
ในฉบับนี้

•	 ความเสมอภาคระดับรากหญ้า	 ประเด็นหลักในการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป่าไม้กับสังคม	
(ASEAN	Conference	on	Social	Forestry)

•	 องค์กรพันธมิตรของโครงการฯได้เข้าร่วมการประชุมขององค์กรภาคประชาสังคมครัง้ที่	 3	
ณ	ประเทศมาเลเชีย

•	 การจัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาคในรูปแบบใหม่ในหัวข้อความเสมอภาคใน							
ธรรมาภิบาลป่าไม้	

•	 องค์กรภาคประชาสังคมในลุ่มน�้าโขงตอนล่างได้เรียนรู้ทักษะเพ่ิมเติมในการช่วยส่งเสริมการ
สร้างความเสมอภาคระดับรากหญ้า	

•	 ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนของโครงการฯ	(GREEN	Mekong	Challenge	Fund)
•	 20	 องค์กรภาคประชาสังคม	 เข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลในเว็บไซต์สื่อกลางในเรื่องความเสมอภาค

ระดับรากหญ้า	(Grassroots	Equity	Portal)
•	 คู่มือฝึกอบรมส�าหรับการปรับปรุงความเสมอภาคระดับรากหญ้า
•	 แหล่งข้อมูลเรื่องของความเสมอภาค
•	 มุมมองเพศภาวะ

ยินดีต้อนรับสู่จดหมายข่าวโครงการเพื่อความเสมอภาคระดับรากหญ้า
เกี่ยวกับโครงการ GREEN Mekong

จดหมายข่าวฉบับนีจ้ัดท�าขึน้โดยโครงการความเสมอ-
ภาคระดับรากหญ้าและการขยายเครือข่ายในลุ่มน�า้โขง 
(โครงการ GREEN Mekong) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้ก�าหนดนโยบายและผู้มีส่วน
ร่วมระดับรากหญ้าในภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขงตอนล่าง 
โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเสมอภาคทัง้ในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการในเรื่องการบรรเทาผล 
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเกิด
จากภาคป่าไม้

ที่มาของโครงการฯเกิดจากข้อเท็จจริงในเรื่องความ
ล้มเหลวหลายประการในการปกป้องผืนป่าอันสืบเนื่อง
มาจากการไม่ได้พิจารณาความต้องการและข้อเสนอ
แนะของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการป่า ใน
ภูมิภาคลุ่มแม่น� ้าโขงที่ ซ่ึงชีวิตของคนนับล้านยังคง
พึ่งพาทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างมากนัน้ ความส�าเร็จ
ของนโยบายและกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวกับการปกป้องผืนป่า 
การลดการปล่อยคาร์บอน และการบรรเทาการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศจะไม่สามารถเกิดขึ้นอย่าง
ยัง่ยืนหากชุมชนท้องถิน่ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้
อย่างเต็มที่

โครงการ GREEN Mekong ได้รับทุนสนับสนุนจาก
องค์ ก รพัฒนาร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ทศของป ร ะ เ ทศ
สหรัฐอเมริกา (USAID) และพันธกิจเพื่อการพัฒนา
ภูมิภาคเอเชีย (RDMA) ซ่ึงด�าเนินการโดย RECOFTC-
ศูนย์วนศาสตร์ ชุมชนเพื่อคนกับป่า

 

� ฉบับที่ 3    
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ความร่วมมือกับชุมชนท้องถ่ินในภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้าโขงเพื่อสนับสนุนแนวคิดริเริ่มเพื่อ 
สร้างความเสมอภาคส�าหรับกิจกรรมการ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระดับรากหญ้า
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องค์กรพันธมิตรของโครงการฯได้เข้าร่วมการประชุมของ 
องค์กรภาคประชาสังคมครัง้ที่ 3 ณ ประเทศมาเลเชีย

บทบาทในการประชุมขององค์กรภาคประชาสังคมคือการเป็นกลไกในการกลั่นกรอง	
รวบรวม	 และส่งต่อสาส์นจากองค์กรฯในอาเซียนและจากชุมชนต่างๆ	 ไปยังประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN)	 อันจะน�ามาสู่การท�างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาป่าชุมชนในอาเซียน	ในปีนี้	Non-Timber	Forest	Products	Exchange	
Programme	(NTFP-EP)	ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมร่วมกับ	Jaringan	Orang	
Asal	Malaysia	 (JOAS)	 และ	Asia	 Indigenous	 Peoples	 Pact	 (AIPP)	 โดยได้รับเงิน
สนับสนุนจากSwiss	Agency	for	Development	and	Cooperation	(SDC)

ทางโครงการฯได้ให้การสนับสนุน	7	ตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศกัมพูชา	
สปป.ลาว	 	 และประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการประชุมองค์กรภาคประชาสังคมประจ�าปี	
ครัง้ที่	3		ในหัวข้อ	“การปูทางส�าหรับกิจกรรมในอนาคตเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของ	
ASEAN	 ในการป่าไม้เชิงสังคมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”	 การประชุมฯได้จัด
ขึ้นในวันที่	22-23	พฤษภาคม	2557	ที่เมืองโคตาคินาบาลู	ประเทศมาเลเชีย	ต่อด้วยการ
ประชุม	ASFN	ครัง้ที่	5	ซ่ึงจัดขึ้นในวันที่	24-26	พฤษภาคม

“เอกสารจากการประชุมฯ (เรือ่งการป้องกันในการป่าไม้เชิงสังคม และ/ใน 
REDD+) จะช่วยเราระบุกิจกรรมทีม่ีความส�าคัญในล�าดับต้นๆ ทีเ่ราจ�าเป็นต้อง
พิจารณาในการด�าเนินงานของเราเช่นเดียวกับการกิจกรรมที่จะได้น�าเสนอขอ
ทุนสนับสนุนจาก GREEN Mekong challenge fund.” – Palikone 
Thalongsengchanh จาก Love Natural Resource Association-LNRA, 
สปป.ลาว

เป็นครัง้แรกที่มีการยอมรับว่า	 ความเสมอภาคทางสังคมเป็นประเด็นที่ส�าคัญอย่าง
ยิ่งยวดของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 การป่าไม้เชิงสังคม	 และสิทธิของชนพื้น
เมือง		นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ทบทวนการด�าเนินงานตามแผนงานระดับประเทศ	มีการ
แลกเปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน	 และได้ร่างรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชนและการด�ารงชีวิต	 สิทธิในการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงป่าไม้	 การป้องกันผลกระ
ทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และกลไกธรรมาภิบาล	 เพื่อที่น�าไปเสนอต่อที่ประชุม
เครือข่ายการป่าไม้เชิงสังคมอาเซ่ียนครัง้ที่	5	(ASFN	Conference)	ที่จัดขึ้นต่อมาในวันที่	
24-25	พฤษภาคม

“การหารือโดยแบ่งตามกลุ่มประเทศท�าให้เราเข้าใจซ่ึงกันและกันและเห็นถึง
หนทางทีเ่ราจะสามารถท�างานด้วยกันเพือ่แก้ไขปัญหาต่างๆ ในประเทศของเรา  
เราจ�าเป็นต้องยกระดับของความรับผิดชอบและการด�าเนินการต่างๆ เช่น การ
พัฒนานโยบาย การออกแนวทางในการป้องกันผลกระทบทางด้านสังคมและ
สิง่แวดล้อม การส่งเสริมตัวแทนการป่าไม้เชิงสังคมในระดับชาติและระดับทีต่�า่ลง
มา การพัฒนาองค์กรการจัดการพืน้ทีเ่กษตรกรรมกลาง (Central Farmland 
Management Body – CFMB) การใช้ประโยชน์ทีด่ิน การพัฒนาระบบข้อมูล
และมาตรฐานการป้องกันผลกระทบทางด้านสังคมและสิง่แวดล้อม  เป็นต้น สิง่
เหล่านีจ้ะช่วยให้เรามุ่งไปสู่กิจกรรมทีเ่ราควรพิจารณาในแต่ละองค์กร” – Teng 
Rithiny, NGO Forum, กัมพูชา

ความเสมอภาคระดับรากหญ้า ประเด็นหลักในการ
ประชุมอาเซียนว่าด้วยการป่าไม้กับสังคม (ASEAN 
Conference on Social Forestry)

โครงการเพื่อความเสมอภาคระดับรากหญ้าและการขยายเครือข่ายในลุ่มน�้าโขง	 (GREEN	
Mekong)	 ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจาก	 USAID	 เป็นผู้น�าการประชุมภายใต้หัวข้อ	 ‘ความ
เสมอภาคทางสังคมและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น’	ในการประชุม	มีการน�าเสนอผลงาน
จากตัวแทนระดับรากหญ้าและเปิดโอกาสให้หลายภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ที่ประชุม	 โดยผลการประชุมในเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนัน้จะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการส่งเสริมธรรมาภิบาลป่าไม้ให้มีความเสมอภาคมากขึ้น	 นอกจากนี้ในที่

ประชุมยังได้เสนอข้อเรียกร้องในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าไม้อีกด้วย	 ซ่ึง
ข้อเสนอแนะต่าง ไๆด้ถูกส่งต่อไปยังการประชุมประจ�าปีของเจ้าหน้าที่ ป่าไม้อาวุโสของ
อาเซียน	(ASEAN	Senior	Officials	on	Social	Forestry-ASOF)	ให้พิจารณาต่อไป

“ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ 
และในบริบทของประเทศอืน่ๆ จากการประชุมครัง้นี ้ ซ่ึงผมสามารถน�าไปปรับ
ใช้ได้กับงานที่ผมท�าและยังจะช่วยในการด�าเนินงานกิจกรรมที่สนับสนุนโดย
กองทุน GREEN Mekong Challenge Fund เนือ้หาทัง้หมดของการประชุม
ส�าคัญมากต่องานของผมเพราะการป่าไม้เชิงสังคมเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
คน องค์กร และประเทศจ�านวนมาก” Dang Duc Nghia, ศูนย์เพือ่การ
พัฒนาทีย่ัง่ยืนในเขตภูเขา, เวียดนาม

ทางโครงการฯได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ป่าไม้และตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมจ�านวน	 14	
คนจากประเทศในลุ่มน�้าโขงตอนล่าง	 เพื่อเข้าร่วมกับตัวแทนจากรัฐบาล	 องค์กรภาค
ประชาสังคม	 และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอีกกว่า	 200	 คน	 ในการประชุมประจ�าปีของ
องค์กรเครือข่ายป่าไม้เพือสังคมแห่งอาเซียน	 (ASEAN	 Social	 Forestry	 Network	 –	
ASFN)	ที่เมืองโคตาคินาบาลู	ประเทศมาเลเชีย	ในระหว่างวันที่	24-26	พฤษภาคม

“ฉันได้เรียนรู้ว่า ชุมชนและตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมในโครงสร้างของ 
REDD+ ระดับชาติและจากภาคป่าไม้ มีศักยภาพทีจ่�ากัดในการให้ข้อเสนอแนะ
และความเห็นต่อนโยบายและการปฏิบัติ พวกเขาควรได้รับเงินทุนสนับสนุนใน
การพัฒนาศักยภาพ การแลกเปลีย่นดูงาน หรือการเรียนรู้ทีเ่กิดจากการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชุมชนกับผู้เชียวชาญจากประเทศกลุ่มอาเซียนและ
ประเทศอื่น ใๆนเรื่องของการป่าไม้เชิงสังคมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ” - Teng Rithiny, NGO Forum, กัมพูชา  

รูปที่ 1: Teng Rithiny ตัวแทนของ NGO Forum กัมพูชา และพันธมิตรของ
โครงการ GREEN Mekong ในเวทีองค์กรภาคประชาสังคมในมาเลเชีย

การประชุมนี้มุ่งให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนในเรื่องของบทบาทและการมี
ส่วนช่วยของป่าชุมชนในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ความมั่นคง
ทางอาหาร	 และการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว	 เช่นเดียวกับการส่งเสริมนโยบายและปฏิบัติ
การป่าไม้เชิงสังคมที่เกี่ยวข้อง
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การจัดตัง้กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาคในรูปแบบ
ใหม่ในหัวข้อความเสมอภาคในธรรมาภิบาลป่าไม้  

โครงการฯ	 ได้เปิดตัวกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของความเสมอภาคในธรรมาภิบาล	
ป่าไม้กลุ่มฯ	 ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องแนวทางและความจ�าเป็นใน
การเพิ่มพูนการมีส่วนร่วมของชุมชนในธรรมาภิบาลป่าไม้และในนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง	

“ผู้เข้าร่วมการประชุมครัง้นีเ้ป็นกลุ่มคนทีต่รงตามเป้าหมายของงาน เพราะเจ้า
หน้าทีใ่นระดับท้องถิน่เป็นคนทีไ่ด้สือ่สารโดยตรงกับชุมชนระดับรากหญ้า” – 
Mr.Try Sopheak, ผู้ช่วยหัวหน้า Forest Administration Cantonment, 
จังหวัด Kratie, กัมพูชา

กลุ่มผู้เข้าร่วมกลุ่มนี้มีความส�าคัญเป็นพิเศษ	 เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นซ่ึง
มักจะไม่ค่อยได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาค	 (Regional)	 เมื่อเทียบ
กับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง	 ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับชุมชน
ท้องถิ่นมากที่สุด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้	 22	 คนของรัฐบาลในระดับท้องถิ่นจากประเทศลุ่มน�้าโขงตอนล่าง	 ได้แก่	
กัมพูชา	สปป.ลาว	และเวียดนาม	ได้เข้าร่วมในการประชุมครัง้นี้เป็นเวลา	5	วัน	ทางโครง
การฯได้จัดเตรียมล่ามส�าหรับแต่ละประเทศเพ่ือช่วยให้ผู้ เ ข้าร่วมสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์และความรู้ของพวกเขากับกลุ่มได้	

“ก่อนหน้าทีผ่มจะมาทีน่ี ่เรือ่งความเสมอภาคทางสังคมในธรรมาภิบาลป่าไม้นัน้ 
ส�าหรับผมแล้วมันไม่ใช่สิง่ใหม่ แต่เมือ่ผมมาถึงทีน่ี ่ผมก็ได้รู้ว่าผมยังไม่ได้เข้าใจ
ความหมายของมันอย่างถ่องแท้ ในสองสามวันสุดท้ายของการประชุม เราได้
หารือกัน เราแลกเปลีย่นมุมมอง และเราไปเยีย่มภาคสนาม  ท�าให้ในตอนนีผ้มมี
ความเข้าใจมากขึน้กับนิยามของค�านี”้ – Mr. Nguyen Khac Lam, รองผู้
อ�านวยการ, Sub Department of Forestry, จังหวัด Nghe An, 
เวียดนาม

องค์กรภาคประชาสังคมในลุ่มน�้าโขงตอนล่างได้เรียนรู้
ทักษะเพิ่มเติมที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างความเสมอภาค
ระดับรากหญ้า

เมื่อต้นปีนี้	 ทีม	 GREEN	 Mekong	 ได้พบกับตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็น
พันธมิตรของโครงการฯเพื่อหารือถึงความต้องในการพัฒนาศักยภาพ		ซ่ึงผลสรุปที่เรา
ได้จากการประชุมได้น�าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรซ่ึงใช้ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคครัง้ที่	 2	 ขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีนี้	 	 ตัวแทนจากองค์กรภาคประชาสังคม	 20	
องค์กรมาเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้	 ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มทักษะในการ
ติดตามและประเมินผล	การเขียนข้อเสนอขอทุนสนับสนุนโครงการ	และการสื่อสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสามวันเป็นเป้าหมายหน่ึงของโครงการฯที่จะสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคมในประเทศลุ่มน�้าโขงและเมียนมาร์		องค์กร
ภาคประชาสังคมเหล่านี้เข้าเป็นพันธมิตรของโครงการฯมาตัง้แต่เดือนตุลาคม	2556	ตอน
ที่พวกเขาเข้าร่วมในการฝึกอบรมกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการดึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนรากหญ้าเข้าสู่การพัฒนาระดับความเสมอภาค.	

ผู้เข้าร่วมได้ร่างแผนปฏิบัติการของพวกเขาเองขึ้นมาส�าหรับหกเดือนข้างหน้าซ่ึงจะระบุ
ถึงกิจกรรมหลักๆ	ที่พวกเขาจะท�าในการจัดการกับประเด็นความเสมอภาค		แผนปฏิบัติ
การนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ	 GREEN	 Mekong	 ในการให้ความช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสมต่อกับองค์กรภาคประชาสังคมในเวลาที่พวกเขาย่ืนข้อเสนอขอรับเงินทุน
สนับสนุนเมื่อมีการเปิดรับรอบที่สองของกองทุน	 GREEN	 Mekong	 Challenge	 Fund	
และเริ่มเมื่อใช้พอร์ทัลความเสมอภาค		
อ่านเพิ่มเติมได้ที่	http://bit.ly/capacity-development-workshop

“(ตอนนี)้ ฉันเข้าใจแล้วว่าจะร่างข้อเสนอขอทุนสนับสนุนทีด่ีจะต้องเริม่จากมิติ
ของความเสมอภาคเป็นพืน้ฐาน ฉันจะเอาความรู้นีไ้ปแบ่งปันกับเพือ่นร่วมงาน
ในองค์กรของฉัน” - Patricia Hlaing, Karuna Myanmar Social 
Services– Caritas, Myanmar

“ผมจะน�าเอาความรู้ในเรื่องการติดตามและการประเมินผลเข้าไปประกอบใน
โครงการของ CRDT ซ่ึงเกีย่วกับการด�ารงชีพอันเช่ือมโยงกับการอนุรักษ์ป่า – 
Meas Viphou, Cambodian Rural Development Team, Cambodia

รูปที่ 2: เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาในที่ประชุมฯ

รูปที่ 3: ตัวแทน
องค์กรภาคประชา

สังคมในลุ่มน�้าโขงตอน

ล่างหารือเรื่องความ

เสมอภาคในการประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพ ครัง้ที่สอง

รูปที่ 4: ตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมท�างานร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาศักยภาพครัง้ที่ 2

“ส�าหรับผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนีแ้ละในตัวกระบวนการการเรียนรู้ ถือว่าโครง
การฯของเราได้ริเริม่แนวทางใหม่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงจะส่งผลกระทบเชิง
ประจักษ์ เราได้เห็นความกระตือรือร้น การสนับสนุน และการเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลในระหว่างที่ท�ากิจกรรมนีใ้นระดับที่ไม่ได้คาด
หวังไว้” – นางเรแกน ซูซูกิ ไพโรจน์มหากิจ, RECOFTC-The Center for 
People and Forests 

กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาคครัง้ที่	 2	 จะจัดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้	
อ่านเพิ่มเติมหรือดูวิดิทัศน์ของกิจกรรมนี้ได้ที่		http://bit.ly/RLG-launch
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ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนของโครงการฯ 
(GREEN Mekong Challenge Fund)

โครงการฯได้ตัง้กองทุนเล็กๆ	 ขึ้นมาในช่ือว่า	 GREEN	 Mekong	 Challenge	 Fund	
(GMCF)	 ไว้สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็นพันธมิตรให้สามารถด�าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการที่ร่างขึ้นระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค	5	องค์กรได้รับทุน
ในปีนี้ได้แก่	–	Network	Activities	Group	(NAG)	จากประเทศเมียนมาร์,	Center	for	
Sustainable	Development	in	Mountainous	Areas	(CSDM)	จากประเทศเวียดนาม,	
People	and	Nature	Reconciliation	(PanNature)	จากประเทศเวียดนาม,	Sustainable	
Development	Foundation	(SDF)	จากประเทศไทย	and	The	NGO	Forum	on	Cam-
bodia	(NGO	Forum)	จากประเทศกัมพูชา

แผนของโครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุน	 GMCF	 ได้รวมถึงการส�ารวจระดับ
ชุมชนเพื่อตรวจสอบและพัฒนากฎระเบียบส�าหรับการจัดการและการบริหารทรัพยากร	
กิจกรรมยกระดับความตื่นตัวของสื่อมวลชนจากกลุ่มชาติพันธ์ุ	 เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้มี
ความเข้าใจที่ดีขึ้นและมีความรู้ใหม่เกี่ยวกับความเสมอภาคในภาคป่าไม้	 และสามารถ
ผนวกประเด็นเหล่านี้เข้าไปในงานของพวกเขา

โครงการฯดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคมปีนี้	 การพิจารณาให้ทุนครัง้ที่สองจะเริ่ม
ขึ้นในปีถัดไป

20 องค์กรภาคประชาสังคม เข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลใน
เว็บไซต์สื่อกลางในเรื่องความเสมอภาคระดับราก
หญ้า (Grassroots Equity Portal)

เว็บไซต์สื่อกลางส�าหรับองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในโครงการฯบนเว็บไซต์ของ	
RECOFTC	 ได้เริ่มเปิดใช้แล้ว	 เนื้อหาที่ปรากฎนัน้มาจากองค์กรฯที่เป็นพันธมิตรของโครง
การฯทัง้หมดจนถึงปัจจุบัน	 เว็บไซต์นี้ยังเปิดให้ผู้ท�างานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ	 ตัวแทนป่าชุมชน	 ซ่ึงจะน�าเสนอข่าวสารข้อมูลที่ทันเหตุการณ์จากองค์กรภาค
ประชาสังคมที่ได้รับทุน	 GMCF	 และช่วยเผยแพร่แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นความเสมอ
ภาคจากทั่วโลก	จุดมุ่งหมายของเว็บไซต์นี้คือการส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดประเด็นหารือ
กันเกี่ยวกับความเสมอภาคในการจัดการป่า	 ธรรมาภิบาล	 และโครงการเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคลุ่มน�้าโขงตอนล่าง

เว็บไซต์ใหม่นี้รองรับ	 5	 ภาษาจากภูมิภาค	 ซ่ึงจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกับ
เว็บไซต์ปรับปรุงใหม่ของ	RECOFTC	ในเดือนสิงหาคม	2557

“ดิฉันจะใช้เว็บไซต์ฯเพือ่แบ่งปันงานของดิฉันกับชุมชน และเพือ่เช่ือมโยงและเข้า
ถึงข้อมูลและความรู้ต่างๆ ของ RECOFTC และองค์กรภาคประชาสังคม อืน่ๆ” 
- Phanmaly Kingmala, Agro-Forestry Development Consultant 
Co. Ltd, สปป.ลาว

“ผมจะใช้เว็บไซต์นีแ้บ่งปันความคิด ประสบการณ์ กระบวนการ และ
สถานการณ์ของความเสมอภาคในระดับปฏิบัติการ เช่น ระดับรากหญ้า” - 
Olarn Ongla, มูลนิธิการพัฒนาทีย่ัง่ยืน, ประเทศไทย

รูปที่ 5: เจ้าหน้าที่

โครงการ GREEN 

Mekong ช่วยตัวแทน

องค์กรภาคประชาสังคม

ให้เข้าถึงเว็บไซต์สื่อกลาง

เพื่อความเสมอภาคระดับ

รากหญ้า

คู่มือฝึกอบรมส�าหรับการปรับปรุงความเสมอภาค
ระดับรากหญ้า

แหล่งข้อมูลเรื่องของความเสมอภาค

คณะท�างานเปิด (Open Working Group – OWG) หารือกันในเรื่องมหาสมุทร 
ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความเสมอภาคทางสังคม

สามารถติดตามพัฒนาการของเป้าหมายการพัฒนาป่าไม้ที่ยั่งยืน	 (Sustainable	
Development	Goals	–	SDGs)	ได้อย่างทันเหตุการณ์	การประชุมครัง้ที่	8	ของคณะ
ท�างานเปิด	 (OWG8)	 ว่าด้วย	 SDGs	 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่	 3-7	 กุมภาพันธ์	 2557	 ที่

ส�านักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ	 ส�าหรับรายละเอียดจากการประชุมว่าด้วย
ความเสมอภาคทางสังคมและเรื่องอื่นๆ	 โปรดคลิ๊กไปดูได้ที่	 http://bit.ly/SDG-social-
equity

ในที่ประชุมสุดยอดป่าไม้เอเชีย (Forest Asia Summit) ผู้เช่ียวชาญเรียกร้องให้
รวมเอาความเสมอภาคเป็นเสาหลักหนึ่งของเศรษฐกิจเขียว

ในการประชุมสุดยอดป่าไม้เอเชียซ่ึงจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ต้า	 เราได้เห็นรัฐมนตรีจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทัง้หมดมาร่วมหารือกับผู้บริหารองค์กรระดับสูง	ผู้น�าภาคประชา
สังคม	ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนา	และนักวิทยาศาสตร์ช้ันน�าของโลกเพื่อแบ่งปันความรู้
เกี่ยวกับการมุ่งไปสู่เศรษฐกิจเขียวด้วยการจัดการป่าไม้และภูมิประเทศให้ดีขึ้น

ตลอดสองวันของการประชุมฯ	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียกร้องให้เพิ่มความพยายามด้าน
การพัฒนาและการวิจัยเพ่ือที่จะรวมชุมชนท้องถ่ินและผู้ถือครองรายย่อยที่พึ่งพา
ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการด�ารงชีพ	–	และที่เปราะบางที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
ที่เกิดขึ้นทั่วภูมิประเทศเข้าไว้		อ่านเพิ่มได้ที่	http://bit.ly/Forest-Asia-Summit

ส�าหรับบล็อกของ	CIFOR	เกี่ยวกับความส�าคัญของความเสมอภาค	โปรดดูที่

http://bit.ly/equity-pillar-of-economy

การออกแบบ REDD+ ให้ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดความยากจน

ผลของการศึกษาโดยองค์กรการพัฒนาแห่งประเทศเนเธอแลนด์	 (Netherlands	
Development	Organisation	 –	 SNV)	 โดยการประเมินเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนต่างๆจาก	
REDD+	ที่กลุ่มป่าไม้ชุมชนในจ�าหวัด	Lam	Dong	ของเวียดนามอยากได้	สามารถหาอ่าน
รายงานได้ที่		http://bit.ly/REDD-compensation-Vietnam

การศึกษาเพิ่มเติมโดยสถาบันนานาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	 (International	
Institute	for	Environment	and	Development		-	IIED)	แสดงผลที่จะเกิดขึ้นต่อต้นทุน
ส�าหรับโครงการ	REDD+	ที่เอื้อต่อคนจนในจังหวัด	Lam	Dong		รายงานนี้ตรวจสอบ
ต้นทุนบางประการที่เกิดขึ้นในการการกระจายผลประโยชน์ที่เอื้อต่อคนจน	 สามารถอ่าน
รายงานนี้ได้ที่		http://bit.ly/REDD-cost-implications-Vietnam

คู่มือฝึกอบรม:	 การปรับปรุงความเสมอภาคระดับราก
หญ้าในบริบทของป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ	 ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วและเปิดให้ดาวน์โหลด
ได้จากเว็บไซต์ของเรา	 คู่มือนี้เกิดจากความสนับสนุน
ของ	 	 RECOFTC	 โดยใช้เงินทุนจากโครงการ	 GREEN	
Mekong	 ซ่ึงได้รับทุนจาก	 USAID	 และโครงการ	
Grassroots	Capacity	Building	for	REDD+	ซ่ึงได้รับ
ทุนจาก	NORAD

คู่มือฝึกอบรมจะช่วยให้วิทยากรกระบวนการระดับราก
หญ้าสามารถออกแบบและด�าเนินการกระบวนการ

สร้างความมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานหลักการความเสมอภาคในบริบท
ป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับ	REDD+		สามารถ
อ่านเพิ่มเติมและดาวน์โหลดคู่มือได้ที่		http://bit.ly/improving-grassroots-equity
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มุมมองเพศภาวะ

เปิดตัววิดิทัศน์ช่วยในการฝึกอบรมเรื่องความเสมอภาคทางเพศ

โครงการ	GREEN	Mekong	และโครงการ	USAID	LEAF	Asia	ซ่ึงได้รับทุนจาก	USAID	
ได้ร่วมกันผลิตวิดิทัศน์ส�าหรับการฝึกอบรมออกมาช้ินหนึ่งเพิ่อใช้ประกอบในกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพในหัวข้อเพศภาวะในบริบทของป่าไม้ในลุ่มน�้าโขงตอนล่าง		วิดิทัศน์นี้
มีช่ือว่า	 “บรรยากาศที่เป็นธรรม:	 ความเสมอภาคทางเพศภาวะในกิจการป่าไม้และ	
REDD+”	 ซ่ึงอธิบายแนวคิดความเสมอภาคทางเพศภาวะและแนะน�าแนวทางปฏิบัติที่ดี
สามประการซ่ึงได้สรุปมาจากการศึกษาของ	USAID-LEAF,	WOCAN	และ	UNREDD		วิดิ
ทัศน์น้ีแสดงมุมมองของเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากลาวและบทเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียระดับราก
หญ้าในไทย		สามารถดูวิดิทัศน์นี้ได้ที่		http://bit.ly/gender-equity-video

USAID กับ IUCN จัดการพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องเพศภาวะกับ REDD+

เมื่อต้นปีนี้	 IUCN	 กับ	 USAID	 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการในเรื่องเพศภาวะกับ	 REDD+	 ร่วมกับองค์กรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของผู้
หญิง	(Women’s		Environment		and		Development		Organization	-	WEDO),	
โครงการ	 REDD	 ระดับโลกของสหประชาชาติ	 (Global	 UN-REDD	 Programme)	 และ
ส�านักงานมาตรฐานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	 REDD+	 (REDD+	 Social	 and	
Environmental	Standards	-	SES)	ขึ้นที่กรุงวอชิงตัน	ดีซี	ในเดือนพฤษภาคม		การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครัง้นี้น�าเอาตัวแทนจากภาคนโยบายและภาคปฏิบัติจ�านวน	 52	 คน
จากมากกว่า	 20	 ประเทศมาร่วมในการหารือกันอย่างแข็งขันเพื่อค้นหาบทเรียนที่ได้รับ	
การปฏิบัติที่ดี	 อุปสรรค	ส่วนที่ต้องปรับปรุง	 และความต้องการขอบประเทศต่างๆ	ที่ซ่ึง
ความริเริ่มในเรื่องเพศภาวะกับ	 REDD+	 ได้มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วหรืออยู่ในขัน้ด�าเนิน
การ

ผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้รวมถึงรายการของข้อปฏิบัติการของหลายภาค
ส่วนที่ถูกจัดว่าส�าคัญระดับต้นๆ	 และจ�าเป็นต่อการส่งเสริมการน�าเอาประเด็นเพศภาวะ
มาร่วมพิจารณาในการด�าเนินงานของ	 REDD+	 	 ข้อปฏิบัติเหล่านี้รวมถึงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ส�าหรับการเจรจาต่อรองกรณีที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน,	 การ
สร้างกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่แยกตามเพศภาวะ	
และการออกแบบตัวช้ีวัดเพศภาวะส�าหรับระบบข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบ		
(Safeguard)	 การสร้างโอกาสในการพัฒนาภายใต้โครงการREDD+เป็นหัวเรื่องหลักที่

ปรากฏขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่นๆ	 รายงานสรุป
การประชุมเชิงปฏิบัติการครัง้นี้จะเสร็จสิ้นในปลายปีนี้

หาดรรชนีความเสมอภาคทางเพศภาวะส�าหรับประเทศของคุณ

ดรรชนีความเสมอภาคทางเพศภาวะ	 (Gender	 Equity	 Index	 -	 GEI)	 จะวัดช่องว่าง
ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในด้านการศึกษา	 ฐานะทางเศรษฐกิจ	 และการเสริมสร้างพลัง
อ�านาจทางการเมือง	สามารถดูดรรชนีนี้ได้ที่		http://bit.ly/Gender-equity-index

รูปที่ 7:	ทีมถ่ายท�าวิดิทัศน์ติดตามคุณระวิวรรณและเยาวชนจากบ้านทุ่งยาวใน
ระหว่างกิจวัตรประจ�าวันในการเดินส�ารวจป่า

รูปที่ 6:	ภาพนิ่งจากวิดิทัศน์	วิดิทัศน์นี้อธิบายถึงความเสมอภาคทางเพศภาวะ
ในบริบทของป่าชุมชนผ่านการภาพเคลื่อนไหว

จดหมายข่าวจัดพิมพ์โดย

โครงการ GREEN Mekong
RECOFTC – The Center for People and Forests

ตู้ ป.ณ. 1111

ที่ท�าการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์

กรุงเทพฯ 10903

green.mekong@recoftc.org

www.recoftc.org/site/about-green-mekong

เนื้อหาในฉบับนี้ไม่ได้เปน็การน�าเสนอมุมมองหรืออ้างอิง RECOFTC–ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่ าและ USAID เราขออภัยหากเกิดในข้อผิดพลาดของการแปลเอกสารฉบับนี้ เนื่องจากการแปลด�าเนินการจาก

ต้นฉบับภาษาอังกฤษเปน็ภาษาอื่น ใๆนภายหลัง

ร่วมส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจดหมายข่าวหรือแบ่งปันเนื้อหาท่ี่น่าสนใจจากประสบการณ์การท�างานของท่านในเรื่องความเสมอภาคเพื่อตีพิมพ์ในจดหมายข่าวโดยส่งemailมาถึงเราได้ที่ green.mekong@recoftc.org
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