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ต้้นแบบการฟื้้� นฟูื้ป่า่ควบคู�กับการพัฒันาคณุภาพัชีวีติ้คนท้้องถิิ่�นในป่ระเท้ศไท้ย

คำานำา
ค์วัาม่ร่วัม่ม่อ่ท้�งอกงาม่ระห้ว่ัางชุ่ม่ช่นี้ท้�พึื่�งพื่าป่าไม้่และธุิ์รกิจ

ของภาค์เอกช่นี้ค์อ่สว่ันี้สำค์ญัในี้การฟ้�นี้ฟภ้ม้่ทิศัึนี้ป์า่ไม่แ้ละ

การด้ำรงช่้วิัตท้�ยั�งย่นี้ ค์วัาม่ร่วัม่ม่่อนี้้�เป็นี้รากฐานี้ของ

โค์รงการภม้่ทิศัึนี้ช์่ว้ัติ (Production-Driven Forest Landscape 

Restoration Under REDD+ Through Private Sector–

Community Partnerships –FLOURISH) 

โค์รงการภ้มิ่ทัศึน์ี้ช่้วิัต เป็นี้การริเริ�ม่นี้วััตกรรม่ด้้านี้ภ้มิ่ทัศึน์ี้ 

ป่าไม้่ท้�ใช่้กลไกตลาด้ร่วัม่กับัป่าชุ่ม่ช่นี้เพื่่�อต่อส้้กับัการ

เปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่ิอากาศึ ฟ้�นี้ฟ้ป่าท้�เส่�อม่โทรม่ และ 

ยกระด้ับัค์ุณ์ภาพื่ช่้วัิตชุ่ม่ช่นี้ท้�พื่ึ�งพื่าป่าไม้่ ศ้ึนี้ย์วันี้ศึาสตร์

ชุ่ม่ช่นี้เพ่ื่�อค์นี้กับัป่า (RECOFTC) ห้ร่อ ร้ค์อฟ ได้้เปิด้ตัวั

โค์รงการภ้มิ่ทัศึน์ี้ช่้วิัตในี้ประเทศึลาวั ไทยและเวั้ยด้นี้าม่  

เม่่�อปี 2561 โด้ยม่้ระยะเวัลาโค์รงการ 4 ปี

การจดั้ตั�งและรักษาค์วัาม่ร่วัม่ม่่อแบับัพัื่นี้ธิ์มิ่ตรต้องอาศัึยการ

ลงแรงและค์วัาม่มุ่ง่ม่ั�นี้ แต่ค์วัาม่ร่วัม่ม่อ่เห้ล่านี้ั�นี้ต้องเริ�ม่จาก

การม่้ข้อตกลงท้�เท่าเท้ยม่และเป็นี้ธิ์รรม่ ซ้ึ�งร้ค์อฟให้้ค์ำม่ั�นี้

สัญญาว่ัาจะสร้างค์วัาม่ร่วัม่ม่่อแบับัพัื่นี้ธิ์มิ่ตรระห้ว่ัางชุ่ม่ช่นี้

ท้องถุิ�นี้และภาค์เอกช่นี้ท้�เอ่�อประโยช่น์ี้ต่อป่าไม่้และค์นี้ 

ทุกฝ่่าย

บัทสรุปเช่ิงนี้โยบัายนี้้� เป็นี้ส่วันี้ห้นี้ึ�งของค์ำม่ั�นี้สัญญา 

ด้งักลา่วั ซ้ึ�งถุก้จดั้ทำขึ�นี้เพื่่�อผู้้ก้ำห้นี้ด้นี้โยบัายจากสว่ันี้กลาง 

(กรม่ป่าไม้่ และกระทรวังทรัพื่ยากรธิ์รรม่ช่าติและสิ�งแวัด้ลอ้ม่) 

และในี้จังห้วััด้น่ี้านี้ท้�กำลังพัื่ฒนี้า ปรับัปรุงและด้ำเนิี้นี้

นี้โยบัายป่าชุ่ม่ช่นี้และการฟ้�นี้ฟ้ภ้ม่ิทัศึนี้์ป่าไม่้ ส่งเสริม่ 

ค์วัาม่ร่วัม่ม่่อระห้ว่ัางวิัสาห้กิจและชุ่ม่ช่นี้ และจัด้ตั�งธุิ์รกิจ

ชุ่ม่ช่นี้ด้้วัยผู้ลิตภัณ์ฑ์์ไม่้และผู้ลิตผู้ลอ่�นี้ๆ จากป่า

ประช่าช่นี้ราวั 133 ล้านี้ค์นี้จากชุ่ม่ช่นี้พื่่�นี้เม่่องและชุ่ม่ช่นี้ 

ทอ้งถุิ�นี้อ่�นี้ๆ ในี้เอเช่ย้ตะวันัี้ออกเฉย้งใต ้อาศัึยอย้ใ่นี้ป่าห้รอ่

ในี้รัศึม่้ห้นี้ึ�งกิโลเม่ตรจากป่าท้�พื่วักเขาพื่ึ�งพื่าในี้การด้ำรงช่้วัิต 

ไม่่ม่้ห้น่ี้วัยงานี้ใด้ห้ร่อแนี้วัทางใด้ท้�สาม่ารถุรับัประกันี้ได้้วั่า

ชุ่ม่ช่นี้และป่าจะเติบัโตงอกงาม่ ไม่่ม่้ห้นี้่วัยงานี้ใด้ท้�จะให้้ 

ส้ตรสำเร็จในี้การแก้ปัญห้าท้�โลกกำลังเผู้ชิ่ญเพ่ื่�อบัรรเทาผู้ล 

กระทบัและปรับัตัวัต่อการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่ิอากาศึ  

แปรเปล้�ยนี้ค์วัาม่ขัด้แย้งให้้เป็นี้ค์วัาม่ร่วัม่ม่่อ เอาช่นี้ะค์วัาม่

ยากจนี้และสร้างค์วัาม่ม่ั�นี้ค์งด้้านี้อาห้าร บัรรลุค์วัาม่เสม่อ

ภาค์ระห้วั่างเพื่ศึและค์รอบัค์ลุม่กลุ่ม่ค์นี้ท้�ห้ลากห้ลายในี้

สังค์ม่ ปกป้องค์วัาม่ห้ลากห้ลายทางช่้วัภาพื่ของโลก และ

พื่ัฒนี้าค์ุณ์ภาพื่ช่้วัิตและเศึรษฐกิจท้�ยั�งย่นี้

ช่มุ่ช่นี้ทอ้งถุิ�นี้ รฐับัาล ภาค์ประช่าสงัค์ม่ และภาค์เอกช่นี้ตอ้ง

ร่วัม่ม่่อกันี้ทำงานี้เพื่่�อเร่งเดิ้นี้ห้น้ี้าไปส้่ค์วัาม่เจริญงอกงาม่

ของปา่ไม่แ้ละช่มุ่ช่นี้ท้�พื่ึ�งพื่าอาศึยัปา่ เศึรษฐกจิท้�ยั�งยน่ี้ และ

โลกท้�ปราศึจากภยัค์กุค์าม่อนัี้เกดิ้จากการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่

ภ้ม่ิอากาศึ 

 

วัรางค์ณ์า รัตนี้รัตนี้์ 

ผู้้้อำนี้วัยการ ร้ค์อฟ ประเทศึไทย

ตรัง ฮวัง 

ผู้้้จัด้การ โค์รงการภ้ม่ิทัศึนี้์ช่้วัิต
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บท้สรุป่
ประเทศึไทยม่้เป้าห้ม่ายในี้การเพื่ิ�ม่พื่่�นี้ท้�ป่าให้้ค์รอบัค์ลุม่ 

ร้อยละ 40 ของพ่ื่�นี้ท้�ประเทศึภายในี้ปี 2579 เกษตรกร 

รายย่อยท้�ปล้กต้นี้ไม่้และทำไม่้บันี้ท้�ด้ินี้รัฐสาม่ารถุเป็นี้ส่วันี้

สำค์ัญในี้การร่วัม่ฟ้�นี้ฟ้ป่า ทว่ัาพื่วักเขาต้องพื่บักับัอุปสรรค์ 

ทั�งเร่�องค์วัาม่ลา่ช่า้ในี้การจดั้สรรท้�ด้นิี้รฐัให้ก้บััเกษตรกรและ

ชุ่ม่ช่นี้ และข้อกำห้นี้ด้ทางกฎห้ม่ายท้�ซ้ับัซ้้อนี้และค์ลุม่เค์ร่อ

ในี้การปล้กต้นี้ไม่้ ตัด้โค์่นี้ ขนี้ส่ง และค์้าไม่้

บัทสรุปเช่ิงนี้โยบัายฉบัับัน้ี้�เสนี้อแนี้ะแนี้วัทางท้�ผู้้้กำห้นี้ด้

นี้โยบัายสาม่ารถุทำได้้เพื่่�อสนัี้บัสนีุ้นี้เกษตรกรรายย่อยท้�

ต้องการปล้กและขายไม่้สักอย่างถุ้กกฎห้ม่ายและยั�งย่นี้ 

บันี้ท้�ด้นิี้รฐัสองประเภท ขอ้เสนี้อแนี้ะเห้ล่านี้้�จะสรา้งแรงจง้ใจ

ให้้เกิด้การปล้กต้นี้ไม้่และการจัด้การป่าอย่างยั�งยน่ี้ ทำให้เ้กิด้

การพัื่ฒนี้าวัิสาห้กิจชุ่ม่ช่นี้ และปรับัปรุงการจัด้ห้าไม่้สักท้� 

ถุก้กฎห้ม่ายสำห้รบััภาค์เอกช่นี้ บัทสรปุเช่งินี้โยบัายนี้้�พัื่ฒนี้า

ม่าจากประสบัการณ์์ของจังห้วััด้นี้่านี้ ซ้ึ�งร้ค์อฟได้้นี้ำร่อง

แนี้วัทางการทำงานี้เพื่่�อทด้สอบัค์วัาม่ถุ้กต้องตาม่กฎห้ม่าย 

(legality) และการค์วับัคุ์ม่ห่้วังโซ้่อุปทานี้ (supply chain 

control) ของไม่้สักท้�ปล้กโด้ยเกษตรกรรายย่อยบันี้ท้�ด้ินี้รัฐ

การผู้ลิตไม่้อย่างยั�งย่นี้บันี้

ท้�ด้นิี้รฐัสาม่ารถุยกระด้บััการ

ด้ ำ ร ง ช่้ วิั ต ข อ ง ผู้้้ ค์ นี้ ไ ป

พื่ร้อม่ๆ กับัการเพื่ิ�ม่พื่่�นี้ท้�ป่า 

ทวั่ากฎห้ม่าย นี้โยบัาย และ

ข้อท้าทายต่างๆ ในี้ปัจจุบัันี้

ยังเป็นี้อุปสรรค์ท้�ขัด้ขวัาง

การไปส้่เป้าห้ม่ายนี้ั�นี้

เกษตรกรรายย่อยบันี้ท้�ด้นิี้รัฐ

ไม่่สาม่ารถุพัื่ฒนี้าวัิสาห้กิจท้�

จัด้ห้าไม่้ได้้ จนี้กว่ัาประเด้็นี้

ปัญห้าท้�เก้�ยวัข้องกับัค์วัาม่

ถุ้กต้องตาม่กฎห้ม่ายจะถุ้ก

การแก้ไข

เราสาม่ารถุพื่ฒันี้าระบับัการ

ค์วับัคุ์ม่ห่้วังโซ้่อุปทานี้โด้ย

ชุ่ม่ช่นี้และพื่ยานี้เอกสารซ้ึ�ง

จะพิื่ส้จน์ี้ท้�ม่าตาม่กฎห้ม่าย 

การแปรร้ป การขนี้ส่งและ 

การค้์าไม้่ท้�ปล้กขึ�นี้บันี้ท้�ด้นิี้รัฐ

กฎห้ม่ายและนี้โยบัายให้ม่่ท้�

จะช่่วัยให้้เกษตรกรรายย่อย

ผู้ลิตและขายไม่้ได้้อย่างถุ้ก

กฎห้ม่ายค์อ่ การขึ�นี้ทะเบัย้นี้

พื่่�นี้ท้�เพื่าะปลก้และขั�นี้ตอนี้ท้�

ง่ายขึ�นี้สำห้รับัเกษตรกรในี้

การขอใบัอนุี้ญาตเก็บัเก้�ยวั

และแปรร้ปไม่้

แนวคิดสำาคัญ
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บท้นำา
ประเทศึไทยได้้ออกกฎห้ม่ายและนี้โยบัายในี้การปกป้องและ

ฟ้�นี้ฟป่้าไม้่ เพื่่�อการด้ำรงช่ว้ัติและนี้เิวัศึบัรกิารท้�ยั�งยน่ี้ไปพื่ร้อม่

กับัการแก้ปัญห้าการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้มิ่อากาศึและการ 

สญ้เสย้ค์วัาม่ห้ลากห้ลายทางช่ว้ัภาพื่ โด้ยแผู้นี้พื่ฒันี้าเศึรษฐกจิ

และสงัค์ม่แห่้งช่าตฉิบัับัท้� 12 ของประเทศึไทยนี้ั�นี้ม้่เป้าห้ม่าย

ในี้การเพื่ิ�ม่พื่่�นี้ท้�ป่าจากร้อยละ 31.2 เป็นี้ร้อยละ 40 ภายในี้ปี 

2579 และม่เ้ป้าห้ม่ายย่อยในี้การอนุี้รกัษ์ป่าไม้่ (ร้อยละ 25 

ของท้�ด้นิี้) และป่าเศึรษฐกจิ (ร้อยละ 15)

รัฐบัาลตระห้นี้ักด้้วั่าในี้การจะไปให้้ถุึงเป้าห้ม่ายด้ังกล่าวั 

ประเทศึไทยต้องส่งเสริม่ให้้เกษตรกรรายย่อยปล้กต้นี้ไม่้ 

โด้ยเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางเศึรษฐกิจ ซ้ึ�งการปฏิิร้ปกฎห้ม่าย

ล่าสุด้ ท้�สนี้ับัสนีุ้นี้แนี้วัทางด้ังกล่าวั ได้้แก่ พื่ระราช่บััญญัติ 

ค์ณ์ะกรรม่การนี้โยบัายท้�ด้ินี้แห้่งช่าติ พื่ระราช่บััญญัติป่าไม่้  

และพื่ระราช่บััญญัติป่าชุ่ม่ช่นี้ ฉบัับัแก้ไข

ในี้ขณ์ะเด้้ยวักันี้ ประเทศึไทยกำลังเจรจาข้อตกลงเป็นี้หุ้้นี้

ส่วันี้ด้้วัยค์วัาม่สม่ัค์รใจ (Voluntary Partnership Agreement) 

กับัสห้ภาพื่ยุโรป เพื่่�อพื่ัฒนี้าธิ์รรม่าภิบัาลป่าไม่้และส่งเสริม่ 

การค์้าไม่้และผู้ลิตภัณ์ฑ์์ไม้่ท้�ถุ้กกฎห้ม่าย ในี้การด้ำเนิี้นี้การ

ตาม่ข้อตกลงดั้งกล่าวั ประเทศึไทยต้องพื่ัฒนี้าระบับัเพื่่�อ

รับัรองค์วัาม่ถุ้กต้องตาม่กฎห้ม่ายของการทำไม้่และระบับั

ค์วับัค์ุม่ห้่วังโซ้่อุปทานี้เพื่่�อแยกไม่้ท้�ผู้ิด้กฎห้ม่ายออกม่า

การผู้ลิตไม้่อย่างยั�งย่นี้และการตัด้โค่์นี้ไม้่บันี้ท้�ด้ินี้รัฐในี้

ประเทศึไทยจะเป็นี้หั้วัใจสำคั์ญของค์วัาม่พื่ยายาม่ระด้บััช่าติ

ในี้การส่งเสรมิ่การทำป่าเศึรษฐกจิและการบัรรลเุป้าห้ม่ายพื่่�นี้ท้�

ป่าร้อยละ 40 แต่ค์วัาม่ท้าทายห้ลายประการทั�งในี้ด้้านี้

กฎห้ม่าย นี้โยบัายและข้ด้ค์วัาม่สาม่ารถุทางเทค์นี้ิค์จะเป็นี้

อุปสรรค์ขัด้ขวัางค์วัาม่ก้าวัห้น้ี้านี้้� การทำไม้่บันี้ท้�ด้ินี้รัฐนี้ั�นี้ 

ไม่่ง่ายเห้ม่อ่นี้บันี้ท้�ด้นิี้ของเอกช่นี้ เนี้่�องจากผู้้ผู้้ลติไม้่จำนี้วันี้

ม่ากขาด้เอกสารท้�จำเป็นี้

นี้ับัตั�งแต่ปี 2561 ร้ค์อฟได้้ทด้สอบัวิัธิ์้แก้ปัญห้าเห้ล่านี้้�ในี้

จังห้วััด้น่ี้านี้ ด้้วัยโค์รงการภ้ม่ิทัศึน์ี้ช่้วัิต ห้ร่อท้�ร้้จักกันี้ในี้ช่่�อ 

FLOURISH บัทสรปุเช่งินี้โยบัายนี้้�พื่ฒันี้าม่าจากประสบัการณ์์

ท้�จังห้วััด้น่ี้านี้ โด้ยเน้ี้นี้ไปในี้ท้�ด้ินี้ท้�รัฐบัาลจัด้สรรให้้กับั

เกษตรกรห้ร่อชุ่ม่ช่นี้โด้ยรัฐยังค์งค์วัาม่เป็นี้เจ้าของผู่้านี้ 

โค์รงการส.ป.ก และ ค์ทช่. (ด้ล้้อม่กรอบั 1)

บัทสรปุเช่งินี้โยบัายระบัขุ้อท้าทายทางกฎห้ม่ายและเทค์นี้คิ์ท้�

เป็นี้อุปสรรค์ในี้การเข้าส่้ห่้วังโซ่้อุปทานี้ของไม้่สักท้�ถุก้กฎห้ม่าย

ของเกษตรกรรายย่อยในี้ท้�ด้ินี้รัฐประเภทนี้้� อ้กทั�งยังเสนี้อ

แนี้วัทางในี้การปฏิริป้นี้โยบัายและกฎห้ม่ายท้�รฐับัาลสาม่ารถุ

นี้ำไปใช้่แก้ไขอปุสรรค์ท้�ท้าทายเห้ล่านี้ั�นี้ แม้่ว่ัาเนี้่�อห้าจะเน้ี้นี้

ไปท้�ไม้่สกั แต่บัทสรุปเช่งินี้โยบัายนี้้�เก้�ยวัข้องสัม่พัื่นี้ธ์ิ์และใช้่ได้้

กบััการทำไม้่โด้ยทั�วัไป

กรอบท้ี� 1: แผนการจััดส่รรท้ี�ดินรัฐให้้กับเกษต้รกรรายย�อย

โค์รงการปฏิิร้ปท้�ด้ินี้เพื่่�อเกษตรกรรม่ (ส.ป.ก.) ของประเทศึไทย จัด้สรรพื่่�นี้ท้�ป่าเส่�อม่โทรม่ให้้แก่เกษตรกรผู้้้ไร้ท้�ด้ินี้สาม่ารถุ

เพื่าะปล้กพื่่ช่เกษตรและต้นี้ไม่้ได้้

ค์ณ์ะกรรม่การนี้โยบัายท้�ด้ินี้แห้่งช่าติ ห้ร่อ ค์ทช่. เปิด้โอกาสให้้ชุ่ม่ช่นี้ท้�อาศึัยอย้่ในี้ท้�ด้ินี้ก่อนี้จะกลายเป็นี้ส่วันี้ห้นี้ึ�งของป่า

สงวันี้ห้รอ่พื่่�นี้ท้�ค์ุม้่ค์รอง สาม่ารถุย่�นี้ค์ำรอ้งเพื่่�ออย้อ่าศึยัและจัด้การท้�ด้นิี้นี้ั�นี้และอนี้รุกัษท์รพัื่ยากรธิ์รรม่ช่าตริว่ัม่กนัี้ได้ ้เง่�อนี้ไข

การใช่้ท้�ด้ินี้ ค์ทช่. ขึ�นี้อย้่กับัประเภทของลุ่ม่นี้�ำห้้าช่ั�นี้ของประเทศึไทยซ้ึ�งท้�ด้ินี้นี้ั�นี้ตั�งอย้่ และวัันี้ท้�เกษตรกรเข้าค์รอบัค์รอง

ท้�ด้ินี้เป็นี้ค์รั�งแรก
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อุป่สรรคในการผลิิต้ไม้ส้กัของเกษต้รกร 
รายย�อยบนที้�ดินรฐั
รฐับัาลส่งเสรมิ่การปลก้ไม้่สกั แต่กระบัวันี้การจดั้สรรท้�ด้นิี้รฐั

ซ้ึ�งเกษตรกรสาม่ารถุใช่้ปล้กไม่้สักได้้ม่้ค์วัาม่ล่าช่้า ค์วัาม่ไม่่

ม่ั�นี้ค์งในี้การค์รอบัค์รองท้�ด้ินี้ทำให้้เกษตรกรเล่อกปล้กพ่ื่ช่ท้�

เตบิัโตเรว็ั อาทิ ขา้วัโพื่ด้เล้�ยงสตัวั ์แทนี้การปลก้ต้นี้สกัท้�พื่วัก

เขาไม่่แนี้่ใจวั่าจะได้้ใช่้ประโยช่นี้์ห้ลังการเพื่าะปล้กด้้แลนี้านี้ 

25 ปี

แม้่ว่ัาเกษตรกรรายย่อยจะได้้รับัการจัด้สรรท้�ด้นิี้รฐัแล้วั แต่พื่วัก

เขาทำการตัด้โค่์นี้และขายไม้่อย่างถุ้กกฎห้ม่ายได้้ยากกว่ัา

เจ้าของท้�ด้นิี้เอกช่นี้ เกษตรกรสาม่ารถุขออนุี้ญาตตดั้ไม้่สกับันี้

ท้�ด้ินี้ ส.ป.ก. และท้�ด้ินี้ ค์ทช่. ได้้ ห้ากเป็นี้ต้นี้ไม้่ท้�ปล้กเอง 

อย่างไรกต็าม่กระบัวันี้การท้�พื่วักเขาต้องปฏิบิัตัติาม่นี้ั�นี้ซ้บััซ้้อนี้

และไม่่ชั่ด้เจนี้ (ด้้กรอบัท้� 2) อ้กทั�งยังขาด้ค์วัาม่กระจ่าง 

เก้�ยวักับัสถุานี้ะทางกฎห้ม่ายของต้นี้ไม้่และไม้่ตลอด้ห่้วังโซ่้

อปุทานี้ ตั�งแต่สิทธิ์ใินี้ท้�ด้นิี้ไปจนี้ถึุงการขนี้ส่งและการแปรรป้

ปัญห้าช่่องว่ัางบัางประการในี้กรอบัการกำกับัด้้แลสาม่ารถุ

ปรบััปรงุแก้ไขได้้ โด้ยการประสานี้งานี้ท้�ด้ข้ึ�นี้และการแบ่ังปันี้

ข้อม้่ลระห้ว่ัางห้น่ี้วัยงานี้ภาค์รัฐท้�เก้�ยวัข้องในี้ระห้ว่ัางการ

พื่ฒันี้านี้โยบัาย

กรอบท้ี� 2: อุป่ส่รรคในการผลืิต้ไม้ส่ักบนท้ี�ดิน ส่.ป่.ก. แลืะ คท้ชี.

ส่.ป่.ก.

ผู้้ท้้�ม้่ใบัรับัรองท้�ด้นิี้ ส.ป.ก.4-01 สาม่ารถุตัด้โค์น่ี้ต้นี้ไม่ท้้�ปลก้ในี้พื่่�นี้ท้�ซ้ึ�งได้ข้ึ�นี้ทะเบัย้นี้แลว้ัภายใตเ้ง่�อนี้ไขของพื่ระราช่บัญัญตัิ

สวันี้ป่า โด้ยการขนี้ส่งไม้่จากป่าต้องได้้รับัอนีุ้ญาตจากนี้ายอำเภอท้องท้�ห้ร่อได้้ใบัรับัรองไม่้จากกรม่ป่าไม่้ ทั�งนี้้� เกษตรกร

ต้องด้ำเนิี้นี้การม่ากถึุง 10 ขั�นี้ตอนี้ ตั�งแต่ช่่วังปล้กจนี้ถึุงช่่วังตัด้ไม่้ อ้กทั�งค์่าธิ์รรม่เนี้้ยม่ท้�พื่วักเขาต้องจ่ายในี้แต่ละขั�นี้ตอนี้

นี้ั�นี้ก็ไม่่โปร่งใสในี้บัางค์รั�ง

การขออนุี้ญาตตัด้ไม้่ต้องใช่้เอกสารและด้ำเนิี้นี้ตาม่ขั�นี้ตอนี้ต่างๆ ซ้ึ�งเกษตรกรพื่บัว่ัาเป็นี้เร่�องท้�ซ้ับัซ้้อนี้และใช่้เวัลานี้านี้  

พื่วักเขาจึงใช่้ค์นี้กลางด้ำเนิี้นี้การแทนี้ในี้ทุกขั�นี้ตอนี้ของกระบัวันี้การ ตั�งแต่การเก็บัเก้�ยวัและการขนี้ส่งไม่้ไปจนี้ถึุงการขาย  

อันี้เป็นี้ผู้ลให้้ไม่้ของพื่วักเขาม่้ราค์าต�ำกวั่าม่าตรฐานี้

คท้ชี.

ค์ณ์ะกรรม่การนี้โยบัายท้�ด้ินี้แห้่งช่าติ ห้ร่อ ค์ทช่. ม่้วััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่งเสริม่การจัด้การร่วัม่กันี้โด้ยจัด้สรรท้�ด้ินี้ทำกินี้ให้้แก่

ช่มุ่ช่นี้ในี้รป้แบับัแปลงรวัม่ แตข่ั�นี้ตอนี้การขอเอกสารการถุอ่ค์รองท้�ด้นิี้ (สม่ดุ้เลม่่เขย้วั) นี้ั�นี้ลา่ช่า้ม่าก และกรรม่สทิธิ์ิ�ในี้แปลง

รวัม่นี้ั�นี้ก็ไม่่ได้้ถุ้กโอนี้ถุ่ายจากผู้้้วั่าราช่การจังห้วััด้ไปยังชุ่ม่ช่นี้ ส่งผู้ลให้้เกิด้ค์วัาม่ไม่่ช่ัด้เจนี้วั่าเกษตรกรบันี้ท้�ด้ินี้ ค์ทช่. จะขอ

อนีุ้ญาตทำไม่้ได้้อย่างไร

พื่่�นี้ท้�เพื่าะปล้กบันี้ท้�ด้ินี้ ค์ทช่. ไม่่สาม่ารถุขึ�นี้ทะเบั้ยนี้สวันี้ป่าได้้ตาม่พื่ระราช่บััญญัติสวันี้ป่า และขั�นี้ตอนี้การขอใบัอนีุ้ญาต

เก็บัเก้�ยวัตาม่ม่าตรา 11 แห้่งพื่ระราช่บััญญัติป่าไม่้ก็ซ้ับัซ้้อนี้และใช่้เวัลานี้านี้ อุปสรรค์เห้ล่านี้้�ขัด้ขวัางการทำไม่้และใช่้

ประโยช่นี้์จากต้นี้ไม่้ท้�เกษตรกรปล้กบันี้ท้�ด้ินี้ ค์ทช่.
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ทว่ัาอปุสรรค์ทางกฎห้ม่ายท้�เกษตรกรรายย่อยเผู้ชิ่ญยงัสะท้อนี้

ถุึงการด้ำเนิี้นี้การท้�อ่อนี้แอของนี้โยบัายระดั้บัช่าติและ

กฎห้ม่ายในี้ระด้บััท้องถุิ�นี้ด้้วัย แม้่ประเทศึไทยจะม้่เป้าห้ม่าย

เช่งินี้โยบัายเพื่่�อไปให้้ถึุงพื่่�นี้ท้�ป่าร้อยละ 40 โด้ยร้อยละ 15 

เป็นี้ป่าเศึรษฐกิจ แต่องค์์กรปกค์รองท้องถุิ�นี้จำเป็นี้ต้องได้้รับั

ข้อม่ล้ แนี้วัทาง และการสนี้บััสนี้นุี้เพื่่�อให้้เกดิ้การด้ำเนี้นิี้การท้�

จำเป็นี้ในี้การบัรรลเุป้าห้ม่ายนี้ั�นี้

นี้อกจากนี้้�ยงัม่อ้ปุสรรค์อ่�นี้ๆ ทั�งช่่องว่ัางด้้านี้ค์วัาม่ร้้ ทกัษะ 

และทรัพื่ยากร ท้�ขัด้ขวัางไม่่ให้้เกษตรกรรายย่อยจัด้การ 

สวันี้ไม้่สกัอย่างยั�งยน่ี้ได้้ไปพื่ร้อม่กบััการทำกำไรสง้สุด้ ตวััอย่าง

เช่่นี้ เกษตรกรรายย่อยจำนี้วันี้ม่ากขาด้ค์วัาม่ร้ด้้้านี้ป่าไม้่เก้�ยวั

กบััการเพื่าะปลก้และการตดั้แต่งต้นี้ไม้่ ส่งผู้ลให้้ไม้่ม้่ค์ณุ์ภาพื่

ต�ำซ้ึ�งทำให้้ราค์าขายต�ำ

นี้อกจากนัี้�นี้เกษตรกรรายย่อยยังขาด้ค์วัาม่ร้้ ทักษะ และ 

เค์รอ่ข่าย ท้�จำเป็นี้ต่อการเพื่ิ�ม่ม่ล้ค่์าไม้่ การจดั้การธิ์รุกิจ และ

การทำการตลาด้ผู้ลติภณั์ฑ์์ของตนี้ พื่วักเขาเส้ยเปรย้บัเม่่�อต้อง

รับัม่่อกับัโรงเล่�อยและผู้้้เก้�ยวัข้องอ่�นี้ๆ จากภาค์เอกช่นี้  

ในี้ขณ์ะเด้ย้วักันี้ ตลาด้ไม้่สกัของไทยนี้ั�นี้กอ่็อนี้แอ ม่ข้นี้าด้เล็ก 

ม่ก้ารลงทนุี้จำกดั้ และม่ผู้้้้ซ้่�อเพื่ย้งไม่่ก้�รายท้�ค์รองตลาด้

ด้้วัยอปุสรรค์เห้ล่านี้้�เกษตรกรและช่มุ่ช่นี้จึงต้องเผู้ชิ่ญกบััค่์าใช้่

จ่ายท้�ส้ง ค์วัาม่ยุง่ยาก และในี้บัางกรณ์ ้เป็นี้ไปไม่่ได้้ท้�พื่วักเขา

จะสาม่ารถุปฏิบิัตัติาม่ข้อกำห้นี้ด้ทางกฎห้ม่ายและการค์วับัค์มุ่

ห่้วังโซ่้อปุทานี้ท้�จำเป็นี้ต่อการทำไม้่และขายไม้่ท้�ปล้กบันี้ท้�ด้นิี้

รัฐ ห้ลายค์นี้จึงเล่อกท้�จะปล้กยางห้ร่อพื่่ช่เศึรษฐกิจแทนี้ 

การปล้กต้นี้สกัท้�อาจขายได้้ในี้ราค์าเพ้ื่ยง 70-200 บัาท (สง้สดุ้ 

6 ด้อลลาร์สห้รฐั) ห้ลังจากท้�ใช้่เวัลาปล้ก 25 ปี

อุปสรรคในการผลิตไม้สักของเกษตรกรรายย่อยบนที่ดินรัฐ
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เสน้ท้างสู�การพัสิจูน์ความ้ถิ่กูต้้องต้าม้กฎหม้าย
ในที้�ดินรฐั
โค์รงการภ้ม่ิทัศึน์ี้ช่้วัิตของร้ค์อฟได้้นี้ำร่องการแก้ไขอุปสรรค์

เห้ล่านี้้� โด้ยการด้ำเนี้นิี้โค์รงการได้้แสด้งให้้เห้น็ี้ว่ัา เกษตรกร

สาม่ารถุใช้่ระบับัค์วับัค์ุม่ห่้วังโซ่้อุปทานี้ของไม้่โด้ยชุ่ม่ช่นี้ได้้ 

ด้้วัยพื่ยานี้เอกสารและการตรวัจสอบัย้อนี้กลับัท้�พื่ิส้จน์ี้ 

ค์วัาม่ถุก้ต้องตาม่กฎห้ม่ายของไม้่สกัท้�ปลก้บันี้ท้�ดิ้นี้รัฐ

ที้�ดิน ส.ป่.ก.
ท้�อำเภอสันี้ติสุข จังห้วััด้น่ี้านี้ ร้ค์อฟได้้ช่่วัยเห้ล่อเกษตรกร 

รายย่อย 13 รายขึ�นี้ทะเบัย้นี้สวันี้ไม้่สกัภายใต้พื่ระราช่บัญัญัติ

สวันี้ป่า ได้้รับัใบัอนีุ้ญาตทำไม้่ และแสด้งห้ลักฐานี้ค์วัาม่ 

ถุก้ต้องตาม่กฎห้ม่าย

ในี้การนี้้� รค้์อฟได้้ทำงานี้ร่วัม่กับัเกษตรกรไม้่สกัเพื่่�อพัื่ฒนี้าฐานี้

ข้อม่ล้ออนี้ไลน์ี้และฐานี้ข้อม่ล้เก้�ยวักบััแปลงปลก้ไม้่และต้นี้ไม้่

ของพื่วักเขา ฐานี้ข้อม่้ลเห้ล่านี้้�รวัม่ถึุงห้ลักฐานี้การถุ่อค์รอง

ท้�ดิ้นี้ สถุานี้ท้�ปล้กและขอบัเขต ข้อม่้ลตำแห้น่ี้ง ขนี้าด้และ

ประเภทของต้นี้ไม้่แต่ละต้นี้ โด้ยแผู้นี้ท้�และบัญัช่ร้ายการไม้่ท้�

ได้้ม่านี้ั�นี้ทำให้้เกษตรกรประเมิ่นี้กำลังการผู้ลิตและวัางแผู้นี้ได้้

ว่ัาจะจัด้การพื่่�นี้ท้�เพื่าะปลก้อย่างไร

ระบับัค์วับัคุ์ม่ห่้วังโซ่้อุปทานี้ของไม้่โด้ยชุ่ม่ช่นี้นี้ั�นี้ค์รอบัค์ลุม่ 

ถุงึแห้ล่งท้�ม่าของไม้่ การขนี้ส่งไม้่ การแปรรป้ไม้่ และการค้์าไม้่

และผู้ลิตภณั์ฑ์์จากไม้่ ระบับัค์วับัคุ์ม่นี้้�ใช้่เอกสารทางการเพื่่�อ

ย่นี้ยันี้ว่ัาไม้่ม่้ต้นี้กำเนิี้ด้จากสวันี้ท้�จด้ทะเบั้ยนี้ถุ้กต้องตาม่

กฎห้ม่ายและไม่่ได้้ถุก้ลกัลอบันี้ำเข้าม่าจากป่าอนุี้รกัษ์

ค์วัาม่สาม่ารถุในี้การพิื่สจ้น์ี้แห้ล่งท้�ม่าท้�ถุก้ต้องตาม่กฎห้ม่าย

ของไม้่ท้�ปล้กบันี้ท้�ดิ้นี้รัฐเพื่ิ�ม่ค์วัาม่ม่ั�นี้ใจให้้กับัเกษตรกร  

พื่วักเขาจัด้ตั�งกลุ่ม่ทำไม้่ขึ�นี้ม่า เพื่ิ�ม่พื่้นี้ค์วัาม่ร้้เก้�ยวักับั 

การจัด้การแปลงปล้ก และสาม่ารถุจัด้การเพื่่�อให้้ได้้ราค์าท้�

ยตุธิิ์รรม่และม่ม้่าตรฐานี้สำห้รับัไม้่แปรรป้ของพื่วักเขา ปัจจบุันัี้

น้ี้�พื่วักเขาม่้แผู้นี้การท้�จะเพื่ิ�ม่ม้่ลค่์าให้้กับัต้นี้ไม้่ด้้วัยการตั�ง 

โรงเล่�อยในี้ท้องถุิ�นี้เพื่่�อตัด้ไม้่และพัื่ฒนี้าผู้ลิตภัณ์ฑ์์จากไม้่โด้ย

ค์วัาม่ร่วัม่ม่่อกบัับัริษทัเอกช่นี้

เกษตรกรท้�เข้าร่วัม่โค์รงการภ้ม่ิทัศึน์ี้ช่้วัิตยังได้้เร้ยนี้ร้้ด้้วัยว่ัา 

การจัด้ตั�งวัิสาห้กิจชุ่ม่ช่นี้สาม่ารถุนี้ำม่าซ้ึ�งการยอม่รับัจาก

รัฐบัาล การเข้าถุึงเงินี้ทุนี้และการสนี้ับัสนีุ้นี้อ่�นี้ๆ ตลอด้จนี้

ค์วัาม่สาม่ารถุในี้การสร้างพัื่นี้ธิ์ม่ติรทางธิ์รุกจิกบัับัริษัทเอกช่นี้ 

โด้ยกลุม่่ไม้่สกับ้ัานี้ศึรบุ้ัญเรอ่งซ้ึ�งเป็นี้วิัสาห้กิจชุ่ม่ช่นี้ในี้อำเภอ

สนัี้ติสขุ ม่ส้ม่าชิ่ก 28 ราย ได้้เข้าร่วัม่เป็นี้พัื่นี้ธิ์มิ่ตรกับับัริษทั

ช่าเล่ต์เพ่ื่�อผู้ลติและแปรรป้ไม้่ท้�ใช้่ทำสนี้าม่เด้ก็เล่นี้ในี้ท้องถุิ�นี้

ที้�ดิน คท้ชี.
รค้์อฟร่วัม่กับัห้น่ี้วัยงานี้ป่าไม้่ในี้ระดั้บัจังห้วัดั้ และกระทรวัง

ทรัพื่ยากรธิ์รรม่ช่าติและสิ�งแวัด้ล้อม่ ทำงานี้ช่่วัยเห้ล่อ

เกษตรกร 10 รายบันี้ท้�ด้นิี้ ค์ทช่. ในี้อำเภอสนัี้ติสขุ เพื่่�อขอ

อนี้ญุาตตดั้ไม้่สัก งานี้ด้งักล่าวัรวัม่ถึุงการสนี้บััสนี้นุี้ให้้เกษตรกร

กำห้นี้ด้เขตแด้นี้ท้�ด้ินี้ รวับัรวัม่ข้อม่้ลพื่ันี้ธิ์ุ์ไม้่บันี้ท้�ด้ินี้ และ

ด้ำเนี้นิี้การตาม่ขั�นี้ตอนี้ท้�เป็นี้ทางการซ้ึ�งจำเป็นี้ในี้การย่�นี้ขอ

ใบัอนีุ้ญาตทำไม้่ภายใต้พื่ระราช่บััญญัติป่าไม้่ อย่างไรก็ด้ ้ 

แม้่วัธิิ์น้ี้้�จะช่่วัยให้้เกษตรกรสาม่ารถุตัด้ไม้่และใช้่ไม้่ได้้ แต่กไ็ม่่

ค์รอบัค์ลุม่ถุงึการขนี้ส่งและกระบัวันี้การอ่�นี้ๆ
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ขอ้เสนอแนะ
การจดัสรรที้�ดินแลิะการท้ำาแผนที้�

 � ประเทศึไทยจำเป็นี้ต้องม่ก้ฎห้ม่ายลำด้บััรองในี้การอำนี้วัย
ค์วัาม่สะด้วักการจดั้สรรท้�ด้นิี้ เพื่่�อพื่ฒันี้าธิ์รุกจิไม้่สกั ซ้ึ�งจะ
ยกระด้บััการด้ำรงช่วิ้ัตของประช่าช่นี้และส่งเสรมิ่การเพื่ิ�ม่
พื่่�นี้ท้�ป่าไม้่ 

 � ในี้กรณ์ท้้�ด้นิี้ ค์ทช่. รฐับัาลค์วัรโอนี้สทิธิ์กิารถุอ่ค์รองท้�ด้นิี้ให้้
แก่องค์์กรช่มุ่ช่นี้ เช่่นี้ องค์์กรปกค์รองส่วันี้ท้องถุิ�นี้ สห้กรณ์์
ช่มุ่ช่นี้ ห้รอ่สภาองค์์กรชุ่ม่ช่นี้ สิ�งนี้้�จะปรับัปรงุการด้ำเนิี้นี้งานี้
ให้้ม่ป้ระสทิธิ์ภิาพื่และนี้ำม่าซ้ึ�งระบับัการทำงานี้ร่วัม่กนัี้อย่าง
แท้จรงิของการจัด้การโด้ยม่ช้่มุ่ช่นี้เป็นี้ฐานี้ 

 � นี้อกจากนี้้� รัฐบัาลยังต้องเร่งรัด้การช้่�แจงแนี้วัเขตท้�ด้ินี้
ระห้ว่ัางป่าอนี้รุกัษ์และท้�ด้นิี้เพื่่�อเกษตรกรรม่ ซ้ึ�งรวัม่ทั�งท้�ด้นิี้ 
ส.ป.ก. และท้�ด้นิี้ ค์ทช่. การสร้างแผู้นี้ท้�แนี้วัเขตท้�ด้นิี้แบับั
บัร้ณ์าการจะช่่วัยแก้ปัญห้าพื่่�นี้ท้�ทบััซ้้อนี้ ป้องกนัี้ปัญห้าการ
ค์วับัคุ์ม่ห่้วังโซ่้อปุทานี้บันี้ท้�ด้นิี้รัฐ และทำให้้การระบัุแห้ล่ง
ท้�ม่าของไม่้เป็นี้ไปอย่างแม่่นี้ยำ

นโยบายแลิะกระบวนการที้�เป่น็ม้ติ้รกับ
เกษต้รกรรายย�อย

 � การทำให้เ้กษตรกรสาม่ารถุทำไม่ไ้ด้อ้ยา่งถุก้กฎห้ม่ายบันี้
ท้�ด้นิี้รัฐจะสนัี้บัสนุี้นี้และกระตุน้ี้ให้เ้กิด้การปลก้ต้นี้ไม้่ทาง
เศึรษฐกิจ อันี้จะช่่วัยฟ้�นี้ฟ้พื่่�นี้ท้�ป่าไม่้ ส่งเสริม่การด้ำรง
ช่้พื่ของท้องถุิ�นี้ และการพื่ัฒนี้าเศึรษฐกิจต่อไป

 � รัฐบัาลค์วัรช้่�แจงและปรับัปรุงกฎและกระบัวันี้การต่างๆ 
ให้ง้า่ยขึ�นี้ เพ่ื่�อให้้เกษตรกรรายย่อยท้�อย้ใ่นี้ท้�ดิ้นี้รฐัด้ำเนี้นิี้
การได้้ ทั�งการลงทะเบั้ยนี้พื่่�นี้ท้�เพื่าะปล้ก การขอรับั 
ใบัอนีุ้ญาตในี้การตัด้และแปรร้ปไม่้ และการพื่ิส้จนี้์ค์วัาม่
ถุ้กต้องตาม่กฎห้ม่ายของไม้่ นี้อกจากนี้้� ค์วัาม่โปร่งใสท้�
เพื่ิ�ม่ขึ�นี้ในี้แต่ละขั�นี้ตอนี้ในี้ห่้วังโซ้่อุปทานี้ก็จะช่่วัยลด้
ต้นี้ทุนี้ให้้กับัเกษตรกรรายย่อยอ้กด้้วัย

 � ตัวัอย่างเช่่นี้ รัฐค์วัรกำห้นี้ด้กฎเกณ์ฑ์์เก้�ยวักับัการใช่้สมุ่ด้
ประจำตัวัการค์รอบัค์รองท้�ด้ินี้ค์ทช่. (สมุ่ด้เล่ม่เข้ยวั/ 
สมุ่ด้พื่ก) และแก้ไขเพื่ิ�ม่เติม่พื่ระราช่บััญญัติสวันี้ป่า  
เพื่่�อให้้เกษตรกรสาม่ารถุขึ�นี้ทะเบั้ยนี้พื่่�นี้ท้�เพื่าะปล้กบันี้
ท้�ด้ินี้ ค์ทช่. ได้้

 � ห้นี้่วัยงานี้ของรัฐซ้ึ�งม้่ห้น้ี้าท้�รับัผิู้ด้ช่อบัท้�แตกต่างกันี้ในี้
การด้้แลด้้านี้ป่าไม้่กับัด้้านี้ห่้วังโซ้่อุปทานี้ไม้่ ค์วัรทำงานี้

ร่วัม่ม่่อกันี้เพื่่�อปฏิิร้ปสิ�งเห้ล่านี้้� โด้ยปรึกษาห้าร่อกับัภาค์
ประช่าสังค์ม่เพ่ื่�อให้้ม่ั�นี้ใจวั่าการปฏิิร้ปม่้ค์วัาม่เห้ม่าะสม่ 
นี้ำไปปฏิบิัตัไิด้จ้รงิ และม่ป้ระสทิธิ์ภิาพื่ นี้อกจากนี้้� รฐับัาล
ค์วัรให้้ข้อม่้ลท้�ช่ัด้เจนี้และถุ้กต้องพื่ร้อม่ค์ำแนี้ะนี้ำแก่
เกษตรกรและห้นี้่วัยงานี้ท้�รับัผู้ิด้ช่อบัในี้การด้ำเนี้ินี้การ
ตาม่กรอบัการกำกบััด้แ้ล

 � งานี้ของร้ค์อฟพิื่ส้จน์ี้ให้้เห็้นี้ว่ัาการกระจายอำนี้าจในี้การ
จดั้การป่าไม้่เกิด้ขึ�นี้ได้้ โด้ยการทำให้้ช่มุ่ช่นี้ท้องถุิ�นี้สาม่ารถุ
รบััรองแห้ล่งท้�ม่าของไม้่ และโด้ยการสร้างระบับัการค์วับัค์มุ่
ห่้วังโซ่้อปุทานี้ของไม้่ด้้วัยกลไกของช่มุ่ช่นี้ อาท ิวัสิาห้กจิ
ช่มุ่ช่นี้ห้รอ่องค์์กรปกค์รองส่วันี้ท้องถิุ�นี้ โด้ยห้น่ี้วัยงานี้ของ
รฐัเพื่ย้งแค่์ค์วับัค์มุ่ด้แ้ล ไม่่จำเป็นี้ต้องด้ำเนี้นิี้การทกุอย่าง
ด้้วัยตนี้เอง การกระจายอำนี้าจเช่่นี้นี้้�จะช่่วัยให้้กระบัวันี้การ
ขออนี้ญุาตทำไม้่ม่ค้์วัาม่สะด้วัก ยด่้ห้ยุน่ี้ และเห้ม่าะสม่กับั
บัรบิัทของท้องถิุ�นี้

การพัฒันาเศรษฐกิจ

 � การเสรมิ่สรา้งขด้้ค์วัาม่สาม่ารถุให้เ้กษตรกรเป็นี้สิ�งจำเป็นี้
ในี้การเสรมิ่พื่ลงัค์วัาม่ร้แ้ละทกัษะในี้ด้า้นี้จดั้การและฟ้�นี้ฟ้
ป่าไม่้อย่างยั�งย่นี้ การเพื่ิ�ม่ม่้ลค์่า การพัื่ฒนี้าวัิสาห้กิจ  
การเจรจาธิ์ุรกิจ การตลาด้ และอ่�นี้ๆ

 � รฐับัาลค์วัรให้เ้งินี้อดุ้ห้นี้นุี้และสิ�งจง้ใจตา่งๆ เพื่่�อด้งึด้ด้้การ
ลงทุนี้ในี้ภาค์อุตสาห้กรรม่ไม่้สัก

 � รัฐบัาลค์วัรสร้างกลไกและสิ�งจ้งใจเพื่่�อส่งเสริม่อาช่้พื่การ
ทำไม่้เศึรษฐกิจบันี้ท้�ด้ินี้รัฐ การพื่ัฒนี้าอาช่้พื่ต้องม่้
รากฐานี้ม่าจากบัริบัทท้องถุิ�นี้และเช่่�อม่โยงกับัการสร้าง
และการจัด้การสวันี้ป่า สำห้รับัท้�ด้ินี้ ค์ทช่. นี้ั�นี้ รัฐบัาล
สาม่ารถุทำเร่�องเห้ล่านี้้�ได้้โด้ยเช่่�อม่ประสานี้กลุ่ม่ผู้้้ปล้ก
ต้นี้ไม่้กับัภาค์ธิ์ุรกิจเข้าด้้วัยกันี้

 � ค์วัาม่ร่วัม่ม่อ่ระห้ว่ัางชุ่ม่ช่นี้และภาค์เอกช่นี้แบับัท้�เกดิ้ขึ�นี้
ท้�อำเภอสันี้ติสุข ค์วัรถุ้กนี้ำไปใช่้ทั�วัประเทศึไทย ร้ปแบับั
ค์วัาม่ร่วัม่ม่่อด้ังกล่าวัใช่้ได้้กับัทั�งไม่้สัก ต้นี้ไม่้ช่นิี้ด้อ่�นี้ๆ 
และผู้ลิตภัณ์ฑ์์จากป่าท้�ไม่่ใช่่ไม่้ ทั�งนี้้� สิ�งท้�จำเป็นี้ในี้การ
สร้างค์วัาม่ร่วัม่ม่่อค์่อการอำนี้วัยค์วัาม่สะด้วักท้�ม่้
ประสิทธิ์ภิาพื่และเปน็ี้กลาง โด้ยรค้์อฟได้เ้ผู้ยแพื่ร่แนี้วัทาง
อยา่งเปน็ี้ขั�นี้ตอนี้เพื่่�ออำนี้วัยค์วัาม่สะด้วักให้ค้์วัาม่ตกลง
ร่วัม่ม่่อ โด้ยใช่้ประสบัการณ์์การทำงานี้ของร้ค์อฟในี้
ประเทศึลาวั (RECOFTC, 2021a)
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กิต้ติ้กรรม้ป่ระกาศ
กระทรวังสิ�งแวัด้ล้อม่ การอนุี้รกัษ์ธิ์รรม่ช่าติ อาค์ารและค์วัาม่ปลอด้ภัยทางนิี้วัเค์ลย้ร์ของเยอรมั่นี้ (BMU) ซ้ึ�งให้้ทุนี้สนี้บััสนุี้นี้

โค์รงการภม้่ทิศัึน์ี้ช่วิ้ัต (FLOURISH) ผู่้านี้แผู้นี้งานี้ปกป้องสภาพื่ภมิ้่อากาศึสากล (International Climate Initiative) เป็นี้ผู้้้สนี้บััสนี้นุี้

การผู้ลติเอกสารฉบับัันี้้�
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