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การหารือกันในระดับนานาชาติเกี่ยวกับ REDD+ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้กล่าวถึงความต้องการของชนพื้นเมืองเอาไว้

อย่างชัดเจนเปิดเผย  อย่างไรก็ตามจนกระทั่งทุกวันนี้ความพยายามที่จะเชื่อมโยงกิจกรรม REDD+ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เข้ากับการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงเป็นการเฉพาะยังมีอยู่จำากัดมาก  หนังสือข่าวฉบับนี้จะมาสำารวจตรวจสอบดูว่า การวางแผนและ

การดำาเนินงาน REDD+ สามารถที่จะและควรที่จะเสริมเพิ่มให้สภาพของผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคดีขึ้นอย่างไร

Trust cannot be sustained without systems 
to ensure accountability and redress.
- Marcus Colchester,  
Forest Peoples Programmeการนำามุมมองเพศสภาวะมาใช้ในการป่าไม้ไม่มีอะไร

เกี่ยวข้องกับความถูกต้องทางการเมือง แต่เกี่ยวข้องไปหมด

ทุกด้านในแง่ประสิทธิผลของการพัฒนาและการอนุรักษ์

นิตยสาร Aborvitae ฉบับที่ 43 IUCN, 2011
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ท่านผู้อ่าน

ภาคประชาสังคมยังมีท่าทีระแวดระวังต่อ REDD+ ต่อไป โดยเตือน
ว่าหากไม่มีการให้ความปลอดภัยอย่างแข็งขันแล้ว สิทธิของชนพื้น
เมืองและชุมชนท้องถิ่นก็อาจจะถูกบั่นทอนลงได้  หนังสือข่าวฉบับ
นี้ได้ตั้งคำาถามว่า เป็นการเพียงพอหรือไม่ที่จะแค่ประกันว่าผู้หญิง
จะไม่ได้รับอันตรายจาก REDD+ มิควรหรือที่เราจะถามด้วยว่า 
REDD+ ได้เสริมเพิ่มและปรับปรุงสภาพของผู้หญิงชนบทในภูมิภาค
นี้อย่างไรบ้าง  เมื่อเอาประสบการณ์ต่างๆ เช่นในเรื่องป่าไม้ชุมชน

มาดู เราเสนอว่ากิจกรรม REDD+ สามารถและควรที่จะทำามากไปกว่าเพียงแค่การหลีก
เลี่ยงอันตราย – กิจกรรมเหล่านี้ควรจะกลายเป็นเครื่องมือสำาหรับการเสริมสิทธิและ
สถานะของกลุ่มชนชายขอบ เช่น ผู้หญิง อย่างแข็งขัน  เนื่องจาก REDD+ มีฐานอยู่บน
การดำาเนินงาน มันจึงให้เครื่องมือที่จะทำาเช่นนั้นแก่เรา รวมทั้งตัวชี้วัดที่ระบุให้ผู้หญิงเข้า
มาเกี่ยวข้องในการวางแผนและการออกแบบในทางที่มีความหมายและได้ประโยชน์เท่า
เทียมกันจากการใช้จ่ายของโครงการ จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปรไปในทางที่หลายสังคม
ภูมิภาคดำาเนินการ  มีความกระหายที่จะให้มีการปรับปรุงสภาพของผู้หญิงทั่วภูมิภาคนี้ 
แต่กระนั้นตราบจนทุกวันนี้ ประชาคมระหว่างประเทศ รัฐบาล และผู้ดำาเนินโครงการ ดู
เหมือนว่าจะพลาดโอกาสไป  ดังรายงานฉบับใหม่ของ USAID ที่มีชื่อว่า Gender and 
REDD+: An Asia Regional Analysis (เพศสภาวะกับ REDD+: การวิเคราะห์ในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย) กล่าวว่า “การหารือกันเกี่ยวกับ REDD+ ในปัจจุบันอ่อนมากในแง่ของ
เพศสภาวะและผลกระทบของมันต่อผู้หญิงในชนบทที่มีทางเลือกน้อยหรือไม่มีเลย”

ควรจะจงใจนำาผู้หญิงเข้ามามีส่วนในการออกแบบและการดำาเนินงาน REDD+ มากขึ้น
มากๆ และยอมรับด้วยว่าเธอเป็นผู้ใช้ประโยชน์ป่าไม้และผู้มีส่วนได้เสียอันชอบธรรม ถ้า
ไม่ใช่ด้วยเหตุผลในทางจริยธรรมว่าจะต้องยอมรับสิทธิของพวกเธอ ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า
ความสำาเร็จของ REDD+ ขึ้นอยู่กับการเข้ามามีส่วนร่วมของพวกเธอ ผู้ชายกับผู้หญิงมี
ประสบการณ์ ความรู้ และยุทธศาสตร์ต่างกันในการจัดการป่าไม้  ความล้มเหลวที่จะ
รวมเอาประชากรถึงครึ่งหนึ่งเข้ามาในการจัดการป่าไม้มีผลกระทบอย่างสำาคัญต่อความ
มั่นคงทางอาหาร การลดความยากจน และที่สุดแล้วก็ต่อสภาพเป็นอยู่ที่ดีของป่าไม้

เรแกน ซูซูกิ
ผู้ประสานงาน REDD-Net เอเชีย-แปซิฟิค
RECOFTC – ศูนย์กลางเพื่อคนและป่าไม้
regan@recoftc.org

เกี่ยวกับ REDDNet
เป็นศูนย์รวมสำาหรับการแบ่งปันความรู้และ
ทรัพยากรต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวกับการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลาย
ป่าและการทำาให้ป่าเสื่อมโทรม (Reducing 
Emissions from Deforestation and 
Degradation – REDD+) เครือข่ายนี้มุ่ง
ไปที่องค์กรประชาสังคมและผู้ปฏิบัติการ
ในประเทศโลกใต้ โดยให้ข้อมูลล่าสุดและ
ทรัพยากรไปช่วยสร้างโครงการและนโยบาย 
REDD+ ที่เอื้อให้กับคนยากจน เครือข่าย
นี้มีภาคีประกอบด้วย RECOFTC – The 
Center for People and Forests, Tropical 
Agricultural Research and Higher 
Education Center (CATIE) และ Uganda 
Coalition for Sustainable Development 
(UCSD)

www.redd-net.org

จากบรรณาธิการ

พ้ืนฐานของการใช้แนวทางเพศสภาวะ

 � แนวทางเพศสภาวะ (gender approach) มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือ
มันเน้นไปที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ไม่ใช่เน้นเฉพาะไปที่ผู้หญิงแยกโดด
เดี่ยวออกมาจากผู้ชาย  แนวทางนี้ย้ำาเน้น:

 � ความแตกต่างระหว่างความสนใจของผู้หญิงกับความสนใจของ
ผู้ชาย และความแตกต่างนี้แสดงออกมาอย่างไร

 � ประเพณีนิยมและการแบ่งชั้นวรรณะที่กำาหนดตำาแหน่งแหล่งที่ของผู้
หญิงและผู้ชายในครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม

 � ความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเมื่อพิจารณาในแง่อายุ ความ
มั่งคั่งของทรัพย์สิน พื้นฐานทางชาติพันธุ์ และปัจจัยอื่นๆ และ

 � บทบาทและความสัมพันธ์ทางเพศสภาวะที่เปลี่ยนไปเนื่องจากแนว
โน้มทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

ภายในเล่มน้ี

กรอบการคุ้มครองสิทธิทางเพศ
สภาวะ

ทำาไมทุกคนจำาเป็นต้องมีส่วนร่วม

กรณีเตาที่ใช้เชื้อเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

บทเรียนจากรอบๆภูมิภาค

เนปาล: ป่าชุมชนกับผลประโยชน์
ร่วมจากป่า

อาฟกานิสถาน: การใช้ REDD+เส
ริมพลังความเข้มแข็งให้ผู้หญิง

อินเดีย: วันหนึ่งในชีวิตของหญิง
ชนบทในโอริสสา

ข้อเสนอแนะสำาหรับการผนวกรวม
เพศสภาวะเข้าไปใน REDD+
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การปฏิเสธไม่รับรู้:

เอกสารชิ้นนี้เป็นผลที่ได้ออกมาจาก
โครงการหนึ่งที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(DFID)ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร
เพื่อประโยชน์ต่อประเทศกำาลังพัฒนา  
อย่างไรก็ตามทัศนะที่แสดงออกมาและ
ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารนี้ไม่จำาเป็นว่าจะ
ต้องเป็นทัศนะและข้อมูลที่ DFID รับรอง 
ซึ่งDFID ไม่อาจรับผิดชอบใดๆต่อทัศนะ
หรือข้อมูลนั้นหรือการพึ่งพิงทัศนะหรือข้อ
มูลนั้นๆ
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กรอบการคุ้มครองสิทธิเพศสภาวะ

REDD+ และการหารือกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศกล่าวถึงคนพื้นเมืองเอาไว้อย่างชัดเจน ที่เด่นชัด
ที่สุดก็โดยการโยงมันเข้ากับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วย
สิทธิของชนพื้นเมือง (United Nations Declaration on the 
Rights of Indigenous People – UNDRIP) และมติข้อ
ที่ 169 ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีความพยายามในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ที่จะเชื่อมโยง
กิจกรรม REDD+ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเข้ากับ
การคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงเป็นการเฉพาะ

กระนั้นกรอบนานาชาติในการทำาเช่นนั้นดำารงอยู่  
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูป
แบบ(CEDAW)ที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติให้การ
รับรองในปี พ.ศ. 2522 ได้รับการพรรณนาว่าเป็นกฎหมาย
สิทธิสตรีระหว่างประเทศ

ชาติต่างๆที่ให้การยอมรับอนุสัญญาฉบับนี้สัญญาที่จะใช้
มาตรการต่างๆไปยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในทุกรูป
แบบ รวมทั้ง

• การรวมเอาหลักการความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่าง
ผู้ชายกับผู้หญิงเข้าไว้ในระบบกฎหมายของตน

• การตั้งศาลและสถาบันสาธารณะต่างๆขึ้นมาประกันให้
มีการคุ้มครองผู้หญิงอย่างมีประสิทธิผลจากการเลือก
ปฏิบัติ และ

• การประกันว่าจะมีการขจัดการปฏิบัติทั้งปวงที่เป็นการ
เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงที่กระทำาโดยบุคคล องค์กร หรือ
วิสาหกิจ

ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญประการหนึ่งในการสนับสนุนผล
ประโยชน์และสิทธิของผู้หญิงใน REDD+ จะเป็นการผูก
โยงโครงการ REDD+ เข้ากับอนุสัญญาต่างๆขององค์การ
สหประชาชาติ เช่น CEDAW คล้ายๆกับที่กลุ่มคนพื้นเมือง
ทำาใน UNDRIP

ความคืบหน้าใหม่สำาหรับผู้หญิงที่แคนคูน
การประชุมครั้งที่ 16 ของภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(UNFCCC COP16)ที่เมืองแคนคูน
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีการนำาระเบียบวาระว่าด้วยผู้
หญิงเข้าไปในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากกว่าการการ
จัดงานครั้งก่อนๆ  การประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำาหรับผู้
หญิง ทั้งในแง่การให้สาระอย่างสำาคัญในเรื่องเพศสภาวะแก่ข้อ
ตกลงแคนคูนและเนื้อหาของ REDD+ (ซึ่งมีการอ้างถึงผู้หญิง
และเพศสภาวะอยู่แปดแห่ง) และในแง่ของการนำาและการเป็น
ตัวแทน (การนี้นำาโดยผู้หญิงสองคน คือคริสเทียน่า ฟิเกอเรส 
เลขาธิการUNFCCC และแพททริเซีย เอสปิโนซา แห่งเม็กซิโก 
ประธานของ COPX  จุดเด่นจุดหนี่งของสัปดาห์คือกิจกรรม
เคียงข้างนอกห้องประชุมในเรื่องการนำาของผู้หญิงที่มีแมรี 
โรบินสัน อดีตประธานาธิบดีไอร์แลนด์ เป็นเจ้าภาพ

Unless and until we understand the role that women play in 
REDD+, there are going to be considerable risks around how 
REDD+ may disadvantage women whose livelihoods depend  
on forest use.

Jeannette Gurung,  
Women Organization for Change in Agriculture and 
Natural Resource Management (WOCAN),  
USA



4

ทำาไมทุกคนจำาเป็นต้องมีส่วนร่วม

เมื่อมาถึงเรื่องการจัดการและการเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่จะมีในป่าก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อย่างกว้าง
ขวาง  ตัวอย่างเช่นช่างเหล็กอาจจะชอบไม้เนื้อแข็งซึ่งเหมาะที่จะเอามาทำาเป็นถ่าน กลุ่มศาสนาอาจจะให้
คุณค่ากับพันธุ์ไม้ที่มีความสำาคัญทางศาสนา และหมอยาพื้นบ้านอาจต้องการพันธุ์ไม้ที่เป็นยารักษาโรค  ดัง
นั้นหากปราศจากกระบวนการที่มีการมีส่วนร่วมอย่างสูงและรวมเอาคนทุกกลุ่มเข้ามาแล้ว ความต้องการ
ของคนบางกลุ่ม ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มที่มีพลังน้อย จะถูกละเลย และสภาพเช่นนี้จะมีผลต่อการลดความยากจน 
ความมั่นคงทางอาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพ  

โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคอยากได้พันธุ์ไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ซึ่งอาจจะมี
ประโยชน์หลากหลาย รวมทั้งให้ไม้ฟืน อาหารสัตว์ และความมั่นคงทางอาหาร  แทนที่จะมุ่งไปที่พันธุ์ที่ให้เนื้อ
ไม้ พวกเธอให้ค่ากับไม้พุ่มที่มีกิ่งและใบมากๆ ซึ่งช่วยกันลมได้ด้วย  เนื่องจากพวกเธอมีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
จำากัดในการขายและแปรรูปไม้ ผู้หญิงจะเลือกพันธุ์ไม้อย่างสะเดา มะขาม พืชสมุนไพร และพืชที่ให้ผลิตผล
จากป่าที่มิใช่เนื้อไม้ (ผลไม้ ถั่ว ยาง ขี้ผึ้ง และน้ำาผึ้ง) ซึ่งพวกผู้หญิงสามารถแปรรูปหรือขายได้เอง  อย่างไร
ก็ตามผู้ชายในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มที่จะชอบพันธุ์ไม้ที่ให้เนื้อไม้มูลค่าสูงอย่าง sal ยูคาลิปตัส ไพน์ สัก กระถิน/
กระถินณรงค์ และ gmelia 

อาจจะมีการแข่งขันกันโดยตรงระหว่างคนที่ชอบต่างกันเช่นนี้  เนื่องจากผู้หญิงชอบพันธุ์ไม้ที่ใช้ประโยชน์
ได้หลายอย่าง วนเกษตรจึงมักจะเป็นยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผลในการจัดการป่า  อย่างไรก็ตาม โครงการ 
REDD+ จะให้ค่าสูงกว่ากับป่าที่มีคาร์บอนสูง และการปลูกป่าที่ให้คาร์บอนต่ำาอาจไม่ดึงดูดใจเท่าใดนัก
สำาหรับโครงการ REDD+  REDD+ จึงเสี่ยงที่จะให้ความสำาคัญกับแปลงปลูกป่าที่ให้คาร์บอนสูงมากกว่าการ
ปลูกป่าแบบที่ใช้ประโยชน์ได้หลายด้านและ “เป็นมิตรกับผู้หญิง”

ในชุมชนคนพื้นเมืองและชุมชน

ชนบทของกัมพูชา มีความแตก

ต่างอย่างมากระหว่างผลิตผลจาก

ป่าที่มิใช่เนื้อไม้และทรัพยากรป่า

ไม้ที่ผู้ชายกับผู้หญิงใช้  ตัวอย่าง

หนึ่งคือการเก็บน้ำาผึ้ง การเก็บน้ำา

ผึ้งเป็นงานที่อันตรายเกี่ยวข้องกับ

การปีนต้นไม้และการมีทักษะใน

การไปเอารังผึ้งมาโดยมิให้ผึ้งต่อย

มากครั้งเกินไป ผู้หญิงแปรรูปน้ำา

ผึ้งและผู้ชายขายมัน จึงมีการแบ่ง

งานกัน

เฮงจินดา (Heng Chinda)

สถาบันการเรียนรู้การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดย

ชุมชน(Community Based 

Natural Resource Management 

Learning Institute), กัมพูชา

REDD-Net สัมภาษณ์: WOCAN
การสัมภาษณ์เจนเน็ต กูรุง (Jeannette Gurung) ผู้อำานวย
การองค์กรผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลงในการเกษตรและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Women Organization 
for Change in Agriculture and Natural Resource 
Management – WOCAN)

ถาม: ทำ�ไม REDD+ จึงดูเหมือนว่�จะเป็นส่วนสำ�คัญของ
ง�นที่ WOCAN ทำ�ในปัจจุบัน

ตอบ: การไม่นำาผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมและการละเลยเรื่อง
เพศสภาวะใน REDD+ ชี้ไปยังเหตุผลที่ว่าทำาไมถึงมีการ
ตั้ง WOCAN ขึ้นมา นั่นก็คือการเติมเต็มช่องว่างนี้และ
ทำาให้คนตื่นตัวต่อประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เราทำางาน
สร้างศักยภาพให้ชายและหญิงที่เป็นแชมเปี้ยนของเราใน
ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
และความรู้ที่จะบูรณาการเพศสภาวะเข้าไปและประกันให้ผู้หญิงมีบทบาทในการตัดสินใจและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

ถาม: จ�กก�รค้นพบต่�งๆ ดังที่ปร�กฏอยู่ในร�ยง�นที่คุณเพิ่งทำ�ให้ USAID ไปซึ่งมีชื่อว่� “เพศสภ�วะกับ REDD+: ก�รวิเคร�ะห์
ระดับภูมิภ�คเอเชีย” จุดใดที่สำ�คัญที่สุดที่ WOCAN จะนำ�ม�พิจ�รณ�ก�รก�รเดินหน้�ต่อไปในเรื่อง REDD+

ตอบ: เราเห็นความจำาเป็นที่จะต้องระดับการผลักดันที่ WOCAN ทำาในกระบวนการ REDD+ นอกจากนั้นมันยังชัดเจนอย่างยิ่งต่อเราด้วยว่า
ต้องมีโครงการนำาร่องขึ้นมาแสดงให้คนอื่นๆเห็นว่าเพศสภาวะเป็นประเด็นที่เอามาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากๆ  เรากำาลังใช้รายงาน
ฉบับนี้อย่างกว้างขวางในการสร้างความตื่นตัวว่ามีช่องว่างทางเพศสภาวะอย่างยิ่งในการริเริ่มทำา REDD+ โดยมีวัตถุประสงค์ที่โน้มน้าว
ให้พวกเขาแก้ไข

ถ้าอยากรู้จักงานของ WOCAN มากขึ้นก็ไปดูได้ที่เว็บ www.wocan.org
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หากนำาผู้หญิงมาพิจารณาอย่างตั้งอกตั้งใจมากขึ้นใน REDD+ และโครงการพัฒนาทั้งหลาย ศักยภาพของเตาที่
ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงชีวิตและลดการทำาลายป่าก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญในระดับสูง

เมื่อเอาตัวขับเคลื่อนการทำาลายป่ามาพิจารณา มีปัจจัยที่สำาคัญประการหนึ่งและเป็นปัจจัยในด้านเพศสภาวะที่
ได้รับความสนใจน้อยกว่าที่ควร  ชีวมวลมีบทบาทสำาคัญใหญ่หลวงในชีวิตของคนยากจนในชนบทของประเทศ
กำาลังพัฒนาโดยทำาหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานในการทำาอาหารและการให้ความร้อนในครัวเรือน การเก็บ
ไม้ฟืนนั้นโดยพื้นฐานก็เป็นงานของผู้หญิงกับเด็ก ผู้ชายจะเข้ามาร่วมด้วยมากขึ้นก็ต่อเมื่อกิจกรรมเหล่านี้มีมูลค่า
ในเชิงพาณิชย์  เนื่องจากป่าลดลงหรือเสื่อมโทรมไป ผู้หญิงกับเด็กจำาเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการเก็บไม้ฟืน 
ทำาให้มีเวลาเหลือในการทำากิจกรรมอื่น เช่น การศึกษาของเด็กผู้หญิง น้อยลง

การกล่าวว่าการเก็บฟืนเป็นกิจกรรมที่เล็กเกินกว่าจะมีผลกระทบอย่างสำาคัญต่ออัตราการทำาลายป่านั้นเป็น
สมมติฐานที่ผิดพลาด  ตัวอย่างเช่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การบริโภคไม้ฟืนนั้นมากถึง 2.4 
ล้านตันต่อปีโดยประมาณ1 เมื่อเปรียบเทียบกับการทำาไม้ 600,000 - 1,000,000 ตันต่อป2ี ในประเทศกลุ่มอา
เซี่ยนโดยรวมแล้ว3 พลังงานชีวมวล เช่น ไม้และซากพืชจากการเกษตร นั้นมากถึงร้อยละ 40 ของการบริโภค
พลังงานทั้งหมด  แหล่งให้พลังงานคุณภาพต่ำาและอุปกรณ์แปลงพลังงานที่ไร้ประสิทธิภาพก่อให้เกิดความเสี่ยง
ด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศภายในอาคาร และผู้หญิงที่ทำางานอย่างใกล้ชิดกับแหล่งให้ความร้อนและเชื้อ
เพลิงจะเสี่ยงมากเป็นพิเศษ  นอกจากนั้นเพื่อที่จะหลีกปัญหาการขาดไม้ฟืน ผู้หญิงมักจะทำาอาหารที่ต้องการ
ความร้อนน้อยในการทำา ผลที่เกิดขึ้นคือรายการอาหารจึงมักจะไม่มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น พืช
ตระกูลถั่ว นำาไปสู่ภาวะทุโภชนาการและการขาดสารอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก  ดังนั้นการแนะนำา
และส่งเสริมเตาที่ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นการริเริ่มที่มีผลกระทบอันทรงพลังต่อชีวิตของผู้หญิงเช่น
เดียวกับสภาพของป่า

กรณีเตาท่ีใช้เช้ือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

1   Laos PDR Department of Energy statistics, 2005.
2   Southavilay, T. Timber Trade and Wood Flow Study. Lao PDR Regional Environmental Technical Assistance,  

Poverty Reduction & Environmental Management in Remote Greater Mekong Subregion (GMS) Watersheds Project 
(Phase I).

3   ASEAN member countries: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, 
Singapore, Thailand, and Vietnam.

ในชนบทหลายส่วนของจีน 
ผู้หญิงมีบทบาทสำาคัญใน
การจัดการป่าไม้ เนื่องจาก
การดำาเนินงานด้านป่า
ไม้ ยกเว้นการตัดไม้ใหญ่
และการขนส่ง นั้น ผู้หญิง
สามารถทำาได้ และเวลา
ในการทำากิจกรรมป่าไม้
สามารถปรับให้เข้ากับ
กำาหนดเวลาการทำางาน
ของผู้หญิง ให้ผู้หญิงทำาได้
เคียงข้างไปกับภารกิจของ
ครอบครัวที่สำาคัญ การก
ระทำาดังกล่าวนี้จะจัดการ
ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้นไป
อีกได้หากการจ่ายเงินของ 
REDD+ (หรืออย่างน้อยก็
ส่วนมากของเงินนี้)ให้พวก
เธอทำาผ่านองค์กรผู้หญิงใน
ระดับรากหญ้า

หวู่ชุยหรง (Wu 
Shuirong)

โรงเรียนก�รป่�ไม้จีน 
(Chinese Academy of 
Forestry), ประเทศจีน
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บทเรียนจากรอบๆ ภูมิภาค

เนปาล: ป่าชุมชนกับผลประโยชน์ร่วมจากป่า
ในบางบริบทแล้ว ป่าชุมชนได้เสริมสร้างพลังความเข้มแข็ง
ให้ผู้หญิงเป็นอย่างมากในทางที่มิได้คาดกันไว้  ในทำานอง
เดียวกัน REDD+ ก็มีศักยภาพที่จะทำาให้เกิดผลในทางบวก
ต่อผู้หญิงถ้าหากออกแบบมาดี  ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ในเบื้อง
ต้นและผู้จัดการป่า ผู้หญิงในเนปาลพึ่งพาป่าเป็นอย่างมาก
เพื่อให้ได้สิ่งของที่จำาเป็นในครัวเรือนและในการดำารงชีวิต
กลุ่มผู้หญิงมีบทบาทแข็งขันในช่วงต้นของขบวนการป่าชุมชน
ในเนปาล พวกเธอต่อสู้อย่างดุเดือดให้ได้มีตัวแทนอย่างเท่า
เทียมกันในองค์กรปกครองป่าชุมชนและประสบความสำาเร็จ
ในการให้ได้มีตัวแทนร้อยละ 50

ถึงแม้ผู้หญิงในเนปาลจะได้รับประโยชน์ที่เป็นวัตถุอย่าง
ชัดเจนผ่านป่าชุมชน สมาชิกหญิงของกลุ่มผู้ใช้ป่าชุมชน 
(Community Forestry Users Group – CFUGs) ยืนยันว่า
ผลประโยชน์ที่สำาคัญที่สุดที่พวกเธอได้รับคือความสามารถ
ที่จะเข้าไปมีส่วนในพื้นที่สาธารณะ พวกเธอสามารถเข้าร่วม
การประชุมและการฝึกอบรมต่างๆ และมีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขันในกิจกรรมการจัดการต่างๆ  สำาหรับพวกเธอแล้ว มันเป็น
โอกาสที่จะออกมานอกบ้านและหาทางพัฒนาตนเอง  มันยัง
อาจมีผลเป็นการสร้างรายได้จากการที่งานนอกบ้านได้กลาย
เป็นสิ่งที่ทำาได้ขึ้นมา และผู้หญิงยังได้สถานะที่ดีขึ้นภายใน
ครัวเรือนอีกด้วย

ผลกระทบในเชิงบวกอีกประการหนึ่งจากป่าชุมชนคือการ
ทำาให้เกิดสถาบันต่างๆที่ตอบสนองและรับผิดชอบต่อสังคม  จากการกระตุ้นให้มีการนำาผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียมกัน พวกดาลิต (Dalit กลุ่มคนที่ถูกจัดว่าต่ำาที่สุดในสังคมอินเดีย ไม่ได้รับการยอมรับให้อยู่แม้แต่ในระบบ
วรรณะ) และครอบครัวที่ยากจนก็สามารถทำาให้การเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นและระดับชาติของ
พวกเขากลายเป็นเรื่องธรรมดา จากการที่โครงการ REDD+ จำานวนมากมีลักษณะเป็นแบบเดียวกันกับโครงการป่า
ชุมชน โครงการเหล่านี้จึงต้องมีงบประมาณที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการติดตามในแง่คาร์บอน และการจัดการ
โครงการโดยรวม  ถ้าดำาเนินการได้ดี ทั้งหมดนี้ก็มีศักยภาพที่จะดึงผู้หญิงเข้ามาในพื้นที่สาธารณะและสร้างสถาบันที่
ไวต่อเรื่องเพศสภาวะ

การศึกษาครั้งหนึ่งพบว่า ผู้
หญิงในเนปาลในบางบริบท

ทำางานมากกว่าผู้ชาย 4-5 
ชั่วโมงในแต่ละวัน 4

ถ้าจัดการป่าได้ดี ชีวิต
ของผู้หญิงก็จะง่ายขึ้นอีก

มาก  เนื่องจากมีปัจจัย
หลายอย่างในเนปาล ระบบ

วรรณะ ระบบชนชั้น และ
การได้ของพวกอภิสิทธิ์ชน

ขยายออกไป ถ้าการยึด
คาร์บอนไว้เป็นเป้าหมาย
หลักและเป้าหมายเดียว 

คนจนกับผู้หญิงจะเป็นฝ่าย
เสีย ไม่ใช่พวกอภิสิทธิ์ชน

Basundara Bhattarai

Forest Action, เนป�ล

ในขณะที่ดูเหมือนว่าผู้หญิง
จะเป็นผู้จัดการการเงิน

ของครัวเรือน นี่ไม่ใช่การมี
อำานาจตัดสินใจ  ชนชั้นเป็น
ปัจจัยหนึ่งอย่างแน่นอนใน
แง่ของครอบครัวที่ยากจน
กว่า ซึ่งผู้หญิงต้องออกไป
ทำางานนอกบ้าน มักจะให้
สิทธิและความรับผิดชอบ
มากกว่ากับผู้หญิงที่สร้าง

รายได้

Rama Ale

Himalayan Grassroots 
Women’s Natural 

Resource Management 
Association 

(HIMAWANTI), เนป�ล

4   Nandini Azad. 1999. Engendered Mobilization – The Key to Livelihood Security: IFAD’s Experience in South Asia. 
Rome: IFAD.

จะเกิดอะไรข้ึนหากไม่นำาผู้หญิงเข้ามาร่วมด้วย

ในหลายส่วนของโลก ผู้หญิงมักจะถูกตัดออกจากกระบวนการตัดสินใจที่เป็นทางการ  ตัวอย่างหนึ่งใน
เนปาลคือ เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนได้ขอให้กลุ่มผู้ใช้ป่าชุมชนที่ตั้งขึ้นใหม่นำาผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจมากขึ้น กลุ่มผู้ใช้ป่าชุมชนนี้แสดงท่าทีต่อต้านคำาขอและโต้แย้งว่าผู้ชายในกลุ่มก็เป็น
ตัวแทนผลประโยชน์ของผู้หญิงอยู่แล้ว จากนั้นกลุ่มก็ได้ตั้งระเบียบขึ้นมาใช้หลายอย่างรวมทั้งกฎที่อนุญาต
ให้เก็บไม้ฟืนได้ต่อไป แต่ให้เก็บเฉพาะชีวมวลที่แห้งเท่านั้น ผู้ชายในชุมชนนี้โดยพื้นฐานไม่ได้เป็นคนเก็บ
ฟืนและไม่ได้พูดประเด็นนี้ให้ชัดในการสื่อสารระเบียบนี้กับผู้หญิงในชุมชน ผู้หญิงก็เลยออกไปเก็บไม้ฟืนทั้ง
ที่แห้งและเปียกดังเช่นที่เคยทำากันมาเป็นประเพณี พวกเธอจึงถูกจับ เมื่อผู้หญิงหายไปก็ไม่มีคนทำางานบ้าน
และหุงหาอาหารจนกระทั่งพวกผู้ชายต้องไปร้องขอให้ปล่อยพวกเธอ อย่างน้อยกลุ่มผู้ใช้ป่าชุมชนกลุ่มหนึ่ง
ก็ได้เรียนรู้ผลของการกีดกันผู้หญิงออกจากการจัดการป่า
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อินเดีย: วันหนึ่งของชีวิตผู้หญิง
ชนบทในโอริสสา
วันหนึ่งๆในชีวิตของผู้หญิงอินเดียในชนบทใน
ช่วงฤดูปลูกข้าวเป็นอย่างไร โครงการREDD
+ควรจะเข้ามาไหม และมีความหมายอย่างไร
ในการจัดกิจกรรมให้เข้ากับกำาหนดการประจำา
วันของเธอ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของวันหนึ่งทั่วๆ
ไปของผู้หญิงที่ทำาเกษตรในโอริสสา

3.30 am ตื่นนอน ทำาความสะอาดเตา

3.45 am ทำากาแฟ 

4.15 am ทำาความสะอาดลานนาและ
พรมด้วยน้ำาขี้วัว

4.45 am ทำาความสะอาดลานเลี้ยงวัว

5.15 am เตรียมอาหาร

6.05 am ออกไปนาพร้อมกับอาหาร เริ่ม
ปลูกข้าว

8.15 am กินอาหารเช้าในนา

8.30 am ปลูกข้าว

1.00 pm กินอาหารกลางวันและพักใน
นา

1.30 pm ปลูกข้าว

4.30 pm กลับจากนา

4.45 pm ดูแลสัตว์เลี้ยง

5.15 pm ไปเอาน้ำาจากบ่อน้ำาสาธารณะ

6.00 pm เตรียมอาหาร

7.00 pm กินอาหารค่ำา

7.30 pm ตระเตรียมสำาหรับงานที่จะทำา
ในวันรุ่งขึ้น

8.30 pm เข้านอน

อาฟกานิสถาน: การใช้ REDD+ เสริมพลังความเข้มแข็งให้ผู้
หญิง
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของสงครามกลางเมืองในอาฟกานิสถานยังผลให้เกิดทั้งสภาพ
แวดล้อมที่เสื่อมโทรมอย่างร้ายแรงและสภาพที่เลวร้ายอย่างยิ่งแก่ประชากรในชนบทโดย
เฉพาะผู้หญิง จากประชากรประมาณร้อยละ 36 ของอาฟกานิสถานที่มีชีวิตอยู่ยากจน
ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 มากกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้หญิงและเด็ก5 ในอาฟกานิสถาน
มีครัวเรือนอย่างน้อย 70,000 ครัวเรือนที่ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือนและส่วนใหญ่เป็น
หม้าย6 ไม้ฟืนเป็นแหล่งพลังงานหลักของครัวเรือนในอาฟกานิสถาน แต่เนื่องจากพื้นที่
ป่าลดลงจนเหลือเพียงร้อยละ 1.5 ของแผ่นดิน จึงเกิดวิกฤตในการให้ได้พลังงานที่จำาเป็น
ขั้นพื้นฐานมา ผู้หญิงและเด็กซึ่งตามธรรมเนียมมาแต่ดั้งเดิมรับผิดชอบในเรื่องพลังงาน
ของครัวเรือนต้องรับผลจากวิกฤตนี้ไปอย่างเกินกว่าสัดส่วนที่ควรจะเป็น

REDD+ อยู่ในฐานะดียิ่งที่จะมีส่วนช่วยรับมือกับความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทางสังคมที่ชาวอาฟกันเผชิญอยู่นี้ มันสามารถให้กรอบในการสนับสนุนผู้หญิงอาฟกันใน
ชนบทปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ว่างเปล่าโดยมีความมุ่งหมายหลักจะ
ให้พลังงานแก่ครัวเรือน ภารกิจที่เกี่ยวพันกับการนี้ เช่น การตั้งและดูแลเรือนเพาะชำากล้า
ไม้และการช่วยการจัดการป่า เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่สามารถจ่ายค่าชดเชยได้ตามเกณฑ์
ของ REDD+ หรือกลไกการพัฒนาสะอาด (Clean Development Mechanism – CDM)

สิ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือ การปลูกต้นไม้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สูงส่งทางศีลธรรมในศาสนา
อิสลามและบทบาทของผู้หญิงในการตอบสนองต่อความต้องการพลังงานของครอบครัว
เป็นที่ยอมรับในทางวัฒนธรรม จนตราบถึงขณะนี้ยังไม่มีฝ่ายที่ขัดแย้งกันฝ่ายได้แสดง
การคัดค้านต่อการปลูกต้นไม้ของผู้หญิง การเข้ามาเกี่ยวข้องของผู้หญิงในการฟื้นป่าและ
การปลูกป่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ทุกฝ่ายชนะในอาฟกานิสถาน

5   FAO. 1997. Women’s Participation in National Forest Programmes, Economic and 
Social Development Department, Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO).

6 Hassan, Z. and P. Kant, 2011. REDD in Afghanistan: Empowering Women and 
Increasing Access to Energy. IGREC Working Paper 20.
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ข้อเสนอแนะสำาหรับการผนวกรวมเพศสภาวะเข้าไปใน 

REDD+
1. ผนวกเอาเครื่องมือการทำางานที่ให้ความสำาคัญกับเพศสภาวะ(รวมทั้งการวิเคราะห์และการวางแผนเชิงเพศ

สภาวะ)เข้าไปในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและการดำาเนินงาน REDD+
2. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลที่รวมเอาตัวชี้วัดทางด้านเพศสภาวะเข้าไปมาตรฐานและแนวทาง

ที่มีอยู่แล้วของ REDD+
3. สร้างความตื่นตัวถึงความจำาเป็นที่จะต้องมองผู้หญิงเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแยกออกไปอีกกลุ่มหนึ่ง
4. สร้างศักยภาพทางเทคนิคและในการนำาให้กับผู้หญิงที่จะกลายเป็น “แชมเปี้ยน” สำาหรับการเสริมสร้างพลัง

ความเข้มแข็งของผู้หญิง
5. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรของผู้หญิง ทำาให้องค์กรเหล่านี้สามารถเจรจาการเข้าไปมีส่วนในโครงการ 

REDD+ ได้(คือการได้รับเงินกู้และความช่วยเหลือทางเทคนิค)
6. กำาหนดให้องค์กรที่ทำาหน้าปกครองดูแลมีสมาชิกอย่างน้อยร้อยละ 30 เป็นผู้หญิง
7. จัดการกับประเด็นระยะเวลาเช่าเพื่อพยายามให้ทางการยอมรับสิทธิของผู้หญิงต่อผลิตผลจากป่าและ

คาร์บอน
8. พัฒนาระบบในการแจกจ่ายผลประโยชน์ที่รับรองและให้รางวัลกับการมีส่วนช่วยของผู้หญิง
9. ดำาเนินงานโครงการนำาร่องที่ใช้แนวทางการจ่ายให้กับบริการของระบบนิเวศ(Payments for Ecosystem 

Services – PES) ไปให้รางวัลผู้หญิงจากความรู้และบทบาทของพวกเธอในฐานะผู้จัดการป่า
10. พัฒนาและวิเคราะห์นวัตกรรมจากโครงการนำาร่องสำาหรับการสร้างรายได้จากป่า-คาร์บอนสำาหรับผู้หญิง

ชนบท

7  Based on recommendations from the 2011 working draft USAID Gender and REDD+: A Regional Assessment by 
Jeannette Gurung, Kalpana Giri, and Abidah Setyowati.
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หากต้องการข้อมูลเพิ่ม
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