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บทสรุปโครงการ
องค์กรชุมชนนี้จัดตั้งขึ้นในกล�งทศวรรษ 2523 เพื่อพลิกฟื้น
ก�รตัดทำ�ล�ยไม้ป่�ช�ยเลนใกล้หมู่บ้�นช�ยฝั่งทะเลเปร็ดใน 
วัตถุประสงค์คู่ขน�นคือก�รฟื้นฟูประช�กรปูในท้องถิ่น ซึ่งเป็น
แหล่งสำ�คัญของร�ยได้สำ�หรับสม�ชิกที่ย�กจนในชุมชน หลัง
จ�กก�รพัฒน�ก�รจัดก�รป่�ไม้และก�รฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีได้
รับก�รบันทึกถึงคว�มสำ�เร็จอย่�งยิ่งใหญ่ กลุ่มได้กล�ยเป็นต้น
แบบและเรื่องที่อ้�งถึงในก�รปฏิรูปนโยบ�ยที่เปลี่ยนถ่�ยอำ�น�จ
ในก�รจัดก�รป่�ไม้ไปสู่ชุมชน

ตั้งแต่ปี 2546 เปร็ดในได้พัฒน�เครือข่�ยซึ่งรวมทั้งหมู่บ้�นท้อง
ถิ่นอื่นๆ จำ�นวนหนึ่งขึ้นในรูปแบบของเครือข่�ยชุมชนเพื่อก�ร
จัดก�รทรัพย�กรช�ยฝั่งทะเล ด้วยก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และ
แบ่งปันประสบก�รณ์ในก�รจัดก�รป่�ชุมชน หมู่บ้�นเหล่�นี้ได้
เรียนรู้ถึงคว�มสำ�เร็จและคว�มล้มเหลวของกันและกัน เครือข่�ย
ยังเป็นจุดเริ่มต้นของโครงก�รปรับตัวไปกับก�รเปลี่ยนแปลงของ
สภ�พภูมิอ�ก�ศสำ�หรับชุมชนช�ยฝั่งทะเลอีกด้วย

ข้อมูลหลัก
ปีที่ได้รับร�งวัล : 2004 (2547)

ปีที่เริ่มดำ�เนินก�ร : 1993 (2536)

ที่ตั้ง : บ้�นเปร็ดใน จังหวัดตร�ด ประเทศไทย

ผู้ได้รับประโยชน์ : 130 ครัวเรือน

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ : พื้นที่ป่�ช�ยเลน
ช�ยฝั่งทะเล 1,920  เฮกแตร์
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บนฝั่งทะเลด้�นตะวันออกของประเทศไทยใกล้ช�ยแดนกัมพูช�
คือแนวของป่�ช�ยเลนที่ยังเหลืออยู่ผืนสุดท้�ยของประเทศ  พันธุ์
พืชหลักของป่�ช�ยเลนเขตร้อนนี้คือโกงก�งโปรง (Rhizophora and 

Bruguirea spp.) และ แสม (Avicennia spp.)  ไม้ยืนต้น และไม้พุ่มที่
ปรับตัวได้กับสภ�พก�รท่วมขังของน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลงที่มีคว�มเค็มสูง ไม้
ป่�เหล่�นี้ทำ�ให้ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อชนิดที่หล�กหล�ย
ของสัตว์ป่�และก�รทำ�ม�ห�กินสำ�หรับชุมชนช�ยฝั่งทะเล

ผลกระทบของการเก็บเกี่ยวเพื่อการค้าต่อการทำามาหากินพื้นบ้าน

ในช่วงทศวรรษ 2523 คว�มต้องก�รผลผลิตสูงก�รตัดไม้และก�ร
ทำ�ฟ�ร์มกุ้ง เป็นส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ผลผลิตท�งก�รเกษตรลดลง
และมีผลต่อก�รสูญเสียคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในป่�ช�ย
เลน รัฐบ�ลได้อนุมัติสัมปท�นและห้�มช�วบ้�นจับปู หอย และ
ทรัพย�กรป่�ช�ยเลนอื่นๆ พื้นที่ป่�ที่ถูกตัดทำ�ล�ยได้ถูกเปลี่ยนเป็น
บ่อเลี้ยงกุ้ง ธรรมช�ติของก�รทำ�สัมปท�นโดยรวมมีผลทำ�ให้เกิด
คว�มเสียห�ยอย่�งกว้�งขว�งต่อป่�ช�ยเลนท่ีไม่ส�ม�รถจะพลิก
ฟื้นด้วยก�รปลูกทดแทนเล็กๆ น้อยๆ หรือปล่อยให้เติบโตขึ้นต�ม
ธรรมช�ติได้

เปร็ดในเป็นชุมชนหน่ึงที่ถูกกระทบอย่�งรุนแรงที่สุดจ�กก�รสูญ
เสียป่�ช�ยเลน หมู่บ้�นนี้อยู่ในจังหวัดตร�ด ทิศตะวันออกของผืน
ป่�ช�ยเลนที่ต่อเนื่องกันผืนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมเนื้อที่ 
1,920 เฮกแตร์ ในปี 2547 หมู่บ้�นประกอบด้วย 130 ครัวเรือน ก�ร
ใช้ประโยชน์หลักของที่ดินภ�ยในพ้ืนท่ีหมู่บ้�นข้ึนอยู่กับระดับและ

คว�มห่�งไกลจ�กระดับน้ำ�ทะเล พื้นที่ต่ำ�ใช้เพื่อก�รปลูกข้�วและ
เลี้ยงปล� ในขณะที่พื้นที่สูงปลูกบ้�นเรือน สวนผลไม้ และสวน
ย�งพ�ร� ก�รทำ�ม�ห�กินของสม�ชิกชุมชนขึ้นอยู่กับข้�ว ผลไม้ 
และก�รกรีดย�ง เสริมด้วยก�รจับทรัพย�กรต่�งๆ เช่น ปูจ�กป่�
ช�ยเลน ก�รทำ�ล�ยป่�ช�ยเลนมีผลอย่�งม�กม�ยต่อคว�มมั่นคง
ท�งอ�ห�รของครัวเรือนและแหล่งร�ยได้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งต่อ
ก�รสูญเสียทรัพย�กรท�งทะเล

ในปี 2528 ก�รต่อต้�นแนวโน้มเหล่�นี้ขึ้นสูงสุดเมื่อก�รทำ�สัมปท�น
ใกล้เคียงบุกรุกป่�ช�ยเลน และห้�มช�วบ้�นจับปูปล�หอยและ
ทรัพย�กรอื่นๆ ในพื้นที่สัมปท�น ก�รทำ�ประโยชน์อื่นๆ เพื่อก�รค้�
ได้แปลงพ้ืนท่ีป่�ช�ยเลนเสื่อมโทรมเป็นฟ�ร์มกุ้งและสร้�งประตูก้ัน
น้ำ�ทะเล ซึ่งยิ่งทำ�ล�ยระบบนิเวศป่�ช�ยเลนม�กยิ่งขึ้น เพื่อจัดก�ร
กับก�รคุกค�มต่อก�รทำ�ม�ห�กินเหล่�นี้ ช�วบ้�นเปร็ดในได้รวม
ตัวกันเพื่อป้องกันก�รทำ�ล�ยป่�ช�ยเลนที่จะมีต่อไป และเพื่อที่จะ
จัดก�รให้ดีกว่�เพื่อคว�มเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ก�รต่อต้�นก�รทำ�ล�ยป่�
ช�ยเลนในตอนแรกควบคุมโดยกลุ่มช�วบ้�นสิบคน และส�ม�รถ
หยุดก�รทำ�ไม้เพื่อก�รค้�ได้สำ�เร็จในปี 2529 ประตูกั้นน้ำ�ถูกทำ�ล�ย
และถนนถูกช�วบ้�นปิดก้ันในสถ�นก�รณ์ของก�รชุมนุมคัดค้�น
ก�รคุกค�มเพื่อผลประโยชน์จ�กก�รตัดไม้

จากการคัดค้านไปสู่การจัดการเชิงรุก

ช�วบ้�นได้ริเร่ิมพัฒน�แผนก�รจัดก�รป่�ไม้ภ�ยใต้กลุ่มป่�ชุมชน
บ้�นเปร็ดใน ด้วยก�รทำ�แผนที่ทรัพย�กรป่�ไม้อย่�งละเอียด จัด

ภูมิหลังและบริบท
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ตั้งชุดล�ดตระเวนป่�เพื่อป้องกันก�รตัดไม้ผิดกฎหม�ย และก�ร
เผ�ไม้ทำ�ถ่�น  กลุ่มได้เริ่มกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่�ช�ยเลน
เสื่อมโทรม และพัฒน�กฎระเบียบในก�รจับปูโดยห้�มจับในช่วง
เวล�แพร่พันธุ์

อย่�งไรก็ต�ม หลังจ�กก�รสัมปท�นระงับไป ก็ยังเป็นก�รย�กที่
จะป้องกันคนภ�ยนอกจ�กหมู่บ้�นใกล้เคียงและท่ีห่�งไกลออก
ไปไม่ให้จับและทำ�ล�ยทรัพย�กรภ�ยในพื้นที่ป่�ช�ยเลน  ก�ร
ห้�มจับปล�ในป่�ช�ยเลนมีผลกระทบต่อช�วบ้�นท่ีย�กจนและ
ช�วประมงซึ่งก�รทำ�ม�ห�กินขึ้นอยู่กับป่�ช�ยเลน  องค์ประกอบ
สำ�คัญสำ�หรับคว�มพย�ย�มของกลุ่มในก�รพลิกผันแนวโน้มของ
ก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�จึงสำ�เร็จอย่�งกว้�งขว�งด้วยก�รสนับสนุน
จ�กชุมชนท้องถิ่น ในปี 2536 ด้วยคว�มช่วยเหลือจ�กพระสงฆ์ใน
พื้นที่และด้วยก�รสนับสนุนจ�กผู้อ�วุโสของหมู่บ้�น ช�วบ้�นกลุ่ม
หลักได้ตั้งต้นปลุกจิตสำ�นึกถึงคว�มสำ�คัญของก�รปกป้องมรดก
ท�งธรรมช�ติในพื้นที่ พระสงฆ์ยังได้ช่วยสร้�งกลุ่มออมทรัพย์ของ
หมู่บ้�นซึ่งให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ ำ�แก่ช�วบ้�น เพื่อเป็นทุนสำ�หรับ

ก�รศึกษ�และก�รดูแลสุขภ�พ และเก็บเงินที่ได้จ�กผลประโยชน์
ไว้ใช้ภ�ยในหมู่บ้�น ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในน�มของกลุ่มพัฒน�
และอนุรักษ์ป่�ช�ยเลนบ้�นเปร็ดใน ซึ่งขณะนี้ดูแลโครงก�รพัฒน�
ชุมชนหล�กหล�ย

พันธมิตรเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพ่ือคว�มสำ�เร็จของปฏิบัติก�ร
เปร็ดในโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในปีแรกๆ ของก�รดำ�เนินง�น  กลุ่ม
ได้ว่�จ้�งนักวิจัยก�รประมงเพ่ือช่วยเหลือท�งวิช�ก�รด้�นวิธีก�ร
ตรวจสอบและคว�มคิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงก�รจัดก�รป่�ช�ยเลน
อย่�งยั่งยืน ปัจจุบันกรมป่�ไม้ (ซึ่งปัจจุบันอยู่ภ�ยใต้กระทรวงสิ่ง
แวดล้อม) มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รพัฒน�แผนก�รจัดก�รที่ช่วยให้
กลุ่มมีวิวัฒน�ก�รจ�กกลุ่มล�ดตระเวนป่�อย่�งไม่เป็นท�งก�ร
เป็นตัวอย่�งท่ีเป็นท�งก�รของก�รจัดก�รป่�โดยหมู่บ้�นเป็นฐ�น  
ตั้งแต่ปี 2542 เปร็ดในได้เป็นพันธมิตรกับศูนย์ฝึกอบรมวนศ�สตร์
ชุมชนแห่งภูมิภ�คเอเชียและแปซิฟิก (รีคอฟ) องค์กรไม่แสวงผล
กำ�ไรซึ่งเชี่ยวช�ญในก�รสร้�งเสริมศักยภ�พเพ่ือป่�ชุมชนและก�ร
จัดก�รป่�

“เราได้รับการฝึกอบรมและการสนับสนุนมากมายเพื่อพัฒนาศูนย์ความรู้ ระบบการจัดการป่าชายเลน และ การสร้าง
เครือข่ายระดับตำาบลจากรีคอฟและสถาบันต่างๆ แต่เรากำาลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ และต้องการการสนับสนุนด้านเทคนิคและด้านการจัดการ”

น�ยอัมพร แพทย์ศ�สตร์, ประธ�นกลุ่มอนุรักษ์และพัฒน�ป่�ช�ยเลนเปร็ดใน
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ตั้งแต่ปี 2539 ปฏิบัติก�รเปร็ดในได้มุ่งไปที่ก�รจัดก�รทรัพย�กร
ท�งทะเลอย่�งยั่งยืน ก�รตรวจสอบนิเวศวิทย�ภ�ยในป่�ช�ยเลน 
และก�รปลุกจิตสำ�นึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่�งๆ ของบ้�น
เปร็ดในและหมู่บ้�นข้�งเคียง

การจัดตั้งการจัดการป่าอย่างยั่งยืน

อ�ส�สมัครปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ช�ยเลนท่ีถูกกัดเซ�ะเป็นส่วนหน่ึง
ของกิจกรรมก�รจัดก�รอย่�งแรกของหมู่บ้�น เมื่อเวล�ผ่�นไป บ�ง
ต้นเริ่มงอกต�มธรรมช�ติเพร�ะก�รป้องกันอย่�งเข้มงวดภ�ยใต้
ระเบียบในก�รจับห� ระเบียบนี้ใช้สำ�หรับปูแสม (Metopograpsus 

sp.) ในปี 2540 กฎนี้ระบุให้ปิดก�รจับห�ในระหว่�งระยะผสมพันธุ์
ของปูในเดือนตุล�คม ปูตัวเล็กๆ เหล่�นี้ถูกจับเพื่อข�ยในท้องถิ่น 
สัตว์สำ�คัญท�งเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ได้แก่ ปูทะเล (Scylla serrata)  
ช�วบ้�นได้เพิ่มผลผลิตด้วยก�รจัดตั้ง “ธน�ค�รปู” ขึ้น ถ้�จับปูที่
มีไข่ได้จะต้องนำ�ไปไว้ในกรงซึ่งจัดทำ�โดยกลุ่มก�รจัดก�รในคลอง
ของหมู่บ้�น

กลุ่มอนุรักษ์และพัฒน�ป่�ช�ยเลนเปร็ดในยังปฏิบัติก�รป้องกัน
ก�รจับปล�แบบทำ�ล�ย และได้ทำ�ก�รทดลองส�งต้น Ceriops ไม้
ช�ยเลนที่ขึ้นหน�แน่นต�มธรรมช�ติ มีก�รว่�จ้�งนักวิจัยท�ง
ประมงเพื่อช่วยติดต�มคว�มพย�ย�มเหล่�นี้ และจัดเก็บข้อมูล

ที่เกี่ยวข้อง ก�รวิเคร�ะห์กระบวนก�รเหล่�นี้ปร�กฏอยู่ในรอบ
ของก�รว�งแผนต่อๆ ม� กระบวนก�รเรียนรู้ด้วยจิตสำ�นึกนี้เป็น
ลักษณะที่สำ�คัญในคว�มสำ�เร็จของกลุ่ม

การพัฒนาเครือข่ายเพื่อขยายความสำาเร็จ

ในปี 2546 ก�รจัดก�รของเปร็ดในสรุปได้ว่�ผู้คนในชุมชนเดียว
ไม่ส�ม�รถจะส่งเสริมนโยบ�ยก�รจัดก�รอย่�งย่ังยืนได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พทั่วพื้นที่กว้�งขว�งของป่�ช�ยเลนช�ยฝั่งทะเล โดย
เฉพ�ะอย่�งย่ิงเน่ืองจ�กไม่มีก�รกำ�หนดขอบเขตและไม่มีกฎหม�ย
ที่ว่�ด้วยเรื่องก�รใช้ประโยชน์จ�กป่� กลุ่มได้จัดตั้งเครือข่�ยซึ่งรวม
จำ�นวนหนึ่งของหมู่บ้�นท้องถิ่นอื่นๆ เมื่อเริ่มต้นได้จำ�กัดอยู่เพียง
หมู่บ้�นท่ีมีอ�ณ�เขตติดต่อกับบ้�นเปร็ดในแต่ได้ขย�ยไปอย่�ง
รวดเร็วเป็นจำ�นวนม�กขึ้นตลอดช�ยฝั่ง และได้เปลี่ยนอย่�งเป็น
ท�งก�รเป็นเครือข่�ยชุมชนก�รจัดก�รทรัพย�กรช�ยฝั่ง จังหวัด
ตร�ด  ด้วยก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และแบ่งปันประสบก�รณ์ป่�
ชุมชน หมู่บ้�นเหล่�นี้ได้เรียนรู้คว�มสำ�เร็จและคว�มล้มเหลวของ
กันและกัน  ก�รร่วมมือกันนี้ยังช่วยให้ริเริ่มคว�มคิดและก�รปฏิบัติ
ใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของชุมชนอย่�งมีประสิทธิภ�พ
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ผลกระทบ

ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ผลกระทบต่อคว�มหล�กหล�ยท่ีสำ�คัญของโครงก�รเปร็ดในคือ
ก�รฟื้นฟูและก�รป้องกันพื้นที่ 1,920 เฮกแตร์ ของป่�ช�ยเลน
ช�ยฝั่งทะเล ก�รกลับม�ใหม่ในภ�ยหลังของผืนป่�ช�ยเลนช่วย
ให้สัตว์ป่�ชนิดต่�งๆ กลับม�สู่พื้นที่ช�ยฝั่ง ช�วบ้�นร�ยง�นว่�
จำ�นวนของปู ปล� หอย เพิ่มขึ้น นกน้ำ�ม�กม�ยกลับม� เช่น นก
ก�บบัว (Mycteria leucocephala), นกอีโก้ง (Porphyrio poliocephalus), 
นกกระส�แดง (Ardea purpurea), นกกระส�นวล (A. cinerea), เป็ด
แดง (Dendrocygna javanica) และ เหยี่ยวแดง (Haliastur Indus) .ใน
ขณะที่ลิงแสม (Macaca fascicularis) ก็มีร�ยง�นถึงก�รกลับม�หลัง
จ�กที่ห�ยไปในช่วงก�รตัดไม้  หอย (Solen strictus Gould) ที่รู้จักกัน
ในท้องถ่ินว่�หอยหลอดซึ่งห�ยไปจ�กพ้ืนที่ย่ีสิบปีก็เกิดขึ้นอีกครั้ง
ด้วยสภ�พท�งนิเวศวิทย�ที่ดีขึ้น

ช�วบ้�นยังได้ดำ�เนินก�รที่ยิ่งไปกว่�ก�รป้องกันป่�ช�ยเลนและ
พันธุ์พืชต่�งๆ คือใช้วิธีก�รเชิงรุกม�กยิ่งขึ้นในก�รจัดก�ร กลุ่ม
อนุรักษ์และพัฒน�ป่�ช�ยเลนเปร็ดในได้สนับสนุนม�กกว่�จะ
ป้องกันอย่�งเดียว เช่น ก�รจับห�ปูทะเลอย่�งยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่ง
เพ่ือรองรับคว�มยุ่งย�กในก�รพย�ย�มห้�มเข้�ถึงสัตว์ท่ีมีค่�ท�ง
เศรษฐกิจเหล่�นี้ ปูทะเลได้กล�ยเป็นมีคุณค่�เป็นพิเศษเพร�ะห�
ย�กม�กยิ่งขึ้น เนื่องจ�กป่�ช�ยเลนได้ห�ยไปตลอดช�ยฝั่งทะเล
ของประเทศไทย สม�ชิกของชุมชนที่สนใจในก�รเพ�ะเลี้ยงปูทะเล
เพื่อข�ยได้รวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่มผลผลิต กลุ่มได้ส่งเสริมให้แลก
เปลี่ยนคว�มคิดระหว่�งสม�ชิก และขอคำ�แนะนำ�จ�กนักวิช�ก�ร
ประมงซึ่งเชี่ยวช�ญในก�รเพ�ะพันธุ์ปู

ก�รเพ่ิมข้ึนของพันธ์ุปูเห็นได้จ�กจำ�นวนก�รจับห�ที่เพ่ิมม�กขึ้น
ของสม�ชิกที่ย�กจนในหมู่บ้�น เช่นก�รจับปูแสม เกือบจะเป็นสอง
เท่�จ�กประม�ณ 8 กิโลกรัมต่อวันต่อคนในปี 2541 เป็น 15 กิโลกรัม
ต่อวันในปี 2547 หลังจ�กออกระเบียบห้�มจับในช่วงปูเพ�ะพันธุ์ 
ก�รแนะนำ�เทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงก�รจับห�ควบคู่ไปกับเทคนิค
ก�รจัดก�รผู้คนท่ีดีขึ้นช่วยเสริมสร้�งจรรย�บรรณใหม่ในก�ร
อนุรักษ์แก่ผู้จับห�ขน�ดเล็กของเครือข่�ย

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์โดยตรงจ�กก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ช�ยเลน
ของหมู่บ้�นอย่�งยั่งยืน คือสม�ชิกที่ย�กจนของชุมชน เปร็ดในเป็น
หมู่บ้�นที่ไม่ย�กจน แต่ก�รจับปูคือกิจกรรมท�งเศรษฐกิจที่สำ�คัญ
สำ�หรับครัวเรือนที่มีร�ยได้ต่ำ�ของหมู่บ้�น นอกจ�กจะให้ทรัพย�กร
ท�งทะเลแล้วระบบนิเวศป่�ช�ยเลนคือพ้ืนฐ�นวิถีชีวิตของหมู่บ้�น
เปร็ดในทั้งหมด คว�มพย�ย�มในก�รจัดก�รท้องถิ่นยังช่วยกระตุ้น
กิจกรรมพัฒน�ชุมชนอื่นๆ อีกด้วย

เมื่อปี 2547 มีคนจับห�ปูวันละสองส�มชั่วโมงประม�ณ 20 คน, 
คนจับห�ต�มฤดูก�ล 25-30 คน และ ผู้ซื้อจำ�นวนม�กในหมู่บ้�น 
ประช�กรปูแสม และ ปูทะเลตัวใหญ่ที่สมบูรณ์และยั่งยืนช่วย
สนับสนุนก�รทำ�ม�ห�กินของสม�ชิกชุมชนเหล่�นี้ หลักฐ�นที่ได้
จ�กช�วบ้�นแสดงว่�ระดับร�ยได้ของช�วบ้�นที่จับห�ปูเกือบจะ
เป็นสองเท่�เป็นผลจ�กก�รจับที่ดีขึ้น ในขณะที่ตัวเลขร�ยได้ที่
แน่นอนยังไม่มี แต่ข้อมูลแสดงว่�ช�วบ้�นที่ย�กจนและอยู่ด้วยก�ร
จับปูส�ม�รถห�ได้ 600-700 บ�ท (15-18 ดอลล่�ร์สหรัฐ) ต่อวัน คน



จับยังจับได้เร็วข้ึนอย่�งม�กเพร�ะมีปริม�ณม�กข้ึนโดยเฉพ�ะใน
ช่วงนอกฤดูก�ล ซึ่งทำ�ให้มีโอก�สทำ�กิจกรรมเศรษฐกิจเสริมได้

บ้�นปล�ซึ่งทำ�จ�กย�งรถที่ใช้แล้วสร้�งอยู่ในคลองของหมู่บ้�น 
เป็นก�รลดเวล�ในก�รจับปล� ช�วบ้�นเปร็ดในยังได้พย�ย�มที่จะ
ฟื้นฟูแนวช�ยฝั่งเป็นระยะท�งย�ว 3,000 เมตร ของโซนอนุรักษ์ เพื่อ
ป้องกันช�ยฝั่งจ�กวิธีก�รจับปล�แบบทำ�ล�ย เช่น ใช้ต�ข่�ยและ
อวนล�ก ซึ่งช่วยให้ฝูงปล�เติบโตและเพิ่มศักยภ�พท�งเศรษฐกิจ
ของก�รประมง

ทางเลือกที่แตกต่างในการทำามาหากินและการศึกษา

โครงก�รป่�ชุมชนบ้�นเปร็ดในกระตุ้นให้ช�วบ้�นริเริ่มกิจกรรม
ทำ�ม�ห�กินอื่นๆ จ�กป่�ช�ยเลน กลุ่มจัดก�รออมทรัพย์ก่อตั้งใน
ปี 2538 มีสม�ชิกม�กกว่� 600 คน และในปี 2547 มีเงินทุนเกือบ
หกล้�นบ�ท (ประม�ณ 72,000 ดอลล่�ร์สหรัฐ) ด้วยก�รให้กู้ยืม
เงินแก่สม�ชิกชุมชน กองทุนนี้ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�วิส�หกิจขน�ด
เล็กภ�ยในหมู่บ้�น ตัวอย่�งกิจก�รใหม่ๆ นี้รวมทั้งระบบก�รตล�ด
สำ�หรับสินค้�ที่ผลิตในท้องถิ่น ก�รผลิตขนมปังกรอบที่ทำ�จ�กพืช
ป่�ช�ยเลน และก�รผลิตไวน์ท้องถิ่น ก�รจัดตั้งองค์กรชุมชนอื่นๆ 
รวมทั้งกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มเย�วชน

ก�รศึกษ�ในท้องถิ่นก็ได้รับประโยชน์จ�กปฏิบัติก�รเปร็ดใน ช�ว
บ้�นได้ร่วมมือกับโรงเรียนและผู้อ�วุโสของหมู่บ้�นเพ่ือให้ก�ร
ศึกษ�แก่นักเรียนเก่ียวกับนิเวศวิทย�ป่�ช�ยเลนและทรัพย�กร
ช�ยฝั่งทะเล ก�รใช้ป่�ช�ยเลนชุมชนเป็น “ห้องปฏิบัติก�รก�รเรียน
รู้” สม�ชิกเย�วชนชุมชนได้ร่วมกับช�วบ้�นผู้ใหญ่ในโครงก�รปลูก
ต้นไม้และก�รทดลองส�งป่� ช�วบ้�นยังได้สร้�งท�งเดินในป่�ช�ย
เลนเพื่อวัตถุประสงค์ในก�รศึกษ�  คว�มสำ�เร็จและร�ยละเอียด
ของเปร็ดในเป็นที่รับรู้กันในปี 2546 เมื่อชุมชนเศรษฐกิจเอเชีย
แปซิฟิก (เอเปค) ได้สนับสนุนกลุ่มนักเรียนจ�กประเทศต่�งๆ ให้
เข้�ค่�ยสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมภ�คสน�มในพ้ืนที่ป่�ช�ยเลน
ของหมู่บ้�น

ผลกระทบด้านนโยบาย
ตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จในคว�มพย�ย�มของเปร็ดในเพ่ือจัดก�ร
ป่�ของตนเองได้รับคว�มสนใจต่อๆ ม�ทั้งในระดับประเทศและ
น�น�ช�ติ และได้รับก�รสนับสนุนอย่�งสำ�คัญเพื่อเรียกร้องให้ก�ร
จัดก�รป่�ตกทอดม�อยู่ในระดับชุมชนในประเทศไทยและช�ติอ�

เซียนอื่นๆ โครงก�รก�รจัดก�รป่�ไม้ร่วมหรือก�รจัดก�รป่�ไม้โดย
ชุมชนเป็นฐ�นท่ีชี้ให้เห็นผลกระทบท�งนิเวศและเศรษฐกิจของเปร็
ดในได้พิสูจน์ว่�ก�รเข้�ไปเก่ียวข้องของคนท้องถ่ินในก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติมีประโยชน์ต่อก�รอนุรักษ์และก�รพัฒน�

การตกทอดของการจัดการป่าไม้ในประเทศไทย

ก�รได้รับก�รยอมรับของเปร็ดในย้อนหลังไปในปี 2545 เมื่อ
โครงก�รได้รับร�งวัลจ�กกรมป่�ไม้ประเทศไทย ในฐ�นะตัวอย่�ง
ที่โดดเด่นของคว�มร่วมมือที่ประสบคว�มสำ�เร็จระหว่�งเจ้�หน้�ท่ี
ป่�ไม้และชุมชนท้องถิ่นของประเทศ โครงก�รได้ถูกว�งไว้อย่�ง
ดีในฐ�นะธงชัยสำ�หรับก�รปฏิรูปนโยบ�ยป่�ไม้ ก�รสนับสนุน
ท�งกฎหม�ยเพ่ือคว�มพย�ย�มในก�รจัดก�รป่�ไม้ในท้องถ่ินได้
มีก�รถกเถียงกันม�หล�ยทศวรรษในประเทศไทย รัฐธรรมนูญ
ไทยกำ�หนดว่�ชุมชนท้องถ่ินมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติ และในท�งปฏิบัติสิ่งเหล่�นี้ได้รับก�รยอมรับ
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ตั้งแต่ร�วปี 2513 สิ่งที่รองรับคือพระร�ชบัญญัติก�รกระจ�ยอำ�น�จ
ในปี 2531 ซึ่งให้อำ�น�จหน่วยง�นรัฐบ�ลท้องถิ่นที่จะส่งเสริมก�ร
เข้�ไปเกี่ยวข้องของชุมชนท้องถ่ินในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ 
ช่วยให้คว�มช่วยเหลือในก�รพัฒน�แผนก�รจัดก�ร เข้�ถึง
ทรัพย�กรและเครือข่�ย ในปี 2532 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่�ชุมชน
ประม�ณ 8,000 แห่ง และปัจจุบันมีประม�ณ 10,000 แห่ง

อย่�งไรก็ต�ม อุปสรรคยังคงมีอยู่กับป่�ชุมชน ที่สำ�คัญจ�กก�รร่วม
กันของนักวิช�ก�รและนักสิ่งแวดล้อมที่ถกเถียงกันเพ่ือลดกิจกรรม
ของมนุษย์ให้น้อยที่สุดในพ้ืนที่อนุรักษ์ของประเทศไทยแยกจ�ก
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  กรมป่�ไม้แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วย
ง�นในกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมมีหน้�ท่ีรับผิด
ชอบป่�ไม้ทั้งหมดที่ไม่ใช่พื้นที่อนุรักษ์ ได้สนับสนุนป่�ชุมชนม�เป็น
ระยะเวล�ย�วน�น และมีหน่วยง�นระดับกองที่สนับสนุนชุมชน
เช่นเปร็ดในเป็นพื้นที่ต�มกฎหม�ย  ในท�งตรงกันข้�ม กรมอนุรักษ์
อุทย�น สัตว์ป่�และพันธุ์พืช ของกระทรวงซึ่งมีหน้�ที่รับผิดชอบป่�
อนุรักษ์ก็ได้ทำ�ง�นป้องกันป่�ชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยดำ�เนินก�ร
ภ�ยใต้กฎหม�ยอุทย�นแห่งช�ติ

ก�รโต้แย้งเร่ืองป่�ชุมชนได้รุนแรงข้ึนในท�งนิติบัญญัติตั้งแต่ปี 
2534 ในเดือนมีน�คม 2543 ร่�งพระร�ชบัญญัติป่�ชุมชนได้ถูก
เสนอต่อรัฐสภ�ไทยด้วยร�ยชื่อ 52,698 คน อย่�งไรก็ต�มหลังจ�ก
ได้มีก�รแต่งตั้งคณะกรรม�ธิก�รรัฐสภ�เพ่ือตรวจสอบร่�งพระ
ร�ชบัญญัติ ก�รสิ้นสุดของรัฐสภ�ส�มเดือนหลังจ�กนั้นทำ�ให้
กระบวนก�รระงับไป ก�รรณรงค์ของสื่อประสบคว�มสำ�เร็จในก�ร
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมก�รฝ่�ยรัฐสภ� เป็นก�ร
โต้แย้งเพื่อคว�มเหม�ะสมยิ่งขึ้น และหลังจ�กรัฐบ�ลใหม่ถูกเลือก
เข้�ม� คณะกรรม�ธิก�รชุดใหม่ก็เกิดขึ้น หนึ่งในส�มของสม�ชิก
คือผู้แทนจ�กประช�ชน คณะกรรม�ธิก�รชุดนี้ได้พิจ�รณ�ร่�งพระ
ร�ชบัญญัติเสร็จสิ้นและได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กสภ�ผู้แทนร�ษฎร
ของรัฐสภ� อย่�งไรก็ต�มจุดสำ�คัญของพระร�ชบัญญัติก็ถูก
เปลี่ยนไปอย่�งเป็นเรื่องเป็นร�วโดยวุฒิสภ� ส่วนที่วิพ�กษ์วิจ�รณ์

ของพระร�ชบัญญัติเกี่ยวกับก�รจัดก�รป่�ไม้ที่ตกทอด ม�ตร� 18 
ซึ่งระบุว่�บุคคลที่ตั้งรกร�กอยู่ในอุทย�นแห่งช�ติ เขตรักษ�พันธุ์
สัตว์ป่� และต้นน้ำ�ก่อนวันที่ประก�ศเป็นป่�อนุรักษ์ส�ม�รถที่จะ
ยังคงจัดก�รและใช้ประโยชน์ของป่�ได้อย่�งยั่งยืนต่อไปได้ ถูกตัด
ออกไปโดยวุฒิสภ� มีเหตุผลม�กม�ยสำ�หรับเรื่องนี้ วุฒิสม�ชิก
บ�งคนกล่�วอ้�งอย่�งกังวลว่�ถ้�ช�วบ้�นได้รับสิทธิให้จัดก�รป่�
ก็อ�จจะแปลงป่�ที่อุดมสมบูรณ์เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ บ�งคนรู้สึก
ว่� “คนนอก” อ�จจะทำ�ผิดพระร�ชบัญญัติโดยบุกรุกเข้�ไปในป่�
อนุรักษ์แล้วอ้�งสิทธิที่จะจัดก�ร

ในท่ีสุดพระร�ชบัญญัติป่�ชุมชนได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�ของสภ�
นิติบัญญัติแห่งช�ติในเดือนพฤศจิก�ยน 2550 ในขณะที่ยังมีปัญห�
ในก�รนำ�ม�ใช้ และยังไม่มีก�รยอมรับป่�ชุมชนที่ทับซ้อนกับป่�
อนุรักษ์ ทำ�ให้มีผลกระทบต่อคนท้องถิ่นจำ�นวนระหว่�งหนึ่งถึงสอง
ล้�นคนซึ่งพึ่งทรัพย�กรป่�ไม้จ�กพื้นที่ป่�เหล่�นี้ อย่�งไรก็ต�ม 
พระร�ชบัญญัตินี้สร้�งขึ้นจ�กผลง�นหล�ยอย่�งท่ีประสบคว�ม
สำ�เร็จที่สุดของปฏิบัติก�รเปร็ดใน

คว�มพย�ย�มระดับช�ติเพ่ือส่งเสริมก�รจัดก�รระดับท้องถิ่นของ
ทรัพย�กรป่�ยังคงดำ�เนินต่อไปอย่�งเฟ่ืองฟูด้วยคว�มพย�ย�ม
ของหล�ยฝ่�ย รวมทั้ง กรมป่�ไม้ องค์กรเอกชน เช่น รีคอฟ ซึ่งตั้ง
อยู่ในกรุงเทพฯ และเครือข่�ยป่�ชุมชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  
เครือข่�ยเหล่�นี้ เช่น เครือข่�ยก�รจัดก�รทรัพย�กรช�ยฝั่งทะเล ใน
จังหวัดตร�ด ได้พิสูจน์แล้วว่�เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำ�คัญในก�รแบ่ง
ปันบทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รปฏิบัติเพ่ือจัดต้ังและจัดก�ร
พื้นที่ ทั้งยังให้เสียงสนับสนุนที่เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนก�รปฏิรูป
กฎหม�ย  เครือข่�ยประกอบด้วยสม�ชิกจำ�นวนหนึ่งจ�กตำ�บล
และระดับตำ�บลผ่�นท�งสภ�ป่�ชุมชนซึ่งดำ�เนินก�รระดับช�ติ นับ
ถึงปี 2543 กรมป่�ไม้ได้รับรองและขึ้นทะเบียนป่�ชุมชนอย่�งเป็น
ท�งก�รประม�ณ 7,000 แห่ง ทั้งหมดอยู่นอกพื้นที่อนุรักษ์และยัง
ค้นห�ที่จะขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นอีก
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คว�มยั่งยืนและก�รปฏิบัติต�ม

ความยั่งยืน
ก�รเติบโตอย่�งม่ันคงของกิจกรรมโครงก�รในเปร็ดในตั้งแต่
ช่วงกล�งทศวรรษ 2523 เป็นข้อพิสูจน์ถึงก�รฟื้นขึ้นม�และก�ร
สนับสนุนท่ีมีพ้ืนฐ�นกว้�งขว�งจ�กคนท้องถ่ินและหน่วยง�น
ระดับช�ติ ในขณะที่ศักยภ�พในก�รจัดก�รที่เกิดขึ้นภ�ยหลังได้
ถูกพัฒน�ผ่�นกลุ่มอนุรักษ์และพัฒน�ป่�ช�ยเลนเปร็ดใน ทำ�ให้
มั่นใจได้ว่�ปฏิบัติก�รน้ีถูกออกแบบม�อย่�งดีเพ่ือแบกรับผลกระ
ทบตลอดเวล�

ก�รปฏิบัติก�รได้ดำ�เนินก�รในระดับท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มแรก ในขณะ
ท่ีสร้�งคว�มเข้มแข็งในคว�มสัมพันธ์กับพันธมิตรท้ังภ�ครัฐและ
มิใช่ภ�ครัฐไปด้วย อย่�งไรก็ดี ก�รพึ่งพ�พันธมิตรเหล่�นี้ก็ลดลง
ต�มก�ลเวล�  ในระยะแรกๆ ของก�รทำ�ง�นของชุมชน ช�วบ้�น
เปร็ดในได้ติดต่อขอคว�มช่วยเหลือจ�กเจ้�หน้�ท่ีรัฐระดับท้องถ่ิน 
ปัจจุบันเมื่อเกิดปัญห�ขึ้นภ�ยในชุมชน กลุ่มส�ม�รถที่จะห�ข้อ
สรุปในระดับท้องถิ่นเองได้  ธุรกิจใหม่ๆ เช่น ก�รพัฒน�สิ่งอำ�นวย
คว�มสะดวกเพื่อก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ในระหว่�งก�รพูดคุย
กันในระดับหมู่บ้�นร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่�งๆ

การปฏิบัติตาม

ผลง�นที่ดีของเปร็ดในทำ�ให้ได้รับก�รสนับสนุนจ�กภ�ยในประเทศ 
และกลุ่มผู้สนับสนุนน�น�ช�ติในก�รตอบสนองต่อก�รสูญเสีย
ของป่�ไม้โดยชุมชนเป็นฐ�น  สิ่งที่นำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดให้โครงก�ร

เป็นต้นแบบของก�รยืดหยุ่นโดยชุมชนเป็นฐ�นในสถ�นก�รณ์ท่ี
ปัญห�ของก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศกำ�ลังเพ่ิมม�กขึ้น  
ก�รปลูกป่�ช�ยเลนทดแทนเป็นท�งเลือกที่น่�สนใจท้ังในเรื่องของ
ก�รบรรเท�และก�รปรับ  ก�รฟื้นฟูป่�ช�ยฝั่งทะเลที่แยกค�ร์บอน
จ�กบรรย�ก�ศจึงเป็นส่ิงท่ีเหม�ะอย่�งย่ิงสำ�หรับแผนนำ�ร่อง 
REDD+ และยังเป็นก�รสร้�งแนวกั้นก�รทะลักของน้ำ�อย่�งรุนแรง 
เช่น สึน�มิ

ในปี 2554 บทบ�ทของเปร็ดในเป็นที่ยอมรับในก�รสร้�งเครือข่�ย
แลกเปล่ียนก�รเรียนรู้ก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศสำ�หรับ
ชุมชนช�ยฝั่งทะเล  รีคอฟ และ Norad ได้ดำ�เนินก�รระยะที่หนึ่ง
ของก�รจัดก�รทรัพย�กรช�ยฝ่ังทะเลผ่�นโครงก�รศูนย์ก�รเรียน
รู้โดยชุมชนเป็นฐ�นซึ่งจัดไว้จำ�นวน 150,000 ดอลล่�ร์สหรัฐ เพื่อ
ฝึกอบรมชุมชนใน 6 ตำ�บล  โครงก�รนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงก�ร
ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกคือป่�ช�ยเลนเพ่ือก�รปฏิบัติก�รสึน�มิภูมิภ�คใน
อน�คต เป็นจำ�นวน 5,650,000 ล้�นเหรียญสหรัฐ สนับสนุนโดย
ประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ไทย และผู้สนับสนุนอื่นๆ

ศูนย์ก�รเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐ�นจะช่วยปลูกป่�ช�ยเลนทดแทน
จำ�นวน 5,150 เฮกแตร์ ตลอดแนวช�ยฝั่ง ซึ่งจะกล�ยเป็นแนวสีเขียว
ดักจับค�ร์บอนและแหล่งร�ยได้จ�กอ�ห�รทะเล นี่คือตัวอย่�งก�ร
ขย�ยรูปแบบของเปร็ดในแก่ชุมชนเพื่อนบ้�นในวงกว้�ง และเกิด
ขึ้นจ�กก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รม�กกว่� 50 ครั้ง ซึ่งจัดโดยรีคอฟ
ร่วมกับชุมชนช�ยฝั่งทะเลระหว่�งปี 2552 ถึง 2554 เกี่ยวกับผลกระ
ทบต่อท้องถิ่นจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ
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ก�รดำ�เนินก�รของโครงก�รในวันที่ 29-30 เมษ�ยน 2554 มีผู้แทน
จ�กรัฐบ�ลนอร์เวย์และสวีเดน และจ�กรีคอฟเข้�ร่วมง�น รวมทั้ง
คำ�กล่�วของประธ�นกลุ่มอนุรักษ์และพัฒน�ป่�ช�ยเลนเปร็ดใน
เกี่ยวกับบทเรียนที่กลุ่มได้เรียนรู้จ�กเวล�ม�กกว่�สองทศวรรษของ
ก�รจัดก�รทรัพย�กรโดยชุมชนเป็นฐ�น

โครงก�รที่เกิดขึ้นอีกสองโครงก�รภ�ยใต้โครงก�รใหญ่คือก�ร
ยอมรับก�รใช้ชีวิตแบบค�ร์บอนต่ำ�ในชุมชนหนึ่ง และก�รใช้เงินกู้
ดำ�เนินก�รกองทุนก�รจัดก�รป่�ช�ยเลนชุมชนเปร็ดในซึ่งส�ม�รถ
จะเป็นต้นแบบสำ�หรับกองทุนก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ
ของหมู่บ้�นในอน�คต

พันธมิตร

ง�นของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒน�ป่�ช�ยเลนเปร็ดในได้ร่วมกับพันธ
มิตรใหม่ๆ และมีผู้ร่วมง�นที่หล�กหล�ย ผู้ใช้ประโยชน์ท้องถิ่น
ในพื้นที่ป่�ช�ยเลนเป็นกลุ่มหลัก  หลังจ�กเริ่มก�รสิ้นสุดของก�ร
สัมปท�นทำ�ไม้ คณะกรรมก�รกล�งของกลุ่มได้รับก�รเรียกร้องให้
รวมกันและเป็นประช�ธิปไตยม�กขึ้น โดยประส�นคว�มคิดเห็น
ของทุกคนในเปร็ดในที่พึ่งพ�ทรัพย�กรป่�ช�ยเลน

ก�รเป็นพันธมิตรยังจำ�เป็นที่จะต้องมีกับหมู่บ้�นอื่นท่ีต้องก�ร
ใช้ประโยชน์ทรัพย�กร ในปี 2546 เครือข่�ยชุมชนก�รจัดก�ร

ทรัพย�กรช�ยฝั่งทะเลได้เกิดขึ้นเพ่ือให้ส�ม�รถพูดคุยกับหมู่บ้�น
พันธมิตรต่�งๆ เพื่อให้มั่นใจในก�รสนับสนุนอย่�งกว้�งขว�งใน
ก�รเก็บห�ของป่�ช�ยฝั่งทะเลอย่�งยั่งยืน เครือข่�ยนี้จัดประชุม
ในหมู่บ้�นต่�งๆ โดยหมุนเวียนกันไป และทำ�หน้�ที่เป็นฐ�นของ
โครงก�รศูนย์ก�รเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐ�นที่รีคอฟให้ก�รสนับสนุน

ช�วบ้�นได้รับประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นร่วมกับคนภ�ยนอก อ�ทิ
เช่น ผู้เชี่ยวช�ญก�รประมงและเจ้�หน้�ที่ป่�ไม้ คว�มสัมพันธ์กับ
สถ�บันอื่น เช่น กรมป่�ไม้ และกรมประมงของรัฐ ตำ�รวจตระเวน
ช�ยแดน และนักก�รเมือง เป็นสิ่งสำ�คัญเช่นกัน เพื่อช่วยกลุ่มห�
ทุน หรือง�นด้�นเทคนิคเพื่อดำ�เนินโครงก�ร  เจ้�หน้�ที่ท้องถิ่น
กล�ยเป็นผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งของปฏิบัติก�รเปร็ดในและเครือ
ข่�ยภ�ยหลังจ�กที่ได้เข้�เยี่ยมโครงก�ร สถ�บันบ�งแห่งก็เป็น
พันธมิตรที่สำ�คัญเช่นกันเพื่อให้ได้รับก�รสนับสนุนระดับร�กหญ้�

เปร็ดในได้รับประโยชน์จ�กรีคอฟตั้งแต่ปี 2541 หน่วยง�นระดับ
ภูมิภ�คนี้ได้จัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รม�กกว่� 50 ครั้ง เพื่อ
ช่วยช�วบ้�นจัดก�รกับผลกระทบของคว�มขัดแย้งในทรัพย�กร
และก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศเมื่อหล�ยปีท่ีเพ่ิงผ่�นไป 
ง�นสร้�งเสริมใหม่ๆ เหล่�นี้ได้รับก�รสนับสนุนจ�ก Norad และ 
Sida และรัฐบ�ลไทย โดยต่�งเป็นผู้สนับสนุนหลัก ซึ่งได้สนับสนุน
ท�งก�รเงินให้รีคอฟบรรลุวัตถุประสงค์ของวนศ�สตร์ชุมชนใน
เอเชียและแปซิฟิก
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