เกี่ยวกับ Explore
Explore เป็ นเครื อข่ายการวิจยั และชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทีGอทุ ิศให้ กบั การขยายและประยุกต์ใช้ ความรู้เกีGยวกับธรรมาภิบาล
ภูมิทศั น์ป่าไม้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ แนวทางสหวิทยาการ การมีสว่ นร่วมและการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีG
ครอบคลุม เพืGอสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีGยงัG ยืน (Sustainable Development Goals) ข้ อตกลงปารี สว่าด้ วยการ
เปลียG นแปลงสภาพภูมิอากาศ และพันธสัญญาระหว่างประเทศและระดับชาติอืGนๆ นอกจากนี fเครื อข่ายยังให้ ความสําคัญ
กับความเสมอภาคทางเพศ ความครอบคลุมทางสังคม ความร่วมมือและการแก้ ปัญหาข้ ามพรมแดน โดย Explore นันมี
f
ผู้หญิงเป็ นสมาชิกคณะกรรมการทีGปรึกษามากกว่าร้ อยละ 50 และยังมุง่ แสวงหาตัวแทนทีGเท่าเทียมจากนักวิจยั หญิงด้ วย
Explore เปิ ดตัวในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 โดยได้ รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานความร่วมมือเพืGอการพัฒนาระหว่าง
ประเทศแห่งสวีเดน หรื อ Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) เครื อข่ายนี fมี RECOFTC
เป็ นเจ้ าภาพร่วมกับศูนย์วิจยั ป่ าไม้ นานาชาติ (Center for International Forestry Research: CIFOR) โดยมีความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจยั รัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชนท้ องถิGน และภาคเอกชน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Explore ยินดีต้อนรับมหาวิทยาลัยและนักวิจยั ผู้กําหนดนโยบาย ผู้ปฏิบตั งิ าน บริ ษัทห้ างร้ าน ผู้บริ จาค สถาบันเพืGอการ
พัฒนา และตัวแทนของป่ าชุมชน เข้ าร่วมและมีสว่ นร่วมในการดําเนินเครื อข่ายไปด้ วยกัน

เปิดรับแนวคิดโครงการวิจัย ผ่านกลไกการให้ทน
ุ เตรียมการของ
Explore
เมืGอวันทีG „… กันยายน พ.ศ. †‡…ˆ Explore ได้ ประกาศเปิ ดรับแนวคิดโครงการ (concept notes) สําหรับการวิจยั เกีGยวกับ
ธรรมาภิบาลภูมิทศั น์ป่าไม้ เป็ นครังf แรก โดยการประชุมทางไกล (video conference) ซึงG จัดโดย Global Landscapes
Forum โดยผู้เข้ าร่วมจะได้ เรี ยนรู้กระบวนการ ระยะเวลาให้ ทนุ และขันตอนการประเมิ
f
น สําหรับการเปิ ดรับแนวคิด
โครงการวิจยั ครังf นี f
ผู้สมัครทีGผา่ นการคัดเลือกจะได้ รับเงินทุนเพืGอเตรี ยมโครงร่างการวิจยั การฝึ กอบรม การสนับสนุน และให้ คําปรึกษาจาก
นักวิจยั ทีGมีประสบการณ์
วันสิ fนสุดการรับสมัคร "# พฤศจิกายน -#./
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สําหรับข้ อมูลเพิGมเติมเกีGยวกับการเปิ ดรับแนวคิดโครงการวิจยั คลิกทีGนีG
www.recoftc.org/projects/explore/explore-call-concept-notes-application

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
สมาชิก Explore มีสว่ นร่วมในชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทีGอทุ ิศตนให้ กบั การธรรมาภิบาลภูมิทศั น์ป่าไม้ ซึงG มี Global
Landscapes Forum (GLF) โดยทีGมี RECOFTC เป็ นเจ้ าภาพและเป็ นผู้ดแู ล ทังนี
f f GLF เป็ นแพลทฟอร์ มทีGนําโดยความรู้
ด้ านภูมิทศั น์ยงัG ยืนทีGใหญ่ทีGสดุ ของโลก โดยแพลทฟอร์ มนี fเปิ ดโอกาสให้ สมาชิก Explore ได้ เชืGอมต่อ เรี ยนรู้ ค้ นหาแหล่งทุน
และสร้ างความก้ าวหน้ าในอาชีพ
สนใจเข้ าร่วมชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ได้ ทีGนีG: https://glfx.globallandscapesforum.org/topics/25431

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
บุคคลากรมหาวิทยาลัยและนักวิจยั : เสริ มสร้ างขีดความสามารถของคุณในการออกแบบ ดําเนินการ และสือG สารใน
งานวิจยั ความสามารถในการเข้ าถึงเงินทุนและคําปรึกษา รวมทังความสามารถในมี
f
สว่ นร่วมกับนักวิจยั อาจารย์ ตัวแทน
ป่ าชุมชน ผู้กําหนดนโยบาย สถาบันและบริ ษัทต่างๆ ทีGมีความสนใจในเรืG องเดียวกัน
ผู้กาํ หนดนโยบาย: ช่วยแนะแนวคําถามวิจยั และเข้ าถึงผลการวิจยั ประยุกต์ทีGคณ
ุ สามารถนําไปปรับปรุงนโยบายและ
กรอบการทํางานเชิงสถาบัน สําหรับการพัฒนาทีGครอบคลุมและยังG ยืน
ผู้ปฏิบตั งิ านด้ านการพัฒนาทีIยI ังยืน การบรรเทาความยากจน ความเสมอภาคทางเพศและความเป็ นธรรมทาง
สังคม: เพิGมพูนความรู้ ความเชีGยวชาญด้ านเทคนิค และการเข้ าถึงผู้กําหนดนโยบาย ยกระดับความสามารถในการ
ให้ บริ การชุมชนท้ องถิGนและกลุม่ คนชายขอบ
นักลงทุนและบริษัทห้ างร้ าน: ร่วมมือกับชุมชนท้ องถิGน ลดความเสียG ง สร้ างความมันG คงด้ านห่วงโซ่อปุ ทาน กําหนด
คําถามในการวิจยั แบบทันท่วงที ร่วมให้ ทนุ สนับสนุนการวิจยั และมีสว่ นร่วมในการบรรลุเป้าหมายและข้ อตกลงทาง
เศรษฐกิจ สิงG แวดล้ อมและสังคม ในระดับนานาชาติ
ตัวแทนชุมชนท้ องถิIน: เชืGอมต่อกับผู้คนและองค์กรทีGสามารถช่วยให้ คณ
ุ รักษาสิทธิในทีGดนิ และป่ าไม้ เข้ าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ ทําให้ การพัฒนาทีGยงัG ยืนและความเสมอภาคทางเพศบรรลุผล ตลอดจนปกป้องภูมิทศั น์ป่าไม้
ผู้บริจาคทุน: ระบุชอ่ งว่างในการวิจยั และพัฒนา ปรับปรุงการกําหนดเป้าหมาย มีอิทธิพลต่อนโยบายการพัฒนาทีGยงัG ยืน
และรู้ถงึ โอกาสการลงทุนทีGสร้ างผลกระทบให้ เกิดการเปลียG นแปลง
สถาบันเพืIอการพัฒนา: ค้ นพบโอกาสสําหรับการวิจยั เชิงประยุกต์ ความร่วมมือและการลงทุน และมีสว่ นร่วมกับนักวิจยั
ทีGสามารถตอบสนองความจําเป็ นของงานวิจยั เพืGอการพัฒนา (R4D) ได้

ประเด็นวิจัยที่เปิดรับ
§
§
§
§

บทบาทของนโยบายและสถาบันต่างๆ ในการพัฒนาภูมิทศั น์ป่าไม้ ทีGยงัG ยืน
ผลกระทบของการเปลียG นแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชุมชนท้ องถิGน และกลไกการตอบสนอง
บทบาทของผู้หญิงและกลุม่ คนชายขอบอืGนๆ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การเปลียG นแปลงของป่ าไม้ และผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและความยากจนในท้ องถิGน
2

§ การได้ อย่างเสียอย่างระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ สงิG แวดล้ อม และสิทธิมนุษยชน ในการวางแผนการใช้
ทีGดนิ
§ การเพิGมขยายแพลตฟอร์ มการจัดการป่ าไม้ ทีGมีประสิทธิภาพ
§ การกระจายอํานาจการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
§ ความเชืGอมโยงระหว่างป่ าไม้ อาหาร และนํ fา
§ การลดความเสียG งในการลงทุนด้ านทีGดนิ และป่ าไม้
§ ธรรมาภิบาลป่ าไม้ และเป้าหมายการพัฒนาทีGยงัG ยืน
§ ธรรมาภิบาลป่ าไม้ และการตอบสนองและความยืดหยุน่ ต่อสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
§ การพึงG พาอาศัยซึงG กันและกัน และสภาวะทับซ้ อนระหว่างชุมชนท้ องถิGนกับทรัพยากรธรรมชาติในภูมิทศั น์ป่าไม้

ข้อมูลเพิ่ มเติม
ศึกษาข้ อมูลเพิGมเติมเกีGยวกับ Explore ได้ ทีG www.recoftc.org/projects/explore
หรื อติดต่อทีG explore.secretariat@recoftc.org
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