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เอกส�รน้ีพัฒน�ขึ้นโดย RECOFTC ภ�ยใต้โครงก�รเสริมสร้�งศักยภ�พเรดด์พลัสระดับร�กหญ้�ในเอเชีย (โครงก�ร 
REDD+Grassroots)โดยก�รสนับสนุนของNorwegianAgency for Development Cooperation (NORAD) และ
โครงก�รเพื่อคว�มเที่ยงธรรมระดับร�กหญ้�และก�รขย�ยเครือข่�ยในลุ่มน้ำ�โขง(โครงก�ร GREEN Mekong), โดยก�ร
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คู่มือฉบับย่อน้ีเป็นผลจ�กคว�มร่วมมือระหว่�งโครงก�รระดับภูมิภ�คของ RECOFTC 2 โครงก�ร 
– ได้แก่ โครงก�รเสริมสร้�งศักยภ�พเรดด์พลัสระดับร�กหญ้�ในเอเชีย ( หรือโครงก�รREDD
+ Grassroots) และโครงก�รเพื่อคว�มเที่ยงธรรมระดับร�กหญ้�และก�รขย�ยเครือข่�ยในลุ่มน้ำ�
โขง ( หรือ โครงก�ร GREENMekong ) วัตถุประสงค์ของคู่มือรวมคำ�ถ�มคำ�ตอบน้ีเพ่ือสนับสนุน
วิทย�กรกระบวนก�รในระดับร�กหญ้�ผู้ซึ่งมีบทบ�ทหน้�ท่ีจัดก�รอบรมเพ่ือส่งเสริมคว�มเที่ยงธรรม
ท�งสังคมในก�รบรรเท�ผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ โดยเฉพ�ะกิจกรรมภ�ย
ใต้กลไกเรดด์พลัส (REDD+) หรือ ก�รลดก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�รทำ�ล�ยป่�และป่�
เสื่อมโทรมคู่มือฉบับนี้ยังจะเป็นแหล่งข้อมูลสำ�หรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ ในระดับจังหวัดหรืออำ�เภอ 
โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงเจ้�หน้�ท่ีป่�ไม้ท่ีต้องทำ�ง�นสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ในท้องถิ่นและในภูมิภ�คต่�งๆ 
ของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคว�มเที่ยงธรรมในก�รพัฒน�วิธีก�รเพื่อบรรเท�ผลกระทบจ�กก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ และวิธีก�รอื่นๆ ในก�รจัดก�รป่�ไม้

แม้ว่�จะมีเอกส�รอื่นๆที่อธิบ�ยเก่ียวกับเรดด์พลัสในเชิงลึกหรือแม้กระทั่งเอกส�รเกี่ยวกับประเด็น
เรดด์พลัสท่ีเจ�ะจงในประเด็นคว�มเท่ียงธรรมอยู่ท่ัวไปก็ต�มเร�ก็ยังพบว่�ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ
ล่�งมักไม่ค่อยเข้�ถึงเอกส�รเหล่�น้ีหรือหรือไม่ได้รับเอกส�รท่ีเข้�ใจง่�ยสำ�หรับพวกเข�เก่ียวกับคว�ม
เที่ยงธรรมกับเรดด์พลัส ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับร�กหญ้�จึงมักไม่ส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจ
และใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลในก�รส่งเสริมคว�มเที่ยงธรรมในพื้นที่ได้ นอกจ�กนี้ยังพบว่�แนวคิดเกี่ยว
กับคว�มเที่ยงธรรมท�งสังคมน้ันค่อนข้�งซับซ้อนและมักจะเป็นน�มธรรมจึงต้องมีก�รอธิบ�ยให้เข้�ใจ
ง่�ยขึ้นสำ�หรับผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นและเนื่องจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับร�กหญ้� รวมทั้งภ�คประช�
สังคมในท้องถิ่นและองค์กรพัฒน�เอกชน ยังไม่มีศักยภ�พเพียงพอในประเด็นนี้ ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถนำ�
เสนอมุมมองและคว�มต้องก�รต่อผู้กำ�หนดนโยบ�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและเสียอำ�น�จต่อรองให้
กับกลุ่มผลประโยชน์ที่ส�ม�รถสร้�งแรงจูงใจได้ม�กกว่� คู่มือฉบับย่อซึ่งรวบรวมคำ�ถ�มคำ�ตอบ
นี้ จะมีคำ�อธิบ�ยง่�ยๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของคว�มเที่ยงธรรมท�งสังคมในบริบทป่�ไม้, ก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ และเรดด์พลัส

วัตถุประสงค์ของเอกสาร

1 REDD+ มีร�ยละเอียดม�กกว่�ก�รทำ�ล�ยป่�และป่�เสื่อมโทรม, และให้คว�มสำ�คัญรวมไปถึงก�รอนุรักษ์, ก�รจัดก�ร
ป่�ไม้อย่�งยั่งยืน, และก�รเพิ่มก�รเก็บกักค�ร์บอนในป่�



เนื้อหาในคู่มือฉบับย่อ

ในคู่มือฉบับย่อน้ีจะมีชุดคำ�ถ�มและคำ�ตอบ 10 ประเด็นเด่นๆ โดยคำ�ถ�มน้ันจะสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในก�รพัฒน�ศักยภ�พของวิทย�กรกระบวนก�รในระดับร�กหญ้�ซึ่งจะมีท้ังคำ�ถ�ม
พื้นฐ�นเก่ียวกับคว�มเท่ียงธรรมท�งสังคมในบริบทก�รจัดก�รป่�ไม้และก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิ
อ�ก�ศ ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่กระตุ้นให้เห็นคว�มสำ�คัญของก�รเพิ่มคว�มเที่ยงธรรม, ก�รมี
ส่วนร่วม และก�รดึงทุกส่วนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รลดผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�
ก�ศและเรดด์พลัส โดยร�ยละเอียดของคำ�ถ�มต่�งๆ มีดังต่อไปนี้:

ส่วนที่ 1– แนวคิดพื้นฐาน ในส่วนนี้จะอธิบ�ยแนวคิดคว�มเที่ยงธรรมท�งสังคม, องค์ประกอบ, และ
คว�มแตกต่�งจ�กคำ�ว่� คว�มเท่�เทียม หรือ equality ในบริบทป่�ไม้, ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิ
อ�ก�ศ และ เรดด์พลัส 

ส่วนที่ 2– ความเที่ยงธรรมในบริบทป่าไม้, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ เรดด์พลัสกล่�ว
ถึงพัฒน�ก�รของคว�มเท่ียงธรรมในภ�คป่�ไม้, และคว�มสำ�คัญในก�รส่งเสริมคว�มเท่ียงธรรมใน
ภ�คป่�ไม้, ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ และ เรดด์พลัส

ส่วนที่ 3 – แนวทางด้านนโยบายและความท้าทายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะกล่�วถึงแนวท�งด้�นนโยบ�ยใน
ระดับส�กลเพื่อส่งเสริมคว�มเท่ียงธรรมในก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ, เรดด์พลัส และคว�ม
ท้�ท�ยที่พบในระดับร�กหญ้�

ส่วนที่ 4 – การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มความเที่ยงธรรม ซึ่งจะเน้นที่คว�มต้องก�รและประเด็น
ท่ีเก่ียวข้องกับก�รพัฒน�ศักยภ�พในระดับร�กหญ้�เพื่อทำ�ให้เกิดคว�มเท่ียงธรรมม�กขึ้น ในส่วน
น้ียังกล่�วถึงเกณฑ์และตัวชี้วัดท่ีจะใช้ในก�รติดต�มก�รนำ�เอ�แนวคิดเรื่องคว�มเท่ียงธรรมทั้งด้�น
หลักก�รและประโยชน์ม�ปรับใช้ในกิจกรรมก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและเรดด์พลัส; นอกจ�ก
นี้ยังมีร�ยละเอียดจ�กโครงก�รระดับภูมิภ�ค 2 โครงก�ร คือ โครงก�ร REDD+ Grassroots และ 
โครงก�ร GREEN Mekong – ว่�มีบทบ�ทอย่�งไรในก�รส่งเสริมคว�มเที่ยงธรรมในบริบทป่�ไม้และ
ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ



คำาถามหลัก 10  คำาถาม

Q1 Q2

Q3

Q5

Q4

ส่วนที่ 1: แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความเที่ยงธรรม

ส่วนที่ 2: ความเที่ยงธรรมในบริบทป่าไม้, การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเรดด์พลัส

คว�มเที่ยงธรรมคืออะไร และ แตกต่�ง
จ�กคว�มเท่�เทียมอย่�งไร?

องค์ประกอบหลักของคว�มเที่ยงธรรมมี
อะไรบ้�ง? 

ก�รสร้�งเสริมคว�มเที่ยงธรรมในก�ร
บรรเท�ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศภ�คป่�ไม้ มีคว�ม
สำ�คัญอย่�งไร?

ประเด็นหลักเกี่ยวกับคว�มเที่ยงธรรม
ในก�รบรรเท�ผลกระทบจ�กก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศภ�คป่�ไม้มี
อะไรบ้�ง?

ทำ�ไมก�รข�ดคว�มเที่ยงธรรมจึงทำ�ให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับร�กหญ้�มี
แนวโน้มที่ได้รับผลกระทบจ�กกิจกรรม
ก�รบรรเท�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิ
อ�ก�ศภ�คป่�ไม้ม�กขึ้น?



Q6

Q8

Q7

Q9

Q10

ส่วนที่ 3: แนวทางด้านนโยบายและความท้าทายจากการส่งเสริม
ความเที่ยงธรรมในการบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภาคป่าไม้ในระดับรากหญ้า

ส่วนที่ 4: การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มความเที่ยงธรรมในระดับ
รากหญ้า

มีแนวท�งหรือกลไกท�งนโยบ�ยอะไรบ้�ง
ในระดับส�กล ที่ส่งเสริมคว�มเที่ยงธรรม
ในบริบทป่�ไม้, ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิ
อ�ก�ศและเรดด์พลัส

ก�รสนับสนุนให้เกิดคว�มเที่ยงธรรม
ในก�รบรรเท�ผลกระทบจ�กก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศภ�ค
ป่�ไม้ ในระดับร�กหญ้� มักพบกับ
อุปสรรคด้�นใดบ้�ง?

บทบ�ทของวิทย�กรกระบวนก�รในระดับ
ร�กหญ้�เพื่อให้เกิดคว�มเที่ยงธรรมม�ก
ขึ้นในก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ
และเรดด์พลัสมีอะไรบ้�ง?

เกณฑ์และตัวชี้วัดหลักสำ�หรับติดต�ม
คว�มเที่ยงธรรมในบริบทป่�ไม้, ก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ และ
เรดด์พลัส?

บทบ�ทของ RECOFTCในก�รเพิ่มคว�มเที่ยงธรรมในก�รบรรเท�ผลกระทบ
จ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศภ�คป่�ไม้?
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ส่วนที่ 1: แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความเที่ยงธรรม



1

คว�มเที่ยงธรรม หรือ equityคือ ก�รทำ�ให้มั่นใจว่�ทุกคนจะได้รับโอก�ส, สิทธิ, และทรัพย�กร ที่เหม�ะ
สมเพื่อเติมเต็มส่ิงที่พวกเข�มุ่งหวัง ซึ่งมีพื้นฐ�นม�จ�กแนวคิดท่ีว่�ชีวิตของแต่ละคนควรเป็นไปต�ม
ก�รตัดสินใจของเร�เอง ไม่ใช่เกิดจ�กเงื่อนไขท่ีไม่เป็นธรรมและซึ่งพวกเข�ไม่ส�ม�รถควบคุมได้คว�ม
เที่ยงธรรมยังหม�ยถึงก�รจัดสรรทรัพย�กรที่มีจำ�กัดอย่�งทั่วถึงเพื่อให้มั่นใจว่�ทุกคนได้รับ ส่วนแบ่ง
ท่ี‘เป็นธรรม’ ในทรัพย�กรน้ันๆ, ซึ่งส่ิงเหล่�น้ีส�ม�รถเกิดขึ้นได้ถ้�ห�กกระบวนก�รในก�รจัดสรรผล
ประโยชน์นั้นไม่เลือกปฏิบัติและยุติธรรม

ดังนั้น,เร�จะอธิบ�ยคว�มเที่ยงธรรมได้ว่�เป็นก�รปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่�งกระบวนก�รกำ�หนดนโยบ�ยและก�รนำ�นโยบ�ยม�สู่ก�รปฏิบัติ รวมไปถึงก�ร
จัดสรรทรัพย�กรและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับนโยบ�ยเหล่�นี้, ภ�ยใต้หลักก�รที่ยอมรับร่วมกัน

คว�มเท่ียงธรรมมีคว�มเชื่อมโยงกับหลักก�รของคว�มเท่�เทียม หรือ equality–ในแง่ท่ีว่�ทุกคนมี
สิทธิเท่�กันในก�รดำ�เนินชีวิตหล�ยๆ คร้ังเร�มักจะมีคว�มสับสนหรือใช้สลับกันไปม�ระหว่�งคำ�ว่�
คว�มเที่ยงธรรมและคว�มเท่�เทียม ซึ่งจริงๆ แล้วทั้งสองคำ�นี้ไม่เหมือนกัน คว�มเท่�เทียม หม�ยถึง 
ก�รที่ทุกคนต้องได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกัน โดยไม่คำ�นึงถึงบริบท, สถ�นะภ�พ และตำ�แหน่ง
ท�งสังคมของคนๆนั้น อย่�งไรก็ดีก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกันไม่ได้หม�ยคว�มว่�จะนำ�ไปสู่ผลลัพธ์ที่
เป็นธรรมและยุติธรรม คว�มเท่�เทียมจะเกิดผลท่ีดีก็ต่อเม่ือผู้คนอยู่ภ�ยใต้บริบทเดียวกันและมีคว�ม
ต้องก�รเหมือนกัน ซึ่งคว�มเที่ยงธรรมเกิดขึ้นบนพื้นฐ�นคว�มเข้�ใจว่�ทุกคนไม่ได้ม�จ�กพื้นฐ�นท�ง
สังคมท่ีเหมือนกัน และคนบ�งกลุ่มอ�จจะถูกเอ�รัดเอ�เปรียบอย่�งไม่เป็นธรรมจ�กปัจจัยท่ีอยู่นอก
เหนือก�รควบคุมของพวกเข�

เป้�หม�ยของคว�มเท่ียงธรรม คือ ก�รจัดก�รกับสถ�นก�รณ์ท่ีไม่ยุติธรรมและส�ม�รถหลีกเล่ียง
ได้ ซึ่งสถ�นก�รณ์เหล่�นี้ขัดขว�งไม่ให้เร�บรรลุเป้�หม�ยต่�งๆที่เป็นไปได้ แนวคิดเกี่ยวกับคว�มเที่ยง
ธรรมจะช่วยให้เร�ส�ม�รถระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดสถ�นก�รณ์ที่ไม่เป็นธรรม และสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง
เพื่อตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์เหล่�นี้

คว�มไม่เที่ยงธรรม มักเกิดจ�กก�รแบ่งแยกคนบ�งกลุ่มในสังคม ซึ่งอ�จม�จ�กเหตุผลของเพศสภ�พ, 
ช�ติพันธุ์, ศ�สน� หรือก�รไร้คว�มส�ม�รถ ทั้งน้ีก�รแบ่งแยกไม่ว่�รูปแบบใดก็จะนำ�ไปสู่ก�รกีดกัน
คนหรือกลุ่มคนน้ันๆ ไม่ให้ส�ม�รถใช้สิทธิท่ีตนมีอย่�งอิสระ เช่น ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงทรัพย�กรบ�ง
อย่�งที่คนอื่นๆ เข้�ถึงได้ นอกจ�กนี้คนเร�อ�จเผชิญกับคว�มไม่เที่ยงธรรมเนื่องจ�กคว�มย�กจน
(เชิงโครงสร้�ง), ก�รอยู่อ�ศัยในพื้นที่ห่�งไกล, ก�รเข้�ไม่ถึงบริก�รและข้อมูล, หรือเนื่องจ�กคว�ม
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมช�ติ ซึ่งคว�มไม่เที่ยงธรรมนี้เกิดขึ้นได้ในหล�ยระดับ ทั้งระหว่�ง
หล�ยๆ ประเทศ หรือแม้แต่ภ�ยในชุมชนใดชุมชนหนึ่งๆ

Q1
คว�มเที่ยงธรรม (equity)คืออะไร และแตกต่�งจ�ก คว�มเท่�เทียม 
(equality) อย่�งไร?



2

องค์ประกอบของคว�มเที่ยงธรรมประกอบด้วย 3 มิติหลักๆ– ก�รจัดสรร, กระบวนก�รและบริบท
เฉพ�ะ, ดังร�ยละเอียดด้�นล่�ง:

ความเที่ยงธรรมในการจัดสรร ( Distributive equity ) หม�ยถึงคว�มเป็นธรรมในก�รจัดสรร
คว�มรับผิดชอบด้�นต้นทุน, หรือก�รจัดสรรก�รสนับสนุน,คว�มเส่ียงและผลประโยชน์ระหว่�งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นผลจ�กนโยบ�ยหรือก�รตัดสินใจเก่ียวกับก�รจัดก�รทรัพย�กร 
คว�มเที่ยงธรรมในก�รจัดสรรยังเปรียบเสมือน(แต่ไม่เฉพ�ะเจ�ะจง)มิติท�งด้�นเศรษฐกิจของคว�ม
เที่ยงธรรม

ความเท่ียงธรรมในกระบวนการ ( Procedural equity ) หม�ยถึงคว�มเป็นธรรมในกระบวนก�ร
ท�งก�รเมืองที่นำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจกระบวนก�รจัดสรรทรัพย�กร และก�รจัดก�รคว�มขัดแย้ง ซึ่งต้อง
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเลือกตัวแทน, ก�รยอมรับ/ให้คนทุกกลุ่มมีส่วนร่วม, ก�รแสดงคว�มเห็นและก�ร
มีส่วนร่วมในกระบวนก�ร คว�มเที่ยงธรรมในกระบวนก�รยังคำ�นึงถึงหลักก�รบ�งอย่�งที่ต้องเกิดขึ้น
ตลอดทุกขั้นตอน เช่น ก�รไม่คอรัปชั่น, ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น

ความเท่ียงธรรมในบริบทเฉพาะ ( Contextual equity ) เช่ือมโยงกับมิติอีกสองด้�นดังท่ีกล่�ว
ม�แล้วเน่ืองจ�กต้องพิจ�รณ�สถ�นก�รณ์ท่ีเป็นอยู่ท�งก�รเมือง, เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อกระบวนก�รและก�รจัดสรรอย่�งเท่ียงธรรม–โดยอ�จเป็นท้ังข้อจำ�กัดหรือปัจจัยสนับสนุนคว�ม
เที่ยงธรรมทั้งสองมิติดังกล่�ว คว�มเที่ยงธรรมในบริบทเฉพ�ะพิจ�รณ�ถึงศักยภ�พของบุคคล (เช่น 
สถ�นภ�พท�งก�รศึกษ�, ก�รได้รับก�รยอมรับท�งก�รเมือง), ก�รเข้�ถึง (เข้�ถึงทรัพย�กรธรรมช�ติ 
รวมทั้งต้นทุน, แรงง�น, เครือข่�ยตล�ด เป็นต้น) และอำ�น�จ ( เพื่อให้ได้ม�และรักษ�คว�มส�ม�รถใน
ก�รเข้�ถึงทรัพย�กร )

องค์ประกอบทั้งส�มมิติดังกล่�วมีคว�มเชื่อมโยงกัน ซึ่งก�รข�ดมิติด้�นใดด้�นหนึ่งในกระบวนก�รส่ง
เสริมคว�มเที่ยงธรรมอ�จส่งผลให้ไม่เกิดผลลัพธ์ที่ค�ดหวัง ยกตัวอย่�งเช่น ศักยภ�พ, ก�รเข้�ถึง 
และอำ�น�จที่แตกต่�งกัน อ�จส่งผลค่อนข้�งม�กต่อคว�มเที่ยงธรรมในกระบวนก�รและก�รจัดสรร ใน
ทำ�นองเดียวกันที่บ�งสถ�นก�รณ์ก�รใช้กระบวนก�ร FPIC หรือ ก�รยินยอมที่เกิดจ�กก�รแจ้งล่วง
หน้�และเป็นอิสระ อ�จจะไม่ส�ม�รถทำ�ให้ชุมชนท้องถิ่นเข้�ม�แสดงคว�มคิดเห็นและคว�มต้องก�รของ
ตนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พถ้�ห�กชุมชนยังคงข�ดข้อมูล, หรือไม่มีเวล� และประสบก�รณ์เพียงพอ ที่จะ
เข้�ม�มีส่วนร่วมอย่�งมีประสิทธิภ�พ

Q2
องค์ประกอบหลักของคว�มเที่ยงธรรมมีอะไรบ้�ง?



3



4

ส่วนที่ 2: ความเที่ยงธรรมในบริบทป่าไม้, การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, และเรดด์พลัส
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คว�มเที่ยงธรรม หรือ equity นี้ไม่ใช่หัวข้อสนทน�ใหม่ด้�นก�รพัฒน� ซึ่งรวมไปถึงภ�คป่�ไม้ด้วยก�ร
พูดคุยถึงคว�มสำ�คัญและแนวท�งสร้�งให้เกิดคว�มเท่ียงธรรมในภ�คป่�ไม้น้ันมีวิวัฒน�ก�รของมัน
ม�ตลอด เริ่มจ�กก�รเรียนรู้และยอมรับรูปแบบต่�งๆ ของก�รจัดก�รป่�ไม้อย่�งมีสวนร่วม(เช่น ก�ร
จัดก�รป่�โดยชุมชน(community-based forest management), ก�รจัดก�รป่�ชุมชน(community 
forestry management), ก�รจัดก�รป่�ไม้ร่วม(joint forest management), คว�มร่วมมือในก�ร
จัดก�รป่�ไม้(collaborativeforest management),ก�รจัดก�รป่�ไม้อย่�งมีส่วนร่วม(participatory 
forest management),ป่�ไม้บ้�น(village forestry)และอื่นๆ),แนวคิดเริ่มแรกเกี่ยวกับคว�มเที่ยงธรรม
ในภ�คป่�ไม้เริ่มจ�กเรื่องก�รสนับสนุนคว�มเป็นธรรมและคว�มยุติธรรมท�งสังคมในก�รจัดสรรผล
ประโยชน์ (ก�รจัดสรรคว�มเที่ยงธรรม)อย่�งไรก็ดี จ�กขบวนก�รขับเคลื่อนง�นบนฐ�นสิทธิทำ�ให้ก�ร
ถกเถียงเกี่ยวกับคว�มเที่ยงธรรมในภ�คป่�ไม้ยกระดับขึ้นซ่ึงในปัจจุบันให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�
ศักยภ�พของบุคคลและชุมชน รวมทั้งก�รเพิ่มคว�มเข้มแข็งและอำ�น�จ เพื่อให้บุคคลและชุมชนส�ม�รถ
เข้�ร่วมในกระบวนก�รตัดสินใจ (คว�มเที่ยงธรรมในกระบวนก�ร) และเพิ่มก�รเข้�ถึงทรัพย�กรและ
อำ�น�จในก�รดูแลรักษ�และจัดก�รทรัพย�กรนั้นๆ (คว�มเที่ยงธรรมในบริบทเฉพ�ะ)

ดังนั้น หลักก�รณ์พื้นฐ�นของก�รเพิ่มคว�มเที่ยงธรรมในภ�คป่�ไม้ คือก�รสร้�งให้เกิดคว�มเป็นธรรม
ในก�รแบ่งปันทั้งคว�มรับผิดชอบ, ต้นทุน, และผลประโยชน์ สำ�หรับทุกคนที่พึ่งพิงและเกี่ยวข้องกับก�ร
จัดก�รป่�ไม้;ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รให้ผลผลิตและบริก�รท�งนิเวศท่ียั่งยืนรวมไปถึงคว�มม่ันคงในก�รดำ�รง
ชีวิต อย่�งไรก็ดีสิ่งเหล่�นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีก�รพิจ�รณ�ให้เกิดคว�มเที่ยงธรรมในก�รจัดก�รป่�
ไม้ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันทั้งส�มมิติดังที่กล่�วแล้วห�กข�ดซึ่งมิติใดมิติหนึ่งอ�จส่งผลให้เกิดคว�ม
ล้มเหลวในก�รสร้�งร�ยได้ขั้นต่ำ�ที่จะสนับสนุนคว�มมั่นคงในก�รดำ�รงชีพของชุมชน นอกจ�กนี้ต้อง
คำ�นึงถึงด้วยว่�คว�มแตกต่�งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักท้ังในก�รเข้�ถึงหรือก�รควบคุมก�รจัดก�ร 
หรือก�รใช้ประโยชน์ทรัพย�กรป่�ไม้ จะส่งผลอย่�งม�กต่อกระบวนก�รและก�รจัดสรรของคว�มเที่ยง
ธรรม ซึ่งอ�จจะนำ�ไปสู่คว�มไม่เที่ยงธรรมขึ้นได้ สำ�หรับก�รลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดคว�มไม่เที่ยงธรรม
คือก�รต้ังเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งชัดเจนไปท่ีกลุ่มคนท่ีย�กจนหรือกลุ่มคนช�ยขอบ(คว�มเท่ียง
ธรรมในบริบทเฉพ�ะ)และช่วยให้กลุ่มคนเหล่�นี้ได้รับก�รแบ่งปันประโยชน์ม�กขึ้น ดังตัวอย่�งในกรณี
ศึกษ�จ�กประเทศเนป�ล (ดูกรอบที่ 1)

Q3
ก�รสร้�งเสริมคว�มเที่ยงธรรมในก�รบรรเท�ผลกระทบจ�กก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศภ�คป่�ไม้ มีคว�มสำ�คัญอย่�งไร?
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กรอบที่ 1: ความเที่ยงธรรมในการจัดสรร, กระบวนการ และในบริบทเฉพาะ กรณีป่าชุมชน

ป่�ชุมชนในประเทศเนป�ล เป็นตัวอย่�งที่ดีที่แสดงถึงก�รเชื่อมโยงมิติด้�นต่�งๆ ของคว�มเที่ยงธรรม 
ทั้งก�รจัดสรร, กระบวนก�ร, และในบริบทเฉพ�ะ

เม่ือเกิดขบวนก�รป่�ชุมชนขึ้นในทศวรรษ 1970s วัตถุประสงค์หลักของก�รส่งเสริมง�นป่�ชุมชน 
คือ ก�รเพิ่มพื้นท่ีและคว�มอุดมสมบูรณ์ของป่� ซึ่งนำ�ม�สู่ก�รสร้�งกฎระเบียบเพื่อจำ�กัดก�รเก็บ
ห�ทรัพย�กรจ�กป่�ของกลุ่มผู้ใช้ป่� หรือ community forest user groups (CFUGs)เพื่อให้ป่�มี
ก�รทดแทนและฟื้นฟูขึ้น อย่�งไรก็ดีก�รเพิ่มม�ตรก�รท่ีเข้มงวดเช่นน้ีทำ�ให้ร�ยได้จ�กป่�ของชุมชน
ลดลง และกลุ่มคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบม�กที่สุดคือคนจนที่พึ่งพิงป่�ชุมชน เนื่องจ�กมีพื้นที่ป่�
ในครอบครองอยู่น้อยหรือไม่มีเลย ก�รจัดสรรต้นทุนในก�รจัดก�รและผลประโยชน์จ�กก�รจัดก�ร
ป่� (ผลผลิตจ�กป่�และร�ยได้) จึงกล�ยเป็นประเด็นที่สำ�คัญ รวมทั้งก�รพัฒน�วิถีชีวิตของชุมชนก็
กล�ยเป็นเป้�หม�ยอีกหนึ่งอย่�งของป่�ชุมชน เพิ่มเติมจ�กเป้�หม�ยก�รฟื้นฟูป่� ในปี 2552ได้มีก�ร
พัฒน�แนวท�งที่กำ�หนดให้กลุ่มผู้ใช้ป่�ต้องแบ่งร�ยได้ที่ได้จ�กป่�ม�จำ�นวน 35%เพื่อใช้ในกิจกรรม
ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนย�กจนในชุมชน ซึ่งถือว่�เป็นก�รนำ�องค์ประกอบของคว�มเท่ียงธรรม
ม�ใช้อย่�งชัดเจน และในหล�ยๆ กรณี ‘กฎระเบียบ’ ที่ว่�นี้เป็นกฎที่ต้องนำ�ไปใช้กับทุกคนอย่�งเท่�
เทียม แต่เนื่องจ�กบ�งคนยังไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มได้หรือไม่มีคว�มต้องก�รโดยตรง หรือไม่มีเวล�
เก็บห� เป็นต้น ทำ�ให้คนบ�งกลุ่มอ�จจะไม่ได้รับประโยชน์เท่�ที่ควรจะเป็น ยกตัวอย่�งเช่น ครอบครัวที่
ย�กจนมักไม่ส�ม�รถเข้�ถึงหรือไม่มีเครื่องมือและทุนเพียงพอในก�รเก็บห�หรือก�รขนส่ง เพื่อใช้สอย
ประโยชน์จ�กไม้ในป่�ต�มสิทธิท่ีตนควรได้รับ และเพื่อแก้ปัญห�ที่เป็นบริบทเฉพ�ะเหล่�น้ีทำ�ให้กลุ่ม
ผู้ใช้ป่�บ�งกลุ่มจัดก�รข�ยไม้จ�กป่�ชุมชนในรูปของกลุ่มแล้วนำ�ร�ยได้ท้ังหมดม�ปันผลให้กับสม�ชิก 
หรือบ�งกลุ่มได้ปรับเปล่ียนแผนก�รจัดก�รเพื่อให้ป่�ส�ม�รถให้ผลผลิตที่จำ�เป็นกับคนย�กจนเพิ่มขึ้น 
เช่น ไม้ฟืน และของป่�

ตัวอย่�งอีกกรณีหน่ึงเก่ียวกับคว�มไม่เท่ียงธรรมคือก�รที่ครอบครัวท่ีย�กจนม�กๆ บ�งครั้งไม่
ส�ม�รถใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ส�ธ�รณะได้ เช่น โรงเรียน เนื่องจ�กไม่ส�ม�รถจ่�ยค่�เทอมและเครื่อง
แบบนักเรียน ทำ�ให้กลุ่มผู้ใช้ป่�ชุมชนบ�งกลุ่มเปล่ียนแปลงระบบในก�รจัดสรรผลประโยชน์จ�กก�ร
จัดก�รป่�ชุมชน เช่นสนับสนุนเป็นทุนก�รศึกษ�และเครื่องแบบนักเรียนแก่ลูกๆ ของครอบครัวเหล่�นี้

ในทำ�นองเดียวกัน แหล่งทุนต่�งๆ ก็พย�ย�มห�แนวท�งให้เกิดก�รจัดสรรอย่�งเท่ียงธรรม รวม
ท้ังลดคว�มไม่เที่ยงธรรมที่เกิดขึ้นในบริบทเฉพ�ะ และเพื่อเพิ่มคว�มเท่ียงธรรมในกระบวนก�ร ของ
กลุ่มผู้ใช้ป่�กลุ่มต่�งๆ ม�กขึ้น เริ่มจ�กก�รสนับสนุนให้กลุ่มผู้หญิงและคนในวรรณะท่ีต่ำ�ท่ีสุด
อย่�ง “ด�ลิต” มีตัวแทนเข้�ม�เป็นคณะกรรมก�รของกลุ่มผู้ใช้ป่� รวมทั้งเข้�ร่วมอย่�งน้อยใน
ก�รตัดสินใจท่ีสำ�คัญๆ ของคณะกรรมก�ร นอกจ�กน้ีมีก�รสนับสนุนให้เกิดธรรม�ภิบ�ลในก�ร
จัดก�รป่�ท่ีดี(รวมทั้งก�รประเมินและให้คว�มสำ�คัญกับคว�มต้องก�รของสม�ชิกท่ีย�กจนและเป็น
คนช�ยขอบ เช่น ผู้หญิง, โดยใช้วิธีก�รที่เรียกว่� ก�รจัดระดับฐ�นะครัวเรือน หรือ well-being 
rankingและก�รตรวจสอบส�ธ�รณะ หรือpublic audit) ซึ่งก็ได้นำ�ไปสู่กระบวนก�รตัดสินใจ ที่ตอบ
สนองโดยตรงต่อคว�มต้องก�รของกลุ่มคนที่มักถูกกีดกันเหล่�นี้
 
ดัดแปลงจ�ก:McDermottM.H.andSchreckenbergK.,2009.Equityincommunityforestry:

insights from North and South. International Forestry Review, 11(2), pp. 157-170.
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ในภ�พรวมนั้นหลักก�รสำ�คัญและคุณค่�ของก�รเพิ่มคว�มเท่ียงธรรมในภ�คป่�ไม้มีคว�มเก่ียวข้อง
และส�ม�รถนำ�ไปใช้โดยตรงกับกลไกเรดด์พลัส ซึ่งมิติท้ังส�มด้�นของคว�มเท่ียงธรรมมีคว�ม
สำ�คัญต่อคว�มสำ�เร็จของโครงก�รท่ีเก่ียวกับเรดด์พลัส ดังที่ระบุไว้ชัดเจนในข้อตกลงแคนคูน
(CancunAgreement2)โดยในข้อตกลงกล่�วว่�คว�มเท่ียงธรรมมีคว�มสำ�คัญท้ังเพ่ือยืนยันคว�ม
ชอบธรรมและคว�มมีประสิทธิภ�พของเรดด์พลัสในด้�นก�รจัดสรรต้นทุนและผลประโยชน์, รวมท้ัง
ก�รมีส่วนร่วมอย่�งเท่�เทียมในก�รตัดสินใจและก�รเข้�ถึงประโยชน์จ�กค�ร์บอนและท่ีไม่ใช่ค�ร์บอน
(Chhatre et al., 20123;McDermott et al., 20124)

ก�รถกเถียงเกี่ยวกับคว�มเท่ียงธรรมในเรดด์พลัสมักกล่�วถึงคว�มเท่ียงธรรมในระดับส�กล ท่ีตรง
กันข้�มกับคว�มเที่ยงธรรมในระดับช�ติและระดับท้องถิ่น โดยคว�มเที่ยงธรรมในระดับส�กลของเรดด์
พลัสเน้นถึงคว�มรับผิดชอบของประเทศท่ีพัฒน�แล้ว (ประเทศอุตส�หกรรม) ต่อก�รปลดปล่อย
ค�ร์บอนและหน้�ที่ของประเทศเหล่�นี้ในก�รสนับสนุนด้�นงบประม�ณสำ�หรับประเทศกำ�ลังพัฒน� 
(หรือประเทศท่ีมีพื้นท่ีป่�ไม้) ในก�รลดก�รปลดปล่อย อย่�งไรก็ต�มจ�กก�รที่มีคว�มตระหนักและ
คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเรดด์พลัสเพิ่มม�กขึ้น ก�รพูดคุยในเรื่องคว�มเที่ยงธรรมในเรดด์พลัสก็กำ�ลังเกิด
ขึ้นในหล�ยๆ ระดับ(ดูกรอบที่ 2).

สำ�หรับคว�มเที่ยงธรรมของเรดด์พลัสในระดับร�กหญ้� ก็ไม่ได้มีประเด็นที่แตกต่�งม�กนัก และส่วน
ใหญ่จะคล้�ยคลึงกับประเด็นท่ีมีอยู่ของคว�มเท่ียงธรรมภ�คป่�ไม้ ยกตัวอย่�งเช่น คว�มไม่ชัดเจน
เก่ียวกับสิทธิในท่ีดินป่�ไม้, คว�มอ่อนแอของโครงสร้�งธรรม�ภิบ�ลหรือก�รบริห�รจัดก�รป่�ไม้
ในท้องถิ่น, ก�รมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือมีฐ�นะท�งสังคมควบคุมก�รเข้�ถึงและจัดก�รทรัพย�กรป่�
ไม้, ก�รที่กลุ่มคนช�ยขอบที่ได้แก่ผู้หญิงและกลุ่มช�ติพันธุ์ มักถูกกีดกันจ�กกระบวนก�รตัดสินใจ, ซึ่ง
เหล่�น้ีคือประเด็นหลักท่ีจะส่งผลต่อคว�มเป็นเจ้�ของและก�รจัดสรรประโยชน์จ�กค�ร์บอนและท่ีไม่ใช่
ค�ร์บอนในกลไกเรดด์พลัส นอกจ�กน้ียังมีประเด็นท่ีต้องพิจ�รณ�เพ่ิมเติมสำ�หรับคว�มเท่ียงธรรม
ในเรดด์พลัส เกี่ยวกับส�เหตุหลักของก�รทำ�ล�ยป่�และทำ�ให้ป่�เสื่อมโทรม ซึ่งมีคว�มหล�กหล�ยเป็น
สถ�นก�รณ์เฉพ�ะพื้นที่ และส่วนใหญ่อยู่นอกภ�คป่�ไม้

Q4
ประเด็นหลักเกี่ยวกับคว�มเที่ยงธรรมในก�รบรรเท�ผลกระทบจ�ก
ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศภ�คป่�ไม้ มีอะไรบ้�ง? 

2  Achieved at the United Nations Climate Change Conference held in Cancun, Mexico from 29 November 
to 10 December 2010. 
3 Chhatre, A., Lakhanpal, S., Larson, A. M., Nelson, F.,Ojha, H. and Rao, J., 2012. Social safeguards and 
co-benefits in REDD+: a review of the adjacent possible. Current Opinion in Environmental Sustainability 4, 
pp. 654-660. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2012.08.006
4 McDermott, C.L., Coad, L., Helfgott, A., and Schroeder, H., 2012. Operationalizing social safeguards in 
REDD+: actors, interests and ideas. Environmental Science & Policy 21, pp. 63-72. Available at: http://
dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2012.02.007
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กรอบที่ 2: การถกเถียงในระดับสากลเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมในเรดด์พลัส
จ�กก�รศึกษ�เก่ียวกับก�รถกเถียงท�งนโยบ�ยในประเด็นคว�มเท่ียงธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเรดด์พลัส
ต�มสื่อต่�งๆ  Di Gregorio et al. (2013) ได้ศึกษ�พบว่�ประเทศอินโดนีเซียและบร�ซิลกล่�วถึงคว�ม
เป็นไปได้ท่ีประเทศพัฒน�แล้วและกำ�ลังพัฒน�จะร่วมกันแบกรับต้นทุนจ�กก�รลดก�รปลดปล่อย
ค�ร์บอนและคว�มรับผิดชอบในก�รสนับสนุนเงินทุนให้กับกลไกเรดด์พลัส (คว�มเที่ยงธรรมในก�ร
จัดสรร)ก�รถกเถียงในประเด็นนี้จัดอยู่ในกรอบของคว�มเที่ยงธรรมในระดับส�กล ในท�งกลับกันใน
ประเทศฟิลิปปินส์น้ันองค์กรภ�คประช�สังคมในประเทศสนใจเก่ียวกับก�รจัดสรรต้นทุนและผลประโย
ชน์ของเรดด์พลัสในระดับประเทศ เช่นเดียวกับองค์กรในระดับประเทศของเวียดน�มที่ได้กล่�วถึงคว�ม
เท่ียงธรรมของเรดด์พลัสในระดับร�กหญ้�และเชื่อมโยงกับประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนระดับ
ล่�ง นอกจ�กนี้องค์กรภ�คประช�สังคมในระดับประเทศต่�งก็แสดงคว�มเป็นห่วงในประเด็นคว�มเที่ยง
ธรรมที่เชื่อมโยงกับก�รจัดสรรสิทธิในที่ดินและสิทธิของกลุ่มช�ติพันธุ์และชนเผ่�พื้นเมือง องค์กรเหล่�
นี้เรียกร้องให้มีก�รรับรองสิทธิของท้องถิ่น รวมทั้งก�รให้ชุมชนท้องถิ่นเข้�ม�มีส่วนร่วมม�กขึ้นในก�ร
ว�งแผนและดำ�เนินก�รเรดด์พลัส
ที่ม�: Di Gregorio, M., Brockaus, M., Cronin, T., Muharrom, E., Santoso, L., Mardian, S. and 
Büdenbender, M. 2013. Equity and REDD+ in media: a comparative analysis of policy discourse. 
Ecology and Society, 18(2).Ecology and Society, 18(2). 

และจ�กก�รท่ีประเด็นต่�งๆ เก่ียวกับกลไกเรดด์พลัสกำ�ลังพัฒน�ไปในทิศท�งที่เก่ียวข้องกับหล�ก
หล�ยระดับ, หล�กหล�ยทิศท�งและเป้�หม�ย, และเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หล�กหล�ย จะยิ่ง
ทำ�ให้เกิดประเด็นใหม่ๆ ที่ต้องนำ�ม�ตัดสินใจ รวมทั้งจะเกิดคว�มขัดแย้งม�กขึ้นจ�กคว�มสนใจและก�ร
อ้�งสิทธิที่แตกต่�งกัน และจะยิ่งส่งผลโดยตรงต่อประเด็นต่�งๆ ที่เกี่ยวกับคว�มเที่ยงธรรม
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องค์กรต่�งๆ และภ�ครัฐม�กม�ยท่ีมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�กลไกเรดด์พลัสมีคว�มเห็นว่�กลไกน้ีจะ
เป็นประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นในหล�ยๆ ด้�น นอกเหนือจ�กเป้�หม�ยหลักของกลไกในก�รลดก�ร
ปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจกและก�รบรรเท�ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

เรดด์พลัสยังถูกมองว่�เป็นกลไก, ท่ีจะส�ม�รถสนับสนุนให้เกิดคว�มเท่ียงธรรมในก�รบริห�รจัดก�ร
ป่�ไม้ทั้งระดับช�ติและระดับท้องถิ่นห�กมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งเหม�ะสมในท�งกลับกันห�กก�รดำ�เนิน
ก�รภ�ยใต้กลไกเรดด์พลัสไม่พิจ�รณ�และไม่ให้คว�มสำ�คัญกับมิติหลักของคว�มเท่ียงธรรมอย่�ง
เหม�ะสมก็จะส่งผลต่อคว�มสำ�เร็จของกลไกและย่ิงทำ�ให้ชุมชนท่ีย�กจนและคนช�ยขอบถูกกีดกันออก
จ�กก�รดำ�เนินก�รม�กข้ึน และคนท่ีควบคุมก�รจัดก�รป่�ไม้หรือได้ประโยชน์จ�กกลไกเรดด์พลัส
ก็จะเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีฐ�นะท�งสังคมม�กกว่� ห�กไม่มีตัวแทนหรือก�รมีส่วนร่วมจ�กผู้
เก่ียวข้องทุกกลุ่มอย่�งแท้จริง สถ�นก�รณ์อย่�งน้ีย่ิงทำ�ให้เกิดก�รกีดกันท�งสังคมและคว�มย�กจน
ของชุมชน และจะยิ่งซ้ำ�เติมคว�มเปร�ะบ�งของกลุ่มผู้หญิง, กลุ่มช�ติพันธ์ และครอบครัวที่ไม่มีที่ดินทำ�
กิน ห�กพวกเข�ไม่ส�ม�รถมีตัวแทนเข้�ร่วมในกระบวนก�รตัดสินใจ ดังนั้นก�รสนับสนุนให้มีตัวแทน
และก�รเข้�ร่วมคือแนวท�งหลักที่สำ�คัญต่อก�รลดคว�มเหล่ือมล้ำ�ในด้�นสิทธิก�รเป็นเจ้�ของและสิทธิ
ก�รใช้ที่ดินของกลุ่มคนเหล่�นี้ นอกจ�กนี้ประเด็นอื่นๆ ที่ต้องคำ�นึงถึงที่เกี่ยวข้องกับคว�มเปร�ะบ�ง
ของคนกลุ่มนี้ด้วยคือก�รข�ดโอก�สเข้�ถึงทรัพย�กรป่�ไม้, ข้อมูล, กลไกตล�ด และเงินทุน รวมทั้งก�ร
ข�ดทักษะในก�รเรียกร้องหรือนำ�เสนอคว�มเห็นในกระบวนก�รตัดสินใจ

กล่�วอีกนัยหนึ่งคือ ห�กไม่นำ�มิติทั้งส�มด้�นของคว�มเที่ยงธรรม (ก�รจัดสรร, กระบวนก�ร, และ
บริบทเฉพ�ะ) ม�สู่ก�รพิจ�รณ�ในกระบวนก�รตัดสินใจต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รป่�, ก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ และเรดด์พลัส จะยิ่งทำ�ให้ชุมชนในระดับร�กหญ้�มีคว�มเปร�ะบ�งเพิ่ม
ม�กขึ้น

Q5
ทำ�ไมก�รข�ดคว�มเที่ยงธรรมจึงทำ�ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ
ร�กหญ้�มีแนวโน้มที่ได้รับผลกระทบจ�กกิจกรรมก�รบรรเท�ก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศภ�คป่�ไม้ม�กขึ้น?



10

ส่วนที่3: แนวทางด้านนโยบายและความท้าทายจาก
การส่งเสริมความเที่ยงธรรมในการบรรเทาผลกระ
ทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ใน
ระดับรากหญ้า
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คว�มเที่ยงธรรมเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ทั้งในชุมชน ในประเทศ และระหว่�งคนรุ่นต่�งๆ แนวคิดเกี่ยวกับคว�ม
เที่ยงธรรมมีอยู่ในกฎหม�ยระหว่�งประเทศหล�ยๆ ฉบับ ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชนกล่�ว
ว่� “ก�รยอมรับศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ และคว�มเท่�เทียม รวมทั้งก�รดำ�รงและใช้สิทธิอันละเมิดมิได้ 
ของสม�ชิกในครอบครัวแห่งมนุษยช�ติ เป็นพื้นฐ�นของเสรีภ�พ, คว�มยุติธรรม และคว�มสันติสุขใน
โลก”(Weiss, 1990)5.

ตัวอย่�งที่เฉพ�ะเจ�ะจงสำ�หรับเรดด์พลัส คือ จ�กก�รประชุมภ�คีอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ สมัยที่ 15 หรือ COP15 ของUNFCCCที่เมืองโคเปนเฮเกนในปี 2552ได้
มีคว�มเห็นชอบร่วมกันในก�รพัฒน�แนวท�งเพื่อเป็นม�ตรก�รป้องกันคว�มเสียห�ยท�งสังคม และ/
หรือ ท�งสิ่งแวดล้อม หรือภัยที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนที่พึ่งพิงป่� และเพิ่มผลประโยชน์สำ�หรับชุมชนท้อง
ถิ่นบนฐ�นคว�มเที่ยงธรรม ฉันท�มตินี้ได้นำ�ม�สู่ก�รพัฒน�ข้อตกลงใน COP16 ที่เมืองแคนคูน และ
เรียกว่� ข้อตกลงแคนคูน จ�กที่ได้กล่�วถึงแล้วก่อนหน้�นี้ว่�ข้อตกลงดังกล่�วครอบคลุมมิติทั้งส�ม
ด้�นของคว�มเที่ยงธรรม โดยในภ�คผนวกที่ 1 ของข้อตกลงได้มีแนวท�งและม�ตรก�รป้องกันในท�ง
นโยบ�ยและแรงจูงใจเชิงบวกในประเด็นที่เกี่ยวกับเรดด์พลัส (ดูกรอบที่ 3) โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ก�รให้
คว�มเค�รพต่อองค์คว�มรู้และสิทธิของชุมชนดั้งเดิมและสม�ชิกของชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งก�รเข้�
ม�มีส่วนร่วมอย่�งเต็มท่ีและมีประสิทธิภ�พของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพ�ะของชุมชน
ชนเผ่�พื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ว่�มีคว�มสำ�คัญต่อก�รเพิ่มคว�มเที่ยงธรรมในก�รจัดก�รป่�, ก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ และเรดด์พลัส

ในปฎิญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยชนเผ่�พื้นเมือง (United Nations Declaration on Rights of 
Indigenous Peoples (UNDRIP))ที่ประก�ศใช้ปี2550ให้ก�รยอมรับสิทธิของชนเผ่�พื้นเมืองในหล�ก
หล�ยประเด็นและได้มีกรอบแนวท�งข้ึนในระดับส�กล ซึ่งในกรอบแนวท�งน้ีรวมถึงหลักก�รของก�ร
ก�รยินยอมที่ได้รับบอกกล่�วล่วงหน้�และเป็นอิสระ หรือFree,PriorandInformedConsent(FPIC)ใน
ข้อตกลงแคนคูนก็ได้กล่�วถึงก�รปฏิบัติต�ม UNDRIP  โดยเฉพ�ะในก�รยอมรับคุณค่�ขององค์คว�ม
รู้และสิทธิของชนเผ่�พื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อส่งเสริมคว�มเที่ยงธรรมในกลไกเรดด์พลัส

Q6
มีแนวท�งหรือกลไกท�งนโยบ�ยอะไรบ้�งในระดับส�กล ที่ส่งเสริม
คว�มเที่ยงธรรมภ�คป่�ไม้, ก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและ
เรดด์พลัส?

5Weiss,E.B.,1990.Ourrightsandobligationstofuturegenerationsfortheenvironment 
AmericanJournalofInternational
Law, 84: pp. 198-207. Available at: http://dx.doi.org/10.2307/2203020
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กรอบที่ 3: มาตรการป้องกันของ UNFCCC– และข้อตกลงแคนคูน
ภ�คีต่�งๆ ใน UNFCCC มีคว�มเห็นร่วมกันในก�รกำ�หนดม�ตรก�รป้องกัน หรือ safeguards สำ�หรับเรดด์
พลัสขึ้นม� 7 ด้�นในก�รประชุม COP16ที่เมืองแคนคูน หรือที่เรียกว่�‘CancunSafeguards’ม�ตรก�ร
เหล่�น้ีเกิดจ�กก�รยอมรับคว�มเส่ียงท�งสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีอ�จเกิดขึ้นจ�กกลไกเรดด์พลัส
และคว�มสำ�คัญของประโยชน์ที่หล�กหล�ยสำ�หรับชุมชนท้องถิ่น และจ�กร�ยละเอียดใน ม�ตรก�ร
ป้องกันแคนคูน ได้ระบุไว้ว่�ห�กมีก�รดำ�เนินก�รกิจกรรมเกี่ยวกับเรดด์พลัส ต้องมีก�รส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดม�ตรก�รดังต่อไปนี้:
1.        เรดด์พลัสจะต้องดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ของแผนง�นป่�ไม้ระดับช�ติและสนธิ   
 สัญญ�หรือข้อตกลงระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้อง;
2. โครงสร้�งของธรรม�ภิบ�ลหรือก�รบริห�รจัดก�รป่�ไม้ระดับช�ติ ต้องมีคว�มโปร่งใสและมี  
 ประสิทธิภ�พ, คำ�นึงถึงกฎหม�ยและอธิปไตยของช�ติ; 
3. ให้คว�มเค�รพต่อองค์คว�มรู้และสิทธิของชนเผ่�พื้นเมืองและสม�ชิกของชุมชนท้องถิ่น, โดย  
 คำ�นึงถึงข้อผูกมัดในระดับส�กล, สถ�นก�รณ์และกฎหม�ยในประเทศ, และรับทร�บว่�สมัชช� 
 ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดในปฏิญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยชนเผ่�พื้นเมือง 
 หรือUNDRIP;
4. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง, โดยเฉพ�ะชนเผ่�พื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น เข้�ม�มีส่วนร่วม 
 อย่�งเต็มที่และมีประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินก�รเรดด์พลัส;
5. ก�รดำ�เนินก�รเรดด์พลัสต้องเป็นไปเพื่อก�รอนุรักษ์ป่�ธรรมช�ติและคว�มหล�กหล�ยท�ง  
 ชีวภ�พ, ต้องไม่ให้ก�รดำ�เนินก�รเรดด์พลัสนำ�ไปสู่ก�รห�ประโยชน์จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติ,  
 แต่ใช้เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในก�รป้องกันและอนุรักษ์ป่�ธรรมช�ติและก�รให้บริก�รท�งนิเวศ และ 
 เพิ่มประโยชน์ในท�งสังคม;
6. ก�รดำ�เนินก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยงของผลกระทบท�งลบที่อ�จเกิดขึ้น;
7. ก�รดำ�เนินก�รเพื่อลดก�รรั่วไหลของก�รปลดปล่อย

ที่ม�: http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
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หลังจ�กเกิดข้อตกลงแคนคูนขึ้น ก็ ได้มีหน่วยง�นหล�กหล�ยระดับร่วมมือกันพัฒน�แนวท�งและ
ม�ตรฐ�นเกี่ยวกับม�ตรก�รป้องกันผลกระทบท�งสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังระบุร�ยละเอียดด้�นล่�ง, 
ซึ่งเป็นแนวท�งที่เกิดจ�กคว�มสมัครใจส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ในบริบทเฉพ�ะของประเทศต่�งๆ โดยจะ
เห็นว่�แนวท�งเหล่�นี้สอดคล้องกับองค์ประกอบด้�นต่�งๆ ของคว�มเที่ยงธรรม ทั้งFPIC, ก�รเค�รพ
ในสิทธิของชนเผ่�พื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น, อธิปไตยของช�ติ, ก�รแบ่งปันประโยชน์อย่�งเป็นธรรม, 
ก�รมีส่วนร่วมอย่�งเต็มที่และมีประสิทธิภ�พ, ก�รเข้�ถึงข้อมูล, และก�รเสริมคว�มเข้มแข็งและอำ�น�จ
ให้กับกลุ่มคนช�ยขอบ ซึ่งรวมทั้งผู้หญิงและก�รมีส่วนร่วมของผู้หญิงในโครงก�รเกี่ยวกับค�ร์บอนและ
ก�รปฏิบัติต�ม UNDRIPแนวท�งต่�งๆ ที่พัฒน�ขึ้นประกอบด้วย:

•	 ก�รประเมินท�งสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงกลยุทธ์ หรือStrategicEnvironmentalandSocial
 Assessment(SESA)พัฒน�โดยกองทุนหุ้นส่วนค�ร์บอนป่�ไม้ หรือForest Carbon  
 Partnership Facility (www.forestcarbonpartnership.org/)

•	 กรอบคิดหลักก�รด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อมสำ�หรับเรดด์พลัส หรือ SocialandEnviron-
 - mentalPrinciplesFrameworkforREDD+พัฒน�โดยUN- REDD (www.un-redd.org)

•	 ม�ตรฐ�นท�งสังคมและสิ่งแวดล้อมสำ�หรับเรดด์พลัส หรือ SocialandEnvironmental 
 Standards(SES)forREDD+โดย Climate,Community and Biodiversity Alliance  
 (CCBA) (www.redd-standards.org/)

•	 ม�ตรก�รป้องกันด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อมสำ�หรับเรดด์พลัส หรือ Social and  Environ 
 -Environmental Safeguards for REDD+ โดยRainforest Alliance(www.rainforest- 
 alliance.org/publications/redd-safeguards-guide)

•	 ม�ตรฐ�นค�ร์บอนสำ�หรับผู้หญิง  โดย WomenOrganizingChangeinAgricultureand
 Natural
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ก�รส่งเสริมให้เกิดก�รเพิ่มคว�มเท่ียงธรรมในก�รบรรเท�ผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิ
อ�ก�ศภ�คป่�ไม้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในระดับร�กหญ้� เป็นง�นที่ท้�ท�ยอย่�งหนึ่ง, จ�กก�รที่แนวคิด
น้ีเกิดขึ้นในบริบทและก�รให้คว�มหม�ยคำ�ว่�เท่ียงธรรม ซ่ึงมีประเด็นท�งสังคมเก่ียวข้องและมีก�ร
ให้คว�มหม�ยที่แตกต่�งในบริบทและวัฒนธรรมต่�งๆ กัน นอกจ�กน้ีแนวคิดเก่ียวกับคว�มเท่ียง
ธรรมในก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและกลไกเรดด์พลัสก็มีคว�มแตกต่�งกันในสถ�นก�รณ์และ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่�ง ซึ่งหม�ยคว�มว่�ห�กต้องก�รส่งเสริมให้เกิดคว�มเที่ยงธรรม เร�ต้องเข้�ใจ
บริบทท�งสังคมวัฒนธรรมและท�งก�ยภ�พของพื้นที่ด้วย เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจร่วมและส�ม�รถว�ง
รูปแบบของคว�มเท่ียงธรรมท่ีเหม�ะสมกับบริบทน้ันๆ นอกจ�กน้ีต้องวิเคร�ะห์ด้วยว่�ใครเข้�ม�ร่วม
กำ�หนดขอบเขตของคว�มเท่ียงธรรมหรือคว�มไม่เท่ียงธรรมว่�มีขอบเขตเป็นอย่�งไร และจะมีวิธีก�ร
อย่�งไรในก�รประเมินคว�มเที่ยงธรรม

คว�มเป็นพลวัตรของอำ�น�จและคว�มสัมพันธ์เชิงอำ�น�จในระดับท้องถิ่นเป็นปัจจัยอีกประก�ร
หน่ึงท่ีส่งผลต่อคว�มเท่ียงธรรม ก�รเปล่ียนแปลงโครงสร้�งท�งอำ�น�จส่งผลต่อกระบวนก�รมี
ส่วนร่วมและก�รจัดสรรทรัพย�กรและผลประโยชน์อย่�งเป็นธรรม ประเด็นท่ีมีอยู่เช่นก�รควบคุม
ทรัพย�กรธรรมช�ติโดยกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลรวมท้ังก�รเลือกปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับก�รจัดสรรต้นทุน
และผลประโยชน์จ�กก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ อ�จเกิดขึ้นจ�กคว�มสัมพันธ์เชิงอำ�น�จเหล่�นี้  

คว�มท้�ท�ยอีกประเด็นหน่ึงในก�รเพิ่มคว�มเท่ียงธรรมในก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและกลไก
เรดด์พลัส คือ คว�มมั่นคงในสิทธิและก�รครอบครองที่ดิน เพร�ะคว�มไม่ชัดเจนในระบบก�รถือครอง
ที่ดิน และสิทธิและคว�มรับผิดชอบในกลไกเรดด์พลัสในกลุ่มผู้ถือสิทธิ์ในระดับต่�งๆ อ�จจะนำ�ไปสู่ก�ร
ลิดรอนสิทธิต�มจ�รีตจ�กชนเผ่�พื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งในสถ�นก�รณ์เช่นน้ีจำ�เป็นอย่�งย่ิงท่ี
จะต้องมีก�รกำ�หนดก�รเข้�ถึงประโยชน์จ�กค�ร์บอนและที่ไม่ใช่ค�ร์บอนภ�ยใต้กลไกเรดด์พลัส เพร�ะ
คว�มไม่ชัดเจนในก�รเข้�ถึงประโยชน์จ�กค�ร์บอนและท่ีไม่ใช่ค�ร์บอนและท่ีดินอ�จก่อให้เกิดคว�มไม่
ยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหล�ยๆ กลุ่ม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง กลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิต�มกฎหม�ยใน
ทรัพย�กรอ�จจะถูกกีดกันออกไปจ�กกระบวนก�รตัดสินใจท่ีเก่ียวเน่ืองกับผลประโยชน์ท่ีเกิดจ�ก
เรดด์พลัส
ก�รสร้�งกลไกก�รจัดสรรต้นทุนและประโยชน์จ�กเรดด์พลัสเป็นอีกหนึ่งคว�มท้�ท�ย ในสถ�นก�รณ์
ที่ผลประโยชน์จ�กเรดด์พลัสนั้นไม่มีคว�มแน่นอน ชนเผ่�พื้นเมืองและชุมชนที่พึ่งพิงป่�ซึ่งมีพัฒน�ก�ร
ในก�รเข้�ม�ร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จ�กป่�และระบบนิเวศอยู่อย่�งยั่งยืน อ�จจะไม่มีแรงจูงใจหรือ
ไม่อย�กเข้�ร่วมในก�รดำ�เนินก�รเพื่อลดก�รปลดปล่อยค�ร์บอนเลยก็ได้

Q7
ก�รสนับสนุนให้เกิดคว�มเที่ยงธรรมในก�รบรรเท�ผลกระทบจ�ก
ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศภ�คป่�ไม้ ในระดับร�กหญ้� มักพบ
กับอุปสรรคด้�นใดบ้�ง?
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ก�รข�ดตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับร�กหญ้�ในเวทีก�รต่อรองระดับส�กลเก่ียวกับประเด็น
ต่�งๆ ของก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและเรดด์พลัสเป็นอุปสรรคที่สำ�คัญประก�รหนึ่ง ส�เหตุ
หนึ่งเกิดจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับร�กหญ้�หรือตัวแทนของพวกเข�ยังมีคว�มเข้�ใจในประเด็นเหล่�
น้ีค่อนข้�งน้อย จึงทำ�ให้ข�ดศักยภ�พท่ีจะอธิบ�ยหรือนำ�เสนอปัญห�และคว�มต้องก�รของตนสู่ผู้
กำ�หนดนโยบ�ยและผู้มีส่วนในก�รกำ�หนดนโยบ�ยในระดับต่�งๆ นอกจ�กน้ีก�รที่ไม่ส�ม�รถเข้�ถึง
ข้อมูลเก่ียวกับก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและเรดด์พลัส โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงข้อมูลในภ�ษ�ท้อง
ถิ่น ทำ�ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับร�กหญ้�เข้�ม�มีส่วนร่วมในกระบวนก�รตัดสินใจได้อย่�งจำ�กัด ข้อ
จำ�กัดเหล่�น้ีอ�จจะทำ�ให้ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นไม่ตอบสนองต่อประเด็นปัญห�และคว�มต้องก�รท่ีแท้จริง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับร�กหญ้� และยิ่งทำ�ให้พวกเข�มีคว�มเปร�ะบ�งเพิ่มขึ้นต่อก�รถูกครอบงำ�
และลิดรอนสิทธิจ�กกลุ่มอื่นๆ ในก�รดำ�เนินง�นต�มกลไกเรดด์พลัส

ในบริบทท�งสังคมและวัฒนธรรม จำ�เป็นอย่�งยิ่งท่ีจะต้องยอมรับคุณค่�และคว�มสำ�คัญขององค์
คว�มรู้ของชนเผ่�พื้นเมืองและชุมชนท่ีพึ่งพิงป่� โดยเฉพ�ะในขั้นตอนก�รว�งแผนโครงก�รเก่ียวกับ
ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและเรดด์พลัส เมื่อก�รถกเถียงเกี่ยวกับเรดด์พลัสใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีประเด็นเก่ียวกับชนเผ่�พื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นม�กขึ้น จึงจำ�เป็นท่ีต้องมีก�รเรียน
รู้จ�กองค์คว�มรู้และวิธีปฏิบัติของท้องถิ่น ซึ่งน่�เสียด�ยท่ีประเด็นนี้ไม่ได้รับคว�มสนใจในเวทีพูดคุย
เกี่ยวกับเรดด์พลัส ซึ่งอ�จนำ�ไปสู่คว�มเสี่ยงที่จะเกิดคว�มล้มเหลวในก�รดำ�เนินก�รเรดด์พลัส
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ส่วนที่ 4: การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มความเที่ยง
ธรรมในระดับรากหญ้า
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Q8
บทบ�ทของวิทย�กรกระบวนก�รในระดับร�กหญ้�เพื่อให้เกิดคว�ม
เที่ยงธรรมม�กข้ึนในก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและเรดด์พลัส
มีอะไรบ้�ง?

ก�รสร้�งคว�มร่วมมือโดยก�รมีส่วนร่วมเป็นกระบวนก�รท่ีเชื่อมโยงคว�มหล�กหล�ยของมนุษยช�ติ 
และเป็นก�รสร้�งพลังผ่�นอ�รมณ์ร่วม, คว�มสัมพันธ์, และก�รพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อผลักดันก�ร
เคลื่อนไหวในประเด็นที่สนใจร่วมกัน 

เมื่อมองจ�กคำ�จำ�กัดคว�มของก�รสร้�งคว�มร่วมมือที่กล่�วถึงข้�งต้นจะพบว่�วิทย�กรกระบวนก�ร
ระดับร�กหญ้�จำ�เป็นท่ีจะต้องมีบทบ�ทหล�ยรูปแบบเพื่อในก�รลดข้อจำ�กัดและคว�มท้�ท�ยท่ีมีอยู่
และจัดกระบวนก�รเพื่อสร้�งคว�มร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับร�กหญ้�ในก�รเพ่ิมคว�มเท่ียง
ธรรมในว�ระท่ีเก่ียวข้องกับก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและเรดด์พลัส บทบ�ทบ�งส่วนของ
วิทย�กรกระบวนก�รในก�รส่งเสริมคว�มเที่ยงธรรม ประกอบด้วย:

• ผู้ขับเคลื่อนชุมชน–  ช่วยในก�รเตรียมคว�มพร้อมชุมชน, รวมทั้งจัดกระบวนก�รและ 
 สนับสนุนกลุ่มที่ยังมีตัวแทนเข้�ม�ร่วมน้อย;

• ผู้วางกระบวนการและเสนอแนะแนวทาง–ช่วยว�งกระบวนก�รทั้งระยะสั้นและระยะย�ว,  
 โดยก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และทำ�ให้แน่ใจว่�ขั้นตอนแต่ละขั้นในกระบวนก�รเชื่อม 
 โยงกัน และส�ม�รถอธิบ�ยถึงคว�มเชื่อมโยงระหว่�งขั้นตอนต่�งๆ ได้;

•  ผู้เสริมสร้างความมั่นใจ–  ช่วยเหลือ/สร้�งคว�มเข้มแข็ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อ่อนแอให้เกิด 
 คว�มมั่นใจในก�รแสดงคว�มคิดเห็นในประเด็นที่สำ�คัญกับพวกเข�;

• ผู้สนับสนุน/อธิบาย ข้อมูล–ติดต�มสถ�นก�รณ์ปัจจุบันทั้งก�รพัฒน�, ม�ตรฐ�น, และ 
 ข้อมูล เกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและเรดด์พลัส และส�ม�รถอธิบ�ยสิ่งเหล่� 
 นี้ให้เข้�ใจง่�ยโดยปร�ศจ�กคว�มคิดเห็นส่วนตัว ที่จะเป็นก�รครอบงำ�คว�มคิดของผู้มีส่วน 
 ได้ส่วนเสีย;

• ผู้เชื่อมประสาน/สร้างเครือข่าย–ส�ม�รถรับรู้ถึงรูปแบบและคว�มเชื่อมโยงระหว่�งกลุ่ม  
 และประเด็นต่�งๆ และให้คว�มช่วยเหลือได้ห�กมีคว�มต้องก�ร;

•  ตัวกลางที่ซื่อตรง– เชื่อมโยงชุมชนและผู้ผลิตสู่ตล�ดรวมทั้งกระบวนก�รตัดสินใจที่เป็น 
 ธรรมและโปร่งใส;
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• ผู้สร้างพื้นที่– ในก�รระดมสมองและกระตุ้นให้แสดงคว�มคิดเห็น ต้องใช้ผู้ที่มีคว�มคิด 
 สร้�งสรรค์ที่จะช่วยจัดกระบวนก�รสร้�งโอก�สให้คว�มคิดเห็นของกลุ่มที่มักถูก  
 เพิกเฉยได้  รับก�รพิจ�รณ�ในกระบวนก�รตัดสินใจที่เกี่ยวกับส�ธ�รณะ;

• ผู้บันทึก– ส�ม�รถบันทึกคว�มคิดเห็นโดยไม่เปลี่ยนแปลงคว�มหม�ยที่แท้จริง และแลก 
 เปลี่ยนคว�มเห็นเหล่�นี้กับผู้อื่น;

• ผู้นำาความเท่าเทียมทางเพศ– ส�ม�รถเป็นผู้นำ�ภ�ยใต้คว�มท้�ท�ยของคว�มแตกต่�ง 
 ท�งอำ�น�จและบรรทัดฐ�นที่เกิดจ�กเพศสภ�วะ, ส�ม�รถสนับสนุนให้ทั้งผู้ช�ยและผู้หญิง 
 เข้�ม�ร่วมได้ อย่�งเท่�เทียมในก�รตัดสินใจและก�รแบ่งปันประโยชน์ที่เป็นธรรม;

• ผู้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย– ก�รสร้�งโอก�สและใช้ 
 เทคนิคต่�งๆ ในก�รกระตุ้นก�รพูดคุยและก�รแลกเปลี่ยนระหว่�งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม 
 ต่�งๆ และนำ�ไปสู่คว�มเข้�ใจร่วมกัน;

•  ผู้ผลักดัน– ผลักดันให้ชนเผ่�พื้นเมืองและชุมชนที่พึ่งพิงป่�ส�ม�รถเข้�ร่วมในก�รตัดสินใจ 
 ที่เกี่ยวกับREDD+ เมื่อจำ�เป็น
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บทบ�ทของวิทย�กรกระบวนก�รอ�จมีคว�มหล�กหล�ยดังท่ีกล่�วแล้ว แต่ส่ิงท่ีสำ�คัญสำ�หรับ
วิทย�กรกระบวนก�รระดับร�กหญ้�คือคว�มเป็นกล�งในก�รส่งเสริมคว�มเท่ียงธรรม ซึ่งหม�ยถึง
วิทย�กรกระบวนก�รจะต้องไม่ตัดสินใจหรือแสดงจุดยืนเข้�ข้�งฝ่�ยใดฝ่�ยหน่ึงแต่ควรปล่อยให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่�งๆ ได้พิจ�รณ�ว่�ประเด็นคว�มเท่ียงธรรมท่ีเก่ียวข้องกับพวกเข�คืออะไรและ
จะนำ�ม�ปรับใช้ในบริบทท�งสังคมวัฒนธรรมและสภ�พพื้นท่ีของพวกเข�อย่�งไรและเพ่ือพิจ�รณ�
มิติคว�มเท่ียงธรรมในกระบวนก�ร วิทย�กรกระบวนก�รควรคำ�นึงถึงกลุ่มคนท่ีมักเป็นคนช�ย
ขอบ และสนับสนุนให้คนกลุ่มน้ีส�ม�รถเข้�ม�ร่วมแสดงคว�มคิดเห็นและคว�มสนใจของตนได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ประเด็นที่เชื่อมโยงอีกประเด็นคือคว�มเที่ยงธรรมในบริบทเฉพ�ะที่ต้องค้นห�กลุ่มที่มัก
เป็นคนช�ยขอบเหล่�น้ีและทำ�ให้แน่ใจว่�คว�มสนใจของคนกลุ่มนี้ได้ถูกนำ�ม�พิจ�รณ�ในก�รว�งแผน
และก�รดำ�เนินก�รโครงก�รเก่ียวกับเรดด์พลัส โดยก�รพัฒน�ศักยภ�พและเพ่ิมโอก�สในก�รเข้�ถึง
และควบคุมผลประโยชน์ที่เกิดจ�กค�ร์บอนและไม่ใช่ค�ร์บอนของกลไกเรดด์พลัส
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Q9
เกณฑ์และตัวชี้วัดหลักเพื่อติดต�มคว�มคืบหน้�ด้�นคว�มเท่ียงธรรม
ภ�คป่�ไม้, ก�รเปลี่ยนแปลง สภ�พภูมิอ�ก�ศ และเรดด์พลัสมีอะไร
บ้�ง?

เพื่อประเมินว่�ได้เกิดก�รบูรณ�ก�รหลักก�รและคุณค่�หลักๆ ของคว�มเที่ยงธรรมในก�รจัดก�รป่�
ไม้, ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ และเรดด์พลัส, มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องติดต�มมิติทั้งส�มด้�น
ของคว�มเที่ยงธรรม โดยมีเกณฑ์และตัวชี้วัดหลักที่จะช่วยในก�รติดต�มดังแสดงในต�ร�งด้�นล่�ง:

การจัดสรรความเที่ยงธรรม– องค์ประกอบหลักที่เกี่ยวกับก�รจัดสรรคว�มเที่ยงธรรม ได้แก่ ต้นทุน, 
คว�มเสี่ยง, และก�รจัดสรรผลประโยชน์ที่ทั่วถึงและเป็นธรรม แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช็คลิสต์ด้�นล่�ง
คือองค์ประกอบหลักเหล่�นี้ โดยแสดงข้อมูลที่ต้องมีก�รรวบรวมทั้งในเชิงคุณภ�พและเชิงปริม�ณเพื่อ
ติดต�มก�รดำ�เนินง�นและคว�มมีประสิทธิภ�พของก�รจัดสรรคว�มเที่ยงธรรมในเรดด์พลัส:

	
ประเด็นหลัก

ต้นทุน

ความเสี่ยง

ผลประโยชน์

ประเภทของข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อการติดตาม

• ประเภทของต้นทุน–ต้นทุนในรูปของเงินและไม่ใช่ตัวเงินเช่นแรงง�น จ�กผู้มีส่วน 
 ได้ส่วนเสียในท้องถิ่นในกิจกรรมก�รจัดก�รป่�ต่�งๆ เช่น ก�ร  
 ล�ดตระเวน, ก�รปลูกป่�,ก�รใช้วิธีก�รท�งวนวัฒน์วิทย� เป็นต้น; 
• ก�รจัดสรรคว�มรับผิดชอบในต้นทุนที่เกิดขึ้น ใครบ้�งที่ต้องรับผิดชอบต่อ 
 ต้นทุน, เป็นเงินเท่�ไหร่หรือใช้เวล�เท่�ไหร่ในก�รทำ�กิจกรรมก�รจัดก�รป่� 
 และเมื่อใด 

• ข้อห้�มในก�รเข้�ไปใช้ทรัพย�กรจ�กป่�, คว�มท้�ท�ยของก�รดำ�รง  
 ชีพ, ก�รกีดกันคนบ�งกลุ่มออกจ�กกระบวนก�รตัดสินใจและจัดสรร 
 ประโยชน์, คว�มค�ดหวังที่ไม่เป็นจริงจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น และ 
 ต้นทุนที่ม�กเกินกว่�ประโยชน์ที่ได้รับ

• ผลประโยชน์ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินจ�กป่�ไม้, เช่น ร�ยได้ที่เป็นเงิน (ก�ร 
 จ่�ยให้บุคคล และ/หรือ ใช้ในโครงก�รของชุมชน) จ�กทรัพย�กรที่เป็น 
 ค�ร์บอน และไม่ใช่ค�ร์บอนจ�กป่�ไม้, ก�รเพิ่มก�รเข้�ถึงประโยชน์,  
 กิจกรรมท�งเลือกเพื่อสร้�งร�ยได้, ก�รเพิ่มก�รมีส่วนร่วมของผู้หญิงและ 
 กลุ่มช�ยขอบในชุมชนในกระบวนก�รเรดด์พลัส;

• เรื่องร�วคว�มเปลี่ยนแปลงและหลักฐ�นท�งเอกส�รอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
 สิทธิและผลประโยชน์
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ประเด็นหลัก

สัดส่วนของ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลัก 
และกลไกการ
ตัดสินใจใน

ท้องถิ่น

กระบวนการ
ตัดสินใจ

ความโปร่ ง
และการเข้า
ถึงข้อมูล

ประเภทของข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อการติดตาม

• วิเคร�ะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก;
• ผู้หญิง, สม�ชิกกลุ่มช�ติพันธุ์, และกลุ่มคนที่มักถูกกีดกัน เข้�ม�ร่วม 
 ในกลไกก�รตัดสินใจระดับท้องถิ่น;
• ขั้นตอนในก�รเลือก/คัดเลือก ตัวแทนเข้�ม�ในกลไกก�รตัดสินใจระดับ 
 ท้องถิ่น;
• ก�รค้นห�ประเด็นหลักของคว�มเที่ยงธรรมหรืออุปสรรคต่อก�รเข้� 
 ม�มีส่วนร่วมของกลุ่มต่�งๆ 

• มีกฎระเบียบและข้อกำ�หนดต�มกฎหม�ยที่กำ�หนดโดยกลไกก�ร 
 ตัดสินใจระดับท้องถิ่นสำ�หรับก�รจัดก�รป่�และก�รใช้ประโยชน ์ 
 ทรัพย�กรจ�กป่�;
• องค์คว�มรู้และก�รใช้กระบวนก�ร FPIC ในก�รตัดสินใจ( FPIC-  
 Free, Prior and Informed.     
•           กฎระเบียบและข้อกำ�หนดต�ม กฎหม�ยเพื่อส่งเสริม  
 ประเด็นหญิง-ช�ยและก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับทุกกลุ่มในก�ร 
 ตัดสินใจ, ก�รเข้�ถึงทรัพย�กรป่�ไม้, และกลไกก�รแบ่งปันประโยชน์;
• คว�มถี่ในก�รประชุม (มีก�รประชุมกี่ครั้งในหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปี) ที่จัด 
 ขึ้นโดยกลไกก�รตัดสินใจ, และบันทึกจ�กก�รประชุม;
• แผนง�นเพื่อดำ�เนินก�รภ�ยหลังก�รประชุม;
• มีกลไกรับเรื่องร้องเรียน ที่ชุมชนท้องถิ่นรับทร�บ

• ก�รเข้�ถึงข้อมูลเกี่ยวกับก�รจัดก�รป่� ซึ่งรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
 ส�เหตก�รทำ�ล�ยป่�และทำ�ให้ป่�เสื่อมโทรม, มีบันทึกก�รเบิกจ่�ยเงิน 
 สำ�หรับกิจกรรมก�รจัดก�รป่�, แหล่งทุนและร�ยจ่�ยของเงินทุน และ 
 กลไกก�รแบ่งปันประโยชน์, ห�กเป็นไปได้;
• ข้อมูลเกี่ยวกับคว�มเสี่ยง, คว�มท้�ท�ยและค่�เสียโอก�สจ�กเรดด์ 
 พลัส;
• เวทีก�รพูดคุยระหว่�งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภ�ยในหรือโดยรอบชุมชน  
 ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รส่งเสริมคว�มเที่ยงธรรมในเรดด์พลัส;
• องค์คว�มรู้เกี่ยวกับโครงก�รพัฒน�/กิจกรรมในพื้นที่ป่� 
 ที่อ�จส่งผลกระทบต่อก�รว�งแผนและดำ�เนินก�รโครงก�รเรดด์พลัส 

ความเที่ยงธรรมในกระบวนการ พิจ�รณ�ถึงก�รที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและผู้ถือสิทธิมีโอก�สใน
ก�รเข้�ร่วมและแสดงคว�มคิดเห็นของตนในกระบวนก�รตัดสินใจอย่�งมีประสิทธิภ�พ เช็คลิสต์ด้�น
ล่�งแสดงถึงตัวชี้วัดและข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดเพื่อติดต�มคว�มเที่ยงธรรมในกระบวนก�ร:
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5 องค์กร,ก�รจัดตั้ง,โครงสร้�ง,สังคม,หรืออื่นๆ ที่คล้�ยคลึงกัน,เจตน�รมณ์ในก�รขับเคลื่อนง�นหรือโครงก�ร 
โดยเฉพ�ะง�นที่เกี่ยวกับส�ธ�รณะ, ก�รศึกษ� หรือก�รกุศล 

	 	 	ประเด็นหลัก

 
สถานการณ์
ในปัจจุบัน
ของการ
จัดการป่าไม้
ในท้องถิ่น

ศักยภาพใน
เรื่องเรดด์
พลัส

ประเภทของข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อการติดตาม

• กลไกท�งสถ�บันในก�รจัดก�รป่�ไม้ในปัจจุบัน เช่น ในปัจจุบันใครมีบทบ�ท 
 ตัดสินใจเก่ียวกับก�รจัดก�รป่� และเพร�ะเหตุใดจึงเป็นบุคคลกลุ่มน้ี และพวก 
 เข�ตัดสินใจอย่�งไร?
• อุปสรรคต่อก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม เช่น ปัจจัยหลักท่ีทำ�ให้เกิดคว�มแตก 
 ต่�งในเร่ือง   ’สิทธิ’, ‘ก�รเข้�ถึง’, หรือ ‘ข้อห้�ม’ เช่น ช�ติพันธ์ุ, เพศ,   
 วรรณะ, ก�รศึกษ� และก�รรู้หนังสือ, อ�ยุ, อ�ชีพ, ท่ีต้ัง, สถ�นะครัวเรือน,  
 ศ�สน�, มุมมองท�งเพศ, เป็นต้น และปัจจัยเหล่�น้ีส่งผลต่อคว�มเท่ียงธรรม 
 ของกลุ่มต่�งๆ อย่�งไร?
• ประเด็นคว�มขัดแย้งท่ีเก่ียวข้องกับก�รใช้ท่ีดินป่�ไม้และทรัพย�กรจ�กป่� 

• ระดับของคว�มตระหนักและคว�มรู้ของผู้มีบทบ�ทในก�รตัดสินใจ และ  
 สม�ชิกในชุมชน ในประเด็นด้�นนโยบ�ยและกฎหม�ยท่ีเก่ียวกับก�รเข้�ถึงและ 
 จัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้;

• ระดับขององค์คว�มรู้ในก�รจัดก�รป่�ไม้, ก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
 และเรดด์พลัส ระหว่�งกลุ่มชุมชนท้องถ่ินท่ีมีระดับท�งเศรษฐกิจสังคมแตก 
 ต่�งกัน, รวมท้ังกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มช�ติพันธ์ุ และนโยบ�ยและแผนง�นท่ี 
 เก่ียวข้อง

• แผนก�รพัฒน�ศักยภ�พของผู้มีบทบ�ทตัดสินใจในท้องถ่ินและสม�ชิกใน 
 ชุมชน เก่ียวกับก�รจัดก�รป่�, ก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและเรดด์ 
 พลัส;

• วัฒนธรรมในก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสม�ชิกในชุมชน, เช่น ในระหว่�งก�ร 
 ประชุมปกติ- มีก�รให้เวล�เพ่ิมเติมกับก�รแลกเปล่ียนข้อมูลโดยผู้ท่ีผ่�นก�ร 
 อบรม ได้แลกเปล่ียนกับสม�ชิกคนอ่ืนๆ ท่ีไม่มีข้อมูลในประเด็นน้ันๆ

ความเที่ยงธรรมในบริบทเฉพาะ พิจ�รณ�จ�กก�รที่สถ�นก�รณ์, ศักยภ�พ และสิ่งแวดล้อมที่
เป็นอยู่ปัจจุบันน้ันสนับสนุนให้เกิดคว�มเท่ียงธรรมอีกสองมิติคือก�รจัดสรรและคว�มเท่ียงธรรมใน
กระบวนก�ร จึงต้องมีข้อมูลสนับสนุนด้�นนโยบ�ย, สถ�บัน และกระบวนก�ร5 ที่เป็นข้อมูลปัจจุบันเพื่อ
ใช้พิจ�รณ�ก�รเข้�ถึงทรัพย�กร, บทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่�งๆ ใน
ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกลไกเรดด์พลัส ก�รติดต�มคว�มเที่ยงธรรมในมิตินี้ 
มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:
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Q10
บทบ�ทของ RECOFTC ในก�รเพิ่มคว�มเที่ยงธรรมในก�รบรรเท�
ผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศภ�คป่�ไม้มีอะไร
บ้�ง?

RECOFTC – ศูนย์วนศ�สตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่� ให้คว�มสำ�คัญกับหลักก�รของแนวท�งบนฐ�น
สิทธิ รวมทั้งแนวท�งซึ่งบูรณ�ก�รบรรทัดฐ�น, หลักก�ร, ม�ตรฐ�น, และเป้�หม�ย จ�กหลักสิทธิ
มนุษยชน สู่ก�รว�งแผนและกระบวนก�รในก�รพัฒน� และจ�กบทบ�ทหลักท่ีมุ่งเน้นก�รพัฒน�
ศักยภ�พ RECOFTC ได้พัฒน�เอกส�รก�รวิจัยและฝึกอบรม, และจัดก�รฝึกอบรมเก่ียวกับ
แนวคิดและหลักก�รของคว�มเท่ียงธรรมท�งสังคมในก�รบรรเท�ผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศภ�คป่�ไม้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รพัฒน�โครงก�รระดับภูมิภ�ค 2 โครงก�รในก�ร
ส่งเสริมแนวคิดคว�มเที่ยงธรรมท�งสังคมในประเด็นดังกล่�ว โครงก�รแรกคือโครงก�ร REDD
+ Grassroots ได้รับก�รสนับสนุนจ�ก NORADและโครงก�รGREEN Mekong ได้รับก�รสนับสนุน
จ�ก USAIDโดยทั้งสองโครงก�รช่วยเสริมซึ่งกันและกันทั้งด้�นพื้นที่ดำ�เนินก�ร, แนวท�ง และกลุ่มเป้�
หม�ย และมีพื้นที่ดำ�เนินง�นร่วมใน 3 ประเทศของลุ่มน้ำ�โขง (ล�ว, เมียนม่�, และเวียดน�ม); นอกจ�ก
นี้ โครงก�ร REDD+ Grassroots มีก�รดำ�เนินง�นในประเทศอินโดนีเซีย และเนป�ล และโครงก�ร 
GREEN Mekong ดำ�เนินง�นในประเทศกัมพูช�และไทยซึ่งทั้งสองโครงก�รมีแนวคิดร่วมในก�รดำ�เนิน
ก�รที่ชัดเจน โครงก�ร  REDD+ Grassroots มีกลุ่มเป้�หม�ยจ�กระดับร�กหญ้�ม�ถึงระดับจังหวัด 
และโครงก�ร GREEN Mekong มีกลุ่มเป้�หม�ยจ�กระดับจังหวัดสู่ระดับภูมิภ�ค

 กลุ่มเป้�หม�ยที่เป็นเจ้�หน้�ที่รัฐระดับจังหวัดและองค์กรภ�คประช�สังคมที่จะต้องทำ�ง�นร่วมกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับร�กหญ้�คือกลุ่มเป้�หม�ยหลักของโครงก�ร GREEN Mekong ในขณะที่
โครงก�ร REDD+ Grassroots ทำ�ง�นร่วมกับชุมชนที่พึ่งพิงป่� และองค์กรภ�คเอกชน โดยเฉพ�ะกลุ่ม
ผู้หญิง, กลุ่มช�ติพันธุ์, นักข่�ว, ครู, นักเรียน, และกลุ่มเย�วชน กิจกรรมเช่นก�รสร้�งคว�มตระหนัก, 
ก�รฝึกอบรม และกิจกรรมก�รพัฒน�ศักยภ�พในระดับท้องถิ่นเป็นกิจกรรมหลักในโครงก�รREDD
+Grassrootsสำ�หรับโครงก�รGREENMekongดำ�เนินกิจกรรมเหล่�น้ีในระดับช�ติและระดับภูมิภ�ค, 
ท้ังยังมีก�รเชื่อมโยงกับก�รพัฒน�นโยบ�ยของกลไกระดับภูมิภ�ค เช่น ประช�คมอ�เซียน แนวท�ง
แบบองค์รวมน้ีไม่เพียงแต่ช่วยในก�รพัฒน�ศักยภ�พท่ีจำ�เป็นสำ�หรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับร�ก
หญ้� (ผ่�นโครงก�รREDD+Grassroots), แต่ยังช่วยสร้�งก�รเชื่อมโยงระหว่�งผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียระดับร�กหญ้�และผู้กำ�หนดนโยบ�ยรวมไปถึงผู้ปฏิบัติทั้งในระดับช�ติและระดับภูมิภ�ค (ผ่�น
โครงก�รGREENMekong) ; ซึ่งจะยิ่งสร้�งพลังในก�รขับเคลื่อนสำ�หรับก�รส่งเสริมหลักก�รของ
คว�มเท่ียงธรรมท�งสังคมในภ�คป่�ไม้, ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและเรดด์พลัสในภูมิภ�ค
เอเชียแปซิฟิก
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นอกเหนือจ�กก�รพัฒน�คู่มือฉบับย่อรวมคำ�ถ�ม-ตอบ น้ี, ท้ังสองโครงก�รได้ร่วมพัฒน�คู่มือก�ร
ฝึกอบรมเก่ียวกับ ก�รเพ่ิมคว�มเท่ียงธรรมระดับร�กหญ้�ในบริบทป่�ไม้และก�รเปล่ียนแปลงสภ�พ
ภูมิอ�ก�ศ ร�ยละเอียดสั้นๆ และก�รอธิบ�ยอย่�งง่�ยเกี่ยวกับองค์ประกอบต่�งๆ ของคว�มเที่ยงธรรม
ในภ�คป่�ไม้, ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและเรดด์พลัส ในคู่มือฉบับย่อนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่มี
อยู่ในคู่มือก�รฝึกอบรม โดยผู้สนใจส�ม�รถด�วน์โหลดได้จ�กลิงค์: 

http://www.recoftc.org/training-manuals-and-guides/improving-grassroots-equity-
forests-and-climate-change-context-training

 ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องคว�มเที่ยงธรรม, ส�ม�รถดูได้จ�ก:

•  grassrootsequity portal: http://www.recoftc.org/project/green-mekong/project/
 grassroots-equity-portal

• genderequityvideo:http://www.recoftc.org/project/green-mekong/videos/ 
 video- what-gender-equity

• gender     equity     booklet:     http://www.recoftc.org/project/grassroots-  
 capacity- building-redd/q-and/gender-redd-qa-handbook

• GREEN Mekong Program: http://www.recoftc.org/project/green-mekong

• REDD+ GrassrootsProject: http://www.recoftc.org/project/grassroots-  
 capacity- building-redd
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ศูนย์วนศ�สตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่� – รีคอฟ (RECOFTC) 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2530 เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพ�ะและมี
คว�มสำ�คัญในแวดวงของง�นด้�นวนศ�สตร์ชุมชนและยังเป็น
องค์กรคว�มร่วมมือในระดับประเทศท่ีไม่แสวงห�ผลกำ�ไร เป็น
องค์กรท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญในก�รเสริมสร้�งศักยภ�พด้�น
วนศ�สตร์ชุมชนและก�รพัฒน�ก�รจัดก�รป่�ไม้อย่�งยั่งยื่น

รีคอฟดำ�เนินง�นโดยคว�มร่วมมือกับเครือข่�ยยุทธศ�สตร์
และภ�คีพันธมิตรซ่ึงร่วมถึง ภ�ครัฐ องค์กรพัฒน�เอกชน 
องค์กรภ�คประช�สังคม ภ�คธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่น รวมถึง
สถ�บันวิจัยและสถ�บันก�รศึกษ�ท้ังในระดับประเทศและ
ภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก ด้วยประสบก�รณ์ในระดับน�น�ช�ติ
ที่ม�กกว่� 25 ปี ภ�ยใต้แนวท�งที่หล�กหล�ยในก�รเสริม
สร้�งศักยภ�พ ท่ีครอบคลุมถึงก�รวิเคร�ะห์และศึกษ�วิจัย
ก�รสร้�งพื้นที่ส�ธิต และจัดทำ�เอกส�รด้�นก�รฝึกอบรม โดย
เป็นองค์กรท่ีร่วมสร้�งนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญห�ง�นเพื่อคนกับ
ป่� บนหลักก�รในสิทธิที่เข้มแข็ง มีธรรม�ภิบ�ลและก�รแบ่ง
ปันผลประโยชน์อย่�งเป็นธรรม

ศูนย์วนศ�สตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่� (RECOFTC)
ตู้ ป.ณ. 1111 ที่ทำ�ก�รมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
กรุงเทพมห�นคร 10903
โทรศัพท์ +66 (0) 2940 5700
โทรส�ร +66 (0) 2561 4880
info@recoftc.org
www.recoftc.org
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