้้

REDD+ และการฟ้ืนฟูภมูทัิศน์ป่าไมส้นับสนนุซึง่กันและกันอยา่งไร

REDD+ และการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ต่างพื่ยายาม่ระบุัและจัด้การกับัต้นี้ตอของการทำำาลาย
ป่ารวัม่ถึุงค์วัาม่เส่�อม่โทำรม่ของป่าไม้่ REDD+ ทำำาเพ่ื่�อค์วับัคุ์ม่การปล่อยก๊าซ้ำเร่อนี้กระจก
การปลด้ปล่อยก๊าซ้ำค์าร์บัอนี้ได้ออกไซ้ำด์้ การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ช่่วัยให้้ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยในี้
ภ้มิ่ทัำศึน์ี้เห็้นี้ด้้วัยกับัแนี้วัทำางการฟ้�นี้ฟ้อย่างยั�งย่นี้เพ่ื่�อเพิื่�ม่ผู้ลผู้ลิตโด้ยรวัม่ของภ้มิ่ทัำศึน์ี้

REDD+ ดึ้งด้้ด้ค์วัาม่สนี้ใจจากทัำ�งระดั้บัโลกและระดั้บัประเทำศึให้้ม่าสนี้ใจประโยช่น์ี้ของ
ป่าไม้่และกระตุ้นี้ให้้เกิด้การลงทำุนี้ในี้ป่าไม้่ สิ�งน้ี้�สาม่ารถุช่่วัยส่งเสริม่ให้้ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ย 
ม้่ส่วันี้ร่วัม่ในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ทัิำศึน์ี้ป่าไม้่และดึ้งด้้ด้การสนัี้บัสนุี้นี้ทำางการเงินี้ ในี้ทำางกลับักันี้ 
วิัธ้ิ์การการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่แบับัม้่ส่วันี้ร่วัม่และการมุ่่งเน้ี้นี้ค์วัาม่เสม่อภาค์ทำางสังค์ม่
สาม่ารถุเสรมิ่ค์วัาม่แข็งแกร่งให้้กับักลไกการปอ้งกันี้ผู้ลกระทำบัทำางสงัค์ม่และสิ�งแวัด้ล้อม่ 
(safeguard) ของ REDD+ (กล่องท้ำ� 1)

https://redd.unfccc.int/
https://redd.unfccc.int/
https://redd.unfccc.int/
https://redd.unfccc.int/fact-sheets/safeguards.html
https://redd.unfccc.int/fact-sheets/safeguards.html
https://redd.unfccc.int/fact-sheets/safeguards.html
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 นี้อกจากน้ี้� การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ยังได้้รับัประโยช่น์ี้จากงานี้ม่ากม่ายท้ำ� REDD+ ได้้ทำำา
ไปแล้วัในี้ด้้านี้ต่าง ๆ เช่่นี้ นี้โยบัายท้ำ�ม้่อิทำธิิ์พื่ลและการพัื่ฒนี้าข้ด้ค์วัาม่สาม่ารถุของ 
ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยสำาห้รับัชุ่ม่ช่นี้ในี้ท้ำองถิุ�นี้และชุ่ม่ช่นี้พ่ื่�นี้เม่่องเป็นี้ห้ลัก สิ�งท้ำ�ได้้กลับัค่์นี้ม่า
ค่์อ การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ให้้มุ่ม่ม่องภ้มิ่ทัำศึน์ี้ ซึ้ำ�งช่่วัยให้้โค์รงการ REDD+ เพิื่�ม่ค์วัาม่
ยั�งย่นี้และขยายผู้ลออกไปนี้อกป่าไม้่ 

  ห้ากตลาด้ค์าร์บัอนี้ป่าไม้่เป็นี้ไปตาม่ท้ำ� REDD+ ค์าด้การณ์์ไว้ั ภาค์เอกช่นี้และผู้้้ให้้ทุำนี้
อ่�นี้ ๆ จะพื่บัวั่าการลงทำุนี้ด้้านี้ป่าไม้่รวัม่ถุึงการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่น่ี้าสนี้ใจยิ�งขึ�นี้ แม้่
กระทัำ�งก่อนี้จะถึุงเวัลานัี้�นี้ โอกาสในี้การจัด้ห้าเงินี้ทุำนี้สำาห้รับั REDD+ สาม่ารถุสนัี้บัสนุี้นี้
กิจกรรม่สอด้แทำรกของการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ได้้ ตัวัอย่าง:

■	 UN-REDD เปิด้ตัวัในี้ปี 2551 เพ่ื่�อช่่วัยพัื่ฒนี้ากลยุทำธ์ิ์ REDD+ ระดั้บัประเทำศึ ภายในี้
เด่้อนี้พื่ฤษภาค์ม่ 2563 ได้้ใช้่เงินี้ไปเก่อบั 300 ล้านี้เห้ร้ยญสห้รัฐ

■	 กองทำุนี้เพ่ื่�อค์วัาม่พื่ร้อม่และกองทำุนี้ค์าร์บัอนี้ของกองทำุนี้หุ้้นี้ส่วันี้ค์าร์บัอนี้ป่าไม้่
สาม่ารถุสนัี้บัสนุี้นี้กิจกรรม่ของ REDD+ ในี้ประเทำศึท้ำ�ได้้รับัเล่อก ณ์ เด่้อนี้พื่ฤษภาค์ม่ 
2563 ประเทำศึท้ำ�เข้าร่วัม่ในี้เอเช้่ยตะวัันี้ออกเฉ้ยงใต้ม้่กัม่พ้ื่ช่า อินี้โด้น้ี้เซ้้ำย สปป.ลาวั 
ไทำย และเว้ัยด้นี้าม่

กี่ล�องทั่� 1: กลไกการป�องกันี้ผู้ลกระทำบัทำางสังค์ม่และสิ�งแวัด้ล�อม่ (safeguard) 
ของ REDD+

ในี้ปี 2553 ภาค้์ในี้กรอบัอนีุ้สัญญาสห้ประช่าช่าติว่ัาด้้วัยการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ 
ภ้ม่ิอากาศึเห็้นี้ด้้วัยกับัม่าตรการป้องกันี้ 7ประการในี้การปกป้องจากค์วัาม่เส้�ยงทำาง
สังค์ม่และสิ�งแวัด้ล้อม่ท้ำ�เก้�ยวัข้องกับั REDD+ เห้น่ี้อสิ�งอ่�นี้ใด้นัี้�นี้การป้องกันี้ต้องม้่สิ�งท้ำ�
ค์ำานึี้งถึุง ดั้งน้ี้�

■	 เค์ารพื่ในี้ค์วัาม่ร้้และสิทำธิิ์ของช่นี้เผู่้าพ่ื่�นี้เม่่องและสม่าชิ่กของชุ่ม่ช่นี้ท้ำองถิุ�นี้
■	 ให้้ผู้้้ม้่ส่วันี้ได้้เส้ยท้ำ�เก้�ยวัข้องโด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งค์นี้พ่ื่�นี้เม่่องและสม่าชิ่กในี้ชุ่ม่ช่นี้ 

ท้ำองถิุ�นี้ม้่ส่วันี้ร่วัม่อย่างเต็ม่ท้ำ�และม้่ประสิทำธิิ์ผู้ล
■	 การด้ำาเนิี้นี้การดั้งกล่าวัสอด้ค์ลอ้งกับัการอนี้รัุกษ์ป่าธิ์รรม่ช่าตแิละค์วัาม่ห้ลากห้ลาย

ทำางช้่วัภาพื่เพ่ื่�อสร้างแรงจ้งใจในี้การปกป้องรวัม่ถึุงอนุี้รักษ์ป่าธิ์รรม่ช่าติและบัริการ
จากระบับันี้ิเวัศึของป่า และเพ่ื่�อเพิื่�ม่พ้ื่นี้ผู้ลประโยช่น์ี้ทำางสังค์ม่และสิ�งแวัด้ล้อม่ 
อ่�นี้ ๆ โด้ยค์ำานึี้งถึุงค์วัาม่จำาเป็นี้ในี้การด้ำารงช้่พื่ท้ำ�ยั�งย่นี้ของค์นี้พ่ื่�นี้เม่่องและชุ่ม่ช่นี้
ท้ำองถิุ�นี้รวัม่ถึุงการพึื่�งพื่าซึ้ำ�งกันี้และกันี้เร่�องป่าไม้่ในี้ประเทำศึส่วันี้ให้ญ่
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REDD+ FLR
ระบบติดตามและประเมินปาไม

กลยุทธ นโยบาย และแผนปฏิบัติการ
ระดับประเทศของ REDD+

การสรางขีดความสามารถ

การปองกันและระบบขอมูลขาวสาร
การปองกันผลกระทบทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอม (SIS)

การดําเนินการของ REDD+ 
(การแกไขปญหาการทําลายปา
และความเส่ือมโทรมของปา)

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย 
(ความโปรงใส ความรับผิดชอบ)

การประเมินภูมิทัศน การติดตาม การประเมินผล 

วิสัยทัศนและแผนปฏิบัติการฟนฟูภูมิทัศนปาไม

การสรางขีดความสามารถ

การใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม ความเทาเทียม
ทางเพศ และความครอบคลุมทางสังคม

กิจกรรมสอดแทรกการฟนฟูภูมิทัศนปาไม
(การแกไขปญหาการทําลายปาและความเส่ือมโทรมของปา)

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย 
(ความโปรงใส ความรับผิดชอบ)

■	 กองทุำนี้สิ�งแวัด้ล้อม่โลกยังจัด้ห้าเงินี้ทุำนี้ให้้ REDD+ ซึ้ำ�งเป็นี้ส่วันี้ห้นึี้�งของการขยาย 
การลงทุำนี้ไปท้ำ�การจัด้การป่าไม้่อย่างยั�งย่นี้ ซึ้ำ�งม้่ม้่ลค่์ารวัม่ 250 ล้านี้เห้ร้ยญสห้รัฐ 
ในี้ปี 2557–2561

■	 ในี้ระดั้บัท้ำองถิุ�นี้ UN-REDD และ GEF ให้้เงินี้ช่่วัยเห้ล่อเล็กน้ี้อยแก่โค์รงการ REDD+ 
โด้ยชุ่ม่ช่นี้ (CBR+) ถึุง 50,000 เห้ร้ยญสห้รัฐในี้ปี 2558 

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

 เน่ี้�องจาก REDD+ และการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ต่างพื่ยายาม่แก้ไขปัญห้าการทำำาลายป่า
และค์วัาม่เส่�อม่โทำรม่ของป่า จึงอาจม้่กิจกรรม่สอด้แทำรกและกิจกรรม่ท้ำ�ทัำบัซ้้ำอนี้กันี้ ร้ป
ท้ำ� 2 แสด้งตัวัอย่างงานี้ท้ำ�สาม่ารถุทำำาร่วัม่กันี้ได้้ ผู้้้ปฏิิบััติงานี้และวิัทำยากรค์วัรทำราบัว่ัาน้ี้�
เป็นี้เพ้ื่ยงค์ำาแนี้ะนี้ำาเท่ำานัี้�นี้ การวิัเค์ราะห์้เพิื่�ม่เติม่

เป็นี้สิ�งจำาเป็นี้เน่ี้�องจากการทำำางานี้รว่ัม่กันี้ระห้วัา่ง REDD+ และการฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่
อาจแตกต่างกันี้ไปตาม่บัริบัทำในี้พ่ื่�นี้ท้ำ�

รู้้ป่ท่ั� 2 ตัวัอย่างงานี้ท้ำ�สอด้ค์ล้องกันี้ระห้ว่ัาง REDD+ และ FLR
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ภาคผนวก 1: เครื่องมอื แนวทางและบท
อ่านเพิม่เติมเรื่องการฟ้ืนฟูภมูทัิศน์ป่าไม้

ส่วันี้น้ี้�ระบุัขั�นี้ตอนี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้มิ่ทัำศึน์ี้ป่าไม้่ท้ำ�เอกสารเผู้ยแพื่ร่แต่ละรายการม้่ค์วัาม่
เก้�ยวัข้องม่ากท้ำ�สุด้ ด้้เอกสารอ้างอิงสำาห้รับัรายละเอ้ยด้ท้ำ�ค์รบัถุ้วันี้ในี้เอกสารแต่ละ
รายการ

การประเมิ่นี้

การสร้างวิัสัยทัำศึน์ี้ 

การออกแบับั

การด้ำาเนิี้นี้การ การติด้ตาม่ และการประเมิ่นี้ผู้ล  

การส่�อสาร

ITTO guidelines for the restoration, 
management and rehabilitation of 
degraded and secondary tropical forests 
(ITTO 2002): ให้้ห้ลักการและการด้ำาเนี้ินี้การทำ้�แนี้ะนี้ำาเพื่่�อ
ส่งเสริม่และสนี้ับัสนีุ้นี้การจัด้การ การฟ้�นี้ฟ้ การฟ้�นี้สภาพื่  
รวัม่ถุึงการใช่้ประโยช่นี้์อย่างยั�งย่นี้จากป่าเส่�อม่โทำรม่และป่า
กำาลังฟ้�นี้ตัวัซ้ำึ�งเป็นี้ส่วันี้ประกอบัของการพื่ัฒนี้าสังค์ม่และ
เศึรษฐกิจอย่างยั�งย่นี้
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Restoring forest landscapes: An 
introduction to the art and science of 
forest landscape restoration (ITTO & IUCN 
2005):อธิ์ิบัายแนี้วัค์ิด้การฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทำัศึนี้์ป่าไม่้และองค์์ประกอบั
ห้ลักรวัม่ถุึงการจัด้การแบับัปรับัตัวั ค์วัาม่ห้ลากห้ลายของ 
ภ้ม่ิทำัศึนี้์ พื่ลวััตของภ้ม่ิทำัศึนี้์ วัิธิ์้การของผู้้้ม่้ส่วันี้ได้้เส้ย การระบัุ
ตัวัเล่อกระด้ับัตำาแห้นี้่ง กลยุทำธิ์์การฟ้�นี้ฟ้/การฟ้�นี้สภาพื่ 
ป่าไม่้ระด้ับัตำาแห้นี้่งจากประสบัการณ์์จริง การสร้างแบับัจำาลอง
สถุานี้การณ์์ การตรวัจติด้ตาม่และ  
การประเม่ินี้ผู้ล

How to plant a forest: The principles 
and practice of restoring tropical forests 
(Elliott et al. 2006):เสนี้อเทำค์นี้ิค์การฟ้�นี้ฟ้ป่าทำ้�เก้�ยวัข้อง
กับัป่าเขตร้อนี้ประเภทำต่าง ๆ โด้ยอาศึัยการวัิจัยของห้นี้่วัยวัิจัย
การฟ้�นี้ฟ้ป่าของม่ห้าวัิทำยาลัยเช่้ยงให้ม่่เป็นี้ห้ลัก ให้้ข้อม่้ลเช่ิงลึก
เก้�ยวักับัการทำำาให้้ชุ่ม่ช่นี้ทำ้องถุิ�นี้ม่้ส่วันี้ร่วัม่การฟ้�นี้ฟ้ในี้แง่เทำค์นี้ิค์

Restoring tropical forests: A practical 
guide (Elliott et al. 2013): นี้ำาเสนี้อเทำค์นี้ิค์การฟ้�นี้ฟ้
ทำางวัิทำยาศึาสตร์สำาห้รับัระบับันี้ิเวัศึป่าเขตร้อนี้โด้ยใช่้พื่รรณ์ไม่้
ทำ้องถุิ�นี้เพื่่�อการอนีุ้รักษ์ค์วัาม่ห้ลากห้ลายทำางช่้วัภาพื่  
การปกป้องสิ�งแวัด้ล้อม่ และการสนี้ับัสนีุ้นี้การด้ำารงช่้พื่ในี้ทำ้องถุิ�นี้

A guide to Restoration Opportunity 
Assessment Methodology (IUCN & WRI 
2014): ช่่วัยระบัุกิจกรรม่สอด้แทำรกการฟ้�นี้ฟ้และเร่�องทำ้�สำาค์ัญ
ในี้ลำาด้ับัต้นี้ ๆ แสด้งปริม่าณ์ ค์่าใช่้จ่าย และผู้ลประโยช่นี้์  
รวัม่ถุึงวัิเค์ราะห้์ปัจจัยแห้่งค์วัาม่สำาเร็จและตัวัเล่อกในี้การจัด้ห้า
เงินี้ทำุนี้

Atlas of Forest Landscape Restoration 
opportunities (GPFLR 2014): แผู้นี้ทำ้�เช่ิงโต้ตอบัซ้ำึ�งใช่้
แผู้นี้ทำ้�ฐานี้ทำ้�ม่้ช่ั�นี้ของโอกาสในี้การฟ้�นี้ฟ้ สภาพื่ของป่า พื่่�นี้ทำ้�ป่า
ทำ้�ม่้อย้่และอาจม่้ได้้ และค์วัาม่กด้ด้ันี้จากม่นีุ้ษย์

การประเม่ินี้ 

การสร้างวัิสัยทำัศึนี้์  

การออกแบับั 
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A cost-benefit framework for analyzing 
Forest Landscape Restoration decisions 
(Verdone 2015): ม่้กรอบัการทำำางานี้ทำ้�ค์ำานี้ึงถุึงบัริการจาก
ระบับันี้ิเวัศึและผู้ลกระทำบัทำางเศึรษฐกิจจากกิจกรรม่การฟ้�นี้ฟ ้
ภ้ม่ิทำัศึนี้์ป่าไม่้เพื่่�อช่่วัยให้้เข้าใจการแลกเปล้�ยนี้สินี้ค์้าในี้
สถุานี้การณ์์ต่าง ๆ

Sustainable financing for forest and 
landscape restoration: Opportunities, 
challenges and the way forward (FAO & 
Global Mechanism of the UNCCD 2015): ให้้
ภาพื่รวัม่การจัด้ห้าเงินี้ทำุนี้ ค์่าใช่้จ่าย และผู้ลประโยช่นี้์ของการ
ฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทำัศึนี้์ป่าไม่้ แห้ล่งเงินี้ทำุนี้และเค์ร่�องม่่อทำางการเงินี้
สำาห้รับัค์วัาม่พื่ยายาม่ในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทำัศึนี้์ป่าไม่้ นี้ำาเสนี้อ 
ค์วัาม่ทำ้าทำายและแนี้วัทำางแก้ไขห้ลัก ๆ เพื่่�อสนี้ับัสนีุ้นี้การลงทำุนี้
ทำ้�ด้้ในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทำัศึนี้์ป่าไม่้ 

The restoration diagnostic: A method for 
developing Forest Landscape Restoration 
strategies by rapidly assessing the status 
of key success factors (WRI 2015):กระบัวันี้การ
สาม่ขั�นี้ตอนี้สำาห้รับัการพื่ัฒนี้ากลยุทำธิ์์เพื่่�อการฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทำัศึนี้ ์
ป่าไม่้ให้้ประสบัค์วัาม่สำาเร็จ เค์ร่�องม่่อแบับัใช่้งานี้เด้้�ยวัได้้ รวัม่
ทำั�งส่วันี้ประกอบัของวัิธิ์้การประเม่ินี้โอกาสในี้การฟ้�นี้ฟ้ (ROAM)

Success from the ground up: Participatory 
monitoring and forest restoration (Evans 
and Guariguata 2016): ม่้กรอบัการทำำางานี้และ 
การเนี้้นี้แง่มุ่ม่ต่าง ๆ รวัม่ถุึงขั�นี้ตอนี้ของการติด้ตาม่การฟ้�นี้ฟ ้
ภ้ม่ิทำัศึนี้์ป่าไม่้แบับัม่้ส่วันี้ร่วัม่

Implementing Forest Landscape 
Restoration: A practitioner's guide 
(Stanturf et al. 2017): ช่่วัยให้้ผู้้้ปฏิิบััติงานี้ออกแบับั 
ด้ำาเนี้ินี้การ ติด้ตาม่ และส่�อสารผู้ลลัพื่ธิ์์ของโปรแกรม่และ
โค์รงการฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทำัศึนี้์ป่าไม่้โด้ยค์ำานี้ึงถุึงการบัรรเทำาการ
เปล้�ยนี้แปลงจากสภาพื่ภ้ม่ิอากาศึและการปรับัตัวัเป็นี้สำาค์ัญ
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Public-private-civic partnerships for 
sustainable landscapes: A practical guide 
for conveners (Heiner et al. 2017): แนี้ะนี้ำา
กลยุทำธิ์์ทำ้�ผู้้้นี้ำาในี้ภ้ม่ิทำัศึนี้์สาม่ารถุพื่ัฒนี้าเพื่่�อวัางแผู้นี้ ด้ำาเนี้ินี้การ 
และติด้ตาม่การด้ำาเนี้ินี้การของหุ้้นี้ส่วันี้และแนี้วัร่วัม่ผู้้้ม่้ส่วันี้ได้้
เส้ยห้ลายกลุ่ม่ ซ้ำึ�งต้องเผู้ช่ิญกับัค์วัาม่ทำ้าทำายบัางอย่าง เช่่นี้  
การจัด้การกับัมุ่ม่ม่องของผู้้้ม่้ส่วันี้ได้้เส้ยทำ้�แตกต่างกันี้ 
เก้�ยวักับัภ้ม่ิทำัศึนี้์ การประสานี้งานี้การด้ำาเนี้ินี้การในี้ห้ลายระด้ับั 
และการสร้างแรงจ้งใจทำางธิ์ุรกิจให้้เป็นี้ไปในี้ทำิศึทำางเด้้ยวักับัของ
ผู้้้ม่้ส่วันี้ได้้เส้ยอ่�นี้ ๆ

Gender matters in Forest Landscape 
Restoration: A framework for design and 
evaluation (Sijapati Basnett et al. 2017): ม่้
กรอบัการทำำางานี้สำาห้รับัการฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทำัศึนี้์ป่าไม่้ทำ้�ตระห้นี้ักถุึง
ค์วัาม่เสม่อภาค์ทำางเพื่ศึ

Gender-responsive restoration guidelines: 
A closer look at gender in the Restoration 
Opportunities Assessment Methodology 
(IUCN 2017): แนี้วัทำางการตรวัจสอบัให้้การใช่้ ROAM และ
การด้ำาเนี้ินี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทำัศึนี้์ป่าไม่้ทำ้�ตระห้นี้ักถุึงค์วัาม่เสม่อภาค์
ทำางเพื่ศึ รวัม่ถุึงการระบัุ การทำำาค์วัาม่เข้าใจ การเจรจา และ
การด้ำาเนี้ินี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทำัศึนี้์ป่าไม่้ในี้ทำางทำ้�สาม่ารถุปิด้ช่่องวั่าง
ระห้วั่างเพื่ศึได้้

Biodiversity guidelines for forest 
landscape restoration opportunities 
assessments (Beatty et al. 2018): ผู้้้ปฏิิบััติงานี้
แปลและส่�อสารถุึงค์วัาม่สำาค์ัญของงานี้ของตนี้ในี้บัริบัทำของ
ค์วัาม่ห้ลากห้ลายทำางช่้วัภาพื่และค์วัาม่ห้ลากห้ลายทำางช่้วัภาพื่
กระแสห้ลักในี้ภาค์ส่วันี้อ่�นี้ กลยุทำธิ์์ด้้านี้ภ้ม่ิทำัศึนี้์ทำ้�ได้้จากการ
ประเม่ินี้จะช่่วัยให้้ม่ั�นี้ใจได้้วั่าการลงทำุนี้ในี้การฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทำัศึนี้์ป่าไม่้
จะสร้างผู้ลตอบัแทำนี้ให้้เกิด้ค์วัาม่ห้ลากห้ลายทำางช่้วัภาพื่
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