
ในช่วงนี้สถานการณ์โควดิ19 ในหลายพื้นที่มีความผ่อนคลายลงมากแล้ว ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดและยกเลิกมาตรการกักตัว 14 วันสําหรับ 
ผูเ้ดนิทางออกนอกพืน้ที ่และกาํหนดใหมี้การใชม้าตรการเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคลในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ พร้อมกับระมัดระวงัการแพร่กระจายของเชือ้โควดิ19 ใหป้ระชาชนใส่หน้ากากอนามัย 
และใช้แอลกอฮอล์ล้างมือทุกคร้ังเม่ือทํากิจกรรมในสถานที่สาธารณะ การปรับตัวสู่วถิีปกติใหม่นี้เกิดขึ้นทั่วโลก เงื่อนไขนี้ทําให้เราทุกคนต้องปรับตัวรวมทั้งการทํางานเครอืข่ายป่าไม้ 
ภาคพลเมืองที่มีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบประชุมออนไลน์มาใช้เพ่ือขับเคลื่อนงาน กระนั้นก็ตามยังถือว่าระบบการประชุมออนไลน์เป็นเคร ื่องมือท่ีมีข้อจํากัดมากพอสมควร 
โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่บนภูเขาสูง ซึ่งมีสัญญาณอินเตอร์เนตแต่ไม่แรงพอสําหรับการใช้งาน และบางพื้นที่สัญญาณอินเตอร์เนตยังเข้าไม่ถึง

อย่างไรก็ตามความเคล่ือนไหวของพี่น้องเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองในพื้นที่ต่างๆ ยังคงดําเนินการต่อเนื่องแม้ว่าจะมีอุปสรรคจากสถานการณ์โควดิ19 ไม่ว่าจะเป็นการขับเคล่ือน 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทํากินและที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ที่จะต้องทําการสํารวจแนวเขตให้สําเร็จก่อนครบกําหนด 240 วันในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งทางคณะกรรมการ 
แกไ้ขปัญหาทีด่นิทาํกนิในพืน้ทีอ่นรัุกษข์องสาํนักงานบรหิารนโยบายของนายกรัฐมนตร ี(สบนร.) กาํลงัดาํเนนิการร่วมกบัองคก์รภาคประชาสงัคมตดิตามปัญหาในเร ื่องดงักลา่วอยา่งใกลช้ดิ 
ตอ่กรณีดงักลา่วทางคณะทาํงานดา้นนโยบายและกฎหมายของกองเลขาฯเครอืข่ายป่าไมภ้าคพลเมอืงเหน็วา่ต้องร้องขอไปยังผูม้อีาํนาจทีเ่กีย่วขอ้งใหมี้การขยายเวลาออกไปอกีอยา่งนอ้ย
120 วันเพื่อให้การสํารวจแนวเขตสามารถดําเนินการได้สําเร็จ

นอกจากนี้ในด้านการฟ้ืนฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าก็ได้มีการจัดกิจกรรมพลเมืองสร้างป่าซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมรับการอบรมเพาะกล้าไม้และเลือกแม่ไม้จากป่าในพื้นที่ก็ได้เร ิ่มต้นท่ีภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายนที่ผ่านมา และจะทยอยจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ในภาคอื่น ๆ ในเดือนต่อๆ ไป นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนเร ื่องการจดแจ้ง 
เป็นองคก์รภาคประชาสังคมและการสมัครเป็นผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการป่าชมุชนประจาํจังหวดั และคณะกรรมการนโยบายป่าชมุชน ซึง่มพีีน่อ้งประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคม 
ใหค้วามสนใจเข้าร่วมสมัครและจดแจง้กนัทัว่ทกุภาค มบีางจงัหวัดทีผู้่สมัครตาํแหนง่ผูท้รงคณุวฒุยิงัไมค่รบ (จงัหวดัแมฮ่อ่งสอนและจงัหวดันครนายก) ซึง่จะมกีารเปิดรับสมัครรอบสอง 
ในสองจงัหวัดน้ี นับว่าเป็นความตืน่ตวัของภาคประชาชนและองค์กรภาคประชาสงัคมทีใ่ห้ความสําคัญตอ่กระบวนการจัดตัง้กลไกบรหิารจัดการป่าชุมชน ท่ีเร ิม่จัดให้มขีึน้เป็นคร้ังแรกนบัต้ังแตม่กีาร 
ประกาศใช้พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 กิจกรรมต่อมาคือการจัดเสวนาในรูปแบบออนไลน์ที่จดหมายข่าวเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองสรุปมาให้พี่น้องได้ติดตามกันในฉบับนี้ 

เมือ่วันท่ี 22 มถินุายน 2563 ทีผ่า่นมา โครงการเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมอืง ไดจั้ดกจิกรรม 
เสวนาออนไลน์ หวัข้อ “บทบาทและสถานะของสตรแีละกลุม่ชาตพัินธุใ์นกลไกบรหิารจดัการ 
ป่าไม้ของไทย”  ท่ีมาของการจัดเสวนาในคร้ังน้ีอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ของนโยบายและ 
กฎหมายป่าไม้ของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งกําลังเป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีการ 
แกไ้ขปรับปรุง มกีารกาํหนดกฎระเบยีบใหม่ ๆ และกาํลงัอยูร่ะหวา่งการจัดตัง้กลไกคณะกรรมการ 
ระดับต่าง ๆ หากแต่ว่าการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในมิติความเท่าเทียม 
ของบทบาทหญิงชาย และชาติพันธุ์ยังไม่มีการหยิบยกมาปฏิบัติกันอย่างจรงิจัง การจัด 
กจิกรรมเสวนาคร้ังน้ีจงึเป็นเสมอืนเวทเีร ิ่มตน้ของการผลกัดนัแนวคดิบทบาทหญงิชายและ 
กลุม่ชาติพนัธุใ์หเ้ขา้เป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการมสีว่นร่วมของการบรหิารจดัการทรัพยากร
ป่าไม้ทีม่ชุีมชนเป็นฐาน ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาในคร้ังนีป้ระกอบดว้ยผูน้าํสตรแีถวหน้าและผูน้าํสตร ี
รุ่นใหมท่ีท่าํงานเกีย่วกบัป่าชมุชน ผูส้มคัรตาํแหน่งผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการป่าชุมชน 
ประจําจังหวัด นักวชิาการและองค์กรภาคประชาสังคมด้านบทบาทสตร ีตัวแทนองค์กร 
ที่จดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมตามพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 และเจ้าหน้าท่ีของ 
รคีอฟ รวมจํานวน 24 คน วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาคือ 
1. ทําความเข้าใจถึงสถานะและบทบาทของหญิงชายในการตัดสินใจในการบรหิารจัดการ
 ป่าชุมชน
2. แบ่งปันประสบการณ์และบทเรยีนของผู้หญิงและกลุ่มชาติพันธุ์ในการเข้าร่วมในกลไก
 ที่เป็นทางการ
3. วางแนวทางการส่งเสรมิความเท่าเทียมของหญิงชายและชาติพันธุ์ในกลไกการบรหิาร
 จัดการป่าชุมชน 

ประสบการณ์การสมัครเข้าร่วมในกลไกคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด
• สถานการณ์โควดิ19 ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนทําให้การรับรู้ข่าวสารชะงักไป 
ประชาชนมีเวลาเตรยีมตวัน้อย เครอืขา่ยฯ ยงัไมท่ราบรายละเอยีดเกีย่วกบัเอกสารและขัน้ตอน 
มากนัก บางพื้นท่ีเครอืข่ายฯยังไม่มีเวลาถกแถลงเกี่ยวกับความร่วมมือให้ลงตัว ป่าชุมชน 
ในพ้ืนท่ีอนรัุกษย์งัไม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตัง้ สําหรับพ.ร.บ.ป่าชุมชนนัน้สามารถเป็นเคร ื่องมือ 
แต่ใช้ไม่ได้เต็มที่เพราะยังยกเว้นในพื้นที่อนุรักษ์ 
• คร้ังนีเ้ป็นคร้ังแรกของการจดัตัง้กลไกทีเ่ป็นทางการ คาดว่าตอ่ไปภาคประชาชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
จะตั้งรับได้ดีขึ้นและคล่องขึ้น สิ่งที่เป็นบทเรยีนในคร้ังนี้คือการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึง 
แมว่้าจะมช่ีองทางการสมคัรออนไลนแ์ตเ่ป็นชอ่งทางทีจ่าํกดั ทาํอยา่งไรทีจ่ะใหภ้าคประชาสงัคม 

ผูรู้้ผูเ้ชีย่วชาญ และตวัแทนจากป่าชมุชนจงัหวัด เขา้ไปอยูใ่นกลไกไดเ้ตม็จาํนวน หลายกรณี 
ที่ภาคประชาสังคมทราบข่าวแต่มีข้อกําหนดว่าต้องจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมจึง
ตัดสินใจไม่ลงสมัครตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ 
• เหน็ความคกึคกัของเครอืขา่ยฯโดยเฉพาะในภาคเหนอืตอนลา่ง อยา่งจงัหวดักําแพงเพชร 
ทั้งมีการทาบทามอาจารย์มหาวทิยาลัยท่ีเป็นผู้หญิงให้เข้าร่วมสมัคร ที่ไปเร็วมากคือการ 
ทําแผนจัดการป่าชุมชนที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เป็นพี่เลี้ยง ควรต้องมีพี่เลี้ยงที่มาจาก 
คณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัดด้วย แต่กลไกทางการที่เป็นผู้หญิงไม่ค่อยคึกคัก
• สัดส่วนของประธานเครอืข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเดิม 
มปีระธานทีเ่ป็นเพศหญงิเพยีงคนเดียว สว่นอกี 67 จังหวดัประธานเครอืขา่ยป่าชมุชนเป็นเพศชาย 
สะท้อนถงึบทบาทของผูนํ้าท่ีขาดความสมดุลในมติิเพศ และการมสีว่นร่วมในระดบัตัดสนิใจ 
ของเพศหญิงอยู่ในระดับตํ่า 
• ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะไม่มีตําแหน่ง ไม่มีบทบาทในกลไก แต่ก็ทํางานได้ ประชาชนไม่ใช่ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีต้องมีหน้าท่ีถึงจะทําได้ เราอยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์แม้จะทําไม่ได้ตามกฎหมาย 
แตห่ากเรายนืหยดัทาํงานเพือ่ชมุชน มันใช ่คณะกรรมการทีเ่ป็นผูห้ญงิมนีอ้ยแตทํ่างานแล้วออกมาดี 
ทําเพื่อโลก 

ข้อท้าทายของผู้หญิงกับกลไกบรหิารจัดการป่าชุมชนท่ีเป็นทางการ
• ในพื้นที่จะไม่ค่อยยอมรับผู้หญิงอย่างเช่นการสํารวจป่า แม้ว่าผู้หญิงจะรู้จักป่าดีเพราะ 
ต้องรู้แหล่งเก็บหาอาหาร การทํางานป่าชุมชนจะมีผู้หญิงเข้าร่วมจํานวนมากพอสมควร 
ผู้หญิงถูกวางบทบาทให้ทําภารกิจในบ้าน ในระบบราชการก็มีผู้หญิงทํางานน้อยมาก 
การทํากิจกรรมต่าง ๆ จะมีผู้หญิงนําร่องแต่ส่วนราชการจะฟังผู้ใหญ่บ้านมากกว่า 
• การที่ผู้หญิงไม่ออกหน้า ก็มีเหตุผลเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธ์ุ 
การเข้าสู่กลไกที่เป็นทางการเปรยีบได้กับเป็นการต่อสู้เชิงชาติพันธุ์ ในระบบบางอย่าง 
จะกีดกันผู้หญิงโดยพฤติกรรมของเพศชาย อย่างเช่นนัดพบไปกินเหล้าเพ่ือคุยงานกัน 
ทําให้ผู้หญิงตกข่าว การใช้วธิีเชิงชู้สาว การเป็นผู้นําทางการเมืองผู้หญิงจะเผชิญกับ 
สถานการณ์ประเภทนี้ แต่ก็ยังมีผู้หญิงที่ทํางาน ยังต่อสู้อยู่  
• ผู้หญิงและเยาวชนมีบทบาทมากในการทํางานพื้นที่ป่าชายเลน (ตรัง) แต่ลักษณะ 
การทาํงานไมไ่ด้เดนิตามกรอบราชการเนือ่งจากกฎหมายไมเ่อือ้ แมจ้ะมผีลงานเด่น แต่ยังต้อง 
ต่อสู้ให้มีการยอมรับป่าชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนต่อไป  
• ผู้หญิงมีพัฒนาการไวกว่าผู้ชายในเร ื่องการทํางานแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับ

แนวทางส่งเสรมิความเท่าเทียมของบทบาทหญิงชายในกลไกที่เป็นทางการ
• ก่อนหน้านี้มีการรณรงค์ให้ผู้หญิงมีบทบาททางการเมืองและทางอื่น ๆ เราต้องเน้นการ 
ผลักดันการทํางานระดับพื้นท่ีเพื่อยกระดับความสามารถของผู้หญิง
• วธิีการคือต้องเร ิ่มจากทํางานสร้างจิตสํานึกและส่งเสรมิบทบาทด้วยการเพิ่มศักยภาพ 
ตั้งแต่ระดับชุมชน ยกตัวอย่างประสบการณ์ของศูนย์สตรศีึกษา

ข้อมูลข่าวสารและประสานเชื่อมโยงเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

บทบาทผู้หญิงและกลุ่มชาติพันธ์ุในกลไกบรหิารจัดการป่าไม้ของไทยฉบับที่ 13  |  Issue 13  |  มิ.ย.-ก.ค. 2563

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า – รคีอฟ (RECOFTC) สงวนลิขสิทธิ์ 2563

โครงการนี้สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปCF Net News
ซีเอฟเน็ท นิวส์
บทบรรณาธิการแนะนํา 

ผู้หญิงชวนคุย
จากเวทีเสวนาออนไลน์

อ่านต่อหน้าหลัง



จากการที่กรมป่าไม้ได้มีประกาศเชิญชวนองค์กรภาคประชาสังคมทั้งที่เป็นนิติบุคคลและ
ไมใ่ชน่ติบิคุคล รวมถงึเครอืขา่ยป่าชมุชนระดบัจังหวดั ไปดาํเนนิการจดแจง้เป็นองคก์รภาคประชาสังคม 
และเครอืข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 โดยองค์กร 
ที่ไปจดแจ้งสามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ท่ีผ่านมาน้ัน  
ทางเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองได้ทําการติดตามสถานการณ์การจดแจ้งอย่างใกล้ชิด 
และพบว่าพี่น้ององค์กรภาคประชาสังคม และเครอืข่ายป่าชุมชนต่าง ๆนั้น ให้ความสนใจ 
และมีความตื่นตัวในการเข้าร่วมอย่างมาก แต่ก็ได้รับข่าวคราวจากทางกรมป่าไม้ว่ายังคง 
ขาดผู้สมัครอีกสองจังหวัด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและนครนายก ซึ่งจะมีการดําเนินการ 
เปิดรับสมัครรอบสองต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามผลการจดแจ้งอย่างเป็นทางการ 
ไดจ้ากเวปไซตข์องสว่นภาคเีครอืขา่ยป่าชมุชน สาํนกัจดัการป่าชมุชน กรมป่าไม ้หรอืแสกน 
จาก QR Code ด้านล่างนี้ได้ 

สําหรับอกีหนึง่ คณะกรรมการทีม่กีารประกาศรับสมคัรเพือ่สรรหาผูท้รงคณุวฒุ ิคอื คณะกรรมการ 
นโยบายป่าชุมชน ท่ีมีการรับสมคัรหรอืรับการเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการสรรหา ซึง่ได้เปิดให้มกีาร 
เสนอชือ่บคุคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 8 ตําแหน่ง 
แบ่งเป็นกลุ่ม 1. กลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับ 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หรอืมนุษยศาสตร์หรอืสังคมศาสตร์ จํานวน 2 
ตําแหน่ง กลุ่ม 2. กลุ่มผู้แทนองค์กรประชาสังคม จํานวน 2 ตําแหน่ง และ กลุ่ม 3. 
กลุ่มผู้แทนประธาน เครอืข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด จํานวน 4 ตําแหน่ง ซึ่งมีกําหนด 
สิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งทางเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง 

โดยศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อ คนกับป่าเองก็ได้มีการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งกลุ่ม 1 
และกลุ่ม 2 เข้ารับการสรรหา สําหรับ ความคืบหน้าในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ 
นโยบายป่าชุมชนนี้ ทางคณะกรรมการสรรหา ได้มีกระบวนการสรรหาไปแล้วเมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2563 โดยมีการจัดทําบัญชีรายชื่อ ผูท้รงคุณวุฒทัิง้ 3 กลุม่ เป็นจาํนวน 2 เทา่ 
และจะดาํเนนิการเสนอรองนายกรัฐมนตรซึีง่เป็น ประธานคณะกรรมการนโยบายป่าชมุชน 
พิจารณาต่อไป คาดว่าจะมีความคืบหน้าในการ ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในเดือน 
กรกฎาคมนี ้ ทางเครอืข่ายป่าไมภ้าคพลเมืองจะตดิตามสถานการณแ์ละนําข้อมูลทีน่่าสนใจ 
มาบอกเล่าแก่สมาชิกเครอืข่ายในโอกาสต่อไป
หมายเหต ุองคก์รภาคประชาสงัคมทีย่งัไม่ไดด้าํเนนิการขึน้ทะเบยีนกบักรมป่าไม้ ยงัสามารถ 
ดาํเนนิการตอ่ไปได ้โดยไมม่กีาํหนดวนัสิน้สดุ เพยีงแตไ่มส่ามารถสมคัรเขา้เป็นผูท้รงคณุวฒุิ 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ในวาระนี้ได้เท่านั้น

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ตู้ป.ณ. 1111 ที่ทําการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903 
โทรศัพท์ +66(0) 2940 5700   |   โทรสาร +66(0) 2561 4880   |   Thailand.info@recoftc.org
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ผู้ รับ

แสกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสารต่างของ CF-net

• วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
มาทําความรู้จกั สาระสําคญั "พ.ร.บ.ป่าชมุชน 2562" กนัเถอะ
ที่มา: https://www.youtube.com/ watch?v=FzAd-zU3H6E

• วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
การใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีป่าชุมชน "ตาม พ.ร.บ.ป่าชมุชน 2562"
ที่มา:https://www.youtube.com/watch?v=3bvpr-q_6Io 

• วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
สร้างความเขา้ใจเบือ้งตน้ กฎหมายว่าด้วยป่าชมุชน ปรับปรุงคร้ังที ่1 
E-Book: https://anyflip.com/fixid/hcij/ 

• วันที่ 19 มิถุนายน เวลา 09:39 น. 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการ
นโยบายป่าชมุชน

ผู้หญิงชวนคุยจากเวทีเสวนาออนไลน์ (ต่อ)

สถานการณ์และบรรยากาศการจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม

มีการอบรมผู้หญิงเพื่อ สร้างความเข้าใจเร ื่องกฎหมายเพ่ือสร้างผู้นําสตรใีนชุมชน และผลจากการอบรมได้มีการตั้งกลุ่มชื่อว่าศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในชุมชน จากนั้นจึง 
ค่อยไต่ระดับมาเป็นจังหวัดและประเทศ
• การสร้างผู้นําชุมชนที่เป็นผู้หญิงตามประสบการณ์การทํางานของมูลนิธิรักษ์ไทยคือต้องอาศัยการสนับสนุนของผู้ชายเป็นพี่เลี้ยง และมีการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน เพิ่มประสบการณ์ 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ทํางานบ่อย ๆ
• ป่าชุมชนสมัยเก่าผู้นําจะมีความเป็นทางการมาก ๆ และเป็นเพศชายที่มีบทบาท ควรใช้โอกาสของป่าชุมชนยุคใหม่ให้มีสัดส่วนเพศหญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากข้ึน 
ใหผู้ห้ญงิไดทํ้างานมากขึน้ เพิม่พนูประสบการณ์ เพ่ือใหเ้กดิการยอมรับและสร้างความมัน่ใจ การทําแผนจดัการป่าชุมชนกต็อ้งคํานงึถึงสดัสว่นของหญงิชายท่ีสมดุล ในระดบัเครอืขา่ย 
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีบทบาทและทํางานมากขึ้น ทํางานระดับพื้นที่บ่อย ๆ จะเพิ่มความเข้มข้นของสัดส่วนผู้หญิงในกลไกตัดสินใจ
• การส่งเสรมิความเท่าเทียมทางเพศในกลไกบรหิารจัดการป่าชุมชน ให้มองท่ีกระบวนการตัดสินใจ และตําแหน่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัดท่ีระบุว่าให้มีประธาน 
เครอืขา่ยป่าชุมชนระดับจงัหวดัเป็นคณะกรรมการโดยตาํแหนง่ยงัมีชอ่งวา่งอยู่ ควรใช้คาํว่าตวัแทนเครอืข่ายป่าชุมชนระดับจงัหวดัแทน เนือ่งจากประธานเครอืขา่ยป่าชมุชนระดับจงัหวดั 
เป็นเพศชายเกือบทั้งหมด มีเพียงจังหวัดเดียวที่ประธานเครอืข่ายป่าชุมชนที่เป็นเพศหญิง 
• ควรให้หน่วยงานรัฐและภาคประชาชนได้รับรู้ว่ามีอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรใีนทุกรูปแบบ หรอือนุสัญญาผู้หญิง ซึ่งจะเป็นตัวช่วยกําหนดกรอบแนวทาง 
การจัดต้ังกลไกและกระบวนการทํางานทีส่ง่เสรมิบทบาทของเพศหญงิและเพศชายในลกัษณะท่ีสมดุลมากขึ้น 

รายชื่อองค์กรภาคประชาสังคม 
จดแจ้งตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ

จดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม
พ.ศ. 2563

รายชื่อเครอืข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
จดแจ้งตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ

จดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม
พ.ศ. 2563

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ 
https://www.forest.go.th/coorspec/category/news/relation/

สื่อประชาสัมพันธ์และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดทํา
อนุบัญญัติจากสํานักจัดการป่าชุมชน 


