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ในฉบับนี้
•	 ผู้มีส่วนร่วมในระดับรากหญ้าจากประเทศกัมพูชา	ไทย	และเวียดนามได้

ร่วมกันแสดงความเห็นในเรื่องการพัฒนาความเสมอภาค
•	 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรประชาสังคมเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

การริเริ่มส่งเสริมความเสมอภาคระดับรากหญ้าในการบรรเทาผลกระ
ทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่าไม้

•	 แหล่งข้อมูลต่างๆ	ในหัวข้อความเสมอภาค
•	 เจนเดอร์เลนส์(Gender	 Lens)	 มุมมองในเรื่องความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชาย
•	 กิจกรรมที่ก�าลังจะมาถึง
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ความร่วมมือกับชุมชนท้องถ่ินในภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้าโขงเพื่อสนับสนุนแนวคิดริเร่ิม
สร้างความเสมอภาคส�าหรับกิจกรรมการ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระดับรากหญ้า

ยินดีต้อนรับสู่จดหมายข่าวโครงการเพ่ือความเสมอ
ภาคระดับรากหญ้าจดหมายข่าวฉบับน้ีจัดท�าขึ้นโดยโครงการความเสมอภาค

ระดับรากหญ้าและการขยายเครือข่ายในลุ่มน�้ าโขง	
(โครงการ	 GREEN	 Mekong)	 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้ก�าหนดนโยบายและผู้มีส่วนร่วม
ระดับรากหญ้าในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง	 โดยมุ่ง
เน้นการเสริมสร้างความเสมอภาคทั้งในระดับนโยบายและ
ปฏิบัติการใน เรื่ องการบรร เทาผลกระทบจาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเกิดจากภาคป่าไม้

ท่ีมาของโครงการเกิดจากข้อเท็จจริงในเร่ืองความล้ม
เหลวหลายประการในการปกป้องผืนป่าอันสืบเนื่องมา
จากการไม่ได้พิจารณาความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
และการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการป่า					ในภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้าโขงที่ ซ่ึงชีวิตของคนนับล้านยังคงพึงพาทรัพยากร
ป่าไม้เปน็อย่างมากนัน้	 ความส�าเร็จของนโยบายและ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการปกป้องผืนป่า	 การลดการปล่อย
คาร์บอน	 และการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ	 จะไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนหากชุมชนท้อง
ถิ่นไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมอย่างได้เต็มที่

โครงการ	 GREEN	 Mekong	 ได้รับทุนสนับสนุนจาก
องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา	
(USAID)	 และพันธกิจเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชีย	
(RDMA)	 ซ่ึงด�าเนินการโดย	 RECOFTC–ศูนย์วนศาสตร์
ชุมชนเพื่อคนกับป่า

เกี่ยวกับโครงการ GREEN Mekong
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ผู้มีส่วนร่วมในระดับรากหญ้าจากประเทศ
กัมพูชา ไทย และเวียดนามได้ร่วมกันแสดง
ความเห็นในเรื่องการพัฒนาความเสมอภาค
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงธันวาคม	2556	ทางโครงการได้จัดการประชุมหารือทัง้สิ้น	 7	ครัง้	
ในประเทศกัมพูชา	ไทย	และเวียดนาม	โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ	200	คนจากหลายภาคส่วน	
เช่น	 องค์กรภาคประชาสังคม,	 สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน	 และผู้มีส่วนร่วมระดับรากหญ้า	
โดยมีการประชุมหารือในระดับประเทศ	 และการประชุมกลุ่มเป้าหมายในระดับของชุมชน	 ซ่ึง
การประชุมทั้งสองระดับนี้ล้วนมีวัตถุประสงค์ในการบ่งช้ีและการจัดล�าดับความส�าคัญของ
ประเด็นต่างๆ	 ที่เปน็อุปสรรคในการสร้างความเสมอภาคในการจัดการป่าไม้ของแต่ละ
ประเทศในภูมิภาค	นอกจากนี้แล้วยังเปน็การวิเคราะห์กลไกที่เหมาะสมและจุดเด่นของระบบใน
ประเทศต่างๆ	 และเปน็การรวบรวมวิธีจัดการกับปัญหาความเสมอภาคในการจัดการป่าอัน
จะน�าไปสู่การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากแต่ละประเทศอีก
ด้วย

“คนในท้องถิ่นเปน็หัวใจของระบบ	เราควรให้พวกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจตัง้แต่
ต้นจนจบกระบวนการ”	 สมาชิกชุมชนท้องถิ่นระดับรากหญ้าคนหนึ่งจากฮานอย	 ประเทศ
เวีดนามกล่าว

ณ	 เขาพระวิหาร	 ประเทศกัมพูชา	 สมาชิกชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนความเข้าใจในเรื่องของ
ความเสมอภาค	 หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทางเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนของตน	 โดยสรุปได้ว่า	 “ความเสมอภาคในการแบ่งปันผล
ประโยชน์ขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกแต่ละคนท่ีจะสร้างผลประโยชน์ร่วมกันใน
กิจกรรมป่าชุมชน	 ทุกๆคนในชุมชนที่จะได้รับผลประโยชน์ควรมีความตกลงร่วมกันในเรื่อง
ของแนวทางในการแบ่งปันผลประโยชน์”

จากการจัดประชุมหารือในสามประเทศ	 แม้ว่าการเรียงล�าดับความส�าคัญของปัญหาจะต่าง
กัน	 แต่ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมากได้ยกประเด็นปัญหาต่างๆ	 ที่คล้ายคลึงกัน	 ซ่ึงได้แก่	 การ
แบ่งปันผลประโยชน์	การครอบครองผืนป่า	นโยบาย	กฏข้อบังคับ	การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	
ธรรมาภิบาลป่าไม้	การมีส่วนร่วม	และกระบวนการมีส่วนร่วม	กลไกการร้องทุกข์	ภาวะเพศ	
ปัจจัยที่น�ามาสู่การตัดไม้ท�าลายป่า	และสภาพความเปน็อยู่

ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนวทางในการจัดการประเด็นที่กล่าวมาอันได้แก่	 การประชุมหารือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยดึงเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ	 ประเด็นที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาในการประชุมปรึกษาหารือจะต้องได้
รับการบันทึกเปน็เอกสารอ้างอิง	 และควรได้รับการจัดการในทางปฏิบัติ	 อีกทัง้ควรมีระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบัติอีดด้วย

การพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคม
เพื่อสนับสนุนแนวคิดริเริ่มสร้างความเสมอ
ภาคในกิจกรรมการบรรเทาผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่าไม้
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจ�านวน	21	คนจากประเทศกัมพูชา	สาธารณรัฐประชาชนลาว	พม่า	ไทย	
และเวียดนามได้เข้ารับการฝึกอบรมในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	ณ	กรุงเทพมหานคร	ในหัวข้อ
ข้อ	 ”การพัฒนาความเสมอภาคในระดับรากหญ้าในบริบทของป่าไม้และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ”	ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยากรระดับรากหญ้าในการ
บ่งช้ีประเด็นด้านความเสมอภาคและโอกาสที่จะพัฒนา	 และเรียนรู้วิธีการใหม่เพื่อแก้ปัญหา
เรื่องความเสมอภาคที่มักจะประสบจากการท�างานร่วมกันของบุคคลจากหลายภาคส่วน

กลุ่มเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมได้เรียนรู้เก่ียวกับวิธีการจัดการฝึกอบรมรูปแบบใหม่ซ่ึงมุ่งเน้นในการ
มีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 อีกทัง้ยังฝึกฝนการออกแบบการฝึกอบรมที่ตน

สามารถน�ามาปรับใช้ได้	 	 ส�าหรับส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรบแล้ว	 การอบรมแบบเน้น
การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคนัน้ยังเปน็เรื่องใหม่	 โดยเฉพาะใน
กลุ่มเจ้าหน้าที่ฯที่ยังใช้วิธีการอบรมพัฒนาศักยภาพในภาคป่าไม้แบบเก่า	 เจ้าหน้าที่ฝึกอบ
รบคนหนึ่งกล่าวว่า	“การอบรมในครัง้นี้แปลกไปจากการอบรมทั่ว ไๆป	เนื่องจากเน้นที่	“วิธี”	
ในการพัฒนาความเสมอภาคจากระดับบุคคล	และยังเน้นการออกแบบการฝึกอบรมที่แปลก
ใหม่โดยน�าเอาวิธีการประชุมปรึกษาหารือมาเปน็พื้นฐานในการสร้างความเสมอภาค”

แนวคิดการฝึกอบรมแบบใหม่นี้ได้ถูกน�ามาใช้ในการอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากร	
(Training	 of	 Trainers)	 โดยรวมถึงการพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของแต่ละคน	 การใช้
ดนตรี	ภาพ	และการเล่าเรื่องมาเปน็แนวทางในการอบรม	ในวันสุดท้ายของการอบรม	 เจ้า
หน้าที่ฯ	ที่เข้ารับการอบรมแสดงออกถึงความเข้าใจในบทบาทของวิทยากรระดับรากหญ้าใน
การเสริมสร้างความเสมอภาค	 และในความสัมพันธ์ระหว่างความเสมอภาคกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

สามารถติดตามรายละเอียดการจัดอบรมและคู่มือฝึกอบรบวิทยากร	ครัง้ต่อไปในปี	2014

ผู้มีส่วนร่วมในการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ณ	เขาพระวิหาร	ประเทศ
กัมพูชานัน้	 ได้รับแบบฝึกหัดร่วมกันในการสร้างความเข้าใจเรื่องความเสมอภาค	
กิจกรรมนี้ได้แบ่งเพศหญิงและเพศชายออกเปน็	 2	 กลุ่มโดยให้พิจารณาการจัดสรร
ของทรัพยากรในกลุ่มต่างๆ	 ซ่ึงมีความแตกต่างกันทัง้ด้านศักยภาพและฐานะความ
มั่งคั่ง	 กลุ่มที่ร่วมกิจกรรมทัง้หมดได้วิเคราะห์ร่วมกันถึงกลยุทธ์และเหตุผลของ
จัดสรรผลประโยชน์ที่หลากหลาย	
ภาพโดย	เรแกน	ซูซุกิ

จากกิจกรรม	“เกมแห่งอ�านาจ”	ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงระดับความเสมอภาคที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานะ	และบทบาททางสังคมของแต่ละคน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมระดับรากหญ้าจากประเทศกัมพูชา	 สาธารณรัฐประชาชนลาว	
พม่า	 ไทย	 และเวียดนามได้รวมตัวกันในประเทศไทยเพื่อเรียนรู้แนวคิดการฝึกอบรม
เพื่อสร้างเสริมความเสมอภาคในระดับรากหญ้าในภาคป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ
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แหล่งข้อมูลเรื่องของความเสมอภาค
ในหัวข้อ “แหล่งข้อมูลเรือ่งความเสมอภาค” เรามุ่งเน้นทีจ่ะจัดหาข้อมูลเกีย่วกับเรือ่งความ
เสมอภาคในการจัดการป่าเพือ่ตอบสนองกับการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

ความเสมอภาคในเรดด์พลัส (REDD+) เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่? 
บทบาทของการปกป้องสังคม มาตรฐาน และการประเมิน
ผลกระทบในการลดความเสี่ยงและการเพิ่มผลตอบแทน

บทสรุปจาก	 Forest	 Trends	 ได้มีการประเมินผลกระทบต่อความเสมอภาคทางสังคมจาก
เรดด์พลัส	 (REDD+)	 บทสรุปดังกล่าวได้อธิบายถึงการตอบสนองของสมาคมระหว่าง
ประเทศต่อความเสี่ยงทางสังคมอันเปน็ผลจากเรดด์พลัส	 (REDD+)	 ซ่ึงเน้นการปกป้อง
สังคม	 (Safeguards)	 และการสร้างมาตรฐาน	 (Standards)	 บทสรุปนี้เน้นความจ�าเปน็ใน
การสร้างความเสมอภาคภายในเรดด์พลัส	 (REDD+)	 โดยจะเปน็หนทางเดียวที่จะท�าให้เรดด์
พลัส	(REDD+)		เปน็แนวทางที่มีประสิทธิภาพ	ท่านสามารถอ่านบทสรุปเพิ่มเติมได้ที่	http://
ow.ly/rYyo1

ความพร้อมในการร่วมมือ: ประสบการณ์ของการสร้างความ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจากเรดด์พลัส (REDD+)

รายงานฉบับนี้ผลิตโดยโครงการคาร์บอน,	 ตลาดและชุมชนในผืนป่า	 ซ่ึงได้รับการสนับสนุน
จาก	USAID	โดยท�าการศึกษาบทเรียน	และแนวทางปฏิบัติอันมาจากประสบการณ์การเสริม
สร้างการมีส่วนร่วมในระดับชาติ	 และระดับท้องถิ่น	 ของผู้มีส่วนได้เสียจากเรดด์พลัส	
(REDD+)	รายงานตอบสนองกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้เปน็อย่างดี	โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เวลานี้ที่แนวทางเรดด์พลัส	 (REDD+)	 ได้อยู่ในข้อตกลงของการประชุมย่อยส่วนที่	 19	 ของ
การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ	(COP	19)	ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	http://ow.ly/ryym8

 

W+: การเพิ่มขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมของสตรี
ในโครงการลดระดับคาร์บอน

ในเดือนเมษายน	 2556	 องค์กรสตรีเพื่อการจัดการเปลี่ยนแปลงทางเกษตรกรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ	(WOCAN)	ได้เปิดตัว	มาตรฐาน	W+	ซ่ึงเสนอโครงการออกแบบและ
สร้างแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเข้าไปในมาตรฐานการจัดการคาร์บอน	 โดยรวมถึงช่องทางที่

สามารถตรวจสอบการต่อรองและการมีส่วนร่วมของสตรีในโครงการบรรเทาปัญหาการ
จัดการคาร์บอน	ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่	www.wplus.org

กล่องสภาพเพศ (The Gender Box)

‘กล่องเพศภาวะ’	(The	Gender	Box)	เปน็วิธีหนึ่งที่พัฒนาโดย	คาร์โร	เจ	เพียร์ส	โคเฟอร์	
จากศูนย์วิจัยป่าไม้ระหว่างประเทศ	 (CIFOR)	 ได้ออกแบบแนวทางที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้
และผู้ดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติสามารถประเมินความเท่าเทียมทางเพศในการจัดการ
ป่าไม้	(โดยเฉพาะในเขตร้อน)	สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่	http://ow.ly/rYxR

ความเสมอภาคคืออะไร? 

ความเสมอภาคคือความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุกคน 
เป็นความเป็นธรรมในการสร้างและดําเนินนโยบาย รวมไปถึงการกระจาย
ทรัพยากรและต้นทุน โดยเป็นไปตามหลักการทีไ่ด้รับการยอมรับร่วมกัน
 
ท่านสามารถอ่านจดหมายข่าวฉบับที ่1 ของเราเพือ่หาข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่
http://ow.ly/t66Xg 

มุมมองเพศภาวะ
มุมมองเพศภาวะนําเสนอทัศนคติต่างๆ ทีเ่กีย่วกับเรือ่งความเสมอภาคทางเพศ

ภาวนา อุปัทยา เจ้าหน้าที่ในโครงการเพศภาวะและสิทธิ ของ RECOFTC ได้นํา
เสนอมุมมองเกี่ยวกับหลักการณ์พื้นฐานของความเสมอภาคที่จําเป�นต้องการสร้าง
ป่าชุมชนที่ยั่งยืน

“มันเปน็เร่ืองท่ีส�าคัญมากท่ีจะตระหนักว่าการวางแผนและนโยบายเก่ียวกับป่าไม้ที่ดีจะเกิดขึ้น
ไม่ได้หากมันไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการ	และข้อจ�ากัดของเพศหญิงและเพศชาย”

ประเด็นเรื่องความเสมอภาคทางเพศควรจะเปน็หนึ่งในหัวข้อหลักๆ	ของนโยบาย	มิเช่นนัน้จะ
เกิดความเสี่ยงกับเพศหญิงที่เข้าสู่ภาวะความยากจน	ความไม่ปลอดภัย	ความขัดแย้งและสิ้น
หวัง

การที่นโยบายและการลงทุนต่างๆ	 เกี่ยวกับป่าไม้ได้ค�านึงถึงปัจจัยเพศภาวะ	 จะช่วยให้เกิด
การรวมพลังกันระหว่างให้เกิดการสร้างเข้มแข็งร่วมกันระหว่างภาคป่าไม้และความมั่นคง
ทางอาหาร	 และยังช่วยให้ชุมชนที่พึ่งพาป่าไม้สามารถมีความเข็มแข็งในการต่อสู้กับผลกระ
ทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้
หญิงจะเปน็การกระจายผลประโยชน์ไปยังครอบครัวของเขาเหล่านัน้	 และโยงไปถึงระดับ
ชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศด้วย
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กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมได้ขอทุนสนับสนุนโครงการ
ขนาดเล็กเพ่ือโครงการปฏิบัติของระดับรากหญ้าในการ
สนับสนุนความเสมอภาคในภาคป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ

กลุ่มองค์กรประชาสังคมได้ส่งโครงการเพื่อขอทุนขนาดเล็กในโครงการปฏิบัติเพ่ือสนับสนุน
ความเสมอภาคในภาคป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	 โครงการ	 GREEN	
Mekong	 ให้ทุนสนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มองค์กรประชาสังคมในการสร้างความเสมอ
ภาคในระดับชุมชนท้องถ่ินและได้น�าความรู้และทักษะที่ตนได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในทาง
ปฏิบัติ	ทุนสนับสนุนขนาดเล็กนี้เริ่มด�าเนินการในเดือนเมษายน	2557	รายละเอียดโครงการที่

ได้รับคัดเลือกดังระบุในเวบไซด์ของโครงการ

กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมได้เข้าร่วมการประชุมป่าชุมชน
ระดับชาติในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว พม่า 
ไทยและเวียตนาม

พันธมิตรของโครงการ	 GREEN	 Mekong	 ได้เข้าร่วมในการประชุมป่าชุมชนระดับชาติจัด
โดย	RECOFTC	และภาคีต่างๆ	ในประเทศกัมพูชา	สาธารณรัฐประชาชนลาว	พม่า	ไทยและ
เวียตนาม	 ซ่ึงมีขึ้นในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน	 การประชุมมีเป้าหมายเพื่อ
ขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนการ
จัดการป่าชุมชน	 การประชุมนี้ยังเปิดโอกาสให้ผ้เข้าร่วมได้วิเคราะห์สภาวะปัจจุบันของป่า
ชุมชน	และรว่มกันวางแผนและกลยุทธในการยกระดับป่าชุมชนในภูมิภาค

เอกสารใหม่: การปรับปรุงเรื่องความเสมอภาคของบริบทของ
ป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ: คู่มือการ
ฝึกอบรม

คู่มือการฝึกอบรมฉบับใหม่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับราก
หญ้าในกระบวนการการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่า
ไม้	 คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้ฝึกอบรมระดับชุมชนรากหญ้าสามารถออกแบบและสร้างกระบวนการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่า	 ภายใต้หลักการของเรดด์พลัส	 (REDD+)	
โดยอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค	 คู่มือนี้จะให้เครื่องมือและวิธีการในการพัฒนาทักษะ
ของผู้ฝึกอบรมระดับชุมชนในการส่งเสริมความเสมอภาคโดยอาศัยกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 คู่มือนี้จะเสร็จ
สมบูรณ์ในเดือนเมษายน	2557

เว็บรวบรวมความรู้แห่งใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแบ่งปัน
เรื่องความเสมอภาคขององค์กรภาคประชาสังคมในภูมิภาค
แม่โขง

แหล่งข้อมูลออนไลน์ใหม่ส�าหรับองค์กรภาคประชาสังคมที่ท�างานร่วมกับโครงการฯ	 จะติด
ตัง้อยู่ในเวบไซด์ของ	 RECOFTC	 บุคคลากรที่ท�างานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและป่าชุมชนสามารถเข้าใช้ได้เช่นกัน	 เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับการด�าเนิน
โครงการย่อยขององค์กรภาคประชาสังคมภายใต้เงินสนับสนุนจากโครงการ	 	 GREEN	
Mekong	 และยังเปน็แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาคในบริบทของประเทศต่างๆ	
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้คือการส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนใน
ประเด็นความเสมอภาคในการจัดการป่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคแม่
โขงตอนล่าง	เว็บไซต์ดังกล่าวมีการแปลเปน็	5	ภาษาของประเทศลุ่มแม่น�้าโขง

จัดพิมพ์โดย
โครงการ	GREEN	Mekong
RECOFTC–ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า	
ตู้ไปรษณีย์	1111
ที่ท�าการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานครฯ	10903	ประเทศไทย
green.mekong@recoftc.org		
www.recoftc.org/site/about-green-mekong

เนื้อหาในฉบับนี้ไม่ได้เปน็การน�าเสนอมุมมองหรืออ้างอิง	 RECOFTC–ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าและ	 USAID	 เราขออภัยหากเกิดในข้อผิดพลาดของการแปลเอกสารฉบับนี้	 เนื่องจากการแปลด�าเนิน
การจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเปน็ภาษาอื่น ใๆนภายหลัง

ร่วมส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจดหมายข่าว	หรือแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจจากประสบการณ์การท�างานของท่านในเรื่องของความเสมอภาค	โดยส่ง	email	มาถึงเราได้ที่	green.mekong@recoftc.org

ร่วมส่งค�าบรรยายภาพนี้	 โดยค�าบรรยายที่ได้รับคัดเลือกจะถูกน�าไปแสดง
ในจดหมายข่าวของเราฉบับต่อไป	(มิถุนายน	2557)
สามารถส่งค�าบรรยายภาพของคุณได้ที่	green.mekong@recoftc.org

“คุณเห็นอะไรบ้าง”
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กิจกรรมที่กําลังจะมาถึง


