
โครงการ GREEN Mekong ได้รับทุนสนับสนุนจาก
องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ  
(USAID) และพันธกิจเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชีย 
(RDMA) ซึ่งดำ เนินการโดย RECOFTC–ศูนย์วนศาสตร์
ชุมชนเพื่อคนกับป่า
ในฉบับนี้

•	 กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค:	วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล	
•	 เจาะลึกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
•	 ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคมพบกันที่กรุงเทพฯ	เพื่อพัฒนาทักษะ

การเป็นวิทยากรกระบวนการ
•	 ความคืบหน้าของกองทุน	GREEN	Mekong	Challenge	Fund
•	 แหล่งข้อมูลด้านความเที่ยงธรรม	
•	 มุมมองเพศภาวะ

เกี่ยวกับโครงการ 
GREEN Mekong
จดหมายข่าวฉบับนี้ จัดทำาขึ้นโดยโครงการเพ่ือ	
ความเท่ียงธรรมระดับรากหญ้าและการขยาย	
เครือข่ายในลุ่มน้ำ	โขง	 (โครงการ	GREEN	Mekong)	
ซึ่ ง มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้
กำาหนดนโยบายและผู้มีส่วนร่วมระดับรากหญ้า	
ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ	โขงตอนล่าง	 โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเท่ียงธรรมท้ังในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการในเรื่องการบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้		

ที่มาของโครงการฯ	 เกิดจากพบข้อเท็จจริงและ	
ความล้มเหลวหลายประการของการปกป้องผืนป่า	
อันสืบ เนื่ องมาจากการไ ม่ ได้ พิจารณาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของชุมชนในการเข้ามา	
มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการป่าในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ	โขง	ที่ซึ่ง	
ชีวิตของคนนับล้านยังคงพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้	
เป็นอย่างมาก	 ความสำ	เร็จของนโยบายและกลยุทธ์
ที ่เกี ่ยวกับการปกป้องผืนป่า	 การลดการปลด
ปล่อยคาร์บอน	 และการบรรเทาการเปลี่ยนแปลง	
สภาพภูมิอากาศจะไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างย่ังยืน
หากชุมชนท้องถ่ินไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้
อย่างเต็มที่			
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ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาค	
ลุ่มแม่น้ำ	โขง	เพื่อสนับสนุนแนวคิดริเริ่มสร้าง
ความเที่ยงธรรมสำ	หรับกิจกรรมบรรเทา	
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง	
สภาพภูมิอากาศในระดับรากหญ้า

•  ฉบับที ่ 5          •  กรกฎาคม 2558



กลุ่มการเรียนรู้ระดับภูมิภาค :  
วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล
“ผมนึกไม่ออกว่า	 ประเทศลาวที่ปราศจากป่านั้นจะเป็นอย่างไร	 เพียงแค่ในชีวิต	
ประจำ	วัน	 ผมก็เห็นแล้วว่าชุมชนนั้นต้องพึ่งพิงป่าอย่างไรเพื่อจะเลี้ยงครอบครัว
ของพวกเขาและเพื่อการดำ	รงชีพ	 ผมเห็นว่าป่าที่สมบูรณ์และยั่งยืนจะให้ประโยชน์
ต่อคนทั้งระดับประเทศและแม้แต่ระดับภูมิภาค”	นี่คือสิ่งที่คุณบุญจันทร์	รัตนวงกต	
รองผู้อำ	นวยการ	 ส่วนป่าไม้แขวงหลวงพระบาง	 ประเทศลาว	 ได้กล่าวเอาไว้ถึง	
ความสำ	คัญของการอนุรักษ์ป่าในแถบลุ่มน้ำ	โขง	 ซึ่งเป็นคำ	กล่าวที่ถูกต้อง	 ถ้าไม่มีป่า	
คนเป็นล้านๆ	ก็จะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร	และห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติก็จะ
ถูกทำ	ลายลง	

ชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ในป่าและอยู่
รอบๆป่านั่นเอง	 คือปัจจัยหลักใน
การคงไว้ซึ่งป่าไม้	 เพราะเขารู้จัก
ป่าของพวกเขาดีที่สุด	แต่บ่อยครั้ง	
ท่ีพวก เ ขา ไ ม่ ไ ด้ มี ส่ วนร่ วม ใน
กระบวนการการตัดสินใจ	 จึงทำ		
ใ ห้พวก เขาตกอ ยู่ ใ นสถาน ะ ท่ี 	
เปราะบาง	และเผชิญกับความเส่ียง	
ท่ีเกิดจากนโยบายท่ีไม่เป็นธรรม
และแนวทางปฎิบัติ ในด้านการ
บริหารจัดการป่าท่ีขาดความ	
เท่ียงธรรม	การตระหนักถึงปัญหา	
นี้เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ	
ท่ีจะปกป้องคุ้มครองป่าและผู้คน	

ที่ต้องอาศัยป่า		รัฐบาลจำ	เป็นที่จะต้องหาทางดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ	
ป่าด้วย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสี่ครั้ง	 เป็นบุคคลกลุ่มเดิมสืบเนื่องมาตั้งแต่
ครั้งแรก	ตลอดเวลาของการดำ	เนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกครั้ง	ทางโครงการฯ	
พยายามให้ข้อเสนอแนะต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในท้องท่ี	
ที่พวกเขาได้ประสบ		คุณบุญจันทร์ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเล่าให้เราฟังว่า	
“จากการที่ได้มาเข้าร่วมในการอบรมเชิงปฎิบัติการเหล่านี้	 เราได้เรียนรู้วิธีการหารือ	
กับชุมชน	 เมื่อเรากลับไปบ้าน	 เราก็กลับไปพบกับชาวบ้านและเก็บข้อมูลที่เป็นประเด็น
ปัญหาของพวกเขา	 เราไม่เพียงแต่ไปพูดคุยชาวบ้านเท่านั้น	 เรายังเข้าใจว่าใน
กระบวนการที่จะเข้าถึงชุมชนอย่างเที่ยงธรรมนั้นเป็นอย่างไร	 เราพยายามชักชวนท้ัง
ผู้หญิงและสมาชิกชุมชนคนอื่นๆ	ที่มักไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงเข้ามาร่วมรับฟังด้วย”	

เป้าหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาคคือการเน้นย้ำ	ความสำ	คัญของ	
ความเที่ยงธรรมในกระบวนการการตัดสินใจตั้งแต่ต้นจนจบ	และการที่มีการอบรม	
อย่างต่อเนื่องนั้นสามารถทำ	ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้	 ผลลัพธ์ที่เห็นคือทัศนคติในเรื่อง	
ธรรมาภิบาลป่าไม้และการจัดทำ	นโยบายในระดับจังหวัดท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำ	คัญ	
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในปัจจุบันต่างมีความเข้าใจมากขึ้นว่าควรท่ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และมีปฎิสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชนอย่างไร	 และทำ	ให้การเข้าไปมีส่วนร่วมของพวก
เขาเกิดผล	และทำ	ให้การอนุรักษ์ป่าเป็นวัตถุประสงค์ร่วมกันของทุกคน

ข้อเสนอแนะของ	คุณบุญจันทร์	สะท้อนถึงความเข้าใจอันลึกซ้ึงเก่ียวกับความเท่ียงธรรม	
และความมุ่งมั่นของสมาชิก	กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาคที่จะปรับปรุงพื้นที่
ดูแลของตนในด้านนี้	“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมคือการสร้างหลักประกันต่อสิทธิ
ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขา	 ความเที่ยงธรรมจะเกิดขึ้นในขั้นตอน
การสร้างหลักประกันสิทธิของพวกเขา	 และเมื่อพวกเขามีความทั้งความเที่ยงธรรม
และสิทธิ	ผลประโยชน์ของชุมชนและทรัพยากรก็จะได้รับการปกป้อง

เจาะลึกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อไม่นานมานี้	 โครงการ	GREEN	Mekong	ได้จัดทำ	วิดีโอซึ่งรวบรวมกิจกรรมต่างๆ
ของกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาคที่เกิดขึ้นในประเทศลุ่มน้ำ	โขง	วิดีโอนี้
แสดงให้เห็นถึงวิธีการท่ีโครงการฯได้ใช้ในการจัดลำ	ดับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็น	
ขั้นตอนให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น	โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม
ความเที่ยงธรรมในธรรมาภิบาลป่าไม้	

เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ท้ังระดับจังหวัดและระดับท้องถ่ินในประเทศแถบลุ่มน้ำาโขงตอนล่าง	
ได้เข้าร่วมการอบรมและได้รับความสนับสนุนจากโครงการฯ	 เพื่อจะได้ปรับปรุงและ	
ใช้แนวทางความเท่ียงธรรมในธรรมาภิบาลป่าไม้ท้ังในภาคนโยบายและภาคปฎิบัติ	
เพื่อนำ	ไปสู่การลดช่องว่างระหว่างชุมชนและภาครัฐ

สามารถเข้าไปดูวิดีโอได้ที่นี่:	 http://www.recoftc.org/project/green-mekong/
videos/green-mekong-regional-learning-group	

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาคเพ่ือความเท่ียงธรรมในการธรรมาภิบาล	
ป่าไม้ได้จัดขึ้นอีกครั้งที่เมืองเสียมราฐ	 ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่	 2-7	 มีนาคม	
2558	โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดอาวุโสจากภูมิภาคลุ่มน้ำ	โขงทั้ง	19	ท่านกลับมา
พบปะกันอีกครั้งในกิจกรรมครั้งที่	3	นี้		หลังจากที่พวกเขาได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมสอง	
ครั้งแรกที่ผ่านมา	 โดยพวกเขาสามารถต่อยอดศักยภาพในการวิเคราะห์และส่งเสริม	
การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ที ่พวกเขาทำ	งานอยู่	 ผู้เข้าร่วมได้ร่างแผนการ	
ทำ	งานเพื่อปรับปรุงความเที่ยงธรรมในบริบทงานที่ได้รับผิดชอบอยู่	 โดยใช้ข้อมูลที่
พวกเขาได้ทำ	การเก็บรวบรวมมาจากชุมชนของตนหลังจากกลับจากกิจกรรมแต่ละคร้ัง	
สำ	หรับกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งมีระยะเวลา	 6	 วัน	 โดยรวมถึงการนำ	ผู้เข้าร่วมลงพื้นที	่	
เพ่ือท่ีจะให้ผู้เข้าร่วมได้พบเห็นว่าป่าชุมชนนั้นทำางานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	
อย่างไรในการปกป้องพื้นที่ป่าจากภัยคุกคาม		ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้เข้าร่วม
ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ชุมชนในพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จัดการป่าไม้ของพวกเขา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาคนี้จะมีขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 กิจกรรมครั้งนี้ประสงค์จะเปิด
โอกาสให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาคได้นำาเสนอส่ือการเรียนรู้ท่ี	
แสดงถึงประเด็นปัญหาความเท่ียงธรรมในบริบทของแต่ละกลุ่มประเทศท่ีพวกเขาได้
สำ	รวจพบให้กับที่ประชุม	 ผู้เข้าร่วมยังจะได้มีโอกาสได้พัฒนาแผนการสื่อสารภายใน
ประเทศของตน	 เพื่อที่จะแบ่งปันองค์ความรู้สำ	คัญที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาคอีกด้วย

ตัวแทนชาวบ้านกำ	ลังนำ	เสนอประเด็น
ด้านความเที่ยงธรรมในชุมชนให้กับผู้เข้า
ร่วมที่เมืองเสียมราฐ	ประเทศกัมพูชา		
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ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคมพบ
กันที่กรุงเทพฯเพื่อพัฒนาทักษะการเป็น
วิทยากรกระบวนการ
USAID	และ	RECOFTC	ได้เชิญผู้แทนจาก	20	องค์กรภาคประชาสังคมในระดับท้องถิ่น	
(CSOs)	 ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ	โขงตอนล่าง	 มาเพื่อเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งที่	 3	 ที่
กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	23-27	มีนาคม	2558	กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ที่มีระยะเวลา	2	ปีของโครงการ	GREEN	Mekong	 ในการเข้าถึงและพัฒนาศักยภาพ
ของภาคประชาสังคม	(CSOs)		

ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็นพันธมิตรของ	 GREEN	 Mekong	 และทำ	งาน
ร่วมกับป่าชุมชนในภูมิภาคแม่โขงตอนล่าง	 ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการอย่าง	
ต่อเนื่อง	 เพื่อพัฒนาบทบาทการเป็นวิทยากรกระบวนการในระดับรากหญ้าของตน	
ผลลัพธ์ท่ีได้คือการท่ีพวกเขามีความตั้งใจส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
เท่ียงธรรมได้อย่างมีนัยยะสำ	คัญมากข้ึน	 และพวกเขายังสามารถสร้างสภาพแวดล้อม	
ที่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	 สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน	

การตัดสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียว
กับป่าไม้และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีมีผลกับพวก
เขาได้อย่างมีอิสระ	

ในระหว่างการประชุม	 บรรดาผู	้
เ ข้าร่วมมี โอกาสได้ ใช้ วิธีการ	
อบรมแนวใหม่	 ซ่ึงรวมถึงการบันทึก	
ก า ร ท ด ล อ ง เ ป็ น วิ ท ย า ก ร
กระบวนการของตัวเองและของ
คนอื่นๆในกลุ่ม	 โดยมีการให้คำ		
แนะนำาในเบื ้องต้น	 เพื ่อนำาไป
ปรับปรุงทักษะต่อไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนมาจาก
ภาคประชาสังคม	(CSOs)	ที่ได้รับ	

ทุนจากโครงการ	 GREEN	 Mekong	 Challenge	 Fund	 พวกเขาได้รายงานว่าได้	
นำ	ทักษะใหม่ๆ	ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมไปใช้อย่างไร	ทั้งในส่วนของกิจกรรมภายใต้	
โครงการ	GREEN	Mekong	Challenge	Fund	และในส่วนงานที่ทำ	อยู่เป็นประจำ	อยู่แล้ว		

ความคืบหน้าของกองทุน 
GREEN Mekong Challenge Fund
ผลสำ	เร็จของโครงการ	GREEN	Mekong	Challenge	Fund		(GMCF)	ยังคงมีให้เห็น
อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งแถบภูมิภาคลุ่มน้ำ	โขงซึ่งรวมถึงประเทศพม่าและลาว	 องค์กรจาก
ประเทศทั้งสองคือ	Metta	Development	Foundation	(METTA)	และ	Lao	Biodiversity	
Association	 (LBA)	 ซึ่งได้รับทุนจาก	 GMCF	 ประสบความสำ	เร็จในการเข้าถึงชุมชน
ระดับรากหญ้า	ตั้งแต่เริ่มแรก	GMCF	เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของ
ภาคประชาสังคม	 (CSOs)	 ที่พวกเขาได้วางแผนระหว่างเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ
การในครั้งแรก	นับจากนั้น	ทางโครงการได้เห็นถึงความสำ	เร็จที่เกิดจากกองทุนอย่าง
เต็มศักยภาพ	 โดยกองทุนได้ช่วยสนับสนุน	 CSOs	 ให้มีอิสระในการออกแบบโครงการ
โดยใช้ความรู้จากการอบรมเกี่ยวกับความเที่ยงธรรม	มาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างเต็มที่

โครงการของ	METTA	มีกำ	หนดที่จะดำ	เนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม	ปี	
2558	 ในช่วงสามเดือนแรกคือระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน	2558	กิจกรรม
การสร้างเสริมศักยภาพด้านความเที่ยงธรรมให้กับองค์กรภาคประชาสังคม	(CBOs)	
นั้นได้เห็นผลความคืบหน้าอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยครอบคลุมถึง	10	หมู่บ้านและ
ให้ประโยชน์กับ	 1,826	 ครัวเรือน	 พวกเขาได้ออกแบบการอบรมเชิงปฎิบัติการ	 เพื่อ
สร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งให้กับ	CBOs	และคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าโกงกาง	 (MRMCs)	 เพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ	และการจัดการอย่าง	
เป็นระบบ	และยังส่งเสริมความรู้ด้านความเที่ยงธรรม	ธรรมาภิบาลและการบริหาร	
จัดการที่ดี	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมเรื่องป่าโกงกางในชุมชนนั้น	เป็นไป
อย่างมีนัยยะสำ	คัญ

 

นอกเหนือจากกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือการธรรมาภิบาลอย่างเท่ียงธรรม
แล้ว	ในตัวกระบวนการการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการของ	METTA	เองก็ยังดำ	เนินไปด้วย
ความเที่ยงธรรม	 มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชน	 เพื่อให้แน่ใจว่ามีผู้หญิง
และชาวประมงรายเล็กผู้ท่ีพ่ึงพาป่าโกงกางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวในการดำ	รง	
ชีพนั้นได้เข้าร่วมด้วย	ในระหว่างการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ	ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปัน
ประสบการณ์การพัฒนาและการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ	จากกิจกรรมนี้กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มได้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น	 และเข้าใจว่าเหตุใดการ
มีส่วนร่วมของคนจึงมีความสำ	คัญ	

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 LBA	 ได้นำ	เงินสนับสนุนจากกองทุน	
GMCF	 มาใช้ในการจัดอบรมให้กับผู้ฝึกอบรม	 (Training	 of	 Trainers)	 เป็นหลัก		
กลุ่มเป้าหมายของพวกเขาคือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในระดับท้องถ่ินผู้ซึ่งมีปฎิสัมพันธ์และ
ทำ	งานกับชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้รอบๆบริเวณพ้ืนท่ีอนุรักษ์	

Phoutaxan	 ในจังหวัด	 Phongsaly	
มีเจ้าหน้าที่	 20	 คนจาก	 สำ	นัก
ท รั พ ย า กรธรรมช าติ แ ล ะ ส่ิ ง
แวดล้อมระดับแขวง	District	Office	
of	 Natura l	 Resource	 and		
Environment	(DONRE)	และจาก	the	
District	 Justice	 Office	 (DJO)	
ที ่ ได้ เรียนรู้ เ ก่ียวกับแนวคิดและ	
หลักการเร่ืองความเท่ียงธรรมในการ	
ธรรมาภิบาลป่าไม้และรับการฝึก
อบรมเรื่องการปรับปรุงการทำ	งาน
ร่วมกับชุมชนท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมความ
ตระหนักรู้ เ ก่ียวกับข้อกฎหมาย
ต่างๆ ท่ี เ ก่ียวข้องและเ พ่ิมความ	
เข้มแข็งในการเจรจา และเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านป่าไม้	

ผู้เข้าร่วมในการอบรม	CSOs	บันทึก	
การทดลองเป็นวิทยากรกระบวนการของ
ตนสำ	หรับการประเมินรายกลุ่ม

U	Tin	Kyay,	Maung	จากหมู่บ้าน	Pa,	กล่าวว่า:	“เราจำ	เป็นที่จะต้อง
อนุรักษ์ป่าโกงกางธรรมชาติอย่างมีระบบโดยผ่านการสนับสนุนจาก
ชุมชน	 ถ้าเราไม่อนุรักษ์ป่าโกงกางที่ยังหลงเหลืออยู่	 ชาวนาท่ีอยู่ใกล้
บริเวณป่าโกงกางจะกลายเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ีสุดเม่ือ
เทียบกับคนกลุ่มอื่นๆ	

เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดเพศหญิง			
เข้าร่วมในการอบรบความเที่ยงธรรม
จัดโดย	LBA		

เจ้าหน้าที่จาก	METTA	เข้าเยี่ยม
ชุมชนเป้าหมายทั้ง	10	ชุมชนและได้
พบกับผู้นำ	ชุมชนและสมาชิก	MRMC	
เพื่อแบ่งปันและส่งเสริมแนวคิด
กระบวนการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าโกงกางอย่างเที่ยงธรรม	

โครงการ GREEN Mekong ได้รับทุนจาก USAID และดำาเนินการโดย RECOFTC - The Center for People and Forests • กรกฎาคม 2558



แหล่งข้อมูลด้านความเที่ยงธรรม 
ข้อมูลภาพกราฟิก : ป่าไม้ชุมชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ใน ASEAN

รายงานของ	 RECOFTC	 เรื่อง	 ‘สถานะของ
ป่าชุมชนในกิจกรรมการปรับตัว	 และการ
บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน’	 ได้ให้ข้อมูลใน
เชิงลึกเรื่องป่าไม้ในระดับชาติและข้อมูลเรื่อง
พ้ืนท่ีป่าท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
คนท้องถิ่นของทั้งแปดประเทศใน		ASEAN	
(กัมพูชา,	 อินโดนีเซีย,	 ลาว,	 มาเลเซีย,	
พม่า,	ฟิลิปปินส์,	ไทยและเวียดนาม)	ข้อมูล
ภาพกราฟฟิคนี้นำ	เสนอภาพรวมเก่ียวกับ
รายงานเล่มนี้ว่ามีการกล่าวถึงเรื่องใดบ้าง		

สามารถหาอ่านได้ท่ี:	 http://www.recoftc.	
org/project/asfcc/q-and/infographic	
- s o c i a l - f o r e s t r y - a n d - c l i m a t e	
-change-asean	

การพัฒนาศักยภาพ: การเกิดเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจในยุคใหม่  

ในเดือนมิถุนายนที่การประชุม	 SBSTA	
ครั้งที่	42	ที่เมือง	บอนน์	ประเทศ
เยอรมันนี	เรแกน	ซูซูกิ	ไพโรจน์มหากิจ	
เป็นตัวแทนจาก	RECOFTC	กล่าวเรื่อง
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพใน	
ธรรมาภิบาลป่าไม้อย่างเท่ียงธรรม
และนัยยะท่ีจะเกิดขึ้นทางด้านนโยบาย	
หัวข้อการบรรยายนี้ได้แรงบันดาลใจ	
หลักๆมาจากผลงานและข้อมูลท่ี	
เก็บโดยโครงการ	 GREEN	 Mekong	
เธอเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่า	การให	้

ความสำ	คัญและความต้องการที่ต่างกันในแต่ละประเทศ	 เธอยังให้คำ	อธิบายเพิ่มเติม	
อีกว่าในการที่จะทำ	ให้	 เรดด์พลัส	 นั้นมีความยั่งยืน	 การรักษาความเที่ยงธรรมนั้น	
เป็นเรื่องสำ	คัญ	 นอกจากนั้นการเสริมสร้างศักยภาพถือเป็นยุทธศาสตร์ที่จะนำ	ไปสู่	
การแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเท่ียงธรรมและมี
ประสิทธิภาพ	

Blog	 ของเรแกนกล่าวถึงความสำ	คัญของการพัฒนาศักยภาพในการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเที่ยงธรรมเรื่อง	 สามารถอ่านได้ที่	 http://bit.ly	
/1emgxdi	

สร้างประเด็นความเที่ยงธรรม: เปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องความ 
ยุติธรรม กับเรื่องความเที่ยงธรรมทางสังคมในเรื่องของการกระจาย 
ผลประโยชน์จากเรดด์พลัส 

การแบ่งปันแหล่งความรู้ใหม่ๆ	 ด้านความเที่ยงธรรมคือเป้าหมายที่สำ	คัญในการ
ทำ	งานอย่างหนึ่งของโครงการ	GREEN	Mekong	ดังเช่นการเผยแพร่เอกสารส่งเสริม
ความรู้ในเรื่องที่ทางโครงการ	GREEN	Mekong	 ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ผลการวิจัยชิ้นน้ี
ทำ	การวิเคราะห์กลไกต่างๆ	ภายใต้โครงการเรดด์พลัสระดับประเทศ	 โดยเปรียบเทียบ
ผลลัพท์ซ่ึงคือระดับความเท่ียงธรรมทางสังคมภายใต้เรดด์พลัสท่ีอาจแตกต่างกัน	
ขึ้นกับว่าการตัดไม้ทำ	ลายป่าทำ	โดยชุมชนและเกษตรกรที่รวยหรือจน	 ผลงานนี้ยัง
ทำ	ให้เห็นว่า	 กลไกบางอย่างที่หลายๆ	 ชุมชนเข้าใจว่าเป็นกลไกที่เที่ยงธรรม	 อาจจะ	
ไม่ได้ขยายความสำ	เร็จให้กับการสร้างความเที่ยงธรรมเสมอไป	

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 thttp://www.revista.inecc.gob.mx/article/
view/223/219#.	VZMfGvmqpBc	

มุมมองเพศภาวะ 
กรณีศึกษาจากทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่รวมถึง
ประเด็นเรื่องเพศภาวะนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสม

ผู้วิจัยเรื่องเพศภาวะจาก	 Biodiversity	 International	 ได้อภิปรายถึงผลจากการ	
นำ	เอาการวิจัยแบบมีส่วนร่วม	และกระบวนการในการทำ	วิจัยในประเทศ	บูร์กินาฟาโซ	
คาเมรูน	อินเดีย	และ	มาเลเซีย		

อ่านเพิ่มเติมได้ที่	 http://www.bioversityinternational.org/news/detail/case-
studies-from-around-the-globe-show-that-gender-responsive-participatory-
research-is-the-way-to-go/

การบูรณาการประเด็นเรื่องเพศภาวะเข้าไปในนโยบายป่าไม้ในเอเซีย
และแปซิฟิก 

รายงานนี้มุ่งอธิบายถึงการนำ	มุมมองด้านเพศภาวะเข้าสู่นโยบายด้านป่าไม้ในแปด
ประเทศแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 (เนปาล	 ศรีลังกา	 กัมพูชา	 ฟิจิ	 อินโดนีเชีย	
ฟิลิปปินส์	 ไทย	 และเวียดนาม)	 รายงานนี้ยังได้นำ	เสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย	 (Policy	
Brief)	 หลายฉบับที่ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่ผู้หญิงประสบ	 และได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การรวมเอาประเด็นเรื่องเพศภาวะมารวมอยู่ในเรื่องการจัดการป่า

สามารถดูเพิ่มได้ที่:	 	 http://www.recoftc.org/reports/mainstreaming-gender	
-forest-policies-asia-and-pacific	

จดหมายข่าวจัดพิมพ์โดย:

โครงการ GREEN Mekong
RECOFTC – The Center for People and Forests 
ตู้ป.ณ.	1111	ที่ทำ	การไปรษณีย์เกษตรศาสตร	์
กรุงเทพฯ	10903

green.mekong@recoftc.org 

http://www.recoftc.org/project/green-mekong

เนื้อหาในจดหมายข่าวฉบับนี้ไม่ได้เป็นการนำ	เสนอมุมมองหรืออ้างอิงมุมมองของ	RECOFTC–ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าและ	USAID		
เราขออภัยหากเกิดในข้อผิดพลาดของการแปลเอกสารฉบับนี้	เนื่องจากการแปลดำ	เนินการจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆ	ในภายหลัง	

ร่วมส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจดหมายข่าวหรือแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจจากประสบการณ์การทำ	งานของท่านในเรื่องความเที่ยงธรรมเพื่อตีพิมพ์ในจดหมายข่าว		
โดยส่ง email	มาถึงเราได้ที่	green.mekong@recoftc.org
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