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จดหมายขา่วเพื่อความเสมอภาค 
โดย โครงการเพื่อความเสมอภาคระดบัรากหญ้า
และการขยายเครือขา่ยในลุม่น า้โขง
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ถงึ ผู้อ่านทุกท่าน,
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ท่ีจะน าเสนอจดหมายข่าว

“GREEN on Equity” ซึง่เป็นฉบบัแรก ของโครงการเพ่ือความเสมอ
ภาคระดับรากหญ้าและการขยายเครือข่ายในลุ่มน า้โขง (GREEN 
Mekong-กรีนแม่โขง) ซึง่มีเป้าหมายในการสร้างความเสมอภาคและ
เป็นธรรมในการบรรเทาภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาค
ป่าไม้

โครงการกรีนแม่โขง เป็นโครงการท่ีมีการด าเนินงานใน
ระดบัภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงตอนล่าง ซึง่ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา 
ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม โดยจะด าเนินงานด้านการเสริมสร้าง
ศกัยภาพของผู้ก าหนดนโยบาย องค์กรภาคประชาสังคม และผู้ มีส่วน
ได้เสียหรือผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องในระดับรากหญ้า เพ่ือสร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือกบัภาคส่วนตา่งๆ ซึง่ท างานเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคป่าไม้ พร้อมกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมลูรวมถงึการสร้างเครือข่าย

โครงการกรีนแม่โขงจะสนบัสนนุให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้
เก่ียวกับความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมในการบรรเทาภาวะการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่าไม้ซึง่เป็นการน ามมุมองของผู้
มีส่วนได้เสียในระดบัรากหญ้ามาสู่กระบวนการพิจารณาและตดัสินใจ 
นอกจากนัน้โครงการจะท าการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีจะช่วย
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียระดบัรากหญ้า เพ่ือให้พวก
เขาสามารถเข้าร่วมในการพัฒนาและสามารถส่ือสารในประเด็นและ
มุมมองด้านการจัดการป่าไม้ภายใต้กลไกการบรรเทาภาวะการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่าไม้ให้กับผู้ มีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบาย ทัง้นี ้จดหมายข่าวนีจ้ะเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการ
ส่ือสารและการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับโครงการเพ่ือเป็น
ส่ือกลางที่จะสนบัสนนุการแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ รวมถึง
การขยายเครือข่าย

จดหมายข่าว GREEN on Equity จะมีก าหนดการออก
เผยแพร่ทุกๆ 6 เดือน เร่ิมจากเดือนนีเ้ป็นต้นไป ในจดหมายข่าวจะ
ประกอบด้วยข่าวสารและข้อมูลจากทีมงานเก่ียวกับกิจกรรมและ

ความส าเร็จในด้านการผลัดกันนโยบาย การเสริมสร้างศกัยภาพ และ
การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารภายใต้การด าเนินงานของโครงการ 
จดหมายข่าวนีจ้ะน าเสนอข้อเท็จจริง  ข้อมูลเชิงสถิติ  ความรู้ และ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจร่วมกนัในเร่ืองความ
เสมอภาคในการบรรเทาภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศในภาค
ป่าไม้นอกจากนัน้จดหมายข่าวนีย้งัมีคอลมัน์ท่ีเก่ียวกบัความเสมอภาค
ในมิติหญิงชาย(Gender Lens) หรือการมองผ่านเลนส์ในมิติหญิง
ชาย

เรามีความยินดีต้อนรับทกุท่านสู่เส้นทางแห่งการเรียนรู้สาย
ใหม่ท่ีน่าตื่นเต้น เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคและความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนของสังคมในการอภิปรายในประเด็นด้านป่าไม้กับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราหวังท่ีจะได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้อ่านต่อโครงการระดบัภูมิภาคของเราซึ่งมีความตัง้ใจท่ีสร้างความ
ร่วมมือหลากหลายภาคส่วนและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กลไกเพ่ือการบรรเทาภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศในภาคป่า
ไม้และรวมถงึการเตรียมความพร้อมส าหรับกลไกเรดด์พลสั(REDD+)

นอกจากจดหมายข่าว GREEN on Equity จะถูกน าเสนอ
ด้วยภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกัแล้ว เรายงัได้จดัท าจดหมายข่าวนีใ้น
อีก 5 ภาษาของประเทศในภูมิภาคลุ่มน า้โขง ได้แก่ เขมร ลาว พม่า 
ไทย และเวียดนาม
                โครงการกรีนแม่โขงยินต้อนรับท่านเป็นสมาชิกของชุมชน
แห่งการเรียนรู้แห่งใหม่ท่ีมุ่งสู่ความเสมอภาคในภูมิภาคลุ่มน า้โขง ขอ
เชิญทกุทา่นสมคัรสมาชิกจดหมายข่าวได้จากเว็บไซต์ของ RECOFTC
เรายินดีท่ีจะได้รับข้อเสนอแนะจากทา่นผ่านทาง
green.mekong@recoftc.org

ยินดีต้อนรับทกุท่านครับ,

Etienne Delattre
Chief of Party

โครงการกรีนแม่โขง 

เนือ้หาในฉบบั
■ แนะน าวตัถปุระสงค์โครงการ รวมถงึ
ข้อมลูด้านตา่งๆ และสรุปกรอบ
ความคดิสู่ความเสมอภาค ในหน้าท่ี 2
และ 3

■ เจนเดอร์ เลนส์ (มองผ่านเลนส์
มิตหิญิงชาย) : น าเสนอข้อมลูและ
แหล่งความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง
ความเสมอภาคในมิติหญิงชาย 
หน้าท่ี 5

■ แหล่งข้อมลู และข่าวสาร 
เก่ียวกบัความเสมอภาคใน
การบรรเทาภาวะการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศในภาคป่าไม้ 
หน้าท่ี 2 และ 4
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ความเสมอภาคในการบรรเทาภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศในภาคป่าไม้คือ
อะไร?

การที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนได้รับการปฎิบัติอย่างเป็น
ธรรม อันเป็นผลจากการสร้าง

และด าเนินการทางนโยบาย การ-
กระจายทรัพยากรและต้นทุน

ตามหลกัการที่ได้รับการเหน็ชอบ
ร่วมกัน

สิทธิท่ีชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ (Clear and 
Effective Rights) คือการ
ให้โอกาสผู้ มีส่วนได้เสียทกุ
ระดบัได้มีส่วนร่วมและได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมที่
เก่ียวกบัการบรรเทา
ภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศในภาคป่าไม้ และ
การจดัการป่า

ธรรมาภบิาล (Good 
Governance) คือการ
สนบัสนนุหลกันิตธิรรม การ
เคารพสิทธิ มีความโปร่งใส ยดึ
หลกัความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้ การเข้าถงึข้อมลู
และการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม
ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กระบวนการตดัสินใจ

การท่ีผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม 
ซึง่มีความเข้มแข็งและชดัเจน
ในสิทธิของตน ได้รับการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม (Fair share of 
benefits) จากกิจกรรมการ
บรรเทาภาวะการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศในภาคป่าไม้ และ
การจดัการป่า

สิทธิที่ชัดเจน
และ

มีประสิทธิภาพ 
ธรรมาภบิาล

 

การแบ่งปัน
ผลประโยชน์
ที่เป็นธรรม

⇛ ความเสมอภาค

ท าไมความเสมอภาคจงึมีความส าคัญ?
ความเสมอภาค เป็นประเด็นหนึ่งท่ีได้รับความสนใจและเป็นท่ีถกเถียงในระดบันานาชาติ

เก่ียวกับการบรรเทาภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่าไม้ ข้อกังวลท่ีส าคัญคือการ
บรรเทาภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศในภาคป่าไม้จะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมกบัชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในขณะเดียวกันการบรรเทาภาวะการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่าไม้ก็สามารถช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมเพิ่มขึน้ได้ พืน้ฐาน
ของโครงการกรีนแม่โขงเกิดจากการตระหนกัวา่การเสริมสร้างความเสมอภาคเป็นสิ่งส าคญัต่ออนาคต
ของการจดัการทรัพยากรป่าไม้ในภมูิภาคลุ่มน า้โขง รวมทัง้ตอ่ชมุชนท่ีพึง่พิงทรัพยากรเหล่านัน้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองความเสมอภาค

เรดด์เน็ต (REDD-net)  คือศูนย์กลางในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และส่ือเพ่ือการ
เรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัเรดด์พลสั(REDD+)หรือการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่า
และความเส่ือมโทรมของป่า ท่านสามารถอ่านวารสารทุกฉบับของ  REDD-net ได้ ท่ี
http://www.redd-net.org

เอกสารของ RECOFTC ท่ีตีพิมพ์ร่วมกบั East-West Center เร่ือง ‘Hanging in 

the Balance: Equity in Community-Based Natural Resource Management in 
Asia’ ท่ีมีการหยิบยกค าถามส าคัญต่างๆเก่ียวกับความเสมอภาคในบริบทของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตโิดยมีชมุชนเป็นฐาน ดรูายละเอียดได้จาก http://www.recoftc.org/site/

การประชุมนานาชาติครัง้แรกในหวัข้อของความเสมอภาคในการบรรเทาภาวะการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศในภาคป่าไม้ จดัขึน้ในเดือนมีนาคม 2555 ท่ีประเทศองักฤษภายใต้
ช่ือ “Beyond Carbon Conference” เนือ้หาของการประชุมนีเ้ป็นการสะท้อนถึงพฒันาการของ
ความเป็นธรรมและความเสมอภาคในประเด็นท่ีมีการถกเถียงเก่ียวกบั REDD+ เป้าหมายของการ
ประชมุครัง้นีค้ือการหารือเก่ียวกบัข้อจ ากดัและโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกนัจาก REDD+
ในช่วงเวลา 2 วนัของการประชุมครัง้นีมี้นกัวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าท่ีรัฐ, เจ้าหน้าท่ีจากองค์กรภาค
ประชาสงัคม และภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 100 คน ท่านสามารถหาเอกสารและส่ือ
หลากหลายรูปแบบท่ีเกิดจากการประชมุได้ท่ี http://www.eci.ox.ac.uk/redd/

■ ฉบบัท่ี1 ■ ปีท่ี 1 ■ มิถุนายน 2556 ■ หน้า 2 จาก 6



ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ 
 ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 3 ปี (ตัง้แต่
เดือนตลุาคม 2555 ถงึ เดือนกนัยายน 
2558)

 แหล่งทนุ: USAID Regional 

Development Mission Asia
 ประเทศท่ีด าเนินโครงการ: กัมพูชา ลาว 
พม่า ไทย และเวียดนาม

ผลิตผลของโครงการ
 มีข้อเสนอแนะทางนโยบายอย่างน้อย 2 
ชุด ที่รวบรวมประเด็นเก่ียวกบัภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศในภาคป่าไม้จาก
ระดบัรากหญ้าเพื่อน าไปถ่ายทอดในเวทีหรือ
เครือข่ายทางนโยบายระหวา่ง ประเทศในภมิูภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
 มีองค์กรภาคประชาสังคมระดับชาติถึง 20 
องค์กรที่ได้รับการอบรมในประเด็นความเสมอ
ภาคในการบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศในภาคป่าไม้ และมีความสามารถใน
การจดักระบวนการปรึกษาหารือกบัผู้ มีสว่นได้เสยี
ในระดบัรากหญ้า
 มีองค์กรภาคประชาสังคมระดับชาติจ านวน
ถึง 10 องค์กรที่ได้รับการสนบัสนนุในการ
รวบรวมและสื่อสารมมุมองตา่งๆอของผู้ มีสว่นได้
เสียในระดบัรากหญ้าสูผู่้ก าหนดนโยบายใน
ประเทศเหลา่นัน้

ความเสมอภาคในการบรรเทาภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่าไม้ คืออะไร?

ขอเชิญร่วมเสนอแนะค าตอบหรือแสดงความเห็นตอ่ความหมายของค าวา่ กรีนแม่โขง 
เราจะน าทกุความเห็นของทา่นมาแสดงบนเวบ็ไซต์ของโครงการ ข้อเสนอแนะที่ดีท่ีสดุจะได้รับการ

เผยแพร่ในจดหมายข่าวฉบบัตอ่ไปของเรา ส่งความคดิเหน็ของทา่นได้ท่ี 
green.mekong@recoftc.org

เวบ็ไซต์ของโครงการกรีนแม่โขง
จะเป็นศูนย์กลางออนไลน์ส าหรับ
ประเดน็ความเสมอภาคในการ
บรรเทาภาวะการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคป่าไม้ 
ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเตมิ
เก่ียวกับโครงการกรีนแม่โขงจาก
เวบ็ไซต์ของเราที่

โครงการกรีนแม่โขงจะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดความเสมอ
ภาคได้อย่างไร?

ส่ือและเอกสารเพ่ือการส่ือสารท่ีพัฒนาขึน้จากโครงการจะช่วยสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ถึงเร่ืองความเสมอภาคในการบรรเทาภาวะการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่าไม้ ปัจจยัดงักล่าวจะน าไปสู่นโยบายและกระบวนการการ
พฒันาศกัยภาพและการแบ่งปันข้อมูลท่ีเหมาะสมสอดคล้อง ในท่ีนีผู้้ เก่ียวข้องจากภาคส่วนต่างๆ
ได้แก่ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา องค์กรท้องถิ่น ชุมชน องค์กรพัฒนา
เอกชนในระดบัชาตแิละนานาชาต ิและภาคธุรกิจ

ผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจเพิ่มขึน้เกี่ยวกับความเสมอภาคใน
การบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศในภาคป่าไม้

การสร้างกลไกการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือน าเสนอมมุมองจากผู้ มีส่วนได้เสียในระดบั
รากหญ้าสู่ผู้ก าหนดนโยบายในระดบัชาติ และระดบัประเทศ โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ การให้
ข้อมลูที่ชดัเจน และการปรึกษาหารือร่วมกนัผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ในระดบัชาติและภูมิภาค เพ่ือให้
ผู้ก าหนดนโยบายน าเอาความคิดเห็นเหล่านีม้าพิจารณาเพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างความเสมอภาค
ในการบรรเทาภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศในภาคป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการทางนโยบายเกี่ยวกับการบรรเทา
ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศในภาคป่าไม้ ในระดับชาติและภมิูภาค 

กิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพให้กับองค์กรภาคประชาสังคมจะช่วยให้ผู้ มีส่วนได้เสียระดบั
รากหญ้ามีความเข้าใจในหลกัการของการบรรเทาภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาค
ป่าไม้ซึง่มีประเดน็ของความเสมอภาคเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทัง้ในระดบัท้องถิ่น ระดบัชาต ิ
และระดบันานาชาต ิรวมทัง้ในการวางแผนและการด าเนินโครงการท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีโ้ครงการ
ยงัคาดหวงัวา่จากศกัยภาพท่ีเพิ่มขึน้จะท าให้ชุมชนมีช่องทางต่างๆ มากขึน้ในการเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันและสามารถร่วมกันค้นหาแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองต่อความท้าทาย 
อุปสรรคและความเส่ียงในการด าเนินงานเพ่ือการบรรเทาภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภาคป่าไม้ในหลากหลายระดบั

สร้างศักยภาพให้กับองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างความเสมอภาค
ในการบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศในภาคป่าไม้

ท่านสามารถเข้าถึง
ข้อมูลส าคัญ
เก่ียวกับโครงการ
(factsheet)

ได้ที่เว็บไซต์ของเรา
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ในวนัท่ี 6 มีนาคมท่ีผ่านมา โครงการกรีนแม่โขงและ LEAF 
Asia (Lowering Emission in Asia's Forests) ได้จดัการประชุม
ปรึกษาหารือกบัองค์กรภาคประชาสงัคมระดบัชาตคิรัง้ท่ีหนึ่งขึน้ ในหวัข้อ 
“การส่งเสริมความเสมอภาคต่อกลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการท าลายป่าและความเส่ือมโทรมของป่าไม้ (REDD+): มุมมอง
จากภาคประชาสงัคมในประเทศไทย” การประชุมครัง้นีเ้ป็นหนึ่งในหลาย
กิจกรรมของโครงการของเรา ในประเทศไทย

ผลการประชุมปรึกษาหารือครัง้แรกกับภาคประชาสังคมใน
ประเทศไทยได้ถูกน ามาเช่ือมโยงกับการจัดท าข้อเสนอในการเตรียม
ความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลสั หรือ R-PP ฉบบัสมบูรณ์ส าหรับประเทศ
ไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวแทนจากภาคประชาสังคมได้น าเสนอ
ประเด็นซึ่งเป็นความกังวลและควรจะได้รับการแก้ไขก่อนท่ีจะมีการ
รับรอง REDD+ จากภาคประชาสงัคม ข้อคิดเห็นจากภาคประชาสงัคม
ดงักล่าวได้ถกูน าเสนออย่างเป็นทางการตอ่ กองทนุหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ 

(Forest Carbon Partnership Facility) ของธนาคารโลก 

หลังจากท่ี ร่าง R-PP ของประเทศไทยได้รับการอนมุัติแล้ว 
ยงัคงมีหลายเง่ือนไขที่ต้องได้รับปรับปรุงและพิจารณาซึง่รวมถึงการสร้าง
กระบวนการปรึกษาหารือกบัภาคประชาสงัคมในเชิงลึกให้มากขึน้ ท่าน
สามารถดขู้อมลูเก่ียวกบัการประชุมปรึกษาหารือครัง้นี ้และในครัง้ต่อไป
ได้จากเวบ็ไซต์ของเรา

การประชุมปรึกษาหารือครัง้ต่อไปจะจดัขึน้ท่ีประเทศลาว และ 
เวียดนาม ทา่นสามารถตดิตอ่เพ่ือขอรายละเอียดเพิ่มเตมิผ่านทาง
 green.mekong@recoftc.org

การประชุมเร่ือง “การส่งเสริมความเสมอภาคต่อกลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ท าลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าไม้ (REDD+): มุมมองจากภาคประชาสังคมในประเทศไทย”

สถานการณ์และข่าวสารในประเดน็ความเสมอภาค

การสร้างศักยภาพเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายในสังคมในการเตรียมความพร้อม
รับกลไก REDD+ 

กองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ หรือ FCPF จัดการประชุม
เชิงปฏิบตัิการระดบัภูมิภาคเร่ือง “การสร้างศกัยภาพเพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมในการเตรียมความพร้อมรับกลไก  
REDD+” ขึน้ระหว่างวนัท่ี 30 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม ท่ีกรุงเทพฯ 
โดยมีตวัแทนจากประเทศต่างๆ ในเอเชียเข้าร่วมประกอบด้วย กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว เนปาล ปาปัวนิวกินี ประเทศไทย วานูอาตู และ
เวียดนาม

การประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ แทนจากหลากหลายภาค
ส่วนจากประเทศตา่งๆ ในเอเชียแปซฟิิกท่ีก าลงัเตรียมความพร้อมในเร่ือง 
REDD+ ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ใน 3 ประเด็นท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอย่างยิ่ง 
และเป็นหัวใจส าคัญของการเตรียมความพร้อมส าหรับกลไก REDD+
ซึ่งได้รับความสนับสนุนจาก FCPF อันได้แก่ 1) การประเมินด้าน
สิ่งแวดล้อมและสงัคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Environmental and 

Social Assessment - SESA), 2) กระบวนการปรึกษาหารือและ
สร้างการมีส่วนร่วม และ 3) กลไกการรับฟังข้อคิดเห็นและแก้ไขตามข้อ
เรียกร้อง 

ตวัแทนจากประเทศตา่งๆ ท่ีก าลงัมีการเตรียมความพร้อมรับ
กลไก REDD+ ได้ร่วมเรียนรู้ วิเคราะห์ และน าเสนอความคืบหน้าและ
ความท้าทายต่างๆ จากการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมใน
การเตรียมความพร้อม ตอ่กลไก REDD+

ท่านสามารถเข้ามาดเูอกสารท่ีเก่ียวข้องจากการประชุมเชิง
ปฏิบตักิาร ได้จากเวบ็ไซต์ของ FCPF ท่ี
https://www.forestcarbonpartnership.org/SHANGRILA
ND

RECOFTC ได้จัดเวทีสัมมนาระดับชาติว่าด้วยมิติหญิง
ชาย หรือ gender ขึน้ในหลายประเทศในภูมิภาค การสมัมนา 2 เวที
แรกจัดขึน้ท่ีประเทศลาวและเวียดนามในช่วงต้นปีท่ีผ่านมา และมีแผน
จะจัดเพิ่มเติมอีกในประเทศอ่ืนๆในภูมิภาค วัตถุประสงค์ของการจัด
สมัมนาระดบัชาตขิองผู้ เช่ียวชาญในประเด็นท่ีว่าด้วยมิติหญิงชาย ป่าไม้ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ REDD+ ก็เพ่ือให้ทุกฝ่าย
ตระหนกัถงึการน ามมุมองในด้านมิติหญิงชายมาสู่การพิจารณานโยบาย
และการลงทุนด้านป่าไม้ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 
REDD+

ในประเทศลาว การสัมมนาจัดขึน้โดยความร่วมมือระหว่าง 
RECOFTC และกรมป่าไม้ซึง่ขึน้กบักระทรวงการเกษตรและป่าไม้ของ
ประเทศลาว การสมัมนามีผู้ เข้าร่วมราว 45 คนจากหน่วยงานรัฐ องค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่ของรัฐทัง้ระดบัชาตแิละระหวา่งประเทศ แหล่งทนุ 
และตวัแทนจากภาคประชาสงัคมอ่ืนๆ นอกจากนีย้งัมีเจ้าหน้าท่ีจากกรม
ต่างๆ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงาน 
REDD+ สมาคมรักธรรมชาติ และสมาคมเพ่ือการพัฒนางานด้านมิติ
หญิงชาย 

ในประเทศเวียดนาม การสัมมนาเป็นความร่วมมือระหว่าง 
RECOFTC และกรมป่าไม้ของเวียดนาม มีผู้ เข้าร่วมจ านวน 48 คนมา
จากหน่วยงานรัฐ, องค์กรพฒันาเอกชนระหวา่งประเทศ, และภาคประชา
สงัคม เข้าร่วมในการสมัมนาเป็นเวลา 1 วนั

ระหว่างการสมัมนาทัง้ 2 ครัง้ ตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ 
ซึง่รวมถึง Centre of Research & Development in Upland 

Area (CERDA), United Nations collaborative initiative on 
Reducing Emissions from Deforestation and forest 
Degradation (UN-REDD) และ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในป่า
เอเชีย (LEAF) ในประเทศเวียดนาม ได้ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์
เก่ียวกับการน ามิติหญิงชายมาพิจารณาในกระบวนการด าเนินงาน การ
น าเสนอและอภิปรายจากการสัมมนาได้ถูกรวบรวมและจัดท าเป็น
ข้อเสนอทางนโยบายส าหรับแตล่ะประเทศ ซึง่ทา่นสามารถดรูายละเอียด
ได้ในเวบ็ไซต์ของ RECOFTC

สัมมนาระดับชาตว่ิาด้วยเร่ืองมิตหิญิงชาย ที่ลาวและเวียดนาม
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เจนเดอร์เลนส์ (Gender Lens) - มองผ่านเลนส์มิตหิญิงชาย  
“เร่ืองมิตหิญิงชายเป็นประเดน็ท่ีมี
ความส าคัญ และไม่ควรมองข้าม, 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการ
บรรเทาภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศผ่านกลไก REDD+ หาก
เราไม่น าทัง้ชายและหญิง(ซึ่งเป็น
สมาชิกในชุมชน)มาเข้าร่วม ใน-
กระบวนการวางแผนและด าเนินงาน 
โอกาสที่จะเกิดความส าเร็จนัน้มีน้อย
มาก” 
ดร.เหงียน บา ไง รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
ประเทศเวียดนาม, กล่าวถงึความส าคญั
ของมิตหิญิงชายในการสมัมนาระดบัชาติ
วา่ด้วยมิติหญิงชาย ท่ีเมืองฮานอย ใน
เดือนเมษายน 2556

                ส าหรับส่วนนีข้องจดหมายข่าวเรียกว่า เจนเดอร์เลนส์ Gender Lens หรือการมองผ่านเลนส์
มิติหญิงชาย จะประกอบด้วยบทความ แหล่งข้อมลู และการแลกเปล่ียนมมุมองเก่ียวกบัความเสมอภาค
ของหญิงชาย ผ่านทางการด าเนินงานของโครงการกรีนแม่โขง และเช่นเดียวกบัส่วนอ่ืนๆ ในจดหมายข่าว
ของเรา เราจะมุ่งเน้นการส่ือสารแบบสองทางกับผู้ อ่าน โดยเราจะน าเสนอแนวทางท่ีปฏิบตัิได้จริงซึ่งจะ
น าไปสู่ความเสมอภาคในมิตหิญิงชายร่วมกบัการน าเสนอโอกาสในการด าเนินการด้านต่างๆ ภายใต้บริบท
ท่ีคล้ายคลึงกัน เจนเดอร์เลนส์เปิดรับทุกความคิดท่ีมีค่าจากทุกท่าน  เราขอใช้โอกาสท่ีเป็นฉบับแรกนี ้
อธิบายถงึความหมายของความเสมอภาคและอภิปรายเก่ียวกบัความจ าเป็นในการสร้างความเสมอภาคใน
มิตหิญิงชาย

องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ
(Food & Agriculture 
Organization of the 
United Nations –FAO)

FAO มีเอกสารมากมายในเร่ืองมิตหิญิงชายกบัป่า
ไม้ เรียนรู้เพิ่มเตมิจาก 
http://www.fao.org/gender/gender-
home/gender-programme/gender-
forests/en/

แหล่งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองมิตหิญิงชาย
สถาบันนานาชาตด้ิานการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(International Institute of 
Sustainable Development –IISD) 

การพฒันาท่ียัง่ยืนจะเกิดขึน้ได้ตอ่เม่ือทัง้ผู้ชายและ
ผู้หญิงมีโอกาสบรรลเุส้นทางชีวติท่ีตนเลือก การสร้าง
โอกาสส าหรับชีวตินัน้เก่ียวข้องอย่างยิ่งกบั
สภาพแวดล้อมและระบบทางสงัคมท่ีเหมาะสม ทา่น
สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเตมิได้จาก 
http://www.iisd.org/gender/

                มิติหญิงชาย คือ รูปแบบของการกระท า, ทัศนคติ และสมมติฐานต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ตามแตเ่พศสภาวะของเขาอนัก่อให้เกิดโอกาสและความคาดหวงัในตวับุคคลนัน้ มิติหญิงชายเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความเสมอภาคดงัท่ีได้กล่าวถึงในข้างต้น ค าจ ากดัความของเราในเร่ืองความ
เสมอภาคของมิติหญิงชาย คือ การท่ีเพศสภาวะไม่ควรถูกแยกต่างหากจากปัจจัยอ่ืนๆท่ีใช้บ่งบอกถึง
ความหลากหลายของมนุษย์ เช่น เชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ์ ภาษา ความพิการ รายได้ หรือความหลากหลายใน
ด้านอ่ืนๆ

ความเสมอภาคในมิตหิญิงชาย คืออะไร?

               กาลครัง้หนึ่ง ในช่วงเวลาของภยัแล้งท่ีร้ายแรงท่ีสุดในรอบทศวรรษ ช้าง
และเจ้ายีราฟเพ่ือนของมันร่วมกนัออกค้นหาน า้ และหลงัจากการเดินรอนแรมอยู่
หลายวนั ทัง้สองได้พบกบัเหยือกท่ีเต็มไปด้วยน า้ใบหนึ่ง ช้างจดัการใช้งวงของมัน
จุ่มลงในปากเหยือกอย่างรวดเร็วเพ่ือจิบเอาน า้จากเหยือกซึง่ให้ความรู้สึกราวกบัว่า
เป็นการดื่มน า้ครัง้แรกในเวลาอันยาวนานหลายปี ช้างหนัไปยังเพ่ือนอย่างเริงร่า
หวงัวา่เพ่ือนรู้สกึผ่อนคลายเช่นเดียวกบัตน แตยี่ราฟกลบัดรูู้สกึสบัสนและคลุ้มคลัง่

ช้างและยีราฟ – เร่ืองราวของเพื่อนสองตัว

               ยีราฟพยายามเต็มท่ีท่ีจะดื่มน า้จากเหยือกแคบๆ ใบนัน้ มนัก้มลงให้ต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้และเกือบจะท าให้เหยือก
นัน้ล้มคว ่าลงแต่ก็ไม่สามารถดื่มน า้ได้ ในทนัใดนัน้สตัว์ทัง้สองตวัตระหนกัได้ว่ายีราฟไม่สามารถดื่มน า้จากเหยือกประเภทนีไ้ด้ 
“แตเ่พราะอะไร?” ทัง้สองตวัยงัสงสยั “ท าไมยีราฟจงึไม่สามารถดื่มน า้จากเหยือกได้เหมือนอย่างช้าง?”

               มาริเดล อลัเบอร์โต ผู้ เช่ียวชาญด้านมิตหิญิงชายอธิบายวา่ “เราจะสามารถบรรลถุงึความเทา่เทียมได้ก็ต่อเม่ือมีความ
เสมอภาคในผลกระทบท่ีเกิดขึน้, กล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือ – ผลลพัธ์ท่ีเรามุ่งหวงัให้เกิดขึน้คือความเท่าเทียม ซึง่สามารถเกิดขึน้ได้
ตอ่เม่ือมีความเสมอภาคเกิดขึน้ ในเร่ืองราวสัน้ๆ ของช้างและยีราฟ หากภาชนะมีความกว้างเพียงพอท่ีจะเอือ้ให้ปากของยีราฟ
เข้าไปได้ ความเทา่เทียมในการเข้าถงึน า้ในเหยือกจงึจะเกิดขึน้” 

               อัลเบอร์โตอธิบายต่อถึงความเช่ือมโยงของเร่ืองนีก้ับกรอบคิดของโครงการกรีนแม่โขงในเร่ืองความเสมอภาคว่า 
“ความเสมอภาคในมิติหญิงชาย คือ การตระหนกัได้ว่า เราไม่ควรมองเพียงแค่เร่ืองความความแตกต่างของเพศหญิง -ชาย แต่
เราควรจะสร้างความเป็นธรรมโดยให้โอกาสกับทกุคนเท่ากัน ด้วยการก าจดัอุปสรรคต่างๆ หรือการเพิ่มศกัยภาพด้านต่างๆ ท่ี
ช่วยท าให้ทุกคนสามารถใช้สิทธิตามท่ีมีได้ หากสังคมน าเอาประเด็นเร่ืองเพศสภาวะ วรรณะทางสงัคม สัญชาติ ความพิการ 
หรือปัจจยัอ่ืนๆ มาเป็นบรรทดัฐานในการกีดกนัการใช้สิทธิท่ีพึงมีของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็แสดงว่าสงัคมนัน้ยงัไม่มีความเท่า
เทียม ด้วยเหตนีุก้ารมีธรรมาภิบาลที่ดีจงึเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะช่วยปกป้องสิทธิมนษุยชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
ของผู้ มีส่วนได้เสีย และเป็นทางเดียวท่ีจะน ามาสู่การแบง่ปันประโยชน์ท่ียตุธิรรมมากขึน้”

“งานวิจยัค้นพบว่าต้นไม้และ
ป่าไม้มีความส าคญัต่อวิถีชีวิต
ของผู้หญิงในชนบทมากกว่า
ผู้ชาย”

“หญิงและชายในชนบทมกัจะ
มีองค์ความรู้เกีย่วกบัทรพัยากร
ในป่าไม่เหมือนกนัและมี
บทบาทในการจดัการต้นไม้
และป่าไม้แตกต่างกนั”
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